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سالمية نسقت مع دول عربية  "إسرائيلإردان: " .1  في "األقصى" لنصب البوابات اإللكترونيةوا 
األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان النقاب عن أن سلطات  كشف وزير: محمد محسن وتد

سالمية لنصب البوابات اإللكترونية قبالة المسجد األقصى، الفتا  االحتالل نسقت مع دول عربية وا 
 إلى أن ذلك كان عبر اتصال مباشر مع بعضها أو عن طريق طرف ثالث مع األخرى.

لثالثاء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيلية وقال إردان في حديثه إلذاعة الجيش مساء ا
بنصب بوابات إلكترونية وتشديد اإلجراءات األمنية قبالة ساحات الحرم القدسي الشريف، سبقه تنسيق 

سالمية، وتم فور وقوع االشتباك بساحات األقصى.  مع دول عربية وا 
يحاته ترافقت مع ما نقلته وسائل إعالم ولم يوضح الوزير اإلسرائيلي هوية الدول المعنية، لكن تصر 

إسرائيلية عن مصادر إعالمية أجنبية، حول وجود تفاهمات سعودية إسرائيلية حيال اإلجراءات 
األمنية ونصب البوابات اإللكترونية في األقصى، وتفّهم الرياض لمزاعم تل أبيب بأن ذلك يندرج 

 ضمن ما يسمى مكافحة "اإلرهاب".
س" أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل باإلدارة األميركية وطلب تدخلها وذكرت صحيفة "هآرت

لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلعادة فتح المسجد األقصى، والذي بدوره استجاب 
للطلب مع تبليغ تل أبيب واشنطن بتحديث اإلجراءات األمنية وتوجه أذرع األمن اإلسرائيلية لنصب 
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إللكترونية، لكن دون المساس بالوضع القائم أو تغييره، وكان األردن بصورة هذه البوابات ا
ال" اإلسرائيلي، فإن نتنياهو تعهد للملك سلمان عن اوبحسب موقع "و  االتصاالت بحسب الصحيفة.

طريق واشنطن بأن إسرائيل لن تغير الوضع القائم في األقصى، وستحافظ عليه من خالل تغيير 
 ترتيبات األمنية لضمان أمن وسالمة المصلين، على حد تعبير الموقع.اإلجراءات وال

وأكد الوزير إردان أن أجهزة األمن والشرطة لن تزيل البوابات اإللكترونية وستبقى قبالة بوابات 
 األقصى، ما لم تتخذ قرارات مغايرة لدى المستوى السياسي اإلسرائيلي.

لته وسائل اإلعالم حول ممارسة ضغوطات إقليمية ودولية وقلل الوزير اإلسرائيلي من جدية ما تناق
على الحكومة اإلسرائيلية من أجل إزالة البوابات اإللكترونية وتخفيف اإلجراءات األمنية في األقصى، 
مؤكدا أن إسرائيل صاحبة السيادة في القدس القديمة، والحديث عن أي ضغوط هو بمثابة ذر للرماد 

 في العيون.
لطعون بأن نصب البوابات اإللكترونية بمثابة تغيير للوضع القائم، مؤكدا أن التفاهمات ونفى إردان ا

حول السيادة اإلسرائيلية على المقدسات في القدس القديمة تكفلها اتفاقية السالم مع األردن والتي 
لخاص تمنح لكل طرف حرية الدخول إلى األماكن الدينية والتاريخية، مع احترام الوصاية والدور ا

 لألردن في األماكن اإلسالمية المقدسة بالقدس واالستعداد للتعاون مع دائرة األوقاف.
 18/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة  

 
 هللا يطلب حماية دولية لصققصى ويرفك كل اإلجراءات بقوا اتححتالل الحمد .2

الحكومة اإلسرائيلية، ل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا فادي أبو سعدى: حمّ  -رام هللا 
باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد األقصى وكافة محاوالت 

في كلمة  ،ودعا االحتالل لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
ل العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها المجتمع الدولي والدو  ،في مستهل اجتماع مجلس الوزراء

لمنع اعتداءات حكومة االحتالل على المسجد األقصى، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني 
ومقدساته، ووقف إجراءات االحتالل التي تنتهك كافة القوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية، بل 

 والشرائع السماوية.
راءات حكومة االحتالل في القدس الشريف التي بدأت يوم الجمعة وحذر من تداعيات وعواقب إج

الماضي بإغالق المسجد األقصى ومنع إقامة الصالة فيه ومنع رفع األذان من مآذنه الشامخة، 
ودخول شرطة االحتالل للمسجد وتفتيشه والعبث بمحتوياته واالعتداء على المصلين وموظفي 
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سلطة االحتالل بزرع البوابات اإللكترونية أمام بوابات المسجد األوقاف اإلسالمية، "ثم تطل علينا 
 األقصى".

وقال "إننا باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وباسم كل 
شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان، نرفض كل هذه اإلجراءات الخطيرة التي من شأنها منع 

ة وا عاقة حركة المصلين، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا وانتهاك حرية العباد
 حق الوصول إلى األماكن المقدسة، والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية".

باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس  "،إسرائيل"وأضاف أن 
، وأن كافة وال تحق باطال   والمسيحية، وأن قوة االحتالل ال تبطل حقا   والمقدسات اإلسالمية

، وتأتي في اإلجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد األقصى مرفوضة جملة وتفصيال  
إطار تنفيذ مخططات االحتالل ومحاوالته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد 

 بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية. األقصى والمساس
للجنة العليا للقدس، حيث استهل  كما ترأس رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس محمود عباس اجتماعا  

أعضاء اللجنة على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم القدس بكافة مكوناتها،  باطالعاالجتماع 
مة اإلسرائيلية التي تواجهها. وبحثت اللجنة اتخاذ العديد من الخطوات من أجل خاصة في ظل الهج

جراءاتها  "إسرائيل"الضغط على  عبر كافة الجهات الدولية والعربية واإلسالمية للتراجع عن سياستها وا 
المسجد األقصى، ومخططاتها في  إلىالخطيرة في القدس، ال سيما إعاقة حرية العبادة والوصول 

 ر "الوضع القائم" والتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي.تغيي
ألداء صالة الجمعة في شوارع  األقصىالمسجد  إلىودعت اللجنة الشعب الفلسطيني لشد الرحال 

لمواجهة مخططات االحتالل، ورفض تغيير الوضع التاريخي القائم في  واحدا   القدس، والوقوف صفا  
وثبات المقدسيين، إلجبار إسرائيل على التراجع عن كافة خطواتها الحرم الشريف وتعزيز صمودهم 

 في المسجد األقصى.
 19/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 إجراءات اتححتاللوترفك  ...القدسشرقي عد "خطة طوارئ" لدعم الحكومة الفلسطينية تُ  .3

دعاءات المتكررة التي عن رفضه واستنكاره للمغالطات واال الفلسطيني أعرب مجلس الوزراء :رام هللا
يحاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي تمريرها، حول حرص الحكومة اإلسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم 
في القدس والمسجد األقصى المبارك، بما يعني رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم االعتراف 

رك، ويعني إصرارها على تكريس بسيادة االحتالل اإلسرائيلي على القدس والمسجد األقصى المبا
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جراءات احتاللية وقرارات  احتاللها للمدينة المقدسة مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وا 
 عنصرية لفرض سياسة األمر الواقع.

التأكيد أن أي  ،في رام هللا 18/7/2017 األسبوعية التي عقدها الثالثاء تهجلس خالل ،وجدد المجلس
لمسجد األقصى المبارك غير الوضع الذي كان سائدا  منذ العهد حديث عن الوضع القائم في ا

خالل العهد األردني، وهو أن إدارة األوقاف  العثماني، والحقا  في فترة االنتداب البريطاني، ومن ثمّ 
اإلسالمية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد األقصى المبارك من 

ضع مرفوض فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية منذ اليوم األول الحتاللها للقدس جميع النواحي، هو و 
 .1967عام 
مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على تعديل مشروع قانون )منع التخلي عن القدس(،  المجلس وأدان

باشتراط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست اإلسرائيلي على أي صيغة يتم االتفاق عليها في أي مفاوضات 
وأكد المجلس أنه ليس من حق الكنيست اإلسرائيلي أو  ائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.نه

 ."..القدس الشرقية"أي هيئة إسرائيلية تقرير مستقبل 
تغطي احتياجات المدينة في مختلف  "القدس الشرقية"تبني خطة طوارئ لصالح  المجلسوأعلن 

شرع يأنه  المجلس والثقافية واالجتماعية والشبابية. وأكد المجاالت االقتصادية والتعليمية واإلسكانية
 بإعداد خطة طوارئ توطئة لتقديمها إلى جميع الدول المعنية والصناديق العربية واإلسالمية.

 18/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لسة طارئةويطالب بعقد ج اإلسالميالحمد هللا يهاتف أمين عام منظمة التعاون  .4
طالب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا بعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي، للوقوف  :رام هللا

لزام  بالتراجع عن كافة إجراءاتها التي  "إسرائيل"في وجه االنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس، وا 
 اتخذتها تحت ذرائع أمنية في تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى.

أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي  مع، 18/7/2017 خالل اتصال هاتفي الثالثاء ،وجدد الحمد هللا
يوسف العثيمين، دعوته لكافة الدول العربية واإلسالمية للوقوف عند مسؤولياتها في الدفاع عن 

وثمن  القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، ودعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
خر التطورات، وتأكيده على أن القضية الفلسطينية وفي آجهود العثيمين وتواصله للوقوف على 

 القلب منها القدس على رأس سلم أوليات منظمة التعاون اإلسالمي.
 18/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 والمسيحية المقدسات اإلسالميةكامل اشتية يطالب بحماية دولية على  .5
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بضرورة توفير حماية دولية على  :رام هللا

إلى أن االحتالل بإغالقه المسجد األقصى أمام  كامل المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس. مشيرا  
والعرب والمسلمين حول المصلين ينتهك كافة التشريعات الدولية ويستفز مشاعر كل الفلسطينيين 

رالف تراف، الثالثاء  خالل لقائه بممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين ،وأضاف اشتية العالم.
في رام هللا، أن اإلجراءات اإلسرائيلية ترمي إلى منع تدفق الفلسطينيين للبلدة القديمة  18/7/2017

وأكد اشتية على ضرورة وجود  ية.بالقدس، بالتالي ضرب وجود الفلسطينيين في عاصمتهم المستقبل
وقال إن اإلجراءات  القانونية. عن إجراءاتها غير "إسرائيل"ضغط أوروبي ودولي من أجل أن تعود 
كما دعا الجامعة العربية إلى ضرورة لعب دورها وتنفيذ  اإلسرائيلية في الحرم القدسي مرفوضة.

دفاع عن مقدساتها كواجب ومسؤولية كل قرارات القمم العربية السابقة بضرورة حماية القدس وال
 العرب، وكذلك توفير اإلمكانيات التي تعهدت بها القمم العربية تجاه القدس.

 19/7/2017 ،القدس، القدس
 

 األقصى جتما  فوري للجنة القدس لمواجهة انتهاكات اتححتالل ضدّ تح يدعو تيسير خالد .6
عضو المكتب  الفلسطينية، ذية لمنظمة التحريرطالب عضو اللجنة التنفي: نادية سعد الدين -ان عمّ 

السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، "باجتماع فوري للجنة القدس، تزامنا  مع 
، لمواجهة اإلسالميعقد اجتماعات على مستويات وزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 

رورة التحرك "للدعوة الجتماع طارئ لمجلس األمن وأكد ض انتهاكات االحتالل ضد األقصى".
الدولي، واتخاذ التدابير الملزمة لالحتالل لوقف انتهاكاته ورفع القيود على حرية العبادة في 
األقصى"، تزامنا  مع "وقف التنسيق األمني لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع سلطات 

 االحتالل". 
 18/7/2017 ،انموقع صحيفة الغد، عمّ 

 
 استهتار واضح بقرارات المجتمع الدولي القدس فيعشراوي: التصعيد اإلسرائيلي  .7

حنان عشراوي أن التصعيد اإلسرائيلي  أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. :رام هللا
 األخير في القدس المحتلة، هو استهتار واضح بقرارات المجتمع الدولي الذي عجز عن ترجمة

داناته المتكررة إلى إجراءات جادة وملموسة إلخضاع  للمحاسبة  "إسرائيل"تصريحاته الشفوية وا 
 والمساءلة.
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، من تداعيات االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في 18/7/2017 وحذرت في تصريحات لها، الثالثاء
 " فحسب ولكنها أيضا  للوضع القائم "ستاتس كو مشددة على أن هذه اإلجراءات ليست خرقا   ...القدس

من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المقدسات الدينية، في  "إسرائيل"أداة  جديدة  لتمكين 
مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، وقالت: "إن 

مية كامل الحق في فرض الوضع القائم في المسجد األقصى يمنح بكل وضوح األوقاف اإلسال
سرائيل ليس لها أية سيادة قانونية على القدس والمقدسات اإلسالمية  اإلجراءات األمنية، وا 

 والمسيحية".
ودعت عشراوي المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها لحماية المسجد 

عن القدس ووقف إجراءات االحتالل األقصى والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، والدفاع 
 األخيرة التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار وأمن المنطقة. 

 18/7/2017 ،الحياا الجديدا، رام هللا
 

 إلمعان في عدوانهشجع اتححتالل على اضعف الدعم العربي اإلسالمي  :أبو يوسفواصل  .8
واصل أبو يوسف  الفلسطينية ظمة التحريردعا عضو اللجنة التنفيذية لمن: نادية سعد الدين -ان عمّ 

األقصى،  إلى "موقف عربي إسالمي مساند للتحرك األردني في مواجهة انتهاكات االحتالل ضدّ 
وقال أبو يوسف، لـ"الغد"، إن  بعيدا  عن بيانات الشجب واالستنكار باتجاه آليات جمعية ناجعة".

سيما المسجد  مي للقضية الفلسطينية، ال"سلطات االحتالل تتخذ من ضعف الدعم العربي اإلسال
األقصى، ذريعة لإلمعان في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، إزاء ما تعتقده بغياب ضغط المساءلة 

وعبر عن أسفه "لردود الفعل العربية اإلسالمية  والمحاكمة عنها، وسط الدعم األمريكي المفتوح لها".
 ي يتعرض له األقصى".التي لم ترق إلى مستوى التحدي الخطير الذ

 18/7/2017 ،موقع صحيفة الغد، عّمان
 

 مبادرا فلسطينية جديدا إلنهاء اتحنقسام :جمال الخضري .9
أعلن النائب الفلسطيني جمال الخضري، عن بدء تحركات "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"  :غزة

وقال  المصالحة الفلسطينية.التي يرأسها، لطرح مبادرة جديدة تنهي حالة االنقسام الداخلي وتحقق 
الخضري في حديث لـ"قدس برس"، "لقد وضعنا هذه المبادرة إلنهاء االنقسام وفقا  آلليات محددة ومن 

 خالل قراءة معمقة للمواقف األخيرة لطرفي االنقسام حركتي فتح وحماس".
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، 18/7/2017 وتنص المبادرة التي طرحها الخضري خالل مؤتمر صحفي في مدينة غزة، الثالثاء
لمطالب السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع إلغاء  اللجنة اإلدارية المشّكلة في القطاع وفقا   على حلّ 

كما تّنص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل  األخيرة لكل اإلجراءات المّتخذة ضد غزة.
موضوع الموظفين الجدد  في القطاع بكافة صالحياتها، بالتزامن مع تحمل كافة التزاماتها خاصة في

 والقدامى، وفقا  لمبدأ الحفاظ على حقوقهم وضمان ممارسة عملهم كموظفين لدى السلطة الفلسطينية.
وتدعو المبادرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتفعيل المجلس التشريعي للمصادقة على 

جراء انتخابات تشريعية ورئاسية وان  تخابات المجلس الوطني الفلسطيني.هذه الحكومة، إلى جانب وا 
ن االنقسام إإذا ما قامت األطراف الفلسطينية بالتقاط هذه المبادرة والتجاوب معها؛ ف الخضريوقال 

 قد ينتهي خالل أيام معدودة، وفق قوله.
 18/7/2017وكالة قدس برس، 

 
 عباس يتوعد بمواصلة الضغط على حماس: "يسرائيل هيوم" .11

، عن وجود 18/7/2017 كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثالثاء أي:الر  –القدس المحتلة 
مخطط جديد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمواصلة الضغوطات السياسية واالقتصادية 

وبحسب الصحيفة العبرية، توعد مسؤول فلسطيني كبير بمواصلة  على حركة حماس بقطاع غزة.
كة حماس بقطاع غزة، مشيرا  إلى وجود المزيد من العقوبات التي الضغوطات االقتصادية على حر 

 على توجيهات مباشرة من عباس. تنتظرها، بناء  
للصحيفة العبرية، أكد المسؤول المرافق لمحمود عباس في زيارته إلى الصين، لصحيفة "يسرائيل  وفقا  

إلقليمي لزيادة الضغط هيوم"، صحة ما نشرته الصحيفة باألمس، حول استغالل السلطة للوضع ا
 االقتصادي على الحركة، وا عادة قطاع غزة لسيطرتها.

وبحسب المسؤول، فخطوات الضغط على حماس من جانب عباس ستتواصل بقوة، مشيرا  إلى وجود 
 بنك من األهداف للضغط على حماس، وقد أعدت سلفا ، بما فيها خطوات عقابية اقتصادية ضدّ 

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الفلسطيني  عب عليها تحملها، كما قال.الحركة، وأنه سيكون من الص
قوله: "إنه يتوجب على السلطة استغالل وضع حماس الصعب على المستوى اإلقليمي والدولي 

 والحصار المفروض على الحركة إلجبارها على تسليم السلطة في قطاع غزة".
 18/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ل: عباس لن يعود للمصالحة وسيضاعف أزمات غزاتحلي .11
يستبعد مراقبون محليون عودة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلنجاز : مها شهوان - غزة

المصالحة الوطنية مع حركة حماس، مرجحين مضيه قدما  في خطواته االنتقامية ضد قطاع غزة، 
ويبدو أنه بات من الصعب حدوث  اهرة مؤخرا . السيما عقب زيارته الفاشلة للعاصمة المصرية الق

أمام  سيما بعدما قطع محمود عباس رئيس السلطة الطريق مرارا   لحلحة في ملف المصالحة، ال
 حركة حماس في كثير من المبادرات التي كادت أن ترى النور، وكان آخرها مبادرة قطرية. 

لخناق على قطاع غزة، وحدوث بعض وفي اآلونة األخيرة، وبعد تشديد السلطة الفلسطينية ا
عن قطاع  اإلنسانيةالتفاهمات بين حركة حماس والنائب محمد دحالن ومصر لتخفيف الضغوط 

غزة، أضحى هناك عدة تساؤالت عن ردة فعل عباس تجاه ذلك، فهل يقطع الطريق على دحالن 
 اع غزة؟باعتباره مفصوال من حركة فتح ويعود للمصالحة، أم سيزيد األزمات على قط

في قطاع  اإلنسانيةويرجح المختص في الشأن الفلسطيني تيسير محيسن أن يشدد عباس األزمة 
التفاهمات بين "حماس ودحالن"، ومضى يقول: عباس وضع مدة ست شهور حتى  من رغمبالغزة، 

مما  ةإيجابيغزة، خاصة بعد زيارته للقاهرة والتي لم تكن  المتصاعدة ضدّ  إجراءاتهينتهي من وتيرة 
وأوضح "للرسالة نت" أن األيام المقبلة ستشهد  يدل على أن في جعبته المزيد من التعقيدات".

تعقيدات في القطاع المصرفي، عدا عن استهداف موظفي السلطة في غزة بالقطاع الصحي 
المفاوضات، فهو يتطلع  إلىالعودة  والتعليمي. وبحسب متابعة محيسن، فإن ما يشغل عباس حاليا  

 ى الموقف األمريكي للضغط على نتنياهو ليعترف بحل الدولتين.إل
يزال  المدهون مع سابقه، فهو يرى أن عباس ال إبراهيموفي ذات السياق، يتفق المحلل السياسي 

في  النظر ، الفتا  إقليميةقطاع غزة، وسيواصل ذلك بدعم جهات  على إجراءاته التعسفية ضدّ  مصمما  
 حماس في غزة لن تستسلم إلجراءات عباس، كونها تمتلك أوراق قوة.الوقت ذاته إلى أن حركة 

ووفق متابعة المدهون للمشهد السياسي، فإن الحديث عن حراك في ملف المصالحة يعتبر شبه 
مستحيل وصعب طالما عباس على رأس السلطة، فوجوده بات يعيق أي مبادرة للمصالحة كون لديه 

 حس انتقامي تجاه قطاع غزة.
بالنسبة لحماس في  أن عباس لم يعد خيارا   ،"الجزيرة نت"ـالمحلل السياسي حسام الدجني، ل قال بدوره،

إلى أن خطاب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية األخير يلمح  النظر الوقت الحالي، الفتا  
ه العقابية إلى أن حماس سحبت تفويضها من عباس بعد مماطلته في تحقيق المصالحة وتطبيق إجراءات

وينظر الدجني إلى العالقات المصرية الحمساوية الجديدة بمشاركة دحالن على أنها بديلة  بحق غزة.
في ظل رؤية حماس لما أسماه التيار اإلصالحي  ومرحلة تحول في العالقات الوطنية، خصوصا  
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عالقات مع أبو ظبي الديمقراطي الذي يتزعمه دحالن بأنه بديل يمكن التعويل عليه عبر ما يربطه من 
 والقاهرة. 

 18/7/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 األقصىبشأن عملية  الرجوب ينفي إدتحءه بأي تصريحات لإلذاعة العبرية .12
نفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ما تناقلته بعض وسائل  :رام هللا

رية بشأن العملية األخيرة في القدس، أو حول أي اإلعالم حول تصريحات منسوبة له مع اإلذاعة العب
وأكد الرجوب، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، الليلة، أن نشر  مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي.

هذه التصريحات هدفه تشويه الحالة النضالية لشعبنا وقيادة حركته الوطنية، من جهات تنفذ أجندة 
ذين يتقدمون الصفوف دفاعا عن المقدسات، ورفضا مشبوهة بغرض إرباك شعبنا ومناضلينا ال

وأشار البيان إلى أن اللواء  لإلجراءات األخيرة الهادفة لتغيير الوضع القائم لألقصى والمقدسات.
الرجوب يتواجد خارج الوطن منذ أسبوعين لتلقي العالج، وأنه لم يجر أي مقابالت صحفية مع 

 وسائل اإلعالم.
 19/07/2017 ،القدس، القدس

 
 لقادا المؤسسة األمنية الحمد هللا يترأس اجتماعا   .13

لقادة  ، في مكتبه برام هللا، اجتماعا  18/7/2017 ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، الثالثاء :رام هللا
وأطلع رئيس الوزراء من  المؤسسة األمنية، لبحث آخر التطورات األمنية في مختلف المحافظات.

خر التقارير األمنية الميدانية، وجهود المؤسسة األمنية في حماية أمن آخالل قادة األمن على 
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن ال  المواطنين وممتلكاتهم، وفرض النظام العام وسيادة القانون.

 وتحقيق االستقرار، مشددا   األمنحد فوق القانون، وأن جهود المؤسسة األمنية مستدامة في توفير أ
القانون، بما يضمن صون حقوق المواطنين وتكريس  إنفاذسيق الكامل بين كافة جهات على التن

 السلم األهلي.
 18/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يبحث مع نظيره الصيني العالقات الثنائية وجهود دفع العملية السلمية عباس .14

مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين  محمود عباس يةفلسطينال السلطةبحث رئيس  :بكين
، آخر التطورات في المنطقة واألوضاع في األرض الفلسطينية، والعملية 18/7/2017 بينغ، الثالثاء
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خالل لقائهما في بكين،  ،نظيره الصيني عباسأطلع و  السلمية، والجهود األمريكية في هذا المجال.
شعبنا، خاصة في مدينة القدس، والمسجد  لة بحقّ على انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المتواص

وحذر الرئيس من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، وما سينجم عن ذلك  األقصى المبارك.
وجدد الموقف الفلسطيني الهادف إلى تحقيق سالم دائم  من تأثيرات مدمرة على المنطقة برمتها.

قامة الدولة الفلسطينية  ، ومبدأ حلّ وشامل قائم على أساس قرارات الشرعية الدولية الدولتين، وا 
بأية جهود للصين في هذا  ، مرحبا  1967على حدود عام  "القدس الشرقية"المستقلة وعاصمتها 

 المجال.
نظيره الصيني إلى دعم إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، وتخصيص جزء منها  عباسودعا 

استعداده لتوفير كل  شجيع زيارة الصينيين إلى فلسطين، مؤكدا  إلنتاج الطاقة البديلة. كما دعا إلى ت
 جل تسهيل هذه الزيارات.أما يلزم من 

 18/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينيين : محاكمة "أزاريا" الهزلية تعكس عمق التمييز العنصري ضدّ الفلسطينية"الخارجية " .15
بأشد العبارات سياسة االحتالل القائمة على  الفلسطينية الخارجية والمغتربين أدانت وزارة :رام هللا

الفلسطينيين، ورأت فيها تشجيعا  لجيش االحتالل والمستوطنين  التغطية على مرتكبي الجرائم بحقّ 
 أبناء شعبنا، وتوفر لهم الحماية القانونية والمالية، بما على ارتكاب المزيد من القتل والجرائم ضدّ 

، هي جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل "إسرائيل"يؤكد أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في 
 المتورطة بكاملها في االنتهاكات والجرائم واإلعدامات الميدانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

ائيلية الصورية على مهزلة المحاكمة اإلسر  ، ردا  18/7/2017 وأضافت الوزارة في بيان لها، الثالثاء
/ مارس للمجرم إيليئور أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في آذار

، إن هذه المحاكم الصورية التي تشكلها سلطات االحتالل لتضليل الرأي العام العالمي وخداع 2016
ا  أساسيا  في تكريس نظام التمييز المسؤولين الدوليين والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، تلعب دور 

العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي أن يدرك حجم وعمق هذا التمييز 
العنصري، من خالل مقارنة تلك المحاكم الهزلية مع ما تقوم به سلطات االحتالل بحق المعتقلين 

 ية بحقهم. وعائالتهم ومنازلهم، وما تفرضه من عقوبات قاسية وتنكيل
 18/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رئيس سلطة المياه الفلسطينية: "مشرو  ناقل البحرين" لن يحل أزمة المياه في فلسطين .16
وزير ، أن رام هللا محمد الرجوب، نقال  عن مراسلها في 18/7/2017 ،العربي الجديد، لندننشرت 

لسطينية من المياه المحالة، ضمن مشروع "ناقل البحرين" لن تحل أزمة فلسطيني أكد أن الحصة الف
المياه الخانقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، و"لكنها ستساهم في التخفيف من حدة األزمة، لحين 
التوصل إلى حل سياسي يمكن من خالله استعادة الحقوق المائية الفلسطينية في األحواض الجوفية 

 الحتالل اإلسرائيلي".الخاضعة لسيطرة ا
وأوضح رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم أن "اتفاقية المبادئ تضمنت إقامة محطة لتحلية 

مليون متر مكعب من المياه المحالة للمساهمة في  80-70المياه في جنوب األردن، تنتج ما بين 
الحة الناتجة عن عملية التحلية إلى حل أزمة المياه لدى األطراف الثالثة، على أن يتم نقل المياه الم

 البحر الميت، وبذلك يمكن التغلب على فارق الملوحة في مياه البحرين األحمر والميت".
، أن 18/7/2017 وأوضح غنيم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في رام هللا، الثالثاء

 انبين لمدة عامين، إلى أن تمّ المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية استمرت بين الطواقم الفنية من الج
تذليل آخر العقبات والمتعلقة باألسعار األسبوع الماضي، إال أنه شدد على أنه لم يتم بعد التوقيع 

إلى أن المفاوضات الفنية الفلسطينية اإلسرائيلية انصّبت  النظر ولفت على االتفاقية بشكلها النهائي.
وتابع:  ونوعية المياه وجودتها، باإلضافة إلى األسعار.على تفاصيل نقاط التزود والبنية التحتية، 

"بعد التوّصل إلى تفاهم حول هذه القضايا نقوم حاليا  بصياغة االتفاقية القانونية بشكلها النهائي، 
 تمهيدا  للتوقيع عليها، بعد إطالع الرأي العام على التفاصيل".

إلى إنقاذ البحر الميت وال يتضمن وقال غنيم إن "مشروع ناقل البحرين، فني وبيئي، يهدف 
انعكاسات سياسية، وال عالقة له بالحقوق المائية الفلسطينية في األحواض الجوفية بالضفة الغربية، 

 والتي تعد واحدة من قضايا الحل النهائي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الخمس".
بة دوالر واحد للمتر المكعب، وهو ما وسيشتري الفلسطينيون المياه من نظام التحلية اإلسرائيلي بقرا

 اعتبره الوزير الفلسطيني مساويا  لسعر التكلفة، وال يتضمن هامشا  للتربح.
وأكد غنيم أن تكلفة تهيئة البنية التحتية الفلسطينية الستقبال المياه من نظام التحلية اإلسرائيلي على 

إلى  النظر لدول المانحة، ولكنه لفتمليون دوالر ستتم تغطيتها من ا 80البحر الميت تصل إلى 
إمكانية البدء بضخ كميات محدودة من المياه المحالة في شبكة المياه المقامة حاليا ، إلى حين إنجاز 

 المرحلة النهائية للمشروع. 
أن  ،كامش أبو إبراهيم رام هللا، نقال  عن مراسلها في 18/7/2017 ،الحياا الجديدا، رام هللاوأضافت 
نه سيتم التوقيع مع الجانب أطة المياه الوزير مازن غنيم أعلن لـ"الحياة االقتصادية"، رئيس سل
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قل من أفي مشروع قناة البحرين خالل  األولىعلى اتفاقية الحصة الفلسطينية من المرحلة  اإلسرائيلي
 شهر.

  
 اناألحمد يلتقي قائد الجيش اللبناني ويؤكد اتحلتزام الفلسطيني بأمن واستقرار لبن .17

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام األحمد،  :بيروت
، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف 18/7/2017 الثالثاء

 عردات.دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو ال
في المخيمات الفلسطينية، والتأكيد على االلتزام الفلسطيني بأمن  األوضاعوجرى خالل اللقاء بحث 

 واستقرار لبنان، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
واكد العماد عون لألحمد ارتياح الجانب اللبناني من التنسيق المشترك وأهمية استمراره وتطويره لما 

 .فيه مصلحة الشعبين
والوفد المرافق مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد طوني منصور، وبحث معه  األحمدكما التقى 

 المخيمات.  أوضاع
 18/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دهس في الخليل واستشهاد المنفذ بعمليةإصابة ثالثة جنود إسرائيليين  .18

م الثالثاء شاب فلسطيني، بعد أن أطلق جنود االحتالل النار تجاه استشهد بعد ظهر يو  الرأي: –غزة 
 سيارة كان يستقلها قرب "كريات أربع" في الخليل بحجة تنفيذ عملية دهس.

وقالــت وســائل إعــالم عبريــة إن ســيارة فلســطينية قامــت بــدهس مجموعــة مــن الجنــود مــا أدى إلصــابة 
 ق السيارة واستشهاده.ثالثة منهم بجراح، فيما تم إطالق النار على سائ

وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحــتالل أطلقــت النــار صــوب مركبــة فلســطينية، بــالقرب مــن بيــت 
 عينون شرق الخليل، وتم إطالق النار على السائق.

عاما( من مدينـة  29وأعلنت وزارة الصحة بالضفة المحتلة عن استشهاد الشاب رأفت نظمي حرباوي )
 الخليل المحتلة.

 18/7/2017، غزا ،الرأي الفلسطينية لإلعالم وكالة
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 دشن باكورا عمليات الغضب من أجل القدس: الحرباويالشهيد  وتنعىحماس تبارك عملية الخليل  .19
حركـة حمـاس ابـن مدينـة الخليـل الشـهيد البطـل رأفـت نظمـي الحربـاوي الـذي دشـن بدمائـه الزكيـة  نعت

 ن المسجد األقصى المبارك.باكورة عمليات الغضب من أجل القدس ودفاعا ع
إن هــذه العمليــة الشــجاعة تأكيــد علــى أن المقاومــة " حركــةالاألســتاذ فــوزي برهــوم، النــاطق باســم  وقــال

ـــط مســـارها  ن المعركـــة مـــن أجـــل األقصـــى مفتوحـــة وخ  مســـتمرة وبكـــل قـــوة مهمـــا بلغـــت التضـــحيات، وا 
أو النيــل مــن ثباتــه وصــموده، وتحــددت بوصــلتها، ولــن يفلــح الكيــان الصــهيوني فــي كســر إرادة شــعبنا 

 ."ولن يسمح له بفرض أي من معادالته
بــارك القيــادي فــي حمــاس عبــد الــرحمن شــديد العمليــة البطوليــة التــي نفــذها الشــهيد رأفــت مــن جهتــه، 

نظمــي حربــاوي بــالقرب مــن مدينــة الخليــل، مشــيرا  إلــى أنهــا مقدمــة للــرد علــى جــرائم االحــتالل األخيــرة 
مبــارك والمقدســـيين المــدافعين عنـــه. وقــال شـــديد فــي تصـــريح صــحفي، يـــوم بحــق المســجد األقصـــى ال

الثالثاء، إن المقاومة حق طبيعي لشعبنا ردا  على ما تمارسه حكومة االحتالل بحق شـعبنا ومقدسـاتنا 
 في الضفة المحتلة والقدس من انتهاكات صارخة على مرأى العالم أجمع. 

 18/7/2017موقع حركة حماس، غزا، 
 

 نعقد أي لقاء مع دحالنباستمرار التسهيالت لغزا ولم  مصريا   زام: وفد الجهاد تلقى وعدا  نافذ ع .21
القـدس العربـي، إن وفـد حركتـه "أشرف الهور: قال مسؤول كبير في حركة الجهاد اإلسالمي لــ  -غزة 

القيـــادي برئاســـة األمـــين العـــام رمضـــان شـــلح، تلقـــى وعـــدا مصـــريا باالســـتمرار فـــي إدخـــال مزيـــد مـــن 
لتسهيالت على حياة سكان قطاع غـزة، بمـا فـي ذلـك فـتح معبـر رفـح. ونفـى أن يكـون وفـد حركتـه قـد ا

عقد خالل زيارة القاهرة لقاء مع محمد دحـالن، المفصـول مـن حركـة فـتح، أو أن يكـون قـد تلقـى طلبـا 
 للمشاركة في اللجنة اإلدارية الحكومية التي تشرف على إدارة قطاع غزة.

صــرية القــاهرة أول مــن أمــس وفــد حركــة الجهــاد اإلســالمي، المشــكل مــن األمــين وغــادر العاصــمة الم
العـــام ونائبـــه زيـــاد النخالـــة، بعـــد أن أجـــرى عـــدة لقـــاءات مـــع مســـؤولين مصـــريين، ضـــمن الزيـــارة التـــي 

 استمرت عدة أيام، وتلت زيارات لوفود من حركة حماس.
، إن الزيـارة جـاءت "القدس العربـي"ي لـ وقال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالم

لـم "استكماال واستمرارا لالتصاالت بين الحركة والمسـؤولين المصـريين، الفتـا إلـى أن هـذه االتصـاالت 
. وأوضــح أنــه جــرى نقــاش كــل الملفــات المطروحــة علــى الســاحة الفلســطينية، منهــا األوضــاع "تتوقــف

عب الفلســطيني، وكــذلك العالقــات بــين األطــراف الصــعبة التــي يعيشــها ســكان قطــاع غــزة حاليــا، والشــ
الخطــوات التــي تريــد مصــر اتخاذهــا "الفلســطينية. وأشــار إلــى أنــه جــرى التطــرق خــالل اللقــاءات إلــى 
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. وأشــار إلــى أن النقــاش تطــرق إلــى بحــث ملــف معبــر رفــح المغلــق، الــذي "للتخفيــف عــن قطــاع غــزة
لقطـــاع علـــى العـــالم فـــي ظـــل الحصـــار يفصـــل قطـــاع غـــزة عـــن مصـــر، ويعـــد المنفـــذ الوحيـــد لســـكان ا

 اإلسرائيلي.
مواقــف اإلخــوة فــي مصــر كانــت إيجابيــة، وأنهــم لــن "وأكــد القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي، أن 

يتركوا سكان قطاع غزة يعانون، وسيقومون بخطوات عديدة من أجل تخفيف المعاناة، ومن بينها فتح 
 ."مة اآلنمعبر رفح، بعد االنتهاء من اإلصالحات القائ

وفضل عزام عدم الحديث عن تفاصيل ما جـرى نقاشـه وبحثـه، لكنـه قـال إن هنـاك تأكيـدات علـى نيـة 
للتخفيـف مـن األزمـات الحـادة التـي يعـاني سـكان قطـاع غـزة.  "خطوات عديدة"الجانب المصري اتخاذ 

جاريــة فيــه بالنســبة لمعبــر رفــح ســيكون هنــاك انفــراج أكبــر بعــد االنتهــاء مــن اإلصــالحات ال"وأضــاف 
 ."اآلن

القدس العربي القيادي في حركـة الجهـاد اإلسـالمي، حـول إمكانيـة مشـاركة حركتـه فـي اللجنـة "وسألت 
اإلداريــة التــي شــكلتها حركــة حمــاس مــؤخرا إلدارة قطــاع غــزة، بعــد إجــراء تعــديالت علــى هــذه اللجنــة، 

ــا مــع حركــة فــتح، وذلــك مــن خــالل الــدفع بشخصــيات مح ســوبة علــى دحــالن التــي فجــرت خالفــا قوي
للدخول فيها، بعد تفاهمات حماس معه في القاهرة، إضافة إلى ممثلين عـن فصـائل أخـرى، فـرد عـزام 

مـــا نســـعى إليـــه هـــو ترتيـــب الوضـــع الفلســـطيني ". وقـــال "هـــذا موضـــوع لـــم يطـــرح علينـــا بشـــكل رســـمي"
موضـوع ". وتـابع "الداخلي، والوصـول إلـى التوافـق، وأي خطـوة تخـدم هـذا التوافـق سـنكون سـعداء فيهـا

 ."الدخول في األجسام اإلدارية لنا موقف منه طوال الوقت، وال نظن أن هذا الموقف سيتغير
إلى ذلك نفـى القيـادي عـزام أن يكـون وفـد حركتـه برئاسـة األمـين العـام، قـد التقـى بـدحالن خـالل زيـارة 

 القاهرة، على غرار وفد حركة حماس.
 19/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 مصرية بعدم وجود أبعاد سياسية لتسهيالت غزا تأكيداتجهاد": تلقينا "ال .21

 اختتم وفد من قيادة حركة "الجهاد اإلسالمي"، أمس االثنين، زيارة لمصر استمرت عدة أيام.: غزة
وفـي حـديث لــ "قــدس بـرس"، قـال رئــيس المكتـب اإلعالمـي لــ "الجهــاد"، داوود شـهاب، إن وفـد الحركــة 

العــام رمضــان شــلح، ونائبــه زيــاد النخالــة، غــادر أمــس االثنــين العاصــمة المصــرية والــذي ضــم أمينهــا 
 القاهرة بعد زيارة استمرت أربعة أيام.

وأضــاف "خــالل الزيــارة القيــادة المصــرية اطلعــت الوفــد علــى التفاهمــات التــي تمــت بينهــا وبــين حركــة 
تســهيالت لتخفيــف الضــغط عــن المقاومــة اإلســالمية حمــاس؛ إذ أكــدت أنهــا بصــدد تقــديم المزيــد مــن ال
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" أن ال أبعـــاد سياســـية ياإلســـالموذكـــر أن القيـــادة المصـــرية أّكـــدت لوفـــد "الجهـــاد  أهـــالي قطـــاع غـــزة".
لتفاهماتها مع حركـة "حمـاس"، وأن هـذه اإلجـراءات التسـهيلية "إنسـانية بحتـة" لـدعم أهـالي غـزة، مبـّددة 

طـاع عـن الضـفة الغربيـة ت سـهم التفاهمـات بذلك صحة ما أوردته تقارير إعالمية حول خطة لفصل الق
وبّين شهاب "القيادة المصرية أكدت أن هذه اإلجراءات ليست بديال عن  بين مصر و"حماس" بتنفيذه.

 الفلسطينية وأنها معنية بإتمام المصالحة". -المصالحة الفلسطينية 
 18/7/2017، قدس برس

 
 األقصى المسجد ول علىاألجنحة العسكرية للمقاومة: لن نسمح للعدو أن يتغ .22

أكــدت األجنحــة العســكرية لفصــائل المقاومــة فــي قطــاع غــزة أنــه ســتكون لهــا كلمتهــا القويــة والعليــا فــي 
 حال استمر االحتالل اإلسرائيلي بمخططه ضد المسجد األقصى المبارك.

وقالـــت األجنحـــة فـــي مـــؤتمر صـــحفي مشـــترك اليـــوم الثالثـــاء، إن العـــدوان علـــى المســـجد األقصـــى لـــه 
 نعكاسات خطيرة في القريب العاجل وسيكون شرارة تفجير األوضاع في كل المنطقة.ا

وأضــافت أنهــا لــن تســمح بــأي حــال مــن األحــوال للعــدو الجبــان أن يتغــول علــى األقصــى والمقدســات 
 وأهلنا في القدس والمسجد األقصى.

مبـارك، داعيـة شـعبنا وشددت أجنحة المقاومـة علـى أنهـا سـتبقى تعـد العـدة لتحريـر المسـجد األقصـى ال
في كل أماكن تواجده فـي الضـفة الغربيـة والقـدس والـداخل المحتـل إلـى شـد الرحـال إلـى األقصـى لكـي 

 يعلم االحتالل أن تكلفة جرائمه ستكون باهظة.
 18/7/2017موقع حركة حماس، غزا، 

 
 ممارسة دور جاد وفاعل حيال التطورات الخطيرا في القدسالسلطة ب تطالب" الشعبية" .23

التصـــعيد "الشـــعب الفلســـطيني إلـــى  "الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين"دعـــت : فتحـــي صـــّباح -غـــزة 
الميداني والنزول إلى الشارع واالشتباك مع االحتالل في مواقع التماس وتنظيم المسيرات الحاشدة فـي 

 ."ومقدساتهاكل المناطق دعما  لصمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة، ودفاعا  عن عروبتها وهويتها 
محــاوالت االحــتالل الخبيثــة إلــى تحويــل مــا يجــري فــي القــدس والمســجد "وحــذرت فــي بيــان أمــس مــن 

 ."األقصى إلى صراع ديني مستهدفا  الحق التاريخي لشعبنا في المدينة
، داعيـة إلـى "ممارسة دور جاد وفاعـل حيـال التطـورات الخطيـرة فـي مدينـة القـدس"ودعت السلطة إلى 

شكال الدعم المالي والسياسي للمدينة وأهلها، من بينها التوجه إلى المؤسسات الدوليـة مـن توفير كل أ"
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أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرهـا قـرار يونيسـكو الـذي أكـد أن إسـرائيل محتلـة لمدينـة القـدس، 
 ."ما يؤكد أحقية شعبنا ومشروعية مقاومته وتصديه لهذا االحتالل

 19/7/2017الحياا، لندن، 
 

 ما يقوم به اتححتالل في األقصى ليس إجراء أمنيا  بل هو مخطط احتاللي مسبقالطيراوي:  .24
فــادي أبــو ســعدى: اعتبــر اللــواء توفيــق الطيــراوي عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح أن مــا  -رام هللا 

ي مسبق يتم األقصى ليس إجراء أمنيا  بل هو مخطط احتاللالمسجد يقوم به االحتالل االسرائيلي في 
إن االحــتالل االســرائيلي "تنفيــذه فــي هــذه األيــام بحجــة األحــداث األخيــرة فــي ســاحات األقصــى. وقــال 

يستغل حالة االنقسام الفلسطيني وغياب الرؤيا الوطنية الموحدة وعدم وجود اسـتراتيجية لـدى الفصـائل 
لــى األرض فــي القــدس الفلســطينية فــي مقاومــة ومواجهــة مخططاتــه ســاعيا  إلــى فــرض وقــائع جديــدة ع

 ."والمسجد األقصى
وطالـــــب كافـــــة الفصـــــائل الوطنيـــــة واإلســـــالمية بضـــــرورة االلتحـــــاق بالجمـــــاهير المقدســـــية وعـــــدم تـــــرك 
المقدســيين وحــدهم فــي هــذه المعركــة، منوهــا  أنهــا معركــة كــل فلســطيني وفلســطينية ال بــل كــل عربــي 

أن يفهم بأنه ال يمكن أن يكون هناك سـالم على االحتالل االسرائيلي "وتطرق الطيراوي قائال   ومسلم.
ن الحلول األمنيـة لـن  أو أمن واستقرار في ظل انتهاكاته المتصاعدة ضد القدس والمسجد األقصى، وا 

، ويجـــب التــــزام اســـرائيل بقـــرارات الشــــرعية الدوليـــة واالنســــحاب الفـــوري مــــن واالســــتقرارتجلـــب األمـــن 
 ."األراضي الفلسطينية

 19/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 اتحقصى المسجد : لن نسمح بتمرير خطط اتححتالل وتقسيم قيادي بفتح .25
ــتم الســماح  أمــينقــال  :القــدس ســر حركــة فــتح فــي القــدس المحتلــة عــدنان غيــث، يــوم الثالثــاء، لــن ي

بتمريــر خطــط االحــتالل وتقســيم المســجد االقصــى وســيتحمل االحــتالل المســئولية الكاملــة عــن جرائمــه 
 ق القدس واهلها.وانتهاكاته بح

القسم كمقدسيين وفتحاويين وكل االحرار بان نحمي المسجد  أقسمناوأضاف غيث في حديث اذاعي: "
االقصى ونتصدى للهجمة الصهيونية على مسرى نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ولن نسمح بتمرير 

 خطط االحتالل والتقسيم لمسجدنا وقبلتنا االولى".
 18/7/2017، ، رام هللاالحياا الجديدا

 



 
 
 
 

 

 21 ص             4349 العدد:             7/19/2017 ءاألربعا التاريخ: 

                                    

 حماس تنظم اعتصاما  حاشدا  نصرا لصققصى في بيروت .26
شارك آالف الفلسطينيين بلبنان في االعتصام الحاشد الذي دعـت إليـه حركـة "حمـاس" نصـرة للمسـجد 

 األقصى أمام مبنى اإلسكوا في بيروت.
ى شخصـــيات وحضـــر االعتصـــام ممثلـــون عـــن الفصـــائل واألحـــزاب اللبنانيـــة والفلســـطينية، إضـــافة إلـــ

 فلسطينية ولبنانية، ووفود شعبية هتفت نصرة لألقصى والقدس والشهداء.
وفـي كلمــة لـه أكــد المسـؤول السياســي للحركـة فــي لبنـان أحمــد عبـد الهــادي، أن الالجئـين الفلســطينيين 
 أرادوا أن يقولــوا بــوقفتهم إن المســجد األقصــى لــيس وحيــدا ، وســيكون ســراجه بالــدم ولــيس بالزيــت فقــط.

ل عبــد الهــادي: إن عيوننــا ترنــو وتتطلــع نحــو األقصــى، وقلوبنــا تهفــو إليــه، ولــيس لنــا مطمــع بــأي وقــا
 مكان آخر، وال نقبل ببوصلة إال فلسطين.

 18/7/2017موقع حركة حماس، غزا، 
 

 واألخير ينفي عرك المنصب عليه غزابقدس برس: فتح رفضت شروط عبد الرازق لتولي قيادا التنظيم  .27
مقرب مـن القيـادي فـي حركـة "فـتح"، هشـام عبـد الـرازق، أن قيـادة الحركـة رفضـت  كشف مصدر: غزة

 شروطه لتولي رئاسة الهيئة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "قدس برس"، أن عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" 

لــس عـرض قبــل أكثـر مــن أسـبوع علــى عبـد الــرازق، ومفـوض التعبئــة والتنظـيم فــي قطـاع غــزة أحمـد ح
تـولي قيــادة الهيئـة القياديــة العليـا للحركــة فـي قطــاع غـزة والتــي تـدير أمــور التنظـيم، حيــث وافـق بشــكل 

 مبدئي بشروط حددها.
وأشار إلى أن شروط عبد الرازق تركزت على منحه صالحيات كاملة وعدم التدخل في عمله من قبل 

ركـــة، ورفـــع كـــل اإلجـــراءات التـــي فرضـــتها الســـلطة علـــى قطـــاع غـــزة مـــؤخرا وفـــي اللجنـــة المركزيـــة للح
حـالتهم للتقاعـد المبكـر، ومـنح المـوظفين اسـتحقاقاتهم مـن درجـات  مقدمتها تقليص رواتـب المـوظفين وا 

 ورتب أسوة بزمالئهم في الضفة الغربية.
ية العليـا" التـي سـتكون وبحسب المصدر، فقد رفض عبد الرازق فرض جسم جديد وهو "اللجنـة اإلشـراف

مرجعية لهيئته وهي مكونة من سبعة من قـادة التنظـيم بمـن فـيهم عبـد الـرازق وحلـس، وذلـك لمخالفتهـا 
 للوائح وقوانين الحركة.

وأكد أن حلـس وقيـادة التنظـيم رفضـت كـل شـروط عبـد الـرازق بعـدما كانـت متمسـكة بـه كـرئيس للهيئـة 
ب حيـث كـان يفتـرض أن تعقـد مـؤتمر صـحفيا لإلعـالن وسربت خبر لإلعـالم حـول توليـه هـذا المنصـ
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عـن ذلــك، إال أنهــا اكتفــت بتوزيــع تصــريح مكتــوب علــى لســان حلــس دون ذكــر اســم عبــد الــرازق حــول 
 تشكيل الهيئة أو تحديد رئيس لها، بحسب المصدر.

ومن جهته نفى عبد الرازق في حديثه لــ "قـدس بـرس" أن يكـون قـد عـرض عليـه منصـب رئـيس الهيئـة 
 قيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة.ال

وقال: "سمعت في هذا األمر عبر وسائل اإلعالم وال صحة لهذا األمر"، رافضا التعليـق علـى تشـكيل 
 الهيئة القيادية العليات الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة في حركة "فتح" أن خالفات كبيرة عصفت في قيادة الحركـة منـذ اإلعـالن عـن 
القيادية العليا للحركة في قطاع غزة، وذلك لمحاول بعـض األطـراف فـرض أسـماء علـى  تشكيل الهيئة

 الهيئة، واستحداث الهيئة اإلشرافية العليا.
 18/7/2017قدس برس، 

 
 بالقدس: البوابات اتحلكترونية ستبقى مكانها اتححتاللقائد شرطة  .28

الثالثاء، أن البوابات االلكترونية  قال قائد شرطة االحتالل في القدس "يورام هيلفي"، صباح :القدس
 التي تم وضعها يوم السبت على بوابات المسجد األقصى ستبقى مكانها.

وأكد هيلفي في تصريحات لإلذاعة العبرية الرسمية، أن اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن التفتيش 
 في الوقت الحالي.وغيره ستبقى دون أي تغيير. معتبرا أن هذه التدابير األمنية الزمة ومهمة 

وأضاف "كل شيء سيبقى على حاله حتى بوابات المعادن، وسائل الحماية جزء من حياتنا ويجب أن 
 تبقى كما هي".

 18/7/2017القدس، القدس، 

 
 باتحستقالة إذا ُقّدمت تحئحة اتّهام ضّده  نتنياهو : القانون تح ُيلزمالحاكمرئيس اتحئتالف  .29

يوم الثالثاء النقاب عن أّن الشرطة  ت صحيفة )يديعوت أحرونوت(كشف زهير أندراوس: - الناصرة
، تمّكنت من إقناع أحد بنيامين نتنياهو اإلسرائيلّية، التي ت حقق في المّلفات ضّد رئيس الوزراء

المتورطين في قضية شراء الغواّصات من ألمانيا بأْن يكون شاهد ملك، وي دلي بمعلومات ت ضّيق 
ال بْل أكثر من ذلك، ت مّهد الطريق أمام الم ستشار القانونّي للحكومة بتقديم  الخناق على نتنياهو،

الئحة اتّهام ضّده. واعتبرت المصادر أّن هذا التحّول هو دراماتيكّي بكّل ما تحمل هذه الكلمة من 
 معاٍن ودالالت على مستقبل نتنياهو السياسّي.
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مؤتمٍر صحافيٍّ مساء أمس، إّن القانون اإلسرائيلّي  رئيس االئتالف الحاكم النائب دافيد بيتان فيقال 
ال ي لزم رئيس الوزراء باالستقالة في حال تقديم الئحة اتّهام ضّده في المحكمة، وأضاف في تصريٍح 
استباقّي أّنه في حال تقديم نتنياهو للمحاكمة فإّنه ال ينوي وال يعتزم االستقالة من منصبه، على حّد 

 تعبيره.
 18/7/2017، لندن رأي اليوم،

 
 ووقوفها "ضد مناهضة الصهيونية" "إسرائيلـ"نتنياهو يشيد بدعم بودابست ل .31

أشاد رئيس وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الثالثاء بالدعم الذي يلقاه : )ا ف ب( -بودابست 
ر الكيان  من سلطات المجر وبوقوفها "ضد مناهضة الصهيونية"، وعبر مع نظيره المجري فيكتو 

 اوربان عن رفضهما لالنتقادات الموجهة للمجر بمعاداة السامية.
، في أجواء 1989أتت الزيارة االولى لرئيس حكومة اسرائيلية لبودابست منذ سقوط الشيوعية في 

مشحونة في المجر مع الحملة التي يشنها اوربان ضد الملياردير االميركي المجري اليهودي جورج 
مشترك في العاصمة المجرية قال نتنياهو ان اوربان "طمأنه بال لبس"  وفي مؤتمر صحافي سوروس.

 بشأن الجدل والقلق الذي عبرت عنه الطائفة اليهودية في المجر.
وقال نتنياهو في بودابست التي شهدت والدة تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية السياسية، "ان المجر 

 صهيونية".تقف في الصف االول للدول التي تتصدى لمناهضة ال
 وشكر اوربان على "وقوفه الى جانب اسرائيل في المحافل الدولية".

 19/7/2017، الغد، عّمان
 

 أخبر ماكرون أنه متشكك بشأن جهود السالم األمريكية نتنياهو"هآرتس":  .31
اإلسرائيلية نصا لحوار جرى بين رئيس الوزراء  "هآرتس“)رويترز(: نشرت صحيفة  -القدس

مين نتنياهو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أبدى فيه نتنياهو شكوكه بشأن اإلسرائيلي، بنيا
 جهود الواليات المتحدة لتحقيق السالم في الشرق األوسط.

سيكون من الصعب دفع المبادرة األمريكية بسرعة. لست متأكدا “وبين الحوار المنشور قول نتنياهو 
، وذلك في رده على قول ”ه وذلك ألسباب سياسية داخليةإن كان بإمكان أبو مازن الوفاء بالتزامات

ماكرون إن فرنسا تدعم جهود الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، الهادفة إلعادة اإلسرائيليين 
وأكد مسؤولون إسرائيليون فحوى النص المكتوب بالفرنسية،  والفلسطينيين مرة أخرى إلى المفاوضات.

 يق حتى اآلن.لكن لم يدل مسؤولون فرنسيون بتعل
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وأوضح الحوار المنشور قول نتنياهو إن إسرائيل لديها كل النية للعمل مع األمريكيين لكنها تفضل 
 نهجا مختلفا، في إشارة إلى فكرة إبرام اتفاق مع الدول العربية يتماشى مع المبادرة العربية.

ضات على بعض جوانبها وأعرب نتنياهو عن تأييده المبدئي ألجزاء من المبادرة، مع وجود اعترا
 ومنها كيفية حل قضية الالجئين المعقدة.

وعن رأيه في المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولوند، واستندت إلى 
 ”.أعارضها. إنها ليست مبادرة جيدة“مؤتمر سالم دولي، قال نتنياهو لماكرون 

 18/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 بالقدسوحدا استيطانية جديدا  900" تصادق على اللوائية جنةالل" .32
وحدة استيطانية  900صادقت "اللجنة اللوائية في القدس المحتلة"، أمس، على مخطط لبناء  :القدس

 في مستوطنات القدس المحتلة.
لة، وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو" جنوب القدس المحت 355وصادقت اللجنة المذكورة على بناء 

وحدة استيطانية في  220وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، و 250و
 في "بسغات زئيف" شمال القدس المحتلة. 116مستوطنة "النبي يعقوب"، و

 19/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 مراقب الدولة: شبهات جنائية في قضية حاوية األمونيا في حيفا .33

اقب الدولة اإلسرائيلي، يوسيف شابيرا، يوم الثالثاء، إلى المستشار القضائي توجه مر : هاشم حمدان
للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وسلمه معلومات تفيد بوجود شبهات جنائية في قضية حاوية األمونيا في 

وجاء أن مراقب الدولة يفحص أداء السلطات في القضية، وبضمن ذلك المراوغة في موقف  حيفا.
اية البيئة بشأن حاجة االقتصاد لألمونيا، ودور المجلس لألمن القومي وسلوك وزارة الوزارة لحم

 القضاء.
ويتضح من المعلومات التي تم جمعها في مكتب مراقب الدولة أن هناك مخاوف من أن القرارات 
 بشأن البدائل الستيراد األمونيا، في أعقاب إغالق الحاوية، قد تمت كما يبدو بشكل منحاز لصالح
شركة "حيفا خيميكاليم"، واستبعاد الجهات ذات الصلة في الوزارة لحماية البيئة، مثل مدير لواء حيفا 

كما تبين نتيجة الفحص أن المعلومات التي قدمت للجهات المخولة، بما  في الوزارة شلومو كاتس.
 الحقائق.في ذلك المحكمة العليا، قد تغيرت جوهريا المرة تلو المرة، ولم تكن تتالءم مع 

 18/7/2017، 48عرب   
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 الجيش اإلسرائيلي يكشف عن قاعدا سرية لسالح الجو .34
كشف الجيش اإلسرائيلي بصورة رسمية ألول مرة عن وجود قاعدة لسالح الجو باسم : بالل ضاهر

 "سدوت هئيال"، وأن قائد القاعدة هو ضابط برتبة عميد.
قاعدة، لكن تم الكشف  11ح الجو اإلسرائيلي وذكرت صحيفة "هآرتس" يوم الثالثاء، أنه توجد لسال

 عن عشر قواعد حتى اليوم.
وتقول وثائق نشرها الجيش اإلسرائيلي، في موقع الجيش الرسمي وبموجب قانون حرية المعلومات، 

 إنه توجد قاعدة أخرى إضافة إلى القواعد العشر، وأن قائد هذه القاعدة السرية هو العميد بنيامين.
 18/7/2017، 48عرب   

 
 في نابلسسقطت طائرا استطال  جيش سّلم الت اإلدارا المدنية بالسلطة الفلسطينية "يديعوت": .35

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم الثالثاء، عن تحطم إحدى  الرأي: –فلسطين المحتلة 
 طائرات االستطالع فوق منطقة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

عوت أحرونوت" عن الجيش أن سقوط الطائرة جاء نتيجة خلل فني، وهي من ونقلت صحيفة "يدي
وقالت الطائرة جرى استعادتها في وقت الحق  طراز "راكبي السماء" وتحطمت فوق منطقة نابلس.

بتدخل من اإلدارة المدنية بالسلطة الفلسطينية، حيث تمكن فلسطينيون من االستيالء عليها قبل تدخل 
 الستعادتها. أجهزة أمن السلطة

 18/7/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مسجد األقصىبيلين يحذر من ديمومة الترتيبات الجديدا بال .36
قال يوسي بيلين الكاتب بصحيفة )إسرائيل اليوم( إن عملية القدس األخيرة شكلت خطورة حقيقية على 

عى بعض اإلجراءات التي قامت بها إسرائيل لكون منفذيها مواطنين عربا من داخلها، وهو ما استد
 األجهزة األمنية اإلسرائيلية وقوات الجيش والشرطة وجهاز األمن العام الشاباك.

ن جاءت هذه اإلجراءات األخيرة في المسجد األقصى ضرورية العتبارات ميدانية  وأضاف أنه وا 
ة القدس، حتى ال تتضرر وأمنية، فإنه يلزم إعادة الوضع في الحرم القدسي لما كان عليه قبل عملي

 عالقات إسرائيل مع الدول العربية التي ال تقيم عالقات دبلوماسية رسمية معها.
أن هذه الترتيبات األمنية ال يجب أن تتحول  -وهو وزير القضاء اإلسرائيلي السابق-وأضح بيلين 

الة إسرائيل إلى إلى أمر ثابت يغير الوضع القائم في الحرم القدسي منذ عقود، ويجب أن تكون رس
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العالم الخارجي واضحة، بأنها إجراءات أعدت خصيصا لمواجهة العمليات المسلحة، وليس 
 الستهداف المسلمين.

وقال بيلين، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية ما عن الوضع الناشئ في الحرم القدسي، وهي مذنبة حقا 
ا في ذلك إيجاد حلول لموضوع في عدم التوصل مع الفلسطينيين إلى اتفاق سالم حتى اآلن، بم

 القدس والبلدة القديمة.
 18/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة  

 
 صبري عكرمة األقصى خطيب األقصى بينهم المسجد بوابات أمام اإلصابات عشرات .73

 قوات أيدي على قمعهم جراء المقدسيين المواطنين عشرات أبو نقيرة: أصيب ربيع -المحتلة القدس
 .الثالثاء مساء العشاء صالة أداء عقد المبارك، األقصى المسجد بوابات أمام يلياإلسرائ االحتالل
 من المنبعث السام الغاز استنشاقهم جراء باالختناق المواطنين عشرات إصابة محلية مصادر وأفادت
 القدس في حطة وباب األسباط باب في المصلين، على االحتالل جنود أطلقها التي الدخانية القنابل

 .حتلةالم
 المطاطي والرصاص الغاز وقنابل الصوت قنابل أطلقوا االحتالل جنود أن إلى المصادر وأشارت
 للبوابات ورفضا إغالقه على احتجاجا األقصى المسجد أبواب عند المعتصمين المواطنين باتجاه

 .المسجد أبواب على االحتالل نصبها التي اإللكترونية
 تم منها 14 إصابة، 34 نحو مع تعاملت طواقمها أن سطينيالفل األحمر الهالل جمعية وأوضحت

 .الميدان في معها التعامل تم إصابة 20و خطيرة، احداها المقاصد مستشفى إلى نقلها
 قوات هاجمته الذي صبري عكرمة الشيخ األقصى المسجد خطيب المصابين بين من وعرف

 اللطيف عبد لطيفة الصحفية والزميلة مطاطية، برصاصة وأصابته بالهراوات عليه واعتدت االحتالل
 باب في المرابطين قمع خالل القدس أعالم مركز من صادق محمد والناشط مباشر، الجزيرة مراسلة
 .األسباط

 لقرارات للخضوع رفضا األقصى المسجد بوابات أمام العشاء صالة المواطنين من العشرات وأدى
 .الجديدة اإللكترونية البوابات عبر والمرور االحتالل

 18/7/2017تحين،  أون فلسطين
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 اتححتاللية الفحص لبوابات رفضا   القدس شوار  في تتواصل الصالا .73
 إلى للدخول الرافض بموقفهم المواطنون تمسك( : اإللكترونية األيام) -أرناؤوط الرؤوف عبد- القدس
 على الثالث لليوم لصلوات،ا فأدوا اإلسرائيلية اإللكترونية الفحص بوابات خالل من األقصى المسجد
 .واإلسرائيليين الفلسطينيين بين التوتر في تفاقم وسط المسجد بوابات من بالقرب أمس، التوالي،
 منذ يومي، مشهد إلى المجلس وباب األسباط منطقتي وبخاصة القدس شوارع في الصالة وتحولت

 إلى وصلت أعدادهم أن إلى راتالتقدي تشير حيث المصلين أعداد في ملحوظ ازدياد وسط األحد، يوم
 .اآلالف

 لمواصلة معنويا   دعما   المصلين على والمياه والشاي القهوة بتوزيع القديمة البلدة من سكان وقام
 .اإلسرائيلية للبوابات الرافض المفتوح اعتصامهم

 لدخولا برفض القدس مدينة في اإلسالمية المرجعيات لقرار دعمها اإلسالمية األوقاف دائرة وأكدت
 الشرطة تراجع لحين األبواب عند الصالة أداء على واإلصرار البوابات، خالل من المسجد إلى

 .قرارها عن اإلسرائيلية
 األوقاف دائرة في موقفنا: القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة عام مدير الخطيب، عزام الشيخ وقال

 األوقاف مجلس رئيس سواء دسةالمق المدينة هذه شيوخ عن الصادر اإلجماع مع نحن واضح،
 خالل من ندخل لن: وأضاف القضاة، قاضي بأعمال والقائم العليا اإلسالمية والهيئة القدس ومفتي
 حتى، عليه نبقى وسوف موقفنا هو هذا وأخالقيا، ودينيا إسالميا المرفوضة اإللكترونية البوابات هذه
 .المبارك األقصى المسجد امأم من اإللكترونية البوابات هذه تزال هللا، شاء إن

 من والعديد القدس مدينة في إسالمية مرجعيات وقادة المدينة ومحافظ القدس شؤون وزير وشارك
 باب منطقة في المغرب صالة في السعدي وأسامة الطيبي أحمد بينهم الكنيست في العرب النواب

 .األسباط
 أعدادا إن" األيام" لـ قال القدس، في الميةاإلس األوقاف إدارة في اإلعالم مسؤول الدبس، فراس ولكن
 عند الصلوات يؤدون المصلين من العظمى الغالبية ولكن المسجد يدخلون المصلين من قليلة

 المئات ولكن المسجد يدخلون المصلين من بقليل أكثر أو عشرة هناك يكون قد: وقال البوابات
 .البوابات عند الصلوات يؤدون اآلالف وأحيانا

 19/7/2017، رام هللا، األيام
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 الطعام عن اإلضراب لخوك جديد من يعودون قد األسرى" سما" لـ قراقع .73
 جديد من بالعودة هددوا األسرى أن والمحررين، األسرى شؤون هيئة رئيس قراقع عيسى الوزير أكد

 مع أبرموها يالت بالتفاهمات االلتزام بعدم اإلسرائيلية السجون إدارة استمرت ما إذا اإلضراب، لخوض
 . 27/5/2017 حتى 17/4/2017 من منذ استمر والذي اإلضراب خالل المعتقلين

 عند األسرى مع أبرمته الذي باالتفاق اآلن حتى تلتزم لم السجون إدارة إن" سما" لـ قراقع الوزير وقال
 لذينا األسرى على العقوبات أن موضحا   شديدة، واستياء غضب حالة خلق وهذا اإلضراب، تعليق
 .مستمرة زالت ما يوما 41لمدة  إضرابا خاضوا
 من كبير عدد عن تحدث قد اإلسرائيليين، المحامين نقابة عن الصادر التقرير بأن قراقع وأوضح
 البيئية والظروف النظافة وقلة الطبي واإلهمال واالكتظاظ كالعزل األسرى منها يعاني التي المشاكل
 زيارات في ومشاكل المقدم الطعام وسوء للمرضى نفسي جعال وجود وعدم وشتاء صيفا السيئة
 .إسرائيلي وباعتراف صعبة األسرى ظروف بأن يؤكد ،"األمني المنع" يسمى وما األهالي

 18/7/2017اإلخبارية،  سما وكالة
 
 وحرفيش المغار في الشرطيين بمقتل يعزي محمد بركة برئاسة وفد .04

 لتقديم وذلك وحرفيش، المغار بلدتي إلى الثالثاء اليوم بركة، محمد برئاسة وفد دالشة: توجه عمر
 من شنان وكميل المغار من ستاوي هايل: هما اإلسرائيلية الشرطة أفراد من اثنين بمقتل العزاء

 .الماضي الجمعة يوم القدس في المسلح االشتباك في ق تال اللذين حرفيش،
 بلدية ورئيس مخول، عصام السابق نائبال بركة، جانب إلى ضم، قد الوفد أن ،48عرب موقع وعلم

 سمير حنا دير محلي مجلس ورئيس مطر، جريس عيلبون محلي مجلس ورئيس غنايم، مازن سخنين
 .حسين
 .النقال هاتفه على يجب لم أنه إال بركة، من تعقيب على الحصول 48عرب موقع وحاول
 من القرار، معارضة وبسبب. ؤخرام عقد المتابعة للجنة اجتماع أعقاب في الوفد هذا مشاركة وتأتي
 لجنة يمثل ال الوفد أن تقرر صالح، رائد والشيخ البلد وأبناء الديمقراطي الوطني التجمع قبل

نما المتابعة،  .شخصي بشكل فيه يشارك من كل يمثل وا 
 18/7/2017، 48 عرب
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 غزا جنوب الفلسطينيين منازل يقصف اتححتالل .04
 يونس خان مدينة شرق العسكرية األبراج في المتمركزة سرائيلي،اإل االحتالل قوات غزة: استهدفت

 أسلحتها نيران من بوابل المدينة شرق المزارعين وأراضي الفلسطينيين منازل أمس، غزة، قطاع جنوب
 .الرشاشة

 فتحت يونس خان شرق" كيسوفيم" موقع محيط في الجاثمة االحتالل قوات بأن عيان شهود وأفاد
 وقوع عن اإلبالغ دون من شرقا المواطنين ومنازل المزارعين أراضي صوب الثقيلة الرشاشات نيران

 .إصابات
 الشريط على االحتالل آلليات اعتيادية غير تحركات وسط الحدودية المنازل استهداف ويأتي 

 .األجواء في اإلسرائيلية االستطالع لطائرات وتحليق الحدودي،
 19/7/2017اتحتحاد، أبو ظبي، 

 
  للمستشفى الحماية لتوفير الفوري بالتدخل الدولية المؤسسات تناشد" اصدالمق" .04

 المستشفى لحماية التدخل الدولية والهيئات المؤسسات كافة المقاصد مستشفى إدارة ناشدت القدس:
 االحتالل شرطة من معززة قوة تزال ال حيث أمس، يوم منذ االحتالل قوات قبل من اقتحامه بعد

 أحد وجود حجة تحت المستشفى أقسام في اللحظة حتى تتواجد األمنية الحراسة صروعنا اإلسرائيلي
 االحتالل قوات إن بيانها في اإلدارة وقالت .المشفى داخل المكثفة العناية وحدة في المصابين
 وحدة خارج يقفون الجنود من عدد ال يزال فيما أمس مساء منذ الخارج من المستشفى تحاصر
 إعاقة إلى إضافة المستشفى في العاملة الطبية الطواقم عمل بعرقلة يقومون حيث الجراحي، اإلنعاش
 موظفين من األقسام في المتواجدين وتصاريح هويات فحص إلى إضافة المرضى، مرافقي دخول

 الصحة ومنظمة الدولية األحمر الصليب منظمة مع بالتواصل المستشفى إدارة وبدأت .ومرافقين
نهاء والفوري، السريع تدخلال أجل من العالمية  االحتالل قوات فيها تتسبب التي الفوضى حالة وا 
 .المستشفى جنبات داخل

 18/7/2017القدس، القدس، 
 
 لصققصى دعما نابلس في يتظاهرون طالب جامعة النجاح .07

 يوم الغربية الضفة شمال نابلس بمدينة الجامعيين الطلبة عشرات دغلس: شارك عاطف -نابلس 
 االحتالل إلجراءات ورفضا والمقدسيين، األقصى للمسجد ومساندة دعم تظاهرة فيالثالثاء 
قامة المسجد إغالق في والمتمثلة األخيرة اإلسرائيلي  .مداخله على إلكترونية بوابات وا 
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 بشرية سلسلة وشكلوا المدينة وسط األخرى والجامعات النجاح جامعة طلبة من العشرات وتجمع
 ما حيال الكبير الصمت لحالة ورافضة االحتالل بجرائم منددة شعارات يهاعل خطت الفتات وحملوا
سالميا عربيا األقصى بالمسجد يجري  .وا 

 18/7/2017الجزيرا.نت، الدوحة، 
 
 األقصى عن األول الدفا  خط في نساء .00

 مختلفة مناطق ومن الشرقية القدس أحياء كافة من الفلسطينيات النساء جندي: تتوجه أسيل -القدس 
 اإلسرائيلية االحتالل سلطات شرعت منذ لكن العام، مدار على األقصى للمسجد المحتل الداخل في

 الصباح ساعات منذ أبوابه على تواجدهن من النساء كثفت أبوابه على اإللكترونية األبواب بتركيب
 .الجديد لإلجراء رفضا القدس ورجال األوقاف موظفي مع جنب إلى جنبا واعتصمن الباكر،

 مقارعة فضلن بل منها أمتار بعد على بالجلوس األقصى أبواب على المعتصمات النساء تكتف ولم
 األبواب.  على المتمركزين االحتالل جنود
 إلجراءات رفضا األقصى المسجد أبواب على االعتصام على القدس في النساء دور يقتصر وال

 كما الصباح، ساعات منذ للمعتصمين شرابوال الطعام تقديم إلى ذلك يتعدى بل الجديدة، االحتالل
 الظهر صالة بعد به والخروج منازلهن في الغداء طعام بتحضير اليوم القديمة البلدة نساء بدأت

 .جماعي بشكل المعتصمين إلى لتقديمه
 18/7/2017الجزيرا.نت، الدوحة، 

 
 المحتلة الضفة مستوطنات لرؤساء األقصى في جولة .04

 الغربية الضفة شمال في للمستوطنات اإلقليمي المجلس رئيس الثالثاء، ميو  القضماني: نفذ، مجيد
 تسمى ما أو الكتان، مغارة وفي المحتلة، بالقدس القديمة المدينة في جولة دغان، يوسي المحتلة،

 وتمتد القدس في القديمة البلدة أسفل تقع أثرية مغارة وهي اليهودية التسمية بحسب" صدقياهو مغارة"
 .الساهرة وباب العمود باب بين المدينة سور تحت

 جولة' تنظيم القادمة، األيام في يعتزم، أنه السابعة اإلسرائيلية للقناة تصريحات في دغان وأوضح
 .المحتلة الغربية الضفة في' المستوطنات رؤساء كافة برفقة الشرقية، القدس في خاصة

 18/7/2017، 48عرب 
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 فلسطيني يرأس أصغر عن تفرج اتححتالل سلطات .04
 حسين عمران كريم الطفل عن الثالثاء، اليوم مساء اإلسرائيلي، االحتالل سلطات قلقيلية: أفرجت

 آالف خمسة وتغريمه المعتقل، في أشهر ثالثة قضاء بعد قلقيلية، شرق عزون من( عاما 11)
 .شيكل
 من الماضي نيسان شهر منتصف فلسطيني أسير أصغر وهو كريم اعتقلت االحتالل سلطات وكانت
 .أسبوع بعد والده سراح أطلقت أنها إال ووالده، هو بيته

 التي بالمدة واالكتفاء بالغرامة نجلهم على حكمت االحتاللية سالم محكمة أن كريم الطفل ذو وذكر
 .الحجز في قضاها

 18/7/2017تحين،  أون فلسطين
 
 "البداوي"و الزينة وادي في" األقصى" مع تضامن .03

 مع تضامنية وقفة الزينة، ووادي جدرا منطقة في الفلسطينية اللبنانية المشتركة ابعةالمت لجنة نظمت
 .األقصى ساحة في المبارك، األقصى المسجد
 إلى وصوال   المنطقة شوارع وجابت العلي داوود الشيخ مسجد أمام من انطلقت الكشفية المسيرة وكانت
 الخروب إقليم في الفلسطينية اللبنانية ابعةالمت لجنة سر ألمين كلمات ألقيت حيث األقصى، ساحة
 حماس لحركة السياسي وللمسؤول المسلمين، العلماء تجمع باسم كبش خضر وللشيخ الرواس، أحمد
 .دعبس خالد الخروب إقليم في

 التي البطولية العملية وأن األولى، المسلمين قضية هو المبارك األقصى المسجد أن الكلمات وأكدت
 األقصى المسجد ضد اإلسرائيلية االعتداءات على طبيعي رد إال هي ما الجبارين األبطال نفذها
 . األرض على قدسية المساجد ثالث عن ودفاعا   ورواده

 عملية لشهداء تحية تضامنية وقفة الشمال، في الفلسطينية الشعبية واللجان المقاومة فصائل ونظمت
 .البداوي مخيم في والدهيشة األقصى

 علي، أبو فتحي الشمال في فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة اإلعالمي المسؤول ثتحد أن وبعد
 الفلسطينية لألرض الصهيوني االحتالل مقاومة في الفلسطيني الشعب حق على" أكدت كلمات ألقيت

 ".األقصى في االنتفاضة أبطال نفذها التي البطولية بالعملية" مشيدة ،"والعربية
 19/7/2017المستقبل، بيروت، 
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 القدس إلنقاذ السريع بالتحرك العالم في المسيحية للكنائس نداء   يوجه حنا المطران .03
 الكنائس األرثوذكس، للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا هللا عطا المقدسي المطران القدس: ناشد

 لمسجدا اليوم: "إياهم مخاطبا وقال القدس، مدينة إلنقاذ السريع التحرك بضرورة العالم في المسيحية
 ".القيامة كنيسة وغدا األقصى

 الروحية المرجعيات من عدد إلى الثالثاء، يوم حنا، المطران وجهه عاجل نداء في ذلك جاء
لى العالم في واإلنجيلية والكاثوليكية األرثوذكسية الكنائس من المسيحية  مدافعة حقوقية مؤسسات وا 

 .القدس مدينة بها تمر التي المسبوقة روغي الخطيرة األوضاع فيه مستعرضا اإلنسان، حقوق عن
 18/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 "التهويدية الذل" بوابات لرفك تدعو" المسيحية اإلسالمية" .03

 القدس أبناء الثالثاء، أمس والمقدسات القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الهيئة وكاالت: دعت
 بااللتزام للمسجد الوصول يستطيع من وكل المبارك األقصى سجدالم بوابات على المرابطين
 البوابات من المبارك، األقصى المسجد دخول بعدم الدينية، القدس مرجعيات عن الصادر باإلجماع

 .واإلذالل التهويد على القائمة االحتالل لسياسة منعا   بواباته على والرباط اإللكترونية،
 المسلمين من مرفوضة اإللكترونية البوابات هذه أن على عيسى حنا دكتورال للهيئة العام األمين وأكد

 .اإلنسان وحقوق واألعراف السماوية الديانات ترفضها والمسيحيين،
 19/7/2017الخليج، الشارقة، 

 

 أصحابه من األقصى إلفراغ مبّيتة مخططات يطّبق نتنياهو: الداخل فلسطينيو .44
 األيام في جرى ما أن من 48 أراضي داخل العليا المتابعة لجنة حذرت: عواودة وديع – الناصرة
 ليتم مبّيتة، كانت ولكنها جاهزة مخططات إال هو ما ومحيطه، المبارك األقصى المسجد في األخيرة
 الهيئة وهي ،"العليا المتابعة" وأوضحت. االحتالل حكومة بنظر السانحة الفرصة في تطبيقها
 والحرم المبارك األقصى المسجد إفراغ هو االحتالل هدف أن داخل،ال لفلسطينيي األعلى التمثيلية
 على واقع أمر فرض ثم ومن كله، الفلسطيني والشعب المسلمين أصحابه من الشريف، القدسي
 .المحتلة الخليل مدينة في اإلبراهيمي الحرم حال هو كما المسجد،
 األبواب نصب أن االحتالل، كومةح وزراء تصريحات من اتضح قد إنه بيانها في المتابعة وقالت

 منذ قائم مخطط هو المقدس، المكان على والمعتدي المهين الشكل بهذا والمغناطيسية، اإللكترونية
 االستبداد هدفها التي األبواب، هذه نصب أعاقت أيضا، سياسية ولربما إجرائية، أمورا وأن سنوات،
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 كليا مرفوض إجراء هذا أن مؤكدة إداري، وجهاز حراس من الحرم، في والعاملين بالمصلين، والتنكيل
 . المصلين من وليس المحتلين من لحمايته ماسة بحاجة المبارك المسجد ألن بالمبدأ،

 19/7/2017العربي، لندن،  القدس
 

 لصققصى نصرا بيروت في يحتشدون الفلسطينيين آتحف .44
 ونصرة تضامنا بيروت؛ في كوااإلس مبنى أمام الثالثاء، يوم الفلسطينيين، آالف بيروت: احتشد

 ".حماس" اإلسالمية المقاومة حركة من بدعوة أبوابه، على والمرابطين األقصى للمسجد
 عن ممثلون االعتصام وحضر لبنان، في الفلسطينية والتجمعات المخيمات جميع من الحشود وقدمت

 شعبية ووفود ولبنانية، فلسطينية شخصيات إلى إضافة والفلسطينية، اللبنانية واألحزاب الفصائل
 .والشهداء والقدس لألقصى نصرة هتفت
 بأيديهم، قبورهم يحفرون الصهاينة أن كايد بسام الشيخ فلسطين علماء رابطة رئيس أكد جانبه من
 وسوف خلفهم، من واألمة والمرابطات، المرابطون وراءه الحرمين، ثالث هو الذي األقصى" وأن

 بوجود األقصى من ينال أن يمكن أنه ظن إذا العدو هذا وواهم ه،مخططات تنفيذ من العدو يمنعون
 ".وفلسطين والقدس لألقصى فداء أكّفهم على أرواحهم يحملون الذي األبطال، هؤالء

 18/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 العارم على مصير "شهر العسل" مع مصر قلقهاتل أبيب ُتعّبر عن  .52
لت مصادر سياسّية وأمنّية إسرائيلّية، و صفت بأّنها رفيعة المستوى، إّن قا زهير أندراوس: - الناصرة

التنسيق األمنّي بين الجيش اإلسرائيلّي وبين الجيش المصرّي وصل إلى ذروته. ونقل مراسل الشؤون 
العسكرّية في القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلّي، أور هيلر، عن المصادر قولها إّن التعاون 

يق األمنّي بين القاهرة وتل أبيب يم ّر في شهر عسٍل لم تشهده العالقات الثنائّية منذ التوقيع والتنس
 .1970على اتفاق السالم بين الدولتين )اتفاق كامب ديفيد( في العام 

رغم محاوالتها الحثيثة، لم تتمّكن إسرائيل من إخفاء خشيتها العميقة من إمكانية حدوث تحوٍل في و 
ة األمريكية من النظام المصرّي بقيادة عبد الفتّاح سيسي، يصل إلى حّد قيام واشنطن موقف اإلدار 

 بقطع ارتباطها بهذا النظام.
وللتدليل على عمق العالقات بين تل أبيب والقاهرة وأهميتها بالنسبة إلسرائيل، تكفي اإلشارة إلى ما 

العبرّي، عن مصادر سياسّية وصفها  نقله م حلل الشؤون العربّية في القناة األولى في التلفزيون
بالرفيعة في تل أبيب، التي أّكدت على أّن التعاون مع النظام المصرّي الحالّي ي عتبر من أّهم 
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اإلسرائيلية للتعامل مع التحوالت اإلقليمّية، على حّد تعبيرها، م ضاف ا إلى ذلك،  االستراتيجيةمرتكزات 
من الخبراء اإلسرائيليين الذين أجمعوا على أّن أّي تحّوٍل  يجب األخذ بعين االعتبار تحليالت عددٍ 

سلبّي في موقف إدارة ترامب من نظام السيسي سي شّكل ضرّبة مباشرة  لألمن القومّي للدولة العبرّية، 
 وذلك بسبب الكبيرة التي تجنيها إسرائيل من العالقة مع هذا النظام.

صحيفة " يديعوت أحرنوت " فقد كشفت النقاب عن أن  أّما سمدار بيري، معلقة الشؤون العربية في
قلق ا يسود دوائر صنع القرار في تل أبيب على مصير نظام السيسي، الفتة  إلى أّن تل أبيب تدرك أّن 
نظام السيسي يمر في أزمات أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، م ضيفة  أّنه في إسرائيل ي تابعون 

سكتون ألنهم غير معنيين بأْن يلتفت أحد لهذا القلق على مصير السيسي، األوضاع في القاهرة، وي
ورغم التصريحات المتفائلة فإن مشاكل السيسي تزداد فقط وأجهزته األمنية لم تعد قادرة على أن 

 تكنس النزاعات الداخلّية، على حّد قولها.
كوكبة  من كبار الباحثين وقد انصب االهتمام اإلسرائيلّي على التوصيات التي رفعتها مؤخر ا 

األمريكيين إلدارة ترامب، وتدعو اإلدارة إلى اشتراط تواصل المساعدات العسكرّية واالقتصادّية لنظام 
السيسي بتحسين سجل حقوق اإلنسان في مصر. ومما أّدى إلى تفاقم المخاوف اإلسرائيلّية حقيقة أّن 

ون فيما يعرف بـ"مجموعة العمل الخاصة بمصر" الباحثين األمريكيين الذين قّدموا التوصيات وينضو 
 ي شّكلون اإلجماع األمريكّي.

فقد حّذرت الكاتبة اليمينّية اإلسرائيلّية كارولين كليغ من أّن استجابة اإلدارة األمريكية للتوصيات التي 
ي مقاٍل نشرته قّدمتها المجموعة "ستترك آثار ا بالغة الخطورة على األمن القومي اإلسرائيلّي"، م شيرة  ف

بصحيفة )معاريف( إلى أّن هناك ما ي دلل على أّن توصيات المجموعة قد تركت تأثير ا عميق ا على 
 اإلدارة.

وبرأيها فإّن إضعاف نظام السيسي يعني تعزيز القوى واألطراف التي تشكل تهديد ا إلسرائيل وأمنها. 
خّلي عن السيسي هي نفسها التي أرسلت وأّكدت على أّن مجموعة الباحثين التي توصي حالي ا بالت

ودعت حكومة  رسالة  مماثلٍة ألوباما دعته فيه للتخّلي عن مبارك. 2011في كانون الثاني )يناير( 
حباط توجهها للتخّلي عن السيسي وضمان بقاء النظام وتعزيز  إسرائيل لمواجهة اإلدارة األمريكّية وا 

 د من متطلبات بقاء إسرائيل قوّية وآمنة، بحسب تعبيرها.قوته، معتبرة  أّن بقاء نظام السيسي ي عّ 
 18/7/2017، رأي اليوم، لندن
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 ان وتل أبيب بعد عملية األقصىأزمة بين عمّ  .53
أن وقوف رئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء  إلى "الحياة"لمحت مصادر سياسية لـ": الحياة" –عّمان 

على أرواح شهداء عملية األقصى، تسببا بأزمة  "الفاتحة"مجلس النواب تحت قبة البرلمان وقراءة 
 ديبلوماسية بين عمان وتل أبيب.

رئيس ] عن الرد على هذه التصريحات "يترفع"وافتتح الطراونة جلسة مجلس النواب أمس بالقول إنه 
، مؤكدا  مواصلة نصرة القضية الفلسطينية من منطلق [الكنيست يولي إدلشطاين الذي هاجم الطراونة

ية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس. واستطرد أن إمعان االحتالل الوصا
، "الوضع القائم"فيه مس بـ "تغييرا  مرفوضا  "بسياساته المتطرفة تمثل بوضع بوابات إلكترونية تشكل 

ية والدولية وهو ما ترفضه المملكة. وقال إن مجلس النواب سيبدأ خالل أيام بمخاطبة البرلمانات العرب
رصد القوانين العنصرية التي "لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية، مشيرا  إلى شروع المجلس عبر أذرعه بـ

 ."يسنها الكنيست وتوثيقها، وتزويد كل البرلمانات الشقيقة والصديقة في العالم بها
نترحم على "ا: وتداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي افتتاحية بيان الطراونة، وقال فيه

شهدائنا الذين سقوا ويسقون ثرى فلسطين الطهور، ونرفع هاماتنا بتضحيات الشباب الفلسطيني الذي 
 ."ما زال يناضل باسم األمة

 19/7/2017، ، لندنالحياا
 

 حمد عقباهاستؤدي لحرب تح تُ  "إسرائيل"أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس: اعتداءات  .54
ين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد هللا كنعان أن اعتداءات السلطات قال أم: بترا -عمان 

ومحاولة فرض سيادتها عليه بطريقة أو بأخرى لن تؤدي في  األقصىعلى المسجد  اإلسرائيلية
 حرب ال تحمد عقباها. إلى إالالنهاية 

لشرعية الدولية، الن ما بقرارات ا اإلسرائيليةآن ألن تلتزم السلطات  األوانوأكد في بيان أمس أن 
نما تمتد أثاره  واإلحباطمزيد من العنف والتوتر  إلى إالتقوم به لن يؤدي  ليس على المنطقة فحسب وا 
 على العالم بأكمله.

 19/7/2017، الغد، عّمان
 

 تعمم: خطبة الجمعة عن حماية المسجد األقصى " األردنيةاألوقاف" .55
اليوم الثالثاء، على جميع مساجد المملكة بأن تكون خطبة  عممت وزارة األوقاف -الغد -عمان

 صالة الجمعة المقبلة تحت عنوان "حماية المسجد األقصى وشرعية الدفاع عنه".
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يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه المسجد األقصى اعتداءات وتصعيد من قبل قوات االحتالل 
شبان وق تل فيها  3ت المسجد واستشهد فيها اإلسرائيلي ال سيما بعد العملية التي حدثت في باحا

 جنديان يوم الجمعة الماضية.
 18/7/2017، الغد، عّمان

 
 جنبالط يرفك التحريك المذهبي في فلسطين .56

المجاهدين األبطال الذين قتلوا "النيابي اللبناني وليد جنبالط  "اللقاء الديموقراطي"حيا رئيس : بيروت
 ."قدسجنود االحتالل اإلسرائيلي في ال

ذاللهم": "تويتر"وقال عبر حسابه على  في "وأضاف قائال :  ."ال للمّس بكرامات المصلين وتفتيشهم وا 
رفض تجنيد  إلىهذا السياق، أشجب كل دعوات التحريض المذهبي وأدعو المعروفيين األحرار 

 ."الدروز في الجيش اإلسرائيلي
 19/7/2017، ، لندنالحياا

 
 "إسرائيل"انيا  بالتعامل مع لبن 26عاما  لـ 15السجن  .57

لبنانيا   26أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن حسين عبدهللا، حكما  غيابيا  بحق 
بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي واالستحصال على جنسيته. وقضى الحكم بوضع المتهمين في 

حقوقهم المدنية ووضع مذكرات التوقيف الغيابية عاما ، وتجريدهم جميعا  من  15األشغال الشاقة مدة 
 الصادرة بحقهم موضع التنفيذ، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليوني ليرة لبنانية.

 19/7/2017، المستقبل، بيروت
 

 م معلومات استخبارية لحزب هللاالجيش اإلسرائيلي: الجيش اللبناني يقدّ   .58
اللبناني يقدم المساعدة لحزب هللا ومقاتليه في  اعتبر الجيش اإلسرائيلي أن الجيش: بالل ضاهر

جنوب لبنان. وقال قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، يوئيل ستريك، إن "الجيش اللبناني 
يغض الطرف عن نشاط حزب هللا، ويزوده بمعلومات هامة، ويغطي على دوريات الحزب في جنوب 

التابعة للجيش ضد دولة إسرائيل". لكنه أضاف أن "الهدوء  لبنان ويسمح له باستخدام أبراج المراقبة
 واالستقرار في المنطقة مهم لجميعنا. ووجهتنا ليست نحو مواجهة )عسكرية(".
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ونشر الجيش اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، تقريرا وصورا التقطتها كاميرات ووسائل المراقبة اإلسرائيلية 
" الصادر عن مجلس األمن 1701الليطاني، خالفا للقرار  "وتكشف تواجد حزب هللا في جنوب )نهر(

 .2006الدولي في نهاية حرب لبنان الثانية، في آب/أغسطس عام 
 18/7/2017، 48عرب 

 
 وفد فلسطيني يتفّقد مشرو  تعداد الالجئين في لبنان .59

أشرف دبور  عزام األحمد يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان "فتح"زار عضو اللجنة المركزية لحركة 
وأمين سر الفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات مقر إدارة مشروع التعداد العام للسكان 
والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الحوار 

ناني مرال توتاليان، مدير الفلسطيني حسن منيمنة ورئيسة إدارة اإلحصاء المركزي اللب -اللبناني 
 مشروع التعداد عبد الناصر وأعضاء من جهازي اإلحصاء المركزيين اللبناني والفلسطيني.

واطلع الوفد على سير العمل في مشروع التعداد الذي ت شرف عليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 
 28تاريخ  654م الجمهوري رقم بالشراكة مع جهازي اإلحصاء اللبناني والفلسطيني استنادا  للمرسو 

 .2016تشرين األول  19وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في  2017نيسان 
أهمية مشروع هذا التعداد الذي ستؤمن بياناته أساسا  للتخطيط السليم "وتحدث منيمنة للوفد عن 

ا  لكونها بيانات تفصيلية ودقيقة ولبناء قاعدة مرجعية من األرقام والمعلومات اإلحصائية الهامة نظر 
تغطي المجاالت ونواحي الحياة كافة المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين في لبنان، األمر الذي ي ساهم 

 ."في صياغة وتطوير سياسات تنموية وفق المعايير العلمية
حلة الثانية آليات تنفيذ المر "، وشرح للوفد "من العمل الميداني األولىالمرحلة  إنجازات"ثم عرض 

شاب وشابة من اللبنانيين  600الجارية حاليا  في المخيمات والتجمعات كافة والتي ي شارك فيها نحو 
 ."والفلسطينيين يقومون بجمع المعلومات باستخدام األجهزة اللوحية

 معتمدة أسئلةالتعداد يتم بموجب استمارة تتضمن "وأوضحت توتاليان مراحل تنفيذ المشروع وقالت إن 
في  الفلسطينيينأسئلة أخرى تأخذ األوضاع الخاصة لالجئين  إلىدوليا  في مشاريع التعداد باإلضافة 

 ."االعتبار
 19/7/2017، المستقبل، بيروت
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 : التناقضات العربية لمصلحة العدو"اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية" .61
ب اجتماع عقدته بدعوة من المنسق العام نوهت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية عق

بصمود المقدسيين بكل أطيافهم في وجه آلة القمع الصهيونية، ومواجهتهم لقوات "للهيئة نزيه الخياط 
 ."االحتالل بكافة الوسائل المتاحة

الحد األدنى من  إلىعند ردود الفعل العربية واإلسالمية الخجولة التي ال ترتقي "وتوقفت الهيئة 
تصريحاتهم ومواقفهم اللفظية فقط تجاه قضية العرب والمسلمين المركزية أال وهي القضية صخب 

عن سبب غياب لجنة القدس التي يرأسها ملك "، وتساءلت "الفلسطينية ومحورها مصير القدس
المغرب عن مجرى األحداث في المدينة المقدسة وعدم الدعوة لعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول 

 ."ل العالم اإلسالمي التخاذ موقف تاريخي إزاء ما يحصلالعربية ودو 
الهيئة أن هذه المواقف العربية واإلسالمية تجاه ما يحصل في القدس الشريف إنما هو "واعتبرت 

نتيجة إضاعتهم للبوصلة وتلهيهم بالصراعات والحروب اإلقليمية والداخلية وتغليب الصراعات 
في مشرقنا العربي على التوحد وتوحيد الطاقات من أجل  الطائفية والمذهبية والعرقية خصوصا  

 . "مواجهة عدونا التاريخي
منطلقات التضامن العربي واإلسالمي األساسية وحل كل التناقضات  إلىالهيئة أن العودة "وأكدت 

وجهتها  إلىبالحوار الصادق والمسؤول والصريح، هو المسار الوحيد الذي يعيد تصويب البوصلة 
عنوان الوحدة والعمل المشترك ألنه مع فلسطين كان االنحدار  وقدسها وهوفلسطين  إلىة، األساسي

 ."العربي واإلسالمي وبها يكون نهوضه من كبوته
 19/7/2017، المستقبل، بيروت

 
 لفتح أبواب المسجد األقصى تدخل شخصيا   ": الملك سلمانإيالف" .61

لحل أزمة  األبيضريفين شخصي ا لدى البيت إيالف من واشنطن والقدس: تدخل خادم الحرمين الش
الحرم القدسي الشريف بعد العملية داخله وقرار إسرائيل غير المسبوق بإغالقه بوجه المصلين 

 والسياح ليومين.
فتح الحرم بوجه المصلين والسياح جاء بعد  إعادةفان االتفاق على  اإلعالموخالفا لما تناقلته وسائل 
ية السعودية عبر طرف ثالث )الواليات المتحدة(، هذا ما قاله مصدر كبير تدخل ملك المملكة العرب

بعدم المس  أميركانتانياهو تعهد للمملكة العربية السعودية عبر  أنالمصدر  وأضافلـ"إيالف"، 
 بالوضع الراهن بالحرم.
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 كناألمااعتياديا في  أصبح األمر أن إلىمسألة آالت الكشف عن المعادن، فلفت المصدر  أما
 قدسية للديانات المختلفة. األماكن أكثرالذي يضرب بدون تمييز وفي  اإلرهابالمقدسة بسبب 

واالطالع على  األقصىنتانياهو دعا المسؤولين السعوديين لزيارة المسجد  أنوعلمت "إيالف" 
كان بصورة  األردن أنالمصدر  وأضافعلى الدعوة،  إجابة أيولم يتلق  األرضعلى  األوضاع

من وصف رئيس  األردنيالملك  أمامنتانياهو ابدى استياءه  إنالمصدر قال  أن إالصاالت االت
 بالبطولية واعتبر التصريح غير مسؤول. األقصىالعملية في  األردنيالبرلمان 

 17/7/2017موقع إيالف، 
 

 للمسجد األقصى "غير مقبول" "إسرائيل""العدالة والتنمية" التركي: إغالق  .62
وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي )الحاكم( ونائب رئيسه، : لطاشأنقرة/ مؤمن آ

ماهر أونال، إغالق إسرائيل للمسجد األقصى ومنع أداء الصالة فيه للمرة الثانية منذ احتالل القدس 
 ، بـ "غير المقبول".1967العام 

للجنة التنفيذية المركزية وأضاف أونال في تصريح صحفي اليوم الثالثاء، على هامش اجتماعات ا
لحزب العدالة والتنمية التي تجري برئاسة رئيس الحزب رجب طيب أردوغان في أنقرة، أن الممارسات 
اإلسرائيلية تجاه المسلمين والفلسطينيين والمسجد األقصى "أمر غير مقبول"، داعي ا الحكومة 

 اإلسرائيلية إلى "احترام القيم العالمية وحرية االعتقاد".
 18/7/2017 ،لصقنباء األناضولوكالة 

 
 رئيس الشؤون الدينية التركي يدين إصابة خطيب األقصى برصاص الجيش اإلسرائيلي .63

 اإلسرائيليينأدان رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز، هجوم الجنود : أنقرة / أنصار بالجي
عدد من الفلسطينيين بينهم خطيب في محيط المسجد األقصى مساء الثالثاء، والذي أدى إلى إصابة 

وأكد أن ما يحدث في المسجد األقصى ومحيطه يثير قلق كل  المسجد األقصى عكرمة صبري.
وأعرب غورماز عن اعتقاده أن "أنصار الحس السليم واالعتدال والسالم  إنسان يتمتع بالحس السليم.

وأضاف  راهيمي )في الخليل(".لن يسمحوا بأن يتعرض المسجد األقصى لما تعّرض له المسجد اإلب
"لم ينس أي مؤمن أن المسجد اإلبراهيمي تحول منذ سنوات مع األنبياء الكبار الذين يحتضنهم، إلى 

وأعرب رئيس الشؤون الدينية، عن أمله أن يتدخل الحس السليم  سجن )بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية(".
 في المسألة بأسرع وقت ممكن.

 19/7/2017 ،ءلصقنبا األناضولوكالة 
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 : التحريك على المقاومة شجع العدوان على األقصىية"حمس الجزائر " .64
شّن الدكتور عبد الرزاق المقري رئيس حركة المجتمع والسلم المعروفة : الجزائر/محمود هنية -غزة

بـ"حمس" الجزائرية، هجوما  الذع ا على األنظمة التي وصفها بـ"العميلة" المحرضة على المقاومة 
سطينية عبر وصفها بـ"اإلرهابية"، مؤكد ا أن تحريض هذه األنظمة شكّل بيئة خصبة للعدوان الفل

 اإلسرائيلي على مدينة القدس المحتلة.
ا إياها بإثارة األزمات في  وكان السفير السعودي في الجزائر قد حرّض على حركة حماس متهم 

 المنطقة والوقوف خلف المشاكل فيها، على حد زعمه.
لمقري في حديث خاص بـ"الرسالة نت" من الجزائر، اليوم االثنين: "إن ما يفعله االحتالل وقال ا

بالقدس غير مستغرب في ظل امتالكه لمشروع توسعي احتاللي هدفه تدمير األقصى، بل المؤلم هو 
ع عمالة األنظمة التي تدين المقاومة وتساند االحتالل وتوفر بيئة للعدوان على القدس، في وقت تقم

 فيه شعوبها وتمنعها من التعبير عن قناعاتها، وتصمت عما يجري في األقصى".
وتغلق قوات االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك منذ يوم الجمعة الماضي، متذرعة 
بالعملية التي نفذها ثالثة شباب من مدينة أم الفحم قرب باب األسباط في األقصى، وأسفرت عن 

 جنديين إسرائيليين. استشهادهم ومصرع
وأضاف أن "السفير السعودي قد خسر عندما وجد ردة فعل منددة وغاضبة في الجزائر من كل 
األطراف والقوى والهيئات الجزائرية ضد تصريحاته تجاه المقاومة الفلسطينية"، مبينا  أن الجزائر 

ضد تصريحات هذا استقبل الدكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس كرد واضح وعملي 
 السفير.

وتابع المقري أن السفير أدرك أنه أخطأ في المكان الذي أطلق منه التصريح، فالجزائر هي بلد 
المليون شهيد، وكل من هم في مواقع المسؤولية والمنظمات المدنية والمجتمعية هم أبناء شهداء 

 ومجاهدين، وهم من يمثلوا قيادة الدولة الجزائرية".
جزائر التي كافحت االستعمار الفرنسي كما شأن الفلسطينيون الذين يحاربون االحتالل وأكّد أن ال

جانب المقاومة الفلسطينية، "وليخسأ كل الخونة  إلىاإلسرائيلي، ال يمكن أاّل أن يكونوا يدا بيد 
 والعمالء المزاودين عليها".

 17/7/2017 ،نت الرسالة
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 قدسات الدينية بالقدسمنظمة مغربية تدعو إلى الدفا  عن الم .65
دعت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" )غير حكومية(، اليوم : الرباط/ خالد مجدوب

الثالثاء، المجتمع الدولي والعربي إلى الدفاع عن المقدسات الدينية بالقدس، وتحّمل مسؤولياته 
 التاريخية في مواجهة العدوان اإلسرائيلي.

في بيان اّطلعت عليه األناضول، "االعتداء على حرمة المسجد  وأدانت المجموعة المغربية،
وحّذرت من "خطورة المشروع الصهيوني  األقصى، وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية".

الهادف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى، كخطوة نحو تهويده واالستيالء عليه 
 بالكامل".

 عب الفلسطيني وتمّسكه بمقدساته ومقدسات األمة العربية واإلسالمية".كما أشادت بـ "صمود الش
واستنكرت المجموعة "الصمت العربي الرسمي في مواجهة الغطرسة الصهيونية، وتكالب قوى 

 الطغيان الدولي ضد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وتحرير فلسطين".
كيان الصهيوني ومنع أي شكل من أشكال التطبيع وفي سياق متصل، دعا البيان إلى "مقاطعة ال

 معه، والتعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع" في المغرب.
 18/7/2017 ،لصقنباء األناضولوكالة 

 
 بإغالق "األقصى" مسيرا بتونس تنديدا   .66

ئيلية نّظم عشرات التونسيين، اليوم الثالثاء، مسيرة تنديدا باالنتهاكات اإلسرا: تونس/ كريم البوعلي
 بالمسجد األقصى.

وأفاد مراسل األناضول أّن المتظاهرين رفعوا، خالل المسيرة التي دعا لها نشطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي، أعالم فلسطينية والفتات تحمل شعارات من قبيل: "ال سالم بدون القدس"، 

 و"قاطعوا إسرائيل"، و"ال شرعية للمحتل.. االنسحاب هو الحّل".
المحتّجون بعبارات بينها "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، وهتف 

 و"لبيك لبيك لبيك يا أقصى"، و"فلسطين عربية ال بديل عن البندقية".
نائبا(، أمس اإلثنين، في بيان، "جميع  69بدورها أدانت كتلة حركة "النهضة" التونسية بالبرلمان )

د الشعب الفلسطيني وأهالي القدس وغزة والضفة التي تعد من قبيل الجرائم ضد الجرائم الصهيونية ض
 اإلنسانية".

 18/7/2017 ،لصقنباء األناضولوكالة 
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 انتهاك لمشاعر المسلمين التعدي على المصلينإغالق المسجد األقصى و  :مفتي السعودية .67
، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس أكد المفتي العام للمملكة العربية السعودية": الحياة" –الرياض 

هللا آل الشيخ أن إغالق األقصى والتعّدي  العزيز بن عبد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبد
على المصلين يعّد انتهاكا  لحرمة المسجد واستفزازا  لمشاعر المسلمين لما له من مكانة عظيمة في 

دان المسلمين في مشارق األرض ومغاربها. وقال في الدين اإلسالمي الحنيف، ومنزلة كبيرة في وج
بيان بثته وكالة األنباء السعودية أمس، إن هذه الجرائم المتكّررة ت وجب على المسلمين تنسيق مواقفهم 

نهاء االحتالل الظالم.  لمنع قوة االحتالل من العدوان على األقصى وا 
إلسرائيلي المتمثل بإغالق األقصى أمام في السياق ذاته، دان مجلس الشورى السعودي االنتهاك ا

المصلين، واعتبره سابقة خطرة من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين. وعّبر في بيان خالل جلسة 
أمس، عن قلقه البالغ لهذا التصعيد البالغ الخطورة وهذه اإلجراءات العبثية التي ال تشير إال إلى 

ال  للشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد ضرورة أن توجه واحد يهدف إلى خنق األوضاع المتأزمة أص
تعمل الحكومات العربية واإلسالمية والمجالس البرلمانية مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسالم 

 على إنهاء هذه الممارسات المستفزة.
 19/7/2017، ، لندنالحياا

 
 يةتبدأ خدمات تاكسي في الضفة الغرب "أوبر"اإلماراتية منافسة  "كريم" .68

األمريكية العالمية،  "أوبر"اإلماراتية المنافسة العربية لشركة " كريم"رويترز: أصبحت شركة  –رام هللا 
 أول شركة توصيل من نوعها تعمل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

مية ، ومقرها دبي، في رام هللا في شهر يونيو/حزيران على أمل إدخال التطبيقات الرق"كريم"وانطلقت 
البسيطة إلى األراضي الفلسطينية. وهناك بالتأكيد سوق متاحة لهذا العمل األكثر سهولة في مجال 

 نقل الركاب، بين ما يقرب من ثالثة ماليين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.
لكن ألن شبكة الهواتف المحمولة هناك ال تزال من الجيل الثاني، وألن أسلوب الدفع بالطرق 

 "كريم"رونية ليس هو القاعدة المتبعة هناك، وكذلك انتشار نقاط التفتيش اإلسرائيلية، فإن عمل اإللكت
بدأ شاقا ومرهقا إلى حد ما، لكن الشركة متفائلة بشأن المستقبل المأمول. وقال كريم زناتي، مدير 

من الدوالرات الشركة تعتزم استثمار مئات األلوف  إنفي منطقة بالد الشام،  "كريم"عمليات شركة 
من واجبها العمل على  أنالشركة تشعر  أنخالل العام المقبل في األراضي الفلسطينية. وأضاف 

دخال التكنولوجيا إليه، وتشجيع الشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا على  تطوير القطاع، وا 
نسخة من شركة االستثمار في فلسطين، من أجل خلق فرص عمل. وفي الوقت الذي تعمل فيه 
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والتطبيق اإلسرائيلي )جيت( بالفعل في إسرائيل، فإنهما ال يجازفان بالدخول إلى األراضي  "أوبر"
التي يأملون أن تساهم في تحسين دخولهم  "كريم"الفلسطينية. لكن السائقين متحمسين للعمل مع 

قال واحد من أكثر من في المئة. و  20خاصة مع ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 
أغلب من يستخدمونها … إنها فرصة رائعة"تقديرا لكفاءتهم  "كابتن"مئة سائق تطلق عليهم كريم صفة 
 .""من صغار السن وهم سعداء بالسعر

 19/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 واألمم المتحدا تعقدان مؤتمرا  دوليا  حول أحداث القدس "التعاون اإلسالمي" .69
الثالثاء أنها ستعقد، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية  أمسة التعاون اإلسالمي أعلنت منظم

بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، مؤتمرا  دوليا  حول القدس خالل الفترة من 
 يوليو الحالي بالعاصمة األذربيجانية باكو. 21إلى 20

سيبحث التطورات التي تمر بها القدس خاصة االعتداءات  وأوضح بيان عن المنظمة، أن المؤتمر
الخطيرة على المسجد األقصى، وما تواجهه القدس من اعتداءات وانتهاكات لتهويدها، وتغيير 
معالمها التاريخية وطابعها العربي اإلسالمي المسيحي فضال  عن تركيبتها السكانية، باإلضافة إلى 

ني. وحسب البيان، سي شارك في المؤتمر حشد من المفكرين محاوالت عزلها عن محيطها الفلسطي
 والسياسيين والخبراء الفلسطينيين والدوليين. 

 "إسرائيل"وفي سياق متصل، استمعت لجنة األمم المتحدة الخاصة إلى مخاوف جدية بشأن سجل 
ال في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك تدهور الحالة في غزة، وعدم كفاية الحماية لألطف

 المعتقلين، وزيادة العقبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان والصحافيون.
واالستماع إلى شهادات بشأن توسيع المستوطنات،  األردن إلىجاء ذلك في نهاية بعثتها السنوية 

 واالعتقال اإلداري، واالستخدام المفرط للقوة، والقتل خارج نطاق القضاء.
 19/7/2017، الخليج، الشارقة

 
 فماذا قال فيه؟ اتححتالل اإلسرائيلي يشيد بمقترح ضاحي خلفان حول غزا .. .71

السابق ضاحي خلفان  دبيأشاد االحتالل اإلسرائيلي بما أسماه مقترح رئيس شرطة  :"القدس العربي"
لقناة "سكاي نيوز عربية" اإلماراتية إن بالده مستعدة للوقوف مع  عنه قولهحول غزة، حيث نقل 

غزة ورفع معاناة أهلها بشرط طرد حركة حماس وقيادتها من القطاع، وأن ذلك يمكن أن ينقذ  شعب
 أهالي غزة من مخالب اإلرهاب ويرسم لهم مستقبال مشرقا.
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وتساءلت إسرائيل على صفحتها الرسمية بالعربية في موقع "تويتر" "ترى هل سمعوا به؟"، مشيرة إلى 
إلى "الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للعيش بسالم   تصريح خلفان، الذي دعا أهالي غزة

 دائم".
ساعة  24أقل من  فيوفي التصريح المثير للجدل قال خلفان إن اإلمارات مستعدة لرفع معاناة أهلها 

رسال المعونات الغذائية والصحية وضخ استثمارات بالمليارات وتعمير غزة  سنة  فيبرفع الحصار وا 
يد وهو طرد حركة حماس الذي وصفها بـ"االرهابية" وقيادتها من غزة مقابل واحدة فقط شرط وح

 ضمان حياة كريمة آمنة.
وأضاف خلفان في التصريح الذي نقل عنه في "سكاي نيوز عربية" مخاطبا أهل غزة أن "القتال لن 

الكبرى..  يجلب لكم سالما.. والسالح لن يحميكم من ترسانة إسرائيل المتطورة والمدعومة من الدول
احتكموا إلى صوت العقل والحكمة.. المقاومة لن تجد جربوا السالم والمفاوضات خير لكم واطردوا 

 المتطرفين".
تسعى بكل جدية للعيش بسالم دايم مع  التيمفاوضات مباشرة مع دولة إسرائيل  فيوتابع "ادخلوا 

الذي سيكون لهما دور مهم فى  الفلسطينيين المعتدلين الوسطيين أمثال محمود عباس ومحمد دحالن
 عودة السالم".

وفي نهاية حديثه حرض أهل القطاع على حركة حماس قائال: "أخرجوا حماس .. وأطردوا القسام 
 الذين ال يجلبون إال الخراب بصواريخ عبثية ال طائل من وراءها".

 19/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 واشنطن: نقل السفارا إلى القدس مسألة وقت .71
نقلت صحيفة "الجروزاليم بوست" العبرية عن نائب الرئيس األمريكي مايك بنس، : الرأي-وكاالت

 تأكيده أن نقل السفارة األمريكية من مدينة "تل أبيب" إلى القدس، هي مسألة وقت.
إننا أعدكم "وذكرت أن بنس قال في مؤتمر سنوي لمنظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل": 

اليوم الذي ينقل الرئيس دونالد ترامب السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، إنها بأنه سيأتي 
وقالت الصحيفة العبرية "إن بنس أدلى بأقواله  ليست مسألة ما إذا كان سينقل السفارة، ولكن متى".

 هذه يوم أمس اإلثنين في المؤتمر المنعقد في واشنطن العاصمة".
 18/7/2017، عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل
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 لتحقيق السالم "دؤوبة"الرئيس الصيني يعد عباس بجهود  .72
تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام الرئيس محمود عباس أمس بذل جهود : رويترز –بكين 

 من أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط. "دؤوبة"
تأمل "ة الشرف من عباس: وصرح الرئيس الصيني بعد اجتماعه مع عباس في بكين وتسلمه ميدالي

الصين، بصفتها صديقا  وشريكا  وشقيقا  جيدا  للشعب الفلسطيني، أن يتمكن اإلسرائيليون والفلسطينيون 
من تحقيق السالم في أقرب وقت ممكن، وأن يعيشوا ويعملوا في سالم. ستبذل الصين جهودا  دؤوبة 

 ."لتحقيق ذلك
مينغ الحقا  إن شي أكد دعمه إقامة دولة فلسطينية، ودعا وقال مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ 

حماية أمن الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء. وأضاف تشانغ أن من المهم التوصل الى  إلى
 تسوية سياسية على أساس حل الدولتين.

 19/7/2017، ، لندنالحياا
 

 تجعله أكثر تعقيدا  ماكرون لنتنياهو: الصرا  الفلسطيني اإلسرائيلي معقد لكنك  .73
: أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، خالل اجتماعه بالرئيس "القدس العربي" –رام هللا 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تشكيكه بشأن فرص نجاح مبادرة السالم التي يحاول الرئيس 
 أنم جهود الرئيس األمريكي، وأكد األمريكي دونالد ترامب، دفعها، فيما قال ماكرون لنتنياهو انه يدع

في المستوطنات، خالل النصف سنة األخيرة  إسرائيلموجة خرائط ومناقصات البناء التي تدفعها 
 تزيد من صعوبة األوضاع المعقدة في كل األحوال. 

ووصفت جهات دبلوماسية مطلعة على فحوى المحادثات، جزءا من المحادثة بين الزعيمين. وحسب 
د طرح ماكرون المسألة الفلسطينية وسأل نتنياهو عن موقفه من مبادرة السالم التي دفعتها أقوالها فق

 الحكومة الفرنسية السابقة في عهد الرئيس فرانسوا اوالند.
، مؤتمرين بمشاركة 2017وفي يناير/ كانون الثاني  2016يذكر ان فرنسا عقدت في يونيو/ حزيران 
استئناف عملية السالم في  إلىاء العالم، لمناقشة الحاجة عشرات وزراء خارجية من مختلف أنح

 الشرق األوسط.
. ولم يعارض "أنا ضد مبادرة السالم الفرنسية. لقد كانت مبادرة غير جيدة"وقال نتنياهو لماكرون: 

الرئيس الفرنسي أقوال نتنياهو، وبدا وكأنه ال يشعر بااللتزام بتبني المبادرة التي ورثها من سابقه في 
اذا لم تقبل المبادرة  –المنصب. ومع ذلك وحسب المصادر الدبلوماسية، فقد عاد وسأل نتنياهو 

 الفرنسية فما الذي تقبل به؟.. ما الذي يريد نتنياهو عمله من أجل دفع عملية السالم؟.
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. وحسب المصادر الدبلوماسية فإن الرئيس الفرنسي لم "الموضوع الفلسطيني معقد"فقال نتنياهو 
الفلسطيني فعال معقد.  –الموضوع االسرائيلي "رض موقف نتنياهو لكنه رد بلسعة، وقال: يعا

 ."تجعلها أكثر تعقيدا عندما تبني المزيد من البيوت في المستوطنات أنكالمشكلة هي 
واستغرقت المحادثة بشأن المستوطنات أقل من خمس دقائق، لكن ماكرون أوضح أنه وحكومته 

 ليدي المعارض للمستوطنات واعتبارها غير قانونية.سيواصالن الخط التق
 19/7/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 "الحفاظ على الوضع الراهن في القدس"األمم المتحدا تدعو إلى  .74

األناضول: دعت منظمة األمم المتحدة، اليوم الثالثاء، إلى الحفاظ على الوضع الراهن  –نيويورك 
 في مدينة القدس المحتلة.

ى سؤال بشأن هذا اإلجراء اإلسرائيلي الجديد، أجاب فرحان حق، نائب المتحدث باسم األمين وردا عل
العام لألمم المتحدة، خالل تصريحات بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بأنه "يجب الحفاظ على 

 ."الوضع الراهن في مدينة القدس
 19/7/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ول الدفعة السادسة من القوات التركية إلى الدوحةوص: القطريةوزارا الدفا   .34

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أمس الثالثاء وصول الدفعة السادسة من القوات : أحمد يوسف -الدوحة 
 المسلحة التركية إلى العاصمة القطرية الدوحة. 

ول" نسخة منه، إنه وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها وصل "األناض
"عقب وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إلى القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة بدأت 

 بالمهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية". 
وأضاف البيان "أن هذا يأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين قطر وتركيا وتفعيال لبنود 

ت الدفاعية بين البلدين". وأشار إلى أن "هذا التعاون الدفاعي يأتي بين الدوحة وأنقرة ضمن االتفاقيا
النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة اإلرهاب والتطرف وحفظ األمن واالستقرار في 

 المنطقة". 
 19/7/2017، ، أنقرالصقنباء األناضولوكالة 
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اليمن من قبل السعودية ودول بلمشاركة بالتحالف العربي جبرنا على ا: أُ القطريوزير الدفا   .34
 عربية 
 17وكاالت: كشف وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، مساء االثنين  -الدوحة 

 يوليو/تموز، عن أنه تم إجبار الدوحة على المشاركة في التحالف العربي في اليمن.
ة الناطقة باللغة اإلنجليزية إن بالده كانت منذ البداية وقال العطية في حوار لقناة "تي آر تي" التركي

 ضد التحالف العربي في اليمن.
وتابع قائال "قطر وجدت نفسها مجبرة على االنضمام للتحالف العربي في اليمن من قبل السعودية 

 ودول عربية أخرى".
لجة الوضع في اليمن، ومضى بقوله "لكننا منذ البداية نمتلك رؤيتنا الخاصة والمختلفة، بشأن معا

 لكن لألسف وجدنا أنفسنا مجبرين على االنضمام للتحالف".
 18/7/2017، رأي اليوم، لندن

 
 عادا العالقات مع قطرإل: تنفيذ المطالب شرط يمصر وزير الخارجية ال .33

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثالثاء، التأكيد على : وكاالت – القاهرة: الخليج
الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب اإلمارات والسعودية والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى  تمسك

وأكد شكري لدى استقباله مساعد أمين عام  الجانب القطري كشرط الستئناف العالقات مع الدوحة.
قاربة المصرية األمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة مكافحة اإلرهاب جون بول البورد في القاهرة، الم

الشاملة في محاربة اإلرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا  لقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة واستراتيجية األمم المتحدة لمحاربة اإلرهاب، واتساقا  مع األسس األربعة، التي تستند إليها 

جراءات منع ومكافحة االستراتيجية، والتي تشمل التعامل مع الظروف المهيئة الن تشار اإلرهاب، وا 
اإلرهاب، وبناء قدرات الدول في محاربة اإلرهاب وتعزيز دور األمم المتحدة في هذا الصدد، ومراعاة 
حقوق اإلنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة اإلرهاب، مؤكدا  ضرورة الوقوف صفا  واحدا  أمام كل 

 ي تحصد األرواح البريئة يوما  بعد اآلخر.من يقدم يد العون للجماعات اإلرهابية، الت
 19/7/2017الخليج، الشارقة،   

 
 : ادعاء قطر اختراق مواقعها تحويل لالنتباهيالبحرينوزير الخارجية  .33
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استنكر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، االتهامات المزعومة بشأن االختراق، 
تعد أحدث محاوالت األعداء لإلساءة، وصب الزيت على النار،  مؤكدا  أن هذه المزاعم بحق اإلمارات

 وتحويل االنتباه عن الحقائق.
، أن اإلمارات عبرت عن موقف الدول األربع بشأن "تويتر"وأكد في عدة تغريدات على حسابه في 

عبر أخي الدكتور أنور قرقاش عما في نفوسنا في لندن، ال نطلب إال "األزمة مع قطر؛ حيث قال: 
 ."الحق والصالح للجميع.. وال نريد إال التكاتف الصحيح، والصدق، وااللتزام

صاحب الحق ال يطلب إال الحق والصالح. وعلى المخطئ التجاوب إن أراد "وأضاف بقوله: 
 . "المحافظة على األخوة.. وليس التمادي في الخطأ واإلساءة

 19/7/2017الخليج، الشارقة،   
 
 ": المقاطعة لن تنهيها البكائيات الكاذبةقطر"لـ لملكي السعوديالمستشار في الديوان ا .33

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون اإلعالمية، 
سعود القحطاني، أمس الثالثاء، إن السلطة القطرية تحاول اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في 

 عموا اختراقها، وهذا غير صحيح، التصريحات عّجلت بتأديب السلطة ال أكثر.وكالة األنباء التي ز 
: محاولة استجداء الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب، بزعم اختراق "تويتر"وأضاف في تغريدات له عبر 

الحاكم بأمره في قطر؛ ولذا  "الحمدين"الوكالة واالتكاء على مصادر صحفية لن ينفعهم طالما تنظيم 
لطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقالب حمد على والده، ثم مراجعة المطالب على س

  وقد تزيد، بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم. 13ال
ذا كان  وتابع: البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة األنباء ليست لب الموضوع من قريب وال بعيد، وا 

 "الحمدين"كعادته، وأضاف: وأذّكر تنظيم  -ه الحجة فقد وهم يظن أنه سينجو بهذ "الحمدين"تنظيم 
نحن نوقر آباءنا، ونجل ملوكنا، ومن عّق والده، أو سكت "بهاشتاغ )إال فهد لن تمر مرور الكرام( 
 ."عن اإلساءة لمليكه فليس منا، ولسنا منه

 19/7/2017الخليج، الشارقة،   
 
  األزمة مع قطر قرقاش: تح نتبع سياسة "جبر الخواطر" في حل .34

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن هناك حاجة لمراقبة دولية في : لندن
األزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، معربا  عن اعتقاده بأن الضغوط التي تمارس على الدوحة 
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؛ بل "جبر الخواطر"ى أسلوب ، مؤكدا  أن الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب لن تلجأ إل"تجني ثمارها"
 التوصل إلى حل مستدام ودائم لكافة المسائل العالقة. 

، أن الحل ألزمة قطر ال يزال دبلوماسيا ، وأن أي وساطة "بي بي سي"وأوضح قرقاش، في حديث ل
يجب أن تكون إقليمية وتؤدي إلى تغيير نهج قطر الداعم لإلرهاب والتطرف، مشيرا  إلى أن الكويت 

بمساع حميدة، إال أن قطر قوضت تلك المساعي عبر اتباعها طرقا  مخالفة لما يتم التعامل تقوم 
معه في الوساطة؛ حيث قامت بتسريب الوثيقة ومن ثم رفض جميع المطالب، وهو ما قال فيه 

. "كيف يتم تسريب الوثيقة ورفض جميع ما جاء فيها ومن ثم المطالبة بالحوار؟"قرقاش مستغربا : 
 يعبر عن عدم احترام الوساطة الكويتية، واصفا  قطر بأنها تفتقر للنضج السياسي. وهو ما

إن تلك االتفاقية كانت معروفة "، 2014و 2013وقال قرقاش في حديثه عن اتفاقية الرياض للعام 
، ملخصا  الحل بهذه "على نطاق واسع بين األوساط الدبلوماسية، وهو االتفاق الذي لم تلتزم فيه قطر

 زمة في اللجوء إلى السبل الدبلوماسية التي تغير توجه قطر في دعمها لإلرهاب والتطرف. األ
وأكد قرقاش أن هنالك أزمة ثقة حقيقية حاليا  نتيجة للسياسات القطرية التي مارستها عبر سنوات 

ثقة طويلة؛ حيث إنها تآمرت على السعودية والبحرين واإلمارات، مشيرا  إلى أن معالجة مسألة ال
ليست باألمر الهين، وأن الدعم القطري لإلرهاب والتطرف ينتشر في جميع الساحات مثل سوريا 

والبناء عليه، إضافة  2014و 2013واليمن، وهو الجزء الذي يجب معالجته أيضا  بالعودة إلى اتفاق 
لمباشر إلى أنه يترتب على قطر الكف عن العمل في سبيل تقويض األمن واالستقرار في محيطها ا

 وهي األمور التي أكد قرقاش أنه يجب حلها دبلوماسيا . 
وفي إجابته عن سؤال حول التهديدات التي أطلقتها الدول المقاطعة سابقا  ولم تنفذها، قال قرقاش: 

إن اإلعالم في المنطقة حاليا  هو إعالم أزمة ويبالغ أحيانا ، إال أن الرأي الصحيح هو ما ورد عن "
، نافيا  وجود أي "الدول األربع في القاهرة، الذي أكد عدم وجود أي نية للتصعيداجتماع وزراء 

ضغوط من جانب الواليات المتحدة لعدم تصعيد األزمة، مبديا  تفهمه للقلق الذي يعتري دول العالم 
 إزاء هذه األزمة، وهو قلق في محله. 

 19/7/2017الخليج، الشارقة،   
 
 ول الحصار خرقت اتفاق تأسيس مجلس التعاونالنمسا: دالقطري في سفير ال .34

أكد سعادة الشيخ علـي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، أن  الشرق: -فيينا 
دولة قطر كانت وستبقى منفتحة على الحوار برغم إجراءات دول الحصار التي تخالف القانون 

 الدولي.
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ية النمساوية على أن قطر ال تدعم التنظيمات اإلرهابية، اليوم Kurierوشدد في مقابلة مع صحيفة 
وقال: هي جزء من التحالف الدولي ضد اإلرهاب وتحتضن أحد أكبـر القواعد العسكرية األمريكية في 
العالم العربي التـي يتم من خاللها الحرب ضد اإلرهابيين، واعتبر سعادته االتهامات الموجهة لدولة 

 ماية لعدد من اإلرهابيين وقادة اإلخوان المسلمين "باطلة".قطر من مصر بتوفير الح
وحول األزمة الخليجية، قال سعادته: إن الوضع في دولة قطر لم يتغيـر كثيـرا  ألهل وسكان قطر، 

 ورأى إن الشيء الوحيد الذي يثيـر التساؤالت لدى الجميع هو: لماذا تم فرض الحصار علينا؟.
اتفاق تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي يقضي بضرورة حل وركز على أنه لألسف تم خرق 

النزاعات بين دول المجلس عبـر الطرق الدبلوماسية، وأكد أن دولة قطر كانت وستبقى منفتحة من 
 أجل الحوار برغم إجراءات دول الحصار التي تخالف القانون الدولي.
و كان هناك تأثير أو ضرر فلن وشدد سعادته على عدم وجود أي تأثير يذكر للحصار، وقال: ل
 يكون على دولة قطر وحدها، بل على دول أخرى ومواطنيها أيضا.

وأضاف: أن هناك عائالت مشتركة تأثرت وتفككت نتيجة األزمة ونظرا لترحيل أبنائها المقيمين في 
عاقة دخول البعض إلى الدول األربع، ما  دول الحصار ومنع البعض من السفر إلى دولة قطر وا 

 يمثل انتهاكا  لحقوق اإلنسان والقانون الدولي.
 19/7/2017، الشرق، الدوحة

 
 تنزانيا تنضم للدول الداعمة لجهود الوساطة الكويتية لحل األزمة الخليجية .34

انضمت تنزانيا الى الدول الداعمة والمؤيدة لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت لحل األزمة الخليجية، 
تنزانيا الدكتور أوغسطين ماهيغا على تأييد بالده ودعمها الكامل لجهود حيث أكد وزير خارجية 

 الوساطة الكويتية لحل األزمة الخليجية.
وأوضح سفير الكويت في تنزانيا جاسم الناجم أن تصريح الوزير ماهيغا بدعم وتأييد جهود الوساطة 

حفل السفارة الفرنسية الكويتية جاء خالل حضوره كضيف شرف وممثال عن الحكومة التنزانية ل
 بعيدها الوطني في دار السالم.

كما عبر الوزير التنزاني خالل كلمته في الحفل كذلك عن تأييد بالده الدائم لحل الخالفات بين الدول 
عبر المفاوضات المباشرة والوصول الى حلول سلمية بعيدا عن التشنجات وأن األزمة في الخليج 

 ليست استثناء عن ذلك. 
 19/7/2017، سة، الكويتالسيا
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 سؤولون أميركيون يؤكدون قرصنة اإلمارات لوكالة األنباء القطريةم :قناا "أن بي سي" .37
نقلت قناة "أن بي سي" األميركية عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة 

 اإلمارات العربية المتحدة وكالة األنباء القطرية )قنا(.
ؤول أميركي استخباراتي أن واشنطن ترى أن اإلمارات مسؤولة عن قرصنة ونقلت القناة عن مس

 الوكالة، وأنها استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ العملية.
وأبلغ مسؤولون أميركيون قناة "أن بي سي" أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف لإلضرار بعالقاتها 

ة لتحرير صيادين قطريين كانوا مخطوفين وأكدوا أن المعلومات عن دفع دولة قطر فدي مع واشنطن.
 في العراق، هي معلومات مفبركة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا االثنين الماضي ينقل عن مسؤولين في المخابرات 
مايو/أيار الماضي، وذكرت  24األميركية أن دولة اإلمارات هي التي قرصنت حساب وكالة "قنا" في 

 اراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة االختراق قبل تنفيذه بيوم واحد.الصحيفة أن مسؤولين إم
وجاءت معلومات الصحيفة األميركية لتؤكد ما وصلت إليه التحقيقات القطرية التي جرت بالتعاون 
مع مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي بشأن عملية االختراق، وأكدت تلك التحقيقات أن دوال من 

 قت موقع وكالة األنباء القطرية وصفحات تابعة لها على مواقع التواصل االجتماعي.المنطقة اختر 
 19/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة

 
 "واشنطن بوست": حصار قطر فشل في تحقيق نتائجه .30

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية أن الحصار الذي فرضته السعودية واإلمارات : واشنطن
فشل في تحقيق نتائجه، مشيرة إلى أنه يصعب تخّيل أن قادة السعودية والبحرين ومصر على قطر 

 واإلمارات كانوا يتصورون في البداية أن حملتهم ستؤول إلى هذا الوضع.
وبدل أن يتمكن رباعي الحصار من عزل قطر، توضح الصحيفة، خرجت الدوحة منتصرة بتعزيز 

فيما رفض بلدان ضمن مجلس التعاون الخليجي عالقاتها مع دول إقليمية كتركيا على سبيل المثال، 
 )سلطنة عمان والكويت( االنضمام إلى حملة الحصار.

وفي إطار استعراض التصريحات التي قدمها المسؤولون برباعي الحصار لتبرير حملتهم، قالت 
الصحيفة إنهم تعاملوا مع قطر كما لو أنها طفل مشاكس يحتاج إلى تربية، من خالل توظيف تهمة 

 عم التطرف.د
وتابعت الصحيفة أن الحملة التي قادتها السعودية واإلمارات ضد قطر تبدو من منظور عالم 

 الدراسات الجيوستراتيجية لألشخاص البالغين غير قادرة على تحقيق أهدافها.
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كما أوضحت الصحيفة أنه رغم الحصار فإن األغذية وباقي المنتجات مازالت تصل إلى موانئ 
مشددة على أنه رغم تضارب الرسائل التي بعثها البيت األبيض بخصوص األزمة،  ومطارات قطر،

إال أنه يبدو أن المسؤولين الدبلوماسيين األميركيين يدفعون باتجاه التوصل إلى تسوية واتفاق مع 
 قطر، بدل السعي وراء إقناع الدوحة بقبول المطالب السعودية واإلماراتية على مضض.

الحرب الكارثية باليمن، فإن كال  من السعودية واإلمارات ضخمت لحد بعيد من "كما هو الحال مع 
فرص تحقيق النتائج التي تريدها، وفشلت في أن تضع خطة "ب" معقولة في حال لم تسر األمور 
كما هو مخطط له"، كما جاء في الصحيفة نقال  عما كتبه الخبير بشؤون الشرق األوسط بجامعة 

 لينش. جورج واشنطن، مارك 
أضاف لينش أن "رباعي حصار قطر يبدو أنه بالغ كثيرا  في تقدير المخاوف القطرية من العزلة 

 بمجلس التعاون الخليجي وقدرتهم على التسبب في األذى لجارهم".
كما لفتت الصحيفة إلى أن تقريرها السابق المنشور هذا األسبوع ضاعف من منسوب اإلحراج 

ي إشارة إلى ما أكده مسؤولون في االستخبارات األميركية قالوا إن "دولة بالنسبة لرباعي الحصار، ف
اإلمارات العربية المتحدة مسؤولة عن اختراق موقع وكالة األنباء القطرية وصفحاتها على مواقع 
التواصل االجتماعي من أجل نشر أقوال مفبركة، ن سبت إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل 

 هر مايو/أيار، ما أثار أزمة بين قطر وجيرانها".ثاني، في أواخر ش
وعلم مسؤولو االستخبارات، األسبوع الماضي، بحسب الصحيفة األميركية، أن المعلومات التي تم 

مايو، ناقش كبار  23تحليلها حديثا ، والتي جمعتها وكاالت االستخبارات األميركية، أكدت أنه في 
دة الخطة وكيفية تنفيذها. وقال المسؤولون إنه "ال يزال من أعضاء حكومة اإلمارات العربية المتح

غير الواضح ما إذا كانت اإلمارات قامت بعمليات االختراق بنفسها أو تعاقدت مع طرف آخر 
 لتنفيذها".

أما عن أسباب الحملة على قطر، فأوضحت الصحيفة األميركية أن الخبراء يفسرونها بأنها امتداد 
ع قطر، وبسبب اختيار الدوحة رسم مسار دبلوماسي مختلف عن باقي جيرانها للخالفات والتوترات م

 في التعامل مع أزمات المنطقة والعالم.
 18/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 دير الزور "بوابة"كلم من  10على بعد  النظاميةالقوات  .85

محروثة في البادية شنت المقاتالت الحربية الروسية أمس غارات جوية مركّزة على منطقة : لندن
السورية. كما طاول القصف الجوي الروسي منطقتي خبرة فكة، وخبرة مطوطة. وتزامنت الغارات مع 
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اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وفصائل المعارضة التي تسعى الستعادة السيطرة على مواقع 
 خسرتها في اآلونة األخيرة.

عنصرا  من  40أنه قتل أكثر من  "الجيش الحر"في المنضوي  "جيش أسود الشرقية"وأعلن فصيل 
 القوات النظامية، إثر استهداف مواقعهم في البادية براجمات الصواريخ.

في بيان، إنه دّمر عدة مواقع للمليشيات اإليرانية بعد استهدافها براجمات  "أسود الشرقية"وقال 
ي في منطقة أم رمم وسد أبو خشبة عنصرا ، إلى جانب دبابة وراجمت 40الصواريخ، وقتل أكثر من 

 ومحروثة في البادية.
، إال أنه "الجيش الحر"ولم يعّلق النظام السوري على مواجهاته العسكرية في البادية ضد فصائل 
. وتقدمت القوات "داعش"أشار إلى عمليات عسكرية مستمرة على محور حقل الهيل، السخنة، ضد 

في مناطق مختلفة من البادية، إذ  "الجيش الحر"ساب فصائل النظامية والميليشيات الرديفة على ح
 سيطرت على قرية القصر، التي تعتبر من أبرز المواقع في المنطقة الشرقية من السويداء.

 "السخنة"كيلومترات من مدينة  10إن القوات النظامية باتت على بعد  "المرصد السوري"وقال 
محافظة دير الزور  "بوابة"ص الشرقي. وتعتبر السخنة بريف حم "داعش"االستراتيجية أخر معاقل 

التي يسعى النظام جاهدا  للوصول إليها من عدة محاور من بينها ريف الرقة الجنوبي. وتشمل البادية 
مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصوال  إلى دير 

تحرير "وجيش  "أسود الشرقية"باإلضافة إلى جيش  "حمد عبدوأ"الزور شرقا . وتخوض قوات الشهيد 
، معارك عنيفة مع قوات النظام وحلفائه، التي تحاول التقدم في مناطق فصائل المعارضة في "الشام

 بغداد. -محوري الزلف وأوتوستراد دمشق
سلحين الموالين وواصلت قوات النظام عمليتها العسكرية في الريف الجنوبي لمدينة الرقة، مدعمة بالم

لها من جنسيات سورية وغير سورية، وتمكنت من تحقيق تقدم هام، والسيطرة على حقول نفطية في 
أن هذا التقدم الهام،  "المرصد السوري لحقوق اإلنسان"النصف الشرقي من ريف الرقة الجنوبي. وعلم 

يتميز بوعورة تضاريسه، أتاح لقوات النظام الوصول إلى مشارف جبل البشري االستراتيجي، والذي 
. وشهد هذا الجبل زيارة أبي بكر البغدادي زعيم التنظيم، لاللتقاء "داعش"ويعد من أهم معاقل 

في أوقات سابقة. ويمتد الجبل داخل الحدود اإلدارية لثالث  "داعش"بقيادات عسكرية وأمنية من 
عمليات اإلمداد وتأمين قياديين. محافظات، ويعد من المراكز المهمة التي اعتمد التنظيم عليها في 
في النصف الغربي من  "داعش"وجاء هذا التقدم بعد ساعات من نجاح قوات النظام في إنهاء وجود 

 ريف الرقة الجنوبي، وفي ريف الرقة الغربي.
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وتتواصل العمليات القتالية على كامل األرض السورية، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها على 
تغيرات السيطرة بين  "المرصد السوري"العراقية، إلى جبال ساحلها غربا . ورصد  –ةالحدود السوري

األطراف المتقاتلة في معظم المحافظات السورية، بحيث تقدمت أطراف على حساب جهات أخرى، 
بأن القوات النظامية تمكنت من تحقيق  "المرصد"وانقلبت موازين السيطرة بين بعض األطراف. وأفاد 

يرانية وآسيوية، تقدم واس ع، مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية ولبنانية وعراقية وا 
، على 2015وبدعم من القوات الروسية وطائراتها، بحيث أن النظام الذي كان يسيطر في أواخر عام 

يطرته كيلومترا  مربعا ، بات يفرض س 185180في المئة من مساحة سورية الكاملة والتي تبلغ  22نحو 
 ألف كيلومتر مربع. 71في المئة من مساحة الجغرافية السورية، بمساحة نحو  38.14على مساحة 
في المئة من  50، الذي كان يسيطر على نسبة أكثر من "داعش"تراجع  "المرصد"كذلك رصد 

. وتناقصت 2015ألف كيلومتر مربع مع حلول منتصف عام  90مساحة سورية والتي بلغت ما يفوق 
 من مساحة األرض السورية. 22.65ة سيطرة التنظيم إلى أن وصلت إلى نسب

الكردية  "وحدات حماية الشعب"التي تشكل  "قوات سورية الديموقراطية"في موازاة ذلك، تمكنت 
في  22,51والقوات الكردية  "سورية الديموقراطية"عمادها، من تحقيق تقدم كبير. وبلغت نسبة سيطرة 

 كيلومتر مربع. 41700لية بلغت حوالي المئة، بمساحة إجما
أما الفصائل المقاتلة واإلسالمية وهيئة تحرير الشام والحزب اإلسالمي التركستاني التي كانت تسيطر 
على مساحات كبيرة من األراضي السورية، تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، حيث بلغت 

المئة من نسبة السيطرة على أراٍض سورية. في  16.57نسبة سيطرة الفصائل من األراضي السورية 
والقوات  "درع الفرات"ومن ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية 

 1.22كيلومترا  مربعا  بنسبة  2250التركية تسيطر بريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 
 –يركيا  وغربيا  في البادية السورية من خط معبر التنففي المئة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أم

خربة الشحمي وصوال  إلى شمال خبرة الزقف والتي يتواجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة 
 في المئة من الجغرافية السورية. 1.91كيلومترا  مربعا  بنسبة  3550نحو 

 19/7/2017، ، لندنالحياا
 

 التوّسع في النانوتكنولوجيا وصناعاتهاقفزا كمومّية كبرى ترافق  .86
من تأليف  "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا"صدر كتاب عن  :خالد عزب كاتب مصري

. ربما ن ِظَر إلى الكتاب ألول "تقنية النانو وعصر علمي جديد"الدكتور محمود سليم، تحت عنوان 
المدّقق يجد أّن المؤلف غاص بعمق في التفاصيل وهلة على أّنه مؤّلف في الثقافة العلمّية، لكن 
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العلمّية لحقل تقني بات يغزو يومّيا  تخّصصات علمّية كثيرة، والمقصود بالطبع هو تقنية 
 .Nanotechnologyالنانوتكنولوجيا 

ويعّرف الكاتب تكنولوجيا النانو بأنها تقنية تتعّلق بالمواد المتناهية في الصغر، وكذلك المنتجات 
ناهية في الصغر. واشتق اسم تلك التقنية من النانومتر وهو وحدة قياس تساوي واحدا  من بليون المت

من المتر، أو جزءا  من ألف مليون جزء من المتر. ولتقريب ذلك المفهوم، يكفي القول أن النانومتر 
 اإلنسان.هو جزء من مليون من الملليمتر، وأّنه أقل بثمانين ألف مرة من قطرة الشعرة في رأس 

ويصف توماس كيني، وهو مختص من جامعة ستانفورد، حجم النانو بأنه يساوي ارتفاع قطرة ماء 
بعد بسطها كليا  على مساحة متر مربع، مشيرا  إلى أن سمك الورقة العادية المستخدمة في الكتابة 

 يصل إلى مئة ألف نانومتر.
والتقنيات والتطبيقات تكون على ذلك المقياس إذا ، تتعّلق تقنية النانو بصنع مجموعة من األدوات 

 الفائق الصغر.
 الذي هو عمالق المستقبل "القزم"

كذلك ظهرت مفاهيم مختلفة لتعريف تقنية النانو، كالقول أّنها التقنية القادرة على تحقيق درجات 
م في وظائفها عالية من الدقة في وظائف المواد وأحجامها وأشكالها ومكّوناتها، ما يساعد على التحكّ 

عندما تستعمل في ميادين مختلفة كالطب، والصناعة، والهندسة، والزراعة، والعقاقير، واالتصاالت، 
 والدفاع، والفضاء وغيرها.
وتعني القزم الصغير، أو عالم األقزام  "نانوس"من كلمة إغريقّية هي  "نانو"ولغوّيا ، اشتّق مصطلح 

، يتوّقع أن تنتشر تقنية النانو على نطاق واسع تماما ، بفضل الخرافي المتناهي في الصغر. وعلمّيا  
تطبيقاتها التي تقارب الخيال. وهناك مثل واضح على ذلك يأتي من عالم الرقاقات اإللكترونّية التي 
هي العقل المفّكر في اآلالت الذكّية كالكومبيوتر. إذ اعتمد الجيل األول من الرقاقات على اللمبات 

الصغيرة التي كانت تتولى توجيه التيار الكهربائي داخل الرقاقة، وهو الشيء األساسي في الكهربائّية 
عملها. وفي الجيل الثاني، حدثت نقلة كبرى تمّثلت في ظهور الترانزستور الذي صار هو أساس 

فها عمل الرقاقة اإللكترونّية، بل صار ذكاؤها ومدى قّوتها يقاسان بعدد الترانزستورات التي يمكن رص
فيها. وفي الجيل الثالث، اختفت الترانزستورات وحل بديال  منها الدارات الكهربائّية المتكاملة 

خيوطا  دقيقة على سطح الرقاقة  "ت رَسم"( التي صارت Integrated Circutis "انتيغريتد سيركويتس")
على المعالجات الدقيقة  كي تعطيها قّوتها وذكاءها. وفي نقلة أخرى، اعتمد الجيل الرابع من الرقاقات

(، فتضاعف ذكاء رقاقة الكومبيوتر وقّوتها مّرات كثيرة Microprocessors "مايكروبروسيسرز")
 بالمقارنة باألجيال السابقة.
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ومع الجيل الخامس، تمت االستفادة من تقنية النانوتكنولوجيا، بطريقة تفوق الخيال. إذ تمّكن العلماء 
مغناطيسي متكامل، يرسم هو  -دة، ووضعها ضمن مجال كهربائيمن اإلمساك بكل ذّرة على ح

عمل الرقاقة وقّوتها وذكاءها. بقول آخر، صارت وحدة العمل داخل الرقاقة اإللكترونّية للكومبيوتر 
الجيل الرابع.  "مايكروبروسيسر"هي الذّرة المفردة، فكأن كل ذرة هي ترانزستور الجيل الثالث أو 

لمعنى المقصود بالقول أّن النانوتكنولوجيا أعطت إمكان صنع منتجات تبدو ويعطي ذلك مثال  عن ا
 كأنها آتية من عوالم الخيال!

 ثورات علمّية متنّوعة
أعطت تقنية النانو األمل بإحداث ثورات علمّية متنّوعة في مستقبل قريب تماما . وباالسترجاع، برز 

في الواليات  "مركز تقويم التقنية العالمي"دما درسها ، عن1996االهتمام الواسع بتقنية النانو في العام 
المتحدة، متحّريا  أهميتها في اإلبداع التقني. وخلصت الدراسة إلى نقاط من أبرزها أن تقنية النانو 
تملك مستقبال  عظيما  في المجاالت الطبّية، والعسكرّية، والمعلوماتّية، واإللكترونّية، والحاسوبّية، 

ة، والزراعية، والبيولوجّية وغيرها. وبّينت أّن تقنية النانو تستند إلى خلفيات متنّوعة تشمل والبتروكيماويّ 
 الفيزياء، والكيمياء، والهندسة الكهربائّية والكيماوّية وغيرها.

ويفترض بمن يعمل استنادا  إلى تقنية النانوتكنولوجيا التنّبه إلى أهمية التشارك بين مختصين لهم 
ة متنّوعة كي يسير العمل بسالسة، إضافة إلى ضرورة أن يكون لدى اإلدارّيين أيضا  خلفّيات علميّ 

 بعض اإللمام بتلك التقنية كي يتمكنوا من إدارة الفرق التي تعمل فيها.
 وتشمل الرهانات العميقة المعقودا على النانوتكنولوجيا ما يلي:

 اهم في توفير موارد نظيفة للمياه.توفير مواد متوافقة مع البيئة، بما فيها تلك التي تس -
التوّصل إلى محاصيل وأغذية م َهْندَسة وراثيا  بطرق تساهم في زيادة اإلنتاج الزراعي ووفرته، مع  -

 تخفيض متطّلبات العمل فيه.
 تعزيز مناحي التغذية التفاعلّية الذكّية، بمعنى صنع أغذية رخيصة وقوية. -
 لنظيفة المتوافقة مع البيئة.زيادة القدرة في مجال الصناعة ا -
زيادة سعة تخزين المعلومات في األجهزة الذكّية، إضافة إلى توسيع القدرات التي تحوزها شبكات  -

 االتصال.
تصنيع أجهزة تفاعلّية ذكية عبر رفع مستوى األداء البشري في التحّكم بالتقارب بين التقنيات • 

 المتنّوعة في االتصاالت المتطّورة.
خر، لم تعد تقنية النانو مجرد رؤى مستقبلّية، بل إنها تالمس الحياة اليومّية للناس فعلّيا  عبر بقول آ

توليد تجارة حّية، ومنتجات متطّورة ومفيدة. وحاضرا ، من المستطاع تلّمس وجود تقنيات النانو في 
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ة وغيرهما. وكذلك مجموعة من األشياء المستخدمة في الحياة اليومّية، كالسيارة واألدوات المنزلي
تساهم تلك التقنية في تحسين آليات تشخيص األمراض، وتطوير مكّونات مواد البناء، واللدائن 

بصورة  "هاي فاي"االصطناعية، إضافة إلى مساهمتها الواسعة في تطوير اإللكترونّيات وصناعة الـ 
 عامة.

 19/7/2017، ، لندنالحياا
 

 هل تقف إسرائيل خلف عملية القدس؟ .87
فايز أبو شمالة د.  

الذي لم يتعود على العطاء والتضحية، يستهجن عطاء اآلخرين وتضحياتهم، والذي حسب الوطن 
 غنيمة ومكاسب، ال يصدق أن في الوطن شباب ا يقدمون حياتهم من أجل لحظة حرية.

لقد أرعبني تطاول بعض الكتاب على دم الشهداء النازف في باحات المسجد األقصى أكثر مما 
بني كالم بشار المصري، الذي اعتبر مدينة الروابي أهم من مدينة القدس، ودعا إلى مواصلة أرع

 الحفل الراقص في المدينة دون أي وجل أو حياء.
إن جرأة البعض على التشكيك بوطنية شباب أم الفحم فاقت الخيال، وال سيما أن بعض الكتاب قد 

ظن حول عمليتهم البطولية في القدس، وأدعى أنها تعمد الكتابة عنهم بشكل يثير الشبهة، وسوء ال
عملية أمنية، تقف من خلفها المخابرات اإلسرائيلية، التي سلحت ثالثة شباب من أم الفحم، وأرسلتهم 
كي يقتلوا عددا  من الشرطة الدروز، بهدف توفير الغطاء األمني إلسرائيل كي تغلق المسجد 

 عوث األمريكي للمنطقة!األقصى، وبهدف التشويش على زيارة المب
أي رخص في التحليل هذا؟ وأي مهانة لعقول البشر؟ لقد نفذ شباب أم فحم عملية بطولة ضد 

 المحتلين الصهاينة للقدس، وبغض النظر عن:
ـ ديانة وقومية الجندي اإلسرائيلي الذي قتل، فهو يحمل سالح المحتل اإلسرائيلي، وهو عدو للشعب 1

 الشهادتين.الفلسطيني حتى ولو قرأ 
ـ إن استهداف مدينة القدس بالعمل المقاوم له معاٍن دينية ووطنية ال يدركها من ال يفرق بين مكانة 2

 القدس وأي مدينة أخرى.
ـ أن يجتهد المقاوم في صنع سالحه، وأن يبدع تنفيذ عمل المقاوم يعتبر قمة االنتماء لألرض 3

 والوفاء للمقدسات.
غالل كل عمل مقاوم، لترسل رسائلها العدوانية الرادعة إلى الشعب لقد تعودت إسرائيل على است

قامة  الفلسطيني، وذلك من خالل اتخاذ جملة من الخطوات المضادة، بما فيها مصادرة األرض، وا 
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مستوطنة مكان العمل المقاوم، أو هدم بيت المقاومين، أو تنفيذ مجزرة جماعية، أو محاصرة البلدة 
، وهذه اإلجراءات تتم وفق مخطط صهيوني مدروس بعناية فائقة، وموجود في التي يخرج منها مقاوم
 اإلدراج لحين الطلب.

إن لجوء إسرائيل إلى إغالق المسجد األقصى بعد عملية القدس ال يعني أن المقاومين كانوا عمالء 
إلسرائيل كما افترى عليهم بعض المندسين، إن إغالق المسجد األقصى حلم إسرائيلي توظف 
المخابرات اإلسرائيلية من أجله عشرات األقالم المأجورة، واألفواه الملوثة، التي تحقد على المقاومة، 
وجاهزة لمهاجمة المقاومين، والتشكك بعملهم البطولي، تماما  كما حدث قبل عدة سنوات، حين طالب 

ل، ألنه كلف سكان هؤالء الكتاب والسياسيون بإطالق سرح الجندي األسير "جلعاد شاليط" دون مقاب
قطاع غزة العديد من الشهداء والجرحى، وفرض على غزة الحصار، وادعوا أولئك السياسيون أن 

 بقاءه في األسر يضر باإلنسان الفلسطيني، ويدمر قطاع عزة.
إن التشكيك بمصداقية العمل المقاوم فيه طعن بكرامة الشهداء، وفيه تسويف لمعاني العطاء، وتحقير 

هادة، وهذه أرذل مراحل الخلط بين الحق والباطل، وأحقر درجات التحالف مع الشيطان لمعاني الش
الصهيوني، الذي صار له أذناب تهتز في كل ساحة، وتعبث في القيم األخالقية للمجتمع الفلسطيني 

 العربي كلما أراد لها سيدها ذلك.
ياسي أن يشكك بانتمائهم مالحظة: حين يرتقي الشهداء، وتسيل دماؤهم، فال يحق لكاتب أو س

للوطن، وصدق نواياهم، وحين ينحت المقاوم سالحه من صخر الواقع، فال يصح لمتطفل على 
 الوطن أن يتساءل عن مصدر السالح، وعن المدى الذي يصل إليه الرصاص!

 18/7/2017، فلسطين أون تحين
 

 خطاب هنّية يحّدد سياسة "حماس" المقبلة .88
 عدنان أبو عامر

تّموز/يوليو خطابا  في فندق "موفنبيك"  5المكتب السياسّي لـ"حماس" إسماعيل هنّية في  ألقى رئيس
أّيار/مايو، بحضور قرابة  6بقطاع غّزة، وهو األّول منذ انتخابه رئيسا  للمكتب السياسّي للحركة في 

الكتّاب ألف شخصّية فصائلّية وسياسّية وا عالمّية ودينّية، واستمّر ساعتين، وحظي بمتابعة من 
 والمحّللين والصحافّيين.

تناول خطاب إسماعيل هنّية محاور أساسّية، من بينها مواجهة القوات اإلسرائيلّية وما تتعّرض له 
الضّفة الغربّية من سياسات إسرائيلّية ويواجهه الفلسطينّيون داخل إسرائيل من تمييز عنصرّي، 

 عاناة التي تواجهها غّزة.وأوضاع الاّلجئين في لبنان وسوريا واألردن، والم
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وأعلن خطاب هنّية مبادرة سياسّية تقوم على صياغة برنامج سياسّي يستند إلى القواسم المشتركة، 
جراء اإلنتخابات التشريعّية  وتشكيل حكومة وحدة وطنّية تفي بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطينّي، وا 

 األمنّي مع إسرائيل. والرئاسّية، وتفعيل المجلس التشريعّي، ووقف التنسيق
وفي هذا السياق، قال المحّلل السياسّي والوكيل السابق لوزارة الخارجّية الفلسطينية لـ"المونيتور" 
محمود العجرمي: "إّن رسائل هنّية في خطابه تمّثلت بأّن حماس في وضع متماسك، وأّن عالقتها 

ر الذي قد يحمل مراجعة نقدّية مع مصر ذاهبة إلى التحّسن، على عكس السنوات الماضية، األم
لسياسة حماس السابقة تجاه األحداث داخل مصر، خاصة معارضة الحركة النقالب الجيش 

، وما أعقبه من اتهامات مصرية رسمية لحماس 2013المصري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 
أّما دولّيا  فأوصل  بأنها تعبث في األمن الداخلي المصري، وهو ما لم تثبته أي تحقيقات أمنية.

خطاب هنّية رسالة مهّمة إلى الدول العربّية واألوروبّية بأّن حماس تنفتح عليها بقدر انفتاحها على 
الشعب الفلسطينّي، ولن تغلق األبواب في وجه أّي دولة. ولم يتطّرق هنّية إلى إمكانّية اندالع 

 مواجهة عسكرّية مع إسرائيل".
ملعب الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس، برفض "حماس" العودة إلى ألقى خطاب هنّية الكرة في 

الحوارات السابقة معه، فلم يأت هنية على ذكر اسم عباس وال في فقرة واحدة من خطابه المكون من 
آالف كلمة، مما قد يعتبر تلميحا  من حماس بطي صفحة عباس، مقابل ما أعلنه هنية عن السير  5

ن كان لم يذكر ذلك قدما  بترتيب العالقة م ع تّيار عدّوه القيادّي المفصول في "فتح" محّمد دحالن، وا 
 صراحة في خطابه، رغم أّن عددا  من رفاق محّمد دحالن حضر إلقاء الخطاب.

من جهته، قال المتحّدث باسم الكتلة البرلمانّية لـ"حماس" في المجلس التشريعّي مشير المصري 
ّية عّبر عن رؤية حماس االستراتيجّية للمرحلة المقبلة على صعيد الـ"المونيتور": "إّن خطاب هن

العالقات الوطنّية، في ظّل وجود تطّور إيجابّي مع الفصائل على قاعدة المقاومة. وتبّنى الخطاب 
سياسة االنفتاح على دول العالم، واعتمد استراتيجّية المقاومة والتحّرر، وأعلن امتالك حماس زمام 

 كمة العالية إلدارة معركة سياسّية، كمعركتها العسكرّية".المبادرة والح
فّرق خطاب هنّية بين األزمة الخليجّية ومصالح "حماس" مع أطرافها، فأشاد بدور قطر في مساعدتها 
لغّزة. وفي الوقت ذاته، وّجه التحّية إلى مصر. وفيما شكر إيران بصورة الفتة، وّجه تحّية إلى 

ع هنّية لرسائل الشكر لهذه الدول المتخاصمة قد ال يرضيها، ألّنها ال تريد من السعودّية، مع أّن توزي
 "حماس" اللعب على أحبال عّدة متناقضة.
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وجاء تحسن عالقات حماس مع مصر في األيام األخيرة ترجمة لخطاب هنية حول هذه القضية، 
ورد بخطاب هنية عن يوليو لتؤكد ما  7وجاءت زيارة السفير القطري محمد العمادي لغزة يوم 

 استمرار العالقة اإليجابية بين حماس وقطر.
لكن تعّمد هنّية توجيه الشكر إليران بصفة حصرّية، يعتبر سابقة غير معهودة لدى قيادة "حماس" 

، إذ لم يوجه خالد مشعل كرئيس لمكتبها السياسّي أي شكر لطهران منذ ذلك العام، 2012منذ عام 
توّلي هنّية قيادة "حماس" غّير بتوّجهاتها في هذا الملف، ومن شأنها أن  األمر الذي قد يعني أنّ 

تطّور العالقة بينهما، ويأتي شكر هنية لطهران في خطابه مع استمرار دعمها للحركة، ماليا 
 وعسكريا، وتوالي التهنئات اإليرانية الرسمية على قيادات حماس بعد انتخابها في شباط/فبراير.

ّلل السياسّي مصطفى إبراهيم لـ"المونيتور": "إّن خطاب هنّية لم يكن على مستوى بدوره، قال المح
التوّقعات. لقد توّقعنا أن يكون أكثر جرأة بطرح القضايا المتداولة، خصوصا  مع انتقال ثقل قيادة 
حماس إلى غّزة، بعد أن كانت متمركزة في قطر. ومع ذلك، افتقدنا في خطابه مزيدا  من الوضوح 

تفاهمات حماس مع دحالن ومصر، أو فّك ارتباط حماس بالسلطة الفلسطينّية. وبدا خطابه  حول
كبقّية خطابات قادة الفصائل الفلسطينّية، فلم يؤّكد احترام حقوق اإلنسان والحرّيات العاّمة، وكان 

 المطلوب منه أن يكون أكثر واقعّية وشفافّية في طرح األزمات التي تعيشها غّزة".
لمفردات الخطاب بدا سياسّيا  بامتياز، إذ خال خطابه من النكهة الدينّية التي اعتاد قادة  القارئ

"حماس" إلقاءها، وقد يكون ذلك تماشيا  مع وثيقة الحركة الصادرة أخيرا ، والتي أظهرت فيها تغليب 
ومة الشعبّية، الجانب الوطنّي على الدينّي. وقد أكثر هنية من ذكر مفردات مقاومة االحتالل بالمقا

وحركة المقاطعة "بي دي أس"، وليس التركيز على المقاومة العسكرّية المسّلحة فقط، كما ساد في 
 خطابات وبيانات سابقة لـ"حماس"، األمر الذي قد يعكس تطّورا  في خطابها السياسّي.

مقال له  وذكر رئيس التحرير السابق لصحيفة "فلسطين" المقّربة من "حماس" مصطفى الصّواف في
تّموز/يوليو مالحظات على خطاب هنّية، ومنها أّنه الخطاب  13على جريدة الرسالة الصادرة بغزة 

األّول الذي يلقيه مكتوبا ، وتمّيزه بالطول، رغم الحديث في المجمل من دون التفاصيل، وكان فيه 
 بعض الرتابة والملل، ولم يظهر انفعاالت هنّية التي تحّرك المستمعين.

م "المونيتور" من مصادر سياسية في "حماس" أّن خطاب هنّية مّر بمراحل من المراجعة من وعل
مستويات عالية في "حماس" بالداخل والخارج، وكان الفتا  أن يقرأ هنّية الخطاب مكتوبا  على ورق، 

 وليس ارتجالّيا  رغم قدرته الخطابّية.
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ارّية التي شّكلتها "حماس" إلدارة غّزة في لم يعلن خطاب هنّية خطوات حاسمة كحّل اللجنة اإلد
آذار/مارس، وتعتبرها السلطة الفلسطينّية السبب لفرض عقوبات على غّزة، األمر الذي يعني إدارة 

 "حماس" ظهرها عن مصالحة "عّباس"، وهو توّجه جديد لديها.
": "إّن فتح تأسف لما ورد واكتفى عضو في اللجنة المركزّية لـ"فتح"، أخفى هوّيته، بالقول لـ"المونيتور

في خطاب هنّية، الذي لم يأت بأّي جديد، بل عّبر عن أزمة حماس، رغم أّننا توّقعنا أن تعلن حماس 
حّل اللجنة اإلدارّية التي شّكلتها بديال  عن حكومة الوفاق، لكّن خطاب هنّية أظهر أّن حماس غير 

 ريقا  التفافيا  على المصالحة".جاهزة للمصالحة، وهذا خطاب مخّيب لآلمال، ويمّثل ط
يمكن وصف خطاب هنّية بأنه ذو طبيعة بروتوكولّية تتعّلق بتنصيبه رئيسا  للمكتب السياسّي 
لـ"حماس". ورغم أّنه قّدم مواقف سياسّية عاّمة لـ"حماس" إلى األطراف الفلسطينّية واإلقليمّية والدولّية، 

ا الخالفّية، داخلّيا  وخارجّيا ، كالتقارب مع مصر لكّن تعمده عدم الحديث بالتفصيل عن القضاي
والموقف من األزمة الخليجّية، رّبما يكون رغبة من "حماس" في إبقاء هامش المناورة أمامها، وعدم 

 تقييدها بمواقف مسبقة.
 18/7/2017موقع المونيتور، 
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 وائل قنديل  
سجد األقصى المبارك بيد إسرائيل، وحدها تحّدد متى يفتح ومتى الثابت والمؤكد اآلن أن مفاتيح الم

يغلق، وحدها تقّرر متى يرفع فيها األذان، ومتى يسكت، وحدهم الصهاينة يسمحون للمسلمين بدخول 
 أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ووحدهم يمنعون.

فرضه االحتالل الصهيوني، عن  تلك هي الحقيقة الوحيدة، وذلك هو الواقع الجديد الذي نجح في
 .1969طريق عملية اإلغالق الكامل، والتي لم تحدث منذ العام 

الجديد هذه المرة أن ذلك كله تم في غياب تام لرد فعل عربي رسمي، يدفع الصهاينة إلى التراجع، أو 
لغلق تخفيف قبضة الحصار المفروض على المسجد، إذ التزم الرسميون العرب الصمت حيال قرار ا

والمنع، حتى لّوح المرابطون بانتفاضٍة جديدة، ورفضوا االنصياع إلرادة فرض البوابات اإللكترونية، 
 واحتشدوا على األبواب، رافضين اإلذعان لصهينة قبلة المسلمين، فجاءت خطوة الفتح الجزئي.

قصى، وينسب لنفسه هنا فقط، وكالعادة، سارع الرسميون العرب لخطف الثمرة، كلٌّ يّدعي أنه فتح األ
ما ال يدعو إلى فخر، بل يثير األسى والرثاء، على فرض أنهم تدخلوا واتصلوا واستسمحوا العدو في 
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أن يوسع صدره، ويحفظ لهم ماء الوجوه أمام شعوٍب تغلي صدورها بالغضب، لكن أحدا  ال يسمح لها 
 بالفعل.

فتح جزئي لألقصى، وترّدد منصات تقول الصحافة الصهيونية إن ملك السعودية توّسط للسماح ب
 الهلوسة السيسية في مصر أن تدخل القاهرة هو الذي فتح المسجد.

وبصرف النظر عمن توسط أو استجدى تل أبيب، فإننا في المحصلة بصدد حالة من اإلذعان 
الرسمي للمنطق اإلسرائيلي: األقصى شأن داخلي صهيوني، فمن أراد شيئا  عليه طرق أبواب تل 

مباشرة، من دون التوقف "ترانزيت" عند البيت األبيض، الذي يجلس فيه من هو أكثر تحمسا   أبيب،
 لتهويد القدس من الصهاينة أنفسهم، لتتحّول بوابات المسجد إلى ممرات إضافية للتطبيع الدافئ.

هل كان ذلك هو الهدف النهائي لعملية الغلق، ثم الفتح الجزئي؟ هذا هو األرجح، فتحصل على 
 قرار رسمي عربي بأنها صاحبة التصرف في الموضوع.إ

عندما اعتدت إسرائيل على أسطول الحرية المتجه إلى كسر  2010شئ من ذلك وقع في العام 
نهاء خنقهم عبر إغالق المعابر البرية بشكل كامل، فاشتعل الشارع  الحصار على الفلسطينيين، وا 

الصهاينة على فتحها جزئيا ، ليخرج إعالم حسني العربي بالغضب، والحت انتفاضٌة جديدة، أجبرت 
يقول "إسرائيل ومصر تتحّركان  CNN"الرئيس فتح المعبر"، حتى جاء الخبر من  مبارك مّدعيا  أن

لتخفيف حصار غزة" وهو ما يعنى أن فتح المعبر لم يكن قرارا مصريا خالصا، بل بالتوافق والتشارك 
المعتدل  المصريهيوني بالقاهرة بما اعتبره "رد الفعل مع إسرائيل.. ويشيد بعدها السفير الص

والعالقات الجيدة بين البلدين"، معلنا  أن مصر تفهم تماما أنه كان هناك استفزاز من منظمي أسطول 
 الحرية".

 اآلن بعد سبع سنوات، هل تختلف مزاعم التفرد بفتح األقصى عن ادعاءات فتح المعبر؟
ة  من أن عرب ترامب ال يتساهلون أبدا  في فرض الحصار على الحاصل أن إسرائيل باتت واثق

الشقيقة قطر، لكنهم متساهلون وطيعون للغاية في حصار األقصى، وخنق غزة، بحيث باتت تستطيع 
اآلن أن تحتفل بانتقال الفعل الرسمي العربي نحوها من مرحلة الهرولة إلى االستجداء والتسول، تلك 

بمقال في صحيفة  2009تاحها ولي العهد البحريني في خريف العام المرحلة التي قص شريط افت
واشنطن بوست األميركية، جاء فيه نصا  "نحن العرب لم نفعل ما فيه الكفاية للتواصل مباشرة مع 

 ".اإلسرائيليالشعب 
فز أكوام القش ــ إذ يق فيكان ذلك بمثابة االفتتاح لمرحلة حرق المراحل ــ كما يشعل الصغار النار 

، وبدال من أن يفعل مثل الصهيونيمن مرحلة التطبيع مباشرة إلى مرحلة االنسحاق التام أمام العدو 
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أهل التطبيع، ويقول إنه باإلمكان القبول بالعدو في مقابل أجزاء مما اغتصبه من أراض عربية، ها 
 يقبلوا بنا إلى جوارهم. لكيهو يقبل أقدامهم 

طبيعي يصل إلى مناطق لم يكن أحد يتخيل الوصول إليها، فبدأت ومنذ ذلك الوقت، بدأ الزحف الت
أقداٌم سعودية تعرف طريقها إلى إسرائيل، إياد مدني وأنور عشقي، وما خفي من خطوات، ثم جاءت 
صفقة القرن بما تتضمنه من سيناريوهاٍت كابوسية، وصفقاٍت تتعلق بترتيبات بيوت الحكم في 

 ّدي والصمود أمام شالالت التطبيع اإلجباري.العواصم التي كانت تباهي بالتح
 19/7/2017، العربي الجديد، لندن
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 فاتنة الدجاني 
هللا "، ولسان حالهم يقول: "العمليات النوعية"يتخّوف بعض الفلسطينيين عادة من نتائج ما ي سمى 

فداء في مكوناتها، وال االحتالل قادر . ليس استخفافا  بهذه العمليات، فال أحد ي نكر البطولة وال"ي ستر
على منع ارتقائها إلى مستوى الترميز، بل ألنها كفيلة بفتح ملفات ال تستطيع القوى الفلسطينية 
استغالل ممكناتها أو درء عواقبها. وحده االحتالل اإلسرائيلي، لألسف، قادر على ذلك بحكم هيمنته 

ن العمليات ليس له تراكم بفعل ميزان القوى والتشتت وقدرته على التحكم بالخيارات. حتى الكمي م
 ."حماس"و  "فتح"الفلسطيني بين حركتي 

ليس المقصود أيضا  التقليل من شأن مقاومة االحتالل، فهذه حق فلسطيني مكفول بالقوانين الدولية 
تنفيذ خططها التي مّيزت بين المقاومة واإلرهاب. وال المقصود أن إسرائيل تحتاج إلى أعذار وذرائع ل

الموجودة منذ احتالل المدينة، فنحن أمام سياسة احتالل منهجية في ما َخص القدس، وفي القلب 
منها األقصى. القصد أن الدولة العبرية ستستغل هذه العمليات لتسريع تنفيذ هذه الخطط بذريعة 

 األمن وأمام صمت العالم.
وم المسلح قرب األقصى الجمعة، غير وارد على التشكيك في نيات الشبان الثالثة الذين نفذوا الهج

اإلطالق، فهم ضحوا بأنفسهم واستشهدوا. وال أدنى شك في دوافعهم الوطنية، فال أفق أمامهم سوى 
مواجهة احتالل وحشي يواصل عدوانه على الفلسطينيين، فماذا إن كان الرمز المعتدى عليه هو 

 القدس، وما القدس إن لم تكن األقصى؟
مسجد محاصرا  ي دنس يوميا ، وشرطة االحتالل على أبوابه تدقق في الهويات وت قرر من يدخله رأوا ال

ومن ال يدخل. ي صلي فيه المتطرفون اليهود، ويتجّولون في باحاته بحماية جنود االحتالل باسم 



 
 
 
 

 

 64 ص             4349 العدد:             7/19/2017 ءاألربعا التاريخ: 

                                    

السياحة األجنبية، فيما معظم الفلسطينيين ال يستطيع الوصول إليه بسبب القيود والحواجز 
 إلسرائيلية. فماذا إن أضيفت إلى ذلك الحفريات تحته وحوله وخطط تغيير وضعه ومالمح المنطقة؟ا

هذا ال ينفي ضرورة قراءة العملية سياسيا ، فاألثمان القادمة مرتفعة، ليس أقلها تسريع خطط تقسيم 
المطروح خطير، . 1967األقصى زمانيا  ومكانيا ، وتغيير الوضع القائم في القدس منذ احتاللها عام 

فما زال حاضرا  مثال تقسيم الحرم اإلبراهيمي زمانيا  ومكانيا  بين المسلمين واليهود عقب المجزرة التي 
ارتكبها اليهودي المتطرف باروخ غولدشتاين. صحيح أن الوضع أصعب في ما له عالقة باألقصى 

ين وثالث الحرمين الشريفين، إال أن ألهميته وقدسيته بالنسبة إلى المسلمين عموما  بصفته أولى القبلت
ردود الفعل العربية واإلسالمية على ما يجري منذ الجمعة الماضي مخيبة جدا . وهذا هو الوجه 
اآلخر لهذه العمليات: العجز العربي واإلسالمي عن نصرة القدس وأهلها الصامدين، ليس فقط في 

 .1969هذا الحادث بل منذ أن أ حرق األقصى عام 
يكف يد إسرائيل عن األقصى حتى اآلن هو تحسسها خطورة تأجيج الوضع في موقع حساس إن ما 

ومقدس لبليوني مسلم. كما ما زالت ماثلة أمامها احتجاجات المصلى المرواني، ثم انتفاضة األقصى 
 .2015عام ألفين عندما تجّول آرييل شارون في المسجد، وعمليات الطعن والدهس في المدينة عام 

كة هي معركة القدس، وهي قائمة منذ احتالل المدينة، والتهويد قطع مسافات. لكن هذه المعر 
العمليات النوعية كفيلة بأن تنهي الملف بحسمه استباقا  للمفاوضات. من هنا يجد البعض مبررا  

 للقول: هللا ي ستر.
 19/7/2017، ، لندنالحياا
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أبو دياكماجد   
لم تنته أزمة الخليج بعد ، وال يبدو أن هناك شيئا يلوح في األفق لحلها في وقت تتمادى فيه دول 
الحصار في مواقفها، ويعود وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون خاوي الوفاض من جولته في 

ن قبل دول الحصار المنطقة. إال أن األزمة شهدت في األيام القليلة الماضية توقفا في التصعيد م
ضد قطر التي ردت على مطالبها بالرفض، دون أن تغلق باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حل 

 لألزمة.
فبعد تشجيعه دول الحصار؛ طلب الرئيس األميركي دونالد ترمب من هذه الدول التوقف عن 

يل انعقاد المؤتمر التصعيد عبر مكالمته مع رئيس نظام االنقالب في مصر عبد الفتاح السيسي ق ب
الصحفي لهذه الدول بالقاهرة، مما أدى لظهور وزراء خارجية هذه الدول بحالة مزرية ومرتبكة! 
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صحيح أن مضمون المحادثة لم ي علن، ولكن ردة فعل وزراء دول الحصار أكدت أن ترمب أمر 
 بوقف التصعيد دون أن يدفع إلنهاء األزمة.
تؤت أكلها، ولم تتمكن من إخضاع قطر أو التأثير في والسبب في ذلك أن حملة الحصار لم 

خياراتها السياسية التي مضت فيها بعيدا عن دول الحصار، باتجاه القرب من خيارات الشعوب 
حقت بالثورات المضادة، التي خططت لها دول الحصار خوفا من امتداد هذه الثورات  وأمانيها التي س 

 لتطال كراسي هؤالء وتزعزع عروشهم.
 
 شل وخالف أميركيف

 -ألسباب استثمارية بحتة-لم يشِف غليله بعد  من قطر التي رفضت  -على ما يبدو-كما أن ترمب 
الدخول في شراكات تجارية غير مربحة معه ومع زوج ابنته جاريد كوشنر، وذلك قبل وصول ترمب 

 إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة.
لكافية لنجاح مهمة وزير الخارجية األميركية تيلرسون الذي وعلى هذا األساس لم تتوافر العوامل ا

انتهت جولته المكوكية بين دول الخليج إلى الفشل، بسبب نقص اإلجماع الذي ي فترض أن يتوافر 
 لدى اإلدارة األميركية لحل األزمة. فترمب ال يزال عند موقفه المؤيد للسعودية على حساب قطر!

ضافة لذلك، يبدو أن ترمب ي ريد أن تنتهي األزمة فقط بعد انتزاع تمويالت مالية إضافية لواشنطن وا 
من كال الطرفين المتنازعين. وفي المقابل؛ تضغط على الموقف األميركي رغبته في استجماع القوة 
 للمواجهة المقبلة مع تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في الرقة بعد النجاح الذي تحقق في الموصل.

ة العسكرية األميركية في العديد بقطر األداة األكثر فعالية في توجيه العمليات العسكرية وتعتبر القاعد
الجوية ضد تنظيم الدولة، وبدون شك فإن استمرار الخالفات في المنطقة يشتت جهود استهداف 

 التنظيم فيها، وذلك حسبما أعلنته وزارة الدفاع األميركية.
لن يكون بال ثمن بالنسبة لواشنطن ودول الحصار؛ فقد دخلت تركيا إال أن استمرار األزمة وتداعياتها 

رسال خمسة آالف جندي بكامل عتادهم إلى قطر تطبيقا  على خط األزمة بدعم الموقف القطري وا 
 لالتفاقية الدفاعية بين الطرفين، األمر الذي أنهى إمكانية التحرك العسكري لدول الحصار.

ا في فك الحصار بتوريد السلع وفتح الموانئ البحرية لتوريد كما وقفت إيران مع قطر وساعدته
البضائع إليها، فضال عن إشارات متعددة أرسلتها طهران بأنها لن تسمح بأي وجود للسعودية في 
المنطقة القريبة من حدودها. وفوق هذا وذاك؛ فإن طهران تسللت عبر األزمات لتساهم في تفكيك 

ضعاف  مساعي السعودية لمواجهة نفوذها في المنطقة. التحالف الخليجي ضدها، وا 
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كما دخلت ألمانيا ومن بعدها بريطانيا وفرنسا على خط األزمة، فأعلنتا دعمهما للوساطة الكويتية 
التي لم تؤت ثمارها حتى اآلن. وساهم ذلك في إضعاف الدور األميركي بهذه المنطقة الحساسة، 

ترمب غير الموزون، وهو ما يهدد بتعاظم نفوذ هذه وهذا ما لم تكن ترتجيه واشنطن بسبب دور 
 الدول على حساب النفوذ األميركي عاجال أو آجال.

وقد ساهم الدور األميركي المتهور والمرتبط بأحقاد شخصية لترمب، والصمود القطري في وجه 
المطالب غير المنطقية من دول الحصار، في فشل الحصار في تحقيق مآرب ليست لها عالقة 

 إلرهاب.با
كما كشفت األزمة أن مخاوف السعودية واإلمارات من إيران ال تشكل أولوية لهما بالقدر الذي 
تنشغالن فيه بالحفاظ على أنظمتهما الحاكمة، والخوف من الثورات الشعبية واإلسالميين الذين 

 يشكلون تحديا لهما!
 

 مستقبل األزمة وتأثيراتها
أغفلت القدرات المالية والتنظيمية للقيادة القطرية التي كانت قد  فيما أفرزته األزمة أن دول الحصار

استعدت جيدا لمثل هذه األزمة، من خالل تخزين األساسيات واللجوء إلى األسواق البديلة في تأمين 
 النقص الناتج عن إغالق الحدود مع السعودية.

وحة والدفاع عنه أمام اتهامات وفوق هذا، لعبت الدبلوماسية النشطة دورا مهما في تعزيز موقف الد
هالمية ال رصيد لها من الواقع. بل انتقلت قطر من موقف الدفاع إلى الهجوم بتوقيعها اتفاقية مع 
الواليات المتحدة لمكافحة تمويل اإلرهاب، ودعت بقية دول الخليج للتوقيع عليها في التفاف واضح 

 على مطالب المحاصرين!!
ولية لتجريم الحصار والعمل على فّكه ألنه مخالف لحقوق اإلنسان كما لجأت إلى المؤسسات الد

وغير قانوني. وغدا مطلب إغالق الجزيرة مرفوضا دوليا ألنه اعتداء على حرية الصحافة وحرية 
 الرأي، مما دفع باإلمارات إلى التراجع عن هذا المطلب واكتفائها بطلب مراقبة برامج الجزيرة!

هجومها على اإلمارات ودورها في اليمن ضد  -في لفتة ذكية-قطرية ركزت كما أن وسائل اإلعالم ال
أهداف التحالف العربي، محاولة بذلك فك ع رى التحالف السعودي/اإلماراتي والتشكيك في أهداف 
اإلمارات ودورها في التحالف العربي. وبالنسبة لمصر، فقد تجاهلتها القيادة القطرية منذ البداية 

 منذ فترة هجوما على الدوحة دون أن تجد لها آذانا صاغية.باعتبارها تشن 
وهكذا تقدم الدور القطري على المحاصرين ليالحقهم ويطاردهم ويحاصرهم أمام العالم، في تحرك 
 ممنهج لم تصمد أمامه مطالب هشة وغير منظمة، وال تحظى بالقبول الدولي وليس عليها أي دليل.
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يجية ال تتجه إلى حل قريب طالما أن اإلدارة األميركية ال تبد يشير ما سبق إلى أن األزمة الخل
تصميما واضحا على إنهائها، ما لم ينته األمر باستقالة ترمب على خلفية التهم الموجهة إليه في 

 إطار قضية التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية.
باتجاه ضرورة إعادة  -التدخل األوروبيالتي تشي بتعزيز موقع إيران وزيادة -وتضغط التطورات 

 اإلدارة األميركية النظر في موقفها الذي يتكشف عن خسائر مستمرة بالمنطقة.
ولعل النجاح الوحيد الذي حققته هذه اإلدارة هو وقف تصعيد الدول المحاصرة لقطر، وفتح باب 

جرة التي ارتقوها، ويحفظ التفاوض للوصول إلى حل لألزمة، بما يسمح للمحاِصرين بالنزول عن الش
 بالتالي ماء وجوههم في أي تسوية قادمة.

وال تبدو قطر مستعجلة لحل األزمة؛ إذ أعلنت أنها جاهزة للتعامل معها حتى ولو استمرت مدى 
الحياة. وتجري اآلن حالة من عض األصابع بين الطرفين ال تبدو فيها قطر بحاجة إلى أن تصرخ 

 الدول المحاصرة. أوال، وهذا ما بدأت تدركه
إال أن التأثير األهم لألزمة هو فقدان الثقة بين المحاصرين وقطر، حتى ولو تمت تسوية بينهما 
بوساطة كويتية أو بغيرها. كما أن هذه األزمة سيكون لها ما بعدها، وستؤدي إلى خسائر على 

 عاون الخليجي.مستوى الثقة حتى بين الشعوب، وسيكون لها تأثير سلبي على وحدة مجلس الت
وتعمل قطر على تنمية خياراتها االقتصادية الذاتية بشكل جدي وغير مسبوق، وقد يؤدي ذلك إلى 
فراق اقتصادي، فضال عن التأثيرات االجتماعية السلبية بين هذه البلدان، والتي تتحمل الدول 

 المحاِصرة مسؤوليته.
اإلرهاب والعالقات مع بقية الدول، حيث ولذلك، فإن التصعيد ضد قطر سيؤثر على برنامج مكافحة 

يرجح أن تتخذ قطر وسلطنة ع مان والكويت خياراتها المستقلة بعيدا عن السعودية التي ستجد أنها 
 أضعفت موقفها في المنطقة، بحيث لم تصبح قائدة في مجلس التعاون الخليجي.

لوقف برامج التعليم المستندة وسيغري ذلك الواليات المتحدة بالمزيد من الضغط على دول المنطقة 
إلى الوهابية ومواجهة اإلرهاب بطريقة أشد، في ظل عدم تطابق أهداف الرياض مع أبو ظبي التي 

 تعمل أصال وفق خياراتها الذاتية في كل من اليمن وليبيا وغيرها!
 18/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة
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 هذه فرصة تحستعادا السيادا في الحرم .92
 آريه الداد

بوابات الحرم مطلوبا منذ سنوات عديدة.  أمام. بوابات إلكترونية. لقد كان نصب بوابات إلكترونية 1
الحرم  إلىكي يهربوا  الدخول الحر. لقد استغل العرب أيضافمثل هذه توجد في الفاتيكان وفي مكة 

. أيضا كيأوتوماتيالنارية، واالن سالح  األلعاب وآالفسالحا ابيض، مئات الزجاجات الحارقة 
. فهذا يمس بحرية األبواببانها غير مستعدة الن يجتاز المسلمون التفتيشات على  األوقاف وأعلنت

موشيه دايان  أياملهم منذ  أعطيالعنف التي منحت لهم على مدى السنين، في تسيب السيادة الذي 
 أمينرس الحاج فال يدخلون. المفتي المقدسي، ذاك الذي يجلس على ك –وحتى اليوم. ال يريدون 

سيتعين على الشرطة ان تجد جهة توافق على تلقي  اآلن“بأن الحسيني، تجرأ لشدة وقاحته بالتهديد 
: يا ليت. هذا هو الوقت الن نأخذ منهم المفاتيح، أقولوانا ”. المفاتيح، وليس مؤكدا انها ستجد

. جبل أقصاهمستة. مسجد الذي كانوا لهم بعد حرب األيام ال 28حارس اليوم الى  ألفنقلصهم من 
 بيتنا. حان الوقت لسيادة إسرائيلية في الجبل.

الملك األردني فهم . “األزمةاألردن في  أبداهالذي  اإليجابي. األردن. رحب الرئيس ريفلين بالدور 2
هل حقا؟ الملك عبدهللا شجب العملية في حديثه مع ”. الخطر وعمل معنا على تهدئة الخواطر

ر ذلك خطب رئيس البرلمان األردني، عاطف الطراونة، شجب إسرائيل، اثنى على نتنياهو ولكن فو 
 األماكنالمس باالحتالل اإلسرائيلي في : “وأضاف” الطاهرة األرضالشهداء الذين سقوا بدمائهم “

شعالقدسية في القدس وفي األقصى يشكل السبب لمواصلة المقاومة  األخطر نار الثأر في  وا 
يس ديمقراطية. بخالف إسرائيل، رئيس البرلمان ال يلقي خطابات من هذا النوع. األردن ل”. القلوب

الثناء على الملك الذي يواصل  إلىسبب يدعو  أيولعبة عبدهللا قذرة للغاية في المنطقة. فال يوجد 
ستقام هناك دولة  –الملكية الهاشمية من األردن  األسرةالتحريض بالسم ضد إسرائيل. عندما ستطرد 

ليس له دولة. األردن هو ” محتل“طينية وسيفقد الفلسطينيون المكانة الغالية لهم جدا، لشعب فلس
 فلسطين.

 إذا. عرب إسرائيل. الطيبي، عودة، جبارين، غنايم، الحاج يحيى وابو عرار لم يتمكنوا من القرار 3
ن استخدام االكتفاء بتصريح بان عرب إسرائيل ال يؤيدو  أمبشكل عام ” العنف“كان سيشجبون 

للحظة واحدة لم يفكر ”. االحتالل“فقد القوا بالالئمة على إسرائيل  –السالح. ومهما يكن من أمر 
الندم على التحريض في البالد وفي العالم باسم  أوالنواب العرب من القائمة المشتركة بشجب القتلة 

ليهود في إسرائيل، يكون ا أنهكذا. دوما حسنا  أنوحسن ”. في خطر األقصى“الشعار الكاذب 
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في تصريحات النواب العرب، ولماذا لم  األطيافالذين ال يفهمون العربية وال يتمكنون من فهم 
 من الداخل. أعداءسيعرفون مع من يتعاملون: مع  –يتمكنوا من بلورة تصريح غامض مشترك 

ابو مازن هذه المرة القتل السابقة، شجب  أعمالأنه بخالف  إلى إعالمنا. ابو مازن. اشارت وسائل 4
التلفزيون هذه الى أنه في اليوم نفسه بث  اإلعالمالعملية في حديث مع نتنياهو. ولم تشر وسائل 

 –شعبه بان يمنعوا  أبناء، دعا فيه 2014خطاب تحريض البو مازن من  أخرىالمرة تلو  الفلسطيني
ي ابو مازن هو رئيسها نشرت فتح، الذ”. تدنيسه”الحرم و إلىبكل سبيل ممكن، اليهود من الدخول 
” الشهداء“في غداة العملية في الحرم صور ” الحياة الجديدة“في الصحيفة الرسمية الناطقة بلسانها 

”! حان وقت الغضب“دون مراعاة لقدسية الحرم، ودعت الفلسطينيين ” قتلوا بدم بارد“الذين بزعمها 
ومبعوثي الواليات المتحدة الى المنطقة كي نتنياهو  أذنيمن يعتقد أن ابو مازن يقول شيئا ما في 

ليس  –، وفي نفس الوقت يقول رجاله الناطقون بلسانه النقيض التام لإلرهابيتخذ صورة المعارض 
 ويتجاهلون الحقيقة. آلذاننامخطئا. عندنا فقط يفضلون ان يسمعوا فقط ما يطيب 

الجبل دون  إلىحنا للعرب بالدخول وسم اآلنما تراجعنا  إذا. الويل لنا 2. بوابات إلكترونية 5
 األمنيةاو اذا كانت الترتيبات  األوقافمن الفحص لمخربي  إعفاءما منحت الشرطة  إذافحص. 

من ناحية عملياتية ال يمكن تطبيق “فقط. فقد قال مسؤول في الشرطة انه ” مؤقتة“الجديدة في الحرم 
بسبب كمية المصلين الكبيرة التي تصل الى الحرم  إلىالفحص بالبوابات اإللكترونية في المداخل 

شخص في مطار بن غوريون في اليوم عبر  ألف 100أحقا؟ كيف ينجحوا في تمرير ”. المكان
مليون في شهر الحج في  4شخص بالدخول الى ساحة المبكى؟  ألف 80البوابات اإللكترونية؟ او 

انا “، وابن العم لـ ”ال يريد“لـ  صغراأل األخهي  "ال يستطيع“ بأن عبارةمكة؟ لقد سبق أن تعلمنا 
، اكتشاف المعادن األجهزةمما تعرف هذه  أكثريتبين أنه ”. أفضلمعاذير  إيجاد أستطيعغبي وال 

 هي حساسة النعدام السيادة.
 18/7/2017معاريف 

 18/7/2017، ، لندنرأي اليوم
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