
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 األقصى بوابات على الجمعةصالة  وأداء القدس مساجد إغالق: اإلسالمية األوقاف
 والقاهرة تدرس مقترحات بين حماس و"إسرائيل".. تقدم بمفاوضات صفقة التبادل"األخبار": 

 الحتاللامحكمة إسرائيلية تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لمتهمين بالتخابر مع 
 نتنياهو يجري مشاورات بشأن البوابات اإللكترونية في المسجد األقصى

 سيم القدس"الكنيست يصادق بالقراءة األولى على مشروع قانون "منع تق

صفقة : مسؤول ملف القدس في فتح
تتبلور إلزالة البوابات اإللكترونية من 

 على أبواب األقصى
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 61 :كاريكاتير
*** 

 
 صفقة تتبلور إلزالة البوابات اإللكترونية من على أبواب األقصى: القدس في فتح مسؤول ملف .1

قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزيرهاا السااب ح حااتم  باد القاادرح  ن : كفاح زبون - رام هللا
صاافقة تتبلااور ةزالااة البوابااات اةلكترونيااة ماان  لاا  أبااوام المسااجد اطقصاا ح مؤكاادا  أن  اا  ا  كبياارا  
مارسااتا السااعودية واطردنح مصااحوبا  باازخم شااعبي متصااا د و ااا،   لاا   ساارا يلح أد   لاا  تاادخل 

ساا ة جارت اتصاا ت  24خاالل ": "الشار  اطوسا "وأ اف  بد القادر في حديث لاا أميركي مباشر.
مكثفةح    ت الساعودية  لا  البيات اطبايضح و ا   اطردن  لا   سارا يلح و الباا بزنةاا  اطزماة 

 ."م الجمعةقبل يو 
 ."حسم المعلومات المتوفرة لديناح أُ  يت  سرا يل مةلة حت  مسا  الخميس ةزالة البوابات"وتابع: 
اطميركيااون  اا  وا  لاا   ساارا يل و رحااوا حااال وساا اح يق ااي بززالااة البوابااات اةلكترونيااة "وأردف: 

م أو أشخاص يشتبا بةم مقابل  بقا  التفتيش... لكن نحن سنفحص شكل هذا التفتيش  ذا كان لحقا 
وحااذر  بااد القااادر ماان  بقااا   ."فااال مااانعح أمااا تفتاايش شخصااي لكاال واحااد فةااذا أي ااا  ساايكون مرفو ااا  

 البوابات حت  يوم الجمعةح قا ال  نا سيتحول  ل  يوم تحد ٍّ   تحمد  قباه.
وجياااا وقاااررت اطوقااااف اةساااالمية فاااي القااادسح  ،اااال  جمياااع المسااااجد فاااي المديناااة ياااوم الجمعاااةح وت

 المصلين  ل  اطقص .
. وأ اااف: "كاال مساااجد المدينااة سااتكون م لقااة و لاا  الجميااع التوجااا ل قصاا "وقااال  بااد القااادر  ن 

ند و الناس للصالة في الشوارع واطزقة و ند بوابات اطقص ح وفاي كال مكاان يمكان لةام أن يصالوا "
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ار  اادم العبااور  باار البوابااات  نةااا مرحلااة  ااض اطصااابعح ونحاان أكثاار حزمااا  فااي قاار "وأ اااف:  ." ليااا
 ."اةلكترونية.   أحد سيمر منةا  ل  اطقص 

 20/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 يجري اتصاالت دولية لبحث االعتداءات على القدس واألقصىو ه الخارجية جولتيقطع  عباس .2
واصمح وكلف اتصا ت مع  دد من الع محمود  باس يةفلس ينال السل ةأجر  ر يس  :بكينح رام هللا
العاصاامة اطذريااة باااكوح اليااوم الخماايسح   ااالع أ  ااا  لجنااة فلساا ين   لاا فلساا ينيا بالتوجااا  وفاادا  

التابعة ل مم المتحدة لحقو  الشعم الفلس يني ،ير القابلة للتصرفح ولعقد اجتماع خااصح وفاور ح 
اطقصا   لا  وجاا  وتوسيع اجتما اتةاح لتشامل بحاث ماا يجار  فاي مديناة القادس المحتلاةح والمساجد

الخصوصح من و ع خ يرح والعمل  لا  استصادار موقاف مان شاقنا وقاف جمياع اةجارا ات التاي 
زالاااة البواباااات  ح واحتااارام الو اااع التااااريخي اةلكترونياااةاتخاااذتةا الحكوماااة اةسااارا يلية تجااااه اطقصااا ح وا 

عاالم بممارساة حقةام فاي والقانونيح واحترام حرياة العباادةح وحا  شاعبناح وجمياع المسالمين فاي أنحاا  ال
ماااان ا سااااتةانة بمشااااا ر   باااااسوحااااذر  أدا  الشااااعا ر الدينيااااة فيااااا بحريااااةح كفلتةااااا الشاااارا ع الدوليااااة.

ح اطرضالفلسااا ينيينح والعااارمح والمسااالمين فاااي أنحاااا  العاااالمح ومحاولاااة فااارض حقاااا   جديااادة  لااا  
 الدولية. واستمرار هذه اةجرا ات اةسرا يلية في انتةاك صريح لمقررات الشر ية 

قال النا   الرسمي باسم الر اسة نبيل أبو ردينة  ن  باس قرر ق اع زيارتاا الخارجياةح والعاودة  لا  و 
ح لمتابعاااة ت اااورات اطو ااااع فاااي مديناااة القااادس المحتلاااةح خاصاااة المساااجد السااال ة الفلسااا ينيةأرض 

الصاينية بكاينح فاي مقابلاة ماع تلفزياون فلسا ين مان العاصامة  حوأ ااف أباو رديناة اطقص  المبارك.
ساايد و فااور وصااولا  لاا  اجتماااع  اجاال للقيااادة الفلساا ينية   باااسح أن 19/7/2017 مسااا  اطربعااا 

وبااين أبااو ردينااة أن  باااس أجاار  سلساالة  لبحااث ا  تاادا ات  لاا  مدينااة القاادس والمسااجد اطقصاا .
بالتادخل العاجال   ربياةح اتصا ت  اجلة و الم  دة دول بما فيةاا الصاين واةدارة اطمريكياةح ودو   

ح خاصااة أن مااا يجاار  فااي القاادس سااتكون لااا انعكاسااات خ ياارة  لاا  الق ااية اطو اااعلمنااع تاادهور 
وحذر أبو ردينة من م بة ا ستمرار فاي هاذا التصاعيد الخ يارح و الام  الفلس ينية والمن قة بقسرها.

 ي.اةدارة اطمريكية باتخاذ اةجرا ات الالزمة فورا لوقف التصعيد اةسرا يل
 20/7/2017-19 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رسائل فلسطينية عاجلة إلى المجتمع الدولي لوضع حّد النتهاكات اإلسرائيلية داخل األقصى .3
وجاااا كااال مااان أماااين سااار اللجناااة التنفيذياااة لمنةماااة التحريااار الفلسااا ينية : فااااد  أباااو ساااعد  –رام هللا 

حركة فتح محمود العالولح ور يس جةاز المخابرات العامة اللوا  ماجد صا م  ريقاتح ونا م ر يس 
فاار ح ووزياار شااؤون القاادس الحساايني والمفتااي والب رياارك ميشاايل صااباح وأمااين ساار حركااة فااتح  قلاايم 
القدس  دنان ،يثح رسا ل  اجلة  ل  أ  ا  المجتمع الدولي والعربي واةسالمي بزلحاحياة التادخل 

د  ا حاااتالل فاااي انتةاكاااا الصاااارر للو اااع التااااريخي والقاااانوني القاااا م فاااي لتماااا الفاااور ح لو اااع حاااد  
صاراع دينايح اطمار الاذ  ساتترتم  لياا   لا ح محذرين من تحويال الصاراع السياساي اطقص المسجد 

سرا يل فحسم بل  ل  أمن واستقرار المن قة برمتةا.   تبعات خ يرة ومدمرة ليس  ل  فلس ين وا 
 قااااده المسااااؤولون مااااع الدبلوماساااايين والممثلااااين الاااادوليين والعاااارم فااااي جااااا  ذلااااك خااااالل لقااااا  خاااااص 

فلس ينح بمان فايةم ممثلاو دول ا تحااد اطوروباي واطمام المتحادة وبري انياا وروسايا والصاين والياباان 
 وأمريكا الالتينية والسفرا  العرم ومنةمة المؤتمر اةسالميح في دا رة شؤون المفاو ات في رام هللا. 

 20/7/2017 ،عربي، لندنالقدس ال
 

 عن األقصى بحر يدعو الشعوب العربية واإلسالمية للنفير دفاعا  أحمد  .4
د اا أحماد بحار النا ام اطول لار يس المجلاس التشاريعي الفلسا ينيح شاعبنا الفلسا يني وشاعوم : ،زة

  الشاوارع اطمة العربية واةسالمية للنفير العام من أجل الدفاع  ن اطقص  والمقدسااتح والخارو   لا
 في كل مكان من أجل وقف المؤامرة  ل  أول  القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

و قد المجلس التشريعي بمقره بمدينة ،زة جلساة خاصاة حاول  قادام ا حاتالل اةسارا يلي  لا   ،اال  
 المسجد اطقص ح وأقر المجلس في نةاية جلستا تقرير لجنة القدس واطقص  باةجماع.

ح  لااا  أن هاااذه الجلساااة تةااادف  لااا  الاااد وة لمواجةاااة العااادوان الصاااةيوني  لااا  اطقصااا  ولفااات بحااار
والمقدساااتح واسااتثارة العاازا م وتحفيااز الةماام ماان أجاال التصااد  للمخ اا  الصااةيوني الااذ  ينفااذ بشااكل 

ود ااا بحاار قااادة اطمااة العربيااة واةسااالمية لتحماال مسااؤولياتةم  .متاادر  بحاا  المسااجد اطقصاا  حاليااا  
لقومية والتاريخياة واطخالقياةح والتادخل العاجال مان أجال وقاف المخ ا  العنصار  اةجراماي الدينية وا

 الذ  يستةدف اطقص  والمقدسات.
و اد  أن العملياة الب ولياة الاذ  نفاذها الشاةدا  مان  ا لااة الجباارين مان أم الفحام هاي الارد  لا  جاارا م 

عملياااة التاااي قاااام بةاااا الشاااةيد رأفااات ا حاااتالل  اااد اطقصااا  والمقدساااات فاااي مديناااة القااادسح كماااا أن ال
 حرباو  في الخليل باطمس هي ال ري  نحو التحرير وحماية الثوابت الفلس ينية.
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كمااا وأباار  بالتحيااة والتقاادير لكاال ماان وقااف بجاناام اطقصاا ح وخااص البرلمااان اطردنااي ممااثال  باار يس 
 حتالل في القدس.البرلمان المةندس  ا ف ال روانة بالشكر لمواقفا الشجا ة  د جرا م ا 

واساتعرض النا ام أحمااد أباو حلبياة ر اايس لجناة القادس واطقصاا ح فاي تقريار لجنتااا الت اورات اطخياارة 
 التي حصلت في القدس وتدا يات منع الصالة في المسجد اطقص .

 19/7/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ءاتها في األقصىللتراجع عن إجرا "إسرائيل"الحمد هللا يدعو ألمانيا للضغط على  .5
رامي الحمد هللا ممثل ألمانيا لد  فلسا ين بيتار بيرفيارثح ياوم الفلس يني أ لع ر يس الوزرا   :رام هللا

 ح  لاااا  اخاااار الت ااااوراتح خاصااااة انتةاكااااات ا حااااتالل اةساااارا يلي فااااي القاااادس.19/7/2017 اطربعااااا 
 أبناا لوقف ا تادا اتةا بحا   "ا يل سر "و الم الحمد هللا ألمانيا بالتدخل الفور  والعاجل لل     ل  

ح والتراجع  ن  جرا اتةاا فاي   اقاة حرياة العباادة والوصاول  لا  المقدسااتح خاصاة الفلس يني شعمال
 في المسجد اطقص .

 19/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"وقف التفاوض مع يدعو لمصطفى البرغوثي  .6
 الام اطماين العاام للمباادرة الو نياة الفلسا ينية مصا ف  البر،اوثي باتخااذ  : ا ف د،لس -نابلس 

موقف حاازم باز الن السال ة الفلسا ينية وقاف التفااوض ماع حكوماة بنياامين نتنيااهو ماا دامات تصار 
 ل   صدار قانون حت  يمنع و ع القدس  ل   اولة المفاو ات وتقوم بااةجرا ات القمعياة داخال 

وثي للجزياارة ناات  ن بيانااات الشااجم والتنديااد ماان المساالمين والعاارم لاام تعااد تجااد وقااال البر،اا اطقصاا .
ن الم لوم منةا ومن القيادة الرسمية الفلس ينية اتخاذ خ وات  ملية بال    دوليا لمقا عاة  نفعا وا 

  سرا يل وفرض العقوبات  ليةا طنا الشي  الوحيد الذ  ي ير واقع ا حتالل.
ساالميا   و ربيااا   معااة القاادم "يااوم القادس" فلسا ينيا  ود اا  لا  ا تبااار ياوم الج والتصااعيد بالتوجاا لنقااا   وا 

 التماس مع ا حتاللح وهو ما د ت  ليا فصا ل المقاومة الفلس ينية أي ا.
 20/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 قريع يحذر من تداعيات التصعيد اإلسرائيلي الخطير في األقصى .7

أحماد  حفيذية في منةمة التحرير الفلس ينيةح ر يس دا ارة شاؤون القادسحذر   و اللجنة التن :القدس
قريااعح ماان التاادا يات الخ ياارة للتصااعيد اةساارا يلي فااي المسااجد اطقصاا  المبااارك المحاصاار والم لاا  
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صاابة العشارات  ح منددا  أسبوعمنذ  با تدا  شار ة ا حاتالل  لا  المعتصامين أماام بواباات المساجدح وا 
 اطربعاااااا  لاااااا فاااااي بياااااان حوشااااادد قرياااااع اطقصااااا  الشاااااير  كرماااااة صااااابر . ومااااانةم خ يااااام المساااااجد

ح  ل  خ ورة اطو ااع فاي مديناة القادس وفاي المساجد اطقصا  المباارك بشاكل خااصح 19/7/2017
جاارا  ماااا تقاااوم بااا سااال ات ا حاااتالل بحااا  المسااجد وفااارض حصاااار  سااكر   ليااااح ونصااام بواباااات 

جميااع باحاتااا وسااحاتا و لاا  أسااواره الخارجيااةح مشاايرا لكترونياة للتفتاايشح وزرا ااة كاااميرات دقيقاة فااي  
  ل  أن هذه اةجرا ات العنصرية ستجر المن قة برمتةا  ل  دوامة  نف وت رف   تحمد  قباها.

 19/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التدخل في شؤون المسجد األقصى "إسرائيل" الهباش: ليس من حقّ  .8
ح محمااود اةسااالميةأكااد قا ااي ق اااة فلساا ينح مستشااار الاار يس للشااؤون الدينيااة والعالقااات  :رام هللا

الةباااشح رفااض القيااادة الفلساا ينية كاال اةجاارا ات اةساارا يلية فااي المسااجد اطقصاا  المباااركح ورفااض 
التااادخل اةسااارا يلي فاااي الااادخول والخااارو   لااا  الحااارم القدساااي الشاااريفح بماااا فاااي ذلاااك  قاماااة بواباااات 

 نية لتفتيش المصلين المسلمين من خالل جنود وشر ة ا حتالل. لكترو 
وأو ح قا ي الق اةح في بيان أصدرهح اليوم الخميسح أن و ع سل ة ا حتالل لبوابات  لكترونياة 
وقياااام جناااود ا حاااتالل بتفتااايش المصااالين انتةااااك ساااافر لحرماااة اطقصااا  وا تااادا   لااا  دور اطوقااااف 

وحااذر ماان اسااتمرار  ل ياار المساالمين فيااا. خااالص   حاا     سااالمياةسااالمية وتاادخل وقااح فااي مكااان 
وقدسااايتاح م ااايفا  ن  سااارا يل تلعااام بالناااار وتااادفع  اطقصااا العباااث اةسااارا يلي والتااادخل فاااي شاااؤون 

 المن قة برمتةا نحو الةاوية والحرم الدينية التي لن تبقي ولن تذر ولن يسلم من لةيبةا أ  أحد.
 20/7/2017 ،لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف

 
 عباس يوافق على لقاءات ثالثية "فلسطينية إسرائيلية صينية" لمساندة السالم .9

،ااازة: أكاااد الااار يس الفلسااا يني محماااود  بااااس  لااا  أهمياااة اطفكاااار الجديااادة المكملاااة لمباااادرة الااار يس 
  لااا  "حااال  الصااايني شاااي جاااين بيناااطح ذات النقاااا  اطرباااعح التاااي تشااامل دفاااع الحااال السياساااي المبناااي 

الدولتين" بثباتح والتمسك بمفةوم التعاون المشتركح والشااملح والادا م ل مانح ومواصالة تنساي  جةاود 
المجتماااع الااادوليح وتعزياااز الجةاااود السااالمية المشاااتركةح واتخااااذ خ اااوات شااااملة ةحاااالل الساااالم  بااار 

ح ونقلتةاا وكالاة اطنباا  وأ لن في كلمة لاا أماام اطكاديمياة الصاينية للحوكماة فاي بكاينح أماس التنمية.
الفلس ينية "وفا" استعداده للتنسي  ماع الجانام الصاينيح مان أجال و اع االياات المناسابة لتنفياذ هاذه 
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اطفكااار  لاا  اطرض. وأكااد تقييااده لعقااد "ناادوات سياسااية ثالثيااة" ،صااينيةح فلساا ينيةح  ساارا يلية  فااي 
 مساندة جةود صنع السالم.الصينح من أجل المزيد من الحواراتح لتو يح المواقفح و 

وقاااال "أيااادينا ماااا زالااات ممااادودة للساااالمح ر،ااام كااال المعانااااة التاااي نعانيةاااا مااان ا حاااتاللح وا ساااتي انح 
والقمعح والعنفح ونحن ننتةار اسات ناف العملياة التفاو ايةح و برناا  ان ر،بتنااح وجاهزيتناا ماع جةاود 

وليااةح والاادول العربيااةح ومجلااس اطماانح والاادول اةدارة اطمريكيااةح ونت لااع لاادور بالدكاامح والربا يااة الد
 الفا ليةح من أجل جعل السالم حقيقة واقعية في أرض السالم".

وت اار   باااس  لاا  الت ااورات المتالحقااة فااي من قااة الشاار  اطوساا ح وقااال "العااالم العربااي يماار بقزمااة 
يجح ومصااار". سياساااية داخلياااةح ونتمنااا  أن تااانجح الكويااات فاااي  يجااااد حااال طزماااة ق ااار ماااع دول الخلااا

 وأ اف "الق ية الفلس ينية في  و  هذه اطحداثح   تزال  ل  جدول ا هتمام الدولي".
 20/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 وحدة استيطانية جديدة 900مصادقة االحتالل على مخطط لبناء  " تدينالخارجية الفلسطينية" .11

وحاادة  900 ة ا حااتالل  لاا  مخ اا  لبنااا  أداناات وزارة الخارجيااة الفلساا ينية مصااادقة ساال: وكااا تال
اساتي انية جديادةح و البات مجلااس اطمان الادولي بت بيا  قراراتااا الخاصاة با ساتي انح وقالات الااوزارة 
 ن تصعيد العدوان  ل  المساجد اطقصا  المبااركح والتنكيالح والعقوباات الجما ياة بحا  الفلسا ينيين 

تةويااد  فااي القاادسح محاااو ت متعماادة لعرقلااة الجةااود فااي القاادسح والت ااول ا سااتي اني اةحاللااي وال
 اطمريكية الةادفة  ست ناف المفاو ات بين الجانبين الفلس يني و"اةسرا يلي".

 20/7/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 وزارة اإلعالم الفلسطينية: محاكمة الطفلين عبيدات وهلسة عنصرية سوداء .11
 لام نياباة ا حاتالل الحكام  لا  ال فلاين المقدسايين محماد ة الفلس ينيرام هللا: ا تبرت وزارة اة الم 

ح باز م اتةامةماا بتنفياذ  ملياة  عان  قام ياوم واحاد  اماا   25 بيدات ومحمد هلساةح بالساجن الفعلاي 
ماان   ااال  الجنااد  الي ااور ازارياااح قاتاال الشااةيد  بااد الفتاااح الشااريف بعااد  صااابتا فااي مدينااة الخلياال 

ورأت في  جرا  نياباة  ." سرا يل"قكيدا   ل  العنصرية السودا  التي تصبط  معانا  في  رهام الدولةح وت
ا حتالل امتدادا  لسياسة اطبارتةايد المرتكزة  ل  اساتةداف اط فاال الفلسا ينيينح ومانعةم مان أبسا  

 .الحقو  التي أقرتةا القوانين الدولية وبخاصة اتفاقية حقو  ال فل
 20/7/2017 ،القدس العربي، لندن
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 بسالم ما داموا سجانين ومحتلين اإلسرائيليونلن يحظى  قراقع: .12
سةا الر يس محمود أوالمحررين  يس  قراقع  ن القيادة و ل  ر  اطسر قال ر يس هي ة شؤون  :رام هللا

والادفاع  ان كارامتةم وحقاوقةم  واةفارا  باس مستمرة فاي الادفاع  ان الحا  الشار ي طسارانا بالحرياة 
ح اةسارا يليثابت أساسي   مساومة  ليا و  ر ور للشرو  وا بتازاز  اطسر  ية ن قا  ح و اةنسانية

نةاااا  معانااااة ا ف   واطسااايرات اطسااار فالساااالم العاااادل يبااادأ بالحرياااة والتحااارر مااان قياااود ا حاااتالل وا 
بساااالم ماااع شاااعبنا و  بتعاااايش ماااا داماااوا  اةسااارا يليونوقاااال قراقاااع لااان يحةااا   القاااابعين فاااي الساااجون.

وقااال  ن  شااعبنا الفلساا يني. أبنااا  ن ومحتلااين يمارسااون جاارا م حاارم ومخالفااات جساايمة بحاا   سااجاني
الملاااي  باااالجرا م والفةاااا ع لدولاااة ا حاااتالل. وساااوف نفاااتح هاااذا  اطساااودهاااو الصاااندو   اطسااار ملاااف 

الفلسا يني مان  نساانيتا وادميتاا وشار ية  اطنسانالصندو  ونالح  المحتلين الذين يستةدفون تجريد 
 ومتا للمحتلين والمستو نين.مقا

 19/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الحتاللامحكمة إسرائيلية تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لمتهمين بالتخابر مع  .13
ترجمااة خاصااة: كشاافت القناااة العبريااة السااابعةح مسااا  اطربعااا ح  اان قاارار ق ااا ي ا تبرتااا  -رام هللا 
ل المحكمة المركزية في القدسح ي الم السل ة الفلسا ينية بادفع تعوي اات ،ير مسبو  من قب حكما  
ا تقلااوا لساانوات بتةمااة التخااابر مااع ا حااتالل اةساارا يلي وتعر ااوا لتعااذيم قاااسٍّ فااي  فلساا ينيا   52لااا 

 1,800البت فيةا بعد دراسة  وحسم القناةح فزن الق ية التي استمرت أ وام  ويلة تم   سجون السل ة.
 ل العديد من اطدلة والشةادات للمعتقلين حول ةروف ا تقالةم وتعر ةم لتعذيم قااسٍّ جادا  ورقة تشم

ح قباال تمكاانةم ماان الفاارار ماان سااجون الساال ة  قاام 2002و 1997 ساانواتفااي سااجون الساال ة مااا بااين 
  ملية السور الواقي للجيش اةسرا يلي انذاك.

 19/7/2017القدس، القدس، 
 

 الة من عباس ويزور جنبالطاألحمد يسّلم عون رسلبنان:  .14
محماود  يفلس ينالر يس الرسالة خ ية من  العماد ميشال  ون أمسحاللبنانية تسل م ر يس الجمةورية 

 باااسح نقلةااا  ليااا موفااده الر اسااي الشخصااي   ااو اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح ومفااوض العالقااات 
رف دبااورح وأمااين ساار  حركااة فااتح الو نيااة الااوزير  اازام اطحماادح الااذ  رافقااا ساافير دولااة فلساا ين أشاا

وفصا ل منةمة التحرير الفلس ينية فتحاي أباو العاردات. وجاد د الار يس الفلسا يني فاي رساالتا "تقادير 
القيادة الفلس ينيةح للر اية التي يلقاها أبنا  الشعم الفلس يني من الشاعم اللبناانيح ولمواقاف الار يس 
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ورية في صورة الت ورات اطخيرة الخاصة بالق ية  ون من الق ية الفلس ينية". وو ع ر يس الجمة
 ااااون ُشااااكر  باااااسح  لاااا  الموقااااف الااااذ  اتخااااذه حيااااال   لاااا وأو ااااح اطحمااااد أنااااا نقاااال  الفلساااا ينية.

ةةا  ليااح د ماا  لموقاف الدولاة اطقص المسجد  الممارسات اةسرا يلية  د   ح وبرقية الت امن التي وج 
اان الفلساا ينيةح فااي مواجةااة اةجاارا ات التااي تت خااذها  ساارا يل بشااكل مخااالف للشاار ية الدوليااة. كمااا ثم 

ونيساكو السافير خليال كارمح خاالل اجتمااع لجناة التاراث الجةود التي بذلةا مندوم لبنان الدا م لد  اط
 العالمي التي  قدت في بولنداح واتخذت قرارات حول القدس القديمة ومدينة الخليل".

س "اللقااا  الااديموقرا ي" النا اام وليااد جناابال  فااي دارتااا فااي كمااا زار اطحمااد ودبااور وأبااو العااردات ر ااي
 كليمنصوح وجر  البحث في الت ورات السياسية الراهنة. 

 20/7/2017 ،المستقبل، بيروت
 

 غياب التضامن اإلسالمي والعربي مع األقصى على ع سياسي فلسطينياجمتقرير: إ .15
  أن ردود فعااال الااادول اةساااالمية أجماااع سياسااايون فلسااا ينيون  لااا: أسااايل جناااد  -القااادس المحتلاااة 

والعربية  ل  المستويين الرسمي والشعبي تجاه ما يحدث في المسجد اطقص  ومدينة القدس   يرقي 
لمساااتو  جساااامة الحااادثح و ااازوا ذلاااك  لااا  حالاااة التشااارذم التاااي يعيشاااةا الاااو ن العرباااي وانشااا الا  ماااا 

 زا ات بين الدول.با نقسامات الداخلية  ل  مستو  الدولة الواحدة أو الن
ح مراقباون أن الساا ات المقبلاة ساتحمل مزيادا مان التصاعيد  وبين قرار هنا وتصريح خجول هناك ُيرج 
 ااد المسااجد والمصاالين المعتصاامين  لاا  أبواباااح فااي ةاال اسااتمرار رف ااةم للاادخول  باار البوابااات 

 اةلكترونية التي نصبتةا سل ات ا حتالل صباح يوم اطحد الما ي.
 م ر يس الحركة اةسالمية داخل الخ  اطخ ر منصور  باس الدول العربية بالكف  ان و الم نا

توجياااا ساااةامةا لبع اااةا الااابعضح والعمااال  ااال توحياااد صااافوفةا فاااي سااابيل محاصااارة العااادو سياسااايا 
وفااي حديثااا للجزياارة ناات أشااار  باااس  لاا  أن الشااعم الفلساا يني بااات يعتمااد  واقتصاااديا ودبلوماساايا.

مة ا حتالل و  يرجو كثيارا مان أشاقا ا العارم ر،ام تمساكا فاي حقاا ب لام الاد م  ل  نفسا في مقاو 
ساالمي ودولاي  والنصرة واةسنادح مؤكدا أن الحراك الشعبي الفلس يني الحالي بحاجاة ل  اا   رباي وا 
 لااا  مساااتو  الحكوماااات والمؤسسااااتح طن اساااتمرار الصااامت سااايدفع  سااارا يل  لااا  مزياااد مااان الفتاااك 

 ل  ل  أبوام اطقص  الذين يقاومون بكلمة الح .بالمراب ين الُعز  
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 التعاطف ال يكفي
بدورهح قال مستشار ر يس السل ة الفلس ينية للشؤون الخارجية نبيل شعث  ن  بادا  التعاا ف ماع ماا 
يحاادث فااي اطقصاا  ،ياار كااافح م اايفا "لاايس هكااذا يواجااا اةساارا يليون وهاام يقتربااون ماان تحقياا  مااا 

راهيماااي فاااي الخليااال ونحااان نسااامع هاااذا التةدياااد بتقسااايم المساااجد اطقصااا  زمانياااا حققاااوه فاااي الحااارم اةب
ولاايس  اسااتراتيجيوأكااد أن الحاجااة ملحااة اان  لاا  موقااف  ربااي  ومكانيااا وتحويلااا لمعبااد  ساارا يلي".

أساابام الصاامت الحااالي  لاا  اطزمااات فااي كاال ماان العاارا  وسااوريا وليبيااا  تكتيكيااا أو   المياااح  ازيااا  
 من الدول التي حولت ماليين العرم  ل   ج ين.واليمن و،يرها 

ولاايس بعياادا  اان ذلاااكح قااال المتحاادث باسااام حركااة حماااس  بااد الل ياااف القااانوع  ن الموقااف العرباااي 
واةسااالمي  ااعيفح و  يااذكر أمااام حجاام ت ااحيات الشااعم الفلساا ينيح ويقاباال ذلااك الموقااف مااؤامرة 

وأشااار القااانوع  لاا  أن الموقااف العربااي   . ااخمة يقودهااا ا حااتالل اةساارا يلي  ااد المسااجد اطقصاا
سيسمح لالحاتالل بالم اي فاي  جرا اتاا العنصاريةح التاي ماا كانات لتتقادم خ اوة    بتوا اؤ وصامت 
 ربااي مخجاالح مؤكاادا جاهزيااة حركااة حماااس لالنخاارا  فااي معركااة كساار القيااود  اان المسااجد اطقصاا  

 المبارك..
اشااتية د ااا مصاار  لاا  التاادخل ةنةااا   جاارا ات يااذكر أن   ااو اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح محمااد 

 ا حتالل المتخذة باطقص ح وذلك خالل لقا ا مع السفير المصر  لد  فلس ين سامي مراد.
 20/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 لألقصى هنية يدعو للنفير العام يوم الجمعة نصرة   .16

 العام يوم الجمعة القادم. د ا ر يس المكتم السياسي لحركة حماسح  سما يل هنيةح للنفير
وأهام هنية بجماهير شعبنا وأمتنا بالنفير العام والتصد  بكل قوة لجريمة احتالل اطقص  وا ستفراد 

كمااا  الاام جماااهير اطمااة العربيااة واةسااالمية بااالتحرك العاجاال والفا اال نصاارة ل قصاا  مساار   بااا.
 النبي وأول  القبلتين.

خ ر حقيقي يمس قدسيتا ومكانتاح مشددا   ل   رورة  قد قماة وقال  ن المسجد اطقص  يتعرض ل
  ار ة نصرة ل قص .

 19/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 والقاهرة تدرس مقترحات بين حماس و"إسرائيل".. تقدم بمفاوضات صفقة التبادل"األخبار":  .17
ساارا يل "حماااس"يسااتمر الحااراك ،ياار المعلاان بشااقن صاافقة اطساار  بااين حركااة  فااي القاااهرةح وت ااع  وا 

ملف اطسر  حصرا  في ياد جناحةاا العساكر ح وهاي كانات قاد أكاد ت ذلاك أول مارة فاي زياارة  "حماس"
كتا ام "مسؤوليةا لمصر وكذلك لوس ا  اخرينح ما يجعل التواصل الحقيقي والمثمر  ملياا  ماع قياادة 

 ."القسام
م   ساااكريين قيااااديين فاااي الكتا ااامح جااارا  ذلاااكح باااادرت القااااهرة  لااا  است اااافة الوفاااد اطخيااار الاااذ   ااا

للبحااث فااي شااقن جنااديين  ساارا يليين ُأساارا أثنااا  الحاارم اطخياارةح أحاادهما  اااب ح هااو ،ولاادن هاادارح 
ح فيماا ُأسار قبال الحارم بقشاةر جناد  "أشاال "والثاني  ريافح هاو شااؤول ارونح تار  تال أبيام أنةام 

. ويزياد  لايةم اثناان مان "بالخ اق"البحار من جذور أفريقية هو أبراهام ما،نيسايوم دخال  لا  ،ازة  بار 
لام تفصاح مناذ  "القساام"البدو يحمالن الجنساية اةسارا يليةح هماا جمعاة أباو ،نيماة وهاشام السايدح لكان 

 ذلك الوقت  ن العدد أو مصير اطسر  لديةا.
 "صافقة شااالي "باز ال  ساراح أسار   "حمااس"ووفا  مصاادر م لعاةح   تازال  سارا يل تارفض م لام 

فاي ال افة والقادس كاانوا قاد تحارروا  110أسايرا  مان أصال  55ح وهام 2014أ ادت ا تقالةم  ام الذين 
 بموجم تلك الصفقة.

ح بال شاري  "صافقة معلوماات"ما يعرقل سير المرحلة اطول  من الصفقةح أن  سرا يل ترياد أكثار مان و 
ل اةفاارا   اان بعااض فيااديو يقاادم  لاا  الوسااي  المصاار  يو ااح فيااا مصااير الجنااود اةساارا يليينح مقاباا

 ل  اةفارا   ان أسار   "حماس"اطسيرات واط فالح ونوام محكوم  ليةم  داريا . في المقابلح تصر  
الصفقة الما يةح ثم الادخول فاي المرحلاة اطولا  للصافقة بتقاديم معلوماات مقابال اةفارا   ان النساا  

 ."انتفا ة القدس"واط فال والنوام وأسر  
ا ت ااا    سااارا يل بنااازع اساااتحقاقات حااااول اطسااار  الم اااربون وبمناااع أسااار  فاااي هاااذا الوقاااتح وبينمااا

في المباحثاتح خاصة مع  "تقدم  فيف"في ،زة من زيارة أبنا ةمح تفيد تلك المصادر بوجود  "حماس"
. وبينمااا يمكاان أن تتنااازل  ساارا يل باااةفرا   اان نسااا  وأ فااال "مقترحااات جدياادة"حااديث مصاار   اان 

كبيارا  يادور فاي المجلاس الاوزار  المصا ر ،الكابينات  حاول قانونياة   اال   وبعض النوامح فزن جاد   
 ممن أ يدت محاكمتةم من دون   ار صفقة. "صفقة شالي "أسر  

تقدم كبيار فاي المباحثااتح خاصاة فاي ةال "ومع أن المصادر نفسةا تشدد  ل  صعوبة الحديث  ن 
ثماان كبياار فااي صاافقة "تبحااث  اان  "حماااس"ن ح فزنةااا تلفاات  لاا  أ"تعقياادات الملااف والتعناات اةساارا يلي

أباو  بيادةح  "القساام"ح  لماا  باقن المتحادث باسام "تدرك أن ما باين ياديةا يخولةاا أن تحقا  أرقاماا  كبيارة
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كان قد أ لن في اة رام الساب  ل سر  أن الكتا ام ساتزيد  ادد اطسار  فاي القاوا م التاي سات الم 
 بةا مع كل يوم من اة رام.

 19/7/2017ت، األخبار بيرو 
 

 "2كسر الصمت ".. أو على األقصى وقف االعتداءات اإلسرائيليةمصادر في "الجهاد":  عن"األخبار"  .18
القيااادات المصاارية فااي القاااهرةح حيااث يزورهااا  "حركااة الجةاااد اةسااالمي فااي فلساا ين"أبل اات اطخبااار: 

ةلكترونياااة مااان محاااي  المساااجد  ذا لااام ُيااازل العااادو اةسااارا يلي البواباااات ا"وفااد رفياااع مااان الحركاااةح بقناااا 
اطقصا ح ويوقااف  دوانااا تجاااه المصاالينح فاازن  ملياة  سااكرية شاابيةة بعمليااة كساار الصاامت ،أ لقاات 

دقيقااة  لااا  مسااتو نات ،اااالف ،اازة ح قاااد تنفاااذ  20صاااروخا  خاااالل  120مااا يقاااارم  "الجةااااد"خاللةااا 
 ح وف  مصادر في الحركة."قريبا  

وبقيااااة الفصااااا ل حالااااة ا سااااتنفار لااااد   "حماااااس"و "سااااالميالجةاااااد اة"وفاااي اطيااااام الما اااايةح رفعاااات 
المقاومااة أمةلاات العاادو حتاا  نةايااة اطساابوع " ن  "الجةاااد"وحااداتةما الصاااروخية. وقالاات مصااادر فااي 

. وكان  دد من قياديي الحاركتين قاد حاذ روا مان أن اطو ااع ذاهباة "ة ادة الو ع  ل  ما كان  ليا
داوود  "الجةااااد اةساااالمي"ةتاااا ماااع المقدسااايين. وقاااال القيااااد  فاااي  لااا  التفجيااار  ذا صاااع د العااادو مواج

لمواجةاااة أ  تصااااعيد  "الجةاااااد"و "حمااااس"شاااةامح  نااااا جااار  تفعياااال ،رفاااة العمليااااات المشاااتركة بااااين 
  سرا يلي.

 20/7/2017األخبار بيروت، 
 

 المشاركة في جمعة الغضبتشدد على أهمية حماس  .19
كوادرهاااا وأبناااا  الشاااعم الفلسااا يني فاااي كااال أمااااكن  د ااات حركاااة حمااااس فاااي ال ااافة ال ربياااة المحتلاااة

 تواجدهم للخرو   قم صالة الجمعة بمسيرات ، م نصرة ل قص .
وشددت حركة حماس  ل  أهمية المشاركة في جمعة ال  م مان قبال شارا ح شاعبنا وفصاا لا كافاة  

اقااع جديااد  لاا  تقكياادا   لاا   سااالمية القاادس واطقصاا ح ورف ااا  ةجاارا ات ا حااتالل الراميااة لفاارض و 
 اطقص  لم يشةد مثلا  بر التارير.

كما د ت الحركة  ل  التوجا  ل  نقا  التماس كافة في ال فة ال ربية وا شتباك مع قاوات ا حاتالل 
فيةااااح ُمةيباااة  بقبناااا  شاااعبنا ومقاومتاااا بتلبياااة نااادا  الواجااام تجااااه المساااجد اطقصااا  ةفشاااال مخ  اااات 

 ا حتالل وسياساتا.
 19/7/2017اس، غزة، موقع حركة حم
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 على رفضها المطلق لإلجراءات اإلسرائيلية في القدس التأكيدفتح تجدد  .21
جددت حركة فتحح يوم اطربعا ح التقكيد  ل  رف ةا الم ل  لإلجرا ات اةسرا يلية العدوانياة : رام هللا

 في مدينة القدس المحتلةح والمسجد اطقص  المبارك.
لس الثور  لحركاة فاتح أساامة القواسامي فاي تصاريح صاحفي  لا  وفي هذا السيا ح شدد   و المج

أن حركااة فاااتح لااان تسااامح بتمريااار المخ ااا  اةساارا يلي الةاااادف  لااا  تفرياااط المساااجد اطقصااا ح والبلااادة 
 القديمة من المدينة المقدسة من سكانةا اطصليين من أبنا  الشعم الفلس يني.

را ات ،ير القانونية من قبال سال ات ا حاتاللح وأ اف: نحن وكل أبنا  شعبنا المراب  نستنكر اةج
كما نرفض الدخول للمسجد اطقص   بار البواباات ا لكترونياةح ون الام العاالم كلاا بالتادخل لل ا   
 لاااا   ساااارا يل ةزالااااة الحااااواجز ا لكترونيااااةح وا  ااااادة اطو اااااع كمااااا كاناااات  ليااااا سااااابقاح بعياااادا  اااان 

 اةجرا ات اةسرا يلية العدوانية.
 19/7/2017، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 القدسبخلية أزمة لمتابعة األحداث المتسارعة : فتح قررت تشكيل دالل سالمة .21

قالت   و اللجنة المركزية لحركة فتحح د ل سالمةح  ن الحركة "قررتح : نادية سعد الدين - مان 
حااداث المتسااار ة بمدينااة القاادس المحتلااةح خااالل اجتما ةااا أول أمااسح تشااكيل خليااة أزمااة لمتابعااة اط

  سيما ا  تدا ات وا  تقا ت وا  ال  النار  ل  المحتجين أمام المسجد اطقص ". 
وأ اااافت ساااالمةح فاااي تصاااريح لإلذا اااة الفلسااا ينيةح  ن "الخلياااة تشااامل كافاااة فعالياااات وقاااو  القااادس 

في  زالة البوابات اةلكترونية" من خالل الو نية والدينية"ح مشيرة   ل  أن يوم الجمعة المقبل "مفصلي 
 الحشد الشعبي والمسيرات وا حتجاجات المتواصلة.

وأو حت  ن "البوابات ا لكترونية جا ت لفرض سياسة اطمر الواقعح  من خ ة  سرا يلية ممنةجة 
 يسع  ا حتالل من خاللةا لتكريس سيادتا  ل  المدينة".

قد  ل  المستو  الرسمي مع سفرا  دول العالم المتواجدين لاد  ولفتت  ل  أن "سلسلة اجتما ات ستع
السال ة الو نيااة وو ااعةم فااي خ ااورة مااا يجاار "ح م البااة "المجتمااع الاادولي بتحماال مسااؤولياتةا لجةااة 
 جبااار ا حااتالل  لاا  وقااف  جرا اتااا فااي القاادسح وا  ااادة الو ااع ال بيعااي فااي اليااة دخااول المصاالين 

 للمسجد اطقص ". 
 20/7/2017الغد، عمان، 
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 ألقصىللمسجد ا برام وهللا والبيرة وقلنديا نصرة   مسيراتتنظم فتح  .22
ح مسااايرات اطربعاااا  شاااةدت مااادينتا رام هللا والبيااارة ومخااايم قلنااادياح ياااوم :نا ااال موسااا  - البيااارةح ام هللار 

ووقفاااات نصااارة للقااادس واطقصااا  ومةااااهرات احتجاااا   لااا  و اااع ا حاااتالل بواباااات الكترونياااة  لااا  
 لمسجد وس  د وات ال  جمعة ، م ونفير  ام.مداخل ا

ود ت حركة فاتح الا  مسايرة بارام هللاح والا  أخار  مساا ية فاي مخايم قلناديا جناوم المديناةح فاي وقات 
نةماات فيااا وقفااة  سااالمية مساايحية أمااام وزارة اطوقاااف والشااؤون الدينيااة بااالبيرةح بااالتزامن مااع مساايرات 

 و  في ،زة.مماثلة ب وباس وجنين بال فة وأخر  للق
وأ لناات حركااة فااتح والقااو  والفعالياااات الدينيااة والشااعبية والشاابابيةح أماااسح يااوم ، اام نصاارة للقااادس 
واطقصااا ح يشاااامل نفياااار للمديناااة المقدسااااة ومواصاااالة ا  تصاااام قبالااااة بوابااااات اطقصااا ح  لاااا  جاناااام 

 مسيرات تعم أرجا  اطرا ي المحتلة.
 19/7/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 " في سوريةحزب هللاـ"ل و يهاجم االتحاد األوروبي ويقر بقصف عشرات قوافل األسلحةنتنياه .23

هاجم ر يس الحكومة اةسرا يليةح بنيامين نتنياهوح يوم اطربعا ح ا تحاد اطوروبي : هاشم حمدان
 بشدةح وقال  ن تصرف ا تحاد تجاه  سرا يل كان جنونيا.

لت في اجتماع م ل  في بودابست مع رؤسا  حكومات وبحسم "هآرتس" فزن تصريحات نتنياهو قي
هن اريا وتشيكيا وبولندا وسلوفاكياح ولكن أقوالا تم بثةا  ن  ري  الخ ق بواس ة السما ات التي 

 وز ت  ل  الصحافيين. وبعد  دة دقا   تم اكتشاف الخ قح وتوقف البث.
 سرا يل هاجمت  شرات  رساليات  و لم أن نتياهو ت ر  في حديثا  ل  الو ع في سوريةح وأقر بقن

 السالح  ل  حزم هللا.
وقال نتنياهو  ن "ا تحاد اطوروبي هو المنةمة الدولية الوحيدة التي ت ع شرو اح ان القا من 

 ا تبارات سياسيةح  ل  العالقات مع  سرا يل التي تقدم لا التكنولوجيا".
الصين التي   تكترث للموا يع السياسية. وأ اف أن "أحدا   يفعل ذلك. لدينا  القات خاصة مع 

أما ر يس حكومة الةندح مود ح فقال: يجم أن أهتم بمصالح الةندح أين سقحصل  ليةا؟ في رام 
هللا؟. وروسيا   تفرض شرو ا سياسيةح وأي ا أفريقيا. فق  ا تحاد اطوروبي ي ع شرو ا. هذا 

 جنون ويتناقض مع مصالح أوروبا"  ل  حد تعبيره.
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 لم أن نتنياهو  لم من رؤسا  الحكومات اطربع تقديم المسا دة ةسرا يل في داخل مؤسسات و 
ا تحاد اطوروبيح من أجل  زالة اشترا  ت وير العالقات مع  سرا يل بالتقدم في  ملية السالم مع 

 الفلس ينيين.
  يتم التآمر  ل  الدولة وقال نتنياهو  نا يقترح أن يتم نقل الرسالة  ل  النةرا  اطوروبيينح و"أ

 الوحيدة في المن قة التي تةتم بمصالح أوروباح والتوقف  ن مةاجمة اةسرا يلح وتقديم الد م لةا".
واد   نتنياهو أن أوروبا تعزل نفسةا  ن "مركز التحديث اطكبر في العالم. وأنةا تتآمر  ل  أمنةا 

 شرو  سياسية".  ل  حد تعبيره. ذا تآمرت  ل   سرا يلح بسبم محاولة مجنونة لفرض 
وردا  ل  أقوال نتنياهوح قال ر يس حكومة هن ارياح فيكتور أوروبانح أن ا تحاد اطوروبي يفرض 

 شرو ا حت   ل  دول ا تحادح وليس فق   ل  دول خارجا.
لثقافة ورد  ليا نتنياهو بالقول  ن ت وير العالقات مع  سرا يل مفيد طوروباح با تبار أنا جز  من ا

 اطوروبيةح وأن "أوروبا تنتةي في  سرا يلح و  يوجد أوروبا  ل  الشر  منةا".
وقال أي ا  ن "ةسرا يل  القات مع دول  ربيةح وأن العرم يتحدثون مع  سرا يل. يتحدثون  ن 

 التكنولوجياح و ل  كل ما نتحدث با هنا".
 ح هاجم الر يس اطميركي الساب ح باراك وفي حديثا  ن سياسة اةدارة اطميركية في الشر  اطوس

أوباماح وقال  نا كانت ةسرا يل مشكلة كبيرة مع الو يات المتحدة في  ةده. أما اان فاطمر 
مختلفح فةناك موقف متصلم تجاه  يرانح وتواجد أميركي متجدد في المن قةح وقصف أميركي 

نةيم الدولة اةسالمية ،دا ش ح ولكنا   يزال أكثرح وهذا أمر  يجابي. كما أن اطمر جيد بالنسبة لت
 ،ير جيد بشقن  يران.  ل  حد قولا.

وفي حديثا  ن سوريةح أقر نتنياهو أمام رؤسا  الحكومات اطربع بقن  سرا يل هاجمت  شرات 
نما في ه بة الجو ن.  قوافل اطسلحة  ل  حزم هللا. وقال "أ،لقنا الحدود ليس مع مصر فق ح وا 

يران التي تحاول أن تقيم جبةة  رهام هناك. وقلت بنينا الج دار طنا كانت لدينا مشكلة مع دا ش وا 
 لبوتين سن ربةم  ذا رأيناهم ينقلون أسلحة  ل  حزم هللا".

 19/7/2017، 48عرب 
 

 نتنياهو يجري مشاورات بشأن البوابات اإللكترونية في المسجد األقصى .24
س الوزرا  اةسرا يلي بنيامين نتنياهو مشاورات بشقن يجر  ر ي:  بد الرؤوف أرناؤو  -القدس 

اطو اع اطمنية في مدينة القدس الشرقيةح وس  خالفات بين أجةزة اطمن اةسرا يلية حول مستقبل 
 البوابات اةلكترونية في مداخل المسجد اطقص . 
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اطنا ول: "أجر  وقال مكتم ر يس الوزرا  اةسرا يلي في تصريح مكتوم أرسل نسخة منا لوكالة 
ر يس الوزرا  نتنياهو مشاورات هاتفية مع قادة اطجةزة اطمنية الذين قدموا تقييمةم للموقف و بروا 
 ن ارا ةم". ولكنا استدرك: "التقارير التي أفادت بقن ر يس الوزرا  يجر  مشاورات بةدف  زالة 

 البوابات اةلكترونية تشوه الواقع". 
قرير للمح ة الثانية في التلفاز اةسرا يليح أشار  ل  وجود خالفات بين وجا  هذا التصريح بعد ت

 أجةزة اطمن اةسرا يلية حول مستقبل البوابات اةلكترونية في مداخل المسجد اطقص . 
وقالت المح ة الثانية مسا  اليومح  ن نتنياهو يجر  مشاورات مع أجةزة اطمن اةسرا يلي حول  زالة 

 ترونية. البوابات اةلك
وأ افت أن جةاز اطمن العام اةسرا يلي "الشاباك" ي الم بززالة البوابات في حين أن الشر ة 

 اةسرا يلية تعارض  زالتةا.
 19/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 األردنتحت سيادتنا وال نهّتم بموقف  "األقصى": إردان .25

ح قال وزير اطمن ا زهير أندراوس: - الناصرة لعاد  ردانح  ن  المسجد اطقص  جلداخلي اةسرا يلي 
المبارك يقع تحت السيادة اةسرا يلي ةح وتابع قا ال  في حديثٍّ صحافي ٍّ أدل  با ةذا ة جيش ا حتالل 

الحرم القدسي ح وموقف الدول  – ن  الدولة العبري ة هي صاحبة السيادة في الجبل ،المسجد اطقص  
ذا تقرر أن  خ وة معينة لةا أهمية معينةح فسيت م تنفيذهاح كما أك د.اطخر  ليس مةم اح و   ا 

وفي معرض رد ه  ل  سؤالٍّ شد د  وزير اطمن الداخلي   ل  أن   سرا يل سي دة المكانح ولسنا بحاجة 
لتوصيات من أحد دون النةر  ل  ارا  ااخرينح اطردن أو ،يرها من الدولح ما نراه  روري ا نفعلاح 

 د  تعبيره. ل  ح
 19/7/2017، رأي اليوم، لندن

 
 إلى مّكة ومدينة ثالثة مفتوحة للمسلمين فقط "األقصى"لن نسمح بتحّول  ديختر: .26

قال ر يس لجنة الخارجية واطمن التابعة للكنيست ور يس جةاز اطمن  زهير أندراوس: - الناصرة
لن تسمح بتحول المسجد اطقص   ل  اةسرا يلي  اطسب  افي ديختر  ن   سرا يل ” الشاباك“العام 

 مكة ومدينة ثالثة مفتوحة فق  للمسلمينح  ل  حد  تعبيره.
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وجا ت تصريحات ديختر في معرض رد ه  ل  تحذيرات الملك اطردني  بد هللا الثاني حول المساس 
 بمكانة اطقص ح وقولا  ن  المسجد اطقص  وكامل الحرم القدسي الشريفح   يقبل الشراكة و 

 التقسيم.
وأ اف ديختر في تصريح نقلا موقع القناة السابعة العبرية  ن  الفترة اطخيرة تشةد موجة ي ل   ليةا 

ح وأن  هذا المص لح توسع ليشمل ليس فق  المسجد الجنوبي المسجد اطقص ح ”الدفاع  ن اطقص “
 ت اطقص  .بكاملاح ،في  شارة  ل  ساحا” جبل الةيكل”بل لجميع مساحة ما أسماه با

وتابع ديختر قا ال   ن  التفكير القا م  ل   مكانية السماح للمسلمين باطقص  بالقيام بكل ما يفعلونا 
بمكة والمدينة بالسعودية من حيث حةر دخول ،ير المسلمين  ليةا لن يحدث بالمسجد اطقص  ولن 

ح  ل  حد  تعبيرهح واد   ديختر أن   س را يل ستحترم قدسية المسجد نسمح بتحق  هكذا فكر ةالمي 
 ”.جبل الةيكل”بمدينة القدسح فيما سيتمسك بز م حقوقا با

 19/7/2017، رأي اليوم، لندن
 

 لبيد يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات .27
د ا ر يس كتلة "يش  تيد"ح يا ير لبيدح يوم الثالثا ح  ل  تشكيل لجنة تحقي  رسمية : هاشم حمدان
ك مكتم ر يس الحكومة حيال جةاز اطمن  ل  خلفية الشبةات بالفساد في ق ية لفحص سلو 

 ال واصات مع حوض بنا  السفن وال واصات اطلماني "تيسنكروم".
وقال لبيد  ن الحديث  ن أكبر ق ية فساد في تارير الدولةح وهناك تحقي  جنا ي يجم أن يحق  

 في الق ية ب ض النةر  ن منصم المتور ين فيةا.
وأ اف أنا يجم التحقي  في كيفية وصول الفساد  ل  مكتم ر يس الحكومةح وأنا حت  نتنياهو 

 نفسا   يقول  نا ذلك لم يحصل في مكتبا.
 19/7/2017، 48عرب 

 
 الكنيست يصادق بالقراءة األولى على مشروع قانون "منع تقسيم القدس" .28

بالقرا ة التمةيدية أمس ا ربعا ح مشروع  أقرت الةي ة العامة للكنيست: برهوم جرايسي - الناصرة
قانون من شقنا أن يمنع  مليا أ  اتفاقية تق ي بق  انسحام من القدس المحتلةح  ذ ي لم القانون 

نا باح ط  ت يير في قانون ما يسم  "القدس  اصمة  120نا با من أصل  80أ،لبية  ددية من 
 ون الثاني لا ذات الةدف.  سرا يل"ح وهو سيكون من الناحية العملية القان
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نا با من جميع كتل ا  تالف الحاكمح بقن أ  تعديل  ل  قانون ما  23ويق ي القانون الذ  بادر لا 
 120نا با من أصل  80يسم  "القدس  اصمة  سرا يل"ح يستوجم موافقة أ،لبية  ددية   تقل  ن 

 القا م.نا باح بحسم القانون  61نا باح بد  من اط،لبية العددية 
نا با من جميع كتل  49نا با من جميع كتل ا  تالف الحاكمح و 58 انونوقد صو ت ال  جانم الق

 المعار ة.
 20/7/2017، الغد، عّمان

 
 السجن خمس سنوات لمن يرفع أعالم جهات معادية"" بيتنا" يقدم مشروع قانونيسرائيل " .29

صارمة  ل  المؤسسات اطكاديمية في  بعد مشروع قانون يد و  ل  فرض  قوبات: مجيد الق ماني
البالد التي تجيز وتسمح لل الم  حيا  ذكر  النكبةح أو أ  فعاليات من شقنةا المس برموز الدولةح 
الذ  تقدم با حزم 'يسرا يل بيتينو' للكنيستح م لع أيار/ مايو الما يح قدم ر يس الكتلة البرلمانية 

ح يوم اطربعا ح مشروع قانون اخر في ذات السيا ح للحزم نفساح   و الكنيستح روبرت  يل وف
 ي الم فياح هذه المرةح بالاسجن الفعلي لمن يرفع أ الم أو رموز معادية'ح وف  التصنيف اةسرا يلي.

ونقلت صحيفة 'يسرا يل هيوم'  ل  موقعةا اةلكترونيح أن مشروع القانون يت من ' لزام كل من 
 شيكل أو السجن الفعلي لمدة خمس سنوات'. ألف 226قدرها يخر  القانون بدفع ،رامة مالية 

وأوردت  ن  يل وف قولاح في معرض تقديما لالقتراحح  ن 'دولة  سرا يل تشةد دوريا نشا ات 
وفعاليات يتم خاللةاح بذريعة حرية التعبيرح رفع أ الم دول معادية وتنةيمات  رهابية ت ع نصم 

 أ ينةا هدف  بادة  سرا يل'.
'من ح  كل دولة أن تحمي حريتةا ووجودها من اط دا  الخارجيين وكذلك من اط دا   وتابع:

 الداخليين'.
 19/7/2017، 48عرب 

 
 الزبارقة يطالب بمحاكمتهالنائب و  48فلسطينييسموتريتش يحرض على  النائب .31

الزبارقةح  الم النا م  ن التجمع الو ني الديمقرا ي في القا مة المشتركةح جمعة : محمود مجادلة
المستشار الق ا ي للحكومةح أفيحا  مندلبليتح بفتح تحقي   د   و الكنيست بتسل يل سموتريتش 
،البيت اليةود   وتقديما للمحاكمةح بتةمة التحريض العنصر  وتقجيج العدا  للموا نين العرم 

ا.   موم ا والمسلمين خصوص 
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ح في أ قام نشر سموتريتش ومشاركتا ت ريدة أمسوجا ت م البة النا م الزبارقة في رسالةح أبرقةا 
 ل  حسابا الخاص  ل  "تويتر"ح تحمل  بارات وم امين  نصريةح مستشةدا بققوال من كتام 

 ديني لليةود.
 19/7/2017، 48عرب 

 
 لجنوب السوريقرى ااإلسرائيلي ينشر قائمة "المساعدات" التي يقدمها لجيش ال .31

ح قا مة بما أسماها "المسا دات"ح اطربعا اةسرا يلي مسا   جيشالنشر : برهوم جرايسي - الناصرة
قرية في جنوم سوريةح خا عة لسي رة فصا ل  80التي قدمةا فق  في العام اطخيرح لحوالي 

ألف نسمة. وهي مع يات تنشر طول مرةح وقال جيش  200معار ة دون تسميتةاح وت م ما يقارم 
كيلومترا من خ  وقف   ال  النار  15المسا دات" تمتد بعم  ا حتالل  ن المن قة التي يرسل لةا "

كيلومترا. ويتوخ  ا حتالل أن تكون هذه من قة امنة لا. وحسم ما نشر  40في الجو نح وبعرض 
ا ف مصامح في  3في وسا ل اة الم اةسرا يليةح فزنا في العام الما ي تمت معالجة أكثر من 

في شمال المن قة المحتلة من مرتفعات   قامتةا سكريةح تم  مستشفيات ا حتاللح وفي  يادات
 معالجة ألف  فلح ز م الجيش أنا أقام لةم برامج ترفيةية.  ل    افةالجو ن السور  المحتلح 
 نا من المالبس واطحذيةح نصف مليون  77 نا من المواد ال ذا يةح و 360و"ب من المسا دات"ح 

 التوليد الكةربا يح و شرات أجةزة  ر المياه. لتر من السو رح و شرات أجةزة
 20/7/2017، الغد، عّمان

 
 طف من خارج المدرعةوالدة الجندي شاؤول: ابني اخت   .32

قالت زهافا شاؤولح والدة الجند  اورون شاؤولح الذ  أ لنت كتا م  :ترجمة خاصة  - رام هللا 
ةا اخت ف من خار  المدر ةح ولم يكن القسام  ن أسره خالل الحرم اطخيرة  ل  ق اع ،زةح  ن ابن

 بداخلةا حين تم تدميرها بصوارير حماس الم ادة للدروع.
جا ت أقوال زهافا خالل حفل أقيم بمناسبة الذكر  الثالثة ة الن فقدان ابنةاح بح ور اا ف من 

د شالي  اةسرا يليين الذين شاركوا في الحفل في مدينة  برياح باة افة  ل  والد الجند  جلعا
 ومسؤولين سياسيين و سكريين  سرا يليين سابقين وحاليين.

وقالت زهافا: "أريد أن أخبركم جميعاح ابني لم يكن في المدر ةح كان خارجةا وأ ل  النار تجاه 
  ناصر حماس الذين اخت فوه من نف  قريم".

 19/7/2017القدس، القدس، 
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 األقصى بوابات على الجمعةالة ص وأداء القدس مساجد إغالق: اإلسالمية األوقاف .33
 ح19/7/2017 اطربعا  المحتلةح القدس بمدينة اةسالمية اطوقاف دا رة المحتلة: أصدرت القدس 

 .اطقص  المسجد بوابات  ل  الجمعة وصالة لخ بة والتوجا القدس مساجد جميع بز،ال  قرار ا
 الشر ية بالمحكمة  قد صحفي مؤتمر خالل حسين محمد الفلس ينية والديار القدس مفتي ود ا

 .المقبل الجمعة يوم اطقص  أبوام  ل  للصالة والتوجا الجوامع  ،ال   ل  المدينة أهالي بالقدسح
 لن اطقص  في المصلون أن  ل  تقكيده صبر   كرمة الشير اطقص  خ يم شدد جةتاح من

 .اللا حت نصبةا التي اةلكترونية البوابات  بر  ليا بالمرور يقبلوا
 الليلة اطقص  حشد أن مبين ا  "موقفةم  ن يتخلوا ولن العةد  ل  القدس أهالي" أن صبر  وأو ح
 .بوحشية وهاجمنا مشكلة فافتعل لالحتالل ير  لم الما ية

 19/7/2017الين،  أون فلسطين
 

 "األقصى بالمسجد اللعب" من االحتالل يحذر الخطيب عزام .33
 وزير   الخ يمح  زام الشير المحتلة القدس في اةسالمية وقافاط  ام مدير المحتلة: حذر القدس
 مؤكدا    لياح ا  تدا ات وقف  ل  دا يا   ح"اطقص  بالمسجد اللعم" من اةسرا يلي الداخلي اطمن

 .فيا ح  لليةود وليس وحدهمح للمسلمين وهو أحمرح خ  اطقص  المسجد أن
 قوات يد  ل  المبارك اطقص  بالمسجد قتلح التي اط رار سيحصرون أنةم الخ يم وأو ح
 .الما يين والسبت الجمعة يومي أ،لقتا التي ا حتالل

 ونةاراح ليال المبارك اطقص  المسجد  د يحاك ما لكل وا ية اطوقاف  ن: الخ يم الشير وقال
 .اطقص  في ا حتالل وتصرفات تحركات كل ويالحةون يراقبون أنةم مؤكدا
 شخصيات بح ور الشر ية القدس محكمة مقر في اطربعا  يوم  قد صحفي مؤتمر في وأشارح
 المجلس بام  ند صباحا   السابعة السا ة منذ متواجدون والحراس أنا  ل  ومسيحيةح  سالمية دينية
 .اطقص  محي  في حركة كل لمراقبة اةسالمية اطوقاف أبوام أمام

 19/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

  والتطبيع األقصى عن" 21عربي"لـ يتحدث حصال رائد .33
 را د الشير 48  ام المحتل الفلس يني الداخل في اةسالمية الحركة ر يس أحمد: قال  ز الدين

 في ا تدا اتا تصعيد  ل  لا تشجيع هو الفترة هذه في اةسرا يلي ا حتالل مع الت بيع  ن صالح
 .اطقص  والمسجد القدس
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 لبدايات يسع   ربي نةام أ "  ن صالح الشير قال ح"21 ربي" مع ةخاص مصورة مقابلة وفي
 المسجد  ل  تصعيدية با تدا ات فيا تقوم الذ  الوقت اةسرا يليةح في المؤسسة مع  القات ت بيع

 ".ا  تدا ات هذه منسوم ورفع بل ا تدا اتا استمرار  ل  يشجع اطقص ح فةو
 جميعنا المشترك حقنا نصرة في جانبنا  ل  يقفوا أن"با عوموالش والعلما  الحكام صالح الشير وناشد
 كانت مةما با التفري   دم  ل  نحرص أن يجم شخصياح حقا ليس طنا واطقص  القدس في

 ".الوهمية واطرباح اة،را ات
 كل لتجريم" حاليا يسع  ا حتالل أن صالح الشير أكد اطقص ح المسجد في باطو اع يتعل  وفيما
 من بالد اطقص   ن يقول أو محتل اطقص   ن يقول من كل بل خ رح في اطقص   ن ليقو  من
 ".الةيكل جبل

 نجح بقنا واهما  اطخيرة  جرا اتا، بذلك يقوم ا حتالل أن وا حا بات" أنا  ل  صالح الشير ويشير
  ل  والوحيدة الم لقة سيادتا فرض مرحلة  ل  والمكاني الزماني التقسيم فرض مرحلة من با نتقال

 ". اطقص  في والمكان الزمان كل
 الوحيدة سيادتا فرض في سينجح أنا واهما العدوانية  جرا اتا من يصعد بات ا حتالل: "وأ اف
ل ا  الم لقةح  أن متابعا ح"اطقص  والمسجد القدس  ل  فلس ينية أو  ربية أو  سالمية سيادة أ  وا 

  ل  البا ل الةيكل بنا  نوايا  ل  تشير كثيرة قرا ن وهناك دحالح هذا  ند تقف لن ا حتالل أ ماع"
 ". اطقص  المسجد حسام
 ا حتالل من اطقص  المسجد تخليص هو" الواقع هذا أمام الوحيد الحل أن صالح الشير وير 

 ".ا حتالل زال  ذا    الخ ر هذا  نا يزول ولن خ ر في فةو محتال دام ما طنا اةسرا يلي
 18/7/2017، 21ربيموقع ع

 
 الشوارع في الصلوات إقامة خالل من البوابات إزالة على مصممون عكرمة صبري: الفلسطينيون .33

  خامة  ن اطقص ح المسجد خ يم صبر   كرمة الشير أرناؤو : قال الرؤوف  بد - القدس
 في ةاجمتةملم دفعةا ما وهو اةسرا يليةح السل ات أربكت القدس مدينة شوارع في المصلين أ داد

  صابتا جرا  تعافيا بعد اطنا ولح وكالة لمراسل اطربعا  يوم صبر  الشير وأكد. لف ةم محاولة
  زالة  ل  مصممون الفلس ينيين أن المصلينح تفري  اةسرا يلية الشر ة محاولة خالل أمس مسا 

 . الشوارع في الصلوات  قامة خالل من البوابات
 ثم المصلينح من بالعشرات اةسرا يلية اةلكترونية البوابات  ل  اتا حتجاج بدأت لقد: "وأ اف
 ". باا ف كان المصلين تعداد أن  حةنا وباطمس الم اتح  ل  يومين ، ون في أ دادهم ازدادت
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 يخيفوهم حت  الناس  ل  فةجموا اةسرا يليينح أربكت اط داد  خامة: "صبر  الشير وقال
 المصلون: "وأ اف". ستزداد اط داد أن أتوقع ولكن أخر ح مرة ةللصال العودة  ن ويرهبوهم
 ". البوابات  زالة  ل  مصممون

 19/7/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 لألقصى نصرة" الغضب جمعة"لـ فلسطيني تحشيد .33
 اةسرا يلي ا حتالل  ،ال   قم الفلس ينيين انتابت ال  م من د،لس: حالة  ا ف -نابلس 

  ليةا يقدم لم تصعيدية خ وة في اطمنيةح اةجرا ات وتشديد فيا اطذان ومنع اطقص  مسجدال
 . اما خمسين منذ ا حتالل

 واشترا  فيا اطذان ومنع أيام لثالثة المسجد بز،ال  ا حتالل  جرا ات  ل  الفلس ينيون ورد
 يوم بز النا اطربعا  أوجةا بل ت ت امنية مةاهرات بز ال   لكترونية بوابات  بر  ليا الدخول
ن ال  م  أو بالفتور ُوصفت قد و،زة ال ربية بال فة الفلس ينيين فعاليات كانت الفلس يني. وا 
 ومدينة المنا   تلك ستشةده أكبر لتصعيد مة دت أنةا    البعض ير  كما استحيا   ل  جا ت
 ".القدس يوم" أو" ال  م جمعة" تسميتا  ل  اص لح والذ  القادم الجمعة يوم القدس
 ممن ،يرهم أو مقدسيين الفلس ينيين من  دد أكبر لحشد الد وات جا ت المقدسة المدينة قلم ومن

 .اةلكترونية البوابات  بر الدخول دون أبوابا  ند للصالة اطقص   ل  الوصول يست يعون
 مساجد ة،ال  نيةالدي المرجعيات من القادرح  بد حاتم المقدسي القياد  وف  الد واتح وجا ت
  بر المرور دون اطقص  المسجد مداخل  ند للصالة والتوجا القادم الجمعة يوم و واحيةا القدس

 .اةلكترونية البوابات
 ا حتالل حواجز  ند ا حتشاد  ل  الموا نين ال ربية وال فة ،زة بق اع الو نية القو  د ت كما

 المساجد وساحات الشوارع في الجمعة صالة قامةوا   اطقص  المسجد من نق ة أقرم  ل  والوصول
 .للمقدسيين مؤازرة

 20/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 األسباط باب في للمصلين االحتالل قمع خالل واعتقاالت إصابات: القدس .33
  قم للمصلينح اةسرا يلي ا حتالل قوات قمع خالل بجروحح الموا نينح من  دد القدس: أصيم

 .اطقل  ل  شابان وا تقل اطقص ح المسجد قرم اطسبا ح بام من قة في ةرالة صالة انتةا 
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 بالةجوم الصالةح انتةا   قم المصلين با،تت ا حتالل قوات أن  ل  القدس في مراسلنا وأشار
 الناريةح والعيارات للدموعح المسيلة السامة ال از وقنابل الحارقة الصوتية والقنابل بالةراواتح  ليةمح

 المستشفياتح  ل  اخر  دد ونقل ميدانياح منةم قسم معالجة وتم المصلينح من كبيرا  ددا امأص ما
 .العال  لتلقي
 اليوسفية مقبرتي ومحي  المن قةح في الواسع با نتشار شر ت ا حتالل قوات أن مراسلنا وبي ن

 .المن قة في الواسع الشعبي ا  تصام لمنع محاولة في والرحمةح
  19/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات ءاألنبا وكالة

 
 "األقصى"لـ المؤديان" الساهرة"و" العامود" بابي تغلق اإلسرائيلية الشرطة .33

 البلدة في والساهرة العامود بابي   اطربعا ح مسا  اةسرا يليةح الشر ة  مور : أ،لقت سعيد -القدس 
 . يان شةود حسم اطقص ح جدالمس  ل  يؤديان اللذين المحتلةح القدس من القديمة
 للمسجلين سو  القديمةح البلدة داخل  ل  بالعبور تسمح و  البوابتينح أ،لقت الشر ة أن الشةود وأفاد
 .فيةا سكان بقنةم
 قبالة المعتصمين أمام تصريح في حسينح محمد الشير الفلس ينية والديار القدس مفتي قال بدورهح

 بيت هذا ولنتعبدح لنصلي هنا نحن العالم لكل نقول : "اطقص  دالمسج أبوام أحد" ،اطسبا  بام"
 يمكن   نحن" وأ اف ".موانع وبدون حرية بكل يدخلونا المسلمين فاتركوا وحدهمح للمسلمين  بادة

 ".الرأس مرفو ي    مسجدنا ندخل أن
  19/7/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 الضفة؟ في وضعال على القدس لتطورات تداعيات أي .34

 دهس  ملية تنفيذ  ل  الثالثا  أمس ةةر حرباو  رأفت الفلس يني صاد : أقدم ميرفت -هللا  رام
 اخر في الحرباو  ودون. ال ربية ال فة جنوم الخليل مدينة قرم  سرا يليين جنودا استةدفت
 ؟"اطقص  المسجد  ن الدفاع شرف وحدهم المقدسيون سينال هل: "التالي السؤال بفيسبوك منشوراتا
 بعد ال ربية ال فة في المحتملة التصعيد أوجا من واحدة حرباو   ملية فلس ينية أوسا  وا تبرت

 مقدسي فعل رد من  نا نجم وما اطقص  المسجد مداخل  ل   لكترونية بوابات ا حتالل  قامة
 .معةا للتعا ي رافض وفلس يني

 احتمال  ل  تشير اطجوا  أن المصر  هاني سياسيةال للدراسات مسارات مركز مدير ير  جةتا من
 الجمعة يوم قبل المراقبة وكاميرات اةلكترونية البوابات  سرا يل تزل لم  ذا كبير تصعيد  ل  الذهام
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 سياسية جما ات من  ديدة د وات ومع اطقص  في خاصة أهمية الجمعة لصالة حيث المقبلح
 .المواجةة لتصعيد

 البوابات  قامة يمرروا لن الفلس ينيين أن  ل  تشير المقدسية التحركات  ن نت للجزيرة وقال
 معلن  سرا يلي مخ   من جز  ولكنةا أمنيةح ليست منةا ال اية أن ةدراكةم بسةولةح اةلكترونية

قامة هدما  ل  وصو  ومكانيا زمانيا تقسيما باتجاه والتقدم اطقص   ل  للسي رة " سليمان هيكل" وا 
 .مكانا

 الذ  اطثر بعد خاصة قادم تصعيد ط  أساسيا  ابعا سيكون الشعبي التحرك  ن المصر  قالو 
 .المحتلة القدس في الشعبي الربا  تركا
 من ليس الفلس ينيح الشارع في وا نقسام واةحبا  اةنةاك حالة ور،م أنا السياسي المحلل وير 

 ال ربية ال فة تكون أن رجح لكنا جةةحموا بال اطقص  المسجد  ل  ا  تدا  تمرير السةولة
 الحصار اثار بالنةر حاليا لذلك مستعدة تبدو   التي ،زة وليست القادمة المواجةة محل والقدس
 .هناك

 20/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 هللا ورام القدس بين جديد استيطاني حي .34
 حيث استراتيجيةح أبعادا لا قناب وصف مخ    ل  اةسرا يلية اةسكان وزارة حمدان: تعمل هاشم

 التجمعات بين تفصل أن شقنةا من المحتلةح القدس شر  شمال سكنية وحدة 1100  قامة يت من
 الجنوبية اط راف وبين الشرقية القدس أحيا  بين ج رافي تواصل  قامة وتمنع الفلس ينيةح السكنية

 .هللا لرام
 ومستو نة" يعكوف نافيا" بين وترب  الشر ح ل   القدس في البنا  حدود توسع الخ ة أن وُ لم

 .الفصل جدار شر  تقع التي"  ادم" مستو نة" ،بنيامين ،يفاع"
 ح"بنيامين ،يفاع" مستو نة من جز ا سُيعتبر الجديد ا ستي اني الحي فزن" هآرتس" صحيفة وبحسم
 .الفصل جدار  رفي  ل  جز اها سيكون والتي
 فيةا البنا  يمكن مكان كل في سنكون" وقال. المخ   تفاصيل نتح،ا  يواف اةسكانح وزير وأكد
 ".القدس محي  في وخاصة السكنيةح لل ا قة الحلول توفير أجل من

 20/7/2017، 48 عرب
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 رواتبهم قطع على احتجاجهم يواصلون المحررون األسرى.. 33 الـ لليوم .34
 رام مدينة في  السا ة دوار،  رفات ياسر ميدان في ا تصامةم المحررون اطسر  هللا: يواصل رام
ا التواليح  ل  والثالثين الثالث لليوم هللاح  .رواتبةم ق ع  ل  احتجاج 

 للسل ة واطمريكية الصةيونية الم الم من جملة  ن مؤخرا كشفت  برية   الم وسا ل وكانت
 .اطسر  رواتم ق ع بينةا التسويةح مفاو ات  ل  العودة بةدف

 20/7/2017لإلعالم،  يالفلسطين المركز
 

 الطبية تحويلته لتأخر بغزة رضيع استشهاد..  19 الـ الضحية .33
 ال بي الشفا  مجمع ح انة في خاصح محمد نافذ الر يع استشةاد  ن الصحة وزارة ،زة: أ لنت

 .المحتل الفلس يني الداخل في للعال  الق اع من للخرو  انتةاره بسبم ،زة بمدينة
 وتحت حرجة بحالة وهو ال بي الشفا  مجمع ح انة في و دتا من أيام 4 عدب نافذ الر يع وُو ع
 .،زة ق اع خار  للعال  تحويلا بانتةار الصنا ي التنفس
 والتي الحا ت هذه مثل  ن حمدة أبو  الم ال بي الشفا  بمجمع اط فال ح انة قسم ر يس وقال
 حال في  نقاذها الممكن من كان القلم في صحية ومشاكل أمراض من تعاني ،البةا في تولد

 في فارقة تكون تاليتةا  ن سا ة كل  ن  ذ جدا ح  اجلة تحويلة  جرا  من اط با  ل لم ا ستجابة
 .اطمراض هذه بمثل المصابين الر ع حياة  نقاذ
 الفلس ينية السل ة وقف بسبم نافذ الر يع ارتقا  بعد استشةدوا الذين المر   ال حايا  دد وبلط
 .مري ا   19  ل  ال بية ويالتالتح

 20/7/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 األونروا مقر يغلقون الفلسطينيونغزة: الالجئون  .33
 طزمة حل بتوفير م البين ،زة بمدينة اطونروا مقر أمسح ،ا بون متةاهرون أ،ل  :جبر حسن

 .الالج ين حياة  ن المسؤولة با تبارها الكةربا 
 وهم ،زة مدينة في اطونروا لمقر الر يس البام أمام الالج ون تةاهر الشعبية اللجان من ةوبد و 
 أن قبل احتجاجية خ وة في سا ات لعدة الر يس البام المتةاهرون وأ،ل  .،ا بة هتافات يرددون
 .الحصار ووقف الكةربا  مشكلة بحل ت الم  فتات المحتجون ورفع .المرور بحرية يسمحوا
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 بشكل تموت التي ،زة في اطو اع سو  من الشعبية اللجان مسؤول  وكلح أبو عينم وحذر
 مليون 2 يعيشةا التي المؤامرة استمرار ةل في اطيد ح مكتوفة بالوقوف ال وث وكالة متةما   ب ي ح
 .الق اع في موا ن

 20/7/2017األيام، رام هللا، 
 

 نابلس في" 21عربي" مراسل تعتقل االحتالل قوات .33
 ق نانيح ر وان نابلس مدينة في" 21 ربي" مراسل الثالثا  فجر اةسرا يلي ا حتالل قوات قلتا ت
 .المدينة شر   سكر مخيم في منزلا اقتحام بعد

 التحقي  مراكز  ل  المخيم في ا تقل اخر وشام ق ناني الصحفي باقتياد ا حتالل قوات وقامت
 ال ربية ال فة في وقر  مدن  دة وشملت شنتةا عةواس ا تقا ت حملة   ار في وذلك لاح التابعة
 .المحتلة

 18/7/2017، 21موقع عربي
 

 فلسطين في الوقفية األراضي بيع يواصل : ثيوفيلوس"كالكليست" صحيفة .33
 أن أمسح اةسرا يلية ا قتصادية" كالكليست" لصحيفة جديد تحقي  جرايسي: أكد برهوم -الناصرة 
 6 بيع اطخيرة اطسابيع في استكمل قد الثالثح ثيوفيلوس المحتلة سالقد في اطرثوذكسي الب ريرك
 في بيعت التي اطرا ي مساحة أن تبين كما يافاح مدينة قلم الشةيرح السا ة ميدان في دونمات
 للمؤتمر التنفيذية اللجنة قالت حين في سابقاح ذكر مما أكبر ح1948 العام منذ المحتلة القدس

 والرملة  بريا مدينتي في بيع صفقات بيع أتم ذاتا الب ريرك  ن ح48 نفلس ي في اطرثوذكسيح
 .المدن تلك في أهمية المنا   أكثر في الدونماتح بعشرات
 جوهرة الساحةح ميدان في دونمات 6 بيع صفقة أتم ثيوفيلوسح الب ريرك  ن ح"كالكليست" وتقول
 خ ورة جانم  ل  سخيفاح مبل ا ُيعد وهو دو رح مليون 1.45 مبلط مقابل يافاح مدينة في التا 

 وجر  سنواتح أربع نحو قبل سرا أبرمت قد كانت الصفقةح أن أي ا وتبين. المبدأ حيث من الصفقة
 في مسجلة مجةولةح لشركة تمت البيع صفقة فزن نشرح ما وحسم. اطخيرة اطسابيع في  تمامةا

 مليون مقابل التاريخيةح قيسارية مدينة يف دونم 700 اشترت التي الجةة ذات مثل ح"وينسانت سانت"
 .المدينة في التاريخية ااثار ت م ارض وهي دو رح
 الحال كان كما صةيونيةح استي انية جةات ورا ةا من يقف من أن من الشبةات تثير الشركات وهذه
 في بيعت التي المساحة  ن اةسرا يليح للتلفزيون الثانية للقناة اخر تقرير وقال. خلت سنوات في
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 أقل مقابل وهذا قبلح من ذكر كما دونما 524 وليس دونمح 600 تبلط ح1948  ام منذ المحتلة القدس
 . دو ر مليون 11 من

 20/7/2017الغد، عّمان، 
 

 القدس لنصرة دوليا   تحركا   تطلب األرثوذكس الروم بطريركية .33
 اطمم ُمصلحح  يس  اطم القدسح مدينة في اطرثوذكس الروم ب ريركية باسم النا   وكا ت: ناشد

 .المبارك اطقص  المسجد لنصرة التحرك ح"ال ما ر أصحام" با وصفةم ومن المتحدة
 المدينة في الشر ية المحكمة بمقر اطربعا ح أمس  قده الذ  الصحفيح المؤتمر خالل ذلك جا 

 الساحة  ل  ت وراتال اخر لبحث والمسيحيينح المسلمين الدين رجال من  دد بمشاركة المقدسةح
 .الما ية الجمعة المصلينح أمام" اطقص " ،ل  بعد الفلس ينيةح

 واحتجاجات مسيرات تنةيم بجانم الو نح خار  للتحرك فلس يني وفد بتشكيل" مصلح" و الم
 ".المسجد بتقسيم نقبل ولن يحدثح ما تجاه العربي الصمت نست رم: "قا ال   ل قص ح نصرة يومية

 20/7/2017رقة، الخليج، الشا
 

 نابلس في جديدة استيطانية بؤر إلقامة يحضر االحتالل .33
 شمال نابلس جنوم جالود لقرية تابعة أرا ي اطربعا ح أمس ا حتاللح اليات وكا ت: جرفت

 ". راحيل شفوت" مستو نة في جديد استي اني حي  قامة بةدف المحتلة  ال ربية ال فة
 المرحوم لورثة تعود التي القرية أرا ي من دونما   20 من أكثر الجديدة التجريف أ مال وتستةدف

 نفس في  خمة جرافات فيةا تشارك التي الجديدة التجريف أ مال وتجر . محمد الحا   بد أحمد
 الواقعة اطرض وتمةيد التجريف أ مال ا حتاللية وااليات الجرافات  شرات فيا تواصل الذ  الوقت

 كلم 2 نحو بعد و ل  الجديدةح"  ميحا " مستو نة ةقامة الجنوبية دجالو  أرا ي من 16 حوض في
 "راحيل شفوت" مستو نة محي  في اطرا ي في يجر  الذ  التجريف موقع من

 20/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 األقصى بالمسجد العنف أعمال يستنكر القدس كنائس مجلس .33
 ثيوفيلوس كيريوس الب ريرك ،ب ة بر يسا ممثال الشريفح القدس في الكنا س رؤسا  مجلس استنكر
 العنف أ مال الكنا سح أ  ا  وكافة واطردن فلس ين أ مال وسا ر المقدسة المدينة ب ريرك الثالث
 .اطقص  المسجد ساحة في جرت التي
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 اطقص  المسجد  ل  الةاشمية للوصاية وتثمينا د ما اطربعا  يوم أصدره بيان ففي المجلس وأكد
 اة ار  من يبق  أن يجم الشريف الحرم وأن المقدسةح واطرا ي القدس في المقدسة واطماكن
 .ت يير أ  يمسا وأ   الستاتيكو، التاريخي

 19/7/2017مصر،  السابع، اليوم
 

 الدولية الجنايات محكمة أمام "إسرائيل" ضد فلسطينية شكوى .34
 الدولية الجنايات محكمة أمام شكو  تقديم الفلس يني المدني المجتمع منةمات من  دد ،زة: أ لن

. وموارده وأر ا الفلس يني الشعم بح  جرا م ثالث بارتكام تتةمةا  سرا يل  د أمسح  ها  في
 خالل فرديةح  حية 500  ل    افة فلس ينيةح ومنةمة ومؤسسة واتحادا   نقابة 50 نحو ممثلو وقال

 أمام بشكو  تقدموا  نةم  ها ح ومدينة ،زة مدينة في الشفا  مستشف  في مشترك صحافي مؤتمر
 ،زة في فلس ين محامي نقابة من محاميا   30" أن وأ افوا.  سرا يل  د الدولية الجنايات محكمة
". الدوليين المحامين من كبير وفد من وبد م دوفيرح جيل المحامي مع بالتنسي  الشكو ح قدموا

 من المفروض، ،زة  ل  الحصار هي جرا مح ثثال بارتكام  سرا يل تتةم الشكو " أن  ل  وأشاروا
 وا ستي ان 2014 صيف في اةسرا يلي والعدوان ح سنوات  شر من أكثر منذ  سرا يل جانم

 أول هي اةسرا يليح للعدوان  حية كانت التي المستشفياتح" أن  ل  ولفتوا". فلس ين في اةسرا يلي
 ".الشكو  مقدمي
 تكن لم التي الفلس ينيةح السل ة  ن نيابة المبادرة بةذه قام لس ينيالف المدني المجتمع"  ن وقالوا
 تد م ولم الدولية الجنا ية للمحكمة  حالة اان حت  تقدم ولم بذلكح للقيام السياسية الر،بة لديةا

 ".اةجرا 
 20/7/2017لندن،  الحياة،

 
 الوثائقي للتصوير" جيوغرافيك ناشيونال" بجائزة تفوز غزة من فتاة .34

 مسابقة في الخاصة الكبر  بالجا زة ،زة ق اع من شبير الزهرا  فا مة ال البة هللا: فازت امر 
 .الوثا قي التصوير ف ة  ن الدولية" جيو،رافيك ناشيونال"

 ".الحنا  ليلة – الفلس يني الزفاف" حول صور مجمو ة  ل  الكبر  الجا زة  ل  وحصلت
 والق ية لفلس ين انتصارا الكبر  الجا زة بةذه بيرش فوز الفلس ينية اة الم وزارة وا تبرت

 تجةيزها من بد ا بالعروسح وا حتفال الفرح لحةات تةةر الصور وفي .العادلة الفلس ينية



 
 
 
 

 

 32 ص             4350 العدد:             7/20/2017 الخميس يخ:التار  

                                    

 فلس ينيح كتقليد الشموع تزينةا التي الحنا   ح ار بلحةة مرورا الليلة هذه  ستقبال واستعدادها
 .وال نا  الرقص يتخللةا لتيا اطخيرة ا حتفال لحةات  ل  وأخيرا

 20/7/2017العربي، لندن،  القدس
 

 باألمل غزة أهل تعلق تعكس صورة ألف .34
 لليوم المفتوح معر ا خالل من ثابت فاد  الفوتو،رافي المصور فياض: اختار أحمد -،زة 

 يبرز أن اةسمنتيح المينا  حوض جدار من متر م ة نحو  ول  ل  والممتد التوالي  ل  السادس
صرارهم أف ل ل د وت لعةم للحياة وحبةم ،زة أهل صمود  بثقتةم الحصار ةروف تحد   ل  وا 
 .المعةودة وصالبتةم بقنفسةم
 الفلس ينية الثقافة وزارة مع وبالتعاون المعرض صاحم انكم ااخرح ،زة وجا  ل  ال و  ولتسلي 

 الرجل التق ةا صورة ونملي نحو بين من صورة ألف اختيار  ل  الشةر ونصف شةرين مدار  ل 
 تلو لعدوان وتعر ةا الحصار تحت ،زة وقوع من  قد مدار  ل  ،زة ق اع منا   شت  من

 .العدوان
 المقسوية المشاهد تجنم الفلس يني المصور تعمد" المحاصرة المدينة من صورة ألف" معرض وفي
 من المنبعثة والحياة اطمل  ل  اةصرار ونةرات الجمالية المشاهد  ل  والتركيز والدمارح للقتل
 من والخالص الفرح  ل  تواقون ،زة أهل أن للتقكيد مسع  في وذلك السنح وكبار اط فال  يون

 .المتردية المعيشة اطو اع
 اطخيرة العشر السنوات خالل التق ةا صورة طلف  ر ا  ن ثابت فاد  الفوتو،رافي المصور ويقول
 .الفرح  ل  وتواقون الحياةح يستحقون ،زة ق اع سكان أن تؤكد تحد رسالة هي

 للعالم وسالم محبة رسالة تحمل المعرض صور من صورة كل أن نت للجزيرة حديثا في وي يف
 الموا ن  ل  اةنسان حقو  واتفاقيات جنيف اتفاقيات ت بي   ل  العمل أجل من وتد وه الحر

 .الفلس يني
 هدف أن  ل  فشدد  سقول  ا ف الفلس ينية قافةالث بوزارة والتراث للفنون العام المدير أما

 واقع وس  من السعادة  ن البحث  ل  وحرصةم باطمل ،زة أهل ثتشب  ل  التقكيد هو المعرض
 .الةالم الحصار

 19/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 بوقف العنف "إسرائيل"مصر تحذر من عواقب التصعيد وتطالب  .53

 اطمنيمصر من خ ورة التدا يات المترتبة  ل  التصعيد حذرت الشرقاو : ،ادة  -القاهرة 
بيان أمسح  سرا يل بوقف العنف واحترام  في. و البت الخارجية اطقص المسجد  في اةسرا يلي

حرية وأمان.  فيممارسة شعا ره الدينية  في الفلس ينيحرية العبادة والمقدسات الدينيةح وح  الشعم 
 من شقنةا تقجيج الصراعح التي دم اتخاذ مزيد من اةجرا ات "كما  الم البيان  سرا يل با 

بما يقوض فرص  الفلس ينيواستثارة المشا ر الدينية وزيادة حالة ا حتقان بين أبنا  الشعم 
من خ ورة ". وقال البيان  ن مصر تحذر "التوصل  ل  سالم  ادل وشامل تقسيسا  ل  حل الدولتين

ح وما ترتم  نا من اطقص المسجد  في اةسرا يلي اطمنيد التدا يات المترتبة  ل  التصعي
 صابات خ يرة بين صفوف الفلس ينيين وتعريض حياة  مام المسجد اطقص  ف يلة الشير  كرمة 

 ."لمخا ر جسيمة صبر 
 20/7/2017، األهرام، القاهرة

 
 مكثفة إلنهاء أزمة "األقصى" األردن يمارس ضغوطا   .54

كشفت مصادر سياسية م لعة أن اطردن يمارس   و ا مكثفة : ايسيبرهوم جر  -الناصرة - مان
" المفرو ة  ل  المسجد اطقص ح والسماح اةلكترونيةح من أجل  زالة "البوابات  سرا يل ل  

 للمصلين بالدخول بحرية كما كانت اطو اع قبل يوم الجمعة الما ي.
المصادر  أو حتح اطردنية  و   ن جز  من هذه ال أمس اةسرا يليةوفيما كشفت الصحافة 

المملكة "ُتمارس هذه ال  و   بر اتصا ت دولية مكثفةح و بر مباحثات مع السل ات  أنلا"ال د" 
 اةسرا يلية". 

 اطوروبيفي هذه ا تصا تح التي شملت دوليا الو يات والمتحدة وروسيا وا تحاد  اطردنويؤكد 
لقدس "هو في يد  سرا يلح التي  ليةا أن تقوم فوريا  بفتح المسجد ح أن  نةا  التوتر في اأخر  وأ رافا

زالةاطقص  كليا  ومن دون أ    اقاتح  "ح التي فر ةا ا حتالل بعد  ملية اةلكترونيةالبوابات  وا 
الجمعة الما يةح فيما يرفض الفلس ينيون والمقدسيون  اطقص في صحن   سرا يليينقتل جنديين 

 السماح ببقا ةا.
حسم المصادرح فان اطردنح وفي كل جةوده واتصا تا التي يقودها الملك  بد هللا الثانيح و 

ل ا  كل الخ وات التي تحاول فرض حقا   جديدة  ل   "متمسك بموقفا ب رورة  زالة البوابات وا 
/ الحرم القدسي الشريفح اطقص اطرضح وت يير الو ع التاريخي والقانوني القا م في المسجد 

 تبار ذلك هو السبيل الوحيد لتةد ة الو ع والتصعيد في القدس".با 
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الو ع التاريخي والقانوني القا م في المسجد اطقص /الحرم القدسي   سرا يلاحترام   نوقالت 
ل ا  كل  جرا اتةا التي تحاول فرض حقا   جديدة  ل  اطرض في خر   لتزاماتةا  الشريفح وا 

 لقوة القا مة با حتاللح يشكل مفتاح استعادة الةدو  في اطماكن المقدسة.القانونية والدولية بصفتةا ا
كما أجر  وزير الخارجية أيمن الصفد  اتصا  هاتفيا مع نةيره الروسي  فروف الثالثا ح بحث 

وسفرا  الدول ااسيوية في  مانح وجدد في  اطوروبيبسفرا  ا تحاد  أمسمعا اطزمةح كما التق  
الو ع التاريخي والقانوني القا م في الحرم   سرا يلصا ت واللقا ات التقكيد  ل  احترام كل هذه ا ت

ل ا  كل  جرا اتةا التي تحاول فرض حقا   جديدة  ل  اطرض في خر   لتزاماتةا  القدسيح وا 
 المقدسة.القانونية والدولية بصفتةا القوة القا مة با حتاللح يشكل مفتاح استعادة الةدو  في اطماكن 

 20/7/2017، الغد، عّمان
 

 تجري محادثات مع األردن لحل أزمة األقصى قبل يوم الجمعة : "إسرائيل"حرونوتأيديعوت  .55
اةسرا يلية في موقعةا اةلكترونيح مسا  ” يديعوت احرونوت“،د م ا : ذكرت صحيفة  -تل ابيم

العاهل اطردني  بد هللا الثاني لحل  تجر  محادثات مع اطردنح بمشاركة  سرا يلاليوم اطربعا ح أن 
 أزمة المسجد اطقص .
اطزمة قبل يوم الجمعة خوفا من اند ع  ةنةا تجر  محادثات مكثفة   سرا يلوقالت الصحيفة  ن 

 أ مال ش م.
مولخوح ور يس   سحا أن مبعوث ر يس الوزرا  اةسرا يلي ومحاميا ” يديعوت احرونوت“وذكرت 

،الشين بيت  يجريان محادثات مع مسؤولين أردنيينح يشارك فيةا العاهل  جةاز اطمن الداخلي
 اطردني  بد هللا الثاني شخصيا.

 20/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 اإلسرائيلية في المسجد األقصى اإلجراءاتوقفات تضامنية ضد األردن:  .56
اليوم اطربعا ح وقفات نةمت الفا ليات الشعبية في  دد من محافةات المملكة  :بترا –السبيل 

 ت امنية تنديدا باةجرا ات اةسرا يلية في المسجد اطقص  المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ودان أمين  ام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سل ان ابو رابي في كلمة باسم رؤسا  ومدير  

ات القتل التي تمارسةا الجامعات العربية ما يجر  في ساحات المسجد اطقص  المبارك من  ملي
 ل  المسجد  المتكررة د المصلين والشعم الفلس ينيح وا تدا اتةا  اةسرا يليقوات ا حتالل 
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والمواثي  الدولية التي تحرص  ل  احترام المقدسات  اط رافوا ،القا وتدنيسا في تجاوز لكل 
 الدينية في العالم.

 ل  مستشف   أمسيوم  اةسرا يليات ا حتالل ا تدا  قو  اطردنية اط با كما استنكرت نقابة 
 المقاصد الخيرية.

مقره بمادبا  أماموقفة ت امنية  أمسفي مادبا مسا   اطردنيونةم حزم البعث العربي ا شتراكي 
والق   دد من الح ور كلمات  بروا فيةا  ن د م  بح ور  دد من ممثلي القو  السياسية.

 .اةسالميةات للشعم الفلس يني والمقدس اطردن
 19/7/2017، ، عّمانالسبيل

 
 برلماني أردني يطالب "بتمزيق" معاهدة وادي عربة .57

برفضٍّ م ل  يقابل البرلماني اطردني يحي  السعودح تركيم ا حتالل : نبيل سنونو - مان / ،زة 
ا ستيال  اةسرا يلي بوابات  لكترونية  ل  مداخل المسجد اطقص ح  ل  ا تبار أنةا خ وة "لبداية 

 ليا"ح م البا بتمزي  معاهدة "السالم" اطردنية اةسرا يلية المعروفة با"واد   ربة"ح ود م مقاومة 
 ا حتالل.

وفي حديث مع صحيفة "فلس ين"ح أمسح قال السعود  ن هذه البوابات "خ وة لبداية ا ستيال   ل  
خي القا م في القدس والمقدسات وهذا  ن اطقص  ومن ثم تقسيما زمانيا ومكانيا لت يير الو ع التاري

 دل  ل  شي   نما يدل  ل  أن ، سرا يل    تحترم المعاهدات الدولية".
و الم بتمزي  معاهدة "واد   ربة"ح مستدركا: "أنا  البت مرارا وتكرارا بتمزي  هذه ا تفاقية التي 

 لس يني    الويالت".أ تبرها اتفاقية الذل والعار طنةا لم تجلم للشعم اطردني والف
كما  الم ب رد سفير ا حتالل اةسرا يلي من  مانح وسحم السفير اطردني من ،تل أبيم ح 
مشددا في نفس الوقت  ل   رورة "د م خيار المقاومة الذ  هو الخيار الوحيد أمام اطمة العربية 

 من أجل استعادة مقدساتنا وما أخذ بالقوة   يسترد    بالقوة".
 20/7/2017أون الين،  طينفلس

 
 "إسرائيل"البرلمان والحكومة يدينان لبنان:  .58

 لم مفتي الجمةورية اللبنانية الشير  بد الل يف دريان  بر المديرية العامة ل وقاف : بيروت
جميع أ مة وخ با  المساجد في لبنان تخصيص خ بة ،د الجمعة للحديث  ن "اةسالمية  ل  

 ل  منع الفلس ينيين من دخولا طدا  الصلوات ومنع رفع اطذان والتنديد  المسجد اطقص  احتجاجا  
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جرامية من العدو الصةيوني بح  أهل  بما تعانيا القدس وكل فلس ين من ا تدا ات  رهابية وا 
 ."فلس ين المحتلة

وكان دريان اتصل بخ يم المسجد اطقص  الشير  كرمة صبر  م م نا ح بعد ا  تدا  اةرهابي 
مقاومة "  تعرض لا بز ال  الرصاص الم ا ي  ليا من قبل العدو الصةيوني. وحيا الذ

 ."المقدسيين وصمودهم في الدفاع  ن المسجد اطقص  والمراب ة فيا
وكان ر يس الجمةورية ميشال  ون تلق  رسالة خ ية من ر يس دولة فلس ين محمود  باسح نقلةا 

ح ومفوض "فتح"اطحمد   و اللجنة المركزية لحركة ليا موفده الر اسي الشخصي الوزير  زام  
 العالقات الو نية.

الحكومة  أركانوخالل الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بر اسة ر يسا نبيا بر  وفي ح ور 
الت امن الكامل مع الشعم "ور يسةا سعد الحرير ح صدر بيان مشترك اكد خاللا الجانبان 

دانة الةجمة العنص رية ا ستي انية المتواصلة التي تقوم بةا سل ات اةرهام الرسمية الفلس يني وا 
اةسرا يلية بةدف استكمال أسرلة القدس وتةويدها  بر اط وا  ا ستي انية والحفريات واطنفا  

الحصار والتصد    جرا ات  ل اسفل المسجد اطقص  الشريف ومشاريع التقسيم للمسجد وصو   
صابة الشير ص ا تقال مفتي الديار المقدسة الشير محمد   ل بر  بجراح ووصو   للمصلين وا 

 ."حسين
منةمات اطمم المتحدة خصوصا  مجلس اطمن باتخاذ القرارات "و الم المجلس النيابي والحكومة 

المناسبة لرفع اليد اةسرا يلية ا حتاللية  ن المسجد القدسي الشريف وسا ر المقدسات اةسالمية 
. "اةجرا ات اةسرا يلية  دانة"و البا ا تحاد البرلماني الدولي وا تحادات البرلمانية با . "والمسيحية
 ."1948في فلس ين  أهلنااةخوة الفلس ينيين التوحد وخصوصا  "كما ناشدا 

 20/7/2017الحياة، لندن، 
 

 فخ الفتنة احذرواجنبالط لدروز فلسطين:  .59
ا ر يس   ل  العرم أمسح  "تويتر"م وليد جنبال   بر حسابا  ل  النا  "اللقا  الديموقرا ي"توج 

 ا حتالل حذروا فر الفتنة مع  خوانكم العرم التي تريدها سل ة "الدروز في فلس ينح قا ال : 
 ."اةسرا يلي

 20/7/2017، المستقبل، بيروت
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 قبالن يدعو إلى لجم العدوان اإلسرائيلي .61
أن تعيد النةر "  ل   الشير  بد اطمير قبالن بري انيا د ا ر يس المجلس اةسالمي الشيعي اط ل

في  القاتةا مع  سرا يل من من ل   نسانيح وأن تعمل مع اطمم المتحدة وكل الدول ِللجم العدوان 
 ."ح ودحر احتاللا  ن فلس ين ومزارع شبعااةسرا يلية

هي   سرا يل ن "مجلس أمس: وقال خالل استقبالا سفير بري انيا في لبنان هيو،و شورتر في مقر ال
مصدر الخ ر والعدوان في المن قةح  ذ تشكل تةديدا  لالستقرار في لبنان والمن قةح بفعل ، رستةا 

. ورأ  أن "وانتةاكاتةا المستمرة  د الفلس ينيين ومقدساتةمح ف ال   ن انتةاكةا السيادة اللبنانية
 ن فلس ين ولبنان وسورياح و ودة  ةسرا يليةاالسالم   يتحق  في من قتناح    بدحر ا حتالل "

ما دام الشعم الفلس يني مشردا  خار  "ح مؤكدا  أنا "ديارهم في فلس ين  ل الالج ين الفلس ينيين 
 ."أر اح فلن تستقر المن قة

 20/7/2017، المستقبل، بيروت
 

 "العربي الجديد"... وفد من "حماس" يزور الجزائر .61
"حركة المقاومة اةسالمية" ،حماس ح أسامة حمدانح  ل  الجزا رح بد وة  يصل القياد  في: الجزا ر

 حزبية ور اية رسمية لح ور مؤتمر   ادة توحيد حركة "مجتمع السلم"ح الذ  يعقد السبت المقبل.
وكان مصدر مسؤولح أكد لا"العربي الجديد"ح اةثنين الما يح أن ترتيبات تجر   ستقبال وفد رفيع 

 كة المقاومة اةسالمية" ،حماس .من قيادة "حر 
ومن شقن هذه الزيارة تثبيت الموقف الرسمي والسياسي والشعبي الجزا ر   زا  الق ية الفلس ينيةح 
والتعا ي اةيجابي مع مجمل الفصا ل الفلس ينيةح ومع حركة "حماس" كحركة مقاومة وجز  من 

ت التي تدر  حركة "حماس"  من النسيج الفلس ينيح وهي تؤكد كذلك رفض الجزا ر للتصنيفا
 الحركات اةرهابية.

ح حيث وافقت 2016وتحوز حركة "حماس"  ل  مكتم تمثيلي في الجزا ر منذ سبتمبر/أيلول 
 السل ات الجزا رية  ل  افتتاح مكتم رسمي للحركة في الجزا ر يشرف  ليا القياد  محمد  ثمان.

ميةح وتحا  شخصياتةا بحماية أمنية خالل و ادة ما تحة  زيارات قيادات "حماس" بر اية رس
 زياراتةم الجزا ر.

وكان مصدر مسؤول قد أك د لا"العربي الجديد"ح أول من أمس اةثنينح أن ترتيبات تجر  في الجزا ر 
 ستقبال وفد رفيع من قيادة "حركة المقاومة اةسالمية" ،حماس  خالل اطيام المقبلةح  ذ ينتةر أن 

ة في أنش ة سياسيةح ولقا  قيادات في اطحزام السياسية الفا لة في الجزا رح يصل الوفد للمشارك
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بينةا قيادة حزم "جبةة التحرير الو ني" الذ  يحوز  ل  اط،لبية في الحكومة والبرلمانح كما 
 سيتاح لوفد "حماس" المشاركة في الجامعة الصيفية لعدد من اطحزام الجزا رية.
 19/7/2017، لندن، العربي الجديد

 
 شقة سكنية جديـدة في غـزة 700قطـر تشّيد  .62

قنا: أ لن صندو  ق ر للتنمية  ن البد  في المرحلة الثالثة من مدينة سمو الشير حمد  -الدوحة 
بن خليفة السكنية أكبر مشروع  سكاني في محافةة خان يونس جنوم ق اع ،زة والتي تشةد بنا  

 مليون دو ر أمريكي. 43شقة سكنية بتكلفة  جمالية تبلط  700
وذكر الصندو  في بيان أنا تم ا نتةا  من المرحلتين اطول  والثانية بالتعاون مع لجنة   ادة  

شقة للثانيةح وبقيمة  جمالية للمشروع  1264شقة سكنية للمرحلة اطول  و 1060  مار ،زة بمجموع 
 دو ر. 600ألفا   895مليونا  و 113تصل  ل  

 20/7/2017، الراية، الدوحة
 

 الجامعة العربية تندد بانتهاكات االحتالل في المسجد األقصى  .63
أدانت جامعة الدول العربية ا نتةاكات والعنف اةسرا يلي في  :شينخوا -"القدس" دوت كوم -القاهرة

 القدس المحتلة ومحي  المسجد اطقص .
بيان صدر اليوم اطربعا ح  ن  دانتا وأ رم اطمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ال ي  في 

جرا ات تعسفية أخر  بح  الفلس ينيين من  مدينة  أبنا " ستخدام السل ات اةسرا يلية للعنف وا 
القدس المحتلةح خاصة في محي  المسجد اطقص  المباركح اطمر الذ  أسفر  ن وقوع  صابات 

 جسيمة بينةم".
بالوقف الفور  لكافة هذه الممارسات واةجرا ات وا حترام  و الم أبو ال ي ح "السل ات اةسرا يلية

 الكامل لحرمة المسجد اطقص  أول  القبلتين وثالث الحرمين الشريفين  ند المسلمين".
 19/7/2017، القدس، القدس

 
 يدعو االتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة األمة الكويتيرئيس مجلس  .64

 رورة  قد جلسة  ار ة لالتحاد البرلماني العربي   ل  لي ال انم مرزو   اطمةد ا ر يس مجلس 
وبققرم فرصة ممكنة وذلك لبحث تدا يات الموقف المتصا د في القدس وا نتةاكات اةسرا يلية 

 المستمرة لحرمة المسجد اطقص .



 
 
 
 

 

 39 ص             4350 العدد:             7/20/2017 الخميس يخ:التار  

                                    

ام الم ربي ر يس ا تحاد البرلماني العربي ر يس مجلس النو   ل جا  ذلك في رسالة بعث بةا ال انم 
 الحبيم المالكي.

هو تدارس الموقف الخ ير المتصا د في القدس "الةدف من  قد الجلسة ال ار ة   نوقال ال انم 
تستةدف دوا رنا العربية  وشعبيةحوالسعي ال  ا تفا   ل  خ وات  ملية سياسية ودبلوماسية 

لوقف ممارساتةا  ا حتاللحسل ات  والتي من شقنةا ال    وبقوة  ل  والدوليةحواةسالمية والقارية 
 ”.الجا رة والمناق ة لكل القوانين واط راف اةنسانية الدولية

ودون  اطيد حنقف مكتوفي  أن العربيةحمن ،ير المقبول ونحن ممثلو الشعوم “وقال ال انم انا 
 ”.للتحرك باتجاه نصرة أهلنا في فلس ين مبادرةح

 19/7/2017، السياسة، الكويت
 

 ب صمت لجنة القدسغر المغربية: ما يحدث باألقصى لم يكن متوقع ا ونست حركة التوحيدرئيس  .65
قال ر يس حركة التوحيد واةصالح بالمملكة الم ربية  بد الرحيم : يحي  اليعقوبي -الربا / ،زة 

الشيخي:  ن ما يحدث في المسجد اطقص  "لم يكن مفاج ا ولكنا لم يكن منتةرا أو متوقعا بةذا 
م وبةذا الةرف"ح مؤكدا أن الم اربة بكافة أ يافةم يؤمنون بق ية فلس ين كق ية و نية الحج

 خاصة في ةل وجود حارة الم اربة في القدس.
وأبد  الشيخي في حوار مع صحيفة "فلس ين"  بر الةاتفح أمسح استيا ه من حالة الصمت 

  اما الما ية. 20العربي  ما يجر  في القدسح والتي لم يسب  لةا مثيل  ل  مدار 
وأو ح أن الم لوم من الشعوم العربيةح الو ي بقبعاد ق ية القدس دا ما طن ذلك يسكبةا قوة 
ومنا ة للتصد  لمختلف المخ  اتح دا يا  ياها للقيام بمختلف اطنش ة والفعاليات التي تمكن من 

 صمود المقدسيينح والمبادرة باتخاذ مواقف جري ة لرفع هذا الةلم.
ت المدن الم ربية الكبر ح وقفات احتجاجية تنديدا  بالتعد   ل  حرمة المسجد اطقص ح ومن وشةد

المقرر أن تتو  بوقفات مركزية و نيةح حسم ت ورات اطحداث باطقص ح وفقا  لشيخيح الذ  
استعجم من حالة الصمت الم ربي الرسميح خاصة أن المملكة ترأس لجنة القدس بمنةمة المؤتمر 

 مي "ويجم أن يكون لةا مبادرة  ندما يتعرض اطقص  لةذه ا نتةاكات".اةسال
وبين أن الةدف من الوقفات ممارسة نوع من ال     ل  الحكومة الم ربية للتحرك العاجل  تخاذ 

  جرا ات  ملية ووا حة تجاه ما يجر  باطقص .
 20/7/2017أون الين،  فلسطين
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 القدس الشريف فييستنكر الممارسات اإلسرائيلية  العالمي اإلسالمي النسائياالتحاد  .66
 فيما يجر   -ومقره الخر وم  - العالمي اةسالمي النسا ياستنكر ا تحاد : الخر وم أ ش أ

القدس الشريف والمسجد اطقص ح من ممارسات وا تدا ات مستمرة ويومية من قبل جيش ا حتالل 
 والمستو نين. اةسرا يلي

المسجد اطقص  من  ،ال  وتشديدات أمنية  فيان مسا  اطربعا ح  ن ما يجر  بي فيوقال ا تحادح 
ومنع المصلين من الوصول  ل  ساحاتا والصالة فياح يعتبر انتةاكا صريحا ووا حا لحرية المعتقد 

 كفلةا ميثا  اطمم المتحدة. التيوالتعبير الدينيح 
العالميح يد و منةمة اطمم  اةسالمي النسا ي وتابع البيانح "أمام هذا اطمر الخ يرح فزن ا تحاد

بةدف وقف هذه ا نتةاكات وا  الع  ل  قرارات  الفور المتحدة والمجتمع الدوليح للتدخل 
اليونسكو ومجلس اطمن والمنةمات الدوليةح المتعلقة بالقدس والمسجد اطقص "ح م البا بت بي  

 القرارات الشر ية بةذا الخصوص.
 20/7/2017، ، القاهرةاليوم السابع

 
 تصعيد إسرائيلّي: الجنرال عميدرور ي هدد بضرب القواعد العسكرّية اإليرانّية بسورّية .67

كشفت صحيفة ،هآرتس  العبري ة  ن أقوالٍّ خ يرةٍّ أدل  بةا ر يس مجلس  زهير أندراوس: - الناصرة
ور في لقا ٍّ جمعا مع  ددٍّ من اطمن القومي  اةسرا يلي  الساب ح الجنرال في ا حتيا  يعقوف  ميدر 

الصحافيين اطجانم. وتحت  نوان  سرا يل ترفع سقف تةديداتةا  د   يرانح نقل ُمراسل الشؤون 
العسكري ة في الصحيفةح  اموس هار يل  ن الجنرال  ميدرور قولا للصحافيين  ن  بنا  القوا د 

 ة ال  الصوارير  د   سرا يل.اةيراني ة في سوري ة تمنح  ةران وحزم هللا موقع ا قريب ا 
والالفت في حديثاح أن ا أ اف قا ال   ن ا يتحت م  ل  الدولة العبري ة  مل كل  شي ٍّ وبكل  ثمنٍّ من 
ح الُمقر م جد ا من ر يس الوزرا  بنيامين نتنياهوح أن   أجل منع ذلك. وأو ح الجنرال اةسرا يلي 

ذا لم يُقم م ْن  يرسمون الخ   مثل اطمريكيين والروس واخرينح بمنع  سرا يل ملزمة بمنع ذلكح وا 
 قامة القوا د اةيراني ةح فزن  من شقن ذلكح أْن ُيستخدم الجيش اةسرا يلي  للتد خل والق ا   ل  كل  

 محاولةٍّ لبنا  قوا د  سكري ة بسوري ةح  ل  حد  تعبيره.
مح لإليرانيين و  لحزم هللا اللبناني  أْن وتابع  ميدرور قا ال ح كما نقلت  نا الصحيفة العبري ةح لن نس

يست ال  انتصاراتةما في الحرم ال ويلة في سوري ة لكي ُيرك زوا جل  اهتماماتةما في كيفية المس  
اةسرا يلي ةح و ليةا أْن ُنحافة  ليةاح أك د ر يس  ا ستراتيجيةبالدولة العبري ةح هذه هي المصلحة 

 مجلس اطمن القومي  الساب .
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نقل هار يل  ن مصادر رفيعة في تل أبيم قولةا  ن ا  ل  الر،م من أن  احتمال قيام  سرا يل و 
بمةاجمة القوا د اةيراني ة في سوري ة ما زال حت  اان   يال ح فزن ا في هذه الق يةح التي تؤر  

ح دونالد ترامم.نتنياهو جد اح  سرا يل باتت  ل  استعداد لُمواجةةٍّ  لني ةٍّ مع  دارة الر يس اطمري  كي 
 19/7/2017، لندن، رأي اليوم

 
 اتحاد نقابات عمال العراق يدين كافة اإلجراءات اإلسرائيلية في األقصى .68

أدان ا تحاد العام لنقابات  مال العرا ح كافة اةجرا ات التي قامت بةا قوات ا حتالل : ب داد
 اةسرا يلية في المسجد اطقص ح وا تبرها با لة.

ا تحاد في بيان أصدره اليوم اطربعا ح  ن ت امنا الم ل  وتقييده ود ما لجماهير الشعم وأ رم 
سالميتحرك  ربي   ل ا حتالليةح ود ا  اةجرا اتالعربي الفلس يني في تصديا لةذه  ودولي  وا 
 يكون بحجم هذه الجريمة المرتكبة.

 19/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األقصىالمسلمين بإغالق  إهانةمن  "إسرائيل"فتي الشيشان يحذر م .69
قال المفتي العام لجمةورية الشيشان الشير محمد صالح ماجيدوفح  ن الر يس رم ان  :،روزني

قديروف  بر  ن موقفا الحاسم بشقن  ،ال  المسجد اطقص ح م البا الحكومة اةسرا يلية فتح 
 المسجد اطقص  المبارك فورا.

 اف المفتي ماجيدوف في بيان صحفي اليوم الخميسح "نةرا لتقييد حرية الدخول لزيارة المسجد وأ
بقننا وجميع المسلمين في العالم السا رين  ل  منةج  اةسرا يليةاطقص  المبارك فزننا ننبا السل ات 

بقن تتال بوا  سليمح والواقفين  د أ  نوع من أنواع الت ر ف واةرهام لن نسمح لكم وط  أحد اخر
بشعور المؤمنين أو أن تقوموا بزهانتةم واحتقارهم باستعمال أساليبكم المستفزة والمتنو ة تجاه 

 المقدسات".
وتابع: "لن نسمح ط  كان أن يتصرف مع المسلمين كما بدا لا ومن واجبنا أن ندافع  ن مقدساتنا 

النبي محمد صل  هللا  ليا وسلم ونحن ولو بقرواحناح وحت  النَّف س اطخير سنكون في حماية أمة 
 مستعدون لذلك".

 20/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 



 
 
 
 

 

 42 ص             4350 العدد:             7/20/2017 الخميس يخ:التار  

                                    

 قلق أممي إزاء اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية باألقصى .71
أ ربت اطمم المتحدةح اليوم اطربعا ح  ن قلقةا  زا  الخ وات اةسرا يلية : نيويورك/ محمد  ار 

 اطقص  بمدينة القدس المحتلة. اطمنية الجديدة في المسجد
جا  ذلك في تصريحات لنا م المتحدث الرسمي باسم اطمين العام ل مم المتحدةح فرحان ح ح رد ا 
 ل  أس لة الصحفيين في مقر المنةمة الدولية بنيويوركح بشقن  صابة مصلين فلس ينيين بالمسجد 

 ة صبر ح برصاص قوات  سرا يلية.اطقص ح أمس الثالثا ح بينةم خ يم المسجدح الشير  كرم
وقال ح : "نحن قلقون  زا  أ  خ وات أمنية  سرا يلية تعو  المصلين ونقمل في أن تتم المحافةة 

  ل  الو ع الراهن  سيما في تلك المن قة ،المسجد اطقص  ".
 19/7/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 نية "المتدهورة" في غزةاألمم المتحدة قلقة إزاء تداعيات األوضاع اإلنسا .71

أ ربت اطمم المتحدةح اليوم اطربعا ح  ن قلقةا الشديد  زا  "اطو اع : محمد  ار  - نيويورك
المتدهورة" للمدنيين في ق اع ،زةح دا ية  ل   رورة تحفيف حدة اطزمة اةنسانية المزرية في 

 الق اع.
لمتحدةح فرحان ح ح للصحفيين بمقر المنةمة وقال نا م المتحدث الرسمي باسم اطمين العام ل مم ا

الدولية بنيويورك: "نحن قلقون لل اية  زا  اطو اع المتدهورة للمدنيين في ق اع ،زة الذين يعانون 
وأردف قا ال: " ن اطمم  بشدة من نقص الكةربا  الحاد وهو ما يترتم  ليا تدا يات  نسانية حادة".

اطو اع اةنسانية المزرية للمدنيين. ما تحتاجا ،زة حاليا  المتحدة تد و  ل   رورة تخفيف حدة
 هو مدها بالكةربا  والوقود  ل  وجا السر ة".

من سكان ق اع ،زة يعتمدونح بسبم الفقر والب الةح  ل   %80و بقا لبيانات اطمم المتحدة فزن 
 .منةم يقبعون تحت خ  الفقر %40المسا دات الدولية من أجل العيشح و  يزال 

 19/7/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 باألقصى "إسرائيل"وقفة ببرلين تطالب بوقف انتهاكات  .72
شارك  شرات الفلس ينيين والعرم في وقفة احتجاجية أمس الثالثا  أمام بوابة : برلين-خالد شمت

ية  د المسجد براندنبورغ التاريخية بالعاصمة اطلمانية برلينح للتنديد بتكرار ا نتةاكات اةسرا يل
اطقص  وسكان مدينة القدس المحتلةح ولم البة حكومة المستشارة أنجيال ميركل وا تحاد اطوروبي 

 بالتدخل ةنةا  هذه ا نتةاكات.
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اط الم  -التي د ت لةا مؤسسات فلس ينية و ربية في برلين-ورفع المشاركون في الوقفة 
استنكارهم للممارسات التعسفية واةجرا ات القمعية الفلس ينية وصورا للمسجد اطقص ح و بروا  ن 

التي تمارسةا قوات ا حتالل في القدس, وأكدوا  ل  تمسكةم ببقا  هذه المدينة المقدسة  اصمة 
 فلس ين اطبدية.

ود ا المحتجون الحكومة اطلمانية وا تحاد اطوروبي  ل  ال    بقوة ةيقاف مخ   الحكومة 
 الةادف لت يير هوية القدس والتزييف القسر  لمعالمةا. اليمينية اةسرا يلية

وندد المتةاهرون بما وصفوها با نتةاكات الصادمة المتكررة لقوات ا حتالل اةسرا يلي في المسجد 
اطقص ح ومحاولتةا التحكم فيا والعبث بالمقدسات والمعالم اةسالمية واطثار التاريخية بمدينة 

 القدس.
 ل   رورة العمل ةيقاف اةجرا ات القمعية التي تمارسةا حكومة ا حتالل  وأكد المتةاهرون

اةسرا يلي بح  الفلس ينيينح بما فيةا  مليات التةجير وهدم منازل الفلس ينيين في القدس وفي 
 اطرا ي الفلس ينية المحتلة.

 19/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "6وااللتزام بـ"المبادئ الـ وتتحدث عن حل ودي  تتراجع عن مطالبهااألربعة دول خطة طريق:  .73

رساموا ن ووزيارة خليجياون ين رفيعيدبلوماسيح أن محمد اطكلبيح  ن 20/7/2017عكاظ، جدة، ذكرت 
خ ااة  رياا  وا ااحة المعااالم ةخاارا  ق اار ماان  زلتةااا المسااتمرة منااذ مقا عااة السااعوديةح واةماااراتح 

قال مندوم السعودية لد  اطمم المتحدة السفير  بدهللا يونيو الما ي. و  5والبحرينح ومصر لةا في 
يولياو  5فاي  "بياان القااهرة"الاواردة فاي  "6المبااد  الاا "المعلمي ،الثالثاا    ن  لا  ق ار التعةاد باالتزام 

لمحارباااة الت ااارف واةرهاااامح وهاااي خ اااوة مااان شاااقنةا  "خ اااوات محاااددة"الجاااار ح ماااع   النةاااا اتخااااذ 
يااة. وأبلااط المعلمااي مراساالين بمقاار اطماام المتحاادةح اللياال قباال الما اايح أن التمةيااد لحاال اطزمااة الق ر 

. لكناا زاد أن التنفياذ والمراقباة يجام "6المباد  الا "الدول اطربع تعتقد بقن من السةل  ل  ق ر قبول 
. وأ ااف أن بوساع "6  مساومة حين يتعل  اطمار بالمبااد  الاا ". وقال: "مكونين ر يسيين"أن يكونا 

فااي هااذه المرحلااة يمكننااا ". وزاد: "التكتيكااات واطدوات المتعلقااة بالتنفيااذ"فااي اطزمااة التحاادث بشااقن  ر 
. وأو ح المندوم الساعود  أن وقاف التحاريض  لا  العناف  ارور ح لكان  ،اال  "النقاش والتسوية

زيرة.. حسنا .  ذا كان السبيل الوحيد لتحقي  ذلك بز،ال  الج"قناة الجزيرة قد   يكون  روريا . وقال: 
ذا كان بمقادورنا تحقيا  ذلاك مان دون  ،اال  الجزيارة.. فةاو أي اا  حسان. الشاي  المةام هاو الةادف  وا 

 ."والمبدأ المعني
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الكارة اان فاي ملعام ق ار. نت لاع لت ييار جااد "وقالت وزيرة التعاون الادولي اةماراتياة ريام الةاشامي: 
. ورفااض المعلمااي ا سااتقوا  الق اار  باطجاناام. "فااي الساالوك. ةجاارا ات جااادة. و  مزيااد ماان الكااالم

 لا   خوانناا اطتاراك أن يادركوا ". وزاد: "اطماكن البعيادة"وقال  ن مستقبل ق ر مع جيرانةا وليس في 
ل  حد ما التدخل ،ير المر،وم فيا في العالم العربي ول ت منذ زمان  ويال.  أن فترة التدخل السر  وا 

دور بنااا  فمرحبااا  بةاااح ولكاان أن تحاااول  يجاااد ذلااك الاادور ماان خااالل  ذا كاناات تركيااا تريااد أن تقااوم باا
القوا ااد العسااكرية والتاادخل العسااكر  فلاان يكااون ذلااك بنااا ح ولاان يكااون جياادا  لساامعة تركيااا فااي العااالم 

 ذا كانت ق ر ،ير را،بة في قبول ". وذكرت سفيرة اةمارات لد  اطمم المتحدة لنا نسيبة أنا "العربي
بقاؤهااا فااي مجلااس  "سااية بشااقن تعريااف اةرهااام والت اارف بالمن قااة فساايكون صااعبا  جاادا  المباااد  اطسا

 التعاون الخليجي. 
صاحيفة نيوياورك تاايمز اطمريكياة  ان قناا مان واشان نح أن  ،20/7/2017، الراية، الدوحـةوأ افتح 

وا  لاا  أن يقااوم  الق ريااون كشاافت أن دبلوماساايين كبااارا  ماان دول الحصااار لق اار أكاادوا أنةاام لاان يصاار 
التااي تاام  تقااديمةا لحاال اطزمااة الخليجيااة. ورأت الصااحيفة أن تصااريحات  13بتنفيااذ قا مااة الم الاام الااا 

الدبلوماساايين ماان الاادول اطربااع تشااير  لاا  تخفيااف فااي مااوقفةم ور،بااتةم فااي تحقياا  بعااض التقااد م فااي 
قااالوا فااي مااؤتمر  اطزمااة التااي باادأت الشااةر الما ااي. وأشااارت نيويااورك تااايمز  لاا  أن الدبلوماساايين

 صحفي  قدتا اةمارات العربية المتحدة في مقر بعثتةا باطمم المتحدةح  نةم يريدون حل اطزمة وديا .
التصريحات التي نسبت  ليا  ل  نف   بدهللا المعلميح ح أن 20/7/2017الخليج، الشارقة، وجا  في 

-العربياة"علميح في تصريحاتح لقنااة التنازل أو التخلي  ن   حة الم الم من دولة ق ر. وقال الم
لن تقوم لق ر قا مة وهي تستقو  " ن  ل  ق ر تنفيذ كل الم الم التي قدمت لةاح وأ اف  "الحدث
ح وأنةاا "ق ار ليسات محاصارة". و ب ر المعلماي  ان اندهاشاا مان بكا ياات الدوحاةح مؤكادا  أن "بالخار 

المحافل الدوليةح بماا فيةاا مجلاس اطمان  ذا لام سنذهم  ل  ". وأ اف "تةول اطمور أكثر من الالزم"
 ."تستجم ق ر

 

 تقرير للخارجية األمريكية يشيد بجهود قطر في مكافحة اإلرهاب .74
أشادت الخارجية اطمريكيةح في تقريرها السنو  حول اةرهامح بجةود دولة ق ر في مكافحة : الدوحة

حافةتاا  لا  شاراكة قوياة فاي الحارم  لا   التةديد الذ  يشكلا اةرهامح مؤكادة أن الدوحاة وواشان ن
ح و ملتاا معاا  مان أجال تعزياز التعااون اةقليماي والادولي فاي جةاود مكافحاة 2016اةرهام خالل  اام 

 اةرهام وتعزيز  نفاذ القانون ومحاصرة اطنش ة المحةورة.
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ة تااتةم ق اار ولفاات تقرياار الخارجيااة اطميركيااةح الااذ  يتاازامن نشااره مااع حملااة افتاارا ات وفبركااة ممنةجاا
 لاا  أن: "الوكااا ت اطمنيااة اطميركيااة والق ريااة ترب ةااا  القااات قويااة وبن ااا ةح النةاار بااد م اةرهااامح 

 وقامت بالتنسي  فيما بينةا لتبادل المعلومات المتعلقة باطنش ة اةرهابية وتقييمةا".
ن مااان  الااادولي صااافحةح أن ق ااار شاااريك و ااارف نشاااي   ااامن التحاااالف  455وأ ااااف التقريااارح المكاااو 

للق اااا   لااا  تنةااايم "دا اااش"ح  فتاااا   لااا  أن الدوحاااة وف ااارت د ماااا  مةماااا  فاااي وجاااا تساااةيل العملياااات 
 العسكرية التي ينفذها الجيش اطميركي في المن قة.

وفي ما يخص  الدول المشاركة في الحصار  ل  ق رح أو ح تقرير الخارجية الاذ  خاص  كال دولاة 
 اةرهابية است ل ت اةمارات كمركز مالي في تعامالتةا المالية. ل  حدة بتقييم خاصح أن الجما ات 

وا فاااي تمويااال جما اااات  وبالنسااابة للساااعوديةح أورد التقريااار أن أفااارادا  وكياناااات فاااي الااابالد ربماااا اساااتمر 
 رهابيةح مو حا  أنا  ل  الر،م من الجةود في مكافحة اةرهامح فزن تمويل الجما ات اةرهابياة ماا 

 عودية.زال يتم في الس
 19/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 تركيا تدعو السعودية إلسقاط المطالب الموجهة لقطر .75

،رويتاارز : د ااا مسااؤول تركااي كبياار فااي مقابلااة تلفزيونيااة أذيعاات يااوم اطربعااا  السااعودية  لاا   سااقا  
اكاااا الم الااام الثالثاااة  شااار التاااي قااادمتةا هاااي وثاااالث دول  ربياااة أخااار  لق ااار قاااا ال  نةاااا تمثااال انتة

 لسيادتةا.
وفااي مقابلااة مااع قناااة الجزياارة التلفزيونيااة الق ريااة قبيااال زيااارة يقااوم بةااا الاار يس رجاام  ياام أردو،اااان 
لمن قة الخليج اطسبوع القادمح وجا نعمان قورتولموش نا م ر يس الوزرا  التركي تحذيرا مب نا أي ا 

ن النتيجة   يمكن التنبؤ بةا. ل  اةمارات العربية المتحدة قا ال  ن الصرا ات تولد صرا ات   وا 
سيستمع سيادة الر يس لمواقاف اط اراف.. و لا  المملكاة العربياة “وقال قورتولموش من خالل مترجم 

بندا وأن تعيد النةر فيةا. أما ق ر فيجم أن تنتةج  13السعودية أن تتخل   ن الخ ة التي تت من 
التفااوض وقاد تكاون تركياا وساي ا أو فاي و اع  موقفا  يجابياا مان شاقنا أن يفاتح ال ريا  أماام مراحال

 ”.مقرم لآلرا 
ن أردو،اان سايحاول المساا دة فاي  وقال قورتولموش  ناا يعتقاد أن اطزماة ليسات  صاية  لا  الحال وا 

 تسويتةا.
 لا  اةماارات أن تباد  موقفاا لصاالح الساالم والتساوية وهاذا مان مصالحتةا أي اا وا   فكال “وأ اف 

 ”.م أحد كيف تكون النتيجةصراع يلد صرا ا و  يعل
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وقال نا م ر يس الوزرا  التركي أي ا  ن بالده ليس لديةا خ   ة،ال  قا دتةا العسكرية في ق ار 
حياث وصالت دفعاة جديادة مان القاوات التركياة ياوم اطربعاا  م ايفا أنةاا   تساتةدف أحادا مان جيااران 

 ق ر.
 20/7/2017القدس العربي، لندن، 

 

 فنا وقف دعم قطر لإلرهاب وتمويلههللا بن زايد: هد عبد .76
أكد  بد هللا بن زايد ال نةيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خالل مباحثاتا مع ميخا يل جانيليدز ح 
وزير خارجية جمةورية جورجياح أن اةجرا ات التي اتخذناها مع المملكة العربية السعودية وجمةورياة 

 اارح بساابم د مةااا المتواصاال طفااراد وجما ااات مت رفااة مصاار العربيااة ومملكااة البحاارين  ااد دولااة ق
 تةدد أمن واستقرار المن قة.

ساعينا للتوصال  لا  حال سياساي ي اع حادا  لتمويال الجما اات اةرهابياة والتادخل فاي الشااؤون "وقاال: 
 ."الداخلية لدول الجوار والتحريض اة المي  ل  الت رف

  20/7/2017الخليج، الشارقة، 

 

 : آن األوان كي تحسم الدوحة خيارها بشكل نهائياعدمتق جنرال أمريكي .77
قاال جناارال أمريكاي متقا اد  ن ق اار حاولات لوقاات  ويال اةفاالت ماان سياساة ا زدواجي ااة : ،وكاا ت 

التي اتبعتةاح معتبرا  أنا ان اطوان كي تحسم الدوحة خيارها بشكل نةا يح بعادما ساعت  لا  ا نخارا  
 في معسكرين معا .
كونااوا ح القا ااد الرابااع والثالثااون لقااوات مشاااة البحريااة اطمريكي ااة ،المااارينز  بااين  ااامي وأشااار جااايمس 

اطمريكايح  لا  أناا مناذ هجماات الحااد   "ريال كليار ديفانس"ح في مقال كتباا فاي موقاع 2010و 2006
 أيلولح سمحت ق ر ببنا  منشقتين أمريكيتين أساسيتين وهما قا دة العديدح ومقرات شر من سبتمبر/

القيااااادة المركزيااااةح بحيااااث خصصاااات أكثاااار ماااان مليااااار دو ر لةااااذين المشاااارو ين. وهااااي تنفاااا  أي ااااا  
الملياارات لشاارا  المعاادات العسااكرية اطمريكيااةح مااع  لباات أخاار  مسااتقبلية بالملياااراتح لكاان فااي نفااس 

نارال ح كماا يكتام الج"الذين تعة دوا بخوض حرم لم ة  اام  اد  الكف اار"الوقتح تد م ق ر المت رفين 
 المتقا د.

 20/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 قطر تعلن وصول الدفعة األولى لطائرات التدريب الباكستانية "سوبر موشاك" .78
أ لنت وزارة الدفاع الق ريةح يوم اطربعاا ح وصاول أول دفعاة مان  اا رات : اطنا ول-أحمد المصر 

ن المقارر أن تساتخدم ال اا رة الجديادة فاي وم التدريم الخفيفة الباكستانية "سوبر موشاك"  ل  الدوحة.
 تدريم ال يارين المقاتلين بالكلية الجوية في ق ر.

 19/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 في إطار مناورات عسكرية مشتركة استكمال نقل وحدة مدفعية تركية إلى قطرمصادر تركية:  .79
 نصار ا  لا   28ل وحدة مدفعياة مكوناة مان أ لنت مصادر في وزارة الدفاع التركيةح استكمال نق: أنقرة

 ق ر في   ار مناورات  سكرية مشتركة.
 نصااار ا اساااتكملت  28وقالااات المصاااادرح ل نا اااول الياااوم اطربعاااا ح  ن وحااادة مدفعياااة تركياااة ت ااام 

 انتقالةا من تركيا  ل  اطرا ي الق رية.
 19/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 عد األميركية في سوريةتركيا تكشف معلومات عن القوا .81

في تصعيد جديد للتوتر في العالقات بين أنقرة وواشن ن بسبم د م اطخيرة المقاتلين اطكراد : لندن
قوا د أميركية في اطرا ي  10التركية الحكومية  ن مواقع  "اطنا ول"في سوريةح كشفت وكالة 

 السورية.
ح بتوسيع وجودها 2015تستمرح منذ  ام  وقالت الوكالةح في تقرير خاص  ن القوات اطميركية

ح الذ  يشمل في هيكلا العسكر  "قوات سورية الديموقرا ية"العسكر  في المنا   الخا عة لتحالف 
 الكرديةح في الشمال السور . "وحدات حماية الشعم"اطساسي 

ميالن أن الو يات المتحدة أقامت قا دتين جويتينح اطول  في من قة ر  "اطنا ول"وأو حت 
ح والثانية في بلدة 2015بمحافةة الحسكة شمال ،ربي البالد في تشرين اطول ،أكتوبر  من  ام 

 خرام  ش  جنوم ،ربي مدينة  ين العرم ،كوباني  في محافةة حلم شمال البالد.
وأشارت الوكالة  ل  أن القا دة في رميالن كبيرة بمقدار كاف  ستقبال  ا رات شحنح فيما   

 القا دة في خرام  ش     لةبو  المروحيات العسكرية.تستخدم 
كما أو حت أن قا دة رميالن تعتبر نق ة مةمة يتم  برها  يصال المسا دات العسكرية للقوات 

 الكردية في سوريةح فيما يقتي جز ها ااخر  بر الحدود السورية العراقية.
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مثل هذه القوا د الميدانية يتم دا ما   خفاؤها وأشارت الوكالة التركية الحكومية في هذا السيا   ل  أن 
 بصورة جيدة طسبام أمنيةح ما يصعم تحديد مواقع وجودها.

 قوا د الشمال
وا  افة  ل  القوا د المماثلةح تستخدم القوات اطميركية أي ا  كمراكز للقيادة كال  من المباني السكنية 

 تنقلة.والمصانع الم "قوات سورية الديموقرا ية"ومعسكرات 
في تقريرها  ل  أن القوات اطميركيةح وب رض  مان أمن هذه المواقع العسكريةح  "اطنا ول"ولفتت 

 ."اطرا ي المحةورة"تعلن في محي ةا ما يسم  با 
ح وف  معلومات الوكالةح  سكريين معنيين 8وتحت ن هذه المواقع العسكريةح التي يبلط  ددها 

مدفعي للقوات اطميركيةح و با  مسؤولين  ن تدريم الكوادر بتنسي   مليات القصف الجو  وال
العسكرية الكرديةح و با  مختصين في تخ ي  العملياتح وكذلك وحدات  سكرية للمشاركة في 

 أ مال قتالية مكثفة.
أما المعدات العسكريةح التي تم نشرها في هذه المواقعح فتشمل ب اريات مدفعية ذات قدرات  الية 

ةح ومنةومات لراجمات الصواريرح والمعدات المتنقلة لتنفيذ  مليات ا ست الع و ربات  ل  المناور 
 للقيام بدوريات و مان أمن هذه المراكز. "Stryker"مصفحة مثل مدر ات 

 الحسكة
 مواقع  سكرية أميركية قد ُأقيم ت في أرا ي محافةة الحسكة. 3وأو حت الوكالة أن 

ةا أقيم في بلدة تل بيدر شمال المحافةة ويحت ن م ة من  ناصر  ل  أن أحدث "اطنا ول"وأشارت 
. وأنشئ الموقع الثاني في من قة "دا ش"القوات الخاصة اطميركية تم نشرهم في   ار محاربة تنةيم 

مقاتال  من القوات الخاصة اطميركية بةدف د م  مليات  150الشداد  جنوم الحسكةح وفيا نحو 
. أما الموقع الثالث فيقع في من قة تل تامر الزرا ية  ل  "دا ش" د  "يةقوات سورية الديموقرا "

الحدود السورية التركيةح ويعمل فيا  دد ،ير محدد من  سكريي التحالف الدولي المناهض لا 
 والذ  تقوده الو يات المتحدة. "دا ش"

 منبج
قوات "بعد أن انتز ت  2016 ام  كما أقامت الو يات المتحدة مركزين لقيادة العمليات في مدينة منبج

 ."دا ش"السي رة  ليةا من تنةيم  "سورية الديموقرا ية
أن هذا المركز قد يستخدم  "اطنا ول"قرم المدينةح وتعتبر  "دادات"الموقع اطول يقع في بلدة  ين 

بد م ح التي تحة  "الجيش السور  الحر"من قبل القوات الخاصة اطميركية لمراقبة تحركات فصا ل 
 من القوات التركية.
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قوات "ويقع مركز القيادة الثاني في بلدة أثريا ويستخدم من قبل الو يات المتحدة ل مان أمن  ناصر 
 ."الجيش السور  الحر"أمام  "سورية الديموقرا ية

 الرقة
 وجود موقعين  سكريين أميركيين في أرا ي محافةة الرقة الشمالية. "اطنا ول"كما ذكرت 

العسكرية اطول  تقع في تل مستانور جنوبي  ين العرم وتحت نح ف ال   ن  ناصر من  النق ة
 القوات الخاصة اطميركيةح مقاتلين من نةيرتةا الفرنسية.

قوات سورية "ويوجد الموقع العسكر  الثاني في مدينة  ين  يس  شمالي الرقةح والتي تسي ر  ليةا 
 نصرا  من  75 سكر  أميركي و 200لة التركية الحكوميةح ح ويعمل فيةاح وف  الوكا"الديموقرا ية

 القوات الفرنسية.
 صرين

كما أقامت القوات اطميركية موقعا   سكريا  كبيرا  في مدينة صرين شمال ،ربي مدينة  ين العرم في 
 محافةة حلم ويتم استخدامةا  ستقبال  ا رات الشحن العسكرية.

وقع تتم  بره  مليات توريد اطسلحة والمعدات العسكرية لمقاتلي  ل  أن هذا الم "اطنا ول"وأشارت 
 ."قوات سورية الديموقرا ية"

 "دا ش"كما تستخدم القوات اطميركية هذا الموقع مركزا  للتواصل بين قوات التحالف الدولي  د 
 ولتخريم ا تصا ت بين مسلحي التنةيم.

الحكومية التركية في خ وة تعتبر  شارة جديدة  ل   ويتم نشر هذه المعلومات السرية من قبل الوكالة
استيا  السل ات التركية من السياسات اطميركية في سوريةح   سيما ا تمادها في القتال  د 

  ل  القوات الكردية في البالد. "دا ش"
 20/7/2017الحياة، لندن، 

 
 المربع اإلسرائيلي والدوائر الفلسطينية .81

فايز أبو شمالة د.  
اطقص  ليست مصيرية بالنسبة لمستقبل القدسح بل نتا ج معركة اطقص  ستقرر مستقبل  معركة

الق ية الفلس ينية برمتةاح لذلك تر  الصلف اةسرا يليح والتشبث بزدخال المصلين  بر البوابات 
 اةلكترونيةح وتر  العناد الفلس ينيح واةصرار  ل   دم الخ وع للقرار اةسرا يلي.

ع نتنياهو خ وة تةز شخصيتاح وتؤثر  ل  ا تالفا الحكوميح أم ستنكسر  رادة الشعم فةل سيتراج
 الفلس يني أمام ال  رسة اةسرا يليةح وصلف المت رفين اليةود؟
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حت  اللحةة   مؤشر  ل  انكسار اةرادة الفلس ينيةح و سيما بعد أن ا تلفت الجماهير العربية 
دينة القدسح قيادة ميدانية لةا قرارها المستقلح واتخذت  ل  خلف قيادة سياسية جديدةح مركزها م

  اتقةا التصد  للصةاينةح و دم ا نصياع ل وامر اةسرا يلية.
وحت  اللحةة لم يةةر اليمين اةسرا يلي أ  تراجع أو انكسارح بل زاد المت رفون الصةاينة من 

اليوم نفسا الذ  صادقت فيا الكنسيت ،يةم وصلفةم حين فتحوا باحات المسجد اطقص  لليةودح في 
 ل  مشروع قانون أساس القدسح والذ  يق ي بقن القدس هي "العاصمة اطبدية للشعم اليةود  

 80ودولة ، سرا يل  و  يمكن ط  جسم أن يتخل   ن القدس كعاصمة لا، سرا يل     بق،لبية 
   وا بالكنيست".

را يلي ، م الشارع العربيح وأن تحرص  ل  تةد ة كان اطجدر أن تمتص قيادة ا حتالل اةس
الساحة الفلس ينيةح كما حدث قبل  امح حين منع نتانياهو أ  ا  الكنيست والوزرا  من زيارة 

 اطقص ح حرصا   ل   دم التصعيدح والحفاة  ل  و ع "ستاتسكو" الذ  يحبذه قادة العرم.
 

 قة على قرار أساس القدس؟فما الذي جرى؟ ولماذا تجرأت الكنيست على المصاد
لقد دأبت اطجةزة اطمنية اةسرا يلية  ل  قرا ة الواقع الفلس يني بشكل جيدح وتقديم التقارير للمستو  
السياسيح ليتخذ القرار  ل   و  المعلومةح ومن المؤكد أن تقارير اطجةزة اطمنية اةسرا يلية بشقن 

 ا يلي والدوا ر الفلس ينية.المسجد اطقص  قد ا تمدت  ل  المربع اةسر 
 

 فما هو المربع اإلسرائيلي؟
منذ سنوات خلتح والسل ة الفلس ينية تبد  حرصةا  ل   دم ا نجرار  ل  المربع اةسرا يليح حت  
في أصعم اللحةات التي ا،تصم فيةا الصةاينة المستو نون أرض ال فة ال ربيةح فقد حرصت 

 ل  المربع اةسرا يليح وقد حدث ذلك حين أقامت ، سرا يل   السل ة  ل  التةد ةح و دم ا نجرار
 شرات الحواجز اطمنيةح وشقت  شرات ال ر  ا لتفافيةح فقد  البت السل ة من الشعم الفلس يني 
بالحفاة  ل  التةد ةح و دم ا نجرار  ل  المربع اةسرا يليح حت  حين أحر  المستو نون اليةود 

المستو نون بح  ال فل أبو خ ير في القدسح ويحدث ذلك مع كل   ا لة دوابشةح وحين أجرم
اقتحام لمدن ال فة ال ربيةح وبعد كل تصفية بدم باردح لقد حرصت السل ة  ل  التةد ةح و دم 

يوما  من الحرم  ل  ،زةح وحرصت السل ة  ل   51ا نجرار  ل  المربع اةسرا يلي  ل  مدار 
 يوما  من   رام اطسر  المفتوح  ن ال عام. 41 يلي  ل  مدار  دم ا نجرار  ل  المربع اةسرا
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اطجةزة اطمنية اةسرا يلية تدرك جيدا  أن حرص السل ة  ل  التةد ةح و دم ا نجرار  ل  المربع 
نما يخدم الدوا ر الفلس ينية التي تنتفع  اةسرا يلي   يخدم الق ية الفلس ينية كما تد ي السل ةح وا 

 وتت رر مع المواجةةح وهذه الدوا ر الفلس ينية هي:من التةد ةح 
ح وأول ك هم أول المت ررين من اقتحام الفلس ينيين لحاجز الوهمح VIPأو  : دا رة أصحام ب اقات 

 واختراقةم المربع اطمني اةسرا يلي.
، سرا يل ح و دم ثانيا : دا رة الفسادح وهذه الدا رة من أهم الدوا ر التي ت    باتجاه الحفاة  ل  أمن 

ا نجرار  ل  المربع اةسرا يلي الذ  سي ع  ناصر هذه الدا رة بين نارينح نار المخابرات 
 اةسرا يلية التي ستف حةمح ونار الشعم الذ  سيةتك سترهم..

ثالثا : دا رة ا نتفاع وا رتزا  المالي من خالل العالقة التجارية مع اةسرا يليينح لقد نمت في مدن 
فة ال ربية  صابات المكاسم الماليةح والمنتفعين اقتصاديا ح والذين يدركون أن أ  انفجار ال 

 ل و اع اطمنية سي يح بزمبرا ورية المال الذ  جمعوه.
رابعا : دا رة ا رتزا  من المستو نين والمستو ناتح دا رة التربح اليومي من وصول أكثر من م ة 

ن بتعمير المستو ناتح والبنا  فيةاح وتش يل مصانعةاح وخمسين ألف  امل فلس يني  يقومو 
وتحسين  نتاجةاح وتثبيت أركانةاح بما في ذلك تنةيف شوارع المستو ناتح وجمع حفاةات 

 ،البمبرز   ن مؤخرة أ فال المستو نين اليةود.
الحرص   ن حرص قيادة السل ة الفلس ينية  ل  سالمة الدوا ر الفلس ينية انفة الذكر ليفرض  ليةا

الدا م  ل   دم ا نجرار  ل  المربع اةسرا يليح وهذا ما تم تجاوزه في اطيام اطخيرةح حين أفرز 
الشعم الفلس يني قيادتا الميدانية من شوارع القدس الملتةبةح قيادة   تةام اقتحام المربع اطمني 

اح وتعديل قراراتاح و سيما مع اةسرا يليح وهذا ما سيجبر نتانياهو  ل  ا نكسارح ومراجعة حسابات
انتشار لةيم انتفا ة القدس واطقص   ل  كل مدن ال فة ال ربية وق اع ،زةح وما لذلك من تقثير 

  يجابي  ل  اطمة العربية واةسالمية.
 19/7/2017، فلسطين أون الين

 
 حول المسجد األقصى؟ اإللكترونيةما هو مصير البوابات  .82

 رأفت مرة
ل الصةيوني الةجوم الذ  نفذه ثالثي  ا لة جبارين اطب ال قرم المسجد اطقص  است ل ا حتال

المبارك لينفذ خ وات جديدة لبس  سيادة ا حتالل  ل  المسجد وتسريع  ملية التحكم والسي رة 
 والسعي لتةويده.
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 ياتةا كان ا حتالل يتوقع أن تمر ق ية البوابات اةلكترونية بةدو  بسبم أجوا  العملية وتدا 
 والصمت الدولي وتوا ؤ جةات  ربية و جز السل ة الفلس ينية. 

 الرد المقدسي والفلس يني  ل  ا حتالل كان قويا ومتماسكا وشامال.
وقف أهل القدس وكل الفلس ينيين في موقف موحد رافض لإلجرا اتح ورافض للعبور  ل  المسجد 

 من خاللةا.
 ف وا ا نصياع.وا تصم الفلس ينيون أمام البوابات ور 

وا تصم الفلس ينيون في الداخل والخار  وسارت المسيرات في  دة منا  ح وصدرت مواقف 
 سياسية قوية من حركة حماس وباقي الفصا ل واطجنحة العسكرية.

ل    ال  أ مال مواجةة مع ا حتاللح  وأدت هذه المواقف  ل   شعال ثورة ، م فلس ينيةح وا 
ل  استعادة أجوا  انت  فا ة القدس.وا 

فةم ا حتالل أن الفلس ينيين أدركوا المعادلة: أن القبول بالبوابات اةلكترونية هو تسليم بالسيادة 
 اةسرا يلية  ل  المسجد اطقص .

 هنا سر المعركة.
 نحن أمام نصر أو هزيمة.

 سجد.البوابات اةلكترونية ليست للتفتيش أبدا بقدر ما هي لتثبيت التحكم اةسرا يلي بالم
 رد فعل الفلس ينيين  ل   جرا ات ا حتالل كان سياسيا وا  الميا ومقاوما.

 وأصبحت الكرة اان في ملعم ا حتالل.
تموز / يوليو هو يوم ، م  21لن ينصاع الفلس ينيون لقرارات حكومة نتنياهوح و،دا الجمعة 

 حتالل  ل   ل ا  قراراتا فلس يني نتمن  أن تن م  ليا الشعوم العربية واةسالمية حت  يجبر ا
 والعودة  ل  الةروف السابقة.

 20/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إسرائيل اختبرت العرب والفلسطينيون يحمون األقصى! .83
 ماجد أبو دياك
في الوقت الذ  ي ر  فيا العرم في خالفاتةم ويتسابقون ةر ا  سيد البيت اطبيض ب ر اطموال 

ة اةرهامح ويحاصرون ق ر التي دافعت  ن المقاومة واحت نت قيادات من لا تحت حجة مواجة
الثورات العربية التي  اردها نةام السيسي واطنةمة المتآمرة معاح سار ت  سرا يل بز،ال  المسجد 
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وكذلك  ،ال  القدس القديمة     ل  ساكنيةا  1969اطقص  ومنع الصالة فيا طول مرة منذ العام 
 ن الةوية الصادرة  ن ا حتالل.الذين يحملو 

تحججت  سرا يل هذه المرة بعملية فدا ية جرت أمام بام اطسبا  المؤد  للمسجد اطقص  لتقوم 
بفعلتةا هذهح ولكنةا في الحقيقة كانت تختبر ردود اطنةمة العربية  ل  هذه الخ وة التصعيدية 

وربما تمةد لةدم المسجد مستقبال وبنا   الجديدة التي تشكل مدخال لتقسيم اطقص  زمانيا ومكانيا
 .1967الةيكل المز وم مكاناح كحلم يةود  لم ي م  ن أنةار العدو منذ احتالل المدينة  ام 

 
 تطبيع وتحالف مع االحتالل

است لت  سرا يل هذه الفرصة وهي تعلم أن اط رام مش ولون بحصار ق رح واطهم من ذلك أن 
يحاول كسم ودها في التصد  ةيران وتنةيم الدولة وا تبارها بع ةم بات يستع ف  سرا يل و 

مدخال للحصول  ل  د م أميركي لتثبيت خالفة أمرا  وملوك في الحكم مقابل    ا ةا و ودا 
بت بيع العالقات بزنجاز تسوية معةا و ل  مقاسةا بحيث يشمل ذلك ت بيع العالقات حت  قبل حل 

م اةقليمي الذ  يناد  با ر يس الوزرا  اةسرا يلي بنيامين الق ية الفلس ينية وف  تصور السال
 نتنياهو.

وفي اخر تصريحاتا بةذا الشقنح ا تبر نتنياهو أن الت بيع أو دفع العالقات مع العالم العربي أو ح 
ا بيننا وبين الفلس ينيين"ح مؤكدا أن  يمكن أن "يسا دنا في دفع السالم اطكثر و يا واستقرار ا ود م 

عالقات مع العرم في مرحلة تحول جذر . وأ اف أن "هذه الدول ،العربية  باتت تدرك أن ال
يران اللذين   سرا يل ليست  دوا لةاح بل حليف وسند هام في وجا التيار اةسالمي المت رفح وا 

 يةددان الجميعح  ل  حد تعبيره.
ل   دانة الخ وة اةسرا يلية في وهكذاح وباستثنا  ق ر والكويت وتركياح لم تتجرأ أ  دولة  ربية  

القدس ولم نسمع تنديدا من جامعة الدول العربية ومنةمة العالم اةسالمي و  من هي ة كبار العلما  
في السعودية و  من مفتيةا الذين شنوا هجوما ساحقا  ل  ق ر بعد حصارها استجابة لتعليمات "ولي 

 اطمر".
بعد الت ورات اطخيرة في مواقف الدول العربية نبحث  ن ووصل الحال بةذه اطمة أننا أصبحنا 

 اةدانة لمواقف ا حتالل فال نجدهاح بعد أن كنا نعتبر أن ا كتفا  باةدانة هو تخاذل تجاه فلس ين.
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 ال رادع للعدو
ويشجع هذا ا نح ا  العدو  ل  ا ستمرار في خ وات تةويد القدس دون أن يخاف من الردود 

 العربية.
في نفس يوم  ،ال  المسجد اطقص ح صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في  سرا يل  ل  مشروع ف

قانون أساس "القدس الموحدة" الذ  يمنع التنازل  ن القدس الشرقية. وينص المشروع الذ  قدما 
الوزيران  ن حزم البيت اليةود  نفتالي بينيت وشولي معلم  ل  أن أ  مفاو ات  ل  تقسيم 

  و كنيست  80دس وا نسحام من ش رها الشرقي ستكون منو ة بتصدي  ،البية تصل  ل  الق
 .120من أصل 

وقال بينت  بر حسابا في تويتر بعد تصدي  اللجنة الوزارية  ل  مشروع القانون  ن  قرار القانون 
ا   ندما أراد  يةود باراك ،ر يس الوزر  2000سيمنع الوصول  ل  الو ع الذ  كان في  ام 

اةسرا يلي اطسب   تسليم المسجد اطقص  وثالثة أرباع البلدة القديمة في القدس للر يس الفلس يني 
 الراحل ياسر  رفات!

ور،م أن مشروع القانون سيحال للتصويت  ليا أمام الةي ة العامة للكنيست بالقرا ات التمةيدية 
  أن العبرة في المو وع هي أنا لم يعد اطول  والثانية والثالثة حت  يصبح نافذا بشكل نةا يح  

هناك موانع   دولية و   ربية  ستيال  العدو الكامل  ل  القدس وبات التعويل الوحيد  ل  الردود 
 الشعبية الفلس ينية  ل  مثل هذه الخ وات!

 
 راية المقاومة صامدة

فكانت انتفا ة اطقص   وقد واجا الفلس ينيون في الساب  ا تدا ات العدو  ل  المسجد اطقص ح
 ثر اقتحام ر يس الوزرا  اةسرا يلي انذاك ارييل شارون ل قص ح كما جا ت انتفا ة  2000 ام 

 و  تزال ردا  ل   جرا ات التةويد والمصادرة اةسرا يلية في المدينة المحتلة.  2015القدس 
واطقص  وبمواجةة  ويشير ذلك  ل  أن الشعم الفلس يني   زال متمسكا بحقا في القدس

ا  تدا ات اةسرا يلية بحقةما بصرف النةر  ن هزالة الموقف العربي والفلس يني الرسمي. وفيما 
تتزايد د وات اليمين اةسرا يلي المت رف لبنا  الةيكل مكان اطقص ح فزن الشعم الفلس يني يثبت 

افة الوسا ل المتاحة. اطمر الذ   ل  الدوام بذل ال الي والنفيس لمنع هذا المخ   والتصد  لا بك
 يعني أن الصراع  ل  اطقص  والقدس سيةل مستمرا دون توقف.
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لقد انكشف ال عف والتخاذل الرسمي العربي والفلس ينيح ولكن الموقف الشعبي العربي و ل  
ة اطخص داخل فلس ين   يزال متحفزا ومتيقةا لم تثنيا مفاو ات السالم التي تلةث ورا ها السل 

 الفلس ينية بد م  ربي.
وفي الموقف اطخير ات ح حجم التخاذل العربيح حيث بررت اطنةمة ما تقوم با بالموقف 
الفلس يني الرسمي الممثل للفلس ينيين متجاهلة أنةا هي التي ت     ل  القيادة الفلس ينية لتسوية 

ل حد تةديد القيادة الق ية بثمن بخس لتمرير ت بيع هذه اطنةمة مع  سرا يلح وبشكل وص
باستبدالةا  ن لم تمرر مشروع الت بيع العربيح ومتجاهلة كذلك أنةا هي التي تعم  ا نقسام 

 الفلس يني برف ةا مشاركة حماس في القرار السياسي الفلس يني واتةامةا باةرهام خدمة للعدو!
شكل يفقد التعويل  ليا وهكذا أ ح  سقف الموقفين العربي والفلس يني الرسمي في انحدار دا م ب

زمام  1987أ  معن . ولكن الفلس ينيين لم يعولوا أبدا  ل  هذا الموقفح فقخذوا منذ انتفا ة 
المبادرة بقيديةم لمقاومة ا حتالل و ملية التةويد اةسرا يلية للقدس واطقص ح واستمروا بذلك 

لةم وهو ما سيجعلةم الحصن المنيع  جماهيريا وبالمقاومة العنيفة ،ير ابةين بخذ ن المحي  العربي
أمام مخ  ات العدوح ويساهمون بصمودهم في كشف  ورات اطنةمة التي ت بع مع العدو وتتةم 

 قواهم الحية باةرهام أو حت  تتخاذل  ن نصرتةم.
ذا كانت القدس هي الصخرة التي ستتح م  ندها مخ  ات العدوح فزن صمود الفلس ينيين  وا 

مة العربية المتخاذلةح وسيةلون مركز اةشعاع ة ادة ثورات المحي  العربي سيعجل بف ح اطنة
 التي تم التآمر  ليةا.

 19/7/2017، "21موقع "عربي 
 

 قلق إسرائيلي من األزمة الخليجية .84
 صالح النعامي
يبدو أنا حت   سرا يل باتت تعيد تقييم رهاناتةا اطولية  ل  اطزمة الخليجيةح وتختبر من جديد 

وراتةا بشقن انعكاساتةا  ل  خري ة مصالحةا المختلفة. ويتبين أن الدوا ر اةسرا يلية لم تعد تث  تص
بقدرة الدول التي تحاصر ق ر  ل   دارة اطزمة الحاليةح  ل  درجة أن التقديرات السا دة في تل أبيم 

هذه اطزمةح جاهرت حاليا تكاد ُتجمع  ل  التحذير من أن تف ي  ل  نتا ج  كسية. فعندما تفجرت 
تل أبيم برهانةا  ل  أن تسةم في تحسين مكانتةا اةقليميةح وت وير قدرتةا  ل  مواجةة المخا ر 
ا ستراتيجية التي تتةد دهاح وتوسيع وتعمي  مةاهر التعاون مع الدول العربيةح و  سيما التي قادت 

ا حتفا  اةسرا يلي باطزمة الخليجية المقا عة  د ق رح وصو   ل  الت بيع الكامل معةا. وقد بلط 
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أن الحماس استبد بوزير الحرمح أفي دور ليبرمانح فقخذ يحاجج بقن م الم دول الحصار تمثل 
 مستو   من المصالح المشتركةح تؤسس لتعاون استراتيجي مع دول الحصار. 
الخليجية تزيد من فرص وقد تبلورت قنا اٌت لد  محافل التقدير ا ستراتيجي في تل أبيم أن اطزمة 

تكريس سياقاتٍّ قد تمنح  سرا يل مزيدا  من اطدواتح لتوةيفةا في محاصرة المقاومة الفلس ينية في 
ق اع ،زة. وقد بدا ا ستخفاف اةسرا يلي بقيادات الدول التي تحاصر ق رح  ل  درجة مجاهرة 

هذه الدول  ل  است الل ثقلةا بعض محافل التقدير ا ستراتيجي في تل أبيم بالد وة  ل  توجيا 
المالي في  ،را  المقاومة بوقف  جرا اتةا لتعزيز قوتةا العسكرية  وهو الةدف الذ  لم تتمك ن 
 سرا يل من تحقيقا  بر ثالث حرومح وحصار شديد. فلم يترد د مركز أبحاث اطمن القومي 

زمة الخليجيةح وال لم من دولة اةسرا يلي في حث دوا ر صنع القرار في تل أبيم  ل  است الل اط
اةمارات تحديدا أن تعرض  ل  حركة المقاومة اةسالمية ،حماس ح من خالل القياد  المفصول 
من حركة فتحح محمد دحالنح أن تتول  تنفيذ مشاريع   ادة اة مار في ق اع ،زةح بدل ق رح 

  . 950ة مبا   الح  دد بشر  موافقة الحركة  ل  "وقف مةاهر تعاةم قوتةا العسكرية" ،مجل
لكن مع تواصل اطزمة الخليجيةح و دم وجود مؤشراتٍّ  ل  قرم انتةا ةاح ةةرت مؤشراٌت وا حة 
 ل  تراجع مستو  الرهانات اةسرا يلية  ل   وا د هذه اطزمةح وتعاةمت التحذيرات من أن تستحيل 

ت التي تصدر  ن مراكز بعض الفرص التي أسفرت  نةا  ل  مخا ر. فتكاد تجمع كل اطدبيا
البحث ووسا ل اة الم اةسرا يلية حاليا  ل  التحذير من مخا ر  سةام اطزمة الخليجية في تعزيز 
مكانة  يران اةقليميةح  و ا  ن   عافةا. وحسم هذه اطدبياتح ستعق د   الة أمد اطزمة البي ة 

ل  حدوث تقارم ق ر   يراني تركيح اةقليمية ةسرا يلح وتجعلةا أكثر خ راح طنةا قد تف ي  
يمكن أن يؤس س  ن ال  محور جديدح سيقلص من قدرة  سرا يل  ل  تحقي  مصالحةا. وحسم 
مركز أبحاث اطمن القومي ،اةسرا يلي ح فزن أحد تدا يات اطزمة الخليجية الخ يرة تتمثل في 

يزيد من تدهور البي ة اةقليمية   مكانية أن يسةم استمرارها في تفكك مجلس التعاون الخليجيح ما
للكيان الصةيونيح  ل  ا تبار أن  سرا يل أفادت من دور المجلسح بوصفا المنةومة اةقليمية 

 . ولما كانت  سرا يل تر  في دور 25/6العربية الوحيدة التي  ملت  د  يران ،موقع المركزح 
القومي"ح  ل  ا تبار أن تل أبيم توةف الو يات المتحدة الفا ل في المن قة أحد مرتكزات أمنةا "

هذا الدور في ردع القو  اةقليمية اطخر ح فزن بعض التقديرات الصةيونية تحذر من أن   الة أمد 
 اطزمة الخليجية سي عف مكانة واشن نح وسيقلص دورها في المن قةح بسبم تفر   صف "حلفا ةا". 

ا ستراتيجية أن  دارة الر يس اطميركيح دونالد ومما يثير  حبا  مركز بي ن السادات للدراسات 
تراممح بد  من أن ترمي بثقلةا ةنةا  اطزمة الحاليةح وبالتالي  مان استقرار المن قةح فزن كل ما 
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يعنيةا هو تقمين مزيد من العوا د المالية نتا  صفقات السالح مع دول المن قةح ما يوفر الةروف 
يمك نةا من تحقي  "أ ما ةا". ويحذر المركز من أناح في حال  ال أمد أمام  يران لتعزيز مكانتةا و 

اطزمة الخليجيةح واستمرت مةاهر الالمبا ة اطميركيةح وتعقدت اطو اع ا قتصادية لدول 
المن قةح و  سيما السعوديةح فزن  يران لن تكتفي بالتةام البحرينح بل وستتقاسم النفوذ والسي رة في 

  . 13/7مع روسيا ،موقع المركزح  الخليج العربي
وب ض النةر  ن واقعية هذه السيناريوهاتح فزنةا تشي بتراجع الرهانات اةسرا يلية  ل  مخرجات 
اطزمة الخليجية. وبخالف حسابات دول الحصارح فزن نخبا صةيونية وازنة باتت تر  أن أكبر خ ق 

الدقيقة بشقن قدرة ق ر  ل  الصمودح كما وقعت فيا دول الحصار تمثل تحديدا في تقديراتةا ،ير 
 يستنتج المستشر   يال زيسير. 

وهناك مصدر قل  اخر يمثل قاسما مشتركا لكل من تل أبيم وواشن نح بشقن تدا يات اطزمة 
الخليجيةح   يفصح  نا المسؤولون اطميركيون واةسرا يليةح ويتمثل في  دم الثقة بقدرة ولي العةد 

ن سلمانح  ل  اتخاذ قرارات "حكيمة". ويفصح السفير اطمريكي الساب  في تل السعود ح محمد ب
أبيمح دان شابيرو ،يعمل باحثا في مركز أبحاث اطمن القومي اةسرا يلي  بقن مكامن الخلل الكبيرة 
في  دارة الحرم  ل  اليمن لم تقلص فق  من مستو  الرهان اطميركي واةسرا يلي  ل  قدرة بن 

   دارة اطزمة مع ق رح بل  نةا جعلت واشن ن تحديدا  ازمة   ل   دم السماح لا سلمان  ل
باةقدام  ل  أية خ وةٍّ  د  يرانح يمكن أن تؤثر سلبا  ل  المصالح اطميركية واةسرا يلية. وفي 

 ح كتم شابيرو "في حال كان   بد من اةقدام  ل  مواجةة  يرانح 3/7مقال نشرتا صحيفة هآرتس ،
 ن قرار المواجةة يجم أن يتخذ في واشن ن وتل وأبيمح وليس في الرياض". فز

 والسؤال: هل لد  دول الحصار رد حقيقي  ل  مسو ،ات القل  اةسرا يلي؟
 20/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ليست كاميرات مقدسة .85

 يوسي بيلين
وحقيقة أنا تم تنفيذها  ل  نحن  ل  ح . الحادثة اةرهابية في الحرم كانت حادثة خ يرة جدا. 

أيد  موا نين  سرا يليين جعلتةا أكثر خ ورة وأشد. حقيقة أن الحديث يدور  ن  رم مسلمين من 
أم الفحم من جةةح و ن شر ة دروز من جةة أخر ح جعلت الحادثة حساسة جدا. فالشارع العربي 

التي تريد التنديد  "حداش"بين فيةا خالف  "القا مة المشتركة"في  سرا يل متردد ومشوش في رده. و
خال  باحات الحرم كان أمرا مبررا من الناحية اطمنيةح لكن   ادة  "بلد"وبين  التي ترفض ذلك. وا 
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الو ع  ل  ساب   ةده كان أمرا حيويا لمنع حدوث صدع مع الدول العربية التي توجد لنا اتفاقيات 
من اجل ت يير الو ع الراهنح بل لمنع  سالم معةا. جةاز كشف المعادن لم يتم و عا في الحرم

ادخال السالح  ل  الحرم. وهناك اجةزة كةذه موجودة اي ا  ل  مدخل حا   المبك . والةدف ليس 
 الحا  ال رر بالمسلمينح بل منع ا حداث اةرهابية.

فا  دا م اذا كنا مذنبين فزن الذنم ينبع من أننا لم نفعل ما كان يمكننا فعلا من اجل التوصل  ل  ات
مع الفلس ينيينح ومن  من ذلك حل مو وع القدس والبلدة القديمة. وبدل ذلك ف لنا توجيا 
ا نتقاد لل رف الفلس يني بسبم  دم وجود اتفا  ،الذ  لم يفعل كل ما في است ا تا اي ا من 

ثت في يوم اجل التوصل  ل  ا تفا  النةا ي . ولكن هذا   يفسر أو يبرر اط مال العنيفة التي حد
 الجمعة الما ي.

المشكلة ليست الشعور بقننا  ل  ح ح بل الحاجة  ل  التصرف بحذر وحكمة ومنع اند ع موجات 
اخر  من العنفح يكون سببةا ا ساسي بال أهمية ،الحادثة في ،زة  شية ا نتفا ة ا ول  أو 

  شية اند ع ا نتفا ة الثانية .الزيارة ا ستفزازية لر يس المعار ة في حينا اري يل شارون للحرم 
يجم  ل  اط،لبية في  سرا يل أن تدرك أنا في اوسا  ا قلية اةسالمية التي تعيش هنا يوجد 
كثيرون مقتنعون أن المؤسسة اةسرا يلية تريد اجرا  ت ييرات  ل  الو ع الراهن في الحرم. وهناك 

ويوجد في اليمين ،في الكنيست والحكومة   تحريض يعتبر أن كل ةاهرة هي اشارة  ل  ت يير كةذا.
من   يخفون نيتةم ت يير الو ع القا مح الذ  توجد فيا مركبات يصعم تفسيرهاح وتوجد اي ا أمور 

أ تقد أن الكثير من المسلمين يفةمون أن هدف جةاز كشف المعادن هو منع ادخال  ،ير  ادلة.
تكن موجودة هناك حت  يوم ا حد الما يح  السالح  ل  الحرمح لكن حقيقة أن هذه ا جةزة لم

أن توجا  سرا يل هو ت يير الو ع القا م.   يجم أن يكون  "ةثبات"تع ي للمت رفين أداة ممتازة 
المر  مؤرخا كبيرا من اجل معرفة  دد المواجةات العنيفة التي حدثت بين اليةود والمسلمين خالل 

 ك .الم ة سنة الما ية حول الحرم وحا   المب
قبل بد  الحرم العادلة  ل  جةاز كشف المعادن تجدر ازالتاح خاصة أن هذا الجةاز سيقوم 
بالفحص العشوا ي اثنا  ذهام المسلمين للصالة في الحرم. وسيتسبم بال    وا كتةاة  ل  
ا أبوام الحرم. ومن المحتمل أن تفسر ازالة هذه ا جةزة بعد و عةا  ل  أنةا خ وع  سرا يليح لكنن

لسنا ال رف ال عيف هناح ومن ا ف ل ا سراع والقيام بذلك من اجل منع المواجةة التي   حاجة 
 اليةاح وتحويل هذا الجةاز  ل  جز  من قداسة المكان.

 19/7/2017إسرائيل اليوم 
 20/7/2017، القدس العربي، لندن
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ل الق ايا التي يحق  فيةا هذه ا يام في الشر ةح فانا بالفعل  ذا نجح نتنياهو في الخرو  من ك
ساحر. من جةة اخر ح من المةم أن نتذكر بقنا   يوجد سحرة  يوجد ذارون للرماد في العيونح 
وفي هذه المرحلة أو تلكح تت ح الخد ة. وخد ة بيبي اخذة في ا ت اح هذه ا يام تماما. ا رف 

 خيل أنا يمكن منذ اان البد  باجمال  صر ملكية نتنياهو.اني استب  ا حداثح ولكن ي
ينب ي أن نبدأ بالخير. نتنياهو هو ز يم ذو قامة دولية. فةو شخص ذو قدرات مثيرة لالن باع. وقد 
استخدمةا كي يكتسم لا و سرا يل مكانة  الميةح مشكوك اذا كانت ستكون لةا في الجيل ما بعده. 

ر  لةا هذه المعرفة العميقة والنفوذ ،ير المسبو   ل  سياسة اليمين ليس في اسرا يل شخصيات اخ
في الو يات المتحدة. من ناحية اليمين ا ميركيح بيبي ليس ز يم دولة اخر يصل ال  واشن ن 

هو شخصية مركزية في فكرهم المحافة. بمعان   ديدة يفكرون  نا  –ليتلق  د ما ومسا دة 
 ليم استراتيجي ويديره وفقا ل ريقةم.كسناتور امريكي  سي ر  ل  اق

ا هم من هذا هو أن نتنياهو يتخذ خ ا محافةا  سبام  ديدة تبين بانا ذو وزن في الساحة 
العالمية.  ندما بدأ  ريقا كان يبدو مثل ديناصور اسرا يلي  ال  في ا يام ما قبل السالمة 

ماما. وخلي  الةجرة وا رهام ا سالمي السياسية. اما اليوم فةو يبدو م لعا  ل  اخر ا حداث ت
ال  جانم ا نخفاض الدراماتيكي في اسعار النف  في العالمح جعل مواقفا شعبية في نةر قسم كبير 
من السكانح قبل   شر سنوات فق  كان ينفر منةا ومقبولة في نةر معةم النخم السياسية في 

 ال رم.
ثنا ية تجد تعبيرها في  القاتةا الخارجية مع حلفا ةاح مع تتمتع دولة اسرا يل تحت نتنياهو بمكانة است

خصوم سابقين وحت  مع خصوم ةاهرا في الحا ر. الخصم ا ساس  سرا يلح الفلس ينيونح يجد 
نفسا في موقف  عف ،ير مسبو . حماس معزولة في ،زة وتراكم معار ة من الداخل ومن 

الدا مون في العالم يختفونح بيبي يمكنا ان يفعل  الخار ح السل ة الفلس ينية محافةة و،ير شعبيةح
 كما يشا .

هذه انجازات مثيرة جدا لالن باع. صحيح أن بعض مراهنات نتنياهو لم تنجح ،مثل الخ وة  د 
ا تفا  ا يراني طوباما ح ولكن صعود ترامم ش م الخوف من انتقام هيالر  كلينتون التي كان 

ها. من جةة اخر ح فان النجاحات الدبلوماسية تقتي سلوكا ،الف ا حي  منكرا في نةر 
وتذهم.المشاكل  ل  ا رض لم تحلح بل تتفاقم فق . والمشكلة ا ساس  ل  ا رض ليست التةديد  
ا مني. دولة اسرا يل ليست مةددة بتةديد حقيقي هذه  ا يامح وبالتقكيد ليس من جانم الفلس ينيين. 
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ن الفلس ينيينح با  داد والحياة " ل  ا رض". حت  لو لم المشكلة ا ساس تتعل  بمجرد كو 
تص دم اسرا يل باحتجاجات او بارهامح الحقيقة هي أنةا تصبح دولة فيةا جز  هام من الر ايا 
الذين يخ عون  مرتةا   يتمتعون بحقو  الموا نح وحت  حقو  ا نسان ا ساسية تع   لةم 

 موا مثل هذا النةام. فةو ليس ديمقرا ية.بالتقنين.   يةم كيف تريدون ان تس
ان تجاهل نتنياهو المسا ل المقلقة مثل ما هو ديمقرا ي وما هو ليس ديمقرا ياح وما هو المسموح 
وما هو الممنوع وجد تعبيره في كل المجا ت. فمن اجل ا جندة التي يعمل   ليةا بكفا ة  ةم  

الكثير  –نتنياهو  ن يق ع الكثير جدا من الزوايا  ،جعل ال م حقيقة ،ير قابلة للتراجع ح مستعد
جدا من الزوايا التي بقيت  القة في داخل الدا رة. وبشكل   مفر مناح فانا يعتمد  ل  حلفا ا من 
اليمين ا ستي انيح الحلفا  المخلصين لل مزات وا لتوا ات وا ستخفاف السميك والرقي  للديمقرا ية 

اهو يفةم بان سياستا تعزز خصوما السياسيين من اليمين. وهو ليس را يا باسم تلك ا جندة. نتني
 ن ذلك ولكن  ميقا في الداخل فانا  ليةم وليس  ل  مركز الليكود يعتمد حقا ،بما في ذلك  ند 

 الحاجة ان يةجروا احزابةم ويصوتوا لا .
با ،بيا ح وانا يفةم اكثر  وهذا ليس كل شي  بال بع. فاحتقار نتنياهو للقوا دح احساسا بانا محو 

سيكون  ل  ما يبدو في  الحا. افترض  –منةمح يعمل اف ل منةم ولةذا فانا يستح  حقوقا زا دة 
ان كل تحقي  بحد ذاتا كان سيمر كيفما اتف ح ولكن  ندما يكون ما يقتي بالقفز فان احدا ما 

 سيوقف التيار قريبا.
 19/7/2017، يديعوت أحرونوت
 20/7/2017 ،الغد، عّمان
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