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 يقرر إبقاء البوابات اإللكترونية في األقصى "الكابينت" .1
خر من ليل في وقت متأ قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )السياسي األمني(: رامي حيدر

 األقصى.المسجد الخميس الجمعة، عدم إزالة البوابات اإللكترونية من مداخل 
ساعات، نشر مكتب رئيس الحكومة بيانا ادعى أن  4وعلم أنه بعد مباحثات ليلية امتدت على 

"إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم المقدسي وحرية الوصول إلى األماكن 
 المقدسة".

أضاف البيان أن " المجلس الوزاري خول الشرطة اتخاذ أي قرار من أجل ضمان حرية الوصول و 
 إلى األماكن المقدسة من خالل الحفاظ على األمن والنظام العام".

 21/7/2017، 48عرب 
 

 الفلسطينية القضية على الخليجية األزمة تداعيات حول استراتيجيا   تقديرا   ينشر الزيتونة مركز .2
 تداعيات: "عنوان تحت استراتيجيا تقديرا بيروت، ومقره واالستشارات للدراسات الزيتونة كزمر  نشر

 القضية تمس الخليجية . وجاء في التقدير أن األزمة"الفلسطينية القضية على الخليجية األزمة
 من لقطر الحصار دول بمواقف مرتبطة أبعاد لوجود نظرا   مباشرة، وغير مباشرة بطرق  الفلسطينية
 ومواقفها الفلسطينية، والمقاومة السلمية، التسوية مسار من ومواقفها ،“السياسي اإلسالم”تنظيمات 

 .القطرية اإلعالمية والسياسات اإلعالم من مواقفها وكذلك إيران، من
 الوصول قبل الخليج دول مع عالقاتها تطبيع في األزمة من االستفادة في قوية إسرائيلية رغبة وثمة
 مواجهة وتر وعلى “اإلرهاب محاربة” وتر على اللعب وفي الفلسطينية؛ للقضية سلمية ةتسوي إلى

 وقوى  حماس نفوذ لتقليص إسرائيلي سعي مع الدول؛ لهذه طبيعي كشريك للظهور اإليراني النفوذ
 .األزمة استثمار في إيران على الطريق وقطع المقاومة،

 ألسباب مستبعدا   احتماال   قطر ضد   لحرب حصارال دول بشن المرتبط الكارثي السيناريو ويبدو
 في مقبولة تسويات إيجاد طريق عن للتحقق األقرب هو الديبلوماسي السيناريو يزال وما. عديدة
 لقوى  الخسائر بعض تحتمل قد والتي القطرية، التنازالت بعض ثمنها ويكون  األطراف، لهذه النهاية

 قوى  فعلى ولذلك. األزمة حل   في الغربي األمريكي لدورا تصاعد مع خصوصا   الفلسطينية، المقاومة
 ترتيب إعادة ومحاولة ،“اإلرهاب قوائم” على وضعها محاوالت إلفشال بوسعها ما تبذل أن المقاومة
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 األزمة؛ أطراف من أي لصالح حاسمة اصطفافات أي في الدخول تجنب مع لديها، القوة أوراق
 .العرب “اءاألشق  ” بين السياسي الحل إلى والدعوة

 20/7/2017رأي اليوم، لندن،  -القدس، القدس
 

 للتراجع عن إجراءاتها في األقصى "إسرائيل" بالتدخل لدى وتركيا المتحدةالواليات يطالب  عباس .3
 يةفلسرررطينالة السرررلطرئررريس ، أن 21/7/2017 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشررررت 

من كبيرر مستشراري الررئيس األمريكري ومبعوثره إلرى الشررق  هاتفيا   اال  محمود عباس، تلقى الليلة، اتص
األوسررط جاريررد كوشررنير، حيررل طالررب الرررئيس مررن اإلدارة األمريكيررة والرررئيس دونالررد ترامررب بالترردخل 

بالتراجع عن خطواتها في المسجد األقصرى المبرار ، وبمرا فيهرا إزالرة البوابرات  "إسرائيل"العاجل إللزام 
علرررى أن األمرررور فرري غايرررة الخطرررورة، وقررد تخرررر  عرررن السرريطرة إذا لرررم تقرررم عبرراس وشررردد  .اإللكترونيررة

وفري المسرجد األقصرى وعلرى بوابتره  ،بالتراجع عن إجراءاتهرا المتخرذة فري القردس بشركل عرام "إسرائيل"
فررري الوقرررت ذاتررره الحكومرررة اإلسررررائيلية مسرررمولية الترررداعيات المسرررتقبلية نتيجرررة  بشررركل خرررال، محمرررال  

 ات التي قامت بها في القدس.اإلجراء
المردير أن  ،محمرد يرونس ،القردس المحتلرة، نقال  عن مراسلها فري 21/7/2017 ،الحياة، لندنوأضافت 

ن األردن والسرررلطة إ قرررال العرررام لررردائرة األوقررراف فررري القررردس لرررر"الحياة" الشررري  عرررزام الخطيرررب التميمررري
واالتحررراد األوروبررري، ومرررع الررردول العربيرررة  الفلسرررطينية يجريررران اتصررراالت واسرررعة مرررع اإلدارة األمريكيرررة

واإلسرررالمية، ويطالبررران بالضرررغط علرررى الحكومرررة اإلسررررائيلية إلزالرررة بوابرررات الفحرررص اإللكترونيرررة التررري 
 وضعتها على باب الحرم القدسي الشريف.

وتلقى الرئيس عباس أمس اتصاال  من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الشأن. وقال بيان 
ن الرئاسرررة إن عبررراس طلرررب مرررن نظيرررره التركررري إجرررراء اتصررراالت مرررع الجرررانبين األمريكررري صرررادر عررر

بررررالتراجع عررررن إجراءاتهررررا الخطيرررررة فرررري القرررردس والمسررررجد األقصررررى.  "إسرررررائيل"واإلسرررررائيلي، ومطالبررررة 
 "إسرررائيل"وأضرراف أن الرئيسررين اتفقررا علررى مواصررلة المشرراورات وتنسرريق المواقررف بينهمررا حتررى تتراجررع 

 تها الخطيرة.عن إجراءا
 

 مزيد من الزيت على النار" بالقدس واألقصى "صب   يجري : ما الفلسطينية الحكومة .4
تصررر علرى تحرردي كافررة القرروانين، والشرررائع األمميررة،  "إسرررائيل""إن  الفلسررطينيةحكومررة القالرت  :رام هللا

واإلقليميرة التري تحقيرق إرادة السرالم الدوليرة،  إلرىوتضع جميع العوائرق أمرام أي جهرد سياسري، يهردف 
ل المتحرد  الرسرمي باسرم الحكومرة يوسرف المحمرود، فري ترتكز على تحقيق مبدأ حل الردولتين". وحم ر
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، الحكومة اإلسرائيلية المسمولية الكاملة عن استمرار التصعيد االستيطاني 20/7/2017 بيان، الخميس
العربيرررة المحتلرررة، وسرررائر  االحتاللررري الخطيرررر الرررذي يطرررال المسرررجد األقصرررى المبرررار ، ومدينرررة القررردس

عرررن بنررراء مسرررتوطنة جديررردة شرررمال شررررق مدينرررة القررردس،  اإلعرررالنوقرررال "إن  أنحررراء الضرررفة الغربيرررة.
 ومواصلة االعتداء على المسجد األقصى المبار ، يعني صب مزيد من الزيت على النار".

سرررائيلية المسررمولية وطالررب المحمررود العررالم بادانررة التصررعيد اإلسرررائيلي الخطيررر، وتحميررل الحكومررة اإل
تحمررل  إلررىكمررا دعررا األمتررين العربيررة واإلسررالمية  الكاملررة، والتحررر  الفرروري والعاجررل لوقررف التصررعيد.

 مسمولياتهما، تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى المبار .
 20/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 ستيطان وحصار القدسالسالم باال تقابل "إسرائيل"الحمد هللا:  .5

 رئرريس الرروزراء ، أنرام هللا، مررن 20/7/2017 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشرررت 
الردولتين، ويقضري  رامي الحمد هللا قال: "إسرائيل تقابل السالم باالستيطان الذي يردمر حرل   الفلسطيني

آالف الوحرردات االسررتيطانية خررالل  علررى أيررة فرصررة إلحيرراء العمليررة السررلمية، فقررد صررادقت علررى بنرراء
األشرهر القليلررة الماضررية، وتسررتمر فرري مخططاتهررا االسرتيطانية، ال سرريما الترري تحاصررر وتعررزل القرردس 

 عن محيطها، وتقضي على التواصل الجغرافي لدولة فلسطين".
 20/7/2017 خرالل اسرتقباله عضرو مجلرس النرواب اليابراني ايسراوا ايشريروا، الخمريس الحمد هللا،وشدد 

للتراجرع عرن هرذه الخطروات،  "إسررائيل"على ضرورة تردخل المجتمرع الردولي للضرغط علرى ، في رام هللا
 التي ستمدي في حال إصرار اإلسرائيليين عليها إلى تفجير األوضاع األمنية.

الحمرد ، أن محمرد يرونس ،القردس المحتلرة، نقرال  عرن مراسرلها فري 21/7/2017 ،الحياة، لندنوأضافت 
في رام هللا، سفراء دول االتحاد األوروبي لدى فلسرطين وممثليهرا. وقرال بيران صرادر  ،تقى أمسال ،هللا

ن رئررريس الررروزراء طالرررب دول االتحررراد األوروبررري برررر"اتخاذ خطررروات فوريرررة الفلسرررطينية إعرررن الحكومرررة 
ن وعاجلة للضغط علرى إسررائيل لوقرف انتهاكاتهرا بحرق الفلسرطينيين ومقدسراتهم"، كمرا "جردد تحرذيره مر

تدهور األوضاع األمنية نتيجة التصعيد اإلسرائيلي في القدس، خصوصا  إجراءاتها في تغيير الوضرع 
 القائم في المسجد األقصى، واالنتهاكات المستمرة بحق المقدسيين".

 
 اإللكترونيمن خالل الجدران والكاميرات وآالت الفحص  يأتيعريقات: األمن لن  .6

 أمين سر اللجنرة التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر ،صائب عريقات .قى دالت :محمد يونس -القدس المحتلة 
عرردد مررن ر سرراء  إلررىنائبررا ، إضررافة  30 وفرردا  برلمانيررا  أوروبيررا  مررن حرروض المتوسررط ضررم   الفلسررطينية،
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البعثات الديبلوماسية الغربية لدى فلسطين، ووفد من رجال الدين اليهود مرن أمريكرا، وأكرد لهرم وجروب 
شرررقي دولي إلبقراء الوضرع القررائم تاريخيرا  وقانونيرا  فرري المسرجد األقصرى، مررذكرا  برأن تردخل المجتمرع الرر

وأضررراف: "األمرررن والسرررالم  .1949القررردس مدينرررة محتلرررة تنطبرررق عليهرررا مواثيرررق جنيرررف األربعرررة لعرررام 
واالستقرار لن تتأتى عبر بناء الجدران وفرض الكاميرات واألجهزة اإللكترونية أو المستوطنات وفرض 

قرررائق علرررى األرض وهررردم البيررروت والحصرررار واإلغرررالق وتهجيرررر السررركان، و نمرررا مرررن خرررالل إنهررراء الح
االحررتالل اإلسرررائيلي و قامررة دولررة فلسررطين المسررتقلة بعاصررمتها القرردس الشرررقية علررى حرردود الرابررع مررن 

"، داعيررررا  إلررررى إزالررررة كررررل القيررررود الترررري فرضررررتها إسرررررائيل علررررى األقصررررى منررررذ يرررروم 1967حزيررررران عررررام 
 ، بما في ذلك البوابات اإللكترونية والكاميرات وغيرها.14/7/2017

 21/7/2017 ،الحياة، لندن
 

 د في الدفاع عن األقصىجمال الخضري: الشعب الفلسطيني موح   .7
 اإللكترونيررةإن البوابررات  ،رئرريس اللجنررة الشرعبية لمواجهررة الحصرار ،قررال النائرب جمررال الخضرري  :غرزة

وأكد الخضري في تصريح  مبيتة من االحتالل لتقسيم المسجد األقصى.وتهويد المسجد األقصى نوايا 
وقررررال  مررررن االحررررتالل الررررذي يررررتحجج بررررذرائع وحجررررج لتنفيررررذها. صررررحفي، أن هررررذه الخطررررط معرررردة سررررلفا  

 هرررذه المخططرررات تسرررتهدف تهويرررد األقصرررى وتقسررريمه تمهيررردا  للسررريطرة الشررراملة عليررره"."الخضرررري إن 
قيقي، وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس موحدين يتصدون وأشار إلى أن األقصى يتعرض لخطر ح

بكررل ثبررات وعزيمررة لمشررروع التفترريا عبررر البوابررات، داعيررا  إلسررنادهم مررن الجميررع خاصررة فلسررطينيي 
وأكررررد الخضررررري أن الشررررعب  الررررداخل، ومررررن يررررتمكن مررررن الضررررفة الغربيررررة إلفشررررال هررررذه المخططررررات.

، وهررذا يجررب أن يكررون دافعررا  للقيررادات والفصررائل الفلسررطيني محوحررد فرري الرردفاع عررن المسررجد األقصررى
 إلنجاز المصالحة والتوحد إلفشال المخططات اإلسرائيلية.

 20/7/2017 ،فلسطين أون الين
 

 تدعو لجلسة طارئة للبرلمان العربيبرلمانية مجالس  ثالثة ":الوطني الفلسطيني" .8
ي ومجلس األمة الكرويتي، إلرى عقرد دعا المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب األردن: وكاالتال

جلسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي لمواجهة العردوان اإلسررائيلي علرى المسرجد األقصرى، والتصردي 
لمررا يقرروم برره االحررتالل مررن اعتررداء صررارل علررى األمرراكن المقدسررة وحقرروق العبررادة وممارسررة الشررعائر 

عرن المجلرس الروطني الفلسرطيني أن الردعوات وذكرر بيران صرادر  الدينية وتقييد حريرة الوصرول إليهرا.
مرن أجرل اتخراذ خطروات عمليرة برلمانيرة عربيرة و قليميرة ودوليرة  ،تضمنت ضررورة عقرد جلسرة لالتحراد
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المسررجد األقصررى  للتصرردي لكررل أشرركال الغطرسررة واالسررتبداد والعرردوان، الترري يمارسررها االحررتالل بحررق  
وأكدت البرلمانات الثالثرة ضررورة  لشعب الفلسطيني.ا ومدينة القدس، ومواجهة ممارساته الجائرة بحق  

وضرررع خطرررة برلمانيرررة عربيرررة والتحرررر  العربررري البرلمررراني مرررع االتحرررادات البرلمانيرررة اإلقليميرررة والدوليرررة 
لتمرررادي االحرررتالل وانتهاكاتررره الصرررارخة للوضرررع التررراريخي والقرررانوني القرررائم فررري المسرررجد  لوضرررع حرررد  

ممارسرات اإلجراميرة المجنونرة التري سرتترتب عليهرا نترائج خطيررة األقصى، والتحذير من تبعات هرذه ال
 ومدمرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

 21/7/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 على األقصى يةسرائيلاإلعتداءات ال: شعبنا قوي وسيقاوم االمتحدةمندوب فلسطين باألمم  .9
ين لدى األمم المتحردة، ريراض منصرور، إن قال المندوب الدائم لدولة فلسط: رسالن رحيموف -باكو 

"محرراوالت إسرررائيل لفرررض سرريادتها علررى المسررجد األقصررى قضررية تعنرري العررالم اإلسررالمي كلرره ولرريس 
في تصريحات لألناضول، على هاما الممتمر الردولي الرابرع  منصور، وطالب الفلسطينيين وحدهم"،

المجتمررع الرردولي بضررمان عرردم إغررالق  حررول القرردس الررذي انطلررق فرري مدينررة برراكو عاصررمة أذربيجرران،
 "إسررائيل"أن الشعب الفلسطيني قروي وسريقاوم اعترداءات  للمسجد األقصى مرة أخرى، ممكدا   "إسرائيل"

وتنفيذ قررارات مجلرس األمرن الردولي  "،إسرائيل"ودعا األمم المتحدة إلى الضغط على  على "األقصى".
 ذات الصلة.

 21/7/2017 لألنباء، األناضولوكالة 
 

 سبت له حول مسيرات لنصرة األقصىن   تصريحاتالضميري ينفي  .11
نفررى النررراطق باسرررم الممسسررة األمنيرررة اللرررواء عرردنان الضرررميري الليلرررة، تصررريحات نسررربت إليررره  :رام هللا

وقررال الضررميري عبررر صررفحته علررى الفيسرربو ، "إن هنررا   ونشرررت علررى مواقررع التواصررل االجتمرراعي.
بها لقررادة فلسررطينيين ولرريس لهررا أسرراس مررن الصررحة، بررل هرري مواقررع مشرربوهة تنشررر تصررريحات وتنسرر

محاولرررة إلثرررارة الفرررتن فررري وقرررت يتوحرررد فيررره الشرررعب الفلسرررطيني حرررول األقصرررى والقررردس فررري مواجهرررة 
ودعررا النرراطق باسررم الممسسررة األمنيررة، وسررائل اإلعررالم إلررى ترروخي الدقررة  عنصرررية االحررتالل و جرامرره.

 واقع الشبهة والفتنة.والحذر في نقل األخبار والمعلومات عن م
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وكانرررت صرررفحات تواصرررل اجتمررراعي قرررد نسررربت للضرررميري تصرررريحا  صرررحفيا  يقرررول فيررره برررأن األجهرررزة ]
فري الضرفة، عقرب  يروم الجمعرةاألمنية اتخذت كافة التدابير واإلجراءات للحيلولة دون تطور األحدا  

 [الدعوة لمسيرات مناصرة للمسجد األقصى.
 20/7/2017 ،فلسطينية  وفا وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 طلع رئيس الوزراء اللبناني على األوضاع في األراضي الفلسطينيةاألحمد ي   .11

أطلررع عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح المشرررف العررام علررى السرراحة اللبنانيررة عررزام  :وفررا –بيررروت 
لسطينية المحتلة، األحمد، رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على األوضاع في األراضي الف

أهالي القدس، والبطا بهم وبعموم  في مدينة القدس، بعد الحملة اإلسرائيلية المسعورة ضد   وخصوصا  
الفلسرررطينية، والمحررراوالت اإلسررررائيلية المتواصرررلة لتهويرررد القررردس وتغييرررر معالمهرررا وطبيعتهرررا  األراضررري

توحيرررد الجهرررد العربررري واإلسرررالمي  التأكيرررد علرررى ضررررورة وترررم   وهويتهرررا اإلسرررالمية المسررريحية العربيرررة.
ونقرررل األحمرررد للحريرررري تحيرررات الررررئيس  لمواجهرررة التصررررفات اإلسررررائيلية التررري تخلرررق مرحلرررة خطيررررة.

فرري اسررتنكار مررا قامررت برره  محمررود عبرراس والقيررادة الفلسررطينية، مثمنررا  موقررف لبنرران الررذي كرران طليعيررا  
 والدولي واإلسالمي لمواجهة هذه األعمال. ، والتحركات التي بدأ بها لحشد الموقف العربي"إسرائيل"

وجررى خررالل اللقراء بحررل األوضراع فرري المخيمرات الفلسررطينية والجهرود المشررتركة اللبنانيرة الفلسررطينية 
ال يتجرررزأ مرررن أمرررن لبنررران  مرررن أجرررل المحافظرررة علرررى أمرررن المخيمرررات واسرررتقرارها، باعتبرررار ذلرررك جرررزءا  

 واستقراره والسلم األهلي فيه.
 21/7/2017 ،القدس، القدس

 
 اإلجراءات العقابية على المقدسيين لن تمرو سياسة اإلغالق و أحمر  خطهنية: األقصى والقدس  .12

الجمعرة علرى مسرتوى يوم دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى يوم غضب 
اع عرن القردس الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية؛ ليكون نقطة تحرول مهمرة فري مسريرة الردف

 واألقصى.
وقررال هنيررة فرري خطرراب لرره يرروم الخمرريس، إننرري أدعررو أبنرراء األمررة اإلسررالمية إلررى أن يجلعرروا مررن يرروم 
الجمعة نقطة تحول في اإلرادة العربية وأن تنتفض الشعوب في كل العواصم والمدن دفاعرا  عرن قبلتنرا 

 األقصى. األولى ومسرى نبينا  وتأكيدا  على أن مخططات العدو لن تمر في
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وأضراف: آن األوان للتوافرق الرروطني والعربري واإلسرالمي مررن أجرل قضرية القرردس، مشريرا  إلرى أن جرررأة 
العرردو اإلسرررائيلي علررى المسررجد األقصررى مررا كرران لهررا أن تكررون لرروال حالررة التشرررذم والصررراعات الترري 

 تعيشها األمة وأغراه ذلك لمواصلة مخططاته.
عام يدافع عن كرامته وكرامة أمته، داعيا  إيراه إلرى الخررو   100 وأوضح هنية أن شعبنا منذ أكثر من

داخل أرض فلسطين والمنافي والشتات؛ دفاعا  عن القدس واألقصى وتأكيدا  على وحردة الشرعب، وأننرا 
 نعد العدة من أجل تحرير قدسنا وأقصانا.

فري األقصرى يمكردون أن وأكد أن السيادة في القدس ليسرت للمحترل الصرهيوني، منوهرا  إلرى المررابطين 
 السيادة هي ألهل القدس والشعب الفلسطيني وحده.

ووجه هنية رسالة للعدو اإلسرائيلي قائال : أقول بكل وضرو  األقصرى والقردس خرط أحمرر، و ن سياسرة 
اإلغرالق وفررض اإلجرراءات العقابيرة علرى المقدسريين لرن تمرر، الفترا  إلرى أن مطالرب أهرل القردس هرري 

اف: لرن تمررر جرريمتكم ولرن تمرر غطرسرتكم، وشررعبنا الفلسرطيني بكرل قرواه، وعلررى وأضر مطالرب األمرة.
رأسرررره حركررررة حمرررراس، لررررن يسررررمح لكررررم أن تمرررررروا مخططرررراتكم فرررري األقصررررى ودونرررره األروا  والمهررررج 

وشرردد علررى أن شررعبنا سيواصررل صررموده، ولررن تمررر مخططررات االحررتالل إال علررى أجسرراده،  واألنفررس.
 ة كشفت معدن أهل القدس األصيل وكشفت معدن المتخاذلين.مبينا  أن البوابات اإللكتروني

كما وجه التحية إلى أهالي القدس المرابطين على بوابات األقصرى، وشرهداء عائلرة جبرارين مرن مدينرة 
 أم الفحم الذين سطروا ملحمة بطولية أكدوا فيها على وحدة الشعب الفلسطيني.

 20/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تمرير اتفاق يغير الوقائع باألقصى محاوالتمن  الفصائل تحذر .13
حذرت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من محاوالت تمرير اتفراق جديرد يغيرر الوقرائع علرى : غزة

األرض ويعطرررري االحررررتالل اإلسرررررائيلي سرررريادة فرررري المسررررجد األقصررررى المبررررار  مقابررررل رفعرررره البوابررررات 
 لمسجد األقصى قبل أيام.االلكترونية التي قام بنصبها على بوابات ا

وأكدت هذه الفصائل وهي )حركة حماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجهراد اإلسرالمي( 
فررري مرررمتمر صرررحفي عقررردتها فررري مدينرررة غرررزة أن المسررراس برررالمرابطين فررري المسرررجد األقصرررى المبرررار  

 سيضع المقاومة أمام واجباتها.
بيانهررا القيررادي فرري الجهرراد اإلسررالمي أحمررد المرردلل إلررى أنهررا ولفتررت الفصررائل فرري المررمتمر الررذي تررال 

 حذرت من خطورة مخططات االحتالل وسعيه لتفجير المنطقة.
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وأشرارت إلررى أن يرروم الجمعررة سريكون يومررا مفصررليا فرري مواجهررة مخططرات االحررتالل الترري يهرردف مررن 
قسريم الزمراني للمسررجد"، ورائهرا لفررض واقرع جديررد باألقصرى يررى أنره يمكنرره مرن التقردم بخطروة نحررو الت

 مشددا على أنه "ال يمكن القبول به".
وقال "نحذر من أي محاوالت لتمرير اتفاق جديد يغير الوقائع على األرض ويعطي لالحتالل السريادة 

 على المسجد األقصى المبار  مقابل رفع البوابات االلكترونية".
 20/7/2017، فلسطين أون الين

 
 نصرة لألقصى في الميدان بين الفصائل الصف وتنسيق العمل توحيدبضرورة حماس تطالب  .14

حسام بدران أبناء الشعب الفلسطيني في الضرفة الغربيرة المحتلرة إلرى  ،دعا الناطق باسم حركة حماس
 المشاركة في مسيرات الغضب غدا  الجمعة عقب صالة الظهر نصرة للمسجد األقصى.

الرردعوات الترري أطلقتهررا حركررة حمرراس وفصررائل  وأكررد برردران فرري تصررريح صررحفي، علررى ضرررورة تلبيررة
 العمل الوطني كافة الداعية للنفير في وجه المحتل رفضا  إلجراءاته بحق األقصى.

وتابع "إن ما يتعررض لره األقصرى يضرعنا أمرام مسرمولية دينيرة ووطنيرة وتاريخيرة، وعلرى شرعبنا وأهلنرا 
رأس حربة األمة في الردفاع عرن مقدسراتها  في الضفة المحتلة تلبية نداء الحق والواجب كونهم يمثلون 

وشدد بدران على ضرورة تلبية النداء والخرو  في جمعرة غضرب تزلرزل االحرتالل، وتوصرل  وتاريخها"
 رسالة واضحة بأن األقصى خط أحمر ولن نساوم عليه.

وطالررب القيررادي فرري حمرراس بضرررورة توحيررد الصررف وتنسرريق العمررل فرري الميرردان بررين الفصررائل فيمررا 
  ق باقامة صالة الجمعة في مناطق محددة، والتوجه لنقاط التماس مع االحتالل.يتعل

 20/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 : صمت االحتالل سيجعل ما حل برون يحّل بـأورون "لقساماالموقع االلكتروني لـ" .15
ي األسرير لردى نشر الموقع اإللكتروني لكتائب الشهيد عز الدين القسام مقراال  حرول الجنرد: الرأي-غزة

القسرام "شررا ول أورون" ونرراقا فيرره صرمت حكومررة االحررتالل عررن الحقرائق الترري تخفيهررا عررن الجمهررور 
 اإلسرائيلي وعائالت الجنود األسرى.

وقرررال الموقرررع "إن حقرررائق مهمرررة تفررررض عليهرررا قيرررادة االحرررتالل تعتيمرررا ، وتررررفض الحرررديل حولهرررا ولرررو 
 3رها ستقوم لو علموا بالحقيقة التي أخفتها قيادتهم منرذ لعائالت جنودها، ألنها تعرف أن قيامة جمهو 

 سنوات، ولكن إلى متى التهرب والمراوغة؟".
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"إن حكومرة االحرتالل تحراول التغافرل عرن قضرية جنودهرا األسررى و بعادهرا عرن التررداول  وترابع الموقرع
هررا، بعررد أن اإلعالمرري، وترررفض الحررديل فرري التفاصرريل الترري بررات جررزء كبيررر منهررا واضررحا  بالنسرربة ل

كانت غامضة  في الساعات األولى؛ فقراموا بجمرع الترراب ليفصرلوا أشرالء جنرودهم عرن حطرام ا ليرات 
في محاولة لفهم ما حد ، لذا فمن واجب نتنياهو وحكومته تجاه عائالت أسرى العدو أن يجيبوا على 

رمح بادخرال مردرعاتر مهترئرة إلرى سراحة المعركرة؟  وكيرف لرم تسرتطع كرل العديد من األسرللة، فكيرف سح
وسائط االستطالع الجوي واألرضي كشف كمين نخبة القسام؟ وما الذي حصل في الكمين بالضربط؟ 
أي المرردرعات دمرررت ترردميرا  كررامال  وأيهررا تضررررت وأجهررز علررى مررن بررداخلها بالرصررال؟ وأيررن كرران 

 أورون في أثناء كل ما حد ؟".
ررا  ل سرريبقى أهررالي الجنررود فرري هررذه الحالررة البائسررة رئرريس تحريررر موقررع كتائررب القسررام "هرر تسرراءلوختام 

وعلى هرذه التحركرات الخجولرة ورهينرة لضرغوطات حكرومتهم؟ ومرن يردري مرا هرو حرال أبنرائهم؛ فلربمرا 
يعررردون الررردقائق والثرررواني فررري سرررجون المقاومرررة بغرررزة ويتجرعرررون مررررارة الظرررروف التررري يعانيهرررا أهرررالي 

ومرة التري ال يهمهرا سروى حسراباتها السياسرية ومصرالح القطاع؟ أما آن لهم أن يتحرروا مرن قيرود الحك
أعضرررائها الشخصرررية؟ أم أن صرررمتهم سيتواصرررل حترررى تخرررتلط األوراق وتتررروه الحقيقرررة ويصررربح مصرررير 

 أبنائهم طي النسيان، ويحل بر "أورون" ورفاقه ما حل بر "رون" من قبل؟!!".
 20/7/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
ا لتعويض ضحايا االنقسام العليااللجنة  تشكيل :حماس .16  للمصالحة المجتمعية تمهيد 

كشف القيادي فري حركرة حمراس، إسرماعيل رضروان، النقراب عرن أن الفصرائل الفلسرطينية بردأت : غزة
بالعمرررل علرررى تشررركيل "اللجنرررة العليرررا للمصرررالحة المجتمعيرررة" إلنهررراء قضرررية ضرررحايا االنقسرررام الرررداخلي 

 وتعويضهم.
ي حديل لرر "قردس بررس" يروم الخمريس، إن "تشركيل اللجنرة العليرا للمصرالحة المجتمعيرة وقال رضوان ف

برردأ بمشرراركة كافررة الفصررائل الفلسررطينية"، مبين ررا أنهررا "الخطرروة األولررى إلغررالق ملررف ضررحايا االنقسررام 
وأضرراف "برردأنا العرررض علررى الفصررائل للمشرراركة فرري اللجنررة العليررا للمصررالحة المجتمعيررة،  الررداخلي".

 ه الخطوة األولى، ومن ثم ستعقبها بعد االنتهاء من تشكيل خطوات أخرى )لم يكشف عنها(".وهذ
وبي ن القيادي في "حماس" أن مهام اللجنرة تنحصرر فري "حرل مسرائل الردماء والجراحرات والتعويضرات، 

 وفق تصورات موضوعة".
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مليررون  10بررر  وكشررف عررن وجررود اسررتعداد )لررم يررذكر ماهيترره أو مصرردره( لررردف صررندوق التعويضررات
مليررون دوالر وهرري القيمررة التقديريررة لحررل  50دوالر، مشررير ا إلررى أنهررم يسررعون إلررى رفررع هررذا المبلرر  إلررى 

 المشاكل المنوطة باللجنة المجتمعية.
 20/7/2017قدس برس، 

 
 المقاومة لن يطول على ما يجري بالقدس صمت: إسماعيل رضوان .17

ن أن صمت المقاومة في قطاع غزة علرى مرا يجرري حذرت حركة حماس االحتالل اإلسرائيلي م: غزة
 بالقدس المحتلة والمسجد األقصى المبار  "لن يدوم إذا استمرت االعتداءات".

وقررال النرراطق باسررم الحركررة إسررماعيل رضرروان بكلمررة مقتضرربة علررى هرراما مررمتمر صررحفي للفصررائل 
قررد بغررزة اليرروم الخمرريس، إن: "علررى االحررتالل أن يرردر  تما ررا أنرره يسررتفز مشرراعر أمتنررا الفلسررطينية عح م 

 والمسلمين ألنه يمس مسرانا".
؛ إذا مرا  ا على الجملة مررتين أن: "صرمت المقاومرة لرن يطرول طرويال  ولرن يمكرل طرويال  وأضاف ممكد 

 استمرت االعتداءات اإلجرامية ضد شعبنا".
النحيراز لخيرار ووجه رضوان رسالة للسلطة بضرورة وقف تعاونها األمني مع االحتالل اإلسررائيلي، وا

 شعبنا، وأضاف: عليها أن تعمل على تحريك قضية األقصى على المستوى الدولي.
 20/7/2017، فلسطين أون الين

 
 هويدهتلـ األخيرة باألقصىمخطط إسرائيلي الستغالل األحداث يحذر من  محيسن .18

وحررذر مررن أكررد جمررال محيسررن، عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح، علررى ملكيررة المسررلمين لألقصررى، 
 «.تهويده»مخطط إسرائيلي الستغالل األحدا  لر 

وشردد فرري تصررريحات نقلهررا موقررع حركررة فررتح علررى وجرروب إعررادة األوضرراع فرري الحرررم القدسرري إلررى مررا 
ال يمكررن القبررول برراألمر الواقررع، وال بررد مررن »كانررت عليرره قبررل الرابررع عشررر مررن هررذا الشررهر، وأضرراف 

«. اعة السرابعة مرن صربا  يروم الرابرع عشرر مرن هرذا الشرهرعودة األمور إلى ما كانرت عليره قبرل السر
 «.على سلطات االحتالل إزالة البوابات اإللكترونية وحواجز التفتيا عن مداخل األقصى»وتابع 

 21/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 قطع أوصال الضفةهدفه  شمال شرق القدسالجديد  االستيطانيمخطط : الزكيعباس  .19
أبو سعدى: اعتبر عبراس زكري عضرو اللجنرة المركزيرة لحركرة فرتح أن دولرة االحرتالل فادي  –رام هللا 

اإلسرائيلي تجد الفرصة سانحة علرى مرا يبردو لتحويرل أحالمهرا إلرى حقرائق سرواء فيمرا يتعلرق بالمسرجد 
األقصى أو االستيطان أو غيرها من القضايا الحساسة، وتعمل بهدف رئيسي يتمثل في القضاء على 

 أي أنها لهم.« يهودا والسامرة»ربي فلسطيني ألنهم يعتبرون الضفة الغربية هي أي ترا  ع
إن إسررائيل ومرع مررور خمسرين عامرا  علرى االحرتالل عقردت « القردس العربري»وقال في تصريحات لر 

، كمررا أن 1967مررمتمرا  أوضررحت فيرره بشرركل علنرري أن ال عررودة لحرردود الرابررع مررن يونيررو/ حزيررران لعررام 
مة اإلسرائيلية تحت حائط البراق هو إشارة الى أنهم يعتبرون أن القدس عاصمة موحدة اجتماع الحكو 

وحررردة اسرررتيطانية جديررردة شرررمال شررررق القررردس  1100إلقامرررة وأكرررد أن مخطرررط الحررري االسرررتيطاني  لهرررم.
هررو لقطررع أوصررال الضررفة الغربيررة كمررا يحررد  فرري كررل مكرران. فاسرررائيل تعلررن كررل يرروم عررن ، المحتلررة

جديد من ملات أو آالف الوحدات االستيطانية. والقضية ليسرت تسرمين االسرتيطان مخطط استيطاني 
 بقدر السيطرة على األرض. 

 21/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 أبو عيطة: القدس عنوان الصراع .21
قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، إن القردس هري عنروان الصرراع، غزة: 

 ولتنا المستقلة.و نها عاصمة د
وكرران أبررو عيطررة يتحررد  خررالل وقفررة نظمتهررا حركررة فررتح فرري مخرريم جباليررا شررمال قطرراع غررزة، تنديرردا 

 باجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبار .
وحيررا أبررو عيطررة المرررابطين والمرابطررات فرري "األقصررى"، وشررعبنا المتمسررك بحقوقرره الوطنيررة المشررروعة 

ها الحفرراظ علررى القرردس و"األقصررى". وقررال إن "فررتح" تقررف بكررل قرروة إلررى جانررب أهلنررا فرري وفرري مقرردمت
المدينة المقدسة   ومتمسكة بموقفها القاضي بازالة جميرع البوابرات التري وضرعت علرى أبرواب المسرجد 
المبررار ، ولررن تتراجررع عررن هررذا المطلررب حتررى تفررتح بوابررات المسررجد علررى مصررراعيها لجميررع المصررلين 

 عيقات.دون أي م
  20/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 الشاباك يكشف عن تطورات جديدة في عملية "الجبارين" باألقصى .21
ذكرت مواقع عبرية ان التحقيقات التي يجريهرا جهراز الشرابا  اإلسررائيلي كشرفت عرن : القدس المحتلة

 ي باحات المسجد األقصى المبار .تطورات جديدة حول تفاصيل عملية القدس التي وقعت ف
وبي نررت التحقيقررات ان شررخص رابررع مرررتبط بالخليررة قررام بادخررال األسررلحة إلررى محرريط المسررجد األقصررى 

 خالل الساعات األولى من يوم تنفيذ العملية ومغادرته المكان دون اشتراكه بالعملية.
دس دون سال  واستلموا السال  بنقطة وزعمت المواقع العبرية ان المنفذين دخلوا البلدة القديمة من الق

 .قريبة من األقصى
شبان فلسطينيين من ام الفحم نفذوا عملية فدائية الجمعة الماضية في سراحات االقصرى ادت  3وكان 

 .واستشهاد المنفذين إسرائيليينلمقتل شرطيين 
 20/7/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 القدسبما يجري  حولمكتوفة األيدي تقف ئل لن فصاللاألجنحة العسكرية ": المقاومة الوطنية" .22

الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية التابع للجبهة الديمقراطية أبو خالرد إن  : قالأحمد فياض - غزة
األجنحة العسكرية لكافة فصائل المقاومة لن تبقى مكتوفة األيدي حيال مرا يجرري فري القردس المحتلرة 

 القتل.وتعرض أهلها المنتفضين للقمع و 
جميرع األجنحرة العسركرية الفلسرطينية  -فري حديثره للجرزرة نرت-ودعرا المتحرد  باسرم كتائرب المقاومرة 

إلررى عقررد اجتمرراع عاجررل وطررارب لترردارس سرربل الرررد علررى جرررائم االحررتالل اإلسرررائيلي وتشرركيل غرفررة 
ية فررري عمليرررات مشرررتركة للررررد علرررى اعترررداءات االحرررتالل المسرررتمرة علرررى المقدسرررات والرمررروز اإلسرررالم

وأوضررح أن اسررتمرار االحررتالل فرري انتهاكاترره وجرائمرره بحررق الشررعب الفلسررطيني ومقدسرراته فرري  القرردس.
 قادم األيام سيقود إلى انفجار كبير، وسيحعجل رد المقاومة الفلسطينية.

 21/7/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 انتكاسة مؤقتة لتفاهمات حماس ودحالن في القاهرة: "العربي الجديد" .23
تعرضت التفاهمات برين حركرة حمراس وتيرار القيرادي المفصرول مرن حركرة فرتح، : ضياء خليل - غزة

محمد دحالن، والتي أحبرمت في مصر أخيرا ، النتكاسة، يقف وراءها على األرجح الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، بحسب معلومات كشف عنهرا مسرمول مقررب مرن "حمراس" فري غرزة لرر"العربي الجديرد"، 

أن تكون االنتكاسة "ممقتة"، لكن من دون تحديد موعد دقيق الستلنافها. وقال المسمول، طالبا   متوقعا  
الفترا  السيسري،  عدم ذكر اسمه، إن زيارة عباس إلى القاهرة أخيرا ، ولقاءه مع الرئيس المصري، عبرد
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تررد ذلررك علررى نجررم عنهمررا تررأخير تنفيررذ بعررض االتفاقررات الترري أحبرمررت بررين "حمرراس" وتيررار دحررالن، وار 
 أرض الواقع بتعطيل واضح في إدخال السوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء. 

وعلررررى الرررررغم مررررن الوعررررود المصرررررية المتكررررررة بادخررررال السرررروالر الصررررناعي والوقررررود لمحطررررات التعبلررررة 
التجارية بشكل يومي، إال أن  ذلك لرم يحرد  بشركل منرتظم، وبرات يرتم إدخالره كرل عردة أيرام، بردال  مرن 

 إدخاله يوميا ، مما أحد  أزمة حقيقية في قطاع غزة. 
وأوضرررح المسرررمول المقررررب مرررن "حمررراس" أن  تيرررارا  عريضرررا  فررري االسرررتخبارات المصررررية، يتعررراطى مرررع 
الررئيس عبراس كممثرل وحيرد للشرعب الفلسرطيني، عمررل علرى إربرا  التفاهمرات والتسرهيالت، كمرا غي ررر 

لحررردود غرررزة مرررع األراضررري المصررررية، لالطرررالع علرررى مسرررار اتفررراق يتعلرررق بزيرررارة وفرررد أمنررري مصرررري 
الخطررروات التررري قامرررت بهرررا الحكومرررة فررري غرررزة وحركرررة حمررراس لمنرررع التهريرررب وانتقرررال المسرررلحين عبرررر 

 الحدود.
وأشررار المسررمول نفسرره إلررى أن دحررالن لرريس مطلررق اليررد فرري مصررر، فرري مررا يتعلررق بالشررأن الفلسررطيني 

اه "حمررراس" وغررررزة تختلررررف عررررن رغبررررات وتطلعررررات وملرررف غررررزة تحديرررردا ، وأن الحسررررابات المصرررررية تجرررر
مستشررار ولرري عهررد أبررو دبرري، محمررد بررن زايررد آل نهيرران، وأن الرررئيس عبرراس لرره عالقررات مررمثرة فرري 
مصررر، ممررا سرراهم بايقرراف بعررض التسررهيالت واالتفاقررات. ويعتقررد المسررمول أن مصررر لررم تعرقررل، فرري 

إيصررال رسررائل امتعرراض مررن تصرررفات  البدايررة، االتفرراق بررين "حمرراس" وتيررار دحررالن، رغبررة  منهررا فرري
وموقررف عبررراس تجرراه األزمرررة الخليجيررة مرررع قطرررر، وكررذلك رسرررائل تررذمر مرررن قيررام السرررلطة الفلسرررطينية 

 بخطوات في غزة تمس الوضع األمني العام، بشكل يقلق مصر و سرائيل.
وفري سرياق متصررل، علمرت "العربري الجديررد" أن دحرالن وصرل إلررى مصرر عقرب زيررارة عبراس، ويعمررل 

 ليا  على التخفيف من حدة معارضة أطراف في االستخبارات المصرية للتفاهمات مع "حماس".حا
 21/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 إثر إصابته بعيار ناري طائشتنعى أحد مجاهديها قضى  سرايا القدس .24
ة نعرررت سررررايا القررردس الجنرررا  العسررركري لحركرررة الجهررراد اإلسرررالمي صررربا  اليررروم الجمعررر الررررأي: –غرررزة 

شررهيدها المجاهررد صرربحي جررالل الثالثينرري، مررن منطقررة الزيتررون الررذي ترروفي إثررر إصررابته بعيررار نرراري 
 طائا وهو جالس بين أفراد أسرته على سطح منزلهم.

عامررا ، أحررد مجاهرردي كتيبررة الزيتررون  28وقالررت السرررايا إن شررهيدها المجاهررد صرربحي جررالل الثالثينرري 
 بلواء غزة.
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مجاهردنا الرذي نحتسرربه عنرد هللا شرهيدا  وال نزكرري علرى هللا أحردا ، والررذي  وأضرافت السررايا "ونحرن ننعررى
 كان مثاال  للمجاهد المتفاني، وصاحب األخالق الحميدة، ويمدى مهامه الجهادية على أكمل وجه.

 21/7/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 طعنالة برصاص االحتالل شرق بيت لحم بحجة محاول فلسطينياستشهاد  .25
استشررهد شرراب، دهررر يرروم الخمرريس، برصررال قرروات االحررتالل اإلسرررائيلي، فرري بلرردة تقرروع  :بيررت لحررم

 شرق بيت لحم.
وأفررادت مصررادر أمنيررة وطبيررة لررر"وفا"، بررأن قرروات االحررتالل أطلقررت النررار صرروب الشرراب محمررد حسررين 

وقامرت تلرك القروات عاما(، بحجرة محاولرة طعرن، مرا أدى إلرى استشرهاده علرى الفرور،  26أحمد تنو  )
 باحتجاز جثمانه، وأخذه من مكان الحاد .

وقررال مرردير االسررعاف والطرروارب فرري بيررت لحررم محمررد عرروض لمراسررلنا، إن الشرراب أصرريب برصررال 
بررالرأس والصرردر، علررى الشررارع الرئيسرري فرري بلرردة توقررع قرررب مدرسررة الخنسرراء، ووضررعه الصررحي كرران 

دلعت فرور استشرهاد الشراب فري البلردة، دون أن يبلر  عرن وأفاد مراسلنا، بأن مواجهات انر حرجا للغاية.
 اصابات حتى اللحظة.

  20/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 بينهم قيادي ين بحركة فتح في القدس عشرة نشطاء عتقلي االحتالل .26
دد مررن النشررطاء اعتقلررت الشرررطة اإلسرررائيلية ، فجررر يرروم الجمعررة، عرر: عبررد الررر وف أرنررا وط - القرردس

في مدينة القدس الشرقية بيرنهم حراتم عبرد القرادر، عضرو المجلرس الثروري لحركرة "فرتح"، ووزيرر سرابق 
 في السلطة الفلسطينية.

وقررررال ناصررررر قرررروس، مرررردير نررررادي األسررررير الفلسررررطيني فرررري القرررردس، لوكالررررة األناضررررول إن الشرررررطة 
 نشطاء في المدينة. 10اإلسرائيلية اعتقلت نحو 

 ن المعتقلين حاتم عبد القادر وعدنان غيل ونصار الهدمي وأمجد أبو عصب".وأضاف " بي
وعردنان غيررل هررو أمرين سررر تنظرريم حركرة "فررتح" فرري القردس، وأبررو عصررب رئريس لجنررة أهررالي األسرررى 

 بالمدينة، اما ناصر الهدمي فهو رئيس الهيلة المقدسية لمناهضة التهويد.
 21/7/2017ة، ، أنقر لألنباءناضول وكالة األ 
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 أعضائها "اقتحام" األقصى على الكنيست تحظر مجددا   .27
وم الخميس، عن العودة إلى يأعلن رئيس الكنيست اإلسرائيلي، يولي إدلشطاين، : مجيد القضماني

 العمل بقرار الحظر وعدم السما  ألعضاء الكنيست 'اقتحام األقصى'.
ها وسائل إعالم إسرائيلية، دهر جاء ذلك في 'رسالة' صادرة عن إدلشطاين بهذا الخصول، تناقلت

، وقال فيها إنه في األيام األخيرة جرت عدة محاوالت ألعضاء كنيست لزيارة األقصى. وفي خميسال
 هذا الصدد، نعلمكم بأن الحظر ال يزال ساري المفعول'.

 20/7/2017، 48عرب   
 

 ةنه يتعامل مع مادة متفجر أالتصعيد فيعني  نتنياهوزعبي: إذا أراد حنين  .28
أكد ت النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي حنين زعبي أن الشعب : محمود هنية -الرسالة نت 

الفلسطيني لن يتراجع عن إعالنه الجمعة يوم غضب، مشددة على حق الجماهير في التوجه الى 
 القدس والصالة في المسجد األقصى لحمايته من اإلجراءات االحتاللية.

بر"الرسالة نت" إذا كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينامين نتنياهو يريد  وقالت زعبي في حديل خال
مواجهة وكسر إرادة فان الجماهير لن تحيد عن حقها في مقدساتها والدعوة ليوم  إلىتحويل هذا اليوم 

 المسجد األقصى. إلىالغضب ستتواصل وستتجه الجماهير 
نتنياهو مدينة  إعالناألقصى رغم  إلىستتجه  الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل إنوأكد ت 

القدس منطقة عسكرية مغلقة، مضيفة: "واضح أن نتنياهو قد شعر بوجود إرادة شعبية عارمة ولم 
يتوقع صمود المقدسيين وهذا ما أثار غضبه، معتقدا انه يستطيع كسر صمودهم من خالل االعتداء 

 دينية الموثوقة للشعب".على المصلين بالقنابل، واستهداف المرجعيات ال
وكسب المساجد والتوجه لألقصى، هي رد فعل طبيعي  إلغالقوأشارت إلى تحشيد الجماهير والدعوة 

األكثر طبيعية و نسانية، ممكدة ضرورة الحشد والتواجد المكثف في األقصى، متابعة: "إذا  النضال
 يدر  حساسيته مع الفلسطينيين".أراد نتنياهو أن يصعد فهذا يعني أنه يتعامل مع مادة متفجرة و 

وأخيرا حول رأيها بشأن موقف السلطة الفلسطينية من أحدا  القدس، قالت: "واضح أن نتنياهو ما 
كان ليقدم على ما فعله لوال أنه اطمأن النعدام رد الفعل الرسمي الفلسطيني، ومن الواضح أنه 

 دم توفر موقف من السلطة".غاضب من الفعل الشعبي إذ لم يتوقع مثل هذا الحزم رغم ع
عن  أعقبوتابعت: "قلتها سابقا لم اعد أوجه أي مطلب او توقعات او تعليق على السلطة، ولن 

 دورها ليس السلبي فقط بل والخطير على مستقبل الشعب الفلسطيني".
 20/7/2017الرسالة نت،   
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 ا مرة أخرى من المسؤوليةفر   وحكومتهنتنياهو النائب بار ليف:  .29
هاجم عضو الكنيست عومر بار ليف عن حزب )المعسكر الصهيوني(، : مممن مقداد -لرسالة نتا

 في محيط المسجد األقصى. اإللكترونيةوزراء الحكومة بعد قرار إبقاء البوابات 
ونقلت القناة السابعة العبرية، عن بار ليف قوله: "لقد سقطت حكومة "إسرائيل" في ف  اإلرهابيين، 

 ك الكفا  ضد الفلسطينيين إلى صراع بين اإلسالم وبيننا جميعا"، وفق زعمه.وقد تحول بذل
وأضاف أن نتنياهو وحكومته فرا مرة أخرى من المسمولية، مشيرا  إلى أن هذا األمر يتطلب قرارا  هاما  

 استراتيجيا وآراء الشرطة والشابا  والجيا تتعارض مع تلك القرارات.
ير في االتجاه كما خطط اإلرهابيون؛ ولكن القرار الحكيم هو إزالة وتابع "لقد قررت الحكومة الس

 البوابات المغنومترية، تجنبا للتدهور المحلي والسياسي العالمي"، حسب تعبيره.
 20/7/2017الرسالة نت،   

 
 يطالب نتنياهو باالستقالة بسبب الفساد سابقا   رئيس المحكمة العليا .31

الشبهات والتحقيقات في قضايا الفساد، وانفجار فضيحة تلقي بعد تراكم : نظير مجلي - تل أبيب
الرشاوى والعموالت السوداء على صفقات ضخمة القتناء الغواصات والسفن الحربية واألسلحة، خر  
رئيس محكمة العدل العليا، األسبق، في إسرائيل، القاضي ملير شمغار، بنداء إلى رئيس الوزراء 

 من منصبه.بنيامين نتنياهو، أن يستقيل 
وقال شمغار، إن إسرائيل شهدت، في الماضي، قضايا فساد أبسط وأقل خطورة من الشبهات حول 
نتنياهو، وكان رد الفعل عليها يتسم بااللتزام بالقيم. فعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف وجود حساب 

نه يتحمل كامل ، فأعلن رابين أ1977بنكي في الخار  لزوجة رئيس الوزراء، إسحاق رابين في سنة 
 المسمولية األخالقية، وقدم استقالته من رئاسة الحكومة، وسقطت حكومته، وأجريت انتخابات جديدة.

ويعتبر هذا التصريح ذا أهمية خاصة، ليس فقط لكون من تفوه به رئيسا سابقا للمحكمة العليا، بل 
بل أن يعين قاضيا كان عضوا لسببين آخرين: فأوال شمغار ينتمي إلى اليمين السياسي التقليدي، وق

الشروط »في قيادة حزب حيروت )الليكود الحاكم حاليا(. وثانيا، كان شمغار قد كلف بوضع 
 «. األخالقية للحكومة وآداب التصرف والسلو  لدى الوزراء

 21/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 سفي شمال القدوحدة سكنية  1,100لبناء  تخطط"هآرتس": وزارة اإلسكان  .31
، اإلسرائيليةقالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، إن وزارة البناء في حكومة : برهوم جرايسي - الناصرة

وحدة سكن في شمال القدس". ومن  1100حي من  إلقامةتعمل "على خطة ذات آثار استراتيجية 
يدا، شأن هذا الحي أن يربط بين مستوطنتين في شرق شمال القدس، وليشكل حزاما استيطانيا جد

 ويقرب الحزب إلى مستوطنات صغيرة في المنطقة الواقعة بين أريحا شرق والقدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة االحتالل، قولها إن الخطة باتت في مراحل متقدمة من 
التخطيط. وقال وزير البناء يوآف غاالنت، ردا على سمال لصحيفة "هآرتس"، "سنكون في كل مكان 

أن نبني فيه ونقدم حلوال الزمة السكن، وال سيما بقرب القدس مثلما في حالة بلدة آدام. في  ممكن
أهمية أمنية خاصة لتواصل إسرائيلي من غوش عتسيون في الجنوب  أيضاالقدس الموسعة توجد 

)شرق العيزيرية( في الشرق  أدوميم)غرب بيت لحم( وحتى عطروت )قلنديا( في الشمال ومن معاليه 
 ى جفعات زئيف في الغرب".حت

 21/7/2017، الغد، عّمان
 

 ونتنياهو حيال مساعي "التهدئة" باألقصى ريفلينسجال بين "يديعوت":  .32
كشف موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' مساء الخميس، عن خالفات بين الرئيس : محمد وتد

لمساعي اإلقليمية للتوصل ر وبين رفلين ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية ا
إلى تهدئة باألقصى والمطالب بازالة البوابات اإللكترونية التي نصبها االحتالل قبالة بوابات ساحات 

 الحرم القدسي الشريف.
وبحسب الموقع، فان السجال بين نتنياهو وريفلين تفجر في أعقاب االتصاالت التي أجراها الرئيس 

يس رفيلين وطلب منه إزالة البوابات اإللكترونية، وذلك عبر طلب التركي رجب طيب إردوغان، بالرئ
رسمي من أنقرة الذي وصل إلى ديوان ريفلين الذي يتطلع لالتصال هاتفيا بالرئيس التركي بغية 

 احتواء األزمة ومنع التصعيد وتفجر األوضاع بالقدس المحتلة.
 20/7/2017، 48عرب   

 
 "إسرائيل"أزمات تهدد والتشدد  والفسادهآرتس: االحتالل  .33

االحتالل هو المشكلة األساسية التي تضعف إسرائيل، ألنها  اإلسرائيلية إنقالت صحيفة هآرتس 
تدافع عنه وعن تأثيراته الفظيعة بكل قوتها وبكل ثمن عبر اإلخالل بحقوق الفلسطينيين والعرب 

به عوزي برعام عضو وأضافت الصحيفة في مقال كت داخلها من خالل قوانين غير ديمقراطية.
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الكنيست والوزير السابق عن حزب العمل، أن هذا االحتالل يقابل برفض الدول الغربية قبول 
ادعاءات إسرائيل حول أحقية سيطرتها على المناطق الفلسطينية، ومن ضمنها المستوطنات القائمة 

 في الضفة الغربية.
لذي يعاني في ا ونة األخيرة من مشاكل إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ا وأشار برعام

وأزمات داخلية لن يفقد مقعده بسبب احتالل إسرائيل للفلسطينيين، ولكن بسبب عوامل طفت على 
السطح في المجتمع اإلسرائيلي، أهمها زيادة داهرة التشدد بين اليهود الذين سيصوتون في 

 متطرفة، مثل البيت اليهودي.االنتخابات القادمة لصالح األحزاب الدينية والقومية ال
وأضاف أن هنا  أمرين أساسيين يمكنهما زعزعة القوى السياسية اإلسرائيلية، أولهما الفساد، وكأن 
لسان حال اإلسرائيليين يردد بصوت واحد: ضقنا ذرعا بكم أيها الفاسدون، وهي جملة ليست موجهة 

 فقط لنتنياهو، ولكن أيضا للطاقم الذي يقف بجانبه.
  عامل ثان يتمثل في التدين المتزايد في أوساط اليهود، ولذلك فان المعركة التي يخوضها وهنا

اإلسرائيليون يجب أن تكون وجهتها ضد الحاخامات المتطرفين الذين يلحقون الضرر بعالقات 
 إسرائيل الخارجية، ويحاولون إعادة الزمن إلى الوراء.

 21/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 لتقييد صالحيات األونروابالكنيست ضغط إسرائيلية  مجموعةة اإلسرائيلية": "السابع .34
كشف مراسل القناة اإلسرائيلية السابعة للمستوطنين موشيه كوهين أن مجموعة ضغط جديدة سيتم 
إعالنها قريبا في الكنيست لمراقبة عمليات وكالة )أونروا( والمطالبة باجراء تغييرات جوهرية على 

 صالحيتها.
وقال إن مجموعة الضغط ستترأسها عضوة الكنيست شارين هاسكيل، وهي من حزب الليكود الذي 

 يتزعمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ونقل عن هاسكيل قولها إن أهداف المجموعة تتمثل في العمل على تجنيد وتجييا أطراف المجتمع 

 يقة في األونروا. الدولي ممن يممنون بضرورة إجراء إصالحات عم
واعتبرت عضوة الكنيست أن هذه المنظمة باتت تعمل على إدامة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، 
في دل المنظومة التعليمية التابعة لها، "وتعمل على التحريض على الكراهية والعنف، وبعض 

 مودفيها نشطاء في مجاالت العمل المسلح".



 
 
 
 

 

 23 ص             4351 العدد:             7/21/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

لجديدة تدعو إلى تعيين مودفين غير فلسطينيين قادمين من دول وأوضحت هاسكيل أن مجموعتها ا
محايدة، يعرفون كيفية مساعدة المنظمة الدولية، "وليس الذهاب بها إلى موجات العنف ضد 

 اإلسرائيليين".
وطالبت بتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تفصيلية عن نشاطات األنروا، وتوزيعها على البرلمانات 

مات الدولية للعمل على إقرار اإلصالحات المطلوبة فورا ودون تأخير، "وسيتم العمل العالمية والمنظ
 مع الممسسات الدولية لتطبيق هذه اإلصالحات".

 20/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 قواته يعزز واالحتالل لألقصى نصرة   للنفير دعوات .35
 بعد لألقصى، نحصرة الجمعة غدا مالعا النفير إلى فلسطينية دينية ومرجعيات سياسية فصائل دعت

 . اإلسرائيلي االحتالل سلطات من عليه االعتداءات تصاعد
 والمشاركة القدس إلى للتوجه الفلسطينيين وطنية، وفصائل ومسيحية إسالمية دينية قيادات ودعت

 .األقصى المسجد من نقطة أقرب في الجمعة صالة في
 الفلسطينية، األراضي أنحاء جميع في المواطنين شدح إلى كافة الوطني العمل فصائل تنادت كما
 . االحتالل إلجراءات للتصدي احتجاجية فعاليات في

 غزة، مدينة في المتحدة األمم مقر إلى انطلقت جماهيرية مسيرة في الفلسطينيين آالف كما شار 
  .المقدسات ضد اإلسرائيلية لإلجراءات ورفضا األقصى للمسجد نصرة

 على والضغط العاجل بالتدخل الدولية والممسسات المتحدة األمم المسيرة في ن المشاركو  وطالب
 .المسجد محيط في إجراءاتها لوقف االحتالل سلطات

 نقاط وعند الضفة أنحاء كافة في قواته تعزيز اإلسرائيلي االحتالل جيا قرر الغربية، الضفة وفي
 تحسبا وذلك القتالية، الوحدات في عيةاألسبو  العطل كل إلغاء تم كما ألوية، بخمسة االحتكا 

 المسجد مداخل على اإللكترونية البوابات نصب أزمة خلفية على الجمعة غدا محتمل ميداني لتصعيد
 .األقصى
 الشرطة ثبتتها إلكترونية بوابات خالل من األقصى المسجد إلى الدخول رفض الفلسطينيون  وواصل

 .الشريف القدسي الحرم مداخل بعض على اإلسرائيلية
 20/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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ل القدس إلى .36  القديمة للبلدة الوصول ويقيِّد عسكرية ثكنة االحتالل يحوِّ
 القديمة البلدة إلى الفلسطينيين دخول على قيودا الصهيوني، االحتالل قوات المحتلة: فرضت القدس

 األمنية للشمون  المصغر" سرائيلياإل" الوزاري  المجلس قرار بعد الجمعة، اليوم القدس، مدينة من
 دعوات دل في األقصى، المسجد مداخل على اإللكترونية البوابات إبقاء" الكابينت" والسياسية
 .األولى المسلمين لقبلة نصرة غضب جمعة في للنفير فلسطينية

 من زيدالم وأقامت القدس مدينة إلى قواتها من المزيد اليوم فجر ساعات منذ االحتالل قوات ودفعت
 منعت بينما األقصى، المسجد ومحيط القديمة، البلدة بوابات على الحديدية الشرطية الحواجز

 .الوصول من 1948 عام منذ المحتلة األراضي داخل من مصلين تقل التي الحافالت
 الحدود وحرس الشرطة من معززة قوات نشر قررت إنها: مكتوب تصريح في االحتالل، شرطة وقالت

 .األقصى والمسجد القديمة والبلدة القدس غالف على التركيز مع( الصهيوني)
 القديمة البلدية إلى الدخول من عاما 50 سن دون  القدس سكان من الرجال منع قررت إنها وأضافت
 .النساء على قيود أي فرض دون  الجمعة، اليوم األقصى، والمسجد

 البلدة وخاصة المحتلة القدس مدينة الصهيوني االحتالل قوات حولت اليوم، صبا  ساعات ومنذ
 .عسكرية ثكنة إلى األقصى المسجد وبوابات القديمة

 وتفتيا الراجلة، الدوريات ومن الحواجز، من كثفوا االحتالل وشرطة جنود إن: عيان شهود وقال
 .المواطنين

 من مصلين أقل ت التي ،(الباصات) الركاب حافالت الجمعة اليوم فجر االحتالل قوات ومنعت
 المسير مواصلة من المبار ، األقصى المسجد نحو طريقها في وكانت ،1948 عام أراضي مختلف

 .القدس إلى
 الحافالت استقلوا ممن المواطنين من كبيرا عددا أرجعت االحتالل قوات أن محلية مصادر وذكرت

 ابألسب يعود األمر بأن وتذرعت القدس، مشارف على غوش أبو طريق على واقع حاجز على
 .أمنية

 21/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 األسباط باب في المصلين آالف االحتالل قمع جراء مواطنا   78 إصابة .37
 اثنان بينهم بالمطاط، المغلف المعدني بالرصال مقدسيا   78 أصيب": اإللكترونية األيام" – القدس

 األسباط باب منطقة في مصلينال آالف االحتالل شرطة قمع خالل أمس، مساء خطيرة، إصابتهما
 .المحتلة الشرقية القدس في
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 االحتالل شرطة من عناصر هاجم األسباط باب في المغرب صالة انتهاء مع إنه: عيان شهود وقال
 بالضرب عليهم واعتدوا الصوت وقنابل المعدني بالرصال الخارجية المنطقة في المصلين
 .بالهراوات

 المصلين باتجاه والرصال الصوت قنابل من وابال   أطلقت لشرطةا قوات أن إلى عيان شهود وأشار
 .المغرب صالة ألداء توافدوا الذين المصلين من الضخمة باألعداد تفاجأت أن بعد

 على واعتدوا العامود ورأس الجوز وادي منطقتي إلى المصلين االحتالل شرطة عناصر والحق
 .المصلين

 من الرغم على العشاء صالة أداء على وأصروا مكانال مغادرة المصلين آالف رفض ذلك، ومع
 األسباط لباب الداخلية المنطقة في وتحديدا   العشاء صالة المصلين آالف وأدى .الشرطة اعتداءات

 .الباب خار  وكذلك
 اليوم الجمعة صالة موعد في أبوابها القدس وبلدات أحياء في الفرعية المساجد ستغلق األولى وللمرة
 بوابات عند الصالة فستقام و ال الصالة، ألداء األقصى المسجد إلى التوجه المصلين نبامكا ليكون 

 .اإللكترونية البوابات إبقاء على االحتالل قوات إصرار حال في المدينة في القديمة البلدة وأسوار
 21/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 األقصى الجمعة في لتصلي مساجدها تغلق يافا .38

 المسجد في والصالة الجمعة يوم يافا مساجد جميع إغالق يافا في اإلسالمية لةالهي يافا: قررت
 يحد  ما إن: منه نسخة" الين أون  فلسطين" وصل بيان في اإلسالمية الهيلة وقالت .األقصى
 علينا يقيم وعدوانا بهتانا دخوله من المسلمين ومنع وممامرات وتدنيس اقتحام من األقصى للمسجد

 ".المبار  األقصى المسجد مع والتواصل والتواجد الصالة فرض سطينفل في كمسلمين
 وباحاته، األقصى المسجد في الجمعة يوم الجمعة صالة بأداء يافا مدينة أهل البيان في وناشدت

 .األقصى المسجد في الصالة إلى يافا مدينة من المصلين تنقل حافالت بتسيير قيامها إلى منوهة
 أن والداني للقاصي تأكيد   غدا الجمعة صالة في يافا مساجد جميع إغالق عن وجوب وأعلنت

 .عنه نتخلى ولن للمسلمين األقصى
 20/7/2017الين،  أون  فلسطين
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 للجمعة استعدادا   قصوى  تأهب بحالة إضافية كتائب خمس وضع يعلن االحتالل جيش .39
 في كتائب إضافية خمسة وضع عن الخميس اإلسرائيلي، يوم االحتالل جيا المحتلة: أعلن القدس

 المحتلة. القدس مدينة في الجمعة صالة عقب تحد  قد التي للتطورات استعدادا قصوى  تأهب حالة
 آيزنكوت غادي العميد اإلسرائيلي العسكرية األركان هيلة قائد أجراها تقييمات جلسة عقب ذلك جاء

 .يوم الجمعة األوضاع النفجار تحسبا
 إذا االحتالل أن الخميس، يوم صبري، عكرمة الدكتور العليا اإلسالمية الهيلة رئيس أك د جانبه من
 .الحسم يوم هو الجمعة غد يوم سيكون  اإللكترونية البوابات بازالة يقم لم

 20/7/2017اإلخبارية،  سما وكالة
 

 أسير ا 44 إلى األسرى  عمداء قائمة ارتفاع .41
 ارتفعت االحتالل، سجون  في األسرى  اءعمد قائمة بأن للدراسات فلسطين أسرى  مركز أفاد: غزة

 والذي غزة قطاع من" عاما 57" الخطيب أحمد هاشم عمران" األسير بانضمام أسير ا( 44) إلى لتصل
 بشكل القضبان خلف والعشرين الواحد عامه ودخل االحتالل سجون  في العشرين عامه اليوم أنهى

 .متواصل
 يزيد ما أمضوا من هم األسرى  عمداء أن إلى األشقر رياض الباحل للمركز اإلعالمي الناطق وأشار

 يزيد ما اعتقالهم على مضى أسيرا ،( 21) بينهم من القضبان، خلف متواصل بشكل عاما   20 عن
 .عاما   الثالثين اعتقالهم فترة تجاوزت( 10) بينما ،(عاما   25) قرن  ربع عن

 20/7/2017الين،  أون  فلسطين
 

 المصلين من خال   وهو ألقصىا يقتحمون  المستوطنين عشرات .41
 األقصى المسجد ومتتالية، صغيرة مجموعات عبر الخميس، يوم المستوطنين، عشرات القدس: اقتحم

 جوالت ونفذوا الخاصة، اإلسرائيلي االحتالل قوات من مشددة بحراسات المغاربة، باب من المبار ،
 .تامة بحرية أرجائه في

 مسجدهم، إلى الدخول يرفضون  الذين المصلين، من خالر  صىاألق والمسجد اليوم، اقتحامات وجاءت
 .المحصلين لتفتيا أيام، منذ األقصى، أبواب على االحتالل وضعها إلكترونية، بواباتر  عبر
 األقصى المسجد أبواب مساحات الخميس بقياس يوم شرع االحتالل إن" القدس في مراسلنا وقال

 ".ذلك وراء نم األهداف معرفة دون  الخارجية، الرئيسية
 20/7/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 األقصى المسجد نصرة   الدولي الحسين الخليل: إغالق المساجد وأداء صالة الجمعة في استاد .42

 المدينة، في الجمعة اليوم مسجدا   20 إغالق إلى في مدينة الخليل دائرة األوقاف وكاالت: دعت
 .األقصى المسجد لنصرة الدولي الحسين ستادا في للصالة والتوجه

 21/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 األقصى المسجد على المسلمين لغير سيادة ال: األعلى اإلفتاء مجلس .43
 عربية القدس ومدينة المبار  األقصى المسجد أن فلسطين، في األعلى اإلفتاء مجلس القدس: أكد

 على اإلسرائيلية السيادة فرض من اإلسرائيلي االحتالل به يقوم ما رافضا   االنتماء، إسالمية الهوية
 القوانين في له أساس وال الوسائل بكل شرعنته ومحاوالت بالقوة، قائم احتالل هي التي المدينة،
 .كافة الدولية

 محمد الشي  الفلسطينية والديار للقدس العام المفتي رئيسه برئاسة المجلس جلسة خالل ذلك جاء
 .الوطن محافظات مختلف من المجلس أعضاء بحضور حسين،

 األقصى المسجد إغالق من االحتالل سلطات عليه أقدمت ما بشدة، اإلفتاء مجلس واستنكر
 لالحتالل الطويل الجرائم سجل إلى يضاف حد  ما أن ممكدا   فيه، الصالة إقامة ومنع المبار ،

 مستهدف، وهو القدس احتالل فمنذ س،القد في والمقدسات المبار  األقصى المسجد بحق اإلسرائيلي
 المنع إلى إضافة المحتل، أعدمهم الذين المصلين رواده دماء أرضه على وسالت أحرق، فقد

 .إليه الوصول من للمصلين المتواصل
 خطب تخصيص واإلسالمي، العربي العالمين في الدينية والمرجعيات األوقاف وزارات المجلس وناشد

 .بحقه السافرة واالعتداءات المبار  ىاألقص المسجد عن الجمعة
 جميعها، واألحوال األوقات في األقصى المسجد إلى الرحال شد مواصلة إلى فلسطين أبناء ودعا
 .المبار  المسجد بوابات على وفلسطين القدس وأبناء العلماء من المرابطين وحيا

 20/7/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 اإللكترونية ببوابات اإلقرار من شرعا أولى خالية األقصى ساحات ترك: لفلسطين السابق المفتي .44
 تر  أن من سردانة أبو محمد الشي  البارز الديني والمرجع لفلسطين األسبق العام المفتي حذر

 على وسيادته باالحتالل اإلقرار تكريس من شرعا أولى مصلين وبدون  خاليا األقصى المسجد
 .اإللكترونية البوابات تلك من لعبوروا المسجد
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 بالبوابات القبول أن على وشددت اليوم رأي وصلت نصية رسالة في سردانة أبو الشي  موقف وجاء 
 بوابات عبر للمسجد الدخول عن باالمتناع المصلين مطالبا شرعية مخالفة على ينطوي  تلك

 .اإلسرائيلي
 20/7/2017لندن،  اليوم، رأي

 
 األقصى على باالعتداءات تنديدا   والخليل هللا رام في يتظاهرون  التحرير" "حزب رأنصا من اآلالف .45

 في الخميس، ،”التحرير حزب“ أنصار من ا الف شار : األناضول/ العيس أيسر/ هللا رام
ا الغربية؛ الضفة في والخليل هللا رام بمدينتي متزامنتين مظاهرتين  في اإلسرائيلية لإلجراءات رفض 

 .ألقصىا المسجد
 منددة شعارات تحمل الفتات جانب إلى األقصى، للمسجد وصورا الحزب، رايات المتظاهرون  ورفع

 .األناضول مراسل أفاد ما وفق المسجد، على اإلسرائيلية ”االعتداءات”بر
 .”األقصى“ لنصرة بالتحر  اإلسالمية األمة جيوش تطالب هتافات المشاركون  وردد

 20/7/2017لندن،  اليوم، رأي
 

 تمر_لن_اإللكترونية_البوابات: #التواصل مواقع على األقصى في مقدسيات مرابطات .46
 موقع عبر المبار ، األقصى المسجد في المقدسيات المرابطات عبيدات: تحاول محمد رر لحم بيت

 التحر  إلى العالم، أقطار وكافة الفلسطينيين من متابعيهن يدفعن أن" فيسبو " االجتماعي التواصل
 بحقه اإلسرائيلية االعتداءات كافة ووقف المبار ، األقصى المسجد إنقاذ أجل من والعاجل وري الف

 .اإللكترونية البوابات وآخرها
 االجتماعي التواصل مواقع رواد يستخدمه الوسم الذي ذات المرابطات وتستخدم

 المكانة صبغة لوسما يأخذ المرة هذه لكن األسرى، قضية إبراز في تمر_لن_اإللكترونية_البوابات#
 االحتالل يحدثه ما المقدسيين مع رفضهن بسبب يدخلنه لم اللواتي األقصى حارسات عند الخاصة

 .معه يتعاملون  وال واقع، أمر من
 20/7/2017العربي الجديد، لندن، 
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 إذاعات عشر بمشاركة القدس حول مفتوحة غزة: موجة .47
 ،20/7/2017 الخميس يوم فلسطين، مكتب في سالميةاإل والتلفزيونات اإلذاعات اتحاد غزة: أطلق

 األقصى المسجد في يجري  ما حول للحديل ،"واألقصى للقدس اغضب" بعنوان مشتركة إذاعية موجة
 .مداخله على إلكترونية بوابات وضع آخرها كان والتي" إسرائيلية" واعتداءات انتهاكات من

 وصل صحفي تصريحر  في اإلسالمية، زيوناتوالتلف اإلذاعات اتحاد منسق المصري  صالح وأوضح
 معربا   غزة، قطاع في تعمل فلسطينية إذاعات 10 ستضم الموجة أن منه نسخة" الين أون  فلسطين"

 .المحتلة الغربية الضفة في تعمل إذاعات بمشاركة أمله عن
 ينفلسط داخل من وحقوقيون  ومشاي  وباحثون  علماء فيها سيشار  الموجة، إن المصري، وأضاف
 الفلسطيني اإلعالم دور على الضوء وتسليط األقصى المسجد في يجري  ما حول للحديل وخارجها
 .المقدسة المدينة ألهمية نظرا   والمسمول الوطني

 20/7/2017الين،  أون  فلسطين
 

 األقصى البتالع تمهيد اإلسرائيلية اإللكترونية تقرير: البوابات .48
 االحتالل سلطات أقامتها التي اإللكترونية البوابات وتد: تشكل محسن محمد -المحتلة  القدس

 إلى االحتالل يسعى إذ الشريف؛ القدسي الحرم ساحات على للسيادة جديدا مدخال األقصى بالمسجد
 الزماني التقسيم مخطط ثبت أن بعد وذلك المكاني، التقسيم لفرض وحصاره لتهويده باألقصى التفرد

 .بساحاته
 القدس" قانون  وآخرها اإلسرائيلي، الكنيست شرعها التي القوانين سلسلة ضمن اإلجراء هذا ويأتي

 محيطه عن األقصى وعزل وحصار القديمة بالقدس األمنية اإلجراءات مع يتزامن الذي ،"الموحدة
 الذين الفلسطينيين من القدس وتفري  االحتاللية السيادة لفرض محاولة في والفلسطينية، العربية وبيلته
 .وصمودهم الممارسات لهذه وتصديهم رفضهم أكدوا

 إقامة 2014 عام أعلن فقد الحرم؛ ساحات على باعتداءاتها تكتف ولم أطماعها، إسرائيل تخف ولم
 و قامة الهيكل ببناء والتسريع القدس، عن األردنية الوصاية لنزع بالكنيست صهيوني( لوبي) تجمع

 .ةاإلسالمي األوقاف دائرة توازي  يهودية مديرية
 المصغر األمني الوزاري  بالمجلس تصديقها وتم اإللكترونية، البوابات لنصب خطة أعدت كما

 .2015 األول تشرين /أكتوبر في الشعبية الهبة اندالع مع( الكابينيت)
ها االحتالل، رواية زيف الزبارقة خالد المحامي واألقصى القدس قضايا في الباحل ويمكد  ويعد 

 دولة لتحكم األقصى، على اإلسرائيلية السيادة بفرض األساسي المخطط عن األنظار لحرف محاولة
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 الهيكل لبناء يمهد جديد واقع وفرض المصلين وبأعداد الحرم ساحات على و دارتها قبضتها االحتالل
 .المزعوم

 واإلسالمي، العربي للوعي اإلسرائيلي التزييف حجم من نت للجزيرة حديثه في الزبارقة وحذر
 شهدتها التي العملية على كرد القانونية، غير األمنية إجراءاته لتبرير االحتالل مزاعم مع هيالتما"و

 العربية والمقدسات المقدسيين حق انتها  في تتمادى االحتالل سلطات أن وبين ،"الحرم ساحات
 .القديمة القدس في واإلسالمية

 في كاميرات نصب مثل أخرى، راءاتإج تليها مقدمة بمثابة اإللكترونية البوابات أن إلى ولفت
 االحتالل لفرض مدخال لتكون  الخارجية األبواب مفاتيح ومصادرة المساجد وداخل الحرم ساحات
 على لليهود، الحاضنة البيلة وتوفير المسلمين من وتفريغه و دارته األقصى على المطلقة سيادته

 .يلفي الخل اإلبراهيمي بالمسجد تنفيذه تم الذي المخطط غرار
 20/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 والمقدسات القدس عن الدفاع خندق في للوحدة يدعو" حنا المطران" .49

 يوم صبا  األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا هللا عطا المطران المحتلة: دعا القدس
 خندق في سويا   والوقوف الصفوف بتوحيد ومسيحييه مسلميه الفلسطيني الشعب أبناء الخميس،

 .والمسيحية اإلسالمية ومقدساتها القدس عن الدفاع
 المبار  األقصى المسجد استهداف إن اإلعالم، وسائل من عدد أمام حديل في حنا، المطران وقال

 المسمولية من كبير قدر على يكونوا أن إلى الجميع داعيا   مسبوق، غير وتطور خطير عمل هو
 .ومكانيا   زمانيا   األقصى يملتقس الهادف المشروع إفشال على للعمل

 استهداف هو بل وحدهم المسلمين على تعديًّا ليس المبار  األقصى المسجد على التعدي أن وأكد
 إنما المسيحية وأوقافنا مقدساتنا على التعدي إن: "وقال ومسلميه، بمسيحييه الفلسطيني الشعب لكل
 ".كافة الفلسطيني شعبنا مكونات على تطاول هو

 أن نتوقع أال كفلسطينيين وعلينا دفر ، إال جلد  يحك ال: "الفلسطيني الشعب ألبناء رسالة في وقال
 نقم لم إذا عنا بالنيابة أو باسمنا القدس عن أحد يدافع لن العالم، هذا في مكان أي من النصر يأتينا
 ".المقدس الواجب بهذا نحن

 20/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 مرفوضة باألقصى إسرائيلية إجراءات أي": الدولية القدس" .51
 اإلجراءات أشكال من شكل أي إن حم ود ياسين الدولية القدس ممسسة عام مدير بيروت: قال

 .مرفوضة المبار  األقصى المسجد محيط في اإلسرائيلية األمنية
 العربية األمتين وشعوب الداخل وفلسطينيي المقدسيين يوم الخميس، صحفي، بيان في حم ود ودعا

 اإلسرائيلية، األمنية اإلجراءات جميع بازالة مطالبهم على االلتفاف لمحاوالت التنب ه إلى واإلسالمية
 .والفلات األعمار مختلف من المصلين جميع أمام مفتوحة كانت التي األقصى أبواب جميع وفتح
 والحصرية الوحيدة ةالجه اإلسالمية األوقاف دائرة عمل في االحتالل سلطات تدخل عدم على وشدد

 .األقصى شمون  بادارة المعنية
 اإللكترونية البوابات إزالة على االحتالل موافقة عن تحدثت التي األنباء على تعقيب ا تصريحاته وتأتي

 إجراءات واعتماد يدويًّا، المصلين بتفتيا شرطته عناصر قيام مقابل األقصى المسجد أبواب عن
 .بديلة أمنية إسرائيلية

 الغضب حالة لتنفيس االحتالل يبث ها التي اإلشاعات إلى االلتفات عدم إلى الجميع حم ود بوطال
 واإلسالمية.  والعربية الفلسطينية

 20/7/2017، غزة،  صفا  الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 ألمانيا تبيع غواصات إلى مصر بموافقة إسرائيلية: يديعوت أحرونوت .51
ديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر إن ألمانيا وافقت على بيع قال المراسل السياسي لصحيفة "ي

 غواصات بحرية إلى مصر بعد حصولها على موافقة إسرائيلية بهذا الشأن.
وأبلغت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل الرئيس اإلسرائيلي ر وفين ريفلين بوجود مصادقة إسرائيلية 

 على بيع الغواصات األلمانية إلى مصر.
لمراسل أن بيع ألمانيا غواصات بحرية لمصر يطر  وجود صفقة خلف الكواليس بموجبها وأضاف ا

إسرائيل وافقت على البيع، شريطة أن تحصل على تخفيضات جوهرية بصفقة الغواصات والسفن 
 التي ستشتريها من ألمانيا.

بموافقة  2009وأوضح أن هذه صفقة الغواصات األلمانية الثانية مع مصر، وكانت األولى عام 
إسرائيلية خالل حكم الرئيس األسبق حسني مبار ، حيل كان إيهود بارا  وزيرا للدفاع في حكومة 
بنيامين نتنياهو، وقد وافقا عليها، لكنهما عاودا وطالبا بالغائها عقب فوز الرئيس محمد مرسي 

 بانتخابات الرئاسة المصرية.
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ال عبد الفتا  السيسي، أبرمت مصر صفقة عقب اإلطاحة بمرسي من قبل الجنر  2014وفي العام 
 جديدة لشراء غواصات وسفن ألمانية متطورة شبيهة بما حصلت عليها إسرائيل. 

في سياق منفصل، كشف شلومو تسيزنا المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من 
يل تصدر القاهرة عاما، ح 12نتنياهو، عن تعزيز التعاون االقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ 

منتجاتها عبر تل أبيب للواليات المتحدة، نظرا للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل 
 والواليات المتحدة.

وأضاف أن توسيع التعاون االقتصادي المصري اإلسرائيلي تجلى قبل أيام في نيويور  باقامتهما 
رلد المتخصص في صناعة األزياء والمالبس، جناحا مشتركا في المعرض التجاري الشهير تيكس وو 

 حيل عمل مندوبوهما سويا لتشجيع المشترين وشبكات التسويق األميركية على شراء المنتج.
 20/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لمومني: إسـرائيل قوة محتلة ال يجوز لها تغيير الوضع القائم في القدسا .52

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور  اإلعالملشمون وزير الدولة  : أعادحمدان الحا  -عمان 
نعيد تذكير اسرائيل بانها قوة محتلة وال يجوز « محمد المومني تذكير اسرائيل بانها قوة محتلة قائال

 «.التي وقع عليها االحتالل األراضيوضع  أوتغير في شكل  أنلها 
يخالف التزامات اسرائيل كقوة  األقصىو تغيير في الوضع القائم في القدس  أي أن»المومني  وأضاف

قائمة باالحتالل وهي ليست مخولة بالقيام بذلك حسب القانون الدولي الذي يمنع القوة المحتلة تغيير 
 «.الوضع القائم

« أخبار وحوار»جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الدكتور المومني صبا  امس الخميس لبرنامج 
راتب المجالي على شاشة التلفزيون األردني حيل قال حول  الذي يقدمه الزميل اإلعالمي صدام

 أي أندائما نمكد » األقصىبوابات الرقابة االلكترونية التي ركبتها سلطات االحتالل في المسجد 
 «.، حتى الدخول لألقصىاألوقافيكون بموافقة  أنشيء تقوم به اسرائيل يجب 

كان يسمح بدخول بعض السيا  اإلسرائيليين ولكن ، 2000عام قبل »انه  إلىالدكتور المومني  وأشار
ا ن فان االقتحامات تتم عنوة بدون  أما، األوقافيتم ذلك بعد اخذ موافقة وتصريح من  أنعلى 

الحرم القدسي الشريف تحت الوصاية الهاشمية، وهنا  قانون دولي »المومني  األوقاف. وتابعموافقة 
 . األرض"القائمة على  األوضاعير تغ أنالقوة المحتلة ال يمكن  إنيقول 

نمكد على موقفنا بضرورة التنسيق إلعادة »بالقول  األردنيوختم الدكتور المومني تصريحه للتلفزيون 
إسرائيلية  إجراءاتالهدوء، واحترام الوضع التاريخي والقائم والتهدئة ومنع التصعيد، ورفضنا ألي 
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مستمرة بعضها  الثاني اتصاالتللملك عبدهللا  أن، مضيفا األرضتحاول فرض حقائق جديدة على 
معلن وبعضها ا خر غير معلن في هذا الخصول وهو يتابع كل صغيرة وكبيرة تجري على ارض 

 «.القدس والحرم الشريف
البوابات »يمارس ضغوطا مكثفة على اسرائيل، من أجل إزالة  إن األردنمن جانب آخر يمكن القول 

ى المسجد األقصى، والسما  للمصلين بالدخول بحرية كما كانت المفروضة عل« اإللكترونية
 األوضاع قبل يوم الجمعة الماضي.

 21/7/2017، الدستور، عّمان
 

 "فلسطين النيابية" ووزارة الخارجية تبحثان آخر تطورات "األقصى": عّمان .53
بلوماسية األردنية ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيي السعود الجهود المبذولة من قبل الد: عمان

التي يقودها الملك عبد هللا الثاني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحرصه الشديد على مدار الساعة 
 الحتواء األزمة التي تشهدها مدينة القدس والمسجد األقصى المبار .

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة أمس مع وزير الخارجية وشمون المغتربين أيمن الصفدي 
 لبحت آخر المستجدات والتطورات حول ما يجرى في القدس و"األقصى".

وقال السعود إن الشعب األردني يرفض ما يجري من انتهاكات في القدس والمسجد المبار  و ن 
الموقف الشعبي والرسمي متناغمان بهذا الخصول، مضيفا  أن "فلسطين النيابية" تتابع بحرل 

 وبشكل دائم ما يجرى في القدس.
ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسمولياته للضغط على اسرائيل في  إلىإلى ذلك، دعا أعضاء اللجنة 

 وقف انتهاكاتها المستمرة بالقدس.
من جانبه، قال الصفدي إن المملكة تريد وقف التوتر واستعادة الهدوء في القدس والحمول دون تفاقم 

ودها المستهدفة إعادة فتح المسجد األقصى األوضاع، وستستمر في العمل على تحقيق ذلك عبر جه
 المبار  أمام المصلين والتزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

ولفت إلى أن الحفاظ على األمن واالستقرار والسالم في األماكن المقدسة هو هدف أردني لكن 
احترام هذا الوضع وبالتعاون على تحقيق ذلك ال يكون بمحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم بل ب

 إنهاء االنسداد السياسي بما يحول دون إعطاء الفرصة ألي جهة لتقويض األمن.
 21/7/2017، ، عّمانالغد
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 السلطات اللبنانية تطلق رؤية موحدة لقضايا الالجئين الفلسطينيين .54
لر ية اللبنانية الموحدة لقضايا أطلقت السلطات اللبنانية وثيقة تحمل اسم "ا": العربي الجديد"بيروت رر 

اللجوء الفلسطيني في لبنان"، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ومشاركة ممثلين عن كل القوى 
 السياسية الكبرى في لبنان.

وتم  اإلعالن عن هذه الوثيقة التي أحالتها "مجموعة العمل حول قضايا الالجلين الفلسطينيين" 
الفلسطيني"، بالتزامن مع التطورات في المسجد األقصى وبعد  -ر اللبناني المنبثقة عن "لجنة الحوا

، الذي عرقلت الخالفات 2015حوالي سنتين من إحالتها إلى حكومة الرئيس السابق تمام سالم، عام 
السياسية في عهده إقرار العديد من البنود المحهمة التي تتناول كافة المحقيمين في لبنان ومنهم 

 لفلسطينيون. الالجلون ا
وشار  في إعداد الر ية ممثلون عن أحزاب سياسية شاركت في الحرب األهلية، وشكل الخالف على 
الوجود الفلسطيني في لبنان أحد عناوين الحرب، فاجتمع من فرقتهم متاريس الحرب حول الر ية 

المتحدة االقتصادية  اللبنانية الموحدة التي شار  في وضعها خبراء من وكالة )أونروا( و"لجنة األمم
 واالجتماعية لغرب آسيا" )إسكوا(.

مه الخبير في "إسكوا" أديب نعمة،  وتخل ل حفل اإلطالق في السراي الحكومي في بيروت شرٌ  قد 
الذي أكد "االستناد إلى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومندرجات 

 ق الدولية" لتحضير الر ية.الحوار الوطني والمواثي
ودعا نعمة إلى "التوقف عند تعريف المجموعة للتوطين بما هو عملية إعطاء الجنسية اللبنانية بشكل 
جماعي ومن خار  السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض لتسوية إقليمية أو دولية"، 

وطين والتأكيد على حق العودة كما وصفت المجموعة رفض الت وهو "أمر مرفوض بشكل كامل".
 بأنهما "وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني المشتر ".

وشمل الحوار الذي أدى إلنتا  الر ية، بحسب نعمة، "عدم االقتصار على التعاطي مع الالجلين 
الر ية  وفقا  للبعد األمني فقط، بل أن يشمل التعاطي البعد السياسي والخدماتي والحقوقي". وأكدت

 على "حق الالجلين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات".
وفي مجال األمن، اعتبرت الوثيقة أن "التعامل في الشق األمني ينطلق من إنهاء وجود السال  
الفلسطيني خار  المخيمات ومعالجته داخلها، مع ضرورة توحيد وأنسنة اإلجراءات األمنية حول 

ا". وشددت على أهمية "بقاء وكالة أونروا على رأس مهامها كشاهد دولي المخيمات وعلى مداخله
ن لحياة الالجلين".  ومحس 
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توصيات دعت فيها لر"تطبيق قانون  5كما قدمت الر ية أيضا ، إلى جانب الثوابت التي تم ذكرها، 
ون العمل المحعدل الذي يتضمن عناصر أساسية خاصة بالفلسطينيين"، من شمول الالجلين بقان

العمل ومنح إجازات العمل لهم، ونظام الضمان االجتماعي الذي يعفي الالجلين من تسديد البدالت 
 التي يدفعها صاحب العمل".

وشملت التوصيات "تطوير العالقة بين وكالة أونروا والدولة من خالل احترام مقتضيات المصلحة 
لنزاعات بين الدولة والوكالة". كما توصي اللبنانية واحترام قرارات األمم المتحدة ووضع آلية لحل ا

 الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء".  -الر ية بتطوير عمل لجنة الحوار اللبناني 
وقد أجمعت كلمات المشاركين في إطالق الر ية على أن التوصية الخامسة واألخيرة هي األهم، 

بنان، "ألن غياب البيانات الرسمية يشكل وتدعو إلى تنفيذ إحصاء شامل لالجلين الفلسطينيين في ل
 عامال رئيسيا في الحد من قدرة الدولة على صياغة سياسات سليمة تجاه الالجلين".

 20/7/2017، العربي الجديد، لندن
 

 رهاب اإ: األقصى ليس للتفاوض والمقاومة ليست األسقفية في لبنانعام اللجنة  أمين .55
 اإلسالميللحوار  األسقفيةعام اللجنة  أمينأنطوان ضو  أكد  األب: محمود هنية -الرسالة نت 

 أوالمسيحي بلبنان أن المسجد األقصى والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية غير قابلة للمساومة 
التفاوض، مشيرا إلى وجود تدخل من اطراف عربية لصالح تقسيم المدينة وتمرير مخطط تصفية 

 المسجد األقصى.
ح خال بر"الرسالة نت" من بيروت، إن  المقدسات ال يمكن التنازل عنها بحال وقال ضو في تصري
 ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة غطرسة االحتالل. إلىمن األحوال، مشيرا 

وأشار عضو الهيلة القيادية لممسسة القدس الدولية إلى ضرورة مساندة المقدسيين والشعب 
القضية  إلنهاءالمخططات الرامية لتصفية المقدسات اإلسالمية وصوال الفلسطيني برمته في مواجهة 

 الفلسطينية.
 20/7/2017، الرسالة نت

 
 إلى سحب البوابات اإللكترونية من األقصى "إسرائيل"ردوغان يدعو أ .56

د الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية مع نظيره : أنقرة / أنس قابالن شد 
 وفين ريفلين، الخميس، على ضرورة السما  بدخول المسلمين للمسجد األقصى دون اإلسرائيلي، ر 

 قيود، في إطار حرية الدين والعبادة.
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وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان عب ر في االتصال عن قلقه إزاء الحاد  الذي وقع 
وأعرب الرئيس التركي عن  يوليو/تموز الجاري، وتسبب بخسائر بشرية. 14في المسجد األقصى في 

 حزنه لوقوع خسائر في األروا ، وشدد على أنه ال يمكن تأييد العنف.
كما أك د على ضرورة احترام قدسية األماكن الدينية ووضعها التاريخي، ولفت إلى أهمية األقصى 

 لكافة العالم اإلسالمي.
د على أهمية إنهاء التوتر والتخلي عن تفتيا الداخلين إل ى المسجد األقصى، في إشارة إلى كما شد 

 اإلسرائيلية المستحدثة. اإللكترونيةالبوابات 
إلى أن التدابير المتخذة هي ألغراض أمنية، وتعهد بعدم نشوء تغيير  اإلسرائيليبدوره أشار الرئيس 

 في وضع األقصى، وبعدم تقييد الحريات الدينية.
ره الفلسطيني، محمود عباس، طلب فيه األخير وصبا  اليوم، أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع نظي

 من القيادة التركية إجراء اتصاالت بشأن الوضع في األقصى.
 20/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو اجتمع سرا بوزير الخارجية اإلماراتي في نيويورك: هآرتس .57

، في أيلول/سبتمبر من العام اجتمع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سرا: هاشم حمدان
، في نيويور  مع وزير الخارجية اإلماراتي، عبد هللا بن زايد. ويتضح أن إسرائيل ال تزال تقيم 2012

 قناة اتصال مع اإلمارات حتى اليوم، وذلك عبر سفيرها في واشنطن.
كان لديهما  ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن دبلوماسيين غربيين كبيرين، قولهما إن نتنياهو وبن زايد

نفس وجهة النظر بشأن البرنامج النووي اإليراني، إال أن األخير قد أوضح أن بالده ال تستطيع 
تطوير العالقات مع إسرائيل طالما أنها ال تظهر أي تقدم في ما يسمى 'عملية السالم' مع 

 الفلسطينيين.
أيلول/سبتمبر من  28جرى في وأشار الدبلوماسيان، اللذان رفضا ذكر اسميهما، إلى أن اللقاء قد 

، على هاما اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويور ، أي بعد يوم واحد من 2012العام 
خطاب نتنياهو الذي أطلق عليه 'الخط األحمر'، حيل ادعى فيه أنه يجب على المجتمع الدولي أن 

ها من حيازة كمية يورانيوم مخصب يضع خطا أحمر أمام برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، ومنع
 بدرجة عالية تتيح لها إنتا  قنبلة نووية.
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، 2009وتبين أن نتنياهو هو الذي بادر إلى اللقاء، حيل أنه منذ أن تسلم مهام منصبه في العام 
وهو يحاول تنظيم لقاء مع مسمولين كبار في دول الخليج التي ال يوجد إلسرائيل عالقات دبلوماسية 

 عها، مثل السعودية واإلمارات والبحرين.رسمية م
للقاء من الجانب اإلسرائيلي، نتنياهو، والمستشار لألمن القومي في حينه، جنرال االحتياط احضر 

 يعكوف عميدرور، والسكرتير العسكري يوحنان لوكر.
نية، وكذلك ودية، وتركز على المسألة اإليرا ءوبحسب الدبلوماسيين الغربيين، فان اللقاء كان في أجوا

 القضية الفلسطينية. كما عبر فيه بن زايد عن تقديره لخطاب نتنياهو في األمم المتحدة.
ويضيف الدبلوماسيان أن بن زايد قد أكد لنتنياهو أن بالده معنية بتطوير العالقات مع إسرائيل، 

ين إسرائيل ولكنها ال تستطيع القيام بذلك، وخاصة بشكل علني، طالما استمر الجمود السياسي ب
 والفلسطينيين.

إلى ذلك، وبحسب تقارير نشرت في اإلعالم األميركي، فان نتنياهو يواصل الحفاظ على قناة اتصال 
مع اإلمارات، بواسطة سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر. وكان مسمولون في اإلدارة األميركية 

سفير اإلمارات في واشنطن، يوسف  قد أكدوا، قبل سنتين، أن ديرمر يقيم عالقات عمل وثيقة مع
 العتيبة، وأن االثنين متفقان في كل القضايا باستثناء القضية الفلسطينية.

 21/7/2017، 48عرب 
 

 نصرة  لألقصى ليوماالقرضاوي يدعو ألوسع حراك غاضب  .58
دعا الشي  يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، إلى أوسع تحر  جماهيري : الدوحة

الجمعة؛ تشار  فيه أحزاب األمة ومنظماتها وعلما ها والنخب الثقافية والنسائية  وميغاضب 
ا إلجراءات االحتالل التهويدية، ولكسر قرار فرض بوابات  ا للقدس واألقصى، ورفض  والشبابية؛ دعم 

 التفتيا اإللكترونية.
حتالل االلتفاف على مطالب كما دعا القرضاوي في بيانر له، اليوم الخميس، إلى التنبه لمحاوالت اال

المقدسيين الرافضين الدخول إلى المسجد األقصى عبر بوابات التفتيا اإللكترونية، محذر ا من مغبة 
اإلجراءات األمنية والتهويدية التي يقوم بها االحتالل، والتي تهدف إلى إسقاط الحصرية اإلسالمية 

 عن األقصى وبسط سيطرته عليه.
ل تسعى إلى اختبار ردود الفعل العربية واإلسالمية وقدرتها على تطبيق وأكد أن حكومة االحتال

 التقسيم المكاني في األقصى.
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وشدد القرضاوي على ضرورة المشاركة والممازرة الفاعلة من العواصم العربية واإلسالمية كافة؛ 
 لتسجيل موقف تاريخي يحفظ حق األمة في المسجد األقصى المبار .

 20/7/2017، لإلعالم المركز الفلسطيني
 

 "علماء المسلمين" يدعو األمة لوقفة غاضبة نصرة األقصى يوم الجمعة  .59
دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين جميع المسلمين في العالم لنصرة األقصى وتخصيص : الدوحة

وم من تموز )يوليو( يوم غضب ضد إجراءات الصهاينة وي 21من شوال الموافق  27الجمعة القادمة 
 نصرة للقدس والمقدسيين.

(، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه، 7-20وطالب االتحاد في بيان له اليوم الخميس )
األمة اإلسالمية باتخاذ إجراءات فع الة ضد همالء المحتلين تحت شعار: "أنقذوا األقصى"، كما طالب 

ي هذه الغضبة، وكذلك المسلمين في كل خطباء الجمعة في العالم اإلسالمي بالوقوف مع األمة ف
 السلمية تضامن ا مع المقدسيين واألقصى المبار . بالمظاهراتمكان 

 20/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األتراك يشاركون الفلسطينيين احتجاجاتهم في القدس .61
ية، المستمرة منذ يشار  الزوار األترا  لمدينة القدس في االحتجاجات الفلسطين: القدس/ أسعد فرات

األحد الماضي، على نصب السلطات اإلسرائيلية بوابات تفتيا إلكترونية على مداخل المسجد 
 األقصى.

وأصيب منذ أمس األول الثالثاء، ثالثة مواطنين أترا  جراء قمع القوات اإلسرائيلية لالحتجاجات 
 الفلسطينية.

أنهم فضلوا المشاركة في الحركة  ورغم شوق الزوار األترا  لدخول المسجد األقصى، إال
 االحتجاجية، عبر أداء الصالة خار  بوابات المسجد.

واليوم الخميس، تحدثت األناضول مع أول المصابين األترا  الثالثة؛ هدايت أقصوي، الذي أصيب 
 برصال مطاطي في يده، مساء الثالثاء الماضي.

يين ما يتعرضون له، وأشعر باألسف الشديد وقال أقصوي، لألناضول: "أنا ممتن لمشاركتي الفلسطين
ا".  ألنهم يعيشون على هذا المنوال، الحياة تحت السال  صعبة جد 

من جانبه، قال مساعد نائب األمين العام للبرلمان التركي، إرباي كوجيت، الذي يزور القدس مع وفد 
األحدا ، ولم يتمكنوا من من المواطنين األترا ، في حديل لألناضول، إنهم وصلوا القدس ليلة بدء 
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دخول المسجد األقصى، ويصلون منذ ذلك الحين الفجر والمغرب والعشاء مع الفلسطينيين خار  
وأوضح كوجيت، أنه والزوار األترا  يشاركون الفلسطينيين مشاعرهم، ويشهدون  بوابات المسجد.

 على محنتهم، وكثير ا ما ذرفوا الدموع تأثر ا بما يجري.
"شريف أونان"، فقال لألناضول: "عندما كنا في تركيا لم نكن نعرف أن الوضع هنا على أما الطبيب 

 هذه الدرجة من السوء، نشعر بالخجل الشديد، ليتنا أتينا من قبل ووقفنا إلى جانب أشقائنا".
 21/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ةحمالت إسناد المرابطين ودعم األقصى على مواقع التواصل مستمرّ  .61

يواصل الناشطون الفلسطينيون والعرب، التغريد عبر وسوم مختلفة تتصدر : رام هللا رر سامي الشامي
بعضها مواقع التواصل االجتماعي محليا  وعربيا ، وذلك حول ما يجري في مدينة القدس والمسجد 

األقصى  األقصى بالتحديد، حيل يرفض المقدسيون والفلسطينيون من الداخل المحتل، الدخول إلى
 عبر البوابات اإللكترونية التي يفرضها االحتالل عليهم من أجل فرض سيادته وسيطرته عليه.

"#البوابات_أل"، و"البوابات اإللكترونية"، و"باب األسباط"، و"المسجد األقصى" و"#األقصى" 
تويتر" و"#اغضب_لألقصى"، هذه الوسوم وغيرها تتصدر مواقع التواصل االجتماعي في "فيسبو " و"

حيل يغرد الناشطون عبرها بأحدا  المسجد األقصى وما يجري من قمع من قبل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، وكذلك ينشرون من خاللها صور المرابطين وهم يصلون ويهتفون ويواجهون شرطة 

كذلك انتشر وسم #عمليات_الغضب_لألقصى، التي يتداولها الناشطون في  االحتالل اإلسرائيلية.
 كل عملية فدائية تجري في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

وعبر مواقع التواصل االجتماعي، يدعو الناشطون للتوافد نحو بوابات المسجد األقصى بكثافة في 
كل وقت خاصة أوقات الصالة، وكذلك دعوات مكثفة للتوجه يوم الجمعة إلى بوابات المسجد 

 فض البوابات اإللكترونية، والضغط على االحتالل حتى إزالتها.األقصى للتجمهر هنا  من أجل ر 
كذلك، نشرت العديد من القرى والبلدات المحيطة بمدينة القدس، وكذلك عوائل مقدسية، عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، تعميما  على أهالي القرية وأبناء العائلة بشد الرحال إلى المسجد األقصى 

 ابه والوقوف مع المرابطين هنا .المبار  للصالة على أبو 
 21/7/2017، العربي الجديد، لندن
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 المؤتمر الشبابي العربي التطوعي في فلسطين يوجه صرخة لألمة للدفاع عن "األقصى" .62
وجه الشباب العربي المشار  في الممتمر الشبابي العربي التطوعي األول في فلسطين : رام هللا

ف واحد" اليوم الجمعة، صرخة لألمة للدفاع عن المسجد األقصى "الوطن العربي، شباب واعد، وهد
 المبار  في دل ما يتعرض له من ممامرات خطيرة.

وأكد الممتمر في بيان صحفي، التزام الشباب المشاركين فيه بانتمائهم القومي، والتزاماتهم اإلنسانية، 
حقائق التاري ، وتجدد االلتزام بها  والمبدئية بعروبة القدس، وباسالمية الحرم الشريف، التي تمكدها

األسرة الدولية، من خالل القرارات المختلفة لليونسكو في هذا اإلطار، وموقفها الراس  بشجب 
 واستنكار ما يعتري مدينة القدس.

وقال البيان: يحدر  الشباب العربي أن الدفاع عن القدس والمسجد األقصى، وكنيسة القيامة، والعمل 
ريرها، من براثن االحتالل، و خضاعها قسرا لسيطرة ما يعرف "بوزير األديان الموحد نحو تح

اإلسرائيلي" هو واجب األمة العربية واإلسالمية جمعاء، وأن الشباب الفلسطيني، والمواطنين 
المقدسيين، والفلسطينيين، الذين يتحدون بصدورهم العارية، و يمانهم الراس  بعروبة القدس، إنما هم 

 الدفاع عن شرف األمة جمعاء، وكرامة العرب والمسلمين في كل أصقاع األرض. رأس حربة
وأكد البيان أهمية شد الرحال من قبل المسلمين في مختلف أماكن وجودهم إلى المسجد األقصى 

 ومدينة القدس والرباط فيها ورفض االحتالل وكل إجراءاته العدوانية العنصرية.
 20/7/2017، سطينية  وفا وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 الموقف من اعتداءات االحتالل على األقصىحول إلخوان المسلمين في سورية بيان ل .63

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
ْبَحاَن ال ِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال  ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى ال ِذي َباَرْكَنا َحوْ  نحِرَيهح ِمْن َلهح لِ )سح

( )اإلسراء:  ِميعح اْلَبِصيرح  (.1آَياِتَنا ِإن هح هحَو الس 
في غفلة من المسلمين، وانشغالهم عن مقدساتهم بصراعات داخلية، أقدم االحتالل الصهيوني على 
ارتكاب جريمة نكراء بحق اإلنسانية، فأغلق أبواب المسجد األقصى في وجه المصلين ومنع رفع 

 قوبة جماعية للشعب الفلسطيني.األذان فيه ع
إننا في جماعة اإلخوان المسلمين في سورية إذ نستنكر هذه الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان المحتل 
بحق أهلنا في فلسطين؛ فاننا نمكد أن القدس واألقصى ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة، 

ن كافة، بل اعتداء على اإلنسانية جمعاء، فبيوت وأن االعتداء على األقصى هو اعتداء على المسلمي
 العبادة من كنائس وبيع ومساجد أماكن مقدسة محمية في كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
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كما أننا نمكد مرة تلو المرة أنه لم يكن للكيان الصهيوني أن يتجرأ على التفكير بالقيام بهذه الجرائم لو 
اجبهم بنصرة الضعفاء ومنع السفهاء والمجرمين في سورية وغيرها من كان المسلمون يقومون بو 

 ارتكاب المجازر بحق شعوبهم.
إننا ندعو الصادقين من زعماء المسلمين حكاما  كانوا أو علماء وقادة في المجتمع، للوقوف صفا  

التي تضيع  واحدا  لنصرة المسجد األقصى واالبتعاد عن الصراعات والمنازعات الداخلية والخالفات
هيبة المسلمين وتذهب ريحهم، كما ندعوهم لألخذ على أيادي السفهاء والسفاحين ودعم الشعوب 

 المستضعفة للخالل من جالديهم أمثال األسد المجرم.
 (21)َوَّللا ح َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكن  َأْكَثَر الن اِس اَل َيْعَلمحوَن( )يوسف 

 20/7/2017، ي سوريةجماعة اإلخوان المسلمين ف
 20/7/2017، لندن ،مركز الشرق العربي للدراسات

 
 الصين: سنواصل جهودنا لتعزيز السالم واالستقرار في الشرق األوسط .64

تعهدت الصين، اليوم، بمواصلة القيام بدور بناء في تعزيز السالم واالستقرار في منطقة  :وفا -بكين
 الشرق األوسط.

ه المتحد  باسم وزارة الخارجية الصينية لو كان  تعليقا على الزيارة وجاء ذلك في تصريح أدلى ب
، موضحا أن زيارة الرئيس محمود عباس، وعدد من المسمولين السلطة الفلسطينية الناجحة لرئيس

العرب لبالده ممخرا جاءت بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشتر ، وتسهيل محادثات السالم 
 ى التحر  في االتجاه الصحيح.ومساعدة الشرق األوسط عل

وأشار لو إلى أن الوضع في الشرق األوسط يقف حاليا عند مفترق طرق، ممكدا أنه من الصعب 
 الحفاظ على السالم في العالم من دون استقرار في منطقة الشرق األوسط.

ء وقال إن الصين، بصفتها أحد األعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي، تشعر بالقلق إزا
 األوضاع المتعلقة بالسالم واالستقرار والتنمية في الشرق األوسط.

وأكد أن الصين ال تبغي خدمة أي مصالح خاصة بها عند تعاملها مع قضية الشرق األوسط، و نما 
 تبغي مصلحة البلدان والشعوب في المنطقة.

لثالثاء، قدم شي وقال إنه خالل المحادثات بين الرئيس الصينى شي جين بين  والرئيس عباس ا
 اقتراحا من أربع نقاط حول القضية الفلسطينية، وهو االقترا  الذي لقي تأييدا من الرئيس عباس.
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وأضاف المتحد  باسم وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بين  أكد للرئيس عباس دعم 
اصمتها القدس الشرقية، وع 1967الصين لبناء فلسطين لدولة مستقلة تتمتع بسيادة كاملة على حدود 

 ومساندتها للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
 20/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سفارة االتحاد األوروبي في تل أبيب ترد على تصريحات نتنياهو .65

وجهها رئيس  'تفاعلت' سفارة االتحاد األوروبي في تل أبيب مع الدعوة التي: مجيد القضماني
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلزالة ما وصفها بر 'الشروط األوروبية' لتطوير العالقات مع 

 إسرائيل.
وكان نتنياهو قال في تصريحات، أمس األربعاء، إن أوروبا 'تتأمر على أمنها عندما تتأمر على 

وربطها بالقضية الفلسطينية، في عالقاته إسرائيل'، معتبرا أن وضع االتحاد األوروبي شروطا سياسية 
مع إسرائيل، "تصرف جنوني"، وأن االتحاد األوروبي هو 'المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع شروطا 

 لتطوير عالقاتها مع إسرائيل'، على حد قوله
وجاءت تصريحات نتنياهو هذه في اجتماع مغلق في بودابست بحضور ر ساء حكومات هنغاريا 

وبولندا وسلوفاكيا، طلب فيها من ر ساء هذه الدول األربع 'تقديم المساعدة إلسرائيل داخل وتشيكيا 
ممسسات االتحاد األوروبي' من أجل إزالة اشتراط تطوير العالقات مع اسرائيل بالتقدم في عملية 

 السالم مع الفلسطينيين.
اء أن 'االتحاد األوروبي لديه وفي تغريدة لسفارة االتحاد األوروبي على تويتر، اليوم الخميس، ج

عالقات عميقة ومتشعبة مع إسرائيل أكثر من مع أي بلد آخر، اقتصادي ا وسياسي ا، ولكن تطويرها 
يجب أن يقوم على القييم المشتركة، بما في ذلك احترام القانون اإلنساني الدولي واتخاذ الخطوات 

 الالزمة لتجسيد حل الدولتين.'
 20/7/2017، 48عرب

 
 ير قطر يعّدل قانون مكافحة اإلرهابأم .66

أصدر أمير دولة قطر الشي  تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتعرديل قرانون مكافحرة اإلرهراب،   :عمان
 تضمن تعريف اإلرهابيين والجرائم واألعمال والكيانات اإلرهابية وتجميد األموال وتمويل اإلرهاب.



 
 
 
 

 

 43 ص             4351 العدد:             7/21/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

عررديالت تضررمنت اسررتحدا  نظررام القررائمتين الرروطنيتين القطريررة الرسررمية إن الت األنبرراءوأفررادت وكالررة 
لألفررراد والكيانررات اإلرهابيررة، وتحديررد إجررراءات إدرا  األفررراد والكيانررات علررى أي منهمررا، وبيرران ا ثررار 

 المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار اإلدرا  أمام محكمة التمييز.
 21/7/2017الغد، عّمان، 

 
 يد من قطر وقف تمويل اإلرهابالجبير: نر  .67

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة لن تتساهل مع خطاب الكراهيرة واإلرهراب الرذي تررو  لره 
 بعض الدول.

ولفررررت فرررري مررررمتمر صررررحفي جمعرررره ووزيررررر الخارجيررررة البلجيكرررري ديديرررره رينرررردرس فرررري بروكسررررل أمررررس 
عية لمكافحة اإلرهاب لقطر، تمكرد السياسرات )الخميس( إلى أن قائمة المطالب التي قدمتها الدول الدا 

 الدولية لمواجهة التطرف.
وبرري ن أن المملكررة طلبررت مررن قطررر وقررف تمويررل اإلرهرراب ومنررع تشررجيع خطرراب الكراهيررة وعرردم إيررواء 
المتهمين باإلرهاب، معربا  عن أمله في أن تسود الحكمة في قطر وتلبي مطالب وقف دعم اإلرهاب، 

ررررا مضرررريفا : حرررردثت فرررري السرررراب ق لقرررراءات وتفاهمررررات بررررين المملكررررة وبلجيكررررا ومررررع األمررررم المتحرررردة أيض 
 بخصول اإلرهاب، إال أن الواقع الجديد يفرض على العالم كله العمل من أجل وقف اإلرهاب. 

  21/7/2017عكاظ، جدة، 
 

 السعودية تشترط على حجاج قطر الوصول جوا .68
ية على الحجا  والمعتمرين القرادمين مرن قطرر اشترطت وزارة الحج والعمرة السعودوكاالت:  -الجزيرة

 الوصول إلى المملكة جوا فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلتره وكالرة األنبراء السرعودية اليروم الخمريس، أنره "وفري درل الوضرع السياسري 

يوف بيرت هللا الحررام مرن الحجرا  الراهن مع الدوحة فان حكومة المملكة العربيرة السرعودية ترحرب بضر
 والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر".

وأشارت إلى أنه يمكن للقطريين والمقيمين فري قطرر ممرن لرديهم تصراريح حرج مرن وزارة الحرج والعمررة 
في المملكة ومن الجهة المعنية بشمون الحج في قطر ومسجلين في المسار اإللكتروني للحج، القردوم 

عررن طريررق شررركات الطيررران باسررتثناء الخطرروط القطريررة، والترري يررتم اختيارهررا مررن قبررل الحكومررة  جرروا
 القطرية ويتم الموافقة عليها من قبل الهيلة العامة للطيران المدني في المملكة.

 20/7/2017الجزيرة نت، 
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 الداخلية القطرية: اختراق وكالة األنباء تّم من اإلمارات .69
كشفت وزارة الداخليرة القطريرة، مسراء اليروم الخمريس، تفاصريل عمليرة اخترراق : بالدوحة رر أنور الخطي

لت نقطرررة انطرررالق  24-23وكالرررة األنبررراء القطريرررة "قنرررا"، والتررري تمرررت ليلرررة  مايو/أيرررار الماضررري، وشرررك 
 للحملة ضد الدوحة من قبل دول الحصار األربع )اإلمارات، السعودية، البحرين ومصر(.

، فقد ترم نشرر أخبرار مفبركرة عرن أميرر الخميس دته الداخلية القطرية، يوموبحسب ممتمر صحافي عق
قطررر، الشرري  تمرريم بررن حمررد آل ثرراني، علررى ثالثررة مواقررع عقررب جريمررة االختررراق، ممكرردة أن المرروقعين 

 اللذين تمت عبرهما عملية االختراق موجودان في اإلمارات.
نررراء التحقيقرررات دخرررول الفرررت علرررى المواقرررع وخلصرررت الداخليرررة القطريرررة فررري تحقيقهرررا إلرررى أنررره "تبرررين أث

القطريررة مررن بعررض دول الحصررار"، مضرريفة أن "شخصررا  فرري اإلمررارات كرران يترقررب نشررر خبررر مفبررر  
 على وكالة قنا بعد االختراق".

 20/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 شخصية وهيئة وشركة« 71»ضمنت ": اإلرهابية "القائمةمحمد بن راشد يعتمد  .71
، 2017لسرنة  18فري عرددها األخيرر القررار الروزاري رقرم « االتحادية»ت الجريدة الرسمية نشر ي: أبودب

الذي أصدره صاحب السمو الشي  محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئريس مجلرس الروزراء 
 حاكم دبي، رعاه هللا، بشأن اعتماد قائمة األشخال و التنظيمات اإلرهابية.

مرن األشرخال والتنظيمرات،  71شخال والتنظيمات اإلرهابية، والتي بلغرت وتضمن القرار قائمة األ 
 . ممسسات قطرية 5قطريا  و 18وتشمل 

 21/7/2017االتحاد، أبو ظبي، 
 

 القاهرة: التصعيد سيكون في الوقت المناسب .71
أكررد مسررمول فرري الخارجيررة المصرررية أن موقررف مصررر والرردول الررثال ، اإلمررارات والسررعودية والبحرررين، 

قطر مازال كما هو دون أي تغيير، وأن اتخاذ طريق جديد للتصعيد سيكون في الوقرت المناسرب  ضد
 والمحدد بين قيادات الدول األربع.

ينتظر نتيجتها و عالن من « مباراة »اإلماراتي، إن األزمة مع قطر ليست « 24»وقال المسمول لموقع 
د وسربل للتعامرل معهررا، وهنرا  خطروات محررددة الفرائز ومرن الخاسرر فيهررا، و نمرا أزمرة سياسرية لهررا أبعرا

 بشأنها.
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وأشررار المسررمول المصررري إلررى أن التعامررل مررع أزمررة قطررر هررذه المرررة يررتم بحسررابات دقيقررة ومدروسررة 
والتنسيق بين الدول األربع هامة للغاية التخاذ خطروات تتسرق مرع بنرود  2014للغاية على عكس أزمة 
 ومبادب القانون الدولي. 

 21/7/2017رقة، الخليج، الشا

 

 : اقتصادنا صامد ويمكننا التحمل لكن نرحب بالحلولCNNلـ بالواليات المتحدةسفير قطر  .72
قرال السرفير القطرري فري أمريكرا، الشري  مشرعل برن  --( CNNواشنطن، الواليات المتحردة األمريكيرة )

رأسها السرعودية حمد آل ثاني، إن اقتصاد بالده لم يتضرر جراء مقاطعة عدد من دول الجوار، على 
واإلمررارات ومصرررر لهرررا، مضررريفا أن بوسرررع الدولرررة الخليجيررة تحمرررل الوضرررع الحرررالي "إلرررى األبرررد" ولكنررره 

 استطرد بتمني التوصل إلى حل سريع للخالف الذي اعتبر أنه يضر بالجميع وبمحاربة اإلرهاب.
 19/7/2017سي أن أن، 
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لسعيد إدريسد. محمد ا  
« جبارين»، وجميعهم من عائلة 1948ثالثة شبان من مدينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام 

عاما ( ومحمد  19عاما ( ومحمد فضل جبارين ) 19وثالثتهم اسمهم محمد هم: محمد حامد جبارين )
وداخل كل عاما ( قرروا كسر جدار الصمت المريب بكل المعانى داخل فلسطين  29أحمد جبارين )

هموم الجميع »تذرعا  بأن  األقصىبلد عربي، صمت أخرس لم يعد يذكر اسم فلسطين وال حتى اسم 
الجبارون الثالثة، كان قرارهم ثالثي األبعاد، بعدان من نصيبهم والبعد الثالل رحلوا وهم «. تكفيهم

وأهلها.. ماضيها  يأملون أن يلقى نصيبهم ويعلن نفسه. فهم قرروا أن يستشهدوا من أجل فلسطين
، وكان لهم ما أرادوا على أجمل األقصىوحاضرها ومستقبلها وقرروا أن يكون استشهادهم في قلب 

 وأكمل وجه.
يستعد الستقبال ملات  األقصىفي الصبا  الباكر من يوم الجمعة الماضي، وبينما كان المسجد 
واشتبكوا مع  األقصىلى عمق ا الف من المصلين ألداء صالة الجمعة، دخل األبطال الثالثة إ

فقتلوا اثنين منهم وأصابوا آخرين بجرو  متفاوتة، ثم هرعوا إلى « باب األسباط»حرس الحدود عند 
حيل طاردهم جنود االحتالل وشرطته، واشتبكوا معهم حتى استشهدوا في صحن قبة  األقصىباحات 

 الصخرة.
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فة، لكنها إرادة هللا ورضوانه، لكنهم حلموا لم يحلموا أن تصعد أرواحهم من صحن قبة الصخرة الشري
أن يكتمل البحعد الثالل لقرارهم بأن تستيقظ الضمائر وتعود للغضب من أجل كل ما يتعرض له 

من تدنيس من العصابات اليهودية المتطرفة التي تقصد هدمه، وما يتعرض له من  األقصى
ر من قرارات تصدر من منظمة مخططات وممامرات من جانب سلطات الكيان التي أحست بالذع

الشريف وأخرى بحق الحرم اإلبراهيمي في الخليل تمكد الهوية العربية  األقصىاليونيسكو مرة بحق 
 اإلسالمية وتدافع عن الحرمات والتاري .

حلم أبناء الجبارين كان حلما  بسيطا  وهو أن تححر   دما هم الزكية وأرواحهم الطاهرة ركام الصدأ الذي 
المبار ، وأن تكون البداية من قلب  األقصىالمعنويات العربية بحق القدس الشريف واعتلى 

فلسطين، بأن يتجدد األمل في انتفاضة أقصى جديدة، تلقي بكل مخططات الكيان وطموحاته في 
تحالفات مستحيلة مع من يعتبرونهم شركاء في أهداف جديدة تجاوزت اإلطار الفلسطيني الذي دل 

 حقيق طموحات تعايا وسالم من نسج خيالهم.عائقا  أمام ت
قد ال تتجدد االنتفاضة بالسرعة التي كان يحلم بها الشهداء الثالثة، لكن المعنى الذي نجحوا في 

« اإلسرائيلية»تأكيده لن يرحم كل المتواطلين الصامتين، الذين يتعمدون تجاهل حقيقة ردود الفعل 
ورواده وهو إلغاء  األقصىالحدود الضيقة لمطالب سدنة المباشرة على الحد  ويحاولون حصرها في 

البوابات اإللكترونية التي أقامتها سلطات االحتالل، وفرضت على المصلين العبور من خاللها 
من البوابات التي يسمحون بها فقط دون غيرها من البوابات التي أغلقوها  األقصىللصالة داخل 

الذي يفتح على المنطقة التي تد عي جماعات يهودية « ةباب الرحم»واحتفظوا بمفاتيحها وخاصة 
المزعوم، في حين أن ما هو أهم، ما يدبر داخل الكيان إلنهاء « الهيكل»أنها مقامة على أنقاض 

بالوطن الفلسطيني، وجعل القدس كلها شرقها وغربها عاصمة موحدة للكيان  األقصىعالقة 
 الصهيوني.

الهدف وليست هنا  أي نية ال لمفاوضات وال ألرض تقام  القدس هي الهدف وفلسطين كلها هي
عليها دولة فلسطين، وهم يعتقدون أنهم ليسوا مضطرين للتنازل عن أرض يزعمون أنهم حرروها من 

، «إسرائيل»المحتلين العرب، وأن األرض كلها من النهر إلى البحر هي األرض الموعودة لدولة 
لجوء الكنيست إلى فرض ما  األقصىدخول المصلين إلى لذلك تزامن مع إجراءات التضييق على 

 «.تحصين امتال  القدس»يسمونه ب 
للتمهيد « أصحاب السيادة عليه»البوابات اإللكترونية هي مجرد إجراءات رمزية وتكتيكية تومئ بأنهم 

عنوانا   ليكون « الهيكل المزعوم»نهائيا  و عالن تهويده وهدمه إلقامة  األقصىلما هو أهم وهو إغالق 
 األقصىالنتصار الدولة اليهودية؛ لذلك فان الخطوة األهم التي تزامنت مع اإلجراءات االنتقامية من 
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والمصلين بعد عملية استشهاد أبناء الجبارين الثالثة هي تقديم اليمين المتطرف داخل الكنيست 
اجماع أعضائها للتصويت أقرته اللجنة الوزارية للتشريع ب« القدس الموحدة»مشروع قانون تحت اسم 

« اإلسرائيلية»أي انسحاب من القدس أو قرار يتعلق بالسيادة »داخل الكنيست، وينص على أن 
نائبا  في الكنيست على األقل )من  80عليها أو على أي جزء منها يتطلب تصديق غالبية مطلقة من 

يع، وعلى نحو ما كشف ، المقصود من هذا التشر «عضوا  الذين يضمهم الكنيست( 120مجموعة ال 
هو منع أي احتمال « تعديل تاريخي»زعيم المستوطنين وزير التعليم نفتالي بينيت، والذي يصفه بأنه 

في المستقبل لتقسيم القدس )أي منع أي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية أو أجزاء منها(، 
دس من رئيسي الحكومة القدس عاصمتنا نجت في الماضي من كارثة تقسيم الق»متباهيا  بأن 

السابقين: إيهود بارا ، و يهود أولمرت، وا ن جاء التعديل ليضع حدا  ألي محاولة مماثلة في 
 «.المستقبل

إقرار اللجنة الوزارية للتشريع لهذا المشروع باجماع األصوات يحمل دالالت مهمة أبرزها أن النخب 
ي عاصمة أبدية لهم، وهذه هي رسالة الكيان الحاكمة في الكيان متوحدة على أن القدس الموحدة ه

التي أرادوها للرد على عملية استشهاد الجبارين الثالثة، الذين راهنوا والذين مازالت أرواحهم تأمل بأن 
يتحقق حلمهم ويتحر  من هم قادرون على كسر جدران الصمت العربية وكسر قوانين تحصين 

 القدس.
 21/7/2017، الخليج، الشارقة

 
 األقصىمن العدوان على أخطر  .74

 أسامة أبو ارشيد
دائما  ما نسمع الزمة مفادها بأن الطرف األجنبي الفالني ما كان ليجر  على فعل كذا لو لم نكن 
كأمة غارقين في أوحال فشلنا. صحيح. ولكن الصحيح أيضا  أن هذا التعبير أضحى "كليشيها " ممال ، 

ي نعيشه، نحن العرب، إلى حالةر من الَوْهِم ِلنحَبرِ َب أنفسنا من وتعبيرا  عن الهروب من الواقع المرير الذ
المسمولية. مناسبة هذا الكالم ما أقدمت عليه سلطات االحتالل اإلسرائيلي من إغالق للمسجد 

المبار ، ومنع صالة الجمعة فيه، األسبوع الماضي، ألول مرة منذ قرابة خمسين عاما ،  األقصى
ألسترالي اليهودي، مايكل روهان، على إحراق المسجد نهاية أغسطس/ آب من عندما أقدم اإلرهابي ا

 األقصى، فمنذ وقعت عملية إطالق النار قرب باب األسباط، وهو أحد بوابات المسجد 1969عام 
المبار ، يوم الجمعة الماضي، والتي نفذها شبان ثالثة من مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة 

المبار  أمام المصلين،  األقصىها جنديان إسرائيليان، أغلقت إسرائيل المسجد وقتل في 1948عام 
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واقتحمته وعبثت بمحتوياته وخزائنه، ثم فتحت بابين من أبوابه فقط، األسباط والمجلس، أمام 
المصلين، بشرط أن يمروا عبر بوابات إلكترونية، ويخضعوا لتفتيا ورقابة إسرائيلية حثيثة عبر 

ت هنا . ومع أن المصلين رفضوا هذه اإلجراءات الصهيونية، إال أنه من الواضح أن كاميراتر نصب
 األقصىسلطات االحتالل تحاول توديف العملية العسكرية ذريعة لترسي  واقع جديد في المسجد 

 المبار ، ومحاولة تقسيمه زمانيا  ومكانيا . 
المبار ، في سياق الواقع ا سن  ألقصىالنضع ا ن هذا الحد  الَجَلَل، المتمثل في العدوان على 

المبار ، المحَشب ِع بالرمزيات الدينية والقومية  األقصىلهذه األمة. َتَجرُّ  إسرائيل على العبل بقدسية 
والوطنية، يعطيك انطباعا  أين وصل بنا حال الهوان والغثائية، خصوصا  وأن أنظمة  عربية  تسارع 

ها اليوم، بل إن منهم من يحَبِررح لها عدوانها. ألم يزعم مسمول سعودي إن إسرائيل  إليها تخطب ود 
وافقت على فتح أبواب المسجد، بعد تدخل من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، عبر 
الواليات المتحدة، وبأن مسألة وضع البوابات اإللكترونية "أصبح اعتياديا  في األماكن المقدسة بسبب 

بدون تمييز، وفي أكثر األماكن قدسية  للديانات المختلفة"! أيضا ، لم تخر  اإلرهاب الذي يضرب 
ِسها  جماهير هذه األمة، فلسطينيا  وعربيا  و سالميا ، بملات ا الف إلى الشوارع، دفاعا  عن محَقد 
 الثالل. إسرائيل تقرأ ذلك وتحلله، وهي لم تتوقف يوما ، على مدى خمسين عاما  من احتاللها الشطر

الشرقي من مدينة القدس، من َتْجريِعنا دفعاتر صغيرة  من االعتداءات على الحرم الشريف والمدينة 
المقدسة، في مسعى  إلى تمييع الموضوع في قلوبنا ووعينا، وتحضيرنا الصدمة الكبرى التي قد تكون 

ربما على أنقاض قادمة ، ال قد ر هللا، وتتمثل في بناء هيكلهم المزعوم في قلب الحرم الشريف، و 
وقبة الصخرة. وبهذا، فان اإلجراءات العدوانية التي قام بها االحتالل الصهيوني بعد  األقصىالمسجد 

عملية "باب األسباط" ال تغدو أن تكون أكثر من ذريعةر يتذر ع بها، مع أن الفلسطينيين هم األولى في 
رة في النظر في ذرائعهم، فهم من يرزحون تحت نير االحتالل والقه ر، واعتداءات االحتالل المتكر 

 هي ما تبقي فتيل التوتر قائما ، ولهيب الغضب متفجرا . األقصى
وعودة إلى ما استهللنا به، وهو أننا نبحل عن ذرائع للهروب، كأمة، من فشلنا في التصد ي للعدوان 

أننا نعيا حالة تيه وفقدان الواقع علينا، داخليا  وخارجيا . إننا أمة منهكة مستنزفة، ينبغي أن نعترف 
وزن وغياب بوصلة. ينبغي أن نعترف أن تجر  األجنبي على َجْرِ  كبريائنا الوطني أو القومي أو 
اإلسالمي لن يتوقف حتى نعيد تعريف ماهيتنا وبناء ذاتنا الَجَمِعْيْيِن. ولكن، قبل ذلك، ينبغي أن 

ر كنا الكوار  التي تحل بنا؟ لماذا ال يحر كنا نجيب، نحن الشعوب، على أسللةر مثل: لماذا لم تعد تح
دمنا المسفو  في سورية والعراق واليمن؟ لماذا ال تخشى بعض أنظمتنا غضبتنا، نحن الشعوب، من 
خياناتهم وغدرهم؟ ما هو أهم من ذلك سماالن مركزيان: كيف انتهى الحال بكثير من نخبنا الدينية 
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ن مجرد أبواق اعتذارر عن تلك األنظمة وغدرها؟ ولماذا ال يزال والثقافية والفكرية والسياسية أن تكو 
مهم ويثني عليهم؟ يكفيك  فينا ، نحن الشعوب، ضحايا تلك النخب، كثيٌر ممن يعلي من شأنهم ويقد 
" كاذبة ألنظمة وحكامر،  هنا أن تراقب بذهول كيف سقط "دعاة" مشهورون في َف ِ  تمجيد "بطوالتر

 قاء الوضع في الحرم القدسي الشريف على ما كان عليه قبل العملية. بزعم نجاحهم في ضمان ب
ْنَتِمَيِة إلى الذات، بغض النظر عن التفريعات اإليديولوجية هنا، بأن نعيد  هذه دعوة إلى النخب المح
تعريف ماهيتنا وهويتنا كأمة، والعمل على ضبط بوصلتنا، والخرو  من هذا التيه الذي نعيا فيه. 

رب إليها من أن تضحياتها إن خزان ال تضحية في هذه األمة لم يفرغ، ولكن اليأس قد يكون بدأ بالتس 
رة  ال تحمتي، في غالب األحيان، أحكحَلها. تلك مسمولية النخب، ال مسمولية الشعوب. النخب هي المقص 

أرضه  ال هم. لقد بذل الشعب الفلسطيني، عقودا  طويلة، وما زال، الغالي والرخيص في الدفاع عن
لِ  المحطات. ولذلك، صحيٌح أن تحر كه،  ِذَل في جح ِس هذه األمة، غير أنه خح وحريته وكرامته َومحَقد 
هذه المرة، ليس على مستوى تحر كه في الماضي، على األقل حتى اللحظة، وهو دوما  ما أثبت أن 

يحتمل، وبأننا نحن تضحياته أكبر من أن يتنبأ بها متنبئ، ولكننا ننسى أننا نحم له أكثر مما 
المقصرون، ال هو، فذلك الشعب يحصد نتائج توهان هذه األمة بأسرها، وعجز نخبه عن ضبط 
بوصلتها، وأبتلي بطاَمةر أخرى، سلطة مسماة فلسطينية، ولكنها، ككثير من أنظمتنا العربية، تقوم 

ينسحب على الشعب بدور القيد على حرية ذلك الشعب وكرامته. وبالمناسبة، المنطق السابق ال 
 الفلسطيني فحسب، بل على كثيرر من شعوبنا التي تضح ي من أجل حريتها وكرامتها كذلك. 

حتى تصحو نخبنا من َسْكَرِة تشرذمها وتصارعها على أسس إيديولوجية ومنافعية رخيصة، فان هذه 
ندما كن ا أمة  رائدة عزيزة األمة ستبقى تحْسَتْنَزفح وتعاني، وستبقى َتْجَترُّ ذكريات الماضي التليد، ع

منيعة. ولكن من دون أن تقدر على إعادة بعثه، أي ذلك الماضي التليد. صحيٌح أن الشعب 
الفلسطيني، وهذه األمة استتباعا ، قد ينفجران مراتر ومراتر جراء حجم الظلم والعدوان المسلطين 

ء إن لم تنجح النخب السادرة في غيها في عليهما، إال أن فيضانا  عظيما  قد يكون مدم را  أكثر منه بنا
َرْصِف قنواتر محَهْنَدَسةر بشكل صحيح، تقود إلى الوجهة التي نريد كلنا.. إحياء وبعل جديد، قبل أن 

 يأخذنا الَمْو ح جميعا .
 21/7/2017، العربي الجديد، لندن
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 القدس مدفن إسرائيل .75
 عبد الستار قاسم

لسنة العديد من قادتها السياسيين أن القدس هي عاصمة إسرائيل تردد إسرائيل باستمرار وعلى أ
األبدية، لكنني أراها مقبرة إسرائيل النهائية. القدس ستكون نهاية إسرائيل، ولن تكون رمزا  لعظمة 
إسرائيل أو عاصمة مستقرة لها يضمها رب إسرائيل )هذا مصطلح يتردد كثيرا  في كتاب اليهود 

ين جناحيه ليبقى حاميا  لها. كلما دان العرب إلسرائيل وانحنوا احتراما لها  ووالء الموجود لديهم ا ن( ب
كبير أمام الجماهير المسلمة الواسعة  في حر وطمعا  في دعمها ضد إيران وقوى التحرر، أوقعتهم 

كبار بسبب اعتداءاتها على المقدسات. رب إسرائيل ال يلهمها الرشد والعقل، ويدفعها دائما  إلى االست
 والعنجهية واالستهتار با خرين. وهو في النهاية سيكون من الخاسرين وبه ستلحق إسرائيل.

العملية الفدائية األخيرة في المدينة القدس من مبشرات ما أقول، وهي تدلل على اإلصرار العربي 
منذ عام واإلسالمي على تحرير القدس واستعادة مجمل األراضي الفلسطينية االنتدابية المغتصبة 

. القدس وجميع المقدسات تقيم خالدة في نفوس العرب والمسلمين وخلجاتهم وعقولهم 1948
ومشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم وانتمائهم والتزامهم. وهمالء األغبياء في الكيان الصهيوني يصرون 

ا  ريشة طير على عميهم وضاللهم وغرورهم وكأن هذا العالم اإلسالمي الكبير الشاسع جمهورا  وأوطان
 في مهب الريح.

يعدون باتقان عملية فدائية في مدينة القدس انتقاما  لشعبهم  48فلسطينيون من األرض المحتلة/
ووطنهم ومقدساتهم ويهزون أركان الكيان الصهيوني، ويبعثون فيه رو  الخيبة والفشل وعدم القدرة 

وفي هذه العملية ما يمكد لقادة إسرائيل على توفير أمن ألكثر األماكن حساسية أمنية بالنسبة لهم. 
من عسكريين وأمنيين وسياسيين أنهم لن يتمكنوا من السيطرة على النشاط الفلسطيني المقاوم مهما 
اتخذوا من إجراءات سلبية و يجابية للسيطرة والحيلولة دون المساس بقواهم األمنية. مهما بلغوا من 

ولن ينجزوا المنعة واألمان. وبالتأكيد هم سيتوصلون إلى القوة لن يتحقق التحصين األمني المطلق 
معادلة رددها المقاومون الفلسطينيون باستمرار وهي أنه ال أمن ألحد ما دام األمن للفلسطينيين لم 

 يتحقق.
على المقلب الفلسطيني، أكدت العملية الفدائية وحدة الوطن الفلسطيني والشعب. على الرغم من كل 

من معادلة الصراع واعتبارها إسرائيل الشرعية ذات السيادة  48ألرض المحتلة/محاوالت إخرا  ا
والعضو في األمم المتحدة ما زال الشعب العربي الفلسطيني المممن الذي يقيم على تلك األرض 
يرفض كل الترتيبات السياسية التي تمت بين الصهاينة اليهود وصهاينة العرب، ويبقى متمسكا  

من الصراع واعترفت قيادة منظمة  48. أخرجت اتفاقية أوسلو األرض المحتلة/بقضيته وعدالتها
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التحرير بالكيان الصهيوني وأخذت تنسق معه أمنيا  على حساب األمن الفلسطيني. العملية الفدائية 
تمكد على وحدة األرض ووحدة الشعب. إنها ليست عملية حمساوية أو فتحاوية أو غزية أو ضفاوية، 

فلسطينية ال شأن لها باالنقسامات وال بالتحزبات السياسية التي استهلكت الوطن  إنها عملية
والمواطن، وهي عملية فلسطينية خالصة في سبيل هللا والوطن. والرسالة الفلسطينية هذه واضحة 

التجزئة وال التقسيم وعلى  ال يقبللمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومفادها أن شعب فلسطين 
السياسية أن تحترم وحدته وتماسكه االجتماعي واستعداده للتضحية من أجل استعادة الحقوق األطر 

 الوطنية الثابتة.
والعملية الفدائية تمكد للقيادة الفلسطينية غير الشرعية المنتهية الصالحية أن ال خير بالمفاوضات، 

الشعب الفلسطيني مع اللسان وأن ما ال تستطيع األيدي تحريره ال يمكن أن يحرره اللسان. وتجربة 
مريرة. لقد فاوض الفلسطينيون على مدى خمسة وعشرين عاما تقريبا  وحتى ا ن لم يتمكنوا من دفع 
إسرائيل إلى مناقشة وضع القدس على طاولة المفاوضات، وكل ما دارت حوله المفاوضات هو 

يلي. فاذا كان عدم جدوى األمن اإلسرائيلي وكيفية تجنيد الفلسطينيين لخدمة األمن اإلسرائ
المفاوضات قد ثبت عمليا  وواقعا  وال لبس في الفشل الذريع الذي ألحقته المفاوضات بالفلسطينيين 
فانه من األجدى العودة إلى مبدأ المقاومة، إنما ليست المقاومة على نهج منظمة التحرير الفاشل، 

اسك المقاومة وصالبتها ورفع قدراتها و نما على نهج علمي أمني وفق معايير صارمة يبقي على تم
باستمرار. العودة للمقاومة ليس باألمر السهل، لكنه ليس من المستحيل، و نما يتوجب تبني مقاومة 

 جادة بعيدة عن االرتجالية والفهلوة واالستعراض واالختراق األمني.
ر فيهم. ليس كل العرب الصهاينة يتعاملون مع العرب على أنهم كغثاء السيل ال قدرة لديهم وال خي

سامي الصالح سفير السعودية في الجزائر. سامي وأمثاله الذين ينعتون المقاومة باإلرهابية ليسوا 
العرب، و نما هم عبيد أهل الغرب وعبيد شهواتهم وبطونهم وفروجهم، وال كرامة لهم وال عزة وال إباء. 

حب الشهامة والحمية الذي يعاف اإلهانة العربي الحقيقي هو ابن البلد الوفي المخلص المقدام صا
واإلذالل. همالء هم األمة العربية التي ستنتصر وستدحر الكيان الصهيوني وكل الذين يدعمونه من 

 أهل الشرق والغرب.
جماهير األمة العربية ا ن، فانها ستحركهم  األقصىو ذا لم تحر  عملية القدس و غالق المسجد 

تراكمية تنضج مع الزمن. شجاعة األمة ستبعل فيها رو  المقاومة غدا . هبة الجماهير عملية 
 والتحدي، وغطرسة أهل الغرب والكيان الصهيوني ستبقى العامل المساعد.

 20/7/2017، ، لندنرأي اليوم
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 الحسابات المعقدة لألزمة الخليجية .76
 خليل العناني

لتبريد"، وذلك بعد السخونة التي هدأ غبار األزمة الخليجية على السطح، ودخلت مرحلة "الثبات وا
صاحبتها طوال أسابيعها األولى. فقد وضحت حسابات أطرافها ونضجت، وعرف كل طرفر سقف 
مطالبه وتحركاته، وبات الجميع على وعي تام بما هو مطلوب لحلحلة األزمة، أو اإلبقاء عليها في 

ساخنةر وحاسمةر، أو هكذا تبدو  حالة صيرورة ومراوحة عبر المكان، وذلك انتظارا  لجولةر جديدةر 
األمور. فقد تراجعت دول الحصار، بحكم الواقع وليس طوعا ، عن مطالبها الثالثة عشر التي 
أصبحت في حكم الماضي، باعتراف مسمولي هذه الدول، وتراجعت لغة التصعيد، على األقل من 

ين، تحقيقا  لمصالح القائمين المسمولين الكبار، وليس من جانب اإلعالم الذي لن يتوقف عن التسخ
ف من  عليه والمستفيدين منه، واعتدل الخطاب "الرسمي"، نسبيا ، عطفا  على تعقيدات األزمة والتخو 

المديين، المتوسط والطويل، وذلك حتى يتم إعادة الحسابات والبحل  علىمغبة عواقبها وتداعياتها 
 ولى من األزمة.عن استراتيجية جديدة، تحقق ما هدفت إليه الموجة األ

تبدو قطر، من جانبها، ماضية  في استراتيجيتها المحسوبة، و ن كانت قد انتقلت تدريجيا  من مرحلة 
أربعة أسابيع إلى نوع من التوازن والرد  حواليالدفاع وامتصال صدمة األزمة التي استمرت 

م األزمة، مستفيدة، كما المحسوب، مصحوبة  بدبلوماسية نشطة وواعية، بدا جيدا  أنها مستوعبة حج
اتضح، من خبرتها التي بنتها طوال عقد كامل من االنخراط في ملفات الوساطة اإلقليمية، وأحيانا  
الدولية، في التعاطي مع أزماتر أخرى خار  البيت الخليجي. كما باتت الدوحة على يقين كامل بأن 

ى تجاهها، وهو ما سيدفعها إلى الحذر األزمة الحالية كانت كاشفة لنوايا )ور ية( األطراف األخر 
ب ألية خطوةر مستقبليةر يمكن اتخاذها لحلحلة األزمة.  والتحس 

أخطأت دول الحصار في حساباتها، منذ بداية األزمة، وذلك بدءا  من افتعالها هذه األزمة بشكل 
ي المخابرات صبياني وفج، عبر قرصنة موقع وكالة األنباء القطرية )قنا(، حسبما أفاد مسمولون ف

والمباحل الفيدرالية األميركية أخيرا ، ونسب تصريحات مفبركة ألمير قطر أبعد ما تكون عن الخطاب 
الرسمي القطري، المعروف بحذره وهدوئه، مرورا  بمحاولة استعداء الواليات المتحدة وتحريضها على 

مطالب العصبية وغير الدوحة، والتي جاءت بأثر عكسي حتى ا ن، وصوال  إلى التراجع عن ال
 المنطقية التي القت استهجانا  إقليميا  ودوليا .

ا ن، تبدو حسابات كل طرفر واضحة، فدول الحصار تبحل عن مخر ر يحفظ ماء وجهها، 
خصوصا  بعد موجة التصعيد التي بدأت بها األزمة. وعلي ما يبدو، سوف تشهد المرحلة المقبلة 

التي يمكنها أن تحقق الحد األدنى من الهجمة على الدوحة، وهو نوعا  من "دبلوماسية الكواليس" 
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ضمان عدم التدخل في شمونها الداخلية، وتقليل جرعة النقد اإلعالمي الموجه إلى أنظمتها 
رة لدول الحصار بعدم التراجع، على الرغم من  ر التصريحات المتكر  ومسموليها، ولعل ذلك ما يفس 

لحلحلة األزمة. وهنا، يجب االلتفات إلى أن مواقف رباعي الحصار الضغوط األميركية واألوروبية 
وحساباته ليست واحدة، فبعضها يريد التصعيد غير عابئ بالعواقب، كما هي الحال مع مصر 
واإلمارات، في حين تبدو السعودية والبحرين أكثر مرونة ، حتى ال تزداد األوضاع سوءا . ومن 

ومنطق "لي  األذرع"، و ن كانت، حتى ا ن، تبدو منفتحة   جهتها، تبدو الدوحة رافضة سياسة
ومتجاوبة  مع أية حلول منطقية وواقعية، يمكنها إنهاء األزمة، أو على األقل منع انحدارها نحو 
األسوأ، مع يقينر يترس   تدريجيا  بأن األمور لن تعود كما كانت عليه قبل الخامس من يونيو/ حزيران 

2017. 
يبدو أن األزمة الخليجية قد وصلت إلى ما يحعرف في العالقات الدولية بمرحلة  بكلماتر أخرى،

، وهي المرحلة التي ال يمكن ألي طرفر كسرها من دون القيام بخطوةر equilibrium"التعادل" 
 هجوميةر تربك حسابات الخصم، ولكنها مصحوبة بمخاطر كثيرة، قد تمدي إلى عكس ما هدفت إليه.

 21/7/2017، لندن العربي الجديد،
 

 صاحب السيادة على الحرم .77
 نير حسون 

من الصعب أن نقول كيف ستنتهي األزمة حول الحرم. ولكن األيام األخيرة اثبتت بأن صاحب 
 السيادة الحقيقي في الحرم ليس إسرائيل، االردن او االوقاف بل الفلسطينيون المقدسيون.

القدس في الغالب عبر نقاط ضعفه ر الفقر، انعدام لقد كان الميل الختبار المجتمع الفلسطيني في 
القيادة، مفاسد االحتالل، هدم المنازل ومصادر األراضي. ولكن في األيام األخيرة حقق الفلسطينيون 
في القدس انجازا غير مسبوق. فمن خالل احتجا  غير عنيف تضمن مقاطعة غير مسبوقة للدخول 

وية خطيرة تفكر بجدية للخرو  منها بالتراجع وبتفكيك ، حشروا إسرائيل في زااألقصىإلى نطاق 
 البوابات االلكترونية.

القرار، إذا ما اتخذ، سيتم قبل صالة يوم الجمعة دهرا. فاذا ما الغيت صالة يوم الجمعة ايضا، 
ستكون هذه سابقة تاريخية. فالمرة االخيرة التي حصل فيها هذا كان على ما يبدو في عهد الصليبيين 

 حو الف عام.قبل ن
هي سبب وجودهم كطائفة سياسية. في نظرهم  األقصىفي فكر الفلسطينيين في القدس، فان حماية 

هو اكثر من مجرد رمز وطني أو ديني: فالحرم هو ايضا المكان الذي يوجد فيه للفلسطيني  األقصى
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لمكان تواجد المقدسي احساس معين بالحرية من عبء االحتالل. ففي معظم ساعات اليوم ليس في ا
إسرائيلي وهذه هي المنطقة الخضراء المفتوحة االكبر في شرقي القدس وفي نفس الوقت ميدان مليء 
بالناس. والتهديد بتغيير االنظمة فيه هو تهديد حقيقي على هويتهم وحياتهم اليومية. وروى أمس احد 

ل يسألون ماذا يحصل الناس ال يسألون كيف حالك او كيف حال االطفال، ب»سكان سلوان فقال: 
 «.في المسجد

في اليوم االول من المقاطعة اطلقت االوقاف رسالة مزدوجة. فاالدارة المدنية لالوقاف، التابعة 
للمملكة االردنية، طلبت من عامليها الدخول إلى الحرم والمرور بالبوابات. وفي نفس اللحظة أمرت 

لعبور بالبوابات. واختار عمال االوقاف اطاعة القيادة القيادة الروحية، قيادة الشيول المقدسيين، عدم ا
الروحية والضغط عليها من الشارع لمقاطعة المكان. فمنذئذ والحرم فارغ تماما. وتصمد المقاطعة بل 

 وتتعادم واللحظة التي ستسمع فيها نداءات الممذن للصالة يوم الجمعة آخذة في االقتراب.
االحياء يوم الجمعة وتوجيه المصلين إلى بوابات الحرم. أمس أمر مفتي القدس باغالق مساجد 

يمكن االفتراض بأن العرب اإلسرائيليين هم ايضا سيحاولون الوصول، وان كانت الشرطة ال بد 
ستحاول منعهم. واحتمال المواجهة العنيفة يوم الجمعة هو االحتمال االكبر الذي ربما كان منذ 

، قبل يومين من اندالع االنتفاضة الثانية. وحتى لو 2000ام حجيج ارئيل شارون إلى الحرم في الع
لم تتحقق السيناريوهات الخطيرة، ومرت صالة الجمعة بسالم إلى هذا الحد او ذا ، فان موجة 

 العنف التالية تكاد تكون محتمة.
كيفما ستنتهي هذه االزمة، فانها كشفت عن مشكلة عسيرة في طريقة اتخاذ القرارات في الجانب 

كانت حاالت كثيرة »اإلسرائيلي. ال حاجة ألن يكون المرء خبيرا في تاري  الحرم كي يتوقع النتيجة. 
جدا ارادت فيها إسرائيل فرض سيادتها على الحرم من طرف واحد. وانتهى هذا دوما بسيادة اقل مما 

قا امام حيل إنه كان الحرم بعد ذلك مغل 2000كان لها في البداية. هكذا كان مع شارون في 
، يقول البروفيسور اسحق رايتر من الكلية االكاديمية عسقالن «اإلسرائيليين على مدى ثال  سنوات

ومعهد القدس لبحو  السياسة. هكذا حصل ايضا مع جسر المغاربة، نفق المبكى وغيره. يبدو أن 
صلة بالقرار، وهذا من اتخذ القرار بالبوابات االلكترونية لم يعرف التاري  او أنه لم يعرف انه ذو 

 ربما هو االمر االكثر اقالقا في هذه االزمة.
 20/7/2017هآرتس 

 21/7/2017، ، لندنالقدس العربي
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 بدون فلسطينيين؟ .78
 عميره هاس

هل البلدة القديمة في القدس بدون فلسطينيين هو أمر خيالي؟ هذا السمال لم يكن ليطر  لو أنه كان 
وغزة المحاصرة، ال منال من االستنتا  بأن ديناميكية تخليد اتفاق  خياليا. مع الخليل كمدينة أشبا 

 اوسلو الممقت وأسطورة األمن من شأنهما أن يمديا هنا ايضا الى سيناريو مشابه.
"األمن" لدينا هو فقط لليهود ودولتهم. وحقيقة أن العرب يعيشون طوال الوقت بدون أمن شخصي 

رات االستخبارية والمواقف القيمية. من اجل أمن مستوطني ومهني ونفسي وغذائي، تغيب من التقدي
الخليل طلب رئيس الحكومة المتوفى اسحق رابين معاقبة الفلسطينيين من خالل الحصار واالغالق 
بعد تنفيذ الدكتور بارول غولدشتاين مجزرة ضدهم. عرب أقل في شوارع الخليل وأمن أكثر لليهود. 

 في المنزلق نحو مدينة االشبا  في الخليل. وكل من جاء في اعقاب رابين سار
لقد تعاملت إسرائيل وما زالت مع المفاوضات من اجل السالم على أنها مباراة كرة قدم أو معركة 
استكشاف: يجب أن يكون هنا  منتصر، ويجب أن يكون هنا  مهزوم. أما السالم كمصلحة 

ر القادة وافعال الجيا واالدارة المدنية تبل مشتركة فيغيب عن الوعي وعن المشاعر االسرائيلية. أوام
 : يجب االنتصار على الفلسطينيين في المفاوضات.1994رسالة معاكسة منذ العام 

ما هو االنتصار؟ أن ال تقوم دولة فلسطينية مثلما توقعت االمم المتحدة في قراراتها، ومثلما وافق 
عن باقي المناطق الفلسطينية،  1991ذ العام . فصل قطاع غزة من1988عليها الفلسطينيون منذ العام 

عن الضفة الغربية وغزة، كل ذلك يبدو كخطوات أمنية ممقتة.  1993وفصل شرقي القدس منذ العام 
ولكن منذ بدء تطبيق اتفاق اوسلو أثبتت اسرائيل أنها ال تقوم بالغاء الفصل والعزل، بل تعمل على 

 من اجل افشال قرارات االمم المتحدة.زيادته، وكأن هذا الفصل شرط أولي ضروري 
خسر الفلسطينيون، وبسبب ضعفهم خلقوا جهازي حكم ذاتي  1994في المعار  المرحلية في العام  

محدود. ومصلحته في البقاء متعلقة بمصلحة ادهار وجود المفاوضات، وما حققته هذه المفاوضات 
ت ذات مرة وسيلة، وأصبح استلنافها ا ن حتى ا ن هو كانتونات سيادة وهمية. وقد كانت المفاوضا

هو الهدف. ورغم ذلك، يجب علينا أن نتذكر أنه رغم جميع االستسالمات المرحلية فان القيادة 
 الفلسطينية لم توقع بعد على اتفاق الخضوع النهائي.

وطنين، وبسبب ذلك نحن نشاهد االعتقاالت اليومية، االقتحامات، المزيد من الشوارع واالحياء للمست
اعتقاالت الفيس بو ، قرارات القضاة في القدس بطرد الفلسطينيين من منازلهم من اجل ادخال اليهود 
اليها، مرة كل بضع سنوات تحد  المواجهات والحروب. كل هذه هي خطوات في المفاوضات. 

ن اجل يزداد الوضع سوء  بشكل قليل، وعندها يكون من الواجب اجراء مفاوضات مرحلية متواصلة م
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"اعادة الوضع الى ما كان عليه"، لكنه لم يسبق له أن عاد الى سابق عهده. ويأملون عندنا بأن يقوم 
 الفلسطينيون بالتوقيع على اتفاق الخضوع.

اجهزة كشف المعادن هي ايضا خطوة أمنية في الوقت الحالي، وكأنها ضرورية، وكأنه ال توجد 
التي تستخدمها اسرائيل  –بيروقراطية والتخطيطية واالدارية ال –عالقة بينها وبين الخطوات االخرى 

 بشكل منهجي من اجل تفتيت شرقي القدس، كدولة فلسطينية وكعاصمة لفلسطين.
ممثلو اسرائيل، بمهارة مشبوهي الياقات الزرقاء ولسان النخبة، يقومون بقلب الواقع العنيف رأسا على 

يون هم المعتدون. وهذا االمر يسمح بتصعيد سياسة القمع عقب: اسرائيل تدافع عن نفسها، والفلسطين
ضدهم طوال الوقت، وبالتدريج على شكل ردود. األمن لليهود فقط، مفاوضات أبدية وحصار إلى أن 
يستسلم الفلسطينيون. ضعف فلسطيني: كل ما سمح بوجود الوضع في غزة والخليل يوجد هنا في 

القدس إلى خليل ثانية، لكنه ال ينقذنا من الخطوات التي ينقذنا من تحول  األقصىالقدس. المسجد 
 على الطريق.

 20/7/2017، هآرتس
 21/7/2017، الغد، عّمان
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