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خالل مواجهات "جمعة األقصى" ومقتل ثالثة إسرائيليين  450استشهاد ثالثة فلسطينيين واصابة  .1

صابة رابع بعملية طعن  وا 
 وامسةتوننين لقة ثالثةة ، من القدس المحتلة أن21/7/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، نشرت 

، وأصيب مستونن رابع بجراح خنيرة، في عملية نعن نفذها شةاب فلسةنيني معةالج ليلة مصرعهم،
 "حلميش" شمالي غربي مدينة رام هللا وسن الضفة الغربية المحتلة. مستعمرةفي 

وذكةةةرت صةةةحيفة "يةةةديعوت أحرنةةةوت" العبريةةةة أن منفةةةذ العمليةةةة أصةةةيب بجةةةراح متوسةةةنة  لةةة  خنيةةةرة، 
 بتاح تكفا" بالداخل المحتل.وجرى نقله  ل  مستشف  "بيلنسيون" في "

وأشارت  ل  أن الجيش فةر  نواةام مشةددام علة  المسةتوننة وحىةر علة  سةكانها الخةروى منهةا حتة  
  شعار آخر، وذلك خشية وجود مهاجمين آخرين.

من سكانه بسكين فقتل ثالثة،  4وفي التفاصيل فقد تسلل فلسنيني  ل  أحد منازل المستوننة ونعن 
راح خنيرة، بينما اامت نائرات تابعةة لسةالح الجةو ااسةرائيلي بنقةل المصةابين وأصيبت مستوننة بج
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ونقل عن مصدر عسكري اوله  نه جرى استجواب المهاجم واعترف بشرائه سكينا خالل  للمستشفيات.
 األيام األخيرة وأراد االنتقام لألاص ، مشيرام  ل  أن المنفذ محسوب عل  حركة حماس.

ة وبةةدأ عمر اةال المصةةدر  ن المهةاجم دخةةل أحةد المنةازل بعةةد تجةاوزت سةةياى المسةتوفةي تحقيقةات العمليةةة 
وأصةةاب رابعةة بجةةراح خنيةرة، بينمةةا لةةم يتعةر  أنفةةال كةانوا فةةي المنةةزل  3بنعةن سةةكان المنةزل فقتةةل 

حد جنود الوحدات الخاصةة الةذي يسةكن بالبيةت المقابةل وأنلةر النةار أوعل  واع الصراخ هرع  ألذى.
قن أرضام وأصيب بجراح مةا بةين متوسةنة  لة  خنيةرة نقةل علة  أثرهةا  لة  مستشةف  عل  المهاجم فس

 "بيلنسون" في بيتاح تكفا ويتول  الشاباك التحقير معه.
وعلةةة  غيةةةر عادتةةةه، نشةةةر النةةةانر بلسةةةان الجةةةيش صةةةورة لمكةةةان العمليةةةة والةةةدما  تمةةةأل المكةةةان وجةةةرى 

يةةذبع عائلةةة يهوديةةة وهةةي تتنةةاول وجبةةة  توزيعهةةا علةة  وكةةاالت األنبةةا  العالميةةة تحةةت عنةةوان "مخةةرب
 أمن رئيس هيئة األركان العامة غابي آيزنكوت عن عقد اجتماع  أعلنوفي تداعيات العملية  السبت".

 نارئ لتدارس سبل الرد عل  العملية ولتقدير األوضاع األمنية للمرحلة القادمة.
االةةت  ن منفةةذ عمليةةة النعةةن  مصةةادر محليةةة، أن 21/7/2017المركــز الفلســطيني ل،عــالم، وأضةةاف 

 عامام(، وهو من بلدة كوبر، شمال رام هللا. 20) عمر عبد الجليل العبدهو  في مستعمرة حلميش
يةونس،  محمةد المحتلةة والناصةرة مةن القةدس نقةال عةن مراسةليها، 22/7/2017الحياة، لنـدن، وجا  في 

 الجمعةةة، صةةالة انتهةةا  مةةع أمةةس المحتلةةة القةةدس فةةي فلسةةنينيين ثالثةةة وأسةةعد تلحمةةي، أنةةه استشةةهد
 فةةةي ديةةةس وأبةةةو النةةةور بلةةةدتي فةةةي االحةةةتالل جةةةيش برصةةةا  واآلخةةةران مسةةةتونن، برصةةةا  أحةةةدهم
 علة " الغضةب جمعةة" في الغربية الضفة وأنحا  القدس في الفلسنينيين عشرات أصيب فيما المدينة،

 جثةامين بتهريةب القةدس انسةك واةام. المبةارك األاصة  المسةجد مةداخل عند االكترونية البوابات  بقا 
 .باحتجازها االحتالل سلنات ايام ابل لدفنها المشافي أسوار عل  من الشهدا 

 مختلفةة أنحةا  فةي االحةتالل وجةيش الفلسةنينيين آالف بةين مواجهةات انةدلعت الصةباح، ساعات ومنذ
. هللا رام بغةر  واةرى ،(لحةم بيةت) راحيةل ابةر وعنةد الخليةل، وفةي النةديا، حاجز عند منها الضفة، من

 للةةةدموع المسةةةيل الغةةةاز انابةةةل مةةةن بوابةةةل األخيةةةر ليةةةرد بالحجةةةارة االحةةةتالل جةةةيش الفلسةةةنينيون ورشةةةر
 .الصوتية والقنابل
 فةةةي الجمعةةةة صةةةالة وأاةةةاموا القديمةةةة، البلةةةدة مةةةن مختلفةةةة موااةةةع فةةةي المصةةةلين آالف عشةةةرات وتجمةةةع
 عشةرة نحةو وصةل .  ليهةا الوصةول مةن تمكنةوا المسةجد من نقنة أارب في والساحات واألزاة الشوارع
 اةةةةوات مةةةةع مواجهةةةةات تقةةةةع أن ابةةةةل القديمةةةةة، البلةةةةدة خةةةةارى الةةةةدين صةةةةالح شةةةةارع فةةةةي فلسةةةةنيني آالف

 المسةةجد، أبةةواب أحةةد األسةةبان، بةةاب  لةة  الوصةول فةةي مقدسةةي آالف عشةةرة نحةةو نجةةع كمةةا. االحةتالل
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 الشةةةوارع فةةةي لصةةةالةا وأاةةةاموا  ليةةةه، النريةةةر فةةةي عسةةةكرية حةةةواجز خمسةةةة مةةةن أكثةةةر وجةةةود رغةةةم علةةة 
 .واألزاة والساحات
 فةةي بالصةةالة األاصةة  المسةةجد بوابةةات عنةةد رابنةةوا الةةذين المصةةلين  انةةاع االحةةتالل سةةلنات وحاولةةت
 البوابةات  زالةة واشةترنوا ذلك رفضوا المواننين لكن االكترونية، البوابات عبر المرور دون من داخله
 الحةواجز علة " الحةدود حةرس" و الشةرنة عناصةر نيينالفلسةني مئات رشر الصالة، انتها  ومع .أوالم 
 وأاةةام. متفاوتةةة بجةةروح الفلسةةنينيين مةةن عةةدد  صةةابة عةةن أسةةفر مةةا بالحجةةارة، األاصةة  مةةداخل عنةةد

 .النور حي في ميدانيام  مستشف  األحمر الهالل
 آالف عشةةةرات لتواجةةةه عناصةةةرها، مةةةن آالف ثالثةةةة مةةةن أكثةةةر اسةةةتدعت ااسةةةرائيلية الشةةةرنة وكانةةةت

 خارجةه الصةالة ااامةة المسجد نحو توجهوا الذين  سرائيل داخل العربية والبلدات القدس من صلينالم
 بكتيبتةةةين الضةةةفة أنحةةةا  فةةةي االحةةةتالل جةةةيش دفةةةع فيمةةةا االكترونيةةةة، البوابةةةات عبةةةر دخولةةةه لرفضةةةهم
 .والصوت الغاز بقنابل الضفة أنحا  في احتجاجات وواجه أخريين،
 عةدد مةن للحةد عسةكرية ثكنةة  لة  الجمعةة – الخمةيس ليل منتصف منذ قديمةال البلدة  سرائيل وحّولت

 أمةةةةةام األاصةةةةة  والمسةةةةةجد القديمةةةةةة البلةةةةةدة محةةةةةين  غةةةةةالر وأعلنةةةةةت للصةةةةةالة، المسةةةةةجد الةةةةة  المتجهةةةةةين
 علةةة  الحةةواجز ونصةةبت القديمةةة، البلةةةدة  لةة  الةةدخول مةةن عامةةةام  50 دون الرجةةال ومنعةةت المقدسةةيين،

 فةةةي العربيةةةة البلةةةدات مةةةن المصةةةلين تقةةةل التةةةي والسةةةيارات لحةةةافالتا نريةةةر واعترضةةةت القةةةدس مةةةداخل
 الجمعةة صةالة ألدا  القةدس نحةو مشةوارهم مواصةلة مةن مةنهم كثرام  منعت كما والنقب، والمثلث الجليل
 أن ابل المسجد ارب الماضية الليلة الداخل وفلسنينيي المقدسيين من المئات واض . للمسجد نصرة
 . ليه ؤديةالم النرير الشرنة تغلر

 أفةادت الفلسةنيني األحمر الهالل ، من البيرة أن جمعية21/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، وأوردت 
 القةةةدس شةةةهدتها التةةةي المواجهةةةات خةةةالل مصةةةابا 450 لنحةةةو ااسةةةعافية خةةةدماتها اةةةدمت نوااهمةةةا بةةة ن

 الةدائرة األحداث ىل في بالقدس،  صابات 110 منها الجمعة، يوم الغربية، الضفة مدن وبقية المحتلة
 بالرصةةا  23: كةةاآلتي كانةةت ااصةابات أن صةةحفي، بيةةان فةةي الجمعيةة، وبينةةت .األاصةة  بالمسةجد
 65و للدموع، المسيل الغاز استنشار جرا  215و بالمنان، المغلف المعدني بالرصا  147و الحي،
 .االحتالل اوات ابل من للضرب التعر  جرا  مختلفة بكسور  صابة

 
 األقصىفي  إجراءاتهاحتى تتراجع عن  "إسرائيل"لن "تجميد" االتصاالت مع يع عباس .2

، 21/7/2017الجمعة في خناب له مسا  يوم  ،محمود عباس السلنة الفلسنينية علن رئيسأ  :رام هللا
التةةةةي اتخةةةذتها فةةةةي المسةةةةجد  ااجةةةةرا اتحتةةة  تتراجةةةةع عةةةن  " سةةةةرائيل""تجميةةةد" كافةةةةة االتصةةةاالت مةةةةع 
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أعضا  اللجنتين التنفيذية لمنىمةة التحريةر  عقب اجتماع للقيادة المركزية ضمّ  ،واال عباس .األاص 
تجميةةةد االتصةةةاالت مةةةع دولةةةة االحةةةتالل وعلةةة  "علةةةن أ  :فةةةي رام هللا الفلسةةةنيني والمركزيةةةة لحركةةةة فةةةتع

شةةعبنا الفلسةةنيني عامةةة  التةةي تقةةوم بهةةا ضةةدّ  ااجةةرا ات بإلغةةا المسةةتويات كافةةة لحةةين التةةزام  سةةرائيل 
خاصة، والحفاى عل  الوضع التاريخي والقةانوني للمسةجد األاصة    األاص نة القدس والمسجد ومدي

كونها  جرا ات سياسةية مغلفةة بغةالف أمنةي وهمةي، تهةدف  االكترونيةمع رفضنا لما يسم  البوابات 
 لة  فةةر  السةةينرة علةة  المسةةجد األاصةة  والتهةةرب مةةن عمليةةة السةةالم واسةةتحقاااتها، وحةةرف الصةةراع 

 سياسي  ل  ديني، وتقسيم المسجد األاص  زمانيام ومكانيام". من
مليةةون دوالر جديةةدة لتعزيةز صةةمود أهلنةةا فةي مدينةةة القةةدس مةةن  25كمةا أعلةةن الةةرئيس تخصةي  مبلةة  

 مواننين ومؤسسات وتجار.
 واعتبر الرئيس القيادة الفلسنينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات.

عقد جلسةة للمجلةس المركةزي الفلسةنيني لوضةع التصةورات الالزمةة والخنةن   ل ودعا الرئيس عباس 
لحمايةةةة مشةةةروعنا الةةةونني وحمايةةةة حقنةةةا فةةةي تقريةةةر المصةةةير والدولةةةة، فيمةةةا دعةةةا اللجنةةةة التحضةةةيرية 
للمجلةةس الةةونني الفلسةةنيني  لةة  ااسةةراع فةةي اسةةتكمال كامةةل  جرا اتةةه مةةن أجةةل عقةةد جلسةةة للمجلةةس 

 الفلسنينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها. لحماية منىمة التحرير
مةةن  ،ووجةةه الةةرئيس نةةدا م باسةةم األاصةة  والقةةدس  لةة  جميةةع القةةوى والفصةةائل، وخاصةةة حركةةة حمةةاس

نهةا   أجل االرتقا  فور خالفاتنا وتغليب الش ن الونني علة  الفصةائلي، والعمةل علة  وحةدة شةعبنا، وا 
ونالةب الجميةع بواةف المناكفةات ااعالميةة وتوحيةد البوصةلة نحةو القةدس واألاصة ،  ته.آالمه وعذابا

كمةةةا نالةةةب حركةةةة حمةةةاس باالسةةةتجابة لنةةةدا  األاصةةة  بحةةةل اللجنةةةة ااداريةةةة وتمكةةةين حكومةةةة الوفةةةار 
 الونني من أدا  مهامها، والذهاب  ل  انتخابات وننية شاملة.

 ."ولية لمقدساتنا وأرضنا وشعبنا  ل  حين  نها  االحتاللاألمم المتحدة أن توفر الحماية الد" نالبو 
 21/7/2017 ،القدس، القدس

 
 بحر يدعو المقاومة لفرض معادلة جديدة لحماية األقصى .3

النائةةب األول لةةرئيس المجلةةس التشةةريعي الفلسةةنيني، المقاومةةة  لةة  فةةر   ،أحمةةد بحةةر .دعةةا د :غةةزة
أن "معركةة "األاصة " ستشةكل نقنةة تحةول جديةدة فةي معادلة جديدة لحماية المسجد األاصة ، مؤكةدام 

، علةة  أن 21/7/2017الجمعةةة  وشةةدد بحةةر فةةي تصةةريع صةةحفي، يةةوم الصةةراع الفلسةةنيني ااسةةرائيلي.
المقاومة الفلسنينية ستىل رأس الحربة في الدفاع عةن القضةية الفلسةنينية والمسةجد األاصة ، مؤكةدام 

بنين والمرابنةةات الةةذين يةةدافعون بصةةدورهم العاريةةة علةة  ضةةرورة "دعةةم أهلنةةا فةةي القةةدس ودعةةم المةةرا
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وناشد "المسلمين في العالم للمسارعة  ل  دعم مدينة القدس سياسيام وماديام  ويصدون جنود االحتالل".
رسا  رؤية واضحة تضمن كبع ومواجهةة  وتعزيز صمود أهلها في وجه موجات التهديد الصهيونية، وا 

فشةةةال هةةةذت المخننةةةات العنصةةةرية عبةةة ر حةةةراك سياسةةةي جةةةاد ينةةةتىم فيةةةه كافةةةة المنىمةةةات والمحافةةةل وا 
كمةةا ناشةةد بحةةر أبنةةا  شةةعبنا وفصةةائله  لةة  الوحةةدة لمواجهةةة االحةةتالل ااسةةرائيلي الةةذي يعةةد  الدوليةةة".

العةةةدو الوحيةةةد ألبنةةةا  شةةةعبنا، وشةةةدد علةةة  ضةةةرورة التمسةةةك بالثوابةةةت الوننيةةةة، ودعةةةم صةةةمود شةةةعبنا 
 عة لدحر االحتالل وتحرير فلسنين.ومقاومته التي تعمل عل  مدار السا

 21/7/2017 ،فلسطين أون الين
 

 الفلسطينية تدعو العالم لوقف التصعيد في القدس الحكومة .4
جةةةددت الحكومةةةة الفلسةةةنينية، أمةةةس، منالبتهةةةا العةةةالم للواةةةوف عنةةةد مسةةةؤولياته والتحةةةرك  :وفةةةاوكالةةةة 

لمتحةةدث الرسةةمي باسةةم الحكومةةة العاجةةل لواةةف التصةةعيد الخنيةةر فةةي مدينةةة القةةدس المحتلةةة. ودان ا
يوسف المحمود في بيان صحفي، حملة االعتقاالت والمالحقةات االحتالليةة فةي صةفوف الفلسةنينيين 
والتةي نالةت شخصةةيات وننيةة واياديةة مقدسةةية. واةال: "نةةدين ب شةد العبةارات ااجةةرا ات التةي جةةددت 

فوضة عل  دخول المصةلين للمسةجد فرضها سلنات االحتالل عل  مدينة القدس والقيود الجائرة والمر 
ونالةةةةب المحمةةةةود بتحةةةةرك سةةةةريع علةةةة  مسةةةةتوى القمةةةةة العربيةةةةة ومنىمةةةةة التعةةةةاون  األاصةةةة  المبةةةةارك".

ااسالمي، واتخاذ مواف جاد وحازم وفوري لواف التةدهور الةذي تقةودت سةلنات االحةتالل فةي المدينةة 
 فلسنينيين في المدينة.المحتلة، وفي مقدمته واف المساس بالمسجد األاص  المبارك وبال

 22/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 اشتية يدعو مصر للتدخل إلنهاء إجراءات االحتالل في األقصى .5
دعةةا عضةةو اللجنةةة المركزيةةة لحركةةة فةةتع د. محمةةد اشةةتية مصةةر  لةة  التةةدخل انهةةا   جةةرا ات  :رام هللا

عةادة الحةال  لة  مةا كةان عل خةالل لقائةه  ،واةال اشةتية يةه.االحتالل المتخذة بحةر المسةجد األاصة ، وا 
" ن عل  مصر التواصل مع الجانب ااسرائيلي ونتنياهو للضغن عليه  ،بالسفير المصري سامي مراد

وأكةةةد اشةةةتية "بةةة ن الفلسةةةنينيين لةةةن يوافقةةةوا علةةة  وجةةةود البوابةةةات  مةةةن أجةةةل واةةةف مةةةا يحةةةدث بالقةةةدس".
 حتالل عل  المدينة والحرم".االكترونية التي نصبها االحتالل أو أي وسيلة تفر  سيادة اال

 20/7/2017 ،القدس، القدس
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 تخذالهباش: يد "القيادة" مفتوحة بال شروط وهناك قرارات حاسمة ست   .6
أن هناك اجتماع للقيادة الفلسنينية  أكد ااضي القضاة في السلنة الفلسنينية محمود الهباش :رام هللا

  لة رت اريب"! جميع القةوى الفلسةنينية بةدون اسةتثنا ، لناى "أن غدام  سيكون فيها ارارات حاسمة، اائالم 
فةي خنبةة الجمعةة بالمقانعةة، أمةام الةرئيس محمةود عبةاس،  ،واةال الهبةاش. التوحد من أجل القدس..

وشةدد علة  أن كةل المةؤامرات التةي تحيكهةا  سةرائيل . أن يد "القيادة الفلسنينية" مفتوحة وبال شةرون..
: رسةةالتنا اةائالم وتةابع  فشةل بفضةةل  رادة شةعبنا وصةمودت وتصةميمه.بحةر المسةجد األاصة  المبةارك ست

لالحتالل بواباتكم تحت أادامنا وسنسقنها ونسقن جدرانكم، كما أن ىلمكم لن يدوم، كمةا لةم يةدم ىلةم 
وحةةةذر مةةةن  مةةةن سةةةبقوكم  ألن  رادة الحةةةر ستنتصةةةر وسةةةنبق  علةةة  عهةةةدنا فةةةي الةةةدفاع عةةةن األاصةةة .

وتابع: نحن لن نسمع تحةت  وادسيته. األاص لتدخل في شؤون المسجد استمرار العبث ااسرائيلي وا
 أي ىرف كان ب ن ُيهان "األاص "، ولن نسلم ب ن ُيمس هذا المسجد أو أن ُتمس مكانته.
 21/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 شركة "جي فور أس" اللجنة الوطنية الفلسطينية تدعو لتصعيد المقاطعة ضد   .7

فةةةةي ضةةةةو  تصةةةةاعد العةةةةدوان  ،"BDSجنةةةةة الوننيةةةةة الفلسةةةةنينية لمقانعةةةةة  سةةةةرائيل "رام هللا: دعةةةةت الل
ااسةةةرائيلي علةةة  مدينةةةة القةةةدس المحتلةةةة وتزايةةةد عمليةةةة "تهويةةةد" المدينةةةة وانتهةةةاك المقدسةةةات ااسةةةالمية 

واألبارتهايةةةد  االحةةةتاللنىةةةام  والمسةةةيحية،  لةةة  تصةةةعيد حمةةةالت المقانعةةةة وسةةةحب االسةةةتثمارات ضةةةدّ 
ئيلي والشةةركات المتورنةةة معةةه، وأبرزهةةا فةةي هةةذا الصةةدد شةةركة األمةةن العالميةةة "جةةي العنصةةري ااسةةرا

(، كونهةةةا متورنةةةة منةةةذ سةةةنوات بشةةةكل عميةةةر فةةةي الجةةةرائم ااسةةةرائيلية بحةةةر الشةةةعب G4Sفةةةور أس" )
ا تةةزال تمتلةةك مةواالنتهاكةات ااسةةرائيلية للمبةةادئ األساسةية لحقةةور اانسةةان. وأكةدت اللجنةةة أن الشةةركة 

دارة أكاديميةة الشةرنة من أس 50% هم شركة "بوليستي" الشركة المتعاادة مع حكومةة االحةتالل لبنةا  وا 
ااسرائيلية في مستعمرة "بيت شيمش" المقامة فور أنقا  ارية دير أبان. كما توفر أكاديمية الشةرنة 
نا كافةةةة أشةةةكال التةةةدريب المنلوبةةةة لجهةةةاز شةةةرنة االحةةةتالل الةةةذي يمةةةارس القمةةةع واالسةةةتبداد ضةةةد شةةةعب

ودعةت اللجنةة الوننيةة الفلسةنينية للمقانعةة "جمةاهير شةعبنا  الفلسنيني، خاصة فةي القةدس المحتلةة.
، التةي تمتلةك أعمةاالم فةي دول عربيةة G4Sوالشعوب العربية  ل  تصعيد حمالت المقانعة ضد شةركة 

سالمية ترف  حت  اآلن واف التعامل مع الشركة.  وا 
 22/7/2017 ،القدس العربي، لندن
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 المواجهة مع االحتالل  استراتيجيةنية يدعو الجتماع عاجل لالتفاق على ه .8
دعةةا رئةةيس المكتةةب السياسةةي لحركةةة حمةةاس  سةةماعيل هنيةةة الفصةةائل الفلسةةنينية  لةة  اجتمةةاع عاجةةل 

 لمواجهة مع االحتالل. استراتيجيةلالتفار عل  
 لة  اجتمةاع لجنةة الفصةائل واال هنية خالل خنبةة الجمعةة، فةي المسةجد العمةري بمدينةة غةزة: أدعةو 

الوننيةةة وااسةةةالمية فةةي بيةةةروت أو القةةةاهرة للتصةةدي ووضةةةع السياسةةةات لمواجهةةة سياسةةةات االحةةةتالل 
 الرامية لالستيا  عل  األاص .

وحةةذر هنيةةة الةةدول العربيةةة التةةي تحةةث الخنةة  لالعتةةراف والتسةةوية مةةع االحةةتالل مةةن خةةذالن الشةةعب 
 رام عن رفضه لصفقة القرن واالعتراف بدولة االحتالل.الفلسنيني بالتنبيع مع االحتالل، معب

 لة  التصةدي لهةذت  1969ودعا منىمة المؤتمر ااسالمي التي أنشةئت ُبعيةد  حةرار األاصة  فةي عةام 
المعركةةةة، منالبةةةام الةةةرئيس التركةةةي رجةةةب أردوغةةةان بصةةةفته رئةةةيس منىمةةةة التعةةةاون ااسةةةالمي بتحمةةةل 

 خنن ااسرائيلي.مسؤوليته بوضع خنة  سالمية لمواجهة الم
ونالةةب هنيةةة العاهةةل األردنةةي الملةةك عبةةد هللا الثةةاني بةةن الحسةةين بصةةفته رئةةيس القمةةة العربيةةة بتحمةةل 

 مسؤولياته تجات ما يجري في القدس.
 وأكد هنية أن المقاومة في غزة تنور نفسها  عدادام لتحرير القدس والرجوع  ل  كل فلسنين المباركة.

آل الجبةةارين تربةةك حسةةابات االحةةتالل وتضةةع حةةدام أمامةةه لتنفيةةذ مخنناتةةه وتةةابع أن المقاومةةة وعمليةةة 
فةةي األاصةة  والقةةدس، مشةةيرا  لةة  أن اةةرار الكابينةةت ااسةةرائيلي الليلةةة يؤكةةد أن أوهةةام السةةالم والتنبيةةع 

وأضاف هنية أن يوم الغضب الذي حمل عنوان هةذا  سقنت تحت أادام المرابنين في شوارع القدس.
 عةادة االعتبةار لوحةدة هةذا الشةعب علة  ثوابةت األمةة، فالقةدس تجمعنةا والت كيةد علة  اليوم يهدف  لة  

وأشةةار  لةة  أن يةةوم الغضةةب جةةا  لكسةةر اةةرار  وحةةدة الشةةعب الفلسةةنيني فةةي معركةةة القةةدس واألاصةة .
الحكومة ااسرائيلية بإزالة البوابات االكترونية، تلك البوابات كشفت معدن أهل القدس الناهر المعبر 

واةال هنيةةة  ن هةدفنا  حبةان مخننةات االحةتالل وسياسةاته فةي القةدس واألاصةة   .أصةالة شةعبناعةن 
 وكسر ارار االحتالل بنصب البوابات االكترونية عل  أبواب المسجد المبارك.

وذكر أن تلك البوابات والمستوننين والحواجز ااسرائيلية تهدف جميعها  ل  تجفيةف منةابع األاصة   
عادة مخنن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المقدس.وتفريغه من مصلي   ه وا 

نجةةازات لصةةالع أمتنةةا ومقاومتنةةا  ولفةةت  لةة  أن معركةةة المةةرابنين فةةي األاصةة  اليةةوم حققةةت مكاسةةب وا 
وشةةةعبنا، وأن المعركةةةة سُتحسةةةم لشةةةعبنا وأهةةةل األاصةةة  عبةةةر  عةةةادة البوصةةةلة فةةةي الوجةةةدان الفلسةةةنيني 

 عبنا يمتلك الثبات في وجه التحديات.والعربي وااسالمي، عدا عن أن ش
 21/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 أبو عبيدة: العدوان على األقصى سيفجر بطوالت متجددة .9
اةةال النةةانر باسةةم كتائةةب الشةةهيد عةةز الةةدين القسةةام، أبةةو عبيةةدة  ن تجةةرؤ العةةدو علةة  األاصةة  وحربةةه 

ريدات علة  حسةابه علة  مواةع تةويتر وشدد أبو عبيدة في تغ ضد القدس سيحرك الجمر تحت الرماد.
وأضةاف أن صةدى عةدوان الصةهاينة  عل  أن حرب االحتالل ضد األاص  سيشعل انتفاضة القةدس.

 عل  األاص  والقدس سيق  مضاجع اادة العدو وسيفجر بنوالت متجددة.
 21/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 قصىها ردًا على التصعيد باألد  حماس تبارك عملية حلميش وتع .10

باركةةت حركةةةة حمةةةاس فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة المحتلةةةة، عمليةةةة النعةةةن البنوليةةةة التةةةي جةةةرت مسةةةا  اليةةةوم 
صابة آخر بجراح. 3الجمعة في مستوننة حلميش غرب رام هللا، والتي أدت  ل  اتل   مستوننين وا 

ودعت حماس علة  لسةان النةانر باسةمها حسةام بةدران، جمةاهير شةعبنا الغاضةبة فةي الضةفة والقةدس 
لداخل واناع غزة،  ل  االستمرار في مواجهة المحتل الصهيوني عند نقان التمةاس المختلفةة نصةرةم وا

 للمسجد األاص  المبارك.
وأكةةدت الحركةةة أن الجمةةاهير الغاضةةبة التةةي امةةتألت بهةةا شةةوارع مةةدن الضةةفة والقةةدس اليةةوم الجمعةةة، 

 ، مشةةددةم علةة  أن الحةةر دليةةل علةة  وعةةي الشةةعب الفلسةةنيني بةةالخنر المحةةدر علةة  المسةةجد األاصةة
رادته الصلبة وبواوفه مع المقاومة بشت  أشكالها.  الفلسنيني ينتزع بوعي الشعب وا 

 21/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 األقصى المسجد حماس تثمن مواقف أمير قطر حول .11

ثمنةةت حركةةة المقاومةةة ااسةةالمية "حمةةاس" تصةةريحات صةةاحب السةةمو األميةةر تمةةيم بةةن حمةةد آل ثةةاني 
واةال النةانر باسةم الحركةة،  مير دولة انر الشقيقة، ومواافه مةن اضةية األاصة  والقةدس وفلسةنين.أ

فوزي برهوم، في تصريع صحفي،  ن هذت التصريحات ت تي انسجامام مع موااةف انةر األصةيلة تجةات 
قضيته وأضاف: ندعو  ل  المزيد من ااسناد والدعم العربي لشعبنا الفلسنيني ول القضية الفلسنينية.

 العادلة، وتعزيز صمودت عل  األر  في مواجهة المشاريع الصهيونية.
 22/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 أبو عيطة: اعتقال قيادات فتح في القدس تصعيد إسرائيلي خطير .12
غةةزة: نةةةددت حركةةةة فةةتع باعتقةةةال سةةةلنات االحةةةتالل ااسةةرائيلي عةةةددا مةةةن اياداتهةةا فةةةي مدينةةةة القةةةدس 

لنةةت أن هةةذت العمليةةات، لةةن تةةدفعها للقبةةول بةةة "سياسةةة األمةةر الوااةةع" التةةي تحةةاول  سةةرائيل المحتلةةة، وأع
فرضها في القدس ومحين المسجد األاص . واال الدكتور فةاير أبةو عينةة، نائةب أمةين سةر المجلةس 
الثوري للحركة، في تصريع صحافي  ن اعتقال سلنات االحتالل ااسرائيلي لعضوي المجلس الثوري 

ة حاتم عبد القادر وعدنان غيث وعدد من ايادات وكوادر الحركة في القدس المحتلة، لن يواف للحرك
 مسيرة الدفاع عن المسجد األاص .

وأضاف أبو عينة "اعتقال ايادات وكوادر الحركة في المدينة المقدسة لن يعير ولن يثني أبنا  شعبنا 
ة المقدسةة". وأكةد علة  أن وصةول جميةع عن مواصلة كفاحهم ودفةاعهم عةن المسةجد األاصة  والمدينة

المصةةلين للمسةةةجد األاصةةة  مةةةن دون أي ايةةةود يعةةةد "حقةةا دينيةةةا واانونيةةةا مشةةةروعا نصةةةت عليةةةه جميةةةع 
الشةةرائع االهيةةة والقةةوانين الوضةةعية". وشةةدد علةة  ضةةرورة تراجةةع  سةةرائيل عةةن  جرا اتهةةا المتخةةذة فةةي 

 خا . القدس بشكل عام، وفي المسجد األاص ، وعل  بوابته بشكل
 22/7/2017، لندن، القدس العربي

 
 وال حلول وسطا بشأن السيادة عليه لـ"إسرائيل" األقصىكاتس:  .13

 األاصة  سةرائيل كةاتس أن المسةجد  ااسةرائيليةزعم وزير المواصالت والعلوم فةي الحكومةة  أبيب:تل 
أن كةةاتس   لةة يةةة عبر   خباريةةةوأشةةارت موااةةع  وال توجةةد حلةةول وسةةن بشةة ن السةةيادة عليةةه. لةةة" سرائيل"

وضةةةع بشةةةكل اةةةانع مةةةا صةةةدر عةةةن المجلةةةس الةةةوزاري المصةةةغر مةةةن اةةةرارات متعلقةةةة ببقةةةا  البوابةةةات أ
، ولةم يمةنع المجلةس الةوزاري الشةرنة ااسةرائيلية اتخةاذ اةرار األاص عل  مداخل المسجد  االكترونية

لسةةيادة، دولةةة بيةةدنا، وال يوجةةد حلةةول وسةةن بشةة ن ا األاصةة وأضةةاف كةةاتس: " المسةةجد  بهةةذا الشةة ن.
، لقةد اةرر الكابينةت االسةتمرار األاصة  سرائيلية هي المسؤولة عن حفةى القةانون والنىةام فةي المسةجد 

، بمةةا فةةي ذلةةك اسةةتخدام البوابةةات األخيةةرةالعمليةةة  أعقةةابفةةي جميةةع التةةدابير التةةي جةةرى اتخاذهةةا فةةي 
 ."تنفيذ هذت القراراتللكشف عن المعادن، والشرنة ااسرائيلية هي المسؤولة عن  االكترونية

 22/7/2017 ،القدس، القدس
  
 إبقاء البوابات اإللكترونية في األقصى على قرار "الكابينت" إسرائيلياعتراض  .14

أفةاد بيةان صةادر عةن مكتةب رئةيس الحكومةة  :محمةد يةونس ،أسعد تلحمي -القدس المحتلة  ،الناصرة
تخويةل الشةرنة "صةالحية اتخةاذ  أمةسا فجةر ب ن الحكومة األمنية اررت في ختةام مةداولته يةسرائيلاا
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أي اةةرار مةةن شةة نه ضةةمان حريةةة الوصةةول  لةة  األمةةاكن المقدسةةة، بمةةا يشةةمل الحةةرم القدسةةي الشةةريف 
والحفةةاى علةة  األمةةن والنىةةام العةةام"، والعمةةل وفقةةام لتقةةويم صةةورة األوضةةاع". ونقلةةت صةةحيفة "هةة رتس" 

ابةات "لكةن اسةتخدامها يكةون مةع كةل مةن تشةتبه عن موىف كبير اوله  ن القرار اض  بعدم  زالةة البو 
الشةةرنة بةةه أو مةةع مجموعةةات عمريةةة معينةةة )شةةباب(، ونبقةةام العتبةةارات المسةةؤولين الميةةدانيين، ال أن 

 يكون جارفام بل انتقائيام".
وأيد القرار سبعة أعضا ، في مقةدمهم رئةيس الحكومةة بنيةامين نتنيةاهو، وعارضةه فقةن الةوزيران يةوآف 

"شةاباك" الةةداعي  لة   زالةةة البوابةات تفاديةةام  جهةةازل شةتاينتس اللةةذان تبنيةا مواةةف الجةيش و غالنةت ويوفةةا
 الحتجاجات شعبية واسعة في أنحا  الضفة.

واستهجن زعةيم "المعسةكر الصةهيوني" المعةار  آفةي غبةاي اةرار الحكومةة األمنيةة دحرجةة المسةؤولية 
وضةةام مةةن حكومةةة تعقةةد جلسةةة نارئةةة حتةة  الشةةرنة، واةةال: "كةةان مفر   لةة عةةن البوابةةات االكترونيةةة 

ساعات الفجر لبحث مسائل بالغة األهمية السياسية واألمنية، أن تبت وتصةدر اةرارات، ال أن تةدحرى 
 المسؤولية  ل  الشرنة".

وأضاف النائب من حزبه عمري بةار ليةف أن "حكومةة  سةرائيل واعةت فةي البئةر الةذي حفةرت مخربةون، 
يننةا وبةين ااسةالم كلةه... نتنيةاهو ووزراؤت تهربةوا هةذت الليلةة مجةددام مةن وحّولت الصةراع  لة  مواجهةة ب

مسؤوليتهم عندما نقلوا المسؤولية ذات البعد االستراتيجي الكبير  لة  عتبةة الشةرنة التةي تتخةذ اراراتهةا 
 عل  المستوى التكتيكي، فيما المواف المهني للجيش وشاباك مغاير".

ئير لبيد لإلذاعة العبرية  ن ارار نصةب البوابةات "لةم يةتم بعةد دراسةة واال زعيم "يش عتيد" المعار  ي
صحيحة، ولم ينجم عن مبررات عمالنيةة حقيقيةة". وأضةاف أن البوابةات لةن تمنةع أي عمليةة مسةلحة، 
لكننةةةةا نشةةةةعل العالاةةةةات بةةةةين اليهةةةةود والمسةةةةلمين". وأردف أن نتنيةةةةاهو وحكومتةةةةه "يةةةةرتجالن بةةةةين الفتةةةةرة 

 نين عشوائية من هذا القبيل".واألخرى ارارات واوا
وكتةةب المعلةةر العسةةكري فةةي "يةةديعوت أحرونةةوت" ألةةيكس فيشةةمان أن  سةةرائيل "واعةةت فةةي الفةة " بعةةد 
عمليةةة األسةةبوع الماضةةي، وأنهةةا "تسةةلقت الشةةجرة بقةةرار متهةةور، واآلن هةةي فةةي حاجةةة  لةة  اائةةد شةةجاع 

ة السةةةةريعة  زالةةةةة البوابةةةةات لينزلهةةةةا عنهةةةةا بةةةة خف اةةةةدر مةةةةن األضةةةةرار، علةةةة  أن تكةةةةون الخنةةةةوة المقبلةةةة
االكترونية"، مضيفام أن المشكلة لم تعد محصورة بين  سرائيل وبين الفلسنينيين أو النواب العرب في 

 الكنيست  نما مع "كل العالم العربي والسني الذي تجند ضدنا وليس فقن عل  مستوى القيادات".
األمةةن الةةداخلي يغةة ل اردان الةةذي اةةرر  ورأى المعلةةر العسةةكري فةةي "هةة رتس" عةةاموس هارئيةةل أن وزيةةر

 نمةةا "حشةةر رئةةيس حكومتةةه فةةي الزاويةةة، واألخيةةر يتصةةعب الخةةروى  االكترونيةةةبمفةةردت نصةةب البوابةةات 
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منهةا نالمةا بقةي عالقةةام بعنةار الةدب مةع )زعةةيم المسةتوننين الةوزير نفتةالي( بينيةةت". ونقةل عةن ضةةابن 
 عبيته داخل حزب "ليكود". تعزيز ش  ل كبير اتهامه الردان ب ن تشددت يهدف 

 22/7/2017 ،الحياة، لندن
 
 "بي دي أس"  بعد اجتماعه مع مسؤول حركة تل أبيب تنتقد مواقف رئيس آيرلندا المؤيدة لفلسطين .15

تةةل أبيةةب: نقلةةت السةةفارة ااسةةرائيلية فةةي دبلةةن احتجةةاى حكومتهةةا علةة  اللقةةا  الةةذي أجةةرات رئةةيس آيرلنةةدا 
( خةالل BDSي مؤسةس ورئةيس الحركةة العالميةة لمقانعةة  سةرائيل )مايكل هةاغينس مةع عمةر البرغةوث

واةةةال نةةةانر بلسةةةان الخارجيةةةة  نهةةةا تةةةرى فةةةي هةةةذا اللقةةةا ، الةةةذي بةةةدا حميمةةةام بشةةةكل  األسةةةبوع الماضةةةي.
. وأضاف: "نحن لسنا متفاجئين من مواف هةاغينس، فهةو " سرائيلة"خا ، تنورام  ضافيام في العدا  ل
د  سةةةرائيل تاريخيةةةة. لكةةةن ايامةةةه باسةةةتقبال البرغةةةوثي بشةةةكل رسةةةمي رجةةةل يسةةةار معةةةروف، ومواافةةةه ضةةة

 ومنحه وسامام تقديريام، يعني ذلك أنه يسب  مواافه عل  دولة آيرلندا برمتها، وهذا تنور خنير".
 22/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الشرطة اإلسرائيلية تخشى استهداف قادتها في القدس :القناة العبرية الثانية .16

كشفت القناة العبرية الثانية عن مخاوف تسود في صفوف الشرنة ااسرائيلية خشية  :ةالناصر 
وأفادت القناة العبرية ب ن  استهداف اادتها في مدينة القدس المحتلة من ابل مقاومين فلسنينيين.

لضبان في شرنة االحتالل  بينهم اائد الشرنة في القدس يورام ليفي، اد جرى تداولها عبر  صورام 
لعمليات  سائل التواصل االجتماعي، مرفقة بعبارة "منلوب"، في  شارة  ل  أنه سيكون هدفام و 

وذكرت أن مشنا  وصفحات فلسنينية عل  مواع التواصل االكترونية، اد  مستقبلية، وفر القناة.
نه كان الفلسنينيين، زاعمة أ وصفت ليفي بة"العنصري"، متهمة  يات بتنفيذ جرائم وأعمال انتقامية ضدّ 

 "مستهدف" في عملية الجمعة الماضية، التي نفذها ثالثة شبان فلسنينيين من مدينة أم الفحم.
 21/7/2017 ،قدس برسوكالة 

 
 استطالع: القائمة المشتركة تتراجع وانخفاض شعبية نتنياهو .17

 ،21/7/2017 أىهر استنالع جديد للةرأي، نشةرته صةحيفة معةاريف، يةوم الجمعةة: تحرير رامي حيدر
حاليةام(، وكةذلك تراجةع تمثيةل الليكةود وشةعبية رئةيس  13مقعةدام ) 11تراجع تمثيل القائمة المشةتركة  لة  
المستنلعين  نهةم ال يثقةون بة ن نتنيةاهو ال يعلةم عةن أي من  %55الحكومة، بنيامين نتنياهو،  ذ اال 

أعلةم. وعةن سةؤال بةال  %15فقن  نهم يثقون بةه، وأجةاب  %30مخالفة بفضيحة الغواصات، فيما اال 
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فقةن  نةه غيةر فاسةد  %38 نهةم يرونةه فاسةدام، فيمةا اعتبةر  %48 ذا ما كنت تعتبر نتنياهو فاسدام، اال 
  نهم ال يعلمون. %14واال 

وعةةن تمثيةةل األحةةزاب فةةي الكنيسةةت، أىهةةر االسةةتنالع تراجعةةام لشةةعبية القائمةةة المشةةتركة،  ذ تحصةةل، 
 24 ل   30اجع مقعدين، وكذلك يتراجع تمثيل الليكود من مقعدام، أي بتر  11بحسب االستنالع، عل  

ويشكل حزب يةيش عتيةد بزعامةة  مقعدام، لكنه يحافى عل  تفواه عل  الجميع من ناحية عدد المقاعد.
مقعةةدام، بحسةةب االسةةتنالع، أي بارتفةةاع  22يةةائير البيةةد الكتلةةة الثانيةةة فةةي الكنيسةةت،  ذ يحصةةل علةة  

 8مقعةةدام ) 13حاليةةام( وبعةةدت البيةةت اليهةةودي بةةة 24مقعةةدام ) 19لصةةهيوني" بةةةمقعةةدام، ويليةةه "المعسةةكر ا 11
وبعد القائمة المشتركة ي تي حزب "كوالنو" بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، ويحصل علة   حاليام(.

مقاعةد( و"يسةرائيل بيتينةو" الةذي يتزعمةه  7حاليام(، ومن ثم "يهدوت هتوراة" الحريةدي ) 10تسع مقاعد )
 ر األمن أفيغدور ليبرمان و"ميرتس" و"شاس" بست مقاعد لكل منهم.وزي

 21/7/2017 ،48عرب 
 
 األقصى جمعة في تشتعل الغربية الضفة .18

 بين عنيفة مواجهات الجمعة الغربية الضفة في واسعة منانر صادر:  شهدت ميرفت -هللا  رام
 وأمام العامة الساحات في حاشدة صلوات بعد ااسرائيلي، االحتالل واوات الفلسنينيين مئات

 المسجد مداخل عل  ااسرائيلية االكترونية للبوابات ورفضا للمرابنين دعما العسكرية، الحواجز
 أصيب حيث المواجهات، أعنف جنوبا لحم بيت لمدينة الشمالي المدخل وسجل .القدس في األاص 

 .بالمنان المغلف المعدني بالرصا  15و شديدة اختنار بحاالت فلسنينيا ستين عن يقل ال ما
 أدوا الذين الفلسنينيين مئات االحتالل جيش من كبيرة اوات هاجمت العسكري النديا حاجز وعل 
 .القدس في المرابنين مع تضامنا الحاجز أمام الجمعة صالة
 المدخل  ل  العشرات توجه حيث هللا، رام مدينة شوارع حاشدة مسيرة جابت الجمعة، صالة وبعد

 .االحتالل اوات مع عنيفة مواجهات واندلعت المجاورة، البيرة لمدينة الشمالي
 وأدى بالمدينة، مسجدا عشرين في الصالة تعلير ااسالمية األوااف أعلنت الخليل مدينة وفي

 باب مننقة في عنيفة مواجهات تندلع أن ابل الحسين، ملعب في حاشدة جمعة صالة اآلالف
 .الزاوية
 وصفت  صابة بينهم الحي، بالرصا  أصيبوا متىاهرين ثمانية أن ةالنبي المصادر وذكرت

 .بالخليل الزاوية باب مواجهات في بالمنان المغلف المعدني بالرصا  17و بالخنيرة،
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 وسلفيت ونولكرم نابلس مدن في العامة بالساحات حاشدة جمعة صلوات في اآلالف وشارك
 بالرصا  األال عل  فلسنينيين عشرة  صابة ل   أدت االحتالل مع مواجهات أعقبتها والقيلية،

 .والمعدني الحي
 22/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 القدس لنصرة موحدة قيادة لتشكيل يدعو صالح رائد .19

 في موحدة فلسنينية ايادة لتشكيل صالح رائد الشي  ااسالمية الحركة رئيس الفحم: دعا أم
 خنبة في صالح، الشي  واال .المبارك األاص  لمسجدوا القدس لنصرة كافة  الفلسنينية األراضي

 الشعب أن يؤكد وغزة والضفة القدس في الجاري الحراك  ن: الفحم أم مدينة في الجمعة يوم
 .األاص  بحر ارتكبه ما تجات خنئه عىيم جميعا سيدرك الذي احتالله عل  سينتصر الفلسنيني

 وننية جبهة وتشكيل الجهود توحيد هو األاص  للمسجد فعله يمكن ما أصدر أن صالح وأكد
 الساحات في الجمعة صالة استمرار  ل  رائد الشي  ودعا .االحتاللية ااجرا ات لمواجهة موحدة

 كل حال كما لزوال ااسرائيلي االحتالل مصير  نّ : واال .بالداخل الفلسنينية األراضي في الداخلية
 .فلسنين أر  واحتلوا جاؤوا الذين

 21/7/2017ل،عالم،  لسطينيالف المركز
 
 والقدس الخليل في مستشفيين يقتحم االحتالل .20

 دايقام، تفتيشام  الكل  اسم وفّتشت الحكومي، الخليل مستشف  الجمعة، أمس االحتالل اوات ااتحمت
 فيما المستشف ، محين  ل  تنسحب أن ابل االاتحام، بداية في الخروى من النبية النواام ومنعت
 .المحتلة القدس في" المقاصد" مستشف  عل  متكرر بشكل لاالحتال اعتدى
 خالل الشبان من عددا الحقت االحتالل اوات  ن معا، لمراسلة زلوم وليد. د المستشف  مدير واال

 فيما فيه، الكل  اسم وفتشت المستشف ، داخل  ل  لألاص  نصرة الخليل في المندلعة المواجهات
 من يتجزأ ال جز  لكنه الصيانة تحت الكل  اسم أن زلوم،. د وأكد .داخله الناام وحركة عمل ايدت

 .المستشف  من االحتالل اوات  خال  عل  للعمل المدني االرتبان مع تواصله مؤكدا المستشف ،
 ومحرم للعالى أماكن أنها مؤكدا االحتالل، اوات ابل من ااتحامها المستشف   دارة واستنكرت
 .التعسفي ااجرا  بهذا منددا دوليا، ااتحامها
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 صوتية وانابل الرصا  أنلقوا االحتالل جنود ان الخليل، في معا لمراسل نبية مصادر واالت
 صفوف في الرعب ادخلوا الجنود لكن مرض ، فيه يوجد وال اانشا  ايد وهو للقسم ااتحامهم خالل

 .األرضي النابر في المتواجدين الكل  مرض 
 21/7/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة

 
 بينهم بالعنتريات عنا منشغلون العرب: األقصى خطيب .21

  لكترونية بوابات بنصب ااسرائيلية الخنوة  ن صبري عكرمة الشي  األاص  المسجد خنيب اال
نما واضع، موافهم ألن للمقدسيين اختبارا ليست األاص  بوابات عل   .العربية لإلرادة اختبار هي وا 

 ألن العربية الدبلوماسية ضعف بسبب حقيقي عربي لضغن ر تتع لم  سرائيل أن صبري وأضاف
 .تعبيرت حسب بعضا، بعضهم ليقتل أسلحة وشرا  بع ، عل  بعضهم بالعنتريات منشغلون العرب

 
 21/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 

   المواجهات وتجدد المحتلة بالقدس أحياء عن الكهرباء قطع .22
 مشحونة، أجوا  وسن المحتلة، القدس مدينة في حيا أ عدة عن الكهربا  رضوان: ُانعت نواف

 .أخرى مرة تتجدد حت  تهدأ، أن تلبث ما عنيفة، ومواجهات
 من كل في المفاجئ الكهربا  انقناع جرا  الىالم خيَّم الجمعة، يوم مسا  محلية، مصادر وبحسب
 االحتالل اوات اامت كما القديمة، البلدة في أخرى وأحيا  النور وحي الجوز ووادي الصوانة
 األسبان باب مننقة في المصلين باتجات صوتية انابل بإنالر
 أبو بلدة في الفي، محمد الشهيد، تشييع عقب االحتالل، واوات الفلسنينيين بين المواجهات وتجددت

 ااسرائيلي، االحتالل اوات فلسنينيون شبان باغت سلوان، بلدة وفي .المحتلة القدس في ديس
 .عنيفة بانها وصفت مواجهات في  صابات واوع عن أنبا  وأفادت

 21/7/2017، 48عرب   
 
 السبت يوم عام ونفير شامل إضراب تدعو إلى سلوان في واإلسالمية الوطنية القوى .23

 وحدنا نقف القدس في أننا نشعر": "48عرب"لة أرسل الجمعة، بيان في المقاصد، مستشف   دارة االت
 الحكومات بع  فيه وتتسابر بل والدولية العربية األصوات هفي تصمت الذي الوات في تماما

 ااتحموا الرشاشة واألسلحة بالبسانير جنودها حكومة مع المودة جسور وفتع العالاات لتنبيع العربية
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  ل  المحتلة بالقدس سلوان بلدة في وااسالمية الوننية القوى دعت ذلك،  ل  ".العمليات غرف
 ألجل" الغضب جمعة" شهدا  أرواح عل  حدادا السبت، غد، ومي عام، ونفير شامل  ضراب
 .األاص 

 21/7/2017، 48عرب 
 

   "جمعة الغضب" بمواجهات الضفة من مواطناً  21 اعتقل نادي األسير: االحتالل .24
 الغربية، الضفة من مواننا 21 اعتقلت ااسرائيلي االحتالل اوات ب ن األسير نادي هللا: أفاد رام

 سلنات أاامتها التي االكترونية البوابات عل  احتجاجا الجمعة، يوم اندلعت التي اتالمواجه خالل
 بين من أن صحفي، بيان في األسير، نادي وأوضع .األاص  المسجد أبواب عل  االحتالل
 المبّرح بالضرب المستعربين واوات االحتالل شرنة عليهم اعتدت القدس من شّبان عشرة المعتقلين

 .ماعتقاله خالل
 21/7/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة

 
 األقصى الجارية األحداث بسبب "2017 القدس مهرجان"تأجيل  .25

 التي والعشرين الثانية الدورة  رجا " 2017 القدس مهرجان"  دارة الشايب: أعلنت يوسف – هللا رام
 واال .األاص  دالمسج محين في الجارية األحداث بسبب الماضي، الثالثا  اننالاها مقررام  كان
 جوهر مع انسجامام : "ودولية محلية فرر بمشاركة سنويام  المهرجان ينىم الذي الثقافي" يبوس" مركز

 العام الفلسنيني الونني والنب  الشارع بنب  الوثير ارتباننا عن وتعبيرام  الونني، الثقافي مشروعنا
 للىروف وفقام  يحدَّد الحر، موعد  ل  2017 القدس مهرجان ت جيل تقرر وحاراتها، القدس ساحات في

 ".والمتغيرات
 22/7/2017الحياة، لندن، 

 
 "جمعة الغضب" مع يتفاعلون مغردون .26

جمعة  اسم تحت الجمعة يوم األاص  للمسجد النفير دعوات مع االجتماعي التواصل رواد تفاعل
 وتتصدر .دسالمق بيت بحر االنتهاكات وواف عالمي عام رأي لخلر الجهود حشد بهدف" "الغضب
 التي تلك مقدمتها وفي األاص ، للمسجد النصرة دعوات كل مع المشهد االفتراضي العالم منصات
 لألاص  غضب يوم الجمعة يوم بجعل هنية  سماعيل حماس لحركة السياسي المكتب رئيس وجهها

 برع المقدس بيت مع تضامنا للنزول دعوات الناشنون ونشر .وااسالمي العربي العالمين في
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 بواباته عل  للمرابنين الحية الصور وكذلك األاص ، المسجد تجات الحماس روح تبعث فيديوهات
 .تعليقاتهم حسب النصر، أبواب معه تفتع نصرة يوم يكون أن عل  والحث الهمم شحذ أجل من

 21/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 سجن في الجعبري حارة: الخليل .27
 سكان معاناة ااسرائيلي، االحتالل اوات نصبته جديد حاجز ضاعف القواسمي: جهاد - الخليل
" لغيتو" وحولها والحواجز، بالمستوننات يحاصرها التي الخليل، مدينة الب في الجعبري، حارة

 تل في يجري لما مشابه جديد مخنن تنفيذ  ل  يسع  الذي االحتالل عنصرية فيه تتجل  منفصل
 .وتهويدها  ليها الدخول من الحارة في القاننين غير المدينة سكان بمنع الشهدا ، وشارع الرميدة
" أربع كريات" هي مستوننات أربع بين لواوعها كامل، بشكل ومغلقة محاصرة الجعبري، حارة وباتت

 ألربع بااضافة االحتالل، لجنود ومعسكر المصادر، الرجبي ومبن " افوت جفعات"و" خارصينا"و
 يسمع الذي بالوات بمركباتهم الدخول من ومنعهم الفلسنينيين ينبالموانن وتنكيل تفتيش حواجز

 .المنتشرة وكاميراته االحتالل جنود ومسمع مرأى تحت واالعتدا  الحركة بحرية للمستوننين
"  H2" يعرف ما أو القديمة، الخليل أن اانسان، لحقور المستقلة الهيئة مدير األنرش، فريد وأوضع
 مشيرا بصمت، تهود الخليل وسن الشهدا  وشارع الرميدة وتل أربع اتكري مستوننة شارع ومننقة

 أجل من عليهم العيش وتضيير العربي محينهم عن المواننين وعزل  لكترونية بوابات وضع يتم أنه
 تعمل االحتالل وحكومة الخدمات لهم تقدم الذين للمستوننين وتركها المننقة مغادرة عل   جبارهم

 .حتهمرا أجل من نهار ليل
 22/7/2017القدس،  القدس،

 
 للقبور والدفع األجور نهب بين: "إسرائيل" في الفلسطينيون العمال .28

 بشع، استغالل عمليات  سرائيل داخل العاملون الفلسنينيون العمال يكابد": العربي القدس" – الناصرة
 العمل أرباب استخفافو  السالمة تدابير عل  الراابة فقدان نتيجة للموت منهم البنا  عمال ويتعر 

  ذ ،48 أراضي داخل يعملون الذين للفلسنينيين االستغالل هذا عن جديد تحقير ويكشف .بهم
 عل  والحفاى العمل تصريع  صدار أجل من  سرائيلي لوسين الشهري راتبهم وثلث ربع بين يدفعون
 .االنتشار واسعة الىاهرة هذت وتعتبر العمل، مكان
 دوالر 600 و 500 بين ما يدفعون الفلسنينيين العمال ب ن ااسرائيلية اليةالم وزارة تحقير ويفيد
 وهذت رزاهم، مصدر عل  الحفاى أجل من الشهري، راتبهم ثلث أو ربع ادرت ما أي للوسين، شهريام 
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 ال النريقة هذت أن  ل  المالية لوزارة مستند ويشير .الوسين هذا لدى" رهينة" العامل تبقي المبال 
 الشكاوى مبل   جمالي  ن  ذ رواتبهم، تلقيهم بعدم أحيانام  تسبب بل فقن، الفلسنينيين لعمالا تىلم
 مليار حوال   ل  وصل معهم عملوا الذين  سرائيليين مقاولين ضد فلسنينيون عمال بها تقدم الذي

 . رواتبهم يتلقوا لم عمال من شكاوى وكلها دوالر، المليار ونصف
 موااع في العمل حوادث انتشار أن جديد حقواي التماس يكشف لعمالوا بالعمل متصل سيار في

 السائد، الوضع خنورة مدى  ل  الدايقة بالمعنيات ويشير. بالوبا  أشبه  سرائيل في البنا  وورشات
 نرفي عل  الفلسنينيين من معىمهم بنا ، عامل 480 ُاتل 2015 عام وحت  2000 عام منذ  نه  ذ

 الفترة خالل العمل حوادث في القتل  الضحايا مجمل من %52 نحو ونيشكل اذ األخضر، الخن
 ضد النضال تحالف ابل من 2016 عام في وُجمعت تراكمت التي للمعنيات ووفقا.  ليها المشار
 وأصيب ،2016 عام بنا  عامل 49 ُاتل فقد الم ساة، هذت لواف االلتماس مقدم البنا ، أعمال حوادث

 منلع ومنذ. رسميا المعتمدة النبية للمعايير وفقا ااس، حت  متوسن بشكل عامل 200 يفور ما
 .عمال 110 وأصيب بنا  عامل 14 اتل االلتماس كتابة حت  2017 الجاري العام

 22/7/2017القدس العربي، لندن، 
 
 أوروبية وعاصمة مدينة 20 من أكثر في فعاليات سلسلة القدس: انطالق أجل من أوروبيون مؤسسة .29

 مدينة 20 من أكثر في فعاليات سلسلة اننالر عن القدس أجل من أوروبيون سسةمؤ  أعلنت
 القدس مدينة تشهدها التي الخنيرة األوضاع ىل في وذلك الجمعة، أمس من بد ام  أوروبية وعاصمة
 يوم حت  ستستمر الحملة أن لها، بيان في المؤسسة وأوضحت .والمسيحية ااسالمية ومقدساتها

يناليا وبرينانيا والنمسا وهولندا والدنمارك والسويد ألمانيا من كل في المقبل األحد يرلندا وسويسرا وا   وا 
سبانيا  .وا 
 .واالكترونية الشعبية المستويات كافة عبر ستتواصل األوروبية التفاعل حملة ب ن وأفادت
 الرأي ريفوتع المقدسات حماية في نليعي دور هو أوروبا في كفلسنينيين دورنا  ن المؤسسة واالت
 تراثام  الدولي المجتمع يعتبرت ما عل  االحتالل بخنر والبرلمانية الحكومية والمستويات الغربي العام

 األوضاع بانقالب تهدد التي ااسرائيلية الحملة استمرار من وحذرت .أصيالم  حقام  نحن ونعتبرت عالميام 
 القتل من مزيدام  تحقاااتهاس من سيكون الذي األمر المحتلة، األراضي في عقب عل  رأسام 

 العربية الجاليات المؤسسة ودعت .محاسب أو رايب دون االحتالل عليها اعتاد التي واالنتهاكات
 ".الغضب حملة"  ل  االنضمام  ل  والمساواة العدل بقيم المؤمن األوروبي والمجتمع والمسلمة،

 22/7/2017عم ان،  الغد،



 
 
 
 

 

 21 ص             4352 العدد:             7/22/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 للصحفيين في القدسلالستهداف اإلسرائيلي  حقوقيةإدانة  .30
أدانت نقابة الصحفيين الفلسنينيين استهداف اوات االحتالل ااسرائيلية للصحفيين خالل : رام هللا

 عملهم في تغنية األحداث الميدانية المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، خالل األيام األخيرة.
اعالمي في مدينة القدس وجدد نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، دعوته  ل  تكثيف التواجد ا

لتغنية االعتدا ات ااسرائيلية المتواصلة بحر الفلسنينيين و"فضع وتعرية االحتالل وجرائمه 
جرا اته غير القانونية بحر أهالي في القدس". وأّكد عل  ضرورة "ارتقا  التغنية ااعالمية  ل   وا 

دينية للمسلمين ومحاولة فر  مستوى الحدث وخنورته، في ىل اعتدا  االحتالل عل  الحقور ال
 أمر وااع جديد عل  األر  في الحرم القدسي الشريف وبواباته ومحينه".

 21/7/2017، قدس برس
 
 مون شواهد قبور مسيحية في حيفامستوطنون يهود يحط    .31

كشفت شرنة االحتالل ااسرائيلي، صباح يوم الجمعة، النقاب عن اعتقال أربعة مستوننين : حيفا
واالت الشرنة  .1948دا  عل  مقبرة مسيحية في مدينة حيفا، شمالي فلسنين المحتلة عام شّنوا اعت

،  نها اعتقلت أربعة ااصرين يهود من سكان حيفا، ألحقوا أضرارام بشواهد الجمعة في بيان لها يوم
ارع ابور في مقبرة "هنمبرلي" المسيحية  وهي مقبرة عسكرية لضحايا الحرب العالمية الثانية في "ش

وأشار البيان  ل  أن سلنات االحتالل أنلقت سراح األربعة في وات الحر، "بشرون  يافا" بحيفا.
 ُمقيدة" شملت الحبس المنزلي.

 21/7/2017، قدس برس
 
 على الممارسات اإلسرائيلية حيال المسجد األقصى احتجاجاً بمصر  فعاليات محدودة .32

، فعاليةةات محةةدودة نىمهةةا معارضةةون للنىةةام تةةامر هنةةداوي: شةةهدت مصةةر، أمةةس الجمعةةة -القةةاهرة 
 المصري، احتجاجام عل  الممارسات ااسرائيلية حيال المسجد األاص .

ووفر ما نقلت وكالة "األناضول" عن مصادر، فقد خرجت مسيرة صغيرة معارضة فةي  حةدى منةانر 
عوا الفتات وراية مدون ورف حي الهرم، غربي القاهرة، تنديدا باالنتهاكات ااسرائيلية للمسجد األاص .

كمةةةا رفةةةع  عليهةةةا عبةةةارات "اومةةةوا بةةةواجبكم نحةةةو أاصةةةاكم ومسةةةرى نبةةةيكم، المسةةةجد األاصةةة  ينادينةةةا".
 معارضون الفتات مماثلة في مسيرة صامتة في حي غربي مدينة المنيا )وسن(.

 وفي  حةدى اةرى فةااوس فةي محافىةة الشةراية )دلتةا النيةل/ شةمال(، خرجةت تىةاهرة محةدودة معارضةة
وتكررت تىةاهرات محةدودة لمعارضةين فةي  .األاص للنىام تنالب المصريين بالتحرك لدعم المسجد 
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منةةانر شةةراي محافىةةة ااسةةكندرية )شةةمال(، مةةرددين هتافةةات منهةةا "يةةا أاصةةانا يةةا حبيةةب شمسةةك أبةةدما 
 مش )لن( هتغيب"، و"يا حكامنا ساكتين ليه )لماذا( بعد األاص  فاضل ايه )ماذا يتبق ؟(".

ول مرة خلت الشوارع والميادين المصةرية مةن مىةاهر االحتجةاى الداعمةة الشةعبية الضةخمة للشةعب وأل
 الفلسنيني والمساندة لقضيته والمنددة ب دا  سلنة االحتالل ااسرائيلي.

عتبةةةر عبةةةد العزيةةةز الفضةةةالي أمةةةين شةةةباب حةةةزب تيةةةار الكرامةةةة، أن اتجةةةات النىةةةام الحةةةالي لمزيةةةد مةةةن ا و 
يل واتجات وسائله ااعالمية لمحاولة  دانةة الفلسةنينيين واتهةامهم باارهةاب،  ضةافة العالاات مع  سرائ

 ل  األزمات االاتصادية التةي يعيشةها المةوانن المصةري، هةي األسةباب الرئيسةية التةي أدت  لة  عةدم 
 خروى المصريين لدعم القضية الفلسنينية.

"فةي ىةل : عةن سةينا  لةة "القةدس العربةي" واال أحمد سامع العيداروسي، عضو اللجنة الشةعبية للةدفاع
التةةةوحش الصةةةهيوني نجةةةد صةةةمتا مصةةةريا سياسةةةيا ثقافيةةةا نخبويةةةا شةةةعبيا، نجةةةد أن كافةةةة القةةةوى الوننيةةةة 

صةةةدار بيةةةان واضةةةع يةةةدين االحةةةتالل الصةةةهيوني علةةة   مغلولةةةة األيةةةدي، ضةةةعيفة وعةةةاجزة حتةةة  فةةةي 
 ن المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم".انتهاكاتها األخيرة ويستنكر  دانة النىام المصري للفلسنينيي

 22/7/2017القدس العربي، لندن، 
 
 لبالدنا في ظل وجود كيان عنصري ديني سرطاني كالكيان الصهيوني استقرارال ": مصر القوية" .33

"فلسةةنين بالنسةةبة لنةةا كعةةرب  تةةامر هنةةداوي: أكةةد حةةزب "مصةةر القويةةة"، فةةي بيةةان أمةةس، أن -القةةاهرة 
تصبع عل  الهامش يومام، ولكنها اضةية أمننةا الةونني والقةومي  فةال أمةان ليست اضية يمكن لها أن 

وال استقرار لبالدنا في ىل وجود كيان عنصري ديني سرناني محتل كالكيان الصهيوني، اعتاد عل  
 القتل وااجرام والدسائس والمكائد".

القةدس ومحةين المسةجد بالواف الفوري للعنف والتصعيد األمني ضد الفلسنينيين فةي  ونالب  سرائيل
األاصة ، معربةة عةن القةةه البةال  مةن تةةداعيات هةذا التصةعيد، واسةتيائها الشةةديد لواةوع اتلة  ومصةةابين 

 من المدنيين الفلسنينيين األبريا  جرا  االستخدام المفرن للقوة.
 22/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ي القدس والمسجد األقصىاألردني يبحث مع نظيره اإلماراتي األوضاع ف الخارجيةوزير  .34

بحةةةث وزيةةةر الخارجيةةةة وشةةةؤون المغتةةةربين أيمةةةن الصةةةفدي ووزيةةةر الخارجيةةةة : حمةةةدان الحةةةاى - عمةةةان
الشةي  عبةدهللا بةن زايةد آل نهيةان الجهةود المبذولةة ، والتعاون الدولي في دولة اامارات العربية المتحدة

تعادة الهةةةدو  وفةةةر أسةةةس تحمةةةي انهةةةا  التةةةوتر فةةةي المسةةةجد األاصةةة / الحةةةرم القدسةةةي الشةةةريف واسةةة



 
 
 
 

 

 23 ص             4352 العدد:             7/22/2017 السبت التاريخ: 

                                    

واالستقرار فيها. وأكد الوزيران فةي اتصةال هةاتفي أجةرات الصةفدي مةع الشةي   األمنالمقدسات وتضمن 
عبةةدهللا مسةةا  أمةةس األول الخمةةيس ضةةرورة فةةتع المسةةجد األاصةة  كليةةا وفوريةةا أمةةام المصةةلين واحتةةرام 

 الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.   سرائيل
وشددا عل  ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا سةريعة وفاعلةة انهةا  التصةعيد وتنويةر األزمةة عبةر 

لغا التزاماتها القانونية والدولية   سرائيلضمان احترام  . وانلع الصفدي سمو األحادية  جرا اتهاكل  وا 
  وواف التةوتر وضةمان الشي  عبدهللا عل  الجهود واالتصاالت التي تقوم بها المملكة الستعادة الهدو 

 . واتفر الوزيران عل  استمرار التشاور والتنسير.األر عدم فر  حقائر جديدة عل  
 22/7/2017الدستور، عمان، 

 
 األردنيون ينتفضون بمسيرات حاشدة نصرة لألقصى والقدس  .35

 األاصة ردنيون عن غضةبهم واسةتنكارهم لمةا يتعةر  لةه المسةجد آالف األعبر  :محافىات –عمان 
المبارك، عل  يد اةوات االحةتالل الصةهيوني فةي مسةيرات ووافةات احتجاجيةة عمةت معىةم محافىةات 

 المملكة بعد صالة ىهر أمس الجمعة.
وفي العاصمة عمان اننلقت بعد صالة الجمعة مسيرة حاشدة نصرة من أمام المسجد الحسةيني وسةن 

ة في مدينة الزراا  مسيرة غضب عقب كما نىمت الفعاليات الشعبي البلد، وانتهت أمام ساحة النخيل.
فةةي  ااسةةرائيليةصةةالة الجمعةةة مةةن مسةةجد عمةةر بةةن الخنةةاب شةةارك فيهةةا المئةةات اسةةتنكارا للممارسةةات 

وفةةةي معةةةان، نىمةةةت فعاليةةةات  القةةةدس ومنةةةع الصةةةالة فةةةي المسةةةجد األاصةةة / الحةةةرم القدسةةةي الشةةةريف.
لبوابةات   سةرائيلضد اغالر  ،خيةالجمعة وافة احتجاجية أمام مسجد الحاى رسمي أبو ر  أمسشبابية 

 المسجد االاص  / الحرم القدسي الشريف ومنع المصلين من الصالة في المسجد.
وخرجت بعد صالة الجمعة أمس مسيرة كبرى في مخيم البقعة احتجاجا عل   غالر المسجد االاص  

لنيابةة عةن كافةة القةوى وألقة  ممثةل الجبهةة الشةعبية "ابةو كفةاح" كلمةة با من ابةل االحةتالل ااسةرائيلي.
واالحةزاب والمشةاركين فةي المسةةيرة نالةب فيهةا االمةةة العربيةة واالسةالمية واةوى العةةالم برفةع الىلةم عةةن 
االاص  واالحتجاى الشديد عل  ما يجري من ىلم القضية الفلسنينية وحر شعبها من العيش بسةالم 

سةةاحة المسةةجد العمةةري بةةالكرك، ونفةةذت فاعليةةات شةةعبية وسياسةةية وحزبيةةة امةةس الجمعةةة فةةي  وعدالةةة.
 وافة احتجاجية ضد ممارسات االحتالل ااسرائيلي.

وعبر خنبا  المساجد في محافىة الكةرك فةي خنبةة صةالة الجمعةة علة   دانةتهم واسةتنكارهم للهجمةة 
 الصهيونية عل  المسجد االاص / الحرم القدسي الشريف ومنعهم للمصلين من الصالة.
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اسةةية وحزبيةةة ونقابيةةة فةةي محافىةةة اربةةد امةةس وافةةة تضةةامنية حاشةةدة امةةام نفةةذت فاعليةةات شةةعبية وسيو 
مسةةةجد مخةةةيم اربةةةد الكبيةةةر مةةةع المسةةةجد االاصةةة  عقةةةب صةةةالة الجمعةةةة امةةةس ادانةةةت فيهةةةا اجةةةرا ات 

ونفةذت فاعليةات شةعبية ونقابيةة وحزبيةة فةي مدينةة السةلن  .األاص بحر المسجد  ااسرائيلياالحتالل 
الشةةعب الفلسةنيني ضةد ااجةةرا ات التعسةفية التةي تقةةوم بهةا  سةةرائيل  امةس الجمعةة وافةةة تضةامنية مةع

 في المسجد االاص / الحرم القدسي الشريف.
اسةةتنكر خنبةةا  وأئمةةة المسةةاجد فةةي محافىةةة عجلةةون االجةةرا ات ااسةةرائيلية التةةي اسةةتهدفت المسةةجد و 

االلكترونية مؤكدين االاص  / الحرم القدسي الشريف ومنع المصلين من الصالة فيه ووضع البوابات 
 أن المسجد االاص  هو حر لكل مسلم وال يجوز استهداف دور العبادة.

 22/7/2017الدستور، عمان، 
 
  في األقصىاالحتالل بعباس متضامنًا وتظاهرات مند دة بممارسات  يتصلدريان  .36

محمةود عبةاس أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشي  عبد اللنيةف دريةان اتصةاال بةالرئيس الفلسةنيني 
متضامنا معه في المواف الفلسنيني الموّحةد ضةد العةدو الصةهيوني الغاشةم الةذي يمنةع المصةلين مةن 
الةةدخول  لةة  المسةةجد األاصةة  ألدا  الصةةلوات فيةةه. وأعةةرب المفتةةي دريةةان للةةرئيس عبةةاس عةةن واةةوف 

 ات ااسةرائيلية وتضامن المسلمين واللبنانيين  ل  جانب الفلسنينيين والمقدسةيين فةي تصةديهم لإلجةرا
 اارهابية، ومقاومتهم المحقة في رفع الحصار ااسرائيلي عن المسجد األاص . 

وشكر الرئيس عبةاس المفتةي دريةان علة  مواافةه مةن اضةية فلسةنين والشةعب الفلسةنيني وواوفةه  لة  
 جانب  خوانه الفلسنينيين في القدس وما يجري في المسجد األاص .

شةةةهد عةةةدد مةةةن المنةةةانر والمخيمةةةات الفلسةةةنينية، وبعةةة  المسةةةاجد خةةةالل صةةةالة الجمعةةةة، وافةةةات و 
 وموااف تضامنية مع الشعب الفلسنيني.

فةةي مسةةجد الشةةهدا  فةةي صةةيدا )المسةةتقبل(، دعةةا مفتةةي صةةور ومننقتهةةا الشةةي  مةةدرار الحبةةال خةةالل 
اوز خالفةاتهم وأن يتخةذوا موافةا خنبة الجمعة، األمة االسالمية لوحدة الصف، والحكام المسلمين لتجة

 حازمام للدفاع عن بيت المقدس و"ليستنيعوا نصرة اخوانهم وابنائهم المقدسيين". 
وفي حديقة مارون الراس احتشدت وفود من مختلف المنانر اللبنانية والمخيمات الفلسةنينية يتقةدمهم 

ة والفلسةةنينية ومجسةةةمات الشةةي  مةةاهر حمةةود ومشةةاي  مةةن مخيمةةات صةةور، وحملةةوا االعةةالم اللبنانيةة
"ال، ما نسينا." وأايمت صالة الجمعة عل  بعد مئات االمتار من  للقدس الشريف والفتات كتب عليها

 الشرين الشائك عند الحدود الدولية وسن انتشار مكثف للجيش اللبناني.
 22/7/2017المستقبل، بيروت، 



 
 
 
 

 

 25 ص             4352 العدد:             7/22/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 رؤية لبنانية موحدة للجوء الفلسطيني :لبنانبمجموعة العمل حول قضايا الالجئين الفلسطينيين  .37
مجموعةةة العمةةل حةةول اضةةايا الالجئةةين الفلسةةنينيين فةةي لبنةةان "رؤيةةة لبنانيةةة موحةةدة  : أنلقةةتبيةةروت

لقضايا اللجو  الفلسنيني في لبنان" في احتفال اايم في السراي الكبيرة امس، وحضرت رئيس الحكومةة 
اجتماعةةام عقةةدت بشةةكل  50يمنةةة هةةي خالصةةة "سةةعد الحريةةري. والرؤيةةة بحسةةب رئةةيس اللجنةةة حسةةن من

متواصل علة  مةدى سةنتين وركةزت علة  صةلب االنقسةام واالحتةراب اللبنةاني وتوصةلت الة  توصةيات 
خمس رفعت ال  رئيس الحكومة السابر تمام سالم". امةا الكتةل السياسةية المواعةة علة  الوثيقةة فهةي: 

لوفةةةةا  للمقاومةةةةة" و "التنميةةةةة والتحريةةةةر" و "جبهةةةةة "القةةةةوات اللبنانيةةةةة" و "تكتةةةةل االصةةةةالح والتغييةةةةر" و "ا
 النضال الونني" و "نواب المستقبل".

وحر  منيمنة عل  ااشارة ال  ان انراف مجموعة العمل دخلوا متبةاينين الة  الحةوار لكةن الموااةف 
اعةةالن لةةم تكةةن حةةادة بفعةةل التنةةور واالعتةةراف الةةذي حققتةةه القضةةية الفلسةةنينية لبنانيةةام وعربيةةام ودوليةةام و 

الفلسنينيين انهم ضيوف عل  لبنان وليسوا نرفام في خالفات اللبنانيين وان مشروعهم الوحيد عودتهم 
 وتحسين اوضاعهم حت  تحقير ذلك".

وتشكل الموافقة عل  الوثيقة، بحسب منيمنة، "اساسام يمكن البنا  عليه لتحقيةر اسةتراتيجية وننيةة فةي 
 128يين فةةي لبنةةان". واعلةةن ان اللجنةة "تناولةةت تفعيةةل القةةانونين التعامةل مةةع اضةةايا الالجئةةين الفلسةنين

حول شرون افادة الالجئين مةن صةندور نهايةة الخدمةة فةي الضةمان االجتمةاعي وشةرون عمةل  129و
الالجئةةةين الفلسةةةنينيين وتنىةةةيم العالاةةةة مةةةع "اونةةةروا" وتنفيةةةذ تعةةةداد شةةةامل لالجئةةةين الفلسةةةنينيين ينهةةةي 

 .تضارب االراام والتقديرات"
واكةةةد عضةةةو فريةةةر الميسةةةرين أديةةةب نعمةةةة ان الوثيقةةةة "اسةةةتندت الةةة  الدسةةةتور ووثيقةةةة الوفةةةار الةةةونني 
والمصةلحة اللبنانيةة العليةةا ومخرجةات هيئةة الحةةوار الةونني والمواثيةر الدوليةةة"، موضةحام ان المجموعةةة 

ني العةةادي "عّرفةةت التةةونين ب نةةه اعنةةا  الجنسةةية اللبنانيةةة بشةةكل جمةةاعي ومةةن خةةارى السةةيار القةةانو 
بموجةةب اةةرار سياسةةةي مفةةرو  بموجةةةب تسةةوية االيميةةة او دوليةةةة وخالفةةام الحكةةةام الدسةةتور". وحةةةددت 
الوثيقةةةة "الفئةةةات الفلسةةةنينية مةةةن المسةةةجلين لةةةدى وزارة الداخليةةةة و "اونةةةروا" باالضةةةافة الةةة  فئةةةة فااةةةدي 

وسياسةةةةية وخدماتيةةةةة االورار الثبوتيةةةةة"، وشةةةةددت علةةةة  دور الدولةةةةة فةةةةي ادارة المخيمةةةةات ب بعةةةةاد امنيةةةةة 
وحقوايةةةة وبالتفاعةةةل مةةةع "اونةةةروا" واللجةةةان التمثيليةةةة وتوحيةةةد المةةةرجعيتين اللبنانيةةةة والفلسةةةنينية وتنىةةةيم 

 العالاة بينهما عل  اسس سليمة".
واوصت مجموعة العمل بة "ان يتم رفع القيود غير الضرورية علة  مةنع وتمتةع الالجئةين الفلسةنينيين 

تماعيةة بمةةا فةي ذلةك حةةر العمةل والحمايةة االجتماعيةةة، علة  ان يةتم تنىةةيم بحقةواهم االاتصةادية واالج
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ممارسةة هةةذت الحقةور مةةن خةالل التشةةريع والسياسةةات العامةة التةةي ترعة  هةةذت الحقةور بمةةا ال يتعةةار  
 مع مصلحة لبنان العليا وادراته الوااعية ومصالع الالجئين الفلسنينيين في لبنان".

جئ الفلسنيني بالسكن الالئر وضرورة مقاربة مس لة حر التملك بما واكدت مجموعة العمل "حر الال
 ال يتعار  مع احكام الدستور ومصالع لبنان العليا وحقور االنسان".

واذ اشةارت الوثيقةة الة  "حةر الالجئةين فةي العمةل المةدني بمةا فيةه ت سةيس الجمعيةات غيةر السياسةةية". 
نار واالساس للتعامل مع البعد السياسي واالمنةي". شددت عل  ان "وثيقة الوفار ومقررات الحوار اال

واكةةدت "انهةةا  وجةةود السةةالح خةةارى المخيمةةات ومعالجتةةه داخلهةةا مةةع ت كيةةد مسةةؤولية الدولةةة والتزامهةةا 
حماية المخيمات من اي اعتدا ، مع ضرورة توحيد وأنسةنة االجةرا ات االمنيةة حةول المخيمةات وعلة  

 ة".مداخلها وتوحيد المرجعية اللبناني
 22/7/2017الحياة، لندن، 

 
 إغالق المسجد األقصىأمير قطر يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويستنكر  .38

مع الشعب الفلسنيني والسيما أهل  انر تضامن"أعرب الشي  تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد عن 
، وتنةةاول فيةةه عةةةالجم خنةةاب وجهةةه مسةةا  يةةومواةةال فةةي  القةةدس، واسةةتنكر  غةةالر المسةةجد األاصةة ."

ال يسةعني أن أنهةي " الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة انر في ىل األزمة الخليجية الراهنةة
هةةةذت الكلمةةةة دون أن أعبةةةر عةةةن التضةةةامن مةةةع الشةةةعب الفلسةةةنيني الشةةةقير والسةةةيما أهلنةةةا فةةةي القةةةدس، 

ن، عسةةة  أن يكةةةون مةةةا واسةةةتنكار  غةةةالر المسةةةجد األاصةةة ، أولةةة  القبلتةةةين وثالةةةث الحةةةرمين الشةةةريفي
 ."تتعر  له القدس حافزا للوحدة والتضامن بدال من االنقسام

 21/7/2017الشرق، الدوحة، 
 
 

 يلدرم: بوابات األقصى اإللكترونية ستزيد التوتر في المنطقة .39
اال رئيس الوزرا  التركي بن علي يلةدرم  ن نصةب البوابةات االكترونيةة أمةام المسةجد األاصة  يضةر 

ع بةةين الحضةةارات واألديةةان، واصةةفام التةةدابير ااسةةرائيلية بالجذريةةة التةةي سةةتزيد التةةوتر فةةي بجةةو التسةةام
وأضةةةةاف يلةةةةدرم بعةةةةد خروجةةةةه مةةةةن صةةةةالة الجمعةةةةة فةةةةي العاصةةةةمة التركيةةةةة أنقةةةةرة،  ن العةةةةالم  المننقةةةةة.

 ااسالمي حساس جدام بخصو  المسجد األاص .
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غةةالر واةةال "نقةةول اسةةرائيل  ن هةةذت التةةدابير خانئةةة، اتخةةاذ تةةد ابير كهةةذت بةةدعوى مكافحةةة اارهةةاب وا 
المسةةجد األاصةة  أمةةام المسةةلمين أو  عااةةة دخةةولهم لةةن يسةةاعد فةةي حةةل أي مشةةكلة، بةةل علةة  العكةةس، 

 سيؤدي  ل  ارتفاع التوتر في المننقة وسيضر بجو التسامع والتعايش بين الحضارات واألديان".
 في وات اريب.وعبر يلدرم عن أمله أن ترجع األمور لوضعها النبيعي 

 21/7/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 التركي يبحث مع نظيره الفلسطيني آخر التطورات في القدس الخارجيةوزير  .40

بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نىيرت الفلسنيني ريا  المةالكي، آخةر : أنقرة
 التنورات في مدينة القدس.

لتركيةة الرسةمية، فةإن جةاويش أوغلةو والمةالكي أجريةا اتصةاال هاتفيةا، وبحسب ما أوردته وكالة األنبةا  ا
 مسا  الجمعة، وبحثا خالله آخر المستجدات واألحداث التي شهدتها مدينة القدس اليوم.

وشهدت األراضي الفلسنينية، أمس الجمعة، مسيرات نصرة للمسجد األاص ، ومواجهةات مةع القةوات 
 كترونية التي أاامتها الشرنة ااسرائيلية عل  مداخل "األاص ".ااسرائيلية، رفضا للبوابات اال

 22/7/2017قدس برس، 
 
 القرضاوي يدعو إلى إعالن "إسالمية" معركة الدفاع عن القدس .41

اةةال الشةةي  يوسةةف القرضةةاوي، رئةةيس االتحةةاد العةةالمي لعلمةةا  المسةةلمين،  ن القةةدس ليسةةت : الدوحةةة
 اسالمية كلها معتبرا أن معركة الدفاع عنها " سالمية".مجرد ش ن فلسنيني، بل هي ش ن األمة ا

"يجةةب أن نعلةةن بوضةةوح  سةةالمية  واةةال القرضةةاوي عبةةر حسةةابه بمواةةع التواصةةل االجتمةةاعي "تةةويتر":
المعركة فالقدس ليست مجرد ش ن فلسنيني، وال مجرد ش ن عربي  القدس شة ن األمةة ااسةالمية فةي 

 مشارر األر  ومغاربها".
 22/7/2017قدس برس، 

 
 : مسؤولية السعودية في نصرة األقصى أعظم من جميع الدول العربيةالجزائرية نقاذاإل جبهة  .42

دعةةا الرجةةل الثةةاني فةةي "الجبهةةة ااسةةالمية لإلنقةةاذ" فةةي الجزائةةر الشةةي  علةةي بلحةةاى، العلمةةا  : الجزائةةر
ر التةي تتعةر  المسلمين  ل  االضنالع بمسؤولياتهم فةي نصةع األمةة حكامةا وشةعوبا بشة ن المخةان

 لها المقدسات ااسالمية في القدس، ومنع تهويدها وتقسيمها زمانيا ومكانيا.
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وأكد بلحاى في حديث خا  لة "اةدس بةرس" اليةوم الجمعةة، أن مسةؤولية مةا يتعةر  لةه األاصة  مةن 
نما يتحملها الجميع الحكام والعلما  والشع  وب.انتهاكات عل  يد االحتالل ال يتحملها نرف بعينه، وا 

ورأى بلحاى أن مسؤولية السعودية في نصرة األاص  هي أعىم من جميع الدول العربية وااسالمية، 
علةة  اعتبةةار مسةةؤوليتها فةةي الشةةرخ الحاصةةل بةةين دول الخلةةيى هةةذت األيةةام، وعلةة  اعتبةةار دور علمائهةةا 

 في الدعوة لنصرة الحر، بينما هم اليوم صامتون  زا  ما يجري في األاص ".
بلحةةةاى تصةةةريحات الجهةةةات السةةةعودية المسةةةؤولة عةةةن الحةةةى بشةةة ن سةةةماحها للحجةةةاى القنةةةريين وانتقةةةد 

دا  الحى شرن أن ي توا عبر الجو، وأشار  ل  أن هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة  لة   دارة أالراغبين في 
 للحى محايدة وبعيدة عن أي نىام، كما اال.

 21/7/2017قدس برس، 
 
 لألقصى سالمية دعماً اإلعربية و ال دنتعم عددًا من المظاهرات الت .43

سةةالمية عةةدة دعمةةا للفلسةةنينيين المةةرابنين فةةي القةةدس : وكةةاالت خرجةةت مىةةاهرات فةةي مةةدن عربيةةة وا 
 ورفضا النتهاكات االحتالل ااسرائيلي في المسجد األاص .

وخةةرى المئةةات فةةي مىةةاهرات بالعاصةةمة السةةودانية الخرنةةوم عقةةب صةةالة الجمعةةة اسةةتنكارا لإلجةةرا ات 
ألخيرة التي فرضها االحتالل ااسةرائيلي علة  المسةجد األاصة ، واعتبةر عةدد مةن أئمةة المسةاجد فةي ا

 خنب الجمعة أن الخنوات ااسرائيلية مؤامرة اضعاف المسلمين.
وشن الداعية عبد الحي يوسةف هجومةا عنيفةا علة  الحكةام العةرب فةي كلمةة أمةام محتجةين داخةل أحةد 

كةام العةرب مشةغولون بخالفةاتهم ونزاعةاتهم، ووضةعوا أيةديهم فةي أيةدي مساجد الخرنةوم، واةال  ن "الح
 أعدا  ااسالم، حت  أواعوا شعوبهم في عدا ات وبغضا ".

وشةةةهدت منةةةانر لبنانيةةةة عةةةدة وأغلبيةةةة المخيمةةةات الفلسةةةنينية فةةةي لبنةةةان سلسةةةلة اعتصةةةامات ووافةةةات 
م الفلسةنينية، وأنلقةوا هتافةات تضامنية مع المرابنين في المسجد األاص ، وحمل المشةاركون األعةال

منةةةددة بةةةااجرا ات ااسةةةرائيلية، وركةةةز خنبةةةا  المسةةةاجد علةةة  االنتهاكةةةات التةةةي يتعةةةر  لهةةةا المسةةةجد 
 األاص .

وفي الكويت، أكد خنبا  الجمعة أن الدما  تةرخ  مةن أجةل المسةجد األاصة ، مشةيرين  لة  مكانتةه 
 ومنزلته الدينية في القلوب.

رة الخارجية الكويتية  ل  رفع كافةة القيةود التةي تحةول دون أدا  المصةلين ودعا مصدر مسؤول في وزا
في المسجد األاص  شعائرهم بيسر ونم نينةة وممارسةة حقهةم المشةروع فةي أدا  تلةك الصةالة واحتةرام 
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الوضةةةع القةةةائم وكةةةل األعةةةراف والمواثيةةةر التةةةي تحكمةةةه، ونالةةةب المجتمةةةع الةةةدولي بممارسةةةة مسةةةؤولياته 
   االلتزام بالمعاهدات واالتفاايات الدولية.وحمل  سرائيل عل

وشةةارك العشةةرات مةةن اليمنيةةين فةةي وافةةة تضةةامنية بمدينةةة تعةةز نةةددوا خاللهةةا باالعتةةدا ات الصةةهيونية 
علةة  المسةةجد األاصةة  فةةي ىةةل صةةمت مةةن ابةةل األنىمةةة العربيةةة وااسةةالمية والمجتمةةع الةةدولي  زا  

 ية.جرائم الكيان الصهيوني بحر المقدسات ااسالم
وشةةةارك آالف الموريتةةةانيين فةةةي مسةةةيرات جابةةةت شةةةوارع العاصةةةمة نواكشةةةون تضةةةامنا مةةةع الفلسةةةنينيين 
المةةةةةرابنين فةةةةةي المسةةةةةجد األاصةةةةة ، ونةةةةةدد المشةةةةةاركون فةةةةةي المسةةةةةيرة باالعتةةةةةدا ات ااسةةةةةرائيلية علةةةةة  

 الفلسنينيين في األاص  ونالبوا بتدخل فوري لألمم المتحدة.
شةوارع الرئيسةة للعاصةمة الماليزيةة كوااللمبةور، وردد المتىةاهرون واحتشد اآلالف في مىاهرة جابت ال

شةةعارات لنصةةرة األاصةة  وأخةةرى منةةددة بالممارسةةات ااسةةرائيلية ضةةد الشةةعب الفلسةةنيني والمقدسةةات 
ااسالمية  كما استنكر المتىاهرون ما يحاك من مؤامرات لتهويدها، وانتهت المىاهرات أمام السةفارة 

 لمحتجون المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للغنرسة ااسرائيلية.األميركية حيث نالب ا
كما شهدت مدن في  ندونيسيا فعاليات تضامنية مع المسجد األاص ، وندد المشاركون في الفعاليةات 
التةةةةةي نىمةةةةةت بالعاصةةةةةمة جاكرتةةةةةا ومةةةةةدن بانةةةةةدون  وسةةةةةيماران  وسةةةةةولو ومكاسةةةةةر بسياسةةةةةات االحةةةةةتالل 

 ااسرائيلي في القدس المحتلة.
 22/7/2017ة نت، الدوحة، الجزير 

 
 احتجاجًا على اإلجراءات اإلسرائيلية في األقصىآالف األتراك يتظاهرون  .44

شةةةهدت تركيةةةا األخةةةرى مىةةةاهرات حاشةةةدة أمةةةس، عقةةةب صةةةالة الجمعةةةة، : سةةةعيد عبةةةد الةةةرازر - أنقةةةرة
والجاليةات  تجمع آالف األتةراك والعةربو  احتجاجا عل  الممارسات ااسرائيلية تجات المسجد األاص .

ااسةةالمية، ممةةن توافةةدوا مةةن منةةانر عةةدة بإسةةننبول علةة  ميةةدان بيازيةةد وسةةن المدينةةة، رافعةةين أعةةالم 
فلسةةنين وتركيةةا وشةةعارات "المةةوت اسةةرائيل". وشةةارك فةةي االحتجاجةةات، التةةي نىمةةت فةةي بيازيةةد أمةةام 

 والتركية.القنصلية ااسرائيلية في  سننبول، كثير من منىمات المجتمع المدني العربية 
كمةةا شةةهدت  سةةننبول أيضةةا الليلةةة ابةةل الماضةةية مىةةاهرة احتجاجيةةة، شةةارك فيهةةا آالف األتةةراك مةةن 
المنتمةةين لمجموعةةة اوميةةة أمةةام أحةةد أهةةم المعابةةد اليهوديةةة فةةي  سةةننبول، احتجاجةةام علةة  الممارسةةات 

كالري" )موااةةد واةةرأ المتىةةاهرون، وهةةم مةةن مجموعةةة "ألبيةةرين أوجةةا ااسةةرائيلية فةةي المسةةجد األاصةة .
ألبيةةرين( الشةةبابية القوميةةة اليمينيةةة، بيانةةا أمةةام كنةةيس "نيفةةي شةةالوم" فةةي وسةةن  سةةننبول، اةةالوا فيةةه  ن 

  سرائيل "دولة  رهابية" تسع  لتقييد حرية العبادة للمسلمين.
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 وجا  في البيان: " ذا منعتم حريتنا في العبادة هناك، سنمنع حريتكم في العبادة هنا".
لمةةةرة األولةةة  التةةةي يتىةةةاهر فيهةةةا القوميةةةون أمةةةام أحةةةد المعابةةةد اليهوديةةةة،  ذ غالبةةةا مةةةا كةةةانوا وهةةذت هةةةي ا

 يتىاهرون أمام مقار البعثات الدبلوماسية ااسرائيلية في تركيا.
وبااضةةافة  لةة   سةةننبول، شةةهد كثيةةر مةةن المةةدن التركيةةة أمةةس مىةةاهرات احتجاجيةةة مماثلةةة تةةرف  

تفتةةةةيش  لكترونيةةةةة علةةةة  مةةةةداخل المسةةةةجد األاصةةةة  فةةةةي القةةةةدس  نصةةةةب السةةةةلنات ااسةةةةرائيلية بوابةةةةات
المحتلةةة، حيةةث خرجةةت فةةي باحةةة مسةةجد "حةةاجي بيةةرم ولةةي" فةةي العاصةةمة أنقةةرة، مىةةاهرة كبيةةرة شةةارك 
فيهةةةا كثيةةةر مةةةن المنىمةةةات والجمعيةةةات األهليةةةة. كمةةةا خرجةةةت مىةةةاهرات مماثلةةةة فةةةي كةةةل مةةةن اونيةةةة 

زمير وايصري ونرابزون.وبورصة وأرضروم، ووان وديار بكر، وغازي عنتاب  ، وا 
 22/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مذكرة عاجلة لألمين العام لألمم المتحدة بخصوص العدوان على األقصىشخصيات بحرينية ترفع  .45

رفعةت شخصةيات بحرينيةةة وعربيةة ومةن أبنةةا  الجاليةة الفلسةنينية فةةي مملكةة البحةرين، مةةذكرة : المنامةة
لمتحدة أننونيو غوتيريش، تنالبه خاللها بالعمل الجةاد والعاجةل مةن أجةل عاجلة لألمين العام لألمم ا

 جبار ) سرائيل( عل  واف خنواتها التصعيدية التهويديةة الخنيةرة فةي القةدس المحتلةة وفةك حصةارها 
 للمسجد األاص  المبارك.

ع، الةذي اسةتقبل وتسلم المذكرة، مدير مكتب  عالم األمم المتحةدة لبلةدان الخلةيى العربةي، سةمير الةدرابي
 وفد الشخصيات في مقر األمم المتحدة في العاصمة البحرينية.

ونالبت المذكرة، غوتيريش ببذل مزيد من الجهود لواف التصعيد الخنير مةن ابةل سةلنات االحةتالل 
 ااسرائيلي، والعمل عل  واف خنوات االحتالل لفر  وااع جديد في المسجد األاص .

عةةام، بحمايةةة دوليةةة للمقدسةةات ااسةةالمية المسةةيحية فةةي فلسةةنين وخاصةةة ونالبةةت المةةذكرة األمةةين ال
المسةةجد األاصةة  لمةةا يمثلةةه مةةن رمزيةةة  سةةالمية فهةةو أولةة  القبلتةةين وثالةةث الحةةرمين الشةةريفين وعلةة  
) سرائيل( واف هذت ااجرا ات االجرامية العنصرية غير المسبواة وعودة األمور لما كانةت عليةه ابةل 

 نة القدس عاصمة دولة فلسنين.في مدي 14/7/2017
 21/7/2017، فلسطين أون الين

 

 حزب الوسط السوداني يستنكر اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس .46
الخرنةةوم ة األناضةةةول: اسةةةتنكر حةةةزب الوسةةةن ااسةةالمي السةةةوداني، أمةةةس الجمعةةةة، فةةةر  السةةةلنات 

ابةات التفتةيش االكترونيةة علة  ااسرائيلية ايةودما أمةام المصةلين فةي المسةجد األاصة ، وعلة  رأسةها بو 
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مداخلةةةه. واةةةال رئةةةيس الحةةةزب، يوسةةةف الكةةةودة "ال يحةةةر للشةةةرنة ااسةةةرائيلية أن تغلةةةر أبةةةواب المسةةةجد 
واعتبةةر أن "القةةرار اعتةةدا  وتحةةدم سةةافر ألمةةة اوامهةةا أكثةةر مةةن  األاصةة  فةةي وجةةه المصةةلين المسةةلمين".

 د بين المسلمين من أجل صد هذا العدوان".وأّكد الكودة أنه "آن األوان لتكاتف الجهو  مليار ونصف".
ال فالةةةدور اةةةادم علةةة  كنيسةةة القيامةةةة )فةةةي البلةةةدة  وتواّةةع أن "يناصةةةر المسةةةيحيون  خةةةوتهم المسةةلمين، وا 

 القديمة من مدينة القدس الشراية المحتلة(".
 22/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الدولي  قرطاج مهرجان فنان يهودي يشارك في .47

لفنان الفرنسي التونسةي األصةل ميشةال بوجنةاح عرضةه المقةرر ضةمن برنةامى مهرجةان ادم اوكاالت: 
 ارناى الدولي رغم تجمع محتجين نالبوا بإلغا  حفل الفنان الكوميدي الذي يتهمونه بت ييد  سرائيل.

للمهرجةةةةان أثةةةةار  دراى عةةةةر  مسةةةةرحي لبوجنةةةةاح بعنةةةةوان "حيةةةةاتي  53وفةةةةور  عةةةةالن برنةةةةامى الةةةةدورة الةةةةة
ألسةةرة يهوديةةة هةةاجرت الحقةةا  لةة  فرنسةةا اسةةتيا  واسةةعا بةةين  1952المولةةود فةةي تةةونس عةةام المنشةةودة" 

الجمهةةةور سةةةرعان مةةةا تحةةةول  لةةة  حملةةةة لمقانعةةةة هةةةذا العةةةر  بلغةةةت ذروتهةةةا بمنالبةةةة اتحةةةاد الشةةةغل 
 بإلغائه.

ونالةةةةب االتحةةةةاد التونسةةةةي للشةةةةغل بإلغةةةةا  حفةةةةل بوجنةةةةاح "ال باعتبةةةةار ديانتةةةةه اليهوديةةةةة ولكةةةةن لمواافةةةةه 
 صهيونية ومناصرته لكيان عنصري فاشي، فضال عن خوا  المضامين التي يقدمها".ال

ورفةةةع المحتجةةةون أعةةةالم فلسةةةنين ورددوا شةةةعارات منةةةددة بةةةالتنبيع، منهةةةا "ال، ال.. للتنبيةةةع"، و"شةةةعب 
 تونس شعب حر والتنبيع لن يمر" ابل أن تفراهم اوات األمن.

 21/7/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 إلى الحفاظ على الوضع القائم في األقصى واشنطن تدعو .48

تصعد التوتر بالقدس معربة عن   جرا اتعدم اتخاذ  األمريكيةدعت الخارجية : القدس المحتلة
 األمريكيةواالت المتحدثة باسم الخارجية  .األاص ت ييدها للحفاى عل  الوضع القائم في المسجد 

ئم ونرحب بمواصلة جميع األنراف التزامها نحن نؤيد الحفاى عل  الوضع القا ":"هيذر ناورت
عدم اتخاذ أي  جرا ات من ش نها أن تصعد   ل كما دعت النرفين  بالمحافىة عل  الوضع القائم".

 من التوتر مضيفة: "سنستمر بالحديث مع الحكومات في المننقة لدعم عملية السالم.
 21/7/2017، وكالة سما اإلخبارية
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   قتل الشرطيين في المغار وحرفيشالسفير األمريكي يعزي بم .49
اال السفير األمريكي في  سرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يتماثل مع اليمين : مجيد القضماني

ااسرائيلي، وله أنشنة مالية داعمة لالستينان،  ن الواليات المتحدة "تشعر بقلر بال   زا  الوضع" 
 في القدس المحتلة والمسجد األاص .

زيارة تعزية" اام بها، مسا  الخميس،  ل  عائلتي الشرنيين ااسرائيليين، كميل جا  ذلك خالل "
 تال في اشتباك مسلع بالقرب من باب األسبان في القدس المحتلة.شنان وهايل ستاوي، الذين اُ 

ودعا فريدمان "كافة األنراف  ل   يجاد حل يضمن سالمة وأمن المكان ويحافى عل  الوضع 
 يعوت أحرنوت" عل  مواعها االكتروني.القائم"، بحسب "يد

 21/7/2017، 48عرب 
 
 "نصف مليون دوالر غرامة لمن يقاطع بضائع المستوطنات"ان: كيير ماأل الشيوخو النواب  اجلسم .50

 45من أعضا  مجلس النواب األمريكي، من الحزبين، بااضافة  ل   237أعلن : مجيد القضماني
روع اانون يفر  غرامة مالية ادرها نصف مليون دوالر من أعضا  مجلس الشيوخ، عن دعمهم لمش

 عل  أي جهة أو فرد "يدعم مقانعة بضائع ومنتوجات  سرائيلية".
، أن يجعل "حركة المقانعة" في الواليات المتحدة  ارارتومن شان مشروع القانون هذا في حال تم 

ة المحتلة في الضفة الغربية األمريكية لما تصّدرت  سرائيل من منتوجات مصدرها األراضي العربي
 والجوالن السوري، بمثابة جريمة جنائية يعااب عليها القانون.

، وأكثر 100لة انصف نواب مجلس الشيوخ  نحوويشكل عدد النواب المؤيدين لسن مثل هذا القانون، 
 .435لة امن نصف أعضا  مجلس النواب 

يكي يعمل في المجال التجاري، داخل وين  "القانون ضد المقانعة" عل  "تغريم كل موانن أمر 
 البالد أو خارجها، يؤيد مقانعة البضائع والمنتوجات ااسرائيلية".

ويقول المبادرون لهذا القانون، بحسب تقارير  عالمية  سرائيلية، اليوم الجمعة،  نه "الرد عل  احتمال 
المقامة عل  األراضي أن تتبن  األمم المتحدة ارارا يحىر التعامل التجاري مع المستوننات 

الفلسنينية المحتلة في الضفة الغربية واألحيا  االستينانية في القدس الشراية، وكذلك في الجوالن 
 السوري المحتل".

 21/7/2017، 48عرب
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 "قلقون للغاية"  نحن فلسطينيين و  ثالثة"نأسف" لمقتل  :األمم المتحدة .51
فلسنينيين" برصا  اوات االحتالل  ثالثةا لمقتل أعربت األمم المتحدة عن "أسفه: مجيد القضماني

 ااسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
جا  ذلك عل  لسان نائب المتحدث باسم األمين الع لألمم المتحدة، فرحان حر، خالل تصريحات 
صحفية في مقر األمم المتحدة في نيويورك، اال فيها: "ن سف لمقتل أشخا  وخاصة صغار في 

 القون للغاية  زا  تصاعد حدة العنف". السن ..ونحن
ونفي نائب المتحدث باسم األمين العام "تجاهل غوتيريش  رااة دما  الفلسنينيين علي يد القوات 

وأضاف أن "كال الجانبين )الفلسنيني وااسرائيلي( يتهمان دومما األمانة العامة لألمم  ااسرائيلية".
ا عل  اانالر".المتحدة باالنحياز للنرف اآلخر وهو أم  ر ليس صحيحم

 21/7/2017، 48عرب
 
 المقاومة وأدت إلى التضامن مع "إسرائيلـ"دراسة: "بي دي أس" أضرت ب .52

توصلت دراسة بحثية جديدة  ل  أن حركة المقانعة العالمية )بي دي أس( أثرت عل   سرائيل في 
ماس( في اارتي أوروبا مختلف المجاالت، وأدت  ل  التضامن مع حركة المقاومة ااسالمية )ح

واالت الدراسة  ن حركة المقانعة ال تزال تشن هجوما واسعا عل   سرائيل في  وأمريكا الشمالية.
الجوانب السياسية واالاتصادية والقانونية والثقافية، وتسع   ل  نزع الشرعية عنها باعتبارها دولة 

األورشليمي أن حركة المقانعة تشكل وأوضحت الدراسة التي نشرها المعهد  اومية للشعب اليهودي.
وزعمت أن نشنا  "بي دي  جز ا أساسيا في المعركة السياسية الفلسنينية ضد االحتالل ااسرائيلي.

أس" يعلنون دون مواربة أن هدفهم النهائي يتمثل في ضرب شرعية  سرائيل، والعمل عل  عزلها بين 
 دول العالم.

أن حركة المقانعة ليست ىاهرة جديدة، بل تعود  -دان دايكرالتي أعدها الباحث -وأضافت الدراسة 
 في جذورها التاريخية لمرحلة االنتداب البريناني ابل ت سيس  سرائيل عل  األراضي الفلسنينية.

وتلفت الدراسة  ل  أن ااتصار المقانعة العالمية عل  المستوننات ال يقلل من خنورتها، ألنها 
 ل  "الدولة".تقترب من فر  مقانعة كاملة ع

وأشارت الدراسة  ل  أنه نتيجة نشان حركة المقانعة تواف الفلسنينيون عن العمل مع ااسرائيليين 
عالنية حت  في المجاالت غير السياسية، كالمسابقات الفنية والرياضية، "وكل من يشارك في هذت 

 ل دولة أبارتهايد".الفعاليات يعر  نفسه لسيل كبير من االتهامات بالخيانة باعتبار  سرائي
 21/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 أئمة بألمانيا يطالبون حكومتها بإدانة انتهاكات األقصى .53
وّجه علما  وأئمة مساجد في ألمانيا مراسالت  ل  كبار المسؤولين واادة : خالد شمت - برلين

حتالل ااسرائيلي من األحزاب السياسية األلمان، حثوهم فيها عل   دانة ما أادمت عليه سلنات اال
 انتهاكات بحر المقدسات ااسالمية بالقدس.

وأشارت هيئة العلما  والدعاة في رسائل وجهتها  ل  المستشارة أنجيال ميركل ورئيس الجمهورية فرانك 
فالتر شتاينماير ووزير الخارجية زيغمار غابرييل ورؤسا  األحزاب السياسية،  ل  خنورة ما يجري 

وعبرت عن االستيا  الشديد ألعضائها األئمة بمئات المساجد في البالد من  بمدينة القدس،
االنتهاكات الجسيمة التي أادمت عليها سلنات االحتالل ااسرائيلي في األيام الماضية بحر المسجد 

 األاص .
ووصفت الهيئة ما يجري في مدينة القدس بالخنير، واعتبرت أن " غالر المسجد األاص  الذي هو 

ادام سلنات االحتالل عل   غالر عدد من 1969أهم مقدسات المسلمين ألول مرة منذ سنة  أحد ، وا 
بواباته، ونصب بوابات  لكترونية للتفتيش عند مداخله، يمثل تعديا سافرا عل  المقدسات ااسالمية 

 في القدس".
التي تمّس المقدسات واال العلما  واألئمة في رسالتهم  نهم يدينون بشدة الممارسات ااسرائيلية 

الدينية وبحرية العبادة في مدينة القدس وتتعار  مع القانون الدولي، واعتبروا أّن " غالر المسجد 
األاص  يقود  ل  مستوى جديد من التصعيد في مننقة هي حافلة باألزمات أساسام"، وأكدوا أن 

عل  واحد من أماكنهم  ااادام عل   غالر األاص  يمثل للمسلمين في كل مكان تعديا سافرا
 المقدسة.

ودعت هيئة العلما  والدعاة الحكومة والخارجية األلمانيتين  ل  " دانة هذا التصعيد ااسرائيلي واتخاذ 
 ما يلزم من خنوات ضرورية، بما من ش نه أن يواف انتهاك القانون الدولي".

كون من أكبر أربع منىمات الم-وعل  صعيد متصل، عّبر المجلس التنسيقي للمنىمات ااسالمية 
 عن  دانته لقيام السلنات ااسرائيلية بإغالر المسجد األاص  بوجه المصلين. - سالمية في ألمانيا
أن هذت ااجرا ات ااسرائيلية تعد انتهاكا  -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه-واعتبر المجلس 

ثل خراا للقانون الدولي المعترف بحر لحر اانسان في ممارسة الحرية الدينية دون عوائر، وتم
 المسلمين وحدهم باادارة داخل الحرم القدسي الشريف.

 21/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 األونروا تعلن االنتهاء من تنفيذ مجموعة من مشاريع البنى التحتية في غزة .54
ياجات البن  التحتية أعلنت األونروا أنها أنهت مجموعة من المشاريع التي تستهدف أكثر احت: غزة

واالجتماعية والصحة البيئية وااسكانية والمائية والصرف الصحي والنىافة الشخصية في اناع غزة. 
وذكرت أنه خالل الشهر الحالي، تمكنت من  كمال بنا  مركز توزيع في رفع جنوب اناع غزة، 

 الجئ فلسنيني. 80,000 لنحوحيث سيقدم المساعدات الغذائية 
 61.3 مشروع بن  تحتية بقيمة 27نىمة الدولية في بيان لها  نه  ضافة  ل  ذلك، يوجد واالت الم

 مليون دوالر تنتىر البد  في التنفيذ. 26.8مشروعا بقيمة  19مليون دوالر ايد التنفيذ، بينما يوجد 
ة واالت "األونروا"  نه  ذا ما توفر الدعم الكافي، فإنها تخنن لتوفير فر  عمل وتوىيف اصير 

الجئا فلسنينيا. وذكرت أن توفيرها فر  العمل آلالف الالجئين في غزة، ض   53,193حو ناألمد ل
مليون دوالر في ااتصاد غزة، وأنه أيضا ساهم في معالجة المستويات العالية من البنالة بين  7.68

 2312ه ما مجموع 2017الخريجين، ووفر فر  عمل للخريجين الجدد، حيث استفاد منذ بداية عام 
 خريجا من هذا البرنامى.

 22/7/2017، لندن، القدس العربي
  
 جاهزون للحوار دون إمالءات.. ونجحنا في االمتحان األخالقي أمير قطر: .55

الشي  تميم بن حمد آل ثاني الدولة تعرضت لتحري  "غير مسبور" عبر "حملة  أمير انرأكد 
العالقة والقضايا الخالفية عل  أن يكون أي مخننة سلفا"، مؤكدا الجاهزية للحوار لحل المشاكل 

 حل لالزمة مبني عل  احترام السيادة واال يكون في صيغة  مال ات.
، وتناول فيه الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة الجمعةجا  هذا في خناب وجهه مسا  

 انر في ىل األزمة الخليجية الراهنة.
انر تسير بشكل نبيعي، بل و "دفعت هذت األزمة المجتمع وأكد أنه رغم األزمة فإن الحياة في 

القنري ليس فقن  ل  استكشاف ايمه اانسانية كما بينت،  نما أيضا  ل  استكشاف مكامن اوته في 
رادته وعزيمته." وأكد األمير  واعتبر األزمة امتحان أخالاي حقر مجتمعنا نجاحا باهرا فيه. وحدته وا 

ب أن يقوم عل  مبدأين: أوال، أن يكون الحل في  نار احترام سيادة كل ن أي حل لألزمة يجأ" تميم
رادتها. وثانيا، أالَّ   يوضع في صيغة  مال ات من نرف عل  نرف، بل كتعهدات متبادلة دولة وا 

والتزامات مشتركة ملزمة للجميع، ونحن جاهزون للحوار والتوصل  ل  تسويات في القضايا الخالفية 
 ر."كافة في هذا اانا

 21/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 وزير الخارجية األمريكي: نأمل رفع الحصار عن قطر .56
عن أمله في رفع الحصار عن دولة  الجمعة أعرب وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون يوم

 انر، وأكد أن الواليات المتحدة راضية عن جهود الدوحة القوية لتنفيذ اتفار مكافحة تمويل اارهاب.
لسعودية واامارات والبحرين ومصر عل  رفع الحصار عن الدوحة، كما أكد غداة استقباله وحث ا

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن القنريين أعربوا عن استعدادهم للتفاو  مع الدول 
 األربع عل  أساس احترام كرامة الجميع.

لماضي، ودخلت أمريكا مع انر في واال "لقد ُسجلت تحركات  يجابية بعد رحلتي هناك األسبوع ا
 مجهود للتصدي لتمويل اارهاب، ونحن راضون عن الجهود التي ُبذلت".
 21/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 أردوغان: تركيا ستسعى بأقصى طاقتها لحل األزمة الخليجية .57

وسعها  تعهد الرئيس التركي رجب نيب أردوغان أن تبذل بالدت أاص  ما فيالجزرة نت، رويترز: 
لحل األزمة الخليجية، وذلك ابيل جولة خليجية يبدأها غدا األحد وتشمل زيارة السعودية والكويت 

 وانر. 
واال أردوغان في كلمة له في أنقرة أمس الجمعة "تركيا ستبذل أاص  ما في وسعها لحل المشاكل 

بين أشقائنا الخليجيين، وتابع "لقد ت لمنا كثيرا لىهور األزمة  بين األشقا  في مننقة الخليى".
وسنستمر في مساعينا الصاداة في أن ال تتحول هذت المشاكل بين األشقا  لقضايا دائمة تسبب 

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تنىر  ل  كل شعوب الخليى عل  أنها شقيقة  ضررا ال يمكن  صالحه".
 .لها، مشددا عل  أنها ستستمر في مساعيها الصاداة لحل هذت األزمة

 21/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 السعودية تتمسك بـ"حل خليجي" لألزمة مع قطر .58
أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، عن اناعته ب ن حل الخالف بين : جويس كرم

واال الجبير خالل مؤتمر  الدول األربع وانر "يجب أن يكون داخل  نار مجلس التعاون الخليجي".
مع نىيرت ااينالي أنجيلينو ألفانو في روما أمس: " ننا نرى أن الحل يجب أن صحافي مشترك 

يكون داخل  نار مجلس التعاون"، مشيرام  ل  أن السعودية واامارات والبحرين ومصر "نرحت 
وذكر أن الجميع يتنلعون  ل  استجابة الدوحة  مبادئ ترغب في تنبيقها ويتفر عليها الجميع".

ربع "والمبادئ التي ال خالف فيها كي ننوي صفحة الخالف"، مؤكدام التحلي لمنالب الدول األ
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واال  ن كل ما "ننلبه ببسانة هو التزام الدوحة بهذت المبادئ،  بالصبر "في انتىار التغيير المرجو".
وأن تنبقها"، مؤكدام أن الدول األربع أادمت عل  هذت الخنوة "ال بهدف  لحار الضرر بقنر بل 

 س، اامت بذلك عن ألم".عل  العك
ورحبت اامارات أمس بقرار انر "تعديل اوانينها لمكافحة اارهاب"، واال وزير الدولة ااماراتي 
للشؤون الخارجية أنور ارااش عبر "تويتر": "المرسوم القنري بتعديل اانون مكافحة اارهاب خنوة 

"ضغن األزمة يؤتي ثمارت، واألعقل تغيير  رهابيام"، وأضاف:  59 يجابية للتعامل الجاد مع اائمة الة
 التوجه كالم".

 22/7/2017الحياة، لندن، 
 
 الواليات المتحدة تراقب عن كثب تنفيذ قطر التفاقية مكافحة اإلرهاب .59

أكدت مصادر منلعة أن الواليات المتحدة سترااب عن كثب مكافحة انر لإلرهاب وكاالت: 
نري في  نار اتفار انري أمريكي واع هذا الشهر وسترسل مسؤولين لمكتب النائب العام الق

 لمكافحة تمويل اارهاب.
وتوصل وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون  ل  اتفار مع انر خالل جولة دبلوماسية 
استهدفت  نها  أزمة دبلوماسية في الخليى. ولم يلر االتفار موافقة من الدول العربية األربع الداعية 

، والتي تتهم الدوحة بدعم اارهابيين. ولم تنشر أي تفاصيل بش ن مضمون االتفار لمكافحة اارهاب
الذي واعه تيلرسون ونىيرت القنري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. لكن مسؤوالم غربيام في الخليى 
ن انلع عل  الوثيقة اال  نها تحدد ااجرا ات التي ستتخذها انر بنهاية العام بما في ذلك  يفاد اثني

من المسؤولين من وزارة العدل األمريكية  ل  النيابة العامة في انر. واال المسؤول الذي نلب عدم 
 نشر اسمه "سيعمالن جنبام  ل  جنب مع انر لتوجيه االتهام  ل  أفراد متهمين بتمويل  رهابيين".

صول األفراد وتشمل ااجرا ات األخرى في االتفااية فر  حىر عل  السفر وفر  مراابة وتجميد أ
المشتبه في صلتهم باارهاب. ويشير االتفار  ل  تعريفات متفر عليها دوليام لإلرهاب دون تحديد 

 مجموعات معينة. ورف  متحدث باسم وزارة العدل األمريكية التعقيب.
وذكر مسؤول انري أن النائب العام للبالد سيتعاون مع المسؤولين األمريكيين لكن لم يتم االنتها  

 شرون التعاون. من
 22/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 بكين تدعو الدوحة إلى حل أزمتها تحت مظلة "مجلس التعاون الخليجي"  .60
حث وزير الخارجية الصيني، وان  يي، انر، عل  حل األزمة الدبلوماسية بينها والدول : وكاالت

ائل  عالم رسمية، أمس األربع بالحوار تحت مىلة مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفادت وس
 الجمعة. وجا ت تصريحات وان  عقب اجتماعه الخميس بنىيرت القنري في بكين. 

ونقلت وكالة أنبا  الصين الجديدة )شينخوا(، أمس، عن الوزير وان  اوله في اجتماع مع محمد بن 
عنية الرحمن آل ثاني في العاصمة الصينية بكين الخميس "يتعين عل  جميع األنراف الم عبد

جرا  مباحثات مباشرة في أارب وات ممكن من اجل تجنب تصعيد  االستمرار في ضبن النفس، وا 
الوضع". وأضاف أن "الصين تثمن وتدعم جهود الوسانة الكويتية" الرامية لتسوية األزمة الخليجية، 

 وناشد المجتمع الدولي المساهمة في خلر الىروف المناسبة لحل األزمة.
 22/7/2017، الخليج، الشارقة

 
 إضاءات على طريق معركة القدس .61

 د. أسامة األشقر
عةةةّي، وال يسةةةتنيع أحةةةد أن يةةةّدعي أنةةةه 1 .  ن الةةةذي يقةةةود المعركةةةة فةةةي القةةةدس اليةةةوم هةةةو الةةةوعي الجمد

المسةةةةؤول عةةةةن هةةةةذت االنتفاضةةةةة بةةةةدليل اشةةةةتراك جميةةةةع شةةةةرائع المجتمةةةةع المقدسةةةةي فةةةةي الفعةةةةل الثةةةةوري 
أكثةةر  صةةرارام علةة  تعزيةةز مشةةروع الةةوعي وتنةةوير آلياتةةه وتعمةةيم االحتجةةاجي المتصةةاعد، وهةةذا يجعلنةةا 

 ايمه.
. الفعةةةل العسةةةكرّي داخةةةل القةةةدس كةةةان هةةةذت المةةةرة مةةةن حيةةةث ينبغةةةي أن يننلةةةر  اننلةةةر مةةةن خاصةةةرة 2

مما يعني أن الوعي ينتصر أيضام في  1948الكيان، ومن أهلنا الفلسنينيين في المنانر المحتلة عام 
 معركة الجغرافيا.

ن . ال3 مسةةةجد األاصةةة  هةةةو منصةةةة التعبئةةةة الحقيقةةةة التةةةي تجمةةةع األمةةةة مةةةن أاصةةةاها  لةةة  أاصةةةاها، وا 
 المراهنة عل  هذا العنوان هو مشروع رابع ينبغي االستثمار فيه عل  الصعد كافة.

.  ن  جماع المقادسة ومؤسساتهم عل  التةزام سياسةة واحةدة فةي التعامةل مةع  جةرا ات المحتةل يعنةي 4
عام يمكننةةةا التوافةةةر عليةةةه، وأن مجتمعنةةا يمكنةةةه أن يقةةةود الفصةةةائل نحةةةو مربةةةع جديةةةد، أننةةا نمتلةةةك مشةةةرو 

 ويجب االستفادة من ذلك في برمجة مشروع وحدة الوننيين ال مشروع الوحدة الفصائلية.
. انخران الشباب في ثورة القدس من الجنسين واحتضانهم الكبير المؤثر لها يعني أن هذت الثورة لها 5

    ذ  ن الشباب هم نصف اليوم وكل المستقبل القريب.مستقبل حافل
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. سةقون األنىمةة العربيةةة بحيةث  ن اسةتخدامها ااعالمةةي الشةكلّي لموضةوع القةةدس لةم يعةد منروحةةام 6
في أدبياتها الجديدة بعد امتهم مع الرئيس األمريكي ترمةب وا عالنهةم الةواع عةن  دانةة المقاومةة البنلةة 

عرب كعادتهم في مقر الجامعة العربيةة فةي مثةل هةذت األحةداث كمةا لةم في فلسنين، حيث لم يجتمع ال
تةةةدُع السةةةلنة الفلسةةةنينية الخارجةةةة عةةةن الفعةةةل الةةةونني  لةةة  اجتمةةةاع عربةةةي  ممةةةا يعنةةةي توانؤهةةةا مةةةع 

 المحتل، وذاك معروف عنها في استماتتها لواف أي انتفاضة.
ذا الشةةعب ال يقبةةل التمةةاهي مةةع .  ن خةةروى اآلالف فةةي األردن فةةي هةةذا الحشةةد المهيةةب يعنةةي أن هةة7

المواةةةف الرسةةةمي، وأن دور األردن ال ينبغةةةي أن يىةةةل محشةةةورام فةةةي موااةةةف جامةةةدة بةةةاردة اسةةةتراتيجيا 
 وضرورة تشجيع تنورات المواف األردني الرسمي األخير.

.  ن االحةةتالل الصةةهيوني ال يمتلةةك فةةي معركتةةه مةةع القةةوى الشةةعبية أي حيلةةة فةةي المواجهةةة، ولةةذلك 8
صعيد االحتجاى الجماهيري  ل  مستويات أعل  وصةوالم  لة  تركيةب مشةهد سياسةي جديةد وفةر يجب ت

رؤية يجب أن نعمل عل  تحديدها في أسرع وات ممكن:  ل  أين سنتجه في هذت األحداث وأين نريد 
 أن تحّن جهودنا!

سةةةناد، وأن9 نركةةةز علةةة   .  ن التغييةةةر يبةةةدأ مةةةن أنفسةةةنا، ويجةةةب أن نشةةةحن  رادة التغييةةةر بكةةةل دعةةةم وا 
 جغرافيات التغيير األكثر ت ثيرام في مسار التحرر من المحتل.

. يجب االستفادة من األخنا  التي واعنا فيها في االنتفاضات المقدسية السابقة، وأال نتةورن ثانيةة 10
مكاناتنةةا وحةةدود فعلنةةا فةةي كيفيةةة التعامةةل مةةع ىةةروف المننقةةة  فيهةةا، وأن نكةةون واضةةحين مةةع أنفسةةنا وا 

 األعدا  وتكالبهم علينا. وكثرة 
 21/7/2017 ،المركز الفلسطيني ل،عالم

 
 األقصى إذ يفسد المزاج الصهيوني .62

 ياسر الزعاترة
جةةةةا ت عمليةةةةة األاصةةةة  ومةةةةا تالهةةةةا مةةةةن  جةةةةرا ات بحةةةةر المسةةةةجد المبةةةةارك لتفسةةةةد أجةةةةوا  االسةةةةتثمار 

 الصهيوني للمرحلة البائسة التي تعيشها األمة. 
بتغّيةةر سةةريع فةةي أجةةوا  المننقةةة، وبةةالنبع ألن الجهةةود المبذولةةة لمنةةع ربمةةا كةةان مةةن الصةةعب الجةةزم 

انفجةةار الوضةةع ليسةةت بسةةينة بحةةال، لكةةن مةةا يجةةري أكةةد مةةن جديةةد أن أحةةالم الصةةهاينة فيمةةا يتعلةةر 
بنهاية الصراع، وبخاصة فيما يتعلر بالقةدس واألاصة  ليسةت سةوى أوهةام،  ذ أن الشةعب الفلسةنيني، 

 ونصف المليار لن تقبل بحال أن ُيشنب المسجد لصالع الهيكل.ومن ورائه أمة من مليار 
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أمةةس الجمعةةة، تةةرددت أصةةدا  األاصةة  فةةي ماليةةين المسةةاجد علةة  امتةةداد األر ، ولةةيس فةةي الةةدول 
العربية وااسالمية وحسب، كما تردد في فعاليات شةعبية كثيةرة هنةا وهنةاك، مةا يؤكةد أن الصةراع علة  

ن بلعبةةة تدريجيةة ال أحةد ينكةةر  هةذت األر ، وألجةل هةذت المقدسةةات لةن ينتهةي كمةةا يريةدت الصةهاينة، وا 
 ذكا ها.

الةةذي ال شةةك فيةةه هةةو أن الصةةهاينة اةةد بةةالغوا فةةي أحالمهةةم هةةذت األيةةام فةةي ىةةل الحريةةر الةةذي أشةةعله 
خةةامنئي والثةةورة المضةةادة العربيةةة ردا علةة  مسةةيرة ربيةةع كةةان سةةيغير مةةوازين القةةوى فةةي عمةةوم المننقةةة 

تعترف للغزاة ب ي شبر مةن فلسةنين، وكةان يمكةن أن تحةرمهم مةن  نجةازات حققوهةا  لصالع شعوب ال
 خالل عقود من تنبيع الوضع الدولي والعربي وااسالمي عل  وااع االحتالل.

وجا  وصول ترامةب  لة  السةلنة، وخنابةه األكثةر حميميةة حيةال الكيةان فةي تةاري  الواليةات المتحةدة، 
رة في هذا العالم، بما في ذلةك اةوىم كبةرى كروسةيا والهنةد والصةين.. مع تمدد صهيوني نحو موااع كثي

جا  ليعزز من أحالمهم تلك، وصوال  ل  األمل بشنب الصراع، وتحويله  ل  مجرد نزاع عل  هامش 
 االهتمامات الدولية، بل والعربية وااسالمية الرسمية أيضا.

ا لمنةةع التصةةعيد فةةي المسةةجد األاصةة ، كةةل ذلةةك هةةو مةةا دفةةع الصةةهاينة،  لةة  التحركةةات التةةي نتابعهةة
وصوال  ل  انفجار جديد كذلك الذي تابعه العةالم أجمةع  ثةر زيةارة شةارون لألاصة ، وانةدالع انتفاضةة 

 .2000األاص  نهاية أيلول من العام 
لعةةل ذلةةك هةةو مةةا يفسةةر مواةةف السةةلنة البةةائس ممةةا يجةةري، فهةةي معنيةةة بمنةةع تصةةعيد االنتفاضةةة، فةةي 

صاب الخجل مرجعيتها )أعني حركة فتع( التي لم تغب عن دعوات التصةعيد ضةد ذات الوات الذي أ
 جرا ات االحتالل، وكذلك المشاركة فيها، خشية حسبان موااف السلنة عليهةا، مةع أن األمةر سةيبق  

 كذلك، ما دامت تمنع الشرعية لتلك السلنة وسياساتها عل  كل صعيد.
  بتسةوية مةا، تعيةد الوضةع  لة  مةا كةان عليةه فةي ىةل اد تنتهي هذت الجولة من الصراع حول األاصة

حر  أنةراف بةال حصةر علة  ذلةك، واةد تفشةل اللعبةة وتتصةاعد االنتفاضةة، لكةن مةا يعنينةا هنةا هةو 
ت كيةةد مةةا جةةرى علةة  أن أحةةالم الصةةهاينة العريضةةة السةةتثمار أجةةوا  المننقةةة مةةع الوضةةع الةةدولي لةةن 

ة وتنبيةةع واسةةع الننةةار لةةن تةةنجع، حتةة  لةةو مةةّر تغةةدو وااعةةا، ومشةةروع تصةةفية القضةةية بحلةةول مؤاتةة
بعضةها فةي مراحلةه األولة ، فعلة  هةذت األر  شةعب يثبةةت دائمةا أنةه أهةل للمواجهةة، ومةن حولةه أمةةة 

 تثبت مرة  ثر مرة حيويتها في مواجهة األعدا   بشت  تصنيفاتهم. 
 22/7/2017 ،الدستور، عم ان
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 وصايا العشرال مستقبل العالقة بين حماس وتيار دحالن... .63
 أحمد يوسف .د

فةةي األسةةابيع األخيةةرة، يةةدور هنةةاك كثيةةر مةةن الهمةةس والشةةكوك فةةي أذهةةان الفلسةةنينيين وغيةةرهم، حةةول 
جدوى وفعالية التناغم المتزايد في اناع غزة بةين كةل مةن حركةة حمةاس وتيةار النائةب محمةد دحةالن. 

حالةةة مةةن الشةةراكة الوننيةةة  ويثةةور تسةةاؤل محيةةر حةةول  مكانيةةة نجةةاح هةةذا الحةةراك فةةي الوصةةول الةة 
المنشةةودة فةةي السةةنوات العشةةر األخيةةرة. فيمةةا ذلةةك ينشةةغل أهةةل غةةزة فةةي رصةةد النوايةةا المشةةتركة النيبةةة 
للنةةرفين لتعزيةةز بنةةا  الثقةةة، وتنةةوير الرؤيةةة نحةةو  دارة أفضةةل لمعالجةةة أزمةةات انةةاع غةةزة المتراكمةةة، 

الخةةدمات التةةي تقةةدمها بعةة  الةةوزارات  واالجتهةةاد فةةي تخفيةةف معانةةاة النةةاس، والسةةعي لتحسةةين مسةةتوى
كالصةحة والشةةئون االجتماعيةةة، والتفقةةد اانسةةاني الحتياجةات النةةالب وخريجةةي الجامعةةات عبةةر تقةةديم 
المساعدة في تغنية الرسوم الجامعية، وخلر فر  عمةل ألصةحاب الكفةا ات مةن بةين هةؤال  اآلالف 

 سبل العيش الكريم. -وبغيرهم من سكان القناع  -من الشباب، الذين ضاات بهم 
 ن اختبةةار المصةةدااية لتلةةك النوايةةا، ومهمةةا بلغةةت الشةةكوك والتخوفةةات مةةن مسةةتقبل هةةذت العالاةةة، هةةو 
القدرة عل  اانجاز للمشروعات المنروحة التي يتحدث عنهةا النرفةان  كإيجةاد حةل لمشةكلة الكهربةا  

أو بعةةةةدت ملةةةةف المصةةةةالحة فةةةةي غةةةةزة ومعالجةةةةة البنالةةةةة وتشةةةةغيل الخةةةةريجين الجةةةةامعيين، وابةةةةل ذلةةةةك 
المجتمعيةةة، وجبةةر الضةةرر الةةذي لحةةر بةةالبالد والعبةةاد جةةرا  الكارثةةة الوننيةةة، التةةي حةةدثت ابةةل عشةةر 

 سنوات مضت.
نعم  من حر كل نرف أن يشعر بالقلر والتوجس  ألن ما جةرى بةين النةرفين مةن مواجهةات مسةلحة 

لفلسنيني بالصدمة والذهول وبانتكاسةة كان فىيعام، وكان مؤلمام، وأصاب الوجدان ا 2007في حزيران 
 وننية كبيرة، كانت حقيقة خارى كل الحسابات السياسية والنضالية.

اليةةوم، بقةةدر مةةا نتقةةدم علةة  األر  لخلةةر حقةةائر مريحةةة لوااعنةةا الجديةةد، والةةذي نهةةدف مةةن ورائةةه  لةة  
والعمةةل فةةي  نةةار رؤيةةة  اسةةتعادة حاضةةنتنا الشةةعبية المهلهلةةة، وتةةرميم بنةةا  الثقةةة المهةةزوزة فيمةةا بيننةةا،

معةةام، وبتقاسةةم وىيفةةي يشةةارك فيةةه الكةةل الةةونني، وفةةر تفاهمةةات  –مةةا هةةدمنات  -واناعةةة أننةةا سةةنبني 
وضةةوابن مرجعهةةا الرؤيةةة الوننيةةة الجامعةةة، والتةةي يعمةةل مةةن خاللهةةا كةةل نةةرف أو فصةةيل مةةن أجةةل 

أبةو مةازن وحكومةة الحمةد الجميع، ومحاولة الضغن عل  رئاسة السلنة في رام هللا ممثلة فةي الةرئيس 
هللا لواةةف  جرا اتهةةا العقابيةةة التةةي تمةةس جةةوهر كرامةةة وصةةمود المةةوانن فةةي انةةاع غةةزة، والمحاصةةر 

  سرائيليام منذ أكثر من عشر سنوات تقريبام.
ولةةةذا، أاةةةول لكةةةةل مةةةن لةةةديهم مخةةةةاوف والةةةر:  ن مةةةا يةةةةدور فةةةي أذهةةةانكم هةةةةو حةةةدس مشةةةروع، ونحةةةةن 

ر أكثةةةر مةةةن سةةةتين عامةةةام نعةةةيش حالةةةة مةةةن المالعنةةةة والتخةةةبن وعلةةة  مةةةدا -لألسةةةف  –الفلسةةةنينيين 
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السياسةي، ومسةيرتنا الوننيةة كانةةت ومةا تةزال بائسةةة ومتعثةرة، ولةم يةةنجع أي تيةار أو فصةيل وننةةي أو 
 سةةالمي  انةةاع الشةةارع الفلسةةنيني أنةةه خيةةارت اةةد جةةا  علةة  اةةدر أو أنةةه يمثةةل لشةةعبنا نةةور الخةةال  

 وسبيل النجاة.
حت  في  يجاد الحد األدن  من التفاهمةات،  -من الكل الونني وااسالمي  - لألسف، أخفر الجميع

 التي يمكن أن تحافى عل  تماسك الشعب والقضية.
كةةل شةةةي  فةةي حياتنةةا حزبيةةام، والتنىةةيم هةةةو مركةةز الثقةةل واالهتمةةام، وأحيانةةةام  -لألسةةف  -لقةةد أصةةبع 

 ة الخال  الوننية!!يغمرنا الشعور ب ن المصلحة الحزبية تتقدم عل  الونن ومنىوم
ومةةع تشةةجيعي لمةةا يجةةري مةةن تحركةةات وتفاهمةةات مةةع  خواننةةا فةةي تيةةار دحةةالن لحركةةة فةةتع، والسةةعي 
لبلةةةةورة رؤيةةةةة وننيةةةةة جامعةةةةة، ت خةةةةذ ضةةةةمن أولوياتهةةةةا حاجةةةةات النةةةةاس ومعانةةةةاتهم، وخاصةةةةة البؤسةةةةا  

  ملف المصالحة والخرجين، وتنشين المؤسسات الخدمية، وتمتين العالاة والثقة من خالل سرعة انها
فةةي الواةةت  -علةة  رأس كةةل االهتمامةةات لةةدى النةةرفين،  ال أننةةي  -اآلن  -المجتمعيةةة، والةةذي هةةو 

أحةةةذر مةةن القنيعةةةة مةةةع القيةةادة السياسةةةية فةةةي الضةةفة الغربيةةةة، والحفةةةاى علةة  وحةةةدة المواةةةف  -نفسةةه 
س القنيعةة مةع والقرار الفلسنيني، حيث  ن خنوة كهذت ستؤدي  ل  ضياع مشروعنا الةونني، وتكةري

تةةداعياتها الكارثيةةة بضةةياع الضةةفة الغربيةةة لصةةالع التمةةدد االسةةتيناني ااسةةرائيلي، وربةةن مةةا هةةو خةةارى 
فةي دوائةر  -سةابقام  -أنماع االحتالل باألردن، في سيار خيارات سياسية تمَّ نرحها وااعةالن عنهةا 

لكيةةةان الصةةةهيوني واياداتةةةه صةةةناعة القةةةرار ومراكةةةز األبحةةةاث الغربيةةةة وكةةةذلك علةةة  ألسةةةنة جنةةةراالت ا
 السياسية.

كما أن المخاوف ربما تجرنا  ل  ما يتردد النقاش حولةه فةي المنتةديات السياسةية وخلةف الكةواليس، أال 
وهةةو دولةةة فلسةةنينية فةةي انةةاع غةةزة، مةةع ترتيبةةات مصةةرية تنسةةجم مةةع مةةا يجةةري فةةي الةةدوائر الغربيةةة 

نهةةةا  حالةةةة مةةةا ااسةةةرائيلي، وتجةةةاوز  –يسةةةم  بالصةةةراع العربةةةي  لهيكلةةةة المننقةةةة العربيةةةة مةةةن جديةةةد، وا 
 المشروع المتعثر لحل الدولتين، وني الذكر عنه صفحام.

من هنا، ت تي تحذيراتي ومنالباتي بعدم الرهان عل  خيار واحد وحيد أو جهةة واحةدة، وابقةا  المجةال 
لةةديك مةةن البةةي  فةةي متاحةةام أمةةام الخيةةارات األخةةرى  أي بةةالتعبير الفلسةةنيني الةةدارى "ال تضةةع كةةل مةةا 

 سلة واحدت".
نعم  االنفتاح منلوب مع تيار دحالن  ألنه  نار فتحاوي كبير، كما أنه حاضر بشكل مةؤثر وفاعةل 
فةةي انةةاع غةةزة، ولةةدي اياداتةةه وكةةوادرت رغبةةة حقيقيةةة فةةي المصةةالحة التاريخيةةة مةةع ااخةةوة فةةي حركةةة 

 حماس، وهذا ما نشهدت في تحركاتهم ولقا اتنا
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نا نجد ب ن هناك روحام جديدة تسري في لغة الموااةف والخنةاب السياسةي.. لكةن، ومةع معهم، حيث  ن
كل هذا االنمئنان الذي أمتلكه وأبشر به،  ال  ن الذكا  السياسي والتقدير الحكةيم لمخةاوف اآلخةرين  
سوا  من الحركة أو الفعاليةات السياسةية األخةرى فةي الشةارع الفلسةنيني، فةإن علينةا الحةر  أن تىةل 
أيةةدينا ممةةدودة باتجةةات الةةرئيس أبةةو مةةازن والسةةلنة فةةي رام هللا وحكومةةة الحمةةد هللا، وأال نفقةةد األمةةل مةةع 
ضةةرورة اعتمةةاد سياسةةة نشةةر األشةةرعة باتجةةات الجميةةع  ألن بقةةا  هةةذا البةةاب مفتوحةةام هةةو عنصةةر أمةةان 

 وتوازن لبقا  عالاتنا اائمة مع األنراف أو الجهات األخرى.
سابقة وحول نفس الموضوع، فإن علينا أن نعمل بنىرية "رأس الجسر"، التي  وكما ذكرت في مقاالت

تةةوحي لمةةن هةةم علةة  الضةةفة األخةةرى ب ننةةا اةةادمون، وأن أيةةدينا ممةةدودة لهةةم بةةالخير والسةةالم، كمةةا أنهةةا 
ل بإرسال  شارات اانعة للرئيس والسلنة ب ننا نبني ونشيد ما يعمل علة  تسةهيل تواصةلنا معهةم،  ُتعجِّّ

ا االنفتاح علة  التيةارات ااصةالحي هةو بهةدف اسةتكمال الجهةد مةع بةااي ايةادات وكةوادر هةذت وأن هذ
الحركةةة الوننيةةة العريقةةة، والتةةي نعمةةل علةة  تحقيةةر شةةراكة سياسةةية ونضةةالية معهةةا، ونةةي صةةفحات 
الماضي وما واع بيننا من نزغم للشينان، بعد أن أدركنةا جميعةام أننةا كنةا علة  خنة  تجةات فهةم كةل منةا 

آلخةةر، كمةةا أن الفرضةةية بإمكانيةةة النجةةاح دون اآلخةةر هةةي أيضةةام كانةةت حسةةبة حزبيةةة خانئةةة، وال بةةدَّ ل
ر مةةن أجةةل ذلةةك كةةل مفاعيةةل القةةدرة والقةةوة،  لمشةةروعنا الةةونني ولعربتةةه الثقيلةةة أن تتحةةرك، وأن ُتسةةخَّ

 بهدف أن تصل بنا وبشعبنا  ل  الغاية المرجوة والهدف الكبير في التحرير والعودة.
 عليه، فإنني أترك الوصايا التالية وديعة للنرفين العزيزين:و 
 ن المصالحة مع تيار حالن لحركة فتع هو خنوة نباركها، وندعو لتعزيز بنةا  الثقةة، مةن خةالل  -1

 العمل الميداني، الذي يخدم حاجات الناس ويخفف من آالمهم.
يةر بتنشةين الخيةار اآلخةر مةع الةرئيس  ن التحرك باتجات خيار الضرورة يجةب أال يقعةدنا عةن التفك -2

 أبو مازن والسلنة الفلسنينية.
 ن خيار الضرورة الذي اعتمدنات يجب أن تتوفر لةه أيضةام اناعةة اآلخةرين مةن شةركائنا فةي انةاع  -3

غةةةةزة، وخاصةةةةة حركةةةةة الجهةةةةاد والجبهةةةةة الشةةةةعبية والديمقرانيةةةةة، وأال تنفةةةةرد حركةةةةة حمةةةةاس بةةةة ي اةةةةرار 
 ال  الشركا   ألنهم أصبحوا اليوم ضمن حسابات المغرم والمغنم.استراتيجي دون موافقة هؤ 

 ن التركيز في السنوات الخمس القادمةة يجةب أن يكةون لتحسةين أوضةاع النةاس وترشةيد أفكةارهم،  -4
والبحث عن ساحات ومشاريع عمل لتشغيل الكم الهائل من العانلين عن العمل، وخاصة في أوسةان 

 الخرجين.
مصر لتثبيت التهدئة مع االحتالل، وسد باب الذرائع أمةام أي عةدوان  سةرائيلي ضرورة العمل مع  -5

جديد عل  اناع غزة، واالبتعاد عن اراعة السالح ومىاهرة التي تةوحي بالعسةكرة واالسةتفزازات، التةي 



 
 
 
 

 

 44 ص             4352 العدد:             7/22/2017 السبت التاريخ: 

                                    

تعني لآلخةرين مىةاهر النفةوذ والسةينرة ولةيس المقاومةة، حيةث  ن مةن أبجةديات العمةل المقةاوم تةوخي 
ىهار زينة األنا الحزبية المسلحة.السرية   والكتمان وليس "الفشخرة"، والمبالغة في الخروى وا 

صةةالح الةةذات الوننيةةة، تحتةةاى  لةة  تسةةخير بعةة   مكانيةةات  -6  ن سةةنوات الهةةدو  المنلوبةةة للبنةةا  وا 
الفصائل وخاصة الكبيرة منهةا، وعلة  وجةه التحديةد حركةة حمةاس، السةتثمار مةا لةديها مةن "سةعة اليةد" 

سةةنة التنىةةيم والخبةةرة، مةةن حيةةث اامكانيةةات الهندسةةية المتنةةورة والنااةةات المدربةةة، للمسةةاهمة فةةي وب
 عملية البنا  التي هي اآلن حاجة ملحة وأولوية وننية.

نعم  التيار ااصالحي سيتول  جبهة تفكيةك الحصةار عةن انةاع غةزة مةن ناحيةة، وتونيةد أركةان  -7
 أنه سيعمل عل  محاولة  خراىالعالاة مع مصر من ناحية أخرى، كما 

القنةاع مةةن دوائةر االسةةتهداف بةدعوى اارهةةاب، وجلةب الكثيةةر مةن الةةدعم ااغةاثي واانسةةاني، وأيضةةام 
االجتهاد عل  تنوير البنية التحتيةة، كإنشةا  محنةة للكهربةا  ومستشةف  متخصة  ُيعفة  أهةل انةاع 

 عنةةةا ت الةةةدور والمكانةةةة والةةةدعم غةةزة ممةةةا يسةةةمي العةةةالى بالخةةةارى.. مةةةن هنةةةا، فةةةإن الضةةةرورة تقتضةةةي 
الةةونني المنلةةوب للتحةةرك لفةةوة فةةي السةةاحات الخارجيةةة، مةةع حضةةور  داري واضةةع لةةه ولآلخةةرين فةةي 

 كافة المرافر المدنية.
العمةل علة  تنشةين حركةةة الوسةنا  ابقةا  البةةاب مواربةام مةع الةرئيس والسةةلنة، وعةدم تةرك الةةرئيس  -8

خالفنةةا مةةع سياسةةاته، التةةي تثيةةر الكثيةةر مةةن التسةةاؤالت حةةول فريسةةة سةةهلة لإلسةةرائيليين، بةةالرغم مةةن 
 سياااتها الوننية.

في تحركاتنا باتجات دحالن ومصر، فإنه يتوجب أن تكون مواافنا وسياساتنا واضحة تجات الجميع  -9
من أصحاب الفضل علينا، وهو أننا خارى لعبة التحالفات في المننقة، وأننةا ك صةحاب اضةية أمميةة 

تفاى بعالاات متوازنةة مةع الجميةع  باعتبةارت عمقةام اسةتراتيجيام لشةعبنا واضةيتنا.. فالعالاةة مةع نريد االح
مصةةر مةةثالم، ال تعنةة  انيعةةة مةةع انةةر أو تركيةةا أو  يةةران، بةةل هةةي حالةةة مةةن التكامةةل، للحفةةاى علةة  

  مكانيات األمة التي ترى في فلسنين السليبة أنها اضيتها المركزية األول .
 ىهةةار مصةةدااية رؤيتنةةا الوننيةةة، والتةةي حملتهةةا وثيقةةة حمةةاس السياسةةية الجديةةدة، مةةن   ن علينةةا -10

حيث الت كيد عل  أننا جز  من الكل الونني الفلسنيني، وأن أيدينا ممدودة باتجات الشةراكة السياسةية، 
تةي وأن البوصلة في  نار رؤيتنا الوننية هي للقدس وأن المسجد األاص  هو العنوان وكلمةة السةر ال

سالمية  أي أننا نحمل مشةروعام وننيةام يتوافةر عليةه الكةل الفلسةنيني  باعتبارنةا  تجمعنا ك مة عربية وا 
"رأس النفيضةةةة" أو الحربةةةة فيةةةه، وأن األمةةةة العربيةةةة وااسةةةالمية هةةةي عمقنةةةا االسةةةتراتيجي، وهةةةي اوتنةةةا 

 الدافعة لتحقير نموحات شعبنا في التحرير والعودة.
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كهيئةةةةة الوفةةةةار  -تي وعملةةةي فةةةةي العديةةةد مةةةةن مؤسسةةةات المجتمةةةةع المةةةدني ختامةةةام: مةةةةن خةةةالل معايشةةةة
مةةع شخصةةيات مةةن ايةةادات هةةذا تيةةار دحةةالن فةةي انةةاع غةةزة، وجةةدت أن هنةةاك حرصةةام  -الفلسةةنيني 

ووننية صاداة للعمل انها  هذا االنقسام البغي  واستعادة وحدة الشةعب والةونن، واةد جمعتنةي مةع 
التيار في اناع غزة، الكثير من اللقا ات وجلسات العمل والتي لم  صديقي د. أسامة الفرا  رئيس هذا

يكن لنا من همّم  ال هذت ااشكالية والمحنة الوننية، وكنت أدرك دائمةام بة ن المشةكلة الحقيقيةة هةي فينةا 
 جميعام كفلسنينيين، حيث  ننا لم ننجع في تكييف عالاة االنقسام وتحقير المصالحة الوننية.

ذا االنفتاح والتصالع مع هذا التيار من حركة فتع العتيدة، أن يكون مدخالم لةرأب الصةدع  ننا ن مل به
مع الكل الفلسنيني، وذلك في  نار رؤيةة جامعةة عنوانهةا الشةراكة والتوافةر الةونني، وتعميةر التفةاهم 

 واالرتبان بالكل العربي وااسالمي بما يخدم مصالحنا الوننية العليا.
 21/7/2017 ،القدس، القدس

 
 غزة لن تثور على "حماس" حتى لو ازدادت جوعاً  .64

 يعقوب عميدرور
نشرت عنةاوين كبيةرة، هةذا االسةبوع، تقةول  نةه بسةبب الوضةع الصةعب لسةكان غةزة، فةان اللحىةة التةي 
سةةتقوم فيهةةا "حمةةاس" بفةةتع النةةار تقتةةرب. وحسةةب رأيةةي هنةةاك مبالغةةة كبيةةرة فةةي وصةةف األمةةور، وفةةي 

المسةةؤولة عةةن هةةذا الوضةةع الصةةعب، أو تسةةريع اةةرار "حمةةاس" الخةةروى الةة  االدعةةا  بةة ن  سةةرائيل هةةي 
المواجهة بسبب هذا الوضع. ليس هناك خالف عل  أن حيةاة المةوانن فةي غةزة صةعبة. فةاذا لةم يكةن 
ينتمةةي لةةة"حماس"، فهةةو لةةيس مقربةةام منهةةا. ولكةةن "حمةةاس" لةةم تتخةةذ وال تتخةةذ القةةرارات بنةةا  علةة  وضةةع 

عل  اعتبارات اخرى تتعلر بالمنىمة نفسةها، االسةتعدادية للحةرب، والضةغن السكان في غزة، بل بنا  
 عل  استمرار نشاناتها.

رغةةم أهميةةة الوضةةع االاتصةةادي فةةي غةةزة،  ال أن الحةةرب األخيةةرة انةةدلعت عنةةدما كانةةت "حمةةاس" فةةي 
وجةةد مرحلةةة متقدمةةة مةةن االعةةداد لعمليةةة كبيةةرة )حسةةب وسةةائل االعةةالم، اعتقةةد "الشةةاباك" أن العمليةةة ت

خلف الزاوية مباشرة(، وذلك بعد ايام الجيش ااسرائيلي باعتقةال الكثيةر مةن اةادة "حمةاس" فةي الضةفة 
الغربية بالتزامن مع تصفية عدد من نشةنا  "حمةاس" فةي غةزة. صةحيع أن "حمةاس" شةعرت بالضةغن 

أن ألسةةباب ااتصةةادية، لكةةن لةةيس الوضةةع الصةةعب للسةةكان هةةو الةةذي كةةان ورا  التةةدهور. يجةةب علينةةا 
 نكف عن السذاجة في هذا االمر.

وبالقدر ذاته يجب علينا التخل  من موافين متفائلين يتعلقان ايضةا بغةزة ومصةيرها: حتة  لةو أصةبع 
السكان في غزة أكثر جوعةا، فهةم لةن يتجةرؤوا علة  احةداث "ربيةع عربةي" مةن أجةل اسةتبدال "حمةاس". 
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كان الةةذين يعرفةةون أنةةه لةةيس هنةةاك بةةديل فةةة"حماس" مترسةةخة جيةةدام فةةي القنةةاع وفىاعتهةةا معروفةةة للسةة
 أفضل كي يسينر في القناع.

ونىةةرام لهةةذت األسةةباب يجةةب علينةةا التعةةود علةة  فكةةرة أن "حمةةاس" لةةن تتنةةازل عةةن مكانتهةةا فةةي القنةةاع، 
والسكان لن ينردوها حت  لو أصبحوا أكثر جوعا. صحيع أن "حماس" تريد الشرعية لكنها لن تتنازل 

ن اوتها العسكرية أو وسةائلها القمعيةة. وبالقةدر ذاتةه ال أسةاس لالعتقةاد ب نةه من اجلها عن حكمها وع
اذا كان هناك نمو ااتصادي في غزة فان "حماس" لن تبادر ال  القتال. هذا الخن  يستند ال  فرضية 

 أن ما يوجه "حماس" هو رغبة زعيم عقالني يريد رفات مواننيه. وهذا االمر ال يوجد لدى "حماس".
 

 ".. العنوان الوحيد "حماس
رغةةم مةةا ايةةل،  ال أنةةه توجةةد مصةةلحة حقيقيةةة اسةةرائيل فةةي أن يعةةيش جيرانهةةا بشةةكل افضةةل، وأن يقةةل 

 الي س، وأن يستنيع الموانن العادي القول لنفسه بشكل واضع  ن وضعه أفضل بكثير من وضع 
ت الفلسةةنينيين الةةذين  خوانةةه فةةي الشةةرر االوسةةن. هةةذت مصةةلحة  سةةرائيلية فةةي "يهةةودا" و"السةةامرة" تجةةا

يعيشةةةةون تحةةةةت حكةةةةم السةةةةلنة الفلسةةةةنينية، وبشةةةةكل مبةةةةدئي هنةةةةاك اسةةةةرائيل مصةةةةلحة مشةةةةابهة تجةةةةات 
 الفلسنينيين في غزة، اننالاا من االلتزام االنساني ومن اجل منع الفوض  التي اد تنبع من الي س.

فةي غةزة، بةل علة  ولكن "حماس" هي التي تسينر فةي غةزة، واهتمامهةا ينصةب لةيس علة  المةواننين 
زيادة اوتها العسكرية وسينرتها، لذلك فان كل ما تقوم  سةرائيل بادخالةه الة  غةزة ال يسةاعد فةي وجةود 

 حياة نبيعية هناك. "حماس" ستهتم أوال وابل كل شي  بحفر االنفار وانتاى السالح.
تم اعنةا  الفتةات وستهتم "حماس" ايضا بحصول أتباعها عل  ما يتم ادخاله ال  القناع، وبعد ذلك ية

لبااي المواننين. لهذا فان االدعا  ب ن  سرائيل هي المسؤولة عن عدم االعمةار هةو ادعةا  ال أسةاس 
له من الصحة. فة"حماس" هي التي تقوم بوضع األولويةات، وكلمةا دخلةت مةواد أكثةر الة  غةزة تمكنةت 

ن حيةةاة الفلسةةنينيين مةن زيةةادة اوتهةا العسةةكرية. هةةل يجةب علةة   سةةرائيل أن تضةحي علةة  مةةذبع شةرو 
فةةي القنةةاع علةة  حسةةاب أمنهةةا؟ ال يبةةدو لةةي ذلةةك. صةةحيع أن  سةةرائيل هةةي المسةةؤولة عةةن الحصةةار 
المفةةةرو  علةةة  القنةةةاع، لكةةةن ال منةةةا  مةةةن االسةةةتمرار بةةةه مةةةن اجةةةل منةةةع دخةةةول الوسةةةائل القتاليةةةة 

أو المننقةي  المتنورة ال  القناع. واآلن أيضا يتم انتاى معىم السالح في غةزة. ولةيس مةن الصةحيع
السماح لة"حماس" باستيراد القدرات التي ُتمكنها من جعل الصواري  أبعد مةدى وأكثةر داةة، عةن نريةر 

 الجو أو البحر.
مةا هةو المواةف المالئةم بالنسةبة للقنةاع؟ يجةب أن تكةون االسةتراتيجية واضةحة حتة  لةو كانةت صةةعبة 

ون  سرائيل العنوان للقناع كي تقوم بواف التنفيذ ومعقدة. ويبدو أنه في المستقبل القريب يجب أن تك
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أي محاولةةة النةةالر النةةار أو العمليةةات "االرهابيةةة" لمنىمةةات صةةغيرة أو متنةةرفين يصةةعب اسةةتهداف 
 البن  التحتية الخاصة بهم. العنوان الوحيد هو "حماس"، وال يجب التنازل عن هذا العنوان.

س" الةة  درجةةة وضةةع التحةةديات أمةةام  سةةرائيل، فةةي الواةةت ذاتةةه يجةةب الت كةةد مةةن أن ال تةةزداد اةةوة "حمةةا
والتي ال يمكن االجابة عنها. من المهم أن ال تفقد  سرائيل القدرة علة  بةث الرعةب فةي ايةادة "حمةاس" 
حول مستقبلها  ذا اامت بانالر النار.  سرائيل بحاجة ال  "حماس" ضعيفة، لكةي يكةون باسةتناعتها 

المننر واضةع والتحةدي هةو تنفيةذت مةن خةالل السةير علة   مواجهة التنىيمات المتنرفة في غزة. هذا
 الخن الغام .

 
 احتالل أم  عمار؟

هةةل يمكةةةن التسةةةبب بضةةةرر كبيةةةر يهةةةدد وجةةةود "حمةةاس"؟ االجابةةةة حسةةةب رأيةةةي هةةةي نعةةةم. وهةةةذا االمةةةر 
يتنلةةب احةةتالل اجةةزا  كبيةةرة مةةن المنةةانر الم هولةةة فةةي القنةةاع، وتفجيةةر الكثيةةر مةةن الكيلةةومترات مةةن 

واتةةل القةةادة، ومعرفةةة موااةةع انتةةاى السةةالح وانةةالر الصةةواري  وتةةدميرها، رغةةم أنهةةا توجةةد فةةي االنفةةار، 
منانر مكتىة. والنتيجة لن تكون بسينة في البالد وفي الخارى. سيكون هناك الكثير مةن المصةابين 
فةةي صةةفوف الجةةيش ومصةةابين فةةي القنةةاع، سةةوا  مةةن نشةةنا  "حمةةاس" أو المةةدنيين. وسةةتكون اجةةزا  

فةةي القنةةاع مةةدمرة، سةةوا  بسةةبب اصةةف  سةةرائيل أو بسةةبب تفخيخهةةا علةة  أيةةدي "حمةةاس". ومةةن كبيةةرة 
 الصعب معرفة ما الذي سيتم تدميرت بعد تفجير االنفار، لكن الدمار سيكون كبيرا.

عنةةد انتهةةا  الحةةرب سةةيتم نةةرح السةةؤال األبةةدي: مةةاذا بعةةد؟ هةةل سةةيخرى الجةةيش ااسةةرائيلي مةةن غةةزة 
المختلفة، بدون منىمة اوية تستنيع كبع اآلخةرين؟ أم أن الجةيش ااسةرائيلي ويترك جهنم للتنىيمات 

سةيبق ، وتكةةون  سةرائيل هةةي المسةؤولة عةةن اعمةةار القنةاع، بمةةا فةي ذلةةك العةب  االاتصةةادي المترتةةب 
عل  ذلك والمسؤولية الدولية تجات كل محتل؟ هذت اسئلة صعبة توضع الوضةع الحةالي، رغةم صةعوبة 

 فعله يوميا، والذي اد ال يكون اسوأ من البديل في الوات الحالي عل  األال. تحديد ما الذي يجب
 عن " سرائيل اليوم" 

 22/7/2017 ،األيام، رام هللا
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