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 قناا إسرائيلية: الشرطة ستزيل البوابات اإللكترونية با"األقصى" وتلجأ للتفتيش اليدوي  .1

القناة الثانية  ، أنسعيد عموري ، عن القدس، من 22/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة قالت 
المنصوبة عن بوابات  اإللكترونيةمساء السبت، أن الشرطة "قررت إزالة البوابات ذكرت اإلسرائيلية، 

 المسجد األقصى"، واستخدام التفتيش اليدوي بدال منها.
ودون أن توضح مصادرها، أضافت القناة الثانية )غير حكومية( أنه بعد حالة التوتر األمني الكبير 

، "تتجه الشرطة بدًءا من الليلة إلزالة البوابات لكترونيةاإلفي القدس والضفة الغربية، بسبب البوابات 
، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد األقصى تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خالل اإللكترونية
وأشارت القناة إلى أن رئيس الشرطة اإلسرائيلية في القدس يورام هيلفي  المعدنية". الهراواتاستخدام 

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت القناة الثانية أن  ر بركات يدعمان هذا الحل.ورئيس بلدية القدس ني
ولم  المجلس الوزاري المصغر )الكابينيت( سيجتمع غًدا األحد لمناقشة التطورات األمنية في القدس.

 ذكرته القناة.يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اإلسرائيلية حول ما 
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أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مساء السبت، : محمد وتد، عن 22/7/2017، 48عرب وذكر موقع 
أن الشرطة وبالتعاون مع الجيش واألجهزة األمنية شرعت بفحص بدائل للبوابات اإللكترونية التي تم 

 نصبها قبالة بوابات المسجد األقصى.
تالل في وبحسب موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، فقد أكد منسق أعمال الحكومة وجيش االح

الضفة والقطاع، يوءاف مردخاي، أنه األجهزة األمنية تتداول في بدائل للبوابات اإللكترونية قبالة 
 أبواب المسجد األقصى.

ونقل الموقع عن المنسق قوله: 'إسرائيل على استعداد لفحص بدائل للبوابات اإللكترونية ما دامت 
وشدد منسق أعمال الحكومة على أنه  مستقبلية'. هذه البدائل تشكل حال وتوفر األمان وتمنع عمليات

لن يتم عبر اإلجراءات األمنية إحداث أي تغييرات بالوضاع القائم في ساحات الحرم القدسي 
 الشريف.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة اتخذت القرار دون بحث جوهري ومعمق بتداعيات ذلك، وكذلك دون 
 توصيات ومواف الجيش و'الشاباك'. االهتمام أو األخذ بالحسبان على محمل الجد

 أكدت، صحيفة عبرية ، أنوكالة سما ، عنالقدس المحتلة، من 23/7/2017، الحياا، لندنونقلت 
إسرائيلية تضم ممثلين عن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، لمناقشة  -نية تشكيل لجنة أردنية 

 ترتيبات أمنية متفق عليها في الحرم القدسي الشريف.
أردنية رفيعة أكدت هذا  إن جهاتالعبرية عن مصادر مطلعة قولها « يسرائيل هايوم»نقلت صحيفة و 

عن اللجنة سيتم في ضوء التطورات التي سترافق صالة الجمعة. وأضافت  إن اإلعالنالنبأ، وقالت 
ميركا الصحيفة أن االتصاالت المكثفة التي أجريت خالل األسبوع بين إسرائيل واألردن، بمشاركة أ

ودول عربية من وراء الكواليس، سببت خالفات بين األردن والفلسطينيين وتوترًا بين العاهل األردني 
الملك عبدهللا الثاني والرئيس عباس في ضوء غضب الفلسطينيين من أن األردن لم يطلعهم على 

وجود ممثل  اتصاالته مع إسرائيل في مسألة البوابات، بل تعاون مع إسرائيل التي اشترطت عدم
 للفلسطينيين في اللجنة في حال تشكيلها.

وأفاد مصدر فلسطيني رفيع بأنه ردًا على تجاهل األردن الفلسطينيين، توجه عباس إلى الرئيس رجب 
طيب أردوغان، وطلب منه التدخل في االتصاالت لحل األزمة في الحرم، وهي خطوة أغضبت 

ئلة المالكة في األردن مسؤولة عن حماية القدس واألماكن العاهل األردني ورجاله كونهم يعتبرون العا
 المقدسة اإلسالمية في المدينة.

وقالت مصادر في األردن والسلطة الفلسطينية أنه تم توجيه رجال الوقف والقيادات الدينية في القدس 
والضفة الغربية لالمتناع عن تصريحات يمكن أن تفسر كتحريض على الكفاح المسلح وتنفيذ 
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مليات. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه إذا ما تم تشكيل هذه اللجنة، فإنها لن تعالج مسألة ع
نما ستناقش أيضًا تطبيق االتفاق الذي توصل  البوابات اإللكترونية التي نصبت على مداخل الحرم، وا 

سرائيل في شأن تركيب كاميرات حراسة تبث في دائرة مغلقة من الحرم، ع لمًا أن دائرة إليه األردن وا 
 األوقاف لم تطبق هذا االتفاق كما تقرر في حينه.

    
 " ونجدا القدسإسرائيل"بوقف انتهاكات  العالم بأسره مطالبالحمد هللا:  .2

المتحببببدة، طالببببب رئببببيس الببببوزراء رامببببي الحمببببد هللا، دول العببببالم وقببببواه المببببؤثرة، خاصببببة األمببببم : رام هللا
بالتدخل العاجل والفاعل لنجدة القدس وتبوفير الحمايبة الدوليبة ألبنباء شبعبنا فيهبا، البذين يمبارس جنبود 
االحببتالل اإلسببرائيلي ومسببتوطنوه ضببدهم أبشببع أعمببال القتببل والتنكيببل، والتببي كببان  خرهببا جريمببة قتببل 

 ثالثة شبان في القدس".
ذ أننامحافظة سلفيت يوم السبت، جولته ب أثناءوقال الحمد هللا في تصريحات له  نحيي أبناء شعبنا  وا 

الذين يتصبدون لمحباوالت إسبرائيل تشبديد سبيطرتها وسبيادتها فبي القبدس والمسباس بمقدسباتها، خاصبة 
المسببجد األقصببى المبببارك. فإننببا نحببذر حكومببة االحببتالل مببن مغبببة االسببتمرار فببي مخططببات تهديببد 

إللكترونيبببة علبببى مداخلبببه للتضبببييق علبببى المصبببلين فيبببه، وتهويبببد المسبببجد األقصبببى، وزرع البواببببات ا
 ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة".

لزامهبببا ببببالكف عبببن  وأضببباف رئبببيس البببوزراء: "إن العبببالم بأسبببره مطالبببب، بوقبببف انتهاكبببات إسبببرائيل، وا 
عر المسبلمين محاوالتها تغيير الوضع القبائم فبي القبدس ووقبف االعتبداء علبى المصبلين واسبتفزاز مشبا

وجببر المنطقببة إلببى نببزاع دينببي لببن تحمببد عقببباه. وأؤكببد لكببم أن القيببادة الفلسببطينية وعلببى رأسببها فخامببة 
البببرئيس محمبببود عبببباس تواصبببل اتصببباالتها الدبلوماسبببية المكثفبببة لحشبببد موقبببف دولبببي ضببباغ  إللبببزام 

خي والقبببانوني إسبببرائيل بإلغببباء اإلجبببراءات التبببي تقبببوم بهبببا ضبببد القبببدس، والحفبببا  علبببى الوضبببع التببباري
للمسجد األقصى. لقد قال شعبنا في القدس كلمته: لنا السيادة األولى على مقدساتنا، وستبقى القبدس، 

لى تالحمنا وتشبثنا بأرضنا وبتراثها وبمقدساتها".  القبلة والبوصلة التي تقودنا دائما إلى وحدتنا وا 
 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 

 الخارجية والمغتربين": غياب المحاسبة لالحتالل يشجعه على التصعيد في القدس" .3
قالبببت وزارة الخارجيبببة والمغتبببربين، غيببباب المحاسببببة الدوليبببة لالحبببتالل يشبببجعه علبببى تصبببعيد : رام هللا

 عدوانه ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها.
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القاسببية والتببدابير القمعيببة التنكيليببة  اإلجببراءاتوأدانببت فببي بيببان صببحفي، يببوم السبببت، بأشببد العبببارات 
التببي تمارسببها سببلطات االحببتالل اإلسببرائيلي فببي القببدس المحتلببة، سببواء ضببد المقدسببات وفببي مقببدمتها 

المببببارك، أو التصبببعيد االحتاللبببي ضبببد البلبببدة القديمبببة فبببي القبببدس وحصبببارها لليبببوم  األقصبببىالمسبببجد 
المدينببة المقدسببة خاصببة جبببل المكبببر  أحيبباء التاسببع علببى التببوالي، أو عمليببات المداهمببة والقمببع ضببد

القبببدس، أو العبببدوان الشبببرس البببذي تمارسبببه قبببوات االحبببتالل  وأحيببباءوالعيسبببوية وسبببلوان وأزقبببة وشبببوارع 
 المختلفة ضد المواطنين المقدسيين العزل الذين يؤدون صلواتهم بالشوارع. وأجهزتهوشرطته 

المتحبدة  واألمبماهتمام بالغ مبع الجهبات اإلقليميبة والدوليبة كافبة، تتابع ب إذالوزارة  أنوجاء في البيان، 
ومؤسسبببباتها ومنظماتهببببا المختصببببة، ومببببع الببببدول والمنظمببببات واللجببببان المختصببببة، تطببببورات العببببدوان 

المتواصل على القدس، فإنها تعبر عن استغرابها الشديد من ردود الفعبل اإلقليميبة والدوليبة  اإلسرائيلي
وترى أنها غير كافية وأدنى مبن المسبتوى المطلبوب، وغيبر قبادرة علبى تحقيبق  الخجولة التي صدرت،

الضببغ  الببالزم علببى الحكومببة اإلسببرائيلية لوقببف حربهببا علببى الوجببود الفلسببطيني فببي القببدس، ولوقببف 
 زمانيا ومكانيا. األقصىمحاوالتها لتقسيم المسجد 

 22/7/2017الحياا الجديدا، رام هللا، 
 

 .. والسلطة تطلب من أردوغان حل أزمة األقصىإسرائيلية –أردنية  غضب فلسطيني من لجنة .4
إسبرائيلية تضبم ممثلبين عبن دائبرة األوقباف اإلسبالمية  -أكدت صحيفة عبرية نية تشكيل لجنة أردنيبة 

 في القدس، لمناقشة ترتيبات أمنية متفق عليها في الحرم القدسي الشريف.
أردنية رفيعة أكدت هبذا  إن جهاتمصادر مطلعة قولها العبرية عن « يسرائيل هايوم»ونقلت صحيفة 
عن اللجنة سيتم في ضبوء التطبورات التبي سبترافق صبالة الجمعبة. وأضبافت  إن اإلعالنالنبأ، وقالت 

الصببحيفة أن االتصبباالت المكثفببة التببي أجريببت خببالل األسبببوع بببين إسببرائيل واألردن، بمشبباركة أميركببا 
راء الكواليس، سببت خالفبات ببين األردن والفلسبطينيين وتبوترًا ببين العاهبل األردنبي ودول عربية من و 

الملببك عبببدهللا الثبباني والببرئيس عببباس فببي ضببوء غضببب الفلسببطينيين مببن أن األردن لببم يطلعهببم علببى 
اتصبباالته مببع إسببرائيل فببي مسببألة البوابببات، بببل تعبباون مببع إسببرائيل التببي اشببترطت عببدم وجببود ممثببل 

 ن في اللجنة في حال تشكيلها.للفلسطينيي
وأفاد مصدر فلسطيني رفيع بأنه ردًا على تجاهل األردن الفلسطينيين، توجه عباس إلى الرئيس رجب 
طيببب أردوغببان، وطلببب منببه التببدخل فببي االتصبباالت لحببل األزمببة فببي الحببرم، وهببي خطببوة أغضبببت 

مسؤولة عن حماية القدس واألماكن  العاهل األردني ورجاله كونهم يعتبرون العائلة المالكة في األردن
 المقدسة اإلسالمية في المدينة.
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وقالت مصادر في األردن والسلطة الفلسطينية أنه تم توجيه رجال الوقف والقيادات الدينية في القبدس 
والضبببفة الغربيبببة لالمتنببباع عبببن تصبببريحات يمكبببن أن تفسبببر كتحبببريض علبببى الكفببباح المسبببلح وتنفيبببذ 

العبريببة إلببى أنببه إذا مببا تببم تشببكيل هببذه اللجنببة، فإنهببا لببن تعببالج مسببألة  عمليببات. وأشببارت الصببحيفة
نما ستناقش أيضًا تطبيق االتفاق الذي توصل  البوابات اإللكترونية التي نصبت على مداخل الحرم، وا 
سرائيل في شأن تركيب كاميرات حراسة تببث فبي دائبرة مغلقبة مبن الحبرم، علمبًا أن دائبرة  إليه األردن وا 

 لم تطبق هذا االتفاق كما تقرر في حينه. األوقاف
 23/7/2017، الحياا، لندن

 

 عبد الرحيم: القدس قبلتنا السياسية وال دولة فلسطينية دون القدس عاصمة لها .5
أكببد أمببين عببام الرئاسببة الطيببب عبببد الببرحيم، أنببه ال دولببة فلسببطينية مببن دون القببدس عاصببمة : رام هللا

 والسيادة اإلسرائيلية عليها. لها، مجددا رفض السيطرة
وقببال عبببد الببرحيم فببي كلمتببه بالنيابببة عببن الببرئيس محمببود عببباس، بببانطالق المنتببدى الببوطني الثبباني 
للعلماء في فلسطين، في رام هللا اليوم السبت، إن القدس قبلتنا السياسية، التي لن تحيد بوصلتنا عنها 

دس، والقبببدس ال ببببد أن تكبببون عربيبببة خالصبببة مهمبببا كانبببت التضبببحيات، فبببال دولبببة فلسبببطينية دون القببب
 لمسلميها ومسيحييها، ال نقبل بالسيطرة وال بالسيادة اإلسرائيلية عليها.

بشببكل كامببل مببن القببدس، ألنهببا تعنببي أن االحببتالل ال  اإللكترونيببةوشببدد علببى ضببرورة إزاحببة البوابببات 
نما يريد ويخط  للسيادة ع  لى القدس.يريد أن يفرض السيطرة على القدس فق ، وا 

وأشببار عبببد الببرحيم إلببى أن قضببيتنا تمببر بمرحلببة مفصببلية، وال بببد أن نفببرض إرادتنببا فببي هببذه المرحلببة، 
حيببث االسببتيطان يأكببل أرضببنا، والن االحببتالل يخببوض معركببة السببيادة علببى القببدس ضبباربا عببرض 

 الحائ  بكل الشرعيات الدولية.
 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هنية يهاتف والد منفذ عملية الطعن بمستوطنة حلميش .6

هباتف رئببيس المكتببب السياسبي لحركببة المقاومببة اإلسبالمية "حمبباس" إسببماعيل هنيبة، والببد منفببذ عمليببة 
 وطنة حلميش غرب رام هللا.الطعن البطولية عمر العبد، التي جرت مساء أمس الجمعة في مست
 جبباءت ردًا علببى انتهاكببات االحببتاللوأشبباد هنيببة خببالل اتصبباله اليببوم السبببت، بالعمليببة البطوليببة التببي 

 في القدس والمسجد األقصى المبارك.
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وأكببد أن حركببة حمببباس تقببف إلببى جانبببب أسببرته وعائلتبببه، مشببيرًا إلببى أنبببه ابببن بببار مبببن أبنبباء الشبببعب 
 الفلسطيني.

ن الشاب العبد رفع رأس األمة عاليًا وأكد بعمليته أن دماء الشهداء ال تذهب هبدرًا وأن وأضاف هنية أ
 الشعب الفلسطيني زاخر باألبطال والمقاومين.

 22/7/2017موقع حركة حماس، 
 

 منفذ عملية حلميش: أحداث األقصى دفعتني لذلك .7
غرب رام هللا، إنه قرر تنفيبذ قال منفذ عملية حلميش، عمر العبد من قرية كوبر شمال : هاشم حمدان

 عملية الطعن في أعقاب ممارسات قوات االحتالل األخيرة في المسجد األقصى.
وكانت قد داهمت قوات االحتالل، صباح يوم السبت، منزل منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر، بعبد 

لية في المستشفى بسببب محاصرة القرية واستجوبت أبناء عائلته، واعتقلت شقيقه، بينما يرقد منفذ العم
 إصابته برصاص قوات االحتالل.

وقالببت مصببادر فلسببطينية إن قببوات االحببتالل قامببت بتكبيببل أيببدي أبنبباء عائلببة العبببد، بمببن فيببه إخوانببه 
ووالده ووالدتبه، وأجبرت تفتيشبا همجيبا فبي المنبزل وحطمبت محتوياتبه، وأخبذت مقاييسبه تمهيبدا لهدمبه، 

 ثاث من منزل منفذ العملية. كما بدأ أهالي كوبر بإخالء األ
 22/7/2017، 48عرب 

 
 حماس: تجميد عباس لالتصاالت مع االحتالل بال معنى .8

اعتببببرت حركبببة حمببباس، تصبببريحات رئبببيس السبببلطة الفلسبببطينية محمبببود عبببباس، بشبببأن تجميبببد : غبببزة
ق يبد االتصاالت مع االحتالل اإلسرائيلي على خلفية أحداث القدس، بأنه "بال معنبى" مبا لبم يبتم إطبال

 المقاومة ووقف التنسيق األمني.
وقببببال المتحببببدث باسببببم الحركببببة د. سببببامي أبببببو زهببببري، فببببي تغريببببدة علببببى حسببببابه بموقببببع "تببببويتر"، إن 
طبالق  "تصريحات عباس، لن يكون لها معنى إال برفع العقوبات عن غبزة، ووقبف التنسبيق األمنبي، وا 

 يد المقاومة في وجه االحتالل اإلسرائيلي".
 22/7/2017، ينفلسطين أون ال
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 "إسرائيل"فصائل فلسطينية ترحب بقرار عباس تجميد االتصاالت مع  .9
زيببباد النخالبببة، نائبببب األمبببين العبببام علبببى لسبببان  حركبببة الجهببباد اإلسبببالمي: رحببببت رام هللا: كفببباح زببببون 

رئبببيس السبببلطة الفلسبببطينية محمبببود عبببباس وقبببف االتصببباالت مبببع إسبببرائيل ردا علبببى حركبببة، ببببإعالن لل
، ودعببا للبنبباء علببى هببذا اإلعببالن اسببتعدادًا للمواجهببة مببع االحببتالل فببي المسببجد األقصببىاإلجببراءات 
 اإلسرائيلي.

كمببا أشببادت القببوى الوطنيببة واإلسببالمية فببي قطبباع غببزة، بقببرار عببباس، وقالببت إن قببرار عببباس تجميببد 
لبببس داعيبببة إلبببى تطويرهبببا تطبيقبببا لقبببرارات المج»االتصببباالت مبببع االحبببتالل خطبببوة باالتجببباه الصبببحيح، 

نهباء 2015المركزي ذات الصلة في مارس  . وضرورة العمل الجباد والمسبؤول علبى تنفيبذ المصبالحة وا 
االنقسبام عبببر تنفيببذ مببا تببم االتفبباق عليببه بشببكل جمباعي، واتخبباذ مببا يلببزم مببن إجببراءات لتعزيببز صببمود 

 «.الفلسطينيين لمواجهة مخططات االحتالل
 23/7/2017، الشرق األوسط، لندن

 
نهاءماس لتلبية نداء األقصى فتح تدعو ح .11  االنقسام فورا وا 

القواسببمي، حركببة  أسببامةطالبب عضببو المجلببس الثببوري لحركببة "فببتح"، المتحببدث باسببم الحركببة رام هللا: 
"حمببباس" باالسبببتجابة الفوريبببة لبببدعوة السبببيد البببرئيس محمبببود عبببباس والقيبببادة الفلسبببطينية، لتلبيبببة نبببداء 

نهباء اال األقصى ، باعتببار واألقصبىنقسبام فبورا، وتوجيبه البوصبلة نحبو القبدس والقدس والمقدسبيين، وا 
 أكبر من الخالفات كلها. واألقصىالقدس 

وغيرهبا  اإللكترونيبةخب  أحمبر، ولبن نقببل بوضبع البواببات  األقصبىوشدد القواسمي على أن المسبجد 
المسبببجد علبببى أهلنبببا وشبببعبنا للبببدخول اليبببه، كمبببا نبببرفض وضبببع القيبببود للبببدخول للبلبببدة القديمبببة وباحبببات 

 ".األقصى
مببن جهتببه دعببا نائببب أمببين سببر حركببة "فببتح" فببي قطبباع غببزة فببايز أبببو عيطببة، حركببة "حمبباس"، إلببى 
نهبباء االنقسببام  االسببتجابة الفوريببة لببدعوة الببرئيس محمببود عببباس، وحركببة "فببتح"، لتحقيببق المصببالحة وا 

 واستعادة الوحدة الوطنية.
هنبة تسببتوجب إنهبباء االنقسببام وطببي هببذه الصببفحة وقبال أبببو عيطببة فببي تصببريح لببب"وفا"، إن المرحلببة الرا 

السوداء في تاريخ شعبنا انتصارا للمسجد األقصى وألهلنا المقدسيين المبرابطين علبى بواببات األقصبى 
 وثرى المدينة المقدسة.

 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وحيد الصف الوطنيحماس لحركة فتح: أيادينا ممتدا إلنهاء االنقسام وت .11
دعببت حركببة حمبباس حركببة فببتح ورئببيس السببلطة الفلسببطينية محمببود عببباس والفصببائل والقببوى الوطنيببة 

وطنية عاجلة للدفاع عن المسبجد األقصبى ومواجهبة انتهاكبات  استراتيجيةواإلسالمية كافة إلى وضع 
 االحتالل.

لتبببي تواجبببه المسبببجد وقالبببت حركبببة حمببباس فبببي تصبببريح صبببحفي، إنهبببا وفبببي ظبببل الظبببروف الخطيبببرة ا
األقصى المبارك والقضية الفلسطينية نمبد أيادينبا لحركبة فبتح ورئبيس السبلطة محمبود عبباس الفصبائل 
نهاء االنقسام على األسس التي اتفقنا عليها.  والقوى كافة؛ من أجل توحيد الموقف والصف الوطني وا 

مود الشببعب الفلسببطيني ودعببت حمبباس إلببى اتخبباذ خطببوات عمليببة لببدعم انتفاضببة القببدس، وتعزيببز صبب
والشباب الثائر وتصليب مواقفهم لالستمرار في المواجهة مع االحبتالل، بإنهباء كامبل للتنسبيق األمنبي 
مببببع العببببدو، ووقببببف اإلجببببراءات العقابيببببة ضببببد قطبببباع غببببزة واألسببببرى والمحببببررين وأعضبببباء المجلببببس 

 التشريعي.
بقائه في حالة اجتماع دائم وطالبت حماس بعقد اجتماع عاجل لإلطار القيادي للشعب الفلسط يني، وا 

 لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه مدينة القدس والمسجد األقصى وقضيتنا الوطنية.
ودعبببت األمبببة العربيبببة علبببى مسبببتوى القبببادة والشبببعوب إلبببى التحبببرك العاجبببل لبببدعم الشبببعب الفلسبببطيني 

حبببام المخططببات الصببهيونية ومنعهببا مببن الوصببول إلببى أهببدا سببناده وا  فها بتقسببيم المسببجد األقصببى وا 
 والسيطرة عليه أو تغيير واقعه اإلسالمي.

 22/7/2017، موقع حركة حماس
 

 حماد: البوابات اإللكترونية كشفت معادن أهل القدس وفلسطين .12
فببي المسببجد األقصببى  اإللكترونيببةأكببد القيببادي فببي حركببة حمبباس فتحببي حمبباد أن البوابببات : خببانيونس

ألسببلحة، لكنهببا كشببفت معببادن أهببل القببدس، والشببعب الفلسببطيني أجمببع، كانببت تريببد كشببف المعببادن وا
 وأنها ستزول بإذن هللا.

وقال حماد في حفل تكريم للمتفوقين في منطقة معن بخانيونس جنوب قطاع غزة: هذه البوابات أيضًا 
ههبا كشفت عن معدن المتخاذلين والجيبوش العربيبة التبي وقفبت سباكنًا أمبام الهجمبة الشرسبة التبي يواج

 المقدسيون والفلسطينيون على حد سواء.
وأضاف: "حق لكم يا أهل غزة أن تحتفلوا رغم الحصار واأللم الذي نعانيه في القطاع"، موجهًا رسالة 

 للمتفوقين بضرورة التأهب للمعركة القادمة.
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منيببة وأوضببح أن هببذا االحتفببال يببأتي بعببد قيببام  ل جبببارين بالقببدس المحتلببة بتفببوقهم علببى األسببيجة األ
 والحواجز في باحات المسجد األقصى، ليؤكدوا لليهود أنه مهما تكبرتم فإننا لكم بالمرصاد.

وشدد على ضرورة التأهب للمعركة القادمة والتمسك بسبالح العلبم البذي مبن خاللبه يمكبن مواجهبه أي 
 جانب.بسبب اهتمامه بهذا ال اإلنجازاتقوة، مشيرًا أن االحتالل استطاع أن يحقق الكثير من 

 23/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 قياديا وناشطا بحماس في الضفة 24االحتالل يعتقل نحو  .13

نفذت قبوات االحبتالل الصبهيوني، الليلبة الماضبية وفجبر اليبوم األحبد، حملبة اعتقباالت واسبعة : رام هللا
خطببوة يراهببا مببن قيببادات وكببوادر ونشببطاء حركببة حمبباس مببن محافظببة الضببفة الغربيببة، فببي  24طالببت 

 مراقبون محاولة لوأد أي تحرك شعبي مناصر للمسجد األقصى.
 23/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 القسام ينظم عرضًا عسكريًا بحي الشجاعية: في ذكرى العصف المأكول .14
نظمببت كتائببب الشببهيد عببز الببدين القسببام الجنبباح العسببكري لحركببة المقاومببة اإلسببالمية "حمبباس" مسبباء 

 عرضًا عسكريًا بحي الشجاعية شرق غزة في الذكرى الثالثة لمعركة العصف المأكول. الجمعة
وشببارك المئببات مببن أبنبباء القسببام فببي العببرض العسببكري الببذي جبباب الشببوارع الرئيسببة بحببي الشببجاعية 

 الذي شهد خالل العصف المأكول معركة حماية الوطيس.
دان، تأكيدا على جهوزية القسام لصد أي عدوان واستعرضت كتائب القسام أبرز وحداتها العاملة بالمي

 قادم.

 22/7/2017، موقع حركة حماس
 

 بغزا حماس بحل اللجنة اإلدارية ترحبان بخطاب عباس وتطالبان "النضال" و"الديموقراطية" .15
قبال محمبود البزق سبكرتير جبهبة النضبال الشبعبي فبي قطباع غبزة وأمبين سبر هيئبة العمبل  حسن جبر:

الببرئيس عببباس ارتقببى إلببى المسببتوى الببوطني وأجبباب عببن تسبباؤالت الواقببع الببراهن الببوطني: إن خطبباب 
وتعامبببل مبببع شبببعبه بشبببكل جمعبببي كبببرئيس للكبببل البببوطني وطبببرح مببببادرة وطنيبببة جبببدًا السبببتعادة الوحبببدة 

 الوطنية.
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ى وأكد ضرورة أن تسّلم "حماس" الحكم فبي غبزة وأن تحبل اللجنبة اإلداريبة التبي شبكلتها حتبى نصبل إلب
واقع وحدوي يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية يمكنها أن تتجاوز المرحلة السيئة التي يمر بها الشعب 

 الفلسطيني.
بدوره، طالب طالل أببو ظريفبة عضبو المكتبب السياسبي للجبهبة الديمقراطيبة لتحريبر فلسبطين بالبحبث 

اء منظمبببة التحريبببر عبببن تعزيبببز الوحبببدة الوطنيبببة فبببي إطبببار مجابهبببة التحبببديات، مبببن خبببالل إعبببادة بنببب
الفلسببطينية والمجلببس الببوطني وفببق التفاهمببات األخيببرة، علببى أسبباس التمثيببل النسبببي الكامببل، مشببددًا 

 كذلك على أهمية إعادة بناء السلطة الوطنية على أساس الشراكة.
وعببن دعببوة الببرئيس عببباس لببب"حماس" بحببل اللجنببة اإلداريببة، قببال أبببو ظريفببة: إن الفصببائل سبببق وأن 

حمبباس" بسببحب الببذرائع وأن تبببدي اسببتعدادها لحببل اللجنببة اإلداريببة وأن تببأتي حكومببة الوفبباق طالبببت "
 الوطني للعمل في قطاع غزة مع استكمال الحوارات لالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

  23/7/2017، األيام، رام هللا
 

 إدانته عملية حلميشينفي  قيادي بفتح .16
 اإلسبرائيليالمركزية لحركة "فتح" رئيس لجنبة التواصبل مبع المجتمبع نفى مكتب عضو اللجنة : رام هللا

محمببد المببدني، خبببرا ملفقببا تببم نشببره علببى بعببض مواقببع التواصببل االجتمبباعي المشبببوهة، ويببدعي انببه 
العبريببة، يببدين فيهببا العمليببة التببي  اإلذاعببةتصببريح منقببول علببى لسببان المببدني فببي مقابلببة مزعومببة مببع 

 في الضفة الغربية، وقتل فيها ثالثة مستوطنين. إسرائيليةحصلت باألمس في مستوطنة 
 أومحليبة  إعبالمالمبدني لبم يتحبدث ألي وسبيلة  األخ أنوأوضح مكتب المدني في بيان اليوم السبت، 

 الفلسطينية األخيرة. األحداثإسرائيلية حول  أوعربية 
 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اعتصامات وتظاهرات تضامنية مع القدس واألقصىلبنان:  في القوى الفلسطينيةالفصائل و  .17

خرج الالف من أبناء مخيم عين الحلوة في تحرك تضامني مع القبدس واألقصبى، دعبت اليبه  :صيدا
القبوى اإلسبالمية فبي المخبيم أمبام مسبجد النبور وشبارك فيبه ممثلبون عبن الفصبائل والقبوى الفلسبطينية. 

« لبيببك يببا أقصببى وخيبببر خيبببر يببا يهببود جببيش محمببد سببوف يعببود»ن بهتافببات منهببا وهتببف المشبباركو 
 نصرة لألقصى والمدافعين عنه المرابطين على أسواره.

وفببي كلمببة لببه خببالل اللقبباء التضببامني، توقببف أمببين سببر القببوى اإلسببالمية رئببيس الحركببة اإلسببالمية 
قصببببى، موضبببحًا أن العببببدو المجاهبببدة الشبببيخ جمببببال خطببباب عنببببد خطبببورة األوضببباع فببببي المسبببجد األ
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الصهيوني يحاول أن يفرض واقعه عليه من خبالل وضبع البواببات اإللكترونيبة التبي مبن شبأنها إذالل 
خضبباع المقدسببيين والمصببلين فببي المسببجد األقصببى، وأيضببًا عمببل االحببتالل علببى منببع الشببباب مببن  وا 

 دخول المسجد األقصى المبارك. 
ان الشبببيخ أحمبببد عمبببورة أن األقصبببى قضبببية مقدسبببة ومبببن وأكبببد ممثبببل هيئبببة علمببباء المسبببلمين فبببي لبنببب

األوليات وواجب على األمة اإلسالمية والعربية إعالن التضامن والتأييد الكامل معهبا وبشبتى الوسبائل 
 الممكنة. 

وألقى مسؤول عصبة األنصار الشيخ أبو طارق السعدي كلمة وجه فيها التحية من مخيم عين الحلوة 
ين عن المسجد األقصى بدمائهم الزكية، وأكبد أن فلسبطين باتبت تكتسبب مكانبة المقدسيين المدافع إلى

أكبببر فببي قلببوب المسببلمين حببول العببالم ولببم تعببد قضببية الفلسببطينيين وحببدهم، فالمسببجد األقصببى قبلببة 
 المسلمين التي سوف تجتمع األمة عليها.

المسؤول السياسبي لحركبة  أكدوفي اعتصام نظمته لجنة مسجد الهبة في صيدا تضامنًا مع األقصى، 
حماس في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة على أهمية المسجد األقصى بالنسبة للمسلمين عامة 
والفلسبطينيين خاصببة، وأشباد بببدور المبرابطين والمرابطببات البذين يببدافعون عبن األقصببى بكرامبة األمببة، 

مشببروع المقاومببة حتببى تحريببر  بالوحببدة خلببف« أخببوة الببوطن والقضببية»كمببا أرسببل رسببائل متعببددة إلببى 
مسببجد األحمببد فببي سببيروب، »األرض والمقدسببات فببي فلسببطين. كمببا سببجلت اعتصببامات مماثلببة أمببام 

مسببجد األرقببم فببي صببيدا، مسببجد عمببر ابببن الخطبباب فببي مخببيم الميببة وميببة، وسبباحة القببدس فببي وادي 
 «.الزينة
لببة وادي الزينببة فببي سبببلين وبعببض الخببروب، لبببى العشببرات مببن أهببالي ووجهبباء ومشببايخ مح إقلببيموفببي 

األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعبة اللبنانيبة الفلسبطينية فبي المنطقبة، دعبوة اللجبان 
فببي المنطقببة لالعتصببام فببي سبباحة األقصببى فببي وادي الزينببة نصببرة للمسببجد األقصببى المبببارك ودعمببًا 

 ء واألرواح.للمرابطين والمرابطات الذين يدافعون عنه بالدما
وجاء االعتصام بعد مسيرات جابت شوارع المنطقة، انطلقت من مساجد المنطقبة األربعبة وصبواًل إلبى 
ساحة األقصى حيث ألقيبت كلمبة لبرئيس رابطبة علمباء فلسبطين فبي لبنبان الشبيخ بسبام كايبد دعبا فيهبا 

والمرابطبببات فبببي التكببباتف والوقبببوف فبببي وجبببه العبببدو الغاصبببب ومناصبببرة المبببرابطين  إلبببىالعبببالم أجمبببع 
 المسجد األقصى المبارك.

 «.أخي في هللا أخبرني متى تغضب»وألقى بشار وهبة قصيدة، بعنوان: 
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ونظم اتحاد لجان حق العبودة فبي مخبيم نهبر الببارد، وقفبة تضبامنية دعمبًا للقبدس ورفضبًا لالعتبداءات 
مبن الفاعليببات الوطنيببة اإلسبرائيلية علببى المسببجد األقصبى، حضببرها قيببادة الجبهبة الديموقراطيببة وحشببد 

 واالجتماعية والنقابية.
، ألقبى عضبو قيبادة االتحباد خليبل خضبر األحمبدبعد ترحيب من عضو قيبادة االتحباد فبي الببارد كبارم 

ضبببرورة التصبببدي للعبببدوان اإلسبببرائيلي البببذي يسبببتهدف مدينبببة القبببدس »نبببزار كلمبببة أكبببد فيهبببا علبببى  أببببو
ضببببم الكتببببل االسببببتيطانية وتهويببببد مدينببببة القببببدس  إلببببىواألقصببببى لخلببببق وقببببائع ميدانيببببة جديببببدة تهببببدف 

 «.بأكملها
وحيا عضو قيادة الجبهة الديموقراطية عبدهللا ديب الشعب الفلسطيني علبى وقفتبه الموحبدة دفاعبًا عبن 

تحقيببق الوحببدة وتصببعيد المقاومببة واعتمبباد اسببتراتيجية فلسببطينية بديلببة، » إلببىالقببدس واألقصببى، داعيببًا 
 «.ينة القدس والمقدسيينوتوفير مقومات الصمود لمد

  23/7/2017، المستقبل، بيروت
 

 غزا في حيرا بين مساندا القدس واألقصى وويالت حرب جديداتقرير:  .18
تخببتلج مشبباعر الغضببب الشببديد صببدور مليببوني فلسببطيني فببي قطبباع غببزة إزاء : فتحببي صببّباح -غببزة 

بعيبببد، خصوصبببا خبببالل العبببدوان علبببى المسبببجد األقصبببى المببببارك ومدينبببة القبببدس المحتلبببة منبببذ زمبببن 
فببي مببداخل أولببى  الكرتونيببة، وتركيببب بوابببات إسببرائيلييناألخيببر الببذي أعقببب مقتببل شببرطيي ن  األسبببوع

القبلتببين وثالببث الحببرمين الشببريفين. لكببن رغببم مشبباعر األلببم والغضببب والقهببر والعجببز، إال أن فعببل أو 
ج عن حبدود المبألوف أو الروتينبي فيها لم تخر  واإلسالميةردة فعل أهل غزة والفصائل والقوى الوطنية 

 المعتاد والمكرر.
ووقببع الغزيببون فببي حيببرة أو مببأزق بببين رغبببتهم الجارفببة فببي مسبباندة القببدس وأهلهببا ومسببجدها األقصببى 

المحتمبل. ويبرى بعضبهم  اإلسبرائيليليهما عيبونهم كبل يبوم، وحبذرهم الشبديد إزاء رد الفعبل إالذي ترنو 
 إسبرائيلشبن  إلبىلبدفاع عبن القبدس واألقصبى حتبى لبو أدى ذلبك أن من واجبه المساهمة في معركبة ا
عامبًا، لبذلك حبض األجنحبة المسبلحة، خصوصبا  11منبذ  إسبرائيلياحربًا رابعة على القطاع المحاصبر 

، البببذراع العسبببكرية لحركبببة «سبببرايا القبببدس»، و «حمببباس»، البببذراع العسبببكرية لحركبببة «كتائبببب القسبببام»
 «.قبل أن يصدأ»سالحهما المكدس في مخازن « ستخداما»، على «اإلسالميالجهاد »

، أو تنظببيم واإلدانببة، بإصببدار بيانببات الشببجب «حمبباس»وانتقببد ناشببطون اكتفبباء الفصببائل، خصوصببًا 
تظببباهرة هنبببا ومسبببيرة هنببباك إسبببنادًا لألقصبببى والقبببدس. وطالبوهبببا بإنهببباء االنقسبببام والعمبببل مبببع البببرئيس 
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ومشبروع  اإلسرائيليةصفوف من أجل مواجهة المخططات محمود عباس وبقية الفصائل على توحيد ال
 التسوية السلمية في القدس وفلسطين.

التي تسيطر على مقاليد األمور في القطباع منبذ أكثبر « حماس»استفزاز  إلىوسعى بعض الناشطين 
مببن عشببر سببنوات، مببن خببالل تعليقببات تهكميببة أو توجيببه انتقببادات الذعببة لهببا. وذهببب بعضببهم إلببى 

 إسرائيلحروبًا مع « أشعلت»التي تتغنى باإلسالم واألقصى،  اإلسالمية، الحركة «حماس»ادعاء أن 
مبن أجبل القبدس واألقصبى. وقبال  خببرون إن « ال تحبرك سبباكناً »عنبدما اغتالبت األخيبرة قادتهبا، لكنهبا 

ال تريد خوض حرب للدفاع عن المسجد األعز على قلوب الفلسطينيين والعرب والمسبلمين « حماس»
 الذي هو أعز عليها من المسجد وفلسطين.« استمرأت الحكم»ا تريد أن تحافظ على نفسها وقد ألنه

القطاع « عدم جر»في المقابل، تطالب غالبية في الشارع الفلسطيني في القطاع الفصائل المسلحة بب 
 بال مقابل.« لحمهم ودمهم»سيدفعون ثمنها من  إسرائيلحرب مع  إلى

، مبن بينهبا أن القطباع ال يبزال يعباني «عبين العقبل»المهبم البذي يبرون فيبه ويسوق هؤالء أدلبة علبى ك
 ب )أغسبطس(  26وانتهبى فبي  2014فبي مثبل هبذه األيبام مبن عبام  إسرائيلأهوال العدوان الذي شنته 

يومًا من القتل والتدمير على مدار الساعة. ويعتقد هؤالء أيضبًا، وهبو مبا يلقبى تأييبدًا ملحوظبًا  50بعد 
سياسي أو ديبلوماسبي « غطاء»ت التواصل االجتماعي، أنه ال يوجد في الوقت الراهن أي على شبكا

قليميًا ودوليًا.  للحركة وسكان القطاع فلسطينيًا وا 
فرصببة »قببد يشببكل  إسببرائيلمببن قطبباع غببزة ضببد « تببدخل عسببكري »ويببرى أصببحاب هببذا الببرأي أن أي 

علبى أحبر مبن »طرفبة برئاسبة بنيبامين نتانيباهو تنتظرها الدولة العبرية والحكومبة اليمينيبة المت« سانحة
أو أن ُتطلبببق  إسبببرائيلأي فصبببيل حرببببًا مبببع « يفتعبببل»، وأن نتانيببباهو وحكومتبببه سيسبببعدهم أن «الجمببر

لتتخببذ مببن ذلببك مبببررًا لشببن  إسببرائيلجهببة، ولببو كانببت متعاونببة مببع أجهزتهببا األمنيببة، صببواريخ علببى 
 ي القدس واألقصى.عدوان جديد على القطاع وحرف األنظار عما يجري ف

، «بفببارا الصببببر»تسبببعى، وتنتظببر  إسببرائيلويببرى هببؤالء، وهببو مبببا تببراه أيضببًا الفصبببائل فببي غببزة، أن 
« ضبالتها المنشبودة»صواريخ أو تنفيذ أي عملية مؤلمة نسبيًا لها على حدود القطاع كي تجبد  إطالق

 .أسبوعقدس منذ أكثر من وقلقها مما يجري في ال« االحتجاجات السلمية الشعبية»للخروج من مأزق 
لكببن الفصببائل التببي تعببي هببذه األمببور وتتببابع وتببدرس تطببورات األوضبباع الميدانيببة والسياسببية، أدارت 

 إلبىبحكمة حتى الن األمور وتحكمت فبي ردود أفعالهبا، واكتفبت بإصبدار مواقبف سياسبية، ودعبوات 
هببات فببي منبباطق التمبباس، النفيببر العببام والتعبيببر عببن الغضببب علببى األرض مببن خببالل مسببيرات ومواج

 إال»، و «اغضب لألقصى»وعلى شبكات التواصل االجتماعي من خالل أوسمة عدة، من بينها 
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 .اإللكترونية... وغيرها« ال للبوابات»، و «األقصى 
 23/7/2017، الحياا، لندن

 
 بإدانة عملية "حلميش"  عباسطالب  ليبرمان .19

 ةالفلسطينيالسلطة طالب وزير الجيش اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، اليوم السبت، رئيس  أبيب:تل 
 من رام هللا. محمود عباس بضرورة إدانة عملية الطعن في مستوطنة حلميش القزيبة

 3جاء ذلك خالل زيارة ليبرمان للمنزل الواقع في مستوطنة حلميش والذي شهد عملية طعن قتل فيها 
 الجمعة. أمسأخر  وأصيبمستوطنين 

وأضاف أنه  وقال ليبرمان إن إسرائيل تطالب باإلدانة الفورية للهجوم من الرئيس محمود عباس.
بريئة لم  أسرةضد  أمسواضحة للمذبحة التي ارتكبت  ةإدانيتعين على الرئيس عباس، أن يصدر "

 ، وهو ذبح فظيع ارتكب خالل عشاء عائلة ليلة السبت".أحدتكن تشكل خطرا على 
 22/7/2017، القدس، القدس

 
 الحاخام األكبر: كان يجب قتل الفلسطيني منفذ عملية حلميش .21

تسحاق يوسف، تصريحات عنصرية أطلق الحاخام السفارادي األكبر إلسرائيل، ي: مجيد القضماني
تحريضية معربا عن 'حسرته' على عدم قتل الشاب الفلسطيني، عمر العبد، منفذ عملية الطعن في 

 بإصابته. واالكتفاءمستوطنة حلميش، 
، مساء السبت، أن الحاخام األكبر، في عزاء وجاء في تغريدة للقناة العاشرة اإلسرائيلية على تويتر

بمقتل المستوطنين الثالثة، تحّسر لعدم قتل منفذ العملية، ونقلت عنه قوله: 'لماذا تمت إصابته؟ كنت 
 أتمنى لو تم قتل هذا اإلرهابي'. 

 22/7/2017، 48عرب 
 
 وزير إسرائيلي يطالب بإعدام منفذ عملية حلميش .21

": دعا الوزير في الحكومة اإلسرائيلية، يسرائيل كاتس، إلى تنفيذ حكم "األيام االلكترونية -القدس
 اإلعدام بالشاب الفلسطيني، عمر العبد، منفذ عملية مستوطنة حلميش.

، عن كاتس قوله إن 'المستشار أمسونقلت القناة الثانية اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني، 
 تعيد النظر في ظروف معينة بعقوبة اإلعدام. أعتقد أن القضائي للحكومة يقول إن النيابة العامة س
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 هذا هو الظرف المعين الذي يجب على األجهزة األمنية أن تعيد فيه النظر'.
 23/7/2017، األيام، رام هللا

 
 البيد يدافع عن البوابات في األقصى .22

لبوابات د ب أ: دافع أحد كبار السياسيين اإلسرائيليين المعارضين، امس، عن ا -تل أبيب 
اإللكترونية للكشف عن المعادن، التي تم نصبها حديثا على مداخل المسجد األقصى في القدس، 

 والتي تسببت في اشتباكات عنيفة بين شرطة االحتالل اإلسرائيلية ومواطنين فلسطينيين.
دعي يائير البيد، رئيس حزب "يش عتيد" )هناك مستقبل( المعارض، قال إنه من قبيل المخادعة أن ي

 الفلسطينيون أن أجهزة الكشف عن المعادن لها أي غرض سوى جعل األشخاص أكثر أمنا.
وقال البيد خالل جلسة استجواب من خالل منظمة "ذي إسرائيل بروجكت"، بواسطة الصحفيين 
الدوليين، عبر الهاتف، إن "حقيقة أن األشخاص يدعون أن وضع أجهزة كشف المعادن إلنقاذ 

ل ما يمثل هجوما على اإلسالم أو على حرية الصالة، هي مجرد تحريض رهيب األبرياء هو بشك
 يسبب العنف والموت بال سبب".

وتابع أن "قرار تركيب أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل جبل الهيكل في القدس لم يأت من 
 فراا".

ة مسلمين كان من وأضاف البيد "كان ردا مباشرا على الهجوم اإلرهابي القاتل الذي قام به ثالث
تموز، والذي قتل فيه ضابطان  14المفترض أنهم هناك للصالة، بالضب  خارج المجمع في 

 إسرائيليان".
وقال البيد إن مثل هذه اإلجراءات األمنية شائعة في األماكن المقدسة في جميع أنحاء العالم وأنه "ال 

 نية هناك لتغيير الوضع الراهن".
 23/7/2017، األيام، رام هللا

 
 نخب إسرائيلية تحمل نتنياهو مسؤولية انفجار الوضع الفلسطيني .23

تنافس معلقون وباحثون إسرائيليون، أخيرًا، على تحميل رئيس الحكومة بنيامين : صالح النعامي
نتنياهو المسؤولية عن التدهور األمني الذي تال قراره وضع البوابات اإللكترونية على مداخل الحرم 

 القدسي. 
وعلى الرغم من أنه سبق للنخب اإلسرائيلية أن هاجمت الكثير من القرارات التي اتخذها نتنياهو 
خالل إدارته دفة الحكم في إسرائيل وحملته المسؤولية عن التسبب بإلحاق ضرر كبير بالمصالح 
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لبوابات "الوطنية"، إال أنه لم يحدث أن وصل مستوى االنتقاد وحدته إلى ذلك المتعلق بقراره وضع ا
اإللكترونية، إذ حتى نخب يمينية معروفة بحماسها التلقائي لقرارات نتنياهو هاجمت القرار وأقرت بأنه 

 أفضى إلى مس خطير بمصالح إسرائيل.
وهاجم الصحافي الرئيس األسبق لسلطة البث، والذي يعمل حاليًا باحثًا في "مركز يروشليم لدراسة 

بن مناحيم، والذي عادة ما يدافع عن سياسات حكومة اليمين  الجمهور والمجتمع"، اليميني يوني
 المتطرف، القرار معتبرًا أنه مسؤول عن إلحاق الضرر بإسرائيل.

وقال بن مناحيم في سلسلة تغريدات كتبها على حسابه على "تويتر"، ظهر اليوم السبت، موجهًا  
تقان إلدارة خطواتكم السياسية حديثه لب"القيادة اإلسرائيلية": "أنتم تحتاجون إلى حكمة وب رود أعصاب وا 

والعسكرية. إنكم تفتقدون هذه الميزات. الحظوا إلى أين أوصلتم دولة إسرائيل بهذه الخفة التي باتت 
 تميز إدارتكم لشؤون الحكم".

كذلك، هاجمت مقدمة البرامج الحوارية في قناة التلفزة الثانية، دانا فايس، نتنياهو ألنه منح الشرطة 
الحق في نصب البوابات. وكتبت على حسابتها على "تويتر"، ظهر اليوم: "الن توجه نتنياهو 
للجيش والمخابرات لمساعدته في التوصل لحل ينهي المعضلة التي أوصل إسرائيل إليها بعدما أوكل 

 للشرطة، التي هي جسم تنفيذي، مهمة التقرير في أمر تنطوي عليه مخاطر استراتيجية".
شككت المعلقة طال إفرام، في تغريدة على "تويتر"، ظهر اليوم، في دوافع نتنياهو من وراء  بدورها،

اتخاذ قرار نصب البوابات، مشيرة إلى أن هذا القرار أملته "حسابات السياسة الداخلية لنتنياهو، وهذا 
 ما جعله ال يستمع للمخابرات والجيش اللذين حذرا من تداعيات وضع البوابات".

سكرتير حركة "السالم الن" اإلسرائيلية، يريف أوفنهيمر، في تغريدة على "تويتر"، ظهر اليوم،  وأعاد
"، اإللكترونيةلألذهان أنه "استعطف على مدى أسبوع المستوى السياسي أال يقوم بوضع البوابات 

 معبرًا عن أسفه لتجسد سيناريو الرعب الذي حذر من تحققه.
ت نتنياهو بشدة لتجاهله توصيات األجهزة األمنية التي حثته على عدم بينما هاجم المعلق بن كاسبي

نصب البوبات، مشيرا في مقال نشره موقع صحيفة "معاريف"، اليوم، إلى أن ما يفاقم وضع نتنياهو 
حساسية حقيقة أن هامش المناورة المتاح أمامه محدود للغاية، قائاًل: "نتنياهو عالق على رأس 

البوابات، فسيتواصل العنف وبشدة، ويمكن أن يتحول العنف إلى انفجار إقليمي،  الشجرة، فإذا أبقى
ذا قام بإخالء البوابات فسيظهر أمام المأل كقائد هش اإلرادة ال يقوى على الصمود وتبرز إسرائيل  وا 

 ككيان ضعيف يخشى التهديد ويمكن ردعها بسهولة".
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"، عاموس هارئيل، إلى أن اإلنجاز الوحيد لقرار من جهته، أشار المعلق العسكري لصحيفة "هارتس
نتنياهو تمثل في إعادة العمليات الفردية للواجهة من جديد، معتبرًا أن قرارات نتنياهو أدت إلى انهيار 

 الجهود التي بذلتها األجهزة األمنية على مدى عام والتي نجحت في تجاوز العمليات الفردية.
هر اليوم السبت، شدد هارئيل على أن ما يجعل األمور أكثر وفي مقال نشره موقع الصحيفة، ظ

وأشار هارئيل إلى ن بيئة الصراع القائمة حاليًا". تعقيدا حقيقة أن "العامل الديني بات مركبًا أساسيًا م
أن األجهزة األمنية سبق أن حذرت المستوى السياسي بقيادة نتنياهو من أن أي تغيير في الوضع 

لقدسي الشريف "لن يؤدي إلى انفجار األوضاع في األراضي الفلسطينية فحسب، بل القائم في الحرم ا
 سينتقل تأثيره إلى الدول العربية المجاورة".

 22/7/2017، العربي الجديد، لندن
 
  : نستعد لتصعيد فلسطيني ولهجمات قد تنطلق من غزااالحتاللجيش  .24

الجيش  إن، مساء اليوم السبت، االحتاللالمتحدث الرسمي باسم جيش  قال رونين نيليس: رام هللا
 يستعد الحتمال استمرار اندالع المواجهات لعدة أسابيع في إطار محاوالت التصعيد الميدانية.

جاءت أقوال نيليس خالل حديثه مع الصحافيين اإلسرائيليين عقب اجتماع تقييمي عقده وزير الجيش 
 س األركان غادي  يزنكوت مع قيادات الجيش.أفغيدور ليبرمان ورئي

حالة التوتر بالقدس والهجوم الذي وقع  إنوقال نيليس كما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" العبري، 
الجيش يعمل من أجل  أنالليلة الماضية سيحفز فلسطينيين  خرين لتنفيذ هجمات مماثلة. مشيرا إلى 

عمليات االعتقال ومراقبة شبكات التواصل التصدي لمثل هذه الهجمات من خالل تكثيف 
 االجتماعي.
الجيش يستعد الحتمال انطالق هجمات من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه درس العديد من  أنولفت إلى 

 سيناريوهات التصعيد المتوقعة.
الجيش سيواصل تكثيف تواجد قواته بالضفة الغربية، وأنه سيعمل على التمييز بين "الجناة"  أن وأعلن

حد وصفه. مشيرا إلى أنه لن يتم فرض إغالق كامل على األراضي  علىوالفلسطينيين ككل 
 الفلسطينية.

ونقل موقع "هآرتس" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "هدفنا االستراتيجي هو منع انتفاضة ثالثة .. 
التنازل عن  إذا وجدنا وسيلة بديلة لضمان عدم تهريب األسلحة لألقصى مستعدون للنظر في إمكانية

 ".اإللكترونيةالبوابات 
 22/7/2017، القدس، القدس
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 هيرتسوغ وليفني يدعوان إليجاد حلول لوقف التصعيد .25

دعا يتسحاق هيرتسوا وتسيبي ليفني، وهما من زعماء المعارضة اإلسرائيلية،  كفاح زبون: - رام هللا
 إلى إيجاد حلول فورية بعد المواجهات واألحداث المتصاعدة.

يجب تفعيل كل الوسائل السياسية واألمنية إلعادة الهدوء والحد من العنف قبل »وقال هيرتسوا إنه 
 ، ودعا إلى التعامل بهدوء وتغليب العقل من أجل وقف إراقة الدماء.«أن تتسع دائرته

لمنع أما تسيبي ليفني فرأت أنه يجب التعاون مع الواليات المتحدة األميركية واألردن والفلسطينيين 
إن التدهور السريع يتطلب تبديل التكتيك الحالي واالستراتيجيات، وهذا »مزيد من التدهور، وقالت: 

 «.يتطلب تعاونا من الجميع ووقف تبادل االتهامات
لكن رغم هذه الدعوات فقد أبقت إسرائيل قواتها في حالة تأهب بعد مواجهات الجمعة، كما أبقت على 

القدس، فيما دفعت بمزيد من الجنود إلى الضفة الغربية. فيما قالت مصادر إغالق البلدة القديمة في 
أمنية إسرائيلية إن ثمة تخوفا لدى قادة الجيش اإلسرائيلي من تنفيذ عمليات فلسطينية متزايدة بسبب 
الغضب من حصار المسجد األقصى، مضيفة أن عملية مستوطنة حلميش، التي نفذها عمر العبد 

 مستوطنين، أشعلت هذه المخاوف. 3ية كوبر قرب رام هللا وقتل فيها عاما( من قر  20)
 23/7/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 هجوم إسرائيلي على الطيبي لدفاعه عن األقصى .26

مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" إن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد  قال يوري يالون 
الطيبي تعرض لهجوم من عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين، على خلفية األحداث الحاصلة في 

وأضاف أن المواجهة حصلت على خلفية إلقاء الطيبي خطابا حماسيا في البلدة  الحرم القدسي.
ه أن القدس مدينة عربية إسالمية فلسطينية، وكذلك المسجد األقصى، هكذا القديمة بالقدس، جاء في
 كان وسيبقى إلى األبد.

وقد تسببت تصريحات الطيبي بضجة في أوسام أعضاء الكنيست اإلسرائيليين من أوسام اليمين، 
ير فقد اعتبرت رئيسة قائمة حزب البيت اليهودي عضو الكنيست شولي رفائيلي أن كالم الطيبي "خط

واتهمت رفائيلي الطيبي بأنه "يردد أكاذيب لن تغير حقيقة  وتحريض على ارتكاب عمليات عنيفة".
التاريخ"، كما اتهمته بأنه ال يعمل لصالح المجتمع العربي في إسرائيل على الصعيد االجتماعي، بل 

لكنيست وتابعت "لن نتوقف عن العمل على تطهير ا يعمل على تحريضهم وتأجيجهم ضد إسرائيل.
 من هذه الجهات المحرضة"، مطالبة رئيس الكنيست باإلطاحة بالطيبي من موقعه نائبا له.
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أما عنات باركو عضو الكنيست عن حزب الليكود وعضو لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، 
لهم  فقالت إن القدس لم يتم احتاللها من الفلسطينيين ألنه لم تكن هناك دولة فلسطينية ولم تكن

وقالت أيضا "من يقسم األقصى هو  عاصمة، والطيبي يبحث فق  عن التحريض ضد إسرائيل.
الطيبي ورفاقه، ألنهم يمنعون المصلين من الوصول إليه، ويبقونهم خارجه، وبذلك فهم يتشوقون 

شعال كل المنطقة".  لسفك الدماء، وا 
لطيبي من الكنيست "ألنه صديق كما طالب رئيس منظمة "توجه إلى القدس" ماؤور تسيمح بطرد ا

 لرؤساء الحركة اإلسالمية، وهو يلعب بالنار، ويواصل تحريضه على العنف في شوارع القدس.
 22/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة

 
 معاريف: بوابات األقصى فّخ فلسطيني وقع فيه نتنياهو .27

بمداخل المسجد األقصى نقلت صحيفة معاريف أن البوابات اإللكترونية التي نصبها االحتالل 
 المبارك، هي فخ فلسطيني وقع فيه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتوسعت الصحيفة في الحديث عن االنتقادات التي وجهت للحكومة اإلسرائيلية بسبب عدم تراجعها 
رمة عن نصب البوابات اإللكترونية في المسجد األقصى المبارك، مما تسبب في مظاهرات عا

 وصدامات دامية في القدس المحتلة أمس الجمعة.
وذكر المحرر السياسي للصحيفة أريك بندر أن المعارضة اإلسرائيلية اتهمت المجلس الوزاري 
اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية، بالهروب من مسؤولياته واالختباء خلف الشرطة 

 اإلسرائيلية.
ر ليف من حزب "المعسكر الصهيوني"، أنه كان يجب على ونقل عن عضو الكنيست عومر با

الحكومة اتخاذ القرار المطلوب بإزالة تلك البوابات، لكنها وقعت في الفخ الذي أعده الفلسطينيون لها، 
واعتبر أن نتنياهو أشعل الموقف  "وبدا الصراع بيننا وبينهم كما لو أنه دينيا بين اإلسالم واليهودية".

 وجود فرصة لتهدئة المشاعر واتخاذ قرار بإزالة هذه البوابات اإللكترونية.الميداني، رغم 
واعتبر الرئيس الجديد لحزب العمل  في غاباي أن الحكومة اإلسرائيلية التي عقدت اجتماعا ليليا 

 عاجال، كان عليها أن تتخذ قرارا حكيما وأال تختبئ خلف الشرطة.
 22/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة
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 عسكري إسرائيلي بعسقالن على احتالل غزاتدريب  .28
أفادت القناة اإلسرائيلية العاشرة بأن الجيش اإلسرائيلي أجرى مؤخرا تدريبا عسكريا بمدينة عسقالن 

 جنوبي إسرائيل يحاكي احتالل قطاع غزة.
هم وجاء بتقرير القناة أن سكان عسقالن استيقظوا قبل أيام على وقع أقدام مئات الجنود و لياتهم و 

يجتاحون المدينة للتدرب على كيفية اقتحام غزة، تحضيرا لمواجهة عسكرية مفترضة مع حركة 
 حماس هناك وفي ظل أوضاع ميدانية قابلة لالنفجار في القطاع.

وأضاف أن المئات من الجنود استولوا على مباني المدينة المرتفعة، وأداروا قتاال من بيت لبيت، 
حت القناة أن الجيش اإلسرائيلي اختار عسقالن بالذات إلجراء هذا وانتشروا في الشوارع. وأوض

 التدريب ألنها تشبه في طبيعتها قطاع غزة.
من جانب  خر، دعا الفريق أول يعقوب عميدرور المؤسسات اإلسرائيلية إلى الكف عن توقع اندالع 

نه ليس هناك بديل ثورة شعبية فلسطينية في غزة ضد حماس مشيرا إلى أن الفلسطينيين يدركون أ
 أفضل منها.

وزعم الكاتب أن مصلحة إسرائيل تكمن في أن يعيش الفلسطينيون وضعا يمنعهم من اليأس، وأن 
اهتمام حماس التي تسيطر على غزة ينصب على تكريس قوتها العسكرية وحفر األنفاق وجمع 

 السالح.
عب وس  قيادة حماس عبر احتالل وختم بالقول إنه ال ينبغي أن تفقد إسرائيل القدرة على بث الر 

أجزاء كبيرة من المناطق المأهولة في القطاع وتفجير كيلومترات من األنفاق واغتيال قادتها ومعرفة 
طالق الصواريخ وتدميرها.  مواقع إنتاج السالح وا 

 22/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة
 
 متأثرا بجروحه استشهاد شاب من العيزرية .29

 23أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد الشاب يوسف عباس كاشور ): القدس
 عاما(، متأثرا بجروح أصيب بها في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة.

أصيب بجروح خطرة بصدره، في وقت سابق من مساء اليوم، في بلدة العيزرية، نقل  وكان كاشور
إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي ومن ثم جرى تحويله لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام هللا 

 لخطورة حالته، حيث أعلن األطباء عن استشهاده.
 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 



 
 
 
 

 

 24 ص             4353 العدد:             7/23/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

 فلسطينًيا في مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي بالقدس والضفة 141صابة إ .31
فلسطينًيا، السبت، في مواجهات مع القوات اإلسرائيلية، بالقدس  141أصيب : رام هللا / أيسر العيس

 ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، حسب جمعية الهالل األحمر الفلسطينية )غير حكومية(.
يان، إن أغلب اإلصابات وقعت جراء التعرض للرصاص المطاطي والغاز وأوضحت الجمعية، في ب

إصابة، نقل  63وذكرت أن مدينة القدس شهدت العدد األكبر من اإلصابات، بنحو  المسيل للدموع.
إصابة في  78وأضافت أن طواقمها تعاملت مع  ميدانًيا. 49منها للمستشفيات، فيما عولجت  14

 بالرصاص المطاطي، والبقية اختناًقا بالغاز.  35ية، بينها مناطق متفرقة بالضفة الغرب
 23/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 استشهاد فتى إثر انفجار لغم من مخلفات االحتالل في طوباس .31

عاما(، مساء اليوم السبت، جراء انفجار لغم  17) استشهد الفتى عدي عزيز خليل نواجعة :طوباس
 من مخلفات االحتالل اإلسرائيلي، في طوباس.

وذكر مراسلنا، نقال عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، أن الفتى نواجعة نقل إلى المستشفى 
ارق التركي بمدينة طوباس وهو يعاني من جروح بالغة الخطورة جراء انفجار اللغم، وما لبث أن ف

 الحياة متأثرا بإصابته.
 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قوات االحتالل تقتحم قرية كوبر وتعتقل مواطنين وتبلغ بقرارها هدم منزل منفذ عملية "حلميش" .32

فجر اليوم السبت، قرية كوبر غرب رام هللا، واقتحمت  اإلسرائيليداهمت قوات االحتالل : رام هللا
منزل الشاب عمر العبد الذي تدعي قوات االحتالل تنفيذه عملية الطعن في مستوطنة "حلميش" 

 57عاما(، كما اعتقلت المواطن محمد عصفور البرغوثي ) 22، واعتقلت شقيقه منير العبد )أمس
 عاما( وهو شقيق المناضل فخري البرغوثي.

أفادت رئيس مجلس قروي كوبر مقبل البرغوثي لب"وفا" بأن المئات من جنود االحتالل اقتحموا القرية و 
، األرضعائلة الشاب العبد، وحققوا معهم وهم ملقون على  أفرادعند الخامسة من فجر اليوم، وكبلوا 

 في القرية. أخرى منازل  4كما حطموا محتويات المنزل، ومحتويات 
 22/7/2017، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
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 االحتالل ينصب كاميرات ذكية عند باب األسباط .33
نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبيل فجر اليوم، األحد، عند باب األسبام المؤدي : بالل ضاهر

اف إلى الحرم القدسي، كاميرات ذكية كتلك المستخدمة في المطارات. وبإمكان هذه الكاميرات اكتش
وثبتت سلطات االحتالل هذه  ورصد أشخاص يحملون  الت حادة أو سالح أو مواد متفجرة.

 الكاميرات على جسور حديدية أقامتها خصيصا لغرض وضع الكاميرات عليها.
وأكد شيوخ ومصلون رفضهم لوسيلة التفتيش الجديدة المتمثلة بكاميرات مراقبة الداخلين والخارجين 

أن النضال ضد إجراءات االحتالل هذه ستتواصل حتى تتم إزالة الكاميرات  من الحرم، وأكدوا على
. وقال أحد الشيوخ إن الفلسطينيين يرفضون كافة أشكال التفتيش األمني اإللكترونيةوالبوابات 

 للمصلين في الحرم وأنه ستجري مشاورات اليوم التخاذ قرار حول كيفية التعامل مع األمر.
 23/7/2017، 48عرب 

 
 م: اشتعال نار األقصى لن يستطيع أحد إخمادهااألب مسلّ  .34

شدد راعي الكنيسة الالتينية السابق في غزة، عضو الهيئة اإلسالمية : أحمد المصري  -غزة
جراءات  المسيحية، األب مانويل مسلم، على أن ما يجري في المسجد األقصى من انتهاكات وا 

 ضاع األمنية وانفالت "عقالها من يد الجميع".إسرائيلية احتاللية يبعث بإمكانية تفجر األو 
وقال مسلم لصحيفة "فلسطين"، إن شعبنا الفلسطيني فيه من العنفوان الوطني ما ال يستطيع على إثره 
الصمت كثيًرا والقبول باعتداءات االحتالل وانتهاكاته بحق المسجد األقصى، مشدًدا على أن مسيرة 

واسعة ولم يستطع أحد وقف مدادها. وأضاف: "اشتعال نار الشعب الفلسطيني النضالية كبيرة و 
خمادها"، مضيًفا أن دول العالم كله وليس فق  دولة  المسجد األقصى لن يستطع أحد طمسها وا 

 االحتالل )إسرائيل( سيكتوون بهذه النار في حال اشتعلت فعلًيا في قادم األيام.
عه من الدفاع عن عقيدته ومقدساته، مشدًدا وأكد مسلم أن اإلنسان الفلسطيني ال يستطيع أحد من

على أن من يريد وقف أي اشتعال للنار عليه أن يوقف االحتالل عن اعتداءاته ويرفع يد االحتالل 
 عن األقصى.

ونبه متسائاًل: "ماذا لالحتالل في األقصى ليكون حارًسا عليه؟ فهذا مكان للمسلمين وال شأن لليهود 
يًفا: "األقصى وبواباته وساحاته للعرب والمسلمين، فكيف لالحتالل فيه من قريب أو بعيد"، مض

 حفاظه على أمنه".ادعاء 
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وتابع: "ال يجوز للعرب أن يسمحوا لالحتالل أن يحرس األقصى ويفرض بوابات إلكترونية على 
مداخله وبواباته"، مبينا أن االعتداء على األقصى هو اعتداء على كل مسلم ومسيحي وكل حر 

 شريف.
ودعا مسلم العرب والمسلمين إلى نصرة األقصى بعيدا عن لغة االستنكار واإلدانة، والتي "ال أهمية 
لها من أي مصدر كانت"، وتجنب نعت المقاومة باإلرهاب، ألن الشعب الفلسطيني ال يعير أيًضا 

 ذلك أي اهتمام.
 22/7/2017فلسطين أون الين، 

 
 لقدسيعتدي على ُمصٍل في ا« إسرائيلي»جندي  .35

على مصٍل، « إسرائيلي»نشر فيديو عبر موقع التواصل االجتماعي، يظهر اعتداء جندي : وكاالت
 وهو يؤدي صالته قرب أحد الشوارع المحيطة بالمسجد األقصى.

 يشار إلى أن المصلين يؤدون صالتهم في شوارع القدس، رفضًا منهم دخول المسجد األقصى عبر 
 تها قوات االحتالل على أبواب المسجد منذ األحد الماضي.البوابات اإللكترونية التي وضع

 23/7/2017، الخليج، الشارقة
 
 لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل تدعو إلى أوسع حراٍك شعبيٍّ دعًما للقدس واألقصى  .36

في  48حّملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي : وكالة سما -القدس المحتلة 
اجتماعها أمس في الناصرة، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن سفك الدماء في القدس. وطالبت هذه 

، بإزالة البوابات إسرائيلاللجنة التي تعد المرجعية ألكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في 
 عدم شرعية وجود قوات االحتالل على مداخل األقصى. اإللكترونية، مؤكدة

لى النفير اليومي إلى القدس، وتسيير  ودعت كل األحزاب والفعاليات الشعبية إلى موقف واحد، وا 
الشروع في تنظيم حملة مساعدات  أعلنتأكبر عدد من الحافالت إلى األقصى الجمعة المقبل. كما 

طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس الذي يستقبل مئات الجرحى والمصابين في 
 .المواجهات مع قوات االحتالل

 23/7/2017، ، لندنالحياا
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 المستوطنون يعربدون بالضفة .37
م بالحجارة على الطرقات قام عشرات المستوطنين باالعتداء على المواطنين ورشق مركباته: رام هللا

 هللا.مستوطن ببناء بؤرة استيطانية جديدة قرب رام  400في الخليل وقلقيلية ورام هللا، فيما شرع نحو 
وانطلق عشرات المستوطنين الليلة، في مسيرات على الطرق االلتفافية في محافظة الخليل، ورشقوا 

 مركبات المواطنين بالحجارة.
إن مستوطنين مدججين بالسالح شاركوا بمسيرات انطلقت على  عيان، وقالت مصادر محلية وشهود

الطرق االلتفافية بمنطقة بيت عينون شرق الخليل، وقرب بلدة السموع جنوبا، رددوا خاللها الشعارات 
العنصرية المطالبة بترحيل الفلسطينيين، وهتفوا "الموت للعرب" ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، 

 الق الطرق أمام المواطنين.ما تسبب بإغ
وذكر مواطنون من قرية جيت شرق قلقيلية، أن مجموعات من المستوطنين على طريق قلقيلية 

وأشاروا إلى أن المستوطنين يهاجمون  نابلس، يقوم أفرادها بإلقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم.
نون من مستوطنة "بيت ايل"، ورشق مستوط المركبات قرب مستوطنة "قدوميم"، وقرب بلدة جيت.

 الليلة، سيارات المواطنين بالحجارة.
الرسمية، إن هجمات المستوطنين تركزت في أكثر من مكان على امتداد حدود  األنباءوقالت وكالة 

"، وعلى طريق رام هللا الجلزون، ما DCOالمستوطنة مع الشوارع المحيطة خاصة بالقرب من حاجز "
 ركبات.تسبب بتضرر عدد من الم

بؤرة استيطانية جديدة قرب  بإقامةمستوطن شرعوا  400 أنوذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية 
 .توطنة حلميش القريبة من رام هللامس

 23/7/2017، القدس ،القدس
 
 فلسطينيو الداخل يتظاهرون نصرا لألقصى في الناصرا .38

في مدينة الناصرة، مساء اليوم تظاهر العشرات من فلسطينيي الداخل : الناصرة بب ناهد درباس
السبت، عند دوار الشهداء نصرة للقدس واألقصى ورفضًا إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي، ونصب 

 البوابات اإللكترونية قبالة ساحات الحرم القدسي الشريف.
وجاءت التظاهرة بدعوة من الحراك في الناصرة تحت شعارات "الرحمة للشهداء، و"الشفاء للجرحى" 

  "الحرية للمعتقلين" و"ننتصر لقدسنا".و
كما خرجت عشرات الوقفات االحتجاجية األخرى في الداخل الفلسطيني في البلدات العربية استجابة 

 لدعوة لجنة المتابعة العليا لفلسطين نصرة للقدس واألقصى.
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فلسطيني ورفعت الشعارات المنددة بإجراءات االحتالل بالقدس واألقصى وجرائمه ضده الشعب ال
صابة المئات  وقمعه مسيرات جمعة الغضب، والتي أسفرت عن استشهاد ثالثة شبان من القدس وا 

 من الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية المحتلتين.
وفي السياق، قال رئيس حزب الوفاء واإلصالح، الشيخ حسام أبو ليل، على هامش مشاركته في 

مدينة الناصرة الموحدة ب مسلمين ومسيحيين ب كشعب واحد  الوقفة في الناصرة: "نحن نقف اليوم في
موحد ضد اإلجراءات الصهيونية بحق المسجد األقصى والمقدسات وسفك الدماء، ولنقول لشعبنا 
جراءاته كلها باطلة  وللعالم، إن وجود إسرائيليين في األقصى هو وجود احتاللي ووجود غير شرعي وا 

 ت".نرفضها ولن نمر تحت هذه البوابا
ومن جهته، أكد الناش  السياسي من الناصرة، زاهر بولس، أنه "بعد الحدث األساسي في األقصى 
وعملية المقاومة التي قتلت شرطيي احتالل، حاولت إسرائيل تغيير الوضع القائم الموجود من خالل 

العالم الحر.  نصب بوابات إلكترونية، األمر الذي أثار أهل البالد والعالم العربي واإلسالمي وحتى
 فالجميع يتحرك حتى ال يمر وال يتم أي تغيير".

 22/7/2017، ، لندنالعربي الجديد
 
 لوقف التصعيد في القدس« وزاري طارئ »اتصاالت أردنية لا .39

قالت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة إن اتصاالت عربية يقودها األردن تجري حاليًا لعقد : وام
اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لوقف التصعيد 

 مسجد األقصى أمام المصلين. في القدس وفتح ال« اإلسرائيلي»
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري 
وزير الخارجية المصري تلقى اتصااًل، أمس، من أيمن الصفدي وزير الخارجية األردني تناول 

ءات الخطيرة على األوضاع األمنية المتردية في القدس ومحي  المسجد األقصى واالعتدا
 الفلسطينيين من جانب قوات االحتالل. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الجانبين تناوال خالل االتصال الخطوات واإلجراءات 
التي يمكن اتخاذها في اإلطار العربي لمواجهة األزمة الحالية. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في 

سلسلة اتصاالت هاتفية بعدد من نظرائه في الدول العربية وأحمد القاهرة إن الصفدي بحث خالل 
أبوالغي  األمين العام للجامعة سبل عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع 

 المتدهور في القدس.
 23/7/2017، الخليج، الشارقة
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 فعاليات اقتصادية تدين الممارسات اإلسرائيلية بحق األقصى :عّمان .41

 اإلسرائيليدانت فاعليات اقتصادية، الممارسات واإلجراءات التي اتخذتها سلطات االحتالل : عمان
 الصالة. ألداءللسيطرة على المسجد األقصى والتحكم بدخول المصلين إليه 

األخيرة في  اإلسرائيلية لإلجراءاتوأكد العين زياد الحمصي، استنكار القطاع الصناعي األردني 
على المصلين، والتي تتنافى مع  حرمته واالعتداءي وجه المصلين واستباحة المسجد وا غالقه ف

 المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحرمة األماكن المقدسة.
وعّبر الحمصي عن اعتزاز القطاع الصناعي بجاللة الملك عبدهللا الثاني ودفاعه عن المقدسات 

طار الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، والمسيحية في القدس الشريف، وذلك في ا اإلسالمية
مثمنا الجهود التي قامت بها الحكومة ومجلس النواب في فضح ممارسات االحتالل بحق الشعب 

 الفلسطيني.
 وانتهاكاتها المتكررة بحق الشعب  اإلسرائيلية"الممارسات  إنالجمعية عمر ابو شاح  وقال رئيس

 يعتبر تحديا سافرا وتأجيجا لمشاعر المسلمين". قصىاألالمسجد  وا غالقالفلسطيني والمقدسات 
 23/7/2017، الغد، عّمان

 
 مفتي شمال لبنان: مسؤولية حماية األقصى تقع على عاتق جميع المسلمين .41

أكد مفتي شمال لبنان الشيخ مالك الشعار أن المسجد األقصى بما يمثل من قيم إنسانية : بيروت
ن مسؤولية حمايته والدفاع عنه تقع على عاتق ودينية وتاريخية هو ثالث  أقدس مقدسات المسلمين، وا 

جميع المسلمين في الكرة األرضية، ال على المقدسيين وأهلنا في فلسطين وحدهم، فهو وما حوله 
 وقف إسالمي مبارك تملك ثراه الطاهر األمة اإلسالمية المحمدية إلى قيام الساعة.

 الوزراء في مدينة طرابلس اليوم السبت، بحضور حشد من جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده
 ممثلي الهيئات والفاعليات المحلية وعلماء ورجال دين.و 

اإلجرامية ضد  اإلسرائيليةوقال: "نجتمع في هذه القاعة لنعبر عن بالغ غضبنا تجاه الممارسات 
لى االحتالل أن مسجدنا األقصى وقدسنا الشريف، نعم أقول مرة أخرى ألنه وبكل أسف هان ع

يعتدي على مقدساتنا مرة بعد أخرى، وهو يعلم حال الضعف والهوان التي سهلت علينا، فما عدنا 
صدار البيانات الصحفية التي ال تعيد حقا وال ترفع ظلما في ظل  نملك إال الشجب واالستنكار، وا 

م كل عمليات التجميل انقسام عربٍي يزداد يوما بعد يوم، وصمت دولي ال يمكن أن يكون بريئا رغ
 التي يحاول أن يتغطى بها."
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 أو األقصىهدم المسجد  أوتقسيم  األخيرة إجراءاتهاتهدف من وراء  إسرائيل أنواعتبر الشعار 
هيكلهم المزعوم، داعيًا ألن تكون خطوات التضامن أكثر من مجرد الشجب واالستنكار  إلىتحويله 

صدار البيانات.  وا 
ية العرب أعظم وأخطر، "من هنا أشد على أيدي القادة العرب أن ينسوا مسؤول أنواكد الشعار 

والدفاع عن القدس، ولدينا ما لدينا  األقصىخالفاتهم وأن يتوحدوا أو أن يتفقوا على األقل على نصرة 
لو فعل بعضها لقدم الكثير  األسلحةمن سالح النف  وسالح السياحة وسالح االقتصاد، هذه 

 ين."لألقصى وألهل فلسط
وشدد على أن المصالحة الفلسطينية كالمصالحة العربية هي البوابة الواجب عبورها لنتمكن من 

 مجابهة مخططات االحتالل بثبات وندية.
 22/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري يوقف اإلجراءات اإلسرائيلية في "األقصى" أردوغان .42

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى : إسطنبول / خليل إبراهيم
التحرك الفوري لوقف القيود اإلسرائيلية على حرية العبادة في المسجد األقصى، فيما أدان إصرار تل 

 ب على مواصلة تلك اإلجراءات.أبي
جاء ذلك في بيان أصدره أردوغان اليوم السبت على خلفية القيود التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية 

 على المصلين لدخول المسجد األقصى، ومنعها ألداء الصالة فيه.
سجد األقصى لب وشدد الرئيس التركي أنه "ال يمكن القبول بالخطوات اإلسرائيلية المتعلقة بإغالق الم

يوليو )تموز( الجاري )الجمعة قبل الماضية( بذريعة حادثة مؤسفة لم نؤيدها  14أيام متواصلة منذ  3
وأضاف "كما أنه ال يمكن القبول بوضع قيود  ".1967وقعت في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 

 ص اإللكترونية".جديدة على المسلمين في مداخل المسجد األقصى، بما في ذلك بوابات الفح
وتابع "بصفتي الرئيس الدوري لقمة منظمة التعاون اإلسالمي، أدين إصرار إسرائيل على مواقفها رغم 
كل التحذيرات، وعدم إقامة صالة الجمعة أمس في الحرم الشريف، واستخدام قواتها العنف المفرم 

 ضد إخواننا الذين تجمعوا ألداء الصالة".
فلسطينيين قتلوا أمس الجمعة خالل مواجهات مع قوات األمن  3 ودعا أردوغان بالرحمة لب

 اإلسرائيلية، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا رفضه كافة أشكال العنف.



 
 
 
 

 

 31 ص             4353 العدد:             7/23/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

ولفت أردوغان إلى أن المسجد األقصى أولى القبلتين بالنسبة إلى المسلمين، وأحد أقدس مساجدهم 
بعد هجوم على المسجد األقصى،  1969عام وأردف "منظمة التعاون اإلسالمي أسست  الثالثة.

 واليوم بروح الوحدة والتضامن نفسها يقف العالم اإلسالمي أجمع إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين".
وأكد الرئيس التركي مواصلة بالده دعم مساعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل األردني 

 ي هذا اإلطار.الملك عبد الثاني، ومؤسسة القدس اإلسالمية ف
 22/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 للفلسطينيين« اإلسرائيلي»أبو الغيط: يستنكر القمع  .43

، أمس، استخدام قوات االحتالل استنكر األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغي  القاهرة:
للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين العزل من أبناء مدينة القدس المحتلة، خاصة « اإلسرائيلية»

صابة  في المناطق المجاورة للمسجد األقصى الشريف، األمر الذي أدى إلى استشهاد عدد منهم وا 
 العشرات.

سمي باسم األمين العام، بأن أبو الغي ، يرى وصرح الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الر 
أن التوتر الحالي يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في الموقف بشكل عام، في ظل تزايد الغضب 

زاء اإلجراءات التي بدأت السلطات  « اإلسرائيلية»الفلسطيني والعربي واإلسالمي جراء هذا العنف، وا 
 في اتخاذها.

بالوقف الفوري لكافة « اإلسرائيلية»أن األمين العام جدد مطالبته للسلطات وأضاف المتحدث الرسمي 
األعمال واإلجراءات التي تفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في الموقف، مع مطالبته في ذات 
الوقت كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، لدفع االحتالل لوقف 

ك واحترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضعية مدينة القدس، وكذا قواعد القانون الدولي هذا المسل
لة.  ذات الصّ 

 23/7/2017، الخليج، الشارقة
 
 الجزائر تدين االنتهاكات والتجاوزات الخطيرا لالحتالل في حق الفلسطينيين .44

دانت الجزائر، اليوم السبت، ما وصفته ببب" االنتهاكات والتجاوزات الخطيرة" لقوات االحتالل  :الجزائر
في محي  المسجد األقصى، داعية المجتمع الدولي لب" التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب 

 الفلسطيني".
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لوكالة األنباء الجزائرية وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، 
الرسمية "إن االنتهاكات والتجاوزات الخطيرة من عمليات قتل واعتقال ضد المصلين الفلسطينيين في 
محي  المسجد األقصى المبارك، المرتكبة من قبل قوات االحتالل في حق الفلسطينيين وحرمانهم من 

 ها ونشجبها بأشد العبارات".حرية ممارسة الشعائر الدينية، جرائم إرهابية شنعاء ندين
وأضاف " أمام تواصل هذه التصعيدات والممارسات الممنهجة التي تسعى إلى تهويد المقدسات 
اإلسالمية، فإننا ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 

عرض لها يوميا الشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه األعمال اإلجرامية المتصاعدة التي يت
 األعزل في األراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب بن علي الشريف عن " تضامن الجزائر الكامل مع دولة فلسطين الشقيقة قيادة وشعبا" مجددا 
" موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة السترجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها 

 امة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".حقه في إق
وكانت عدة مدن جزائرية شهدت أمس الجمعة، تظاهرات تضامنية مع المصلين في المسجد 

 األقصى.
 22/7/2017، القدس، القدس

 
 تونس تدعو لتدخل دولي "عاجل" لوقف الممارسات اإلسرائيلية "االستفزازية" بالقدس .45

س بشدة "التصعيد الخطير" الذي تنتهجه إسرائيل في مدينة القدس، أدانت تون: تونس / يسرى وّناس
 داعية المجتمع الدولي إلى "التدّخل العاجل" لوقف هذه السياسية "االستفزازية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الّتونسي خميس الجهيناوي، السبت، من نظيره 
المستجدات في القدس الشريف، حسب بيان لوزارة الخارجية األردني أيمن الّصفدي، وتناول  خر 

 التونسية.
وحسب بيان الخارجية التونسية، عبر الجهيناوي، عن "إدانة تونس الّشديدة لهذا الّتصعيد الخطير 

 الذي ُيعتبر انتهاكا للمواثيق الّدولّية".
على ُحقوق الّشعب الفلسطيني  وتابع الوزير أن "ما ُتقدم عليه سلطات االحتالل يعد اعتداًء صارًخا

معاًنا في سياستها االستفزازّية إزاء األشّقاء الفلسطينّيين وُسلطتهم  في ُممارسة شعائره الّدينّية وا 
 الوطنّية".

وجّددت تونس، وفق البيان، التأكيد على "تضامنها مع الّشعب الفلسطيني الّشقيق ودعمها لُحقوقه 
 إقامة دولته الُمستقّلة وعاصمتها الُقدس الّشريف". الوطنّية المشروعة وفي ُمقّدمتها
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ودعت تونس، "المجموعة الّدولّية )المجتمع الدولي( إلى التدّخل العاجل من أجل وقف هذه 
الُممارسات، والعمل على استئناف مفاوضات السالم في الشرق األوس  في أقرب الجال بهدف 

 نية وفقا لقرارات الّشرعّية الّدولّية".الّتوّصل إلى حّل عادل وشامل للقضية الفلسطي
وخرج مئات التونسيين في العاصمة تونس، أمس، بعد صالة الجمعة في مسيرة غضب نصرة 

 ت إلكترونية لمرور المصلين منها.لألقصى وتنديدا بإغالقه وفرض بوابا
 22/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تمارس إرهاب الدولة بحق "األقصى" منذ سنوات "إسرائيل"نائب يلدريم:  .46

نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، أدلى بتصريحه أثناء زيارته لوالية بورصة، تعقيبا 
 على أحداث القدس والمسجد األقصى.

اليوم السبت، إن  قال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو: بورصة / سنان بالجي كوجا
 "إسرائيل تواصل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة في المسجد األقصى".

جاء ذلك في تصريح صحفي لجاويش أوغلو أثناء زيارته مقر والية بورصة شمال غربي البالد، 
تعليقا على الممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى أمس الجمعة، وخالل 

 ام الماضية.األي
وشدد جاويش أوغلو على "ضرورة إعادة بلدان العالم اإلسالمي التفكير مجددا بوضع األقصى، ال 

 سيما عقب الممارسات اإلسرائيلية بحقه، ومنع صالة الجمعة فيه أمس".
وأوضح أن "األقصى مكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين، ولألسف تواصل إسرائيل منذ سنوات 

وطالب جاويش أوغلو إسرائيل بب "رفع الحصار بأسرع  لدولة فيه، ومنع الدخول إليه".ممارسة إرهاب ا
 وقت، ورفع اليد عن مقدساتنا".

 22/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 مدن تركية تنديدًا بالممارسات اإلسرائيلية بحق "األقصى" 3مظاهرات في  .47

مدن؛ تنديًدا بممارسات القوات  3احتجاجية في نّظمت جمعيات أهلية تركية، السبت، مظاهرات : أنقرة
 اإلسرائيلية في المسجد األقصى بمدينة القدس، ونصرة للفلسطينيين المرابطين.

وشارك العديد من المواطنين األتراك في مظاهرة أشرفت على تنظيمها "منصة حرية االعتقاد" في 
مناهضة لممارسات إسرائيل تجاه ورّدد المتظاهرون هتافات  منطقة "صحية" بالعاصمة أنقرة.

 المقدسات اإلسالمية في فلسطين، وخاصة المسجد األقصى.
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 وفي مدينة صقاريا )شمال غرب(، خرج المواطنون في مظاهرة نظمتها "منصة العدل والحريات".
وعّبر المتظاهرون، عن احتجاجهم على االنتهاكات والتجاوزات اإلسرائيلية بحق "أولى القبلتين وثالث 

 الحرمين الشريفين".
وفي مدينة أقسراي )وس (، نظمت منصة "منظمات المجتمع المدني"، وقفة أمام المسجد الكبير في 

ورفع المتظاهرون الفتات  المدينة؛ احتجاجًا على الممارسات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى.
 تطالب بب"وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي" وبب"الحرية لفلسطين".

 22/7/2017 ،لألنباء ألناضولاوكالة 
 
 "إسرائيل"أولويات لضربات ثالث تقرير سوري معارض يتحدث عن  .48

مرة،  26بيروت: كشف تقرير لمركز أبحاث سوري أن إسرائيل ضربت مواقع في سوريا أكثر من 
 .2015الفتًا إلى تراجع عددها بعد تدخل روسيا في نهاية 

في  36ضربة  26السوري المعارض، بب« مركز جسور»لبوقدر الضربات المعلن عنها، بحسب تقرير 
المائة منها في الجوالن المحتل إضافة إلى دمشق وريف دمشق والقنيطرة وريف حمص، مع العلم أن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن الشهر الماضي بأن إسرائيل قامت خالل السنوات 

 ا.الماضية بعشرات الغارات على سوري
أنه ومن خالل استعراض الضربات والتصريحات اإلسرائيلية المحدودة عنها، يمكن « جسور»ويرى 

الوصول إلى ثالثة أهداف استراتيجية للضربات المتتالية خالل السنوات الخمس الماضية، وهي 
ة جميعًا تتعلق بالحفا  على مصالحها بعيدًا عن التدخل في موازين الحرب السورية أو ترجيح كف

بعض أطرافها على البعض الخر. وهذه األهداف هي ثالثة، الترسانة الكيماوية، بحيث تسعى 
إسرائيل الستغالل الظروف الحالية للنظام السوري لتدمير الترسانة الكيماوية الموجودة لدى النظام، 

أو « داعش» أو تنظيم« حزب هللا»ولمنع انتقال تكنولوجياتها أو مكوناتها إلى يد فاعلين  خرين كب
 المعارضة السورية.

وكان موقع جمرايا، الذي يضم مركز البحوث العلمية المتخصص في األسلحة الكيماوية والبيولوجية، 
. وهو أول هجوم إسرائيلي على سوريا منذ تدمير المفاعل 2013أول موقع تم استهدافه في عام 

اروخية، التي تشكل هدفًا مهمًا للجيش . والترسانة الص2007النووي قيد البناء في دير الزور عام 
، سواء كانت في يد النظام «إسرائيل»اإلسرائيلي، وهي ثاني أخطر ترسانة عسكرية في سوريا على 

 أم المعارضة أم أي قوة فاعلة في المنطقة المجاورة لها.
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رها عنها أو والهدف الثالث هو، التنظيمات والميليشيات اإلرهابية التي تسعى إسرائيل إلى إبعاد خط
إلحاق الضرر بها سواء على المدى القريب أو البعيد، بما في ذلك الميليشيات التابعة إليران، ولذا 
فقد استهدف جزء من الغارات أسلحة بعيدة المدى أثناء أو قبيل نقلها إلى لبنان، كما استهدفت 

 مجموعات وخاليا مشتركة بينها ضبام في الحرس الثوري اإليراني.
 23/7/2017، األوسط، لندنالشرق 

 
 مصر وفرنسا والسويد تدعو الجتماع طارئ لمجلس األمن حول أحداث القدس .49

دعت كل من مصر وفرنسا والسويد، السبت، إلى "اجتماع طارئ" لمجلس : القاهرة/ ربيع السكري 
 األمن الدولي، حول "أعمال العنف القدس"، حسب وكالة األنباء المصرية الرسمية.

لت الوكالة عن مصادر دبلوماسية )لم تسمها( قولها إن "االجتماع، الذي لم يتم بعد تحديد موعده ونق
من المقرر أن يبحث كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في ظل تواصل االشتباكات اليوم بين 

 الشرطة اإلسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين بالقدس الشرقية".
"، قال كارل سكو، مندوب السويد لدى مجلس األمن، إن "السويد وفرنسا وعبر صفحته بموقع "تويتر

ومصر طلبت من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم 
 النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".

 22/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 تصعيد بالقدسلوقف التدعو اللجنة الرباعية الدولية  .51

دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوس  جميع األطراف المعنية بالوضع في : الجزيرة + وكاالت
القدس المحتلة إلى ضب  النفس ألقصى حد، بينما قال دبلوماسيون إن مجلس األمن سيبحث غدا 

 االثنين الوضع في القدس، في ظل التوتر الذي تشهده المدينة.
، وهي مكونة من الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، في بيان وطالبت اللجنة

 لها بتجنب األعمال االستفزازية والعمل في سبيل خفض مستوى التوتر.
كما دعت اللجنة إسرائيل واألردن إلى العمل سويا من أجل إبقاء الوضع القائم في باحة األقصى 

لذي يتاح بموجبه للمسلمين دخول الموقع في أي وقت ويتاح لليهود دخوله بالقدس الشرقية المحتلة، ا
 في أوقات محددة من دون أن يتمكنوا من الصالة فيه.

 23/7/2017، الجزيرا نت، الدوحة
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 على الرغم من االعتراضات "إسرائيل"فريق غنائي بريطاني يقيم حفاًل في  .51
وموسيقى الروك عرض الحائ  باعتراضات  ضرب فريق )راديوهيد( البريطاني ألغاني: أبوظبي

ودعوات قطاع واسع مع المثقفين والفنانين لعدم إقامة حفل في إسرائيل في إطار المقاطعة الثقافية 
 على الكيان الصهيوني المحتل.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الحفل أقيم مساء أمس األربعاء في متنزه في تل أبيب على 
مالت والدعوات إللغائه. وقال المثقفون والفنانون المعترضون على الحفل إنه يمثل الرغم من الح

 إهانة للفلسطينيين الذين يتعرضون للقمع واالحتالل في بلدهم.
 وذكرت الصحيفة أن  الف اإلسرائيليين حضروا الحفل الذي نفذت كل تذاكره.

حفل لكن في النهاية لقد عزفنا بعض قيل الكثير عن هذا ال»وقال توم يورك نجم الفريق للجمهور 
 أغنية خالل الحفل. 27وأدى الفريق «. الموسيقى

وكان المخرج البريطاني كين لوش من أبرز المنتقدين إلقامة الحفل، وشن هجوما ضاريا على فريق 
 راديوهيد.

 23/7/2017، االتحاد، أبو ظبي
 
 كاملة عبر هدنة الجنوب السوري لم تحقق إلسرائيل ضمانات أمن الواليات المتحدا روسيا:  .52

ذكر مصدر رفيع المستوى في الخارجية الروسية، خالل حديث أدلى به إلى : رائد جبر -موسكو 
الصحيفة، أن الواليات المتحدة حاولت قدر اإلمكان ضمان أمن إسرائيل أثناء االستشارات التي 

 أجريت بين موسكو وواشنطن في شأن األوضاع السورية.
سعت واشنطن إلى منع القوات الحكومية السورية وحلفائها من إنشاء موقع »ر ذاته، ووفق المصد

أمامي لتوجيه ضربات باتجاه مرتفعات الجوالن، فضاًل عن منع وصول األسلحة من إيران إلى 
 «.سورية ولبنان عبر األراضي العراقية

الديبلوماسية الروسية،  –ية بيد أن واشنطن لم تحقق كامل أهدافها، ووفق مصدر في الدوائر العسكر 
تم االتفاق، خالل اللقاء التشاوري بين العسكريين الروس واألميركيين الذي أجري في األردن، على 

األردنية.  –كلم عن الحدود السورية  30سحب جميع المجموعات المسلحة غير السورية مسافة 
اللبناني « حزب هللا»مقاتلي العراقية وتشكيالت « الحشد الشعبي»والحديث يدور عن تشكيالت 

 واإليرانيين والمتطوعين التين من بلدان مختلفة.



 
 
 
 

 

 37 ص             4353 العدد:             7/23/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

لم تحقق أهدافها بصورة كاملة، ألن القوات المسلحة  إن واشنطنواستنادًا إلى ذلك، يمكن القول 
السورية، وهذا يكفي لنقل األسلحة  –العراقية والسورية تسيطر على جزء من الحدود العراقية 

 والذخيرة.
 23/7/2017الحياا، لندن، 

 

 ي عرفته السعودية الجبير: قطر منحت جوازها ألكبر إرهاب .53
كشببف وزيببر الخارجيببة السببعودي عببادل الجبيببر أن الدوحببة منحببت جببوازًا قطريببًا لإلرهببابي : )وكبباالت(

عبدالعزيز المقرن مكنه من دخبول أراضبي المملكبة، وتمكبن مبن تنفيبذ عبدة عمليبات إرهابيبة. وأضباف 
فتهم المملكة، حتى ارتكابه الجبير أن الدوحة قدمت تسهيالت للمقرن، أحد أخطر اإلرهابيين الذين عر 

ثالثببة جببرائم إرهابيببة فببي المملكببة قبببل مقتلببه علببى يببد أجهببزة األمببن السببعودي، مؤكببدًا تببورم قطببر فببي 
 العمليات اإلرهابية التي تعرضت لها المملكة طوال العقدين الماضيين.

   23/7/2017، الخليج، الشارقة
 
 ّمق األزمة: تكرار المواقف نفسها يعأمير قطرقرقاش ردًا على  .54

المواقبف القطريبة باتبت »تي للشبؤون الخارجيبة، إن اجدة: قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة اإلمار 
، وذلبك فبي رده علبى الخطباب المتلفبز، للشبيخ تمبيم «معروفة، وتكرارها يعّمق األزمة مع الدول األرببع

وقال الوزير قرقاش، فبي تغريبدة   ل ثاني، أمير دولة قطر، الذي بثه التلفزيون القطري أول من أمس.
مببببادرة »، إنبببه كبببان يتمنبببى أن يكبببون خطببباب الشبببيخ تمبببيم «تبببويتر»عببببر مواقبببع التواصبببل االجتمببباعي 

 «. الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة»، قائاًل إن «مراجعة ودعوة للتواصل
 23/7/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 قائمة على التعاون والمصالح المشتركةاألمريكية  -العالقات السعودية خالد بن سلمان:  .55

واشنطن: وصف األمير خالد بن سبلمان ببن عببد العزيبز سبفير خبادم الحبرمين الشبريفين لبدى أميركبا، 
الوثيببببق  األمريكيببببة بأنهببببا عالقببببات تاريخيببببة واسببببتراتيجية، تقببببوم علببببى التعبببباون  -العالقببببات السببببعودية 

والمصالح المشتركة، معبرًا في الوقت نفسه، عن حرصه على بذل كل الجهود لزيادة أواصر الصداقة 
 وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجاالت.

  23/7/2017، الشرق األوسط، لندن
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 الرئيسان التركي والفرنسي يؤكدان أهمية حل األزمة الخليجية عبر الحوار  .56
خبببالل اتصبببال هببباتفي اليبببوم، مبببع نظيبببره  بحبببث البببرئيس التركبببي رجبببب طيبببب أردوغبببان، قنبببا: -نقبببرة أ

 الفرنسي إيمانويل ماكرون األزمة الخليجية الراهنة.
وفقا لوكالة األناضول لألنباء، أن الرئيسين أكدا على أهمية حبل  وذكرت مصادر في الرئاسة التركية،

 . كما تطرق الرئيسان إلى جولة أردوغان الخليجية المرتقبة.األزمة الخليجية عبر الحوار والتفاوض
 22/7/2017، الشرق، الدوحة

 
 في المائة 51.5ارتفاع الصادرات التركية إلى قطر خالل يونيو  .57

سببجلت الصببادرات التركيبة إلببى قطببر عقببب الحصببار المفببروض : األناضببول -أردال جالكببال  - أنقبرة 
 / أيار الماضي.يو/ حزيران الماضي مقارنة بمايوونخالل ي % 51.5عليها ارتفاعا بنسبة 

وبحسبببب بيانبببات مجلبببس المصبببدرين األتبببراك، فبببإن صبببادرات تركيبببا إلبببى قطبببر خبببالل يونيبببو / حزيبببران 
مليبببون  53.5مقارنبببة بالشبببهر السبببابق عليبببه، ليبلبببغ إجمبببالي قيمتهبببا  % 51.5الماضبببي ارتفعبببت بنسببببة 

 دوالر.
ضبببروات والمنتجبببات الحيوانيبببة والميببباه صبببدارة قائمبببة الصبببادرات وتحتبببل المبببواد الغذائيبببة والفواكبببه والخ

 التركية إلى قطر.
مشببروعا بقيمببة  128وبحسببب معطيببات اتحبباد المقبباولين األتببراك، فببإن الشببركات التركيببة تولببت إنجبباز 

 .2017إلى  2000مليار دوالر في قطر، من  14.1
 22/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 تعويض المستوطنين بآالف المساكن خطة قلقيلية حاجة أمنية للمؤسسة العسكرية تقرير:  .58

تشكل خطة توسيع منطقة نفوذ قلقيلية في الضفة الغربية منفسًا حيويًا :  مال شحادة -القدس المحتلة 
الببذين يحاصببرون داخببل مسبباحة صببغيرة، بعببدما الببتهم جببدار الفصببل العنصببري لسببكانها الفلسببطينيين 

أراضببيهم، وأحببام بلببدتهم مببن ثببالث جهببات. الخطببة، وهببي حببق ألصببحاب األرض األصببليين، تحولببت 
نزاعببًا إسببرائيليًا داخليببًا نجببح اليمببين والمسببتوطنون مببن خببالل ضببغطهم علببى رئببيس الحكومببة، بنيببامين 

ه، ليتحببول فلسببطينيو قلقيليببة إلببى رهينببة للصببراعات اإلسببرائيلية ومصببالح البببت فيبب تأجيببلنتنيبباهو، فببي 
 نتانياهو وحلفائه من اليمين والمستوطنين.

 2016، وتم إيداعها فبي أيلبول )سببتمبر( 2013الحديث يجري عن خطة أعدت خريطتها الهيكلية عام 
ل، وهي إجبراءات اتخبذت للمصادقة عليها من جانب المجلس الوزاري األمني المصغر لحكومة إسرائي
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(، بينمببا تعتبببر األراضببي المطلببوب Aكببون قلقيليببة، بلببدة صببغيرة تابعببة للسببلطة الفلسببطينية )المنطقببة 
(، أي خاضببعة بالكامببل لالحببتالل اإلسببرائيلي وفقببًا التفاقببات أوسببلو الموقتببة. Cضببمها إليهببا )المنطقببة 

 وكل تصرف فيها يحتاج إلى قرار إسرائيلي.
مستقبليًا لهبذه البلبدة الفلسبطينية التبي تعباني الحصبار كبقيبة البلبدات الفلسبطينية  الخطة تضع تخطيطاً 

المحاطببة بجببدار الفصببل العنصببري. عببدد سببكانها يتجبباوز الخمسببين ألفببًا ويتوزعببون علببى نحببو عشببرة 
 الف عائلبببة والتوقعبببات تشبببير إلبببى ارتفببباع هبببذا العبببدد بسببببب التكببباثر الطبيعبببي، إضبببافة إلبببى انتقبببال 

سطينية كثيرة من البلدات المحيطة للسبكن فبي قلقيليبة، بسببب موقعهبا وبعبدها مبن التبوترات عائالت فل
والنتقالها، بعد الخطة، إلى مدينة مزدهرة تضمن حياة اجتماعية ورفاهية أكثر مبن غيرهبا مبن البلبدات 

 الفلسطينية.
دونمًا  2,679ة، أي في المئ 62دونمًا، من بينها نحو  4,428المساحة المشمولة في الخطة تصل إلى 

لإلسببكان، والبقيببة لمنبباطق عامببة، كمركببز اجتمبباعي و خببر رياضببي وغيرهمببا. وفببي مركببز الخطببة بنبباء 
 وحدة في السنة. 280عامًا، وفي شكل تدريجي، بمعدل  18 الف وحدات اإلسكان على مدار 

ي الضبفة الغربيبة. قلقيلية، المحاطة بجدار الفصل العنصري، هبي أكثبر المبدن الفلسبطينية اكتظاظبًا فب
، سُيسبببمح 48وبموجببب الخطببة التببي أشببرف علببى إعبببدادها البروفيسببور راسببم خمايسببة مببن فلسببطينيي 

للسبببلطة الفلسبببطينية بمضببباعفة حجبببم المدينبببة مبببن خبببالل توسبببيعها إلبببى أراٍض تخضبببع حاليبببًا للسبببيادة 
التبي عرضبت للخطبة في الضفة الغربية. الخريطبة « Cالمنطقة »اإلسرائيلية، في المنطقة المعروفة بب 

ألبف  80إلبى  2035تتناسب والتقديرات التي تشير إلى احتمال أن يصل عدد سكان قلقيلية حتبى عبام 
تقريببًا. ووفبق الخريطبة،  4.7نسمة تقريبًا، وسيصل عدد األفبراد فبي كبل عائلبة فبي الحبد المتوسب  إلبى 

أطلببق عليهبببا، أي  ، وفببق مبببا«مسببباكن مميببزة»فبببي المئببة مببن األرض سيخصبببص لبنبباء  12فببإن نحببو 
دونمًا لهبذه المبباني. كمبا سبيتم  577تشمل مالعب رياضية وحدائق ومباني زراعية. وسيتم تخصيص 

 350، أي إلقامبببة مبببان مؤلفبببة مبببن طبقببة واحبببدة، ونحبببو «مسببباكن أ»دونمبببًا إلقامببة  1,752تخصببيص 
 أي عمارات إسكانية.« مباٍن ج»دونمًا إلقامة 

ألف وحدة كحد أقصى لما يمكبن بنباؤه، إذا  14لخطة تشمل إقامة االطالع على الخريطة يكشف أن ا
تم استغالل المنطقة كلها للمساكن المكتظة من دون مناطق عامة بتاتًا. ويشبار فبي الخريطبة إلبى أن 

 6,187إلببى  2035أي عببدد وحببدات اإلسببكان الحقيقببي سيصببل حتببى عببام « القببدرة الحقيقيببة»مببا سببمي 
 إسكان قائمة وسيتم ترخيصها فق . وحدة فق ، من بينها ألف وحدة

، «ليكببود»و « البيببت اليهببودي»فببور الكشببف عببن تفاصببيل الخريطببة خببرج وزراء اليمببين، مببن حزبببي 
بحملة إلحباطها تحت ذريعة أن اإلدارة المدنية، ولدى إيداعها الخريطبة أمبام المجلبس البوزاري األمنبي 



 
 
 
 

 

 40 ص             4353 العدد:             7/23/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

، فقبب ، وال يشببمل «رعنة مبببان قائمببةشبب»المصببغر خببدعتهم، إذ أوضببحت أن الحببديث كببان عمببا سببّموه 
 تفاصيل ما تضمنته الخريطة من بناء وحدات جديدة تتجاوز خمسة  الف وحدة سكنية.

وطرح معارضو المخط  ادعاءاتهم بأن توسيع بلدة كقلقيلية ال يعود بالمصلحة األمنية على إسرائيل، 
البببذي يشبببكل شبببريانًا حيويبببًا يبببرب  « 6»حيبببث تعتببببر البلبببدة الفلسبببطينية األقبببرب ألكببببر شبببوارع إسبببرائيل 

الشببمال بببالمركز والجنببوب. فقلقيليببة تبعببد مسببافة مرمببى حجببر مببن مدينببة كفببار سببابا، وغيببر بعيببدة مببن 
مدينبة كوخباف يببائير. وقبد طبرح هببؤالء التخبوف ببأن توسببيع قلقيليبة وجعلهبا محفببزًا لزيبادة عبدد السببكان 

اإلرهبباب الفلسببطيني إلببى داخببل »إلسببرائيليون إلببى ثمببانين ألفببًا سيسبباهم، فقبب ، فببي تقريببب مببا سببّماه ا
 «.إسرائيل

 العصي والجزر
« ليكببود»و « البيببت اليهببودي»وزيبر الببدفاع اإلسببرائيلي أفيغببدور ليبرمبان، دخببل فببي مواجهببة مبع وزراء 

وغيببرهم مببن الرافضببين الخطببة. فبالنسبببة إليببه خطببة قلقيليببة واحببدة مببن المشبباريع التببي تفبباخر بهببا عنببد 
والجزر تجاه الفلسطينيين والقائمة في األساس كعقاب للبلدات الفلسطينية التي، عرضه خطة العصي 

وفق ليبرمان، يخرج منها منفبذو عمليبات مقاببل مكافبأة البلبدات الفلسبطينية التبي لبم يخبرج منهبا منفبذو 
عمليببات ببنبباء مشبباريع عمرانيببة. ووضببع ليبرمببان ثالثببة مبببادئ لخطتببه هببذه وهببي: العصببي والجببزر، 

مببع الجمهببور الفلسببطيني والمبببدأ الثالببث هببو بنبباء قائمببة لكببل مببن يعببدون مقببربين مببن السببلطة  التحبباور
وقامبببت األجهبببزة األمنيبببة بتقسبببيم الضبببفة إلبببى جبببزءين: الجبببزء الرئيسبببي، تبببم «. حمببباس»الفلسبببطينية أو 

ذ تحديده باللون األخضر على الخريطة، ويشمل القرى والمدن التي لبم ينطلبق منهبا الفلسبطينيون لتنفيب
عمليبببات. أمبببا الجبببزء األصبببغر، وهبببو موجبببود فبببي منطقبببة الخليبببل جنبببوب الضبببفة، فبببتم تحديبببده بببباللون 

 األحمر واألصفر، وقلقيلية منه.
المسببتوطنون ومعهببم وزراء ونببواب مببن اليمببين رفضببوا هببذه الخطببة، كمببا رفضببوا قائمببة تصبباريح البنبباء 

دي اليمين والمستوطنين وافق بداية على نتانياهو الذي بات أداة في أي«. Cالمنطقة »للفلسطينيين في 
الخطبة لكنبه سببرعان مبا تراجببع، ببل ورم نفسببه لبدى ادعائبه بأنببه ال يبذكر مببا عبرض منهببا أمامبه. هببذا 
الموقببف أحببدث انقسببامًا بببين نتانيبباهو ووزراء اليمببين الرافضببين الخطببة، مببن جهببة، وبببين قائببد أركببان 

 عسكريين  خرين، من جهة أخرى.الجيش، غادي  يزنكوم والوزير ليبرمان ومسؤولين 
بالنسبببة إلببى سببكان قلقيليببة مببا سيحصببلون عليببه فببي الخطببة هببو مشببروع يسببتحقونه، لببيس فقبب  سببكان 
البلدة بل كل البلدات الفلسطينية، وما تقدمه إسرائيل من مشاريع سواء لقلقيلية أم لغيرها ليس مّنة مبن 

اء والتطبور وضبمان حقبوقهم واحتياجباتهم، علبى إسرائيل أو من وزير دفاعها، ليبرمان، فمن حقهم البن
 أرضهم وفي وطنهم.
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ليبرمببان يخببوض معركببة الببدفاع عببن الخطببة، بمببا ال يتناسببب ونهببج سياسببته تجبباه الفلسببطينيين. فهببو 
وفبي «. اإلرهباب الفلسبطيني»يدعي أن الهبدف األساسبي منهبا هبو حبّض السبكان علبى تبرك مبا سبّماه 

تغيير نظرة الفلسطينيين إلى إسرائيل وسياستها االحتاللية، علمبًا أن رأيه، فإن خطة قلقيلية تساهم في 
، شبهدت تنفيبذ عمليبات مبن جانبب شبببان «العصبي والجبزر»األشبهر األخيبرة التبي أعقببت طبرح خطبة 

مببن قلقيليببة ضببد أهببداف إسببرائيلية، وهببو مببا يؤكببد أن الخطببة تحمببل فببي طياتهببا أهببدافًا سياسببية أيضببًا. 
سياسببة الببرئيس األميركببي دونالببد ترامببب الببذي يريببد دفببع مببا يسببمى بالسببالم وينسببجم هببذا الموقببف مببع 

 االقتصادي.
نتانيبباهو الببذي طلببب تأجيببل البحببث فببي المشببروع، إلببى حببين عودتببه مببن بودابسببت، قببد ال يجببد مكانببًا 

الملفات التي تنتظره، بدءًا من األوضاع المتوترة في القدس وحتبى ملفبات « زحمة»لبحث القضية في 
والغواصببات بينهببا فببي شببكل خبباص. لكببن اليمببين سيواصببل كببل جهببوده إلحبببام هببذا المشببروع.  فسبباده،

 وفي المقابل ليبرمان وقيادة الجيش سيواصالن جهودهما لضمان المصادقة على الخطة.
التطورات التي شهدتها خطة قلقيلية قبل توجه نتانياهو إلى بودابست، واالنقسام الداخلي، يشيران إلبى 

حكومة بات أكثر من أي وقت مضى خاضعًا لرغببات اليمبين والمسبتوطنين وفقبد السبيطرة أن رئيس ال
 على تحديد اتجاه بوصلة سياسة حكومته.

 ازدهار المستوطنات
ادعبباءات كثيببرة ومتناقضببة رافقببت مناقشببة خطببة توسببيع قلقيليببة، كمببا رافقببت مخططببات لبنبباء وحببدات 

أمببام مشبباريع االسببتيطان فببي الضببفة والقببدس،  ، وهببي متواضببعة جببداً «Cالمنطقببة »للفلسببطينيين فببي 
وُيتوقببع معارضببتها وعببدم خروجهببا إلببى حيببز التنفيببذ. ففببي مقابببل هببذا الببرفض، اتسببعت مشبباريع البنبباء 
االستيطاني، وكان  خرها بناء حي فبي القبدس، أعلبن عنبه الخمبيس الفائبت، فبي ذروة تبوتر األوضباع 

نية، شببمال شببرقي القببدس وسيسبباهم فببي اتسبباع وحببدة اسببتيطا 1,100فببي القببدس. هببذا المخطبب  يضببم 
غيببباع »حببدود البنبباء فببي المدينببة باتجبباه الشببرق وفببي رببب  الحببي االسببتيطاني نفيببه يعقببوب بمسببتوطنة 

شببرق جببدار الفصببل العنصببري، وفببي المقابببل سيفصببل بببين التجمعببات السببكانية الفلسببطينية، « بنيببامين
 الجنوبية لمدينة رام هللا. ويمنع التواصل بين أحياء القدس الشرقية والمشارف

وعلى رغم عدم وجود أي ضائقة سبكنية لليهبود فبي القبدس، إال أن المشباريع متواصبلة وببوتيرة عاليبة، 
وقد أكد وزير اإلسكان يو ب غالن  أن سياسة وزارته تقضبي بالشبروع فبي البنباء االسبتيطاني فبي كبل 

أمنيبببة خاصببة للتواصبببل اإلسببرائيلي مبببن  فبببي القببدس الكببببرى، أهميببة»مكببان بالمدينببة المقدسبببة، وقببال: 
غببوش عتصببيون فببي الجنببوب، وحتببى عطببروت فببي الشببمال، ومببن معاليببه أدومببيم فببي الشببرق وحتببى 
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، وأوضبح أن السياسبة اإلسبرائيلية تهبدف إلبى تعزيبز مكانبة القبدس وضبمان «غفعات زئيف في الغبرب
 أكثرية يهودية مطلقة فيها.

فبي المئبة، فبي عبدد وحبدات  71.4، فقد طبرأ ارتفباع بنسببة وبموجب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية
اإلسكان التي بدأت إسرائيل بناءها في المستوطنات، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضبي. ووفبق 

وحببدة إسببكان فببي  2,758، بنبباء 2017و ذار )مببارس(  2016المعطيببات، فقببد بببدأ بببين نيسببان )أبريببل( 
 .2016و ذار  2015ان بين نيس 1,619الضفة، مقابل 

 839وحببدة إسببكان فببي الضببفة الغربيببة، إضببافة إلببى  344ومنببذ بدايببة هببذه السببنة، بببدأت إسببرائيل بنبباء 
وحببدة بببدأت  478، و2016وحببدة بنيببت بببين تشببرين األول )أكتببوبر( وكببانون األول )ديسببمبر( مببن عببام 

ن نيسبببان وحزيبببران )يونيبببو( وحبببدة ببببدأت بناءهبببا ببببي 1,097، و2016ببنائهببا ببببين تمبببوز )يوليبببو( وأيلبببول 
2016. 

وحببدات فببي الضببفة. وكببل هببذا لببم يكببف المسببتوطنين  403وتببم منببذ بدايببة العببام الحببالي اسببتكمال بنبباء 
، علببى حببد «نببدرة تببراخيص البنبباء التببي تببتم المصببادقة عليهببا فببي المسببتوطنات»الببذين يحتجببون علببى 

 114مع نتانيباهو وطالببه بتسبويق  تعبير رئيس المجلس المحلي في بيت إيل، شاي ألون الذي اجتمع
 وحدة إسكان والشروع ببنائها فورًا، وكذلك دفع خرائ  بناء أخرى في المقابل.

هببذه السياسببة التببي تمارسببها إسببرائيل تجبباه الفلسببطينيين، فببي مقابببل مببا تقدمببه للمسببتوطنات، تشببير فببي 
المحيطببة بببه، مبباض فببي شببكل ال يقبببل التأويببل إلببى أن نتانيبباهو الببذي تقببض مضبباجعه ملفببات الرشببى 

، خشبببية أن يتراجبببع «ليكبببود»سياسبببة إرضببباء المسبببتوطنين، البببذين بببباتوا يسبببيطرون علبببى مركبببز حزببببه 
دعمهم له في مقابل التوقعات بالتفاف واسع حول الشخصية التي قد تشكل منافسة حقيقية معبه، أببي 

مبن شبأنه أن يهبدد  غباي، والتي تشير تقديرات إلى إمكان نجاحه في تشبكيل معسبكر صبهيوني واسبع
 مكانة نتانياهو وكرسي رئاسته.

 23/7/2017، لحياا، لندنا
 
 دحالن: هل تمهد لصفقة القرن؟ -تفاهمات غزا ومصر  .59

 أحمد عبد الهادي
بال سابق إنذار، ومن دون مقدمات ُتدلل على حدوث تحوالت ممكنة أو متوقعة؛ شبهدت العالقبة ببين 
القاهرة وحركة حماس تقاربا حذرًا، كبان معلمبه األببرز توجبه وفبد مبن حركبة حمباس إلبى القباهرة بقيبادة 

سبببؤولها الجديبببد فبببي قطببباع غبببزة، يحيبببى السبببنوار، ومبببدير األجهبببزة األمنيبببة توفيبببق أببببو نعبببيم وروحبببي م
مشببتهى القيببادي فببي كتائببب القسببام واألسببير المحببرر، وكببان ملفتببا أن أعضبباء الوفببد هببم مببن القيببادات 
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رة األمنيبة والعسببكرية واألسببرى المحببررين فببي حركببة حمبباس، األمبر الببذي أضببفى بعببدا أمنيببا علببى الزيببا
أكثببر منببه بعببدا سياسببيا، وبببات الوصببف األقببرب للزيببارة أقببل مببن تحببالف وأكبببر مببن تفبباهم. خاصببة أن 
القبباهرة طلبببت هببذه األسببماء تحديببدا، وربمببا بنبباء علببى توصببية مببن النائببب المفصببول مببن حركببة "فببتح" 

قباهرة لبم محمد دحالن المقيم والمدعوم مبن إمبارة أببوظبي، األمبر البذي تؤشبر دالالتبه أن مبا شبهدته ال
يكببن تقاربببا فقبب  بببين غببزة والقبباهرة، بببل قببد يببتمخض األمببر عببن تفاهمببات إقليميببة، وربمببا والدة مشببروع 

 سياسي شامل يتجاوز مصر وغزة ودحالن. 
لم تقتصر إحداثيات التقارب بين حماس والقاهرة على القفزة التي أفضت إلى زيارة الوفد إلى القاهرة،  

وتفاهمات بين وفد حركة حماس ومقربين من دحالن، وبالتبالي لبم يكبن ولكنها امتدت لتحتوي لقاءات 
حمبباس أيضببًا،  -غببزة فقبب ، لكنببه امتببد ليصببل إلببى دحببالن -عنصببر المفاجببأة مقتصببرا علببى القبباهرة 

والمفارقبببة أن التقبببارب يحبببدث وسببب  بيئبببة إقليميبببة تشبببهد تحبببوالت غيبببر مسببببوقة تمثلبببت أواًل فبببي القمبببة 
لببرئيس دونالببد ترامببب لحركببة حمبباس باإلرهابيببة، لكنببه وصببف علببى مببا الخليجيببة األميركيببة ووصببفت ا

يببببدو لبببم يمنبببع مصبببر واإلمبببارات ودحبببالن مبببن التفببباهم مبببع حمببباس والتقبببرب منهبببا، وثانيبببا فبببي حالبببة 
اصطفاف خليجي غير مسبوق وغير مفهوم يستهدف حصار دولبة قطبر، ويعيبد إلبى األذهبان الحبرب 

رن الماضببببي، لكببببن هببببذه المببببرة مكوناتببببه مصببببر والسببببعودية الكويتيببببة مطلببببع تسببببعينيات القبببب -العراقيببببة
 واإلمارات والبحرين ضد دولة قطر. 

ن كان واحدا من البنود  لم ُتفهم رواية المتربصين بدولة قطر، وال أهداف الحصار المفروض عليها، وا 
المسببكوت عنهببا هببو الببدعم القطببري لقطبباع غببزة عمومببا ولحركببة حمبباس علببى وجببه التحديببد، هببذا هببو 

فهم األقرب واألوضح، فترويض حماس ال يمكن أن يتم من دون قطع أذرعها، وأهبم األذرع الداعمبة ال
لغزة وأهلها هي قطر، هكذا بدا المشهد: ُتحاَصر قطر حتبى تسبتنزف وُتجّمبد دعمهبا لغبزة حتبى يسبهل 

 ترويض غزة والمرور إليها. 
بببة القببادر علببى تعطيببل أي مشببروع تببدرك األطببراف المتربصببة بقطببر أن غببزة ومقاومتهببا همببا رأس الحر 

إقليمي، وأية صفقة لن تمر دونهما، وهو ما أعلنته حركة حماس على لسان قادتها، وقالت إن "صفقة 
القرن" لن تمر، وبالتالي لم يكن ممكنا تمرير الصفقة دون تبأمين جبهبة غبزة والمقاومبة، وهبذا يقتضبي 

و دولببة قطببر التببي كببان األميببر الوالببد الببرئيس قطببع واحببد مببن أهببم مقومببات اإلمببداد والصببمود لغببزة، وهبب
الوحيببد فببي العببالم الببذي زار غببزة والتقببى بأهلهببا، وتعهببد بحببل كافببة مشببكالتها مببن بنيببة تحتيببة وكهرببباء 
وا عمار ورواتب، فكانت اللجنة القطرية إلعمار غزة المؤسسة العربية الوحيدة، ولم يعد مدهشا أن تجد 

بيببة الوحيببدة التببي تُببزين شببوارع غببزة وبيوتهببا. وال سببيما أن "صببفقة األعببالم القطريببة هببي األعببالم العر 
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القرن" تستهدف تمرير إسرائيل للمنطقة العربية عبر البواببة الخليجيبة بتطبيبع كامبل شبامل، وهبذا غيبر 
 ممكن من دون ترويض غزة. 

ليبة: مبا هبي إن ما نستهدف اإلجابة عنبه واإلحاطبة ببه والوصبول إليبه يمكبن إيجبازه فبي التسباؤالت التا
دوافع التقارب بين القباهرة وغبزة؟ ولمباذا دخبل دحبالن علبى خب  الوسباطة؟ هبل التفاهمبات ببين مصبر 
وغزة استراتيجية ممتدة أم مجرد تكتيك قد يتالشى في أي وقت؟ ومبا هبي مالمبح التفاهمبات، وأهبم مبا 

مقتضبيات تمريبر  تم تناوله وبحثه والتعرض إليه؟ وهل التفاهمبات ببين غبزة ومصبر ودحبالن جبزء مبن
صفقة القرن؟ ولماذا يحظى هبذا التقبارب برضبا البدول التبي تحاصبر قطبر، فهبل الهبدف إبعباد حمباس 
عن قطر؟ ما هي تداعيات التفاهم بين مصر وغزة ودحالن على مجمل المشهد السياسبي الفلسبطيني 

 ا بصفقة القرن؟ واإلقليمي؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة والممكنة لمستقبل التفاهمات وعالقته
 دوافع التقارب بين غزا والقاهرا ودحالن 

بعبببدما مبببرت عشبببر سبببنوات علبببى حصبببار قطببباع غبببزة، وفبببي ظبببل تصببباعد اإلجبببراءات العقابيبببة التبببي  
فرضببتها سببلطة الببرئيس الفلسببطيني محمببود عببباس علببى قطبباع غببزة، لببم تجببد حركببة حمبباس بببدًا مببن 

الخيببارات المتاحببة، لكببن االسببتدارة إلببى القبباهرة لببم تكببن االسببتدارة إلببى القبباهرة واالنفتبباح عليهببا، كأحببد 
ممكنببة ومتاحببة مببن دون المببرور عبببر التصببالح مببع محمببد دحببالن الببذي بببات يقببود مببا يسببمى التيببار 
اإلصالحي في حركة "فتح" كنكاية في الرئيس عباس، وقد تمدد الصراع بينهما، ولم يعد يقتصر على 

ر جغرافيبا علبى النفبوذ فبي قطباع غبزة، وسياسبيا عببر اسبتمالة "فتح" فق ، بل ببات كالهمبا يبزاحم الخب
حماس، واقتصاديا عبر تقديم التسهيالت، وتشير التقديرات بأن حظو  دحالن فيما سلف هي األوفر 

 حظا، وال سيما بعد أن قطع الرئيس محمود عباس شعرة معاوية بينه وبين حركة حماس. 
تريببد حمبباس النهببوض بقطبباع غببزة وتببوفير االحتياجببات الضببرورية لسببكانه، وتخشببى مببن تزايببد الوجببوم 
وتمدد التمرد أو اتساع مساحات التردي االجتماعي واالقتصادي والفقر الحاصلة في القطباع، خاصبة 

لبى تبوفير أن األمر وصل إلى الكهرباء والمياه والحركة والعالج والرواتبب، ودحبالن ُيلبوح بأنبه قبادر ع
ذلك، ودلل على هذا مبن خبالل عقيلتبه التبي نفبذت مجموعبة مشباريع إنسبانية وا غاثيبة فبي قطباع غبزة، 
للحببد الببذي أقلببق الرئاسببة الفلسببطينية فمنعببت سببفرها ومرورهببا عبببر رام هللا، فباتببت معوناتهببا تمببر عبببر 

دحبالن أن يكبون  معبر رفح وبالتنسيق مبع الجانبب المصبري، األمبر البذي فهمتبه حمباس بأنبه بإمكبان
مببدخال للتقببارب مببع مصببر ويببنجح فببي فببتح المعبببر، وهببو األمببر الببذي بببرهن عليببه دحببالن عنببدما كببان 
المعبببر المصببري يفببتح بنبباء علببى طلببب دحببالن فقبب ، ولمببن يببدعوهم مببن غببزة للمشبباركة فببي لقبباءات 

 ومؤتمرات عين السخنة. 
 تفاهمات تستهدف ترويض غزا وشراء والئها 
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هببو البعببد اإلنسبباني وتخفيببف حاجببة النبباس فببي قطبباع غببزة، ولكببن لباطنهببا حسببابات ظبباهر التفاهمببات 
سياسية أخرى، فدحالن يريد إقصباء البرئيس محمبود عبباس وسبحب السبجادة مبن تحبت قدميبه، وقطبع 
كبببل الخطبببوم التبببي قبببد تفضبببي لمصبببالحة ببببين البببرئيس وحركبببة حمببباس، ويريبببد أيضبببا العبببودة للمشبببهد 

قطاع غزة التي يتزايد حضوره فيها وثقله بعدما أقنعها بأنه القادر على  السياسي الفلسطيني عبر بوابة
تمريبر المعونبات والمسباعدات وأنببه ذراع أببوظبي، وأقنبع األخيببرة بأنبه قبادر علببى تبرويض غبزة وتمريببر 
صفقة القرن مستعينا في ذلك بمصر. والتقت علبى مبا يببدو كبل الغايبات فكانبت التفاهمبات. وال سبيما 

دم بدعم إماراتي غير محدود من أجل اجتراح مصالحة مجتمعيبة يعبوض بمقتضباها كبل أن دحالن قا
البببذين قتبببل أبنببباؤهم أو اعتقلبببوا أو أصبببيبوا "دفبببع تعويضبببات" فبببي سبببنوات االنقسبببام الماضبببية أو خبببالل 

قفالبه أيضبًا. وشبكلت  2007االقتتال الذي شهدته غزة صيف عام  وهو مبا تريبد حمباس االنتهباء منبه وا 
من العائالت تقريبا. لبم يتوقبف البدعم  % 90جنة مشتركة بين حماس ودحالن وانتهت من من أجله ل

اإلماراتي لغزة على ملف تعويض العائالت فقب ، ولكبن حولبت إعانبات نقديبة إماراتيبة وبحرينيبة أيضبا 
 مؤخرا للعمال وللعاطلين والخريجين. حتى لم يعد للغزيين من حديث سوى دحالن والرهان عليه. 

هي األخرى استدارت إلى حماس وقطاع غزة، ألنها أواًل تدرك المردود المالي لحجم التجارة إذا  مصر
مليبارات دوالر فبي السبنة، وهبذا مبورد عملبة صبعبة لمصبر،  7ما فتح مع قطاع غزة والذي يصل إلى 

يبون لتببر ال يمكبن تجاهلبه، خصوصبًا مبع األزمببة االقتصبادية التبي تمبر بهبا القبباهرة، وقبد ببدأ بتوريبد مل
سوالر مصري لغزة أسببوعيا لمحطبة الكهربباء فقب  وبالعملبة الصبعبة، ثانيبًا أن مصبر تبحبث عبن دور 
إقليمي بعدما سحبت منها السعودية واإلمارات هبذا البدور وباتبت تبدور فبي فلكهمبا أينمبا دارا، وحمباس 

كون مصر وسيطا بإمكانها أن تعطي لمصر خي  العودة للعب دور إقليمي إذا ما قبلت حماس بأن ت
سببرائيل. وثالثببا، وهببو األهببم أن مصببر ال تريببد  فببي أيببة صببفقة تبببادل لألسببرى قببد تحببدث بببين حمبباس وا 
اإلبقباء علبى اسبتئثار الدوحببة بغبزة، هبذا جبزء أصببيل مبن العبداء المصبري لقطببر ولتركيبا أيضبا. مصببر 

ا مصر تدرك بأنه تريد االنفتاح على غزة وحماس من أجل قطع الطريق على قطر وتركيا، أمنيا أيض
 ال يمكن تحييد الحدود وقطع الطريق على "داعش" من دون أن تكون حماس طرفا في ذلك. 

 الرياض وتمرير صفقة القرن  -أبوظبي 
أبببوظبي هببي األخببرى مببن مصببلحتها عببودة دحبببالن للمشببهد الفلسببطيني والببتحكم فببي تالبيبببه، وتبببدرك 

اإلسببرائيلي لمواجهببة إيببران ال يمكببن أن يببتم مببن دون  –اإلمببارات أن تمريببر التحببالف "السببني المعتببدل" 
غبببزة عمومبببا وحركبببة حمببباس علبببى وجبببه التحديبببد، فجبببزء مبببن مشببباريع أببببوظبي إجهببباض أي حضبببور 
لإلخوان المسلمين العائق األهم في وجه التقارب اإلماراتي اإلسرائيلي أمنيا واستخباريا، والجزء الخبر 

 اس أوال، والجهاد اإلسالمي تاليا. مواجهة إيران ومحاصرة أذرعها في غزة وحم
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وللسبببعودية حسببباباتها، وأهمهبببا تمريبببر انتقبببال الحكبببم مبببن الملبببك سبببلمان إلبببى ابنبببه، دون أي اعتبببراض 
أميركي، بل ودعبم ذلبك إذا اقتضبى األمبر، وتعلبم السبعودية أن ثمبن ذلبك هبو تنفيبذ المببادرة السبعودية 

تقبال للجبزء األهبم وهبو التطبيبع مبع إسبرائيل، وألن أواًل، ثبم االن 2002التي أعلنت في قمة بيبروت عبام 
الرياض اتخبذت مبن البعبد البديني مبدخال للشبرعية السياسبية لتنفيبذ سياسبتها الخارجيبة ولتبريبر سبلوكها 
قليميببًا، فإنببه ال يمكببن تمريببر مبادرتهببا القاضببية بقبببول إسببرائيل والتطبيببع معهببا دون تببرويض  عربيببًا وا 

 حماس ودون ترويض غزة. 
السعودية أنه ال يمكبن البذهاب إلسبرائيل والتطبيبع معهبا دون ضبمان إسبكات غبزة مهمبا اقتضبى  تدرك

األمببر، لكببن السببعودية ال تريببد االقتببراب مببن حمبباس وغببزة للحببد الببذي قببد ُيغضببب واشببنطن، وبالتببالي 
قبببدمت مصبببر والبحبببرين واإلمبببارات لتنفيبببذ ذلبببك وتمريبببره، تمهيبببدا لتمريبببر التطبيبببع مبببع إسبببرائيل، كأحبببد 

مانات تمرير انتقال الحكم من الملك سلمان إلى ابنه ولي العهد حاليًا، محمد بن سبلمان، مبن دون ض
أيببة مشببكالت، وبالحصببول علببى ضببوء أخضببر أميركببي، وهببذا يقتضببي ثمنببا سياسببيا أقلببه التطبيببع مببع 

 إسرائيل. 
 ترويض حماس وتطويعها 

ية إلى حماس وقطاع غزة، ليس تحوال إن التفات كل من مصر ودحالن واإلمارات والبحرين والسعود 
أو التفاتبببة ذات أبعببباد إنسبببانية أو وطنيبببة وقوميبببة، بقبببدر مبببا هبببو اسبببتدارة مبببن أجبببل تبببرويض القطببباع 
ومقاومتببه مببن أجببل تمريببر صببفقة القببرن التببي تقتضببي القبببول بإسببرائيل والتطبيببع معهببا والتحببالف معهببا 

تنفيبببذ مشببباريع اقتصبببادية سبببعودية إسبببرائيلية بذريعبببة مواجهبببة البعببببع اإليرانبببي. ببببل ويمتبببد األمبببر إلبببى 
مشتركة أيضبا، وهبذا يقتضبي تنفيبذ المبرور لغبزة وتبرويض حمباس وقطبع الطريبق أمبام قطبر فبي غبزة. 
الجميع يريدون قطع عالقات قطر بحماس، ليمرروا هم عالقاتهم بحماس وهذه واحدة مبن المفارقبات، 

ة لتقبيم هبذه البدول عالقبات جديبدة وبديلبة أن يطلب من قطر قطبع عالقتهبا بحمباس ووقبف دعمهبا لغبز 
مع حماس وتدعم قطباع غبزة. ولكبن المحبددات واالسبتهدافات مختلفبة تمامبا ففبي حبين تسبتهدف قطبر 
البعد اإلنساني تستهدف هذه الدول من عالقاتها بغزة تمرير صفقة القرن. مبن خبالل تبرويض حمباس 

مقاومبببة المسبببلحة إلسبببرائيل، وتحويبببل وتطويعهبببا، فواحبببدة مبببن مقتضبببيات صبببفقة القبببرن طبببي صبببفحة ال
حمباس لحبزب سياسبي محبض يشبارك فبي الحكبم ويبدير السبلطة وربمبا الرئاسبة مسبتقبال، مقاببل تبوفير 

خراجها من الئحة االتهام األميركي   السعودي باإلرهاب. -الدعم الالزم وا 
 23/7/2017العربي الجديد، لندن، 
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 األقصى و فلسطين ... التهويد و االحتالل .61
 د. إبراهيم بدران

ة االسرائيلية من اعتداءات متواصلة على االماكن المقدسة وفي مقبدمتها األقصبى، ما تقوم به الحكوم
وتضييق الخناق على الفلسطينيين، ومصادرة األراضي وتحويل شعب بكاملبه إلبى مجموعبات سبكانية 
معزولببة، لببيس حببدثًا طارئببًا وال عالقببة لببه بمقتببل الشببرطيين االسببرائيليين فببي القببدس. كمببا أن االعمببال 

ة لطمببس الهويببة العربيبة وتشببويه التبباريخ والجغرافيبا والببديموغرافيا وحصببار غبزة الببذي فبباق فببي الممنهجب
وحشببيته وعنصببريته إجببراءات النازي،كببل ذلببك لببيس مفاجئببًا ابببدأ لمببن يفهببم العقببل االسببرائيلي اليمينببي 

المشروع »الحاكم، و لمن يتابع التطلع الصهيوني المتجدد نحو التوسع واالحتالل والسيطرة واستكمال 
، و علببى حببدود تتببراوح بببين خطببوم االنتببداب و التببوراة. «االسببتعماري العنصببري فببي األراضببي العربيببة

ولببذلك حببين تببم اقفببال األقصببى االسبببوع الماضببي كببان الهببدف لببدى نتنيبباهو اواًل: أن يختبببر رد الفعببل 
و ثانيبًا: أن  1969ئير عبام فلسطينيا وعربيا واسالميا و دوليًا. تمامبًا كمبا كبان االختببار ايبام غولبدا مبا

يخطو خطوة الى األمام في السيطرة على األقصى. تمهيدًا إلعادة بناء الهيكل المزعبوم. ثالثبًا: السبير 
قدمًا في برنامج تهويد القدس باعتبار ذلك هو عنوان الدولة اليهودية . رابعبا :أن يخلبق مشبهدا جديبدا 

فبببي كامبببل األراضبببي الفلسبببطينية ،بعبببد أن أصبببدر  ينشبببغل فيبببه العبببرب و العبببالم عبببن جبببرائم االحبببتالل
 قانونا عنصريا في هذا االتجاه حتى اليوم . 129الكنيست 

، فإنه اليوم غائب تقريبا، باستثناء األردن، ودفاعه 1969وكما كان رد الفعل العربي ناعمًا باردًا عام  
ج نتنيبباهو مببن هببذه المسببتمر عببن القببدس واألمبباكن المقدسببة دون توقببف، وعلببى كببل صببعيد. لقببد خببر 

الحركة بتركيب بوابات الكترونية في بعض المداخل، تمهيدًا لنشر هذه البوابات والكاميرات في اماكن 
ومبببداخل مختلفبببة، و تثبيبببت واقبببع السبببيطرة اإلسبببرائيلية. وهكبببذا اصببببح األقصبببى تحبببت المراقببببة تمهيبببدًا 

ل فببي الحببرم االبراهيمببي فببي الخليببل للخطببوة التاليببة وهببي االقتسببام الزمبباني ثببم المكبباني كمببا هببو الحببا
 ومحاولة تغيير صفة االماكن المقدسة إلى مواقع تاريخية أو سياحية.

وعلى جميبع االطبراف أن تتوقبع الشبيء الكثيبر مبن جانبب الحكومبة االسبرائيلية فبي هبذه الفتبرة بالبذات 
. وال زال االنقسببام التببي وصببلت الحالببة العربيببة فيهببا إلببى ادنببى مسببتوى لهببا منببذ اكثببر مببن سببتين عامببًا.

 والتنافس الفلسطيني على أشده ليعطي فرصة اكبر للتوسع والتغّول والتوغل االسرائيلي في كل اتجاه.
والمسألة التي تتطلب المراجعبة فبي التفكيبر والموقبف بالنسببة لنبا مبن أجبل المسبتقبل هبي: مبدى جديبة 

 ت والتفاهمات الخاصة باالماكن الخاصة. التزام اسرائيل بشروم معاهدة السالم مع األردن وباالتفاقيا
واذا كان نتنياهو وليبرمان وغيرهما يتصرفون بهذا الصبلف والغبرور اليبوم، فمبا البذي يمكبن أن يوقبف 
من وحشتيهم السياسية واالستعمارية حين يصبح األردن معتمدًا عليهم في الغاز نتيجة التفاقيبة الغباز 
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رتكب اليمبين الصبهيوني الحباكم حبين يصببح جبزء مبن شبمال السرية التي ليس لها ضبرورة؟ ومباذا سبي
المملكة معتمدًا على المياه التي يأخذها من اسرائيل كبديل للمياه المحالة التي يقدمها االردن للجنوب 
االسببرائيلي؟  ومببا الببذي سببيوقف انتهاكببات اسببرائيل حببين يصبببح  الف العمببال االردنيببين يعملببون فببي 

فبي ايبالت أو فبي المنطقبة الصبناعية المشبتركة فبي غبور األردن؟ أو حبين  المصانع االسبرائيلية سبواء
تصبح الشببكة الكهربائيبة معتمبدة فبي توازنهبا واسبتقرارها علبى البرب  مبع الشببكة الكهربائيبة االسبرائيلية 
بسبب المحطة النووية الهائلة الحجم المنوي بناؤها بدون مبرر؟ أو حين يتم االعتماد على سكة حديد 

 فا إلى إربد كما يروج البعض ؟من حي
هبذه مفاصبل اسببتراتيجية قبد تبببدو اليبوم بعيبدة لببدى الببعض، ولكببن البزمن يمبر بسببرعة، واسبرائيل تببزداد 

االقتصببببادي فببببي المفاصببببل االسببببتراتيجية مببببع « التراكببببب»توحشببببًا وابتعببببادًا عببببن السببببالم. وكلمببببا ازداد 
الفلسببطينيين مببن « تهجيببر»مببا فببي ذلببك اسببرائيل، اصبببح بإمكانهببا الضببغ  علببى األردن بكببل اتجبباه ب

ديببارهم. ومببن يفهببم العقببل الصببهيوني واليمببين االسببرائيلي يببدرك بسببهولة أن السببالم االقتصببادي الببذي 
ينببادي بببه نتنيبباهو، وتتبنبباه الواليببات المتحببدة ،وتضببغ  بببه علببى مصببر وفلسببطين واألردن، هوالمببدخل 

ها الحركة الصهيونية وينفذها نتنياهو ومن معه. هل للهيمنة السياسية والسيطرة الكاملة التي تتطلع الي
سبببنة؟ ذلبببك لبببيس مهمبببا أمبببام االصبببرار علبببى  50أو  30سبببنوات أو  10سبببنوات أو  5يقبببع ذلبببك خبببالل 

 التوسع لدى اليمين اإلسرائيلي حتى ولو بعد مائة عام. 
، يؤكببد أن 1948عببام وفبي النهايببة إن الممارسببة اليوميببة السببرائيل، والتببراكم التبباريخي لمببا تقببوم بببه منببذ 

الخصم ال يمكن االطمئنبان اليبه، والغبدر االسبرائيلي ال يمكبن االسبتهانة ببه ولبو بعبد حبين. وان الغباز 
مببن الكهرببباء  %85االسببرائيلي لببيس لببه مبببرر اقتصببادي أو لوجسببتي حببين يغطببي الغبباز السببائل اليببوم 

جية إضبافة إلبى أن العمالبة األردنيبة كما أن كلفبة تببادل الميباه ال تسبتحق اببدا هبذه المخباطرة االسبتراتي
فبببي اسبببرائيل لبببن تحبببل مشبببكلة البطالبببة ولبببن تحسبببن وضبببع االقتصببباد االردنبببي . إن الحلبببم الصبببهيوني 
االحتاللببببي التوسببببعي كمببببا نببببادى بببببه هرتببببزل وجابوتنسببببكي وبببببن غوريببببون وجولببببدامائير لببببم يتغيببببر، ال 

الفلسطينيين والعرب جميعا، ونحن في  بالمساحات وال باالماكن وال بااللتزامات وال بأي شيء. و على
المقدمببة ، أن ينهببوا خالفبباتهم ،و يتوجهببوا للعمببل البنبباء ،إبتببداء مببن دعببم صببمود الفلسببطينيين، ومببرورا 
بمنظمببببات المجتمببببع المببببدني، وانتهبببباء بالبرلمانببببات و المنظمببببات الدوليببببة، حتببببى يببببدرك اإلسببببرائيليون 

هببذه الضببفة لنببا «صببغارهم فببي المببدارس االسببرائيليةوالصببهاينة فببي كببل مكببان أن النشببيد الببذي يتعلمببه 
مببا هببو إال وهببم اسببتعماري ميببت .أمببا نحببن فعلينببا أن نتسببلح باليقظببة و العقببل والعلببم » وهببذه الضببفة 

 والعمل، وبناء قوتنا الذاتية، وتنفيذ االجراءات المحفزة لالقتصاد الوطني، والتالحم االجتماعي
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 ذلك، وفي الوقت المناسب.واالحتياطات والضمانات الدولية لكل  
  23/7/2017، الدستور، عّمان

 

 

 فلسطين تستعيد بهاءها بالغضب والبطولة.. ماذا بعد؟  .61

 ياسر الزعاترة 
ببببدأ يبببوم الجمعبببة كمبببا توقعنبببا بموجبببات مبببن الفعاليبببات الغاضببببة، وتعّطبببر ببببدماء ثالثبببة شبببهداء )محمبببد 

حمبببد شببرف، محمبببد أبببو غنبببام، ومحمببد تنبببوح(، فيمبببا كببان أبطبببال عمليببة األقصبببى للمفارقببة )محمبببد وم
ومحمد جبارين(، ثم جاء المساء على إيقاع عملية بطولية لعمر العبد في قلب مستوطنة مزروعة في 
أرض الفلسبببطينيين، وكبببان مبببن أهبببم سبببطور وصبببيته البسبببيطة )لبببم تكتبببب لبببه الشبببهادة، حيبببث أصبببيب 

، فببي ”أبببو عمببار“بجببراح( مطالبتببه بببأن ُيلببف رأسببه برايببة كتائببب القسببام، وتوضببع علببى صببدره كوفيببة 
عببالن لوحببدة فلسببطينية عنوانهببا برنببامج المقاومببة، كمببا كانببت فببي انتفاضببة األقصببى، وليسببت الوحببدة إ 

التي يتحدث عنها بعض القوم منذ سنوات، ممثلة في ضّم قطاع غزة إلى الضبفة فبي برنبامج التعباون 
 األمني مع العدو، واستمرار العبث التفاوضي.
ت الفلسطينيون فيه، كما أثبتوا مرارا من قبل أنهم أهل أيا يكن األمر، فقد كان يوم غضب حقيقي، أثب

للدفاع عن األقصى الذي شّرفهم هللا أن يكونوا من أهله، ومن البقعة التي ببارك هللا فيهبا وحولهبا، ولبم 
 تغب األمة عن ذلك، في المساجد، وفي فعاليات محدودة، سيكون لها ما بعدها على األرجح.

نفسبه اليببوم، كمببا طببرح مببن قببل، هببو المتعلببق بالمسببتقبل، وهببل يمكببن  لكبن السببؤال الكبيببر الببذي يطببرح
لهببببذه الموجببببة مببببن الغضببببب والبطولببببة والتحببببدي أن تغيببببر فببببي المسببببار العببببام لقيببببادة السببببلطة، أم أنهببببا 

 ستنقضي ويعود كل شيء إلى حاله.
أمس أعلن الرئيس الفلسطيني وقف كل االتصاالت مع سلطات االحتالل، وعلى كافة المستويات كما 
قيبل، وال نعبرف إن كبان ذك يشبمل التعباون األمنبي أم ال، حيبث لبم يبذكر فبي السبياق رغبم أنبه األهبم، 

 ”.مقدس”واألكثر إدانة في وعي الجماهير؛ هو الذي وصف مرارا بالب
ضبب، كانبت جهبود السبلطة منصببة علبى مطباردة قطباع غبزة، ومعاقبتبه، مبن قبل هذه الموجبة مبن الغ

، كمبا يجببري التببرويج، فيمبا كببان الحبديث يببدور عببن ”إنهباء االنقسببام“أجبل تركيببع حمباس كمببا قيببل، أو 
 عودة للتفاوض من جديد من خالل محاولة عبثية جديدة بطلها ترامب نفسه.

رار االحببتالل بوضببع بوابببات إلكترونيببة عنببد مببداخل اليببوم؛ ال ينبغببي أن تتركببز المعركببة علببى كسببر قبب
األقصى، مع أن خضوعه ال يزال موضع شبك، فالعبدوان علبى القبدس واألقصبى يتواصبل ببال توقبف، 
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كمبببا أن موجبببة االسبببتيطان ال تتوقبببف أيضبببا، وقببببل يبببومين تبببم اإلعبببالن عبببن دفعبببة اسبببتيطانية جديبببدة 
سببتثناء، بمببا فببي ذلببك قببادة السببلطة و العببرب أن ستفصببل رام هللا عببن القببدس، فيمببا يعلببم الجميببع دون ا

نتنيببباهو لبببن يحقبببق الحبببد األدنبببى مبببن المطالبببب الفلسبببطينية، وأن القبببدس خبببارج التفببباوض، فضبببال عبببن 
 الالجئين، وكل ما يريده هو حل مؤقت بكيان في حدود الجدار بال سيادة.

التواصببل مببع االحبببتالل، إذا كانببت قيببادة السببلطة جببادة فببي تغييببر مسببارها، فببال بببد أن تتجبباوز وقببف 
والتعاون األمني إلى إعالن تجمعات الفلسطينيين مناطق محررة تحميها الحشود الجماهيرية، وتنسبجم 
أجهزة األمن معها، وال ُيسمح للغزاة ببدخولها العتقبال المقباومين بشبكل يبومي، ودون تعبب أو نصبب، 

 الحتالل بدون قيد أو شرم.كما يحدث دائما، ومن ثم تكريس انتفاضة شاملة عنوانها دحر ا
هببل يمكببن أن يحببدث ذلببك؟ كببال مببع األسببف، لكببن الشببعب قببادر علببى فببرض إرادتببه علببيهم عبباجال أم 
 جببال. ومببا جببرى أثبببت أن علببى هببذه األرض شببعب عظببيم ال يعببرف الببذل والخضببوع وال االستسببالم، 

 األصيلة من جديد. وكلما توهم البعض أنه ركع أو انشغل بقصص المال واالستثمار، عاد إلى سيرته
سالم على األقصى وعلى القدس وكل فلسطين، وسالم على أبطالهبا، ومبن يغضببون ألجلهبا فبي كبل 

 مكان.
  23/7/2017، الدستور، عّمان

 

 هل من رؤية أميركية جديدا للسالم في الشرق األوسط؟ .62
 ناجي صادق شراب 
من غير المتوقع ان تتغير السياسة األميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية، 
بعيببدًا مببن االلتببزام الثابببت فببي السياسببة األميركيببة، خصوصببًا حيببال أمببن اسببرائيل. فمببن خببالل متابعببة 

حملتببه االنتخابيبة، وبعببد توليبه الرئاسببة وبعبد لقائببه األخيبر مببع  الخطباب السياسببي للبرئيس ترامببب أثنباء
البببرئيس محمبببود عبببباس والتزامبببه تحقيبببق السبببالم البببذي عجبببز مبببن سببببقه عبببن تحقيقبببه، ال نالحبببظ تغيبببرًا 
ملموسًا، بل هناك ثبات واضح قد يكون أكثر صرامة من السابق. ولعل الجديد فى موقف ترامبب هبو 

بببة أميركيببة فببى تحقيببق تسببوية تاريخيببة، علببى رغببم أن العببادة جببرت أن اإلسببراع فببى إعطبباء أولويببة لرغ
 تستأنف أي إدارة سياساتها بعد السنة األولى التي يكتمل فيها أركان البيت األبيض.

والسؤال هو: هل من رؤية جديدة إلدارة ترامب؟ وهل مبن قبدرة ورغببة أكببر لتحقيبق التسبوية التاريخيبة 
 ركي؟التي تحدث عنها الرئيس األمي

مببن الصببعب القببول ان هببذه الرؤيببة قببد أكتملببت وأصبببحت واضببحة األهببداف والليببات، لكببن مببع ذلببك 
يمكببن تلّمبببس بعبببض مالمحهبببا مببن خبببالل التصبببريحات السياسبببية المختلفببة للبببرئيس ومستشببباريه، ومبببن 
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هو خالل التعرف على أركان إدارته، ومن خالل لقاءاته مبع رئبيس الحكومبة اإلسبرائيلية بنيبامين نتانيبا
 والقادة العرب.

في أول لقاء له مع نتانياهو، بدت مالمح هذه الرؤية، عندما عّبر الرئيس األميركي عبن تأييبده خيبار 
التفاوض الثنائي المباشبر ببين الفلسبطينيين واإلسبرائيليين، وعبدم فرضبه أي حلبول علبى الطبرفين، مبن 

ن كبان عبدم القببول بهبا يبؤدي الب ى حبل الدولبة الواحبدة، وكأنبه بببذلك دون ان يتمسبك بحبل البدولتين، وا 
يبعببببث رسببببالة تحذيريببببة إلسببببرائيل للقبببببول بحببببل الببببدولتين. كببببذلك الموقببببف غيببببر الواضببببح مببببن قضببببية 
 االستيطان، فتأييد حل الدولتين يعني موقفًا معارضًا لالستيطان، وهو ما تحاول هذه اإلدارة تجنبه.

لدولتين، ومعارضة االستيطان، لتنتهبي بعبدم كما كان الوضع في إدارة الرئيس أوباما التي تبنت حل ا
الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي على األراضبي الفلسبطينية،  2334معارضة قرار مجلس األمن الرقم 

وهببذا مسببتبعد لببدى إدارة ترامببب التببي أسببقطت دور األمببم المتحببدة مببن هببذه الرؤيببة، وهببو مببا سببيدركه 
ل خطبباب لببه أمببام الكببونغرس اذ أكببد أن التحببالف مببع الفلسببطينيون. وتبببدو مالمببح هببذه الرؤيببة مببن أو 

إسببرائيل ال يمكببن خرقببه، وهببو فببي هببذا التأييببد الشخصببي أبعببد مببن سببابقيه. وبببدت مالمببح هببذه الرؤيببة 
تتكشف مع أول زيارة لمبعوثه الشخصى جيسون غرينبالت الى المنطقة، وتصبريحه الواضبح أن إدراة 

 من إسرائيل واستقرار المنطقة.الرئيس ترامب تسعى إلى عملية سالم تحفظ أ
وهذا التصريح، علبى قلبة عبدد كلماتبه، يكشبف عبن عنصبرين مبن عناصبر الرؤيبة األميركيبة الجديبده: 
أمببن إسببرائيل، فببأي تسببوية سياسببية سببتأخذ فببى االعتبببار الحفببا  علببى أمببن الدولببة العبريببة، لببيس فقبب  

والببدور العربببي، مببا يعنببي ان اي كينونببة بتأييببد الواليببات المتحببده هببذا األمببن، لكببن بالببدور الفلسببطيني 
فلسبببطينية ال ينبغبببي ان تشبببكل تهديبببدًا ألمبببن إسبببرائيل. ببببل قبببد تبببذهب هبببذه الرؤيبببة إلبببى خضبببوع هبببذه 
الكينونببة، أيببًا كانببت صببورتها، لمتطلبببات أمببن إسببرائيل. وبببدت مالمببح هببذه الرؤيببة خببالل لقائببه عببباس 

 وتأكيده وقف التحريض والتصدي لكل أعمال العنف.
صببر الثبباني فببي هببذه الرؤيببة تحقيببق االسببتقرار فببى المنطقببة، ويعنببي الببرب  بببين السببالم والخطببوات العن

اإلقليمية من خالل التفكير في شكل من أشكال التحالف اإلقليمبي تكبون إسبرائيل طرفبًا فيبه، ومحارببة 
وغيببره لمببا يشببكله مببن « داعببش»واستئصببال كببل أشببكال اإلرهبباب فببي المنطقببة والقضبباء علببى تنظببيم 

عنصر عدم استقرار فى المنطقة. وهنا تتسع حدود هذه الرؤية لتضم دول المنطقة ودمج إسرائيل فبي 
 المنظومة العربية. كما تتسع للموقف من ايران وتهديداتها للمنطقة.

ال يعنبببي هبببذا ان الرؤيبببة الجديبببدة قبببد تكبببون مغبببايرة لمبببا سببببقها مبببن رؤى لبببإلدارات السبببابقة. فبببالخطوم 
ن كانببت حظببو  اإلدارة الجديببدة أكبببر فببي فببرض رؤيتهببا التببي تقببوم علببى فرضببية العريضببه واحببدة، وا  

أساسببية هببي حاجببة كببل األطببراف للببدور األميركببي، فالبيئببة الفلسببطينية مواتيببه للقبببول ببببعض عناصببر 
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هذه الرؤية، خصوصًا ان إدارة ترامب كانت تشكك فبي القيبادة الفلسبطينية وقبدرتها علبى اتخباذ قبرارات 
تسبوية. ويبببدو ان محباوالت إقنباع كثيببرة قبد ببذلت، ببدليل االتصببال الهباتفي مبع الببرئيس مؤلمبة فبي اي 

عباس أواًل، ولقائه ثانية ومدحه له بأنه رجبل سبالم، ومبن ناحيبة أخبرى ال تسبتطيع إسبرائيل أن تشبكك 
بة فى نيات الرئيس ترامب وأهدافه، كما فى إدارة البرئيس أوبامبا. امبا الوضبع العرببي فهبو أكثبر اسبتجا

ورغبة للتعامل مع إدارة ترامب، وهو ليس في موقف يسمح له بمعارضة السياسات األميركية في حبل 
ملفات المنطقة، خصوصًا ملف اإلرهباب. وال تسبتطيع البدول اإلقليميبة، كبإيران وتركيبا، البذهاب بعيبدًا 

بناهببا واشببنطن، فببى معبباداة السياسببة األميركيببة، وجببوهر هببذه الرؤيببة مببا يسببمى عقيببدة الصببفقة التببي تت
والتي يمكن ان تطبق مع كل الفاعلين، من الدول وغير الدول، لتمرير رؤيتها للتسوية، محرجبة ببذلك 

بعببببد وثيقتهببببا الجديببببدة وقبولهببببا بالدولببببة الفلسببببطينية، ونبببببذ اإلرهبببباب والعنببببف. وتببببرتب  هببببذه « حمبببباس»
 اسمه بمبدأ أو عقيدة معينة. اإلستراتيجية بما يعرف بمبدأ او عقيدة ترامب، فكل رئيس أميركي اقترن 

وبالنسبببة الببى ترامببب تببرتب  هببذه العقيببدة بمببا يعببرف فببي العالقببات الدوليببة الصببفقات التجاريببة، او عقببد 
سلسببلة مببن الصببفقات المتتاليببة بببين الفاعليببات الدوليببة. وتقببوم هببذه العقيببدة علببى أن الواليببات المتحببده 

لبدول خطبورة عليبك فبى الوقبت نفسبه. والدولبة التبي الدولة التى يمكبن ان تكبون أكثبر داعميبك، وأكثبر ا
تؤدي أي أخطاء ترتكبها إلبى مصبائب إسبتراتيجية يصبعب احتبواء تأثيراتهبا. ومبن عناصبر هبذا المببدأ 
ما يتعلق بشخصية ترامبب، وصبعوبة اليقبين بتوقبع مبا قبد يقبوم ببه مبن تصبرفات، ومبا إذا كبان سبيدير 

مال يدير دولة عميقة وكبيرة كالواليات المتحده. ولذك هذه الصفقة كرجل أعمال في شركة او رجل أع
األسببببلم التعامببببل معببببه بإسببببتراتيجية السببببيناريوات المحتملببببة. والعنصببببر الثالببببث المببببرتب  بعقيدتببببه البعببببد 
الشخصببي لمببا يعببببرف بالنسببق العقيببدي الببذى يحكببم سببلوكه وتببببصرفاته. وهببي مجموعببة األفكببار والقببيم 

 والمعتقدات التي يؤمن بها.
ي التبباريخ كببان هنبباك منطببق الحببق األلهببي أو منطببق األنببا، أنببا الدولببة، ويبببدو ان شخصببية ترامببب ففبب

أقرب إلى منطق أنا الدولة، وهي شخصبية ال تقببل الخسبارة، وتعبودت علبى تحقيبق المكاسبب الماليبة، 
يبببة وفبببي إطبببار هبببذه العقيبببدة يريبببد ان يحقبببق إنجبببازًا سياسبببيًا ببببأن يكبببون األول البببذي حقبببق تسبببوية تاريخ

ألصببعب وأعقببد صببراع فببي التبباريخ، وهببذا مببا ظهببر فببي قولببه مببن الصببعب ان أقبببل بببالرفض كإجابببة. 
وسببتعتمد هببذه الرؤيببة علببى أسببلوب عقببد المببؤتمر، ولببذك قببد نتصببور لقبباءات ثالثيببة او رباعيببة تجمببع 

وض الببرئيس عببباس ونتانيبباهو، وقببد تتحببول مببؤتمرًا للسببالم يجمببع دول المنطقببة بببالتوازي مببع  ليببة التفببا
المباشببر. ومببا قببد يميببزه هنببا ان تكببون هببذه المفاوضببات لفتببرة زمنيببة محببددة مرتبطببة بكببل مببن عببباس 

 ونتانياهو اللذين قد يكونان األكثر قدرة على التوصل الى تسوية بتنازالت مؤلمة.
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مببا زالببت هببذه الرؤيببة فببي بببدايات التبلببور، وقببد تكتمببل مببع لقبباء قببادة المنطقببة، التببي علببى أثرهببا سببتبدأ 
 لخطوة األولى في مفاوضات مباشرة قد تبدأ بعد شهور من الن وال يستطيع اي طرف رفضها.ا

  23/7/2017، الحياا، لندن
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