
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 فصائل المقاومة تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة أحداث األقصى
 فتح تنفي مشاركتها في اجتماع "لجنة المصالحة المجتمعية"

 دائل للبوابات اإللكترونيةبحث عن "مخرج مشّرف"... وبي"الكابينت" 
 "إسرائيل تلعب بالنار"والُقدس خط أحمر ال نقبل تجاوزه : أبو الغيط

 في عّمان "إسرائيل"قتيالن أردنيان وجريح إسرائيلي داخل سفارة 

: لن نسمح بتركيب البوابات عباس
 ناوقفوأعلى أبواب األقصى  اإللكترونية

 التنسيق األمني
 

 5... ص 

 

 4354 24/7/2017اإلثنين 



 
 
 
 

 

 2 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 6 عباسحماس لالستجابة فورا لدعوة الحكومة تدعو حركة   2.
 6 تضارب في األنباء اإلسرائيلية حول وقف السلطة الفلسطينية تنسيقها األمني مع االحتالل  3.
 7 وقف التنسيق األمني... هل هو الستعادة ثقة الشارع الفلسطيني؟  4.
 9 نائبًا في سجون االحتالل بعد اعتقال النائب "عبد الرازق" 12: ز أسرى فلسطينمرك  5.
 9 الهباش: قرار وقف االتصاالت مع االحتالل شمل الجانب األمني  6.
 10 القدس تدعو األحزاب واالتحادات العربية لدعممنظمة التحرير "العالقات العربية" في   7.

 
  المقاومة:

 10 ةاتفاق لتقاسم السلطة مع حماس في قطاع غز إلى توصل ": دحالن سوشيتد برس"أ  8.

 12 فصائل المقاومة تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة أحداث األقصى  9.

 12 بغزة فصائلير مواجهات األقصى لتوجيه البوصلة لمشروع التحرير خالل اجتماع دعوة الستثما  10.

 12 اإلسالممن  انطالقاً  للشبابالصراع واستنهاض حماس بعد الديني من حضور البُ "إسرائيل": تحذير   11.

 13 بمواصلة العمليات الفلسطينية خبراء إسرائيليون: أحداث األقصى تنذر  12.

 14 ها بشكل انتقائيإليالبردويل: عباس ُيعطل المصالحة ويدعو   13.

 15 خيارنا بانتهاج المقاومة الشعبية واستمرار االشتباك السياسي واإلعالمي مع االحتالل "ثوري فتح":  14.

 15 رضوان: األيام القادمة ستشهد انطالق عمل لجنة "المصالحة المجتمعية"إسماعيل   15.

 15  فتح تنفي مشاركتها في اجتماع "لجنة المصالحة المجتمعية"  16.

 16  أن تلغى كل اإلجراءات التي اتخذتها السلطة ضد غزة يجب": الجهاد"  17.

 16 بالبحث عن تعزيز الوحدة الوطنية في إطار مجابهة التحديات" تطالب الديمقراطية"  18.

 17 "هبة القدس""الشعبية" تدعو لتشكيل قيادة ميدانية موحدة إلدارة   19.

 17 عباس ارتقى إلى المستوى الوطني خطاب :جبهة النضال  20.

 18 هكذا نفذ الفدائي "عمر" عمليته البطولية في "حلميش"  21.

 18 التحقيقات اإلسرائيلية تكشف عن ثغرات أمنية في مستوطنة "حلميش"  22.

 19 بعاد عن المسجد األقصىادات من فتح في القدس بشروط منها اإلُتفرج عن قي "إسرائيل"  23.

 19 خمد االنتفاضةحماس: اعتقال قيادات الحركة وكوادرها بالضفة لن يُ   24.

 20 لحركة حماس جنوب قطاع غزة الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعاً   25.
 

  :يلياإلسرائالكيان 
 20 نتنياهو يتوعد بهدم منزل منفذ عملية "حلميش"  26.
 21 ليبرمان: التنسيق األمني ليس ضرورة ملحة لـ"إسرائيل" فهو حيوي ومهم للسلطة الفلسطينية  27.
 21   ال الشيخ رائد صالحليبرمان يدعو لحظر حزب التجمع الوطني واعتق  28.
 22 كاتس يطالب بطرد الشيخ رائد صالح خارج "إسرائيل"  29.
 22 في مداخل "األقصى" كان "خطأ فنيًا واستراتيجيًا" اإللكترونيةوزير اإلسكان اإلسرائيلي: وضع البوابات   30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 22 بحث عن "مخرج مشّرف"... وبدائل للبوابات اإللكترونيةيابينت" "الك  31.

 23 أردان: المشكلة ليست في البوابات اإللكترونية إنما الحديث هنا عن سيادة  32.

 23 وزراء يطالبون النيابة العسكرية اإلسرائيلية بإعدام منفذ عملية "حلميش"  33.

 24 لبيد وبينيت يعيدان بناء بؤرة استيطانية قررت المحكمة العليا هدمها  34.

 24 الحكومة اإلسرائيلية تبحث توتر العالقات مع األردن  35.

 25 ينيةويحمل بطياته دوافع د آيزنكوت: نحن أمام تصعيد يختلف كلياً   36.

 25 ن عودة والطيبيي  "القائمة المشتركة" تدين التحريض اإلسرائيلي ضد النائب    37.

 26  اإلسرائيليون يحترفون سرقة الفنادق بـ"إسرائيل".. وفنادق عالمية تحذر من استضافتهم  38.

 26 ة: عشرات المستوطنات في الضفة بال حماية أمنيةالقناة الثاني  39.
 

  :األرض، الشعب
 27 يوم بعد سيزيد يوماً  األقصى على واالعتداء البوابات.. إزالة على ُنصرّ : صالح رائد الشيخ  40.
 28   األقصى في المسجد مسبوقة غير احتاللية إجراءات  41.
 28 األقصى أمام الجديدة والكاميرات للبوابات رفضها تؤكد القدس مرجعيات  42.
 29 األقصى فوق  االحتالل علم لرفع عنصرية دعوات  43.
 29 حادة آالت ون يحمل أشخاص ورصد ذكية بإمكانها اكتشاف االحتالل تنصب كاميرات قوات   44.
 30   األقصى قرب المجلس باب في والمعتصمين األوقاف موظفي يطرد االحتالل  45.
 30 مادما قرية عن الشرب مياه يقطعون " يتسهار" نابلس: مستوطنو  46.
 30  الخصوصيات وتنتهك العورات تكشف أجهزة...  يةاإللكترون للبوابات الضوئية البدائل  47.
 31 لألقصى نصرة التظاهر يواصلون  الداخل فلسطينيو  48.
 32 القدس خارج إلى الصراع نقل اليهود يحاولون  المستوطنون   49.
 32 إسرائيليين إلعدامه وزراء دعوات عقب حلميش مستوطنة ليةعم منفذ حياة على فلسطيني قلق  50.
 33 الموت يواجهون  الُرّضع غزة : أطفال"أوبزرفر"  51.
 34 المحتلة بالقدس األسباط باب مواجهات خالل إصابة 21: األحمر الهالل  52.
 34 بالضفة فلسطينياً  31 تالل تعتقلقوات االح  53.
 34 2017 بداية منذ طفال 11 قتل اإلسرائيلي االحتالل": العالمية الحركة"  54.
 35  صهاينة جنود ستة غطرسة يواجه أعزل فلسطيني  55.
 35 الضفة جنوبي إلكترونية تفتيش تلبوابا مجسمات يحرقون  فلسطينيون   56.

 
  : مصر
 35 المسجد األقصى في االحتالل هيئة كبار العلماء لبحث انتهاكاتلاألزهر يدعو الجتماع عاجل   57.

 
  األردن: 

 36 في عّمان "إسرائيل"قتيالن أردنيان وجريح إسرائيلي داخل سفارة   58.



 
 
 
 

 

 4 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 37 بفتح المسجـد األقصـى أمـام المصليـن فـورا "إسرائيل"المومني: األردن يطالب   59.

 37 "األقصى"وقفة تضامنية في العقبة نصرة لـ   60.
 

  لبنان: 
 38 شجع االحتالل على المضي في تهويد األقصى "الجماعة اإلسالمية" في لبنان: التخاذل العربي  61.

 
  عربي، إسالمي:

 38 2017يوليو تموز/  27الخاص بالقدس إلى يوم الخميس  "الوزاري "أجيل عقد "الجامعة العربية": ت  62.

 39 تلعب بالنار""إسرائيل والُقدس خط أحمر ال نقبل تجاوزه : أبو الغيط  63.

 39 السودان يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه "األحداث المؤلمة" بالقدس  64.

 40 جاويش أوغلو يبحث أزمة "األقصى" مع نظيره المصري   65.

 40 ع الدولي بحماية المقدسات في فلسطين"اتحاد كتاب المغرب" يطالب المجتم  66.

 41 األقصىالمسجد بحق " إسرائيل"شباب "العدالة والتنمية" التركي يتظاهرون ضد انتهاكات   67.
 

  دولي:
 41   اإللكترونيةبإزالة البوابات  "إسرائيل"كوشنر: األمريكيون لم يطالبوا   68.
 42 فريدمان اقترح على نتنياهو جلسة مشتركة مع األردن برعاية أمريكية: القناة الثانية  69.
 42 ألقصى بعواصم أوروبية وآسيويةالقدس وا مظاهرات تضامن مع  70.
 43   بالقدسأتابع بقلق التوترات الخطيرة وأعمال العنف : السالم بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل  71.

 
  : تطورات األزمة القطرية

 43 القطرية للتوصل إلى حل لألزمة مساع   يلتقي العاهل السعودي وأمير الكويت في أردوغان  72.

 44 ر التزمت سياسة عاقلة إزاء األزمة الخليجية: قطمن مطار إسطنبول أردوغان  73.

 45 موغيريني تدعو بعد لقاء أمير الكويت إلى "حل سريع" لألزمة الخليجية  74.

 45 رر عن قطوزير خارجية بريطانيا يدعو لرفع الحصا  75.

 45 ودي باألردن: ال تهديد من دول الجوار لقطرالسفير السع  76.
 

  حوارات ومقاالت:
 46 منير شفيق... انتفاضة األقصى المتصاعدة إلى أين؟  77.
 49 د. فايز أبو شمالة... .. ويريد ركوب الموجةباإلسرائيليينعباس لم يوقف االتصاالت   78.
 51 مؤمن بسيسو... المسجد األقصى.. معادلة جديدة تقلب الموازين  79.
 56 عميره هاس... القدس الموحدة  80.
 58 تسفي برئيل... سلم عربي إلسرائيل لتنزل عن الشجرة  81.

 



 
 
 
 

 

 5 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 60 :كاريكاتير
*** 

 
 التنسيق األمني ناوقفوأعلى أبواب األقصى  اإللكترونية: لن نسمح بتركيب البوابات سعبا .1

على  اإللكترونيةمحمود عباس، إننا لن نسمح بتركيب البوابات  يةفلسطينالسلطة القال رئيس : رام هللا
 بوابات المسجد األقصى المبارك، ألن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب،

 ونحن من يجب أن يقف على أبوابه.
يوم األحد، العلماء المشاركين في أعمال ، ، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللاهجاء ذلك خالل استقبال

 المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطين.
: هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على أبواب األقصى، ألن السيادة على المسجد عباسوأضاف 
المبارك من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسمًا وحازمًا، وخاصة  األقصى

وتابع: األمور ستكون صعبة جدا،  فيما يتعلق بالتنسيق األمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم.
نما قرارات محسوبة، نأمل أن تود ي إلى ونحن ال نغامر بمصير شعبنا، وال نأخذ قرارات عدمية، وا 

 نتيجة.
: إذا تحملنا وصبرنا، فبالتأكيد سنصل إلى ما نريد، وأن نوقف تركيب هذه البوابات عباسوقال 

، وأن نوقف هذه اإلجراءات، وكذلك أن نوقف االقتحامات التي تقوم بها الحكومة اإللكترونية
 اإلسرائيلية في كل مدن الضفة الغربية.

ة بأنه ال بد من محاربة اإلرهاب في كل مكان، ولدينا ما "لدينا كدولة فلسطين، قناععباس وأضاف 
 بروتوكوال مع مختلف دول العالم من أجل محاربة العنف واإلرهاب". 83ال يقل عن 

وأكد أن الوضع ليس سهال، ولكن نرجو هللا أن يعيننا على أن نقف ونصبر ونتخذ الموقف المناسب 
ف جميع أنواع التنسيق مع إسرائيل، اتخذ باإلجماع في هذه اللحظات الصعبة، مبينا أن القرار بوق

 من قبل القيادة الفلسطينية خالل اجتماعها األخير.
: إننا نبدي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، واآلن هناك فرصة عباسفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، قال 

لمجلس الوطني حقيقية لتحقيق الوحدة الوطنية بين كل الفصائل الفلسطينية من خالل عقد ا
 الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني.

وفيما يتعلق بحركة حماس، قال: نحن أبلغناهم بصراحة، أنه إذا تراجعتم عن الحكومة التي 
شكلتموها، والتي من خاللها شرعتم وقننتم االنقالب، وسمحتم لحكومة الوفاق الوطني بممارسة 

تخابات الرئاسية والتشريعية، فأهال وسهال، واإلجراءات التي مهامها، ووافقتم على الذهاب إلجراء االن
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اتخذناها بشكل مبدئي وجزئي فيما بتعلق بالموازنة التي نقدمها، ستعود كما كانت عليه في السابق، 
 لذلك األمر اآلن بيدهم.

نا وتابع: نحن اآلن نعمل بأقصى جهودنا وفي كل االتجاهات فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وعالقات
الدولية، وعالقاتنا مع إسرائيل، واليوم هناك اجتماع لمجلس األمن الدولي لبحث الموضوع، وكذلك 

 مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعًا طارئا، ومنظمة التعاون اإلسالمي كذلك.
وأشار إلى أن العالم انتفض ألنه أحس بخطورة اإلجراءات التي اتخذناها، لذلك تحركوا، ونحن ننتظر 

 منهم أن يضغطوا على إسرائيل لكي تعود عن غيها، وتلغي القرارات التي اتخذتها بحقنا.
 23/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عباسالحكومة تدعو حركة حماس لالستجابة فورا لدعوة  .2

الرئيس بتوحيد  جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها لحركة حماس باالستجابة فورا لدعوة: رام هللا
الصفوف، واالرتقاء، فوق جميع الخالفات، وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، وتسليم كافة 

الحكومة الفلسطينية، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في قطاع  إلىالمؤسسات الحكومية 
 غزة.

طارق رشماوي،  جاءت هذه الدعوة في بيان صحفي، على لسان الناطق اإلعالمي باسم الحكومة
الذي قال "إن القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تستحق مّنا جميعا أن نرتقي بمستوى األداء 
بما يليق بحجم التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا، في معركة الدفاع عن مقدساته، وتحديدا في ظل 

 إلىلتي تهدف من خاللها الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات االحتالل على المسجد األقصى، ا
ديني، وفرض السيطرة عليه، والتهرب من  إلىتقسيمه زمانيا، ومكانيا، وحرف الصراع من سياسي 

 عملية السالم، واستحقاقاتها".
 23/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مني مع االحتاللتضارب في األنباء اإلسرائيلية حول وقف السلطة الفلسطينية تنسيقها األ .3

تضاربت األنباء في الصحف ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
إعالن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وقف كافة االتصاالت بين السلطة الفلسطينية 

ن كان ذلك يشمل اإلعالن عن وقف التنسيق األمني. سرائيل، وا   وا 
السياق، إعالن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ليلة أمس السبت، أنه لم يتم وقف  وقد برز في هذا

نما خفض مستوى هذا التنسيق، وهو ما ذكرته عدة مصادر إسرائيلية، كانت  التنسيق األمني فعاًل، وا 
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استبعدت أن يقدم عباس فعاًل على وقف التنسيق األمني، خاصة أنها اعتبرت أن ذلك سيكون بالغ 
 بالنسبة لبقاء السلطة الفلسطينية، في حال تم فعاًل. الخطورة

وقالت مواقع مختلفة، يوم أمس، بينها "يديعوت أحرونوت" و"القناة الثانية" و"هآرتس"، إنه تم خفض 
مستوى االتصاالت بين الطرفين، لكنها عادت اليوم لتكشف أن االتصاالت قد توقفت تماًما. ووفًقا 

"واال"، فقد جاء أن الرئيس الفلسطيني أمر بوقف اللقاءات األمنية مع  للصيغة التي استخدمها موقع
الطرف اإلسرائيلي. ولفت الموقع إلى أن هذا يعني عمليًّا تجميد التنسيق األمني لفترة غير محدودة، 
وال ُيعرف حاليًّا إلى متى، بالرغم من أن هذا التنسيق لم يوقف على مدار عقد من الزمان، منذ 

 اس رئيسًا للسلطة الفلسطينية.انتخاب عب
ونقل موقع "واال"، في هذا السياق، أن كافة التقارير المتالحقة تفيد بأن هذه األوامر تشمل كل 
االتصاالت على مستوى المحافظات المختلفة )من مستوى محافظ فما تحت(، والدوائر الحكومية 

عيني بشأنها عبر مكاتب التنسيق  وغيرها، باستثناء الحاالت اإلنسانية التي يتم إجراء تنسيق
 واالرتباط المدنية. 

لكن مقابل هذه التقارير التي تتحدث عن وقف كل أشكال االتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي، قالت 
صحيفة "هآرتس" اليوم إن إسرائيل تجري مع البيت األبيض اتصاالت حثيثة إليجاد "مخرج" لهذه 

ردن وأطراف عربية أخرى، في إشارة لدول خليجية؛ مثل األزمة، مع كل من الفلسطينيين واأل
ن من يتولى إدارة هذه االتصاالت هو صهر  اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وا 

 الرئيس األميركي، جاريد كوشنر.
 23/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 طيني؟وقف التنسيق األمني... هل هو الستعادة ثقة الشارع الفلس .4

على الرغم من إعالن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الجمعة، تجميد : رام هللا ــ نائلة خليل
االتصاالت مع دولة االحتالل اإلسرائيلي وعلى المستويات كافة، لحين التزام إسرائيل بإلغاء 

ار شعبيًا، دفعت اإلجراءات التي تقوم بها في األقصى، إال أن موجة التشكيك بمدى مصداقية القر 
عباس ورئيس المخابرات ماجد فرج ونائب حركة "فتح" محمود العالول إلى إعادة التأكيد مرة أخرى 

 على قرار التجميد وأنه يتضمن وقف التنسيق األمني مع االحتالل.
ي، التأكيدات المتالحقة للمستويات الرسمية العليا الفلسطينية، سواء لإلعالم الفلسطيني أو اإلسرائيل

بأن القرار يشمل وقف التنسيق األمني مع االحتالل، جاءت دلياًل على فقدان الثقة بين الشارع 
والمستوى الرسمي الذي عّبر أكثر من مرة أن "التنسيق األمني مقّدس" من جهة، وإليصال رسائل 
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سرائيل بأن شروط اللعبة ربما اختلفت بعد عشرة أيام على  المواجهات سياسية لإلدارة األميركية وا 
الدامية في األقصى ضد تغيير األمر الواقع وتركيب البوابات اإللكترونية تمهيدًا للتقسيم الزماني 

 والمكاني.
وقال مسؤول فلسطيني، اشترط عدم ذكره اسمه، لـ"العربي الجديد" إن مدى مصداقية قرار الرئيس أبو 

شبان الفلسطينيين على خلفية مقاومة مازن ستكشفها األيام المقبلة، في حال تواصلت اعتقاالت ال
االحتالل أو حيازة سالح الستخدامه ألغراض المقاومة ومصادرة المخارط التي يشتبه بتصنيعها 
سالح "الكارلو" المصنع يدويًا، والذي درجت السلطة منذ أعوام على مالحقة العاملين في هذه 

 تالل.المخارط ومصادرة محتوياتها، تمامًا كما تفعل قوات االح
األمر اآلخر الذي يتطّلب االنتظار لمعرفة حقيقة القرار، حسب المصدر، هو "السلوك األمني 
اليومي ألجهزة األمن الفلسطينية، والتي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى نقاط التماس مع 
د االحتالل بعد انتشارهم، سواء بالزي المدني أو الرسمي من جهة، أو إعادة المستوطنين وجنو 

االحتالل الذين يدخلون الضفة الغربية المحتلة ومنهم من يدخل كقوات خاصة بغرض تصفية 
أبريل/ نيسان الماضي،  15مطلوبين لالحتالل"، كما حدث في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في 

تم  إذ وّفر األمن الفلسطيني الحماية لهم وأخرجهم من المدينة، وصّد الغضب الشعبي عنهم، بعد أن
 فضح هويتهم وكشف كونهم مستعربين.

فيما أكد مصدر آخر لـ"العربي الجديد" عدم إمكانية تطبيق قرار الرئيس أبو مازن بوقف التنسيق 
األمني بشكل كامل، واألمر يعود لسببين: "األول أن التنسيق بين أجهزة األمن الفلسطينية واالحتالل 

العليا بين أجهزة الطرفين، كما كان األمر فترة الرئيس ياسر  اإلسرائيلي لم يعد تنسيقًا بين المستويات
عرفات، إذ توجد اآلن خطوط متشابكة ومعقدة مركزية وغير مركزية بين األمن الفلسطيني 

 واإلسرائيلي".
أما األمر اآلخر، بحسب المصدر، "والذي ال يقل خطورة هو أن الجنرال األميركي كيث دايتون الذي 

كان أحد منجزاته ربط حواسيب األمن  2007األجهزة األمنية الفلسطينية منذ عام  قام بإعادة هيكلة
الفلسطيني واإلسرائيلي ببرنامج واحد في ما يختص بقضايا المقاومة أو ما تطلق عليه حكومة 

 االحتالل )اإلرهاب(".
 23/7/2017، العربي الجديد، لندن
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 ل بعد اعتقال النائب "عبد الرازق"نائبًا في سجون االحتال  12: مركز أسرى فلسطين .5
عدد نواب المجلس  إنقال الناطق اإلعالمي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض األشقر، : غزة

( نائبًا 12ليصل إلى ) األحدالتشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى االحتالل ارتفع مجددًا فجر اليوم 
 لفيت.بعد إعادة اختطاف النائب "عمر عبد الرازق" من س

وأوضح األشقر بأن قوات االحتالل داهمت فجر اليوم األحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن 
عامًا(  53محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة عمر محمود عبد الرازق "مطر" )

 12طفين إلى وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة، ليرتفع عدد النواب المخت
 نائبًا.

 7مرات، وأمضى ما يزيد  6ونوه إلى أن النائب عبد الرازق كان اعتقل سابقًا كغيره من نواب الضفة 
شهور في االعتقال اإلداري بعد عملية مقتل  9سنوات في سجون االحتالل، كان آخرها لمدة 

 .2014المستوطنين الثالثة في الخليل منتصف 
 23/7/2017، فلسطين أون الين

 
 الهباش: قرار وقف االتصاالت مع االحتالل شمل الجانب األمني .6

، «القدس العربي»لـ  ةالفلسطيني السلطة أكد محمود الهباش مستشار رئيس «:القدس العربي»غزة ـ 
أن القرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس، ليل الجمعة، بوقف كافة أشكال االتصاالت مع 

وتحدث عن خطة تحرك فلسطينية لوقف اإلجراءات «. ألمنيةاالتصاالت ا»إسرائيل، شمل 
اإلسرائيلية االحتاللية بحق مدينة القدس والمسجد األقصى. وانتقد الموقف األمريكي، وقال إنه لم 

، في الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل من جهتها أنه لم تتم أية اتصاالت «ذات معنى»يتخذ أي خطوة 
 نيين على غرار الفترة السابقة.أو لقاءات أمنية مع الفلسطي

وقال إن اتصاالت القيادة الفلسطينية لم تنقطع خالل الفترة الماضية، مع الدول العربية واإلسالمية 
ودول العالم، من أجل ثني الحكومة اإلسرائيلية عن قراراتها األخيرة. وأكد خطة القيادة لحماية 

مية والدولية، من أجل إجبار إسرائيل على المسجد األقصى، تشمل التوجه لكل المحافل اإلسال
تجاه المسجد األقصى، مشددا على أن القرارات التي شملت « وقف خطواتها العنصرية والعدوانية»

األخيرة التي تعتبر المسجد « اليونيسكو»تقييد حرية العبادة، تخالف القانون الدولي، وقرارات منظمة 
 «.إرثا إسالميا فلسطينيا»األقصى 
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مع األردن على وجه الخصوص، « خط اتصال ساخن»الهباش عن إقامة القيادة الفلسطينية  وكشف
إضافة إلى اتصاالت تجري مع كل من مصر والسعودية والمغرب، بهدف بلورة موقف عربي موحد 

 لحماية المسجد األقصى.
التي  مستشار الرئيس عباس للشؤون اإلسالمية عن نتائج االتصاالت« القدس العربي»وسألت 

أجريت مع اإلدارة األمريكية، فأشار إلى إمكانية وصول المبعوث األمريكي الخاص بعملية السالم 
للمنطقة األسبوع الجاري، لكنه في الوقت ذاته أكد أن هذه االتصاالت لم تتمخض عن أي شيء 

بل الموقف الفلسطيني بشكل ال يق»حتى اللحظة، وأن الرئيس عباس أوصل لإلدارة األمريكية 
 «.التأويل

أن مسؤولين كبارا في القيادة الفلسطينية، عقدوا عدة اجتماعات تقييمية، « القدس العربي»وعلمت 
وأن هناك قرارات أخرى ستتخذها القيادة في الفترة المقبلة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن خطواتها 

 األخيرة بحق المسجد األقصى.
 24/7/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 القات العربية" في منظمة التحرير تدعو األحزاب واالتحادات العربية لدعم القدس"الع .7

وجهت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى كافة األحزاب : رام هللا
واالتحادات الشعبية العربية، دعت فيها إلى بذل كل الجهود وتحشيد كل الطاقات من أجل إسناد 

 الشعب الفلسطيني، وتصديه للجرائم واالعتداءات اإلسرائيلية بحق القدس والمسجد األقصى.نضال 
وطالبت الدائرة في رسائلها، كافة القوى السياسية واالجتماعية العربية إلى القيام بخطوات عملية على 

حتما إلى رفع كافة المستويات، لفضح هذه االعتداءات أمام الرأي العام العالمي، األمر الذي سيؤدي 
 وتيرة الصمود والتحدي لدى الشعب الفلسطيني عموما وأهالي القدس على وجه التحديد.
 23/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ةاتفاق لتقاسم السلطة مع حماس في قطاع غز إلى توصل ": دحالن برس أسوشيتد" .8

كاشفا تفاصيل صفقة التفاهمات التي أجراها مع  ،أطل محمد دحالن القيادي المفصول من حركة فتح
” حمـاس“مشيرًا إلى أنـه توصـل التفـاق لتقاسـم السـلطة مـع حركـة  ،حركة حماس التي تدير قطاع غزة

 في قطاع غزة.
« يحيــى الســنوار»قولــه، إن هــذا االتفــاق تــم ألول مــرة، مــع « دحــالن»، عــن «أسوشــيتد بــرس»ونقلــت 

 في القطاع.« ماسح»رئيس المكتب السياسي لحركة 
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االتفاق سيسهل إعادة افتتاح المعابر البرية بين غزة ومصر المغلقة منذ فترة »، أن «دحالن»وأضاف 
 «.بسبب التوتر األمني والسياسي، وسيساعد في االزدهار االقتصادي للمنطقة

 ستؤدي إلى مستقبل أفضل في قطاع غزة.« حماس»أن التفاهمات مع « دحالن»وأوضح 
مليــون دوالر لتخفيــف أزمــة الكهربــاء  100افتتــاح محطــة طاقــة بــدعم خليجـي تبلــغ قيمتهــا وكشـف عــن 

 المتفاقمة في القطاع.
وأوضح أن التفاهمات والتقاربات، ساعدت في الوصول إلى االتفاق األخير، مؤكًدا أن الوقت قد حان 

 إليجاد مخرج لقطاع غزة.
تحـول غــزة تـدريجًيا إلــى كيـان منفصــل،  «حمـاس»المخــاوف مـن أن عقــد صـفقة مــع « دحـالن»ونفـى 

ـــيس انفصـــاليين»مضـــيًفا:  ـــه ســـيبذل قصـــارى جهـــده دون التباعـــد «نحـــن وطنيـــون، ول ـــى أن ، مشـــيرا إل
 التدريجي لألراضي الفلسطينية.

الصفقة الجديدة تدعمها مصر واإلمارات، ولكنها ال تزال فـي مراحلهـا األولـى مـن التنفيـذ، وال »وتابع: 
 «.ها، ولكن جميع المشاركين من الممكن أن يستفيدوا منهاتوجد ضمانات لنجاح

لـيس »)أبـو مـازن(، قـائاًل: « محمـود عبـاس»وأكد أنه لم يعد يطمح في أخذ مكان الرئيس الفلسـطيني 
لــــدي طموحــــات ألكــــون رئيًســــا.. ربنــــا كــــان هــــذا الحــــال عنــــدما كنــــت أصــــغر ســــًنا، ولكنــــي اآلن أرى 

 «.ي أيدي إسرائيل، وال تنوي إعادتهامن أراضي الفلسطينيين ف %70الوضع.. 
وأوضح أن االتفاق الجديد يهدف إلى إحياء المؤسسات السياسية الفلسطينية التي كانت قـد ُشـلت منـذ 

، ويشمل ذلك محاولة جديدة لتشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة «حماس»و« فتح»بين  2007االنقسام عام 
حياء البرلمان. ادة هذه الجهود، ولكننا لن ننتظر إلـى األبـد موضع ترحيب لقي« عباس»وأضاف أن  وا 

 وأكد أنه تلقى تأكيدات مصرية بفتح معبر رفح بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل. حتى يتحرك.
علــى « حمــاس»وبحســب مصــادر فلســطينية، فيقضــي االتفــاق المزمــع تنفيــذه قريبــا، باســتمرار ســيطرة 

، علـى أن «كتائب عز الدين القسام»ناح العسكري الجوانب األمنية ووزارة الداخلية، مع االحتفاظ بالج
دارة « دحــــالن»يتـــولى  الشــــؤون القضـــائية داخــــل القطــــاع، فضــــال عـــن تســــلم مهــــام وزارة الخارجيــــة، وا 

المعابر الحدودية، وملف االتصاالت مع االحتالل اإلسرائيلي، لرفع الحصار عن غزة، وتسـيير أمـور 
 الحياة اليومية.

وسـعيه لزيـادة الضـغط علـى الحركـة، فقـد « حمـاس»باإلحبـاط تجـاه « سعبـا»وفي حين تنامى شعور 
 كوسيط.« دحالن»عززت الحركة دور 

 23/7/2017، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
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 تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة أحداث األقصى المقاومةفصائل  .9
عـــن تشـــكيل غرفـــة عمليـــات أعلنـــت فصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة يـــوم األحـــد، : غـــزة

مشــتركة، وأنهــا فــي حالــة اجتمــاع دائــم، لمتابعــة انتهاكــات االحــتالل اإلســرائيلي المتواصــلة فــي مدينــة 
 القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك.

وحذرت الفصائل في مؤتمر صحفي ظهر األحد، االحـتالل االسـرائيلي مـن مواصـلة اجراءاتـه األخيـرة 
 على القدس والمقدسين. بحق األقصى واالعتداء

صـباحا فـي سـاحة الجنـدي  11ودعت الفصائل ألوسـع مشـاركة جماهيريـة يـوم الثالثـاء القـادم السـاعة 
 المجهول وسط مدينة غزة نصرة للمسجد األقصى.

وقــال القيـــادي فــي حركـــة حمـــاس اســماعيل رضـــوان: "فـــي حــال اســـتمر االحـــتالل فــي االعتـــداء علـــى 
 لن تبقى فصائل المقاومة مكتوفة األيدي وأن صمتنا لن يطول.المسجد االقصى والمقدسيين ف

 23/7/2017، فلسطين أون الين
 

 بغزة فصائليدعوة الستثمار مواجهات األقصى لتوجيه البوصلة لمشروع التحرير خالل اجتماع  .11
دعـــا قـــادة فصـــائل وشخصـــيات وطنيـــة وأهليـــة، إلـــى اســـتثمار الهبـــة الشـــعبية فـــي وجـــه إجـــراءات : غـــزة

ل الصهيوني بحـق المسـجد األقصـى، للعمـل علـى توحيـد الصـف الفلسـطيني، وا عـادة االعتبـار االحتال
 للمشروع الوطني الفلسطيني والنهوض به.

وأكــــد ممثلــــو وقيــــادات الفصــــائل والمؤسســــات األهليــــة، خــــالل نــــدوة سياســــية نظمهــــا مركــــز المســــتقبل 
فلسـطيني.. إلـى أيـن "، بمدينـة غـزة، للدراسات واألبحاث، يوم األحد تحت عنـوان "المشـروع الـوطني ال

ضــرورة إعــادة توجيــه البوصــلة لمشــروع التحريــر، ودعــوا إلــى تشــكيل مجلــس وطنــي منتخــب، وحكومــة 
 وحدة وطنية للخروج من الحالة الفلسطينية المتشرذمة.

 23/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسالممن  انطالقاً  للشبابض حماس الصراع واستنهابعد الديني من حضور البُ "إسرائيل": تحذير  .11
 ســـيطرت الهبـــة الفلســـطينية للـــدفاع عـــن األقصـــى علـــى اهتمامـــات الصـــحف اإلســـرائيلية الصـــادرة يـــوم

، وأجمعت غالبية آراء الكتاب اإلسرائيليين على التحذير مـن حضـور البعـد الـديني فـي الصـراع االثنين
 رة اإلسالمية.واستنهاض حماس للشباب الفلسطينيين انطالقا من السي
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وفــي مقــال لهــا بصــحيفة هــآرتس، قالــت الخبيــرة اإلســرائيلية فــي الشــؤون الفلســطينية عميــره هــاس إن 
األحـداث األخيــرة فـي المســجد األقصـى زادت مــن استحضـار نمــوذج صـالح الــدين لـدى الفلســطينيين، 

 حتى إن أحدهم شبه منفذ عملية مستوطنة حلميش قرب رام هللا بالضفة الغربية به.
ونقلت عن أحد الخطباء الفلسطينيين القول "لوال أن السلطة الفلسطينية متعاونة مع إسرائيل لما كانت 
يـــد اليهـــود هـــي العليـــا"، متســـائال: هـــل يعقـــل أن جميـــع الجيـــوش اإلســـالمية ال يخـــرج منهـــا حتـــى اآلن 

 صالح الدين 
الجيـــوش مـــن جاكرتـــا وقالـــت إن الخطيـــب الفلســـطيني حـــذر مـــن أنـــه ســـيأتي اليـــوم الـــذي تحضـــر فيـــه 

سطنبول والقاهرة لتحرير فلسطين والقدس والمسجد األقصى.  وا 
شـعال تأييـد  وخلصت إلى القول إن المسـجد األقصـى نجـح فـي خلـق المقاومـة الشـعبية ضـد إسـرائيل وا 
الجموع الفلسطينية التي ال يمكنها الوصول إليه، وقـد ظهـرت قـوة اإليمـان الـديني بسـبب مـا يـرون أنـه 

ســرائيلي علــى األمــاكن المقدســة، وألن المســجد األقصــى لجميــع المســلمين فــإن هــذا األمــر لــه اعتــداء إ
 تأثير كبير.

وفـــي موقـــع "إن آر جـــي" رجـــح المراســـل العســـكري يوحـــاي عـــوفر وقـــوع موجـــة عنيفـــة مـــن الهجمـــات 
 المسلحة الفلسطينية المستندة لمنطلقات دينية ضد إسرائيل.

ل الخبيـر اإلسـرائيلي فـي الشـؤون العربيـة بموقـع "أن آر جـي" آسـاف وغير بعيد عن اآلراء السابقة، قا
غيبـــور إن الصـــراع القـــائم فـــي المســـجد األقصـــى ال يـــدور حـــول البوابـــات اإللكترونيـــة، بـــل هـــي حـــرب 
دينيــة، ألن النقــاش الــدائر بــين الفلســطينيين والعــرب أدخــل عناصــر جديــدة لهــذا الصــراع، بيــنهم شــبان 

 شهداء من خالل قتل اليهود.صغار أرادوا التحول إلى 
ويــرى غيبـــور أن المصــطلح الجديـــد الـــذي دخــل علـــى خــط الصـــراع الفلســـطيني اإلســرائيلي هـــو األمـــة 
اإلســـالمية، وباتـــت تســـتخدمه حركـــة حمـــاس الفلســـطينية والحركـــة اإلســـالمية داخـــل إســـرائيل وأعضـــاء 

 الكنيست العرب، مما يعني توحد هذه األمة جميعها ضد إسرائيل.
 24/7/2017ة نت، الدوحة، الجزير 

 

 خبراء إسرائيليون: أحداث األقصى تنذر بمواصلة العمليات الفلسطينية .12
حــذر خبــراء إســرائيليون مــن أن اســتمرار التــوتر علــى خلفيــة أحــداث المســجد األقصــى ينــذر بمزيــد مــن 

طالق موجة تصعيد قد تمتد إلى مناطق إسرائيلية أخرى.  تنفيذ العمليات الفلسطينية وا 
ل الخبير العسكري اإلسرائيلي في موقع ويلال اإلخباري أمير بوخبوط إن عملية مسـتوطنة حلمـيش وقا

التي أسفرت عن مقتل ثالثة مسـتوطنين هـي الثالثـة خـالل أسـبوع، وذلـك علـى خلفيـة التـوتر بشـأن مـا 
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العمليـة  يحدث في المسجد األقصى، مما دفع هيئة األركان اإلسرائيلية العامة إلى أن تجتمـع لمناقشـة
 وتحذر من عمليات إضافية قد تحدث على المدى القريب في ظل التوتر في القدس.

وأضـــاف بوخبـــوط أن اســـتمرار أحـــداث المســـجد األقصـــى قـــد يـــؤدي لموجـــة تصـــعيد واســـعة تمتـــد إلـــى 
 مناطق أخرى في إسرائيل.

أمـــــا المحلـــــل العســـــكري لصـــــحيفة "يـــــديعوت أحرونـــــوت" رون بـــــن يشـــــاي فوصـــــف عمليـــــة حلمـــــيش 
" و"الحدث اإلسالمي"، بدليل أن شبكات التواصل االجتمـاعي احتفـت بهـا بشـكل لـم نـره االستراتيجية"بـ

من قبل، مما يجعل األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتوقع المزيد من التصـعيد وتنفيـذ عمليـات مماثلـة لهـذا 
 الهجوم، بحسب قوله.

هما اليوم طاقة متفجرة بسبب أحداث الحرم وأضاف أن "العالم اإلسالمي والشارع الفلسطيني يتوفر لدي
القدسي، وفي حال عدم التوصل لحل يؤدي لتهدئة الوضع فإن األيام القادمة ستشهد مواجهات أخرى 

 وعمليات جديدة على خلفية دينية".
 23/7/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ها بشكل انتقائيإليالمصالحة ويدعو  ُيعطلالبردويل: عباس  .13

يـادي فـي حركـة حمـاس، صـالح البردويـل، إن رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، قال الق: غزة
 يدعو لمصالحة "بشكل انتقائي"، متهًما عباس بـ "تعطيل اتفاقيات المصالحة الموقعة".

وجدد البردويل في تصريحات لــ "قـدس بـرس" يـوم األحـد، اسـتعداد حركـة حمـاس لقـاء محمـود عبـاس، 
 قيات الموقعة للمصالحة الفلسطينية"."شرط االلتزام باالتفا

وصّرح عضو البرلمان الفلسطيني عن كتلة "التغيير واإلصالح" )تتبع لحركة حماس(، بأن حركته "لم 
 ُتعطل المصالحة الوطنية"، وبادرت كثيًرا بالدعوة إلتمامها.

ســنكون أول وأردف: "فــي حــال التــزم عبــاس باالتفــاق الــذي وقعــت عليــه الفصــائل الفلســطينية، فــنحن 
المبــادرين لاللتقــاء معــه"، موضــًحا أن المصــالحة "تحتــاج إلرادة سياســة والتــزام مــن قبــل رئــيس الســلطة 

 بما وقعت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة".
وأوضــح القيــادي فــي حمــاس، أن اتفــاق القــاهرة يتضــمن كــل القضــايا؛ بمــا فيهــا تشــكيل حكومــة وحــدة 

 شريعية ورئاسة ومجلس وطني.وطنية والدعوة النتخابات ت
 23/7/2017، قدس برس
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 خيارنا بانتهاج المقاومة الشعبية واستمرار االشتباك السياسي واإلعالمي مع االحتالل "ثوري فتح": .14
أكد المجلس الثوري لحركة "فـتح"، علـى مـا ورد باجتمـاع القيـادة الفلسـطينية وخطـاب الـرئيس،  :رام هللا

والقدس عاصمتنا، وأن على المجتمع الدولي إنفاذ قراراته بإنهاء االحتالل بأن فلسطين أرضنا ووطننا 
 وتمكين شعبنا من ممارسة سيادته على أرضه ودولته وعاصمته.

وشدد المجلس الثوري، في بيانه عقب اجتماعه يوم األحد بمدينة رام هللا، على تضافر الجهد الوطني 
وة حركة "حمـاس" اللتقـاط هـذا التوقيـت الـوطني والوحـدة مع شركائنا بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودع

الجماهيريــــة دفاعــــا عــــن األرض والمقدســــات، للتجــــاوب مــــع مبــــادرة ســــيادة الــــرئيس الســــتعادة وحــــدتنا 
كمـــا أكـــد علـــى "خيارنـــا بانتهـــاج المقاومـــة الشـــعبية وتصـــعيدها ميـــدانيا، واســـتمرار االشـــتباك  الوطنيـــة.

 ل حتى تتحقق أهدافنا الوطنية".السياسي واإلعالمي مع قوة االحتال
وقرر المجلس الثوري البقاء بانعقاد دائم لمتابعة الدفاع عن األقصى والقدس والمشـاركة والمتابعـة أوال 

 بأول، واعتماد آلية متابعة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس واللجنة المركزية.
 23/7/2017الحياة، الجديدة، رام هللا، 

 
 ستشهد انطالق عمل لجنة "المصالحة المجتمعية" القادمةم رضوان: األياإسماعيل  .15

صّرح القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، بأن األيام القادمة ستشـهد انطالقـة عمليـة لــ : غزة
 "لجنة المصالحة المجتمعية" إلنهاء قضية ضحايا االنقسام الداخلي وتعويضهم.

د، إن عــدة فصــائل فلســطينية عقــدت اجتماًعــا وم األحــيــوقــال رضــوان فــي تصــريحات لـــ "قــدس بــرس" 
وأوضح: "اتفـق المجتمعـون علـى البـدء بتفعيـل لجنـة المصـالحة  خاًصا في غزة لمناقشة تفعيل اللجنة.

 ".2011المجتمعية وفق اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة عام 
عة على اتفاق القاهرة للمشـاركة وأشار القيادي في حماس، إلى أن قد "تقرر دعوة باقي الفصائل الموق

 في أعمال لجنة المصالحة، وحضور االجتماع األول للجنة المجتمعية الذي سيعقد خالل أيام".
ولفــــت النظــــر إلــــى أن ممثلــــين عــــن حركــــة "فــــتح" و"الجهــــاد اإلســــالمي"، منظمــــة الصــــاعقة، المبــــادرة 

 شعبية، قد حضروا لقاء اليوم.الوطنية، الجبهة الشعبية )القيادة العامة(، وحركة المقاومة ال
 23/7/2017، قدس برس

 
 فتح تنفي مشاركتها في اجتماع "لجنة المصالحة المجتمعية" .16

يـوم  نقـت حركـة فـتح، مـن غـزة، أن 23/7/2017وكالة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية، وفـا، نشـرت 
 لمصالحة المجتمعية.األحد، أيَّ مشاركة لها في االجتماع الذي انعقد اليوم تحت عنوان لجنة ا
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جاء ذلك في بيان أصـدرته الهيئـة القياديـة العليـا لحركـة "فتــح" فـي المحافظـات الجنوبيـة "قطـاع غـزة"، 
ــر اليـوم فــي وسـائل اإلعـالم. وأكــدت الحركـة أن االجتمــاع المشـار إليـه لــم تشـارك فيــه  ردًا علـى مـا ُنش 

ـــم تحضـــره. وأهابـــت فـــي بيانهـــا بوســـائل اإلعـــال م تـــوخي الدقـــة وأخـــذ المعلومـــات مـــن حركـــة "فـــتح" ول
 مصادرها الرسمية.

فصـائل فلسـطينية أعلنـت االتفـاق علـى تفعيـل ، أورد أن 23/7/2017موقع حركة حماس، غـزة، وكان 
 م.2011لجنة المصالحة المجتمعية وفق اتفاق القاهرة 

 اللجنة.جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع جرى يوم األحد وضم الفصائل التي ناقشت تفعيل 
وذكر البيان أن الفصائل المجتمعة هـي حركـة حمـاس وحركـة فـتح وحركـة الجهـاد اإلسـالمي ومنظمـة 

 الصاعقة والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية )القيادة العامة(.
كمـــا تقـــرر دعـــوة بـــاقي الفصـــائل الموقعـــة علـــى اتفـــاق القـــاهرة للمشـــاركة فـــي أعمـــال لجنـــة المصـــالحة 

 رر عقد االجتماع األول للجنة المصالحة المجتمعية خالل أيام.ومن المق المجتمعية.
 

 كل اإلجراءات التي اتخذتها السلطة ضد غزة يجب أن تلغى": الجهاد" .17
رحــب نائــب األمــين العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي زيــاد النخالــة، أمــس، بــإعالن الــرئيس  حســن جبــر:

وجههــا، أمــس، معتبــرًا ذلــك خطــوة علــى الــذي عّبــر عــن موقــف الســلطة بكلمتــه التــي محمــود عبــاس، 
 الطريق الصحيحة.

وأعــرب النخالــة عــن أملــه بــأن يتطــور إعــالن الــرئيس باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والضــرورية مــن أجــل 
وحـــدة الشـــعب الفلســـطيني، مشـــددًا علـــى ضـــرورة أن تكـــون القـــدس هـــي كلمـــة الســـر النطـــالق مرحلـــة 

سـجد األقصـى عنـوان ملتقـى األمـة، معربـًا عـن أملـه بـأن جديدة، في مواجهـة "إسـرائيل"، وأن يكـون الم
 تكون القدس عنوانًا لوحدة الفلسطينيين.

وقال: على الجميع أن يبادر من أجل الوحدة ويقّدم الخطوات الالزمة من أجل تذليل العقبات وتجاوز 
 لغى.كل الحساسيات في الزمن الماضي. كل اإلجراءات التي اتخذتها السلطة ضد غزة يجب أن ت

 23/7/2017األيام، رام هللا، 
 

 بالبحث عن تعزيز الوحدة الوطنية في إطار مجابهة التحديات" تطالب الديمقراطية" .18
طالــب طــالل أبــو ظريفــة عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين  حســن جبــر:

ادة بنـاء منظمـة التحريـر بالبحث عن تعزيز الوحدة الوطنية في إطار مجابهة التحديات، من خالل إع
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الفلســطينية والمجلــس الــوطني وفــق التفاهمــات األخيــرة، علــى أســاس التمثيــل النســبي الكامــل، مشــددًا 
 كذلك على أهمية إعادة بناء السلطة الوطنية على أساس الشراكة.

وة وقال أبو ظريفة: يمكن دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لالتفـاق علـى برنـامج متفـق أو دعـ
اللجنـــة المؤقتـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية للبحـــث فـــي الخطـــوات القادمـــة شـــريطة أن يـــتم حـــل كـــل 

 اإلشكاليات التي تخلق مناخات سلبية.
عبـاس لــ"حماس" بحـل اللجنـة اإلداريـة، قـال أبـو ظريفـة: إن الفصـائل سـبق محمود وعن دعوة الرئيس 

ها لحل اللجنة اإلدارية وأن تأتي حكومة الوفاق وأن طالبت "حماس" بسحب الذرائع وأن تبدي استعداد
 الوطني للعمل في قطاع غزة مع استكمال الحوارات لالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 23/7/2017األيام، رام هللا، 
 

 "هبة القدس""الشعبية" تدعو لتشكيل قيادة ميدانية موحدة إلدارة  .19
ى ضـــرورة اســـتثمار هبـــة القـــدس الجماهيريـــة والبنـــاء دعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين إلـــ :غـــزة

اإليجابي عليها، وتنظيم إدارتها من خالل البدء الفوري في تشكيل قيادة ميدانية موحدة، لقيادة وتوجيه 
 هذه الهبة، نحو األهداف الوطنية المرجوة منه.

ومؤسسـاتهم  وطالبت الشـعبية فـي بيـان صـحفي األحـد بالعمـل الجـدي علـى تعزيـز صـمود أهـل القـدس
الوطنيـــة، وتـــوفير كـــل المقومـــات الماديـــة والمعنويـــة التـــي مـــن شـــأنها رفـــع وتيـــرة التصـــدي للسياســـات 
واإلجــراءات التهويديــة والتوســعية بالمدينــة، بمــا يحــافظ علــى طابعهــا العربــي واإلســالمي، ويــديم بقــاء 

 أهلها ومؤسساتهم، كرهان رئيس للتصدي وإلفشال تلك السياسات.
ب الرئيس محمود عباس األخير بأنه يتضمن أفكاًرا يمكن البنـاء عليهـا تـرتبط بـالخطوة ورأت في خطا

المطلوبة فعلًيا وعملًيا وبشكٍل مباشر نحو تحقيـق المصـالحة الوطنيـة، باعتبارهـا الركيـزة التـي ال غنـى 
 عنها اآلن في توحيد طاقات الشعب الفلسطيني باالستناد إلى اتفاقات المصالحة.

 23/7/2017دس، القدس، الق
 

 خطاب عباس ارتقى إلى المستوى الوطني :جبهة النضال .21
قـال محمـود الـزق سـكرتير جبهـة النضـال الشـعبي فـي قطـاع غـزة وأمـين سـر هيئـة العمـل  حسن جبر:

عبــاس ارتقــى إلـى المســتوى الــوطني وأجــاب عــن تســاؤالت الواقــع  محمــود الـوطني: إن خطــاب الــرئيس
معي كرئيس للكل الوطني وطرح مبادرة وطنية جدًا الستعادة الوحدة الراهن وتعامل مع شعبه بشكل ج

 الوطنية.
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وأعرب الزق عن أمله من جميع القوى السياسية بأن تتجاوب مـع المبـادرة التـي تنسـجم مـع االتفاقيـات 
 السابقة في الساحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطاب كـان إيجابيـًا تجـاه الواقـع الـداخلي والعـام والقـى

 إجماعًا من القوى السياسية.
 24/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 البطولية في "حلميش" عمليتههكذا نفذ الفدائي "عمر"  .21

ســــمحت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي بنشــــر تفاصــــيل جديــــدة حــــول عمليــــة : الــــرأي –القــــدس المحتلــــة 
وســـط الضـــفة الغربيـــة  بمحافظـــة رام هللا” كـــوبر“التـــي نفـــذها الفـــدائي عمـــر العبـــد مـــن قريـــة ” حلمـــيش“

 مستوطنين. 3المحتلة، أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 
إن المنفــذ تمكــن مــن الــدخول للمســتوطنة ”: “رونــين مــانليس“وقــال المتحــدث بلســان جــيش االحــتالل 

” حلمـيش“والوصول للمنزل المستهدف، بعد قطـع مسـافة قصـيرة مـن منزلـه ببلـدة كـوبر إلـى مسـتوطنة 
لنـــاطق باســم جـــيش االحــتالل أن العبـــد كتــب وهــو فـــي طريقــه باتجـــاه تنفيــذ عمليتـــه وكشــف ا القريبــة.

 ، وقد كان يحمل على ظهره حقيبة تحوي على سكين كبيرة وقرآن وقنينة ماء.”فيسبوك“منشورا على 
وبين أن أمن المستوطنة تلقى إنـذاًرا باجتيـاز أحـد المشـتبهين للسـياج المحـيط بالمسـتوطنة، مشـيًرا إلـى 

 شرطة فتحت تحقيًقا في إمكانية وجود استهتار في التعامل مع اإلنذار.أن ال
وأوضـح أن الشـاب المنفـذ اسـتغرق فــي تنفيـذ العمليـة ربـع سـاعة منــذ دخولـه للمسـتوطنة وحتـى إطــالق 

صابته بجراح متوسطة.  النار عليه من قبل أحد الجنود وا 
يـــة تحـــاول الوصـــول إلـــى المنفـــذين وكشـــف المتحـــدث باســـم جـــيش االحـــتالل أن أجهـــزة االحـــتالل األمن

المفترضــين للعمليــات مــن خــالل تحليــل بعــض المنشــورات التــي تحمــل إشــارات مشــتبهة بإمكانيــة نيــة 
 أصحابها تنفيذ عمليات، غير أنه اعترف بصعوبة هذه المهمة.

ألـف  600وأشـار إلـى أن تلـك األجهـزة رصـدت منـذ هبـة االحتجاجـات فـي المسـجد األقصـى أكثـر مـن 
 ”.يحرض على تنفيذ العمليات الفدائية“منشور 

 22/7/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 التحقيقات اإلسرائيلية تكشف عن ثغرات أمنية في مستوطنة "حلميش" .22
ــــة  :ترجمــــة خاصــــة -رام هللا  كشــــفت التحقيقــــات اإلســــرائيلية المســــتمرة فــــي مالبســــات وظــــروف عملي

مســتوطنين، عــن ثغــرات  3مــن امــس الجمعــة وأدت الــى مقتــل  مســتوطنة )حلمــيش( التــي وقعــت اول
وحسب تقرير بثته القناة العبرية الثانيـة، فـإن اإلنـذار الـذكي للتنبيـه بشـأن وجـود  أمنية في المستوطنة.
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عمليات تسـلل عمـل لوقـت قصـير جـدا وأن الجنـود اإلسـرائيليين حـين وصـلوا الـى لمكـان لـم يجـدوا أي 
 الى أن المنفذ كان حينها داخل المنزل الذي قام باقتحامه.آثار لعملية تسلل، مشيرا 

وأشــارت التحقيقــات إلــى أن الجنــود طلبــوا مــن المســتوطنين البقــاء فــي منــازلهم حــين كــان المنفــذ داخــل 
 المنزل وينفذ عمليته.

وأظهرت التحقيقات أن عملية تأخير تركيب كاميرات في كامل المستوطنة وجميع النقاط المحيطة بها 
ى غرار غالبية المستوطنات منع كشف المنفـذ مسـبقا، مشـيرًة إلـى أن وجـود الكـاميرات كـان سـيغير عل

أشهر  8ولفتت إلى أن المنفذ اخترق المستوطنة من ثغرة أمنية كان فلسطينيون قبل  من واقع الهجوم.
 ألقوا منها قنابل مولوتوف على منازل المستوطنين.

لميش( للقناة من انعدام األمن في المستوطنة ومحيطهـا وتحـدثوا واشتكى المستوطنين القاطنين في )ح
 عن ثغرات أخرى في الشوارع والنقاط األمنية القريبة منها.

 23/7/2017القدس، القدس، 
 

 بعاد عن المسجد األقصىُتفرج عن قيادات من فتح في القدس بشروط منها اإل "إسرائيل" .23
إلسرائيلية، يوم األحد عن ستة مقدسيين، بينهم مسـؤولين أفرجت السلطات ا: قيس أبو سمرة - رام هللا

 في حركة "فتح"، بشروط، منها االبعاد عن المسجد األقصى. 
إن المحكمـة اإلسـرائيلية قـررت االفـراج عـن مسـؤول حركـة فـتح  ،وقال نـادي األسـير فـي بيـان صـحفي

ر "فــتح" عــدنان غيــث، فــي مدينــة القــدس وعضــو المجلــس الثــوري للحركــة حــاتم عبــد القــادر، وأمــين ســ
 وأربعة آخرين بشروط. 

وأضـــاف البيـــان إن المحكمـــة اشـــترطت ابعـــاد الســـتة عـــن المســـجد األقصـــى حتـــى تـــاري  الثـــاني مـــن 
آب/أغســطس القــادم، ومــنعهم مــن إجــراء لقــاءات صــحفية وخطابــات أو االشــتراك فــي مظــاهرات حتــى 

 أغسطس/آب القادم.  27تاري  
 23/7/2017، ة، أنقر لألنباء األناضولوكالة 

 
 خمد االنتفاضةبالضفة لن يُ  وكوادرهاحماس: اعتقال قيادات الحركة  .24

اعتبــرت حركــة حمــاس حملــة االعتقــاالت المســعورة التــي يشــنها االحــتالل ضــد كــوادر حركــة حمــاس 
وقياداتها في الضفة الغربية محاولة يائسة إلخماد ثورة شعبنا في مواجهـة مخططـات االحـتالل وحربـه 

 لى القدس والمسجد األقصى.الدينية ع
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وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن حماس ومعها كل الشعب الفلسطيني ستواصـل إسـنادها لهـذه 
االنتفاضة ودعمها للمرابطين والمرابطات على بوابات المسجد األقصى وباحاته، مشددًا على أن هـذه 

 صرة لألقصى المبارك.الحمالت لن تفلح في كسر إرادة الشباب الفلسطيني الثائر ن
وبـــّين قاســـم فـــي تصـــريح صـــحفي أن سياســـة االعتقـــاالت التـــي يلجـــأ إليهـــا االحـــتالل بعـــد عجـــزه عـــن 

 مواجهة شعبنا ستزيدنا تمسكًا بخيار المقاومة للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته.
 23/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ع غزةلحركة حماس جنوب قطا الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعاً  .25

قصف الجيش اإلسـرائيلي، فجـر اليـوم االثنـين، موقعـا يتبـع لكتائـب عـز : هاني الشاعر - خان يونس
 الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات. 

وأفــاد مراســل وكالــة األناضــول، نقــاًل عــن شــهود عيــان، أن مدفعيــة الجــيش اإلســرائيلي المتمركــزة فــي 
حيط موقع "كيسـوفيم" العسـكري، أطلقـت قـذيفتين تجـاه نقطـة رصـد تتبـع لكتائـب القسـام، شـرقي خـان م

ولفــت المراســل إلــى ســماع أصــوات انفجــارات جــراء القصــف المــدفعي، فيمــا ُســمعت  يــونس )جنــوب(. 
 تحركات مكثفة آلليات الجيش اإلسرائيلي قرب منطقة "كيسوفيم". 

إلطالق نار من زوارق عسكرية إسرائيلية، قبالة شاطئ البحر، كما تعرضت قوارب صيادي األسماك 
( 0404جنــــوب القطــــاع، دون وقــــوع إصــــابات. وأفــــادت صــــحف إلكترونيــــة إســــرائيلية، ومنهــــا موقــــع )

العبري، أن القصف جاء بعد إطالق صاروخ من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل سقط بالقرب من السـياج 
 للقطاع.  الحدودي في منطقة "أشكول"، المحاذية

 23/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 عملية "حلميش" منفذنتنياهو يتوعد بهدم منزل  .26
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم األحد، إن جيش االحتالل سيشرع : محمد وتد

ومته ستشرع من قريبا في هدم منزل منفذ عملية "حلميش" عمر البعد من بلدة كوبر، وأكد أن حك
 إجراءات الهدم لمنزل العائلة.

وتوعد نتنياهو عائلة منفذ عملية "حلميش" بهدم منزلها، مع افتتاح جلسة الحكومة، مؤكدا أن 
 إجراءات الهدم ستنفذ قريبا دون أن يحدد الموعد.

منها واستعرض في كلمته اإلجراءات التي يقوم بها الجيش في المناطق الفلسطينية المحتلة سعيا 
لقمع الفلسطينيين الذين هبوا نصرة للقدس واألقصى، زاعما أن أذرع األمن تعمل لمواجهة ما أسماه 
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"التحريض" وستواصل نشاطها ميدانيا وفق الحجة والتطورات، الفتا إلى أن أجهزة األمن تعمل ضد 
 العديد من الجهات التي تشجع على العنف والتحريض على حد تعبير نتنياهو.

 23/7/2017، 48عرب 
 

 فهو حيوي ومهم للسلطة الفلسطينية "إسرائيلـ"التنسيق األمني ليس ضرورة ملحة لليبرمان:  .27
عقب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على قرار الرئيس محمود عباس وقف : أسعد تلحمي –الناصرة 

هذا قرارهم وشأنهم، » التنسيق بين األجهزة األمنية الفلسطينية ونظيرتها اإلسرائيلية باستخفاف بقوله:
التنسيق األمني ليس ضرورة ملحة إلسرائيل فهو حيوي ومهم للسلطة الفلسطينية ذاتها، فإذا كان 
قرارهم وقف التنسيق األمني، فلن نستجديهم ولن نتخذ أي خطوات، وسنتدبر أمورنا من دون التنسيق 

 «. األمني
 24/7/2017الحياة، لندن، 

 
   صالحرائد واعتقال الشيخ الوطني تجمع الحزب ليبرمان يدعو لحظر  .28

دعا وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى حظر حزب التجمع الوطني : محمد وتد
لى اعتقال الشي  رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية التي حظرتها إسرائيل، فيما  الديموقراطي وا 

، على خلفية األحداث التي تشهدها صعد من تحريضه على النواب العرب في القائمة المشتركة
 األراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ليبرمان في حديث لموقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، يوم األحد، هناك تحريض داخلي 
ممنهج، بحيث تواجه أذرع األمن وتكافح التحريض على شبكات التواصل االجتماعي، لكن من 

متلخصة بالقيادات العربية والنواب العرب، وهم أخطر من ناحية ثانية هناك قضية ومشكلة أخطر وال
 السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد اإلسالمي، بحسب وزير األمن.

وأضاف، يجب اعتقال الشي  رائد صالح على الفور، وأعمل جاهدا من أجل توفير اإلمكانيات 
السبل لحظر حزب العتقاله إداريا كونه يحرض بأن األقصى في خطر، وكذلك يجب التفكير ب

خراجه عن القانون.  التجمع وا 
 23/7/2017، 48عرب 
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 رائد صالح خارج "إسرائيل" الشيخكاتس يطالب بطرد  .29
تغريدة على  يوزير المواصالت واالستخبارات يسرائيل كاتس، فشحادة: طالب الناصرة ــــــ أمال 

. وقال كاتس: إسرائيلمن قرار فوري بطرد الشي  رائد صالح  إصدار إلى« تويتر»حسابه في 
عاما من الوقت حتى استطعت إخراج رائد صالح عن القانون، والمهمة القادمة اآلن  15احتجت »

االقصى أنه بعد أن تبين أن  أحداثوسبق أن صرح كاتس، في أعقاب «. إسرائيلهي طرده خارج 
خطير يدق ناقوس مؤشر »منفذي عملية األقصى هم من سكان أم الفحم، فإن ذلك يعتبر بمثابة 

الخطر، ويجب أن يتم اجتثاث الحركة اإلسالمية ومعالجة أمر الشي  رائد صالح ورفاقه بيد من 
 «.حديد

 24/7/2017المستقبل، بيروت، 
 

 "خطأ فنيًا واستراتيجياً "كان  "األقصى"في مداخل  اإللكترونية البواباتوضع وزير اإلسكان اإلسرائيلي:  .31
النت خارج سرب الحكومة األمنية، وقال للقناة جد وزير اإلسكان يوآف غرّ : أسعد تلحمي –الناصرة 

خطأ فنيًا »الثانية الليلة الماضية إن وضع البوابات االلكترونية في مداخل المسجد األقصى كان 
واستراتيجيًا: فنيًا ألنه من غير الممكن إدخال عشرات اآلالف عبر البوابات، واستراتيجيًا ألن من 

ر لم يفهم حساسية الموضوع بالنسبة الى المسلمين، إنهم يرون األمور بشكل مغاير عما اتخذ القرا
 «.نراه

 24/7/2017الحياة، لندن، 
 

 اإللكترونية ... وبدائل للبوابات"مخرج مشّرف"بحث عن ي "الكابينت" .31
ء أمس انعقدت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة للشؤون األمنية مجددًا مسا: أسعد تلحمي –الناصرة 

إلسرائيل من قضية نصب البوابات اإللكترونية على مداخل « مخرج مشّرف»للتداول في كيفية إيجاد 
بعد إيجاد بدائل مناسبة تضمن »المسجد األقصى المبارك، وسط تلميح قوي إلى احتمال إزالتها قريبًا 

  «.األمن واألمان
الثة األخيرة وسط انتقادات المعارضة وعقدت الحكومة المصغرة اجتماعها الثاني خالل األيام الث

عدم »، و «خضوعه للجناح المتشدد في حكومته»ووسائل اإلعالم لرئيسها بنيامين نتنياهو على 
منذ قرار نصب البوابات اإللكترونية، ثم قرار الحكومة المصغرة « إجراء بحث جدي في كل الموضوع

 تفويض الشرطة اتخاذ القرار المناسب. 
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ظل اتساع الجدل في شأن تجاذب المواقف داخل أذرع األمن المختلفة، وعدم  كما انعقدت في
 استبعاد قادة عسكريين انتفاضة على خلفية دينية.

 24/7/2017الحياة، لندن،   
 

 المشكلة ليست في البوابات اإللكترونية إنما الحديث هنا عن سيادةأردان:  .32
لعاد أردان أنه يدرك أنه ستتم إزالة البوابات جوزير األمن الداخلي  : قالأسعد تلحمي –الناصرة 

أنها الوسيلة  اإلسرائيلية لكن طالما ترى الشرطة»في مرحلة ما، من المسجد األقصى اإللكترونية 
وأضاف أن المشكلة ليست في البوابات «. الوحيدة في حوزتها لمنع هجوم مسلح آخر فإنها ستبقى

سيادتنا في المنطقة عمومًا وفي الجبل )المسجد( تحديدًا، إنما الحديث هنا عن سيادة، ورفضهم قبول 
 «.وال يعقل أن تأخذ الشرطة موافقة من الفلسطينيين على كل وسيلة حراسة تختارها

 24/7/2017الحياة، لندن،   
 

 بإعدام منفذ عملية "حلميش" اإلسرائيلية وزراء يطالبون النيابة العسكرية .33
ء في الحكومة اإلسرائيلية، بتنفيذ حكم اإلعدام بمنفذ عملية طالب العديد من الوزرا: محمد وتد

 عاما( من بلدة كوبر غربي رام هللا بالضفة الغربية المحتلة. 19مستوطنة 'حلميش'، عمر العبد )
وأوضح الوزراء أنه ال يوجد أي حاجة لتشريع أي قانون بالكنيست، وأكدوا أن النيابة العسكرية 

نفيذ حكم اإلعدام للمحكمة العسكرية التي لديها صالحيات للتداول والبت بإمكانها التقديم بطلب لت
 وتنفيذ اإلعدام.

ودعا وزير التعليم رئيس كتلة 'البيت اليهودي' نفتالي بينيت، يوم األحد، النيابة العسكرية في جيش 
صدار القرار لتنفيذ حكم اإلعدام بالعبد ال ذي نفذ عملية االحتالل اإلسرائيلي التخاذا اإلجراءات وا 

 طعن في مستوطنة 'حلميش' أسفرت عن مقتل ثالثة مستوطنين وجرح رابع.
وانضم بينت إلى دعوات وزير المواصالت، يسرائيل كاتس، الذي طالب بتنفيذ حكم اإلعدام بمنفذ 

 عملية مستوطنة 'حلميش'.
ملية "حلميش"، قائال وأنضم وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى الدعوات إلعدام منفذ ع

في حديثه لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في الحالة التي نحن بصددها أعتقد أنه يوجد إمكانية 
 لفرض عقوبة اإلعدام على المنفذ، وهذا األمر من صالحية المحكمة العسكرية".

 23/7/2017، 48عرب 
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 هدمهاا العليلبيد وبينيت يعيدان بناء بؤرة استيطانية قررت المحكمة  .34
شارك يائير لبيد رئيس حزب "ييش عتيد"، الذي يعتبر حزب "وسطي"، ورئيس حزب : بالل ضاهر

"البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، في تدشين نصب 
ة العليا اإلسرائيلية تذكاري أعيد بنائه في البؤرة االستيطانية "ناتيف هأفوت" بعد أن أصدرت المحكم

خالء المستوطنين منها.  قرارا بهدم هذه البؤرة وا 
وقال بينيت مخاطبا لبيد إن "وجودك هنا يظهر أنه بإمكاننا أن نمد أيدينا إلى بعضنا وأنا أقدر هذا 
كثيرا وأدعو رجال القانون )إللغاء قرار إخالء البؤرة االستيطانية( وأن يسارعوا في ذلك ونحن 

 ، فال تقتلعوا ما ُزرع".سنساعدهم
واعتبر لبيد، الذي تحدث في المراسم، أن قرار المحكمة العليا ناجم عن نزاع على األرض وجراء 
تحريض من الفلسطينيين ومنظمات حقوقية إسرائيلية، وعبر عن رفضه إلخالء هذه البؤرة 

 االستيطانية.
 24/7/2017، 48عرب 

 
 قات مع األردنالحكومة اإلسرائيلية تبحث توتر العال .35

عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة من مساء أمس : بالل ضاهر
األحد، اجتماعا ليليا مطوال للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( للتداول 

عوت أحرونوت" اليوم وقالت صحيفة "يدي في تصاعد التوتر األمني في القدس والضفة الغربية.
االثنين، إنه في مركز مداوالت الكابينيت التوتر في العالقات بين إسرائيل واألردن على خلفية 

 الممارسات اإلسرائيلية في الحرم.
وتصاعد التوتر بين الدولتين، أمس، في أعقاب إقدام حارس في السفارة اإلسرائيلي على قتل مواطنين 

مية إسرائيلية اليوم أن إسرائيل ترفض السماح بأن تحقق أجهزة األمن أردنيين. وذكرت تقارير إعال
األردنية مع الحارس وتدعي أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. وأدى تصاعد التوتر هذا إلى تأجيل 

 إخالء الدبلوماسيين من السفارة.  
"شعبوية"،  ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة اإلسرائيلية اتهامها لألردن بالتصرف بصورة

وأن األردن احتج على وضع البوابات األردنية في الحرم القدسي لكن األردن أعطى ضوءا أخضر 
 لوضعها.  

 24/7/2017، 48عرب 
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 ويحمل بطياته دوافع دينية آيزنكوت: نحن أمام تصعيد يختلف كلياً  .36
ي تشهد األراضي قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن التصعيد الت: محمد وتد

الفلسطينية المحتلة في هذه األيام، يختلف كليا عن التصعيد الذي رافق انطالق الهبة الشعبية في 
 .2015تشرين األول/أكتوبر 

ولفت رئيس أركان الجيش، أن الوضع الحالي يمكن أن ينفجر عبر عمليات إطالق نار وطعن 
م عن دوافع إضافية لما كان عليه الوضع ، حيث األن نتكل2015ودهس، وهو وضع ال يشبه أحداث 

 وهو الدافع الديني، بحسب آيزنكوت. 2015في 
أما بخصوص قطاع غزة يعتقد أن األمور هناك هادئة لكنها معقدة ويمكن أن تنفجر ألهون 
ذا ما خض الجيش حربًا جديدة فعليه أن ينتصر انتصارًا ساحقًا ليبعد به الحرب التالية  األسباب، وا 

 ديدة.سنوات ع
تصريحات آيزنكوت وردت خالل الجولة الميدانية التي قام بها في مفوضية التجنيد في "تال 
هشومير"، حيث التقى بمجندين جدد من وحدتي "جوالني" و"جفعاتي"، وأوضح لهم، أن وظيفة 

 الجيش بهذه المرحلة أن يكون على أهبة االستعداد ألي طارئ ولي تطورات ميدانية.
عالم اإلسرائيلية عن رئيس أركان الجيش قوله: "ما نشهده حاليا ليس كما التصعيد ونقل وسائل اإل

، نحن أمام 2015والتدهور األمني الذي شهدناه قبل عامين، مع اندالع الهبة الشعبية في العام 
 تصعيد يختلف كليا، ويحمل بطياته دوافع دينية".

مشاركة باالحتجاجات، وذلك بسبب الدفع ويرى أن االعتقاد لدى الفلسطينيين يتعزز بضرورة ال
 الديني.

 23/7/2017، 48عرب 
 

 ن عودة والطيبيي  المشتركة" تدين التحريض اإلسرائيلي ضد النائب  القائمة " .37
أدانت القائمة المشتركة بشدة حملة التحريض المنفلت، التي يقودها وزير األمن الداخلي  :رام هللا

القائمة المشتركة واستنكرت التصريحات الخطيرة التي نشرها ضد اإلسرائيلي جلعاد أردان، ضد نواب 
 النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي.

وشّددت المشتركة، في بيان صحفي، يوم األحد، على أن "الوزير أردان يتحمل مباشرة مسؤولية سفك 
مسؤول الدماء ألنه أصر على نصب البوابات اإللكترونية وعارض إزالتها، وألنه بحكم منصبه ال

 المباشر عن الشرطة، التي أطلقت النار على متظاهرين ضد نصبها".
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ذ يقوم اردان بالتحريض األرعن ضد النائبين عودة والطيبي ويهدر دمهما، فإن أقواله ال  وأضافت: "وا 
 تندرج ضمن إطار حرّية التعبير، بل هي فعل جنائي وتأليب خطير قد يؤدي إلى استعمال العنف".

ستقدم شكوى رسمية للمستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع أردان بتهمة التحريض وأوضحت أنها 
على العنف وتعريض حياة الناس للخطر، وطالبت باستقالته، كونه المسؤول عن سفك الدماء وعن 

 التحريض الدموي ضد النواب العرب.
 23/7/2017القدس، القدس، 

 
 فنادق عالمية تحذر من استضافتهم يل".. و بـ"إسرائ الفنادق سرقةاإلسرائيليون يحترفون  .38

الناصرة: كشف اتحاد خدمات الفندقة في إسرائيل عن حجم ظاهرة سرقة النزالء اإلسرائيليين من 
الفنادق. وقال في بيان إن نصف مليون منشفة تختفي كل سنة. ويستدل من بيان اتحاد الفنادق أن 

ئيل هي أجهزة التحكم بالتلفاز، وأدوات طعام، األغراض التي تختفي من الغرف الفندقية في إسرا
 وأجهزة تصفيف الشعر، وأثواب الحمام ومستحضرات صحية وتجميلية كالصابون والشامبو.

لكن تبقى المناشف هي أكثر األغراض التي تسرق من الفنادق اإلسرائيلية وفق أقوال مسؤول كبير 
 «.حرونوتيديعوت أ»في اتحاد الفنادق للملحق المالي في صحيفة 

يشار أن فنادق كثيرة في العالم تكابد الظاهرة ذاتها خاصة في تركيا حيث شكت فنادق كثيرة قيام و 
سائحين إسرائيليين بسرقة مرايا، ولوحات وحتى صنابير من حمامات الغرف ناهيك عن أخذ كميات 

 كبيرة من الطعام لخارج الفندق.
ت الفتات بالعبرية تقول: ممنوع سرقة األغراض من هذه الظاهرة دفعت بعض الفنادق التركية لتثبي

 الفندق، وبعضها اآلخر يقول إن دخول النزالء اإلسرائيليين ممنوع.
 24/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 : عشرات المستوطنات في الضفة بال حماية أمنيةالقناة الثانية .39

ثانية، قبيل ظهر يوم األحد، أن عشرات أظهرت وثيقة إسرائيلية نشرها موقع القناة العبرية ال: تل أبيب
المستوطنات والكيبوتسات والبؤر االستيطانية في الضفة الغربية تعاني من نقص في وسائل الحماية 

 3ويأتي نشر الوثيقة بعد أيام من عملية وقعت في مستوطنة حلميش أدت لمقتل  األمنية.
 مستوطنين، وسط الحديث عن اإلهمال والتقصير األمني.
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سب الوثيقة التي أعدها مجلس مستوطنات الضفة الغربية ونقلها لوزارة الجيش، فإن هناك ثغرات وبح
كبيرة سواء في توفر العناصر األمنية الالزمة للحماية أو فيما يتعلق بالوسائل المهمة للحماية 

 األمنية. مشيرًة إلى أن هناك تقصيرا كبيرا بحاجة لتصحيح في تلك المستوطنات والبؤر.
أشارت الوثيقة إلى أن بعض الطرق بحاجة إلعادة تأهيل وبحاجة لنشر قوات وإلضافة وسائل أمنية و 

مليون  43.7وبينت الوثيقة أن حاجة تلك المستوطنات ما يقرب من  كالكاميرات واإلضاءة وغيرها.
تلقي  شيكل لكي تستطيع إعادة تأهيل تلك الثغرات. مشيرًة إلى أنها رفعت لوزارة الجيش ولم يتم

 .2015إجابات حولها على الرغم من تقديمها بعد هجوم ايتمار عام 
 23/7/2017القدس، القدس، 

 
 يوم بعد سيزيد يوماً  األقصى على واالعتداء البوابات.. إزالة على ُنصرّ : صالح رائد الشيخ .41

 رائد  الشي المحتل الداخل في اإلسالمية الحركة رئيس اليعقوبي: توقع يحيى - غزة/  الفحم أم
 سيبقى األقصى وأن يوم، بعد يوًما ستزيد األقصى المسجد على اإلسرائيلية االعتداءات أن صالح

 .محتالًّ  دام ما خطر في
 إزالة أن ورأى االحتالل، انتهاء في يكمن الوحيد األقصى خالص أن" فلسطين"لـ حديثه في وأكد

 .واجبة باتت اإللكترونية البوابات
 تحت الحفريات: األقصى المسجد في االحتالل يرتكبه ما خطورة إلى سالميةاإل الحركة رئيس ولفت

 اإلسرائيلية السيطرة وفرض المبارك، األقصى المسجد بوابات كل على المطلقة والهيمنة األرض،
قامته باألقصى، األمور مجريات على وحيدة" سيادة  " وكأنها عليه  .اإللكترونية البوابات وا 
 تموت، لن واألقصى القدس قضية أن صالح وأكد األقصى، المسجد تهدد ةكبير  أخطارٍ  من وحذر
 واهم فهو ذلك غير ظن إذا الذي اإلسرائيلي، االحتالل ذلك ومن احتالل، كل على منتصرة وهي

 .قوله وفق بامتياز،" غبي"و
 انلبن أو غزة قطاع إلى إلبعاده كاتس يسرائيل االحتالل مواصالت وزير دعوات على صالح وردَّ 

 ،(48الـ أراضي) الفلسطيني الداخل أهل من أفراد لترحيل الطريق لفتح تمهيد   كاتس دعوة في: "بالقول
 عن الحديث يتبعه ثم آالف، ثم عشرات، ترحيل يتبعه قد أفراد لترحيل الطريق فتح أن يعني وهذا

 الزعتر بقي ما باقون  الداخل وفلسطينيو هذا، يتحقق لن: أقولها وأنا الداخل، فلسطينيي ترحيل
 ".والزيتون 
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 فلسطينيي ضد عنصرية قوانين يسن أنه إلى أشار الفلسطيني بالداخل االحتالل إجراءات وبشأن
 وبيوتهم أرضهم في وجودهم تستهدف أن تحاول كلها قانوًنا، 90 من أكثر إلى وصلت قد الداخل

 .ثوابتهم تجريم بها االحتالل ويحاول ومقدساتهم،
 واإلرادة الجماعي الموقف وصياغة أرضنا، في بالصمود بالتحلي طالبون م نحن: "صالح وقال

 وهذا العنصرية هذه لمواجهة واحد، صف في الفلسطيني الداخل أهل كل تجمع التي الجماعية
 بالداخل العربية للجماهير العليا المتابعة لجنة من وفدٍ  مشاركة وبخصوص ".اإلسرائيليين التحريض

 ثالثة نفذها التي األقصى المسجد عملية في ،"الدروز" من االحتالل شرطة تلىق في العزاء تقديم في
 لالحتالل، خدمة يؤدون  وهم قتلوا من عزاء بيوت زيارة رفضه صالح أكد ؛"جبارين" عائلة من شبان
 أو القتلى هؤالء أسماء عن النظر بصرف آخر، موقع أي في أو األقصى، والمسجد القدس في

 .الطائفي انتمائهم
 24/7/2017الين،  أون  فلسطين

 
 األقصى في المسجد مسبوقة غير احتاللية إجراءات .41

 الواقع األمر لفرض القمعية إجراءاتها االحتالل سلطات جويحان: تواصل دياال -المحتلة  القدس
 يزال ال فيما المراقبة، كاميرات ووضع اإللكترونية البوابات تركيب بعد األقصى المسجد على

 .بهم والتنكيل القمع رغم المسجد أبواب على الخمس الصلوات يؤدون  المرابطون 
 تزال ال االحتالل سلطات إن بكيرات ناجح الشي  األقصى المسجد في والتأهيل التعليم مدير وقال
 التوالي، على الثامن لليوم المبارك األقصى المسجد أبواب حول اإللكترونية البوابات إقامة تدرس

 (.الليزر) مراقبة بكاميرات المثبتة األبواب فوق  الجسور نصب رتطو  أخذت والدراسة
 اإللكترونية البوابات دامت ما القرار صاحب هو المقدسي الشارع إن" الجديدة الحياة" لـ وأضاف
 لما األقصى المسجد إعادة حتى والطرقات الشوارع في والصالة الرباط هو القرار وسيبقي قائمة،
 .والجسور البوابات إزالة سابقا عليها كانت

 23/7/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 األقصى أمام الجديدة والكاميرات للبوابات رفضها تؤكد القدس مرجعيات .42
 الدينية والمرجعيات رفضه حسين، محمد الشي  الفلسطينية والديار للقدس العام المفتي القدس: أكد

 على مشددا المبارك، األقصى المسجد أبواب مأما الضخمة الحديدية للجسور القدس، في والوطنية
 (.اإللكترونية البوابات وضع قبل) تموز من عشر الرابع قبل ما إلى األوضاع عودة ضرورة
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 إجراءات لكل التام والوطنية الدينية المرجعيات رفض إلى لمراسلنا، حديث في العام، المفتي وأشار
 .المبارك األقصى سجدالم في قائما كان الذي الوضع لتغيير االحتالل

 على التركيز مع تموز 14 قبل ما إلى األمور تعود بأن واضح، بشكل نطالب زلنا وما طالبنا: وقال
 االحتالل تحت األقصى والمسجد القدس ألن األقصى، المسجد في اإلسرائيلية اإلجراءات كل رفض

 .حتاللاال تحت الواقعة المدينة في القائم الوضع تغيير لالحتالل يجوز وال
 على صبري، عكرمة الشي  األقصى المسجد خطيب العليا، اإلسالمية الهيئة رئيس شدد جهته، من

 الجديدة االحتالل إلجراءات خاص، بشكل الدينية القدس ومرجعيات بعامة، الفلسطينيين رفض
 .األقصى المسجد من األسباط باب أمام كبيرة وأبواب ضخمة حديدية جسور بتركيب والمتمثلة
 ورئيس اإلسالمية، والمقدسات والشؤون  األوقاف مجلس برئيس ممثلة الدينية، المرجعيات وأكدت
 نداء في القضاة، قاضي بأعمال والقائم الفلسطينية، والديار القدس ومفتي العليا، اإلسالمية الهيئة

 شأنها من لتيوا كافة، االحتاللية اإلجراءات وكل اإللكترونية للبوابات القاطع الرفض على مشترك،
 األقصى المسجد رأسها وعلى ومقدساتها، القدس في والديني التاريخي الواقع تغيير إلى تؤدي أن

 .المبارك
 23/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 األقصى فوق  االحتالل علم لرفع عنصرية دعوات .43

 سطح على االحتالل دولة علم لرفع فاقيةات على بالتوقيع متطرفة، يهودية جماعات وكاالت: طالبت
 أنها نفسها المنظمات أعلنت مشابه، سياق وفي". عليه استولوا أنهم يثبتوا حتى" األقصى المسجد
 تتمركز أن على القديمة، البلدة باتجاه البراق حائط باحة من انطالقاً  الشهرية، مسيرتها تنظيم تنوي 
  ". الفلسطينيين تصاماع إفشال"لـ األسباط باب منطقة في وتحط

 24/7/2017الشارقة،  الخليج،
 

 حادة آالت يحملون  أشخاص ورصد ذكية بإمكانها اكتشاف كاميرات تنصباالحتالل  قوات .44
 الفجر، القدسي، عند الحرم إلى المؤدي األسباط باب عند االحتالل، قوات وتد: نصبت محمد

 أشخاص ورصد اكتشاف الكاميرات هذه وبإمكان. المطارات في المستخدمة كتلك ذكية كاميرات
 جسور على الكاميرات هذه االحتالل سلطات وثبتت .متفجرة مواد أو سالح أو حادة آالت يحملون 
 .عليها الكاميرات وضع لغرض خصيصا أقامتها حديدية

 23/7/2017، 48عرب 
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 األقصى قرب المجلس باب في والمعتصمين األوقاف موظفي يطرد االحتالل .45
بعاد بطرد اإلثنين، اليوم صباح اإلسرائيلي، االحتالل قوات شرعت فا":"و  - القدس  موظفي وا 

 اإلفريقي، الحي قرب الرئيسي الشارع في المعتصمين المواطنين وعشرات اإلسالمية، األوقاف
 ".المجلس" الناظر باب جهة من المبارك األقصى المسجد إلى المؤدي
 التواجد عدم المعتصمين من طلب االحتالل إن المية،اإلس األوقاف في اإلعالم قسم مسؤول وقال
 .األقصى المسجد إلى المؤدية الطرقات على
 اعتصاماتهم يواصلون  المقدسة المدينة أبناء من والعشرات اإلسالمية، األوقاف موظفي أن يذكر

 .الجاري  الشهر من عشر الرابع منذ المنطقة هذه في االحتجاجية
 24/7/2017 الحياة الجديدة، رام هللا،

 
 مادما قرية عن الشرب مياه يقطعون " يتسهار" نابلس: مستوطنو .46

 الرسمية المؤسسات نابلس، غربي جنوب مادما، لقرية القروي  المجلس ناشد سعادة:  عماد - نابلس
 اليومية شبه االعتداءات مواجهة في القرية أهالي جانب إلى والوقوف صمتها عن الخروج والحقوقية

 جبل في المواطنين أراضي على المقامة( يتسهار) مستوطنة في القاطنون  المستوطنون  ينفذها التي
 .الفارسي سلمان
 في تمثل االعتداءات هذه آخر أن إلى األحد، يوم مساء أصدره بيان في القروي  المجلس وأشار
 يشج من وبحماية وقيامهم الشرب، بمياه القرية منه تتزود الذي الشعرة ببئر المستوطنين عبث

 المسماة المنطقة في المستوطنون  يستخدمها بركة إلى المياه وتحويل األنابيب بقطع االحتالل
 .القرية عن المياه قطع إلى أدى ما الحفيرة،

 بحق تتوقف ال التي االعتداءات توثيق في بدورها للقيام اإلعالم وسائل بيانه في المجلس دعا كما
 .واألرض والمياه والشجر البشر

 23/7/2017القدس، القدس، 
 

 الخصوصيات وتنتهك العورات تكشف أجهزة...  اإللكترونية للبوابات الضوئية البدائل .47
 مراقبة بأجهزة اإللكترونية البوابات استبدال تعتزم إسرائيل أن إلى إعالمية تقارير هللا: أشارت رام

 النيجيري  محاولة عقب ، 2009 عام العالمية المطارات في واسعة ضجة أثارت التي تلك تشبه جديدة
 تي إي بي" مادة بتهريب قيامه بعد ديترويت بوالية أمريكية طائرة تفجير المطلب عبد فاروق  عمر
 من تثيره لما تطبيقها؛ مشروعية حول عالمية أخالقية ضجة حينها وأثارت االنفجار، شديدة" إن
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 من األمن رجال تمكن" الضوئي المسح"بـ تعمل التي األجهزة هذه أن خاصة وطبية، أخالقية مخاوف
 .عوراتهم وتظهر لها، يتعرضون  الذين لألشخاص متكاملة صورة رسم

 في الحروب، إسماعيل الفلسطينية، الصحة وزارة في اإلشعاعي والرصد الطاقة دائرة مدير يوضح
 بهيش أنه إلى" مشيرا تركيبه، إسرائيل تنوي  الذي" الضوئي الماسح" عمل مبدأ ،"القدس" مع حديث
 تمييزه أو مالحظته يمكن وال مراقباتها، الجهات تريد التي األماكن في ويثبت العادية، المراقبة كاميرا
 تقوم" كهرومغناطيسية" عالية ترددات تصدر كاميرا على الجهاز يحتوي  وهو العادية، الكاميرا عن

 مالبس، بدون  لكن عاديةال الكاميرا مثل الشخص بتصوير مرفقة أخرى  كاميرا وتقوم األجسام باختراق
 بمسحه وتقوم شخص أي تنتقي أن الجهاز على القائمة للجهة ويمكن خاصة، شاشة على وتظهرها
 ".بذلك يشعر أن دون  عليه الكاميرا تسليط خالل من أشخاص، مجموعة بين من أوسع بشكل
 جسده، تفاصيل أدق ويكشف عاريا، الشخص بتصوير يقوم الجهاز هذا أن" :إلى الحروب ولفت
 مكافحة أجهزة أن مبينا غيرها، أو متفجرات أو معادن يحمل كان إذا ما يكشف انه إلى إضافة

 ".المواطنين خصوصيات النتهاكه ألمانيا إلى إضافة الجهاز استخدام رفضت أوروبا في اإلرهاب
 23/7/2017القدس، القدس، 

 
 لألقصى نصرة التظاهر يواصلون  الداخل فلسطينيو .48

 واألقصى، للقدس نصرة الفلسطيني، الداخل في التظاهرات درباس: تتواصل ناهد ــ الغربي الجليل
 القدسي الحرم ساحات قبالة اإللكترونية البوابات ونصب اإلسرائيلي، االحتالل إلجراءات ورفضاً 
 .الشريف
 اغضب" شعار تحت ياسيف وكفر والجديدة المكر قريتي بجانب عياضية مفرق  في تظاهرة وخرجت

 المنددة الشعارات ورفعت. والمكر جدية في الشعبي الحراك تنظيم من وكانت ،"األقصى أجل من
 جمعة لمسيرات وقمعه الفلسطيني الشعب ضده وجرائمه واألقصى القدس في االحتالل بإجراءات
صابة القدس من شبان ثالثة استشهاد عن أسفرت والتي الغضب  بالقدس الفلسطينيين من المئات وا 
 .المحتلتين الغربية فةوالض

 المبارك األقصى والمسجد للقدس النفير إلى الدعوة الداخل لفلسطينيي العليا المتابعة لجنة وأعلنت
 أو األقصى المسجد في الجمعة صالة ألداء المقبل، الجمعة يوم األكبر النفير يكون  أن على يوميا،
 ذلك، ضمن ومن المقاصد، مستشفىل واسعة طبية مساعدات حملة عن اللجنة أعلنت كما .محيطه
 .للتطوع مختصين أطباء وتجنيد المستشفى، في بالدم للتبرع الجمهور دعوة

 23/7/2017العربي الجديد، لندن، 
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 القدس خارج إلى الصراع نقل اليهود يحاولون  المستوطنون  .49
 لتخفيف ةمحاول في مستوطنيها االحتالل دولة لتستخدم األمر سعدى: تطور أبو فادي – هللا رام

 الطرق  على خاصة الغربية، الضفة في عامة الفلسطينيين وترهيب المحتلة، القدس في عنها الضغط
 الجلزون  نابلس طريق المستوطنون  فأغلق البعض، ببعضها الفلسطينية المدن تربط التي المشتركة

 إشعال بعد نيينالفلسطي بيوت على الغاز وقنابل الرصاص وأطلقوا 60 شارع أغلقوا كما. باالتجاهين
 . الرئيسي الشارع في اإلطارات

 أعمال ونفذوا يتسهار وطريق حوارة حاجز حتى بيتا دوار من نابلس جنوب حوارة شارع اليهود وأغلق
 بين الرئيس الشارع وأغلقوا. بالحجارة العربية السيارات ورشقوا صرة قرية مدخل على وكذلك عربدة،
 . اإلسرائيلية والرايات األعالم ورفعوا مأدومي مستوطنة عند ونابلس قلقيلية
 قام يهود، مستوطنين ثالثة فيها قتل التي حلميش مستوطنة من القريبة كوبر قرية محيط وفي

 الفلسطينيين من انتقاماً  هللا، رام غرب شمال لالحتالل عسكري  موقع قرب خيام بنصب المستوطنون 
 .فيها نفذت التي الفدائية العملية عقب

 قوات من عناصر برفقة المغاربة، باب من األقصى المسجد مستوطن مئة من أكثر واقتحم 
 لمنظمات تابعة متطرفة، يهودية جماعات طالبت فيما باحاته، في جوالت ونفذوا اإلسرائيلي االحتالل
 دولة علم لرفع اتفاقية على بالتوقيع اإلسرائيلية الحكومة الحاخامات من وعدد المزعوم، الهيكل
 ".عليه استولوا أنهم يثبتوا حتى" األقصى المسجد سطح على لاالحتال

 24/7/2017العربي، لندن،  القدس
 

 إلعدامه إسرائيليين وزراء دعوات عقب حلميش مستوطنة عملية منفذ حياة على فلسطيني قلق .51
 للصليب الدولية اللجنة من كالً  حمدونة، رأفت الدكتور للدراسات األسرى  مركز مدير دعا غزة:

 منفذ العبد عمر المصاب األسير وضع على لالطالع واإلنسانية، الحقوقية والمؤسسات ألحمر،ا
 خروج مع خاصة والخطيرة، المتوسطة بين ما وصفت بجراح المصاب" حلميش" مستوطنة عملية
 .بإعدامه للمطالبة إسرائيليين وزراء من دعوات
 تواطؤ على الفلسطينيين، األسرى  ضاعأو  بمتابعة المختص المركز هذا يدير الذي حمدونة وأكد

 اإلسرائيلية، األمن أجهزة مع السجون  مصلحة إلدارة التابعين وخاصة اإلسرائيليين، األطباء بعض
 .وخطورتها الصحية حاالتهم واستغالل الفلسطينيين األسرى  مع تجرى  التي التحقيقات في ومشاركتهم

 مخالف" سلوك أنه مؤكدا الجرحى، األسرى  نم عدد مع مارسته وأن سبق السلوك هذا أن واعتبر
 خطورة من وحذر. إسرائيل في األطباء اتحاد أقره الذي طوكيو وإلعالن العالمية، األطباء نقابة لوثيقة
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 مقتل إلى أدت التي ،"حلميش" عملية منفذ العبد األسير عن بالدفاع المختص المحامي زيارة منع
صابة مستوطنين ثالثة  .اعتقاله وتم العملية منفذ أصيب فيما بالخطيرة، فتوص بجراح رابع وا 
 اإلسرائيلي،" بلنسون " مستشفى من العبد عمر المصاب الشاب االحتالل قوات نقلت أن بعد ذلك جاء

 ظل في للتحقيق العبد الشاب نقل عملية وستؤثر. نفذها التي الطعن عملية حول للتحقيق إلخضاعه
 .خطيرة صحية بمضاعفات يصاب أن كدالمؤ  ومن الصحي، وضعه على إصابته،

 24/7/2017العربي، لندن،  القدس
 

 الموت يواجهون  الُرّضع غزة : أطفال"أوبزرفر" .51
 الذي غزة مسشتفى عن هيلم، سارة كتبته تقريراً " أوبزرفر" صحيفة أيوب: نشرت صهيب – لندن
 .والماء الغاز وانقطاع المطلوبة التجهيزات غياب في الرضع األطفال مرضاه يعاني

 بعضهم الحاضنات في مكدسون  الرضع األطفال" إن فتقول غزة في الشفاء مستشفى سارة وتصف
 معلقة وحياتهم البقاء أجل من يصارعون  خلقية، تشوهات من وآخرون  عديدة التهابات من يعانون 
 ".كهرباء بمولد

 متطورة، تجهيزات فيها مستشفيات إلى نقلهم الصحية حاالتهم تستدعي الرضع هؤالء" أن وتوضح
 فيها يدفع قاسية مرحلة دخلت غزة معاناة" أن مؤكدة ،"بنقلهم تراخيص لهم تمنح لم أهاليهم ولكن

 ".المحاصرة غزة عن بعيداً  السلطة أجل من لصراعات ثمناً  حياتهم الرضع األطفال
 غزة، كانس لها يتعرض التي اإلضافية العذاب أشكال أن هو خطير تطور إلى المقال كاتبة وتشير
 مع بالتعاون  الغربية الضفة في الفلسطينية القيادة بها بادرت الجئون  أغلبهم مليونان، وعددهم
 .إسرائيل
 نهائياً  حماس على القضاء األخيرة األسابيع في يحاول عباس محمود الفلسطيني الرئيس أن وتؤكد

 حالة في أنها يعتقد وألنه ،الصحية الخدمات تدمر ألنها أساسي، كسالح الكهرباء انقطاع باستعمال
 .له ترامب، دونالد األمريكي، والرئيس إسرائيل بدعم ويشعر ضعف،
 حرب ففي غزة، سكان يعيشها التي المعاناة درجة يعكس الذي المكان هو الشفاء مستشفى أن وتشرح
صابة طفل، 500 بينهم فلسطيني، 2300 فيها قتل التي 2014  مستديمة، بعاهات آخرين 1000 وا 
 الحصار ضحايا إنقاذ أجل من يصارعون  فاألطباء اآلن أما بالمصابين، مليئة المستشفى أسرة كانت
 .القنابل وليس

 24/7/2017العربي، لندن،  القدس
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 المحتلة بالقدس األسباط باب مواجهات خالل إصابة 21: األحمر الهالل .52
 األسباط باب مواجهات خالل بواأصي مواطنا 21 إن الفلسطيني، األحمر الهالل جمعية القدس: قالت

 .عليهم االحتالل وشرطة قوات واعتداء قمع إثر يوم األحد، المحتلة القدس في
 6 نقل تم حيث ،"المطاطي" بالرصاص إصابة 15 اإلصابات، بين من أن ،"الهالل" وأوضحت
 وجراء "مطاطية أعيرة" عن ناجمة بجروح إصابتهم جراء العالج الستكمال المستشفى إلى مصابين
 .المبرح بالضرب عليهم االعتداء

 23/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 بالضفة فلسطينياً  31 قوات االحتالل تعتقل .53
 األسرى  من غالبيتهم الغربية بالضفة فلسطينيا 31 أمس اإلسرائيلي االحتالل قوات هللا: اعتقلت رام

 .قاصرتان وفتاتان التشريعي المجلس في نائب بينهم ومن المحررين
 القدس بمدينة منزليهما من فتاتين اعتقلت االحتالل قوات إن بيان، في الفلسطيني األسير نادي وقال

 لحم وبيت جنين مدينتي في وستة ونابلس أريحا في وثمانية قلقيلية في وخمسة الخليل في وثمانية
 .وطوباس سلفيت من واثنين

 24/7/2017االتحاد، أبو ظبي، 
 

 2017 بداية منذ طفال 11 قتل اإلسرائيلي االحتالل": العالمية الحركة" .54
 قتلت اإلسرائيلي االحتالل قوات إن فلسطين، – األطفال عن للدفاع العالمية الحركة هللا: قالت رام
 10 منهم الجاري، العام بداية منذ غزة، وقطاع القدس، فيها بما الغربية الضفة في طفال 11

 .حيال بالرصاص
 أبو بلدة من( عاما 17) الفي خلف محمد هو األطفال الشهداء آخر أن" العالمية الحركة" وبينت
 إصابته جراء 2017 تموز شهر من والعشرين الحادي في استشهد الذي المحتلة، القدس شرق  ديس

 اإلسرائيلي االحتالل لقوات معسكر من بالقرب اندلعت مواجهات خالل صدره في الحي بالرصاص
 .األقصى المسجد في يحدث بما تنديدا البلدة، في

 23/7/2017الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، 
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 صهاينة جنود ستة غطرسة يواجه أعزل فلسطيني .55
 رجالً  يظهر فيديو مقطع ،"تويتر"و" فيسبوك" على االجتماعي التواصل مواقع رواد من العديد تداول

 نظراً  معه؛ مشادات بعد ،"اإلسرائيلي" االحتالل من جنود ستة طرف من لالعتداء يتعرض فلسطينياً 
 في المعابر أحد من بالقرب االحتالل لجنود الفيديو في الفلسطيني الرجل وتصدى. بكرامته لتمّسكه
 صلف مدى الفيديو أظهر كما وكثرتهم، بأسلحتهم عابئ غير كرامته عن ودافع الغربية، الضفة

 متواصلة اعتداءات عبر أعزل، فلسطيني مواجهة في" اإلسرائيلي" اللاالحت جنود" بلطجة"و وغطرسة
 .مبرر دون 

 24/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 الضفة جنوبي إلكترونية تفتيش لبوابات مجسمات يحرقون  فلسطينيون  .56
 نظموها، فعالية خالل إلكترونية، تفتيش لبوابات مجسمات فلسطينيون  ذوقان: أحرق  لبابة -لحم  بيت
 على احتجاجا الغربية، الضفة جنوبي لحم، بيت بمدينة إسرائيلي عسكري  حاجز قرب حد،األ يوم

 .األقصى المسجد في اإلسرائيلية االنتهاكات
 على المقام اإلسرائيلي الحاجز قرب احتشدوا الفلسطينيين عشرات بأن األناضول مراسلة وأفادت
 مجسمات حرق  على يقدموا أن قبل هناك، المغرب صالة وأقاموا لحم، بيت لمدينة الشمالي المدخل
 مداخل على اإلسرائيلية السلطات وضعتها التي للبوابات رفضهم تعبيرا عن إلكترونية، لبوابات
 .المسجد دخول قبل المصليين لتفتيش األقصى المسجد

 خاللها استخدمت اإلسرائيلي، والجيش المحتجين بين الموقع ذات في محدودة مواجهات اندلعت كما
 منهم عدد إصابة عن أسفر ما المتظاهرين، لقمع للدموع المسيل والغاز الصوت قنابل الجيش واتق

 .اختناق بحاالت
 23/7/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 المسجد األقصى في االحتالل هيئة كبار العلماء لبحث انتهاكاتلعاجل  الجتماعاألزهر يدعو  .57

م األكبر الدكتور أحمد الطيب، هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ، دعا شي  األزهر اإلما: القاهرة
 بعد غد الثالثاء، لبحث انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي تجاه المسجد األقصى المبارك.

وقال األزهر في بيان له "إنه من المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة تصاعد االنتهاكات الصهيونية 
ل والمقدسات اإلسالمية خالل األيام الماضية، إضافة إلى محاوالت بحق الشعب الفلسطيني األعز 

االحتالل الصهيوني المستمرة تهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك 
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والمساعي الخبيثة للسيطرة عليه، ودور علماء األمة في التصدي لهذه االنتهاكات بحق ثالث 
                       الحرمين وأولى القبلتين". 

وفي ذات السياق قرر مجلس حكماء المسلمين عقد اجتماع عاجل لبحث انتهاكات االحتالل 
الصهيوني بحق المسجد األقصى بدعوة من أحمد الطيب، شي  األزهر لبحث انتهاكات االحتالل 

 .اإلسرائيلي تجاه المسجد األقصى
 23/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في عّمان "إسرائيل"قتيالن أردنيان وجريح إسرائيلي داخل سفارة  .58

توفي أردنيان وأصيب إسرائيلي داخل مبنى السفارة : موفق كمال وطالل غنيمات/ بترا  -عّمان
اإلسرائيلية بمنطقة الرابية في عّمان، مساء األحد، جراء إطالق نار، بحسب مصدر أمني، فيما 

 من العام أن التحقيق ما يزال جاريا للوقوف على أسباب الحادث.أكدت مديرية األ
صابة  وأضاف المصدر، أن "الشاب األردني توفي نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف، وا 

، أعلن عنه في ساعة متأخرة من الحادثةفي  بإصابته متأثرااإلسرائيلي"، وتوفي مصاب أردني ثان 
 . الحادثةين انه طبيب تواجد في مكان ليل األحد االثنين، الذي تب

وبين المصدر، أنه "تم قد نقل المصابين إلى المركز العربي الطبي في عّمان، إال أن الشاب األردني 
 ما لبث أن فارق الحياة".

لتركيب أثاث، حيث قام مدير  اإلسرائيليةوبحسب مصادر مطلعة، فإن "شخصين دخال أمس للسفارة 
صابة مدير أمن السفارة".أمن السفارة بإطالق   النار عليهما، ما أدى إلى وفاة الشاب وا 

إلى ذلك، قالت إدارة العالقات العامة واإلعالم في مديرية األمن العام، إنه "وبعد عصر أمس، 
تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية األمن العام بحدوث إطالق نار داخل مبنى سكني 

رائيلية وفي نطاق مجمعها، حيث تحركت القوة األمنية للمكان وفرضت مستخدم من قبل السفارة اإلس
 طوقا أمنيا لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على مالبساته".

وأضافت أنه "ومن خالل التحقيقات األولية، تبين إصابة ثالثة أشخاص أحدهم إسرائيلي الجنسية، 
اة متأثرا بعيار ناري أصابه، حيث أشارت وتم إسعافهم، وما لبث أحد األردنيين أن فارق الحي

التحقيقات األولية، غير النهائية، إلى أن المواطنين األردنيين دخال إلى المبنى السكني قبل الحادثة 
 بحكم عملهما بمهنة النجارة".
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وأكدت أن "التحقيقات ما زالت في مراحلها األولية لغاية اآلن، وأن الجهات التحقيقية في مديرية 
خبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل  األمن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة وا 

 والمالبسات ووفق اإلجراءات القانونية المتبعة".
إلى ذلك فرضت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تعتيما على حادثة السفارة، ولم يرد ذكرها في أي صحيفة 

من ليلة أمس، فيما التزمت الحكومة اإلسرائيلية الصمت ولم أو قناة تلفزيونية حتى ساعة متأخرة 
 يصدر عنها أي تصريح رسمي بشأن الحادث.

 24/7/2017، الغد، عّمان
 

 بفتح المسجـد األقصـى أمـام المصليـن فـورا "إسرائيل"المومني: األردن يطالب  .59
/ الحرم  األقصىد فتح المسج إسرائيلانه على  األردنيةأكدت الحكومة : حمدان الحاج -عمان

من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم  إجراءات أيةالمصلين وعدم اتخاذ  أمامالقدسي الشريف فورا 
 /الحرم القدسي الشريف.  األقصىفي القدس والمسجد 

 إن، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني اإلعالموقال وزير الدولة لشؤون 
 أماكنهماعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في  أيرفض  الحكومة تؤكد على

 إعاقات.  أيالمقدسة بحرية ومن دون 
وطالب بفتح  أمسوأدان المومني التصعيد الذي شهده المسجد األقصى / الحرم القدسي الشريف 

 أن وأضاف المبدئي بإدانة العنف. األردنموقف  إلىتحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيرا 
 فتح المسجد األقصى بشكل فوري.  إعادةاتصاالت مكثفة للضغط من اجل  أجرتالحكومة 

وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة  األردن أنواكد المومني 
 محاوالت لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس. أليةللتصدي 

 24/7/2017، ، عّمانالسبيل
 

 "األقصى"وقفة تضامنية في العقبة نصرة لـ  .61
نظمت فعاليات حزبية وشعبية في العقبة أمس وقفة احتجاجية أمام المسجد الكبير  -الرأي  -العقبة 

الصهيونية على المسجد األقصى المبارك ومنع الصالة  االعتداءاتوسط مدينة العقبة احتجاجا على 
لمقاومة الفلسطينية مطالبين األنظمة العربية بالتحرك لحماية وحيا المشاركون في الوقفة ا فيه.

 .واالستنكاراألقصى بعيدا عن لغة الشجب 
 24/7/2017، ، عّمانالرأي
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 "الجماعة اإلسالمية" في لبنان: التخاذل العربي شجع االحتالل على المضي في تهويد األقصى .61
ة في لبنان، أن التخاذل العربي الرسمي أكدت الجماعة اإلسالمي: أحمد اللبابيدي -طرابلس / غزة 

شجع االحتالل اإلسرائيلي على المضي في مخططاته الرامية إلى تهويد المسجد األقصى المبارك 
وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا، منوًها إلى أن حالة العداء مع المقاومة الفلسطينية وتجريمها عربًيا بمثابة 

 وجرائم.صك لالحتالل لينفذ ما يشاء من مخططات 
وقال المسئول السياسي للجماعة إبراهيم نافع في اتصال هاتفي لـ"فلسطين": "إن االحتالل لم يشعر 
بحالة من االرتياح كما يشعر اليوم نتيجة مجاهرة األنظمة العربية بالسعي إلى التطبيع معه، وحذفه 

رك أهمية استغالل الفرصة من قائمة العداء التاريخي منذ احتالل فلسطين"، مؤكًدا أن االحتالل يد
 التاريخية التي يحظى بها حالًيا لتمرير مخططاته.

وأوضح أن الناظر إلى التحركات العربية الرسمية منذ إعالن االحتالل إغالق المسجد األقصى 
يجدها تتحرك في اتجاه احتواء األزمة ليس دفاًعا عنه بل حفاًظا على أمن االحتالل ومشاريع 

 التطبيع معه.
د على أن انفجار األوضاع إلى انتفاضة شعبية عارمة في األقصى يعني وضع حد للمشاريع وشد

 العربية اإلسرائيلية "المشبوهة"، أو تأجيلها على األقل، وهذا ما ال تريده أنظمة العرب.
وأضاف نافع: "ال يمكن تفسير حالة الصمت المريب لألنظمة العربية إزاء ما يحدث في المسجد 

 باعتباره تواطؤا"، الفًتا إلى أن إجراءات االحتالل األخيرة لم تكن ردة فعل على العملية األقصى إال
 الفدائية في باحات "األقصى" بل هي جزء من مخطط مدروس ومعد له مسبًقا.

وتابع: "إن الشعوب العربية تدرك حجم التخاذل الرسمي إزاء ما يحدث من جرائم بحق الشعب 
أمد بعيد، لذلك فهي ال تراهن على أي تحرك رسمي، ورهانها الوحيد على الفلسطيني وقضيته منذ 

 الفلسطينيين وحدهم كونهم من يدافع عن كرامة األمة بأسرها وليس عن فلسطين".
 24/7/2017، فلسطين أون الين

 
 2017يوليو تموز/  27الخاص بالقدس إلى يوم الخميس  "الوزاري "أجيل عقد "الجامعة العربية": ت .62

 العربية، الدول لجامعة العام األمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي، محمود المفوض الوزير صرح
 وزراء مستوى  على العربية الدول جامعة لمجلس عقده المقرر الطارئ  باالجتماع اتصاال بأنه

ي ف االتفاق تم فقد الشريف، األقصى المسجد محيط وف ي القدس مدينة في الوضع لمناقشة الخارجية
 27ء االتصاالت التي جرت على مدار اليوم على أن يعقد االجتماع يوم الخميس الموافق ضو 

خذا في آ الجاري بدال من يوم األربعاء، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من السادة الوزراء، 
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االعتبار أن االتصاالت شهدت أيضا التنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي التي اتفق على أن يعقد 
 عها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع األسبوع المقبل.اجتما

 23/7/2017، القاهرة، العربية الدول جامعة
 

 "إسرائيل تلعب بالنار"والُقدس خط أحمر ال نقبل تجاوزه : أبو الغيط .63
قال األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن الُقدس خط  أحمر ال يقبل العرُب 

لمون المساس به، وأن ما يحدث اليوم من قبل دولة االحتالل هو محاولة لفرض واقع جديد في والمس
المدينة الُمقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، مؤكدًا أن الُسلطات اإلسرائيلية تدخل المنطقة 

جراءات ال تستهدف الفلسطينيين و  نما إلى منحنى بالغ الخطورة من خالل تبنيها لسياساٍت وا  حدهم، وا 
 تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين العربي واإلسالمي.

ن ما يجري اليوم هو لألسف  وواصل أبو الغيط: إن جميع هذه الُمخططات ال تخفى على أحد، وا 
استكمال  لمشروع تهويد المدينة الُمقدسة، واالستيالء على البلدة القديمة التي ال تعترف أُي دولة في 

أعقد مسائل الحل النهائي في المفاوضات  لم بسيادة إسرائيل عليها، والتي ُيعد وضعها واحدًا منالعا
سرائيل. الفلسطينيينبين   وا 

اسم األمين العام للجامعة، في ختام تصريحاته أن أبو الغيط وصف الحكومة  وأكد المتحدث الرسمي
مة كبرى مع العالمين العربي واإلسالمي، اإلسرائيلية بأنها "تلعب بالنار" وتغامر بإشعال فتيل أز 

وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين، وهو أمر  سيكون له تداعيات خطيرة 
 في المستقبل.

 23/7/2017، القاهرة، العربية الدول جامعة
 

 السودان يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه "األحداث المؤلمة" بالقدس .64
دعت الخارجية السودانية، اليوم األحد، "المجتمع الدولي ومنظمة األمم : لخرطوم / عادل عبد الرحيما

 المتحدة والهيئات الدولية واإلقليمية بتحمل مسؤولياتها تجاه األحداث المؤلمة في القدس.
ت االحتالل وأعربت الخارجية في بيان اطلعت عليه "األناضول" عن "إدانتها واستنكارها" لقرار سلطا

وقال البيان إن " إعالن  اإلسرائيلي للمنع غير المبرر إلقامة صالة الجمعة في الحرم القدسي.
يعد تجاوزًا  سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي الحرم القدسي منطقة عسكرية، ومنع المصلين من دخوله،

استفزازًا لمشاعر وأضاف أن " هذا األجراء التعسفي، يمثل  صريح لألعراف والقوانين الدولية".
 المسلمين وانتهاكًا صريحًا لحرية ممارسة الشعائر الدينية".
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للكف عن  االحتاللودعت الخارجية السودانية بحسب البيان إلى "الضغط بقوة على دولة 
بأداء شعائرهم في  الفلسطينيينالغاشمة على المواطنين األبرياء والسماح للمصلين  االعتداءات

 المسجد األقصى".
 المكلومة في الشهداء، واألسرعبرت عن "مواساة الحكومة السودانية لحكومة وشعب فلسطين و 

 للجرحى". العاجلوتمنت الشفاء 
 24/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 جاويش أوغلو يبحث أزمة "األقصى" مع نظيره المصري  .65

اليوم األحد، مع نظيره بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، : أنقرة/ أجنور جوالق
 المصري سامح شكري، االنتهاكات االسرائيلية في المسجد األقصى.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، فإّن جاويش أوغلو وشكري ناقشا هاتفًيا، آخر 
 التطورات المتعلقة بالقيود اإلسرائيلية المفروضة على المصلين في المسجد األقصى.

التركي اتصااًل هاتفًيا أمس السبت، مع نظرائه في باكستان واألردن وأوزبكستان، في وأجرى الوزير 
 إطار مساعيه الدبلوماسية الخاصة بشأن األزمة الحاصلة في القدس.
 23/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "اتحاد كتاب المغرب" يطالب المجتمع الدولي بحماية المقدسات في فلسطين .66

طالب "اتحاد ُكتاب المغرب"، األحد، المجتمع الدولي بـ"التدّخل الفوري : بد الصمدالرباط / محمد ع
وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية من االنتهاكات واالعتداءات والممارسات العدوانية" 

 اإلسرائيلية.
 وأدان االتحاد )غير حكومي(، في بيان وصل األناضول نسخة منه، "الهجمة الهمجية"،

تكبة من قبل و"الممارسات االستفزازية المقيتة التي تضاف إلى سجّل االنتهاكات والجرائم المر 
 والشعب والمقّدسات في فلسطين األبية، وبحّق اإلنسانية جمعاء". االحتالل بحّق األرض

وأعرب عن رفضه المطلق لـ"التنازالت التي تقدمها بعض الدول العربية واإلسالمية" إلسرائيل في 
 "وقت يشتد فيه جبروتها وغطرستها".

وناشد االتحاد "البلدان العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي والهيئات المدنية والحقوقية في العالم، 
 تحريك القنوات السياسية والدبلوماسية والثقافية والحقوقية، للتصّدي بحزم لما تسعى إليه إسرائيل".

 23/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 األقصىالمسجد بحق  "إسرائيل"شباب "العدالة والتنمية" التركي يتظاهرون ضد انتهاكات  .67
نّظمت فروع الجناح الشبابي لحزب العدالة والتنمية التركي )الحاكم(، في واليات : نيغدا/ حمزة تاو

ًدا "نيغدا")وسط( و"آيدن")غرب( و"دنيزلي")جنوب غرب( و"مانيسا")غرب(، مظاهرات احتجاجية تندي
 بممارسات وانتهاكات إسرائيل في المسجد األقصى.

وشارك العشرات من المواطنين األتراك في المظاهرات االحتجاجية، مؤّكدين تضامنهم مع الشعب 
الفلسطيني ووقوفهم إلى جانبه في وجه الممارسات والقيود التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية ضدهم 

 خالل اآلونة األخيرة.
اهرون هتافات تؤّكد قدسية المسجد األقصى بالنسبة لجميع المسلمين حول العالم، وأن ورّدد المتظ

 الشعب التركي "لن يلتزم الصمت إزاء الظلم الذي تمارسه إسرائيل وقواتها ضده منذ أعوام".
 23/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
   كترونيةاإللبإزالة البوابات  "إسرائيل"كوشنر: األمريكيون لم يطالبوا  .68

يجــري البيــت األبــيض محادثــات مــع إســرائيل واألردن والســلطة الفلســطينية وجهــات فــي : بــالل ضــاهر
العـــالم العربـــي، بادعـــاء محاولـــة التوصـــل إلـــى حـــل للتصـــعيد األمنـــي فـــي القـــدس والضـــفة الغربيـــة فـــي 

 في الحرم القدسي. اإللكترونيةأعقاب وضع البوابات 
حــد، أن جــارد كوشــنر، مستشــار وصــهر الــرئيس األميركــي دونالــد وذكــرت صــحيفة "هــآرتس" اليــوم، األ

ترامــب، هــو الــذي يركــز هــذه المحادثــات، ويعمــل إلــى جانبــه المبعــوث األميركــي إلــى الشــرق األوســط، 
جيسـون غـرينبالت، والسـفير األميركـي فـي تـل أبيـب، ديفيـد فريـدمان، والقنصـل األميركـي فـي القــدس، 

الطــــاقم هــــم مــــن األميــــركيين اليهــــود الــــداعمين لليمــــين المتطــــرف  دون بلــــوم. ويــــذكر أن أعضــــاء هــــذا
 اإلسرائيلي والمؤيدين لالستيطان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على مضمون المحادثات قوله إن أعضاء الطاقم األميركـي هـؤالء 
لحـرم القدسـي، فـي ا اإللكترونـيلم يطالبوا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإزالة البوابـات 

التـــي تســـببت، حتـــى وفقـــا للشـــاباك والجـــيش اإلســـرائيلي، بتصـــاعد التـــوتر فـــي القـــدس والضـــفة الغربيـــة 
 والشارع العربي عموما.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين األميركيين بحثوا مـع المسـؤولين اإلسـرائيليين فـي ترتيبـات أمنيـة فـي 
 ة".الحرم القدسي وسبل تطبيقها "بصورة ناجحة وناجع

 23/7/2017، 48عرب 
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 فريدمان اقترح على نتنياهو جلسة مشتركة" مع األردن برعاية أمريكية: القناة الثانية .69
ذكــرت القنــاة الثانيــة اإلســرائيلية، مســاء اليــوم، أن الســفير األميركــي فــي تــل أبيــب، : مجيــد القضــماني

الســـبت،  ]األول[ هو، أمـــسديفيـــد فريـــدمان، عـــرض علـــى رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــا
سـرائيلين، برعايـة أميركيـة، للبحـث عـن  اقتراحا يقضي 'بعقد جلسة مشتركة لمسؤولين كبـار، أردنيـين وا 

 مخرج من أزمة' البوابات اإللكترونية.
ــاًءا علــى  ولــم يؤكــد أو ينفــي المصــدر إن كانــت المباحثــات تمــت بمبــادرة مــن الســفير األميركــي أو بن

 ومة اإلسرائيلية، مكتفيا بالقول إن اللقاء 'عقد في منزل نتنياهو'.'دعوة' من رئيس الحك
 23/7/2017، 48عرب 

 

 مظاهرات تضامن مع القدس واألقصى بعواصم أوروبية وآسيوية .71
مظــاهرات  شـهدت عواصــم أوروبيـة وآســيوية، أن وكـاالت، وعــن 23/7/2017الجزيرة.نــت، ذكـر موقـع 

 سات االحتالل في القدس المحتلة.تضامنا مع المسجد األقصى وتنديدا بممار 
أمـام السـفارة اإلسـرائيلية للتنديـد  األحـد وشارك العشرات في العاصمة البريطانيـة لنـدن فـي مظـاهرة يـوم

بالممارسات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، وردد المشاركون شعارات تستنكر إغالق المسجد األقصى 
 ورفعوا الفتات تطالب بإنهاء االحتالل.

نــددوا باالنتهاكــات اإلســرائيلية فــي القــدس المحتلــة والقمــع الــذي يتعــرض لــه الفلســطينيون علــى يــد كمــا 
 قوات االحتالل، وطالبوا بتدخل دولي لوقف هذه االنتهاكات وفتح المسجد األقصى أمام المصلين.

كمــــا نظمــــت مظــــاهرة للتضــــامن مــــع المســــجد األقصــــى فــــي الســــويد وأخــــرى فــــي العاصــــمة الماليزيــــة 
ـــة أوســـلو مظـــاهرة احتجاجيـــة علـــى إجـــراءات كواال لمبـــور. ونظمـــت أمـــس الســـبت بالعاصـــمة النرويجي

ســلطات االحــتالل التــي تســتهدف المســجد األقصــى، ودعــت إلــى المظــاهرة جمعيــات للجاليــة العربيــة 
 والمسلمة، فضال عن نرويجيين، وانطلق االحتجاج من أمام البرلمان النرويجي.

شـــهدت،  مدينـــة أوروبيـــة 25، أن بروكســـلمـــن  ،23/7/2017، عـــالمالمركـــز الفلســـطيني لإلوأضـــاف 
 خالل األيام الماضية، فعاليات مناصرة للقدس واألقصى.

وقالـــــت مؤسســـــة "أوروبيـــــون ألجـــــل القـــــدس": إن اآلالف مـــــن المتضـــــامنين وأبنـــــاء الجاليـــــات العربيـــــة 
فـــي أوروبـــا، شـــاركوا فـــي واإلســـالمية والعديـــد مـــن الشخصـــيات والرمـــوز الدينيـــة والسياســـية والحقوقيـــة 

الفعاليات، التي نظمت بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية واإلسالمية والمؤسسـات المناصـرة 
 لحقوق اإلنسان في أوروبا.
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وعّبــر المشــاركون فــي موجــة االعتصــامات والوقفــات والمظــاهرات عــن تضــامنهم الكامــل مــع الشــعب 
نسـانية تمارسـها علـيهم الفلسطيني والقدس والمسجد األقصى لما  يتعرضون له من انتهاكات حقوقيـة وا 

سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" خصوصًا تلك اإلجـراءات غيـر المسـبوقة التـي مّسـت المسـجد األقصـى 
مــن انتهــاك لحــق حريــة العبــادة الــذي ضــمنه قــانون حقــوق اإلنســان، حيــث أغلقــت ســلطات االحــتالل 

إلــى اتخاذهــا إجــراءات تعيــق وصــول المصــلين إليــه عبــر  المســجد األقصــى أمــام المصــلين باإلضــافة
 إقامتها بوابات أمنية على مداخله.

وأكد المشاركون أن أي مساس أو اعتداء على المسجد األقصى يعد اعتداًء مباشرًا عليهم، وأن قضية 
 المسجد األقصى المبارك هي قضية كل العرب والمسلمين، وليست محصورة فقط بالفلسطينيين. 

شــملت موجــة الفعاليــات التضــامنية إرســال عشــرات رســائل االحتجــاج ودعــوات التحــرك باللغــات  كمــا
اإلنجليزية واألوروبيـة مـن المؤسسـات والفعاليـات األوربيـة المناصـرة لفلسـطين إلـى الحكومـات وصـناع 

 القرار والشخصيات العامة في أوروبا.
 

    بالقدسالتوترات الخطيرة وأعمال العنف  أتابع بقلق: بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل السالم .71
وجه بابا الفاتيكـان فرنسـيس، اليـوم األحـد، خـالل صـالة التبشـير فـي سـاحة القـديس بطـرس فـي : روما

 الفاتيكان، نداء من أجل الحوار والسالم.
الي وقال: "أتابع بقلق التوترات الخطيـرة وأعمـال العنـف التـي تـدور فـي القـدس خـالل هـذه األيـام، وبالتـ

أشعر بالحاجة إلطـالق نـداء مـن القلـب لالعتـدال والحـوار"، داعيـا الجميـع لمشـاركته فـي الصـالة "كـي 
 يلهم الرب الجميع نوايا المصالحة والسالم".

 23/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 القطرية للتوصل إلى حل لألزمة مساع   يلتقي العاهل السعودي وأمير الكويت في أردوغان .72
)األناضول(:: بدأ الـرئيس التركـي رجـب طيـب أردوغـان، أمـس، ، إسماعيل طالي ووكاالت -حة الدو 

جولـة خليجيــة شــملت السـعودية والكويــت وقطــر، فــي مسـاع تركيــة للتوصــل إلـى حــل لألزمــة الخليجيــة 
 المندلعة منذ أسابيع بين قطر وعدد من الدول الخليجية ومصر.

ن، أمــس، الملــك الســعودي ســلمان فــي مدينــة جــدة غــرب والتقــى الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــا
 السعودية، قبل أن يلتقي ولي عهده األمير محمد بن سلمان.

أجرى أردوغان، وأمير الكويت الشي  صباح األحمد الجابر الصباح، األحد، مباحثات في قصر دار و 
 طقة.سلوى بمحافظة حولي )شرق(، تناولت العالقات الثنائية وآخر المستجدات بالمن
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المباحثـــات استعرضـــت العالقـــات الثنائيـــة وســـبل تعزيزهـــا “الرســـمية إن  الكويتيـــةوقالـــت وكالـــة األنبـــاء 
 ”.وتنميتها على األصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين

القضـــــايا ذات االهتمــــام المشــــترك وآخــــر المســــتجدات فـــــي “وأشــــارت إلــــى أن الــــزعيمين بحثــــا أيًضــــا 
 ”.المنطقة

جـًوا ودًيـا سـاد المباحثـات، عكـس روح التفـاهم والصـداقة التـي تتميـز بهـا العالقـات الطيبـة “وأكدت أن 
 “.بين البلدين، في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجاالت

أن يكون االستقبال  قطر حيث يستقبله الشي  تميم، ومن المتوقع إلىويتوجه أردوغان، اليوم اإلثنين، 
 حارا جدا، نظرا للدعم التركي الكبير للدوحة.

 24/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 : قطر التزمت سياسة عاقلة إزاء األزمة الخليجيةمن مطار إسطنبول أردوغان .73
قـــال الـــرئيس التركـــي، رجـــب طيـــب أردوغـــان، يـــوم األحـــد، إن قطـــر التزمـــت سياســـة عاقلـــة : إســطنبول

األزمة الخليجية، مشددًا على أن العالم اإلسالمي ليس بحاجة إلى مزيد من االنقسام، تسعى إلى حل 
 وأن األزمة الخليجية ال تفيد أحدًا.

وأعلن أردوغان، خـالل مـؤتمر صـحافي فـي إسـطنبول فـي مسـتهل جولتـه الخليجيـة، التـي يبـدأها اليـوم 
وتقــديره للوســاطة الكويتيــة لحــل مــن الســعودية وينتقــل بعــدها إلــى الكويــت ومــن ثــم قطــر، عــن دعمــه 

 األزمة الخليجية، ودعا إلى تنفيذ إجراءات جدية لحل األزمة.
وأكد أن تركيا تشـعر باألسـف إزاء التطـورات األخيـرة، وأن "المسـلمين اليـوم بحاجـة أكثـر مـن أي وقـت 
ن آخــر للتكــاتف ورص الصــفوف، ولألســف فــإن المآســي الحاصــلة فــي ســورية والعــراق وليبيــا وفلســطي

 تزداد يوما بعد يوم، وما يحصل في المسجد األقصى دليل على ذلك".
وأردف أن "تركيا ستواصل العمل من أجـل تأسـيس السـالم فـي المنطقـة، ودعـم حقـوق وقضـية إخواننـا 

 الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية".
قـدس، وحتـى يعـود الهـدوء مـن وأوضح أن بالده تبذل جهوًدا مكثفة من أجل إنهـاء التـوتر القـائم فـي ال

 جديد إلى المسجد األقصى.
 23/7/2017العربي الجديد، لندن، 
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 موغيريني تدعو بعد لقاء أمير الكويت إلى "حل سريع" لألزمة الخليجية .74
دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي نائبة رئيس المفوضية األوروبية، 

يريني، عقــب لقائهــا أميــر الكويــت، الشــي  صــباح األحمــد الجــابر الصــباح، اليــوم األحــد، فيــديريكا مــوغ
كافة أطراف األزمة الخليجية إلى "الدخول في مفاوضات لالتفاق على مبادئ واضحة وخريطة طريق 

 لحل سريع".
ة فـي وأوضحت موغيريني، في بيان، أن "االتحاد األوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضـات والمسـاعد

 تطبيق خطة لحل األزمة، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب".
 23/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 عن قطر  وزير خارجية بريطانيا يدعو لرفع الحصار .75

رحــب وزيــر الخارجيــة البريطــاني بــوريس جونســون بــالتزام قطــر بمكافحــة اإلرهــاب : هويــدا بــاز -لنــدن 
 بجميع مظاهره.

ي أول تصــريح رســمي مــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة، تعليقــا علــى خطــاب صــاحب وقــال جونســون فــ
: إننـــا نأمـــل فـــي أن تســـتجيب كـــل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية قطـــرتمـــيم بـــن حمـــد آل ثـــاني أميـــر 

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بدورها من خالل اتخاذ خطـوات لرفـع الحصـار المفـروض 
 مشيًرا إلى السعي إلى إتاحة قيام حوار موضوعي لبحث االختالفات بينهم. على قطر من قبلهم،

وفي بيان صحفي للخارجية البريطانية نشر في لنـدن أكـد وزيـر الخارجيـة البريطـاني بـوريس جونسـون 
على استمرار المملكة المتحدة في المشاركة في السعي بجانب شركائها في المنطقة للوصول إلى حل 

ية، بمـا فـي ذلـك جهـود الوسـاطة الكويتيـة وقـد رحـب وزيـر الخارجيـة البريطـاني بخطـاب لألزمة الخليج
صاحب السمو الشي  تميم بن حمد آل ثاني موضحا أن خطاب سموه قد أظهر رفض قطر لإلرهـاب 
 والتزامها بحل جميع الخالفات من خالل الحوار ودعم الوساطة الكويتية التي يقوم بها أمير الكويت.

 23/7/2017دوحة، الشرق، ال
 

 السفير السعودي باألردن: ال تهديد من دول الجوار لقطر .76
أكــد الســفير الســعودي فــي األردن األميــر خالــد بــن فيصــل بــن تركــي، عــدم وجــود أي تهديــد مــن دول 

، معتبــرًا وجــود القاعــدة التركيــة فــي «غيــر مطــروح للنقــاش»الجــوار لقطــر، حتــى أن الخيــار العســكري 
-وأشـار الســفير الســعودي «. ربمـا لحفــظ األمــن هنـاك علــى مـا يبــدو»هـدف داخلــي اإلمـارة الصــغيرة ل

إلــى أن إنهـاء األزمـة مـع قطـر رهـن تنفيـذها لمطالــب  -خـالل مقابلـة تلفزيونيـة مـع سـكاي نيـوز عربيـة
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 2013تتــــرجم اتفــــاق الريــــاض  13الــــدول الداعيــــة لمكافحــــة اإلرهــــاب، موضــــحًا أن قائمــــة المطالــــب الـــــ
، والتــي وقــع عليهمــا أميــر قطــر. واعتبــر أن مطالبــة الــدول الداعيــة لمكافحــة 2014لــي واالتفــاق التكمي

 اإلرهاب، في مقدمتها وقف دعم تمويل اإلرهاب، ال تمس السيادة القطرية.
  24/7/2017عكاظ، جدة، 

 
 انتفاضة األقصى المتصاعدة إلى أين؟ .77

 منير شفيق
أبطالها الثالثة اآلتون من أم الفحم، ليخوضوا ، استشهد 14/7/2017ُنفذت عملية عسكرية بطولية في 

غمارها في القدس، ولتمتد إلى داخل باحة المسجد األقصى، وقد أسفرت عن مقتل جنديين واستشهاد 
الشبان الثالثة، وهم من عائلة الجبارين. ما يؤكد أن العملية رتبت بشكل عفوي من ق َبل منفذيها، وهو 

زة الكشف األمني عبر الهواتف الذكية، أو "الخيوط" التي تتعاون الذي أّمن نجاحها بتجاوز كل أجه
 أمنيا مع قوات العدو.

على أن هذه العملية الشجاعة والذكية لم تفلت من أن يدخلها العدو في إطار استراتيجيته الرامية إلى 
يان السيطرة العسكرية على المسجد األقصى. وهو ما فعله فورا. وذلك كجزء من استراتيجية الك

الصهيوني الذاهبة إلى التوسع في استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس واالستيالء الكامل على 
استمر على هذه  1967المسجد األقصى إلنهاء وضعه القائم على "ستاتيكو". فمنذ احتالله 

 االستراتيجية وصوال، في نهاية المطاف، إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
الحقيقة األولى، في سياسة العدو، يصر محمود عباس على تجاهلها، والسعي  -األولىهذه السمة 

نهاء حق العودة، وأّية حقوق  %22للصهاينة، و %78لحل الدولتين التصفوي: ) للفلسطينيين، وا 
أخرى( وقد شارك محمود عباس هذا الوهم، أو هذا المسعى لسراب خّلب، تيار واسع فلسطيني 

مرورا  1974يد، وال سيما بعد مشروع النقاط العشر "البرنامج المرحلي" عام وعربي منذ زمن بع
وتداعياته حتى اليوم. فهذا التيار  1993وصوال إلى اتفاق أوسلو  1988بإعالن الدولة عام 

الدولي أصر، ولم يزل، على ذلك الحل التصفوي والوهمي في آن واحد، وذلك  -العربي -الفلسطيني
ائع والحقائق المتتالية المقدمة من جانب القيادات الصهيونية مؤكدة على بالرغم من كل الوق

استراتيجية استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس واالستيالء على المسجد األقصى، وتهجير المزيد 
 .1967و 1948من الفلسطينيين الذين بقوا في األرض بعد حرَبْي 
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ن مسؤولي دول العرب، ومن دول العالم هذه الحقيقة، لعله من المفهوم أن يتجاهل العدد األكبر م
ألسباب تخص مصالح ضيقة أو سياسات مشبوهة. ولكن ليس من المفهوم أن يستمر فلسطيني واحد 

 على هذا الوهم وهو يرى أرضه تتآكل، وقدسه ُتهّود، والمسجد األقصى تنتهك حرماته كل يوم.
ود عباس الذي سارع الستنكار عملية شبان أم الفحم وهنا وصل المنطق المعاند للواقع مداه مع محم

الثالثة. وراح يتأمل أاّل يستغل نتنياهو السيطرة على المسجد األقصى سيطرة عسكرية كاملة لم 
حتى اليوم. وقد منع اآلذان وصالة الجمعة. وأبقى إغالقه لمدة ثالثة أيام. ولكنه  1967تحدث منذ 

من جديد تبين أنه مصر على استمرار احتالله بالكامل من عند إعالن فتحه للمصلين المسلمين 
خالل فرض الدخول إليه من بوابتين فقط وبعد المرور من أجهزة الكشف عن المعادن. األمر الذي 
لم يترك مجاال للشك في أن الحكومة الصهيونية قررت التقدم خطوة أخرى باتجاه السيطرة الكاملة 

خروجا منه، وبتجاهل سافر التفاقه مع األردن وم.ت.ف )محمود على المسجد األقصى دخوال إليه و 
عباس( بإبقاء السيادة عليه لهيئة األوقاف اإلسالمية التابعة للحكومة األردنية. فالتحدي هنا انتقل 
إلى وضع كل من الحكومة األردنية وسلطة رام هللا بقيادة محمود عباس في حالة شديدة الحرج إلى 

إذا ُمرر، وُسكت عن هذا الوضع الجديد الذي ينهي ما عرف بالـ"ستاتيكو"،  حد الفضيحة المدوية
 ناهيك عن التفاهمات واالتفاقات.

على أن جماهير القدس وبكل هيئاتها التمثيلية اإلسالمية والمسيحية، وكذلك الحراك الشبابي 
أن معركة فاصلة المقدسي الذي تشترك فيه كل فصائل المقاومة، والحراكات االنتفاضية اعتبروا 

ي ز َيْم" فكانت المواجهات منذ اليوم األول الذي  دّ  َفاْشَتدّ  فتحها نتنياهو ضدهم. ومن ثم جاء "َأَواُن الشَّ
أعلن فيه عن إغالق المسجد األقصى ثم فتحه من خالل المرور عبر البوابات اإللكترونية. وبهذا 

، ثم تحركت غزة، 48بية، أو من مناطق الـتحركت جماهير القدس ومن تدفق من جماهير الضفة الغر 
لتندلع معارك ومواجهات أخذت تضم اآلالف أمام بوابات المسجد األقصى وعدد من بوابات السور 

يوم الغضب واالنتفاضة والمواجهات  21/7/2017حول البلدة القديمة. ثم أعلن يوم الجمعة في 
 ليصبح عشرات اآلالف بعد أن كان آالفا في كل موقع.

ما على مستوى األردن الرسمي فتقدم باحتجاج شديد. وقد سبقه موقف شجاع من قبل هيئة األوقاف أ
 في المسجد األقصى، والتابعة له، برفض العبور من البوابات اإللكترونية.

من خالل إعالن محمود عباس تجميد كل العالقات مع حكومة  21/7وجاءت المفاجأة فعال يوم 
إلى أن احتمال فتح لسياسة التنسيق األمني، والهروب، أو إجهاض، أية  نتنياهو وهي خطوة تشير

مواجهة مع االحتالل سواء أكان في القدس أو الضفة أو حتى في السجون، قد فاض بها الكيل. ولم 
يعد من الممكن االستمرار في تبنيها. ولهذا اسُتقب ل قرار محمود عباس بالدعم من قبل فصائل 
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المطالبة بالثبات عليه وتعزيزه لتحقيق وحدة وطنية شاملة دفاعا عن األقصى،  المقاومة األخرى مع
 ومواجهة لالحتالل واالستيطان والتهويد.

هذا الموقف الشعبي المقدسي الموحد، ثم الضفاوي والغزاوي "والثامن أربعيني" ثم قرار محمود عباس 
سالمي وعالمي، ومن النفس الطويل في  بتجميد كل العالقات وما لقيه وسيلقاه من دعم عربي وا 

 المواجهة سوف يتكلل، ال محالة، بتراجع نتنياهو ولّي ذراعه.
األمر الذي يفرض على قيادات هذه االنتفاضة في القدس والضفة الغربية وعلى المستوى الفلسطيني 

ا يتعدى العام، بما يشمل الفصائل والحراكات الشبابية أن يوحدوا الصفوف. وأن يحّولوا الشعار بم
زالة البوابات اإللكترونية، على أهميتهما وضرورتهما،  استعادة الوضع السابق في المسجد األقصى، وا 
إلى انتفاضة شعبية طويلة األمد. كما يحدث اآلن في موضوع المسجد األقصى. ولكن من أجل 

المقدسات  دحر االحتالل واالستيطان في الضفة الغربية، وتحرير القدس ومسجدها األقصى وسائر
المسيحية واإلسالمية من االحتالل والتهويد. وقد أثبتت موازين القوى والظروف السائدة العامة، ومنذ 
إضراب األسرى، ومع اندالع التحركات الشعبية الراهنة أنهما يسمحان بلّي ذراع نتنياهو بالرغم من 

 عنجهيته وما يظهر على السطح من سلبيات.
ب أاّل ينحصر بموضوع المسجد األقصى بالرغم من أهميته الدينية وباختصار ما هو مطلوب يج

والحضارية والمركزية واالستراتيجية، ليشمل السبب الرئيسي وراء مشكلة السيطرة على المسجد 
األقصى، أال وهو االحتالل واالستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس. فما لم ندحر هذا 

ننهي التهويد سوف تتجدد المعركة مرة أخرى، وأخرى، إلى ما ال االحتالل ونصفي االستيطان و 
نهاية، سواء بالنسبة إلى عودة السيطرة على المسجد األقصى، أو قضية األسرى، أو ما يرتكب من 

 جرائم، أو من مصادرات لألراضي والتوسع في االستيطان.
فيها للتخلص من االحتالل  فما دامت هذه المعركة قد فتحت فال بد من االتفاق على االستمرار

واالستيطان والتهويد من حيث أتى. وبعد ذلك لكل حادث حديث. فمن أراد الهدنة وهبها، ومن أراد 
ن مخطئا، ومن أراد أن يواصل الدرب للتحرير الكامل من النهر إلى  دويلة صار أقرب إليها، وا 

ة من أراد أن ُيّوحد بين الضفة الغربية البحر يكون قد تقدم خطوة إلى أمام في هذا االتجاه. وبالمناسب
وقطاع غزة فلن يتحقق حلمه إاّل باالتجاه ضد االحتالل واالستيطان والتهويد. فما لم تحرر الضفة 
الغربية ال قيمة لوحدة مع قطاع غزة على حساب تجريدها من سالح المقاومة وأنفاقها. بل سيكون 

ح مكشوفا لجيش العدو كما هو حال الضفة ذلك عودة الحتالل قطاع غزة. وذلك عندما يصب
 الغربية.
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إن األهداف التي يمكن أن تتوحد عليها كل فصائل المقاومة ومختلف االتجاهات بما في ذلك 
الوضع القائم في كل من الضفة الغربية والقطاع هي وحدة الموقف، واالنتقال إلى المواجهة، دفاعا 

ي فتح الجبهة لدحر االحتالل واالستيطان بال قيد أو عن المسجد األقصى في هذه المعركة، كما ف
 شرط.

وبالمناسبة ستثبت التجربة الراهنة في المعركة من أجل األقصى بأن تصعيد االنتفاضة الشعبية إلى 
المواجهات الشاملة والعصيان المدني هي االستراتيجية القادرة على تحقيق هدفْي تحرير الضفة 

 توطنات واستنقاذ المسجد األقصى، وبال قيد أو شرط.الغربية والقدس وتفكيك المس
فاالحتالل يجب أن يرحل من القدس والضفة الغربية بال تقديم مكاسب له أو خضوع لشروطه. 
واالستيطان يجب أن ُيفكك من القدس والضفة الغربية، وبال أي شروط أو مكاسب للكيان 

ان للقانون الدولي والمواثيق الدولية. ويجب الصهيوني. فاالحتالل واالستيطان غير شرعيين، ومخالف
أاّل يكافأ مقترفهما. ولهذا ضرورة اإلصرار على "بال قيد أو شرط". أما ماذا بعد فلكل حادث حديث، 
 وما ينبغي للفلسطينيين أن يختلفوا قبل أن ينقذوا األرض ويحرروها، ولكل بعدئذ برنامجه ومشروعه.

 23/7/2017، "21موقع "عربي 
 

 .. ويريد ركوب الموجةباإلسرائيليينلم يوقف االتصاالت  عباس .78
 د. فايز أبو شمالة
صفق انصار محمود عباس لخطابه األخير، والذي أعلن من خالله عن تجميد كافة االتصاالت مع 
إسرائيل، لقد فرح أنصار محمود عباس بحسن الظن، والرغبة في التخلص من عار التعاون األمني 

الذي أرهق انتماءهم الوطني، فهللوا عبر صفحات التواصل االجتماعي، وتحدثوا مع اإلسرائيليين؛ 
 ”.تجميد االتصاالت“بفخر عن وقف االتصاالت، دون االنتباه إلى لفظة 

القوى الوطنية واإلسالمية أدركت معاني األلفاظ وداللتها، لذلك اعتمدت لفظة تجميد االتصاالت مع 
تجاه الصحيح، إذا تم إقرانها بعدة خطوات، وأهمها، تطبيق قرارات االحتالل، واعتبرتها خطوة في اال

، ودون ذلك، فهذا كالم إنشاء ال 2015المجلس المركزي ذات الصلة، والتي صدرت في شهر اذار 
يقدم وال يؤخر، وال يؤثر في مجريات السياسة الفلسطينية،  ما لم يترَجم خطاب عباس إلى خطوات 

إجراءاته العقابية ضد غزة، والدعوة لعقد اإلطار القيادي الوطني، واإلفراج  عملية، وفي مقدمتها وقف
طالق يد المقاومة في الضفة، وتبني استراتيجية وطنية قائمة على مواجهة  عن المقاومين، وا 

 االحتالل.



 
 
 
 

 

 50 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

بيان القوى الوطنية واإلسالمية بيان موزون وعاقل، ال يكتفي بالتصفيق لأللفاظ، وال يرقص على 
ح السياسية لمجرد عزف منفرد على الناي، ستنقطع أنفاسه مع الحقائق القائمة على األرض، مسر 

والتي ستفرض التواصل االجباري مع إسرائيل بشأن المسافرين وبشأن المرضى وبشأن البضائع 
 والمعابر، فتجميد كافة االتصاالت فيه تهرب من المطلب الرئيس وهو وقف التواصل األمني.

 اإلسرائيليحكومة االحتالل  أعماللمواقع اإلسرائيلية عن الجنرال يوآف مردخاي، منسق لقد نقلت ا
في الضفة الغربية وقطاع غزة، انه قال: إن االتصاالت لن تقطع، لقد حصلنا علي تطمينات من قبل 

 ”.السلطة الفلسطينية واالتصاالت مستمرة والتنسيق االمني والمدني مستمر مع السلطة الفلسطينية
كالم مردخاي هذا ينسجم مع الواقع، فكيف يتم قطع االتصال بشأن حياتي يومي يخص حياة كل 

 مواطن في الضفة الغربية، فاالتصاالت المدنية ال تتوقف، ولم يطالب أحد بتوقفها.
ضمن هذه الحالة الفلسطينية من الشك، جاء حديث القيادي في حركة حماس الدكتور محمود 

اللحظات األخيرة، فهو يحاول من خالله ركوب الموجة،  عباس خطابمحمود  فقال: خطابالزهار، 
وهو يحاول أيضًا أن يلحق بعربة القدس، بعد أن انطلقت وليس فيها له مقعد، وأضاف الزهار: ال 

 األجهزةنصدق حديث أبو مازن حول تجميد االتصاالت مع االحتالل، هذا كالم ال يملكه؛ ألن 
 ”.هار باالتصاالت مع االحتالل، وهذه أمور سرية ال يراها أحدمنفتحة ليل ن األمنية

وبين متشكك بخطاب عباس وفرح، تجري التحوالت الميدانية على األرض، فقد خرج الشباب 
الفلسطيني يدافع عن أقصاه، وقلبه يراقب ما تقوله القيادات الميدانية، التي تشكلت من خالل 

ء المسلمين الشي  عكرمة صبري، ومحمد حسين واصف البكري المواجهات، قيادة فعلية تمثلت بعلما
وعمر الكسواني وعبد العظيم سلهب ويوسف أبو سنينة ورائد دعنا ومحمد سرندح والشي  عزام 
التميمي مدير دائرة األوقاف اإلسالمية، ومحافظ القدس عدنان الحسيني الذي يقول: ليست أية جهة 

مليون  25س وحدها تعالج األمور، كل ذلك يجري بعيدًا عن خارج القدس تتخذ القرارات ومن القد
 دوالر صرفها محمود عباس منحة ألهل القدس.

لى متى  وهل  فهل حقًا يحاول عباس اللحاق بالركب، وركوب الموجهة، كما يقول الدكتور الزهار  وا 
ناؤها سينجح في حرف مسارها وفق مساره لو نجح في ركوبها  وهل سيسمح له أهل القدس وأب

 بركوب موجة غضبهم الثوري، وهم يغمسون كرامة األمة بالدماء الزكية 
 23/7/2017رأي اليوم، لندن، 
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 المسجد األقصى.. معادلة جديدة تقلب الموازين .79
 مؤمن بسيسو
يبدو سياق األحداث التي عصفت بالمسجد األقصى خالل األيام القليلة الماضية، وما ارتبط بها من 

ن غير مسبوق؛ مدروسا ومبرمجا في إطار مخطط مرسوم ولج مرحلة جديدة استهداف وعدوا
 وخطيرة، عبر سيطرة االحتالل الكاملة على إدارة األقصى.

ورغم مشهد االستهداف والعدوان الراهن بحق األقصى، وما رافقه من صخب مدوٍّ للشعارات 
التي َقتل فيها شاب  فلسطيني غير  والتهديدات والمظاهرات؛ فإن العملية الفدائية بمستوطنة "حلميش"

حزبي عدَة إسرائيليين، وصمود المقدسيين والمرابطين على بوابات األقصى؛ يشكالن الكابح األهم 
نفاذ األجندة العنصرية بفرض تقسيمه زمانيا  للمخطط اإلسرائيلي الساعي لحسم معركة األقصى، وا 

قام  ة الهيكل المزعوم.ومكانيا، وصوال للهدف الصهيوني األكبر بهدمه وا 
 

 مخطط قديم
يخطئ من يعتقد أن العدوان الحالي على األقصى الذي سجل السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على 

قامة الصالة فيه، وطرد 1969مرافقه المختلفة للمرة األولى منذ  ، فتم بموجبها منع رفع األذان وا 
ت إلكترونية ونصب كاميرات مراقبة على حراسه والعبث بمحتوياته ومرافقه المختلفة، وتدشين بوابا

 مداخله، وغيرها من اإلجراءات العدوانية؛ هو وليد اللحظة الراهنة.
التي نفذها ثالثة من فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل داخل الحرم -أو أن العملية الفدائية 

 كانت السبب المباشر لهذا العدوان غير المسبوق. -الشريف مؤخرا
وتاري  وحكاية مع االحتالل، فقد شكل عقدة الُعقد في بنية العقيدة الصهيونية المحّرفة  لألقصى قصة

بدا واضحا أن استهداف المسجد األقصى  1967والمنحرفة. ومنذ اللحظة األولى الحتالل القدس 
قامة هيكل سليمان حسب الزعم الصهيوني، يقع في صلب األولويات العقدية  بالهدم واإلزالة وا 

 اسية لالحتالل.والسي
لذا، لم يكن غريبا أن تتوالى وتتواتر االعتداءات على األقصى، وتأخذ أشكاال متعددة شملت الحرق 
طالق النار واالقتحام والتدنيس المباشر، إال أن كل ذلك بقي قاصرا عن بلوغ الهدف  والتخريب وا 

ي شهدت في إحدى مراحلها الصهيوني الكبير بسبب اليقظة الفلسطينية والعربية واإلسالمية، الت
 ردا على اقتحام أرييل شارون لباحات األقصى آنذاك. 2000اندالع انتفاضة األقصى عام 
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ولعل فحص ودراسة طبيعة اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية التي توالت بحق األقصى في السنوات 
ى لترجمة المخطط األخيرة، يكشف بجالء عن تسارع في وتيرة الخطوات التي تشكل األرضية المثل

 المرسوم وتطوير سقف تنفيذ آلياته الموضوعة.
باإلضافة إلى األبعاد السياسية المعروفة ذات العالقة بالتهويد وتغيير -إذ اكتسبت هذه اإلجراءات 

أبعادا قانونية عميقة، وجدت صداها في التشريعات  -المعالم وطمس الوجود العربي واإلسالمي
ي تم إقرارها والمصادقة عليها في "الكنيست" اإلسرائيلي، إلكساب البعد والقوانين العنصرية الت

 السياسي ثوبا قانونيا وقالبا تشريعيا موازيا.
وقد حملت األسابيع الفائتة الكثير من التصريحات اإلسرائيلية الصادرة عن مستويات سياسية رفيعة، 

ة المتطرفة، وكلها توحي بأن شيئا فضال عن تصريحات موازية صادرة عن قادة الجماعات الصهيوني
خطيرا في األفق ينتظر األقصى، وأن االحتالل في وارد االنتقال إلى مرحلة جديدة ذات صفة 

 حاسمة لحسم معركة النفوذ والسيطرة عليه، فكان ما كان.
 

 بواعث العدوان
الغة وخطورة كبرى األول تاريخيا، إال أنه اكتسب أهمية ب -هذه المرة-لم يكن العدوان على األقصى 

استنادا إلى جملة من األسباب والمعطيات الداخلية والخارجية التي تجعل القلق على مصير 
تمام استهدافه؛ هاجسا مقلقا خالل المرحلة  األقصى، والخشية من المخططات الرامية إلى تطوير وا 

 القادمة.
ي التهيئة اإلسرائيلية )السياسية الباعث األول الذي هيأ المسرح الفعلي الستهداف األقصى يكمن ف -

واألمنية(، التي مهدت الطريق أمام المتطرفين اإلسرائيليين والجماعات اإلسرائيلية التي ُأنشئت 
قامة الهيكل المزعوم، إلنفاذ مخططاتهم المتدرجة ضده وتعبيد  خصيصا ألغراض هدم األقصى وا 

 غير مسبوق تاريخيا. الطريق أمام بلوغ المرحلة الراهنة التي نالت منه بشكل
فما الذي يمنع الجماعات اإلسرائيلية المتطرفة من تطوير آليات استهدافها لألقصى، في ظل الضوء 
األخضر المتواتر من الحكومة اإلسرائيلية والمستويات األمنية اإلسرائيلية المختلفة، والذي تحول إلى 

رائيليين ضد األقصى وأهالي القدس تحريض سافر ومباشر من قبل بعض الوزراء والمسؤولين اإلس
وجحافل المرابطين، الذين يذودون عنه بأرواحهم وأموالهم ويرابطون في ساحاته المباركة للدفاع عنه 

 صباح مساء !
ذت بحق المرابطين والقيادات  وهكذا أصبح مشهد اقتحام األقصى واإلجراءات القمعية التي اتخ 

وجداني الفلسطيني والعربي واإلسالمي، ولم يعد حدثا ذا شأن في المقدسية، حدثا اعتياديا في البعد ال
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سلم أولوياتها واهتماماتها السياسية واإلعالمية. وهو ما جعل االحتالل يعزم عزمته الخبيثة، وُيجمع 
 أمره النتهاز الفرصة المواتية التي عّضدتها المعطيات والظروف المحيطة.

قسام الفلسطيني الداخلي التي بلغت ذروة غير مسبوقة في ويتمثل الباعث الثاني في حالة االن -
اآلونة األخيرة. فقد انشغلت الفصائل الفلسطينية بالصراع السياسي على االستئثار بمواقع السلطة 
والنفوذ، وصارت الساحة الفلسطينية مفتوحة للتراشق السياسي واإلعالمي الدائم المجرد من أبعاده 

 سانية.الوطنية واألخالقية واإلن
وسط هذه المتاهة التي لّفت الفلسطينيين وشغلتهم؛ لم يجد الصهاينة معطيات مؤازرة وظروفا خصبة 
لتنفيذ مخططاتهم ضد األقصى، كتلك المعطيات البائسة والظروف المتردية التي يرزح تحت ظلها 

 الفلسطينيون اليوم.
المواقف والسياسات اإلسرائيلية،  أما الباعث الثالث فيتجسد في التساوق األميركي الواضح مع -

 وخصوصا في قضايا االستيطان والتهويد والمقدسات، وعلى رأسها المسجد األقصى.
فقد بدت المواقف األميركية مطواعة إلى حد كبير فيما يخص الموقف اإلسرائيلي من األقصى، بل 

األخيرة لـ"إسرائيل"، وأدى  إن الرئيس األميركي دونالد ترمب جاهر بزيارة حائط البراق خالل زيارته
 طقوسه التعبدية فيه.

وكان في ذلك رسالة اصطفاف بّين إلى جانب الرؤية اإلسرائيلية التي ترى في حائط البراق معلما 
يهوديا محضا، وتسعى لتقسيم األقصى زمانيا ومكانيا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وتمنح 

التعبدية في الزوايا المخصصة لهم داخل األقصى فحسب، الفلسطينيين حق الصالة وأداء الشعائر 
 دون أي سيطرة فعلية أو تواجد حقيقي.

ولم يكد ترمب يغادر األرض المقدسة حتى عقدت حكومة االحتالل جلسة رسمية استفزازية أمام 
حائط البراق، وهي خطوة خطيرة حملت من الرموز والرسائل الشيء الكثير آنذاك، وأوحت للصهاينة 

 بإشارة البدء واالنطالق لتوجيه ضربتهم الحاقدة للمسجد األقصى. -على اختالف مستوياتهم-
 

 تقييم التداعيات
 -بهذه الطريقة التي أخذت بعدا عميقا وشكال فجا بالغ االستفزازية-ال شك أن العدوان على األقصى 

االنقسام الفلسطيني شكل إحراجا كبيرا للموقف الفلسطيني العام سلطة وفصائل، في ظل تجليات 
 الداخلي، وااللتفات العربي واإلسالمي عن الشأن الفلسطيني وتراجع دعم القضية الفلسطينية.

فالسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وحلف حركة حماس وتيار محمد دحالن اآلخذ في التبلور حاليا، 
ن الحرج البالغ، ويحاولون ومن ورائهم باقي القوى والفصائل الفلسطينية؛ يقبعون اليوم في دوامة م



 
 
 
 

 

 54 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

مداراة سهام النقد والغضب واالتهام الشعبية الفلسطينية الموجهة إليهم بإهمال الدفاع عن األقصى 
لصالح صراعاتهم العبثية التي أضرت بقضيتهم، ومنحت االحتالل الغطاء المناسب الستهداف 

 مقدساتهم الدينية.
لم تتعّد اجتراح لغة الشجب واالستنكار،  -فهاعلى اختال-لكن ردود فعل الفصائل الفلسطينية 

واالكتفاء بالتهديدات اإلعالمية والتحذيرات الكالمية ال غير، وتسيير المسيرات والمظاهرات الصاخبة 
التي ال تغير من الواقع شيئا. أما السلطة الفلسطينية فقد أعلنت تجميد اتصاالتها مع االحتالل حتى 

 حق األقصى، وهو إعالن يبدو نظريا ما لم ُيترجم واقعا بشكل ملموس.يلغي إجراءاته العدوانية ب
أما الموقف العربي واإلسالمي الرسمي فقد بدا باهتا إلى حد كبير، ولم يخرج إلى السطح سوى 
تصريحات اكتفت بإدانة الفعل اإلسرائيلي ضد األقصى، بعيدا عن أي موقف سياسي عملي مؤثر 

اإلقليمية والدولية، باستثناء الموقف التركي الذي هدد بإغالق السفارة  لمواجهة العدوان في المحافل
التركية في "إسرائيل" ما لم يتم التراجع عن البوابات اإللكترونية، التي تشكل المظهر األبرز للسيطرة 

 اإلسرائيلية على األقصى.
ا أن "إسرائيل" نسقت مع بل إن تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان التي أكد فيه

بعض الدول العربية قبل إقامة البوابات اإللكترونية على مداخل األقصى، توحي بأن دوال عربية كثيرة 
ليست في وارد العمل على تصعيد الموقف مع االحتالل، وأن لديها من االستعداد ما يكفي للتعايش 

ذت مؤخرا بح  ق األقصى.العملي مع اإلجراءات اإلسرائيلية التي اتخ 
أما الشعوب العربية واإلسالمية فقد بدت غارقة في مشكالتها وأزماتها الداخلية حتى النخاع، وال 
يمكن تسجيل المظاهرات والمسيرات التي انطلقت في بعض المدن العربية واإلسالمية كحالة سياسية 

 ضاغطة على حكوماتها لنصرة الحقوق والمقدسات الفلسطينية.
الذي عاين الضعف والتردي الفلسطيني والعربي -فقد اكتفى الموقف الدولي  وبين هذا وذاك،

بتعبيرات عامة، يتوافق بعضها مع اإلجراءات اإلسرائيلية ويعمد إلى تبريرها، فيما يعبر  -واإلسالمي
 البعض اآلخر عن القلق الروتيني المجرد ال أكثر.

يم، وفي ظل التجاهل الدولي للجريمة وسط هذا االرتكاس الفلسطيني والعربي واإلسالمي األل
اإلسرائيلية بحق األقصى؛ بدت الصورة قاتمة وسوداوية، وبدا معها المخطط اإلسرائيلي أقرب إلى 

 تحقيق أهدافه السود، دون أي كابح فعلي أو رادع حقيقي.
 
 
 



 
 
 
 

 

 55 ص             4354 العدد:             7/24/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 معادلة جديدة
ات الفعل في إطار العالقة فجأة، تغيرت المعادلة من األلف إلى الياء، ومعها تغيرت المعطيات وآلي

مع االحتالل؛ فقد فجرت عملية مستوطنة "حلميش" البطولية الموقف في وجه قادة االحتالل، وأربكت 
 حساباتهم وأدخلتهم في دوامة من الحيرة والذهول.

اليوم يبكي نتنياهو وقادة االحتالل دما إثر عملية "حلميش"، فقد عاش االحتالل جوا هادئا نسبيا 
ار األشهر الماضية اعتقد خاللها أن الفلسطينيين قد استكانوا لألمر الواقع، فانطلق جيشه على مد

 الغاشم معربدا في باحات األقصى بكل صلف واستكبار، إال أن الرد جاءه من حيث لم يحتسب.
نحن هنا ال نتحدث عن الفصائل الفلسطينية ذات الحسابات المصلحية التي تضع الوطن في آخر 

ا، بل نتحدث عن طائفة من الشباب الفلسطيني الثائر وغير المؤطر تنظيميا، تقدم بغيرته حساباته
يمانه الديني والوطني على سائر الفصائل واالنتماءات الحزبية، وامتلك زمام المبادرة  بسرعة ناجزة -وا 

بها  للدفاع عن مقدساته، وحقوق شعبه العادلة التي كادت تؤدي -وغير مقيدة بأي أجندات خاصة
 الفصائل المتناحرة إلى الضياع.

يتقدم اليوم جيل جديد ليحيي قضية شعبه من جديد، ويبعث فيها روح األمل والمصابرة والتحدي، 
ويعلن لالحتالل أن عهد الغطرسة المفتوحة قد وّلى، وأن للمسجد األقصى ولفلسطين رجاال يفدونهما 

 قصى ستتحطم على صخرة أجسادهم الطاهرة.بأرواحهم وبأعز ما يملكون، وأن المؤامرة على األ
األيام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت، وما دام الشباب الفلسطيني الثائر قد انطلق في فضاء 
الدفاع عن أقصاه ومقدسات شعبه، فإن على قادة االحتالل أن يتوقعوا المزيد من العمليات الفدائية 

 دموع العجز والندم، إلى أن يقضي هللا أمرا كان مفعوال. الموجعة، وأن يستمروا في نزف الدم وذرف
ال شك أن هذه المعادلة الجديدة ستقلب موازين االحتالل خالل األيام القادمة، ومعها سيندحر 
المخطط العنصري ضد األقصى الذي كان سدنته يتهيؤون لالنتقال إلى الفصل التالي في مسرحيته 

 السوداء.
هو أن صحوة الشباب الفلسطيني الثائر اليوم ينبغي أن تعضدها صحوة ختاما..؛ ما يمكن قوله 

الفصائل الفلسطينية الغارقة في حساباتها المصلحية وأجنداتها الخاصة، بحيث ترتقي إلى مستوى 
المخاطر والتحديات التي تستهدف مقدساتهم وحقوقهم، وتعيد صياغة المعادلة الوطنية مع االحتالل 

لية راسخة، وتجبر اإلقليم والعالم على إعادة حساباته في التعاطي مع على أسس وطنية ونضا
ال فإنها ستبقى محض شعارات صوتية وكيانات  القضية الفلسطينية وجرائم االحتالل من جديد، وا 

 مصلحية على هامش المرحلة.
 23/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 القدس الموحدة .81

 عميره هاس
نطقة رام هللا عبر عن إعجابه بالقدس التي توحد الشعب وشبه منفذ أحد الشبان العلمانيين من م

العملية في حلميش، عمر العبد، من قرية كوبر، بصالح الدين. وهذا تشبيه غبي بكل معنى الكلمة. 
ورغم ذلك فإن الحاجة إلى ذكر اسم صالح الدين تلخص الحد األدنى من الملل في أوساط 

 نهم صليبيون.الفلسطينيين تجاه من يعتبرون أ
إن هذا الفتى العلماني ال يمكنه الوصول الى شرقي القدس والبلدة القديمة التي تبعد عن منزله أقل  

كم. ألنه في االيام العادية أيضًا ال تمنح إسرائيل تصاريح دخول للشباب في عمره، وقد  30من 
قدس إهانة. والمرة االخيرة يكون هو من هؤالء الذين يعتبرون طلب التصريح من أجل الدخول الى ال

 سنة. 13سنة، وهذا كان قبل  13التي زار فيها القدس كانت وعمره 
لذلك لم يسمع هذا الشاب أول من أمس بعض مواضيع خطبة الصالة في القدس حول صالح  

الدين. ألن المنع الفلسطيني لدخول المسجد األقصى عن طريق البوابات اإللكترونية ما زال قائما. 
المصلين الذين تجمعوا في شوارع شرقي القدس وفي  إلىتحدث الخطباء بمبادرة شخصية منهم وقد 

ليهم بنادقهم إالبلدة القديمة، حيث أنه من حولهم ومن فوقهم وقف جنود حرس الحدود الذين وجهوا 
المختلفة في العالم، في الماضي  األنظمة وأعمالالطويلة. وقال أحد الخطباء إنه لوال مواقف 

والحاضر، لما استطاع اليهود التغلب على الفلسطينيين. وأضاف: "لوال أن السلطة الفلسطينية 
ال يخرج  اإلسالميةمتعاونة لما كانت يد اليهود هي العليا". وتساءل "هل يعقل أن جميع الجيوش 

سطمنها اآلن صالح الدين ". ووعد بأنه سيأتي اليوم الذي ستأتي فيه الجيوش من جاكارتا   نبولوا 
والقاهرة من اجل تحرير فلسطين والقدس والمسجد األقصى. أمور مشابهة قالها خطيب آخر لسائحة 

السلفي الموجود في القدس  اإلسالمييذكران بحزب التحرير  واألسلوب األساستركية قبل الخطبة. 
 اإليمانوفي الضفة الغربية: ال يوجد تحريض على استخدام السالح ضد المحتل اإلسرائيلي، لكن 

 "الصليبيين اليهود". بإسقاطويقوم  اإلسالميقوي بأنه سيأتي اليوم ويتجند فيه العالم 
الدعوة التي أطلقها أحد المصلين، وحذر فيها اليهود  إلىعدد قليل فقط انضم بعد انتهاء الصالة  

أنها  من أن "جيش محمد سيعود"، لكن أحدا لم يحتج على التعاطي مع السلطة الفلسطينية على
سرائيل قامت باستبعاد )م.ت.ف( عن أي دور توحيدي  متعاونة. فعملها في القدس ممنوع أصال. وا 

. والفراغ يمكن أن يمتلئ فقط 2000أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي كانت تقوم به حتى العام 
ي لـ الحياة مغزى مليئا بالمعاناة. الموقف المنهج بإعطاءبجهات ومتحدثين متدينين يقومون 
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)م.ت.ف( والسلطة الفلسطينية بأنه ليس هناك صراع ديني ومحظور السماح إلسرائيل بأن تحوله 
 الحرم. إلىالى صراع ديني ال يبدو مقنعا في القدس، المليئة بمبادرات دخول اليهود 

 الساحقة من الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ال يمكنها الوصول األغلبيةونظرا ألن  
القدس، فان القدس، والمسجد األقصى خصوصا، يبقيان مواقع مجردة، فكرة أو صورة على  إلى

يفعل ما ال  –المسجد األقصى  –الحائط وليس واقعا يتم التعاطي معه. ولكن هذا المكان المجرد 
 أدواتيفعله الحصار على غزة وأسراها البالغ عددهم مليونين، أو توسيع المستوطنات أو مصادرة 

د. والنقاش المناهض  الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق ج. المسجد األقصى موحّ 
للكولونيالية الذي هو قومي وسياسي وعلماني في أساسه يتجسد في المدونات في الفيس بوك وفي 

منذ  المقاالت التي ال تصل الى الجمهور الواسع، وهو شعارات فارغة من قادة انتهت مدة صالحيتهم
، النقاش القومي والقيادات القومية القديمة لم يعودا صالحين اآلن. أما المسجد أخرى زمن. بكلمات 

شعالاألقصى فينجح في خلق المقاومة الشعبية ضد إسرائيل  خيال وتأييد الجموع التي ال يمكنها  وا 
الصالة في  ماكنأ إلىالوصول الى القدس. وليس فقط غير المتدينين الذين ال يصلون جاءوا أمس 

المصلين  إلىالقدس لمشاركة أبناء شعبهم، بل أيضًا بعض الفلسطينيين المسيحيين انضموا 
 المسلمين وصلوا صلواتهم، باتجاه األقصى ومكة.

يكون عمق االعتداء على القداسة. ولكون  اإليمانالديني. فمثل عمق  اإليمانهذه بالطبع هي قوة  
له تأثير. وأيضًا: في القدس يوجد التركيز  األمرالمسلمين فان هذا  المسجد األقصى هو مكان لجميع

للفلسطينيين الذين يحتكون طوال الوقت مع اإلسرائيلي الغريب مع ما يعنيه ذلك من ناحية  األكبر
مواقع رمزية لالحتالل مثل الحواجز  إلى. إنهم ليسوا بحاجة وا هانتهماالعتداء على حقوقهم 
كر االحتالل أو التعبير عن الغضب. ساحة األقصى من جهتها ُتمكن العدد العسكرية، من اجل تذ

من المقدسيين من التجمع معا في مكان واحد والشعور كجماعة. وعندما يحرمون من هذا  األكبر
التجمع فهم يحتجون كجمهور واحد يذكر الفلسطينيين اآلخرين أنهم جميعا جمهور واحد يعاني من 

 .األجنبينفس المحتل 
ولكن ذلك الجمهور الواحد ال يمكنه التعبير عن كونه جمهورا واحدا في عمل جماعي كبير: هو  

طبقات اجتماعية توجد بينها فجوات اقتصادية عميقة.  إلىمنغلق ومنفصل في كانتونات ومنقسم 
حياة في األمنية الفلسطينية، وبسبب التأقلم مع ال األجهزةاألماكن المقدسة مغلقة من قبل  إلىوطريقه 

 الكانتونات.
: أعمالهم، بدون أي صلة بنتائج األفرادالسياسي الستمرار وجود منفذي العمليات  األساسهذا هو 

من المسجد األقصى كمكان ديني  اإللهامأوال، استمرار االحتالل الذي ال يمكن تحمله. وبعد ذلك 
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 اإليمانأيضًا، الذي يدمج بين واجتماعي موحد، وقيادة مخيبة لآلمال، ضعيفة، واالستعداد للموت 
 بجنة عدن واليأس من الحياة.

 23/7/2017، هآرتس
 24/7/2017الغد، عمان، 

 
 سلم عربي إلسرائيل لتنزل عن الشجرة .81

 تسفي برئيل
في الحرم لم تترجم إلى مظاهرات كبيرة أو مقاالت الذعة أو تصريحات شديدة في الدول  األحداث

مة بين السعودية وقطر، يبدو أن العالم العربي يريد مساعدة إسرائيل العربية. أيضًا على خلفية األز 
في النزول عن الشجرة التي تسلقت عليها، لكن المشكلة هي أن الحلول المطروحة حتى اآلن 

 تتناقض مع مواقف إسرائيل ومواقف الفلسطينيين.
ما تم الكشف عنه أنه التقى عندما يتفاخر رئيس الحكومة نتنياهو بلقاءاته مع الزعماء العرب، ومنها 

، فإنه يتجاهل كما يبدو التوجهات اإلسالمية اإلماراتسرا قبل خمس سنوات مع وزير خارجية دولة 
التي تراقب هذه الخطوات السياسية. وقد أوضحت األحداث في الحرم أن أي خطوة في المجال 

الدينية لالماكن  األهميةفقط بسبب األمني والسياسي يتم قياسها على الفور من الناحية الدينية، ليس 
 المقدسة.

في الخليل، هي مواقع إسالمية  اإلبراهيميإن المسجد األقصى مثله مثل الكعبة في مكة والحرم 
ضافةتشكل جزء ال يتجزأ من قضايا الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.  إلى ذلك فإن هذه مواقع يثير  وا 

في الدول العربية والدول  األنظمةة، من شأنها أن تضع االعتداء عليها ردود فعل جماهيرية مشتعل
اإلسالمية على مسار التصادم مع الحركات اإلسالمية في تلك الدول، مع جمهور إسالمي حساس 
يستطيع سلب الشرعية عن أي تقارب بين إسرائيل والدول العربية، وجمهور علماني عربي يعتقد أن 

 ة موجهة من قبل إسرائيل على موقع فلسطيني.هذه األحداث هي عبارة عن سيطرة سياسي
االعتراف بقوة الجمهور والضغط على الرأي العام العربي، هي أحد نتائج ثورة الربيع العربي الهامة، 

يقف عليها القاسم  أمورال سيما عند الحديث عن إسرائيل واألماكن اإلسالمية المقدسة، وهي 
 لجمهور.المشترك الضعيف، وقد يكون الوحيد لذلك ا

ومظاهرات كبيرة  أعمالحتى اآلن لم تتم ترجمة الغضب العربي واإلسالمي في هذه الدول إلى 
وشعارات ومقاالت الذعة. أحداث الحرم احتلت العناوين الرئيسة في معظم الدول العربية، لكن ألول 

 اإلخوانمواقع مرة لم نشاهد المظاهرات المعتادة ضد إسرائيل في شوارع القاهرة وعمان والمغرب. 
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السيسي »المسلمين اتهمت الرئيس المصري بالخضوع إلسرائيل، وفي أحد هذه المواقع كتب أن 
وفي مقابلة مع موقع مصري احتج عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن «. والصهاينة هما يد واحدة

مت سيناء، احمد سامح العيدروسي، على أنه قياسا بما كان في السابق، نحن نجد اآلن الص
 «.تنديد واحد إعالنالمصري، السياسي والثقافي، إلى درجة أن النخبة ال يمكنها نشر 

وقد طالب السيسي نفسه إسرائيل بالعمل على الفور من اجل تهدئة الخواطر في الحرم، لكن هذا 
، حيث اتهم إسرائيل في حينه بتدنيس 2015/سبتمبر أيلولتصريح ضعيف جدا قياسا مع تصريحات 

في مصر، مختار جمعة، أمرا  األوقافوحسب التقارير الواردة من مصر فقد أصدر وزير  الموقع.
لخطباء المساجد باالمتناع عن التطرق إلى المسجد األقصى في خطب يوم الجمعة، والتحدث فقط 

 عن ضرورة التعامل المناسب مع السياح الذين يأتون إلى مصر.
عزيز بتجنيد الواليات المتحدة من اجل الضغط على السعودية التي قام ملكها سلمان بن عبد ال

التصريحات، ليس فقط المسؤولين  إصدارإسرائيل لفتح الحرم أمام الصالة، امتنعت هي أيضًا عن 
نبأ مفصل عن تسلسل األحداث في  إيجادالسعوديين الكبار، بل أيضًا في وسائل اإلعالم ال يمكن 

على النشر واالهتمام، عندما اتصل أحد المشاهدين الحرم. وفقط حادثة إعالمية واحدة حصلت 
أنا أعارض انتصار األقصى، ألن »وقال « الحوار اللندنية»، الذي بثته شبكة «الرأي الحر»ببرنامج 

 «.انتصار األقصى هو مثابة انتصار لحماس وقطر
لسعودية يبدو أن هذا المشاهد يمثل ظاهرة جديدة تعتبر أن الصراع بين السعودية وقطر وبين ا

المسلمين  لإلخوانوحماس هو الذي سيحدد مصير الرد العربي. وطالما تم اعتبار قطر مؤيدة 
وحماس، وألن األحداث في الحرم تنسب لحماس، فإن الخالف العربي الداخلي سيلعب دورا هاما في 

بح السياسات العربية. ولكن حتى لو كانت هذه ظاهرة ال يمكن تجاهلها، إال أنها ال تضمن ك
العربية إلى توحيد صفوفها في الصراع  األنظمةاالحتجاجات الجماهيرية اإلسالمية التي ستضطر 

 على المكان المقدس، اذا استمرت المواجهات العنيفة في منطقة الحرم.
إسرائيل التي تقوم بتبادل الرسائل مع السعودية وتتشاور مع الملك األردني عبد هللا والرئيس 

 إذاعن حل مزدوج ـ الحماية في الحرم وفقدان المكانة واالحترام  األثناءهذه المصري، تبحث في 
فإن الحلول التي تمت مناقشتها حتى اآلن لم  أردنيةالبوابات اإللكترونية. وحسب مصادر  إزالةقررت 

تؤد إلى أي اتفاق. وقد تم طرح اقتراح أن يتم تشغيل البوابات اإللكترونية من قبل رجال شرطة من 
سرائيلية األ ردن بلباس مدني، أو استبدالها بأجهزة فحص يدوية أو تشكيل شرطة مشتركة فلسطينية وا 

 من اجل الوقوف عند هذه البوابات. وأردنية
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المشكلة هي أن كل حل من هذه الحلول يضر بموقف إسرائيل الذي يطالب بالسيادة المطلقة على 
أي تدخل أمني إسرائيلي فيما يحدث في الحرم  البوابات، أو يضر بموقف الفلسطينيين الذي يرفض

محمود عباس عن قطع االتصاالت مع إسرائيل ال فائدة منه، وهو ال  وا عالنوعلى هذه األبواب. 
سرائيل والفلسطينيين. األفكاريمنع التشاور األمني بين إسرائيل والفلسطينيين وتبادل   بين األردن وا 

اليوم إن الملك عبد هللا يدرك ضرورة الفحص « تسهآر »رفيع لصحيفة  أردنيوقد قال مصدر 
كصراع على المكانة بين إسرائيل والفلسطينيين، أو كصراع سياسي  األمراألمني، لكن عندما يبدو 

داخلي في حكومة إسرائيل، فإن الملك ال يمكنه الطلب من الفلسطينيين التنازل لصالح استقرار 
 حكومة إسرائيل.

 إلقناعأن األردن يتوقع بادرة حسن نية من إسرائيل تعطي الملك الذخيرة إلى  األقوالوتشير هذه 
محمود عباس بالموافقة على وضع أدوات الحماية الجديدة. وقد حصل نتنياهو على رسائل مشابهة 

 إزالةمن الرئيس المصري أيضًا. والسؤال الحاسم اآلن هو إلى أي درجة سيوافق نتنياهو على 
والموافقة على الحلول المقبولة على الزعماء العرب. وبهذا يستطيع تعزيز  البوابات اإللكترونية

 العالقات معهم.
 23/7/2017هآرتس 
 24/7/2017القدس العربي، لندن، 
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