
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 منصور: جلسة مجلس األمن انتهت بال صيغة توقف االعتداءات في القدسرياض 
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 السيسي لـ"إسرائيل": من فضلكم.. أوقفوا انتهاكات المسجد األقصى

"الكابينيت" يقرر إزالة البوابات 
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 ت حرارية ونية من أمام "األقصى" واستبدالها بكاميرالكتر قرر إزالة البوابات اإل ي "الكابينيت" .1
المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية ، أن محمد وتدعن  ،25/7/2017، 48عرب ذكرت 

توصيات أجهزة األمن بإزالة البوابات اإللكترونية التي نصبت على على واألمنية "الكابينيت" صادق 
 والتي شرع بنصبها عند باب األسباط فجر اليوم الثالثاء. أبواب األقصى واستبدالها بكاميرات ذكية

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بأن مصادقة "الكابينيت" جاء بعد توصيات جميع األجهزة 
األمنية بتبديل البوابات اإللكترونية بفحوصات أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة )فحوصات ذكية( 

اء من مخطط الكاميرات الذكية ستعزز شرطة االحتالل قواتها وبإجراءات أخرى، وحتى االنته
 وستتخذ إجراءات أخرى وفق الحاجة.

مليون شيكل من أجل تنفيذ هذا المخطط  100وقرر المجلس الوزاري تخصيص ميزانية ال تتعدى 
أشهر، حتى لو كانت هناك حاجة بالقيام بتقليصات مالية وفق الحاجة،  6خالل مدة ال تتجاوز 

وستشمل كلفة هذا المخطط أيضا تمويل شواغر  قا للمخطط التي ستقدمها وزارة األمن الداخلي.وطب
 للشرطيين وفقا توصيات الشرطة.
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السلطات اإلسرائيلية ، أن سعيد عموري، عن 25/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة ونشرت 
زالة البوابات اإللكترونية، من أم ام بوابات المسجد األقصى، حسبما أفاد بدأت فجر الثالثاء، بفك وا 

شهود عيان لوكالة األناضول. وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من مساء االثنين، أن قرار 
إزالة البوابات جاء ضمن صفقة مع األردن، مقابل إفراجها عن حارس األمن اإلسرائيلي الذي قتل 

 لية في العاصمة عمان. األحد مواطنين أردنيْين في محيط السفارة اإلسرائي
مليون  28مليون شيكل ) 100وقالت "يديعوت أحرنوت" إن مشروع الكاميرات سيكلف أكثر من 

 دوالر(، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فيه "فورا". 
قوات االحتالل، استبدلت البوابات اإللكترونية ، أن 25/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

األقصى، بكاميرات حرارية، وآلية جديدة لتفتيش ومراقبة المصلين الراغبين  على مداخل المسجد
فبعد ساعات منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم الثالثاء، شرعت آليات  بالصالة باألقصى.

االحتالل بعمليات تجريف واقتالع لألشجار التاريخية في محيط باب األسباط، وخلع الحجارة 
ة من التمديدات الجديدة لبناء شبكة من الكاميرات الحرارية التي وضعت على التاريخية، وتنفيذ سلسل

 أعمدة.
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل ركبت أعمدة عليها كاميرات حرارية على جميع أبواب المسجد 
األقصى، حيث قاموا بتمديدات أرضية في باب األسباط وساحة الغزالي بعد خلع األشجار وخلع 

وأضاف أنه تم إزالة البوابات اإللكترونية من على البوابات، فيما ستستبدل  األماكن. حجارة في هذه
 بنظام تفتيش آلة يدوية يستخدمها الجنود.

 
 منصور: جلسة مجلس األمن انتهت بال صيغة توقف االعتداءات في القدسرياض  .2

رياض  المتحدة د. األممأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى   :صوت فلسطين -الحياة الجديدة -رام هللا
صيغة  إلىالدولي الليلة، انتهت بعدم التوصل  األمنمنصور، أن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس 

 في القدس المحتلة. اإلسرائيلية لالعتداءاتعملية مفيدة ومقبولة للتصدي 
 الدولي، ال األمنوقال منصور في تصريحات لصوت فلسطين: "إن ما جرى خالل جلسة مجلس 

يرتقي لمستوى ما يحدث في القدس، مشيرًا إلى أنهم لم يتوصلوا ألي موقف عملي للتصدي لهذه 
 الدولي وقراراته". األمنالتي تضرب بعرض الحائط مجلس  اإلسرائيليةالغطرسة 

المغلقة بإدانة ما  األمنرفضت خالل جلسة مجلس  األمريكيةوبين منصور "أن الواليات المتحدة 
 ".األقصىالمحتلة ورفضت حتى صدور إعالن بيان حول أحداث يجري في القدس 
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 إسرائيليشجع  األمنفي هذا النهج من قبل المجتمع الدولي ومجلس  االستمرارمنصور" أن  وأضاف
 األمرعلى االستمرار في غطرستها وهو ما لن ولم يقبله الشعب الفلسطيني وخاصة عندما يتعلق 

 ".باألقصى
المتحدة، إن غالبية الدول عبرت عن يجري في القدس  األممائم لدى وأشار مندوب فلسطين الد

المحتلة وتكلمت بمبادئ عامة، أبرزها من الدول الصديقة وخاصة فرنسا والتي شددت على ضرورة 
المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينة، وطالبت بالتحقيق في الجرائم التي  المعيقات أمام إزاحة كل
 الجمعة الماضي. منذ إسرائيلارتكبتها 

 24/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 في القدس "إسرائيل"زملط: لن نسمح بتمرير مخططات  .3
قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في الواليات المتحدة األميركية حسام  :وفا –كولورادو 

قدس المحتلة، ونرفض زملط "لن نسمح بتمرير مخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة ال
 سلسلة اإلجراءات التي فرضتها بحق المسجد األقصى المبارك، في ضوء األحداث األخيرة".

واستعرض زملط خالل كلمته في مؤتمر "أسبن" لألمن القومي األمريكي السنوي، الوضع الحالي في 
سطينيين من إقامة القدس، وانتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليومية في األقصى، ومنع الفل

شعائرهم الدينية المكفولة في القانون الدولي، ومحاولة دولة االحتالل السيطرة على الحرم الشريف، 
وهو ما يتناقض مع مسؤوليات إسرائيل كدولة احتالل، للحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي 

لدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالب اإلدارة األميركية بالتدخل العاجل لفرض القانون ا للمدينة.
موضحا أن هذه اإلجراءات "تعتبر مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وشعبنا، والعالم العربي 

 واإلسالمي، وتشكل خرقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس األمن".
دولته وأكد "لن يكون هناك سالم حقيقي، إال بانتهاء االحتالل، وحصول شعبنا الفلسطيني على 

 بكامل السيادة والحقوق التاريخية".
 25/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مساٍع لتشكيل لجنة إسالمية لرصد انتهاكات االحتالل: الخارجية ةر زاو  .4

كشف نائب وزير الخارجية الفلسطيني تيسير جرادات عن مساٍع تقودها حكومته، لتشكيل لجنة ": بنا"
نظمة التعاون اإلسالمي، للتواصل مع المنظمات الدولية، وجمعيات على المستوى الوزاري ضمن م
 في القدس، والمسجد األقصى. "إسرائيل"حقوق اإلنسان، بشأن انتهاكات 
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وقال جرادات، على هامش االجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون 
في القدس، إن تشكيل هذه اللجنة،  اإلسالمي، الذي عقد أمس االثنين، لبحث تطورات األحداث

سيبحث خالل المؤتمر الوزاري الطارئ الذي سيعقد في إسطنبول مطلع الشهر المقبل، بمشاركة 
 وزراء خارجية دول التعاون اإلسالمي. 

 25/7/2017، الخليج، الشارقة

 
 بعد إساءة عباس لممثلها في منظمة التحريرتعب ِّر عن غضبها واستيائها  "الشعبية" .5

قي  ادات ف  ي أن  رام هللا نائل  ة خلي  ل ع  ن مراس  لته م  ن، 24/7/2017، العربــي الجديــد، لنــدنموقــع  الق  
عب رت ع ن اس تيائها وغض بها لقي ام ال رئيس محم ود عب اس باإلس اءة  لشعبية لتحرير فلسطين،ا الجبهة

قي   ادة إل  ى ممث   ل الجبه   ة الش   عبية ف   ي اللجن   ة التنفيذي   ة لمنظم   ة التحري   ر عم   ر ش   حادة، ف   ي اجتم   اع ال
 الطارئ األخير الذي عقد مساء الجمعة الماضية.

وحسب ما رشح من معلومات من مصادر متطابقة، فإن الرئيس عباس في االجتماع قد ق ام بتس جيل 
أسماء من سيقوم بمداخالت من أعضاء القيادة، وكان دور شحادة الثالث، لكن عب اس تج اوز ش حادة 

، م ا تس بب ب أن يق ف ش حادة ويح تج عل ى األم ر ق ائال ل ه: أكثر م ن م رة ول م يعط ه دوره ف ي المداخل ة
"أنت تتجاوز أعراف لقاءات منظمة التحرير بتجاهل دوري أكث ر م ن م رة"، ليواجه ه ال رئيس أب و م ازن 
ق  ائال ل  ه: "أن  ت واح  د س  افل" ف  رد علي  ه ش  حادة ب  ذات الكلم  ة، م  ا اس  تدعى ت  دخل ح  رس ال  رئيس ل  دفع 

 ة يتدخلون لتطويق األمر، وتهدئة النفوس.شحادة جسديا، ما جعل أعضاء القياد
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش عبية عب د العل يم دعن ا ل  "العربي الجدي د": "ن دين ه ذه اإلس اءات 
المتك ررة ض  د ممث ل الجبه  ة الش  عبية ف ي اللجن  ة التنفيذي  ة لمنظم ة التحري  ر حي  ث تم ت اإلس  اءة للرفي  ق 

ر يوم الجمعة الماضية، فضال ع ن اإلس اءة للرفيق ة خال دة ج رار عمر شحادة في اجتماع القيادة األخي
وتابع: "لقد تمت اإلساءة لشحادة إساءة لفظية ومادية، حيث شتمه ال رئيس  في االجتماع الذي سبقه".

 عباس، وقام حرسه بدفعه جسديا قبل أن يتدخل أعضاء القيادة ويطوقوا األمر حتى ال يتفاعل أكثر".
 يتصرف الرئيس مع قيادات فصائل منظمة التحرير بهذه الطريقة".وقال: "ال يعقل أن 

ب  دوره، ق  ال القي  ادي ف  ي الجبه  ة زاه  ر الشش  تري ل   "العربي الجدي  د"، "ه  ذه الم  رة الثاني  ة الت  ي يق  وم فيه  ا 
عباس باإلساءة لممثل الشعبية في منظمة التحرير، حيث سبقت ذلك المناكفة بينه وبين خالدة جرار، 

وق   ال  ال   دائم لممثل   ي الجبه   ة الش   عبية بالمناكف   ة يتع   ارض م   ع المص   لحة الوطني   ة".وتع   رض ال   رئيس 
 الششتري إن "الجبهة الشعبية هي من تقرر من يمثلها في منظمة التحرير، وليس أي أحد آخر".
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وعض و لجنته ا ، من غزة، أن الناطق باسم الجبهة الشعبية، 24/7/2017، قدس برسوكالة وجاء في 
م  ن خ  الل  الجبه  ة اته  م رئ  يس الس  لطة محم  ود عب  اس بمع  ادات واس  تهداف، الثوابت  ةه  اني  ،المركزي  ة

 العمل على استبعادها من عضوية منظمة التحرير.
جس  دي م  ن قب  ل رئ  يس الس  لطة وحرس  ه اللفظ  ي و العت  داء اال" عل  ى ف  ي ح  ديث ل    "ق  دس ب  رس"، وعق  ب

لرفي ق عم ر ش حادة خ رو  ع ن وقال الثوابت ة "م ا حص ل م ا ا على ممثل الجبهة الشعبية عمر شحادة،
ن المساس به مساس بالجبهة الشعبية".  التقاليد واألعراف المتعبة في إدارة االجتماعات، وا 

ودع  ا إل  ى وق  ف ه  ذا م  ا اس  مه "مسلس  ل التغ  ول والتف  رد ومص  ادرة ال  رأي م  ن قب  ل رئ  يس الس  لطة ال  ذي 
ل العم  ل المش  ترك يتغ  ول عل  ى ك  ل م  ن يعارض  ه ال  رأي س  واء ك  ان فص  يل أو ش  خص"، واحت  رام أص  و 

 للمؤسسات الفلسطينية واحترام المرجعيات السياسية، حسب تعبيره.
وحول ما إذا كانت هذه الحادثة ستؤثر عل ى عالق ة "الش عبية" بحرك ة "ف تح" الت ي يترأس ها عب اس، أك د 

 .الثوابتة انعدام وجود أية مشاكل بين الطرفين، وأن العالقة بين التنظيمين "وطنية بامتياز".
 عض و المكت ب السياس ي للجبه ة رب اح، م ن غ زة، أن 24/7/2017موقع فلسطين أون الين، ضاف وأ

أدان مهن  ا اعت  داء رئ  يس الس  لطة محم  ود عب  اس لفظي  اب عل  ى ممث  ل الجبه  ة عم  ر ش  حادة وقي  ام  مهن  ا،
 وقال:" حارسه بمحاولة االعتداء الجسدي عليه في اجتماع القيادة الفلسطينية األخير قبل بضعة أيام.

أدي ن ه  ذا الس  لوك غي ر األخ  وي م  ن قزب ل أب  و م  ازن وحارس  ه وال ذي ي  أتي ف  ي س ياق محاول  ة أب  و م  ازن 
 التفرد والهيمنة وقمع أي رأي معارض له".

وشدد على أن شحادة في نقاشه وتصرفاته يمثل الجبهة الشعبية، قائاًل:" لن نقبل محاولة التعرض ل ه 
نعمل في ه عل ى توحي د الص ف الفلس طيني ل ن نت وانى ع ن من أي كان، كما نؤكد أننا في الوقت الذي 

 التصدي لتصرفات أبو مازن بالتفرد والهيمنة".
 

 "الشعبية"تهجم عباس باأللفاظ النابية على ممثل  من أسفهاتعرب عن  حماس .6
حرك  ة حم  اس ع  ن ب  الو أس  فها واس  تنكارها لتص  رف رئ  يس الس  لطة محم  ود عب  اس وحرس  ه م  ع  أعرب  ت

ة لتحري  ر فلس  طين الرفي  ق عم  ر ش  حادة خ  الل االجتم  اع األخي  ر للجن  ة التنفيذي  ة ممث  ل الجبه  ة الش  عبي
لمنظم  ة التحري  ر ولجن  ة ف  تح المركزي  ة وال  تهجم علي  ه بألف  اظ نابي  ة واالعت  داء علي  ه ومحاول  ة منع  ه م  ن 

ال ذي  يص ائقتأكي د عل ى ال نهج اإل"ه ذا . وقال الناطق باسم الحرك ة األس تاذ ف وزي بره وم، أن الحديث
ه أب و م ازن تج اه ش ركاء ال وطن ف ي لحظ ة تاريخي ة تتطل ب رص الص فوف وتوحي د الجه ود م ن يمارس

 ."أجل مواجهة مخططات االحتالل ومشاريعه ضد القدس والمسجد األقصى
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ن ه   ذا الس   لوك يكش   ف زي   ف الش   عارات الت   ي أطلقه   ا عب   اس ف   ي خطاب   ه األخي   ر ع   ن الوح   دة وأك   د أ
 والمصالحة وحماية مصالح الشعب.

 24/7/2017كة حماس، غزة، موقع حر 
 

 ألقصى من مخططات االحتاللاحماية لعاجل  لتدخلحماس تدعو  .7
عت حركة حماس في الضفة الغربية إل ى الت دخل العاج ل للج م االح تالل عم ا يفعل ه : دالضفة الغربية

 في المسجد األقصى من تغيير في معالمه وفرض واقع جديد فيه.
س ان الن اطق باس مها حس ام ب دران، تعقيب ًا عل ى م ا تش هده وأكدت الحركة ف ي تص ريح ص حفي عل ى ل 

الق  دس م  ن أح  داث متس  ارعةت أن االح  تالل يس  عى لف  رض واق  ع جدي  د، بتغيي  ر أب  رز مع  الم األقص  ى، 
حي  ث عم  دت جرافات  ه إلزال  ة بع  ض األش  جار واألحج  ار الت  ي كان  ت تش  كل مم  رات للمس  جد األقص  ى 

ها األمة، دون أن يجد من يقف في وجهة س وى أه ل بباب األسباط، مستغاًل حالة الضعف التي تعيش
 القدس الذين يرابطون ليل نهار على أبوابه. 

وحذر بدران في تصريحه، الذي وصل "المركز الفلسطيني لإلع الم"، نس خة عن ه، م ن مغب ة التع اطي 
أن ذل  ك  م ع م ا ق  ام ب ه االح تالل م  ن إزال ة البواب ات اإللكتروني  ة وتركي ب ك اميرات مراقب  ة ذكي ة، مش يراً 

محاولة المتصاص الغضب العارم في الشارع الفلسطيني واإلسالمي، كم ا أك د عل ى ض رورة مواص لة 
 الحراك والغضب حتى تزول كل آثار االحتالل عن المسجد األقصى ومدينة القدس.

 25/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األمن لمسؤولياتهفتح تعبر عن استيائها من بيان الرباعية وترحب بتحمل مجلس  .8
عبرت حركة فتح في بيان صادر عن أمين سر اللجنة المركزي ة للحرك ة جبري ل الرج وب ع ن  :رام هللا

اس   تيائها م   ن البي   ان الص   ادر ع   ن الرباعي   ة الدولي   ة المتعل   ق باألوض   اع الراهن   ة ف   ي الق   دس والمس   جد 
مفهوم إبقاء الوضع على ما األقصى، والتي ساوت فيه بين الضحية والجالد، والتي غيرت في بيانها 

 كان عليه في المسجد األقصى وباحاته.
ال يسمح بدخول المس توطنين واليه ود للمس جد األقص ى  67وأكدت الحركة أن الوضع القائم منذ العام 

نم   ا ه   و مك   ان مق   دس وللعب   ادة للمس   لمين فق   ط، كم   ا ورحب   ت  وباحات   ه المقدس   ة ف   ي أي وق   ت ك   ان، وا 
 لمسؤولياته بعقد جلسة طارئة لبحث األوضاع في القدس.الحركة بتحمل مجلس األمن 

ودع   ا الرج   وب  مجل   س األم   ن  ال   ذي س   يعقد جلس   ة خاص   ة لبح   ث األوض   اع ف   ي الق   دس والمس   جد 
، والتأكد على ضرورة 2016ديسمبر الماضي   23الصادر في  2334األقصى اليوم، إلى تنفيذ القرار 
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ص لين ل دخول المس جد األقص ى والبل دة القديم ة ف ي الق دس، التزام إسرائيل بإزالة كل المعيق ات أم ام الم
وخاصة البوابات االلكترونية وكافة اإلجراءات األمنية وغيرها التي اتخذتها مؤخرا، والتأكد أيضا عل ى 
عدم السماح للمستوطنين من اقتحام المسجد األقصى المبارك، مطالبا في الوقت نفس ه مجل س األم ن 

دان ة الممارس ات اإلس  رائيلية بض رورة وج ود ض مانات دولي  ة لع  دم تك رار ذل ك تح ت أي حج  ة كان ت، وا 
 المخالفة للقرارات والقانون الدوليين.

 24/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 بالكشف عن مصير منف ذ عملية "حلميش" "إسرائيل"ُتطالب  بغزةلجنة فصائلية  .9
ألس   رى"، التابع   ة للفص   ائل الفلس   طينية ف   ي قط   اع غ   زة، ي   وم طالب   ت لجن   ة "ا: ن   ور أب   و عيش   ة - غ   زة

اإلثنين، إسرائيل بالكشف عن مصير الش اب الفلس طيني الج ريح، عم ر العب د، منف ذ عملي ة "حلم يش"ت 
 مستوطنين يوم الجمعة الماضي.  3التي أدت إلى مقتل 

ام مق ر اللجن ة الدولي ة وقال أحمد حرز هللا، في كلمة نيابة عن اللجن ة، خ الل م ؤتمر ص حفي عأق د أم 
للص   ليب األحم   ر بمدين   ة غ   زة:" هن   اك خط   ر كبي   ر يح   دق بحي   اة الش   اب الج   ريح العب   د، منف   ذ عملي   ة 

 حلميش، فإسرائيل مطالبة بالكشف عن مصيره في ظل تعالي األصوات التي تدعو إلعدامه". 
راع للكش  ف ع  ن وت  ابع:" نطال  ب الص  ليب األحم  ر ال  دولي، ومنظم  ات حق  وق اإلنس  ان الدولي  ة، باإلس  

مص  ير الش  اب الج  ريح العب  د". وحمنل  ت اللجن  ة الفص  ائلية إس  رائيل المس  ؤولية الكامل  ة ع  ن حي  اة الش  اب 
 الجريح منفنذ عملية "حلميش". 

وف   ي ذات الس   ياق، طال   ب ح   رز هللا، المؤسس   ات الحقوقي   ة الدولي   ة بالت   دخل العاج   ل لوق   ف "الهجم   ة 
 داخل السجون اإلسرائيلية". اإلسرائيلية بحق المعتقالت الفلسطينيات، 

 24/7/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 من تيار وحدة لبنان يستقبل وفدا   بلبنانممثل حماس  .11
م اس ف ي لبن ان عل ي برك ة وف دًا م ن تي ار وح دة لبن ان ل دعم القض ية الفلس طينية حاستقبل ممثل حركة 

 يرأسه راجي الحكيم، وذلك بمكتبه في بيروت.
 اء إلى جانب بركة، مسؤول العالقات السياسية لحركة حماس في لبنان زياد حسن.وحضر اللق

وبح   ث الجانب   ان آخ   ر المس   تجدات عل   ى ص   عيد القض   ية الفلس   طينية واألوض   اع ف   ي الق   دس المحتل   ة 
 والمسجد األقصى المبارك.
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ة، مؤك  دًا ورح  ب برك  ة بالوف  د اللبن  اني وش  كره عل  ى جه  وده الداعم  ة للش  عب الفلس  طيني وقض  يته العادل  
ح   رص حرك   ة حم   اس عل   ى تحقي   ق المص   الحة الفلس   طينية وتوحي   د الص   ف الفلس   طيني ف   ي مواجه   ة 

 االحتالل الصهيوني.
بدوره أعرب وفد تيار وح دة لبن ان ع ن دعم ه النتفاض ة الق دس وص مود المقدس يين ف ي وج ه االح تالل 

 د األقصى المبارك.الصهيوني، موجها التحية إلى شهداء االنتفاضة الذين يدافعون عن المسج
وأدان الحك   يم إج   راءات االح   تالل ف   ي المس   جد األقص   ى الهادف   ة إل   ى تقس   يمه كم   ا حص   ل ف   ي الح   رم 

 اإلبراهيمي في الخليل، مطالبا الدول العربية واإلسالمية بدعم صمود الشعب الفلسطيني.
 24/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
  "إسرائيلعادوا إلى "من فيهم رجل األمن ان باإلسرائيلية بعم   السفارةطاقم جندلمان:  .11

أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة طاقم السفارة : وكاالت -الجزيرة 
اإلسرائيلية بعمان بمن فيهم رجل األمن الذي قتل مواطنين أردنيْين مساء األحد، في الوقت الذي 

 يقات بالحادث.أعلن بيان لألمن العام األردني انتهاء التحق
وقال أوفير جندلمان الناطق باسم نتنياهو إن طاقم السفارة اإلسرائيلية في عمان برئاسة السفيرة 

 عينات شالين عاد إلى إسرائيل عن طريق جسر اللنبي )الملك حسين(.
وأكد جندلمان على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رجل األمن اإلسرائيلي الذي أصيب أمس 

وح "في عملية الطعن اإلرهابية" كان من بين العائدين، وتابع "تمكن الدبلوماسيون من )األحد( بجر 
 العودة إلى البالد بفضل التعاون الوطيد الذي جرى".

 25/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في الحرم المقدسي وتعزيز االستيطانيهودي بناء كنيس  : يجبسموتريتشالنائب  .12
ت بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، يوم اإلثنين في دعا عضو الكنيس: هاشم حمدان

إلى إقامة كنيس يهودي في باحة الحرم المقدسي، وذلك في  السابعة،حديثه مع القناة اإلسرائيلية 
إطار "تدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا بسبب لجوئهم إلى اإلرهاب"، كرد "صهيوني مالئم"، على حد 

 تعبيره.
ذلك يجب أن يتم على ثالثة محاور، األول البدء ببناء كنيس يهودي في الحرم وبحسبه فإن 

المقدسي. مضيفا أنه لو كان رئيسا للحكومة ألغلق الحرم المقدسي أمام العرب، وبدأ ببناء كنيس 
 لليهود.
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 وتابع أن المحور الثاني هو معاقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بداعي أن منفذ عملية مستوطنة
حلميش خر  من بينهم، رافضا ما نسب لوزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن الفصل بين 
لغاء تصاريح  المنفذين وبين السكان. وبحسبه فإنه يجب إعادة الحواجز العسكرية وا غالق المحاور وا 

 العمل وفرض الحصار على األحياء العربية في القدس.
ريتش، فهو البناء االستيطاني في الضفة الغربية. وقال إنه يجب أما المحور الثالث، بحسب سموت

حالل السيادة اإلسرائيلية، وتوطين مئات آالف اليهود في الضفة الغربية من أجل  مواصلة البناء، وا 
 ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية.

 24/7/2017، 48عرب 
 

 من هجمات  ا  تغلق سفارتها ومكاتبها في تركيا خوف ية"سرائيل"الخارجية اإل .13
أعلنت الخارجية اإلسرائيلية، صباح االثنين، عن إغالق سفارتها ومكاتبها التابعة لها في : تل أبيب

 المدن التركية خوفا من هجمات.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار صدر بعد تزايد االعتداءات ضد الكنس اليهودية مؤخرا في 

ة التي جرت في األردن التي شهدت إلى جانب تركيا مسيرات ورغم أن القرار صدر بعد الحادث تركيا.
غير مرتبط بما جرى في سفارتها  إن القرارحاشدة نصرًة لألقصى، إال أن الخارجية اإلسرائيلية قالت 

 بعمان.
 24/7/2017القدس، القدس، 

 
 ليفني: حادثة األردن ستجرنا إلى مزيد من الصراع مع الدول العربية  .14

ضوة الكنيست عن المعسكر الصهيوني المعارض "تسيبي ليفني"، صباح يوم قالت ع: تل أبيب
االثنين، أن الحادثة التي وقعت في السفارة باألردن ستجر إسرائيل إلى مزيد من الصراع مع العالم 

 العربي.
واعتبرت ليفني في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، أن إسرائيل على "بعد شعرة واحدة من تحول 

 مع الفلسطينيين إلى صراع مع الدول العربية الشريكة والدول السنية األخرى".الصراع 
وأضافت "نحن أمام حالة خطيرة تتدهور بشدة". داعيًة إلى ضبط النفس والهدوء تجاه ما جرى 

 والتصرف بحكمة.
 24/7/2017القدس، القدس، 
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 مع األردن  حل األزمة "ئيلإسرا"ومن مصلحة .. لكترونية ليست بقرة مقدسةالبوابات اإل باراك:  .15
في  "تصرف الحكومة المتهور"انتقد رئيس الحكومة السابق إيهود باراك : أسعد تلحمي –الناصرة 

كان يجب حل الموضوع ببرودة أعصاب والتحلي "قضية المسجد األقصى، وقال إلذاعة الجيش: 
تحويل األزمة إلى . وأضاف أنه يجب حل األزمة، وهي ليست سهلة مع األردن، ومنع "بالحذر

مواجهة دينية، فالواقع حساس، ومن مصلحة إسرائيل حل األزمة... البوابات االلكترونية ليست بقرة "
. وتابع أن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على "مقدسة... علينا رؤية األمور بشكل أشمل وأبعد

ي يعتبر األردن حجر زاوية الت إيرانألن من شأن أزمة أن تقونض جبهة محاربة "عالقاتها مع األردن 
 ."فيها

 25/7/2017الحياة، لندن، 
 

 على المصالح الحزبية الضيقة "إسرائيل"تفضيل مصلحة هليفي: على الحكومة  .16
افرايم هليفي سدنة الحكومة اإلسرائيلية إلى  "موساد"دعا الرئيس السابق ل  : أسعد تلحمي –الناصرة 

عامًا  20. وقال هليفي، الذي كان قبل "ية الضيقةالمصالح الحزب"تفضيل مصلحة إسرائيل على 
وسيطًا في حل األزمة بين إسرائيل واألردن حين تمت محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 

في حينه خالد مشعل في عمان، إنه يجب األخذ في االعتبار مصلحة األردن أيضًا في حل  "حماس"
تأكيد السيادة "على ربطهم بين البوابات االلكترونية و  . وانتقد وزراءفي المسجد األقصى األزمة

ألن من يقول ذلك إنما يقوض أي إمكان لحل المشكلة اآلن وفي "على األقصى  "اإلسرائيلية
إذا كانت الحكومة ترى أن إزالة البوابات ستتم عاجاًل أم آجاًل، فإنني أنصحها ". وتابع: "المستقبل

ات إلى ما سيقوله الرأي العام... وكل إرجاء في هذا الموضوع يخدم بفعل ذلك فورًا... وعدم االلتف
 ."المتطرفين من الطرفين وقد يأتي بنتائج أكثر ايالمًا ويبعد فرصة التوصل إلى تهدئة

 25/7/2017الحياة، لندن، 
 

 تصرف بشكل متهور وتسبب في أزمة مع األردنفي السفارة : الحارس سرائيلياإلعالم اإل .17
ت وسائل اإلعالم العبرية تصرف حارس سفارة االحتالل في عمان الذي أقدم على قتل انتقدن: عما

 مواطنين أردنيين، واصفة إياه بالمتهور.
وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان الحارس تصرف بشكل متهور، وقتل شخصين بريئين وتسبب في 

 أزمة مع األردن ال يمكن عالجها.



 
 
 
 

 

 14 ص             4355 العدد:             7/25/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

لية، حكومة بنيامين نتنياهو بعد الحادثة، وقالت ان أزمة أمنية وهاجمت وسائل اإلعالم االسرائي
حاولة تهريب القاتل، لكن حضور وزير الداخلية مودبلوماسية كادت ان تشتعل مع االردن بعد 

 االردني شخصيا الى مبنى السفارة منع ذلك.
ة معلومات وانتقدت الصحف التعتيم الرسمي حول الحادث، حيث عمم على الصحفيين بعدم نشر اي

 حول الجريمة، قبل صباح االثنين.
وقالت تلك الوسائل ان "اسرائيل" تحاول اآلن طلب المساعدة االمريكية للخرو  من االزمة والنجاة 

كان  أحدهمامن عواقب الجريمة، بعدما تأكد من جميع الروايات ان المواطنين االردنيين بريئان وان 
 المبنى لكن الحارس االسرائيلي قتلهما بالرصاص. يعمل بتركيب المفروشات، واالخر صاحب

 25/7/2017، السبيل، عم ان
 

 األسباط باب معالم تغيير في تشرع االحتالل قوات .81
 األولى الساعات مع القدس، في اإلسالمية األوقاف موظفي أحد صرح": اإللكترونية األيام" - هللا رام
 االجتماعي التواصل موقع في مقدسية قنوات على مباشر تصوير وعبر الثالثاء، اليوم من
 لألشجار، وقطع للبالط، خلع من اإلسباط، باب معالم بتغيير تقوم االحتالل قوات إن ،"فيسبوك"

 ندركه ما لكن يحدث، ماذا ندري ال: مؤكداً  اآلن، تجري جديدة وتمديدات وحفريات، لألسوار، وهدم
 .للغاية خطير الوضع أن

 االثنين، أمس مساء من متأخر وقت في العمال، من والمئات ائيليةإسر  وشاحنات جرافات ووصلت
 .المحتلة القدس مدينة في األقصى، المسجد بوابات أحد األسباط، باب منطقة إلى
 ومركبات وشاحنات جرافات بأن عيان، شهود عن التركية اإلخبارية األناضول وكالة مراسل ونقل

 قواعد ومعهم األسباط، باب منطقة اإلسرائيلية الشرطة من قوات بحراسة دخلوا العمال من والمئات
 .أخرى معدنية ومواد البناء في تستخدم حديدية

 .والعمال اآلليات هذه من الهدف حول معلومات على الحصول يتسن ولم
 التفتيش بوابات جانب إلى حديدية، ممرات االحتالل، شرطة وضعت أمس، سابق وقت وفي

 .األقصى للمسجد الشمالي الجدار في الواقع األسباط، باب مدخل في اإللكترونية،
 وقائد ألشيخ، روني االحتالل لشرطة العام القائد بها قام زيارة عقب الممرات، هذه وضع وسبق
 صباح المسجد، بوابات من وعدد األسباط، باب منطقة إلى هليفي يورام القدس في االحتالل شرطة
 .أمس

 25/7/2017األيام، رام هللا، 
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 األقصى للمسجد النقاط أقرب في صلواتهم يواصلون لمقدسيونا .81
 في صلواتهم أداء االثنين، اليوم أجنبية، جنسيات ومن وخارجها القدس فلسطينيو القدس: واصل

 اإللكترونية وبواباته االحتالل إلجراءات رفضا المبارك، األقصى للمسجد نقاط أقرب أمام مواقيتها
 .المبارك المسجد اخلمد أمام" الذكية" وكاميراته

 الشارع من بالقرب الواد شارع في العصر صالة أدوا المواطنين من مئاتٍ  إن القدس في مراسلنا وقال
 وموظفي المعتصمين طرد بعد" المجلس" الناظر باب جهة من األقصى المسجد إلى المأفضي
 وأخرى األسباط، ابب إلى المؤدي الشارع أسفل في أخرى صالة أقيمت كما .المنطقة من األوقاف
 .واألسباط حطة بابي بين القديمة البلدة داخل

 24/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 الغتياله محاوالت من يحذر صالح رائد الشيخ .02
 محاوالت من إسرائيل، حظرتها التي اإلسالمية الحركة رئيس صالح رائد الشيخ وتد: حذر محمد
 مجهولة سيارة عبر منزله وتصوير منزله رصد بينها من مستوطنين، مجموعات بلق من عليه اعتداء
 .بالفرار الذت
 ضده اليومي التحريض جراء لالستهداف، تعرضه مسؤولية إسرائيلية قيادات صالح الشيخ وحمَّل

 همنزل من باالقتراب مشبوهة سيارة قيام عن وتحدث المحتل، الداخل من وطرده باعتقاله والتهديدات
 مكان عن يسأل وكان الفحم أم في مستوطن رصد جانب إلى وفرارها، صور والتقاط الفحم أم بمدينة
 فلكهم، في يدور ومن وغالند وكاتس ليبرمان رقبة في دمي: "صالح قال تصريحه نهاية وفي .بيته
 ".تحاول بدأت لعلها أو قتلي إلى تدعو أجواء تصنع باتت تصريحاتهم ألن

 24/7/2017، 48 عرب
 

 إنسانية أزمة من يعاني غزة قطاع: األونروا .08
 بسبب تأثيرها تضاعف إنسانية أزمة من يعاني غزة قطاع إن االثنين، يوم األونروا، غزة: قالت

 اجتماعية اقتصادية تحسينات ألية الواضح والغياب والماء، الوقود وأزمات والدمار العنف دوامات
 شهر في عشر الحادي عامه غزة على المفروض حصارال دخل وقد المنهار، لالقتصاد مستدامة

 .2017 حزيران/ يونيو
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 الحصار مشروعية عدم مراراً  الضوء لألونروا، الطارئ الوضع تقرير وفق المتحدة، األمم وسلنطت
 الجماعي، العقاب أنواع من نوع وأنه البضائع، أو لألفراد سواء الحركة، حرية إعاقة في يستمر الذي

 .مناسبات عدة في كامل بشكل رفعه إلى ودعت
 غزة، إلى بالبضائع محملة شاحنة 7227 دخلت ،2017 حزيران/ يونيو شهر خالل: األونروا وقالت
 بداية منذ المسجل لغزة الشاحنات لدخول الشهري المعدل من %29 بنسبة أقل، الرقم ذلك ويعتبر
 أي) 2007 عام من األول النصف في المسجل الشهري المعدل من %35 بنسبة وأقل ،2017 عام
 منذ األقل حزيران شهر في دخلت التي الشاحنات من العدد ذلك يعتبر كما ،(الحصار فرض قبل

 .2015 تموز
 خرجت ،2017 حزيران/ يونيو في ،"أوتشا" اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب وحسب

 عدد من%20 بنسبة أقل العدد ذلك ويعتبر التصدير، ألغراض غزة من بالبضائع محملة شاحنة 113
 المعدل عن %88 بنسبة وأقل ،2016 العام من الشهر ذات في غزة من خرجت التي الشاحنات
جل الذي الشهري  الصادرات أغلب وكانت الحصار، قبل أي ،2007 عام من األول النصف في سأ

 .الزراعية المنتجات من
 24/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 حلميش عملية منفذ والدة يعتقل االحتالل جيش .00

 عملية منفذ والدة العبد، ابتسام الثالثاء، اليوم صباح االحتالل، جيش اعتقل: األناضول - هللا رام
 .الماضي الجمعة يوم مستوطنين ثالثة مقتل إلى أدت التي ،"حمليش"

 االحتالل جيش من عسكرية قوة إن ،"األناضول" وكالة مع هاتفي اتصال في عيان، شهود وقال
 .المنازل من عددا وفتشت الغربية، بالضفة هللا، رام غرب شمال كوبر بلدة داهمت
 الجيش أن ذاتها المصادر وأشارت .انسحابها قبل" العبد ابتسام" اعتقلت القوة إن الشهود، وأضاف

 .ساعات لعدة الترابية بالسواتر البلدة مداخل اغلق
 25/7/2017، األيام، رام هللا

 
 األقصى أحداث اندالع منذ إصابة وأكثر من ألف شهداء خمسة األحمر: الهالل .02

 استشهاد االثنين اليوم الفلسطيني األحمر الهالل جمعية أصدرتها إحصائية الغربية: رصدت الضفة
صابة مواطنين خمسة  المسجد أحداث منذ المحتلتين والقدس الغربية الضفة في آخرين 1090 وا 
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 القائم للوضع اإلسرائيلي االحتالل تغيير بعد جاءت والتي الجاري تموز/ يوليو 14 في قصىاأل
 .بالمسجد

 24/7/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 األقصى المسجد على الحفاظ قسم يؤدون المصلين آالف وخلفهم القدس مرجعيات .02
 الحفاظ قسم المصلين، آالف خلفها وردند هلية،واأل والوطنية الدينية القدس مرجعيات القدس: أدت

 التصورات كل فيها المشاركين عدد فاق التي العشاء صالة في المبارك، األقصى المسجد على
 .والتوقعات

 ،"أقصى يا نفديك بالدم بالروح" واحد وبصوت المصلين آالف حناجر صدحت الصالة انتهاء وعقب
 .المتتالية التكبير هتافات عن فضال

 والمأفضي المؤدي الشارع في المغرب صالة وعقب المواطنين إن المحتلة القدس في مراسلنا الوق
 افترشوا واألسباط، حطة بابي بين القديمة البلدة داخل األخرى والجموع ،"األسباط" األسود باب إلى

 ضواحي مختلف من المواطنين آالف انضم حيث العشاء صالة بانتظار صالتهم، مكان األرض
 واضطرت بالصدمة المكان في االحتالل قوات أصاب منا وخارجها، القدس ومخيمات وأحياء لداتوب
 .المصلين مكان عن االبتعاد إلى

 24/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 "إسرائيل" وُيقلق الفلسطينيين يفاجئ القدس في الشبابي الحراك .02
 زخم شكنل فقد الفلسطينيين، من للكثير بالنسبة عيشة:  أبو رأرناؤوط، نو  الرؤوف عبد -القدس 
 ولكنه سارة، مفاجأة القدس، بمدينة األقصى، المسجد بمحيط الصلوات في الالفتة الشبابية المشاركة

 . اإلسرائيلية األمن أجهزة أقلق المقابل، في
 لألحزاب فيه فضل ال فويا،ع كان الشبابي الحراك هذا أن هو للفلسطينيين بالنسبة المفاجأة ومبعث

 . فيه أفرادها مشاركة رغم الفلسطينية السياسية
 يمكن واضح عنوان يوجد ال حيث معه، التعامل في الخيارات صعوبة من فنابع اإلسرائيلي، القلق أما

 . مجرياته على والتأثير الحراك، لوقف عليه الضغط أو إليه التوجه للسلطات
 . شعبي سلمي احتجا  كونه اإلرهاب، بممارسة للحراك، االتهام وجهت بمكان، الصعوبة من أن كما

 األقصى، المسجد مداخل على اإلسرائيلية البوابات على المحتجين الفلسطينيين صلوات وبدأت
 . اآلالف ثم المئات إلى سريعا وتوسعت الشبان، بعشرات
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 6 إجمالي من الفلسطيني، شبابال من آالف 5-4 بين ما فإن محلية فلسطينية تقديرات إلى واستنادا
 بعد على األسباط باب منطقة في تقام التي العشاء، صلوات في يوميا يشاركون باتوا مصل، آالف
 .األقصى المسجد سور من قليلة أمتار
 الحشود بأن األقصى، المسجد وخطيب العليا اإلسالمية الهيئة رئيس صبري، عكرمة الشيخ أقرن  وقد

ئة كانت  القدس سكان ولكن نتوقعها لم وحقيقة الحشود، هذه نبارك:" األناضول وكالةل وقال .مفاجز
 ". عنه والدفاع األقصى المسجد لنصرة دائما يهبون

 24/7/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 فادحة خسائر غزة مزارعي ُتكبد الكهرباء أزمة .02
 تكبيد في غزة، قطاع بها يمر تيال الخانقة، الكهرباء أزمة الشاعر: تسببت هاني - يونس خان

 .مزروعاتهم وحصاد ري من تمكنهم عدم نتيجة فادحة، مادية خسائر الفلسطينيين المزارعين
 الحدودية، المناطق في خاصة يومًيا، الكهربائي التيار وصل ساعات قلة من المزارعون ويشتكي
 .العمل عن المياه أبار لعم توقف في تسبب ما يونس، خان شرقي المأحتلة، لألراضي المتاخمة
 الذبول عالمات عليها ظهرت التي الزراعية، الحقول من شاسعة مساحات تلف في األزمة وتسببت
 إلنقاذهم، التحرك لسرعة الدولية والمؤسسات الزراعة لوزارة عاجلة مناشدات إلطالق دعاهم ما جليًة،
 .تداهمهم بدأت التي للخسائر تفادًيا

 يونس، خان شرقي القرارة بلدة مزارعي إلغاثة عاجلة، مناشدةً  مؤخًرا القطاع في الزراعة وزارة وأطلقت
 أزمة جراء ،"دونم ألف20" عن تزيد مساحة على بالفناء، مأهددة محاصيلهم فباتت األوانت فوات قبل

 .الحدودية الزراعية لحقولهم المياه إيصال من تمكنهم وعدم الكهرباء،
 من الواردة الكهرباء كميات وتوفر الكهربائي، التيار توفير في فاقمةمت أزمة من غزة قطاع ويعاني
 قطع ساعة 12 مقابل فقط ساعات أربع التيار بوصل يسمح ما" إسرائيل"و ومصر التوليد محطة
 .حاليا

 24/7/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 2017 في %3 إلى الفلسطيني االقتصاد نمو تباطؤ يتوقع النقد صندوق .02
 االقتصاد في النمو معدالت تباطؤ اإلثنين، يوم الدولي، النقد صندوق توقع :خبيصة محمد - هللا رام

 ".آخر تصعيد نشوب عدم شريطة" الجاري، للعام %3 إلى الفلسطيني
 .2016 الماضي العام في %4 بلغت نمو معدالت سجل الفلسطيني، االقتصاد كان
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 في) األخيرة األحداث إن الفلسطينية، لألراضي فريقه زيارة قبأع صحفي بيان في الصندوق وقال
 االقتصاد على تطغى التي اليقين عدم حالة على الضوء يسلط ،(القدس مدينة في للتوتر إشارة

 .المواطنين وحياة المحلي
 المعونة تدفقات تراجع إليه يضاف المتزايد، السياسي اليقين عدم من الفلسطيني، االقتصاد ويعاني

 .للبالد المتدفق االستثمار كفاية وعدم المستمرة، والقيود الخارجية،
 السنوات مع مقارنة الماضي، للعام 43% بنسبة الفلسطينية، للميزانية الخارجية المنح وتراجعت
 مليون 590 تبلو 2017 لموازنة مساعدات بوصول وتوقعات دوالر، مليون 750 إلى السابقة، الخمس
 .دوالر مليار1.1  يبلو سنوي توسطم مع مقارنة دوالر،
 على المفروضة القيود إلى المحلي، االقتصاد نمو تباطؤ أسباب في االتهام أصابع الصندوق ووجه
 .اإلنتاجية القطاعات في االستثمار تعوق التي والخدمات التجارة حركة
 نمو %4.5و ري،الجا للعام الغربية الضفة في %2.7 عند النمو نسب بلوغ" الدولي النقد" وتوقع
 .غزة قطاع في متوقع

 24/7/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 ": من فضلكم.. أوقفوا انتهاكات المسجد األقصىإسرائيلالسيسي لـ" .28
علنق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على االنتهاكات اإلسرائيلية داخل مسجد األقصى : محمود البدوي

ن دون تفتيش، موضًحا أن ما حدث أحداث مؤسفة وال أحد يقبل ومنع دخول المصلين من الفلسطينيي
ووجه السيسي، خالل فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات اليوم األول بمؤتمر الشباب  بهذا التجاوز.

الرابع باإلسكندرية، رسالة إلى القيادة والشعب اإلسرائيلي: "من فضلكم .. أنا بقول من فضلكم أهو، 
توقف ويجب احترام مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم، هذا أمر مقدس جًدا هذا األمر يجب أن ي

وتابع: "ال يصح استفزاز المسلمين سواء اللي موجودين في فلسطين أو اللي موجودين في  جدا".
 ، خلونا نحترم بعض".اإلسالميالعالم 

 24/7/2017، الوطن، القاهرة
 

 سوادا   اإلنسانيةشد لحظات برلمانيون مصريون: تدنيس "األقصى" جريمة ومن أ .29
 إجراءاتوجه برلمانيون مصريون اليوم االثنين، رسالة إلى ممثلي شعوب العالم حول : القاهرة

في المسجد األقصى المبارك ومحيطه، ومنع المصلين من  اإلسرائيليةوتدابير سلطات االحتالل 
 الوصول إليه واالعتداء عليهم. 
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 اإلجراءاتالتهم ممثلي شعوب العالم ل "دعوة حكوماتهم التخاذ ودعا البرلمانيون المصريون في رس
 اإلسرائيليالتي تحملها على احترام القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي  إسرائيلالسياسية تجاه 

وعدم المساس  اإلنسان، وكذلك احترام معاهدات ومواثيق حقوق 1967المحتلة في عام  واألراضي
في القدس المحتلة وكافة بقاع األرض المحتلة، ووقف كافة  واإلسالميةبالمقدسات المسيحية 

 ممارسات التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني.
 24/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ينشر نتائج التحقيقات األولية في حادثة السفارة اإلسرائيلية األردني األمن العام .31

يرية األمن العام مساء اليوم االثنين عن انتهاء تحقيقاتها األولية في حادث إطالق أعلنت مد :عمان
حالة كافة  التحقيقية للجهات القضائية الستكمال إجراءات  األوراقالنار المتعلق بالسفارة اإلسرائيلية، وا 

 التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.
األمن العام، أن فريق التحقيق الخاص والمشكل  وأكدت إدارة العالقات العامة واألعالم في مديرية

في مديرية األمن العام بمتابعة التحقيق في قضية إطالق النار التي وقعت داخل المبنى السكني 
المستخدم من قبل السفارة اإلسرائيلية وفي نطاق مجمعها والذي تسبب بوفاة مواطنين أردنيين، قد 

كمال كافة إجراءات التحقيق بداية من معلومات حصل عليها أنهى كافة تحقيقاته في القضية بعد است
عدد من الشهود الذين تواجدوا في مكان وقوع الحادثة ولم  ألقوالمن مسرح الجريمة واالستماع 

على ضوء ذلك كافة األوراق التحقيقية والبينات للنيابة العامة الستكمال باقي  وأحيلتيصابوا بأذى 
 إجراءات التحقيق.

دارة العالقات العامة واإلعالم أنه جرى تحويل كافة التحقيقات للمدعي العام المختص الذي وتابعت إ
جراء المخاطبات القانونية الالزمة لمتابعة  باشر التحقيق واستكمال باقي اإلجراءات القانونية وا 

 القضية.
 24/7/2017، الغد، عم ان

 
 مة الحرم القدسي الشريفهللا الثاني يشدد على ضرورة إيجاد حل فــوري ألز  عبد .31

هللا الثاني خالل اتصال هاتفي، مساء أمس االثنين، مع رئيس  بحث الملك عبد :بترا –عمان 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األزمة في المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف، حيث شدد 

زالة أسباب األزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، يضمن إعادة  على ضرورة إيجاد حل فوري وا 
 األوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندالعها، وفتح المسجد األقصى بشكل كامل.
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خالل االتصال، ضرورة إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الطرف اإلسرائيلي منذ  أكد،كما 
تصعيد مستقبال، وبما اندالع األزمة األخيرة، وأهمية االتفاق على اإلجراءات لمنع تكرار مثل هذا ال

 يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
 25/7/2017، ، عم انالدستور

 
 خبراء: اتفاقية فينا وحصانتها ال تنطبق على قاتل السفارة اإلسرائيلية .32

تسليم  اإلسرائيليةرفض الحكومة  أناعتبر قانونيون وخبراء بالقانون الدولي : محمد الكيالي -عمان 
، "ال األحد أردنيينبعمان، الذي قتل مواطنين  اإلسرائيليةفي السفارة  األمنموظف  األردنيالقضاء 
القانون الدولي"، وانه اتفاقية "فينا" الخاصة بالحصانة الدبلوماسية "ال تنطبق" على جريمة  إلىيستند 

 ة.بالرابي اإلسرائيليةالقتل التي جرت في محيط السفارة 
حكومة االحتالل رفضت طلب األردن  أن أمسوكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت 

التحقيق مع الحارس، بذريعة أنه "دافع عن نفسه أمام عملية طعن"، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس 
على تسلم الحارس وخضوعه  األردنفيه  أصرالسفارات حصانة من االستجواب، في الوقت الذي 

 .األردنيةالقانون والقضاء  أدوات أمامحقيق للت
 25/7/2017، الغد، عم ان

 
 "إسرائيل""مقاومة التطبيع" تدين جرائم  .33

السفارة  بإغالقجددت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية مطالبتها للحكومة : عمان
تكون سفارته وكرا للقتل  أنفي عمان "ردا على كل تصرفات العدو والذي وصل الحال به  اإلسرائيلية

دانتهاواالعتداء على هذا الشعب"، معبرة عن غضبها  امس  أردنيونل "االعتداء الذي تعرض له  وا 
 ".أردنيان( في السفارة الصهيونية في عمان، وراح ضحيته األحد)

صهيوني لم يتوقف يوما، وأن  إجرامي، بان "ما جرى عمل أمس أصدرتهووصفت اللجنة، في بيان 
 في عمان ويقوم بقتل اثنين من أبناء وطننا". إجرامهو الصهيوني يصدر لنا العد

، ولن يسمح باستمرار هذه االعتداءات، األبطاللن ينسى شهداءه  األردنيوأكدت أن "الشعب 
 وسيبقى مقاوما لكل أشكال التطبيع مع هذا العدو".

 25/7/2017، الغد، عم ان
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 على جريمة السفارة فير اإلسرائيلي ردا  تطالب بطرد الس "اإلصالح النيابية" .34
دانت كتلة اإلصالح النيابية وشجبت بشدة حادثة اإلجرام الصهيوني في عمان التي ذهب : عمان

ضحيتها مواطنون أردنيون قتلوا بدم بارد، مطالبة الحكومة األردنية باعتقال ومحاكمة المجرم 
 ومعاقبته.

س االثنين: "إن ما جرى في سفارة العدو الصهيوني وقالت الكتلة في بيان صادر عنها مساء أم
ووكر تجسسه في عمان سلوك عدواني وانتهاك لكل القوانين واألعراف، ويثبت أن هذا العدو ال 
يعترف بسيادة األردن وال يحترمها رغم كل االتفاقيات التي عقدتها الحكومات معه تحت دعاوى 

 السلم".
لإلجرام الصهيوني الذي يستمر بانتهاك الرعاية األردنية للمسجد  وأكد البيان أن هذه الجريمة امتداد

براهيم العمرو وغيرهم  األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وقتل القاضي زعيتر وا 
 الكثير من الشهداء األردنيين، على حد تعبيره.

رة العدو واستدعاء السفير وطالبت الحكومة "بشدة"، بطرد السفير الصهيوني من األردن وا غالق سفا
لغاء معاهدة وادي عربة معاهدة الذل والعار، والعمل الجاد لإلفرا   األردني لدى الكيان الصهيوني، وا 

 عن األسرى األردنيين لدى الكيان الصهيوني المحتل.
 25/7/2017، ، عم انالسبيل

 
 الجواودة شهيدا  وسندفنه الثالثاء عشائر الدوايمة: نحتسب محمد .35

ت عشائر الدوايمة أن "الصالة على جثمان الشهيد محمد زكريا الجواودة سيكون غدًا الثالثاء في أكد
مسجد الدوايمة الذي هو بجوار مركز أمن الزهور في جبل الزهور، وسوف يتم تشييع جثمان الشهيد 

عقب اجتماع  وقالت العشائر في بيان تاله النائب السابق عبدالمجيد األقطش، إلى مقبرة أم الحيران".
عقدته مساء اليوم االثنين، إنها تحتسب ابنها "محمد" شهيدًا عند هللا، مذكنرة ب "رفيقه الشهيد بشار 

 الحمارنة الذي امتدت إليه يد الغدر الصهيونية بجوار السفارة اإلسرائيلية".
مد زكريا الجواودة كان باألمس مع بعض العمال الذين ذهبوا لتركيب أثاث وأضافت أن "الشاب مح

في بيت الدكتور بشار الحمارنة، وهذا األثاث أخذ من المحل التجاري لوالد الشهيد محمد، وبعد أن 
فرغوا من تركيب األثاث، ونزلوا إلى الساحةت تم إطالق النار على محمد وأصيب بعيار ناري قاتل. 

لدكتور بشار الحمارنة إلسعافه، فأطلق عليه النار مرة أخرى، وأدى ذلك إلى وهنا هرع ا
 استشهادهما".

 24/7/2017، ، عم انالسبيل



 
 
 
 

 

 23 ص             4355 العدد:             7/25/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

 عضو كنيست إسرائيلي: األردنيون يحتاجون إلعادة تربية .36
  متابعات: شن عضو الكنيست اإلسرائيلي أورن حزان، هجوما على األردن في أعقاب قيام  أبيبتل 

رة اإلسرائيلية في عمان بقتل مواطنين أردنيين ورفض إسرائيل تسليم القاتل للسلطات حارس السفا
 األردنية.

وكتب حزان المنتمي لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على 
لهم  يبدو أن جيراننا في شرق األردن، أولئك الذين نسقيهم الماء ونحمي" "تويتر"حسابه في 

 ."في الليل والنهار، يحتاجون إلعادة تربيتهم من جديد، يبدو هذا كأنه سالم من دون لقاء "خلفياتهم"
 24/7/2017، رأي اليوم، لندن

 
 حملة لدعم القدستطلق ودار الفتوى  "األقصى"وقفات تضامن مع  .37

للصمود أطلق صندوق الخير في دار الفتوى حملة لدعم الشعب الفلسطيني في مدينة القدس 
ولمواجهة العدو اإلسرائيلي الذي يستبيح دم المسلمين في باحات المسجد األقصى، أولى القبلتين 

 وثالث المساجد التي تأشد إليها الرحال.
أن منع المصلين من الدخول إلى المسجد األقصى وتعطيل اآلذان فيه من أكبر المحرمات "وأكد 

بدعم الشعب الفلسطيني في القدس على الصمود في "المية ، مطالبًا الدول العربية واإلس"اإلسالمية
 ."أرضه والثبات حول المسجد األقصى وتثبيت هويته العربية واإلسالمية

من جهة ثانية، وفي إقليم الخروب )المستقبل(، نظمت هيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية 
إلسالمي في شحيم، شارك فيها رئيس في جبل لبنان وقفة تضامنية مع األقصى أمام مركز الدعوة ا

مجلس محافظة جبل لبنان في الجماعة محمد قداح، ممثلو أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ورئيس 
 اتحاد بلديات اإلقليم الشمالي زياد الحجار ورئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير.

. واعتبر "سلعة تباع وتشترى األقصى ليس"وقال الشيخ فارس الحا  شحادة باسم علماء شحيم، إن 
الحصار على الحرم القدسي يطال كل المقدسات، إسالمية "رئيس بلدية جدرا األب جوزيف القزي أن 

تحصين وحدتنا وساحتنا الوطنية ودعم مؤسسات الدولة " إلى. ودعا أبناء لبنان "كانت أو مسيحية
 ."وفي طليعتها الجيش درع الوطن
نتوجه بقلوبنا وعقولنا "ن كلمة هيئة العلماء المسلمين في لبنان فقال: وألقى الشيخ أحمد سيف الدي

المسجد األقصى لنعمل جاهدين نحن واألجيال القادمة على تحرير هذه  إلىوأجسادنا وضمائرنا 
 ."األرض المباركة
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األقصى سيبقى شوكة في عين كل "ما تتعرض له القدس، ورأى أن  "اللقاء الوطني الشمالي"واستنكر 
األعمال الوحشية واإلرهابية الصهيونية ألهلنا في القدس، وتلك الممارسات " إلى، مشيرًا "غاصب

، مناشدًا "هل يكفي فقط االستنكار والشجب؟". وسأل: "الحاقدة في حق المسجد األقصى الشريف
الحس العربي واإلسالمي وضمائر شعوب العالم وقف هذه االعتداءات والتطاول على مقدساتنا "
 ."لشريفةا

 25/7/2017، المستقبل، بيروت
 

 أردوغان: المسجد األقصى قر ة عين جميع المسلمين وال نسمح بإهانة مقدساتنا .38
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم االثنين، إنن المسجد األقصى يعتبر قرة عين : أنقرة

نه من غير الممكن السكوت على إهانة المقدسات   اإلسالمية.كافة المسلمين، وا 
وأوضح أردوغان أنن إسرائيل عبر انتهاكها وتهميشها للقوانين تلحق الضرر بنفسها وبالمنطقة، وأنن 

 القيود التي تفرضها على المسجد األقصى غير مقبولة.
ودعا الرئيس التركي الحكومة اإلسرائيلية إلى االلتزام بالقيم اإلنسانية، مشيرًا إلى أنن إسرائيل من 

 ساتها في األقصى تسير في االتجاه الخاطئ ونحو العزلة.خالل ممار 
وأضاف أردوغان أنن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دافع فيها عن 

، ال يمكن قبولها، وأنن تلك التصريحات مخالفة للقانون الدولي األقصىإجراءات حكومته في المسجد 
 تقد وجميع البيانات والمواثيق الدولية.وا عالن حقوق اإلنسان وحرية المع

وتابع في هذا السياق قائاًل: "أتساءل عن موقف نتنياهو لو تعرض اليهود في بلدان أخرى لنفس 
المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس، ونحن في تركيا نعتبر حرية العبادة مقدسة وال 

 يمكن المساس بأماكن العبادة".
أنن كافة المسلمين يتحملون مسؤولية حماية المقدسات اإلسالمية في القدس، على وأكند أردوغان 

 اعتبار أنن المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
 24/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "التعاون اإلسالمي" تدعو أعضاءها للوقوف بوجه اإلجراءات اإلسرائيلية بحق "األقصى" .39

أكدت منظمة التعاون اإلسالمي، أن قضية الحرم القدسي الشريف تشكل : أسماء الغابري - جدة
خطا أحمر ال يحتمل أي تساهل أو تهاون على اإلطالق، وأن المساس بالمسجد األقصى سيكون له 
تداعيات خطيرة من شأنها زعزعة االستقرار في المنطقة. وأعلنت األمانة العامة للمنظمة، أنها ستعقد 
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جتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في إسطنبول، األسبوع المقبل، لبحث التطورات األخيرة ا
 في القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.

ودعت منظمة التعاون اإلسالمي، المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس األمن، إلى إجبار إسرائيل على 
 ينة القدس والمسجد األقصى.التراجع عن اإلجراءات غير القانونية في مد

وأدانت المنظمة في االجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين للدول األعضاء، الذي عقد أمس، جميع 
يوليو  14اإلجراءات العقابية التي بدأتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى منذ 

 )تموز( الماضي.
ماع، بإقدام إسرائيل على إغالق المسجد األقصى، ونددت المنظمة في بيان ختامي صدر عقب االجت

ومنع إقامة الصالة فيه، واالعتداء على المصلين وموظفي األوقاف اإلسالمية واعتقالهم، وصواًل إلى 
نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة. وقالت المنظمة إن هذه اإلجراءات تهدف إلى تغيير 

المصلين إلى الحرم، ومنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الوضع التاريخي القائم، وعرقلة دخول 
 الدينية الذي تكفله المواثيق الدولية.

ودعت المنظمة، الدول األعضاء كافة، إلى التدخل العاجل بالوقوف في وجه اإلجراءات اإلسرائيلية 
لزام إسرائيل بالتراج  ع عنها.االستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد األقصى، وا 

 25/7/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه االعتداءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين .41
جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة بالده واستنكارها لإلجراءات التي أقدمت عليها السلطات  جدة:

م المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اإلسرائيلية في المسجد األقصى وا غالقه أما
تجاه استمرار االعتداءات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على ما اشتمل عليه 
البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين في مقر جامعة 

 نتهاكات اإلسرائيلية األخيرة في القدس والحرم القدسي.الدول العربية، بشأن التطورات واال
 25/7/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
 ا  واسع ا  في جلسة للبرلمان التركي.. االنتهاكات بحق األقصى تلقى استنكار  .41

ناقش البرلمان التركي خالل جلسته، اإلثنين، االنتهاكات اإلسرائيلية حيال : أنقرة / ملتم أوزتورك
 صىت حيث أعرب المتحدثون عن استنكارهم لها.المسجد األق
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قهرمان ونواب رؤساء الكتل النيابية لألحزاب كلمات ضد االنتهاكات  إسماعيلوألقى رئيس البرلمان 
  اإلسرائيلية حيال األقصى في القدس.

 ودعا قهرمان )الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم( المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية
وأردف: "كما أدعوا الدول اإلسالمية  وابداء رد فعل تجاه الجرائم ضد حقوق اإلنسان وحرية المعتقد.

 إلى التحلي بحساسية أكبر فيما يتعلق بالدفاع عن قضايا أشقائنا الفلسطينيين".
بدوره شدد أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، على أهمية 

من  الفلسطينيينونوه إلى أن حزبه يتبنى تأييد نضال  دانة رئيس البرلمان لالنتهاكات اإلسرائيلية.إ
 أجل االستقالل، كتقليد سياسي متبع منذ القدم.

كذلك، اعتبر أحمد يلدريم، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، أن 
 اإلزعا رحلة تعيق الفلسطينيين عن أداء عبادتهم، سبب وصول القمع والعنف اإلسرائيلي إلى م

 والقلق ألوساط حزبه.
من جهته، شدد "أركان أكجاي" نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة القومية المعارض، على 

وأكد على أن الممارسات اإلسرائيلية بحق األقصى تتسم بقلة االحترام، وتتعارض  قدسية دور العبادة.
 .اإلنسان مع حقوق

 24/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

ماليين الجئ أفريقي لتغيير بستة إلغراق الجزائر  "صهيونية فرنسية"تحذيرات من مؤامرة  .42
 ديموغرافيتها 

وسط مخاوف من موجات هجرة كبيرة من أعماق أفريقيا،  نبيل بكاني: – "رأي اليوم" –الرباط 
)غير  "غير الشرعية"يد على أنها تؤدي واجبها تجاه الهجرة التأك إلىسارعت الحكومة الجزائرية 

النظامية( من أجل حماية المصالح الوطنية للجزائر بشكل يحترم االلتزامات والمعايير الدولية. هذا ما 
 عبر عنه أكثر من مسؤول جزائري.

اجرين غير وأكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن الجزائر أصبحت حاليا مقصدا للمه
حكومة بالده ستواصل التعبئة لضمان امن أراضيها وذلك بتغيير التشريعات  أنالشرعيين، مضيفا 

المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتأمين جميع  األنشطةوتشديد العقوبات ضد  األجانبالمنظمة لحركة 
 الحدود البحرية والبرية. 

اط األولية على طاولة الحكومة التي باتت كمن الهجرة غير النظامية نحو الجزائر أضحت من النق
مخططات خارجية "يستعد لحرب غير معلنة، خاصة بعد تصاعد أصوات مؤثرة سياسيا تحذر من 
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البالد بماليين المهاجرين النسبة الساحقة منهم من بلدان ما وراء الصحراء  إلغراق "صهيونية
 الكبرى.

الجزائر من  إغراقأن مخططا فرنسيا/ صهيونيا يستهدف نشرت تحليال جاء فيه  "روسيا اليوم"شبكة  
 فارقة.خالل موجات جد هائلة من المهاجرين األ

 "استعمار داخلي"تسعى من خالل  "معادية"وجاء في تقارير صحفية جزائرية أيضا، أن أطرافا 
 "يغريكل"ما يسميه البعض بمخطط  إطارالتركيبة الديمغرافية للجزائر، في  إنتا  إعادةيستهدف 

التأثير على قرارات الدولة والتحكم فيها، وذلك بعد اضطرار الحكومة  إلى اآلراءويرمي حسب نفس 
توطينهم، ومن تم خلق أقليات عرقية موالية لفرنسا )لوبي فرنسي( يتم من خالله توجيه نتائج  إلى

 االنتخابات لصالح مرشحين من أصول أفريقية تخدم المصالح الفرنسية.
فان مخطط الضابط الفرنسي جوزيف كليغري من أصل  "روسيا اليوم"ليل الذي نشرته حسب التح 

ماليين مهاجر  6الجزائر ب إغراق إلىيهودي القديم الستعمار الجزائر يعود بثوب جديد، وهو يهدف 
الهجرة نحو  إلى، متهما الجيش الفرنسي بمالي بالدفع بوفود من األفارقة 2030أفريقي في أفق 

 بطريقة احترافية مدروسة.األراضي 
 إلىيهدف  "صهيوني فرنسي"مخطط  إنالجزائرية عبد الرزاق مقري قال  "مجتمع السلم"رئيس حركة  

جزائرية مثلما فعلت بريطانيا في بعض  أفريقيةعرقية  لخلق أفريقيالبالد بستة ماليين الجي  إغراق
 ن خالل الفوضى والتوترات واألقليات.وذلك لضرب استقرار البالد والتحكم فيها م اآلسيويةالدول 

 24/7/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 دعم إسرائيلي لحفتر: لقاءات سرية بوساطة إماراتية ومساعدات عسكرية .43
كشفت مصادر مقربة من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ل "العربي : طرابلس    عبد هللا الشريف

ي تلقاها الرجل واللقاءات التي جمعته بقيادات إسرائيلية في الجديد"، عن أشكال الدعم اإلسرائيلي الت
 مدن عربية، مؤكدين أنه تلقى مساعدات عسكرية إسرائيلية، دعمًا له في القتال المتواصل في البالد. 
وقال مصدر عسكري رفيع في صفوف قوات حفتر، رفض الكشف عن اسمه حرصًا على سالمته: 

بدأ مبكرًا، إذ التقى شخصيات مخابراتية من الموساد في األردن  "إن التنسيق اإلسرائيلي مع حفتر
 ، جرت خاللها مباحثات بين الطرفين".2016و 2015خالل 

وأكد المصدر أن "اللقاءات كانت تحاط بسرية بالغة، ولم يسمح حفتر باالطالع على تفاصيل 
بالوقت نفسه أنه "اطلع على  اللقاءات التي يبدو أنها كانت تجرى بوساطة إماراتية"، غير أنه أكند
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وثائق تفيد أن من الشخصيات اإلسرائيلية التي التقاها حفتر شخص يدعى أكرمان وآخر يدعى 
 مزراحي"، دون أن يحصل على تفاصيل أكثر.

ولفت المصدر إلى أن "غرف عمليات حفتر يسودها الغموض في بعض األحيان، فهي ال تعقد في 
 يسافر إليها حفتر وبعض المقربين منه".  ليبيا غالبًا بل في دول عربية

وعن طبيعة الدعم اإلسرائيلي الذي تلقاه حفتر، أوضح المصدر أن "كثيرًا من العمليات العسكرية ال 
سيما الجوية منها تجري بمعزل عن غرف القيادة في ليبيا، فكثيرًا ما تأتي أوامر بالتوقف عن التقدم 

 قصف جوي مركز من طائرات تحلق في علو شاهق".على األرض في بنغازي مثاًل، ليبدأ 
وأضح المصدر العسكري، أن "قوات حفتر تلقت دعمًا إسرائيليًا تمثل بمناظير ليلية وصلت إلى 
بعض الفرق المقاتلة في معركة الهالل النفطي خالل شهر مارس/آذار الماضي، وهي من طراز 

 "بروم ور" )صنع إسرائيلي(. 
نص متطورة تبين بياناتها أنها إسرائيلية أيضًا بات معروف لدى كل المقاتلين وتابع "كما أن بنادق ق

على األرض أنها تستخدم بشكل واسع"، الفتًا إلى أن "هذه المعدات العسكرية يستخدمها مقاتلون 
ليبيون تدربوا بالخار  لفترات طويلة قبل أن يعودوا للمشاركة في عمليات قتالية ما يشبه كونها قوات 

 ة انتخبها حفتر بنفسه".خاص
 24/7/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 الداخلية فضت وقفة تضامنية غير مرخصة لنصرة المسجد األقصىالكويت:  .44

من امس  أولفضت وزارة الداخلية تجمعات مدنية وشعبية كويتية مساء  كتب   عبدالناصر األسلمي:
الشعب الفلسطيني في مقاومته لالحتالل  ودعم األقصىنظمت وقفة تضامنية لنصرة المسجد  "األحد"

أمام مبنى السفارة الفلسطينية في البالد وجاء قرار فض االعتصام لعدم استصدار القائمين  اإلسرائيلي
 عليه ترخيص خاص بالفعالية.

وعبرت الجموع من ممثلي المؤسسات المدنية والمواطنين الكويتيين والمقيمين عن تضامنها الشعبي 
القمعية وانتهاكها لحرمة  اإلسرائيليةراضي الفلسطينية ورفضها لممارسات السلطات مع سيادة األ

 المسجد األقصى.
 24/7/2017، السياسة، الكويت
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 ودعما  لصمود أهلها "تقديس الحج"عشرات آالف األتراك يزورون القدس سنويا  تمسكا  بعادة  .45
لسنوات األخيرة، بشكل ملحوظ قوافل السياح إسماعيل جمال: تتزايد في ا "القدس العربي"إسطنبول   

في طريق  "يقدسون حجتهم"األتراك الذين يزورون مدينة القدس المحتلة ال سيما الحجا  الذي 
عودتهم من مكة المكرمة، وذلك بتشجيع من رئاسة الشؤون الدينية التركية وبدعم سياسي من قبل 

من المناسبة المسلمين حول العالم لزيارة  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا في أكثر
 لقدس من أجل دعم صمود أهلها والحفاظ على طابعها اإلسالمي.

التي تعود إلى زمن الدولة العثمانية، حيث  "عادة تقديس الحج"وما زال الشعب التركي متمسكا ب 
لة العودة بعد انتهاء كانت زيارة المسجد األقصى ركنًا أساسيًا اعتاد الحجا  على القيام بها في رح

موسم الحج، فهو عرف اجتماعي ترسخ مع الوقت لربط المسجد األقصى بركن اإلسالم األعظم، 
 وبالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي السنوات األخيرة، تجدد إحياء هذه العادة من خالل الدعوات المتالحقة التي أطلقتها رئاسة 
اك بزيارة المسجد األقصى عقب أداء فريضة الحج في مسعى الشؤون الدينية التركية للحا  األتر 

 حسب أحد بيانات الشؤون الدينية. "لربط المسلمين بميراثهم الديني والتاريخي"
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية دقيقة لعدد األتراك الذين زاروا مدينة القدس، إال أن مصادر 

األعداد ارتفعت بشكل كبير في السنوات األخيرة، حيث  تركية وفلسطيني وأردنية تأجمع على أن هذه
ألف سائح تركي سنويًا إلى مدينة  100هدف الوصول إلى  2015وضعت الحكومة التركية عام 

ألف سائح سنويًا خالل  250القدس المحتلة، فيما تقول مصادر أخرى إن العدد يمكن أن يصل إلى 
 السنوات المقبلة.

 25/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط يطالب بإيجاد حل قبل يوم الجمعة .46
القدس: حذر مبعوث أممي يوم )اإلثن ين(، م ن أن أزم ة المس جد األقص ى يمك ن أن تك ون  -نيويورك 

 لها تداعيات كارثية تتجاوز )القدس(، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لها قبل يوم الجمعة.
م المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، إن "قض ية األقص ى ق د تك ون له ا وقال مبعوث األم

تكلفة كارثية تتجاوز المدينة القديمة"، مشددا على أنه "من الضروري للغاية إيجاد حل لألزم ة الحالي ة 
 قبل يوم الجمعة".
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ع للمنظمة الدولي ة: وأضاف مالدينوف للصحفيين بعدما قدم إفادة في جلسة مغلقة لمجلس األمن التاب
ل  ت ص  الة الجمع  ة م  رة أخ  رى دون إيج  اد ح  ل لألزم  ة "س  وف تتص  اعد المخ  اطر عل  ى األرض إذا حب 

 الحالية".
 24/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 لمحاولة نزع فتيل أزمة الحرم القدسي "إسرائيل"مبعوث ترامب في  .47

رك   ي دونال   د ترام   ب إل   ى الش   رق االثن   ين مبع   وث ال   رئيس األمي إس   رائيلأ ف ب: وص   ل إل   ى  -الق   دس
أمنية جديدة فرضتها الدولة العبرية عل ى م داخل  إجراءاتاألوسط في محاولة لتخفيف التوترات بشأن 

 الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة وتسببت باندالع أعمال عنف دامية.
بواب   ات  رائيلياإلس   م   ن تركي   ز س   لطات االح   تالل  أي   اموت   أتي زي   ارة جيس   ون غ   رينبالت بع   د ثماني   ة 

 .اإلسرائيلي-الذي يعد في قلب النزاع الفلسطيني األقصىالكترونية عند مداخل المسجد 
ول   دى وص   وله، التق   ى غ   رينبالت رئ   يس وزراء حكوم   ة االح   تالل بني   امين نتاني   اهو وس   فير الوالي   ات 

 وكالة فرانس برس. إسرائيليمسؤول  أفادالمتحدة ديفيد فريدمان، وفق ما 
 25/7/2017هللا،  األيام، رام

 
 .. احترام السيادة وااللتزامات المتبادلةوزير خارجية قطر: مبدآن للحوار مع دول الحصار .48

حدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبدأين قال إن على دول الحصار 
 أن تحترمهما قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها.

ي مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج لقاء اليوم يبث الحقا أن المب دأ األول ه و وأوضح الوزير القطري ف
احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الث اني فه و أن ين تج ع ن الح وار التزام ات تبادلي ة تل زم جمي ع 

 األطراف المعنية باألزمة.
م  ن قب  ل المملك  ة العربي  ة كم  ا عب  ر وزي  ر الخارجي  ة القط  ري ع  ن أس  فه لالتهام  ات الت  ي تك  ال ل  بالده 

 السعودية واإلمارات دون أي دليل.
وفي هذا الس ياق رف ض الش يخ محم د ب ن عب د ال رحمن آل ث اني اته ام أب و ظب ي للدوح ة ب الوقوف وراء 
مقت   ل جن   ود إم   اراتيين ف   ي ال   يمن، وأض   اف أن الرواي   ة اإلماراتي   ة ف   ي ه   ذا اإلط   ار ج   اءت متناقض   ة 

 هناك. اإلماراتيينالجنود ومرتبكة منذ اليوم األول لسقوط 
وقال وزي ر الخارجي ة القط ري إن الم واطن الس عودي عب د العزي ز المق رن ال ذي قت ل أثن اء تنفي ذه عملي ة 

 إرهابية في السعودية لم يمنح الجنسية القطرية يوما ولم يدخل األراضي القطرية.
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ف م   ع ان   دالع األزم   ة وأوض   ح ال   وزير القط   ري أن التنس   يق األمن   ي القط   ري م   ع الس   عودية ال   ذي توق   
 األخيرة أنقذ السعودية من هجمات إرهابية عديدة.

كم  ا رف  ض وزي  ر الخارجي  ة القط  ري اته  ام اإلم  ارات للدوح  ة ب  أن ل  ديها حس  ابا ف  ي المص  رف المرك  زي 
 القطري بقيمة ثالثمئة مليار دوالر لتمويل اإلرهاب.

ش يرا إل ى أن خ الف دول الحص ار ودعا الوزير دول الحصار إل ى الترف ع ع ن مث ل ه ذه االتهام ات، م
 مع قطر يفتقر إلى عقليات ناضجة إلدارته.

 25/7/2017الجزيرة.نت، 
 

 أردوغان: زيارتي للخليج خطوة مهمة إلعادة الثقة بين أطراف األزمة .49
ال   رئيس الترك   ي رج   ب طي   ب أردوغ   ان، اإلثن   ين، أن زيارت   ه لع   دد م   ن ال   دول  : رأىاألناض   ول -أنق   رة

 وة مهمة في إعادة بناء الثقة بين أطراف األزمة.الخليجية بمثابة خط
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان بمطار "أسن بوغا" بالعاص مة التركي ة أنق رة، عق ب عودت ه 

 دول هي السعودية والكويت وقطر. 3من جولته الخليجية التي شملت 
قليمي   ة األخ   رى، وأجرين   ا وق   ال أردوغ   ان "وج   دنا فرص   ة لبح   ث األزم   ة الخليجي   ة، وتقي   يم المس   ائل اإل

 مشاورات بشأن ما يمكننا فعله لحل األزمة". 
وأضاف: "من السهل أن تهدم، لكن من الصعب جدًا إعادة إعمار ما تم هدمه، وزيارتنا إلى ع دد م ن 

 الدول الخليجية تعتبر خطوة هامة في إعادة بناء الثقة بين األطراف". 
اتخذت  ه قط  ر ف  ي اآلون  ة األخي  رة ج  دير بالتق  دير، وعبنرن  ا ع  ن وت  ابع ق  ائاًل: "الموق  ف اإليج  ابي ال  ذي 

 تطلعاتنا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خالل لقاءاتنا بالمملكة". 
وأردف أن طم  وح ب  الده "أن يبق  ى الع  الم اإلس  المي موح  دا"، مؤك  ًدا عل  ى وج  وب ع  دم إتاح  ة الف  رص 

 لنشوب خالفات من هذا النوع بين بلدانه.
ول القاعدة العسكرية التركية ف ي قط ر، أش ار أردوغ ان إل ى أن مباحثات ه ف ي الس عودية والكوي ت ل م وح

 تتطرق إليها، مضيفا: "ناقشنا مسألة القاعدة العسكرية في قطر وهذا أمر طبيعي". 
وذكر أردوغان، أنه "بحث مع العاهل السعودي العالقات الثنائية على الصعيد السياس ي واالقتص ادي 

 عسكري والثقافي".وال
وأكن  د أن "الج  انبين متفق  ان عل  ى الحف  اظ عل  ى ال  زخم ف  ي العالق  ات ب  ين البل  دين"، موض  حًا أن "هن  اك 

 تطلعات كبيرة من الملك سلمان في حل األزمة الخليجية".
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وأشار أردوغان، إلى أنه "عقد اجتماعا موسعا مع ولي العهد السعودي األمير محمد ب ن س لمان عل ى 
 رة".هامش الزيا

وأض   اف "بحثن   ا س   بل تعمي   ق التع   اون الق   ائم ب   ين البل   دين ف   ي المس   ائل اإلقليمي   ة، والبع   د االقتص   ادي 
 للعالقات الثنائية، والخطوات التي يمكن اتخاذها في الصناعات الدفاعية".

وح  ول زيارت  ه للكوي  ت، ق  ال أردوغ  ان، إن "المباحث  ات م  ع أمي  ر الكوي  ت الش  يخ ص  باح األحم  د الج  ابر 
 تناولت المسائل الثنائية واإلقليمية". الصباح

وأض   اف "بحثن   ا ف   رص زي   ادة التع   اون التج   اري واالقتص   ادي ب   ين البل   دين وف   ي مق   دمتها المق   اوالت، 
 واالستثمار، والطاقة، والسياحة".

وأكند الرئيس التركي، دع م ب الده لجه ود الوس اطة الت ي يق وم به ا الش يخ ص باح لح ل األزم ة الخليجي ة، 
 استعداد بالده لتقديم المساهمات في هذا الصدد.معربًا عن 

وفيم  ا يتعل  ق بزيارت  ه لقط  ر، أكن  د أردوغ  ان أن لقائ  ه ب  األمير القط  ري الش  يخ تم  يم ب  ن حم  د "ك  ان مثم  را 
 للغاية".

وأشار إلى أنه أعرب ألمير قطر عن ارتياحه لسير اللجنة االستراتيجية العليا، التي ت م تأسيس ها عل ى 
 مستوى القادة. 

ال أردوغ  ان: "نق  در موق  ف الش  يخ تم  يم المتس  م بض  بط ال  نفس خ  الل األزم  ة، ويج  ب األخ  ذ بع  ين وق  
 وأوضح أن "الجانبين تناوال أيضا المسائل اإلقليمية". االعتبار الحفاظ على الحقوق السيادية لقطر". 

وال  يمن  وأك  د أردوغ  ان، عل  ى "أهمي  ة إيج  اد ح  ل للمش  اكل المس  تمرة ف  ي ك  ل م  ن س  وريا والع  راق وليبي  ا
 وفلسطين، استنادا إلى الشرعية الدولية والحفاظ على وحدة تراب تلك الدول".

 24/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 فرنسا تؤكد دعمها لتسوية األزمة الخليجية .51
أك   دت الناطق   ة الرس   مية باس   م وزارة الخارجي   ة الفرنس   ية الس   يدة أني   يس : خال   د س   عد زغل   ول -ب   اريس 
 ليوم، دعم فرنسا لكافة الجهود الرامية للتوصل سريعًا لتسوية األزمة الخليجية.إسباني ا-روماتي

وصرحت المتحدثة ف ي تص ريح له ا، ب أن بالده ا ت دعم جه ود الوس اطة الت ي يق وم به ا ص احب الس مو 
 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

 25/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 ية تركية قطرية قريباالعطية: مناورات أمريك .51
ق  ال وزي  ر الدول  ة القط  ري لش  ؤون ال  دفاع خال  د ب  ن محم  د العطي  ة إن من  اورات عس  كرية مش  تركة ب  ين 

 القوات القطرية واألميركية والتركية على وشك البدء في قطر.
وأض  اف العطي  ة خ  الل مقابل  ة م  ع قن  اة روس  يا الي  وم أن  ه ال توج  د أي حساس  ية ف  ي وج  ود قاع  دة تركي  ة 

 أميركية في قطر.وأخرى 
وأوضح أن العالقات األميركية القطرية قديمة، وأن البلدين يتعامالن كحلف اء، مض يفا أن واش نطن ل ن 
تجد بديال عن قاعدة "العديد" األميركية في قطر. كم ا أك د أن ص فقات الس الح ب ين الدوح ة وواش نطن 

 وصادق عليها الكونغرس مؤخرا. 2014كانت أبرمت منذ عام 
 25/7/2017نت، الجزيرة.

 

 في ليبيا واليمن "كيانات إرهابية" تسعةالدول األربع تصنف  .52
كيان ات، وم ثلهم أف راد  9الرياض: أعلنت ال دول األرب ع الداعي ة لمكافح ة اإلره اب أم س، ع ن تص نيف 

 إلى قوائم اإلرهاب المحضورة..
الرحم   ة الخيري   ة، وتض   م الكيان   ات، مؤسس   ة ال   بالغ الخيري   ة، وجمعي   ة اإلحس   ان الخيري   ة، ومؤسس   ة 

وجميعه  ا ف  ي ال  يمن، إض  افة إل  ى مجل  س ش  ورى ث  وار بنغ  ازي، ومرك  ز الس  رايا لإلع  الم، ووكال  ة بش  رى 
اإلخبارية، وكتيبة راف هللا السحاتي، وقناة نبأ، ومؤسسة التناص ح لل دعوة والثقاف ة واإلع الم، وجميعه ا 

 في ليبيا.
نين )قط ري الجنس ية(، وش قر جمع ة خم يس كما يضم تصنيف األف راد، خال د س عيد فض ل راش د الب وعي

الشهواني )قطري الجنسية(، وصالح أحمد الغ انم )قط ري الجنس ية(، وحام د حم د حام د العل ي )ك ويتي 
الجنسية(، وعبد هللا محمد علي اليزيدي )يمني الجنسية(، وأحم د عل ي أحم د برع ود )يمن ي الجنس ية(، 

د هللا إب راهيم ب وخزيم )ليب ي الجنس ية(، وأحم د عب د ومحمد بك ر ال دباء )يمن ي الجنس ية(، والس اعدي عب 
 الجليل الحسناوي )ليبي الجنسية(.

  25/7/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 مكتظ بالمصريين لكنه يتطلع لزبائنه األجانب الشيخمنتجع شرم  .53

ليس سهاًل الحصول على غرفة إلقامة قريبة في أي من : أحمد رحيم –شرم الشيخ )جنوب سيناء( 
ادق ومنتجعات شرم الشيخ في جنوب سيناء، فغالبية تلك الفنادق محجوزة بالكامل أليام عدة، فن

والمنتجع المأطل على البحر األحمر ال يهدأ صخب مقاهيه حتى ساعات الصباح، وتكتظ ميادينه 
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ومماشيه المشهورة بالزبائن حتى وقت متأخر من الليل هي زحام شواطئه ومتنزهاته في هذه األيام 
التي ال تعد ضمن مواسم السفر إليه، إذ ترتفع درجات الحرارة إلى حد يتخطى مستوى الحر في 

 العاصمة وغالبية المحافظات الشمالية.
تلك الصورة للمنتجع السياحي األبرز في مصر، ال تشبه سيرته األولى، فزبائنه تبدلوا، وبات 

عد أن كان السياح األجانب، خصوصًا المصريون يمثلون النسبة الغالبة من رواد شرم الشيخ، ب
الروس واإليطاليين، يمثلون الشريحة األكبر من الزبائن. ومنذ نحو عامين خلت شرم الشيخ من 

راكبًا في تشرين األول )أكتوبر( من العام  220سائحيها بعد سقوط طائرة ركاب روسية تقل أكثر من 
مصر، علمًا أنها ظلت على مدى سنوات  . ومنذ ذلك الحين أوقفت روسيا حركة الطيران مع2015

بليون  2.2أكبر مورد للسائحين لدى المنتجعات المصرية، ما كبدها خسائر قدبرتها الحكومة بنحو 
 جنيه شهريًا.

في المئة مقارنة  44بنسب تخطت  2016ووفق البنك المركزي، تراجعت إيرادات السياحة في العام 
بليون دوالر في العام  11ليون دوالر، علمًا أنها كانت حققت ب 3.4لتحقق عائدًا بلو  2015بالعام 
 كانون الثاني )يناير(. 25، قبل أحداث ثورة 2010

من  6القاهرة اليوم وفد أمني روسي لتفقد إجراءات التأمين في مطار القاهرة. ويضم الوفد  إلىويصل 
حظات أبدتها وفود سابقة تفقدت خبراء الطيران واألمن، وتأتي زيارته للتأكد من تلبية القاهرة مال

إجراءات األمن في مطارات عدة. وتستعد البلدان لتوقيع مذكرة ألمن الطيران قبل استئناف حركة 
 السياحة من موسكو إلى المطارات المصرية.

وعلى رغم إجراءات األمن الصارمة لدخول منتجع شرم الشيخ، فإن إقبال المصريين على السفر إلى 
ساعات  8ي يبدو منقطع النظير، فالطريق من القاهرة إلى شرم الشيخ يستغرق نحو المنتجع الراق

منها نحو ساعة تقضيها الحافالت عند نفق الشهيد أحمد حمدي، الذي يربط بين الدلتا وجنوب 
سيناء، للتفتيش والتدقيق في هويات الركاب والتأكد من سبب السفر إلى شرم الشيخ. وفي حال كان 

ال لن يسمح له بعبور النفق وعليه السبب التنزه ، فإن على المسافر إظهار صورة من حجز الفندق، وا 
العودة إلى القاهرة. أما إن كان السفر للعمل، ففي تلك الحالة يجب تقديم تصريح أمني خاص 

 بالعمل في شرم الشيخ.
فإنها تتالشى تمامًا  ومع أن إجراءات التفتيش والتدقيق األمني بالغة الصرامة على المكامن األمنية،

داخل شرم الشيخ، فعلى رغم كثافة الوجود األمني في المنتجع، فإنه يظل غير ملحوظ، وال يضع أي 
د من حركة السياح األجانب أو المصريين. وتنتشر الخدمات السرية في مناطق التنزه  أعباء تبحأ

 الشهيرة في المنتجع.
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في خليج القرش في شرم الشيخ ل   "كونكورد السالم" وقال اإليطالي فالين ماركو المدير في منتجع
في المئة في تلك األيام،  100في الخليج تقترب من  "كونكورد"إن نسبة اإلشغال في فندقي  "الحياة"

في المئة. وأشار إلى أن فنادق شرم الشيخ اضطرت إلى  20لكن نسبة السياح األجانب ال تتخطى 
أجل جذب الزبون المصري، بسبب إيقاف حركة الطيران من  خفض األسعار في الشهور األخيرة من

 أكبر األسواق المروجة لشرم الشيخ، في إشارة إلى روسيا.
وأضاف أن المنتجعات الفاخرة في شرم الشيخ بدأت ترو  لنفسها في األسواق العربية والخليجية، من 

شيخ والترويج لها في تلك خالل استضافة مطربين لبنانيين أو خليجيين إلحياء حفالت في شرم ال
البلدان، وحققت تلك التجربة نجاحًا في نيسان )أبريل( الماضي، بالتزامن مع عطلة شم النسيم، لكن 
تلك التجربة يصعب تكرارها في الصيف، باعتبار أن درجات الحرارة ترتفع إلى معدالت كبيرة في 

من المفترض أن تزدهر السياحة مع انخفاض قيمة العملة المحلية "تلك الشهور. وقال ماركو: 
األجانب، لكن المشكلة  إلىاألجنبية. تكلفة اإلقامة في شرم الشيخ تنافسية إلى درجة كبيرة بالنسبة 

أكبر من ذلك. خفضنا األسعار لوقف نزيف الخسائر الذي مأنيت به االستثمارات في شرم الشيخ 
 ."لى األقل الحفاظ على العمالةالعام الماضي، نستهدف فقط تكاليف التشغيل، حتى نضمن ع
في منطقة الهضبة في  "ألف ليلة وليلة"وقال عمرو خليل وهو صاحب متجر لبيع الهدايا في متنزه 

على رغم هذا الزحام الموجود في المنتجع، فإن خسائرنا ما زالت مستمرة. هذا الزحام "شرم الشيخ: 
حية في األساس قائمة على السائح األجنبي يأعطي صورة كاذبة عن الواقع... شرم الشيخ مدينة سيا

القادر على اإلنفاق، لكن الزبون المصري غالبًا ما يأتي لإلقامة في الفندق وال ينفق خار  حدود تلك 
المصريين، لكنها رخيصة جدًا  إلىسلعنا تعد باهظة بالنسبة "، مضيفًا: "اإلقامة إال في أضيق نطاق

نخفاض قيمة العملة... الزبون المصري لو اختار بعض الهدايا األجانب، خصوصًا مع ا إلىبالنسبة 
دوالرًا(، لكن  30جنيه )نحو  500يتركها فورًا عند إبالغه بأسعارها، فبعض القطع يتخطى سعرها 

 ."السائح األجنبي يعتبرها رخيصة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية
عامًا إنه للمرة األولى يرى هذا  15يخ منذ وقال إبراهيم منسي وهو سائق تاكسي يعمل في شرم الش

كل هذا اإلقبال ال يمكن أن يدر دخاًل للعاملين في "العدد من المصريين في شرم الشيخ، مضيفًا: 
شرم الشيخ. السائح األجنبي ال يعوضه إقبال المصريين... إنفاق المصريين في شرم الشيخ أقل 

 ."بكثير جدًا من إنفاق األجانب

 25/7/2017ندن، الحياة، ل  
 
 



 
 
 
 

 

 36 ص             4355 العدد:             7/25/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

 قراءة أولية في "انتفاضة القدس" .54
 هاني المصري
جاء على لسان مصدر عسكرين إسرائيلين أنن "الشيء الوحيد الذي ال تريده إسرائيل اآلن هو انتفاضة 
فلسطينية ثالثة، وهي موجودة في التقديرات األمنية في األيام األخيرة". أما غادي أيزنكوت، رئيس 

. اآلن نتكلم عن 2015تالل، فقال "نحن أمام تصعيد مختلف كلًيا عن هبة أكتوبر أركان جيش االح
 دافع إضافي لما كان عليه الوضع حينذاك، وهو الدافع الديني".

وبلو االرتباك اإلسرائيلي أشده من خالل عقد اجتماع المجلس الوزارين اإلسرائيلين المصغنر 
ا للخالفات، وألن كل الخيارات سيئة وغير مضمونة. فإذا )الكابينت(، الذي لم يستطع اتخاذ قرار نظرً 

ذا أبقوها  أزالوا البوابات والكاميرات سيجعل الفلسطينيين يثقون بأهمية االنتفاضة لتحقيق أهدافهم، وا 
 يمكن أن تندلع انتفاضة عابرة للحدود والقارات.

راضي الفلسطينية المحتلة، فعاًل، نحن أمام احتمال متزايد الندالع انتفاضة، فما يجري في األ
وتحديًدا في القدس، يبشر بذلك. وهذا االحتمال يكبر إذا لم تتراجع حكومة نتنياهو عن إجراءاتها ما 

تموز، وخصوًصا تركيب البوابات اإللكترونية، ألن االحتفاظ بها وبالكاميرات الذكية،  14بعد 
ق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد والتفتيش من خالل عصا كشف المعادنت ينذر بأن لحظة تطبي

قامة هيكل سليمان المزعوم  األقصى تقترب، وهو سيكون مجرد مرحلة على طريق هدم األقصى وا 
 بداًل منه.

من يشاهد أو يسمع ماذا يفعل اليهود اإلسرائيليون في األيام األخيرة داخل الحرم المستباح لهم بال 
نما مخطط حسيب أو رقيب، يدرك أن الحديث عن التق سيم والهدم ليس ادعاءات فلسطينية، وا 

 إسرائيلي زاحف يهدف للسيادة بدعوى العبادة، وينتظر اللحظة المناسبة للتنفيذ.
إن أركان اندالع االنتفاضة متوفرة في معظمها، فأول وأهم ركن هو العمق الشعبي، وهو متوفر 

حركات والصلوات، األمر الذي دفع قائد بدليل االنخراط الواسع من كل األطياف الفلسطينية في الت
الشرطة اإلسرائيلية، والمدافع األكبر عن تركيب البوابات، إلى القول بأن الشرطة فقدت السيطرة على 
القدس، نظًرا لحجم المصلين والمتظاهرين، ونفى أن يكون الجيش والشاباك الذين عارضوا نصب 

الذي شهدناه يمكن أن يحصل، فهو يدافع عن نفسه البوابات كان لهم تقدير بأن مثل هذا التدهور 
ويلقي المسؤولية عن الجميع مع أنه كان صاحب التقدير بأن الشرطة اإلسرائيلية قادرة على السيطرة 

 على الموقف.
أما الركن الثاني فهو االستمرارية، وهي متوفرة، بدليل أن "االنتفاضة" مستمرة لألسبوع الثاني، وسط 

ات أنها مرشحة لالستمرار أسابيع عدة على األقل إذا لم تتراجع سلطات االحتالل احتماالت وتقدير 
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عن إجراءاتها االستفزازية، ويساعد على االستمرارية أن جميع الفئات واألجيال، والمرأة إلى جانب 
الرجل، والغني إلى جانب الفقير، يشاركون في معركة حماية األقصى بأعداد فاقت كثيًرا أكثر 

 ات تفاؤاًل.التوقع
مزمَّا يمكن أن يساهم في مواصلة "االنتفاضة" أن القضية قضية حياة ووطن ودين، ففضاًل عن  وب
الدافع الديني والوطني لرفض نصب البوابات والكاميرات، هناك دافع حياتي اقتصادي، إذ سيؤدي 

خصوًصا في أيام إلى تقليل عدد المصلين في األقصى والزائرين للبلدة القديمة والقدس عموًما، 
الجمع واألعياد اإلسالمية والمسيحية وطوال شهر رمضان، ما يؤدي إلى إضعاف كبير في الحركة 

 التجارية، ويساعد على استكمال تطبيق تهويد وأسرلة األقصى والقدس.
وحتى تتجسد االستمرارية ال بد من امتداد االنتفاضة من كونها حتى اآلن "انتفاضة القدس" التي 

 ن معها الفلسطينيون وغيرهم، لتغدو انتفاضة الشعب الفلسطيني.يتضام
أما الركن الثالث فهو الهدف والبرنامج، وهما متوفران ولكن بشكل غير كاٍف وليس متبلوًرا بما فيه 
الكفاية. فتحقيق هدف إزالة البوابات ال يكفي الستمرار االنتفاضة مدة طويلة، ألن الوضع السابق 

عدنا إليه فقط لم يكن جيًدا، بل سيًئا، ويتدهور باستمرار. فإسرائيل رغم عجزها عن على تركيبها إذا 
ًما زمانًيا  تحقيق أهدافها إال أنها حققت إنجازات ال يمكن االستهانة بها. فاآلن، بات الحرم عملًيا مقسن

صباًحا وحتى  فيه عادة يومية، وتحديًدا من الساعة السابعة والصالةبعد أن أصبح دخول اليهود إليه 
 الحادية عشرة قبل الظهر.

كما أن عمليات الحفر تحت األقصى وبجواره مستمرة، مع مواصلة جميع أشكال التضييق على 
المقدسيين الصابرين المرابطين، عبر االعتداءات واإلهانات، وفرض الضرائب الباهظة، وهدم 

واالستيالء على األراضي والمنازل،  المنازل، واالعتقاالت، وفرض اإلقامة الجبرية، وسحب الهوية،
 ونشر الجريمة والعنف والمخدرات والدعارة.

إذا أردنا استمرار االنتفاضة فهناك حاجة ماسة لرفع هدف أكبر من إزالة البوابات والكاميرات، يمكن 
ه أن يكون منع دخول اليهود إلى الحرم، والعودة إلى االتفاق )الحفاظ على األمر الواقع( الذي كرس

موشيه دايان باتفاقه مع األوقاف اإلسالمية بعيد وقوع بقية القدس تحت االحتالل خالل حرب 
. كما يجب عدم االنزالق إلى حرب دينية، فاألقصى رمز وطني ومنع تهويده جزء ال يتجزأ من 1967

 المعركة لتحريره والقدس وفلسطين عامة من االحتالل واالستعمار االستيطاني العنصري.
الركن الرابع والحاسم من أركان االنتفاضة فهو القيادة، وهذا الركن ضعيف، فقد كان هناك فراغ أما 

كبير لدور القيادة والقوى حاول أن يمأله رجال الدين وغيرهم من النشطاء والفعاليات الوطنية 
الصراع دينًيا،  المحلية، ولكنهم لن يستطيعوا وحدهم سد الفراغ واالستمرار في تبوء القيادة ألنها تجعل
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مع أنه وطني له بعد ديني أساسي، ما يفرض ضرورة إيجاد مرجعية سياسية وميدانية )قيادة وطنية 
موحدة( تقود االنتفاضة، ويكون سقفها أعلى من إزالة البوابات اإللكترونية. قيادة ال ترتهن للقيادة 

أرادت، ألنها أصبحت أسيرة األوضاع الرسمية التي ال تريد االنتفاضة وال تقدر على قيادتها حتى لو 
والمصالح والرهانات والبنية التي أوجدتها منذ أوسلو وحتى اآلن، وااللتزامات المترتبة عليه التي 

 تجعل السلطة مقيدة ورهينة وأقرب ما تكون إلى وكيل أمني لالحتالل.
عوام األخيرة، ويعود ولعل هذا ما يفسر لماذا أصبحت القدس هي مركز الهبات واالنتفاضات في األ

 ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن القدس غير خاضعة لسيطرة السلطة.
إن أي انتفاضة بال قيادة واعية ومخلصة ترفع برنامًجا وطنًيا واضًحا، وال تستند إلى جبهة وطنية 
واسعة، وال تتوفر لديها اإلمكانيات الألزمة، ستكون ردة فعل وصفحة مجد جديدة في التاريخ 

فلسطيني، ويمكن أن تؤدي كما علمتنا بعض الخبرات السابقة إلى الفوضى التي ستأكل األخضر ال
 واليابس، ومن ضمنها إنجازاتها نفسها.

ما سبق يدعو إلى القول بصراحة وشجاعة إن الوضع الفلسطيني بسبب الضعف واالنقسام والشرذمة 
ية، غير مستعد النتفاضة ثالثة شاملة والتوهان وتغليب الصراع على السلطة ونمو المصالح الفرد

قادرة على االنتصار، ما يرجح، وبما يتطلب، أن تأخذ شكل موجة انتفاضية، أكبر من هبة شعبية 
 وأقل من انتفاضة شاملة.

وفي هذا السياق، ال يمكن إسقاط من الحساب أن القيادة الفلسطينية والقوى النافذة ال تؤمن 
جهاضها، بذريعة باالنتفاضة الشعبية وتتجنبها ، وتسعى دائًما إذا اندلعت رغًما عنها الحتوائها وا 

مصير االنتفاضات السابقة، وتحديًدا انتفاضة األقصى، التي أسميها االنتفاضة المغدورة، فهي 
توصف بأنها دمرتنا رغم أنها حققت إنجازات ال تنكر، أهمها اعتراف العالم وجزء من إسرائيل بأهمية 

لة فلسطينية، ومساهمتها في إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية في قطاع غزة، غير وضرورة قيام دو 
أنها فشلت ألنها كانت ضحية من ضحايا التنافس الداخلي، واألوهام بإمكانية تحسين شروط 

 التفاوض في ظل اتفاق أوسلو من دون الجرأة على العمل على تجاوزه.
نتفاضة الثالثة تأخذ في العقد األخير شكل الهبات إن هذه العوامل وغيرها هي التي جعلت اال

والموجات االنتفاضية، التي جاءت متتابعة وراء بعضها قصيرة األمد، وحملت شعارات وأسماء 
مختلفة، وحققت إنجازات متراكمة في أتون معارك الدفاع عن األرض في وجه ابتالعها وتهويدها 

صى، إلى أن جاءت انتفاضة السكاكين والدهس، واستيطانها، والحفاظ على عروبة القدس واألق
ضرابات األسرى أبطال الحرية، ونضاالتهم الفردية والجماعية.  وا 
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ولعل من األفضل أن تأخذ النضاالت القادمة شكل الموجات االنتفاضية التي تأخذ بعين االعتبار 
حتالل، بحيث تندلع بأن المعركة طويلة، ويجب أن تسير الحياة جنًبا إلى جنب مع الصراع ضد اال

موجة انتفاضية بعد األخرى، ويكون لكل واحدة هدف، وتراكم اإلنجازات، وتتبلور فيها شيًئا فشيًئا 
القيادة القادرة على قيادة انتفاضة شاملة بعيدة كلًيا عن األوهام السابقة والرهانات الخاسرة، وحينها 

نجاز العودة والحرينة  سيكون هدفها ليس تحسين شروط الحياة تحت االحتالل، بل إنهاءه، وا 
 واالستقالل والمساواة.

ياسات والد راسات   25/7/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 
 

 إسرائيل كمالكم من دون خصوم .55
 صالح سالم

إلى ما يمكن تسميته ب   "اليهوديالدين "طيلة تاريخه الممتد ألكثر من ثالثة آالف عام، لم يتحول 
رغم تكوين مملكتين سياسيتين بداية األلف األول قبل الميالد، وممارسة نوع من  "ضارة اليهوديةالح"

 ينتهيقبل الميالد، قبل أن  الثانيالحكم الذاتى فى عصر المكابيين )القوميين اليهود( فى القرن 
م، وبداية 70على يدى القائد الرومانى تيتوس عام  الثانيوجودهم السياسى المستقل بتحطم هيكلهم 

حقبة شتات طويل استمرت نحو األلفى عام، من دون دولة مستقلة، حتى تمكنت الحركة الصهيونية 
 من تأسيس إسرائيل قبل سبعة عقود فقط. 

قامت إسرائيل وخاضت حروبها األولى ضدنا من أرضية صهيونية علمانية، انتصرت دوما علينا، 
م( أو 1973تراجعا إسرائيليا سواء عسكريا )أكتوبر اللهم سوى فى لحظات استثنائية نادرة شهدت 

م. وهكذا أخذت الصهيونية العلمانية 2006، 2000أمام حزب هللا  استراتيجيا( أو 1978دبلوماسيا )
تغرق فى نزعات ميتافيزيقية ومشاعر نرجسية دفعت بها نحو صهيونية دينية، أكثر عنفا وشراسة 

واالستعالء القديمة، لتجعل منها مانيفستو للتطهير العرقي، وتطرفا، تستعيد عقد الخيرية والتفوق 
والعدوانية الشاملة، مسلحة بكل ممكنات الحداثة التقنية، لتبقى إسرائيل بعد سبعين عاما من نشأتها، 

م( دولة استيطانية عنصرية، تحتل فى القرن 1967وخمسين عاما من عدوانها الواسع علينا )يونيو 
ميالد المسيح أراضى اآلخرين بعهد توراتى يسبق هذا الميالد بأكثر من ألف  الحادى والعشرين بعد

يكاد يمثل إعالن وفاة نهائيا  "قومية الدولة"عام، بل إنها ال تزال تطمح إلى قضم أراض أخرى بقانون 
ألحالم / أوهام السالم، حتى تكاد القاعدة القديمة تتأكد: وهو أنه كلما عاش اليهودى كفرد، كان 

افة للحضارة، وكلما نحى إلى إعادة تشكيل وجوده السياسى الجمعى كان رمزا للعدوانية، التى ال إض
تعدو إسرائيل أن تكون تجسيدا كامال لها، إذ تتبدى كمولود تاريخى لقيط، أنانى وسادي، تدفعه 
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مصورة للغير أنانيته إلى القمع، وتزيد ساديته من توقه النهم إلى مشاهدة روايته التاريخية معادة و 
أمام عينيه فى دراما إنسانية أكثر مأساوية، يزيد من تعقيدها ويعيد إنتاجها باستمرار هاجس األمن 
وعقدة الخوف الذاتى التى غالبًا ما تصاحب كل كائن لقيط ال يجد لنفسه صكوك نسب إلى الزمن 

نسب الوحيد إلى صيرورة حيث تصبح القوة، مع المبالغة فى إظهارها، هى الوثيقة الرئيسية، وصك ال
الزمن، األمر الذى يحيل هذا الكائن اللقيط إلى مالكم فى حلبة واسعة يالكم من فوقها الجميع، حتى 
فى أوقات الراحة وبعد نهاية كل جولة، بل كذلك بعد نهاية المباراة نفسها خوفًا من الهزيمة / العدم، 

يثق، وال يمكن أن يثق، فى خصمه وال فى  ولو بدى انتصاره واضحا فى كل جولة سابقة، ألنه ال
 الحكم/ التاريخ، وال حتى فى قواعد اللعب التى تجعله محدودا بزمن البد أن ينقضي. 

تلك هى إسرائيل، التى اعتدناها منذ عقود، ال جديد لديها عندما تقتل مدنيين عزل يدافعون عن حقهم 
ا هو ما يحدث عندنا، فقد كان معتادا أن فى إقامة شعائرهم فى مسجدهم المقدس، لكن الجديد حق

يفور الجمهور العربى إلى شوارع العواصم الكبري، وأحيانا الصغري، منددا ومهددا، حارقا األعالم 
الكاره للمسلمين، أو أوروبا  "الصليبي"اإلسرائيلية ومعها األمريكية، موجها سبابه إلى الغرب 

م، 2000 يزال المرء يتذكر واقعة اغتيال محمد الدرة عام الباغية على حقوق العرب. وال "االستعمارية"
وكيف تحول الطفل الصغير إلى أيقونة فى إدانة الممارسات اإلسرائيلية المتدنية، وعنف سالحها 
الغاشم، فدارت صورته أربعة أنحاء العالم، وبثتها وجميع وكاالت األنباء األجنبية بعد العربية، وكيف 

 ت ضمير اآلخرين.أبكت الكثيرين، وأوجع
فى مثل هذه المناسبات أو ما يشبهها، كانت تعقد مؤتمرات عربية وزارية، وأحيانا رئاسية، أو 
دانتها للصمت الدولي، والتواطؤ األمريكي،  مؤتمرات إسالمية، طالما أعلنت تنديدها بالمحتل، وا 

دانة عدوانيته وتجاوبها مع أحالم شعوبها العربية والمسلمة فى رفض االحتالل اإلسرائي لي، وا 
الغاشمة، رغم أن التنديد لم يكن كافيا لتراجع إسرائيل عن سياساتها العدوانية، وال الشجب كان رادعا 
لها عن حماقاتها، وهو ما كان يثير سخرية تلك الشعوب آنذاك. غير أن وقتا مضي، ليس طويال، 

أو اإلسالمية، فخسرنا اإلدانة والشجب  اختفت بعده تلك المؤتمرات جميعا، وانتفت فيه القمم العربية
العنيفين، واستبدلنا بهما استجداء يصدره وزير خارجية هنا أو متحدث باسمه هناك، يدعو العدو إلى 
عدم التصعيد. والمفارقة الكبري، بعد وقت آخر، هى أن الشعوب نفسها لم تعد مكترثة بالشجب وال 

جماهير مشغولة بأحوالها، بقوت يومها، بعد أن انهمك باإلدانة وال حتى باالستجداء، لقد صارت ال
الحكام والحكومات بتعميم استبدادهم، وتأبيد حكمهم، بحروب أخذوا يخوضونها هنا أو هناك ليست 
أبدا فى مكانها، ولمواجهة أعداء وهميين ليسوا أبدا أعداءها، وهو ما أدركته إسرائيل، فتيقنت أن هذا 

د أن صارت صديقة للجميع، موضع سرهم، الذى يعقدون معه صفقاتهم، زمانها، وقد آن أوانها، بع
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يلتقون كبار مسئوليها ليال وينفون ذلك ظهرا، يطلبون ودها بدال من ود شعوبهم، ويخطبون قرارها 
بدال من إرادة مواطنيهم، فما الذى يمنعها من أن تعربد فى كل أرض، وأن ترفع كل سيف، وأن تقتل 

ل عمران وأن تدوس على كل مقدس بأرجلها الغليظة؟.. هل تمنعها قيمها كل بشر، وأن تهدم ك
السياسية، وادعاءاتها الديمقراطية، كيف وهى دولة االحتالل االستيطانى الباقية وحدها فى عالمنا، 
المؤسسة بقوة أساطير توراتية، تدعى ملكية األرض بعهد اختيار إلهي، يمثل أقصى درجات 

اإللهية؟.. أم يمنعها نظام عالمي، يرعى قانونًا دوليًا، لم يتمكن يوما من فرض العنصرية تحت الراية 
قرار واحد عليها فى وجود فيتو أمريكى صلب، معد دائما لالستخدام كصاروخ أرض جو مثبت على 
قاعدة ثابتة، خصوصا وقد صار الفيتو فى أيد قوية طائشة، مؤيدة للحليف أكثر، بينما شغفها 

دل والقيم اإلنسانية المرعية أقل؟.. أم تمنعها قوة أعدائها، الكثيرين ولكن كغثاء السيل، بالقانون والع
الذين أمعنوا فى الكذب على أنفسهم، فلم يعد اآلخرون يصدقونهم، أو يعيرون اهتماما إلداناتهم أو 

 حتى توسالتهم؟.
 25/7/2017، األهرام، القاهرة

 
 بدون استسالم! إسرائيل في ورطة: التنازل عن البوابات .56

 يوسي ميلمان
في الوقت الذي بحث فيه "الكابنت" في كيفية انهاء أزمة البوابات اإللكترونية في االقصى، بعد يوم 
هدوء نسبي في شرقي القدس وفي الضفة، يتعاظم القلق في جهاز األمن من أن يصب الغضب 

 العربي واالسالمي ضد إسرائيل خار  حدود الدولة.
حاوالت القيام بعمليات ضد اهداف إسرائيلية ويهودية في ارجاء العالم، وال سيما في الخوف هو من م

الكنس في اسطنبول،  أحددول عربية كمصر واالردن واسالمية كتركيا. في تركيا جرت مظاهرة قرب 
تطورت الى حادثة تضررت فيها البوابة بضرر طفيف، بعد أن رشقت بالحجارة. وبخالف الماضي، 

اهرة هذه المرة على تصريح من الشرطة، االمر يبعث رسالة إلسرائيل تعبر عن حصلت المظ
 االستياء من االحداث في الحرم.

الطواقم الدبلوماسية في القاهرة وفي االردن ضيقة للغاية. وعدد السياح ورجال االعمال اإلسرائيليون 
 ة في القاهرة قبل بضعة اشهر.في هاتين الدولتين قليل جدا. فقد أخلت إسرائيل عمليا طاقم السفار 

ان قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بناء على توصية الشرطة ووزير األمن الداخلي جلعاد 
يورط  –القرار الذي نال مصادقة "الكابنت" ايضا  –اردان، نصب بوابات الكترونية في مداخل الحرم 

ن كاستسالم من إسرائيل. وبالتالي تبحث إسرائيل البوابات اإللكترونية سيفسر اآل إزالةإسرائيل. فبيان 
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اآلن عن سلم يمكنها بوساطته النزول عن الشجرة التي تسلقت عليها، فتلغي قرار البوابات 
 اإللكترونية، وذلك في ظل حفظ كرامتها وال يفسر كاستسالم معيب.

رات ذكية في كتركيب كامي –هكذا يغلفون المداوالت في المسألة بصيو عن بحث عن "بدائل" 
البوابات على المداخل وازالة البوابات اإللكترونية عنها. في اطار المساعي لتخفيف التوتر تجري 

 اتصاالت هادئة بين إسرائيل واالردن، الذي له مكانة خاصة في الحرم. 
عمان مستعدة للمساعدة، ولكنها تخشى ايضا موجة الغضب، وال سيما من جانب مواطنيها 

ونشطاء االرهاب من "داعش" و"القاعدة"، الذين حاولوا في الماضي ضرب السفارة  الفلسطينيين،
 اإلسرائيلية وذلك اذا ما فسر نهجها كمساعدة إلسرائيل.

كما ان قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق األمني مع إسرائيل ووقف التفتيشات واالعتقاالت 
ه أن يمس بمساعي إسرائيل وقف موجة "اإلرهاب"، للمشبوهين الذين تطلب إسرائيل اعتقالهم من شأن

العنف، والتحريض التي تحوم في الهواء. في السطر األخير، تحاول إسرائيل إيجاد سبيل لتربيع 
الدائرة: كيفية المساومة، التنازل، بل والتراجع عن القرار موضع الخالف دون المس بمكانتها في 

 لجمهور ناخبي اليمين.في الداخل، في أوساط ا وباألساسالخار  
 "معاريف"

 25/7/2017األيام، رام هللا، 
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