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*** 
 
خالل أحداث  مجموعات لحماس كانت تخطط لتنفيذ عمليات تحبطموقع "واال" العبري: السلطة أ .1

 القدس
من  مع للطا  احاحتالل أفاد موقع "والال" أن السلطة الفلسطينية تتطلع إعادة التنسيق األ: محمد وتد

اإللررراليل ب احررال أعرراد احاحررتالل فررتا  ميررع أاررواب المسرر د األقصرردب علررد أن   ررون إعررادة التنسرريق 
 اش ل تدري  ب وذلك نقال عن مصدر أمن  فلسطين .

ونقرررل الموقرررع اإللرررراليل  عرررن مصررردر أمنررر  فلسرررطين  رفيرررع المسرررتو ب أن أ هررر ة األمرررن الفلسرررطينية 
 م إلرراليل ارفرع  ميرع القيرود عرن المسر د األقصرد وفرتا  ميرع األارواب و ل را  لتفحص إذا مرا لرتلت
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ترررام لةافرررة اإل ررررا ا  األمنيرررةب و رررلا مرررا لررريدفع السرررلطة الفلسرررطينية إلرررد إعرررادة التنسررريق األمنررر  مرررع 
 احاحتالل اعد ألبوع علد اإلعالن عن ت ميدهب احسب المصدر.

مرالل "والال"ب إنه وطالما فتا المس د األقصد أمرام وقال المصدر األمن  الفلسطين  ف  حديثه إلد 
 المصلين وأزيلت العوالق فقد زالت ألباب ت ميد التنسيق وليتم التئناف اللقا ا  األمنية.

وبحسب الموقعب فقد أثنرد المسرلول األمنر  الفلسرطين  علرد ال طروا  التر  قامرت اهرا إلرراليل ا زالرة 
يرك البواارا  اإللةترونيرة والةراميرا  عرن أارواب المسر د األقصردب القيود ورفع اإل را ا  األمنيرة وتفة

كمررا وأدرراد اتعامررل  رري  احاحررتالل و هرراز األمررن العررام "الشررااات" مررع األزمررة و داراتهررا حتررد الو ررول 
 إلد حلب وأعرب عن أمله اأن ال انبين اصدد فتا  فحة  ديدة ف  العالقا  والتنسيق.

منرر ب إحا أن الموقررع أفرراد نقررال عررن مصررادر أمنيررة فلسررطينيةب اررأن وعلررد الرررنم مررن ت ميررد التنسرريق األ
أ ه ة األمن التااعة للسلطة الفلسطينية وا رلت وخرالل أحردال القردأل واألقصرد مالحقرة نشرطا  مرن 

 حركة حماأل واعتقال العديد من كوادر الحركة اال امعا  الفلسطينية ف  الضفة ال ربية.
عتقررل نشررطا  حركررة حمرراألب حيررم اعتقررل األمررن الوقررال  نشررطا  وذكررر الموقررع أن األمررن الفلسررطين  ا 

مرررن حمررراأل ال ليرررل ورام هللا وقلقيليرررة وطرررولةرم عملررروا علرررد تصرررعيد األو ررراع األمنيرررة االضرررفة عبرررر 
 الت طيط لتنفيل العمليا .

 29/7/2017، 48عرب 
 
 ينسطينيتخا  موف  حامم ضد الممارسات اسإسرائيلية ضد الفلال المجتمع الدولي يدعو  منصور .2

 رررا المنرردوب الرردالم لدولررة فلسررطين لررد  األمررم المتحرردة ريرراع منصررورب خررالل ا تمرراع  ت:نيويررور 
حركة عدم احانحياز علد مستو  السفرا  ف  نيويورت اليوم السبتب أن  مود أانا  دعبنا ف  القدأل 

تمروز  14 ها منل أ بر احاحتالل احالراليل  علد الترا ع عن كافة احا را ا  نير القانونية الت  فر 
 ال اري. 

مرن  هررة ثانيررة اعرم منصررور اررثالل رلررالل متطااقرة لةررل مررن رلرري  م لر  األمررن  الصررين  ورلرري  
ال معية العامةب واألمين العرام لممرم المتحردةب اشرأن تصراعد التروتر فر  األرع الفلسرطينية المحتلرةب 

يرر القانونيرة  رد الشرعب الفلسرطين  اما فيهرا القردأل الشررقية اسربب الممارلرا  احالرراليلية القمعيرة ن
 ف  ظل احاحتالل الب يض.

وطالرررب منصرررورب اوقرررس  ميرررع احالرررتف ازا  والتحريضرررا  المتعلقرررة االمسررر د األقصرررد فررروراب داعيرررا 
 .الم تمع الدول  إلد إ بار السلطة القالمة ااحاحتالل علد احترام الو ع الرا ن ف  الحرم الشريف
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ب الم تمرررع الررردول  إلرررد ات ررراذ موقرررس حرررازم ومبررردل   رررد  ميرررع وفررر  ال ترررامب دعرررا السرررفير منصرررور
 الممارلا  اإللراليلية نير القانونية  د الشعب الفلسطين  وأر ه ومقدلاته.
 29/7/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 القمعية تهدف إلى كسر صمود أبناء شعبنا "إسرائيل"عشراوي: ممارسات  .3

يل ة لمنظمة التحرير الفلسطينيةب رليسة دالرة الثقافة واإلعالمب حنان أدانت عضو الل نة التنف :رام هللا
عشررراويب اقتحررام قرروا  احاحررتالل اإللررراليل ب اليرروم السرربتب م تررب مقررر دررركة "اررال ميررد ا" الواقررع فرر  
اررررل فلسرررطين الت ررراري امدينرررة البيررررةب وتحطررريم اعرررض محتوياتررره والعبرررم امقتنياترررهب ولررررقة معررردا  

 رديفية منه.وحواليب ومواد أ
وقالت عشراويب ف  ايان  حف ب إن احاعتردا  علرد السريادة الفلسرطينية والمللسرا  اإلعالميرةب  رو 
امثاارررة تعرررد لرررافر علرررد الحقرررون األلالرررية لننسررران الفلسرررطين  وانتهرررات لمعررررف والقررروانين الدوليرررة 

 واإلنسانية الت  كفلت حرية الرأي والتعبير.
راليلية القمعية والت دام القوة المفرطة والتصعيد المدروأل اللي طال وأدار  الد أن الممارلا  اإلل

الشرررعب الفلسرررطين  ومقدلررراته ومرررواردهب  رررو محاولرررة مفضررروحة لةسرررر  رررمود أانرررا  درررعبنا و لررر ا  
 الصو  الفلسطين  و دعال المنطقة اأكملها.

 29/7/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 فحوصات روتينية هإجراءفلسطينية تنفي الخبر وتؤكد تدهور صحة عباس ومصادر  تّدعي هآرتس .4
ادعرررت مصرررادر فررر  لرررلطا  احاحرررتالل أن ترررد ورا طررررأ علرررد  رررحة الررررلي  محمرررود : ارررالل  رررا ر

عبررراألب وأن  هررراز األمرررن اإللرررراليل  "يترررااع اقلرررق" حالرررة عبررراأل الصرررحيةب حسررربما ذكرررر   رررحيفة 
 " آرت " اليومب األحد.

"وفا" أفاد  أن عباأل نادر المستشفد احالتشاري فر  رام هللاب ظهرر وكانت وكالة األنبا  الفلسطينية 
 أم ب اعد إ را  "فحو ا  طبية روتينية".

وقررال وزيررر الصررحة الفلسررطين ب  ررواد عرروادب إن "الرررلي  نررادر المستشررفد لررالما معررافدب اعررد إ رررا  
ازةب وأدرار  فحو ا  طبية   ريها عادة اش ل دوري كل لتة أدهرب وكانرت نترالا الفحو را  ممتر

 إلد أن  حة الرلي  ممتازة".
مرررررن  انبهررررراب قالرررررت الصرررررحيفة اإللرررررراليلية إن أحررررردال القررررردأل والحررررررم القدلررررر ب خرررررالل األلررررربوعين 
الما يينب فر ت علد عباأل  دول أعمال م دحم من أ ل متااعة  له األحدالب درمل ا تماعرا  
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  ررا  اتصراحا  م ثفرة مرع زعمرا  عررب م ثفة مع مستشاريه وقيادة حركة فتا والسلطة الفلسطينيةب و 
 ودالوماليين نربيين.

وبحسرب الصرحيفةب فر ن المحيطرين اعبراأل "لرديهم مصررلحة فر  الت فيرس مرن خطرورة المصراعب الترر  
 عران  منهررا"ب وأن احانطبرراع لرد  "مصررادر إلررراليلية وفلسرطينية"ب لررم تررلكر الصرحيفة  ويتهرراب  ررو أنرره 

  ف  األدهر األخيرة" وأن "من دأن التمرار التد ور أن "طرأ تد ور معين علد و ع عباأل الصح
 سررعع ت ييرررا  فرر  الح ررم فرر  السررلطة". كمررا أدرار  الصررحيفة إلررد أن عبرراأل قلررق مررن توثيررق العالقررة 
اررين حركررة حمرراأل والقيررادي المفصررول مررن فررتاب محمررد دحررالنب ارعا ررة مصررريةب وأن ينسررقوا خطرروا  

 أخر   ده.
 30/7/2017، 48عرب 

 
 يطالب بتجميد عضوية االحتالل في محافل حرية الرأي اسإعالمي الحكومي بغزةالمكتب  .5

طالررب رلرري  الم تررب اإلعالمرر  الح رروم  ا رر ة لررالمة معررروف األ سررام اإلعالميررة والحقوقيررة : نرر ة
ا  المعنيررة احريررة الرررأي والتعبيررر ات ميررد عضرروية احاحررتالل منهررا أو دررطب العضرروية االةليررة  وذلررك رد 

 احاحتالل علد الم اتب الصحفية االضفة المحتلة.علد اعتدا  
وقرررال معرررروف فررر  تصرررريحا   رررحفية: "إن احاحرررتالل لرررم   رررن ليتمررراد  فررر   رررله احاعتررردا ا   رررد 
المللسا  اإلعالمية لوحا أنه ير   مًتا وت اذحًا وا ًحا مرن قبرل كافرة المللسرا  التر   فتررع اهرا 

 أن تدافع عن المللسا  اإلعالمية".
المللسررا  الممثلررة اررر"احاتحاد الرردول  للصررحفيين ومقرررر حريررة الرررأي والتعبيررر فرر  األمررم وطالررب  ررله 

المتحردة وكافرة المللسررا  اإلقليميرة وم لرر  وزرا  اإلعرالم العرررب واتحراد الصررحفيين العررب" ات ميررد 
 عضوية احاحتالل ف  المحافل كافة الت   فترع اها أن تدافع عن حرية الرأي والتعبير.

 29/7/2017، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 
 اقتحام الجيش اسإسرائيلي لمقّرات إعالمية في مدينة رام هللاتدين  اسإعالمومارة  .6

أدانت  ها  رلمية اقتحام ال ي  اإللراليل  لمقرعا  إعالمية ف  مدينة رام هللاب اليوم السبتب والرلي 
 .رأ  أنه  أت  ف  إطار ليالة ممنه ة إلل ا  الصو  الفلسطين 

ورأ  وزارة اإلعرررالم الفلسرررطينية أن  رررله الممارلرررا  تعبعرررر عرررن "قر رررنة وامترررداد للحملرررة اإللرررراليلية 
 المسعورة  د المللسا  الصحفية"ب وفق تعبير ا.
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وقالررت الرروزارة فرر  ايرران لهرراب " ررلا احاقتحررام ييثبررت لررع  إلررراليل لح ررب الصررورةب وقطررع الطريررق علررد 
إلعالمرر  والرروطن  واألخالقرر  فرر  نقررل رلررالة الحريررة المنشررودةب حررراأل الحقيقررة أمررام موا ررلة دور ررم ا

 خا ة ف  ظل اإلر اب المتوا ل احق المس د األقصد".
 29/7/2017قدس برس، 

 
 انتهاء عملية االقتراع لالنتخابات المحلية التكميليةتعلن عن  المركزيةلجنة االنتخابات  .7

 يةب أم ب انتها  عملية احاقترراع لالنت اارا  المحليرة "األ ام": أعلنت ل نة احانت ااا  المرك -رام هللا 
 .2017التةميلية 

ما  وأدار  الل نة إلد أن مراك  احاقتراع أنلقت أاوااهاب ف  تمام الساعة السااعة من مسا  أم ب ولي
 فقط للناخبين المتوا دين داخل المراك  االتصويت اعد الموعد المحدد.

مقترعًا من  27,255 يئة محلية  ر  فيها احانت ااا ب الغب  14  وقالت: إن عدد المقترعين الةل  ف
 مررن أ ررحاب حررق احاقتررراع. %63.6ناخبررًا وناخبررةب احيررم الررغ متولررط نسرربة احاقتررراع  42,844أ ررل 

وأدررار البيرران إلررد أن طررواقم الل نررة ارردأ  اعمليررة الفرررز مبادرررة فرر  مراكرر  احاقتررراع نفسررهاب ومررن ثررم 
فر  مبنرد الهيئرة المحليرةب احيرم يرتم فر  نها رة  رله العمليرة نشرر عردد  لي ري ت ميع محا ر الفرز

 األ وا  الت  حصلت عليها القوالم المردحة ف  الهيئة المحلية.
وقالررررت الل نررررة: إن عمليررررة احاقتررررراع لررررار  اهرررردو  وانتظررررام دون أي مشرررراكل تررررلكرب ولررررم تسرررر ل أي 

 خروقا  من دأنها أن تلثر علد نتي ة احانت ااا .
 29/7/2017، رام هللا، األيام

 
 االحتالل العسكرية لن تحمي جنوده من المقاومة مواقع"القسام":  .8

ر لمشرررا د مرررن : نررر ة نشرررر  "كتالرررب القسرررام"ب الرررلراع العسررر ري لحركرررة حمررراألب ال معرررةب فيرررديو مصررروع
عمليررة "ناحررال عرروز" الفداليررة الترر  نفررل  خررالل الحرررب األخيرررة علررد قطرراع نرر ةب وألررفر  عررن مقتررل 

 ن  نود احاحتالل اإللراليل .عدد م
وفر  حرديم لرر "قردأل ارررأل"ب أو را "أارو حمر ة" أحرد قررادة "كتالرب القسرام"ب أن المشرا د التر  عر ررت 

ما انشره "أللباب أمنية".  من عملية "ناحال عوز"    خال ة ما لي
ع وقررال "إن قيررادة كتالررب القسررام حر ررت علررد نشررر  ررله المشررا د فررور احانتهررا  العمليررة وعررودة  ميرر

منفررليها إلررد مرررواقعهم اسررالم وذلررك لرفرررع الررروا المعنويررة لرررد  لرر ان القطرراع الرررلين كررانوا يتعر رررون 
 لم ازر كبيرة حا ليما ح  الش اعية واللي علد مشارف  لا الموقع ودمر االةامل".
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وأ ررراف "كانررررت عمليررررة ناحررررال عررروز تحمررررل عرررردة رلررررالل للعررردو الصررررهيون   أ مهررررا أن ترررردمير حرررر  
لرره اعررد الم رر رة الترر  ارتةبهررا فيرره لررن  حمرر   نررودت ومواقعررك العسرر ريةب وأن  ررله الشرر اعية واحتال

 العملية والت   ا   اعد ألبوع من  له الم  رة انطلقت من ح  الش اعية واحاحتالل ف  داخله".
وأدار إلد أحد مشا د الشريط المصوعرب وظهر فيه  ندي إلراليل  مسلعا  صرخ اصو  عاٍل داخرل 

رررنب مشررريرا إلرررد أن "القسرررام" تبعرررم ل نرررود احا رررتالل ارلرررالة مفاد رررا أن " رررله موقعررره العسررر ر  ي المحصع
وكشس "أاو حم ة" أن الت طيط لهرله العمليرة لرم   رون ميردانيا وليرد الحررب و نمرا  المواقع لن تحمي م".

خطرط لهررا قبررل فترررة طويلرة  رر  وللسررلة عمليررا  ترم تنفيررل  رر   منهررا خرالل الحررربب وحالررت الظررروف 
 انية دون تنفيل اقيتهاب رافضا الةشس عن م يد من التفا يل عن  له العملية.الميد

 29/7/2017، قدس برس
 

 غزة قرار سياسيبها ئالضفة وإلغابباستكمال االنتخابات المحلية  العلياقرار المحكمة حماس:  .9
  مررراأل قررررار المح مرررة الفلسرررطينية العليرررا القا ررر  االرررتةمال إ ررررا احاعتبرررر  حركرررة : خرررام لرررما

 ها ف  قطاع ن ة اأنه "قرار ليال ".لاحانت ااا  المحليةب وعقد ا ف  الضفة ال ربية المحتلةب و ل ا
وقررال القيررادي فرر  الحركررة عرراطس عرردوان إن  ررلا القرررار  ررو ليالرر  اامتيرراز أعطررد اعررًدا قانونيررًا كرر  

احانت ااا  المرك ية  ضيس علد احانقسام السيال  انقساًما قانونيًا كللك وأ اف "اعد أن أتمت ل نة 
الفلسرررطينية عملهرررا وباترررت احانت اارررا  قررراب قولرررين أو أدنرررد مرررن إ رالهرررا قررررر  السرررلطة فررر  رام هللا 

 الل و  إلد القضا  إلفشال احانت ااا  اعد تأكد ا من عدم ن اا قوالم حركة فتا".
 29/7/2017وكالة سما اسإخبارية، 

 
 غزة سيتم إجراؤها حيثما أمكنب المحلية إجراء االنتخابات تعذرإ ا : فايز أبو عيطة .11

المح مررة الفلسررطينية العليررا إ رررا ا  احانت ااررا  المحليررةب وعقررد ا فرر  الضررفة : الررتةملت خررام لررما
 . ال ربية المحتلةب و ل ا  ا ف  قطاع ن ة

فاي  أاو عيطة نالب الم ل  الثوري لحركرة فرتاب فقرط اتصرريا مقتضرب د اكتفوعن  لا المو وعب 
لما" قال فيه " إذا تعلر إ را  احانت ااا  ف  ن ة لريتم إ راه را حيثمرا أم رن... احانت اارا   لوكالة "

المحليررة  رر  الررتحقان فلسررطين  حااررد منررهب ولرريتم إ راه ررا فرر  موعررد ا المحرردد الررلي أقرترره ح ومررة 
 التوافق الفلسطينية".

 29/7/2017وكالة سما اسإخبارية، 
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 ضرورة وطنية تمهد الطريق سإنهاء االنقسام الضفة وغزةية في إجراء انتخابات البلد": الشعبية" .11
أكد عضو الم تب السيال  لل بهرة الشرعبية  ميرل م  ررب أن إ ررا  انت اارا  الم رال  : خام لما
    رورة وطنية وحا ة ا تماعيرة لرتمهد الطريرق إلنهرا  احانقسرام وتحقيرق  الضفة ون ةالبلد ة ف  

 10لنظام السيال  الفلسرطين  الرلي أ رااه ال مرود علرد مردار أكثرر مرن الوحدة الفلسطينيةب وت ديد ا
 لنوا ب ولتمهد إل را  احانت ااا  للم لسين الوطن  والتشريع  والرلالية أ ضا.

وعررن الو ررع الفلسررطين  المعقررد فرر  ظررل احانقسررام وهليررة ال رررول منررهب قررال م  ررر:" اعتقررد أننررا نعرري  
ين اإلنسرررران  والسيالرررر  و نررررات تحررررد ا  كبيرررررة وعقبررررا  أو رررراعًا مألرررراوية و ررررعبة علررررد المسررررتوي

وتهديرردا  تطررال المشررروع الرروطن  ارمتررهب وأو رراع ا تماعيررة  ررعبة وبالسررة فرر  ظررل الفقررر والبطالررة 
لرررا والضرررروري أن  عمرررل  واآلحاف مرررن ال رررري ين دون أي أفرررق أو فررررم عمرررل ولرررللك ارررا  مرررن المي

حردة الفلسررطينيةب ملكردًا أن الرتعادة الوحردة واحاتفرران ال ميرع ويسرارع علرد إنهررا  احانقسرام والرتعادة الو 
موحرردة  عطر  قرروة للموقررس الفلسررطين  فر  إطررار موا هررة احاحررتالل ومشرراريعه  والررتراتي يةعلرد رهيررة 

 الت  تقوم علد احالتيطان والتهويد وتدمير حلم الدولة الفلسطينية.
 29/7/2017وكالة سما اسإخبارية، 

 
 "إسرائيل"وع نتنياهو ضم المستوطنات لـ"الديمقراطية" تحذر من مشر  .12

حرررلر  ال بهرررة الد مقراطيرررة لتحريرررر فلسرررطينب مرررن خطرررورة المباحثرررا  التررر  أ را رررا المبعررروثين : نررر ة
األمري يين إلد الشررن األولرط  اريرد كودرنر و يسرون نررينبال ب والتر  تناولرت اقتراحرًا خطيررًا تقردم 

المسرررتوطنا  فررر  محررريط مدينرررة القررردأل والضرررفة  اررره رلررري  ح ومرررة احاحرررتالل انيرررامين نتنيرررا وب اضرررم
ب 1948ال ربيرررة المحتلترررين لرررر إلراليل ب مقاارررل فصرررل منطقرررة وادي عرررارة فررر  األرا ررر  المحتلرررة لرررنة 

 و مها إلد مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالررت ال بهررة فرر  ايرران  ررحف ب أن نتنيررا وب فرر  اقتراحرره ال طيررر  ررلاب إنمررا  حرراول أن  سررتفيد إلررد 

ن مبدأ "تبادل األرع" اللي كانت السلطة الفلسطينية قد وافقت عليه فر  لريان تنازحاتهرا أقصد حد م
 ".67ح يران  4عند مبادرة رلم الحدود لدولة فلسطينب إلتنادًا إلد خطوط 

وأ ررافت أن نتنيرررا و  عمرررل علرررد تحويرررل تنرررازل الفريرررق الفلسرررطين ب مرررن مشرررروع لتبرررادل األرع إلرررد 
و ررررمهم إلررررد منرررراطق السررررلطة  48ألررررس فلسررررطين ب مررررن أانررررا  الررررر  أر ررررية مشررررروعه أكثررررر مررررن مئررررة

الفلسطينيةب ف  خطوة الهدف منهاب زيادة األنلبية اليهود ةب ف  الداخل المحتلب ادعو  أنهرا "الروطن 
 القوم  للشعب اليهودي"ب وت فيض عدد الس ان الفلسطينيين".

 29/7/2017، فلسطين أون الين
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 ع اللبناني ويؤكدان عمق العالقات يلتقي ومير الدفا حماسوفد من  .13
رارب  : ايرو  زار وفٌد من حركة حماألب السبتب وزير الدفاع اللبنان   عقوب الصرعاف ف  داره فر  ع ع

"فر  إطرار حررم الحركرة علررد تع ير  العالقرا  اللبنانيرة الفلسررطينيةب وحفرق األمرن واحالرتقرار والسررلم 
 األ ل  ف  لبنان والم يما  الفلسطينية".

الوفدب المسلول السيال  للحركة ف  الشمال أحمد األلديب والمسرلول السيالر  فر  م ريم نهرر  و مع 
 البارد عبد الرحيم الشريف.

ونقل األلدي إلد الوزير تحيا  قيادة الحركة ف  لبنرانب وأدراد ارالموقس المشررعف لررلي  ال مهوريرة  
األقصرد المبرارتب معبعررًا عرن تقرديره  العماد ميشال عون ت اه انتفا ة المقدليين ف  القردأل والمسر د

 لهلا الموقس المسلولب ف  وقٍت ع ع  فيه المواقس الرلمية المناِ رة لفلسطين والقدأل واألقصد.
رررب الررروزير الصررررعاف اوفرررد حمررراألب وأدرراد اهبعرررة المقدلررريين فررر  موا هرررة اعتررردا ا  احاحرررتالل  ارردوره رحع

فره ودعمره لفلسرطين وللشرعب الفلسرطين ب معبعررًا الصهيون  المستمرة علد القردأل واألقصردب وأكعرد وقو 
 عن عمق انتماله لهله القضية العادلة.

وأكعد الطرفان حر هما علد تع ي  العالقا  اللبنانيرة الفلسرطينية األخويرةب ودوام التوا رل اينهمرا لمرا 
 فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبنان  والفلسطين .

للررروزيرب  رررو عبرررارة عرررن خارطرررة فلسرررطين مرررع دررراٍل فلسرررطينٍ ب  وخرررتم وفرررد الحركرررة ال يرررارة اتقرررد م درع
 كعربون تقدير ومحبة من الشعب الفلسطين  عمومًا وحركة حماأل اش ل خام له.

 29/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 عين الحلوة مخيم حماس توضح مالبسات االنسحاب من حي الطيرة في  .14

  يرروم السرربتب مالاسررا  انسررحاب عنا ررر ا مررن أو ررحت حركررة "حمرراأل" فرر  لبنررانب مسررا: ايرررو 
داخررل حرر  الطيرررةب فرر  م رريم عررين الحلرروة لال ئررين الفلسررطينيين البنررانب ودعررت القيررادة السيالررية فرر  

 منطقة  يدا لعقد لقا  طارئ ومناقشة انتشار القوة المشتركة وال ها  المشاركة فيها.
لنعررالم" نسرر ًة منرره: إن انسررحاب عنا ررر ا وقالررت "حمرراأل" فرر  ايرراٍن لهرراب تلقررد "المركرر  الفلسررطين  

مرن داخرل حر  الطيررةب حا  عنر  احانسرحاب مرن القروة األمنيرة المشرتركةب أو مرن القروة المتمو رعة فر  
 النقاط المتوا دة علد الشارع المحاذي للح  أو ف  مقر الصاعقة.

ز وأدار  إلد أنهرا أال رت لرااقًا  ميرع الفصرالل والقرو  المشراِركة فر  القروة ال مشرتركةب أنره إذا لرم تعر  
القوة المو رودة فر  داخرل الحر  اعنا رر مرن كرل الفصراللب ف نهرا لتنسرحب مرن نقراط القروة المشرتركة 

 المو ودة ف  داخل الح .
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وأ افت "امرا أنره لرم يت راوب أحرد معنرا فر  ذلركب واقتصرر توا رد القروة المشرتركة علرد عردد قليرل مرن 
رنرا احانسرحاب مرن داخرل الحر ب عنا رنا إ افة إلرد عنصرر وعنصررين مرن  فصرالل أخرر ب ف ننرا قرع

 والتحان عنا رنا االقوة األمنية المتوا دة حول الح ".
 29/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في أحداث األقصى وتابعا   مذعورا   خائفا   كانباراك: نتنياهو  .15

رلررري  الح ومرررةب انيرررامين  و رررس وزيرررر األمرررن اإللرررراليل  السرررااقب إيهرررود اررراراتب: م يرررد القضرررمان 
نتنيررا وب اأنرره كرران  خالفررا مررلعورا وتااًعررا وفاقرردا للقرردرة علررد تقرردير الموقررس  فرر  أدالرره أمررام األحرردال 

 األخيرة ف  القدأل المحتلة وحول المس د األقصد.
ودعا اارات ف  رلالة مس لة نشر ا علد  فحته فر  درب ة التوا رل احا تمراع   فيسربوت ب السربتب 

راع ا لقاطه ومعه الم ل  الوزاري المصر ر ب معتبررا أن نتنيرا و كران علرد الرتعداد لتف يرر إلد  اإلل
 المنطقة  و دعال البالدب من أ ل إنقاذ نفسه من خطر التحقيقا  ب الت  تالحقه ف  ملفا  الفساد.

وأ رررراف:  قررررال ِدررررم ار إنرررره كرررران   ررررب عليرررره احالررررتقالةب ولررررو فقررررط اسرررربب الهرررردا اب لةررررن منرررردلبليت 
 لمستشار القضال  للح ومة ب  حقق ويحقق اال نها ة . ا

و ررا م اررارات فرر  رلررالته المسرر لةب الم لرر  الرروزاري المصرر ر للشررلون السيالررية واألمنيررةب الةااينيت ب 
 وو فه اأنه  أدبه امن ل األخ الةبير  ارناما تلف يون الواقع ب ولي  امقر لصنع القرارا  .

ت منل ح ومة مناحيم اي نب لم   ن  نات ديئا من  لا القبيلب وحا وقال:  داركت ف   لسا  للةاايني
 ينب   أن   ون .

 29/7/2017، 48 عرب
 
 وأمنية إسرائيلية: غزة على حافة الهاوية بعد ثالث سنوات على الحرب  عسكريةقيادات  .16

تقريرررا  اثررت القنرراة العبريررة الثانيررةب مسررا  اليرروم السرربتب :تر مررة خا ررة -"القرردأل" دو  كرروم  - نرر ة
ادرتمل علرد مقرااال  مرع قيرادا  عسر رية وأمنيرة إلرراليلية وخصرص لمحاولرة قررا ة المشرهد فر  نرر ة 

 اعد ثالل لنوا  من الحرب األخيرة الت  التهدفت القطاع.
وقالرررت القنررراة فررر  تقرير رررا أن قطررراع نررر ة علرررد حافرررة الهاويرررة نتي رررة الظرررروف احاقتصررراد ة والحياتيرررة 

ب فيمررا تطرقرت إلررد الضرالقة الماليررة 2007لريطرة حركررة حمراأل عليهررا عرام الصرعبة الترر  تعيشرها منررل 
 الت  تمر اها حركة حماأل.
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وقال لام  تر مانب القالد السبان لما  سمد االمنطقة ال نوبية ف  ال ي  اإللراليل ب "ان  حمراأل  
بركران الرلي لي  لديها ما ت سره لة  تدخل معركة  ديدة ف  ن ة"ب مشيرا إلرد "ان قطراع نر ة مثرل ال

 من المم ن أن ينف ر ف  أي لحظة".
"كل يوم  مر   عل من ن ة طن رة  ر ط ت لر  ا ثافرةب وي رب العمرل مرن أ رل أن حا تقرع  :وأ اف

 ف  الهاوية".
مرررن  انبرررهب قرررال إفررررا م  ررراليف ب رلررري   هررراز  المولررراد  السرررااقب "أنررره   رررب فرررتا حررروار حقيقررر  مرررع 

ل مررع األ يررال القادمررة ولرري ون  نررات  رروحا  مررن القتررال  حمرراأل ب و ن رفضررت ف ننررا لررنوا ه مشرراك
 وف  نها ة المطاف لن د أنفسنا ف  ن ة ونفقد السيطرة علد مصيرنا".

وقررال ال نرررال احتيرراط عرراموأل  لعررادب المسررلول السررااق فرر  وزارة ال رري ب أن  حمرراأل  لرري  لررديها 
ري مرع  حمراأل  .. علينرا أن التعداد علد اإلطالن للحديم مع إلراليل. وا اف: "حا يو د حل  رل

 نفهم ما يريدون وما  فعلون".
اررردورهب قرررال الررروزير  سرررراليل كرررات  "أنررره حا تو رررد لرررد  إلرررراليل ليالرررة وا رررحة ت ررراه نررر ة ..  ميرررع 

 الح وما  تسير احماقة ولي  لديها رهية التراتي ية".
 29/7/2017، القدس، القدس

 
 اللبرالية الحصينة  الدينية" واقتحام المعاقل  الصهيونية"تقرير:  .17

ف  إطار لعيه الحثيم لتع ي  وتعميم أيديول يته "الصرهيونية الدينيرة"ب  سرت ل حر ب : محمود م ادلة
"البيت اليهودي" مواقع السلطة الت   ش لهاب فر  عمليرة إحردال ت ييررا  انيويرة تسرا م فر  زيرادة نفروذ 

انيررة الترر  ألسررت وقرراد  إلررراليل علررد  ررلا التيررار الررلي  طرررا نفسرره كبررديل ترراري   للصررهيونية العلم
 عاما. 70مد  

ويست ل "البيرت اليهرودي" احتاللره لروزارتين  رامتينب تبسرطان نفوذ مرا علرد م رالينب  عتبرران مرن أ رم 
حصررون الصررهيونية اللبراليررة  مررا القضررا  والتربيررة والتعلرريمب حيررم  عمررل الرروزير نفتررال  اينيررتب الررلي 

ب علد تع ير  البعرد الردين  الصرهيون  فر  المضرامين التربويرة مرن يتولد  هاز التعليمب اش ل منه  
الرو ة إلد ال امعة والسيطرة علد إداراتها مواقع القررار فيهراب وتسرعد وزيررة القضرا ب أييلرت دراكيدب 
إلحرردال ت ييرررا  تشررمل انيررة النظررام القررانون  اإللررراليل  و ياكلرره األلالرريةب الترر  تعتبررر حصررنا مررن 

 للبراليةب وزيادة تمثيل أ حاب القبعا  المنسو ة ف   يئاته القضالية الم تلفة.حصون الصهيونية ا
فررر  نضرررون ذلرررك كشرررفت التقرررارير التررر  تناولرررتب مرررلخراب ال يرررادة المضرررطردة فررر  مي انيرررة مرررا  سرررمد 
ار"مديرية تع ي  الهوية اليهود ة"ب التر  ألسرها البيرت اليهرودي وتعمرل فر  إطرار وزارة الشرلون الدينيرةب 
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مليررون  35عررن األ ررداف األيديولو يررة الترر  تقررس مررن ورا  تلررك المديريررة الترر  ال ررت مي انيتهررا  كشررفت
ب وطبيعرررة عملهرررا 2013ب أي ا يرررادة لررربعة مليرررون دررري ل لرررنويا منرررل إقامتهرررا عرررام 2016دررري ل عرررام 

الهرادف إلرد "إعرادة الرروا اليهود رة إلرد دولرة إلرراليل" وبالرلا  ارين الشرباب وطرالب ال امعرا  حيرم 
عرررعب علررد لرربيل المثررالب منحررة اقيمررة خمسررة هحاف درري ل لطررالب ال امعررا  فرر  إطررار مشررروع ت

 تع ي  الهوية اليهود ة وقيم الصهيونية اين طالب الضواح .
ورنم أن الوزير دافيد أزوحايب من داألب  و من يترولد اليروم وزارة الشرلون الدينيرةب إحا أن "المديريرة" 

لرم يرتم حلهراب ارل وا رلت االحصرول علرد المي انيرا  مرن الروزارة ومرن الت  تتماثل مع البيت اليهودي 
 وزارا  التعليم و"الشتا " الت  يتوحا ما اينيت.

ك رر   مررن احاتفران احالتالفرر ب الررلي أارررم فرر  حينرره اررين البيررت  2013وكانرت المديريررةب قررد أقيمررت عررام 
لشررررلون الدينيررررةب وكرررران مررررن اليهرررودي واللي ررررودب وعملررررت تحررررت إمررررة اينيررررت الررررلي درررر ل وقتهرررا وزارة ا

المفترررع أن  ألسررها الحاخررام الرليسرر  السررااق لل رري  اإللررراليل  ال نرررال أفيحرراي رينتسرر  ب إحا أن 
 ألباب م تلفة حالت دون ذلكب فأوكلت إلد هيل  لفانونب وبق  رونتس   أحد محركيها الرليسيين.

ربررة مررن البيررت اليهررودي دون نير رراب نشرراط المديريررة المنحررازب وتفضرريلها لل معيررا  األرثوذكسررية المق
أثار نضب حركا  يهود ة لبرالية الت  التمست للمح مة العليا اإللراليلية  د إقصالها من تعاقدا  
المديرية علد مد  السرنوا  األربرع الما ريةب واتهرم مردير "الحركرة اليهود رة التقدميرة"ب  لعراد كريرفب 

اط ال مهررور نيررر األرثوذكسرر  مررن خررالل احالتفرراف علررد المديريررةب اأنهررا أداة لنشررر "الترردين" فرر  أولرر
 قواعد اإلدارة السليمة.

وكشررررس احالتمرررراأل أن مناقصررررا  المديريررررة رلررررت  ميعهررررا علررررد  معيررررا  أرثوذكسررررية وأن تو هررررا  
ال معيا  اللبرالية للمشاركة لم تلق هذانا  انيةب ويستدل من تصريحا  الحاخام أفيحاي رونتس  ب 

يررةب وأحررد المقررربين مررن اينيررتب أن المديريررة تعمررل فرر   ررفوف ال مهررور نيررر و ررو مررن رهلررا  المدير 
المترردينب وبشرر ل خررام اررين م موعررا  الن بررة اإللررراليلية العلمانيررةب وأنهررا ددررنت ثانويررا  المسررار 
العلمرررر  فرررر  حيفررررا والقرررردأل وتسررررعد للو ررررول إلررررد خمسررررة هحاف مدرلررررةب و رررر  تررررر  أ ميررررة خا ررررة 

 ثير العلمان  علد كل الدولة  صدر من  نات.لاللتثمار ف  تل أايب ألن التأ
وفرر  خطرروة الررتثناليةب أل ررت وزارة ال راعررةب قبررل اضررعة أدررهرب مشررروعا مشررتركا مررع "مديريررة تع يرر  
الهوية اليهود ة"ب واللي كان لي صص لتعميق قيم ما  سمد ار"ال راعة اليهود ة" ف  التعليم الرلم ب 

 رة أن م موعة من الث را  تعتري المشروع.اإلل ا   ر  اعد أن اكتشس محالب الوزا
وكانت وزارة ال راعةب الت  يتوحا ا الوزير أوري هرييلب من "البيت اليهودي"ب قد أعلنت ف  نها رة العرام 
الما  ب عن ارناما يهردف إلرد "ربرط الطرالب اإللرراليليين اراألرع وبال راعرة وبهرويتهم الصرهيونية 
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د التصرراريا الالزمررة خررالل فترررة قصرريرةب وخصصررت لرره مي انيررة فرر  الرربالد"ب وحصررل  ررلا البرنرراما علرر
قيمتها أربعة ماليينب اتفق علد تقالمها االتساوي اين الوزارة والمديرية التااعرة للبيرت اليهرودي أ ضرا. 
وبقطع النظر عرن ال لرل الرلي اعترر  المشرروع وتسربب ا ل الره فر ن الحرديم عرن "زراعرة يهود رة"  رو 

د "العمرررل العبرررري"ب ونير ررا مرررن المقررروحا  الصرررهيونية البداليرررة التررر  ألرررقطت نرروع مرررن العرررودة إلرررد عهررر
 العرب من حساااتها.

 29/7/2017، 48عرب 
 

 إلى العصيان المدني بوجه االحتالل يدعو األب مسلم .81

دعا األب مانويل ميَسلعمب القيادي المسيح  البارز االضفة ال ربيةب الفلسطينيين إلد موا لة : رام هللا
 او ه اإل را ا  "اإللراليلية" المستهدفة للمس د األقصد والمقدلا  اإللالمية ف  القدأل. الحرات

وعدع ميَسلعمب ف  حوار خام مع وكالة "األنا ول"ب أن ما  ر  ف  مدينة القدأل ملخراب من اعتصام 
للمصلينب ورفض لدخول المس د األقصدب امن لة  ورة من  ور العصيان المدن ب مطالبا 

 ه ليشمل األرا   الفلسطينية كافة.اتولعت
وطالب "مسلم" الشعب الفلسطين  ااإلعالن عن "العصيان المدن "ب او ه دولة "إلراليل"ب ورأ  أنه 
" و الفعل الحقيق  اللي  ساوي احاحتاللب وما  ر  ف  األقصد من رباط و مود  و ادا ة 

 للتحرير الحقيق ب و و عصيان مدن  موحد".
لفلسطين  إلد "الوحدة وبنا  منظمة تحرير  ديدةب ك  تقود الفلسطينيين إلد كما دعا الشعب ا
 مستقبل اال احتالل".

 29/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 االحتالل يمنع مصلين من دخول األقصى .19

منعت قوا  احاحتالل اإللراليل ب يوم السبتب مواطنين فلسطينيين من دخول : القدأل المحتلة
 صد للصالة فيهب كما اعتد  علد الطواقم الصحفية قرب أاوااه.المس د األق

علد  الفلسطينيينوقال دهود عيان لر"قدأل ارأل"ب إن قوة من درطة احاحتالل احت    عددا من 
 ااب "األلباط"ب وحقعقت معهم قبل منعهم من الوغ المس د األقصد ألدا   الة الظهر.

ين لمحت ادخولهم إلد المس د عن طريق ااب كما أخضعت قوا  احاحتالل اعض المصلين الل
 "األلباط"ب لعمليا  تفتي  االت دام أداة فحص إلةترون  لةشس األللحة والمعادن.
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وف  ليان متعضلب أدع  م موعا  من المستوطنين طقولًا تلمود ة علد عتبا  ااب "األلباط" 
ل التو ه إلد ااب "الرحمة" اصو  مرتفعب ف  محاولة حالتف از مشاعر المصلين الفلسطينيينب قب

 من ال ارل احرالة قوا  احاحتالل.
 29/7/2017ب قدس برس

 
  23ارتفاع ضحايا التحويالت الطبية من مرضى غزة إلى  .21

أعوام ب  باا يوم السبتب اعد فشل عملية  6توف  الطفل المريض محمد أحمد السا    : ن ة
 تحويله لتلق  العالل خارل قطاع ن ة.

االم وزارة الصحة ا  ة أدرف القدرة ف  تصريا  حف ب اأن الطفل السا   كان يرقد وقال الناطق 
ف  العنا ة المرك ة امستشفد الشهيد محمد الدرة منل ألبوعب مشيرا إلد أنه تم طلب تحويلة عالل 

 لل ارل منل ألبوع من خالل الوزارة ف  رام هللا إحا أنه لم يتم الرد علد الطلب.
 لمر د التحويال  الطبية ف  قطاع ن ة. 23أن السا    و الضحية الر ولفت القدرة إلد 

 29/7/2017القدس، القدس، 
 
 ألوقاف وأمالك القدس األقصىاالحتالل يسرق وثائق من  .21

قامت للطا  احاحتالل اإللراليل  اسرقة وثالق مهمة من المس د : ناد ة لعد الدين -انعمع 
القدأل المحتلة وأرا يهاب وذلك أثنا  فترة إنالقه أمام األقصد المبارتب تتعلق اأمالت وأوقاف 

 الفلسطينيينب اما  مهد لمصادرتها وتهويد ا وو ع يد السيطرة عليها.
وقال رلي  مرك  القدأل الدول  ف  فلسطين المحتلةب حسن خاطرب لر"ال د"ب إن "احاحتالل التولد 

تلةب حينما التفرد ااألقصد لثالثة أ ام علد الوثالق المتعلقة ااألوقاف اإللالمية ف  القدأل المح
متواليةب متنقاًل اقواته اين نرفه وم اتبه وأرديفه ووثالقهب اعدما أخاله من المصلين وموظفيه 

 وحراله".
ن "احاحتاللب اوالطة تلك الوثالقب ليضع يده علد أوقاف القدأل وأمالكها وعقاراتهاب أوأ اف 

مالت والمحاكم الشرعيةب حيم تش ل قاعدة ايانا  ألمالت وأوقاف ااعتبار ا أرديفًا وقفيًا خا ًا ااأل
 وأرا   القدأل المحتلةب اما  ش ل لرقتها كارثة حقيقية".

وأو ا اأن "الوثالق الوقفية ت ص تفا يل وألرار األوقاف والتواقيع الٌممهرة عليها"ب مبينًا أن 
ومعرفة أ حاب الصالحية فيهاب وكيفية "التيال  احاحتالل عليها  م نه من الحصول علد التواقيعب 

 علد كل تفا يلها ومحتوياتها". واحاطالعنقل أو طرن التصرف املةية الوقسب 
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الت  تش ل العمود الفقري ف  القدأل المحتلةب  األوقافوقال إن "ذلك األمر  ش ل خطرًا كبيرًا علد 
 م القدأل المحتلة".ف  عمو  عاليةمن البلدة القد مةب ونسبة  %90والت  يت اوز ح مها 

 30/7/2017الغد، عّمان، 
 
 شرطة االحتالل تعتدي على طاقم صحفي في القدس  .22

ب علد طاقم "فضالية القدأل التعليمية"ب أثنا  السبت اعتد  درطة احاحتالل  باا يوم: القدأل
 ت طية مبادرة له ف  مدينة القدأل.

ثنا  ام مبادر قرب ااب حطةب وأفاد  مصادر  حفية أن درطة احاحتالل اعتد  علد الطاقم أ
 ف  البلدة القد مة من القدأل.

 وأ افت المصادر اأنه تم إاعاد الطاقم إلد ااب األلباط.
وف  السيان ذاتهب منعت درطة احاحتالل م موعة نسا  من مدينة أم الفحمب  ئن للصالة ف  

لي عملية إطالن المس د األقصدب من دخولهب اسبب أنهن من عاللة " بارين"ب و   عاللة منف
 النار قبل ألبوعين ف  المس د األقصد المبارت.

 29/7/2017القدس، القدس، 
 
 مفتوح عن الطعام احتجاجا  على قطع رواتبهم بإضرابالمحررون يشرعون  األسرى  .23

المحررونب يوم السبتب إ رااهم المفتوا عن الطعام احت ا ًا علد التمرار  األلر  درع : رام هللا
 تلكر للقطع. ألباب أي إادا طينية اقطع رواتبهم دون السلطة الفلس

خالل ملتمر  حف  تم عقده ف  مدينة رام هللا االضفة المحتلةب خو هم  المحررونب األلر   وأعلن
 المفتوا احت ا ا علد التمرار قطع السلطة لرواتبهم. اإل راب

 ادة رواتبهم لهم.وأكد األلر  المحررون التمرار م ف  اإل راب عن الطعام حتد يتم إع
 29/7/2017اسإخبارية،  سما وكالة

 
 إصابة بعد اقتحام االحتالل العيزرية بالقدس 22.. احتجام شبان في مدرسة بقلقيلية .24

وم السبتب ف  يمواطًناب اينهم ثالثة أطفال ااألعيرة المطاطيةب مسا   22أ يب : القدأل المحتلة
 حمت الدة العي رية االقدأل المحتلة.موا ها  مع قوا  احاحتالل الصهيون  الت  اقت
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وأفاد   معية الهالل األحمر الفلسطين ب أن طواقمها تعاملت مع إ ااة ثالثة أطفال ااألعيرة 
حالة اختنان  را  ال از المسيل للدموعب اعدما اقتحمت قوا  احاحتالل العي رية  19المطاطيةب و

 درن القدأل المحتلة.
عاماب مشيرة إلد أن  نود احاحتالل التهدفوا  13و 7ة تتراوا ما اين وذكر  أن أعمار األطفال الثالث

 طواقم اإللعاف التااعة لها اقناال ال از المسيل للدموع والر ام "المطاط ".
وذكر دهود أن موا ها  اندلعت اعد اقتحام قوا  كبيرة من  ي  احاحتالل البلدة ولط إطالن واال 

 سيلة للدموعب ما أد  لوقوع إ ااا .من األعيرة والقناال الصوتية والم
 29/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حالة اعتقال منذ أحداث القدس 400: مركز أسرى فلسطين .25

 عد  من « اإللراليل »ب إن للطا  احاحتالل «مرك  ألر  فلسطين للدرالا »قال : ن ة
من الشهر ال اريب حيم  14ف   عمليا  احاعتقال العشوالية احق الفلسطينيينب منل أحدال القدأل

حالة اعتقال طالت النسا  واألطفال وقيادا  لياليةب ونوااًا وكبار السن  400ر د ما ي يد علد 
 وعلما .

وأو ا الناطق اإلعالم  للمرك ب الباحم رياع األدقرب أن احاحتالل  عد اش ل كبير تنفيل 
حمال  اعتقال  ماعية احق الفلسطينيين ف  الضفة ال ربية والقدألب منل أن نفعل ثالثة دبان من أم 
دد الفحم عملية إطالن نار ف  ااحا  المس د األقصدب قيتل فيها  ند ان من احاحتاللب وكان الع

 حالة اعتقال. 300األكبر من احاعتقاحا  ف  مدينة القدألب حيم الغ حوال  
دااًا من لاحا  المس د  120وذكر األدقر أن قوا  احاحتالل اعتقلت ال مي  الما   فقط 

األقصدب اعد أن التطاع المقدليون دخول األقصدب إثر إزالة البوااا  اإللةترونية وفتا ااب حطةب 
لضرب المبراب وأي يب اعضهم ا روا ور وع م تلفةب ونيقل عدد منهم إلد واعتد  عليهم اا

االقدأل المحتلةب اينما أطلقت لراا « المس وبية»المستشفد لتلق  العاللب ونقلتهم إلد معتقل 
لت   منهم إلد المحاكم. 21معظمهم اشرط اإلاعاد عن األقصد أللبوعينب وحوع

 30/7/2017الخليج، الشارقة، 
 
 مواطنا في أنحاء الضفة 15عتقل تتالل االحقوات  .26

مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق ف   15اعتقلت قوا  عس رية إلراليليةب ف ر األحدب : رام هللا
 الضفة ال ربية.
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وقال متحدل عس ريب اأن نالبية المعتقلين "مطلوبون" أل ه ة األمنب وقد تم نقلهم للتحقيق معهم 
 من قبل  باط  هاز الشااات.

ر إلد أن احاعتقاحا  ترك   ف  قر  وبلدا  وم يما  رام هللا والبيرة وناال  و نين وال ليل وأدا
 وبيت لحم. 

وذكر الناطق أن قوا  ال ي   ادر  عشرا  اآلحاف من الشواكل من عاللة أحد منفلي عملية 
من لها اللي ب مدعيا أن حركة حماأل أرللت تلك األموال للعاللة اهدف إعادة انا  2015ايتمار عام 

 تم تدميرهب ااإل افة إلد مصادرة مركبا  تعود للعاللة.
 30/7/2017القدس، القدس، 

 
 تثمن موف  االتحاد األوروبي من القدس "اسإفتاء المصرية" .27

موقس احاتحاد األوروب  الثاات من الو ع القانون  لمدينة القدألب « اإلفتا  المصرية»ثمنت : القا رة
ت  أ من األرا   الفلسطينية المحتلةب معتبرة  لا الموقس انحيازًا  ريحًا للحقون واعتبار ا    ًا حا ي

 التاري ية للشعب الفلسطين  ف  إقامة دولته المستقلة وعا متها القدأل.
وكانت الممثلة العليا للسيالة ال ار ية واألمن ف  احاتحاد األوروب  فيديري ا مو يرين ب قد أعلنت 

وروب  لم تت ير فيما يتعلق االحالة القانونية للقدألب ااعتبار ا    ًا حا يت  أ أن مواقس احاتحاد األ»
 «.من األرع الفلسطينية المحتلةب وفيما يتعلق االو ع الرا ن للمس د األقصد

 30/7/2017الخليج، الشارقة، 
 
 هللا الثاني يحّيي صمود المقدسيين ويؤكد أهمية التنسيق لمواجهة األممة عبد .28

العا ل األردن  ب أن محمد خير الرواددة عن مراللهاعمان ، من 30/7/2017ياة، لندن، الحقالت 
ف  موا هة إنالن األقصد وفرع إ را ا   ديدة تش ل مسًا «  مود المقدليين وثباتهم»ا حيَ 

 -االو ع التاري   والقانون  القالم داخل الحرم القدل  الشريفب ملكدًا أ مية الموقس األردن  
ن  المشترت ف  موا هة األزمةب وحافتًا إلد دور دالرة األوقاف اإللالمية ف  القدأل الشريفب الفلسطي
 «.كان عاماًل مهمًا ف  إعادة األمور إلد طبيعتها»واللي 

وأكد العا ل األردن  خالل لقاله رهلا  تحرير الصحس المحلية ومديري اإلعالم الرلم  وعددًا من 
أن القضية الفلسطينية والقدأل أولويتنا األولد ف  »ف  عمان  الةتعاب أم  ف  قصر الحسينية

األردنب وأننا مستمرون ف  القيام ادورنا التاري   ف  حما ة المقدلا  اإللالمية والمسيحية ف  
 «.القدأل الشريف
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العا ل األردن  الملك عبد هللا الثان ب أكد أن عن اتراب أن ، 30/7/2017الخليج، الشارقة، و ا  ف  
األلبوع « اإللراليلية»ب فيما يتصل احادثة السفارة «لن يتنازل أو يترا ع عن حقون أاناله»ردن األ

 الما  ب الت  قتل خاللها أردنيان.
لنةرأل كل ال هود »وقال ملك األردنب خالل لقا  مع ممثل  ولالل اإلعالم المحلية ف  البالد: 

  ن الملة . ب وفق ما ورد ف  ايان للديوا«لضمان تحقيق العدالة
 
 يناقش التصعيد اسإسرائيلي في األقصى "مجلس حكماء المسلمين" .29

تشهد العا مة اإلماراتية أاوظب  ندًا احاثنينب احا تماع العا ل اللي  عقده م ل  ح ما  : أاوظب 
المسلمين ارلالة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب ديخ األز ر الشريفب ومن المقرر أن يناق  

ف  ا تماعه لبل وقس تصعيد احانتهاكا  الت  قام اها احاحتالل الصهيون   د المس د الم ل  
األقصدب واإل را ا  احالتف ازية الت  ات لتها قوا  احاحتالل احق المصلين ف  المس د المبارت 

 واحاعتدا ا  الوحشية عليهم وعلد حرمة القدأل الشريف.
ضاله لعقد  لا احا تماع العا لب انطالقًا من الدور وو ه الطيب رلي  الم ل  الدعوة إلد  ميع أع

المهم والرليس  المناط االم ل  من حيم العمل علد كل ما من دأنه تحقيق السالم ونشره اين 
 الناأل  ميعًا والتأكيد علد دور العلما  ف  الحفاظ علد المقدلا  اإللالمية وحمايتها من احاعتدا .

 30/7/2017الخليج، الشارقة، 
 
 دية تركية تستعد لتشييد مسجد شبيه بـ "قبة الصخرة"بل .31

تستعد الد ة قضا  "ريحانل " اوحا ة  طاي  نوب  تركياب لتشييد مس د مشااه : األنا ول – طاي 
 لمس د قبة الص رة ف  مدينة القدأل الفلسطينية.

عت امهم وقال حسين دانورديب رلي  الد ة ريحانل  ف  تصريا  حف ب يوم السبتب إنهم لعدا  حا
 انا  مس د مشااه لمس د قبة الص رة.

هحاف  9ألس متر مربعب  13وأو ا دانورديب أن أعمال البنا  لت ري فون أر ية تبلغ مساحتها 
هحاف متر مربعب لوف تي صص للمس د  4وأكد أن  متر مربع منه لي صص لفعاليا  ا تماعية.

 8البنا  من المنتظر أن تنته  اعد وأ اف أن أعمال  اللي لي ون دبيه امس د قبة الص رة.
 أدهر.

 30/7/2017الرأي، عّمان، 
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 شكوى أممية بشأن تضييق السعودية على الحجاج القطريين ترفعالدوحة  .31
رفعررت الل نررة الوطنيررة لحقررون اإلنسرران القطريررة درر و  إلررد المقرررر ال ررام ارراألمم المتحرردة : الدوحررة

 السعود ة علد ح ا ها ومعتمريها. المعن  احرية الدين والعقيدة اشأن التضييقا 
وخاطبت الل نة المقرر ال ام اراألمم المتحردة المعنر  احريرة الردين والعقيردة مبد رة قلقهرا الشرديد إزا  
تسررريي  الشرررعالر الدينيرررة والرررت دامها لتحقيرررق م الرررب ليالرررية فررر  انتهرررات  رررارخ ل ميرررع المواثيرررق 

 لر الدينية.واألعراف الدولية الت  تنص علد حرية ممارلة الشعا
وأو حت الل نة الوطنية لحقون اإلنسانب أن السعود ة منل اد  الحصار علد قطر ف  ال ام  من 
ح يررراني يونيررو الما ررر ب ات ررل  ح مررة مرررن اإل رررا ا  والتررردااير مررن دررأنها إعاقرررة لررفر المرررواطنين 

 القطريين ألدا  دعالر الحا والعمرة.
االدخول إلد أرا يها عبر منفلين  ويين فقرطب وتنطبرق وقالت الل نة إن السعود ة لمحت للقطريين 

 له القرارا  علد المواطنين القطريين المقيمين خارل قطر حيرم يتعرين علريهم العرودة إلرد الدوحرة ثرم 
 الدخول إلد األرا   السعود ة ألدا  الشعالر الدينية عبر المنفلين المحددين.

 29/7/2017قدس برس، 
 
 هتجفيف منابعو مواجهة اسإرهاب : السعودية ومصراسإمارات و خارجية  ءومراملك البحرين يستقبل  .32

لرتقبل الملررك حمررد ارن عيسررد هل خليفررة ملررك مملةرة البحرررين فرر  قصرر الصرر ير مسررا  أمرر  : ا وام 
هللا ارررن زايرررد هل نهيررران وزيرررر ال ار يرررة والتعررراون الررردول  وعرررادل ارررن أحمرررد ال بيرررر وزيرررر  الشررريخ عبرررد

د ري وزير ال ار ية المصري يرافقهم الشيخ خالد ان أحمد ان محمرد هل ال ار ية السعودي ولاما 
خليفررة وزيررر ال ار يررة البحرينرر  امنالرربة انعقرراد احا تمرراع المشررترت لرروزرا  خار يررة الرردول األربررع فرر  

 المنامة.
ب أن وزرا  ال ار يرة نقلروا للملرك حمرد ارن عيسرد هل خليفرة تحيرا  «انا»وذكر  وكالة أنبا  البحرين 

وانرره رهلررا  دولهررم وخررالص تمنيرراتهم لمملةررة البحرررين ودررعبها االم يررد مررن التطررور واحازد ررارب فيمررا إخ
 حملهم نقل تحياته وتمنياته إلد إخوانه القادة ولشعوبهم كل التقدم والرخا .

ورحرررب الملرررك حمرررد ارررن عيسرررد هل خليفرررة اررروزرا  ال ار يرررة وبالتضرررافة  رررلا احا تمررراع علرررد أرع 
 لهم كل التوفيق والسداد.المملةةب متمنيًا 

وأدررراد االعالقرررا  األخويرررة الوثيقرررة والتعررراون والتنسررريق المشرررترت الوطيرررد ارررين الررردول األربرررع ومسررراعيها 
الدهوبررة و هود ررا الةبيررررة فرر  م افحرررة اإلر رراب والتطررررف حر ررًا منهررا علرررد دعررم األمرررن والسررلم فررر  

ويرررل ال ماعرررا  المتطرفرررة و يررروا  المنطقرررة ومعال رررة كافرررة مشررر التها وحمايتهرررا مرررن ليالرررا  دعرررم وتم
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وأكرد الملرك حمرد اررن عيسرد هل خليفرةب أن مملةرة البحررين تقررس  رفًا واحردًا مرع دررقيقاتها . اإلر راايين
 .ف  كل ما تت له من مواقس مشتركة و  را ا  لموا هة التحد ا  والم اطر

منرررااع تمويلررره كمرررا أكرررد  ررررورة التضرررامن ارررين  ميرررع الررردول لموا هرررة اإلر ررراب والمطالبرررة ات فيرررس 
وبحرم الملرك  و ررورة موا رلة ال هرود والتنسريق علرد المسرتويين اإلقليمر  والعرالم  لردحره وا تثاثره.

 مع وزرا  ال ار ية أارز المست دا  الرا نة ف  المنطقة وتطورا  األحدال إقليميًا وعالميًا.
 30/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 م قطر بدعم اسإرهاب كذب وافتراءنائب الرئيس العراقي: ما نسب إلي من اتها .33

قال الدكتور إ اد عرالوي نالرب رلري   مهوريرة العرران إن مرا نسرب إليره مرن اتهرام  عبد الحميد قطب:
ليالرًياب  2010قطر ادعم اإلر اب كلب ومحض افترا ب ملكدًا أن قطر دعمت الرتالف العراقيرة عرام 

 ولم تدعم أي  هة تمثل طالفة اعينها.
 مهوريرة العرران فر  حرواره خرام مرع "الشررن" لحرل األزمرة عبرر حروار انرا  أخروي ودعا نالب رلري  

اعيررًدا عررن تررأثيرا  الرردول األ نبيررةب مطالًبررا كررل األطررراف األزمررة اتقررد م تنررازحا  مررن منطلررق احا مرران 
 والقناعة االحوار اين األدقا .

شاكلهم ف  البيت العرب ب واعتبر مساع  أمير الةويت لحل األزمة دليال علد قدرة العرب علد حل م
مشرردًدا علررد  رررورة أن تحظررد الولرراطة الةويتيررة ارردعم قيررادة القمررة العربيررة ولالررة العرررب و امعررة 

 الدول ومنظمة الملتمر اإللالم .
وحررلر مررن ال سررالر البشرررية والماد ررة و ررياع فرررم احالررتقرار االررتمرار األزمررةب ملكرردًا أن المسررتفيد 

وقو  التطرفب وأن  نرات أنفسرا معاد رة للعررب ترنفخ فر  األزمرة وأطرافرا  الوحيد منها  م أعدا  العرب
 متطرفة تسعد إلاقالها.

وأاررد  الررتعداده ألي دور   رردم العرررب قررالال: حا أخ ررل مررن ذلررك أارردًا وأهمررن اضرررورة الحفرراظ علررد 
 م ل  التعاون ووحدته.

صفية أمور اب كما أن إيران حا وقال إن أمري ا تبحم عن التقرار أو اعها الداخلية وحل مشاكلها وت
 تأاه اال الفا  العربية وليست معنية اها خوًفا علد نفسها من أن تةون الهدف التال .
 30/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 من خالل قناة الجزيرة أيديولوجيتهممتطرفين لنشر للقادة المنصة : قطر وفرت أمريكي أمني خبير .34
زميل أقدم ومدير ارناما لتاين لم افحة اإلر اب واحالت بارا  قال ماثيو ليفيتب و و : عمار عوع

فرر  معهررد وادررنطنب فرر  دررهادته أمررام ل نررة الشررلون ال ار يررة فرر  م لرر  النررواب األمري رر  إن قطررر 
وأدرار إلرد «. ال  يررة»وفر  منصة للقرادة المتطررفين لنشرر إيرديولو يتهم مرن خرالل ارراما علرد قنراة 

يل وزير ال  انة األمري ية لشلون اإلر اب واحالرت بارا  الماليرة فر  ذلرك ب أفاد وك2014أنه ف  العام 
لت  اصورة علنية لسنوا  عديدةب وحا ت ال تسهم ف  عدم « حماأل»الحينب د فيد كو ينب اأن قطر موع

احالرررتقرار اإلقليمررر . وأدرررار كرررو ين أ ضرررًا إلرررد أن قطرررر دعمرررت  ماعرررا  متطرفرررة أخرررر  تعمرررل فررر  
د اتفرراقم الو رررع المتقلررب االفعررل اطريقرررة »ول لرروريا. وخلررص إلررد القررر علررد أقررل تقرررديرب إن ذلررك يهرردع
ودعرررا كرررو ين الح ومرررة القطريرررة إلرررد موا رررلة العمرررل مرررع الوحا رررا  المتحررردة «. خطررررةب ونيرررر مقبولرررة

ل  لم افحة تمويل اإلر ابب وعلد و ه ال صومب التعامل مع احالتماأل المستمر للتبرعا  الت  تمروع
ين تحرررت لرررتار العمرررل اإلنسررران . ووفقرررًا لةرررو ينب أ ررربحت  رررله الظرررا رة تحظرررد المتمرررردين المتطررررف
 اا تمام مت ايد. 

خالل األلبوعين الما يينب علد »وأو ا ليفيت خالل دهادته الت  نشر ا معهد وادنطن للدرالا  
يلها الرنم من قيام قطر اتوقيع مرلكرة تفرا م اشرأن م افحرة تمويرل اإلر راب مرع الوحا را  المتحردة وتعرد

ب إحاع أنره حا تر ال  نرات العديرد مرن التردااير التر    رب 2004أ ضًا قانونها لم افحرة اإلر راب مرن عرام 
ونروه ليفيرت إلرد أن «. علد الح ومة القطرية أن تت ل ا علد محمل ال د والمتعلقة ام افحة اإلر راب

مرررن دون ملحرررق القرررانون القطرررري ال ديرررد  سرررما ا  ررردار قالمرررة تصرررنيس وطنيرررةب نيرررر أنهرررا نيشرررر  
 ااألد ام أو الةيانا  اللين   ب إدرا هم  علد قالمة اإلر اب  امو ب تلك السلطة. 
 30/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 !"هكذا تبدأ النكبة" .35

 نهلة الشهال 
تساح   ان ب ب وزير التطوير اإلقليمر  ووزيرر احاتصراحا  اإللرراليل  االوكالرة عرن لي رودب كترب فر  

ب  رر  ارردأ  1967ب وتررلكروا 1948تررلكروا »ت منررل ألرربوع م اطبررًا الفلسررطينيين:  ررفحته علررد فا سرربو 
ب وأكمرل اهرل ان مماثرل حا  رلة لره ارأي «اقادة متعصبين دينيًا  عتبررون أن هللا وعرد م االعرالم كلره...

اررر « الةتلررة الفلسررطينية»روا ررة تاري يررةب امررا فيهررا تلررك المعتمرردة مررن إلررراليل نفسررها. وبررالطريقب نعررت 
 والحالمة ااحالتشهاد.« ل ا لةا»
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الوزير كان يهدد امنالبة مقتل ثالثة مستوطنين ف  َحَلمي  نرب رام هللاب و ر  مسرتوطنة  حريط اهرا 
 «.  لا تبدأ أي نةبة»ال دار اللي اناه اإللراليليون لمنع تسلل الفلسطينيينب قالاًل: 

ايدب وا رعًا إ ا را مرع ذلرك ارين مر دو ينب وكأنها تعبير مح« النةبة» ست دم الوزير اإللراليل  مفردة 
ربمرررا تحفظرررًا عليهرررا. و رررو ارررللك  سرررطعا حمولتهررراب موظفرررًا إ ا رررا للدحالرررة فحسرررب علرررد معنرررد الةارثرررة 

ب 1967و 1948ال سيمة الت  لحقت االفلسرطينيين. كمرا   ر هرا مرن أي لريان تراري  ب فيسراوي ارين 
إلراليلب وت تص اه المفرردة لهرلا السرببب اينمرا اينما  ما حدثان م تلفانب واحد تأليس    رأل قيام 

االنةبررةب ا ررض النظررر عررن المألرراة الترر  عنتهررا تلررك اله يمررة للفلسررطينيين  1967لررم  سرربق أن وي ررفت 
ألررس فلسررطين   مثلررون  780وخسررارتهم لمررا كرران تبقررد مررن فلسررطين التاري يررة. فرر  األولررد  ررر  طرررد 

ألفرًا فر  المنراطق التر   150ألرس ب اقر  مرنهم  400وأكثر من نصس عدد الفلسطينيين يومهرا  مليرون 
ملاحرة موثقرة تاري يرًا  50وف  النةبرة ارتةبرت أكثرر مرن « . 1948عرب  »قامت عليها إلراليل وقتها 

فررر  المئرررة مرررن م مرررل مسررراحة فلسرررطين التاري يرررةب  78ألرررس فلسرررطين ب واحترررل  15وقترررل أكثرررر مرررن 
 مصر.وانضمت الضفة ال ربية إلد األردنب ون ة إلد 

فر  الضرفة ال ربيرة  واحتيرل مرا  1948ألس فلسطين   نصفهم من حا ئ   300ب طرد 1967إثر   يمة 
تبقد منهاب اما فيه القدأل الشرقية الت  نيظِعم ف  دأنها اتفران خرام  ضرع الحررم الشرريف تحرت إدارة 

الحفرراظ علررد »الوقرس اإللررالم   حينرلات فرراوع األردَن فر  دررأنه مودر  دا ررانب ويشرار إليرره اتعبيرر 
و ررررو اقرررر  لرررراريًا حتررررد اعرررردما قرررررر  إلررررراليل  ررررم القرررردأل الشرررررقية إليهررررا واعتبار ررررا « . السررررتاتي و

 ب ف  تشريع رفضته األمم المتحدةب ودانته اقرارا   ادرة عنها.1980ف  « عا متها األاد ة»
لرًا ارداليين اعقرول إذًا! لةن الوزير اإللراليل   ظن أنه   اطب أنا«   لا»لم تبدأ « النةبتين»أي من 

ب كمرا «وحين يريد المر  إ قافها   ون قد فا  األوان ألنها تةون قد انطلقرت أ رالً »أطفالب فيضيس: 
 االنسبة لفيضان مثاًل أو حريق!

ليلدي مسلسل العنس إلد دفع إلراليل للقيرام اطررد  مراع  »المهم ف  كالم  ان ب   و احالتنتال: 
 مطِلقًا « دفعتم ثمنًا م نونًا مرتين من أ ل قادتةم»م اطبًا إ ا م:  ب«كثيس هخر أو نقل الفلسطينيين

ب وبعررد ا: «حا ت ربونررا مررة  ديردةب فالنتي ررة لرن تةررون م تلفرة»علرد  رلحا  أاشررع النعرو  ب ومنهيررًا ارر 
ال ال ة  رله التر   صرل إليهرا تعرادل التهديرد ارالتطهير العرقر ب وتقرع االتأكيرد فر  «.  ا قد أينِلرتم!»

ن موا فا   ريمة الحرب وال ريمة  د اإلنسانية معًا. ومن الالفرت أن الروزير لرم يتعررع ألي نطا
مسررا لة  رررا  خطاارره ذاتب حا مررن ح ومترره وحا مررن أ ررة  هررةب مررا يرردل علررد أن اإللررراليليين  رراروا 

  قولون ما يرون لهم وي طر ابالهمب اال تبعا  عليهمب وحا مسلولية.
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هخرررب أكثررر  د ررة وثقرراًل مررن  رران ب  ذاتب  ررو  لعرراد إردان وزيررر األمررن   ررلا دعررا مسررلول إلررراليل  
الررداخل ب الح ومررة اإللررررراليلية لفحررص إم انيررة  رردم منررازل منفررلي عمليررة األقصرردب و ررم مررن أانررا  أم 
ررررئل عررررن إنرررر ال عقوبررررة مماثلررررة  الفحررررم ويحملررررون ال نسررررية اإللررررراليليةب مليرررردًا اإل رررررا . لةنرررره حررررين لي

ب وأيرد «حا ظرا رة والرعة  نرا»لين يرتةبون  رالم قتل إر اايةب رفض ذلرك ااعتبرار أنره ااإللراليليين ال
قررررار المح مرررة اإللرررراليلية العليرررا ارفضرررها قبرررل درررهرب وبعرررد عرررام مرررن المرررداوحا ب لطلرررب  ررردم ايرررو  

وأحرقروه حيرًاب  2014المستوطنين الثالثة اللين اختطفوا وعرلاوا الفترد المقدلر  محمرد أارو خضرير فر  
 الدعو  الت  تقدمت اها عاللتهب اعدما دين المستوطنون اال ريمة. و  

واحالتنساب فر  تفسرير القرانون حا يتوقرس علرد المسرلولينب ارل  طراول حترد كبرار القضراة. فالقا ر  
روبنشتاينب رلي  تلك المح مة العلياب ارر قراره ارفض طلب الهدم االفترة الطويلة الت  انقضرت ارين 

ل وبررين الطلرربب وكررأن التو رريس القررانون  لل ريمررة يت يررر تبعررًا لعرردد األدررهر! و رروب تنفيررل عمليررة القترر
العمليرررا  »علرررد رنرررم إقرررراره ارررأن الصرررالحية المعطررراة لررروزير ال ررري  اإللرررراليل  اهررردم ايرررو  منفرررلي 

 «.  ب النظر إلد كل حالة امو ب ظرفها»تشمل اليهود والفلسطينيينب عاد فاعتبر أنه « العدالية
ن علررد  ررو  لرريادة احاعتبرراط واحالتنسررابب فهررم الصررمود الفلسررطين  علررد الرررفض القرراطع ولعلرره  م رر

للصالة ف  األقصد قبل إزالة كافة اإل را ا  الت  و عت حولهب اعد مقتل دررطيين إلرراليليين فيره 
علررد يررد  ررلحا  الشرربان الثالثررةب واحاحت ررال الوالررع الررلي الررتمر ألرربوعين ون ررا فرر  حمررل السررلطا  

يلية علد الترا ع خشية تفاقم الموقس و فالته من تح م إلرراليل ام رياتره  كمرا أدرار إلرد ذلرك اإللرال
« .  م رن فر رها»مدير الشرطة عند إزالة البوااا ب و و اللي دافرع ااأل رل عرن نصربها معتبررًا أنره 

رم كمرا فهمرره علرد  ررو  خشرية الفلسررطينيين مرن تةرررار مرا نررتا مرن  ريمررة اراروخ نولددررتاين فر  الحرر
ب مع حيازة اليهرود علرد أنلبره «المتنازع عليه»ب وأد  إلد تقسيم الم ان 1994اإلارا يم  اال ليل ف  

ومع منرع رفرع األذان فيرهب و رو السرالد مرلات. وبمرا أن اإللرراليليين  عتبررون الحررم القدلر  لهرم  كمرا 
وترردري يًا تقسرريمه زمنيررًا كرررر أكثررر مررن مسررلول لررااقًا وفرر  األ ررام األخيرررة ب وبمررا أنهررم نظمرروا أ رراًل 

احيررم يررردخل اليهررود اليررروم للصرررالة فيرره  رررباحًا ارررين السررااعة والحاد رررة عشررررةب وبمررا أنهرررم  سرررتبيحونه 
امنالربة أو مرن دونهرراب وي لقرون البواارا  متررد  شراهونب ويسررتمرون فر  الوقرت نفسرره احفريراتهم حولرره 

أن  يسررررت ل حررررادل قتررررل الشرررررطيين  وفرررر  ألالرررراته... كرررران متوقعررررًاب لرررروحا رد الفعررررل الفلسررررطين  ذلرررركب
عليهب كما  را المسلولون اإللراليليونب وأن « السيادة اإللراليلية الةاملة»لمصادرته اح ة ممارلة 

تيقررنن اسرررعة ولررهولة وبضررربة واحرردةب إ رررا ا  فعليررة مت ررلة فيرره فرر  درر ل متصرراعدب ولةنهررا تسررير 
 ابط .
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الررلي ا ررطر  إليرره إلررراليلب وذلررك اررالتفةير ا طررط الترا ررع « الررتيعاب»... لرريتم حتمررًا الت طرريط لررر 
 ديدة لتنفيل السيطرة علد األقصدب وبمضاعفة القمع واإل را ا  التنةيلية. و  رلا فرالمن   المتحقرق 

 اليوم حا   لق ااب الصراعب ال لعله ليضاعس كثافته.
 30/7/2017الحياة، لندن، 

 
 لوطنيانتفاضة القدس: درس المقاومة الشعبية والتدّين ا .36

 خالد الحروب 
انتفا ررة القرردأل العارمرررة والمتوا ررلة التررر  أ بررر  إلرررراليل علررد الترا رررع عررن ات ررراذ إ رررا ا  أمنيرررة 
إ افية  د الفلسطينين ومقدلاتهمب فا أ  القادة اإللراليليين ف  المقام األولب كما فا أ  القيرادا  

أل مية. الدرأل األول  رو مرك يرة المقاومرة الفلسطينية ف  رام هللا ون ةب وقدمت درولًا اال ة العمق وا
الشعبية وفاعليتها الميد شة فر  المرحلرة الرا نرة مرن النضرال الفلسرطين . فر  مرحلرة أولرلو ومرا تال را 

  ترم إخررال االشرعب الفلسرطين  وأي 2005إلرد  2000 ا ا ة خالل وبعد اإلنتفا ة الثانية من عرام 
ومررة معررًا. تمررت خص صررة السيالررة واحتةار ررا مررن قبررل فعررل دررعب  مررلثر مررن ميرردان  السيالررة والمقا

للطة أوللو الت  ان رطت ف  مشروع مفاو ا  حا نهال  دم ه كبيرر متحردثيها ومفاو ريها اعنروان 
كما تمت عسر رة المقاومرة أوحًا ثرم خص صرتها واحتةار را مرن قبرل «. الحياة مفاو ا »لوريال   و 

ا الح برر  اعررد السرريطرة العسرر رية علررد قطرراع نرر ة ب الترر  انةفررأ  ومقاومتهررا علررد مشررروعه«حمرراأل»
ب فاختلطرررت مقاومتهرررا اسرررلطتها  نرراتب فترلرررملت اعررردما كانرررت قررد احتةرررر . فررر  الحرررالتين 2007لررنة 

و د  نالبية الفلسطينين نفسها ف  نربة عن المشروعين الميحتةرين: المشروع السيال  المتمثل ف  
له اعد و وا فشل الم رامرة ارمتهراب وتحويرل إلرراليل  للطة أوللو و و اللي تآكلت أ ة دعبية أولية

السلطة إلد م ررد أداة أمنيرة ت ردم الةولونياليرة اإللرراليلية احالرتيطانية أوحًا وأخيررًا. أنرس الفلسرطينيون 
من السيالة المينت ة من أوللو وللطتها وااتعدوا منهاب وانتهوا ميحيدين ومعهم أي فعل دعب  حقيق  

قرراد أ ضررًا إلررد تحييررد « حمرراأل» ررًا. المشررروع المقرراوم  المسررلا  الررلي مثلترره وقادترره إمررا طوعررًا أو كر 
اإلنتحاريررة فرر  المرحلررة األولرردب أو تحولهررا إلررد « حمرراأل»نالبيررة الفلسررطينيينب لرروا  اسرربب عمليررا  

أنماط عس رية و اروخية أخر  ف  مراحل حاحقة. ف  كل  له المراحرل لرم   رن للنراأل العراديين أي 
مشاركة فر  مثرل  رلا النروع مرن المقاومرة المسرلحةب فضرال عرن الت روف المتوقرعب وبالترال  ترم م ال لل

كمرررا كرررانوا قرررد أخر ررروا مرررن ميررردان السيالرررة. وفررر  « المقاومرررة»إخررررال نالبيرررة الفلسرررطينين مرررن ميررردان 
الحالتين السيالرية والمقاوميرة تسريعد الو رع الفلسرطين  مرن ناحيرة عمليرة الو رع ال بررو  وال طرلرة 
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ب وذلرك فر  «حمراأل»اإللراليلية  األميركية  لوا  لياليًا  د للطة أوللو أو عس ريًا  رد مقاومرة 
 ليان مي ان قو  تقليدي كان  حسم الصراعا  السيالية والمعارت العس رية للفًا.

حا   سررر أي ميرر ان قررو  تقليرردي لررو  ا تررراا قررو  نيررر تقليد ررة وفر ررها علررد الصررراعب وأ مهررا فرر  
لسررطينية قرروة المقاومررة الشررعبية  ررد لررياقا  احاحررتالل العسرر ري احالررتيطان  كاإللررراليل . الحالررة الف

والتر  كران أثر را  1992و 1987خبر الفلسطينيون  له القوة البال رة الترأثير فر  احانتفا رة األولرد ارين 
ين مررردويًاب كمرررا كرررانوا قرررد خبرو رررا فررر  النصرررس األول مرررن القررررن العشررررين فررر  ثررروراتهم  رررد البريطررراني

. فرر  كررل مرررة ترردخل فيهررا 1936والمشررروع الصررهيون  معررًاب لرروا  فرر  ثررورا  عقررد العشرررينا  أو ثررورة 
ب أو كالررت ااة لرراذ ة لوعررود مررن القررو  المحتلررةب أو «التهدلررة»السيالرريون فرر   ررله الثررورا ب اهرردف 

حالرررتع ال قطرررس ثمرررار نيرررر نا ررر ةب أو حامتطرررا  مو رررا  احانتفا رررا  الشرررعبية كقيرررادا  ت شرررد 
اقعها من  عود قيادا  ميدانية اديلةب ف  كل  له الحاحا  كانرت احانتفا را  تي هرض. وفر  كرل مو 

مرة كان يدخل السالا اقوة علد العمل الشرعب  أل رداف متعرددة أ ضرًا أو فر  در ل  سرتع ل الثمرارب 
علرد أو لقوطًا ف  إنوا  السالا ذاتهب كان الرثمن البرا ق  رو خررول النراأل مرن المقاومرة واقتصرار ا 

م موعا  مبعثرة من المقاومين المسلحين اللين لررعان مرا ترتم محا ررتهم والسريطرة علرد مقراومتهم 
 عس رياب أو توظيفها لياليًا.

انتفا ررة القرردأل تعيررد ترردوير الرردرأل الترراري   للفلسررطينيين مرررة أخررر : المقاومررة الشررعبية تشررل ميرر ان 
أل ف  الشوارع ت مد الر ام لوا  فر  لرالا القو  العس ري التقليديب و لتدامة عشرا  هحاف النا

الميحترررل أو لرررالا الميسرررتبد الرررلي ارررا  م شررروفًا فررر  الوقرررت الحرررال  تحرررت هحاف الةررراميرا  التررر  تنقرررل 
الحرردل حيررًا وعلررد الهرروا . مقدلرريًا إذًاب نااررت القيررادا  السيالررية الح بيررة الفلسررطينية والسررلطوية عررن 

يالررية وممارلررة احتةررار السيالررة كمررا  ررو الديرردن خررالل المشررهد فلررم   ررن  نررات م ررال للمسرراوما  الس
ربررع قرررن مررن المفاو ررا  والسررلطة العقيمررةب امررا يررلدي إلررد إقالررة النرراأل إلررد ايرروتهم تحررت م رردر أن 

ومعهررا أنمرراط المقاومررة احانتحاريررة الترر  قررد « المقاوميررة»القيررادة تقرروم االوا ررب. كمررا نااررت القيررادا  
أو  ناتب لةنها توفر له المسوغ إلطرالن وحشره العسر ري والقمعر  ارال تلذي فردًا من أفراد العدو  نا 

حرردودب وكرران ل يرراب محتةررري السيالررة ومحتةررري المقاومررة األثررر الةبيررر فرر  اقررا  النرراأل فرر  الشرروارع 
 وف  ت ميد الوح  العس ري ودل قدرته.

لررد إلررراليل   مررن فرر  و  ررلاب فرر ن  انبررًا مريرررًا مررن المفارقررة الةبررر  فرر  احانتصررار المقدلرر  الرررا ن ع
القردأل التر  حا ت ضرع «: الرلرمية»نياب القيادا  السيالية السرلطوية الرلرميةب والقيرادا  المقاوميرة 

لسرررررلطة رام هللا وحا ت ضرررررع لسرررررلطة نررررر ة  ررررر  التررررر  تنرررررتفض درررررعبيًا وت برررررر العررررردو علرررررد الترا رررررع. 
ع دررررعبيًا ألن قيررررادا  الفلسررررطينيون ال ا ررررعون لسررررلطة رام هللا ولسررررلطة نرررر ة حا  سررررتطيعون احانتفررررا
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الم رررانين احتةرررر  السيالرررة والمقاومرررةب واخر رررت الفلسرررطينيين ومقررراومتهم الشرررعبية مرررن قلرررب الحررررات 
 والنضال  د المحتل.

« الترردين الرروطن »الرردرأل الثرران  العميررق والررلي حا  قررل أ ميررة  ررو اررروز وفعاليررة مررا  م ررن و ررفه اررر 
« التررردين الح بررر  الحركررر »قبرررل السرررلطا ب أو  المتةلرررس مرررن« التررردين الرلرررم »الم تلرررس تمامرررًا عرررن 

الميحتةررر مررن قبررل معار رر  السررلطا . الترردين الرروطن  يتسررم االتعررا   والتسرراما العفررويين مررن دون 
تنظيررر أو تعصررب أو إقصررا  أو أح ررام ميسرربقةب و ررو مررا عهررده النرراأل فرر  أنفسررهم عبررر قرررون طويلررة 

عا  وثقافاتها. التردين الروطن   رو التردين الشرعب  وقبل حلول أنواع األللمة السيالية وتم يقها الم تم
اللي ينطلق عند الحا ة من قلب الناأل للدفاع عن حقوقهم المنته ةب ولي  حانتهاكها. وفرادة التردين 
الوطن  وفاعليته تتبد ان ف  أن الدين ييوظس من قبل الناأل ل دمة الناألب علد ع   الشرالع حيرم 

يولو يتها أو ل دمرة مررن  عار ررونها وأحرر ااهم وأيررديولو ياتهم. اررل ييوظرس الرردين ل دمررة السررلطة أو أيررد
 م رن القرول ارأن كرل التوظيفرا  الم تلفررة للردينب مرع عردا توظيفره مررن قبرل النراأل ل دمرة النراألب تقررع 

ب و ررلا األخيررر  ررو السررمة األارررز حالررت داما  الرردين «اإللررالم السيالرر »تحررت العنرروان العررريض لررر 
« التردين الروطن »معار ريها أو أ رحاب األدل رة الشرمولية. وأ رم تمرثال   لوا  من قبل األنظمرة أو

نرره الرردين ب مقااررل عمررق وترلررخ اعررده الرروطن . فرر  حالررة انتفا ررة القرردأل   ررو عرردم تعقررد وتعقيررد م وع
واألقصرد ت سررد الترردين الروطن  فرر   ررور ميل لرة أ مهررا احانرردفاعا  الشرعبية المتوا ررلة الترر  تحلقررت 

عتبرراره رمرر ًا وطنيررًا  سررد عدالررة قضررية فلسررطينب وكشررس عررن د مومررة النضررال حررول الحرررم القدلرر  اا
أل رررل تلرررك العدالرررة ولرررط األ يرررال الشرررااة العريضرررة التررر  را نرررت إلرررراليل علرررد أنهرررا نسررريت القضرررية 
وعدالتها. ت سد التدين الوطن  ف  هحاف الشباب نير المتدينين اللين التحقوا االصلوا  ال م  و رم 

ب وبعضهم حا  عرف كيس  صل  أ اًلب «دعر المارين »م قةب وبعضهم اقصا  ف  لراويل  ين  م
وذلررك كلرره فرر  تعبيررر وطنرر  حا  حرردل إحا اعيرردًا مررن لررما ا  القيررادا  الرلررمية أو الترردين المتعصررب 
اللي حا  قبل  لحا  الشباب ف   رفوفه. ارل أكثرر مرن ذلرك ت سرد التردين الروطن  مقدلريًا فر  التحران 

لصررررالة المقدلررررية  قفررررون كتفررررًا ا تررررس إلررررد  انررررب مقدلرررريين هخرررررين تصررررور م مسرررريحيين اصررررفوف ا
الةرراميرا ب وتقلررع اصررور م تلررك عررين السررالا اإللررراليل  الررلي وقررس مشررلوحًا أمررام اإلرادة ال ماعيررة. 
حدل ذلك اعيدًا من مماح ا  التوظيس السيال  ل عاما  لم ت ره أن تطأ األقصد خشرية أن تيلفرق 

الح بر  الرلي مرا كران ليسرما « الحمسراوي »يينب وحدل اعيدًا من م ايدا  التديعن من قبل الناأل العاد
اعفويرررة الترررديعن الررروطن  أن تفررريض كمرررا فا رررت. درلرررا القررردأل العميقررران: المقاومرررة الشرررعبية والترررديعن 

 الوطن    ب أن يبقيا او لة العمل الفلسطين  ف  المرحلة الحالية.
 30/7/2017الحياة، لندن، 
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 دس.. الصور والتداعياتانتفاضة الق .37
 عبدهللا السناوي 
للصرررور والرمررروز تأثيراتهرررا العميقرررة علرررد أي لررريناريو محتمرررل لمسرررتقبل القررردألب أحرررد المفررراتيا الةبرررر  

 للقضية الفلسطينية.
علد ع   تيار الريا السيال  ف  العالم العرب  أثبت المقدليون أننا لسنا  عفا  إلرد حرد الرتباحة 

ليسررت قرروة خارقررة للطبيعررة تهرربط إ را اتهررا « إلررراليل»حقررون دون رادعب وأن الحرمررا  والمقدلررا  وال
 كعوا س حا راد لها.

اأي معند ليال  لحقت ا لراليل   يمرة مو عرة فر   رراع اإلرادا  علرد مسرتقبل المدينرة المقدلرةب 
 لةنها ليست الموا هة األخيرة.

ب  ضررع «القرردأل الموحرردة»قررانون  اررالقرا ة األولررد علررد مشررروع« الةنيسررت»فرر  نفرر  التوقيررت  ررادن 
 دروطًا تع ي ية علد أي انسحاب منها ف  حال التو ل إلد اتفان تسوية اشأنها.

المعنرررد خشرررن و ررررياب ف لرررراليل نيرررر مسرررتعدة وحا مهيرررأة ألي ترا رررع عرررن خططهرررا اتهويرررد المدينرررة 
 المقدلة والموا ها  لوف تطول.

تاري يررة مررن إثبررا  ح ررم الضرررر الررلي يلحررق أ ميترره ال« انتفا ررة القرردأل»مررن  نررا   تسررب انتصررار 
 ا لراليلب إذا ما تماد  ف  ليالا  التهويد والتنةيل العنصري.

فضاًل عن أنها و عت خطًا أحمر عربيًا ف  الهوا ب  منع أ ة مقا ضة علد القدألب أو تنرازل عنهراب 
 و حا ف ن الثمن لوف   ون دمويا. 

إلررد محرريط األقصررد و ررلعوا فرر  الشرروارع الموازيررة دون فرر  احانتفا ررة ال ديرردةب ترردفق مئررا  األلرروف 
خشية اعتدا ا  قوا  احاحتالل و ماعرا  المسرتوطنين وحا أ روا  الر رام التر  دو  فر  الم ران 

 وألقطت دهدا .
 «. ا هللا»اد  مشا د الصلوا  منقولة إلد العالم علد الهوا  مبادرة مهيبة واأل وا  ترتفع اندا  

م ف  الموا هة الت   ر ب فهنات قوة نادمة ت لق المس د األقصد ألول مرة كانت تلك الصورة األ 
منل خمسين لنةب وتنتهك حرمته ابوااا  إلةترونية وكاميرا  ذكيرةب و رلا اعتردا   رريا علرد حقرون 

 العبادة المنصوم عليها ف  المواثيق الدولية.
تر  أظهر را المقدلريونب لرو  لم   ن  نات حل مم ن أمام حسالية قضية األقصد وقوة ال ضربب ال

إلل ررا  كررل اإل رررا ا  األمنيررةب الترر  كرران متوقعررًا أن تتبعهررا « انيررامين نتانيررا و»أن تضررطر ح ومررة 
 إ را ا  أخر  أدد وأخطر.
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فر  منازعرا  أفضرت إلرد ممارلرة قردر أكبرر « نتانيرا و»اعد ذلك اإلل ا  احا طراري دخلرت ح ومرة 
ل حتررد حا  قررال فرر  المرر ادا  العنصرررية الداخليررة أنهررا قررد مررن العنررس  ررد المقدلرريين المصررلين العرر  

   مت.
 الحقالق قالت كلمتها وانتهد األمر.

الحقيقررة األولرردب أن انتفا ررة القرردأل أعرراد  تعريررف القضررية الفلسررطينية علررد الو رره الصررحياب قرروا  
 احتالل تبط  ودعب أع ل  قاوم.

لتسوية دون أن تةون  نرات عمليرة وحا تسرويةب تلك مسألة أريد طمسها ا الم مراوغ عن إحيا  عملية ا
مررررن تطبيررررع اقتصررررادي والررررتراتي   « إلررررراليل»إحا إذا كرررران المقصررررود اإلذعرررران الةامررررل لمررررا تطلبرررره 

 ب أو احاعتررراف اأ ررة حقررون 1967والررت بارات  مررع العررالم العربرر  دون عررودة أي أرع احتلررت عررام  
 فلسطينية منصوم عليها ف  قرارا  دولية.

 «. فقة القرن » ر ما  طلق عليها  لا  و  و 
 رررربة  اللرررة علرررد عمود رررا الفقرررريب وعررراد مرررن الصرررعب «  رررفقة القررررن »ارررأي تقررردير ليالررر  تلقرررت 

 تسوي ها االتنازحا  الم انية الت  انطو  عليها.
ذلك  فض  ولو اصورة ملقتة إلد وقس أي انردفاع كبيرر فر  مشرروعا  تهويرد القردأل وفررع الوحا رة 

 دون أي أو ام عن أي ترا ع. علد المس د األقصد
كما لم  عد مم نًا الةالم عن نقل السفارة األمري ية إلد القدأل المحتلة الا  در ة احالتهتار السااقب 

 اللي أاداه الرلي  األمري   دونالد ترامب ف  حملته احانت ااية.
 اتداعيا  انتفا ة القدأل الةالم كله مردا لنوبة  مت إلد أ ل نير مسمد.

قة الثانيةب تقويض فةرة أريد لها أن تشيع ف  السيالا  العربية من أن األولويرة اآلن فر  اإلقلريم الحقي
ب دون اعتبررار أنهررا «إلررراليل»للحرررب علررد اإلر رراب اإللررالم ب وأن ذلررك مو رروع تفررا م مم ررن مررع 

ارلرره نفسررها أحررد ألررباب عرردم احالررتقرار وت كيررة ن عررا  التطرررف اسيالرراتها العنصررريةب فضرراًل عمررا تم
 من إر اب دولة مدان االقوانين الدولية.

اصيانة أخر  فقد تلقت  ربة حا  سرتهان اهرا لمشرروع دم هرا فر  اإلقلريم كأحرد مراكر ه الرليسرية اعرد 
 «.داع »انتها  الحرب علد 

الحقيقررة الثالثررة أن  نررات و ررعًا  ديرردًا ااألرا رر  المحتلررة تفاعالترره فرر  ارردا اتهاب فقررد نشررأ  وادررتد  
مئرا  األلروف خرارل عبرا ا  الفصرالل الرليسريةب كأنره إعرالن االحا رة « انتفا رة القردأل»ت والتقطب

 لحظة تقرير مصالر.اطر ليالية  ديدة  امعة أكثر أ لية للتحدل االم القضية الفلسطينية أل
 ذلك ملدر علد تحوحا  محتملة ف  البنية السيالية الفلسطينية.
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ية رد الفعرل والتنرادي العرام والشرعور الفرادا ارال طرب دون زخمها من عفو « انتفا ة القدأل»اكتسبت 
دور كبيررر للفصررالل السيالرريةب االررتثنا  وقررس التنسرريق األمنرر  الررلي أعلنترره السررلطة الفلسررطينيةب و ررو 

ب والتعرا ا  عس رية ف  ن ة لم   رن لهرا لر ومب «اإللراليلية»قرار ملقت مر ون ا ل ا  اإل را ا  
 لصدور المفتوحة الت  ألهمت تعاطفًا إنسانيًا.فقد دودت علد انتفا ة ا

درر   مررا عميررق  حرردل فرر  عمررق التفرراعال  الفلسررطينية لررم يتضررا حتررد اآلن مررداه وحا الصررورة الترر  
 لوف  أخل ا.

ح م الس ط العام علد احانقسام الفلسطين  اين رام « انتفا ة القدأل»اتر مة ليالية أخر  ع ست 
 هللا ون ة.

   التةاتس الوطن  اين المسيحيين والمسلمينب فقضية عروبة القدأل واحدة.االوقت نفسه ع ست مد
ترررداخلت أ رررراأل كنيسرررة القيامرررة مرررع أ ررروا  األذان الرررلي ارتفرررع فررر  محررريط األقصررردب وبررردا الرررتالحم 

 كاماًل.
  له رلالة  حتا ها العالم العرب ب فالتنوع الدين  قوةب والمشترت القوم  مسألة مصير.

أنصررررار ايررررت »األخالقرررر  والعقيرررردي م ريررررًا لل ماعررررة الترررر  تطلررررق علررررد نفسررررها وقررررد كرررران احانةشرررراف 
 «.وحا ة لينا »االم « داع »ب قبل أن تبا ع «المقدأل

اينمرا كرران يرردافع المسرريحيونب الررلين  سررتحلون دمهررمب عررن األقصررد المبررارت اررد  كررل قضرريتهم ترويررع 
 م تمعهم والتهداف  باطه و نوده.

 قدألب لةنه لم   ن مفا ئًا علد أي نحو. لا لقوط نهال  ف  اختبار ال
 30/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 نضال منصور 
كنررت أتوقررع أن الح ومررة األردنيررة لررتت ل قرررارًا اتسررليم الم رررم حررارأل األمررن اإللررراليل  اعررد قرا ترر   

ما ا  ردار كرامرة األردنيرينب ولرن تسرما لررلي  الروزرا  حاتفاقية "فينا"ب ولةنن  كنت متيقنا أنها لن تسر
 اإللراليل  نتنيا و أن يرقص علد دما  أانالنا األردنيين؟!

ولةرن الحقيقررة الترر  درعر اهررا ال ميررع حترد لحظررة عررودة الملرك عبرردهللا الثرران  الرد عمرران اررأن نتنيررا و 
ه  فعة لنا االتقباله الم رم كبطل وب المه القبيا القلر اللي  حا  صنعس لو  إ انة لمردنيين. و ع
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حا أعرف لماذا ارتب ت الح ومة وت بطت ف  الساعا  األولدب لماذا وقعت اأخطا  ما كان   ب ان 
تقرررع اهررراب لمررراذا لرررم تمتلرررك دررر اعة الررررد الحالرررم علرررد نطرلرررة اإللرررراليليينب إذا مرررا الرررتثنينا اعرررض 

 التصريحا  لوزير ال ار ية أ من الصفدي؟!
لق الملك تصريحاته مطالبًا نتنيا و "اات اذ اإل را ا  القانونية امحاكمة القاتل وتحقيق ماذا لو لم  ط

العدالررررة ارررردحًا مررررن التعامررررل مررررع  ررررله ال ريمررررة األررررلوب احالررررتعراع السيالرررر  ا يررررة تحقيررررق م الررررب 
 د صية"؟!

"نتنيا و"   ل لتظل الح ومة  امتة إزا  العبم اإللراليل  ف  حين أن الصحافة اإللراليلية لم ترحم
والم رم القاتل "زيف"ب وماذا لو لم يل ب الملك مبادررة مرن المطرار لعر ا  الشرهيد الدوا مرةب كيرس كنرا 

 لنطفئ نار ال ضب المتقدة اين األردنيين اسبب اإل انا  الت  و هتها لهم الح ومة اإللراليلية؟!
األولردب وكران علريهم أن يتر مروا لم تتقن الح ومة مهمتها السيالرية االتعامرل مرع األزمرة منرل اللحظرة 

اإل رررا ا  األمنيررة الررد ممارلررا  تصررون كرامررة النرراأل ووحرردتهمب وعلررد لرربيل المثررال كيررس تسررارع 
الح ومة االقول اأن الشهيد الدوا مة  ا م ر ل األمن اإللراليل  ار"مفك"ب كيس تو رلت لهرله الروا رة 

نر  الوحيردب ألرم يردركوا ارأن  رلا األمرر لري  وبهله السرعة خا ة وأن  نات روا ة أخرر  للنرا   األرد
من  الحياتهم قولهب ال يترت للمدع  العام والقضا ب وألم  فهموا اأن  لا الةرالم المتسررع فيره إدانرة 

 مسبقة للضحية األردن ؟!
وأ ضررًا لمرراذا لررم نشررا د فرر  اليرروم األول الحضررور القضررال ب لمرراذا كانررت الح ومررة تررتةلم فرر  دررأن حا 

ا لرررم يتسرررلم ملرررس القضرررية ال ناليرررة منرررل اللحظرررة األولرررد المررردع  العرررام و رررو  ررراحب   صرررهاب لمررراذ
 احاختصام اوقس مالحقة الم رم لندًا حاتفاقية "فينا"؟!

وأكثر من ذلك لماذا لرم نتريرم االسرماا لطراقم السرفارة االسرفر حترد نأخرل  رمانا  ارأن  قراد للتحقيرق 
يا "نتنيا و" علد القاتل ويسأله الهفة إن كران قرد واعرد والتوقيس عند "ال سر" ادحًا من أن  طمئن القب

 ررررد قته الليلررررةب ويسررررتقبله فرررر  اليرررروم التررررال  كاألاطررررال دون حتررررد كلمررررة عترررراب حفاظررررًا علررررد كرامررررة 
 ح ومتنا؟!

أيررن رلرري  الرروزرا  مررن األزمررةب أيررن نالبرره الرروزير ممرردوا العبررادي ال بيررر فرر  نرربض الشررارع األردنرر ب 
 هررة المشررهد للتعامررل مررع النرراأل والنقااررا  والنررواب ومللسررا  الم تمررع المرردن ب لمرراذا لررم ييرردفع ارره لوا

وبصراحة حا  ع بن  لوم وزير الداخلية نالب ال عب  عن م رادرة طراقم السرفارة فلقرد فعرل مرا  سرتطيع 
 وحا ر السفارة حتد طلب منه فك الحصار؟

وزيررر ال ار يررة أ مررن الصررفدي اعررد عررودة الملررك الررتعاد  الح ومررة األردنيررة وعيهرراب وظهررر  اراعررة 
اقوله "علد رلي  الوزرا  نتنيا و أن يدرت اأن ال طرلة والعبثية وخرن القانون وت وير الحقالق لعيًا 
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ورا  الشرررعبوية لرررن  سرررهم إحا ا يرررادة التررروتر"ب والمطلررروب اآلن و رررع خطرررة قانونيرررة لمالحقرررة الم ررررم 
ب وفر  ذا  الوقرت علينرا أن نعاقرب نتنيرا و واختيار أفضل المحامين لضرمان عردم إفالتره مرن العقراب

علرررد الرررتهتاره ا رامرررة األردنيرررينب و يررررد مرررا قامرررت اررره ح ومتنرررا اعرررردم السرررماا اعرررودة طررراقم السررررفارة 
اإللررررراليلية الررررد األردن قبررررل  ررررمان محاكمررررة القاتررررلب وو رررروب اعتررررلار نتنيررررا و العلنرررر  عررررن أفعالرررره 

 لثمن.المشينةب فال   وز أن تمر تصرفاته دون أن يدفع ا
اعد اليوم علد القيادة اإللرراليلية أن تردرت أن التردخال  األميركيرة ووالرطا  "كودرنير" لرن تفيردب فقرد 
تعلمنرررا الررردرألب وأدركنرررا اشررر ل قررراطع أن حا نراارررة ارررالمواقس الحقيررررة لرررر "نتنيرررا و"ب ولةرررن ال ريرررب أن 

 تتعامل ح ومتنا معه اادئ األمر ار "أدب  م"؟!
ردد ررا نحررن نحتررال الرررد إعررالم مت صررص ارر دارة األزمررا ب وأولررد خطررروا  مالحظررة أخيرررةب مرران ال ن

 الن اا إاالغ الناأل االحقالق أوحًا اأول.
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