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 نتنياهو: قرار إزالة البوابات اإللكترونية من مداخل األقصى لم يكن سهالً  .1

قـــال ر ـــيو الحإلومـــل اإل ـــرا يليلن بنيـــامين ن نيـــالو أن قـــرار  نإليـــ  البوابـــات اإللإل رونيـــل : محمـــد و ـــد
 باألقصى ليو  هال.

م  هل جل ل الحإلومل األ بوعيلن يـوم األحـدن قـا ال: ئإلـر يو للحإلومـل   صريحات ن نيالو وردت في
أن أ خـذ قـرارات بر،ـدن أقـوم  الذي يحمل على عا قه الم ؤوليل عـن مـمان أمـن ا ـرا يلن يجـ  علـي  
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بـــذل  آخـــذا بالح ـــبان الخرياـــل ب إلملهـــا وجميـــد ال حـــديات وال هديـــدات ال ـــي نواجههـــان حيـــ  ابيعـــل 
 مهور وبابيعل الحال ال أ  ايد أن أفصح عن  ناصيلهائ.بعمها لي ت معروفل للج

و ابد: ئأ نالم م،اعر الجمهور وأدر  أيما الواجبات الملقاة على عا ق القيادة حيـ  ال،ـخا الـذي 
يجلــو فــي لــذا الإلر ــي يحمــل علــى عا قــه الم ــؤوليل العليــا لمــمان أمــن ا ــرا يل وأنــا أ صــر  وفقــا 

 لهذا المبدأئ.
ل ال هديد والوعيدن حي   وجه ن نيالو بإللم ه الـى مـن يصـنهم ب عـدال دولـل ا ـرا يل واخ ار ن نيالو لغ

على جميد الجبهات بالقول: ئقوات الجيش وال،ابا  وال،رال م  عدة للعمل بإلل ااق ها مد إلل من 
 يحاول االع دال على مواانينا وعلى جنودنا وعلى أفراد ،را نا. لإلذا عملنا ولإلذا  نعملئ.

لقرار بإزالل البوابات اإللإل رونيـلن أومـح ن نيـالو أنـه أوعـز خـالل األيـام األخيـرة ب عزيـز قـوام ول برير ا
قوات ال،رال المن ،رة في  احات الحرم القد ي ال،ـري  وفـي البلـدة القديمـلن وذلـ  مـن أجـل احبـاا 

مـــن العمليـــات ال ـــي وصـــنها بــــماإلرلابيلم ومنـــد االح جاجـــات وأيمـــا مـــن أجـــل العمـــل بصـــرامل مـــد 
 يع برلم مخالني القانون.

ومن أجل  ننيذ لذه المهملن قال ن نيـالو: مخصصـنا لل،ـرال  عزيـزات ملمو ـل عبـارة عـن عـدة  ـرايا 
 100 ابعــل لحــرو الحــدود و نواصــل  عزيزلــا وفــق الحاجــل. إلمــا أوعــزت ب حويــل ميزانيــل ال   عــد  

وير المعــدات ال إلنولوجيــل مليــون ،ــيإلل والمجلــو الــوزاري المصــغر قــد صــادق علــى ذلــ ن بهــد   اــ
 وال زود بها من ، نها خلق حلول أمنيل من ، نها  عزيز األمنم. 

 30/7/2017، 48عرب   
 

 المجلس التشريعي الفلسطيني لـ"سما" نية عباس حلّ  ينفيالعالول  .2
 األنبــالن 30/7/2017األحـد ننـي نا ــ  ر ـيو حرإلـل فـ ح محمــود العـالولن يـوم : خـاا  ـما - رام هللا
 ن حـول نيــل الــر يو محمــود عبــاو ا خـاذ خاــوات  صــعيديل جديــدة مــد  اإلعــالم ــداول ها و ــا ل  ال ـي

المجلـــو ال ،ـــريعي  حرإلـــل حمـــاو والنا ـــ  محمـــد دحـــالنن خـــالل األيـــام القليلـــل القادمـــل أبرزلـــا حـــل  
بـين  27/7/2017النل اينين وذل  إلرد على عقد ال ،ـريعي بغـزة جل ـل اار ـل حـول القـدو الخمـيو 

  وإلان للنا   دحالن إللمل فيها. نماو وف حنوا  ح
حد ي ـ لنا فيمـا أي ،يلن وال أوقال العالول في  صريحات خاصل لوإلالل  مان ح ى اللحظل ال يوجد 

 األنبــالمــن  إلبيــرا    حمــل إلمــا   ألنهــان األيــاملــذه  أإلثرلــاومــا  اإللإل رونيــلي علــق بمــا قيــل فــي الصــنحات 
ـــار ـــل و نصـــيال   افمـــا  الم ناقمـــل الغيـــر صـــحيحلمن ر  واألخب ـــ  ال صـــريحات جمل إلـــد العـــالول أن أو  . ل
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المبار  ومعرإلل ا مها ممعرإلـل القـدوم مـد  األقصىالقدو والم جد  اآلنال مامه  الر يو عباو جل  
 .اإل را يلياالح الل 

 30/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 األراضي يبدأ باعتراف إسرائيلي بالدولة الفلسطينية تبادلشعث:  .3
أإلــدت ال ــلال النل ــاينيل أن موافق هــا علــى مبــدأ  بــادل األرامــي مــد االحــ الل اإل ــرا يلين  :هللارام 

 قا م على أ او اع را  األخير بالدولل النل اينيل.
جـــال ذلـــ  فـــي  صـــريحات لنبيـــل ،ـــع ن م  ،ـــار ر ـــيو ال ـــلال النل ـــاينيل محمـــود عبـــاو لل،ـــؤون 

قـد م بـه ر ـيو الـوزرال اإل ـرا يلي بنيـامين ن نيـالو الـى الخارجيلن ردا على  قارير عبريـل حـول مق ـر   
ات يهوديــل إلبــر  الــى حــدود مدينــل القــدون مقابــل اخــرار مناقــل موادي عــارةم عمر وا،ــنانن لمــم م ــ 

 ن ومنح ال لال النل اينيل ال يادة عليها.1948من حدود األرامي النل اينيل المح لل عام 
النل ــاينيل عــن ،ــع ن قولــه مان  بــادل األرامــي فعليــا ن يبــدأ  ونقلــت اإلذاعــل الر ــميل ال ابعــل لل ــلال

ولـيو مـن خـالل  بـادل أراي  فـي القـدو بـ خر  فـي  67باالع را  بدولـل فل ـاين علـى حـدود العـام 
واع بــــر أن ن نيــــالو يهــــد  مــــن ورال لــــذه المخااــــات الــــى الــــ خلا مــــن  داخــــل الخــــا األخمــــرم.

وأمـا  ،ـع  مفإلـرة  بـادل األرامـين يجـ  أال  .1948 النل اينيين في داخل األرامي المح لـل عـام
من األرين ب عديالت محدودة على الحدود علـى أن  ؤؤخـذ االح ياجـات الملحـل  %1.8  عد  ن ب ها 

 بين الجانبين بعين االع بارم.
 31/7/2017 ،قدس برسوكالة 

 
 ملف االستيطان إلى المحاكم الدولية متقدي": الفلسطينيةالخارجية " .4

لوقــ  ا ـ ياانها فــي القــدو والمــنل  ما ــرا يلم أعــدت ال ــلال النل ـاينيل دعــو  قمــا يل مـد   :ةالناصـر 
ـــرة أن اال ـــ ياان جريمـــل حـــر  ومخالنـــل لإلـــل  ـــلن ل قـــديمها الـــى المحإلمـــل الجنا يـــل الدوليـــلن مع ب الغربي

ن المدعيــل أوأعلــن وزيــر الخارجيــل والمغ ــربين فــي ال ــلال النل ــاينيل ريــاي المــالإلي  القــوانين الدوليــل.
العامــــل للمحإلمــــل الجنا يــــل الدوليــــل فــــا و بن ــــودا  ــــ قاد اجاز هــــا ال ــــ الم الــــدعو  النل ــــاينيل ب،ــــ ن 

 ن الجان  النل ايني بان ظار  حديد موعد من مإل   المدعيل العامل للذلا  الى اللاي.أاال  ياانن و 
 31/7/2017 ،المستقبل، بيروت
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 لرباط باألقصى لمواجهة االقتحامات اليوميةيطالب المقدسيين با حلبيةأبو النائب  .5
اال  النا   في المجلو ال ،ريعي عن حرإلل حماو د. أحمد أبو حلبيل المقد يين با  مرارلم  :غزة

فــي الربــاا فــي الم ــجد األقصــى لمواجهــل االق حامــات الصــهيونيل الم إلــررةن م،ــيرا  الــى أن صــمودلم 
ودعا النل اينيين واألمل اإل الميل  إلاميرات اإللإل رونيل.أف،ل المخاا الصهيوني بإقامل البوابات وال

الــــى الننيــــر العــــام اليــــومي دعمــــا  للمــــراباين والمراباــــات فــــي الم ــــجد األقصــــى ورفمــــا  لالع ــــدالات 
 الصهيونيل بحق الم جد األقصى والقدو.

 30/7/2017 ،فلسطين أون الين
 

 مويل إلعمارهاآالف وحدة سكنية مهّدمة بغزة ال تأربعة : الخضريجمال  .6
قــال النا ــ  الم ــ قل فــي المجلــو ال ،ــريعي النل ــايني جمــال الخمــري ان : نــور أبــو عي،ــل - غــزة

علـى قاـاغ غـزة صـي   ما ـرا يلمآال  وحدة  إلنيل دؤم رت خالل الحـر  األخيـرة ال ـي ،ـن  ها  4حو ن
ل لإل ر الحصـار وأما  الخمرين ولو ر يو اللجنل ال،عبي ن ال يوجد  مويل إلعادة اعمارلا.2014

أن معمليل اعـادة اعمـار المنـازل المـدم رة بغـزة   ـير  نعن غزةن في بيان وصل ماألنامولم ن خل منه
 م. مرجعا  ذل  الى آليل دخـول مـواد البنـال للقاـاغن و قنينهـا مـن قبـل الجانـ  اإل ـرا يلي.بايلب،إلل 

 200لمــدم رةن اذ  ح ــار حــوالي و ــابد: ميمــا  اليهــا عــدم وجــود  مويــل لبنــال مــا  بقــى مــن المنــازل ا
مليــون دوالرن وذلــ  نظــرا  لعــدم ال ــزام المــانحين بإلامــل ال زامــا هم فــي مــؤ مر المــانحين بالقــالرة عقــ  

واال  الخمري برفد الحصار عن غزة ل نادي  ناقم األزمات اإلن انيل الخانقل ال ـي  نهايل العدوانم.
 يمر  بها القااغ.

 30/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 لبوابات اإللكترونية عن األقصىاعودة السلطة للتنسيق األمني بعد إزالة  ينفي جمال محيسن .7
ننـى عمـو اللجنـل المرإلزيـل لحرإلـل مفـ حم جمـال محي ـنن عـودة ال ـلال : جمال غي  -غزة  نرام هللا

وأومـح فـي  .لل ن يق األمنـي بعـد ازالـل  ـلاات االحـ الل للبوابـات اإللإل رونيـل عـن الم ـجد األقصـى
 صـــريح صـــحني أمـــون أن مالقيـــادة فـــي رام هللا  نإلـــر فـــي اال ـــ مرار بوقـــ  ال ن ـــيق األمنـــين لحـــين 

 حدو  اننراجل حقيقيل في م ار ال  ويل مد االح اللم.
 30/7/2017 ،فلسطين أون الين
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 االتصاالت مع دولة االحتالل مرهونة بالتقدم السياسي :حسام زملط .8
ال نير ح ام زملان ر يو المنوميل العاملل لمنظمل ال حرير في وا،نانن  أ،ر  الهور: أإلد -غزة 

أن اال صاالت مـد دولـل االحـ الل مرلونـل بال قـدم ال يا ـين مؤإلـدا  أن موقـ  الـر يو عبـاو والقيـادة 
النل اينيل إلان حا ما ن وفي لحظل  اريخيلن وقمى بـما  مرار  جميد جميد اال صاالتن لحـين  قيـيم 

نما في إلل األرامـي المح لـلمن م،ـيرا  الموق  ب، إلل عامن ليو فقا في الم جد األقصىن والقدون وا 
ــــى مــــا  ،ــــهده المنــــااق مــــن ا ــــ مرار  يا ــــات  اال ــــ عماريل وال ع ــــنيل. وأمــــا  فــــي  ما ــــرا يلمال

 صــريحات أورد هــا وإلالــل األنبــال النل ــاينيل الر ــميل: محــان الوقــت إلعــادة  عريــ  العالقــل مــد دولــل 
لن فقــد اإل نينــا مــن إلــل المحــاوالت النا،ــلل للوصــول ل  ــويل  يا ــيلن والمراوغــات اإل ــرا يليلن االحــ ال

 مـــوز/ يوليـــون قبـــل الحصـــول علـــى  14و عميـــق اح اللهـــامن مؤإلـــدا  أن اال صـــاالت لـــن  عـــود لمـــا قبـــل 
 موق  وامح في الم ار ال يا ين ممينا : مالم  لل لي ت أمنيلن ولي ت مدنيلم.
 31/7/2017 ،لندن القدس العربي،

 
 عبد الستار قاسم: السلطة ال تستطيع وقف التنسيق األمني .9

قــال أ ـــ اذ العلـــوم ال يا ــيل فـــي جامعـــل النجــا  الوانيـــلن عبـــد ال ـــ ار : جمـــال غيـــ  -غــزة  نرام هللا
وأومح قا ـمن أن ال ـلال مال   ـ ايد أن  قا م: ان ال ن يق األمني مبرر لوجود ال لال في رام هللا.

لان و ـينقد الم ننــذين وأصــحا  ل ن ــيق األمنــي اذا مـا فعلــت ف ــ  خذ  ا ـرا يلض اجــرالات مــد   وقـ  ا
 المال وأصحا  ال اوة ام يازا همن ولن يغامروا بمصالحهمم.

 30/7/2017 ،فلسطين أون الين
 

 واصل أبو يوسف: انتصار األقصى سيقود لمعركة إنهاء االحتالل .11
أنه يمإلن البنال  ناللجنل ال ننيذيل لمنظمل ال حرير النل اينيل عمو ناع بر واصل أبو يو   رام هللا:

على االن صار في معرإلل الم جد األقصى لمواجهل ال هويد ووقـ   يا ـل العقـا  الجمـاعين وصـوال  
فـي  صـريحات  نالى انهال االح الل اإل را يلي وقيام دولل فل ـاينيل م ـ قلل بعاصـم ها القـدو. وقـال

قــــق بنمــــل ال،ــــهدال والجرحــــى واأل ــــر  والمقد ــــيينن ومعهــــم أبنــــال ال،ــــع  ان النصــــر  ح ناذاعيــــل
النل ايني في إلل الوان وال، ات. وأإلد على رفي القيـادة النل ـاينيل المحـاوالت اإل ـرا يليل لنـري 

 وقا د جديدة في الم جد أألقصى وحوله. 
 31/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 



 
 
 
 

 

 9 ص             4361 العدد:             7/31/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 "إسرائيل"ان حتى ال يضطر للتنسيق مع في عمّ  عباس رفض الكشف الصحي ":القدس العربي" .11
ننـــي ال ـــلال النل ـــاينيل  عـــري  مـــن رغمعلـــى الـــأ،ـــر  الهـــور وفـــادي أبـــو  ـــعد :  -رام هللا  نغـــزة

بعـــد  رو ينيـــلن دخولـــه الم  ،ـــنى لـــم يإلـــن  ـــو  لإل،ـــوفات أالـــر يو محمـــود عبـــاو ألزمـــل صـــحيلن و 
مال ـدلور الصـحيم ألبـو  انر ا ـرا يليل حافلين جـرال أحـدا  الم ـجد األقصـىن قالـت مصـاد أ بوعين
 عاما ض قد ي ارغ في  غيير ما وصنه مالحروم في ال لال النل اينيل. 84مازن  

و  إليدا  على الومد الصحي الجيد للر يو أبو مازنن أعلنت مصـادر فل ـاينيل أنـه ا نـق مـد العالـل 
انن وذلـ  فـي العاصـمل األردنيـل عم ـاألردني المل  عبد هللا الثانين أمو على عقد لقـال قريـ  بينهمـا 

 في ااار ا  مرار ال ن يق وال ،اور في المواميد ذات االل مام الم، ر .
انن وذلـ  عباو اخ ار اجرال النحوصات في الم  ،نى اال  ،اري في رام هللا بدال  مـن عم ـ أنيذإلر 

 ـرا يلين وخـرق قـرار أمنيـا  مـد الجانـ  اإل عباو ن يق  نر  الىح ى ال يمار الجان  النل ايني 
 وح   مصدر فل ايني فإن قنوات اال صال األمنيل ال  زال م وقنل. وق  اال صاالت.

 31/7/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 القتطاع ديون فلسطينيين من عائدات الضرائب "إسرائيل"ستنكر سعي يوزير العدل الفلسطيني  .12
الق ااغ ديون فل اينيين مم  حقل لهامن  م يلا راماألنامول: ا  نإلرت الحإلوملن م ال األحدن  عي 

ـلها نيابـل عـن ال ـلال. وقـال وزيـر العـدل النل ـايني علـي أبـو ديـا   من عا دات المرا   ال ي  حص 
ان ممق ــــر  ا ــــ رداد المــــديونيات ال ــــي  ــــدعيها ا ــــرا يل علــــى المــــواانين النل ــــاينيينن مــــن عا ــــدات 

العقوبــــات ال يا ــــيل ال ــــي  نرمــــها علــــى القيــــادة المــــرا   النل ــــاينيلن يــــ  ي فــــي ااــــار المــــغوا و 
 والحإلومل النل ايني ينم.

وقـال انــه ماذا إلــان لــد  اإل ـرا يليين أي ماالبــات ماليــل  جــاه مـواانين فل ــاينيين فبإمإلــانهم ال وجــه  
للقمـال النل ـايني صـاح  الواليـل القانونيـل والقمـا يل علـى المـواانين النل ـاينيينن لينصـل بصــحل 

 الديونم. وثبوت لذه
 31/7/2017 ،األيام، رام هللا

 
 االحتالل ُيحّول النائب عمر عبد الرازق لالعتقال اإلداري :سلفيت .13

ن قــرار اع قــال اداري بحــق عمــو 30/7/2017 أصــدرت  ــلاات االحــ الل اإل ــرا يلين األحــد : ــلنيت
 رم عبــد الــرازق.عمــر مماــ .المجلــو ال ،ــريعي النل ــايني عــن مدينــل  ــلنيت ووزيــر الماليــل  ــابقا  د
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ان االحــ الل قــرر  نوقــال محمــد ماــرا نجــل النا ــ  عبــد الــرازقن عبــر صــنح ه علــى موقــد في ــبو 
 ،هور. 4 حويل والده لالع قال اإلداري مدة 

 31/7/2017 ،قدس برسوكالة 
 

 هنية: معركة القدس لم تنتِه بعد وتحتاج منا للنصرة .14
اعيل لنيـــل مان معرإلـــل القـــدو لـــم  ن ـــه  بعـــد ا ـــم نقـــال ر ـــيو المإل ـــ  ال يا ـــي حمـــاو: الـــرأي-غـــزة

 و ح ار منا للنصرة  يا يا  و،عبيا  وماديا م.
مان المقد يين  وأما  خالل إللمل مبا،رة ألقالا على جموغ مليونيل في  رإليا خرجت نصرة لألقصى

 يؤإلدون بصمودلم أن القدو واألقصى حق أبدي للم لمينم.
 القدو باالل ألن وجود االح الل على أري فل اين باالم.و ابد لنيل مان اجرالات االح الل في 

 ودعا ل وفير الدعم الإلامل أللل القدو و عزيز صمودلم بوجه االح الل.
 30/7/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 13موافقة ثمانية فصائل من أصل بالمجتمعية بغزة تحظى  المصالحةلجنة  .15
مصـالحل المج معيـلم اريقهـا فـي عبـا  المج مـدن للوصـول الـى ،ـاا  محمود لنيـل: ،ـق ت  ـنينل مال

 ال لم المج معي وال،روغ في ا  إلمال بقيل ملنات المصالحل بين النصا ل النل اينيل.
 13لجنل المصـالحل حظيـت علـى مبارإلـل اغلبيـل وانيـل   مثـل فـي م،ـارإلل ثمانيـل فصـا ل مـن أصـل 

 ـالمي والجبهـل الديمقراايـل والمبـادرة الوانيـل والقيـادة فصيالن و  ،إلل مـن  حمـاو وفـ ح والجهـاد اإل
 العامل والصاعقلضن دون أن  عارمها الجبهل ال،عبيل ال ي البت وق ا لدرا ل قرار انممامها للجنل.

وجــر  عقــد اج مــاعين بــين النصــا ل النل ــاينيل ال ــي افمــت لال نــاق علــى عقــد اج مــاغ ثالــ  يــوم 
 ل في  ،إليل لجان المصالحل المج معيل.األربعال المقبلن من أجل البد

ويإل،  أبو  ليم أبو دقل ممثل  نظيم الصاعقل في غزة لـمالر الل نتم أن  اال ناق القادم  ي م  ،إليل 
 لجان المصالحل في المحافظات الخم ل من اجل ال،روغ في  ننيذ المصالحل.

ل لجـان م ـاندة لهـم   إلـون وذإلر أبو دقل أن إلل لجنل    ،إلل مـن  ـبعل أ،ـخاا أ ا ـيينن و ،ـإلي
 من ذوي االخ صاا والخبرةن مبين ا أنه  ي م   ميل األعمال في االج ماغ القادم.

 وال الـذين ا  ،ـهدوا ام المصـابين و حديـد  األحدا أعداد محايا  بإحصالوأومح أن اللجان   بدأ 
 ن بل اإلعاقلن وبقيل الخ ا ر الماديل النا جل عنها.

 اإلحصال  ي م  حديد المبالغ الماليل المالوبل ل عويي المحايا واالصابات.وذإلر أنه بعد عمليل 



 
 
 
 

 

 11 ص             4361 العدد:             7/31/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وبح ــ  مــا علمــت مالر ــالل نــتم فــإن صــندوق المصــالحل المج معيــل  إلنلــت بهــا دول عربيــل أبرزلــا 
 50المصالحل المج معيل لحـوالي  إلجرالاالمارات. و رجح المصادر أن  صل قيمل األموال المالوبل 

لو المبلغ المبد ي الذي جر  رصده في لقـالات جمعـت  يـار دحـالن بــحرإلل محمـاوم مليون دوالرن و 
 في القالرة.

 30/7/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 العليا للمصالحة المجتمعية بدأت لقاءاتها مع الوجهاء والمخاتير بغزة اللجنةقيادي بفتح:  .16
ريعي نعيمــل ال،ــيي علــين أن محمــود لنيــل: قالــت القيــادي والنا ــ  عــن حرإلــل فــ ح فــي المجلــو ال ،ــ

اللجنــل العليــا للمصــالحل المج معيــل بــدأت لقالا هــا مــد الوجهــال والمخــا ير فــي قاــاغ غــزةن فــي خاــوة 
 فعليل لبدأ عملها.

ال،ــيي علــي لـــمالر الل نــتم أنــه جــر  عقــد بعــي اللقــالات مــد وجهــالن م،ــيرة الــى أن اللجــان  وأإلــدت
جل ـات  مهيديـل للمصــالحل بـين العوا ـل الم مـررة ن يجــل المخ صـل  ـ عقد بعـد االن هـال مــن  ،ـإليلها 

أحــدا  االنق ــام. وأ،ــارت النا ــ  عــن فــ ح: مأن المصــالحل قــد  إلــون فرديــل بــين العوا ــل وقــد  إلــون 
 جماعيلم.

 30/7/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 اتفاق على تعزيز القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة .17
لمناقل صيدان اج ماعا بعد ظهر أمون خصا لمعالجل القمايا عقدت القيادة ال يا يل النل اينيل 

 ال ي ارأت على عمل القوة الم، رإلل في حي الايرة في مخيم عين الحلوة.
األمــور العالقــل وإلينيــل   ــوي هان وا نقــوا علــى موبح ــ  بيــان عــن االج مــاغن فــإن المج معــين ناق،ــوا 

لـــالي فـــي حـــي الايـــرة والمخـــيم الـــى عـــدم القلـــق األمن ودعـــوا م عزيـــز القـــوة الم،ـــ رإلل مـــن القـــو  إلافـــل
 وا ـ قراران الجميد م نق على عمل القوة الم،ـ رإلل وعلـى أمـن من مؤإلدين موممار ل حيا هم الابيعيل

 .م،عبنا
ـــو ير مواـــالبوا  ـــار ال ـــي  ـــؤدي الـــى   إلـــل مواقـــد ال واصـــل االج مـــاعي ب ـــوخي الحـــذر فـــي نقـــل األخب

 .ماألوماغ في المخيم
 31/7/2017، المستقبل، بيروت

 

 



 
 
 
 

 

 12 ص             4361 العدد:             7/31/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 الضفةبممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة  بتهمة فلسطينياً  15االحتالل يعتقل  .18
اع قل جيش االح الل اإل را يلين فجر يوم األحـدن خم ـل ع،ـر مواانـا  فل ـاينيا  مـن أنحـال ل: الخلي

 م نرقل في المنل الغربيلن بعد اق حام منازلهم و ن ي،ها.
اليــومي حــول االع قــاالتن أن قوا ــه اع قلــت خم ــل ع،ــر فل ــاينيا  وذإلــر جــيش االحــ الل فــي  قريــره

مالمالوبينمن علـــى خلنيـــل ممار ـــل ن،ـــااات   علـــق بالمقاومـــل مـــد ألـــدا  ع ـــإلريل ـممـــن وصـــنهم بـــ
عبـــوات نا ــنلن خـــالل اق حامــه لمخـــيم  10واد عـــى جــيش االحـــ الل  عــري قوا ـــه إللقــال  وا ــ ياانيل.

   ،بان فل اينيين زعمت م ؤولي هم عن عمليات الر،ق.جنينن رد ت عليها بإاالق النار صو 
 30/7/2017، قدس برس

 
 إلى التحقيق في المخابرات العامةالضابط بالسفارة اإلسرائيلية في األردن  نتنياهو يحيل ملف .19

فـــي مــول االن قــادات الوا ـــعل لــه فــي ا ـــرا يل والخــاررن أعلــن ر ـــيو الــوزرال اإل ـــرا يلين :  ــل أبيــ 
الون عن  حويل مل  المابا في ال نارة اإل را يليل في عمانن المدعو زي ن الى جهاز بنيامين ن ني

 المخابرات العاملن لل حقيق معه في مالب ات ق له مواانين أردنيين اثنين.
ا را يل مل زمل بالقانون الدولي وبالحرا علـى العالقـات مـد األردنن موأإلد نااق بل ان ن نيالون أن 

. وبالمقابــلن مامــل المهنيــل ح ــى  عــر  الحقيقــل و  خــذ اإلجــرالات المال مــل فيهــاو ــ جري ال حقيــق بإل
عالقا نا مد األردن قويلن و ن نالم معهم على ال وصل الى موقال وزير الدفاغن أفيغدور ليبرمانن ان 

. وعنــدما  ــ ل ليبرمــانن ان إلــان يؤيــد قيــام ن نيــالو باح مــان المــابا وا ــ قباله بحنــاوةن مــن مالحقيقــل
علينا أن نمرر ر الل الى حراو  نارا نان ب ننـا نقـ  الـى مدون أي اع بار لم،اعر األردنيينن أجا : 

 .مجانبهم ح ى اذا أخا وا
 31/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 فيه على النظام وحرية العبادةنحن أصحاب السيادة على "األقصى" وسنحافظ روني الشيخ:  .21

ذروة األحـــدا  با ـــت منـــ ش العــام لل،ـــرال اإل ــرا يليل رونـــي ال،ــيي أن أإلــد الم: وإلالــل  ـــما -رام هللا 
ـــل للجبـــل البرإلـــاني . وقـــال فـــي لقـــال مـــد الموقـــد اإللإل رونـــي لصـــحينل مخلننـــان وال وجـــود للبنيـــل ال ح ي

ـــديعوت أحرونـــوتم مـــن المحظـــور علينـــا أن نإلـــون انهـــزاميين. علـــى الجميـــد أن ينهـــم أنـــه يوجـــد م: مي
ال يجــ  الــدخول فــي حــال م. وأمــا : معلــى النظــام وعلــى حريــل العبــادةصــاح   ــيادة لنــا  ــيحافظ 

 .مذعر من إلل حد ن  نإلون  عدال اذا ما قامت األوقا  بمهم ها المحددة
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يوجــد لــديهم ،ــعور بــ نهم يمإلــن أن يحــددوا صــيغل الواقــد مــن جديــد واإلخــالل ب ــياد نان فهــم مو ــابد: 
ي نهايل األمرن فـإن لـذا مـر با بال،ـرال وبعملهـا ي،عرون ب ن ا را يل لزمت في أزمل األقصى... ف

ن إلان أحد ما ي،عر ب نه ي  ايد أن ينعل ما يريـدن فغـدا   ـينهم أن األمـر لـيو إلمـا فهـم.  اليومين وا 
يوجد لنـا الإلثيـر مـن الالعبـينن األوقـا  والمن ـي وأبـو مـازن و رإليـاا لإلننـا الالعـ  الـذي ي ـ ايد أن 

،ــعر أحــد مــا ب نــه ان صــرن فــي النهايــل فــإن الحيــاة اليوميــل لنــا ح ــى لــو م. وأومــح: مينــري الواقــد
 ـــ جعله يإل ،ـــ  أنـــه  يخمـــد للنظـــام والقـــانونن ومهم نـــا فـــي ال،ـــرال أن نؤإلـــد لـــه ذلـــ . عليـــه أن 

 .مي  وع  أننا أصحا  ال يادة ولن ن نازل عن فري النظام والقانون
 31/7/2017الحياة، لندن، 

 
 ية عزمي بشارةتبدأ إجراءات سحب جنس "إسرائيل" .21

وجــه وزيــر الداخليــل اإل ــرا يلي أرييــه درعــين ر ــالل الــى الم  ،ــار القمــا ي للحإلومــل : رامــي حيــدر
أفيحاي مندلبليتن يال  منـه رأيـه القـانوني ب،ـ ن قـراره ب ـح  مواانـل المنإلـر د. عزمـي ب،ـارةن وفق ـا 

ـا لهـ و مـت  2007ذا الغـري عـام للصالحيات ال ي يخوله ايالا القانون الجديدن والذي اق ر  خصيص 
 .2017المصادقل عليه في آذار/ مارو عام 

وفي حال  مت الموافقل على الال ن   إلون لذه المرة األولى ب اريي دولل ا ـرا يل ال ـي   ـح  فيهـا 
 مواانل مواان.

وإل   درعي في ر ال ه مإلمـا لـو معـرو ن  ـم اال،ـ باه بار إلـا  عزمـي ب،ـارة مخالنـات خايـرة  مـو 
دوللن م ـاعدة دولـل عـدو وال عـاون مـد منظمـات ارلابيـل خـالل عمـوي ه فـي الإلني ـتن وعلـى ب من ال

  ض  11مول لذه ال،ـبهاتن يبـدو أنهـا  ـوفر مبـررا لممار ـل صـالحيا ي ل ـح  مواان ـه وفـق البنـد 
 فيما يلي قانون المواانلض بحجل ار إل  عمل يناوي على خرق ق م  1952ض من قانون المواانل 2 

 لدولل ا را يلم.الوالل 
 30/7/2017، 48عرب 

 
 شهرا 18كم عليه بالسجن أزاريا الذي حُ  الجندي رفضت استئناف إسرائيليةمحكمة عسكرية  .22

رفمت محإلمل ع إلريل ا را يليل ال  ا   نا  قدمه الجندي  :وإلاالت – الحياة الجديدة -   ل ابي
ل ال،هيد عبد الن ا  ال،ري  برصاصل فـي ،هرا الدان ه بق  18الي ور أزاريا الذي حإلم عليه بال جن 

في مدينل الخليل بينمـا إلـان ممـددا أرمـا ومصـابا بجـرو  خاـرة مـن دون  2016آذار  24الرأو في 
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ان ي،ــإلل خاــرا ظــالران ولــي ادانــل أثــارت انق ــاما فــي المج مــد اال ــرا يلي بــين مؤيــدي قــرار الجــيش 
 وم عاانين من اليمين الم ار .

ورون فـيلو ر ـيو لي ــل المحإلمـل لـد  قــرالة الحإلـم م مـررت القــيم ب،ـدة ب ــ  وقـال الميجـر جنــرال د
 أفعال المدعى عليه.. إلان لذا عمال محظورا وغير أخالقيم.

،ـــهرا رافمـــل  18الـــى رفـــي اال ـــ  نا ن ثب ـــت المحإلمـــل ايمـــا ادانـــل الجنـــدي بال ـــجن  وباإلمـــافل
 اوردت و ا ل االعالم اال را يليل. ال ما ا قدمه االدعال الع إلري لزيادة العقوبل عليهن ح بما

 31/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 تجند لمنح "العفو" للجندي قاتل الشهيد الشريفت حكومة نتنياهو .23
ن نيــالو فــي  غريــدة علــى موقــد  ــوي ر مرأيــي لــم بنيــامين  ــ  إل :وإلــاالت – الحيــاة الجديــدة -   ــل ابيــ

لي ور أزاريا وأبقى م  قا لما قل ه بعد اصدار الحإلمم. واما  ي غير عندما ي علق األمر بمنح العنو إل
 معند ار  ال ؤال باريقل ملمو لن   صدر  وصي ي لل لاات المخ صلم.

وزيــر جــيش االحــ الل افيغــدور ليبرمــان الجنــدي وعا ل ــه الــى عــدم ال وجــه الــى العليــان بــل الــ   دعــاو 
. وامـا  مأالـ  مـن من ملـذا لـيو يومـا  ـهالوقـال ليبرمـان فـي بيـا مالعنوم من ر يو ارإلان الجيش.

عا لل أزاريـا عـدم مواصـلل عمليـل اال ـ  نا   ...ض وانهـال لـذه الم ـ لل فـي أ ـرغ وقـت ممإلـن لصـالح 
 ايلور وعا ل ه وال،ع  اال را يليم.

وقالـــت وزيـــرة الثقافـــل والريامـــلن ميـــري ريغيـــ ن انهـــا  ـــ عمل مـــن أجـــل مـــنح مالعنـــوم للجنـــدي القا ـــل. 
مالحــدي  عــن محاإلمــل مــا إلــان يجــ  أن  بــدأ أصــالمن وزعمــت أن الحــدي  عــن محــد   وامــافت ان

حربي ق ل فيه مخـر  علـى يـد جنـدي ا ـرا يلين ويجـ  أال يصـل ذلـ  الـى الم ـ و  الجنـا يم ح ـ  
دعا وزيـر المعـار ن نن ـالي بينيـتن الـى مـنح أزاريـا مالعنـوم فـورا. وقـال بينيـت ان المـداوالت و   عبيرلا.

ده مملوثــلم منــذ البدايــل. وأمــا  انــه مبعــد عــام ونصــ  العــام مــن المماالــل حــان الوقــت القمــا يل مــ
لمنح العنو للجندين وذل  من أجـل جميـد جنـود الجـيش اإل ـرا يلي ممـن يقـا لون فـي جميـد الجبهـات 

 وبغيل مند  آإلل قوة الردغ ال ي ي م د بها الجيشم ح   قوله.
 31/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
  2015منذ انتخابات  نلالحتالل واالستيطا وداعماً  عنصرياً  قانوناً  156 عالج"مدار": الكنيست  .24

ـــر القـــوانين العنصـــريل والداعمـــل لالحـــ الل واال ـــ ياان فـــي الإلني ـــتن الصـــادر عـــن مرإلـــز  ـــي ن  قري ب
اخ  ـام  ن وح ـى2015أنـه منـذ ان خابـات  اإل ـرا يليلناألبحا  النل ـايني ممـدارم للدرا ـات واألبحـا  
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قانونـا  156 مـوز/ يوليـو الجـارين عـالك الإلني ـت  26الدورة الصينيل في األ بوغ المامين االربعال 
قانونـا عمــا إلــان ح ــى قبـل أربعــل أ،ــهرن لــد  اخ  ـام الــدورة ال،ــ ويلن مــن  20وم،ـروغ قــانونن بزيــادة 

 قانونا أقرت نها يا. 25بينها 
 لالاالغ على ال قرير إلامال : 

file:///C:/Temp%العنصـريل%20القـوانين%20 قريـر%20%20%20%2020الـ%20/الإلني ت
 pdf.24209مدار_20مرإلز%20%-30.7.2017واالح الل20والداعمل20%

 30/7/2017، رام هللا، يني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(المركز الفلسط
 

 لمواجهة أنفاق "حماس" الجيش اإلسرائيلي ُيكثف أعمال بناء الجدار على حدود غزة .25
إلث  الجـيش اإل ـرا يلين مـؤخر ان عمليـات بنـال الجـدار الخرا ـانين وبحثـه عـن : لاني ال،اعر - غزة

 ينيلن على اول الحدود ال،رقيل لقااغ غزة.أنناق المقاومل النل ا
ا  وذإلر مرا ل ماألنامولمن أن حنريات  مؤإلثنل يقوم بها الجيش على اول حـدود قاـاغ غـزةن مؤ ـ خدم 

وأ،ارن الى أن الحنريـاتن  ،ـمل قيـام حنـارات  مؤعدات ثقيللن جر  وصولها في الن رة األخيرة للحدود.
 ليات حنر  حت  اح األرين ب،إلل ،به يومي.م ر ا بعم 20إلبيرة يزيد ار ناعها عن 

ونــوه المرا ــلن الــى أن الجــيش ي ــ عين بجــدار خرا ــاني مؤ حــر  لحمايــل آليــات الحنــر والاــواقم ال ــي 
 عمل مؤحيا  ل  الحنارات من اال  هدا ن بينما  قوم جرافات ع إلريل ب إلملل اقامل  ا ر  رابي إلبير 

 ي األماإلن ال ي  ؤجر  بها الحنريات.داخل الحدودن لحج  الرؤيل عن ما يحد  ف
 30/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 على موعد قريب مع معضلة كبيرة جداً  "إسرائيل"جديد:  نيكتاب صهيو  "67فخ " .26

ا م لإل ا  جديد لباح  ا را يلي صدر بمنا بل خم ل عقود على  م67في موديد عواودة:  –الناصرة 
فيه أن اليمين والي ار الصـهيونيين الجديـدين لمـا صـورة ابـق األصـل وأن  اح الل المنل وغزة يؤإلد

ا را يل  دنو ب رعل إلبيرة من معملل إلبيرة مما ين ر اخ ياره عنوان إل ابه لذا. مؤل  الإل ا  دإل ور 
 ميخا غودمان م  وان وباح  في ال اريي والنل نل.

الدينيلن ب نه عقا دي  –خاصل الصهيونيل ب نه براغما ين بينما يص  اليمينن و  مالي ارموإلان يص  
 أيــديولوجيضن بــالمعنى اإليجــابي والمثــالي لهــذا ال عبيــر. ولــو ي ،ــابه مــد إل ــا  ا ــرا يلي آخــر بعنــوان 

للباح  يهـودا ،ـنها  الـذي ي وقـد أن   ـورا ا ـرا يل بالمعمـلل ال ـي يحـذر  ممصيدة الخا االحمرم
 منها إل ا  غودمان ن يجل االح الل.
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ال،إلو  حيال العـالم من ألن مال يار المرإلزي في الي ار اإل را يلي لم يؤمن بال الممدمان أن وير  غو 
 العربي لزمت األمل بال الم معه.

 31/7/2017القدس العربي، لندن، 
 
 الزخم الشعبي هو الذي أزال البوابات اإللكترونية: صبري عكرمةالشيخ  .72

في حوار  صبرينعإلرمل ال،يي الم جد األقصىن خاي   ذإلر :نبيل  نونو -القدو المح لل/ غزة 
مالزخم ال،عبي الذي ح م   ببهلبوابات اإللإل رونيل لازالل االح الل  مد صحينل فل اين أن  

 الموموغن وليو اال صاالت ال يا يل وال الدبلوما يلم.
ه مرة  لو لإلن ذل  ال يعني ان هال مخااات االح الل في القدو المح لل فهو يخاا ليعاود اجرالا 

المرة ب  الي  م عددة لل يارة على األقصى. وفي المقابل يؤإلد صبري: منحن  نبقى م يقظين 
با  مرار و ي  مر بم،ي ل هللا الزخم ال،عبي بعد دخولنا الم جد لننظنه من روا    جاوزات 

 االح اللم.
ام.رغم إلل ذل  أن االح الل مف،ل في  حقيق ألدافهن و راجد الى الصبري وير    ورال و ي راجد أيم 

والذي لم نإلن -ي حد  ال،يي عن الغم  المقد ين قا ال: مان الزخم ال،عبي الموجود في القدو و 
 يواصل م ير ه وعمله داخل األقصى لمعالجل ما قام به  -ن وقعه ولم يإلن ح ى االح الل ي وقعه

الدينيل   وقد أن يإلون الحرا  لإلن لماذا لم  إلن المرجعيات   نل داخل الم جدم. 20االح الل خالل 
 ال،عبي بهذا الزخم؟ يجي : مألن الناو أصابها احباا.. ال ب  المواق  العربيل المخزيل والمذللم.

موبال الي لم نإلن ن وقد لذا ال جاو ن لإلن رأ  المقد يون أن األقصى قد اار من أيديهم فهبوا لبل 
حذر من أن األقصى مفي أخاارمن مبينا أنه لما رجل واحدمن والإلالم ال يزال لل،يي صبرين الذي ي

 ا  با  االح الل الم جد ل  المقد يون ملذه الهبل اإليمانيل القويلم.
ما الذي يح اجه المقد يون اليوم ل عزيز صمودلم؟ يرد خاي  األقصى على لذا ال ؤال: مال 

 القدوم.يح اجون ،ي ا. لم لي وا بحاجل ألحدن لإلن على العر  أال ي آمروا على 
 30/7/2017الين،  أون فلسطين

 
 االحتالل يسرق وثائق األوقاف وبيانات أمالكه بالقدس .28

 رق االح الل اإل را يلي وثا ق مهمل من الم جد األقصىن   علق ب مال  وأوقا  : بالل مالر
القدو المح لل وأراميهان وذل  خالل ف رة اغالقه أمام النل اينيينن أثنال أحدا  األقصى في 

 األ بوعين الماميين.
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وقال ر يو مرإلز القدو الدولي في فل اينن ح ن خاارن ان قوات االح الل ا  ولت على الوثا ق 
الم علقل باألوقا  اإل الميل في القدو المح للن حينما ا  نردت باألقصى لثالثل أيام م واليلن م نقلل 

 ن وموظنيه وحرا ه.بين غرفه ومإلا به وأر،ينه ووثا قهن بعدما أخل ه من المصلي
وأما  خاار أن ال لاات اإل را يليلن وبوا ال  ل  الوثا ق   مد يدلا على أوقا  القدو 
وأمالإلها وعقارا هان باع بارلا أر،ينا وقنيا خاصا باألمال  والمحاإلم ال،رعيلن حي   ،إلل قاعدة 

 حقيقيل. بيانات ألمال  وأوقا  وأرامي القدو المح لل. و،دد على أن  رق ها إلارثل
وأومح أن الوثا ق الوقنيل  خا  ناصيل وأ رار األوقا  وال وقيعات الٌممهرة عليهان مبينا أن 
اال  يالل عليها يمإل ن االح الل اإل را يلي من الحصول على ال وقيعاتن ومعرفل أصحا  

على إلل  ناصيلها  واالاالغالصالحيل فيهان وإلينيل نقل أو ارق ال صر  بملإليل الوق ن 
 مح ويا ها.و 

وقال ان ذل  األمر ي،إلل خارا إلبيرا على األوقا  ال ي  ،إلل العمود النقري في القدو المح للن 
 من البلدة القديملن ون بل عاليل في عموم القدو. %90وال ي   جاوز حجمها 

 31/7/2017، 48عرب 
 
 االحتالل يوزع قائمة بأسماء وصور "مطلوبين" على أبواب األقصى .72

ن قوات االح الل الم مرإلزة على بوابات الم جد اعبريلن يوم األحد  : قالت مصادر للالقدو المح
 لالح الل. بزعم  صديهماألقصى لديها قا مل ب  مال من أ م هم ممالوبينم ل وقينهم واع قالهم 

 وبح    ل  المصادر فان القا مل   ممن صورا ،خصيل لهؤالل مالمالوبينم.
ل ،نت حملل اع قاالت مو عل بحق المواانين الذين ،ارإلوا في الرباا أن قوات االح ال الىي،ار 

 واالع صام على أبوا  األقصى اوال الن رة الماميل.
واع قلت قوات االح الل موظنا في لجنل اإلعمار بدا رة األوقا ن وأبعدت انال عن مدينل القدو 

 ول الم جد األقصى المبار .من دخ 1948المح للن ومنعت عا لل من أم النحم داخل أرامي عام 
 30/7/2017اإلخبارية،  سما وكالة

 
 األسرى الفلسطينيون المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث .03

واصل األ ر  المحررون المقاوعل روا بهم من قبل ال لال النل اينيلن امرابهم عن : رام هللا
لي في خيمل االع صام ال ي أقيمت على دوار يا ر عرفات و ا رام الاعام لليوم الثال  على ال وا



 
 
 
 

 

 18 ص             4361 العدد:             7/31/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

هللان وذل  اح جاجا  على عدم اال  جابل لماالبهم العادلل بعودة صر  روا بهمن رغم اع صامهم 
 يوما . 43الم واصل منذ 

 وفي مؤ مر صحافي عقده المحررون المع صمونن حم لوا فيه ال لال النل اينيل الم ؤوليل الإلاملل
عما يجري لهم في لذا اإلمرا ن خاصل أن فيهم مرمى وإلبار  ن. واالبوا ال لال بإعادة 
روا بهم إلاملل غير منقوصل ومن دون أي انقااغن مؤإلدين أنهم لم ي لقوا ردا  على ماالبهم من أي 
جهل ر ميل أو حقوقيلن وأن اإلمرا  عن الاعام جال عق  ا  نناذلم لإلل المحاوالت الراميل لحل 

 قمي هم. 
 31/7/2017، لندن، القدس العربي

 
 زيادة نسبة تلوث بحر غزة تصيب سوق السمك الطازج بالركود .03

أد   خو  المواانين من زيادة ن بل  لو  مياه البحر بمياه الصر  الصحي ال ي  فايز أبو عون:
األ ما    دفق فيه يوميا  بإلميات إلبيرة جدا  دون معالجلن الى عزو  الإلثير منهم عن ،رال 

 الاازجلن ولجو هم الى ،رال األ ما  المجمدة الم  وردة.
وإلانت  لال جودة البي ل في غزةن أعلنت في الرابد ع،ر من ال،هر الجارين أن ن ا ك النحا 
الجديد لجودة مياه ،اا  محافظات غزةن أظهرت ار ناغ ن بل ال لو  بدرجل إلبيرة حي  وصلت الى 

 من اول ال،اا  الإللي. 73%
أومحت  لال جودة البي ل ال ي ننذت لذا النحا في مخ برات وزارة الصحلن و م جمد العينات و 

بم اعدة ال،رال البحريلن بي نت أن  لو  مياه البحر بالمياه العادمل أثر ب،إلل إلبير على جودة 
 األ ما  ال ي ي م اصايادلا على م افات قريبل من ال،اا .

عود الى ا  مرار و ناقم أزمل انقااغ ال يار الإلهربا ي ما   ب  في وقالت ان ال ب  في لذا ال لو  ي
 أل  م ر مإلع  من مياه الصر  الصحي الى ،اا  البحر بدون معالجل. 110 صري  أإلثر من 

 31/7/2017األيام، رام هللا، 
 

 شهيداً  249االحتالل ال يزال يحتجز جثامين  ":الميزان "مركز .07
الميزان لحقوق اإلن ان أن قوات االح الل ال  زال  ح جز جثامين  زلمرإلموفام: أورد  قرير  -غزة 
،هيدا  و،هيدةن بعمهم منذ   ينيات القرن المامي وح ى اآلنن و رفي اإلفرار عن جثامينهم  249

و  ليمها لعوا لهم إل،إلل من أ،إلال العقا  الجماعين وإلحلقل في  ل لل االن هاإلات اإل را يليل 
 اعد القانون الدولي اإلن اني.الج يمل والمنظمل لقو 
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 م ند عن منح ،هادات وفاة لذوي المحايان و رفي اإلفصا  عن قوا م أ مال أن  : وورد في ال قرير
ض من ا ناقيل 17من  ح جز جثامينهم وأماإلن وظرو  اح جازلمن ما يع بر مخالنل ج يمل للمادة  

 .1949جني  األولى للعام 
 31/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األقصى .00

ا   ن  الم  وانون يوم األحدن اق حاما هم اال  نزازيل للم جد األقصى المبار ن من با  : القدو
 المغاربلن بحرا ات معززة وم،ددة من قوات االح الل الخاصل.

ن و جاوز عددلم وقال مرا لنا ان مجموعات م  اليل ووا عل من الم  وانين اق حمت األقصى
 م  وان. 300اإلجمالي 
أن الم  وانين يننذون جوالت م،بولل في الم جدن في الوقت الذي  صو ر فيه قوات  الىوأ،ار 

االح الل المرافقل للم  وانينن حر او الم جدن و هددلم باالع قال واإلبعاد عن الم جد في حال لم 
  .يب عدوا عن الم  وانين المق حمين للم جد المبار 
 30/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 االحتالل يعيد فتح "باب المطهرة" بعد إغالقه لنحو أسبوعين .03

أعادت  لاات االح الل اإل را يلين في  اعات فجر اليوم األحدن ف ح با  الماهرة  أحد : القدو
 أبوا  الم جد األقصىضن بعد اغالقه لنحو أ بوعين.

االح الل عق   ظالرة حا،دة للمصلينن م ال أمون برحا  الم جد األقصىن أمام جال قرار 
البا ن اح جاجا على ا  مرار اغالقهن وال ي أعقبها   إليد من ،رال االح الل ب نها   عيد ف ح البا  

 صبا  اليوم.
الرابد ما إلانت عليه قبل  الىوباف  ا  با  الماهرة  إلون جميد أبوا  الم جد األقصى قد عادت 

ع،ر من  موز الحالين علما أن االح الل ي يار على من ا  با  المغاربل منذ اح الل القدو 
ن في إلل اإل الميلمن و اال  دا رة األوقا  في القدو ولي ات القدو 1967واالقصى عام 

المنا باتن االح الل بإعادة من احهن علما أنه مخصا فقا الق حامات قوات االح اللن وعصابات 
 لم  وانينن ويقد في الجهل الغربيل من الم جد المبار .ا

 30/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 إصابة فلسطينيين اثنين في انفجار جسم مشبوه في قطاع غزة .03
أصي  مواانان فل اينيان م ال اليوم في اننجار ج م م،بوه ،رق خان يونو جنو  : قنا  -غزة 

فادت وإلالل األنبال النل اينيلن ب ن المصابين نقال الى الم  ،نى ل لقي العالر دون أن وأ قااغ غزة.
 ي  نى معرفل ابيعل اصاب هما.

وأ،ارت الوإلالل في وقت  ابق الى أن المناقل ال ي أصي  فيها المواانان   عري إلاالق نار 
 ،رقيل لقااغ غزة.ب،إلل ،به يومي من قبل قوات االح الل الم مرإلزة على اول الحدود ال

 31/7/2017الدوحة،  الشرق،
 
 متنقلة على أراضي جالود مستوطنون يضعون بيوتاً  .03

ومد م  وانونن الليلل الماميلن بيو ا م نقلل على أراي   ابعل لقريل جالود جنو  نابلون : نابلو
 بمحاذاة م  وانل م،نوت راحيلم.

بيوت  10دغلو: ان الم  وانين ومعوا  وقال م ؤول مل  اال  ياان ،مال المنل الغربيل غ ان
 م نقلل في مناقل مالخنافيشم على أرامي جالود غر  مدر ل القريل.

 في  ل  المناقل. أياموأما  أن قوات االح الل ننذت أعمال  جري  منذ 
 31/7/2017القدس، القدس، 

 
 : وقفة لـ "علماء فلسطين" وفاًء ألهل القدسغزة .02

اين يوم األحد في مقرلا بمدينل غزة وقنل علما يل ،ار  فيها أعمال نظمت رابال علمال فل : غزة
 الرابال وأعمال اال حاد العالمي لعلمال الم لمين فرغ فل اين.

و ال بيان الوقنل د. مروان أبو راو ر يو الرابال ور يو اال حاد العالمي لعلمال الم لمين فرغ 
ن علمال فل اين الى األمل العربيل ووجه ندال م. فل اينن حي  أ،اد ب لل بيت المقدو

 واإل الميلن قال فيه:
وإلما أن القرآن قرآنإلمن وإلما أن محمدا  صلى هللا عليه ن مالم جد م جدإلم إلما أن الإلعبل إلعب إلم

 م. فإلما أن االع دال على الم جد الحرام حرام نفإياإلم أن  نرقوا بين المقد ات نو لم نبيإلم
وإلل  نوإلل حنجرة ل نت نفل اين يقدرون عاليا  إلل م يرة خرجتوأإلد أن علمال غزة من علمال 

بلدة  غمبت نصرة ألقصانا الحبي ن و منوا أن لذه جولل  إلون لي بدايل الم،وار ولعلها بدايل 
 النهايل لهذا المح ل الغاص .

 30/7/2017الين،  أون فلسطين
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 "الشاباك" يحظر على والدة منفذ عملية "حلميش" التحدث لإلعالم .03
فري جهاز األمن العام مال،ابا م على اب  ام العبد والدة األ ير الجريح عمر العبد مننذ : محمد و د

بإلافل أنواعهان وأصدرت بحقها غرامل  اإلعالمعمليل محلميشم أمرا يحذرلا من ال حد  مد و ا ل 
ل حقيق ال ي ماليل بقيمل ع،رة آال  ،يإلل في حال ال صريح لو ا ل اإلعالم عن اع قالها وف رة ا

 خام ها ب همل ال حريي.
وقالت عا ل ها لمإل   اعالم األ ر : من يجل الحظر المخابرا ي على المحررة اب  ام العبد ال    ايد 
أن   حد  عن  جربل اع قالها األخيرةن والو ا ل ال ي ا  خدمت معها خوفا  من اع قالها من جديد 

 وفري الغرامل الماليل عليهام.
 30/7/2017، 48عرب 

 
 إصابات في مواجهات مع االحتالل في مخيم الدهيشة .02

أؤصي  فجر اليوم االثنينن عدد من المواانين بالرصاا المغل  بالمااا واالخ ناق : بيت لحم
 خالل مواجهات مد قوات االح الل ال ي اق حمت مخيم الدلي،ل لالج ين في بيت لحم.

ال نليل  باألارا صيبا بالرصاا المغل  بالمااا مني لمرا ل مالقدومن ب ن ،ابين أأمصدر  وأفاد
خالل مواجهات عنينل مد جنود  واإلغمالعدد من المواانين باالخ ناق  أصي من الج دن إلما 

 االح الل في مخيم الدلي،ل.
ما أد  الى اندالغ ن جنود االح الل اق حموا المخيم م نإلرين بمرإلبل مدنيل أنالمصدر  وأومح

الجنود للرصاا الحي والمغل  بالمااا وع،رات القنابل الم يلل  ااالق مواجهات عنينل ،هدت
 ل المواانين.ز للدموغ با جاه منا

 31/7/2017القدس، القدس، 
 
عدام الشباب الفلسطيني .33  غضب في يافا جراء اعتداءات شرطة االحتالل وا 

لنل ايني مهدي ال بتن ال،ا  ا يومبعد أن ق لت ،رال االح الل اإل را يلين : القدو المح لل
األجوال م و  رة والغم  ي ود المدينل   زالال عدي في مدينل يافا ال احلي ل داخل الخا األخمرن ما 

لليوم الثاني على ال والين اذ يرفي األلالي اال   الم لعنجهي ل ال،رالن وعننها الم  ،ري  جاه 
 ال،با  النل اينيين بغي النظر عن خلني هم.

الح الل إلل من يإلون م، بها  بهن وفي حاالت عديدة ي م ااالق النار عليهن و اارد قوات ،رال ا
و ن هي العديد من الحاالت بق ل النل ايني األعزل على الرغم من عدم  ،إليله أي خار على حياة 
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ل الخار  ال،رايينن الذي ي  غل ون المواق  الم عد دة لصالحهمن ويصيبون ويق لون ال،با   حت حج 
 على حيا هم.

ن ح ى الوصول الى ،ارغ  فرعين  ويوم ال بتن ااردت دوري ل ال،رالن ،با  يافا في ال،ارغ الر ي ي 
صابل صديقه بجرو   م و ال. 21حي   م  اعدام ال عدين البالغ من العمر   عاما  وا 

و اد الغم  في صنو  النل اينيين الذين حمروا الى بيت العزالن ومن ممنهم ر يو الحرإلل 
في الداخل النل اينين ال،يي را د صال ن و،يوخ مدينل يافا. واال  الوالدن جمال  اإل الميل

 6ال عدين ب ن م  م معاقبل ال،راي الذي ق ل ابنه ب ،د العقوبلمن مؤإلدا أن ابنه ق ل من بعد ااالق 
 رصاصات في الجزل العلوي من ج مهن لي م بعد ذل    إليد الق ل من قبل ال،راي نن ه.

ن قال النا،ا ال يا ي  امي أبو ،حادة لـمالعربي الجديدم ان مال،رال اإل را يلي ل ما وفي ال ياق
زالت   عامل مد العر  النل اينيينن إل عدال وليو إلمواانينن وعملي ل الق ل ال ي حصلت لي 

 ،اب ا 55ا  مرار لعملي ل اإلعدام الميداني الذي يقوم بها رجال ال،رالن الذين ق لوا ما يقار  الـ
 فل ايني ا في ال نوات األخيرةم.

 30/7/2017، لندن، العربي الجديد
 

 اتفاقيات لصالح دعم مشاريع ثقافية خمسوزير الثقافة الفلسطينية يوقع  .41
ن 30/7/2017 د. ايهـا  ب ي ـون فـي مقـر الـوزارة بـرام هللان األحـد النل اينيل وقد وزير الثقافل :رام هللا

ناقيــات دعــم لصــالح  اــوير م،ــاريد فنيــل وأخــر  ذات ممــمون مــد ممثلــي خمــو مؤ  ــات ثقافيــل ا 
وقـال ب ي ـو ان الهـد  مـن  وقيـد لـذه اال ناقيـات لـو العمـل علـى االر قـال بالم،ـهد  بداعي وثقـافي.ا

ن مؤإلــدا  اإلبــداعيالثقـافي النل ــايني و اــوير قــدرات المؤ  ــات الثقافيــل و مإلينهــا مــن مواصــلل دورلــا 
الثقافــل يخلــق حالــل مــن ال إلامــل ويعــزز ال،ــراإلل الحقيقيــل مــد المؤ  ــات  أن الــدعم الــذي  قدمــه وزارة

 الثقافيل والمبدعين.
 30/7/2017 ،القدس، القدس

 
 رفح مع غزة بعد انتهاء أعمال التطوير معبرالقاهرة: فتح  .42

قالت ال لاات المصريل انها لن  ن ح معبر رفح البري مد قااغ غزة قبل االن هال من أعمال  غزة:
 في غزة. محماومانل وال رميم في المعبرن ح بما أبلغت لي ل المعابر ال ي  ديرلا حرإلل الصي
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وأعلنت لي ل المعابرن على ل ان النااق با مها ل،ام عدوانن أن ال لاات المصريل أبلغ ها أن 
ن من دون  حديد ممعبر رفح البري  ين ح في اال جالين حال االن هال من أعمال الصيانل وال رميمم

 موعد لذل ن لإلن األوماغ األمنيل في  ينال قد  عيق أعمال الصيانل لبعي الوقت.
ن،ال فندق وم جدن  وأومح عدوان أن عمليات ال رميم  ،مل  و يد المعبر في الجان  المصرين وا 
و  ليل الصاالت ب زويدلا بدورات مياه وقاعات ان ظارن ومؤعدات من ، نها  ح ين األدال و  ريد 

 ل ال نر.عمليل حرإل

 31/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 "مجرم السفارة" صورة الهوية الدبلوماسية لـ تنشر"الغد"  .43
 ن،ر مالغدم صورة الهويل الدبلوما يل للمجرم حارو ال نارة اإل را يليل في عمان الذي ق ل  :عمان

 المامي. حمارنل األ بوغالمرحومين محمد الجواودةن والابي  ب،ار 
الدبلوما يل الصادرة عن ادارة المرا م بوزارة الخارجيلن أن ا م المجرم القا ل لو زي  و ظهر الهويل 

 حاي موردخاي مويال. 
ومنحت الهويل لزي  بصن ه ملحقا في ال نارة اإل را يليل بعمان. وقد صدرت الهويل في العا،ر من 

 .2017وصالحل لغايل العا،ر من آ   أغ اوض  2016آ   أغ اوض 
 30/7/2017، انالغد، عمّ 

 
 "إسرائيل"يخسر الكثير إن قاطع  األردن: ملك موقع عبري .44

قال آ ا  غيبور الإلا   اإل را يلي بموقد مأن آر جيم ان مل  األردن عبد هللا الثاني لم ي  مد 
لماالبات نوا  البرلمان لديهن بل فمل مواصلل الحدي  مد ا را يلن عق  ال و ر الذي ،هده 

 بعات أحدا  ال نارة اإل را يليل في عم ان.الم جد األقصىن و 
وأومح مإلان وامحا أن المصلحل العليا للقصر الملإلي األردني لي مند اندالغ المزيد من األحدا  
والمظالرات في العاصملن ال يما وأن أحد الق لى األردنيين بنيران حارو أمن ال نارة من أصول 

ن غالبيل النل اينيين لنا  ين مون لجماعل اإلخوان فل اينيلن مما زاد قلق النظام األردنين أل
وأ،ار الإلا   الى أن المل  يعلم  ماما أن لديه الإلثير مما قد يخ ره في حال قرر قاد  الم لمينم.

العالقات مد ا را يلن ورغم أن القرار الملإلي بإعادة حارو أمن ال نارة الى  ل أبي    ب  بردود 
 البرلمان وأو اا النوا ن لإلن ذل  لم يؤثر في الواقد ،ي ا. فعل أردنيل غامبلن ال يما في



 
 
 
 

 

 24 ص             4361 العدد:             7/31/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأومح أن نهايل أزمل ال نارة اإل را يليل بهذه الاريقل الهاد ل أحيت اآلمال با  مرار العالقات القويل 
بين عمان و ل أبي ن وال قدير ال ا د أنه رغم مغادرة ااقم ال نارة الى ا را يل لإلنه  يعود الحقا 

 عمانن رغم صعوبل  حديد موعد دقيق لذل .للعمل في 
 30/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لن تمر األقصى": مخططات االحتالل لتقسيم ستنتصرمهرجان "القدس  .45

مخااات  أنجدد الم،ارإلون في مهرجان مالقدو   ن صرم   إليدلم : ايمن فميالت -ال بيل
ن مادام لنا  مراباون يل نون حول المبار  لن  مر األقصىاالح الل الصهيوني مد الم جد 

 وين دونه باألروا  والدمال. األقصى
وأما  الم،ارإلون ان االح الل ي  غل الظرو  ال ي يمر بها عالمنا العربي من  ، ت وخالفاتن 

المبار ن وال حإلم  األقصى قييد حرإلل المراباين والمصلين في الم جد  الىليمرر مخااا ه الراميل 
في القدو  أللناوفري واقد جديد على الحرم القد ي ال،ري ن ولوال هللا ثم وعي  ليات دخولهمآفي 

 لهذه المخااات لنجح االح الل في ذل .
و،هد المهرجان الذي نظم ه لجنل مهند ون من أجل فل اين والقدو في نقابل المهند ين األردنيين 

 د األقصى.م ال ال بت  مامنا وا عا مد ألالي القدو والمراباين في الم ج
و،هد المهرجان م،ارإلل من خاي  الم جد األقصى ال،يي عإلرمل صبري والنا   الدإل ور عبدهللا 
العإلايللن ونقي  المهند ين ماجد الاباغن واأل  اذ زياد ابحيا والننان عامر األ،قرن وقدمه 

 الدإل ور أيمن الع وم.
 30/7/2017، ، عّمانالسبيل

 
 وقفة جنوبي لبنان نصرة للمسجد األقصىتنظم الجماعة اإلسالمية" : لبنان .46

،ار  الع،رات من اللبنانيينن األحدن في وقنل  مامنيل : ،بعا  جنو  لبنانض / محمد ال عدي
ا لالن هاإلات اإل را يليل  بمناقل ممزارغ ،بعام أقصى جنوبي البالدا نصرة  للم جد األقصى ورفم 

 مده.
لبنان في مناقل قريبل من الحدود مد ا را يلن بحمور الوقنل نظم ها مالجماعل اإل الميلم في 

 رؤ ال بلديات لبنانيل ورجال دين وفعاليات  يا يلن ورفد الم،ارإلون فيها األعالم النل اينيل.
وقال الم ؤول بـمالجماعل اإل الميلمن ب ام حمودن في إللمل خالل الوقنلن ان مقل  األمل لو 

 اين. لن نغير ولن نبدل ونإل نز  الحنا ليوم ال حريرم.فل اينن وا جاه البوصلل الحقيقي فل 
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وأما  أن ملذه الجرود المح لل من العدو الصهيوني الغا،م  مزارغ ،بعاض لي أولى بإلل الجهود 
 ل حريرلامن داعيا األم ين العربيل واإل الميل الى عدم  مييد البوصلل وخوي حرو  عبثيل.

 30/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 ؟"فرصة ثمينة"روج مطلوبي عين الحلوة: هل تهدر الدولة خ .47
فاومت الدولل اللبنانيل َمن خا  ع إلرييها وق ل اثنين منهم ونن ذ  نجيرات ق لت : رموان مر مى

مدنيينن بينهم ن ال وأانال. وعقدت صنقل مد من اح ل  أرمها في عر ال وأرل  ،عبها.  نازلت 
دال ممن أوجعهم  ي  جبهل النصرةن  وال في الجرود أو في عن ث ر ي مناه ذوو المحايا وال،ه

 عمق األرامي اللبنانيل جرال ال يارات المنخخل واالن حاريين.
نهال الخار الذي يمث له اح الل الجرودن وحقن  غير أن  ذل  إلله مبرر في  بيل  حرير األرين وا 

ح للن فمال  عن ف  أ ر ثمانيل دم ألل عر ال والنازحين وإلل من يريد الهجوم ل حرير األري الم
أ ر  من حز  هللا. لإلنن لماذا  رفي   ويل  قمي بخرور مالوبي مخيم عين الحلوة؟ ألي ت 
فرصل إلراحل ألل المخيم من ع ل و هديد جاثم على صدر ألله وألل صيدا ومعهم إلل اللبنانيين؟ 

مخيم وقلبه فوق رؤوو ألله؟ لقد ألم  علن األجهزة األمنيل غير مرة أن لؤالل ي عون الى  دمير ال
قرر لؤالل اليوم الخرور و ر  المخيمن فلماذا يؤمي د أحد فرصل إلهذهن وال  يما أن المصادر  إل،  

مالوبا  بجرا م اإلرلا  م  عدون للخرور من مخيم عين الحلوة الى ادل  اذا  130أن  لنا  نحو 
ل صريح القيادي اإل المي ال،يي أ امل ال،هابي  وافقت الدولل اللبنانيل؟ ي  ي لذا القرار ا  إلماال  

قبل أ ابيدن يوم ال  من الدولل اللبنانيل ف ح ممر لمالوبي عين الحلوة للمغادرة الى  وريا حقنا  
لدمال ألل المخيم وحرصا  على عدم  دميره. لذا المال   حو ل الى حقيقل. وير  ا الميو عين 

 بنانيل والمخيم وير احون.الحلوة أنهم بذل  يريحون الدولل الل
ن م،يرة مداعشمأن الخارجين  يإلونون من جبهل النصرة و نظيم  ماألخبارموذإلرت مصادر جهاديل لـ

ف  إلون وجه هم معاقل ال نظيم  مداعشم  إلون وجه هم ادل . أما عناصر  مالنصرةمالى أن أنصار 
لخرور من المخيمن  وال القيادي في دير الزور. وإل،نت المصادر نن ها أن أ مال أ ا يل م  عدة ل

 الم ،دد جمال رميي الملق  بال،ي،اني أو القيادي في إل ا   عبدهللا عزام  وفيق اه.
في عين الحلوة   وفيق اه وأ امل ال،هابي وزياد أبو  مال،با  الم لممأول من أمون  داعى وجوه 

لا ن وا نقوا على الال  من النعار وأبو حمزة مبار  وآخرينضن ولم جميعا  مالوبون ب هم اإلر 
ال نارة النل اينيل ال و ا مد الدولل اللبنانيل لعري لذا المق ر . وذإلرت مصادر ال،با  الم لم 

أن  الىن م،يرة مال،با  الم لم  ي رإلون عا ال هم من أجل الحناظ على المخيم وأللهمأن  ماألخبارملـ
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ح منا أمرنا ب ننا لن نإلون أداة أي  إلان م: مباراألخم. وأإلد ال،هابي لـمذل  يدل على صدق نوايانام
ل دمير المخيمن لذل  قررنا  ر  األحبل واأللل من أجل حمايل أللنا وحرصا عليهم وذل  عقيدة ودين 

 .معندنا
غير أن القيادي ال ابق في حرإلل ف حن محمود عي ى  اللينوضن خرر أمو وأعلن أن الدولل اللبنانيل 

أن ال موافقل ر ميل على خرور مناصرين ومن مين للنصرة من عين  رفمت لذا العرين مؤإلدا  
الحلوة الى ادل . وذإلرت المصادر أن ا الميي عين الحلوة أر لوا ال حل   ممن األ مال األولى 

 للمالوبين الذين يودون المغادرةن حرصا  على عدم خلق م،اإلل الحقل اذا رؤفي العري.
أن الدولل اللبنانيل على ا  عداد للقبول ب  هيل خرور المالوبين  مخباراألمورغم أن مرجعا  أمنيا  أبلغ 

من عين الحلوة الى ادل ن اال أنه لنت الى أن  خرور المالوبين اللبنانيين الم وراين بجرا م ارلابيل 
 من دون ح ا  ال يمإلن أن   مح الدولل اللبنانيل بحصوله.

 31/7/2017، بيروت، األخبار
 

 تظاهرون في إسطنبول نصرة لـ"األقصى"عشرات اآلالف ي .48
،ار  ع،رات آال  المواانين األ را ن األحدن في مظالرة : ا انبول /   نيم النخيلين حمزة  إلين

حا،دة بمدينل ا انبولا  نديد ا باالن هاإلات اإل را يليل بحق الم جد األقصىن و مامن ا مد ال،ع  
 النل ايني عامل وألل مدينل القدو خاصل.

ت ال ظالرة ال ي أقيمت في ميدان ميني إلابيهم بدعوة من حز  مال عادةم ال رإلي عنوان م جم د وحمل
 القدو الإلبيرم.

و،ار  في الدعوة لل حر  ع،رات الجمعيات والهي ات المدنيل ال رإليل لل  إليد على الوقو  مد 
 ان هاإلات ال لاات اإل را يليل بحق ماألقصىم ومدينل القدو وإلل فل اين.

ل المح جونن من رجال ون ال وأانال و،يوخن األعالم ال رإليل والنل اينيلن ويافاات إل بت وحم
عليها ،عارات  مامنيل مد ماألقصىم والقدو وال،ع  النل اينين مثل مالحريل  بدأ من القدوم 

 ومالقدو للم لمينمن ومالقدو وا  انبول يد بيدمن وم،مو الحريل   ،رق قريب ا في  مال القدوم.
ا رددوا ل افات حملت المعاني نن هان على وقد األنا،يد العثمانيل الحما يل ال ي أد ها فرقل إلم

 ممه ار مار،يهم.
وعص   الم ات من الم،ارإلين بال جمدن رؤو هم بالعلمين ال رإلي والنل ايني و،عارات ال مامن مد 

 القدون م،ددين على أن االن هاإلات اإل را يليل بحق األقصى ممرفوملم.
 30/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 .. حملة كويتية لدعم أهل القدس "أبشر أقصانا" .49
أب،ر “أالقت الهي ل الخيريل اإل الميل العالميل حملل  مامنيل ان انيل مد ألل القدو  حت ،عار 

 في الم جد األقصى المبار . واإلن،ا يلبهد  دعم الم،اريد ال عليميل ” أقصانا
الم  ،ار بالديوان األميري والم  ،ار الخاا لألمين العام لألمم الم حدة الدإل ور  وقال ر يو الهي ل

الهي ل أالقت لذه الحملل لدعم برامك رعايل المقد ات  انعبدهللا المع وق في  صريح لـ إلوناض: 
 وحمايل ال را  ودعم ال عليم و ،غيل العاالين عن العمل.

ال ي يح ار اليها المقد يون منها م،روغ  واإلن اجيل اإلنما يلودعا الم برعين الى دعم م،اريد الهي ل 
” إلنالل حناظ األقصى”و” إلنالل البل العلم”و” رعايل المصلين”و” ،د الرحال للم جد األقصى“
 ”.دعم األ ر النقيرة و رميم منازلهم”و

قامل م،اريد  نم ويل إلما   ممن الحملل م،روغ دعم اال  المدارو والجامعات المقد يل وا 
العاجل لألقصى ووقنيل األقصى وم اجد فل اين  اإلغاثلللمقد يين وم،روغ  قيا األقصى و هم 

وإلنالل أي ام مدينل القدو ال،ري  والارود الغذا يل والعيديل وإل وة الي يم والمح اجين وم،روغ 
 األماحي.

أمر ي  نز م،اعر ما  ،هده مدينل القدو بين الحين واآلخر من  اورات مؤلمل ومؤ نل “ أنوأإلد 
 ”.ملياري م لم يمثلون ربد  إلان العالم

حصار الم جد  الىبصمود ألل القدو ويقظ هم في وجه لذه اإلجرالات الظالمل ال اعيل “وأ،اد 
 االع دال على حريل العبادة جريمل ان انيل. أنمؤإلدا ” األقصى وفري ال يارة عليه

 30/7/2017، السياسة، الكويت
 

 بقصف معداتها بدمشق "إسرائيل"تهم مؤسسة إيرانية ت .51
نقلت وإلال ا مهر وفارو اإليراني ان عن مؤ  ل أور اإليرانيل للثقافل والننون ا هامها ا را يل بقص  
،حنل معدات  ينما يل  ابعل للمؤ  لن  حمل مواد و جهيزات ثقافيل وفنيل إلانت     خدم في 

 عري  ينما ي في قلعل حل  ال اريخيل.
در ان القص  وقد في ماار دم،ق الدولي م ال أمو ال بتن وأدان ه مؤ  ل أورن وقالت المصا

 واع برت أنه ا  هدا  أللدا  مدنيلن وقالت انه جريمل ب،عل وفق القانون الدولي.
 30/7/2017، الدوحة، الجزيرة
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 لزيادة موازنة األونروا والواليات المتحدة توقفان مشروعاً  "إسرائيل: "موقع "ويلال" .51
ال المرا ل ال يا ي لموقد مويلالم اإلخباري عومري نحمياو ان ا را يل والواليات الم حدة مار  ا ق

 مغاا أ نر عن احباا م،روغ في األمم الم حدة لزيادة موازنل وإلالل  أونرواض.
وأما  أن الجمعيل العامل لألمم الم حدة ،ابت من جدول أعمالها الجمعل الماميل م،روغ قرار 

ل اينيون و حال  الدول الناميل لزيادة موازنل األونروان بحي  ي م ا  قااغ لذه الزيادة من قدمه الن
الموازنل العامل للمنظمل ل مإلين األونروا من القيام ب ن،ا ها في منااق عمليا ها الخمو لصالح 

 الالج ين النل اينيين.
لن لحاج ها  وفير م البا ها ويخا لذا الال  اال  ثنا ي األونروا دون باقي الوإلاالت األممي

 ال مويليل با  ثنال الروا   واألجورن لإلن ا را يل والواليات الم حدة أبد ا معارم هما لهذا االق را .
ونقل المرا ل عن  نير  ل أبي  باألمم الم حدة داني دانون قوله ان ال نوات األخيرة إل،نت مرارا 

ال ي  صلها من المنظمات الدوليل واإلن انيل ألعمال  و إلرارا إلي     عمل وإلاالت األونروا األموال
ن ار مواد  حريميل و ،غيل عناصر حرإلل المقاومل اإل الميل  وفعاليات معاديل إل را يلن وا 

  حماوض في صنوفها.
وأما  دانون مآن األوان إلقامل جهاز رقابي صارم لل  إلد من وصول األموال لما  م  خصيصه من 

  مول ن،ااات معاديل إل را يلم. م،اريد ان انيلن وال
وإلانت ال نيرة األميرإليل األمميل نإلي ليلي قالت ان األمم الم حدة   صر  بعدا يل  جاه ا را يل 

 ملإلننا اليوم ب نا نر   غييرا في لذا ال لو ن ألنه ال يمإلن اال  مرار بهذا النهكم.
 30/7/2017، الدوحة، الجزيرة

 
 أسرة هدم االحتالل منازلها 3,122األونروا تدفع بدل إيجار لـ  .52

أعلن الم  ،ار اإلعالمي لوإلالل غو  و ،غيل الالج ين النل اينيين ماألونروا م : ب را –ال بيل 
عا لل من أصحا  البيوت  3122عدنان أبو ح نه أنه  ي م خالل األيام المقبلل دفد بدل ايجار لـ 

 المهدمل في قااغ غزة.
عا لل من  180لحوالي  ايجاردفد بدل  أيماحنيل انه  ي م ح نه في  صريحات ص أبووقال 

 .2017النل اينيين القادمين من  وريا وذل  عن الربد الثاني من عام 
 مليون دوالر. 2.4وأومح أن المبلغ اإلجمالي لدفعات بدل اإليجار ال ي   صر  خالل أيام نحو 

 30/7/2017، السبيل، عّمان
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 الفلسطيني باألقصىللصمود  مظاهرة بباريس تحيةً  .53
 ظالر عدد من العر  والنرن يين و ا العاصمل النرن يل باريو نصرة ودعما لألقصى و نديدا 
بال صعيد اإل را يلي األخير في القدون ورفد الم ظالرون ،عارات  حيي صمود النل اينيين في 

 القدو ومقاوم هم لالح الل.
ول األوروبيل ب حمل م ؤوليا هان والمغا على إلما ل   الم،ارإلون بحياة المقاومل ماالبين الد

 ا را يل لوق  االع دالات الم إلررة ال ي    هد  الم جد األقصى المبار  ووق  اال  ياان.
 30/7/2017، الدوحة، الجزيرة

 
 ستواصل انتهاكاتها في "األقصى" ما لم يوقفها المجتمع الدولي "إسرائيل"خبيرة هولندية:  .54

قالت  ونيا زيمرمان ر ي ل مرإلز خدمات وأبحا  فل اين  مقره : هللا أ،يران اليدن  لولنداض / عبد
في لولنداضن ان ما را يل   واصل ان هاإلا ها في الم جد األقصى ما لم يمد المج مد الدولي حدا 

 لهام.
وفي حديثها لألنامولن  ارقت زيمرمان الى اإلجرالات والقيود ال ي فرم ها ا را يل على الم جد 

صىن وأمافت أن مالممار ات الظالمل إل را يل لن  ن هي ما لم يقل المج مد الدولي لها: الى األق
 لنا وإلنىم.

وأعربت عن أ نها  جاه  ل  مالممار ات واالن هاإلاتم بحق األقصىن م،يرة الى أن ا را يل م ظلم 
 ال،ع  النل ايني باريقل عدا يل منذ  نواتم.

مثل األمم الم حدة أمحت ممعينل في ايقا  ا را يلمن وبينت  وأ،ارت الى أن المنظمات الدوليل
بهذا الخصوا ماألمم الم حدة  واصل اصدار قرارات حيال ممار ات ا را يلن اال أن األخيرة 

   جالل  ل  القرارات و  هم األمم الم حدة بمعاداة ال اميلم.
 29/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 بسبب مقال "معاد للسامية" "مزصنداي تاي"إقالة كاتب في  .55

قالت صحينل صنداي  ايمز البرياانيل ان صاح  المقال حول الروا   في بي بي  ي الذي اع بر 
 ممعاد لل اميلم ومم،ينم لن ميإل   مرة أخر م للصحينل.

وحذفت الصحينل المقالن الذي أ،ار فيه الإلا   إلينن مايرز الى أن  ب  ار ناغ روا   مذيع ي بي 
 .اإللإل رونيي إلالوديا وينإللمان وفاني ا فيل ز لو أنهما يهودي انن من على موقعها بي  
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وإل   مار ن ايننز ر يو  حرير الصحينلن في الن خل اإليرلنديلن قا ال ان المقال مغير مقبول وإلان 
 واع ذر ايننز ،خصيا للمذيع ين ال،هير ين. يج  أن ال ين،رم.

 30/7/2017، سي( هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي
 

 "إسرائيل"والمتطرفين في  الواليات المتحدة: خالفات جذرية بين يهود "فورين بوليسي" .56
في  قرير خاان إل ب ه ديبرا إلامينن ا،إلاليل  مفورين بولي يمصهي  أيو : ارحت مجلل –لندن 

صلل أمام وا  را يل على خلنيل االح جاجات الحا األمريإليلالخال  بين يهود الواليات الم حدة 
الم جد األقصىن وبعد  م   ر يو الوزرال اإل را يلي ن نيالو في ا خاذ  دابير م ارفل في اقامل 

 الصالة على الجدار الغربي للم جد.
مد ممار ل اليهود األرثوذإل يين الم ارفين  دابير جديدة  حإلم الصالة في الجدار موقالت الإلا بل: 

ن من فإن الخال  ي زايد بين اليهود اإل را يليين واألمريإليينالغربي وال حول الديني في لذا األمر
ال خريل مؤثرة ب،إلل خاا لذا ال،هرن حي  أن الخال  الذي لم ي بق له مثيل بين مم،يرة الى أن 

ا را يل واليهود األمريإليين يهدد باالننجارن وقد يوصل الى ان،قاق دا م. ويهدد بعي يهود ال، اتن 
ل المربات ال ،ريعيل من المؤ  ل الدينيل األرثوذإل يل الم ،ددة في الذين غمبوا من  ل ل

 .ما را يل
 ولي منظمل  قدم  ماي يممويقول  ي  فاربرن الحاخام األرثوذإل ي الحدي  الذي يقود منظمل 

ان الصدغ حقيقي. اليهود الذين مالم اعدة لإل را يليين في االن قال البيروقرااي الديني في البالدض: 
من األرثوذإل يين ال ي حولون فقا ب،إلل غير مريحن أنهم يقولون: لذه لي ت ا را يل ال ي  لي وا
 ن في ا،ارة الى وجود يهود علمانيين بينهمن ومعظمهم من أمريإلا.منعرفها

القمايان ال ي  دور حول أ  لل ،ا إلل بخصوا من لو يهودي ومن يدعي انه مووفق الصحينل 
 .مم ا ل الحياة اإل را يليلن وقد  ج ا  النقاش ل نواتا را يلين يمإلن أن  ، ر  في 

ولإلن في ال،هر المامين زادت النجوةن عندما أصدرت الحإلومل اإل را يليل ب رعل  املن قرارا  
يخا االح نال اليهودي غير األرثوذإل ي بصالة الم اواة في الجدار الغربي وقوانين صارمل  حد 

 .مفورين بولي يملـمن اليهود غير العلمانيينن ابقا  
 31/7/2017، القدس العربي، لندن
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 دول الحصار تتحدث عن شروط للحوار مع قطر .57

اج ماغ وزرال خارجيل دول الحصار في ن أن + وإلاالتن 30/7/2017، الجزيرة نت، الدوحةذإلرت 
ول في أي خرر بدعوة قار لال  جابل لقا مل الماال  ال ي قؤدمت لها  ابقان وذل  قبل الدخن المنامل

 حوارن وماالبل الدوحل بعدم م  ييوم الحك.
و ال وزير الخارجيل البحريني خالد بن أحمد آل خلينل بيانا في خ ام اج ماغ اليوم األحدن أإلد فيه 

 22ال ي قدمت في  13ا  عداد دول الحصار للحوار مد قار ،ريال ا  جاب ها للماال  الـ
 .2014و 2013ابيق ا ناقيل الرياي ل ن ي يونيو/حزيران المامين إلما أإلد ألميل  

واع بر البيان أن جميد اإلجرالات ال ي ا خذ ها دول الحصار لي ماجرالات  ياديل مد ال يا ات 
 ال لبيل والعدوانيل لدولل قارم.

وثم ن البيان و اال أمير دولل الإلويت ال،يي صبا  األحمد الجابر الصبا ن إلما دان ما  ماه 
 الحكن وأ،اد بال  هيالت ال ي  قدمها المملإلل العربيل ال عوديل في لذا ال ياق.  عايل قار لمو م

اج ماغ الدول األربد ن أن أحمد غال  ن عن مرا لهاالمناملن من 31/7/2017، الحياة، لندنوقالت 
أإلد أن ال عوديل واإلمارات والبحرين ومصر م  عدة لـ مالحوار إلنهال أزمل قارن ن في المنامل أمو

في ،إلل إلاملم. وقال وزير الخارجيل اإلمارا ي ال،يي عبدهللا  13را  ننيذ الدوحل إلل الماال  الـ،
بن زايد: ملنا  مجموعل من الخاوات ال ي يمإلن أن   خذلا دولنا مد قارن ولإلن لنا  مبدأ 

ت أ ا يا  ولو أن أي خاوة يج  أن  إلون في ااار القانون الدولين وال بد أن  قلل أي انعإلا ا
 لبيل على المواان القاريمن ممينا  أن مالم ؤوليل الإلبيرة  قد على الدولل القاريلن وعليها أن 

  خ ار النهك الذي  ريده لل ير فيهم.
واع بر وزير الخارجيل ال عودي عادل الجبير خالل مؤ مر صحافي لوزرال خارجيل الدول األربد في 

قولن وأنه بمثابل اعالن حر  على المملإللم. وأإلد أن المناملن   ييو قار الحك: ممرفوما  وغير مع
م عليمات المملإلل وامحل في   هيل أي مهمل للحجار والمع مرينن وال  قبل أي   ييو في الحكم. 
و ابد: منع بر أن ال صريحات القاريل ال  ح رم الحك وال الحجارن واأل،قال في قار مرح  بهم مثل 

 أي م لمين آخرينم.
ماالبل قار ب دويل قميل الحرمين واألماإلن المقد ل ممرفوي وغير مقبول ...ض و،دد على أن 

والمل  ال عودي لو خادم الحرمين ال،رينين ولذا ،ر  للمملإلل ،عبا  وحإلوملمن مؤإلدا  أن لذا 
الال  معدواني وا عالن حر  والمملإلل  ح نظ بحق الرد على أي ار  يعمل في مجال  دويل 

 الم،اعر المقد لم.
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نما و  ابد أن مأي دولل   عامل مد ايران   إلون الن يجل  لبيلن وال  وجد دولل رأت الخير من ايران وا 
الن اد والدمارن والقاريون اذا رأوا مصلحل في ال قار   مد اهرانض فهم ال يقومون األمورن وال،ع  

 القاري لن يقبل بوجود ايراني في بالدهم.
ني ال،يي خالد آل خلينل أمون ان اج ماغ المنامل جال من جه هن قال وزير الخارجيل البحري

ملمصلحل المناقل وم  قبلها وللبح  في مإلافحل اإلرلا من وأإلد أن ال صحل لوجود  حرإلات 
بحرينيل في جزيرة حوارن وقال ان مال عاون الع إلري بين البحرين ومصر موجود  -ع إلريل مصريل

عالقل باألزملم. وأإلد أن محاوالت قار   ييو الحك  منذ عقودن ولنا   دريبات م  مرة ولي ت لها
 ممرفومل ومن ينادي بذل  فهو في خانل األعدال مثل اإليرانيينم.

و  ل ه مالحياةم: لل الدعوة الى الحوار مد قار أثب ت أن إلل اإلجرالات ال ي ا خذت مدلا لم 
فقال: ملنا  ،را في الحوار   نجح؟ وما ،إلل الحوار؟ لل  يإلون بممانل  غربيلض أم مبا،را  معها؟

ن ونحن لن ن قا أيا  منها. و نإلون على 13ولو أن  ل زم قار إلل مواثيقها و قبل  ننيذ الماال  الـ
موقننا ونقول للعالم الماال  بالحوارن اننا م  عدون ولإلن إلي ينجح يج  أن يإلون على أ و 

 اال الإلويت.وامحل ومعروفلمن وأإلد أن ال دور للو اال في األزمل غير و 
الى ذل ن قال الجبير ردا  على ال ؤال ذا ه: معندما ن حد  عن الحوار نعني بعد  ابيق المبادئ 

ألن  النقاانال ي قدم ها الدول األربد الى قارن وال صحل لوجود  ناوت في  13ال ت والماال  الـ
ويل لإلرلا  أم ال؟ وال األمر ي علق بدعم اإلرلا ن فهل لنا  دعم لإلرلا  أم ال؟ أو لل لنا   م

 ن  ايد أن نقول يج  على قار  قليا دعم اإلرلا ن ألن لذا األمر يا أبيي يا أ ودم.
و ابد: ماذا إلانت قار جادة في األمرن ولذا ال يبدو ح ى اآلنن ألنهم ي حدثون عن الحصار ولذا 

ا إلانت قار مل زمل غير صحيح فالموان  واألجوال والماارات من وحل ودولنا م  عدة للحوار اذ
 بال،روام.

وقال ان مالحوار لو ،ريال ال ننيذ الإلامل حول الماال  وليو لنا  أي نوغ من ال ناوي ل ننيذ 
بعمهان ولذا ال ننيذ ي ال  ومد آليات من الدول األربد ال ي   راقبها وربما دول أخر   دخل 

 معها في ذل م.
رال على  ؤال مالحياةمن فقال: ممن المهم ال ذإلير ب ن واخ  م الوزير عبدهللا بن زايد اجابات الوز 

ن ولذل  فم  لل الحوار  بق أن  مت 2014و 2013الحوار مد قار  بق أن  م في ا ناقات الرياي 
ووقعت الدوحل مواثيق ومد ذل  لم  ننذلا وال ن  ايد اعادة العجلل من جديد: لل لي م  عدة 

 ال ابقن ونقي ال عهدات؟م. لالل زام ب عهد آخر؟ أم     مر بنهجها
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 وزير الخارجية القطري: دول الحصار تنتهك القانون الدولي .58
قال وزير الخارجيل القاري ال،يي محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان الدول ال ي  حاصر بالده 

  ر إل  مخالنات وامحل  ن ه  القانون الدولي. وا هم ال عوديل ب  ييو الحك.
ة الجزيرة أن اجرالات دول الحصار  ن ه  القانون الدولي واإلعالن العالمي واع بر في حوار مد قنا

 لحقوق اإلن ان من قبيل حريل ال نقل موإلثير من البنود األخر م.
وقال ان البيان الذي أصدر ه لذه الدول أمو األحد بالمنامل يعإلو ا  مرارلا في م يا ل ال عنتم 

 ا خذ ها مد دولل قار جا رة وغير قانونيل.وعدم االع را  ب ن لذه اإلجرالات ال ي 
واع بر أن البيان الذي أصدر ه دول الحصار أمو بالمنامل يحمل العديد من ال ناقماتن وأن 
م صريحات الوزرال غير وامحل و عإلو أنه لي ت لنا  ا  مراريل في م ار معينن ولنا  دا ما 

  مار  في لذه الم اراتم.
ومبادئ القالرة  13ى أنه يج  على دولل قار أن    جي  للماال  الـوا  غر  من  ،ديد البيان عل

ال  ل مولذا فيه مخالنل وامحل وصريحل لقا مل الماال  نن ها ال ي قالت في أحد بنودلا انها  عد 
 الغيل بعد مرور ع،رة أيامن ولذه جز يل فقا من جز يات ال عنتم.

ل ناقمات أمينت الى ال ناقمات ال ابقل ال ي وقال مما ن ك عن لذا االج ماغ إلان مجموعل من ا
  معنالا من  صريحات الم ؤولين من الدول المحاصرةم.

من جهل أخر ن ننى ال،يي محمد بن عبد الرحمن صدور أي  صريح من أي م ؤول قاري ب، ن 
  دويل الحك.

ر لم   يو وقال ان قار لم   خذ أي اجرال من ، نه النظر في الحك إلقميل دوليل. وأومح أن قا
 الحك مبينما  م   يي ه لأل   من قبل ال عوديلم.

 31/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 شرط الحوار مع قطر 13وزير الخارجية المصري: التنفيذ "الكامل" للمطالب الـ .59
قال وزير الخارجيل المصري  امح ،إلري ان ا  عداد الدول األربد المقااعل لقار : أحمد المصري
 ال ي قدمولا للدوحل بال  ناوي حولها. 13ي  ي ،ريال ال ننيذ مالإلاملم للماال  الـللحوار معها 

جال ذل  خالل مؤ مر صحني م، ر  لوزرال خارجيل ال عوديل واإلمارات والبحرين ومصر  الدول 
وأصدرت الدول األربد بيانا م، رإلا أعلنوا فيه  المقااعل لقارض عق  اج ماعهم في المناملن األحد.

 عدادلم لحوار م،روا مد الدوحل.ا  
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وأإلد  م.13وفي لذا الصدد قال ،إلري: مالحوار مد قار ،ريال ال ننيذ الإلامل للمبادئ وال،روا الـ
 أنه مليو لنا  أي نوغ من ال ناويم حول  ل  الماال .

وأما  في لذا الصدد: مليو لنا  مجال أن ي م ال ناوي على لذه المبادئ والوصول الى  ننيذ 
وبين أنه  وليو إلل والعمل على وصول الى نقاا  وافق ال  ؤدي الى الغري ب،إلل إلاملم. بعي

 من الابيعي ومد آليات ي م من خاللها  ننيذ لذه الماال  والمبادئ.
 30/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 قطر تنفي تخصيص الدول المقاطعة لها ممرات طوارئ جوية لطائراتها .61

للايران المدني في قارن األحدن قيام الدول  العاملننت الهي ل : د الح ينيأحمد المصري / محمو 
 المقااعل للدوحل ب خصيا ممرات اوارئ جويل لاا را ها.

وقالت الهي ل في بيان ن،ر ه على ح ابها في م وي رم انه مال صحل لما  داول ه وإلالل األنبال 
وبينت أنه  اريل في أجوال دول الحصارم.ال عوديل  واوض من  خصيا ممرات اوارئ للاا رات الق

 ملم  صدر لذه الدول أي اعالنات مالحيل إلما لو م بد في المنظمل الدوليلم.
ودعت الهي ل القاريل لذه الدول لـمعدم   ري  مثل لذه األخبار غير الصحيحل قبل انعقاد الجل ل 

 اال  ثنا يل لمجلو المنظمل االثنين بمدينل مون لاير بإلندام.
ي وقت  ابق اليومن نقلت وإلالل مواوم عن الهي ل العامل للايران المدني ال عوديلن  خصيا وف

ممرات اوارئ جويلم ل   خدمها ،رإلات الايران القاريلن إلما لو  9الدول األربعل المقااعل لقار م
 معمول به في حاالت اغالق المجاالت الجويل اإلقليميل.

المصرين في  صريحات صحنيلن خالل اج ماعات المنظمل  بينما قال ،ري  ف حين وزير الايران
مايإلاوم من إلندان ان ممصر وال عوديل واإلمارات والبحرين وافقت على   ير  الدوليل للايران المدني

ل   خدمها ال،رإلات القاريلن إلما لو معمول به في حاالت  ممرات اوارئن في األجوال الدوليلن
وأما  ف حي أن  ن وذل  بدايل من أول أغ او  آ ض المقبلم.لاإلقليمياغالق المجاالت الجويل 

مإلل لذه الممرات  مت بال ن يق مد دول الجوار  حت مظلل ايإلاو إلجزل من برنامك دعم  المل 
 المالحلم.

 30/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 جاجناوزارة األوقاف القطرية: السلطات السعودية امتنعت عن تقديم ضمانات لسالمة ح .61
الدوحل ـ ا ماعيل االي: أعربت وزارة األوقا  وال،ؤون اإل الميل بدولل قار عن ا  نإلارلا 
لألخبار المخ لقل ال ي ن،ر ها و ا ل اإلعالم ال عوديل ب، ن قيام الوزارة بإغالق با  ال  جيل للحك 

ال عوديل على اخ القها  أمام القاريينن الف ل  الى أن لذه األخبار الإلاذبل ال ي دأبت و ا ل اإلعالم
للحقا ق ل مد العراقيل أما حجار بيت هللا الحرام  مؤخرا في ااار الحملل على دولل قارن  ،ويها  

 من دولل قار اثر األزمل ال ي اخ لق ها دول الحصار.
وأومحت الوزارة أن وزارة الحك والعمرة في المملإلل العربيل ال عوديل ام نعت عن ال واصل معها 

 المل الحجار و  هيل قيامهم ب دال النريملن م عللل ب ن لذا األمر في يد ال لاات العليا  ل  مين
 في المملإللن و نصلت من  قديم أي ممانات ل المل الحجار القاريين.

 31/7/2017، القدس العربي، لندن
 

 الكردية "اإلدارة الذاتية"يرفض التقسيمات الجديدة لـ  "مجلس محافظة الرقة" .62
خالل  ماقليم النراتمن أمو مم مناقل  ل أبيي الى ممجلو محافظل الرقلمرفي م: الحياةم –لندن 

الإلرديلن وال ي صادقت عليهان قبل يومينن في محافظات  ماإلدارة الذا يلماعادة  ق يم منااق ننوذ 
 ،مال و،مال ،رقي  وريل.

ن يوم الجمعل ماإلدارة الذا يلمن ال ابد لـ مالنظام الندراليموصادق المجلو ال   ي ي لما ي مى 
المامين على اعادة  ق يم منااق ننوذ األخيرة في محافظات ،مال و،مال ،رقي  وريل الى ثال  

  أقاليمضن وعلى قانون االن خا  الخاا بها. مفيدرالياتم
 عد ال،ويشن أنهم في المجلو يرفمون لذا ال ق يم  ممجلو محافظل الرقلموأومح ر يو 
واألمم الم حدة لدعمهمن الف ا  الى أنه في حال ف،لت  مال حال  الدوليمى دول و ي وجهون ال

لحمل ال ال  والدفاغ عن مدنهم. وأومح ال،ويش أن المدنيين في  م يمارونمالم اعي ال يا يل 
بالم لن  15وأن ن بل المإلون الإلردي في محافظل الرقل ال   جاوز الـمالمناقل ال يؤيدون قرار ال ق يم 

قام به  ماإلدارة الذا يلمن مبينا  أن ال ق يمات ال ي فرم ها مهم ينرمون  يار هم بقوة ال ال لإلن
  ابقا  وأعاد  ق يم البالد ومم مدن وقر  من خارر  وريل. م نظيم داعشم

ن ولإلن  عاملوا ب،إلل م،رإلال بالوانملم   عامل مد األلالي إلـ  ماإلدارة الذا يلمولنت ال،ويش الى أن 
 على ،با  المناقل. من حي  صادروا المم لإلات وفرموا ال جنيد اإلجباريعنصري
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في المناقلن  ماإلدارة الذا يلمباع مادلا على  مخا  إلبيرا  مار إلبت  مال حال  الدوليموأ،ار أن قوات 
في ا،ارة الى  مب ار  عرقيمن وا  بدل ه مداعشمن في ا،ارة الى ماردت ال ار  الدينيمحي  
 األإلراد.

الإلرديلن  يارت على مدينل  ل أبيين في ،هر حزيران  يونيوض من  موحدات حمايل ال،ع منت وإلا
 .مداعشمن بعد ق ال مار مد 2015العام 

ن في آذار  ماروض من العام ماإلدارة الذا يلمالذي أعلنت عنه  مالنظام اال حادي الندراليموواجه 
منها  رإليا والواليات الم حدة األميرإليل  المامين رفما  وان قادات وا عل من عدة جهات ودولن

 ورو يا والنظام ال وري واال  ال  الواني ال وري.
الإلرديل الذي  م  ماإلدارة الذا يلمفي موازاة ذل ن أفادت صحينل  رإليل مقربل من ال لاات ب ن اج ماغ 

 .مرإليل في  وريلعؤقد في قاعدة أميمفيه ال صديق على قانون ال ق يم اإلداري وقانون االن خابات 
ال رإليل ان اقليم اإلدارة الذا يل الذي ي يار عليه حز  اال حاد  ميني ،نقموقالت صحينل 

الديموقرااي عقد اج ماعا  بر ا ل منصور  الوم ر يو مجلو النو ا  لما ي مى باإلقليم بقاعدة 
ح  اعالن المنااق ال ي الرميالن الع إلريل ال ابعل للواليات الم حدة األميرإليل في الح إللا حي ؤ ب

   يار عليها ميلي،يات الحمايل الإلرديل منااق فيدراليل.
وأمافت الصحينل أن إلبار الم ؤولين في الحز  بحثوا خالل االج ماغ قرارا  يجعل من مناقل  ل 

 اقليما  م  قال . 2015أبيي ال ابعل للرقل ال ي قاموا بال يارة عليها في 
عين عي ى و ولو  بمناقل  ل أبيي الذي أصبح ا مه جيرا  بين إلما ارحوا فإلرة ربا بلد ي 

المجلو معلما  أن  معظم قااني المنااق الثال  من العر  وال رإلمانن وفقا  للصحينل. وإلان 
أعلن ال بتن عن  حديد مواعيد االن خابات في المنااق الخامعل  مال   ي ي لنيدراليل ،مالي  وريل

 .مالوحدات الإلرديلمل يارة 
وقال م ؤول إلردي ان اإلدارة ال ي يقودونها ،مال  وريل   جري ان خابات للمجالو المحليل 

 ومجلو  ،ريعي للمناقل في أيلول   ب مبرض و ،رين الثاني  نوفمبرض وإلانون الثاني  ينايرض.
دة جال ذل  بعد أن صادق المجلو ال ابد لم،روغ اإلدارة الذا يل الإلرديلن في اج ماعه المنعقد ببل

 رميالن بري  الح إلل على قانوني ال ق يم اإلداري.
 31/7/2017، ، لندنالحياة
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 األمل القادم من القدس .63
 آيات عـرابي
منذ أ بوعين ومد بدايل ا  نزازات االح الل حين نص  البوابات حول الم جد األقصىن ،عرت 

ل العربيل حول الموا د بعجز ولزيمل لم أ،عر بمثلهما من قبل. إلنت أر  اج ماعات جامعل الدو 
الم  ديرة والبيانات ال ي إل بها موظ  ما ي لولا وزير ما يجلو على مقعد ما وبجانبه علم مان ويقول 

 إلالما  مان لي  مر م،هد الحصار واال  نزاز وليزداد الم،هد ق امل ول زداد القدو مياعا. 
 والحقيقل أنني ،عرت بغصل وأنا أر  مصر بال مظالرات  قريبا.

العواصم العربيل المهزومل    مد قليال  لنيروزن  دندن اللحن الجنا زي .. ألجل  يا مدينل الصالة 
أصلي ثم ال ،يل .. يعودون ألعمالهم والقدو بعيدة  نصلهم عنها م افات وأ ال  ،ا إلل وجنود 

فح فيها األعدال األغرا  وجيوش   إللم بل ان ن  ق  على الحدود  حمي أعدال . وحياة راإلدة  إلا
النقر والمري و عر الخمرواتن  إلافح من أجل جنيهات أو   دافد في ال وق من أجل إليلو من 
الباميلن حياة صارت نماال  على ابق  لال. واقد أب،د أل  مرة من فيلم  الحدودض لمحمد 

 الماغوا.
دوضن  غم  واقد  بدو فيه القدو صورة على الجدار أو محال في ،ارغ جانبي يحلم ا م  حا ي الق

ف غير صورة صنح   على الني بو  الى األقصىن  ر  أ،عل ال،مو  نعإلو على قبل الصخرة .. 
 د  بقدمي  في األري مد أغنيل فيروز .. الغم  ال ااد آت وأنا إللي ايمان .. الغم  ال ااد 

 آت   مر على األحزان..  عيد  ماغ األغنيل مرة أو مر ين ثم ين هي إلل ،يل. 
لواقد الراإلد إلان على موعد مد منعا  ال غيير. ن ال فل اين إلن  يقنن على با  لإلن لذا ا

 األ باا ي مرعن الى هللان المراباون يقنون صنوفا  للصالة. إلل ،يل لذه المرة  غير. 
 نعم في النهايل لؤزم الصهاينل. لزيمل  يا يل ولإلنها لزيمل. 

 ار امت بجدار من الصخر فار دت.  عاما  ح ى 69الموجل ال ي ظلت  إل  ح ما أمامها 
ألول مرة  ر ام بجدار من الصخر وألول مرة  ر د. نغمل جديدة ن معها ألول مرة. فقد ن،ر موقد 

م  قريرا  عن ان قادات غير م بوقل  وجه لن نيالو وأجهزة اعالم الحإلام العر    ارغ ل ن   21معربي
 ين.  نصر األقصى ألصحابها م جاللل المراباين المقد ي

 عاما .  69بدايل  غيير الواقد الراإلد الذي ظل جاثما على األنناو منذ 
 ان صار للمرة األولى في مل  لم نحصل فيه اال على الهزيمل  لو األخر . 

ان صار حقيقي لذه المرة وليو  مثيليل مدبرة  ولمنا بالنصر و خدرنا. ان صار حقيقي في صراغ 
 اإلرادات مد حإلومل االح الل.
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 صر منحه هللا عز وجل لمن يظنهم البعين الار  األمع ! ن
ان صار جال بعد  نوات من لزيمل ال،عو  في مواجهل األنظملن ال ي يم   الإليان الصهيوني 
بخيواها ويحرإلها. ان صار جال بعد أن حاصر الجميد فل اين وميقوا عليها وبعد أن بدأت 

فيه مد االح الل دون خجل فصار انقالبي مصر  األنظمل في ال إلريو لواقد جديد   عاون و ن ق
ي حد  عن  ال الم الداف ض وصار ال يعب  بما  ن،ره الصح  على ل ان رؤ ال المنظمات اليهوديل 
األمريإليل حين قال لهم ان  ن نيالو جدير بقيادة العالمضن ظنا  من األنظمل أن ال،عو  قد ما ت وأنه 

ي  لم ي وقعوا وجال األمل لل،عو  الم لمل من حي  ال   وقد ف  الم هللا من ح خارنلم يعد لنا  
 األنظمل. 

لؤالل المراباون في األقصىن قلبوا الااولل على رأو الواقد الراإلدن فاج وا الجميدن لزموا ف،ال  
ورإلودا  داما عقودا. لذا لو النصر األول على االح الل منذ ان،ال دول ه في فل اينن ولو  غير 

 بما نإلون بصدد  غير إلبير في المناقل.يإل،  أننا ر 
لذا النصر الذي حققه هللا عز وجل للمقد يين لو أمل جديد ي  ي من القدون يمنحه هللا ل،عو  

 المناقل المقهورة بعد عقود من الخيبات والهزا م.
 29/7/2017، "21موقع "عربي 

 
 في مديح الشعب الفلسطيني .64

 عبد الحليم قنديل
ا من المال إللن وليو أي ،ع  آخر إلذل ن لإلن ب الل النل اينيين األ اوريل ليو النل اينيون ،عب

 خلد القل  فرحان فلم يحاصر ،ع  إلما حوصروان ولم ي ر  وحيدا إلما  رإلوان ولم يجر ال آمر على 
قميلن إلما حد  مد القميل النل اينيلن ومد ذل    قا المؤامراتن و لد فل اين ،عبا جديدا مد 

 و  والى أجيال  مد عيونها في عين ال،مو. إلل العل صبا ن
لم ي حر  أحد عندما حوصر الم جد األقصىن وومعت على أبوابه أقنال البوابات اإللإل رونيل 
وإلاميرات المراقبلن وصم ت حإلومات العر  والم لمين إل نها أفواه القبورن و صورت ا را يل أنها 

مالقل على م ر  النبي محمدن عليه أفمل الصالة أفل ت بجرا مها الجديدةن وأنها فرمت  ياد ها ال
وأزإلى ال المن ولم يإلن في مواجهل القوة اإل را يليل الغبيلن غير بمد م ات من الصدور العاريلن 
  زايد أحيانا الى آال ن فقد أحإلمت ا را يل نص  أاواق من حول القدو وم جدلا األقصىن 

لى المدينل المقد لن ومنعت زح  م ات اآلال  من وحظرت دخول النل اينيين من المنل الغربيل ا
ن ولم يبق في الميدان  و  المقد يين من النل اينيينن إلانت 1948عر  األرامي المح لل في نإلبل 
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الدنيا إللها  راقبهم في ا،ناقن وعلى اريقل اذلبوا أن م وربإلم فقا لوان وح ى ما ي مى بال لال 
دن وراحت  صدر بيانات بال لن و ن ظر عودة ر ي ها محمود النل اينيلن  حولت الى مراق  من بعي

عباو من رحلل خارجيل بعيدةن فيما لم  زد م المل النصا ل النل اينيل الإلبر  والصغر  عن 
اصدار بيانات ا  نإلار فلإللوريلن فقد غابت القيادة  ماما في أيام المعرإلل األولىن وانقاد المدد من 

ن بإجرالات الحصار اإل را يلي الغليظلن لإلن م ات المقد يين ماليين النل اينيين العاديي
النل اينيين  حولوا الى قيادة بديلل للغا بينن وصنعوا من علمال الدين المحليين أ مل و،ارات إلنا ن 
وأبدعوا في خلق الم،هد النريدن وأقاموا الصلوات الايبات في مواعيدلا أمام بوابات الم جد 

 دخول الى الم جد الع يق عبر البوابات اإل را يلي.األقصىن ورفموا ذل ال
لم يإلن مجرد ،عور دينى فياين بل ادرا  في العمق لجولر القميل في فل اين والقدو بالذاتن 
فإ را يل  ريد أن  نري ما   ميه  ياد ها على إلل حجر في القدون و ريد أن  ؤإلد على قرارلا 

 را يلن و ريد العص  بالم جد األقصى إلعنوان باق باع بار القدو إللها عاصمل أبديل موحدة إل
ن و ريد أن يإلون بيدلا األمر إللهن مجبل الهيإللمعلى عروبل القدون و ريد  هويد الم جدن بزعم أنه 

 وأن    ولى على الحقوق إللهان بما فيها حق الصالة هلل.
لهدم الم جد  مروفل نها يلبمو صورت ا را يل أن الوقت أإلثر من منا   للنعلل الدني لن وأنها  جري 

في ما بعدن لإلن م ات الصامدين البوا ل حاموا أن  ا را يلن وصنعوا مثاال جليالن أله  حماو 
النل اينيين جميعان ودفد الم رددين في ال لال النل اينيل الى أخذ قرار مقااعل ا را يلن ودفد 

وات ا را يل عند حواجز المند قبلها بجموغ ال،با  النل ايني الى  حدي ا را يلن ومواجهل ق
الق رين ودفد إليان العدو اإل را يلي الى اعالن ال عب لن وعلى ظن أنها  خي  المقد يين الثا رينن 
لى حد بدت معه المواجهل إلحر   إل ير عظامن ان صر فيها النل اينيون بالمربل القاميلن  وا 

ن حا بالقر   مإلاميرات ذإليلمولت االح يال بنص  وأرغموا ا را يل على ازالل بوابا ها اإللإل رونيلن وا 
من أبوا  الم جد األقصى أزيلت لي األخر ن ببرإلل العناد المق در من النل اينيينن الذين فرحوا 

 بنصرلم ال ريد في معرإللن  مي  مددا لا ال الى ذخيرة الإلنا  النل ايني في اوره الجديد.
وأخوا هان وعاد الصدام مبا،را بين ال،ع   مأو لومنعمن زالت الحواجز ال ي صنع ها ا ناقيل 

النل ايني وإليان االح الل اإل را يلين ولم يعد من جدو  الن ظار إللمل قيادات ،اخت على 
وعباون فهؤالل ،غل هم الإلرا ي ومنااق  محماومإلرا يهان وال ال عويل على مصالحات ال   م بين 
قميل ال،ع  النل اينين الى حد أن عباو أصدر الننوذ واالم يازاتن وجعلوا قميل ال لال بديال ل

بيان ادانل لعمليل فدا يل  لقا يلن ننذلا ،ابان فل اينيان عند الم جد األقصىن اق صت بالدم ل نإليل 
ا را يل بالمصلينن وا  باح ها لق ل النل اينيين بدم باردن ومن دون خ،يل من عقا ن ولو ما ،جد 
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النل اينيل بالرصاان وق لت أربعل  مان نامل الصالةمجهت ا را يل على ا  باحل امافيلن ووا
فل اينيين م المين في يوم الغم  األول وأصابت م اتن ومن دون أن  رد ال لال النل اينيلن وال 

 نلن ا مه عمر العبدن لم يعر   18ن بل جال الرد من ،ا ن ال يزيد عمره عن محماومردت حرإلل 
 مال ألي فصيل جهادين لإلنه  حر  بدواعي الغيرة والإلرامل عنه ال ،دد الدينين وال ،بهل ان

المجاورة لقري ه النقيرة  محلميشماإلن انيلن وا  ل  إلينا بدا يل من مابي أللهن و  لل الى م  عمرة 
،مال رام هللان ولاجم وحده عا لل م  وانين يهود م لحل بالرصاان وق ل ثالثل وأصا  رابعا 

لين بالرصاا اإل را يلي. جر  الرد النوري في ذات اليومن وصند فرد مقابل النل اينيين المق و 
مد جيش اح الل ادعوا أنه ال يقهرن وأ رت ا را يل عمر العبدن ولم يبال ال،ا   م وازن رع مواحد 

البا ل بإصاب ه البليغل بالرصاا في معرإل ه الدمويل مد قاعان الم  وانينن فقد ذل  الى ما 
 ماأليقونلموبنيل صافيل في ال،هادة من أجل فل اينن وصار عمر لو خاا م  عينا باهللن

النل اينيل الجديدةن والعنوان اإلمافي على حرإلل أجيال جديدة من النل اينيينن فقدوا الثقل 
بالقيادات والنصا ل الموروثلن وأخذوا قميل ،عبهم ب يديهمن وفجروا ثورة ،عبيل فل اينيل جديدةن 

،هور اويلل  بقتن وال  بدو قابلل لل حإلم فيهان ال من  لال وال من فصيلن   داعى وقا عها منذ 
و   عين بما ملإلت األيدي من حجارة و إلاإلين و يارات دلون و   عيد جولر قميل فل اين 
إلمعرإلل  حرير واني بننو اويلن و جعل القدو وم جدلا األقصى مصدر اإللهامن ليو فقا 

ل للم جد والمدينل المح للن ولي المإلانل ال ي ي ،ار  في م،اعرلا باع بار المإلانل الدينيل المقد 
مليون م لم في أربد جهات المعمورة و ع ر  بها المنظمات الدوليل إللهان وال  عاي  600مليار و

اليهود وال ا را يل أي حق في أي حجر مقدون ولو ما ال يع د به إليان االغ صا  اإل را يلين وال 
 اينيين لحقوقهم الوانيل وال اريخيل المؤإلدةن فإ را يل  عر  بالغرا ز أن يخ،ى  و  صحوة النل

القميل لي ت دينيل محملن وأن القدو والم جد األقصى عنوان الهويل الوانيل النل اينيلن 
ومومد اإللهام األإلثر   ثيرا في عموم الوجدان النل اينين والدافد األمثل الى ان نامات ،عبيل 

على مد  ع،رات وم ات ال نواتن فقد إلانت القدو دا ما لي العنوانن وإلان فل اينيل  والت 
 حريرلا لو جولر عمليل  حرير فل اين من إلل اغ صا ن مهما اال به المد ن من صال  الدين 
األيوبي الى الحرإلل الوانيل النل اينيل المعاصرةن ال ي  إل   اآلن مددا عنيا ب جيال ،ابل من 

ا أرادوه لها من الهال عن جولر القميلن ومن  إلنير م صل ب يرة الإلنا  النل اينيينن   ر  م
الندا ي النل اينين ومن ن،ر للي و في الننوون ومن  خوي  بقوة الباش اإل را يلين ومن جري 

 ورال أولام  الم م  حيل ال حقق في المد  المنظور.
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عادة النجوم لمدارا هان و  لو ما يقدر عليه النل اينيونن بقوة فال  الم بدون رد الحقوق إلامللن وا 
الثبات على األري المقد لن وبإبداغ ال يننى لصور المقاومل ال،عبيلن وبإلهام أباال جدد في عمر 

 الورد على اريقل عمر العبد.
 31/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 هكذا يمكن لألردن تلقين نتنياهو الدرس .65

يد. صالح النعام  
 وال إلانوا صناغ قرارن أو نخ ن أو رأي عامن أن يل ن وا الى ما يصدر وما ي وج  على األردنيينن 

 يصدر عن اإلعالم اإل را يلي في إلل ما ي علق بقميل أحدا  ال نارة اإل را يليل في عمانن وقيام 
أحد حراو ال نارة ب صنيل مواانين أردنيين. فا جاه معظم ال حليالت ال ي  زخر بها و ا ل اإلعالم 

نيل يبرر الغم  العارم الذي أصا  ال،ارغ األردني بعد لذه األحدا . فالإلثير من المعلقين الصهيو 
الصهاينل يجزمون ب نهن ح ى ح   روايل الحارو الصهيونين لم يإلن لنا  ما يبرر ق ل المواانين 
 األردنيين على اإلاالق. ليو لذا فح  ن بل ان لنا  من ير  أن الحارو ا   هل ق ل األردنيين
ب ب  دوافد أيدلوجيل وعنصريل وليو الع بارات أمنيل حقيقيل. فقد إل،  الصحافي اإل را يلي 
جدعون ليني أن الحارو ين مي الى ال يار الديني القومي الم ار ن ويقان جنو  الإليان 
الصهيوني. وعلى الرغم من أن ليني لم يحدد ا م الم  وانل ال ي يقانها بالمبان اال أن إلا   

ن ال ي جميد قاانيها من اليهود الذين لاجروا من مناقل من ينوتميرجح أنها م  وانل  ال اور
 المغر  العربي.

وال حاجل للعودة مجددا الى  ن ير الصحافيل اإل را يليل عمرة لاو ال ي جزمت ب ن اقدام الحارو 
في أعماق من  بي  النظرة العنصريل الم بقل ال ي  غلغلتمعلى ق ل المواانين األردنيين جال ب ب  

 .مأجهزة األمن اإل را يليل وال ي ال  ولي أي اح رام لحياة اإلن ان العربي
من لنان ي وج  على األردنيين أال يراعوا العامل األمني في ال حقيقن بل أيما  الخلنيل الدينيل 

ه الم  للن وال ي واأليدلوجيل للقا لن وأن ي زودوا بالإلثير من األدبيات الصهيونيل ال ي إل بت حول لذ
  ح ار الى م ابعل م  مرة.

لقال عمليل الق لن فإنه  ما را يلمفي الوقت ذا هن الى جان  م ابعل الثمن الذي يج  أن  دفعه 
ي وج  في المقابل  حصيل ثمن مقابل اال  خنا  ال يا ي بالجريمل الذي عبر عنه ر يو الحإلومل 

 ل. ال يجدر باألردنيين أن يإلونوا م  اللين مد  لو  الصهيونيل بنيامين ن نيالو با  قباله للقا
ن نيالو وعجرف هن حي  ان عليهم مراعاة حقيقل أن لنا  ان قادات عارمل عبر عنها عدد إلبير من 
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المعلقين والنخ  ال يا يل ازال لذا ال لو ن حي  ف روه على أن أنه الانل م عمدة لألردن و،عبه. 
 حقيق المخاو  ال ي  عبر عنها النخ  الصهيونيل من  بعات  وي وج  على األردن أن يعمل على

  لو  ن نيالون حي  انها   وقد أن يؤثر لذا ال لو  المخل واال  عال ي على العالقل مد عمان.
 ما را يلمان من الماال  العاجلل ال ي ي وج  على األردن ال ،ب  بها في البدايل لو ممان  قديم 

على اع بار أن  قديم االع ذار ي ر   عليه  ثبيت االع را  بالجريمل اع ذار ر مي عن الجريملن 
والم ؤوليل عنها. وعلى األردنيين أن ي  معوا لجدعون ليني الذي يعيد لألذلان أن المل  ح ين 
الراحل قد  وجه ل عزيل عوا ل الن يات اليهوديات الال ي ق لهن الدقام ل في حين أن ن نيالو يرفي 

 . قديم االع ذار
وإللما أبد  األردنيون  صميما على جبايل ثمن من الإليان الصهيوني إللما  عاظم اال  عداد 

ال ي بإمإلانها أن  مغا بها  اال  را يجيلاإل را يلي لذل ن حي  أن لد  عمان الإلثير من األوراق 
 على  ل أبي  و  ب  لها ألما إلبيرا.

رإلل في م،روغ قناة البحرين الذي  ي هم في فعلى  بيل المثالن بإمإلان األردن ال راجد عن الم،ا
 ح ين بي ل اال  ياان اليهودي في المنل الغربيل ب،إلل إلبيرن الى جان  أن ال راجد عن  ننيذ عقد 

ن  يإلون مؤلما ب،إلل خاا ألنه يممن مي ما را يلم،رال الغاز النل ايني والعربي الذي  نهبه 
لعلم أن لذا الغاز يعاني الإل اد وال يجد من ي، ريه. مليارات الدوالرات للخزانل الصهيونيل. مد ا

في  ما را يلمالذي  عول عليه  مال،يي ح ينمويمإلن لعمان  عايل م،روغ ال جارة الحرة في مناقل 
  صري   جار ها للخارر.

قصار  القولن لد  األردن أوراق قويل بإمإلانه  وظينها في االن صار لدمال مواانيه و لقين الإليان 
 وني در ا لن ين اه ويردغ ن نيالو عن غيه وا  عال ه.الصهي

 30/7/2017، السبيل، عّمان
 

 أزمة الحرم: الحكومة اإلسرائيلية تركع على ركبتيها بفضل أخطاء نتنياهو .66
 ألون بن دافيد

الغبار لجميد إلؤ ا  المقاالت. ما الذي يمإلن قوله أيما  بعد  ما را يل اليومم ر  عنوان واحد في 
. ممعي ن خا  ن ال حول وال قوة لهم األوصا ينل الحإلم في أن  دخل في عنوان واحد نجا  صح

بوص  بنيامين ن نيالو بهذه  مال،ابا مو مالمو ادملدينا ورؤ ال  األرإلانمنذ عقدين يقوم رؤ ال 
 األوصا . وح ى اآلن  م اع بارلم ي اريينن لإلن  ،لدون ادل ون يقول ذل  اآلن أيما .



 
 
 
 

 

 43 ص             4361 العدد:             7/31/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

أي حد  الىن فإن لذا يذإلرنا مالحرم في أيدينامين  نل على دعوة مو ي غور المدويل بعد مرور خم 
أيدينا فارغل. الحظ العالم العربي إلله را حل العرق والخو  ال ي انبعثت من القدون فا  غل لذه 
اللحظل ح ى النهايل. ال قت جميد القو  الم صارعل مد بعمها من أجل انزال الحإلومل اليمينيل 

إلان لذا ال نإلير م  رعا وم علقا بال غريدة  أخر ناخرة على رإلب يهان ح ى الخموغ المالق. مرة الم 
ي علم ر يو الحإلومل أن لنا   أخر ال اليل في النيو بو ن األمر الذي جعل القرارات م  رعل. ومرة 

ن وأبقى على لاإللإل رونيالبوابات  بإزاللقو  أإلثر  هديدا وأإلثر قوة من نن الي بينيت. لقد قام 
إلعاد ه بالنحا اليدوي  مأمرمالج ور و بإزاللالإلاميرات. وأزال الإلاميرات وأبقى على الج ور. وقام 

 على مداخل الحرم. وفي نهايل الماا   ال،ى قرار النحا اليدوي أيما .
أخار من قمل افر ت. فهو القا م  مجبل البيتملنا  جبال يح ار اح الل قممها دفد ثمن بالظ. 

ال،وارغ من الرباا وح ى اهرانن بل ح ى جاإلار ا. ومن يقوم  الىالناو  اخرارلم، ر  الذي يمإلنه ا
ومد جديد فان  ان،البال غريد على درر الاا رة دون  نإلير م بق و خايا ويع قد على أنه ي  ايد 

ن في ج ر األ بوغنهاي ه أن يإلون خامعا  وذيلل بين  اقيه. لقد نجحت القيادة في ا را يلن لذا 
 األردنوأبو مازنن بين  محماوموال قري  بين  واإل الميفي العالم العربي  األعدالالنجوة بين جميد 

في ا را يل ال ي قمنا  اإل الميلوجه الحرإلل  الىأعادت االب  امل  أيما  و رإليا وقارن وفي الاريق 
 خارر القانون قبل عامين. بإخراجها

اإل الميلن وال  حاول فري  ياد ها في الحرم. ومنذ  األوقا أمام منذ عقود  ا ا  ا را يل رأ ها 
الى الوجود  ا،ارة نوات  عمل األوقا  على  دمير آثار  اريخيل في الحرم من اجل محو إلل 

 مالمخربينماليهودي في المإلان. وفي الوقت الحالي بال حديدن وفي ظل انق ام العالم العربي وا  خدام 
مرةن ن، ت فرصل لل غييرن لإلن لذا ال غيير يج  أن ي م بحإلمل ومد  ألولرم لل ال  في مناقل الح

،رإلال. ان ومد البوابات اإللإل رونيل لو خاوة مهمل ومالوبل ح ى لو إلانت ال  ممن عدم  ننيذ 
عمليات من لنا . ومن أجل القيام بخاوة إلهذهن من ، نها  عزيز أمن المصلين الم لمينن إلان من 

على موافقل األردن وال عوديل و  ييد ال لال النل اينيل. إلان من الالفت صمت  المروري الحصول
 الرياي في األ بوعين األخيرينن لإلن أردوغان الحظ لذا النراغ وقام بمل ه.

لو العنوان الوحيد فيما  األردنب ن  مالمنااقم م  مليل ن نيالو من قبل من ق اعمال الحإلومل في 
محمد  اعادة الىالذي أيدت فيه ا را يل بالصمت الخاوة ال ي  هد   ي علق بالحرم. وفي الوقت

 قااغ غزة ذإلرلا أبو مازن ب ن له أيما  مإلانل في القدو. الىدحالن 
غزةن  الىلم يناقش الإلابنت الخاوة ال ي يؤيدلا افيغدور ليبرمانن ولي اعادة صديقه محمد دحالن 

يال   صعيد المواجهل مد ا را يلن  مالصديقمحالي إلان لذا في صالحنا. في الوقت ال اذاوال ؤال 
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ا را يل. ولإلن  الىعلى  ،جيد الم ظالرين يوم الجمعل من اجل اج ياز الحدود  محماومبل يح  
لذا لو الإلابنت الذي لم يإلل  ن نيالو نن ه عنال ال ،اور معه حول ومد البوابات اإللإل رونيل. 

 عقد جل ل الإلابنت. الى نيالون  عقيدا  ارغ  أإلثر األمر أصبحوعندما 
بالموافقل على ومد البوابات اإللإل رونيلن رغم معارمل الوزرال غالنت  األولىان هت الجل ل 

على خلنيل مالبوابات  ينحا فيما بعد  ابقالعن أن موموغ  اإلعالنو، ايني و ال،جاعلن و م 
يجاد قديرات الومد  مخ لنا  اعالنار ر يو الحإلومل . ولإلن بعد دقا ق من ذل  ن،مو ا ل بديلل وا 

القرار لو المن ش العام لل،رالن  الىجال فيه أنه يمنح ال،رال صالحيل ا خاذ أي قرار. ومن بادر 
اإل الميل منذ  نل ونص .  األوقا روني أل،يين الذي  ناخر أمام الوزرال ب نه يقوم ب رويي 

حد رجال اال  خبارات الجيدين. وبصن ه ظهر أل،يي إل  مال،ابا م نوات خدم ه الاويلل في  وأثنال
إلان م ؤوال عن مناقل القدو والمنل الغربيلن فهو ينهم بال  إليد   ثير الحرم في ال،ارغن لإلنه لم 

 ينجح في رؤيل الصورة إلاملل في لذه المرة.
ا خذ ليبرمان إلالعادة خاا م ،ددا في موموغ الحرم. في جل  ي الإلابنت وق  ب،دة مد موق  

البوابات اإللإل رونيل والإلاميرات. وفي الجل ل الثالثل  راجد.  ابقالوالجيش اإل را يلين وأيد  م ال،ابام
الوحيدون الذين عارموا ال نازل لم نن الي بينيتن الذي فري على اييلت ،إليد وز ي  الإلين 

 الوقو  في وجه ر يو الحإلومل.
 
 كيس مالكمة! "الشاباك"

ال ي خصص ها ال،رال لزيادة األمن في البلدة القديمل في  إلل،ييمإلن أن ن مل أن الم ل مليون 
مد إلاميرات  قوم  ممدينل ذإليلمم،روغ  اقاملالقدو     غل بحإلمل. لذا مبلغ إلبير يمإلن من خالله 

 بال صوير عن بعدن وقدرة على ال عر  على الوجوهن األمر الذي  يزيد األمن.
عن ذل  في  اإلعالنيل بخاوات لاد ل وناجعل دون وبال وازي يمإلن  نغيا حياة األوقا  اإل الم

الحرمن وأدوات العمل الثقيللن  الىالنيو بو : فري القيود على دخول ال،احنات مد مواد البنال 
الجموغ الغنيرة ب ببها  اخرارالحرم. لذه الخاوات ال يمإلن  الىومراقبل إلل أثا  وإلل  جادة  دخل 

من لو ال يد. بعد لذا الخموغ المخجلن فان الحإلومل ال ي  األوقا ال،وارغن لإلنها   ذإلر  الى
 ر  بالنعل أن لنا  حاجل لنري  يارة ا را يل على الحرمن يج  عليها أن  ناقش ب،إلل عميقن 

 وأن  مد خال لاد ل وخاوات  يا يل وأمنيل  عيد   ثيرنا في الحرم.
ب،إلل منهجي بجميد  اراألمر اال  ال  ي  مرون في  وأعمالفي الوقت الحالين الحإلومل 

إليو للمالإلملن  الى األخيرةالمؤ  ات العاملل لدينا. بعد أن  حول الجيش اإل را يلي في ال نوات 
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. ال  وجد منظمل إلاملل بدون أخاالن لإلن مقارنل مد الخدمات مال،ابا مجالن لذا األ بوغن دور 
ن لذه المنظمات ال ي عندما لي آخر جزر الر ميل مالمو ادمو مال،ابا مالحإلوميل فان الجيش و

  ال  الدولل منها أي ،يل  قوم ب  ديل ال حيل وال ننيذ.
. مال،ابا مإلان من المنروي أن يعلم بها  –خليل ال،با  الم لحل من أم النحم  –العمليل في الحرم 

بر أن إلل ن ولو يع بإنجازا هال عار  الى مال،ابا مأيما . ال يميل  مال،ابا ملذا ف،لن ولإلذا يع بره 
عمليل ناجحل لي بمثابل خلل يج  ال علم منه. وإلان من الصع  مند عمليل حلميشن رغم  غريدة 

 ليهم.ان الذي يوجد الع،رات مثله ممن يصع  الوصول مالمخر م
أيما  ال يمإلن اع بارلا انجازا: الحارو الذي الحظ وجود نيل وأداةن يج  أن  األردنالحادثل في 

مد عدد أقل من  األمر انهالل  حييد الخار. ولإلن لنا  حراو با  ااع هم ي  خدم القوة من اج
البيت وحراو ال نارة وجلعاد  الىالق لى. رجل ال بادلن الذي أعاد أحمد يا ين ويحيى ال نوار 

،اليتن إلان يج  عليه مبا نن ه وعدم ن،ر صورة العناق مد الحارو زي . ولإلن من جديد لم 
 عمانن بل الى ال غريدة ال اليل. الى نجح نظر ه في الوصول 

أجوال  ابقاللي ت من ورا نا. فال،بإلل ملي ل بال حريين ولنا  جهات إلثيرة  رغ  في  األزمللذه 
. اإلنجازاتالعن . عندما يالحظ العالم العربي مع  ا را يل فهو يحاول  حقيق المزيد من 

د اآلن صعوبل في البقال مإل وفل في غزة ال ي إلانت نا مل على مد  ثال   نوات  ج محماوم
 من ال و ر. أخر  أياماأليدي. وأمامنا بمعل 

ن لإلنه محز  هللامالعر  لي وا وحدلم الذين يالحظون المع : الر يو  رام  قد ال يعر  من لو 
ال،ريإلين  بإدخاليعر  مالحظل المناخ الصحيح من اجل  حقيق الصنقل. وقد ال م  رام  ومبعوثوه 

لنا مد م ودة: أبو مازن يقرأ الخارال جيدا  الىالمال مل قبل الوصول  األجوال الى الم  قبليين
الوحيدة ال ي يمإلن أن  ؤدي  األجوالن ون نيالو خا  . لذه بالمبا األميرإليل اإلدارةوي ما،ى مد 

  نالمات. الى
اما ل درجل  الىوقد وص  ،خا ما ن نيالو ذات مرة إلمن ي، ري في ال وق ويقوم بالمناصلل 

. والم،إللل أخر ن لإلن البا د يرفي رؤي ه مرة األإلبرالبا د. وفي نهايل الماا  يقوم بدفد الثمن 
 لي أننا جميعا ندفد لذا الثمن البالظ.

 "معاريف"
 29/7/2017، األيام، رام هللا
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