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"مبادرة السالم اإلسرائيلية": كيان فلسطيني بحكم ذاتي وتوطين الالجئين والقدس عاصمة  .1
 "إلسرائيل"

، عن ما كشفت الصحف اإلسرائيلية، عبر مواقعها اإللكترونية مؤخرا  : نادية سعد الدين - انعم  
ائيلية"، والتي "ترمي إلى تحقيق حل شامل ومتعدد األطراف للصراع يعرف "بمبادرة السالم اإلسر 

 اإلسرائيلي"، بحسبها. -اإلسرائيلي بدال من حل ثنائي بين الجانبين الفلسطيني -العربي
وقالت تلك الصحف، ومنها صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، إن تلك المبادرة، وفق ما صدر 

سرائيلية، تقوم على تشكيل ييان فلسطيني مستقر ومزدهر "يتم من تصريحات أعضاء الحكومة اإل
بما يسمى "دولة الشعب اإلسرائيلي  عربيا   كما تتضمن اعترافا   تأمينه" عبر "التزامات دولية".

وعاصمتها القدس"، وضمان "األغلبية اليهودية الثابتة" عن طريق "االنفصال الديموغرافي" عن 
اإلسرائيلية على جزء يبير من أراضي الضفة الغربية، وتوطين  الفلسطينيين مع فرض السيادة

وتدعو المبادرة اإلسرائيلية  الالجئين الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها بفضل دعم دولي شامل.
إلى حل حزب هللا الستعادة استقرار لبنان واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن في حل 

ورية، ومحاربة "نفوذ إيران المزعزع في المنطقة ووضع حد لمشروعها النووي"، بحسب مستقبلي مع س
 ما ورد فيها.
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وزعمت تلك الصحف بأن المبادرة تستهدف "وضع حد للنزاع واستعادة االستقرار في الشرق األوسط 
يدة للرئيس وضمان بقاء األنظمة العربية القائمة". ونوهت إلى أنه "من المخطط إيصال المبادرة الجد

 األمريكي، دونالد ترامب، قبل استئناف مفاوضات السالم تحت رعايته".
، حظيت بالقبول عبر العالم 2002واعتبرت أن "مبادرة السالم العربية، الصادرة عن قمة بيروت العام 

كأساس لحل الصراع، لكنها تمثل "إمالءات العرب" على الجانب اإلسرائيلي، وفي حال تبنيها سيبقى 
ودعت إلى "تجنب أي  عاجزا  عن تقديم رد مناسب لتلبية احتياجاته األمنية الحيوية"، بحسبها.

صدامات مع الرئيس ترامب، الذي قد يجبر الحكومة اإلسرائيلية على تقديم "تنازالت مؤلمة" أو 
 يفرض عقوبات عليها في حال رفضت االلتزام بمشروع اتفاق تجري بلورته حاليا في واشنطن". 

 2/7/2017 ،لغد، عم انا
 

 أبو نعيم: وفد فني لمصر إلنهاء الترتيبات المتعلقة بتأمين الحدود والمعابر والوقود اللواء .2
قال مدير عام قوى األمن الفلسطيني بقطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم،  :نور الدين الغلبان -غزة 

إلنهاء الترتيبات المتعلقة بتأمين الحدود إن لجنة فنية فلسطينية تغادر األسبوع الجاري إلى القاهرة 
في تصريح خاص لمراسل "المريز الفلسطيني  ،وأوضح أبو نعيم والمعابر وتزويد القطاع بالوقود.

االتفاق عليه من  اللجنة الفنية تتمثل في تغطية ما تم   ة، أن مهم1/7/2017 لإلعالم"، يوم السبت
وقال إن اإلدارة المصرية أبدت استعدادها إلدخال  .معدات وأسالك شائكة وياميرات مراقبة ووقود

معدات وأسالك شائكة وياميرات مراقبة وآليات ثقيلة من أجل إتمام وتجهيز المنطقة الحدودية الواقعة 
وأضاف: "أن هذه اإلجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة األخيرة للوفد  بين مصر وقطاع غزة.

إلى أنها تندرج ضمن خطة الوزارة  ت في هذا اإلطار"، مشيرا  األمني لمصر والتفاهمات التي تم
 وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة األمنية على الحدود الجنوبية للقطاع.

 1/7/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بين غزة ومصر خطوة تكتيكية من حماس معاريف: المنطقة العازلة .3
]وزارة الداخلية في  ي صحيفة معاريف أليئور أكرمان إن قرار حرية حماسقال الكاتب اإلسرائيلي ف

الحرية،  استراتيجيةمن  بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين غزة ومصر ال يغير شيئا   قطاع غزة[
وهو  ،وأوضح أكرمان أنها خطوة تكتيكية منها تهدف لتضليل أعدائها من الجنوب والشمال. معتبرا  

أنه ال يجب النظر للتفاهمات المصرية مع حماس  اإلسرائيلي، في جهاز الشاباكمسؤول السابق 
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في عالقتهما، ألن قيام حماس ببعض الخطوات الميدانية على الحدود  استراتيجيةعلى أنها مرحلة 
 ليست سوى إجراءات اضطرارية للحفاظ على وجودها.

 ،شؤون العربية في مقاله بموقع "نيوز ون"الخبير اإلسرائيلي بال ،من جهة أخرى يرى يوني بن مناحيم
ترجمة لما وصفها تبادل مصالح  عد  أن الخطوات األخيرة من حماس على الحدود بين غزة وسيناء ت  

مع مصر، مع أن إقامة هذه المنطقة العازلة يانت قبل أشهر معدودة فقط مجرد حلم بعيد المنال لن 
 يتحقق لدى حماس في غزة.

 1/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 من أنحاء الضفة فلسطينيين تسعةاالحتالل يعتقل النائب خالدة جرارة و  .4
اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األحد، تسعة مواطنين من عدة مناطق بالضفة الغربية،  :رام هللا

وقال متحدث عسكري  من بينهم النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار.
لي بأن التسعة المعتقلين مطلوبون ألجهزة األمن، وقد تم نقلهم للتحقيق معهم من قبل جهاز إسرائي

وأشار  إلى أنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين من بيت لحم والخليل، وسادس من البيرة. الشاباك. مشيرا  
ة بيتونيا قرب اعتقال النائب جرار والناشطة في الجبهة ختام السعافين )الخطيب( في منطق إلى أنه تم  

 رام هللا.
 2/7/2017 ،القدس، القدس

 
 غوتيريش جهود استئناف عملية السالمو  عريقات يبحث مع غرينبالت .5

ناقش صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، : يفاح زبون  - رام هللا
اف عملية السالم، ضمن والمبعوث األمريكي جيسون غرينبالت في واشنطن أمس جهود استئن

وقالت مصادر فلسطينية إن عريقات عرض  لقاءات قام بها عريقات في واشنطن لتحريك هذا الملف.
على غرينبالت مرة أخرى الموقف الفلسطيني المتمسك بحل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية على 

يها ضمن مفاوضات محددة ، مطالبا  بضرورة معالجة يل الملفات النهائية واالتفاق عل67حدود 
 بسقف زمني.

فلسطينية الحقة  -وبحسب المصادر، فقد اتفق عريقات وغرينبالت على عقد لقاءات أمريكية 
 لمناقشة وجهة النظر الفلسطينية من الملفات النهائية.
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ام وتلقى عريقات أمس مكالمة من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها التزامه الت
. وأبلغ غوتيريش عريقات أنه قرر أن 1967ببذل يل جهد ممكن لتحقيق خيار الدولتين على حدود 

 أغسطس المقبل، للعمل من أجل إحياء عملية السالم. /يقوم بزيارة إلى المنطقة في شهر آب
 2/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيلية –ات الفلسطينية عباس يقوم بجهود مكثفة لتهيئة أجواء استئناف المفاوض :خيري  .6

ان، عطا هللا خيري، إن "الرئيس محمود قال السفير الفلسطيني في عم  : نادية سعد الدين - انعم  
بجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة بالتنسيق الكامل مع األردن، واألشقاء العرب،  عباس يقوم حاليا  

ئيلية وفق مبادرة السالم العربية ومبدأ حل اإلسرا - لتهيئة أجواء استئناف المفاوضات الفلسطينية
 الدولتين".

وأضاف خيري، في تصريح أمس، إن "الرئيس عباس يبذل الجهود الحثيثة لحشد التأييد الدولي 
للموقف الفلسطيني الهادف إلى وقف الممارسات العدوانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

 المحتلة".
مان والمبادرة العربية للسالم ومبدأ حل الدولتين تشكل مرتكزات العمل وبين خيري أن "قرارات قمة ع

 السياسي والدبلوماسي الفلسطيني خالل المرحلة المقبلة".
عربية أوروبية، حيث سيشارك في  إفريقيةإلى أن "الرئيس عباس يبدأ، اليوم األحد، جولة  وأشار

وسيجري على هامشها العديد من اللقاءات  ،أبابا أديسالتي ستعقد في  األفريقيةاجتماعات القمة 
وممارسات  األوسطواالتصاالت مع القادة والزعماء األفارقة تتمحور حول عملية السالم في الشرق 

 تحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات". أماموسياسات الحكومة اإلسرائيلية التي تشكل العقبة الرئيسية 
إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل  ثيوبيةاألومن المقرر أن يتوجه عباس من العاصمة 

 ماكرون، ومن ثم سيزور تونس إلجراء سلسلة لقاءات مع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.
 2/7/2017 ،الغد، عم ان

 
 : نتنياهو يستخدم مؤسسات الطب التعليمية للتعمية على جرائم االستيطانتيسير خالد .7

ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة دعا عضو اللجن :وياالتال
تيسير خالد، الهيئات التدريسية األكاديمية في الجامعات والمعاهد  الديمقراطية لتحرير فلسطين،

جامعة "تحمل مسؤولياتها وإعالن مقاطعتها ليس فقط لما يسمى  إلىالتعليمية في جميع دول العالم 
المواطنين الفلسطينيين في  أراضية ارئيل القائمة على عمر في مست "إسرائيل"أقامتها ، التي "ارئيل
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مدينة ومحافظة سلفيت، بل ومقاطعة جميع المؤسسات التعليمية اإلسرائيلية، التي تقيم عالقات من 
العيب حكومة نتنياهو ألى رفض إوطالب خالد  أي نوع يان ومن أي درجة مع تلك الجامعة.

 لمؤسسات الطب للتستر على جرائم االستيطان. واستخدامها
 2/7/2017 ،الغد، عم ان

 
 قراقع يحذر من هجمة إسرائيلية غير مسبوقة على حقوق األسرى  .8

من تداعيات الهجمة القانونية  ،رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين ،حذر عيسى قراقع :وياالتال
هم النضالية واإلنسانية، التي تشنها سلطة والدبلوماسية غير المسبوقة على حقوق األسرى ومكانت

وقال قراقع: إن االحتالل  االحتالل بشكل مبرمج ومدروس على يافة المستويات الداخلية والخارجية.
يهاجم األسرى بطريقة مختلفة عن السابق فلم يعد يكتفي بالمضايقة داخل السجون واستخدام أساليب 

وإنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن األسرى القمع واالنقضاض على حقوقهم ويرامتهم، 
كقضية تحرر وطني، ما يتطلب آليات فلسطينية فعالة على المستوى القانوني والدبلوماسي لحمايتهم 

 والدفاع عنهم.
 2/7/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 حماس: العالقة مع مصر تشهد نقلة نوعية وإيجابية .9

، إن العالقة بين الحرية ومصر 1/7/2017 حرية حماس، السبتقالت  :األناضولويالة  – غزة
لناطق باسم حرية اوأضاف  "تشهد نقلة نوعية وإيجابية خاصة بعد التفاهمات األخيرة في القاهرة".

أن حماس والجهات الرسمية في غزة تتخذ مجموعة من  ،في تصريح مكتوب، حماس، حازم قاسم
وأوضح قاسم أن "هذه اإلجراءات  الحدود على الجانبين"."اإلجراءات التي تساهم في ضمان أمن 

تأتي إدراكا  من حماس بأن األمن القومي المصري هو جزء من األمن القومي الفلسطيني، ولدينا 
وأعرب قاسم عن أمله "في  مصلحة مشترية لتعزيز تلك العالقة"، دون تفاصيل عن تلك اإلجراءات.

شمل فتح معبر رفح وتسهيل مرور األفراد والبضائع تطوير العالقة بين حماس ومصر بما ي
 التجارية".

 1/7/2017 ،موقع صحيفة الغد، عم ان
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 "مركزية فتح" تطالب حماس بمراجعة حساباتها وفق مصلحة الشعب .11
طالبت اللجنة المريزية لحرية فتح، حرية حماس بمراجعة حساباتها وفق مصلحة شعبنا  :رام هللا

األجهزة األمنية  منع ، في أعقاب1/7/2017 بيان صادر عنها، مساء السبت جاء ذلك في وقضيتنا.
لعضو المريزية، مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الجنوبية، أبو ماهر حلس، من  في قطاع غزة

قطاع باتجاه المحافظات الشمالية "لمتابعة مسؤولياته التنظيمية والوطنية، بما فيها هموم المغادرة 
وقالت إن حرية فتح  لقطاع وعلى رأسها هم ومسؤولية إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة".أهلنا في ا

من حماس في تكريس االنقسام والمصلحة اإلسرائيلية بامتياز، لوأد مشروع  ترى في ذلك إمعانا  
 لنهج محاصرة نشاط فصائل العمل الوطني في القطاع بما في ذلك منع االنتخابات الدولة، واستمرارا  

 والفعاليات واألنشطة التي ال تتساوق مع فكر حماس الضيق.
 1/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 حماس و"الشعبية" تشيدان بتصريحات عريقات باألمم المتحدة .11

أشادت حرية حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتصريحات أمين سر اللجنة  :رام هللا
لسطينية، صائب عريقات، والتي رفض خاللها وصفهما "باإلرهاب"، التنفيذية لمنظمة التحرير الف

 على أنهما جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني. مؤيدا  
فقد قال القيادي في حماس، شاكر عمارة، إن حريته تحترم تصريحات عريقات، وتعتبرها "خطوة 

سطيني أمام المحافل على تشويه مقاومة الشعب الفل تحدي لمواقف االحتالل الذي يعمد دائما  
وشدد عمارة، خالل حديث مع "قدس برس"، على أنه "ال بد من الكل الفلسطيني أن يقف  الدولية".

موقف موحد في التأكيد على صوابية مقاومته وحقه المشروع في الدفاع عن شعبه واسترداد أرضه، 
 للوصول إلى إقامة دولته والعيش بحرية ويرامة"، على حد قوله.

اعتبر القيادي في "الجبهة الشعبية"، عبد العليم دعنا، تصريحات عريقات بأنها جاءت ضمن بدوره، 
وشدد  السياق الصحيح، والحالة التي يجب أن تحكم عالقة القوى والفصائل الفلسطينية ببعضها.

دعنا، خالل حديث مع "قدس برس"، أن الموقف الذي تبناه عريقات هو الوضع الذي على يل 
 وأكد دعنا على أن ما تمارسه الجبهة وحماس هو حق شرعي وفقا   يني أن يتمسك به.قيادي فلسط

وبي ن أن  المتحدة، التي اعتبرت النضال الوطني ضد االحتالل هو يفاح مشروع. األمملقرارات 
"اإلرهاب" هو ما يمارسه االحتالل بحق الشعب الفلسطينية، التي تعتبر إجراءاتها خرق واضح لكل 

 لدينية والدولية.الشرائع ا
 1/7/2017 ،وكالة قدس برس
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 تفاهمات حماس مع مصر ودحالن لم تتطرق إلى الملف السياسي أو إنهاء االنقسام: "الحياة" .12
يشفت مصادر فلسطينية موثوق منها لـ"الحياة" حقيقة التطورات اإليجابية  :فتحي صب اح -غزة 

والقيادي المفصول من حرية فتح  الجديدة التي طرأت على عالقة حرية حماس بكل من مصر
محمد دحالن، وتفاصيل االجتماعات المنفصلة بين األطراف الثالثة. وقالت إن رئيس حماس في 
قطاع عزة يحيى السنوار وعددا  من مسؤولي حماس التقوا، خالل زيارة القاهرة اعتبارا  من الرابع من 

ات العامة المصرية، وفي مقدمهم الوزير اللواء الشهر الماضي التي استمرت ثمانية أيام، قادة المخابر 
وشددت على أن التطورات الجديدة في  خالد فوزي، وقادة "تيار" دحالن، وعلى رأسهم دحالن نفسه.

عالقة حماس مع مصر ودحالن قد "تجلب الخير" لمليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، من 
بارك بأسبوع تقريبا ، بعدما تكون السلطات بينها فتح معبر رفح الحدودي قبل عيد األضحى الم

ساعة يوميا ، ثم على  12المصرية أعادت تأهيل المعبر في شكل أفضل من سابقه، على أن يعمل 
 مدار الساعة الحقا .

وعلى رغم أن حماس نفت أن تكون التقت دحالن نفسه وأكدت أنها التقت قياديين في "تياره"، في 
ي المفصول من فتح سمير المشهراوي، إال أن مصادر في "التيار" وأخرى مقدمهم ذراعه األيمن القياد

 أثناء الزيارة مرتين.في من خارجه أكدت لـ"الحياة" أن الرجلين القويين، السنوار ودحالن التقيا 
وقالت المصادر إن حماس حققت، في وقت شدد فيه الرئيس محمود عباس الخناق حول رقبتها، 

 عالقتها مع مصر ومع دحالن الذي يطرح نفسه "زعيم التيار اإلصالحي" في فتح."اختراقا  يبيرا " في 
واعتبرت المصادر أن مصر ودحالن قدما "طوق نجاة" لحماس في وقت يانت تعصف بها وبحكمها 
في قطاع غزة "أنواء" عاصفة جدا  رفعت وتيرة االحتقان داخل الحرية وفي صفوف الشعب 

أنه على رغم أن "تفاهمات" الحرية مع  إلىوأشارت  غير مسبوق. الفلسطيني في القطاع في شكل
مصر من جهة، ومع دحالن من جهة ثانية، لم تكن وليدة األيام واألسابيع األخيرة، بل امتدت 

يثير من الساسة والفصائل  إلىالحوارات بينهما شهورا  طويلة، إال أنها شكلت "مفاجأة" بالنسبة 
يس عباس الذي قالت المصادر انه يان على علم مسبق بنية السنوار عقد والمراقبين، باستثناء الرئ

 لقاءات مع دحالن.
وقالت إن عباس أبلغ عددا  من المسؤولين الفلسطينيين، قبل أيام من زيارة السنوار وعدد من مسؤولي 

" سي عقد بين الطرفين في "مكان ما"، من دون اإلشارة بوضوح  العاصمة  ىإلالحرية للقاهرة بأن "لقاء 
المصرية. وأضافت أن لقاءات القاهرة األخيرة بين قادة حماس والمسؤولين المصريين يانت الخامسة 

أن معظم اللقاءات بين الطرفين  من وشددت على أنه على رغم من نوعها خالل عام ونصف العام.
ي، واتهام اتسم بالتوتر ولم ينجح في رأب الصدع الذي نجم عن عزل الرئيس المصري محمد مرس
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مصريين" في  إرهابيين" في شبه جزيرة سيناء، ويذلك "إيواء إرهابيةالقاهرة الحرية بدعم "نشاطات 
أن العالقة مع "تيار  إلىالقطاع، إال أن زيارة السنوار األخيرة أحدثت االختراق المطلوب. وأشارت 

جنة التكافل" في قطاع بعد تشكيل "ل دحالن" أخذت في التحسن والتطور قبل سنوات عدة، خصوصا  
 غزة التي يريدها قياديون ومسؤولون من الطرفين.

لكن اللجنة، التي قدمت مساعدات مالية لغزيين فقراء، لعبت دورا  محدودا  في ظل تطلع حماس 
للمصالحة مع عباس وعدم رغبتها في إغضابه بمنح مساحة يبيرة للتيار في القطاع، أو تطوير 

مصادر أن المبادرة األخيرة نتجت من اتصاالت أجريت أخيرا  بين عضو العالقة معه. وأوضحت ال
صالح البردويل من جهة، والقياديين في تيار دحالن النائب ماجد أبو  المكتب السياسي لحماس

أن أبو زايدة هو الذي عرض على  إلىوأشارت  شمالة ووزير األسرى السابق سفيان أبو زايدة.
من الحرية مصر، ووعد بترتيب األمور مع "اإلخوة المصريين"، لكن  البردويل أن يزور وفد قيادي

وقالت إن السنوار وفريقه، من بينهم  الحرية رفضت وآثرت ترتيبها مع المسؤولين المصريين مباشرة.
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، وقيادي بارز من "كتائب القسام"، اتفق مع 

لمصريين على أن تضبط الحرية الوضع األمني على الشريط الحدودي الفاصل بين المسؤولين ا
 القطاع ومصر.

وتنفيذا  لتعهداتها، شرعت الحرية قبل أيام قليلة بإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي 
ء كما تعهدت الحرية منع تسلل "أي عناصر إرهابية" من سينا متر داخل أراضي القطاع. 100بعمق 

القطاع، وإعادتهم في  إلى" هارب إرهابيطالقا  بتوفير عالج لـ"أي إالقطاع، ويذلك عدم السماح  إلى
الحكومة المصرية، وعدم السماح لـ "أي يان" بتقديم أي دعم لوجستي أو  إلىحال تسللهم وتسليمهم 

 عسكري أو غير ذلك لـ "اإلرهابيين" في سيناء.
م أي فلسطيني يتم ضبطه أو اعتقاله في سيناء أو مصر للحرية في المقابل، تعهدت القاهرة تسلي

لمحاكمته أم القضاء الفلسطيني. يما تعدت "إلنهاء" ملف أربعة من قادة "كتائب القسام" اختفت 
آثارهم في مدينة رفح المصرية، قبل أكثر من عامين بعدما اجتازوا معبر رفح الحدودي في طريقهم 

قاهرة على تزويد القطاع الخاص الفلسطيني، وأيضا  محطة توليد الطاقة القاهرة. يما وافقت ال إلى
 الكهربائية يل ما تحتاجه من وقود الديزل والبنزين، األمر الذي بدأ تنفيذه قبل عيد الفطر بأيام قليلة.

الطرفين اتفقا على "طي صفحة الماضي"  أنوأكدت  ،ويشفت المصادر طبيعة التفاهمات مع دحالن
وقالت إن دحالن والسنوار اتفقا على إعادة  لدم، وأن عالقة "حميمة" نشأت بين الطرفين.األليم وا

تفعيل "لجنة التكافل" التي باشرت قبل عيد الفطر بتوزيع نحو مليوني دوالر على فقراء غزيين. 
الرجلين اتفقا على تشكيل لجنة جديدة )علمت الحياة من مصادر أخرى أن ثالثة  أنوأضافت 
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حماس وتيار دحالن( ستكون مهمتها "تمويل مشاريع صغيرة" بقيمة  إلى إضافةتشارك فيها فصائل س
وأوضحت أن  آالف فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل. إيجادمليوني دوالر شهريا ، ما يعني 

التفاهمات تشمل أيضا  إقامة مشاريع تنموية على غرار التي نفذتها قطر في القطاع خالل السنوات 
لقليلة الماضية. يما تعهدت حماس السماح ألنصار دحالن بالعمل بحرية في القطاع، فيما وجه ا

 المشهراوي لزيارة القطاع، وستتم في وقت الحق من الشهر الجاري. إلىالسنوار الدعوة 
نائبا   15أنه تم االتفاق أيضا  على عودة نواب فتح المحسوبين على التيار، وعددهم  إلىوأشارت 

كما  با ، للمشارية في جلسات المجلس التشريعي الذي يعقده نواب حماس في مدينة غزة وحدهم.تقري
التوافق عليها في "اتفاق القاهرة"  اتفق الطرفان على المصالحة المجتمعية، وهي أحد خمسة ملفات تم  

االتفاق  م  بين حماس وفتح. وأوضحت أنه ت 2011 وماي أيار/الموقع، برعاية المخابرات المصرية في 
على توفير المبالغ المالية الالزمة إلنهاء هذا الملف وإتمام المصالحة المجتمعية بعيدا  عن عباس 

 وفتح.
 2/7/2017 ،الحياة، لندن

 
 هنية خالل أيام إلسماعيلخطاب هام : "القدس" .13

، أن رئيس المكتب السياسي لحرية 1/7/2017 ذيرت مصادر متطابقة، مساء يوم السبت :غزة
المصادر التي تحدثت لـ"القدس"  وأوضحت مهما خالل أيام. اس إسماعيل هنية سيلقي خطابا  حم

دوت يوم، إن خطاب هنية سيكون يوم االثنين أو الثالثاء القادمين وأنه سيتحدث فيه عن الكثير من 
 القضايا.

على عبر صفحته  ،المحلل السياسي المقرب من حرية حماس ،من جهته، قال إبراهيم المدهون 
فيسبوك، أن خطاب هنية المنتظر سيحمل رسائل داخلية وخارجية وإقليمية سيوضح من خاللها ال

 الكثير من التفاصيل بشأن رؤى واستراتيجيات حماس خالل المرحلة المقبلة. 
 1/7/2017 ،القدس، القدس

 
 تدرس خطة للقضاء على حماس "إسرائيل""يسرائيل ديفينس":  .14

في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية عقدوا  ومسؤولين يبارا   ن أن ضباطا  كشفت مصادر عبرية ع: غزة
ويشفت مجلة  للبحث في ييفية اإلجهاز على حرية حماس في الحرب القادمة. لقاء موسعا   مؤخرا  

"يسرائيل ديفينس" المتخصصة في الشئون العسكرية في تقرير للخبير العسكري عمير ربابورت، عن 
الذي عقد في وقت سابق من األسبوع الماضي في إحدى القواعد العسكرية  أن ما دار في اللقاء
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وتساءلت المجلة:  في االستراتيجية اإلسرائيلية. بجنوب "إسرائيل"، قد ينظر إليه على أنه يمثل تحوال  
من  هل تجنح "إسرائيل" في المعرية القادمة في خيار القضاء التام على حكم حماس في غزة بدال  

 إطالق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه "إسرائيل"؟ بردعها، لكيال تعاود الحرية مجددا  االكتفاء 
دور ليبرمان، مع العلم أنه في جالتقرير أن هذه الفرضية تنسجم مع تفكير وزير الحرب أفي وأوضح

ية، حال صدرت التعليمات من المستوى السياسي اإلسرائيلي إلى قادة العمليات العسكرية واألمن
 فسوف تكون "إسرائيل" في حالة جاهزية لتحقيق مثل هذا الهدف حسب التقرير.

 1/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 التهديد المباشر على "إسرائيل" يكمن في قطاع غزة :يسسخاروف .15
إن التهديد  ،ال" اإلخباري افي تقرير بموقع "و  ،قال الخبير في الشؤون العربية آفي يسسخاروف

يكمن في قطاع غزة، في ظل األزمة اإلنسانية العاصفة التي يعيشها سكانه  "إسرائيل"لى المباشر ع
وأضاف أن من شأن وضع يهذا أن يدعو للتساؤل عن ييفية تعامل  بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.

مع تفاقم هذه األزمة، وال سيما إمكانية تصدير األزمة  ،التي تسيطر على القطاع ،حرية حماس
 ."إسرائيل"إلى الخارج، رغم أنها تبذل قصارى جهدها لمنع اندالع مواجهة عسكرية مع  الداخلية

قناعة حماس بجدية من رغم بالوأشار يسسخاروف إلى أن التهديد القادم من غزة ال يزال قائما 
المخاطر التي تحيط بها في حال نشوب مثل هذه المواجهة العسكرية، وهي تفضل إشعال الوضع 

، وأن الظروف وأوضح أن حماس تعي جيدا أن الوضع في غزة ليس سهال   لغربية.في الضفة ا
 االقتصادية تسير نحو مزيد من التدهور، مما قد يهدد شعبيتها بين الفلسطينيين.

 1/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 "معاريف": خالفات إسرائيلية حول وقف التمويل األمريكي للسلطة الفلسطينية .16
بين أوساط إسرائيلية عالية المستوى من  معاريف" أن خالفات إسرائيلية نشبت مؤخرا  أفادت صحيفة "

ساسة وعسكريين حول وقف التمويل األمريكي للسلطة الفلسطينية، على خلفية دفعها مستحقات 
وقالت الكاتبة اإلسرائيلية  ."إسرائيل" لألسرى في السجون اإلسرائيلية ومنفذي الهجمات المسلحة ضد  

حيفة يارولين غليك إن الواليات المتحدة تحول اليوم إلى الميزانية الفلسطينية أكثر من نصف بالص
، في حين تحول السلطة الفلسطينية إلى منفذي الهجمات المسلحة واألسرى مليار دوالر سنويا  

 من األموال األمريكية. %80وعائالتهم قرابة ثالثمئة مليون بما يعادل 
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رس األمريكي تقديم مشروع قانون لوقف تقديم المساعدات المالية جفيه الكونوفي الوقت الذي يشهد 
من الواليات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية، فقد طالبت منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" بإحباط 

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء هذه المنظمة اإلسرائيلية، ومعظمهم جنراالت سابقون  هذا القانون.
نداء عارضوا  يش والمخابرات اإلسرائيلية، وعلى رأسهم الجنرال أمنون ريشف، أصدروا مؤخرا  في الج

فيه مشروع القانون األمريكي بزعم أن وقف التمويل األمريكي للسلطة الفلسطينية سيضر بأمن 
 ، ألنه سيقلل من دافعية السلطة في مالحقتها لمنفذي العمليات المسلحة."إسرائيل"

نذ بدء عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين حين تم التوقع على اتفاق أوسلو، وأضافت أنه م
رس يشهد بين حين وآخر تقديم مشاريع قوانين لحجب التمويل األمريكي عن السلطة جكان الكون

 الفلسطينية أو تقليله، لكن في مرحلة ما قبيل إقرار هذا القانون أو ذاك، يان يأتي جنرال إسرائيلي
 للخطر. "إسرائيل"إلى واشنطن ويعرقل إقراره بزعم أنه يعرض أمن 

في المقابل، أضافت الكاتبة أن جنراالت آخرين في إسرائيل، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق موشيه 
يعلون، طالبوا هذا األسبوع عبر مبادرة جديدة بدعم مشروع القانون األمريكي لوقف تمويل السلطة 

ومن أهم  ضين مزاعم نظرائهم الجنراالت اآلخرين الذين يؤيدون استمرار هذا الدعم.الفلسطينية، راف
الجنراالت الذين يطالبون بوقف الدعم األمريكي للسلطة الفلسطينية رئيس الشاباك األسبق يعكوب 
بيري، ورئيس جهاز االستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين، ولقي موقفهما تجاوبا واضحا 

 ئر صنع القرار في واشنطن هذه المرة.لدى دوا
 1/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

  
 "أريئيل".. جامعة استيطانية إسرائيلية تضرب قلب مدينة سلفيت .17

واصلت جامعة مستعمرة "اريئيل" الواقعة فوق أراضي شمال مدينة سلفيت وقرى : القدس المحتلة
المواطنين والمزارعين من أراضي زراعية  وبلدات اسكاكا ومردة وقيري، توسعها على حساب أراضي

وأفاد مزارعون وعمال من سلفيت أن جرافات المستوطنين  ورعوية، وذلك لبناء يليات جديدة فيها.
تهيئ األرض وتجرفها في أراضي خلف الجدار لتوسعة وبناء مباني جديدة تتبع لجامعة "أريئيل" في 

. وأكد الباحث د. خالد معالي أن التجريف الجديد المنطقة التي تقع بين قرية اسكاكا وقرية مردة
" العبرية لبناء يلية طب هي السادسة هآرتسبحسب ما نشرته صحيفة " دونما   47يشمل ما مساحته 

بنيامين نتنياهو حجر األساس لها يوم  "إسرائيل"في دولة االحتالل، حيث وضع رئيس وزراء 
 الخميس الماضي.
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نفتالي بينت حضر وضع حجر األساس، وصرح  اإلسرائيليليم العالي ولفت معالي إلى أن وزير التع
أن القانون الدولي ال يجيز ذلك، والمجتمع  من رغمبالبأنه سيعمل على االعتراف الدولي بالجامعة 
وأوضح معالي أن إقامة يلية طب جديدة هو لخداع  الدولي والغربي ال يعترف بجامعة "أريئيل".

ل العلم والقيم والمهن اإلنسانية النبيلة إلغراق سلفيت بالمستوطنين، ويخالف المجتمع الدولي باستغال
 القانون الدولي الذي يمنع إقامة مؤسسات تتبع الدولة المحتلة فوق أراٍض احتلتها. 

 2/7/2017 ،الرأي، عم ان
 

 غطاس يبدأ يومه األول في معركته من أجل الحرية في السجن .18
ح اليوم، األحد، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي والنائب يتوجه صبا: تحرير هاشم حمدان

بالسجن لمدة سنتين، بسبب دوره في  السابق، د. باسل غطاس، إلى سجن الجلبوع، ليقضي حكما  
 إسناد الحرية الوطنية األسيرة في السجون اإلسرائيلية.

 2/7/2017 ،48عرب 
 

 إطالق سراح أولمرت في وقت مبكر من صباح اليوم .19
أطلق في وقت مبكر من صباح اليوم، األحد، سراح رئيس الحكومة السابق، : تحرير هاشم حمدان

ونصف الشهر من حكم وصل  شهرا   16إيهود أولمرت، من سجن "معسياهو"، وذلك بعد أن قضى 
 ، بعد إدانته بقضايا فساد.شهرا   27إلى 

 2/7/2017 ،48عرب 
 

 والن... ومدافعها نحو جبهة لبنانعلى "فراغات" الج "إسرائيل"عين تقرير:  .21
أدخلت الحملة اإلعالمية اإلسرائيلية التي رافقتها تهديدات مسؤولين : آمال شحادة -القدس المحتلة 

عسكريين وسياسيين، طوال األسبوع الماضي، بعدما أعلن في شكل درامي عن قرار إسرائيل بناء 
ب هللا" والوصول إلى بلدات إسرائيلية، جدار عند الحدود مع لبنان، لمنع تسلل عناصر من "حز 

إسرائيل واإلسرائيليين إلى وضع ويأن الحرب على األبواب. ومسألة إشعال برميل البارود عند الحدود 
الشمالية، باتت أقرب من أي وقت مضى. ويما قال رئيس أريان الجيش غادي آيزنكوت، لقائد 

الخدمة: "ال تستعجل الذهاب، فقد تتغير األمور  سالح الجو، أمير ايشل، في احتفال لمناسبة إنهائه
 في الشرق األوسط في يل لحظة، وتضطر لتمديد مهمتك".
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بث مباشر لمراسلي القنوات اإلسرائيلية من قرب الحدود. تقارير إخبارية في الصحف. تعليقات 
الن قرار محللين وخبراء عسكريين وضباط قدامى في الجيش ورؤساء بلدات الشمال، يلها رافقت إع

الجيش اإلسرائيلي بناء جدار جديد على الحدود مع لبنان. لكن معظم هؤالء الذين أعدوا هذه الحفلة 
وشاريوا فيها يدريون جيدا  أن هذا القرار ليس جديدا ، وقد بلورت األجهزة األمنية هذا المخطط الســـنة 

د تجاه لبنان وتقويته. أما ما يتم الماضية، وهو يشمل تحديث الجدار القائم حاليا  على طول الحدو 
الحديث عنه، اليوم، فال يشكل ربع مساحة المنطقة الحدودية التي تعتبرها إسرائيل خطرة وبطنا  رخوة 

 يستـــغلها عناصر "حزب هللا".
صحيح أن الخطابات األخيرة لألمين العام لـ "حزب هللا" السيد حسن نصرهللا، شدت أنظار 

ا معها بمنتهى الجدية، وصحيح أيضا  أن األوضاع في سورية غير مطمئنة وأن اإلسرائيليين وتعاملو 
التفاعالت األخيرة يمكن أن تؤدي إلى إشعال المنطقة في يل لحظة، ولكن أن تنتقل الكرة من الملف 
السوري إلى ملف لبنان وإعادة الحديث عن األخطار األمنية في الشكل الذي رافق إعالن بناء 

ر يعكس جانبا  من السياسة اإلسرائيلية وفي مرحلة معينة، يعكس الجانب الممنهج في الجدار، هو أم
 هذه السياسة بإثارة أجواء الخوف والرعب ليس إال.

إسرائيل حاولت من خالل هذه اإلثارة أن تبث أكثر من رسالة وباألساس إنها لن تبقى مكتوفة األيدي 
، وستكون جاهزة بعد بناء هذا الجدار لصد تهديدات "حزب أمام تعزيز القدرات العسكرية لـ "حزب هللا"

 هللا" بالتسلل إلى بلدات الشمال واحتالل مناطق في الجليل.
والحقيقة وراء اإلعالن عن بناء الجدار هي نشر مناقصة لبناء قسم منه حتى تحولت الكلمات األربع 

 ي على أجندة اإلسرائيليين.مما تضمنته المناقصة "بناء جدار تجاه لبنان"، إلى موضوع مريز 
القرار الذي اتخذ هو إقامة جدار على طول الحدود من راس الناقورة وحتى المطلة ومن مزارع شبعا 
وحتى جبل الشيخ، أما ما أعلن عنه في المناقصة فهو جزء من هذا الجدار وتنافست على المناقصة 

 ابيع، على أن ينتهي السنة المقبلة.خمس عشرة شرية بناء والفائزة منها ستباشر البناء خالل أس
قبل سنة اتخذ قرار بناء الجدار عقب التطورات في سورية واحتدام المعارك والسيناريوات التي 
وضعتها إسرائيل حول دور "حزب هللا" في سورية وما قد يتخذه من خطوات من شأنها إحداث 

 تصعيد أمني، علما  أن يل الجهات تعلن عدم رغبتها في الحرب.
وخالل السنة التي مضت على قرار بناء الجدار، اتخذت إسرائيل إجراءات احتياطية وأمنية، بينها 
حفر عوائق ترابية تمنع دخول أي طرف لبناني إلى إسرائيل، يما يثفت دوريات المراقبة 

ا واالستخبارات. ومع هذا لم تحقق إسرائيل أهدافها. فقد وقعت أكثر من عملية اختراق للحدود آخره
، إلى لبنان بكل 2000دخول الشاب شادي مزهر، من اللبنانيين الالجئين في إسرائيل منذ العام 
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سهولة، متجاوزا  القنوات الترابية ودوريات المراقبة واالستخبارات. ومع هذا تواصل إسرائيل سياسة 
 إحاطة حدودها بالجدران.

، أما الجدار اإللكتروني فستتولى الشرية وحتى اآلن أعلن أن شرية "آكرشتاين" ستــتولى بناء السور
 الفائزة بالمناقصة بناءه.

لم يغض الضباط في الجيش اإلسرائيلي النظر عن الزوبعة اإلعالمية حول الجدار، وتعاملوا مع 
قرار الجدار يأنه جديد، فاصدروا بيانات قالوا فيها إن القيادة الشمالية تستعد الحتمال محاولة "حزب 

ظيمات تعمل بإلهام منه، تــشويش تقدم العمل بادعاء أنه ال يالزم خط الحدود الدولية الذي هللا"، أو تن
. يما أن الجيش يستعد 2000حددته األمم المتحدة، بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 

 لجدار.الحتمال تظاهرات وربما محاوالت إطالق النار من الطرف اللبناني باتجاه العاملين في بناء ا
 

 الربط مع الجنوب السوري 
 15اإلعالن اإلسرائيلي عن بناء الجدار تزامن مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن إقامة "حــزب هللا" 

، إضافة إلى أن 1701نقـــطة مـــراقبة جديدة على امتداد الحدود، اعتبرتها خرقا  لقرار مجلس األمن 
أعلن أن آالف المحاربين سيتجندون إلى جانب تنظيمه في األمين العام لـ "حزب هللا" حسن نصرهللا، 

 حرب مقبلة ضد إسرائيل.
في هذا الجانب، ربطت إسرائيل الملف اللبناني بما رافقه من تطورات في سورية ومن توقعات 
األجهزة األمنية أن انهيار تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" سيؤدي إلى فقدان مناطق سيطر عليها في 

ية وشرقها، وتنافس تحالفات مختلفة على المناطق التي سيتريها التنظيم. وخالل ذلك جنوب سور 
احتدمت المعارك في المناطق القريبة من الحدود وسقطت أكثر من عشر قذائف في الجانب الغربي 
من السياج الحدودي، في هضبة الجوالن المحتلة، رد عليها الجيش اإلسرائيلي بقصف أهداف تابعة 

ولتهديدات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، الذي توجه إلى للنظام 
ألمانيا للبحث في الملف السوري وتطوراته، والقلق المتصاعد في إسرائيل من تعاظم الدور اإليراني 

ية. وتوجه في سورية وإيران وإقامة صناعات حربية إيرانية لمصلحة "حزب هللا" في األراضي اللبنان
رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي أدلشتين إلى موسكو، وألقى خطابا  أمام المجلس الفيديرالي في 
البرلمان الروسي، تطرق فيه إلى األسلحة الجديدة التي يحصل عليها "حزب هللا"، ودعا أعضاء 

 البرلمان الروسي إلى محاربة ما سماه "اإلرهاب".
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دور اإليراني في سورية، في لقاء مع رئيسة الفيديرالية فالنتينا متفينكو، ونقل الموقف اإلسرائيلي من ال
ومؤداه أن "الوجود المكثف إليران على مقربة من الحدود اإلسرائيلية، حتى بصورة "حزب هللا"، ليس 

 مقبوال  إلسرائيل".
 

 حزام أمني بمشاركة تحالفات محلية
طق حدودها ومنع سيطرتها على المنطقة، خصوصا  من ما يهم إسرائيل حاليا  هو إبعاد إيران من منا

جانب "حزب هللا"، يما يؤيد أكثر من مسؤول إسرائيلي. ووفق الجنرال في االحتياط أودي ديكل فإن 
كل الجهات تتنافس على ضمان مكانة لها في سورية، استعدادا  لليوم الذي يلي زوال "الدولة 

ها تريز نشاطها من الشرق إلى الغرب، فيما بقيت المنطقة اإلسالمية"، وإيران هي األبرز علما  أن
الجنوبية الغربية في سورية فارغة من دون سيطرة أي جهة، أي من درعا إلى هضبة الجوالن. 
والوضع الحالي وفق ديكل من شأنه أن يتيح للمزيد من مقاتلي التنظيمات االقتراب من المنطقة 

 من إسرائيلي.الفارغة، وهو أمر يتطلب إقامة حزام أ
إسرائيل من جهتها تنطلق في تحقيق هدفها حول منع بسط إيران من أن "عدو عدوي هو صديقي"، 
وتسعى إلى إقامة حزام أمني بمشارية تحالفات محلية وتنظيمات مقاتلة، وما تبذله من جهود لتقديم 

سرائيلية، هو جانب ما تسميه المساعدات اإلنسانية لمعارضي النظام ونقل الجرحى إلى مستشفيات إ
من األدوات التي تستخدمها لتحقيق هدفها، من دون التنازل عن العمليات العسكرية، تحت شعار 

 "عدم السماح بتجاوز الخطوط الحمر".
وقال نتنياهو في هذا الصدد: "تمريز إيران و "حزب هللا" على الحدود بين سورية وإسرائيل وعلى 

ه أن يضعضع االستقرار في المنطقة ويشكل تهديدا  أمنيا  الحدود بين سورية واألردن من شأن
إلسرائيل أو لألردن. وإقامة مناطق فصل في الجانب السوري من الحدود ستمنع اإليرانيين و "حزب 

 هللا" من الوصول إلى خط الجدار وتجعل من الصعب عليهم المبادرة إلى الهجمات".
ول أوروبية حذرت خاللها من إقامة مصانع إنتاج برسائل إلى إيران عبر د "إسرائيل"كما بعثت 

 األسلحة لمصلحة "حزب هللا" على األراضي اللبنانية، وأعلنت أنها لن تسمح ببنائها.
هو ” وأوضحت في رسائلها، وفق ما نقل عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن دعم إيران "حزب هللا

تمع الدولي في الشأن اإليراني، وأن اقامة مصانع المسألة المريزية، التي يجب أن يتعامل معها المج
 أسلحة إيرانية في لبنان يمكن أن يقوض االستقرار في شكل خطير.

ووفق المسؤولين العسكريين فإن "الحكومة اللبنانية ال تستطيع التأثير في هذا الموضوع، ولذلك فان 
 العنوان لمعالجة الموضوع موجود في أيدي جهات أخرى مؤثرة".
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ى اإلسرائيليون أن "حزب هللا" يسعى إلى فتح جبهة جديدة مع إسرائيل في الجوالن، ألنه ال وير 
يستطيع فتح جبهة في لبنان. والغرض من اإلجراءات اإلسرائيلية اليوم هو القول إن تل أبيب لن 

لجوالن تنوي فتح جبهتين معا ، في ا "إسرائيل"تقبل بأن يحدد "حزب هللا" وحده ميدان المعرية، وإن 
 وفي لبنان. 

 2/7/2017 ،الحياة، لندن
 

  السورية السجون  في قضوا فلسطينيا   462 توثق العمل مجموعة .21
 أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصيد فريق أكد التعذيب، ضحايا لمساندة الدولي اليوم في

 سجون  في نيينفلسطي ومعتقالت لمعتقلين التعذيب تحت وفاة حالة 462 توثيقه سورية فلسطيني
 الحقيقي العدد يكون  أن احتمال إلى المجموعة وأشارت .السن في ويبار أطفال بينهم السوري، النظام

 المعتقلين ومعلومات أسماء عن السوري  النظام تكتم بسبب وذلك توثيقه تم مما أكبر التعذيب لضحايا
 المالحقة خشية التعذيب حتت أبنائهم وفاة عن اإلعالن من الضحايا ذوي  تخوف إلى إضافة لديه،

 النظام مطالبتها" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة" جددت يما .السوري  النظام قبل من
 مصيرهم يعتبر الذين الفلسطينيين المعتقلين من 1,613 من أكثر عن واإلفصاح باإلفراج السوري 
 ."المقاييس بكل حرب جريمة" للفلسطينيين السورية المعتقالت داخل يجري  ما أن مؤيدة مجهوال ،

 30/6/2017سورية،  فلسطينيي أجل من العمل مجموعة 
 

 التعذيب تشرع التي العالم في الوحيدة الدولة ": "إسرائيل"شمس" مركز .22
 المنهجية التعذيب أعمال" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق  إعالم مريز وياالت: دان -هللا  رام

 االحتالل جنود يد على الفلسطينيين واألسيرات األسرى  لها تعرضي التي الالأخالقية واألساليب
 العالم في الوحيدة الدولة هي إسرائيل إن المريز وقال اإلسرائيلي، االحتالل سجون  في والمحققين

 السماح خالل من 1996 العام اإلسرائيلية العليا المحكمة قرار خالل من وذلك التعذيب، تشرع التي
 االحتالل دولة أن كما الفلسطينيين، األسرى  ضد( المعتدل)الجسدي  الضغط باستخدام للمحققين

 بالمشتبهين تسميهم من ضد التعذيب لممارسة سكانها تأييد ناحية من العالم في األولى المرتبة تحتل
 ألدوات والمصدرة المنتجة الدول اإلسرائيلي االحتالل دولة وتتصدر كما ،"اإلرهاب" بممارسة
 التعذيب لوسائل إنتاجها حيث من الدول أكثر من فهي الدولية العفو لمنظمة تقرير بحس التعذيب،
 ومواد التكبيل، ويراسي األصفاد السالسل، القيود، مثل بها واالتجار وتصديرها واستخدامها المختلفة،

 قالصع وأجهزة المخدرة، والسموم للدموع المسيل والغاز األعصاب، غاز مثل الشلل تسبب كيماوية
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 واألكثر إنسانية   واألقل العالم في إرهابا   األكثر هي اإلسرائيلي االحتالل دولة فإن وبالتالي. الكهربائي
 . الدولية واالتفاقيات للمواثيق انتهاكا  

 2/7/2017الغد، عم ان، 
 

  القدس وتهويد االستيطان سياسات استمرار يؤكد االحتالل .23
 رئيس إن األسبوعي، تقريره في االستيطان ومقاومة ألرضا عن للدفاع الوطني المكتب وياالت: قال

 .القدس لتهويد جديدة مخططات بتنفيذ تعهد نتنياهو، بنيامين" اإلسرائيلي" االحتالل حكومة
 بنيامين االحتالل حكومة رئيس قام استفزازية، خطوة في أنه السبت، أمس تقريره في المكتب وأوضح
 في جديدة استيطانية لمبانٍ  األساس حجر وضع في والمشارية ،"أريئيل" مستوطنة بزيارة نتنياهو

 عمليات أن مضيفا   ،"إسرائيل" من جزءا   دائما   ستبقى" أريئيل" مستوطنة أن فيها أكد ،"أريئيل جامعة"
 .تتواصل سوف الغربية الضفة في المستوطنات من وغيرها" أريئيل" مستوطنة في البناء

 خطيرا   انتهاكا   محتلة، فلسطينية أرض على الواقعة أريئيل مستوطنة يف نتنياهو تواجد المكتب واعتبر
 شرعية عدم باستمرار أكدت التي وقراراتها، الدولية والشرعية جنيف، واتفاقيات الدولي، للقانون 

 الدولي، المجتمع جانب من صريحة إدانة يستدعي الذي األمر والمستوطنات، االستيطان وقانونية
 وغير الشرعية غير المستوطنة تلك في نتنياهو لتواجد العالم، بلدان جميع في ميةاألكادي واألوساط
 .القانونية

 الشارع في العمل متابعة االحتالل أعلن القدس، في الضخمة االستيطان لمشاريع متابعة وفي
 لمسؤولية الطريق ويخضع أشهر، 10 بعد افتتاحه يتم أن على القدس، لمدينة الشرقي االلتفافي

 .القدس وشرطة القدس غالف في الحدود، وحرس والجيش المدنية دارةاإل
 2/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 حزيران/ يونيو المنصرم خالل االحتالل ضد فدائية عملية 28و شهداء 10: إحصائية .24

 والقدس الغربية الضفة في اإلسرائيلي االحتالل ضد فدائية عملية 28" االنتفاضة موقع" رصد
 العمليات أن يوم السبت، أصدرها، إحصائية في الموقع وأوضح .2017 لعام يونيو خالل المحتلتين

 5 وتفجير حجارة، رشق عملية 17 لـ إضافة طعن، عمليات3و نار، إطالق عمليات 3 بين ما توزعت
 أكثر في متفجرة، وأكواع حارقة زجاجات إلقاء حادثة 49 من أكثر اإلحصائية وسجلت .ناسفة عبوات

 مجندة مقتل عن الفلسطينية الفدائية العمليات أسفرت حيث االحتالل، مع مواجهة طةنق 277
 مطلع منذ شهداء 10ارتقاء  إلى وأشارت .االحتالل اعترافات حسب إسرائيلي ا، 30 وإصابة إسرائيلية
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ا، 327 إلى القدس انتفاضة شهداء عدد رفع مما فلسطيني ا، 120 وإصابة الماضي، يونيو  حيث شهيد 
ا 43 ارتقاء االنتفاضة تلك جلتس  .واحدة وسيدة أطفال 10 بينهم من الجاري، العام مطلع منذ شهيد 

 1/7/2017الين،  أون  فلسطين
 

 سلوان في بهدم وإخطارات شقيقين طفلين اعتقال .25
 القدس بمدينة سلوان، بلدة في منزلهما مداهمة بعد شقيقين لالحتالل، عسكرية قوة وياالت: اعتقلت

 .ترخيص دون  البناء بحجة ،"البلدية لمراجعة وبالغات هدم إخطارات" عائلتين وسلمت ،المحتلة
 وداهمت ،"قمر كروم" حي اقتحمت االحتالل قوات أن سلوان، حلوة وادي معلومات مريز وأوضح

ا15) نصر نجله واعتقلت العباسي، محمد منزل  مريبة إلى( أعوام 10) حمزة نجله واقتادت ،(عام 
 دون  البناء بحجة ،"إدارية هدم إخطارات" عائلتين االحتالل بلدية طواقم سل مت اكم. الشرطة
 .ترخيص
 وأزقة منشآت عدة بتصوير وقامت حلوة، وادي حي اقتحمت االحتالل قوات أن المريز وأوضح

 ". إدارية هدم إخطارات" وسلمتهما صيام، فرج ومحمد سمرين، فراس منزلي اقتحمت ثم الحي، داخل
 2/7/2017الشارقة،  الخليج،

 
 بجنين مركبة 900 يلتهم كبير حريق .26

 جنين جنوب الباشا بير قرية في المريبات، لهياكل مشطب في الماضية الليلة كبير، حريق اندلع
 إخماد في وطولكرم جنين محافظتي من المدني للدفاع مراكز سبعة وشاريت .الغربية بالضفة

 المحيطة المنازل سكان اإلنقاذ طواقم أن وأخلت .مريبة هيكل 900 احتراق إلى أدى الذي الحريق،
 .المشطب في
 .الحريق أسباب اللحظة هذه حتى تتضح ولم هذا

 1/7/2017اإلخبارية،  سما وكالة 
 

   متر 100 بطول أوروبا في فلسطيني علم أطول عرض .27
 في لويسمبورغ، تمو  بلجيكا إقليم" فتح" حرية من وفد بهولندا، وبمشارية التواصل جمعية من بتنظيم
 للذيرى  إحياء متر، 100 بطول أوروبا في فلسطيني علم أطول عرض السبت، الهاي يوم مدينة

 في شعبنا أبناء من المئات اوروبا، في نوعها من األولى وهي الفعالية في وشارك .للنكسة الخمسين
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 استمعوا كما العلم، على فلسطين في مدنهم وأسماء أسمائهم بكتابة المشاريون  وقام وأوروبا، هولندا
 .الوطنية الهتافات ورددوا الفلسطينية الوطنية األغاني إلى

 1/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الماضي خالل حزران/ يونيو الصحفيين بحق انتهاكا   94: تقرير .28
 حزيران/ يونيو شهر خالل الفلسطينيين، الصحفيين بحق انتهاكا   94 الصحفيين دعم لجنة وثقت
 ارتكب حين في انتهاكا   61 بواقع منها األكبر القسم فلسطينية جهات ارتكبت المنصرم، 2017

 .انتهاكا   33 اإلسرائيلي االحتالل
 1/7/2017الين،  أون  فلسطين

 
 األوضاع سيوتر حماس أسرى  زيارات منع: حمدونة .29

 من حماس أسرى  لزيارات االحتالل منع أن حمدونة رأفت. د للدراسات األسرى  مريز مدير رأى
 له بيان في حمدونة وطالب .الدولية والمواثيق لالتفاقيات ومخالف قانونيا   غير إجراء   يعد غزة، قطاع
 بالضغط والدولية والعربية المحلية واإلنسانية الحقوقية والمؤسسات اإلعالم وسائل يوم السبت، نشر
 .اإلنسان حقوق  مفاهيم وألدنى نسانياإل الدولي للقانون  المخالف اإلجراء هذا لوقف االحتالل على
 النضالية الخطوات باتخاذ والبدء السجون، داخل األوضاع توتير شأنها من الخطوة هذه إن: "وقال

 ألسرى  العليا القيادية والهيئة األسيرة، الفلسطينية الوطنية الحرية قبل من واالستراتيجية التكتيكية
 في والتي وإنساني، مكفول حق من وحرمانهم سراها،أ على العقوبات رفض على أكدت التي حماس
 من باتجاهها تصعيد أي من تحسبا   صفوفها في القصوى  االستنفار حالة السجون  إدارة رفعت أعقابها

 ".األسرى  قبل
 1/7/2017الين،  أون  فلسطين

 
 "البراق حائط" تحت جديد طابق لبناء صهيوني مخطط .31

 البراق حائط ساحة تحت جديد، طابق لبناء إسرائيلي طمخط عن السبت، يوم عبرية، مصادر كشفت
 نير بالقدس االحتالل بلدية رئيس إن": يروشاليم" أسبوعية وقالت .المبارك األقصى المسجد في

 ساحة في آخر طابق إقامة البلدية نية عن ،"الليكود" حزب في أعضاء مع جولة خالل أعلن، بريات
 .للمخطط صورة عرض حيث البراق،

 1/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني زالمرك
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 الفلسطيني اإلعالم ضد   االحتالل معركة مع تساوق  للمواقع السلطة حجب: صحفيون  .31
 قيام ضد احتجاجية وقفة الفلسطينيين الصحفيين من عدد   العويني: نظم الزهراء فاطمة - غزة

 التي الفلسطينية اإلخبارية المواقع من عدد بحظر هللا رام في العام بالنائب ممثلة الفلسطينية السلطة
 االعتصام خالل - السلطة خطوة هين أبو ياسر صفا ويالة تحرير رئيس واستنكر .غزة من تبث
 بهذا تقوم التي الجهة لألسف:" قائال   ،-2017-7-1 السبت بغزة حصري  - شوا برج أمام أقيم الذي

 بدل بالسلطة األولى كان أنه إلى اروأش ".وتنفذه القانون  تحترم أنها المفترض من التي هي االنتهاك
 وتنشر السم تبث التي العبرية والمواقع الصفحات عشرات تالحق أن مهنية محترمة مواقع حجب

 ".العمالة وحل في للشباب إسقاط مواقع إلى تحولت والتي الفلسطينيين عن مغلوطة معلومات
 1/7/2017الين،  أون  فلسطين

 
 االحتالل يسرقه" قومي كنز" ..الضفة في البترول تقرير: حقول .32

 على الملف هذا أن إال الغربية، بالضفة البترول حقول ملف من أهمية اليعقوبي: بالرغم يحيى - غزة
 من تحتويه التي الحقيقية الكميات حول اإلسرائيلي االحتالل قبل من كبيرة بسرية محاط يبدو ما

 تحدثوا مراقبين وفق الواضح، من بات لالمقاب في فلسطينية، نهضة بتحقيق كفيلة بترولية كنوز
 يكون  أن يجب أنه رغم هللا، رام في السلطة اهتمامات إطار خارج الملف هذا أن ،"فلسطين" لصحيفة

 .اهتماماتها صلب في
 للغاز مصدرة ستكون  فلسطين" بأن هللا، الحمد رامي هللا برام الحكومة رئيس صرح ،2013 العام ففي

 في المراقبين، ذات وفق دور، بأي تق م ولم للنفط، مصدرة تصبح لم فلسطين لكن ،"2017 عام والنفط
 .اإلعالمي لالستهالك فقط هللا الحمد تصريحات معتبرين االتجاه، هذا

 .هللا رام مدينة غربي شمالي" رنتيس" حقل من النفط ،2011 عام منذ االحتالل سلطات وتنتج
 برميل المليار ونصف ملياري  على يحتوي  الشام، بالد في الحقول أكبر من كواحد الحقل ويصنف

 مليار نصف) الغاز من مكعب قدم مليار 182 يضم كما فلسطينية، معطيات حسب البترول، من
 (.مكعب متر
 للملف تعطي ال السلطة إن: هللا حرز هللا عبد.د بيرزيت بجامعة الجغرافيا أستاذ قال جانبه، من

 تحسين إلى سيقود ألنه السلطة اهتمام صلب في يكون  أن مفترضال من أنه رغم اهتمام ا، أو أولوية
 .لالحتالل السياسية المواجهة على قدرتهم من ويعزز الفلسطينية للشعب االقتصادية البنية دعائم
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 السلطات من مبادرة هناك تكون  أن ضرورة على" فلسطين" لصحيفة حديث في هللا حرز وشدد
 البترول الستخراج تشريعات وعمل البترول، حقوق  بملف لالهتمام هللا الحمد حكومة لدفع التشريعية

 .مختلفة بجوانب السوق  تحتكر التي والمتنفذين الشريات كبار واحتكار الفساد عن بعيدة بطريقة
 الصخر استخراج في إسرائيليا تقدما هناك أن الجغرافيا أستاذ ذير الزيتي، بالصخر يتعلق وفيما

 وشرق  شمال آخرين وموقعين الخليل، غرب" ترقوميا" بلدة قرب موقع في هيو  مواقع ثالثة من الزيتي
 15 بإنتاج م2016-2015 عامي في للبدء خطط قد كان االحتالل أن إلى وأشار ".ديمونا" منطقة

 كان إن معلومات توجد ال أنه إال الزيتي، الصخر الستخراج الثالثة المواقع من يوميا برميل ألف
 داخل يقع الحقل من %85 أن بين الحقل، موقع وعن .سابقا أعلنها التي النسبة نفس استخرج بالفعل
 لحفر تخطط( إسرائيل) أن إلى مشيرا   ،1948 سنة المحتلة األراضي في %15و الغربية، الضفة حدود

 .والغاز البترول إلنتاج بئرا 26 منها الطويل، المدى على بالضفة بئر ا 40
 على قاعها في تحتوي  الغربية الضفة في البترول حقول أن أكد انمغ ماهر .د الجيولوجي الخبير

 لصحيفة غانم وقال .تواجده لتأكيد الكتشاف بحاجة الذي الطبيعي والغاز البترول، ثم الماء
 عن الصادرة بالمعلومات شح وهناك شديدة، بسرية محاط بالضفة البترول حقول ملف إن": "فلسطين"

 المناطق من عنها االحتالل أعلن التي الكميات أن موضحا ،"تضمها التي الكميات حقيقة
 مما أغنى تكون  قد المنطقة وأن أسبوعيا، برميل آالف 10 بنحو تقدر النفط حقول بجانب المستخرجة

 .حاليا مستكشف هو
 للسلطة يسمح أن له يمكن ال االحتالل أن عالونة، كمال السياسي المحلل رأى جانبه، من

ا بذلك، شريات تكليف أو النفط عن قيببالتن الفلسطينية  القانونية الناحية من النفط آبار أن مؤيد 
 الحائط بعرض يضرب االحتالل أن إال لهم، تابعة تكون  أن يجب فلسطينية بمناطق هي والتاريخية

 ةلصحيف عالونة وقال .واإلنسانية الدولية القوانين وفق التزامات من يطلب بما يلتزم وال القرارات هذه
 ،"وسياسية فنية متابعة إلى بحاجة األمر ألن الخبراء، لدى مجهوال   زال ما النفط ملف إن": "فلسطين"

 له ليس االحتالل وأن النفطية، الموارد هذه يستثمر أن الفلسطيني الشعب حق من أنه إلى مشيرا  
 .مصادرتها في الحق

 على االحتالل سلطات موافقة دون  فطالن عن التنقيب تستطيع ال الفلسطينية السلطة لكن: "وأضاف
 .معا والسكان لألرض وليس فقط للسكان ذاتي حكم سلطة أنها إلى مشيرا ذلك،

 1/7/2017الين،  أون  فلسطين
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 التدخل لوقف البيع والحفاظ على األرضبالحكومتين األردنية والفلسطينية  يطالبون عشرات النواب  .33
صفقات البيع التـي طالـت أكثـر  إللغاءوالفلسطينية بالتدخل طالب عشرات النواب الحكومتين األردنية 

دونم من ارض الوقف المسيحي في فلسطين إلسرائيليين من قبل بطريـرك الـروم األرثـوذيس  500من 
 أمالكهـاتجـاه  األرثوذيسـيةنائبا أمس بيانا، هاجموا فيه موقـف البطريرييـة  40نحو  وأصدر ثيوفلوس.

 أنبالوقف المسيحي األرثوذيسي في القدس". معتبرين  االستهتار" سموهأبفلسطين، وطالبوا بوقف ما 
 غير أمينة وخاصة البطريرك ثيوفلوس". أيدهذا الوقف "يتعرض للتفريط والبيع وانه في 

 2/7/2017الغد، عم ان، 
 

 األردنية من الرهبان اليونانين الجنسيةيدعو لسحب  نائب أردني .34
التوقـف عـن مـنح الجنسـية األردنيـة للرهبـان  إلـىالحكومـة  السـبت،يوم محفوظ،  أبودعا النائب سعود 

 "المفروضين" على الكنيسة األرثوذيسية. األرثوذيساليونان 
 أوقـاف أراضـيدونـم مـن  528والتغيـر البرلمانيـة عقـب بيـع  اإلصـالحالنائب عن يتلـة  مطالبت ءجا

 .اإلسرائيليالكنيسة بالقدس لصالح االحتالل 
تبقى صـامتة  أنمحفوظ عبر منشور على حسابه في موقع فيسبوك، "ال يجوز للحكومة  أبو وأضاف

المســـيحية تنـــتقص يـــل يـــوم، والمســـجد األقصـــى تنتهـــك حرمتـــه بزحـــوف واجتياحـــات يوميـــة  واألوقـــاف
 محروسة من المؤسسة الرسمية اليهودية".

 1/7/2017، عم ان، السبيل
 

 ي الملكة علياءإخالء سبيل المحرر أبو خضير بعد توقيفه ف .35
خضير بعد توقيفه في مطار الملكة عليـاء لـدى  أخلت األجهزة األمنية سبيل األسير المحرر أنس أبو

خضير: "تم احتجازي في مطـار الملكـة عليـاء الـدولي  وقال أبو عودته من العاصمة اللبنانية بيروت.
وأضــاف أنــه  يش حقيبتــي".ســبيلي بعــد تفتيشــي وتفتــ إخــالءعــودتي مــن الســفر قبــل  أثنــاءصــباح اليــوم 

تمــت مصــادرة مبلــغ ألــف دوالر يانــت بحوزتــه إضــافة إلــى هــاتفين محمــولين وجــواز الســفر، وتــم طلبــه 
مــن جهتــهت اســتنكر رئــيس لجنــة الحريــات فــي حــزب جبهــة العمــل  لمراجعــة دائــرة المخــابرات العامــة.

واتفــه الخلويــة وجــواز القــادر الخطيــب عمليــة توقيــف أبــو خضــير ومصــادرة ه المحــامي عبــد اإلســالمي
القــانون يضــمن حريــة التنقــل والســفر  أن إلــىســفره، ومصــادرة مبلــغ مــالي منــه دون أي مبــرر، مشــيرا  

 دون ارتكابه أي مخالفة قانونية، مطالبا بمعالجة هذه القضية بأسرع وقت.
 1/7/2017، عم ان، السبيل
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 متهما بالتخطيط لهجمات يعتقلاألمن اللبناني  .36
زيــرة فــي لبنــان أن األجهــزة األمنيــة تســلمت فجــر اليــوم الســبت شخصــا متهمــا باإلعــداد أفــاد مراســل الج

وذيــر أن توقيــف خالــد الســيد  لسلســلة تفجيــرات "انتحاريــة" فــي لبنــان يــان متواريــا بمخــيم عــين الحلــوة.
جاء بعد جهـود قامـت بهـا حريـة حمـاس وعصـبة األنصـار العتقالـه وتسـليمه. يمـا ذيـرت رويتـرز أن 

اإلسالمية" في مخيم عين الحلوة سلمت السيد للجيش اللبناني فجرا عند نقطـة تفتـيش خـارج  "الفصائل
وتـتهم السـلطات اللبنانيـة السـيد بتـزعم خليـة أمنيـة تـم يشـفها  المخيم الواقع على مشارف مدينة صـيدا.

لة هجمـات بعد العملية األمنية االستباقية التي نفذها األمن اللبناني خالل شهر رمضان، محبطا سلسـ
 "انتحارية" يان تنظيم الدولة اإلسالمية يخط ط لتنفيذها.

 1/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 "إسرائيل"مصير أسود ينتظر العمالء في  .37
نشــرت القنـــاة العبريــة تقريـــرا  مصــورا  يشــفت فيـــه عــن مصـــير عمــالء االحـــتالل  :المجــد األمنـــيموقــع 

ي يعانيه العمالء وذويهم، وتجاهـل االحـتالل الصـهيوني الهاربين، مبينة  الوضع المعيشي الصعب الذ
 لمعاناتهم مما جعل بعضهم يلجأ لالنتحار أو تسليم نفسه ألجهزة األمن.

وتطرق التقرير للحديث عن عمالء "جيش لحد" في لبنان، الذين استخدمهم االحتالل في القتال معـه، 
  أو باألدق استخدمهم يدروع بشرية.

لعميـل "شـادي مزهـر" أحـد أبنـاء مقـاتلي جـيش لحـد الـذي سـئم وضـعه المعيشـي، وتحدث التقرير عـن ا
ممــا جعلــه يتــرك المكــان الــذي هــرب إليــه مــع ذويــه ليرجــع إلــى موطنــه األصــلي داخــل "لبنــان"، حيــث 

ويشـــف التقريـــر أن  تخطـــى جـــدارين مجهـــزات بـــاألجهزة اإللكترونيـــة ثـــم ســـلم نفســـه للجـــيش اللبنـــاني.
ب الناس إليه خلفه ناجيا  بنفسه من ذلك الوضع المعيشـي الصـعب، مبينـا  أنـه "مزهر" ترك عائلته وأقر 

ليس الوحيد الذي قرر الهروب، بل وبعضهم لجأ لالنتحار على أن ال تستمر هذه المعاناة في الكيـان 
وأوضـح التقريــر أن هـروبهم مـن الكيـان الصــهيوني  الصـهيوني، وفقـا  لمـا نقلـه موقــع "المجـد األمنـي". 

  خل لبنان لن يمنحهم حياة وردية، مبينا  أنه في لبنان ينتظرهم عقوبات بالسجن.إلى دا
موقع "المجد األمنـي" المقـرب مـن يتائـب القسـام  أن األمـر لـيس مقتصـرا  علـى العمـالء الهـاربين  ونوه

ن فـإنهم يعـانو  1948من لبنان، وأيضا  العمالء الهاربين مـن غـزة والضـفة الغربيـة للـداخل المحتـل عـام 
من نفس األمر أو أشد قسوة، ووصل بهم األمر ليتحدثوا في تقارير سابقة واصفون أنفسـهم بـالكالب، 

 فمعيشتهم ال تختلف عنهم يثيرا  فكالهم يعيش بين حاويات القمامة حسب وصفهم. 
 1/7/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 المفروض علينا أعاق مشاريع اإلعمار في غزة الحصارقطر:  .38
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بالده ستستمر في دعم الشعب  تعهد: غزة

 الفلسطيني وإعمار قطاع غزة، ألن سياسة الدوحة "تعتمد على مبادئ وقيم وال تعتمد على أزمات".
الذي فرضته الدول الخليجية الثالث على بالده  رالحصا“إن: وقال في مؤتمر صحفي في روما 

 ."ريع إعادة اإلعمار في غزةأعاق مشا
 2/7/2017، فلسطين أون الين

 
 في مؤتمر "يهود ليبيا" باليونان للتطبيعدعوات  .39

يتواصل لليوم الثاني في جزيرة رودس اليونانية "مؤتمر المصالحة والحوار بين يهود ليبيا والعرب"، 
ذوي األصول  رائيليين مناإلس الذي ينظمه "اتحاد يهود ليبيا" بهدف تطبيع العالقات بين اليهود

المؤتمر في يومه الثاني تحول النقاش من وقد شهد  الليبية مع الدولة الليبية ويل البلدان العربية.
بحث مطالب اليهود المبعدين من ليبيا في العقود الماضية ومساعي تمكينهم من العودة لمناطقهم 

والدول العربية ودعوات  "إسرائيل"بين  واالحتفاظ بهويتهم الليبية، إلى مرافعات من أجل التطبيع
 للتعاون في المجاالت االقتصادية والتكنولوجية.

. 2011بعد سقوط نظام القذافي في  ودينيا   سياسيا   ذير أن عودة يهود ليبيا إليها أثارت جدال  ي  
عض وتناولت تقارير حينها إعادة فتح معبد يهودي وسط العاصمة الليبية طرابلس، مما أثار غضب ب

 المواطنين الذين اشترطوا تخلي اليهود عن الجنسية اإلسرائيلية لقبولهم في ليبيا من جديد.
 1/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 باكستان تجدد تأييدها للحقوق الفلسطينية   .41

أكدت باكستان مجددا  التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقه المشروع في تقرير المصير 
جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى األمم وقد  ضي الفلسطينية المحتلة.وتحرير األرا

 50المتحدة السفيرة مليحة لودهي خالل مشاريتها في منتدى األمم المتحدة بمناسبة ذيرى مرور 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية الذي نظمته البعثة الفلسطينية بالتعاون مع  على االحتالل عاما  

 الهيئة الدولية في نيويورك.
 2/7/2017، الخليج، الشارقة
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 المعارض للنظام في سورية تدعم "لواء فرسان الجوالن" "إسرائيل"تايمز: صحيفة ال .41
في هضبة الجوالن، هو  معارضا   سوريا   تدعم فصيال   "إسرائيل"قالت صحيفة تايمز البريطانية إن 

 راوح بين المال واألغذية والرعاية الطبية وحتى السالح.وإن هذا الدعم يت ،"لواء فرسان الجوالن"
ونسبت الصحيفة إلى ناشط له ارتباط بهذا التنظيم ي دعى شادي الجوالني، قوله إن األردن أغلق 

، "وهذا هو السبب وراء إرسال "إسرائيل"حدوده أمامهم ولم يتبق لهم خيار آخر للعالم الخارجي غير 
أضافت الصحيفة في تقرير لها أنه لوال في السياق ذاته، و  لى إسرائيل".كثير من الجرحى السوريين إ

الدعم اإلسرائيلي لما استطاع يثير من هذه التنظيمات االستمرار طوال الحرب التي دامت حتى اليوم 
 أكثر من ست سنوات.

 1/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لتحقيق خيار الدولتين ممكن التزامه التام ببذل كل جهديؤكد لصائب عريقات غوتيريس  .42
أبلغ األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة : واشنطن 

نه قرر أن يقوم بزيارة إلى المنطقة في شهر أالتحرير الفلسطينية صائب عريقات، في اتصال هاتفي، 
لتزامه التام ببذل يل جهد ممكن، لتحقيق خيار وأكد ا آب المقبل للعمل من اجل احياء عملية السالم.

 .1967الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 
 1/7/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 "إسرائيل"بلدية إسبانية تنضم لحملة مقاطعة  .43

تبنت بلدية بلديموريو في مقاطعة مدريد اإلسبانية قرارا  باالنضمام إلى حملة مكافحة الفصل 
، وذلك خالل جلسة ألعضاء "BDS" "إسرائيل"د الشعب الفلسطيني، وحملة مقاطعة العنصري ض

 ."نعم نستطيع"المجلس البلدي، وبطلب مقدم من قبل ممثلي حزب اليسار الموحد ومن حزب 
وتضمن القرار خمسة بنود، أولها االنضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

. وبناء على ذلك تلتزم البلدية بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو "ئيلإسرا"العقوبات ضد 
 مؤسساتي أو تجاري أو زراعي أو تعليمي أو رياضي أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية.

 2/7/2017، الخليج، الشارقة
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 يليةالهند من مناصرة قضايا العرب إلى أكبر سوق للتجارة األمنية اإلسرائتقرير:  .44
والهند في السنوات األخيرة،  "إسرائيل"فيما يشير إلى تسارع تعزز العالقات بين : هاشم حمدان تحرير

مع الهند، علما أنه من  "إسرائيل"تناولت تقارير إسرائيلية وهندية الصفقات األمنية التي تعقدها 
الثالثاء القادم، في زيارة ، "إسرائيل"المتوقع أن يصل رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، إلى 
أن الهند، وبعد عقود من عدم  علما   تعتبر تاريخية، وذلك من جهة يونها األولى منذ استقالل الهند.
 .1992في مطلع العام  "إسرائيل"االنحياز ومناصرة قضايا العرب، أقامت عالقات دبلوماسية مع 

هذا مع اإلشارة إلى عالم للسالح اإلسرائيلي، رير، فإن الهند تعتبر المستوردة األكبر في الاوبحسب تق
  غير يسير من الصفقات ال يزال طي الكتمان. أن جزءا  

في هذا  "إسرائيل"السوق األمني األكبر في العالم، وتخوض  تعتبرالهند يذير في هذا السياق، أن 
تتميز عن دول  "إسرائيل"ويتضح أن  اإلطار منافسة شديدة مع الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا.

أخرى من جهة استعدادها لنقل جزء مريزي من اإلنتاج إلى الهند، وهو على رأس سلم أولويات 
مودي، الذي يرفع شعار "اإلنتاج في الهند"، وذلك بهدف خلق أماكن عمل في سوق يضم مئات 

 الماليين من البشر.
تالية للمرة األولى، في الخريف في تدريبات قسيشاريون ن من سالح الجو الهندي يطيار إلى ذلك فإن 

ن من سالح الجو اإلسرائيلي، في المناورة التي يطلق عليها "علم أزرق"، وهي يالقادم، مع طيار 
في قاعدة "عوفداه" الجوية في النقب. ومن المتوقع أن  2003تدريبات دولية مشترية تجري منذ العام 

 تكون األضخم في العام الحالي.
 1/7/2017، 48عرب 

 
 "يونيسكو"لبلدة القديمة في الخليل على جدول أعمال ا .45

الثاني من  التي ستبدأ فيفي اجتماعاتها  "يونيسكو"تدرس لجنة التراث العالمي في منظمة : أ ف ب
في يراكوفا البولندية ملفات عديدة في مقدمتها ملف مدينة الخليل استجابة للطلب  يوليو/ تموز

 القديمة التي تضم المسجد اإلبراهيمي إلى الئحتها. الفلسطيني العاجل بإدراج البلدة 
 2/7/2017، الخليج، الشارقة

 
 االتحاد األوروبي: لم نطرح فكرة دفع ضرائب البترول المورد لغزة .46

نفى االتحاد األوروبي ما تداولته وسائل إعالم عبرية عن نيته دفع ضرائب : يحيى اليعقوبي -غزة
 وأكد ذا الموضوع غير وارد أو مطروح على اإلطالق حاليا .البترول المورد لغزة، مؤيدا أن ه
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المتحدث باسم االتحاد في األراضي الفلسطينية المحتلة شادي عثمان أن االتحاد األوروبي لم يقدم 
أي مقترح فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، مشيرا  إلى أن حل أزمة الكهرباء غير مرتبط بمسألة دفع 

 هذه األزمةوبين أن  ذري وإعادة هيكلة إلعادة ترتيب وضع الكهرباء بغزة.الضريبة فقط، وإنما بحل ج
تعد جزء من مشكلة ومعاناة أكبر يعيشها القطاع، وأنها مرتبطة ببعدها السياسي واالقتصادي في 

 .غزة إطار حل شامل متكامل لكل المشاكل في قطاع
 1/7/2017، فلسطين أون الين

 
 بسبب نقص التمويل توقف قسائمها الشرائية بغزة جزئيا  ( CHFمؤسسة اإلسكان التعاوني ) .47

، الممول ( بشكل جزئي مشروع صرف القسائم الشرائيةCHFأوقفت مؤسسة اإلسكان التعاوني ): غزة
وقالت مصادر إغاثية إن  بجميع محافظات قطاع غزة حتى إشعار آخر. ،من برنامج الغذاء العالمي

ألف فرد(  60ألف أسرة ) 12ألف فرد( من أصل  35ف أسرة )إيقاف القسائم الشرائية طال ستة آال
 لعدم توفر التمويل.

 1/7/2017، فلسطين أون الين
 

 في حيفاأمريكية للمرة األولى منذ االنتفاضة الثانية: حاملة طائرات  .48
كية "جورج بوش" صباح السبت، في ميناء حيفا، يرست حاملة الطائرات األمر : هاشم حمدان تحرير

توقفت عن الرسو في قد كية يحامالت الطائرات األمر يانت عاما، حيث  17رة األولى منذ وذلك للم
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"،  .2000الميناء في أعقاب اندالع االنتفاضة الثانية في العام 

كي في سنوات الثمانينيات يفإن ميناء حيفا يان يعتبر مرسى دائما لسفن األسطول السادس األمر 
 سعينيات. ووصل إليها عشرات آالف المالحين سنويا، بما أسمهم يثيرا في اقتصاد المدينة.والت

 1/7/2017، 48عرب 
 

 للحوار إذا توفرت شروطه مستعدون قطر:  .49
قـال وزيـر خارجيـة قطـر الشـيخ محمـد بـن عبـد الـرحمن آل ثـاني إن بـالده ال تقبـل أي شـيء : وياالت

وفرت شــروطه، مشــددا فــي الوقــت ذاتــه علــى أن قائمــة مطالــب ينتهــك ســيادتها، ومســتعدة للحــوار إذا تــ
 دول الحصار وضعت لكي ت رفض.

لـدول الحصـار تنتهـك  13وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي بروما أمس السـبت، إن المطالـب الــ
 القانون الدولي، وإن مقدميها لم يريدوا أصال تنفيذها ألنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم.
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عتبر أن الغرض من هذه المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصـاية عليهـا، والحصـول منهـا علـى وا 
 تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.

فــي المقابــل جــدد وزيــر الخارجيــة القطــري اســتعداد بــالده للتفــاوض ومناقشــة تظلمــات دول الحصــار، 
وأبـدى أسـفه لغيـاب الجامعـة  والواليات المتحـدة".وقال "نحاول اتخاذ مواقف بن اءة مع الوسيط الكويتي 

 العربية ومجلس التعاون الخليجي عن هذه األزمة، بينما أشاد بالمواقف الدولية الرافضة للتصعيد.
 2/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 الكويتية وتدعو لعدم التصعيد الوساطةإيطاليا تدعم  .51

و أطراف األزمة الخليجية عدم تبني إجراءات إضافية مـن ناشد وزير الخارجية اإليطالي أنجيلينو ألفان
 شأنها أن تزيد من تفاقم المشكلة، وأكد دعم بالده لجهود الوساطة الكويتية لحل األزمة.

وقال ألفانو عقب لقائه أمس السبت نظيـره القطـري الشـيخ محمـد بـن عبـد الـرحمن آل ثـاني فـي رومـا، 
لغ تطـورات األزمـة، وتجـدد اسـتعدادها للمسـاهمة فـي أي مبـادرة إن حكومة بالده تتابع بقلق واهتمام بـا

  تهدف إلى استعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر بين األطراف المعنية.
ر ألفانو عن سعادته للمستوى الممتاز من العالقات الثنائية بين إيطاليا وقطر، خاصة في القطاع وعب  

مــال أن تعمــل الشــريات اإليطاليــة فــي قطاعــات البنيــة االقتصــادي واالســتثمارات القطريــة فــي بــالده، آ
 التحتية والطاقة بقطر.

 2/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 قطر أهمية الدبلوماسية إلنهاء األزمة ألميربوتين يؤكد  .51
قـــال الكـــرملين، أمـــس الســـبت، إن الـــرئيس الروســـي فالديميـــر بـــوتين أكـــد أهميـــة الدبلوماســـية  :رويتـــرز

قطر وعدة دول عربية خالل اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تمـيم بـن حمـد آل  إلنهاء األزمة بين
وأضاف في بيان، أن زعيمي روسيا وقطـر بحثـا أيضـا  التعـاون بـين البلـدين فـي مجـالي الطاقـة  ثاني.

 واالستثمار.
 2/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 : قطر لم تلتزم بتعهداتها ألشقائهاالسعوديةالخارجية  .52
قالت وزارة الخارجية السعودية أمس السبت، إن قطر لم تِف بتعهداتها التـي قطعتهـا لمجلـس : توياال

التعاون الخليجي في اتفاق الرياض، وعر ضـت األمـن الـوطني للخطـر، واسـتمرت فـي دعـم المنظمـات 
 ية.اإلرهابية، مشيرة إلى أن اإلرهابيين يعيشون في الدوحة بسالم وأمان وفي رعاية الحكومة القطر 

وقالت الخارجيـة السـعودية فـي حسـابها الرسـمي علـى تـوتير، إن قطـر "لـم تلتـزم بتعهـداتها، وإن جميـع 
المســاعي مــع الدوحــة فشــلتت إذ لــم تلتــزم هــذه األخيــرة بالطلبــات الموجهــة لهــا، وآخرهــا مــا يــان عــام 

تجفيــف وأردفــت أن "قــرار قطــع العالقــات مــع قطــر جــاء لتصــحيح الوضــع الــراهن، و  ".2014و 2013
 منابع تمويل اإلرهاب والتطرف".

 2/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 لصحفي لرفع دعوى ضد الجزيرة دفعنيويورك تايمز: العتيبة  .53
نشـــرت صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز األميرييـــة تحقيقـــا يشـــف أن الســـفير اإلمـــاراتي فـــي واشـــنطن يوســـف 

يريـي لرفـع دعـوى قضـائية ضـد القنـاة العتيبة، دفع لصحفي سابق في قناة الجزيرة ربع مليون دوالر أم
ألـف دوالر إلـى  250ويشفت الصحيفة عن وثائق تثبت تحويال ماليا إماراتيا بقيمة  والتحريض عليها.

 حساب صحفي الجزيرة محمد فهمي، من أجل رفع دعوى قانونية ضد الجزيرة.
ل التـي تلقاهـا بأنهـا وفي مقابلة هاتفية أجراهـا فهمـي مـؤخرا، أوردت الصـحفية أن فهمـي وصـف األمـوا

 قرض من السفير اإلماراتي في واشنطن لتمويل اإلجراءات القانونية ضد القناة.
 1/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 وول ستريت جورنال: العتيبة مرتبط بعملية اختالس كبيرة .54

أظهــرت وثــائق قضــائية قالـــت صــحيفة "وول ســتريت جورنــال" إنهـــا تحققــت مــن صــحتها، أن الســـفير 
مــاراتي فــي الواليــات المتحــدة يوســف العتيبــة ضــالع فــي قضــية احتيــال علــى صــندوق اســتثمار تــابع اإل

 66وتبـــين الوثـــائق أن العتيبـــة علـــى صـــلة بشـــريات تلقـــت مبلـــغ  لحكومـــة ماليزيـــا بمليـــارات الـــدوالرات.
 مليـون دوالر مـن شـريات بحريـة، ذيـر محققـون أميرييـون وآخـرون مـن سـنغافورة أنهـا تضـمنت أمــواال

(، وهي صندوق استثماري ي عنى Malaysia Development Bhd 1مختلسة من شرية ماليزيا للتنمية )
بتطـــوير مبـــادرات طويلـــة األجـــل إســـتراتيجية لتحقيـــق تنميـــة اقتصـــادية، وهـــو مملـــوك بالكامـــل لحكومـــة 

 ماليزيا.
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صـلة بالعتيبـة الـذي وذير تحقيق الصحيفة أنه لم يتم اإلبـالغ عـن األمـوال المنقولـة إلـى الشـريات المت
 رفض التحدث إلى الصحيفة.

مــن جهتــه، قــال مســؤول اإلعــالم فــي حــزب "عدالــة الشــعب" المــاليزي ســعيد إبــراهيم إن شــرية ماليزيــا 
للتنمية التي ي شف عن ضلوع السفير اإلماراتي في الواليات المتحدة يوسـف العتيبـة باالحتيـال عليهـا، 

هـا الماليـة والتجاريـة تحتـاج إلـى تـدقيق ومحاسـبة لمعرفـة أيـن حكومية، ومعامالت استراتيجيةهي شرية 
 يتم استثمارها.

من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد اإللكتروني للسفير اإلماراتي تضمنت وصفا الجتماعات بين 
وممـول مـاليزي ي ـدعى "جـو لـو" تقـول وزارة العـدل  -وهو شريك للعتيبة في أبـو ظبـي-شاهر عورتاني 

 مليارات دوالر من شرية ماليزيا للتنمية. 4.5اطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ إنه "المتو 

 1/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 على االقتصاد القطري! الحصارأسوأ سيناريوهات  .55
حتــى اآلن تمكنــت قطــر مــن مواجهــة التبعــات االقتصــادية لحصــار أشــقائها الخليجيــين بفضــل  :بــرلين

قتهــا مــن ترييــا ودول أخــرى، لكــن مــاذا سيحصــل إذا طالــت األزمــة وتعطلــت صــادرات النجــدة الــذي تل
 الغاز التي تعد شريان حياة االقتصاد القطري؟

يطال الحصار والعقوبات التي فرضتها السعودية واإلمارات والبحرين ومصـر االقتصـاد القطـري الـذي 
مطالب يرفعها مسؤولون قطريون قبل  يعتمد على صادرات الغاز والنفط بقوة. وهو السبب الذي يفسر

. وتقضــي هــذه العقوبــات بــإغالق الحــدود وأشــقائهاأيــة محادثــات تهــدف إلــى حــل األزمــة بــين بالدهــم 
واألجواء والبعثات الدبلوماسية أمام البضائع واألفراد. ومما يعنيه ذلك حرمـان قطـر مـن معبرهـا البـري 

أجــواء الــدول األربعــة، إضــافة إلــى حرمانهــا مــن  الوحيــد وهــو مــع الســعودية ومــن تحليــق طائراتهــا فــي
 الخدمات التي تقدمها المرافئ اإلماراتية وفي مقدمتها ميناء جبل علي في دبي.

 
 ماذا سيكون الحال لوال النجدة التركية واإليرانية؟

فباســتثناء مصــادر الطاقــة تســتورد  ترييــا ودول أخــرى منعــت االنهيــارات فــي ســوق األغذيــة القطريــة.
ة قطر تقريبـا جميـع مسـتلزمات الحيـاة اليوميـة مـن أغذيـة وأدويـة وألبسـة ومـواد بنـاء وأدوات منزليـة إمار 

وغيرها الخارج. وقبل فرض العقوبات يانت اإلمارة الصغيرة على الخليج تستورد نصف إلى أكثر من 
تي األغذيـة ثلثي سلعها وخدماتها عبـر معبـر سـلوى مـع السـعودية وعـن طريـق المـوانئ اإلماراتيـة. وتـأ

والســـلع االســـتهالكية اليوميـــة األخـــرى فـــي مقدمـــة البضـــائع المســـتوردة التـــي تـــم إفراغهـــا مـــن األســـواق 
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القطريــة خــالل اليــومين األولــين للعقوبــات بســبب إقبــال المســتهلكين علــى شــرائها وتخزينهــا خوفــا مــن 
إقامـة جسـر جـوي شـكلت عرقلة االستيراد. ولوال نجدة ترييا وإلى حد ما إيران ودول أخرى عـن طريـق 

عمــوده الفقــري الخطــوط الجويــة القطريــة لحصــلت يارثــة حقيقيــة فــي اإلمــدادات الحيويــة. وإضــافة إلــى 
الســلع االســتهالكية حصــل نقــص فــي الســيولة الماليــة بالــدوالر تــم ســده باالعتمــاد علــى أســواق دوليــة 

مـن الخبـراء وهـم علـى حـق كسوق هونغ يونغ بدال من سوقي دبـي وأبـو ظبـي المـاليين. ويـرى الكثيـر 
أن  األســابيع واألشــهر القادمــة ستشــهد اختناقــات فــي إمــدادات المشــاريع القطريــة مــن الســلع والخــدمات 

 عبر المرافئ اإلماراتية األمر الذي سيؤخر إنجازها ويعرقله.
 

 أسواق جديدة وتكاليف إضافية
ســواق جديــدة لتزويــدها بالســلع تواجــه المؤسســات القطريــة حاليــا مهمــة غيــر ســهلة تتمثــل فــي إيجــاد أ

الغذائيــة عــن طريــق ممــرات جويــة وبحريــة بديلــة. وفــي أحســن األحــوال فــإن تكــاليف الســلع وخــدمات 
الممــرات البديلــة ســترتفع ألن علــى الطــائرات المتوجهــة إلــى قطــر قطــع مســافات أطــول. يمــا أن شــحن 

قطر من نظيرتها اإلماراتية. يضاف إلى البضائع عبر المرافئ الع مانية واإليرانية أعلى تكلفة بالنسبة ل
ذلك أن اإلمارات يانت تقدم للتجارة مع قطر خـدمات ماليـة ولوجسـتية يصـعب التعـويض عنهـا خـالل 
فتــرة قصــيرة. وفــي حــال عــدم قيــام الحكومــة القطريــة بــدعم الســلع مــن احتياطاتهــا الماليــة فــإن ارتفــاع 

الجــدير ذيــره أن الســنوات الــثالث الماضــية  أســعارها ســيؤدي إلــى التضــخم وتراجــع مســتوى المعيشــة.
شــهدت تراجعــا بنســبة تزيــد علــى الثلــث فــي المعــدل العــام لنصــيب الفــرد القطــري مــن النــاتج المحلــي 

 .2014ألف دوالر في العام  94مقابل حوالي  2016ألف دوالر في العام  61اإلجمالي الذي بلغ نحو 
 

 أضرار محدودة
مــــن عائــــداتها. وإذا يانــــت  % 80ات الغــــاز والــــنفط التــــي تشــــكل تعتمــــد الدولــــة القطريــــة علــــى صــــادر 

ألـف ييلـو متـر مربـع وعـدد سـكان  11.6صادرات النفط القطري محدودة، فإن اإلمـارة بمسـاحة حـوالي 
مليـون نسـمة تتربـع قائمـة الـدول المصـدرة للغـاز الطبيعـي المسـال بطاقـة تصـل إلـى  2.6ال يزيـد علـى 

بعض اإلعاقـة فـي شـحن الـنفط القطـري بالسـفن العمالقـة التـي ترسـو  مليون طن سنويا. وباستثناء 80
في المرافـئ اإلماراتيـة، لـم تحصـل حتـى اآلن اختناقـات فـي شـحن الغـاز الطبيعـي المسـال الـذي تتربـع 
قطر على عشر مصدريه. غير أن المخاوف من عرقله شحنه ما تزال قائمة في حالة اتجهت األزمـة 

 د من التصعيد.الخليجية إلى مزي -القطرية
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 استمرار صادرات الغاز يضمن االستقرار االقتصادي إلمارة قطر!
ما يجدر ذيره أن  المخاوف تتريز حاليا علـى تكـاليف التـأمين التـي تفرضـها هـذه التـوترات التـي تـزداد 
حدة أيضا بسبب استمرار االحتجاجات في البحرين وتوتر العالقات بـين السـعودية وإيـران التـي ي توقـع 
أن تشــهد المزيــد مــن التصــعيد بعــد تعيــين األميــر محمــد بــن ســلمان وليــا للعهــد فــي الســعودية. ويعــد 

 األمير من أشد القادة السعوديين تشددا إزاء إيران. 
 مخاطر من سيناريو يارثي

مليـار دوالر. وطالمـا  300تمتلك قطر احتياطات ماليـة واسـتثمارات أجنبيـة قـد تصـل قيمتهـا إلـى نحـو 
يرات األزمـــة مـــع األشـــقاء محـــدودة علـــى االقتصـــاد، فـــإن بإمكـــان اإلمـــارة تعـــويض الخســـائر بقيـــت تـــأث

وارتفاع التكاليف بضخ المزيد مـن االحتياطـات الماليـة الداعمـة فـي السـوق. غيـر أن الكارثـة ال يمكـن 
تجنبها في حال طالت األزمة بشكل يؤدي إلى استنزف االحتياطات وقطع إمـدادات الغـاز ولـو بشـكل 

ئي. فالغاز يهب الحياة لقطر والقتصادها. وفي حال تعطل صادراته، فـإن ذلـك يعنـي نهايـة دعـائم جز 
الدولة القطرية بالشكل الذي نعرفـه حاليـا. عنـدها قـد تتوقـف "شـبكة الجزيـرة اإلعالميـة" وتتراجـع أهميـة 

لك األمــر " فسـيكون صــعبا ويـذ 2022الخطـوط الجويـة القطريــة. أمـا اســتكمال مشـروع "مونـديال قطــر 
 بالنسبة لمشروع تحويل الدوحة إلى مريز دولي للمالحة الجوية.

 دوتشة فيليه
 2/7/2017الغد، عم ان، 

 
 سيناريوهات محتملة 3مع انتهاء مهلة قطر:  .56

تنتهـي يــوم غـد االثنـين، المهلــة التـي حــددتها السـعودية واإلمـارات والبحــرين ومصـر، لقطــر  :الويـاالت
، ضــمن ثالثــة ســيناريوهات، األزمــةات لمصــادر عربيــة متطابقــة باســتمرار لتنفيــذ مطالبهــا، وســط توقعــ

ة بالسيادة".  بعد تمسك الدوحة برفض هذه المطالب التي وصفتها بأنها "قاسية " و"ماس 
ويــرى محللــون فــي تطــور األحــداث، أن األمــور تســير نحــو تشــديد الحصــار علــى قطــر، وبينمــا يــان 

المهلــة، عــن تهديــدات لقطــر بالعزلــة مــن تلــك الــدول، تطــور  الحــديث فــي األيــام الخمســة األولــى مــن
ـــس التعـــاون  ـــد عضـــوية قطـــر فـــي مجل ـــة، إلـــى تلميحـــات بتجمي ـــاني مـــن المهل األمـــر فـــي النصـــف الث
الخليجــي، وفــرض المزيــد مــن العقوبــات االقتصــادية عليهــا، وهــو مــا عبــر عنــه عمــر غبــاش، ســـفير 

ارديان" البريطانيـة، ن شـرت االسـبوع الماضـي، قـال اإلمارات لدى روسيا، خالل مقابلة مع صحيفة "الغ
 فيها إن "هناك بعض العقوبات االقتصادية التي يمكننا فرضها، تجري دراستها في الوقت الحالي".
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وأضــاف "يتمثــل أحــد االحتمــاالت فــي فــرض شــروط علــى شــريائنا التجــاريين وإبالغهــم أنهــم إذا أرادوا 
تجاريا ". وبي ن أن إخراج قطر مـن مجلـس التعـاون الخليجـي "لـيس العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا  

 العقوبة الوحيدة المتاحة".
ـــة  ـــدو مســـتبعيدات ال ســـيما وأن وزيـــر الخارجي ـــاني فيتحـــدث عـــن تصـــعيد عســـكري، يب امـــا الســـيناريو الث

ث القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أنه تم "االتفاق مع واشنطن على ضـرورة البحـ
 عن حل سلمي لألزمة الخليجية".

امــا الســيناريو الثالــث، فيتحــدث عــن الوصــول التفــاق لحــل األزمــة، وهــو أمــر يبــدو مســتبعدا  فــي األمــد 
القريــب، مــا لــم تحـــدث مفاجــأة فــي مواقــف أحـــد طرفــي األزمــة، خصوصــا  فـــي ظــل اســتقراء المواقـــف 

 وة.الحالية التي تؤيد أن يل طرف ماٍض في موقفه وثابت عليه بق
حزيـــران )يونيـــو( الماضـــيت حـــين قطعـــت الســـعودية واإلمـــارات  5ويانـــت األزمـــة الخليجيـــة بـــدأت فـــي 

والبحــــرين ومصــــر عالقاتهــــا مــــع قطــــر، وفرضــــت حصــــارا  بريــــا  وجويــــا  علــــى قطــــر التهامهــــا بـــــ"دعم 
 اإلرهاب"، وهو ما نفته األخيرة.

ضــي إلــى قطــر، عبــر الكويــت، حزيــران )يونيــو( الما 22وبضــغط دولــي، قــدمت الــدول األربــع مســاء 
مطلبا  إلعادة العالقـات مـع الدوحـة، بينهـا إغـالق القاعـدة العسـكرية الترييـة فـي قطـر،  13قائمة تضم 

 أيام لتنفيذها. 10واغالق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 
 غيــر أن الدوحــة اعتبــرت المطالــب "ليســت واقعيــة وال متوازنــة وغيــر منطقيــة وغيــر قابلــة للتنفيــذ". ومــع

سـيناريوهات هـي:  3انتهاء المهلة منتصف ليلة األحد/ اإلثنين، يتوقع أن تسـير األزمـة فـي واحـد مـن 
تشــديد الحصــار وعقوبــات جديــدة، مــا يعنــي فــرض حزمــة عقوبــات جديــدة، وهــذا هــو لــيس الســيناريو 

 الراجح وقوعه.
والتطرف"، مشيرة إلى وامس، أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها لما وصفته بـ"دعم قطر لإلرهاب 

 أن فرض الحصار على قطر جاء من أجل توجيه رسالة لها مفادها "لقد طفح الكيل".
ـــت الـــوزارة فـــي تغريـــدة علـــى حســـابها الرســـمي فـــي موقـــع "تـــويتر": "نـــرفض دعـــم قطـــر لإلرهـــاب  وقال

 والتطرف وتعريضها أمننا وأمن المنطقة للخطر".
ألحق بالتغريدة أشارت الخارجيـة السـعودية إلـى أن "قطـر لـم وفي بيان نشرته الوزارة عبر مقطع فيديو 

تلتزم بتعهداتها"، معتبرة أنه "فشلت جميع المساعي مع الدوحة، ولم تلتزم بالمطالبـات المتكـررة، ويـان 
 ".2014و 2013آخرها في 

وقــال البيــان إن" قــرار قطــع العالقــات مــع قطــر جــاء لتصــحيح الوضــع الــراهن وتجفيــف منــابع تمويــل 
 إلرهاب والتطرف".ا
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وأكدت أن "المقاطعة )المفروضة على قطر( جاءت إلرسال رسالة مفادها "لقـد طفـح الكيـل" وال يمكـن 
 أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية".

وتشـــهد منطقـــة الخلـــيج حاليـــا تـــوترا داخليـــا يبيـــرا علـــى خلفيـــة هـــذا النـــزاع، ومـــا تبعـــه مـــن قطـــع جميـــع 
 ووقف الحرية البحرية والبرية والجوية معها. العالقات الدبلوماسية مع قطر

واتهمت هذه الـدول السـلطات القطريـة بـدعم اإلرهـاب وزعزعـة االسـتقرار فـي المنطقـة، لكـن قطـر نفـت 
بشدة هذه االتهامات، مؤيدة أن "هذه اإلجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات ال أساس لها 

 من الصحة".
خفـــض مســـتوى العالقـــات الدبلوماســـية مـــع إيـــران وطـــرد جميـــع عناصـــر ومـــن إبـــرز قائمـــة المطالـــب، 

الحــرس الثــوري اإليرانــي مــن األراضــي القطريــة، وإغــالق القاعــدة العســكرية الترييــة فــي قطــر، وإغــالق 
قنــاة "الجزيــرة"، وقطــع جميــع الصــالت مــع جماعــة "اإلخــوان المســلمين" وتنظيمــي "داعــش" و"القاعــدة" 

أيـــام لتنفيـــذ هـــذه المطالـــب، متعهـــدة باتخـــاذ  10م إمهـــال الســـلطات القطريـــة و"حـــزب هللا" اللبنـــاني. وتـــ
 إجراءات إضافية ضد الدوحة في حال رفضها القيام بذلك.

 وتنتهي هذه المهلة يوم غد االثنين.
من جهتها، أعلنت قطر عن استمرار وصول دفعات "تعزيزية" من ترييا إلى البالد لتنضم إلى القوات 

 حزيران )يونيو( الماضي. 19حاليا بالدوحة والتي بدأت مهامها وتدريباتها منذ تاريخ  التريية الموجودة
وقالـــت مديريـــة التوجيـــه المعنـــوي فـــي وزارة الـــدفاع القطريـــة، فـــي بيـــان صـــدر عنهـــا بهـــذا الصـــدد ليلـــة 
الجمعـــة، إن "تلـــك التعزيـــزات قـــد وصـــلت إلـــى قاعـــدة العديـــد الجويـــة وذلـــك ضـــمن التعـــاون العســـكري 

 ك بين البلدين وتفعيال لبنود االتفاقيات الدفاعية بين دولة قطر والجمهورية التريية الشقيقة".المشتر 
وأضــافت الــوزارة أن هــذا التعــاون األمنــي يــأتي أيضــا "ضــمن النظــرة الدفاعيــة المشــترية لــدعم جهــود 

 محاربة اإلرهاب والتطرف وحفظ األمن واالستقرار في المنطقة". 
 2/7/2017الغد، عم ان، 

 
 للسالم!! األمريكية الخطة .57

 الزعاترة ياسر
 مريز في الدولي األمن وسياسة الجيوسياسية الشؤون  في خبير وهو ،"إسرائيلي أوفر" لنا يقدم 
 يتعلق فيما للسالم األمريكية للخطة تصورا ،"بوست جيروساليم" في مقال وعبر للدراسات،" هرتسيليا"

 ومتعدد شامل حل تحقيق إلى ترمي" إنها بالقول األبرز اعنوانه وضع والتي الفلسطينية، بالقضية
 اإلقليمي".  "الحل مرارا عليه أطلق ما وهو ،"الثنائي الحل من بدال اإلسرائيلي -العربي للنزاع األطراف
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 تسوية عن المسؤولية إسرائيل من بدال العرب ستحم ل" المبادرة هذه فإن اإلسرائيلي، الخبير وبحسب 
 استمرار عن الناجم الذنب من اإلسرائيلي الجانب ستعفي أنها كما وسط، حل بقبول اموااللتز  النزاع
 ."النزاع

 الشامل، بالتطبيع ووعدها العودة، حق عن الضمني تنازلها ورغم العربيةت المبادرة الخبير ووصف 
 .للكيان ،"الحيوية األمنية االحتياجات" تلبي ال وأنها ،"العرب إمالءات" بأنها

 الشرق  في االستقرار واستعادة للنزاع حد وضع" إلى قوله حسب فترمي اإلسرائيلية السالم ادرةمب أما
 !!"المهددة العربية األنظمة بقاء وضمان األوسط

 ومزدهر مستقر فلسطيني كيان تشكيل" في فتتلخص ،(عمليا اإلسرائيلية) األمريكية المبادرة بنود أما
 واعتراف ،"واألردن مصر مع كونفدرالي اتحاد" تشكيل طريق وعن ،"دولية التزامات" عبر" تأمينه يتم"

 األغلبية" وضمان ،"عاصمتها القدس ستكون  التي اإلسرائيلي الشعب دولة"و إسرائيل بدولة العرب
 اإلسرائيلية السيادة فرض مع الفلسطينيين، عن" الديموغرافي االنفصال" طريق عن" الثابتة اليهودية

 يقيمون  التي الدول في الفلسطينيين الالجئين وتجنيس الغربية، الضفة اضيأر  من كبير جزء على
 مع مستقبلي حل في الجوالن هضبة على اإلسرائيلية بالسيادة واالعتراف شامل، دولي بدعم فيها

 ."سوريا
 مرحلة بعد وليس بعيدة، سنوات منذ نسمعه ما يلخص فهو اإلسرائيلي، الخبير حديث في جديد ال 

 وتداعياته، إيران، أشعلته الذي الحريق على معطوفة تاريخية، فرصة الصهاينة فيها رأى إنو  ترامبت
 .شتى بمبررات الكيان، مطالب أمام تراجعه في مثيل له يسبق لم عربي وضع ووجود

 االنتقالي الحل" ذاته هو التسوية، بتفاصيل المتعلق الجوهر في لكنه ،"اإلقليمي الحل" يسمونه هنا 
 بتعبيرات بعيدة، سنوات منذ سواه  الطاولة على يوجد ال والذي شارون، الهالك لصاحبه ،"مدىال بعيد

 سيادة دون  ومن القدس دون  من األمني، الجدار حدود في فلسطيني كيان أو دويلة وخالصته شتى،
 حدودي، نزاع إلى النزاع تحويل مع ،(للسياق راهنا تضاف بمصر والقطاع باألردن، الضفة ربط)

 العرب قبول أي برمته، النزاع إنهاء في أمال، الصهاينة تمنح أخذت قد الراهنة، األجواء أن بدووي
 منح على يتجرأ أن يمكن ال أحد ألن الحال، بطبيعة مستحيل ذلك أن مع نهائي، كحل الوضع بهذا

 مع عربية،ال األنظمة من وال الفلسطينية، الساحة في ال ، الشرقية، القدس عن بالتنازل اعتراف صك
 مع بالتعاطي يتعلق عليه أطلق أن سبق كما المعضلة، لهذه" إبداعي حل" عن يتحدث قد البعض أن
 .المدينة في المقدس بالمربع يعرف ما
 التردد نحو تدفع قد طويلة، عقود منذ السوء في مثيال لها نعرف لم التي المنطقة أجواء أن والحق 

 القول في صعوبة نجد ال ذلك رغم لكننا القضية، تصفية إلى الرامية الجهود هذه بنتيجة الجزم في
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 هو للقضية السافرة التصفية من اللون  فهذا األولى، مراحله في مر   لو حتى الفشل، برسم مخطط إنه
 في أن سيما ال طويل، أمد إلى األمة على شروطها تفرض أن يمكن ال السوء بالغة ألجواء استغالل
 .جراح من أصابها ما رغم كبيرة حيوية ةاألم وفي حي، شعب فلسطين

 الشعب في والشرفاء المقاومة قوى  من أكبر وقفة يستدعي زال ال المخطط هذا إفشال أن على
 في ممثلة الراهنة، لمقدماتها بالتصدي بل فحسب، برفضها ليس والخارج، الداخل في الفلسطيني

 .باألقوال رفضتها لو حتى التصفية أمام الطريق وتمهد المحتل، مع تتعاون  سلطة

 2/7/2017الدستور، عم ان، 
 

 والسلبيات المكاسب.. ودحالن حماس صفقة .58
 بسيسو مؤمن 

 القيادي دحالن محمد والنائب حماس حرية بين إبرامها تم التي -األرجح على- الصفقة أو التفاهم
 تفاصيل كافة على نتهيم السواءت على والسلبية اإليجابية ومفاعيلها مؤخرا، فتح حرية من المفصول

 خالل وخطورة إثارة أكثر منحى إلى الداخلية الفلسطينية األحداث بمجرى  وتقذف الفلسطيني، المشهد
 .القادمة المرحلة

 
 مفاجئة صفقة
 وفي عام، بشكل الفلسطينية الساحة على صداها تريت مدوية مفاجأة دحالن/حماس صفقة شكلت

 شكلته لما وإنما مقدمات، دون  بغتة جاءت لكونها ليس خاص، بشكل والفصائلية الحزبية األوساط
 اإلرث ظل في دحالن، تجاه وسلويها وموقفها حماس عالقة طبيعة في ومفاجئ قسري  انتقال من

 .سابقا العالقة هذه طبيعة جل ل الذي الدامي
 يباتالتسر  أن غير الطرفين، بين المبرمة الصفقة مضامين حول كافية تفاصيل اليوم حتى تتوفر ال

 طريق خريطة أو متكاملة برزمة تكون  ما أشبه فبدت مالمحها، أهم حددت واإلعالمية السياسية
 والتحديات العاتية العواصف ظل في غزة، لقطاع الداخلية باألوضاع لإلبحار المعالم واضحة

 .اتجاه كل من تتناوشه التي المتعاظمة
 حسب واجتماعية واقتصادية سياسية أبعاد على تشتمل ودحالن حماس بين إنجازها تم التي الصفقة

 على المفروض الحصار آثار لتالفي سريعة خطة إطار تحت وتندرج القائمة، والتسريبات المؤشرات
 .الماضي العقد طيلة أبنائه كاهل أرهقت التي المستعصية أزماته وحل القطاع،
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 عن تفصيلي بشكل تحدث البعض فإن الكتمان قيد الصفقة بنود إبقاء على الطرفين حرص ورغم
 .دائم شبه بشكل رفح معبر وفتح الكهرباء، محطة بتشغيل الخاص الصناعي السوالر توريد

 ملف وتفعيل الفلسطينية،/المصرية الحدود من المصري  الجانب في حرة تجارية منطقة وتدشين
 دوالر، مليون  150 قدره بمبلغ بتمويله دحالن يتكفل وطني صندوق  إنشاء عبر المجتمعية المصالحة

 .التسريبات لبعض وفقا
 دحالن بدور فيتعلق فيهت الخوض عن الطرفين يحجم الذي التسريبات من األخطر الجانب أما

 .المقبلة المرحلة خالل حماس وبين بينه واألمني السياسي التعاون  وآليات السياسي
 دعوة تتم بحيث بالتوافق، ةغز  إلدارة لجنة أو كيان تشكيل عن -تأكيدها يتم لم- تسريبات تحدثت إذ

 الدبلوماسي والشأن الخارجية العالقات إدارة مهمة وإسناد فيها، للمشارية والشخصيات الفصائل كل
 المقاومة سالح ذير على اإلتيان دون  لحماس، األمني الدور إسناد يتم فيما لدحالن، المعابر وإدارة

 .فيه والخوض
 

 الطرفين مكاسب
 الصفقة هذه وأن حماس، مع المبرمة الصفقة وراء من األكبر الرابح يعتبر ندحال أن اثنان يختلف ال

 .الكلمة معاني بكل لدحالن إستراتيجي مكسب أو" معلم ضربة" بأنها توصف
 الحدث صناعة مشهد عن قسرية ب عد وحالة حقيقية عزلة دحالن عاش الماضيةت السنوات مدار على

 الغربية الضفة من للفرار واضطراره قضائيا ومالحقته فتح حرية من فصله إثر الفلسطيني، والقرار
 .الفلسطينية الحدود خارج من واإلعالمي السياسي العمل واجتراحه اإلمارات، دولة إلى

 عالقاته إلى استنادا واألخرى، الفينة بين الفلسطيني السياسي المشهد القتحام الدؤوبة محاوالته ورغم
 هامش على بقي دحالن فإن ومصرت والسعودية اإلمارات وخاصة العربية الدول بعض مع الوثيقة
 والميدانية، السياسية الوقائع تغيير أو القرار صنع مجريات في التأثير عن وعجز الفلسطيني، الحدث

 وإحكام الغربية، الضفة في السلطة مقاليد على فتح وحرية( مازن  أبو) عباس محمود سيطرة ظل في
 .بغزة لحكما زمام على قبضتها حماس

 أنصاره طالت تضييقية إجراءات من الضفة في السلطة به قامت ما دحالن لدى بل ة الطين وزاد
 يرى  الذي والتنظيمي السياسي والحراك الفعل بمزاولة لهم السماح وعدم له، التابعة والكوادر والقيادات

 مناطق في فتح لنفوذ رامباش وتهديدا السلطة، كيان واستقرار أمن على خطرا وفتح مازن  أبو فيه
 .الضفة
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 منفاه من وفتح حماس بين المتأزم الداخلي الفلسطيني المشهد تطورات دحالن راقب لذلك، تبعا
 قطاع بها يمر التي الراهنة العصيبة الظروف من المباشر للتدخل مثالية أكثر ظرفا يجد ولم البعيد،

 التي العقابية اإلجراءات ظل في زمات،األ جوانبه في واستحكمت المعاناة فيه طفحت الذي غزة،
 .القطاع وأهالي حماس بحق مازن  أبو مؤخرا اتخذها

 العمل قلب إلى لدحالن قوية بعودة الفلسطيني السياسي المشهد يتكلل حتى الوقت يطول ولن
 قوة فتح داخل تياره سيمنح غزة في دحالن تمريز أن القول عن وغني. غزة في المتريز السياسي

 مازن  أبو مواجهة في ومؤثرة هامة قوة إلى مجددا والتحول وجماهيريا، تنظيميا ذاته بناء عادةإل كبيرة
    .فتح لحرية األساسي والتنظيم

ل حماس أما  الذي الحصار، وشرنقة الخيارات ضيق من للخروج دحالن مع صفقتها على كثيرا فتعو 
 شرعية فقدانها ظل في الفائت، العقد لةطي بها الوفاء تستطع لم ثقيلة ومسؤوليات أحماال أورثها

 .المعروف والتريي القطري  التعاطي باستثناء والدولي، اإلقليمي والعمل التعاطي
 اإليراني الدعم بفعل األزمات حول وااللتفاف المناورة على الماضي في معينة قدرة حماس امتلكت

 التي القاسية اإلجراءات ظل في والمناورة القوة أوراق من مجردة تبدو اليوم أنها إال والتريي، والقطري 
 .مازن  أبو اتخذها
 واالتفاق الماضية، السنوات طيلة مصر مع والحدود األنفاق إغالق عن الناجمة المالية أزمتها ويذلك
 عالقة ضربت التي والمحنة النظري، الدعم باستثناء جانبا التريي الدور حي د الذي اإلسرائيلي/التريي

 .مؤخرا الخليجيين بجيرانها قطر
 تخفيفه أو عليها المضروب الحصار رفع يتولى حقيقي مخرج بدون  طويال الصمود تستطيع ال وألنها
 مالذها دحالن بوابة عبر معها للتفاعل المصري  االستعداد في حماس وجدت فقد تقديرت أقل على

 فيها ترى  التي وفتح" مازن  أبو" واشتراطات مطالب عن بعيدا المستعصية، أزماتها لتفكيك األمثل
 .غزة في ونفوذها حكمها مظاهر من للكثير سلبا

 تضمن إذ دحالن، مع صفقتها ضمن واردا ليس مازن  أبو واشتراطات مطالب من حماس تخشاه ما
 بسيطرتها المساس وعدم غزة، في واإلداري  الحكومي الجهاز على هيمنتها استمرار الصفقة لها

 والدبلوماسية الخارجية العالقات مسؤولية دحالن تولي يضيرها أن ن دو  عليها، والعسكرية األمنية
 .الزمن من عقد منذ عمليا تفتقدها التي
 دحالن، عودة بعد ما مرحلة يخص فيما العليا اليد تمنحها الصفقة أن ترى  حماس فإن ذلك، فوق 
 عنها يزيل ما ووه معها، التوافق لمبدأ إخضاعها عبر جديدة إدارية تشكيالت من بها يرتبط وما

 .نظرها وجهة من المقبلة بالمرحلة المرتبطة والهواجس القلق من الكثير
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 وفتح عباس موقف

 مختلف بها فوجئ كما حماس/دحالن بصفقة فوجئوا قد وفتح( مازن  أبو) عباس إن بالقول نبالغ ال
 لشروط حماس إلخضاع متدرجة خطة ضمن يسيرون  كانوا وفتح مازن  أبو إن إذ الفلسطينيين،

 ت ضي ق الدوائر ويرون  الوطني، التوافق لحكومة بغزة الحكم مقاليد تسليم على وحملها المصالحة،
 .والحسبان التوق ع في يكن لم ما جاء أن إلى النهاية، للحظة انتظارا حماس على فشيئا شيئا خناقها
 الذي البي ن الخلل ظل في طبيعيا يبدو حماس/دحالن صفقة على الحانق وفتح مازن  أبو موقف
 يستحث الذي دحالن اللدود خصمه لعودة الممهدة والطريق غزة، الستعادة الموضوعة خطته أصاب
 .الكثيرون  يتوقعه مما بأسرع غزة بوابة من الخطى

 دائرة عن غزة خروج من الناجمة التمثيلية شرعيته تآكل من يراه  ما مازن  أبو غضب يزيد وما
 والجغرافي السياسي تمثيله اكتمال بعدم له والدولية ألميرييةا واالتهامات المباشرة، سيطرته

 .إسرائيل مع التسوية مقتضيات إلنجاز الالزم للفلسطينيين
 الصناعي السوالر بدخول وسماحه حماس،/دحالن لصفقة الراعي الرسمي المصري  الموقف ولعل

 أنباء تشير الذي مازن  أبو غضب أثار ما أكثر هو غزة، في الرئيسية الكهرباء محطة تشغيل إلعادة
 القادمة، األيام خالل مضمونها من وتفريغها الصفقة إحباط تستهدف مرتدة هجمة لشن استعداده إلى

 أي منحها أو حماس مع تعاون  أي عن وثنيها المصرية، القيادة للقاء رفيع فتحاوي  وفد تشكيل عبر
 .عليها المضروب الحصار جدار الختراق فرصة
 فرض جاهدا وسيحاول غزة، ضد المتخذة إجراءاته تكثيف إلى سيعمد مازن  أبو إنف ذلك، بموازاة 

 للخروج غزة قطاع أهالي تأليب بهدف الحيوية، والخدمات الرئيسية القطاعات على التأثير من مزيد
 .حماس مع الميداني والصدام الشوارع إلى

 الضاغطة خطتهم على وفتح مازن  أبو إصرار ظل في األمور إليه ستؤول الذي ما واضحا وليس
 .مستقبال السيناريوهات مختلف على مفتوحة غزة داخل األوضاع كانت وإن غزة، وأهالي حماس على

 الصفقة سلبيات
 القضية جوهر تمس التي والمخاطر السلبيات من العديد على حماس/دحالن صفقة تشتمل

 طموحات عن فضال الفلسطيني، ياسيالس والنظام المصري، والموقف العربية، والعالقات الفلسطينية،
 .غزة في حماس وبين بينه الدامي واإلرث دحالن،

 فرص على تماما تقضي الصفقة هذه إن إذ الفلسطينية، القضية جوهر يمس والسلبيات المخاطر أول
 .مستقال كيانا غزة وتجعل الفلسطيني، الوطن شقي   بين والجغرافية السياسية الوحدة استعادة
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 المتفاقمة، أزماتها ومعالجة الخاصة بهمومها واالنشغال وطنيا، ذاتها على غزة انكفاء كذل شأن ومن
 والعدوان واالستيطان والالجئين كالقدس الجامعة، الوطنية والقضايا واألزمات الهموم عن بعيدا

 .المستمر اإلسرائيلي
 -آلياتها تطوير وربما- فقةالص إنفاذ إن إذ العربي، اإلقليمي الجوار يمس والسلبيات المخاطر ثاني

 الفلسطينيون  فيه يبدو وقت في بآخر، أو بشكل المصرية بالدولة وفتح مازن  أبو بعالقة إضرارا يحمل
 أو المخل   التحي ز عن بعيدا لقضيتهم، الداعم المصري  الموقف وتحشيد ترميم إعادة إلى أحوج

 .المذموم االصطفاف
 دور أي تجاه حساسية تبدي قد العربية الدول بعض إن بل فحسب، مصر على األمر يقتصر وال

 في -شرخ ربما أو- تشويش إحداث في يساهم مما الفلسطيني، المشهد في لدحالن فاعل سياسي
 .الوطنية وقضيتهم الفلسطينيين تجاه العربية المواقف بعض جدار
 ضامن يوجد فال ي،المصر  المزاج أو للقرار الصفقة مصير بارتهان يتعلق والسلبيات المخاطر ثالث

 المزاج أو الموقف تغير أن يعني مما لها، المصري  الدعم استمرار سوى  الصفقة إنفاذ الستمرار
  .كان خبر في الصفقة أمر يجعل أن شأنه من حماس تجاه المصري 

 وأدواره الرجل دهاء إن إذ الشخصية، وصفاته دحالن بطموحات يتعلق والسلبيات المخاطر رابع
 يضفي الواسعة، والدولية اإلقليمية والعالقات المال سطوة وامتالكه وراهنا، سابقا روفةالمع األمنية
 .أحد مع طويال عالقته استقرار إمكانية على الشكوك من الكثير
 السياسيين، خصومه مع حساباته لتصفية مدخال حماس مع صفقته يعتبر دحالن أن يرى  من فهناك
 .والحكم الرئاسة سدة اعتالء في سعةالوا طموحاته بحر إلى للعبور وجسرا
 مصلحة ويلبي بحت ظرفي شأن هو حاليا ودحالن حماس بين األدوار تقاسم أن يعتقد من وهناك

 أجندته إنفاذ ويتولى حماس، أقدام تحت من البساط سحب إلى سيعمد الرجل وأن دحالن، لدى آنية
 .مستقبال المناسبة اللحظة في المعروفة واألمنية السياسية

 العداوة حجم أحد على يخفى فال غزة، قطاع في الداخلي الوضع يطال والسلبيات المخاطر آخر
 االنقسام قبل ما مرحلة في وجماعته ودحالن حماس بين المتبادلة العالقة مي زت التي والبغضاء

 تاالنفال أشكال ويل والمقدرات الممتلكات وتخريب الدماء وسفك بالقتل مجللة مرحلة وهي ،2007
 .األمني

 أحداث إبان بحقهم القتل أعمال بممارسة حماس وجماعته دحالن فيه اتهم الذي الوقت وفي
 شرعيتها ضد عسكري  انقالب تنفيذ في بالشروع وجماعته دحالن تتهم حماس فإن االنقسام،
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 عن إلقصائها تمهيدا حماس، كوادر وتصفية لقتل خاصة ومجموعات فرق  وتشكيل الدستورية،
 .الفلسطيني لسياسيا المشهد

 االعتقاد أو وضحاها، عشية بين الماضي صفحة طي   إمكانية تصو ر بمكان السذاجة من يكون  وقد
 .ونهائي كامل بشكل الدم ملف وإغالق الجروح مداواة  على قادرة المجتمعية المصالحة بأن

 بأس ال عدد وجود في ةالمشكل تكمن وإنما للطرفين، األساسية والكوادر القيادات في المشكلة تبدو ال
 التي الصفقة استيعاب أو استسهال وارد في تبدو ال والتي الطرفين، لدى المشحونة العناصر من به

 .كالصاعقة رؤوسهم على هبطت
 تتوجب عدوا دحالن في يرى  من وهناك بالقصاص، وينادي العفو يأبى من الدم أولياء من فهناك

 المرحلة خالل السيئة االحتماالت على ومفتوحا اطربالمخ محفوفا األمر يجعل مما مواجهته،
 .القادمة

 وفتح، حماس بين المصالحة تحقيق وأولوية بضرورة يقضي السياسية الموازنات فقه إن ت..الختام في
 الشأن إلدارة جامعة وطنية رؤية وفق الفلسطيني المشهد من وتياره دحالن استثناء ذلك يعني أن دون 

 .الحتاللا مع والصراع الداخلي
 وفتح، مازن  أبو مع المصالحة إنجاز على ترت بها حماس تخشى التي السلبيات فإن األمر، يكن وأيا

 فيه يعيش وقت في دحالن، مع صفقة أي إبرام على المترتبة والسلبيات المخاطر من بكثير أقل تبدو
 .اإلطالق على مراحلهم أسوأ الوطنية وقضيتهم الفلسطينيون 

 1/7/2017وحة، الجزيرة.نت، الد
 

 محمود عباس تستقبلمصر لن  .59
 فايز أبو شمالة د.

كشف السفير الفلسطيني في األردن خيري عطا هللا عن أمر خطيرت يخص القضية الفلسطينية، 
حين استثنى مصر من الدول التي سيزورها السيد عباس في جولته القادمة، ويانت األخبار قد 

 ور مصر، ويلتقي مع رئيسها عبد الفتاح السيسي.ذيرت في وقت الحق أن السيد عباس سيز 
وحتى نسمي األشياء بمسمياتها، فإن هدف محمود عباس من زيارته إلى مصر ـ فيما لو تحققت ـ 
هو التشويش على التفاهمات التي تمت بين مصر وحرية حماس من جهة، وبين حرية حماس 

ر في بال محمود عباس في يوم من ومحمد دحالن من جهة أخرى، هذا التقارب الذي لم يكن يخط
األيام، والذي يعتبر مصدر قلق خطير على مستقبل محمود عباس السياسي، والسيما أن الرجل راهن 

 على أزلية التناقضات الداخلية بين القوى السياسية الفلسطينية.
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ة إن عدم استقبال مصر لمحمود عباس، في الوقت الذي تستقبل فيه مصر وفدا قياديا من حري
حماس، وتستعد الستقبال لجنة فنية من قطاع غزة، ستوقع االتفاقيات مع الشريات المصرية على 
تزويد غزة بما يحتاجه من معدات وأدوات تسهل لحرية حماس ضبط الحدود مع مصر، مع تواصل 
تدفق الوقود الصناعي إلى محطة التوليد، بل وتدفق الوقود إلى المحطات الخاصة، يل ذلك يشير 

ى بداية مرحلة سياسية جديدة، تقوم على إعادة ترتيب األوراق الفلسطينية، وإعادة صياغة الوضع إل
الداخلي بما يضمن تشكيل قيادة جديدة، من أهم مكوناتها ذلك التقارب الحاصل بين حرية حماس 

، ومحمد دحالن، قيادة تكون أقرب إلى طموحات الشعب الفلسطيني، ومعبرة عن تطلعاته السياسية
وتهتم بمصالحه بعيدا  عن القيادة الراهنة التي تعمدت تمزيق الوطن بين غزة والضفة الغربية، وبين 
فتح وحماس، وبين فتح دحالن وفتح عباس، وبين موظف له راتب يامل، وآخر يخصم من راتبه، 
وبين مريض يسمح له بالسفر للعالج، وآخر يموت بال رعاية صحية، وبين مواطن تفيض عن 

 ته الكهرباء وآخر يبيت على العتمة.حاج
وهنات قد يخطر في بال البعض أن العالقة مع النائب محمد دحالن تحمل الكثير من المحاذير، ولها 
مخاطر سترتد على مستقبل المقاومة الفلسطينية، وستؤثر على االستقرار األمني التي يتفاخر به 

لو عاد الزمن إلى الوراء أكثر من عشر سنوات،  سكان قطاع غزة، وقد يكون لهذا الرأي وجاهة، فيما
 ولم نتعظ من تجارب نزيف الدم الداخلي.

، ليختلف 2017واقع الحال السياسي الفلسطيني في سنة  أنلقد أدرك الشعب الفلسطينية بالتجربة 
، وإن مواقع التنظيمات الفلسطينية قد تغيرت، وإن األحوال السياسية 2007كثيرا  عنه في سنة 

فلسطينية قد تطورت بالشكل الذي يسمح بالتفاهم والتنسيق والتالقي الداخلي بعيدا  عن تكرار ال
 التجربة التي ما زالت مرارتها عالقة في أفواه يثيرة.

وقد يخطر في بال البعض أن السياسة المصرية الجديدة تجاه قطاع غزة ال تخلو من مخاطر، بما 
لغربية، وإقامة ييان فلسطيني مستقل في غزة بعيدا  عن في ذلك خطر فصل قطاع غزة عن الضفة ا

الضفة الغربية التي لن يهددها الحكم الذاتي، وفي تقديري أن هذا الخطر يقف من خلفه محمود 
عباس الذي مارس الفصل العملي بين سكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية، وباعد بين اإلقليمين 

قبل يل ذلك اقتصاديا ، إن سياسة محمود عباس اإلقصائية، وتفرده  سياسيا  ونفسيا  واجتماعيا ، وباعد
بالقرار السياسي لهي المحرك لذي يدفع سكان قطاع غزة إلى هذه الزاوية المظلمة من المساعي لفك 

 الحصار.
ومع ذلك، فإن فك حصار غزة ال يعني حصار الضفة الغربية، وإن وصول الوقود المصري إلى غزة 

الضفة الغربية من الوقود، وإن إضاءة شوارع غزة ال تعني العتمة لشوارع الضفة ال يعني حرمان 



 
 
 
 

 

 46 ص             4332 العدد:             7/2/2017 األحد التاريخ: 

                                    

الغربية، التي ستظل أرضها مادة الصراع الوجودي بين الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وبين محتل 
يسعى الستغالل الفرص بما يخدم مخططاته، وهذا هو واجب األمة يلها، بما في ذلك أهل الضفة 

ين يرفضون سياسة حصار غزة، ويعرفون طريقهم النتزاع القرار السياسي الفلسطيني، الغربية الذ
 وتصويب المسار، يمقدمة النتزاع الحقوق التاريخية في أرض فلسطين.

 1/7/2017الين،  أون  فلسطين
 

 !هذا؟ حليف أي   .61
 البراري  حسن. د

نع دوائر من والمقر ب مؤخرا   نجمه سطع الذي عشقي أنور المتقاعد السعودي اللواء تصريحات  ص 
 لمواجهة ممكنا   حليفا   بإسرائيل يرى  بات السعودية في جادا   تفكيرا   هناك بأن تشي الرياض في القرار

 ومن السعودية بين المشترك التهديد مصدر هي ايران أن اعتبار على المنطقة في اإليراني التهديد
 .وإسرائيل فلكها في دار

 المشارب ومتعددة حاكمة نخب أمام متاح وحيد كخيار األحدث صدارة لىإ فجأة إسرائيل تقفز هكذا
 أنور فالسيد". بالنار الرمضاء من كالمستجير" المأثور العربي القول عليها ينطبق عربية دول في

 في تعتدِ  لم إسرائيل بأن تفيد مشروخة أسطوانة تكرار عن ينفك ال عالنية   إسرائيل زار الذي عشقي
 الفكر بأبجديات جهال يعكس" االستراتيجي" الرجل هذا ويالم! السعودية على االيام من يوم

 اإلقليمي لالستقرار تهديدا تشكل ال إسرائيل كانت فإذا ألوان، بعمى مصاب أنه يبدو إذ االستراتيجي
 دعم الحالة هذه في عشقي أنور السيد يفسر فكيف الفلسطينية للحقوق  وتنكرها وتوسعها باحتاللها

 عميق سبات من فجأة السعودية استفاقت هل! السابقة؟ الفترة في العربي الحربي للمجهود ديةالسعو 
 أقلل ال هنا طبعا! أبيب؟ تل عبر تمر واشنطن إلى الطريق أن أو إسرائيلي هو الحل أن واستنبطت

 رئيسا   مصدرا   يشكالن واإلسرائيلي اإليراني الكماشة فكي   أن مرة غير ويتبت اإليراني، الخطر من
 .برمتها المنطقة في للتهديد

 فالمبادرة العربية، السالم مبادرة احترمت إسرائيل أن لو للكثيرين بالنسبة مختلفا   سيكون  األمر كان
 عبدالعزيز بن عبدهللا األمير آنذاك السعودية العهد ولي اقترحها إذ بامتياز سعودية هي الحال بطبيعة

 المبادرة جاءت وبالفعل سبتمبر، من عشر الحادي أحداث بعد بالده على الضغط من يخفف حتى
 فريدمان توماس تايمز نيويورك صحيفة من اليهودي األمريكي الكاتب قدمه قد كان اقتراح على بناء  
 لهذه العرب لتبني المباشر اإلسرائيلي الرد أن غير. 2002 عام في السعودي العهد بولي لقائه أثناء

 قمة أعلنت أن فما صاعقا ، كان( العودة حق عن العرب تخلى بموجبها يوالت) التاريخية المبادرة
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 عملية في الفلسطينية المدن شارون  قوات اجتاحت حتى العربية السالم مبادرة تبنى عن بيروت
 حتى المقاطعة في محاصرا   بقي الذي عرفات ياسر الرئيس على الحصار واطبقت الواقي السور
 .الحياة فارق 
 األعداء حصار وهو غزة على حصارا   إسرائيل فرضت إذ كافيا   يكن لم سرائيلياإل الصلف ويأن

 والجوي  البحري  الحصار ازاء ساكنا   السعودية تحرك لم. الفلسطينيين أنهك والذي أيضا واألخوة
 يتمحور الرئيسة العربية الدول موقف وظل عربيا   مطلوبة كانت حماس فهزيمة غزة، على والبري 

 زال ما الذي األمر عموما   المسلمين اإلخوان لحرية انتصارا   يعني لحماس انتصار يأ أن فكرة حول
 وهي االعتدال دول محور في الحاكمة النخب تفكر كيف جيدا إسرائيل تفهم. مضاجعهم يقض

 ومن أوال إسرائيل مع التطبيع أي: األمور منطق لتغيير لدفعهم إلسرائيل وحاجتهم ضعفهم تستثمر
 !حديث حادث لكل ذلك بعد
 أن غير العربية، السالم بمبادرة لقبلت النوع هذا من لتحالف وزنا   تقيم بالفعل إسرائيل كانت لو

 مشروع لديها اليمين إلى السياسة وثقل مريز فيها انتقل التي فإسرائيل ذلك، من تعقيدا أكثر الوضع
 على االستيالء على ائمالق الصهيوني المشروع حلقات آخر استكمال بصدد زالت ما فهي مختلف،

 للحفاظ آخر، بمعنى. ذاته الوقت في الدولة يهودية على والحفاظ الفلسطينية األرض من قدر أكبر
 السكان من للتخلص إسرائيلية ضرورة هناك ممكنة جغرافية رقعة اكبر في الدولة يهودية على

 ستحارب هل: وهو األهم السؤال ويبقى". البعير على تدل البعرة" العرب قالت فكما! األصليين
 !ذلك في أشك السعودية؟ عن نيابة إيران إسرائيل

 2/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 !اإلسرائيلية واالستهدافات.. سورية على الحرب .61
 حبيب هاني

 أشكالها اختالف على المعارضة قوى  وسائر «داعش» وسيطرة لنفوذ والواسع الواضح التراجع مع
 الدولة مستقبل حول مضى وقت أي من جدية أكثر الحديث يزداد ية،السور  الساحة على وتالوينها

 الساحة تبقى أن على المتطلعين من جملة ظل في البالد بوحدة االحتفاظ على قدرتها ومدى السورية
 السطح على وتبرز االحتماالت، كافة على المفتوحة والحسابات والحروب للصراعات مجاال   السورية

 تجاهل يتم بينما والتريية، والروسية واألميريية والكردية اإليرانية االستقطاب حاالت السياق، هذا في
 الوطن على الواسعة العالمية الحرب هذه في األدوار أهم أحد يزال وال كان الذي اإلسرائيلي الدور

 .السوري 
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 رهاباال قوى  لجرحى الطبية الرعاية خالل من بداية سورية على الحرب في اإلسرائيلي الدور برز
 والمعلومات بالسالح دعم عن بتحفظ ولكن وضوحا   أكثر إشارات إلى تطو رت ثم سورية، في

 العدو هي ليست إسرائيل أن من األخيرة لهذه تصريحات مع تواترت القوى، هذه لبعض االستخبارية
 ئيل،إسرا وليس العدو هي إيران بأن أفتى منها بعضا   أن حين في معها، للتعاون  األوان آن وأنه

 السورية الدولة بين الحدود على تواجدت التي تلك خاصة القوى، هذه بعض تعاملت وباختصار
 قوات فيه تمرر كانت الذي الوقت في سورية، «لحد جيش» باعتبارها اإلسرائيلي االحتالل ودولة

 نولك لحدودها، المتاخمة السورية األراضي على قدم موطئ إقامة على عازمة أنها من االحتالل
 شريط لقواتها، البشري  التواجد خالل من بل ودعمه، السوري  «لحد جيش» على فقط باالعتماد ليس

 بين سورية، تصبح لكي عنه، أنقرة تزال وال تتحدث كانت الذي بذاك أسوة قادتها، ادعاء حسب عازل
 .الجنوب في وإسرائيلي الشمال في تريي أساسيين، عازلين كم اشة

 اإلسرائيلي، االحتالل قوات قبل من مؤخرا   المباشر العسكري  التدخل ةطبيع فهم يمكن هنا من
 الدولة لقوات مباشر استهداف ثم مرة، من أكثر السورية للدولة الحليفة والقوات المواقع بعض بضرب
 ذلك المحتل، الجوالن على قذيفة أو صاروخ إطالق بذريعة مرة من وأكثر موقع من أكثر في السورية
 ضم بقرار لالعتراف وروسيا المتحدة الواليات من لكل إسرائيل قبل من معلن طلب مع بالتوازي 
 واألردن، سورية من كل مع الحدود طول على عازلة مناطق وإقامة العبرية للدولة المحتل الجوالن
 على تدل األرض على العمليات وسير المطروحة التسويات بأن المطالب هذه لتبرير تدعي إسرائيل

 لن إسرائيل وأن الحدود، هذه من قربا   أكثر بات هللا حزب وأن ويتعزز سيبقى اإليراني ذالنفو  أن
 المسلح تواجده إلى بالنظر العبرية الدولة بتهديد هللا حزب قام عندما اللبنانية التجربة بتكرار تسمح
 وحدها ائيلإسر  يهدد ال هللا حزب بأن تدعي إسرائيل فإن ذلك، من أكثر معها، الحدود على والقوي 
 «اإلسرائيلي األمني الحزام» فإن هنا من لألردن، تهديدا   سيشكل إنه بل حدودها، من يقترب عندما
 جهة من «اإلسرائيلي القومي» األمن عن وللدفاع)!(  جهة من لحمايته هو األردن، مع الحدود على

 رئيس فإن الطلبات، وهذه نالشأ بهذا روسيا مع المباحثات اإلسرائيلي الحرب وزير قاد وبينما أخرى،
 وضرورة الجوالن بضم االعتراف بشأن مباشرة ترامب األميريي الرئيس مع تحدث نتنياهو الحكومة

 إقدام في ولعل   السورية، الدولة مع المتحالفة للقوى  موجعة ضربات وتأييد العازل الحزام إقامة
 على للدولة تشجيعا   يعتبر ما رية،السو  للقوات وآخر، وقت بين متفرق  ضرب على المتحدة الواليات

 الحليفة القوى  استهداف من االحتالل قوات انتقال يفسر ما وهذا مشابهة، عدوانية بأعمال القيام
 !وواشنطن أبيب تل بين واضح تناغم في األخيرة، اآلونة في مباشرة السورية القوات لضرب لسورية،
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 ادلشتاين يولي اإلسرائيلي الكنيست رئيس جراهاأ التي الحوارات السياق، هذا في الالفت من ويان
 في وروسيا أميريا بين القائم التوتر مخاطر عن وحديثه موسكو في الروس المسؤولين مع أيام قبل

 قد ذلك أن إلى مشيرا   الحدود، على هللا حزب وقوات اإليراني الثوري  الحرس وتمدد سورية جنوب
 الشأن، بهذا تتسامح لن بدورها والتي إسرائيل على خطرا   تشكل «بالكوع ضربة» أسماه ما إلى يؤدي
 توجهها التي الضربات من قلقة موسكو أن إلى الدلشتاين الروسي الخارجية وزير أشار وبينما

 .(!)األمنية إسرائيل احتياجات يتفهم أنه الى يشير أن ينس لم أنه إال   السورية، للقوات إسرائيل
 يسمى ما أن على سورية، على الحرب قوى  بين التناحر خالل نم النقاب، كشف فقط، يومين قبل

 والحدود إسرائيل، مع السورية الحدود من بالمائة 65 على يسيطر بات «الوليد بن خالد بجيش»
 «داعش» وبينما مؤخرا ، أعلن الفصيل هذا درعا، ريف في بلدة 17 من وأكثر األردن مع السورية
 «الغد» صحيفة عنه ونقلته «الحر الجيش» في قيادات وحسب ولقادتها، لها والئه عن/ تتداعى

 لتدخل ذريعة يشكل أن يحاول وهو للموساد، أداة  إال   هو ما الوليد بن خالد جيش فإن األردنية،
 الدولة حدود على األمني العازل وبناء اليرموك حوض منطقة على السيطرة خالله من يتم إسرائيلي

 حسب الوليد، بن خالد جيش يطلقها التي العشوائية القذائف ردن،واأل سورية من كل مع العبرية
 قبل من وحلفائها السورية القوات الستهداف الهادف األمني التبرير إال   هي ما المذيور المصدر
 !!إسرائيل

 2/7/2017األيام، رام هللا، 
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