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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 عن التفاهمات مع دحالنالحركة كي تتراجع مفاوضات غير مباشرة بين عباس وحماس ل"الحياة":  .1
غير مباشرة تجـر   "مفاوضات"، أن "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ : فتحي صّباح -غزة 

مــن ج ــة ثانيــة لاــي تتراجــ  حــن  "حمــام"مــن ج ــة وحركــة  "فــتح"بــين الــرميم محمــود حبــام وحركــة 
 مب محمد دحالن.النا "فتح"م  القيادي المفصول من حركة  "التفاهمات"

حبـــر ثـــال، ج ـــات، سحـــداها دوليـــة  "حمـــام"أرســـال اقتراحـــات لــــ  "فـــتح"وقالـــت المصـــادر سن حبـــام و 
 سضــافةسلغـا  التفاهمــات مـ  دحــالن وقطـ  العالقــة معـ ،  "حمــام"واثنتـان محليتــان، يطلبـان في ــا مـن 

 "حمـام"ضـمن أن تحـ  ، وتت"اإلجرا ات غيـر المسـبوقة"الشروط الثالثة المعروفة لوقف ما سماه  سلى
)حكومة األمر الواق ( التـي أحـادت تشـكيل ا ومنحت ـا الثقـة مـن المجلـم التشـريعي فـي  اإلداريةاللجنة 

قطاع غزة قب  ش ور قليلة، والموافقة حلى تشكي  حكومة وحدة وطنية، وحلـى تنيـيا انتبابـات حامـة 
 في فلسطين.

قبـ  أيـاا، وأبلغوهـا أن حبـام  "حمـام" سلـىلرسـالة نقلـوا ا "الوسـطا  الثالثـة"أن  سلىوأشارت المصادر 
 لبح، أي قضية م  الحركة بعد تنفيذ هذه الشروط وليم قبل ا. "جاهز"

اإلجــرا ات غيــر "رفضــت الشــروط جميعــات، واشــترطت تراجــ  حبــام حــن كــ   "حمــام"وأوضــحت أن 
ب حلـى الوقـود الـالزا التي اتبذها بالل الشـ ور الثالثـة األبيـرة، ومـن بين ـا فـرا الضـرام "المسبوقة
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لغـا  طلبـ  مـن  ميغـاواط مـن  48تقلـي  نحـو  سسـرامي لتشغي  محطة الا ربـا  الوحيـدة فـي القطـاع، واء
لغـا الا ربا  التـي تـزود ب ـا القطـاع،  قـرار وقـف التحـويالت الطبيـة وتغطيـة حـال  مرضـى القطـاع  واء

لغـا ماليـات،  كـذل  التراجـ  حـن وقـف رواتــب قـرار الحسـا بنســب كبيـرة مـن رواتـب مـويفي الســلطة، و  واء
لفات من مويفي ا الذين حينت ا غداة أ 40أسر الش دا  واألسر . كما اشترطت الحركة دف  رواتب نحو 

 .2007االنقساا في حزيران )يونيو( حاا 
ضـــمانات مســـبقة مـــن أطـــران حـــدة، فلســـطينية وحربيـــة  سلـــىوقالـــت المصـــادر سن الحركـــة فـــي حاجـــة 

أن الحركة رفضت قط  العالقة م  دحـالن الـذي  وأضافت. اإلداريةاللجنة  ودولية، للموافقة حلى ح 
، أو التراج  حـن أي تفاهمـات معـ ، بـ  تعتبـر أن هـذا "فتح"في  "اإلصالحيزحيا التيار "يعتبر نفس  

المصـــالحة مـــ  دحـــالن تصـــب فـــي ن ايـــة المطـــان فـــي المصـــالحة "، فضـــالت حـــن أن "شـــًنات يبصـــ ا"
 ."الفلسطينية حمومات 

بططـــات وقـــرارات، مـــن بين ـــا منـــ  ســـفر حضـــو اللجنـــة المركزيـــة  "حمـــام"حتبـــرت المصـــادر أن لـــد  وا 
راا  سلى، مسؤول ا في القطاع أحمد حلم الذي منعت  أج زت ا األمنية من مغادرة القطاع "فتح"لحركة 

 آبـــرين فـــي مقابـــ  مـــنح "فتحـــاويين"هللا قبـــ  أيـــاا. وتوقعـــت أن تتبـــذ قـــرارات مشـــاب ة فـــي حـــ  قـــادة 
 تس يالت كبيرة لتيار دحالن للعم  في القطاع والتحر  بحرية.

أن الحركـة ردت بوضـوح وصـرامة حلـى شـروط حبـام أمـم حنـدما توجـ  وفـد كبيـر مـن  سلـىوأشارت 
 أيضـــاالقـــاهرة برماســـة حضـــو المكتـــب السياســـي روحـــي مشـــت ى. ويضـــا الوفـــد  سلـــى اإلداريـــةلجنت ـــا 

والصـحة والدابليـة والطاقـة. وسـيبح،  واإلسـكاناد والمال مسؤولي )وزرا ( قطاحات )وزارات( االقتص
هـــؤال  المســـؤولون، وهـــا قيـــاديون فـــي الحركـــة، مـــ  مســـؤولين مصـــريين تطبيـــ  التفاهمـــات األبيـــرة، 
والتعــاون فــي هــذه المجــاالت، وكســر الحصــار المشــدد المفــروا حلــى القطــاع منــذ أاثــر مــن حشــر 

 سنوات.
شـارة اإلداريـةي القاهرة يعني احترافـات مصـريات صـريحات باللجنـة واحتبرت المصادر أن استقبال الوفد ف ، واء

 حبام برفا حل ا، ب  التعاون مع ا حلى أرا الواق . سلىضمنية واضحة 
 سلــىفــي القطــاع يحيــى الســنوار  "حمــام"لزيــارة القطــاع التــي وج  ــا رمــيم  "الــدحوة" سلــىولفتــت أيضــات 

حالن، وســليمان أو مطلــ  أحــد كبــار مســاحدي دحــالن، القيــادي ســمير المشــ راوي، الــذراع األيمــن لــد
والذي بلف العميد رشيد أبو شـبا  فـي قيـادة ج ـاز األمـن الوقـامي. وكشـفت المصـادر أن المشـ راوي 

المقبــ ، مرجحــة أن ال يعـــود دحــالن فــي الوقــت الـــراهن، وأن  األســبوعوأبــو مطلــ  سيصــالن القطـــاع 
 حودت  قد تتًبر أسابي  أو ش ور قليلة.
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لت سن أنصار دحالن سيحتفون بالرجلين، وسينيمون احتفاالت ل ما في مناط  حدة في القطاع، وقا
 هنية. سسماحي ، وفي مقدم ا رميم المكتب السياسي "حمام"كما سيلتقيان قيادة 

حلـى مصـر ودحـالن شـج  هنيـة نفسـ  حلـى أن يقـوا بجولـة بارجيـة بعـد حيـد  "االنفتـاح"وأضافت أن 
 .سسالمية  مصر ودوالت حربية وربما األضحى المبار  تشم

وســتاون هــذه الجولــة األولــى مــن نوح ــا ل نيــة بعــد انتبابــ  رميســات للمكتــب السياســي قبــ  نحــو شــ ر 
 .واإلقليميةتعزيز حالقات الحركة العربية  سلىونصف الش ر، وسيسعى بالل ا 

المصـالحة "مـن ورا   تحقيق مـا سلـى "حمـام"أن هذا ال ـدن أحـد هـدفين تسـعى  سلىوأشارت المصادر 
الغــــرب بتوج ات ــــا  إلقنــــاع "جســــرات "يشــــك  ل ــــا  أنمــــ  دحــــالن الــــذي تبغــــي  "وطــــي صــــفحة الماضــــي

 السياسية، بصوصات بعدما أصدرت وثيقت ا السياسية الجديدة مطل  أيار )مايو( الماضي.
  الــذي أي تحــالف سياســي مـ  الرجــ سلـىووفـ  المصــادر، فـلن الحركــة ال تتطلــ  فـي المرحلــة الحاليــة 

تربطــ  حالقــات قويــة ب يمــات ومؤسســات حاامــة فــي دول حربيــة حــدة ودول أوروبيــة وأجنبيــة، حــالوة 
سرامي حلى الواليات المتحدة   .واء

 3/7/2017الحياة، لندن، 
 

 رفض "المبادرة اإلسرائيلية" لكونفدرالية بين األردن والضفة ودولة في غزةيعلن  يوسفواصل أبو  .2
أاد الفلسطينيون "رفض ا للمبادرة اإلسراميلية للسالا" التي تدحو سلى اتحاد : يننادية سعد الد - انحمّ 

قامة دولة في قطاع غزة، تزامنات م  توطين الالجمين حيثما  كونفدرالي بين األردن والضفة الغربية، واء
 اإلسراميلي. - يتواجدون، ألج  سن ا  الصراع العربي

، سلى الواليات المتحدة، التي تعكف حلى دراست ا مؤبرات وتقدمت سلطات االحتالل بتل  المبادرة، 
 .  حاليات 

يوسف، سن "هنا  محاوالت سسراميلية  أبووقال حضو اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير، واص  
وأضان  وتصفية القضية الفلسطينية". االنقسااوأمريكية حثيثة لطرح مشروع قياا دولة غزة، لتعمي  

سن "الدول العربية داحمة للموقف الفلسطيني الذي يرفا تل  المشاري  أبو يوسف، لـ"الغد"، 
المجزو ة". وأاد بًن  "ال يمكن القبول بالمسام بالثوابت الفلسطينية ومرتازات منيمة التحرير 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  المستندة سلى حقوق الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير واء

 ".194وحاصمت ا القدم وحودة الالجمين سلى ديارها وف  القرار الدولي  1967عاا وف  حدود ال
واحتبر أن مشروع "دولة غزة" يتماهى م  طروحات االحتالل حول "السالا االقتصادي" وتقديا 
التس يالت لتحسين اليرون المعيشية في األراضي المحتلة، وغيرها من "المشاري  التصفوية 



 
 
 
 

 

 7 ص             4333 العدد:             7/3/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأوضح بًن "فتح أي أف  سياسي يتطلب  ".فض ا الجانب الفلسطيني مطلقات والمجزو ة التي ير 
االستناد سلى مرجعية واضحة للعملية السلمية، وفي مقدمت ا قرارات الشرحية الدولية والقرارات التي 

سلى ضرورة  النير ولفت تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير وح  العودة".
قامة الدولة الفلسطينية المنشودة، وكف سلطات  "وض  سقف زمني محدد إلن ا  االحتالل، واء

 االحتالل حن جرامم ا االستيطانية والعدوانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".
 3/7/2017 ،الغد، عم ان

 
 التونسي والفلسطيني إلحياء مبادرة السالم العربية الرئيسينمباحثات بين  .3

حلى تونم، في  الرميم الفلسطيني محمود حبام األسبوع الجاري ضيفات ينزل : آدا يوسف -تونم 
سطار جولت  السياسية والدبلوماسية ليبح، م  نييره رميم الجم ورية الباجي قامد السبسي استراتيجية 

اإلسراميلية وف  مبادرة السالا العربية ومبدأ ح   –ت يمة أجوا  استمنان المفاوضات الفلسطينية 
أاد مصدر من رماسة الجم ورية التونسية لـ"العربي الجديد" أن حبام يعول حلى مساندة و  الدولتين.

تونم لحشد التًييد الدولي للموقف الفلسطيني، ال ادن سلى وقف الممارسات العدوانية اإلسراميلية في 
داما  األراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا سلى أن مواقف تونم تقوا حلى دحا مبدمي ثابت وانتصار

ويتمث  الموضوع الرميسي للمشاورات التي ستجم   لمنط  الح  والشرحية للقضية الفلسطينية العادلة.
السبسي وحبام حول ت يمة اليرون المناسبة إلحادة الحياة سلى المفاوضات الفلسطينية اإلسراميلية، 

وتيرة األنشطة حلى أسام مبادرة السالا العربية ومبدأ ح  الدولتين، وبالبصو  م  تسارع 
 االستيطانية بوصف ا األاثر بطورة حلى مستقب  حملية السالا، وحلى األمن واالستقرار في المنطقة.

 2/7/2017 ،العربي الجديد، لندن
 

 ا زالت تحتجز مئات التحويالت الطبيةمرام هللا في حكومة الأشرف القدرة:  .4
ا زالت تحتجز ممات التحويالت مهللا راا في حكومة الغزة أن قطاع أحلنت وزارة الصحة ب :غزة

زالت راا  وقال الناط  باسا وزارة الصحة الفلسطينية أشرن القدرة "ال الطبية الباصة بمرضى غزة.
هللا تحتجز ممات التحويالت لد  دامرة العال  بالبار  التي تحولت سلى مقبرة أرقاا جديدة لمرضى 

أياا من ندا   3اثر قلقات حلى حياة المرضى بعد أبتنا  وأضان في تدوينة ل  حبر الفيسبو  سننا غزة".
استش اد المريا  من رغابالاالستغاثة الذي أطلق  مرضى السرطان الجمعة الماضية دون مجيب، 

 بساا العطار".
 2/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بحر يدين اعتقال النائب جرار .5
يم المجلم التشريعي، احتقال االحتالل، األحد، النامب استنكر أحمد بحر النامب األول لرم :غزة

بالدة جرار من بيت ا براا هللا بالضفة المحتلة، بعد مداهمت  وتروي  أهل  والعب، بمحتويات  ومصادرة 
أّن سياسة احتقال  ،في تصريح صحفي ،وشدد بحر بعا المقتنيات واألج زة اإللاترونية الباصة.

ون، لن تفلح، ولن تؤتي ثمارها، وسيستمر التشريعي في أدا  م ام  حلى النواب، والز  ب ا في السج
زو   ،وأجر  بحر مكالمة هاتفية م  غسان جرار الرغا من ك  المؤامرات التي تحا  ضد نواب .

 أثنا  المكالمة بالمواقف الوطنية للنامب وحاملت ا، معلنات تضامن  مع ا.في مؤازرات، وأشاد  ،النامب
: تدف  النامب جرار باحتقال ا ولية الااملة حن حياة النامب جرار، مضيفات ؤ حتالل المسوحّم  بحر اال

 ثمن مواقف ا السياسية المناهضة لالحتالل ولإلجرا ات القمعية للسلطة في الضفة المحتلة.
 2/7/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "فتح البرلمانية" تستنكر اعتقال النائب جرار .6

النامب في المجلم  اإلسراميلينكرت كتلة فتح البرلمانية احتقال سلطات االحتالل است :راا هللا
 جديدة بح  الشعب الفلسطيني ونواب  المنتببين. سسراميليةالتشريعي بالدة جرار، معتبرة ذل  جريمة 

، المجتم  الدولي وكافة 2/7/2017 وطالبت كتلة فتح البرلمانية، في بيان صحفي يوا األحد
دانة، بسرحة التحر  واإلقليميةت وال يمات البرلمانية والحقوقية الدولية المؤسسا  اإلسراميلياالحتالل  واء

 وأهابت الذي يست دن شعبنا بسياست  العدوانية، ويواص  احتالل أرض  والتنكر لحقوق  الوطنية.
ات  بكافة القو  والفصام  الوطنية، بضرورة التوحد ور  الصفون كرد حلى االحتالل وسياس

 العنصرية والعدوانية. 
 2/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 وقياداته وأرضه ومقدساته الفلسطيني شعبالتدين التصعيد اإلسرائيلي بحق  الفلسطينية الحكومة .7

  التصعيد الشام  الذي تقوده حكومة االحتالل اإلسراميلي بح الفلسطينية حكومةالأدانت  :راا هللا
وقال المتحد، الرسمي باسا الحكومة يوسف  وقيادات  وأرض  ومقدسات . الفلسطيني شعبالأبنا  

المسؤولية الااملة حن  "سسرامي "، سن حكومة تحم  2/7/2017 المحمود، في بيان صحفي األحد
مب كافة اإلجرا ات. وأضان أن احتقال النواب في المجلم التشريعي، الذين كان آبرها احتقال النا

بالدة جّرار بالل الساحات الماضية، واحتقال رميسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بتاا السعافين، 
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يًتي ضمن حملة التصعيد االحتاللي اإلسراميلي التي تست دن شبصيات قيادية، كما تست دن أبنا  
 بشك  يومي. شعبنا ضمن حمالت المداهمة واالقتحاا واالحتقال التي تقدا حلي ا قوات االحتالل

 2/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 عريقات يدين اعتقال جرار والسعافين ويصفه "بالحملة المدروسة ضد القيادة وأبناء شعبنا" .8
حّم  أمين سر اللجنة التنفيذية صامب حريقات، دولة االحتالل اإلسراميلي المسؤولية الااملة  :راا هللا

من حملة ممن جة  ذل  جز ات  ن المناضلتين بالدة جرار وبتاا السعافين، معتبرات حن حياة وأم
 مدروسة، ومتواصلة، واحتدا  مباشرا حلى أبنا  شعبنا وقيادت .

حلى سحادة احتقال النامب جرار، واحتقال رميسة اتحاد لجان المرأة  جا ت تصريحات حريقات تعقيبات 
 لي ما فجرا، براا هللا.الفلسطينية السعافين، بعد مداهمة منز 

 2/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القيادات السياسية والناشطات الفلسطينيات عشراوي تدين نهج االعتقال السياسي ضد   .9
 أدانت حضو اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية حنان حشراوي، يوا األحد :راا هللا

القيادات  "القوة القاممة باالحتالل" ضدّ  "سسرامي "حتقاالت السياسية التي تقودها ، حملة اال2/7/2017
بضاح ن. وأشارت حشراوي في بيان ل ا، سلى أن احتقال ك   السياسية النسوية، ب دن معاقبت ن، واء

من النامب في المجلم التشريعي بالدة جرار، وحضو قيادة الجب ة الشعبية لتحرير فلسطين، 
النسوية رميسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بتاا السعافين، من منزلي ما بمدينة راا هللا،  والناشطة

، والنسا  بح  أبنا  شعبنا حمومات  "سسرامي "يًتي في سياق ن ج االحتقال السياسي الذي تنت ج  
 ا  الفلسطينيات حلى وج  البصو ، ومالحقة واضط اد نواب وقيادات شعبنا الفلسطيني، في انت

صارخ للقوانين، واألحران الدولية، التي ضمنت حصانة النواب المنتببين، وحماية النسا  
 الناشطات.

 2/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 إسرائيليةلشركة  أراض   يةالحكومة الفلسطينية ترفض تأجير البطريركية األرثوذكس .11
ية حن رفض ا ما تردد حن صفقة بين بطريركية الروا األرثوذكم حكومة الفلسطينالحربت أ  :راا هللا

حد  شركات االستثمار اإلسراميلية في مدينة القدم. في بيان للناط  باسم ا  ،وقالت الحكومة واء
باسا "صفقة رحابيا"، سن  ، سن الصفقة التي حرفت سحالميات 2/7/2017 طارق رشماوي يوا األحد
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وأاد أن مسؤولية البطريركية الحفاظ  "مرفوضة وغير مقبولة". ،صدقت األنبا  التي تحدثت حن ا
حلى ممتلاات الطامفة األرثوذكسية وحمايت ا، واستبدام ا لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في 

 األراضي الفلسطينية.
 2/7/2017 ،القدس، القدس

 
 إضافي : محاولة تشريع قانون جديد ضد  القدس تصعيد احتاللي"الخارجية الفلسطينية" .11

 أادت البارجية الفلسطينية حلى أن محاولة تشري  قانون جديد ضدّ : منتصر حمدان - راا هللا
القدم المحتلة يًتي في سطار تصعيد احتاللي سضافي من بالل مناقشة ما تسمى باللجنة الوزارية 

قة ثلثي اإلسراميلية لشؤون التشري  مشروع تعدي  قانون "من  التبلي حن القدم"، ويشترط مواف
أحضا  "الانيست اإلسراميلي" حلى أي صيغة يتا االتفاق حلي ا في أي مفاوضات ن امية قادمة 

 ببصو  وض  القدم.
 3/7/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 ": الحديث بقضية األسرى يتم من خالل الحكومة والمتحدث باسمهاالفلسطينية "المالية .12

، أن  ال صحة لألنبا  التي وردت في 2/7/2017 األحد يواأادت وزارة المالية والتبطيط،  :راا هللا
 بعا وسام  اإلحالا حلى لسان مجموحة من األسر  المحررين، حول لقا  وزير المالية والتبطيط.

وفي هذا السياق، قالت الوزارة، في بيان صحفي، سن الحدي، بقضية األسر  يتا من بالل الحكومة 
 ارة.والمتحد، باسم ا، وليم من بالل الوز 

 2/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هنية: قضايا األمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية محل استهداف .13
سســماحي  هنيــة يــوا األحــد أن قضــايا األمــة وحلــى  م،أاــد رمــيم المكتــب السياســي لحركــة حمــا: غــزة

 لتصفية هذه القضية.رأس ا القضية الفلسطينية في مح  است دان في محاولة يامسة 
والتلفزيونـــات  اإلذاحـــاتوشـــدد هنيـــة بـــالل كلمـــة مســـجلة بثـــت فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة لمـــؤتمر اتحـــاد 

اإلسالمية في سيران، حلى أن  "من البطورة بمكـان أن ييـ  الصـراع دابـ  األمـة، بـ  يجـب أن ينتقـ  
 الصراع سلى العدو المركزي وهو اإلسراميلي".

الـــذي يقيمــ  اتحــاد اإلذاحــات والتلفزيونـــات اإلســالمية يكتســب أهميــة باصـــة وذكــر هنيــة أن المــؤتمر 
 بالنير سلى التوقيت الذي ينعقد في  حي، أن المرحلة حساسة ودقيقة.
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وقـــال سن "هـــذه الملتقيـــات تاتســـب أهميت ـــا بعـــد المتغيـــرات المتســـارحة التـــي تمـــر ب ـــا القضـــية العربيـــة 
ا نتطلــ  سلــى هــذا المــؤتمر ليشــك  رافعــة جديــدة ل ــذه وقضــية فلســطين ومــا يمــر حلــى القــدم، ومــن هنــ

األمــة وإلحالم ــا الحــر المنعبــر حــن تــاري  وحضــارة هــذه األمــة ومســتقبل ا ومــن هنــا نحيــي جميــ  مــن 
 حضر والقاممين حلى المؤتمر ومن مبتلف دول األمة العربية واإلسالمية".

األمـة بكـ  طوامف ـا وأحراق ـا كـون أن  ودحا هنية اإلحالا العربـي واإلسـالمي سلـى التركيـز حلـى مف ـوا
وحــدة األمــة باتــت مســت دفة وهنــا  مكونــات بارجيــة تريــد ضــرب وتمزيــ  هــذه األمــة بدمــة للمشــروع 
األمريكـــي وبدمـــة لالحـــتالل اإلســـراميلي واءحطــــام ا المجـــال لالســـتفراد بالقضـــية الفلســـطينية وبالقــــدم 

 واألقصى.
جـراح وأن نركـز فـي بطابنـا اإلحالمـي أن نركـز حلـى وقال "نحن بحاجة للترف  حـن كـ  البالفـات وال

 مصطلحات ومفاهيا وأدبيات هذه األمة".
كما دحا سلـى التركيـز حلـى اإلحـالا المقـاوا والممـان  "باصـة فـي يـ  الريـاح التـي ت ـب حـ  منطقتنـا 
 واألدبيات الغربية حن وحي أجيـال األمـة فـي يـ  محـاوالت البلـط بـين المقاومـة واإلرهـاب ومحـاوالت
التيمــيم ونشــر ثقافــة ال زيمــة واإلســا ة ليــاهرة المقاومــة الباســلة المباركــة التــي واج ــت االحــتالل فــي 

 فلسطين ولبنان وك  مكان تواجد ب ".
وأضـــان "نحـــن نمتلـــ  الاثيـــر مـــن المعـــاني الســـامية ولســـنا بحاجـــة الحتمـــاد أي لغـــة يمكـــن أن تمـــم 

بتعـاد حـن المـؤثرات والت ـويالت وبلـط األوراق مصداقية سحالمنـا االسـالمي المقـاوا، ونحـن بحاجـة لال
فــي يــ  العولمــة  اإلســالميةونحــن بحاجــة سلــى التًايــد حلــى هــذا البطــاب مــ  شــعوب أمتنــا العربيــة 

 ال املة واالنفتاح حلى أوس  فضا  سحالمي".
 وشدد هنية حلى ضرورة تحصين األمة من هذه التيارات الوافدة سن كان أمنيا أو فكريا أو حسكريا.

ـــى أجيـــال األمـــة وكيـــف يمكـــن أن نحمـــي الفكـــر  ـــ  "لاـــي نتصـــد  ل ـــذه اليـــواهر الوافـــدة حل وذكـــر أن
اإلسالمي الوسطي المعتدل النايا لوحدة األمة وكيف يمكن أن نتصد  لالن يارات التي حاشت ا حدة 

سـالميةدول حربيـة  بــالل الفتـرة الماضــية وكيـف يمكــن أن نعبـر يصــدق حـن تطلعــات الشـعوب فــي  واء
 استقاللية الايانات ووض  العوام  الاثيفة أماا أي تدب  بارجي".ي  

وأضان "نحن نتطل  سلـى هـذه المعالجـات اإلحالميـة مـن بـالل هـذا المـؤتمر لاـي يكـون اإلحـالا هـو 
 سحالا الوحدة والتاام  والتحصين الفكري واألدبي ألبنا  األمة ".

 3/7/2017، فلسطين أون الين
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 تطبيق التفاهمات بين الطرفينلبحث  القاهرةيصل إلى وفد من حماس  .14

، األسـتاذ فــوزي برهـوا، النـاط  باســا حركـة "حمــام"، أن 2/6/2017موقـع حركــة حمــاس، غـزة، قـال 
غادر صباح يوا األحد سلى القاهرة برماسة حضو المكتب السياسـي  ،حركةالمن  ات قياديأن وفدات  كشف

ات التي جرت بين الحركة ومصر بالل الزيارة التي للحركة روحي مشت ى الستامال ومتابعة التفاهم
 قاا ب ا وفد الحركة سلى القاهرة الش ر الماضي، كما يضا الوفد فريقات فنيات من وزارات مبتلفة.

وفــد مــن حركــة حمــام، وصــ  أمــم سلــى ، مــن القــاهرة، أن 3/7/2017الخلــيج، الشــارقة، وأضــافت 
ت العامـة، لبحـ، حـدد مـن القضـايا، وقـال مصـدر مسـؤول القاهرة، للقا  حدد من المسؤولين بالمبـابرا

سن الوفـد يتاــون مـن اللجــان الفنيــة بـوزارة الماليــة والدابليـة والصــحة واالقتصـاد فــي الحركــة،  "البلــيج"ـلـ
لبح، بعا الملفات من ا، تزويد قطاع غزة بالا ربا ، واءحـالن تفاصـي  المنطقـة العازلـة، التـي بـدأت 

وأشـار المصـدر سلـى أن الوفـد سـيعرا  لى طلب مـن الحكومـة المصـرية.حمام في تج يزها، بنا  ح
ـــ    12متـــر، بامتـــداد  100تفاصـــي  سجـــرا ات ضـــبط الحـــدود، موضـــحات أن حمـــ  المنطقـــة العازلـــة يبل

كيلـومترات حلــى الشــريط الحــدودي، وذلـ  لمنــ  حمليــات الت ريــب، ومنــ  تسـل  أيــة حناصــر سرهابيــة سلــى 
وفــد ســيبح، الطلــب، الــذي قدمتــ  حمــام منــذ حــدة أشــ ر، بفــتح معبــر الجانــب المصــري، مؤكــدات أن ال

 رفح البري، بصفة مستمرة، لتس ي  حركة البضاحة والمسافرين.
 

 ".. والجبهة تحمل السلطة المسؤوليةالشعبية"االحتالل يعتقل النائب جرار وقيادات في  .15
ات االحـتالل فجـر أمـم، حلـى أقـدمت قـو ، نادية سعد الـدين: برهوا جرايسي -، حمان القدم المحتلة

ــدة  مداهمــة بيــت النامبــة فــي المجلــم التشــريعي الفلســطيني حــن الجب ــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بال
جرار، واحتقال ا، بعد نحو حاا حلـى تحررهـا مـن سـجون االحـتالل، وشـنت قـوات االحـتالل الليلـة قبـ  

 أحضا  الجب ة الشعبية. الماضية، حملة مداهمات طالت ناشطين فلسطينيين بين ا حدد من 
وقــال بيــان صــادر حــن الجب ــة الشــعبية، سن قــوات االحــتالل احتقلــت أيضــا، األســير المحــرر سي ــاب 
مسعود "النسر"، بعد اقتحاا منزل  قرب سرية راا هللا، كمـا تـا احتقـال الناشـطة النسـوية بتـاا السـعافين 

احتبرت "الجب ـة الشـعبية"، فـي بيـان و  .بيتونيارميسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، من منزل ا في بلدة 
أصـــدرت  أمـــم، سن االحتقـــاالت لـــن تثني ـــا حـــن مقاومـــة االحـــتالل والتصـــدي لمـــا وصـــفت  "بالمشـــاري  

واحتبـــرت فـــي بيـــان ل ـــا، أن االحتقـــاالت جـــا ت "لتًايـــد حقـــا بيـــارات الســـلطة  التصـــفوية المشـــبوهة".
ألمنـــي، مقابـــ  صـــوابية موقـــف الجب ـــة ونضـــال ا واســـتمرار رهان ـــا حلـــى مشـــروع التســـوية والتنســـي  ا

 المتواص  في سحال  صوت المقاومة".
 3/7/2017 ،الغد، عم ان
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 من اعتقال جرار معيب وال يليق بتاريخ الجبهة "الشعبية"فتح: موقف  .16
مـــن المعتقلـــين بلـــف قضـــبان  %60ذّكـــر المتحـــد، باســـا حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي، بـــًن : راا هللا

 .االحتالل ها أبنا  وقادة حركة فتح
ال القواســمي فــي تصــريح صــحفي يــوا األحــد، سننــا فــي الوقــت الــذي نــدين فيــ  احتقــال النامــب بالــدة وقــ

جرار ونداف  حن الجب ة الشعبية في األما المتحدة، فلننا نست جن ونـدين بًشـد العبـارات مـا صـرح بـ  
قـف معيـب أحد قيادات الجب ة الشعبية حـول احتقـال جـرار وحالقـة السـلطة بـذل ، ونعتبـر أن هـذا المو 

نمـا  وغير الم  ال بالجب ة الشعبية وال بتاريب ـا، وال ينسـجا مـ  المنطـ  وسـير األحـدا، وطبيعت ـا، واء
ن بعــا اليـن سثــا"، ومحاولـة دنيمـة لتســجي  موقـف لــيم فـي مكانــ ،  ابـتالق وفبركـات ويــن آثـا، "واء

فتح من احتقال ونستغرب أيضا صمت ا المطب  حلى الجراما التي ترتاب في غزة بح  قيادات حركة 
 وتنكي  ومن  للسفر، أا أن  يوجد لدي ا في غزة حسابات أبر ؟.

 2/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ثمرة للتنسيق األمني جرار: اعتقال النائب حماس .17
ة قال الناط  باسا حركة حمام، سامي أبو زهري، سن احتقال قوات االحتالل لعدد مـن قيـادات الجب ـ

 الشعبية في الضفة الغربية المحتلة فجر األحد، هو ثمرة للتنسي  األمني م  االحتالل.
وأوضــح أبــو زهــري فــي تصــريح صــحفي، أن االحتقــاالت اإلســراميلية هــدف ا منــ  أي معارضــة لــرميم 
الســــلطة محمــــود حبــــام وباصــــة حضــــو المكتــــب السياســــي للجب ــــة الشــــعبية والنامــــب فــــي المجلــــم 

 ّرار والتي حنرفت بتحدي ا لتفرده بالقرار الفلسطيني.التشريعي بالدة ج
ي ـــاب  واحتقلــت قـــوات االحـــتالل اإلســراميلي فجـــر األحـــد القيــاديبين فـــي الجب ـــة الشــعبية بالـــدة جـــرار واء

 مسعود بعد اقتحاا منزلي ما في مدينة راا هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
 2/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الضفة باألردن وتأكيد فصل غزة عن الضفةفي ربط كانتونات  ترامب مشروعخطورة يحذر من  مهنا .18

قال حضو المكتب السياسي للجب ة الشعبية لتحرير فلسـطين، ريـاح م نـا، نادية سعد الدين:  –حمان 
سن قياا قوات االحتالل باحتقال حدد من قيادات ا، وأبرزها النامبة بالدة جرار، ونشـطام ا بـالل حملـة 

ت ا فــي الضــفة الغربيــة، أمــم، "نتيجــة التنســي  األمنــي البغــيا، وإلســكات األصــوات المعارضــة شــن
 لصفقة )الرميم األميركي دونالد( ترامب"، بحسب رأي .
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وحــذر، فــي تصــريح أمــم، مــن بطــورة مشــروع ترامــب "بــربط كانتونــات فــي الضــفة الغربيــة بــاألردن 
ســطيني مــا، بموافقــة حــدد مــن القــو  الفلســطينية وتًايــد فصــ  قطــاع غــزة حــن الضــفة لتشــكي  كيــان فل

 وبعا الدول العربية الرسمية المؤيدة لالحتالل وأمريكا"، وف  قول .
وأاــد بــًن "الشــعب العربــي الفلســطيني لــن يقبــ  ب ــذا المنبطــط، حيــ، ستســتمر الثــورة والنضــال حتــى 

 تتحق  األهدان الوطنية في العودة وتقرير المصير".
 3/7/2017الغد، عمان، 

 
 عن الطعام مفتوحاً  إضراباً  يبدؤون سجن النقب والعشرات بتوتر شديد يسود أقسام أسرى حماس  .19

أحلن مكتب سحالا األسر ، حن توتر شديد يسود أقساا أسر  حركة حمام في  :أشرن ال ور -غزة 
 ســجن النقــب اإلســراميلي، وأن أحــد قــادة الحركــة األســر  أحلــن الــدبول فــي سضــراب حــن الطعــاا، هــو

 أسيرا آبرون. 30و
لألســير القيــادي فــي  "النقــ  التعســفي والمفــاج "وذكــر مكتــب سحــالا األســر  أن التــوتر بــدأ حقــب قــرار 

 ."مجدو"حمام منتصر شديد سلى سجن 
آبرين  30وأاد مكتب سحالا األسر ، أن األسير شديد أحلن اإلضراب المفتوح حن الطعاا، وأن قرابة 

 اا ل ذا اإلضراب. من أسر  حمام، أحلنوا االنضم
 3/7/2017، لندن، القدس العربي

 

 سنوات ثمانييكشف عن اعتقال فلسطيني بتهمة قتل شرطيين إسرائيليين قبل  "الشاباك" .21
كشف ج از األمن العاا اإلسراميلي "الشابا "، صباح يوا األحد، حن احتقال فلسطيني من  :ت  أبيب

 سنوات في منطقة وادي األردن. 8ميليين قب  طوبام نفذ حملية سطالق نار وقت  شرطيين سسرا
وبحسـب بيــان الشــابا ، فــلن المعتقــ  هــو محمــد رضـوان دراغمــة مــن ســكان طوبــام، وتــا احتقالــ  فــي 
 ش ر أبري / نيسان من العاا الجاري، حي، ضبط بحوزت  قطعة سالح كارلو ورصاصات وبراطيش.

فـــي حمليـــة قتـــ  شـــرطيين سســـراميليين فـــي  وأشـــار البيـــان سلـــى أن التحقيقـــات أي ـــرت أن دراغمـــة تـــورط
 قرب مستوطنة "مسلو" شمال وادي األردن. 2009البامم حشر من مارم/ آذار حاا 

 ولا يشر البيان فيما سذا كانت العملية بسبب دواف  قومية، مكتفيا بوصف ما جر  بعملية "قت ".
 2/7/2017، القدس، القدس

 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4333 العدد:             7/3/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 حابًا إسرائيليًا من القدسنتنياهو يمنع بحث مشروع قانون يحظر انس .21
استبدا رميم الحكومة اإلسراميلية بنيامين نتنياهو صالحيت  ومن  بح، طلب زحيا حزب : الناصرة

الوزير نفتالي بينيت، في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشري  أمم،  "البيت الي ودي"المستوطنين 
من القدم الشرقية المحتلة في سطار أي  في اقتراح قانون جديد ال دن من  من  انسحاب سسراميلي

 تسوية سلمية في المستقب .
حضو كنيست من مجموع  80وين  اقتراح القانون حلى حدا تسليا أراا في القدم سال بغالبية 

120 . 
احتبارات "حلى قرار نتنياهو من  البح، في اقتراح قانون بينيت بالقول، سن  "البيت الي ودي"وحقب 

، في "بت حلى من  تقسيا القدم... القدم يتا توحيدها باألحمال وليم بالبطاباتسياسية ضيقة تغل
 غمز من رميم الحكومة. وتع د الحزب استمنان محاولت  طرح اقتراح القانون في األياا القريبة.

 3/7/2017الحياة، لندن، 
 

 "حزب هللا"بير على الشروع بالتصعيد في الشمال أو الجنوب ونتمتع بتفوق كب: لسنا مهتمين ليبرمان .22
فيغدور ليبرمان، األحد، حزب هللا اللبناني قامال أ(: حذر وزير الدفاع اإلسراميلي .أب.)د -ت  ابيب

سلى قاممة المباون التي تنتاب سسرامي ، دابليا وبارجيا؛ قال  سشارةوفي  ."نعرن ما يتعين القياا ب "
م تمين في الشروع في التصعيد في الشمال أو لسنا "ليبرمان، للصحفيين في قاحدة كيريا العسكرية: 

 ."يديعوت احرونوت"، مؤكدا أن سسرامي  تتمت  بتفوق كبير حلى حزب هللا، بحسب صحيفة "الجنوب
في  سقامت اوزير الدفاع، زحيا حزب سسرامي  بيتينا، سلى مصان  الصواري  التي تحاول سيران  وأشار

 .باإلرهابيصف  لبنان في محاولة لتسليح حزب هللا الذي و 
ندر  ذل  ونعرن ما يجب القياا ب . هذه ياهرة كبيرة وال يمكننا تجاهل ا  سننا"وأضان وزير الدفاع 

، نتمت  بتفوق كبير )في معركتنا( ضد حزب هللا، وحلى هذا النحو يجب أال 2006لان منذ حاا 
 ."نكون في حالة من ال ستيريا أو النشوة

 2/7/2017، رأي اليوم، لندن
 

 لت حزب نتنياهو بثالثة ماليين دوالر: قطر مو  تزعم ليفني .23
تسيبي ليفني قالت  "اإلسراميلية"كشف موق  سسراميلي النقاب حن أن زحيمة المعارضة وكاالت: 

سن قطر مولت الحملة االنتبابية لزحيا حزب  2013لمجموحة من الصحفيين المقربين من ا في حاا 
 قدره ثالثة ماليين دوالر.الليكود بنيامين نتنياهو بمبل  
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أن ليفني، التي كانت تترأم حزب الحركة في ذل  الوقت، كانت تبشى  "اإلسراميلي"وأضان الموق  
 فوز غريم ا التقليدي بنيامين نتنياهو بسبب هذا الدحا المادي من قطر.

كة حمام وأادت ليفني أن المبل  المقدا من قب  قطر لنتنياهو بعد تع ده بتبفيف الضغط حلى حر 
 في حال فوزه في االنتبابات وحقد لقا ات سرية م  المسؤولين مع .

 3/7/2017، الخليج، الشارقة
 

 أقيمت على أراض فلسطينية خاصة مندلبليت صادق على ترخيص مبان   .24
كشف النقاب أمم األحد، حن أن المستشار القضامي لحكومة االحتالل : برهوا جرايسي - الناصرة

د من المباني القاممة في حدد من المستوطنات والبؤر االستيطانية، الجاثمة صادق حلى شرحة حد
كليا، بما يتماشى ما قانون  األراضيحلى أراا فلسطينية بملاية باصة، ما يعني مصادرة تل  

ن ب األراضي الباصة. وقالت صحيفة "هآرتم"، سن المستشار القضامي أفيحاي مندلبليت، وفي 
عا حن موقف  المعارا لقانون سلب ون ب األراضي بملاية باصة في الضفة، قراره هذا، يبدي تراج

لصالح المستوطنات. سال أن القانون يواج  سلسلة من االلتماسات التي قدمت للمحكمة العليا من حدة 
 ج ات سسراميلية وفلسطينية، بطلب شطب  من كتاب القوانين. 

لرغا من أن حكومة االحتالل قد أبلغت المحكمة ويًتي القرار الجديد، من المستشار ذات ، حلى ا
حين أن تبت في  المحكمة، حلى الرغا من أن المحكمة لا  سلىبًن ا ستتم   في تطبي  القانون، 

 حين البت في . سلىتصدر أمرا احترازيا يقضي بتجميد القانون، 
 3/7/2017، الغد، عم ان

 
 اً م المسجد األقصى مجددتسمح ألعضاء الكنيست باقتحا الحكومة اإلسرائيلية .25

سمحت الحكومة اإلسراميلية ألحضا  الانيست )البرلمان(، باقتحاا المسجد األقصى، بمدينة : القدم
القدم، مجددا، احتبارا من األسبوع المقب ، )يوا األحد( كما أوردت القناة اإلسراميلية الثانية )غير 

من حاا ونصف، من صدور قرار من قب  رميم حكومية(. وقالت القناة سن هذا القرار جا  بعد أاثر 
الوزرا  بنيامين نتنياهو، ووزير األمن في حكومت  جلعاد أردان، بحير دبول أحضا  الانيست سلى 

 المسجد األقصى. 
 2/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 باسل غطاس: أدخل السجن اإلسرائيلي مرفوع الرأس .26
دب  حضو  ،48امني في بلدت  الرامة في الجلي  داب  مناط  الناصرة: بعد م رجان شعبي تض

الانيست المستقي  باس  غطام السجن اإلسراميلي بعد احتراف  بت ريب هواتف محمولة لألسر  
 الفلسطينيين قب  ش ور، ليقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة حامين.

قد أاد في كلمت  بالل  وكان غطام )القاممة المشتركة حن حزب التجم  الوطني الديمقراطي(
الم رجان الشعبي أن  سيدب  السجن برأم مرفوع، موضحا أن الحكا بالسجن حلي  يًتي لاون  ابنا 

التي أدف  حريتي ثمنا ل ا ال تبتلف  "جريمتي""ل ذا الشعب المعذب، مسلوب الوطن والحقوق. وتاب  
عب ا ب  هي أضعف اإليمان، وال مناضلون من أج  ني  الحرية واالستقالل لش "اقترف "بشي  حما 

مبادئ وال مث  ترتجى بدون النضال واالستعداد للتضحية من أج  تحقيق ا وباصة في سياق 
النضال ضد االستعمار واالحتالل وللدفاع حن حقوق الشعب األصي  ضحية المشروع االستعماري 

 ."الص يوني المستمر
الضميري واإلنساني "  للمسؤولية حن فعل  ويؤكد غطام أن السجن حامين بالنسبة ل  تحم  كام

، معتبرا ذل  فرصة لرف  قضايا األسر  الفلسطينيين في سجون االحتالل "واألبالقي، تجاه أسرانا
 والممارسات غير اإلنسانية والمناقضة لألحران والمواثي  الدولية التي يقوا ب ا االحتالل ضدها.

 3/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 براقحائط البعلى إلغاء مخطط الصالة  أمام منزل نتنياهو احتجاجاً  ر من ألف إسرائيليتظاهر أكث .27
رميم الوزرا  بنيامين ت  أبيب: تياهر أاثر من ألف مواطن سسراميلي، ليلة السبت األحد، أماا منزل 

 ود، وتمرير قانون الت "حامط البراق" نتنياهو؛ احتجاجا حلى سلغا  مبطط الصالة في حامط المبكى
وما أد  سلي  ذل  من أزمة م  ي ود الواليات المتحدة. ورف  رجال حركتي اإلصالحيين والمحافيين، 

لعاا . وألقى المدير ا"ال نؤمن بكراهية األبوة"، و"بيبي ال تقسا الشعب الي ودي"الفتات كتب حلي ا: 
آالن الرجال "ي ا: لعاد كريب، كلمة في بداية المياهرة، قال فجلحركة اإلصالحيين، الحاباا 

والنسا  وصلوا سلى هنا هذا المسا  للقول: كفى للق ر الديني واالست تار بالي ود اإلصالحيين 
والمحافيين. رميم الحكومة سيكتشف، في األسابي  القريبة، بًن  ال يمكن االست تار بصربات 

ضوع الت ود، ولن نتبلى حتى الشارع اإلسراميلي والجاليات الي ودية. لن نسمح باحتاار المتزمتين لمو 
 ."يتا تطبي  مبطط حامط المبكى كامال

 3/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 تهدد بتدمير مصنع سالح إيراني يقام في لبنان "إسرائيل" .28
مصن  سالح سيرانيا أو "ت  أبيب: هددت القيادات السياسية والعسكرية اإلسراميلية بتدمير ما احتبرت  

. وقالت مصادر حسكرية، "اضي اللبنانية في منطقة يسيطر حلي ا )حزب هللا(أاثر يقاا حلى األر 
اهتمت بتسريب الببر: سن قادة األج زة األمنية )الجيش والمبابرات( محتارون، لان ا يدرسون 

 سمكانية تدمير المصن  بشك  جدي.
كشف األسبوع  وكان رميم شعبة االستببارات العسكرية في الجيش اإلسراميلي، هرتسي هليفي، قد

سيران "، وأن "حزب هللا يقيا حلى األراضي اللبنانية صناحات حسكرية م  سيران"الماضي حن أن 
. وقال: سن "تعم  في السنوات األبيرة حلى سنشا  مصان  إلنتا  األسلحة، في لبنان واليمن أيضا

( ينتج أسلحة ويص  نر  )حزب هللا". وتاب : "الجيش ال يستطي  البقا  غير مبال، ونحن لسنا كذل "
 ."سلى مسافة مرمى الحجر حن حدودنا، في الوقت الذي تدفن في  قوات السالا رأس ا في الرم 

المعضلة الرميسية التي تشغ  حاليا الج از األمني، هي ما "ويوا أمم، ذكرت مصادر حسكرية، أن 
في لبنان لصالح )حزب  الذي يجب حمل  حيال مصن  الصواري  الدقيقة الذي تحاول سيران سقامت 

نما في ". وأضافت أن "هللا( هذا الموضوع ال يناقش في مقر وزارة الدفاع في ت  أبيب، فحسب، واء
المجلم الوزاري المصغر الذي حقد جلسة باصة لمناقشة األمر. ويي ر حدد من الوزرا  اهتماما 

ستح  مح  معضلة م اجمة باصا في الموضوع، وستقول األياا المقبلة ما سذا كانت هذه المعضلة 
المنشآت النووية اإليرانية في ن اية العقد الماضي، والتي قادت سلى توتر كبير بين صناع القرار في 

 ."القيادة اإلسراميلية
 3/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 خالل مواجهات مع االحتالل في "باب األسباط" بالقدس إصابة 35"وفا":  .29

الليلـة،  اإلسـراميليةا مقدسـيا سثـر مواج ـات انـدلعت مـ  قـوات االحـتالل مواطنـ 35نحـو  : أصـيبالقدم
غربيـة الـذي كـان قـد  أبـوفي منطقة "باب األسباط" بالقدم المحتلة بـالل تشـيي  جثمـان الشـاب حلـي 

 قضى غرقا في بحيرة طبريا قب  حدة أياا وحثر حلى جثت  اليوا.
بــالل  أصــيبوامقدســيا  35األحمــر لمراســلينا، بــًن وأفــادت الطــواقا الطبيــة العاملــة فــي جمعيــة ال ــالل 

بطيـرة جـدا بفعـ  رصاصـ  مطاطيـة بـالعين نجـا  اإلصـاباتالمواج ات م  قوات االحتالل، وأن أحـد 
تنوحـت مـا بـين مطـاط واحتـدا   اإلصاباتمستشفى هداسا، وأن  سلىحن ا نزيف دابلي بالرأم ونقلت 
 نقلوا للمستشفى الستامال العال .من المصابين  10بالضرب وغاز ساا ومدم ، وأن 

 2/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إصابات خالل مواجهات مع االحتالل شرق قطاع غزة  .31
تجــــدد  سثــــرأصــــيب حــــدد مــــن الشــــبان مســــا  اليــــوا الســــبت بجــــروح مبتلفــــة وحــــاالت ابتنــــاق، : غــــزة

رفضـا للحصـار المشـدد حلـى  غـزة،اع لميـاهرات نـذير الغضـب حلـى طـول السـيا  الفاصـ  شـرق قطـ
 القطاع.

وشـار  حشـرات الشــبان فـي التيـاهرات فــي منطقـة المقبـرة شــرق جباليـا شـمال القطــاع، و"ناحـ  حــوز" 
شرقي غزة، ومبيا البريج شرق الوسطى، وبزاحة شرقي بـان يـونم، جنـوب قطـاع غـزة، تبلل ـا رفـ  

شعال سطارات سيارات.  أحالا فلسطينية واء
صــــحفية بلصــــابة شــــاب بقنبلــــة غــــاز فــــي الــــبطن بــــالل المواج ــــات شــــرق جباليــــا،  مصــــادر وأفــــادت

آبرين بحاالت ابتناق شديد بقناب  الغـاز السـاا، مـن بيـن ا مـدير اإلسـعان  17باإلضافة سلى سصابة 
 حسين. أبود. ضيا  

شـبان بحـاالت ابتنـاق شـديد نقـ  أهـدا سلـى المستشـفى للعـال ، وذلـ   5وفي وسط قطاع غزة أصـيب 
الل المواج ات قرب موق  "ت  أا حسنية" شـرق مبـيا البـريج، فيمـا نشـرت قـوات االحـتالل القناصـة ب

 بلف السواتر الترابية.
 2/7/2017، فلسطين أون الين

 
 شهيًدا منذ اندالع انتفاضة القدس 327إحصائية:  .31

تفاضة القدم في ذكرت دراسة سحصامية، يوا األحد، أن أحداد الش دا  منذ اندالع ان: الضفة المحتلة
 ش يدا م  ن اية حزيران المنصرا. 327، بل  2015األول من ش ر تشرين أول/أاتوبر حاا 

 48وحســـب اإلحصـــامية التــــي أحـــدها مركــــز القـــدم للدراســــات أن انتفاضـــة القــــدم ســـجلت استشــــ اد 
 .2017فلسطينيا منذ مطل  العاا الجاري 

شـ يدا،  81ت ش دا ، بحي، بل  حدد ش دام ا وتصدرت محافية البلي ، قاممة المحافيات التي قدم
شــ يدا، ثــا محافيــة جنــين  33شــ يدا، تلي ــا محافيــة راا هللا بـــ  65تلي ـا محافيــة القــدم والتــي قــدمت 

 ش يدات. 23، تلي ا محافية نابلم بواق  حدد ش دا  25بعدد ش دا  بل  
أحمارها ال تتجاوز الثامنة حشـر، طفال وطفلة  91ووفقا للفمة العمرية، استش د بالل انتفاضة القدم 

أش ر( استش د سثر ابتناقـ  بالغـاز  3، أصغرها الطف  الرضي  رمضان محمد ثوابتة )%29ما نسبت  
 الذي أطلق  جنود االحتالل حلى بلدت  بيت فجار ببيت لحا.
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شـــ يدات قاصـــرات  16شـــ يدة، بيـــن ّن  32وبلـــ  حـــدد النســـا  اللـــواتي استشـــ دن فـــي انتفاضـــة القـــدم 
حمارهن ال تتجاوز الثامنة حشـر حامـات، أصـغرهن الطفلـة رهـف حسـان ابنـة العـامين والتـي استشـ دت أ 

 في قصف سسراميلي حلى غزة.
 2/7/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 جنين: االحتالل يهدم النصب التذكاري للشهيد نزال للمرة الثانية ويعتقل شاباً  .32

ـــين ـــة حلـــى التـــوالي، النصـــب  هـــدمت قـــوات االحـــتالل: جن ـــوا األحـــد، للمـــرة الثاني اإلســـراميلي، فجـــر ي
التــذكاري للشــ يد بالــد نــزال، فــي مدينــة جنــين، واحتقلــت شــابا مــن قريــة مثلــ، الشــ دا ، ونصــبت حــدة 

 حواجز حسكرية غرب المدينة.
المـدب  وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن جرافة سسـراميلية هـدمت النصـب التـذكاري للشـ يد نـزال، فـي 

 الغربي من المدينة، والذي أحيد بناؤه، بعد أن هدمت  قوات االحتالل قب  أياا.
 2/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مخطط استيطاني يستهدف بلدة سلفيت .33

ناشـــد رمـــيم بلديـــة ســـلفيت، حبـــد الاـــريا فتـــاش، جميـــ  المؤسســـات الحكوميـــة والباصـــة والمســـتثمرين 
فـي  "اإلسـراميلية"نيين، التركيز حلى المحافية واسـتثمار المشـاري  في ـا، ردات حلـى المبططـات الفلسطي
ووضـــ  حجـــر األســـام لمـــا أســـمت  كليـــة تـــرا،، سلـــى جانـــب كليـــة طـــب فـــي مســـتوطنة  األران ـــب 

 ."رامي أ"
وقـــال فتـــاش سن هـــذا المشـــروع ينقـــاا بغطـــا  ودحـــا مباشـــر مـــن حكومـــة االحـــتالل، حيـــ، قـــاا نتنيـــاهو 

 "شــيلدون سديرســون "صــيات بوضــ  حجــر األســام ل ــذا المشــروع، بــدحا مــن المليــاردير اإلســراميلي شب
 بعشرين مليون دوالر.

، "سسـراميلية"مسـتوطنة  24تجمعـات مقابـ   18وبّين أن محافية سلفيت تقـ  فـي قلـب فلسـطين وتتضـمن 
مي  المقامة حلى أراضـي ألف مستوطن، مبينات أن  مستوطنة سرا 60ألف نسمة مقاب   74وحدد سكان ا 

 . "معالي  أدوميا"المدينة هي ثاني أابر تجم  استيطاني في الضفة بعد مستوطنة 
 3/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 في غزة بتقليص كميات الكهرباء يفاقم األوضاع اإلنسانية "إسرائيل"الخضري: استمرار  .34
ـــة الشـــعبية لمواج ـــة الحصـــار النامـــب ج: غـــزة ـــيم اللجن مـــال البضـــري، أن اســـتمرار سســـرامي  أاـــد رم

يفــاقا األوضــاع اإلنســانية المتفاقمــة أصــال، بســبب "بتقلــي  كميــات الا ربــا  الــواردة سلــى قطــاع غــزة 
قـوة احـتالل وتمــارم حصـارا غيـر قــانوني ". وأاـد أن سسـرامي  تعــد "الحصـار والعـدوان وتـًبر اإلحمــار

. وأاـد أن "ابعة واإلحالن العالمي لحقوق اإلنسانيتناقا م  مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الر 
أيــة ذرامــ  ". وأضــان "حقوبــة جماحيــة"كميــات الا ربــا  التــي قلصــت ا سســرامي  حــن ســكان القطــاع تعــد 

تتذرع ب ا ال تعفي ا من مسؤوليت ا تجاه تدهور الوضـ  اإلنسـاني ووصـول  سلـى الحـد الاـارثي، باصـة 
فــي مجــاالت الصــحة وتلــو، ميــاه البحــر، نتيجــة ضــ  ميــاه الصــرن الصــحي دون معالجــة، وملوحــة 

 ."المياه وغيرها من األزمات اإلنسانية
وتحقيــ  وحــدة وطنيــة شــاملة وشــرااة حقيقيــة ضــرورة وشــدد حلــى ضــرورة سن ــا  االنقســاا الفلســطيني، 

 حاجلة وملحة لتجاوز آثار االنقساا ومواج ة آثار الحصار.
 3/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 مخططات بناء استيطاني جديدة في القدس المحتلة .35

طويلة  من المتوق  أن تبدأ سلطات االحتالل، في األسابي  القريبة، بالعم  حلى سلسلة: هاشا حمدان
قامـة مبـان جديـدة للمسـتوطنين الي ـود  من المبططات لتوسي  األحيا  الي ودية فـي القـدم المحتلـة، واء

وبحسب تقرير نشرت  صحيفة "هآرتم" اليوا اإلثنين، فلن الحدي، حـن  في داب  األحيا  الفلسطينية.
وحـدة سـكنية فـي  2000مبططات بنا  كان قد تا تجميدها لفتـرة طويلـة، وبضـمن ا مبططـات إلقامـة 

مبططــات أبــر  معــدة للمســتوطنين الي ــود فــي حــي الشــي   4األحيــا  الي وديــة الابيــرة، سضــافة سلــى 
 جراح، يتضمن بعض ا سبال  السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.

ضافة سلى مبططات البنا  في حـي الشـي  جـراح، فسـون تطـرح مجـددا مبططـات لتوسـي  األحيـا   واء
بار  البط األبضر. وبالل هذا األسبوع مـن المتوقـ  أن تنـاقش اللجنـة اللواميـة المصـادقة  الي ودية،

وحدة سكنية فـي "بسـغات زميـف"، حلمـا أن المبطـط سـيقوا حلـى أراا  944حلى سيداع مبطط لبنا  
 .1980تمت مصادرت ا من قب  سلطات االحتالل حاا 

ـــا   وحـــدة ســـكنية فـــي  200طنة "غيلـــو"، و وحـــدة ســـكنية فـــي مســـتو  800وهنـــا  مبططـــات أبـــر  لبن
وحدة سكنية في "بسغات زميف" أبر  سـتتا  116وحدة سكنية في "نافي  يعكون"، و  214"راموت" و 

 مناقشت ا بعد أسبوحين.
 3/7/2017، 48عرب 
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 ميجا وات 350ثابت: عجز الكهرباء بغزة يصل إلى  .36
ي  ك ربا  محافيات قطاع غزة محمد أاد مدير العالقات العامة في شركة توز : صفا  حاشور -غزة 

ميجـا وات، حيـ، سن االحتيـا  الفعلـي  350ثابت أن القطاع يعاني من حجز في الا ربـا  يصـ  سلـى 
 ميجا وات. 500للقطاع في ي  األجوا  الحارة يص  سلى 

وأوضــح فــي تصــريح بــا  لـــ"فلسطين" أن مجمــ  الا ربــا  المتــوفرة لقطــاع غــزة بــالل الفتــرة الحاليــة 
ميجـــا وات مـــن محطـــة  65-60ميجـــا وات مـــن البطـــوط اإلســـراميلية و 80ميجـــا وات فقـــط،  145هـــي 

 التوليد.
وأشار ثابت سلى أن االحتالل اإلسراميلي مسـتمر فـي تقلـي  كميـات الا ربـا  التـي يـتا تزويـد القطـاع 

ـــى  ـــاب : "كمـــا أن القطـــاع بســـر مـــن  40ب ـــا حتـــى وصـــلت سل ميجـــا وات مـــن  40-36ميجـــا وات، وت
 ربا  التي تًتي من الجانب المصري".الا 

 سدبـــالمـــن ج تـــ ، قـــال مـــدير حـــاا ال يمـــة العامـــة للبتـــرول فـــي وزارة الماليـــة بليـــ  شـــقفة سن:" حمليـــة 
 200السوالر من الجانب المصري تجددت بعد سجازة حيد الفطر، حي، دبـ  أول مـن أمـم، مليـون و

 ن السوالر أمم".ألف لتر م 500ألف لتر من السوالر باإلضافة سلى سدبال 
 2/7/2017، فلسطين أون الين

 
 األقصى صباح األحد المسجد يقتحمون  مستوطناً  113: قدس برس .37

اقـــتحا حشــرات المســـتوطنين الي ــود، صــباح اليـــوا األحــد، باحـــات المســجد األقصـــى : القــدم المحتلــة
 ة من قب  قوات شرطة االحتالل اإلسراميلي.ز تحت حماية حسكرية معزّ 

مســتوطنات ي وديــات اقتحمــوا األقصــى مــن "بــاب المغاربــة"؛ حيــ،  73ة "قــدم بــرم"، بــًن وأفــادت مراســل
تجولوا في باحاتـ  وأّدوا طقوسـا تلموديـة واسـتمعوا لشـروحات الحابامـات حـول "ال يكـ " المزحـوا، قبـ  

 مغادرت ا للمسجد من بالل "باب السلسلة".
وديــا، باحــات المســجد األقصــى بــالل ي  40كمــا اقتحمــت مجموحــة مــن المرشــدين الــذين بلــ  حــددها 

 الجولة الصباحية المبّصصة لالقتحامات.
سسـراميليات لباحـات المسـجد األقصـى بـالل الشـ ر الماضـي، مـن  324 ألـفووثقت "قدم بـرم" اقتحـاا 

حنصرات مـن الشـرطة اإلسـراميلية باللبـام المـدني، ومـا يسـمون ا  50طالبات ومرشدات ي وديات، و 223بين ا 
 الشرطة".بـ"ضيون 

 2/7/2017قدس برس، 
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 وزير المالية يرفض استقبال وفد من األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أسير محرر: .38
قال أسر  فلسطينيون محررون، سّن وزير المالية في حكومـة التوافـ  الـوطني بـراا هللا، رفـا : راا هللا

 رواتب ا.استقبال ا في مكتب ، أو استالا رسالة استيضاح حول أسباب قط  
ا مــن األســر  المحــررين توج ــوا ي ــر اليــوا لــوزارة الماليــة  وأفــاد المحــرر حبــد هللا أبــو شــلب ، بــًن حــددت
ب دن تسليا الوزير شكري بشارة، رسالة استيضاح حن سـبب قطـ  رواتـب ا وتجميـد حسـابات ا البنكيـة 

 ويفي الوزارة.بًمر من ، سال أن  رفا مقابلة الوفد، أو حتى استالا الرسالة من بالل م
واحتبــر أبــو شــلب  فــي تصــريحات لـــ "قــدم بــرم"، أن تصــرن الــوزير بشــارة "تنصــ  مــن المســؤولية 

 الملقاة حلى حاتق  حقب سصداره قرارتا بتجميد أرصدة األسر  المحررين وحدا صرن الراتب ل ا".
تنصـ  مـن المسـؤولية وذكر أن مسؤوالت في الوزارة وج  ا لمقابلة مدير الرواتب في ا، غير أن األبيـر 
 وأاد حدا امتالا  صالحيات للحدي، حن القضية، أو مراجعة الوزير بالقرار.

 2/7/2017قدس برس، 
 

 السيسي لوفد أمريكي: نتواصل مع القوى الدولية لتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية .39
بالده تتواص  م   قال الرميم المصري حبد الفتاح السيسي، اليوا األحد، سن: القاهرة/ فيوال ف مي

 القو  الدولية لتحقي  تقدا في القضية الفلسطينية.
جا  ذل  بالل لقا  السيسي اليوا م  وفد من الاونغرم األمريكي، برماسة السيناتور الجم وري، 
روجر ويكر، الذي وص  أمم السبت في زيارة غير محددة المدة للقاهرة، وف  بيان للرماسة 

 ناضول.المصرية، اطلعت حلي  األ
وفيما لا يذكر البيان الرماسي حدد أحضا  الوفد، أي رت الصور التي وزحت ا الرماسة المصرية حلى 

 أشبا . 9الصحفيين، لقا  السيسي م  
وقال الرميم المصري سن بالده تتواص  "م  مبتلف القو  الدولية، وحلى رأس ا الواليات المتحدة 

ا أن تحقي  السالا من شًن  توفير واق  جديد في سعيتا لتحقي  تقدا في القضية الفلسطيني ة"، مؤكدت
 المنطقة.

وأشار السيسي سلى استمرار ج ود مصر ال ادفة للتوص  سلى ح  داما وحادل للقضية الفلسطينية 
 حلى أسام ح  الدولتين وقرارات الشرحية الدولية.

ة حبر معبر رفح الحدودي، وفي وقت ساب  من اليوا األحد، توج  وفد فني من الحركة سلى القاهر 
يضا مسؤولين من وزارات الدابلية واالقتصاد والصحة والمالية، وقطاع الا ربا ، بعد أن أحلنت 
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وزارة الدابلية بغزة، أمم في بيان أن الزيارة ت دن "لعقد مباحثات م  المسؤولين المصريين، 
 استاماالت للتفاهمات األبيرة م  القيادة المصرية".

 2/7/2017 ،لألنباء اضولاألنوكالة 
 

 بهية الحريري تنوه بتسليم مخيم عين الحلوة مطلوباً  .41
بمبادرة القو  الفلسطينية في مبيا حين الحلوة بتسليا المطلوب "نوهت النامبة ب ية الحريري  بيروت:

البطوة المسؤولة التي تصب في مصلحة أمن "، واصفة سياها بـ"بالد السيد سلى السلطات اللبنانية
 ."مبيا وصيدا واستقرار لبنان كل ال

وكان الجيش اللبناني واألمن العاا تسلما من القو  الفلسطينية في مبيا حين الحلوة، أول من أمم، 
 ، والمت ا بمبطط تفجيرات رمضان في بيروت وصيدا."السيد"المطلوب األبرز بالد مسعد الملقب بـ
ا القو  الفلسطينية، وال سيما اإلسالمية، في الج ود التي بذلت "وقالت الحريري في تصريح أمم: 

المبيا بالتعاون م  السلطات األمنية اللبنانية المعنية، وما أثمرت  من تسليا هادئ لمطلوب حلى هذه 
الدرجة من البطورة، تشك  سنجازا نوحيا لصالح حماية أمن واستقرار المبيا والجوار ولبنان كل ، 

نجازا للتعاون الفلسطيني اللب  ."ناني ب ذا االتجاهواء
من شًن هذه البطوة التي تنا حن مسؤولية حالية لد  القو  الفلسطينية في المبيا وال "وبتمت: 

سيما اإلسالمية، تعزيز وتمتين جسور الثقة بين ا وبين الدولة اللبنانية ومؤسسات ا األمنية والعسكرية، 
ام  ممرا أو منطلقا الست دان لبنان، كما وبما يساها في سرسا  ال دو  في هذا المبيا، ومن  استبد

يساها في التبفيف من العب  األمني حن أهلنا في المبيا، وما يتسبب ب  ل ا من آالا وأوضاع 
مًساوية تزيد من معانات ا الحياتية والمعيشية؛ ألن من حق ا أن يعيشوا م  ك  الالجمين 

الحياة الاريمة لحين حودت ا سلى أرض ا الفلسطينيين في لبنان بًمان، وأن يحصلوا حلى مقومات 
 ."فلسطين

 3/7/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 باكستان تجدد تأييدها للحقوق الفلسطينية .41
أادت بااستان مجددات التزام ا بدحا الشعب الفلسطيني في ني  حق  المشروع في تقرير المصير 

 وتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة.
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ندوب البااستاني الداما لد  األما المتحدة السفيرة مليحة لودهي بالل جا  ذل ، حلى لسان الم
 ""اإلسراميلي""حامتا حلى االحتالل  50مشاركت ا في منتد  األما المتحدة بمناسبة ذكر  مرور 

 لألراضي الفلسطينية الذي نيمت  البعثة الفلسطينية بالتعاون م  ال يمة الدولية في نيويور .
ذكرت اإلذاحة البااستانية الرسمية أمم السبت، أن  يجب العم  حلى ضمان  وأضافت وفقتا لما

حقوق الشعب الفلسطيني لاي يتمكن من ممارسة حياة طبيعية، ويتمكن من سقامة دولة ذات سيادة 
 حلى األراضي الفلسطينية المحتلة.

 2/7/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 راهن على السعودية للتطبيع مع العالم العربيت "إسرائيل": "يديعوت أحرونوت" .42
، سمدار بيري، في "يديعوت أحرونوت"استعرضت محللة الشؤون العربية في صحيفة : محمد وتد

مقالة ل ا توج ات السعودية نحو تطبي  العالقات م  سسرامي ، معتمدة حلى قرا ة لوج ة النير التي 
ي القوات المسلحة السعودية ومدير مركز الشرق األوسط يبدي ا الدكتور أنور حشقي، اللوا  الساب  ف

  ، والمبت  بالشًن اإلسراميلي.االستراتيجيةللدراسات 
واحتمدت بيري في طرح ا حلى معرفت ا الشبصية بالدكتور حشقي والمقابلة التي أجرت ا مع  

بالون "مثابة قب  نحو حاا، وتر  بنموذ  حشقي ومواقف  وتصريحات  ب "يديعوت أحرونوت"لصحيفة 
المستقبلية بك   استراتيجيات اأطلقت  السعودية من أج  تطبي  العالقات م  سسرامي ، وتحديد  "تجارب

ما يتعل  بعالقات ا الدبلوماسية م  ت  أبيب، من بالل ردود األفعال في العالمين العربي واإلسالمي، 
 وكيف سيتا امتصا  ل يب سياسات الرياا ب ذا المجال.

ري باللوا  الساب  في القوات المسلحة السعودية، بًن  شبصية صاحب تجربة ولدي ا فضول، وتر  بي
وليم لدي  أي تطلعات لتجميد وحرقلة أي مساحي للحوار م  سسرامي ، وتجزا أن السعودية التي 
تصف ا بالمنغلقة حلى ذات ا ما كانت لتسمح ل  باحتماد هذا الن ج والتصريح بمث  هذه المواقف 

تناغمة م  سسرامي  دون أن تمنح  الضو  األبضر من الج ات العليا في الرياا لإلدال  بمث  الم
 هذه التصريحات التي تشير سلى تطبي  العالقات بين البلدين.

 2/7/2017، 48عرب 
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 حزب جزائري يستنكر مشاركة مواطن إلى جانب إسرائيلي في مسابقة للسباحة .43
استنكر أابر حزب سسالمي في الجزامر، األحد، مشاركة سباح : الجزامر/ حبد الرزاق بن حبد هللا

جزامري في سباق دولي بمالطا سلى جانب رياضي سسراميلي، واصفا ذل  بـ"التصرن المرفوا". جا  
 ذل  في بيان لحركة "مجتم  السلا"، اطلعت األناضول، حلى نسبة من .

، أن  "تاب  بتعجب وامتعاا كبيرين مشاركة وأادت الحركة، المحسوبة حلى تيار اإلبوان المسلمين
لاًم )كومن( بالعاصمة المالطية لفاالت، سلى  23السباح الجزامري حبد هللا حرجون في الطبعة الـ
 جنب سباح من الايان الص يوني )سسرامي (".

وأضافت: "تستنكر الحركة وتشجب هذا التصرن المقيت، وتعتبره تراجعا حن التوج  الجزامري 
ات ا الراسبة تجاه القضية الفلسطينية، وبيانة لاللتزامات الوطنية التي ورثناها حن الش دا  وسياس

 والمجاهدين والقادة السياسيين الوطنيين الابار".
وحملت حركة "مجتم  السلا"، وف  البيان، السباح الجزامري وطاقم  الفني سلى جانب الحكومة 

 . الجزامرية "مسؤولية هذا التصرن المرفوا"
ولا يتسن الحصول حلى رد رسمي من السلطات الرياضية أو اتحادية السباحة في الجزامر بشًن 

 بيان الحزب.
 2/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مركز أبحاث إسرائيلي يحذر من "انقالب آخر" داخل العائلة المالكة في السعودية .44

ي" اإلسراميلي سن األمير محمد بن سلمان، الذي الناصرة ـ "راي اليوا": قال "مركز أبحا، األمن القوم
سمي مؤبرات وليات لع د السعودية، يتمت  بصورة سصالحية، وبسبب صغر سن  فلن لدي  القدرة حلى 

 حكا المملاة لعقود.
وأضان المركز أن احتاار بن سلمان "حمليات" السلطات الفعلية في المملاة، يكرم حالة من حدا 

ن سياسات المملاة المستقبلية ويرمي بيالل من الش  حول قدرت ا حلى اليقين والضبابية بشً
 مواج ة التحديات التي تتعرا ل ا.

وأاد المركز، في ورقة أحدها مسؤول قسا البليج في المركز يومي  جوزينسكي، ونقلت ا وكالة 
د الجديد "سبوتني " ونشرها المركز السبت حلى موقع ، أن  حلى الرغا من أن صغر حمر ولي الع 

يضمن ل  البقا  فترة طويلة حلى رأم الحكا في السعودية، سال أن هنا  شكوكات في قدرت  حلى سدارة 
 حكا البالد في ي  المباطر الجمة التي تتعرا ل ا.
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بالتغيير، في بطوة فسرت حلى أن ا  2015وقالت الورقة، سن حددات من األمرا  طالبوا بالل حاا 
 ."حدا ثقة" بالمل  ونجل 

وأشارت الورقة في الوقت ذات  سلى أن حالة من بيبة األم  تسود في أوساط السعوديين من التطبي  
التي قدم ا بن سلمان والتي تقوا حلى تج يز االقتصاد السعودي لمرحلة ما  "2030المتعثر لـ"رؤية 

تقلي  الدحا  بعد النفط، مشيرة سلى أن السعوديين ضاقوا ذرحات بارتفاع األسعار ومواج ة تبعات
 للسل  األساسية.

وبحسب الورقة، فلن  سلى جانب مياهر تمرد يمكن أن يقدا حلي ا حدد من األمرا ، لا تستبعد أن 
تقف المؤسسة الدينية ضد ولي الع د الجديد في حال طب  أجندة اجتماحية تتناقا م  التوج ات 

 المتحفية ل ذه المؤسسة.
أطلقت ا أج زة استببارية غربية من تداحيات السياسات التي يمكن  وأشارت الورقة سلى التحذيرات التي

أن يتبناها محمد بن سلمان والتي تتجاوز البط الحذر الذي تميزت ب  السياسة البارجية للسعودية، 
 مما يؤثر حلى استقرار المنطقة واالستقرار السياسي في السعودية.

ر حلى قطر التي قادها محمد بن سلمان بفع  وأشارت الورقة سلى سمكانية أن تفش  حملة الحصا
يران، ومشيرة سلى أن مث  هذا  قليمية ووقوف ا سلى جانب الدوحة، ال سيما تركيا واء دحا قو  حالمية واء

 الفش  سيمم بمكانة ولي الع د السعودي.
وتوقعت الورقة أن تتج  السعودية تحت حكا بن سلمان سلى تطبي  العالقات م  سسرامي  حتى قب  

 أن يتا الشروع في بطوات حملية لح  الصراع م  الشعب الفلسطيني.
 2/7/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 يجمد تبرعاته حتى تغير الحكومة قراراتها" إسرائيلـ"أكبر متبرع ل .45

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوا األحد ان  في الوقت الذي يبح، في  رميم الحكومة 
نتنياهو، بيًم حن ح  سياسي يض  حدا ألزمة قانون الت ود ومبطط الصالة  بنيامين اإلسراميلية

والمحافيين  اإلصالحيينوالغضب الذي يعا الي ود  اإلحباط سزالةفي حامط البراق، والمساحدة حلى 
 في الواليات المتحدة، هنا  من قرر حدا انتيار التسوية، وتجميد المساحدات إلسرامي .

ر حن ايزي  فيشر، المستثمر الثري والممول الي ودي المعرون من فلوريدا، الحدي، يدو  أن وأضافت
الضال  في مشاري  كثيرة من اج  سسرامي ، وهو ينوي اتباذ حدة بطوات حقابية ردا حلى القرارات 

الماضي، في الموضوع الديني. ورغا ان  اشتر  في  األسبوعالتي اتبذت ا الحكومة اإلسراميلية في 
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 وأحلن أموال ان  يطالب باسترداد  سالاضي سندات صرن سسراميلية بقيمة مليون دوالر، األسبوع الم
 حامط البراق والت ود. أزمةيتا ح   أن سلىلصالح سسرامي   األموالبًن  يعل  نشاطات تجنيد 

، يمنح فيشر أبيبجامعة ت   أصدقا وسيكلف هذا القرار سسرامي  ثمنا باهيا: فكعضو في جمعية 
مشاري   أيضاالتبرحات للجامعة، هنا   سلىهبة سنوية حلى اسا والدت . وباإلضافة للطالب 

تتضرر. كما يمول فيشر فري  كرة قدا من  أناجتماحية يمول ا في اور حكيبا ويروحاا، والتي يمكن 
 في بلدة برديم حنا. األثيوبيينالشبان 

إلصالحيين والمحافيين. لقد تا هنا "األمر ال يتعل  با سنوقال فيشر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" 
ارتااب حم  بطير ي ين الحابامات وقادة جالياتنا الذين تقول ل ا الحكومة نحن ال نًبذكا في 

ي وديتان ليست ي ودية. هذا غير محتم  ومن واجبنا  أنلنسامنا الالتي تقول ل ن  واءهانةاالحتبار، 
 وض  حد ل ". 

 2/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 استجابة لطلب أمير الكويت ساعة 48الممنوحة لقطر  الخليجيةتمديد المهلة  .46
)أ ن ب(: أحلنت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطـر فجـر االثنـين أن الم لـة التـي منحت ـا 

 48لي ـا والتـي انت ـت ليـ  األحـد تـا تمديــدها سالتـي قـدمت ا  13للحكومـة القطريـة للـرد حلـى المطالـب الــ
 احة نزوال حند طلب أمير الاويت الذي يتوسط لح  هذه األزمة.س

الســعودية "وام   األنبــا والبحـرين ومصــر فــي بيـان مشــتر  نشــرت  وكالـة  واإلمــاراتوقالـت الســعودية 
الجــابر الصــباح أميــر دولــة الاويــت الشــقيقة بتمديــد الم لــة  األحمــدانــ  "اســتجابة لطلــب الشــي  صــباح 

ســاحة منـذ وقــت انت ـا  م لــة األيــاا العشـرة" مســا  األحـد فــلن  "الــدول  48 الباصـة لحكومــة قطـر لمــدة
األرب  تعلن الموافقة حلى طلـب سـموه وسـيتا سرسـال رد الـدول األربـ  بعـد دراسـة رد الحكومـة القطريـة 

 وتقييا تجاوب ا م  قاممة المطالب كاملة".
"بسبب تًايد الحكومـة القطريـة لسـموه  وافقت حلى تمديد الم لة أن افي بيان ا  األرب الدول  وأوضحت

 أن ا سترس  ردها الرسمي حلى قاممة المطالبات الموج ة ل ا اإلثنين".
   3/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 : حل األزمة الخليجية بالحوارخالل مباحثات هاتفية وترامبأمير قطر  .47

اتصـاال هاتفيـا مـن الـرميم  ألحـد  اتلقى الشي  تميا بن حمد آل ثاني أميـر الـبالد مسـا: قنا –الدوحة 
 دونالد ترامب رميم الواليات المتحدة األمريكية.
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تــا بــالل االتصــال بحــ، مســتجدات األزمــة البليجيــة وانعكاســات ا وتــداحيات ا حلــى المنطقــة بًامل ــا 
ضـــرورة حل ـــا  سلـــىوالمواقـــف الدوليـــة تجاه ـــا والداحيـــة  األمريكـــياســـتعراا الموقـــف  سلـــى باإلضـــافة

 ر والطرق الدبلوماسية حفايا حلى أمن واستقرار المنطقة وسالمة شعوب ا.بالحوا
كما ااد الجانبان حلى ضرورة مواصلة ج ود البلدين ودحم ما للج ود اإلقليمية والدوليـة المبذولـة فـي 

 والتطّرن بكافة صوره وأشكال  أيات كان مصدره وم ما كانت مسببات . اإلرهابمحاربة 
 3/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 األزمة القطرية مع قادة السعودية واإلمارات وقطر يناقشترامب  .48

ترامب أجر  مكالمات هاتفية منفصلة م  قادة  األبيا أّن الرميم األميركي دونالد أحلن البيت
إلمارات وقطر، لمناقشة "مباوف  في شًن البالن الحالي بين قطر وجيران ا من الدول االسعودية و 

 ة". العربية والبليجي
ـا حلـى أّن الوحـدة فـي  وأّاد ترامب أهمية وقـف تمويـ  اإلرهـاب والتصـدي للفكـر المتطـرن، وشـدد أيضت

المنطقــة م مــة لتحقيــ  أهــدان قمــة الريــاا ب زيمــة اإلرهــاب وتعزيــز اســتقرار المنطقــة، وفــ  البيــت 
تمويـــ   وأوضـــح البيـــت األبـــيا أّن "ترامـــب يعتقـــد أّن ال ـــدن الرميســـي لمبادرتـــ  هـــو وقـــف األبـــيا.
 اإلرهاب".

    3/7/2017النهار، بيروت، 
 

 العطية: قطر مستعدة للدفاع عن نفسها.. ودول الحصار "تخطط لإلطاحة" باألمير .49
قال وزير الدفاع القطري بالد العطية سن بـالده "مسـتعدة للـدفاع حـن : مدحت حبد الماجد / األناضول

ن دول الحصار "تبطط لإلطاحة بًميرها" تمي  ا بن حمد آل ثاني. نفس ا"، واء
وقــال العطيــة، فــي مقابلــة حصــرية مــ  شــبكة ســكاي نيــوز البريطانيــة، ليــ  األحــد/ اإلثنــين، سن قطــر 

 "مستعدة للدفاع حن نفس ا سذا لزا األمر".
وأضان العطية "آم  أن ال نص  سلى مرحلة التدب  العسكري، ولان نحن داممات حلى أهبة االستعداد 

 ع حن بالدنا".)..( نحن مستعدون للدفا
 وحذر من أن قطر، تاريبيا، أثبتت أن ا ليست دولة من الس   أن "تنبتل ". 

وأضـــان أن المطالـــب التـــي فرضـــت ا الســـعودية واإلمـــارات ومصـــر وغيرهـــا "تعتبـــر تعـــديات حلـــى ســـيادة 
 البالد". 
 قطر تشعر بًن ا تلقت "طعن في الي ر" من قب  األشقا .  أنوأاد 
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أن الدول المجاورة تسعى سلى تغيير النياا في قطر، أجاب: "هذا هو بالضبط ما وحما سذا كان يعتقد 
 حد،، وأنا ال أقول أشيا ت افتراضية". 

كانــت هنــا  محاولــة  2014كانــت هنــا  محاولــة انقالبيــة حنيفــة، وفــي العــاا  1996وأوضــح "فــي حــاا 
 ح المزيد من التفاصي . هنا  محاولة انقالب ناحا"، من دون توضي 2017انقالب ناحا. وفي حاا 

 3/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 قطر ما زالت تسعى إلى تدويل مقاطعة الدول العربية األربعمصر:  .51
أحلــن وزيــر البارجيــة المصــري ســامح شــكري أن بــالده "تاّبــدت بســامر وتضــحيات جســامات : نيويــور 

 . جرا  التدبالت القطرية السلبية"
مصــر الــداما لــد  المقــر األوروبــي لألمــا المتحــدة فــي جنيــف الســفير منــدوب  قــالفــي غضــون ذلــ ، 

سن "قطر ما زالت تسعى سلى تدوي  مقاطعة الـدول العربيـة األربـ "، وأوضـح  ،حمرو رمضان في بيان
أن "األيــــاا القليلـــــة الماضــــية شـــــ دت تحركــــات قطريـــــة للشــــكو  مـــــن سجــــرا ات المقاطعـــــة ســـــعيات ورا  

الت ا تصوير نفس ا ضـحية، سلـى الحـد الـذي دفع ـا سلـى سثـارة أمـر استعطان أي طرن دولي م  محاو 
المقاطعـــة فـــي المنيمـــة الدوليـــة للطيـــران المـــدني ومنيمـــة التجـــارة العالميـــة ومفوضـــية األمـــا المتحـــدة 
لحقـوق اإلنســان، وشــ دت أروقــة منيمـة التجــارة العالميــة فــي جنيــف قيـاا وفــد قطــر بلثــارة الموضــوع". 

ي تحـــر  ربـــاحي مـــ  الســـعودية واإلمـــارات والبحـــرين لمواج ـــة المســـاحي وتـــاب  أن "مصـــر شـــاركت فـــ
 القطرية".

    3/7/2017الحياة، لندن، 
 

 ضاحي خلفان: يجب أال تعود قطر لـ"الخليجي" إال بحاكم من آل ثاني الفخذ العاقل .51
أاــد نامــب شــرطة دبــي الســاب  ضــاحي بلفــان، أن قطــر تبيــ  أمــن البلــيج العربــي بــالركوع حنــد قبــر 

 البميني، مضيفات "يجب أال تعود سلى مجلم التعاون سال بحااا من آل ثاني الفبذ العاق ".
وقــــال بلفــــان سنــــ  "منــــذ تــــولي بليفــــة بــــن حمــــد رحمــــ  هللا وقطــــر فــــي دوامــــة البلــــ  األمنــــي الــــدابلي 

 سشـرانتحـت  اإلرهـابوالبارجي، ثا جا  حمد بن بليفة الذي ضرب المث  األحلى فـي التعـاطي مـ  
 لحمد بن جاسا".مباشر 

، لاــن اليــوا سيــرانوأضــان "منــذ ســنوات ونحــن نســم  أن هــاجم قطــر مــن الســعودية وكنــا نينــ  مــن 
الحبيبــــة وان العــــدو المملاــــة، كيــــف نفســــر هــــذا الحقــــد؟، المفــــروا اســــتقطاب  سيــــرانتثبــــت قطــــر أن 
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جــيش المعارضــة القطريــة ودحم ــا وتــدريب الشــباب القطــري وتســليح  وحمــ  منــاورات مشــتركة مــ  ال
 القطري الجديد ه  تقب  حمد ذل ؟".
تريـد  سذا"قطـر  أنسلـى النيـر ، الفتـا "ل ـذه الـدول حنـدكا اإلرهـابيينوتسا ل "لماذا تحمون الفارين مـن 

مــن دول  اإلرهـابيينحلـى جمــ   واإلصــرارالتصـعيد، فــال مفـر مــن المواج ـة، فلمــاذا كـ  هــذا التصـعيد 
 التعاون حندكا؟".

، حاملوهـا أوطـان ا بـًمن اإلباللالمعارضين البليجيين وتحرض ا حلى  وأضان سن "قطر تجم  ك 
 بالمث  وردوا الصاع صاحين".

 2/7/2017السياسة، الكويت، 
 

 السفير السعودي لدى تركيا: الخالف مع قطر سياسي وأمني ال عسكري  .52
ـــال الســـفير الســـعودي ـــرة، ق ـــد البريجـــي أمـــم سن البـــالن مـــ  قطـــر  "سياســـي وأمنـــي ال فـــي أنق  ولي

حســـكري وال يســـت دن ســـيادت ا بـــًي حـــال مـــن األحـــوال"، مشـــددات حلـــى حـــر  المملاـــة حلـــى "أمن ـــا 
وســالمت ا". وأاــد فــي حــدي، سلــى وكالــة "األناضــول" أن "الحصــار حــادة يــتا حــن طريــ  قــرارات األمــا 

 المتحدة، أما المقاطعة ف ي أمر سيادي لا  بلد لحماية أمن  الوطني".
كون ــا انزحاجــات مــن ممارســات سياســية فالمبــدأ الســيادي للــدول يحفــ  ل ــا  وأضــان: "أن المســًلة ليســت

الح  في الممارسات السياسية، ولان تصرفات قطر حلى أرا الواق  ت دد أمـن جيران ـا، ومـا قامـت 
بـ  واقــ  يجــب قرا تـ  حلــى انــ  ن ـج مســتمر ســارت حليـ  منــذ ســنوات، ومـ  ذلــ  فــاإلجرا ات المتبــذة 

 األول لحمايت ا من تبعات األحمال غير المحسوبة".سنما تًتي في المقاا 
وأضــــان أن "المســــؤولية األمنيــــة المناطــــة بالســــعودية تتطلــــب من ــــا حقيــــدة دفاحيــــة قويــــة واســــتثمارات 

، فـــي هـــذا الجانـــب 2030حســـكرية لتحقيـــ  األمـــن واالســـتقرار للمملاـــة ودول المنطقـــة، ورؤيت ـــا لعـــاا 
 الدول ذات الوزن في القوة العسكرية". العسكري والدفاحي ستحق  ل ا أن تاون من

    3/7/2017الحياة، لندن، 
 

ف من العالقات الدفاعية المشتركة بين السفير القطري:  .53  وتركيا قطرليس من مبرر للتخو 
سـالا بـن مبـار  آل شـافي، أن "لـيم مـن مبـرر للتبـّون مـن العالقـات  لد  أنقرة، أاد السفير القطري 

 ده وتركيا"، مؤكدات أن بالده "قادرة حلى تحّم  المقاطعة".الدفاحية المشتركة بين بال
وقــال آل شــافي فــي حــدي، سلــى وكالــة "األناضــول" أمــم، سن "المطالبــة بــلغالق القاحــدة التركيــة غيــر 
منطقـي"، وتــاب : "بعــا الــدول سنفاق ــا الــدفاحي يكــاد يســاوي سنفــاق دول نوويــة كبــر  مصــّنعة للســالح 
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ة حلــى التعامــ  بمفردهــا مــ  بعــا الحــاالت التــي ت ــدد أمن ــا، وتضــطر كروســيا، ومــ  ذلــ  غيــر قــادر 
سلى االستعانة بحلفا ، وهذا أمر طبيعي، لاّن ا يريدون مّنا في المقاب  أن نقط  حالقاتنا الدفاحية م  

 تركيا، وهذا أمر غير منطقي بطبيعة الحال".
    3/7/2017الحياة، لندن، 

 
 األزمة الخليجية: ضبط النفس إليجاد حل عادل للخالفطراف بالكويت أل األميركيالسفير  .54

لــد  الــبالد لــورانم ســيلفرمان "بــالج ود التــي تبــذل ا الاويــت  األميركيــةأشــاد ســفير الواليــات المتحــدة 
 البليجية م  قطر". األزمةللتوسط لح  
وقــت  أقـربفـي  –حـ  هــذا البـالن  سلـىهنـا  حاجــة قويـة  أمـمفـي بيــان لـ   األمريكـيوقـال السـفير 

 حن طري  الحوار الديبلوماسي. –ممكن 
ــدان المعنيــة حلــى  وأضــان  أنبينمــا تواصــ  الواليــات المتحــدة المشــاركة فــي هــذه المســًلة، نحــ، البل

حيـــز  إليجـــادممارســـة ضـــبط الـــنفم  سلـــى األطـــرانتتـــر  الفرصـــة مفتوحـــة للتفـــاوا، ونـــدحو جميـــ  
 ح  حادل للبالن. سلىللتوص  

 2/7/2017السياسة، الكويت، 
 

 برلمانيون مصريون يطالبون بالتصعيد ضد قطر على المستوى الدولي .55
القــاهرة: طالــب حــدد مــن أحضــا  مجلــم النــواب المصــري، بالتصــعيد الــدولي ضــد قطــر. وقــال يحيــى 
كــدواني، وكيــ  لجنــة الــدفاع واألمــن القــومي بمجلــم النــواب، سنــ  كــان متوقعــات رفــا قطــر للمطالــب 

ن حلـــى الــــدول العربيـــة اإلســـراع فــــي اتبـــاذ بطــــوات تصـــعيدية حلــــى وأضـــان ل"البلــــيج"، أ .العربيـــة
 المستو  الدولي ضد قطر، باصة أن حناد قطر، يؤكد سصرارها حلى دحا الايانات اإلرهابية.

وقـــال اللـــوا  ســـعد الجمـــال، رمـــيم لجنـــة الشـــؤون العربيـــة بمجلـــم النـــواب ونامـــب رمـــيم امـــتالن دحـــا 
تمرارات لمبططاتـ  اإلرهابيـة بالمنطقـة، مؤكـدات صـحة موقـف مصر، سن موقف النياا القطري، يـًتي اسـ

 الدول العربية، التي اتبذت قرار مقاطعة قطر. 
وقــال طــارق رضــوان وكيــ  لجنــة العالقــات البارجيــة، سن الموقــف القطــري لــيم غريبــا، بــ  كــان أحــد 

لعربيـــة ضـــد البيـــارات المتوقعـــة، الفتـــا سلـــى أنـــ  ســـيدف  لتصـــعيد دبلوماســـي جديـــد مـــن جانـــب الـــدول ا
 الدوحة، وهو ما اتج ت ل  مصر بالفع  من بالل مجلم األمن.

    3/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 خطوط جوية وبحرية تركية جديدة لمد قطر بالمواد الغذائية .56
تستمر الطامرات المبصصة لنق  المواد الغذاميـة مـن تركيـا سلـى قطـر فـي اإلقـالع مـن مطـار : الدوحة

ير لتنق  دفعات من تل  المواد حبر الجو انطالقا من مطار المدينة، بعـد فـتح حدنان مندريم في أزم
 بطوط بمطارات أبر  ورحالت بحرية منتيمة.

وبـــدأ تســـيير دفعـــات جديـــدة  أزميـــر،واســـتاملت الدفعـــة األبيـــرة مـــن الطـــامرات التـــي أقلعـــت مـــن مطـــار 
غذامية بكميات أابـر سـيتا االتفـاق سضافة سلى بوابر لنق  المواد ال أبر ،باإلقالع من مطارات تركية 

 حلى مكان وزمان توج  ا بين الطرفين التركي والقطري في وقت الح .
وقــال مراســ  الجزيــرة حمــار الحــا  مــن مطــار حــدنان منــدريم فــي أزميــر سن الطــامرة التــي أقلعــت مــن 

حة فـي أزمير وهي واحدة من ثال، طـامرات تمثـ  آبـر دفعـة مـن المطـار، مشـيرا سلـى أن مطـار صـبي
 سسطنبول ومطارات أبر  أصبح منصة جديدة لرحالت منتيمة، سضافة سلى بطوط بحرية تا فتح ا.
ونقـ  الحــا  حـن مســؤولين أتـرا  قــول ا سن بـابرتين محملتــين بـالمواد الغذاميــة المبتلفـة حلــى مشــارن 

 الوصول لمينا  الدوحة.
مليـون دوالر،  700ين قطـر وتركيـا بلـ  ونق  الحا  حن مسؤولين أترا  تًايدها أن التبادل التجاري بـ

وأن العم  المشتر  جـار مـن أجـ  رفع ـا سلـى ثالثـة أضـعان، حيـ، يـتا التركيـز حلـى تصـدير المـواد 
 الغذامية ومواد أبر  الحقا.

وأشار المراس  نقال حن مسؤولين أترا  سلى أن هيمة اقتصادية رفيعـة قطريـة سـتتوج  سلـى تركيـا للقـا  
قتصـاد التركيـة مـن أجـ  درم بـد  شـركات تركيـة نقـ  مـواد البنـا  سلـى قطـر، وبـد  مسؤولين بوزارة اال

 شركات تركية تنفيذ مشاري  في الدوحة.
 2/7/2017الشرق، الدوحة، 

 

 دحالن.. يشارك فيها اإلمارات تنظم ندوات دولية للتحريض ضد قطر"الشرق القطرية":  .57
القطرية في  االستثماراتريم ونيويور  ندوة حن نيمت اإلمارات هذا األسبوع في با الشرق: -فرنسا 

واألمن في أوروبـا، والمركـز الـدولي  االستشراقأوروبا نيم ا مركز الثريا اإلماراتي بالتعاون م  مع د 
للدراســات الجيوسياســـية واالستشـــرافية. وبنيــرة ســـريعة سلـــى الج ـــات الــثال، الداحيـــة لتنييم ـــا، تطـــرح 

اقيت ا، أاــان حلــى بلفيــة حالقات ــا المفضــوحة مــ  دوامــر اليمــين حالمــات اســتف اا حديــدة حــول مصــد
ا  المتطــرن الفرنســي، أو مــ  دوامـــر مــن بعــا األنيمــة العربيـــة كمصــر واإلمــارات، التــي ال تاـــن ود 

 لدولة قطر، في الوقت الحالي. 
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ات لاون ا أما القاسا المشتر  في هذه المرااز ف ي؛ مجموحة اإلحالميين والببرا  التي تمول ا اإلمار 
ال يبفــون حــدا ها لثــورات الربيــ  العربــي وللتيــارات اإلســالمية. كمــا أن القيــادي األمنــي المطــرود مــن 
حركة "فتح"، محمد دحالن، المعـرون بعالقاتـ  الوثيقـة مـ  النيـامين اإلمـاراتي والمصـري، شـار  فـي 

طموحات العثمانية الجديدة الندوة باإلضافة سلى ندوة أبر  حول "الملف التركي في الشرق األوسط وال
 ألردوغان".

وهـــذه النـــدوة ضـــد قطـــر، هـــي الثالثـــة مـــن نوح ـــا، وتســـتغ  الحـــد، الـــذي شـــكلت  الحملـــة ضـــد الدوحـــة 
المســتمرة منــذ أاثــر مــن شــ ر، األمــر الــذي أثــار الاثيــر مــن حالمــات االســتف اا حــول الج ــات التــي 

فضوح، تشـجي  بلـدان االتحـاد األوروبـي، تنيم ا. وتحاول اإلمارات في هذه الندوات، بشك  مفتوح وم
باصــة فرنســا وبريطانيــا، حلــى التبلــي حــن االســتثمارات القطريــة، لصــالح اســتقاللية سياســت ا، وكــًن 

ــة قطــر دولــة حيمــى، كالواليــات المتحــدة، قــادرة حلــى ســلب  األوروبــي حريتــ  واســتقاللية  االتحــاددول
 سياسات .

بالحدي، حن هيمنة قطر حلى اإلسالا في أوروبا، وتحديدا في ثا تص  النبرة االستفزازية سلى ذروت ا 
فرنسا، حبر تموي  اإلبوان المسلمين، والذي تحدثت حن  دولة اإلمارات قب  أاثر من سنة، ولـا تجـد 

 ل  السلطات الفرنسية المبتصة أي  أثبر حلى أرا الواق .
لفــة كتـاب "جم وريــة فرنسـا القطريــة". وشـاركت فـي نــدوة بـاريم، الصــحفية الفرنسـية فانيســا راتينييـ  مؤ 

 والااتبة الفرنسية "بيرونجير بونت".
وتمتلـ  قطـر فــي فرنسـا مشــاري  ناجحـة مثــ  نـادي بــاريم سـان جيرمــان الفرنسـي، وتســتثمر فـي حــدد 
مــن الشـــركات العالميــة، وبيـــوت األزيـــا ، والعقــارات وقطاحـــات الطاقـــة، والمتــاجر العالميـــة والماركـــات 

 ا.الابر  في فرنس
 2/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 ما وراء التهديد اإلسرائيلي بإسقاط حماس .58

 د. صالح النعامي
ال أحد يعرن حلى وج  الدقة األسباب الاامنة ورا  سفصاح قيادة الجيش اإلسراميلي ن اية األسبوع 
الماضي حن سجرا  حلقة نقاش، شاركت في  األج زة االستببارية، وتناولت سب  حسا المواج ة 
القادمة م  حركة المقاومة اإلسالمية "حمام" في حال نشبت في المستقب . وقد حر  مسربو هذا 

 الببر حلى بيان المقصود بـ "الحسا" والتًايد أن  يعني سسقاط حكا الحركة.
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ليم من المست جن أن يجري جيش االحتالل حلقات نقاش حول مث  هذه القضايا حتى لو كانت 
المطروحة بشك  نيري فقط، حلى احتبار أن قيادة هذا الجيش تنطل  من ضمن البيارات العملية 

افتراا مفاده أن  يتوجب حدا استبعاد ك  السيناريوهات. في الوقت ذات ، فقد تواترت التقارير 
الص يونية التي أادت أن جيش االحتالل تدرب بالل السنوات العشر الماضية مرارا حلى سحادة 

ضنت قاحدة "تسمليا" في صحرا  النقب حددا من المناورات التي أجريت احتالل القطاع. وقد احت
 ب ذا البصو . 

فما ال دن من الاشف حن حقد حلقة النقاش هذه التي تناولت األفكار النيرية لعمليات ميدانية 
يمكن أن يقوا ب ا الجيش لحسا المواج ة م  "حمام"؟. ف   تا الاشف حن سجرا  هذه الحلقة نتا  

افي طبيعي، أا أن أحدا في المؤسسة العسكرية الص يونية كان معنيا بًن يتا تسريب ببر ج د صح
 حقد الحلقة من أج  التًثير حلى توج ات حركة "حمام"؟

من الواضح أن حقد هذه الحلقة جا  بنا  حلى تعليمات وزير الحرب الص يوني أفيغدور ليبرمان، 
شًن المواج ة م  "حمام" في ردع الحركة ومحاولة الذي تبين أن  يراهن حلى توييف تصريحات  ب

 بتجنب الصداا م  جيش االحتالل. سقناح ا
ن كان المسوغ الرميم ورا  هذا التسريب هو الردع، ف   األمر مرتبط بقرب بد  جيش االحتالل  واء
حملت  الابر  ال ادفة سلى بنا  حوام  مادية حلى طول الحدود م  قطاع غزة، وهي الحملة التي 
يراهن الايان الص يوني حلي ا ليم فقط في تقلي  قدرة "كتامب حز الدين القساا" لحركة حمام 
حلى حفر األنفاق، ب  أيضا ضمان تدمير األنفاق ال جومية التي تمكنت "الاتامب" من حفرها وبنام ا 

 بالل األحواا الماضية ولا يتمكن جيش االحتالل من هدم ا.
العامة في سسرامي  تر  أن حركة "حمام" لن تبادر لمواج ة جديدة من  فعلى الرغا من أن التقديرات

أج  سحباط تدمير األنفاق، فلن هنا  ما يدل  حلى أن ت  أبيب تريد تًايد الت ديدات من جديد 
 .األنفاقلتاريم الردع ولتقلي  دافعية حمام للرد حلى الحملة اإلسراميلية المتوقعة حلى 

ن يكون ال دن من لفت أنيار حمام الستعدادات جيش االحتالل للحرب وال يمكن أيضا استبعاد أ
القادمة سلى التًثير حلى االتصاالت التي تجري حاليا بين ك  من حمام ومصر والقيادي المفصول 

 من حركة "فتح" محمد دحالن.
تي يمكن وهنا يبرز السؤال األها: ما هي بارطة مصالح سسرامي  في هذه االتصاالت، وما النتامج ال

 أن تنت ي سلي ا هذه االتصاالت وتعتبر في نير ت  أبيب سيجابية؟
من الواضح أن الايان الص يوني معني بًن تفضي هذه االتصاالت سلى تعزيز ارتباط مصر بقطاع 
غزة، تحديدا وصوال سلى االحتماد التاا حلى الجانب المصري، وذل  لاي يتا اقناع المجتم  الدولي 
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تعد مسؤولة حما يجري في قطاع غزة وال تتحم  أية مسؤولية حن مياهر تدهور  بًن سسرامي  لا
 األوضاع االقتصادية، ألن ا لا تعد تمارم دورها كقوة احتالل.

وال بالن أن سسرامي  تر  في تاريم تبعية قطاع غزة لمصر مصلحة ل ا، ألن هذا التحول يعزز 
قديا المزيد من التنازالت، سوا  حلى صعيد حالقة قدرة نياا السيسي حلى ابتزاز الحركة ودفع ا لت

الحركة بمصر أو حلى مستو  حالقت ا بلسرامي . وبير دلي  حلى ذل  أن مصر تمارم حاليا 
 ضغوطا كبيرة حلى حمام إلن ا  ملف الجنود الص اينة األسر  لدي ا.

بدا مصالح ا، حلى ويمكن االفتراا أن سسرامي  تر  في تنامي دور دحالن في قطاع غزة تطورا ي
احتبار أن ا معنية بوجود ج ة يمكن أن تشك  بديال في حال تا سسقاط حكا حمام في أية حرب 
قادمة. م  العلا أن أحد أها األسباب التي تدف  ت  أبيب لتجنب سيناريو سسقاط حكا الحركة يتمث  

 في سدراا ا حدا وجود بدي  يمكن أن يضبط األمور في قطاع غزة.
ة "حمام" أن تعي أن  سلى جانب حقيقة أن نياا السيسي يعد شريكا وحليفا واضحا حلى قياد

إلسرامي  وأن هذا النياا يسدد فواتير لت  أبيب بسبب دورها في تًمين شرحية دولية ل ، فلن دحالن 
يعد أداة لد  المحور اإلقليمي الذي تقوده السعودية واإلمارات العربية، والذي تؤكد ك  المؤشرات 

 لى تنسيق  وتعاون  م  سسرامي  أيضا.ح
من هنا، حلى حمام الحذر في قرا ة التسريبات الص يونية، وأن تبدي حذرا مضاحفا حند اتصال ا 

 بك  من السيسي ودحالن.
 3/7/2017، السبيل، عم ان

 
 فلسطينإعادة تصور  .59

 مروان المعشر
، لا تان آفاق 1967ية في حاا في السنوات البمسين التي انقضت منذ الحرب العربية اإلسراميل

حباطا من حال ا اآلن قبط.  التوص  سلى اتفاق بشًن "الوض  الن امي" إلن ا  الصراع أاثر قتامة واء
فبعد حقود من المفاوضات الفاشلة تضا لت بشك  حاد آمال الفلسطينيين في الفوز بدولة مستقلة، 

 ات ا.فضال حن افتقارها العمي  سلى الثقة في قيادات ا ومؤسس
هدفا للتسوية بالتفاوا، فقد حان الوقت لالحتران بًن  -لفترة طويلة-ورغا أن ح  الدولتين كان 
أصبح مسدودا. ومن الواضح أن  -بعد حقدين من فش  اتفاقات أوسلو-المسار الحالي إلقامة الدولة 

 تصحيح المسار بات واجبا منذ فترة طويلة.
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المتمثلة في  استراتيجيت اغب في تغيير الوض  الراهن؛ ذل  أن الواق  أن الحكومة اإلسراميلية ال تر 
ر.  مواصلة التوس  االستيطاني ال تنطوي حلى تااليف دبلوماسية أو اقتصادية أو أمنية تنذكب

سرامي  ال تبض  ألي ضغوط قد تحمل ا حلى التفاوا بلبال  وحسن نية، وهي ال تر  أي  واء
ت، باصة أن أغلب العالبا يلتزا الصمت بشًن محنة فامدة قد تعود حلي ا من تقديا تنازال

 الفلسطينيين.
من ناحية أبر ، كانت الشرحية السياسية للقيادة الفلسطينية في انحدار منذ أمد بعيد، ويش  العديد 

وطنية واضحة، والتوص  سلى أي شك  من  استراتيجيةمن الفلسطينيين في قدرت ا حلى صياغة 
 .أشكال االتفاق م  سسرامي 

حتى اآلن، اقتصرت الج ود الرامية سلى ح  الصراع حلى المالمح السطحية لنموذ  أوسلو، والذي 
بموجب  يمر الطري  سلى تقرير المصير الفلسطيني حبر اتفاق ثنامي بشًن الحدود، والمستوطنات، 

 واألراضي، وح  العودة.
لضي ، ولا يجعل ا أقرب سلى ولان هذا النموذ  الضي  تر  جمي  األطران في حالة من السبط وا

 التوص  سلى ح . وبدال من البد  في تناول مسًلة سقامة الدولة، ربما حان الوقت لالنت ا  ب ا.
ومن بالل وض  القضية األساسية المتمثلة في الحقوق الفلسطينية في الصدارة؛ تعترن القيادة 

 الفلسطينية بتحول جاٍر بالفع  داب  المجتم  الفلسطيني.
حلى كيفية تًمين  -بشك  متزايد-أصبح تركيز الشباب ومنيمات المجتم  المدني منصب ا فقد 

 الحقوق الفردية، وباتوا ينيرون سلى حريات ا المدنية باحتبارها مقدمة إلقامة الدولة وليست نتيجة ل ا.
ن العقود الماضية والواق  أن ثلثْي الفلسطينيين يعتقدون أن ح  الدولتين لا يعد قابال للتنفيذ. ورغا أ

تمحورت حول سقامة الدولة بوصف ا طريقا للحرية الجمعية، فلن هذا الن ج لا يسفر سال حن ما يزيد 
 قليال حلى سنوات من اآلمال الضامعة والركود السياسي.

سن سحادة ترتيب األجندة السياسية اآلن من شًن ا أن تعطي حقوق الفلسطينيين المدنية وحقوق 
 مرتبة من األولوية، وتتر  لوقت الح  المناقشات حول بنية وشك  الدولة ذات ا.اإلنسان أقصى 

وقد تمث  هذا الن ج في حركات المقاومة غير العنيفة المحلية، فضال حن حركة المقاطعة، وسحب 
 االستثمارات، والعقوبات للضغط حلى سسرامي  حلى المستو  الدولي.

طاقة جديدة في الج ود الرامية سلى سيجاد  -نموذ  أوسلوبعيدا حن -وفي حين قد يض  هذا التحول 
ح ، يكاد يكون من المؤكد أن  سيبّلف تًثيرا ملموسا حلى القومية الفلسطينية، التي أصبحت هي 
ذات ا في مًزق، بعد أن صارت مقسمة بين أولم  الذين يتمسكون بشدة بمبادئ سطار أوسلو، وهؤال  

 ييا تدابير الحماية القانونية والحريات الشاملة.الذين يركزون بشك  أابر حلى تع
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التي -وتزداد هوة البالن اتساحا م  ك  جولة من المفاوضات الفاشلة. وأصبحت ال وية الفلسطينية 
 معلقة في الميزان. -يلت مالمح ا لفترة طويلة تنحّدد من بالل سرد يتمحور حول االستقالل

بعنوان "سحيا  القومية الفلسطينية: -يجي للسالا الدولي يتناول تقرير يصدر قريبا حن مؤسسة كارن
بالبح، والدراسة مسار الحركة الوطنية الفلسطينية. ويقيِّا التقرير القومية  -بيارات في مقاب  الواق "

 الفلسطينية في المناخ السياسي الحالي، ويعرا مقترحات لتجديد شباب المشروع.
ببيرا فلسطينيا، لا يكتفوا باستاشان  58استقصامية شملت  وتستند استنتاجات التقرير سلى دراسة

الحواجز التي تحول دون قياا الدولة الفلسطينية، ب  قدموا لنا أيضا منيورات مبتلفة للمسار 
 وطنية. الستراتيجيةالمستقبلي 

في في بؤرة "سحيا  القومية الفلسطينية" تامن مسًلتان: فًوال، ه  يمكن سحادة تعريف فكرة تركزت 
األص  حلى سقامة الدولة بحي، تركز حلى الحقوق؟ وثانيا، ه  من الممكن أن تح  مبادئ الدولة 

 الفلسطينية مح  شك  هذه الدولة؟
الواق  أن سجابة الفلسطينيين واإلسراميليين والمجتم  الدولي حلى هاتين المسًلتين ستشك  مستقب  

 ية داب  الحركة الوطنية الفلسطينية ذات ا.الصراع. وال يمكن تجنب ما، نيرا للتغيرات الجار 
في ي  التوس  االستيطاني المتواص ، والسيطرة العسكرية -فرغا ركود الوض  الحالي حلى األرا 

ي ر جي  ناش  من الفلسطينيين، حاقد العزا  -اإلسراميلية الشاملة، والمؤسسات الفلسطينية ال زيلة
 ا،.حلى االضطالع بدور أساسي حلى مسرح األحد

ستي  القومية الفلسطينية باقية حلى قيد الحياة؛ ف ي حنصر أساسي في تشكي  ال وية الفلسطينية. 
هي ما سن  -في األش ر والسنوات المقبلة-ولان المسًلة األساسية التي ينبغي لنا تناول ا ومعالجت ا 
 ف ما من جديد.أحيد تعري واستراتيجيةكان المشروع الوطني الفلسطيني سينستًنف في ي  رؤية 

 بروجيكت سينديكيت
 2/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ألزمة الخليج؟! "إسرائيل"كيف تنظر  .61

 أ.د. يوسف رزقة
يمكن القول بًن )سسرامي ( هي الدولة الوحيدة السعيدة باألزمة البليجية م  قطر، وال توجد دولة 

للدولة العبرية تحقي  بعا مصالح ا،  أبر  تماثل ا في السعادة، سذ يبدو أن األزمة البليجية تتيح
واستغالل األوضاع القاممة للتطبي  م  المملاة واإلمارات. سن رميم الوزرا  اإلسراميلي بنيامين 
نتنياهو يكثر في اآلونة األبيرة من التلميحات سلى دن  حالقات سسرامي  م  بعا الدول العربية، 
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المملاة طبعت حالقات ا م  سسرامي  وانت ى األمر  ومن بين ا دول البليج، حتى بتنا في ش ، وكًن
 والحال ليم كذل  حتى اآلن؟!

يران ماضية نحو التصعيد، ويمكن )إلسرامي ( أن  في )سسرامي ( يرون أن األزمة البليجية م  قطر واء
تستفيد من هذه األوضاع. يقول الوزير )يريف ليفين( لصحيفة يديعوت العبرّية سّن أزمة قطر جلبت 

ن  لعالقات )سسرامي ( م  السعودية، ويقول: طلبت من واشنطن التوسط إلحضار مرضى الد
بليجيين لتلّقي العال  في سسرامي . وبحسب الوزير اإلسراميلي لا نص  بعد سلى مرحلة تدف  السياح 
 من دول البليج سلينا، لان الدمج بين المعرفة المتوفرة لدينا في سنقاذ الحياة حن طري  العالجات
الطبّية وبين قدرت ا حلى الدف ، من شًن  أْن يكون بكّ  تًايٍد مرحلة أولى في الطري  سلى تسبين 

 العالقات، حلى حّد تعبيره؟!
سن ما يبطط ل  ليفين )وهو التطبي  من بالل العال ( لن يتحق  ألن البليجيين يرون في )سسرامي ( 

ن االستشفا  في تركيا  دولة احتالل وحدوان، وليست دولة للعال  وال مكانا جيدا لطلب الدوا ، واء
ن األزمة الحالية م  قطر لن تغير قناحات  أبيب،ودول أوروبا أيسر ل ا من االستشفا  في ت   واء

 البليجيين، ألن  ال حالقة لألزمة البليجية بما يمكن تسميت  التطبي  الشعبي؟! .
في فترات متباحدة، ولان هذا ال يمث   ربما وص  سلى ت  أبيب بعا أثريا  من البليج لالستشفا 

ياهرة بليجية، حتى م  تصاحد األزمة البليجية، وما زالت دول البليج تشترط حلى الدولة العبرية 
 ا.1967القبول بالمبادرة العربية، واالنسحاب من األراضي المحتلة في حاا 

ي ترس  أقدام ا في دول سن دولة العدو تحاول أن تويف األوضاع الممزقة في الوطن العربي لا
البليج العربي، ومن ثمة نجد حديثا متاررا حن دن  العالقة م  البليج، وأن ا يودون اإلحالن حن 
ذل ، ولان الطرن العربي ال يواف  حلى هذا اإلحالن، ومن ثا يستعين ليفين بواشنطن لتشجي  

  من الحاالت اإلنسانية ال البليجيين حلى طلب العال  في مشافي )سسرامي (، باحتبار أن العال
ن  السياسية؟! قناحتي أن هذا لن يحص  كما تريده دول االحتالل قب  أن تح  القضية الفلسطينية، واء

 الحدي، المتارر حن دن  العالقة يست دن بل  رأي حاا يتقب  التطبي ؟!
 2/7/2017فلسطين أون الين، 

 
 القدس بالون االختبار السعودي .61

 سمدار بيري 
درم ما يقترح  الدكتور أنور حشقي، الجنرال المتقاحد في الجيش السعودي، الذي يدير في تعالوا ن

والببير حن الشًن اإلسراميلي. من معرفتي  األوسطجده مركزا للبحو، االستراتيجية حن الشرق 
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الشبصية ب  ومن مقابلة منح ا لـ "يديعوت احرونوت" قب  سنة، أر  في  بالون ابتبار من األسرة 
 أن يتلقى هو النار. أوتلتقط رسامل ،  أنمالاة: سما ال

هو رج  لطيف المعشر، مجرب وفضولي، وليم ل  احتراا حلى بوا حوار م  سسراميليين. 
وأبمن بًن  في المملاة المغلقة والمنغلقة في السعودية ما كان حشقي ليسمح لنفس  بًن يتصرن م  

 في الرياا. األحلى سسرامي  دون أن يتلقى ضو ا ابضر من النوافذ
م  "يديعوت احرونوت"، حذر الجنرال من جدة من أن  يجب رف  البطوات  األولىفي تل  المقابلة 

لا يتحق  السالا في ح د نتنياهو، فلن السالا سيفلت من أيدينا".  سذاالسياسية سلى مسار سري  ألن  "
ان في حين  مستشار نتنياهو، كان حشقي في حين  في ذروة اتصاالت، بعض ا فقط حلني، م  من ك

محادثات  ماراثون ( القدم وأجر  األق الدكتور دوري غولد. فقد صعد سلى الطامرة وزار مرتين )حلى 
بعيدة حن العيان م  مبعوثين سسراميليين. وحندما انكشف الحوار، ثارت حالمات استعجاب ال حصر 

ن سسرامي  لا تنقا حلى الفرصة، . ولالألحدا،استببارات غربية متابعة  أج زةل ا، وأجرت 
 فتفككت الرزمة، حين انصرن غولد سلى بيت ، وبفا حشقي مستو  االهتماا.

بولي الع د  ألقىفي األحدا، التي تدحرجت منذمذ، ك  شي  يرتبط بك  شي : المل  سلمان 
دة الرسمي في صالح ابن  الشاب. الرميم السيسي ضغط حلى البرلمان المصري لينق  سلى السيا

 55المل  ل  حرضا من  وأجر  السعودية جزيرتي تيران وسنافير. ترامب هبط في قصور الرياا 
سالمية تواف  حلى تطوير العالقات م  سسرامي  شريطة  تتقدا م  الفلسطينيين.  أندولة حربية واء

حلى  ـ اإلماراتمصر، البحرين واتحاد  بلسنادم  قطر، التي تصر السعودية ـ  األزمةوحندها نشبت 
تشديد الحصار حلي ا. ومن بلف ك  البطوات تدور شامعات حديدة حن حوار سري بين الرياا 

 والقدم.
 أفكارا األلمانية. ف و يعرا في صحيفة "دويتشا فيال" أبر  مرة  أممأط  الجنرال السعودي أول 

بعد  سالسعودية . وها هي البالصة: جزيرتا تيران وسنفير ال تنقالن سلى الاألطرانمشوقة تربط بين 
 لسفن سسراميلية في مضام  تيران. اإلبحارتع د جارن بحرية  أطل  أن

وحسب حشقي، فلن نق  الجزيرتين يجع  اتفاق السالا المصري ـ اإلسراميلي اتفاقا دوليا يلزا 
ويقول ان  لن يكون تطبي  سلى ان  األوهاالتطوير التعاون. ولان  يبدد  أساساالسعودية، ويشك  

 سسرامي  لح  م  الفلسطينيين. تتجند
حلى نار هادمة: ك  ح  يتحق  سيدار برحاية اردنية  سنضاج اوحندها يلقي بقنبلة البطة التي يتا 

هاذيا بعد حن دولة فلسطينية ممزقة في نزاع  سحالنا)حلى الضفة( ومصرية )حلى قطاع غزة(. ليم 
شراا ما نيةاألردبين غزة وراا هللا، ب  نوع من الميلة المصرية ـ  في الح . وهو يضيف بًن ما  واء
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: السعودية أبر  سيكون مقبوال حلى الفلسطينيين، سيكون مقبوال حلينا، في السعودية. بكلمات 
مستعدة للتنازل حن مبادرة السالا العربية التي تجبر سسرامي  حلى ترسيا حدود والجدال حلى ح  

من  األبيرةًجي  تقسيا القدم سلى المرحلة العودة. كما ستواف  السعودية، حسب حشقي، حلى ت
 ، كي ال تتفجر المفاوضات.اإلجرا ات

حين تاون سيران هي العدو الحقيقي، فلن العالقات م  سسرامي ، حسب حشقي، ستتصما فقط "حسب 
قوة العالقات فستتقرر وفقا لقوة المسيرة السياسية. في نير السعودية، فلن الحلف  أماالمصالح". 

سرامي  هي الحب فرحي. وبالالمات  دأحيالذي  : األبسطحقده م  الواليات المتحدة اها بكثير، واء
تضمن استقرار الحكا  وأمورسسرامي  مدحوة م  ك  االحتراا للتبرع بمعلومات استببارية وتانولوجية 

 في المملاة في مواج ة مؤامرات ط ران.
 2/7/2017، يديعوت
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