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 الدولتين  عباس يعلن استعداده لعقد "صفقة سالم تاريخية" مع اإلسرائيليين وفق حل   .1

قادة إفريقيا، إلى ربط أي تقدم في عالقة  محمود عباس، الفلسطينية السلطةدعا رئيس  :أديس أبابا
، 1967بمدى التزامها بإنهاء احتاللها ألرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام  "إسرائيلـ"القارة ب
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وقال الرئيس في خطابة أمام قمة االتحاد اإلفريقي في دورته التاسعة  ."القدس الشرقية"بعاصمتها 
، إن محاوالت دولة االحتالل اإلسرائيلي 3/7/2017 ينوالعشرين المنعقدة في أديس أبابا، اإلثن

للمشاركة في مؤتمرات الدول اإلفريقية اإلقليمية، وترتيب مؤتمرات قارية لها، يشجعها على االستمرار 
نكارها لحقوق شعبنا في الحرية والسيادة واالستقالل.  في غطرستها، واحتاللها لفلسطين، وا 

اد اإلفريقي ودوله لوقف وتغيير الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا عن تطلعه لدعم االتح عباسوأعرب 
جراء استمرار االحتالل، باستخدام الوسائل السلمية والدبلوماسية، واللجوء للهيئات والمؤسسات 

 الدولية، من أجل الحفاظ على حقوقنا الوطنية، وتطبيق حل الدولتين.
لح قرارات فلسطين في المحافل الدولية، سيحمي وشدد على أن مواصلة تصويت الدول اإلفريقية لصا

 الدولتين ويسهم في الحفاظ على حقوق الطرف المحتل، فلسطين، إلى أن يتم تحقيق السالم. حل  
وأكد الرئيس أن حل قضية فلسطين حاًل عاداًل هو مفتاح السالم، وسيسهم بال شك في نزع ذرائع 

، وسيجلب الخير للمنطقة ولمستقبل أجيالها، ولألمن المجموعات اإلرهابية في المناطق المحيطة بنا
 والسلم العالميين.

وأشار إلى أن التحرك المبكر للرئيس ترامب جاء في وقته وهو بارقة أمل لصنع السالم، وجدد 
سيادته استعداده لعقد صفقة سالم تاريخية مع اإلسرائيليين وفق حل الدولتين، وقال: "نحن في 

ائيل لمبادرة الرئيس ترامب من أجل عقد صفقة سالم تاريخية، وفق حل انتظار أن تستجيب إسر 
 الدولتين".
دول إفريقيا واتحادها، على دعمهم لحقوق شعبنا، وقضيته العادلة في الهيئات والمحافل  عباسوشكر 

الدولية، وقال: "نأمل أن تستمر شراكتنا مزدهرة، ونتطلع إليكم لمواصلة الثبات على مواقفكم من 
 تنا، واستمرار التشاور بيننا كأصدقاء وحلفاء تاريخيين".قضي

وجدد الرئيس استعداد فلسطين وجاهزيتها، لتعزيز عالقات التعاون والشراكة االقتصادية والتجارية 
واالستثمارات مع االتحاد اإلفريقي ودوله الصديقة، وتبادل الخبرات في مجاالت الزراعة والصحة 

لتعاون في المجال األمني وفي مكافحة اإلرهاب، وذلك من خالل الوكالة والطاقة النظيفة، إضافة ل
 الفلسطينية للتعاون الدولي.

 3/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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تجريان مشاورات من أجل فتح معبر تجاري آخر إلى جانب معبر بيت حانون )إيرز( في شمال 
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عضو الكنيست اإلسرائيلي مي كل أورن من حزب كلنا  2/7/2017 األحد يومواجتمع  قطاع غزة.
سرائيلي مع المسؤول عن المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي المشارك في االئتالف الحكومي اإل

 مهنا، وناقشا معا سبل المضي قدما في خطة إقامة المعبر التجاري الجديد.
وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، فإن خطة إقامة معبر تجاري جديد لغزة جاءت بمبادرة من االتحاد 

لمبادرة حظيت بالتأييد من تلك الدول، فيما وعد األوربي وعدد من الدول األخرى، وأشارت إلى أن ا
 عدد منها بتمويل إقامة المعبر إذا خرجت المبادرة إلى النور.

لكن اإلذاعة أشارت إلى أنه وبسبب تعقيدات األوضاع في قطاع غزة والتوتر بين السلطة الفلسطينية 
أن السلطة تبحث المبادرة  وحركة حماس، فإن السلطة لم تسارع إلى الموافقة على المقترح، وأكدت

 وخصوصا ما يتعلق بإقامة بنية تحتية موسعة في الجانب الغزي من المعبر.
عقب المدير العام لإلدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الوطنية الفلسطينية نظمي مهنا على و 

ة المعبر التجاري الجديد ما ذكرته اإلذاعة اإلسرائيلية، وأكد أن السلطة الفلسطينية ال تمانع في إقام
من أجل التخفيف من معاناة أهل قطاع غزة حال توفير الدول المانحة التمويل الالزم إلقامة المعبر 

وأشار في حديث هاتفي للجزيرة نت إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي رسالة خطية من  الجديد.
 أي جهة كانت بشأن تمويل إقامة المعبر الجديد.

 3/7/2017 ،نت، الدوحةالجزيرة 
 

 قراقع: حكومة تل أبيب هي التي تمول اإلرهاب وتشرعنه .3
، بطريقتها، واتهمتها بدفع رواتب سجناء يهود متهمين "إسرائيل"رام هللا: هاجمت السلطة الفلسطينية 

بقتل فلسطينيين. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن حكومة االحتالل 
آالف دوالر، للسجناء والمجرمين  3يلي تقوم بصرف رواتب شهرية منتظمة وعالية، تصل إلى اإلسرائ

اإلسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وعمليات قتل بحق مدنيين فلسطينيين، كما توفر لهم ولعائالتهم 
 بعة القانونية وأي متطلبات أخرى.العناية االجتماعية والدعم والمتا

ذلك، بصرف "راتب شهري منتظم للقاتل اإلسرائيلي عامي بوبر، الذي ارتكب  على وقدم قراقع مثالً 
 ، في منطقة ريشون ليتسيون قرب تل أبيب.1990-5-20عمال فلسطينيين يوم  7مجزرة دموية بحق 

 وأردف: "هذه الحكومة )اإلسرائيلية( هي التي تمول اإلرهابيين اليهود ومنظماتهم المتطرفة مالياً 
، ومن خالل جمعيات مرخصة، مثل جمعية حنينو، وجمعية اليد اليمنى، وغيرها. انونياً وق واجتماعياً 

 المسألة ليست مسألة دفع رواتب فقط".
 4/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن
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 قريع يحذر من مخاطر وتداعيات المخططات االستيطانية الجديدة في القدس .4
فلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال :القدس

قريع، من مخاطر وتداعيات المخططات االستيطانية الالشرعية التي تصر حكومة االحتالل 
، 3/7/2017 وندد قريع، في بيان صحفي، يوم اإلثنين اإلسرائيلي على طرحها والمصادقة عليها.

يلة من المخططات االستيطانية الجديدة بالمصادقة على سلسلة طو  اإلسرائيليبقيام سلطات االحتالل 
قامة مبان جديدة  في األسابيع المقبلة، لتوسيع األحياء اليهودية في مدينة القدس المحتلة، وا 
للمستوطنين اليهود داخل األحياء الفلسطينية، حيث أن هذه المخططات كان قد تم تجميدها، 

 4ء اليهودية الكبيرة، إضافة إلى وحدة استيطانية في األحيا 2000وبضمنها مخططات إلقامة 
مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، يتضمن بعضها إخالء السكان 

 الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.
 3/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يلية الواسعةالهجمة االستيطانية اإلسرائ تدين وزارة الخارجية الفلسطينية .5

الواسعة،  اإلسرائيلية أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمة االستيطانية: منتصر حمدان - رام هللا
وعد تها إعالن تمر د إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتارًا شديدًا بالشرعية الدولية 

وأكدت الوزارة أن  عملية السالم والمفاوضات. وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة إلطالق
المخططات اإلسرائيلية االستيطانية التي تتكشف يوميًا، تثبت أن "إسرائيل" أسقطت جميع الخطوط 
الحمراء، وتحررت من أي قيود أو محاذير كانت تأخذها في الحسبان عند إقدامها على تنفيذ 

 سطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص.مخططاتها التوسعية االستعمارية في األرض الفل
 4/7/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 على مشروعها االستيطاني في القدس "إسرائيل"عشراوي تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة  .6

، 3/7/2017 حنان عشراوي، يوم االثنين طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. :رام هللا
ى تصعيدها الخطير في مشروعاتها االستيطانية في مدينة القدس، واعتبرت ذلك عل "إسرائيل"بمعاقبة 
 لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها المدينة. واستكماالً  مستفزاً  استعمارياً  سلوكاً 

جاء ذلك خالل استقبالها ممثل البرتغال لدى دولة فلسطين بيدرو ابرو، الذي جاء مودعا لمناسبة 
 ه في فلسطين، وذلك بمقر المنظمة في مدينة رام هللا.انتهاء مهام عمل

 3/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المصري ينفي تصريحات مكذوبة لموقع إخباري مشير النائب .7
من  24نفى النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري ما ورد عبر وكالة وطن  :غزة

وأكد أن  سانه فيما يتعلق باللجنة اإلدارية والتفاهمات األخيرة في مصر.تصريحات مكذوبة على ل
اللجنة اإلدارية جاءت كضرورة وطنية في الوقت الذي تخلت فيه حكومة رامي الحمد هلل عن 
مسؤولياتها وعملت قصدًا ضد شعبنا في قطاع غزة، مؤكدًا التزام حماس بالتفاهمات التي جرت في 

 في تخفيف معاناة شعبنا وتعزيز مقومات صموده.القاهرة، واستمرارها 
 3/7/2017 ،فلسطين أون الين

 
 "الوطني الفلسطيني" يدين اعتقال عضو المجلس التشـريعي خالدة جرار .8

عب ر المجلس الوطني الفلسطيني عن إدانته واستنكاره الشديدين إلقدام : كمال زكارنة -ان عم  
خالدة جرار عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال 

 .2/7/2017 األحد يومالمجلس التشريعي الفلسطيني 
 4/7/2017 ،الدستور، عم ان

 
 إلقراره قريبا   : الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا  الفلسطيني وزير العدل .9

، مع رئيس المحكمة 2/7/2017الخميس  يومالتقى وزير العدل علي أبو دياك، بمكتبه  :رام هللا
الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، بحضور مدير الشؤون 
القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني، ومدير دائرة التشريعات في األمانة العامة لمجلس الوزراء 

 ة على قانون المحكمة الدستورية.نائل القريوتي، لمناقشة التعديالت النهائي
وبحث المجتمعون التعديالت النهائية على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وجرى االتفاق على 

وتحديثه بما يتواءم مع المعايير  2006إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 
ي األيام القادمة إلصداره من قبل رئيس دولة الدولية والدستورية، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء ف

 فلسطين.
وأكد وزير العدل على أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل 
التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة االستراتيجية 

 ألعوام الستة القادمة.لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة ل
 3/7/2017 ،القدس، القدس
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 أبو شهال يوقع مع منظمة العمل الدولية "اتفاقية تنفيذ" إلنشاء مؤسسة الضمان االجتماعي .11
وقع وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي الفلسطينية مأمون أبو  :رام هللا

الدولية ممثلة بممثلها في فلسطين منير قليبو،  ، مع منظمة العمل3/7/2017 شهال، يوم االثنين
اتفاقية تنفيذ إلنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة إلدارة نظام الضمان االجتماعي 

دارتها. 500الجديد، بقيمة   ألف دوالر أمريكي، والتي تهدف للبدء المباشر بتأسيس المؤسسة وا 
 3/7/2017 ،(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 وفاة النائب في المجلس التشريعي راوية الشوا .11

، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني راوية الشوا وذلك 3/7/2017 توفيت مساء يوم االثنين :غزة
 الشوا عادت مؤخرًا إلى غزة بعد رحلة عالج في الخارج.كانت و  بعد صراع مع المرض.

 3/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 خطة ماجد فرج لـ"تنصيب دحالن رئيسا لحكومة غزة"! :أمد لإلعالم .12
رام هللا: نشر نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي وثيقة منسوبة لرئيس المخابرات  - أمد

الفلسطينية اللواء ماجد فرج تفيد بانه اصدر تعليماته للسوشيل ميديا لنشر خبر حول مساعي دولة 
 مكثفة في هذه المرحلة من اجل تعين القيادي الفلسطيني محمد دحالن رئساً  هوداً ببذل ج اإلمارات

تعليماته لصياغة  أصدرن اللواء فرج فإوحسب الوثيقة المنشورة  لحكومة ستشكل قريبا في قطاع غزة.
 العربية واالسرائيلية. اإلعالميةنطاق في المنابر والمواقع  أوسعالخبر وتوزيعه على 

 1/7/2017 لإلعالم،أمد 
 

 دولية بين حماس وعباس وساطة": ألناضول"ا .13
ــا دولي ــة، لــم : نــور أبــو عيشــة - غــزة كشــف مصــدر م طلــع فــي حركــة حمــاس، يــوم اإلثنــين، أن أطراًف

يسمها، تقد مت بوساطة بين الحركة، والرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس، بغـرض تخفيـف حـدة التـوتر 
الكشـف عـن هويتـه، لوكالـة "األناضـول":" ع رضـت علينـا وقـال المصـدر، الـذي رفـض  بين الجانبين. 

 وساطة دولية في إطار المصالحة مع حركة فتح". 
وقال:" قد تكون هذه الوساطة للضغط علينا للتراجع عن التفاهمات األخيرة مع القيادي المفصول مـن 

حصــل بــين  وأوضــح أن الــرئيس يشــعر بــالقلق الشــديد تجــاه التقــارب الــذي الحركــة، محمــد دحــالن". 
 حماس وخصمه السياسي، دحالن، ويسعى إلى إفشاله. 
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وأقر قادة في حماس، مؤخًرا، بعقد تفاهمات مع دحالن، تهـدف إلـى تخفيـف حـدة الحصـار المفـروض 
وبي ن المصـدر فـي حمـاس، الـذي تحـدث لألناضـول، أن الـرئيس الفلسـطيني، مـا زال  على قطاع غزة.

ًكا، بشروطه، وخاصة حل  اللجن  ة اإلدارية التي شكلتها "حماس" إلدارة الوزارات في غزة. متمس 
وبحسب المصدر، فـإن فـرص نجـاح الوسـاطة، ضـئيل، نظـرا لتمسـك الـرئيس عبـاس، وحركـة حمـاس، 
بشــروطهم. وقــال موضــحا:" عبــاس يشــترط موافقــة حمــاس علــى شــروطه، قبــل التراجــع عــن خطواتــه 

والرواتـــب واألدويـــة والتحـــويالت الطبيـــة، وفــــي األخيـــرة التـــي اتخـــذها ضـــد غـــزة، كتقلـــيص الكهربـــاء، 
ح المصدر أن تقبل حماس بالوساطة، شريطة تراجع الرئيس عن خطواته األخيرة أوال".   المقابل، يرج 

ــالتخلي عــن تفاهماتهــا األخيــرة مــع "دحــالن"، كمــا  واســتبعد المصــدر فــي حمــاس، أن تقبــل الحركــة، ب
يـة الكاملـة فـي نسـق عالقاتهـا مـع األطـراف الفلسـطينية يرغب الرئيس عبـاس. وقـال:" الحركـة لهـا الحر 

المختلقة، وال تسمح ألحد باسـتخدام )الفيتـو( علـى تلـك العالقـات". ولـم يـذكر المصـدر هويـة الوسـطاء 
 الدوليين الذين بادروا لهذه الوساطة. 

 3/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 غزةتأمين حياة كريمة ألهالي ل تسعىاس ولكنها ضغط على عبلليوسف: حماس ال تستخدم دحالن  .14
أكـد القيـادي فـي حركـة "حمـاس"، أحمـد يوسـف، أن التفاهمـات التـي تمـت : ناديـة سـعد الـدين - عمان

بين حركتـه والقيـادي المفصـول مـن حركـة "فـتح"، النائـب محمـد دحـالن، مـؤخرا، "ال عالقـة لهـا بإقامـة 
قا"، مشددا على موقف "حماس" الثابت بأن "ال دولة في دولة في قطاع غزة، كما ال تخطط لذلك مطل

 غزة وال دولة بدونها".
بنــــدا محوريــــا،  15وقــــال يوســــف، لـــــ"الغد" مــــن فلســــطين المحتلــــة، إن ورقــــة "التفاهمــــات"، التــــي تضــــم 

نقاذ الوضع المتدهور في القطاع"، بمـا ينفـي وجـود  تستهدف "تحقيق المصالحة المجتمعية الوطنية، وا 
مشـــروع دولـــة غـــزة" فـــي مضـــمون المصـــالحة الثنائيـــة التـــي جـــرت مـــؤخرا فـــي مصـــر بـــين مـــا يســـمى "

الجــانبين. ونــوه إلــى "تشــكيل لجنــة إداريــة جديــدة بمشــاركة وطنيــة واســعة إلدارة قطــاع غــزة، للــرد علــى 
اتهامــات "تفــرد" "حمــاس" ووجــود العنــف والتطــرف فــي القطــاع، حيــث تضــم كــال مــن حمــاس و"التيــار 

 وي" في غزة، تيار دحالن، ومختلف القوى والفصائل الوطنية اإلسالمية".اإلصالحي الفتحا
ولفــت إلــى أن بنــود التفاهمــات مــع دحــالن تهــدف إلــى "تحقيــق المصــالحة المجتمعيــة، وتقــديم الــدعم 
اإلغاثي، ومعالجة ملفي الفقر والبطالة، السيما بين صـفوف الفئـة الشـابة، وتقـديم المسـاعدات العينيـة 

ر المعــوزة، عــن طريــق جمعيــات خليجيــة، فضــال عــن تــأمين الــدعم الــالزم إلنقــاذ تــدهور الماليــة لألســ
 األوضاع في القطاع".
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مليـون دوالر للمصـالحة المجتمعيـة أو العدالـة االنتقاليـة التـي  100 -50ولفـت إلـى "تخصـيص حـوالي 
 ص".ستعطى األولوية، إلى جانب ممارسة الجهات المعنية لدورها المعتبر في هذا الخصو 

وأضاف إن "حماس" ال تستخدم "دحالن كورقة ضغط على الرئيس محمود عباس، كمـا ال تريـد إقامـة 
دولــة فــي غــزة، ولكنهــا تبحــث عــن تــأمين الحيــاة المعيشــية الكريمــة ألهــالي القطــاع، مــع اإلبقــاء علــى 

ي المضــاد إمكانيـات المقاومـة وقــدراتها الجهوزيـة التامــة للـدفاع عـن حقــوق الشـعب الفلســطيني والتصـد
 لعدوان االحتالل".

 4/7/2017الغد، عمان، 
 

 المؤسسات الفلسطينية العاملة بأوروبا من أجل رفع الحصار جهودثمن حماس ت .15
ثمنت حركة حمـاس الـدور المسـؤول للمؤسسـات الفلسـطينية العاملـة فـي أوروبـا وجهودهـا المبذولـة مـن 

سـنوات، ووقوفهـا إلـى جانـب 10كثر مـن أجل رفع الظلم عن غزة وفك حصارها المفروض عليها منذ أ
 المطالب اإلنسانية والقانونية لمليوني فلسطيني يعيشون في سجن كبير ويحرمون من أبسط حقوقهم.

وطالب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي بمزيد من هذا الحراك القيمي واألخالقي 
ـــة واإلنســـانية كا ـــا المؤسســـات الحقوقي فـــة وأحـــرار العـــالم أن يتحركـــوا لفلســـطين ولغـــزة واإلنســـاني، داعي

 وألهلها المحاصرين، والعمل الفوري على إنهاء هذا الظلم وهذا المعاناة.
 3/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 النازية أقدمت على خطوة لم تحسب لها حسابا   "مصلحة السجون: "الهيئة القيادية ألسرى الجهاد .16

مصـــلحة "ألســـرى حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي فـــي الســـجون اإلســـرائيلية إن قالـــت الهيئـــة القياديـــة العليـــا 
السجون النازية أقدمت على خطوة لم تحسب لها حسابًا كعادتها تمثلـت فـي منـع زيـارة بعـض األسـرى 
دارة السـجون عـام  ألهلهم، وذلك فـي تحـدس سـافر وتنكـرس لكـل مـا تـمق االتفـاق عليـه بـين عمـوم األسـرى وا 

 ."ا الحق المتمثل بالسماح لكل األسرى من زيارة ذويهمبعدم المس بهذ 2012
إدارة الســجون واهمــة إن ظنــت بأنهــا ستســتفرد بكــل فصــيلس علــى حــدة بمنــع زيــارة األهــل، "واعتبـرت أن 

ونؤكد أننـا فـي خنـدق واحـد وجبهـة متراصـة أمـام تغـول اإلدارة النازيـة، وأن وسـائلنا النضـالية مـا زالـت 
واهمــة باعتقادهــا أن "وشــددت علــى أن مصــلحة الســجون  ."وقــت المناســببفاعليتهــا وسنشــهرها فــي ال

األسرى أصابهم اإلجهاد بعد إضرابهم األخير، لذلك سحبت إنجاز زيارة األهل، ونؤكد في هـذا المقـام 
 ."أننا كأسرى الجهاد على جاهزية تامة لمواجهة المقبل

 4/7/2017الحياة، لندن، 
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 لخليلعملية قنص في ا عناالحتالل يكشف  .17
كشف جيش االحتالل اإلسرائيلي عن وقوع عملية إطالق نار نفذها قنـاص فلسـطيني : القدس المحتلة

 ضد مستوطن قرب مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
س ( العبري، اليوم االثنين، بأن إطالق نار من قناص استهدف سيارة مستوطن )أم0404وأفاد موقع )

 بالقرب من كريات أربع دون إصابته. 60ليال( على طريق 
وأوضــح الموقــع أن الرصاصــة أطلقــت مــن م رتفــع ومــن قنــاص بشــكل موجــه باتجــاه الســيارة، واخترقــت 

وحسب الموقع؛ فقد استيقظ المستوطن "ديفيد كيريا" في الصباح، ووجد ثقبـًا فـي سـقف سـيارته  سقفها.
 قيادة، وتم التأكد أنها نيران قناص.سم من مقعد ال 30على بعد حوالي 

 3/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بتل أبيب إسرائيليا   جنديا  لفلسطيني طعن  عاما   12السجن  .18
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محكمة إسرائيلية قضت اليـوم اإلثنـين، : القدس المحتلة

 ته بطعن جندي إسرائيلي، قبل عام.عاًما، عقب إدان 12بسجن أسير فلسطيني مدة 
وأفادت الصحيفة في موقعها اإللكتروني، بـأن المحكمـة المركزيـة فـي تـل أبيـب أصـدرت حكًمـا بسـجن 

 عاًما. 12الشاب عمر جندب من مدينة سلفيت، لمدة 
، مــا تســبب 2016وأضــافت أن جنــدب أ ديــن بطعــن جنــدي إســرائيلي فــي تــل أبيــب خــالل أيــار/ مــايو 

 في ظهره ورأسه. بجروح بالغة
 3/7/2017، قدس برس

 
 األمم المتحدة لزيارة القدسبالمعتمدين  السفراءيصطحب تسعة من  دانون .19

عبد الحميد صيام: إصطحب سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة، داني دانون، تسعة من  –نيويورك 
جولة في "ما أسماه السفراء المعتمدين لدى األمم المتحدة في جولة في مدينة القدس المحتلة في 

 الوفد عمدة المدينة اإلسرائيلي نير بركات. واستقبل. "مدينة داود الموحدة
نسخة منه،  "القدس العربي"وجاء في البيان الذي وزعته البعثة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة ووصل 

مدير ومؤسس أن الرحلة من تنظيم مشروع للتبادل المعرفي حول إسرائيل، كما انضم ديفيد بيري، 
الوفد هم  فيوالسفراء التسعة المشاركون  .2017والمتلقي للجائزة اإلسرائيلية لعام  "مدينة داود"جمعية 

ستونيا وغابون وكينيا وليسوتو ومالوي وبابا نيوغيني وبولندا وتوغو.  ممثلو كل من أستراليا وا 
 4/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 العالم العربي: زرت مع نتنياهو قادة في زوجهرت .21
، أكبر أحزاب "المعسكر الصهيوني"الناصرة: تجرى اليوم الثالثاء في إسرائيل االنتخابات داخل حزب 

المعارضة، النتخاب رئيس. وضمن األحاديث التي سبقتها قال رئيسه الحالي يتسحاق هرتسوغ إنه 
التقيت "لم العربي، وتابع مفاخرا قام سوية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بزيارة ولقاء قادة في العا

 ."بقادة لم ترهم عين إسرائيلية
وقال هرتسوغ إنه ليس مستعدا اليوم للقيام بأي خطوة من جانب واحد، كجزء من دروس االنسحاب 

بالعمل الصحيح ". وحسب أقواله هناك تحالف بديل في متناول اليد، زاعما انه 2005من غزة عام 
 ."هويمكن تفكيك ائتالف نتنيا

 4/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 انتخابات مفتوحة لرئاسة الحزب إجراءمؤتمر "ميرتس" يرفض  .21
مؤتمر حركة "ميرتس" رفض، مساء  أنذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم االثنين،  :تل أبيب

 انتخابات تمهيدية مفتوحة لرئاسة الحزب. إجراء، اقتراح رئيسة الحزب زهافا غلؤون، األحد
فقط. كما رفض  %43.5انه حظي بتأييد  إالالقتراحها،  %60دعم  إلىنت غلؤون تحتاج وكا

غلؤون،  إيالنتتعلق بانتخاب القائمة. وتم، ايضا، رفض اقتراح النائب  أخرىالمؤتمر مقترحات 
. وشارك في التصويت أبدابضمان خمسة مقاعد في القائمة لشخصيات لم يتم انتخابها للكنيست 

 عضوا. 664
األمر الذي صعب عليها  – أخرىكانت خسارة غلؤون متوقعة، ألن اقتراحها نافس ثالث مقترحات و 

 الحصول على الغالبية المطلوبة لتغيير دستور الحزب.
 من المؤتمر الحالي. أكبرالنتخاب مؤتمر جديد تسيطر عليه بشكل  اآلنوستكرس غلؤون جهودها 

 3/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 و"البيت اليهودي" حول قانون "القدس الموحدة"" الليكود"ية بين تسو  .22
أعلن حزب الليكود عن التوصل إلى تسوية مع حزب 'البيت اليهودي' حيال قانون يحظر : محمد وتد

تقسيم القدس، والذي كان من المفروض التصويت عليه، األحد، في اللجنة الوزارية للتشريع، إال أن 
سرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتحفظ حال دون ذلك وتسبب ببوادر أزمة موقف رئيس الحكومة اإل
 داخل االئتالف الحكومي.
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وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فقد توصل رئيس حزب 'البيت اليهودي' الوزير نفتالي بينيت وما 
الحزبين  يسمى ووزير "شؤون القدس" زئيف إيلكين، إلى تفاهمات بموجبها تم تجاوز األزمة بين

 واالتفاق على تقديم مشروع قانون مشترك للحزبين تحت عنوان 'القدس الموحدة'.
 3/7/2017، 48عرب 

 
 يجري تعيينات جديدة في قيادته سرائيليجيش اإلال .23

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم اإلثنين، أن جيش االحتالل أجرى : الداخل المحتل
 ه.جولة تعيينات جديدة في قيادت

وذكرت الصحيفة بأن الجنرال "أليعيزر توالدنو" السكرتير العسكري لرئيس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهو تم تعيينه قائدا لفرقة غزة، وتعيين قائد الجيش رقم واحد العقيد "ينيف أل وف" قائد لفرقة 

 دان.بسيناء وقائد لواء الكوماندو العقيد "دافيد زيني" لقائد فرقة عي االحتياط
المصادقة عليها من وزير حرب االحتالل  بانتظاروادعت الصحيفة العبرية أن كل هذه التعيينات 

 أفيغدور ليبرمان.
 3/7/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إمالكهميشكل لجنة خاصة تتيح للفلسطينيين االستئناف ضد مصادرة  سرائيليجيش اإلال .24

ما تسمى قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل  أنعبرية االثنين اليوم" ال إسرائيلذكرت صحيفة "
. وتضم اللجنة التي تم إمالكهمضد مصادرة  أمامهاشكلت لجنة خاصة تتيح للفلسطينيين االستئناف 

المدنية، النيابة العسكرية"، على  اإلدارةتشكيلها في الخامس من حزيران، ممثلين عن "االستخبارات، 
نمامن الذين يؤدون الخدمة النظامية، ان ال يكونوا  في االحتياط، وذلك بهدف "الحفاظ على مهنية  وا 

 والحفاظ على استقاللية اللجنة" حسب تعبير الصحيفة. األعضاء
 3/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل" إلى"مهاجر" يهودي يصلون  200"واال":  .25

ر" يهودي، إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب على "مهاج 200وصل اليوم الثالثاء، : تل أبيب
 متن طائرة خاصة.

وحسب موقع "واال" العبري، فإن المهاجرين قدموا من الواليات المتحدة األميركية وكندا، مشيرا إلى أن 
 وصولهم تم بالتنسيق بين وزارة الهجرة واالستيعاب والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي.
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 " بأنه من المتوقع أن يصل اآلالف من المهاجرين اليهود هذا العام من أميركا الشمالية.وقال "واال
 4/7/2017، القدس، القدس

 
 تحطم طائرة استطالع إسرائيلية على حدود غزة .26

تحطمت طائرة استطالع إسرائيلية، الليلة الماضية، على الحدود الشرقية لمخيم المغازي : تل أبيب
ناطق عسكري إسرائيلي بأن الطائرة من طراز "سكاي رايدر" )راكب أو فارس  وقال وسط قطاع غزة.

السماء( تحطمت خالل مهام عسكرية روتينية تقوم بها على حدود القطاع. مشيرا إلى أنه يجري 
وأشار إلى أنه ال توجد أي مخاوف من تسرب أي معلومات حساسة من تلك  فحص أسباب سقوطها.

وهذه هي الطائرة السادسة من ذات الطراز التي  يبدو داخل حدود القطاع.الطائرة التي سقطت فيما 
 تسقط منذ بداية العام.

 4/7/2017القدس، القدس، 
 

 سالح الجو اإلسرائيلي يوقف تدريباته بسبب حدث أمني .27
قرر سالح الجو اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، توقيف التدريبات العسكرية لطيرانه حتى يوم : محمد وتد

 عاء القادم، وذلك بسبب حدث أمني لم يتم كشف النقاب عن تفاصيله.األرب
وأصدر قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجنرال أمير ايشل، أوامره بوقف كافة التدريبات المتعلقة 

ساعة، وذلك بسبب حدث أمني متعلق بأنظمة األمن والسالمة  48بالمقاتالت الحربية بأنواعها لمدة 
 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.في سالح الجو، بحسب 

 3/7/2017، 48عرب 
 

 ترقب عودة دحالن وتقارب السيسي وحماس بغزة "إسرائيل"يديعوت": " .28
ترقب إسرائيل التقارب ما بين نظام عبد الفتاح السيسي وحركة حماس في قطاع غزة : محمد وتد

اهرة تعزيز العالقات والتقارب والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، وذلك بظل محاوالت الق
ما بين حماس والقيادي المفصول عن حركة فتح محمد دحالن، حيث وصف المحرر العسكري في 

 صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ألكس فيشمان، هذا التقارب بين األطراف بـ"التطور الدراماتيكي".
شراف محمد دحالن الذي ويرجح المحلل العسكري أن عملية ترميم المعبر ستكون تحت مسؤولية وا  

يعتبر الخصم السياسي للرئيس محمود عباس، بحيث أن دحالن جند ماليين الدوالرات من اإلمارات 
من أجل مشروع تطوير معبر رفح، إذ ستكون لدحالن ورجاله الوصاية على المعبر وسيبدل بذلك 
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تعاون مع الجانب المصري السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق في عملية المراقبة وتشغيل المعبر بال
 وحركة حماس.

عودة دحالن إلى غزة أو كما وصفها فيشمان "مفوضية دحالن" بغزة ستسهم في تعزيز مكانة محمد 
دحالن وتعزيز نفوذ حركة فتح ثانية، المؤشرات األولى لذلك عودة سمير مشهراوي الذي كان نائبا 

لسلطة الفلسطينية، حيث يتم بهذه األيام ترميم لدحالن ومسؤول األمن الوقائي بالقطاع خالل والية ا
 منزل مشهراوي تمهيدا لعودته واستقباال له خالل األيام القادمة.

وعلى الرغم من هذا التقارب بين دحالن وحماس، يعتقد المحلل العسكري أن الجناح العسكري لحركة 
يتم اتهامه بالوقوف وراء حماس يبدي معارضة شديدة لمثل هذا التقارب والتصالح مع دحالن الذي 

 تسليم الكثير من نشطاء المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي.
ويقول فيشمان إن "رغبة مصر بتعزيز مكانتها ودورها بقطاع غزة بعد التراجع بالسنوات األخيرة، هذا 
الدور فاجئ إسرائيل التي تعتقد أن الدوافع من وراء ذلك أن القاهرة شخصت فرصة واحتماالت 

جع الدور والتأثير القطري في قطاع غزة، ضمن حملة المقاطعة والحصار على قطر الذي تقوده لترا
 السعودية".

 4/7/2017، 48عرب 
 

 بسبب ارتفاع درجات الحرارة معاناة متفاقمة لألسرى تضاف إلى ظروفهم القاسية": سرىاألمركز " .92
لصحراوي اشتكوا من أوضاع ا "النقب"أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن األسرى في سجن 

قاسية للغاية، مع استمرار موجه الحر الشديد التي تضرب المنطقة منذ أيام، وارتفاع درجات الحرارة 
 في أقسام السجن المختلفة بمعدالت كبيرة.

قولهم إن السجن المقام من الخيام، ويقع في منطقة صحراوية،  "النقب"ونقل المركز عن األسرى في 
رجات الحرارة إلى معدالت كبيرة، زاد من معاناتهم في السجن الصحراوي، حيث لم ترتفع فيها د

يستطيعوا الخروج من الخيام نتيجة ارتفاع الحرارة بشكل كبير، وأعربوا عن تخوفهم من تأثيرها السيئ 
  على صحتهم.

اخ، التي ودعا مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية األسرى من تقلبات المن
 تضاف إلى ممارسات االحتالل التعسفية بحق األسرى وتزيد من حجم معاناتهم.

 4/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 من زيارتهم ووحدات خاصة تقتحم قسما  في سجن النقب "حماس"تمنع ذوي أسرى  "إسرائيل" .03
ذوي أسرى حركة  شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تطبيق قرارها منع: فتحي صب اح -غزة 

صباح أمس  "متسادا"من زيارتهم في سجونها، في وقت اقتحمت وحدات خاصة كبيرة من  "حماس"
 جنوب صحراء النقب، وأخلته وفتشته، مستخدمة الكالب البوليسية. "النقب"في سجن  13القسم الرقم 

حدات كبيرة وقال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع في تصريح إن و 
أسير من القسم، واصفًا  100وأخرجت نحو  "استفزازية وهمجية"اقتحمت القسم وأجرت تفتيشات 

 ."متوتر"الوضع في السجن بأنه 
عائلة من ذوي  37وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل منعت صباح أمس 

 ."السبعبئر "و  "نفحة"أسرى بيت لحم من زيارة أبنائهم في سجني 
 4/7/2017الحياة، لندن، 

 
 تغرق القدس في دوامة المستوطنات "إسرائيل"عيسى: حنا  .03

حذر الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،  :القدس
ل للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة من خال اإلسرائيليمن مخطط سلطات االحتالل 

مشروعها االستيطاني التوسعي في المدينة ومصادرة آالف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية 
المحتلة، مضيفا أن "القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضًا واقعة تحت االحتالل غير المشروع 

تجرم كل أعمال ، التي تحرم و 1949وتبعًا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
مصادرة األراضي الفلسطينية والطرد القسري واالستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في 

 البالد".
ونوه إلى أن "االستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقًا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام 

نه األمر الذي ي تطلب العمل على إنشاء حشد دولي على روما لمحكمة الجنايات الدولية، وا 
المستويات كافة إلخضاع كيان االحتالل للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم باالستيطان 

 والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة للديانات السماوية الثالث".
 3/7/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 مريض بالسرطان لعدم منحه تصريح سفر إسرائيليا   غزة: وفاة .09

في أحد مستشفيات القطاع بسبب عدم  وفي  ن مريضًا ت  إ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة،: غزة
 منحه تصريحًا من سلطات االحتالل اإلسرائيلي يخوله المغادرة لتلقي العالج في الخارج.
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في بيان أن المريض بسرطان الكبد جميل طافش وأوضح الناطق باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة 
عامًا( توفي في مستشفى الرنتيسي التخصصي بسبب عدم توافر العالج الالزم له ومماطلة  60)

 سلطات االحتالل في منحه التصريح للعالج في أحد المستشفيات اإلسرائيلية.
 مريضًا منذ بداية العام، نصفهم خالل األسبوعين األخيرين. 12وتوفي 

 4/7/2017الحياة، لندن، 
 

 شاويش: منظمة التحرير غائبة عن فلسطينيي سورية .00
، ماهر ةوصف عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري: أحمد المصري -/ غزة إسطنبول 

سورية بالكارثية، محذًرا في ذات الوقت  ن فيفلسطينيو الن و شاويش، األوضاع التي يمر بها الالجئ
 م الحاصل دون إيجاد حماية كاملة لهم من االستهداف العسكري الحاصل.من استمرار نزيف الد

وقال شاويش في حديث مع "فلسطين": إن الالجئين الفلسطينيين في سورية يواجهون ما يعصف بهم 
من أزمات دون سند أو معين حقيقي، الفتا إلى أن ما يقرب من ربع الالجئين باتوا في هجرة جديدة 

أكثر من نصفهم نزح داخلًيا، نتيجة االستهداف المتواصل لمخيماتهم ونتيجة خارج حدود سورية، و 
 لحالة الحراب الدائرة ما بين النظام السوري والمعارضة المسلحة.

فلسطيني، وأصيب اآلالف، فيما تعتقل قوات النظام  3500ومنذ اندالع الحرب في سورية قضى 
أن المعاناة طالت الالجئين في كافة الجوانب فلسطيني، وفقًا لمجموعة العمل التي أكدت  1600

 األمنية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية.
وشدد شاويش على أن األطراف السورية والعربية والفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية 

بالمعونات اإلغاثية الالجئين من أي اعتداء، وتوفير حالة االستقرار الالزمة، إضافة إلى إمدادهم 
وطالب بضرورة تفعيل منظمة التحرير السيما دائرة شؤون الالجئين "وأن ال تبقى على حالة  الالزمة.

الصمت إزاء المصاب الجلل الذي يعيشه الالجئون، في وقت ترفع شعار والفتة التمثيل الشرعي 
 طينية ألخذ دورها تجاه هذا الملف.والوحيد للفلسطينيين في الداخل والخارج"، فيما دعا الفصائل الفلس

وحمل صناع القرار الفلسطيني الرسمي مسؤولية ما يواجهه الالجئون الفلسطينيون في سورية، نتيجة 
 عدم توفر رؤية سياسية واضحة لحمايتهم الالجئين أو منع استهدافهم.

ومخيماتهم هو وأكد شاويش، أن الهدف الواضح من استمرار استهداف الجئي سورية الفلسطينيين 
"ضرب وتفكيك هذه الكتلة الحيوية من شعبنا الفلسطيني في جغرافية حساسة ومهمة جًدا على حدود 

 فلسطين".
 3/7/2017فلسطين أون الين، 
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 عريضة لشخصيات فلسطينية بأوروبا تطالب بإنهاء حصار غزة .03
ية والنقابية ونشطاء طالب نحو ألف من الشخصيات الفلسطينية السياسية واألكاديم: صفا –بروكسل 

عاًما،  11في مختلف البلدان األوروبية باإلنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 
 وذلك عبر عريضة وقعوا عليها موجهة إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

ي قطاع غزة، وحم ل الموقعون على البيان االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية تردي األوضاع اإلنسانية ف
مستنكرين في الوقت نفسه اإلجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية مؤخًرا بحق سكان قطاع غزة 

 بشكل "تعسفي" وفق ما جاء في العريضة.
واعتبرت الشخصيات الموقعة تلك اإلجراءات بمثابة "مشاركة فعلية لالحتالل في إحكام الحصار 

ا بـ"الخطوة التي أصابت المشروع الوطني الفلسطيني في المفروض على قطاع غزة"، واصفين إياه
 مقتل".

ووجهت الشخصيات الفلسطينية الموقعة على العريضة نداًء في ختامها إلى منظمة التحرير بضرورة 
التحرك وبشكل فوري ألخذ زمام المبادرة والعمل على وقف سياسات السلطة العقابية واالتصال 

مل على إنهاء المعاناة اإلنسانية لسكان القطاع، تمهيًدا لكسر الحصار بالدول الشقيقة والصديقة للع
 المفروض عليهم بشكل نهائي.

وطالب الموقعون على العريضة منظمة التحرير بتفعيل البعد القانوني ومحاسبة االحتالل أمام 
ين على المحاكم الدولية المتخصصة بجرائم الحرب، لتسببها بوفاة المئات من المرضى الفلسطيني

 مدار سنوات الحصار، في خرق واضح التفاقية جنيف الرابعة.
 3/7/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 أجزاء من مقبرة اليوسفية واستيالء على حفريات لالحتالل قرب سور القدس الشرقي .03

سور الشرقي للمسجد أحاطت قوات االحتالل اإلسرائيلية باألسالك جزءا من مقبرة اليوسفية بمحاذاة ال
 األقصى، وشرعت في جلب معدات وتنفيذ حفريات في المكان.

 اإلثنين وقال شهود عيان للجزيرة نت إن بلدية االحتالل وبمساعدة قوات أمنية أحضرت صباح يوم
ثالث معدات حفر إلى المكان، وشرعت في أعمال تمهيد في الجزء المحاط باألسالك من المقبرة 

 التاريخية.
ا تد عي بلدية االحتالل أنها تنفذ مشروعا تطويريا للمنطقة كبقية األماكن والممرات المحاذية وفيم

 لسور القدس، يقول الفلسطينيون إن الهدف وضع اليد على هذا الجزء التابع للمقبرة.
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بما -وقال رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس مصطفى أبو زهرة إن األرض المستهدفة 
عام، مؤكدا أنها تابعة لمقبرة  1400هي أرض وقف إسالمي منذ  -االحتالل أنه تطوير يزعم

اليوسفية وأنها ممر رئيسي لمئات آالف المسلمين الذين يؤمون المسجد األقصى من منطقة الشمال 
 إلى باب األسباط.

 4/7/2017. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 اإلسرائيلي - العربيالسيسي يدعو من المجر إلى تسوية سلمية للصراع  .36

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي إلى أهمية إيجاد : القاهرة / محمد محمود
 اإلسرائيلي بما يسمح بتحقيق حل الدولتين. العربيتسوية سلمية للصراع 

ختام  فيجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان 
 ثاتهما، اليوم اإلثنين، ببودابست، نقلته وكالة األنباء المصرية الرسمية. مباح

بعد رفض إسرائيل وقف  2014اإلسرائيلية في إبريل/نيسان عام  –وتوقفت المفاوضات الفلسطينية 
واإلفراج عن معتقلين من السجون  1967االستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 

 اإلسرائيلية.
 3/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 شاحنة من الوقود المصري وال تحسن رغم ذلك على الكهرباء 13إدخال  .37

 13قطاع غزة عبر معبر رفح البري دخل اليوم االثنين  إلىاستمرارا لتدفق الوقود المصري : غزة
 .شاحنة من الوقود الالزم لمحطة توليد الكهرباء في غزة

بإدخال شاحنات  أيضافي غزة فان السلطات المصرية، سمحت اليوم  وبحسب هيئة المعابر والحدود
  الوقود المصري.

 3/7/2017، فلسطين أون الين
 

 من تداعيات إغالق السفارة بالقاهرة يحذرمركز أبحاث إسرائيلي  .38
حذر مركز أبحاث إسرائيلي من "التداعيات الخطيرة" لغياب السفير وطاقم السفارة : صالح النعامي

 لية في مصر عن القاهرة، ومزاولتهم العمل من مقر الخارجية اإلسرائيلية في تل أبيب.اإلسرائي
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وشدد "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي على أن التواصل المباشر بين القيادتين السياسيتين 
صرية في القاهرة وتل أبيب، وتدشين روابط التنسيق والتعاون المباشر بين المؤسستين العسكريتين الم
 واإلسرائيلية؛ ال يمكن أن يكونا بديلين عن عودة السفارة وطاقمها للعمل بشكل فاعل في القاهرة.

وفي ورقة تقدير موقف نشرها على موقعه، اليوم اإلثنين، عزا المركز "السهولة" التي اتخذ بها قرار 
سرائيل لد ور العالقة "الحميمية" إعادة السفير اإلسرائيلي إلى تل أبيب إلى اطمئنان كل من مصر وا 

التي تجمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 
 تحقيق المصالح اإلسرائيلية.

وأشار المركز إلى أن االحتكاك المباشر بين قيادتي الجيشين واألجهزة األمنية واالستخبارية، لدى 
 ى دور السفارة اإلسرائيلية في القاهرة. الجانبين، قلص من الحاجة إل

واستهجن معد  الورقة أن يتم إخالء السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وتحديًدا في الوقت الذي تطورت 
سرائيل في عهد السيسي، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون  العالقات فيه بين مصر وا 

 ديات المنبعثة من سيناء وقطاع غزة. والتنسيق، ال سيما في كل ما يتعلق بالتح
ورصدت الورقة األدوار "الحيوية"، التي يمكن أن يقوم بها السفير اإلسرائيلي في القاهرة، وتتضمن: 
التوصل التفاقيات حول التعاون في مجاالت غير أمنية، وعلى رأسها التعاون في مجاالت: الطاقة، 

لورقة، فإن السفارة في القاهرة بإمكانها لعب دور مهم في الماء، الزراعة، السياحة، والتجارة. وحسب ا
 كل ما يتعلق باالستفادة من الدور المصري في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. 

 3/7/2017، العربي الجديد، لندن
 

 " يحذر من مخططات تصفية القضية الفلسطينيةاإلسالمي"العمل : عم ان .39
المي مما اسماها "المخططات الدولية لتصفية القضية حذر حزب جبهة العمل اإلس: عمان

الفلسطينية وتهجير أهلها والقضاء على مقدساتها، وعلى قوى المقاومة عبر ما يسمى بصفقة القرن 
 بتخطيط صهيوني محض ودعم دولي واضح".

رفض هذه "المشاريع المشبوهة، وااللتفاف حول القضية المركزية  إلىودعا، في بيان له أمس، 
مستوى الحدث ونبذ  إلىألولى، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الوسائل المتاحة، واالرتفاع ا

الخالفات والفرقة، وتوجيه طاقات األمة وحشد إمكانياتها لمواجهة العدو المتربص، عنوان كل 
 الشرور واألزمات في المنطقة".

في األردن أو سيناء أو أي بقعة من  واكد الحزب رفض مشاريع التوطين والوطن البديل سواء كانت
أرضه التي أخرج منها  إلىبقاع األرض، مشيرًا إلى أنه "ال بد من التحرير وعودة الشعب الفلسطيني 
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كما اعتبر أن "التطبيع العربي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني جريمة بحق األجيال  بالقوة )...(".
 وهو أمر مرفوض )..(".

 4/7/2017، الغد، عم ان
 

 مسؤولون إسرائيليون: األردن غير معني بدولة فلسطينية .41
في مسعى لتجن ب االنسحاب من الضفة الغربية، دعا مسؤولون إسرائيليون : صالح النعامي

ودبلوماسيون أميركيون إلى حل الصراع مع الفلسطينيين على أساس "تقاسم النفوذ بين إسرائيل 
سرائيلية تحديدًا من افتراض مفاده أن "نظام الحكم في عم ان والضفة الغربية". وتنطلق الدعوات اإل

غير معني بقيام دولة فلسطينية، على الرغم من أن ملك األردن عبد هللا الثاني يواصل تأييده لحل 
 الدولتين".

وفي تحقيق موسع نشره أخيرًا، عرض موقع صحيفة "ميكور ريشون" اإلسرائيلية اليمينية أبرز هذه 
لى جانب عرضه تفسير شخصيات إسرائيلية لتوجهات نظام الحكم في عم ان إزاء القضية الدعوات، إ

الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن "القيادي الليكودي، وزير الداخلية اإلسرائيلي السابق جدعون 
ساعر، يرى أن الحل  األمثل للصراع يتمثل في ربط الضفة الغربية باألردن، والذي يشكل 

لبية سكانه". واعتبر ساعر، المنافس على زعامة حزب الليكود الحاكم، أن "ربط الفلسطينيون أغ
الضفة باألردن ومنح السلطات األردنية صالحيات إدارة شؤون الفلسطينيين هو ما يقتضيه الواقع، 

 على اعتبار أن الفلسطينيين سيعجزون عن إقامة دولة خاصة بهم قادرة على البقاء".
ألميركي األسبق في األمم المتحدة جون بولتون، المقرب من الرئيس األميركي بدوره، اتفق السفير ا

سرائيل مطالب بتقاسم المسؤوليات داخل  دونالد ترامب، مع ساعر، الفتًا إلى أن "كاًل من األردن وا 
الضفة، وحسب اعتقادي فإن معظم الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية، في حين 

 مناطق التي ال تكون ضمن السيادة اإلسرائيلية ستكون بالضرورة تحت السيادة األردنية".أن كل ال
من ناحيته، رأى عضو لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست النائب موطي يوغيف، أن "األردن 
يدفع ضريبة كالمية للفلسطينيين فقط. األردن غير معني بإقامة دولة فلسطينية"، مشد دًا على أن 
"التصريحات الرسمية التي تصدر من عم ان، والتي تؤيد الفلسطينيين، تهدف فقط إلى استرضاء 

ولفت يوغيف األنظار إلى أن "الملك يصر  على التعاون مع إسرائيل،  الفلسطينيين داخل األردن".
ردنيين بعكس التوجهات العامة لمواطنيه وخالفًا لإلجماع الجماهيري األردني"، مشيرًا إلى أن "األ

 يطالبون بسالم بارز ومعنيون بتقليص مستوى العالقات الثنائية".
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وجزم السفير اإلسرائيلي األسبق في عم ان، الباحث البارز في "مركز أبحاث األمن القومي" 
اإلسرائيلي، عوديد عيران، بأنه "حتى قضية القدس ليست قضية مركزية في نظر نظام الحكم 

معروف بعالقاته الوثيقة مع العائلة المالكة في عم ان، بأن "األردن معني األردني". وأضاف عيران، ال
 بأن يقر  العالم العربي والعالم بدوره في حل القضية الفلسطينية من خالل التلويح بقضية القدس".

في المقابل، رأى رئيس قسم التخطيط االستراتيجي السابق في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال ميخال 
أن "الحل يكمن في تدشين كونفدرالية أردنية فلسطينية، وأنه ال يمكن تجاوز فكرة الدولة هيرتزوغ، 

الفلسطينية". واعتبر أن "فكرة الكونفدرالية تمنح األردن نوعًا من الوصاية على الدولة الفلسطينية، ما 
كة تأمين وأشار إلى أن "التعاون األمني مع تل أبيب يضمن للمل يمثل ضمانة أمنية إلسرائيل".

 حدودها في مواجهة التهديدات اإلرهابية التي تشكلها التنظيمات المتطرفة".
 4/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 مستقبل المواجهة العسكرية مع حزب هللا يبحثونخبراء إسرائيليون  .41

قال عمير ربابورت الخبير العسكري في موقع "إن آر جي" إن عددا من القادة العسكريين 
ئيليين بحثوا مستقبل المواجهة العسكرية مع حزب هللا خالل ندوة شهدتها إسرائيل قبل أيام حول اإلسرا

 مستقبل الحزب.
وشارك في الندوة الخبير في شؤون الجماعات المسلحة البروفيسور بوعاز غانور، والمحلل العسكري 

 أليكس فيشمان، ورئيس قسم التنصت السابق الجنرال عوزي موسكوفيتش.
، حيث باتت لديه قوة 2017ف أن الندوة شهدت تقديم صورة مركبة عن واقع الحزب في عام وأضا

ألف قذيفة صاروخية،  150عسكرية أقرب ما تكون إلى الدولة، مزودة بترسانة عسكرية تصل إلى 
جزء كبير منها مزود بتقنية "جي بي أس"، ومنظومة متكاملة من الطائرات المسيرة، رغم أن ثلث 

 حزب تقاتل في جبهات ومعارك خارج لبنان، وتحديدا في سوريا واليمن، بتعليمات من إيران.قوات ال
وفي سياق متصل، قال ربابورت إن إسرائيل ال تنوي تغيير سياستها بالرد على الوضع القائم في 
سوريا، وعدم التزام الصمت إزاء سقوط أي قذيفة صاروخية داخل حدودها تكون مصدرها األراضي 

رية، بغض النظر عمن أطلقها، سواء حزب هللا أو التنظيمات المعارضة للنظام السوري، مما السو 
يفسر قيام سالح الجو اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة بإطالق جملة قذائف ضد مواقع تابعة للنظام 

 السوري.
 2/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 الحلوة: ترق ب لما بعد تسليم خالد السيد عين".."اإلنجاز"إشادة فلسطينية ولبنانية بالخطوة  .42
استمر التطور األبرز على الساحة الفلسطينية في لبنان أي تسليم المطلوب : صيدا ــــــ رأفت نعيم

خالد مسعد السيد من قبل عصبة األنصار وحركة حماس في مخيم عين الحلوة للسلطات اللبنانية 
شادةمحور متابعة   فلسطينية لبنانية.  وا 

ساعة على عملية  24من  أكثربعد  أيوقت حافظ الوضع األمني في المخيم حتى مساء األحد  وفي
 اإلسالميةبعض القوى  أن "المستقبل"تسجل تفاعالت ميدانية، علمت أنالتسليم على هدوئه من دون 

والتدابير التي تتخذ عادة  اإلجراءاتفي المخيم ال سيما عصبة األنصار وحركة حماس تضاعف 
مقار ها وفي مواكبة تنقالت مسؤوليها داخل المخيم تحسبًا ألي رد فعل على عملية التسليم، حول 
 من الترقب لمرحلة ما بعد تسليم السيد ومفاعيلها على المخيم. أجواءوسط 

في هذا الوقت كانت وسائل التواصل االجتماعي في المخيم تضق ببيانات تنتقد العملية وتشن حملة 
، فصدر بيانان اإلنجازألنصار وحركة حماس، في محاولة للتشويش على هذا عنيفة على عصبة ا

 أن، قبل "أنصار الخالفة"واآلخر توقيع  "عموم الشباب المسلم في المخيم"توقيع  أحدهمايحمل 
 أنيصف البيان األول بالمدسوس ويؤكد  "الشباب المسلم في عين الحلوة"يصدر بيان رسمي عن 

ال تقل خطورة عن  وأزمةواليابس  األخضرعاصفة كادت تحرق  أزمةالسيد تجاوز بتسليم "المخيم 
 . "المسلمين في الجوار والعالم أصابت أزمات

الحق وألن  إحقاقمن مبدأ "قامت بهذه الخطوة  أنهاعصبة األنصار في بيان لها  أكدتمن جهتها 
والنساء  األطفاليين وقتل اللبنان أخوتناوضرب  اإلنسانيةالمدعو خالد السيد كان يخطط لحرق كل 

لحماية شعبنا ومخيمنا قررنا تسليمه للقضاء وسنسلم ". وجاء في البيان: "المسلمين أعراضوانتهاك 
وبارك تحالف القوى الفلسطينية عملية  ."ويعمل للخارج مهما كلفت التضحيات باألمنكل مخل 

 أنواعتبر  جهزة األمنية اللبنانية،األ إلىتوقيف المطلوب خالد مسعد المعروف بخالد السيد وتسليمه 
هذا اإلنجاز الكبير حمى لبنان والمخيمات الفلسطينية من عمليات ارهابية خطيرة كانت تستهدف 

 إبراهيمأكد المدير العام لألمن العام عباس من جهته،  إعدادًا كبيرة من المدنيين من جنسيات مختلفة.
موضوع تسليم خالد السيد الذي كان يخطط لعمليات إرهابية أننا والفلسطينيين كن ا طرفًا واحدًا في "

ال تنتظر فرصة لتفجير المخيم،  اإلرهابيةالقوى "، مشيرًا إلى أن "من طرابلس وصواًل إلى الجنوب
 ."فخالل الثالثة أشهر الماضية قامت هذه القوى يوميًا بعمليات لتفجيره من دون انتظار حادث كبير

أننا مستمرون في التنسيق مع القوى الفلسطينية "أمس، على  "الجديد" إلى، في حديث إبراهيموشدد 
 ."حتى الوصول إلى كل الرؤوس المطلوبة في عين الحلوة

 4/7/2017، المستقبل، بيروت
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 الجامعة العربية تبحث سبل مواجهة التغلغل اإلسـرائيلي في القارة األفريقية .43
معة الدول العربية اجتماع غير عادي على مستوى االثنين، بمقر جا أمسعقد  :بترا –القاهرة  

بل التصدي للتغلغل اإلسرائيلي المتنامي في القارة األفريقية، وذلك بناء  المندوبين الدائمين لبحث س 
 على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.

بل مواجهة المحاوالت اإلسرائيلية الستمالة الدول األف ريقية إليها، وااللتفاف على وبحث االجتماع س 
 -أفريقية "مكانة القضية الفلسطينية في القارة األفريقية، إذ تسعى دولة االحتالل لتنظيم قمة 

 ، في جمهورية توجو."إسرائيلية
بل تعزيز العمل العربي مع االتحاد األفريقي لدعم القضية الفلسطينية، وحث  كما ناقش االجتماع، س 

 عدم المشاركة، بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.الدول األفريقية على 
 4/7/2017، ، عم انالدستور

 
 إسرائيلية في اليونان -ليبية  "مصالحة"مؤتمر  .44

: اختتم في جزيرة رودس اليونانية في البحر المتوسط قبل أيام، حسب مصادر "القدس العربي"لندن ـ 
المصالحة الليبية ـ "لوضع أسس ما تصفها بـ إسرائيلية، مؤتمر مصالحة بين ليبيا واليهود الليبيين،

 ."اإلسرائيلية
ورغم الزعم أن المؤتمر ال يحظى بالصفة الرسمية، لكن شخصيات سياسية ليبية رفيعة، من بينها 
وزير اإلعالم والثقافة السابق عمر القويري، ومرشح لرئاسة الحكومة الليبية معيد الكيخيا، وعدد من 

جانب الوزير بال حقيبة  إلىة يهود ليبيا إلى بالدهم ، شاركت في المؤتمر الناشطين المؤيدين لعود
غيال غامليئيل،  االجتماعيةاإلسرائيلي أيوب قرا المعروف بعدائه السافر للفلسطينيين، ووزيرة المساواة 

الجنرال احتياط يوم طوف ساميا، القائد السابق للجبهة  إلىوكالهما من حزب الليكود، إضافة 
بية في الجيش اإلسرائيلي، ونائب رئيس الكنيست، حيليك بار، الذي ينتمي لحزب العمل ويمثل الجنو 

كتلة المعسكر الصهيوني، برئاسة يتسحاق هيرتسوغ. ودوليا شاركت في المؤتمر شخصيات سياسية 
 ووزراء من إيطاليا وبريطانيا ومثقفون إسرائيليون وشخصيات عربية.

رفائيل لوزون، تنويهًا قبل انعقاد المؤتمر، قال فيه إنه  "ا في إسرائيلاتحاد يهود ليبي"ونشر رئيس 
تلقى موافقة من وزير اإلعالم الليبي األسبق القويري، والكيخا، والسفير الليبي في البحرين المرشح 
لمنصب وزير الداخلية فوزي عبد العالي، واألديب والصحافي الليبي أحمد الرحال، وشخصيات ليبية 

سرائيل. وتابع لوزون القول أخرى. و  أضاف أن المؤتمر سيناقش إمكانية إقامة العالقات بين ليبيا وا 
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جميع الفصائل في ليبيا تريد بناء عالقات مع "إنه من خالل محادثاته مع شخصيات ليبية فهم أن 
 ."إسرائيل على الرغم من أن الدولة تعاني من االنقسام في الوقت الراهن

 4/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 مخابرات اإلمارات تعمل في غزة وتحاول تجنيد فلسطينيين: "21"عربي .45
كشف مسؤول فلسطيني سابق رفيع المستوى، أن جهاز المخابرات التابع لدولة : أحمد صقر -غزة

 اإلمارات العربية المتحدة، يقوم بجهود استخباراتية في قطاع غزة.
" على ذكر اسمه، أن "مخابرات اإلمارات تعمل في 21ربيوأكد المسؤول الفلسطيني، الذي تتحفظ "ع

 قطاع غزة، وتحاول تجنيد بعض الشبان الفلسطينيين للعمل لصالحها".
وفي تعليقه على استهداف المخابرات العربية ومنها اإلمارتية والعالمية لقطاع غزة، أكد الخبير 

تهداف؛ أن غزة تمثل تجربة حية في األمني الفلسطيني، كمال التربان، أن "أخطر ما في هذا االس
 دور اإلسالم في تحرر الشعوب، وهذا بدوره يهدد قوى الفساد في األرض".

"، أن استهداف غزة من قبل تلك األجهزة "يأتي ألنها تمثل بؤرة مقاومة في وجه 21وبين لـ"عربي
رام في األرض، ال االحتالل، وأصبحت نموذجا في ذلك يشار لها بالبنان"، مؤكدا أن "كل قوى اإلج

تريد أن يكون هناك نموذج حي يقتدي به شباب األمة في مرحلة النهضة؛ سعيا لدور رائد لألمتين 
 العربية واإلسالمية".

وحول تركيز المخابرات اإلمارتية مؤخرا عملها في قطاع غزة، قال الخبير األمني: "اإلمارات تمثل 
قة"، مضيفا: "أينما وجدت مصالح أمريكية ستجد لهم جسما وظيفيا وذراعا ضاربا ألمريكا في المنط

ضلعا في هذا األمر؛ تجدهم في مصر، فلسطين، وحتى في إفريقيا الوسطى، وفي كل مكان ألمريكا 
 مصلحة ستجدهم هناك"، وفق قوله.

من جانبه، أرجع الخبير في األمن القومي، إبراهيم حبيب، االستهداف األمني لقطاع غزة، ألنه "بات 
ر التأثير األهم على مستوى اإلقليم لعدة اعتبارات منها؛ رمزية القضية الفلسطينية، إضافة لوجود محو 

المقاومة المسلحة في القطاع التي باتت تشكل تهديدا للكيان الصهيوني؛ الذي يعتبر نقطة ارتكاز 
 ورأس حربة للمشروع االستعماري الغربي".

ت أدوات قذرة لالستعمار، يستخدمها في سبيل وأكد حبيب، أن "بعض الدول العربية، أصبح
الحصول على المعلومات وضرب بعض جيوب المقاومة هنا أو هناك"، مضيفا: "وأتحدث عنها 

 2014بشكل واضح عن المخابرات اإلماراتية التي سبق لها أن أرسلت مجموعة من ضباطها عام 
 رهم وطردتهم من القطاع مباشرة".)خالل الحرب األخيرة(، إال أن أجهزة األمن بغزة اكتشفت أم
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وأشار حبيب، إلى تصريحات السفير العتيبة التي اعترف فيها، أن "اإلمارات شاركت مع أمريكا في 
سبع عمليات خالل السنوات العشر الماضية، منها عمليات استهدفت المسلمين في مالي والصومال 

اإلمارات باتت تؤدي أدوارا ليست نظيفة"،  ونيجيريا والشيشان وكوسوفو"، مؤكدا أن "هذا يدل على أن
 وفق قوله.

 4/7/2017، "21موقع "عربي 
 

 قع تراث عالمياوالبلدة القديمة مو  اإلبراهيميالواليات المتحدة تعارض اعتراف "اليونسكو" بالحرم  .46
رسالة  أمسلدى األمم المتحدة، نيكي هيلي، بعثت  األمريكيةالسفيرة  أن "القدس"علمت : نيويورك

العام لألمم المتحدة انطونيو غويتريش والى السكرتيرة العامة لمنظمة اليونسكو  األمينكل من  إلى
العتراف اليونسكو، بموجب طلب  األمريكيةفيها عن معارضة الواليات المتحدة  أعربتايرينا بوكوفا، 

 عالمي فلسطينية. في الخليل والبلدة القديمة في المدينة كمواقع تراث اإلبراهيميفلسطيني بالحرم 
 4/7/2017، القدس، القدس

 
 فشل وساطة مالدينوف في غزة": الحياة" .47

أن مبعوث األمم المتحدة  "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ: فتحي صب اح -غزة 
 "حماس"قيادة حركة  إقناعفي  "فشل"الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف 

إن مالدينوف عقد اجتماعًا مهمًا "الرئيس محمود عباس لحل األزمات األخيرة. وقالت  "عرض"بقبول 
 إسماعيل، في مقدمهم رئيس المكتب السياسي "حماس"غزة أمس مع عدد من قادة  إلىفور وصوله 

 في خطاب يلقيه غدا في غزة. اإلداريةهنية الذي لن ي علن حل اللجنة 
ليها أثناء زيارته غزة الخميس إقدمه  "عرض"قادة الحركة على رد  إلىوجاء مالدينوف لالستماع 

الماضي بناء على تكليف من عباس. ويتضمن عرض عباس نقطتين جوهريتين هما حل اللجنة 
الذي يعتبر نفسه زعيم التيار  "فتح"، وقطع العالقة الجديدة مع النائب المفصول من حركة اإلدارية

لغاءمحمد دحالن،  اإلصالحي  التفاهمات معه.كل  وا 
وأضافت أن عباس عرض في المقابل على الحركة، من خالل مالدينوف وطرفين محليين، تراجعه 

التي اتخذها اعتبارًا من آذار )مارس( الماضي ضد  "غير المسبوقة واإلجراءاتالقرارات "عن كل 
 الحركة ومست في شكل خطير حقوق مليوني فلسطيني في القطاع وحياتهم.

لغاء التفاهمات مع إأو  اإلداريةأبلغوا مالدينوف رفضهم حل اللجنة  "حماس"قادة وأوضحت أن 
 تقديم الضمانات التي تطالب بها الحركة. إلىدحالن وقطع العالقة معه، مع أنه سعى 
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طوت حماس صفحة الماضي مع عدوه اللدود "وقالت المصادر إن عباس شعر بغضب شديد بعدما 
جراءاتهباس من قراراته يصعد ع". وتوقعت أن "دحالن خالل األيام واألسابيع المقبلة، وان يزيد  وا 

 ."الخناق على الحركة والقطاع بعد هذا الرفض وفشل مهمة مالدينوف
 4/7/2017الحياة، لندن، 

 
 توأمان وشريكان في االبتكار واإلبداع "إسرائيل"رئيس وزراء الهند: نحن و .48

يل اليوم في زيارة رسمية رئيس الوزراء الهندي نيريندا إسرائ إلى: يصل "القدس العربي"الناصرة 
 مودي، الذي يرى فيها توأما وشريكا للهند في االبتكار واإلبداع في عدة مجاالت.

المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال مودي إنه  "يسرائيل هيوم"وفي حديث نشرته صحيفة 
ما كان رئيسا لحكومة والية كجرات، وقد زارها في عند 2006عن قرب في عام  إسرائيلتعرف على 

 إطار معرض زراعي.
حتى توقيع اتفاق أوسلو  إسرائيلحكومة الهند التي ظلت من دون عالقات دبلوماسية مع  وتابع رئيس

يسرني العودة بعد عشر سنوات، وانتظر بفارغ الصبر رؤية كيف " 1993مع السلطة الفلسطينية في 
شريك في آراء الكثير من أبناء شعبي الذين يعتبرون  أنارت منذ ذلك الوقت. تقدمت اسرائيل وتطو 

لقد تم  ."الفرص كلها كانت ضدها أناسرائيل منارة في التكنولوجيا، كدولة نجحت في البقاء رغم 
تطوير الكثير من االبتكارات التكنولوجية في الجامعات والمختبرات االسرائيلية، وساعدت اإلنسانية. 

 إلىوانتهاء بطماطم شيري. طريقة تحويلكم اسرائيل من دولة ينقصها الماء  USBمن ذاكرة بدءا 
 ."دولة فيها فائض من الماء، وطريقة تنمية الصحراء هي أمور ال تقل دهشة

اسرائيل والهند ستوقعان صفقة سالح ضخمة تبيع فيها األولى للثانية كميات كبيرة من  أن إلىيشار 
 .الصواريخ والذخائر

اإلسرائيلي في األمم المتحدة يتم تحديدها بناء على  –وقال إن مواقف الهند من الصراع الفلسطيني 
الموضوع المطروح على الجدول، معتبرا أن كل موضوع على انفراد، وحسب قيمنا ومبادئنا 

 الجوهرية. 
مودي إنه يؤمن بحل ليها قال إ أبيبوبشأن السيادة في القدس المحتلة ونقل السفارة الهندية من تل 

الدولتين، الذي تعيش في إطاره اسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة بسالم الى جانب بعضهما. معتبرا 
يعترف بمشاعر ومطالب كل األطراف ذات الصلة. وبرأيه فإن مفتاح  أناالتفاق الدائم يجب  أن

 إلىالجهود من أجل التوصل  الهند تدعم كل"الحل لهذه المسألة يوجد في أيدي الطرفين. وأضاف 
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حل متفق عليه لكل القضايا المطروحة على الجدول بما في ذلك موضوع القدس. بالنسبة للسفارة 
 "اتفاق بشأنها. إلىالهندية: سنتخذ قرارا بشأن نقلها فقط بعد توصل الطرفين 

 4/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 وسط بعد اتصال أجراه مع الملك سلمانتغريدة غامضة لترامب بشأن السالم في الشرق األ  .49
واشنطن ـ وكاالت: نشر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، اإلثنين، تغريدة على تويتر، قال فيها إن 
أشياء مثيرة لالهتمام تحصل اآلن في الشرق األوسط، دون أن يكشف عن طبيعة ما يحصل في 

 المنطقة.
األحد، مع الملك السعودي حول السالم في الشرق تحدثت أمس، “وقال دونالد ترامب على حسابه: 

 ”.هناك أشياء مثيرة لالهتمام تحصل!“، مضيفا: ”األوسط
ولم يكشف الرئيس األمريكي طبيعة هذه األشياء التي تحصل، وما إذا كانت تتصل بملف األزمة 

 الخليجية األخيرة، أو بمسار السالم في الشرق األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي.
 3/7/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 بترايوس: قطر استضافت حماس وطالبان بطلب أميركي .51

قال المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي.آي.أي( الجنرال ديفد : واشنطن
بترايوس إنه يتعين على شركاء الواليات المتحدة أن يتذكروا أن استضافة قطر لوفود من حركة 

 إلسالمية )حماس( وحركة طالبان األفغانية كانت بطلب أميركي.المقاومة ا
وأضاف بترايوس في حديث لمجلة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية أن قطر تستضيف قيادة 

 العمليات العسكرية األميركية في الشرق األوسط.
به من جهود وأشار إلى أن "إيران ليست صديقة للواليات المتحدة، ونحن نتولى مواجهة ما تقوم 
 لزعزعة استقرار المنطقة، ونقوم بذلك مع شركاء لنا في الخليق، وهم ليسوا بال عيوب".

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن تصريح بترايوس في هذا الوقت يعكس االنشغال 
األمن  الكبير بما يحصل في الخليق وتداعيات حصار السعودية واإلمارات والبحرين لدولة قطر على

 القومي األميركي.
 3/7/2017، الرسالة نت
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 الكويت تطرح صيغة "توافقية" للتفاوض والحوار في القاهرة .51
وزيـر الخارجيـة القطـري  أن مصادر دبلوماسية مطلعـة، : ذكرتالحسيني البجالتي، وكاالت -الكويت

نســـخة مـــن  لمتســـ ، الـــذي كـــان يـــزور الكويـــت أمـــس اإلثنـــين،الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدالرحمن آل ثـــاني
"الصــيغة التوافقيــة"، التــي طرحتهــا الكويــت لنــزع فتيــل التــوتر ودفــع الطــرفين إلــى طاولــة الحــوار والتــي 
ســيجري أيضــا تســليمها إلــى األطــراف الخليجيــة، لدراســتها، وتقــوم الصــيغة التوافقيــة علــى مبــدأ نقطــة 

ألربعــاء فــي اجتمــاع وزراء التقــاء مــا بــين خصــوم األزمــة تقــوم بهــا الخارجيــة الكويتيــة وتعــرض غــدًا ا
 خارجية الدول األربع في القاهرة.

 4/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 .. العالقة مع تركيا شأن سياديضرورة استمرار الحواررد قطر على مطالب دول الحصار:  .52
وزيــر ، الــذي ســلمه أكــد الــرد القطــري علــى المطالــب الخليجيــة: الحســيني البجالتــي، وكــاالت-الكويــت

القطــري، الشــيخ محمــد بــن عبــدالرحمن آل ثــاني، إلــى أميــر الكويــت الشــيخ صــباح األحمــد  الخارجيــة
على ضرورة استمرار الحوار بعيدًا عن الضغط السياسي أو االستفزازي، وطالب تحديد  ،أمس االثنين

 األشياء التي تزعق الدول األربع من قناة الجزيرة على وجه الدقة.
أكد الرد القطري على أن هناك اتفاقيات تـم إبرامهـا بنـاء علـى تلـك وفيما يخص التعويضات المطلوبة 

 التعويضات وهناك ما هو منظور منها. 
وفيما يخص الوجود العسكري التركي، أكـد الـرد القطـري أن القاعـدة التركيـة هـي إجـراء تـم اتخـاذه منـذ 

اعــدة التركيــة تعتبــر كــإجراء احتــرازي ســبق أن رحبــت بــه الــدول الخليجيــة الــثالث، وأن الق 2013عــام 
أصغر القواعد العسكرية في الخليق كالقواعد األمريكية والبريطانية والفرنسية واأللمانية، وأشار إلى أن 

آالف جنـدي فقـط والهلـع منهـا ال  سـت ةالقاعدة التركيـة هـي حـق سـيادي لقطـر وهـي عبـارة عـن قاعـدة ل
المنطقيـــة والواضـــحة علـــى أن تكـــون مبــرر لـــه. وشـــدد الـــرد القطـــري علـــى ضـــرورة أن تبـــدي األســـباب 

كشفت وكالة "انفراد" اإلخبارية الكويتيـة أمـس فـي تغريـدات لهـا علـى "تـويتر"  ،أخرىمن جهة  معممة.
إذا ما التزمت بذلك كـل  إيرانأن قطر أكدت استعدادها لخفض عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية مع 

ه ال وجـــود ألي عنصـــر مـــن عناصـــر الحـــرس الـــدول الخليجيـــة. وكشـــفت الوكالـــة أن "قطـــر أكـــدت أنـــ
 مشيرة إلى أن المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة". الثوري اإليراني على أراضيها،

فـي ميثـاق مجلـس التعـاون يـنص  شـيءوتابعت "قطر أكدت فـي ردهـا علـى أن تركيـا دولـة مسـلمة وال 
 على منع إقامة قواعد عسكرية". 

 4/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 واشنطن تضغط على قطر لتقديم "تنازالت" تمهد لمفاوضات "الحياة": .53
أكدت مصادر ديبلوماسية لـ "الحياة" فـي واشـنطن، أن وزيـر : رويترز، أ ب -جويس كرم  -واشنطن 

الخارجية األميركية ريكـس تيلرسـون يمـارس ضـغوطًا ديبلوماسـية علـى الدوحـة "لمالقـاة بعـض مطالـب 
د لبدء المفاوضات وحـل األزمـة"، فـي وقـت أجـرى الـرئيس األميركـي الدول األربع بتنازالت حقيقية تمه

 دونالد ترامب اتصاالت بقيادات السعودية واإلمارات وقطر وأعرب عن "قلقه" من استمرار األزمة.
 اإلمـــاراتوشـــدد البيـــت األبـــيض فـــي بيـــان علـــى أن ترامـــب، الـــذي اتصـــل مـــع الملـــك ســـلمان وزعمـــاء 

عــــن قلقــــه مــــن الخــــالف المســــتمر بــــين قطــــر وبعــــض جيرانهــــا  ومصــــر والبحــــرين وأميــــر قطــــر "عب ــــر
الخليجيين والعرب"، وأنه "أكد أهمية وقـف تمويـل اإلرهـاب ودحـض األيديولوجيـة المتطرفـة". كمـا شـدد 
علــى أن "الحفــاظ علــى وحــدة المنطقــة مســألة محوريــة لتحقيــق أهــداف قمــة الريــاض لهزيمــة اإلرهــاب 

البيان ختم بتأكيد أن ترامب "يعتقد أن الهدف األكبر لمبادرتـه هـو  وتعزيز االستقرار اإلقليمي". إال أن
 وقف تمويل اإلرهاب".

وقــال ترامــب فــي تغريــدة منفصــلة أمــس: "تحــدثت مــع الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز حــول الســالم فــي 
 الشرق األوسط... وأمور مثيرة لالهتمام تحدث حاليًا".

ذي أجـــرى اتصـــاالت بنظرائـــه الخليجيـــين، يســـعى إلـــى وأكـــدت المصـــادر الديبلوماســـية أن تيلرســـون الـــ
الحصــول علــى تنــازالت حقيقيــة مــن قطــر فــي الســاعات المقبلــة تالقــي بعــض مطالــب الــدول األربــع 
وتمهد لمفاوضات تمهـد لحـل شـامل للخـالف". ويركـز الجانـب األميركـي وفـق المصـادر، علـى ملفـات 

عادة  هيكلـة قنـاة "الجزيـرة" وضـبط عناصـر مـن اإلخـوان مراقبة التعامالت المالية الخارجة من قطر، وا 
 المسلمين موجودين في الدوحة.

  4/7/2017الحياة، لندن، 
 

 اإلمارات تتوقع تصعيدا  "متدرجا " في معاقبة قطر .54
توقعت مصادر خليجية أن تتفاقم المقاطعة كلما تعقدت الحلول السياسية، : دالل ابوغزالة –دبي 

مام خيارين: وقف دعم التطرف واإلرهاب طواعية، أو تجفيف مصادر وستضع الدوحة االقتصاديين أ
أموالها وانكماش اقتصادها. وأوضحت أن "العقوبات قد تتصاعد لتشمل عدم السماح لشحنات النفط 

تعليق أي تعاون خليجي تكون  إلى باإلضافةالقطرية بالمرور عبر المياه اإلقليمية للدول المقاطعة، 
"السيناريو الذي يمكن أن تواجهه قطر إذا طال عمر األزمة قد يكون  أنوأكدت الدوحة طرفًا فيه". 

كارثيًا، فاستنزاف كل احتياطها سيهز أركان الدولة التي ستجد نفسها مضطرة إلى وقف اإلنفاق على 
مؤسسات كبيرة مثل شبكاتها اإلعالمية الضخمة، وسيؤدي الوضع الجديد إلى تراجع مكانة خطوطها 
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أجيل مشروعها للتحول إلى مركز دولي للمالحة الجوية، وكذلك الدخول في صعوبات ال الجوية وت
 ".2022حصر لها من أجل استكمال مشروع مونديال 

وقال قرقاش لمحطة "سي أن أن"، إن "اإلمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئـيس لجنـة 
عــدة العســكرية فــي قطــر لــن تتــأثر باألزمــة الخــدمات العســكرية فــي مجلــس الشــيوخ األميركــي، إن القا

 وستكون قادرة على مواصلة عملها".
وعما سيحدث مع قطر بعد انتهاء مهلة "قائمة المطالب"، أوضح أنه لن "تكون هناك ضجة كبرى بل 
تصعيد متدرج للضغوط االقتصادية"، متوقعًا أن تستمر المواجهة"شهورًا. وتوقع "دورًا للواليات المتحدة 

ل األوروبيــة فــي أي اتفــاق مــع الدوحــة فــي مــا يتعلــق بالتمويــل والــدعم السياســي الــذي تقدمــه إلــى والــدو 
 اإلرهابيين".

  4/7/2017الحياة، لندن، 
 

 : ندرس الرد القطري "بدقة" قبل اتخاذ أي مواقفالجبير خالل لقائه نظيره األلماني .55
أمــس االثنــين، عــن األمــل فــي أن أعــرب وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر، مســاء : )وكــاالت( 

يكون رد قطر "إيجابيًا" حيال مطالب جيرانها الذين يتهمونها بدعم "اإلرهاب"، والتقرب من إيران، فيما 
قالت مصـادر إن تطـورات األزمـة مـع قطـر منعـت العاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـدالعزيز مـن 

 المشاركة في قمة العشرين بألمانيا.
صحفي مشترك في جدة مع نظيره األلماني زيجمار جابريل "نأمـل فـي رد إيجـابي وأضاف في مؤتمر 

لحل األزمـة"، مشـيرًا إلـى أنـه اتفـق مـع جابريـل وقـف دعـم اإلرهـاب وتمويلـه، والتـدخل فـي شـؤون دول 
 الجوار.

أضــاف الجبيــر، أن "الهــدف مــن وراء اإلجــراءات المتخــذة بحــق قطــر هــو تغييــر فــي سياســاتها التــي 
، ولــدول المنطقــة، ولــدول العــالم"، مشــيرًا إلــى أننــا "نتطلــع الســتالم هــذا الــرد ودراســته بدقــة، تســيء لهــا

 ومن ثم اتخاذ المواقف الالزمة تجاهه".
وأعلــن الجبيــر أننــا "الســعودية واإلمــارات والبحــرين ومصــر، وافقنــا علــى تمديــد المهلــة الممنوحــة لقطــر 

 ساعة". 48بناء على طلب من الوسيط الكويتي والتي تبلغ 
 وأكد الجبير "إنه ال يوجد أي تغيير في الموقف األلماني من أزمة قطر".

من جانبه، اعتبـر جابريـل أن حـل أزمـة قطـر يجـب أن يتضـمن وقـف تمويـل المنظمـات المتطرفـة فـي 
المنطقــة، مشــيرًا إلـــى أن بــرلين "تهــتم بوحـــدة مجلــس التعـــاون الخليجــي وتــدعم الوســـاطة الكويتيــة فـــي 

 األزمة".
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 وأعلن جابريل أننا "اتفقنا مع السعودية على ضرورة إنهاء أي دعم لمنظمات المتطرفة".
 وقــال جابريــل "نأمــل أن تركــز مطالــب الــدول المقاطعــة علــى وقــف تمويــل اإلرهــاب ودعــم التحــريض".

 وأضاف أنه ليس لديه انطباع بأن الدول العربية تشكك في سيادة قطر.
"ألمانيا تنظر بإعجاب واحترام للسياسـة الجديـدة فـي السـعودية ورؤيـة وأعلن جابريل من جهة ثانية أن 

2030." 
  4/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 "20لـاألزمة مع الدوحة تمنع الملك سلمان من المشاركة في "قمة ا .56

العزيــز  صـرحت مصــادر دبلوماسـية سـعودية بــأن العاهـل الســعودي الملـك سـلمان بــن عبـد: )وكـاالت(
ين، عــدم المشـاركة فــي قمـة مجموعــة العشـرين المقــرر عقـدها يــومي الجمعـة والســبت قـرر، أمــس االثنـ

 المقبلين في مدينة هامبورج األلمانية.
وقالت المصادر إن "تطورات أزمة الخليق دفعت بالعاهل السعودي إلى اتخاذ قرار بإيفـاد وزيـر ماليتـه 

 محمد الجدعان للمشاركة في قمة العشرين نيابة عنه".
  4/7/2017الشارقة،  الخليج،

 
 يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات األزمة وتداعياتها على المنطقة أمير قطر .57

اتصــااًل هاتفيــًا مســاء أمــس مــن الــرئيس  دولــة قطــرتلقــى تمــيم بــن حمــد آل ثــاني أميــر : قنــا –الدوحــة 
 لى المنطقة.بحثًا خالله تطورات األزمة الخليجية وتداعياتها ع الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون 

وأكـد أميــر الـبالد والــرئيس الفرنســي علـى ضــرورة حــل هـذه األزمــة بــالحوار والطـرق الدبلوماســية وعلــى 
دعــم وســاطة دولــة الكويــت الشــقيقة التــي يقودهــا أميرهــا صــاحب الســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر 

 الصباح في حل هذه األزمة.
 3/7/2017الشرق، قطر، 

 
 دعو إلى موقف موحد بشأن حل األزمة الخليجية سلميا  رئيس االتحاد األفريقي ي .58

أك د رئيس االتحاد األفريقي، يوم اإلثنين، "أهميـة الحـل السـلمي" لألزمـة الخليجيـة، داعًيـا : )األناضول(
 بلدان القارة السمراء إلى "توحيد صوتها" بهذا الشأن.

، المنعقــدة اليــوم فــي العاصــمة 29الـــجــاء ذلــك فــي كلمــة لــه، خــالل الجلســة االفتتاحيــة للقمــة األفريقيــة 
 اإلثيوبية أديس أبابا، على مستوى رؤساء الدول والحكومات األفريقية األعضاء في االتحاد.
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ودعا كوندي، وهو رئـيس غينيـا كونـاكري، دول القـارة إلـى ضـرورة حـل النزاعـات والصـراعات الداخليـة 
 دق"، على حد  تعبيره.عبر الحوار والوسائل السلمية "من أجل إسكات صوت البنا

 3/7/2017، العربي الجديد، لندن
 

 تضغط على دول الحصار لتغيير قائمة المطالب : واشنطنماجد األنصاري .59
قال الدكتور ماجد األنصاري أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة قطـر، أن ملـف : الشرق –الدوحة 

لــم نســمع تصــريحًا مباشــرًا مــن ترامــب طــوال األزمــة الخليجيــة ت ــرك للخارجيــة األمريكيــة لتــديره، لــذلك 
األيام الماضية، ألن اإلدارة األمريكية تتوجه إلى حل األزمة بالحوار والتوقف عن التصعيد، كمـا أنهـا 

 تضغط على دول الحصار إلصدار قائمة مطالب جديدة أكثر واقعية وتحترم سيادة الدول.
قوم بزيـارة الـدول الخليجيـة خـالل األيـام المقبلــة وأضـاف د. األنصـاري أن وزيـر الخارجيـة األلمـاني ســي

للســـماع إلـــى وجهـــات النظـــر، وتشـــكيل وجهـــة النظـــر األلمانيـــة حـــول األزمـــة، مشـــيرًا إلـــى أن الموقـــف 
األلمــاني كــان واضــحًا منــذ البدايــة، وهــو متوافــق مــع القــانون الــدولي والمنطقيــة، وهنــاك محاولــة مــن 

 ًا لحل األزمة.االتحاد األوروبي أيضًا ألن يكون وسيط
 4/7/2017الشرق، قطر، 

 
 قطر تشكو "دول الحصار" للمنظمة البحرية الدولية .61

قـدمت قطــر يـوم اإلثنـين للمنظمـة البحريــة الدوليـة ملفًـا يتضـمن اختراقــات : األناضـول-أحمـد المصـري
ـــدول التـــي  ـــة بســـبب الحصـــار البحـــري التـــي تفرضـــه عليهـــا ال ـــى الســـالمة البحري قالـــت إنهـــا أثـــرت عل

 طعها.تقا
جاء هذا خالل اجتماع جاسم بن سيف السليطي وزير المواصالت واالتصاالت القطري في العاصمة 

 (.IMOالبريطانية لندن مع كيتاك ليم األمين العام للمنظمة البحرية الدولية )
وقالـت وكالـة األنبـاء القطريـة إنــه تـم خـالل االجتمـاع "بحــث انتهـاك دول الحصـار لالتفاقيـات البحريــة 

لدولية، ما سبب أضراًرا وخطًرا جسـيًما علـى المالحـة البحريـة خالفًـا لالتفاقيـات والمعاهـدات البحريـة وا
 المتحدة لقانون البحار(. األمم)اتفاقية  1982وباألخص اتفاقية 

وسلم وزير المواصـالت القطـري، األمـين العـام للمنظمـة البحريـة الدوليـة، ملفًـا باالختراقـات التـي أثـرت 
 مة البحرية.على السال

 3/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 متحدث الرئاسة التركية: لدينا عالقات تاريخية مع دول الخليج ونعمل على حل األزمة .61
شـدد المتحـدث باسـم الرئاسـة التركيـة إبـراهيم قـالن اليـوم اإلثنـين، : األناضـول -صفا موتلـو -إسطنبول

ادية قويــة مــع كافــة دول الخلــيق العربــي وتبــذل جهــوًدا علــى أن  بــالده تمتلــك عالقــات تاريخيــة واقتصــ
 مضاعفة لحل األزمة الحاصلة بين قطر وعدد من البلدان العربية األخرى.

وأوضح قالن فـي مـؤتمر صـحفي عقـده بمدينـة إسـطنبول، أن  الهـدف الرئيسـي لتركيـا، هـو حـل األزمـة 
 الخليجية بالحوار والطرق السلمية.

رجب طيـب أردوغـان يبـذل جهـوًدا دبلوماسـية مكث فـة فـي هـذا اإلطـار، وقـد  وأضاف أن  الرئيس التركي
تنــاول الخــالف بكــل تفاصــيله مــع نظيــره األمريكــي دونالــد ترامــب خــالل االتصــال الهــاتفي الــذي جــرى 

 بينهما الجمعة الماضية.
ئيس أردوغـان دعـا وتابع قالن قائاًل: "أعتقد أننا بدأنا نرى ثمار الجهـود التـي نبـذلها حيـال األزمـة، فـالر 

يجابي تجاه األزمة، ال سيما أن  التصريحات التي أعقبت اتصاالت  نظيره األمريكي لتبني دور فعال وا 
 ترامب مع عدد من الزعماء الخليجيين،

 3/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 قورتولموش: القاعدة التركية في قطر مهمة ألمن المنطقة برمتها .62

قـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة التركيـــة نعمـــان قورتولمـــوش، إن القاعـــدة : اضـــولأنقـــرة/ مراســـلون/ األن
 العسكرية في قطر ليست مهمة ألمن الدوحة فحسب بل ألمن المنطقة برمتها.

جـــاء ذلـــك فـــي مـــؤتمر صـــحفي عقـــده اليـــوم اإلثنـــين أعقـــب اجتماًعـــا ألعضـــاء الحكومـــة التركيـــة فـــي 
 العاصمة أنقرة.

ة العســكرية التركيــة فــي قطــر تهــم أمــن المنطقــة برمتهــا، وأن الوجــود وأضــاف فــي المــؤتمر أن القاعــد
العســكري التركــي فــي قطــر سيســتمر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن  إقحــام هــذه المســألة باألزمــة السياســية بــين 

 قطر ودول عربية أخرى خطأ كبير.
ل العربيـة وقطـر( وتابع المتحدث باسم الحكومة التركية قائاًل: "في حال تفاقم األزمة )بـين بعـض الـدو 

نما على كافة بلدان المنطقة".  فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد وا 
 3/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 أنس التكريتي لـ"الشرق": دحالن ينتقل بين العواصم العربية ليروج لحصار قطر .63
الحضارات في بريطانيا، أن الدكتور أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة لحوار  : أشارأحمد البيومي
محمــد دحــالن فــي هــذه األزمــة، حيــث أنــه ينتقــل بــين للقيــادي المفصــول مــن حركــة فــتح، هنــاك دورا 

العواصم العربية والخليجية ليسوق ويروج لمواقف معينة ومنهـا حصـار قطـر، رغبـة منـه فـي أن يكـون 
ب أيديلوجيـة مناهضـة لكـل يوما ما رئيسا لفلسطين فـي المسـتقبل، والحقيقـة أنـه شـخص لعـوب وصـاح

 توجهات الشعوب العربية أيا كان توجهها.

 3/7/2017الشرق، قطر، 

 
 وزير الخارجية والعالقات األوروبية: حل األزمة الخليجية داخل نطاق مجلس التعاون .64

طالـب وزيـر الخارجيـة والعالقـات األوروبيـة الفرنسـي جـون إيـف لودريـان : خالـد سـعد زغلـول -باريس 
ألزمة الخليجية في أقرب وقت، لكونها تضر بمصالح جميع دول الخليق وبمصالح فرنسا بوضع حد ل

 التي تربطها عالقات قوية بمختلف دول المنطقة.
بالنسـبة لفرنسـا،  اسـتراتيجيةوقال لودريان فـي مقابلـة أجرتهـا معـه صـحيفة لومونـد: "إن الخلـيق منطقـة 

الخليجيــة. ولــدى فرنســا عالقــات كثيفــة ومعاهــدات  ولــدينا شــراكات لفرنســا كثيــرة جــدا مــع أغلــب الــدول
دفــاع مشــترك مــع قطــر والكويــت واإلمــارات مضــيفا أن هــذه األزمــة مضــرة بمصــالح كــل دول الخلــيق، 

 ومصلحتها تتمثل في وضع حد لها بسرعة بالعمل على إيقافها".
حيـــال هـــذه  قـــال لودريـــان: "إن موقـــف فرنســـا واضـــح الخليجيـــة،وعـــن الموقـــف الفرنســـي حيـــال األزمـــة 

األزمــة. بدايــة، يجــب محاربــة كــل أشــكال دعــم اإلرهــاب أيــا كــان. وهــذه مســؤولية دول الخلــيق بشــكل 
فـــردي، وأيًضـــا بشـــكل جمـــاعي. أيًضـــا يجـــب حـــل هـــذه األزمـــة داخـــل إطـــار منظمـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجــي، ولــيس عبــر مبــادرات خارجيــة أو عــن طريــق التــدخل الخــارجي. ولــذلك نؤيــد ونــدعم وســاطة 

 ."أمير الكويت
 3/7/2017الشرق، قطر، 

 

 عضو في البرلمان البريطاني: نطالب بوقف فوري لحصار قطر .65
طالب "كيث أنتوني فاز" عضو مجلس العموم فـي البرلمـان البريطـاني عـن مدينـة : هويدا باز -لندن 

لعربيــة "ليســتر"، بوقــف الحصــار المفــروض علــى قطــر مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات ا
والبحــرين ومصــر، وعــودة العالقــات الطيبــة علــى الفــور بــين هــذه الــدول وقطــر ، وذكــر "كيــث أنتــوني 
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فـــاز" فـــي حـــواره مـــع الشـــرق فـــي لنـــدن أنـــه فـــوجئ بقائمـــة المطالـــب التـــي تقـــدمت بهـــا المملكـــة العربيـــة 
 السعودية واإلمارات العربية والبحرين ومصر إلى قطر ، لفك الحصار المفروض عليها.

 4/7/2017لشرق، قطر، ا

 

 "وول ستريت": الديوان الملكي السعودي يقي د حركة محمد بن نايف ويقمع المعارضين .66
ــدت صــحيفة "وول ســتريت جورنــال" األميركيــة أن الــديوان الملكــي الســعودي اتخــذ تــدابير للحــد  مــن  أك 

ها، وذلـك بـالتزامن حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف، ومنعه من التحرك داخل السعودية وخارج
مع حملة واسـعة تقـوم بهـا الحكومـة ضـد األصـوات المعارضـة والناقـدة للسياسـات الجديـدة، بعـد تعيـين 

 األمير محمد بن سلمان وليًا للعهد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين أنـه تـم اسـتبدال حـراس األميـر محمـد بـن نـايف بـآخرين أكثـر 

دهم للصــــحيفة أن القيــــادة الســــعودية "تريــــد منــــع أيــــة مخططــــات والء للــــديوان الملكــــي، وقــــد ذكــــر أحــــ
محتملــة"، فــي حــين نفــى ممثــل عــن األخيــرة، فــي رســالة إلكترونيــة للصــحيفة، وجــود أيــة قيــود مــن هــذا 

 النوع، "أيًا كانت، سواء داخل المملكة أو خارجها"، على حركة األمير محمد بن نايف.
ن أميركيين، حـاليين وسـابقين، مقـر بين مـن األسـرة الحاكمـة ونقلت "نيويورك تايمز"، عن أربعة مسؤولي

في السعودية، أن  القيود الجديدة المفروضة على الرجل، الذي كان حتى األسبوع الماضي يبعد خطوة 
واحدة عن العرش، ويتولى قيادة أجهزة األمن الداخلي في المملكة، تهدف إلـى الحـد مـن أي معارضـة 

 عامًا(. 31محمد بن سلمان ) محتملة لولي العهد الجديد
 3/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 العتيبة أحد أسباب تناقضات واشنطن تجاه األزمة الخليجية"واشنطن بوست":  .67

يبـــدو أن أوراق الســـفير اإلمـــاراتي يوســـف العتيبـــة المطويـــة، والـــذي يوصـــف بأنـــه الدبلوماســـي العربـــي 
ل اإلعــالم الكبــرى فــي الواليــات المتحــدة التــي بــدأت األكثــر تــأثيرًا فــي واشــنطن، قــد وصــلت إلــى وســائ

نشرها، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية أن العتيبة هو أحد أسباب الخلل في المواقف 
المتناقضة لواشنطن حول األزمة الخليجية، نظرًا للعالقة القوية التـي تجمـع العتيبـة مـع صـهر الـرئيس 

 ريد كوشنر.دونالد ترامب وأبرز مستشاريه جا
ووفقــًا لمـــا أوردتـــه "واشـــنطن بوســت" نقـــاًل عـــن شـــخص مقـــر ب مــن وزيـــر الخارجيـــة األمريكيـــة ريكـــس  

تيلرســون، فــإن وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة منــزعق جــدًا مــن أن "الفتــى األبلــه" جاريــد كوشــنر يــدير 
 سياسة الواليات المتحدة الخارجية من جناح العائلة في البيت األبيض.
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ة لعالقة كوشنر مع العتيبة فإن القاعدة أصبحت أن العتيبة يـؤثر علـى كوشـنر، واألخيـر يتـولى ونتيج
 المهمة بالتأثير على ترامب.

وتقــــول الصــــحيفة إن عالقــــة كوشــــنر والعتيبــــة وصــــلت إلــــى حــــد أن األخيــــر كتــــب تصــــريحًا للــــرئيس 
لبيـت األبـيض علـى نقـيض. األميركي حول األزمـة الخليجيـة، وهـو مـا أظهـر مـوقفي وزارة الخارجيـة وا

وتضــيف "واشـــنطن بوســـت" نقــاًل عـــن مصـــدرها أن مستشــاري وزيـــر الخارجيـــة مقتنعــون مـــن أن كـــالم 
ترامــب فــي األزمــة الخليجيــة كتبــه العتيبــة. ويضــيف أن تيلرســون أصــبح مرهقــًا مــن أجــل إصــالح "مــا 

" جعل منه مستشاره األساسي للسياسة ال  خارجية.يفسده الرئيس" بسبب سلوك "فتى هاوس
 4/7/2017الراية، الدوحة، 

 
 "حماس" مترد دة في كشف تفاهماتها مع دحالن .68

 عدنان أبو عامر
حزيران/يونيو، والتي  4شك لت زيارة وفد "حماس" بزعامة قائدها في غز ة يحيى السنوار لمصر في 

محم د دحالن،  2011أي ام، اختراقًا بتواصلها مع القيادي  الفتحاوي  المفصول من فتح منذ  9استغرقت 
حاطتها بالتكت م والسري ة، لكن  سمير  ولقائهما في القاهرة، من دون تحديد مواعيد اللقاءات بدق ة، وا 

حزيران/يونيو أن  األخير ورفاقه سامي أبو  13المشهراوي القريب من محم د دحالن، كشف في 
" في فتح، سمهدانة وماجد أبو شمالة وسليمان أبو مطلق، وهم قادة "التي ار اإل صالحي  الديمقراطي 

مر ات، وتحدثوا عن المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب  4التقوا وفد "حماس" في مصر 
عادة إعمار القطاع.  الفلسطيني في قطاع غزة، بسبب مشاكل انقطاع الكهرباء، وا غالق معبر رفح، وا 

، واتفقوا على البدء بالمشكلة كما تم التطرق إلى كم هائل من الملفات من أجل وضع حل لها
الكبرى، وهي ملف الدم، ملف الضحايا، وتم االتفاق على وجود مباشر لهذا الملف من خالل لجنة 

 وصندوق سيرصد به مبالغ معينة حتى تبدأ هذه اللجنة عملها لتضميد الجراح.
مع دحالن في  جلسات 4حزيران/يونيو أن  يحيى السنوار عقد  15وأك دت صحيفة "رأي اليوم" في 

القاهرة بإشراف رئيس المخابرات المصري ة الوزير خالد فوزي، ورافق السنوار، عضو مكتب "حماس" 
 السياسي  روحي مشتهى وقائد قو ات األمن في غز ة اللواء توفيق أبو نعيم.

مر صمتت "حماس" أي امًا عد ة من دون الكشف عن لقاءاتها مع دحالن، فلم تؤكد أو تنفي، وبقي األ
رهنًا بالشائعات، األمر الذي أثار تساؤالت عن سبب السرية التي اعتمدتها حماس للحديث عم ا 
حصل، فهل التقى السنوار بدحالن شخصي ًا أم اقتصر اللقاء على الصف  القيادي  الثاني للوفدين؟ 

ال إلى أي    ؟اتفاقوهل توص 
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اخل والخارج للحصول على معلومة محد دة أجرى "المونيتور" ات صاالت عد ة مع قادة "حماس" في الد
 واضحة حول لقاء السنوار بدحالن، فلم يقد م أحد منهم إجابة مرك زة، من دون ذكر األسباب.

وفي هذا السياق، قال أحمد يوسف، وهو المستشار السياسي  السابق لرئيس المكتب السياسي  
ت داخل فلسطين وخارجها، لـ"المونيتور": لـ"حماس" إسماعيل هني ة، وسبق له اللقاء بدحالن عدة مرا

"إن  أيديولوجي ة حماس تتبن ى السمع والطاعة من القواعد للقيادة، بغض النظر عن ات فاقها أو اختالفها 
معها حول التقارب مع دحالن، لكن  حماس محرجة من إعالن تقاربها معه ألن ها ات همته سابقًا 

من االقتراب منه، األمر الذي يجعلها محتارة في كيفي ة بات هامات خطيرة، وهناك مخاوف لديها 
تسويق دحالن بين قواعدها، رغم أن  قيادة حماس قد تراه رجل المرحلة الذي سينقذ غز ة من أزماتها 

 المعيشي ة".
وبعد مرور أي ام على التسريبات، كشف نائب رئيس المكتب السياسي  لـ"حماس" في غز ة خليل الحي ة 

/يونيو عن لقاء الحركة بشخصي ات محسوبة على دحالن، ولم يؤك د لقاء دحالن حزيران 18بـ
 شخصي ًا، لكن  "حماس" ال تعارض عودته إلى غز ة.

حزيران/يونيو عن زيارة قريبة لسمير  23ومن جهته، كشف القيادي  الفتحاوي  سفيان أبو زايدة في 
 المشهراوي لغز ة، ويتبعه دحالن.

" برئاسة وبدوره، قال عماد محس ن، وهو المتحد ث اإلعالمي  باسم "التي ار اإلصالحي  الديمقراطي 
دحالن، لـ"المونيتور": "رغم أن  دحالن يمد  يده لحماس لتحسين ظروف غز ة المعيشي ة، لكن ترد د 
الحركة بالكشف لعناصرها عم ا حصل بينها وبين دحالن يعود إلى أن ها عب أتها ضد ه في السنوات 

وأوجدت صورة سلبي ة عنه بين قواعدها، لكن  الحركة ذاهبة إلى إقناع كوادرها بتقاربها معه،  الماضية،
ولو ببطء، ونحن متفه مون لذلك، ونعتبر أن  حرج حماس هذا فرصة لها للتوق ف عن ات هامنا بالتخوين 

 والتكفير، واالكتفاء باالختالف معنا سياسي ًا، فنحن خصوم، ولسنا أعداء".
دحالن في األسابيع األخيرة جملة مساعدات إنسانية ومالية لألسر الفقيرة في غزة، حيث  وقد قدم

من الطلبة المتفوقين بخمسمائة دوالر لكل طالب جامعي، ودعم نادي  185دعم في شباط/ فبراير 
غزة الرياضي بعشرة آالف دوالر، فضال عن الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية اإلسالمية للتكافل 

، وهي تابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقدم مساعدات مالية 2014االجتماعي، المؤسسة منذ 
دورية للفلسطينيين بغزة، ويشرف عليها تيار دحالن، وممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، بما 

 فيها حماس.
وار، تراوحت مواقف أنصار نيسان/إبريل عن السن 4وفيما تحد ث دحالن بإيجابي ة لـ"المونيتور" في 

 "حماس" من الت قارب مع دحالن، بين مؤي د ومعارض ومحذ ر من حرب أهلي ة بين الفلسطيني ين بسببه.
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قد يعود صمت "حماس" عن تواصلها مع دحالن أو نفيها له، لعدم الرضى داخلها عن ذلك، بسبب 
تها مع أنصاره قبل سيطرتها على التاريخ الدامي بينهما، خصوصًا االشتباكات المسل حة التي خاض

. كما أن  لدى دحالن ارتباطات وثيقة مع مصر واإلمارات العربي ة المت حدة 2007غز ة خالل عام 
والمملكة العربي ة السعودي ة، التي تناصب "حماس" العداء. ولذلك، قد يسيء تقاربها مع دحالن إلى 

 ساسي ًا في معاداتهما مع تلك الدول.عالقتها مع قطر وتركيا، اللتين تعتبرانه محورًا أ
مسارات" هاني  –بدوره، قال رئيس "المركز الفلسطيني  ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجي ة 

المصري  لـ"المونيتور": "إن  لقاء حماس بدحالن يشبه أكل لحم المي ت، فقد اضطر ا إلى ذلك معًا، ألن  
يني  محمود عب اس وف رت نقطة التقاء كبيرة بينهما، فـحماس لم خصومتهما المتزايدة مع الرئيس الفلسط

يعد لديها خيار آخر بعد عقوبات عب اس ضد  غز ة، إال  الت صالح مع دحالن، واألخير شك ل لقاؤه مع 
حماس مظل ة إنقاذ له، ألن ه ال يزال يتجر ع مرارة إقصاء ممثليه وأنصاره عن فتح منذ انعقاد مؤتمرها 

 تشرين الثاني/نوفمبر برام هللا". الـسابع في
وحذ ر رئيس قناة "الحوار" الفضائي ة عز ام التميمي، وهو المقر ب من "حماس"، خالل لقاء تلفزيوني 

حزيران/يونيو، من التقارب من دحالن، ألن ه مرفوض وطني ًا، واصفًا التقارب  19على ذات القناة في 
 حماس. منه بالخطأ الكبير واالنتحار السياسي  من

أم ا عضو في اللجنة المركزي ة لـ"فتح"، أخفى هوي ته، فقال لـ"المونيتور": "إن  لجوء حماس للتفاهم مع 
دحالن هو قبلة الموت بالن سبة إليها، فهي تعلم ارتباطاته األمنية الوثيقة مع إسرائيل والدول اإلقليمي ة 

وبدل أن يقد م دحالن إليها طوق النجاة  المعادية للحركة، خاصة مصر واإلمارات العربية المتحدة،
رة أن ه دفعها إلى مزيد من الغرق".  من أزماتها المتالحقة في غز ة، ستكتشف حماس متأخ 

وكذلك، قال وكيل وزارة الخارجي ة في غز ة غازي حمد، والذي يجري ات صاالت مع دحالن، 
يت حماس تترد د وترفض ترتيب لـ"المونيتور": "إن  ذهاب حماس نحو دحالن ليس سهاًل. لقد بق

العالقة معه بسبب اإلرث الثقيل تجاهه باعتباره مسؤواًل عن المواجهات الدموي ة معها خالل عام 
وارتباطه بمحاور عربي ة تعادي أصدقاء حماس في المنطقة، وما يلعبه دحالن من دور إقليمي   2007

، كل  هذه ممارسات أقنع ت حماس، حت ى وقت قريب، بأن  دحالن بالتحريض على اإلسالم السياسي 
ل، ورغم ذلك حصل التقارب أخيرًا".  ليس خيارها المفض 

آذار/مارس، أعلن مشير المصري، عضو المجلس التشريعي عن حماس، والمتحدث  6وفي 
اإلعالمي باسم كتلتها البرلمانية في المجلس، أن خصومة دحالن ليس مع حماس فقط، بل مع 

 ال يمكن نسيان دوره اإلجرامي بحق حماس.الشعب الفلسطيني، و 
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وأخيرًا، قد ال يكون ما ذكر عن خطورة شخصي ة دحالن وعالقاته اإلقليمي ة والدولي ة غائبًا عن 
"حماس"، فبينهما خصومة سياسي ة قاسية، لكن  تفاقم الكارثة اإلنساني ة في غز ة، قد يدفعها إلى أن 

ه لعبور هذه المرحلة الصعبة بأقل  الخسائر، وتكمن مهم ة تغمض عينيها عن سلبي اته وخالفاتها مع
قيادة "حماس" األهم  في قدرتها على تسويق تواصلها مع دحالن لدى قواعدها التنظيمي ة الداخلي ة، 
ألنها قد ترى بالتقارب منه فوائد تنعكس على تحسين الوضع المعيشي بغزة بفعل المال اإلماراتي 

على الفلسطينيين، وتخفيف الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة الذي قد يصرف عبر دحالن 
سرائيل.  بسبب عالقات دحالن الوثيقة مع مصر وا 

 3/7/2017، المونيتورموقع 
 

 مساهمة للخروج من المأزق الفلسطيني .69
 هاني المصري
 اقترح الصديق والكاتب الجريء أحمد يوسف على حركته "حماس" أن تقوم بحل اللجنة اإلدارية؛
لتسحب الذرائع من يدي الرئيس محمود عباس. ولم نسمع رًدا من "حماس" على هذا االقتراح، مع 
توارد أنباء متضاربة أن إسماعيل هنية، رئيس "حماس"، سيقدم خطاًبا يمكن أن يتضمن حاًل للجنة 

دة الوطنية، اإلدارية. وهذا إن حدث فهو قرار مهم، لكنه ال يكفي إذا كن ا نريد فتح طريق إنجاز الوح
 وليس سحب الذرائع ومحاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الطرف اآلخر.

يكمن الخلل في تغليب المصالح الفردية والفئوية وا عطاء األولوية للصراع على السلطة والتمثيل، 
وتبلور بيئة سياسية اقتصادية أمنية ثقافية نمت في ظل أوسلو واالنقسام، والتغاضي عن ضرورة 

 البرنامق القادر على إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية وا عادة بناء الحركة الوطنية.طرح 
إن  مفتاح الخروج من المأزق يكمن في عبارة واحدة "اإليمان بالمشاركة الحقيقية"، وليس سعي طرف 
الستعادة سيطرته على قطاع غزة، وسعي الطرف اآلخر للحفاظ على هذه السيطرة وتحقيق إنجازات 

 أخرى من خالل السعي للدخول إلى المنظمة.
في هذا السياق، أقدم االقتراحات التالية التي جاءت حصيلة حوار وطني ابتدأ منذ تأسيس مركز 

 مسارات وال يزال مستمًرا:
مطلوب من "حماس" التخلي عن سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة، وتمكين حكومة وحدة وطنية 

، ال يكفي حل اللجنة اإلدارية على أهميته، بل على "حماس" أن تمك ن من ممارسة مهماتها. وهنا
 الحكومة من الحكم بالكامل في القطاع.
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المقاومة األحادية، التي انتهت بتحويل المقاومة  استراتيجيةومطلوب منها الموافقة على تغيير 
ب الفلسطيني بمقاومة وطنية موحدة تحتفظ بحق الشع استراتيجيةكوسيلة للدفاع عن السلطة، لصالح 

 استراتيجيةاالحتالل، وبسالح المقاومة، وتجسيد المقاومة باعتبارها وسيلة، وليست غاية، تخدم 
العمل الوطني في كل مرحلة، إضافة إلى مواصلة تعميق كونها جزًءا من الحركة الوطنية على كونها 

 طابع الوطني.جزًءا من جماعة اإلخوان المسلمين؛ ليصبح طابعها األساسي هو ال
في المقابل، مطلوب من الرئيس و"فتح" التخلي الكامل عن التفرد بالقرار الفلسطيني، والهيمنة على 
السلطة والمنظمة، وفتح الباب لمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي التي تؤمن 

 بالمشاركة في الدخول إلى المنظمة، بما يحييها كمؤسسة وطنية جامعة.
المعتمدة، والتخلي عن التزامات أوسلو المجحفة،  االستراتيجيةطلوب من الرئيس و"فتح" تغيير كما م

وعن سياسة البحث عن تسوية سياسية اعتماًدا على المراهنة على الواليات المتحدة األميركية، وعلى 
ثبات الجدارة وبناء  المؤسسات تحت إظهار حسن النوايا وااللتزام بااللتزامات ولو من جانب واحد، وا 

االحتالل، وتجنب المواجهة، والتركيز على العمل والنضال لتغيير موازين القوى على اعتبار أن هذا 
هو الطريق الوحيد للحفاظ على القضية حية، وعلى صمود الشعب، وإلنجاز أي حق من الحقوق 

 الوطنية.
ء االحتالل وتجسيد الدولة، وبعد أن تحولت السلطة إلى غاية، وليست كمرحلة مؤقتة إلى حين إنها

بات ملًحا إعادة النظر في شكلها وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها، وعالقتها بالمنظمة لتكون أداة من 
أدواتها، وتتحول إلى سلطة مدنية خدمية رشيقة مجاورة للمقاومة، مهمتها األساسية توفير عوامل 

على أْن تنقل المهمات السياسية للمنظمة الصمود والتواجد البشري الفلسطيني على أرض الوطن، 
 بصورة تأخذ بالحسبان الفرق ما بين وضع السلطة في الضفة والقطاع.

 
 وفور الموافقة على ما سبق يتم: 

تشكيل لجنة وطنية إدارية قانونية مهمتها إعادة النظر في الهيكل اإلداري والوظيفي للسلطة في 
يات واالحتياجات والمصلحة العامة، وتوفير أفضل الضفة والقطاع، على أساس تحديد األولو 

 الظروف لمواجهة التحديات وتوظيف الفرص المتاحة.
صالحها وتفعيلها في الضفة والقطاع على أسس مهنية  إعادة بناء األجهزة األمنية وتوحيدها وا 

 ووطنية بعيًدا عن الحزبية.
بل على أسس وقواعد مشتركة  قرار السلم والحرب قرار وطني ال يقرره فصيل أو شخص وحده،

 تجسد القواسم المشتركة.
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الفصل ما بين السياسة والدين، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والمساواة بين المواطنين 
 بغض النظر عن الجنس والدين واللون والمعتقد.

رؤية وطنية شاملة، تأسيًسا على ما سبق، يمكن توفير متطلبات الخروج من المأزق المتمثلة ببلورة 
قامة مؤسسات وطنية جامعة تخضع لقرار واحد وقيادة واحدة، وتسعى لتنفيذ  سياسية  استراتيجيةوا 

ونضالية مشتركة، والتحضير إلجراء انتخابات عامة ومحلية وقطاعية وانتخابات المجلس الوطني 
نما أداة حيثما أمكن ذلك، باعتبار االنتخابات في الظروف الفلسطينية ليست أداة  للحسم الداخلي وا 

 من أدوات الصراع مع االحتالل.
إن تحقيق هذه المقترحات صعب، إن لم يكن مستحياًل، ولكن صناعة المستحيل هي إبداع الشعوب 
المناضلة من أجل حريتها واستقاللها، وطرحها مفيد ألنه يكشف تخلف القوى المهيمنة عن القيام 

عن تقديم بديل قابل للتحقيق، ويساعد تقديمها على إظهار أن بمسؤولياتها، وعجز القوى األخرى 
هناك حاًل إذا توفرت القناعة واإلرادة، وهو حل ال يخرج منه طرف منتصًرا وطرف آخر مهزوًما، بل 

 يخرج منه الجميع منتصرين.
ما يجعل لهذه المقترحات فرصة للنجاح أن القضية تواجه تحديات مصيرية غير مسبوقة تهددها 

 لتصفية، وأن  مختلف األطراف تمر بأزمات مرشحة للتفاقم واالنهيار التام.با
فـ"حماس" ال تستطيع الجمع ما بين المتناقضات )التحالف مع محاور متصارعة(، واستمرار الرهان 
بعد أزمة الخليق على تحالفها مع قطر وتركيا، وال استعادة تحالفها الذي سيكون مكلًفا جًدا مع إيران، 

على تفاهماتها مع دحالن، ألنه يهدف إلى لعب دور سياسي سيكون من حصة "حماس" التي وال 
ستخشى دائًما من تزايد تأثيره، ومن الصدام المحتمل القادم معه، خصوًصا إذا تبنى المقاربة التي 

بل  يطرحها الحلف العربي الذي يدعمه والمعادي لها، وهي مقاربة ال مكان فيها لـ"حماس" "الحالية"،
 لـ"حماس" "جديدة" كلًيا، وهذا ما ال تستطيع "حماس" تقديمه على األقل في المدى المنظور.

أما الرئيس و"فتح" فهما أمام لحظة الحقيقة التي تقترب، ال سيما في ظل استمرار إسرائيل بابتالع 
سلطة والرئيس األرض واستيطانها وطرد سكانها، بينما السياسة الفلسطينية التي تراهن على بقاء ال

واالنتظار وكسب الوقت وتجنب المواجهة الحقيقية المفروضة ورفض قبول الحل المعروض تقترب 
من نهايتها، فإما اختيار المجابهة، أو المساهمة في تمرير الحل اإلسرائيلي الذي يمكن أن يأخذ 

موحدين. ويمكن أن تمر  حالًيا شكل الحل اإلقليمي، واسم "صفقة ترامب"، التي لن تمر حتًما إذا كن ا
 مؤقًتا إذا لم نتوحد إلى حين نهوض فلسطيني جديد.

إن قبول هذه المقترحات يفتح الطريق للخروج من االرتهان لما تريده إسرائيل من جهة، والمحاور 
العربية واإلقليمية والدولية من جهة أخرى، ويوف ر المؤسسة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع دون 
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ء ممن يقبلون بأسس المشاركة وقواعد العمل الوطني والديمقراطي، أما البديل عنها فهي الكارثة استثنا
 المحدقة.

يبقى الرهان دائًما على الشعب الذي أثبت استعداده الدائم للعطاء، وعلى طالئعه الواعية، التي عليها 
إلى تاريخ الصراع الطويل  التحرك للضغط وفرض إرادته وبعث الوطنية الفلسطينية. وهو رهان يستند

لى  الذي شهد رغم األهوال والتضحيات ثورة وراء ثورة وانتفاضة وراء أخرى وصموًدا أسطورًيا، وا 
لى األبعاد العربية واإلنسانية التحررية.  الميراث الوطني للثوار الفلسطينيين من مختلف األطياف، وا 

" و"المتطرفين" الفلسطينيين، بل تمضي إسرائيل في إن المطروح إسرائيلًيا ال يميز حًقا بين "المعتدلين
تطبيق مشروعها االستعماري االستيطاني، وتحث الخطى لتحقيق هدف إقامة "إسرائيل الكبرى"، 
قامة معازل  ل إلى دولة ذات سيادة، وا  وتأبيد فصل الضفة عن القطاع من دون تمكينه من التحو 

السعي الدائم لتهجير أكبر عدد ممكن منهم، تحت  مقطعة األوصال مأهولة بالسكان في الضفة، مع
مسمى "حكم ذاتي"، مع ضمان السيطرة اإلسرائيلية عليها لمنع حصول الفلسطينيين على االستقالل، 
وال على حق المواطنة في بلدهم األصلي كجزء من حقوقهم الفردية والقومية حتى ال تتحول إسرائيل 

 أغلبية فلسطينية.الحالية أو بعد ضم الضفة إلى دولة ب

ياسات والد راسات اال الفلسطينيالمركز   4/7/2017تراتيجية، سألبحاث الس 
 

 الخليجية األزمة"حماس" خارج  .71
أحمد جميل عزم د.  

المصرية من قطر، إلى حركة "حماس"، كشرط  -البحرينية -اإلماراتية –لم ت شر المطالب السعودية 
الحمساوي وصل درجة تزويد  -ن ذلك أن  التعاون المصريللعودة لتطبيع العالقات معها، واألهم م

القاهرة "حماس" بمعدات وأجهزة لحماية الحدود، هذا فضاًل عن رعاية تقارب "حماس" مع المسؤول 
السابق في حركة "فتح" محمد دحالن ومجموعته، والواقع أن  هذا األمر ال يشير إلى تغيير عميق في 

لى هيمنة عقلية "إدارة الموقف من حركة "حماس"، بقدر م ا يشير لتغيرات داخل حركة "حماس"، وا 
 األزمة" الفلسطينية، بدال من السعي لحل شامل.  

رغم أن  عالقة "حماس" جذرية وعضوية مع اإلخوان المسلمين، إال أن  هناك تمييزا دائما، بشأن 
ة القضية الفلسطينية، الموقف من الحركة وباقي اإلخوان المسلمين، وهذا ال ينبع فقط من خصوصي

اإلخوان المسلمين في كثير من األحوال ال  سياسية، تجعلوحسب، بل ربما األهم من حسابات 
يبدون شيئًا واحدًا. ويمكن اإلشارة لمثالين على ذلك، أولهما أن  اإلخوان المسلمين العراقيين كان لهم 

لمختلفة بما في ذلك مع الطرف موقف ضد حكم صدام حسين في العراق، وتحالفوا ضده مع القوى ا
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األميركي، فيما كان باقي اإلخوان المسلمين خاصة في األردن ومصر، يتبنون موقفًا أقرب إليه، 
. والمثال الثاني، يتعلق بحركة "حماس"، 2003و 1990وضد استهداف نظامه، خصوصا في حربي 

الخليق العربية، على خلفية احتالل  فعندما حدث التباين الكبير بين منظمة التحرير الفلسطينية، ودول
، انفتحت تلك الدول على "حماس" وقدمت مساعدات لها. ولم 1990القوات العراقية للكويت العام 

كل من السعودية  المستوى، معتنقطع عالقات "حماس"، على شكل اتصاالت ولقاءات وعلى أعلى 
 واإلمارات. 

ودية، في باريس، في السادس من الشهر الفائت، كانت تصريحات عادل الجبير، وزير خارجية السع
بخصوص ضرورة وقف قطر دعمها لإلخوان المسلمين وحماس، هي التي قدمت رسالة جعلت 
البعض يرى أن  "حماس" جزٌء من األزمة. والواقع أن  تلك التصريحات جاءت في سياق لقاء 

ا في سياق حالة االستقطاب صحافي، ال يبدو مدروسا جيدًا، هذا من جهة ومن جهة ثانية، ربم
الخليجي، ومحاولة حشد التأييد الغربي لموقف كل طرف في األزمة، في وقت كان  –الخليجي 

واضحًا أن  اللوبيات اإلسرائيلية األميركية، القوية إعالميا وسياسيا، تسعى الستغالل األزمة الخليجية 
 لتوجيه ضربة للفلسطينيين بما فيها "حماس". 

الخليجي في األزمة الراهنة، كانت هناك عملية "تبريد"  –سخونة المستوى الخليجي  بالتوازي مع
عادة تموضع في العالقات بين "حماس" ومصر، وفي كل وضع قطاع غزة، باالنفتاح على  وا 
"حماس" واالستمرار في دعم محمد دحالن، الذي أخرجته حركة "فتح" من أطرها. وتتضح يوميًا شبه 

مصر و"حماس"، من ضمنها إعالن مصر تزويد "حماس" بمعدات ثقيلة،  رزمة تفاهمات بين
وكاميرات، وأسالك شائكة إلعادة ترتيب الحدود بين مصر والقطاع، وبدء عودة أنصار دحالن لغزة، 
وبدء المساعدة في تزويد القطاع بالكهرباء، وأمور أخرى عدا ذلك تتضح يوميا، دون أي تنسيق مع 

 –ويمكن اآلن النظر إلى إعالم الفريقين الخليجيين، وخصوصا )السعودي  الرئيس الفلسطيني. بل
اإلماراتي( من جهة، والقطري من جهة ثانية، لمالحظة التغطيات اإليجابية من الفريق األول 
للترتيبات الجديدة في غزة، وشبه النقد أو التساؤل والشكوك في اإلعالم القطري بشأن تفاهمات 

 دحالن. -مصر -حماس
ناك أربعة عوامل أساسية تفسر ما يحدث، األول براغماتية "حماس" المتجلية في سياساتها ووثيقتها ه

األخيرة؛ من االقتراب من مطالب عربية ودولية بتقليص أو فك االرتباط التنظيمي مع اإلخوان 
مة الراهنة، المسلمين والتعاطي مع الحلول السياسية للصراع. والثاني، تركيز "حماس" على إدارة األز 

ونسيان الماضي )مع دحالن وغيره( مع تجاهل معنى هذا وموقف "حلفائها" الجدد من الحل النهائي 
للقضية الفلسطينية، ومن أن ما يحدث بدءا من الوثيقة إلى الترتيبات الجديدة يعني إدخال "حماس" 
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لمنظمة التحرير الفلسطينية للعبة السياسية الدولية وللحلول السلمية، التي بررت وجودها ومعارضتها 
سابًقا برفضها. وثالثا، قدرة "حماس" الدائمة على فك تحالفاتها وعالقاتها وا عادة تركيبها؛ أو القدرة 
على الجمع بينها؛ من سورية، إلى قطر، إلى حلفاء جدد اآلن. ورابعًا، أن القيادات السياسية 

 بير في قطاع غزة، )بعيدًا عن الدوحة(.والعسكرية والميدانية لحماس، موجودة اآلن إلى حد ك
 4/7/2017، الغد، عم ان

 
 هل تدرك القيادة الفلسطينية األخطار التي تهدد شعبها؟ .71

 ماجد كيالي 
تتجم ع التحديات أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس على األصعدة كافة، بوصفه رئيسًا لمنظمة 

يصعب تصو ر كيفية خروجه منها أو تصو ر قدرته  ، بحيث بات"فتح"التحرير والسلطة وقائدًا لحركة 
وضعية  إلىعلى حل ها، بعد أن وصلت الحال إلى هذه الدرجة من الترهل والتدهور، إن بالنسبة 

مسار عملية التسوية مع  إلىما بالنسبة  إنجازالكيانات الجمعية الفلسطينية، أو على تحقيق 
 إسرائيل.

لة بالمنظمة والسلطة والفصائل واالتحادات الشعبية، فقد باتت على صعيد الكيانات الجمعية، المتمث
كلها بحاجة إلى التجديد، ليس فقط في ما يتعلق بشرعيتها، التي أضحت متآكلة أكثر من أي فترة 
مضت، إذ إن ذلك يشمل أيضًا مراجعة بناها وتجربتها وخطاباتها، كما إعادة تأهيلها كي تستعيد 

ر وطني لشعب ما زال يعاني من االحتالل وافتقاد الحقوق والهوية، بعد طابعها كياناتس لحركة تحر 
أن أضحت كيانات سلطة تتعايش مع سلطة االحتالل، أو تشتغل بالتوازي معها، في واقع من حكم 
ذاتي، لجزء من شعب على جزء من أرض مع جزء من الحقوق والسيادة، أو في واقع أقل من دولة 

سياسي يسمح له بعلم ونشيد وتمثيل سياسي خارجي فقط ال أكثر من  وأكثر من حكم ذاتي، لكيان
 ذلك.

( كان أحد األخطاء الرئيسية للقيادة 1993منذ البداية، أي منذ االنخراط في برنامق أوسلو )
الفلسطينية التخلي طواعية عن منظمة التحرير، أو قبول تهميشها لمصلحة السلطة، في ظل وهم 

في الضفة والقطاع دولة، على رغم أن ذلك جرى باسم المنظمة. بيد أن  تحويل الكيان الفلسطيني
التجربة أثبتت أن هذا األمر، وضمنه الجمع بين رئاستي المنظمة والسلطة، لم يشتغل لمصلحة 
األخيرة بمقدار ما اشتغل لمصلحة اتباعها للسلطة، بدليل أن قرار المجلس المركزي )آذار/ مارس 

ة االتفاقيات مع إسرائيل ووقف التنسيق األمني جرى إهماله وكأنه لم يكن. ( المتعلق بمراجع2015
وعمومًا، فإن هذا األمر أث ر سلبًا على قضية الالجئين الفلسطينيين أواًل، وأوحى ثانيًا بإمكان إزاحة 
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قامة إسرائيل ) راع ( لمصلحة السردية التي تعتبر أن الص1948السردية الفلسطينية المتعلقة بالنكبة وا 
(، واختصر الفلسطينيين ثالثًا، من الناحية 1967بدأ مع احتالل إسرائيل الضفة والقطاع )في حرب 

العملية، بفلسطينيي الضفة والقطاع، أي المواطنين في مناطق السلطة، سيما أن هذه السلطة لم 
في هيئاتها تعتبر نفسها ممثلة للفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، وهي عمومًا لم تترجم ذلك 

وهياكلها وبرامجها. وخلخل هذا األمر رابعًا إدراكات الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة لذاتهم 
 بصفتهم شعبًا واحدًا، سيما أنه لم تعد ثمة جهة مرجعية، كمنظمة التحرير، تعبر عنهم أو تمثلهم.

قرن على تجربة أوسلو وهكذا، فإن المشكلة هنا أن القيادة الفلسطينية، وعلى رغم مرور ربع 
المجهضة، لم تقم بأي عملية مراجعة نقدية ومسؤولة، إذ لم تعمل على إعادة تفعيل المنظمة بإعادة 
بنائها، كما أنها أبقت على الجمع بين الرئاسات الثالث )للمنظمة والسلطة وفتح( في شخص واحد، 

الرئاسات، في مرحلة سابقة، إبان على رغم أن الرئيس أبو مازن كان انتقد ذلك وطالب بالفصل بين 
 نقده الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ال يقتصر األمر على المنظمة، إذ إن السلطة الفلسطينية باتت بمثابة سلطة أمنية أكثر من كونها 
سلطة إلدارة مجتمع الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم. يتضح هذا من حجم التنسيب في األجهزة 

مختلفة، ومن حجم االمتيازات التي يحظى بها المنتسبون لهذه األجهزة، ومن الوظائف األمنية ال
 الموكلة لهم، وأهمها ضبط المجتمع الفلسطيني، إن للسيطرة عليه أو في مواجهة إسرائيل.

، فال تبدو األوضاع أحسن حااًل، حتى مع عقد مؤتمرين لهذه الحركة )في "فتح"أما بخصوص حركة 
(، إذ أضحت بمثابة حزب للسلطة، أو حزب للرئيس، وأقرب إلى كونها حركة 2016و 2009عامي 

للفتحاويين في الضفة والقطاع، بحكم تركيبة المؤتمر ين والنتائق التي تمخضا عنها، علمًا أن هذه 
الحركة لم تقم بأي مراجعة لمسيرتها، تلك الفترة على األقل، أي بمعزل عن الفترات السابقة. وهكذا، 

وخسارتها االنتخابات التشريعية  "فتح"تجر في المؤتمرين مراجعة أسباب انحسار شعبية حركة لم 
قطاع غزة، على رغم وجود عشرات  "فتح"(، وال مراجعة كيفية خسارة 2006) "حماس"أمام حركة 

لحركة األلوف من أجهزتها األمنية فيها، وال مراجعة خيار التفاوض والتسوية، وال كيفية استعادة هذه ا
 دورها وفاعليتها في مجتمعات الفلسطينيين.

وفي ما يخص الخيارات السياسية، فثمة ما يثير التساؤل عن إصرار القيادة الفلسطينية على المضي 
باتفاق أوسلو، وخيار الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، على رغم إطاحة إسرائيل بهما وكل ِّ الوقائع 

أن هذه القيادة ال تملك القدرة على فعل أي شيء لتغيير المعادالت الجارية على األرض، في حين 
القائمة. والحال أن الرئيس الفلسطيني كان تحدث عن خيارات كثيرة، إال أنه لم يفع ل أيًا من هذه 
الخيارات على النحو المناسب، كما لم يمهد أو يؤهل بنى السلطة والمجتمع الفلسطيني ألي خيارات 
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وازية. ومع إدراكنا لمحدودية قدرات الفلسطينيين، ال سيما في هذه الظروف العربية بديلة أو حتى م
والدولية، إال أن الحديث هنا ال يدور على إعالن حرب، أو الحض على امتشاق السالح على النحو 
نما يدور على األقل عن وضع المراهنات  الكارثي الذي حدث في االنتفاضة الثانية مثاًل، وا 

ت جانبًا، والبحث عن رؤى سياسية جديدة تلهم روح الكفاح عند الشعب الفلسطيني، وتعزز والتوه ما
إدراكاته لذاته بصفته شعبًا، وتنمي هويته، وتطور كياناته السياسية الجمعية، في الداخل والخارج، 

 وهي كلها أمور في يد الفلسطينيين على رغم الصعوبات والتعقيدات.
 "فتح"أن االنقسام في كيان السلطة، بين الضفة والقطاع، أو بين سلطت ي  في هذا اإلطار، ال شك في

يشكل نزيفًا لقدرات الفلسطينيين، وعائقًا أمام قدرتهم على مواجهة التحديات اإلسرائيلية،  "حماس"و 
الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة. لكن ما يجب أخذه في االعتبار  إلىبالنسبة  إحباطوعامل 

، لم تعمال على ما من شأنه رأب هذا الصدع "حماس"و  "فتح"أيضًا، أن قيادات الحركتين، هنا 
الخطير، فالحديث يدور عن مليوني فلسطيني في غزة يعانون الحصار منذ عشرة أعوام، والمؤسف 
أنه ليس في إدراك كلتا الحركتين إمكان العمل مع االختالف، وكأن العمل السياسي يبنى على 

، ال على المشتركات واالختالفات، وهو إدراك يفيد بتخلف الوعي السياسي عند الفلسطينيين، التطابق
على رغم غنى تجربتهم، كما يفيد بتكريس نظرة قيادتي الحركتين إلى واقعهما بصفتهما سلطتين بداًل 

فتها طبيعتها بص "حماس"من كونهما حركت ي تحرر وطني كما يفترض. وما يفاقم هذا األمر تغليب 
 حركة إسالمية على طابعها حركة وطنية، مع امتداداتها أو ارتباطاتها وارتهاناتها اإلقليمية.

ولعل ما يفاقم أثر هذه التحديات، مع التعقيدات والصعوبات الكامنة فيها، واقع أن حركة التحرر 
قليم محددين، في ظل تمزق مجتمع الفلسطي نيين وتوزعهم الوطني الفلسطينية ال تشتغل في مجتمع وا 

على بلدان عدة، وخضوعهم لسلطات مختلفة ومتعددة، هذا أواًل، وثانيًا ارتهان هذه الحركة، في ما 
خص تحصيل مواردها، للدول المانحة، أي اعتمادها على الخارج بدل اعتمادها على شعبها. وثالثًا 

نما في اإلدارة، وفي توحده ضدها،  أن عدوها يتفوق عليها ليس في موازين القوى واإلمكانات فقط، وا 
 إذ يدور الحديث عن دولة ومجتمع استعماريين واستيطانيين وعنصريين وأيديولوجيين/ يهوديين.

ثمة مسألتان تفاقمان أيضًا التحديات والمشكالت المذكورة، أوالهما أن الحركة الوطنية الفلسطينية 
فائها، كما حدث في العراق ولبنان المفترضة، تواجه خطر تفك ك مجتمعات الالجئين، وربما اخت

وسورية، بينما هي ال تستطيع شيئًا، أو ال تملك حتى أي شيء تقوله، ولو للفلسطينيين فقط، وذلك 
في سبيل الحفاظ على عالقاتها وعلى وضعها بوصفها سلطة. وثانيتهما، أن كل ذلك يحدث في ظل 

، وال سيما في ظل هذا "قضية المركزيةال"اإلسرائيلي، أو ما يسمى  -أفول فكرة الصراع العربي



 
 
 
 

 

 49 ص             4334 العدد:             7/4/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

التدهور المريع في أحوال دول ومجتمعات المشرق العربي، وخاصة مع ظهور مؤشرات باحتمال قيام 
 نوع من سالم إقليمي مع إسرائيل، سواء أعجب ذلك الفلسطينيين أم أغضبهم.
ضية فلسطين وشعبها؟ اآلن، هل تدرك القيادة الفلسطينية حجم المخاطر والتحديات التي تواجه ق

وهل تقوم بعمل ما عليها لخلق المعادالت التي تمك ن من تفويت المخاطر؟ أو ما الذي تفعله هذه 
 القيادة حقًا؟

 4/7/2017، الحياة، لندن
 

 لماذا صنعوا هذا الهجوم على قطر؟ .72
 محمد الكواري

واإلمارات العربية المتحدة في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية 
والبحرين ومصر، قطع عالقاتها مع قطر. وجاء شرح أسبابه قاطعًا بأقصى ما يمكن: قطر بلٌد يدعم 
له. منذ ذلك الحين، أطلقت األزمة العنان للتهديد بأن تتحول إلى أخطر أزمة  اإلرهاب اإلسالمي ويمو 

 اية القرن الحادي والعشرين.وأشد ها إثارة للقلق في منطقة الخليق العربي منذ بد
ومن الضروري تجاوز ما هو واضح، من أجل الوصول إلى فهم األسباب الحقيقية التي تقف وراء 
قطع العالقات. ويجب البحث عن أحدث نقطة، بداية في القمة التي انعقدت بين الواليات المتحدة 

 و/ أيار الماضي.والدول العربية في المملكة العربية السعودية في أواخر شهر ماي
في جو من الود الظاهري، كان بعض جيراننا يقومون بتدبير حملةس مغرضةس ضد دولة قطر. وبعد 
بضعة أيام، عانت وكالة األنباء الوطنية القطرية هجومًا على موقعها على اإلنترنت، ونشرت وسائل 

 نفتها حكومتنا بشدة.إعالم عديدة تصريحاتس كاذبة منسوبة إلى األمير تميم بن حمد آل ثاني، 
وبدا أن األرض كانت ممهدًة لتبرير قرار قطع العالقات الذي أدى إلى حصارس قاسس وشرس وغير 
قانوني، ينتهك حقوق اإلنسان والقانون الدولي، ويهاجم حرية التعبير، وينتهك معاهدة جنيف، واتفاقية 

 شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني.
ماعيًا قاسيًا وحصارًا، وصل إلى مستوياتس لم تسبق رؤيتها. وي عاقب ويعاني سكان قطر عقابًا ج

الذين يبدون تضامنهم مع بلدنا بغراماتس مليونيةس وعقوبات بالسجن. ونسوق مثااًل لتوضيح المستوى 
الذي وصلت إليه العقوبات الخطر الذي ينطوي عليه ارتداء قميص فريق برشلونة، الذي ترعاه قطر، 

 ق في الخليق العربي.في بعض المناط
ومن الالفت لالنتباه أن هذا اإلجراء لم يأتِّ مسبوقًا بمناقشاتس بين الحكومات، وال بحوار سابق في 
مجلس التعاون لدول الخليق العربية، بل يتعلق األمر بقرار صارم أحادي  الجانب. وعلى الرغم من 
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لى تشكيل تحالفس ضد قطر قد فشلت على ضراوة هذا العمل، يبدو واضحًا أن االستراتيجية الهادفة إ
 المستوى الدولي، حتى أن واشنطن تشك ك في اتهامات الدول التي طرحتها.

وبعد ثالثة أسابيع فقط من قطع العالقات، تلقى بلدنا، عبر الكويت، قائمة من المطالب، لوضع حد 
جديدة في منطقتنا. وهذه لهذه األزمة شديدة الخطورة، والتي ستمثل نهاية مرحلةس وبداية مرحلةس 

المطالب يمكن قبولها فقط في حال اعتبارها معقولًة وقابلة للتحقيق، وبشرط أال تعني تدخاًل في 
 استقالليتنا وسيادتنا.

لت إلى وسيطس في قضايا  ما هي الدوافع الحقيقية لهذا الهجوم؟ من المعروف جيدًا أن قطر تحو 
تقلة، تراهن على الحوار والحريات. هذا الموقف حوقل قطر دولية، وتميزت بتطبيق سياسة خارجية مس

إلى جارس غير مريح. وبناًء على ذلك، تقف وراء هذا القطع للعالقات الرغبة في ثني سياسة قطر 
سكات األصوات الناقدة، والدليل على ذلك قناة تلفزيون  الخارجية، والتدخل في سياستها الداخلية، وا 

ْعل بلدنا يدفع ثمن تأييده ثورات الجزيرة المحترمة التي ج رى وضعها ظلمًا في دائرة االستهداف، وج 
الربيع العربي، وتدمير منصة للحوار وتبادل األفكار في منطقةس اتسمت بالمناجاة الفردية وغياب 

 الديمقراطية في مجاالتس عديدة.
حدى عشرة جامعة من ميزانيتها السنوية للتعليم، وهي مقرٌّ إل %12قطر دولة عصرية، تخصص 

دولية، وتطلق مشاريع مستقبلية مكر سة للشباب والنساء، وتراهن على البحث العلمي، وتستثمر في 
الثقافة والترفيه والرياضة، وهي المقر  الذي يستضيف أحداثًا دولية مهمة، بما في ذلك بطولة كأس 

 .2022العالم لكرة القدم )المونديال( التي ستنعقد في عام 
لى ذل ك كله، يجب إضافة قدراتها االقتصادية. فهل من الممكن أن تكون دولة، مثل دولتنا، إلى وا 

جانب الدمار اإلرهابي؟ كيف يمكن، في هذه الحال، تفسير وجود القاعدة األميركية في العديد؟ إن 
قطر تقف ضد أشكال العنف واإلرهاب كافة، وهدفها الرئيسي معالجة جذوره وأسبابه الحقيقية من 

 أجل مواجهته.
إنني مقتنع بأن أوروبا ستعرف كيف تتصر ف بمسؤولية في هذه األزمة، وستساعدنا على حلها 
بطريقة حضارية وسلمية. إنهاء الحصار الشرس يعد من األمور الملحة. فقط بتوحيد قوانا سيمكننا 

 تفادي وقوع شرورس أكبر، من شأنها أن تؤثر على االستقرار واألمن العالميين.
 4/7/2017، لعربي الجديد، لندنا
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 قارعو طبول الحرب على الجبهة الشمالية .73
 اليكس فيشمان

لبنان، وكثف بقدر ما قواته  –حالة التأهب على حدود إسرائيل  "حزب هللا"في األسابيع األخيرة رفع 
ك في الجبهة. خلف الخطوة ال يقف أي تغيير في المصلحة أو في السياسة. كما انه لم يكن هنا

هو المنشورات التي تتحدث في إسرائيل عن حرب قريبة في  "حزب هللا"استفزاز عسكري. ما يثير 
الجمع المكثف للمعلومات االستخبارية  وباألساسالصيف. هذا هو سبب التأهب، تكثيف القوات، 

يقدرون، على خلفية التصريحات في إسرائيل، بان الجيش  "حزب هللا"على طول الجدار. في 
الذي ألزمها بتخفيف حجم قواتها في  –ائيلي سيستغل االنتشار الواسع للمنظمة في سورية اإلسر 

 كي يهاجم. –جنوب لبنان 
حتى عندما يعلن وزير الدفاع، مثلما فعل، أول من أمس، أمام المراسلين العسكريين، بانه ليس في 

يصدقونه. نصر هللا، الذي فانهم ال  –ال في لبنان وال في غزة  –حرب  إلىنية إسرائيل الخروج 
في جهاز  أرضيةالتيارات التحت  إلى اإلنصاتيعتبر نفسه خبيرًا في األمزجة في إسرائيل، يفضل 

 وفي الحكومة، والتي تدفع نحو االستباق والضرب اآلن وعدم انتظار التسوية في سورية. األمن
حدود، يحذر من أن الجدار فنصر هللا يفضل مثال تصديق أحاسيس قلب قائد إسرائيلي على خط ال

في الصيف. ومن المشكوك فيه أن يكون  "حزب هللا"الذي تبنيه إسرائيل على الحدود سيجتذب نار 
هذا القائد نفسه يفهم بأن كل كلمة تخرج من فمه تعد في الطرف اآلخر سياسة لحكومة إسرائيل 

لتفوهات التي ينطق بها بالنسبة للتسريبات وا أيضاوليس تقييما خاصا به للوضع. هذا صحيح 
التسلح في لبنان. الطرف  أماملذع وزير الدفاع والشرح له ما ينبغي عمله  إلىالوزراء ممن يسعون 

 اآلخر يأخذهم على محمل الجد.
كي تنشب حرب في الشمال في المدى المنظور، ينبغي أن تقع انعطافة دراماتيكية. إذا تسببت 

بالهجوم.  "حزب هللا"سيوجهون تعليماتهم لـ فاإليرانيون، اإليرانيةة إسرائيل بأضرار ال مرد لها بالمصلح
هو دعوة  –سالح كيميائي مثال  –إلسرائيل  "الخطوط الحمراء"الذي يكسر  "حزب هللا"كما أن تسلح 

في لبنان، ليست مبررًا للحرب.  "حزب هللا"للحرب. باقي المقاييس، بما فيها مصانع السالح التابعة لـ
 لجتها بشكل سري وبتغطية إعالمية متدنية.يمكن معا

مخططات الحرب، على جانبي الحدود، جاهزة ومدرب عليها. ولعنصر واحد فقط ال يوجد حل جيد، 
والطرفان يخافانه، وعمليا هو الكابح المركزي لقارعي طبول الحرب: ماليين المواطنين عندنا 

الحرب ترتفع بال قياس عن تلك التي  أثناءوعندهم. صحيح ان استعدادات إسرائيل لمعالجة السكان 
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الجبهة الداخلية البعيدة هو حملة  إلىمئات اآلالف  إخالءفي لبنان، ولكن حتى عندنا يفهمون بان 
 لوجستية معقدة ومركبة ستترك العديد من المواطنين في الشمال تحت النار.

ت حرب. معظمهم يسكنون ما نشب إذافي جنوب لبنان يسكن نحو مليون نسمة، ليس لهم أي حل 
شرعية لهجوم إسرائيلي، إذ إنها تشكل قواعد عسكرية بكل  أهدافقرية وبلدة هي بمثابة  270في نحو 

، وهناك تقام العوائق، الصواريخ المضادة "حزب هللا"معنى الكلمة. في هذه القرى يسكن رجال 
دات التحكم. كل قرية كهذه معناها ، الصواريخ، قواعد االستخبارات وقيااأللغامللدبابات، العبوات، 

. لقد ضاعفت إسرائيل كمية السالح الدقيق لديها، وال سيما من الجو، لمنع األهدافمئات  أوعشرات 
بقوة النار التي تعتزم إسرائيل  األهدافكمية كهذه من  أمام، ولكن اإلمكانضرر محيطي قدر 

 ر.استخدامها، لن تكون هناك حرب نقية. مناطق كاملة ستدم
 إلىاستهدفت تهريب السكان  "خطة تخويف"بنت إسرائيل  1993في حملة الحساب، في العام 

، األهدافبيروت، لممارسة الضغط على حكومة لبنان. أما اليوم فال يعنون بالروافع بل بتدمير 
وبسرعة. لن يكون للسكان وقت للهرب. آالف المواطنين في الجانب اللبناني سيصابون. ليست 

حزب "الدولية ولنفسها عن المس المكثف للسكان، بل  لألسرةرفع تقرير  إلىل وحدها ستحتاج إسرائي
 رفع تقريره للسكان في لبنان. إلىسيحتاج  أيضا "هللا

. وهنا يكمن الخطر: أخرىليس ألي من الطرفين رغبة في البدء، ولكن نفخ العضالت هو قصة 
نوات. واالنتقال من الخطأ في قراءة الخريطة المسدس المشحون موضوع على الطاولة منذ عشر س

 ."الجرف الصامد"وحتى االمتشاق غير المنضبط سيكون سريعًا. انظروا حرب لبنان الثانية و
 "يديعوت"

 4/7/2017، األيام، رام هللا
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