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 56 :كاريكاتير

*** 
 

 إلى التقاعد المبكر قطاع غزةفي  موظفا   6,145تقرر إحالة  الحمد هللاحكومة  .1
، فتحي صّباحو محمد يونس  ،غزةو رام هللا ، نقاًل عن مراسليها في 5/7/2017 ،الحياة، لندننشرت 

عاملين في قطاع غزة في الوزارات من موظفيها ال 6,145أحالت أمس  الفلسطينية أن الحكومة
والمؤسسات التي تقدم خدمات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها، على التقاعد المبكر، في خطوة 

 من أجل تسليم القطاع إلى الحكومة الرسمية. حماس أخرى للضغط على حركة
إن الحكومة مستعدة  وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام هللا يوسف المحمود لـ"الحياة"،

للتراجع عن القرار في حال تخلي حماس عن الحكم. وأضاف أن "هذا اإلجراء واإلجراءات السابقة 
وغيرها قد تتخذ في هذا اإلطار، هي موقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن االنقسام، ووقف 

الوطني إلنهاء االنقسام  وتابع: "أن المدخل خطواتها كافة في هذا اإلطار والتي تقود إلى االنفصال".
يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة اإلدارية، وتمكين حكومة الوفاق 
الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيًا، واالستعداد للذهاب إلى 

 االنتخابات العامة".
طني الفلسطينية طارق رشماوي أن "الُمحالين على التقاعد وفيما أكد الناطق باسم حكومة التوافق الو 

المبكر هم من المدنيين"، أعلن نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في القطاع عارف 
 أبو جراد أن "المستهدفين من التقاعد من موظفي األجهزة األمنية فقط". 

قال  الفلسطينية، الناطق باسم الحكومة ،ويطارق رشما، أن 5/7/2017 ،األيام، رام هللاوأضافت 
التقاعد  إلىفي محافظات قطاع غزة  موظفاً  6,145لوكالة فرانس برس إن الحكومة قررت إحالة 

وقال رشماوي:  المبكر بسبب رفض حركة حماس مبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام.
قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في  أنهاالحكومة على  أكدت
حماس موافقتها على إنهاء االنقسام والعمل الصادق على  إعالنإلى القطاع ومباشرة عملها عند  فوراً 

 استعادة الوحدة الوطنية.
وال تعيدها إلى الخزينة  وشددت الحكومة على أن حركة حماس تجبي مئات ماليين الشواكل شهرياً 

إلى المحافظات  مليون شيكل شهرياً  450من  أكثرتخصص الحكومة  العامة في الوقت الذي
 الجنوبية.
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، لتشغيل محطة توليد أن قيام حماس بشراء الوقود المصري، ودفع ثمنه نقداً  الحكومةوأكد بيان 
بدل الوقود  مليون شيكل شهرياً  15الكهرباء في قطاع غزة، والعرض الذي تقدمت به باستعدادها لدفع 

 اإلسرائيلي، يكشف األكاذيب، واالفتراءات.من الجانب 
 

 مريض مهددة جراء وقف "تحويالت العالج بالخارج" 2,500وزارة الصحة في غزة: حياة  .2
مريض في "خطر"، جّراء  2,500قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حياة نحو : محمد ماجد - غزة

وأضاف  ية( لتحويالت العالج بالخارج.وقف وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية )مقرها الضفة الغرب
مريض  2500المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح تلقت "األناضول" نسخة منه اليوم: "
وأشار إلى أن  الزالت تحتجز رام هللا تحويالتهم لدى دائرة العالج بالخارج بانتظار توقيع مسيس".

: "بتنا أكثر قلقا على حياة المرضى في القطاع وتابع المرضى أطلقوا نداء استغاثة دون "مجيب".
 جراء اإلجراءات التعسفية من قبل حكومة رام هللا".

 4/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 للمنظمات الدولية وقف التحويالت الطبية في قطاع غزة نفيت في رام هللا لصحةوزارة ا .3
 وزير الصحة ، أنرام هللا، من 4/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشرت 

في قطاع غزة"، من االستمرار بتدخلها في عمل دائرة  اإلداريةجواد عواد حّذر "اللجنة  د. الفلسطيني
، أن عشرات 4/7/2017 وأوضح عواد في حديث إلذاعة صوت فلسطين الثالثاء العالج في الخارج.

 ج خارج القطاع.الحاالت لمرضى من قطاع غزة تحول بشكل يومي للعال
 ، خالل جلسته األسبوعية، التي عقدها الثالثاءالوزراء الفلسطيني استعرض عواد أمام مجلسكما 

 إلى أن ، في رام هللا، برئاسة رامي الحمد هللا، واقع الوضع الصحي في قطاع غزة، مشيراً 4/7/2017
غزة في المستشفيات اإلسرائيلية  الخزينة العامة تتحّمل تغطية تكاليف التحويالت الطبية ألبناء قطاع

التي تقوم الحكومة اإلسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، إضافة إلى تحّمل تغطية تكاليف 
العالج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج، حيث قامت الوزارة وخالل فترة عمل الحكومة 

المستشفيات األردنية، والمصرية،  ألف تحويلة طبية للعالج في 54الحالية بإصدار أكثر من 
 ل.كمليون شي 580 نحوواإلسرائيلية، ومستشفيات القدس، والضفة الغربية، بتكلفة تقديرية بلغت 

التي تشنها حماس بشأن وقف التحويالت الطبية ألبناء قطاع غزة،  "حملة األكاذيب"واستنكر عواد 
ل جهود الحكومة، ومؤسسات األمم المتحدة : وزارة الصحة ومن خالأشار إلى أنو  .هامؤكدا استمرار 
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ضمن مشاريع  مشروعاً  20حو نقامت في أعقاب العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة بتنفيذ 
 مليون دوالر. 36حو نإعادة إعمار القطاع الصحي، والتي قدرت ب

الفلسطينية لصحة وزارة ا ، أنوفا، نقاًل عن وكالة 4/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 
منظمة صحية دولية والدول المانحة  30، ممثلين ألكثر من 4/7/2017 أطلعت يوم الثالثاء

وبينت الوزارة خالل اجتماع  .قطاع غزةومنظمات لحقوق اإلنسان، على آلية التحويالت الطبية في 
نا في قطاع غزة، دعت له، بالوثائق واألرقام زيف االتهامات بوقف التحويالت الطبية ألبناء شعب

تغيير أو تعديل أو وقف لها، وأن العمل في دائرة التحويالت الطبية في قطاع  أيمؤكدة أنه لم يطرأ 
 غزة يسير كالمعتاد.

وطالب وكيل الوزارة أسعد الرمالوي من ممثلي المنظمات الدولية والدول المانحة ومنظمات حقوق 
ي للعمل على تسريع إصدار التصاريح الالزمة اإلنسان التدخل بالضغط على الجانب اإلسرائيل

أن  إلىللمرضى في قطاع غزة وعدم رفضها أو تأخير إصدارها خصوصا لألطفال ومرافقيهم، مشيرا 
أي تأخير أو منع للمريض يترتب علية مضاعفات طبية تصل الى الوفاة كما حدث في العديد من 

لصحي وما يسمى باللجنة اإلدارية في قطاع كما طالب القائمين على القطاع ا الحاالت المرضية.
 غزة بالكف عن التدخل في عمل وآليات ولجان التحويالت الطبية.

 
جراءاته مخالفة للقوانين الدوليةأحمد  .4  بحر: عباس يقتل مرضى غزة وا 

اتهم المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، رئيس السلطة محمود عباس، بالتسبب في وفاة  :غزة
واعتبر النائب األول لرئيس  نوعين من السفر للعالج خارج القطاع، وطالبه بالرحيل.المرضى المم

المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن اإلجراءات التي تقوم بها رام هللا؛ منع المرضى من السفر والعالج 
 .واإلنسانيةخارج غزة، مخالفة لكل القوانين واألعراف الدولية 

خالل وقفة للنواب والنقابات المهنية الفلسطينية أمام خيمة  4/7/2017 وقال بحر في كلمة له الثالثاء
التضامن مع المرضى قبالة مقر مجلس الوزراء بغزة، إن "عباس يصر على أن يموت المرضى وهو 

مريضًا من غزة توفوا بسبب رفض  14ولفت النظر إلى أن  ال يفعل شيئًا في التحويالت الخارجية".
 للعالج، متهمًا رئاسة السلطة بـ"سرقة أموال الشعب الفلسطيني".رئيس السلطة خروجهم 

وشدد على أن عالج المرضى ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى "قضايا إنسانية قانونية، وال 
 يجوز لرئيس السلطة أو غيره أن يتحكم بها".

ن ثم يتحمل واستدرك: "االحتالل يتحمل بالدرجة األولى المسؤولية عن حياة المرضى في غزة، وم
 الرئيس عباس المسؤولية ذاتها بالدرجة الثانية"، مؤكدًا: "إجراءات عباس لن ُترّكع غزة أو تكسرها".
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واستطرد أحمد بحر: "نقول لعباس عليك أن ترحل، فما بقي شيء بعد قتل األطفال"، واصفًا إجراءات 
 رام هللا بحق المرضى بـ"جريمة العصر والجريمة اإلنسانية".

 4/7/2017 ،قدس برسوكالة 
 

 التحرير منظمة من نتزع صالحيات المغتربينتالخارجية الفلسطينية  .5
أشرف الهور: قررت وزارة الخارجية الفلسطينية تغيير مسماها إلى "وزارة الخارجية  -غزة 

والمغتربين"، لتحل بذلك محل دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، لرعاية الجاليات 
ينية والفلسطينيين المقيمين في الخارج، وهو أمر لم يرق لمسؤول الدائرة في المنظمة تيسير الفلسط

 خالد، القيادي في الجبهة الديمقراطية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وطالبت الوزارة في تصريح رسمي صــــدر عن الســـــفير أحمد الديك، وسائل اإلعالم اعتماد المسمى 

 .2017لعام  14ى مرسوم الرئيس محمود عباس، الذي حمل الرقم الجديد، بناًء عل
ونشرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" تصريحات للوزارة حملت االسم الجديد، وهو أمر أزعج 
خالد، الذي قال في تصريحات صحفية إن دائرته تقوم بعملها كالمعتاد، وأكد أن سحب صالحياتها 

 تب له النجاح". لصالح الخارجية "لن يك
 5/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ية صادق على تشكيل الفريق الوطني لترسيم حدود فلسطين البحر تالحكومة الفلسطينية  .6

، 4/7/2017 خالل جلسته األسبوعية، التي عقدها الثالثاءالفلسطيني، صادق مجلس الوزراء : رام هللا
شكيل الفريق الوطني لترسيم حدود فلسطين البحرية وذلك على ت في رام هللا، برئاسة رامي الحمد هللا،

للتواصل مع الدول المجاورة، التي تربطنا بها حدود بحرية، استنادًا إلى حقوق الشعب الفلسطيني 
لى عضوية فلسطين في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، ووفقًا لألحكام  غير القابلة للتصرف، وا 

لى   فيإلى األمين العام لألمم المتحدة  محمود عباسرئيس الاإلعالن الذي قدمه واألعراف الدولية. وا 
حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استنادًا إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون  10/8/2015

ودعا كافة الدول والمؤسسات والشركات بعدم العمل، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل  البحار.
( لدولة فلسطين، دون EEZية لدولة فلسطين، بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة )الحدود البحر 

التنسيق والحصول على الموافقات القانونية الالزمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت 
 طائلة المسؤولية القانونية.

 4/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(



 
 
 
 

 

 9 ص             4335 العدد:             7/5/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 تدين التصعيد اإلسرائيليية الحكومة الفلسطين .7
، في 4/7/2017 خالل جلسته األسبوعية، التي عقدها الثالثاءالفلسطيني، أدان مجلس الوزراء : رام هللا

على إقرار تعديل  "إسرائيل"تسابق أحزاب االئتالف اليميني الحاكم في  رام هللا، برئاسة رامي الحمد هللا،
أكد أن التصعيد التهويدي الخطير يستدعي من المجتمع و  مشروع قانون )منع التخلي عن القدس(.

جبارها على وقف ممارساتها المعادية  "إسرائيل"الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لردع  كقوة احتالل، وا 
للسالم، والتراجع عن إجراءاتها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على األرض من جانب 

 واحد.
قوات االحتالل باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو وفي السياق، أدان قيام 

المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، ومنزل رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين 
 واعتقالهما.

حدى شركات االستثمار اإلسرائ يلية كما أدان بشدة الصفقة بين بطريركية الروم األرثوذكس، وا 
إذا صحت األخبار حول إتمام هذه الصفقة، وأكد أن مسؤولية  -والمعروفة باسم صفقة "رحابيا"

البطريركية هو الحفاظ على ممتلكات الطائفة األرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لتعزيز الوجود 
 المسيحي في فلسطين.

 ونعى المجلس عضو المجلسين الوطني والتشريعي النائب راوية الشوا.
 4/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مصر تلغي زيارة عباس المقررة السبت المقبل :القناة السابعة العبرية .8

قالت القناة السابعة العبرية نقال عن مصادر صحفية من رام هللا، إن مصر ألغت زيارة كان : رام هللا
إلغاء اللقاء  وذكرت القناة العبرية أنه تمّ  المقبل.مقرر أن يجريها رئيس السلطة محمود عباس السبت 

 بشكل غير متوقع دون ذكر األسباب لذلك، فيما لم تبدي الخارجية المصرية توضيحات بهذا الشأن.
 5/7/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 يوني بن مناحيم: السيسي يوشك أن يطيح بعباس لصالح دحالن .9

إن  ،في مقاله بموقع نيوز ون اإلخباري ،ة يوني بن مناحيمقال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربي
كوادر وقيادات في حركة فتح باتوا يصفون تصرفات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

وذكر أن ذلك يعود لموقف مصر من عباس، ألنها رعت  بالعصبية، خاصة في األسابيع األخيرة.
، حتى أن عباس ووفد حماس الذي زار القاهرة مؤخراً لقاءات مصالحة بين خصمه اللدود محمد دحالن 
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وأضاف أن مصر تستعد إلنزال عباس من المسرح السياسي،  بات ُيدخن بشراهة ويردد شتائم قاسية.
أنه  من رغمبالأبريل، ومنذ ذلك الوقت لم يزرها،  /والدليل أن زيارته األخيرة للقاهرة كانت نهاية نيسان

ولي فتح إليها لالحتجاج على استضافتها لقاءات دحالن وحماس، لكن طلب إرسال وفد من كبار مسؤ 
 القاهرة رفضت طلبه.

أن مصر باتت تتعامل مع عباس بالحد األدنى من التنسيق، وال  ،بحسب الكاتب للنظر، الالفت
تتورع أن تتعامل معه باستخفاف، عقب اتهامه لها بالمساس بما يعتبره استقاللية القرار الفلسطيني، 

 ن السيسي أراد إعادة دحالن إلى صفوف حركة فتح.أل
وأوضح بن مناحيم أن عباس رفض مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعه الرباعية 
العربية لمصالحة دحالن، في حين رشح السيسي دحالن ليكون الرئيس الفلسطيني القادم ألنه أفضل 

 االستراتيجيوأشار أن خطأ عباس  فة عباس.من يخدم المصالح المصرية من بين الساعين لخال
تجاه غزة هو أنه قرر معاقبتها وفرض عليها عقوبات اقتصادية تدهورت على إثرها األوضاع 

، وباتت مصر تقدم نفسها باعتبارها حريصة على اإلنسانية، وهو ما استغله السيسي ودحالن جيداً 
ز نفسها كمن يهتم بالقضية الفلسطينية، غزة، بل حصلت على إطراءات علنية من حماس وباتت تعز 

وختم بالقول إن كل ما تقدم يؤكد  لتكون لها كلمة في صراع الخالفة على منصب الرئيس الفلسطيني.
أن التوتر بين مصر والسلطة الفلسطينية ما زال مستمرا، بسبب رفض عباس وساطة السيسي وعدم 

م يصل إلى قناعة بأنه يدفع ثمن معارضته استعداده لمصالحة دحالن، وهو ما يجعله هذه األيا
 لمصر وعناده للسيسي.

 4/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ي فتحتقرر منع سفر قياديّ   غزة: األجهزة األمنية .11
غزة، أن األجهزة األمنية في القطاع اتخذت قرارًا في قطاع أكد مصدر أمني  عون: كتب فايز أبو

وقال المصدر األمني  زة من السفر إلى الخارج أو رام هللا.يقضي بمنع قيادة حركة فتح في قطاع غ
في تصريح صحفي: إن األجهزة األمنية اتخذت هذا القرار بحق قيادة حركة "فتح" بعدما رأت أن 
سفرهم أو منعهم سواء، وال يحقق أي فائدة للقطاع أو الدفاع عن حقوقه لدى السلطة الفلسطينية برام 

 هللا.
 5/7/2017 ،األيام، رام هللا
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 حسن خريشة: قطع رواتب "المحررين" انقالب على قيم النضال الفلسطيني .11
قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان(، حسن خريشة، إن قطع رواتب األسرى  :رام هللا

 على معايير وقيم وأخالق النضال الفلسطيني، واعتداء على حقوق اإلنسان". المحررين يمثل "انقالباً 
ضاف خريشة، في بيان صحفي أمس، إن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني وأغلبية نوابه، "تعّد وأ

عن المألوف وعن القيم التي تربت عليها أجيال كثيرة  خارجاً  ما يجري بحق أسرانا المحررين أمراً 
رئيس المجلس ورأى النائب الثاني ل ومتعاقبة ممن آمنت بالمقاومة طريقا للتحرير وإلنهاء االحتالل".

التشريعي الفلسطيني، أن قطع رواتب األسرى المحررين من ذوي األحكام العالية، ومحرري صفقة 
وأردف خريشة  تبادل األسرى )صفقة وفاء األحرار( جاء استجابة للضغوط األمريكية واإلسرائيلية.
ن رهن النضال بالقول: إن "قطع رواتب األسرى المحررين يعني أن نضالنا كله عبثي"، محذرا م

 بالضغوط األمريكية و"اإلسرائيلية".
 5/7/2017 ،السبيل، عّمان

 
 عريقات: الحكومة اإلسرائيلية تكّرس الفصل العنصري وعلى بريطانيا االعتراف بفلسطين .12

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع القنصل  :أريحا
يستر ماكفيل، حيث دعا بريطانيا إلى االعتراف الفوري بدولة فلسطين وعاصمتها البريطاني العام ال

وشدد عريقات على أن ممارسات وسياسات الحكومة اإلسرائيلية  .1967على حدود  "القدس الشرقية"
برئاسة بنيامين نتنياهو، تكّرس وتعّمق نظام الفصل العنصري )األبرثايد(، الذي أصبح اليوم أعمق 

وأكد عريقات أن على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيلية، وعدم  واًل. وأكثر تغ
 مكافأتها بأي شكل من األشكال.

 4/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2017اعتداء  ألجهزة السلطة بالضفة خالل حزيران  196 :لجنة أهالي المعتقلين .13
تقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، إنها رصدت خالل شهر حزيران/ قالت لجنة أهالي المع

 حالة استدعاء. 81حالة اعتقال و 42اعتداء ألجهزة أمن السلطة، من بينها  196يونيو المنصرم 
آخرين،  15مواطنًا، فيما اعتقلت المخابرات  23وبحسب اللجنة فإن جهاز الوقائي في الضفة اعتقل 

حالة عبر  21آخرون لم يتم تحديد جهة اعتقالهم، فيما شملت كيفية االعتقال  4بينما ُوثق 
 حاالت غير واضحة. 3حاالت عبر االختطاف، و 6عبر المداهمة، و 13االستدعاء، و
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معتقاًل سياسيًا سابقًا  28أسيرًا محررًا، و 23وأوضحت أن من بين المعتقلين خالل الشهر المنصرم 
مام مسجد. 3معلمين، و 4بة جامعيين، وطل 9لدى األجهزة، منهم   محامين، وصحفيان، وا 

ونوهت لجنة األهالي إلى أن محافظة الخليل كان لها النصيب األوفر من اعتقاالت الشهر المنصرم 
 حاالت، ورام هللا والبيرة بـ 5 ، وجنين بـ6 حاالت، وأريحا بـ 7 حاالت اعتقال، تلتها نابلس بـ 8بواقع 

 ، وسلفيت بحالة واحدة فقط. 2، وكل من بيت لحم والقدس بـ3 ، ثم قلقيلية بـ 4، وطولكرم بـ4
، فيما لم توضح 23 مواطنًا والمخابرات لـ 42 وفي االستدعاءات، وثقت اللجنة استدعاء الوقائي لـ

وحول  معتقاًل سياسيًا سابقًا. 47أسيرًا محررًا و 30آخرين، بينما كان من بين المستدعيين  16حاالت 
حالة استدعاء،  14لتوزيع الجغرافي للمستدعيين أوضحت لجنة األهالي أن محافظة الخليل شهدت ا

، 7 ، وقلقيلية بـ8 حاالت، وطولكرم بـ 9حالة، وجنين  13 حالة، ثم نابلس بـ 13 تلتها رام هللا والبيرة بـ
 بحالتين.  ، وكل من سلفيت وطوباس3 ، ثم القدس بـ4 حاالت، وبيت لحم بـ 6 أريحا بـ ثمّ 

 4/7/2017 ،موقع حركة حماس
 
" لدعم الجهود الهادفة إلصالح الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تدعو عباس لـ"التدخل شخصيا   .41

 القضاء
محمود عباس بـ "التدخل  السلطة رئيس غزة: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"،

عم أية جهود أو تحركات تهدف إلى إصالح القضاء، كونه شخصيًا" وتوفير اإلرادة السياسية، لد
عباس عن لأصبح "حاجة وطنية ومجتمعية ملحة" ال تقبل التأجيل. وأعربت في خطاب أرسلته 

استعدادها الدائم لتقديم أي دعم أو مشورة، في مجال تطوير القضاء والتشريعات الناظمة له. وذكرت 
القضاء، والتطورات القانونية األخيرة المتعلقة بمشروع أنها خاطبت الرئيس، حول موضوع إصالح 

، وما أثاره من نقاش وجدل، 2002( لسنة 1قرار قانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )
 خاصة في أوساط القضاة وأعضاء النيابة العامة، والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني بشكل عام.

 5/7/2017، لندن، القدس العربي  
 

 : إجراءات عباس بحق غزة وموظفيها جرائم ضد اإلنسانيةحماس .15
قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، إن إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة في غـزة 

جبارهم على التقاعد إجراءات غير أخالقية وغير إنسانية.  وا 
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هـاء االنقسـام، بـل تعـززه وتعمـق وأكد برهوم في تصريح صحفي، أن إجراءات عباس ال عالقـة لهـا بإن
الشــرا الفلســطيني وتســتهدف ضــرب وحــدة شــعبنا ومقومــات صــموده؛ تمهيــدًا لفــرض مخطــط لتصــفية 

 القضية الفلسطينية تماهيًا مع المشروع الصهيوأمريكي.
وأشــار إلــى أن هــذه اإلجــراءات التعســفية القمعيــة هــي جــرائم ضــد اإلنســانية تســتوجب اتخــاذ خطــوات 

 ية لمحاسبته على ارتكابها.وطنية وقانون
وأضاف أن المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس التراجع الفوري عن كل هذه اإلجراءات والقيـام 

 بواجباته تجاه كل أبناء القطاع.
 4/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 

 قضيتنا الزهار: مستعدون إلقامة عالقات مع أي بلد عربي دون التنازل عن ثوابت .16
محمــود الزهــار عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، علــى تمســك حركتــه بكامــل تــراب  شــّدد: غــزة

 فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة حتى جنوب رفح. 
وأبدى الزهار استعداد حماس إقامة عالقات مع أي بلد عربي دون أن يكون ذلك علـى حسـاب ثوابـت 

ن تكــون تهديــدات االحــتالل وأطــراف أخــرى تخيــف حمــاس، وهــي الشــعب الفلســطيني وأرضــه، نافيــًا أ
تمضي في طريقها. وأضاف خالل كلمـة ألقاهـا فـي احتفـال تكـريم الطلبـة المتفـوقين، بمخـيم المغـازي: 
"مشـــاركتنا وتفاعلنـــا يـــدفعنا أن ال نبيـــع شـــبرًا مـــن فلســـطين، وال نـــؤمن ألحـــد؛ لكننـــا نمـــد يـــدنا لـــم يريـــد 

 تنا لكل بلد عربي". مساعدة شعبنا، ونفتح بوابا
وانتقــد الزهــار مــن وصــفهم بــالمجرمين الــذين يحاصــرون غــزة، ويقطعــون الرواتــب والكهربــاء، ويهــددون 

ن تركنا بعض العمل للتخفيف  الناس في حياتهم، وتابع: "ال تخيفنا تهديدات العدو تحت أي ظرف، وا 
 عن شيء من ثوابت قضيتنا". عن شعبنا فنحن دومًا نحترم إرادة الشعب واختياره دون أن نتنازل

أكد الزهار في حوار متلفـز مـع قنـاة روسـيا اليـوم أن انفتـاح مصـر علـى غـزة ضـرورة من جهة أخرى، 
 تمليها الجغرافيا والعالقة التاريخية، مشيرا إلى أنه لم ُيطلب منهم مغادرة قطر.

 67قبــول حركتـه بحــدود عــام شـدد علــى أن وثيقـة حمــاس األخيـرة ليســت اعترافـا بـــ"إسرائيل"، عـاد ا أن و 
 قرار مؤقت.

وقــال: إن التفــاهم مــع  ونفــى أن يكــون االتفــاق مــع دحــالن يتضــمن تكليفــه بملــف العالقــات الخارجيــة.
وأكــد أن االتفــاق يركــز علــى إســداء  تيــار دحــالن يــأتي ألنهــم نــواب منتخبــون فــي المجلــس التشــريعي.

مـل مـع مصـر بمـا يحقـق تبـادال تجاريـا يصـل إلـى العون للفقراء، ودعم المشـاريع الصـغيرة، وفـتح التعا
 سبعة مليارات دوالر.
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 5/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للحوار مع عباس إذا رفع يده عن التحالف مع االحتالل ضد غزة حماس مستعدة: مشير المصري .17
قتدار، مشير المصري، أن "حماس تدير سياستها بكل حكمة وا س،أكد القيادي في حركة حما: غزة

 وأنها ال تشعر بأنها في موقع ضعف، بل هي قوية بشعبها ومقاومتها وبتمسكها بالثوابت".
وقال المصري في حديث خاص لـ "قدس برس": "إن من يراهن على أن ترفع حماس الراية البيضاء 

 عليه أن يقرأ تاريخ حماس بكل هدوء. كما أن من يراهن على عامل الزمن سيطول به االنتظار".
وأكد المصري، أن "حماس تدير المعركة السياسية في حدودها المتاحة بما يخفف من آالم الشعب 

 الفلسطيني، وبما يضع حدا لكل محاوالت النيل من إرادة شعبنا وصمود مقاومتنا".
ونفى المصري أن تكون "حماس" قد غيرت سياستها ونهجها، وقال: "نحن لم ننقلب على استراتيجيتنا 

سياسي وديبلوماسيتنا في التعاطي مع مختلف األطراف، ومنفتحون بما يتفق مع مصالح وفكرنا ال
 شعبنا على قاعدة مبادئنا وقيمنا".

وأضاف: "من تحاور مع عباس رغم إجرامه هو نفسه الذي يتحاور مع تيار دحالن اليوم، والجامع 
 هو تحقيق المصلحة المشتركة للشعب الفلسطيني".

ر مع دحالن يعني نهاية الحوار مع تيار عباس، قال المصري: "عباس هو من وعما إذا كان الحوا
أقفل باب الحوار والمصالحة، وهو من نصب نفسه نيابة عن العدو في عداء شعبنا في غزة، سواء 
في أزمة الكهرباء أو الرواتب وأزمة األدوية والتحديات الطبية والمعابر، هذه جرائم نافس عباس فيها 

وأضاف: "يدنا ممدودة للمصالحة إذا أوقف عباس عقوباته بحق شعبنا في غزة ورفع يده  االحتالل".
 المتحالفة مع العدو ضدنا"، على حد تعبيره.

 4/7/2017، قدس برس
 

 بشقيها العسكري والسياسي إزاء االنفتاح على دحالن حماسأوساط بتخوفات "القدس العربي":  .18
ــي، قالــت  ــدنالقــدس العرب شــبكة فلســطين اإلخباريــة  ، أنعلــي الصــالحعــن مراســلها ، 5/7/2107، لن

التي تتخذ من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلـة مقـرا لهـا، نقلـت علـى موقعهـا اإللكترونـي، عـن 
علــى « حمــاس»مصــادر سياســية وأمنيــة فــي قطــاع غــزة، أن هنــاك خالفــات قويــة داخــل أروقــة حركــة 

محمد دحالن وعـدد مـن « فتح»قيادي المعزول في حركة خلفية اتفاق وتفاهمات الحركة حول عودة ال
 المناصرين له، مثل سمير المشهراوي الذي يعتبر ذراعه اليمنى، إلى غزة.
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اعتبر الحديث عن وجـود خـالف قـوي، بـين « القدس العربي»غير أن مسؤوال في حماس، اتصلت به 
حركــة شــورية ذات خلفيــة ، مبالغــا فيــه، موضــحا أن حركــة حمــاس «حمــاس»العســكر والسياســيين فــي 

 دينية تعتمد على أسلوب السمع والطاعة.
هنـاك تسـاؤالت وتخوفـات فـي أوسـاط الحركـة »لكن هذا المسؤول الذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه قـال إن 

بشـــقيها العســـكري والسياســـي، إزاء مثـــل هـــذا االنفتـــاح علـــى دحـــالن وهنـــاك تحـــذيرات مـــن مثـــل هـــذا 
صعب تمرير شيطنة دحالن بسهولة وتغيير الموقف منه دون مرات يكون من ال»وأضاف «. االنفتاح

 «.تمهيد الطريق الى مثل هذه الخطوة
إن ما سيحكم هذه التوترات هو ما إذا كانت التفاهمـات مـع دحـالن سـتنتهي بانفراجـات، »وتابع القول 

يجاد حركة تجارية مـدى  مثل هذه األمور وهذه االنفراجـات هـي التـي سـتحكم… مثل فتح معبر رفح وا 
أن تطبيـق هـذه التفاهمـات علـى أرض الواقـع يسـير بـبطء »، موضحا «االندفاع في اتجاه هذه الخطوة

 وقال إن مشوار عودة دحالن، الذي وصفه بمفتاح العالقة مع مصر، طويل.«. شديد
مصـادر سياسـية وامنيـة فـي قطـاع ، مـن غـزة، أن 4/7/2017وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، وذكـرت 
ان هناك خالفات قوية داخل اروقة حركة حماس على خلفية اتفاق وتفاهمات الحركة علـى  غزة قالت

عــودة القيــادي الســـابق بحركــة فـــتح محمــد دحـــالن وقــادة مـــن الحركــة مـــن المناصــرين لـــه مثــل ســـمير 
 المشهراوي وغيرهم من المقربين منه.

ســمير  فــتحلقيــادي بحركــة وقالــت المصــادر ان المؤشــرات االولــى لعــودة دحــالن الــى غــزة هــي عــودة ا
مشــهراوي الــذي كــان نائبــا لــدحالن ومســؤول األمــن الوقــائي بالقطــاع خــالل واليــة الســلطة الفلســطينية، 

 حيث يتم بهذه األيام ترميم منزل مشهراوي تمهيدا لعودته واستقباال له خالل األيام القادمة.
دة لمثــــل هــــذا التقــــارب واكــــدت المصــــادر أن الجنــــاح العســــكري لحركــــة حمــــاس يبــــدي معارضــــة شــــدي

والتصــالح مـــع دحــالن الـــذي يــتم اتهامـــه بــالوقوف وراء تســـليم الكثيــر مـــن نشــطاء المقاومـــة لالحـــتالل 
اإلسرائيلي حيث ترى قيادات داخل الجناح المسلح لحركـة حمـاس كتائـب القسـام بـدحالن الرجـل الـذي 

يتوجــب عــدم الثقــة بــه يمكــن ان ينقلــب علــى حركــة حمــاس كونــه يحظــى بملــف كبيــر مــن المــؤامرات و 
 تحت اي ظرف كان.

شـراف محمـد دحـالن  ليبـدأ بـدأتوقالت المصادر ان عمليـة تـرميم معبـر رفـح  العمـل تحـت مسـؤولية وا 
بحيث أن دحالن جند ماليين الدوالرات من اإلمارات مـن أجـل مشـروع تطـوير معبـر رفـح، إذ سـتكون 

ــه الوصــاية علــى المعبــر وســيبدل بــذلك الســلطة الفلســطينية بكــل مــا يتعلــق فــي عمليــة  لــدحالن ورجال
 المراقبة وتشغيل المعبر بالتعاون مع الجانب المصري وحركة حماس.
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التفاهمات واالجـراءات االخيـرة لـم تتعلـق بـدحالن لوحـده بـل  بشأنخالفات القيادة السياسية والعسكرية 
هـذه االجـراءات بمثابـة ايضا شملت االجراءات الخاصة بالمنطقة العازلة حيث يرى الجناح العسـكري ب

الضــربة القاســية لــه باعتبــار ان الحــدود هــي طــريقهم االمثــل لتهريــب االســلحة وكــل مــا تحتاجــه قيــادة 
حمـاس  بـدأتالمنطقـة العازلـة التـي  بشـأنالقسام مؤكدين معارضة القيادة العسـكرية للقسـام للتفاهمـات 

 بتنفيذها بالفعل.
 

 كد عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدسعلى قرار يؤ  "اليونسكو"بتصويت ترحب  فتح .19
رحبــت حركــة فــتح، علــى لســان المتحــدث باســمها فــي أوروبــا جمــال نــزال، بتصــويت لجنــة : بروكســل

التــراث التابعــة لمنظمــة "اليونســكو" فــي بولنــدا اليــوم علــى قــرار يؤكــد عــدم وجــود ســيادة إســرائيلية علــى 
فهــا ســلطة االحــتالل بحــق أماكننــا المقدســة فــي عاصــمتنا القــدس، متضــمنا إدانــة للحفريــات التــي تقتر 

 العاصمة.
وقــال نــزال، فــي بيــان صــحفي، "إن تصــويت هــذه الهيئــة علــى هــذه المســألة ينصــف الحقيقــة التاريخيــة 
ويعكـس كــذلك فــي بعــد آخــر الموقــف العــالمي الـرافض للسياســة اإلســرائيلية، كمــا يعكــس موقفــا يــرفض 

 االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل".
 4/7/2017، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 يحاول السيطرة على منظمة التحرير وتفريغ مهامها عباس: "الديمقراطية" .21

حذرت الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، مـن مخططـات رئـيس السـلطة محمـود : طالل أبو ظريفة
 سلطة الوطنية.عباس، للسيطرة على منظمة التحرير ووضعها تحت غطاء مؤسسات ال

وأكد طالل ابو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة، فـي تصـريح خـاص لــ"الرسالة نـت"، الثالثـاء، 
أن جبهته ترفض وبشكل قاطع كل محاوالت السيطرة على منظمة التحرير، وتفريغ المهام التي كلفـت 

 بها منذ سنوات طويلة، وعلى رأسهم قضية "المغتربين".
ة لتغيير مسمى وزارة الخارجية الفلسطينية، لوزارة "الخارجية والمغتربين" عمـل وأوضح أن سعي السلط

مرفـــوض وغيـــر قـــانوني، وخـــارج عـــن ســـياق اإلجمـــاع الـــوطني الـــداخلي الـــذي يعتبـــر منظمـــة التحريـــر 
 الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين.

ورهـــا فـــي الســـاحة وشـــدد أبـــو ظريفـــة، علـــى أن أي محـــاوالت لتهمـــيش وتفريـــغ منظمـــة التحريـــر مـــن د
المحليــة والعربيــة والدوليــة ســيواجه بكــل حــزم ورفــض قــاطعين، مطالبــا الــرئيس عبــاس بــالتوقف الفــوري 

 عن محاوالت أخذ مهام منظمة التحرير وحصرها ضمن مؤسسات السلطة.
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 4/7/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 "المصادرة"حول قانون  استشاريمحكمة العدل والتقدم بطلب رأي لبالتوجه " تطالب الديمقراطية" .21
دعــت "الجبهــة الديمقراطيـة لتحريــر فلســطين" "السـلطة الفلســطينية بالتوجــه : ناديــة ســعد الـدين - عمـان

يصــدر عنهــا حــول جــرائم "قــانون المصــادرة  استشــاريإلــى محكمــة العــدل الدوليــة، والتقــدم بطلــب رأي 
 الفلسطينية وتشريد مواطنيها.واالقتالع" اإلسرائيلي"، الذي يسمح لالحتالل باستالب األراضي 

ونوهت، أمس، إلى أن "طلب االستشارة من "محكمة الهاي"، سيفضي إلى إصدار قرار يفيـد بأنـه "ال 
لـى عمـوم القـدس الكبـرى "الشـرقية 1967يجوز ألي دولة نقل سـفارتها إلـى القـدس المحتلـة عـام "، بـل وا 

االحـتالل، وأنشـأت علـى أساسـه؛ يطالـب  الذي وقعـت عليـه سـلطات 181والغربية" ألن القرار األممي 
 بوضع القدس "بالتدويل".

وأوضــحت بــأن دعوتهــا تــأتي "بعــد مصــادقة مــا يســمى "المستشــار القــانوني" للحكومــة اإلســرائيلية علــى 
تســويغ مبــاني عديــدة فــي المســتوطنات، والتــي ُبنيــت علــى األراضــي الفلســطينية وذات ملكيــة خاصــة، 

 ".واالقتالعة لتتضح أبعاد "قانون المصادر 
 5/7/2017الغد، عمان، 

 
 تفي بيرو  الجنوبية الضاحيةبحزب هللا  باستضافةالعاروري اإلسرائيلية":  الثانيةالقناة " .22

صـالح  في تقرير اخباري لهـا، أن اإلسرائيلية يوم االثنين القناة الثانية: قالت طاقم تايمز أوف إسرائيل
مـــــن قبـــــل الســـــلطات اإلســـــرائيلية، والـــــذي تعتقـــــد  أحـــــد أعضـــــاء حمـــــاس االكثـــــر مطلـــــوبين، العـــــاروري

االستخبارات اإلسرائيلية انه خطط عملية اختطاف وقتل ثالثة شبان اسرائيليين في الضفة الغربية فـي 
 ، وهــو ا ن باستضــافة، انتقــل الــى لبنــان بعــد طــرده مــن قطــر فــي الشــهر الماضــي2014صــيف عــام 

 .تتنظيم حزب هللا في حي الضاحية في جنوب بيرو 
خران في حركة آومشيرة الى مصادر فلسطينية، قالت القناة التلفزيونية ان العاروري ومسؤوالن رفيعان 

حمــاس انتقلــوا الــى مقــر حــزب هللا فــي العاصــمة اللبنانيــة، وهــي منطقــة محميــة جــدا مــع حــواجز فــي 
 وتكهنت تقارير سابقة بان العاروري انتقل الى ماليزيا. جميع مداخلها.

ة الثانيـــة ان العـــاروري قـــد يكـــون انتقـــل الـــى بيـــروت ألن قائمـــة الـــدول المســـتعدة اســـتقباله وقالـــت القنـــا
 بان.شثالثة المحدودة حاليا وألنه يخشى من محاولة اسرائيل االنتقام على مقتل 

 The Times of Israel, 4/7/2017 
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 غزةاستطالع إسرائيلية وسط  طائرةالمقاومة الفلسطينية تسيطر على  .23
، مـن السـيطرة علـى 2017-7-4نت المقاومـة الفلسـطينية فـي سـاعة مبكـرة مـن فجـر الثالثـاء تمك: غزة

 طائرة استطالع إسرائيلية وسط قطاع غزة.
وقال سكان محليون، إن رجال المقاومة تمكنوا، في ساعة مبكرة من فجر يوم، االستحواذ على طـائرة 

 غزة ونقلوها إلى جهة غير معلومة.استطالع إسرائيلية سقطت شرق "مخيم المغازي" وسط قطاع 
 ولم يصدر أي تعقيب من قبل أي من فصائل المقاومة الفلسطينية حول الحادث.

ونقلت "القناة العاشرة" في التلفاز اإلسرائيلي، عن جيش االحتالل تأكيده رسميًا فقدان طـائرة اسـتطالع 
 من نوع "راكب السماء" خالل تحليقها في أجواء جنوب القطاع.

افت إنه تم فتح تحقيق في ظروف سقوط الطائرة المذكورة، اال أنه اسـتدرك بـالقول "ال خـوف مـن وأض
 تسرب معلومات حساسة جراء ذلك".

 4/7/2017، قدس برس
 

 مسؤولية التصعيد اإلجرامي في القدس االحتاللل القوى الوطنية واإلسالمية تحمّ   .24
ســــالمية رفضــــها لمحــــاوالت الــــزج بالمقاومــــة أشــــرف الهــــور: أكــــدت قيــــادة القــــوى الوطنيــــة واإل -غــــزة 

ـــ  ، ودعــت الســلطة الفلســطينية للتراجــع عــن قــرار وقــف «اإلرهــاب»الفلســطينية الوطنيــة، بمــا يســمى ب
« خطــورة بالغــة»المخصصــات الماليــة لــبعض األســرى والمحــررين. وقالــت قيــادة القــوى إنهــا تنظــر بـــ 

في مدينة القدس لصالح إسرائيل، « ثوذوكسيةالكنيسة األر »دونم من أراضي  500لعملية تسريب نحو 
 وشددت على ضرورة محاسبة القائمين عليها.

 نسـخة منـه،« القـدس العربـي»وحملت في بيان لها عقب اجتماعها المركـزي فـي مدينـة رام هللا وتلقـت 
الـذي تتعــرض لــه مدينــة القــدس، « التصــعيد الخطيــر واإلجرامــي»حكومـة االحــتالل مســؤولية قيامهــا بــ 

خــالل اإلمعــان فــي مواصــلة بنــاء وتوســيع االســتعمار االســتيطاني المســتمر والقــرارات الحكوميــة  مــن
األخيرة بالعطاءات االستعمارية، مترافقا مع البنـاء تحـت حـائط البـراق بإقامـة طـابق جديـد، واقتحامـات 
 المســــتوطنين بحمايــــة جــــيش االحــــتالل إلــــى المســــجد األقصــــى. وأشــــارت كــــذلك إلــــى القــــرار األخيــــر

تغييــر الواقــع الجغرافــي »باســتئناف أعضــاء الكنيســت االقتحامــات فــي ظــل سياســة تصــعيدية تهــدف لـــ 
وشددت على أن األمر يتطلب تدخال عاجال على المستوى العربي واإلسالمي والدولي «. والديمغرافي

 لحماية القدس واألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المسجد األقصى.
 5/7/2017بي، لندن، القدس العر 
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 بإجماع فلسطيني وانتشار أمني وتأييد لبناني "السيد"تحصين سابقة تسليم  :عين الحلوة .25
ال يزال مخيم عين الحلوة يعيش على وقع أصداء العملية النوعية غيـر المسـبوقة : صيدا ـــــــ رأفت نعيم

مسـعد )السـيد(، رغـم أن هـذه  بتسليم المطلـوب خالـد« حماس»وحركة « عصبة األنصار»التي نفّذتها 
العملية تمت بهـدوء ولـم يرافقهـا أو يليهـا أي رد فعـل مباشـر مـن بعـض المجموعـات التـي كانـت تـؤوي 
مسعد. إال أن المخاوف من تفاعالت أمنية لها بقيت مخّيمة على عين الحلوة، خصوصًا في ظـل مـا 

جـرى مسـاء االثنـين مـن إشـكال تم تناقله مـن بيانـات تحـريض علـى العصـبة وحمـاس، وكـذلك بعـد مـا 
بـين العصــبة وعائلـة األفنــدي علـى خلفيــة تســليم السـيد، تطــور إلطـالق نــار وأوقـع إصــابتين طفيفتــين، 
ومــا ســبقه ورافقــه وأعقبــه وال يــزال، مــن انتشــار أمنــي كبيــر لعناصــر العصــبة فــي محــيط مقراتهــا وعلــى 

أبقى الوضع في المخيم على حالـه مـن  طول مسارات تنقالتهم وأماكن اجتماعاتهم.. وهو األمر الذي
 الترقب والحذر.

وبحسب أوساط فلسطينية مقربـة مـن عصـبة األنصـار، فـإن بعـض المتضـررين والمسـتائين مـن تسـليم 
مسعد حاولوا توجيه رسالة بهذا المعنـى الـى العصـبة، لكـنهم فوجئـوا برسـالة أقـوى منهـا مـن خـالل هـذا 

ق لعناصــرها فــي المخــيم مؤكــدة صــوابية الخطــوة التــي أقــدمت االنتشــار العســكري الكبيــر وغيــر المســبو 
 عليها مع حركة حماس بتسليم المذكور. 

ومــا عــزز موقــف العصــبة أكثــر، مــا تلقتــه مــن تأييــد لبنــاني ودعــم فلســطيني لخطــوة التســليم مــن القــوى 
ة مـــن اإلســـالمية الفلســـطينية وقـــوى التحـــالف وأنصـــار هللا، وأيضـــًا مـــن دعـــم وترحيـــب وتنويـــه بـــالخطو 

فـي هـذا السـياق أن « المستقبل»فصائل منظمة التحرير ومن حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وعلمت 
سفير فلسـطين فـي لبنـان أشـرف دبـور أجـرى اتصـااًل بمسـؤول عصـبة األنصـار، أبـو طـارق السـعدي، 
 ُمثنيـــًا علـــى تســـليم مســـعد وواضـــعًا إمكانيـــات األمـــن الـــوطني الفلســـطيني بتصـــرف العصـــبة فـــي حـــال

 احتاجت ألي مساعدة أمنية. 
 5/7/2017المستقبل، بيروت، 

 
 
 

 شبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية في القدس ستة اعتقالاالحتالل يدعي  .26
اعتقلــت قــوات االحــتالل، يــوم الثالثــاء، ســتة شــبان مــن نــابلس، علــى الحــاجز العســكري  :وفــا -القــدس

 المحتلة. مزمورية" قرب حي الطور/جبل الزيتون بمدينة القدس
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، بســيارة تحمــل لوحــة تــرخيص الثالثــاء وزعــم بيــان لشــرطة االحــتالل أن قواتهــا "اشــتبهت، عصــر يــوم
"اسرائيلية" تختلف أرقام لوحتهـا األماميـة عـن الخلفيـة، وبعـد توقيـف السـيارة وتفتيشـها تبـين أنهـا تحمـل 

ت حارقـــة معـــدة ســـتة شـــبان مـــن نـــابلس وضـــواحيها، كمـــا ُعثـــر علـــى حقيبـــة احتـــوت ســـكاكين وزجاجـــا
 لالستخدام وسكاكين وقنابل هلع".

وادعت شـرطة االحـتالل، فـي بيانهـا، أنـه تبـين مـن تحقيقـات أوليـة مـع الشـبان أنهـم كـانوا فـي طـريقهم 
 لتنفيذ عملية في القدس، وتم اعتقالهم وتحويلهم إلى مركز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.

 4/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 شمال القدس مخيم قلنديافي  مواجهات عنيفة واشتباك مسلح مع االحتالل .27
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل وشبان مخيم قلنديا عقب اقتحام عدد من منـازل ": رام هللا

 المواطنين.
مال وقال مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، إن المئات من جنود االحتالل اقتحمـوا مخـيم قلنـديا، شـ

 4مدينة القدس، فجرًا وشـرعوا بتحطـيم أبـواب عـدد مـن منـازل المـواطنين، والعبـث بمحتوياتهـا واعتقـال 
 شبان من أبنائه.

وأوضـــح مراســـلنا أن شـــبان المخـــيم تصـــدوا لالقتحـــام بالزجاجـــات الحارقـــة والحجـــارة فـــي بدايـــة األمـــر، 
 ليتطور الحقًا إلى اشتباك مسلح استمر لفترة من الوقت. 

مراسلنا عـن أهـالي المخـيم قـولهم إن جنـود االحـتالل تعرضـوا السـتهداف مباشـر، وهـو مـا يـرجح ونقل 
إصــابة عــدد مــنهم بجــراح مختلفــة، حيــث وصــلت ســيارات إســعاف االحــتالل للمنطقــة عقــب االشــتباك، 

 فيما أصيب بعض الشبان بالرصاص المطاطي واالختناق جراء إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
 5/7/2017الفلسطيني لإلعالم، المركز 

 
 2017خالل النصف األول من العام  عملية فدائية 161تقرير:  .28

بزخم كبير وتنوعت أشكال المقاومة خاللها،  2017مع بداية  القدس انطلقت انتفاضة: الضفة المحتلة
بات فنفـــذ الفـــدائيون الفلســـطينيون علـــى مـــدار األيـــام والشـــهور الماضـــية عمليـــات فدائيـــة أربكـــت حســـا

 االحتالل وجعلته متيقنًا أن هذا الشعب ال يمكن له أن يتراجع على اإلطالق.
شــهيدًا،  327، إلـى 2015فقـد وصـل عـدد شـهداء انتفاضـة القـدس التـي انطلقـت فـي األول مـن أكتـوبر 

 نساء. 4أطفال و 6شهيدًا ارتقوا منذ بداية العام الجاري، بينهم  51منهم 



 
 
 
 

 

 21 ص             4335 العدد:             7/5/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

اية العام على زخمها وتنوع عملياتهـا ضـد االحـتالل، فقـد وصـل عـدد وحافظت انتفاضة القدس منذ بد
 80عمليــة فدائيــة، توزعــت مــا بــين  161إلــى  2017العمليــات التــي ُنفــذت فــي النصــف األول مــن عــام 

عمليـة إطـالق نـار، إضـافة لتفجيـر  29عمليـات دهـس، و 9عمليـة طعـن، و 25عملية رشـق حجـارة، و
، فقـد 2017التي أعدها موقع االنتفاضة للنصـف األول مـن عـام  وبحسب اإلحصائية عبوة ناسفة. 39

صابة  11أسفرت العمليات الفدائية عن مقتل   آخرين، حسب اعترافات االحتالل. 208إسرائيليًا وا 
زجاجــة حارقــة، فــي  363النتفاضــة القــدس، إلقـاء  2017ورصـد الموقــع خــالل النصــف األول مـن عــام 

 حاء متفرقة من فلسطين المحتلة.نقطة مواجهة في أن 2094أكثر من 
 6شــهيدًا، مــن بيــنهم  51بلــغ عــدد شــهداء انتفاضــة القــدس خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري، 

 نساء. 4أطفال و
 4/7/2017، فلسطين أون الين

 
 في محاوالت تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو المشاركةكحلون يرفض  .92

االثنين، بأن حزب  يوم، أوضحموشيه كحلون  يلياإلسرائوزير المالية  أنذكرت صحيفة "هآرتس" 
يل حكومة "كلنا" سيخوض االنتخابات القادمة بشكل مستقل وبرئاسته، ولن يشارك في محاوالت تشك

 إذاوامتنع كحلون خالل لقاء مع القناة العاشرة عن الرد على سؤال حول ما  بديلة للحكومة الحالية.
عالمات  أوزعال  أنال عن رأيه ببنيامين نتنياهو، قال كحلون: "كان يتوقع انتخابات قريبة. وعندما سئ

 لرئيس الحكومة. لقد تم انتخابه، انه هناك ويجب احترامه كرئيس للحكومة".
 نائبا. 80بموافقة  إالحزبه يدعم القانون الذي يمنع أي تنازل عن القدس  إنوقال كحلون 

يعزز مكانة القدس، ودعم المصادقة  : "حزب كلنا سيقف كجدار حصين وراء كل قانونوأوضح
 كان هذا هو الشرط )لحل الدولتين(، بأن يتم تقسيم القدس، فانا سأبقى مع القدس". إذاعليه. 

 4/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بـ"اإلرهاب"بذريعة  لفرض رقابة على اإلنترنتقانون  ىعل تصادق "إسرائيل" .03

اإلثنين، على مشروع قانون يمنح يوم التابعة للكنسيت،  صادقت اللجنة الدستورية: محمد وتد
الصالحيات للسلطة التنفيذية والشرطة بحجب المواقع الصحفية ووسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم 

 االجتماعي بذريعة التحريض.
وبموجب القانون، يجب على مزودات اإلنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع 

 جنائي أو تحريضي أو ما يسمى بـ"اإلرهابي" بحسب وجهة النظر اإلسرائيلية.إجرامي أو 
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وينسجم مشروع القانون مع قانون آخر يتعلق بالرقابة على الـ"فيسبوك"، ويهدف القانونان إلى مواجهة 
لى وضع حد لظاهرة "التشهير"، وصد  ما يسمى بـ"اإلرهاب" والتحريض على شبكة اإلنترنت، وا 

ها المؤسسة اإلسرائيلية إجرامية على شبكة اإلنترنت مثل القمار والدعارة وبيع نشاطات تعتبر 
 المخدرات.

إضافة إلى ذلك سيتم، بحسب القانون، إغالق مواقع على شبكة اإلنترنيت التي تحث وتدعو 
للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديالت التي أدخلت على قانون 

 والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض. 'اإلرهاب'،
 4/7/2017، 48عرب 

 
 "بن غوروين" ألسباب أمنية بمطارتواصل التشويش  .04

لليوم الثالث على التوالي يشهد مطار "بن غوروين" في مدية اللد تشويش في حركة : محمد وتد
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن الجهات المسؤولة المالحة والطيران وذلك ألسباب أمنية، مثلما نقلت 

والتي أكدت فرضت حظر النشر والتكتم على األسباب التي دفعت أحيانا الجهات اإلسرائيلية إلى 
 إغالق المجال الجوي.

ويرافق هذه التشويش في حركة الطيران، تواجد مكثف لرجال األمن، فيما تم التبليغ عن تأجيل عددا 
ية ما تسبب باكتظاظ عدد كبير من المسافرين، كما تم توجيه رحالت طيران من الرحالت الجو 

 للهبوط في مطارات أخرى.
ي بدأ، ذونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مصادر في هيئة المالحقة والطيران أن التشويش ال

 اإلثنين، تعود ألسباب أمنية، دون اإلفصاح عن هذه األسباب والتكتكم عليها.
 4/7/2017 ،48عرب 

 
 العليا اإلسرائيلية ترفض هدم منازل قتلة أبو خضير .09

رفضت المحكمة العليا برئاسة القاضي الياكيم روبنشتاين أمس االلتماس الذي  عبد الرؤوف أرناؤوط:
قدمته عائلة أبو خضير عبر محاميها مهند جبارة لهدم منازل اإلسرائيليين الثالثة الذين أدانتهم 

اإلسرائيلية العام الماضي باختطاف أبو خضير من أمام منزله في شهر تموز من المحكمة المركزية 
 قبل قتله وهو حي في غابة في القدس الغربية. 2014العام 

حاول القاضي روبنشتاين تبرير قراره بأن ثمة فترة زمنية طويلة ما بين تنفيذ عملية القتل وبين طلب و 
 هدم المنازل.
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ائيلية، فإن المحكمة العليا كما النيابة، اعتبرت أن هناك اختالفا كبيرا وبحسب وسائل اإلعالم اإلسر 
بين قتلة الفتى أبو خضير وبين منفذي الهجمات من الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين، وأن عمليات 

 الهدم التي ينفذها الجيش ضد منفذي العمليات هدفها الردع ووقف تلك الهجمات.
ن هجمات مماثلة وبذات القدر الكبير، وتردعهم اإلجراءات القضائية وزعمت العليا: اليهود ال ينفذو 

المتخذة ضدهم، ومن قام بقتل أبو خضير هم قلة وال يمثلون المجتمع اإلسرائيلي، بحسب تبريرات 
 العليا.

 5/7/2017األيام، رام هللا، 
 
 ل"إسرائيـ"قانون يسمح بالتنصت على هواتف رجال األمن ب .00

ة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي على تعديل قانون التنصت صادقت لجن: محمد وتد
بما يسمح بالتنصت على هواتف رجال األمن بالمؤسسة األمنية اإلسرائيلية المعرضين لالنكشاف 

 على مواد بالغة السرية.
بالتنصت وبموجب القانون يسمح لرئيس جهاز األمن العام 'الشاباك' وقائد االستخبارات العسكرية 

على الهواتف ومراقبة المكالمات على هواتف موظفي األمن من كبار الضباط وغيرهم، من خالل 
 تتبع الرسائل القصيرة ورسائل 'واتس أب'، باإلضافة للبريد اإللكتروني، بهدف منع تسرب المعلومات.

ب خصوصيات فيما توسع صيغة القانون الجديد من صالحيات القانون الذي يسمح وألول مرة بتعق
موظفي أذرع األمن، إذ يسمح بتتبع هواتفهم لفترتين بمجموع شهر كامل، وفي حال الرغبة بزيادة 

 المدة سيكون هناك حاجة لمصادقة المستشار القضائي للحكومة.
وبحسب القانون، فمن حق رئيس الحكومة أو وزير األمن السماح لرئيس 'الشاباك' ورئيس شعبة 

تتبع مكالمات موظفي األمن اإلسرائيلي سواء عبر أجهزة االتصال العسكرية أو االستخبارات 'أمان' ب
الهواتف النقالة، وذلك 'بهدف منع تسرب المعلومات األمنية التي من شأنها التسبب بالضرر الخطير 

 ألمن الدولة'.
 4/7/2017، 48عرب 

 
 
 
 رئاسة حزب العمل: خسارة هرتسوغ والمنافسة بين بيرتس وغباي .01
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صعد عمير بيرتس وآفي غباي، يوم الثالثاء، للجولة الثانية في االنتخابات لرئاسة : حمدانهاشم 
 حزب "العمل"، ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية اإلثنين القادم.

 10141، أي %32.7وتبين أن بيرتس حصل على أعلى نسبة من األصوات، حيث حصل على 
 صوتا.

 صوتا. 8395، أي %27ثاني، وحصل على نسبة أما آفي غباي فقد احتل المكان ال
أصوات  5204، أي %16.7واحتل رئيس الحزب الحالي، يتسحاك هرتسوغ، المكان الثالث بنسبة 

ألف مصوت، علما أنه شارك في  30، أي أكثر من %59بلغت نسبة التصويت النهائية  فقط.
 .%52ما يقارب  2013االنتخابات التمهيدية السابقة في العام 

 4/7/2017، 48رب ع
 
 معقدا   نتنياهو: إخالء مستوطنات خالل الحرب المقبلة مع غزة سيكون أمرا   .03

مستوطنات غالف غزة خالل  إخالء إنبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليقال رئيس الوزراء : القدس المحتلة
 جدا. امعقدا وصعب أمراالحرب المقبلة سيكون 

 بة الموقف في إخالء مستوطنة أو بلدة كسديروت.نتنياهو خالل تصريحات له إلى صعو  وأشار
ألف نسمة ستكون بمثابة مشكلة لنا، إنها إشكالية  20، "إن إخالء سديروت كبلدة يقطن فيها وأضاف

 معقدة، وأمر صعب ومعقد جدا".
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يكون لدى الجيش والحكومة خطة واضحة إلخالء سكان 

 غزة في الحرب المقبلة مع حماس. مستوطنات محيط قطاع
 4/7/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل""فيضان" مياه الصرف السامة يقتل النباتات والحيوانات في صحراء  .03

تسببت مياه صرف سامة تدفقت عبر قاع نهر جاف في جنوب إسرائيل : رويترز –ميشور روتم 
 كيلومترًا. 20مطلع األسبوع في دمار للبيئة لمسافة تجاوزت 

مترًا في  60وبدأ الفيضان يوم الجمعة الماضي عندما انهار جزء من جدار خزان يبلغ ارتفاعه 
مليون غالون( من مياه الصرف عالية  26.4ألف متر مكعب ) 100مصنع للفوسفات مما أدى لتدفق 

 حوض سباحة أولمبيًا. 40وهذه الكمية تكفي لملء  الحمضية في قاع نهر أشاليم.
ب السيل السام عبر الصحراء حارقًا كل ما في طريقه قبل التجمع مجددًا بعد ساعات في بركة وتسر 

 تبعد بضعة كيلومترات عن البحر الميت أدنى نقطة على سطح األرض.
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وفتحت وزارة البيئة اإلسرائيلية تحقيقًا جنائيًا مع شركة "روتم أمفيرت" والشركة األم المالكة لها 
ت" التي تنتج األسمدة والبوتاس وتمتلك الحقوق الحصرية في إسرائيل للتعدين في "إسرائيل للكيماويا

 البحر الميت.
وقال أوديد نيتزر، خبير البيئة في الوزارة إن "جميع النباتات والحيوانات التي كانت في الوادي وقت 

سيكون حدوث تسونامي الحمض تضررت بشدة على األرجح وربما تكون ماتت. على المدى البعيد 
 هناك ضرر للتربة ومشكالت بيئية كبيرة".

وأشار إلى أن أعمال التنظيف المكثفة التي تتضمن شفط البرك الصغيرة التي تكونت من مياه 
 الصرف على طول الطريق ستستغرق أسابيع، وأن إعادة اإلعمار ستحتاج أعوامًا على األرجح.

 5/7/2017الحياة، لندن، 
 

 تمناع اإلسرائيلي نهاية العام مسؤول حكومي: تشغيل مطار .03
توقع مسؤول حكومي تشغيل مطار تمناع اإلسرائيلي المحاذي لحدود مدينة : رجاء سيف  -عمان 

 فيه. اإلنشائيةالعقبة جنوبي المملكة نهاية العام الحالي بعد انتهاء األعمال 
كيلومترا  20نحو  وقال المسؤول الحكومي، الذي رفض كشف اسمه، لـ"الغد" إن المطار الذي يبعد

، أصبح 2013عن مدينة إيالت المحاذية لحدود مدينة العقبة، وأعلنت عنه السلطات اإلسرائيلية في 
 جاهزا لالستخدام.

وبين المسؤول الحكومي أن منظمة الطيران المدني الدولي بدأت مؤخرا بالتحقيق في شكوى تقدم بها 
مطار الملك حسين في مدينة العقبة، ما يعني وجود  األردن، خاصة وأن المطار اإلسرائيلي يقع قبالة

 احتمالية تداخل الموجات والترددات، األمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث جوية.
وأوضح المصدر أن األردن قام بتحريك هذه الشكوى بهدف حماية أجوائه من أي انتهاك، والحفاظ 

 على أمن وسالمة الطيران فيها.
 5/7/2017، الغد، عّمان

 
 ليست بصدٍد حرٍب ضّد حماس أو حزب هللا "إسرائيل"أّن  يؤكد ليبرمان .03

خالل عشرة أّيام كرر وزير األمن اإلسرائيلّي الُمتشدد أفيغدور ليبرمان  زهير أندراوس: - الناصر
مّرتين، على أّن إسرائيل ليست بصدد فتح حربي في الشمال ضّد سورّية وحزب هللا، أو في الجنوب 

ّد قطاع غّزة وفصائل الُمقاومة الفلسطينّية وفي مقّدمتها )حماس(، وليبرمان، هو من أكثر الوزراء ض
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اإلسرائيليين تطرًفا، ولكّنه هو الذي يتلّقى بصورةي مباشرةي الصورة االستخبارّية الصحيحة من شعبة 
 االستخبارات العسكرّية )أمان(.

ال الوزير اإلسرائيلّي، فمن الجائز جًدا أّنه يدخل في إطار ولكن بالُمقابل، ال ُيمكن التعويل على أقو 
الحرب النفسّية اإلسرائيلّية ضّد محور الُممانعة والُمقاومة، وهدفه طمأنته، ربّما لتنفيذ هجومي ُمباغت 
في الشمال أو في الجنوب، ذلك أّن إسرائيل تقول وبالفم المآلن إّن أسوأ سيناريو قد ُتواجهه اندالع 

، مع التشديد، على أّنه باإلضافة إلى ترسانة الحرب  على الجبهتين الشمالّية والجنوبّية في آني واحدي
حزب هللا العسكرّية، فإّن تقديرات األجهزة األمنّية في تل أبيب تؤّكد على أّن حماس تمتلك صواريخ 

 .األراضي المحتلةقادرة على ضرب حيفا ومنطقتها في شمال 
 4/7/2017، لندن، رأي اليوم

 
 ا  دنتنياهو: الوضع بغزة "متفجر" لكنه ال يشكل تهدي .02

قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوضع في : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
 قطاع غزة "متفجر"، لكنه اعتبر أن ذلك "ال يشكل تهديًدا لدولة إسرائيل".

ثنين بحضور لجنة مراقبة الدولة لمناقشة أداء اإل يوموأضاف نتنياهو، خالل جلسة سرية عقدت 
 الكابينت خالل الحرب األخيرة، أن تحسًنا طرأ على عمل الكابينت منذ أيام الحرب.

 4/7/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 
 هل يحمل تعيين الجنرال "توالندو" رسائل تصعيد ضد غزة؟ .13

مة اإلسرائيلية غادي آيزنكوت االثنين قائدا جديدا عين رئيس هيئة األركان العا: حسين مصطفى
لـ"فرقة غزة" التي تتولى مهام القيام بجميع العمليات العسكرية واألمنية على الحدود الجنوبية مع 

 القطاع.
في الحرب  2014وجرى تعيين القائد الجديد "اليعيزر توالندو" الذي اشترك مع لواء المظليين عام 

اشرة من وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ويصنف كأحد الخبراء في التعامل مع على غزة، بموافقة مب
 جبهة قطاع غزة.

وتعليقا على تعيين توالندو، رأي المتخصص في الشأن اإلسرائيلي سعيد بشارات أن تنصيبه جاء 
ضمن سلسلة تنقالت طبيعية في السلك العسكري لجيش االحتالل، حيث تحدث هذه التغييرات بعد 

تم ترشيح القادة من قبل رئيس هيئة األركان العامة غادي أيزنوكت، وقائد المنطقة، بالتشاور مع أن ي
 وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، وال يشترط أن يكون المرشح قد انهى فترته في منصبه السابق.
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ي " أن يكون تعيين "توالندو" مرتبط بأي تصعيد قد يحصل ف21واستبعد بشارات في حديث لـ"عربي
قطاع غزة، الفتا إلى أن اختياره للمنصب الجديد "كونه أثبت جدارته في قيادة قواته في منطقة خان 

 ".2014يونس جنوب القطاع في حرب 
واعتبر أن التصعيد في الفترة الحالية على جبهة قطاع غزة غير متوقع في ظل وجود حراك سياسي، 

 ل على جبهة الجوالن.وعدم تحمس إسرائيل للحرب كونها مشغولة في الشما
 4/7/2017، 21عربيموقع 

 
 : لن نسمح إليران بإنشاء ممر بري إلى سورية"إسرائيل" .14

قال وزير التعليم اإلسرائيلي إن تل أبيب لن تسمح إليران بإنشاء ممر بري إلى لبنان : القدس المحتلة
اتها إلى التنظيمات وسورية عبر العراق، الذي تسعى طهران الستخدامه من أجل تعزيز خطوط إمداد

وقال الوزير اليميني، نفتالي بينيت، إن "إيران تحاول إنشاء ممر بري  الموالية لها في سورية ولبنان.
وقد أشارت صحيفة "تايمز  لن نسمح بحدوث ذلك". .متواصل من إيران إلى العراق، وسورية ولبنان

ر مسؤولين إسرائيليين رفيعين سابقا "، إلى تحذي21أوف إسرائيل"، في تقرير لها اطلعت عليه "عربي
 من المبادرات اإليرانية إلنشاء ممر بري من طهران إلى بيروت.

وقال مدير عام وزارة االستخبارات، حاغاي تسورئيل، إنه )الممر البري( سيساعد إيران على تعزيز 
 وجوده في سورية، ما تعتبره إسرائيل تهديدا استراتيجيا.

 4/7/2017، 21عربيموقع 

 
 مواطنا  من الضفة 27قوات االحتالل تعتقل  .19

": شنت قوات االحتالل الليلة الماضية حملة اعتقاالت في الضفة تركزت اإللكترونية"األيام  -رام هللا 
 ( مواطنًا.27في محافظتي القدس والخليل، وطالت )

فيما اُعتقل ، سوبين نادي األسير الفلسطيني في بيان له أن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من القد
 ثمانية مواطنين من عدة بلدات ومناطق في محافظة الخليل.

وذكر نادي األسير أنه ، قل مواطنانتُ عكذلك ا ، ومن محافظة طولكرم ُسجلت خمس حاالت اعتقال
 . ن من بلدة سالم في نابلسي  جرى اعتقال لمواطن  

 4/7/2017األيام، رام هللا، 
 سعيا لتشريد سكانها 115لـتهدم العراقيب للمرة ا" إسرائيل" .10
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هدمت الجرافات معززة بقوات من الشرطة اإلسرائيلية صباح يوم األربعاء، قرية العراقيب : محمد وتد
، وذلك سعيا من المؤسسة اإلسرائيلية لتشريد سكانها ومصادرة أراضي القرية 115بالنقب للمرة الـ

 مسلوبة االعتراف.
ت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لوحدة وحسب المعلومات المتوفرة، فقد اقتحم

'يوآب' وممثلو ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل'، بساعات الصباح الباكر، قرية العراقيب، وهدمت 
 . منازلها المكونة من ألواح الصفيح

منع أفراد اقتحمت قرية العراقيب وقدمت بيوتها، فيما  االحتاللوأفاد عزيز صياح الطوري، أن قوات 
الشرطة السكان واألهالي التصدي للجرافات لمنع وعرقلة الهدم، علما أن الجرافات اإلسرائيلية سبق 

 لها وأن هدمت القرية في منتصف شهر حزيران الماضي.
 5/7/2017، 48عرب 

 
 االحتالل يهدم منشآت فلسطينية بالقدس .11

منشآت مدنية فلسطينية  األربعاء يوم هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح: هبة أصالن -القدس 
 في أحياء القدس، بحجة بنائها دون ترخيص.

ووقعت عملية الهدم األولى في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، واستهدفت 
 مترا مربعا. 250إسطبال للخيل مساحته نحو 

ترا مربعا يعود لمقدسي من م 190وفي بلدة بيت حنينا، تم هدم منزل مكون من طابقين مساحته 
 عائلة أبو صبيح، كان يفترض أن تنتقل إليه العائلة المكونة من ثمانية أفراد مطلع الشهر المقبل.

أمتار، وجدار  110وفي حي األشقرية ببيت حنينا أيضا، هدمت قوات االحتالل منزال مأهوال مساحته 
 ومنشأة حديدية بالحجة ذاتها.
ية االحتالل أرضا زراعية مساحتها نحو دونمين في حي األزور بتجمع ويوم أمس جرفت آليات بلد

 الزعيم شرق القدس المحتلة، تعود ملكيتها للفلسطيني طارق أبو سبيتان بحجة أن األرض مصادرة.
كما اضطر المواطن المقدسي محمود فواقة لهدم منزله في قرية أم ليسون جنوب مدينة القدس 

ع مبالغ باهظة لبلدية االحتالل إن نفذت هي عملية الهدم بحجة البناء بنفسه، خشية إجباره على دف
 دون ترخيص.

 4/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 ابنها الرافض لهدم منازل قتلة  العليا قرار المحكمةعائلة أبو خضير تدين  .13
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ستئناف اعتبر حسين أبو خضير رفض المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، اال: عبد الرؤوف أرناؤوط
الذي قدمه لهدم منازل ثالثة إرهابيين إسرائيليين أدينوا باختطاف وحرق ابنه الفتى الشهيد محمد حيًا 

 بأنه تعبير واضح عن عنصرية المحكمة واتجاه إسرائيل نحو نظام الفصل العنصري "األبارتايد".
وقال أبو خضير لـ "األيام": نحن ندين قرار المحكمة الرافض لهدم منازل اإلسرائيليين الثالثة القتلة، 
فهو قرار عنصري يثبت للعالم أجمع أن هذه الدولة عنصرية ال صلة لها على اإلطالق 

  بالديمقراطية"، وأضاف: "نحن سنستأنف على هذا القرار العنصري".
ئاسة القاضي الياكيم روبنشتاين رفضت أمس االلتماس الذي قدمته عائلة وكانت المحكمة العليا بر 

أبو خضير عبر محاميها مهند جبارة لهدم منازل اإلسرائيليين الثالثة الذين أدانتهم المحكمة المركزية 
قبل  2014اإلسرائيلية العام الماضي باختطاف أبو خضير من أمام منزله في شهر تموز من العام 

 ي في غابة في القدس الغربية.قتله وهو ح
 5/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 األقصى تحت حماية قوات االحتاللالمسجد المستوطنون يقتحمون  .13

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد األقصى المبارك، : نادية سعد الدين -عمان
 المسجد للدفاع عن األقصى. تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، وسط تصدي المصلين وحراس

تزامن ذلك مع دعوة "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" "للسلطة الفلسطينية" للتوجه إلى محكمة 
العدل الدولية إلحباط "قانون المصادرة واإلقتالع" اإلسرائيلي، فيما أطلق مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

مليون دوالر لدعم استقرار  25ع الدولي لتقديم الشؤون اإلنسانية "أوتشا" نداء استغاثة للمجتم
  األوضاع اإلنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وفي ميدان جرائم االحتالل؛ فقد نفذ المستوطنون المقتحمون للمسجد األقصى، من جهة "باب 
ولة ، جوالت استفزازية داخل باحاته، مع محا1967المغاربة" الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية منذ العام 

 أداء طقوسهم التلمودية، إال أن المصلين تصّدوا لعدوانهم بهتافات التكبير االحتجاجية.
 5/7/2017الغد، عّمان، 

 
 
 
 
 الماضي/ يونيو بحق المقدسات اإلسالمية في حزيران اعتداء  إسرائيليا   80 :معطيات رسمية .13



 
 
 
 

 

 30 ص             4335 العدد:             7/5/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

ي ارتكب خالل شهر حزيران/ يونيو أفادت معطيات فلسطينية رسمية، بأن االحتالل اإلسرائيل: رام هللا
اعتداًء بحق المقدسات اإلسالمية؛ أبرزها المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة  80الماضي، 

 والمسجد اإلبراهيمي في الخليل.
وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان لها يوم الثالثاء، إن سياسات االحتالل 

 ف المقدسات على حّد سواء، تشير لمرحلة حاسمة في تاريخ القدس.التهويدية تستهد
وقًتا واستمرار  40ورصدت األوقاف الفلسطينية، منع االحتالل لرفع ا ذان بالمسجد اإلبراهيمي 

معاناة المواطنين في الوصول إليه من خالل المعيقات والحواجز اإلسرائيلية، عدا عن التدخالت 
 بحق المصلين.والحفريات واالعتقاالت 

 4/7/2017، قدس برس
 
 ا  فلسطيني ا  أسير  34سلطات االحتالل ُتصدر أوامر اعتقال إداري بحق  .13

ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت مؤخًرا أوامر : رام هللا
 معتقاًل فلسطينًيا؛ بينهم األسيرة صباح فرعون. 34اعتقال إداري بحق 

أسيًرا في سجون  25عية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها يوم الثالثاء، بأن وأفادت جم
أسرى صدر بحقهم أوامر اعتقال للمرة  9االحتالل ُجدد االعتقال اإلداري بحقهم ألكثر من مرة، و

 األولى.
-14الواقعة بين  وقالت الجمعية الحقوقية )غير حكومية(، إن أوامر االعتقال اإلداري صدرت بالفترة

 حزيران/ يونيو الماضي. 29
 4/7/2017، قدس برس

 
 األثريةبحرق كنيسة "الخبز والسمك"  إسرائيليا  محكمة تدين مستوطنا  .12

بكنيسة  أيضاالمعروفة  األثريةبالحرق المتعمد لكنيسة الطابغة  إسرائيليادانت محكمة الثالثاء : القدس
لحق بها أما  2015أضرموا النار فيها في حزيران/يونيو  "الخبز والسمك" التي كان متطرفون يهود

 جسيمة. أضرارا
ودانت محكمة الجليل في الناصرة يعنون ريوفيني بـ"الحرق المتعمد" والتواطؤ في االعتداء من دون 

 تحدد موعدا للنطق بالحكم. أن
عاما  22ن عمره قالت إ اإلسرائيليةولم تشر وثائق المحكمة إلى سن ريوفيني، لكن صحيفة هآرتس 

 شمال الضفة الغربية المحتلة. باألديموهو من مستوطنة 
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 4/7/2017، القدس، القدس
 
 فقراء غزة يستهجنون وصم قطر الخيرية باإلرهاب .33

يتابع الفلسطيني المسن عبد الكريم الرباعي بقلق بالغ ما يجري في منطقة ل: أحمد عبد العا -غزة 
 قطر، واتهامات لمؤسسات العمل الخيري بـ"اإلرهاب". الخليج العربي من إجراءات ضد دولة

ويستفيد الرباعي، الذي يسكن مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة ويعيل سبعة من األبناء بينهم 
 طالب جامعة ومدارس، من مشاريع كفاالت األسر المالية التي تمّولها وتنفذها قطر الخيرية.

زيرة نت من االتهامات الموجهة لقطر الخيرية باإلرهاب، ويتعجب المسن الفلسطيني في حديث للج
 معتبرًا أن مثل هذه االتهامات "باطلة، وتوجه دائما لكل من يساعد الشعب الفلسطيني".

بهاء أبو سليمان الذي يعيل تسعة أبناء، يعبر عن الموقف نفسه، حيث اعتبر أن االتهامات الموجهة 
 شاريع المؤسسة موجهة للفئات الفقيرة والمهمشة من أمثاله.لقطر الخيرية محض افتراء، خاصة أن م

ويقول أبو سليمان للجزيرة نت "لو لم تقدم لي قطر الخيرية هذه العربة والحصان لكنت جالسًا في 
بيتي أتسول الناس وال أجد قوت أوالدي، فكيف يتهمونها باإلرهاب، هذا المشروع البسيط هو من 

 ئي".يعينني على توفير دخل ألبنا
وكانت قطر الخيرية قد أنهت خالل شهر رمضان األخير تنفيذ مشروعي تقديم المساعدة والدعم 
لألسر المحتاجة وتوزيع زكاة الفطر في قطاع غزة، وذلك في إطار جملة من المشاريع الرمضانية 

ألسر التي نفذتها خالل الشهر الفضيل واستهدفت ما يزيد عن عشرة آالف شخص من فئتي األيتام وا
 الفقيرة في مختلف محافظات القطاع.

وعن مشاريع قطر الخيرية في رمضان، قال مدير مكاتبها في غزة محمد أبو حلوب إن مشروع 
 شخصا. 42567شخصا، في وقت استهدفت السالل الغذائية  45225إفطار الصائم استفاد منه 
من مشروع كسوة العيد،  264فقيرا استفادوا من مشروع زكاة الفطر، و 770وأضاف أبو حلوب أن 

 شخصا من المساعدات النقدية خالل شهر رمضان. 4620إضافة إلى استفادة 
وذكر للجزيرة نت أن ما يربو عن مليون فلسطيني من قطاع غزة استفادوا من تدخالت قطر الخيرية 

 .2016المتنوعة خالل 
اريع قطر الخيرية، وخاصة وأشار إلى أن جميع سكان القطاع يعتبرون مستفيدين من برامج ومش

 مشاريع تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية.
منهم  %90كفلت قطر الخيرية ضمن برنامج "كفالة األيتام" ثمانية آالف شخص،  2017ع بداية م

 . من األيتام والبقية من المعاقين
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 %90نية آالف شخص، كفلت قطر الخيرية ضمن برنامج "كفالة األيتام"، ثما 2017ومع بداية العام 
 منهم من األيتام والبقية من المعاقين.

، والذي تمثل 2008يشار إلى أن نشاط قطر الخيرية برز بشكل واضح بعد العدوان على غزة عام 
 في تلبية احتياجات إعادة اإلعمار.

وأكد أبو حلوب أن قطر الخيرية ليس لديها ما تخفيه وكل أنشطتها معروفة وتعرض على الجهات 
 الرسمية والدولية بكامل تفاصيلها.

 4/7/2017.نت، الدوحة، الجزيرة 
 

 تفاهمات حماس ودحالن والسيسي بعوائدتفاؤل إسرائيلي  .51
تبدي إسرائيل تفاؤاًل إزاء عوائد ، صالح النعامي، عن 4/7/2017، العربي الجديد، لندنقالت 

، والقيادي المفصول من حركة التفاهمات التي توصلت إليه حركة "حماس" أخيرًا مع كل من مصر
"فتح" محمد دحالن. وتنطلق دوائر صنع القرار في تل أبيب من افتراض مفاده بأن هذه التفاهمات 
تصّب في مصلحة إسرائيل ألنها تقلص فرص اندالع مواجهة جديدة مع "حماس"، إلى جانب 

تهامات الدولية بممارسة إسهامها المحتمل في تحسين قدرة حكومة بنيامين نتنياهو على مواجهة اال
 الحصار على القطاع.

ونقل المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إليكس فيشمان، عن محافل أمنية إسرائيلية 
تقديرها بأن السماح بدخول الوقود وتحسين إمدادات الكهرباء لقطاع غزة واالستعدادات إلعادة فتح 

 صادية وتقلص فرص اندالع مواجهة جديدة. معبر "رفح" الحدودي ستحسن األوضاع االقت
وفي تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الثالثاء، أشار فيشمان إلى أن التقدير السائد في قيادة المنطقة 
سرائيل  الجنوبية في جيش االحتالل يقول إن األوضاع األمنية على طول الحدود بين القطاع وا 

 س وكل من مصر ودحالن. ستتحسن في أعقاب التفاهمات الثالثية بين حما
وحسب فيشمان، فإن استثمار مصر ماليين الدوالرات من أجل إعادة ترميم معبر "رفح" يعكس 
التطور الذي قطعته العالقات بين القاهرة وحركة حماس. واستدرك أن إعادة بناء وتطوير معبر "رفح" 

 تمت بأموال إماراتية جندها دحالن ألجل هذا الغرض. 
ألنظار إلى أن المصريين يستغلون التفاهمات مع حماس لتعزيز مكانة دحالن، مشيرًا ولفت فيشمان ا

إلى أن كل المؤشرات تدلل على أنه سيتم إسناد مهمة إدارة الجانب الفلسطيني من معبر "رفح" لرجال 
  دحالن، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضربة موجعة لمكانة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.
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وشدد على أن النتيجة المباشرة لتطبيق التفاهمات الثالثية تتمثل في تعزيز مكانة دحالن، والذي 
 سمح لرجاله بالعودة إلى قطاع غزة، ال سيما سمير المشهراوي الذي يعد اليد اليمنى له.

وأوضح فيشمان أن التقارب مع دحالن يواجه بمعارضة شديدة من قبل الجناح العسكري لحركة 
 اس" الذي يتهمه بتسليم كثير من نشطاء المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي. "حم

من ناحيته، قال معلق الشؤون العربية في موقع "وااله"، آفي يسسخاروف، إن تفاهمات حماس 
ودحالن والسيسي تعد انتصارًا لليمين اإلسرائيلي. وفي مقال نشره الموقع اليوم، قال إن هذه 

لفصل الضفة الغربية عن القطاع وتفسح الطريق أمام تدشين دولة فلسطينية  التفاهمات عمليًا تمهد
في غزة، مشيرًا إلى أن هذا يعد تكريسًا لرؤية وزيري التعليم والحرب اإلسرائيليين نفتالي بنات 

 وأفيغدور ليبرمان، واللذين يقودان جناح الصقور في حكومة نتنياهو.
لطة البث اإلسرائيلية، يوني بن مناحيم، إن نظام السيسي وفي سياق متصل، قال الرئيس األسبق لس

يتعامل مع محمود عباس باستخفاف ويتعاطى معه "وكأنه أنهى دوره منذ زمن بعيد وأنه بالتالي لم 
يعد ذا صلة بالواقع". وفي مقال نشره اليوم موقع "مركز يروشليم دراسة الجمهور والدولة"، أشار بن 

شخصي لمحمود عباس بات عصبيًا إلى حد كبير، بسبب سلوك مصر مناحيم إلى أن المزاج ال
ودورها في توصل حماس ودحالن إلى التفاهمات األخيرة. ويرى بن مناحيم أن تعلق السيسي 

 بدحالن يرجع إلى اعتقاده أنه الوحيد بين قادة "فتح" الذي يمكن أن يخدم المصالح المصرية.
عن مسؤولين  فيشمان،، أن زهير أندراوس، عن الناصرة ، من4/7/2017، ، لندنرأي اليوموأضافت 

ُمطلعين في تل أبيب قولهم إّن إسرائيل فوجئت من القرار المصرّي بإعادة فتح معبر رفح أمام حركة 
لى قطاع غّزة، ولكّنها أضافت أّن هذه الخطوة تُصّب في مصلحة إسرائيل، إذ  أّنها  الُمسافرين من وا 

 .اً في تحسين أوضاع سّكان القطاع الُمحاصرين، وتمنحهم متنفسسُتساهم إلى حدّي كبيري 
ونقل فيشمان عن مصادر أمنّية إسرائيلّية، قولها إّن إعادة فتح معبر رفح بإشراف ورقابة مصرية من 
سرائيل.  شأنه أن  يكون له تداعيات إيجابية على الوقع األمنّي على طول الحدود مع قطاع غّزة وا 

ها أّن فتح المعبر من شأنه التقليل من مشاعر الحصار التي يعيشها السكان في وتعتقد المصادر نفس
غزة، وقد يسهم تخفيف الحصار إلى الهدوء وينفس الضغط الذي قد يولد إلى انفجار ومواجهة 

 عسكرية ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش اإلسرائيلّي، على حّد تعبيرها.
 

 ديدة بين مصر وحماسلواء مصري: فرصة لمرحلة ج .52
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أكد اللواء المتقاعد بالقوات المسلحة المصرية طلعت مسلم، أن : يحيى اليعقوبي -القاهرة / غزة 
هناك فرصة لبدء مرحلة جديدة بين الجيش المصري وحركة حماس، باعتبار الحركة جزًءا من 

 .الشعب الفلسطيني في غزة الذي يمثل عنصًرا مهًما في األمن القومي المصري
وقال مسلم في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إنه بعد التفاهمات األخيرة التي جرت بين حماس 
والقاهرة، أصبح الطريق مفتوًحا الستمرار التعاون بين الطرفين، مما يساهم بفتح معبر رفح لمدة 

 أطول من الفترات السابقة".
ن أن مصر استطاعت أن تنأى وعن مدى إمكانية تأثر هذه التفاهمات بالضغوط اإلسرائيلية، بي

وأكد أن مصر لن تتجاوب  بعالقتها مع الفلسطينيين في غزة بعيدا عن ضغوط االحتالل والسلطة.
مع الضغوط التي تمارسها السلطة لتغيير سياستها تجاه قطاع غزة، ألن األمن القومي المصري أهم 

 من ضغوط السلطة واالحتالل.
 4/7/2017، فلسطين أون الين

 
 التفاقية الغاز رفضا   احتجاجيةوقفة  :عّمان .53

اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"  إلسقاطنظمت "الحملة الوطنية األردنية  :غادة الشيخ -عمان
 عصر أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، بالتزامن مع بدء الدورة االستثنائية لمجلس األمة.  

ا اعتبرته "مساهمة مجلس النواب بتمرير اتفاقية وجاءت الوقفة احتجاجا، بحسب الحملة، على م
الغاز مع الكيان اإلسرائيلي المرفوضة شعبيا جملة وتفصيال". ورجحت عدم مناقشة المجلس في 

 دورته االستثنائية التفاقية الغاز.
هذه االتفاقية، وعدم استجابة النواب للمطلب  إزاءهواستنكرت الحملة ما قالت انه "الصمت النيابي 

 بالرغم انهم ممثلون عن الشعب األردني". بإلغائهاشعبي ال
واعتبروا أن هناك "تناقضا رسميا حكوميا فيما يتعلق بمواجهة اإلرهاب، ففي الوقت الذي تحارب به 

رهاب" على حد قول الحملة.  األردن اإلرهاب، تقبل بعقد اتفاقية مع دولة احتالل وا 
 5/7/2017، الغد، عّمان

 
 ب لتوريط مخيمات اللجوء الفلسطينييحّذر من مكمن ُينص   اهيمإبر اللواء عباس  .54

 إلىالمنتمية  اإلرهابيةالخلية  اعتقال، على ظروف إبراهيمعّلق المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
والخطط التي كانت تعتزم تنفيذها لضرب االستقرار من خالل تفجيرات واغتياالت « داعش»تنظيم 

عسكري ينصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني، ويراد  -مكمن أمني »منبهًا على  وعمليات انتحارية،
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منه استدراج لبنان والالجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما ال يريدونه من مواجهة يحرصون على 
 إقليميةتجنبها على الدوام ألسباب سياسية وعسكرية وأمنية، تتصل اتصااًل وثيقًا وشديدًا بملفات 

في وقت يئن فيه لبنان أساسًا وعلى كل المستويات من أعباء النزوح  إضافيلقي بثقل ودولية، وت
 «.السوري

ثمة مؤشرات خطيرة كمنت في أهداف هذه »أمس، أن « العام األمن»مجلة  إلىورأى في حديث 
 «.ننجح في توقيف شبكة كانت في صدد ضرب سلسلة أهداف في آن األولىالعمليات، وللمرة 

 5/7/2017، يروتبالمستقبل، 
 

 سفير اإلمارات في لندن: القرضاوي دعا لمحرقة ضد اليهود .55
شن السفير اإلماراتي في لندن، سليمان المزروعي، هجوما شرسا على قناة : بالل الخالدي  -لندن

 الجزيرة وعلى الشيخ يوسف القرضاوي وحركة حماس.
المسائية البريطانية، االثنين: "إن على وقال المزروعي في مقال نشره في صحيفة "ايفننغ استاندارد" 

غير الناطقين باللغة العربية معرفة أن الجزيرة باللغة العربية مختلفة عن الجزيرة باللغة اإلنجليزية، 
 الجزيرة العربية لها تاريخ بالتحريض والترويج لإلرهاب".

طيرة على امتداد العالم وتابع السفير المزروعي قائال: "قامت أيضا )الجزيرة( ببث أيديولوجيات خ
العربي، رجال دين استخدموا هذه القناة لنشر دعوات الغتيال سفراء وفنانين أوروبيين،" قائال إن 
"يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة اإلخوان المسلمين، استخدم برنامجه على قناة الجزيرة 

 ليدعو لمحرقة ثانية ضد اليهود".
للقاعدة وجبهة النصرة وحماس وحزب هللا وحركة الجهاد اإلسالمي  وتابع: "القناة أصبحت بوقا

 الفلسطينية.."
 5/7/2017، 21عربيموقع 

 
 "بن سلمان المتهور حلم إسرائيلي يتحقق"دان شابيرو:  .56

اعتبر دان شابيرو في مقالة، نشرتها صحيفة 'هآرتس'، أن تعيين محمد بن سلمان وليا : هاشم حمدان
عاما(،  31الذي يتوقع أن يبقى في الحكم لعشرات السنوات بسبب صغر سنه )للعهد في السعودية، و 

عاما(، على أنه بمثابة 'حلم إسرائيلي يتحقق'، وأنه ينطوي على ضمانات  82وبسبب كبر سن والده )
بالنسبة إلسرائيل والواليات المتحدة، رغم مخاطر معينة، بحيث يتوجب على الدولتين أن تبذال جهودا 
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ة حكيمة، وأن تصرا على مصالحهما المهمة من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة وتقليص دبلوماسي
 المخاطر إلى الحد األدنى.

كما يلفت الكاتب إلى أن سلوك بن سلمان المتهور، حيث أن تهوره دفعه إلى القصف العشوائي في 
صابات كثيرة في صفوف المدنيين، كما دفعه ت هوره إلى شن معركة اليمن األمر الذي أوقع ضحايا وا 

ضد قطر بهدف عزلها. وفي هذا السياق فإن الواليات المتحدة باتت تخشى أن يدفعها تهوره إلى 
 خوض حرب مع إيران في توقيت ال تختاره.

يشار إلى أن شابيرو هو يهودي أميركي أشغل عضوية المجلس لألمن القومي لشؤون الشرق 
إسرائيل في عهد باراك أوباما، وهو باحث مشارك في  األوسط، ومنصب سفير الواليات المتحدة في
 المعهد لدراسات األمن القومي في تل أبيب.

فإن بن سلمان يميل إلى تحالفات مع 'دول عربية سنية  االستراتيجيةوبحسب شابيرو، فمن الناحية 
ي عبد معتدلة'، حيث أقام عالقات مع ولي العهد اإلماراتي محمد بن زايد، ويدعم الرئيس المصر 

الفتاح السيسي، حيث يجمعهم 'النفور من إيران، والمحور الشيعي الراديكالي والحركات اإلسالمية 
 السنية بدءا من اإلخوان المسلمين وانتهاء بالقاعدة وداعش'.

 4/7/2017، 48عرب 
 

 الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة إسرائيلية .57
ورية طائرة إسرائيلية بدون طيار اليوم الثالثاء في الدفاعات الجوية الس أسقطت :دمشق ـ )د ب أ(

 محافظة القنيطرة جنوب سورية.
)د.ب.أ( إن  األلمانية األنباءوقالت مصادر اعالمية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة 

طائرة إسرائيلية بدون طيار بعد أن ألقت صواريخ على موقع عسكري  أسقطتالدفاعات الجوية “
وأكدت  ”.األوسطفي ريف القنيطرة  أرنبةالحكومية في تل القبع جنوب شرق بلدة خان للقوات 

 المادية.  األضرارالمصادر أن القصف الذي تعرض له الموقع السوري اقتصر على 
 4/7/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 بحصول اجتماعات مع مسؤولين سعوديين إسرائيليةتأكيدات  .58

لوزير وعضو الكنيست السابق في حوار مع قناة الكنيست أكد روني بارؤون ا: سما\وكاالت
 "اإلسرائيلية" حصول اجتماعات بين مسؤولين سعوديين و"إسرائيليين".
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وسأله المحاور عن العالقات السعودية "اإلسرائيلية"، واصفًا إياها بأنها "في أفضل حاالتها وال يمكن 
 للقاءات قد حصلت".التفصيل فيها"، فأجاب بارؤون "أنا أعرف عددًا من ا

ونفى بارؤون أن يكون قد شارك بإحداها، وأضاف أن "مرة عقد اجتماع هنا، ومرة عقد اجتماع 
هناك، ومرة اجتمع مسؤول كبير مع ذاك المسؤول وهكذا"، مؤكدًا أنه "يؤيد هذه االجتماعات، وأنها 

 مهمة جدًا".
 4/7/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 كل الحرم وكل ما نفذه االحتالل اإلسرائيلي باطل هو "اليونسكو": األقصى .59

تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في دورتها الحادية واألربعين، المنعقدة  :كراكوف )بولندا(
حاليا بمدينة كراكوف في بولندا، قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" المعد من قبل األردن وفلسطين 

 العربية. والمقدم من المجموعة
، رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على 3دول وعارضته  10وجاء تبني القرار، الذي أيدته 

قرارا سابقا للمجلس التنفيذي  12الدول األعضاء و"اليونسكو" إلفشال القرار، الذي أكد اعتماد 
عريف الوضع التاريخي قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن ت 7لليونسكو و

 .1967القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتالل القدس عام 
 

 ومن أهم البنود التي أعاد القرار التأكيد عليها:
عدم شرعية أي تغيير أحدثه االحتالل اإلسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتالل  -1 

بطالن االنتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون  خاصة 1967القدس عام 
باعتبار  1980األساس" الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي "لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل" عام ،

أن جميع هذه اإلجراءات باطلة والغية وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب 
 (.2016) 2334األمن واألمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس األمن األخير  قرارات مجلس

إدانة شديدة ومطالبة لسلطات االحتالل بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية،  -2
 باعتبارها تدخالت صارخة ضد تراث القدس واألماكن المقدسة.

الل وتدنيس قداسة المسجد األقصى/الحرم إدانة شديدة القتحامات المتطرفين وقوات االحت -3 
الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق األوقاف اإلسالمية األردنية حسب 

 .1967تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتالل عام 
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/الحرم مطالبة سلطات االحتالل بتسهيل تنفيذ مشاريع اإلعمار الهاشمي في المسجد األقصى -4
الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءا ال يتجزأ من المسجد 

 األقصى.
مطالبة إسرائيل بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء األوقاف  -5 

خارج، بما في ذلك حق األردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل وال
 الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من المسجد األقصى.

إدانة شديدة ومطالبة سلطات االحتالل بوقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا" و"بيت  -6 
اة سور القدس، شتراوس" والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذ

زالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.  وا 
مطالبة سلطات االحتالل بإعادة ا ثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونسكو"  -7

 بتوثيق واضح لما تمت ازالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
رائيل بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونسكو في شرق القدس إدانة شديدة الستمرار إس -8 

لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها 
 سلطات االحتالل بهذا الخصوص.

كنة لتنفيذ قرارات دعوة مدير عام "اليونسكو" ومركز التراث العالمي، لبذل كل الجهود والسبل مم -9
 وتوصيات "اليونسكو" المتعلقة بالقدس.

اإلبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع  -10
 .1981مسجل من قبل األردن عام 

 4/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نستطيع تغيير وجه العالم "إسرائيل"ب: نحن ورئيس الوزراء الهندي في تل أبي .61
استقبلت القيادات اإلسرائيلية، بحفاوة ظاهرة أمس، رئيس الوزراء الهندي، : نظير مجلي - تل أبيب

ناريندرا مودي، واعتبرت زيارته تاريخية، ليس فقط ألنه أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل منذ 
االستراتيجي في العالقات بين البلدين، وصفقات األسلحة  عاما، بل بسبب التحول 70تأسيسها قبل 

الضخمة، والتعاون االقتصادي والعلمي والتكنولوجي الكبير. وفي لحظة حماس، قال مودي: إن 
 «.من شأن التعاون الحقيقي بين إسرائيل والهند أن يغير وجه العالم»

ين نتنياهو، طويال لدى وصوله تل وكان رئيس الوزراء الهندي قد عانق نظيره اإلسرائيلي، بنيام
ثم كتب في «. لشرف لي أن أكون أول رئيس حكومة في الهند يزور إسرائيل»أبيب، وقال: إنه 
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، باللغة العبرية. بالمقابل، أكد نتنياهو أنه يسعى «سالم على شعب إسرائيل«: »تويتر»تغريدة على 
«. تاريخية»جية، ووصف الزيارة بأنها إلى تعزيز عالقة بالده مع الهند، بصفتها عالقة استراتي

وأضاف نتنياهو، في بيان عممه الناطق بلسانه، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والعشرين لتدشين 
السماء لم تعد حدودا للتعاون بيننا؛ ألننا بالتعاون في مجال »العالقات الدبلوماسية بين البلدين: إن 

 «.الفضاء، اخترقنا حتى السماء
اهو، عن أن هذه الزيارة تأتي ثمرة سياسة انتهجها مع نظيره الهندي قبل سنوات )سنة وكشف نتني

(، عندما وجد كل منهما نفسه صاحب فكر يميني وقومي ليبرالي مشابه، ومصالح وطنية 2014
تحدثنا معا قبل سنوات عدة، أثناء لقائنا األول في أروقة األمم المتحدة في نيويورك، »مشابهة. وقال: 

في مدينة دافوس، ونحن نشارك في هذه الجهود حكومتينا وشعبينا، حيث الهدف هو تشكيل ثم 
 «.صداقة ثابتة فيما بيننا، وتعاون في مكافحة اإلرهاب وفي بناء اقتصاد مزدهر

وقد بدأ مودي زيارة إلسرائيل تستمر ثالثة أيام، سيوقع خاللها على سبع صفقات تعاون في مجاالت 
دل الخبرات األمنية في مكافحة اإلرهاب، وفي سلك الفضاء، وفي التكنولوجيا بيع السالح، وتبا

العالية، والزراعة، وتحلية مياه البحر. وسيلتقي، باإلضافة إلى نتنياهو، كال من رئيس الدولة، رؤوبين 
رفلين، وكبار المسؤولين في الحكومة، ورئيس المعارضة، وسيزور مرافق صناعية وزراعية، إضافة 

 الصناعات العسكرية اإلسرائيلية.إلى 
وعلى غير عادة كبار المسؤولين في العالم، لن يزور مودي رام هللا، مقر السلطة الفلسطينية متجاهال 

وقال مودي «. لم يحافظ على التوازن في العالقات السياسية»االنتقادات في بالده واالتهامات بأنه 
سطيني محمود عباس في الهند قبل شهرين، وموقفنا من لقد التقيت الرئيس الفل»مفسرا هذا الموقف: 

القضية الفلسطينية لم يتغير. فنحن نؤيد حل الدولتين وندعم كل الجهود لتحقيق التسوية بين إسرائيل 
 «.والشعب الفلسطيني. لكننا نفصل بين هذا وبين التعاون مع إسرائيل الذي يخدم مصلحة البلدين

مودي سترسخ التعاون في تشكيلة واسعة من المجاالت بما فيها  وأوضح نتنياهو، أمس، أن زيارة
الهند دولة ضخمة »األمن والزراعة والمياه والطاقة، وأي مجال تقريبًا تعمل فيه إسرائيل. وأضاف: إن 

مليار نسمة، وهي واحدة من أكبر االقتصادات في العالم وأكثرها نموا. العالقات  1.25فيها أكثر من 
 «.الهند في تحسن متواصلبين إسرائيل و 

 5/7/2017، الشرق األوسط، لندن
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 واشنطن ترفض اعتبار الحرم اإلبراهيمي في خطر .61
بعثت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي، برسالة إلى  رام هللا: -تل أبيب 

كو، طالبتهما فيها باالنضمام األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واألمينة العامة لليونيس
إلى الواليات المتحدة في معارضة محاولة الفلسطينيين تمرير قرار في اليونيسكو، يعّد الخليل والحرم 

 اإلبراهيمي إرثا عالميا يتبع الفلسطينيين ويتعرض لخطر الدمار.
المتحدة إلى الدول وتنضم رسالة هايلي إلى االحتجاج الدبلوماسي الرسمي الذي نقله سفراء الواليات 

 اإلحدى والعشرين األعضاء في اليونيسكو.
كما كتبت هايلي أن دفع الخطوة الفلسطينية بشأن الخليل والحرم اإلبراهيمي قد يمس بالجهود التي 
تبذلها إدارة ترمب لدفع العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعت إلى معارضة مشروع 

 القرار.
ت وزارة الخارجية الفلسطينية ما جاء في رسالة هايلي، وأكد الناطق بلسانها في بيان من جانبها، أدان

هذه الرسالة ليست األولى التي تعبر فيها السفيرة األميركية عن حقدها الدفين وكراهيتها تجاه »أن 
دت، الفلسطينيين. فبعد أن منعت تعيين الدكتور سالم فياض، مبعوثا لألمم المتحدة إلى ليبيا، أك

مؤخرا، أنها ستمنع تعيين أي فلسطيني في األمم المتحدة ومؤسساتها، مؤكدة موقفها العنصري 
 «.والمناهض للفلسطينيين، وعداءها الواضح لفلسطين

عليه، تطلب الخارجية من نظيرتها األميركية تحمل مسؤولياتها حيال هذه المواقف »وتابع البيان: 
لرسمي للخارجية األميركية حيال مجمل هذه المواقف التي والتصرفات، وضرورة توضيح الموقف ا

 «.تعبر عنها السفيرة
 5/7/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 دوالر للعائالت الفقيرة في قطاع غزة 200"األونروا": صرف مبلغ  .62

قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، : غزة
 دوالر للعائالت الفقيرة في قطاع غزة. 200بو حسنة، إنه بدأ اليوم الثالثاء صرف مبلغ عدنان أ

وأضاف أبو حسنة، في تصريح له، أن الصرف كان للعائالت التي تحمل "الكابونة" الصفراء، 
عائلة، وأنه تم االتصال على هواتف العائالت المستفيدة،  1669المصنفة األشد فقرا، والبالغ عددها 

 حسب منطقته. كل
 4/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يدعو قادة المستوطنين الحتفال االستقالل األمريكي في منزلهفي "إسرائيل" السفير األمريكي  .63
األمريكي  االستقاللدافيد فريدمان أول احتفال له بيوم  إسرائيل إلىاستضاف السفير األمريكي 

وضيوف في منزله في مدينة هرتسليا الساحلية،  إسرائيليينن، ورحب بمسؤولين كسفير مساء اإلثني
 .أبيبشمال تل 

مع غزة،  2014الجندي اإلسرائيلي الذي ُقتل في حرب صيف  –كرم فريدمان ذكرى هدار غولدن و 
 إسرائيليينوجنود  –والذي تحتجز حركة حماس بجثمانه وجثمان جندي آخر، اورون شاؤول 

 تلى آخرين.وأمريكيين ق
دعونا نأخذ لحظة للتفكير بهدار وجميع جنود القوات “وخالل خطابه يوم اإلثنين، قال فريدمان: 

. نحن هنا أوطانهمتضحية دفاعا عن  أكبرالمسلحة وقوات الدفاع اإلسرائيلية الذي قدموا  األمريكية
 ”.فقط بسبب خدمتهم، شجاعتهم وتضحيتهم، نحن ممنونون لهم

لمقتل يوني نتنياهو، شقيق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الذي ُقتل  41-الذكرى الـ  يضاأذكر فريدمان و 
 .أوغندافي مطار عنتيبي في  إسرائيليينلرهائن  إنقاذ، خالل قيادة عملية 1976يوليو عام  4في 

سرائيلووصف الواليات المتحدة  مدينتين المعتان على التل، تجمعها تاريخ مشترك، مبادئ “ وا 
 ”.ة، وحسب اعتقادي، قدر مشترك لعظمة مستمرةمشترك

سرائيللدى الواليات المتحدة  مشتركين يوحدونا، لدينا تعاون  أعداءعالقة خاصة جدا؛ لدينا “ وا 
لكتروني إعسكري واستخباراتي استثنائي يوحدنا، لدينا تبادل ثقافي، تجارة دولية وحتى مجموعة أمن 

 ، قال.”وحدنافي األسبوع الماضي التي ت إنشائهاتم 
، ”يوم استقالل سعيد للواليات المتحدة“خالل خطابه، تمنى  أمريكيةومتحدثا باللغة العبرية بلهجة 

المبادرات إلحياء مفاوضات السالم بين  إلىواقتبس من سفر المزامير في التوراة، متطرقا 
 اإلسرائيليين والفلسطينيين.

، وبعدها أوال، قال، في اللغة العبرية ”مالرب يبارك شعبه بالسال لشعبه.الرب يعطي عزا “
 ”.كل صباح سبت عند انتهاء مراسيمه“ 29باإلنجليزية، وأضاف أن والده كان يقتبس من المزمور 

 4/7/2017، تايمز أوف إسرائيل
 

 "إسرائيلالبرلمان اإلسباني يقّر الحق في الدعوة إلى مقاطعة " .64
ترحًا يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة "إسرائيل" أقّر البرلمان اإلسبانّي باإلجماع مق: مدريد

(، باعتبارها حقًا يكفله القانون وتندرج في BDSوسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )
 إطار حرية التعبير والتجمع.
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وصرح االئتالف البرلماني التقدمي الذي قدم المشروع للبرلمان "يونيدوس بوديموس"، أّن لجنة 
يونيو / حزيران على اقتراح قدمه  27ن الدولي في البرلمان اإلسباني وافقت باإلجماع في التعاو 

 االئتالف الداعم للدفاع المشروع عن حقوق اإلنسان.
ويدعو االقتراح الحكومة إلى "االعتراف بحق نشطاء حقوق اإلنسان في االنخراط في أنشطة قانونية 

لتجمع، مثل الحق في الترويج لحمالت مقاطعة "إسرائيل" وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير وا
 (.BDSوسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )

وأضاف االئتالف في تصريح على موقعه الرسمي أن: "هذه الموافقة تعني أنه على الحكومة 
ين يحتجون اإلسبانية أن تلتزم بهذه الحقوق وأن تصّد المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الذ

وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين، سواء كانوا في إسبانيا أو في 
 البالد األخرى.

 4/7/2017وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 اإلمارات: أي خطوات مقبلة ضد قطر ستكون ضمن إطار القانون الدولي .65

زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الــدولي  قــال الشــيخ عبــد هللا بــن: مســاعد الزيــاني -أبــوظبي
والبحـرين  واإلمـارات)السـعودية  اإلرهـاباإلماراتي، إن أي خطوات ستقوم بهـا الـدول الداعيـة لمكافحـة 

في حال عدم استجابة الدوحة ستكون فـي إطـار القـانون الـدولي، وذلـك مـن خـالل إجـراءات  ،ومصر(
 طرف آخر. يحق لدول ذات سيادة أن تتخذها ضد أي

نحن حتى ا ن في انتظـار إيصـال الكويـت للـرد القطـري، والـذي »وقال الشيخ عبد هللا بن زايد أمس: 
تســلموه بــاألمس، وبعــد أن نــرى هــذا الــرد وندرســه فــي مــا بيننــا ســيكون القــرار، وأعتقــد أن مــن المفيــد 

ن هــذا الــرد مــن خــالل والمجــدي وتقــديرًا للشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح أميــر الكويــت أال يكــو 
 «.وسائل اإلعالم، بل عبر المبعوث الكويتي وعبر اتصاالتنا المباشرة معه

وبّين الوزير اإلماراتي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيـره األلمـاني سـيغمار غابرييـل فـي العاصـمة 
لتــي مــن مــن الســابق ألوانــه أن نتحــدث عمــا هــي الخطــوات التاليــة واإلجــراءات ا»اإلماراتيــة أبــوظبي: 

الممكن أن تتخذها الدول، وهذا كله يعتمد على مـا سنسـمعه مـن اإلخـوة فـي الكويـت، والحـوارات التـي 
 «. ستتم في ما بيننا ودرس الردود، فال أريد أن أسبق األحداث فيما يتعلق بالخطوات القادمة

 5/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 المقاطعةالسعودية تتسلم الرد القطري على مطالب الدول  .66
تسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعـة،  جدة:

هللا الصـباح، وذلـك خـالل اسـتقبال  من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكـويتي الشـيخ محمـد العبـد
 الجبير له في جدة.

بندًا،  13على قائمة المطالب التي تتضمن  وتدرس السعودية واإلمارات والبحرين ومصر الرد القطري
 وذلك قبل اتخاذ الخطوات المناسبة، وفقًا لما أكدته الدول األربع مؤخرًا.

ـــاهرة لبحـــث  ـــع، اجتماعـــًا اليـــوم )األربعـــاء(، فـــي الق ـــة الـــدول األرب ومـــن المقـــرر أن يعقـــد وزراء خارجي
 الخطوات المقبلة إزاء األزمة الخليجية.

 4/7/2017 الشرق األوسط، لندن،
 

 اجتماع لرؤساء مخابرات الدول األربع المقاطعة لقطر بالقاهرة .67
قالت وسائل إعالم مصرية إن لقـاًء تـم فـي القـاهرة اليـوم الثالثـاء، : القاهرة /محمد محمود / األناضول

 جمع رؤساء مخابرات الدول األربعة المقاطعة لقطر.
ارجيـة مصـر والسـعودية واإلمـارات والبحـرين، يأتي ذلك قبل ساعات مـن اجتمـاع مرتقـب بـين وزراء خ

المصـرية الرسـمية، إنهـا علمـت مـن مصـادر  األنبـاءوقالـت وكالـة  في القاهرة، لبحث األزمة مع قطر.
مطلعـــة أنـــه "تـــم عقـــد لقـــاء بـــين رؤســـاء أجهـــزة المخـــابرات فـــي كـــل مـــن مصـــر والســـعودية واإلمـــارات 

 التفاصيل. والبحرين بالقاهرة اليوم الثالثاء"، دون مزيد من
 4/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 على المطالب يحفظ السيادة ويرفض الوصاية الدوحةرد القطري:  وزير الخارجية .68

األلمــاني اتفــق ســعادة الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرحمن آل ثــاني وزيــر الخارجيــة ونظيــره  بــدوي: إبــراهيم
وار مـع المحافظـة علـى سـيادة البلـدان وعـدم غابرييل على أن ال حل لألزمة الخليجيـة إال بـالح زاغمار

 التدخل بشؤون الدول األخرى والتفاهم على مكافحة اإلرهاب.
وعــن الــرد الــذي ســلمته قطــر للكويــت، أكــد إنــه لــيس لــه الحــق فــي الكشــف عمــا احتــواه الــرد وانــه ا ن 

أكـد علـى أن بحوزة الكويت وهي صاحبة الحق في الكشف عنـه فـي الوقـت الـذي تـراه مناسـبا.. ولكنـه 
الرد جاء في اإلطار العام الذي يحافظ على سيادة قطر ورفض الوصاية وعدم التـدخل بشـؤون الـدول 

 وذلك وفقا للقانون الدولي.
  5/7/2017الراية، قطر، 
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 قرقاش يخّير قطر: إما تقويض نهج اإلخوان المسلمين وهدمه أو الفراق .69
إلماراتي للشؤون الخارجية، أن منطقة الخلـيج تقـف وكاالت: اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة ا -دبي 
 ، مصرا على أن األزمة القطرية ال عالقة لها بالسيادة.”مفصل تاريخي“أمام 

 ”.القطيعة”وخّير الوزير الدوحة بين العمل المشترك على تقويض نهج اإلخوان المسلمين وهدمه، أو
، بعد أن نشر رابطـا إلـى مقـال ”تويتر“ع وكتب الوزير تغريدته الجديدة على حسابه الشخصي في موق

 ”.جماعة اإلخوان هي جذر األزمة الخليجية“األمريكية تحت عنوان ” ذا أتالنتيك“لمجلة 
 4/7/2017رأي اليوم، 

 
  اإلغالق أوللقصف  لندن تحسبا   إلىالبديلة  "الجزيرة"لنقل قناة  قطر تدرس خططا  "رأي اليوم":  .71

السـلطات القطريـة وضـعت  أنمن مصادر موثوقة ” راي اليوم“علمت  ار:ـ مها برب” راي اليوم“لندن ـ 
البحرينـي فـي  اإلمـاراتيخطة بديلة في حـال نجـاح الضـغوط التـي يبـذلها الربـاعي السـعودي المصـري 

 حتى تغيير النظام في الدوحة. أو، ”الجزيرة“قناة  إغالق
مـــن مدينـــة لنـــدن، ونقـــل جميـــع  ”الجزيـــرة“قنـــاة  إطـــالقجـــوهر هـــذه الخطـــة  أنوقالـــت هـــذه المصـــادر 

ـــذين يحملـــون جنســـيات بريطانيـــة   إلـــىأوروبيـــة  أوالعـــاملين فيهـــا مـــن مقـــدمين ومخـــرجين ومـــذيعين ال
 .طارئالعاصمة البريطانية فورا في حال حدوث أي 

يحملـــون جنســـيات بريطانيـــة مثـــل فيصـــل القاســـم، واحمـــد ” الجزيـــرة“عـــددا كبيـــرا مـــن نجـــوم  أنويـــذكر 
دائمــة(، وزيــن العابــدين توفيــق، ومحمــد  إقامــة، وســامي حــداد، ومحمــود مــراد )منصــور، وجميــل عــازر
 كريشان، والقائمة تطول.
فــي الدوحــة ” الجزيــرة“شــبكة “يتعــرض مقــر  أنالســلطات القطريــة تخشــى  أنوأشــارت المصــادر نفســها 

تــدميره ووقــف البــث بالكامــل فــي حــال تصــاعد حــدة الصــراع،  إلــىعمليــة قصــف صــاروخي يــؤدي  إلــى
 الخيارات العسكرية. إلىاللجوء و 

 4/7/2017رأي اليوم، 
 

 الحوار مخرج لالزمة الخليجية وزير خارجية ألمانيا يزور أبو ظبي والدوحة: .71
، قـال زاجمار جابرييل وزير الخارجيـة األلمـاني، أن بدوي عن إبراهيم ،5/7/2017الراية، قطر، ذكرت 

إنـه يتعـين علـى كافـة  فـي الدوحـة، الرحمن آل ثـانيعبد  خالل لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن
أطــراف األزمــة الخليجيــة إيجــاد وســيلة لمناقشــة الحلــول لألزمــة بحســن نيــة، مؤكــدًا علــى وقــوف بــالده 

 على مسافة واحدة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
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ي من أجل الحفاظ وأكد جابرييل أن بالده تتعاون مع كافة الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليج
 على استقرار المنطقة وأمنها.

وعن اإلجراءات إلنهاء األزمـة فـي الخلـيج، أوضـح الـوزير األلمـاني أن أي إجـراءات إلنهـاء األزمـة ال 
بد أن تحافظ على سيادة الدول وعدم السماح بالتـدخل فـي شـؤون ا خـرين. وأكـد دعـم بـالده للوسـاطة 

 عاونها مع اإلدارة األمريكية إلنهائها.الكويتية في حل األزمة الخليجية وت
وأضــاف أنــه مــن خــالل الــرد القطــري الــذي ُســلم للكويــت فهنــاك احتمــاالت للتوصــل إلــى حــل وتســوية 

 المسائل المعقدة. وأشار إلى أنه من العدل القول بأن رد قطر كان نزيهًا ويؤكد استعدادها للحوار.
وزيــر الخارجيــة  مــن أبــو ظبــي، أن د الزيــانيمســاع، عــن 5/7/2017الشــرق األوســط، لنــدن، ونشــرت 
ا ن أمامنا الفرصة في األزمـة القطريـة ألن »قال خالل لقائه نظيره اإلماراتي في أبو ظبي،  األلماني

نصــل إلــى نتيجــة جيــدة لكــل المنطقــة، وال يتعلــق األمــر فــي الوقــت نفســه بالمســاس بالســيادة القطريــة 
المشــــترك فــــي مجلــــس التعــــاون الخليجــــي، وهــــذا بالنســــبة وكيــــان الدولــــة، فيجــــب العــــودة إلــــى العمــــل 

لألوروبيـــين مهـــم جــــدًا. فبالنســـبة لنــــا، مجلـــس التعــــاون الخليجـــي هــــو ضـــامن لالســــتقرار واألمـــن فــــي 
لدينا مصلحة مشتركة أيضًا فـي التعـاون مـع مصـر هـذا البلـد الكبيـر، واسـتقرار »وأضاف: «. المنطقة

 «.أفريقيا، وبالنسبة إلى أوروبامصر مهم جدًا بالنسبة لكل المنطقة ولكل 
 

 مع قطر خاطئا   جامعة الدول العربية: دول المقاطعة اختارت أسلوبا   .72
اعتبر األمين العام لجامعة الدول العربيـة، أحمـد أبـو الغـيط، أن السـعودية واإلمـارات والبحـرين  :القاهرة

ده للعــب دور الوســاطة ومصــر مارســت أســلوبا خاطئــا بطــرح مطالبهــا لقطــر علنيــا، معربــا عــن اســتعدا
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اإليطالي، أنجيلـو ألفـانو، عقـب  بينها.

محادثاتهما اليوم الثالثـاء فـي رومـا: "إن هـذه القضـية معقـدة وسـيتطلب حلهـا وقتـا، لكـن اإلعـالن عـن 
 هذه المطالب، ونشرها بعد ذلك ليس أسلوبا صائبا".

 ين العام لجامعة الدول العربية أن "هذا الوضع كان يحتاج إلى عمل أكثر سرية".وأضاف األم
وتابع أبو الغيط موضحا: "ال أستطيع أن أعلق هنا علـى أي مـن هـذه النقـاط أو المطالـب، ألن هنـاك 

 أطرافا عليها أن تبحثها عبر وساطة، وليس من الممكن أن نقفز فورا إلى النتيجة".
بــو الغــيط أن جامعــة الــدول العربيــة "تــدعم بشــكل كامــل جهــود الوســاطة، التــي مــن جهــة أخــرى، أكــد أ

تبذلها الكويت"، وأردف مشددا: "إننا أيضـا علـى اسـتعداد ألن نقـوم بـدور، فـي حـال تطلبـت الضـرورة، 
 لكن لم نتلق حتى ا ن أي طلب بهذا الشأن".

 5/7/2017الرسالة.نت، 
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 كويتأمير قطر يتسلم رسالة جوابية من أمير ال .73
الدوحة: تسلم الشيخ تمـيم بـن حمـد بـن خليفـة آل ثـاني أميـر قطـر اليـوم )الثالثـاء(، رسـالة جوابيـة مـن 

جــاء ذلــك خــالل اســتقبال أميــر قطــر للمستشــار  الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح أميــر الكويــت.
 بالديوان األميري خالد الفليج مبعوث أمير الكويت.

 4/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 جيرانها السفير ناصر آل خليفة: قطر لديها أوراق لن تستخدمها ضد   .74
عمـل عسـكري  أيمـن أن  أسـترالياحذر سعادة السفير ناصر آل خليفة سفير دولة قطر لـدى : الدوحة

قطـر ليسـت  أنضد قطر سوف يدمر منطقة الخليج بالكامل وسيكون نوعا من الجنـون، مشـددا علـى 
 وشعب ملتصق بقيادته ".لقمة سائغة " فهنا قيادة 

لـن تسـتخدمها ضـد جيرانهـا وان  أوراقدولـة قطـر لـديها  أنوأكد سعادته في حوار مع تلفزيـون العربـي 
 الكل خاسر في هذه المواجهة. أنالمجتمع الدولي لن يسمح بأي تصعيد في المنطقة محذرا من 

  5/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 حصار قناة الجزيرة والمطالبة بإغالقهاعلى  ربقط المصرية يحرض الجالية مصري إعالمي .75

علـــى مـــدار اليــومين الماضـــيين، شــن اإلعالمـــي فـــي مصــر، أحمـــد موســـى، : جمانـــة حمــدي -القــاهرة
 هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية وعلى العاملين فيها، خاصة اإلعالمي جمال ريان. 

ســتخدم موســى ألفاظــا نابيــة وتشــبيهات وفــي برنامجــه "علــى مســؤوليتي" علــى فضــائية "صــدى البلــد"، ا
بذيئة، في سياق تحريضه الجالية المصرية في قطر، التي اختص منها "المواطنين الشرفاء"، مسـتثنيا 

 من وصفهم بـ"اإلرهابيين"، وطلب منهم حصار قناة الجزيرة الفضائية، والمطالبة بإغالقها.
مــن مــواطن مصــري، أنــتم اللــي تقــدروا وقــال موســى: "قطــر مــش هتقــدر تعملــك حاجــة، خلــيهم يقربــوا 

 ألف اعترضوا قدام القناة اإلرهابية دي". 200ألف أو  100تاخدوا حقكم، وتروحوا كلكم كده 
وأضــاف: "علــى فكــرة لــو انتـــوا نزلتــوا كــده خــالص تمـــيم وقــع، لــو نزلتــوا فـــي الشــارع يبقــى ســقط هـــذا 

 النظام"، وفق قوله.

 5/7/2017، "21موقع "عربي 
 
 
 



 
 
 
 

 

 47 ص             4335 العدد:             7/5/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

ن المقاومة في األمة منملعون  .76  يخو 
 سيف الدين عبد الفتاح
من القضايا الخطيرة التي تتعلق باألمة أن يكون هناك فريق يحاول ليس فقط االنتقاص من المقاومـة 
الحقيقية في األمة، ولكنه يسهم في ترويج االتهامـات وتجـريم أفعـال المقاومـة فـي محاولـة منـه لتمريـر 

حكـم وحمايـة شـبكات اسـتبداده داخـل الـوطن، فـإن أخطـر مـا يكـون مصالح الحفاظ علـى كرسـيه فـي ال
أن نجــد مــن بنــي جلــدتنا مــن يزلقــون مقاومــة هــذه األمــة بألســنة حــداد، ال يقيمــون وزنــا لتضــحياتهم وال 

 لفعلهم الذي يحفظ لألمة عزها وكرامتها.
مـة، هـل هـؤالء هذه مقدمة أساسية حتى يمكننا أن نضـع األمـور فـي نصـابها ونحـتكم إلـى جمـاهير األ

بالفعل الذين نصبوا أنفسهم من كل طريق لمحاكمة المقاومة، وجعل الموقف منهـا جـزءا مـن مطـالبهم 
أو عقوبـات يفرضـونها، مـاذا يمكــن تسـمية ذلـك إال أن يكــون خيانـة حقيقيـة لألمــة كرامـة وشـرفا وعــزة، 

ع، ذلك أن المقاومة شأنها شأن وربما في هذا المقام فإن علينا أن نقرب مفهوم المقاومة بالنسبة للجمي
المقاومــات فــي األجهــزة الكهربيــة، فكمــا تنتــدب المقاومــة للــدفاع عــن كيــان األمــة وعزتهــا فــإن جهــاز 
المقاومة الذي يوجد ضمن األجهزة الكهربية عند حدوث شحن كهربـائي "عـالي الفولـت" قـد يـؤدي إلـى 

ينمــا تحتــرق مــن أجــل الحفــاظ علــى بقيــة احتــراق الجهــاز وتخريبــه، فــإن المقاومــة تقــوم بأفضــل دور ح
الجهــاز وســالمته ومــا عليــك بعــد احتــراق المقاومــة فــي الجهــاز إال أن تســتبدلها بكيــان مقاومــة أخــرى 

 تحقق ذات الوظيفة وتدفع عن الجهاز وتحميه.
ومــن ثــم تقــوم المقاومــة بكــل عمــل مــن شــأنه أن يبحــث عــن مقومــات بقــاء األمــة، فمــن المقاومــة تــأتي 

وتأتي القوة، فلكل قوة مقاومة تعبر عن صنوف متعددة تؤمن الكيان وتحقق شروط األمان،  المقومات
المقاومة امتداد حقيقي لألمة تنتدب للقيام بمهام ال يقوم بها غيرها، تعبر عن تصدرها لمشـهد يؤصـل 

قــق معــاني المقاومــة ويــدبج معنــى الممانعــة ويمكــن الستشــراف قــدرات االنتصــار ورد العــدوان بمــا يح
لألمــة عــزا وشــرفا وكرامــة، ومــن ثــم فكمــا تقـــوم المقاومــة بحمايــة األمــة فعلــى األمــة أن تقــوم بحمايـــة 
مقاومتها، تبادل فعل الحماية والتأمين أمر فـي غايـة األهميـة، ومـن جملـة األمـور أن تفـرز األمـة كـل 

ا، وتأكد من جانب آخـر العناصر التي تؤكد معنى المقاومة فيها فتؤكده وتتبناه في فعلها واستراتيجيته
أن كل من ينال من هذه المقاومة فإنه يطعن األمـة فـي شـرفها وعرضـها وال يمكـن أن يمـر سـلوكه أو 
خطابه مرور الكرام ولكن على األمة أن تستنفر كـل طاقتهـا لـوأد كـل هـؤالء المخـذلين والمـرجفين، بـل 

 وبالصوت العالي، الخائنين.
داد فــي كــل مكــان وتتســع رقعتهــا، أن يــأتي ذلــك مــن بعــض ســنرى أن مســاحة المتصــهينة العــرب تــز 

اللقطــاء مــن نخبــة الفكــر والثقافــة قــد يكــون أمــرا يمكــن فهمــه أمــا أن يــأتي ذلــك مــن حكــام األمــة الــذين 
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يخونون المقاومة ويخونونها فإنه ألمر خطير، كيف يمكن القبول لهؤالء المتصهينة العرب المـروجين 
تــدبيج عقليــة قطيــع القــائمين بكــل أمــر يمــررون فيــه أخطــر األفكــار لكــل تطبيــع الماســحين لألمخــاا ل

وأحــط السياســات أال ســاء مــن تحكمــون، أال ســاء مــا تفعلــون، إن المتصــهينة العــرب صــاروا جماعــة 
عـالن  ضغط واسعة ولجان إلكترونية فادحة مفضوحة، تحرك كل ما مـن شـأنه النيـل مـن هـذه األمـة وا 

لمصـلحة إسـرائيل أو الكيـان الصـهيوني الغاصـب اللقـيط، يمتهنـون  هزيمتها وانبطاحها، تفعل كل ذلـك
المقاومـــة ويبـــررون غصـــب العـــدو، بـــل إنهـــم وبكـــل بجاحـــة وتناحـــة يعبـــرون عـــن قلـــب مفهـــوم العـــدو، 
رهابـــا يجـــب الـــتخلص منهـــا والخـــالص عليهـــا، والعـــدو  فالمقاومـــة التـــي تحمـــي األمـــة صـــارت عـــدوا وا 

أن يعـاد النظـر فــي أشـكال العالقـة معــه وتقـديم المـودة لــه، الغاصـب المحتـل صـديق مســالم آن األوان 
وما طريق المودة إال أهم مناحي الخنوع والخضوع والذل الذي يشكل أكبر فاجعة ألمة صـارت تجعـل 

 من العدو حليفا ومن مقاومة تمثل شرف األمة وعزها انتقاصا واتهاما وجريمة.
قاومـة حمـاس مـن أراضـيها وتجعلـه شـرطا لقبولهـا أترى هؤالء الذين يشترطون علـى دولـة أن تطـرد الم

ضمن ما يسمونه محضنهم في الخليج، ماذا يعني هؤالء مهمـا كانـت المبـررات والـدوافعن فإنهـا خيانـة 
منقطعـــة النظيـــر، ملعـــون فـــي األمـــة ومـــن األمـــة مـــن يخـــون هـــذه المقاومـــة ويـــروج التهامهـــا ويقومـــون 

رائيل اليــومي حــين يغتصــبون ويقضــمون مزيــدا مــن بوصــفها باإلرهــاب، مــا لكــم أال تــرون إرهــاب إســ
األرض بمســتعمراتهم الخبيثــة، وكــذلك أيــن هــؤالء مــن جحافــل مســتوطنين مغتصــبين صــاروا يدنســون 
األقصى وساحاته وباحاته وينالون من المرابطـات والمـرابطين، فيظـل هـؤالء يغلقـون كـل أبـواب الكـالم 

األفواه أو يحتجوا من قريـب أو مـن بعيـد، ولكـن نـراهم  أو الشجب أو االستنكار وال يجرؤون أن يفتحوا
يغضــون الطــرف عــن كــل ذلــك، لكــنهم بعــد لحظــات يســبون المقاومــة ويتهمونهــا باإلرهــاب ويطلبــون 
بطــردهم ومالحقــتهم، أال إن هـــؤالء تلعــنهم غـــزة العــزة حينمــا تحـــرك المقاومــة ضـــد الكيــان الصـــهيوني 

نمـا تثبــت لتـذكر بغصــبه وتؤكـد علــى مقاومتـه وتمكــن لم عنـى الحقــوق التـي مهمــا اغتصـبت ال تــزول وا 
بثبات المقاومة وقـدراتها، مهمـا كانـت تلـك المقاومـة تبـدو فـي كـل أشـكال تعبيرهـا فـي الممانعـة إشـكاال 

 بسيطا لكنها في حقيقة األمر تؤشر كمعنى رمزي على معاني العزة والشرف والمقاومة.
حمـــاس مـــن بـــالد العـــرب بينمـــا قائـــد المخـــابرات أتصـــدقون أن متصـــهينة العـــرب يتحـــدثون عـــن طـــرد 

األمريكيــة الســابق فــي واحــد مــن تصــريحاته يعلــن أن وجــود حمــاس وطالبــان فــي الدوحــة كــان بإيمــاءة 
وموافقـــة مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، أال أن هـــؤالء الـــذين يخونـــون شـــرف مقـــاومتهم ال يبـــررون 

هم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون"، أال إن أهل غزة اتهامهم ويمررون كل ما يتعلق بتجريمهم "أخرجو 
يلعنــــون هــــؤالء الــــذين يســــتمرون فــــي حصــــارهم والتضــــييق علــــى معاشــــهم مــــن أجــــل رغبــــات إســــرائيل 

 المتوهمة.
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ملعـــون هـــؤالء حينمـــا يطلبـــون صـــكوك البـــراءة مـــن الكيـــان الصـــهيوني، ملعـــون هـــؤالء الـــذين يطـــالبون 
، ملعــون هــؤالء الــذين بــدال مــن انتــدابهم للــدفاع عــن أمــتهم بــالتطبيع مــع الكيــان رغــم غصــبه واحتاللــه

فـإنهم يعبــرون مـن مطالــب عــدوهم، ملعـون هــؤالء مــن علمـاء الســلطان الــذين يروجـون لطاعــة ســلطان 
يهدم أصول المقاومة في األمـة ويـنقض عزهـا وكرامتهـا، هـؤالء هـم اللصـوص المتغلبـة قطـاع الطريـق 

مة والعزة والشرف في كيـان األمـة ومفاصـل بقائهـا والقـدرة علـى على مقاومة وممانعة تؤكد معنى الكرا
مواجهة أعدائها، ملعون هؤالء الذين يرمون الفلسطينيين بكل نقيصة ويتحدثون بفرية وافتراء عن أنهم 
بــاعوا األرض فمــا باعوهــا ولكــنهم مــا زالــوا ينــافحون عنهــا ويؤكــدون أن المعركــة مســتمرة رغــم مــرور 

ء مــن طفــل االنتفاضــة الــذي لــم يعــرف الخــوف وحمــل الحجــر ليواجــه عجرفــة الــزمن، ملعــون كــل هــؤال
 الكيان الصهيوني وعجرفة جنوده، ينعي على هؤالء خيانتهم قبل جبنهم.

إن كنت جبانا فليكن ذلك، لكن أن تكون خائنـا مدلسـا مـزورا تقـدم أيـادي الغـدر وتطعـن مقاومـة األمـة 
 ذال ومهانة.في ظهرها فإن ذلك لعمري أكبر خيانة وأشد 

 4/7/2017، "21موقع "عربي 
 

 2 - 1دحالن  -تفاهمات حماس .77
 محمد أبو رمان
تصريحات أحمـد يوسـف، القيـادي المعـروف فـي حمـاس، لــ"الغد" أمـس تكشـف جوانـب مهمـة وأساسـية 
ـــادي الفتحـــاوي المنشـــق، وخلفيتهـــا،  ـــين حركـــة حمـــاس ومحمـــد دحـــالن، القي ـــات التفاهمـــات ب فـــي حيثي

 بطة بها.والمسارات المرت
باختصــار التفاهمــات تعنــي عــودة جنــاح محمــد دحــالن، الــذي أقصــي مــن فــتح، إلــى غــزة، بعــد عشــرة 
أعـوام ممـا ســمي "الحسـم العســكري"، الـذي سـيطرت بعــده حمـاس علــى غـزة وبـدأت عمليــًا فـي حكمهــا، 

 وحدث االنفصال السياسي الراهن بينها وبين الضفة التي تسيطر عليها حركة فتح.
إقليميـة ومحليــة فلسـطينية عديــدة مهمــة تسـتدعي القــراءة فـي جوانــب هـذا االتفــاق، وتطــرح  ثّمـة جوانــب

 أسئلة كبيرة، سنكتفي باإلشارة إليها في هذا المقال، ألّنها تتطلب تحلياًل مطواًّل ومعّمقًا..
أواًل؛ علــى صــعيد عالقــة حمــاس بقطــر، فمــن المعــروف أّن محمــد دحــالن حليــف القــاهرة واإلمــارات، 

ح دى "األدوات" التنفيذية لحلف المقاطعة في مواجهة اإلسالم السياسي، أي الطـرف النقـيض لقطـر، وا 
فهــل يعنــي ذلــك أّن حمــاس تخّلــت عــن قطــر، بعــدما كانــت فــي مرحلــة ســابقة أحــد أهــم األســباب التــي 

 دفعت بـ"المعسكر المحافظ" إلى اتهام قطر باإلرهاب والهجوم عليهان
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تــه أمــس عــن الموضــوع نفســه( الــتقط مالحظــة مهمــة جــدًا تتمثــل بغيــاب الزميــل أحمــد عــزم )فــي مقال
حماس عن األزمة الخليجية، وعدم ذكرها من قبل حلف المقاطعة، ما يشي بإنتاج ديناميكيـات جديـدة 
للتفاهمات الحالية، وبانتقال القيادة اليوم من قطر )بعد انتهاء زعامـة خالـد مشـعل للحركـة( إلـى داخـل 

 العالقة مع القاهرة قضية جوهرية في تفكير الحركة واستراتيجياتها. غزة، ما يجعل من
ومــن المعــروف أّن حركــة حمــاس اســتبقت هــذه الخطــوة بإصــدار وثيقــة سياســية تجديديــة مهمــة، قبلــت 

ـــى حـــدود الــــ ـــال إلـــى البراغماتيـــة الواضـــحة، 67فيهـــا إقامـــة دولـــة عل ـــازت بدرجـــة أساســـية باالنتق ، وامت
تؤشــر إلــى "تســييس" البنــاء األيــديولوجي للحركــة، بصــورة كبيــرة، لكــّن اإلشــارة  ووصــفُتها حينهــا بأّنهــا

حينها كانت إلى أّن الضغوط الممارسة على الحركة هي من قطـر، مـن أجـل تسـويق الحركـة وتطبيـع 
قليميــًا، فهـــل نفهــم أّن مـــا يحــدث انقـــالب علــى قطـــر أم تفــاهم معهـــا مــن أجـــل تخفيـــف  قبولهــا دوليـــًا وا 

لها، أم هو مرونة من الحركة فائقة في اللعـب فـي المسـاحات المتاحـة والممكنـة فـي ظـل أعبائها وأحما
 الضغوط الشديدة التي تتعرض لهان

في المقابل كان واضحًا أّن ارتباكًا شديدًا أصاب أنصار حركة حماس ومؤيديها والجماهير المتعاطفة 
شـراف مـن المخـابرات المصـرية، بـين معها، وهم يتابعون تسريبات اللقاءات مع دحالن، التـي جـرت بإ

نكاره لهذه الخطوة غيـر المتوقعـة مـع خصـم  من يبرر للحركة ويجادل عن قرارها ومن يبدي استياءه وا 
 الحركة اللدود، الذي شيطنها وشيطنته خالل الفترة الماضية.

لــداخل وأظــن، علــى وجــه قريــب مــن اليقــين، أّن االرتبــاك ســيكون أكبــر وأشــد بــين كــوادر الحركــة فــي ا
والخارج، بخاصة جناح عز الدين القسام، الذي قام بعملية الحسم، ويعتبـر قادتـه مـن صـقور الحركـة، 
الذين يشعرون بالقلق مما قد يترتب على االتفاق مـن تـداعيات وتفاهمـات أخـرى، ومـن دخـول الحركـة 

 في طور جديد يحجم أكثر وأكثر نفوذ الجناح العسكري ودوره في القطاع.
ظـري، فـإّن االتفـاق لـيس اختياريـًا، بـل اضـطراري، فكـل المنافـذ أغلقـت أمـام الحركـة، حتـى من وجهة ن

قطر التي كانت تدعمها، دفعـت ثمنـًا كبيـرًا، والمجـال الوحيـد للتـنفس لـدى السـكان والحركـة فـي مصـر 
ن تــم إغالقــه والتضــييق عليــه، فالحركــة والقطــاع يعيشــان فــي ســجن كبيــر منــذ أعــوام، والعالقــة مــع إيــرا

 وسورية التي كانت تمّثل أفقًا آخر انكسرت، والمؤشرات القادمة كانت تنذر بما هو أسوأ!
وللحــديث بقيــة، عــن خيــارات الحركــة وعــن نتــائج االتفــاق علــى الــرئيس محمــود عبــاس وموقــف األردن 

 والمخاوف في موضوع "دولة غزة"!
   5/7/2017الغد، عّمان، 
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 التوظيف السياسي ألزمة كهرباء غزة .78
 النجار إبراهيم

يقـال إن تومـاس أديسـون، اختـرع الكهربـاء مـن أجــل أمـه المريضـة، وذلـك حـين أجـل الطبيـب عالجهــا 
حتى الصباح. ما ال نعلمه أن غزة استعانت في شهر رمضـان الماضـي، بنـور الشـموع فـي ظـل قطـع 

 إسرائيل الكهرباء عن القطاع، ليضاف مصاب آخر إلى كبير مصائبهم منذ عقود.
دارة حيـــث  يتـــدهور وضـــع الكهربـــاء فـــي غـــزة، شـــيئا فشـــيئا فـــي ظـــل تراشـــق االتهامـــات بـــين الســـلطة وا 

الكهربـــاء فـــي القطـــاع، بـــالوقوف خلـــف األزمـــة. إذ تبـــرز أســـباب متعلقـــة بطبيعـــة إدارة محطـــة التوليـــد 
المركزيـــة وتقـــاعس الســـلطة، عـــن حـــل المشـــكلة بنحـــو جـــدي. فلـــم تعـــد المصـــادر الرئيســـية التـــي تـــزود 

ميجـاوات،  200بالكهرباء، كافية إلنهاء األزمة. نسبة العجـز فـي كهربـاء غـزة بلغـت أكثـر مـن القطاع 
 ميجاوات وقد تزيد وفق االستهالك. 450فيما تبلغ حاجة القطاع أكثر من 

توقف االتحاد األوروبي عن تمويل وقود المحطة، وارتفاع أسـعار الوقـود اإلسـرائيلي، وفـرض ضـرائب 
األنفــاق التــي كــان يــدخل منهــا الوقــود المصــري إلــى المحطــة ومنــع إدخــال  عليــه، فضــال عــن تــدمير

الوقود القطري عبـر المعـابر اإلسـرائيلية، كلهـا أسـباب فاقمـت األزمـة. وعـن رأي المسـئولين عـن إنهـاء 
أزمة الكهرباء بالقطاع، فقد أكدوا من خـالل تصـريحات منسـوبة لهـم مـرارا وتكـرارا، أن قطـاع غـزة منـذ 

حتــى اليــوم، ثابــت فــي تطــوير المصــادر فيمــا يتزايــد حجــم االســتهالك. وأن ارتفــاع معــدل و  1999عــام 
، فــي ظــل ثبــات تطــوير المصــادر وتوقفــه مشــكلة كبيــرة، أمــا %7االســتهالك الســنوي للطاقــة بمعــدل 

تجاهل السلطة، إلعادة تأهيل شبكات التوزيع وتطوير البنى التحتية ومعدات الكهرباء، باإلضافة إلى 
وقف اإلضراب على وقود المحطة، طور المشكلة. فقطاع المستثمرين وحده، يساهم في أكثـر  رفضها
مــن أســهم المحطــة، مــا يطــرح عالمــات اســتفهام كثيــرة حــول بقــاء ملكيتهــا للمســتثمرين رغــم  %70مــن 

 مضي سنوات على تشغيلها.
طـة التوليـد لتعمـل علـى ربما كانت حلول أزمة الكهرباء في غزة، ليست بالمستحيلة. فإعـادة تأهيـل مح

الغاز سيوفر كثيرا من المال، إضافة إلى تشغيل الخط اإلسرائيلي المعروف بمئة وواحد وستين لتزويد 
ميجاوات جديدة، شرط أن تقوم السلطة بتوفير ضمان دولي لدفع الفواتير، وصيانة أعمال  120غزة بـ 

ل شــاحنات محملــة بــالوقود الصــناعي هــذا الخــط علــى نفقتهــا. وبعــد ســماح الســلطات المصــرية، بإدخــا
إلــى القطــاع، عبــر معبــر رفــح البــري لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء. بعــد توقــف المحطــة عــن العمــل 
منتصف أبريل الماضي. قد يساعد بشكل أو بأخر في حـل األزمـة ولـو بشـكل مؤقـت. ويتـزامن عبـور 

اداتها مــن الكهربــاء لقطــاع غــزة، الوقــود المصــري، مــع بــدء ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، تقلــيص إمــد
 ميجاوات. 24حيث خفضتها خالل األيام الماضية 
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يبدو أن سماح السلطات المصـرية، لـدخول الوقـود المصـري إلـى القطـاع، سـيكون لـه انعكـاس إيجـابي 
علـــى كافـــة منـــاحي الحيـــاة بغــــزة. يـــأتي هـــذا الوقـــود بـــديال عــــن الوقـــود الـــذي كانـــت ترســـله الحكومــــة 

ســـرائيل، وتوقفـــت عـــن توريـــده بعـــد رفـــض الفلســـطينية، عبـــ ر معبـــر كـــرم أبـــو ســـالم، الـــرابط بـــين غـــزة وا 
 "حماس"، دفع الضرائب المفروضة عليه، وهو ما أدى إلى توقف المحطة عن العمل.

أخيــرا، أعتقـــد أن اســتمرار التوظيـــف السياســي ألزمـــة الكهربــاء بـــين الضــفة وغـــزة، ســيراكم مـــن معانـــاة 
ر. توظيــف يطــرح أســئلة كثيــرة حــول المســتفيد مــن هــذه األزمــة فــي ظــل النــاس فــي القطــاع أكثــر فــأكث

إمكانيــة حلهــا طــوال الســنوات الماضــية، وهــو مــا يــدفع الخبــراء للتأكيــد علــى ضــرورة فــتح ملــف الفســاد 
 لكشف المتورطين ومحاسبتهم.

  5/7/2017األهرام، القاهرة، 

 

 الحريديون ضد وحدة اليهود .79
 موشيه آرنس

قوميـون وهنـاك حريـديون. هنـاك يهـود محـافظون ويهـود اصـالحيون. هنـاك يهـود هناك يهود متـدينون 
تقليــديون ويهـــود علمـــانيون. هنـــاك يهــود صـــهاينة ويهـــود مناهضـــين للصــهيونية. رغـــم مـــرور عشـــرات 
السنين على حدوث الكارثة ال شك أن تشكيلة الستة ماليين يهودي الذين قتلـوا فـي ذلـك الوقـت كانـت 

 م يميزوا لينهم وقالوا إن مصيرهم هو مصير واحد، الموت.ل فاأللمانمتشابهة. 
منذ ذلك الحين أعـاد الشـعب اليهـودي تأهيـل نفسـه بشـكل بطـيء مـن هـذه الضـربة القاتلـة التـي هـدفت 

. نحـن نقـوم باسـتقبال الجميـع بـأذرع مفتوحـة ونسـعى إلـى عـالج الجـرح ونريـد وحـدة الشـعب إبادتـهإلى 
 اليهودي.

ه في قانون العودة، وهو القانون الذي ُيعرف دور دولة إسرائيل. ولكن في الـبالد يجد تعبير  األمروهذا 
التــي تقــوم باســتقبال اليهــود الــذين يبحثــون عــن ملجــأ كهــذا، هنــاك فئــة مــن الســكان، الحريــديون، تضــع 
ســجادة حمــراء أمــام الحريــديين فقــط، أو أمــام مــن تهــودوا بواســطة محكمــة حريديــة، هنــا أو فــي خــارج 

 .إسرائيل
ذاأما الباقون فيواجهون الصعوبات الكبيـرة عنـدما يريـدون الـزواج أو دفـن أقـاربهم،  أرادوا التهـود مـن  وا 

، ُيقـال لهـم إنـه غيـر مرغـوب فـيهم بالفعـل. لـذلك فـإن مئـات آالف أخـرىاجل ترتيب مكانتهم. بكلمات 
ون قــــرروا مغــــادرة القــــادمين مــــن دول االتحــــاد الســــوفييتي ســــابقا قــــرروا الحفــــاظ علــــى مكــــانتهم، وآخــــر 

 إسرائيل.
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تــذكير  األجــدرمــن خــالل هــذه السياســة توجــه المؤسســة الحريديــة ضــربة شــديدة لوحــدة اليهــود. ومــن 
المؤسســة بــأن االنفصــال الــذي انتهجتــه فــي الســنوات التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي وجــد 

 أوسـاطاة الكثيـرين، ومنـع الوحـدة فـي تعبيره بالدعوة إلى عدم الهجرة إلى ارض إسرائيل، كان ثمنه حيـ
الكارثـــة. وكـــان يتوقـــع أن يـــتعلم الحريـــديون  أثنـــاءاليهــود فـــي بولنـــدا قبـــل الحـــرب وتـــركتهم بـــدون قيـــادة 

. ولكـن األثنـاءدروس الماضي وأن يفعلوا ما باستطاعتهم للحفاظ على وحدة الشعب اليهودي في هذه 
لصالة في حائط المبكى، ومعارضتهم ألي تسامح تصميمهم على عدم قبول حل الوسط فيما يتعلق با

 في عملية التهويد، تبين أن الدرس لم يتم تعلمه بعد.
الجميع يدفعون ضريبة كالمية عن وحـدة الشـعب اليهـودي. وجميعنـا نعـرف مـا هـي نتـائج عـدم وجـود 

فــي غيتــو هــذه الوحــدة التراجيديــة، قبــل ألفــي ســنة، اثنــاء الــدفاع عــن القــدس مــن المحتــل الرومــاني، و 
، لـيس هنـاك أي مبـرر لهـذه «اليهوديـة تعتبـر هـذا كراهيـة بالمجـان. »األلمـانوارسو اثناء التمـرد علـى 

مواطنيهـا اليهـود، بـين  أوسـاطالكراهية في دولة إسرائيل. ولكن منذ قيـام الدولـة حـدث انقسـام آخـر فـي 
رافضــي فعــل ذلــك. وهنــا  المنضــبطين ألوامــر الــدفاع عــن الدولــة والخدمــة فــي الجــيش اإلســرائيلي ومــن

ايضا المؤسسة الحريدية هي المسؤولة عن هذا الوضع الخاص بإسرائيل ـ المواطنون غير المستعدون 
 للمشاركة في الدفاع عن الدولة التي يعيشون فيها.

الحريــــديين. وهنــــاك حاخامــــات يشــــجعون الشــــباب  أوســــاطمشــــجعة حــــول التغييــــر فــــي  إشــــاراتتوجــــد 
لجـيش اإلسـرائيلي، وعـدد المتجنـدين آخـذ فـي االزديـاد، لكـن فـي المقابـل هنـاك الحريديين على التجند ل

حملة شيطانية ضد التجنيد تشمل مهاجمة الجنود البسي الزي من قبل من يؤيـدون تيـارات معينـة فـي 
 المجتمع الحريدي، ويعارضون بشدة الخدمة في الجيش اإلسرائيلي.

الحريديـــة تؤيـــد االنفصـــال وتـــرفض تنـــازل  ألحـــزابلالمصـــوتين  أغلبيـــةولـــيس مـــن الواضـــح إذا كانـــت 
ممثليها في الحكومة. هـؤالء الممثلـون الـذين يسـتغلون نفـوذهم السياسـي فـي االئـتالف مـن اجـل فـرض 
الفيتو علـى صـيغة حـائط المبكـى ويمنعـون ليبراليـة عمليـة التهويـد. وسياسـتهم المحبطـة قـد تـؤدي إلـى 

 اب النفس.القضاء عليهم سياسيا. وهذا هو الوقت لحس
 4/7/2017هآرتس 

  5/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 ال يوجد لترامب سياسة خارجية محددة .81
 شلومو شمير

الرئيس األميركي السابق باراك اوباما قاد في الخلف. الرئيس دونالد ترامب يختار االنسحاب. مفهوم  
. تراجع ترامب يصفي ما تبقى من نفوذ للعمل في الخلفية هز مكانة الواليات المتحدة في العالم أوباما

الدبلوماســـيين والمحافـــل  أحاديـــثأميركـــي فـــي الســـاحة الدوليـــة. هـــذه هـــي الرســـالة البشـــعة التـــي تنشـــأ 
التــي يطلــق العنــان لهــا تجــاه اإلدارة األميركيــة الحاليــة هــي  فاألحاســيسالسياســية العليــا فــي نيويــورك. 

ي الظالم. "صحيح انه يستغرق وقتـا وضـع سياسـة خليط من التساؤالت، المخاوف وتحسس الطريق ف
خارجيـة، ولكـن بعــد نصـف ســنة مـن اإلدارة الجديــدة، ال يوجـد حتـى مؤشــر مـن جانــب البيـت االبــيض 
علــى جهــد جــدي مــا لتصــميم سياســة خارجيــة"، قــال فــي حــديث معــه دبلوماســي غربــي فــي نيويــورك. 

ناحيتـه سياسـة خارجيـة أميركيـة "يـوك"  وعلى حد قوله لـيس ثمـة مـا يفهـم منـه أو يمكـن مهاجمتـه. مـن
 )غير موجودة(. ال يوجد شيء كهذا.

األولـى مـن واليتـه سـحق  األشـهرغير أنه لـيس فقـط ال يوجـد لترامـب سياسـة خارجيـة محـددة، بـل فـي 
حتى قيما اعتبرت كأساس للسياسة الخارجية األميركية. فـال يـذكر اغتـراب فـي العالقـات بـين الواليـات 

، المانيا وفرنسا، مثلمـا فعـل ترامـب. كمـا أن وضـع العالقـات مـع روسـيا يـذكر األهمتيها المتحدة وحليف
هـو بالنسـبة للتحقيقـات التـي  األبـيضبذروة عصر الحرب الباردة، وكـل ذكـر لروسـيا فـي سـياق البيـت 

 يجريها 
يحمـي  سـنة، والـذي كـان يعتبـر جسـما 68الـ اف.بي.آي في هذا الشأن. كمـا أن حلـف النـاتو، ابـن الــ 

السالم واالستقرار في أوروبا، أهانه ترامب. في قراره هجر ميثاق المناا، الذي يعتبر انجازا دوليـا، لـم 
الدوليــة. هــذا لــيس فقــط  األســرةيثــر ترامــب العــالم ضــده فقــط، بــل قطــع أيضــا الواليــات المتحــدة عــن 

 "أميركا أوال" كشعار ترامب. أنه أميركا مبتعدة ومقصية.
إلى ردود الفعل على خطوات ترامب من ممثلي دول مركزيـة فـي األمـم المتحـدة فـي  اإلنصاتينبغي  

نيويورك لفهم دونية مكانة الواليـات المتحـدة فـي العـالم. ولكـن السياسـة الخارجيـة هـو مجـال ال يحتمـل 
وضــع الفــراغ. ومــن فهمــوا هــذا وخــافوا مــن الــدمار الــذي الحقــه ترامــب بالسياســة الخارجيــة، هــم بالــذات 

. ففـي التصــويتات التـي جـرت مــؤخرا فـي مجلــس أيـديهمتورات جمهوريـون كبــار أخـذوا األمـور إلــى سـنا
عـادةالشيوا اقرت خطوات عارضها ترامب بشدة مثل تشـديد العقوبـات علـى روسـيا  المصـادقة علـى  وا 

بحمايـة عضـو يتعـرض لالعتـداء. "زعمـاء عـالميون  األعضـاءميثاق الناتو، الذي يلزم الدول  5المادة 
يخافون من ترامب وجدوا حليفا: الكونغرس"، بهذه الكلمات توجت "نيويورك تايمز" تقريرا حصـريا عـن 
العالقـــات الجاريـــة بـــين الســـناتورات الكبـــار وبـــين رؤســـاء الـــدول لـــيس فقـــط كبـــديل عـــن غيـــاب سياســـة 
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رئيس. خارجية، بل وايضا كجهد من جانب السناتورات لتهدئة روع رؤساء الدول القلقـين مـن سـلوك الـ
ــــامحســــب الصــــحيفة، "فقــــد  ــــة". بمعنــــى أن  أق ــــوزارة الخارجي ــــادة عمــــل موازيــــة ل بعــــض الســــناتورات قي
ويعــدون رؤســاءها بــان التــزام الواليــات المتحــدة تجــاههم موجــود وقــائم.  أخــرىالســناتورات يــزورون دوال 

ي مــن يعمــل مســتقال فــي السياســة الخارجيــة، التــي هــ أنالســؤال هــو فقــط كــم يمكــن لمجلــس الشــيوا 
 صالحية الرئيس.

من ناحية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فـان غيـاب سياسـة خارجيـة أميركيـة لـيس مصـيبة، بـل حتـى 
، الن وزير الخارجية األميركـي ريكـس تيلرسـون لـيس معروفـا كعـاطف كبيـر أخرىمريح. ضمن أمور 

رائيل أنتجــت التصــريح علــى إســرائيل. ولكــن إذا كانــت زيــارة جــارد كوشــنير وجيســون غرينبلــت إلــى إســ
فــان إســرائيل ستشــتاق علــى مــا يبــدو  –الــدراماتيكي بــان تقــدم المســيرة يتطلــب وســيتطلب زمنــا طــويال 

 لدبلوماسية مهنية من أصحاب المعرفة والتجربة.
 معاريف

 5/7/2017الغد، عّمان، 

 
 األزمة والموقف األمريكي! .81

 د. خالد الجابر
إلـــى تســـوية يرجـــع بشـــكل كبيـــر إلـــى مواقـــف دونالـــد ترامـــب  اســـتمرار األزمـــة الخليجيـــة وعـــدم الوصـــول

المضطربة. ترامب الشخصية المتأزمة والمتناقضة التي وصلت إلى رئاسة البيـت األبـيض، بعـد جـدل 
كبيــر وانقســام وتالعــب، وهــو ال يــزال تســلط عليــه األضــواء وتالحقــه التحقيقــات والفضــائح والتســريبات 

قـة مـع موسـكو، المتهمـة بأنهـا شـنت حملـة إلكترونيـة لمسـاعدته علـى الداخلية والخارجية، وخفايـا العال
ـــه مصـــالح  ـــات الرئاســـة. ترامـــب أيضـــا متكســـب مـــن هـــذه األزمـــة واســـتمراريتها فهـــو لدي الفـــوز بانتخاب
شخصية متراكمة مع الرياض وأبـوظبي ودبـي واسـتثمارات مجزيـة وعقـود طويلـة األجـل باإلضـافة إلـى 

ائرات الحربيــة التـي تـم توقعيهـا مــع الـدول الخليجيـة خدمـة للمؤسســات صـفقات األسـلحة الملياريـة والطـ
رضاء للوبيات وجماعات الضغط المهيمنة في واشنطن.   الكبيرة وا 

في الطـرف ا خـر تقـف المؤسسـات األمريكيـة العرقيـة علـى رأسـها وزارة الخارجيـة والـدفاع "البنتـاجون" 
ـــرئيس وتغريداتـــ ـــى منصـــات وأعضـــاء مـــن الكـــونجرس ضـــد تصـــريحات ال ه المتضـــاربة والهســـتيرية عل

 التواصل االجتماعي وعلى "تويتر" بالتحديد والتي تدعو للوحدة الخليجية وتناقضها في نفس الوقت!
وزيــر الخارجيــة األمريكــي ريكــس تيلرســون أجــرى عشــرين مكالمــة هاتفيــة بهــدف حــل األزمــة الخليجيــة 

وصــل إلــى حــل دبلوماســي لألزمــة، والمحافظــة منــذ انــدالعها، وشــدد علــى جهــود الوســاطة الكويتيــة للت
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علـى وحـدة مجلـس التعـاون الخليجـي المتحدثـة باســم الخارجيـة األمريكيـة هيـذر نـوويرت اسـتغربت مــن 
األســباب التــي أدت إلــى المقاطعــة والحصــار إذا كانــت نابعــة فعــال مــن قلقهــا إزاء مــزاعم بــدعم قطــر 

بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي. رئــيس لجنــة لإلرهــاب، أم أنهــا متعلقــة بمشــاكل وتظلمــات قديمــة 
العالقات الخارجيـة بمجلـس الشـيوا األمريكـي، بـوب كـوركر، رد غاضـبا إنـه سـيعرقل مبيعـات السـالح 
إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حتـى يقومـوا بحـل النـزاع مـع دولـة قطـر. أمـا المـدير السـابق 

« األحــد»يــد بترايــوس فقــد ذكــر فــي تصــريحات لصــحيفة لوكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة، ديف
الفرنسية، رد على اتهام الدوحة بدعم منظمات إرهابية أن استضافة قطر لوفود مـن حمـاس وطالبـان، 

شراف اإلدارة األمريكية.  كان بعلم وطلب وا 
مفتعلــة وهــي الــدوائر السياســية والقيــادات النخبويــة واإلعالميــة فــي الواليــات المتحــدة تعتقــد أن األزمــة 

لتصـــفية خالفـــات سياســـية قديمـــة وأجنـــدات إقليميـــة وأنهـــا لـــن تفلـــح فـــي إخضـــاع الدوحـــة لإلمـــالءات 
 الخارجية والتدخل في قراراتها السياسية وسيادتها.

  5/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 :ركاريكاتي .82
 

 

 
 5/7/2017الرأي، عّمان، 


