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 األخيرة بإجراءاتهبحر: لن نسمح لعباس بفصل غزة عن الوطن أحمد  .1
مجلس التشريعي أحمد بحر أنه لن يقبل بمحاوالت الرئيس محمود أكد النائب األول لرئيس ال: غزة

األخيرة بتشديد الحصار وقطع الرواتب  إجراءاتهعباس فصل قطاع غزة عن الوطن من خالل 
اعتمادهم لدى الرئيس األمريكي دونالد  أوراقوقال "إن حركة فتح ورئيسها عباس يقدمون  والكهرباء.

 ثوابت والتخلي عن الحقوق الفلسطينية، وبيع الوهم لشعبنا".مب على قاعدة التنازل عن الاتر 
الذكرى العاشرة لحركة األحرار"، إلى أن السلطة في رام هللا تجاوزت  إحياءوأشار بحر خالل مؤتمر "

والقانونية بتشديد حصارها على قطاع غزة وقطع  األخالقية األعرافكل الخطوط الحمر وجميع 
ون ؤ وأكد أن "حماس والمقاومة لم تتدخل في الش قف التحويالت الطبية.وو  األسرى الكهرباء ورواتب 

تعمل لصالح أحد،  أوداة في يد أحد أحد بان تكون المقاومة الداخلية للدول العربية، ولن تسمح أل
وعملنا فقط لصالح قضيتنا الفلسطينية، مشددًا أن سالح المقاومة بوصلته موجه فقط لالحتالل وعيونها 

 والتحرير". نحو القدس
شعبنا على المستوى السياسي واالجتماعي، وهي حركة  أبناءتقف مع  األحراروقال بحر "إن حركة 

مقاومة وطنية فلسطينية انطلقت قبل عشر سنوات من المجلس التشريعي لتدلل على صواب نهجها 
 وأنها جزء من نسيج شعبنا الفلسطيني وقواه المختلفة".

 6/7/2017إلعالم وكالة الرأي الفلسطينية ل
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 واالبتعاد عن الخطاب التضليلي عباس: على حماس االستجابة لمبادرة الفلسطينية الحكومة .2
حملة "التضليل والتزييف  أسمته، ما 6/7/2017 يوم الخميسالفلسطينية، أدانت الحكومة  :رام هللا

نظار عن السبب التي تقوم بها حركة حماس، التي تحاول عبرها تضليل الرأي العام وحرف األ
محمود  الحقيقي لتفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة"، ودعتها إلى االستجابة لمبادرة الرئيس

في تصريح صحفي، إن  ،وقال الناطق باسمها طارق رشماوي  ورؤيته إلنهاء االنقسام. عباس
بتها لمبادرة السيد استمرار حالة االنقسام واستمرار حماس بممارسة سلطة األمر الواقع، وعدم استجا"

 أساسياً  الرئيس، وتشكيلها لما يسمى باللجنة اإلدارية إلدارة شؤون قطاع غزة، هو ما يشكل معيقاً 
أمام حكومة الوفاق التي عملت جاهدة طيلة السنوات الماضية، وستظل تعمل من أجل كسر 

 الحصار الظالم المفروض من قبل سلطات االحتالل على قطاع غزة".
في قطاع غزة، بينما تقوم  ل شهرياً كمليون شي 450الحكومة تنفق ما يقارب " إناوي: وأضاف رشم

مليشيا حركة حماس وسلطة األمر الواقع في قطاع غزة بفرض الضرائب بشكل غير قانوني على 
 إلىالمواطنين الفلسطينيين وجباية هذه الضرائب وجباية كافة اإليرادات، وال تقوم بتحويل هذه المبالغ 

أن حركة حماس  إلىينة الحكومة الفلسطينية بل تقوم بسرقة وقرصنة هذه األموال، هذا باإلضافة خز 
وطيلة سنوات االنقالب تمارس كل أشكال اإلرهاب على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر 

الستيالء ، كما أنها تقوم باإنشاء محاكم غير قانونية وتنفيذ أحكام إعدام بشكل غير قانوني أيضاً 
على شاحنات الدواء التي تقوم وزارة الصحة بإرسالها للمحافظات الجنوبية وبيعها للمواطنين وتوزيع 

على التحويالت الطبية التي  سلطة األمر الواقع تفرض رسوماً  أنهذا الدواء على عناصرها، كما 
كومة الوفاق تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، هذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل ح

 أن. وأضاف الناطق باسم الحكومة "الوطني، وهذا يؤدي إلى تفاقم صعوبة األوضاع في قطاع غزة
 القيادة والحكومة الفلسطينية ستتخذان كافة اإلجراءات المناسبة من أجل إنهاء حالة االنقسام"."

 6/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

الشكل متصلب بخطاب هنية مرن .. و دحالن "تحالف المأزومين" مع ماسمجدالني: اتفاق ح .3
 الجوهرب
وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني  :فتحي صّباح -غزة 

هنية أول من أمس بأنه "مرن في الشكل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل خطاب 
مجدالني اتفاق )تفاهمات( حركة حماس مع القيادي المفصول من كما وصف  متصلب في الجوهر".

النائب محمد دحالن بـ"تحالف المأزومين". واعتبر  ،زعيم "التيار اإلصالحي" في الحركة ،حركة فتح
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وقال مجدالني إلذاعة "صوت  أن "مرجعية الطرفين ال تسمح لهما بالذهاب بعيدًا في ما اتفقا عليه".
انبين يحاوالن عبر تفاهمات مشوهة الهروب إلى األمام، سواء في ما يتعلق فلسطين" أمس إن "الج

ورأى أن خطاب  باألوضاع المتأزمة في قطاع غزة، أو في معاداة القيادة الشرعية" برئاسة عباس.
هنية "يبدو مرنًا في الشكل؛ لكنه متصلب في الجوهر من خالل وضعه شروطًا، وتهربه من 

 ى تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة واالستجابة لمبادرة" عباس.االلتزامات المترتبة عل
 7/7/2017 ،الحياة، لندن  

 
 التغول االستيطاني يعكس تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته: "الفلسطينية"الخارجية  .4

دس يعكس تخلي إن التغول االستيطاني في الق الفلسطينية قالت وازرة الخارجية والمغتربين :رام هللا
، الهجمة 6/4/2017 صدرته الخميسأ في بيان الوزارة،وأدانت  المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته.

، إسرائيل"غير المسبوقة التي تتم بقرار وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في  االستيطانية
 ."يادة اإلسرائيلية عليهابهدف تهويد ما تبقى من القدس الشرقية المحتلة وتكريس ضمها وفرض الس

لت الوزارة مجلس األمن الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التقاعس في تنفيذ القرارات وحمّ 
، وأكدت أن التصعيد االستيطاني "غير 2334األممية الخاصة باالستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 

ب وزيف ادعاءات الحكومة اإلسرائيلية المسبوق في القدس الشرقية المحتلة هو دليل واضح على كذ
، وهنا نتساءل: أين هي تلك الدول التي ...ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بشأن السالم والمفاوضات

تغول إسرائيل االستيطاني؟ وكيف  أمامتدعي التمسك بعملية السالم على أساس حل الدولتين، 
 لدولتين؟!.".حل ا إزاءستحافظ هذه الدول على مصداقية مواقفها 

 6/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 كموقع عالمي هاالخليل محمية سيساعد في تسويقبن البلدة القديمة عال إ :عضو في بلدية الخليل .5
تقرر منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )يونيسكو( هذا األسبوع ما إذا كانت  :)أ ف ب(

دينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، منطقة محمية، وذلك في ستعلن أن البلدة القديمة في م
 أحدث مواجهة إسرائيلية فلسطينية داخل المنظمة الدولية.

ويقول عضو في بلدية الخليل الفلسطينية عالء شاهين إن "قرار اليونيسكو سيساعد في تسويق 
سيكون لدينا جهة قانونية على )المدينة( كموقع عالمي مهم ما سيدعم قطاع السياحة". وأضاف: "

 المستوى الدولي، ستساند جهودنا لوقف أي محاوالت لتدميرها".
 7/7/2017 ،المستقبل، بيروت
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 الرجوب ينفى إدالءه بتصريحات مسيئة لمصر .6

اللواء  ، أنفادي أبو سعدى ،رام هللا، نقاًل عن مراسلها في 7/7/2017 ،القدس العربي، لندننشرت 
نفى إدالءه بأية تصريحات مسيئة لمصر،  ،مين سر اللجنة المركزية لحركة فتحأ ،جبريل الرجوب

وأنه لم يجِر مقابلة مع الوكالة التي أوردت الخبر الملفق. وقال في تصريح رسمي إن "محاولة ضرب 
 ستبوء بالفشل". واعتبر أن الجهات اإلعالمية "التي تقف عالقاتنا التاريخية بمصر الداعمة لنا تاريخياً 

 خلف تلفيق األخبار الكاذبة بالسخيفة وأهدافها معروفة ومكشوفة للشعب الفلسطيني".
في  قال جبريل الرجوبأن  ذكر، قد 6/7/2017 ،موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطنوكان 

بين حركة حماس  األخيرعلى التقارب  تصريحات تلفزيونية تناقلتها وسائل إعالم فلسطينية معلقاً 
"إحنا بدنا نبدأ بالمصالحة وبدل ما يجيبولهم دحالن يجيبولهم فتح  ن برعاية مصرية:ومحمد دحال

 كالمهوأضاف موجها  ويجيبولهم فصائل منظمة التحرير ونحن بحاجة لمساعدتهم إلنجاز ذلك".
: "مصر الدولة العميقة التي قذفت حج السيسي الحتضانه دحالن قائالً عبد الفتاح للرئيس المصري 

 رئيس المصري( لن تقبل بخذالن الشعب الفلسطيني".مرسي )ال
 

 : قنوات حوار قائمة بين األمن الفلسطيني والمصري لحماية الحدودبغزةرئيس جهاز األمن الوطني  .7
الوطني الفلسطيني، عن وجود قنوات  األمنرئيس جهاز  ،كشف العميد نعيم الغول: محمود هنية

 دود الجنوبية لقطاع غزة، ووصف بأن هناك روحاً حوار قائمة مع األمن المصري؛ لحماية الح
وأكد الغول، في حديث خاص بـ"الرسالة"، أن األمن الوطني  إيجابية جديدة تسود العالقة المتبادلة.

خالل العامين السابقين كانت  الفلسطيني الجهة الوحيدة المناط بها حماية الحدود، وأنه بذل جهوداً 
على أن توّفر اإلمكانات المطلوبة للجهاز تساعد  ن المشترك، مشدداً كافية "إلى حد كبير" لحفظ األم
وأشار إلى أن العالقة بين أفراد األمن الفلسطيني ونظرائهم المصريين  في تعزيز هذه الجهود األمنية.

، "وهي عكس ما كانت عليه في مراحل سابقة"، كما على الحدود في المرحلة الراهنة، إيجابية جداً 
 قال.
عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمنطقة األمنية على طول الحدود  ،أخرى، كشف الغول جهة من

إنجاز نصف العمل تقريبًا، وأن استكمال المنطقة بحاجة إلى  الفلسطينية المصرية. وقال إنه تمّ 
 بعض المستلزمات، التي سيجري جلبها من الجانب المصري، عبر الوفد الفني الذي يزور القاهرة.

مرتبط بمدى احتياجات السكان، وطبقًا لطبيعة المنطقة الجغرافية،  األمنيةق المنطقة وذكر أن عم
، فيما ستصل المناطق القريبة 300-250"حيث إن المناطق الغربية ستصل فيها نسبة العمق ما بين 
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وأضاف الغول أن االنتهاء من العمل في المنطقة األمنية  من السكان إلى مائة تقريبا"، كما قال.
 حتاج إلى شهر إضافي، بعد وصول اآلليات واألدوات.ي

 6/7/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 للكهرباء يزيد من األعباء والمعاناة التقليص اإلسرائيلي :سلطة الطاقة في غزة .8
 ، أمس إن التقليص اإلسرائيليغزة قالت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع :فتحي صّباح -غزة 

اء والمعاناة في القطاع في ظل األجواء الصيفية الحارة الحالية". وأشارت "يزيد من األعب للكهرباء
 70السلطة في بيان إلى أن "إنتاجية محطة التوليد مع استخدام الوقود المصري تصل حاليًا إلى 

ميغاواط، وهي ال تغطي الحد األدنى من  140ميغاواط، أي أن المتوافر من كل المصادر ال يتجاوز 
 ميغاواط في هذه الظروف". 500التي تتجاوز  حاجات القطاع

في األثناء، قال رئيس سلطة الطاقة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام هللا ظافر ملحم أمس إنه تمت 
وأوضح ملحم أن قرار  "التقاعد المبكر". إلىإحالة أعداد من موظفي سلطة الطاقة في القطاع 

من القطاع قبل أيام إلى التقاعد المبكر يشمل موظفين  موظفاً  6,145حكومة التوافق الوطني إحالة 
 في سلطة الطاقة في غزة.

 7/7/2017 ،الحياة، لندن
 

 دوالر مليون  3الحساينة يوقع اتفاقيات مع مؤسسات خدماتية بقيمة  .9
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة عن توقيع اتفاقيات بين الفريق الوطني : غزة

مؤسسة تعليمة واجتماعية ومؤسسات ذوي اإلعاقة الستالم المبالغ المالية من المنحة  13و لإلعمار
وشدد على أن وزارة األشغال العامة واإلسكان  مليون دوالر. 3حو نالكويتية المخصصة لهم وهي 

جديدة ونحن بانتظار إيصال الدفعات األخيرة من المنحة  أعمارتبذل جهودا كبيرة في توفير منح 
 غزة. إعمار إلعادةلكويتية ا

 6/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
  

 يدعو الحكومة الكندية لالعتراف بدولة فلسطينوزير العدل الفلسطيني  .11
الحكومة الكندية  6/7/2017 علي أبو دياك، يوم الخميس الفلسطيني دعا وزير العدل :رام هللا

نا بالحرية واالستقالل، وتحقيق السالم العادل على لالعتراف بدولة فلسطين، وأن تدعم حق شعب
أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وأن يكون لها دور دبلوماسي في دعم مسيرة الشعب 
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الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية إلنهاء االحتالل واالستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
 للشرعية الدولية. وفقاً  "القدس الشرقية"وعاصمتها  1967عام  على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة

وجاء ذلك في خالل مشاركته في االحتفال بالذكرى المائة والخمسين لتأسيس دولة كندا، نيابة عن 
 رئيس الوزراء رامي الحمد هللا.

 6/7/2017 ،القدس، القدس
 

 أمن السلطة يعتقل مراسل فضائية فلسطين اليوم بطولكرم .11
اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء الخميس، مراسل فضائية فلسطين اليوم جهاد  :رام هللا

وقالت عائلة الصحفي بركات، الخميس: إن "جهاز األمن الوقائي اعتقل جهاد خالل تواجده  بركات.
 في مدينة طولكرم مساء اليوم".

بركات؛ ألنه صّور موكب رئيس وفي سياق متصل، ذكرت مصادر صحفية أن األمن الوقائي اعتقل 
 وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد هللا وهو يتعرض للتفتيش على حاجز إسرائيلي.

 7/7/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 عقد مؤتمر شبابي في رام هللا يمنعأمن السلطة الفلسطينية  .12
وقائي التابع للسلطة ندد القائمون على مؤتمر "معرفة وحراك" الشبابي، بقرار جهاز األمن ال: رام هللا

وقالت منسقة "ديوان فلسطين" التابع لمنتدى  الفلسطينية منعهم من عقد المؤتمر في مدينة رام هللا.
 "الشرق الشبابي"، آالء عابد، إن األمن الوقائي، أبلغهم بمنع عقد المؤتمر، مبررًا ذلك بدواٍع أمنية.

، أن "الوقائي" حّذرهم بأن خياراتهم 6/7/2017 وبّينت عابد في حديث لـ"قدس برس" يوم الخميس
 محدودة بين عقد المؤتمر، أو مداهمة مكان عقده في أحد فنادق مدينة رام هللا.

 6/7/2017 وكالة قدس برس،
 

 لم تعرض أية مشاريع سياسية على حماس القاهرةالزهار لـ"فلسطين":  .13
إلســالمية حمــاس، د. محمــود نفــى عضــو المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة ا: أحمــد المصــري  -غــزة 

ـــادة الحركـــة، للعاصـــمة المصـــرية  ـــارات وفـــود قي الزهـــار، وجـــود أي عـــروض سياســـية جـــرت خـــالل زي
 القاهرة، خالل األسابيع األخيرة.

وقـــال الزهـــار فـــي تصـــريحات خاصـــة لصـــحيفة "فلســـطين"، أمـــس: "ليســـت هنـــاك مشـــاريع سياســـية أو 
ول رأينــا فيهــا"، مشــيًرا إلــى أن التفاهمــات مــا بــين مشــاريع متعلقــة بقضــايا وطنيــة معروضــة علينــا لنقــ
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حركتــه والســلطات المصــرية هــي "تفاهمــات تجاريــة، وقــد بــدأت فعلًيــا بإدخــال المحروقــات إلــى محطــة 
 توليد الكهرباء، والقطاع التجاري".

وأضاف: "المطلوب اآلن فتح معبر رفح بعد أن يتم ترميمه، لتصبح التجارة مع مصر تجارة حرة كمـا 
"، مشــدًدا علــى أن حمــاس معنيــة أن يكــون معبــر رفــح مفتوًحــا للتجــارة وإدخــال 67و 48نــت قبــل عــامكا

البضائع كما األفراد، وهو ما سيدر في السنة األولى على األقل مليـار دوالر علـى الخزينـة المصـرية، 
 بداًل من أن يذهب لجيب االحتالل ليقيم المستوطنات ويشتري السالح.

محاولـة "عبـاس" إجهـاض التفاهمـات التـي جـرت مـا بـين حركتـه وتيـار القيـادي وفي معرض رده على 
المفصول من فـتح محمـد دحـالن والسـلطات المصـرية، قـال الزهـار: إن "عبـاس" يشـارك االحـتالل فـي 
جرائم حرب تتعلق في قطع الكهرباء، والرواتـب، وإحالـة المـوظفين للتقاعـد المبكـر، فـي محاولـة فاشـلة 

 ن التزامات السلطة وما يفعله أمر ليس مستغرًبا.ومدانة للتملص م
ولفــت إلــى أن التفاهمــات مــا بــين حركتــه وتيــار دحــالن داخــل حركــة "فــتح"، يتعلــق بتطبيــق جــزء مــن 

 التي رفض رئيس السلطة محمود عباس تطبيقها. 2011"اتفاق القاهرة" للمصالحة الوطنية عام 
بيـة فــي إطـار تطبيــق اتفـاق القــاهرة بمـا يخــص وكشـف عـن تــوفير مبلـغ مــالي مـن إحــدى الجهـات العر 

المصالحة المجتمعية وبشـكل خـاص مـا يتعلـق بالعـائالت التـي تضـررت خـالل أحـداث االنقسـام، إلـى 
 جانب دعم شرائح ضعيفة في القطاع بمشاريع اقتصادية صغيرة.

سياسـية فـي  وشدد الزهار عن أن التفاهمات التي جرت ما بين قيادة حمـاس وتيـار دحـالن، "ال أثمـان
مقابلها، وال تعدو كونها تطبيًقا لمجريات اتفاق سابق إلنهاء الحالة االنقسامية وإعادة اللحمـة للمجتمـع 

 في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "العناصر المؤيدة لمحمد دحالن في قطاع غزة، يجـب أن تأخـذ دورهـا بكـل حريـة وهـي 

 اس دورهم بكامل الحرية".تأخذ دورها، كما يأخذ عناصر حركة فتح المؤيدة لعب
 6/7/2017فلسطين أون الين، 

 
 المحاذية للحدود مع مصر األمنيةالسنوار يتفقد المنطقة  .14

تفقد قائد حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في غزة يحيى السنوار الخميس المنطقة األمنية : رفح
 المحاذية للحدود مع جمهورية مصر العربية جنوبي قطاع غزة.

سنوار في جولته رئيس اللجنة اإلدارية الحكومية في غزة عبد السالم صيام إلى جانب رئيس ورافق ال
قطاع األمن اللواء توفيق أبو نعيم، وأمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، وقائد قوات األمن العام 

 اللواء ركن حسين أبو عاذرة، وقائد قوات األمن الوطني العميد نعيم الغول.
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كالة "صفا" بأن السنوار تفقد المنطقة األمنية على الشريط الحدودي والبالغ طولها نحو وأفاد مراسل و 
 متر داخل الحدود الفلسطينية. 100كيلو متًرا بعمق  13

وأوضح أن الزيارة بدأت من محيط موقع كرم أبو سالم شرًقا إلى ساحل البحر غرًبا تخللها تفقد 
 المنطقة األمنية.العمال والمهندسين القائمين على إنشاء 

وأشار إلى أن قائد حماس في غزة تفقد طبيعة اإلنجاز وفق الخطة األمنية، وتحدث مع القائمين 
 على المنطقة األمنية عما إذا كانت عوائق تقف في طريق عملهم.

كما تجّول السنوار على األبراج العسكرية الجديدة التي أقامتها داخلية غزة على طول الحدود 
 المصرية.

وقال أبو نعيم، لمراسل "صفا": "هذه الزيارة تأتي لوضع األخوة في قيادة حماس واللجنة اإلدارية على 
 ما تم من إجراءات وجهود في األيام الماضية، وإطالعهم على اإلمكانيات الموجودة لدينا".
 6/7/2017وكالة صفا اإلخبارية، 

 
 بيت الفلسطيني وإتمام الوحدةهنية وضع آليات ترتيب ال خطاب: الفلسطينية فصائلال .15

أشــادت فصــائل فلســطينية بخطــاب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة : أحمــد اللبابيــدي -غــزة 
اإلسالمية حماس إسماعيل هنية، مؤكدين أنه شكل قاعدة مهمة وصلبة لالنطالق نحـو ترتيـب البيـت 

 الفلسطيني الداخلي، وإنهاء االنقسام السياسي.
هــاد اإلســالمي: إن خطــاب هنيــة وطنــي وحــدوي، وعبــر عــن أصــالة حركــة حمــاس وقالــت حركــة الج

 كحركة تحرر وطني فلسطيني.
وأضــاف القيــادي فــي حركــة الجهــاد، أحمــد المــدلل، أن حمــاس مهــدت طريــق المصــالحة أمــام حركــة 
"فـــتح" ورئيســـها محمـــود عبـــاس إلتمـــام المصـــالحة، مشـــيرا إلـــى أن الخطـــاب شـــكل مظلـــة جامعـــة لكـــل 

لمقاومة للحفاظ على الثوابت والحقوق والتأكيد على المضي في طريق المقاومـة حتـى تحريـر فصائل ا
 كافة فلسطين.

كمــــا وصــــفت الجبهــــة الديمقراطيــــة لتحريــــر فلســــطين، خطــــاب هنيــــة، بـــــ"اإليجابي"، مشــــددة علــــى أن و 
 دة.الخطاب كان مرًنا وترك الباب مفتوًحا أمام حركة "فتح" للدخول في مصالحة فلسطينية جا

وأشــار عضــو المكتــب السياســي للجبهــة، طــالل أبــو ظريفــة، لصــحيفة "فلســطين"، إلــى أن هنيــة وضــع 
آليات عمليـة إلنهـاء االنقسـام ابتـداًء بـالتوافق علـى تشـكيل حكومـة وانتهـاًء بـإجراء االنتخابـات فـي كـل 

جديتـه فـي  مفاصـل النظـام السياسـي الفلسـطيني، مشـدًدا علـى أن "علـى عبـاس التقـاط الفرصـة وإثبـات
 إنهاء االنقسام بين غزة والضفة".
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مــن ناحيتهــا، اعتبــرت حركــة األحــرار، أن الخطــاب حمــل فــي طياتــه آليــات تجــاوز تعقيــدات الحالــة و 
الفلسـطينية عبـر طــي صـفحة االنقسـام، معربــًة عـن أملهـا فــي أن تلقـى مبـادرة حمــاس إلنهـاء االنقســام 

 أذًنا صاغية لدى "فتح".
ي باســـم الحركــة ياســر خلــف، لصـــحيفة "فلســطين": إن الخطــاب جــدد اســـتعداد وقــال النــاطق اإلعالمــ

حركة حماس إلتمام المصالحة والتغاضي عن جراحات االنقسام التي تسبب بها عبـاس وحركـة "فـتح" 
وهــــو مــــا يضــــع األخيــــرة فــــي اختبــــار صــــعب، مؤكــــًدا أن حمــــاس برهنــــت للجميــــع ســــعيها إلــــى إتمــــام 

 المصالحة.
هة الشعبية لتحرير فلسطين: إن خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من جهتها، قالت الجبو 

 إسماعيل هنية، يمّثل وجهة إيجابية ونتفق معه.
وأضــاف القيــادي فــي الشــعبية، جميــل المجــدالوي لوكالــة "شــهاب": "إن الخطــاب ي شــّكل وجهــة توافقيــة 

 وإيجابية نتفق معها ونؤيدها، وسنكون عاماًل مساعدًا لتعزيزها".
وتابع: "عناوين التوافق الوطني التي تحدث بها هنية، مطلوب أن يـتم البحـث فـي آليـات تنفيـذها، مـن 

 أجل الوصول إلى النتائج المرجوة".
فيما اعتبر عضو األمانة العامة لحركة المجاهدين، د.سالم عطاهللا، خطاب هنية، "مهما وحمل نقاطا 

 إيجابية يبنى عليها".
ريح صـــحفي، أمـــس، إن "الخطـــاب شـــامل وحـــرص علـــى الوحـــدة الفلســـطينية وقـــال عطـــا هللا، فـــي تصـــ

الحقيقية التي تجمع الكل الوطني على قاعدة الشراكة"، داعًيا السلطة لوقف الخطوات التصعيدية ضد 
 غزة.

 6/7/2017فلسطين أون الين، 
 

 ائيلي اإلسر  نالحاكم بجنوب إفريقيا بتخفيض العالقات مع الكيا الحزبحماس تثمن توصيات  .16
ثمنـــت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس"، يـــوم الخمـــيس، توصـــيات مـــؤتمر سياســـات حـــزب : غـــزة

المــؤتمر الــوطني اإلفريقــي )الحــاكم(، التــي دعــت لتخفــيض مســتوى التمثيــل الدبلوماســي لدولــة جنــوب 
 إفريقيا لدى الكيان الصهيوني.

التوصيات التي خرج بها مؤتمر  وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: نثمن
ـــة بتخفـــيض مســـتوى التمثيـــل  سياســـات حـــزب المـــؤتمر الـــوطني اإلفريقـــي فـــي جنـــوب إفريقيـــا، المتمثل

 الدبلوماسي للبالد لدى دولة االحتالل.
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ودعا كل الدول ومكونات المجتمع الدولي إلى قطع عالقاتها مع الكيـان الصـهيوني، مطالبـا بالضـغط 
 اف بحقوق الشعب الفلسطيني.على "إسرائيل" لالعتر 

وأوصــــى مـــــؤتمر سياســــات حـــــزب المــــؤتمر الـــــوطني اإلفريقــــي، الـــــذي اختــــتم اجتماعاتـــــه فــــي مدينـــــة 
جوهانسبرغ مساء أمس األربعاء، بـ"تبني نداء لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني بتخفيض مستوى 

يم والمبــادا التحرريــة للحــزب التمثيــل الدبلوماســي لدولــة جنــوب إفريقيــا لــدى إســرائيل، انســجاما مــع القــ
 ونصرة لشعبنا الفلسطيني تحت االحتالل وقضيته العادلة".

 6/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قيادي فتحاوي: عباس يشعر باإلحباط وزيارته للقاهرة قد تكون األخيرة .17
هــو  2017 توقــع عضــو فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح"، أن يكــون عــام: نــادر طــالل -الرســالة نــت

األخيــر للــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، فــي ظــل األزمــات والخالفــات الداخليــة والخارجيــة الكبيــرة 
 والتي تتسع يومًا بعد يوم.

وأكـد القيـادي الفتحــاوي، فـي تصـريح خــاص لــ"الرسالة نــت"، الخمـيس، أن الـرئيس عبــاس أبلـغ مقــربين 
رسـميًا اعتـزال العمـل السياسـي بشـكل نهـائي، بعـد منه أن العام الحالي سـيكون األخيـر لـه، وانـه ينـوي 

 تجهيز المرحلة المقبلة لخليفته المتوقع.
وأوضـح أن عبــاس يشــعر باإلحبــاط نتيجــة سياســة بعــد الـدول العربيــة تجــاه ســلكته والتعامــل مــع حركــة 
"حمـــاس" وخصـــمه السياســـي النائـــب والمفصـــول مـــن حركـــة "فـــتح" محمـــد دحـــالن، خاصـــة مـــن قبـــل 

 العربية واألردن.جمهورية مصر 
وذكـــر القيـــادي الفتحـــاوي، أن وضـــع الســـلطة الفلســـطينية بـــات متـــرنح وخطيـــر للغايـــة، بفعـــل األزمـــات 
الكبيــــرة السياســــية والماليــــة واالقتصــــادية التــــي تعــــاني منهــــا، وربــــط نهوضــــها بمســــار عمليــــة التســــوية 

 والمفاوضات مع الجانب "اإلسرائيلي.
بالسيســي ســيحدد كــل الخطــوات السياســية التــي ينــوي اتخاذهــا  وكشــف أن زيــارة عبــاس للقــاهرة ولقــاءه

محليــًا وخاصــة فــي قطــاع غــزة وحركــة "حمــاس"، وانــه فــي حــال فشــل فــي اقنــاع السيســي بوقــف دعمــه 
لــه، ويتبعهــا  األخيــرةلحمــاس ودحــالن واســتمرار خطــوات تخفيــف الحصــار عــن غــزة فقــد تكــون الزيــارة 

 نبين.خطوات سلبية أخرى في العالقات بين الجا
 6/7/2017الرسالة نت، 
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 البرغوثي بأنه "مقاتل من أجل الحرية"مروان غضب إسرائيلي بعد وصف "نيويورك تايمز"  .18
أبــدت أوســاط إعالميــة إســرائيلية غضــبها الشــديد بعــد أن وصــفت صــحيفة "نيويــورك تــايمز" : تــل أبيــب

حـتالل اإلســرائيلي بأنــه "مقاتــل األميركيـة القيــادي الفلســطيني مــروان البرغـوثي والمعتقــل فــي ســجون اال
 من أجل الحرية".

وبحسب موقع القناة العبرية العاشرة، فإنه للمرة الثانية منذ بداية العام تصف الصـحيفة البرغـوثي بهـذا 
 الوصف.

وأشـــار الموقـــع إلـــى أنـــه فـــي الســـابع عشـــر مـــن نيســـان/ أبريـــل الماضـــي )ذكـــرى يـــوم األســـير( كانـــت 
وثي ووصــفته فيهــا بأنــه مقاتــل مــن أجــل الحريــة وعــادت اليــوم بــذات الصــحيفة قــد نشــرت مقالــة للبرغــ

الوصــف بعــد لقــاء نشــرته مــع زوجتــه المحاميــة فــدوى البرغــوثي، وزادت فــي وصــفه بأنــه قائــد ونائــب 
 فلسطيني.

 6/7/2017القدس، القدس، 
 

 بدران يطالب بمساندة األسرى المقطوعة رواتبهم .19
ســالمية حمــاس حســام بــدران، إن إصــرار األســرى المقطوعــة قــال القيــادي فــي حركــة المقاومــة اإل: غــزة

وســط مدينــة رام هللا، دليــلأ علــى أنهــم أصــحاب حــق،  19رواتــبهم علــى اعتصــامهم المتواصــل لليــوم الـــ
 مطالًبا الكل الفلسطيني بنصرتهم ومضاعفة حالة التضامن معهم.

رار الجائر بحقهـم وحـق وأضاف بدران في تصريح صحفي له يوم الخميس، أن تحدي المعتصمين للق
عائالتهم، والتفاف الشعب الفلسطيني خلفهم سيعيد لهم حقوقهم رغمًا عمن يحاولون تصفية قضـيتهم، 

وشـكر القيـادي فـي حمـاس كـل  مشيرًا إلى أن هذا الصمود إنمـا هـو دفـاع عـن قضـية األسـرى برمتهـا.
ات الوطنيـة ووسـائل اإلعـالم من دعم األسرى المعتصمين وعائالتهم من الوفود التضـامنية والشخصـي

 التي سلطت الضوء على قضيتهم منذ اللحظة األولى.
وأكــد أنــه يتوجــب علــى الكــل الفلســطيني أن يقــف فــي وجــه محــاوالت تصــفية قضــايا الشــعب الرئيســة، 
قــائاًل: إنمــا يمثــل قطــع رواتــب بعــض األســرى والمحــررين البدايــة فقــط، وهــو مــا يســتدعي إفشــال هــذا 

ودعـــا بـــدران أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني وفصـــائله وقـــواه الحيـــة  رائح شـــعبنا كافـــة.المخطـــط مـــن قبـــل شـــ
وشخصــياته الوطنيــة للتضــامن مــع األســرى ومشــاركتهم اعتصــامهم، وزيــارتهم فــي خيمــتهم المنصــوبة 

 عند ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام هللا، منوهًا إلى أنه لن يضيع حقأ وراءه م طالب.
 6/7/2017الرسالة نت، 
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 دلهيبعملية استهدفت السفارة اإلسرائيلية بالتحقيق  حولمعلومات مودي نتنياهو طلب من  .21
األربعاء، من نظيره الهندي  مطلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يو : هاشم حمدان

رائيلية في ناريندرا مودي، معلومات بشأن التقدم في التحقيق في العملية التي استهدفت السفارة اإلس
 . بحسب مصادر في مكتب رئيس الحكومة.2012العاصمة الهندية دلهي، في العام 

وفي العملية المشار إليها، والتي توجه فيها إسرائيل أصابع االتهام إلى حرس الثورة اإليراني، أصيبت 
الهند بسبب زوجة ملحق وزارة األمن في السفارة اإلسرائيلية في الهند. ولم يقدم أحد للمحاكمة في 

 العملية.
 6/7/2017، 48عرب 

 
 بملياري دوالر "القبة الحديدية"صفقة  توقعانوالهند  "إسرائيل" .21

ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع : نظير مجلي - تل أبيب
« القبة الحديدية»مة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، برزت بشكل خاص، اتفاقية لبيع منظو 

اإلسرائيلية المضادة للصواريخ والطائرات، بقيمة ملياري دوالر. وستشمل الصفقة، إقامة شركة هندية 
 إسرائيلية مشتركة، تبني مصنعا إلنتاج هذه المنظومة في الهند.

ها وصدر بيان ختامي عن زيارة مودي إلسرائيل، اشتمل على قائمة االتفاقات والتفاهمات، وبرز في
تجاهل التسوية السياسية في المنطقة، على أساس حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب 

مشترك ملحق « إعالن نوايا»إسرائيل. وكان نتنياهو ومودي ووزراؤهما قد وقعوا على سبع اتفاقيات، و
قيا والعالم بالبيان كمستند. ومن ضمن االتفاقيات، الشراكة في مشروعات اقتصادية في دول أفري

 الثالث.
 7/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بندًا تمنع األجانب من دخولها 28تقر  والهجرة السكانسلطة "إسرائيل":  .22

بنًدا تمنع األجانب من دخول  28أقرت سلطة السكان والهجرة إجراءات جديدة تشمل : رامي حيدر
( أو أن يكون BDSإسرائيل العالمية )إسرائيل، من بينها أن يكون الشخص ناشًطا في حركة مقاطعة 

 قد دعا لمقاطعة إسرائيل علًنا في مرحلة ما من حياته.
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ومن بين األسباب التي قالت سلطة الهجرة إنها تمنع دخول األجانب: منع أمني أو جنائي )الذي 
، يستهدف طالبي لم الشمل من الضفة الغربية وقطاع غزة(، الكذب على الحدود، تأشيرة غير صالحة

وجود أقارب من الدرجة األولى يعملون على أساس عامل أجنبي في إسرائيل، العمل بشكل مخالف 
للقانون، اإلخالل بالنظام العام، و"تشكيل عبئ على الدولة"، الذي أعد لمن ال يملكون المال لتمويل 

 إقامتهم، في إشارة مبطنة للفلسطينيين والالجئين األفارقة.
 6/7/2017، 48عرب 

 
 ات الفساد بالصناعات الجوية اإلسرائيلية تالحق الوزير كاتسشبه .23

للمرة الثالثة منذ آذار/مارس الماضي، يتم التحقيق مع وزير الرفاه حاييم كاتس، بشبهة : محمد وتد
الضلوع في قضايا فساد في الصناعات الجوية اإلسرائيلية، حيث أخضعت الوحدة القطرية لمحاربة 

' التابعة للشرطة اإلسرائيلية، يوم الخميس، وزير الرفاه، للتحقيق 433ة 'الهف الفساد والجريمة المنظم
 تحت التحذير في قضية فساد في الصناعات الجوية.

ومثل الوزير كاتس للتحقيق في أعقاب مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، 
 على ذلك.

 6/7/2017، 48عرب 

 
 كوريا الشماليةإلى من السفر  اإلسرائيليينتحذر  يةسرائيلالخارجية اإل .24

عممت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بيانا، يوم الخميس، طالبت من خالله المواطنين : محمد وتد
اإلسرائيليين عدم السفر إلى كوريا الشمالية، وطالبت كل من يتواجد هناك مغارتها فورا وحذرت من 

وتهديدات اإلدارة األميركية بفرض المزيد من اإلجراءات ضد البقاء بالبالد، بسبب احتدام حدة التوتر 
 كوريا الشمالية بعد إطالقها صاروخا باليستيا عابر للقارات.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية: " في أعقاب ارتفاع حدة التوتر في المنطقة 
ية بسبب برنامجها النووي، بحيث أن خاصة وأن كوريا الشمالية تتواجد ضمن حصار وعقوبات دول

العقوبات تشمل منع أي تعاون اقتصادي وتجاري ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للمحاكمة 
 والعقوبة، نتوجه لإلسرائيليين بمغادرة كوريا الشمالية فورا وعدم السفر إلى هناك".

 6/7/2017، 48عرب 
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 وأقاما وحدات خاّصًة لتوجيه ضربات قدراتهما البحرّية را: حزب هللا وحماس طو  "معاريف" .25
، يوسي ”معاريف“نشر محلل الشؤون األمنية والعسكرية في صحيفة  زهير أندراوس: - الناصرة

ملمان، مقااًل تحدث فيه عن سعي سالح البحرية في الجيش اإلسرائيلّي إلى تطوير قدراته بما يتالءم 
 مع تطور قدرات حزب هللا.

دره األمنّية رفيعة في تل أبيب، إّن سالح البحرّية تحّول في العقدين وقال ملمان، نقاًل عن مصا
األخيرين إلى سالح كبير لديه ميزانية ضخمة، وهذا نابع من تغيير النظرية العسكرية وعقيدة 

ولفت إلى أّن هذه التغيرات شملت قطع بحرية تستخدم في مهام األمن الجاري، وحماية  التشغيل.
الحدود البحرية، من لبنان إلى غزة، وبعيًدا عن الساحل اإلسرائيلّي في البحر  مئات الكيلومترات من

 المتوسط وحتى ساحة البحر الميت. 
تقّدر  "حماس"وأشار ملمان إلى أّنه بحسب تقدير استخبارات سالح البحر، فإّن القوة البحرية التابعة لـ

ن تحسين قدراتها بفضل تدريبات تمكنت م "حماس"بعشرات المقاتلين، الذين تطورت مهارتهم. و
خضع لها عناصرها في إيران ولدى حزب هللا في لبنان. وتابع قائاًل إّن خريجي هذه التأهيالت عادوا 
إلى قطاع غزة وأصبحوا مدِربين لمَجندين جدد، الفًتا إلى أن التقدير في الدولة العبرّية هو أّن 

 أدوات تحت سطح البحر، وفق المحلل اإلسرائيلّي.يحاولون استخدام ” حزب هللا“و  "حماس"مقاتلي “
وحول هذه األدوات تحت سطح البحر، أوضح ضابط عسكري في جيش االحتالل اإلسرائيلّي أّن من 
بينها جهاز يحتوي على محرك يسمح للغطاس بالتحرك بسرعة كبيرة واجتياز مسافات أكبر، ويمكن 

 ري على إيالت، وفق ملمان.من التخطيط لهجوم بح "حماس"هذا الجهاز عناصر 
وعن سلم أولويات سالح البحرية اإلسرائيلّي بشكٍل خاّصٍ والجيش بشكٍل عامٍّ، أكَّد الضابط أّن 
الهدف رقم واحد هو حزب هللا، وتابع قائاًل إّن السبب في ذلك هو عالقة الحزب المباشرة مع إيران، 

 نا، على حّد تعبير الضابط اإلسرائيلّي.حزب هللا هو العدو األكثر تقدمًا وتطورًا بالنسبة ل
التقدير أّن لدى حزب هللا وحدات خاصة للقتال البحري، هو يستخدم  إنه يمكنوتابع الضابط بالقول 

في البحر وحدات كومندوس متطورة، فيما يستخدم تحت سطح البحر وحدات غطس مدربة جيًدا 
إلسرائيلي لسيناريو تسلل غطاسين. لكن ومزودة بأجهزة متطورة. وبالتالي يستعدون في الجيش ا

التهديد البحري األساسي لحزب هللا هو الصواريخ البحرية اإليرانية الصنع كالتي أصابت سفينة سالح 
 .2006البحر في الحرب على لبنان في العام 

 6/7/2017، رأي اليوم، لندن
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 اً ياالحتالل يكشف عن تطوير جيب من نوع هامر يعمل ذات .26
كشف موقع مفزاك العبري عن أن جيش االحتالل طور جيب عسكري من نوع : محتلالداخل ال

"هامر" يعمل ذاتيًا دون سائق، ويتم التحكم بمسارات تحركه عن بعد، مشيًرا إلى أن الجيب سيدخل 
 العمل الفعلي خالل فترٍة وجيزة.

سائق، لتمنح الجيش  الهندسية العسكرية للعمل بدون  األلياتوذكر أن جيش االحتالل ينوي تطوير 
 سيطرة كاملة في ميدان المعارك، دون تعريض حياة الجنود السائقين للخطر.

 6/7/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 األغوارالجيش اإلسرائيلي يقيم "وحدة الرد السريع" في  .27
خاصة وحدة عسكرية  اإلسرائيليالجيش  إقامة" العبري أمس، عن  NRGكشف موقع ": تل أبيب

 .األردنوطول الحدود مع  األغوار"وحدة الرد السريع" للعمل في منطقة  أسمتها
ومنطقة  األغواروتتكون الوحدة الجديدة من جنود احتياط، وستمتد منطقة عملها على كامل منطقة 

 .األردنيةبيسان بمحاذاة الحدود 
ة "وحدة الرد السريع" وتعتبر من وتحمل الوحدة االسم المختصر باللغة العبرية "يتم" وتعني بالعبري

 وبيسان. األغواروحدات النخبة مشكلة من جنود يقيمون في منطقة 
 6/7/2017القدس، القدس، 

 
 الالماحيوان الجيش اإلسرائيلي يبدأ استخدام "الحمال الروبوتي" بدل  .28

ة، حيث سيتم يبدأ الجيش اإلسرائيلي، بعد شهرين، تجربة في الوحدات العسكرية البري: هاشم حمدان
توزيع أدوات "روبوتية" وظيفتها حل عتاد الجنود في الميدان. وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن الجيش 

 ال ينوي حاليا تزويد الروبوتات بالسالح، ولكن من الممكن أن يفعل ذلك مستقبال.
ي للقوات وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الحديث عن منتج إسرائيلي يطلق عليها "الحّمال الروبوت

كيلوغرام، مثل المياه والغذاء والذخيرة، وغير  500البرية"، وهو قادر على حمل عتاد بزنة تصل إلى 
يشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي كان يستخدم في الماضي  ذلك، كما يمكن إخالء مصابين بواسطته.

ى لبنان في صيف العام حيوان الالما لنفس األهداف، والذي استخدم في الحرب العدوانية األخيرة عل
 . وبعد سنوات تقرر وقف استخدامها في أعقاب انتقادات كثيرة، بينها تأخير الجنود ميدانيا.2006

 7/7/2017، 48عرب 
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 قطاع غزة على حافة الهاوية االقتصادية: تقرير .29
ار جميع مكونات الحياة في قطاع غزة، تحتضر بفعل الحص أنكشف تقرير اقتصادي  ":وفا" - غزة

 وغياب أي أفق لالنفراج بشكل لم يسبق له مثيل. 
عد أ وأوضح مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، الذي 

التي شنتها إسرائيل  غزة،التقرير، أنه تصادف في هذه األيام الذكرى الثالثة للحرب الثالثة على قطاع 
يوما متواصلة في ظل  51، واستمرت على مدار 2014-8-26تى ح 2014-7-7خالل الفترة من 

، وذلك األخيرةأوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية تمر على القطاع، لم يسبق لها مثيل خالل العقود 
 بعد حصار ظالم وخانق مستمر منذ سنوات.

أرض الواقع، ورأى الطباع انه وبعد مرور ثالثة أعوام على الحرب الثالثة لم يتغير أي شيء على 
فمازال القطاع محاصرا، واألوضاع االقتصادية تزداد سوءا، وكافة المؤشرات االقتصادية الصادرة من 

 المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من االنهيار القادم في القطاع.
وقال الطباع انه على صعيد المعابر التجارية، ما زالت كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة 

معبر صوفا( مغلقة، باستثناء معبر كرم أبو سالم، الذي يعمل  –معبر الشجاعية –معبر المنطار)
وفق اآلليات التي كان يعمل بها قبل الحرب األخيرة، ومن خالل رصد حركة الشاحنات الواردة عبر 

لك ، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة خالل ت2017معبر كرم أبو سالم خالل النصف األول من عام 
( شاحنة للقطاع الخاص، وبلغ عدد الشاحنات الواردة 55077( شاحنة منها )57264الفترة )

 ( شاحنة.2177كمساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة )
مع النصف األول لعام  2017وأضاف، بمقارنة عدد الشاحنات الواردة خالل النصف األول لعام 

، %5بنسبة  2017لشاحنات الواردة خالل النصف األول من عام يظهر انخفاض في عدد ا 2016
 .%75وانخفاض عدد الشاحنات الواردة للمؤسسات الدولية والعربية العاملة بقطاع غزة بنسبة 

أنه حسب آخر تقرير للبنك الدولي فإن  إلى أشار التقريروبخصوص عملية إعادة إعمار قطاع غزة، 
ال  2014تياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام نسبة ما تم تلبيته من إجمالي اح

التقرير وبعد مرور ثالثة أعوام على الحرب الثالثة، لم تبدأ  إعداد، حيث انه وحتى %17تتجاوز 
عملية إعادة اإلعمار الحقيقية وما زالت تسير ببطء شديد ومتعثر، عازيا أهم أسباب بطء وتعثر 



 
 
 
 

 

 20 ص             4337 العدد:             7/7/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 10رار الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن استم إلىعملية إعادة اإلعمار 
 . سنوات

وبين التقرير ان عدد المنشآت االقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات )التجارية والصناعية 
( منشأه اقتصادية، وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي 5427والخدماتية( بلغ حوالي )

والر، كما قدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها حسب ما تم رصده في الخطة ( مليون د284)
 ( مليون دوالر.566بحوالي ) اإلعمار وإعادةالوطنية لإلنعاش المبكر 

حسب  2017في الربع األول من عام  %41.1معدالت البطالة في قطاع غزة بلغت  أنوأكد التقرير 
( آالف شخص، وارتفعت 206عدد العاطلين عن العمل ) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبلغ

وتجاوز عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية  %65معدالت الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 
من  %60أكثر من مليون شخص بنسبة تزيد عن  إلىمن "األونروا" والمؤسسات اإلغاثية الدولية 

 إجمالي سكان القطاع.
 7/7/2017هللا،  الحياة الجديدة، رام

 
 نصف منازل غزة المدمرة مازالت بحاجة إلعادة إعمار: الخضري  .31

قال رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" في قطاع غزة النائب في المجلس  رائد الفي: - غزة
في المئة من المنازل المدمرة كليًا في القطاع بفعل الحرب  50التشريعي جمال الخضري، إن 

آالف وحدة سكنية( ما زالت بحاجة لإلعمار، بعد  5)نحو  2014األخيرة صيف العام  "اإلسرائيلية"
  مرور ثالث سنوات على انتهاء الحرب.

وقال الخضري، إن آالف األسر ما زالت في عداد المشردين عن منازلها، إما في بيوت مستأجرة 
 اج للترميم.وإما عند أقرباء، أو اضطرت للسكن في بيوت غير مكتملة البناء وتحت

وشدد على ضرورة العمل السريع من أجل إعمار ما دمره االحتالل من منازل دمرت كليًا، إلى جانب 
 البنى التحتية والمؤسسات والمدارس والمراكز الصحية والمصانع.

 7/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 %45إلى القطاع بنسبة  الكهرباءاالحتالل يقلص إمدادات  .31
الطاقة في قطاع غزة أمس الخميس، أن "إسرائيل" قلصت إمدادات الكهرباء  أعلنت سلطة: وكاالت

 120ميجاواط، من أصل  55، ليصل مجموع ما تم تخفيضه حتى اآلن إلى %45إلى القطاع بنحو 
ميغاواط. وأوضحت سلطة الطاقة أن مواصلة "إسرائيل" تقليصها إلمدادات الكهرباء يزيد من األعباء 
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ظل األجواء الصيفية الحارة الحالية. وناشدت الجهات المسؤولة والدولية ضرورة  والمعاناة بغزة، في
   التحرك العاجل لوقف اإلجراءات التعسفية "اإلسرائيلية" التي تعّمق أزمة الكهرباء في غزة. 
 7/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 يونيوحزيران/ االحتالل بالقدس في  انتهاكاتتقرير يستعرض  .32

رض تقرير أصدرته مؤسسة القدس الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت، واقع مدينة استع :وكاالت
 الماضي. يونيو/ حزيرانالقدس، جراء انتهاكات وإجراءات االحتالل التهويدية واالستيطانية خالل 

وأكدت المؤسسة في تقريرها الشهري استمرار االحتالل باحتفاالته التهويدية بالذكرى الخمسين 
ل كامل مدينة القدس عبر سلسلة من األنشطة والمشاريع االستيطانية والتهويدية في المدينة، الحتال

 ومواصلة مشروعه االستراتيجي ضد المدينة وأهلها بهدف كسب المعركة الجيوسياسية فيها.
وتوقعت أن تشهد األشهر القادمة مزيًدا من المصادقات على مشاريع استيطانية جديدة في القدس 

 ة الغربية المحتلتين، ال سيما تلك المشاريع التهويدية الضخمة التي تستهدف هوية القدس.والضف
مليون  56وفي المسار التهويدي، وافقت حكومة االحتالل على مشروع تهويدي تصل تكلفته إلى 

 دوالر لزيادة إمكانية وصول اليهود إلى األماكن المقدسة في القدس، خاصة إلى حائط البراق.
وحدة استيطانية جديدة في  122تعمل على بناء  إسرائيل" مؤسسة القدس، فإن شركة "يورو وبحسب

مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس، وذلك في إطار مشروع يتكون من أربعة مبان، يتكون كل واحد 
  . 2020وحدة سكنية، ومن المتوقع إسكان الوحدات في صيف العام  11منها من 

 7/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 للبيع بعد قطع السلطة راتبه بيتهأسير فلسطيني يعرض  .33
ب عائلته بعرض بيته للبيع من أبلغ األسير الفلسطيني أشرف خليل أبو الرِّ : ميرفت صادق - رام هللا

أجل إعالة زوجته وطفلتيه بعد وقف السلطة الفلسطينية مخصصاته الشهرية للشهر الثاني على 
األسرى والمحررين المحسوبين على حركة المقاومة اإلسالمية  التوالي، في إجراء شمل عشرات

 )حماس(. 
عاما في سجون  13عاما، من منطقة جنين شمال الضفة الغربية( نحو  41وقضى أبو الرب )

، ثم أعاد االحتالل اعتقاله مع 2011االحتالل وشملته صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل عام 
اتهام عناصر من حماس بخطف وقتل مستوطنين قرب مدينة الخليل  أكثر من خمسين محررا عقب

 .2014عام 
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ويواجه أبو الرب اآلن حكما بالسجن المؤبد وعشر سنوات كمعظم محرري الصفقة المعاد اعتقالهم، 
أسيرا ومحررا في الضفة الغربية، إلى  277وغالبيتهم قررت السلطة قطع رواتبهم ضمن حملة شملت 

 ررين المبعدين إلى قطاع غزة ودولة قطر وتركيا.جانب عشرات المح
 6/7/2017الجزيرة.نـت، الدوحة، 

 
 وتوغل إسرائيلي في غزة بالضفةفلسطينيًا  14اعتقال  .34

فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة  14اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس : غزة، رام هللا
رطة شمال القدس المحتلة، حيث أعلن الناطق باسم الغربية. وأقدمت قوات االحتالل على إغالق مخ

جيش االحتالل أن القوات أغلقت مخرطة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة قالت إنها تستخدم 
 لصناعة السالح وصادرت ثمانية سكاكين في بني حسن قرب مدينة قلقيلية.

ية الحدودية شرق مدينة غزة وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية عدة في أراضي الفلسطينيين الزراع
 وبلدة جباليا شمال قطاع غزة، وسط إطالق نار، وأعمال تجريف المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن سبع آليات عسكرية إسرائيلية، تضم أربع جرافات عسكرية وثالث دبابات، 
وغلت انطلقت من موقع "ناحل عوز" العسكري اإلسرائيلي على الشريط الحدودي شرق المدينة، وت

 لعشرات األمتار في األراضي الزراعية شرق حي الشجاعية شرق المدينة.
وأضافت أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطالع في أجواء المنطقة، وأن الجرافات 

 تقوم بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، وسط إطالق نار في المكان.
 7/7/2017ظبي،  أبو االتحاد،

 
 على قطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم يحتّجون سرى سابقون في غزة أ .35

شارك العشرات من الفلسطينيين الذين سبق أن اعتقلوا في السجون : غزة/ نور أبو عيشة/ األناضول
اإلسرائيلية، يوم الخميس، في وقفة، احتجاجًا على قطع رواتبهم الشهرية؛ من قبل السلطة 

 الفلسطينية.
، بمدينة غزة، الفتات ت طالب بإعادة ”فلسطين“ن في الوقفة، التي نّظموها أمام بنك ورفع المشاركو 

 . رواتب المقطوعة
 6/7/2017 ،لندن اليوم، رأي
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 األراضي المحتلةالعرب في  البطالتمييز عنصري ضد  .36
الناصرة: كشف في إسرائيل أمس أن الطالب الثانويين والجامعيين من فلسطينيي الداخل يكابدون 

طالب عربي  1300العنصرية الرسمية والشعبية على حد سواء. ويوضح استطالع للرأي شمل رأي 
يواجهون مظاهر عنصرية وتمييزًا خالل التعليم وأّن نحو "منهم  %50في الجامعات اإلسرائيلية أّن 

 ."تحدثوا عن تعابير عنصرية تصدر عن أعضاء الطاقم األكاديمي أيضا 40%
الع التي أكدت على الصعوبات التي يواجهها الطالب العرب في األكاديميات وشملت نتائج االستط

 اإلسرائيلية طالبا من عدة مؤسسات للتعليم العالي
من قبل معهد "هغال هحداش" بناء على طلب نقابة الطالب و"مبادرات  جريَ ن االستطالع الذي أ  وبيَّ 

في األكاديميات تصدر من جانب طالب "، أّن غالبية مظاهر العنصرية ضد العرب إبراهيمصندوق 
 آخرين، وبعضها يصدر عن أعضاء في الطاقم األكاديمي.

كما بّين أّن ثلث الطالب الذين شاركوا في االستطالع أشاروا إلى أن المؤسسات األكاديمية التي 
شهر يدرسون فيها ال تقدم لهم تسهيالت تساعد على االندماج، حتى في فترة األعياد أو خالل صيام 

من الطالب إنهم ال يستطيعون التقدم لطلب منح دراسية لكونهم ال يخدمون في  %30رمضان. وقال 
 الجيش اإلسرائيلي.

 7/7/2017، لندن، القدس العربي
 

 بيروت: اعتصام تضامني مع األسرى في سجون االحتالل .37
ائيلية اليوم الخميس، نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في السجون اإلسر : بيروت

والمعتقلين في  األسرى أمام مقر بعثة الصليب األحمر الدولي في بيروت، اعتصامًا تضامنيًا مع 
 اللبنانية والفصائل الفلسطينية. األحزاببمشاركة ممثلي  اإلسرائيليسجون االحتالل 

التعسفية يصحبها  ئيليةاإلسراوفي كلمة له أشار المنسق العام للجنة عمر الزين إلى أن االعتقاالت 
ال تليق  أماكنجرائم متنوعة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المذلة والمهينة واالحتجاز في 

 .واإلنسانيةبالبشر وتمثل انتهاكًا فاضحًا لما تنص عليه االتفاقيات والمواثيق الدولية 
وبرلمانات العالم التحرك الفوري لإلفراج عن جميع نواب  واإلسالميةوطالب الزين البرلمانات العربية 

نائبًا وفي المقدمة منهم النائب  13المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين والذي بلغ عددهم 
من اتحاد  اإلسرائيليالمناضلة خالد جرار، وأن تضغط بكل الوسائل المتاحة لطرد الكنيسيت 

 البرلمانات الدولية.
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ئيسة المركز اإلقليمي العربي لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ليندا مطر تضامن بدورها، أكدت ر 
االتحاد مع النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار والناشطة النسائية ختام السعافين 

 األخيرة. اإلسرائيليةوكل المناضلين الفلسطينيين الذين استهدفتهم حملة االعتقاالت 
 هي مسألةحركة فتح في لبنان سرحان سرحان أن قضية األسرى  إقليم، أكد عضو قيادة من جهته

 مركزية للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية.
كما ألقت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان آمنة جبريل كلمة استنكرت خاللها اعتقال 

 ألمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية.المناضلتين خالد جرار، وختام السعافين عضو ا
في نيل الحرية وطالبت المجتمع الدولي  األسرى كما ألقيت في االعتصام كلمات أكدت على حق 

 بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل واإلفراج عنهم.
 ر الدولي.مندوبة الصليب األحم إلىوفي نهاية االعتصام قام وفد من المعتصمين بتسليم مذكرة 

 6/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مرة منذ حصار قطر.. العمادي في المنطقة للقاء مسؤولين بالسلطة وحماس ألول .38
للسفير القطري محمد العمادي منذ فرض الحصار على قطر وصل  األولىفي زيارة هي  :غزة

 المنطقة. إلىالسفير 
العمادي سوف يلتقي مسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام  أنعبرية وذكرت صحيفة "يديعوت " ال

وقالت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي في وقت تتسم فيه العالقة بين  هللا وقيادة حركة حماس في غزة.
 حماس ومصر التي تشارك في حصار الدوحة بدفء كبير.

آل ثاني أن بالده ستستمر في دعم من جانبه تعهد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن 
الشعب الفلسطيني وإعمار قطاع غزة، ألن سياسة الدوحة "تعتمد على مبادا وقيم وال تعتمد على 

"الحصار الذي فرضته الدول الخليجية  وقال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي في روما إن: أزمات".
 ."الثالث على بالده أعاق مشاريع إعادة اإلعمار في غزة

 6/7/2017دس، القدس، الق
 

 أي تمثيل عسكري في الدوحة ى حماسلد ليس: وزير الخارجية القطري  .39
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بالده ترحب بالحوار رغم 
الحصار الذي تفرضه السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عليها، ورغم انتهاك دول الحصار 

 األعراف الدولية، وفصلها الجائر آلالف األسر.للقوانين و 
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وقال الوزير القطري في مقابلة مع شبكة "سي.أن.أن" األميركية إن الحصار االقتصادي والسياسي 
 واالجتماعي المفروض على دولة قطر يعد عمال عدائيا، ويشكل إهانة ألي بلد مستقل وذي سيادة.

ومة اإلسالمية )حماس( ممثلة في الدوحة بمكتب وأشار وزير خارجية قطر إلى أن حركة المقا
سياسي وليس لديها أي تمثيل عسكري في دولة قطر، مشيرا إلى أن بعض قادة الحركة جاؤوا 
للمشاركة في مفاوضات المصالحة الوطنية التي تلعب دولة قطر دور الوسيط فيها، وهي مفاوضات 

لواليات المتحدة، مؤكدا "أن دولة قطر ال مدعومة من جانب المجتمع الدولي وتتم بالتنسيق مع ا
 تدعم حماس، بل تدعم أهل غزة".

 6/7/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 يعتقل تسعة الجئين فلسطينيين في مخيم الحسينية السوري  ": الجيشمجموعة العمل" .41
شق اعتقلت قوات النظام السوري تسعة الجئين فلسطينيين في مخّيم الحسينية بريف دم: جالل بكور

فلسطينيًا خالل شهر يونيو/ حزيران الماضي،  14الجنوبي ونقلتهم إلى جهة مجهولة، في حين قتل 
 منذ بداية الثورة ضد النظام. 3523ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في سورية إلى 

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنها وثقت 
م قوات النظام السوري في بداية األسبوع المنصرم، بإيقاف حافلة تقل مدنيين على حاجز بلدة قيا

الحسينية على طريق السويداء جنوب مدينة دمشق، واعتقال تسعة يحملون الجنسية الفلسطينية، 
 واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

قوات النظام اعتقلت  وفي الشأن ذاته، ذكرت مصادر محلية متطابقة لـ"العربي الجديد" أن
القيادة  -الفلسطينيين من أجل إلحاقهم بالخدمة العسكرية اإللزامية في صفوف "الجبهة الشعبية 

 العامة" المساندة للنظام السوري، والتي يقودها أحمد جبريل.
الجئًا فلسطينيًا  14وأعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن 

وا خالل شهر يونيو/ حزيران الماضي، سبعة منهم نتيجة طلق ناري، وخمسة آخرين بسبب قض
 القصف، والجئان ماتا جراء تفجير.

وفي سياق متصل، أّكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن دمارا كبيرا لحق بمنازل 
تهدافه المستمر من النظام المدنيين في مخّيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، نتيجة اس

 السوري بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة، وصواريخ أرض أرض، إضافة لقذائف الهاون.
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الجئًا فلسطينيًا، في سجون النظام السوري، منذ  1614وتقول مجموعة العمل إنها وثقت اعتقال 
معظمهم على يد النظام  الجئًا فلسطينيًا في سورية، 3523، فيما وثقت مقتل 2011مارس / آذار 

 السوري.
 6/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 مع االحتالل تفريط بدين هللا التطبيعمشايخ ودعاة الكويت:  .41

شددت رابطة مشايخ ودعاة الكويت، اليوم الخميس على رفض دعوات التطبيع مع االحتالل : غزة
دم ونصوص الوحيين ويفضي اإلسرائيلي، مؤكدة أن "البعض يروج للتطبيع بأسلوب وعرض يصط

 إلى تمييع الدين وتضييع عقيدة الوالء والبراء باسم التقارب بين األديان والسالم الشامل".
وأضافت الرابطة في بيان لها، أن "اليهود ارتكبوا المجازر بحق المسلمين وفلسطين ويحيكون 

أن التطبيع يتجاوز في حقيقته  المؤامرات لالمة"، متابعة "أن األصوات المسوقة لعملية التطبيع تدل
كل معاني الصلح التي نص عليها الفقهاء في كتبهم عند حديثهم عن أحكام الصلح مع غير 
المسلمين، فخطاب التطبيع مع اليهود يتضمن اإلقرار بأحقيتهم األبدية في أرض فلسطين، وأن 

 المسلمة". القدس عاصمة يهود، مع تبرير كل جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعوب
وحذرت من خطورة الدعوات التي تنادي بتغيير المناهج لنزع كل أسباب غرس كراهية اليهود في 
قلوب أبناء المسلمين وإسكات كل صوت يدعو للجهاد "بحجة الحرب على اإلرهاب"، مضية 

روطه "المطالبات تدل على أن ما يسمى بالتطبيع سيتجاوز في حقيقته الصلح الذي أجازه الفقهاء بش
 وضوابطه وأن ما يخطط له ليس إال عقود خضوع وانصياع واستسالم".

وأكدت أن التفريض بالقدس تفريط بدين هللا، متابعة "ونحذر من الفرقة والتنازع، فهو سبيل كل 
 ضعف وخور، وتفتيت للجبهة الداخلية، وأساس كل بلية ومصيبة.

 6/7/2017فلسطين أون الين، 
 

 ةخطط إلقامة منطقة عازلة جنوب سوريت "إسرائيل" :"التايمز" البريطانية .42
يضغط  اإلسرائيليصحيفة "التايمز" البريطانية نقال عن مصادر في الشرق األوسط أن الكيان  أكدت

على أمريكا وروسيا من أجل ضمان إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا بحيث ال يسمح لحزب هللا 
 بالعمل هناك.

: "اإلسرائيليون حضروا على هامش المحادثات بين األمريكيين والروس الصحيفة في تقريرها وقالت
 حول مستقبل جنوب سوريا الجارية في العاصمة األردنية عّمان".
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مصادر عسكرية للصحيفة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار مسألة المنطقة  وأكدت
 ي، كل على حدة.العازلة في محادثات مع الرئيسين األمريكي والروس

ميال إلى الشرق من الجوالن المحتل  30المنطقة التي تسعى إسرائيل إليها على بعد أكثر من  وتمتد
متجاوزة مدينة درعا، التي تعد الموضوع المباشر للمحادثات الروسية األمريكية، كما ستشمل مدينة 

 السويداء.
إلى حقبة "جيش لبنان الجنوبي"، حين  الصحيفة إلى أن االقتراح أثار مخاوف من العودة وأشارت

أقامت إسرائيل منطقة آمنة على حدودها الشمالية مجندة ميليشيات محلية للعمل لمصلحتها، األمر 
 الذي "كرس الوجود اإلسرائيلي في لبنان لسنوات".

لمدعومة "التايمز": "المخاوف اإلسرائيلية تنبع من إمكانية انسحاب األمريكيين تاركين القوات ا وقالت
من إيران مثل )حزب هللا( تعزز مواقعها في جنوب البالد بما في ذلك على طول الحدود مع 

فرسان  واءالجوالن"، مشيرة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية سبق أن بدأت بمد مجموعة من المسلحين )ل
نسانية الجوالن( باألسلحة، في محاولة لكسب عقول وقلوب السوريين من خالل إرسال مساعدات إ

 لهم والسماح للجرحى بتلقي العالج في إسرائيل.
السياق ذاته أكدت المصادر، أن "عدد الذين تلقوا العالج في المستشفيات اإلسرائيلية يقدر  وفي

باآلالف"، كما ونقلت عن أحد جرحى المسلحين ويدعى )أبو خالد(، كيف أنه نقل عبر خط الهدنة 
 إلى مستشفى في مدينة نهاريا.

 7/7/2017، فارس، طهران أنباءة وكال

 
 بوقف محاكمة فلسطيني "إسرائيل"األمريكي يطالبون  الكونغرسأعضاء في  .43

عضوا في الكونغرس األمريكي على عريضة تطالب وزارة خارجية بالدهم بالتدّخل  32وّقع : الخليل
إلسرائيلية بـ رسميا لدى "تل أبيب" لمنعها من محاكمة ناشط فلسطيني تّتهمه سلطات االحتالل ا

 "التحريض".
وقال "تجّمع شباب ضد االستيطان" في بيان له، اليوم، إن توقيع هذا العدد من أعضاء الكونغرس 
هو "انتصار تاريخي كبير" للمؤسسات األمريكية والمتضامنين الذين نظموا حملة كبيرة جدا في 

حماية الناشط الفلسطيني عيسى الواليات المتحدة لجمع تواقيع نواب أمريكيين على عريضة تدعو ل
 عمرو".

وأوضح التجّمع، أن عشرات آالف المواطنين األمريكيين شاركوا في الحملة، من خالل كتابة الرسائل 
 لممثليهم في الكونغرس وزيارة مكاتبهم لبحث المسألة.
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مرات وأوضح أن الموقعين على العريضة هم من أعضاء "الحزب الديموقراطي" وقد تعّرضوا للهجوم 
عديدة من قبل "اللوبي اليهودي" في الواليات المتحدة؛ ومنهم مارك بوكان، كيث اليسون، بيتي 

 ماكولوم، ايرل بلوم ان اوار.
من جانبه، قال منسق التجّمع الشبابي الفلسطيني، عيسى عمرو، إن االحتالل بالشراكة مع 

قاموا بتلفيق التهم غير القانونية ضّده،  المستوطنين وجهاز "اإلدارة المدنية" التابع لجيش االحتالل،
 كما أنهم يمارسون التحريض ضد النشطاء الفلسطينيين في مدينة الخليل.

يحاكم الناشطين الفلسطينيين "عيسى عمرو" والمحامي "فريد  اإلسرائيلييشار إلى أن االحتالل 
 األطرش" منذ عام تقريبا، ويتهمهما بالتحريض.

 6/7/2017فلسطين أون الين، 
 

 اتفاقيات تعاون بين البلدين سبع بعد توقيع "إسرائيل"رئيس الوزراء الهندي يغادر  .44
غادر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي تل أبيب، الخميس، عقب زيارة : القدس/ سعيد عموري 

 أيام، وتعتبر األولى من نوعها بالنسبة لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل. 3استغرقت 
صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية بأن مودي غادر عبر مطار "بن غوريون" الدولي وأفاد موقع 

واعتبرت  بمدينة تل أبيب، متوجًها إلى هامبورغ األلمانية، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
 الصحافة العبرية هذه الزيارة "نقطة تحول في العالقة بين البلدين".

وصاحب نتنياهو  بحفاوة بالغة من قبل المسؤولين اإلسرائيليين. ووفق مراسل األناضول، حظي مودي
ضيفه الرفيع خالل معظم ارتباطاته، من ذلك الزيارة التي أجراها، اليوم، إلى شاطئ "دور" قرب 

 حيفا.
وتجول مودي ونتنياهو بروية على الشاطئ، وشاهدا وحدة لتنقية المياه، وشربا من مياه البحر التي 

 تمت تحليتها.
اتفاقيات تعاون بين البلدين، بينها مذكرة تفاهم بين دائرة العلوم  7األربعاء، وّقع نتنياهو ومودي و 

 40والتكنولوجيا الهندية وسلطة التعاون اإلسرائيلية، إلقامة صندوق للتطوير والبحث الصناعي بقيمة 
اتفاقيتين في مجال اتفاقيات تعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى  3كما تم توقيع  مليون دوالر.

 المياه، واتفاقية في مجال التعاون الزراعي.
 6/7/2017وكالة األناضول لألنباء، 
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 عربية ودوالً  "إسرائيل": الهند تخطط لقيادة تحالف دولي يضم "ديبكا" .45
العبري، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا ” ديبكا“كشف موقع 

ناقشا تشكيل تحالف جديد يضم دواًل آسيوية وإفريقية وشرق أوسطية، تعتمد على القوة مودي 
 العسكرية والتكنولوجية للهند وإسرائيل والقدرات المالية لدول الخليج.

لن يكون مرتبًطا بأي من القوى العظمى الثالثة،  -بحسب مصادر تحدثت للموقع –هذا التحالف 
 صين، بل سيكون قائما بذاته.الواليات المتحدة وروسيا وال

جمعت ” رومانسية“ويرى معلقون أن الزيارة في حد ذاتها وما رافقها من حفاوة إسرائيلية، وصور 
 نتنياهو ونظيره الهندي، تؤرخ لفترة جديدة في العالقات بين نيودلهي وتل أبيب.

إسرائيل، الذي يصل ليس هناك من داع للحديث كثيرا عن التعاون األمني والعسكري بين الهند و “
 ، يؤكد الموقع اإلسرائيلي.”لمليار دوالر سنويا

القليلون في إسرائيل يعلمون أن الحديث يدور عن عالقات قائمة بين الدولتين منذ  ”:ديبكا“ويضيف 
عاًما، عندما أصدرت رئيسة الحكومة الهندية أنديرا غاندي أمرا سريا لقادة جيشها بالسفر إلى  46

األسلحة التي تتيح للجيش الهندي الصمود في الحرب مع باكستان وكذلك مواجهة  إسرائيل وشراء
 ”.التهديد العسكري الصيني. في تلك الفترة كانت جولدا مائير هي رئيسة الحكومة في إسرائيل
 6/7/2017موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن، 

 
 طّيار أللمانياطّيارات بدون  "إسرائيل"تأجيل صفقة بيع : يديعوت أحرونوت .46

تأجّلت صفقة تصل قيمتها إلى مليار الشواكل بين ألمانيا وإسرائيل، وذلك  زهير أندراوس: -الناصرة
 بعد إنزال صفقة طائرات مسيرة )بدون طيار( من جدول أعمال لجنة الميزانية األلمانية.

لعٍة جًدا في تل العبرّية، التي اعتمدت عل مصادر أمنّيٍة مط” يديعوت أحرونوت“وبحسب صحيفة 
أبيب، فإّن الصفقة ستتأجل إلى ما بعد االنتخابات، وبالتالي لن تعرض حالًيا للتصويت عليها، 

 خاّصًة وأّن العطلة الصيفية للبوندستاج )البرلمان االتحادي( ستبدأ في نهاية األسبوع.
ديمقراطي، وكانت المعارضة للصفقة قد تكشفت األسبوع الماضي من قبل الحزب االشتراكي ال

المشارك في االئتالف، بعد أن قام عدد من أعضاء البرلمان، من قبل الحزب، بزيارة منشآت 
 في إسرائيل، ضمن وفد برلماني ألماني.” الصناعات الجوية“

وخالل الزيارة اكتشف أعضاء الوفد األلماني أّنه تّم تركيب منظومات أسلحة على الطائرات المسيرة، 
 اهزة لعمليات تصفية من الجو.وأّن هذه األسلحة ج
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إلى أّن الحديث عن خسارة جدية بالنسبة للصناعات الجوية ” يديعوت أحرونوت“وأشارت صحيفة 
 اإلسرائيلية، حيث تقدر قيمة الصفقة بنحو مليار يورو.

 6/7/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 ل "المصالحة".. وجود قيادات من حماس عندنا من أجيعد عمال عدائيا ضّدنا: الحصار قطر .47

أكــد محمــد بـن عبــد الــرحمن آل ثــاني وزيـر الخارجيــة أن الحصــار االقتصــادي والسياســي : قنــا –لنـدن 
 واالجتماعي المفروض على دولة قطر يعد عمال عدائيا ويشكل إهانة ألي بلد مستقل وذات سيادة.

طالـب المقدمـة إلــى سـي أن أن األمريكيـة "إننـا لـو نظرنــا بـتمعن إلـى الم وأضـاف فـي مقابلـة مـع شــبكة
دولة قطر سنجد اتهامات بدعم دولة قطر لإلرهاب ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبيـر وإغـالق منافـذ 
إعالميـــة وطـــرد معارضـــين عـــالوة علـــى مطالـــب أخـــرى فيهـــا انتهـــاك للقـــانون الـــدولي كالـــدعوة لســـحب 

ــة قطــر لــن الجنســية القطريــة مــن بعــض األفــراد وإعــادتهم إلــى بلــدانهم األصــلية" مشــددا  علــى" أن دول
تمتثل ألي مطلب ينتهك القانون الدولي ولن تمتثـل أيضـا ألي إجـراء يقتصـر علـى دولـة قطـر وحـدها 

 وأي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها".
وقال وزير الخارجية "إنهم يتهمون دولة قطـر بـأن لـديها عالقـات خاصـة مـع إيـران علـى سـبيل المثـال 

ومـوا فيـه باتخـاذ أي إجـراءات ضـد إيـران نفسـها لـذلك فـإن مـا اتخـذ مـن إجـراءات في الوقت الذي لم يق
 ضد دولة قطر هو عمل عدائي ويتعلق بأسباب أخرى وليس بإيران".

هي مسألة خارج النقاش .. ولن نقوم بمناقشـة أي مطلـب يمـس  "الجزيرة"وأكد سعادته" أن إغالق قناة 
 سيادة دولة قطر".

ر لقيادات في حركة حماس في ظل تصـنيف الحركـة مـن قبـل بعـض الـدول وبشأن استضافة دولة قط
ممثلة لـدينا بمكتـب  "حماس"كإسرائيل والواليات المتحدة في قائمة اإلرهاب أوضح وزير الخارجية "أن 

سياسـي ولــيس لـديها أي تمثيــل عسـكري فــي دولــة قطـر والقيــادة السياسـية الحاليــة للحركـة موجــودة فــي 
دولــة قطــر وهــؤالء جــاؤوا للمشــاركة فــي مفاوضــات المصــالحة الوطنيــة والتــي  غــزة وبعــض قادتهــا فــي

تلعب دولة قطر دور الوسيط فيها وهي مفاوضات مدعومة من جانب المجتمع الدولي وتـتم بالتنسـيق 
 بل تدعم أهل غزة ". "حماس"مع الواليات المتحدة" مؤكدا "أن دولة قطر ال تدعم 

التــي تصــنفها مصــر جماعــة إرهابيــة قــال وزيــر  "وان المســلميناإلخــ" وحــول دعــم دولــة قطــر لجماعــة
الخارجية "إن مصر تصنفهم جماعة إرهابية لكن بالنسبة لنا في دولة قطر ال نسميهم جماعة إرهابيـة 

جماعــة  "اإلخــوان المســلمين" مبينــا "أن ودولــة قطــر ال تكفــل هــذه الجماعــة وال وجــود لهــم فــي بلــدنا"..
ل البحــرين والتــي هــي واحــدة مــن الــدول المحاصــرة وهــذا يعــد ازدواجــا فــي سياســية تعمــل فــي بلــدان مثــ
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المعـــايير بـــأن يكـــون أحـــد المطالـــب تصـــنيفهم كجماعـــة إرهابيـــة فـــي الوقـــت الـــذي يضـــم فيـــه البرلمـــان 
 البحريني أفرادا من هذه الجماعة".

 6/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 وخال من أي مادة: الرد القطري جاء مخيبا لألمل CNNوزير خارجية مصر لـ .48
قــال سـامح شـكري، وزيــر خارجيـة مصـر، إن المطالــب التـي قـدمتها الــدول  —(CNNالقـاهرة، مصـر )

األربعة )السعودية واإلمـارات والبحـرين ومصـر( للسـلطات القطريـة هـي مطالـب شـرعية، الفتـا إلـى أن 
 الرد القطري جاء مخيبا لألمل وخال من أي مادة، على حد تعبيره.

، حيـث قــال: "كـان رد خطــر CNNمقابلـة حصــرية لشـكري مــع الزميلـة بيكــي اندرسـون لـــجـاء ذلـك فــي 
مخيبــا لألمـــل، وكـــان منكـــرا التخــاذ أي خطـــوات أو إجـــراءات لإلجابـــة علــى المطالـــب الشـــرعية للـــدول 

 األربعة."
وتابع قائال: "سنجلس وسنقرر اإلجراءات التـي مـن شـأنها تشـجيع حكومـة قطـر علـى تغييـر سياسـاتها 

األســـلحة للمنظمـــات  إمـــداداتيتعلـــق بـــدعم اإلرهـــاب وإيـــواء اإلرهـــابيين علـــى أراضـــيها ومواصـــلة  فيمـــا
 اإلرهابية، حيث نرى أن ذلك مخالف للجهود التي يقوم بها التحالف الدولي ضد داعش."

  7/7/2017، سي ان انموقع 
 

 طانييجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البري قطر وزير خارجية .49
اجتمع محمد بن عبـدالرحمن آل ثـاني وزيـر الخارجيـة اليـوم فـي لنـدن مـع كريسـبن بالنـت : قنا –لندن 

 رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
 جرى خالل االجتماع استعراض العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

رجيــة بــإطالع الجانــب البريطــاني علــى مســتجدات األزمــة الخليجيــة الراهنــة وقــد قــام ســعادة وزيــر الخا
 واإلجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.

 7/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 .. طلب إغالق القواعد التركية تغيرألمانيا: ال حاجة لمطالب تمس سالمة قطر واستقاللها .51
مار غابرييل إنه ليست هناك حاجـة لمطالـب تمـس سـالمة دولـة قطـر قال وزير الخارجية األلماني زيغ

 واستقاللها، مؤكدا أن احتماالت تطور األزمة الخليجية إلى مواجهة عسكرية تراجعت.
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وأضــاف غابرييــل فــي مقابلــة أجرتهــا معــه اإلذاعــة العامــة األلمانيــة الخمــيس أن بــرلين مؤمنــة بأنــه ال 
بين طرفـي النـزاع، ودعـا أعضـاء مجلـس التعـاون الخليجـي إلـى وجود لمواجهة عسكرية في أزمة قطر 

 البقاء موحدين.
وتــابع الــوزير األلمــاني أن قطــر وافقــت علــى "فــتح جميــع ملفاتهــا" أمــام جهــاز االســتخبارات األلمانيــة، 
إضافة إلى اإلجابة عن أية أسئلة تطرحهـا بـرلين بشـأن أشـخاص أو جهـات معينـة، وذلـك فيمـا يتعلـق 

 ل اإلرهاب التي ترددها دول الحصار.بمزاعم تموي
وقال مراسل الجزيرة عيسى طيبي إن الـوزير األلمـاني كشـف للمـرة األولـى أنـه كانـت فـي بدايـة األزمـة 
مؤشــــرات علــــى مواجهــــة عســــكرية، لكــــن غابرييــــل أوضــــح فــــي المقابلــــة أن مســــاعي وزيــــر الخارجيــــة 

ول أوروبيـــة أخـــرى حالـــت دون تطـــور األميركـــي ريكـــس تيلرســـون، والمســـاعي التـــي بـــذلتها ألمانيـــا ود
 األمور نحو المواجهة.

وأشــار الــوزير األلمــاني إلــى أن الــدول األربــع تخلــت عــن مطالــب تتعلــق بالعالقــة مــع إيــران وإغــالق 
القاعدة التركية في قطر. وبشأن المطالبة بوقف تمويل اإلرهاب، قال وزير الخارجية األلمـاني إن مـن 

 أيضا. العدل أن يشمل ذلك السعودية
   7/7/2017الجزيرة.نت، 

 
 قرقاش: ال مكان في المنطقة لمن يعادي السعودية وسلمان .51

علـى صـفحته في دولة اإلمارات العربية المتحـدة،  الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية
يركــز اآلن الرســائل الدبلوماســية القطريــة متخبطــة، الــدفاع باللغــة اإلنجليزيــة «: تــويتر»الشخصـية علــى

 على عدم دعمها لإلخوان والنصرة، هي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ.
اإلنكــار للضــرر الــذي ســببته السياســات القطريــة للبحــرين والســعودية ودول عربيــة عديــدة »وأضــاف: 

 «عجيب غريب، مؤمرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت ال يمكن تجاهلها
جاهل من يحمل أوهـام »أن له مكانًا في الخليج وهو عدو للسعودية قائاًل: وأشار إلى توهم من يعتقد 

االنتصـــارات اإلعالميـــة وقـــدرة المـــال علـــى التعـــويض عـــن الجـــار، وواهـــم مـــن يعتقـــد أن لـــه مكانـــًا فـــي 
 «.الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان

   7/7/2017الخليج، الشارقة، 
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  ترفض تصريحات وزير خارجية البحرين في القاهرةصحيفة تابعة لإلخوان في البحرين  .52
رفضـــت صـــحيفة مملوكـــة لجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي البحـــرين الهجـــوم علـــى : وكـــاالت -المنامـــة

الجماعـة والتحـريض عليهـا، وذلـك بـالتزامن مـع تصـريحات لـوزير خارجيـة البحـرين خالـد بـن أحمـد آل 
 ا "إرهابية".خليفة من القاهرة، وهاجم فيها الجماعة واعتبره

وقالت صحيفة النبأ األسبوعية، التابعة لجماعة اإلخـوان فـي البحـرين، ردا علـى هجـوم علـى الجماعـة 
فــي الصــحف ووســائل التواصــل االجتمــاعي: "مــا بــال أقــوام لــيس همهــم إال التحــريض ضــد مكونــات 

 المجتمع ووصفهم بهتاًنا بأوصاف ال يقبلها ذو عقل".
عــة اإلخــوان المســلمين علــى هــامش اجتمــاع ضــم وزراء خارجيــة دول وكــان آل خليفــة قــد هــاجم جما

 الحصار في القاهرة األربعاء.
وأضــافت صــحيفة النبــأ: "كيــف ي ســمح لمثــل هــذا االبتــذال مــن هــؤالء الرويبضــة باالســتمرار فــي القــذف 

 واالتهام في ظل ظروف دقيقة وحساسة تعيشها المنطقة".
ئلـة الحاكمـة بـالوقوف فـي وجـه االحتجاجـات الشـعبية الواسـعة وذّكرت الصـحيفة بمواقفهـا فـي دعـم العا

 التي شهدتها البحرين خالل ثورات الربيع العربي.
ويبــدو موقــف البحــرين مــن الجماعــة مرتبكــا ومتناقضــا علــى ضــوء التصــعيد الحاصــل مــن قبــل دول 

لمسـلمين"، الحصار ضد قطر، حيث كان آل خليفة، قـد صـرح فـي السـابق قـائال: "إن لفـرع "اإلخـوان ا
فــي مملكــة البحــرين، "وضــًعا خاًصــا"، ال يشــبه أوضــاع أقرانــه فــي الخلــيج ومصــر، وذلــك بعــد القــرار 

 السعودي بتصنيف الجماعة تنظيًما "إرهابيا، مشيدا بدور الجماعة في حفظ السلم األهلي".
 6/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 قطر السعودية الخاسر األكبر من حصار: مركز الجزيرة للدراسات .53

توقــع تقريــر صــادر عــن مركــز الجزيــرة للدراســات أن يــنعكس اســتمرار األزمــة الخليجيــة  إبــراهيم بــدوي:
الراهنـــة فـــي بعـــض جوانبهـــا ســـلبيقا علـــى الوضـــع االقتصـــادي فـــي الســـعودية، مؤكـــدًا أن الريـــاض هـــي 

انـــة الخاســر األكبــر مــن حصــار دولـــة قطــر، ومــا يعنيــه مــن عـــدم اســتقرار منطقــة الخلــيج وتهديــد مك
 السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.

من أن الوضع « وتداعيات األزمة الخليجية 2030السعودية.. رؤية »وحذر التقرير الذي جاء بعنوان  
اإلقليمي الملتهب في منطقة الخليج، باإلضافة إلى انخراط السعودية في صـراعات عسـكرية وسياسـية 

مسـتهِلكة للـنفط بحالــة عـدم االسـتقرار فـي الشـرق األوســط، علـى أكثـر مـن جبهـة، يعيــد تـذكير الـدول ال
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وربمــا يــدفع شـــركاء مهمــين للمملكــة مثـــل الصــين والهنــد إلـــى توســيع عمليــة تنويـــع مصــادر الـــواردات 
 النفطية من مناطق خارج الشرق األوسط، مثل: روسيا، وإفريقيا، وأمريكا الالتينية.

لحكومـة السـعودية إلـى المزيـد مـن عمليـات االقتـراض أو وأشار التقرير إلـى أنـه مـن المتوقـع أن تلجـأ ا
إصـــدار المزيـــد مـــن الســـندات فـــي األســـواق الدوليـــة لتمويـــل العجـــز المـــالي فـــي الميزانيـــة العامـــة، لكـــن 
األوضاع اإلقليمية الجاريـة قـد ترفـع تكـاليف االقتـراض عبـر وجـود عـالوات مخـاطر نتيجـة حالـة عـدم 

 ة الشرق األوسط والخليج.االستقرار السياسي التي تسود منطق
رين السعوديين  وأوضح التقرير أن توقف الصادرات السعودية إلى قطر سوف يضر العديد من المصدِّ

مليــار دوالر، ومثلــت تلــك الصــادرات  1.3الــذين بلغــت صــادراتهم إلــى قطــر فــي العــام الماضــي نحــو 
، 2016مليـار دوالر فـي عـام  169.7نسبة بسيطة من إجمالي الصادرات السـعودية التـي بلغـت حـوالي 

ـــا صـــادرات غيـــر نفطيـــة ومـــن الشـــركات الخاصـــة التـــي هـــي بـــأمّسِ الحاجـــة لزيـــادة  لَّهـــا تقريًب إال أن ج 
 نشاطاتها خصوًصا في ظل الركود الذي يشهده اقتصاد السعودية.

   7/7/2017الراية، الدوحة، 

 

 السعودية وقطرلوبين مقابل شنها حملة ضّد  ةكتاب فرنسي: اإلمارات مّولت حمل .54
" أن اإلمـارات قـدمت شـيء"مـارين علـى علـم بكـل بعوان في باريس كتاب صدر حديثا  : كشفالدوحة

تموياًل لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين التي خسرت االنتخابـات الرئاسـية األخيـرة أمـام 
المال مقابل شّنها حملة  إيمانويل ماكرون. وبموجب الصفقة بين أبوظبي ولوبين تحصل األخيرة على

 اإلمارات عرضت خدماتها على الحزب )جبهة لوبين(. وقال الكاتب إن على السعودية وقطر.
"الجزيرة" بثتهـا مسـاء أمـس الخمـيس: "فـي يوليـو  قناة وتقول مارين توركي مؤلفة الكتاب في مقابلة مع

ي بيت العائلة والموضوع الـذي ط ـرح استقبلت مارين لوبين مسؤواًل في االستخبارات اإلماراتية ف 2014
هو مكافحة التطرف اإلسالمي وشن حملة على قطر والسعودية واإلخوان المسلمين.. ما جرى يظهر 
اهتمامــًا جيوسياســيًا لإلمــارات وهــو لــو أن مــارين لــوبين وصــلت للســلطة فإنهــا ســتتحالف مــع أبــوظبي 

 لمحاربة الشقيقة العدو قطر"..
ال الجانــب اإلمــاراتي لزعيمــة أقصــى اليمــين )مــارين لوبــان(؟.. تقــول مؤلفــة وردًا علــى ســؤال: مــاذا قــ

الكتــاب: شخصــًا كــان حاضــرًا فــي ذلــك اللقــاء قــال نســتطيع مســاعدتكم.. وطبعــًا نتصــور أن اإلمــارات 
 ليس لديها ما تقدمه سوى المساعدة المالية.
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ا أن المرشحة الرئاسـية الخاسـرة ووفق ما ورد في الكتاب فإن ديوان )مكتب( مارين لوبين نفى ذلك كم
 لم تعلق على ذلك أيضًا.

   7/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 تشمل الجزيرة وحماس والقرضاوي  بنودهاقطر  أزمةود مبادرة جديدة لحل تقمعاريف: الكويت  .55
ذكرت مصادر دبلوماسية أن أمير الكويت صباح األحمد الصباح يقـود مبـادرة جديـدة : القدس المحتلة

 زمة الخليجية وبعض الدول العربية مع قطر.لحل األ
تقلـيص التحـريض فـي شـبكة  أهمهـاوبحسب صحيفة معاريف العبرية فان المبـادرة تشـمل خمسـة نقـاط 

 الجزيرة ونشر التقارير عن مصر والسعودية وتقليص تأثيرها على الشؤون الداخلية للدول العربية.
ين ومــن ضــمنهم يوســف القرضــاوي وإخــراج حركــة طــرد قــادة اإلخــوان المســلم أيضــا المبــادرةوتشــمل 

 حماس من الدوحة، وإعادة الجنود األتراك من قطر إلى بالدهم.
وزعمت الصحيفة أن قطر أبلغت حماس أنها لن تحول مزيدا من األمـوال لشـراء الوقـود لمحطـة توليـد 

 الكهرباء بغزة.
ى انتهاء األزمـة الداخليـة بـين وبررت قطر ذلك بحسب مزاعم معاريف بان وقفت التمويل سيستمر حت

حمــاس والســلطة الفلســطينية، كمــا أن التقــارب الجديــد بــين مصــر وحمــاس شــجع القطــريين علــى وقــف 
 الدعم المالي لحماس.

الكويــت تقــديم قائمــة بممثلــي المنظمــات "اإلرهابيــة" المتواجــدين فــي قطــر إلــى  أميــركمــا شــملت مبــادرة 
 المخابرات األمريكية.

 5/7/2017، باريةوكالة سما اإلخ
 

 خالد مشعل حاضرا في خطاب هنية .56
  سميح خلف

حركة فتح مزرعة  أنمع دحالن معتبرا  أزمتهاجتماعات المجلس الثوري وفي خضم  أحدفي 
شخصية له يدخل في خياراتها من يشاء ويطرد من يشاء اعتلى عباس المنصة نافشا ريشه ومصورا 

هاضما حق المؤسسين  األولالقرار واالنطالقة والبيان ثوري بأنه بطل  وأعضاءللحضور من مركزية 
 إنها المركزية، أعضاءمشككا في ياسر عرفات ودوره وبأنه كان شخصية غير مرغوب فيها لكير من 

التي بنيت عليها هذه المدرسة وهذا النهج والمستمر لالن في عقلية كل من يمتلك  اإلقصاءثقافة 
 فتح.قرار في حركة 
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قاعة فندق الموفمبيك منتظرا وصول رئيس المكتب  أركان أحدوانا جالس في مر هذا الشريط 
استقراءاتي لفحوى الخطاب لم تخفق  أنالسياسي لحماس وماذا سيقول في خطابه المرتقب وبرغم 

ولم تخطيء عن إحداثيات هذا الخطاب مسبقا دونتها على صفحات التواصل االجتماعي مستعينا 
 والذاتي.لي والدو  اإلقليميبالمتغير 

من قيادات حماس والقوى الوطنية والعشائر والكتاب والمحللين  األلفكان الحضور يتجاوز 
السياسيين وجنراالت ذات رتب رفيعة تبدو على وجوههم الصرامة واالنضباط الشديد، كنت متوقعا ان 

المراءة التي كان  القاعة بزمة كما عهدناها في قيادتنا في فتح وزغاريد من إلىهنية  إسماعيليدخل 
بإسماعيل هنية يدخل مثله كمثل أي من دخلوا القاعة وبدون  وإذلها زاوية خاصة في القاعة ، 

والدبكة وغيره من مهرجانات االستقبال التي وصفت بها قياداتنا في  األنسزغاريد وهتافات وشلة من 
اتها لحركة استطاعت في فتح، كانت لحظات وتأمالت ومقارنات تنبئ بمظاهرها وظواهرها وسلوكي

 تحافظ على نفسها وعلى كادرها وعلى برنامجها . أنبنيتها 
جلس رئيس المكتب السياسي على المنصة ال احد بجانبه من ملوك وسالطين وعلى كرسي متواضع 
ومكتب لموظف من الدرجة العاشرة ليس عليه باقات الورود وعشرات الميكروفونات وفي تواضع 

 منه.الزرقاء .. وصف البد  أونراها بالبدلة السوداء  أنعنق اعتدنا شديد وبدون ربطة 
 أعطاهيلمح من رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل بل  أويقلل  أولم يتنكر هنية 

لخالد مشعل  وإخالصحركة حماس وكانت تلك لفته رائعة ووفاء  وإدارةقدره وحقه وشراكته في القرار 
 ياسين.سهم الشيخ احمد والمؤسسين وعلى رأ

خطاب هنية لم يترك شيئا من ميثاق حماس ووثيقتها بل كان خطابه سمفونية حمساوية بامتياز 
لماضيها وحاضرها ومستقبلها ومستقبل عالقاتها مع القوى الوطنية وعلى رأسها فتح وباقي الفصائل 

ومنظورها للوحدة الوطنية  قليميةاإلولم تتنازل حماس عن شعائرها السياسية وارتباطاتها والتزاماتها 
 المكسور.التي قد تكون غزة اول محطة فيها تاركا الباب بنصف فتحه لمحمود عباس ليكمل المثلث 

طبعا قبل ان نتحدث عن الخطوط السياسية في الخطاب والتي خصصت لها مقال منفردا بعد 
مكتب السياسي والشورى ساعتين من من نهايته، ما لمسته في الخطاب بان من يقود حماس ال

والقيادة الجماعية وكما لمست ما روج له بعض الكتاب بان هناك خالفا بين قيادة الداخل ممثلة 
وما لمسته سابقا من مواقف ألشد المتطرفين مثل  الخارج،بالقائد الجديد لحماس في غزة وقيادة 

مرزوق ايضا  أبوهرة كما كان موقف الزهار والحية بانهم يباركون التوافق الوطني والتفاهمات في القا
 .. وهذا يدحض ما يشاع.
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البعض ما زال يرفع عصا الماضي ويشكك مقدما في كل ما جاء في خطاب هنية علما بان 
مرتكزاته هي تراكمات لمواقف حماس السابقة السياسية بالمنظور الوطني والزمات غزة والقضية 

 أزماتيحل  أنر هنية بان فصيل بمفرده ال يمكن والجديد هي قناعة حماس وكما ذك الفلسطينية،
السير في مشروع التحرير والبناء والمقاومة وهذا ما رأته حماس في القائد الوطني دحالن  أوغزة 

 بحالته الشعبية والوطنية ومناصريه.
على سطح المكتب المجهز  وأمامهقدم هنية خطابه الشامل وعلم فلسطين على يمينه وعلى يساره 

حلقة من  أوهتافات  أوكلمته بالتحية وخرج بالتحية وكما دخل وبدون زغاريد  وأنهىع شديد بتواض
سراب أوبدون جوقه و  أيضاراكبا سيارته الخاصة  بحنية،عتابه وميجنة وهز الكتف  أنغامالدبيكة على 

 .الفائقة والمظاهر الذي يشمئز منها رجل الشارع األمنيةمن الموتوسكالت واالحتياطات 
 7/7/2017 ،نت رسالةال

 
 الفلسطينيون بين مطرقة عباس وسندان دحالن .57

 ماجد أبو دياك
حملت زيارة وفد حماس القيادي لمصر مفاجأة كبيرة تمثلت باللقاءات التي جرت مع محمد دحالن 

 القيادي المفصول من حركة فتح وغريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يقه في وقت حساس يتعلق بالحصار الخانق الذي بدأت وقد جاءت هذه اللقاءات مع دحالن وفر 

السلطة الفلسطينية بزعامة عباس بممارسته على قطاع غزة جنبا إلى جنب مع حصار مصر 
 وإسرائيل.

 
 الرهان الخاسر

 %30لقد بدأ عباس إجراءاته ضد قطاع غزة قبل زيارة الرئيس األميركي للمنطقة فقام، باقتطاع نسبة 
الموظفين في غزة متعلال بالميزانية، أتبعها بتقليص إمدادات الكهرباء ما أسفر عن من رواتب أنصاره 

توّقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، كما وافق المجلس الوزاري اإلسرائيلي 
، وذلك استجابة لطلب %40المصغر على تقليص كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة بنسبة 

 ساعات يوميا فقط. 3 لغزة إلىاس ما قلص عدد ساعات وصول الكهرباء الرئيس عب
كما هدد عباس بإجراءات جديدة ضد غزة أثناء زيارة ترمب للرياض، من ضمنها وقف مخصصات 

 الشهداء حيث تعتبر إسرائيل ذلك دعما لإلرهاب.
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كان تعلل  وكان عباس يأمل من هذه اإلجراءات ي خنق حماس وإضعافها لمصلحة إسرائيل وإن
بالضغط عليها لدفعها لوقف عمل اللجنة اإلدارية التي شكلتها إلدارة القطاع في ظل غياب الحكومة 
الفلسطينية، مع العلم أن عباس ال يريد التورط بإدارة غزة وإنما يريد اإلظهار لإلسرائيليين بأنه يملك 

ي مواجهة اتهامات تل أبيب الكلمة األولى بفلسطين وأنه يستطيع ضبط حماس من خالل الحصار ف
 له بأنه ال يهيمن على غزة وبالتالي ال يمكن إنجاز عملية سالم معه.

ومع وجود رئيس أميركي جديد، أراد عباس توصيل رسالة بأنه راغب في المضي قدما بعملية السالم 
د إلى مع إسرائيل متجاهال أن ترمب ال يدعم أصال حل الدولتين وأن الموقف اإلسرائيلي المستن

 السالم اإلقليمي هو الحاكم في موقف الرئيس األميركي.
ومن خالل خطاب ترمب الذي ركز فيه على محاربة اإلرهاب وتجاهل حل الدولتين اتضح قصر 

 نظر الرئيس الفلسطيني ومراهنته الخاسرة التي حارب شعبه في غزة من أجلها.
، فإن خسارة عباس تضاعفت أكثر لصالح وفيما كانت اإلمارات هي أكبر الرابحين من زيارة ترمب

 دحالن المدعوم إماراتيا ومصريا.
 

 هجمات مرتدة لدحالن
لقد تمكن عباس من هزيمة دحالن في المؤتمر السابع لفتح في نهاية نوفمبر من العام الماضي 
حيث تمكن من طرد كوادر ومؤيدي األخير من مواقع التأثير في اللجنة المركزية لفتح ، ولكن 

رئيس الفلسطيني ما لبث أن خسر المواجهة عندما استعان دحالن بحلفائه اإلقليميين في مصر ال
واإلمارات بعد أن كان استجمع كوادره بمؤتمرات في القاهرة والعين السخنة، دون أن يتمكن من النفاذ 
 إلى غزة في ضوء الحصار الذي فرضته عليه حماس في غزة فمنعته من األنشطة فيه باستثناء

 تنظيم زيارات لزوجته لتقديم مساعدات من خالل جمعيات تابعة لها في القطاع.
وتبددت آمال دحالن في استمالة حماس بعد لقاءات في الدوحة سبقت مؤتمر فتح بين عباس 
وحماس واستجابة األخيرة لدعوة حضور االجتماع التحضيري للمجلس الوطني في بيروت مطلع 

البدء فورًا بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة معالجة  العام الجاري الذي أسفر عن
االنقسام القائم بين غزة والضفة، والتمهيد إلجراء االنتخابات الرئيسية والتشريعية والمجلس الوطني!إال 
أن عباس أجهض ذلك من خالل  فرض شروط جديدة متمثلة باشتراط تشكيل حكومة وحدة وطنية 

منظمة التحرير ثم الذهاب إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية، إال أن حماس رفضت تلتزم بالتزامات 
 هذا المطلب واعتبرته تجاوزا لما تم االتفاق عليه في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.
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ويبدو أن عباس غره اتصال ترمب به عقب انتخابه وتوجيهه دعوة لزيارة البيت األبيض قريبا لبحث 
اف العملية السياسية، مؤكدا له التزامه بعملية سالم تقود إلى سالم حقيقي بين الفلسطينيين سبل استئن

 واإلسرائيليين.
إال أن طبيعة العالقة المميزة التي ربطت بين األمير محمد بن زايد بالرئيس األميركي أثناء 

فلسطيني، ودفع هذا االنتخابات وبعدها، وسعي أبو ظبي والقاهرة لتقديم دحالن لقيادة الشعب ال
األخير لتقديم تنازالت لم يكن باإلمكان لعباس أن يقدمها بما في ذلك تمرير عملية االستيطان وتهويد 

 القدس، قلب المعادلة على عباس رغم أنه التقى ترمب في رام هللا.
ق والتقط دحالن الفرصة ليعاجل عباس بضربة قوية عبر محاولته معاكسة إجراءاته في غزة وتحقي

 نقطة عليه في إطار الصراع الدائر بينهما.
 ونجح غريم عباس في إجراء حوار مع قيادة حماس في قطاع غزة بعد طول انتظار وفيتو ضده.

وكان واضحا الدور المصري المؤثر الذي ربط التسهيالت لغزة بتحسين العالقة مع دحالن، وهو 
الظالم الذي فرضه الرئيس الفلسطيني األمر الذي وافقت عليه قيادة حماس تحت وطأة الحصار 

عليها محاوال استثارة الناس عليها ودفعهم للثورة ضدها باعتبارها المتسبب في الحصار، وذلك تمهيدا 
 إلسقاطها وفق مخطط لم ينجح في استكماله بسبب الفيتو المصري واإلسرائيلي عليه.

بفتح المعبر ضمن تفاهم مع حماس،  وحينما بدأت قوافل السوالر تتدفق على غزة، وفي ظل الوعود
 ثارت ثائرة عباس الذي شعر أن البساط سحب من تحت رجليه لصالح غريمه.

الذي قاد وال يزال حملة مكثفة العتقال المقاومين في الضفة  -وفورا بدأ رئيس مخابراته ماجد فرج 
اع حماس باللقاء مساع لدى قطر وتركيا إلقن -وإحباط خطط المقاومة ومحاربة انتفاضة األقصى

معه إال أنه لم يتراجع عن خطواته التي أدت إلى موت عدد من األطفال في غزة بسبب عدم 
 تحويلهم للعالج في الضفة وإسرائيل في خطوة زادت من حجم االحتقان ضده في قطاع غزة.

 
 مكاسب لحماس .. ولكن

ت من االحتقان ضدها، وقد رأت قيادة حماس في غزة أنها حققت مكاسب لشعبها في غزة وخفف
ولكنها تدرك تماما أن االستمرار بهذا الخط يستدعي تقديم استحقاقات لدحالن وإعادته لغزة وربما 
تشكيل حكومة معه، وهذا يعني االنجرار لخطوة فصل غزة عن الضفة وإغضاب حلفائها في قطر 

 وتركيا.
بين دحالن وعباس شريطة أن  ولتجنب ذلك فإن على حماس أن تسير وفق حبل رفيع من التوازنات

ويقتضي ذلك من حماس االستمرار في تطمين حلفائها من  يتراجع هذا األخير عن حربه ضد غزة.
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أنها لن تتحالف مع عميل اإلمارات الذي أدار حربا ضد تركيا وهو اآلن في صميم الحملة الظالمة 
 على قطر.

لى أن حماس لن تستبدل حلفاءها بشخص ويستدعي هذا الكثير من الجهد الدبلوماسي والتأكيد ع 
معروف بالتآمر، وأنها إنما تسعى لتحقيق مصالح شعبها من خالل العالقة معه، كما أنها لن تدخل 
في معركة الرئاسة كسند ألي من الطرفين دحالن وعباس. ولكن على األخير أن يفهم أن حماس 

يجب أن يتخلى عن تحالفاته اإلقليمية وغزة لن تكونا لقمة سائغة له، وعلى دحالن أن يعرف أنه 
 لكي يصيغ عالقة متزنة مع الحركة.

واألهم أن ال يستفيد العدو من هذه التحركات التي يفترض أن تساهم في تمتين الجبهة الداخلية 
 وإزاحة شبح الدولة في غزة والتوطين والوطن البديل.

مخططات االحتالل والمشاريع  إن الحفاظ على جذوة المقاومة واالنتفاضة يساهم في إجهاض
 اإلقليمية لتصفية القضية من خالل تمرير مشروع السالم اإلقليمي الذي يتبناه نتنياهو وترمب.

 6/7/2017، "21موقع "عربي 
 

 ماذا لو طّبعت أنظمة العرب عالقاتها مع الصهاينة  .58
 عبد الستار قاسم

ت تطبيعية بين أنظمة عربية والكيان تطالعنا وسائل اإلعالم المختلفة على مدى األيام بنشاطا
الصهيوني، وبزيارات مثقفين وكتاب عرب للكيان. وتنقل لنا أخبار النشاطات الصهيونية في بلدان 
عربية، خاصة ضمن مؤتمرات ت عقد في هذه البلدان ويدعى لها مختصون صهاينة وإعالميون 

 ومسؤولو أمن.
التي يمكن أن تلحق بالقضية الفلسطينية نتيجة هذه وهذه الوسائل ال تبخل علينا بتحليل األضرار 

النشاطات. ومن المالحظ أن التباكي على مكانة القضية وفير، وبث مشاعر الحزن واأللم على 
شعب فلسطين مرّكز. وفي أغلب األحيان ال تقوم هذه الوسائل بدورها التوعوي الضروري إلبقاء جذوة 

 رفض الشارع العربي للصهاينة مشتعلة.
ي نفسها تمالئ األنظمة العربية المطبعة وتستضيف المطبعين من الكتاب والمثقفين والمسؤولين ه

السابقين والالحقين، وقطعا من هذه الوسائل من ال يريد إغضاب الكيان الصهيوني وأميركا طمعا في 
لم يكن اليوم  مغانم قد تأتي بها األيام. ويشكل رضا الكيان وأميركا مكسبا اقتصاديا وماليا جيدا إن

 فغدا.
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 أبكار نزعات التطبيع
ماذا يمكن أن يحصل للقضية الفلسطينية إذا طبعت األنظمة العربية أو لم تطبع؟ إذا استعرضنا 
المواقف الرسمية العربية عبر الزمن فلن نستطيع أن ننكر أن هذه األنظمة قدمت مساعدات مالية 

طينية في المحافل الدولية وفي ردهات المؤتمرات جمة للشعب الفلسطيني، ووقفت مع القضية الفلس
 واألروقة.

على مساعدات مالية ساهمت جزئيا في مساعدته  -الرازح تحت االحتالل-حصل الشعب الفلسطيني 
 على العيش، وكذلك قدمت دول عربية مساعدات مالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

ثل مصر وسوريا والجزائر وليبيا مساعدات عسكرية وأمنية وفي أوقات أخرى، قدمت دول عربية م
للفصائل الفلسطينية في قتالها ضد الكيان الصهيوني. لكن المساعدات العسكرية بقيت محدودة جدا 

 وفي حدود عدم استفزاز االنتقام الصهيوني.
رتجالية من ناحية أخرى، خاضت دول عربية حروبا مع الكيان الصهيوني لم تكن مخططة، وكانت ا

حربا  1948وفهلوية وأشبه ما تكون بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية. شنت الجيوش العربية البدائية عام 
على دولة الكيان وفشلت فيها لكن ليس بسبب الفلسطينيين، بل ألن الجيوش العربية لم تكن مستعدة 

 للحرب ال تنظيما وال تدريبا وال تسليحا، وكان عملها اعتباطيا.
)ملك مصر حينئذ( زّود جيش بالده بأسلحة فاسدة، وأما نوري السعيد )رئيس وزراء العراق(  فاروق 

فغّير القيادات الميدانية للجيش العراقي، وعّين قيادات عسكرية تحمل توصية بالتراجع إلى محيط ما 
اللد  أصبح يعرف بالضفة الغربية، والملك األردني عبد هللا األول أمر جيشه باالنسحاب من مدن

والرملة والقدس غرب. الشعب الفلسطيني لم يكن مسؤوال عن الهزيمة، ولم نتوسل إلى أحد ليحارب 
 بالنيابة عنا.

وعلى العكس، شكل الفلسطينيون جيش الجهاد المقدس، وطلبوا أسلحة من األنظمة العربية، لكن هذه 
قتال الفعلي. وفوق ذلك، أقام األنظمة قدمت ما يرد العين، ولم تقدم من األسلحة ما يمّكن من ال

الفلسطينيون حكومة عموم فلسطين، وأعلنوا االستقالل وشكلوا حكومة، لكن مصر قضت على 
 الحكومة واحتجزت الحاج أمين الحسيني الذي كان يقود الفلسطينيين آنذاك.

هللا كل هذا تم في أجواء تطبيع عربية مع الصهاينة. كانت هناك عالقات قائمة بين الملك عبد 
األول وصهاينة مثل غولدا مائير التي أصبحت فيما بعد رئيسة لوزراء إسرائيل. وكذلك قامت هذه 

 العالقات بينهم وبين رئيس وزراء العراق نوري السعيد وملك مصر فاروق.
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كان من المنطقي إقامة عالقات بين الصهاينة وأنظمة عربية ألن منشأ الطرفين واحد، وهو 
يأمرها فتأتمر، وهو الذي أقام الوطن القومي  -وال يزال-ع األنظمة العربية وكان االستعمار الذي صن

 لليهود. ال يتمرد العبد على سيده خوفا على االمتيازات وحسنات المحافظة على الحكم.
، ولم يطلب من األنظمة العربية االستعداد لحرب 1967الشعب الفلسطيني ال عالقة له بحرب عام 

أن تقدم نصرا مجانيا للكيان الصهيوني  1967اختارت األنظمة العربية عام  وال لخوض معارك.
ومعه الشعب -مقابل سفك الدماء العربية، وكانت الهزيمة النكراء التي ما زال الشعب الفلسطيني 

 يعاني ويالتها. -السوري 
إال األردن الذي لم تكن األنظمة العربية معترفة بالكيان الصهيوني وال مطبعة معه في تلك الفترة، 

احتفظ دائما بعالقات طيبة مع الصهاينة. من قادة العرب من أراد أن يبني أمجاده على جماجم 
 الجنود العرب، ومنهم من كان يطمح لنقل عرشه إلى دمشق حتى ولو على حساب القدس والشعب.

لدنا مشردين، لدنا تحت  لقد وّرطت األنظمة العربية نفسها وورطت الشعب الفلسطيني. نحن و  وو 
 االحتالل وما زلنا تحته، وأجيالنا تتحمل تبعات سوء التصرفات العربية.

من أجل شعب فلسطين أو من أجل تحرير فلسطين، وإنما كانت من أجل  1973لم تكن حرب عام 
، فال أزيلت اآلثار وال غاب االحتالل. وعلى العكس، فقدت األنظمة العربية 1967إزالة آثار عدوان 

د من األراضي، وكان التفاوض مع الصهاينة ثمنا للخروج من أراٍض تم احتاللها في تلك المزي
 الحرب.

وبسبب التطبيع والحرص على الصهاينة قام أحد ملوك العرب بإبالغ الكيان الصهيوني بأن مصر 
ن وسوريا ستشنان حربا، دون أن يخبرهم بموعد الهجوم ألنه لم يكن على دراية به. أي أن المطبعي

 العرب غرروا بغير المطبعين الذين أصبح بعضهم فيما بعد ضمن دائرة التطبيع.
األنظمة العربية لم تلتزم باتفاقيات الدفاع المشترك وال بالتضامن العربي وال بالعمل العربي المشترك، 

بعينيات؛ ولم تلتزم بقواعد مقاطعة الكيان الصهيوني والشركات العالمية المتعاونة معه. منذ أوائل الس
تستورد شخصيات أردنية مقربة من الديوان الملكي بضائع من الكيان، خاصة فيما يتعلق بأمور 

 الزراعة ووسائل الري بالتنقيط.
وهناك دول عربية خليجية تسمح بدخول بضائع صهيونية إلى أراضيها وهي تعلم مسبقا أنها 

عية الصهيونية كانت تدخل األسواق إسرائيلية مصدرة باسم شركات غربية. حتى المنتوجات الزرا 
العربية تحت سمع وبصر األنظمة الحاكمة. التطبيع التجاري كان قائما، وأحيانا التعاون السياسي 

 واألمني والقضية الفلسطينية بقيت على حالها، بل أخذ نجمها الساطع يذوي رويدا رويدا.
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ها السبب في بداية ذبول القضية االتصاالت العربية السرية مع الكيان الصهيوني لم تكن وحد
الفلسطينية، إذ كانت منظمة التحرير شريكا في التدهور حين فتحت خطوطا مع وكالة المخابرات 

 المركزية األميركية ومن تحت الطاولة مع الصهاينة.
ومن المعروف أن فلسطينيين منضوين تحت مظلة منظمة التحرير كانوا يفتحون طرقا تفاوضية مع 

صهيوني منذ بداية السبعينيات. فال أجواء التطبيع حّلت القضية الفلسطينية وال أجواء غياب الكيان ال
 التطبيع.

 
 أوسلو ينشط التطبيع

نشط التطبيع مع الصهاينة بعد توقيع اتفاق أوسلو بين الصهاينة ومنظمة التحرير. لقد فتح 
القومية والدينية، وتحت غطاء وّفرته  الفلسطينيون بابا واسعا أمام األنظمة العربية لتجاوز المحرمات

منظمة التحرير. غرق الفلسطينيون حتى آذانهم في التطبيع مع الصهاينة، وأخذوا ينسقون أمنيا 
 بطريقة تعرض األمن الفلسطيني للخطر لحساب األمن الصهيوني.

، تدحرجت كرة التمرد على المحرمات وأخذ الصهاينة يسرحون ويمرحون في الساحات العربية
ويشترون األراضي خاصة في األردن، األمر الذي يشكل خطرا جسيما على األردن وفلسطين 
والمحيط العربي عموما. لكن في هذه األثناء خسر الصهاينة حروبهم ضد المقاومة العربية في 

 فلسطين ولبنان.
حربهم  ، وفشلوا في2000لقد فشلوا في جنوب لبنان واضطروا للهرب أمام ضربات المقاومة عام 

، ثم فشلوا في ثالث حروب متتالية على غزة. فشل الصهاينة رغم أن 2006على جنوب لبنان عام 
التطبيع العربي وصل درجة التعاون األمني مع بعض األنظمة العربية بهدف القضاء على حزب هللا 

 وحركة حماس والجهاد اإلسالمي ومختلف فصائل المقاومة.
تطبيع بوتيرة منخفضة، وهزم الكيان الصهيوني عندما كان التطبيع لقد ه زم العرب عندما كان ال

بوتيرة متصاعدة. ومن المحتمل أن هزائم الكيان ستكون أكثر عمقا كلما عمقت األنظمة العربية 
عالقاتها معه. بمعنى أن التطبيع لم ي ْجِد الكيان نفعا من الناحية العسكرية واألمنية، لكنه بالتأكيد يدّر 

 ان أرباحا مالية كبيرة.على الكي
صحيح أن األنظمة العربية قدمت أمواال للفلسطينيين، لكن من المشروع طرح السؤال التالي: من كان 
نصيبه من األموال العربية أكبر.. القدس أم المالهي الليلية في أوروبا؟ أرجو الحصول على إجابة 

 سية.من المواطن العربي العادي الذي ال يفقه في األمور السيا
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ومن ناحية أخرى، فإن أموال المساعدات ال تساعد وفق تجارب األمم التي أرادت دائما تحسين 
أوضاعها بالهبات المالية والمساعدات، بل إن المنح والمساعدات تشجع الكسل واالعتماد على 

 اآلخرين.
ألرض وزراعتها ولوال المساعدات المالية لعمل الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة على استغالل ا

وإقامة اقتصاد مقاومة حقيقي. لكن لألسف لم تكن هناك قيادة تفقه في االقتصاد المقاوم وال في بناء 
 اقتصاد متناسب مع ظروف أناس يقعون تحت االحتالل.

إن رهان الفلسطينيين يجب أال يكون على أنظمة عربية وإنما على أنفسهم وعلى الشعوب العربية. 
الصهيوني اهتماما كبيرا بالصلح مع أنظمة عربية على أمل أن يؤدي ذلك إلى  لقد أولى الكيان

التطبيع مع الشعوب، وقبول الكيان كجزء ال يتجزأ من المنطقة العربية اإلسالمية. لكن الكيان فوجئ 
 بأنه عقد اتفاقيات مع قيادات منفصلة عن الشارع العربي.

لة من المنافقين والمستفيدين ماديا قبلت ما قبلت به الجمهور العربي يرفض التطبيع، وفقط قلة قلي
األنظمة العربية. الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ترفض قبول الكيان الصهيوني، وهي مستعدة 

 للقتال من أجل القدس والمقدسات إذا توافرت لها الفرصة.
ومسؤولون ورأسماليون وهذا هو شأن شعب فلسطين أيضا؛ هناك فلسطينيون سياسيون وأكاديميون 
 انزلقوا في المستنقع، لكن الشعب ما زال يحافظ على وطنيته وانتمائه والتزامه.

ربما تنزلق حكومات عربية إلى التعاون العسكري مع الصهاينة خاصة فيما يتعلق بإيران، هذا ليس 
الثانية، لكن  مستبعدا. لكن من المهم التذكير بأن موسوليني تحالف مع هتلر في الحرب العالمية

وضع هتلر كان من الممكن أن يكون أفضل لو بقي بدون تحالف. إن تحالف أنظمة عربية مع 
 الصهاينة ال يأتي بالضرورة بخير عليهم.

ولهذا أقول: طّبعوا كيفما شئتم، فتطبيعكم هذا سيّولد التزاما عربيا شعبيا أكبر بالقضايا العربية. عندما 
 حصل فراغ ال تملؤه إال الشعوب.تغيب األنظمة عن المشهد، ي
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هذه القصة لم تنشر في العناوين الرئيسة في إسرائيل، لكنها أحدثت ضجة كبيرة في بريطانيا: رجال  
غير  أفغانقتل بدم بارد لمواطنين حادثة  52وحدة الخدمات الجوية الخاصة في بريطانيا مشبوهين بـ 

اقتحام منازلهم، وتركوا السالح  أثناءمسلحين. وحسب االشتباه فان رجال الوحدة قاموا بقتل مواطنين 
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النار  بإطالقبجانبهم من اجل تشويش اآلثار وخلق االنطباع بأنهم كانوا من مقاتلي طالبان قاموا 
 وتزوير التقارير الكاذبة. األبرياءوتقييد المواطنين األدلة،  إخفاءذلك موضوع  إلىعليهم. ويضاف 

النار من اجل القتل"، وليس هذا فقط، بل في  إطالقمجلة "تايمز" تقول إن الجنود تبنوا سياسة "
حاالت كثيرة كان الحديث يدور عن معلومات استخبارية خاطئة. تحقيق الشرطة العسكرية يستمر 

تفاصيل التحقيق عن الجمهور  إخفاء إلىطانيا حتى اآلن منذ أكثر من عامين، وسعت حكومة بري
وعن الرأي العام العالمي. وتعتبر هذه التحقيقات من أكبر التحقيقات في الدولة، لكن وزارة الدفاع 

 أصبحعملية قتل،  52التحقيق حتى الصيف، وبدل التحقيق في  إنهاءالبريطانية طلبت من المحققين 
 احدة فقط. كم يعتبر هذا مريحا.التحقيق يقتصر على حادثة و 

وقد قال مصدر عسكري لمجلة "تايمز" إن وزارة الدفاع البريطانية أرادت عدم تسرب تفاصيل التحقيق 
بأمن الدولة، وثقة الجمهور أو العمل مع حلفاء آخرين.  األضرارمن اجل عدم  اإلعالموسائل  إلى

الجيش اإلسرائيلي، وتقوم بتمويل الكثير من  ياتأخالقوفي الوقت الذي تكثر فيه بريطانيا من انتقاد 
الحقائق.  إخفاءيتصرف الجنود البريطانيون حسب االشتباه، بطريقة  –المنظمات التي تندد بإسرائيل 

، مباشرة وغير مباشرة، من الحكومة البريطانية األموال إعطاءتم  األخيرة األربعةوفي السنوات 
مليوني شيكل. المديرة  إلىحقوق الفلسطينيين. وقد وصل المبلغ لجمعية "غيشاه" التي تعمل من اجل 

 المتحدة. األممالعامة لـ "غيشاه"، شاركت مؤخرا في مؤتمر بي.دي.اس في 
تم منح مليوني شيكل لـ "القدس السفلى"  األخيرةأنه في السنوات الثالثة  إلى أيضاويشير التقرير 

لـ  أيضا الشواكلماليين  إعطاءة ما يحدث في القدس. وتم مباشرة من قبل السفارة البريطانية، لمتابع
موضوع التمويل البريطاني لمجلس الالجئين النرويجي  إضافة"يوجد حكم" و"نحطم الصمت". ويمكن 

الذي يحاول التأثير على سياسة إسرائيل وتجاوز األطر الديمقراطية في إسرائيل. بعض المنظمات 
بشكل علني تشديد المقاطعة إلسرائيل. ومن المهم القول إنه يتوقع المشاركة في هذه المبادرة طلبت 

. ولكن يبدو األخالقيةمن الجيش اإلسرائيلي أن يحقق ويعمل حسب قوانين الحرب وحسب معاييره 
الجيش البريطاني لم يكن سيمر في البرنامج اليومي هنا. وأنه لن يتم  أوساطأن هذا السلوك في 

التي تقود معظم  األخالقيةبالمزيد عن الدولة  إذاالجيش والدولة. حدثونا  كنسه تحت السجادة من قبل
. هكذا إلسرائيلالدعاوى المقدمة ضد الجيش اإلسرائيلي، وتمول بالماليين المنظمات المعادية 

 صوره. أصعببالضبط يظهر التلون في 
 إسرائيل هيوم

 7/7/2017، الغد، عّمان
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