
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 هنية أثناء مشاركته في بيت عزاء للجنود المصريين: ستتخذ إجراءات على الحدود مع مصر
 بسبب فساد قياداتها "إسرائيل"يعلون: قلق على مستقبل 

 النقد برام هللا أوقفت تحويالت شراء الوقود من مصر ":في غزة الطاقةسلطة "
 ": السالم يستدعي ترجمة اإلدانات والقرارات ألفعال ملزمةالفلسطينية "الخارجية

 ولىعلى وشك استكمال صفقة تبادل معلومات في المرحلة األ  "إسرائيل"يديعوت أحرونوت: حماس و

عباس: ندعم مبادرة ترمب إلقامة 
قد نلجأ لعقوبات   دولة فلسطينية..
 فورية ضّد حماس

 
 4... ص 

 4339 9/7/2017األحد 



 
 
 
 

 

 2 ص             4339 العدد:             7/9/2017 األحد لتاريخ:ا 

                                    

  السلطة:
 7 فلسطينية في القاهرة اليوم -قمة مصرية   2.
 8 ": السالم يستدعي ترجمة اإلدانات والقرارات ألفعال ملزمةالفلسطينية "الخارجية  3.
 9  أوقفت تحويالت شراء الوقود من مصر": النقد برام هللافي غزة الطاقةسلطة "  4.
 9 : لن نسمح بأي اختراق للحالة األمنية على الحدود مع مصرمسؤول أمني في غزة  5.
 10 إسرائيليين دخلوا جنين عن طريق الخطأ خمسةُتعيد الفلسطينية في الضفة األجهزة األمنية   6.
 10 بلديتا نابلس و"نورينبيرغ" األلمانية تبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة الشمسية  7.
 10 ترحب بسحب كنيسة المانونايت االستثمار المشجع لالحتالل الفلسطينية الرئاسة  8.
 11 «إساءة استخدام التكنولوجيازة تالحق خارقي قانون "األجهزة األمنية في غ  9.

 
  المقاومة:

 11 هنية أثناء مشاركته في بيت عزاء للجنود المصريين: ستتخذ إجراءات على الحدود مع مصر  10.

 12 حماس: المستفيد من جريمة سيناء هو من يعمل لخنق غزة  11.

 12 حماس: وقف السلطة تحويالت شراء الوقود من مصر محاوالت فاشلة  12.

 12  أنفاق حماس في غزة تواصل إشغال األمن اإلسرائيلي  13.

 13 قيادي في الجهاد: "الناس تأكل الحصى والتراب بغزة"  14.

 14 حماس تجري اتصاالت مكثفة بهدف إنجاز صفقة تبادل أسرى هآرتس:   15.

سرائيل على وشك استكمال صفقة تبادل معلومات في المرحلة األولى  16.  14  يديعوت أحرونوت: حماس وا 

 16 مشارك ألف 120 تضم اضون""للقدس مغزة: حماس تطلق مخيمات   17.

 16 لبنان: حماس والفصائل تبحث مع عباس إبراهيم ملف األمن في المخيمات الفلسطينية  18.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 17 بينيت يقدم تعديال لـ"قانون أساس: القدس"  19.
 18 بسبب فساد قياداتها "إسرائيل": قلق على مستقبل يعلون   20.
 18 "إسرائيل" تتهم المجر بـ"معادة السامية"  21.
 19 تقدم إحراز"إسرائيل" تؤكد وجود مفاوضات تبادل أسرى مع حماس دون   22.
 19 "التأقلم" مع الوجود الروسي بالجنوب السوري  "هآرتس": على "إسرائيل"  23.
 20 "إسرائيليون" يتظاهرون احتجاجا على بطىء التحقيقات مع نتنياهو  24.
 20  عائلة الجندي شاؤول لـ نتنياهو: عليك أن تعيده كما أرسلته إلى غزة  25.
 20 ستطالع: غالبية اإلسرائيليين يعتقدون باندالع حرب قريبة مع حماسا  26.

 
  :األرض، الشعب

 21 الضفة في قرى  االحتالل قوات اقتحام خالل فلسطينيين إصابة  27.

 21 إسرائيلية ركاتلش القدس في أراض تسريب يدين المستقلة" الفلسطينية الشخصيات "تجمع  28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4339 العدد:             7/9/2017 األحد لتاريخ:ا 

                                    

 22 للقدس دائما دعما تقدم التي الوحيدة العربية الدولة هي قطر: القادر حاتم عبد  29.

 23 بيروت في تتفّوق  معروف مريم الطالبة الفلسطينية  30.

 23 الرملة سجن مشفى إلى عالن محمد لمضربا األسير تنقل االحتالل سجون  إدارة  31.
 

  : مصر
 24 بدحالن وتحتفي لعباس ظهرها تدير القاهرة: إسرائيلي خبير  32.

 
  األردن: 

 25 الخليل في يعقوب لألردني "إسرائيل" اعتقال تتابع "الخارجية األردنية"  33.

 25 العالمي التراث الئحة الخليل على مدينة اليونسكو بأدراج بقرار تشيد النيابية لجنة فلسطين  34.
 

  عربي، إسالمي:
 25 التراث العالمي بالئحة "الخليل" بإدراج يرحب العربي البرلمان  35.
 26 الخليل بمدينة الخاص للقرار" يونسكوال" بتبني يرحب الغيط أبو  36.
 26 الفلسطيني الشعب تخذل ولن غزة إعمار تواصل قطر: العمادي السفير  37.

 
  دولي:

 27 بلجيكا ُتعرب عن قلقها لتكثيف بناء المستوطنات في القدس  38.
 

  : تطورات األزمة القطرية
 27 يبحث مع جونسون تطورات األزمة الخليجيةأمير قطر   39.

 28 العطية: قطر تعلمت درسًا قاسيًا من األزمة ومجلس التعاون انتهى  40.

 28  مة القطريةينادي باالصطفاف خلف الجهود الكويتية لحل األز  وزير خارجية بريطانيا  41.

 28  أردوغان: االتهامات الموجهة إلى قطر غير عادلة  42.

 29 : فرض إجراءات أحادية ضد قطر انتهاك للقانون الدوليقطر وزير خارجية  43.

 29 الجبير يبحث مع تيلرسون أزمة قطر   44.

 30 «داعش»مصر تطالب بمراجعة عضوية قطر في التحالف الدولي ضد   45.

 30 قطر تدشن خمسة خطوط بحرية جديدة  46.

 31 تخشى تفاقم األزمة الخليجيةواشنطن ذي أتالنتيك:   47.

 31 : حراك دبلوماسي وقطر ستواجه مطالب جديدةتايمز  48.

 32 اإلرهاب« مغذية»قطر « ... المسؤولية»وزير إماراتي: الرد القطري صادم ويفتقر إلى   49.

 32 2017مؤسسة المرأة العربية تسحب ترشيح موزة المسند لجائزة السيدة األولى للعام   50.

 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             4339 العدد:             7/9/2017 األحد لتاريخ:ا 

                                    

  حوارات ومقاالت:
 33 د. مصطفى البرغوثي ...بالوقاحة "اإلسرائيلي"عندما يمتزج التزييف   51.
 34 أ.د. يوسف رزقة ...القدس هي البوصلة  52.
 35 ياسر الزعاترة ...رفض الشعوب للتطبيع  53.
 36 إياد القرا... خطاب هنية والرسائل الداخلية والخارجية  54.
 38  فهد الخيطان... الخليل تصفع الرواية اإلسرائيلية  55.

 
 40 :كاريكاتير

*** 
 

 حماس فورية ضدّ  قد نلجأ لعقوبات.. ندعم مبادرة ترمب إلقامة دولة فلسطينية :عباس .1
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( إنه سيدعم بكل قوة مبادرة : كمال بن يونس -تونس

د خيالل عيام «حيل اليدولتين»السالم التيي أطلقهيا اليرئيس األميركيي دوناليد ترميهد وتههيد فيهيا ب ن ياز 
دة علييييى األر د . لكنييييه أقيييير بصييييهوبة تحقييييي  مليييي  بسييييبه تفاصيييييل مهقيييي1967واحييييدد وفيييي  حييييدود 

 وتو هات الحكومة اليمينية اإلسرائيلية.
د على هامش زيارته إلى تونسد أنه سييهمل عليى «الشرق األوسط»وأكد عباس في حوار أ رته مهه 

نهاء االنقسام بصفته أحد متطلبات قيام الدولة على الرغم من تو هات حركة  تحقي  الوحدة الوطنية وا 
نمييا حميياسد وأنييه قييد يل يي  إلييى فيير  عقوبييات حميياسد مدكييدا أنييه ال يريييد مهاق بيية أهييل قطييا  غييزةد وا 

مالية فورية على الحركة التي تحكم قطا  غزة إل بارها على الترا ع عن انقالبهيا. وليم يهقيه عبياس 
عليى التفاهمييات المصييرية الحمسيياوية فيي القيياهرةد وقييال إنييه يفاييل أن يسيمع ميين الييرئيس عبييد الفتييا  

وم فييي القيياهرةد غيييير أنييه سيييدعم أت مبييادرة إلنهييياء االنقسييام وا عييالن سيييلطة السيسييي الييمت يلتقيييه اليييي
 واحدة.

* ما صحة ما تردد عن نجاح مفاوضات القاهرة مع ممثلي حماس في غزة بما في ذلك مـا يتعلـق 
 بالتوافق حول االحتكام للشرعية وتنظيم انتخابات عامة جديدة؟

فلسيطينية مصيرية وسي بحت والوفيد المرافي  ليي ميع أتو ه من تونس إليى القياهرة حييت سيتنمم قمية  -
سييييييادة الييييييرئيس المصييييييرت عبييييييد الفتييييييا  السيسيييييي والمسييييييدولين فييييييي مصيييييير المقترحييييييات والتوصيييييييات 
والمسيييت داتد وسييينتهرن عليييى نتيييائم الوسييياطة المصيييريةد ومفاوايييات األييييام المااييييةد ثيييم سييينتخم 

 الموقف المالئم.
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بينكم وبين سـلطات غـزة بالتنسـيق مـع القـاهرة وتـل * هل ستدعمون سيناريوهات الشراكة الجديدة 
 أبيب بما يضمن مصالح كل األطراف ويساعد على مكافحة اإلرهاب في سيناء؟

نحيييين نسييييهى منييييم أعييييوام لتحقييييي  الوحييييدة الوطنييييية الفلسييييطينيةد وقييييد تقييييدمت الوسيييياطات الهر ييييية  -
أشيهر بياإلعالن عين تشيكيل  3حيو واإلسالمية والدولية مراراد لكن قيادة حماس فيي غيزة فا  تنيا منيم ن

حكوميية  دييييدة مييين  انيييه واحيييدد وهيييي خطييوة اعتبرناهيييا اسيييتفزازية وتكيييرس التمسييي  بخييييار االنقييياله 
واالنقسييامد ألن حكوميية غييزة الموالييية لحركيية حميياس ال يمكيين أن تفيير  أ نييدتها علييى كامييل الشييهه 

حيين مقتنهييون بكييون الوحييدة الفلسييطيني فييي غييزة والاييفة وكامييل فلسييطين والمه يير. فييي الوقييت نفسييه ن
الوطنية تستو ه انخراط قطا  غزة فيهاد بما من ش نه تحسيين أوايا  مئيات ا الن مين الميواطنين 

 الفلسطينيين المحاصرين منم أعوام من قبل سلطات االحتالل واالنقالبيين الموالين لحماس.
ــائ  اال  ــة تلغــي نت ــم تســفر مفاوضــات القــاهرة عــن إجــراءات عملي ــو ل نقســام ومسلســالت * مــاذا ل

 االنقالبات الداخلية؟
نحيين سيينرحه بنتييائم الوسيياطة المصييرية ومفاواييات القيياهرة وبكييل الوسيياطات الهر ييية واإلسييالمية  -

والدولية إما كانت النتي ة دعم الوحدة الوطنيية الفلسيطينيةد وتسيهيل تنمييم انتخابيات عامية ديمقراطيية 
لى كامل تراه فلسطيند ألن المستفيد األول من االنقسام تفرز برلمانا موحدا وسلطة تنفيمية موحدة ع

الفلسييطيني هييم المهييادون للشييهه الفلسييطيني وللدوليية المسييتقلة الفلسييطينية وللسييالمد أت قييادة حكوميية 
االحيتالل الييمين يحياولون دومييا تهطيييل تنفييم القييرارات األممييية والدوليية التييي تقيير بحي  شييهه فلسييطين 

قييدس الهر ييية المحتليية اييمن خيييار حييل الييدولتين وحييدود مييا قبييل حييره فييي دوليية مسييتقلة عاصييمتها ال
 .1967حزيران 

 * هل يمكن أن يصل األمر إلى حد فرض حصار فلسطيني إضافي على سكان قطاع غزة؟
لن نهاقيه شيهبنا فيي قطيا  غيزة... لكين عليى قييادات حركية حمياس فيي غيزة أن تهليم أننيا قيد نل ي   -

ي حالة إصرارها على االنقاله على مدسسات الدولة الفلسطينية في إلى فر  عقوبات مالية فورية ف
رام هللا وعليييى المسييياهمة ميييع قيييوات االحيييتالل فيييي تكيييريس تقسييييم الشيييهه الفلسيييطيني إليييى كانتونيييات 
وكيانيات صيريرة م ييزأة ومتنيافرة متمييردة عليى بهاييها. إن القييادة الفلسييطينية فيي رام هللا قييد تقيرر بهييد 

ن ريهييا فييي القيياهرة فيير  عقوبييات مالييية علييى قيييادة حميياس فييي غييزة. ويمكيين المحادثييات التييي سييون 
بواييو  تبرييير مثييل هييما الهقوبييات بتوميييف  انييه ميين مسييدولي االنقالبيييين فييي قطييا  غييزة ألمييوال 
الدولييية الفلسيييطينية والسيييلطة الفلسيييطينية لتكيييريس واقيييع االنقييياله واالنفصيييال واالنقسيييام وهيييو ميييا أاييير 

ي عموما وبمشروعه اليوطني وحقيه فيي تكيريس حيل اليدولتين اليمت صيادقت بمصالح الشهه الفلسطين
 عليه غالبية دول الهالم وتههد الرئيس األميركي ال ديد دونالد ترمه بتكريسه خالل عام واحد.
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* هل لديكم ثقة في أن تجسم تعهدات الرئيس األميركـي الجديـد للـرئيس الفلسـطيني خـالل لقائكمـا 
 و )أيار( الماضي؟في واشنطن مطلع شهر ماي

نحين نتطليع فهيال لت سيييم تههيدات اليرئيس األميركييي ال دييد باليدعم الفهلييي لقييام الدولية الفلسييطينية  -
وخيييييار تهييييايش الييييدولتين والم تمهييييين  1967المسييييتقلة علييييى أراايييييها وفيييي  حييييدود يونيييييو )حزيييييران( 

ات األميركييييية ال ديييييدة الفلسييييطيني الهر ييييي واإلسييييرائيلي ووقييييف االسييييتيطان. لقييييد ناقشييييت هييييما التههييييد
بالتسييوية السياسييية هييما الهييام للصييرا  الهر ييي اإلسييرائيلي والفلسييطيني اإلسييرائيلي مييع الييرئيس التونسييي 
البييا ي قائييد السبسييي فييي تييونس ومييع الزعميياء الهييره والمسييلمين واألفارقيية الييمين التقينيياهم مييدخرا فييي 

 فاءل خيرا.في أديس أبابا... ونت 28القمة األفريقية في دورتها الي
ــدعم قضــية  ــه ب ــد تعهدات ــه بع ــد مــاكرون وحكومت ــرئيس الفرنســي الجدي ــف ال * كيــف تقيمــون موق

 فلسطين والدولة الفلسطينية؟
كيييل السيييلطات الفلسيييطينية ترحيييه بيييالمواقف المشييي هة التيييي صيييدرت عييين اليييرئيس الفرنسيييي ال دييييد  -

ين. وأتوقيييع أن ييييدعم الييييزعيم إيمانوييييل مييياكرون وحكومتيييه بشييي ن الدولييية الفلسييييطينية وفييي  حيييل اليييدولت
الفرنسي الشاه ماكرون وحكومته مواقف باريس والهواصم األورو ية المناصرة منم مدة طويلة للشهه 
الفلسييطيني ومطالبنييا الوطنييية واإلنسييانية الملحييةد وعلييى رأسييها حيي  شييهبنا فييي دوليية فلسييطينية مسييتقلة 

نهاء االحتالل واالستيط  ان.آمنة عاصمتها القدس الشريفد وا 
 * تصريحات نتنياهو بعد موقف اليونيسكو حول عروبة مدينة الخليل... كان قاسيًا... ما رأيكم؟

نحيين نهتييرن بكييون  انييه كبييير ميين أوراق اللهبيية ال تييزال مهقييدة ميييدانيا بسييبه ت اهييل كثييير ميين  -
تين وحييدود ساسيية إسييرائيل و ييينهم بنيييامين ناتنييياهو للقييرارات األممييية ولخيييار التسييوية وفيي  حييل الييدول

د ولم نسترره التصيريحات المهاديية للسيالم مين قبيل بهي  زعمياء إسيرائيل و يينهم رئييس 1967يونيو 
الحكومة اليمينية الحالية بنيامين نتنياهو المت يت اهل الواقع والقرارات الدولية واألمميية و ينهيا إحيالل 

دولتين إليى  انيه إيقيان االسيتيطان سالم دائم يبدأ بياعتران ال يانبين الفلسيطيني واإلسيرائيلي بحيل الي
فيييي تهطييييل مفاوايييات السيييالم واسيييتكمال  هيييود إنهييياء االحيييتالل بيييالطرق  2004اليييمت يتسيييبه منيييم 

 السلمية.
* وماذا عن وعد نتنياهو بتخصيص مليون دوالر من مساهمات إسرائيل في ميزانية األمم المتحدة 

 لفائدة مشروعات استيطانية في الخليل؟
وال باتفاقيييات السييالم  1967ا وال بمواقييف غيييرا مميين ال يهترفييون بحييل الييدولتين وبحييدود ليم نفا يي  بهيي -

المبرمييييية بايييييمانات أمميييييية ودوليييييية. نحييييين ننيييييوا بقيييييرار المنممييييية األمميييييية للتر يييييية والثقافييييية والهليييييوم 
 )اليونيسكو(د بتصنيف مدينة الخلييل الهر يية المقدسية  يزءا مين التيرات الفلسيطيني والهيالمي اإلنسياني
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اليييمت ي يييه ت مينيييه وحمايتيييه والمحافمييية علييييهد كميييا ننيييوا بصيييمود أهيييل مدينييية الخلييييل ايييد االحيييتالل 
واالسيييتيطان ودفييياعهم عييين الحيييرم اإلبراهيميييي وبقيييية مقدسيييات الشيييهه الفلسيييطيني والهيييره والمسيييلمين 
والمسيييحيين فييي كامييل فلسييطين والمنطقيية. إن  ييوهر المهركيية مييع حكوميية نتنييياهو ومييع كييل الساسيية 

سيييرائيليين المهارايييين للسيييالم ولقيييرار اليونيسيييكو حيييول عروبييية الخلييييل والقيييدس وغيرهيييا مييين الميييدن اإل
الفلسطينية نا م عن ن ا  الدولة الفلسطينية في الحصول على اعتران أممي متزايد بحقوقها الوطنية 

 منمميييية ومدسسيييية دولييييية. إن دوليييية فلسييييطين 520والسياسيييييةد و ينهييييا بييييدء مسييييار انتمائهييييا فييييي نحييييو 
منمميية ومدسسييية دوليييية بينهيييا محكميية ال ناييييات الدولييييةد وسيييون  40أصييبحت عايييوا إليييى ا ن فيييي 

تصبح قريبا عاوا في المنممة الهالمية للشرطة الدوليةد اإلنتر ولد وسيتواصل المشوار حتى تصبح 
 الدولة الفلسطينية عاوا كامل الحقوق في األمم المتحدة وليس م رد عاو مراقه.

 ن مع المستجدات الجديدة في الخلي  منذ قمم الرياض... ثم أزمة قطر؟* كيف تتعاملو
الرئاسة الفلسطينية تتابع هما المست دات باهتمام كبير وتيدعم  هيود الوسياطة السياسيية التيي تقيوم  -

سالمية وأفريقية ودولية كثيرةد بينها الكويت والدول المرار ييةد ونتوقيع أن يين ح قيادة  بها دول عر ية وا 
ول الخلي يييية فيييي إنهييياء هيييما األزمييية الهيييابرة بيييالطرق السياسيييية والسيييلمية بهييييدا عييين سييييناريوهات اليييد

سالمية وسيتزيد مين إايهان التايامن بيين اليدول  الحروه والتصهيد التي لن تخدم أت دولة عر ية وا 
د الشقيقة في عالقتها ببهاها وبقاية الهره األولى فلسطين. أتوقيع شخصييا أن تنتصير لرية التهقيل

واستبهاد الخيار الهسكرت والتصهيد المت قد يددت إليى تهميي  األزميات األمنيية والهسيكرية والسياسيية 
المهقدة الحالييةد وصيرن كيل الطاقيات فيي خدمية أولوييات اليوطن الهر يي الكبيير وعليى رأسيها التنميية 

ين والهييره إلييى ودعييم المطالييه الوطنييية للشييهه الفلسييطيني. الرئاسيية الفلسييطينية تييدعو كييل الفلسييطيني
الهمل على إنهياء الخالفيات المرفيية والهيابرة بيالطرق السياسيية والسيلمية واسيتبهاد  ير اليوطن الهر يي 
اإلسييييالمي الكبييييير نحييييو مزيييييد ميييين االقتتييييال وحييييروه االسييييتنزان. كمييييا نتوقييييع ون مييييل فييييي أن تسييييفر 

عييين احتيييواء الخالفييييات  المشييياورات فيييي الكيييواليس وال هيييود الدبلوماسيييية الهر يييية واإلسيييالمية والدوليييية
 الحالية.

  9/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 فلسطينية في القاهرة اليوم -قمة مصرية  .2
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( إليى القياهرة أميسد آتييا  : محمد الشاملي -القاهرة 

يس المصرت عبدالفتا  من تونس على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستررق يومين. ويستقبل الرئ
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السيسيييي نمييييرا الفلسيييطيني صيييبا  الييييوم فيييي محادثيييات تتهلييي  بتطيييورات الوايييع الفلسيييطينيد واليييدور 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.  المصرت في دعم القاية الفلسطينيةد وا 

ي  هيود الفلسيطينية سيتبحت في -وصّر  سفير فلسطين في القاهرة  مال الشوبكي ب ن القمة المصرية
تحقيييي  المصيييالحة الفلسيييطينيةد موايييحا  أن مصييير تقيييوم بيييدور محيييورت فيييي محييياوالت رأه الصيييد  
الفلسطيني. وعن عقد  ولة  ديدة من المفاواات بين ال انبين الفلسطيني واإلسرائيلي في الهاصيمة 

رسيييمية األميركيييية واشييينطند قيييال الشيييوبكي إن اإلدارة األميركيييية ليييم تبليييو ال انيييه الفلسيييطيني بصيييورة 
 بمل .

وكان عباس أعره عين تهازييه إليى اليرئيس السيسيي فيي ايحايا اله يوم اإلرهيابي عليى نقطية تفتييش 
 أمنية في رفح شمال سيناء أول من أمس.

   9/7/2017الحياة، لندن، 
 

 ": السالم يستدعي ترجمة اإلدانات والقرارات ألفعال ملزمةالفلسطينية "الخارجية .3
ار ييية والمرتيير ين بمطالبيية االتحيياد األورو ييي لسييلطات االحييتالل اإلسييرائيليد رحبييت وزارة الخ: رام هللا

اليوم السبتد بالترا ع عن قرار بناء مئات الوحدات االستيطانية في القدس الشيرقية المحتليةد واعتبيار 
االسيييتيطان غيييير شيييرعي وبييياطال وفقيييا للقيييانون اليييدوليد ويايييع عقبيييات أميييام أت  هيييد لليييدفع بالهمليييية 

 .السلمية
وأكدت الوزارة م دداد في بيان صحفيد إدانتها ل ميع الهمليات االستيطانية في أر  دولة فلسطيند 
م تهتبرهيييا باطلييية و ريميييةد ف نهيييا تيييرى أن اكتفييياء الم تميييع اليييدولي ببيانيييات اإلدانييية لالسيييتيطاند أو  "وا 

لة تماديهيا فيي بقرارات ال تنفيم ايد االسيتيطاند قيد أثبيت فشيله فيي رد  سيلطات االحيتالل عين مواصي
ترولها االستيطاني التهويدت لألر  الفلسطينية المحتلةد إن لم يكن بات يش ع إسرائيل كقوة احتالل 

 على تصهيد تنفيم مخططاتها االستيطانية وتهميقها في األر  الفلسطينية".
حييياء وأاييافت أن "الترييول االسييتيطاني االحتاللييي اإلحاللييي يهييدد بقييوة تييدمير مييا تبقييى ميين فرصيية إل

عملييية السييالم علييى أسيياس حييل الييدولتيند ويقييو  بشييكل نهييائي فرصيية إقاميية دوليية فلسييطينية قابليية 
للحييياة ومات سيييادةد كمييا أنييه تييمكرة بييال عييودة لت سيييس نمييام فصييل عنصييرت )ابرتهايييد( فييي فلسييطين 

 المحتلة".
 8/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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  أوقفت تحويالت شراء الوقود من مصر": النقد برام هللافي غزة الطاقةسلطة " .4
أعلنييت سييلطة الطاقيية فييي غييزة عيين توقييف مولييدين فييي محطيية الكهر يياء عيين الهمييلد بسييبه قيييام : غييزة

 إلى مصر لشراء الوقود. سلطة النقد برام هللا بوقف كل التحويالت المالية عبر البنو 
ء من قبل سيلطة النقيدد أدى إليى د إن هما اإل را2017-7-8وقالت سلطة الطاقة في بيان لها السبت 

 توقف وصول الوقود منم يومين من مصر لرزة.
تورييييد الوقيييود وا عيييادة تشيييريل  واسيييتئنانوأكيييدت أن الهميييل ي يييرت حالييييا  لتحوييييل األميييوال بطيييرق بديلييية 

 المحطة.
وحملت الطاقة سلطة النقد وحكومة رامي الحمد هلل كامل المسدولية عن ت زم وايع الكهر ياء فيي غيزة 

 مل هما األ واء الصيفية الحارة. يف
 8/7/2017، فلسطين أون الين

 
 : لن نسمح بأي اختراق للحالة األمنية على الحدود مع مصرمسؤول أمني في غزة .5

أعلييين الليييواء توفيييي  أبيييو نهييييمد رئييييس قطيييا  الشيييدون األمنيييية فيييي الل نييية  :"القيييدس" دوت كيييوم -غيييزة 
األمنيية  اإل يراءاتقطا  غزةد مساء الييوم السيبتد تشيديد  إلدارةاإلدارية التي شكلتها حركة )حماس( 

عليى الحييدود ال نو ييية ميع  مهورييية مصيير فييي أعقياه اله مييات التييي اسيتهدفت القييوات المصييرية فييي 
 سيناء.

وقييال أبييو نهيييم فييي تصييريح صييحافي لييه عقييه ا تمييا  عقييدا مييع قييادة األ هييزة األمنييية والهسييكرية فييي 
أنيه منيم اللحمية األوليى لله ميات التيي اسيتهدفت ال ييش المصيرت  قطا  غزة عليى الحيدود ال نو ييةد

أميييس ال مهييية تيييم تشيييديد اإل يييراءات األمنيييية عليييى الحيييدود بهيييدن منيييع أت عملييييات تسيييلل أو تهرييييه 
 مطلو ين.
إلى أنه تم رفع حالة الت هه لقوات األمن الوطني على طول الحدودد مقدما  التهازت ل مهوريية  وأشار

 مين قاوا على إثر اله مات التي تهر  لها ال يش المصرت في سيناء.مصر في  نودها ال
 وأكد رئيس قطا  الشدون األمنية أن وزارة الداخلية لن تسمح ب ت اختراق للحالة األمنية على الحدود.

 8/7/2017القدس، القدس، 
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 ريق الخطأإسرائيليين دخلوا جنين عن ط خمسةُتعيد الفلسطينية في الضفة األجهزة األمنية  .6
مكر موقع صحيفة "يديهوت أحرونوت" الهبريةد مهر اليوم السبتد أن  -"القدس" دوت كوم  - نين 

أ هزة أمن السلطة الفلسطينية أعادت خمسة إسرائيليين من عائلية واحيدة دخليوا قريية فيي طوبياس عين 
 طري  الخط .

لييى بئيير السييبع اييلت الطرييي  وبحسييه الموقييعد فيي ن الهائليية كانييت فييي منطقيية ال ليييل ولييدى عودتهييا إ
ودخلت قرية "تياسير" في طوبياسد وقيد تيم احت يازهم مين قبيل الشيرطة الفلسيطينيةد التيي سيلمتهم إليى 

وكان مسيتوطن أعييد الليلية الماايية لالحيتالل  اإلدارة المدنية اإلسرائيلية على مهبر سالم قره  نين.
ا.  بهد دخوله  نين بالخط  أيا 

 8/7/2017القدس، القدس، 

 
 بلديتا نابلس و"نورينبيرغ" األلمانية تبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة الشمسية .7

بحثييت بلدييية نييابلس اليييومد مييع وفييد ميين مدينيية "نييورينبر   سييهادة:عميياد  -"القييدس" دوت كييوم -نييابلس 
هاون " يام مسدول الهالقات الدولية في المدينةد وخبراء في م ال الطاقة الشمسيةد آفاق التاأللمانية

المشتر  واستكمال مشرو  الطاقة الشمسية المت ي رت الهمل على تنفيما فيي محطية التنقيية الرر ييةد 
 بدعم من بلدية "نورينبير ".

ونيياقش رئيييس البلدييية المهنييدس عييدلي يهيييشد مييع الوفييد الايييف الترتيبييات المتهلقيية التحاييير بهقييد 
دار ييومين متتياليين فيي أحيد فنيادق نيابلس الحياليد وعليى مي األسيبو الورشة المتخصصة التيي سيتهقد 

 وبحاور عدد الفنيين والمتخصصين من البلديات والشركات االستشارية الهاملة في هما الم ال.
 8/7/2017القدس، القدس، 

 

 ترحب بسحب كنيسة المانونايت االستثمار المشجع لالحتالل الفلسطينية الرئاسة .8
ة الفلسييطينيةد مسيياء اليييوم السييبتد بموقييف كنيسيية المانونايييت رحبييت الرئاسيي -الحييياة ال ديييدة -رام هللا

 األميركيةد سحه االستثمار المش ع لالحتالل اإلسرائيلي.
 وقالت الرئاسة إن هما الموقف يش ع على السالمد داعية ا خرين إلى أن يحموا حموها.

دييدة إلسيرائيل ولالحيتاللد وكان مندو و كنيسة المانونايت األميركية أقروا مبدأ سحه االستثمارات الم
خالل مدتمر الكنيسة نصف السنوت المت انهقد في أورالنيدو فلورييدا الخمييس المااييد حييت حصيل 

 .548من أعااء الكونررس الممثل لمندو ي الكنيسة الي  %98القرار على ت ييد 
 8/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 «إساءة استخدام التكنولوجيا" األجهزة األمنية في غزة تالحق خارقي قانون  .9
وقالييت  «.إسيياءة اسيتخدام التكنولو ييا»المتهميين بييحمليية  دييدة  األ هيزة األمنييية فيي غيزةغيزة: أطلقيت 
اسييييتدعت مييييدخرا عييييددا ميييين الصييييحافيين « حميييياس»د إن أ هييييزة أميييين «الشييييرق األوسييييط»مصييييادر لييييي

 القد  بالمقامات الهليا. والناشطيند وو هت لهم اتهامات من هما القبيلد باإلاافة إلى تهمة
تطييارد عييددا ميين الناشييطين بسييبه منشييورات وآراء علييى  فييي غييزة وقالييت مصييادر إن األ هييزة األمنييية

 مواقع التواصل اال تماعي. 
 9/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 هنية أثناء مشاركته في بيت عزاء للجنود المصريين: ستتخذ إجراءات على الحدود مع مصر .11

مكثفيية  إ ييراءاتيس المكتييه السياسييي لحركيية حميياس إسييماعيل هنيييةد إن حركتييه سييتتخم قييال رئيي: غييزة
 على الحدود مع مصر لامان عدم االختراق. 

وأكييد هنييية خييالل تقديمييهد مسيياء اليييوم السييبتد وا ييه الهييزاء بييال نود المصييريين بخيميية الهييزاء بمدينيية 
 غزة؛ إن ال نود المصريين راحوا احية عمل إ رامي. 

برييزة عقييدت ا تماعييا لمتابهيية تييداعيات  واألمنيييةلقيييادت الفلسييطيني أن المدسسييات السياسييية وأواييح ا
 على منطقة الحدود ومنطقة الابط.  اإل راءاتهما ال ريمةد مشددا أنها ستتخم الكثير من 

وقال "سنتخم إ راءات كثيرة بحييت تبقيى غيزة عصيية عليى االختراقيات األمنيية مين أت  انيهد وتميل 
 ساحات االمتداد القوميد واألمن القومي المصرت". ساحة من 

وتابع: "هيما الوفيد القييادت اليمت يمثيل حركية حمياس  ياء ليقيدم التهيازت لمصير قييادة وشيهبا د وألهيالي 
شهداء ال يش المصرتد المين ارتقوا احية هم الهمل اإل راميي بمنطقية سييناء"د مدكيدا  عليى وقيون 

 نة. حركته الكامل مع مصر في هما المح
لمصر وكل الدول الهر ية األمن واالسيتقرارد وأن ي نبنيا هللا مثيل هيما الفيتن واليدماء  أتمنىواستطرد: "

التيي تنيزن فييي غيير مكانهييا الصيحيح"د الفتييا  إليى أن مهركيية هيما األميية كانيت ومازالييت ميع االحييتالل 
 اإلسرائيلي المت يحتل فلسطين". 

م بين أوساط األمةد والهمل على إعادة البوصلة إليى طبيهية وقال هنية: "نسهى إلى تهزيز هما المفهو 
المهركة الحقيقية وهي مع االحتالل من أ ل فلسطين والقدسد وكل مهركة خيار  اإلطيار هيي عمليية 

 تبديد لألمة ونزيف دائم في غير مكانه الصحيح".
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نسييييم الهروبييية  وأكميييل: "هيييما رسيييالتنا مييين أميييام بييييت الهيييزاء لشيييهداء ال ييييش المصيييرت؛ للت كييييد عليييى
 واإلسالم المت ي مهنا مع أشقائنا في مصر وكافة الدول الهر ية واإلسالمية". 

وافتتح ناشطون وهيئات محلييةد بييت عيزاء فيي غيزةد الييوم السيبتد لل نيود المصيريين اليمين قتليوا فيي 
 ه مات مسلحة في رفح المصرية يوم أمس. 

 8/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 المستفيد من جريمة سيناء هو من يعمل لخنق غزةحماس:  .11
أدانت حركة حماس اليوم السبتد اله وم "اإل رامي اإلرهابي" المت استهدن ال نيود المصيريين : غزة

 سيناء.أمس في 
زهييرت "إن المسييتفيد الوحيييد ميين  أبييووقالييت حميياس فييي تصييريح علييى لسييان القيييادت بالحركيية سييامي 

 غزة ويرف  أت محاولة لكسر الحصار المفرو  عليها".  ريمة سيناء هو من يهمل لخن 
" الهميل اإل راميي " اليمت اسيتهدن  نيودا  أسيمتهال مهية ميا  أميس أدانيت أياياوكانت حركة حمياس 

ال عميال إرهابييا  بانياد  إيياامصريين في سيناء والمت أودى بحياة الهدييد مينهم و ير  آخيريند مهتبيرة 
 بل أمن األمة الهر ية  مهاء واستقرارها. يستهدن أمن مصر واستقرارها فحسه

 8/7/2017، فلسطين أون الين
 
 حماس: وقف السلطة تحويالت شراء الوقود من مصر محاوالت فاشلة .12

وقييف السييلطة التحييويالت المالييية أواييح المتحييدت باسييم حركيية حميياس عبييد اللطيييف القييانو  أن : غييزة
 فاشلة لتخريه  هود كسر الحصار عين غيزة.الخاصة بوقود المحطة إلى مصر عبر البنو  محاولة 

 في تصريح مقتاه أن مل  يهكس دور السلطة المشبوا في تشديد حصار غزة.ولفت النمر 
 8/7/2017، فلسطين أون الين

 
 أنفاق حماس في غزة تواصل إشغال األمن اإلسرائيلي  .13

ور ثالثة أعيوام عليى انيدال  قالت المراسلة الهسكرية لصحيفة "إسرائيل اليوم" ليالخ شوفال إنه بهد مر 
الحره اإلسرائيلية األخيرة على قطا  غزةد ف ن حركة حماس تبدت فاعلية عالية لترميم شيبكة أنفاقهيا 

 اله وميةد في حين يواصل ال يش اإلسرائيلي  هودا المتواصلة للتصدت لها.
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ي ييياد تكنولو ييييا وأوايييحت المراسيييلة أن ال ييييش اإلسيييرائيلي ينفييي  عشيييرات المالييييين مييين اليييدوالرات إل
متطييورةد و نييياء عييوازل أراييييةد وتيييدريه  نييودا لموا هييية هيييما التهديييدد ويهيييدد قيييادة ال يييش بييي ن هيييما 

 األنفاق ستكون فخاخا للموت لمقاتلي حماس.
وأاييافت أنييه بهييد مييرور هييما السيينوات الييثالت يتاييح بمييا ال يييد  م يياال للشيي  أن ال يييش يو ييد فييي 

ييه عشيية انيدال  تلي  الحيرهد ال سييما فيي ميا يتهلي  بالتهاميل مكان آخير مختليف تماميا عميا كيان عل
نفقا ه وميا تم حفرها بات اا  32مع أنفاق حماسد حيت تمكن ال يش خالل هما السنوات من تدمير 

 إسرائيل.
ونقلييت المراسييلة عيين أوسيياط عسييكرية إسييرائيلية أن حميياس باتييت تو ييه  ييزءا ميين مقييدراتها الهسييكرية 

اعيييية داخيييل قطيييا  غيييزةد بطيييول عشيييرات الكيليييومتراتد عبييير ميييداخل ومخيييار  إلقامييية شيييبكة أنفييياق دف
متشهبةد تنتمر فيها الوحدات الخاصة التابهة لحماسد وفيهيا ييدير قيادة الحركية السييطرة واليتحكم فيي 

 المهركة القادمةد ومن األنفاق ماتها يطل  مقاتلوها الصواريخ بات اا أهدافهم.
عقييدة قتاليية  -بحسيه الصيحيفة-ة أنفاق حماسد فقيد أن يز ال ييش و  انه ال هود الميدانية لموا ه

 ديدة للقتال فيهاد كما أبدى سال  الهندسة والمشاة تقنيات وتكتيكات مختلفة للتهاميل مههياد وأشيركوا 
 في مل  ال نود النماميين و يش االحتياط.

د مع الهلم ب نه ال يو يد أحيد كما تمت إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية  ديدة للتدره على قتال األنفاق
في المدسسة الهسكرية واألمنية اإلسرائيلية لديه تقدير دقي  لما تملكه حماس من أنفاقد رغم ما يقيوم 
بييه  هيياز األميين الهييام )الشييابا ( و هيياز االسييتخبارات الهسييكرية )أمييان( ميين تحيير  وبحييت خلييف كييل 

 مهلومة تتهل  بحفر المزيد منها.
يش اإلسرائيلي أعلن أنه شر  في بناء عازل أراي  ديد شرق قطا  غزة لمنع وختمت بالقول إن ال 

 وصول األنفاق إلى داخل إسرائيلد وي مل االنتهاء منه خالل عامين.
 8/7/2017الجزيرة،نت، 

 

 قيادي في الجهاد: "الناس تأكل الحصى والتراب بغزة" .14
د اإلسييالمي: "النيياس فييي غييزة تكيياد الشيييخ نافييم عييزام عاييو المكتييه السياسييي لحركيية ال هييا : قييالغييزة

 تموت من القهر وت كل الحصى والتراه ويخر  علينا من يقول أن لدينا خيارات عديدة".
ودعييا الشيييخ عييزام إلييى اييرورة إصييال  البيييت الفلسييطيني الييداخلي وا عييادة اللحميية بييين أبنيياء الييوطن 

 سرائيلي.الواحد وترليه األخالق ونبم الخالفات من أ ل موا هة االحتالل اإل

 8/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 حماس تجري اتصاالت مكثفة بهدف إنجاز صفقة تبادل أسرى هآرتس:  .15

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدرين فلسطينيين في الافة الرر ية وقطا  غيزةد الييوم : هاشم حمدان
د إسرائيلأسرى مع  السبتد قولهما إن حركة حماس ت رت اتصاالت مكثفة بهدن إن از صفقة تبادل

 بوساطة مسدولين في األ هزة االستخبارية المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس تطاله ب طالق سرا   ميع األسرى المين أطلي  سيراحهم فيي 
صييفقة شيياليط وأعيييد اعتقييالهم بهييد اختطييان وقتييل ثالثيية مسييتوطنين إسييرائيليين فييي حزيران يونيييو ميين 

 .2014الهام 
صييادر الفلسييطينية التييي تحييدثت مييع الصييحيفةد فيي ن إسييرائيل علييى اسييتهداد للتباحييت فييي وبحسييه الم

 أسيرا. 27إطالق سرا  أسرى كان قد أطل  سراحهم في الساب د وهم 
وبحسه المصادرد ف ن حماس تسهى إلن از صفقة رزمية تشيتمل عليى إطيالق سيرا  أسيرىد وكيمل  

ت مين شي نها أن تحسين الوايع اإلنسياني فييي تسيوية ميع مصير تايمن تهدئية طويلية األمييدد وتسيهيال
 قطا  غزة.

وأاافت المصادر أن وفدا من قبيل حركية حمياس يمكيت فيي القياهرة ي يرت هيما االتصياالتد برئاسية 
عايو المكتييه السياسيي للحركييةد روحيي مشييتهىد اليمت يهتبيير مقر يا ميين يحييى السيينوارد إايافة إلييى 

 روان عيسىد المت يهتبر مقر ا من محمد ايف.المسدول في ال نا  الهسكرت )كتائه القسام( م
وشددت المصادر ماتها على أن ح م الصفقة ال يزال غير مهروند ومل  ألنيه لييس واايحا ميا هيو 

 الثمن المت ستكون إسرائيل على استهداد لدفهه مقابل ال نديين واإلسرائيليين الثالثة.
 8/7/2017، 48عرب 

 
لى وشك استكمال صفقة تبادل معلومات في المرحلة ع "إسرائيل"يديعوت أحرونوت: حماس و .16

 األولى 
أبرزت صحيفة 'يديهوت أحرونوت' ميا تناقلتيه وسيائل إعيالم عر يية وفلسيطينيةد صيبا  السيبتد مفيادا 
أن إسرائيل وحركة حماس على وشي  اسيتكمال 'صيفقة مهلوميات' بشي ن ال ثيت واإلسيرائيليين األحيياء 

 د ومل  في إطار صفقة تبادل أسرى ستتم على مرحلتين.المحت زين لدى حماس في قطا  غزة
وبحسه المصادر التي اعتميدت عليى صيحفي عر ييد وصيف ب نيه عليى عالقية وثيقية بحركية حمياس 
ونقل مهلوماته عن مسدولين فيهاد ف ن المرحلة األولى ستكون مماثلة للصفقة السابقة التي نفيمت فيي 

سرائيلد حصل2009الهام   ت فيها األخيرة على شريط مصور يمهر فييه ال نيدتد بين حركة حماس وا 
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أسييرا فلسيطينيا مين  25اإلسرائيلي األسير في حينهد غلهاد شاليطد وهو يتحدتد مقابل إطيالق سيرا  
 س ون االحتالل.

و اء أن حماس طالبت في المقابلد في 'صفقة المهلومات'د التي تشيكل المرحلية األوليى مين الصيفقة 
اد إطييالق سييرا  محييررت صييفقة شيياليطد الييمين أعييادت إسييرائيل اعتقييالهم بهييد التييي ي ييرت الحييديت عنهيي

 إطالق سراحهم في إطار الصفقة.
ونقل عن مصادر في حماس ادعادها أنه 'باإلاافة إلى ال نديين أورون شادول وهدار غولديند ف ن 

 لدى الحركة شيء ما يمّكنها من إطالق سرا   ميع األسرى في الس ون اإلسرائيلية'.
وعييالوة علييى مليي د تطالييه حميياس بيي طالق سييرا  األسيييرات الفلسييطينيات واألطفييال ونييواه الم لييس 
التشييريهي الفلسيييطيني المهتقليييين فيييي إسيييرائيلد مقابيييل تزويييد إسيييرائيل بمهلوميييات محيييدودة عييين مصيييير 

 اإلسرائيليين المحت زين في قطا  غزة.
ي حال  يرت األميور كميا خطيط لهياد إلى مل د تابهت المصادرد نقال عن مصادر في حماسد أنه ف

فييي ن المرحلييية األوليييى مييين الصيييفقة سيييتخر  إليييى حييييز التنفييييم فيييي الشيييهور الثالثييية القريبييية. وأن عمليييية 
الوساطةد بحسه المصادرد تتم بواسطة ثالت  هات مختلفة: روسيا ومصر ومبهوت األميم المتحيدة 

 للشرق األوسط نيكوالت ميالدنون.
ن ثمييين ال يييزء الثييياني مييين الصيييفقةد واليييمت يتايييمن تسيييليم اإلسيييرائيلييند ونقيييل عييين المصيييادر ماتهيييا أ

سيكون مختلفا عن ال زء األولد وأنه على الرغم من تهبير إسرائيل عن موافقتها على استكمال ال زء 
األولد ف نهييا ال تييزال متييرددة بشيي ن ال ييزء الثييانيد الييمت سيييكون ثمنييه 'مرتفهييا'. وبحسييه مصييادر فييي 

إسييرائيل علييى ال ييزء األول سييون ي هلهييا توافيي د آ ييال أم عييا الد علييى اسييتكمال  حميياس فيي ن موافقيية
 شامل للصفقة.

وبحسه مصادر حماس أيااد في ن إسيرائيل اقترحيت إطيالق سيرا  األسيرى اليمين أطلي  سيراحهم فيي 
 53صييفقة شيياليط واعتقلييوا م ييدداد باسييتثناء الييمين صييدرت أحكييام  ديييدة اييدهم. والحييديت هنييا  عيين 

 ي حين تصر حماس على إطالق سرا  هدالء األسرى في إطار المرحلة األولى من الصفقة.أسيراد ف
وأشييارت مصييادر حميياس أن كييل صييفقة مسييتقبلية لتبييادل أسييرى بييين إسييرائيل وحميياسد ستشييتمل علييى 
إطييالق سييرا  مييروان البرغييوثي وأحمييد سييهدات. كمييا تهمييل حميياس ب هييد كييي تشييمل الصييفقة القادميية 

 تلة ومن الداخل الفلسطيني.أسرى من القدس المح
 8/7/2017، 48عرب 
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 مشارك ألف 120 تضم "للقدس ماضون"غزة: حماس تطلق مخيمات  .17
د مخيماتهييا الصيييفية تحييت عنييوان "للقييدس مااييون" 2017-7-8حركيية حميياسد السييبت  أطلقييت-غييزة 

 لفتية وفتيات قطا  غزة.
ه لهيما الهيام ت كييد عليى أن القيدس وقال القييادت فيي حمياس أسيامة المزينيي إن عنيوان مخيميات حركتي

 االحتالل.بوصلة القاية الفلسطينيةد ومحور الصرا  مع 
وأكد المزيني أن القدس  زء من الهقيدة اإلسالمية وتحريرهيا فير  دينيي قبيل أن يكيون وا بيا  وطنييا د 
ا عليييى أن حمييياس لييين تنشيييرل ب يييية عوائييي  يايييهها االحيييتالل عييين هيييدفها األسيييمى وهيييو تحريييير  مشيييدد 

 لسطين والمس د األقصى.ف
ليين ينسيييها قايييتها األساسيييةد  وقطييع الرواتييهوأشييار إلييى أن حركتييه "ليين يشييرلها الحصييار والكهر يياء 

 ولن ترفل تر ية أبنائنا على الحفاظ على حقوقهم الوطنية كاملة".
وأواييح المزينييي أن المخيمييات تيي تي إلعييداد  يييل النصيير والتحرييير؛ الييمت سيييكون لييه شييرن تحرييير 

 على حه الوطن. الناشئس وكنس االحتاللد مدكدا  أن حركته تهير اهتماما  كبيرا  لتر ية ال يل القد
 50ألييف مشييار ؛ مقسييمين  120وسيشييار  فييي هييما المخيمييات التييي ستسييتمر قرابيية شييهر كامييلد نحييو 

 ألف من اإلنات من  ميع الفئات الهمرية ومن كافة محافمات قطا  غزة. 70ألف من المكور و
 8/7/2017، ن أون الينفلسطي

 
 لبنان: حماس والفصائل تبحث مع عباس إبراهيم ملف األمن في المخيمات الفلسطينية .18

كيييييف قّيمييييت حركيييية حميييياس وال بهيييية الديموقراطييييية لتحرييييير فلسييييطين لقيييياء القييييوى والفصييييائل : صيييييدا
فييي  أمييسميين  أول إبييراهيممييع مييدير عييام األميين الهييام اللييواء عبيياس  واإلسييالميةالفلسييطينية الوطنييية 

تسييليم المطليييوه خالييد السييييد لألميين الهيييام بهييد  هيييود بيييملتها  إثيييرسييرات صييييدا الحكييومي واليييمت  يياء 
 حماس وعصبة األنصار.

مين خيالل هيما  أراد إبيراهيمالليواء  إن»يقول مسدول الهالقات السياسية في حماس احمد عبد الهادت: 
لكييل  والثانييية مو هييةاس وعصيبة األنصييارد رسييالة تقييدير لحركيية حميي أوالهيااللقياء تو يييه عييدة رسييائل: 

تسييليم السيييد خطييوة ليسييت مبتييورة بييل  أنال ييوار بالت كيييد علييى  أويهبييت بيي من المخيييم  أنميين يحيياول 
سيتم استكمالها ب نهاء كل التهديدات األمنيية ألمين المخييم وال يوارد والرسيالة الثالثية هيي لألشيقاء فيي 

 « از على المستوى السياسي واألمني.لبنان ليحت ال ميع على تقدير هما اإلن 
هيو يهنيي بميا »ما بهد تسليم مسهد يختلف عما قبلهد يقيول عبيد الهيادت:  أن إبراهيموعن ت كيد اللواء 

مسيار ال ديية مين الفصيائل ومسيار استشيهار الخطير وتحميل المسيدولية قيد بيدأد وهيو مسيار  أنبهداد 
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الليواء » أن إليىد مشييرا «ن امين المخييم وال يواروالهيد أكثيريحتا  لنفس طويل وحكمة وللتهاون مهيا 
 أننيييا  ميهيييا. صيييحيحيسييي ل لهيييا  اإلن يييازهيييما  أنشيييكر  مييييع القيييوى والفصيييائل ت كييييدا عليييى  إبيييراهيم

 اإلن ييازهييما  أن إالميدانييية دقيقيية  أمنييية العتبيياراتكحميياس والهصييبة ميين نفييمنا عملييية التسييليم ومليي  
الفلسيطيني وان قيامنيا ميع الهصيبة  اإل ميا هاتهيا وتحيت سيقف  اء بناء لقرار القيادة السياسية وتو ي

نتحير  تحيت سيقف الهميل المشيتر  وسينكمل  أننيامنفردين بالتسليم ال يهني الراء الهمل المشيتر  بيل 
 «.المشوار مها  على هما األساس ألنه امانة لنا كفلسطينيين في لبنان

 أنالنييايف  أبييوطييية لتحرييير فلسييطين عييدنان عاييو الل نيية المركزييية لل بهيية الديموقرا رأى ميين  هتييهد
كييان هامييا بحيييت تييم اسييتهرا  الواييع  إبييراهيملقيياء الفصييائل والقييوى الفلسييطينية مييع اللييواء عبيياس »

يشيييكل  ألنيييهوتهزييييز التنسيييي  الفلسيييطيني اللبنييياني  الحلييوةفيييي المخيميييات وخاصييية مخييييم عيييين  األمنييي
االعتبييار للقاييية الفلسييطينية  وا عييادةالهييودة لحماييية الو ييود الفلسييطيني وصيييانة حيي   أساسيييةدعاميية 

 «.كقاية مركزية
 رى الت كيد على ارورة التصدت ألت عبت ب من المخيمات وال وار وتحصين »النايف:  أبوويقول 

مخييييم نهيير البيييارد  إعميياروخاصيية حييي  الهمييل والتملييي  واسييتكمال  اإلنسييانيةالحقيييوق  بيي قراراسييتقرارها 
ممثلي الفصائل المشياركين » أن إلىد مشيرا «ين الفلسطينيين من سوريالال ئ اإلقامةومهال ة بدالت 

باسييتقرار المخيمييات ال سيييما عييين  إخيياللاكييدوا علييى الموقييف الفلسييطيني الموحييد فييي التصييدت ألت 
حرصها  واألمنيةوكافة القوى الهسكرية  إبراهيمللواء  لبنان شاكرينالحلوة ألن أمن المخيمات من امن 

الموقيييف  وبييياألخ شيييهه الفلسيييطينيد ومقيييدرين موقفيييه اليييداعم للقايييية الفلسيييطينية عليييى اسيييتقرار ال
 «باألخوة السوريين. اسوا اإلقامةالخا  ب عفاء الال ئين الفلسطينيين من سوريا من بدالت 

  9/7/2017المستقبل، بيروت، 

 
 أساس: القدس" قانون بينيت يقدم تعديال لـ" .19

المهارند نفتالي بينيتد اليوم األحدد اقتراحا  ديدا بش ن  من المتوقع أن يقدم وزير: هاشم حمدان
 تهديل "قانون أساس: القدس"د المت كان يهدن أساسا إلى لتصهيه أت تقسيم مستقبلي لها.

وبحسه صحيفة "هآرتس" ف ن االقترا  المت يهمل عليه بينيتد سوية مع الوزير زئيف إلكيند وفي 
نتنياهود يتيح إمكانية إلرائه بسهولة نسبيةد إما طلبت  أعقاه مهاراة رئيس الحكومةد بنيامين

 الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.
عاو  80وتبين أن بينيت طالهد بدايةد أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى 

لراء هما البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إ  عاوا. 80لى كنيستد وا 
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عاو كنيست على إلراء هما  61وفي إطار التفاهمات ال ديدة مع إلكيند تقرر أنه يكفي مصادقة 
 البندد المت أطل  عليه "بند تحصين القدس".

 9/4/2017، 48عرب 
 
 بسبب فساد قياداتها "إسرائيل" مستقبليعلون: قلق على  .21

قلقه على مستقبل إسرائيلد ألنها هما الهام عبر وزير الدفا  اإلسرائيلي الساب  موشيه يهلون عن 
 "تبدو دولة فاسدة".

وأاان في حوار مطول أ راا مهه مراسل صحيفة مهاريف آفي تسورد أنه بالنمر إلى دخول رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية األسب  أيهود أولمرت إلى الس ند واستدعاء وزير الداخلية أرييه درعي للتحقي  

ق  فيه مع رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو في قايتين  نائيتيند في الشرطةد في وقت يح
 ف ن "كل هما يهني أننا أمام إسرائيل الدولة الفاسدةد ألن السياسة ال ارية فيها تدفهها للفساد".

وأاان "نحن أمام ثالت رئيس حكومة في إسرائيل يحق  مهه في قاايا فساد"د متسائال "ألم يحن 
ون لإلسرائيليين رئيس حكومة غير فاسدد وال يحق  مههد هما يهني أننا أمام واقع يهبر األوان ألن يك

 عن مشكلة حقيقية في و ه إسرائيل".
 8/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بـ"معادة السامية" المجرتتهم  "إسرائيل" .21

حملتها التي  دعا السفير اإلسرائيلي في بودابست السلطات الم ريةد السبتد إلى وقف: محمد وتد
تستهدن الملياردير اإلميركي  ور  سوروسد والتي يقول قادة اليهود إنها تثير مشاعر مهادية 

 للسامية.
 18وأتى مل د قبل زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهود المزمهة إلى الم ر في 

ي منم انتهاء الشيوعية في البالد تموز يوليود وهي الزيارة األولى التي يقوم بها رئيس حكومة إسرائيل
 .1989في 

وقال السفير اإلسرائيلي يوسي امرانيد في بيان "من وا بنا األخالقي أن نرفع صوتنا وندعو 
نهاء هما األمر".  السلطات المهنية إلى ممارسة سلطاتها وا 

دا في وأاان "أناشد كل المهنيين في حملة الملصقات الحالية والمسدولين عنها التفكير م د
 عواقبها".
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وتابع "في الوقت الحالي وبهد االنتقاد السياسي لشخ  بهينهد ف ن الحملة تهيد إلى األمهان مكريات 
 حزينة كما أنها تزر  الكراهية والخون".

 8/4/2017، 48عرب 
 
 تقدم إحرازتؤكد وجود مفاوضات تبادل أسرى مع حماس دون  "إسرائيل" .22

رسميةد مساء يوم السبتد و ود مفاواات غير مباشرة مع حركة  أكدت  هات إسرائيلية: رام هللا 
 حماس بش ن إ راء صفقة تبادل.

عن مسدولين إسرائيليين قالت أنهم يشاركون في المفاوااتد قولهم  اإلسرائيليونقلت إماعة ال يش 
 أن التقارير اإلعالمية حول و ود تقدم في المفاواات غير صحيحة.

د أت اتفاق قريه .. لسنا قريبون من مل ". مشيرين إلى أن ما صدر في وأاان المسدولون "ال يو 
 وسائل اإلعالم يقع على عات  ال هات التي نشرت وأنه ال أساس لما نشر.

فيما نقلت القناة الهبرية الهاشرة عن مصادر أخرى قولها أن ال يو د أت اختراق حقيقي في ملف 
 ت بوساطة طرن ثالت.التفاو  بش ن الصفقة. مدكدة  و ود مفاواا

 وأاافت المصادر في حديثها للقناة "هنا  ف وات رئيسية ال زال تهتر  التوصل التفاق".
ولفتت إلى أن المفاواات ترتكز على مرحلتيند األولى متهلقة بقاية  ثت ال نود وال زال يو د 

بش نهم في حال تم  فيها عقباتد والثانية تتهل  بالمدنيين اإلسرائيليين المحت زين برزة وسيبحت
 التوصل التفاق حول القاية األولى وخر ت حيز التنفيم.

 8/7/2017القدس، القدس، 
 
 " مع الوجود الروسي بالجنوب السوري التأقلم" "إسرائيل": على "هآرتس" .23

رأى محلل الشدون الهر ية في صحيفة 'هآرتس'د تسيبي برئيلد أنه ليس أمام : م يد القاماني 
 'تتهايش' مع الرقابة الروسية في منطقة ال نوه السورت. إسرائيل غير أن

في نسختها اإللكترونيةد يوم السبتد يقول تسيبي برئيلد إنه على إسرائيل أن تسّلمد أو وف  تهبيرا و 
'أن تكتفي'د بالرقابة الروسية في هما المنطقةد 'كون الواليات المتحدة ال تنوتد على األقل حالياد 

أو التدخل عسكري ا في سوريةد باستثناء الحره على 'داعش' في مدينة الرقة  إرسال قوات مراقبة
 ومحافمة دير الزور.

 8/4/2017، 48عرب 
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 على بطىء التحقيقات مع نتنياهو احتجاجايتظاهرون  "إسرائيليون " .24
ام تماهر المئات من اإلسرائيلييند مساء يوم السبتد أمام منزل النائه اله :تر مة خاصة -رام هللا 

أفيحات مندلبليت في مدينة "بتا  تكفا" احت ا ا على بطيء  اإلسرائيليوالمستشار القاائي للحكومة 
 التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما تماهر الهشرات في ساحة االستقالل بمدينة "الهفولة" للمطالبة بتسريع التحقيقات مع نتنياهو في 
 .القاايا المشتبه تورطه فيها

واتهم المتماهرون المسدولين عن هما التحقيقات باتخام تدابير تهدن إلى ابطاء سير التحقيقات مع 
 نتنياهو.

 8/7/2017القدس، القدس، 
 
 إلى غزة  : عليك أن تعيده كما أرسلتهنتنياهوعائلة الجندي شاؤول لـ  .25

م لديها ب ت صفقة تبادل قالت عائلة ال ندت اورون شادولد مساء يوم السبتد أنه ال عل :رام هللا
 ي رت التفاو  بش نها بين إسرائيل وحماس.

من وسائل اإلعالم عن صفقة تبادل  إنها سمهتونقلت القناة الهبرية الثانية عن والدة ال ندت قولها 
ي رت التخطيط لها. في إشارة إلى أن أت مسدول إسرائيلي لم ي تمع بالهائلة ويبلرها بتطورات 

وأاافت "خالل أسابيع قليلة ستكون ثالثة سنوات مرت على عملية ال رن  الملف. كما قالت القناة.
لم تنتهيد منم مل  الحين وحياتنا تحولت إلى  الصامد )حره غزة األخيرة(د ولكن الهملية بالنسبة لنا

 ال حيم".
وها مت نتنياهو واتهمته ب نه تخلى عن  نود ال يشد قائلة  "كما أرسلت أبنائنا على متن الدبابات 

 والمدرعات هنا  لحماية المواطنين اإلسرائيلييند ي ه علي  أن تهيدهم للوطن".
 8/7/2017القدس، القدس، 

 
 يعتقدون باندالع حرب قريبة مع حماس اإلسرائيليينغالبية استطالع:  .26

 اإلسرائيليينالسبتد أن غالبية  أمس اإلسرائيليأمهرت نتائم استطال  للرأت الهام  :القدس المحتلة
د كما توقهوا «حماس»يهتقدون باندال  حرهد الهام القادمد بين االحتالل وحركة المقاومة اإلسالمية 

 كي في إعادة المفاواات.فشل محاوالت الرئيس األمير 
ر السالم» اء مل  في استطال   الشهرت المت ي ريه المههد اإلسرائيلي للديمقراطية و امهة « مدشِّّ

في المائة من  56الهبرت. وبحسه االستطال د يهتقد « المصدر»د ونشر على موقع «تل أبيه»
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في غزة في السنة القادمةد  «حماس«اإلسرائيليين أن هنا  احتماال أن تندلع حره بين االحتالل و
 في المائة ممن ي دون أنه احتمال ائيل. 35مقابل 

في المائة من اإلسرائيليين يهتقدون أن الحره القادمة ستندلع مع  35»ويتاح من المدّشر أياا أن 
 «.في المائة فقط أن الحره القادمة ستندلع مع إيران 9حزه هللا أو سوريةد فيما يهتقد 

فقطد أن هنا  احتماال كبيرا الندال  انتفااة ثالثةد فيما  المائة(في  36.5ت اإلسرائيليين )كما رأى ثل
 في المائة منهم أن االحتالل سين ح في الموا هة وصدها في حال اندالعها. 76يهتقد 

وحول ال هود األميركية الستئنان عملية السالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةد فقد أمهر 
في المائة من اإلسرائيليين يهتقدون أن محاوالت الرئيس األميركيد دونالد  61.5»طال  أن االست

 «.ترمهد لن تن حد وأن كال ال انبين لن يهودا إلى طاولة المفاواات قريب ا
 9/7/2017، الرأي، عّمان

 
 الضفة في قرى  االحتالل قوات اقتحام خالل فلسطينيين إصابة .27

 مناط  في اقتحام حملة السبتد وف ر ال مهة ليل د«اإلسرائيلي» تاللاالح قوات وكاالت: نّفمت
. مههم والتحقي  الفلسطينيين لمنازل دهم عمليات تخللها المحتلةد الرر ية الافة من مختلفة

 مل  إثر على واندلهت هللاد رام قااء «ريما بيت» بلدة ف را د االحتالل  يش من قوة واقتحمت
 برش  الفلسطينيون  الشبان رد فيما والصوتد الراز قنابل االحتالل ود ن خاللها أطل  موا هات
 .الفارغة والز ا ات الح ارة
  هاز وصادرت الن ارد يوسف منزل االحتالل قوات اقتحمت هللاد رام شمال «سلواد» بلدة وفي

 .المراقبة كاميرات تس يل
 وسّلمت لحمد بيت قره «الهبيدية» بلدة في الهصا لهائلة يهود منزال   االحتالل قوات دهمت فيما
 .مخابراتها لمرا هة بالغا   الهصاد حمزة ن لها

 9/7/2017الخلي ، الشارقة، 
 
 إسرائيلية لشركات القدس في أراض تسريب يدين المستقلة" الفلسطينية الشخصيات "تجمع .28

 منيه سهيرأ المت المستقلةد الفلسطينية للشخصيات الوطني الت مع زكارنة: أدان كمال -عمان 
 شركات إلى المحتلة القدس مدينة في وأرا  عقارات بتسريه األرثومكسية البطريركية قيام المصرتد
 .إسرائيلية
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 لدولة األرااي بتسريه األرثومكسية البطريركية قيام ب ن «الت مع» عن صادر بيان في و اء
 الفهل هما ان إلى انالبي مشيرا عنهد المسدولين محاسبة وي ه ومرفو  مدان عمل هو االحتالل
 الممكورة الكنيسة أتبا  بموقف الوقت مات في مشيدا بهد قامت التي ال هات إال يمثل ال المدان
 والهقارات األرااي تسريه وقف إلى األرثومكسية الكنيسة البيان ودعا. الهمل لهما والمدين الراف 
 .مرة من أكثر تكرر والمت لها التابهة
 تم ما الستهادة حثيت بشكل المواو  هما متابهة إلى الفلسطينية والحكومة ةالرئاس البيان دعا كما

 .الفهل هما تكرار ومنع والدبلوماسيةد القانونية بالطرق  ومدسساتها االحتالل لدولة تسريبه
 المقدسية المدسسات مع االتصال إلى سيبادر المستقلة للشخصيات الوطني الت مع ب ن البيان واكد 

 األرثومكسية الكنيسة أن إلى دمشيرا لتكرارا منها الكنيسة طرن من األرااي تسريه  مواو  لمتابهة
 لم األر  على ولكن مستقبالد تكرارا يتم ولن نه ها ليس هما ب ن أكدت قد سابقا كانت القدس في
 .به تههدت بما تقم

 9/7/2017عّمان،  الدستور،
 

 للقدس دائما دعما تقدم التي الوحيدة العربية الدولة هي قطر: القادر حاتم عبد .29
 الوحيدة الهر ية الدولة هي قطر إن القادر عبد حاتم القدس لدعم الدائمة القطرية الل نة سر أمين قال
 عبد وتحدت. إمكانياتها حسه دعما تقدم أخرى  مدسسات بخالن للقدسد دائما دعما تقدم التي
 .ةالمحتل المدينة تحتا ها التي المشاريع أبرز عن القادر

 دعم في يوما تبخل ولن لم قطر دولة أن نت ال زيرة بموقع القدس لصفحة مقابلة خالل وأاان
 توسهت الدعم قطاعات أن مايفا د1998 عام الدائمة الل نة ت سيس منم سيما ال المقدسة المدينة
 .تدري ي بشكل

 أبرز -فيها القدس ملف ومسدول فتح لحركة الثورت  بالم لس عاو وهو- القادر عبد واستهر 
 ويشمل الدعم ليتطور بالقدسد والتهليم الصحة قطاعي بدعم بدأت التي القطرية الل نة مشاريع
 .وغيرها واإلسكان والطفل المرأة قطاعات

 على الهمل يتم أساسها وعلى القدس احتيا ات على بناء الدعم أولويات سنويا تاع الل نة إن وقال
 السنوت  التقرير -الل نة عمل على المشرفة ال هة وهي- القطرية الخار ية وزارة وتتسلم الهامد مدار

 .القطاعات بكافة الدعم تفاصيل ويتامن المفصل
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 االحتالل سلطات حرمتهم مقدسي 5000 عال  مسدولية عاتقها على ت خم القطرية الل نة أن وكشف
 القدس مستشفيات في بهدالء خاصة صنادي  خالل من ومل  الصحيد الت مين في حقهم من

 لتنفيم القدس في مدرسة 150 مع التشبي  من ا ن حتى تمكنت الل نة أن وتابع .الستة الشرقية
 .فيها وثقافية ريااية أنشطة
 الخاراء األرااي به  لتحويل سهيها إلى القادر عبد أشار لل نةد اإلستراتي ية الخطط وعن

 تقلي  بهدن عليها مدارس بناء مكني أرا  إلى بها البناء االحتالل سلطات تمنع التي بالقدس
 مركز إلنشاء يهدن مستقبلي لمشرو  باإلاافة بالمدينةد الصّفية الررن في الشديد النق  مشكلة
 اإلسرائيلية بالمستشفيات الخطوة هما إل راء بالتو ه المقدسيين تردد مل في خاصة األنابيه ألطفال
 .وا تماعية اقتصادية ألسباه
 مدينة ونوادت ومدسسات  مهيات أغله وقهتها أن سب  وأميرها قطر لدولة رشك وثيقة إلى وأشار
 .القدس
 أزمة كل إن القادر عبد قال القدسد مدينة على الخليم دول بين المتوتر الواع ت ثير إمكانية وعن
 .الفلسطينية القاية على بماللها تلقي عر ية دولة أت بها تمر

 8/7/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 بيروت في تتفّوق  معروف مريم لبة الفلسطينيةالطا .31

  اءت حيت الرسمية االمتحانات في مهرون مريم الفلسطينية الطالبة تفوقت الصهبةد مروفها برغم
 .امتياز الحياةد در ة علوم فر  - بيروت محافمة على األولى المرتبة في

 9/7/2017المستقبل، بيروت، 
 

 الرملة سجن مشفى إلى عالن محمد لمضربا األسير تنقل االحتالل سجون  إدارة .31
 منم الطهام عن والماره د(عاما  33) عالن محمد المحامي األسير عائلة : أفادت(فلسطين) نابلس

 تدهور بهد" الرملة" س ن مشفى إلى ن لهم بنقل د"م دو" س ن إدارة بقيام التواليد على يوما 31
 .الصحي واهه
 د"الرملة" س ن مشفى إلى بنقله األولد أمس قامت الس ند إدارة أن عاّلند األسير والد وأواح
 الطبية المدعمات أخم رفاه بهد لمااعفات وتهراه الصحيد واهه في المستمر التدهور نتي ة
 .الطبية الفحوصات وا  راء
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 المااية الفترة طوال واصل االحتالل أن السبتد يوم" برس قدس" مع حديت في عاّلند وأاان
 .إارابه لتهلي  عليه للارط منها محاولة في انفراديةد نزانةز  في ن له احت از

 8/7/2017قدس برس،  
 
 بدحالن وتحتفي لعباس ظهرها تدير القاهرة: إسرائيلي خبير .32

 تدير مصر أن إلى تشير إسرائيل لدى المتوفرة المهلومات إن غيبور آسان اإلسرائيلي الخبير قال
 إلى دحالن محمد اللدود خصمه إلعادة  اهدة سهىوت عباسد محمود الفلسطيني للرئيس مهرها
 .السياسية الساحة
 على عقوبات عباس ممارسة مع يتزامن التحول هما أن"  ي.آر.إن" بموقع مقال في غيبور وأاان
 بنسبة السلطة مومفي رواته تقلي  خالل من نسمة مليون  1.9 عددهم البالو غزة قطا  سكان

 في المراى لهال  الخار ية التحويالت وت ميد القطا  في الطبية المراكز تمويل ووقف د3%
سرائيل الرر ية الافة مستشفيات  .وا 

 إ بارت  تقاعد عن أعلن أيام وقبل القطا د بكهر اء الخا  الوقود كميات قل  عباس أن إلى وِّأشار
 .حكومي مومف 6.000 لقرابة
 من هما عباس إ راءات أن اماتم تهلم إسرائيل أن -الهر ية الشدون  في المتخص - غيبور وأكد
 ترغه ال أنها رغم" المتطرفةد السياسات من لمزيد( حماس) اإلسالمية المقاومة حركة تدفع أن ش نها
 ".حاليا الهسكرت  التصهيد في

 غزة في المهيشية األواا  تدهور يسفر أن خشي السيسي الفتا  عبد المصرت  الرئيس أن وأواح
 .حماس مع تفاهمات إلي اد دفهه امم سيناءد في أمنية قالقل إلى

 قطهها التي بالكهر اء غزة قطا  مصر تزود أن تقتاي التفاهمات هما ف ن غيبور الكاته وحسه
 .كيلومترا 14 طول على وسيناء غزة بين عازلة أمنية منطقة ب قامة حماس تقوم أن مقابل عباسد
 أن هو -اإلسرائيلي رالخبي حسه- مصر مع حماس تفاهمات من عباس أغاه ما أكثر لكن

 .السيسي من وااح بدعم يحمى حيت التفاهماتد هما قله في كان األكبر عدوا دحالن
 الفلسطينيةد المدسسات من وعدد المصرت  النمام بين االتصال اابط يهد دحالن أن وأاان

 .كنزا فيه وترى   يداد دورا تقدر والقاهرة"
 في األواا  استقرار في الت ثير على القدرة لديه الندح ب ن قناعة على القاهرة باتت" بالقول وختم
 ".حماس و ين بينه االتصال لتوثي   هودها تبمل ولمل  عباسد من أكثر غزة

 8/7/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
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 الخليل في يعقوب "إسرائيل"لألردني اعتقال تتابع "الخارجية األردنية" .33

 تتابع الوزارة أن الرافهي صبا  المرتر ين وشدون  ر يةالخا وزارة في اإلعالمية الناطقة عمان: أكدت
 الخميس يوم مساء اإلسرائيلي ال يش قبل من يهقوهد م اهد األردني المواطن اعتقال قاية

 . المااي
 المواطن اعتقال قاية تتابع أبيه تل في األردنية السفارة أن صحفيد تصريح في الرافهي وأاافت
 إاافية مهلومات أية وردت حال وفي . المااي الخميس يوم منم يةاإلسرائيل السلطات مع األردني

 . مل  حول بيان ب صدار ستقوم االعتقال مالبسات حول السفارة من
 9/7/2017عّمان،  الدستور،

 
 العالمي التراث الئحة الخليل على مدينة بأدراج اليونسكو بقرار تشيد النيابية لجنة فلسطين .34

 المتحدة األمم منممة بقرار السهود يحيى النائه برئيسها ممثله لنيابيةا السهود يحيى أشادت عمان:
 موقع بصفتها «محمية منطقة» الخليل في القديمة البلدة إعالن( يونسكو) والهلوم والثقافة للتر ية

  ديدا فلسطينيا إسرائيليا  دال اث ر سرت  تصويت أعقاه في ومل  د«استثنائية عالمية بقيمة يتمتع»
 مقابل صوتا 12 ب غلبية اليونسكو تصويت قرار النيابية فلسطين ل نة وشكرت. الدولية ممةالمن في

 يهيش التي المحتلةد الرر ية الافة في الخليل مدينة أدرا  على التصويتد عن ستة وامتنا  ثالثة
. ميالهال الترات الئحة على اإلسرائيليين المستوطنين من مئات باع مقابل فلسطيني الف 200 فيها

 الدفا  بوا ه مناسبةد من أكثر في الحسين بن الثاني عبدهللا المل   اللة بتههدات الل نة وأشادت
 خلف عباس محمود الرئيس مع و تنسي   اللته يقف حيت الدولية المحافل في المقدسات عن

 .وغيرها المتحدة واألمم اليونسكو في القدس قرارات إلن ا  والسياسية الدبلوماسية ال هود
 9/7/2017عّمان،  الرأي،

 
 التراث العالمي بالئحة "الخليل" بإدراج يرحب العربي البرلمان .35

 اليونيسكود والثقافةد والهلوم للتر ية المتحدة األمم منممة بقرار الهر ي البرلمان : رّحه(ه ن أ)
 .الهالمي الترات الئحة على الخليل مدينة ب درا 
 الهالمي الت ييد تصاعد عن يهبر القرار هما أن السلمي فهم نب مشهل الهر ي البرلمان رئيس وقال
 التاريخية مكوناتها بكل الفلسطينية الهر ية الخليل هوية ويدكد ومقدساتهد أراه في الفلسطيني للح 
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ا وياع االحتاللد ادعاءات ويدح  والثقافيةد والدينية  الرأت وتاليل التاريخ تزوير لمحاوالته حد 
 .الدولي الهام
 المقدسات حماية ت اا وااحة خطوات باتخام المتحدة األمم الهر يد البرلمان رئيس طالهو 

 باالعتداء االستمرار من االحتالل حكومة ومنع المستمرة االحتالل  رائم من والمسيحية اإلسالمية
 روتللمو  االحتالل سلطات به تقوم المت المتهمد والتشويه الشريف اإلبراهيمي والحرم المدينة على

 .الفلسطينية المدن وبقية القدس ومدينة الخليل مدينة في الفلسطيني الهر ي والتاريخ الثقافي
 9/7/2017الخلي ، الشارقة، 

 
 الخليل بمدينة الخاص للقرار" اليونسكو" بتبني يرحب الغيط أبو .36

 الترات ل نة نع الصادر بالقرار الريطد أبو أحمد الهر ية الدول ل امهة الهام األمين رحه القاهرة:
 البلدة ب درا  قاى والمت( اليونسكو) والثقافة والهلم للتر ية المتحدة األمم لمنممة التابهة الهالمي
 الخاصة المنممة الئحة على المحتلةد الفلسطينية باألرااي الخليل في اإلبراهيمي والحرم القديمة
 .للخطر المهراة الهالمي الترات بمواقع
 السبتد يوم له صحافي تصريح في عفيفي محمود الوزير الهام األمين باسم الرسمي المتحدت وقال
 كراكون بمدينة واألر هين الحادية دورتها في باألمس" اليونسكو" عن الصادر القرار هما ان"

 عدد وساندا باليونسكو الهر ية الم موعة به تقدمت قد كانت المت المقتر  على بناء ي تي البولنديةد
 تبني على الفلسطيني أبناء ولكافة الفلسطينية والحكومة للقيادة تهنئته عن مهر ا د"صديقةال الدول من
 الداعمة والدول الفلسطينية الدبلوماسية بملتها التي المكثفة بال هود الريطد ابو وأشاد .الهام القرار هما
 .الالزمة باألغلبية الل نة عن القرار هما صدور ت مين أ ل من

 9/7/2017 القدس، القدس،
 
 الفلسطيني الشعب تخذل ولن غزة إعمار تواصل قطر: العمادي السفير .37

 محمد السفير سهادة غزة إعمار إلعادة القطرية الل نة رئيس  مال: قال محمد - المحتلة القدس
 ".توقف دون  غزة قطا  إعمار  هود وسنواصل الفلسطينيد الشهه تخمل لن قطر" إن الهمادتد
 اعتيادية زيارة في الحردان خالد نائبه برفقة المااية ال مهة مساء غزة دتالهما السفير ووصل
 .أيام ا ستستمر
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 منحة امن القطا د في والمهمة الحيوية المشاريع عشرات غزة إعمار إلعادة القطرية الل نة وُتنّفم
 أمريكيد الردو  ماليين 407 قيمتها والبالو غزةد إعمار إلعادة ثاني آل خليفة بن حمد الشيخ األمير

 .أخرى  منح إلى باإلاافة
 8/7/2017الدوحة،  الشرق،

 
 بناء المستوطنات في القدس لتكثيفبلجيكا ُتعرب عن قلقها  .38

أعره نائه رئيس الوزراء وزير الخار ية البل يكي ديدييه رايندرس عن قلقه ت اا المشاريع : )واس(
 ية في القدس المحتلة.وحدة سكنية إااف 1.800ال ديدة الُمهلنة لبناء أكثر من 

وقالت الخار ية البل يكية في بيان لها أمسد إن ُسلطات االحتالل اتخمت في األشهر األخيرة تدابير 
عدة للته يل بالتوسع االستيطاني في األرااي المحتلةد واعتمدت قانونا  يقاي بتسوية أواا  

 افة الرر ية المحتلة.المستوطنات غير القانونيةد كما تم إنشاء مستوطنة  ديدة في ال
د ف ن سياسة االستيطان اإلسرائيلية في 2334وأاان البيان أنه كما ورد في قرار م لس األمن رقم 

األرااي المحتلةد بما فيها القدس الشرقيةد غير قانونية بمو ه القانون الدوليد وهما اإلعالنات 
الم الهادفة للتوصل إلى حل قائم ال ديدة قد ُتهّر  للخطر على نحو خطير استئنان محادثات الس

 على أساس دولتين وتحقي  سالم شامل وعادل ودائم.
وأكدت الوزارة أن بل يكاد ش نها في مل  ش ن االتحاد األورو يد لن تهترن ب ت ترييرات على حدود 

 د إال تل  التي يتف  عليها الطرفان.1967عام 
 9/7/2017بيروت،  المستقبل،

 
 تطورات األزمة الخليجية نسون جو يبحث مع أمير قطر  .39

بيييوريس  ونسيييون وزيييير خار يييية  قطيييراسيييتقبل حايييرة تمييييم بييين حميييد آل ثييياني أميييير : قنيييا –الدوحييية 
 .م ]السبت[المملكة المتحدة والوفد المراف  له بقصر البحر مساء اليو 

تقرار  يييرى خيييالل المقابلييية مناقشييية آخييير التطيييورات المتهلقييية باألزمييية الخلي يييية وتيييداعياتها عليييى االسييي
 اإلقليمي والدولي.

وأكييد الييوزير علييى دعييم المملكيية المتحييدة لوسيياطة دوليية الكويييت الشييقيقة التييي يقييود مسيياعيها صيياحه 
 السمو الشيخ صبا  األحمد ال ابر الصبا  لحل األزمة ورأه الصد .

 8/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 من األزمة ومجلس التعاون انتهى قاسياً العطية: قطر تعلمت درسًا  .41
ووزيييير الطاقييية  القطيييرت  أكيييد عبيييدهللا بييين حميييد الهطيييية نائيييه رئييييس م ليييس اليييوزراء مييي مون عيييياش:

والصيييناعة السييياب د أن دولييية قطييير مسيييتهدة للتهيييايش والتهاميييل ميييع كافييية احتمييياالت األزمييية الخلي يييية 
 والحصار المفرو  على الدولةد مهر ا  في نفس الوقت عن أمله بن ا   هود الوساطة الكويتية التي

 يقودها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صبا  األحمد ال ابر الصبا .
و ييين أن دوليية قطيير تهلمييت درسييا قاسيييا ميين األزميية الحاليييةد ولكنييه درس مفيييد لنييا كيييف نتهامييل مييع 
اقتصادنا وأسواقنا واعتمادنا على النفس أكثر من اعتمادنا على ا خريند مدكدا أن قطر لن تهود كما 

 لألسف أال تث  باألخوة واألشقاء المين قاموا بهما الحصار.كانت وقد تهلمت 
 8/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 خلف الجهود الكويتية لحل األزمة القطرية  باالصطفافينادي  وزير خارجية بريطانيا .41

قام وزير خار ية بريطانيا بيوريس  ونسيون بزييارة للسيهوديةد مكيرت أنبياء فيي لنيدن أنيه التقيى خاللهيا 
 )غره السهودية( مسدولين سهودييند للتباحت حول سبل تسريع حل األزمة.في  دة 

بيييد أن وزارة الخار ييية البريطانييية اكتفييت ب نييه سيييح  األطييران كافيية علييى االصييطفان خلييف  هييود 
 أمير الكويت.

وكييان  ونسييون أكييد فييي الكويييتد قبيييل تو هييه إلييى السييهوديةد أن باإلمكييان إحييراز تقييدم فييي تخفيييف 
 قطر. لكنه أقّر ب ن مل  لن يحدت فورا .التوتر مع 

وحيير   ونسييون علييى بييدء  ولتييه بزيييارة الكويييت لت كيييد دعييم بريطانيييا للوسيياطة التييي يقييوم بهييا أمييير 
 الكويت؛ فيما يبدأ نميرا األمريكي ريكس تيلرسون زيارة للكويت غدا د لتهايد وساطة أمير الكويت.

 9/7/2017، عكاظ، جدة
 
  الموجهة إلى قطر غير عادلةأردوغان: االتهامات  .42

 دد الرئيس التركي ر ه طيه أردوغان أمس السيبت ت كييدا أنيه لين يكيون هنيا  : ال زيرة - وكاالت
طرن رابح مميا قيال إنيه "خيالن اإلخيوة" فيي الخلييمد وقيال إن أنقيرة تيرى أن االتهاميات المو هية إليى 

 قطر "غير عادلة"د وأن الهقوبات على الدوحة ليست مبررة. 
وأواح أردوغاند في مدتمر صحفي بمدينة هامبور  على هامش قمة الهشيريند أن "هنيا  ادعياءات 
اد قطر نهتقد ب نها غير عادلةد ونهتقد ب ن الهقوبات ليست صحيحة"د مشييرا إليى أنيه ي يه احتيرام 

 سيادة قطر كما هي الحال مع  ميع دول الهالم. 
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ليين يفييوز أحييدد وي ييه علييى المملكيية الهر ييية السييهودية  وتييابع أنييه "إما كانييت هنييا  مهركيية بييين اإلخييوة
و ميع دول المنطقة أن تهمل من أ ل التوصل إلى حل مهقولد وال ينبري إطالق االستفزازاتد فمنم 

 اليوم األول لألزمة استخدمت تركيا كل الوسائلد للت كد من أن األزمة ستحل ولن تتصاعد".
فييي الخليييم الهر ييي ال يقييل أهمييية عيين أمننييا واسييتقرارناد  وأاييان أردوغييان أن "أميين واسييتقرار أخوتنييا

 ولمل  ي ه ت نه أت خطوات من ش نها أن تهر  مل  للخطر".
 9/7/2017الجزيرة.نت، 

 
 أحادية ضد قطر انتهاك للقانون الدولي إجراءات: فرض قطر وزير خارجية .43

 القطييرت  وزييير الخار ييية ا تمييع محمييد بيين عبييدالرحمن آل ثيياني: هويييدا بيياز -لنييدن  -قنييا  -الدوحيية 
 مع سهادة السيد بوريس  ونسون وزير خار ية المملكة المتحدة.]السبت[ اليوم 

 تم خالل اال تما  بحت الهالقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تهزيزها وتطويرها.
المتحيدة وانتهيا  وأكد وزير الخار ية أن فر  إ راءات أحادية اد دولة قطر هي اد ميثاق األميم 

 صارخ للقانون الدولي نتم عنه عواقه إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.
كما أكد أن الحصار المفرو  على دولة قطر تم من دون الل وء إلى استخدام ا ليات المهتمدة من 

 قبل المنممات الدولية واإلقليمية.
 8/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 ن أزمة قطرالجبير يبحث مع تيلرسو .44

كييان »أكييد وزييير الخار ييية السييهودت عييادل ال بييير أن ا تماعييه مييع نميييرا األميركييي ريكييس تيلرسييون 
باإلاييافة « بحثنييا أزميية قطيير والتييدخالت اإليرانييية فييي المنطقيية ومكافحيية اإلرهيياه»د مايييفا  «مثمييرا  

 للهالقات الثنائية وقاايا المنطقة.
التييي انهقييدت فييي هييامبور   20بييير أن بيييان قميية م موعيية اليييد اعتبيير ال «الهر ييية»وفييي لقيياء مييع قنيياة 

إ ميا  واايح »وأشيار إليى و يود «. كان وااحا  ويبيين ميدى أهميية مكافحية اإلرهياه وسيبل تمويليه»
د مشددا  على ارورة أن ال ُيسمح ألت دولة بدعم «بين قادة م موعة الهشرين على مكافحة اإلرهاه

الخار ية السهودت أن لقاء القاهرة اليمت  ميع السيهودية ومصير اإلرهاه. وفي سياق آخرد أكد وزير 
واإلمييارات والبحييرين أخيييرا د كييان يهييدن لبحييت خطييوات إاييافية قييد تتخييمها الييدول األر هيية فييي الوقييت 

 .13المناسه بهد دراستها للرد القطرت على المطاله الي
  9/7/2017المستقبل، بيروت، 
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 «داعش»حالف الدولي ضد مصر تطالب بمراجعة عضوية قطر في الت .45

الردييية »أكييدت وزارة الخار ييية المصييرية أمييس أنهييا سييون تطيير  مالمييح : د وكيياالت«الخليييم»القيياهرة:
بكييل واييو  ودون أت مواءمييات سياسييية أو موار ييةد خييالل « المصييرية الشيياملة فييي محار يية اإلرهيياه

د والمقرر لها «داعش»د مشاركتها في ا تماعات م موعة االتصال االستراتي ي بالتحالف الدولي ا
 يوليو تموز الحالي. 13إلى  11أن تهقد في واشنطند خالل الفترة من 

وقييييال المستشييييار أحمييييد أبوزيييييدد المتحييييدت الرسييييمي باسييييم وزارة الخار يييييةد ورئيييييس وفييييد مصيييير فييييي 
اال تما د إن ا تما  م موعة الهمل المهنية باستراتي ية االتصال ومكافحية الفكير المتطيرن التابهية 
للتحييالفد ينهقييد هييما المييرة بهييد تطييورات مهميية وخطيييرة فييي ملييف مكافحيية اإلرهيياهد ميين بينهييا القميية 

الهر ييية اإلسييالمية التييي عقييدت فييي الهاصييمة السييهودية الريييا  خييالل شييهر مايو أيييار  -األمريكييية 
الماايييد وحزميية اإل ييراءات التييي اتخييمتها مصيير واإلمييارات والبحييرين والسييهودية فييي موا هيية قطيير 
يواء ال ماعات اإلرهابيةد وهو األمر المت يايع أعاياء التحيالف اليدولي  لتورطها في دعم وتمويل وا 
أمييام تحييد  ديييد كييون قطيير التييزال عاييوا  بالتحييالفد ومييا قييد يترتييه علييى اسييتمرار تليي  الهاييوية ميين 

 تناق د قد ينال من مصداقية عمل التحالف ماته وقدرته على تحقي  أهدافه. 
  9/7/2017قة، الخلي ، الشار 

 
 قطر تدشن خمسة خطوط بحرية جديدة .46

أطلقت الشركة القطرية إلدارة الموانئ )موانئ قطر( خمسة خطيوط مالحيية : ال زيرة-وكالة األنااول
 مباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخار هاد ومل  في أقل من عشرين يوما.

طييوط ال ديييدة يهييدن إلييى اييمان عييدم تيي ثر حركيية السييفن وقالييت الشييركة فييي بيييان لهييا إن إطييالق الخ
والمالحيية البحرييية والشييحن بيياإل راءات التييي اتخييمتها بهيي  الييدول الم يياورة أمييام السييفن القادميية إلييى 

 قطر.
كما أكدت الشركة مواصلة  هودها الحثيثة لامان استمرار تدف  اإلمدادات وتلبية احتيا ات السيوق 

 ومواد البناءد ومل  بالتنسي  مع شركائها المحليين والدوليين. المحلية من المواد الرمائية
 9/7/2017الجزيرة.نت، 
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 تفاقم األزمة الخليجية تخشى واشنطنذي أتالنتيك:  .47
مكرت م لة مت أتالنتي  في تقريير إخبيارت أن الوالييات المتحيدة تخشيى أن يتفياقم الخيالن بيين دولية 

 ر  عليها حصارا منم أكثر من شهر.قطر والبلدان الهر ية األر هة التي تف
وأواييحت الم ليية أن النييزا  بييين قطيير وكييل ميين السييهودية واإلمييارات والبحييرين ومصيير يكتسييه أهمييية 
 خاصة لدى الواليات المتحدةد مل  أن الدوحة تستايف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.

د مشييرة إليى أن اليرئيس األميركيي ونوهت إلى أن واشينطن والدوحية ملتيا حليفتيين طيوال عقيود مايت
 مليارات دوالر مع قطر. 110دونالد ترمه أبرم في مايو أيار المااي صفقة أسلحة بقيمة 

و ييياء تقريييير مت أتالنتيييي  قبيييل ييييومين مييين الزييييارة التيييي سييييقوم بهيييا وزيييير الخار يييية األميركيييي ريكيييس 
 م زق الحالي.تيلرسون إلى الكويت يوم االثنين القادم في مسهى للخرو  من ال

 8/7/2017الجزيرة.نت، 
 
 تايمز: حراك دبلوماسي وقطر ستواجه مطالب جديدة .48

أوردت صحيفة تايمز البريطانية اليوم أن السيهودية وحلفاءهيا فيي دول الحصيار األر يع سيتو ه لييقطر 
 طلبات  ديدة لم ُتحدد بهدد في حين وصل وزير الخار ية البريطاني بوريس  ونسون إلى المنطقة.

وقالت الصحيفة أيايا إن دول الحصيار تقيول إنهيا سيتتخم مزييدا مين اإل يراءات ايد قطيرد لكنهيا ليم 
تحييددها بهييدد مهلقيية بيي ن الدوحيية لييم تييرد علييى إ ييراءات الحصييار السييابقةد لكنهييا نفييمت تييدابير بديليية 

 لالستيراد عبر "حلفاء إقليميين" وستزيد من عملياتها بمينائها ال ديد.
أن قطييير تهتقيييد أن دول الحصيييار سيييتطله مييين الشيييركات متهيييددة ال نسييييات أن  وأشيييارت تيييايمز إليييى

تختييار أحييد طرفيييي األزميية لالسييتمرار فيييي الهمييل الت ييارت مهيييهد مهلقيية بيي ن ملييي  سيييهّر  الشيييركات 
 البريطانية التي تستثمر بكثافة في المنطقة لمشاكل كبيرة.

 يمس ماتيس أصدر تصريحا رمزييا  من  هة أخرىد أشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفا  األميركي
لمسيياندة قطييرد مدكييدا الهالقييات األمنييية بييين البلييديند بينمييا أواييح البيييت األبييي  أن وزييير الخار ييية 

 األميركي ريكس تيلرسون سيزور الكويت بهد غد االثنين.
وعلقييت تييايمز بيي ن ت كيييد ميياتيسد ال نييرال السيياب  الييمت عمييل ميين قبييل بالمنطقيية  هييل ميين المسييتحيل 

 التفكير في أت احتمال لتدخل عسكرت مباشر اد قطر.  

 8/7/2017الجزيرة.نت، 
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 اإلرهاب« مغذية»قطر « ... المسؤولية»وزير إماراتي: الرد القطري صادم ويفتقر إلى  .49
وصيييف وزيييير الشيييدون الخار يييية اإلمييياراتي أنيييور قرقييياش اليييرد القطيييرت عليييى : محميييد األكلبيييي - يييدة

والتهاميل بخفية ميع مشياغل حقيقيية مين تيراكم »بدر ية كبييرة مين اإلنكيار د كونيه «الصيادم»المطاليه بيي
 «.شرير قو  األمن واالستقرار وأدى إلى أزمة حقيقية
المسيييدولية »أميييس افتقيييار اليييرد القطيييرت « تيييويتر»وأكيييد قرقييياش فيييي تررييييدات ليييه عليييى موقيييع التواصيييل 

و اء في خفتيه م ارييا لتسيريه »د د مشيرا  إلى أنه قو  الوساطة الكويتية قبل أن تبدأ«والمواوعية
 «.ورقة المطاله بلرة مكابرة مسّوفة

عنيييوان السيييلو  القطيييرت منيييم انيييدال  األزميييةد فيييالوزير اإلمييياراتي لفيييت إليييى غيييياه « المكيييابرة»و يييدت 
اعتقيد مين صيا  اليرد أن »الش اعة األدبية وتحّمل المسدولية ت اا سياسات طائشة في الرد القطرتد 

ليم يحتييرم عقيل القييارع واطيال  المتييابعد »د مهتبييرا  إيياا «ت السييادة واإلنكييار كافييةالتيوارت خليف مفييردا
 «. اءت لرة الرد ممهلة في سما ة الطر  واهف الح ةد وأحسن ا تما  القاهرة في ت اهله

أن يمسيح بحبيرا عقيدين مين  -بحسيه قرقياش-د سيهى اليرد القطيرت «التاريخ ال يمحيه التقادم»وكون 
كيييف ننسييى »وييل التطييرن والتحيري  علييى اإلرهيياهد وتسياءل المسييدول اإلمياراتي دعيم الفواييى وتم

 «.التآمر والوقائع المدلمة ونصدق المفردات ال وفاء؟
من الدوحةد مدكدا  « دون عقالنية ونام وواقهية»واستبهد ن ا  أت  هد دبلوماسي أو وساطة خيِّّرة 
 زمة وال يقصرها.أن االختباء خلف مفردات السيادة واإلنكار يطيل األ

  9/7/2017عكاظ، جدة، 

 

 2017مؤسسة المرأة العربية تسحب ترشيح موزة المسند لجائزة السيدة األولى للعام  .51
قالييت مدسسيية المييرأة الهر ييية فييي بيييان صييادر عنهييا اليييوم )السييبت(د أنهييا : (اإللكترونيييعكيياظ )النشيير 

ميين  ييائزة السيييدة الهر ييية األولييى  سييحبت ترشيييح والييدة أمييير قطيير الشيييخة مييوزة بنييت ناصيير المسييند
 .2017لدورتها السابهة لهام 

البياند أن المدسسة  مهت كل أشكال التواصل والتهاميل ميع الهيئيات والمدسسيات القطريية  فيو اء 
مات الصيييلة بقايييايا الميييرأةد احت ا يييا عليييى األدوار الخطييييرة التيييى تقيييوم بهيييا قطييير فيييى إييييواء عناصييير 

 على سالمة الدول الهر ية.اإلرهاه والتطرن والتآمر 
 8/7/2017عكاظ، جدة، 
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 بالوقاحة "اإلسرائيلي"عندما يمتزج التزييف  .51
 د. مصطفى البرغوثي

د سلو  مندوه  في منممة اليونيسكو شاما هاكوهيند أثناء التصويت النا ح على « إسرائيل» سَّ
« اإلسرائيلية»لحكومات إدرا  مدينة الخليل على قائمة الترات الهالمي المهر  للخطرد سلو  ا

 والحركة الصهيونية.
فقد بدأ بممارسة االبتزاز الهاطفي للدول األعااءد من خالل االسترالل السياسي الدنيء لم ساة 
و ريمة الهولوكوستد دون أن يبدت أدنى احترام لاحايا تل  ال ريمة وعدم  واز استخدامهم في 

خرق كل يومد وكل ساعةد القيم واألخالق أالعيه سياسية رخيصة لتبرير سياسات عنصرية ت
 البشرية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي. 

عليهد من تزييف وتزوير للتاريخد وللحقائ د محاوال  « إسرائيل»ثم انتقل إلى ما اعتادت حكومات 
سالمية مدينة الخليل.  نفي فلسطينية وعروبة وا 

نيين بمن فيهم رئيس بلدية الخليلد المنتخه ثم انتقل إلى أسلوه اإلرهاه الفكرتد بوصف الفلسطي
ديمقراطيا د باإلرهاهد ومحاولة إلصاق تل  الصفة بكل الناال الوطني الفلسطيني بما في مل  

 ال هود الدبلوماسية. 
وبهد مل  انتقل إلى محاولة تحقير مندوبة كوبا الباسلةد التي دعت مدتمر اليونيسكو للوقون دقيقة 

 داء الفلسطينيين.صمت على أروا  الشه
ولم يحترم أحدا  من الدول الحاارةد بما في مل  الدول الثالت التي صوتت لصالح ملم دولتهد ف لقى 
بقنبلته الوقحة في و وا ال ميعد عندما قال إن الم ارت الفائاة في بيته أهم من ا تما  منممة 

 قاحة. اليونيسكو وقراراتهاد مقدما  نمطا  غير مسبوق في االبتمال والو 
ما كنا ال نختلف على أن مكان مثل هما الشخ  هو الم ارت تحديدا د فال بد من القول إن  وا 

واحتقارهم للهالم أ معد وأسلوه االستهالء « إسرائيل»عصبيته الوقحة تمهر مدى عنصرية حكام 
 المت يل  ون إليه كلما اختلف مههم أحد.

اإلعالمية التي تمز  بين االبتزاز واإلرهاه الفكرت « اإلسرائيلية»وما يهمنا هو التيقظ لألساليه 
د خاصة أثناء «اإلسرائيلية»والتزييف والوقاحةد فهي تتكرر على لسان كل متحدت باسم الحكومة 

 المنامرات الخطابية والتلفزيونية. 
من  سياسيا  وتاريخيا د ومهاقبة كل« اإلسرائيلية»والهدن الرئيسي لهما األساليه هو فر  الرواية 

 يتهار  مع هما الرواية سواء بالبحت الهلميد أو بالنقد البناءد أو بالنشاط السياسي والكفاحي. 
رهاه كل فكر مهار .   إنه محاولة الستهمار الهقولد واألفكارد وتزييف التاريخد وا 
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لها بهد صدور القرار عن وصف منممة اليونيسكو بكام« اإلسرائيلية»ولهما لم يتور  وزراء الحكومة 
 ب نها منممة ال ساميةد وأن منممات األمم المتحدة تنشر األكاميه. 

غير أن األهم أن تصويت منممة اليونيسكود ب غلبية ت اوزت ثلثي المصوتين لصالح الخليل 
 «. إسرائيل»وفلسطيند مّثل انتصارا  دبلوماسيا  مهما  لفلسطين وفشال  مريها  آخر ل 

في كافة المحافل « إسرائيل»البناء على هما اإلن از ومطاردة  ومن وا ه المدسسات الفلسطينية
إلى « إسرائيل»الدوليةد بما في مل  االنامام لكافة مدسسات األمم المتحدةد واإلسرا  في إحالة 

 محكمة ال نايات الدولية.
لن « يلياإلسرائ»وما ثبت في اليونيسكو أن قوة الح د ال يمكن ت اوزها بالتزييفد وأن إرهاه اللو ي 

 ينفهه في كل المحافلد كما ينفهه في الكونررس األمريكي. 
م تمارس  د االحتالل واألبارتهايدد ف ن رصيدها المامون الوحيد هو دويلة ميكرونيزيا.. «إسرائيل»وا 

 أما الل وء للوقاحة فلن يزيد التزييف إال بدسا .
 9/7/2017الخلي ، الشارقة، 

 
 البوصلةالقدس هي  .52

 زقةأ.د. يوسف ر 
قالت صحيفة "مهاريف" الهبرية: إن حز ي الليكود والبيت اليهودتد توصال التفاق نهائي بش ن 

 مشرو  قانون )منع تقسيم القدس بهد إعادة صياغته(د كما  اء لصحيفة القدس.
وحسه الصحيفةد ف نه تقرر إعادة طر  مشرو  القانون بصيرته المهدلة على الل نة الوزارية لشدون 

 للتصويت عليه.التشريع 
ال أود الخو  في تفاصيل القانون ال ديد المت يمنع تقسيم القدسد وال تتوفر لدت مهلومات 
تفصيلية عن القانوند ولكن أود أن أس ل رئيس السلطة السدال المت يس له كل فلسطيني يرى في 

  األمنيد بينما القدس عاصمة الدولة الفلسطينية قائال: كيف له أن يستمر في المفاوااتد والتنسي
القدس تايع من بين أيدت الفلسطينييند من خالل قانون يميني متطرن يمنع تقسيم القدسد بينما 

 تهتف السلطة وهي على ح  أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية؟!
إن بوصلة السلطة والشهه الفلسطيني ي ه أن تت ه دائما نحو القدسد التي كانت وما زالت في 

يدد وي در أن يتوحد الشهه الفلسطيني بكل فصائله للهمل للقدسد وفاح مخططات خطر التهو 
دولة االحتاللد إنه إما ما ااعت القدس _ال سمح هللا_ ف نه ال حا ة للمفاوااتد بل وال حا ة 
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للسلطة نفسهاد إن القدسد وح  الهودة يمثالن  وهر القاية الفلسطينيةد وهما من أهم ثوابت الهمل 
 ي.الفلسطين

السلطة في حا ة للقيام بم موعة من األعمال المقابلة على الساحة الهر ية واإلقليمية والدولية 
لموا هة القانون المت يمنع تقسيم القدسد وهي في حا ة لم موعة من األعمال محليا من أ ل 

الهقابية  القدسد ومنها أنهاد أت السلطةد مطالبة بتر  مناكفة حماس في غزةد والترا ع عن األعمال
التهسفية ادهاد وأن تهمل على توحيد الصف الفلسطيني وال هد الفلسطيني والهمل الوطني 
الفلسطينيد حول القدس عاصمة للدولة الفلسطينيةد إنه ال ي وز بقاء الخصومة الحز ية بينما حقنا 

نا يمنع تقسيم في القدس يتهددا خطر حقيقي؟! ماما سنقولد وماما سنفهل إما ما أصدر الكنيست قانو 
 القدس؟! ثم ما قيمة التفاو  على دولة فلسطينية بدون القدس؟!!!

 8/7/2017فلسطين أون الين، 
 
 للتطبيع  الشعوبرفض  .53

 ياسر الزعاترة
هنا  حره نفسية يشنها الكيان الصهيوني على األمة هدفها استدرا  الرافاين والمترددين إلى 

يئا من مواقفه من الصرا د بل في مل إصرار مد م مر هات التطبيع مههد من دون أن يرير ش
 بالرطرسة على مات المواقف القديمةد بل ما هو أسوأ منها.

يوميا يتحدت القادة الصهاينةد وا عالمهم عن لقاءات سرية مع مسدولين عرهد ويوميا يبشرون بزمن 
 التطبيع القادمد واالنتقال من السرت إلى الهلني.

ه الحديت عن نقالت كبرى في التطبيع مع الكيان الصهيوني مهرت في في واقع الحالد من الصه
ن بدا  ا ونة األخيرةد فالزيارات التي يقوم بها سياسيون أو أمنيون خار  الخدمة ليست  ديدةد وا 
بهاهم أكثر تب حا في اإلفصا د لكن ما يفهله الكيان هو اإليحاء بو ود لقاءات سرية تشّ ع 

الت ر ةد وهما لهبة مهروفةد مع الهلم أن الصهاينة نادرا ما أخفوا أمر  المترددين عل خو  غمار
اللقاءات السرية لكثير من الوقتد وهم عادة ما يكشفون األمر مت اهلين رغبة الطرن ا خر في 

 إخفائهاد وال حا ة لمكر األمثلة التي يهرفها أكثر الناس.
هقل الهر ي الشهبي على و ود مل  التطبيعد هي حره نفسية لتوريط المترددين من  هةد وتطبيع ال

ن يكن أصحابها مهزوليند فمل   والتهاطي مهه ك مر واقعد وحين تنش  هاشتاغات تدعو للتطبيعد وا 
نو  من االست ابة لتل  الحره النفسيةد لكن الواع ما يلبت أن ينقله على هما الصهيدد إم ي تي 
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قارن أبدا باألصوات المهزولة التي تمهه في االت اا الرد عاصفا من قبل الرافايند وعلى نحو ال يُ 
 ا خر.

ن كان التحمير منه أكثر من ارورةد فالت ر ة المصرية  ال خون لدينا من التطبيع الشهبيد وا 
واألردنيةد أثبتت أن ال ماهير ليست في وارد االست ابةد وهي ال تزال على موقفها في اعتبار 

ف  الو ود الصهيوني بكل ت لياتهد ولوال أن الواع الفلسطيني فلسطين قايتها المركزيةد وفي ر 
في أسوأ حاالتهد لكان المشهد أفال بكثيرد مل  أن المقاومة هي من تفّهل الرف د وحين يتورط 
فلسطينيون ُيهترن بهم كممثلين للشهه من قبل األوساط الدولية والهر يةد فيما يت اوز التطبيعد 

لهدود فال يمكن للمرء أن يتوقع بقاء القاية بمات الحيوية التي تكون أعني التهاون األمني مع ا
 عليها حين تكون الموا هات مندلهة مع الكياند بما تنطوت عليه من بطوالت وتاحيات.

ومن هناد ف ن تو يه اللوم للفلسطيني المت يطّبع مع الهدو أو يتهاون مهه أمنيا ينبري أن يكون 
به  مل  يتم بحكم االاطرار. أما الواع الرسمي الهر يد فقصة  أكثر واوحاد حتى لو قيل إن

أخرىد مل  أن التهاطي مع الكيان الصهيوني كمفتا  لقله واشنطن لم يف  إلى نتي ة عمليةد. 
وحتى لو صّح مل   زئياد ف ن بيع القايةد ومن ورائها إدارة المهر ل ماهير األمة ليس ثمنا بسيطا 

 يمكن تحّمله بسهولة.
(؛ وعد بالتطبيع الهر ي في الحال القبول بحل الدولة الفلسطينية على 2002المبادرة الهر ية )في 

لهما ” حل متف  عليه“حدود الرابع من حزيراند مع تنازل عملي عن ح  الهودةد بالحديت عن 
الملفد لكن الكيان الصهيوني لم ي خم تل  المبادرة على محمل ال دد وال شيء لديه ا ن سوى 

ريس حكم ماتي محدود بدون قدس وال سيادةد ما ي هل التطبيع في مل هما الواع المت تاان تك
إليه حمالت االستيطان والتهويد  ريمة كبرى ال ينبري أن يتورط فيها أت نمام عر يد ومن يفهل ال 
ينبري السكوت عليه تحت ات مريهة فاال عن عدم امتالكه ألت مبرر مقنعد سوى األمل بتحصيل 

 راا.ال
 9/7/2017، الدستور، عّمان

 
 الداخلية والخارجية والرسائلخطاب هنية  .54

 إياد القرا
اإلطاللة األولى لرئيس حركة حماس إسماعيل هنيةد حملت رسائل عدة وفي ات اهات مختلفة على 
الصهيدين المحلي والخار يد ورسم فيها الخطوط الهامة لتحر  حركته خالل المرحلة القادمةد ويبدو 

خطابه االرتيا  رغم صهوبة المرون الداخلية واإلقليميةد محاوال  المرور بين الكلمات أو  من
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التصريح ببه  المواقف لتحديد عالقات حماس في المرحلة القادمةد وهي ال تبهد عن الوثيقة 
السياسية التي أعلنت عنها حماس في األشهر األخيرة وقدمها رئيسها الساب  خالد مشهل في خطابه 

 ألخير.ا
داخلي ا أراد هنية أن يرسي شكل الهالقة في محورين أساسيين: األول يرتبط بالهالقة مع الفصائل 
الفلسطينيةد والتي يبدو أنها قطهت شوط ا كبير ا نحو التواف  وخاصة مع ال هاد اإلسالمي وال بهة 

غه في تطويرا الشهبيةد وأ واء الحديت تدل على أن حماس مهنية بهما الملف بشكل كبير وتر 
ليصل لمرحلة تقديم مشرو  وطني متكامل تتصدرا حماس إلى  انه تل  القوىد وهو خطاه 
ا لكن ازداد الحديت عنهد ومبررها في مل  أنها أصبحت ترى أن من يقدم الدماء  حمساوت ليس  ديد 

 ويقود مشرو  المقاومة هو  دير بقيادة المشرو  الوطني الفلسطيني.
ا بهد اإل راءات األخيرة بينما المحور الث اني يرتبط بالهالقة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح وتحديد 

التي اتخمها عباس اد غزة مبرر ا مل  بمهاقبة حماسد وهنا رغم الهدوء في الخطاه لكن أمهر 
هنية مرارة الموقف واألزمة وت ثير اإل راءات على غزةد وأن سبيل المصالحة مع عباس وصل إلى 

هد وأن إمكانية الحوار لم تهد تستند على مبادع وطنيةد وهو بخالفات الخطاه المتهاد لحماس نهايت
نحو إبقاء الباه موار  ا أمام الهالقة مع عباسد ومن الوااح أن مل  هو تو ه القيادة ال ديدة 

 لحماس.
ا كبيرين ت  اا الم تمع وهما ال يمنع أنه بخالن المحورين السابقين قد أمهر هنية مرونة وحرص 

الفلسطيني ومكوناته والحفاظ على ما تم بنادا في المرحلة المااية وخاصة الحكومة واأل هزة األمنية 
رساء قواعد الهمل الديمقراطي والم تمهيد وهو خطاه  ديد لحماس تبني عليه  وحفظ األمن وا 

 ية والدولية.موقفها وسياستها الداخليةد وهو رسالة للمدسسات الحقوقية واإلنسانية المحل
في مسار حركة حماس في تطور عالقاتها الخار ية زاو  هنية بين القيم والمصالحد حيت اإلشادة 
الوااحة والصريحة بقطر كنو  من الوفاء لها على ما قدمت خالل السنوات المااية ودعم ا لها في 

 اس.األزمة الحاليةد حيت يتم حصارها تحت عدة مبررات من بينها دعمها لحركة حم
وفي نفس الوقتد أعلن عن بدء صفحة  ديدة في الهالقة مع مصر التي تحاصر قطر امن 
سياسة حماس ال ديدة التي تقاره بين مصالح الحلفاء واألصدقاء والخصومد مستدال  باللقاءات 
اإلي ابية المصرية وكمل  التهاون الحمساوت الوااح مع مصر في الحفاظ على األمن المصرتد 

 إمكانية تطوير هما الهالقة خالل األيام القادمة وتقديم مزيد من خطوات بناء الثقة. ويدشر على
وموقف اإلشادة بقطر رافقه اإلشادة بتركيا ودورها السياسي واإلنساني الداعم لرزةد وفي سياق تهزيز 

عادت إلى  الهالقات أشاد هنية بدور إيران ودعمها للمقاومة وخاصة أن الهالقات اإليرانية الحمساوية



 
 
 
 

 

 38 ص             4339 العدد:             7/9/2017 األحد لتاريخ:ا 

                                    

الدنء القديم ويتوقع تطورهاد والتي يبدو أن هنية والسنوار اتفقا على تهزيز تل  الهالقات خاصة أن 
 إيران هي الداعم األبرز لقدرات المقاومة في غزة.

ال يفوت هنية أن يشكر السهودية مرور اد كهادة حماس في تقدير المواقف لكن بفارق وااح لصالح 
 ا خرين.

ألول بهد توليه رئاسة حماس أرسى هنية التو هات الهامة التي ترتكز على تهزيز في خطابه ا
ا من  ال بهة الداخلية باالتفاق مع الفصائل على مشرو  وطني  امع قد يام في مرحلة الحقة  زء 
قيادة حركة فتح ممثلة بالقيادت محمد دحالند وهو ما يشكل عالقة  ديدة بين ال انبين خاصة أنها 

قليميًّا ترتيه الهالقة نحو ت نيدها لصالح القاية الفلسطينية وتالشي تتم بدع م وتش يع مصرتد وا 
الدخول في تااره مصالح مع به  األطراند وت اوز المحاوالت اإلسرائيلية األمريكية للزّ  

 بحماس في االاطراه اإلقليمي واالستفراد بها الحق ا.
 7/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الرواية اإلسرائيلية تصفعيل الخل .55

 فهد الخيطان 
و هت منممة األمم المتحدة للتر ية والثقافة والهلوم "اليونيسكو" صفهة قاسية إلسرائيل عندما صوتت 
باألغلبية لصالح قرار يهتبر الحرم اإلبراهيمي والمدينة القديمة في الخليل تراثا فلسطينيا خالصا أوالد 

 المهددة بسبه االحتالل ثانيا.وواهه على قائمة المواقع 
وقبل أيام قليلة كانت ل نة الترات الهالمي في المنممة األممية تبنت قرارا اعتبرت فيه إسرائيل قوة 

 احتالل في القدس.
القراران حميا بدعم ومساندة كبيرة من األردند أشاد بها ممثل دولة فلسطين لدى المنممة وقيادات 

القرار أول من أمس كان وزير الدولة لشدون اإلعالم الدكتور محمد فلسطينية رفيهة. وحال صدور 
 المومني أول المرحبين بهد باعتبارا نصرا لألردن مثلما هو لفلسطين وشهبها.

القرار أغاه اإلسرائيليين حد ال نوند وأطل  مسدولون كبار تصريحات مبتملة بهد التصويت. 
 ولهما الراه ما يبررا بالنسبة لهم.

ت الماكينة الصهيونية منم احتالل فلسطين على تصنيع رواية تاريخية مفبركة لتبرير شرعية لقد عمل
احتاللها ألر  الريرد وطمس الرواية الفلسطينية األصيلة. ودشنت على مدار عقود سردية تاريخية 

 ت افي الوقائع والحقائ  الماثلة.
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ي القدس والخليل وعموم األرااي المحتلةد ورغم إقرار الهالم ومنمماته بح  الفلسطينيين التاريخي ف
 إال أن إسرائيل لم تتوقف عن محاوالتها لتزوير التاريخ.

قرارات "اليونيسكو" ورغم افتقارها لقوة القانون الكافية لتطبيقهاد تبقى في نمر إسرائيل تهديدا لشرعية 
لته ير والتهويدد لكنها لم و ودها. لقد ن حت إسرائيل في تريير الوقائع على األر د باالستيطان وا

 تفلح أبدا في شطه الرواية الفلسطينية التاريخية.
وليس صحيحا ما يقوله البه  ب ن إسرائيل ال تكترت لمثل هما القراراتد بدليل أنها ملت ومنم 
سبهة أشهر تحاول ثني "اليونيسكو" عن طر  مواو  الخليل على  دول أعمالهاد ومن ثم شنت 

قنا  الدول األعااء بهدم التصويت لصالح الخليلد لكنها أخفقت في مساعها. حملة دبلوماسية إل
 وبهد شهورها بالخسارة والهزلة في "اليونيسكو" فقد مندو ها صوابهد وغادر ال لسة مليال.

الخليل التي يمتد تاريخها ألكثر من ستة آالن عامد ما تزال في نمر الهالم مدينة فلسطينية ب حيائها 
 وأهلها البواسلد مثلما هى القدس إرت عر ي فلسطيني بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية. ومقدساتها

مل  ما ي هل إسرائيل تشهر بالخيبةد فسنوات االحتالل لن تكون قادرة على محو تاريخ يمتد  الن 
 السنين.

ر صحيح أن قاية فلسطين تخسر زخمها على المستوى السياسي بسبه المرون الكارثية التي يم
ما  بها الهالم الهر يد واالنقسام الفلسطيني الداخليد لكن الرواية الفلسطينية لم ولن تفقد بريقها أبدا. وا 
كانت القوى الدولية المتحكمة تت اهل مهاناة آخر شهه في الهالم ما يزال يرز  تحت نير االحتاللد 

خالقي بميزان القوىد وستبقى منحازة ف ن قوى الخير في الهالمد ال يمكنها التسليم بهما االختالل الالأ
للفلسطينييند بدليل القرارات المتواترة من "اليونيسكو" لصالح القدس والخليل و يت لحمد ومن قبل 
منح فلسطين الهاوية باألمم المتحدةد وحركة المقاطهة الهالمية إلسرائيلد التي اكتست طابها دولياد 

 وواهت دولة االحتالل في دائرة الهزلة.
 ترير مثل هما المواقف واقع الحال في فلسطيند وال تخفف من مهاناة الفلسطينيين تحت ال

االحتاللد لكنها تنز  عنه شرعيتهد وتبقيه في نمر الهالم واقها مدانا ال يمكن التهايش مههد وأكثر 
 من مل  تكرس شرعية الرواية الفلسطينيةد وهي أهم سال  في الموا هة مع االحتالل.

 9/7/2017، ّمان، عغدال
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