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 نائبًا من حماس 37تقطع رواتب و د إجراءاتها العقابية صع  السلطة الفلسطينية ت   .1
رام  الفلسطينية في سلطةال ، أنغزة ، وقطاعرام هللا، من 9/7/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 

يونيو،  /ير واإلصالح في الضفة الغربية لشهر حزيراننائبًا من نواب كتلة التغي 37هللا قطعت رواتب 
 بشكل رسمي، فيما رفضت وزارة المالية إعطاء أي مبرر لهذه الخطوة.

أيمن دراغمة لمراسل "المركز لفلسطيني لإلعالم": "تفاجأنا اليوم بعد توجهنا للبنك أن  .وقال النائب د
نائبًا من نواب  37يونيو، وشمل ذلك  /انرواتبنا لم تصرف لنا كالمعتاد، من مستحقات شهر حزير 

وأضاف: "تواصلنا مع وزارة المالية الستيضاح األمر  كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية".
 لكن الوزارة رفضت الحديث أو التعليق على الموضوع، لكونهم غير مخولين الحديث به كما قالوا".

 ألسبوع كامل، ولدى مراجعتنا وبعد الضغوط تم   يضاً وتابع: "إن الراتب لشهر أيار )مايو( تأخر أ
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صرفه لنا، لكن السلفة التي تصرف من الراتب قبيل العيد، لم تصرف لنا كالمعتاد، لنفاجأ اليوم بقطع 
 الراتب لهذا العدد من النواب، وبعضهم نواب أسرى في سجون االحتالل".

نحن اآلن "ب ردًا على هذا القرار وقال: ورفض دراغمة الحديث عن أي إجراءات قادمة كخطوة للنوا
نتشاور بالخطوات الالزمة، ونحن في تواصل دائم مع المسؤولين ونسعى لحلحلة اإلشكال إن 

 استطعنا".
طبيعي وفق القانون، وال تملك أي جهة وقف  وأكد دراغمة أن راتب عضو المجلس التشريعي حق  

 وقف انتهاك حقوق النواب وانتهاك القانون.هذا الراتب مهما كانت، وسنتابع كل اإلجراءات ل
نائبًا من كتلة التغيير  37عد  النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قطع السلطة رواتب و 

واإلصالح في الضفة الغربية المحتلة، بمنزلة إعالن حرب على المجلس التشريعي، مشددًا على أنه 
وندد بحر في تصريح صحفي، األحد، بقرار  التصدي له. إجراء مخالف للقانون يستدعي من الجميع

طة قطع الرواتب، مشددًا على أن هذا اإلجراء بمنزلة إعالن حرب على المجلس التشريعي لالس
ونوابه المنتخبين ديمقراطي ًا، وعقاب جماعي لهم، وهي سياسة تنتهجها ما أسماها "سلطة المقاطعة 

جراء مخالف للقانون  الفلسطيني. في رام هللا"، وا 
ضرورة مالحقة السلطة قضائي ًا؛ إلجبارها على صرف مخصصات النواب واألسرى وبقية بحر وأكد 

وأهاب بحر بالمنظمات الدولية  الموظفين الذين أقدمت على قطع رواتبهم في اآلونة األخيرة.
ابعة لمحمود عباس والمؤسسات األممية القيام بدورها في إيقاف ما وصفه "تغول" السلطة التنفيذية الت

ودعا بحر فصائل وقوى الشعب الفلسطيني "للوقوف في وجه  على السلطة التشريعية المنتخبة.
يقاف تغوالته غير المحسوبة والمتهورة بحق الشعب وفئاته المختلفة".  عباس وا 

وعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وكتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي عن 
هما قطع رواتب عدد من النواب الفلسطينيين المنتخبين، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا رفض

وقالت المبادرة وكتلة فلسطين المستقلة، في بيان صحفي، األحد:  القرار الذي يمثل مخالفة للقانون.
ميق إن هذا القرار ال يساعد على إنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، بل من شأنه تع

 الخالفات.
النائب عن ، أن نائلة خليل، رام هللا، نقاًل عن مراسلها في 9/7/2017 ،العربي الجديد، لندنوأضافت 

 37إبالغهم من قبل وزارة المالية الفلسطينية بأن رواتب  حركة حماس عبد الجابر فقهاء أكد أنه تم  
 ر من جهات عليا.إيقافها بأوام نائبًا من نواب حماس في الضفة الغربية قد تم  
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قال الرجوب، في تصريح خاص  النائب نايف الرجوب، أن 9/7/2017 ،الرسالة، فلسطينوجاء في 
لـ"الرسالة نت"، إن وزارة المالية في رام هللا أبلغتنا بشكل رسمي بأنه لن تكون لكم رواتب هذا الشهر 

 بناًء على قرار من الحكومة.
 

 تفهم أنبعض المصاريف على أمل  وأوقفت  اس تتراجع حم أنا زال عندي أمل م: عباس .2
في  اإلداريةلغاء حركة حماس اللجنة إكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أ :رام هللا

وشدد  االنتخابات. إلىغزة والسماح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة بمهامها في القطاع والذهاب 
وتابع قوله:  إذا لم يحصل هذا، فنحن لنا إجراءاتنا".أنه " ،في حوار مع التلفزيون التونسي عباس،

"عندما وافقنا نحن على المبادرة القطرية، حماس لم توافق عليها بل زادت الطين ِبلة، بتشكيل حكومة 
 عندها".

نيكوالي مالدينوف طلب منه السماح له  إن عباسلعملية السالم قال  األمميوحول مهمة المبعوث 
حدث مع قيادة حماس مرتين، حيث رجع في األولى "بخفي حنين"، وما زال بالذهاب إلى غزة للت

، مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه وسهالً  وأضاف: "إذا نجح مالدينوف، فأهالً  بغزة. موجود حالياً 
 على أن تلغى الحكومة وتفعل حكومة الوفاق الوطني ونذهب لالنتخابات".

"أوقفت بعض المصاريف  :موضحاً  كل شيء عن غزة، نه لم يوقفأكد الرئيس أ أخرىمن ناحية 
"وال  مؤكداً  على أمل أن تفهم حماس أن الطريق الذي تسير فيه خطر ويضر بالمصلحة الفلسطينية"،

 زلت عندي أمل أن تتراجع حماس هذا".
 10/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 مة األمر الواقعفؤاد الشوبكي: أزمة الوقود في قطاع غزة مفتعلة وحلها بيد حكو  .3

فؤاد الشوبكي "إن مشكلة وقود مولد كهرباء  الفلسطينية قال مدير عام الهيئة العامة للبترول :رام هللا
غزة هي مشكلة سهلة الحل، حيث باإلمكان شراء الوقود كما كانت األمور تتم بشكلها الطبيعي عبر 

هيئة سلطة الطاقة المدارة من قبل الهيئة العامة للبترول، ولكن المعوق األساسي يكمن في قرار 
حكومة األمر الواقع في المحافظات الجنوبية )غزة(، بإصرارها على شراء الوقود دون سداد أي نوع 

 من الضرائب المفروضة عليها، بمعنى آخر، خالية من الضرائب".
أن  ، ضرورة "أن يدرك الجميع9/7/2017 في بيان صحفي صدر عن الهيئة األحد ،وأكد الشوبكي

الكل ُيسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية، أو اجتماعية، أو حتى أفراد وهذا أمر 
ذلك فإن الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود، وتسدد  إلىطبيعي، إضافة 
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لة، والمجتمع واختتم بيانه بأن "أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتع كامل ضرائبه للموردين".
، في حال اقتنعت حكومة األمر الواقع بأنه ال يمكن الفلسطيني بغنى عنها، وباإلمكان حلها فوراً 

ما ال نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب، وواجبنا أن نتعامل  إلىاالستمرار 
 الوقود".  بذات المعايير واألسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد

 9/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الخارجية الفلسطينية: "قانون القدس" االحتاللي يقطع الطريق على الحلول السياسية .4
إن ما يسمى "بقانون منع التخلي عن القدس"،  الفلسطينيين قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا

حلول سياسية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويعزز السيطرة  أيصل إلى يقطع الطريق أمام التو 
 على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية. اإلسرائيلية

، بأشد العبارات القوانين والتشريعات واإلجراءات 9/7/2017 وأدانت الوزارة في بيان صحفي، األحد
يحاولون إرضاء  "إسرائيل"هويدية الخاصة بالقدس، وأكدت أن أركان اليمين الحاكم في االحتاللية الت

جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين، على حساب الحقوق واألرض الفلسطينية المحتلة عامة، 
وأكدت أن الهدف اإلسرائيلي من  وعلى حساب القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها بشكل خاص.

لقوانين والتشريعات، يصب في سعي إسرائيل لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية تمرير مثل هذه ا
 والدولية المبذولة الستئناف عملية تفاوضية حقيقية. األمريكيةمن جانب واحد، بعيدا عن الجهود 

 9/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لى التفاهم الكامل ووحدة الموقفالمصرية أكدت ع -األحمد: القمة الفلسطينية  .5
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن القمة التي جمعت الرئيس محمود  :القاهرة

، كانت دافئة وأكدت على التالحم 9/7/2017 عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة األحد
مل أعباء المسؤولية من أجل القضية والتفاهم الكامل ووحدة الموقف الفلسطيني المصري في تح

الفلسطينية وحلها، ومن أجل قطع الطريق على أحداث التقسيم التي تجري في المنطقة العربية 
المصرية إن هذه الزيارة  األنباءوقال األحمد في تصريحات لوكالة  فيها. واإلرهابووضع حد للعنف 

 .في المنطقة العربية عموماً  جاءت في وقت دقيق تشهده القضية الفلسطينية واألوضاع
استعراض الحراك األخير إلحياء عملية السالم وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة  أنه تم  وأضاف 

على  أطلع نظيره المصري أيضاً  عباسن أوبين  الفلسطينية. -فيما يتعلق باالتصاالت األمريكية 
 السالم. العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام جهود عملية
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بحث عدد من المواضيع الفلسطينية الداخلية، خاصة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية  وقال: تم  
نه ال بد ألي جهد إلنهاء االنقسام أحقيقة، و  إلىلمحاصرة دعاة االنقسام ومحاولة تكريسه وتحويله 

وعلى  4/5/2011 فيلقاهرة االلتزام بوثيقة المصالحة التي وقعت في ا إلىوالمصالحة أن يستند 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتي ال بد من االلتزام بها وتمكينها من القيام بعملها في  أساسها تم  

المشاكل كإعادة  إثارةقطاع غزة كما هو في الضفة الغربية في إطار القانون والنظام، والكف عن 
انتخابات رئاسية وتشريعية  إلىها ليتم الذهاب تشكيل اللجنة اإلدارية والتي قامت حركة حماس بتشكيل

 ومجلس وطني، لتعزيز الوحدة الوطنية.
أن عباس جدد موقف القيادة والشعب الفلسطيني، والذي يؤكد الوقوف إلى جانب مصر  األحمد وأكد

 الجبان، حيث قدم سيادته تعازيه الحارة بضحايا العمليتين اإلرهابالشقيقة في تصديها لكافة أنواع 
اإلرهابيتين اللتين وقعتا في سيناء، مؤكدا ضرورة تعاون القيادة الفلسطينية مع القيادة المصرية 

 للتصدي لتلك المحاوالت الخبيثة. 
 10/7/2017 ،القدس، القدس

 
 ضميري ينفي إدالءه بتصريحات مسيئة لمصرال .6

ضميري النية اللواء عدنان نفى المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األم :رام هللا
وأكد ضميري  ليه.إمن تصريحات، تهاجم الرئاسة المصرية، نسبت  اإلعالمما تناقلته بعض وسائل 

، "أن الهدف من نشر تلك الفبركات اإلعالمية هو اإلساءة 9/7/2017 في تصريح صحفي األحد
اء اإليجابية، خاصة في ظل للعالقات المصرية الفلسطينية الراسخة والثابتة، والتأثير على األجو 

الزيارة الحالية للرئيس محمود عباس، لجمهورية مصر العربية، واللقاء المرتقب مع نظيره المصري 
في  اإلرهاب أعماللم يصدر عنه حول  صحفياً  تصريحاً  أنوأوضح ضميري " عبد الفتاح السيسي".

 اإلعالمشاركته في اجتماع رؤساء الماضي، لوجوده في العاصمة التونسية، وم األسبوعسيناء، خالل 
توخي الدقة وأخذ المعلومات والتصريحات  إلى اإلعالمفي وزارات الداخلية العرب". ودعا وسائل 

ليه من مصادرها، وليس من على صفحات صفراء ممولة من جهات خارجية، ال تريد إالمنسوبة 
 الخير لشعبنا.

 9/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قوات األمن في قطاع غزة تقيم حواجز أمنية وتعزز إجراءاتها قرب الحدود مع مصر .7
في كافة  ةشددت قوات األمن في قطاع غزة، من إجراءاتها األمني: هاني الشاعر - رفح )قطاع غزة(

المناطق القريبة من الحدود مع مصر، عقب الهجمات التي تعرض لها الجيش المصري في شبه 
 . 7/7/2017رة سيناء، يوم الجمعة جزي

وذكر مراسل وكالة األناضول أن األجهزة األمنية أقامت العديد من الحواجز في الطرقات، وبخاصة 
 في مدينة رفح، جنوب القطاع، وقامت بتفتيش السيارات، باإلضافة إلى تكثيف دورياتها الراجلة

اضول، إلى أن األجهزة األمنية أقامت نقاط كما أشار مراسل األن والمحمولة في المنطقة الحدودية.
 تفتيش في الطرقات المؤدية لما ُتسمى "منطقة األنفاق" سابقًا. 

بدوره، قال إياد الُبُزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن هذه اإلجراءات تهدف إلى 
 "ضبط األمن في المنطقة الحدودية مع مصر".

"بعد األحداث التي  :8/7/2017 اص مع وكالة األناضول يوم السبتم، في حديث خوأضاف الُبز  
وقعت بسيناء قبل يومين، رفعت األجهزة األمنية درجة التأهب على الحدود مع مصر، كإجراء 

 احترازي، لتعزيز الحالة األمنية". 
 9/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 الحمد هللا يبحث التعاون مع جمهورية التشيك .8

األحد، في رام هللا، مع سفير  أمسبحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا،  :التوكاال
جمهورية التشيك الجديد لدى فلسطين بيتر ستاري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة 

 في مجاالت الطاقة والتعاون األكاديمي والثقافي.
التطورات السياسية، ومستجدات العملية السلمية، ال  وأطلع الحمد هللا السفير التشيكي على آخر 

سيما في ظل العقبات "اإلسرائيلية" المستمرة في وجه الجهود الدولية لتحقيق السالم، خاصة استمرار 
من  اإلسرائيليةاالستيطان وعمليات هدم البيوت والمنشآت، مشددًا على أن العقبات واالنتهاكات 

وأكد ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، لرفع أوجه  الدولتين.شأنها تقويض فرص السالم وحل 
 التعاون بين البلدين، لتشمل عددًا أكبر من القطاعات الحيوية.

 10/7/2017 ،الخليج، الشارقة
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 الرئاسة الفلسطينية ترحب بموقف كنيسة المانونايت األمريكية سحب االستثمار المشجع لالحتالل .9
الفلسطينية بموقف كنيسة المانونايت األمريكية سحب االستثمار  السلطةئاسة رام هللا: رحبت ر 

المشجع لالحتالل اإلسرائيلي. واعتبرت أن هذا الموقف يشجع على السالم، داعية اآلخرين إلى أن 
 يحذوا حذوها.

 10/7/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ل" العصف المأكو"في ذكرى  لغزة يجري جولة تفقدية على الحدود الشمالية حماسوفد قيادي من  .11

أجرى وفد قيادي من حركة حماس، السبت، جولة تفقدية للمنطقـة الحدوديـة المحاذيـة للسـياف الفاصـل 
 شمال قطاع غزة، وذلك في ذكرى معركة العصف المأكول.

وضــم الوفــد عضــو المكتــب السياســي للحركــة خليــل الحيــة، ورئــيس الــدائرة اإلعالميــة ياســر موســى، 
ير المحرر محمود مرداوي، والناطق باسم الحركـة فـوزي برهـوم، والقيـادي فـي كتائـب القسـام أبـو واألس

واط لع الوفد على األماكن التي سطرت فيها المقاومة بطوالتهـا واقتحاماتهـا لثكنـات االحـتالل  صهيب.
 .في عملية زكيم، وعملية نحال عوز، كما تفقدوا مواقع القسام المحاذية للشريط الحدودي

واســتعرض القيــادي فــي كتائــب القســام واقــع الحــال علــى الحــدود، ودوريــات المجاهــدين ومتــابعتهم لكــل 
 تحركات االحتالل وأماكن تواجده على طول الحدود.

مـن جانبـه، أكـد الحيـة خـالل حديثـه للمجاهــدين علـى ثبـات المقاومـة واسـتعدادات الكتائـب للـدفاع عــن 
 في حماية شعبنا وحراسته. غزة وأهلها، مثنيًا على دور القسام

وقـــال إن المقاومـــة متنبهـــة وجـــاهزة للـــدفاع عـــن شـــعبنا والقيـــام بواجبهـــا، مشـــددًا علـــى أهميـــة المقاومـــة 
 بالنسبة لشعبنا، مضيفا: نشد على يد المقاومين الذين يتقدمون الصفوف نحو النصر والتحرير.

 9/7/2017، غزة، موقع حركة حماس
 

 بلغ رسالة مصرية في هذا التوقيتألمصري مرزوق: وصول السوالر ا أبو .11

اعتبـر القيـادي فـي حركـة حمـاس وصـول السـوالر المصـري لمحطـة كهربـاء غـزة فـي هـذا : سما -غزة 
 التوقيت  ابلغ رسالة مصرية.

غــزة "وصــول الســوالر المصــري لمحطــة كهربــاء  مــرزوق فــي تغريــدة مقتضــبة علــى "تــوتير": أبــووقــال 
  رسالة مصرية. ابلغ
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توليــد الكهربــاء  المصــري لمحطــةالوقــود  إدخــال األحــديــوم  اســتأنفتالســلطات المصــرية  أن ىإلــيشــار 
شـــاحنات ســـوالر مصـــري  6 إنوقالـــت مصـــادر أيـــام. بغـــزة عبـــر معبـــر رفـــح البـــري بعـــد توقفهـــا لعـــدة 

 .مساء األحد على الجانب المصري استعدادا لدخولها اآلنمتواجدة 
 9/7/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 في منافسة رياضية مرزوق يدين مشاركة سب اح جزائري إلى جانب إسرائيليأبو  .12

المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق، مشــاركة ســب اح جزائــري إلــى جانــب  عضــوأدان 
 سب اح صهيوني في منافسة رياضية في العاصمة المالطية فاليتا.
ب الجزائــري الــرافض لهــذه المشــاركة، وأشــاد أبــو مــرزوق فــي تغريــدة علــى حســابه علــى تــويتر، بالشــع

 مشددًا على أن ذلك ُيعبر عن أصالة الشعب الجزائري ووفائه لفلسطين.
مــن جانبــه، هنــأ أبــو مــرزوق الجزائــر وشــعبها الحــر بــذكرى اســتقاللها، آمــاًل فــي توطيــد العمــل حتــى 

 استكمال فرحتنا بتحرير فلسطين.
 9/7/2017، غزة، موقع حركة حماس

 

 يدة: ال قيود على عودة دحالن لغزةسفيان أبو زا .13
قال القيادي في حركة "فتح"، سفيان أبو زايدة، أنه "ال توجد أية قيود علـى : نادية سعد الدين - عمان

عودة، القيادي المفصول من "فتح"، النائب محمد دحـالن، إلـى قطـاع غـزة"، مؤكـدًا بأنـه "سـيعود قريبـا 
 للقطاع في الوقت المناسب".

يــدة، لـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، إن "لــدى دحــالن الرغبــة األكيــدة فــي العــودة إلــى، وأضــاف أبــو زا
موطنــه ومســقط رأســه، فــي قطــاع غـــزة"، معربــا عــن أملــه فــي أن يتحقـــق ذلــك قريبــا، ولكنــه أكــد بـــأن 

 "عودته ستتم عندما يحين الوقت المناسب".
خــرين، إلــى "قطــاع غــزة فــي وأوضــح بــأن القيــادي فــي حركــة "فــتح"، ســمير مشــهراوي، سيصــل، مــع آ

غضون الشهر الحالي"، وذلك في أعقاب التفاهمات التـي تم ـت بـين حركـة "حمـاس" ودحـالن، مـؤخرًا، 
نقاذ الوضع المتد هور في القطاع".  بهدف "تحقيق المصالحة المجتمعي ة الوطنية، وا 
ين قيــادة "حمــاس" ولفــت إلــى أن مهمــة الوفــد تــأتي "نتيجــة اللقــاءات التــي جــر ت، فــي مصــر مــؤخرًا، بــ

والتيار "اإلصالحي الديمقراطي" في حركة "فـتح"، برئاسـة دحـالن، كجـزء مـن التفاهمـات وبنـاء جسـور 
 الثقة بين الجانبين".
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كمــا ســيعمل الوفــد علــى تفعيــل اللجنــة الوطنيــة للتكافــل االجتمــاعي، التــي تعطلــت ســابقًا، حيــث ســيتم 
بـــين الفصـــائل والقـــوى  2011فـــاق عليـــه فـــي القـــاهرة عـــام إعـــادة بنـــاء وهيكلـــة اللجنـــة، وفقـــًا لمـــا تـــم االت

الوطنيــة، لتتــولى جــوب  فضــاءات الــدعم واالســناد المــالي للقطــاع فــي إطــار المصــلحة الوطنيــة العليــا 
 وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وا لمغادرته، جر اء ظروف وأ حداث وقال أبو زايدة "إننا نتحدث هنا عن مواطنين من قطاع غزة اضطر 
معينة وقعـت فـي وقـت سـابق، إال أن ثمـة فرصـة اآلن لعـودتهم إلـى مسـقط رأسـهم وبيوتـاتهم، باعتبـاره 

 أمرا طبيعيا بعيدا عن أي  أبعاد أخرى".
وأكــد "غيــاب القيــود والمعيقـــات علــى إقامــة الوفـــد فــي غــزة، حيــث يمتلـــك كامــل الحريــة إذا أراد البقـــاء 

 والمكوث في القطاع".
 10/7/2017الغد، عمان، 

 
 : عباس تجاوز الخطوط الحمراء بتشديد حصار غزةحماس .14

أكد القيادي في حركة حمـاس حمـاد الرقـب، أن إجـراءات رئـيس السـلطة محمـود عبـاس تجـاوزت : غزة
الخطــوط الحمــراء كافــة بتشــديد حصــار غــزة وقتــل المرضــى مــن األطفــال والكبــار، واعتقــال الكثيــر مــن 

 القادة والمقاومين.
الل وقفـــة احتجاجيـــة ضـــد عبـــاس، األحـــد، أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه المقاومـــة وبـــين الرقـــب خـــ

عباس مع العـدو الصـهيوني  الفلسطينية إلى تبييض سجون االحتالل من األسرى الفلسطينيين، يتآمر
 إلدخال رموز الشعب الفلسطيني إلى السجون.

عامـًا فـي  40الف ممـن أعمـارهم وأبدى القيادي في حماس، استغرابه لقـرار عبـاس القاضـي بتقاعـد اآل
عامـًا، متسـائاًل "مـن يسـتطيع أن يحيـل عبـاس للتقاعـد"، واصـفًا إيـاه  83الوقت الذي يتجاوز فيه عمره 

 بالدكتاتور الذي ال يتحرك إال بحماية صهيونية.
وعـــن المـــؤامرة التـــي تحـــاك ضـــد غـــزة، شـــدد الرقـــب علـــى أن المـــؤامرة تســـتهدف القطـــاع كونـــه الحلقـــة 

في المواجهة مع العدو الصهيوني وهو األمل الوحيد لتحرير األقصى وعودة الالجئين، بعـد األصعب 
 تنازل عباس العلني والواضح عن ثوابت الشعب الفلسطيني.

بدورها؛ طالبت مسؤولة الحركة النسائية بحماس رجـاء الحلبـي الشـعب الفلسـطيني بـالوقوف يـدًا واحـدة 
 .نيفي وجه إجراءات عباس والعدو الصهيو 

 9/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نهم محتضنين للبندقيةأل عباس بأن يعاقب مليوني فلسطيني بغزة ب: لقد وصل الحقد بحماسقيادي  .15
أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس يحيــى موســى أن قطــاع غــزة ال يــزال : نــور الــدين الغلبــان -خــانيونس

ما يتعرض له من معاناة وحصار وفقا القانون  تحت االحتالل الذي يتحمل المسئولية الكاملة عن كل
 الدولي.

وقـــال موســـى خـــالل مســـيرة جماهيريـــة حاشـــدة بمدينـــة خـــانيونس، مســـاء يـــوم األحـــد، رفضـــًا للحصـــار 
واجراءات محمود عباس ضد غزة، "إن شعبنا شاهد على خذالن وضعف المتآمرين، وبالتالي يريـدون 

 تغييب الشاهد للتغطية على خيانتهم".
موســـى علـــى أن الحصـــار علـــى غـــزة يشـــتد فـــي محاولـــة مســـتميتة لكســـر البندقيـــة، موضـــحًا أن  وشـــد د

الحصار كان سابقا في السر أما اليوم فالسلطة باتت تتفاخر بالحصار وتجويـع الفقـراء وحرمـانهم مـن 
 مخصصاتهم المالية.

بهم أنهـم صـامدين وتابع: "لقد وصل الحقد والثأر في عباس بأن يعاقب مليوني فلسـطيني بغـزة كـل ذنـ
 محتضنين للبندقية، ويرفضون التنسيق األمني ويجرمون الخونة".

 9/7/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 بعد هجوم سيناءالقصوى  حماس تعلن حالة التأهب": األوسط"الشرق  .16
شنت حركة حماس حملة اعتقاالت واسعة في صفوف متشددين في قطاع غزة : كفاح زبون - رام هللا

جنــديا مصـريا، وأعلــن موالــون  23ج تنظـيم داعــش، بعـد هجــوم سـيناء الــذي راح ضـحيته يسـتلهمون نهــ
 منهم شاركوا في الهجوم، من دون أن يتسنى التأكد من دقة المعلومات. 3للتنظيم في القطاع، أن 

، إن األجهــزة األمنيــة التابعــة لحركــة حمــاس أعلنــت حالــة التأهــب «الشــرق األوســط»وقالــت مصــادر لـــ
شــنت حملــة اعتقــاالت واســعة فــي صــفوف متشــددين مــوالين لتنظــيم داعــش، بمــن فــي ذلــك القصــوى، و 

 عناصر كانت الحركة أطلقت سراحهم أخيرا، بعد اعتقالهم والتحقيق معهم وسجنهم لفترات طويلة.
أو التــرويج « داعــش»وبحســب المصــادر، فــإن حملــة حمــاس الكبيــرة تســتهدف كــل مشــتبه بــه بمــواالة 

التعــاطف معــه، كمــا تســتهدف الوصــول إلــى كــل مــن لــه عالقــة بالشــبان الــذين أعلــن  ألفكـاره، أو إبــداء
 أنهم ضمن الهجوم.

ونشرت الحركة الكثير من عناصرها على الحدود، وأقامت الكثير من نقاط التفتيش في شوارع القطاع 
 الداخلية سواء الواصلة بين مدنه أو داخل المدن نفسها.

 10/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 ةلن تسمح ببقاء إيران ووكالئها داخل سوري "إسرائيل"نتنياهو:  .17
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األحد، إن "إسرائيل لن تسمح ببقاء إيران : القدس

 ووكالئها داخل سورية"، رغم ترحيبها بالتوصل إلى وقف إلطالق النار هناك. 
 ل جلسة الحكومة اإلسرائيلية األسبوعية اليوم األحد. وجاءت تصريحات نتنياهو في مسته

وأشار بيان أصدرته الحكومة اإلسرائيلية وصل وكالة األناضول نسخة منه، إلى أن نتنياهو ناقش 
األسبوع الماضي اتفاق وقف إطالق النار مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير الخارجية 

 قال البيان إن المسؤولْين "تفهما مواقف ومطالب إسرائيل". األميركي ريكس تيلركسون، هاتفًيا. و 
وأضاف نتنياهو حسب البيان:" سنواصل رصد األحداث ما وراء حدودنا ولن نسمح ألحد بتعدي 

 خطوطنا الحمراء". 
وتابع:" سنعمل على منع تعاظم قوة حزب هللا عبر سورية، وعدم إنشاء مواقع إيرانية ووكالئها قرب 

 الية من لبنان أو سورية". حدودنا الشم
ودخل اتفاق وقف إطالق النار في جنوب سورية، والذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية روسية 

 أردنية، حيز التنفيذ ظهر يوم األحد. ويشمل االتفاق محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.
 9/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ةلجيش اإلسرائيلي في سورياود لحرية عمل ال توجد أي قيليبرمان:  .18

بأنه "ال  بعد اتفاق وقف إطالق النار في جنوب سورية، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
 توجد أي قيود لحرية العمل للجيش اإلسرائيلي في سورية". 

منية اإلسرائيلية وأضاف في تصريحات نقلها وسائل إعالم إسرائيلية:" كل ما يتعلق بالمصالح األ
 متاح لنا العمل فيه". 

وقال:" تم اطالعنا بكل تفاصيل اتفاق وقف إطالق النار، لكننا لسنا جزًءا منه، ونحن نحتفظ بحق 
 الحرية الكاملة بالعمل ضد أي مخاطر تهددنا". 

 9/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 مع حماس ليبرمان: ال اختراق في محادثات تبادل األسرى .19
في « اختراق»افيغدور ليبرمان، أمس، تقارير حول حدوث  اإلسرائيلينفى وزير الدفاع : )أ ف ب(

وجثث جنود تحتجزهم الحركة في غزة مقابل  إسرائيليينالمحادثات مع حركة حماس بشأن إعادة 
 عن أسرى فلسطينيين.  اإلفراف
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يقدم فيه قادة حماس  أولياتفاق  إلىوحماس على وشك التوصل  إسرائيل أنوكانت تقارير ذكرت 
 الفلسطينيين. األسرىعن مجموعة من  اإلفرافمفقودين مقابل  إسرائيليينمعلومات حول 

اتصال مع حماس. هناك جهود  أيليس لدينا : »اإلسرائيليةغالي  إذاعةوقال ليبرمان في مقابلة مع 
ليس هناك »أنه قال  إال«. ند حماسع األسرعن جنودنا ومواطنينا المحتجزين في  لإلفرافمستمرة 

 «. إرهابيةنحن ال نتفاوض مع منظمات »وقال ليبرمان:  «. اختراق أي
« مقابل جثث جنودنا إحياء إرهابيين»عن  اإلفرافوأبدى وزير التعليم نفتالي بينيت اعتراضه على 

لحاقزيادة الضغط » إلىداعيا بدال من ذلك  ازها الجثث أي بحماس بحيث ال يعود الحتج األذى وا 
 «. قيمة

 10/7/2017بيروت، ، مستقبلال
  
 ال تعلق على أية تقارير كاذبة حول أي صفقات لتبادل األسرى "إسرائيل": جلعاد أردان .21

تطرق وزراء إسرائيليون، صباح يوم األحد، لألنباء التي أشارت أمس إلى وجود تقدم في : تل أبيب
سرائيل.  صفقة تبادل األسرى بين حماس وا 

قال وزير األمن الداخلي جلعاد أردان، بأن "إسرائيل ال تعلق بالعادة على أية تقارير كاذبة حول أي و 
صفقات لتبادل األسرى"، في إشارة منه إلى عدم صحة وجود أي تقدم في الملف، كما أكدت مصادر 

 إسرائيلية ذلك أمس.
ي أزمة كبيرة وأنها بحاجة لمثل ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن أردان قوله بأن "حماس تعيش ف

هذه األخبار بهدف تشكيل حالة ضغط على بعض األطراف". وأضاف "إسرائيل تعرف كيف تتعامل 
 مع ذلك"، حسب وصفه.

 9/7/2017القدس، القدس، 
 

 المتالك منظومات حربية من الصواريخ والعتاد اإللكترونيتعقد صفقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية  .21
وزارة الدفاع اإلسرائيلية أعلنت أمس أنها أبرمت جملة صفقات  أن، 10/7/2017ندن، الحياة، لذكرت 

بقيمة  اإللكترونيمع الصناعات العسكرية اإلسرائيلية المتالك منظومات حربية من الصواريخ والعتاد 
ا تكون مهمته»مليون دوالر، وذلك استكمااًل لمشروع التزود بأربع سفن حماية ألمانية متطورة  400

 إلسرائيل، أي حقول الغاز الطبيعي في البحر األبيض المتوسط.« حماية المياه االقتصادية
وتشمل المنظومات اعتراض صواريخ ومعدات للحرب اإللكترونية وآليات تحكم ومراقبة ومنظومات 
رشاد تكنولوجية متطورة. وأضاف بيان الوزارة أن من المخطط إنتاف كل هذه المنظومات  اتصال وا 
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، موعد وصول أولى السفن األلمانية التي اشترتها إسرائيل قبل عامين لحماية حقول 2019لول عام بح
ذلك حيال التهديدات المتزايدة في الشرق األوسط، ومواصلة تهريب السالح لحزب هللا »النفط، و 

تبرت وزارة واع«. الذي يشكل الخطر الرئيس على إنتاف الغاز الطبيعي في المياه اإلقليمية إلسرائيل
 «.عالمة فارقة ذات مغزى كبير»الدفاع هذه الصفقات 

مواقع إسرائيلية مختلفة ذكرت ، أن نضال محمد وتد، عن 9/7/2017، العربي الجديد، لندنونشرت 
مليون دوالر، لشراء أسلحة ومنظومات دفاعية لحماية  500اإلسرائيلي أقرت رصد  دفاعأن وزارة ال

 سرائيلي من حقلي لفيتان وتمارا في حوض البحر المتوسط.منصات استخراف الغاز اإل
ونقل موقع وااله عن وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قوله إن حماية منصات استخراف 
ن وزارة األمن والصناعات األمنية  الغاز لها دالالت وأهمية كبيرة ألمن واقتصاد إسرائيل، وا 

  ساسية في االقتصاد اإلسرائيلي.اإلسرائيلية تشكالن محركات نمو أ
ولفت ليبرمان إلى أن هذه الصناعات تدر على االقتصاد اإلسرائيلي مليارات الدوالرات سنويا ، كما 

 أنها توفر آالف أماكن العمل.
 

 تؤجل التصويت على قانون "القدس الموحدة" للتشريع اللجنة الوزارية .22
م األحد، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، أجلت اللجنة الوزارية للتشريع، يو : محمد وتد

وذلك في اعقاب التحفظات التي قدمها عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، على أن 
 يتم في األسبوع القادم عرض القانون مجددا على اللجنة من لمناقشته والتصويت عليه.

ارية وذلك بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب ويأتي تأجيل التصويت على القانون في اللجنة الوز 
جراءات تشريعه في لجان  الليكود وحزب "البيت اليهودي" والمتعلقة بالتصويت على القانون وا 
الكنيست، إال أن غافني طالب أن يتم مناقشة مشروع مقترح القانون بجلسة خاصة لألحزاب 

اس، األمر الذي يلزم موافقة جميع األحزاب المشاركة في االئتالف كون الحديث يدور عن قانون أس
المشاركة بالحكومة على مشروع القانون المقدم، وذلك بموجب ما تنص عليه اتفاقيات االئتالف، 

 بحسب غافني.
 9/7/2017، 48عرب 
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 "التصدي لالمتداد اإليراني"لـ "الجنوبي ةجيش سوري"تسعى لتشكيل  "إسرائيل" .23
مصادر إسرائيلية مطلعة أن السلطات اإلسرائيلية األمنية تسعى كشفت : نظير مجلي - تل أبيب

لتشكيل جيش سوري تابع لها، في المنطقة الجنوبية من سورية على الحدود مع الجوالن المحتل 
 وعلى الحدود مع األردن، لكي يتصدى لالمتداد اإليراني.

زمنيا وجغرافيا، من لبنان، إذ وقالت هذه المصادر، إن الفكرة اإلسرائيلية مأخوذة من نموذف قريب 
، الذي أسسته في منتصف «جيش لبنان الجنوبي»على غرار « جيش سورية الجنوبي»تريد تشكيل 

السبعينات من القرن الماضي بقيادة سعد حداد ثم تولى قيادته الجنرال أنطوان لحد. وأضافت أن هذه 
لنار في الجنوب ومنع قوات إيران الفكرة بدأت تتبلور مع االتفاق الروسي األميركي على وقف ا

 وغيره من الميليشيات المسلحة المتحالفة مع النظام، من الوصول إلى هذه المنطقة.« حزب هللا»و
وأكدت المصادر اإلسرائيلية، أمس، في أحاديث مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن هدف هذه القوات 

رة إليران في منطقة هضبة الجوالن، بعد والوحدات المناص« حزب هللا»سيكون منع سيطرة قوات 
 ، وانصراف القوات األميركية من المنطقة. «داعش»انتهاء الحرب ضد 

 10/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"الملياردير اليهودي سوروس من ضحية الالسامية إلى متآمر يشوه  .24
نقيض إلى النقيض خالل فترة قصيرة تبدل موقف السفارة اإلسرائيلية في هنغاريا من ال: هاشم حمدان
ساعة، تحول خاللها المليادرير اليهود الهنغاري األصل، جورف سوروس، من ضحية  24ال تتجاوز 

 لالسامية إلى متآمر على الحكومة اإلسرائيلية وممول لجمعيات تشوه سمعة إسرائيل.
ة الخارجية، مساء أمس ففي أعقاب تعليمات من مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، تراجعت وزار 

األحد، عن البيان الذي نشره، السبت، سفير إسرائيل في بودابست، والذي دعا فيه رئيس الحكومة 
الهنغارية، فيكتور أوربان، وحزبه إلى وقف حملة البيانات ضد الملياردير اليهودي الهنغاري األصل، 

متحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، ونشر ال جورف سوروس، بدافع الخشية من إثارة مشاعر السامية.
عمنوئيل نحشون، بيانا توضيحيا مساء أمس، األحد، تجنب فيه توجيه انتقادات ألوربان، وهاجم 

 سوروس بشدة مستخدما ادعاءات مماثلة لتلك التي استخدمتها ضده الحكومة الهنغارية.
وتقف إلى جانب اليهود في  وقال نحشون إن "إسرائيل تدين أي تعبير عن الالسامية في أي دولة،

كل مكان في مواجهة هذه الكراهية. وكان هذا هو الهدف الوحيد للبيان الذي نشره سفير إسرائيل في 
هنغاريا، يوسي عمراني. ولم يهدف البيان إلى نزع الشرعية عن الجهات التي وجهت انتقادات لجورف 

يلية المنتخبة بشكل ديمقراطي، سوروس، وهو شخص يتآمر بشكل متواصل على الحكومة اإلسرائ
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وذلك من خالل تمويل منظمات تشوه سمعة الدولة اليهودية، وتحاول أن تنزع منها حقها في الدفاع 
 عن النفس"، بحسب البيان.

 10/7/2017، 48عرب 
 

 رفح في االعتداء في شاركوا فلسطينيين ثالثة مقتل عن أنباء .52
 غزة، قطاع جنوب رفح مخيم سكان من فلسطينيين ثالثة إن مطلعة مصادر قالت": األيام" - هللا رام
 المصري الجيش على األخير االعتداء في مشاركتهم بعد المصرية األمن قوات برصاص حتفهم لقوا

 تنظيم من المهاجمين من مسلحاً  40 نحو إلى إضافة مصرياً  وضابطاً  جندياً  23 خالله قتل والذي
 اجتازوا أنهم ويعتقد أشهر عدة قبل آثارهم اختفت الثالثة الشبان أن المصادر هذه وذكرت ".داعش"

 ".داعش" تنظيم إلى لالنضمام سيناء باتجاه الحدود
 .مصر مع حدودها على األمنية إجراءاتها استمرار وأكدت الهجوم، دانت حماس حركة وكانت

 9/7/2017األيام، رام هللا، 
 
 الخليل شمالي فلسطينية يدهسيهودي  مستوطن .52

 المستوطنين ألحد بمركبة دهسها جراء بالمتوسطة، وصفت بجروح حبلى فلسطينية سي دة أصيبت
 إن   المكان من عيان وشهود مصادر وقالت. الخليل شمال العروب لمخيم المجاور الطريق على

 من للدهس تعر ضها إثر متوسطة، وكدمات بجروح أصيبت( عاماً  28) جوابرة بسام عبير المواطنة
  . المستوطنين دأح مركبة جانب

 10/7/2017الخليج، الشارقة، 
 
 الوزراء رئيس موكب لتصويره اعتقاله بعد بركات جهاد الصحافي عن اإلفراج .52

 مكان من بركات، جهاد الصحافي عن اإلفراف العام، النائب من بقرار أمس، تم ، :الشايب يوسف
 إجراءات تستأنف أن على إقامته، لمح بضمان هللا، رام بمدينة الوقائي األمن جهاز مقر في احتجازه

 فريجات، عالء المحامي صرح ما وفق العامة، النيابة قبل من الدعوة حفظ يتم لم ما غدًا، المحاكمة،
 .الصحافيين نقابة محامي
 تصويره إثر احتجازه تفاصيل عن ،"الوقائي" مقر من عنه اإلفراف فور للصحافيين، بركات وتحدث
 طولب وأنه طولكرم، في العسكري عناب حاجز عند الماضي، الخميس ءمسا الوزراء، رئيس لموكب
 احتجازه، خالل المحققين قبل من المحمول، وبحاسوبه النقال، بهاتفه الخاصة السر كلمة بتقديم مراراً 
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 إلى نقل أنه مؤكداً  يتم، لم ما وهو القانون، وفق محكمة، قرار صدور شريطة ذلك رفض أنه إال
 .الماضي الجمعة ،"هللا رام وقائي"

 أسرته منزل إلى نابلس من متوجهاً  كان أنه إلى الفتاً  ومتابعته، مراقبته عن الحديث بركات واستهجن
 صور أربع التقط وأنه ،"الحاجز" إلى الوزراء رئيس موكب وصول قبل طولكرم، قرى إحدى في

 .عمومية سيارة في بركات بتواجد الحاجز عبر مروره تصادف الذي للموكب
 10/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 األربع عن تقل التيار وصل وساعات تتصاعد غزة في الطاقة أزمة .52

 الوصل جدول على آخر بتقليص تدفع جديدة، كهرباء أزمة في غزة قطاع الهور: دخل أشرف -غزة 
 عبوقو  يتسبب قد ما وهو الصيف، فصل حرارة درجات ارتفاع ظل في يوميا، ساعات أربع على القائم
 .السن وكبار المرضى األولى بالدرجة ستطال جديدة، إنسانية أزمات
 ميغاوات، 95 يتعدى ال كهرباء، كميات من حاليا متوفر هو ما أن القطاع، في الطاقة سلطة وأعلنت

 .يوميا القطاع سكان يحتاجها ميغاوات، 500 أصل من
. أحوالها أسوأ في الطاقة أزمة جعلي مما السكان، ُخمس احتياجات تشكل المتوفرة الكمية أن وذكرت
 لشراء المالية التحويالت عمليات بمنع الفلسطينية السلطة قيام إلى السبب الطاقة سلطة وأرجعت
 الموردة الكهرباء كميات االحتالل تقليص وبعد التوليد، محطة بتوقف تسبب الذي مصر، من الوقود
 .الفلسطينية السلطة من بطلب لغزة،

 من 23 إلى إضافة اإلسرائيلي، الجانب من ميغاوات 70 هي المتوفرة الكهربائية يةالكم أن وأوضحت
 المصرية الخطوط أن أعلنت حين في ثالثة، من بدال واحد مولد بقدرة اآلن تعمل التي التوليد محطة
 .متوقفة القطاع جنوب تغذي التي

 10/7/2017العربي، لندن،  القدس
 
 بغزة السرطان لمرضى وائياً د صنفاً  20في  نقص: وزارة الصحة .52

 األدوية من صنفاً  20 في نقصاً  هناك إن القدرة، أشرف غزة في الصحة وزارة باسم الناطق غزة: قال 
 .السرطان لمرضى الرئيسية
 جراء قاسياً  مصيراً  يواجهون السرطان مرضى أن ، 2017-7-9 األحد له يوم بيان في القدرة وذكر
 الرنتيسي مستشفى في العالجية بروتوكوالتهم تدخل التي يسيةالرئ أدويتهم من صنفاً  20 نقص

 .هللا رام من العالجية التحويالت إصدار تراجع ظل في التخصصي
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 جراء بالسرطان المصابين المرضى لعشرات الصحي الوضع تفاقم من حذرت الصحة وزارة وكانت
 وكذلك هللا، رام من العالجية يالتالتحو  إصدار وتراجع التوالي على الرابع للشهر أدويتهم توريد عدم
 .منهم عدد الستشهاد أدى ما منهم، عدد لخروف االحتالل منع

 9/7/2017الين،  أون فلسطين
 
 %75 بنسبة غزة مرضى تحويالت قلصت السلطة: حقوقي مركز .03

 لمرضى الطبية التحويالت الفلسطينية السلطة تقليص اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز غزة: رصد
 المرضى بآالف يتربص خطر من محذرة الماضي، الشهر %75 بنسبة الخارف في للعالف غزة عقطا
 .ذلك جراء
 إلى تشير بيانات على حصل إنه ،األحد له، يوم تقرير في اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز وقال

 .غزة قطاع لمرضى الصادرة الخارف في العالف تحويالت لعدد حاد تدريجي انخفاض
 انخفض فيما طبية، تحويلة 2190 بلغ الماضي مارس شهر في التحويالت عدد أن لمركزا وأوضح
( %19.8) بلغت انخفاض وبنسبة طبية، تحويلة 1756 إلى الماضي أبريلنيسان/  شهر خالل عددها
 أي طبية تحويلة 1484 إلى ليصل أيار/ مايو شهر خالل العدد انخفض ثم سبقه، الذي الشهر عن

 .(%32.2) بنسبة
 الـ يتجاوز لم الماضي يونيو شهر خالل التحويالت عدد أن إلى المركز جمعها التي البيانات وأشارت

 (.%75) تتجاوز بنسبة عددها تقليص إلى يشير ما وهو طبية، تحويلة 500
 9/7/2017الين،  أون فلسطين

 
 السوري النظام سجون في تعذيباً  فلسطيني الجئ قضاء .03

 من عنهم المفرجين الفلسطينيين الالجئين أحد عن ’سوري فلسطينيي لأج من العمل مجموعة نقلت
 النظام، سجون في التعذيب تحت" العمرة محمود" الفلسطيني الالجئ قضاء السوري، النظام سجون
 الصراع بدء منذ ضحية( 464) إلى السجون هذه في الفلسطينيين التعذيب ضحايا عدد بذلك ليرتفع
 من العمرة محمود بأن أفاد عنه المفرف إن: يوم األحد نشر لها بيان في ةالمجموع وقالت .سورية في

 في وبقي الوطني بالدفاع يسمى ما قبل من جرمانا بمنطقة 2014 نهاية اعتقل اليرموك، مخيم أبناء
 وفاته نبأ ذوه أكد حيث صيدنايا إلى ومنه األمنية األفرع أحد إلى نقله وتم شهور 6 من أكثر السجن
 .عذيبالت تحت

 9/7/2017 الين، أون فلسطين
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 األسرى مع التعامل في الكذب يكشف السجون واقع حول اإلسرائيلي التقرير: األسير نادي .05
 واقع حول االحتالل سلطات تقرير إن األحد، يوم فارس قدورة األسير نادي رئيس هللا: قال رام

 يدحض العبرية،" احرونوت وتيديع" صحيفة ونشرته العام الدفاع يسمى عم ا صدر والذي سجونها
 .سجونها في الفلسطينيون األسرى يعيشه الذي الالإنساني الواقع حول االحتالل حكومة مزاعم
 عن يكشف خطيراً  تقريراً  نشر العام الدفاع إن" احرونوت يديعوت" صحيفة قالت التقرير ووفق

 .اإلسرائيلية السجون في قاسية ظروف
 السجون، لسلطة تابعة سجناً  24 في األوضاع وتناول ،2016 سنة إلى عشر الثالث التقرير وتطرق

 .المحاكم في اعتقال منشآت 10و
 م 8.8 مقابل سجين، لكل أمتار 3 حتى ،مكتظة اعتقال غرف: "جداً  بالقاسية التقرير نتائج ووصفت

 ورطوبة رةحرا السرير، إلى والمعتقلين المساجين لتقييد معياري غير واستخدام الغرب، في سجين لكل
 للمساجين، األساسية المعدات في نقص الشتاء، في وبرد الصيف، في الغرف داخل محتملتين غير

 االجتماعيين العمال في ونقص المناسب، الطبي العالف تقديم في مصاعب متدنية، صحية شروط
 ".العبرية يتحدثون ال الذين السجناء وتأهيل عالف مجموعات وفي السجون من قسم في
 الذي المرير للواقع تشخيصها في الفلسطينية الرواية مصداقية على تأكيداً  التقرير هذا فارس، برواعت

 السجون واقع عن فظيعة معلومات من تضمن بما وذلك االحتالل، سجون داخل األسرى يعشيه
 أنها على وصفتها وكما إسرائيل سجون بأن االحتالل حكومة ادعاءات على صارخاً  رداً  تتضمن

 السجون إلى حقائق تقصي لجنة بإرسال المتكررة مطالبتنا رغم هذا ويأتي نجوم، خمس قفناد
 .إسرائيل جرائم وفضح لكشف اإلسرائيلية،

 9/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 هشارون سجن في الفلسطينيات لألسيرات صعبة معيشية أوضاع: األسرى هيئة .00

 اشتكين اإلسرائيلي هشارون سجن في األسيرات أن والمحررين األسرى شؤون هيئة أفادت رام هللا:
 سببه االكتظاظ إن وقالت. االكتظاظ بسبب السجن في المعيشية األوضاع سوء من الهيئة لمحامية
 في حالياً  يقبعن اللواتي األسيرات عدد بلغ حيث الفلسطينيات، صفوف في االعتقاالت حصيلة ارتفاع

 .قاصرات 10 بينهن ة،أسير  35 هشارون
 للنوم األسيرات بعض يضطر ما السجن، وأقسام غرف داخل واضحاً  ضغطاً  هناك أن إلى ولفتت
 .أسيرة 56 اإلجمالي األسيرات عدد أن يذكر. فراش أو غطاء دون األرض على

 10/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 بالقدس أرثوذكسية أراض   بيع في بالتحقيق مطالبات .03
 األرثوذكسي المركزي المجلس رئيس نائب مشحور نبيل المحامي أصالن: دعا ةهب -القدس 
  بيع صفقات عن للكشف تحقيق لجان تشكيل إلى والفلسطينية األردنية الحكومتين وفلسطين باألردن

 .ثيوفيلوس كيريوس األرثوذكس الروم بطريرك بها قام
 أسوة األرثوذكسية البطريركية أوقاف لىع األردنية الوصاية من نابعة الدعوة هذه أن مشحور وأكد

 /مارس من 31 في وقعت التي االتفاقية بموجب ممنوحة وصاية وهي بالقدس، اإلسالمية باألوقاف
 .2013 عام من آذار

 القيامة، كنيسة في األحد قداس عقب جاءت األرثوذكسي المركزي المجلس رئيس نائب تصريحات
 األرثوذكسي العربي الشباب ومركز المجلس إليها دعا قفةو  خالل بها يدلى أن يفترض كان والتي

 .الروم لبطريرك الشاملة والرسمية الشعبية للمقاطعة
 القيامة كنيسة محيط في اإلسرائيلية المخابرات وعناصر االحتالل شرطة من أفراد انتشر وقد

 المركزي المجلس عن الصادر البيان بقراءة المنظمون واكتفى الوقفة، تنظيم دون حال ما وداخلها،
 .األرثوذكسي

 9/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 الكهرباء أزمة بفعل ملوث غزة بحر شاطئ من %50 البيئة: سلطة .02
 البحر، شاطئ نصف أن اليوم، غزة، قطاع في البيئة جودة سلطة ماجد: أعلنت محمد -غزة 

 . الكهرباء أزمة جراء معالجة، دون الصحي الصرف مياه ضخ تواصل بسبب" ملوث"
 نتائج:" منه نسخة األناضول وكالة وصل بيان في حماس، حركة تديرها التي السلطة وقالت

 ". لالستجمام صالحة غير غزة بحر شاطئ مياه من %50 أن تبين أجرينها التي الفحوصات
 نتيجة بها نمر التي الصعبة األوضاع ظل في كبير بشكل تفاقم القطاع في البيئي الوضع:" وأضافت

 ". المشدد والحصار الكهرباء أزمة
 لشاطئ المعالجة وغير العادمة المياه تصريف على أجبرنا مستمر بشكل الكهرباء انقطاع:" وتابع
 ". جًدا عالية لمستويات التلوث نسبة لوصول أدى مما غزة، بحر

 لفترات هربائيالك التيار انقطاع استمرار نتيجة القطاع؛ في البيئي الوضع تفاقم من السلطة، وحذرت
 . طويلة

 9/7/2017، أنقرة لألنباء، األناضول وكالة
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 2017قرار اعتقال إداري منذ بداية  397ي صدر  االحتالل: "أسرى فلسطين" .02
أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت منذ بداية عام : رام هللا
 لسطينيين معتقلين في سجونها.قرار اعتقال إداري بحق ف 397، نحو 2017

يوم األحد، إن محاكم االحتالل الصورية واصلت ، وقال مركز "أسرى فلسطين" الحقوقي في بيان له
 إصدار قرارات االعتقال اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين؛ تجديد وأوامر جديدة.

قراًرا،  944بلغت  (؛2016وأشار إلى أن انخفاض قرارات االعتقال اإلداري عن العام الماضي )
 مرتبط بتراجع فعاليات انتفاضة القدس، وانخفاض نسبة العمليات الفلسطينية.

واعتبر المركز الحقوقي أن استمرار االحتالل بسياسة االعتقال اإلداري "استهتار بكل األعراف 
ي تحد وتحجم والقوانين الدولية التي قيدت هذا النوع من االعتقال بالعديد من المعايير والشروط الت

 من تطبيقه، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود".
 9/7/2017قدس برس، 

 
 الفلسطينيين البدو معاناة يرصد فيلم.. التطويق .02

 بالضفة الفلسطينيين البدو ومعاناة واقع يتناول" التطويق" بعنوان جديدا فيلما أوكسفام منظمة أصدرت
 النقل لخطر ويتعرضون أساسية موارد دون هؤالء شيعي حيث اإلسرائيلي، االحتالل ظل في الغربية
 .إسرائيل قبل من القسري

 قراهم، من القسري الترحيل لخطر المعرضين الفلسطينيين البدو من آالف سبعة من أكثر وجود ومع
 خمسة في اليومية الحياة على الضوء تريبانيير سيمون الكندي للمخرف الجديد الوثائقي الفيلم يسلط

 للسيطرة وتخضع المحتلة الغربية الضفة من %60 تشكل التي( ف) المنطقة في لفةمخت تجمعات
 .الكاملة اإلسرائيلية

 والقيود المنازل، هدم على تنطوي رحلة خالل من المشاهد ويأخذ أجزاء، ثالثة إلى الفيلم ينقسم
 من العديد فيه عيشي الذي الواقع وهو التوطين، إعادة وأخيرا، العاملة، واليد الحركة على المفروضة
 .يوميا البدوية المجتمعات

 9/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 دولة مستقلة في: نسعى إلى التوصل لحل عادل يضمن حق الفلسطينيين لعباسالسيسي  .38
محمود عباس  ة الفلسطينيةطللرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الساستقبل اي: محمد الجالى

 بقصر االتحادية.
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سفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفلسطيني استهل وصرح ال
ظل دورها  فيوالتشاور مع مصر، خاصة  الرئيس السيسياللقاء بتأكيد حرصه المستمر على لقاء 

 المنطقة وفى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. فيوالتاريخي  المحوري
شمال سيناء، مؤكدًا وقوف  فياألخير  اإلرهابييا الهجوم ضحا فيوأعرب عباس عن خالص تعازيه 

 حربها ضد اإلرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها. فيفلسطين إلى جانب مصر 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا آلخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء 

صر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن موقف م السيسيعملية السالم، حيث أكد 
وعاصمتها القدس  1967إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو  فيحق الفلسطينيين 

 الشرقية.
أن القضية الفلسطينية تأتى دائمًا على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها  السيسيوأكد 

منطقة الشرق األوسط، كما سيساهم في تهيئة  فيألمن واالستقرار يعد ركيزة أساسية الستعادة ا
 المناخ الالزم لتحقيق التنمية والتقدم االقتصادي بما يلبى طموح شعوب ودول المنطقة.

وذكر السفير عالء يوسف أن الرئيس أكد أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية 
واصل جهودها الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر ست

 واإلسرائيلي.
 9/7/2017، اليوم السابع، القاهرة

 
 مواصلة دعم "األونروا" المانحيناألردن يناشد  .39

المالية الضرورية لها بما  اإلمكانيات" توفير األونرواالدول المانحة لوكالة " األردنناشد  :بترا -عمان
 دماتها في تعليم أبناء الالجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء.يكفل استمرار خ

مدير المنظمات الدولية بدائرة الشؤون  األردنيجاءت على لسان رئيس الوفد  األردنمناشدة 
اجتماعات مؤتمر مجلس الشؤون التربوية  أعمالالفلسطينية المهندس نضال حداد في كلمة بافتتاح 

 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس. أعمالهوالذي بدأت  76ألبناء فلسطين بدورته ال 
الفلسطينيين  األشقاءبقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني في دعم ومؤازرة  األردنوأك د حداد، مواصلة 

في شتى المجاالت وعلى كافة الصعد، والعمل على تحقيق تطلعاتهم الوطنية والمشروعة واهمها 
قامةتقرير المصير  االعتراف بحقهم في الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني  وا 

 وعاصمتها القدس الشرقية.
 10/7/2017، الغد، عم ان



 
 
 
 

 

 25 ص             4340 العدد:             7/10/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 "حماس"مسؤواًل من  27على لبنان لطرد  ضغوطات" الكويتية: السياسة" .41
ض لها لبنان أعلنت مصادر لبنانية مسؤولة، أن حملة الضغوطات التي تعر   خاص: –"السياسة" 

لبنان،  إلىأخيرًا سواء على الصعيد السياسي أو األمني من أجل منع دخول مسؤولي حركة "حماس" 
ما زالت متواصلة بأساليب وصور شتى، حيث تطالب الجهات الضاغطة الحكومة بالتحرك في هذا 

ر مرغوبة في هذا االتجاه ولو بالحد األدنى بغية الحيلولة دون زف  بيروت في مواجهة انعكاسات غي
 الوقت.

وأشارت المصادر في تصريح لـ"السياسة" إلى أن الجهات الرسمية اللبنانية باتت بين المطرقة 
عواصمها بخفي  ُحنين من جهة، وال  إلىوالسندان حيث أنها ال ترغب في عودة الجهات الضاغطة 

لحزب هو الذي قام ترغب في فتح مواجهة مباشرة مع "حزب هللا" من جهة أخرى، خصوصا أن ا
لبنان، والمواجهة معه قد تشعل الساحة اللبنانية وتدخل البالد في  إلىبرعاية وصول قيادات "حماس" 

 نفق مظلم.
وأضافت المصادر أن جهات لبنانية رفيعة المستوى قامت بترطيب األجواء عبر رسائل متفهمة نوعًا 

لبنان سيكون من الصعب جدًا  إلىما، حملت ما معناه بأن قيادات حركة "حماس" التي دخلت 
مقيم في قانونيًا وأمام الرأي العام اللبناني طردها، ولكن في المقابل فإن كل قيادي في حركة "حماس" 

الذين تثبت صلتهم بالحركة والمقيمين في لبنان، لن تتم الموافقة على دخولهم  أولئكلبنان أو من بين 
 إلىلبنان فيما اذا غادروا األراضي اللبنانية ألي سبب كان، حتى في حال عدم تمكنهم من العودة 

 ونشطوا فيها مثل ليبيا وقطر والسودان. أقامواالدول التي 
قياديًا وناشطًا من  27ادر أن السلطات اللبنانية المختصة تلقت قائمة تضم أسماء وكشفت المص

لبنان في حال مغادرته، سيتم تعميمها خالل األيام القليلة المقبلة  إلى"حماس" بغية منعهم من العودة 
 على األجهزة اللبنانية المختصة والمعابر الحدودية.

د فهد السيد، وأحمد محمد الحاف، وعبد هللا حسين الشيخ، ولفتت إلى أن أبرز هذه األسماء هي محم
 وأحمد صالح عبد الفتاح، وعبد الرحمن محمد طامع، وحسن محمد عنتر.

 9/7/2017، الكويت، السياسة
 

 قطرية جديدة لدعم غزة مشاريعالعمادي:  .41
تأكيد "وقوف جد د رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي : أحمد عبد العال -غزة 

 دولة قطر مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية والحصار الجائر على قطر".
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على هامش توقيعه لوحة جدارية ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسمها -وقال العمادي 
 أطفال غزة؛ "نحن مع الشعب الفلسطيني، وسوف نقوم بتوقيع عقود جديدة لمشاريع جديدة خالل هذه

 الزيارة، كما سنفتتح العديد من المشاريع القطرية في القطاع".
ووصف زيارته "بالمهمة" لتثبيت الشعب الفلسطيني، والتأكيد لهم أن قطر لن تتخلى عنهم ولن تترك 

 الشعب الفلسطيني وسوف تستمر في دعمهم.
لمبرر عليها، وأثنى العمادي على التضامن الفلسطيني مع قطر، في ظل الحصار الجائر وغير ا

 مضيفا أن "كل الشعوب الحرة متضامنة مع قطر".
 10/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 سفير عربي يعتذر للمندوب اإلسرائيلي لتصويته للمقترح الفلسطيني .42

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، اليوم األحد، بأن : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
السفراء العرب في منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، اعتذر، يوم سفيرًا عربيًا من 

الجمعة الفائت، للسفير اإلسرائيلي، كرمل شاما هكوهين، عن "اضطراره للتصويت مع االقتراح 
الفلسطيني باالعتراف بالبلدة القديمة من الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف، كموقع تراث عالمي 

 فلسطيني".
وجاء قرار "يونسكو" بعد نشاط إسرائيلي وأميركي واسع لعرقلة القرار، بحسب مصادر إسرائيلية 

 وفلسطينية متقاطعة، مدفوعين بإشارات دعم من "دولة عربية".
وذكرت الصحيفة العبرية، أن السفير العربي، الذي لم تكشف عن هويته، بعث بعد التصويت مباشرة 

ر اإلسرائيلي المذكور كتب فيها: أعتذر عما حدث اليوم. لقد كان الجو ساخنًا برسالة نصية للسفي
للغاية، ومن الصعب القول إن التصويت كان سريًا". وبحسب "يديعوت أحرونوت" فقد رد عليه 

 "أعرف يا صديقي بالنسبة لي أنت كمن صوت". السفير بالقول:
أب" السفير اإلسرائيلي، فيها الرسالة  ونشرت "يديعوت" في نسختها الورقية، صورة من "واتس

 المتبادلة بينه وبين السفير العربي.
وكانت الصحيفة قد أشارت منذ الجمعة، قبل التصويت، أن سفيرًا عربيًا سيصوت ضد المشروع 

 الفلسطيني في حال كانت عملية التصويت سرية للغاية.

 9/7/2017، العربي الجديد، لندن
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 .. مؤتمر شبابي دولي بإسطنبولألجلك يا مدينة السالم .43
انطلق في مدينة إسطنبول التركية المؤتمر الثاني لالئتالف العالمي : إسطنبول-خليل مبروك

 للمنظمات الطالبية والشبابية لنصرة القدس وفلسطين تحت عنوان "ألجلك يا مدينة السالم".
مؤسسة "شباب األناضول" حتى وتستمر الفعاليات التي بدأت أمس السبت وينظمها االئتالف برعاية 

 العاشر من يوليو/تموز الجاري، بمشاركة ائتالفات وتجمعات طالبية بعدد من دول العالم.
وشارك بافتتاح المؤتمر شخصيات ناشطة في مجال العمل لمدينة القدس من بينها األب مانويل 

ة المقدسات، والشيخ عبد مسلم راعي كنيسة الالتين في غزة وعضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصر 
الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية، والقيادي في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

 أسامة حمدان واإلعالمي في قناة الجزيرة عبد الصمد ناصر وآخرون.
 وركز المتحدثون في الكلمات االفتتاحية على ضرورة طرق كافة األبواب التي تمنح الفلسطينيين
القدرة على الصمود والدفاع عن مقدسات األمة اإلسالمية خاصة القدس الشريف والمسجد األقصى 

 المبارك.
كما تطرقوا لتداعيات أزمات الشرق األوسط على القضية الفلسطينية، ومستقبل الصراع مع االحتالل 

 قدسة.اإلسرائيلي، ودور الشباب في العمل للحفاظ على الهوية اإلسالمية للمدينة الم
ووفقا لمنظمي المؤتمر فإن أكثر من ثالثمئة ناشط يمثلون ستين مؤسسة شبابية وطالبية من ثالثين 
دولة يشاركون في المؤتمر الذي يعد بذلك واحدا من أكبر الفعاليات الشبابية العالمية العاملة لمدينة 

 القدس.
ضول ونائب رئيس االئتالف وقال محمود تملي عضو مجلس العالقات الدولية بجمعية شباب األنا

العالمي للمنظمات الطالبية والشبابية لنصرة القدس وفلسطين إن االهتمام الشبابي العالمي بالقدس 
 وفلسطين يرجع إلى كونها القضية الوحيدة التي ما زالت تجمع المسلمين على صعيد واحد.

وعي األمة اإلسالمية تمثل  وأوضح الناشط التركي للجزيرة نت أن مركزية القضية الفلسطينية في
الدافع األساسي للعمل على تجميع الجهود والطاقات الشبابية، متعهدا بأن يواصل "شباب األناضول" 

 نشاطهم في كل عمل يساهم في تحرير المسجد األقصى الشريف.
ووفق النشطاء والمسؤولين باالئتالف الشبابي فإن المؤتمر يسعى إلى تنسيق الجهود لدعم صمود 
المقدسيين والفلسطينيين لمواجهة االحتالل، وتثبيت القضية الفلسطينية في الوعي الطالبي والشبابي 

 حول العالم.
ويشهد المؤتمر تقديم ندوات سياسية حول واقع المدينة المقدسة ومستقبلها في ظل المساعي 

 اإلقليمية.اإلسرائيلية لطمس هويتها، وعن مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء األوضاع 
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كما يتخلل الفعاليات لقاءات معرفية تتعلق بواقع الطالب والشباب في فلسطين من ناحية التعليم 
واألزمات االجتماعية وقصص النجاح، وأخرى عن دور الطلبة في العمل الحقوقي واإلعالمي 

 والوطني وورش عمل عن دور اإلعالم الحديث في معارك التحرير.
 9/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الجامعة العربية: قضية فلسطين تواجه تحديات خطيرة في ظل انسداد األفق السياسي .44

القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة في ظل انسداد أفق أي  أنأكدت الجامعة العربية، : القاهرة
األمر تسوية سياسية وفي ظل استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سياساتها الممنهجة لفرض 

الواقع من خالل انتهاكاتها المتواصلة والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني من سلب ومصادرة 
 ألراضيه باالستيطان وجدار الفصل العنصري.

وحذر األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد 
الدورة السادسة والسبعين لمجلس وزراء الشؤون التربوية  الأعمأبو علي، في كلمته خالل افتتاح 

ألبناء فلسطين اليوم بالجامعة العربية، اليوم األحد، من خطورة العمل المتسارع في تنفيذ المخططات 
التهويدية لمدينة القدس المحتلة وتصاعد استهداف المقدسات خاصة المجسد األقصى المبارك 

تحت حماية قوات االحتالل  اإلسرائيليينبل المستوطنين والمسؤولين واالقتحامات المتواصلة من ق
، فضال عن تصاعد وتيرة حفر اإلنفاق أسفل المسجد األقصى المبارك وفي محيطه بما اإلسرائيلي

يهدد بانهياره واالستمرار في تقييد حرية عبادة المسلمين والمسيحيين في مساجدهم وكنائسهم في 
 المدينة المقدسة.

لعرقلة العملية التعليمية بفلسطين من خالل عرقلة  اإلسرائيليعرض ما تقوم به قوات االحتالل واست
مدارسهم وجامعاتهم من خالل نقاط التفتيش والحواجز العسكرية  إلىوصول الطالب واألساتذة 

 األراضيالجامعات في  إلى األجانبوجدار الفصل العنصري ومحاربة وصول األكاديميين 
 ة المحتلة في الضفة الغربية.الفلسطيني

 9/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 صندوق قطر للتنمية يوقع اتفاقية لدعم الشعب الفلسطيني .45
قنا: وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية شراكة بالتعاون مع منظمة شباب الغد األمريكية يقدم  -الدوحة 

لمشاريع متعددة في الضفة الغربية تشمل مجالي  الصحة والتعليم من خاللها الصندوق دعمًا مهمًا 
باإلضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب من أجل التوظيف وريادة األعمال وتمكين المرأة واألمومة 
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والدعم االقتصادي لألسر والتدخل األكاديمي للشباب. االتفاقية التي وقعها السيد خليفة بن جاسم 
ر للتنمية والسيد هاني حكمت المصري مدير عام منظمة شباب الغد الكواري مدير صندوق قط

األمريكية تهدف إلى دعم مشاريع التنمية في الضفة الغربية في ظل الحاجة المتزايدة لرعاية برامج 
تنمية وتمكين الشباب في فلسطين في ضوء التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني باإلضافة إلى 

مساعدة للشعب الفلسطيني ضمن آليات التضامن الدولي واإلقليمي والحاجة الماسة تقديم يد العون وال
لتضافر الجهود المختلفة للفاعلين التنمويين واإلنسانيين من أجل تعزيز قدراتهم المشتركة على 

ويستهدف الدعم المقدم من صندوق قطر  مواجهة تحديات العمل التنموي واإلنساني في فلسطين.
( 8إلى  2يع تنموية عديدة منها مشاريع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال من )للتنمية مشار 

طفاًل في السنة للذين يعانون من صعوبات في  120سنوات والتي تغطي على مرحلتين تشمل ألفًا و
ات التعليم بهدف خلق بيئة إيجابية لألطفال المتأثرين باضطرابات النمو واألطفال من ذوي االحتياج

 الخاصة.
 9/7/2017، الراية، الدوحة

 
 إنقاذه من الثورة "إسرائيل"من  طالباً  2011رئيس اتحاد يهود ليبيا: القذافي اتصل عام  .46

كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا، رفائيل لوزون، أن العقيد معمر القذافي «: القدس العربي»لندن ـ 
نقاذ حكمه مقابل «منهم التدخل لـ مرتين طالبا 2011اتصل به خالل ثورة فبراير/ شباط في  إنقاذه وا 

، مشيرا إلى أنه رفض طلبه ألن الحقوق ليست سلعة للمساومات، «حقوق اليهود والسالم مع إسرائيل
 والسالم ليس صفقة بل هو إيمان.

لقد زرت ليبيا في زمن « اإللكتروني« ليبيا المستقبل»وقال رفائيل لوزون في مقالة نشرها موقع 
ت عدة منذ خروجنا وتهجيرنا، وحاول غيري وُرفض طلبه. ماتت أمي وهي تحلم العد محاو القذافي ب

وموسى كوسا وسليمان الشحومي وبوزيد  القذافيبزيارة بنغازي. التقيت المسؤولين الليبيين. قابلت 
 «.دوردة وآخرين

افي، مشيرا فيها إلى ووجه رئيس اتحاد يهود ليبيا، رفائيل لوزون، رسالة إلى أنصار العقيد معمر القذ
الذي ُعـقد في جزيرة رودوس اليونانية. « مؤتمر المصالحة الليبي اليهودي«ردود األفعال الرافضة لـ

مؤتمر «لـكما وجه رسالة إلى الجماعات السلفية في ليبيا، مشيرا فيها إلى ردود األفعال الرافضة 
 «.المصالحة الليبي اليهودي
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السعودية صاحبة المبادرة العربية للسالم التي قدمها الملك »السلفية: وقال رفائيل لوزون للجماعات 
فيها بدولة إسرائيل وباركها شيوخ السعودية دون اعتراض، والسعودية اليوم عبد هللا آل سعود ويعترف 

 ."إسرائيلت والمعلومات من التصاالتشتري تكنولوجيا ا
بث العابثين ولعب الالعبين. هناك فرصة وخطة ليبيا أمنا، ولن نتركها تضيع بع" وأضاف لوزون:

 ."ونحن ساعون لتحقيقها بالتشاور والتنسيق مع أصحاب القرار الدوليليبيا،  إلنقاذحقيقية لدينا 

 10/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 في إجراءات المصادقة على وحدات استيطانية بالقدس "إسرائيل" تركيا تدين مضي   .47
أدانت وزارة الخارجية التركية، األحد، مضى إسرائيل في عملية المصادقة : اشالأنقرة / آدم أبو ب

 على بناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنات غير قانونية بالقدس المحتلة.
 500وقالت الخارجية التركية عبر بيان: "ندين مواصلة إسرائيل إجراءات المصادقة على بناء ألف و

 نات غير قانونية بالقدس الشرقية المحتلة".وحدة سكنية إضافية في مستوط
وأضاف البيان أن "اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المشروعة ينتهك المبادئ األساسية للقانون الدولي 

 ويضر بأرضية حل الدولتين".
 9/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 نيينمبعوث ترامب يبدأ جولة جديدة من المحادثات مع اإلسرائيليين والفلسطي .48

": يبدأ المبعوث األميركي للسالم جيسون غرينبالت اليوم جولة جديدة من اإللكترونية"األيام  -القدس
 المحادثات مع المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين في مسعى لدفع عملية السالم من جديد.

هي اللقاء مع وقال مسؤول في البيت األبيض في بيان، مساء أمس، إن الهدف األساسي من الزيارة 
"مشيرا إلى أن " اإلثنين  السفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان بعد توليه مهامه بشكل كامل

 سيبحثان لقاءات محتملة مع كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين".
 أوضحلقد  المحتملة،وأضاف: إن الزيارة "تأتي في ظل تواصل المحادثات حول الخطوات القادمة 

بالنسبة  أولويةرامب إن العمل لتحقيق اتفاق سالم دائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين هو الرئيس ت
 له".

، أنه من المتوقع أن يجتمع جيسون جرينبالت اإلسرائيلية، أمسوذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت " 
 مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو األربعاء المقبل.
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ئيس األميركي جاريد كوشنير عقدا محادثات مع الرئيس عباس وكان غرينبالت وكبير مساعدي الر 
 ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو في األسبوع األخير من شهر رمضان.

 10/7/2017، األيام، رام هللا
 

 "أونروا" تفتتح مخيمات صيفية ألطفال قطاع غزة .49
حد، مخيمات صيفية ألطفال افتتحت وكالة "أونروا"، في قطاع غزة، اليوم األ: غزة/هداية الصعيدي

 غزة، الملتحقين بمدارسها.
وقال بو شاك، مدير عمليات "أونروا" بغزة، في كلمة له خالل افتتاح المخيمات، في مدرسة بنات 

ألف مشارك ومشاركة في مخيمات أسابيع  190الزيتون االبتدائية، غرب مدينة غزة:" سيظهر لنا الـ 
صرار وسعادة".المرح، أن هناك في غزة ابتسامات  وأضاف:" أنتظر بفارغ الصبر  وتحدي وا 

أسابيع  3وتستمر مدة المخيمات لـ  المشاركة في األنشطة المختلفة لمخيمات أسابيع المرح".
 متواصلة، وفق بيان لـ "أونروا".

وستضم المخيمات أنشطة ترفيهية مختلفة، منها إعادة التدوير، والمعرض التكنولوجي والرسم، 
 واأللعاب.

وتوفر مخيمات "أونروا" عشرات الوظائف المؤقتة، لخرجي الجامعات الفلسطينية في القطاع، وتقام 
 بشكل سنوي.

 9/7/2017وكالة األناضول لألنباء، 
 

 ستؤدي إلى انقساماتقطر  األعمال العدائية ضد.. : صامدون أمام تنمر الجيرانيسفير قطر  .51
ر دولــة قطــر لــدى روســيا إدارة الــرئيس األمريكــي دعــا فهــد بــن محمــد العطيــة ســفي: الشــرق –موســكو 

دونالد ترامب إلى نصح حلفائها في الخليج بتغيير سياساتهم تجـاه قطـر، محـذرًا مـن تضـرر المصـالح 
 األمريكية إذا استمرت واشنطن في دعم أعمالهم العدائية تجاه الدوحة.
نشــرته صــحيفة نيويــورك تــايمز وقــال الســفير فــي مقــال لــه بعنــوان "قطــر تصــمد أمــام تنمــر الجيــران" و 

أمس إن ما تقوم به السعودية ودولة اإلمارات والبحرين ومصر من أعمال ضد قطر ال يأتي منهـا إال 
لى عدم االستقرار.  جر المنطقة إلى انقسامات أعمق وا 

تؤيـد وتــدافع عـن القـيم األمريكيــة بمـا فــي  -وبعكـس الـدول المحاصــرة لهـا -وأضـاف العطيـة أن قطــر 
 حكم الدستوري وحرية التعبير وحقوق اإلنسان.ذلك ال
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وأشـــار إلـــى أن قطـــر ُتعتبـــر محـــورًا فـــي الحـــرب الدوليـــة ضـــد اإلرهـــاب ومـــن أكبـــر الـــداعمين المـــاليين 
نهـم راضـون عمـا يقومـون بـه مـن دور فـي هـذا المجـال، الفتـًا االنتبـاه إلـى أن قطـر  والسياسيين لها، وا 

عديــد الجويـــة( وكانــت تشـــارك فــي التحـــالف الــذي تقـــوده تستضــيف قاعــدة عســـكرية أمريكيــة )قاعـــدة ال
 السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وأكد العطية أن قطر حوصرت ألن دول الحصـار تشـجعت بـالتغيرات الجيوسياسـية فـي المنطقـة التـي 
رأت فيها فرصة لتخويف الشعوب العربية من الحلم بالتغيير، مضيفًا "لكـن قطـر لـن تتراجـع أمـام هـذه 

 مة غير المبررة".الهج
والمعاملـة السـيئة  -وحتـى اليـوم-وسرد ما يجري للبالد من حصار جوي وبري خالل الشهر الماضي 

لــفالف مــن مــواطني قطــر مـــن قبــل دول الحصــار بمــا فــي ذلـــك الطــرد دون اعتبــار للعمــر والوضـــع 
رة إلـى الدوحــة الصـحي، مشـيرًا إلـى أن والدتــه شخصـيًا طُـردت مــن مكـة المكرمـة وُأجبـرت علــى المغـاد

 بوضع مهين وغير مريح.
التـي يفتـرض بهـا -وقال السفير العطية إن طـرد المعتمـرين مـن األراضـي المقدسـة مـن قبـل السـعودية 

 هو اعتداء على العالم اإلسالمي. -حماية المشاعر المقدسة وحماية زوارها
ل اإلعــالم بمــا فيهــا وأشــار الســفير العطيــة إلــى أن دول الحصــار طالبــت قطــر بــإغالق عــدد مــن وســائ

قناة الجزيرة الحائزة على جوائز عالمية، باإلضافة إلـى وسـائل إعالميـة أخـرى تعمـل مـن لنـدن، مؤكـدًا 
أن موقــف قطــر واضــح وهــو مســاندة حريــة التعبيــر وأن هــذه الوســائل اإلعالميــة حــرة فيمــا تنشــره مــن 

 محتوى ينتقد أيًا من الدول وحتى قطر نفسها.
حصلت على اعتراف عالمي لعملهـا اإلعالمـي فـي الشـرق األوسـط، حيـث ظلـت  وأوضح أن "الجزيرة"

معظــم وســائل اإلعــالم األخــرى إمــا منحــازة بخنــوع لألنظمــة أو تخضــع لرقابــة كثيفــة، مشــيرًا إلــى أن 
الوسـائل األخــرى كانــت تبـث خــالل ثــورات الربيــع العربـي مشــاهد مــن الهــدوء والسـالم فــي الوقــت الــذي 

 من بمدن الربيع العربي تسحق المتظاهرين.كانت فيه أجهزة األ
واســـتمر الســـفير فـــي مقالـــه مؤكـــدًا أن دول الحصـــار كانـــت تـــدير تعتيمـــًا للمعلومـــات بشـــأن الحركـــات 
ـــتمكن  ـــرة" حيـــث ي ـــة قطـــر ألنهـــا أتاحـــت "الجزي الديمقراطيـــة داخلهـــا، واآلن ال تســـتطيع العفـــو عـــن دول

 مواطنوها من معرفة الحقائق.
 7/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 : أي تصعيد عسكري جديد سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغايةالقطري وزير الخارجية .51
أكـد محمـد بـن عبـدالرحمن آل ثـاني وزيـر الخارجيـة، أن "قطـر لـن تمتثـل : خالد سـعد زغلـول -باريس 

ألي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضا ألي إجـراء يقتصـر علـى دولـة قطـر وحـدها، وأي 
 ل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها.ح

وجــدد فــي تصــريحات للقنــاة األولــى الفرنســية، رفــض كافــة اتهامــات دول الحصــار الموجهــة إلــى دولــة 
قطـــر بـــدعم اإلرهـــاب والمنظمـــات الجهاديـــة فـــي ســـوريا وليبيـــا. وقـــال إن "قطـــر تعمـــل كـــل مـــا بوســـعها 

اإلمـــارات أال تعطينـــا دروســـًا؛ ألن لـــديهم لمحاربـــة اإلرهـــاب بمختلـــف أشـــكاله، ولكـــن علـــى الســـعودية و 
 مواطنين متهمين بأنهم متورطون في اإلرهاب وتمويله.

وردًا علــى ســؤال عــن توقــع تصــعيدا مــن المملكــة الســعودية لألزمــة لتصــل إلــى نــزاع مســلح ضــد قطــر  
كما قال سعادته بأنه ال يمكن حل أي أزمة من خالل المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش، 

يجب أن يكون الحـوار بنـاء علـى أسـس واضـحة. ولكـن لـو تكلمـتم عـن فرضـية النـزاع المسـلح، فيجـب 
 على السعوديين أن يعلموا بأن تصعيدا عسكري جديدًا سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية.

 10/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 لمحكمة الجنائية الدولية تأسف لالنتهاكات جراء حصار قطرامدعية  .52
أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسـودا فـي : الجزيرة(، وكالة األنباء القطرية )قنا

الدوحة عن أسفها تجـاه انتهاكـات حقـوق اإلنسـان المتصـلة بالقـانون الـدولي والقـانون الـدولي اإلنسـاني 
 الناجمة عن حصار قطر.

الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الـرحمن آل ثـاني وأشادت بنسودا أثناء لقائها اليوم األحد وزير 
بالطريقة التـي تـدير بهـا الدوحـة هـذه األزمـة التـي فجرهـا إعـالن السـعودية واإلمـارات والبحـرين ومصـر 

 حزيران الماضي قطع عالقاتها مع قطر ومحاصرتها. يونيو/ 5يوم 
القطـري الـذي طالـب  أبـدت إعجابهـا بالـدوروقالت وكالة األنباء القطرية إن المسؤولة القانونية الدوليـة 

بالبراهين واألدلـة علـى مـزاعم دول الحصـار، وقالـت إن هـذا هـو الـنهج الصـحيح فـي التعامـل مـع مثـل 
 هذه األزمات. كما أعربت عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية.
 9/7/2017الجزيرة.نت، 
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 المتضررين من الحصارقطر تشكل لجنة لتعويض  .53
أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري تشـكيل لجنـة للمطالبـة بالتعويضـات للقطـاعين العـام 

 والخاص بسبب الحصار المفروض على قطر.
وقـــال المـــري فـــي مـــؤتمر صـــحفي اليـــوم األحـــد إن لجنـــة التعويضـــات هـــي اللجنـــة المركزيـــة الســـتقبال 

 تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل.القضايا من متضرري الحصار، وس
وأوضــح أن اللجنــة ســتتلقى القضــايا مــن مختلــف األطــراف المتضــررة وستدرســها لتحديــد الطريقــة التــي 
ستجري بها معالجة كل قضية، وأشار إلى أن تلك القرارات سـتحال بحسـب االختصـاص إلـى القضـاء 

 المحلي أو الخارجي في أي منطقة بالعالم.
ة الشرق القطرية عن المري قوله إن اللجنة ستواصل عملها حتى في حال انتهاء األزمة ونقلت صحيف

الحالية، وأكد أن "الفرق بين السياسة والقانون هو أن السياسة متقلبة بينما القانون يجنح إلى الديمومة 
ن مـن واالستمرار، كما أنه حتى ولو تعـدلت األوضـاع السياسـية سـيظل الضـرر قائمـا علـى المتضـرري

 التجار والطالب ورؤوس األموال".
وذكــر النائــب العــام القطــري أن تعــويض الطــالب القطــريين لمــا لحــق بهــم مــن ضــرر ســيحمل أشــكاال 
مختلفة، وذلك بحسب ما ستصل إليه اللجنة مـع جامعـات دول الحصـار، أو الجامعـات العالميـة التـي 

ض المـــادي أو تعـــويض عـــن الضـــرر لهـــا فـــروع فـــي دول الحصـــار، ســـواء كـــان بالمقاضـــاة أو التعـــوي
يجاد حلول مناسبة لهم.  بإعادة تسجيلهم وقبولهم، مؤكدا أن قطر لن تدخر جهدا في رعاية أبنائها وا 

وأعلنت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي على قطر منـذ 
ين بســــبب تــــأثر أعمــــالهم أو الخــــامس مــــن يونيــــو/حزيران الماضــــي، وأفــــرز الحصــــار آالف المتضــــرر 

 مشوارهم الدراسي أو عالقاتهم األسرية.
 10/7/2017الجزيرة.نت، 

 

 القاهرة: عازمون على تغيير السياسات القطرية .54
بحــث وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري، أمــس األحــد، مــع الممثلــة العليــا للسياســة : )وكــاالت(

يريني، أزمـــة قطـــر ودعمهـــا لإلرهـــاب، وذلـــك فـــي األمنيـــة والخارجيـــة لالتحـــاد األوروبـــي فيـــدريكا مـــوج
وأضــاف المتحــدث باســم الخارجيــة أن االتصــال تنــاول آخــر تطــورات األزمــة القطريــة،  اتصــال هــاتفي.

حيث أكد شكري عزم كل من مصر، واإلمارات، والسعودية، والبحرين، على تغيير السياسات القطرية 
يواء التنظيمات اإلرهابية. التي تقف خلف زعزعة االستقرار اإلقليمي، من خال  ل دعم وتمويل وا 

  10/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 السلطات المصرية تتمسك بـ"التصعيد الفردي" ضد قطر"العربي الجديد":  .55
ن بشــكل فــردي، بغــض النظــر عــن : القـاهرة تخطــط الســلطات المصــرية لتصــعيد حملتهــا ضـد قطــر، وا 

ـــذين يقـــودا ـــة تـــردد تســـيطر علـــى أوســـاط الحليفـــين الســـعودي واإلمـــاراتي الل ن الحصـــار، فـــي ظـــل حال
 التحالف الرباعي، بالتقاطع مع الضغوط األميركية واألوروبية.

ويقول مصدر دبلوماسي مصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لـيس مرتاحـًا لمـا وصـفه بــ"االنتكاسة" 
بــــالرئيس التــــي أصــــابت مســــار التصــــعيد ضــــد قطــــر، علــــى خلفيــــة االتصــــال الشخصــــي الــــذي أجــــراه 

األميركـي، دونالـد ترامـب، األربعــاء الماضـي، خـالل اجتمـاع وزراء خارجيــة الـدول األربـع، والــذي أدى 
إلى تأخر انعقاد المؤتمر الصحافي ألكثر من ساعة، ثم إلى خروف البيان المشترك ضعيفًا خاليـًا مـن 

محـــور الربـــاعي. أي إجـــراء تصـــعيدي، علـــى عكـــس التكهنـــات التـــي كانـــت تـــروف لهـــا وســـائل إعـــالم ال
ويوضــح المصـــدر أن االجتماعــات التـــي عقــدت بـــين مــديري اســـتخبارات الــدول األربـــع، قبــل اجتمـــاع 
وزراء الخارجيــة، أثبتــت بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن القــرار األول فــي هــذه األزمــة يتعلــق باالتصــاالت 

 يوجــد لمصــر أو البحــرين أي الســعودية ــــ األميركيــة، وبدرجــة ثانيــة يتعلــق باألجنــدة اإلماراتيــة، لكــن ال
دور حقيقي في صياغة أي قرار تصعيدي، وأن مشاركة القاهرة تقتصر علـى إضـافة بعـض المطالـب 
والشــــروط، ال ســــيما أن العالقــــة بينهــــا وبــــين الدوحــــة كانــــت متــــوترة باســــتمرار طيلــــة الســــنوات األربــــع 

ـــى ســـابق عهـــدها، حتـــى  ـــيس مـــن المتوقـــع أن تعـــود األوضـــاع إل إذا تحســـنت العالقـــات الماضـــية، ول
 القطرية الخليجية.

ويشـير المصـدر إلـى أن مصـر رفضـت بعـض المقترحـات البحرينيـة خـالل االجتمـاع الربـاعي األخيــر 
بتقســيم الشــروط وتخفيفهــا، بحيــث تكتفــي الــدول بــالخطوط العريضــة للشــروط التــي وضــعتها الســعودية 

وصــحف بعينهــا، واالكتفــاء باشــتراط ، وغــض النظــر عــن المطالبــة بــإغالق قنــوات فضــائية 2014عــام 
"وقــف التعامــل اإلعالمــي الســلبي إزاء أوضــاع الــدول األربــع"، باإلضــافة إلــى تحديــد كــل دولــة قائمــة 
بأســماء الشخصــيات التــي ترغــب فــي إبعادهــا أو تســليمها لهــا، مــن دون أن تشــمل الشخصــيات التــي 

 تحمل الجنسية القطرية.
تقـارب فعلـي ينهـي حالـة البـرود بـين السـعودية والبحـرين  ويضيف المصدر أنـه حتـى فـي حالـة حـدوث

من جهة وقطر مـن جهـة أخـرى، فـإن هنـاك تنسـيقًا مسـتمرًا مـع اإلمـارات لمـا وصـفه بــ"إزعاف الدوحـة" 
ضفاء وصف دعم اإلرهاب عليها، استعدادًا  من خالل القنوات الفضائية والصحف التابعة للدولتين، وا 

ر الخارجية المصري، سامح شكري، فريقًا من وزارته بدراستها، تتمثـل لخطوة أخرى محتملة، كل ف وزي
في مقاضاة الحكومة القطريـة دوليـًا، أو رفـع شـكوى ضـدها لـدى األمـم المتحـدة بحجـة عـدم اسـتجابتها 
رهــاب". وفــي هــذا الســياق، يكشــف  للمطالــب المصــرية المتكــررة بتســليم "مطلــوبين فــي قضــايا عنــف وا 
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دل، أن النائــب العــام، نبيــل صــادق، تلقــى، منــذ شــهر تقريبــًا، تعليمــات مــن مصــدر آخــر فــي وزارة العــ
الدائرة الخاصة بالسيسي بإعداد ملـف كامـل عـن المتهمـين الهـاربين الموجـودين حاليـًا، أو الـذين كـانوا 

، مــن واقــع حيثيــات األحكــام وقــرارات اإلحالــة 2013يونيــو/ حزيــران  30ســابقًا، فــي قطــر، بعــد أحــداث 
حقهــم، علــى أن يرفــق بهــذا الملــف اإلجــراءات المتخــذة فــي بعــض الــدعاوى والبالغــات التــي الصــادرة ب

ـــه، أو أقيمـــت فـــي محكمـــة األمـــور المســـتعجلة العتبـــار قطـــر دولـــة داعمـــة لإلرهـــاب. ويؤكـــد  قـــدمت ل
المصدر أن هذه اإلجراءات تتكامل مـع الدراسـة الدبلوماسـية القانونيـة الجاريـة فـي الخارجيـة، وتتكامـل 

مع المخاطبة األخيرة التي أرسلتها وزارة العدل إلى اإلنتربول لتسجيل بعـض المتهمـين المقيمـين  أيضاً 
 في قطر على النشرة الحمراء الخاصة بترقب الوصول واالعتقال في مختلف دول العالم.
  10/7/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 جيةوزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره األمريكي األزمة الخلي .56
التقى مولود جـاويش أوغلـو وزيـر الخارجيـة التركـي اليـوم مـع نظيـره األمريكـي ريكـس : قنا –إسطنبول 

 تيلرسون الذي يزور تركيا في مستهل جولة يقوم بها في المنطقة.
وذكــرت مصــادر دبلوماســية تركيــة لوكالــة أنبــاء "األناضــول" أن الجــانبين بحثــا خــالل اللقــاء األزمتــين 

وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن الـــرئيس  رية باإلضـــافة إلـــى الحـــرب علـــى اإلرهـــاب.الخليجيـــة والســـو 
 التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي تيلرسون في وقت الحق.

  10/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 تعتذر عن عدم تسيير رحالتها العام الجاري القطرية حمالت الحج .57
حج والعمرة، وهي الحمالت التي حصلت علـى علمت "الشرق" أن عددًا من حمالت ال: محمد دفع هللا

طلبـات حـج ومعظمهـا مـن حمـالت الجـو، قـد اجتمعــت مسـاء أمـس مـع السـيد علـي سـلطان المســيفري 
مـدير إدارة الحـج والعمــرة بـوزارة األوقـاف والشــؤون اإلسـالمية؛ لمناقشــة آخـر تطـورات موســم الحـج فــي 

 األخرى.ظل الحصار المضروب على قطر من قبل السعودية والدول 
وقال مصدر لـ "الشرق" أن حمالت الحج والعمرة قدمت اعتذارات عـن تسـيير حمـالت حـج هـذا العـام؛ 
تفاديــا للمضــايقات التــي قــد تحصــل للمــواطنين القطــريين فــي األراضــي المقدســة، ونظــرا للخســائر التــي 

مة الحجـاف تعرض لها عدد من حمالت الحج والعمرة خالل الموسم، كما أن الحمالت ال تضمن سال
 من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة مغلقة تماما.

 10/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 متى يصحو محمود عباس؟ .58
 منير شفيق

حزيران/يونيو كالتالي: قطع المبعوث األمريكي لعملية السالم  23جاء الخبر في الصحف اليومية في 
بالت زيارته األراضي الفلسطينية، وعاد إلى واشنطن مع كبير مستشاري الرئيس جيسون غرين

األمريكي جاريد كوشنر )صهر ترامب(. وذلك بعد جولة محادثات وصفت بأنها "غير موفقة" مع 
 الجانب الفلسطيني.

ية، ما ويتابع الخبر: "وقال مسؤول فلسطيني رفيع أن الوفد األمريكي جاء حاماًل المطالب اإلسرائيل
أدى إلى عدم حدوث أي تقدم في المحادثات. وأضاف أن الوفد األمريكي تبنى الموقف اإلسرائيلي 

 من رواتب األسرى واعتبر الرواتب وسيلة لتشجيع العنف وطالب بوقفها".
بداية يجب االنتباه إلى أن الحراك األمريكي من قبل دونالد ترامب باتجاه االنتقال إلى تحريك عملية 

وية، بدءًا بالمفاوضات، جارية على قدم وساق وبمنتهى الجدية. ويكفي أن يكون صهر الرئيس التس
جاريد كوشنر من ضمن الوفد الذي ترأسه جيسون غرينبالت. هذا، ويجب أن يالحظ بأن فشل 
الحراك الجديد من قبل غرينبالت وكوشنر والذي وصف بأنه "غير موفق"، تبعه رأسًا اإلعالن عن 

فلسطيني إلى العاصمة األمريكية في أوائل شهر تموز/يوليو. مما يعني أن الملف من  توجه وفد
ترامب منه بوقف رواتب  -جانب محمود عباس لم يطو، وما زال البحث جاريًا حول مطلب نتنياهو

 األسرى كافة، كشرط لبدء المفاوضات الثنائية، وبال أي مرجعية أو ضوابط.
كفه لكي يقتنع بعبثية، أو جهالة، الرهان على الرئيس األمريكي هذا يعني أن محمود عباس لم ي

دونالد ترامب للتقدم بمشروع "الصفقة التاريخية". فإذا كانت فاتحة العملية المقترحة قطع رواتب ستة 
آالف أسير فلسطيني باعتبار أن الرواتب تشجع على "اإلرهاب" غير كافية فما الذي يحتاجه لكي 

 يصحو ويعتبر 
ناسبة محمود عباس ال يمانع بوصف المقاومة الفلسطينية التي مارسها األسرى ويمارسها َمن في بالم

الطريق بأنها "إرهاب". ولكن مشكلته من العواقب الوخيمة التي ستنفجر في وجهه إذا أقدم على 
خطوة وقف تلك الرواتب، إذ سيجد نفسه على قارعة الطريق من قبل فتح قبل الفصائل األخرى. 

القرار من جانب محمود عباس أخطر عليه من كل التنازالت التي أقدم عليها. ألننا هنا أمام المثل ف
 القائل "قطع األعناق وال قطع األرزاق".

هذه الحقيقة يدركها نتنياهو وقد باعها لدونالد ترامب ليرسل الكرة إلى ملعب محمود عباس قبل أن 
ا لبدء عملية "الصفقة التاريخية" الرهيبة، والوقحة، بالنسبة يحاول ترامب التفكير باألسس التي سيطلقه

 إلى القضية الفلسطينية، كما بالنسبة إلى كل من سيقبل بها من فلسطينيين وعرب ومسلمين. 
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ألن تلك األسس ومهما كانت رهيبة وقبيحة وتصفوية بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب قد تحمل في 
نياهو به. ولهذا طالب بقطع رواتب األسرى وهو متأكد أن محمود عباس طياتها بعضًا مما ال يقبل نت

االلتفاف عليها،  إنه حاولال يستطيع اإلقدام عليها، ليس ألنه يرفضها من حيث المبدأ، بل قيل 
نما ألنها تعني اإلطاحة به  بإحالة موازنتها إلى مؤسسة خاصة، بعيدًا، من الصندوق القومي، وا 

 أرضًا.
ة يفترض بدونالد ترامب أنه يدركها، وال ينجر إلى تبنيها. ولكنه، بسبب عالقته وهذه الحقيق

بالصهيونية وقد وصلت إلى العالقات العائلية )زواف ابنته المحبوبة إيفانكا من جاريد كوشنر 
وا عالنها الدخول في الديانة اليهودية(، فضاًل عن التصرفات الحمقاء التي بينه وبينها صالت وثيقة 

ال  كيف يقبل لنفسه أن يفشل بأولى خطواته ومع من  مع محمود عباس األكثر تهالكًا أيضاً  . وا 
للسير في ركابه. ولكن بأي ثمن ال يصل إلى حد الصدام الداخلي بستة آالف أسير وذويهم. ومع 
ال  لماذا يرسل وفدًا فلسطينيًا على أعلى  ذلك لم يقطع األمل )محمود عباس( بإيجاد مخرف ما، وا 

 مستوى ليعيد مناقشة الموضوع في واشنطن 
حقًا لقد ابتلي الشعب الفلسطيني بقيادة من النوع الغريب المريب الذي ال يبالي باإلهانة إن جاءت 
من نتنياهو أو أمريكا، ويصبح نمرًا شرسًا إذا ما تعلق األمر بمعارضة فتحاوية أو فصائلية أو حتى 

جر ب. وهذا يفسر لماذا لم يقنعه تبني إدارة ترامب، مع اإلصرار، فردية. أما األنكى فديدنه تجريب الم
لقطع رواتب األسرى كمقدمة إلطالق المفاوضات، بأن يبحث عن طريق آخر غير الرهان على 

 الرئيس األمريكي وصهره الصهيوني جاريد كوشنر.
اد والشعب في أما من الجهة األخرى فقد تفاهم مع ترامب ونتنياهو على شن حرب ضد حماس والجه

قطاع غزة وذلك بالحرمان من الوقود والكهرباء واألدوية والخدمات المختلفة فضاًل عن الخصومات 
الكبيرة في الرواتب. وهو يستهدف من وراء ذلك تقديم أكبر خدمة استراتيجية لجيش الكيان 

ار ضد الصهيوني من خالل فرض االستسالم على الناس العاديين في القطاع من أجل االنفج
المقاومة والسالح واألنفاق. أي ضد المعادلة االستراتيجية العسكرية في مواجهة العدو. وهي التطور 

الصهيوني حيث قامت قاعدة مقاومة مسلحة جبارة على أرض -االستثنائي بتاريخ الصراع الفلسطيني
م وجوده فلسطينية وقد انتصرت في ثالث حروب ضد الجيش الذي أقام الكيان الصهيوني ويعت بر ُمقو 

 وبقائه.
وبكلمة، ما عجز الجيش الصهيوني أمامه في ثالث حروب يريد محمود عباس أن يقدمه له من 

فلسطينية ومجانًا، وتحت حجة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل -خالل حرب فلسطينية
 ية.المفاوضات واالتفاق األمني والتنسيق األمني كما هو الحال في الضفة الغرب
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فحسب،  2007وبهذا لم يكتف محمود عباس بمشاركته في الحصار الذي فرض على قطاع غزة منذ 
نما أيضًا قرر خوض حرب  ولم يكتف بمناهضة المقاومة واالنتفاضة في الضفة الغربية فحسب وا 
الحسم ضد قطاع غزة المستعصي على العدو الصهيوني، والمهدِ د له بالهزيمة في أية حرب قادمة. 

ألمر الذي أفسح المجال لعدوه الشخصي اللدود للتحرك من خالل مصر الرسمية للمساومة مع ا
له محمود عباس إلى حرب إبادة. فالحسابات  حماس في قطاع غزة للتخفيف من الحصار الذي حو 
الخاطئة والمشبوهة التي دفعت محمود عباس لشن تلك الحرب على قطاع غزة لم يخطر بباله أن 

وحماس يمكن أن يخترقوا هذا الحصار بالرغم مما هو قائم بين حماس ومصر من  مصر ودحالن
 أسباب صراع، أو بين حماس ودحالن من عداوة وثارات.

فالبنسبة إلى الموقف المصري فخطوته تجاه حماس تخر ب، عمليًا، على خطوة ترامب ونتنياهو 
د، تخر ب على إجراءات عباس وعباس إزاء حماس في قطاع غزة. ألنها موضوعيًا، ولو لم تقص

ونتنياهو التي اتخذت ضد قطاع غزة. وذلك على الرغم من أية نتائج مستقبلية قد تنجم عن هذه 
العالقة. ألن هذه العالقة حمالة ألكثر من تطو ر. مثاًل باتجاه االنقالب إلى تأزيم أشد من سابقه، أو 

 باتجاه عالقات أكثر إيجابية وتوافقات، أو بين بين.
أما بالنسبة للعالقة المستقبلية بين حماس ومحمد دحالن فاالتجاه األقوى إلى صدام قادم. وذلك 
بسبب عالقة محمد دحالن وارتباطه بسياسات اإلمارات العربية، فضاًل عن رسوخ العداوة والثارات 

كنه في السابقة الراسخة. ناهيك عما يمكن أن يبيته من مكر وكيد إذا ما أدت التفاهمات إلى تم
قطاع غزة. فعدوَّا الدم والثارات والتصادم السياسي الدموي العميق يتفاهمان ليسير كل منهما على 

 أرض اآلخر المزروعة باأللغام والفخاخ.
فمن هنا نحن أمام تجربة واقعية فريدة تمشي على األرض ال يملك المرء أن يستغربها أو أن يعتبرها  

ونزلت إلى ارض الواقع. فالواقع حين يختلف مع المنطق السابق غير مفهومة، ما دامت قد حصلت، 
ال  وجد  أنوالتوقعات، يجب  ُيقرأ وقوعه ومستقبله واحتماالته ضمن منطق جديد وتوقعات جديدة، وا 

 العقل نفسه أسيرًا لماٍض تخطته األحداث.
هو وعباس ال شك في أن إقدام مصر ومحمد دحالن )اإلمارات( خرب أو سيخرب ما أعده نتنيا

لقطاع غزة. وذلك بالرغم من أن ما حصل حتى اآلن ال يتعدى الخطوات األولى الخجولة والحذرة، 
فيما مصر ودحالن يكيدان لحماس كيدا. األمر الذي يوجب التأني في إصدار األحكام والمواقف. 

ر في فما من أحد يغي ر جلده بين ليلة وضحاها، ولكن رب خطوة تحدث بين ليلة وضحاها تعث
 الخطوة التالية أو تتبعها خطوات باتجاهها، ولكل حادث حديث.
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المهم هو بقاء حماس في مواقع المقاومة وعينها على العدو الصهيوني وأصبعها على الزناد. وأما ما 
 عدا ذلك فيبقى من التفاصيل، من دون التقليل من أهمية التفاصيل.  

 9/7/2017، "21موقع "عربي 
 

سرائيل مفاوضات صفقة تبادل جديدة؟ هل بدأت "حماس" .59  وا 
 عدنان أبو عامر

حزيران/يونيو عن تقد م الفت في  26بصورة مفاجئة، كشفت هيئة البث اإلسرائيلي ة "كان" في 
سرائيل في ملف تبادل أسرى، بوساطة طرف ثالث، رافضة كشف هوي ته،  التفاوض بين "حماس" وا 

السياق، أشار محل ل الشؤون السياسي ة في هيئة البث لكن  المباحثات شهدتها القاهرة. وفي هذا 
اإلسرائيلية "كان" أمير بار شالوم إلى أن  المفاوضات اكتسبت زخمًا خالل زيارة وفد "حماس" إلى 

حزيران/يونيو، حيث عقد  10و 4القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي  في غز ة يحيى السنوار بين 
 صري ين من جهاز المخابرات العام ة.لقاءات مع كبار المسؤولين الم

أم ا "حماس" فلم ترد  رسمي ًا على األنباء اإلسرائيلي ة، ال بالنفي وال بالتأكيد، لكن  المتحد ث باسمها حازم 
قاسم قال لـ"المونيتور": "إن  حماس تولي موضوع تحرير األسرى الفلسطيني ين من السجون اإلسرائيلي ة 

ن  دخولها بمفاوضات مع إسرائيل إلبرام صفقة تبادل أهمي ة قصوى باعتباره قض ي ة وطني ة مركزي ة. وا 
ام  الجناح العسكري  لحماس، يجب أن يسبقه  -جديدة لألسرى اإلسرائيلي ين لدى كتائب عز  الدين القس 

طالق سراح من تم  اعتقالهم في عام 2011التزام إسرائيل بصفقة التبادل السابقة  ف بعد اإلفرا 2014، وا 
عنهم في الصفقة. كما أن  التسريبات اإلسرائيلي ة حول مفاوضات لصفقة تبادل جديدة لن تحق ق 
ن  اإلسرائيلي ين  أهدافها باستدراف مواقف ومعلومات من "حماس" حول األسرى اإلسرائيلي ين لديها، وا 

 .مطالبون بالتحر ك والضغط على حكومتهم، ألن ها مهملة في موضوع أسراهم لدى حماس"
، قررت عائلة "إفراهام منغستو" األسير لدى حماس، التي تقول أنه جندي 2016ففي حزيران/يونيو 

في الجيش اإلسرائيلي تنظيم اعتصام أمام مكتب رئيس حكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو للمطالبة 
رون شاؤول وهدار باستعادة ابنها، فيما هددت عائلتا الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى حماس "أو 

غولدن" في الشهر ذاته بإقامة خيمة اعتصام بشكل دائم أمام مكتب نتنياهو للمطالبة باإلفراف عن 
ابنهما. وبحسب تقارير إسرائيلية، قتل الجندي ان شاؤول وغولدن وما زالت حماس تحتجز جثتيهما 

 بينما حماس تؤكد أنهما على قيد الحياة.
ة عن تقد م بصفقة تبادل األسرى مع "حماس" مع عقوبات إسرائيلي ة ضد  وتزامنت األنباء اإلسرائيلي  

حزيران/يونيو بمنع عائالت أسرى "حماس"  29أسرى "حماس" في السجون اإلسرائيلي ة، وتمث لت في 
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في غز ة من زيارتهم، وعددهم مئة أسير من سكان قطاع غزة فقط، فيما بلغ عدد األسرى الفلسطينيين 
من القدس،  680من قطاع غزة، و 330سرائيلية ما يزيد عن سبعة آالف أسير، بينهم في السجون اإل

 وستة آالف من الضفة الغربية.
حزيران/يونيو ترحيب عائالت الجنود اإلسرائيلي ين األسرى لدى  29ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 

ة إلطالق سراح الجنود "حماس"، بقرار منع زيارة أسرى "حماس" في السجون، للضغط على الحرك
حزيران/يونيو منظ مة الصليب  6األسرى، فيما طالب وزير الدفاع اإلسرائيلي  أفيغدور ليبرمان في 

األحمر بزيارة األسرى اإلسرائيلي ين لدى "حماس"، لالطمئنان عليهم، وهو ما رفضته حماس، دون 
 إبداء األسباب.

لـ"المونيتور": "إن  القرار اإلسرائيلي  هو بداية حرب  وقال مدير مكتب إعالم األسرى عبد الرحمن شديد
على أسرى حماس ألن ه يأتي للضغط عليها في ما يتعل ق بالجنود اإلسرائيلي ين األسرى لديها، 
واستجابة لنداءات عائالت الجنود األسرى المطالبة بمعاقبة أسرى حماس في سجون االحتالل. وقد 

لسلة عقوبات ستفرضها إسرائيل على أسرى حماس في الفترة يكون القرار الحلقة األولى في س
المقبلة، علمًا بأن  القرار لم يأت بسبب مخالفات ارتكبها األسرى ضد  مصلحة السجون اإلسرائيلي ة، 
بل جاء سياسي ًا حكومي ًا إسرائيلي ًا بحتًا، وبدأت العقوبات على أسرى غز ة ألن  الجنود اإلسرائيلي ين 

 ".محتجزون فيها
الختطاف "حماس" الجندي   11تتزامن التسريبات حول صفقة تبادل جديدة مع "حماس" مع الذكرى الـ

طالق سراحه عام  5، واحتجازه 2006اإلسرائيلي  غلعاد شاليط في جنوب غز ة خالل عام  سنوات، وا 
 ية.، مقابل إفراف إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني  من ذوي المحكومي ات العال2011

من جهته، قال الخبير الفلسطيني  في الشؤون اإلسرائيلي ة محمود مرداوي لـ"المونيتور": "إن  إسرائيل 
هاتها  غير مستعد ة لصفقة تبادل جديدة مع حماس بسبب التركيبة الحزبي ة للحكومة اإلسرائيلية وتوج 

، إلى رفض  اليميني ة، وستسعى األحزاب المشاركة في الحكومة اإلسرائيلية، خصوصاً  البيت اليهودي 
رين بصفقة التبادل السابقة  أي  صفقة جديدة، حيث يدعو البيت اليهودي إلى اعتقال األسرى المحر 

. وفي الوقت ذاته، ال ترفض الحكومة اإلسرائيلي ة أي  وساطة لبدء مفاوضات تبادل مع 2011في عام 
ني ة مبكرة في إسرائيل قد يذهب بنيامين برلما انتخاباتحماس. ومع ذلك، ففي حال تم  اإلعالن عن 

نتنياهو إلى إبرام الصفقة مع حماس لتحقيق شعبي ة وجماهيري ة له بين اإلسرائيلي ين، ألن  إعادة الجنود 
األسرى إلى ذويهم تمث ل مطلبًا شعبيًا إسرائيلي ًا، ورب ما طلبت الواليات المت حدة األميركي ة من مصر 

 ا تحريك ملف الجنود اإلسرائيلي ين األسرى لديها".خالل زيارة وفد حماس له
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وكان الفتًا تورط الواليات المت حدة األميركي ة في ملف الجنود اإلسرائيلي ين األسرى لدى "حماس"، إذ 
حزيران/يونيو أن  واشنطن غاضبة من "حماس"  26أك د السفير األميركي  في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ

 اإلسرائيلي ين، وترى أن  "حماس" مسؤولة عن معاناة عائالتهم.لرفضها إعادة الجنود 
حزيران/يونيو بعائالت  23والتقى المبعوث األميركي  الخاص بعملي ة السالم جيسون غرينبلث في 

الجنود اإلسرائيلي ين األسرى، معب رًا عن غضبه من تصر فات "حماس" باحتجازهم، واصفًا ذلك الفعل 
.  بغير اإلنساني 

ره، قال أسير فلسطيني  في معتقل ريمون بصحراء النقب، أخفى هوي ته، لـ"المونيتور": "إن  وبدو 
العقوبات الحالي ة التي تفرضها السلطات اإلسرائيلي ة على المعتقلين الفلسطيني ين تتشابه مع ما كانت 

، وقيادة تفرضه إبان مفاوضات صفقة التبادل السابقة، من أجل الضغط على األسرى داخل السجون
طالق سراح الجنود اإلسرائيلي ين بأقل  األثمان في صفقة تبادل  حماس خارجها، لخفض مطالبها، وا 

 قادمة".
وكان الرئيس السابق للمكتب السياسي  لـ"حماس" خالد مشعل أعلن في نيسان/إبريل أن  أطرافًا، لم 

سرائيل، لكن ها اصطدمت بعقبتين:  يسم ها، تقد مت بوساطات إلتمام صفقة تبادل بين "حماس" وا 
ظهاره أن ه لن يعود إلى التفاوض. والثانية، رفض  األولى، محاولة االحتالل تجاهل القضي ة، وا 

روا بصفقة  60"حماس" بدء التفاوض غير المباشر معه، إال  بعد اإلفراف عن أكثر من  أسيرًا ُحر 
 .2014اسط عام ، وأعادت إسرائيل اعتقالهم في أو 2011التبادل األولى في عام 

بين التسريب اإلسرائيلي  وعدم تأكيد "حماس" أو نفيها أحاديث البدء بمفاوضات صفقة تبادل جديدة، 
انًا من غير نار، فقد يكون الجانبان قد شرعا أخيرًا في الحديث عن هذه الصفقة  ال يبدو أن  هناك دخ 

طل به من سري ة وتكت م، لكن  نجاح الصفقة بوساطة مصري ة، من دون أن يعلنا رسمي ًا عنها، نظرًا لما تت
أو فشلها مرهونان بتطو رات أهم ها استمرار تطبيع عالقات "حماس" مع مصر، كونها الوسيط 
حداث تغي ر في تشكيلة الحكومة اإلسرائيلي ة،  المتوق ع، وتوق ف إسرائيل عن معاقبة أسرى "حماس"، وا 

سرائيلي ة مساعيها للعثور على جنودها، وا عادتهم من وهذا ال يلغي فرضي ة أن تواصل المخابرات اإل
 دون دفع أثمان لـ"حماس".

 7/7/2017موقع المونيتور، 
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 إشارات ترسلها مراكز استطالع الرأي .61
فايز أبو شمالة د.  

يشير آخر استطالع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن المواطن 
رجة عالية من الوعي السياسي، وأنه يقرأ ما وراء السطور، وأن المصلحة الوطنية الفلسطيني على د

 العليا هي بوصلة المواطن إلى حقه التاريخي في أرضه فلسطين.
ليكم  مالحظة وردت في استطالع الرأي األخير، والتي تحاكي وجدان الشعب الفلسطيني كله،  12وا 

 ب الفلسطيني.وتؤشر على المستقبل الذي يتطلع إليه الشع
من الشعب الفلسطيني خطوة محمود عباس في الخصم من رواتب موظفي  %88حين يعارض  -1

قطاع غزة، فمعنى ذلك أن كل محاوالت الفصل بين غزة والضفة الغربية مصيرها الفشل، وأن 
 فلسطين هي الناظم الذي يلتقي عليه عقد التواصل االجتماعي.

الغربية التوقف عن دفع كهرباء غزة، في الوقت الذي  من سكان الضفة %87حين يعارض  -2
من سكان غزة فقط، فمعنى ذلك أن بعض الفلسطينيين في غزة ما  %80يعارض اإلجراء ما نسبته 

 زالوا مخدوعين بقرارات السلطة التي أضرت بهم.
فقط خطوة محمود عباس في قطع الكهرباء عن قطاع غزة، فذلك يعني أن  %10حين يؤيد  -3
 حساس الفلسطيني بالوجع واحد، وأن غزة والضفة الغربية مصير واحد.اإل
 %40من الشعب الفلسطيني على اتفاق حماس ودحالن، ويؤيده  %48حين يعترض ما نسبته  -4

فقط، فذلك يعني حرص الشعب الفلسطيني على الوحدة الجغرافية بين غزة والضفة، ويعني الحذر 
 شابكات القضية.الفلسطيني من غموض المستقبل، وت

فقط في سكان  %29في سكان قطاع غزة مقابل  %61حين يؤيد تفاهمات حماس مع دحالن  -5
 الضفة الغربية، فهذا يعكس تباينًا في المواقف من قضية االنقسام التي يتوجع لها سكان قطاع غزة.

من الشعب الفلسطيني التوقف عن دفع مخصصات األسرى  %91حين تعارض نسبة  -6
سطينيين في السجون اإلسرائيلية، فهذا يعني أن المقاومة والمقاومين لهم الصدارة في وجدان الفل

 الشعب الفلسطيني، وهم الصفوة والقادة ومركز التقاء الفعل الصادق.
فقط قطع رواتب األسرى في السجون، فذلك يعني أن هذه هي النسبة  %7وحين تؤيد نسبة  -7

 ي أوساط الشعب الفلسطيني.الحقيقية للعمالء والمندسين ف
، %31بينما تصل نسبة من يؤيد بقاءه إلى  %62حين تصل نسبة من يدعو إلى استقالة الرئيس  -8

 فمعنى ذلك أن االنتخابات القادمة ستكون صادمة لبعض التنظيمات.
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 %34، بينما تبلغ نسبة الرضا عنه %61حين تبلغت نسبة عدم الرضا عن أداء محمود عباس  -9
 فذلك يعني أن االنتفاضة ضد محمود عباس على أبواب الضفة. فقط،

من الشعب الفلسطيني إلى وجود فساد في مؤسسات السلطة، فهذه يعني عدم  %79حين يشير  -10
 الثقة بالقيادة، واحتقار كل ما يصدر عنها من قرارات.

فة الغربية فقط من فلسطينيي الضفة والقطاع كافة أن الناس في الض %36حين يعتقد  -11
 يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية من دون خوف.

من الفلسطينيين بأنهم يخافون من انتقاد السلطة في الضفة الغربية،  %58حين يقول ما نسبته  -12
 فمعنى ذلك أن نسبة القمع والفتك بحرية الرأي قد تجاوز كل الحدود.

لغيري الغوص في بحر استطالع الرأي، واقتناص المزيد من  اكتفي بهذا القدر من االنتباه، وأترك
 التفاصيل التي تشير إلى حقائق تفقأ عين كل إعالمي مكابر على الساحة الفلسطينية.

 9/7/2017، فلسطين أون الين
 

 صفقة تبادل األسرى مع "حماس" تتدحرج على الطريق .61
 يوسي ميلمان

العربية وكذا بعض  اإلعالمفي وسائل  األخيرة بيعاألساال دخان بدون نار. فكثرة التقارير في 
التلميحات من مصادر إسرائيلية تشهد على أن االتصاالت على صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل 

 .األخيرة اآلونةقد تسارعت بالفعل في « حماس«و
دة، كل هذه التقارير مالحظة تحذير: ال تزال المفاوضات مركبة ومعق إلىولكن ينبغي أن يضاف 

والفجوات بين الطرفين ليست صغيرة ولكنها قابلة للجسر. وبالتأكيد ينبغي التعاطي بشك مع 
المنشورات عن تفاصيل الصفقة المتبلورة. فالتسريبات، في وسائل اإلعالم العربية، سواء كانت هذه 

ة، التخمين، أو مؤيدة للسلطة الفلسطينية، تتراوح في المحور الكامن بين عدم الدق« حماس«مؤيدة لـ
لممارسة  وباألساسوالتالعب، وهي تستهدف تشديد الضغط على الطرفين، للتأثير على المفاوضات، 

 الضغط النفسي على العائالت في إسرائيل.
مروان عيسى، المسؤول في الذراع العسكرية للمنظمة، والذي كان « حماس»يدير االتصاالت عن 

رير جلعاد شاليت. ولكن مثلما في تلك الصفقة، فان من مشاركا أيضًا في المفاوضات السابقة لتح
في القطاع يحيى السنوار، قائد الذراع العسكرية، محمد « حماس»سيتخذ القرار في النهاية هم قائد 

ضيف، رئيس المكتب السياسي، اسماعيل هنية، ومن خلف الكواليس أيضًا سلفه خالد مشعل، الذي 
 «.حماس»يواصل كونه شخصية فاعلة في سياسة 
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المسؤول عن االتصاالت في الجانب اإلسرائيلي هو ليئور لوتان، الذي يمثل رئيس الوزراء لشؤون 
األسرى والمفقودين. والى جانبه يعمل فريق من ممثلي وحدات األسرى والمفقودين في جهاز االمن 

تمثل ادوارهم والذين ت« الموساد«، و«أمان» –وشعبة االستخبارات العسكرية « الشاباك» –العام 
بجلب المعلومات عن وضع األسرى والمفقودين وصياغة تقويمات الوضع قبيل  أخرى أمورضمن 

، هي بمثابة «حماس«جوالت المحادثات. ويدور الحديث عن اتصاالت غير مباشرة بين إسرائيل و
سب محادثات تقريبية )مثلما كان في صفقة شاليت(، يساعد فيها وسطاء من الجانب المصري، وح

 .أخرىالتقارير من قطر أيضًا وربما حتى من جهات استخبارية 
صفقة فهي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع  إلىأما المسؤولية عن القرار في التوجه 

ما وعندما نصل، فمن المشوق جدا أن  إذاذلك،  إلىكله. وحين نصل « الكابنت«افيغدور ليبرمان و
ف وزير الدفاع ووزير التعليم، نفتالي بينيت، اللذين ابديا في الماضي نرى ماذا سيكون موق

 معارضات قاطعة لتنازالت إسرائيلية وأثمان عالية.
جثماني هدار غولدن واورن شاؤول وثالثة مواطنين شبان إسرائيليين، انتقلوا طوعا « حماس»تحتجز 

سية، وهم ابراهام منغستو، هشام غزة. والثالثة، اغلب الظن هم ذوو ماض من المشاكل النف إلى
السيد، وجمعة ابو غنيم. ومع أن منغستو والسيد يصنفهما لوتان بتصنيف خاص فان جمعة ليس 

 إلىمعترفا به كذلك. وبقدر ما كان ممكنا استيضاح السبب، فهذا ينبع من أن المخابرات توصلت 
نه اعتزم على ما يبدو االلتحاق غزة ليس فقط بسبب وضعه النفسي، بل أل إلىاالستنتاف بانه خرف 

 تلك. أوبهذه المنظمة 
مهما يكن من أمر، إلسرائيل تقديرات حول وضع ضحايا الجيش والمواطنين، ولكن ال توجد 

 من جانبها مستعدة ألن توفرها، ولكن فقط مقابل ثمن إسرائيلي.« حماس»معلومات مسنودة. 
، «حزب هللا»الت على مثل هذه الصفقات مع في الماضي تراجعت إسرائيل في النهاية في االتصا

تتخذ نهجا آخر أكثر تشددا. ويبدو  فإنهافلسطينية، أما هذه المرة « إرهابية»منظمات  أو« حماس»
 ، لشاليت.األخيرةأن هذا هو أحد الدروس التي استخلصت من الصفقات السابقة وال سيما تلك 

ثمن لقاء المعلومات. وقد رفضت  أيقضي باال تدفع يبدو حاليًا أن إسرائيل متمسكة بموقفها والذي ي
من رجالها ممن تحرروا  54تحرر إسرائيل  أنكشرط مسبق لكل صفقة « حماس»حتى اآلن طلب 
 إطار، في 2014اعتقالهم بعد مقتل تالميذ المدرسة الدينية الثالثة في حزيران  وأعيدفي صفقة شاليت 

 «.امدالجرف الص»حملة  إلىالتي أدت  اإلجراءات
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ما تقدمت االتصاالت، ستضطر إسرائيل مع ذلك  إذاولكن يمكن االفتراض بانه في نهاية المطاف، 
بل جزء منهم  54الى دفع ثمن ما لقاء المعلومات عن وضع األسرى والمفقودين. قد ال تحرر كل الـ 

 فقط.
تسليم  – األولىن. كانت هناك تطورات، فستتم الصفقة مثلما في الماضي على مرحلتي إذايبدو أنه 

الجثامين  إعادة –مقابل تحرير بعض األسرى الفلسطينيين، والثانية « حماس»معلومات من 
ومثلما رأينا في الماضي، من المتوقع أن  –« المخربين»والمدنيين اإلسرائيليين مقابل عدد معين من 

 تدور مفاوضات عسيرة على عدد المحررين وهويتهم.
 –ين عليها أن تتنازل وتخفف حدة مواقفها. فوضعها السياسي هي األخرى سيتع« حماس»

 إلى، قطر، التي توجد في مواجهة قد تتدهور األساساالستراتيجي غير بسيط. فقد فقدت راعيها 
، «حماس». وفي األشهر األخيرة لطفت اإلماراتمناوشات عسكرية مع السعودية، مصر، واتحاد 

ع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح على نحو دائم نز  إلىمؤخرًا، موقفها من مصر ساعية 
مستعدة ليجلس في المعابر « اإلرهاب»والبضائع. ولهذا الغرض فان منظمة  األشخاصحركة  أمام

، حيث واإلماراترجال محمد دحالن، الرجل الذي قمع رجالها في الماضي. دحالن هو عزيز مصر 
مازن على  أبومرشحهما للحلول مع  أيضاً ية. وهو يمكث ويعقد الصفقات ويتلقى المساعدات المال

 واألمرالمخابرات المصرية روافع ضغط على المنظمة، « حماس»رأس السلطة. وتمنح ضائقة 
الصفقة ال يزال طويال  إلىفالطريق  –يحسن الفرص لتقدم المفاوضات. ومع ذلك، محظور الخطأ 

 وملتويًا.
 «معاريف»

 10/7/2017، األيام، رام هللا
 

 أزمة قطر: يتحصنون ويبحثون عن مخرج .62
 ايال زيسر

الخليج، الصراع بين قطر  بأزمةخالفا ألي منطق، وأهم من ذلك، خالفا لمصالح من هم على صلة 
 وجيرانها العرب آخذ في التعمق.

عندما رفضت قطر الفترة الزمنية التي قدمت  األزمةفي  أخرىالماضي تم صعود درجة  األسبوعفي 
 وا غالقالمسلمين وحماس  لإلخوانطلبا، منها تقليص الدعم الذي تقدمه قطر  13ملت لها والتي ش

زالة« الجزيرة»قناة  ، وأخيرا خفض العالقة أراضيهاتركيا في  أقامتهالموقع العسكري الذي  وا 
 الدبلوماسية بينها وبين إيران الشيعية.
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اهظا بسبب الحصار الجزئي الذي أن كل شيء عادي، إال أنها تدفع ثمنا ب إظهاررغم محاولة قطر 
مجالها  بإغالقفرض عليها. وقد يتحول هذا الحصار إلى حصار كامل إذا قامت الدول العربية 

أمام الطائرات  أيضاالجوي والبحري، ليس فقط أمام شركة الطيران القطرية أو السفن القطرية، بل 
 التي تذهب إلى قطر. األجنبيةوالسفن 

على الصلة مع العالم الخارجي، وحصانتها االقتصادية قد تتضعضع إذا تعتمد قطر بشكل كامل 
 استمر الحصار عليها.

قطر لم يكن هدفا منطقيا. طالما أن الواليات المتحدة  إخضاع، كان واضحا أن األزمةمنذ بداية 
وتركيا لها، يصعب إخضاع زعماء قطر. ولكن يمكن  أوروباتمنحها المظلة، وهذا دون ذكر دعم 

 وصل إلى حل وسط معقول يعيد قطر إلى الصف العربي ويضائل الضرر تجاه الدول العربية.الت
إن قطر مثل الشوكة في المؤخرة لكثير من الدول العربية. طفل مشاغب يحدث ضررا كبيرا. ولكنها 
ليست المشكلة الرئيسة وهي ال تشكل تهديدا للمنطقة. التهديد الحقيقي يأتي من طهران، وبالنسبة 

 بعض الدول مثل مصر، فإن وجود تركيا في المنطقة وطموح رئيسها للسيطرة هو األمر المقلق.ل
. المواجهة األزمةمن  األساسيإن استمرار المواجهة بين قطر وجيرانها يزيد من قوة إيران، الرابح 

ؤثر من الحسم الذي سي األطراف، مثل موضوع سوريا، حيث تقترب األهم األمورتحرف االنتباه عن 
الخليج  أزمةعلى المنطقة وعلى إسرائيل، كيف سيتم تقسيم هذه الدولة، وهل ستنجح إيران في ظل 

 ممر بري يصل بين طهران وبيروت مباشرة. إقامةمن 
قطر حدثت في الوقت الذي لم تكن الواليات المتحدة مستعدة فيه. وهناك من سيقول إن رسالة  أزمة

رهاب هي التي دفعت وشجعت الدول العربية على الخروف إلى واشنطن المتشددة ضد إيران وضد اإل
المواجهة المباشرة مع قطر. ولكن إذا لم تنجح واشنطن في فرض السالم في منطقة الخليج، فمن 

قطر بالموافقة على  إقناعالمشكوك فيه أن تنجح في التقريب بين الفلسطينيين. واذا لم تنجح في 
يران .بعض الطلبات العربية فكيف ستنج  ح في وضع خطوط حمراء أمام روسيا وا 

لقد ربحت قطر باستقامة المعركة التي تدار ضدها من قبل جيرانها العرب، ولن يضر أن توافق على 
ال يخدم محاربة اإلرهاب، الذي كانت قطر أحد مموليه. وهو  األزمةبعض المطالب. إال أن استمرار 

، غير األولقاة على واشنطن، وهذا هو االختبار مل األزمةال يخدم محاربة طهران. مهمة حل 
 .األوسطالمتوقع، للرئيس ترامب في منطقة الشرق 

 9/7/2017إسرائيل اليوم 
 10/7/2017، القدس العربي، لندن
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