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 غزة قطاع : ال نريد لمصر تنفيس إجراءاتنا ضد  اشتية .1
لحركة عضو اللجنة المركزية ، أن غزة، من 10/7/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(نشرت 

في لقاء مع "تلفزيون فلسطين"  ،فتح محمد اشتية رفض التسهيالت المصرية لقطاع غزة، وقال
محمود عباس إلى مصر ولقاء رئيسها السلطة الفلسطينية رئيس مي الليلة الماضية تناول زيارة الرس

 ".-بحق القطاع اإلجراءات التي تنفذها السلطة-عبد الفتاح السيسي "ال نريد أن يتم تنفيس إجراءاتنا 
وأوضح أن "زيارة عباس كانت روتينية وتنسيقية من جهة، ولالستيضاح حول ما يشاع من ترتيبات 

وطالب اشتية مصر بأن يكون "أي إجراء تتخذه يخص غزة  معينة في قطاع غزة من جهة أخرى".
 ".حتى ال نكون نجدف في االتجاهين. يجب أن يكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية..
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وأشار إلى أن "هناك اجتهادات في أن إجراءات السلطة قد تؤدى إلى تفجير الوضع في غزة وبالتالي 
 .. وهذا يفسر الوقود وغيره"..األخوة في مصر يقوموا ببعض عمليات التنفيس هنا وهناك

شتية محمد ا، أن نادية سعد الدين ،انعم  ، نقاًل عن مراسلتها في 11/7/2017 ،الغد، عم انوأضافت 
ن "مصر تتعاطى مع حركة حماس ليس ببعدها السياسي بل ببعدها األمني"، وأن "اإلجراءات أ اعتبر

التي اتخذها الرئيس عباس تأتي في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار 
ى وأكد اشتية أن "زيارة الرئيس عباس لمصر كانت ناجحة وصريحة"، و"أكدت عل مصالح مصر".

التوافق الفلسطيني المصري على الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس عباس، وضرورة إنهاء 
قامة الدولة الفلسطينية وفق حدود  وأوضح  ، ورفض وجود كيان منفصل في غزة".1967االحتالل وا 

وقال إن "هناك من يبث إشاعات  بأن "إغالق معبر رفح البري شأن مصري بالدرجة األولى".
إلى النظر "، الفتا ش العالقة مع مصر، وللترويج لخروج غزة من الشرعية الفلسطينية نهائياً لتشوي

 "التنسيق المستمر مع مصر، والذي يجري العمل على تكثيفه".
 

 غزة السلطة ستوقف دفع مخصصات الشؤون االجتماعية للعائالت المستحقة في قطاع: "الحياة" .2
ؤولون في السلطة الفلسطينية إنها تعد التخاذ المزيد من قال مس :محمد يونس -غزة  ،رام هللا

وقال  اإلجراءات للضغط على حركة حماس إلجبارها على تسليم قطاع غزة للحكومة الشرعية.
مسؤول رفيع لـ"الحياة" إن السلطة ستوقف الشهر المقبل دفع مخصصات الشؤون االجتماعية 

حالة األمر  حماس. وأضاف: "طالما أن حماس تدير حكومة  لىإللعائالت المستحقة في القطاع، وا 
في غزة، فهي المسؤولة عن كل الخدمات في القطاع وليس نحن". وأضاف المسؤول: "ومع نهاية 

 التقاعد". إلىالشهر الجاري ستتم إحالة جميع موظفي السلطة في قطاعي الصحة والتعليم 
 ألف عائلة. 80الشؤون االجتماعية ويبلغ عدد العائالت في قطاع غزة التي تتلقى مخصصات من 

 11/7/2017 ،الحياة، لندن
 

 اإلنسان: السلطة الفلسطينية تخالف القانون بقطعها لرواتب النواب لحقوق المركز الفلسطيني  .3
قال "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" إن قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب نواب في  :غزة

ل المجلس التشريعي، ينطوي على م خالفة صريحة للقانون الفلسطيني، "في سابقة خطيرة تكر س تغو 
وأشار المركز الحقوقي إلى عدم قانونية مثل هذا  السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية".

اإلجراء؛ إذ أن رواتب أعضاء المجلس التشريعي من المسائل المنصوص عليها في القانون 
ي جهة بقطع رواتب النواب أو عزلهم. وقال "ال يخول القانون الفلسطيني الذي لم يعِط الحق أل
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األساسي وال حتى األعراف الدستورية الفلسطينية الرئيس بالتدخل بأية ذريعة في عمل أو مستحقات 
المجلس التشريعي، والتنك ر لهذا المبدأ هو هدم كامل لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات، بما 

ورأى أن "مثل هذه اإلجراءات التعسفية تأتي في  تقاللية السلطة التشريعية".تمثله من تقويض الس
)...( وآخرها فرض السلطة لسلسلة  2007ذيل سلسلة طويلة من األحداث؛ بدأت منذ االنقسام عام 

من اإلجراءات العقابية التي نالت من كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بدعوى الضغط على حركة 
 حماس".

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وزارة المالية في رام هللا بالتهر ب من الر د على تساؤالته حول  واتهم
 سبب قطع رواتب النواب، معتبرا أن هذا التصر ف يهدف لـ "تحصين القرار من رقابة القضاء".

 10/7/2017 ،قدس برسوكالة 
 

 مصرالمشترك في قطاع غزة يختتم زيارة ل الحكوميالوفد الفني  .4
اختتم وفد من حركة حماس، واللجنة اإلداريـة لقطـاع غـزة، زيـارة إلـى العاصـمة المصـرية القـاهرة  :غزة

"قدس بــرس" طلــب عــدم ذكــر اســمه، أن الوفــد الفنــي ـوقــال مصــدر مطلــع لــ اســتمرت أكثــر مــن أســبوع.
الحكــومي المشــترك الــذي ترأســه عضــو المكتــب السياســي لحمــاس روحــي مشــتهى وعضــوية عــدد مــن 

إلـى قطـاع غـزة بعـد زيـارة  10/7/2017االثنـين  فنين من الوزارات والمؤسسات المختلفة بغزة عـاد يـومال
وأضـاف:  أيام تم خاللها متابعة تطبيق التفاهمات األخيـرة بـين حمـاس والقيـادة المصـرية. 8استغرقت 

والماليـة، هيئـة "أن الوفد الـذي مثـل عـدة وزارات وهيئـات حكوميـة مثـل: الداخليـة، الصـحة، االقتصـاد، 
ة ملفـــات تتنـــاول الجوانـــب األمنيـــة علـــى  البتـــرول، ســـلطة الطاقـــة نـــاقش مـــع المســـؤولين المصـــريين عـــد 
الحدود، وقضية معبر رفح وملف الكهرباء والوقود، والصحة والتبادل التجاري باإلضافة إلى عدد مـن 

 القضايا موضع االهتمام المشترك".
 10/7/2017 ،قدس برسوكالة 

 
 معبر رفح لن يفتح بدون حرس الرئيسو  ...تحويل ثمن الوقود المصري كان بموافقة السلطة :األحمد .5

بلغت الرئيس محمود أن مصر أعن  ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،حمدكشف عزام األ :رام هللا
بوجود سلطة  إالمع )قطاع غزة( بشكل طبيعي،  الحدودينه "لن يعاد فتح معبر رفح أعباس، ب

ر الفلسطينية "الشرعية" التابعة للرئيس محمود عباس أبو مازن، وتواجد امني لقوات حرس المعاب
كدته القيادة أن ما أفي لقاء عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي، ب ،حمدوقال األ الرئيس على المعبر.."
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نهاءمازن أبو ي خطوة مصرية تجاه قطاع غزة ستكون لتعزيز سلطة أن "أالمصرية  االنقسام  وا 
 الفلسطيني".

 إلنهاءالقيادة مضطرة لها  اإلجراءاتن هذه إ" األحمد:العقابية في غزة قال  اإلجراءاتوحول 
 اإلداريةاللجنة  حل   إالحركة حماس  أماموليس  .االنقسام الفلسطيني وال تستهدف سكان قطاع غزة..

قيع عليه من اتفاقات التو  عمل حكومة التوافق الوطني واحترام ما تم   أماموعدم وضع العراقيل 
 جراءات العقابية ضد  ن اإلأضاف" أو  انتخابات رئاسية وتشريعية". إجراء إلى مصالحة وصوالً 

ن أب االنقسام بدأت تظهر نتائجها عندما دفعت حركة حماس ثمن وقود محطة الكهرباء"، موضحاً 
قطاع غزة  إلى بإدخالهاح عبر البنك العقاري المصري مقابل الوقود الذي تم السم األموالتحويل هذه 

 باإلمكانعبر مصر، كان عبر سلطة النقد الفلسطينية وبموافقة رسمية من الرئيس عباس وكان 
 مصادرته".

 11/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 عباس يفشل في إقناع القاهرة بمطالبه... ويشكو إعالم دحالن ":العربي الجديد" .6
ة فشل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أكدت مصادر دبلوماسية مصري :القاهرة

القاهرة األحد الماضي، في تحقيق األهداف التي سعى إليها، خصوصًا في ضوء ما أثير عن إلغاء 
 الزيارة من ِقبل مصر ثم العودة مرة أخرى بعد اتصاالت من وسطاء في السلطة.

مطالب عباس الخاصة بوقف االتفاق الذي وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة رفضت 
دخل حيز التنفيذ بين حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن، ومصر، والذي 
يقضي بفتح معبر رفح بصفة شبه دائمة. وأوضحت أن القاهرة رفضت مطلبًا آخر لعباس بتسليم 

ه في حال اتخاذ قرار بتشغيل المعبر، إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح للحرس الرئاسي التابع ل
، بداًل من تسليمه ألفراد تابعين لدحالن في إطار التفاهمات التي 2014وفقًا التفاق القاهرة عام 

يونيو الماضي برئاسة مسؤول الحركة في  /توصل لها وفد حماس الذي زار القاهرة مطلع حزيران
 قطاع غزة يحيى السنوار.

المصري أبلغ عباس بأن الباب مفتوح أمامه للدخول في اتفاق واسع  وأوضحت المصادر أن الطرف
يشمل دحالن إلدارة الشأن الفلسطيني، إلى حين إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وهو ما 
رفضه الرئيس الفلسطيني، مشددًا على عدم وجود أي صفة لدحالن لكي يكون ممثاًل في أي 

 الوحيد بإدارة الشأن الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية ورجالها. اتفاقات، مؤكدًا أن المعني
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وحول مطلب عباس للطرف المصري بعدم التدخ ل في األزمة الدائرة بينه وبين حركة حماس، طالبًا 
عدم قيام مصر بإمداد قطاع غزة باحتياجاته ليتمك ن من الضغط على الحركة، أكد الطرف المصري 

ية أن ذلك قرار القاهرة ويتعلق بأمنها في شقه الخاص بحدودها الشرقية، بحسب المصادر الدبلوماس
 وهي التي تحدده، في إشارة لرفض مطلبه.

ولفتت المصادر إلى أن عباس شكا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خالل لقائه به قبل لقاء 
ل بعض وسائل الرئيس المصري، الهجوم الذي وصفه "بغير الشريف" الذي يتعرض له من ِقب

لة من دحالن.  اإلعالم المصرية الممو 
 11/7/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 تحويل الطاقة الكهربائيةلوشتاينس يفتتحان محطة  الحمد هللا جنين: .7

افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، ووزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال : لبابة ذوقان -جنين 
 حطة لتحويل الطاقة الكهربائية شمالي الضفة الغربية.شتاينس، اإلثنين، م

ووقع ظافر ملحم، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة "شركة النقل الوطنية للكهرباء" الفلسطينية، مع 
رئيس "مجلس إدارة "شركة الكهرباء اإلسرائيلية"، اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطة 

 الجديدة، التي جرى بنائها في منطقة الجلمة في محافظة جنين.تحويل الطاقة الكهربائية 
وقال الحمد هللا في كلمة ألقاها خالل االفتتاح، إن المحطة ستسهم في توفير كمية كافية من الطاقة 

وأضاف: "ستتمكن  الكهربائية، لسد العجز في الكهرباء في محافظة جنين والمدن المحيطة بها.
رباء الفلسطينية، من تنويع مصادر استيراد الطاقة؛ ما ينعكس على شركة النقل الوطنية للكه

 األسعار، وجودة الخدمة، إيذانًا ببدء نشاط وحراك اقتصادي تشغيلي وتنموي".
 من جانبه، اعتبر وزير الطاقة يوفال شتاينتس مشاركته في افتتاح المحطة "لحظة تاريخية مشجعة".

وشركة النقل الوطنية، بعد أشهر تفاوض طويلة من الوصول  وزاد الحمد هللا: "تمكنت سلطة الطاقة
إلى اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطة الجلمة من الجانب اإلسرائيلي، لتضمن حقوقنا، 

 وتؤسس التفاق شامل ودائم يكفل نقل صالحية إدارة قطاع الكهرباء للجانب الفلسطيني".
ميغاواط من الكهرباء،  60رباء الجديدة في جنين قوتها وحسب االتفاق، فإن محطة تحويل الكه

 وستبدأ العمل خالل اليومين القادمين وتزويد كميات الكهرباء لشمال الضفة الغربية. 
 10/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 هيئة األسرى تنشر قائمة بأسماء إسرائيليين قتلة يتلقون رواتب ويتمتعون بالحماية .8
رفضت السلطة الفلسطينية وحركة فتح االتهامات اإلسرائيلية لها بالتحريض : اح زبون كف - رام هللا

على العنف، ومطالبتها بوقف رواتب األسرى الفلسطينيين، واتهمت تل أبيب بتمويل "اإلرهاب 
ونشرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، أسماء عدد من اإلسرائيليين،  اليهودي" وتشجيعه.

ا أعمال قتل وجرائم بحق فلسطينيين، ويتلقون الدعم المالي والحماية القانونية من الذين ارتكبو 
 الحكومة اإلسرائيلية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن عددًا كبيرًا من هؤالء أدينوا وحكم عليهم بالسجن المؤبد الرتكابهم 
لسجون اإلسرائيلية، ( داخل ا7-5عمليات قتل لفلسطينيين، لكنهم لم يمكثوا سوى بضع سنوات )

 وجرى تطويع القانون، والعفو عنهم أو عن بعضهم، حتى قبل دخولهم السجن.
 11/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ساعة 48االحتالل يقرر تمديد اعتقال خالدة جرار لـ  .9

أكدت مصادر قانونية لمركز حنظلة لألسرى والمحررين بأن محكمة االحتالل أصدرت قرار  :غزة
ساعة لفحص إمكانية تقديم  48فترة اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لمدة بتمديد 

، أن هذا 10/11/2017 وأوضح المصدر، اإلثنين النيابة الئحة اتهام لها أو تحويلها لالعتقال اإلداري.
 ها.تهام ضد  القرار مقدمة لتحويل جرار إلى االعتقال اإلداري في ظل فشل االحتالل في تقديم الئحة ا
 10/7/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 وزير سابق يكشف سبب استقالته من حكومة التوافق .11

سبب استقالته من حكومة التوافق  العيسةكشف وزير الشؤون االجتماعية السابق المحامي شوقي 
قد للحديث عن األسباب، ف "عندما استقلت من الحكومة لم يكن الوقت مناسباً  العيسةوقال   الوطني.

 وأضاف: ، والحديث المحبط يضر وال ينفع.كانت الهبة الجماهيرية في أوجها والشهداء يرتقون يومياً 
نني قادر على االستمرار وتقديم ما يفيد لبقيت، ولكن لم أ"في ذلك الوقت لو كانت لدي أية قناعة 

 ألبناءات المقدمة يكن ممكنا ولم يكن من المسموح القيام بعمل مفيد يحد من الفساد، ويحسن الخدم
 ."شعبنا

 أنوتابع: كذلك لم أرد إعطاء الحجة للقول هذا تخريب على حكومة التوافق الوطني التي كن ا نطمح 
ن استبعاد أ، و ساذجاً  المصالحة والوحدة كانت حلماً  أن صبح واضحاً أوقد  أماتوحد الوطن. 

ولهم شبهات الفساد تتعزز مواقعهم، من تدور ح أنفي حين  غير الفاسدين مستمراً  األكفاءالموظفين 
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 أنن من حق أبناء شعبنا إأكون في حكومة التوافق وَلم يكن ممكنا االستمرار فيها ف أنوألنني قبلت 
  .يعرفوا لماذا، ما ذكرته في كتاب استقالتي كان كما يقال الشعرة التي قصمت ظهر البعير
 10/7/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 س الموحدة" سيدفع المنطقة نحو العنفالحسيني: "قانون القد .11

قال محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت الكنيست على ما يسمى  :القدس
وقال  "قانون القدس الموحدة"، سينهي جهود دفع عملية السالم، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

ت حكومة دولة االحتالل لتشريع ، إن محاوال10/7/2017 الحسيني في حديث إلذاعة موطني، اإلثنين
ما تسميه "توحيد القدس"، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية 

بإقرار هذه القوانين العنصرية،  "إسرائيل"ن استمرار أضاف الحسيني أو  .ودولياً  وعربياً  ومركزية وطنياً 
واجهة االحتالل وقوانينه العنصرية ودعا إلى م مزيد من العنف والحروب. إلىسيأخذ المنطقة 

بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والعمل على 
 تكثيف الدعم للمقدسيين.

 10/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ات القدسعمر مست تدين مساعي نتنياهو لضم   "الخارجية الفلسطينية" .12

ارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو دانت وز  قنا:
ات المحيطة بالقدس المحتلة قبل وصول الممثل الخاص للرئيس عمر المست لطرح مشروع قانون لضم  

 مس مشروع القانون "استمراراً أاألمريكي ستفين غرينبالت إلى المنطقة. واعتبرت الوزارة في بيان 
لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي إطار التنافس بين حزبي الليكود 

إلى أن "ذات المشروع الجديد انظر والبيت اليهودي على قلب المستوطنين واليمين المتطرف".. الفتة 
الحتالل يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة في إطار مساعي ا

ألفا من المستوطنين ومحاصرة  150لتعميق تهويدها وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 
الوجود الفلسطيني فيها". ونددت بـ"اإلمعان اإلسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية واالستهتار 

كريس ضمها لن تنشئ حقا مؤكدة أن "عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى ت .بقراراتها"
 إلسرائيل في المدينة المحتلة". 

 11/7/2017 ،الراية، الدوحة
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 أهمية تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة وعلى السلم األهلي والدوليعلى كد يؤ المالكي  .13
أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أهمية تعزيز جهود التنمية الشاملة  :أبيدجان
تدامة، وحرص الدول اإلسالمية على السلم األهلي والدولي، وتعزيز جهود مكافحة اإلرهاب، والمس

من خالل عملية تنمية شاملة توفر للشباب الفرص وتؤمن لهم الحماية والحصانة من التطرف 
 والتعصب.

تاح أعمال جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية التي ألقاها الوزير المالكي، اليوم اإلثنين، خالل افت
لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي ركز فيها على أهمية الشعار  44الدورة 

 الذي تتبناه الدورة "الشباب والسلم والتنمية في عالم متحضر".
وأكد المالكي أن تكون البداية واالنطالقة لمثل هذه البرامج التنموية من المجموعة اإلسالمية، خاصة 

ودعا، باسم المجموعة العربية، إلى تشكيل فريق  لعالم اإلسالمي يترابط مع العالم أجمع.وأن ا
إسالمي لتعزيز عملية تضامن تكون فيها فلسطين رأس الحربة ليتم التقدم ببرامج تنموية تضامنية 
شاملة، من خالل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، خاصة في ظل وضوح المهمات والتحديات 

 لفرص.وا
 10/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سهم في االنقسام الفلسطيني... وي: القرضاوي يوظف الدين لخدمة السياسةالهب اش يزعم .14

صرح قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش لـ"البيان"، أن تسييس الفتاوي الدينية واستخدام  :غزة
رير بعض الرؤى والمواقف السياسية، أضر بالدين والسياسة الخطاب الديني بشكل تحريفي في تب

معًا، وربما يكون أدى إللحاق ضرر كبير بواقع بعض البالد العربية واإلسالمية، وأضر أيضًا في 
  كثير من القضايا، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

الخطاب اإلسالمي، وأوضح الهباش إن بعض رجال الدين والمفتين استخدموا الفكرة اإلسالمية و 
وعملوا على لي أعناق النصوص الدينية، لكي يجعلوها في طوع السياسيين، وفي خدمة األغراض 
السياسية، األمر الذي أدى إللحاق ضرر كبير جدًا في القضايا العربية واإلسالمية، وفي كثير من 

 البالد، ومنها القضية الفلسطينية.
يوسف القرضاوي أسهم في االنقسام الفلسطيني، وشجع  الدكتورالشيخ  وأكد وزير األوقاف السابق أن

حركة حماس على االنقالب في قطاع غزة، وأعطى فتاوى لحركة حماس بقصف المساجد، منها 
 ، وسبق أن أسهم بفتواه وتحريضه لحماس باالنقسام الفلسطيني.2009مسجد ابن تيمية في رفح عام 
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على قطع الطريق بين العرب والمسلمين والقدس، وأسهم  ومن ناحية ثانية، أكد أن القرضاوي عمل
في تحقيق األهداف اإلسرائيلية، بعزل القدس عن محيطها العربي واإلسالمي، من خالل الفتاوى التي 

 حرمت زيارة القدس.
وتابع الهباش أن "الشيخ والمفتي الذي يستخدم الدين للدنيا، له أشد العذاب يوم القيامة، ولكن هللا ال 

ترك الدين وال يترك الفكر اإلسالمي عرضة لمثل القرضاوي، وسقطت كل شعاراته وفتاواه، ي
وأصبحت في عزلة، بعدما اتضحت الحقيقية، بعدما ذاب الثلج وبان المرج، وانكشفت الحقيقة 
وانكشف القرضاوي وأمثاله، بأنهم مجرد أناس حزبيين يسعون لخدمة أهدافهم الحزبية، ولو على 

 ن".حساب الدي
 11/7/2017 ،البيان، دبي

 
 وطنية ضد غزةغير الحماس: تهديدات عباس استمرار لسياسته  .15

عدت حركة حماس، تهديد رئيس السلطة محمود عباس بفرض عقوبات مالية : أحمد اللبابيدي -غزة 
على قطاع غزة، "حلقة جديدة من حلقات سياسة العقاب الجماعي ضد الغـزيين فـي محاولـة لتـركيعهم 

خض  اعهم لسياساته الال وطنية".وا 
وكان عباس توعد في مقابلة مع صحيفة "الشرق األوسط"، أمس، بفرض "عقوبات ماليـة فوريـة" علـى 

 قطاع غزة بذريعة إنهاء االنقسام الفلسطيني.
وقال الناطق اإلعالمي باسم حماس حازم قاسم في تصريحات لـ"فلسطين": "إن تهديدات عبـاس تؤكـد 

شـعبه، وخـارج اإلطـار الـوطني واألخالقـي"، مشـدًدا علـى أن سياسـة خنـق غـزة  مضيه فـي العمـل ضـد
وأوضح أن سياسة عباس العقابية من شأنها تعزيز االنقسام ال أن تضع لسـنواته حـًدا  لن تجدي نفعا.

كمـــا يـــزعم عبـــاس، الفًتـــا إلـــى أن إجـــراءات عبـــاس تتمـــاهى مـــع مشـــاريع تصـــفية القضـــية الفلســـطينية 
وأضاف: "أنه يوجد تنسيق متكامل األركـان بـين السـلطة واالحـتالل  حق الفلسطيني.واالنقالب على ال

في محاولة إطباق الحصار على قطاع غـزة، وهـو مـا يمثـل سـقوطا أخالقيـا ووطنيـا لمتزعمـي السـلطة 
ـــه كـــان األجـــدر بعبـــاس رفـــع  ـــا إلـــى أن فـــي رام هللا سيســـجله التـــاريخ فـــي أكثـــر صـــفحاته ســـواًدا"، منوًه

 رائيلي عن القطاع ال التعاون مع االحتالل لتشديده.الحصار اإلس
 10/7/2017، فلسطين أون الين

 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             4341 العدد:             7/11/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 بمصر تمضي نحو األفضل ولم تتأثر بهجوم سيناء األخير عالقتهان أحماس تؤكد  .16
قالت حركة حماس إن عالقتها بمصر تمضي نحو األفضل، ولم تتأثر بهجـوم : كفاح زبون  - رام هللا

المتحـدث باســم الحركـة، عبــد اللطيـف القـانوع، بيانــا قـال فيــه، إن مصـر تقــدر سـيناء األخيـر. وأصــدر 
 وأضاف، أن االتصاالت بين مصر وحماس قطعت شوطا مهما. عمق العالقة مع حماس وأهميتها.

ــاة  جنــديا مصــريا، وأعلــن أن  23وجــاء بيــان حمــاس بعــد أيــام قليلــة علــى هجــوم فــي ســيناء أودى بحي
 غزيين متشددين شاركوا به.

 11/7/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 أون الين": زيارة وفد حماس للقاهرة ناجحة فلسطينمصدر لـ" .17

كشـف مصـدر خـاص لــ"فلسطين أون اليـن" تفاصـيل لقـاء وفـد حركـة حمـاس : محمد أبـو شـحمة -غزة
 الذي زار العاصمة المصرية القاهرة خالل األسبوع الماضي وعاد إلى القطاع.

ات المصرية ستفتح معبر رفح خالل الفترة القادمة بعـد االنتهـاء مـن تجهيـزات وأكد المصدر أن السلط
 فنية تتم في المعبر من أعمال صيانة.

"إن ضــخ الســوالر لمحطــة توليــد الكهربــاء سيتواصــل، كــذلك ســيتم ضــخ كميــات مــن  وقــال المصــدر:
 الت المصرية.البنزين خالل الفترة القادمة"، مضيًفا أن المواطن الفلسطيني سيشعر بالتسهي

وأكد المصـدر أن  وأوضح أن الوفد ناقش التبادل التجاري مع الجانب المصري، معتبًرا الزيارة ناجحة.
 الوفد لقي حسن استقبال وضيافة من قبل الجانب المصري على مدار وجوده في القاهرة.
 10/7/2017، فلسطين أون الين

 
  بيت لحم يشرق "إسرائيلي"س جندي ده في عمليةبرصاص االحتالل  فلسطيني شاب استشهاد .18

أمس االثنين، في عملية دهس قرب « إسرائيلي»استشهد شاب فلسطيني وأصيب جندي : وكاالت
مفرق تقوع شرق مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حملة دهم في مختلف 

وطنين اقتحام الحرم القدسي، المناطق، واعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما جددت قطعان المست
 بحراسة جنود االحتالل. 

، إلـى الشـرق مـن «T»وذكرت مصادر احتاللية أن فلسطينيًا حاول دهس مجموعـة جنـود علـى مفـرق 
بيت لحم، فأصاب جنديًا بجروح طفيفة، وتسببت العملية فـي سـقوط عمـود كهربـائي. وأشـارت إلـى أن 

صابته إصابة بالغـة، قبـل أن يـتم  المنف ذ خرج من مركبته بهدف الطعن، فجرى  استهدافه بالرصاص وا 
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اإلعالن عن استشهاده. وذكـرت مصـادر أمنيـة بعـد وقـت قصـير أن الشـهيد هـو محمـد إبـراهيم جبريـل 
 .عاما( 25)

 11/7/2017الخليج الشارقة، 
 

 الصحة عن المناكفات السياسيةوزارة بتحييد  تطالب بغزة الفصائل .19
لوطنيــة واإلســالمية بغــزة، رئــيس الســلطة محمــود عبــاس ورئــيس حكومتــه طالبــت القــوى ا: الــرأي-غــزة

 رامي الحمد هللا، بإخراج القطاع الصحي في غزة من المناكفات السياسية.
وقال القيادي في حركة الجهاد االسالمي خالد البطش، في مـؤتمر عقـد بـإدارة مجمـع الشـفاء الطبـي،" 

نسـانية إن مسؤولية الوضع الصحي السيئ في غزة يتحم له عباس والحمد هللا، وهو مسؤولية وطنيـة وا 
 قبل أن تكون شكل من أشكال المناكفات السياسية".

وأضاف:" إن الشعب الفلسطيني بغزة والضفة مصيرُه مصير واحد ومستقبله واحد، لذا فإن كان هناك 
وخاصة فئـة خالف سياسي أو صراع سياسي فينبغي أن ال يدفع الفلسطيني في قطاع غزة ثمن ذلك، 

 المرضى بالسرطان والكلى".
وطالب البطش وزير الصحة في حكومة الحمد هللا بالضـفة بضـرورة تـوفير كافـة المسـتلزمات إلنعـاش 
الوضع الصحي في القطاع، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في غزة ُمقبل على االنهيار إن لم تسـارع 

 اع بالمستلزمات الطبية واألدوية.وزارة الصحة برام هللا بإمداد القطاع الصحي في القط
 10/7/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يةفلسطينالسفارة الفي  قيادتا فتح وحماس في لبنان تعقدان لقاء مركزيا   .21

عقدت قيادتـا حركتـي "فـتح" و"حمـاس" فـي لبنـان، اليـوم االثنـين، لقـاء مركزيـا، فـي مقـر سـفارة : بيروت
 وت.دولة فلسطين في بير 

وحضـــر اللقـــاء، أمـــين ســـر حركـــة "فـــتح" وفصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي لبنـــان فتحـــي أبـــو 
العردات، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح رفعت شناعة، وقائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان 
ن اللــواء صــبحي أبــو عــرب، وأمــين ســر إقلــيم حركــة "فــتح" فــي لبنــان حســين فيــاض، ونائــب قائــد األمــ

الــوطني اللــواء منيــر المقــدح، وعــن "حمــاس" المســؤول السياســي للحركــة فــي لبنــان أحمــد عبــد الهــادي، 
وأعضاء القيادة السياسية للحركة في لبنـان أيمـن شـناعة، وجهـاد طـه، ومشـهور عبـد الحلـيم، بحضـور 

 سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.
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التطـورات السياسـية، خاصـة علـى السـاحة الفلسـطينية، والتحـديات  وجرى خالل اللقاء اسـتعراض آخـر
 التي يواجهها شعبنا في الداخل والشتات.

وتوافــق المجتمعــون علــى تثبيــت مبــادم العمــل المشــترك بمــا يخــدم أوضــاع ابنــاء شــعبنا فــي مخيمــات 
سلم األهلي فـي اللجوء في لبنان، وأكدوا الحرص على تحقيق األمن واالستقرار في المخيمات وعلى ال

لبنان، وشددوا على عدم السماح بأن تكون المخيمات ممرا أو مسـتقرا للعبـث فيهـا، مثمنـين مـا حصـل 
 من تسليم للمطلوبين لألجهزة االمنية اللبنانية، بمن فيهم خالد السيد.

 10/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 األقصى أعلى درجات التحريضلمسجد اواقتحام  واالستيطان: االحتالل فتح .21

رفضـت حركــة فـتح االتهامــات اإلسـرائيلية للقيــادة الفلسـطينية، وللحركــة، وللجانـب الفلســطيني، : رام هللا
بشـــكل عـــام، بـــالتحريض علـــى العنـــف كمـــا تـــزعم، مؤكـــدة أن التحـــريض الحقيقـــي يكمـــن فـــي اســـتمرار 

قصـــى، وباحاتـــه، ومـــا يجـــري فـــي المســـجد االحـــتالل، واالســـتيطان، واالقتحـــام المتواصـــل للمســـجد األ
 االبراهيمي االسالمي الخالص في الخليل، من تقسيم، وتهويد".

وقـال المتحـدث باسـم الحركـة أسـامة القواسـمي فــي تصـريح صـحفي، اليـوم االثنـين، "إن القـرار األخيــر 
لوحــدات الصــادر عــن حكومــة  االحــتالل بالســماح ألعضــاء الكنيســت باقتحــام االقصــى، وبنــاء آالف ا

االســـتيطانية  نمـــوذج علـــى التحـــريض والعنـــف الـــذي يمـــارس بحـــق شـــعبنا الفلســـطيني"، موضـــحا "أن 
محــاوالت اســرائيل ادخــال القضــية الفلســطينية، والوســطاء السياســيين فــي دهــاليز جانبيــه، وتفصــيلية، 

حتلـة عـام بعيدا عن جوهر القضية المتمثل فـي إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي ألراضـي دولـة فلسـطين الم
هــو أمـــر مكشـــوف، ومرفـــوض، ومحاولـــة إســـرائيلية مستنســـخة إلضـــاعة الوقـــت، والتهـــرب مـــن اي  67

فشال الجهود األميركية".  استحقاق سياسي، وا 
 10/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 مصيرها الفشل استئناف عملية السالمالجهود األميركية في ليبرمان:  .22

وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ، أن نظير مجلي عن، 11/7/2017األوسط، لندن، الشرق نشرت 
برمان، أطلق تصريحات متشائمة مع وصول المبعوث األميركي لعملية السالم، جيسون غرينبالت، يل

تبدد اآلمال باستئناف عملية السالم، وتقول إن الجهود األميركية في هذا الشأن  إلى المنطقة، أمس،
  ا الفشل.مصيره
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برمان، الذي كان يتحدث أمام كتلة حزبه البرلمانية، إن "المفاوضات مع الفلسطينيين دامت يوقال ل
سنة، حتى اآلن، ولم تسفر عن شيء، ألن القيادة الفلسطينية غير معنية بنجاحها. ولذلك فإن  24

 مواصلة المحاوالت لن تجدي نفعا".
ليبرمان دعا، يوم ، أن سعيد عموري ، عن 10/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة وجاء في 

 اإلثنين، غرينبالت، إلى التخلي عن أي خطط للمضي قدما في عملية سالم ثنائية مع الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، عن ليبرمان قوله في بداية االجتماع األسبوعي لحزب 

تحقيق السالم  1993تزعمه اليوم: "حاولت حكومات متعددة منذ العام "إسرائيل بيتنا" اليميني الذي ي
 مع الفلسطينيين على أساس اتفاقات ثنائية ولكن دون جدوى".

وأضاف: "من األمثلة على التعنت الفلسطيني؛ عدم إدانة قتل ضباط شرطة الحدود )إسرائيليون(، 
كيف يمكن لنا أن نثق بنوايا القيادة الفلسطينية وتعزيز القرارات المعادية إلسرائيل في األمم المتحدة، ف

 السلمية"، دون تفاصيل.
وتابع: "لذا أدعو غرينبالت إلى التخلي عن خططه، ألنني أشك أننا بهذه النوايا نستطيع أن ندفع 

 عملية السالم إلى األمام، ال يمكن التوصل إلى اتفاق تاريخي أو بعيد المدى".
 
 على بيرتس متفوقا   اإلسرائيلي زب العمللح في غباي زعيما  انتخاب آ .23

تمكن آفي غباي المنتقل حديثا إلى حزب العمل، مساء يوم االثنين، من الفوز : ترجمة -رام هللا
 بأعلى األصوات ليصبح رئيسا للحزب.

على المرشح عمير  %52.4وحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن غباي حقق فوزا بنسبة 
 تقد أنه سيفوز خاصًة بعد أن حسم المرحلة األولى لصالحه.بيرتس الذي كان يع

وحصد بيرتس في المرحلة الحاسمة من نتائج، بعد أن أغلقت مراكز االقتراع عند الساعة التاسعة 
في المرحلة األولى، فيما حقق غباي ما  %32وكان بيرتس حقق ما نسبته  .%47.6مساًءا ما نسبته 

 .%27نسبته 
 10/7/2017القدس، القدس، 

 
 القدسبغرافية و يقضي بتغيير الديم مشروع قانون يقدم  "الليكود" .24

في إطار التنافس بين حزبي "ليكود" و "البيت اليهودي" على من يكون : أسعد تلحمي -الناصرة 
أكثر تطرفًا، تفتق ذهن وزير النقل القطب البارز في "ليكود" الحاكم يسرائيل كاتس عن اقتراح قانون 

يكون طرحه مساء أمس على جدول أعمال الكنيست تحت مسمى "القدس الكبرى"،  أن جديد، يفترض
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يقضي بتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس من خالل ضم خمس مستوطنات في محيطها، لكنها 
ألف مستوطن يهودي، إلى نفوذ البلدية اإلسرائيلية في القدس في  150تقع خارج تخومها ويرتع فيها 

 بلدات فلسطينية تعداد سكانها مئة ألف خارج نفوذ البلدية.مقابل إخراج 
ويسو غ كاتس مشروعه الجديد الذي قدمه مع النائب من حزبه يوآف كيش بصعوبة تشريع قانون ضم 
المستوطنات المقامة على األراضي المحتلة للسيادة اإلسرائيلية، كما يريد حزب المستوطنين "البيت 

دولية شديدة، وعليه يرى كاتس وكيش أن الحل األمثل هو ضم خمس  اليهودي" وتفاديًا لمعارضة
مستوطنات مقامة في أراضي الضفة الغربية المحتلة بمحاذاة القدس إلى نفوذ بلدية األخيرة. 
والمستوطنات هي" معاليه أدوميم" )شرق القدس في الطريق إلى أريحا(، و "غفعات زئيف" )شمال 

القدس ناحية بيت لحم(، و "أفرات" )قرب بيت لحم( و "بيتار  القدس(، و "غوش عتسيون" )جنوب
وال يلغي مشروع القانون السلطات المحلية في هذه المستوطنات لكنه  عليت" )جنوب غربي القدس(.

 يمنح المستوطنين حق التصويت أيضًا لبلدية القدس.
ننا من وقال الوزير كاتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" التي أوردت النبأ إن "الوا قع السياسي ال يمك 

إحالل السيادة اإلسرائيلية على هذه المستوطنات في الوقت الراهن لذلك سيتم اآلن ضمها إلى 
القدس"، متوقعًا أن تدعم كل األحزاب الصهيونية من ائتالف المعارضة هذا القانون الذي سيكون 

 رائيلية".بمثابة خطوة أولى نحو ضم هذه المستوطنات نهائيًا للسيادة اإلس
وينص مشروع القانون على أنه في المقابل يتم إخراج نحو مئة ألف فلسطيني من سكان مخيم 
شعفاط وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية القدس لتقام فيها سلطات محلية خاصة بها ينتخبها 

بسوادهم السكان، أي أن يتم سحب حقهم في التصويت لبلدية القدس، علمًا أن هؤالء الفلسطينيين، 
 األعظم، لم يشاركوا في التصويت في الماضي لرفضهم االعتراف بالبلدية.

إقراره يعني تغيير التوازن الديمغرافي في القدس بشقيها الغربي  أنويرى مقدما مشروع القانون 
والشرقي المحتل إذ تتعزز الغالبية اليهودية في شكل كبير في مقابل تراجع نسبة الفلسطينيين. 

الصحيفة إلى حقيقة أن القدس تعاني هجرة متواصلة لليهود العلمانيين، وأن اقتراح القانون وأشارت 
 من شأنه التعويض عنها.

 11/7/2017، الحياة، لندن
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 متورطين بقضية فساد لشراء غواصات ستةالحلقة تضيق على نتنياهو: اعتقال  .25
الدولية والفساد في الشرطة اإلسرائيلية أعلنت وحدة التحقيق في الجرائم : برهوم جرايسي - الناصرة

أمس االثنين، عن اعتقال ست شخصيات عسكرية واقتصادية، في التحقيقات الجارية، حول شبهات 
 صفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية لجيش االحتالل اإلسرائيلي. أبرامفساد خالل 

ن يتحركون في الحلقة الذي األشخاصوقالت الشرطة أمس، إن من بين المعتقلين الستة، أحد 
والصناعات  األسلحةالضيقة، ومسؤولين سابقين في وزارة الحرب، منهم من بات يعمل في تجارة 

الحربية. وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن من شأن هذه االعتقاالت أن تضيق الحلقة على نتنياهو. 
األدلة ضد نتنياهو في ما أعلن في نهاية الشهر الماضي حزيران )يونيو( عن أن  إلىوهذا ينضم 

 تتزايد. أشهرالتحقيق بهما منذ أكثر من ثمانية  ري قضيتي فساد يج
 11/7/2017، الغد، عم ان

 
 ا  وخطير  ا  رئيس الموساد األسبق: "إسرائيل" تواجه شرق أوسط جديد .26

في وقت يغمر إسرائيل الشعور بالفرح نتيجة تحول الربيع العربي إلى حروب أهلية : رامي حيدر
ة، زرعت الموت والخراب في العديد من الدول العربية، حذر رئيس الموساد األسبق، شبتاي دائم

شافيط، من حالة اإلركان والغرور التي تصيب القيادة السياسية اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل 
 هي الالعب الوحيد غير الفاعل في عملية إعادة تشكيل المنطقة.

لم يعد  1916وسط الذي رسمت حدوده في اتفاقية سايكس بيكو عام ويدعي شافيط، أن الشرق األ
قائما بعد، فيما تجري، ما يصفها، بعملية تاريخية دينامية جديدة يشارك فيها العديد من الالعبين 

 الدوليين واإلقليميين، سيسفر عنها رسم الحدود الجديدة للمنطقة.
را، سياسة عدم التدخل بما يجري في المنطقة وينتقد شافيط في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" مؤخ

التي تتبناها حكومة نتنياهو، تستند إلى اعتقاد "ساذج" مفاده أن إسرائيل ستمر تلك العملية دون أن 
 يطالها األذى، بل إنها ستخرج أقوى مما هي عليه.

 10/7/2017، 48عرب 
 
 يجري تدريبات على حدود غزة الجيش اإلسرائيلي .27

الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم االثنين، تدريبات عسكرية واسعة في كيبوتس سعد  بدأت قوات: غزة
 المجاور لحدود قطاع غزة.
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طالق نار  وحسب متحدث عسكري إسرائيلي، فإن التدريبات ستستمر عدة أيام وستسمع انفجارات وا 
جيش لرفع كفاءة وحركة كبيرة لقوات األمن. مشيرا إلى أنها تأتي في إطار االستعدادات العامة لل

 واستعداد الجنود ألي سيناريو.
 10/7/2017القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"ـمن فرنسا ل يهودي مهاجر 200وصول القناة السابعة:  .28

مهاجر يهودي، مساء يوم االثنين، إلى مطار بن غوريون في  200وصل  :ترجمة خاصة -رام هللا
لعبرية السابعة، فإن المهاجرين وصلوا من وحسب موقع القناة ا تل أبيب على متن طائرة خاصة.

فرنسا. مشيرا إلى أنه تم وصولهم بالتنسيق بين وزارة الهجرة واالستيعاب والوكالة اليهودية والصندوق 
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل اآلالف من المهاجرين اليهود هذا العام من  القومي اليهودي.
 عدة دول بالعالم.

 10/7/2017القدس، القدس، 
 
 استطالع: اإلسرائيليون ال يؤمنون بتسوية سياسية ويعتقدون بوجوب "الحسم العسكري" .29

في الوقت الذي تراهن فيه دول عربية على إبرام ما بات يعرف : القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
ائيلي، بـ"صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية وصواًل إلى تطبيع كامل مع دولة االحتالل اإلسر 

نشرت، يوم اإلثنين، نتائج استطالع للرأي العام اإلسرائيلي اقتصرت فيه المشاركة على اليهود دون 
 العرب الفلسطينيين يظهر رفضًا إسرائيليًا لتسوية سياسية ولمبدأ األرض مقابل السالم.

نون بمبدأ من اإلسرائيليين ال يؤم %72وبحسب االستطالع الذي أجراه معهد "سميث" لألبحاث فإن 
األرض مقابل السالم، كما أن أغلبية كبيرة منهم ال تعتقد بصحة االفتراض أن حل النزاع الفلسطيني 

( أن استمرار %65اإلسرائيلي قريب، ناهيك عن اعتقاد أغلبية من المشاركين في االستطالع )
لغاية اآلن في الصراع هو "بسبب أن كافة المواجهات العسكرية والجهود الدبلوماسية التي تمت 

 مواجهة القيادة الفلسطينية لم تفض إلى انتصار إسرائيلي أو حسم".
من المشاركين في االستطالع، إن سبب عدم التوصل إلى سالم بين اإلسرائيليين  %43وقال 

، إن %14والفلسطينيين يعود إلى رفض القيادة الفلسطينية االعتراف بإسرائيل دولة يهودية، فيما قال 
آخرون،  %14و غياب الدعم الدولي إلسرائيل والضغوط التي تمارسها الدول العربية. وقال السبب ه

 منهم إن المستوطنات هي السبب. %6إن السبب هو اإلصرار على حق العودة، فيما قال 
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من المشاركين في االستطالع المذكور أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سالم مع  %58وأعلن 
ل اعتراف القيادة الفلسطينية بأنها فشلت في كفاحها ضد إسرائيل. وقال الفلسطينيين فقط في حا

من المشاركين في االستطالع، إنهم موافقون على القول "إن انتصارًا إسرائيليًا يتحقق عندما  67%
 يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة الشعب اليهودي".

من المشاركين في  %84ركة حماس أعلن وفي ما يتعلق بمواجهة عسكرية مقبلة مع "حزب هللا" أو ح
 االستطالع، أنه ينبغي تمكين الجيش من مواصلة القتال إلى أن يعترف العدو بأنه هزم في الحرب.

 إسرائيلي يهودي. 700 معوقال موقع "معاريف"، إنه تم إجراء االستطالع 
 10/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 مواجهات خالل جباليا شرق  االحتالل برصاص خطرة إحداهما إصابتان .31

 من مجموعة بين اندلعت مواجهات خالل اإلثنين، اليوم خطيرة، إحداها بجراح شابان جباليا: أصيب
 .غزة قطاع شمال جباليا بلدة شرق  اإلسرائيلي االحتالل وقوات والفتية الشبان
 وبالدبابات العسكرية اجاألبر  في المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات بأن القطاع، في مراسلنا وأفاد
 شرق  الشهداء مقبرة محيط في وتحديداً  القطاع، شمال جباليا بلدة شرق  الحدودي، الشريط على

 الذين والفتية، الشبان من مجموعة على للدموع المسيل الغاز وقنابل الحي الرصاص أطلقت البلدة،
 رأسه في مباشر بشكل غاز نبلةبق شاب إصابة إلى أدى ما البلدة، شرق  الفاصل السياج من اقتربوا
 بالخطيرة، وصفت وحالته المجاورة، الهيا بيت بلدة في اإلندونيسي المستشفى إلى إثرها على نقل
 .متوسطة وحالته قدمه في برصاصة آخر شاب أصيب فيما

 10/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 سبسطية من فتى تختطف خاصة إسرائيلية قوة .31

 .نابلس شمال سبسطية بلدة من فتى االثنين، يوم مساء خاصة، إسرائيلية قوة نابلس: اختطفت
 ناصر مهدي الفتى اختطفت خاصة إسرائيلية قوة إن ،"وفا"لــ عازم، محمد سبسطية بلدية رئيس وقال

 .المبرح بالضرب عليه االعتداء عقب البلدة، داخل من اليوم مساء ،(عاما14) شهاب جماب
 10/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء لةوكا
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 العيسوية في بعينه ثالثا ويصيب طفلين يعتقل االحتالل: القدس .32
 غرب شمال الجديرة قرية من طفلين الماضية، الليلة اإلسرائيلي، االحتالل قوات القدس: اعتقلت

 .لعيسويةا بلدة اقتحامها خالل بعينه، آخر طفال وأصابت المحتلة، القدس
 محمد خطاب الطفلين، واعتقلت القرية، اقتحمت االحتالل قوت أن عيان، شهود عن مراسلنا ونقل

 .منزلهيما أمام يلعبان كانا حينما ،(عاما 12) الهندي ناصر وهندي ،(عاما 11) برجس
 نكا بينما عينه، في ،(عاما 14) حمدان عطا أيمن نور الطفل القوات تلك أصابت ثانية، جهة من

 عقب ومكثف عشوائي، بشكل نارية أعيرة إطالقها خالل العيسوية، ببلدة منزله شرفة في جالسا
 .لها الشبان وتصدي البلدة، اقتحامها

 10/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 أبنائهم زيارات من حماس أسرى  ذوي  منع تواصل "إسرائيل" .33

 مع اإلسرائيلية، السجون  في أبناءهم أمس زاروا الذين غزة عقطا أسرى  أهالي عدد غزة: انخفض
 الزيارة، من حماس أسرى  لذوي  الفرضة إتاحة بعدم القاضي قرارها بتطبيق االحتالل سلطات استمرار

 .الخطوة هذه لمثل أبيب تل في األمنية األوساط في معارضة عن كشف الذي األمر وهو
 الخروج من تمكنوا واحد، طفل بينهم فلسطينيا عشر أربعة إن األحمر للصليب الدولية اللجنة وقالت
 .اإلثنين أمس يوم صبيحة اإلسرائيلي، االحتالل سجون  في أبنائهم لزيارة غزة قطاع من

 لهذه الزيارة إجراءات سهلوا إنهم زقوت، سهير القطاع في األحمر الصليب باسم الناطقة وقالت
 .«السبع» سجن في معتقلين تسعة لزيارة العوائل
 غزة، قطاع من 500 نحو بينهم فلسطيني، أسير 6500 من أكثر سجونها في إسرائيل وتعتقل

 وحجب االنفرادي، والعزل والدواء الطعام سوء من يشتكون  حيث جدا قاسية معاملة يعاملون  وجميعهم
 .الزيارات

 11/7/2017العربي، لندن،  القدس
 
 أرضها ىعل المستوطنين استيالء تحبط مقدسية عائلة .34

 تخصها صغيرة أرض قطعة على االستيالء مستوطنين محاولة القدس في فلسطينية عائلة أحبطت
 .األقصى المسجد جنوب سلوان ببلدة الهوى  بطن حي في
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 التصدي خالل عليهم االحتالل قوات رشته الذي الفلفل بغاز بصبوص عائلة أفراد من عدد وأصيب
 قبل ليهود ملكيتها بحجة أمتار، ثمانية مساحتها البالغة لقطعةا على االستيالء المستوطنين لمحاولة

 .1948 عام
 10/7/2017السبيل، عم ان، 

 
 بالقدس االحتالل داخلية إجراءات من فلسطيني استياء .35

 القاضي الجديد إجراءه الماضي أيار /مايو نهاية االحتالل إعالن جندي: منذ أسيل -القدس 
 باإلضافة الذكية،" البيومترية" الهويات بإصدار والبدء القديمة قاءالزر  الهويات إصدار عن بالتوقف
 بالفلسطينيين القدس في الوحيد اإلسرائيلية الداخلية مكتب يكتظ للمراجعين، المواعيد نظام العتماد
 .بالدخول لهم السماح قبل متواصلة لساعات األبواب على بعضهم انتظار ويمتد
 وُيمنعون  خالله، من معامالتهم كافة يتابعون  مقدسي ألف 360 رابةلق خدماته الداخلية مكتب ويقدم
 .لليهود مخصص القدس غرب آخر لمكتب التوجه من
 خالل- القلب وأمراض الدم وضغط السكري  كـ المزمنة األمراض بـ المصابين من عدد وتعرض 

 للتفتيش اإللكترونية تالبوابا عبر بالدخول لهم السماح انتظار خالل الوعي لفقدان -الماضية األيام
 .المعامالت إلجراء ثم

 يجبرون  والتي اإلسرائيلية للداخلية الجديدة اإلجراءات على المقدسيين أفعال ردود رصدت نت الجزيرة
 خوفا اإلجراءات عن للحديث المراجعين معظم أبداه الذي الشديد الرفض ورغم معها، التعامل على
 .الجوز واد بحي المكتب أمام الجميع وجوه على باديا كان والتوتر الغضب فإن المالحقة من

 10/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 يقتحمون المسجد األقصى إسرائيليا   119"قدس برس":  .36

اقتحم جنود ومستوطنون إسرائيليون، صباح يوم اإلثنين، باحات المسجد األقصى، : القدس المحتلة
 تحت حراسة أمنية مشددة.

عنصًرا عسكرًيا من جهاز المخابرات اإلسرائيلية "شاباك" اقتحموا  18برس"، أن  وذكرت مراسلة "قدس
 المسجد األقصى خالل "الجولة االستكشافية" الصباحية وتجولوا في باحاته.

مستوطًنا يهودًيا اقتحموا األقصى من "باب المغاربة" الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية  101وأضافت أن 
 .1967س عام الكاملة منذ احتالل القد
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مرشًدا سياحًيا من اليهود، والذين ال تحدد لهم الشرطة  37وأشارت إلى أن من بين الُمقتحمين 
 اإلسرائيلية مسارات كما المستوطنين، وُيمنعوا فقط من اقتحام المصليات المسقوفة.

 10/7/2017، قدس برس
 
 أوروبي يجري عمليات جراحية في غزة -وفد طبي فلسطيني  .37

أ وفد من "تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا"، يوم اإلثنين، بإجراء سلسلة عمليات بد:  غزة 
 جراحية نوعية للمرضى في مستشفيات قطاع غزة المحاصر.

أطباء؛  4وأوضح سكرتير التجمع الطبي محمد زلوم، في حديثه لـ "قدس برس"، أن الوفد المكون من 
أخصائي جراحة الصدر واألوعية الدموية، والطبيب  يرأسهم الطبيب الفرنسي المشهور كار سنتي

نزار بدران، أخصائي جراحة المسالك البولية، دخل قطاع غزة مساء أمس األحد عن طريق معبر 
 ايرز" اإلسرائيلي. -"بيت حانون 

وأوضح أن برنامج الوفد يتضمن تدريب أطباء فلسطينيين في مجاالت الجراحة التخصصية، وذلك 
 ء العمليات للمرضى في مستشفيات القطاع.إلى جانب إجرا

كما سيلتقي الوفد بمجموعة من األطباء والمسؤولين الفلسطينيين وعمداء كليات الطب في جامعات 
 غزة، قبل أن يغادر القطاع يوم الجمعة القادم.

 واعتبر زلوم أن زيارة هذا الوفد هي "محاولة الختراق الحصار على القطاع"؛ ال سيما في ظل وقف
 التحويالت الطبية ونقص األدوية الذي يعاني منها قطاع غزة.

 10/7/2017، قدس برس
 
 قوات إسرائيلية تعتدي على أسيرات فلسطينيات في معتقل "الدامون" .38

قال "نادي األسير الفلسطيني" )مؤسسة حقوقية( يوم االثنين، إن قوات إسرائيلية اعتدت على 
 امون".األسيرات الفلسطينيات في معتقل "الد

وأوضح النادي في بيان له، أن قوة إسرائيلية يرأسها مدير معتقل "الدامون" اعتدت على أسيرات 
امة، كما قامت بتكبيلهن.  فلسطينيات بالضرب المبرح باستخدام الهروات وقنابل الغاز الس 

 6500ة أسيرة فلسطينية في سجني "هشارون" و"الدامون"، من أصل قراب 57وتعتقل سلطات االحتالل 
 11طفال قاصرا و 350معتقال ومركز توقيف إسرائيلي؛ من بينهم  22أسير موزعين على ما يقارب 

 معتقال إداريا. 500نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و
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عملية اقتحام  215من جانبه، رصد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" )متخصص بشؤون األسرى( 
، ما أسفر عن إصابة عشرات األسرى بجراح ورضوض وتنكيل باألسرى خالل العام الماضي

 واختناقات.
 10/7/2017، قدس برس

 

 سمعتي تشويه ومحاوالت من التهديد بالرغم أسكت لن: فلسطينية أميركية ناشطة .39
 رغم صوتها رفع في ستستمر أنها صرصور، ليندا فلسطيني، أصل من األميركية الناشطة أكدت

 ضد والوقوف السود، حقوق  عن ودفاعا والمساواة، للعدالة ادعم لها، تتعرض التي التهديدات
 .للجميع الصحية بالرعاية والمطالبة المسلمين، وتهمش تستهدف التي السياسات
 بالدها دفع مواصلة تعتزم أنها ،"بوست واشنطن" صحيفة في األحد يوم نشرته مقال في وأوضحت،

 على بالتحريض اتهامها على ردها معرض في تسكت، لن وأنها مواطنيها، جميع حقوق  احترام إلى
 .األميركي الرئيس ضد" الجهاد"

 للمسلمين تجمع في ألقته لها خطابا حو رت محافظة أميركية إعالم وسائل أن صرصور وأكدت
 سبق أنها إلى وأشارت. للهجوم تتعرض التي األولى المرة ليست أنها إلى مشيرة سياقه، عن وأخرجته

 في المرأة مسيرة في مشاركتها بعد" الجسدي باألذى لها حصر ال لتهديدات" وأسرتها تعرضت أن
 .واشنطن
 أميركية فعالة، قائدة ألنني سمعتي وتشويه إسكاتي إلى تهدف القبيحة التهديدات هذه" أن واعتبرت

 ".كوابيسهم أسوأ أنا باختصار،. بروكلين في مولودة مسلمة وامرأة فلسطينية،
 10/7/2017 الجديد، لندن، العربي

 
 مستمرة لتحقيق سالم يضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المصريةشكري: الجهود  .41

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة نحو : أبيدجان
لته السعي لتحقيق سالم شامل وعادل يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وقيام دو 

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الجتماع مجلس الوزراء لمنظمة التعاون اإلسالمي في  44واكد شكري في كلمته، أمام الدورة الـ 

عاصمة كوت ديفوار أبيدجان، بحضور أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمين، أن 
بعث إنشائها، وهي القضية التي تعتبر أحد أهم القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية لمنظمتنا وم

 أسباب عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط.
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، نشعر بالقلق من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، بما يهدد إمكانية التوصل لسالم وأضاف
هاء االحتالل، قائم على حل الدولتين، وهو ما يتطلب جهدًا دوليًا حثيثًا إلعادة التأكيد على ضرورة إن

ووقف االستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات ال غنى عنها للتوصل إلى 
 السالم ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الحرية واالستقالل والكرامة.

 10/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 في لبنان "حزب هللا"مصانع أسلحة لـوجود  أماكنترصد  "إسرائيل" .41

اإلسرائيلية عن أماكن وجود مصانع خاصة ” يديعوت أحرونوت“الناصرة ـ وكاالت: كشفت صحيفة 
 في لبنان مختصة بصناعة الصواريخ واألسلحة.” حزب هللا”تابعة لـ

باإلضافة ونشرت الصحيفة تقريرا عسكريا يعتمد على معطيات االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، 
التي ” Intelligence online“إلى معلومات ارتكزت على تقرير مأخوذ من مجلة عسكرية فرنسية 

موجودان في ” حزب هللا“أكدت بحسب معلوماتها وتقديراتها، أن مصنعين لألسلحة تابعان لـ 
ريبة من بلدة منطقتين، األول يتركز في الجنوب اللبناني في منطقة الزهراني الواقعة على قمة جبلية ق

 النبطية.
أما المصنع العسكري الثاني بحسب المجلة الفرنسية، فيتواجد في منطقة الهرمل القريبة من مدينة 

اللبناني، وصنفت المجلة نوعية األسلحة المصنعة في كال ” حزب هللا“بعلبك التي تعتبر معقل 
م بصناعة األسلحة الخفيفة المصنعين حيث نشرت في تقريرها أن المصنع الموجود في الجنوب يقو 

 وغير الثقيلة، بحسب التقرير.
أما مصنع الهرمل فهو أكثر خطرا نسبة لنشاطه في صناعة صواريخ بعيدة المدى والتي ستكون 

اإليرانية والتي قادرة على حمل رؤوس متفجرة مختلفة. واعتبرت  "110فاتح "مشابهة لصواريخ 
مصنع الهرمل هو األخطر خصوصا أنه يوجد في منطقة األوساط االستخباراتية اإلسرائيلية أن 

 داخلية وصعبة المراقبة.
وكشفت المجلة الفرنسية أن المصانع المبنية في لبنان، بنيت بإشراف إيراني وبشكل احترافي. وتتميز 

 المصانع بحماية من الضربات الصاروخية المختلفة.
 10/7/2017، رأي اليوم، لندن
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 تنفيذ مشاريع إعمار غزة استمرار السفير العمادي يؤكد .42
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، «: القدس العربي»غزة ـ 

استمرار اللجنة في تنفيذ مشاريعها في قطاع غزة، وذلك خالل عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين 
بالده في القطاع، وذلك في الزيارة األولى فلسطينيين، في إطار متابعاته للمشاريع التي تنفذها 

 «.حصار قطر»للقطاع بعد 
واستقبل السفير العمادي، الذي وصل القطاع قبل يومين، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في 

 غزة، المهندس عالء الدين األعرج، ووفد من االتحاد ضم عددًا من ممثلي شركات المقاوالت.
ر العمادي على جهود دولة قطر ومواقفها الثابتة، في دعم القضية وشكر رئيس االتحاد السفي

الفلسطينية خالل السنوات الماضية، وأهمها مشاريع اللجنة القطرية، مثمنًا زيارة السفير لغزة والمنطقة 
 في الوقت الذي ُتعاني فيه قطر حصارًا جائرًا من بعض الدول الخليجية والعربية.

نسانية شملت وخالل اللقاء استعرض العم ادي أبرز إنجازات اللجنة وما تنفذه من مشاريع حيوية وا 
 مختلف المجاالت من مشاريع اإلسكان والطرق والصحة والبنية التحتية وغيرها.

وطمأن السفير العمادي الوفد الزائر بأن دولة قطر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية، وأن اللجنة 
يعي، موضحا أن زيارته الحالية تشمل افتتاح وتوقيع عقود القطرية ستواصل أعمالها بشكٍل طب

وأكد العمادي في نهاية اللقاء أن زيارته الحالية للقطاع تشمل افتتاح وتوقيع عقود  مشاريع جديدة.
 مشاريع جديدة.

وخالل الزيارة األخيرة للعمادي إلى غزة، قام بوضع حجر األساس لمقر اللجنة القطرية إلعمار 
 القطاع.

 11/7/2017، ، لندندس العربيالق
 
 لمساعدتهم في ترميم منازلهم قطر توز ع مساعدات مالية على أسر فقيرة في غزة .43

وز عت اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، اليوم اإلثنين، مساعدات مالية : غزة/ نور أبو عيشة
 م" لترميم المنازل. أسرة فقيرة؛ ضمن مشروع "بيت كري 130بقيمة مليون دوالر أمريكي، على 

وشارك السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة، والذي وصل غزة يوم الجمعة الماضي، في أول زيارة 
 له للقطاع منذ بدء "األزمة الخليجية"، في توزيع المساعدات المالية. 

وقال العمادي، خالل تصريح صحفي له على هامش توزيع المساعدات، بمدينة غزة:" رغم الحصار 
 لمفروض على قطر، إال أن قطر ال تغي ر مبادئها الثابتة وستستمر في دعمها للقطاع". ا
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مليون دوالر، لترميم منازل عائالت فقيرة  3وأوضح أن مشروع "بيت كريم" هو مشروع متكامل بتكلفة 
 عائلة(.  370بغزة )نحو 

لفقيرة تأتي ضمن المرحلة األولى وبي ن العمادي أن المبالغ المالية التي وز عت اليوم على العائالت ا
 آالف دوالر لترميم منازلها.  10-5من المشروع، فيما تحتاج كل عائلة حوالي 

وذكر أن مشروع ترميم منازل العائالت الفقيرة، هو أحد المشاريع المهم ة التي تنف ذها اللجنة بغزة، 
 نظرًا لصعوبة األوضاع المعيشية لتلك العائالت. 

لى أن لجنته ستستمر في "تقديم المساعدات إلعادة إعمار المنازل بغزة". وأشار إلى ولفت العمادي إ
 أنه سيغادر قطاع غزة، مساء اليوم، متوجهًا إلى الضفة الغربية، دون اإلفصاح عن أسباب الزيارة.

 10/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 بيت مدمرأونروا: منحة من "اإلسالمي للتنمية" إلعمار أكثر من ألف  .44

 2017-7-10أعلن المستشار اإلعالمي لوكالة "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة اإلثنين : غزة
 ماليين دوالر من منحة البنك اإلسالمي للتنمية إلعادة إعمار القطاع. 8عن وصول 

 40وأوضح أبو حسنة في تصريح لـ "صفا" أن المبلغ يعد الدفعة األولى من منحة البنك البالغة 
مليون دوالر، وهو مخصص لبناء أكثر من ألف بيت ُهدم كلًيا جراء الحرب اإلسرائيلية على غزة 

 .2014صيف 
وأشار إلى أن "أونروا" بدأت االتصاالت بالمتضررين لتمكينهم من إعادة إعمار منازلهم خالل 

سنة إن ذلك مرتبط وفيما يتعلق بباقي منحة البنك اإلسالمي للتنمية، قال أبو ح األشهر المقبلة.
 بالتقدم في عملية اإلعمار بواسطة الدفعة األولى من األموال.

 10/7/2017، فلسطين أون الين
 
 ببناء وحدات استيطانية بالقدس يهدد حل الدولتين "إسرائيل"فرنسا: قرارات  .45

ت بناء إلى إعادة النظر في موافقتها في األيام الماضية على مخططا إسرائيلدعت فرنسا : رام هللا
 وحدة سكنية في مستوطنات في القدس الشرقية. 1500أكثر من 

وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أنييس روماتي إسباني، إن فرنسا قلقة 
للغاية إزاء المعلومات التي تشير إلى احتمال الموافقة على مخططات إضافية في األيام المقبلة، 

 هذه القرارات تهدد بشدة حل الدولتين.مشددة على أن 
 10/7/2017، القدس، القدس
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سباني تنديد بريطاني  .46  بمخططات استيطان شرقي القدس المحتلةوا 
بالمضي « اإلسرائيلية»دان وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني، أليستر بيرت القرارات : وكاالت

، «زئيف ورامات شلومو وراموت بسغات»وحدة استيطانية في مستوطنات  1,600في خطط بناء 
 وهي مستوطنات غير قانونية في شرقي القدس. 

أدين بشدة هذه الخطط التي هي أحدث مثال على التسريع في سياسة التوسع »وقال اليستر: 
إلى إعادة النظر في خططها لبناء مزيد من « اإلسرائيلية»االستيطاني غير القانوني. أدعو السلطات 

نية في شرقي القدس في األيام المقبلة، بما في ذلك أعمال البناء في منطقة الشيخ الوحدات االستيطا
 «.جراح التي ستقوم على هدم بيوت الفلسطينيين وتشريد عائالت فلسطينية

بينما إن المستوطنات ليست هي العائق الوحيد أمام السالم، فإن أفعااًل كهذه تبعدنا أكثر »وأضاف: 
تعيش بسالم وأمن جنبا إلى جنب « إسرائيل»وعن الرؤية المشتركة لوجود فأكثر عن حل الدولتين، 

 «.مع دولة فلسطينية فاعلة ومستقلة ومتصلة األراضي
تجنب اتخاذ خطوات تقلل فرص السالم واألمن، وتجعل إقامة « اإلسرائيلية»وقال، نهيب بالحكومة 

 عالقات مختلفة مع العالم العربي أكثر صعوبة.
لتخطيط المستوطنات في القدس، التي تم « اإلسرائيلية»أدانت إسبانيا قرارات اللجنة من جهة أخرى، 

« بيسغات زئيف»وحدة سكنية في مستوطنة  1500اتخاذها، األسبوع الماضي، التي تسمح ببناء 
 وغيرها.

وأكدت إسبانيا في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عدم شرعية مستوطنات القدس واألراضي 
ية المحتلة، معتبرة أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السالم، وتضع حل الدولتين الفلسطينية الفلسطين

في خطر؛ حيث يجب أن تتعايشا بسالم وأمن داخل حدود ثابتة ومعترف بها من « اإلسرائيلية»و
 الطرفين.

 11/7/2017، الخليج، الشارقة
 
 "إسرائيل"فورين أفيرز: قضايا الهوية تباعد بين الهند و .47

سرائيل ُتعتبر من أغرب الشراكات بين  ذكرت مجلة فورين أفيرز األميركية أن العالقة بين الهند وا 
ل مقبل في  الدول، وأن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي األخيرة إلسرائيل ليست مؤشرا على تحو 

 العالقات بين البلدين.
جوزيف هيرش أن تجارب الهيمنة -بنوأوضحت المجلة في مقال كتبه مانجاري كاترجي وميشال 

االستعمارية البريطانية ومرارة تقسيم الهند ول دت لدى كثير من قادة استقالل البالد نزوعا قويا ضد 
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االستعمار وكراهية للقومية الدينية ورغبة في إظهار الهند دولة علمانية وقوة معادية لالستعمار، 
ند حتى اليوم للقومية اليهودية، رغم تعاطفهم مع ضحايا األمر الذي يفسر النظرة السلبية لقادة اله

 النازية من اليهود.
وأشار المقال إلى أن قادة استقالل الهند اعتبروا الصهيونية قوة استعمارية ومشروعا قوميا دينيا، 
وعارضوا علنا سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وعبروا عن تعاطف كبير مع الفلسطينيين في 

فقدان أرضهم عقب انهيار االستعمار البريطاني، الفتا االنتباه إلى أن مؤسس دولة الهند محنتهم ب
 جواهر الل نهرو وصف الصهيونية بأنها "ربيبة االستعمار البريطاني".

وشدد المقال على أن الهند ترى أن هويتها مناقضة لهوية إسرائيل، وتعتبر إسرائيل كيانا استعماريا 
 وقوميا دينيا.

حت المجلة أن قضايا الهوية والتاريخ تقف عائقا أمام تطور هذه العالقة إلى عالقة صداقة وأوض
وتعاون سياسي، وأن زيارة مودي لم تستطع، بخالف االتفاق على بيع أسلحة إسرائيلية للهند بأربعة 

ولم يتضمن مليارات دوالر، التركيز إال على التعاون المدني في مجاالت مثل إدارة المياه والزراعة، 
البيان المشترك الصادر عنها التزاما بالتعاون حول "اإلرهاب"، رغم تأكيده أهمية مواجهة التهديدات 

 "اإلرهابية".
ولفت المقال إلى أن الهند ال تزال تحتفظ بعالقات قوية بـ إيران، الخصم الكبير إلسرائيل، مشيرة إلى 

 ن يقظا إلى هذا الجانب مع مودي.أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كا
واختتم الكاتبان مقالهما الطويل الغني بالكثير من المعلومات والوقائع قائلين إذا تقاربت الهند 
سرائيل والواليات  سرائيل فسيزيد ذلك من احتمال حدوث "المستحيل" بتعاون ثالثي بين الهند وا  وا 

سرائيل أن تصبحا المتحدة يضع الهند وسيطا نزيها لعملية سالم الشر  ذا كان للهند وا  ق األوسط. وا 
ال فإن ما ُيسمى ببداية  استراتيجيتينشريكتين  حقيقيتين فالبد لحساسيات الهوية المذكورة أن تتبدد، وا 

جديدة في العالقات الثنائية افتتحتها زيارة مودي ستصبح مثل البداية الجديدة لهذه العالقات منذ أن 
  من عالقات مريحة لبيع وشراء السالح.، أكثر قليال1992بدأت في 

 10/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 كل الجهود اإلسرائيليةمن رغم بالنجاح "فلسطين إكسبو" في لندن...  .48

جذب معرض "فلسطين إكسبو" الذي أقيم في قاعة الملكة إليزابيث الثانية في : لندن ــ كاتيا يوسف
يًا بذلك، جميع الجهود  9و 8وسط العاصمة البريطانية لندن في  يوليو/تموز، آالف الزو ار، متحد 

 التي بذلها اللوبي الصهيوني الموالي إلسرائيل لمنعه. 
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ونظ مت المعرض جمعية "أصدقاء األقصى" البريطانية، ونجحت في استقطاب أعداد فاقت المتوق ع 
يف عن الثقافة والتاريخ من أبناء الجالية العربية والمسلمة واألجنبية. وهدف المعرض إلى التعر 

والقضية الفلسطينية، عبر إحياء فعاليات متنوعة شملت ندوات فكرية وسياسية وتاريخية، وفقرات فني ة 
 عن التراث الفلسطيني، فضاًل عن معرض صور يروي جوانب الحياة في فلسطين.

أوروبا،  ويعتبر معرض "فلسطين إكسبو" أكبر حدث اجتماعي وترفيهي وثقافي حول فلسطين في
 واحتل أربعة طوابق من المبنى.

وألقيت في المعرض، محاضرة حول وعد بلفور والفصل العنصري، نظمتها حملة التضامن 
الفلسطينية، كذلك تحد ث إيالن بابيه، المؤر خ اإلسرائيلي المؤيد لحق الفلسطينيين في العودة، عن 

ثين، شملت خمسين عامًا من القضية الفلسطينية، فضاًل عن إلقاء كلمات من قبل العد يد من المتحد 
 االحتالل والعدالة والديمقراطية للفلسطينيين.

دون بالمعرض  أم ا أمام مدخل المبنى، فوقف بضعة أشخاص في الجهة المقابلة له من الصهاينة، يند 
 ويصرخون بمكبرات الصوت إللغائه مت همين، أي شخص يؤي د مقاطعة إسرائيل وبضائعها باإلرهاب.

ل الشرطة التي حاولت منع نشوب شجار.  ما أدى إلى مناقشات حادة مع مؤيدي المعرض وتدخ 
 10/7/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 .. نهاية األوهام الصهيونية"إسرائيل""ليبراسيون": "عودة" اليهود الفرنسيين إلى  .49

ين إلى إسرائيل انتهى بهم العديد من الواصلين الجدد من اليهود الفرنسي: باريس ــ محمد المزديوي 
األمر إلى العودة من حيث أتوا، أو إلى بلدان أخرى بعيدة، بعد أن واجَهْتُهم العزلُة والصعوبات 
اإلدارية، التي لم تكن في الحسبان، وبحسب مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في إسرائيل، نيسيم 

( alyahة. بل هو، أيضًا، موسم "العودة" )بهار، فإن "الصيف، في إسرائيل، ليس فقط موسم السياح
 لليهود الراغبين في االلتحاق بـ"بلدهم الجديد"".

ويستعرض الصحافي استقبااًل حارًا أُعدَّ في مطار تل أبيب لمائتين من هؤالء اليهود القادمين من 
تلحق بهم عامًا، إضافة إلى مجموعات أخرى س 92فرنسا، والذين تتراوح أعمارهم ما بين الشهرين و

 آالف يهودي فرنسي تنتظرهم وزارة االندماج اإلسرائيلية والوكالة اليهودية، هذه السنة. 4من ضمن 
ولكنه سرعان ما يضيف: "وعلى الرغم من أن هذا الرقم يحظى باألهمية، إال أنه في تراجٍع مقارنة 

 يهودي فرنسي". 7900، السنة التي استقبلت فيها إسرائيل 2015مع سنة 
وتعزو السلطات اإلسرائيلية أسباب انخفاض الواصلين الجدد إلى عوامل عديدة منها تصاعد أعداد 

 اليهود الذين قرروا العودة إلى فرنسا، بعد العديد من خيبات األمل القاسية في دولة إسرائيل.
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الجدد،  ويكشف مراسل الصحيفة الفرنسية عن مفارقة إسرائيلية، وهي أنه باإلمكان معرفة الواصلين
بدقة كبيرة، لكن اإلحصاءات المتعلقة بمن يقرر الرحيل عن إسرائيل تظل فضفاضة وغير دقيقة. 
ويعزو هذا األمر إلى السرعة التي يأخذ فيها اليهودي قراره مغادرة إسرائيل، في معظم األحيان. 

ءات، فـ"معدالت وحتى الدوائر اإلسرائيلية المتخصصة في هذا الشأن ال تمنح نفس األرقام واإلحصا
في المائة في نهاية السنة األولى من الهجرة، حسب تقدير الوكالة  30إلى  10العودة تتراوح ما بين 

 اليهودية أو مؤسسات أخرى".
يقول مراسل ليبراسيون، الذي غالبًا ما تنتقده المواقع الصهيونية في فرنسا على مقاالته في الصحيفة 

ن الشباب يتأقلمون بشكل أفضل، ولكن كثيرين ال ينجحون أبدًا في الفرنسية، إن الواصلين الجدد م
التأقلم، بسبب "إدارٍة إسرائيلية ال يعرفون كيف تعمل، ولغة )عبرية( يجدون صعوبة في تعلمها، 
ونظام اجتماعي أقل حماية من نظيره الفرنسي، وقواعد تعامل مختلفة عن تلك التي كانوا يعرفونها 

 سا(".في بلدهم األصل )فرن
وأخيرًا، يتحدث مراسل الصحيفة عن ظاهرة مراهقين ممزقين، بين آباء، في الغالب، عادوا إلى فرنسا، 
وأمهات في إسرائيل، "ال يشعرون أنهم فرنسيون، بشكل حقيقي، كما ال يشعرون، أيضًا، أنهم 

ستخدام العنف إسرائيليون"، وغالبًا ما يتسببون في مشاكل مع العدالة، بسبب ارتكابهم سرقات با
 وأيضًا المتاجرة بالمخدرات.

 10/7/2017، ، لندنالعربي الجديد
 
 المكسيك تستعين بمنظومة تجسس إسرائيلية لتعقب المعارضة: نيويورك تايمز .51

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" النقاب عن استعانة حكومة المكسيك بأنظمة تجسس : محمد وتد
التحقيق الدولي الذي يحقق في اختفاء عشرات الطالب في إسرائيلية الصنع في تعقب أعمال طاقم 

 ، عقب اشتباكات مع الشرطة.2014العام 
طالبا، في ما إذا كان هؤالء الطلبة قتلوا ودفنوا في  43وتحقق السلطات المكسيكية التي بحثت عن 

 مقبرة جماعية.
منظومة تجسس إسرائيلية ونقل موقع "والال" عن الصحيفة أن الحكومة المكسيكية، تعقبت من خالل 

تعرف بـ"بجسوس"، أعمال طاقم التحقيق الدولي الذي عمل على تقصي الحقائق بكل ما يتعلق في 
 اختفاء الطالب.

ويقدر ثمن منظمة التجسس اإلسرائيلية بعشرات ماليين الدوالرات، حيث يتم بيعها شريطة أن يتم 
ت "اإلرهابية"، بيد أن الصحيفة كشفت استخدامها في تعقب عصابات اإلجرام المنظم والجماعا
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النقاب عن توظيف واستخدام المنظومة في تعقب ورصد نشاطات وتحركات نشطاء جمعيات حقوقية 
 ومكاتب محاميين وأحزاب تعارض حكم الرئيس المكسيكسي، إنريكه بينيا نييتو.

ردها على  " اإلسرائيلية، التي عملت على تطوير منظومة التجسس، فيNSOوزعمت "مجموعة 
الطعون، أنه ليس بمقدورها معرفة المسؤول عن االختراقات وعمليات الرصد والتعقب التي يتم القيام 

 بها من خالل المنظومة التي طورتها وسوقتها.
 10/7/2017، 48عرب 

 
 .. لدول حصار قطر كحزمة انتهى أمرها 13كبير مستشاري تيلرسون: المطالب الـ .51

قال آر سي هاموند، كبيـر مستشـاري وزيـر الخارجيـة األميركـي ريكـس :جديدأسوشييتد برس، العربي ال
تيلرســون؛ وفــق مــا أوردت "أسوشــييتد بــرس"، اليــوم اإلثنــين، "أجرينــا جولــة مــن التبــادالت والحــوار ولــم 
 نحر ك الكرة"، مضيفًا: "سوف نعمل مع الكويت ونرى ما إذا كان بإمكاننا مناقشة استراتيجية جديدة".

وند الذي تحد ث إلـى صـحافيين فـي إسـطنبول، أن  المطالـب الثالثـة عشـر التـي قـدمتها دول وذكر هام
 الحصار على قطر لم تكن قابلة للتطبيق، على األقل كحزمة واحدة.

وقال مستشار تيلرسون، إن  "األمر انتهى، لم تستحق )المطالب( التعريج عليها مجـددًا كحزمـة، ولكـن 
 مل عليه".بشكل فردي هناك ما يمكن الع

ولم يوضح هاموند المطالب التي كان من الممكن تحقيقها ضمن القائمة، لكن ه قال إن  ثمة حاجة إلى 
 تنازالت من قبل السعوديين والبحرينيين واإلماراتيين والمصريين، من أجل التوصل إلى تسوية.

"هنــاك مــزاعم متبادلــة فــي وأردف قــائاًل: "إنــه طريــق ذو اتجــاهين... ال توجــد أيــد نظيفــة"، مضــيفًا أن  
 األزمة بالتورط بشكل أو بآخر في تمويل متطرفين".

ويوم الجمعة الماضي، وبعد ساعات قليلة من صدور بيان لدول حصـار قطـر )السـعودية، اإلمـارات، 
نهـــاء الوســـاطة الكويتيـــة، أعلنـــت وزارة الخارجيـــة  البحـــرين ومصـــر(، اختـــارت مـــن خاللـــه التصـــعيد، وا 

 يارة تيلرسون إلى الكويت.األميركية، عن ز 
 10/7/2017، لندن، العربي الجديد

 
 أطراف األزمة الخليجية سرعة تسويتها بالحوار يناشدون وبريطانيا  الواليات المتحدةالكويت و  .52

ناشـــدت دولـــة الكويـــت والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والمملكـــة المتحـــدة أطـــراف : كونـــا، العربـــي الجديـــد
يجــاد حــل لهــا فــي أقــرب وقــت مــن خــالل األزمــة الخليجيــة مــن أجــل  ســرعة احتوائهــا فــي المنطقــة، وا 

 الحوار.
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وأعربـــت الـــدول الـــثالث، عقـــب اجتمـــاع مشـــترك عقـــده رئـــيس مجلـــس الـــوزراء باإلنابـــة وزيـــر الخارجيـــة 
الكـــويتي، الشـــيخ صـــباح خالـــد الحمـــد الصـــباح، وبحضـــور وزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 

هللا المبارك الصـباح، مـع كـل مـن وزيـر خارجيـة الواليـات المتحـدة  خ محمد عبداإلعالم بالوكالة، الشي
األميركيــة، ريكــس تيلرســون، ومستشــار األمــن القــومي البريطــاني، مــارك ســيدويل، مســاء االثنــين، فــي 

 قصر بيان عن عميق القلق جراء استمرار األزمة الراهنة في المنطقة.
اني دعمهما الكامل للوساطة الكويتية، ومساعي وجهود أمير وجدد كل من الجانبين األميركي والبريط

 البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح لحل األزمة.
وحضــر اللقــاء نائــب وزيــر الخارجيــة، الســفير خالــد الجــارهللا، ومســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون مكتــب 

د ناصــر المحمــد الصــباح، النائــب األول لــرئيس مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة، الســفير الشــيخ أحمــ
ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب 

 الوزير، أيهم العمر، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. 
 11/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 الحوار بين طرفي األزمة أردوغان: سأقوم بجولة خليجية قريبا  للمساهمة في إعادة .53

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا عن تأييده لجهـود الوسـاطة التـي تبـذلها : قنا –أنقرة 
 دولة الكويت من أجل حل األزمة الخليجية.

وقــال الــرئيس التركــي إنــه ســيقوم بجولــة خليجيــة قريبــًا للمســاهمة فــي إعــادة الحــوار بــين طرفــي األزمــة 
 هذه األزمة. الخليجية لحل

وأوضــح أردوغــان فــي تصــريح نشــرته صــحيفة "حرييــت ديلــي نيــوز" التركيــة أنــه بحــث هــذه األزمــة مــع 
الرئيســين األمريكــي دونالــد ترامــب والروســي فالديميــر بــوتين علــى هــامش مشــاركته فــي قمــة مجموعــة 

 العشرين بمدينة هامبورج األلمانية.
الذين التقاهم على هامش قمة مجموعة العشرين الحاجة وأضاف الرئيس التركي أنه أكد لجميع القادة 

 إلى إيجاد حل لألزمة الخليجية عن طريق الحوار.
 10/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 تيلرسون في الخليج: وساطة لمنع االنفجار .54

بــدأ وزيــر الخارجيــة األميركــي ريكــس تيلرســون زيــارة للكويــت مســاء امــس : وكــاالت() -الغــد -عمــان 
ًا لوســاطتها فــي حــل األزمــة مــع قطــر، وذلــك بعــدما أجــرى مشــاورات موســعة مــع وزيــر االثنــين، دعمــ
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الخارجيـــة الســــعودي عـــادل الجبيــــر فـــي مدينــــة هـــامبورغ، وبحثــــا الملـــف الخليجــــي وأوضـــاع المنطقــــة 
 ومكافحة اإلرهاب.

محادثــــات مــــع  وأجــــرى مــــن أمــــس مستشــــار أميــــر قطــــر تركــــي المشــــطي،  أولووصــــل إلــــى الكويــــت 
 الكويت، وذلك قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية األميركي.المسؤولين في 

الخلـيج، إذ تكثـف الديبلوماسـية الكويتيـة  أزمـةوتأتي الزيارة في ظل التحركات الكويتيـة الحثيثـة إلنهـاء 
 جهودها وسط تأييد ودعم عربي ودولي.

قطـر، التـي  إلـىمنهـا الكويـت وتوجـه  إلىوكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنهى زيارة 
الخالفــات، والعمــل مــن أجــل "وحــدة الخلــيج"، وأكــد ضــرورة "مكافحــة اإلرهــاب  إنهــاءفيهــا ضــرورة  أكــد

 وتمويله".
تسوية لها، ومنـع  إليجادومحاولة  األزمةلمنع انفجار  تأتيجولة تيلرسون الخليجية  أنويرى مراقبون 

 ر االستجابة لشروط الدول المقاطعة لها. رفضت قط إذبمواقفهم،  أطرافهاتصاعدها في ظل تمسك 
فــرص نجــاح جهــود الــوزير تيلرســون تبــدو محــدودة للغايــة، غــداة النتيجــة التــي توصــل اليهــا  إنوقــالوا 

جولــة خليجيــة مماثلــة انتهــت فــي الكويــت، ورأى  أثنــاءبــوريس جونســون، وزيــر الخارجيــة البريطــاني، 
 تبدو بعيدة. األزمةاحتماالت حل  أنجونسون 

هـذا التحـرك الدبلوماسـي  إنتصـريحات لمسـؤول غربـي كبيـر لـم تسـم ه قولـه، " إخباريـةداولت مواقـع وت
إلــى  األزمــةاألميركــي البريطــاني يــأتي لتهدئــة األوضــاع بعــد وصــول تقــارير تفيــد بــأن احتمــال انتقــال 

 أجهــزةمرحلــة التــدخل العســكري بــات مرجحــا اكثــر مــن أي وقــت مضــى، وخاصــة بعــد اجتمــاع قــادة 
 ومصر والبحرين". واإلماراتمخابرات في السعودية ال

ســيمون هندرســون الباحــث المتخصــص فــي الشــؤون الخليجيــة فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق  أمــا
انــدالع حــرب إقليميــة علــى  األميركيــةفلــم يســتبعد فــي مقالــة نشــرها فــي مجلــة "فــورن بوليســي"  األدنــى
مــن ذلــك عنــدما شــبه التــوتر الحــالي بنظيــره الــذي  مــا هــو ابعــد إلــىالخليجيــة، وذهــب  األزمــةأرضــية 

انفجــار الحــرب العالميــة  إلــى وأدىوبعــد اغتيــال الــدوق فرانــز فردينانــد فــي ســراييفو  1914حــدث عــام 
 األولى.

  11/7/2017الغد، عم ان، 
 
 االتحاد األوروبي يجدد دعمه لوساطة الكويت بأزمة الخليج .55

لالتحـــاد األوروبـــي فيـــديريكا مـــوغيريني دعـــم االتحـــاد لجهـــود جــددت الممثلـــة العليـــا للسياســـة الخارجيـــة 
 الوساطة التي تبذلها الكويت لحل األزمة الخليجية.
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إن مجلس التعاون  -في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي-وقالت موغيريني 
 الخليجي شريك أساسي لالتحاد األوروبي.
ول المجلــس أي تــوترات عبــر الحــوار السياســي، مشــيرة إلــى وأعربــت مــوغيريني عــن أملهــا بــأن تحــل د

 الدعم األوروبي واألميركي للوساطة الكويتية.
وكانــت المســؤولة األوروبيــة قــد دعــت الشــهر الماضــي إلــى وقــف التصــعيد فــي أزمــة الخلــيج، وأكــدت 

 دعمها لجهود الوساطة الكويتية.
أن يحـــل عـــن طريـــق الحـــوار دون اتخـــاذ  واعتبـــرت مـــوغيريني حينهـــا أن أي تـــوتر فـــي المنطقـــة ال بـــد

 قرارات من جانب واحد.
وقالت إن االتحاد األوروبي يعتبر جميع األطراف شركاء لـه فـي محاربـة اإلرهـاب، مؤكـدة أن االتحـاد 

 "يدعم بشدة جهود الوساطة الكويتية" لرأب الصدع بين دول الخليج.
  11/7/2017الجزيرة.نت، 

 

 2014 االتهامات حول عدم تنفيذ اتفاق الرياضقطر ودول المقاطعة يتبادالن  .56
تبادلــت قطــر والــدول األربــع المقاطعــة لهــا االتهامــات بشــأن عــدم تنفيــذ : األناضــول -أحمــد المصــري 
 .2014واالتفاق التكميلي عام  2013اتفاق الرياض 

) وجــاء تبــادل االتهامــات فــي أعقــاب نشــر شــبكة ســي إن إن األمريكيــة وثــائق شــملت اتفــاق الريــاض 
 (.2014( وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي ) 2013

وأصدرت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر بيانًا مشتركًا أكـدت فيـه الـدول األربـع أن الوثـائق التـي 
نشــــرتها شــــبكة ســــي إن إن العالميــــة "تؤكــــد بمــــا ال يــــدع مجــــااًل للشــــك عــــن تهــــرب قطــــر مــــن الوفــــاء 

 كثها الكامل لما تعهدت به".بالتزاماتها، وانتهاكها ون
وشددت الدول األربع "أن المطالب الثالثة عشر التي قـدمت للحكومـة القطريـة كانـت للوفـاء بتعهـداتها 
والتزاماتها السابقة وأن المطالب باألصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته واالتفـاق التكميلـي، 

 عليه". وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم االتفاق
وفــي المقابــل، أكــد الشــيخ ســيف بــن أحمــد آل ثــاني مــدير مكتــب االتصــال الحكــومي فــي الدوحــة أن 
"الحصـار المفـروض علــى دولـة قطـر يعــد انتهاًكـا صــريًحا وصـارًخا للنظـام األساســي لمجلـس التعــاون 

 وآليته التنفيذية". 2014/ 2013الخليجي واتفاق الرياض 
ن" نشـرته وكالـة األنبـاء القطريـة "علـى أن أحكـام ونصـوص اتفـاق وشدد في تصريح لشـبكة "سـي إن إ

الريــاض تهــدف إلــى ضــمان وتعزيــز التعــاون بــين دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة والتأكيــد 
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على سـيادة الـدول مـع عـدم التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة ولكـن مـا حـدث مـؤخرًا مـن هجـوم وادعـاءات 
 على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار".غير مبررة تهدف إلى االعتداء 

وأوضــح آل ثــاني أن "مطالــب هــذه الــدول ال عالقــة لهــا مطلًقــا باتفــاق الريــاض والتــي تضــمنت إغــالق 
قنـــاة الجزيـــرة ودفــــع التعويضـــات". مشـــيًرا إلــــى أن إجـــراءات دول الحصـــار أدت إلــــى "تشـــتيت األســــرة 

 الخليجية".
الســعودية أو اإلمــارات لــم تقومــا بتنفيــذ اتفــاق الريــاض وال وقــال مــدير مكتــب االتصــال الحكــومي إن "

 آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه األزمة".
وأكــد أن "طلبــات وادعـــاءات هــذه الــدول بعضـــها ال أســاس لــه مـــن الصــحة والبــاقي يعـــد اعتــداٍء غيـــر 

سيادة دولة قطر ويخالف كافة المواثيق الدولية واإلقليمية التي  مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على
 تحافظ على سيادة الدول".

 10/7/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 

 الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية مجلس الوزراء السعودي: .57
ة الخليجيـــة أكـــد مجلـــس الـــوزراء الســـعودي أن "الشـــعب القطـــري جـــزء أصـــيل مـــن المنظومـــ: )وكـــاالت(

والعربية"، وأن اإلجراءات التي اتخذتها الدول الداعية إلى مكافحة اإلرهاب، السعودية ودولـة اإلمـارات 
والبحرين ومصر، موجهة إلى الحكومة القطرية لتصحيح مسارها السـاعي إلـى تفتيـت مجلـس التعـاون 

 ل في شؤونها.الخليجي واألمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخ
وتطرق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبـد 
العزيــز، فــي قصــر الســالم بجــدة، إلــى البيــان المشــترك الــذي أصــدرته الــدول األربــع بعــد اســتالم الــرد 

 القطري من أمير الكويت الشيخ صباح األحمد.
ر ألميــر دولــة الكويــت الشــقيقة علــى مســاعيه وجهــوده لحــل األزمــة مــع وجــدد المجلــس "الشــكر والتقــدي

 الحكومة القطرية، في إطار حرص أمير الكويت على وحدة الصف الخليجي والعربي..".
وشدد على ما اشـتمل عليـه بيـان الـدول الداعيـة لمكافحـة اإلرهـاب "مـن مضـامين"، مؤكـدًا أن "الشـعب 

 جية والعربية".القطري جزء أصيل من المنظومة الخلي
وذكر أن "اإلجراءات التي اتخذتها الدول األربع، موجهة للحكومة القطرية؛ لتصحيح مسـارها السـاعي 
إلـى تفتيـت منظومـة مجلـس التعـاون الخليجـي واألمـن العربـي والعـالمي وزعزعـة اسـتقرار دول المنطقـة 

 والتدخل في شؤونها".
  11/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 إلعالم السعودي: قطر انكشفت وتدعم اإلرهاب حكومة وأفرادا  وزير الثقافة وا .58
أكــد وزيـــر الثقافــة واإلعـــالم الســعودي عـــواد العــواد أن أمـــام المملكــة التزامـــًا ضــروريًا لتصـــحيح الخلـــل 
العميــق الــذي تســبب بــه دعــم اإلرهــاب والتطــرف فــي المنطقــة، مؤكــدا أن قطــر قامــت بــدعم اإلرهــاب 

طر أمن المنطقـة، وباتـت تشـكل خطـرًا علـى أمـن واسـتقرار دول الخلـيج وخلق مناخ سلبي زاد من مخا
والجــوار، وذلــك بســبب الــدعم المتواصــل ليرهــاب وتمويــل المنظمــات فــي جميــع أنحــاء العــالم العربــي 
ومنطقة الخليج. وأوضح العواد، في حوار مع صحيفة "الريبوبليكـا" اإليطاليـة، أن السـعودية ستمضـي 

عودة إلــى الحضــن الخليجــي والمســاهمة فــي أمــن المنطقــة واســتقرارها. وأكــد أن قــدمًا إلقنــاع قطــر بــال
اللعبة التي تلعبها قطر منذ سنوات هي لعبة التخريب والتواطـؤ مـع التنظيمـات اإلرهابيـة، وقـد دعمـت 
رهابية مثل "القاعدة" و"داعش" و"جبهة النصرة" و"اإلخوان المسلمين" و"حزب  ومولت جهات متطرفة وا 

 واستضافت "طالبان" على أراضيها، وقد انكشفت قطر للعالم وهي تدعم اإلرهاب حكومة وأفرادًا.هللا"، 
  11/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 الخليجي": مجلس التعاون أصبح منتهيا  "عبد هللا بن حمد العطية ينعى  .59

 بــن حمــد شــن نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء القطــري ووزيــر الطاقــة والصــناعة القطــري الســابق عبــد هللا
العطية، هجوما حادا على الدول األربع المقاطعة لبالده، معتبرا أن األزمة الحالية قوضت ثقة الدوحة 

 باألشقاء وقضت على مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العطيـة، فـي حـديث لــ"التلفزيون العربـي" السـبت الماضـي، اسـتعداد الدوحـة للتعـايش والتعامـل مـع 

لخليجيــة والحصــار المفــروض عليهــا، مشــيرا إلــى أملــه بنجــاح جهــود الوســاطة كافــة احتمــاالت األزمــة ا
 الكويتية.

ولفـت إلــى أن قطــر اســتوعبت درســا قاسـيا مــن األزمــة الحاليــة، "لكنــه درس مفيـد لنــا كيــف نتعامــل مــع 
اقتصـادنا وأســواقنا واعتمادنـا علــى الـنفس أكثــر مــن اعتمادنـا علــى اآلخـرين"، مؤكــدا أن قطـر لــن تعــود 

كانـت وقـد تعلمــت أال تثـق بـاألخوة واألشــقاء بعـد أن فرضـوا هـذا الحصــار عليهـا، مضـيفًا "أسســنا كمـا 
 ، وفي نظري الشخصي أعتبر أن مجلس التعاون أصبح منتهيا".1981مجلس التعاون في العام 

وبشأن عالقة قطر بإيران، قال العطية إنه إذا كانت المشكلة في ذلك، وكانت لدى دول الخلـيج رغبـة 
 لاللتـزامي قطـع العالقـات مـع طهـران ومقاطعتهـا اقتصـاديا وسياسـيا وجويـا، فـإن قطـر علـى اسـتعداد ف

 بهذه المقاطعة وتلتزم به. اتفاقبهذه المقاطعة شرط أن توقع دول الخليج الست على 
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 إلــى ذلـــك، تناقلـــت مواقــع إلكترونيـــة عـــدة، رســالة مـــن وزيـــر الخارجيــة القطـــري الشـــيخ محمــد بـــن عبـــد
إلى األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبـد اللطيـف بـن راشـد الزيـاني ينـذر خاللهـا الـدول الرحمن 

 الخليجية المقاطعة لبالده ثالثة أيام إلنهاء "الحصار" أو خروج بالده من مجلس التعاون.
 10/7/2017السياسة، الكويت، 

 
 ر  مليار دوال  340تمتلك احتياطيات تبلغ  الدوحة: المركزي  محافظ قطر .61

هللا بــن ســعود آل ثــاني محــافظ مصــرف قطــر المركــزي إن دولــة قطــر تمتلــك  قــال عبــد: قنــا –الدوحــة 
مليـار  40مليار دوالر، موضحًا أن مصرف قطر المركزي يمتلك احتياطيا يبلـغ  340احتياطيات تبلغ 

 مليار دوالر. 300دوالر باإلضافة إلى الذهب بينما يمتلك جهاز قطر لالستثمار حوالي 
أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" األمريكية بثتها اليوم، اإلثنين، أن االقتصاد القطـري قـادر و 

ــة  علــى تحمــل أي صــدمة ماليــة ناجمــة عــن أزمــة الحصــار التــي فرضــتها أربــع دول عربيــة علــى دول
جهـة قطر.. وقال إنه ليس هنالك ما يدعو للقلق، مضيفًا أن لدى دولـة قطـر مـا يكفـي مـن سـيولة لموا

 أي نوع من الصدمات.
 10/7/2017الشرق، الدوحة، 

 

 خبير بريطاني: السعودية واإلمارات استخفتا بقدرة قطر .61
أكــــد كريســــتوفر ديفيدســــون الخبيــــر فــــي شــــؤون الشــــرق األوســــط فــــي جامعــــة "درم" : وكــــاالت –لنــــدن 

ار إلـى الخـالف البريطانية أن السـعودية واإلمـارات اسـتخفتا بقـدرة قطـر علـى ضـم العبـين إقليميـين كبـ
 وبهذه السرعة.

ويــــرى أن هــــذا األمــــر يمنــــع أي تحركــــات ميدانيــــة يمكــــن أن تقــــدم عليهــــا الــــدول المقاطعــــة، ويرســــخ 
اقتصــادية علــى المــدى البعيــد تقــوم علــى دعــم االقتصــاد القطــري فــي وقــت تشــهد فيــه قطــر  اســتراتيجية

 .2022حملة إعمار ضخمة تحضيرا الستضافة مونديال 
أولريشسن الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر األمريكي "أعتقد أن األزمة تسـير  ويقول كريستيان

 في طريق مفتوح".
ويرى المحلل السياسي فـي كليـة كينغـز فـي لنـدن أنـدرياس كريـغ أن مـن الصـعب توقـع نهايـة الخـالف 

 تحقق".في المستقبل القريب، إذ "لن يكون هناك رفع للعقوبات قريبا، ال أستطيع أن أرى ذلك ي
وتطرقت وسائل إعالم خليجيـة إلـى إمكانيـة أن تقـدم السـعودية اإلمـارات علـى وضـع الشـركات الكبـرى 

 أمام خيار استمرار التعامل معها في مقابل وقف التعامل مع قطر.
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لكن أولريشسن يرى أن خطوة مماثلة فد تنعكس سلبا على االقتصـاد السـعودي فـي حـين تحـاول قيـادة 
 جذب استثمارات خارجية لوقف االعتماد على النفط.المملكة تنويعه و 

  11/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 وزير الطاقة القطري: صادراتنا إلى آسيا لم تتأثر بالحصار .62
قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمـد بـن صـالح السـادة، إن صـادرات : )رويترز، العربي الجديد(

ر، الــذي تفرضــه الســعودية واإلمــارات والبحــرين ومصــر، بــالده البتروليــة لــم تتــأثر علــى خلفيــة الحصــا
موضــحًا أن اليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة والصــين، تشــكل مــا يقــارب ثالثــة أربــاع إجمــالي صــادرات 

 بالده.
مـــــن إجمـــــالي  %8ولفـــــت إلـــــى أن الصـــــادرات إلـــــى دول الحصـــــار الخليجيـــــة الـــــثالث تبلـــــغ أقـــــل مـــــن 

االتفاقات مع شركائها وعازمة على المحافظـة علـى وضـعها  الصادرات. مضيفًا أن قطر "ملتزمة بكل
 رغم الحصار غير القانوني والظالم المفروض عليها"، وذلك في إشارة إلى صادرات الغاز المسال.

وأشــار الــوزير القطــري فــي كلمــة ألقاهــا بافتتــاح مــؤتمر البتــرول العــالمي فــي إســطنبول إلــى أن الوقــود 
، وأن حصـة 2040ثالثة أرباع إمدادات العالم مـن الطاقـة فـي العـام  األحفوري سيظل يشكل ما يقارب

 .2035مع حلول عام  %50إلى نحو  %33الغاز الطبيعي المسال سوف تزداد من 
 10/7/2017لندن، العربي الجديد، 

 
 دعوى قضائية للتحف ظ على أموال قطر في مصر .63

اة، للنائب العام المصري، المستشار نبيل تقد مت مؤسسة صقور العدالة لالستشارات القانونية والمحام
صـــادق، بـــبالغ ضـــد دولـــة قطـــر ومؤسســـاتها داخـــل مصـــر، طالبـــت فيـــه باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

 الالزمة، لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية، بإدراج دولة قطر كدولة راعية ليرهاب.
الـــــة لالستشـــــارات القانونيـــــة وأثبـــــت المستشـــــار حـــــازم مصـــــطفى، األمـــــين العـــــام لمؤسســـــة صـــــقور العد

، النائب العام بـالتحف ظ علـى 2017لسنة  7957والمحاماة، أن المؤسسة طالبت في بالغها المقدم برقم 
كــل مــا يخــص دولــة قطــر مــن أمــوال، وعقــارات وممتلكــات، وحســابات بنكيــة، كمــا طالبــت بــالتعويض 

 المادي عما لحق باالقتصاد المصري.
  11/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 بالتفاصيل.... هكذا أفشل القطريون الحصار .64
لم يحقـق الحصـار المفـروض علـى قطـر مـن قبـل كـل مـن البحـرين والسـعودية واإلمـارات ومصـر، أي 
نتيجـــة كـــان يتوخاهـــا. ال االقتصـــاد انهـــار، وال الريـــال تـــدهور، وال الشـــعب القطـــري افتقـــد حاجاتـــه، وال 

عـــــت فـــــي أزمـــــة، وال األســـــواق فرغـــــت مـــــن البضـــــائع الدوحـــــة انعزلـــــت عـــــن العـــــالم، وال المصـــــارف وق
االستهالكية، وال حتى االستثمارات والمشاريع عرفت التوقف أو التأخير، كمـا تـدأب األذرع اإلعالميـة 

 لدول الحصار على الترويج ليل نهار.
ويعود النجاح في إفشال الحصار بشـكل أساسـي، إلـى االسـتراتيجية التـي اعتمـدتها الدوحـة، خصوصـًا 

تجاوب كل من المـواطنين ومجتمـع األعمـال مـع التوجيهـات الرسـمية. وأيضـًا مـع عـدم الوقـوع فـي  مع
أي نــوع مــن االرتبــاك أمــام حصــار يهــدف إلــى إربــاك الدوحــة لكســرها، إن كــان مــن حيــث التــروي فــي 
اتخــــاذ القــــرارات االقتصــــادية، أو الدقــــة فــــي تحديــــد متطلبــــات الســــوق، وآليــــات الحفــــاظ علــــى اســــتقرار 

 قتصاد، وكذا سرعة إيجاد البدائل لتعويض أي نقص محتمل في حاجيات المواطنين.اال
 

 بدائل تجارية سريعة 
فقـد سـارعت الدوحــة، فـور إعــالن الحصـار، إلــى تعزيـز عالقاتهــا االقتصـادية مــع الـدولتين الخليجيتــين 

ــا اللتــين لــم تقاطعــا قطــر، وهمــا ســلطنة عمــان والكويــت، ومــرورًا بــدول آســيوية وأوروبيــ ة، ومنهــا تركي
يطاليا.  والهند وأذربيجان وألمانيا وا 

وســاهمت هــذه الخطــوة فــي تنويــع مصــادر االســتيراد، بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار األســواق المحليــة 
 وتوفير مختلف السلع، والحفاظ على مستويات األسعار الحالية، وطمأنة المستهلكين.

لقطرية، وذلـك ضـمن شـراكة اسـتراتيجية مـع أحـد كذا، أعلنت غرفة قطر عن مبادرة لدعم الصناعات ا
المجمعـــات التجاريـــة الكبيـــرة، تســـتهدف دعـــم رواد األعمـــال الـــذين لـــديهم مشـــروعات صـــناعية صـــغيرة 

 ومتوسطة، من خالل توفير منافذ دائمة لبيع منتجاتهم داخل المجمع الجديد. 
التجـــارة تحــت شــعار "معــًا لـــدعم وتفاعلــت الســوق القطريــة مــع الحملـــة التــي أطلقتهــا وزارة االقتصــاد و 

المنتجات الوطنية"، ضـمن مبـادرة "منـتج وطنـي". وزاد زخـم الحملـة مـع بـدء الحصـار المفـروض علـى 
 الدوحة، في ظل نمو الطلب على المنتج القطري.

وقــال رئــيس غرفــة تجــارة وصــناعة قطــر، الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاني، إن االقتصــاد 
 ي لتجاوز األزمة الحالية. القطري قوي بما يكف

وكشف رئيس الغرفة عـن امـتالك قطـر مخزونـًا اسـتراتيجيًا مـن السـلع الغذائيـة األساسـية يكفـي السـوق 
مـن هـذه السـلع والمـواد تصـل إلـى قطـر مـن خــالل  %95شـهرًا، وأن أكثـر مـن  12القطريـة ألكثـر مـن 
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البريـة، وهـي نسـبة ال تشـكل  فقـط هـي التـي تصـل عبـر الحـدود %5البحر والجـو، فـي حـين أن نسـبة 
 أزمة القتصاد البالد.

وأكـــد أن القطـــاع الخـــاص القطـــري قـــام بـــإبرام اتفاقيـــات وتعاقـــدات مـــع العديـــد مـــن الشـــركات األخـــرى، 
 لضمان تدفق السلع والمواد األولية وبأسعار تنافسية. 

االطمئنان بين المواطنين ولم تشهد أسواق الدوحة أي انقطاع في المواد الغذائية واالستهالكية، ما زاد 
والمقيمين في قطر. وقال وزير الجمارك والتجـارة التركـي، بولنـد تـوفنكجي، إن الصـادرات التركيـة إلـى 

 4مليـون دوالر منـذ حاصـرت  32.5قطر ارتفعت إلى ثالثة أضعاف مسـتوياتها الطبيعيـة، لتصـل إلـى 
أكثــــر مــــن مائــــة طــــائرة محملــــة دول عربيــــة قطــــر، فــــي الخــــامس مــــن يونيــــو/حزيران. وأرســــلت تركيــــا 

 باإلمدادات إلى قطر، إضافة إلى سفن محملة بالمواد الغذائية.
 

 الخطوط المالحية
كما تجاوز مينـاء حمـد التـداعيات الناجمـة عـن حصـار قطـر، عبـر تدشـين طـرق شـحن مباشـرة جديـدة 

 لحصار.لمواجهة األزمة. وتم توقيع اتفاقات مالحة جديدة ال تعتمد على الدول الفارضة ل
وأعلن الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، عبد هللا الخنجي، عن تدشين خطين مالحيين جديدين بين ميناء 

 حمد وميناءي صحار وصاللة في سلطنة ُعمان.
إضافة إلى خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين االقتصادية )شنغهاي( ضمن 

بحــر األبــيض المتوســط للنقــل البحــري "أم أس ســي"، بحيــث " التابعــة لشــركة الNew Falconخدمــة "
 ".Ocean Allianceيومًا. وكذا الخط البحري المباشر لتحالف " 20إلى  14تستغرق الرحلة من 

واعتمدت موانئ قطر خطة سريعة عبر إعطاء المواد الغذائية ومدخالتها األولوية القصوى، مـع زيـادة 
 اإلفراج عن البضائع. التنسيق مع الجمارك لتيسير إجراءات

ومــن جهتــه، قــال الممثــل عــن شــركة المالحــة القطريــة، صــالح عبــد هللا الهــارون، إن شــركة المالحــة 
القطريــة تقــوم بأقصــى جهــد فــي تقــديم كــل مــا مــن شــأنه تســهيل إجــراءات اســتيراد الســلع وتــدفقها علــى 

 السوق المحلية.
 

 الخطوط الجوية
وتنويــع وجهاتهــا إلــى مختلــف دول العــالم، وفــي نهايــة شــهر قامــت الخطــوط الجويــة القطريــة بتوســيع 

 . 2018و 2017وجهة جديدة لعامي  12إبريل/نيسان الماضي أعلنت عن 
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ووفـرت الشــركة خيـارات بديلــة لجميـع المســافرين الـذين تــأثرت رحالتهـم، منهــا اسـترداد مبلــغ التــذكرة أو 
قطريـــة. وتســـي ر القطريـــة للشـــحن إعـــادة الحجـــز علـــى وجهـــات أخـــرى ضـــمن شـــبكة الخطـــوط الجويـــة ال

وجهـة خاصـة للشـحن  50الجوي، ثالث أكبر شـركة للشـحن الجـوي فـي العـالم، رحالتهـا إلـى أكثـر مـن 
 150عبر مقر عملياتهـا فـي الدوحـة. كمـا تقـدم القطريـة للشـحن الجـوي خـدمات الشـحن إلـى أكثـر مـن 

 طائرة ركاب. 199وجهة رئيسية للسياحة واألعمال على متن 
 

 ات مصرفيةإجراء
اتخــذ مصــرف قطــر المركــزي، إجــراءات تحوطيــة للضــغوط التــي تمارســها الســعودية واإلمــارات علــى 
البنوك القطرية، ليؤكد مسؤول قطري أن لدى بالده احتياطيات ضخمة من النقد األجنبي، بما يسـاعد 

 في الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال. 
ة التـي تقودهـا اإلمـارات والسـعودية ضـد الدوحـة، متحركـًا وصمد الريـال القطـري أمـام حمـالت المقاطعـ

نحو األسـفل أمـام سـلة العمـالت األجنبيـة، لكـن بـوتيرة تكـاد ال تُـذكر، وسـط تأكيـدات مـن مـراقبين بـأن 
 السيولة المالية الضخمة التي تتمتع بها الدوحة تؤهلها لحماية عملتها بمرونة. 

ي الجديـد"، انعكاسـا طبيعيـا لثقــة سـوق الصـرف الدوليـة فــي مـا اعتبـره مراقبـون، فـي تصــريحات لــ"العرب
نتهــا قطــر علــى مــدار العقــود الماضــية، بفضــل  العملــة القطريــة المحميــة بمراكــز نقــد أجنبيــة ســخية، كو 

 فوائضها المالية واستثماراتها الضخمة التي يديرها صندوق قطر السيادي.
ـــأث ر وقلـــل الخبيـــر االقتصـــادي فـــي مؤسســـة "كابيتـــال ايكونـــومك س"، جيســـون تـــوفي، مـــن احتمـــاالت ت

االقتصاد القطري بقطع العالقات الدبلوماسية واالقتصـادية التـي اتخـذتها كـل مـن السـعودية واإلمـارات 
 ضد قطر. 

وقال توفي، في تعليقات لـ"العربي الجديد"، إن بعض التوقعات بتأثر الريال القطري أو البنوك القطرية 
ية اإلماراتية، مبـالغ فيهـا، حيـث إن البنـوك القطريـة تملـك مسـتوى عاليـا من إجراءات المقاطعة السعود

ـــن البنـــك المركـــزي مـــن  مـــن الســـيولة. كمـــا أن الحكومـــة القطريـــة تملـــك أرصـــدة واحتياطـــات كبيـــرة، تمك 
 التدخل لسد أية فجوة مالية. 

ليـــار دوالر. م 126وتشـــير بيانـــات المركـــزي القطـــري إلـــى أن قيمـــة االحتياطيـــات األجنبيـــة، تبلـــغ نحـــو 
 198مليـار ريـال ) 722.4وتصل ودائع القطاع العـام والخـاص فـي البنـوك العاملـة فـي قطـر إلـى نحـو 

 مليار دوالر(.  356تريليون ريال ) 1.3مليار دوالر(، فيما تقد ر أصول البنوك بنحو 
ف، وفــق وزارة ألــ 700ويعــد االحتيــاطي النقــدي كبيــرًا، بــالنظر إلــى عــدد ســكان الدولــة البــالغ مليــونين و

 . 2017التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية، في نهاية إبريل/نيسان 
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كمــا أكــد البنــك المركــزي القطــري أنــه سيضــمن كــل عمليــات التحويــل للجمهــور داخــل قطــر وخارجهــا 
بــدون تــأخير، وأن كافــة البنــوك وشــركات الصــرافة المحليــة ملتزمــة بــإجراء التحــويالت، حســب مــا هــو 

 معتاد.
 

 السياحة  تشجيع
وشهدت قطر رواجًا سياحيًا وتجاريًا. وأكـد رئـيس لجنـة التجـارة والبحـوث بغرفـة تجـارة وصـناعة قطـر، 
محمد األحبابي، لـ"العربي الجديد"، أنه رغم غصة الحصار من السعودية واإلمارات والبحرين، شهدت 

ين خليجيـين وهمـا الكويـت األسواق التجارية رواجًا ملحوظًا سـاهم فيـه إقبـال سـياحي مـن مـواطني جـار 
 وسلطنة عمان. 

وكـان الكويتيـون أطلقــوا حملـة "عيـدنا فــي قطـر" علـى مواقــع التواصـل االجتمـاعي، وأشــار رئـيس لجنــة 
 .%95التجارة بغرفة قطر إلى أن نسبة اإلشغال في فنادق الدوحة بلغت نحو 

فـي زيـادة اإلقبـال علـى وأوضح أن العـروض والتخفيضـات التـي أطلقتهـا المجمعـات التجاريـة سـاهمت 
الشــراء فــي موســم العيــد، والــذي تــزامن مــع موســم الســفر لمئــات اآلالف مــن المقيمــين لقضــاء عطــالت 

وأعلنـت وزارة الداخليـة القطريـة عـن إدراج كثيـر مـن الجنسـيات فـي قائمـة الـدول  الصيف في بالدهـم. 
، وبيـنهم لبنـانيون وروس، ليبلـغ التي يمكنها دخول األراضي القطرية من دون تأشـيرة الـدخول المسـبقة

 دولة.  72بذلك عدد الدول التي يحق لمواطنيها دخول قطر وفق هذه التسهيالت، 
وأطلقــت كــل مــن وزارة الداخليــة والخطــوط الجويــة القطريــة والهيئــة العامــة للســياحة، خدمــة إلكترونيــة 

 ى التأشيرات السياحية. للتأشيرات تتيح لراغبي السفر إلى دولة قطر التقدم مباشرة للحصول عل
وحســـب مصــــدر بلجنــــة الســــياحة فــــي غرفــــة تجـــارة وصــــناعة قطــــر، لـــــ"العربي الجديــــد" ستســــاهم هــــذه 
اإلجراءات في تعويض شـركات السـياحة عـن الزائـرين مـن الـدول المحاصـرة، موضـحًا أن هنـاك نسـبة 

وجهــاتهم األوروبيــة  كبيــرة مــن القطــريين أصــروا علــى البقــاء للســياحة فــي الدوحــة، رافضــين الســفر إلــى
واآلســيوية المفضــلة لــديهم، فــي موقــف للتضــامن مــع الدولــة فــي مواجهــة الحصــار، مــا انعكــس إيجابــًا 

 على القطاع السياحي.
 

 ثروة ضخمة
وتواجه قطر آثار الحصار بمؤشرات اقتصادية واجتماعية صلبة. إذ تحتل قطر المركـز األول عالميـًا 

لقــومي لســنوات عديــدة، بحســب معطيــات صــندوق النقــد والبنــك فــي متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج ا
 . 2016دوالرًا سنويًا عام  726ألفًا و 129الدوليين، بدخل يصل إلى 
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، وهــو أقــل معــدل %0.8فــي حــين أن معــدل البطالــة يكــاد يكــون معــدومًا فــي الدولــة بنســبة ال تتعــدى 
صـاء القطريـة. أمـا النمـو فيتجـه لتحقيـق بطالة في العالم العربي، بحسب وزارة التخطيط التنموي واإلح

 مليار دوالر. 144، مع استثمارات أجنبية مباشرة تتعدى 2017في  %3.3نسبة 
مليــار دوالر، ولــديها فــائض  335ويقــدر حجــم األصــول فــي صــندوق الثــروة الســيادي فــي قطــر بنحــو 

انئ واسـعة يمكنهـا أن مليار دوالر، فـي إبريل/نيسـان وحـده، باإلضـافة إلـى منشـآت مـو  2.7تجاري بلغ 
 تستخدمها بدال من حدودها البرية مع السعودية التي أغلقت.

وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج األخرى، على ما جرت العـادة عليـه، مـا بـين 
 خمسة وعشرة بالمائة فقط من التعامالت اليومية في بورصة قطر.

والر، وفقــًا لتقريــر ســابق لصــندوق النقــد الــدولي. وال يعتمــد مليــار د 170وبلــغ حجــم االقتصــاد القطــري 
مــن حجــم االقتصــاد،  %61علــى قطــاع الطاقــة فقــط، فالقطاعــات غيــر النفطيــة تطــورت لتمثــل اآلن 

 حسب تقارير رسمية.
مليـون طـن سـنويا. وتملـك  77وقطر األولى عالميا في إنتاج الغـاز الطبيعـي المسـال، إذ تبلـغ طاقتهـا 

 من احتياطيات الغاز في العالم.  %12.5مة من الغاز تمثل احتياطيات ضخ
دولة تقريبًا في قارات العـالم المختلفـة، أبرزهـا اليابـان، وكوريـا الجنوبيـة،  27ويصل الغاز القطري إلى 

يطاليـا، والكويـت، واإلمـارات، واألردن، ويـذهب   %60والهند، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وا 
 غاز القطري إلى مستوردين في آسيا.من صادرات ال

 8/7/2017العربي الجديد، لندن، 
 
 أهون الشرور؟ المفاوضاتهل  .65

 هاني المصري 
حصل معي في األسبوع الماضي حادثة تستحق أن تروى. فقد زارني ديبلوماسي أجنبي رفيع ألول 

: نحن في عالم ال مرة، وتحدث معي بصراحة وأمانة بعد االستماع لي. وقال لي من دون ديبلوماسية
يقيم وزًنا للحقوق والعدالة، وال يؤمن سوى بالقوة والمصلحة، ومن ال يملك إحدى هاتين القوتين أو 

 كلتاهما فعليه أال  يتعب نفسه وال يتعب اآلخرين، أي عليه أن يقبل ما يعرض عليه.
قضيتهم ومشروعية  وقال الديبلوماسي هذا الكالم للبرهنة بأن ليس أمام الفلسطينيين رغم عدالة

مطالبهم سوى استئناف المفاوضات دون اإلصرار على وقف االستعمار االستيطاني، وعلى أن تكون 
هناك مرجعية تتضمن الحقوق الفلسطينية، ألن هذا الخيار أفضل من استمرار الوضع الحالي من 
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الوحدة بال جدوى من دون مفاوضات، وقال إن  الرهان على التدويل والمقاومة والمقاطعة واستعادة 
 اآلن وحتى خمسين عاًما قادًما على األقل.

يختلف الديبلوماسي مع وجهة نظري التي ترتكز على أن الوضع ال يسمح اآلن بالتوصل إلى حل 
يحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، فال دولة على مرمى حجر، وال عودة لالجئين على 

ين في إسرائيل، وأن هناك ضرورة للتركيز على حماية الهوية الوطنية األبواب، وال مساواة بين المواطن
بقاء القضية حية، والحفاظ على ما تبقى من إنجازات ومكاسب، وتقليل األضرار والخسائر، إلى  وا 
جانب توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، خصوًصا على أرض وطنه، والعمل على إحباط 

 المخططات اإلسرائيلية.
حقيق ما سبق يتطلب إعطاء األولوية للكفاح من أجل تغيير موازين القوى، وعدم استئناف إن ت

المفاوضات في ظل الضعف واالنقسام والتوهان الفلسطيني الحالي، ألن المفاوضات الثنائية برعاية 
ن في ظل الظروف الحالية ومن دو  -األكثر انحياًزا إلسرائيل من سابقاتها  -إدارة دونالد ترامب 

أوراق قوة باتت أكثر من خطأ، وقد تكون نوًعا من االنتحار السياسي في ظل الهجمة العدوانية 
 االستعمارية االستيطانية العنصرية.

ووصلت هذه الهجمة إلى حد مطالبة حكام واشنطن وتل أبيب السلطة الفلسطينية بتبني الرواية 
واألسرى، ووقف التحريض الفلسطيني في الصهيونية من خالل وقف دفع الرواتب لعائالت الشهداء 

وسائل اإلعالم ومناهج التعليم، وتعزيز التعاون األمني مع إسرائيل، إضافة إلى مطالبة السلطة 
 الفلسطينية باتخاذ إجراءات أشد ضد المقاومة.

م كما باتت حكومة نتنياهو تطالب جهاًرا نهاًرا، كما فعلت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلية، األم
المتحدة بالكف عن وصف األراضي "التي حررتها إسرائيل" في حرب حزيران باألراضي المحتلة، 
بقاء ما تبقى منها في معازل آهلة  وسط سعي إسرائيلي محموم لتمهيد األجواء لضم معظم الضفة، وا 
ط بالسكان ومقطعة األوصال تحت السيطرة اإلسرائيلية، من خالل سلطة حكم ذاتي في الضفة ترتب

 أو ال ترتبط مع األردن، وسلطة حكم ذاتي أخرى في القطاع ترتبط أو ال ترتبط مع مصر.
ردي على الديبلوماسي الصريح واألمين شمل سؤاله عم ا يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون من 
انخراطهم في عملية سياسية زائفة أخرى، تستهدف التغطية على ما تقوم به إسرائيل من خلق حقائق 

لية على األرض، وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية حقيقية، وعلى  تبني الفلسطينيين احتال
لبدائل أخرى، عوًضا عن تمرير الحل اإلقليمي كبديل عن اإلطار الدولي، الذي يعني تغيير 
سرائيل تتحول إلى صديق وحليف، لدرجة بدأت عملية  األولويات ليصبح الخطر اإليراني هو العدو وا 

ع العالقات العربية معها قبل أن تعترف بالحقوق الفلسطينية والعربية، وقبل أن تستعد لالنسحاب تطبي
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. فأجابني إن النتائج ألي عملية سياسية غير معروفة وال 7691من األراضي العربية المحتلة العام 
أو رقيب، مضمونة، ولكنها أفضل من ال شيء، ومن َتْرِك إسرائيل حرة لتفعل ما تشاء بال حسيب 

 حتى ولو كان حليفها األميركي.
ال رابع لها: إما أن تصل إلى  ثالثة احتماالتواستدركت عليه بالقول إن  أي مفاوضات قادمة أمامها 

طريق مسدود مثل سابقاتها، ألنه يراد لها أن تكون مفاوضات من أجل المفاوضات، أو تتوصل إلى 
نهائي قادم، أو تتوصل إلى حل تصفوي للقضية  حل مرحلي انتقالي جديد يغطى بالحديث عن حل

 الفلسطينية بحجة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" وأنه "ليس باإلمكان أبدع مما كان".
االحتماالن األول والثاني هما األقرب إلى التحقق، ألنه يصعب على أي قيادة فلسطينية مهما 

الحقوق الفلسطينية )تجسيد الدولة اعتدلت وتخاذلت أن توقع على اتفاق نهائي ال يحقق أي حق من 
(. وأضفت إذا 84واالستقالل، حق العودة لالجئين، المساواة الفردية والقومية لشعبنا في أراضي 

كانت االحتماالت المتوقعة من االنخراط في المفاوضات بهذا السوء، وأسوأ من بعضها، فلماذا 
 رائيلي؟ننخرط بها ونعطي الشرعية لتصفية القضية عبر الحل اإلس

إن أفضل االحتماالت وأقلها سوًءا أن نحافظ على ما لدينا اآلن، أي أن نعود إلى ما كن ا فيه قبل 
استئناف المفاوضات، أو نحصل على حكم ذاتي سبق أن حصلنا عليه وال يقدم جديًدا، مقابل ثمن 

د يصل إلى المساس جديد ندفعه يتضمن االعتراف بإسرائيل كدولة "يهودية" ومتطلباتها األمنية، وق
بالقدس وحقوق الالجئين، فضاًل عن أنه ال يتضمن السيادة التي هي العنصر الرئيسي من عناصر 

 الدولة الذي يعطي المعنى لها، فال دولة بال سيادة.
بناء على ما سبق، إن رفض استئناف المفاوضات في ظل المعطيات القائمة يبدو أفضل من 

لربح والخسارة، وليس فقط انطالًقا من المبادم والحقوق والعدالة، استئنافها، حتى وفق حسابات ا
واألهم أنه يفتح أفًقا لنهوض قادم حتًما في المستقبل. شعرت أن محدثي قد اقتنع برأيي، أو لم يعد 

 المحادثة.مقتنًعا برأي مثلما كان قبل 
راسات  ياسات والد   11/7/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 
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 محمد عايش
ليها مؤخرًا بين حركة حماس في غزة والقيادي المفصول من حركة فتح إالتفاهمات التي تم التوصل 

محمد دحالن، تمثل انتكاسة جديدة في مسار الحركة، وتكريسا أعمق لالنقسام الفلسطيني، إذ أن هذه 
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ثالث في المشهد الفلسطيني لم يكن موجودًا أصاًل، أو  التفاهمات ستؤدي إلى خلق طرف سياسي
 كان مطرودًا من القطاع. األقلعلى 

التي طردت دحالن من غزة قبل أن  –هذه التفاهمات، فحركة حماس  إلىنتفهم الدوافع التي أدت 
وجدت نفسها أمام وضع بالغ السوء والصعوبة في قطاع غزة، ووجدت  -يطرده عباس من حركة فتح

حالن هو المفتاح الوحيد لمعبر رفح المغلق بقرار مصري، أما دحالن فوجد في هذا المشهد أن د
فرصته الوحيدة للعودة إلى داخل األراضي الفلسطينية، ومن ثم مناكفة الرئيس محمود عباس من 

 الداخل، فضاًل عن أن تحالفه مع حماس سيجعل في فلسطين طرفين ضد حكم عباس في رام هللا.
« يضحك»في المشهد الجديد هو أن كاًل من حماس ودحالن، يظن بأنه يخدع اآلخر أو المشكلة 

عليه، والصحيح أن دحالن ليس لديه ما يخسره، ألنه خسر كل شيء سابقًا وبات خارج فلسطين. 
أما حماس فتقوم بعملية انتحار سياسي قد يؤدي إلى نهايتها بشكل شبه كامل، إذ أن أغلب الظن هو 

طمح في الوصول إلى السلطة، وهذا يعني بالضرورة أنه يخطط ليطاحة بحكم عباس أن دحالن ي
في الضفة الغربية، وحكم حماس في غزة، ويظهر على أنه الذي وحد الشعب الفلسطيني، وعندها 

. إسرائيلاتفاق سالم نهائي مع  إلبرامهي الجهة الوحيدة المؤهلة « دحالن –فتح »أيضًا سوف تكون 
لية التي تعيشها حركة حماس هي نتيجة طبيعية ألخطاء استراتيجية سابقة أهمها، وأولها األزمة الحا

، ومن ثم المشاركة في سلطة لم تكن تعترف بها الحركة، ولم 2006وأكبرها المشاركة في انتخابات 
التعامل  -وال يزال يجب –تكن أصاًل هدفًا وطنيًا يستحق أن تتنافس مع فتح عليه، حيث كان يجب 

مع السلطة الفلسطينية على أنها مؤسسة ظهرت بحكم الضرورة، وبحكم األمر الواقع، وال تمثل طموح 
نما هي في أفضل أحوالها مجرد خطوة انتقالية في المسار  الفلسطينيين وال مشروعهم الوطني، وا 

 الكفاحي الطويل للشعب الفلسطيني.
ورط في المشاركة بالسلطة، وهذا أورثها عبئًا الت إلىأدى بها  2006تورُّط حركة حماس في انتخابات 

ثقياًل هو الذي يدفعها اليوم للتفاهم مع دحالن ومصر وغيرهما، من أجل تخفيف الحصار عن قطاع 
 إلىغزة، ولذلك فان االنسحاب الكامل من عبء المشاركة في إدارة السلطة الفلسطينية، والعودة 

وأزمة حركة حماس. حركات المقاومة ال يمكن ويجب أن مربع المقاومة هو الحل الوحيد ألزمة غزة 
أمنية، وال  أجهزةجيوش نظامية، وال  إلىأحزاب سياسية، كما ال يمكن أن تتحول  إلىال تتحول 

حكومات محلية، ألن كل هذه الحاالت هي انتحار حقيقي بالنسبة ألي حركة مقاومة، ولذلك فان 
شؤون الناس.. وهذا الحال  إلدارةسلطة مدنية  إلىتحول تورط حركة حماس بإدارة قطاع غزة جعلها ت

بإدارة الشؤون اليومية لحياة الناس في  1994ذاته ينطبق على حركة فتح عندما انشغلت منذ عام 
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الضفة الغربية، وانشغلت في تأمين رواتب الموظفين، والمشكلة أن األخطاء تتكرر والحركات لم 
 تتعلم من تجارب من سبقوها.

قطاع غزة ليست مكسبًا، ويجب عدم التعامل معها على أنها كذلك، فالقطاع هو أرض إدارة 
فلسطينية محتلة وعلى سلطات االحتالل أن تتحمل أواًل وأخيرًا مسؤولياتها التي يفرضها عليها القانون 
 الدولي، والتخلي عن إدارة القطاع يمكن أن يشكل حاًل لألزمة الراهنة التي تعيشها حركة حماس،
على أن تسليم القطاع يجب أن يتم للسلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس المنتخب محمود عباس، 
ال أن يتم العمل على إنشاء طرف فلسطيني ثالث، فيصبح الجسد الفلسطيني مفتتًا أكثر ومقسومًا 

 .اآلنعلى ثالثة بداًل من اثنين كما هو 
ومصر  إسرائيلئيس عباس، واتركوا عباس يتفاهم مع سلطة الر  إلىخالصة القول: أعيدوا قطاع غزة 

المدنية، وال تساهموا في  اإلدارةبشأن الحصار والمعابر والرواتب، ودعوه يتورط وحيدًا في هذه 
تكريس االنقسام داخل فتح، ألن حركة حماس ال يمكن أن تستفيد في النهاية من ذلك االنقسام، كما 

الماضية من إدارة القطاع، وال من تحمل أعباء المليوني  أنها لم تستفد طوال السنوات العشر
 فلسطيني الذين يعيشون في داخله.

 11/7/2017، القدس العربي، لندن
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 فريح أبو مدين
 والحقيقة وابتزاز المعاناة والتلويح اإلشاعةترددت أن أكتب عن المناخ السائد في غزة بين حروب 

باألمل ولألسف نحي االحتالل جانبا وتراقصت األشباح بخلفية الظالل وكأننا نشاهد فيلما للغموض 
يخرجه الفريد هيتشكوك مخرج الرعب الشهير, ففي لحظات اليأس وعدم اليقين وانسداد األفق الحياتي 

جازي ليس ) وليس السياسي فقط ( يتعلق غرقى غزة برؤوس الثعابين للبقاء أحياء وهو اصطالح م
بعيدا عن الحقيقة فالبشارات التي تسوق هلت وأهمها فتح المعبر كأمل طال انتظاره , والمحروقات 
لتكون هناك طاقة كهربائية وابتعاد شبح الحرب عن غزة بتواجد مصر في المعادلة السابقة , ولكن ال 

تفاهمات حماس يزال الموقف غامض وحكي في حكي ويا ليت هذا الحكي مبني علي موقف رسمي ف
 مع دحالن ماهي ؟!!!

 إال.ألن تفاهم حماس مع مصر مفهوم تماما هو أمني ليس 
علي ” حبة فوق وحبة تحت ” وحماس تتحدث علي استحياء وبل بخالف واضح داخليا بينهم يعني 

رأي األغنية , فليس هناك صوت واضح يشرح ويبين ما جرى وهو ليس سرا عسكريا حتي نحترم 
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ال تشفي غليل الناس في العالقة مع دحالن , كما أن مجموعة دحالن  بإيحاءاتتفاء صمتهم واالك
في نفس الحيص بيص محاولة بيع أمل غير متحقق وغير مرئي وكأن العالقة بينهما هي كعالقة 
زنا المحارم الكل يعرفها والكل يخشى الحديث عنها , وربما األمر الوحيد الذي يتحدث عنه ببعض 

هي المصالحة االجتماعية والشعبية بخصوص الضحايا  شيءنه المفتاح السحري لكل الصراحة وكأ
 الذين سقطوا بسبب مسؤولية كالهما وهي فكرة هامة ولكن كيف السبيل ؟!!!!

 الحل!وهل من حق األطراف المتورطة أن تضع وتصيغ أسس 
 اإلبل.في تقديري ليس هكذا تورد 

يس معنى ذلك عدم فتح الملف ولكن تنحوا واسألوا أهل الذكر فهم أوال متسببي المصيبة فيما جرى ول
 كنتم ال تعلمون !! إن

عما جرى بينكم بال لبس أو أوهام فالمريض  اإلفصاحشرح وبداية عليكم  إلىوتحتاج هذه النقطة 
شخص األمر  إذاالغزي مصاب بكل األمراض التي ال مجال للحديث عنها األن ولكنه مفتاح الحل 

شمعة خير من لعن الظالم ال  إشعالوكل من يحاول بحسن نية  الكاملة.الحقيقة  علىواطلع 
يستطيع أن يتجاهل شبح رام هللا وظاللها وهذا غير ممكن فهو موجود وثابت في حياة الناس في 

والحظنا ذلك في  البعض،والتأثير األدبي والمعنوي علي  وخالفه،أمور عدة كالرواتب ووثائق السفر 
فتح  تظار زيارة الرئيس أبو مازن للقاهرة , ناهيك عن انقسام فتح وكل يدعي وصال بليلى )اللهفة الن

هذا بعض توصيف الحال وبالتالي ال نستطيع كتابة روشتة لشراء  .( وليلى في العناية المركزة
  العالج.العالج غير ما نسمع وما نرى وهي نصف الحقيقة وربما نضطر للعودة للحديث عن 

 .الساحة وهللا من وراء القصد علىلم أتحدث عن المعلمين الكبار لألطراف المتواجدة  خاصة أني
 10/7/2017رأي اليوم، لندن، 
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 د. محمد صالح المسفر
كثير ما يردد البعض منا أن لدى إسرائيل لوبي إسرائيلي نشط جدا في واشنطن، قادر على توجيه 

ريكية لصالح إسرائيل، وراح البعض منا يتساءل لماذا ال يوجد لوبي عربي في أمريكا السياسة األم
يدافع عن قضايانا ويستقطب من لديه ميول مضادة لتوجهات أمريكا المعادية لنا خاصة في 
فلسطين، أو تحييد من يعادينا. قال البعض إننا لسنا قادرين ألنه ال يوجد لدينا إمكانات االختراق 

ألمريكية المشتغلة بالسياسة، واكتشفنا بين عشية وضحاها أننا قادرون على الولوج إلى للنخب ا
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دهاليس مجلسي النواب والشيوخ ومراكز األبحاث والدراسات، وبعض رجال األعمال وتجار صناعة 
 السالح والسياسيين الذين يتركون السلطة بعد االنتخابات الرئاسية كل أربع سنوات.

(2) 
الماضي نشرت وسائل اإلعالم العربية نقال عن وسائل إعالم أمريكية أخبارا عن اختراق في األسبوع 

)الهكر( البريد اإللكتروني لسفير دولة اإلمارات العربية المتحدة، وُسربت بعض المعلومات التي 
حصلوا عليها من بريد السفير العتيبة إلى وسائل اإلعالم الصحفية، والتي لم تكن جهود السفير 

لدبلوماسية مشرفة عربيا، ألنها انصبت على تأليب الرأي العام األمريكي لمعادات دولة عربية ا
خليجية شريكة في مجلس التعاون الخليجي. تقول المعلومات الصادرة عن المجتمع العربي 
الدبلوماسي في واشنطن أن السفير العتيبة أنشط سفير عربي في واشنطن والبعض يشبهه بنشاط 

لسعودي السابق األمير بند بن سلطان آل سعود. لكن األول عليه مآخذ عربية الرتباطه السفير ا
بمؤسسات تعمل لغير صالح قضايانا، على سبيل المثال ال الحصر ارتبط بعالقات بمؤسسة "الدفاع 
ألجل الديمقراطية" وغيرها من المؤسسات البحثية ومعظم تلك المؤسسات يمينية متطرفة موالية 

ل. ولست هنا في مجال المقارنة بين نشاط واتصاالت سفيرين عربيين يعمالن في واشنطن. إلسرائي
لحاق  ما يهمني قوله هنا إننا قادرون على اختراق المؤسسات األمريكية لخدمة مصالحنا القومية وا 

دافنا الضرر بالمتربصين بنا. النخب السياسية األمريكية قابلة لالستئجار أو الشراء من أجل تحقيق أه
نما  الوطنية القومية وقد فعلها السفير العتيبة لكن في اتجاهات أخرى وليس لقضايانا القومية وا 
لمصالح محدودة. وزير الدفاع األمريكي األسبق روبرت غيتس كان طوع السفير العتيبة يملي عليه 

ني القائد السابق ما يريد فعله أو قوله في منتديات عامة أو عبر رجال الكونجرس، وكذلك أنتوني زي
 للقيادة المركزية األمريكية وغيره من النخب السياسية التي كانت تعمل مع الرؤساء السابقين.

لدولة اإلمارات العربية المتحدة الحق في أن تتفاخر بما يصنع سفيرها النشط في واشنطن، كما لنا 
 الحق أن نغضب لما يفعل.

ب خاصة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أن يسخروا كنا نتوقع منه ومن غيره من السفراء العر  
قدراتهم ومهاراتهم وعالقاتهم الدبلوماسية لقضيانا العربية، وأن يعملوا كفريق واحد في مواجهة اللوبي 

 اإلسرائيلي في واشنطن.
(3) 

لقد نحا بعض سفراء مجلس التعاون الخليجي في واشنطن منحى آخر، وهو العمل بكل جد ونشاط 
جل تشويه سمعة دولة قطر في األوساط الرسمية ومؤسسات الرأي العام واتهامها والكويت من أ

الشقيق بأنهما مموالن ليرهاب، وقد أظهرت الوثائق المسربة من بريد السفير العتيبة في واشنطن 
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 ذلك القول، وراحوا يعقدون مؤتمرات ودعوة كبار المسؤولين السابقين وكبار رجال اإلعالم للحديث
في هذه المؤتمرات للنيل من قطر وغيرها بكل الطرق. المهم أن أمريكا تعلم علم اليقين أن قطر 
تعمل مع التحالف الدولي ضد اإلرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة، وقد أكد ذلك الرئيس األمريكي 

 في مكافحة اإلرهاب". استراتيجيترامب بعد مؤتمر الرياض قائال: "قطر شريك 
م أن قطر كانت وما برحت من أنصار التدخل األمريكي الكامل في سوريا من أجل إنقاذ العتيبة يعل

الشعب من الهالك، وأن اإلمارات تؤمن بذات الهدف. والسفير العتيبة قال أمام وندي شيرمان أحد 
ى فقط مت أخبرينا( جاهزة 16كبار مسؤولي وزارة الخارجية األمريكية بلهجة قوية: "طائراتنا )أف ـــ 

تحتاجون" وبعد أيام اشتركت الطائرات اإلماراتية في القصف على مواقع المعارضة السورية. إًذا دولة 
قطر ليست من ممولي وال مؤيدي اإلرهاب بدليل أنها تحارب جنبا إلى جنب مع اإلمارات والسعودية 

 وأمريكا في كل الميادين التي يطلب منها المشاركة.
مليون دوالر لخدمة القضايا العربية بدال  14ل التي تقدر بأكثر من كنت أتمنى أن تصرف األموا 

 من إنفاقها في استعداء المجتمع األمريكي ضد أي دولة عربية.
(4) 

الشهر الجاري يحضره خبراء  12يعد اللوبي اإلسرائيلي مع لوبي عربي في واشنطن لعقد مؤتمر في 
ان المسلمين ودور الجزيرة الفضائية، بتمويل لبحث تبني سياسات محددة بشأن قطر وتركيا واإلخو 

من دولة خليجية الهدف من ذلك هو جمع أكبر عدد من المشاركين والمتحدثين أصحاب مناصب 
عليا كانوا في اإلدارات األمريكية السابقة وبعض منهم من اإلدارة "الترامبية" الحالية، والهدف األبعد 

وعلى تركيا ومن ثم الدعوة إلقناع صناع القرار في  هو تشويه سمعة دولة قطر والتحريض عليها
 واشنطن بمساعدتهم لتدمير "الجزيرة الفضائية" حتى ال تكشف عوراتهم السياسية.

ليكن ما يكون فإن األزمة الراهنة في الخليج العربي التي كادت تعصف بأمنه واستقراره وسيادته 
 ذريعا، جاء إعالن الفشل بنص مؤتمر وزراء انطالقا من إلحاق الهزيمة بدولة قطر، قد فشلت فشال

خارجية الدول األربع المحاصرة قطر المنعقد في القاهرة )السعودية ومصر وأبوظبي والبحرين( 
ساعة من فشلهم  24واالجتماع التكميلي للوزراء األربعة الميامين الذي انعقد في جدة بعد أقل من 

قطر حققت انتصارا سياسيا على خصومها بهدوء في القاهرة، ويجمع المراقبون على أن دولة 
 دبلوماسيتها المبنية على األخالق ودقة المعلومات وحسن التعامل مع األزمات.

آخر القول: نحن العرب نستطيع أن نؤثر في سير األحداث الدولية ــ خاصة الدول النفطية ــ 
العربية واإلسالمية، لكن مع  ونستطيع تشكيل لوبي عربي في أمريكا وأوروبا لخدمة قضايا أمتنا
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األسف كونا لوبيات متعددة في تلك المواقع الهامة في صنع السياسة العالمية من أجل إلحاق 
 الضرر بعضنا ببعض كما هو الواقع اليوم في واشنطن ضد دولة قطر بدال من إسرائيل.
 11/7/2017، الشرق، الدوحة

 
 ة!إلى التسوية اإلقليمي الفلسطينية التسويةمن  .69

 ماجد كيالي
مع مجيء رئيس أميركي جديد إلى البيت األبيض مطلع هذا العام؛ تزايدت األطروحات المتعلقة 
بالتخلص من التسوية الفلسطينية ومن استحقاقاتها، للتحول نحو إقامة نوع من السالم اإلقليمي بين 

الوقت يشتمل على إسرائيل وبعض الدول العربية يستوعب الحل الفلسطيني أو يدعمه، وفي نفس 
خلق مناخ سياسي إقليمي ُمو اٍت لعالقات عربية/إسرائيلية، مع إيجاد مؤسسات إقليمية وعالقات 

 تعاون اقتصادي.
مع ذلك يجدر التنويه هنا إلى أن هذا الطرح تم البحث فيه من قبل، خاصة في القمة التي عقدت 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وكل من 
 (، بحسب تسريبات لصحيفة "هآرتس".2016األردني عبد هللا الثاني في العقبة )فبراير/شباط 

عن إقامة سالم يمنح األمل  -2016في خطاب له خالل مايو/أيار -ثم إن الرئيس السيسي تحدث 
 مبادرة العربية للسالم".للفلسطينيين واألمان ليسرائيليين، مع تأكيده على "ال

 
 محركات الفكرة

بيد أن هذه األطروحة أضحت اليوم تستمد زخمها من المحركات اآلتية: أواًل، وجود رئيس للواليات 
المتحدة ال يحمل أجندات واضحة أو مسبقة، وقد صرح مرارًا وتكرارًا بأن المهم هو إيجاد تسوية بين 

 الفلسطينية ليست شرطًا لذلك. إسرائيل والبلدان العربية، وأن الدولة
ناهيك عن أنه لو ح بإمكان االعتراف بالقدس عاصمًة إلسرائيل، وأبدى المباالة بشأن األنشطة 
االستيطانية اإلسرائيلية، وقال إن على الطرفين المعنيين أن يتفقا على ما يريدانه، سواء كان دولة 

 فلسطينية أو دولة واحدة أو أي شيء آخر.
تي هذه األطروحة في وضع يشهد فيه العالم العربي استقطابات من نوع جديد، ال سيما على ثانيًا، تأ

خلفية التمزق أو االنهيار على مستوى الدولة والمجتمع في المشرق العربي من العراق إلى سوريا، مع 
العراق تزايد المخاطر الناجمة عن صعود نفوذ إيران وتمددها من طهران إلى لبنان، مرورا بسوريا و 

 واليمن.
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مبالية بعملية السالم، التي تجعلها تدفع  -في ظل الظروف والمعطيات الراهنة-ثالثًا، لم تعد إسرائيل 
أثمانًا كبيرة، ال سيما مع الفلسطينيين، خصوصا بعد انحسار المقاومة بكل أشكالها،  -بحسب رأيها-

تصدع الجبهة الشرقية بتفك ك ومع غياب التهديدات من كل الجبهات بعد التحوالت في مصر، و 
 الجيشين السوري والعراقي.

 27بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" )وكالة "سما"، -رابعًا، تالحظ مشاريع التسوية اإلقليمية 
أن األمر يتطلب أيضًا إقامة كيان فلسطيني مستقر ومزدهر، "يتم تأمينه"  -(2017يونيو/حزيران 

كيل "اتحاد كونفدرالي مع مصر واألردن"، واعتراف العرب بدولة عبر "التزامات دولية" وعن طريق تش
 إسرائيل وأنها "دولة الشعب اإلسرائيلي التي ستكون القدس عاصمتها".

وكذلك ضمان "الغالبية اليهودية الثابتة" عبر "االنفصال الديمغرافي" عن الفلسطينيين، مع فرض 
ة الغربية، وتجنيس الالجئين الفلسطينيين في السيادة اإلسرائيلية على جزء كبير من أراضي الضف

 الدول التي يقيمون فيها بفضل دعم دولي شامل.
 

 الخلفية التاريخية
تتأسس أطروحات التسوية اإلقليمية على ركيزتين أساسيتين: أوالهما، التحول من التسوية مع 

قامة عالقات طبيعية ب ينها وبين إسرائيل، بل الفلسطينيين إلى التسوية مع بعض الدول العربية، وا 
في إطار  -ال سيما غزة مع مصر، والضفة مع اأًلردن-وحل المسألة الفلسطينية في اإلطار العربي 

 كونفدرالي مثاًل، أو بإقامة دولة في غزة، وترك الضفة مع األردن و/أو إسرائيل في إطار كونفدرالي.
تجري التسوية بداية مع اإلطار العربي وهو ما والمهم هنا أنه بداًل من البدء في التسوية الفلسطينية؛ 

يعني تهميش البعد الفلسطيني، وأن الفلسطينيين لم يعودوا مقررين في شأن التسوية أو الصراع مع 
 إسرائيل.

ثانيًا، فكرة التسوية تقوم على المصالح األمنية واالقتصادية التي يفترض أنها باتت تجمع إسرائيل 
بعض  -إضافة إلى مصر واألردن-طمح إسرائيل إلى أن تشمل هذه التسوية بالدول العربية، وطبعا ت

 دول الخليج وشمال أفريقيا.
سواء أتت من أوساط في اإلدارة األميركية -ما ينبغي لفت االنتباه إليه هنا هو أن هذه األطروحات 

ر مشروع ليست جديدة، فهذا ما شهدناه في حقبة التسعينيات مع ظهو  -أو من أوساط إسرائيلية
"الشرق األوسط الجديد"، الذي تحدث عن مصالح مشتركة سياسية وأمنية واقتصادية، توجب نوعًا 

 من السالم والتعاون بين دول المنطقة وضمنها إسرائيل.
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ومعلوم أنه لهذا الغرض نشأ ما سمي في حينه "المفاوضات المتعددة األطراف"، والتي كانت ُتعنى 
مي في مجاالت االقتصاد والتجارة والمياه والبني التحتية والبيئة، وذلك ببحث شؤون التعاون اإلقلي

 بالتوازي مع المفاوضات الثنائية بين إسرائيل ودول عربية )األردن وسوريا والفلسطينيين(.
كما يجدر التذكير بأنه تم تنظيم عدة مؤتمرات لهذا الغرض )مؤتمرات القمة في الشرق األوسط 

، في كل من الدار البيضاء والقاهرة وعمان 1998ـ1994ت أربع مرات، بين أعوام وشمالي أفريقيا( عقد
 والدوحة، على التوالي.

(، 2002أيضًا، هذه الدعوات تستند إلى "المبادرة العربية للسالم" التي أطلقتها القمة العربية )بيروت 
 ل السالم والتطبيع.( مقاب1967والتي نصت على مبادلة انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة )

 
 سؤال الجدوى 

معلوم أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه المساعي واألطروحات، بسبب إصرارها على 
تكريس واقع االحتالل ورفض أي انسحاب من الضفة الغربية، والتمسك بالقدس عاصمة موحدة، 

أو العربي أو الدولي ما وبتعزيز األنشطة االستيطانية، خاصة أنها لم تجد في الوضع الفلسطيني 
 يضغط عليها إلجبارها على االنسحاب.

وعلى ذلك؛ ثمة أسئلة تطرح نفسها بخصوص الجدوى: فأواًل ومن الناحية الفلسطينية، ما الحاجة إلى 
والتي أثمرت اتفاق -مبادرات كهذه في حين أن مسار العملية الجارية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 

 قرابة ربع قرن، طرح في غضونها العديد من الخطط. عمره -1993أوسلو 
( في عهد الرئيس بيل كلينتون، وطابا 2000)يوليو/تموز  2 ديفيدومن ذلك: مفاوضات كامب 

( وبعدها اتفاق اإلطار في "مسار 2003( ثم خطة "خريطة الطريق" )2001)يناير/كانون الثاني عام 
االبن، وبعد ذلك المفاوضات التي أجريت إبان فترة  ( في عهد الرئيس جورج بوش2007أنا بوليس" )

 حكم الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
 2002ثانيًا، لماذا يتم تجاوز "المبادرة العربية للسالم" التي كانت ُطرحت في القمة العربية في بيروت 

إلمالءات إسرائيل، والتي رفضتها إسرائيل؛ فهل المطروح مجرد تلبية  -رغم كل المالحظات عليها-
ذا كان هناك ثمن أو مقابل إسرائيلي فما هو؟ أو من  قامة سالم وتطبيع معها ومن دون أي ثمن؟ وا  وا 

 الذي سيضغط على إسرائيل لتنفيذه؟
يبدو من ذلك أن أطروحة التسوية اإلقليمية هي مثل سابقاتها، فضال عن أنها مثال على التالعب 

حكم التعن ت اإلسرائيلي المعهود، وال مباالة المجتمع الدولي ورياء بالقضايا وتغييب الحقوق، ليس ب
-فحسب، بل ألن هذا يحصل أيضا بسبب تهافت النظام العربي  -خاصة أميركا-الدول الكبرى 
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الذي بذل تقديمات مجانية جم ة دون أن يحصل على شيء  -وضمنه النظام السياسي الفلسطيني
 حقيقي من إسرائيل!
يجري يستهدف االلتفاف على القضية الفلسطينية ووأد حقوق الفلسطينيين، مع  والحاصل أن ما

التأكيد على أن أي شيء يحصل على صعيد العالقة بين إسرائيل وبعض البلدان العربية ال يمكن 
التعاطي معه بوصفه جزءًا من عملية تسوية حقيقية ولو نسبيًا، إذ إن ذلك سيكون في إطار إعادة 

، أي كجزء من التسويات التي يمكن أن تحصل لتحقيق نوع من االستقرار، ال أكثر تشكيل المنطقة
 وال أقل.

 رؤية إسرائيل
( تفاصيل ما ُيعرف 2017على الصعيد اإلسرائيلي كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" )يونيو/حزيران 

ضاء الحكومة بـ"مبادرة السالم اإلسرائيلية"، التي سبق أن بدأت مالمحها تظهر في تصريحات ألع
اإلسرائيلية، إذ أوضحت أن هذه المبادرة "ترمي إلى تحقيق حل شامل ومتعدد األطراف للنزاع 
العربي/اإلسرائيلي، بداًل من حل ثنائي للنزاع الفلسطيني/اإلسرائيلي"، وأن هذه الخطة ستطرح على 

 إدارة دونالد ترمب.
( طرح أفكارًا من 1999ـ1996مة اإلسرائيلية )وللتذكير فإن نتنياهو كان إبان رئاسته أول مرة للحكو 

التي -هذا النوع بديال التفاق أوسلو وتتعلق بالسالم االقتصادي، لذا فإن هذه المقاربة األميركية 
أكثر قربًا لهوى  -تجعل االقتصاد قبل السياسة، والعالقات العربية قبل التسوية مع الفلسطينيين

ن الوضع اإلقليمي الراهن يمثل فرصة سانحة لهم لتغيير طابع نتنياهو وحكومته، خاصة أنهم يرون أ
 العالقات مع محيطهم العربي.

وُيستنتج من ذلك أن إسرائيل معني ة تمامًا بالتجاوب مع المسار األميركي المتعلق بالتسوية اإلقليمية 
ت من على خالف ما جرى في التسعينيات، إذ أن األخطار التقليدية من الجيوش النظامية بات

 الماضي، ال سيما بعد االنهيار الحاصل في العراق وسوريا.
وعن هذا الموضوع وربطه بالتسوية اإلقليمية، تحدث رئيس المعارضة اإلسرائيلية السابق إسحق 
هرتسوغ عن "الرغبة اإلقليمية في الدخول إلى العملية السياسية بفضل حلفاء إقليميين جديين وأقوياء، 

تركة لنا ولجيراننا في القضاء على داعش وكبح إيران، والتقدم مع وبفضل المصالح المش
 الفلسطينيين، وبفضل مبادم مبادرة السالم العربية... بغطاء من إدارة ترمب".

سات شرق أوسطية مشتركة تعمل على التطوير اإلقليمي  بل إن هرتسوغ دعا "إسرائيل إلى إقامة مؤس 
األمن واالقتصاد والمياه وانتقال البضائع والعمال، وتقترح  والتعاون في مجاالت مختلفة، من ضمنها

 (.2017فبراير/شباط  22أن تكون القدس مركزًا لهذا الوضع اإلقليمي"، )هآرتس، 
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والمقصود أن كل التحركات والمواقف الجارية اآلن تغدو بمثابة نافذة فرص إلسرائيل لفرض أجندتها 
يسيا في اإلقليم، وكل أحاديث عن تسوية أو مبادرات ال على الفلسطينيين، وفرض نفسها فاعال رئ

تصب في هذا االتجاه ال يمكن ألميركا وال إلسرائيل التعامل معها، أما بخصوص السالم العادل 
 والشامل فهذا بات حديثًا للتسلية ال أكثر، فما هو هذا السالم في شرق عربي متفجر؟!

ف على ما تريده وما تفعله واشنطن، التي تتعاطى واضح أن مصير أطروحة السالم اإلقليمي يتوق
مع منطقة المشرق العربي بوصفها بمثابة "رجل مريض"، ومن باب أنها تصلح منطقة إلدارة 
يران وتركيا، وعدم إتاحة وضع من االستقرار في سوريا  ضعاف روسيا وا  الصراع، وضمنه استنزاف وا 

لمنظور، إذ ال شيء يفسر هذا العزوف األميركي عن والعراق قد يشكل تهديدًا إلسرائيل على المدى ا
 الحسم أو الالمباالة غير ذلك.

ومن جهة أخرى؛ فإن األنظمة العربية المعنية والصديقة ألميركا تبدو في هذه الظروف أكثر 
استعدادًا الجتياز هذه الخطوة، ربما في مقابل مضي واشنطن في مشروعها لتحجيم إيران ونزع 

نهاء مليشياتها في الخارج، ووضع حد لهيمنتها أو لوجودها في سوريا والعراق.سالحها النووي   وا 
ألن إسرائيل ستعارض  -على األرجح-أي أن الثمن أو المقابل لمثل هذه الخطوة لن يكون فلسطينيًا 

ذلك، وهذا ما يفترض في الفلسطينيين إدراكه والتعامل على أساس منه، والعمل على تفويته إن كانوا 
 زال بإمكانهم ذلك. ما

ن وضع كيان  وقصارى القول، أننا بين خيار تسوية إقليمية ذات بعد اقتصادي وسياسي وأمني، تحس 
السلطة الفلسطينية وتقدم غطاء لها ال أكثر، أو بقاء الحال على ما هو عليه؛ وفي الحالين فإن 

قليميًا وع  ربيًا.إسرائيل هي الرابحة إلى حين تغيير المعادالت دوليًا وا 
 10/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
قات .71 سرائيل: قراءة في الفرص والمعو   صفقة التبادل المحتملة بين حماس وا 

 صالح النعامي
قدم قادة حركة "حماس" ومسؤولون إسرائيليون معلومات وتقديرات متضاربة حول فرص توصل 

ة "حماس"، إسماعيل هنية، في الطرفين لصفقة تبادل أسرى. فقد ألمح رئيس المكتب السياسي لحرك
خطابه األخير إلى حدوث تطورات إيجابية على صعيد الصفقة، عندما قال: "إن عملية تحرير 
األسرى الفلسطينيين من داخل السجون اإلسرائيلية باتت أقرب من أي وقت". لكن في المقابل، فإن 

م في الجهود الهادفة للتوصل وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ال ينفي فقط حدوث تقد
للصفقة، بل يزعم عدم وجود اتصاالت مع الحركة بهذا الشأن.  وتبدو تصريحات ليبرمان بمثابة 
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تذاٍك، ذلك أن إسرائيل ال تجري اتصاالت مباشرة مع حركة "حماس" بشأن التوصل لصفقة تبادل 
 وشروط هذه الصفقة. األسرى، لكنها كلفت أطرافًا أخرى بالتباحث مع "حماس" حول ظروف 

وعلمت "العربي الجديد" أن كبار قادة جهاز االستخبارات العامة المصرية طرحوا موضوع الجنود 
األسرى اإلسرائيليين خالل سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بقادة "حماس" الذين زاروا القاهرة أخيرًا. 

، بل استحوذت على مساحة وتبين أن الجانب المصري لم يطرح هذه القضية بشكل عرضي وهامشي
 كبيرة من تلك اللقاءات. 

ونظرًا لطابع العالقة والتنسيق الوثيق بين إسرائيل والنظام المصري الحالي، إلى جانب تجربة القاهرة 
سرائيل في صفقة "وفاء األحرار"، التي أفرجت الحركة بموجبها عن  في التوسط بين "حماس" وا 

قابل إفراج إسرائيل عن ألف أسير فلسطيني، ال يمكن االفتراض الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط م
أن المستويات األمنية المصرية طرحت القضية بدون التنسيق المسبق مع تل أبيب. وبخالف ما 
صدر عن ليبرمان، فقد أشار معلق الشؤون االستخبارية في "معاريف" يوسي ميلمان، ومعلق الشؤون 

وم"، يوآف ليمور، إلى أنه قد صدرت "تلميحات" عن أوساط رسمية العسكرية في صحيفة "يسرائيل هي
إسرائيلية بشأن إجراء اتصاالت بهدف إنجاز الصفقة. وقد لفت ميلمان إلى أنه إلى جانب 
االستخبارات المصرية، فإن أجهزة استخبارات أجنبية أخرى تؤدي دورًا في محاولة التوصل للصفقة. 

تخبارات األلمانية نشطت بشكل كبير في التوسط بين حماس وتدل تجربة الماضي على أن االس
سرائيل ومهدت جهودها للتوصل لصفقة "وفاء األحرار".  وا 

لكن هناك ما يدلل على أنه على الرغم من الجهود المصرية المكثفة، فإن الهوة بين مواقف الطرفين  
يفة "معاريف" قبل يومين، تقل ص من فرص إنجاز الصفقة في الوقت الحالي. ووفقًا لما كشفته صح

فإن على رأس نقاط الخالف التي تعوق التوصل لالتفاق مطالبة "حماس" بأن تدفع إسرائيل "ثمنًا"، 
مقابل الكشف عن معلومات عن أوضاع وحالة الجنود األسرى. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل 

ألحرار" واعتقلتهم إسرائيل ترفض إطالق سراح األسرى الذين تم إطالق سراحهم في صفقة "وفاء ا
، مقابل معلومات حول 2014مجددًا بعد خطف وقتل ثالثة من المستوطنين في يونيو/حزيران 

أوضاع الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى "حماس". وتستدرك الصحيفة بأن تل أبيب قد تتراجع عن 
 وضات مع الحركة.موقفها وتوافق على اإلفراج عن بعض هؤالء األسرى في حال تقدمت المفا

ومن ناحية نظرية، فإن هناك عوائق تقلص فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي، من أبرزها 
لى جانب اعتراض ممثلي  البيئة السياسية الداخلية في إسرائيل تحد  من فرص التوصل للصفقة. وا 

ون أيضًا أن يتم حزب "البيت اليهودي" في الحكومة والبرلمان، فإن معظم وزراء الليكود يعارض
 اإلفراج عن عدد كبير من األسرى في إطار أية صفقة.
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ويرى وزراء اليمين اإلسرائيلي أن اإلفراج عن عدد كبير من األسرى سيمس  بقوة الردع اإلسرائيلي، 
وسيحفز الفلسطينيين على اعتماد عمليات الخطف كوسيلة لتحرير أسراهم. ويسوغ هؤالء الوزراء 

اثنين من األسرى األربعة، وهما الجنديان هدار غولدين وشاؤول أرون قد قتال في حججهم بالزعم إن 
الحرب، وبالتالي فإن حركة حماس تملك جثتيهما فقط، األمر الذي ال يستدعي أن يتم دفع ثمن كبير 

 لقاء الجثتين.
ن وهناك في إسرائيل من يرى أن تدهور األوضاع االقتصادية في قطاع غزة جراء الحصار يمك  

إسرائيل من توظيف أوراق أخرى إلجبار "حماس" على إبداء مرونة بشأن ظروف وشروط الصفقة. 
فقد نقلت صحيفة "ميكور ريشون"، أول من أمس، عن وزير الزراعة أوري أرئيل، الرجل الثاني في 
ى حزب "البيت اليهودي"، قوله إن إسرائيل "تملك العديد من روافع الضغط على حماس إلجبارها عل

صفقة  إنجازإنهاء قضية "المفقودين". وقد كشفت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل تراهن على أن يتم 
تبادل األسرى ضمن صفقة أشمل، تشارك فيها مصر، وتضمن تخفيف مظاهر الحصار عن 

 القطاع.
 إلى جانب ذلك، فإن لجنة قضائية أمرت بتشكيلها حكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب التوصل لصفقة
"وفاء األحرار" قد أوصت بأن يتم اإلفراج عن أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي. في المقابل، 
فإن عوائل الجنود األسرى قد كثفت من أنشطتها االحتجاجية على تعاطي دوائر صنع القرار مع هذا 

اجية، وال سيما مع الملف. وقد اهتمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمنح تغطية متزايدة لألنشطة االحتج
تعمد عوائل األسرى عرقلة اجتماعات لجان نيابية داخل الكنيست، والتشويش على مداخالت رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو. لكن حتى اآلن، فإن حراك هذه العائالت لم يحدث تغييرًا جذريًا على 

 ونظمته عائلة شاليط.توجهات الرأي العام اإلسرائيلي، كما فعل في حينه الحراك الذي قادته 
مكانية إسهامه في إقناع  من الواضح أن إسرائيل تراهن على مفاعيل الحصار والدور المصري وا 
"حماس" بإبداء مرونة على مواقفها من الصفقة. لكن على الرغم من أن حركة حماس لم تعلن 

على صفقة ما لم  مطالبها للتوصل للصفقة، فإنه يمكن القول إن الحركة لن تكون مستعدة للتوقيع
 تسفر عن تحرير، على األقل، نفس العدد من األسرى الذين تم إطالق سراحهم في "وفاء األحرار".

 11/7/2017العربي الجديد، لندن، 
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