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تتحمل المسؤولية الرئيسية " إسرائيل" :لحل فوري ألزمة كهرباء غزة نين يدعويسبعة مقررين أمم .1
 الحالة عن تدهور

ن من أن نقص الكهرباء الذي طال أمده في حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق اإلنسا
قطاع غزة قد عمق األزمة اإلنسانية في ظل عدم استقرار وضع المستشفيات، وتزايد نقص المياه، 

لقاء مياه المجارير غير المعاَلجة في البحر األبيض المتوسط.  وا 
سكان غزة يعانون جاء ذلك في بيان أصدروه اليوم األربعاء، أشاروا فيه إلى أن "مليوني شخص من 

من أزمة إنسانية هي من صنع اإلنسان بالكامل"، مضيفين أن هذه األزمة "تمثل فشل جميع 
، بما في ذلك الحق غير اإلنساناألطراف الكامل في احترام التزاماتها األساسية في مجال حقوق 

مايكل لينك، القابل للتصرف في الحياة". في حوار مع أخبار األمم المتحدة أوضح البروفيسور 
: "تعاني غزة من أزمة إنسانية 1967المقرر الخاص المعني باألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

الكهرباء في القطاع ... قبل يونيو وبالتأكيد قبل أبريل من هذا العام  إمداداتكبيرة في ظل خفض 
ينبغي أن تتوفر الكهرباء أصبح السكان يتلقون فقط ثماني ساعات من الكهرباء يوميا. كما تعلمون 

 ساعة في اليوم، كما هو حال كل شخص آخر في المنطقة ". 24
البروفيسور لينك هو واحد من الخبراء السبعة الذين أصدروا اليوم هذا البيان. ويقول لينك والخبراء  

اآلخرون إن إسرائيل، بوصفها المحتل الذي يسيطر على دخول وخروج البضائع واألشخاص، 
المسؤولية الرئيسية عن تدهور الحالة"، وينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني  "تتحمل

 الدولي وقانون حقوق اإلنسان. 
غير أن بيان المقررين السبع يشير أيضا إلى أن النزاع الحالي بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن 

ضافي األخير، وساهم في تفاقم األزمة إلى دفع ضرائب الوقود أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء اإل
 حد كبير. 

وفي هذا السياق دعوا جميع األطراف المعنية إلى حل قضاياهم على الفور، و"عدم معاقبة سكان 
غزة على الخالفات السياسية بين النخب" السياسية. كما دعوا المجتمع الدولي إلى "عدم غض 

وفوري للحصار واإلغالق المستمر منذ عشر الطرف عن غزة"، ودعوا أيضا إلى وقف كامل 
 سنوات، والذي "يشكل عقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي ".

 12/7/2017، نيويورك ،المتحدة األمم أنباءمركز 
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 وزير األوقاف الفلسطينية يدعو "اليونسكو" إلى شمل المساجد األثرية ضمن المناطق المحمية .2
الشيخ يوسف ادعيس اليوم الخميس، الفلسطينية والشؤون الدينية  طالب وزير األوقاف :قلقيلية

المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" إلى شمل المساجد ضمن المناطق المحمية، 
 هخالل تفقد ،وقال ادعيس وبخاصة األثرية منها والتي تتعرض بشكل دائم الستهداف االحتالل.

قيلية الذي تعرض القتحام من قبل االحتالل برفقه علماء آثار مسجد عمر بن الخطاب األثري في قل
إن العديد من المساجد  ،قاموا بفحص األساس القديم للمسجد وتصويره قبل صالة فجر أمس

واألماكن المقدسة اإلسالمية مهددة بسبب أطماع االحتالل ومؤسساته المختلفة التي تريد مسح 
 تاريخنا وهويتنا الفلسطينية.

 13/7/2017 ،الجديدة، رام هللاالحياة 
  

 بحر يدعو سلطة رام هللا للوحدة والتوافق الوطنيأحمد  .3
رام هللا إلى  في سلطةال ،النائب األول لرئيس المجلس التشريعي يوم األربعاء ،دعا أحمد بحر :غزة

أوائل خالل حفل تكريم  ،ل بحروحم   االستجابة لنداء ومقتضيات الوحدة الوطنية والتوافق الوطني.
الثانوية العامة الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في غزة، االحتالل المسئولة الكاملة عن حصار غزة 

وهنأ بحر أوائل الثانوية العامة وجميع الناجحين، مؤكدا أن الطلبة اليوم  وتداعيات ما ينتتج عن ذلك.
 هم عماد ومستقبل الغد وفوج التحرير وتشييد الحضارة.

بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم، والعمل التوافقي الوطني للوزارة في كل من غزة  وتقدم بحر
 .وحدويا   بعدا   أعطىإلى اتسام العالقة بينهما بالتعاون والتنسيق المشترك ما  ورام هللا، مشيرا  

 12/7/2017 ،فلسطين أون الين
 

 عريقات: األولوية إنهاء االنقسام والوحدة .4
فادي أبو سعدى: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  -رام هللا 

نهاء  عريقات لـ"القدس العربي" إن الفلسطينيين يعتمدون اآلن على أولوية إنجاز الوحدة الوطنية وا 
االنقسام الفلسطيني الداخلي كونه الخيار األول، فحركة حماس هي فصيل فلسطيني ونريد المصالحة 

 عريقات، الذهاب إلى االنتخابات وتقوية الحكومة الفلسطينية كي تعمل بحرية في قطاع غزة". وأكدو 
خالل جلسة مغلقة لعدد من الديبلوماسيين الغربيين لدى السلطة الفلسطينية في دائرة شؤون 

ية بدون أنه ال يمكن أن تقوم دولة فلسطينية في غزة، كما ال يمكن أن تقوم دولة فلسطين ،المفاوضات
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غزة. أما الخيار الثاني فهو مواصلة بناء أنفسنا كفلسطينيين استعدادا  للدولة من ناحية االقتصاد 
 والتعليم واألمن والقانون وكافة مناحي الحياة.

 13/7/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 فوزه برئاسة حزب العمل اإلسرائيليبيهنئ جباي  عباس .5
 اإلسرائيليمحمود عباس، يوم األربعاء، رئيس حزب العمل  يةطينفلسالهنأ رئيس السلطة  :رام هللا

خالل االتصال الهاتفي مع جباي، على  ،كدأو  المنتخب آفي جباي، بمناسبة فوزه برئاسة الحزب.
وشدد  .اإلسرائيلي -الدولتين، إلنهاء الصراع الفلسطيني حل   أتحقيق السالم القائم على مبد أهمية

عادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، سيوفر األمن واالستقرار على أن تحقيق السالم ال
 للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وكذلك للمنطقة والعالم. 

 12/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 اتعمر عريقات يدعو أوروبا لالعتراف بفلسطين والدفع بمستوى وسم بضائع المست .6
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أوروبا إلى  :رام هللا

، واتخاذ خطوات جدية وملموسة بدفع مستوى وسم "إسرائيلـ"االعتراف بدولة فلسطين كما اعترفت ب
 ي.ات اإلسرائيلية باعتبارها أحد أدوات مساءلة االحتالل على استيطانه غير الشرععمر بضائع المست
، في رام هللا بمناسبة 12/7/2017 خالل لقاء نظمته دائرة شؤون المفاوضات األربعاء ،وشدد عريقات

مرور ثالثة عشر عاما  على إصدار فتوى الهاي، حضره عدد من الدبلوماسيين الدوليين بما في ذلك 
سبانيا ممثلين عن االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا وبريطانيا وتشيلي وفرنسا وا   يطاليا وا 

االستيطاني ال يشكل عقبة  "إسرائيل"على أن "النظام الكولونيالي"، ومشروع ، وجنوب إفريقيا والسويد
نما هو السب الرئيسي المدمر لحل الدولتين.  في وجه أي عملية سياسية فقط وا 

 12/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسرى أمام األمم المتحدة ة باالنتهاكات ضد  قراقع يقدم شهادته الخاص .7
قدم الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين شهادته أمام لجنة األمم المتحدة 
الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة في العاصمة 

حتالل من دخول األراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب ان، بعد أن منعتها سلطات االعم   األردنية
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والمعتقلين في  لألسرىوالقانونية  اإلنسانيةالمتحدة بالتحرك لتوفير الحماية الدولية  األممقراقع لجنة 
 سجون االحتالل.

وتركزت شهادة قراقع حول الممارسات القمعية والوحشية غير المسبوقة التي تعرض لها األسرى أثناء 
، والتي أدت 2017 / مايويارأ 27حتى  / أبريلنيسان 17اب عن الطعام في الفترة الواقعة بين اإلضر 

صابة عددا  منهم بأمراض مزمنة.  إلى تدهور خطير جدا  على صحة األسرى المضربين وا 
 12/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يم جنين اقتحامات قوات االحتالل مخ " تدينالخارجية الفلسطينية" .8

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحامات قوات االحتالل مخيم جنين وسط إطالق كثيف للنيران 
رهاب للمدنيين العزل، وارتكابها جريمة إعدام ميدانية. وأكدت الوزارة أن الحكومة  واستفزازات وا 

المنطقة الهادفة إلى إحياء  اإلسرائيلية تتعمد بشكل دائم وبالتزامن مع جوالت المبعوثين األمريكيين في
عملية السالم، تصعيد وتوتير األجواء والمناخات عبر جملة من التدابير واإلجراءات القمعية والتنكيلية 
بالفلسطينيين، سواء كانت تصعيدا  في عمليات االستيطان والتهويد أو القتل المباشر للمواطنين 

 .الفلسطينيين
 13/7/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 جيش االحتالل العدوانية إلى التصدي لممارسات وعيدى البرغوثي مصطف .9

قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، : نادية سعد الدين - انعم  
إن "جيش االحتالل يقتل الفلسطينيين دون رادع ويستخدم الرصاص الحي بقصد القتل وبدم بارد، 

وأضاف البرغوثي، في تصريح أمس، إن "اقتحام مخيم  لممارساته العدوانية".إلى "التصدي  داعيا  
طالق النار على الشاب سعيد صالح والطفل أوس سالمة مما أدى إلى استشهادهما، يمثل  جنين وا 
 جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني". 

 13/7/2017، الغد، عم ان
 

 الفلسطينية سيادة للسلطة أنه السعيد: جريمة جنين تثبت خالد النائب  .11
قال النائب خالد سعيد: إن االحتالل بجريمته التي وقعت صباح األربعاء في جنين، واستشهد  :جنين

رسائل بليغة للسلطة أن دورها هو دور الخدمات  إيصالفيها شاب وفتى في مخيم جنين، أراد 
في تصريح لمراسل "المركز  ،وأضاف النائب عن جنين لبلدية ليس إال، وأنه ال سيادة لها.القروية وا
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الفلسطيني لإلعالم": ينبغي أن يعلم الجميع أن من أهم مهام السلطة هو توفير الحماية ألبناء 
ن كان ذلك من واجباتها، توفير األمن للناس.  شعبها، قبل أن توفر لهم الماء والكهرباء وا 

 12/7/2017 ،ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
 

 المسؤولية الكاملة عن التصعيد األخير "إسرائيل"ل حكومة الوفاق الوطني تحم   .11
المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تقوده قوات  "سرائيل"إ الفلسطينيةحكومة اللت حم   :رام هللا

في بيان  ،مة يوسف المحمودوقال المتحدث الرسمي باسم الحكو  الفلسطينية. األراضياالحتالل في 
، إن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن 12/7/2017 ، يوم األربعاءله صحفي

التصعيد واالعتداءات التي تشنها قوات االحتالل ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته والتي كان 
بعد اقتحامها المخيم تحت  شهيداناستشهاد  إلىآخرها اقتراف جريمة جديدة في مخيم جنين أدت 

 إطالق مكثف للنار وسط االعتداء على المواطنين العزل، ما خلف عدة إصابات بينهم.
 12/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلسي األحمد .12

م األحمد، وعدد من النواب، رئيس الجمعية البرلمانية استقبل رئيس كتلة فتح البرلمانية عزا :رام هللا
فابيو سكولوزتش، ونائب أمين العام الجمعية  اإليطاليلحلف الناتو بابلو ألي، والقنصل العام 

وأكد األحمد خالل اللقاء الذي حضره عبد هللا عبد هللا، ونجاة االسطل،  البرلمانية روكساندرا بوبا.
خريشة،  إبراهيمواالستيطان وليد عساف، وأمين عام المجلس التشريعي ورئيس هيئة مقاومة الجدار 

الحرص على المشاركة في مختلف نشاطات الجمعية البرلمانية، وتوطيد العالقة بين البرلمانيين، 
على أهمية هذه الزيارة، ليتمكن رئيس الجمعية البرلمانية من االطالع عن قرب لألوضاع  مشددا  

 الميدانية.
للعملية السلمية، وهو االستيطان  كبيرا   ئناف عملية السالم، قال األحمد "إن هناك عائقا  وحول است
لم  إنالفلسطينيين يرغبون بالسالم الذي  أن الفلسطينية، مؤكدا   األرضالمتواصل على  اإلسرائيلي

 هو إسرائيل، والمجتمع الدولي". األوليتحقق فإن المسؤول 
 12/7/2017 ،لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف
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 ويجب تمكين حكومة الوفاق الوطني أبو عيطة: تكرار مواقف حماس غير كاف   .13
قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فـايز أبـو عيطـة، يـوم األربعـاء، "إن المصـالحة  :غزة

 قطاع غزة".باتت حاليا، أكثر إلحاحا، في ظل المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في 
جاءت تصريحات ابو عيطة، تعقيبا على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسـماعيل 

 هنية، الذي قال من خاللها بأن حركته مستعدة إلنهاء االنقسام، وتنفيذ المصالحة.
، ويجـب تمكـين  وأكد أبو عيطة في تصريح لوكالة "وفا" أن تكـرار مواقـف "حمـاس" السـابقة غيـر كـافب

كومــة الوفــاق الــوطني مــن أداء مهامهــا، والمطلــوب مــن حركــة "حمــاس" أن تتخــذ فــورا خطــوة عمليــة ح
نهـاء االنقسـام، وفـي مقـدمتها تمكـين حكومـة  تبرهن من خاللها على جـديتها تجـاه تحقيـق المصـالحة وا 

ســية الوفـاق مـن تأديـة مهامهـا بشـكل كامـل ودون تـدخالت، وصـوال إلـى إجـراء االنتخابـات العامـة الرئا
 والتشريعية والمجلس الوطني.

، داعيــا فــي الوقــت ذاتــه حركــة "حمــاس" إلــى  وقــال: إن تكريــر هنيــة لمواقــف حركتــه الســابقة غيــر كــافب
 االستجابة لمبادرة حركة "فتح" وحل اللجنة اإلدارية.

 12/7/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 اية لوقف جدار الفصل العنصري: القيادة الفلسطينية لم تضغط بما فيه الكفقيادي بفتح .14
فــادي أبــو ســعدى: أكــد ناصــر القــدوة عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح أن الســلطة والقيــادة : رام هللا

الفلســطينية لــم تفعــال بمــا فيــه الكفايــة حيــال فتــوى الهــاي بشــأن جــدار الفصــل العنصــري، فــي ســبيل 
نـــا كفلســـطينيين نتحمـــل مســـؤولية هـــذا إن»الضـــغط علـــى المجتمـــع الـــدولي لتنفيـــذ مـــا جـــاء فيهـــا. وقـــال 

، لكنه في المقابل طالب المجتمع الدولي بالتفكير بمسؤوليته تجاه الفلسطينيين ألن استمرار «التقصير
 الوضع كما هو عليه سيدفع نحو مزيد من الجدران واالستيطان.

سلطة الفلسـطينية وجاءت تصريحات القدوة خالل جلسة مغلقة لعدد من الديبلوماسيين الغربيين لدى ال
فـي دائـرة شــؤون المفاوضـات بحضـور أمــين سـر اللجنــة التنفيذيـة لمنظمـة التحريــر الفلسـطينية صــائب 
ا للديبلوماســـيين حــول واقـــع الجـــدار علـــى  عريقــات، وطـــاقم مـــن شــؤون المفاوضـــات الـــذين قــدموا شـــرح 

ضـــفة الغربيـــة األرض فـــي ذكـــرى فتـــوى الهـــاي، ومـــرور خمســـين عامـــا  علـــى االحـــتالل اإلســـرائيلي لل
 وقطاع غزة والقدس.

، إنــه ورغــم هــذا التقصــير الفلســطيني فــي التعامــل مــع «القــدس العربــي»وقــال القــدوة ردا علــى ســؤال لـــ 
فتوى الهاي إال أنه ما زال باإلمكان عمـل الكثيـر خاصـة وأن القـانون الـدولي ال يسـقط بالتقـادم، وكـل 

قــانون، خاصــة وأن لــدى الفلســطينيين منظومــة شــاملة مــا يتطلبــه األمــر هــو الــدفع بقــوة لتنفيــذ أحكــام ال
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تستطيع وضع ضغوط هائلة على إسرائيل. وقال إن المادة األولـى المشـتركة التفاقيـة جنيـف تؤكـد أن 
نما في ضمان احترامها اتفاقيات جنيف األربع.  الواجب القانوني ليس فقط في احترامها وا 

 13/7/20107، لندن، القدس العربي
 

 إلداري جريمة لن تنجحلالعتقال اتحويل االحتالل النائب جرار  :"الشعبية" .15
وصــفت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، تحويــل محكمــة االحــتالل القياديــة فــي : الرســالة نــت - غــزة

شـــــهور بالجريمـــــة  6الجبهــــة والنائـــــب فـــــي المجلـــــس التشـــــريعي خالــــدة جـــــرار لالعتقـــــال اإلداري لمـــــدة 
 دات الشعب.اإلسرائيلية الممنهجة بحق قيا

ورأت الجبهــة فــي تصــريح صــحفي، يــوم األربعــاء، قــرار االحــتالل بحــق القياديــة جــرار وقبلــه الناشــطة 
النســوية ختــام الســعافين محاولــة إلســكات الصــوت المنــاهض لالحــتالل وللــنهج الســلطوي الــذي يمثــل 

 التنسيق األمني أبرز سماته المدمرة.
تواصـل لقيـادات الجبهـة الشـعبية وفـي مقـدمتهم القياديـة وشددت على أن هـذا االسـتهداف الممـنهج والم

خالــدة جــرار لــن يــنجح فــي تغييــب إرادة المقاومــة المتأصــلة داخلهــا، وســتبقى المناضــلة جــرار وقيــادات 
 الجبهة الشعبية شوكة في حلق االحتالل ووصمة عار على جبين أرباب التنسيق األمني.
 12/7/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 فتحاوية من السفر رفض منع حماس قيادات  : ن"الشعبية" .16

عبــرت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين يــوم األربعــاء، عــن رفضــها لســلوك األجهــزة األمنيــة  :رام هللا
التابعــة لحركــة حمــاس بمنــع ســفر أعضــاء مــن اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، واللجنــة 

خرهـا منـع القيـادي الفتحـاوي فـايز أبـو عيطـة مـن السـفر المركزية والمجلس الثـوري لحركـة فـتح، كـان آ
لــى قطــاع  إلــى الضــفة الغربيــة. وقالــت الجبهــة فــي بيــان صــحفي: إن المنــع وتقييــد حركــة الســفر مــن وا 

ــــات  غــــزة، تعبــــر عــــن سياســــة تنتهجهــــا أجهــــزة حركــــة حمــــاس، منافيــــة ألبســــط قواعــــد الحقــــوق والحري
 إدارة العالقات الوطنية والتناقضات الداخلية. الشخصية، عدا عن كونها سياسة ضارة وخاطئة في

وطالبت الجبهة، حركة حمـاس وأجهزتهـا، بـالتوقف الفـوري عـن هـذه السياسـة، وتـوفير أجـواء لعالقـات 
مـن شـأنها أن تعمـق مـن حالـة االنقسـام، وتفـتح المجـال  تشنجاتوطنية أفضل، تجنب ا ألية توترات أو 

الخاصــــة والعامــــة، التــــي يفتــــرض أنهــــا مكفولــــة بالقــــانون  الســــتمرار التعــــدي علــــى الحقــــوق والحريــــات
 األساسي للمواطنين في كل أرجاء الوطن.

 12/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حماس تلتقي مدير عام جهاز أمن الدولة اللبناني .17

عــاء المــدير العــام التقــى وفــد مــن حركــة حمــاس فــي لبنــان برئاســة ممثــل الحركــة، علــي بركــة، يــوم األرب
لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بحضور نائبه العميد سمير سنان، والعميد مجدي أبو ضرغم، 

 وبحث الجانبان األوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وقدم وفد حركة حماس التهاني للواء صليبا بمناسبة تسلمه إدارة جهاز أمن الدولـة، متمنيـا  لـه التوفيـق 

 والنجاح في المحافظة على مسيرة األمن واالستقرار في لبنان.
وأكـــد بركـــة حـــرص حركـــة حمـــاس علـــى المحافظـــة علـــى أمـــن لبنـــان واســـتقراره وعلـــى تعزيـــز العالقـــات 
األخويـــة اللبنانيـــة الفلســـطينية، مجـــددا  موقـــف الحركـــة بعـــدم الســـماح باســـتخدام المخيمـــات الفلســـطينية 

 لضرب السلم األهلي في لبنان.
بدوره ثمن اللواء صليبا جهود حركة حماس في المخيمات الفلسـطينية ودورهـا الفاعـل فـي حفـظ األمـن 
واالستقرار في المخيمات، وأكـد علـى ضـرورة تفعيـل التنسـيق بـين الفصـائل والقـوى الفلسـطينية والدولـة 

 اللبنانية لحماية األمن المشترك الفلسطيني اللبناني.
 12/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح تنعي الشهيدين صالح وسالمة في مخيم جنين .18

نعــــت حركــــة فــــتح الشــــهيدين ســــعد صــــالح والفتــــى أوس ســــالمه، اللــــذين استشــــهدا فجــــر يــــوم  :رام هللا
 األربعاء، على أرض مخيم جنين أثناء التصدي القتحام قوات االحتالل للمخيم.

صـالح وسـالمة، اللـذين استشـهدا علـى  وقالت الحركة فـي بيـان لهـا، "تنعـى الحركـة شـهداءها األبطـال
أرض مخيم جنين الباسل برصاص المجرمين القتلة االسرائيليين الذين يسعون لقتل كل معـاني الحيـاة 

 والطفولة في فلسطين"، مؤكدة "أن العهد هو العهد والقسم هو القسم".
، فإننا نؤكد لشـعبنا وأضافت الحركة انها "اذ تودع شبلين من أشبالها سقطوا دفاعا عن أرض فلسطين

ـــا ماضـــون قـــدما فـــي نضـــالنا المشـــروع ضـــد المحتـــل الغاصـــب ألرضـــنا  ـــدماء الشـــهداء االبـــرار، أنن ول
 ومقدساتنا حتى دحر االحتالل واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

 12/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لجيش قرب حاجز قلندياإطالق نار على ا :اإلعالم العبري .19
ذكـــر اإلعـــالم العبـــري، مســـاء األربعـــاء، أن إطـــالق نـــار اســـتهدف قـــوات : مـــؤمن مقـــداد-الرســـالة نـــت

 الجيش على حاجز قلنديا شمال من القدس المحتلة، دون وقوع إصابات.
وأوضــح موقــع "مفــزاك اليــف" العبــري، أن مســلحين مجهــولين فتحــوا النــار الليلــة باتجــاه الحــاجز دون 

 ع إصابات، فيما باشر الجيش بأعمال تمشيط وبحث عن الفاعلين.وقو 
 12/7/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 نتنياهو ينفي تعهده بخفض وتيرة االستيطان خالل المفاوضات .21

نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، ما نشر في وسائل إعالم عربية  :رام هللا
ض عمليات البناء في المستوطنات خالل المفاوضات التي من المتوقع أن عن تعهد إسرائيل بخف

 يعلن عن استئنافها قريبا الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقال بيان لمكتب نتنياهو أن مثل هذه األخبار ال صحة لها، وال يوجد أي تعهد بذلك. دون أن يدلي 

 بمزيد من التفاصيل.
 12/7/2017القدس، القدس،   

 
 الغواصات: "أكبر قضية فساد" بقضيةح لضلوع نتنياهو يد يلم   لب .21

أدلى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بإفادة في الشرطة تتعلق بقضية الغواصات، : بالل ضاهر
(، يوم األربعاء، وألمح في مقابلة إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 3000)القضية 

 ة الفساد هذه.كان على علم بقضي
وقال لبيد للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي إنه "ال شك في أن هذه قضية الفساد األكبر في تاريخ 
الدولة. مال يعود لجهاز األمن خرج من إسرائيل وانتقل إلى حساب سري في ألمانيا، ومنه دخل إلى 

شيمرون( من دون علم وزير  جيب محامي رئيس الحكومة )نتنياهو( وصديقه األقرب )يقصد دافيد
 األمن )في حينه موشيه يعالون(. وأنا ال أعرف كيف أن رئيس الحكومة لم يعلم بذلك".
 12/7/2017، 48عرب 

 
 صنع بلقاءات دولية أو إقليميةلعباس: السالم ال ي   اإلسرائيليرئيس حزب العمل  .22

مع رئيس حزب العمل أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، محادثة هاتفية : بالل ضاهر
اإلسرائيلي المنتخب، أفي غباي، يوم األربعاء، وهنأه على فوزه برئاسة الحزب. وذكرت وسائل إعالم 
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إسرائيلية أن غباي شكر عباس ودعاه إلى االلتقاء مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
 للتباحث بقضايا تهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

نما هو يبدأ بخلق وقال غبا ي لعباس إن 'السالم ال يصنع بلقاءات دولية أو بمؤتمرات إقليمية، وا 
 أجواء ثقة وتقارب بين األشخاص من الجانبين'.

 12/7/2017، 48عرب    
 

عالميةحجب مواقع صحافية و ب ة والشرطةسلطصالحيات لليمنح  قانونالكنيست يصادق على  .23  ا 
، على مشروع قانون صادقت ا زهير أندراوس: - الناصرة للجنة القانونية التابعة للكنيست اإلسرائيلي 

يمنح الصالحيات للسلطة التنفيذية والشرطة بحجب المواقع الصحافية ووسائل اإلعالم ووسائل 
 اإلعالم االجتماعي  بذريعة التحريض على ما أسمته اإلرهاب.

لى مزودات اإلنترنت منع الوصول وبموجب القانون، كما أفادت صحيفة )هآرتس( العبري ة، يجب ع
بحسب ” اإلرهابي”إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أْو جنائي أْو تحريضي أْو ما يسمى بـ

 وجهة النظر اإلسرائيلي ة.
 12/7/2017، رأي اليوم، لندن

 
 في قضية صفقة الغواصات فساد شبهات حولمحامي نتنياهو م عتقل  .24

ت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية، صباح يوم األربعاء، عن أن المحامي كشف :ترجمة خاصة -رام هللا 
ياهو، حيث أعلن عن اعتقاله في قضية التحقيقات بصفقة ندافيد شمرون هو الشخصية المقربة من نت

 .3000الغواصات التي تحمل ملف رقم 
نقل للحبس وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن شمرون الذي تم التحقيق معه في األيام الماضية، 

المنزلي أسوة بعدد من األشخاص الذين يتم التحقيق معهم من بينهم قيادات أمنية بارزة سابقة، 
 وضباط في الجيش والبحرية.

 12/7/2017القدس، القدس،   
 

 تنازلت عن شرط عدم بيع غواصات لمصر ونتنياهو ينكر "إسرائيل" .25
ونوت" اليوم الخميس، أن إسرائيل يتضح من تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحر : هاشم حمدان

تنازلت عن بند يمنع شركة إنتاج الغواصات األلمانية من بيع غواصات مماثلة لدول أخرى في 
 دفاعاألمر الذي أنكره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولم يستجب لمطلب وزير ال الشرق األوسط.
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ائيلي السابق موشي يعالون، على الحديث اإلسر  دفاعوكان قد دأب وزير ال التحقيق في هذه المسألة.
بنيامين نتنياهو، في صفقة  ةعن الضرر األمني الكبير الذي تسبب به أداء رئيس الحكوم

الغواصات. وتبين اليوم أن الحديث هو عن تنازل إسرائيل عن البند الذي يمنع شركة بناء الغواصات 
 مصر.والسفن األلمانية "تيسنكروب" من بيع غواصات مماثلة ل

تبين  2013وبحسب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، ففي العام 
"، 209غواصات من طراز " 4ألجهزة األمن اإلسرائيلية أن ألمانيا وقعت على عقد مع مصر لبيعها 

 والتي تقوم "تيسنكروب" ببنائها، ومماثلة لتلك التي تبيعها إلسرائيل.
يعالون أوفد بشكل عاجل، في حينه، رئيس الدائرة السياسية األمنية، جنرال وأضافت الصحيفة أن 

لعاد مع نظيره األلماني، جلعاد، لفحص عدم التزام ألمانيا باالتفاق. وبعد اجتماع جاالحتياط عاموس 
 عرض عليه األخير وثيقة تظهر تنازل إسرائيل عن البند الذي يمنع بيع الغواصات لمصر.

ادعت أن هذه التفاهمات قد تم التوصل إليها في لقاء مع مبعوث رئيس الحكومة  وجاء أن ألمانيا
 اإلسرائيلية، المحامي يتسحاك مولخو.

 13/7/2017، 48عرب   
 

 التحقيق مع رئيس الموساد وسكرتير الحكومة يمنعالمدعي اإلسرائيلي العام  .26
اثنين من كبار  مع يقات جديةيمنع المدعي اإلسرائيلي العام، منذ شهور، فتح تحق: هاشم حمدان

 المسؤولين اإلسرائيليين اللذين يعتبران من المقربين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
شهور فتح تحقيق جدي ضد رئيس الموساد،  7وتبين أن المدعي العام، شاي نيتسان، يمنع منذ 

 مجلس لألمن القومي.يوسي كوهين، وذلك بشبهة تلقي منافع شخصية أثناء إشغاله منصب رئيس ال
وذلك في أعقاب النشر عن توجهه إلى ، سكرتير الحكومة، تساحي برافرمانوكذلك يمنع التحقيق مع 

أعضاء اللجنة لتعيين القضاة من أجل المساعدة في ترقية زوجته القاضية في محكمة الصلح 
 والمرشحة للمحكمة المركزية.

 13/7/2017، 48عرب   
 

 لتحصين مستوطنات "غالف غزة" إسرائيليةت عملياالقناة السابعة:  .27
قالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، إن الجيش اإلسرائيلي شارف على  :الناصرة )فلسطين(

االنتهاء من عملية تحصين منشآت عامة في المستوطنات اليهودية الواقعة في محيط قطاع غزة، 
 طينية.خشية أي تصعيد مستقبلي محتمل مع المقاومة الفلس
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وأشارت القناة العبرية على موقعها اإللكتروني، يوم األربعاء، إلى أن عملية التحصين هذه كانت قد 
 .2014بدأت مع انتهاء الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة صيف عام 

وأوضحت أن العملية شملت تحصين واجهات المباني العامة باستخدام وسائل وقائية وبناء أسوار في 
 اإلضافة إلى تزويدها بوسائط اإلضاءة األمنية.محيطها، ب

ونقلت القناة عن مسؤول في وحدة الهندسة والبناء بوزارة الجيش اإلسرائيلية، قوله "إن عملية التدريع 
 والتحصين، تجعل استعدادنا أفضل للتعامل في حاالت الطوارئ".

 12/7/2017قدس برس،   
 

 شمال فلسطين "غير آمنة" من االختراق اإلسرائيلي جيشالقواعد القناة السابعة:  .28
أفادت وسائل إعالم عبرية، نقال  عن مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي، : الناصرة )فلسطين(

بأن سبع قواعد عسكرية للجيش شمالي فلسطين المحتلة، تعاني من فشل كبير في حراستها 
إلى أن تلك النتيجة وصلت لها وحدة  وأشارت القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي، وحمايتها.

التفتيش في "هيئة األركان العامة"، بعد أن تسلل عناصرها للقواعد العسكرية وسرقوا منها معدات 
وقالت إن الجيش يدرس حالي ا تقنيات وأساليب لحماية قواعده، وخاصة  اتصال وأسلحة ووثائق سرية.

 ر.مليون دوال 15مستودعات األسلحة، بتكلفة قدرها 
 12/7/2017قدس برس،   

 
 القدس تهويد رواية لتعزيز دوالر مليون 15 رصد االحتالل: بكيرات. د .92

 15 رصد الصهيوني االحتالل إن: القدس تاريخ في الباحث بكيرات، ناجح. د المحتلة: قال القدس
 ةخط وضع بضرورة مطالبا المحتلة، القدس مدينة حول اليهودية الرواية لتعزيز دوالر مليون

سالمية عربية فلسطينية  .االحتالل مؤامرات لمواجهة وا 
 ظل في المسلمين أعين نصب في ووضعها القدس لمدينة االلتفات إلى بكيرات الشيخ ودعا

 .والثعلبة التمويه من نوع ا يمارس االحتالل أن مؤكد ا ضدها، تحاك التي الصهيونية المؤامرات
 12/4/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
ر لألسرى" واعد" جمعية ديرم .03  االحتالل إجراءات بفعل السجون في" غليان" من يحذ  

 حالة" من قنديل، هللا عبد والمحررين، لألسرى" واعد" جمعية مدير الشريف: حذَّر أدهم - غزة 
 .القضبان خلف القابعين األسرى بحق إجراءاتها بفعل اإلسرائيلي االحتالل سجون داخل" غليان
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ا للتصعيد األسرى لجوء إمكانية إلى ،"فلسطين"لـ تصريح في لقندي وأشار  إدارة النتهاكات رفض 
 زيارة من غزة قطاع أسرى ذوي من كبير عدد منع آخرها كان والتي وسلطاته االحتالل سجون
 .السجون في أبنائهم

 االحتالل سجون إدارة استمرت إن وغليان تصعيد على مقبلة تكون قد السجون أن وأضاف
 حماس قيادة من السياسية المواقف بعض النتزاع حماس أسرى على أكثر للتضييق الرامية ياساتهابس
 ".السجون خارج في

 إلى توصلنا لكننا القرار، لهذا األولى اللحظات منذ دولية مؤسسات مع التواصل جرى أنه إلى وأشار
 نتيجة الثمن يدفع الذي يالفلسطين األسير حساب على لالحتالل االنحياز من نوع فيها" إجابات
 ".الخجولة المواقف

 الحركة تعان   لم تاريخي ا،": "واعد" مدير قال رواتبهم، المقطوعة المحررين األسرى موضوع وفي
ساءة ظلم ا األسيرة  محمود السلطة رئيس معهم يتعامل مثلما الرسمي التعامل في وانحطاط ا وا 
 االحتالل، جنود من المئات وقتلوا السجون، اخلد السنين عشرات( األسرى) أمضوا أناس.. عباس
 ".رواتبهم قطع ال تكريمهم يفترض االحتالل، سجون داخل وأعمارهم شبابهم زهرات وبذلوا

 13/7/2017الين،  أون فلسطين
 

 بالقدس أرثوذكسية أراض   بيع ضد فلسطيني حراك شعبي .03
 أطرافها بالقدس مسيحية أراض يعلب جديدة صفقة على احتجاجا الفلسطيني الشعبي الحراك يتصاعد

 .يهود ومستثمرون القدس في األرثوذكسية البطريريكية
 جانب من تغتفر ال بخيانة وصفت بما للتنديد وقفات الغربية الضفة في عدة كنائس وشهدت

 .االحتالل مع الصراع جوهر القدس في سميا ال وطنية حقوق في وبتفريط البطريركية
 من دونم 500 نحو ببيع المحتلة القدس في األرثوذكسية البطريركية قيام عن مؤخرا النقاب وُكشف

 .يهود مستثمرين إلى القدس غربي في لملكيتها التابعة األراضي
 معاني كل تحمل الصفقة" إن رشماوي عيسى الفلسطيني األرثوذكسي الشباب بلسان الناطق ويقول
 ".ةاألرثوذكسي الخيانة وحتى والدينية الوطنية الخيانة
 من تمت ثالث لطرف البيع صفقة إن فيه قالت ببيان واكتفت للجزيرة، الحديث البطريركية ورفضت

 إسرائيل عليها استحوذت أن بعد تصرفها، تحت تعد لم أرض في المالي حقها على المحافظة أجل
 ودعاوى بالضرائب كاهلها أثقل الماضي القرن خمسينيات في وق ع مجحف حكري عقد بموجب
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 لكنه الصفقة، وجود الجزيرة مع هاتفي حديث في اليهود المستثمرين محامي أكد وقد .ويضالتع
 .التفاصيل في الخوض رفض

 12/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 األسيرات معاناة عن فيلم بإنتاج العمل يباشرن محررات أسيرات .09

 معاناتهن يعكس فيلم إنتاج على بالعمل المحررات األسيرات من مجموعة لحم: باشرت بيت
 .االحتالل سجون داخل لها تعرضن التي واالنتهاكات وتجاربهن

 االجتماعي النوع حول المحررات األسيرات تلقتها تدريبية دورة بعد الفيلم هذا على العمل ويأتي
 .والمونتاج واإلنتاج والتصوير والحقوق
 مراحل جميع تنفيذ سيتم كما عملها، عن تقارير وعمل إعالمية لمؤسسات زيارات التدريب وتضمن

خراج وتصوير فكرة من الفيلم  .األسيرات قبل من وتمثيلها والمشاهد الشخصيات واختيار ومونتاج وا 
 13/7/2017األيام، رام هللا، 

 
 بغزة الكهرباء أزمة كارثية من يحذر" اإلنسان لحقوق الفلسطيني" .00

 أزمة تفاقم من الشديد قلقه عن اإلنسان قلحقو  الفلسطيني المركز "بترا": أعرب –الشوا  أمجد -غزة
 اإلنسانية األوضاع على الكارثية تداعياتها من محذرا مسبوق، غير نحو على غزة قطاع في الكهرباء
 .أصال المتدهورة

 منذ يوميا ساعة 20 على تزيد لمدة الكهرباء انقطاع" أن األربعاء أمس صحفي بيان في المركز وأكد
 ممارسة من وحرمهم جحيم، إلى عملهم وأماكن منازلهم في السكان حياة لحو   أشهر ثالثة من أكثر

 ".القطاع في والرطوبة الحرارة درجات ارتفاع ظل في خاصة طبيعي، بشكل حياتهم
 الكهربائية الطاقة من القطاع احتياجات تبلغ غزة، في الكهرباء توزيع لشركة وفقا أنه البيان، وأضاف

 المتوفرة الكهرباء أن إلى مشيرا فقط، بالمئة 18 أي وات، ميجا 90 منها رمتوف وات، ميجا 500 حاليا
 .وات ميجا 20 بقدرة واحد بمولد تعمل التي التوليد ومحطة اإلسرائيلية، الخطوط من هي
 بسبب والمساندة التشخيصية خدماتها تقليص إلى اضطرت غزة في الفلسطينية الصحة وزارة أن وأكد
 .المولدات لتشغيل الالزم للوقود الحاد والنقص كهرباءال انقطاع أزمة تفاقم
 لتشغيل المخصصة الوقود منحة أن القدرة، أشرف الدكتور الوزارة باسم الناطق عن البيان ونقل

 ينعكس أن ذلك شأن ومن النفاد، على قاربت غزة قطاع في الطبية والمراكز المستشفيات مولدات
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 نساء عمليات غرفة 11و جراحية، عمليات غرفة 40 عمل وتوقف الصحية، األوضاع على سلبا
 .دم بنوك 10و طبيا مختبرا 50 توقف إلى إضافة ووالدة،

 اإلنتاجية الطاقة وانخفاض اإلنتاج تكلفة زيادة إلى البيان بحسب الكهربائي، التيار انقطاع أدى كما
 على سلبا   انعكس مامثل كامل، بشكل المصانع عشرات في العمل توقف ذلك عن نجم وقد للمصانع،

 األلبان.  منتجات ومصانع األعالف ومصانع القمح ومطاحن والتفريخ، الدواجن مزارع عمل
 13/7/2017الغد، عم ان، 

 
 القدس في منزلين يهدم االحتالل .03

 األربعاء منزلين صباح اإلسرائيلي االحتالل لبلدية تابعة آليات أصالن: هدمت هبة -القدس 
 بال البناء بحجة القدس في وسلوان المكبر جبل ببلدتي الصفيح من ومنشأة فلسطينيتين لعائلتين
 .ترخيص

 منذ نفذت التي الهدم عمليات عدد يرتفع يوم األربعاء، بالقدس االحتالل بلدية نفذته الذي الهدم ومع
 .ثمانية إلى الجاري الشهر مطلع

 12/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 2017منذ بداية  فلسطينية 84االحتالل اعتقل  .03

قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت في النصف : رام هللا
 سيدة وفتاة فلسطينية. 84الجاري،  2017األول من عام 

حاالت اعتقال تمت بحق فتيات قاصرات؛  9وأفاد المركز الحقوقي في بيان له اليوم األربعاء، بأن 
عام ا( من القدس، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، ومالك الغليظ  14ل عمرو )أصغرهن آية بال

 عام ا( من مخيم الجلزون شمالي رام هللا. 14)
 12/7/2017، قدس برس

 
 رام هللا.. التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان "الثانوية العامة" .03

صباح يوم األربعاء، بالتزامن مع  أعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم،: رام هللا
 ، في مختلف الفروع.2017قطاع غزة، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 

وصر ح صيدم في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام هللا )شمال القدس المحتلة(، بأن عدد المسجلين في 
 .%67.24طالب ا، بنسبة بلغت  47903، ونجح 71237طالب ا؛ تقدم لالمتحان  72065كافة الفروع بلغ 
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، بنسبة 29321، نجح منهم 47248وقال إن عدد المتقدمين في فرع العلوم اإلنسانية "األدبي"، قد بلغ 
 .%84.36، بنسبة بلغت 14897مشترك ا، نجح منهم  17699، وفي الفرع العلمي، 62.06%

، بنسبة 1900شترك ا، نجح منهم م 3095وبي ن أن عدد المتقدمين في فرع الريادة واألعمال بلغ 
 .%53.3، بنسبة 1557من أصل  1363، ونجح في الفرع الشرعي 61.03%

 12/7/2017، قدس برس

 

 واألسرى لألقصى نجاحهم يهدون بالقدس الثانوية طلبة .03
 وللمسجد لذويهم نجاحهم العامة الثانوية في الناجحين المحتلة القدس طلبة من عدد وكاالت: أهدى

 . االحتالل سجون في ولألسرى مدينتهمول األقصى
 نتائج األربعاء يوم صباح صيدم صبري الفلسطينية بالسلطة العالي والتعليم التربية وزير وأعلن

 .الفروع مختلف في ،2016/2017 الدراسي للعام العامة الثانوية
 72065 لعاما هذا بلغ المسجلين عدد إن هللا رام بمدينة اليوم عقد صحفي مؤتمر في صيدم وقال

 .مشتركين 47903 منهم نجح مشتركا، 70237 لالمتحان منهم تقدم مشتركا،
 داخل 4800 نحو بينهم االمتحان، في القدس محافظة من وطالبة طالب 6300 من أكثر وشارك
 الجدار.  عزلها التي القدس ضواحي في 1540 وقرابة العازل، الجدار
 نظاما يعد الذي" اإلنجاز" مسمى تحت العامة الثانوية نامتحا مرة وألول العام هذا الطلبة وتقدم
 ".بالتوجيهي" يعرف كان الذي الثانوية امتحان من قرن ربع صفحة يطوي جديدا

 12/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 المحاصر للقطاع "الجميل" الوجه.. لغزة صورة ألف .03

ا األربعاء، يوم غزة، قطاع في الثقافة وزارة افتتحت  الحياة، جمال تظهر الفوتوغرافية صورلل معرض 
 .2007 عام منذ المحاصر القطاع في

 صور ا ،”المحاصرة المدينة من صورة ألف“ عنوان وحمل يومين لمدة يستمر الذي المعرض، واشتمل
 .بغزة الحياة من متنوعة جمالية مشاهد تصور وأخرى يلهون، أطفال مثمرة، زراعية ألراض
 على يحتوي المعرض“ األناضول، مع حديث في غزة، في الثقافة وزارة وكيل البرعي، أنور وقال

 .”المحاصر غزة قطاع جمال تظهر معينة قصة عن تعبر واحدة كل صورة، 1000
 الدمار عن بعيد ا كريمة، حياة يريدون غزة سكان أن للعالم رسالة إليصال الصور تلك: “وأضاف
 .”اإلسرائيلي والحصار
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 .”للعالم وروعتها جمالها لتبين“ غزة قطاع ومخيمات لشوارع قطتالت الصور أن إلى ولفت
 13/7/2017لندن،  العربي، القدس

 

 إسرائيليةبالقدس لشركات  ترفض بيع أراض   األرثوذكسيةالجمعية  :عم ان .39
لتوضيح موقفها مما تناقلته  األربعاءمؤتمرا صحفيا اليوم  األرثوذكسيةعقدت الجمعية  :بترا -عمان

المقدسة بنقل الملكية وبيع حقوق البطريركية  األرثوذكسيةعن اعتراف البطريركية  مإعالوسائل 
 .إسرائيليةألرض تقع في القدس لصالح شركات استثمارية 

وأبدى رئيس الجمعية األرثوذكسية باسم فراج اعتراضه ورفضه لعملية البيع التي قامت بها البطريركية 
 قفية ال يجوز بيعها.األرثوذكسية، مشيرا إلى أنها أراض و 

من جهته قال النائب خالد رمضان إن النواب وقعوا مذكرة اعتراض، داعيا إلى ضرورة التحرك 
 112بدوره قال النائب طارق خوري إن المذكرة حظيت بتوقيع  إليقاف البيع في الوقف األرثوذكسي.

ألرض ستتحرر في نائبا حضروا، معتبرا أن الصراع مع العدو ما زال طويال وا 114 أصلمن 
ال يحظى  اإلجراءودعا النائب فوزي الطعيمة إلى وقفة جدية إليقاف البيع، معتبرا أن هذا  النهاية.

 بأي شرعية، منتقدا األصوات اإلعالمية التي تبرر هذا البيع.
ووزع المجلس المركزي األرثوذكسي في األردن وفلسطين بيانا، دعا خالله أبناء األرثوذكس في 

وفلسطين لاللتفاف حول المطالب والقرارات الشرعية ورفض التبريرات حول صفقة البيع األردن 
والعمل على الحفاظ على األوقاف األرثوذكسية الممتدة على جميع األراضي المقدسة كونها حق 

وثمن البيان موقف أعضاء مجلس النواب للتصدي لمشروع البيع والتفريط بأمالك  لألجيال القادمة.
 .الكنيسة

 12/7/2017، الغد، عم ان
 

 على رفع شرطي العلم اإلسرائيلي في المسجد األقصى تحتجاألوقاف اإلسالمية  .41
احتجت دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس، على إقدام شرطي : القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط

 برفع علم إسرائيلي على كتفه، أثناء تواجده داخل المسجد األقصى. 
األوقاف، التابعة لوزارة األوقاف األردنية، في تصريح مقتضب أرسلت نسخة منه لوكالة  وقالت دائرة

األناضول:" نستنكر العمل الشرطي المقصود، برفع العلم اإلسرائيلي على كتف أحد عناصرها منذ 
 صباح اليوم". وأرفقت دائرة األوقاف تصريحها بصورة للشرطي.

 12/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 الجزائر.. مطالبات باستدعاء السفير السعودي بعد وصفه "حماس" بـ "اإلرهابية" .41

أثارت تصريحات للسفير السعودي بالجزائر سامي بن عبد هللا : الجزائر / عبد الرزاق بن عبد هللا
الصالح، وصف فيها حركة "حماس" الفلسطينية بـ "اإلرهابية" جدال في البالد، وطالب حزبان 

 استدعائه، فيما أطلق نشطاء "هاشتاغ" ضده سمي "طبعا مقاومة".إسالميان ب
وأمس الثالثاء سئل السفير سامي الصالح في حوار مع تلفزيون "النهار" الخاص، هل "حماس" 

وأضاف  إرهابية: فرد "طبعا.. هي على القائمة )قائمة اإلرهاب( إذا كانت تسعى إلى خلق المشاكل".
نجوم في قطر، ويدير المؤامرات  5التحرير، وليس الجلوس في فندق "حق المقاومة مكفول لمنظمة 

من هناك، المفروض أن يجلس مع شعبه ويقدم قضيته أمام شعبه"، في إشارة إلى استضافة قطر 
 لعدد من قيادات "حماس"، وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة.

لحركة مجتمع السلم )أكبر حزب إسالمي في الجزائر( وقال ناصر حمدادوش رئيس الكتلة النيابية 
في بيان له، "على السفير السعودي أن يحترم شعور الشعب الجزائري تجاه القضية المركزية، وهي 
قضية عقائدية تصل إلى درجة الوفاء بمقولة الرئيس الراحل هواري بومدين بأن الجزائر مع فلسطين 

الذي حصلت األناضول على نسخة منه، "ال نريد أن يتم  وأضاف في البيان ظالمة أو مظلومة".
الزج بالدولة الجزائرية في هذه المواقف المخزية تجاه القضية الفلسطينية، وال االنخراط في هذا 

ودعا حمدادوش السفير السعودي إلى "سحب تصريحه العدائي  المسعى االنبطاحي أمام إسرائيل".
ستغل منصبه الدبلوماسي في الجزائر للترويج لتوجهات غير عربية تجاه المقاومة الفلسطينية، وأال ي

 وغير إسالمية".
كما طالب الخارجية الجزائرية "باستدعاء هذا السفير، وتنبيهه إلى خطورة هذه التصريحات على 

 أرض الجزائر، وهي تصريحات ومواقف غير مرحب بها".
الوطني )إسالمية( في بيان له، "ننتظر من  من جانبه قال أحمد الدان األمين العام لحركة البناء

الدبلوماسية الجزائرية استدعاء السفير إلبالغه موقف الجزائر، ومطالبته باحترام الشعب الجزائري 
 ومواقفه المؤيدة لتحرير فلسطين واألقصى".

ه، وأضاف أن "المنتظر من السفير مراعاة المشاعر العامة للشعب الجزائري، وهو حر في موقف بالد
لكن الدبلوماسية لها تقاليدها التي ال يجوز تجاوزها، ومقاومة االحتالل الصهيوني في فلسطين حركة 

( وشهداؤها بدعمها الثابت 1962و 1954تحرر التزمت ثورة نوفمبر )الثورة التحريرية ضد فرنسا بين 
 والمستمر ضد االحتالل".
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تواصل االجتماعي، "هاشتاغ" تحت عنوان وتداول نشطاء جزائريون على نطاق واسع عبر شبكات ال
 "طبعا مقاومة" تضمن انتقادات لتصريحات السفير السعودي.

 12/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 أبوظبي تتهم قناة "الجزيرة" بمعاداة السامية .42
أ ف ب: اتهمت أبوظبي قناة "الجزيرة" القطرية بنشر الطائفية والترويج للعنف ومعاداة  -أبوظبي

 لسامية، في رد على رفض األمم المتحدة، مطالبة الدول العربية المقاطعة للدوحة بإغالق القناة.ا
ورأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في اإلمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، في رسالة تحمل تاريخ 

وق اإلنسان زيد وجهها إلى المتحدث باسم مفوض األمم المتحدة السامي لحق ،التاسع من تموز/يوليو
 رعد الحسين، أن القناة "تجاوزت مرارا  عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز".

واعتبر أنها روجت "للعنف المتصل بمعاداة السامية من خالل إذاعتها لمواعظ وخطب الزعيم الروحي 
"تأديب إلهي لإلخوان المسلمين يوسف القرضاوي التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه 

 وعقاب قدري".
وكانت األمم المتحدة أبدت غضبها إزاء مطلب إغالق القناة. وقال المتحدث باسم زيد رعد الحسين، 

 إنه "أبدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغالق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها".
سرائيل واستمالتها في الصراع ورأى مراقبون في تصريحات قرقاش "محاوالت مكشوفة لمغازلة إ

الدبلوماسي والسياسي واالقتصادي بين قطر ودول الحصار، وأن هذه التهم تتطابق مع تهم ضد 
 الجزيرة قال بها مسؤولون إسرائيليون محسوبون على اليمين المتطرف".

 13/7/2017، القدس العربي، لندن
 

 "يلإسرائ"الريجاني يستنكر إقامة دول إسالمية عالقات مع  .43
استنكر رئيس مجلس الشورى اإلسالمي في إيران علي الريجاني إقامة بعض الدول اإلسالمية 

 عالقات مع إسرائيل، قائال إن "الكيان الصهيوني" ال يملك سوى العداوة للمسلمين.
ونقلت وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء عن الريجاني قوله إن الدول اإلسالمية التي تقيم عالقات مع 

 كيان الصهيوني" ستخسر بكل تأكيد."ال
وأضاف الريجاني أن أهم مشاكل العالم اإلسالمي اليوم هي مكافحة اإلرهاب، حيث سيؤدي التباطؤ 

 في حل هذه المشكلة إلى مشكالت أكثر جدية بالنسبة للعالم اإلسالمي.
 12/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 هتمام اإلعالمي باالنتهاكات اإلسرائيليةمجلس وزراء اإلعالم العرب يدعو إلى تكثيف اال .44

طالب مجلس وزراء اإلعالم العرب اليوم األربعاء، إلى تكثيف االهتمام اإلعالمي بما تقوم : القاهرة
 به إسرائيل من انتهاكات للقوانين والشرائع الدولية.

اليوم بمقر  48الـكما دعا المجلس، في قرار له بشأن القضية الفلسطينية صدر في ختام أعمال دورته 
الجامعة العربية برئاسة تونس، وزارات اإلعالم العربية أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول العربية 
للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية 

 المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
الم العربية أو الجهات المعنية باإلعالم لنقل ما يجري في األراضي ودعا المجلس وزارات اإلع

الفلسطينية، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة الالزمة حتى يط لع العالم على حقيقة دولة االحتالل 
 وممارساتها.

وكلف بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجان اإلعالمية مواصلة الجهود 
وسائل اإلعالم المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجري على األراضي العربية المحتلة من  لمخاطبة

 انتهاك وتهويد لمدينة القدس وفضح جرائم إسرائيل بحق اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية.
كما جدد المجلس الطلب من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكاالت األنباء العربية تكثيف 

مع الدول  اإلخبارير المتعلقة بالقدس الشريف وممارسات دولة االحتالل من خالل التبادل األخبا
 األوروبية واإلفريقية واألسيوية.

 12/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"مالدينوف يحذر من تبعات أمنية ألزمة غزة على  .45
إلى الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، من أن استمرار حذر مبعوث األمم المتحدة : بالل ضاهر

تدهور الوضع اإلنساني في قطاع غزة سيكون له تبعات أمنية على إسرائيل، وأن عدوانا إسرائيليا 
آخر على غزة سيدمر أية إمكانية الستئناف عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، كالتي تحاول 

 الفترة األخيرة. اإلدارة األمريكية تحريكها في
وقال مالدينوف لصحافيين إسرائيليين في القدس اليوم، األربعاء، إن 'الخطر األكبر على أية محاولة 
لتحريك عملية هو الوضع في غزة'. وأضاف مالدينوف أن 'الوضع في غزة يجعلني أبقى مستيقظا 

ور دراماتيكي في األشهر في الليل، وفي نهاية األمر سيصل إلى أبواب إسرائيل أيضا. ويوجد تده
ألف طن من  100الثالثة األخيرة. أزمة الكهرباء. جهاز الصرف الصحي في غزة انهار، ويتدفق 
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، والمستشفيات %50مياه الصرف الصحي إلى البحر المتوسط يوميا، وأسعار الخضراوات ارتفعت 
نقل الوقود المصري إلى  أمام وضع بالغ الحساسية، والسبب الوحيد الذي يمنع تدهور كامل اآلن هو

 محطة توليد الكهرباء'.
لكن مالدينوف اعتبر، حسبما نقلت عنه وسائل إعالم إسرائيلية، أن 'حل أزمة الكهرباء ليس بأيدي 
نما بأيدي الفصائل'. ورفض التطرق إلى تقارير تحدثت عن بلورة صفقة تبادل أسرى  إسرائيل اآلن، وا 

ع أن يلتقي مع عائالت الجنود اإلسرائيليين األسرى في غزة. بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه توق
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن حماس تحتجز جثتي جنديين قتال أثناء العدوان على غزة في صيف 

 ، وجندي على قيد الحياة كان قد تسلل إلى القطاع.  2014العام 
ي قطاع غزة من خالل محادثة ويتوقع أن يطلع مالدينوف مجلس األمن الدولي على األوضاع ف

 عبر الفيديو يجريها من إسرائيل.
وتطرق المبعوث األممي إلى المحاولة األمريكية لتحريك عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، 
فيما من المزمع عقد اجتماع غدا بمشاركة سفراء الرباعية الدولية، الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد 

 م المتحدة، مع غرينبالت.األوروبي واألم
وقال مالدينوف إنه 'ينبغي أوال القيام بخطوات لبناء الثقة من أجل منح األمل، وفقط بعد ذلك 
مواجهة قضايا الحل الدائم... ويدرك األمريكيون الحاجة إلى العمل ببطء من أجل بناء أجواء تسمح 

روج له إسرائيل حول سالم إقليمي قبل باستئناف المفاوضات'. واستبعد المبعوث األممي احتمال ما ت
التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، مشددا على أنه 'ليس باإلمكان القفز فوق رأس الفلسطينيين 

جراء عملية مع الدول العربية فقط'.  وا 
 12/7/2017، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"األمريكي يربطون دعم واشنطن لتونس بعدم التعرض ل أعضاء في مجلس الشيوخ .46

تقدم أعضاء من لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي إلى : ونس ــ وليد التليليت
تونس بطلب "عدم التعرض إلسرائيل باألذى"، وطالبوا حكومة الشاهد باالمتناع عن "أي شكل من 

 ئات األممية".أشكال استهداف إسرائيل في الهيئات الدولية المهتمة بالتعليم والثقافة والعلوم وبقية الهي
وجاء ذلك الطلب في مشروع الئحة تقدم به عضوان بمجلس الشيوخ، وهما بن كاردان، عضو لجنة 
العالقات الخارجية بالمجلس، وماركو روبيو، وهو عضو بارز في لجنة العالقات الخارجية 

 بالمجلس، ووقع عليه ستة آخرون، وتضم ن عددا  من الفصول األخرى لدعم تونس.
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روع جرى ربط عدم التعرض إلسرائيل بتعهد األعضاء أيضا  بالتزام الحكومة األمريكية وفي المش
بدعم تونس ومنحها مستوى كافيا  من الدعم لمساندة المرحلة االنتقالية وتحقيق االزدهار واالستقرار، 

 على المستوى الديمقراطي واالقتصادي.
وكان السيناتور جون ماكين قد أكد أن مشروع تخفيض المساعدات لتونس لن تتم المصادقة عليه، 

 مؤكدا  أن "الكونغرس األمريكي بنوابه الديمقراطيين والجمهوريين لن يصادقوا على هذا القانون".
أنه وعلى الرغم من أن هذا الطلب جاء من مجموعة من النواب وال يمثل دعوة رسمية ملحة، إال 

يشكل نوعا  من الضغط على الحكومة التونسية، قد يفهم منه أن الدعم يأتي في مقابل هذه المسألة، 
وهو ما لم تطلبه أي إدارة أمريكية في السابق من تونس، بحكم معرفتها بالدعم التاريخي لتونس 

 للقضية الفلسطينية، وعدم إمكانية تحقيق هذا األمر أصال .
م التونسية ومواقع التواصل هذا الطلب األمريكي بشكل واسع، مساء األربعاء، وتداولت وسائل اإلعال

ما يعكس الحساسية العالية للتونسيين تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويتوقع أن يكون لهذا 
 الطلب تداعيات أوسع في قادم األيام.

اهتماما  بهذه الالئحة األمريكية وال وعلم "العربي الجديد" أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لم يبد 
 بمضمونها.

 13/7/2017، العربي الجديد، لندن
 

 واشنطن: مشاركة فريدمان في االجتماعات الفلسطينية ليست خفضًا لمستوى العالقة .47
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر ناورت الثالثاء  :سعيد عريقات -واشنطن 

ديفيد فريدمان في االجتماعات األمريكية  إسرائيلمشاركة السفير األمريكي لدى  إن 2017تموز  11
الثنائية مع الفلسطينيين ليست تخفيضا في مستوى االعتبارات التي تتعامل بها اإلدارة األمريكية مع 

 السلطة الفلسطينية.
مؤتمرها الصحفي في وقالت ناورت التي كانت ترد على سؤال وجهته لها "القدس" دوت كوم خالل 

الخارجية األمريكية بشأن تصنيف الخطوة غير االعتيادية بمشاركة فريدمان في االجتماعات التي 
شملت المبعوث األمريكي جيسون جرينبالت مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

اجد فرج، ورئيس الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اللواء م
صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى يوم الثالثاء في مدينة القدس وما إذا كانت هذه 
الخطوة تدل على "تخفيض في الرؤية األمريكية لكيانية السلطة الفلسطينية"، قالت ناورت" كال، ليس 

 رفعا للمستوى". ، في الواقع، على العكس، ربما حتىإنهاخفضا للمستوى ، لذلك أود أن أقول 
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وأضافت ناورت "حقيقة أن سفيرنا سوف يشارك في هذا االجتماع وأن الفلسطينيين، كما أفهمه، 
رحبوا به في هذا االجتماع هو أمر جيد ونحن سعداء جدا بأن تكون لدينا خبرة السفير في أي لقاء 

رة لمحاولة التوصل إلى نوع وأعتقد أنه يرفع المستوى ويشير إلى مدى األهمية التي تعيرها هذه اإلدا
 من اتفاق السالم".

نحن نعلم أن العملية ستكون صعبة، ونحن نعلم أن كال  قبل،وقالت "كما قلت مرات عديدة من 
الطرفين سيتعين عليهما التوصل إلى حل توفيقي )وسطي(، ولكن أعتقد أن هذه خطوة جيدة وأننا 

 سنواصل عقد اجتماعات إضافية".
أنها ال تريد الخوض في "الشؤون البيروقراطية" وقالت لكني أرى أنه "شيء  ىإلناورت  وأشارت

رحبوا به،  -كما فهمت -إيجابي أن السفير هناك في هذا االجتماع، وما يهم هو أن الفلسطينيين
 وأعتقد أن هذا يؤكد حقا األهمية التي توليها هذه اإلدارة لهذه المسألة".

 12/7/2017، القدس، القدس
 

 إصابات حرب بريطاني يعود إلى غزة لتدريب أطباء جر اح .48
عاد جراح إصابات الحرب البريطاني ديفيد نوت إلى قطاع غزة األسبوع الجاري : رويترز –غزة 

لينقل لألطباء المحليين خبراته المتخصصة التي تراكمت من عمله في مناطق الصراع والكوارث على 
 مدى ربع قرن.

خدام أقل قدر ممكن من األدوات في معالجة المرضى في المنشآت وعاد نوت، وهو خبير في است
. وهذه المرة، تكافح 2014الطبية البسيطة، بعد ثالث سنوات من زيارته السابقة القطاع خالل حرب 

المستشفيات في غزة مجددا  للتكي ف مع أزمة تتمثل في انقطاع الكهرباء ونقص األدوية بفعل 
 لتي تحكم القطاع والسلطة الفلسطينية.التوترات بين حركة "حماس" ا

جراحا  فلسطينيا  على أساليب  36وفي إحدى قاعات مطعم يطل على شاطئ غزة، وقف نوت يدرب 
خاصة للتعامل مع اإلصابات في مناطق الحرب. وقال لوكالة "رويترز": "انبهرت جدا  بالجراحين في 

قل بمرور الوقت، وعليك بالتالي أن تعيد تدريب غزة المرة الماضية... لكن طبعا  هذه الخبرات تقل وت
الجراحين الجدد على كيفية التعامل مع تلك اإلصابات". وأضاف: "لهذا السبب أنا هنا... لمحاولة 

الخمسة والعشرين  األعوامنقل المقدار األكبر الممكن من معرفتي وخبراتي التي اكتسبتها على مدار 
 ي غزة".الجراحين العاملين ف إلىاألخيرة، 
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وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة سهير زقوت التي استضافت نوت، إن 
زيارته ستساهم في تدعيم الخدمات الطبية الطارئة في المنطقة وتحسين كفاءة القائمين على الرعاية 

 الصحية.
 13/7/2017، ، لندنالحياة

 
 غزة يقترب من االنهيار الكاملبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: اقتصاد  .49

أكد تقرير اقتصادي صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمس األربعاء، أن : رائد الفي - غزة
القطاع الخاص في غزة يعاني عجزا سببه الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى 

 المصادر الطبيعية واألسواق والحروب المدمرة المتكررة.
ال الممثل الخاص للمدير العام للبرنامج األممي روبيرتو فالنت خالل استعراض التقرير الذي حمل وق

ما بعد البقاء، تحديات التعافي االقتصادي والتنمية طويلة  -2014عنوان "ثالثة أعوام بعد حرب غزة 
تنموية التي يقودها األمد"، إنه ال يجب أن ُينظر لغزة على أنها عبء إنساني، ولكن على إمكاناتها ال

 سكانها المبدعون والصامدون.
من  %60وأوضح أن نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 

شبابها عاطلين عن العمل. وشدد التقرير االقتصادي على أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي 
منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع  يوقف التدهور االقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة

الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المنوطة به وسيكون بمنزلة إسعاف أولي بال تأثير 
 مستدام.

وذكر أن التكلفة اإلنسانية لهذا الوضع يتحملها أصحاب األعمال والعمال والنساء واألطفال وسكان 
جراء الصراع، وهم وحدهم من ليس لديهم القدرة على الوصول إلى القطاع الذين ال يزالون مصدومين 

 الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها.
وقال فالنت خالل استعراض التقرير إنه بعد ثالثة أعوام على الحرب، ورغم التقدم في تأهيل البنية 

ير ببطء عما هو مخطط لها بسبب التحتية واإلسكان، ما زالت عملية إعادة األعمار والتعافي تس
 القيود المفروضة ونقص التمويل.

 13/7/2017الخليج، الشارقة، 
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 انتهاكات ممنهجة وأريد فضحها سياسية دنماركية: تل أبيب تخاف من النقد وشاهدت   .51
من  "القدس العربي": كتبت زينيا ستامت السياسية والبرلمانية الدنماركية، أنها عادت للتو   –رام هللا 

زيارةب ميدانيةب لمد ة أسبوع إلسرائيل وفلسطين نظمها مجلس الكنائس الدنماركي. واختتمت الزيارة 
الميدانية بتجربة غير عادية بالُمطَلق. وأضافت "اجتمعنا مع مدير الشؤون السياسية في وزارة 

ا الحالة في الشرق في الدنمارك. وناقشن إلسرائيلالخارجية اإلسرائيلية الذي سيصبح السفير القادم 
األوسط، ولكن ه في نهاية االجتماع قام بتغيير الموضوع وبدأ بمهاجمة التحديثات التي أكتبها على 

 الفيسبوك باللغة الدانماركية".
وأضافت انه من غير المعتاد لدبلوماسي أن يتجادل مع سياسي من الخارج، وهو يبي ن مدى حساسية 

رجي واألجنبي، وكما ُيظه ر أن اإلسرائيليين يميلون إلى االعتقاد بأنهم الحكومة اإلسرائيلية للنقد الخا
يستطيعون تخويف الناقدين ودفعهم للصمت. ولكن "هذا ال ينفع معي ولن يتم إسكاتي. لقد شاهدُت 
انتهاكات منهجية وُمَتَعمََّدة للقانون الدولي خالل األسبوع الماضي وأعتزم الكالم وفضح هذه 

 َم أنني أعرف أن الحكومة اإلسرائيلية ُتراقبني في ما أكتب وأنُشر". االنتهاكات رغ
لتبرير سياساتها  "اعتبارات أمنية" وقالت إنه "كثيرا ما نسمع أن الحكومة اإلسرائيلية تستخدم تعبير

ولكن اتضح شيء واحد اآلن بالنسبة لها.. إسرائيل تبذل جهودا منتظمة لدفع الفلسطينيين إلى 
ناطق واسعة من األراضي المحتلة. إن إسرائيل في طور استعمار المناطق التي كان الخروج من م

يقصد بها أن تصبح الدولة الفلسطينية. وكلمة األمن هي طبقة رقيقة من الورنيش تستعملها إسرائيل 
 لتغطية تلك السياسة".

طينيين وفق ما شاهدته وقدمت عضوة البرلمان الدنماركي أربعة أمثلة عما تقوم به إسرائيل بحق الفلس
 بنفسها خالل زيارتها لألراضي الفلسطينية.

 13/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 خطة سالم ترامب للشرق األوسط ترتطم بالواقع السياسي: فورين بوليسي .51
قالت مجلة )فورين بوليسي( إن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلحالل السالم في الشرق 

ن اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء "ناقمون"  األوسط تتكسر على أرض الواقع السياسي، وا 
 من مساعيه إلحياء عملية السالم التي ظلت تُنازع سكرات الموت منذ وقت طويل.

وترى المجلة في تقرير مطول أن "الدبلوماسية المكوكية" التي اعتمدها جاريد كوشنر صهر ترامب 
ى القدس الشهر الماضي أثارت من القضايا أكثر مما سعت لحلها. فما وكبير مستشاريه بزيارته إل
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إن عاد الرجل أدراجه من اجتماعاته في القدس ورام هللا حتى أفاد تقرير نشرته صحيفة )الحياة( 
 اللندنية أن الرئيس األمريكي يدرس التخلي عن "مقامرة عملية السالم" برمتها.

صحيفة الحياة انتشر في أجهزة اإلعالم ووسائل التواصل وأشارت فورين بوليسي إلى أن تقرير 
 االجتماعي انتشار النار في الهشيم، وأن الناس ودوا لو أن ما جاء فيه هو الحقيقة.

وخلصت المجلة في تقريرها إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 ال يجرؤان على إثارة غضب دونالد ترامب. بنيامين نتنياهو يلعبان بورقة السالم، ألنهما

 12/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 13بالمطالب الـ: التمسك مع تيلرسون األزمة القطرية يبحثون 4وزراء خارجية الـ  .52
الدمام: جددت الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب أمس، تمسكها بالمطالب التي قدمتها إلى قطر،  -جدة

معهـــا، فـــي ختـــام اجتمـــاع خماســـي عقـــد فـــي جـــدة أمـــس، ضـــم وزراء خارجيـــة مقابـــل إعـــادة العالقـــات 
ــــى جانــــب نظيــــرهم األميركــــي، لبحــــث آفــــاق حــــل األزمــــة  الســــعودية واإلمــــارات والبحــــرين ومصــــر، إل
المتصــاعدة منــذ إعــالن الــدول األربــع قطــع عالقاتهــا الدبلوماســية مــع الدوحــة فــي الخــامس مــن الشــهر 

 نظمات إرهابية.الماضي، واتهامها بدعم وتمويل م
وأنهى وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون أمس، محادثات في جدة مـع نظرائـه األربعـة، قبـل أن 
يتوجـــه إلـــى الكويـــت التـــي تقـــوم بـــدور الوســـاطة فـــي األزمـــة، ثـــم الدوحـــة، فـــي إطـــار جولتـــه المكوكيـــة 

لدوحـة أول مـن أمـس، الخليجية. وأخفـق تيلرسـون فيمـا يبـدو فـي التسـويق الختـراق محـدود سـجله فـي ا
يقضي بقبول السلطات القطرية الرضوخ آللية تنفيذية للرقابة على نظامها المالي يمنع تسرب األموال 
لدعم اإلرهاب حول العالم. ورفضت الدول األربع اعتبار هذا الخطوة إنجازا ُيعت د به، مؤكدة رغـم ذلـك 

، أن «الشـرق األوسـط»ر دبلوماسـية لــأنها ستراقب عن كثـب تطبيـق قطـر هـذا االتفـاق. وأكـدت مصـاد
، مؤكـدة لتيلرسـون ضـرورة التـزام قطـر بتعهـداتها السـابقة. 13الدول األربـع أكـدت تمسـكها بالمطالـب الــ

إن أي حـل لألزمـة يتعـين أن يبـدد كـل المخـاوف التـي أشـارت إليهـا « رويتـرز»وقال مسؤول إماراتي لــ
 وحة الستقرار المنطقة.الدول األربع التي تقاطع قطر ومنها تقويض الد

والتقى تيلرسون وزير الخارجية عادل الجبير، وذلك قبل اللقاء الخماسي مع نظرائه من الدول األربع. 
وبعيــد انتهــاء االجتمــاع، توجــه تيلرســون إلــى الكويــت التــي زارهــا االثنــين فــي بدايــة جولتــه اإلقليميــة. 

الخليج منذ سنوات. وتمكن وزير الخارجية والكويت تتوسط لحل أكبر خالف دبلوماسي تشهده منطقة 
، ولكنه محـدود فـي هـذه األزمـة «اختراق»األميركي ريكس تيلرسون من تحقيق ما ينظر إليه على أنه 
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خالل زيارته الدوحة، حيث أسفر عن رضوخ الدوحة للتوقيع على اتفاق يضع فعليـا رقابـة دوليـة علـى 
 اإلرهاب.  عمليات التمويل، مما يسهم في الحد  من تمويل

مــــن جهتــــه، قــــال المستشــــار أحمــــد أبــــو زيــــد، المتحــــدث الرســــمي باســــم وزارة الخارجيــــة المصــــرية، إن 
االجتمـــاع الـــذي شـــارك بـــه وزيـــر الخارجيـــة ســـامح شـــكري تنـــاول األبعـــاد المختلفـــة لألزمـــة مـــع قطـــر 

حيـال واستعرض جميع التطورات األخيرة الخاصة بها، حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصـر 
موقف قطر الداعم لإلرهاب، مؤكدا تمسك مصـر بالمطالـب التـي قـدمتها الـدول العربيـة األربـع لقطـر. 
ـــا بتفاعـــل قطـــر  ـــى تســـوية لهـــذه األزمـــة يظـــل رهن كمـــا أكـــد شـــكري، خـــالل االجتمـــاع، أن التوصـــل إل

باسـم  اإليجابي مع هذه المطاَلب وتوقفها عن دعـم اإلرهـاب والجماعـات اإلرهابيـة. وأضـاف المتحـدث
الخارجيــة، أن وزيــر الخارجيــة أوضــح أن مشــاركة مصــر فــي هــذا االجتمــاع إلــى جانــب الــدول العربيــة 
األخــرى تــأتي فــي إطــار العالقــات الخاصــة التــي تــربط جميــع هــذه الــدول بالواليــات المتحــدة، وكــذا فــي 

 إطار ما تم تناوله خالل قمة الرياض واتصاال بالجهد األميركي للقضاء على اإلرهاب.
 13/7/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 وزير الخارجية البريطاني يرحب بتوقيع قطر والواليات المتحدة اتفاق مكافحة تمويل اإلرهاب .53

لندن: رحب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون بتوقيع قطـر والواليـات المتحـدة الثالثـاء اتفاقـا 
يــر الخارجيــة األمريكــي ريكــس تيلرســون الدوحــة لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب فــي الوقــت الــذي زار فيــه وز 

 سعيا إلنهاء األزمة الخليجية.
 األربعاء، رحب جونسون باإلتفاق واعتبره خطوة مهمة لألمام.” تويتر“وفي تغريدة له على 

  13/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 هدفا سهال لقمة سائغة وال ليستمسؤول قطري: الدوحة  .54
أكد الشيخ سيف بـن أحمـد آل ثـاني مـدير مكتـب االتصـال الحكـومي فـي : األناضول-أحمد المصري 

 قطر أن بالده "ليست لقمة سائغة وال هدفا سهال".
 جاء هذا في أول تغريدة له بعد تدشين حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء يوم األربعاء.

ر قـانوني، وبعـد ذلـك وقال المسؤول القطـري: "حملـة ملوثـة، ثـم ادعـاءات مزيفـة، ثـم حصـار جـائر غيـ
(، لكـن قطـر 2014واالتفاق التكميلي  2013تسريب وثائق سرية )في إشارة إلى تسريب اتفاق الرياض 
 ليست لقمة سائغة وال هدفا سهال، والشعوب ليست جاهلة".

 13/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 ويلهعن موقفها الرافض لدعم اإلرهاب وتم تتراجعالسيسي: مصر لن  .55

أمس األربعاء، وزراء اإلعـالم  عبد الفتاح السيسي التقى الرئيس المصري: ، وكاالت«الخليج»القاهرة:
لمجلــس اإلعــالم العربــي بالجامعــة العربيــة التــي عقــدت  48العــرب المشــاركين فــي اجتماعــات الــدورة 

يـر المسـبوقة علـى الـدور الـذي يقـوم بـه اإلعـالم فـي ضـوء الظـروف اإلقليميـة غالسيسـي أمس، وشـدد 
 التي تمر بها المنطقة وانتشار خطر اإلرهاب.

أن مواجهــة رأى وذكــر المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة عــالء يوســف فــي بيــان، أن الــرئيس السيســي 
باتت واجبة على كافة المسـتويات، مـن خـالل اسـتراتيجية شـاملة تراعـي جميـع « بحسم وقوة»اإلرهاب 

تعلــق برســالة اإلعــالم فــي نشــر المعلومــات الصــحيحة وبــث  قــيم خاصــة فيمــا ي»أبعــاد هــذه الظــاهرة، 
لإلعــالم العربــي الحــريص علــى قضـــايا « الـــدور المحــوري»وأشــار السيســي إلــى «. التســامح والتنــوير

 األمة، مؤكدا  عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم اإلرهاب وتمويله.
م بشـأن تفعيـل ميثـاق الشـرف اإلعالمـي وأشار المتحدث إلى ترحيـب السيسـي بمقترحـات وزراء اإلعـال

 العربي، وتشكيل لجنة وزارية عربية مصغرة، لتفعيل االستراتيجية اإلعالمية لمواجهة اإلرهاب. 
 13/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 في دعم اإلرهاب« الجزيرة»مشادات حول دور الدوحة واجتماع وزراء اإلعالم العرب:  .56

سـيال  وجهـوا وزراء إعالم عـربمن القاهرة، أن  هناء البنهاوين ، ع2017//13/7عكاظ، جدة، ذكرت 
بالجامعـــــة العربيـــــة أمـــــس  48مـــــن االتهامـــــات لقطـــــر، خـــــالل الجلســـــة االفتتاحيـــــة لمجلـــــس دورتهـــــم الــــــ

)األربعــاء(، ووقعــت مشــادات حــادة حــول دور قنــاة الجزيــرة فــي شــق الصــف العربــي ودعــم اإلرهــاب، 
اإلعالم العرب في ختام اجتماعه أمس، على تشكيل فريق عمل وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 

فنــي قــانوني مــن تســع دول، للنظــر فــي شــكاوى الــدول العربيــة تجــاه بعــض القنــوات التــي تســيء لهــا، 
 وتمت دعوة بعض الدول األخرى لعضوية هذا الفريق القانوني والفني. 

ا  دورهما فـي إشـعال الفـتن ودعـم وتمويـل هاجم قطر وقناة الجزيرة، مؤكد البحرينيوكان وزير اإلعالم 
سـالمة الخـط الـذي مؤكـدا  اإلرهاب، ورد مندوب قطر لدى الجامعة العربية سيف بن مقـدم البـوعينين، 

إن قطــر »تنتهجــه الجزيــرة وسياســتها التحريريــة. وقــال وزيــر اإلعــالم الســعودي الــدكتور عــواد العــواد: 
راب، وتـدعو إلــى الخصــومات، وال تــدخل مــن بــين القنــوات تـدعم اإلرهــاب، وقنــاة الجزيــرة قنــاة فتنــة وخــ

 .«المحايدة
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سيف مقدم البوعينين أكد أنه ال يوجد قطري ، من القاهرة، أن 12/7/2017الشرق، الدوحة، وأضافت 
واحـــد معتقـــل فـــي أي دولـــة بالعـــالم بتهمـــة اإلرهـــاب، كمـــا أن العـــالم يعـــرف أيـــن بـــدأ تنظيمـــا "القاعـــدة 

ا. وقال إن قناة الجزيرة تنقل الحقائق فقـط والـرأي والـرأي اآلخـر، وقـال إن هـذه ومن أين أتي وداعش"..
الحقيقة ال يمكن أن يغطيها الغربال؛ ولكن لألسف العالم العربي يخاف مـن الحقيقـة وال يريـد سـماعها 

عن  بل إن التدليس يصدر، أو مشاهدتها، مشيرا إلى أن اتهام قناة الجزيرة باإلرهاب والتدليس ال يليق
القنوات التي ترهب الناس أسريا وتنتهك األعراض، مؤكدا أن دولة قطر عضو فاعل في كل الهيئات 
والمؤسسات الدولية المنوط بها مكافحة اإلرهاب". وقـال إنـه ال يريـد أن يـدخل فـي مهـاترات جانبيـة أو 

 يضع المؤتمر في تلك المهاترات.
 

 قناة للشر والفتنة «الجزيرة»الصف العربي و تشق: قطر وزير سعودي .57
وزيــر الثقافــة واإلعــالم الســعودي الــدكتور عــواد العــواد أن دولــة قطــر ســعت لشــق الصــف  القــاهرة: رأى

 العربي، مشددا  على أنه ال مجال للسكوت بعد اليوم على خطر اإلرهاب.
فـــي لمجلـــس وزراء اإلعـــالم العـــرب مـــن مقـــر الجامعـــة العربيـــة  48وقـــال العـــواد فـــي اجتمـــاع الـــدورة الــــ

، وهـو مـا يتطلـب منـا وقفـة جـادة «قنـاة الجزيـرة»إن قطر تبث الفتنـة عبـر ذراعهـا اإلعالمـي »القاهرة: 
، مبينــــا  أن قنــــاة الجزيــــرة امتهنــــت التطبيــــل لقطــــر والهجــــوم علــــى «لمنعهــــا مــــن هــــذا العمــــل اإلجرامــــي

 اآلخرين.
  13/7/2017عكاظ، جدة، 

 
 خاطئ ي مواجهة دول الجوارالتهديد والضغوط والحصار ف لغةاستخدام طهران:  .58

الــرئيس اإليرانــي حســن روحــاني الحصــار واإلجــراءات االقتصــادية التــي فرضــتها  : انتقــدقنــا –طهــران 
وقال الرئيس اإليراني إن "استخدام لغـة التهديـد والضـغوط والحصـار فـي  على قطر.وحلفائها الرياض 

أن نســعى إلزالــة هــذا التــوتر مــن  مواجهــة دول الجــوار، وال ســيما قطــر، ســلوك خــاطئ وعلينــا جميعــا
 المنطقة".

حـــدوث مشـــاكل فـــي دول  إلـــىوأضـــاف روحـــاني "إن القـــرارات الخاطئـــة مـــن قبـــل بعـــض الـــدول، أدت 
المنطقـة بمـا فيهــا الـيمن وســوريا والبحـرين وقطــر" قـائال "إن اسـتمرار هــذا الوضـع ال يعــود بـالنفع علــى 

 الدول المتخذة لهذه القرارات"دول المنطقة والمتضرر األول من هذه السياسات هي 
 12/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 فشلنا إعالميًا ضد قطر وال حل عسكريًا لألزمة األردن:بفي جلسة حوارية.. السفير السعودي  .59
أكد السفير السعودي لدى األردن األمير خالد بن فيصل آل سـعود، أن دول  أسعد العزوني: -عمان 

األزمـة ضـد قطـر. وقـال فـي جلسـة حواريـة ضـمت سـفيري اإلمـارات  الحصار فشلت إعالميـا  فـي إدارة
ــان مســاء الثالثــاء الماضـــي إنــه ال حــل عســكريا  لألزمـــة  ومصــر نظمتهــا جمعيــة الشــؤون الدوليـــة بعم 

وهاجم «. العربية -سأعطيكم من اآلخر.. ليس هناك حل لألزمة الخليجية »الخليجية، مؤكدا  بالنص 
العربية التي وصفها بالعاجزة وغير القادرة علـى حـل األزمـات العربيـة،  السفير السعودي جامعة الدول

 مهاجما  كذلك الوحدة العربية التي وصفها بالكذبة الكبرى.
 13/7/2017الراية، الدوحة، 

 
 ترو ج للتطرف والعداء والتمييز« الجزيرة»قرقاش:  .61

ــه أنــور بــن محمــد قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة فــي التاســع  2017مــن شــهر يوليو/تمــوز  وج 
رســـالة إلـــى زيـــد رعـــد الحســـين المفـــوض الســـامي لألمـــم المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان ردا  علـــى اإلحاطـــة 

من شهر يونيـو/حزيران الماضـي  30اإلعالمية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي بتاريخ 
حمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتصــريح الــذي أدلــى بــه ديفيــد كــاي المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز و 

، بشـأن التقـارير التـي أفـادت بتقـديم عـدد مـن الحكومـات 2017مـن شـهر يونيـو  28والتعبير في تـاريخ 
 مطالبات إلى قطر بإغالق شبكة الجزيرة اإلعالمية.

وأكد في رسالته إلى المفوض السامي، أنه رغم األهمية األساسية لحماية الحق في حرية التعبير فهذه 
ايـة ليســت مطلقــة وهنــاك قيــود علــى هــذا الحــق يســمح بهــا القــانون الــدولي مــن أجــل حمايــة األمــن الحم

حريـــة التعبيـــر ال يمكـــن اســـتخدامها فـــي تبريـــر وحمايـــة التـــرويج »القـــومي والنظـــام العـــام، موضـــحا  أن 
 «.للخطاب المتطرف

  13/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 رهابقطر تجفيف منابع اإل  علىسفير فرنسا بمصر:  .61
عل ــق الســفير الفرنســي بمصــر ســتيفان روماتيــه، علــى األزمــة القائمــة بــين قطــر مــن جانــب، ومصــر 

 : ال يمكن أن تكون هناك دول راعيـة لإلرهـاب؛ »والسعودية واإلمارات والبحرين من جانب آخر، قائال 
 «. ألنها ستضع نفسها عرضة للمخاطر
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تين لحل األزمة مع قطر، األولى ضرورة أن تكون وقال روماتيه في تصريح بالقاهرة، إن لديه مالحظ
قطر سياستها واضحة في مواجهة اإلرهاب، والثانية أن تعمل على تجفيف كل منابع اإلرهاب، مؤكدا  

 .أنها الطريقة األمثل للخروج من األزمة القائمة
  13/7/2017الخليج، الشارقة، 

 

 زل بداًل من الغازحصار قطر يربك اإلمارات: بحث توليد الكهرباء بالدي .62
قالــت مصــادر فــي قطــاع الــنفط اليــوم األربعــاء إن شــركة بتــرول أبــوظبي : )رويتــرز، العربــي الجديــد(

الوطنية )أدنوك( علقت مؤقتا  محادثات مـع مشـترين حـول عقـود الـديزل طويلـة األجـل بسـبب مخـاوف 
 ي من قطر.من أنها قد تحتاج للوقود، وذلك لخشيتها من فقدان إمدادات الغاز الطبيع

وقالــت ثالثــة مصــادر مطلعــة لوكالــة "رويتــرز" إن المحادثــات كانــت تتعلــق بكميــات غيــر محــددة مــن 
، 2018الـديزل للتحميـل مـن مصــفاة الـرويس خـالل الفتــرة مـن يوليو/تمـوز الجــاري إلـى يونيـو/ حزيــران 

عم احتياجــات لكنهــا توقفــت نظــرا  ألن أدنــوك قــد تحتــاج إلــى تجنيــب كميــات مــن الوقــود كاحتيــاطي لــد
 درجة مئوية. 40توليد الكهرباء خاصة مع تجاوز درجة الحرارة 

وقال أحد المصادر المطلعة طالبا  عدم الكشف عن هويته نظرا  ألنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل 
اإلعالم إن: "أدنوك ما زالت تحسب الطلب لالحتياجات المحلية"، غير أن المتحدث باسم أدنـوك قـال 

 ثات بشأن عقود الديزل "مستمرة".إن المحاد
وقــال مصــدر آخــر إن اإلمــارات تــدرس خططــا  بديلــة لتوليــد الطاقــة بعــد الخــالف مــع قطــر، التــي تعــد 
مصدرا  رئيسـيا  للغـاز المسـال المصـدر لإلمـارات والمسـتخدم فـي توليـد الكهربـاء بهـا التـي تعتمـد بشـكل 

 كلي حتى اآلن على استخدام الغاز الطبيعي.
 12/7/2017لجديد، لندن، العربي ا

 
 شاحنة وسفينة سلع لقطر منذ بدء األزمة 16و شحنطائرة  197تركيا ترسل  .63

قــال وزيـر االقتصــاد التركـي نهــاد زيبكجـي يــوم األربعـاء، إن بــالده : األناضـول-أردال جليكــل  - أنقـرة
يونيـو  5يـة منـذ شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر، لتلبيـة احتياجاتهـا اليوم 16طائرة شحن و 197أرسلت 

جاء ذلك خالل اجتماعه بوزير االقتصاد والتجارة القطري الشـيخ أحمـد بـن جاسـم  / حزيران الماضي.
 بن محمد آل ثاني، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

 وأشار "زيبكجي" إلى أن بالده ستواصل تلبية احتياجات قطر سواء اليومية أو ذات األمد الطويل. 
 12/7/2017، ، أنقرةألنباءل األناضولوكالة 



 
 
 
 

 

 36 ص             4343 العدد:             7/13/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

 
 إلى قطر: "باي باي مراعي" وصلتأبقار الهولشتاين  .64

الدوحة ــ أنـور الخطيـب: دخلـت صـباح اليـوم األربعـاء الدفعـة األولـى مـن أبقـار "الهولشـتاين"، وعـددها 
بقـــرة، إلـــى حظائرهـــا فـــي مزرعـــة "بلـــدنا"، شـــمال العاصـــمة القطريـــة الدوحـــة، مؤذنـــة ببـــدء خطـــة  165

 من احتياجات السوق في قطر من منتجات األلبان. %35توفير طموحة ل
ووصــلت أول شــحنة مــن األبقــار علــى مــتن طــائرات تابعــة للخطــوط الجويــة القطريــة إلــى مطــار حمــد 

آالف بقــرة، بمعــدل رحلتــين أســبوعيا، مــن المفتــرض أن  4الــدولي فــي الدوحــة، ضــمن خطــة الســتيراد 
طن من الحليب يوميـا  300المقبل، ليصار إلى إنتاج قرابة  تكتمل بحلول شهر إبريل/نيسان من العام

 تكفي السوق المحلي.
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" جون دور، فـإن كلفـة نقـل البقـرة الواحـدة بالطـائرة تبلـغ ألـف دوالر 

ل األبقـار تقريبا ، ما يعني أن الشركة ستدفع على مدار األشـهر القليلـة المقبلـة أربعـة ماليـين دوالر لنقـ
 إلى حظائرها السبعة التي يجري تجهيزها في مزرعة "بلدنا" شمال الدوحة.

مليـون دوالر، توقــع دور أن  548موظـف،  600وتبلـغ كلفـة المشـروع اإلجماليـة، الـذي يعمــل فيـه نحـو 
 يسترجعها المشروع الذي يعد استراتيجيا  في قطر خالل سبع سنوات تقريبا.

 12/7/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 ر في غير مكانهات هدَ  والقروضاالقتصاد التونسي مرَهق  .65
بعد مضي نحو ست سنوات على الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن : عدنان كريمة

علي، تمكنت تونس من استكمال مراحل االنتقال السياسي، وقطعت شوطا  كبيرا  في مسيرة تحقيق 
زال تحتاج إلى الكثير لتمكين االقتصاد التونسي من استرجاع عافيته الديموقراطية. ولكنها ال ت

وتحقيق معدالت نمو مقبولة في ظل استمرار التهديدات اإلرهابية وتفاقم العجز في مالية الدولة، 
وارتفاع إنفاق القطاع العام على الوظائف الحكومية، وانخفاض اإلنفاق االستثماري على تمويل 

وا غراق البالد في الديون وأعبائها، والتي أصبحت تهدد بتدهور سعر صرف  المشاريع التنموية،
الدينار، فضال  عن استمرار حالة عدم استقرار الوضع االجتماعي، وارتفاع نسبة البطالة مع تراجع 

 فرص العمل.
وألن مواجهة كل هذه التطورات السلبية غير ممكنة إال بجذب االستثمارات األجنبية وتفعيل 

ثمارات المحلية مع زيادة إنفاق الدولة على تمويل المشاريع االستثمارية، تتطلع تونس من خالل االست
في المئة، في إطار مخطط  80تحسين مناخ االستثمار، إلى زيادة حجم االستثمارات األجنبية بنسبة 
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ي ، والذي فشل ف2015 -2011، مقارنة بالمخطط السابق 2020 -2016التنمية للسنوات الخمس 
قليمية ودولية لدعم  تحقيق أهدافه التنموية، على رغم انعقاد سلسلة مؤتمرات استثمارية عربية وا 
االقتصاد التونسي، انطالقا  من أن نجاح البناء الديموقراطي في تونس يخدم مصالح المنطقة، 

 ويساهم في تعزيز استتباب األمن واالستقرار على المستويين اإلقليمي والدولي.
في المئة.  3.5، قبل االنتفاضة والتغيير السياسي، سجل االقتصاد التونسي نموا  بلغ 2010في عام 

وبسبب عمق األزمة االقتصادية، وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد منوال تنموي عادل يحقق 
استقرار المؤشرات االقتصادية ويساهم في تكريس السلم االجتماعي، سجل النمو تباطؤا  حتى وصل 

في المئة في العام الماضي، وهو نمو ضعيف جدا ، أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة واختالل  1.2ى إل
التوازنات المالية الكبرى، وبالتالي إلى صعوبات في تمويل االقتصاد. وقد أوضح البنك الدولي في 

يساعد في  تقرير أصدره أن األداء االقتصادي لتونس ال يزال ضعيفا ، والنمو متدنيا ، في شكل ال
تحقيق تحسينات جوهرية على البطالة والفقر، والخلل الكبير في توزيع الدخل وسط اتساع العجز 

 المالي وعجز الحساب الجاري.
وباعتماد تونس على االقتراض لحل مشاكلها االقتصادية، أصبحت من البلدان األكثر اقتراضا ، 

بليونا  العام الماضي،  30إلى نحو ، 2010بليون دوالر عام  13,7وتضاعف حجم ديونها من 
في المئة، مع العلم أن الَدين  60في المئة إلى نحو  37وارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي من 

الخارجي نشأ في تونس بعد االستقالل، وكان يفترض به أن يكون أداة أساسية نحو تحقيق "التنمية 
اة لتمويل العجز المالي المتراكم في الموازنات االقتصادية واالجتماعية" المنشودة، لكنه استمر كأد

للسنوات المتتالية، وأعباء خدمة هذا الَدين المتزايدة، حتى أن صندوق النقد الدولي، وهو المقرض 
األكبر لتونس، وجه انتقادات لحكومتها بواسطة بعثاته التي زارتها أخيرا ، على خلفية توجيه القروض 

جور جحافل من الموظفين المعتمدين في القطاع العام، وعدم التي حصلت عليها نحو توفير أ
 ألف شخص يحتاجونها. 630توظيفها في مشاريع التنمية القادرة على إنتاج فرص عمل ألكثر من 

وسبق للمديرة العامة للصندوق كريستين الغارد أن أشارت إلى أن "فاتورة األجور المتنامية في 
لمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلد، وهي من أكبر فواتير في ا 13المؤسسات الحكومية تعادل 

 األجور في العالم.
ونظرا  إلى مستوى الَدين الخارجي المرتفع وتفاقمه، وتعدد انعكاساته االقتصادية واالجتماعية، أصبح 
من أخطر معضالت الواقع التونسي، ولوحظ أن ما سددته تونس من اقتراض خارجي هو أكثر مما 

ن قروض. وهكذا أصبحت مصدرة لرؤوس أموال االقتراض، إذ تساهم في تمويل المؤسسات تلقته م
باليين دينار  6واألسواق المالية الدولية، ال العكس. وهي تواجه حاليا  صعوبات في تسديد مبلغ 
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باليين  8، يضاف إليها مبلغ 2016بليون دوالر( من الديون الخارجية المستحقة خالل عام  2,85)
 ملزمة بدفعها قبل نهاية العام الحالي. دينار

تبرز أهمية هذه الصعوبات في تسديد الديون الخارجية، في ظل مؤشرات مالية واقتصادية سلبية تمر 
مليون دينار حتى نهاية  42بها تونس، إذ إن المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعت بنحو 

ر في الميزان التجاري والذي بلغ خالل خمسة أشهر أيار )مايو( الماضي، إضافة إلى العجز المستم
في  17.8بليون دوالر، نتيجة ارتفاع كلفة الواردات التي نمت بنسبة  3,23من العام الحالي نحو 

في المئة، وفقا  إلحصاءات المعهد  14المئة، في حين لم تتجاوز نسبة ارتفاع عائدات الصادرات 
 الوطني التونسي.

عوبات، تأمل تونس في الوفاء بعدة هياكل تمويل دولية عبر تعهدات قطعتها وعلى رغم كل هذه الص
" في أواخر العام الماضي والبالغ مجموعها 2020على نفسها خالل المؤتمر الدولي لالستثمار "تونس 

بليون دوالر، وذلك بعدما هيأت األرضية القانونية لجذب مزيد من االستثمارات األجنبية،  14نحو 
 صدار قانون جديد لالستثمار والسعي لتنشيط االستثمار المحلي ودفع النمو.من خالل إ

 13/7/2017الحياة، لندن، 
 

 وصفقة العصر اإلسرائيليحزب العمل  .66
فايز أبو شمالة د.  

ا لحزب العمل، حتى أن استطالعات الرأي التي أجرتها  اهتم اإلسرائيليون بانتخاب آفي جباي رئيس 
مقعد ا في االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية القادمة، وأعطت  24لحزب العمل  القناة العاشرة قد أعطت

مقعد ا، وهذا فارق غير كبير، وبدأ ينبه اإلسرائيليين إلى بدائل وخيارات حزبية،  29لحزب الليكود 
 حركت الشباب سريع ا لالنضمام إلى حزب العمل وبشكل الفت.

ا، انتخابات حزب العمل تشكل سابقة مثيرة  لالهتمام بالنسبة لإلسرائيليين، وبالنسبة للفلسطينيين أيض 
وال سيما أن الرئيس الحزب الجديد لحزب العمل لم يمض  على انتسابه للحزب سوى فترة قصيرة، فقد 
كان وزير ا في حكومة نتنياهو، وكان منتمي ا إلى حزب "كوالنا" الحزب الذي شكله موشي كحلون، فإذا 

حزب التاريخيين، ويفوز عليهم، بشكل يعكس رغبة المجتمع اإلسرائيلي في التغيير، به ينافس قادة ال
وفي الوقت نفسه يعكس وعي ا حزبي ا لدى مجتمعه، الذي ينظر إلى مصلحة الدولة أكثر من اهتمامه 
بمصلحة الحزب، وهذا ما تفتقده الساحة الفلسطينية التي يقدس فيها بعض أعضاء التنظيم رئيسهم 

 ملك ال يخدش سلطانه أحد إلى أبد اآلبدين.وكأنه 
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ا لحزب العمل بشكل مبالغ فيه، وكأن المجتمع  لقد اهتم اإلعالم اإلسرائيلي بانتخاب "آفي جباي" رئيس 
اإلسرائيلي بات في حاجة إلى زعيم جديد، وبحاجة إلى قيادة جديدة، قادرة على التعامل معه 

ال سيما مع التحوالت الخطيرة التي ظهرت في تفكير بعض المتغيرات اإلقليمية، واستغالل الفرص، و 
قادة العرب، الذين ما عادوا يتحرجون من التحدث عن إسرائيل كشريك لهم في صنع السالم، وتحقيق 
االستقرار في المنطقة، وهذا ما ال قدرة لزعيم متطرف مثل نتنياهو على استثماره، من هنا جاء 

ي" وصقل شخصيته كزعيم قادر على قيادة حزب العمل لمواجهة الترويج الواضح لشخصية "آفي جبا
حزب الليكود، وكرمز قادر على تحدي نتنياهو، الذي ما يزال يحظى بأغلبية معظم استطالعات 

 الرأي حتى قبل يومين.
من المثير لالهتمام في الساحة السياسية اإلسرائيلية أنها تشهد اتهام نتنياهو الواضح بالفساد في 

، وهي المعروفة بقضية الغواصات اإلسرائيلية، في الفترة ذاتها التي يصعد فيها نجم 3000قضية 
"آفي جباي"، وكأن السياسة اإلسرائيلية تسير على خطى مضبوطة اإليقاع، ففي الوقت الذي عثرت 
 فيه على الزعيم الجديد المناسب، القادر على التعامل بلين مع التطورات السياسية االستراتيجية،
راحت تتخلص من الزعيم القديم "نتنياهو" الذي سيقف بتشدده حجر عثرة في تطور العالقة مع الدول 
العربية، وفي تسهيل تمرير ما يقال عن صفقة العصر، والتي يشارك فيها أكثر من طرف دولي 

قليمي.  وا 
ستؤثر بشكل مباشر األيام القادمة حاسمة في تاريخ األحزاب اإلسرائيلية، ولها ما بعدها من مفاجآت 

 على الساحة الفلسطينية، وعلى مجمل قضية الصراع العربي اإلسرائيلي.
 12/7/2017، فلسطين أون الين

 
 األسرى تبادلعن صفقة  .67

 عوني صادق
، وتحولها إلى موضوع يومي للجدل في األوساط «وثيقة حماس الجديدة»مع إعالن ما سمي 

بين حركة حماس « فقة جديدة لتبادل األسرىص»الفلسطينية، بدأ الحديث بصوت خافت عن 
الذي حدث بين الحركة والقيادي الفتحاوي محمد دحالن « التقارب»وبعد «. اإلسرائيلية»والحكومة 

واللقاء الذي تم بين الطرفين في القاهرة، ارتفع الصوت وزادت التسريبات حول الصفقة. وفي األيام 
بالتعليقات حولها وبتصريحات من الجانبين « ليةاإلسرائي»القليلة الماضية امتألت الصحف 

بخصوصها. ومع أن موضوع « إن تقدما  تم إحرازه»الحكومي، وقيل « اإلسرائيلي»الحمساوي و
له، ويفترض أن يكون له، أولوية كبرى لما له من « اإلسرائيلية»األسرى الفلسطينيين في السجون 
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اب سياسية أيضا ، وتمت في إطاره أكثر من صفقة تأثير على حياة عائالت فلسطينية كاملة، وألسب
، إال أن الصفقة الحالية تأتي في ظروف إذا ما تمت، «وفاء األحرار»تبادل كان آخرها صفقة 

وبضمانات موثوقة هذه المرة، فإنها ستمثل إنجازا  كبيرا  لحركة )حماس( ورافعة من روافع تخفيض 
 الضغوط التي تتعرض لها الحركة.

والتصريحات من جانبي الصفقة، تفيد، حتى اآلن، بأن المفاوضات جارية بالفعل، لكنها  التسريبات
في مراحلها األولى، وهي تفيد أيضا  بأنها ستتم على مرحلتين: األولى، تنطوي على معلومات تقدمها 

وفاء »( محررا  في صفقة 54مقابل إطالق سراح )« اإلسرائيليين»)حماس( عن الجنود والمفقودين 
أعيد اعتقالهم بعد عملية فدائية. والمرحلة الثانية تبدأ بعد ذلك وهي األصعب والتي ستأخذ « األحرار

وقتا  أطول. في كل األحوال يدور الحديث عن وساطة أطرافها مصر وروسيا واألمم المتحدة، وتتعلق 
الصفقة يمكن أن بمئات من األسرى بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات. ومن نافل القول إن نجاح 

 الذي يسود فضاء حركة )حماس( وحتى إشعار آخر.« المناخ السيئ»يغير 
، أبدى العديد من الوزراء بعد جلسة الحكومة يوم األحد «اإلسرائيلي»على الصعيد الحكومي 

تصريحات لعدد منهم يرفض ما « اإلسرائيلية»الماضي، معارضتهم للصفقة. ونقلت وسائل اإلعالم 
( محررا  أعيد اعتقالهم، وهو رفض يتفق مع النفي 54ب حركة )حماس( إطالق )قيل عن مطل

في المفاوضات الجارية وقرب االنتهاء من « تقدم جوهري»لما تسرب عن تحقيق « اإلسرائيلي»
المرحلة األولى من الصفقة. وفي الوقت الذي الذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالصمت، قال 

الحديث يدور عن معلومات صادرة »مي تساحي هنغبي قبل جلسة الحكومة: إن وزير التعاون اإلقلي
أما وزير التعليم، نفتالي بينيت )البيت اليهودي(، «. عن الجانب الفلسطيني وهي ال تعكس الواقع

« اإلسرائيليين»يجب عدم اإلفراج عن األسرى مقابل استعادة جثث الجنود والمواطنين »فقال: 
من جانبه، نفى وزير األمن أفيغدور ليبرمان حدوث اختراق في «! سالمحتجزين لدى حما

ال توجد اتصاالت مع »إنه «: اإلسرائيلي»الجارية. وقال في حديث إلذاعة الجيش « المساعي»
 «!حركة حماس بهذا الخصوص

بطبيعة الحال، ال يمكن أن تأتي كل تلك األخبار والتسريبات، وكذلك التعليقات على الصفقة في 
( 9/7/2017 -من فراغ. وكما كتب المراسل العسكري في صحيفة )معاريف« اإلسرائيلية»صحف ال

، وأن المفاوضات بشأنها جارية، وأن مسؤولية التوجه إليها هي «ال دخان بدون نار»يوسي ميلمان 
 مسؤولية رئيس الوزراء ووزير األمن والوزارة بكاملهم!

االتصاالت والمفاوضات الجارية، فإنه يبدو أن الصفقة على أية حال، وفي انتظار ما ستسفر عنه 
ذا كان موضوع األسرى له « تبادل األسرى»ال تتوقف عند  بل تشمل جملة من األمور األخرى. وا 
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أولوية، كما سبق القول، فإن الوضع السياسي الذي تواجهه حركة )حماس( في غزة وفي الضفة له 
ع المراقب أن يتجاهله وسط الحديث عن الصفقة يتعلق أهمية خاصة. ولعل السؤال الذي ال يستطي

في الدرجة األولى بمسألة التوقيت، وهو: لماذا تركز )حماس( اآلن على تنفيذ الصفقة؟! وهل 
حركة )حماس( في تنفيذها في الوقت الذي تعرف ما يعنيه تنفيذها « اإلسرائيلية»ستساعد الحكومة 
 بالنسبة للحركة؟!

والتبشير بحرب رابعة « اإلسرائيلية»لسنوار قائدا  لكتائب القسام، والتهديدات منذ تم انتخاب يحي ا
على غزة هذا الصيف لم تتوقف. وقد ترافقت تلك التهديدات مع تهديدات وزير األمن أفيغدور 
نهاء وجودها في غزة!  ليبرمان الذي وعد بأن أي حرب مقبلة لن تتوقف قبل القضاء على )حماس( وا 

تحقق حتى اآلن، مع « تقدما  جوهريا  »ق الحديث عن الصفقة، ويتم تسريب أن وعندما يتراف
التي نفذتها وتنفذها السلطة الفلسطينية ضد غزة وضد الحركة، وآخرها ما تم تنفيذه قبل « العقوبات»

، فإن «إنهاء االنقسام»أيام من قطع رواتب أعضاء )حماس( في المجلس التشريعي في الضفة، باسم 
تختلط والمعطيات تتقاطع، وربما تتوه التوقعات، وتصبح االستنتاجات من قبيل الضرب في األوراق 
 الرمل!!

 13/7/2017، الخليج، الشارقة
 

سرائيل هل يمه د لشرق أوسط جديد؟ .68  ما بين الهند وا 
 هدى الحسيني

النوري  أطل البغدادي )اإلطاللة( الوحيدة على العالم من مسجد 2014في الرابع من يوليو )تموز( 
 التاريخي في الموصل، وحث المسلمين في العالم على طاعته باعتباره زعيمهم!

البغدادي يخوض آخر معاركه في الموصل قبل أن « داعش»، كان 2017وفي الرابع من يوليو 
يتقهقر، وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يستقبل ذلك اليوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 

ولم يتأخر «. سنة 70لقد انتظرناك وقتا  طويال ، في الواقع نحن ننتظر منذ ما يقرب من »ال : قائ
 -عالقات هندية »، والتزم الزعيمان بـ«يا صديقي»نتنياهو مناديا  إياه: « احتضان»مودي في 

كل وبفضل كل ما حصل ويحصل في الدول العربية، فإن هذه الزيارة تش«. إسرائيلية نابضة بالحياة
انعطافا  حادا  عن النهج الهندي السابق الذي كان يتعارض مع إسرائيل على الساحة العالمية. النهج 
السابق كان تكتيكا  يهدف إلى كسب تعاطف األقلية المسلمة الكبيرة في الهند، والدول العربية، وحركة 

سر  ائيل تنمو، كانت وثيقة وحتى عدم االنحياز بأكملها، لكن وراء الستارة كانت العالقات بين الهند وا 
حميمة، لكن نيودلهي آثرت حتى نفيها عند االضطرار، إذ كانت تدرك أن االعتراف بتلك العالقات 
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سيكون مكلفا  للغاية، لذا ظل البلدان متكتمين. لكن منذ اللحظة التي أصبح فيها مودي رئيسا  للوزراء 
شهر من وصوله إلى ذلك المنصب وصفه صارت آفاق التحول الدبلوماسي الجذري واضحة. قبل أ

هذه المشاعر كان يشاركه فيها «. أفضل صديق إلسرائيل في جنوب آسيا»صحافي هندي بأنه 
أغلب قياديي الحزب الهندوسي اليميني )بي جي بي( مذ كان مودي الوزير األول لوالية غوجارات 

صالت القوية مع إسرائيل، في كل عام النابضة بالحياة االقتصادية. ارتبط النمو في تلك الوالية بال
يسافر آالف المزارعين منها إلى إسرائيل لتعلم تقنيات جديدة. وفي غوجارات أنشأت إسرائيل ثالثة 

، ويبدو أن مودي يريد تكرار تجربة غوجارات على «مراكز االمتياز»مرافق تعليمية حيوية تسمى 
 المستوى الوطني كله.

ي سمات مهمة، وتنظر كل منهما إلى نفسها كنظرة الثانية، تعتبران تشاركت الدولتان باستمرار ف
أنهما جزر للديمقراطية في بحر من الديكتاتوريات، نشأت كل منهما بعد تقسيم األراضي التي كانت 
تحكمها اإلمبراطورية البريطانية، ثم إن كال منهما تعتبر نفسها دولة قومية لشعب قديم. يحكم مودي 

ائة من سكانها مسلمون مقارنة مع نسبة المسلمين الفلسطينيين الذين يعيشون في في الم 15دولة 
إسرائيل، وكل منهما تعتبر نفسها تعيش نزاعا  إقليميا ، وتشتركان في مصالح استراتيجية وآيديولوجية 

 واقتصادية.
« بي جي بي»، لكنها ازدهرت عندما تسلم الحزب 1992بدأت العالقات الدبلوماسية بين البلدين عام 

، وفرت «حرب كارجيل»في ما سمي بـ 1999، وعندما اشتبكت الهند وباكستان عام 1998الحكم عام 
إسرائيل للهند، وبصورة كتومة، صور األقمار الصناعية، إضافة إلى معدات ذات تكنولوجيا متفوقة. 

نمت العالقات على  زار إرييل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك الهند ومن بعدها 2003وعام 
 مليارات على األقل اآلن. 5مليون دوالر سنويا  إلى  200كل األصعدة وتضاعفت التجارة من 

بيد أن قوة العالقات وترسخها برزت مع مودي في غوجارات حيث أغدق المستثمرون اإلسرائيليون 
خالل أعمال الشغب  مليارات الدوالرات في توسيع مجاالت التعاون، وأدى موقف مودي المثير للجدل

ضد المسلمين في غوجارات إلى عزله على المسرح العالمي، لكنه وجد ترحيبا  في  2002عام 
إسرائيل، واتخذت غوجارات مكانا  فريدا  في العالقات الثنائية، وفيها طورت التكنولوجيا اإلسرائيلية 

 طرقا  لتحقيق أقصى قدر من اإلنتاج الزراعي وفي قطاعات أخرى.
أن يغادر مودي يوم الخميس الماضي زار ونتنياهو مقبرة حيفا حيث دفن الجنود الهنود الذين قبل 

قتلوا من أجل تحرير المدينة الفلسطينية خالل الحرب العالمية األولى. كما توقف رئيسا الوزراء على 
تقنيات إدارة الشاطئ لمتابعة عرض لتحلية المياه، إذ تأمل الهند من إسرائيل التي تعتبر رائدة في 
 المياه، المساعدة في تحسين إمكانية حصول المناطق األكثر جفافا  في الهند، على المياه.
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منذ قيام إسرائيل وقادتها يعملون على تطوير ما يعتبرونه تحالفا  طبيعيا ، ولم يكن ذلك ممكنا  حتى 
بسبب االضطراب في العالم  تغير المشهد اإلقليمي. إن تقارب الهند المتزايد من إسرائيل جاء جزئيا  

العربي الذي شوه في الحقيقة تصور كتلة متماسكة تمارس السلطة والنفوذ السياسي واالقتصادي. 
صحيح أن الزيارة األولى لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل هي تتويج لعملية وجهد طويلين، لكنها 

ق األوسط، مما جعله منطقة غير تؤكد سلسلة من االتجاهات الجيوسياسية التي أعادت تشكيل الشر 
قابلة للتعرف عليها عما كانت منذ ما يقرب من عشر سنوات، ومن المؤكد أنها مقبلة على تغييرات 

 أكثر، بعيدة المدى في المستقبل.
في زيارته إلى إسرائيل قدم مودي دليال  مهما  على التحول اإلقليمي، لم يقم بزيارة إلى رام هللا عاصمة 

لسطينية، على الرغم من أن نيودلهي استقبلت محمود عباس رئيس السلطة قبل فترة، السلطة الف
بحرارة. هذا اإلغفال المتعمد يدل على أن مودي لم يجد ضرورة لتقديم مبادرة رمزية للفلسطينيين 

 تعادل احتضانه إلسرائيل.
ن خالل عدسة أصبحت إن قرار تجاهل زيارة رام هللا يدل على أن الهند صارت تنظر إلى إسرائيل م

الفلسطيني،  -مختلفة جدا ، وواسعة وذات تركيز أكبر بكثير بحيث تتجاوز حدود النزاع اإلسرائيلي 
وكان الفتا  أن مودي قام بزيارة غير مقررة إلى مقبرة ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية 

بالشرق األوسط أسقطت  الحديثة. دليل آخر لهذا التصرف، هو أن الحروب المتعددة التي تعصف
القضية الفلسطينية من قائمة أولويات الدول العربية. وفي الواقع، تتزايد الدالئل على أن التدخل 

، يدفع بعض الدول إلى النظر «الجهاد اإلسالمي»و« حماس»اإليراني في شؤون الدول العربية ومع 
هذا التوجه الصراعات التعجيزية  إلى إسرائيل في سياق أبعد من القضية الفلسطينية، وقد زاد من

الفلسطينية الداخلية. هناك صرخة بأن السفينة العربية تغرق، وقد حان وقت دق كل أجراس اإلنذار 
 والخطر. إننا نقترب من الحضيض األخير.

تشكل زيارة مودي إلى إسرائيل وما تضمنته وحوته، نقطة تحول رئيسية في الدبلوماسية العالمية. 
أن إسرائيل ستواصل بيع المعدات العسكرية إلى الهند حيث التنافس متصاعد بينها وبين ومن المؤكد 

باكستان، ومؤخرا  وقعت الهند على صفقة دفاع صاروخي مع إسرائيل بقيمة ملياري دوالر. ومن 
المحتمل أن تطور الهند عالقات استخباراتية أوثق مع إسرائيل مع التركيز على مكافحة اإلرهاب. ما 

در مراقبته هو خيارات تصويت الهند في المحافل الدولية بشأن قرارات تدين إسرائيل، لقد تالشت يج
 حركة عدم االنحياز لكن الهند ال تزال قوة رئيسية تؤيد حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

سرقة المعروف عن مودي أنه زعيم شبه قارة يقدم على خطوات جريئة إنما محسوبة. أوقف الفساد وال
بقرار إلغاء القطع الكبيرة للعملة الهندية وما كان أحد يتصور ذلك، والزيارة الجريئة والناجحة التي قام 
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بها إلى إسرائيل يمكن أن تشجع بلدانا  أخرى على تحسين العالقات مع إسرائيل علنا . إن لم تبحث 
يجاد فرص عمل، عمد أهلها  الدول عن استقرار وازدهار اقتصادي وتقدم تكنولوجي وتجارة، وا 

وآخرون على تدميرها وتفتيتها. ليس بالضرورة أن تبحث عن هذا في إسرائيل، المهم أن تجده 
، وقريبا  على إيران أن «داعش»وتطبقه. لم يعد لدى الشعوب العربية ما تخسره. قريبا  يتم دحر 

العربية تعيش لمستقبلها،  تتوقف عن التهويل بالتكفيريين، ولتلتفت هي إلى شعوبها، وتترك الشعوب
 وهزائم.« أمجادا  »لقد شبعت هذه الشعوب عقيدة و

 13/7/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 هل يميل الوزير األميركي مع قطر؟ .69
 عبد الرحمن الراشد
في جدة اليوم، عندما يلتقي وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون وزراء الرباعية الغاضبين، 

مارات والبحرين، فإنه سيواجه أمامه حكومات قد حسمت أمرها. فهم يعتبرون مصر والسعودية واإل
الدوحة خلف حالة االضطراب الخطيرة. وال نتوقع أن تتراجع هذه الدول بعد أن تعهدت واتخذت 

 قرارات علنية بمحاسبة سلطات الدوحة من خالل مقاطعتها.
رجية، في مؤتمره الصحافي في الدوحة وال تشجع التصريحات، وال اإليحاءات، في كلمة وزير الخا

على التفاؤل، بل تعكس تبسيطا  منه للمشكلة، حيث اختصر الحل بتوقيع مذكرة تعهدت فيها حكومة 
 الدوحة بمحاربة اإلرهاب. يا له من إنجاز!

القطريون حاولوا التالعب به بتضييع أسباب الخالف الحقيقية، باالحتجاج على نقاط شكلية، مثل 
، الذي «سي إن إن»رار التزاماتهم في اتفاق الرياض وملحقاته، ألنه أحرجهم بعد تسريبه لـإفشاء أس

فضح أن كل ما كانت تقوله قطر في اإلعالم الدولي يناقض التزاماتها السرية. طبعا قطر تالم ألنها 
تية التي بدأت حرب التسريبات عندما كشفت عن أسرار رسالة الحكومات األربع في الوساطة الكوي

 التي تضمنت الثالثة عشر طلبا  رغبة في إحراجها.
وما يجعل اجتماع جدة اليوم صعبا أن الوزير تيلرسون منذ بداية األزمة بدا مياال للجانب القطري. 
وزاد الشك أنه استعجل إطالق الحكم عندما صرح بأن مطالب قطر معقولة، حتى قبل أن يسمع من 

! بإمكان وزير الخارجية أن يميل للموقف للقطري، إن شاء، لكن الطرف اآلخر، مما أثار االستغراب
عليه أن يدرك أنه بذلك سيعقد المشكلة المعقدة أصال ، وسيطيل في زمن األزمة. فالدول األربع 
متضررة دمويا، وماديا، وسياسيا، وا عالميا  من أفعال قطر ونشاطاتها، وقد حسمت دول الرباعية 

 عد تطورات أخيرة اعتبرتها استهدافا مباشرا ألنظمة الحكم.أمرها بشكل نهائي، خاصة ب
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الوزير تيلرسون ال يستطيع أن يفرض المصالحة لكنه يقدر أن يقرب المسافة بينهم، وهم جميعا  
حلفاؤه، بدل أن ينحاز إلى طرف واحد ضد آخر، وخاصة أن قطر الطرف الذي تعهد مرات وَلم 

.  يف 
سلطات الدوحة ترفض أن تتغير، ونحن نعرف كيف تفكر وكيف  ووتيرة التوتر سترتفع طالما أن

تتحايل وندرك أنها ال تنوي أن تتغير في الظروف العادية. والدول األربع أيضا  لن تتراجع ألنها 
تعتبر نفسها تدافع عن وجودها في منطقة يعمها الفوضى، وال يعقل أن تحارب إيران في وقت تترك 

نها في الظهر. لألزمة هدف واضح هو ردع قطر، والقضاء على حكومة قطر تهدد وجودها وتطع
مشروعها التغييري، ومن دون إنجاز المهمة ستعرض هذه الدول وجودها واستقرارها للخطر. فمصر 
تخوض أكبر حرب في تاريخها المعاصر ضد اإلرهاب، وتعتبر قطر طرفا فاعال بالدعم المالي 

مها التي تبرر لتلك الجماعات اإلرهابية، وتحرض الشارع الخفي والدعائي العلني عبر وسائل إعال
على االنتفاضة ضد النظام. والسعودية تتعرض ألخطار مماثلة، وثبت أن قطر ضلع فيها. 
واإلمارات تشاركهم الموقف وقد تداركت أمرها مبكرا عندما اعتمدت سياسة تحمل صفرية في التعامل 

حرين معاناتها أكبر، وقطر خلفها. كيف للوزير تيلرسون أن مع هذه الجماعات المتطرفة وفكرها، والب
لى متى يستمر اختبار حسن  يقنع أربع دول تخوض حروب بقاء بالتصالح مع الجهة المسؤولة، وا 

 النية الذي رسبت فيه قطر مرات؟
وليست الدول األربع هي وحدها التي تريد ردع قطر، بل إن معظم دول المنطقة وخارجها تؤيد 

ة، وتعتبر الدوحة مسؤولة عن الفوضى والتطرف واإلرهاب. يستطيع وزير الخارجية ومتحمس
 األميركي أن ينقذ قطر من نفسها بأن تتوقف حتى ال تقع في شر أعمالها.

 13/7/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 التي تنتظر غباي األلغامبعد االحتفال:  .71
 يوسي بيلين

ل انتخاب آفي غباي وليس عمير بيرتس رئيسا للحزب. لقد راهن حزب العمل بشكل الفت عندما فض
الجماعة تريد العودة إلى السلطة، وهي تعتقد أنه في العالم الذي فيه يستطيع شخص صغير بدون 

أن يحتل إسرائيل. إال أنه  أيضاتجربة سياسية، مثل عمانوئيل مكرون، احتالل فرنسا، يمكن لغباي 
التي يجب عليه االهتمام بها بحذر،  األلغامجد عدد من أمام غباي، مع دخوله إلى المنصب، يو 

 ألنها ال تبدو كألغام بالعين المجردة.
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اللغم األول هو االستطالعات األولى التي ستنشر اآلن بعد انتخابه. يمكن القول إن حزب العمل 
برئاسة غباي سيزيد مقاعده. ومع ذلك يمكن القول إن هذا سيجعل من الصعب عليه ضمان هذه 

نقطة تعاطي  إلىالنتائج كما هي فترة من الزمن. يمكن القول إن نتائج االستطالعات ستتحول 
جديدة، وكل تراجع فيها سيفسر كبداية للتدهور. يجب على غباي الحذر من االنفعال علنا من 

ه، للجمهور نتيجة المفاجأة من انتخاب األولي. ويجب عليه القول بأنه يفهم أن هذا هو الرد األرقام
 وأنه يعرف كيف يتعاطى بشكل جدي مع االستطالعات التي سيتم نشرها مستقبال.

اللغم الثاني هو من يؤيدونه داخل الحزب. من الطبيعي أن غباي لن يستطيع أن يكافئهم جميعا كما 
طريقة لمنع خيبة األمل بسبب عدم تعيينهم وتقدمهم، كي ال يصبحوا  إيجاديتوقعون. يجب عليه 

 السياسة، وعدم وجود تجربة لديه في هذا المجال قد يلعب ضده. أسرارجدد. هذا هو أحد أعداءه ال
الجوقة هو أمر  إلىالجيدين الذين لهم تجربة  األشخاصاللغم الثالث هو الحركة: ضم دزينتين من  

ع جانبه، ولن يستطي إلىقوية  إدارةكسب ثقتهم ومحبتهم. لن تكون  إلىناجح بالتأكيد. وهو سيحتاج 
 أو استبدال الموجودين. إقالة

داخل الحركة حول غياب تقديره، سيبقى رئيسا للحزب بالصفة فقط، وهم  األحاديثعندما تبدأ  
ليهم والى شكاويهم وتوقعاتهم منه، وأن إبالنسبة لهم. يجب عليه االستماع  األهمسيكونون الجمهور 

وال يمكنه أن  أبيبلو كان يجلس في تل شعورا أن هناك ربا للبيت، حتى  إلعطائهميخترع العجلة 
 يكون رئيسا للمعارضة.

اللغم الرابع هو الوقت المتبقي حتى االنتخابات. غباي بحاجة الى انتخابات عامة غدا، لكن هناك  
أن تتم هذه االنتخابات بعد أكثر من سنتين. لقد كانت هناك سابقة في حزب العمل لالعب  إمكانية

الكنيست أو وزيرا، لكنه انتخب لرئاسة الحزب، وهو عميرام متسناع الذي  خارجي، لم يكن عضوا في
 إلىالتي وقفت  األفضليةالحزب من رئاسة بلدية حيفا بعد سيرة عسكرية طويلة والفتة.  إلىوصل 

جانبه كانت حقيقة أنه انتخب قبل انتخابات الكنيست بفترة قصيرة، لذلك لم يتضرر من حقيقة أنه 
لعمل في الكنيست. ورغم ذلك كانت واليته صعبة ألنه كان جديدا على الساحة غير قادر على ا

 السياسية العامة، وهو نفسه الذي قام بقطعها بسرعة.
يجب على غباي بذل جهده من اجل تبكير موعد االنتخابات. هذه هي المصلحة الخاصة والمصلحة 

 لفترة طويلة جدا.الحزبية من اآلن فصاعدا. محظور عليه البقاء خارج الكنيست 
 12/7/2017، إسرائيل هيوم
 13/7/2017، الغد، عم ان

 



 
 
 
 

 

 47 ص             4343 العدد:             7/13/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

 
 االستيطاني! "جيش هللا"ش اإلسرائيلي لـ يالج لخضوعالخليل رمز  .71

 تسفي برئيل
في ليلة مظلمة في السبعينيات المتحضرة، دخل عدد من الضباط رفيعي المستوى، بينهم قائد 

الحرم اإلبراهيمي في الخليل. وبمساعدة حفارة كهربائية  المنطقة الوسطى رحبعام زئيفي، إلى أسفل
 وفؤوس ومطارق قاموا باقتحام الفتحة الدائرية الضيقة في قاعة "أبونا إبراهيم". 

موظفة الحاكم العسكري الشابة النحيفة تم إنزالها عن طريق حبل مع مصباح إلى داخل المغارة، 
سكرية ورجال "الشاباك" الذين كانوا شركاء في وبعد ذلك دخل كما يبدو بعض أصحاب الرتب الع

 سرية االقتحام.
 أوجد "الشاباك" مبررا  مناسبا  لالقتحام الليلي بزعم أنه يبحث عن مطلوبين يختبئون في المكان. 

وتم القول للقائم بأعمال مدير األوقاف في الحرم إن الجيش اإلسرائيلي يبحث عن مطلوبين في 
روج وا غالق الباب، ولم يتم العثور على أي شيء مهم أثناء هذا البحث، المكان، وطلبوا منه الخ

 لم يتم العثور على أدوات طعام إبراهيم أو جرابات النايلون لسارة.  –الذي جاءت فكرته من زئيفي 
وبعد بضع ساعات خرج الحفارون من معبر المغارة إلى الهواء الطلق وهم متعبون وغير راضين. 

 يقدم الدليل العلمي على قداسته. المكان المقدس لم
كانت تلك أياما توزعت فيها قداسة الحرم اإلبراهيمي بشكل متشدد بين المسلمين واليهود، وهذه 

 القداسة ستنقسم من جديد كما هو معروف بين اإلشكنازي والسفارادي واليمني. 
إشارات القبر اليهودية يوجد لكل طائفة منطقة للصالة وأوقات محددة لليهود والمسلمين، لهؤالء 

 وألولئك المسجد، بينما إبراهيم هو األب المشترك لهم.
كان هناك سبب لهذا التقسيم المتشدد، إسرائيل كانت في مرحلة الرضاعة لالحتالل، وسعت إلى 
التعبير عن احترام جميع األديان، ولم ينظر المستوطنون إلى األمر بهذا الشكل، فقد تبنوا المكان 

شكناز وسفاراديم  –معارك أكثر من كونه مغارة مقدسة. مرة بينهم وبين أنفسهم كموقع لل بين يمنيين وا 
 ومرة بينهم وبين المسلمين. –

كان المكان مقدسا  بالنسبة للمستوطنين إلى درجة أن الحاخام موشيه لفنغر سمح البنه الصغير بأن 
 يبول على الدرج المخصص لدخول المسلمين. 

طنو كريات أربع الموقع، وشددوا على الحفاظ على قداسته كبيت صالة للمسلمين وقد احترم مستو 
 إلى درجة أنهم قاموا بإدخال زجاجات النبيذ لالحتفال بمراسيم البلوغ أو الزفاف. 
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لم يكن هذا استعراضا  للقوة ضد المسلمين فقط، بل من أجل تحطيم التوجيهات واألوامر التي سعت 
 الراهن في الحرم أيضا. إلى الحفاظ على الوضع

ليس فقط وجود موظفي األوقاف بإذن هو الذي أغضب المستوطنين، بل أيضا تسامح الجيش أمام 
 المسلمين أثار اشمئزازهم. 

وكما هو متوقع، تم احتالل الحرم في نهاية المطاف من قبل المستوطنين. أوقات الصالة وأماكن 
من أجل السيطرة على أهداف مقدسة جديدة: مبنى  صالة المسلمين تقلصت، والمستوطنون توجهوا

هداسا، كنيس إبراهيم، الوني ممرا. وذروة القداسة قدمها الرجل باروخ غولدشتاين الذي تبرع للحرم بـ 
 جثة لمصلين مسلمين. 29

إعالن اليونسكو عن الحرم اإلبراهيمي موقع تراث عالمي موجود في فلسطين، يلخص بشكل كامل 
 ام سيطرة المستوطنين في الخليل. تاريخها في أي

وفجأة لمست األمم المتحدة العضو المقدس لليهود، وكأنه كان تابعا لجميع الديانات. وهو العضو 
ذاته الذي تم استخدامه في االغتصاب الجماعي المتواصل لحي كامل في الخليل، الذي شل الشارع 

تحتل بلطف وأدب األماكن المقدسة التي الرئيس في الخليل، وحطم صورة إسرائيل اإلنسانية كمن 
 توجد تحت رقابتها.

لقد تحول الحرم اإلبراهيمي إلى موقع عسكري محصن ومحاط بمنطقة "طاهرة"، وهذا يعتبر رمزا 
 لجيش هللا.  اإلسرائيليالنتصار المستوطنين وخضوع الجيش 

اء واألمهات، بل كدليل والحرم اإلبراهيمي يستحق لقب "موقع تراث عالمي" ليس بسبب قبور اآلب
 على االنتصار القومي الديني اليهودي على المسلمين. 

ضد اليهود في الخليل من خالل مجزرة نفذت ضد  1929هذا الرمز الذي قام بمحو مجزرة العام 
 سنة، ال أحد يحق له أن يحرم إسرائيل من هذا األمر. 65المسلمين بعد ذلك بـ 

 "هآرتس"
 13/7/2017، األيام، رام هللا
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