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" واالحتالل األقصى" داخل بعملية إطالق نارفلسطينيين  ةثالثمقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد  .1
 يغلق المسجد ويمنع إقامة صالة الجمعة

شّبان فلسطينيين وقتل جنديان صههيونيان وأصهيب ثالهصب صهباح اليهوم ثالثة استشهد : لقدس المحتلةا
 الجمعةب في عملية إطالق نار في باحات المسجد األقصى المبارك.

عناصههر مههن شههرطة اأحههتالل أصههيبوا ةههالل العمليههةب جههراح اثنههين  ثالثههةأن  وذكهرت تقههارير صهههيونية
مهههنهم ميههههوس منههههاب أعلهههن عهههن مصهههرعهما أحقهههاب فيمههها أ يهههالال المصهههاب الثالهههص يتلقهههى العهههال  فهههي 

 المشافي الصهيونيةب باإلضافة أرتقاء المنفذين الثالثة.
طلقهوا النهار تجهان عناصهر شهرطة اأحهتالل وأفاد مراسل "المركال الفلسطيني لإلعهالم" أن ثالثهة شهبان أ

 باألقصىب قرب باب الساهرة. 
كما دارت اشتباكات مسلحة بين الشبان وجنود اأحتاللب في صحن قبة الصةرة باألقصىب وأسهفرت 

صابة ثالص.   عن ارتقاء الشبان الثالثةب ومقتل جنديين صهيونيين وا 
لهدةول وبحهوالتهم بنهدقيتين ومسهدسب وأطلقهوا النهار وأفادت شرطة اأحهتالل به ن المنفهذين تمكنهوا مهن ا

علهههى عناصهههر الشهههرطةب وأذوا بهههالفرار فهههي المدينهههة إلهههى أن تمكهههن عناصهههر الشهههرطة مهههن "تحييهههدهم" 
 )استشهادهم(ب وقال مراسلنا إنهم من مدينة أم الفحم من عائلة جبارين.

 عامًا(. 19ارين عاما محمد جب 20عامًاب محمد جبارين  30والشهداء هم: )محمد جبارين 
كمهها أفههاد مراسههلنا بهه ن سههلطات اأحههتالل أالقههت المسههجد األقصههىب وأعلنتهه، منطقههة عسههكرية م لقههةب  

 ومنعت أي من المواطنين أو المصلين من الدةول إلي،.
كمهها أشههار إلههى أن سههلطات اأحههتالل قههررت منههج إقامههة صههالة الجمعههة فههي األقصههىب وا االقهه، حتههى 

 ات اأحتالل الصهيوني حظرا للنشر في تفاصيل العملية البطولية.هذا وفرضت سلط إشعار آةر.
 14/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 برعاية إدارة ترامب بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" في شأن المياه اتفاقالتوصل إلى  .2
د الرئيس موفب أن محمد يونس برام هللاب نقاًل عن مراسلها في 14/7/2017 ،الحياة، لندننشرت 

األمريكي دونالد ترامب لعملية السالم جيسون ارينبالت أعلن التوصل إلى اتفاق بين السلطة 
مليون متر مكعب  33في ش ن الميانب يقضي بحصول الفلسطينيين على نحو  "إسرائيل"الفلسطينية و

 سنويًا من مشروع لمد قناة بين البحرين األحمر والميت.
ارينبالت ورئيس سلطة  ي مهتمر صحفي مشترك في القدس أمس ضمّ اإلعالن عن اأتفاق ف وتمّ 

الميان الفلسطينية ماالن انيم ووالير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي تساحي هن بيب وهو ما أثار التفاهل 
 في ش ن العملية السياسية التي تحضر الوأيات المتحدة إلطالقها قريبًا.

اإلسرائيلي على الحصة  -اة" أن اأتفاق الفلسطيني وذكر مصدر ديبلوماسي اربي رفيج له"الحي
الفلسطينية من ميان القناة بين البحرين )األحمر والميت( يشكل "بداية مشجعة". وأوضح أن "اإلدارة 
األمريكية تسعى إلى إطالق عملية سياسية تقوم على التفاوض في ش ن جميج القضايا الةالفيةب كاًل 

تفاوض يجري عبر لجان مةتّصةب واحدة حول القدس وأةرى حول على حدة". وأشار إلى أن "ال
الميانب وثالثة حول الحدودب ورابعة حول األمنب وةامسة حول الالجئين. وفي حال التوصل إلى 

 اتفاق حول أي من هذن القضايا سيعلن عن، ويبدأ تطبيق، فورًا".
لعالقات اأقتصادية فيما تعتري ورجح المصدر "حصول اتفاقات مبكرة حول ملفات الميان واألمن وا

 الملفات األةرى مثل الحدود والقدس والالجئينب صعوبات".
 33التي أدت محطاتها للتحلية إلى وجود فائض في الميانب ستبيج نحو  "إسرائيل"ن إوقال ارينبالت 

هذا " مليون متر مكعب إلى السلطة الفلسطينية في إطار اأتفاق النهائي. وعبر عن أمل، ب ن يسهم
 اأتفاق في رفج كفاءة البحر الميت ويساعد ليس فقط الفلسطينيين واإلسرائيليينب بل األردنيين أيضًا".

مليون دوأرب سيست رق أربعة أو ةمسة  900وذكر هن بي أن إكمال المشروع الذي تقدر قيمت، بنحو 
. وبموجب اتفاق وقج مج مليون متر مكعب سنويًا على األقل 80أعوام. وستنتج محطة تحلية الميان 

 مليون متر مكعب من هذن الكمية. 40نحو  "إسرائيل"ب ستشتري 2015األردن في 
ن "التوصل إلى اتفاق مج الجانب اإلسرائيلي تّم برعاية أمريكية" مشيرًا إلى أن إوقال انيم 

لسطينية من "المفاوضات حول الحقوق المائية لم تبدأ بعدب لكن التفاهمات األةيرة حول الحصة الف
ميان قناة البحرين "أ تتعارض مج إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلةب من المصادر المائية كافة". 
وأردف: "بعد نقاشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف العام مج الجانب اإلسرائيليب توصلنا إلى 

 22ب سنويًا من الميان )مليون متر مكع 32توافق مبدئي يقوم على تحديد الحصة الفلسطينية بنحو 
 ل الة(". 10للضفة و



 
 
 
 

 

 6 ص             4344 العدد:             7/14/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

مدير ب أن أمال شحادةب الناصرةب نقاًل عن مراسلتها في 14/7/2017 ،المستقبل، بيروتوأضاف 
مشروع قناة البحرين سُيسهم بشكل  إلىسلطة الميان الفلسطينية ماالن انيم أكد أن دةول الفلسطينيين 

ب فالحديص عن مشروع إقليمي أ عالقة "إسرائيل"طينية وكبير في حل أالمة الميان بين السلطة الفلس
وردًا عل سهال حول  ل، بمسيرة السالمب ولن يكون مرهونًا بنجاح أو فشل أو عرقلة ةطوات السالم.

دفج الفلسطينيين ثمن الميان النابعة من أرضهمب قال انيم إن السلطة ستدفج الحد األدنى من 
 التكاليف.

لي تساحي هن بي فإن المرحلة األولى من تنفيذ المشروع تنتظر المناقصات وبحسب الوالير اإلسرائي
 واألردنب وةالل سنة سيتم اةتيار الشركة.  "إسرائيل"التي سُتعلن في 

كفاح البون  وعّمانب رام هللاب نقاًل عن مراسليها في 14/7/2017 ،الشرق األوسط، لندنوجاء في 
أكبر وأفضل مشروع طموح تمت المبادرة إلي، في المنطقة ل إن، اتساحي هن بي قب أن محمد الدعم،و 

كلها. وأضاف: "بعد سنوات من الجمودب وبفضل المفاوضات الجريئة التي قام بها جيسون 
وأضاف هن بي:  ارينبالتب وبفضل النهج العملي والمهني لكال الوفدين... توصلنا إلى اتفاق مهم".

مكعب سنويا من ميان الشرب للفلسطينيين واألردنيين  "إن، باإلضافة إلى توفير مائة مليون متر
واإلسرائيليينب فإن مشروع البحرين سوف ينتج )طاقة ةضراء(ب ويجدد البحر الميت الذي يتقلص 

 حاليا بوتيرة هائلة".
وقال بيان لسلطة الميان الفلسطينية: "إن التوافق على حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة األولى 

البحر الميت(ب ي تي تمهيدا لتوقيج  -تعاون اإلقليمي لقناة البحرين )البحر األحمر من مشروع ال
بين  2013كانون األول )ديسمبر(  9اأتفاقيةب كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 

سرائيل(".  األطراف الثالثة المستفيدة )فلسطينب واألردنب وا 
بموجب،  "إسرائيل"أعلن التوصل أتفاق تبيج ب أن، 13/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحةوأشار موقج 

ب بتكلفة تقدر مليون متر مكعب من الميان المحالة من البحر المتوسط سنوياً  32للسلطة الفلسطينية 
 بنحو ثالثين مليون دوأر.

 
 اإلسرائيلي في أول لقاء منذ فترة طويلة انظيره تلتقي ةالفلسطيني االقتصاد ةوزير  .3

التقى أول من أمسب والير اأقتصاد والصناعة اإلسرائيليب إيلي كوهينب مج  :كفاح البون - هللارام 
نظيرت، واليرة اأقتصاد الفلسطينيب عبير عودةب في القدسب في أول لقاء منذ فترة طويلة. وبحص 

طينيين من الةطوات لاليادة التعاون اأقتصاديب بما يشمل اليادة عدد العمال الفلس الواليران عدداً 
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للعمل في مجال التجارةب واليادة تصدير ُمنَتجات األطعمة  "إسرائيل"الذين ُيسمح لهم بالدةول إلى 
 والكهرباء إلى المدن الفلسطينية.

 14/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "الرسالة نت": تعديل وزاري على حكومة الحمد هللا .4
الضفة ال ربية المحتلةب أن في  حركة فتحول في ه علمت "الرسالة نت"ب نقاًل عن مس: نادر طالل

ول ه وقال المس حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد هللاب تستعد إلجراء تعديل والاري قريب.
 الفتحاوي الذي فضل عدم الكشف عن هويت،ب في تصريح ةاص له"الرسالة نت"ب الةميس

الفلسطيني محمود عباسب  "التعديل الوالاري جاء ب مر مباشر من الرئيس ب إن:13/7/2017
وأوضح أن التعديل سيشمل  وسيتناسب مج ت يرات المرحلة المقبلة السياسية واألمنية واأقتصادية".

وتوقج أن يتم اإلعالن عن التعديل الوالاري  بينها الالراعةب والثقافة والصحة.من والارات  7على األقل 
سب موضحًا أن التعديل هدف، المقبلب بقرار من عبا أاسطس /بشكل رسمي مطلج شهر آب

األساسي تجديد الدماء في الحكومة ةاصة بعد فشل كل التحركات إلتمام المصالحة الداةلية مج 
 حركة حماس.

 13/7/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 يشدد على رفض االستيطانو  مع المبعوث األمريكي إحياء مفاوضات السالم يبحثعباس  .5
لفلسطينيب محمود عباسب في مكتب، في رام هللاب أمسب مج المبعوص رام هللا: اجتمج الرئيس ا -لندن 

األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط جيسون ارينبالت. وقال بيان للرئاسة الفلسطينيةب نقلت، 
من القضايا التي تسهم في تحقيق  وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(ب إن اأجتماع تناول "عدداً 

وأكد عباس على "الرفض الكامل للنشاطات اأستيطانية التي تقوم  عيد العملية السلمية".تقدم على ص
بها الحكومة اإلسرائيليةب واإلجراءات اأستفالاالية والتحريضيةب مثل سن القوانين التي تكرس اأحتالل 

 الم".وتحول دون تحقيق حل الدولتينب بهدف عرقلة وتةريب الجهود األمريكية الساعية لصنج الس
 14/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 المبعوث الروسي الخاص بالشرق األوسط يستقبل عباس .6

ب في رام هللاب 13/7/2017 محمود عباسب مساء الةميس الفلسطينية طلالساستقبل رئيس  :رام هللا
 الجانب الفلسطيني لدي، أن عباسوأكد  المبعوص الروسي الةاص بالشرق األوسط سيرجي فيرشينين.
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اأستعداد الكامل للتعاون إلنجاح الجهود الحالية المبذولة لتحقيق السالم واأستقرارب وفق مبدأ حل 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام  الدولتين إلنهاء اأحتالل وا 

اإلجراءات اإلسرائيلية على رفض، الكامل لكافة  عباسوشدد  ب وفق قرارات الشرعية الدولية.1967
التعسفيةب وسن القوانين المةالفة للقانون الدوليب والرامية إلفشال الجهود األمريكيةب واإلصرار على 

وثمن الرئيس الجهود المميالة التي  مواصلة سياسة اأستيطان في األرض الفلسطينيةب المدانة دوليا.
 ولتين.الد تقوم بها روسيا لدعم عملية السالمب وتحقيق حلّ 

 13/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجدالني: األمريكيون يكتفون بنقل مطالب إسرائيلية وال يطرحون رؤية شاملة .7
مب "لم ارام هللا: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرب أحمد مجدأنيب إن إدارة تر  -لندن 

ةراجها من حالة  ومحدداً  واضحاً  صوراً تطرح )على الفلسطينيين حتى اآلن(ب ت لرعاية عملية السالم وا 
ونقلت وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( عن مجدأني قول،ب إن الجانب  الجمود التي تعانيها".

أو رهية شاملة حتى اآلنب بل يقتصر دورن على نقل مطالب إسرائيليةب  األمريكي: "أ يطرح أفكاراً 
واتهم مجدأني إسرائيلب بتعمد "طرح  لدور المطلوب لإلدارة األمريكية".وأ نعتقد أن هذا هو ا

اشتراطات مسبقةب ب رض حرف األنظار عن األمر الجوهري المتعلق بإنهاء اأحتالل اإلسرائيليب 
والبدء بعملية سياسية جادةب تهدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلةب وإلش ال اإلدارة األمريكية 

بعادها عن جو   هر المس لة".وا 
 14/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 استقبال السفير األمريكي كعضو في طاقم السالم عنيعتذر  عباس .8

 أشرف الهور: رفض الرئيس محمود عباس وطاقم المفاوضات الفلسطيني ض طا أمريكياً  -االة 
ص الةاص لعملية ب ديفيد فريدمانب كعضو في طاقم المبعو "إسرائيل"تمثل باستقبال سفير واشنطن في 

السالم جيسون ارينبالتب في اللقاءات التي تجري بين الطرفين. هذا ما أكدن مصدر فلسطيني 
وعلمت "القدس العربي" أن، في ظل إصرار الجانب األمريكي على وضج  مطلج له"القدس العربي".

سهول عن السفير فريدمان ضمن طاقم ارينبالتب هو والقنصل األمريكي العام في القدسب والم
العالقات مج الفلسطينيينب جرى اأتفاق على عقد الجلسة بينهما في مدينة القدس ال ربية الثالثاء 
الماضيب لكن السفير استثني من اللقاء الذي جمج الرئيس عباس وارينبالتب أمسب في مقر 
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يان الرسمي الرئاسة في رام هللا. وعقد اأجتماع بحضور القنصل األمريكي دونالد بلومب حسب الب
 الفلسطيني.

 14/7/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 للمصالحة وإلنهاء سنوات االنقسام المرة جاهزوناشتية:  .9
ن القيادة الفلسطينية جاهالة للمصالحة إقال عضو اللجنة المركالية لحركة فتح محمد اشتية  :جنين
ط الثالثة التي ُأرسلت لها وهي: المرة لو وافقت حماس على النقا 10 إلنهاء سنوات اأنقسام اله اداً 

حل حكومة الظل التي شكلتهاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حماس جالءا منهاب واأحتكام 
ب في حفل تةريج 13/7/2017 لقاها الةميسأفي كلمة  بوأشار اشتية أنتةابات تشريعية ورئاسية.

عن الرئيس محمود عباس وبصفت،  الً في جنينب ممث األمريكيةالفو  الرابج العشر للجامعة العربية 
ب إلى أن أالمات المنطقة وحروبها تلقي كل منها ب ثر سلبي على القضية األمناءلمجلس  رئيساً 

"نريد حال سلميا ألالمة الةليج وبل ة الحوارب  أنناوأضاف:  الفلسطينيةب فالعالم العربي أصبح مفتتا.
 أنعمقنا الحقيقي ونحن مج من معناب ونريد العرب  إنب ةونريد حال سياسيا لما يجري في سوري

 يكون الكل مج فلسطين".
 13/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 أمر اعتقال إداري بحق خالدة جرار تصدر "إسرائيل" .11

صدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة ال ربية المحتلة أمر اعتقال إداري بحق أ :)ا ف ب(
في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ةالدة جرار النائبة 

 لستة أشهرب بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية الةميس.
 14/7/2017 ،الغد، عّمان

 
 أحكام باإلعدام واألشغال الشاقة لثالثة متخابرين مع االحتاللغزة:  .11

يئة القضاء العسكريب صباح الةميسب ثالثة أحكام على أيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة له
مدانين بالتةابر مج اأحتالل شملت حكمين باإلعدام شنقًا على متةاِبرْين وحكمًا باألش ال الشاقة 

 المهبدة على متةابر ثالص.
 13/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ةتجديد إقامة النازحين من سوريالقاضي ب في لبنان ترحيب فلسطيني بقرار المدير العام لألمن .12
شكر سفير دولة فلسطين أشرف دبور المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم "على مواقف، 
الداعمة الدائمة لشعبنا الفلسطيني وقضيت، العادلةب ومساهمات، في التةفيف من معاناة أبناء شعبنا"ب 

الفلسطينيين الناالحين من سوريا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مج  مثمنًا "قرارن بتجديد إقامة الالجئين
 إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك". 

 إبراهيمكما رحبت قيادة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنانب بقرار اللواء 
أشهر مجانًا قابلة للتجديد  6ة لبنان لمد إلى ةالقاضي به"تجديد إقامة الناالحين الفلسطينيين من سوري

من أجل تةفيف معاناة  إبراهيموشكرت القيادة الفلسطينية "جهود اللواء  ولمرات عدة من دون رسوم".
الناالحين الفلسطينيينب وأ سيما أن هذا القرار جاء ثمرة اللقاءات الذي عقدتها هذن القيادة مج اللواء 

 قبل أيام".ابراهيم والتي كان آةرها في سرايا صيدا 
ُيشار إلى أن أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات تلقى 

تصاًأ هاتفيًاب أمسب من مدير مكتب اللواء إبراهيم والمسهول عن الملف الفلسطيني في المديرية ا
أثنى أبو العردات على القرارب و  .إبراهيمالعامة لألمن العام المقدم محمد السبج أبل ، فيها بقرار اللواء 

 "جهودن في ةدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني". إبراهيمشاكرًا للواء 
 14/7/2017 ،المستقبل، بيروت

 

 األقصىالمسجد حماس: عملية القدس رد طبيعي على إرهاب االحتالل وتدنيس  .13
مليهة القهدس رد طبيعهي علهى أكهد النهاطق باسهم حركهة حمهاسب سهامي أبهو الههريب إن ع الهرأي: –اهالة 

 اإلرهاب اإلسرائيلي وتدنيس المسجد األقصى.
وأضاف أبو الهري في تصريح صحفي أن العملية ت تي ت كيدًا على استمرارية اأنتفاضة ووحدة شعبنا 

 ةلف المقاومة.
شهههبان باشهههتباك مسهههلح داةهههل المسهههجد األقصهههىب أسهههفر عهههن مقتهههل  3واستشههههد صهههباح اليهههوم الجمعهههة 

صابة ثالص.جنديين إس  رائيليين وا 

 14/7/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ضدها السفير السعودي في الجزائرلتصريحات  هاواستهجانحماس تعبر عن أسفها  .14
لمها صهدر عهن السهفير السهعودي فهي الجالائهر سهامي  هاواسهتهجان هاحركة حماس عهن بهالأ أسهف عبرت

 .كة ووصفها باإلرهابحر الالصالح من تصريحات تحريضية على 
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نعتبرها اريبة عهن قهيم ومبهادأ وأعهراف أمتنها العربيهة  وقالت الحركة في بيان لها أن هذن التصريحات
ن حركههة حمههاس حركههة مقاومههة مشههروعة ضههد  اأسههتراتيجيواإلسههالمية العمههق  للقضههية الفلسههطينيةب وا 

 .اأحتالل الصهيوني العدو المركالي لألمتين العربية واإلسالمية
وفههي الوقههت الههذي نسههت رب فيهه، صههدور هههذن التصههريحات مههن السههفير السههعودي مههن قلههب أضههافت "و 

الجالائههر العاشههقة للقضههية الفلسههطينية ولشههعب فلسههطين وعاصههمة المليههون شهههيد  لنههدعو األشههقاء فههي 
المملكة العربية السعودية إلى وقف هذن التصريحات المسيئة للمملكة ولتاريةها ولمواقفهها تجهان قضهية 

 ."لسطين وحقوق شعبنا المشروعةف
 13/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 

 الزهار: التفاهمات التي أجرتها حماس مع محمد دحالن تركزت على ثالث قضايا .15
ن قضية تعيين أأكد رئيس كتلة الت يير واإلصالح البرلمانية في االة محمود الالهارب  :وكاأت - االة

اأنتةاباتب موضحا أن مها قيهل عهن التعيينهات لهم يهتم طرحه،  دحالن العيما لقطاع االة يتم من ةالل
 على الحركة.

وأشار الالههار إلهى أن الشهعب الفلسهطيني ههو مهن يحهدد مهن يكهون العيمها ل هالة مهن ةهالل اأنتةابهاتب 
 معربا عن اعتقادن ب ن حركة فتح أ تستطيج المشاركة في اأنتةابات ألنها مت كدة من عدم فوالها.

ي حركههة "حمههاس" محمههود الالههههارب إن التفاهمههات التههي أجرتههها "حمههاس" مههج القيهههادي وقههال القيههادي فهه
 المفصول من حركة فتح محمد دحالن تركالت على ثالص قضايا.

نجهاال ملهف المصهالحة  وأضاف أن القضايا التي جرى التطهرق إليهها ههي تفعيهل المجلهس التشهريعيب وا 
 ومشاريج الفقراء.المجتمعيةب وتفعيل لجنة التكافل الوطني اإلسالمي 

وكشههف الالهههار عههن عقههد جلسههة مشههتركة مههج نههواب مههن كتلههة فههتح البرلمانيههة المحسههوبة علههى دحههالن 
 لمناقشة القضايا الثالص.

وأوضههح أنهه، تههم اأتفههاق علههى ملههف المصههالحة المجتمعيههةب الههذي يقضههي بتعههويض األهههالي الههذين قتههل 
ب من ةالل 2007يقودها دحالن في االة العام  أبناههم ةالل المواجهات مج األجهالة األمنية التي كان

 دفج الدّيات.
وبّين رئيس كتلة الت يير واإلصالح البرلمانيةب الالهارب أن المصالحة المجتمعية تم اأتفاق عليها عام 

بههههين كافههههة الفصههههائل الفلسههههطينيةب مشههههيرا إلههههى أن الههههرئيس الفلسههههطيني محمههههود عبههههاس أ يريههههد  2011
تم. وأضاف أن، تم اأتفاق على تقديم مشاريج صه يرة لألسهر الفقيهرة لتكهون للمصالحة المجتمعية أن ت

 مصدر دةل مستمر يكفي حاجتها وذلك بتةصيص مبالأ مالية من عدة دول عربية.



 
 
 
 

 

 12 ص             4344 العدد:             7/14/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وفي سياق آةرب أكد الالهار أن حركة "حماس" تحافظ على عالقات متواالنة ومتساوية مج كافة الدول 
تمنى أن ُيستكمل التقارب بين "حماس" ومصرب مهكدا أن الحركة العربيةب دون الدةول في محاورب و 

 على مسافة واحدة ومتساوية من جميج األطراف.
 وبين أن حالة التوافق الحالية شارك فيها العديد من األطرافب بمن فيهمب محمد دحالن.

 14/7/2017الغد، عمان، 
 

 ي غزةتدعو حماس الى تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل ف فتح .16
طالبت حركة "فهتح" حركهة "حمهاس" بحهل اللجنهة اأداريهة وتمكهين حكومهة الوفهاق الهوطني مهن : رام هللا

 العمل بحرية كاملةب وتحمل مسهولياتها في القطاع وعدم التهرب من استحقاق الوحدة الوطنية.
ء يهوم وقال عضو المجلس الثوري والمتحدص باسهم الحركهة اسهامة القواسهمي فهي تصهريح صهحفي مسها

الةمهههيسب "ان مبهههادرة الهههرئيس وحركهههة "فهههتح" ههههي أقصهههر الطهههرق إلتمهههام المصهههالحة وانههههاء اأنقهههالب 
وانجاال الوحدة الوطنيةب وأيضا هي أقصر الطرق للتةفيف عن كاهل المواطنين المظلومين والمتعبين 

ر احتراما بعهد والمنهكين في القطاع الحبيب"ب مهكدا أن شعبنا في القطاع يستحق أن ُيةدم بشكل أكث
هههذن المعانههاة التههي سههببها اأحههتالل مههن جانههب و"حمههاس" مههن جانههب آةههرب محمههال "حمههاس" مسهههولية 

 مضاعفة المعاناة اأنسانية في القطاع بسبب تمسكها بالحكم اير الشرعي ورفضها للمصالحة.
م وطههي صههفحت، وأكههد القواسههميب اسههتعداد حركتهه، الفههوري لتطبيههق كافههة بنههود المصههالحة وانهههاء اأنقسهها

المةاليةب اذا ما استجابت "حماس" للمبادرة المتمثلة بحهل اللجنهة اأداريهة وتمكهين الحكومهة مهن العمهل 
والههذهاب أنتةابههات رئاسههية وتشههريعيةب موضههحا أن تحالفههها مههج دحههالن قههد أسههقط ورقههة التههوت عنههها 

 وعليها أن تراجج حساباتها.
 13/7/2017، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 تحذر من انهيار كامل لألوضاع في قطاع غزة "الشعبية" .17

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من انهيار كامل لألوضاع الحياتية والمعيشهية والصهحية : االة
فههي القطههاعب جههراء سياسههات العقههاب الجمههاعي المتبعههة مههن رأس السههلطة وحكومتهههاب والتههي أدت فههي 

نهيههار البنههى التحتيههة فههي القطههاع بشههكل كامههل ةاصههة قطههاع الكهربههاء والصههحةب األيههام األةيههرة إلههى ا
 داعية إياها لوقف هذن السياسة فورًا.
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ووصههفت الجبهههةب هههذن اإلجههراءات ب نههها تنههدر  فههي إطههار سياسههة العقههاب الجمههاعي والتههي تسههتحق مههن 
لتهي تقهف مهن ةلفهها والتهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفج ال طاء عن الجماعاتب وقوى النفهوذ ا

 وضعت حياة أكثر من مليوني فلسطيني رهينة.
كمها حّملهت الجبهههة األمهم المتحههدة والمهسسهات الدوليهة مسههئولية مها سههتهول له، حيهاة أهلنهها بالقطهاع فههي 
ظل اياب وتعّطل قطاعات ةدماتيهة حيويهة مثهل الكهربهاء والميهان والصهحة والتهي باتهت تههدد بكهوارص 

 اآلأف من أبناء شعبنا.قد يذهب ضحيتها 
وحههذرت اأحههتالل مههن نتههائج اسههتمرار حصههارن المفههروض علههى القطههاع منههذ أكثههر مههن عشههر سههنواتب 

 فاأنفجار الشعبي سيرتد ضدن وضد من يساهم في تفاقم معاناة شعبنا.
 13/7/2017، فلسطين أون الين

 
 ة اإلسرائيليةالجنود من غزة.. ولن نسمح بالمساس بالسياد بإعادةنتنياهو: أتعهد  .81

رئيس الحكومة اإلسرائيليةب بنيامين نتنياهوب ب أن محمد وتد عن، 13/7/2017، 48عرب ذكرت 
توعد يوم الةميسب حركات المقاومة الفلسطينية والعربية بالرد على ما اعتبرن 'عدوانا على سيادة 

 بالسيادة اإلسرائيلية.بالدن'ب أفتا إلى أن حكومت، لن تتهاون ولن تت اضى عن أي محاولة للمساس 
تصريحات نتنياهو وردت ةالل المراسيم ألحياء الذكرى الثالثة للجنود اإلسرائيليين القتلى ةالل 

ب حيص أقيمت المراسيم بالقدس المحتلة بمشاركة كبار الضباط 2014العدوان على االة بالعام 
 .بالجيش اإلسرائيلي والرئيس رهوفين ريفلين وعائالت الجنود الثكالى

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن نتنياهو قول،: 'لن نسمح بالمساس بالسيادة اإلسرائيليةب أ على 
الجبهة الجنوبية وأ على الجبهة الشماليةب فكل من يحاول رفج يدن علينا سيواج، ردا صارما وقويا 

 من قبلناب ف عداء إسرائيل في قطاع االة يعرفون ويعون ذلك جيدا'.
 68تنياهو في كلمت، إلى عائالت الجنود القتلى ةالل الحرب على االة قائال: 'لعائالت وتوج، ن

جنديا قتلوا ةالل الحرب وأيضا لعائالت الجنود والمدنيين المفقودين ب الةب نهكد على التالامنا بالعمل 
منها  حتى إعادتهم جميعا إلى البالدب وسنواصل هذن المهمة ولن يهدأ لنا بال حتى يتم اأنتهاء

 بنجاح'.
واكتفى نتنياهو بالقول إن جهود حكومت، ما الالت متواصلة إلى اليومب وذلك ردا على ما تناقلت، 
وسائل اإلعالم عن تقدم جوهري بالمفاوضات إلتمام المرحلة األولى من الصفقة والقاضية بالحصول 

اإلفرا  عن أسرى 'الوفاء  على معلومات عن الجنود والمواطنين اإلسرائيليين المحتجالين ب الة مقابل
 لألحرار' الذين أعيد اعتقالهم.
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ب عن مهمن مقدادب أن نتنياهو تعهدب بإعادة الجنود 13/7/2017الرسالة نت،  وأضافت
اإلسرائيليين األسرى بيد حركة حماس في قطاع االةب قائال "نلتالم بهذن المهمة ونسعى أستكمالها 

 بنجاح".
العبرية نقال عن نتنياهو قول، ةالل حفل ت بيلب عقد مساء اليوم وأفادت صحيفة يديعوت احرونوت 

سنوات على حرب "الجرف الصامد" وتكريما للجنود اإلسرائيليين  3في جبل هرالل بمناسبة مرور 
الذين قتلوا ب الةب إن المدنيين اإلسرائيليين أفراهم من ستو وهشام السيد أن ههأء مدنيون يحتجالهم 

 عرف الرحمة.عدو قاس في االة أ ي
وأضاف نتنياهو " لقد أمرنا بان نحافظ بقدر اإلمكان على الحياة البشرية وحتى حياة الجنود وليس 

 هناك ةيار آةر وعلينا أن نتصرف من أجل الصالح العام والمسهولية الوطنية".
 وأوضح أنهم يواصلون تحصين القوات باألسلحة الهجومية واأعتراضية "وبطرق أةرى كثيرة ولن
نسمح ب ي اعتداء يطال سيادتنا من جهة الشمال أو من الجنوب والسالم سيكون مقابل الهدوء فقط"ب 

 مردفا "من سيرفج يدن ضدنا سنرد هجوم أضعافا مضاعفة وأعدائنا في االن يعرفون ذلك
 

 لغزة قبل إعادة حماس لجنودنا إعمارريفلين: ال  .81
قطاع االة  إعماريفلين مساء يوم الةميسب "إن عملية قال الرئيس "اإلسرائيلي" رهوبين ر : مهمن مقداد

لن تكتملب إأ بعد إعادة حركة حماس جثتي الجنديين "أرون شاهول" و "هدار اولدين"ب مج وقف 
 كافة العداء "إسرائيل".

والعم ريفلين أن حماس منظمة إرهابية تسعى إلى تدمير "إسرائيل" بالكاملب وتست ل كافة الموارد  
 قطاع االة لتطوير قدراتها العسكرية المةتلفة.الموجود في 

ب أن 2014وبين الرئيس اإلسرائيليب ةالل حفل ت بين لجنود اأحتالل الذين قتلوا ةالل عدوان 
"ب ورام إسرائيليينمستوطنين " 5جنديب و 68جيش، اضطر لةوض العدوان الذي أدى إلى مقتل 

 ذلك الادت الفجوة في الصراع مج قطاع االة.
 13/7/2017، لة نتالرسا  

 
 يكشف عن مفاوضات مع السعودية حول رحالت جوية مباشرة خاصة لنقل الحجاج إسرائيليوزير  .02

الناصرة: قال والير اأتصاأت اإلسرائيلي أيوب قرا إن بالدن تحاول إقناع السعودية بضرورة إطالق 
 رحالت جوية مباشرة ةاصة بنقل الحجا  من إسرائيل إلى السعودية.
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أن هذن المبادرة ت تي في إطار جهود إدارة ” بلومبرغ“الوالير اإلسرائيلي في مقابلة مج وكالة وأوضح 
 ”.روسيا اليوم“الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتعاليال التعاون بين تل أبيب والرياضب كما جاء على 
ضي السعودية وقال الوالير إن تل أبيب ت مل في أن يتمكن مواطنوها المسلمون من التوج، إلى األرا

بالطائرة مباشرة بدأ من الرحلة الطويلة الصعبة على متن حافلة تقطج مسافة ألف ميلب معظمها 
 عبر مناطق صحراوية.

 ”.الواقج قد ت ير. ويعد الوقت مناسبا لنقدم الطلب وأنا أعمل حاليا بمثابرة على إعدادن“وقال قرا إن 
” ملعقة عسل“لمباشرة إلى السعودية يجب أن يصبح وتابج الوالير اإلسرائيلي أن إطالق الرحالت ا

في الصفقة المرجوة لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيليب ولدفج اإلسرائيليين نحو تقديم تناالأت 
 للفلسطينيين.

 13/7/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 فيها ضالعاً ون شتبه أن يكفضائح ي  لوزراء ونواب "الليكود" للرد على  اً طارئ اً اجتماعنتنياهو يعقد  .08
أسعد تلحمي: استدعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على عجل أمس عددًا  –الناصرة 

ب لبحص كيفية الرد على الهجوم «اجتماع طارأ»القريبين من، إلى « ليكود»من والرائ، ونواب حالب، 
مج اتساع نطاق الفضائح  الكاسح الذي يتعرض ل، نتنياهو منذ ثالثة أيام في معظم وسائل اإلعالم

وضلوع أقرب مقربي، وأقربائ، « قضية ال واصات»المشتب، ب ن يكون ل، ضلج فيهاب في مقدمها 
محامي، دافيد شيمرون فيها وحبس، المناللي ومنع، من اأتصال مج رئيس الحكومةب وفضيحة فساد 

 جديدة منسوبة لوكيل والارة اأتصال التي ترأسها نتنياهو حتى قبل شهر.
رشاد الوالراء والنواب « استراتيجية رد»وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الهدف من اأجتماع وضج  وا 

المقربين في ش ن كيفية الرد في وسائل اإلعالمب ةصوصًا محطات التلفالة وصحف نهاية األسبوع 
 المتوقج أن تةصص مالحقها ادًا لهذن القضايا.

جوم مضاد وعدم اأكتفاء بالدفاع عن،ب وت كيد معاداة وأعطى نتانياهو تعليمات، للوالراء بشن ه
يشارك ةصوم »لحكم اليمينب وأن هدف، كان ويبقى إسقاط،ب وأن هذا اإلعالم « اإلعالم اليساري»

 «.ليكود من الوسط واليسار إلسقاط،
 14/7/2017الحياة، لندن، 
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 نع نتنياهو من االتصال بمحاميه الشخصيمت اإلسرائيليةشرطة ال .00
شرطة اأحتالل منعت رئيس الوالراء  أنقدس المحتلة: ذكرت صحيفة معاريف العبرية يوم الةميس ال

 ”.دافيد شمرون“بنيامين نتنياهو من اأتصال بمحامي، الشةصي  اإلسرائيلي
قضية الفساد في صفقة  إطارلحين اأنتهاء من التحقيق في  ي تيالقرار  إنوقالت الشرطة 

 ”3000“عروفة في إسرائيل باسم الملف رقم الم األلمانيةال واصات 
التحقيقات مع، بشبهة  إطاروكانت شرطة اأحتالل اعتقلت محامي نتنياهو الشةصي أول أمس في 

على ذمة  أيام 5قضية ال واصاتب وتم تمديد اعتقال، لمدة  إطارضلوع، في قضايا فساد مالي في 
 التحقيق.

 13/7/2017فلسطين أون الين، 
 

 تلوث البسبب  بشمال تل أبيشواطئ  علىتحظر السباحة ة اإلسرائيلية وزارة الصح .02
أعلن الناطق باسم والارة الصحة اإلسرائيلية "إيال باسور"ب صباح اليوم : مهمن مقداد - الرسالة نت

الةميسب عن حظر السباحة حتى إشعار آةر أمام شاطئ "نوف يام" في هرتسليا شمال مدينة "تل 
 يان هناك.أبيب" بسبب تلوص الم

جراء فحوصات عليها تبين وجود تلوص ومواد  وأفاد "باسور" أن، بعد أةذ عينات من ميان البحر وا 
سمية ناجمة عن التلوص بميان المجاريب مبينًا أن، ظهرت بقج صفرات في عرض البحر أمام 

 الشاطئب داعيًا السياح والمصطافين إلى اأبتعاد عن المنطقة حفاظًا على سالمتهم.
 اإلقليميأيام عن حظر السباحة في شواطئ اليكيم في المجلس  8كر أن، تم اإلعالن منذ حوالي يذ

ساحل عسقالن وتبع، بعدة أيام حظر السباحة في شواطئ جنوب تل أبيب بسبب التلوص الذي تسبب، 
 ميان المجاري المتدفقة من قطاع االة نحو الشاطئ بسبب أالمة الكهرباء في االة.

 13/7/2017، الرسالة نت  
 

 الدهيشة مخيم في االحتالل مع بمواجهات شاب استشهاد .02
 وقّوات المواطنين بين اندلعت مواجهات في الجمعة صباح فلسطيني شاب لحم: استشهد بيت

 .ال ربية بالّضفة لحم بيت محافظة جنوب الدهيشة مةيم في اأحتالل
 الصدر أعلى في برصاصة( عاما 18) يبلأ فلسطيني شاب استشهاد الفلسطينية الّصحة والارة وأّكدت
 .اأحتالل جنود مج اندلعت مواجهات ةالل
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 استشهد ب ّن، موضحة حمامدةب براء هو الشهيد أنّ " صفا" لوكالة المةيم من محلية مصادر وأّكدت
 نّفذها ومداهمة اقتحام عمليات أثناء المةيمب أحياء في اأحتالل جيش مج اندلعت مواجهات أثناء
 .المواجهات ذات في الحيّ  اأحتالل برصاص آةران شابان وأصيب لباأحتال جيش

 إلى ونقلهما المةيمب في منالليهما اقتحام بعد عبيد ومحمد نصار أبو معاذ الشابين القّوات واعتقلت
 .مجهولة جهة

 14/7/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 األسرى مخصصات وقف بحال الفلسطيني المجتمع في أزمة من تحذير .02
 حال في الفلسطيني المجتمج في أالمة من فلسطينية حقوقية مهسسات : حذرت(أ.ف.ب) -هللا  رام

 السلطة رضةت إذا وةصوصا اإلسرائيليب اأحتالل لدى فلسطينيين أسري لحقوق التعرض
 .وعائالتهم أسرى مةصصات وأوقفت الدولية للض وط الفلسطينية
 هذن وقف يعارضون الفلسطينيين من %91فإن  األةيرة اآلونة في اجري للرأي استطالع وبحسب

 .المةصصات
 المعتقلين األسرى لحقوق التعرض استمرار حال في" ان، جبارين شعوان" الحق" مهسسة مدير وقال
 إلى تهدي وقد الفلسطيني المجتمج في حقيقية أالمة سيةلق هذا فان اإلسرائيلية السجون في

 ".اأنفجار
 ما الفلسطيني األسير" قائال الفلسطيني للمجتمج بالنسبة الفلسطيني األسير أهمية إلى ينجبار  وأشار
 ".الفلسطيني المجتمج لدى جيدة برمالية يحظى الال
 بحقوق المس إن"  المدنية والحقوق الحريات عن الدفاع مركال مدير األعر  حلمي قال جهت،ب من

 ما وهو جميعها الفلسطينية المقاومة ولحركة لسطينيالف للنضال استهداف هو إنما وعائالتهم األسرى
 ".رفض، يتم أن يجب
سرائيلي أميركي سياسي ض ط هناك" جبارين وقال  الشهيد تمجيد لوقف الفلسطينية السلطة على وا 

 لحقوق الدولية المعايير كافة لكن" مضيفا" الفلسطيني الوعي استهداف يتم ان، بمعنى واألسيرب
 .األسرى" لعائالت كريمة حياة توفير ورةضر  على نصت اإلنسان

 14/7/2017الغد، عّمان، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 18 ص             4344 العدد:             7/14/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 "اإللكترونية الجرائم" قانون تطبيق عباس بوقف تطالبان المستقلة والهيئة الصحافيين نقابة .02
 الرئيس ب"المظالم ديوان" اإلنسان لحقوق المستقلة والهيئة الصحافيين نقابة من كل االة: طالبت

 لسنة( 16) رقم قانون قرار لتطبيق" الفوري الوقف" بضرورة" عاجلة رسالة" ةالل من عباسب محمود
 .الدولية القوانين ومةالفت، ب"والتعبير الرأي" حرية لتقييدن ب"اإللكترونية الجرائم" بش ن 2017
 والشركات الصحافيين نقابة رأسها وعلى المدنيب المجتمج مهسسات مج للتشاور إلعادت، ودعتا

 لدولة الدولية واألتالامات الفلسطيني األساسي والقانون ينسجم بما تعديل، بهدف ترنتبلإلن المالودة
 لةصوصية حقيقية حماية يوفر وبما إليهاب انضمت التي اإلنسان حقوق اتفاقيات في فلسطين

 .الفلسطيني لإلنسان اإلنسانية بالكرامة ترتبط التي الةاصة حياتهم وحرمة المواطنين
 14/7/2017ندن، العربي، ل القدس

 
 غزة في شامل انهيار من التحذيرات تجدد .02

 متسارع شكل في والصحية واأقتصادية واإلنسانية المعيشية األوضاع صّباح: تتدهور فتحي - االة
 دوليب وصمت الفلسطينيةب السلطة تفرضها وعقوبات ُمحكمب إسرائيلي حصار ظل في االة قطاع في
 .صفر وأحياناً  ساعتينب إلى يومياً  الكهربائي رالتيا من المواطن حصة تتراجج فيما
 تراجج الكهربائي التيار وصل ساعات عدد أن االة قطاع في الكهرباء تواليج شركة أعلنت وقت وفي
 في شيء كل" انهيار" من" فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة" حذرت ساعةب 24 كل فقط ساعتين إلى

 .القطاع
 أ الشركة إن ثابتب محمد القطاع في الكهرباء تواليج شركة في مواإلعال العامة العالقات مدير وقال
 عن توقفت المحطة وكانت .القطاع في الوحيدة الكهرباء توليد محطة من التيار من كمية أي تتلقى
 .لتش يلها الالالم الوقود توافر لعدم نظراً  العمل

 الجانب من مي اواط 70" إلى تصل الكهرباء من حالياً  المتوافرة الكهرباء كمية أن ثابت وأضاف
 ".حالياً  الكهرباء لتواليج جدول يوجد أ" أن، إلى مشيراً  ب"اإلسرائيلي

 الناجمة السلبية اآلثار من الماضية األيام ةالل حذرت المتحدة لألمم تابعة عدة منظمات وكانت
 شكل في وضاعاأل انهيار واحتمال الفلسطينيةب والعقوبات اإلسرائيلي والحصار الكهرباء أالمة عن

 .كامل
 14/7/2017الحياة، لندن، 
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 غزة قطاع في األطفال ضد الموجهة االنتهاكات يستعرض" الميزان" .01
 األطفال ضد الموجهة اأنتهاكات الةميسب يوم اإلنسانب لحقوق الميالان لمركال تقرير االة: استعرض

 .االة قطاع في
 من األول النصف ةالل المسلح النالاع قاتأو  في األطفال استهداف عن يتحدص الذي التقرير وتناول
 الداةلية واألحداص االةب قطاع في األطفال بحق اإلسرائيلي اأحتالل قوات انتهاكات الحاليب العام

 .األطفال ههأء بحق الضرر ألحقت التي القائمب بالصراع المرتبطة
 المرتبطة اأنتهاكات وأنواع المتحدة لألمم التابج( 1612) للقرار التاريةي التطور التقرير واستعرض

 شهود بإفادات مدعمة الفترة تلك ةالل وتوثيقها رصدها تم التي األحداص جميج سرد ثم بالقرارب
 القرار حسب المعرفة اأنتهاكات من أنواع عدة حول تدور والتي األحداصب تلك عايشوا الذين العيان

 .رصدن تم لما وفقا التقرير صدور تاريخ وحتى( 1612)
صابة طفلين مقتل إلى والتشوي،ب بالقتل يتعلق فيما التقرير أشارو   تعرضهم نتيجة آةرينب( 21) وا 

 .النار بإطالق المباشر واأستهداف المتفجرة األجسام ةالل من اأحتاللب قوات قبل من أعتداء
 جمج مالوع الصيادين مطاردتها ةالل اأحتاللب قوات قبل من أطفال( 10) باعتقال التقرير وأفاد

 .المناطق واستكشاف التنالن حتى أو العمل بهدف الفصل سيا  من يقتربون الذين واألطفالب الحصى
 مستنكرا اأعتقالب أو واإلصابة بالقتل سواء األطفال استهداف حاأت استمرار إلى التقرير وةلص
 اأنتهاكات لتلك حد لوضج العاجل بالتحرك الدولي المجتمج وطالب. اأنتهاكات تلك استمرار
 .مرتكبيها ومحاسبة

 13/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 القدس في استيطانية وحدة 800 بناء على يصادق االحتالل .01
 لبناء مةططات على القدس مدينة في اإلسرائيلي اأحتالل بلدية "قنا": صادقت – المحتلة القدس

 مستوطنة في استيطانية وحدة 276 بينها من المحتلة القدس في مستوطنات في استيطانية وحدة 800
 202و" راموت" مستوطنة في وحدة 200و" يعقوب نافي،" مستوطنة في وحدة 120و" الئيف بس ات"

 ".ايلو" مستوطنة في وحدة
 71 بناء على أيضا صادقت اأحتالل بلدية أن الةميسب يوم اإلسرائيليةب" معاريف" صحيفة وذكرت
 ".شرفات" في مسكنا 29و" السواحرة عرب" في مسكنا

 14/6/2017الدوحة،  الشرق،
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 بغزة الحياة وجوانب الصحة قطاع انهيار عن تقارير .22
 االةب قطاع في الصحي القطاع انهيار عن م ساويا تقريرا األحد األميركية نيوالويك مجلة نشرت
 .%60 إلى البطالة وارتفاع الكهرباء وانقطاع الةدمات تردي وسط
 وبريا بحريا حصارا إسرائيل عليها فرضت أن منذ مرحلة ب سوأ تمر االة أن المجلة تقرير في اءوج

 .الحياة جوانب مةتلف انهيار إلى أدى مما سنواتب عشر قبل وجويا
 منذ اأنهيار حافة على ظل االة في الصحي القطاع إن بوريل راشيل كتبت، الذي التقرير ويقول

 .القاع إلى اآلن وصل ولكن، سنواتب
 الشفاء بمستشفى المركالة العناية في الوأدة حديثو رضج ثالثة توفي الماضية القليلة األسابيج وةالل

 قدموها طلبات على الرد انتظارهم أثناء العام هذا توفوا مرضى تسعة من هم وههأء االةب قطاع في
 .القطاع ةار  عالجهم نفقات تحمل أجل من ال ربية الضفة في الفلسطينية للسلطة
 ت طية طلبات على السلطة رد ينتظرون -بالسرطان مصابون بينهم- مريض 1600 االة في ويوجد

 .بإسرائيل حقوقية منظمات في يعملون أطباء من إلفادات طبقا عالجهمب
 .االة قطاع في متوفرة اير السرطان أمراض أدوية من %90 من أكثر أن إلى يشار

 13/7/2017الدوحة،  الجزيرة.نت،
 

 الخليل في القدس وقناة" رامسات" شركة مكتبي يداهم الحتاللا .28
 وقناة اإلعالميةب" رامسات" شركة مكتبي الةميسب يوم  اأحتالل قوات داهمت "وفا": –الةليل 
 .مقتنياتهما على واستولت الةليلب بمدينة الفضائيةب القدس
 داهمت اأحتالل قوات أن ماويبالري عالء ال ربية بالضفة الفضائية القدس قناة مكتب مدير وأكد

 وبعض حواسيب وستة للشركةب" دسكات هارد" على واستولت الرئيسيب الباب وحطمت القناة مكتب
 .المقتنيات

 ونصف عام ةالل الةليل مدينة في صحفيا مكتبا 20 من أكثر استهدف اأحتالل أن إلى وأشار
 في الوقوف الدولية الجهات وطالب ليلبالة مدينة في الفلسطيني اإلعالم استهداف ةالل تقريباب
 .الفلسطيني لإلعالم المستهدفة سياست، في اأحتالل مواجهة

 13/7/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 بالثانوية ونجحت االحتالل عقوبات قهرت.. صبيح أبو إيمان .20
 مصباح لفلسطينيا الشهيد عائلة ضد اإلسرائيلي اأحتالل ممارسات تمنج أصالن: لم هبة -القدس 

 العامب هذا العامة الثانوية امتحان في والتفوق النجاح من إيمان ابنت، القدس مدينة من صبيح أبو
 .شهيدا والدها بارتقاء اابت دراسي عام كل نهاية عليها الحصول اعتادت التي الهدية لكن

 لدراسة ههلهاي معدل وهو العلميب الفرع في %84 معدل على صبيح أبو إيمان الطالبة حصلت
 .اأمتحانات فترة ةالل منامها في رأت، الذي والدها طلب تحقيق في منها رابة الصيدلةب
 بينها من كان الجماعية العقوبات من لسلسلة مصباح استشهاد بعد صبيح أبو عائلة وتعرضت

 منالل نجدرا هدم عن فضال آةرب ألسبوع المناللي والحبس الالناالين داةل أسبوع لمدة إيمان اعتقال
 .األحمر بالشمج وا االق، العائلة

 13/7/2017الدوحة،  الجزيرة.نت، 
 

 سالم أبو كرم معبر عبر شاحنة 500 إدخال: غزة .22
 التجارية بالبضائج محملة شاحنة 500 بإدةال الةميسب يوم اأحتاللب سلطات االة: سمحت

 .االة قطاع جنوب سالم أبو كرم معبر عبر والمساعداتب والالراعيةب
 والسوأرب الطهيب ب اال محملة شاحنة 37 ضخ صيامب ناجي المقدم سالمب أبو كرم معبر مدير وقال

 .التوالي على 91اله لليوم المحطة سوأر إدةال دون والمواصالتب التجاري بالقطاع الةاص والبنالينب
 13/7/2017الين،  أون فلسطين

 
 لمياهالفلسطيني اإلسرائيلي على قضايا ا باالتفاقاألردن يرحب  .34

رحب والير الميان والري الدكتور حاالم الناصر باأتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني الذي تم : عمان
لي، هذا اليوم الةميس في مدينة القدس بين الجانبين وبرعاية الوأيات المتحدة األميركية إالتوصل 
ة في تنفيذ ناقل البحر المعني األطراففلسطيني لنتائج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين  كاستحقاق
سرائيل في تشرين الثاني  األردنالبحر الميت بين كل من  األحمر والسلطة الوطنية الفلسطينية وا 

في العاصمة األميركية واشنطن بشهادة وحضور كال من حكومة الوأيات المتحدة  2013)ديسمبر( 
سنويا نتيجة هذا  3مليون م 30لى ياليد ع األميركية والبنك الدولي والتي أعطت الجانب الفلسطيني ما

 اأستحقاق.
الدكتور حاالم الناصر إن هذا اأتفاق يكون قد حقق لألةوة واألشقاء  وقال والير الميان والري

ضافة على الحقوق السيادية  الفلسطينيين مياها إضافية ةار  سياق اتفاقات أوسلو وما تالها وا 
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ضافية الجديدة التي تم التوافق عليها بموجب هذا الفلسطينية المائية مهكدا أن هذن الكميات اإل
ابتداء من صيف العام  إضافيةاأتفاق سيتم تالويد مناطق الضفة ال ربية وقطاع االة بها بكميات 

 الفلسطينيين األةوةالكبيرة فيما يتعلق بالميان على  األعباءلتةفيف  2021ول اية العام  2017الحالي 
 ع االة.في مناطق الضفة ال ربية وقطا
التي بذلت والمتواصلة في هذا المجال ستستمر انطالقا من  األردنيةوشدد الناصر ب ن الجهود 

من حقوقهم في كافة القضايا ومنها  الفلسطينيينعلى دعم وتمكين األشقاء  األكيدالحرص األردني 
صادر موضوع الميان ةاصة في مناطق الضفة ال ربية وقطاع االة التي عانت من شح كبير في م

 ميان الشرب ةالل السنوات الماضية.
مكاسب  الفلسطينيينوأوضح أن تنفيذ المراحل الالحقة من مشروع ناقل البحرين ضمن لألشقاء 

 إضافية حال تنفيذها.
 14/7/2017، ، عّمانالغد

 
 ةالفلسطينيين النازحين من سوري إقامةلبنان يجدد  .35

الفلسطينيين الناالحين  إقامةتجديد »ام في لبنان اليوم الع لألمنقررت المديرية العامة  :بترا –بيروت 
 «.مجانا قابلة للتجديد لعدة مرات أشهرمن سوريا لمدة ستة 

 لألمننشكر المدير العام »وقال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور في تصريح 
مة لشعبنا الفلسطيني وقضيت، العادلةب على مواقف، الداعمة الدائ إبراهيمالعام في لبنان اللواء عباس 

ومساهمات، في التةفيف من معاناة أبناء شعبناب ونثمن قرارن بتجديد إقامة الالجئين الفلسطينيين 
 «.الناالحين من سوريا لمّدة ست، شهور قابلة للتمديد مج إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك

بنان بيانا رحبت في، بالقرار وشكرت لبنان على قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية في ل وأصدرت
 «.جهودن لتةفيف معاناة الناالحين الفلسطينيين

 13/7/2017، ، عّمانالدستور
 

 الشعب الفلسطيني أول من رفض محاولة االنقالب في تركيا :السفير التركي في فلسطين .36
أوالوب إن الشعب قال السفير التركي في فلسطينب اورجان تورك : رام هللا/ قيس أبو سمرة

 الفلسطينيب كان أول من أبدى رفض، لمحاولة اأنقالب الفاشلة في تركيا. 
وذكر " تورك أوالو" في مهتمر صحفي عقدن اليوم الةميسب في مقر وكالة التعاون والتنسيق التركية 

العام الماضي تموال/يوليو  15"تيكا" )تابعة لرئاسة الوالراء( في رام هللا وسط الضفة ال ربية:" حادثة 
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في فلسطين لها أهمية كبيرة في فلسطينب القادة الفلسطينيين والشعب أول من أبدى رأي،  2016
 وأظهر ردة فعل كبيرة على هذن المهامرةب ورفضها". 

والفصائل أعربوا عن التضامن من ةالل اتصالهم ب نقرةب  األحالابوقال:" الرئيس الفلسطيني وقادة 
 عمل اليارات للعاصمة لتهنئة القيادة والشعب في تركيا". وفي وقت أحقب قاموا ب

وتابج:" شوارع القدس والضفة واالة امتألت بالناس الذين أعربوا عن تضامنهم مج الشعب التركي 
ورفضهم لمحاولة اأنقالبب ألن الشعب الفلسطيني أدرك ال رض من هذن المحاولة اأنقالبية 

 الموجهة لحكومة شرعية". 
وقال السفير إن الشعب الفلسطيني أدرك أن الهدف من محاولة اأنقالبب هو إضعاف تركياب األمر 

لذلك كانت اأستجابة وردة الفعل  اإلسالميالذي يترتب علي، "فقدان فلسطين الدعم القادم من العالم 
 من الشعب الفلسطيني سريعة وقوية".

ن بالديمقراطية تفاجئوا من الحساسية التي أبداها وأضاف:" العديد من الدول ال ربية الذين يت نو 
الشعب الفلسطيني في حين لم يقوموا هم بالتعليق الكافي ضد هذا العدوان الةطير على الديمقراطية 

وأعرب " تورك أوالو" عن "امتنان تركيا وشكرها للشعب الفلسطيني على موقف، ضد  التركية". 
 اأنقالب ودعم، للشرعية التركية". 

"ب تتواجد في العديد من دول العالم لكنها لم تتمكن من اإلرهابيةأشار إلى أن منظمة "فتح هللا اوأن و 
 وضج قدم لها في فلسطينب مضيفا:" هذا سبب آةر لتقديم شكرنا وتقديرنا للقيادة الفلسطينية".

 13/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مد لعام كامل مراعاة لظروف السكانالعمادي يؤجل أقساط المستفيدين من مدينة ح .37
قرر رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع االةب السفير محمد العماديب «: القدس العربي»االة ه 

ت جيل دفج األقساط الشهرية الةاصة بإيرادات التمليك للمستفيدين من شقق مشروع مدينة الشيخ حمد 
جاء ذلك استجابة من السفير قبل  لظروف السكان.السكنية جنوب القطاعب لمدة عاٍم كامل مراعاة 

م ادرت، قطاع االة ضمن اليارت، التي بدأها يوم الجمعة الماضيب لمناشدات سكان المدينة ومراعاة 
 لألوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

رية مريحةب وكان السكان الذين حصلوا على شقق سكنية في مدينة الشيخ حمدب ويدفعون أقساطا شه
تجمج لصالح بناء وحدات سكنية إضافية في المدينةب قد طالبوا بت جيل دفج األقساط نظرا لما تمر ب، 
االة من ظروف قاسية وفي ظل انقطاع وتقليص رواتب عدد كبير من موظفي الضفة ال ربية وقطاع 

 االة.
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عامة واإلسكان الفلسطينيةب التي وأكد االعمادي أن، تم اأتفاق على ذلك بالتنسيق مج والارة األش ال ال
 نقلت مناشدات سكان المدينة إلى السفير للتةفيف من معاناتهم المتفاقمة.

ويشمل قرار ت جيل دفج األقساط الشهرية للمستفيدين من المدينة بشكل كاملب بمرحلتيها األولى 
 وحدة. 1264وحدة سكنيةب أما الثانية فتحتوي  1060والثانيةب حيص تضم المرحلة األولى 

ويعيش سكان قطاع االة في ظروف إنسانية واقتصادية صعبة لل ايةب بسبب الحصار اإلسرائيلي 
 المفروض على السكان منذ أكثر من عشر سنواتب حيص رفج نسب الفقر والبطالة.

وقبل م ادرة العمادي القطاع مساء األربعاءب الار مقر اللجنة القطرية المهقت في أحد فنادق االة 
ن األطفال ال اليينب لوداع السفيرب حيص حمل ههأء أفتات تضامن ودعم لدولة قطر ضد جمج م

إلى أمير « أطفال قطاع االة»الحصار الذي تتعرض ل،. وسلم األطفال السفير العمادي رسالة باسم 
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيب معربين فيها عن تضامنهم مج دولة قطرب وشكرهم لجهودها 

 عم القضية الفلسطينية.في د
 14/7/2017، القدس العربي، لندن

 
 بشير أمل ألشياء قادمة اتفاق المياه بين "إسرائيل" والسلطةغرينبالت يأمل بأن يكون  .38

اتفاق ينص على  إلىوالسلطة الفلسطينية يوم الةميس عن توصلهما  إسرائيل : أعلنترفائيل اهرين
 ان الصالحة للشرب للفلسطينيين في عملية تحلية ميان.توفير ماليين األمتار المكعبة من المي

بشير “عن أمل، ب ن يكون اأتفاق  بأعرب مبعوص الرئيس األمريكى دونالد ترامب جيسون ارينبالت
 ”.أمل ألشياء قادمة

ت بإصرار اإلجابة على أية أسئلة تتعلق القدس رفض ارينبال فيفى مهتمر صحفي مشترك عقد و 
 فاوضات السالم.بمحاولت، استئناف م

الوأيات “ أن وأضاف”. األوسطكما نعلم جميعا فان الميان سلعة ثمينة في الشرق “وقال ارينبالت 
المتحدة ترحب باأتفاق. كما ن مل أن تساهم الصفقة في الحفاظ على البحر الميتب وهذا لن يساعد 

 “.الفلسطينيين واإلسرائيليين فحسبب بل األردنيين أيضا
ب وتابج ”قصوى ل، أولوية“اتفاق سالم دائم يعد  إلىالتوصل  أن أوضحالت أن ترامب وأضاف ارينب

اتفاق ذات منفعة  إلىهذا اأتفاق هو مثاأ على عمل األطراف معا من أجل التوصل “ن إبالقول 
أنا فةور بالدور الذي لعبت، الوأيات المتحدة والشركاء الدوليون في “وقال ارينبالت:  ”.متبادلة

 ”.عدة الشركاء على التوصل إلى هذن الصفقة التي أتمنى أن تكون بشير أمل ألشياء قادمةمسا
 13/7/2017تايمز أوف إسرائيل، 
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 قلقة بشدة إزاء األوضاع اإلنسانية في غزة "الرباعية الدولية" .39
ب )األناضول(: أعلنت اللجنة الرباعية الدولية الةاصة بعملية السالم في الشرق األوسط -نيويورك

 اليوم الةميسب عن قلقها البالأ إالاء تدهور األوضاع اإلنسانية في قطاع االة.
وقال المتحدص باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دواريكب إن اللجنة الرباعية )تضم في 
عضويها األمم المتحدة واأتحاد األوروبي والوأيات المتحدة وروسيا( عقدت في وقت سابق اليوم 

لمناقشة الجهود المبذولة حاليا من أجل إحالل السالم في الشرق األوسطب فضال “ا في القدس اجتماع
ممثلي “وأضاف في مهتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن  ”.عن تدهور الحالة في االة

الجهود الرباعية أعربوا في اجتماعهم عن قلقهم الشديد إالاء تدهور الحالة اإلنسانية في االة وناقشوا 
مبعوثي اللجنة الرباعية وافقوا على اأجتماع مجددا )دون تحديد “وأوضح أن  ”.الحالية لحل األالمة

موعد( ومواصلة مشاركتهم المنتظمة مج اإلسرائيليين والفلسطينيين وأصحاب المصلحة اإلقليميين 
على الفلسطينيين وردا على أسئلة الصحفيين بش ن الحصار المفروض من قبل إسرائيل  ”.الرئيسيين

يحل الفلسطينيين ةالفاتهم من أجل تةفيف حدة “أهمية أن  علىفي القطاعب أكد المتحدص الرسمي 
 ."األالمة في القطاع

 14/7/2017، القدس العربي، لندن
 

 «مع السالمة»وزير الخارجية اإلماراتي: قطر إما أن تكافح اإلرهاب.. أو  .41
اليههر الةارجيههة اإلمههاراتي الشههيخ عبههد هللا بههن الايههد علههى عههدم شههدد و : سههلوفاكيا( -)براتيسههالفا« عكههاظ»

رهابية ومج جماعهات تهدعو إلهى الكراهيهة  منطقتنها عانهت بمها يكفهيب »التسامح مج جماعات متطرفة وا 
ب مشهيرًا إلهى أن قطهر لهو أرادت أن تكهون «وعندما تقرر دول بحجم السعودية ومصرب فنحن متفهائلون

ما إذا أرادت أن تكون في الجانب فنقول مج السالمة. (4عضوا في التحالف )الدول اله  ف هال سهاًلب وا 
وطالب عبدهللا بن الايهدب ةهالل مههتمر صهحفي فهي سهلوفاكياب قطهر بفعهل الماليهد لتحسهين الثقهة فهي مها 
توقعه، وتنفههذن )فهي إشههارة إلههى توقيهج الدوحههة اتفاقها مههج واشههنطن حهول مكافحههة اإلرههاب(ب مهكههدًا توقيههج 

 «.إأ أنها لم تلتالم بهما»بق أتفاقيتين مج دول مجلس التعاون الةليجي قطر في وقت سا
وحههول اجتمههاع واليههر الةارجيههة األمريكههي مههج والراء ةارجيههة الههدول األربههج الداعيههة لمكافحههة اإلرهههابب 

إننهها نعتقههد بهه ن هنههاك مسههلكين لمعالجههة أي أمههر وهههو محاولههة تةفيههف »علههق الههوالير اإلمههاراتي قههائاًل: 
أ نعتقههد أن محاولههة تةفيههف التههوتر سههتعالج األمههرب »ب مضههيفًا: «محاولههة معالجههة المشههكلةالتههوتر أو 

نما ستهدي إلى ت جيل المشكلة ما سيهدي إلى مضاعفتها في المستقبل  «.وا 
 14/7/2017عكاظ، جدة، 
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 دعم الوساطة ومفاوضات مباشرة ..خارطة طريق أميركية لألزمة الخليجية"العربي الجديد":  .41
علمهت "العربهي الجديههد" أن الكويهتب "بمسهاندة أميركيهةب سههتتابج التحضهير لةارطهة طريهق" تههم : الدوحهة

اأتفاق على إعدادها ةالل جوأت تيلرسون واجتماعات،ب التي اةتتمهاب أمهس الةمهيسب فهي لقهاء ثهاٍن 
ب مج أمير قطرب تميم بن حمد آل ثانيب كذلك مج نظيرن محمد بن عبد الهرحمن آل ثهانيب فهي الدوحهة

التههي اادرههها بعههد الظهههر إلههى واشههنطنب مههن دون ظهههور أي ترتيبههات لعههودة قريبههة للمسهههول األميركههي 
إلى المنطقةب على قاعدة أن أمهام المسههولين الكهويتيين عمهل طويهل يقومهون به، قبهل أن تطهرأ الحاجهة 

ويوجد تقدم  لعودة أميركية قوية إلى الملف. وبحسب مصادر "العربي الجديد"ب فإن "الوساطة مستمرةب
طفيههف فههي بنههد واحههد وهههو بههدء البحههص فههي ةارطههة طريههق للةههرو  مههن األالمههة". وربمهها تكههون ةارطههة 
الطريق مبنية على ما أعلنت، المتحدثة باسهم والارة الةارجيهة األميركيهةب هيثهر نيهورتب مسهاء الةمهيسب 

ا وصههفت، بههه"الةطوة أي "محاولهة إقنههاع أطههراف األالمههة الةليجيهة بههالحوار المباشههر مههج بعضهها"ب وهههو مهه
التالية لحل األالمة"ب مضيفة أن اليارة تيلرسون "حققهت تقهّدمًا محهدودًا" فهي جههود الحهّل. وقالهت نيهورت 
للصحافيين إن، "استناًدا إلى اجتماعات،ب يعتقد الوالير أن حمل األطراف على الحهوار المباشهر سهيكون 

ذلهك وسنواصههل دعهم أميههر الكويهت فههي  ةطهوة مقبلههة مهمهة". وتابعههت: "ن مهل أن توافههق األطهراف علههى
 جهود الوساطة".

 14/7/2017، العربي الجديد، لندن

 

 القرة داغي: "حصار" قطر استكمال لتمزيق األمة وعقاب على مساندة الثورات .42
علي محيي الدين القرن دااي األمين العالم لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما وصف، به"حصار"  رأى

 لتماليق األمة" و"عقاب على مساندة الثورات". قطر هو "استكمال
وقههال القههرن دااههيب ةههالل نههدوة فههي تركيهها بعنههوان "حصههار قطههر األبعههاد والتههداعيات"ب إن "حصههار قطههر 
يفرق بين المرء والوج،ب واستكمال لتماليق األمة"ب مضهيفا أن "الشهعوب العربيهة واإلسهالمية لهن يتحقهق 

إأ من ةالل اإلصالح السياسهي والتعليمهي والهديني"ب وفقها لمها  لها شيء من السيادة والرفاهية والةير
 نقل،ب الةميسب موقج اأتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ورأى القرن دااي أن "كل الصراعات التي تقج في المنطقة هي صراع المشهروع الصههيوني ومهن معههم 
 هذن األمة أن تحقق ةيرها". ضد المشروع اإلسالمي ومبدأ السيادة واأستقالل والذي أ يريد ل

 13/7/2017السبيل، عّمان، 
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 متطرفًا في المنطقة لديهم صالت بقطر 12وزير سعودي: أكبر  .43
ب وأن الدوحهة تمهّول «األنها»أكد والير الثقافة واإلعالم السعودي عواد العواد أن مشكلة قطر تكمن في 

الاب المدنية العربية أن المعارضهة الشهعبية المتطرفين في العديد من البلدانب بينما أشارت منظمة األح
 لتميم تتالايد داةل قطر.
األلمانية إن السعودية تنتهج سياسة الحالم ضهد التطهرف « برلين موران بوست»وقال العواد لصحيفة 

 متطرفًا في المنطقة لديهم صالت مج قطر. 12اإلسالميب مهكدًا أن أكبر 
مشههيرًا إلههى أن كههل الحقههائق تهكههد أن قطههر اشههترت كهه س  وتطههرق واليههر الثقافههة إلههى أالمههة كهه س العههالمب

نقههاط رئيسههية هههيب تمويههل المتطههرفين مههن  3. وتههابج العههواد أن مشههاكل قطههر تههتلةص فههي 2022العههالم 
 «.األنا»سوريا إلى السعوديةب ودعم انتشار اإلسالم السياسيب فضال عن أن لديها مشكلة كبيرة مج 

  14/7/2017الخليج، الشارقة، 
  

 ين أفيرز: الرياض أضعفت مجلس التعاونفور  .44
قالت فورين أفيرال األمريكية إن السعودية أفسدت بنفسها الحملة التي تقودها ضد  الجاليرة: -واشنطن 

دولههة قطههر بمهها ارتكبتهه، مههن أةطههاء منههذ بدايههة األالمههة الةليجيههة فههي الةههامس مههن يونيههو ممهها قههد يههدفج 
أمههل يحههدو السههعودية وحلفاءههها يكمههن فههي حههل للةههالف بالدوحههة نحههو إيههران وتركيههاب معتبههرة أن أفضههل 

 يحفظ لها ماء الوج،.
الههذي -أن الحصههار الدبلوماسههي واأقتصههادي  -التههي ُتعنههى بقضههايا السياسههة الةارجيههة-ورأت المجلههة 

أاهههرق منطقهههة الشهههرق األوسهههط فهههي  -تفرضههه، السهههعودية واإلمهههارات والبحهههرين ومصهههر علهههى دولهههة قطهههر
 مستنقج جديد من الةالف.

أشهارت فههي تقريرههها إلههى أن الكثيههر مههن المطالههب التههي اشههترطت دول الحصههار علههى قطههر الوفههاء بههها و 
"اسهههتندت فهههي واقهههج األمهههر إلهههى فرضهههيات الائفهههة" مضهههيفة أن األالمهههة قهههد تسهههتمر لهههبعض الوقهههت لتضهههج 

 المنطقة في حالة "شلل دبلوماسي".
وبهات رماليهة" إضهافيةب ولكهن وتوقعت المجلة أن مجلس التعهاون الةليجهي ربمها يفهرض علهى قطهر "عق

 أيا من طرفي األالمة لن يتراجج عن مواقف، في الوقت القريب.
وأوضههحت أن الههالأت التههي وقعههت فيههها دول الحصههار بقيههادة الريههاض منههذ انههدأع األالمههة دفعههت قطههر 
 مباشههرة نحههو إيههران وتركيهها لتسههتورد منهمهها احتياجاتههها العاجلههة مههن ال ههذاءب ومههنح طهههران مالايهها تجاريههة

 مهمة إلى جانب تقوية العالقات المشتركة.
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وفي الحالة هذنب ليس من المرجح أن تعود الدوحة إلى حظيرة مجلس التعاون. ومضهت فهورين أفيهرال 
علههى القههول إن سههلوك السههعودية بههدفعها قطههر أكثههر نحههو إيههران قههد أضههعف بههدورن هههذا المجلههس "التكتههل 

 ة المنطقة".الذي يلعب دورًا حيويًا في استقرار وحركة تجار 
 هو: لماذا ارتكبت الرياض مثل هذا الةط  "الفادح"؟ -بنظر المجلة-ولعل السهال الجوهري 

وتقهههول أيضههها إن السهههعودية تراهههب فهههي أن تهههرى قطهههر تةفهههض مهههن مسهههتوى عالقتهههها مهههج إيهههرانب لكهههن 
يهههة المفارقهههة أن اإلمهههارات تقهههيم ههههي األةهههرى عالقهههات وثيقهههة مهههج طههههران حتهههى إنهههها تفهههتح موانئهههها الجو 

 للطائرات اإليرانية في حين ت لقها بوج، الطائرات القطرية.
وراههههم كههههل ذلههههكب فإنهههه، يههههتم التسههههاهل مههههج عالقههههات اإلمههههارات بههههإيران ألن أبههههوظبي أ تتحههههدى الهيمنههههة 
السعودية بالمنطقةب بعكس قطر التي ُينظر إليها على أن لها طموحات "هائلة" ُينظهر إليهها علهى أنهها 

 بالمنطقةب على حد تعبير فورين أفيرال.تقوض ال لبة السعودية 
على الرئيس دونالهد ترامهب  -في كل ما يحدص من ةالفات بين دول الةليج-وأنحت المجلة بالالئمة 

الهذي تتهمهه، ب نهه، كههان السهبب الرئيسههي وراء حصههار قطههر بانتقاداتهه، العنيفهة إليههران ووقوفهه، إلههى جانههب 
 ارت، مهةرا إلى المنطقة.السعودية في التصريحات التي أدلى بها إبان الي

 13/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 : إجراءات السعودية بحق قطر خطأ مبتدئينبالكونغرس العالقات الخارجية لجنةرئيس  .45
وصههف رئههيس لجنههة العالقههات الةارجيههة فههي مجلههس الشههيوو األمريكههي السههناتور  الجاليههرة: -واشههنطن 

طههر فههي األالمههة الةليجيههة ب نههها ةطهه  مبتههدئين بههوب كههوركر اإلجههراءات التههي اتةههذتها السههعودية بحههق ق
 ارتكب، ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

وقهههال كهههوركر ةهههالل جلسهههة اسهههتماع إن ملفهههات الكهههونجرس تظههههر حجهههم الهههدعم الهههذي تهههوفرن السهههعودية 
للتطههرف. وأعههرب كههوركر عههن ةيبههة أملهه، بسههبب مهها قامههت بهه، السههعودية بعههد قمههة الريههاض اإلسههالمية 

يكيههة لمحاربههة اإلرهههاب فههي مههايو الماضههي. وطالههب المجلههس بههاأطالع علههى مصههادر المعلومههات األمر 
 الحساسة وعلى حجم الدور الذي تقوم ب، السعودية في دعم التطرف.

مههن جهتهههاب انتقههدت السههناتور جههين شههاهين مههن الحههالب الههديمقراطي أنشههطة السههعودية فههي إندونيسههياب 
إندونيسيا بعيًدا عن اأعتدال. وأوضهحت أن جههود السهعودية فهي وقالت إن السعودية تحاول أن تدفج 

إندونيسههيا هههي مثههال آةههر ينب ههي أن يواجهه، بهه، السههعوديونب معتبههرة أن الريههاض تههدفج هههذا البلههد المسههلم 
 والمعتدل والعلماني في اتجان مةتلف.

 13/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 ورفع الحصار االستقرارحقيق قطر تناشد المنظمة الدولية للفرانكوفونية التدخل لت .46
ناشدت دولهة قطهر المنظمهة الدوليهة للفرانكوفونيهة أتةهاذ موقهف مهن أجهل  ةالد سعد الالول: -باريس 
في المنطقةب ودعتهها لت ييهد مبهادرة دولهة الكويهت التهي تبهذل جههودًا حميهدة مهن أجهل  واأستقرارالسالم 

نهاء األالمة الةليجي  ة.رفج الحصار وتحقيق المصالحة وا 
 13/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 تطالب دول الحصار بإلغاء إجراءاتها ضد قطر "هيومن رايتس ووتش" .47

أكههههدت منظمههههة هيههههومن رايههههتس ووتههههش فههههي تقريههههر أصههههدرت، اليههههومب أن الحصههههار  الشههههرق: -نيويههههورك 
المفروض على دولة قطر من قبل اإلماراتب البحرينب والسعودية تسبب فهي انتهاكهات ةطيهرة لحقهوق 

نسانب إلى جانب انتهاك الحق في حرية التعبير وتشتت العائالت ووقهف الرعايهة الطبيهة التهي كهان اإل
 يتلقاها قطريون في بلدانهم  وانقطاع التعليمب وتشرد العمالة الوافدة من دون طعام أو ماء.

ر مهن مواطنها مهن قطهر والبحهرين والسهعوديةب وأكثه 50وأشارت المنظمهة إلهى أن باحثيهها وثقهوا حهاأت 
وافههدا أجنبيهها يعيشههون فههي قطههرب انتهكههت فيههها حقههوقهم بسههبب السياسههات التقييديههة المفروضههة علههى  70

قطريهها فههي  1927مواطنهها ةليجيهها وحههوالي  11327يونيههو الماضههي حيههص كههان يعههيش  5دولههة قطههر منههذ 
 دول الةليج األةرى كما أعلنت "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان" بدولة قطر.

 13/7/2017ة، الشرق، الدوح

 
 نحو مرحلة صعبة عنوانها بقاء األسد .48

ثمة من يقرأ التطورات الميدانية والتفاهمات الدولية واأستدارات الضرورية في كل من : راادة دراام
عادة بناء  نما باأستقرار وا  العراق وسوريةب على أنها بداية النهاية وي مل ليس فقط بوقف الناليف وا 

البلدين وعلى جيرة سورية والعراق كما على الناالحين والالجئين السوريين لهما مردود إيجابي على 
التطورات األةيرة على أنها ورشة تقسيم لكل من سورية  إلىوالعراقيين. في المقابلب هناك من ينظر 

سرائيلية وتركية وأوروبية وربما كردية وايرهاب ربما  يرانية وا  والعراق لةدمة مصالح روسية وأميركية وا 
 الماليد من المآسي وبهر النالاعات. إلىاأستقرار بل  إلىن يهدي ل

الروسية تفيدب أوًأب ب ن الرئيس األميركي الذي يتةبط في الوبعة داةلية تلو  -المعادلة األميركية 
مج روسيا أثناء الحملة اأنتةابية لم يتمكن بعد من اإلمساك جديًا « التواطه»األةرى بسبب تهم 

دة في السياسة الةارجية بالذات في منطقة الشرق األوسطب حيص أركان إدارت، في بالةيوط المعقّ 
ةالفات أساسية في ش ن التكتيك واأستراتيجية. وثانيًاب تفيد تلك المعادلة ب ن الرئيس الروسي 
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فالديمير بوتين الذي يتباهى بإمساك المام األمور في المسيرة السورية منذ تحالف، مج إيران والنظام 
ي دمشقب على أساس ةطة نجحت في فرض ما يريدن يجد نفس، اليوم اير قادر على تنفيذ ف

استراتيجية ةرو  يحتاجها كي أ تصبح األالمة السورية مشكلة روسية. العالقة ما بين الحكومة 
دارة ترامب في ش ن سورية ليست إطالقًا ما كانت علي، في عهد الرئيس باراك أوباما حين  الروسية وا 

والير ةارجيت، جون كيري نفس، شريكًا لنظيرن الروسي سيراي أفروف في إدارة أالمات  عرض
سورية. إدارة ترامب تةتلف نهجًا وسياسةب ووالير الةارجية ريكس تيليرسون أ يريد أن يكون جون 
كيري الذي أمضى وقت، في اليارات مكوكية وشراكات شب، وهمية لم تنتج ل، ما حلم ب، من جائالة 

لسالم ل، ولالفروف في المس لة السورية. إدارة ترامب تقنن أولويتها في محاربة اإلرهاب نوبل ا
لحاق الهاليمة به  وأمثالهماب لكن السياسة األميركية البعيدة المدى أ « جبهة النصرة»و « داعش»وا 

واأقتصادية تتوقف عند إدارة هذا الرئيس أو ايرن وتعتمد دومًا ل ة المصالح األميركية اأستراتيجية 
والتحالفية بالذات مج إسرائيل. لذلكب من المفيد قراءة التطورات السورية والعراقية من البقعة الرمادية 

 حين هدوء العواصف األميركية الداةلية. إلى
سوريةب أوًأب حيص بدأت األالمة بطبقة واحدة عنوانها إدةال الت يير واإلصالح على نوعية وهوية 

ب كما يقال. تراكمت الطبقة تلو األةرى «البقية تاريخ»م التعامل معها أمنيًاب و الحكم فقرر النظا
(Layers بدةول أو بإدةال عنصر اإلرهابب فتم اإلفرا  عن مسجونين واستدعاء المتطرفين )

العالم على أن يحّول كامل »الساحة السورية بقرار متعدد الجنسيات وَعَقد بشار األسد  إلىاإلرهابيين 
حرب على اإلرهاب يقف هو في الجبهة األمامية ويقول للعالم: أنا الشريك األساسي وأ  إلىع النالا 

 است ناء عني في الحرب على اإلرهاب.
ساحة مشتعلة لحرب على إرهاٍب محلي وعالمي تم  إلىنجح بشار األسد في األمرين: تحويل سورية 

روسيا ومج إيران وميليشياتهما ضمنت ل، سورية. نجحب ثانيًاب في إبرام شراكة مج  إلىاستدعاهن 
النالاع »البقاء في السلطة وجعلت، اير قابٍل لالست ناء عن،. بشار األسد نجح أيضًا في تحويل 

أالمة دولية بسبب الالجئينب وأنجال لنفس، تمديد النالاع بهدف اإلنهاك وبهدف فرض  إلىالسوري 
 إليراني الضامن ل،.ا -اأستسالم ألولويت، المدعومة من المحور الروسي

مصادر رفيعة مطلعة على تفكير الجهات الدولية واإلقليمية الفاعلة في سورية تحدثت عن 
ب كتلك التي استدارها الرئيس الفرنسي الشاب ايمانويل ماكرون الذي أعاد النظر «استدارات واقعية»

ك مر »بقاء األسد في السلطة في السياسة الفرنسية للسنوات السبج األةيرةب واستدار باتجان القبول ب
 بدًأ من اشتراط وضوح طريقة ةريطة م ادرت، السلطة.« واقج عابر وموقت
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الرقة ستكون نقطة التحّول في سورية بحسب قول أحد المصادر المعنية بجهود معالجة النالاع في 
ليالعم أن بقاءن  وأمثال، لن تتوافر الذرائج ألي كان« داعش»سورية. لماذا؟ ألن بعد تحرير الرقة من 

ب يقول المصدر الذي يضيف أن أهمية الرقة أيضًا «داعش»على أرض سورية هدف، محاربة 
فماذا يعني كل هذا؟ يعني أن الجهود «. داعش»بسيكولوجية ألن تحريرها سيكون رمال القضاء على 

يط األولويات الديبلوماسية الدولية تستعد لتكون جاهالة لمةتلف مراحل قشر الطبقات في نوع من تبس
ب «والجميج في انتظارها -بواقعية. األولوية األولىب إذًاب هي الرقة ب هميتها الميدانية والبسيكولوجية 

أ سيما أنها تمثل العالم الذي يبني علي، دونالد ترامب واإلنجاال الذي يحتاج،. طبقة أةرى قابلة 
« de-escalation« حقن الدماءللقشرب إذا جاال التعبيرب هي ما يسمى بمناطق ةفض التصعيد ل

نشاء ما يشب، الجيوب اآلمنة في مناطق تلو األةرى. وبحسب مصدر دولي  نحاول ربط مناطق »وا 
المشكلة هي أن وضج ترتيبات أو «. ةفض التصعيد بتسوية سياسية تهكد على وحدة أراضي سورية

م األمر الواقج لسورية آٍت تسوية سياسيةب يوحي ب ن تقسي إلىحين اأنتقال  إلىإجراءات موقتةب 
 «.ليس هناك أكثر دوامًا من الموقت»تنفيذًا لمقولة 

إن التقسيم شب، مستحيل أعتبارات واقعيةب بحسب تقويم معنيين دوليين بالملف السوري ألسباب عدة 
اسم من ضمنها أن التقسيم مكلف جدًا لرعات،. روسيا أ تريدن ألسبابها. تركيا أ تريدن ألسبابها. الق

المشترك هو أن تقسيم سورية لةمس مناطق على نسق البلقان سيتطلب دعمًا ماليًا ضةمًا من رعاة 
مة قد أ تتمكن الدول المعنية من تحمل كلفت،. هذا هو رأي أحد المصادر الرفيعة  األجالاء المقسَّ

« ن سوريةإن التقسيم ةطر وارد علينا أن نتجنب،. وأ أحد يريد أن يرص قطعة م»الذي يضيف: 
 الممالقة.

سرائيل واألردن أ تريد التقسيم إنما  إلىمصدر آةر يشير  أن الوأيات المتحدة وروسيا وتركيا وا 
 «.دولة كردية أ تريدها إيران إلىإيران أ تبوح عن ةططهاب مج أن التقسيم يهدي أيضًا »

عن المنطقة المحاذية « حالب هللا»هذا المصدر يقر ب ن إسرائيل مستفيدة جدًا من إبعاد إيران و 
الروسي على الترتيبات في الجنوب ال ربي السوري هو انتكاسة  -للجوأن ويقول إن التوافق األميركي
 -األردن وهو جالء مهم من التفاهمات األميركية«. حالب هللا»لطموحات استراتيجية إليران و 

 -عن الحدود مج األردن « هللا حالب»الروسية مستفيد أيضًا كشريك ألن الترتيبات أبعدت إيران و 
األمر الذي بدورن أ يعجب إيران إنما اضطرت للرضوو ل، تطبيقًا للتفاهم األميركي والروسي ب ن 

 الوجود العسكري اير السوري في الجنوب اير مقبول.
ب وضمان مصلحة «داعش»األسس الثالثة لسياسة الرئيس ترامب في سورية هي: تحرير الرقة من 

 إلىأستراتيجيةب وقطج الطريق على مشروع الهالل اإليراني الممتد عبر العراق وسورية إسرائيل ا
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لبنان. هكذا أكد أكثر من مصدرب نافيًا تراجج إدارة ترامب عن العنصر المعني بإيران. إيران في 
سوريةب بحسب ما نقلت المصادر عن الحديص األميركي مج الروس في هذا الش نب هي مسهولية 

بوتين في هامبورغ وما سيليها من  -ولذلك إيران قلقة من األجندة الروسية ما بعد قمة ترامب روسيةب
تفاهمات على األرضب إنما هل إدارة ترامب قادرة على رام تبعثرها على أن تقطج الطريق على 

حذاِر التقليل من قدرات الوأيات المتحدة »مشروع الهالل الذي استثمرت إيران في، االيًا؟ 
يرّد آةر. أين « حذاِر من اأتكال على التعهدات والوعود األميركية»ب يقول أحدهم. «ألميركيةا

الالة »مصير بشار األسد من كل هذا؟ يقول أحد المصادر إن  أ أحد يشترط الوال األسد اآلن. وا 
طبيعة النظام في دمشق تجعل، »مصدر آةر يهكد أن «. األسد أحقًا ستكون عبر عملية سياسية

إذًاب األسد باٍق اآلن. الكالم عن رحيل، عبر توافق أميركي «. ير قادٍر على تحّمل الت ييرات اآلتيةا
روسي يميال بين رحيل األسد وبقاء النظام قد أ يكون بعيدًاب إذا تّمت الصفقة الصعبة. وهنا أيضًا  -

ي سورية بدأ على أساس اأنتهاء من النالاع ف إلىتتضارب اآلراء حيص يهكد البعض أن العد العكسي 
ب وت مين ةرو  معقول للقوات الروسيةب وم ادرة الميليشياتب وانةراط األوروبيين في «داعش»تدمير 

إعادة البناءب وعملية سياسية آتية تستعد لها األمم المتحدة. الرأي اآلةر هو أن مرحلة ما بعد 
ما دامت إدارة ترامب في تةبط  سورية والعراق إلىستطول وأن أ استقرار آٍت قريبًا « داعش»

 اإليرانية. -وتبعثر تبدو ساذجة أمام الحنكة الروسية 
أ في سورية وأ في العراق. يعتبر أن الجيوب اآلمنة  -هذا البعض أ يوافق على أن إيران ةاسرة 

ها: التي هي في نهاية األمر عملية إضعاف للمعارضة السوريةب إنما تريح إيران وطهران تريد توسيع
ن إدارة ترامب تقدم لدول الةليج الكالم المعسول للمجاملة فيما هي تبارك وتتعايش عمليًا مج  وا 

أن واشنطن ناشطة في دعم رئيس والراء  إلىامتدادات إيران في سورية والعراق. يشير هذا البعض 
 فوق طاقت،.« الحشد الشعبي»العراق حيدر العباديب لكن مواجهة 

في « داعش»ستفّروب في حال اأكتفاء بإنجاال ما يسمى بالقضاء على « دواعش»وهنا المعضلة: أية 
سورية والعراق بانفصال عن معالجات سياسية جذرية ضرورية؟ مشكلة الوأيات المتحدة اليوم أن 
المسائل اأستراتيجية ت ةذ المقعد الةلفي لالنقسامات والمحاكمات الداةلية. الرئيس ترامب وطاقم، 

يران. في البيت ا ألبيض يفتقدان الةبرة الضرورية لحسن التقدير إالاء المحنكين في روسيا وا 
المحّنكون في صنج السياسة األميركيةب على نسق والير الدفاع ومستشار األمن القوميب مكّبلون في 
كثير من األحيان ببيت أبيض ي ّرد على مالاج، وبتحقيقات في تورط بعض رجال، في المس لة 

 لة صعبة هذنب قراءتها معقدة ألنها برمتها في البقعة الرمادية.مرح الروسية.
 14/7/2017، ، لندنالحياة
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 إنهم يتباهون بالخيانة .49
 سيف الدين عبد الفتاح
في هذا الالمان الذي تعد في، بوابة الصهيونية الطريق األساسي ألي نظاٍم يريد أن يمّرر أمورنب 

استبدادن وسياست، الفاسدةب ظل هذا الكيان  ويحقق مصالح،ب ويهكد على إضفاء شرعنٍة على
الصهيوني كلمة السر. في عرف ههأءب من تعّرف على كلمة السر تلك سلمب واستطاع أن يمر من 
دون أضرارب وربما بمكاسب كبيرة. هكذا تطّور األمر بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني في مس لة 

من ش ن، من ةطاٍب وعالقاٍت تصّبب في النهايةب في القبول الكامل والتطبيج الفاعل والقيام بكل ما 
مشاهد إعالمية وا عالنية لترويج هذا الكيان وقدرات، واإلمساك عن كل أمٍر يقلقل األمور بالنسبة ل،ب 
أو يالعج سمع،. في ظل هذا الوضجب صارتب كما قلنا مرارا وتكراراب مستحيالت هذا الكيان ممكنًة 

الكيان الصهيوني ممثال في دولت، الةبيثة آمنا ناعما باأستقرارب  وممكنات العرب مستحيلةب وبدا
 حتى كلمات الشجب واأستنكار توارت إلى األبدب ولم نعد نستمج إليها. 

ها هي سياسات الكيان الصهيوني صارت معلنةب ومن كل طريٍق أ تتةفي وأ تتوارىب بل يعلنها 
ٍف أو مجامل. في قابليات الوهن يتمّدد الصلف ذلك الكيان بكل بجاحٍةب ومن اير أي كالم مةف

الصهيونيب الكيان الصهيوني يقتحم تقريبا في مشهٍد متكّرر المسجد األقصىب ويعمل حثيثا على 
تهويد القدسب ويقوم بكل عمٍل يحاول أن يمّكن لرهيت، في أن تكون القدس عاصمة لهذا الكيانب 

اير أن يعّقب علي، أحدب وتتوارى األصوات  وكذلك فهو يواصل كل سياست، اأستيطانيةب من
الرسميةب وكل األصوات العربيةب وتواصل إسرائيل كل مشروعاتها اأستيطانيةب والسيطرة على 
مفاصل المناطق المحتلةب وتوهم الجميج بحل سياسيب وتلقي ب وهام وأحالم الائفة في مفاوضاٍتب 

المفروض وفق الطبعة اإلسرائيليةب السالم  يمكن أن تحقق السالمب ولكن،ب في النهايةب السالم
الصهيوني بكل أشكال، وشروط،. وتبدو كل األمور التي تتعلق بهذا الكيان أمرا إسرائيليا محضا مج 
صمٍت لسلطٍة توصف ب نها فلسطينية. وفي النهايةب أ تقوم تلك السلطات إأ بةطب ود إسرائيل 

 ائيليب وفق راباتها وأهوائها. واإلذعان لمساراتها في صناعة السالم اإلسر 
ولدت من رحم تلك الحالة أةطر ظاهرة في الوطن العربيب هي المتصهينة العرب. كتب  صاحب 
هذن السطور عن ذلكب ورصد بعض الةطاب الذي يحاول أن يشيج تلك الظاهرةب ويمّكنهاب ويهّسس 

مل اةتبار لمقوأت من الةطورة لعالقات تطبيعيةب وفق مقترحاٍت تطلق باعتبارها قنابل دةانب ومعا
بمكانب أ تعترف فحسب باألمر الواقج الذي فرض، الصهاينةب ولكن ترّوج، إطارا وتتبنى وجهة 
النظر الصهيونية بحذافيرهاب فيةر  ذلك كل، عليناب وعلى أسماعناب يستةدم كل مصطلحات العدوب 

عا يمكن على األرضب ويقدم ل، األسانيد ويمّررها في ةطاٍب شديد التسميمب ويجعل تلك التناالأت واق
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الواهية من كل طريقب ظاهرة المتصهينة العرب تنتشر بين فئٍة من المثقفين والمفكرين وبعض 
الرسميينب يشكلون في األفق "لوبي صهيونيا" ةطيرا هذن المرة يهّسس في بالد العربب عنوان، اليارات 

يسمونها واقعيةب وما هي إأ تعابير عن الوقوع اير رسميةب وتصريحات فاضحة فاجرةب واقتراحات 
والسقوط المريب في حالٍة من اأنهالامية حيال المشروع الصهيوني بكل قسمات، ورابات،ب والتناالل عن 

 أصل القضية. 
أةطر ما يلحظب في اآلونة األةيرةب مج تصاعد األالمات في الشرق األوسط الكبيرب ومج وجود 

نظم الحكم القائمةب ةصوصا مج تمرير مقولة اإلرهاب في تعميٍة إشكاأت ةطيرةب لكثير من 
مقصودٍةب يقصد من ةاللها تمرير كل األمور التي تتعلق ب مان إسرائيل وت مينها واستقرارهاب 
واألةطر أن ي تي ذلك ب طاء أو مباركة رسمية من موظفين سابقين في أجهالة مةابراتيةب أو في 

ي ذلك في مهتمراٍت تتعلق بالشرق األوسطب تتهافت عليها تلك أجهالة سياسية سابقة. ويعبر ف
الشةصيات المتصهينة لتعبر عن رهاها الةبيثة واللقيطةب وبما تعبر عن، في ةلطٍة سحريٍة ما بين 
الرضا الصهيوني وتصاعد ما تسمى محاربة اإلرهاب الموسوم باإلسالميب بحيص تعقدت األمور 

لح عدةب وبدأت األمور في تمرير جملٍة من السياسات الكبرىب واةتلط الةطاب وتقاطع، بين مصا
تحت جنح هذن التعميماتب ليبرال ةطاٌب يمكن تسميت،ب من دون تجاوالب ةطاب الةيانة. أةطر من 
هذاب يبدو هذا الةطاب حينما يصدر على ألسنتهمب وك ن ههأء يتباهون ب،ب على الرام من 

 مضمون، الفاضح وأهداف، المريبة. 
ب بالممانعة والمقاومةاوح هذا الةطاب بين مدح للكيان الصهيوني وقدح لكل المصادر التي تتعلق يتر 

فها هو أحدهم يتحّدص عن أن من األصلح أن تكون هناك دولة إسرائيلية يعيش فيها اإلسرائيليونب 
نما اأكتفاء بدولٍة إسرائيليٍةب تضم الفلسطينيين واليهود وتنضم  ويقترح عدم قيام دولة فلسطينيةب وا 

لجامعة الدول العربيةب وها هو يواصل التباهي بفجور ةطاب،ب مهكدا أن، حتى يعيش العرب في 
الدولة بالشراكة اليهودية العربيةب فال يكون ذلك فاعال إأ بإدارة يهودية ناجحة.. وفي مقام تبريرن هذا 

دة دولة فاشلة في العالم العربي على قول، الةطير ألن قيادة دولة فلسطينية بإدارة عربيةب تكون اليا
الدول الفاشلة عربياب وما أكثرهاب وتتكامل تلك الرهية الفاجرةب بقول، إن، يجب أأ نتعامل مج اليهود 
على أنهم أعداءب على ةطورة ةلط، بين اليهودية والصهيونيةب يجب أن أ نتعامل معهم على أنهم 

هم على "وراثة أرض"ب وأن الفيصل في الحكم من يقدم أعداءب بل على أننا "أبناء عم" نةتلف مع
 دليالب ماذا يمكن أن نسّمي ذلك إأ أن يشكل تمريرا وتباهيا بةطاب الةيانة. 

إأ أن القول الذي يقطج كل قوٍل بةطاب الةيانة الفاضح الذي يهكد مةاطبا العرب أن اليهود اليوم 
يتوقفوا عن نقد إسرائيلب "أيها العربب لن توقفوا هم عصب اأقتصاد في العالمب وأن على العرب أن 
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إسرائيل عند حدهاب ولن تعترف بكم إأ إذا أصررتم على أن تكونوا جالءا من إسرائيل". حتى أميركا 
تتقرب من إسرائيلب ودول العالم كلهاب في رأي، تفعل كذلكب إن التقّرب يحل المشكالتب ولماذا أ 

أعداء الشرق األوسطب وأكثر من هذا أن يتطاول ةطاب الةيانة يكون لنا مج اليهود تحالٌف ضد 
على المقاومة والشرفاءب متهما أهل المقاومة ب نهم أةطر على الفلسطينيين من نتنياهوب فهو يقترح 
على أهل فلسطين في النهاية إنهاء حماس )المقاومة( مقابل مّدهمب أي الفلسطينيينب بكل سبل 

نها رهية يعبر بها أحد المتصهينة العرب عن عينٍة من ةطاب الةيانة ذلك العيش مج اإلسرائيليين. إ
ليتحّرك بعد ذلك إلى تجريم المقاومة واتهامها وبراءة إسرائيل من كل ذنب أو اصب أو احتاللب 

 فمن الفجور حقا أن يتباهى ههأء بةطاب ةيانتهم. هذا أةطر ما يحدص في بالد العرب.
 14/7/2017، العربي الجديد، لندن

 
 إسرائيل تقمع يهودها أيضًا! .51

 . أسعد عبد الرحمند
بات أمرًا عاديًا أن ينجو طفل أبكم من بلدة بيت فوريكب شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلةب 
من موت محقق بعد ةطف، وتعذيب، على أيدي مستوطنين أرادوا حرق،! وأصبح أمرًا طبيعيًا أن 

ةطون شعارات معادية على جدران الكنائس والمساجدب وأن يعطب مستوطنون إطارات مركبات وي
يطلقوا قطعان ةنااليرهم إلتالف حقول قمح وشعير الفلسطينيين! وأصبح أمرًا روتينيًا أن يدهس 
مستوطن طفاًل فلسطينيًا ويلوذ بالفرار! بل بات أمرًا م لوفًا أن يقدم جنود اأحتالل على قتل أطفال 

العم حملهم سكينًا.. واير ذلك الكثير من الجرائم ضد الفلسطينيين. وكل وفتيان فلسطين بدم بارد ب
ب طالما أن األمر يتعلق بيهود إسرائيليين متطرفين «الطبيعي»و« العادي»هذا يدةل في نطاق 

 يمارسون جرائمهم ضد عرب ُعاّلل!
رائيلية أن تمارس الحكومة والكنيست واألحالاب اإلس« اير طبيعي»و« اير عادي»اير أن ما هو 

الحاكمة انتهاكاتها ضد يهود إسرائيليين يةتلفون معهم في السياسةب رام أن الدولة الصهيونية في 
فلسطين قامت على الفاشية واإلرهاب واتةذتهما استراتيجية ثابتة لبقائها. وها إن هذن الفاشية وذلك 

هذا التطور )أو باألحرى اإلرهاب يطاأن يهود إسرائيل بعد أن طاأ عرب فلسطين وايرهم. وي تي 
التدهور( بعد أن أكدت استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي في اآلونة األةيرة أن العقيدة اليهوديةب 
في نةستها الم رقة في التعصبب ومعها العقيدة القومية المتعصبة والمتطرفة هي أيضًاب أضحتا 

كل، لم يكن مستبعدًا  فإسرائيل القائمة  المحرك الرئيسي إلسرائيلب تليهما المصالح السياسية. وهذا
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على منطق القوة والعنصرية واأستيطانب فقدت قدرتها على التحول إلى دولة ديمقراطية ويهودية 
 ومحتلة في آن معًا!

« بانس بوليتيكس»وأظهر استطالع للرأي العام أجرت، قناة التلفالة في الكنيست بوساطة معهد 
« المدونة األةالقية»من اإلسرائيليين يهيدون وثيقة  %58»ب أن المتةصص في شهون اأستطالعات

ب رئيس «نفتالي بينت»بناًء على طلب والير التربية والتعليم « آسا كشير»التي وضعها البروفسور 
المتعصب حتى النةاعب وتنص الوثيقة على أن، أ يجوال للمحاضرين « البيت اليهودي»حالب 

عبير عن رأيهم في مواضيج سياسية أمام طلبتهم إّأ إذا تطلبت المواد األكاديميين )اإلسرائيليين( الت
محاضر في الجامعات اإلسرائيلية  1000يعارضونها. وقد وقج نحو  %34الدراسية ذلكب وأن 

عريضة يعلنون فيها التالامهم بتجاهل الوثيقة. وتوالت ردود الفعل الرافضة والمستهجنة من قبل 
اإلسرائيليين )اليهود والعرب(ب حيص اعتبر عضو الكنيست )البرلمان العلمانيين والليبراليين 

ب «شكل من أشكال شرطة األفكار»أنها «( يوجد مستقبل»)من حالب « عوفر شيلح»اإلسرائيلي( 
الهدف الوحيد »أن «( المعسكر الصهيوني»)من حالب « أريئيل ماراليت»فيما أكد عضو الكنيست 

ةاف )من « تسيبي ليفني»واعتبرت عضو الكنيست «. ة المحاضرينهو إسكات األصوات الناقدة وا 
اير أةالقية وتشكل ةطوة أةرى من »آنفة الذكر( « المدونة»أنها )أي «( المعسكر الصهيوني»

وأشارت عضو الكنيست «. طرف الحكومة اإلسرائيلية إلسكات أي ةطاب م اير وأي فكر حر
بلشفية تقوض التربية الديمقراطية وثقافة »مدونة إلى أنها «( حالب ميرتس»)رئيسة « الهافا االئون»

 «.التعددية
وعلى صعيد مةتلفب لكن، متممب فقد تعرضت المدونة أنتقاد شديد من المنظمات اليسارية 
اإلسرائيلية التي باتت تمثل كابوسًا يهرق الدولة الصهيونيةب حيص دأبت هذن المنظماتب وعلى رأسها 

ب على فضح جرائم اأحتالل اإلسرائيلي بحق المجتمج «كسر الصمت»و« بتسيلم»منظمتا 
فراطها في استةدام السالح  الفلسطينيب بما في ذلك تجاوالات قوات الجيش واألمن إسرائيلية وا 
والذةيرة الحيةب وانتهاكاتها الصارةة وتجاهلها تام لحياة الفلسطينيين ولحقوقهم األساسيةب فضاًل عن 

 ضد المواطنين الفلسطينيين بال مبرر وأ سبب واضح. المضايقات اليومية المستمرة 
وقد أكد نتنياهو مهةرًا أن حكومت، سوف تقدم مشروع قانون جديد يحدد حجم التمويل المسموح ب، 
لجمعيات إسرائيلية )يتم تصنيفها على أنها يسارية( من طرف الحكومات األجنبيةب وهو الذي طالما 

 الحمراء والتجسس على الجيش اإلسرائيلي. اتهم تلك الحكومات بتجاوال الةطوط
)يتسحاق « المعسكر الصهيوني»وفي السياق ذات،ب حّذر العيم المعارضة اإلسرائيلية والعيم حالب 

إسرائيل تتج، نحو الفاشيةب ومصيرها كدولة ديمقراطية على المحك. »هرتسوغ( حتى قبل أيامب قائاًل: 
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ود منج الفاشية أن يدعم اأنتقال إلى كتلة سياسية ينب ي على كل من يقلق على مصير الدولةب وي
ويتحدص هرتسوغ هنا عن مساعي تشكيل ائتالف جديد يميل نحو اليسارب لمنافسة «. كبيرة ومعتدلة

اأئتالف اليميني الحاكم األكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات اإلسرائيليةب والذي يقودن نتنياهو. ومن 
ما تران مهشرًا ةطيرًا في إسرائيلب حيص أوردت تقول إن « بوست جروالاليم»جهتهاب أوضحت صحيفة 

الحكومة الحالية تهدد الفنانين وقضاة المحكمة العلياب وتهدد الصحفيين وتطردهم. واألكاديميون »
وفي هذا السياق أيضًاب يقول الكاتب «. واألساتذة يتعرضون حاليًا للتهديد ويةشون فتح أفواههم

أ يمكن إصالح اليمين اإلسرائيلي. فهو اير قابل لإلصالح. كل «: » افأوري مس»اإلسرائيلي 
الدعوات والمحاوأت إلصالح، مآلها الفشل. فمنذ اللحظة التي عقد فيها اليمين اإلسرائيلي حلفًا 

أقول لمن يتمنون إصالح »وتابج مس اف: «. ظالميًا مج الفاشية والشعبويةب لم يعد ل، أي عال 
هذا لن يحصل في إسرائيل لعدة أسباب  أهمها ثبات اليمين المحلي على أساس اليمين وشفاءن: 

القومية الدينية المتطرفةب بل وأحيانًا المسيحانية. ولمن يةتار أن يواصل العيش هنا )إسرائيل( أ 
يوجد ل، ترف الي س. أ معنى حقيقيًا للوجود في إسرائيل دون مقاومة الظالم والشر اليميني )القومي 

 «.الديني( اإلسرائيليو 
 14/7/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 تيلرسون يضبط إيقاع األزمة الخليجية ويرسم سقوفها .51

 عريب الرنتاوي
نفت قطر وجود أي رابط من أي نوعب بين مذكرة التفاهم التي أبرمتها مج ريكس تيلرسون لمحاربة 

نهاء المقاطعة المضروبة عليها من اإلرهاب ومنج تمويل، من جهةب والجهود الرامية لرفج الحصار و  ا 
قبل دول الرباعي: مصرب البحرينب اإلمارات والسعودية من جهة ثانية ... لكن المراقبين لألالمة 
الةليجية المتفجرة منذ أكثر من سبعة أسابيجب لم ي ةذوا النفي القطري على محمل الجدب بل ورأوا في 

 «.هروبا لألمام»ب أو باألحرى «قفالة لإلمام»الةطوة القطريةب 
والمقصود بالقفالة أو الهروب إلى األمامب أن الدوحة استلت من بين قائمة الشروط الثالثة عشر التي 
تقدمت بها دول الرباعي العربيب تلك المطالب المتصلة بدعم اإلرهاب وتمويل، واحتضان، والترويج 

 يدي الدول األربج.ل،ب ووضعتها في متن مذكرة التفاهم مج واشنطنب لتسقط بذلك في أ
ن بتحفظب أن الصفقة التي أبرمتها الدوحة مج واشنطنب كانت  بالمعنى « ضربة معلم»ويمكن القول وا 

الدبلوماسي للكلمة )بالمعنى السياسي الصفقة تعمق ارتباط اإلمارة وتبعيتها لواشنطن(ب إذ سيكون 
قد ُلِبيتب وأن واشنطن هي من بمقدور تيلرسون أن يبلأ نظراءن من الدول األربجب ب ن مطالبهم 
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سيسهر على الت كد من التالام قطر بهذن المطالبب ولن يكون بمقدور أحد أن يقلل من ش ن األتالام 
 –األمريكي بمحاربة واشنطن أو يطعن في قدرة واشنطن على متابعة تنفيذ بنود اأتفاق األمريكي 

 القطري.
ًاب فهي أصاًل لم تكن مقنعة لواشنطنب ولهذا السبب أما المطالب األةرى في قائمة الثالثة عشر شرط

سبق للوالير تيلرسون ذات،ب أن وصفها بالالواقعية واير القابلة للتنفيذ ... فيما اعتبرها أحد مستشاري، 
الكبارب ب نها كرالمة مطالب باتت متقادمةب ووراء ظهورنا جميعًا ... كسبت قطر الجولة مج 

ية التي تضمنتها ت ريدات دونالد ترامب في بدايات األالمةب بدأ سيل واشنطنب فبعد اأتهامات النار 
اإلشادة بقطر وسرعة استجابتها لةطط محاربة اإلرهابب بالتدفق على ألسنة كبار المسهولين في 

 اإلدارة األمريكية.
رم إاالق الجاليرة وقنواتها الشقيقة لم يكن مطلبًا من النوع الذي ست ةذ ب، أية عاصمة اربيةب تحت

الحد األدنى من مبادأ حرية الصحافة واإلعالم والنشر والتعبير ... ولم تكن القاعدة التركية في 
قطرب مصدر قلق أمريكي أو اربي عمومًاب ولقد كان أفتًا أن مديرية التوجي، المعنوي في الجيش 

أن ي ادرها القطريب عمدت إلى اإلعالن عن وصول دفعة جديدة من الجنود األتراك إلى قطرب قبل 
الوالير األمريكي ... مصادر قلق الدول األربجب من قطر والجاليرةب ليست ذاتها مصادر قلق الدول 
ال ربيةب ولذلك عمدت واشنطن إلى انتقاء ما يهمها ويناسبها ويندر  في عداد أولوياتها من هذن 

 المطالبب وتركت بقيتها للسجال السياسي واإلعالمي بين قطر واريماتها.
ن صحت األنباءب ب ن تيلرسون أعاد ت كيد األتالام األمريكي ب من قطر والدفاع عنها داةل  وا 

حدودهاب فإن بمقدور الدوحة أن تنام قريرة العين بعد اآلنب وأأ تةشى التهديد الذي تستبطن، بعض 
التصريحات المنسوبة لمسهولين في الدول األربجب ملوحة باحتمال اللجوء إلى ةيارات تتعدى 
العقوبات اأقتصادية والدبلوماسية ... هذا الةيارب سقط كليًا وانسحب من التداولب برام التقديرات 

والت ريدات المتسرعة لبعض « طاشوا على شبر ماء»الُمتطيرة التي أبداها بعض المحللين الذين 
 المسهولين والمحللين الةليجيين.

الدول األربجب وثمة أسئلة وتساهأت تدور حول  يدور في أوساط مجموعة« أمرًا ما»ثمة ما يشي ب ن 
تماسك هذا التكتلب وقدرت، على اأستمرار في ظل تفاوت أولويات دول، واةتالف دوافعها 

ضد قطر ... ومن الشواهد الدالة على ذلكب أن مصر لج ت للتصعيد والتلويح « محركاتها«و
ال تراجج بعد دول الرباعي عن المضي بإجراءات مشددة منفردةب األمر الذي يعكس قلقًا من احتم

قدمًا في الحملة على قطر لنهايتها ... وثمة سهال حول تةطي الوالير تيلرسون محطة أبو ظبي في 
جولت، الةليجيةب إذ يقال إن اإلمارات هي األكثر تشددًا وحماسة في تشديد قبضة العقوبات والحصار 
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ودية قد جنحت للتهدئةب وارتضت بتعهدات قطر حول عنق قطر ... وثمة سهال عّما إذا كانت السع
 للوالير تيلرسون أو أن ثمة قنوات ةلفية تتحرك بنشاط بين الرياض والدوحة.

إن صحت هذن الشواهدب واألرجح أنها صحيحةب فيمكن القول إن القاهرة تةشى أن تبقى قطر على 
يكيًا ... أما اإلمارات فتشاطر نهجها المعادي لهاب فمطالبها )اإلةوان والجاليرة( لم يهةذ بها أمر 

مصر المةاوف ذاتهاب ةصوصًا في الشق المتعلق باإلةوانب بيد أن لها حسابات أةرى في األالمةب 
تتصل بصراع األدوار وتنافسها اقتصاديًا وسياسيًاب هذا أمر أ يقلق القاهرة وأ الرياضب أما 

سعوديينب وهي أقل اكتراثًا بعالقات السعوديةب فيهمها أمر الجاليرة إن اتصل األمر بمعارضين 
الدوحة مج اإلةوانب واألهم أنها تريد أن تت كد ب ن العائلة المالكة القطريةب ستكف عن أي محاولة 
للتدةل في الش ن الداةلي السعوديةب سواء أكان متصاًل بملف انتقال السلطة وترتيباتهاب أو متعلقًا 

 ب ية عالقة مباشرة مج مواطنين سعوديين.
ن كانت ثمة من ةالصة لجولة تيلرسون الةليجيةب واأتفاق األمني الذي صاحبهاب فيمكن  وا 

( أ مطرح بعد اليوم ألية ةيارات أمنية أو عسكرية لمعالجة األالمة... 1تلةيصها في ةمس نقاط: )
مة ( الحل الوحيد لالال 3( تضاهل قدرة الرباعي على اتةاذ ماليد من اإلجراءات التصعيدية ... )2)

( أ فرصة لفرض الشروط 4يبحص على مائدة الحوار والتفاوض ومن ةالل الحلول الوسط ... )
( لم ترفج 5الثالثة عشر على الدوحةب والمس لة برمتها باتت رهنًا بنتائج الحوارات والتسويات.... )

 الدوحة الراية البيضاءب ونجحت في تدوير الالوايا الحادة لشروط الرباعي العربي.

 14/7/2017، تور، عّمانالدس
 

 : شبهات خطيرة وتفسيرات عرجاء4000ملف  .52
 ناحوم برنياع

لم  ألن،يقضي تقرير مراقب الدولةب أول من أمسب نهائيا على القول المريح جدا ب ن، "لن يكون شيء 
 يكن شيء". فقد كان ثمة شيءب وهو موجود. 

 أنالوالارة "عالبة ةاصة" لنتنياهو يمكن فما حصل في والارة اأتصاأت في السنوات التي كانت فيها 
 ". 4000نسمي، "ملف 

لم يوِص المراقب صراحة بفتح تحقيق جنائيب ولكن توصيف، الدقيق أ يترك مساحة واسعة للمستشار 
 القانوني للحكومة. 

ء كل قضية على حدةب وكلها معاب متراكمةب تناّل منها رائحة شديدة من الفساد. فالقوة مفسدةب قال اللوا
 أكتون  والالمن مفسد أيضا. الكثير من القوة على مدى المن طويل جدا يفسد أضعافا.
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 هي الطمج. األبرالمشتركون. الميالة  أبطاللملف ال واصات ولملف بيالك عدة مالايا وعدة 
ب أصر نتنياهو على أن ي ةذ المنصب 2014عندما ش ر منصب والير اأتصاأتب في نهاية 

بًا لدى كل من يفهم في المجال: فوالارة اأتصاأت مةصصة لتكون عج اإلصرارلنفس،. وأثار 
ب فنية وتجاريةب وليست والارة سياسية وأ مكتب صحافة. وعلي،ب فان اللجان إدارية ألنظمةواضعة 

قامةب بإل ائها األةرىالتي بحثت في ش نها أوصت المرة تلو  والارة كهذن  إيداعسلطة بدأ منها. أما  وا 
 راء فهو كالسماح للقط ب ن ي رق في القشدة.في يدي رئيس وال 

عجب آةر تعلق بدور قريبي عائلة لنتنياهوب دافيد شمرون واسحق مولةوب صاحبي مكتب محامين 
مشترك. شمرون هو المحامي الةاص لنتنياهو وممثل، في كل مفاوضات سياسية  ومولةو هو 

ب بوقاحة أ ب س بها بان، "أحد رنتاإلنتمبعوث، السياسي. وتباهى مكتب الرجلين في صفحت، على 
 المكاتب الرائدة في البالد في مجال قوانين اأتصاأت".

. األبوابعندما يدير محاميان في الوقت ذات، تجارة المملكة وتجارتهم الةاصة فالةطيئة تربض على 
طيئة وعندما يدور الحديص عن قرارات بالمليارات ودور مباشر من جانب رئيس الوالراءب فان الة

السماء. لقد كشفت النقاب عن المكانة المالدوجة للرجلين في مقاطج عديدة تضمنتها  إلىتصرو 
نتنياهو فةر ب على عادت،ب بوابل من اأتهامات ضد  أمامقاأتي في "يديعوت احرونوت". 

الصحيفة. وأصيب المستشار القانوني للحكومةب يهودا فينشتاينب بالةوف. است رق فينشتاين ةمسة 
 تسوية لمنج تضارب المصالح. وكتبت: "هذن تسوية شوهاء".  إلىللتوصل مج المحامين  أشهر

 ومثلما يتبين من تحقيق المراقبب لم تكن هذن التسوية جديرة حتى بالورق الذي كتبت علي،.
الذين  ب ولئكإن ضعف حماة الحمى سيف ذو حدين. فقد مس ضعف فينشتاين في نهاية المطاف 

ئهمب في هذن الحالة نتنياهو ومحامي، شمرون. فقد اعتقدوا بان كل شيء مباحب وكل إرضا إلىسعى 
 شيء مسوغ. فينشتاين كان نقطة ارورهم.

إن احدى المشاكل التي ينطوي عليها جعل محامين ةاصين ممثلين ومقربين من رئيس والراء هي 
لحكومة كالملك في الصورة التي تنش  لهم في السوق. فقد سار المحامي شمرون في مكاتب ا

بان هذا ةير وسعوا لبوابت،. هذا  األعمال. ورأى رجال أمام،مستنقع،. هالة رئيس الوالراء سارت 
الرمالي الذي تدفع، الدولة للمحامي  الشيكلبكثير من  أكثرالقربب هذن الهالةب تساوي ماأ كثيراب 

 مولةو مقابل ةدمات،.
اصات. فاذا كانت التحقيقات في قضية بيالك تتعلق شمرون والارة اأتصاأت هو شمرون قضية ال و 

اريبة من جانب والارة اأتصاأتب ففي  إدارةالشركة وحيالها بتنظيمات  ألصحاببالقرارات التجارية 



 
 
 
 

 

 41 ص             4344 العدد:             7/14/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

قضية ال واصات تتعلق التحقيقات بدور اللواء مرومب الوكيل اانورب والمحامي شمرون في الدفج الى 
 . الشبهات ةطيرةب والتفسيرات عرجاء.بةطوات أمنية مشكوك فيها األمام

 
* * * 

في قضية بيالك يهدي شةص آةر دورا مهما. شلومو )مومو( فلبر عين، نتنياهو مديرا عاما للوالارة. 
 أعرف، من عمل، في مجلس "يشج" للمستوطنين. 

على  فقد كان رجال تنفيذيا ناجعاب نقيا من التالمت الكاسح الموجود لدى بعض المالئ،. عندما اطلعت
القرارات ال ريبة التي وقج عليهاب في حملة "الليكود"ب وفي والارة اأتصاأتب طلبت اللقاء ب، لسماع 

 روايت،ب فرفض بكياسة.
فلبر يعمل من أجل ألوفيتش. سلسلة من القراراتب وعلى  أناإلحساس في صناعة اأتصاأت كان 

لف ظهر مسهولي الوالارةب الرسالة التي كان بيالك من ة إلىفلبر  أطلقهارأسها الرسالة العاجلة التي 
 ت ني الشركة بمئات الماليينب أدةلت السوق في صدمة.  أنيفترض بها 

في حين، قال  أعطانماذا كان دافع، فليس واضحاب حتى بعد تقرير المراقب. والتفسير الذي  أما
ال الذي سيكسب، سيستثمر الدولة تسمح ألوفيتش ب ن يثري انطالقا من اأفتراض بان الم أنبايجاال 

 الثمن فدفع، الجمهور. أمافي تطوير شبكات اأتصال. وكما أوضح المراقبب هذا لم يحصل. 
ياليد  أنب األولىلقد اعتالم نتنياهو است الل وأيت، في والارة اأتصاأت كي يحدص ت ييرا في نقطتين. 

وجمج النفوذ   األةبارة على ت طية منها القدر  أليلدرجة أأ يكون  إسرائيلعدد قنوات التلفاال في 
تصرفوا في وسائل اأتصاأت التي يملكونها على نحو  إذا ب نهم األعماليوضح لرجال  أنوالثانيةب 

 جميلب فانهم سيرتاحون في عملهم. برلسكوني مدمو  في ألوفيتش. هل ماتت الةطة؟ ليس مهكدا.
قة المشتريات الكبرى هذن من والارة الدفاع ل ال آةر يرافق قضية ال واصات. لماذا نقلت معالجة صف

جهة  إلىديوان رئيس الوالراء؟ ولماذا أصر نتنياهوب بةالف كل سابقةب على نقل الموضوع  إلى
ليست مبنية لالنش ال بهاب بال رقابةب وبال نقاش؟ لماذا سلم والير الدفاعب بواي يعلونب بهذن 

ب بل في اإلسرائيليين آذانليس فقط على مسمج من األتفافة؟ اليوم يتهم يعلون نتنياهو بالفسادب 
 يوقف اأنجراف. أنب ولكن ما الذي فعل، في حين،ب حين كان بوسع، األجنبية اإلعالموسائل 

 –لم يعرف  أةرىمرة  –لم يعرف  إذاالسهال الكبير هو ماذا كان دور نتنياهو في هذين اأحتفالين. 
ذافان كفاءت، موضج شك.   يحفظنا الرب.كان يعرفب فل وا 

شمرونب رجل السرب نسي أن  أنالعطاءب ولماذاب وكيف حصل  بإل اءوبالطبجب من نبشب من أمر 
؟ مهما يكن من أمرب األمام إلىيروي لرئيس الوالراء ب ن، ضالج في الصفقة التي يدفعها نتنياهو 
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في الماضيب التي نتنياهو والعصبة التي تبلورت حول، يقتربون من اللحظة المعروفة جدا  أنيةيل 
 لالعمائهم: أيها الفاسدونب مللناكم. إسرائيليونيقول فيها 

 "يديعوت"
 14/7/2017األيام، رام هللا، 
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