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 األونروا لتفكيك الوقت نتنياهو: حان .1

 األسبوعية، الحكومة جلسة خالل األحد، نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة رئيس وتد: قال محمد
 (.أونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة لتفكيك الوقت حان إنه
 جمعه الذي اللقاء خالل أونروا وكالة تفكيك موضوع طرح أنه للوزراء حديثه خالل نتنياهو وأكد

 .الماضي باألسبوع البالد إلى زيارتها خالل هايلي، نيكي المتحدة، األمم في المتحدة الواليات بسفيرة
 حيث غزة، قطاع في للوكالة تابعتين مدرستين أسفل يمر نفقا اكتشاف حول المزاعم نتنياهو واستغل
 فهذه بشرية، كدروع وتستعملها المدارس تستغل حماس' :قائال حماس ركةح على بالتحريض تمادى
 '.األوالد وراء التستر وأيضا المدنيين الحركة باستهداف تقوم إذ مضاعفة، حرب جرائم
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 بتقديم المتحدة األمم في إسرائيل سفير عبر ستقوم اإلسرائيلية الخارجية وزارة أن إلى نتنياهو ولفت
 .األمن ومجلس الدولية بالهيئات حماس ضد رسمية شكوى
 المتحدة األمم لدى األميركية بالسفيرة الماضي األسبوع التقيت: 'للوزراء حديثه موجها نتنياهو وقال
 شجبت التي إسرائيل لدولة المؤيدة الحازمة تصريحاتها على أيضا، باسمكم وشكرتها، هايلي نيكي

 أن المتحدة لألمم األوان آن إنه أيضا لها قلت. ةالمتحد األمم في السائد إلسرائيل المعادي الهوس
 '.األونروا عمل استمرار في تنظر
 ولهؤالء الالجئين من الماليين عشرات اليوم يزالون وال كانوا الثانية العالمية الحرب منذ: 'وتابع

 لالجئين بينما المتحدة األمم في سامية مفوضية مخصصة الالجئين من الماليين عشرات
 هذه. فقط بهم خاصة أخرى مفوضية هناك منهم، الساحقة األغلبية توطين تم الذين يين،الفلسطين

 '.إسرائيل ضد النطاق واسع تحريض مؤسساتها في ويمارس األونروا هي
 حين من أنشطتها بسبب أيضا الشديد وألسفي وجودها بسبب كبير حد إلى األونروا،: 'وأضاف
 ولدمج األونروا لتفكيك الوقت حان ولذلك. حلها من بدال يينالفلسطين الالجئين مشكلة تخّلد آلخر،
 '.المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون السامية المفوضية في أجزائها

 11/6/2017، 48عرب   
 

 194يرتهن بحل قضية الالجئين من خالل تنفيذ القرار  األونروا: تفكيك منظمة التحرير .2
عضو اللجنة  ، أنغزة، من 11/6/2017 ،لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفنشرت 

زكريا األغا أدان دعوة رئيس  ،رئيس دائرة شؤون الالجئين ،التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو لم يبد  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفكيك وكالة األونروا.

ح بأنها ليست المرة األولى التي تستهدف فيها الحكومة اإلسرائيلية وكالة األغا استغرابه حيث أوض
من حلها وأنها تمارس في  األونروا التي تتهمها بإطالة أمد قضية الالجئين الفلسطينيين بدالا 

 وتدعم اإلرهاب. "إسرائيل" مؤسساتها تحريضا ضدّ 
لقرار الجمعية العامة لألمم  ين وفقاا وأضاف األغا أن الشعب الفلسطيني يتمسك بتسوية قضية الالجئ

في إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في األراضي المحتلة عام  194المتحدة 
، وأن وكالة األونروا ملتزمة باالستمرار في مهامها حتى ذلك "القدس الشرقية"وعاصمتها  1967

 الحين. 
مم المتحدة نيكي هيلي، التي قامت برفقة قيادة الجي  وناشد األغا سفيرة الواليات المتحدة لدى األ

باألمم المتحدة، داني دانون، بجولة ميدانية في منطقة ما يسمى "غالف  "إسرائيل"اإلسرائيلي وسفير 
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غزة" قبالة القطاع المحاصر، ناشدها بزيارة قطاع غزة واالطالع على األوضاع المأساوية للمخيمات 
لذين يمثلون ثلثي سكان القطاع، مؤكدا أنه آن األوان إلنهاء دور األونروا والالجئين الفلسطينيين ا

 .194من خالل الحل العادل لقضية الالجئين بتنفيذ القرار 
منظمة التحرير نددت بدعوة نتنياهو إلى ، أن 11/6/2017 ،القدس، القدسوأضاف موقع صحيفة 

ن في المنظمة أحمد حنون في بيان صحفي، وقال مدير دائرة شؤون الالجئي، ونروااألتفكيك وكالة 
حل  إيجادلحين  302ونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار األممي رقم األإن بقاء واستمرار عمل 

 68عادل وشامل للقضية الفلسطينية واستمرارها في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين على مدار 
 عاما شكل عامل استقرار للمنطقة.

 
 استهداف المسجد األقصى ومحاوالت تقسيمه زمانيا  ومكانيا   تدينة الفلسطينية الخارجي .3

رام هللا: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام قوات االحتالل على إغالق أبواب المسجد األقصى 
المستوطنين. كما أدانت "تصعيد المنظمات  أمام المواطنين المصلين، بحجة إلقاء حجارة على

المتطرفة والمستوطنين وأذرع الحكومة اإلسرائيلية المختلفة، اقتحاماتها للمسجد األقصى  اليهودية
للمواطنين وتحدياا سافرا لمشاعرهم  رمضان المبارك، ما شكل استفزازاا كبيراا  المبارك، خاصة في شهر

بواب وقالت الخارجية، إنه ال يحق بأي شكل من األشكال لسلطات االحتالل، إغالق أ وصيامهم".
نها تعتبر ذلك جزءاا ال يتجزأ من محاوالت االحتالل الرامية إلى السيطرة  المسجد األقصى المبارك، وا 

على المسجد وتقسيمه زمانياا ومكانياا، عبر تشديد الحصار عليه، وتكثيف الحواجز، لمنع المواطنين 
ات األممية وفي مقدمتها يستدعي من المنظم الفلسطينيين من الوصول إليه للصالة فيه، األمر الذي

"اليونيسكو" التحرك العاجل لحماية قراراتها وتطبيقها، خاصة التي تتعلق بالقدس وبلدتها القديمة 
 والحرم القدسي الشريف. 

 12/6/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 األسرى األسبق وصفي قبها  وزيراالحتالل يعيد اعتقال  .4
، فجر اليوم االثنين، وزير شؤون األسرى والمحررين األسبق اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي :جنين

وقالت مصادر محلية،  وصفي قبها، بعد اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
 إن قوات االحتالل اقتحمت منزل قبها وقت السحور، واعتقلته، ونقلته إلى جهة مجهولة.
 12/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نقص األدوية ينذر بكارثة في غزة :وزارة الصحة الفلسطينية .5
نبهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى تفاقم أزمة نقص األدوية وقالت إن ما تتعرض له 
المؤسسات الصحية في غزة من أزمات ينذر بكارثة حقيقية مع صعوبة االستمرار في تقديم الخدمات 

وباتت أزمة نقص الدواء التي تضاف إلى العديد من  طيني في القطاع.الصحية لنحو مليوني فلس
من األدوية التخصصية، ومئات األصناف من  صنفاا  170، فنحو فشيئاا  األزمات األخرى تشتد شيئاا 

 المستهلكات الطبية األخرى باتت مفقودة من المستشفيات.
 11/6/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ل شاب انتقد جبريل الرجوب بتهمة التطاول على المقامات العليااعتقا :الفلسطيني لإلعالم .6

واصل جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة في رام هللا، اعتقال الشاب األسير المحرر نصار  :رام هللا
جرادات بتهم التطاول على المقامات العليا، عقب انتقاده تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة 

 حول حائط البراق.فتح جبريل الرجوب 
 11/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اشتباك مسلح في مخيم بالطة بين أمن السلطة ومسلحين .7

وقع منتصف الليلة اشتباك مسلح بين أفراد أجهزة أمن السلطة ومسلحين في الحارات  :نابلس
م أن أفراد السلطة وذكر مواطنو المخي الشمالية بمخيم بالطة شرق نابلس، تخلله إطالق نار كثيف.

حاولوا اعتقال أحد المطلوبين لها عبر الدخول بسيارة مدنية، وعند اكتشافهم جرى اشتباك مسلح أدى 
 إلى حالة من الفزع بين األهالي وهروب في كل اتجاه، بسبب كثافة إطالق النار.

 12/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 الكهرباء لقطاع غزة استجابة لطلب عباس ميةكاالحتالل يقرر تقليص  :إسرائيلية صحف .8
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية منها القناة اإلسرائيلية العاشرة، : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

اليوم اإلثنين، أن الكابينيت السياسي واألمني للحكومة قرر، أمس، تقليص كمية الكهرباء المخصصة 
ياا، وذلك استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود لقطاع غزة، بأكثر من ربع الكمية حال

 عباس، ومن أجل تعزيز مكانته.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن القرار جاء أيضاا بعد موافقة قيادة الجي  
 واألذرع األمنية اإلسرائيلية على هذه الخطوة، على الرغم من تقديرات أن من شأن "حادثة" غير
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محسوبة أن تؤدي إلى اندالع مواجهة عسكرية في ظل تفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، في 
 حال توقف دولة قطر عن تقديم الدعم المالي الذي يضمن سير الخدمات المدنية في القطاع.

ونقلت الصحيفة العبرية أن التقديرات التي قدمها كل من رئيس أركان الجي ، الجنرال غادي 
وط، ورئيس شعبة االستخبارات، هرتسي هليفي؛ حّذرت من تفجر األوضاع في قطاع غزة، مع أيزنك

 اإلشارة في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس غير معنية بمواجهة عسكرية.
بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن القرار جاء 

ن الوز  راء اعتبروا أنه جاء بموجب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بموافقة الجي ، وا 
في  40كان أبلغ إسرائيل عزمه خفض المدفوعات الفلسطينية عن الكهرباء المباعة لقطاع غزة بنحو 

 المائة.
وأضاف الموظف اإلسرائيلي في هذا السياق أن توصية رئيس أركان الجي  كانت بقبول موقف 

 اسة ال تتناقض مع موقف الرئيس الفلسطيني.عباس، وبانتهاج سي
 12/6/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 أي تفاهمات علىع حماس: ندرس ملفات مشتركة مع مصر ولم نوق    .9

أكااد مصاادر مطلااع فااي وفااد حركااة حماااس بالقاااهرة، فجاار االثنااين، أنااه ال صااحة لمااا تداولتااه : القاااهرة
 ى تفاهمات.بعض وسائل اإلعالم من أنه قد تم التوقيع عل

وأوضااح المصاادر إلااى أن الوفااد حظااي ببااالغ التقاادير وأعلااى مسااتويات الكاارم المصااري األصاايل، وتاام 
 دراسة الملفات المشتركة بصورة جدية ومعمقة مع اإلخوة المصريين.

وبين المصدر أن الحوارات تجري بين وفد الحركة والقاهرة دون وجود أي طارف آخار، مشايرا إلاى أن 
 بإعادة االعتبار للقضية الفلسطينية.رصا كبيرا واهتماما عاليا القاهرة أبدت ح

وأضااااف قاااائالا: "وفاااد حركاااة حمااااس فاااي القااااهرة عااارض هماااوم الفلساااطينيين عاماااة، والغااازيين بشاااكل 
 خاص، وقد وعد الجانب المصري ببذل قصارى جهوده في إيجاد حلول للقضايا المطروحة كافة".

اس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بدأ في وكان وفد رفيع المستوى من حركة حم
يونياااو الجااااري مباحثاااات ماااع الجاناااب المصاااري تتعلاااق بالقضاااية الفلساااطينية، والبحاااث عااان حلاااول  4

 للقضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
 12/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4317 العدد:        6/12/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 ساندتهم في يوم من األيامبل كل من : قطر تستحق الدعم والوفاء لها من ق  حماس .11
أكااد القيااادي فااي حركااة حماااس، حسااام باادران، أن كافااة المباحثااات : يحيااى اليعقااوبي -الدوحااة غ غاازة 

واالتصاالت التي تجريها حركته مع مصر هادفها المسااهمة فاي تحقياق طموحاات الشاعب الفلساطيني 
ات األساساية للماواطنين، وفاتح فيما يتعلق بالحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة، وتوفير االحتياج

 معبر رفح أمام حركة المسافرين.
وقااال باادران لصااحيفة "فلسااطين" أمااس: "إن منطلااق تلااك االتصاااالت والعالقااة يقااوم علااى أساااس عاادم 

 .التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وال لغيرها من الدول
موضوع إعمار قطاع وفي جانب آخر، وصف بدران موقف قطر من القضية الفلسطينية وخاصة في 

مؤكااادا أن قطااار تساااتحق الااادعم ، غااازة والقضاااايا العربياااة واإلساااالمية باااا"المشرف والواضاااح والمعاااروف"
 والوفاء لها من قبل كل من ساندتهم في يوم من األيام.

وحول ما يشاع عن خروج بعض قيادات الحركة من قطر، أوضاح أن قياادات حمااس داخال فلساطين 
 ن وفقا ألعمالهم وما يتناسب مع دورهم المطلوب منهم في الحركة.وخارجها يتحركون ويتنقلو 

وفيما يتعلق بموجة التحريض على حمااس مان قبال االحاتالل وأمريكاا وبعاض األنظماة العربياة، قاال: 
، إن وصف حماس با"اإلرهاب" على لسان الرئيس األمريكي دونالد ترامب ليس أمرا جديدا، وال مفاجئاا

كتاه هااو موقاف الشاعب الفلساطيني واألمتااين العربياة واإلساالمية علاى المسااتوى أن ماا يعناي حر مؤكاداا 
الرساامي والشااعبي، مردفااا: " نحاان واثقااون أن األمااة تنظاار إلينااا أننااا حركااة مقاومااة وتحاارر وطنااي وال 

 عالقة لنا باإلرهاب".
 11/6/2017، فلسطين أون الين

 
 بحيث تتعارض مع طموحات شعبهامبادئها حماس لن تغير بدران لـ"العربي الجديد": حسام  .11

باساام الحركااة، القيااادي البااارز بهااا حسااام باادران، مااع : تحاادث الناااطق الرساامي حاااوره أيماان المصااري
، وفاي التاالي أبارز تناول أبرز الملفات المطروحة على أجندة حماس حالياا في حوار "العربي الجديد"، 

 ما جاء في الحوار. 
، أوضاح بادران، أن للقضاية الفلساطينيةدرة السالم العربياة كحال وعن مدى استعداد حماس للقبول بمبا

قليمياااا ودولياااا.  السااؤال الااذي يجااب أن يوجااه للجميااع مااا موقااف االحااتالل ماان كاال مااا ياطاارح عربياااا وا 
المشااكلة كاناات ومااا زالاات لاادى االحااتالل الااذي يساايطر علااى األرض ويتعاماال علااى أنااه فااوق القااانون "

 ."الدولي
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فاااور إعالنهاااا وثيقاااة المبااااد  بأنهاااا تاااأتي مااان بااااب المراوغاااة الماااراقبين حمااااس وعااان اتهاماااات بعاااض 
الوثيقة التي أعلنت عنها حماس أخيراا كانت واضحة ومباشرة، وتمثال المواقاف بين أن  السياسية فقط،

والمباااد  األساسااية للحركااة فااي كاال مااا يتعلااق بالقضااية الفلسااطينية، علااى المسااتوى الااداخلي والاادولي، 
مع المحتل ومواجهتاه، حتاى العالقاة ماع اإلقلايم، ولكان ربماا بعاض األطاراف كانات ترياد مان  والعالقة

ال يمكااان ألي عاقااال أو حركاااة تحتااارم نفساااها أن تغّيااار مااان ، فاااحمااااس أن تغيااار مااان مبادئهاااا وثوابتهاااا
 .مبادئها بحيث تتعارض مع طموحات شعبها

علاى القارار داخال الحركاة  القساام قادة من المحساوبين علاى تيااروعن الحديث المتصاعد عن سيطرة 
الحااديث عاان صااقور وحمااائم، وسياساايين وعسااكريين ، أكااد باادران أن "فااي أعقاااب االنتخابااات األخياارة

داخاال حركااة حماااس هااو حااديث يتجاادد ويتكاارر بااين الحااين واآلخاار، وهناااك أطااراف عاادة تحاااول أن 
يوجد هذه التقسيمات، والحركاة  تجعل من هذا األمر حقيقة على أرض الواقع، فعملياا داخل الحركة ال

 .موحدة في أاطرها وهياكلها ومؤسساتها
أي أمااور متعلقااة بااالتبرؤ ماان خااالل اللقاااءين األخياارين  المسااؤولين المصااريينوفااي سااؤال عاان طلااب 

لقاءاتناااا ماااع المصاااريين عمومااااا فاااي كااال الفتااارات الساااابقة ، أكاااد بااادران أن "تنظااايم اإلخاااوان فاااي مصااار
"، ونفاى وجاود و ما يتعلق بالدور المصري التاريخي فاي القضاية الفلساطينيةمحورها واحد وواضح، وه

 .في هذه المرحلة اإلخوة المصريين حماس توتر في العالقة بين أي
اللااذين كانااا ماان أباارز بنااود اتفاااق الهدنااة بغاازة،  المطااار والميناااء يملفااوفااي الحااديث عاان معباار رفااح و 

معبااار ماااا زال مغلقااااا معظااام األوقاااات، وكااال ماااا يتعلاااق ، أكاااد أن الخاااالل الحااارب األخيااارة علاااى القطااااع
 .بالبنود الخاصة بوقف الحرب األخيرة على غزة حتى اآلن، يتنّصل االحتالل من تطبيقها وتنفيذها

 بهدف سماح حماس ألنصار محمد دحالن بتنظيم أكثر من فعالية في غزة، صحة عن وفي الحديث 
محمااود عباااس، أوضااح باادران أن حماااس ال كايااة فااي ن همعااتنساايق الفااتح باااب التكهنااات واسااعاا أمااام 

 تعامل مع األطراف الفلسطينية من باب المناكفة والنكاية أو دعم طرف على آخر داخل حركة فتح، ت
أن كال صااحب أجنادة أو تحارك لادعم شاعبنا فاي غازة يفارض علاى الجمياع الوضع الطبيعاي مبيناا أن 

عمل بشكل سهل، أياا كاان هاذا الطارف ماا دام ال ياؤثر والتخفيف من آثار الحصار من الطبيعي أن ي
 على الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني.

 12/6/2017العربي الجديد، لندن، 
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 : حماس قد تلجأ لتصعيد عسكري لتحسين مكانتها عربيا  اإلسرائيلي تقديرات للشاباك والجيش .12
ة إسارائيلية، ياوم األحاد، أن حركاة حمااس قاد كشافت تقاديرات أمنياة وعساكري :ترجماة خاصاة - القدس

تلجاااأ لتصاااعيد عساااكري علاااى الحااادود فاااي محاولاااة منهاااا لمواجهاااة الوضاااع االقتصاااادي الاااذي تعانياااه 
 وتحسين مكانتها عربيا.

وبحسااب التقااديرات الصااادرة عاان جهاااز األماان العااام "الشاااباك" والجااي  اإلساارائيلي ونشاارتها صااحيفة 
ت تشاااير باااأن الوضاااع اإلنسااااني فاااي غااازة وتفااااقم األوضااااع الحياتياااة ياااديعوت أحروناااوت، فاااإن التقاااديرا

وغيرهااا، فضااال عمااا يجااري فااي قطاار مااؤخرا والتااي تعتباار مركاازا مهمااا لقيااادة حماااس، كلهااا أسااباب قااد 
عادة مكانتها في العالم العربي.  تدفع الحركة باتجاه التصعيد لتحسين وضعها االقتصادي وا 

لمواجهاة ماع إسارائيل لتحقياق العدياد مان أهادافها. مشايرا إلاى أن وبحسب التقرير، فإن حماس تستغل ا
عملية بناء الجدار الذي سيكون عائقاا أماام األنفااق وساتبدأ عملياات البنااء فياه خاالل األساابيع القليلاة 
القادمااة قااد يقضااي عمليااا علااى األنفاااق التااي تحفرهااا الحركااة مااا سيشااكل سااببا آخاارا إلمكانيااة حاادوث 

مسااااؤول أمنااااي إساااارائيلي لصااااحيفة يااااديعوت أحرونااااوت أن حماااااس سااااتحاول  وقااااال تصاااعيد عسااااكري.
التشاوي  علاى بنااء الجاادار، وفاي المقابال ساتجتهد ماان أجال تنفياذ عملياة انطالقااا مان الضافة، وزيااادة 

 المواجهات اليومية على الحدود. معتبرا ذلك محفزات للحركة للتوجه إلى تصعيد عسكري كبير.
حماس قد تسمح لفصائل صغيرة بإطالق الصواريخ من غزة مع بدء وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن 

عمليااات بناااء الجاادار. مشاايرةا إلااى أن إساارائيل أرساالت رسااائل لحماااس أنهااا لاان تساامح بوقااف المشااروع 
 حتى لو كلفها ذلك تصعيد عسكري جديد بغزة.

 11/6/2017القدس، القدس، 
 

 حمد يوسف: دحالن التقي السنوار في القاهرةأ .13
النائاب  أنف القيادي في حركة حمااس د. أحماد يوساف تدويناة لاه بقياادة حركاة حمااس عان كش :غزة

محمد دحالن التقاى وفاد حركاة حمااس برئاساة يحياى السانوار رئايس المكتاب السياساي فاي قطااع غازة 
  الذي يزور القاهرة.

نية، شاااكراا فااي الحالااة الفلسااطي وانقسااامبعااد تراجااع كبياارو تشااظي  يااأتيوقااال "يوسااف" إن هااذا اللقاااء 
 البلد الواحد وتلطيف األجواء الوطنية. أبناءمصر على دورها المركزي في رأب الصدع بين 

وقاااال يوساااف: إن كاااالا مااان الااارئيس محماااود عبااااس ومحماااد دحاااالن هماااا العباااان مهماااان فاااي سااااحتنا 
 الفلسطينية، وليس من الحكمة استمرار القطيعة واستحكام العداء معهما.

 10/6/2017ية، وكالة سما اإلخبار 
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 قناة الجزيرة تقوم على قلب الحقائق... و : على قطر العودة إلى عقلهابفتحقيادي  .14
أعاارب القيااادي فااي حركااة فااتح يحيااى رباااح عاان أملااه فااي أن تعااود قطاار إلااى رشاادها إلعااادة : وكاااالت

العرباي عالقاتها مع الدول التي أعلنت عن قطع العالقات معها، وعودة االستقرار إلى منطقاة الخلايج 
 لما فيه مصلحة األمة العربية بعيداا عن األزمات.

نماا بادأت ماع بادء األحاداث فاي "أن  "24موقع "اوأشار في حديث ل هذه األزمة ليست وليدة اللحظاة، وا 
الوطن العربي، والتي يقاف خلفهاا حركاة اإلخاوان المسالمين، وماا صاعد مان األزماة وجاود أدلاة قاطعاة 

 ."فشل محاوالت تصحيح مسارهاعلى تورط قطر في اإلرهاب، و 
ال زلنا نأمل أن تعود قطر إلى عقلها، وتعود وتصحح المسار مع أشقائها فاي مجلاس التعااون "وقال: 

 ."ومع أشقائها العرب وهذا لخير قطر واألمة العربية ولخير الجميع
 "الساي الباوق "وهذا وفيما يتعلق بدور قناة الجزيرة، أكد رباح أن قناة الجزيرة تقوم على قلب الحقائق، 

هو أحد أسباب األزمة األخيرة، وعلى قطر أن تغير سياسة القناة مع تغير عام فاي مجمال السياساات 
 القطرية.

وحاول عالقاة حمااس بقطاار، أشاار إلاى أن علااى قطار تغييار سياساتها مااع حمااس، ألن قطار شااجعت 
 حماس على االنفصال والقيام باالنقالب في قطاع غزة.

 12/6/2017قة، الخليج، الشار 
 

 اإلدارية قبل أي لقاء مع حماسلغاء اللجنة إ": سمامصادر فلسطينية لوكالة " .15
قطاااع  إلااىوفااد  إلرسااالعباااس يخطاط محمااود الاارئيس  أننفاات مصااادر فلسااطينية لوكالاة "سااما" : غاز

 القادمة. األيامغزة خالل 
لغااااء اللجناااة إمااااس محادثاااات ماااع ح أواتصاااال  أيالااارئيس عبااااس يشاااترط قبااال  أنوقالااات المصاااادر 

جاااراءاالنقساااام  إنهااااء إلاااىللمصاااالحة والاااذهاب  إمكانياااة أيقبااال الحاااديث عااان  اإلدارياااة االنتخاباااات  وا 
 الرئاسية والتشريعية.

 10/6/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 بيروت هو األول منذ اندالع األزمة السوريةفي  "القيادة العامة"لقاء بين حماس و"قدس برس":  .16
وكالة "قدس برس" أن لقاء في بياروت، جماع حركاة حمااس و"الجبهاة الشاعبية لتحريار  علمت: بيروت

 .2011القيادة العامة"، هو األول من نوعه منذ اندالع األحداث في سوريا عام  -فلسطين 
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وقالت مصادر مطلعة لا "قدس برس"، إن اجتماعا ثنائيا عقد مؤخرا في العاصامة اللبنانياة، جماع باين 
حركااة "حماااس" برئاسااة عضااو مكتبهااا السياسااي؛ موسااى أبااو ماارزوق، ونظاارائهم فااي  وفااد قيااادي ماان

 "القيادة العامة" برئاسة أمينها العام أحمد جبريل.
ويشار أن هذا اللقاء الذي يعقاد بعاد أياام قليلاة مان فارض دول خليجياة حصااراا علاى قطار، هاو األول 

العامااة" منااذ اناادالع األزمااة السااورية عااام القيااادة  -ماان نوعااه بااين حركااة "حماااس" و"الجبهااة الشااعبية 
 ، وخروج "حماس" من دمشق في العام الذي يليه.2011

 11/6/2017قدس برس، 
 

 1992 منذ االستيطانية الوحدات من عدد أكبر لبناء خططا   قدمت "إسرائيل": ليبرمان .71
 تصاريح عدد بأن أمس ليبرمان أفيغدور اإلسرائيلي الدفاع وزير تلحمي: تباهى أسعد – الناصرة
 منذ عليها المصادقة تمت التي المحتلتين والقدس الغربية الضفة في اليهودية المستوطنات في البناء
 .الفوري للبناء 3,066 منها جديدة، سكنية وحدة 8,345 بلغ إذ ،1992 منذ األكبر هو العام هذا بداية
 عدد بأن المستوطنين قادة اتادعاء على رداا  أمس، األسبوعي الحكومة اجتماع في ليبرمان وقال

 صادق( االحتالل لجي ) المدنية اإلدارة في األعلى التخطيط مجلس إن كاٍف، غير البناء تصاريح
 في 1,500 منها الغربية، الضفة أنحاء في جديدة سكنية وحدة 2,100 بناء على الماضي األسبوع

 في الجدار، شرق والبقية الفاصل الجدار غرب "الكبرى االستيطانية التكتالت" مستوطنات
 وحدة 3,651 الجاري الشهر بداية منذ عليه صادقنا ما ليبلغ" الغربية، الضفة أعماق في المستوطنات

 ."الفوري للبناء 671 منها سكنية،
 أكبر أعداد على المصادقة يمكن ال إذ الممكن، األقصى الحد" هو العدد هذا أن ليبرمان وأوضح

 إلى إشارة في ،"الخطر إلى االستيطان مشروع بالتالي ونعّرض يقطع لئال الالزم من أكثر الحبل وشد
 حيث من هذه من أفضل حكومة تكون ولن تكن، لم": وأضاف. األميركية اإلدارة به تسمح ما

 الحالي العام مطلع منذ أنه وأوضح. "وتطويرها والسامرة يهودا في اليهودي باالستيطان اهتمامها
 مسبوق غير عدد وهو الفوري، للبناء 3,066 منها جديدة، سكنية وحدة 8,345 على الحكومة صادقت

 .1992 عام منذ
 12/6/2017الحياة، لندن، 
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 مضى وقت أي من أقرب المعتدلة بات العربية الدول مع ليبرمان وكاتس: التطبيع .71
 أكثر قريبون فلسطينيينوال إسرائيل أن ليبرمان أفيغدور الدفاع وزير عن الثانية اإلسرائيلية القناة نقلت
 .سياسي اتفاق إلى للتوصل مضى وقت أي من

 القادمة، الحرب اندالع منع هو اإلسرائيلية العسكرية المؤسسة يواجه الذي األساسي التحدي إن وقال
 أنه زاعما والتصعيد، بالسخونة آخذتان غزة، قطاع مع والجنوبية لبنان، مع الشمالية الجبهتين أن رغم
 عليها، هجوم أي على الرد في جادة إسرائيل أن سيعلم الثاني الطرف فإن والحسم ردعال خالل من

 .1967 منذ إسرائيل تاريخ في السنوات أهدأ من تعتبر 2016 فإن ولذلك
 مع نقترب إننا" فا منها وبدال األوسط، بالشرق رواج لها ليس السالم كلمة أن إلى ليبرمان وأشار

 إلى ترمب دونالد األميركي الرئيس دخول أولهما هامين، لسببين سياسي، اتفاق إلنجاز الفلسطينيين
نما المشكلة، إسرائيل في ترى تعد لم العربية الدول بعض أن وثانيهما األبيض، البيت  الحل وا 

 ".المنطقة لمشاكل
 يكودالل حزب من كاتس يسرائيل االستخبارات شؤون وزير قال عن اإلسرائيلية العاشرة القناة نقلت وقد
 يسعى وهو قريبا، سيحدث ذلك أن معتقدا الفلسطينيين، مع لمفاوضات الذهاب تؤيد الحكومة أن

 بات وقد أخرى، ودول السعودية مثل المعتدلة العربية الدول مع التطبيع على تساعد أجواء إليجاد
 .مضى وقت أي من أقرب ذلك

 فالسعودية المنطقة، دول من العديد يهم يعد لم الفلسطينيين مع الصراع أن تعلم إسرائيل أن وأضاف
 فإنه السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس أما واحد، بدوالر عامين من أكثر منذ للفلسطينيين تتبرع لم

 مقذعة بأوصاف ويصفه عرفات، ياسر عن مبارك حسني األسبق الرئيس قاله ما عباس عن يقول
 .قوله حد على

 11/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 القاهرة في بالسيسي سرا   اجتمعا وهرتزوج آرتس": نتنياهو"ه .71
 هرتسوغ، يتسحاق المعارضة ورئيس نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس ضاهر: اجتمع بالل
 الماضي، العام من أبريلغنيسان شهر في القاهرة في السيسي، الفتاح عبد المصري بالرئيس سرا

 اليوم ،'هآرتس' صحيفة كشفت حسبما إقليمية، سالم مبادرة دفعل الدولية الجهود أوج في وذلك
 نتنياهو بين السرية االتصاالت خلفية على المصرية العاصمة في الجانبين بين اللقاء وعاقد .االثنين

 .نتنياهو حكومة إلى هرتسوغ، بقيادة ،'الصهيوني المعسكر' كتلة ضم أجل من وهرتسوغ
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قليميةو  دولية جهات إن الصحيفة وقالت  جدية سياسية عملية قيادة نتنياهو بمقدور ليس إنه عرفت ا 
 قنوات عبر هرتسوغ، إلى مباشرة بصورة حينذاك توجهوا المتطرفة، اليمينية حكومته تشكيلة بسبب
 اإلسرائيلية المتطرف اليمين حكومة تركيبة تغيير وأن الناشئة الظروف له وأوضحوا مختلفة، اتصال

  .إقليمية سالم مبادرة لنجاح مصيري أمر هو
 12/6/2017، 48عرب 

 
 الضرائب من األسرى مخصصات لخصم قانونا تتبنى التشريعات" بالكنيست "شؤون .02

 اإلسرائيلي االحتالل حكومة في التشريعات لشؤون الوزارية اللجنة جرايسي: أعلنت برهوم -الناصرة 
 تقتطع بأن ويقضي المعارضة،" قبلمست يوجد" كتلة من نائب قدمه قانون لمشروع تبينها عن أمس،
 أموال من دوالر مليون 280 حاليا يساوي ما أي شيكل، سنويا مليار يعادل ما االحتالل حكومة

 تدفع لكونها الفلسطينية، التحرير ومنظمة الفلسطينية للسلطة" كعقاب" الفلسطينية، الضرائب
 .المحررين واألسرى األسرى، لعائالت مخصصات

 المعارضة،" مستقبل يوجد" كتلة من شطيرن، اليعيزر النائب االستبدادي، القانون ذاه إلى بادر وقد
 11 من قطيع للمبادرة، انضم وقد. لبيد يائير السابقة الحكومة في للمالية وزيرا كان من يتزعمها التي
 لجهاز رئيسا مضى، ما في كان من بينهم ومن والمعارضة، االئتالف من مختلفة، كتل من نائبا

 .بيري يعقوب" الشاباك" العامة المخابرات
 12/6/2017عم ان،  الغد،

 
 فلسطينية فتاة يقتل لم جندي يقيل اإلسرائيلي الجيش .07

 كوماندوز  وحدة من جنوده أحد بإقالة قراره االحتالل جي  عن العبرية المواقع المحتل: نقلت الداخل
 لدى يعبد، بلدة من( عاما 16) انفيعات نوف الفلسطينية الفتاة على النار يطلق لم ، ألنه"مجيالن"

 . الحالي الشهر مطلع" دوتان مافو" مستوطنة مدخل عند جندي طعن عملية تنفيذ محاولتها
 الجندي" أن أظهر" مجيالن" وحدة قائد أجراه تحقيقا إن األحد، يوم بيان، في اإلسرائيلي الجي  وقال
 الوحدة في قتالي منصب من إقالته تقرر ولذلك نهم متوقع هو كما المخربة تحييد أجل من يعمل لم

 الشخص على النار إطالق تعني االحتالل جي  يستخدمها التي" تحييد" وكلمة". فيها يخدم التي
 .بقتله تسببت لو وحتى حركته تشل خطيرة بجراح إصابته بهدف

 11/6/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
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 حماس هاجمت التي السعودية" عكاظ" يفةبصح تشيد اإلسرائيلية الحكومة .00
 عاجزة أصبحت إسرائيل إن: "اإلسرائيلية الحكومة مكتب رئيس مردخاي يوآف مهدي: قال إبراهيم
 ".باألمر لتقوم السعودية عكاظ لصحيفة ذلك سنترك وبالتالي غزة، قطاع في حماس جرائم شرح عن
 لوكالة التابعة اإلعدادية المغازي ذكور مدرسة تحت لحماس نفق كشف تم“ أنه مردخاي، وزعم

 ".األونروا" األممية الغوث
 المقيت االستهتار هذا على نعلق كيف التحرير غرفة في فكرنا لقد" فيسبوك على مردخاي وأضاف
 ".السعودية عكاظ لصحيفة الموضوع شرح نترك أن قررنا ولكننا األطفال، بحياة
 التي هي اإلرهابية حماس أن فهم قد بأسره العربي مالعال أن تماما واضح اآلن.. "مردخاي وتابع
 سكان ذلك يفهم أن اآلن آن ربما.. الغزيين أجل من أفضل لمستقبل احتمال أي وتهلك القطاع تدمر

 ".بأنفسهم القطاع
 12/6/2017الدوحة،  الشرق،

 
 عادلة لـ"إسرائيل" المقاطعة )بي دي أس( حركة: جدعون ليفي .02

 بي) إلسرائيل العالمية المقاطعة حركة إن ليفي جدعون" هآرتس" صحيفة في اإلسرائيلي الكاتب قال
 من عدد قيام يفسر ما وهو اإلسرائيلي، االحتالل ضد الحرب في وناجعة عادلة أداة باتت( أس دي

 .بمحاربتها اإلسرائيليين الساسة
 اآلخرين نصحوت تستخدمها إسرائيل بأن ذلك على مدلال شرعية، وسيلة المقاطعة هذه أن ورأى

 على عقوبات وفرض ،(حماس) اإلسالمية المقاومة حركة لمقاطعة دعوتها خالل من باستخدامها
 روسيا على عقوبات فرض حيث يستخدمها، الدولي المجتمع أن كما تركيا، لمقاطعة والدعوة إيران،
 . القرم احتاللها بعد

 12/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 الفلسطينية الدولة مشروع دفن نتنياهو: إسرائيلي كاتب .02
 بنيامين الحكومة رئيس شعبية إن" جي آر أن" موقع في اإلسرائيلي الكاتب سيغال حاخاي قال

 مع حل بإيجاد الخاص السياسي مشروعه دفن أنه لهم تأكد أن بعد المستوطنين بين تتزايد نتنياهو
 خطابا يقدم وبات الساعة مدار ىعل تتواصل االستيطانية نتنياهو سياسة أن وأضاف .الفلسطينيين

 ومنقذو الدولة محبو بأنهم وصفهم ألنه إليه، االستماع المستوطنين قادة يريد ما يحاكي يمينيا سياسيا
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 بإعجاب يحظى يجعله ما االستيطاني، المشروع على بالحفاظ مطالبته نتنياهو عن ونقل. أجيالها
 .المستوطنين

 11/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 "القرضاوي" مع تضامنية وقفة غزة تنظم قطاع في" فلسطين لماءع" .02
 في األحد، يوم غزة، قطاع في الفلسطينيين الدين علماء من العشرات عيشة: شارك أبو نور -غزة 
 أدرجته الذي القرضاوي، يوسف الشيخ المسلمين، للعلماء العالمي االتحاد رئيس مع تضامنا وقفة،
 . بها الخاصة اإلرهاب قائمة على والبحرين، ماراتواإل ومصر السعودية من كل

 نعّبر:" غزة بمدينة ناظمت التي الوقفة، خالل فلسطين، علماء رابطة رئيس راس، أبو مروان وقال
 ". لإلرهاب وكرهه بالوسطية، المعروف القرضاوي، الشيخ مع تضامننا عن

 تلك أن كما الخليجية، حكوماتال من كثيرة جوائز على حاز القرضاوي الشيخ:" راس أبو وتابع
 ". األجيال لتوجيه لبس فيها يحدث التي والقضايا المفاهيم لتصحيح به استعانت الحكومات

 ". باإلرهاب ينعت أن ال شرف، وسام ويستحق الحق، على ثابت القرضاوي" إن راس أبو وقال
 . اإلرهاب الئحة على" القرضاوي" إدراج أّيدوا الذين المسلمين علماء بعض موقف واستنكر

 قطاع إعمار وا عادة الفلسطيني الشعب دعم" في قطر دولة بدور راس أبو أشاد آخر، جانب ومن
 ". غزة

 11/6/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 قرصنة الضرائب أموال من والجرحى الشهداء وأسر األسرى مخصصات خصم: األسير نادي .02
 التشريع، لشؤون اإلسرائيلية الوزارية اللجنة مصادقة أن فارس، دورةق األسير نادي رئيس هللا: أكد رام
 وعائالت لألسرى كمخصصات الوطنية السلطة تدفعها التي األموال خصم مشروع على األحد، يوم

 وسرقة قرصنة عملية هو السلطة لصالح إسرائيل تجبيها التي الضرائب أموال من والجرحى الشهداء
 خالل من المانحة، الدول على التأثير من الماضية السنوات خالل فشلت نأ بعد الفلسطيني، للمال

 ".واإلرهاب التحريض" إطار في تستخدم واألموال المساعدات هذه أن ترويجها
 للتحريض ممنهجة خطة وفق عملت األخيرة الخمس السنوات وخالل االحتالل دولة إن: وأضاف

 الرسمي الجهد إن إال الدولية، المالية المساعداتو  المنح لقطع محاولة في الوطنية السلطة على
فشاله المخطط لهذا ويتصدى إيجابية نتائج يحقق أن استطاع الفلسطيني  .وا 
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 باإلرهاب الفلسطيني النضال لوصم الضغط عمليات إطار في تندرج هذه إسرائيل محاولة إن: "وتابع
 الفلسطينيين واألسرى الشهداء لتوجها هذا ليشمل اإلرهاب على بالحرب يسمى ما مع األوراق وخلط
 ".الحرية أجل من ناضلوا الذين

 11/6/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 اإلضراب أسرى على تظهر خطيرة صحية أعراض .01
 األسرى من عدد على ظهرت خطيرة أعراضا أن والمحررين األسرى شؤون هيئة هللا: كشفت رام

 الدماغ في بأضرار أصيب منهم عددا وأن الطعام، عن األخير المفتوح اإلضراب خاضوا الذين
 في خطير تدهور إلى أدى ما بحقهم، مورس الذي والقمع الضغوطات نتيجة وعصبية نفسية ومشاكل
 .صحتهم
 بتصرفات ويقوم يتحدث ال صامتا وأصبح حادة نفسية بحالة أصيب األسرى أحد أن الهيئة وأعلنت
 وتخيالت هلوسة حالة ويعي  دماغي، أخذ أحدا أن أشعر" يقول ودائما النوم تطيعيس وال إرادية غير

 ".يختطفه سوف أحدا أن ويعتقد
 12/6/2017العربي، لندن،  القدس

 
 في إحدى مدارس "أونروا" بئر ماء قديم وليس نفقا   اكتشافهمسؤول فلسطيني: ما تم  .01

سكان محليون، ومؤسسة شعبية ما ادعته وكالة فّند : تحرير والء عيد، من عبد الغني الشامي - غزة
 "أونروا" حول وجود نفق أسفل مدرستين تابعتين لها وسط قطاع غزة.

وكانت "أونروا" قالت في بيان لها إنها اكتشفت في األول من حزيرانغ يونيو الجاري، جزءا من نفق 
)ألف وباء( ومدرسة المغازي  يمر تحت مدرستين تابعتين لها وهما مدرسة المغازي االبتدائية للبنين

وقال علي قنديل رئيس اللجنة الشعبية لالجئين  اإلعدادية للبنين، واللتان تقعان في نفس المكان.
الفلسطينيين في المخيمات الوسطى بقطاع غزة لا "قدس برس": "إن ما تتحدث عنه األونروا ما هو 

لعت على االنهيار الواقع خالل عملية توسيع وأضاف: "أنا قمت بزيارة للمكان واط إال بئر ماء قديم".
المدرسة في مخيم المغازي والتي تقع على أرض تعود لعائلة المصدر التي تقطن المنطقة، وتأكدت 

وأكد السكان في أحاديث منفصلة لا "قدس برس" ما ذكره  أن األمر هو عبارة عن بئر مياه قديم".
نفق أسفل المدرستين محض افتراء، فهو بئر ماء قديم  قنديل: "إن ما أعلنت عنه األونروا حول وجود

 عاما". 60مهجور منذ 
 11/6/2017، قدس برس
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 العالم جامعات من %3 أفضل ضمن بيرزيت تصنيف .01
 دخول إن أمس، حجلة، أبو اللطيف عبد. د بيرزيت جامعة رئيس قال: فرحة أبو سائد – هللا رام

 العالم، جامعات من %3 ألفضل العالمية،( QS- أس كيو) تصنيف لقائمة بالجامعة ممثالا  فلسطين
 جامعة 32 من واحدة هي ،801 ومرتبتها" بيرزيت" أن إلى ذاته، الوقت في مشيرا كبيراا، إنجازاا  يمثل
 .العالمي التصنيف ضمن فقط عربية
 تصنيف أن هللا، رام مدينة شمال حرمها في الجامعة نظمته صحافي مؤتمر خالل حجلة، أبو وذكر

 شركة عن ويصدر العالم، مستوى على للجامعات تصنيفات ثالثة أهم أحد يعتبر ،"اس يوك"
 أفضل وتضم العالمية التصنيفية القائمة عن باإلعالن مؤخرا قامت العالي، بالتعليم مختصة بريطانية

 .العالم من مختلفة ألجزاء مناطقية قوائم إلى إضافة جامعة، 1000
 بمستوى الجامعة في التعليم أن على ويدل فيها، العالي وللتعليم فلسطين لكل إنجاز هذا: وقال

 .عالمي
 احتوت التي للتصنيف العالمية الالئحة دخول في مرة وألول الحالي، العام الجامعة نجاح إلى ولفت
 .العالم حول جامعة ألف 26 بين من اختيارها تم جامعة، 950 يقارب ما على

 11/6/2017األيام، رام هللا، 
 

 غزة في مسلحة مجموعة برصاص مواطنين أربعة صابةإ .22
 مدينة في المواطنين من مجموعة على الرشاشة أسلحتهم نيران أمس، مسلحون، فتح :أبوعون فايز 

 إلى جميعهم ناقلوا ومتوسطة، خطيرة بين ما واصفت بجروح منهم أربعة إصابة إلى أدى ما غزة،
 .الطبي الشفاء مجمع
 مجموعة بين نشب شجار خالل أاصيبوا األربعة المواطنين أن ية،وطب محلية مصادر وذكرت
 ما المواطنين، نحو النار إطالق خالله تم غزة، مدينة وسط الصبرة منطقة في الغرة وعائلة مسلحة،
 .الرأس في ناري بعيار إصابته نتيجة بالخطيرة جراحه واصفت أحدهم منهم، 4 إصابة عن أسفر

 على عملت المكان، إلى هرعت التي والتدخل النظام حفظ شرطة نأ المحلية، المصادر وأفادت
 .الطرفين كال من فيه المشاركين من عدد واعتقال الشجار على السيطرة

 11/6/2017األيام، رام هللا، 
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 أكدت التزامها باتفاقية تيران وصنافير "إسرائيل": البرلمانوزير الخارجية المصري أمام  .31
ارجية المصري، سامح شكري، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية قال وزير الخ: القاهرة

جولة من التفاوض، واعتمدت بشكل رئيسي على قرار الرئيس األسبق، حسني  11تم توقيعها بعد 
، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مشيراا إلى أن "إسرائيل أكدت التزامها 1990لسنة  27مبارك، رقم 

 فاق".وتفهمها لهذا االت
وأضاف شكري، في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، األحد، 
أن اللجنة وضعت في اعتبارها، أيضاا، الخطاب الموجه من وزير الخارجية األسبق، عصمت عبد 

دارة م1990مارسغ آذار  3المجيد، لنظيره السعودي، في  صر لهما، ، بشأن سعودية الجزيرتين، وا 
 دون فرض سيادتها، وفق ادعائه.

وتابع أن "العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشفاا للوضعية القانونية 
، في إطار حرص مصر تجاه التزاماتها الدولية، ومنها معاهدة السالم 1990للقرار الصادر في عام 

 متعددة الجنسيات". مع الجانب اإلسرائيلي، وبرتوكول القوى
واعترف شكري بتواصل السلطات المعنية في مصر مع الحكومة اإلسرائيلية، لتكون ملتزمة بكافة 
التعهدات الدولية مع الجانب السعودي، بعد نقل تبعية الجزيرتين من القاهرة إلى الرياض، مشيراا إلى 

 قاا لمعاهدة السالم بين البلدين.أن تل أبيب أكدت التزامها وتفهمها لهذا االتفاق، وأنه ليس خر 
 11/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 لفتح األماكن المقدسة في فلسطين لحج المؤمنينبيروت: ندوة  .32

ومقصد الحج  -القدس توأم العواصم العربية "األشرفية، خلوة بعنوان  -لو غبلاير "عقدت في فندق 
الناشط في  "مركز تطوير للدراسات"و "قاء سيدة الجبلل"ليها إ، دعا "والزيارة بال قيود لجميع المؤمنين

اللبناني، وبمشاركة شخصيات لبنانية وفلسطينية، من مسيحيين  -مجال الحوار الفلسطيني 
دعما لصمود أهلنا في القدس، وتثبيتا لهم على أرضهم، في ظروف االحتالل "ومسلمين، وذلك 

 ."فلسطين المحتلةوالحصار والمصادرة وعمليات التهويد الجارية في 
بعد سبعين عاما على "بعد المداخالت والمداوالت، أصدر المجتمعون بيانا ونداء اعتبروا فيه انه 

احتالل فلسطين وتشريد معظم أهلها في منافي اللجوء، وخمسين عاما على احتالل الضفة الغربية 
القدس الشرقية، ما زال وقطاع غزة والجوالن السوري وجزء من األراضي اللبنانية، فضال عن ضم 

االحتالل هو االحتالل، بكل ما يسببه من مآس متمادية بفعل إرهاب الدولة، وبوصفه آخر احتالل 
في هذا العالم. ليس هذا وحسب، بل إن انصراف العالم عن متابعة جهود السالم في الشرق األوسط 
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فق عليها لحل هذه المسألة ورغم وضوح وكفاية المرجعيات المت -وأساسه القضية الفلسطينية  -
)مبادرة السالم العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة( فإن هذا االنصراف يفاقم 
الظلم والمأساة المتماديين، ويضع هذه المسألة المركزية على حافة النسيان، خصوصا في أجواء 

ت األخيرة، جراء العنف اإلرهابي المنفلت القلق والتشظي المخيمة على منطقتنا العربية في السنوا
 ."والمتعدد المرجعيات واألجندات والمكونات

 12/6/2017، المستقبل، بيروت
 

 أبوظبي يحرج حلفاءه اللبنانيين بموقفه من "حماس"-الحملة ضد قطر: محور الرياض .33
الرياض اا أبو  لم تستوعب األحزاب السياسية المقربة جداا من محور: بيروت اا عبد الرحمن عرابي

ظبي في لبنان، عدائية الحملة التي يشنها حليفهم اإلقليمي ضد قطر، وهو ما ترجم بصمت طويل 
أو بتضامن خجول جداا تفادى ذكر كلمة قطر، حتى عند أشد الموالين لهاتين العاصمتين. ويبدو أن 

ض اا أبو ظبي اليوم ضد من وّحدتهم "عاصفة الحزم" سابقاا، غير مقتنعين تماما برواية محور الريا
الدوحة. وقد أحرج المحور السعودي اا اإلماراتي حلفاءه في بيروت بشكل غير مسبوق من بوابة 
الحملة العدائية ضد قطر، ال حّباا من قبل هؤالء بهذه الدولة، بل على خلفية العناوين المعلنة من 

تزام القطري بحق الشعب الفلسطيني. قبل "المحور" ضد الدوحة، وتحديداا القضية الفلسطينية، واالل
وينبع اإلحراج األكبر اليوم عند الحلفاء اللبنانيين للرياض وأبو ظبي، من تصويب هاتين العاصمتين 
نيران الحصار والتحريض والعداء نحو ما تقوالن إنه "عالقة قطر بحركة حماس"، ذلك أن ال طاقة 

ماس" على أنها حركة "إرهابية" أو تخريبية، ألي طرف لبناني رئيسي، على إعالن تعاطيه مع "ح
وخصوصاا أن الحملة ضد "حماس" جاءت مفاجئة بعدما أقرت الحركة وثيقتها السياسية باتجاه 
"معتدل" بالنسبة لكثيرين، وتحديداا ألن اللبنانيين كما العرب والعالم يدركون تماماا أن الحركة لم تنفذ 

وبالتالي لم تتسبب بأي إحراج ألي دولة، عربية أو غير أي عملية عسكرية خارج حدود فلسطين، 
 عربية.

وتحضر السعودية واإلمارات في ماختلف تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، من بوابة الحلفاء 
الماباشرين للمملكة خصوصاا في لبنان. يتبنى هؤالء، وعلى رأسهم "تيار المستقبل"، تسويق السياسات 

طاب االعتدال في مواجهة التطرف". وهو خيار سياسي فرض على السياسيين السعودية، واعتماد "خ
اللبنانيين التعاي  مع جملة تناقضات فرضتها السياسات السعودية اإلقليمية عليهم في لبنان. فهم 
ماتحالفون سياسياا مع "الجماعة اإلسالمية" )الجناح اللبناني لإلخوان المسلمين(، ولكنهم يؤيدون بشكل 

 لسعودية التي أدرجت "اإلخوان" على قائمة المنظمات "اإلرهابية" لديها.عام ا
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وفي حين ياشكل وقف دعم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أحد أبرز أهداف هذه الحملة التي 
تضامناا مع  2012تطاول قطر اليوم، لم ينس النواب اللبنانيون الثالثة الذين زاروا قطاع غزة عام 

العدوان اإلسرائيلي، إلباسهم الكوفية الفلسطينية على يد رئيس المكتب السياسي أهل القطاع ضد 
الحالي لا"حركة المقاومة اإلسالمية" )حماس( إسماعيل هنية. مّثل الوفد يومها نواب تحالف الرابع 
عشر من مارسغآذار، حلفاء الرياض المباشرين، وضم نائبين من "المستقبل" ونائبا عن "حزب 

لبنانية" تضامنوا مع أهل غزة ضد العدوان اإلسرائيلي عليها. ويلتزم هؤالء اليوم موقف رئيس القوات ال
الحكومة سعد الحريري، الداعي لا"الحياد اإليجابي" تجاه حملة أنظمة السعودية واإلمارات والبحرين 

ز ضد قطر ومعهم النظام المصري ضد قطر. هو حياد خالفه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي انحا
خالل كلمة وجهها في إفطار رمضاني مساء الخميس، بوصفها "دولة عربية صغيرة ترتكب أخطاء 
كبيرة وتسبب مشاكل كثيرة"، قبل أن ينفي، الجمعة، أن تكون قطر هي المعنية بهذا الحديث، ثم 

ية الحادة. يعود لينفي النفي الحقاا، ما جعل الرجل، مجدداا، مصدر انتقادات اقتربت من حد السخر 
علماا أن المشنوق سبق أن استخدم وصف "الدولة العربية الصغيرة" التهام قطر بتمويل الحراك 

 المدني والشعبي الذي انطلق في بيروت والمناطق بعد أزمة النفايات.
باستثناء تصريح وحيد من باريس مطلع األسبوع الحالي لوزير الخارجية عادل الجبير، لم تاسم 

ة "حماس" كتنظيم "إرهابي"، ولم ينضم اسم الحركة إلى أي من قوائم "اإلرهاب" السعودية حرك
العربية. قال الجبير إن "الكيل طفح، وعلى قطر أن تتوقف عن دعم جماعات مثل اإلخوان 
وحماس". وذلك في استكمال للتناقضات السعودية، إذ يعرف العالم بأسره أن حماس لم تقم يوماا بأي 

فلسطين. وفي استنساخ حرفي للمفردات األميركية بات للسعودية "محور" خاص  عملية خارج حدود
بها تواجهه، أسوة بالمحور األميركي القديم من دول الشر، أو الدول المارقة، وكان يتألف من إيران 
وكوريا الشمالية وسورية وفنزويال. يضم هذا المحور اليوم بالنسبة للرياض اا أبو ظبي "حركة اإلخوان 

يران. ا  لمسلمين" و"حماس" و"حزب هللا" وا 
ويتعاطى حلفاء محور اإلمارات والسعودية في لبنان مع هذه القوى والحركات المذكورة بشكل أو 
بآخر، ولم تؤدِّّ قرارات سعودية سابقة إلى قطع العالقة معهم. وفي حين ياشكل "حزب هللا" القوة 

في ماختلف الدول العربية من سورية إلى اليمن  الضاربة في جي  المليشيات التي تاديرها إيران
والعراق، سبق لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن رفض تصنيف مجلس وزراء الداخلية العرب 

. وهو قرار 2016التابع لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي للحزب كا"تنظيم إرهابي"، عام 
وماختلف القوى العتبارات داخلية. كما ال يزال سالح "حزب هللا"  حظي بغطاء سياسي من "المستقبل"
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لحكومة الرئيس  الوزاريماشرعاا بشكل رسمي من خالل مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون، والبيان 
 سعد الحريري الثانية التي يشارك الحزب فيها بوزيرين.

لمستقبل" في مختلف االستحقاقات ويتواصل التحالف السياسي بين "الجماعة اإلسالمية" و"تيار ا
االنتخابية بلدية كانت أو نقابية، وياتوقع أن يتواصل الطرفان خالل االنتخابات النيابية الماقبلة لوجود 
مساحات مشتركة ضمن الدوائر االنتخابية في بيروت وصيدا والشمال والبقاع. والنائب الوحيد اليوم 

 ده بعدما أدرجه "المستقبل" على الئحته في بيروت.لا"إخوان" لبنان، عماد الحوت، فاز بمقع
أما "حماس" فقد أحجم عدد من النواب المنضوين في كتل نيابية محسوبة على "محور الرياض اا أبو 
ظبي" عن التصريح لا"العربي الجديد" بشأن الموقف السعودي الماتشدد تجاهها. وعّبر أحد النواب عن 

 خنق حركة مقاومة ماشرفة".حرج شخصي من التعليق على "قرار 
 12/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 إفطار رمضاني في إسطنبول تكريما  لجرحى غزة .34

نظمت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" إفطارها الرمضاني السنوي ": الرأي" –إسطنبول 
 في إسطنبول وذلك تكريماا لجرحى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

بيان صادر عن الجمعية، اليوم األحد، أن اإلفطار حضره رؤساء وأعضاء المؤسسات التركية  وذكر
والفلسطينية وممثلين عن األحزاب التركية وبمشاركة عدد من جرحى غزة الذين يتلقون العالج في 

 تركيا.
وأشاد رئيس الجمعية محمد مشين ، بتضحيات جرحى قطاع غزة في مواجهة جرائم االحتالل 

سرائيلي، داعياا إلى دعم صمود القطاع وفك الحصار عنه ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله اإل
 حتى تحرير أرضه.

وأكد المتحدثون األتراك والفلسطينيون أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وليست إرهاباا، وأنه 
ته وأن يقدموا له كل ما يجب على جميع المسلمين أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاوم

 يستطيعون من دعم وبأشكال مختلفة.
يشار إلى أن جمعية "فيدار" تقيم سنوياا إفطاراا تكريماا لجرحى قطاع غزة وذلك تقديراا لتضحياتهم 

 الكبيرة في سبيل رفع الحصار عن غزة والدفاع عن قضية فلسطين.
 11/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ل كما حصل ضد قطرلم ت فع   "إسرائيل"ماء المسلمين في العراق: مقاطعة هيئة عل .35
قال الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، يحيى الطائي، إن : إسطنبولغ محمد شيخ يوسف

حصار قطر ومقاطعتها يعمق األزمة، وال يسمح بانفراجتها، مشيرا إلى أن المقاطعة مع إسرائيل لم 
 ما حصل ضد قطر حاليا.تّفعل سابقا ك

وفي مقابلة مع األناضول في إسطنبول، أوضح أن الهيئة في "قلق شديد مما حصل في األزمة"، 
وهي ضد القرارات التي اتخذت بحق قطر، حيث ال يجوز استخدام المقاطعة ضد دولة عربية، داعيا 

 جميع األطراف للجلوس على طاولة الحوار لحل األزمة.
"هذه األزمة ال تصب بمصلحة األمة، ألن مصلحتها أن تتوحد وتتضافر الطائي قال أيضا: 

 جهودها، وخاصة في هذه المرحلة المهمة جدا".
وأعرب عن وقوف الهيئة ضد قرار المقاطعة والحصار لقطر، قائال: "نحن ضد هكذا قرارات، ألنها 

المقاطعة ضد دولة عربية، حقيقة تعمق األزمة، وال تسمح بانفراجها، وبكل تأكيد ال يجوز استخدام 
مهما كانت الظروف والخالفات، يجب أن تحل بطريقة ودية ودبلوماسية وسياسية، وتجنيب شعوب 

 هذه المنطقة الصراعات التي تحدث بين قادة هذه الدول".
الطائي دعا "جميع األطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار وحل النزاعات والمشاكل بينها، فهي 

كل مع الكيان الصهيوني .. إلى اآلن المقاطعة مع إسرائيل لم تفّعل كما فّعلت اآلن مع ليست كالمشا
 قطر".

وأردف: "علينا أن نزن األمور عندما يكون الخالف بين األشقاء، بأن تحل بطريقة ودية، ألن هؤالء 
هذا، وهناك  يمثلون القاعدة األساسية لألمة، ونحن أمام صراع عربي إسرائيلي، علينا أن نتوحد على

يران الطرف المستفيد من هذه الصراعات".  الصراع على المنطقة والنفوذ، وا 
وحول األسباب التي سيقت التهام قطر بدعم اإلرهاب، قال الطائي: "ذريعة مكافحة اإلرهاب باتت 
سيفا مسلطا، وهو ما حصل في عدة دول، وال أعتقد أن دولة قطر تقوم بهكذا أعمال، بل لها أعمال 

 خرى، فمن َعمَّر جنوب لبنان وقطاع غزة؟ ومن يدعم سوريا إنسانيا؟".أ
وللعلم فإن هيئة علماء المسلمين في العراق تضم جمعا من علماء الدين السنة وتأسست باعيد 

، 2015على يد العالم حارث الضاري الذي توفي في  2003االجتياح األميركي للعراق في العام 
  لها.لسنة هدفاا وجعل من الدفاع عن حقوق ا

 11/6/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ر بشكل أحاديقر  نروا ال يمكن أن ي  و كريس جانيس: مستقبل أ .36
 أنمستقبل الوكالة ال يمكن  أن(، كريس جانيس، أونروااعتبر المتحدث باسم وكالة ): بترا -عمان

 الجانب. أحادييقرر بشكل 
المتحدة،  لألممتتلقى تفويضها من الجمعية العامة  ألونرواا" إنوقال جانيس في تصريحات صحافية 

الجمعية  أن إلىتغيير" الوضع، مشيرا  بإمكانها، األغلبيةوان الجمعية العامة لوحدها عبر تصويت 
 .إضافيةلثالث سنوات  األونرواالماضي تمديد تفويض  األولفي كانون  أقرتالعامة 

نروا(، و تفكيك وكالة )أ إلىن نتنياهو قد دعا األمم المتحدة بنيامي اإلسرائيليةوكان رئيس الحكومة 
ودمج أجزائها في المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، بزعم أنها تمارس تحريضا ضد 

 الدولة العبرية.
 12/6/2017، السبيل، عم ان

 
 كرينبول: يجب أن ينتهي االحتالل ومأساة الشعب الفلسطيني .37

"إن االحتالل هو إنكار للكرامة ، ال المفوض العام لوكالة )األونروا(، بيير كرينبولق": الرأي"-غزة
 والحقوق األساسية للشعب الفلسطيني". 

وأضاف في بيان له، بمناسبة نصف قرن على احتالل األراضي الفلسطينية، "إن االحتالل ال يزال 
فلسطين المستمرة منذ سبعة عقود،  يشكل العائق الرئيس أمام تحقيق حل عادل ودائم لمحنة الجئي

والتي ال تزال واحدة من أكثر الجوانب وضوحا للظلم التاريخي الذي ألقى بظالله على حياتهم منذ 
 ".1948عام 

وأكد كرينبول أنه لقد تعرض عشرات اآلالف من الفلسطينيين للتشريد جراء تلك الحرب، بمن في ذلك 
د خمسين عاما من ذلك اليوم، فإن العواقب اإلنسانية "وبع الج  من فلسطين 120,000أكثر من 

 لالحتالل ال تزال أمرا ال مفر منه بالنسبة لكافة الذين تضرروا منه.
 11/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ويجب تحسين معيشتهم قانونيا   هيومن رايتس ووتش: أبناء قطاع غزة في األردن يعيشون مأزقا   .38

قالت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان األمريكية "هيومن رايتس ووت "، إنه  :شناعةنجاة  –السبيل 
ينبغي منح فلسطينيي غزة "أبناء قطاع غزة" في األردن، فرصا لتحسين معيشتهم واإلسهام في 
االقتصاد المحلي للدولة المضيفة؛ إذ إنه مع دخول االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين عامه الخمسين، 

 بقرب انتهائه. وال شيء يوحي
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وأوضحت المنظمة في ردها لا"السبيل" بخصوص القرارات واإلجراءات الحكومية التي طالت أبناء 
ألف الج   140قطاع غزة، على صعيد العمل والتعليم والصحة والخدمات،: " أنه يقطن قرابة 

ة إلى ديارهم فلسطيني من غزة في األردن، وهم يعيشون في مأزق قانوني، فهم ال يستطيعون العود
 أو االندماج بشكل كامل في األردن".  

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة لدراسة إمكانية منحهم استثناءا يخّول لهم العمل في قطاعات 
وظيفية محمية، نظرا للتاريخ الخاص والظروف التي يواجهها هؤالء الالجئون، ونظرا ألنهم ال 

 يستطيعون العودة إلى أماكنهم األصلية.
ويطالب "الغزيون" باستثنائهم من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ذات العالقة باألجانب  

لغاء تصاريح العمل، والسماح لهم بالعمل في القطاع الخاص، والحصول على شهادات  والوافدين، وا 
 مزاولة مهنة في الطب وطب األسنان والصيدلة والتمريض والمختبرات الطبية والمحاماة.  

 11/6/2017، لسبيل، عم انا

 
 حزب العمال البلجيكي ينظم فعالية مناهضة لجدار الفصل العنصري .39

نظم حزب العمال البلجيكي وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، في فعالية : فالندغبلجيكا إقليم
 مناهضة لجدار الفصل العنصري اإلسرائيلي، في مدينة ترونهوت بإقليم فالندر، الناطق باللغة

 الهولندية، والذي يشكل القسم األكبر من المملكة البلجيكية.
االتحاد األوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، حسان  ىوشارك في الفعالية المستشار في بعثة فلسطين لد

 البلعاوي.
مقر البلدية  أمامالمتضامنون مع فلسطين، حائطا رمزيا في الساحة الرئيسية لوسط المدينة  وأقام

 جدران الفصل العنصري. عدة تحاكيرسومات وشعارات بلغات وضعوا عليه 
وقد تم اختتام الفعالية التي استقطبت مئات المارة بعزف نشيد موطني من قبل الفنان الفلسطيني 

 بلجيكا. إلىمن سوريا مع موجات اللجوء األخيرة  والذي قدمصالح جرادة، 
 11/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 وزير المالية القطري: بإمكان قطر الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها .41

قاااال وزيااار المالياااة القطاااري علاااي شاااريف العماااادي إن بإمكاااان قطااار الااادفاع بساااهولة عااان : "رويتااارز"
 اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى. 



 
 
 
 

 

 27 ص             4317 العدد:        6/12/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ي.ساي" باثات الياوم إن الادول التاي فرضات عقوباات ستخسار وأضاف في مقابلة ماع محطاة "سي.إن.ب
أماواال أيضاا بسابب األضارار التااي ساتلحق بقطااع األعماال فاي المنطقااة. وقاال "كثيارون يعتقادون إننااا 

 إذا خسرنا دوالرا سيخسرون هم أيضا دوالرا". الوحيدون الذين سنخسر في هذا..
 12/6/2017النهار، بيروت، 

 

 الخليجية "الهواجس"لالستجابة لـ الكويت: الدوحة مستعدة .41
في ظل تصاعد أزمة اتهام قطر بتمويل التنظيمات اإلرهابياة،  لندن ا الرباط: الرياض: نايف الرشيد 

استعرض األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ركااي ريكااس تيلرسااون أمااس، الجهااود المشااتركة بااين الاادفاع السااعودي، مااع وزياار الخارجيااة األمي وزياار

 البلدين في محاربة اإلرهاب ومكافحة تمويل المنظمات اإلرهابية، فيما
نت الكويت أن حكومة قطر باتت مستعدة للتجاوب مع المطالاب الخليجياة الرامياة لكاف ياد اإلماارة أعل

الشاأن قاال وزيار  الخليجية عان تمويال ودعام الشابكات اإلرهابياة فاي الخلايج والعاالم العرباي، وفاي هاذا
لااااتفهم هااااواجس "الخارجيااااة الكااااويتي الشاااايخ صااااباح خالااااد الصااااباح، أمااااس األحااااد، إن قطاااار مسااااتعدة 

ن بالده ستواصل جهودها لرأب "مشاغلو   الصدع الخليجي. أشقائها في الخليج، وا 
  12/6/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 تركيا: احتماالت تحول الخالفات الخليجية من أزمة إقليمية إلى أزمة دولية "مرتفعة جدا " .42

ى أزمااة دوليااة تباادو اعتباارت تركيااا أن احتماااالت تحااول األزمااة مااع قطاار إلاا: أنقاارة: سااعيد عبااد الاارازق
الاوزراء التركاي بان علاي  عالية جداا، مطالباة جمياع األطاراف بالتهدئاة ونازع فتيال األزماة، وقاال رئايس

؛ نظارا "مرتفعاة جادا"يلادريم إن احتمااالت تحاول الخالفاات الخليجياة مان أزماة إقليمياة إلاى أزماة دولياة 
طار الشايخ تمايم بان حماد آل ثااني، زياارة ألغاى أميار ق ألهمية المنطقة من الناحية الجيوسياساية، فيماا

ردوغاااان لتنااااول اإلفطاااار معاااا كالعاااادة أكاااان قاااد اتفاااق علاااى إجرائهاااا ماااع الااارئيس التركاااي رجاااب طياااب 
رمضااان، وذكاارت وسااائل اإلعااالم التركيااة أن زيااارة تماايم كاناات مقااررة أمااس  المتبعااة بينهمااا فااي شااهر

 العربية. األحد، وأن إلغاءها جاء نتيجة األزمة بين قطر والدول
  12/6/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             4317 العدد:        6/12/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 المتجهة إلى قطر السفن الحربية التركية السويس أماممصر ال تغلق قناة  .43
حسمت القاهرة أمس، تساؤالت عان إمكاان مناع السافن الحربياة التركياة مان : أحمد مصطفى –القاهرة 

المشترك بين أنقرة والدوحة. وقالت إن  عبور قناة السويس في طريقها إلى قطر، تنفيذاا التفاقية الدفاع
ممر دولاي ال يمكان مناع أي سافن مان المارور عباره، إال إذا كانات ترفاع علام "المجرى المالحي للقناة 

. وال ينطبااق قارار المقاطعااة العربيااة لقطاار علاى حالااة الحاارب المعلنااة "دولاة فااي حالااة حارب مااع مصاار
 وبالتالي ال يجوز منع مرور السفن.

  12/6/2017ن، الحياة، لند
 

 قطر : مستعد ون لمزيد من العقوبات ضد  وزير إماراتي .44
أعلن وزير الدولة اإلماراتي للشاؤون الخارجّياة أناور قرقاا ، أماس، أن الدوحاة قاد تجاد نفساها معرضاة 
لتهدياادات إقليميااة وعالميااة وفااي حالااة حرمااان ماان الحمايااة الخليجيااة، لااو قااررت االسااتمرار بالسياسااات 

 اا أّن الواليات المتحدة سئمت هي األخرى من السلوك القطري.الحالية، خصوص
، الدوحاة مان دعمهاا المساتمر للمجموعاات ”ميادل إيسات–نيوزوياك“وحذر قرقا ، فاي تصاريح لمجلاة 

اإلرهابية والمتطرفة، ألّن ذلك لن يؤدي إال لمزيد مان اإلضارار بسامعتها، مؤكاداا أن امتنااع قطار عان 
ع مجلس التعاون، سيؤدي بها إلى أن تكاون معزولاة فاي الخلايج ومجارد أن تكون في شراكة وتناغم م
 جزيرة تتدبر سياستها الخاصة.

  12/6/2017السياسة، الكويت، 
 

 : يؤكد على ما جاء به البيان المشترك بعدم التعامل مع الجهات اإلرهابية السديس .45
 الارحمن بان عباد خ الادكتور عبادوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النباوي الشاي

العزيااز السااديس منسااوبي الرئاسااة والعاااملين بهااا ماان كافااة اإلدارات بااااللتزام بالتوجيهااات السااديدة التااي 
أصدرتها المملكة العربية السعودية وعدداا من الدول العربياة الشاقيقة فاي بياانهم المشاترك الاذي صانَّف 

 عدداا من الجماعات والمؤسسات اإلرهابية.
وحاااذر معالياااه مااان االنخاااراط واالنجاااراف خلاااف هاااذه األعماااال المشااابوهة باااأي وجاااه مااان الوجاااوه، أو  

التواصااال بهاااذه الفئاااة الضاااالة اإلرهابياااة أو بمااان يمااات لهااام بصااالة، مشااادداا علاااى أن ال يكاااون لهااام فاااي 
داراتها أي نوع من أنواع التواصال أو التعامال ماع هاذه الفئاة اإلرهابياة، مبي نااا أن ماا الرئاسة ومرافقها وا 

 يثبت عليه شيء من ذلك سيكون عرضةا لتطبيق األنظمة والقوانين بحقه.  
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لخدمااة اإلسااالم والمساالمين  –حفظهاام هللا  –ودعااا هللا معااالي الاارئيس العااام بااأن يوفااق قيادتنااا الرشاايدة 
 وأن يحفظ هللا ديننا وعقيدتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا.

 9/6/2017سجد الحرام والمسجد النبوي، موقع الرئاسة العامة لشؤون الم  
 

 مع الشعب القطري ةبحريني بمراعاة حاالت األسر المشترك -إماراتي  -توجيه سعودي  .46
أصادرت الساعودية واإلماارات والبحارين قارارات تقضاي بمراعااة : لندن ا الرباط الرياض: نايف الرشيد 

مراعااة " ك تقديراا له، األمر الذي يعبار عانالحاالت اإلنسانية لألسر المشتركة مع الشعب القطري وذل
، واعتبرت الدول الثالث فاي بياناات منفصالة أن الخطاوة "الحاالت اإلنسانية لألسر المشتركة مع قطر
الخليجياااين، وخصصااات  "إلخواناااه امتااادادا طبيعيااااا وأصااايالا "تاااأتي تقاااديرا للشاااعب القطاااري الاااذي يشاااكل 
لتلقاااي تفاصااايل هاااذه الحااااالت واتخااااذ اإلجاااراءات "هاتفياااة وزارات الداخلياااة فاااي الااادول الاااثالث أرقاماااا 
لرعايا هذه "الدول الثالث بأن أعلنت وزارة داخليتها أن يحق  المناسبة حيالها، وردت قطر على قرارات

الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين واألنظمة المعماول بهاا فاي الدولاة، 
ء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم عقود العمل في إطار  ."المبرمة معهم، وموافقة دولهم، أو بنا ا

  12/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 في جولة أفريقية لشرح األزمة الخليجية وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية .47
، زيااارة أمااس الخارجيااة،باادأ ساالطان باان سااعد المريخااي، وزياار الدولااة للشااؤون : أديااس أبابااا ا األناضااول

وكشااف مصاادر دبلوماسااي إفريقااي مطلااع،  رساامية إلااى إثيوبيااا، ضاامن جولااة بمنطقااة القاارن اإلفريقااي.
علااااى آخاااار التطااااورات فااااي منطقااااة  الطالعهااااملألناضاااول، أن المريخااااي ساااايلتقي بمسااااؤولين إثيااااوبيين 

ثيوبيا، من دون توضيح هؤالء الم  سؤولين.الخليج، وبحث سبل تعزيز العالقات الثنائية بين قطر وا 
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المريخي يجري جولة في منطقة القرن اإلفريقاي 
تشاااامل السااااودان، كينيااااا، أوغناااادا، واسااااتهلها بالعاصاااامة الصااااومالية مقديشااااو والتقااااى، أمااااس، بااااالرئيس 

ل اللقاااء الصااومالي محمااد عبااد هللا فرماااجو، وأطلعااه علااى آخاار التطااورات فااي منطقااة الخلاايج. وتناااو 
 القضايا الراهنة والعالقات الثنائية".

 11/6/2017الشرق، الدوحة، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 30 ص             4317 العدد:        6/12/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 الرئيس العراقي: جاهزون للتوسط في الخليج .48
أكااد الاارئيس العراقااي فااؤاد معصااوم اسااتعداد بااالده لاادور وساااطة فااي األزمااة : بشاارى المظفاار –بغااداد 

ماع المملكاة العربياة الساعودية، ومعربااا الخليجية، معتباراا أن العاراق يساعى إلاى عالقاات أكثار حميمياة 
 عن االطمئنان للسياسة األميركية لمواجهة اإلرهاب.

  12/6/2017الحياة، لندن، 

 

 المغرب يعرض الوساطة لحل األزمة الخليجية .49
أعلن وزارة الخارجياة المغربياة، مسااء ياوم األحاد، عان اساتعداده لاا"بذل مسااع حميادة مان أجال : الرباط

ح وشاامل" باين أطاراف األزماة الخليجياة، داعياا جمياع األطاراف إلاى "ضابط الانفس تشجيع حوار صاري
وأكاادت أن المملكااة "تفضال حيااادا بناااء ال يمكاان أن  والتحلاي بالحكمااة ماان أجال التخفيااف ماان التاوتر".

 يضعها في خانة المالحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة".
 11/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 الخليجية  نيا يدعو لحل سلمي لألزمةرئيس غي .51

األفريقااي،  لالتحااددعاا الاارئيس الغيناي الفااا كونادي الاذي يتااولى الرئاساة الدوريااة  أ ف ب: -كونااكري 
وكتاب  أمس إلى الحوار بهادف التوصال إلاى حال سالمي لألزماة غيار المسابوقة باين الساعودية وقطار.

 لالتحااادعدادي الكاماال بوصاافي رئيساااا دورياااا كوناادي فااي رسااالة إلااى العاهاال السااعودي "أكاارر لكاام اساات
األفريقااي ورئيسااا لبلااد مساالم شااقيق ألقااوم بوساااطة وأعماال دون كلاال بكاال حساان نيااة بهاادف إيجاااد حاال 

 سلمي وسريع لهذه األزمة".
 11/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 اإلكوادور تعرب عن قلقها لحصار قطر .51

برلمان في جمهورية اإلكوادور مع حسن بن إبراهيم اجتمع خوسيه سيرانو سالغادو رئيس ال: كيتو ا قنا
وأعاارب رئاايس برلمااان اإلكااوادور خااالل االجتماااع عاان قلقااه  المااالكي ساافير دولااة قطاار لاادى اإلكااوادور.

البالغ إزاء الحصار الذي تتعارض لاه دولاة قطار مان قبال بعاض الادول لادفعها للقياام بتغييار سياسااتها 
 الخارجية.

 11/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 جنوب السودان: ال مشكلة في عالقتنا مع قطر .52
 جوبا: نفت دولة جنوب السودان، تقارير إعالمية حول خالفات دبلوماسية مع دولة قطر.

وقال وزير الشؤون الخارجية في حكومة جنوب السودان، دينق ألور، في تصريحات لاا موقاع )ساودان 
، إن عالقاتنااا مااع قطار علااى أساااس منااافع ال يوجاد شاايء ماان هااذا القبيال"تربياون( أول أمااس الساابت: 

 ."متبادلة تماما كما نفعل مع بلدان أخرى في العالم وال نملك أي مشكلة فيه
  12/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 األمين العام لمجلس التعاون الخليجي من األزمة القطرية؟أين  .53

يااة هااي األمااين العااام لمجلااس كاال هااذه التطااورات واألحااداث الحااادة لاام تحاارك ساااكنا لاادى شخصااية معن
التعاون الخليجي الدكتور عباد اللطياف الزيااني، الاذي اختفاى ماع القرصانة وانادالع الحارب اإلعالمياة 
ضد دولة قطر، حيث حظي غياباه باهتماام لادى رواد مواقاع التواصال االجتمااعي، وقاال بعضاهم إناه 

تااه ثااالث دول أعضاااء فااي مجلااس يونيااو وقباال قاارار قطااع العالقااات الااذي اتخذ 4شااوهد آخاار ماارة يااوم 
التعاون. فهل كان هذا الظهور هاو األخيار ألماين عاام الغيااب وهال أغلاق األماناة العاماة التاي دخلهاا 

 ؟2011غ4غ1منذ 
 11/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 السعودية تسحب كتب القرضاوي من مكتبات الجامعات والمدارس "بشكل عاجل" .54

التعلاايم الساعودية، ياوم األحاد، أنهاا تعماال علاى التأكاد مان عاادم  أعلنات وزارة: حمازة تكاين غ األناضاول
وجود كتب رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، فاي مكتباات الجامعاات 

 السعودية، وسحبها "بشكل عاجل" في حال وجدت.
لااايم أحماااد بااان محماااد وقالااات الاااوزارة فاااي بياااان نشااارته فاااي موقعهاااا اإللكتروناااي الرسااامي إن "وزيااار التع

العيسااى، وّجااه وبشااكل عاجاال بالتأكااد ماان عاادم وجااود كتااب ومؤلفااات )الشاايخ( يوسااف القرضاااوي، فااي 
دارات التعليم".  مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وا 

 واتهم البيان مؤلفات الشيخ القرضاوي بأنها "تشكله خطراا على فكر الطالب والطالبات".
 11/6/2017، أنقرة، لألنباء األناضولوكالة 
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 "إسرائيل"سباق تسلح وضرب غاز قطر وصراع يخدم إيجاد : "أزمة الخليج"تحليالت تركية لـ .55
إساااماعيل جماااال : طغااات األزماااة المتصااااعدة باااين دول مجلاااس التعااااون الخليجاااي علاااى  -إساااطنبول 

ين األتااراك الصااحافة التركااي بشااكل واسااع جااداا خااالل األيااام الماضااية، وانصااب كبااار الكتاااب والمحللاا
علاى تقادين تحلايالتهم التاي أجمعاات فاي رباط ماا يحادث بزيااارة تراماب األخيارة إلاى الساعودية واختلفاات 

. وبينماا رأى كتااب أن األمار متعلاق بخلاق "إشاعال الخلايج"في تفسير األهداف الحقيقياة لماا وصافته باا
تساتهدف الغاااز  "لماؤامرةا"ساباق تسالح فاي المنطقاة وزياادة مبيعاات السااالح األمريكاي، اعتبار آخار أن 

القطااري لصااالح الغاااز الصااخري األمريكااي، باإلضااافة إلااى إضااعاف شااركات الطيااران الخليجيااة مقاباال 
األمريكياااة، فيماااا حاااذر آخااارون مااان أن الحملاااة تساااتهدف خلاااق صاااراع يطاااال تركياااا ويساااتهدفها بشاااكل 

ال سيما فيما مباشر، مجمعين على أن ما يحدث سوف يصب في صالح وخدمة إسرائيل بشكل كبير 
 يتعلق بتصنيف الجماعات اإلسالمية المعتدلة ومنها حركة حماس على أنها منظمات إرهابية.

  12/6/2017القدس العربي، لندن، 
  

 من إيراداتها %30تخسر "القطريةالجوية " .56
تصاااادرت شااااركة الخطااااوط الجويااااة القطريااااة قائمااااة الشااااراكات األكثاااار تكبااااداا للخسااااائر بساااابب العزلااااة 

على الدوحة، حيث دفاع إغاالق الساعودية واإلماارات المجاال الجاوي أماام النااقالت القطرياة  المفروضة
 إلى إلغاء عدد كبير من الركاب حجوزاتهم بعد إطالة مدة الرحلة وزيادة التكلفة.

 %30وأظهرت أحدث التقديرات والتوقعات أن شركة الخطوط الجوية القطرية قد تخسر ما يصال إلاى 
ي نحااو الثلااث، فااي حااال اسااتمرت األزمااة الراهنااة بااين الدوحااة وجيرانهااا ماان الخليجيااين ماان إيراداتهااا، أ

 والعرب.
   12/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 لعمرةألداء اجوازات جدة تمنع الطيران العماني من نقل قطريين  .57

أجباارت جااوازات جاادة الطيااران العماااني فااي مطااار حمااد الاادولي علااى رفااض إكمااال إجااراءات قطااريين 
 جهين إلى مطار جدة ومنها إلى مكة المكرمة ألداء شعائر العمرة.متو 

وقال المسؤول من مكتب الطيران العماني في مطار حمد الدولي إن مكتب الطيران العمااني فاي جادة 
أبلغهاام بعاادم السااماح للقطااريين المتااوجهين إلااى جاادة ألداء العماارة، تنفيااذا لتعليمااات إدارة الجااوازات فااي 

 إلى مكتب العمانية في جدة عبر إيميل بين جوازات جدة ومكتب العمانية.جدة التي أصدرت 
 11/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 يرفضون "بشدة" قطع العالقات مع قطر  %65استفتاء في اإلمارات:  .58

الدكتور عبدالخالق عبدهللا أستاذ العلاوم السياساية فاي اإلماارات، اساتفتاء علاى صافحته  ىأجر : الدوحة
ألاف مغارد، عان مادى رضااء أو رفاض  116أكثار مان  يتابعهال االجتماعي توتير التي بموقع التواص

مغرد أجابوا على السؤال التاالي:  4500متابعيه قرار مقاطعة قطر وعزلها، فشارك في االستفتاء محو 
 هو موقفك منه؟ قرار مقاطعة وعزل قطر سيدخل أسبوعه الثاني وقد يستمر طويال ما

اء صفعة على وجه كل من يبث الفتن بين الشاعوب ويحارض األحارار علاى قباول لتأتي نتائج االستفت
من المغردين عن رفضهم الشديد لقرار قطاع  %65مواقف عمياء ال تأتي إال بالشر للجميع، فقد عبر 

مان المغاردين  %8بقوة قارار الادول الاثالث ضاد قطار، بينماا أبادى  %27مع قطر، فيما أيد  العالقات
 لموقف.حيادهم في هذا ا

الصفعة المدوية أجبرت صاحب الحساب على حذف االستفتاء بالكامال وبارر ذلاك فاي رده علاى أحاد 
المغردين الذين هاجموه لما فعله وخوفه من نتيجة االستفتاء فقال: "ألن معظم الجمهور المشاارك مان 

 من المرشد ويصوتون كالقطيع."  التعليماتاتباعكم وتأتيهم 
 11/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 طالب خليجيين تداعيات قطع العالقات 706ب جن   جامعة قطر ت   .59

طااالب وطالبااات ماان المملكااة  706اتخااذت جامعااة قطاار عاادة إجااراءات لتجنيااب نحااو  مااأمون عيااا :
العربيااة السااعودية ودولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة ومملكااة البحاارين، يدرسااون فااي الجامعااة، تااداعيات 

ت الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، والفرض عليهم مغادرتهاا خاالل مادة قرار بلدانهم قطع العالقا
 يوماا.  14ال تتجاوز 

وقااال الاادكتور خالااد الخنجااي نائااب رئاايس جامعااة قطاار لشااؤون الطااالب أن الجامعااة أتاحاات للطااالب 
لهاام  الخليجيااين ماان الاادول الااثالث عاادة خيااارات فااي مقاادمتها أن يااتم تقااديم موعااد االمتحانااات المتبقيااة

 بحيث يقومون بإجرائها بسرعة لكي يتمكنوا من السفر دون اإلضرار باالمتحانات.
وأضاف: من بين الخيارات أيضا تأجيل االمتحانات والحصاول علاى إشاعار غيار مكتمال، بحياث ياتم 
تقديم االمتحانات الفصل المقبل حين عودتهم عقب استقرار األمور وعودتها إلى نصابها، كما أن من 

 لخيارات االنسحاب من الفصل الدراسي.بين ا
 11/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 : سيف اإلسالم... طليقا  بوساطة دحالن "القذافيين"الصراع الخليجي ي عيد  .61
 "إخااالء ساابيل"إلااى تصااّدر أخبااار المشااهد الليبااي. قباال إعااالن  "القااذافّيون"فجااأة، يعااود : محمااود مااروة

يماثلهم خليفاة حفتار الاذي يسايطر علاى  "القذافيين"ياقال إّن سيف اإلسالم القذافي أول من أمس، كان 
شاارق الاابالد، والجناارال علااي قانااا صاااحب النفااوذ فااي الجنااوب، فيمااا هناااك أسااماء أخاارى خرجاات ماان 

 البالد، وهي تقيم بصورة أساسية بين مصر والجزائر، وحتى سلطنة عمان )جزء من العائلة(.
 2011قباااال  "تحااااديث ليبيااااا"ج بمقتضاااااها حاماااال لااااواء التااااي خاااار  "الصاااافقة"ال أحااااد يعاااارف شاااايئاا عاااان 

 )سحبت منه الحقاا(.  "جامعة لندن لالقتصاد"والمتحّصل على شهادته من أعرق جامعات لندن، 
. "كتااب وكيال وزيار العادل"تلك األخبار بدأت تظهر في الصيف الماضي، مباشارة بعاد اإلعاالن عان 

، نشاارت "وطاان"وتهااتم بالشااأن الليبااي، تااادعى  "متحاادةتصاادر فااي الواليااات ال"بعااد أيااام، مجلااة أساابوعية 
إّن اجتماعاا عاقد بين مدير مكتب رئايس الاوزراء الساابق ناور الادين بوشايحة، وآمار كتيباة "خبراا يقول: 

(، بهاادف البحااث فااي إطااالق سااراح ساايف 2016أيااار ) ٢٢أبااو بكاار الصااديق، العجمااي العتيااري، فااي 
عتبر رجل اإلمارات ومستشار محمد بان زاياد فاي الشاأن الليباي، يا "، وتاعرِّف عن بوشيحة بأنه "اإلسالم

. وأرفقات باالخبر صاورة "ويعمل مباشرة مع مستشاره القائاد الفتحااوي المفصاول والهاارب محماد دحاالن
اإلمااارات عرضاات ". وأشااارت المجلااة )التااي تباادو أنهااا قريبااة ماان قطاار( إلااى أّن "تؤكااد اللقاااء"للاارجلين 

 ."ت بما يشبه الرشوة... وهي تحاول االستعانة بسيف اإلسالمتقديم ماليين الدوالرا
ئل مقّربون من دحالن، فأجابوا بأّن األخير  ياعدُّ رجل اإلمارات، وهو موجود فاي الملفاات "في حينه، سا

إن كاااان هنااااك شااايء ماااا ياعاااّد ". لكااان هاااؤالء رفضاااوا التأكياااد "التاااي ياطلاااب مناااه إماراتيااااا التااادخل فيهاااا
 ."مبخصوص سيف اإلسال

، إال أّن "التااادخل اإلمااااراتي، ودور دحاااالن"المتاااابعون للشاااأن الليباااي حااااولوا اساااتكمال تقّصاااي حقيقاااة 
. "مااات الموضااوع"المفارقااة أّنااه مباشاارة عقااب حصااول محاولااة االنقااالب فااي تركيااا )منتصااف تمااوز(، 

 ."الباإلمارات مشغولة اآلن بانكشاف مساندتها لمحاولة االنق"البعض فّسر األمر، مازحاا: 
؛ فاإلمارات ومصر من جهة، وتركيا وقطر من جهة أخرى، "المزحة"ال غرابة في ترابط عنصَري تلك 

تتصاارعان فاي ليبياا. الطارف األول يادعم خليفاة حفتار ومان معاه، فيماا ينتقال الطارف الثااني بسالساة 
واالساتثمار  ، إلى عرقلاة مشاروع حفتار وداعمياه،"اإلخوان المسلمين"من دعم مباشر للمحسوبين على 

أو  "الحلفااااء"المعتااارف بهاااا مااان قبااال األمااام المتحااادة، وتاااارة فاااي نفاااوذ بقياااة  "حكوماااة الوفااااق"تاااارة فاااي 
 القريبين، أهمهم القوة المحسوبة على مدينة مصراتة.

   12/6/2017األخبار، بيروت، 
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 عم حصارهامن التوسل إلى االنتقام.. قصة محاوالت البيزنس الفاشلة بين ترامب وقطر قبل أن يد .61
كان الرئيس األميركي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا ترامب، وزوجها : هاف بوست عربي | ترجمة

جاريد كوشنر قد سعوا مراراا للحصول على تمويٍل الستثماراٍت مختلفة خالل السنوات األخيرة من 
التي عاقدت بين  شخصياٍت بارزة في قطر، وذلك وفقاا لما ذكرته مصادر ماطَّلعة على االجتماعات

 الطرفين.
واكتسبت هذه المزاعم التي لم ياكَشف عنها من قبل أهميةا جديدة في ظلِّّ األزمة الدبلوماسية التي 
أثارها ترامب، وتسبَّبت في عزل ومحاصرة الدولة الخليجية الصغيرة قطر من جانب خصومها، 

ير نشره موقع هاف بوست ووصول التوترات في الشرق األوسط إلى مستوىا تاريخي، وفق تقر 
 )النسخة األميركية(.

يونيوغحزيران، بأنَّها كانت ماموِّّالا لإلرهاب على  9إذ وصف ترامب قطر، يوم الجمعة الماضي، 
مستوىا مذهل خالل األعوام الماضية، وهو اتهاٌم جاء بعد ساعٍة فقط من مناشدة وزير خارجيته 

ن دول مجلس التعاون الخليجي، وحثه على الحوار ريكس تيلرسون بعدم تصعيد الخالف الدائر بي
 لحل األزمة سريعاا.

 
 تيلرسون: قطر رفضت اإلرهاب

وأشار تيلرسون إلى أنَّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أحرز تقدماا في وقف الدعم 
ث، سفيرة الواليات المالي وطرد العناصر اإلرهابية من بالده، وهي التعليقات التي أيَّدتها دانا سمي

المتحدة لدى قطر، التي غرَّدت على حسابها في موقع تويتر قائلةا: "قطر شريٌك قوي في مكافحة 
 تمويل اإلرهاب".

هذه الشراكة "األميركية القطرية" ليست مجرَد شعارات؛ فقطر هي مقر قاعدة العديد الجوية؛ مقر 
ات القنابل في مهماٍت يومية ضد تنظيمي القاعدة القيادة المركزية األميركية التي تاقلع منها قاذف

والدولة اإلسالمية )داع ( اإلرهابيين. وتعقيباا على األزمة الخليجية الحالية، امتدحت وزارة الدفاع 
األميركية )البنتاغون( التزام قطر بمحاربة تنظيم داع ؛ إذ أعرب وزير الدفاع األميركي جيمس 

يق مساهمة قطر في تلك الجهود.ماتيس عن ثقته في أنَّ هذا اال  ضطراب لن ياعِّ
بالنظر إلى المصالح المشتركة والتعاون الوثيق بين الواليات المتحدة وقطر، يبحث الكثيرون عن 
تفسيراٍت لموقف ترامب المفاج  ضد قطر في هذه األزمة؛ إذ يعتقد البعض أنَّ اإلجابة ال تتعلق 

 ب التجارية مع أطراف النزاع المختلفة.بالسياسة، ولكن تتعلق بتاريخ صفقات ترام
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إذ تزعم بعض التقارير أنَّ منظمة ترامب، التي تخضع اآلن إلدارة دونالد ترامب االبن، تاجري 
محادثاٍت مع كبار رجال األعمال اإلماراتيين لتتلقى استثماراٍت بعدة مليارات دوالر، باإلضافة إلى 

ة نيويورك تايمز األميركية أن ترامب كان يمتلك امتالك ملعبين للغولف في دبي. وذكرت صحيف
لة في مدينة جدة السعودية فقط. وتحدَّث ترامب عام  عن  2015سابقاا ثمانية كيانات تجارية ماسجَّ

إعجابه بالسعوديين، وعزا ذلك إلى تعامالته التجارية معهم قائالا: "أتمتع بعالقاٍت طيبة مع السعودية. 
مليون دوالر. هل يافترض بي أن أكرههم؟ أنا  50مليوناا و 40ي، وينفقون إنَّهم يشترون المنازل من

 أحبهم كثيراا".
 

 خشية االنتقام
وهنا يكمن مصدر القلق بين القطريين؛ إذ أعرب العديد من األشخاص الذين أاجريْت معهم مقابالٌت 

لسلٍة من صحفية في هذا الشأن عن قلقهم من أنَّ تحيز ترامب ضد بالدهم ربما نتج عن س
المقترحات والصفقات التجارية التي لم ياكَتب لها النجاح، والتي عرضها ترامب وصهره جاريد كوشنر 

سنوات مضت، ولم ياكَشف عنها سوى اآلن. وهذه الصفقات لم ياكتب لها  7على القطريين منذ 
 النجاح مثلما حدث في صفقات ترامب التي عقدها مع السعوديين واإلماراتيين.

، وبينما كانت األسواق ما زالت تترنح بسبب األزمة االقتصادية العالمية التي حدثت عام 2010عام 
، كانت قطر تتمتع بسيولٍة نقدية ضخمة، ولجأ عدٌد ال ياحصى من رجال األعمال والحكومات 2008

 األجنبية إليها لطلب المساعدة. وجاء البعض إلى قطر للحصول على السيولة، بينما كان البعض
اآلخر يبحث عن األمل وسط الفوضى العالمية، وكان ترامب ضمن الفريق األخير؛ إذ كان حينئٍذ 

م ونجم برنامج تلفزيون الواقع األميركي الشهير "  Theالمدير التنفيذي لمنظمة ترامب، وماقدِّّ

Apprentice." 
ماعاٍت منفصلة مع لعقد اجت 2010زار ترامب العاصمة القطرية الدوحة برفقة ابنته إيفانكا عام 

الدكتور حسين العبد هللا، عضو مجلس اإلدارة التنفيذي في جهاز قطر لالستثمار، باإلضافة إلى 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان يشغل منصبي وزير الخارجية ورئيس الوزراء بالبالد. ولم 

 يستجب أيٌّ منهما لطلبات موقع هاف بوست التعليق على هذا المقال.
ن هذا الثنائي بمثابة العقل المدبر لقطاع االستثمارات والقطاع المالي في قطر. وياَعدُّ جهاز قطر كا

مليار دوالر  338لالستثمار هو ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم )تاقدر أصوله حالياا بقيمة 
لك الصفقات السياسية أميركي(. واآلن، كما كان حينها، ال يشتهر الشيخ حمد بن جاسم بأنَّه كان م

فقط، بل التجارية أيضاا؛ إذ نجح في إبرام صفقاٍت مميزة باستخدام خبراته التجارية والسياسية، بدايةا 
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من االستحواذ على متاجر هارودز البريطانية الشهيرة، ومروراا بشراء حصٍة من أسهم دويتشه بنك 
 س في هوليوود.األلماني، وانتهاءا باالستحواذ على استوديوهات ميراماك

، إنَّ الرئيس األميركي 2010وقال مصدر ماطَّلع على المحادثات التي جرت بين ترامب وقطر عام 
الحالي أجرى زيارة الدوحة )بجانب زيارته لدبي وأبو ظبي( لجمع المال من أجل صندوق عقارات 

هياا بنجاح منظمته متعثر كان يحاول إنشاءه. وبدأ ترامب مناقشاته مع جهاز قطر لالستثمار متبا
الدولية والصفقات العديدة التي أبرمها بنفسه. واستكمل ترامب سرد سيرته الذاتية بالكاد عندما قاطعه 
الدكتور حسين العبد هللا ليقول له عباراٍت من قبيل: "نعلم من أنت، وما قمت به. أخبِّرنا ما يمكنك 

 فعله من أجلنا اآلن".
 

 ةظ  فمقاطعة 
ظَّة الوحيدة جعلت ترامب مذهوالا؛ ألنَّه توقع أن يكون مضيفوه منبهرين، إن لم هذه المقاطعة الف

يكونوا ممتنين لزيارة شخٍص بمكانة ترامب للعاصمة القطرية. وبسبب غياب اللباقة فيما يبدو، استمر 
ترامب مذهوالا في الحديث، وعرض اقتراحه في صورٍة هزيلة وغير مغرية، وانتهى االجتماع بشكٍل 

 اج ، وغادر ترامب الغرفة غاضباا بشكٍل واضح حسبما ذكر أحد المصادر.مف
ولكن بحسب مصدٍر آخر، انتهى االجتماع بشكٍل ودي، وكان سبب قرار القطريين بعدم االستثمار 
في منظمة ترامب هو عدم تمتع ترامب بسجٍل سابق في إدارة الصناديق العقارية. وقال نفس 

ة تجاه ترامب كانت بسبب العبد هللا، وملله من اقتراحات ترامب، فجهاز المصدر إنَّ أي مشاعر بارد
قطر لالستثمار كان يتلقَّى عروضاا كتلك بصورٍة روتينية. وبالنسبة للقطريين، إن لم يكن هذا مجرد 
تصور لدى ترامب باألساس، كل ما كان ياميِّز مقترحات ترامب عن المقترحات األخرى هو شهرته 

 فقط.
جتماٌع الحق ذاك اليوم بين ترامب والشيخ حمد بن جاسم بالمزاح بينهما، ولكنَّ أكبر رجال وانتهى ا

أعمال قطر تمسك بموقفه الرافض. ولم يستطع ترامب الحصول على أي تمويٍل قطري لدعم مؤسسة 
ثر ترامب، ويقول المراقبون إنَّه بعد أشهٍر من رحيله تخلَّى ترامب عن فكرة صندوق العقارات المتع

 بعد فشله في إقناع أي داعمين بتمويله.
واستمرت تعامالت عائلة ترامب مع قطر بعد عودة إيفانكا ترامب إلى الدوحة بعدها بأشهر، 
وبصحبتها زوجها جاريد كوشنر، رجل األعمال الثري والمستثمر الذي صنع لنفسه مكاناا في مجالي 

دمه، ولكنَّ الصفقة العقارية كانت مختلفة هذه اإلعالم والعقارات. وكان لدى جاريد عرٌض جديد ليق
 المرة.
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األمر المثير للسخرية هو أنَّ بعض عروض جاريد في قطر سهلها مواطٌن من بلٍد هي العب رئيسي 
في األزمة الحالية: السعودية. فمن خالل الصداقة الشخصية بين جاريد وخالد، نجل أمير السعودية 

اريد وبقي في السعودية بعد انتهاء والية والده األسطورية كسفيٍر بندر بن سلطان، الذي كان يعرف ج
، استطاع جاريد خالل رحلته الوصول إلى كادٍر من رجال األعمال 2005للواليات المتحدة عام 

 القطريين الناجحين صغار السن.
الع مبا شر على ونزل جاريد وزوجته إيفانكا في فندق فورسيزونز بالدوحة، وقال مراقبون على اطِّّ

الزيارة إنَّ الشعور العام بينهما وبين مضيفهم كان أفضل بشكٍل ملحوظ، إن لم يكن ودياا. وكان لدى 
جاريد عرضه الخاص ليقدمه إلى مضيفيه القطريين. فقد كان يائساا لتأمين األموال إلعادة تمويل 

ن ال تساوي قيمتها قيمة فيفث أفينو بنيويورك، التي كانت حينها كما هي اآل 666ممتلكاته في بناية 
قروض رهنها العقاري. لكن خالل اجتماعات الدوحة رفيعة المستوى، لم ياظهر جهاز قطر 
لالستثمار، وال الشيخ حمد بن جاسم، أي اهتماٍم ببناية جاريد. وكان هذا هو الحال نفسه في 

 رين القطريين. بنيويورك بين إيفانكا والمستثم 2011االجتماعات التي عاقَِّدت الحقاا عام 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز األميركية أنَّ "شركات كوشنر اشترت البناية، في ينايرغكانون الثاني 

، وأتمَّت الصفقة بالتزامن مع ذكرى مولد جاريد، ودفعت سعراا هو األعلى بين صفقات شراء 2007
تحواٌذ كبير لشركتنا". وأضافت أنَّه المباني المكتبية بنيويورك". ونقلت عن كوشنر قوله آنذاك إنَّه "اس

 مليون دوالر في صفقة الشراء.  500وفقاا لعائلة كوشنر فقد دفعت الشركة 
وعانت ناطحة السحاب الفاخرة منذ ذلك الحين من ديوٍن هائلة، يقول الماطَّلعون إنَّ عائلة كوشنر 

ح سبب لجوء جاريد إلى مصادر خارج ية للمساعدة في إنقاذ األمر. دفعت الكثير لتسديدها، مما يوضِّّ
الع على المحادثات إنَّ المناقشات لشراء األسهم في بناية  فيفث أفينو بين  666وقال مصدٌر على اطِّّ

لمتابعة مهام أعماله التجارية الضخمة،  2013جاريد والشيخ حمد، والذي ترك الحكومة القطرية عام 
 . 2016ام استمرت حتى إجراء انتخابات الرئاسة األميركية ع

لكن البحث عن رأس المال استمرَّ حتى بعد أن أنهى جاريد مطاردته للمستثمرين القطريين العام 
، أنَّ شركات كوشنر كانت قريبةا 2017الماضي. وذكرت وكالة بلومبرغ األميركية، في مارسغآذار 

ع شركة أنبانغ من توفير "شروٍط مناسبة بشكٍل غير اعتيادي" إلتمام الصفقة خالل المحادثات م
للتأمين الصينية، رغم كونها على عالقاٍت با"أعلى مستويات الحزب الشيوعي الصيني". وفي اليوم 
ذاته، هاجم ترامب قطر باعتبارها مموالا لإلرهاب، وقدم له محامون من وزارة العدل رأياا استشارياا 

والتي من الممكن أن تتضمن دوالا  مفاده أنَّه بإمكانه كرئيس قبول مبالغ مالية من حكوماٍت أجنبية،
 مثل قطر والصين.
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واليوم، مع تحالف ترامب والواليات المتحدة مع أولئك الذين يحاصرون قطر، ال يمكن للقطريين سوى 
 التساؤل: هل هذا يتعلق بغضب ترامب بشأن صفقاته التجارية التي لم تتم؟ 

 
 الشعب األميركي وعائلة ترامب

لواليات المتحدة تنصح الدول العربية بمحاربة الفساد وضرورة وجود شفافية ألعواٍم طويلة، كانت ا
فيما يتعلق باألمور المالية. ولكن يبدو اآلن أنَّه ال الشعب األميركي، وال معظم الدول األجنبية التي 
تتعامل مع ترامب، يعرفون حقاا طبيعة وحجم استثمارات عائلة ترامب في الخارج، سواٌء في 

 ، أو في اإلمارات، أو في أي مكاٍن آخر.السعودية
فمثالا، ما كشفه اإلعالم بشأن استثمارات عائلة جاريد كوشنر في األعوام الماضية في المستوطنات 
اإلسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية بفلسطين، يوفر أمٌر كهذا للفلسطينيين والمجتمع الدولي 

لذي تحمله وساطة كوشنر في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، دليالا على تضارب المصالح الواضح ا
حتى لو كان ترامب ما زال يراه مع ذلك وسيطاا مناسباا لحل ذلك الصراع. واألمر نفسه ينطبق في 
حالة قطر، ولذلك على ترامب وعائلته الكشف عن جميع مصالحهم وممتلكاتهم في الشرق األوسط. 

تقرير ما إن كان موقف ترامب من أزمة الخليج وانضمامه إلى وهذا سيمنح اآلخرين القدرة على 
جانب السعودية واإلمارات هو محاولٌة صادقة من جانبه ألداء مهامه كرجل دولة، أم مجرد محاولة 

 لالنتقام من قطر رداا على فشل صفقاته التجارية.
ؤسفة بالنسبة لهم. هل كان يظن العديد من القطريين أنَّهم يعرفون إجابة ذلك السؤال، وهي إجابٌة م

أحٌد منهم ليتخيل أنَّه منذ خمسة أو عشرة أعوام، عندما رفض رجال األعمال القطريون عروض 
ترامب وصفقاته، أنَّهم كانوا ياعرِّضون أمن بالدهم للخطر؟ ناهيك عن المصالح األمنية األميركية في 

 الشرق األوسط؟!
 12/6/2017هافينجتون بوست عربي، 

 
 األزمة الخليجية.. الواقع الحرج والخيارات المطروحةحماس و  .62

 مؤمن بسيسو
يقذف بها  -في ظل مستجدات األزمة الخليجية-تواجه حركة حماس واقعا جديدا ومريرا هذه األيام 

في أتون خيارات بالغة الحرج والصعوبة، ويدلف بها إلى مرحلة جديدة لن تستطيع معها الفرار من 
 ظل العاصفة األخيرة التي هّبت عليها من غير حسبان. تلبية استحقاقاتها في
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 تطورات الواقع
لم تتوقع حماس يوما أن يستبد بها القلق لوجود بعض قياداتها وكوادرها األساسية في قطر، فقد كان 
االحتضان القطري الكبير للحركة عنصر أمان وركيزة استقرار استثمرته حماس في نشر أشرعتها 

 القاتها اإلقليمية طيلة المرحلة الماضية.السياسية وبناء ع
فعلى مدار سنوات خلت؛ تمّكنت حماس من التكّيف مع متغيرات الواقع اإلقليمي العربي في ظل 

منعطفات حادة أرهقتها ومّست  -مع كثير من الخسائر-هبوب رياح الثورات العربية، واجتازت 
مكانياتها، إال أن األزمة الرا  هنة التي تواجهها تبدو أشد صعوبة في تاريخ وجودها وتحالفاتها وا 

 الحركة.
للمرة األولى منذ تأسيس حماس يطبق فكا الكماشة على رقبتها، لتواجه أزمة داخلية وأزمة خارجية 
على السواء، وتجد نفسها أمام تطورات متالحقة أشبه ما تكون بالعاصفة الهوجاء، دون أن تملك من 

 أقدامها ويحملها إلى بر األمان.أوراق القوة المنيعة ما يثّبت 
في الداخل، تواجه حماس أزمات داخلية متفاقمة على المستوى المعيشي والحياتي ألهالي غزة، 
وزادتها ارتباكا إجراءاتا السلطة الفلسطينية األخيرة بشأن إمدادات الكهرباء والدواء، في سياق الصراع 

رجية من العيار الثقيل يبدو أنها لم تكن مطلقا في السياسي المحتدم بينهما، وها هي تواجه أزمة خا
 الحسبان.

حين أطلق الرئيس األميركي دونالد ترمب تصريحاته التي زّج بها حماس في خانة المنظمات 
اإلرهابية أمام بعض القادة العرب في الرياض مؤخرا، اعتقدت حماس أن األمر ال يعدو تصريحا 

الشطحات المعهودة في عالم السياسة، إال أن األمر لم يكن اعتياديا أو شطحة عابرة كغيرها من 
 كذلك على اإلطالق.

فوجئت حماس باألزمة الخليجية التي وضعت طرد حماس من قطر في صدارة أجندة الحل 
دمت مجددا بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي اتهمها  المطروحة بشأنها، وصا

تم وزير الشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقا  األمر بقوله إن وجود فيها باإلرهاب، قبل أن يخت
 حماس في قطر يمثل مشكلة للمنطقة.

وهكذا، أدركت حماس أن مخططا سياسيا مرسوما يجري تنفيذه بدقة متناهية هذه األيام، وأن واقعا 
العربيةغالعربية، جديدا تتم صناعته في المنطقة، وأن األحداث المتالحقة التي تعصف بالعالقات 

تحشرها تماما في الزاوية وتضع ظهرها إلى الحائط، وتجبرها على إعادة بحث ومراجعة وجودها 
 وتموضعها السياسي على المستوى الخارجي، فضال عن خياراتها الفلسطينية الداخلية.
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المنطقة  ووسط المعطيات السالفة، وفي ظل البيئة الجديدة المعادية لحماس التي تتشكل بوضوح في
العربية؛ تعي  حماس اليوم وضعا ال تحسد عليه، وتتضاءل أمامها الخيارات إلى درجة غير 

 مسبوقة.
فقدت حماس حكم حلفائها اإلسالميين الذي شكل العمود الفقري آلمالها وطموحاتها المستقبلية في 

حصار، وفقدت أيضا السنوات الماضية، كما فقدت مواردها المالية جراء إغالق األنفاق وتشديد ال
حليفها اإليراني مع بدايات الربيع العربي على إيقاع الموقف من الثورة السورية، ولم يتبق لها سوى 
الحليف القطري في ظل اتفاق المصالحة التركيغاإلسرائيلي، وها هي الورقة القطرية تحت الضغط 

 والحصار في ظل احتدام األزمة بين قطر وبعض الدول العربية.
يؤلم حماس ويكسر ظهرها أن الحصار المفروض على غزة قد بلغ درجة غير مسبوقة أورثت وما 

معاناة قاسية في حياة الناس، وأعطبت العديد من المجاالت والقطاعات الحيوية، واقتربت باألوضاع 
 من حد الكارثة واالنهيار.

رية واألمنية التي تملكها ومع ذلك؛ فإن مخزون الصبر والعناد الذي تميزت به حماس والقوة العسك
في غزة، منحا الحركة مزيدا من االستمرارية والقوة الدافعة طيلة السنوات الماضية التي شهدت إسقاط 

 حكم اإلسالميين وتشديد الحصار على غزة.
جراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(  بل إن الحركة واجهت بعناد غريب تهديدات وا 

استهدفت كسر موقف الحركة وحملها على إنهاء االنقسام، ولم تصدر عنها أي بادرة األخيرة، التي 
 تراجع أو تغيير بهذا الخصوص.

لكن حماس ربما لم تعد قادرة على اللوذ بجناب ملكاتها الذاتية التي وفرت لها الثبات والصمود في 
على مواجهة مخطط متعدد  الماضي، إذ إن عوامل الصمود الذاتي لدى الحركة ال تقوى هذه األيام

الرؤوس أشبه ما يكون بهجمة شاملة، تواطأت فيها جهات داخلية وخارجية على تحجيمها ونزع 
 أنيابها ومخالبها.

ما تواجهه حماس هذه األيام جاء في توقيت بالغ السوء، فالوضع الخارجي المتردي يتأسس على 
ائيل الدوائر بحماس وحكمها في غزة، وضع داخلي حرج في غزة، في الوقت الذي تتربص فيه إسر 

وال تخفي استعداداتها للمواجهة القادمة التي يراها العديد من قادتها السياسيين والعسكريين واألمنيين 
 قريبة وحتمية.
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 السيناريوهات المحتملة
 والحال كذلك، فإن حماس تدرك أن األزمة الخليجية قد تضيق الخناق عليها إلى أبعد حد، إال أن
ترّكز قيادة الحركة في غزة إثر االنتخابات الداخلية األخيرة يمنحها هامشا يمكن االعتماد عليه 

 لاللتفاف على األزمة الحالية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
من هنا؛ فإن خيارات حماس في مرحلة ما بعد الدوحة تبدو ضيقة إلى أبعد الحدود، وتنحصر في 

يران ال غير، ووضع كل البيض في ساللها، مع ما يعنيه ذلك من معاٍن تعزيز التحالف مع إ
 ودالالت، وما قد يفضي إليه من آثار وتداعيات.

يبدو الصراع الداخلي بين حماس وفتح الوجه اآلخر األكثر وضوحا وارتباطا مع الصراع الذي تواجهه 
مازن" وفتح من شأنه أن يلقي حماس على المستوى الخارجي، إذ إن حل أو تفكيك الصراع مع "أبو 
 بظالله اإليجابية على األزمة الخارجية التي تؤرق حماس هذه األيام.

وفي الوقت الذي يفتح فيه استمرار األزمة مع "أبو مازن" وحركة فتح الطريق أمام مزيد من 
ة االستهداف الخارجي لحماس، فإن بسط جسور التوافق معهما من شأنه أن يسهم في إنقاذ الحرك

 من أزمتها الخارجية، وانتشالها من وهدة المحنة التي علقت في شراكها بين عشية وضحاها.
لم تكن حماس مهيأة للتفاعل مع أية فكرة أو توجه بخصوص تطبيع العالقات مع "أبو مازن" وفتح 

خيرة في األيام األخيرة، فقد بلغ الصراع السياسي واإلعالمي بين الطرفين حدا خطيرا في اآلونة األ
على خلفية الضغوط التي مارسها "أبو مازن" على حماس لتسليم مرافق الحكم في غزة للسلطة، 

 وتمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهامها في غزة بكل حرية ودون معوقات.
لكن حماس قد تكون مجبرة اليوم على إعادة النظر في تفكيرها السياسي في ضوء الحقائق الجديدة 

 ت األخيرة التي ال يمكن تجاهلها بأي حال من األحوال.والتطورا
لم يعد التوجه إلى "أبو مازن" وفتح حالة اختيارية تملك حماس حرية التعامل معها حسب أجندتها 
وأولوياتها الخاصة، بل أصبح ذلك ممرا إجباريا ال مندوحة عنه للفرار من ثقل وطأة األزمتين 

ان بالحركة وتزجان بها في أصعب أوضاعها وأحرج حاالتها منذ الخارجية والداخلية، اللتين تعصف
 تأسيسها.

قد تفتح زيارة وفد حماس إلى مصر برئاسة قائد الحركة في غزة يحيى السنوار هذه األيام بابا واسعا 
 أمام الحركة في سبيل استعادة توازنها الوطني واستقرارها الداخلي.

ا لوفد حماس على شكل نصائح يرتكز بعضها على إذ إن الرسائل المصرية التي تم توجيهه
المسارعة بإنهاء االنقسام، وقطع الطريق أمام المخططات اإلسرائيلية التي تهي  المسرح اإلقليمي 
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والدولي لتوجيه ضربة عسكرية لغزة بعد انتهاء شهر رمضان، انتهازا للمعطيات الجديدة التي تفرزها 
 ة لحماس حاليا.البيئة اإلقليمية والدولية المعادي

ال شك أن الموروث السلبي لالنقسام الفلسطيني الداخلي بالغ العمق والتعقيد، إال أن تعّقد المشهد 
اإلقليمي والدولي في وجه حماس ينزلها منزل االضطرار القسري، ويجعل اقترابها من "أبو مازن" 

لعاصفة برأس مرفوعة دون وفتح أهون الشرين وأخف الضررين من وجهة نظرها، بديال عن مواجهة ا
 أي انحناء.

ال تمتلك حماس فسحة من أمرها، فقد وجدت ذاتها في زاوية ضيقة وحرجة للغاية إثر المواقف 
الخليجية واإلقليمية والدولية األخيرة. ورغم المخاطر المترتبة على عالقتها التحالفية مع إيران؛ فإن 

الذي ياتوقع أن يوفر لها الدعم المادي المهم حماس ليست في وارد التخلي عن الحضن اإليراني 
 لتمويل برامجها ونشاطاتها، ويمنحها قاعدة ارتكاز قوية عوضا عن القاعدة القطرية.

 
يران إبان المرحلة  وفي ضوء العالقة التحالفية التي ي توقع أن تتعزز أكثر فأكثر بين حماس وا 

 حماس مع استحقاقات المرحلة الراهنة:القادمة، ينتصب سيناريوهان محتمالن في سياق تعاطي 
بقاء األمور على ما  يتمثل السيناريو األول في اعتماد حماس على الحليف اإليراني بشكل مطلق، وا 
هي عليه دون أي تغيير، وعدم قيام الحركة باستحداث أية مقاربة سياسية للخروج من المأزق، عبر 

 .التوافق مع "أبو مازن" وفتح أو تحت أي شكل آخر
وال شك في أن هذا السيناريو يحمل تجاهال كليا للمتغيرات اإلقليمية والدولية الحاصلة، ويستجلب 

 متاعب كبرى ال تقوى حماس على استيعابها واحتمال شدتها المتوقعة.
وحينذاك، لن يكون عسيرا أن ينحو مؤشر التوقعات تجاه تشديد الحصار على الحركة، ولربما 

إرهابية بشكل رسمي، وصوال إلى تعرضها لضربة عسكرية إسرائيلية موجعة تصنيفها عربيا كحركة 
 بغزة قد تجبرها مكرهة على النزول عند السيناريو اآلخر.

فيكمن في جنوح حماس نحو االستدراك السياسي،  -وهو األكثر رجحانا-أما السيناريو الثاني 
بعودة السلطة إلى حكم غزة من جديد، والمسارعة نحو عقد صفقة توافقية مع "أبو مازن" وفتح تسمح 

 دون أن يعني ذلك التحلل من تحالفها مع إيران.
ومن شأن ذلك تخفيف حدة الضغوط اإلقليمية والدولية التي تمارس ضد الحركة إلى أقل درجة 

 ممكنة، وتجنب التداعيات الكارثية ألي ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة لغزة.
ي سباق مع الزمن للفرار من العاصفة القادمة وتدارك المخاطر التي باختصار، فإن حماس اليوم ف

أفرزتها التطورات واألحداث األخيرة، وهي اآلن أمام مخاض قسري لتحديد خياراتها واتجاهاتها 
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المستقبلية التي ترسم سبل تعاملها مع البيئة المحيطة، وما يترتب على ذلك من آثار وانعكاسات 
 داخليا وخارجيا.

 11/6/2017، يرة نت، الدوحةالجز 
 

 كم شنطة فلوس تكفي لبيع مصر كلها؟ .63
 وائل قنديل
مصر باعت، والسعودية دفعت، والبضاعة ذهبت إلى إسرائيل، بالتراضي الكامل بين البائع عبد 
الفتاح السيسي والمشتري محمد بن سلمان. تلك هي خالصة صفقة جزيرتي تيران وصنافير.. أرادت 

ن، خارج السيادة المصرية، ورغب السيسي في إتمام الصفقة، لقاء بقائه في السلطة، إسرائيل الجزيرتي
متمتعاا بالرعاية المزدوجة، سياسياا واقتصادياا، من تل أبيب والرياض، ورغب فيها محمد بن سلمان، 
عربوناا لوصوله إلى العر ، والنتيجة أن من ال يملك باع لمن ال يستحق، لكي يهدي إلى من ال 

حم وال يتنازل عن تحقيق أطماعه التاريخية، كاملةا غير منقوصة، في لحظة االنسحاق العربي ير 
الشامل، تحت عجالت صفقة القرن. قبل أن يضع البرلمان بصمته على فضيحة بيع األرض، كان 
السيسي يعلن عن قانونه الخاص لتسليم األراضي "اللي عايز يقنن وضع يده على األرض يجيب 

وس ويجي". مبكراا جداا، قلنا إن الدفاع عن األرض يتطلب أن تزرعها مقاومة، وترويها شنطة الفل
بالغضب من أجل الكرامة الوطنية، وحّذرنا من تحويل موضوع الدفاع عن التراب إلى ملف دعوى 
أمام القضاء، في ظل سلطة ال تعرف احتراماا لقضاء، وال لقدر، وتعرف جيداا كيف تسّوق الخيانة، 

ها عمالا وطنياا، وتروج القوادة، باعتبارها أعلى مستويات القيادة الحكيمة. نعم، كان االحتكام بوصف
إلى القضاء في مسألة جزيرتي تيران وصنافير تبريداا لحالة غليان شعبي، تمثلت في فورة سخط 
 وثورة غضب، استطاعت أن تصل إلى الشارع، وتستعيده إلى معادلة التصدي لممارسات سلطة، ال
تخفي عورتها، وال تخجل من المفاخرة ببيع القرار الوطني لمن يدفع، بل تبيع الوطن ذاته، وترهنه في 
بورصة أهداف الحالمين بالريادة والسيادة على المنطقة والعالم. منذ البداية، بّحت أقالمنا تقول إن 

من ثم كان الخطأ قضية جزيرتي تيران وصنافير هي قضية المواطن في الفضاء العام الفسيح، و 
القاتل استدراجها إلى مقابر األحزاب المهجورة، لتتحول من قضية شارٍع يغلي إلى مسرحية أحزاٍب 
مجمدة، ومعبأة في أكياس النظام.  كانت قضية شابة، مجالها الحيوي نضال في الشارع، على رأسه 

لى مقار األحزاب، سياسي شاب، هو خالد علي، لكن عجائز السياسة هبطوا عليها، وسحبوها إ
المعتمة، ثم سلموها للنظام، وأعلنوا وفاة الحضور الجماهيري الذي اندلع في محيط نقابة الصحافيين، 

. يدهشك أنه، مع إحالة األمر، إلى ما يسمى "البرلمان". كان هناك من يتوقع 2016إبريلغ نيسان 
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من خداع الذات والجماهير، معاا،  مفاجأة من النواب، ترفض التفريط في األرض، وهذه كميٌة إضافية
فالمعلوم من مصر بالضرورة أن هذا البرلمان صنعه عبد الفتاح السيسي على عينيه، وعيني ولده، 
ويعرف القاصي والداني أن مقاعد العضوية جرى توزيعها بحساباٍت شديدة الدقة، ال مجال فيها 

سياسي عمرو الشوبكي الذي يقف على للمصادفات أو المفاجآت )يمكنك أن تراجع حالة الباحث ال
أبواب البرلمان منذ شهور، وفي يده حكم بات من محكمة النقض بأحقيته بالعضوية، من دون أن 
يسمحوا له بالدخول، حتى توّرمت قدماه، وبليت مالبسه من الوقوف على أبوابهم(. وعلى ذلك، كان 

ط، يقترب من تلك الحالة التي كان "ضمير النواب" من أشكال التدليس، واالستعبا الرهان على
أن حمدين صباحي يمكن أن يهزم السيسي ويصير رئيساا،  2014بعضهم فيها يتصور في انتخابات 

". وبالتالي، أي 2018وهي الحالة التي توشك أن تتكّرر، مع هرولة بعضهم للفوز بلقب "حمدين 
ي برلمان السيسي، ضرب من محاولة الدعاء الصدمة، أو إبداء مظاهر االستغراب مما جرى ف

ضروب النصب على الجماهير. أنت تعلم أن هذا نظام رخيص وبّياع وخّداع، وبرلمانه شرحه، 
قليمية شريرة، تفصح عن نفسها تماماا اآلن،  ولديك بدالا من اليقين عشرة، بأنه نتاج مؤامرٍة دوليٍة وا 

معه دور المعارضة، يجعلك جزءاا في صورة ما تعرف بصفقة القرن، وبالتالي ذهابك إليه لتلعب 
منه، ويمنحك صفة "معارضة نظامية"، مهما ادعيت من تناقضات بينكما. وأكّرر هنا أن المعارضة 
النظامية تتحول إلى مجموعة من البهاليل والعصافير، حين تحصر الخالف مع السيسي في "تيران" 

جزيرتين ليست سوى واحدة من تجليات و"صنافير"، وتتعامى عن الحقيقة الساطعة، وهي أن مشكلة ال
الداء العضال الذي تسبب به فيروٌس مدمر، حّول مصر الرسمية إلى دولٍة مسعورة، تلتهم الخرائط 
وتفترس الجماهير وتنه  ثورتها، في حفالت شواء منصوبة، انتقاماا من كل الذين حلموا يوماا بوطٍن 

هوا أنفسكم مرة واحدة، واعتذروا لثورتكم التي قمتم حر لمواطنين يعاملون كالبشر، ال كالذبائح. واج
بتسليمها للسيسي وأوغاد زمن حسني مبارك، كما سلم السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، 

 ومنها إلسرائيل.
 12/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ماذا ستخسر السعودية بعد أن يهدأ زلزال الخليج؟ .64

 فراس أبو هالل
عب الحكم في تداعيات األزمة الخليجية على مستقبل سياسات قطر وا عالمها إذا كان من الص

ودورها في المنطقة، فإن الحكم على الخسائر االستراتيجية التي ستمنى بها السعودية بعد انتهاء 
 األزمة، ليس أمرا بالصعوبة ذاتها!
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فاعل مكونات اإلدارة تعتمد خسائر أو مكاسب الدوحة على مسارات األزمة القادمة، وعلى طبيعة ت
األمريكية المتناقضة تحت ترامب تجاهها، وعلى الدور التركي في دعم قطر، وعلى الموقف 
األوروبي واأللماني تحديدا، وهو أمر يجعل من الصعب على أي محلل أن يتوقع بدقة نتيجة الصراع 

الزلزال واضحة وممكنة من زاوية تأثيرها على قطر، ولكن الخسائر السعودية االستراتيجية من هذا 
 التوقع، بغض النظر عن المسارات التي ستسلكها األزمة.

  
 نهاية مجلس التعاون الخليجي

إن أهم خسائر السعودية على المدى المتوسط والبعيد هي نهاية مجلس التعاون الخليجي كما كنا 
ت الدولة الكبرى فيه حزيران الجاري. لن يعود هذا المجلس كما كان، بعد أن لجأ 5نعرفه قبل يوم 

إلى حصار دولة جارة وصغيرة وعضو في المجلس؛ إذ إن دول الخليج لم تلجأ لمثل هذه األساليب 
العنيفة في تاريخ صراعاتها منذ تأسيس مجلس التعاون في أعقاب "الثورة اإلسالمية اإليرانية"، وظل 

نتيجة للتعامل "األخوي" في  المجلس محافظا على تماسكه في أحلك الظروف، وفي أسوأ الخالفات؛
 حل الخالفات، والطابع البدوي القبائلي لشعوب المجلس ودوله.

استطاع مجلس التعاون الخليجي أن يمثل حالة نادرة من الفاعلية بين المجالس اإلقليمية الفاشلة 
أصبحت  والهشة في العالم العربي، وكان يعّد نموذجا على التماسك والدبلوماسية، ولكن هذه الحالة

جزءا من التاريخ بعد "حصار قطر"، إذ اتخذت "الشقيقة الكبرى" قرارا بالتصعيد والحصار والمقاطعة 
لجارتها الصغيرة، حتى دون أن تقدم "طلباتها" لهذه الجارة، ودون أن تطلب اجتماعا لمجلس التعاون 

مكانية حله قبل أن تتخذ قرار الحصار، فيما صمتت األمان ة العامة للمجلس صمت لنقا  الخالف وا 
 القبور، بينما يتحدث مسؤولو دول العالم واإلقليم عن األزمة بشكل يومي.

مهما كانت نتيجة هذا الزلزال المرحلية، فإن مجلس التعاون لن يعود كما كان، وستنتهي أعراف 
 "العائلة" التي كانت تسود في التعامل مع أزمات الخليج، وستبحث كل دولة عن تحقيق أمنها
ومصالحها بعيدا عن المجلس الذي بدا كجثة هامدة في ظل حصار بعض دوله ضد دولة أخرى 

 عضو فيه.
ولكن ماذا ستعني نهاية مجلس التعاون بالنسبة للسعودية؟ إنها تعني، باختصار، نهاية موقع "الشقيقة 

 الكبرى" للخليج، ولألبد!
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 خسارة الكويت وعمان
ابي في حل األزمة، وانتقل بين الرياض وأبو ظبي والدوحة حاول أمير الكويت لعب دور إيج

للوصول إلى تسوية بين األشقاء، ولكنه عاد للكويت دون تصريحات أو أي بشائر إلنهاء الصراع، 
وهو ما يعني أنه فشل، حتى اآلن، في تحقيق ما استطاع تحقيقه في أزمة سحب السفراء عام 

2014. 
، ولم تصدر أي تصريح أو عمل دبلوماسي أو موقف تجاه أما سلطنة عمان، فقد صمتت تماما

األزمة، وهو ما يعني ابتداء أن السعودية فشلت في حشد دول الخليج جميعها وراء خطواتها 
 التصعيدية.

ولكن األهم من هذا الفشل هو الخسارة االستراتيجية المتمثلة بتحول السعودية من دولة جارة شقيقة، 
ها، إلى دولة تريد أن تتغول على جيرانها الخليجيين، وأن تفرض عليهم تختلف أو تتفق مع جيران

سياستهم الخارجية، وهو ما سيدفع الكويت وعمان للبحث عن أوراق قوة وتحالفات جديدة، وربما 
"غير متوقعة"؛ لحماية نفسيهما من الجار األكبر الذي قد يقرر يوما أن يحاصرهما ألسباب تتعلق 

 أو اختالفهما مع الرياض في هذا الموقف أو ذاك. بسياستهما الخارجية
كانت دول الخليج تعتقد أنها محمية "بفضل" التحالف مع الواليات المتحدة، وأنها يمكن أن تعتمد 
على واشنطن التي ستحافظ على توازنات الخليج واستقراره، باعتبارها منطقة حيوية ومهمة لألمن 

أن االعتماد على توازنات أمريكا غير كاف، وأن وصول  القومي األمريكي. ولكن األزمة أظهرت
رئيس غير متزن مثل ترامب للبيت األبيض يمكن أن يسمح للسعودية أن تغير هذه التوازنات، وأن 
تهدد حياة واستقرار هذه الدول وشعوبها حينما تقرر ذلك، وهو ما سيدفع هذه الدول للبحث عن 

وأمنها، األمر الذي سيهدد ليس فقط السعودية، بل حتى عالقات وتوازنات أخرى لضمان مصالحها 
 المصالح األمريكية في المنطقة.

لقد بدأت األزمة بعد قرصنة وكالة األنباء القطرية ونشر بيان مزعوم ألمير قطر، نفت صحته 
الدوحة، ثم تحول الخطاب السعودي اإلماراتي للتركيز على عدة عناصر للخالف مع الدوحة، تتركز 

 ا في سياسة قطر الخارجية.جميعه
 ولكن المتتبع للسياسات الخليجية سيجد أن هذه التهم يمكن أن تساق من أي دولة ضد أخرى،

في ظل وجود عدد من الخالفات الطبيعية في السياسة الخارجية بين جميع دول الخليج، بما في ذلك 
ا سيدفع صانع القرار في هذه الخالفات بين اإلمارات والسعودية في بعض الملفات الحيوية، وهو م

الدول، خصوصا عمان والكويت، للتساؤل: ما الذي سيمنع السعودية أن تقرر حصار هذه الدولة أو 
تلك بذريعة اختالف سياستها الخارجية؟ هذا التساؤل هو النتيجة الحتمية لزلزال الخليج، وهو تساؤل 
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ر تقليدية، حتى ال تصبحان يوما في سيدفع الكويت وعمان، بال شك، للبحث عن وسائل حماية غي
 الموقف الحرج الذي وجدت قطر نفسها فيه.

  
 قطر "جديدة" بعد الزلزال

مهما كانت نتيجة الصراع الحالي، ومهما كانت التنازالت التي قد تضطر الدوحة لتقديمها للسعودية 
 غير ما بعدها.في نهاية األزمة بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، فإن قطر ما قبل األزمة هي 

أدركت قطر أن عالقاتها مع واشنطن، ووجود قاعدة العديد العسكرية على أراضيها، لم تشكالن 
حصانة لها من حصار جيرانها، وهو ما سيدفعها إلى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى بعد أن تلتقط 

أوال، وستجعل حدودها أنفاسها، ولو بعد حين. هذه اإلجراءات ستفقد السعودية موقع "الشقيقة الكبرى" 
 مع قطر مفتوحة على كل االحتماالت.

ستوثق قطر عالقاتها العسكرية مع تركيا، ومن المؤكد أنها ستسعى بعد انتهاء األزمة إلى زيادة عدد 
الجنود الذين ستضمهم القاعدة التركية على أراضيها، ومن المحتمل أن توقع اتفاقية دفاع مع 

ركية مقربة من حزب العدالة والتنمية قبل يومين، وبالتأكيد فإنها الباكستان كما سربت صحيفة ت
ستعيد النظر بطبيعة عالقاتها مع إيران ولو على األقل لجهة إنهاء حالة الصراع بينهما. هذا يعني 
أن السعودية ستجد نفسها على حدود دولة تقيم معاهدات دفاع مع دول أجنبية )تركيا والباكستان(، 

ف أنها دفعت الدوحة دفعا لتحسين أو على األقل لتطبيع عالقاتها مع طهران، بعد كما أنها ستكتش
 أن ساءت العالقة بينهما بسبب الخالف في سوريا، وتحالف قطر مع الرياض في اليمن.

ضافة للخسارة السياسية واالستراتيجية فإن النموذج االقتصادي القطري سيتغير حتما بعد األزمة،  وا 
ب الذي يحققها التاجر السعودي من التصدير لقطر، إذ ال يمكن لدولة أن تستمر بما يضر بالمكاس

باعتمادها على دولتين جارتين حصريا بعد أن أدركت أنهما يمكن أن يحاصرانها في حالة الخالف 
السياسي، وستلجأ الدوحة غالبا إلقامة مصانع غذائية على أراضيها بالتعاون مع الحليف التركي، 

 يد هو اآلخر من األزمة اقتصاديا.الذي سيستف
  

 "اللي يحضر العفريت يصرفه"!
يقول المثل المصري: "اللي يحضر العفريت يصرفه"، وهو مثل يعني فيما يعنيه أن من يستخدم 
إجراء ما للحرب على خصومه، عليه أن يحسب حساباته جيدا قبل استخدامه، وأن يتأكد أنه قادر 

 اإلجراء.على منع تضرره شخصيا من هذا 
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تدحرجت كرة المطالب واالتهامات الموجهة من السعودية واإلمارات والدول التابعة لها بشكل مرتبك 
ومتسارع في الوقت نفسه، حتى استقرت هذه االتهامات على مزاعم دعم قطر لإلرهاب، مع ما شاب 

وكيانات أخرى هذه المزاعم من ارتباك بتحديد هوية هذا اإلرهاب، بين اإلخوان وحماس وأسماء 
 ضمتها قائمة "الشخصيات والكيانات اإلرهابية" التي أصدرتها كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة.

ها هي السعودية إذن حضرت "عفريت" اإلرهاب لتواجه به قطر، ولكن هل تستطيع الرياض أن 
مستقبال بنفس تصرف هذا "العفريت" بعد أن تنتهي األزمة؟ أال تضع الرياض المبررات الستهدافها 

التهمة من قبل دول إقليمية ودولية، خصوصا وأنها ترعى المذهب الوهابي الذي يتهم من قبل كثيرين 
بالمسؤولية عن ظاهرة التوح  واإلرهاب الذي تمثلها منظمات وجماعات تدعي أنها "إسالمية، سلفية 

نون جاستا الذي يسعى جهادية"؟ كيف يمكن للمملكة التي استخدمت هذا "العفريت" أن تواجه قا
واضعوه لمعاقبة السعودية أساسا وكيف ستدافع عن نفسها وهي معرضة أكثر لهذا االتهام من قطر 

 أو من أي دولة أخري في المنطقة؟
لقد راهنت الرياض على اللحظة "السانحة"، وقدرت أنها ستتمكن من تحقيق أهدافها و"كسر" الدوحة 

س أمريكي متخبط حصل على استثمارات سعودية بمئات مرة واحدة ولألبد، في ظل حكم رئي
أن "عفريت" اإلرهاب الذي "حضرته" قد يرتد إليها حينما  -على ما يبدو-المليارات، لكنها لم تحسب 

 تقرر واشنطن ذلك، في لحظة غير "سانحة" ال بد أنها ستأتي يوما ما!
 11/6/2017، "21موقع "عربي 

 
 إسرائيل والظهير األفريقي .65

خالد األزعر محمد  
لم تجد إسرائيل أفضل وال أنسب من اللحظة العربية واإلقليمية الراهنة، وما يعتمل فيها من معطيات، 

عادة التغلغل في أحشاء القارة السمراء.  ألجل تنشيط دبلوماسيتها األفريقية وا 
تدبره تل أبيب البيئة العربية تبدو، على الصعيد المجتمعي الداخلي، مشحونة بما يشغل الجميع عما 

 من تشبيكات عميقة الغور؛ متعددة األبعاد، مع األفارقة.
ن بنعومة ملحوظة ومن دون  من دالئل هذه الحقيقة، التحضيرات التي تجري على قدم وساق، وا 
احتفاالت إعالمية، لعقد قمة أفريقية إسرائيلية بحتة؛ تستضيفها توجو في أكتوبر القادم، حول التعاون 

 ايا، وال سيما مجاالت التكنولوجيا المتقدمة واالتصاالت والزراعة واألمن.في كافة القض
ستكون مجموعة دول غربي أفريقيا أبرز المشاركين في هذه القمة. وهذا توجه مقصود من لدن 

 السياسة اإلسرائيلية.
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على نطاق .. إسرائيل تود العودة إلى أفريقيا "يقول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن 
 ."واسع، وهي تولي عناية استثنائية لعالقاتها مع غربي القارة..

حصيلة هذا االهتمام لم تتأخر، إذ تمكن نتنياهو من استقطاب السنغال؛ صاحبة التأثير الفارق على 
نحو عشرين دولة ناطقة بالفرنسية في غربي القارة، ولنا أن نقدر مغزى هذه الخطوة بشكل أوضح، 

أن السنغال هي إحدى الدول التي تبنت قبل أقل من عام قرار مجلس األمن الشهير رقم  إذا تذكرنا
، وكان ذلك كافياا إلثارة 1967؛ الذي جرم االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  2334

غضب إسرائيل العارم ضد داكار، وصوالا إلى سحب السفير اإلسرائيلي منها وا غالق برامج 
 الممنوحة لها من تل أبيب. المساعدات

لقاء نتنياهو مع الرئيس السنغالي، أثناء أحدث قمم المجموعة االقتصادية لدول غربي أفريقيا 
)االيكواس(، كان كافياا لمحو آثار هذه المغاضبة وتوابعها، واالتفاق على عودة السفير اإلسرائيلي 

سنغالي بدعم ترشيح إسرائيل لمركز مراقب إلى داكار واستئناف المساعدات اإلسرائيلية، مقابل وعد 
في االتحاد األفريقي، وعدم التعرض لها بسوء في المحافل األفريقية والدولية، وأغلب الظن أن 
السنغاليين وشركاءهم اإلسرائيليين لم يبوحوا ببقية ما توافقوا عليه، مما يخدم استراتيجية االنتشار 

 والتموضع اإلسرائيلي في غرب القارة.
قليدياا، حرص اإلسرائيليون على القفز من فوق الدائرة العربية، وبخاصة في زمن المقاطعة ت

والمواجهة العربية الصارمة، إلى الدائرة األفريقية األقرب في شرقي أفريقيا، وتحت شعار محاصرة 
ريتريا، وكذا م ع جنوب الحصار العربي اإلسالمي، تم نسج عالقات قوية مع كل من إثيوبيا وكينيا وا 

 السودان قبل وبعد انفصاله عن السودان األم.
في هذا اإلطار، تفهم اإلسرائيليون مداخل التواصل والحركة؛ التي تسمح لهم بالتودد إلى األفارقة 

 وكسب تعاطفهم.
مرة يعرضون أنفسهم كمجتمع حديث االستقالل ودولة نامية شأنهم شأن مجتمعات العالم الثالث، 

م كدولة متقدمة ذات عالقات مميزة مع القوى الغربية والمنظمات الدولية المانحة، ومرة يسوقون أنفسه
وأن بوسعهم التوسط المقبول لدى هؤالء األخيرين ألجل تدفق العون السخي إلى األفارقة، هذا من 
دون الحديث عن المداخل التفافية األخرى، كتقديم خدمات أمنية واستخبارية لبعض النظم والقيادات 

 طموحة، ومدهم بالسالح والعتاد والتدريب والدعم المالي.ال
ينبغي االعتراف بأن هذه المبادرات اإلسرائيلية متعددة األساليب، نجحت بالفعل في بناء شبكة 

 عالقات قوية مع األفارقة وحققت اختراقات ملموسة في رحاب القارة.
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م الغرب، ومع ذلك، فإن الدبلوماسية ولم تكن هذه الظاهرة بعيدة عن اإلسناد الذي تلقته من عال
العربية، على ما بها من تباطؤ وتثاقل، تمكنت بدورها من توضيح األبعاد االستعمارية للمشروع 
الصهيوني، وكيف أن إسرائيل، الكيان السياسي لهذا المشروع، قد تطاولت على القارة األفريقية حين 

 .1967احتلت شبه جزيرة سيناء المصرية عام 
م، يجتهد اإلسرائيليون في وصل ما انقطع مع األفارقة، معتمدين في ذلك على أنهم ما عادوا اليو 

يحتلون سيناء األفريقية، وقد تصالحوا مع مصر، وانخرطوا في عملية تسوية مع الفلسطينيين 
 ويحاولون تطبيع عالقاتهم مع العالم العربي.

أن إسرائيل لم تف بكثير مما عليها من  إيالء جهد عربي كبير ألجل إبراز يقتضيهذا السياق 
استحقاقات؛ أهمها يتعلق بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وتصفية آثاره وتوابعه، وبالتخلي عن 

في جنوب  دسياسة األبارتيد ضد الشعب الفلسطيني؛ التي تستعيد تجربة نظام الفصل العنصرية البائ
 أفريقيا.

 12/6/2017، البيان، دبي
 

 لى أعتاب حرب جديدةغزة ع .66
 يوسي يهوشع

بشكل كبير مستوى الجاهزية أمام التهديد في الساحة  األخيرةفي األشهر  اإلسرائيليرفع الجي  
، غادي آيزنكوت، عن تحدي قيادة المنطقة الشمالية بمناورات األركانالشمالية. وال يكف رئيس 

ورة حربية في فرقة الجليل وهذا منا أجريتالماضي  األسبوعمتضاربة: ففي  أوقاتمفاجئة في 
تدريب في الجزيرة، بهدف تمثيل  إلى، حسب منشورات في قبرص، سينطلق لواء الكوماندو األسبوع

قتال في مناطق جبلية. ولكن رغم أن االستعداد في الشمال مهم جدا، إال أنه في المدى القصير كل 
 قطاع غزة. إلىتكون شاخصة  أنالعيون يجب 
تصعيد  إمكانيةالداخلية، في الجي  وفي المخابرات على حد سواء، بدأوا يتحدثون عن في المداوالت 

قريب في القطاع. ال حاجة لقراءة التقارير االستخبارية لدائرة البحوث في شعبة االستخبارات 
تجاه تهب  أيكي نفهم في  األرضالتغييرات والميول على  إلىالعسكرية "أمان"؛ فيكفي النظر 

في القطاع يتفاقم بسبب مشاكل في البنية التحتية تؤثر على توريد  اإلنسانيالا، الوضع و أالريح. 
 المياه والكهرباء، والضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على "حماس".

لا "حماس"، حيث استقرت قيادة الخارج في المنظمة،  األساسذلك، فان قطر، الراعية  إلى إضافة
يؤثرا على دعمها االقتصادي لا "حماس"  أنغطا دوليا متزايدا من شأنهما تواجه مقاطعة سياسية وض
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ما سيفاقم الوضع في القطاع أكثر فأكثر. ونتيجة لذلك هناك تخوف من أن تعمل "حماس" بعدوانية 
ليها إعلى تحسين الوضع االقتصادي ومكانتها في العالم العربي. فصور قاسية من مواجهة مبادر 

 بالتأكيد بأن تساعدها على تحقيق هذا الهدف. مع إسرائيل كفيلة
من أجل إقامة  األشغالالقريبة ستبدأ في إسرائيل  األسابيعذلك حقيقة انه في  إلىتضاف  أنينبغي 

العائق التحت أرضي الذي سيصفي عملياا مشروع أنفاق الذراع العسكرية لا "حماس". من الصعب 
النشاط. فقبل بضعة أيام فقط اكتشف رجال وكالة التصديق بان المنظمة لن تحاول تشوي  هذا 

 ( نفقاا لا "حماس" يمر قسم من مساره تحت مدرسة المنظمة، وسط القطاع.األونرواالغوث )
" في "يهودا" و"السامرة"، وال إرهابية"حماس" تحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات " إنويقول مصدر أمني 

لمنظمة المظاهرات أمام جدار الفصل في غزة، ويوم تتردد في الوسائل. وبالتوازي يصعد رجال ا
الجمعة الماضي قتل متظاهر بنار الجي  اإلسرائيلي. واحتمال التصعيد عال ويمكن التقدير بانه في 
أول فرصة ستسمح "حماس" لمنظمات عاقة في القطاع بإطالق النار نحو العاملين في مشروع 

ائيل رسائل بانها لن تسمح بوقف المشروع حتى العائق التحت أرضي بهدف تشويشه. ونقلت إسر 
التالية هو يحيى السنوار، الزعيم الجديد للحركة  األزمةبثمن التصعيد المتجدد. ومن يدير مع إسرائيل 

 والمعروف بخطه الصقري، والذي سيكون هذا هو االختبار األول له لزعامته.
حباط إخطاريهاستعالمات  إلىإسرائيل بحاجة   أراضيفي  أوسواء في "يهودا" و"السامرة"  العمليات وا 

إسرائيل. وبالتوازي ينبغي اتخاذ أعمال للتنفيس االقتصادي في القطاع واالستعداد للتصعيد في المدى 
 الزمني القصير، إذ إن العنوان بات مكتوبا على الحائط.

 11/6/2017، "يديعوت"
 12/6/2017، األيام، رام هللا
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