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 "الجزيرة" قناة على ويحّرض السنوار ويحيى" حماس" يهّدد ليبرمان .1

وزير األمن ، أن نضال محمد وتد ، عنالقدس المحتلةمن  ،12/6/2017،العربي الجديد، لندنذكرت 
اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وجه اليوم االثنين، تهديدات لحركة "حماس"، مدعيا أن "إسرائيل ال تعّد 

زم إطالق أي حملة ضد القطاع"، لكنها، في الوقت ذاته، لن تتحمل ما ألي مواجهة عسكرية، وال تعت
 سماه "أي استفزاز من طرف حماس". 

وهّدد ليبرمان بأن إسرائيل "سترد على أي استفزاز بكل القوة، لن تكون بعد اآلن أي مساحات خالية 
ن بهذا الشأن أيا منصة إلطالق صواريخ.. سنرد بقوة كبيرة على أهداف نوعية، ولن يكون أي تهاو 

 كانت تداعيات ذلك".
ساعة  24وجاءت تصريحات ليبرمان هذه في مؤتمر عقده لوبي إسرائيلي في الكنيست، بعد أقل من 

 على قرار للكابينيت اإلسرائيلي بتقليص كمية الكهرباء لقطاع غزة.
مضيفا أن "يحيى  وزعم المتحدث ذاته أن "الكرة باتت في ملعب حماس، وعليها أن تقرر ماذا تريد"،

عاما، وقد خرج وتزوج وعنده ولدان.  23السنوار، قائد حماس اليوم، أمضى في السجن اإلسرائيلي 
عليه أن يقرر ما إذا كان يريد أن يصبح أبناؤه قتلى )شهداء(، وأن يختبئوا طيلة حياتهم في األنفاق، 

 دون خوف".أم أن يكبروا ليصبحوا أطباء ومهندسين، وأن يتجولوا في العالم 
وردد ليبرمان ادعاءات االحتالل بأن "سبب أزمة الكهرباء في القطاع هو قيام حماس بجباية أثمان 

 الكهرباء من أهالي القطاع، واستثمارها في حفر األنفاق وصناعة الصواريخ".
 إلى ذلك، أعلن ليبرمان عن تشاؤمه من إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، مقابل

 تفاؤله بشأن التوصل إلى حالة تطبيع للعالقات بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة.
وادعى أنه "في ما يتعلق بفرص التوصل إلى تسوية، فيجب التوضيح أنني أراقب كيف تدير السلطة 

ق دفة األمور، وال أرى هناك أي نية حقيقية لمفاوضات حقيقية للتوصل إلى تسوية سياسية.. لم يسب
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يوما أن كنا قريبين كما هو الحال اليوم من التوصل إلى تسوية مع الدول العربية المعتدلة، في 
 المقابل لم نكن بعيدين عن التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين كما هو الحال اليوم".

وكرر الوزير اإلسرائيلي موقف االحتالل بأنه "من أجل التوصل لحل األزمة في المنطقة، بما في 
لك في قطاع غزة، يجب أوال التوصل إلى تطبيع في العالقات مع الدول المعتدلة وفقط بعد ذلك ذ

 محاولة التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين". 
وخلص إلى القول إن أقصى ما يمكن التوصل إليه مع السلطة الفلسطينية هو حل مرحلي طويل 

ع مع العرب مرهونا بحل المسألة الفلسطينية، بل األمد، وأنه على إسرائيل أال تقبل بأن يكون التطبي
 يجب الفصل بين المسألتين.

إلى ذلك، هاجم وزير األمن اإلسرائيلي بشدة قناة "الجزيرة"، متهما إياها بـ"بث الدعاية في أسوأ 
هم أنواعها، كتلك التي كانت تبثها ألمانيا النازية أو االتحاد السوفييتي الشيوعي"، مضيفا "لن تروا عند

 تقريرا ضد إيران، لكنهم يبثون يوميا تقارير ضد إسرائيل".
 إعالمية وسيلة ليست الجزيرة، أن قناة اعتبر ، أن ليبرمان13/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرةوأضافت 

نما صحفية أو  السوفييتي، النسق أو النازي النسق على وتسير مشين،( بروباغاندا) دعاية بوق وا 
 .قوله حد على
 مكتب وجود عن غزة لقطاع السياسية الرؤية للوبي جلسة خالل إليه وجه سؤال على بةإجا وفي

 أنه وأضاف األمر، هذا مع مشكلة إسرائيل لدى إن اإلسرائيلي الوزير قال المحتلة، القدس في للجزيرة
نها سنوات، منذ الجزيرة يتابع  ضد تقارير يوميا تبث أنها حين في إيران، ضد تقارير تبث ال وا 

 .تعبيره حسب ومصر، إسرائيل
 

 مباتر  عدم تفويت فرصة تحقيق السالم الشامل التي يعرضها إلىيدعو نتنياهو  عباس .2
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : كفاح زبون - رام هللا

 ."ترمب األميركي دونالد عدم تفويت فرصة تحقيق السالم الشامل التي يعرضها الرئيس"نتنياهو، إلى 
الذي عقد في تل أبيب، بتنظيم من صحيفة  "مؤتمر السالم"وأضاف عباس في كلمة مسجلة في 

وشخصيات سياسية عدة،  اإلسرائيلية، وشارك فيه عدد من الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية، "هآرتس"
واليسار، باإلضافة إلى وممثلون عن مختلف األحزاب السياسية في إسرائيل من اليمين والوسط 

ووفود حول العالم، بأنه مستعد لعقد لقاءات عدة مع  النواب العرب في الكنيست، وشخصيات سياسية
 نتنياهو في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم بين الجانبين.
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 1967الشعب الفلسطيني يطمح إلى إقامة دولته على األراضي المحتلة عام "وقال عباس، إن 
إسرائيل، استنادًا للمبادرة  س الشرقية، التي ستعيش بسالم وأمان إلى جانب دولةوعاصمتها القد

 ."العربية
وشدد عباس في كلمته المسجلة على حل الدولتين، الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، كما شدد 

 ."ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية في أي اتفاق"على أن القدس الشرقية 
فض عباس الطروحات في اآلونة األخيرة، عن إمكانية حل الصراع عبر دولة وفي هذا اإلطار، ر 

 كيف يمكن تحقيق سالم إن لم يقم على حل الدولتين؟"واحدة، متسائاًل: 
نحن نرفض نظام دولة يقوم على األبارتايد، وأنا أدعو نتنياهو للعمل بنيات طيبة لكي ننجح بدفع 

 ."الجهود الصادقة التي يبذلها ترمب
 13/6/2017، ، لندنشرق األوسطال

 
 حمد عقباهمكان ال ي   إلى: تدخل حماس باألزمة العربية يجرنا السلطة رئيس مخابرات .3

لأليتام ومرضى  إفطاركلمة له خالل  فرج فيقال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد : رام هللا
 خطير.مكان  إلىجرنا العربية ي األزمةالسرطان والكلى في نابلس، إن تدخل حماس في 

الفلسطينيين  أنمكان ال يحمد عقباه مشددا على  إلىتلك  تجرنا بتدخالتهاحماس  أنواكد فرج 
 بالخليج وبالدول العربية ليس بحاجة لذبح، نحن مع العرب ألنهم هم عنوان للمنطقة العربية".

بغزة ضد الدول  أيامل مخجل ما سمعناه من هتافات قب وشيء"البالد العربية للعرب  فرج: وأضاف
موقفا مضادا من شعبنا  تأخذ أندولة عربية  أليفي الخليج وال نريد  أبناءناالعربية التي تحتضن 

  قوله.رسا في ذلك" حسب دوقيادتنا وفي الماضي كان لنا 
ما اسماه أن تخبط حماس يحتم عليها اللجوء للشرعية الفلسطينية وهي منظمة  أنواعتبر فرج 

 حماس؟لممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني متسائال عن ما الذي تريده التحرير؛ ا
 12/6/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 مسؤول فلسطيني يتبرع بعشرات آالف الشواكل إلى مستشفى إسرائيلياإلسرائيلي:  "المصدر" .4

الضفة عاما من  40قبل بضعة شهور، مكث السيد "م"، وهو مسؤول فلسطيني عمره : هداس هروش
الغربية، في مستشفى رمبام في حيفا. ُشِخص المسؤول أنه يعاني من ورم سرطاني، وبعد أن اجتاز 

 عالجا دام بضعة أسابيع تعافى تماما وعاد إلى أحضان أسرته.
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عاد مؤخرا ذلك المسؤول إلى المستشفى اإلسرائيلي الذي أنقذ حياته ولكن هذه المرة بهدف التبرع له 
 واكل والمساعدة على جسر الهوة بين كال الشعبين، من خالل الطب.بعشرات آالف الش

"شاهدُت معاناة األطفال المرضى الفلسطينيين، اإلسرائيليين، والسوريين أثناء مكوثي في المستشفى. 
لذلك قررت التبرع من أجل هذا الهدف كلفتة إنسانية وتعبيرا عن تضامني"، قال المسؤول مضيفا: 

إلسرائيلي والفلسطيني من أضرار العنف. آمل أن يكون في وسعنا جميعا التبرع من "يعاني المجتَمع ا
أجل السالم والصحة. أن نستطيع االعتناء باألطفال، إنقاذ الحياة، مشاركة المعلومات، تأهيل 
األطباء الفلسطينيين في مستشفى رمبام، تحسين حالة المنظومات الصحية وتحسين اإلمكانيات 

لسلطة الفلسطينية وغزة، وتشجيع المزيد من الفلسطينيين على التبرع من أجل دفع العالجية في ا
جسرا بين الشعوب، وآمل أن نحقق  فالطب يشكلالصحة قدما لما فيه من مصلحة كال الشعَبين. 

 جميعا مستقبال أفضل".
 12/6/2017، المصدر، إسرائيل

 
 بداخله تح غزة برام هللا ويحتجز نوابا  يقتحم مكتب نواب ف" الوقائي: "األمن الين أونفلسطين  .5

اقتحم جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية مساء االثنين، مكتب نواب حركة فتح : رام هللا
من غزة الكائن في رام هللا، واحتجز عدًدا من العاملين والموظفين وعدًدا من النواب ُعرف من بينهم 

 النائب عالء ياغي.
واب ببيان صحفي، أن المقتحمين عبثوا في محتويات المكتب وصادروا محتوياته، وأفاد مكتب الن

وأشار البيان إلى أن هذا  إضافة لمصادرة أجهزة االتصال الشخصي للعاملين وللنائب ياغي.
االعتداء يأتي بعد يوم من إصدارهم بيان طالبوا فيه بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي للتصدي 

 تنفيذية واعتدائها المتالحق على النظام والقانون.لتغول السلطة ال
واستنادًا لما تناقلت وكاالت األنباء المحلية، أن قوة مدججة بالسالح، تتبع جهاز االمن الوقائي، 
قامت مساء اليوم باقتحام مكتب نواب كتلة فتح البرلمانية عن غزة، والعبث في محتوياته وتفتيشه، 

إضافة لمصادرة أجهزة االتصال الشخصي للعاملين وللنائب عالء  ومصادرة محتويات من المكتب،
 ياغي.

 12/6/2017، الين أونفلسطين 
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 المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة حماسل حمّ  الحكومة ت   .6
حّمل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود )أطراف التمسك : رام هللا

ماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وعن كل مستجدات تلك باالنقسام( في حركة ح
األزمة وما يطرأ عليها؛ ألن تلك األطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 

الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي  أنوحتى اليوم وال تعيدها إلى الخزينة العامة، علما  2007
على رفض إنهاء االنقسام وتمضي في  إصرارهاورة كهرباء قطاع غزة، وكذلك بسبب تسدد ثمن فات

 تنفيذ مخطط انفصال جهنمي. إلىمساعيها 
شهريا بدل  شيكلمليون  25وأكد المتحدث الرسمي في بيان صحفي أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 

 الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.
الب  شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة  التي بموجبها يتم شراء الطاقة من وط

وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية  منذ عام  شيكلمليون  40الجانب اإلسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 
أطراف  حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التي تسيطر عليها)   2007

التمسك  باالنقسام (في حركة حماس بتحصيل أثمان الكهرباء من المشتركين في المحافظات 
إلى هيئة البترول لشراء الوقود  أوالجنوبية وال تحولها ألي جهة  كما يجب، سواء للخزينة العامة 

صر أو المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع أو لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من م
إسرائيل، وتتصرف تلك األطراف في حركة حماس بالمبالغ التي تحصلها والتي تقدر  بماليين 

 وهي أموال أبناء شعبنا الصابر الصامد البطل. الشواكل
 12/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : رعاية ودعم أسـر الشهداء واجب وطني"الوطني الفلسطيني" .7

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دعم ورعاية األسرى األبطال وعائالتهم : ال زكارنةكم -عمان 
 وأسر الشهداء والجرحى األبطال هو واجب وطني بامتياز ال يخضع للمساومة  أو االبتزاز. 

مشروع قانون أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع  أمسبيان صحفي صدر عنه  المجلس فيورفض 
، يقضي بخصم مخصصات األسرى وعائالتهم وعائالت الشهداء أمساإلسرائيلي في الكنيست 

 الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة اإلجراءات والسياسات 

حقوقهم، تهدف للمساس بقدسية نضال األسرى والشهداء والجرحى والمساومة على والتشريعات التي 
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المخصصات لعائالت الشهداء واألسرى  دفع تلكعلى السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف  والضغط
 والجرحى الفلسطينيين.

 13/6/2017، الدستور، عّمان
 

 حدد بعد عيد الفطرية ي  األميرك -الخماسية الفلسطينية  اللجنةموعد لقاء : مجدالني .8
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني، اليوم : نائلة خليل -رام هللا 

اإلثنين، إن "موعد لقاء اللجنة الخماسية الفلسطينية األميركية سيتم تحديده بعد عيد الفطر، نهاية 
 يونيو/حزيران الجاري".

لـ"العربي الجديد"، إنه "لم يحدد موعد حتى اآلن، لكن حسب ما اتفق  وقال مجدالني في تصريحات
عليه، سيتم تحديد موعد بعد عيد الفطر، أي نهاية يونيو/حزيران الجاري"، مضيفًا: "نحن بانتظار 

 تحديد الموعد من اإلدارة األميركية، وعلى ضوء ذلك سيتشكل الوفد الفلسطيني".
أوضح مجدالني أن "الهدف الرئيسي هو البحث بين الطرفين  وحول الهدف من اللجنة الخماسية،

الفلسطيني واألميركي أين وصلت عملية السالم، وما هي القضايا التي كان متفقا عليها في 
المفاوضات السابقة، والقضايا التي ما زال الخالف عليها قائما وبحثها، وبعد ذلك ستقوم اإلدارة 

 لخيص بتحديد ما هي الخطوات الالحقة التي ستقوم بها".األميركية في ضوء هذا العرض والت
 12/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 من استكمال دراستهم الجامعية السجناءوزارة التربية تقرر تمكين  .9

": قررت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلة بالوزير د. صبري صيدم، اإللكترونية"األيام  -رام هللا 
ال أمام السجناء الفلسطينيين والمحجوزين على خلفيات مختلفة من استكمال دراستهم اليوم، فتح المج

العليا بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة حيث تم االتفاق بين الوزارة وجامعة القدس المفتوحة 
كينهم على الشروع بالتطبيق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك لفتح المجال إلصالح هؤالء وتم

 من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد اإلفراج عنهم.
جاء إعالن هذا القرار األول من نوعه عقب الزيارة التفقدية التي أجراها الوزير صيدم لمركز 
اإلصالح والتأهيل في محافظة رام هللا؛ أمس، حيث جاءت هذه الزيارة؛ لالطمئنان على سير امتحان 

وأكدت الوزارة في نهاية بيانها جاهزيتها؛ لتوفير متطلبات مراكز  ي المركز.الثانوية العامة "اإلنجاز" ف
 اإلصالح والتأهيل؛ لضمان التحاق نزالء السجون بالعملية التعليمية.

 13/6/2017، األيام، رام هللا



 
 
 
 

 

 11 ص             4318 العدد:        6/13/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 يقّدم تنازالت فلسطينية لتسهيل إطالق مبادرة ترامب اإلقليمية عباستقارير إسرائيلية:  .11
ذكرت الصحف اإلسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قيادة السلطة : لة ــ نضال محمد وتدالقدس المحت

الفلسطينية على استعداد لتقديم تنازالت أولية بهدف تمكين إطالق مبادرة الرئيس األميركي دونالد 
 ترامب اإلقليمية، وبدء مفاوضات للتوّصل إلى تسوية دائمة.

هآرتس" وموقع "وااله" اإلخباري، نقاًل عن وكالة "بلومبيرغ" وفي هذا اإلطار، أفادت كل من صحيفة "
اإلخبارية، بأّن المستشار االقتصادي السابق للرئيس محمود عباس، محمد مصطفى قال في مقابلة 
مع الوكالة المذكورة، إّن "الرئيس عباس سيكون مستعدًا للتنازل عن شرط تجميد البناء االستيطاني 

 ات بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية".لتسهيل استئناف المفاوض
وبحسب التصريحات المنسوبة للمسؤول الفلسطيني السابق، فإن عباس مستعد أيضًا لتخفيف حدة 
ووتيرة النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية بشأن مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات 

الصحف اإلسرائيلية عن محمد مصطفى قوله: "إننا نعتقد حاليًا  ونقلت الدولية بتهم "جرائم الحرب".
بأنه من األفضل لنا جميعًا التركيز على منح فرصة لإلدارة األميركية الجديدة الستئناف المفاوضات 

 بيننا وبين إسرائيل".
 9/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ل الشهداء واألسرىحماس: االحتالل يعتدي على رموز شعبنا بقانون مخصصات عوائ .11

أكــد النــاطق اإلعالمــي باســم حركــة حمــاس، حــازم قاســم، أن ســعي االحــتالل اإلســرائيلي الستصــدار 
قــانون يخصــم بموجبــه مخصصــات عوائــل الشــهداء واألســرى مــن أمــوال الضــرائب، يمثــل اعتــداًء علــى 

  رموز شعبنا الفلسطيني وقادة النضال الوطني.
ن، إن هــذا الســلوك اإلســرائيلي جريمــة ســرقة ألمــوال الشــعب، وقــال قاســم فــي تصــريح صــحفي اإلثنــي

 ومحاولة يائسة وفاشلة لكسر إرادة شعبنا ووقف سعيه للمطالبة بحريته.
ودعا السلطة الفلسطينية أال تتساوق مع طلبات حكومة االحتالل وقراراتها، مطالبًا إياها بالتراجع عن 

 قرار قطع رواتب األسرى المحررين ومخصصاتهم.
 12/6/2017وقع حركة حماس، غزة، م
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 موال الشعبألاألسرى والشهداء عدوان آثم وقرصنة  اتمخصصمصادقة على سرقة الفتح:  .12
رفضــت حركــة فــتح مســاء يــوم االثنــين، مصــادقة مــا يســمى باللجنــة الوزاريــة اإلســرائيلية علــى  :رام هللا

لعــائالت األســرى والشــهداء،  مشــروع قــانون يقضــي بســرقة جــزء مــن األمــوال الفلســطينية المخصصــة
 موال الشعب الفلسطيني دون وجه حق.ألمعتبرة هذه الخطوة بالعدوان اآلثم والقرصنة 

وقال المتحدث الرسـمي باسـم الحركـة أسـامه القواسـمي فـي تصـريح صـحفي، إنـه علـى دولـة االحـتالل 
د إال لمزيد مـن االحتقـان اإلسرائيلية وحكومتها التوقف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، التي ال تقو 

والتـــوتر، وُتعـــد عـــدوانا علـــى مقـــدرات الشـــعب الفلســـطيني، وتـــدخال فـــي شـــؤونه الداخليـــة، األمـــر الـــذي 
 نرفضه تماما.

 12/6/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 تقليص كهرباء قطاع غزة قرار تداعياتحماس: عباس واالحتالل يتحمالن  .13
قـرار االحـتالل اإلسـرائيلي ، أن ماس، األستاذ عبد اللطيف القانوعأكد الناطق اإلعالمي باسم حركة ح

تقليص كهرباء قطاع غزة بطلب من رئيس السلطة محمود عباس كارثي وخطير كونـه يمـس بمنـاحي 
 الحياة كافة في غزة، وهو من شأنه أن يعّجل في تدهور األوضاع وانفجارها في القطاع.

ار هو العـدو اإلسـرائيلي المحاِصـر لقطـاع غـزة ورئـيس السـلطة وقال إن الذي يتحمل تداعيات هذا القر 
 الفلسطينية محمود عباس بتكامله مع االحتالل في هذا الدور الالأخالقي والالمسؤول.

 12/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "الجهاد": تشديد االحتالل حصار غزة إمعان في العدوان .14
قـرار االحـتالل تشــديد الحصـار الظـالم علـى قطــاع  عـدت حركـة الجهـاد اإلســالمي فـي فلسـطين،: غـزة

معاًنا واضًحا في العدوان في ظل صمت دولي وعربي.  غزة جريمة حرب وا 
وقــال النــاطق باســم الحركــة داود شــهاب، فــي تصــريحي مقتضــبي مســاء يــوم االثنــين: إن المبــررات التــي 

 د من الجرائم بحق شعبنا. يسوقها االحتالل لتبرير حصاره لغزة هي مبررات كاذبة، وُتمهد لمزي
 وأضاف: "واهم من يظن أن الحصار سيدفع الشعب الفلسطيني إلى االستسالم".

وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت"، قّرر تقليص كمية الكهرباء المخصصة لقطـاع 
من إجراءاتـه غزة، بأكثر من ربع الكمية حاليًا؛ وذلك استجابة لطلب رئيس السلطة محمود عباس، ض

 العقابية ضد غزة التي بدأت خالل األشهر الثالثة الماضية.
 12/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الزهار: الهجمة على حماس واتهامها باإلرهاب لن يضعفها .15
أكد رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية محمود الزهار أن الهجمة الكبيرة على حركة حماس  :غزة

باإلرهـــاب لـــن يضــعفها بـــل ســـيزيدها قــوة. مشـــددًا أن ال انحـــراف عــن بوصـــلة حركـــة حمـــاس واتهامهــا 
 بمقاومة االحتالل وأن عدوها واحد هو االحتالل اإلسرائيلي.  

وقــال الزهــار خــالل لقائــه ســفير جنــوب أفريقيــا لــدى الســلطة أشــرف ســليمان "إنــه ال أحــد يلــزم حركــة 
أن قـوة المقاومـة الفلسـطينية تـأتي مـن مسـاندة الشـعوب  حماس بوقـف ومنـع مقاومـة االحـتالل"، مشـيراً 

وجدد الزهار تأكيده على أن حركـة حمـاس لـن تتنـازل عـن شـبر واحـد مـن أرض فلسـطين  العربية لها.
التاريخيـــة ولـــن تعتـــرف بإســـرائيل، مضـــيفًا "إننـــا نعمـــل علـــى انتهـــاء وزوال االحـــتالل الصـــهيوني عـــن 

 ".1948ضينا المحتلة عام اأر 
 12/6/2017، غزة ،لرأي الفلسطينية لإلعالموكالة ا

 
 اللواء عباس إبراهيم أبو مرزوق يلتقي مدير األمن العام في لبنان .16

التقى يوم االثنين وفد من حركة حمـاس برئاسـة عضـو مكتبهـا السياسـي موسـى أبـو مـرزوق، : بيروت
 مدير األمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم.

وم االثنـــين، ووصـــل "المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم": إن وفـــد يـــعنهـــا،  وقالـــت حمـــاس فـــي بيـــان صـــدر
حماس قّدم عرضا ألهم التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خالل اللقاء مع المسؤول األمني 

وأكد أبو مرزوق دعم حماس لوحدة لبنان وأمنه واستقراره، وحرصها على تحييد الفلسـطينيين  اللبناني.
 زمات المنطقة، والتزامهم باألمن واالستقرار خاصة في مخيم عين الحلوة.في لبنان عن أ

من جهته جّدد اللواء إبراهيم حرَصه على أمن واستقرار المخيمات، مؤكدا ضرورة أن تتحمل الفصائل 
 الفلسطينية مسؤولياتها في تحقيق ذلك خاصة في مخيم عين الحلوة.

 12/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طرفينالعالقة بين الفي تغيرات جوهرية بنبئ حماس األخير مع مصر ي وفدلحياة اللندنية": لقاء "ا .17
ووفد أمني مصري إلى تفاهمـات فـي لقـاءات  "حماس"توصل وفد يمثل حركة : محمد يونس -رام هللا 

 أخيرة عقدت في القاهرة، تنبئ بحدوث تغيرات جوهرية في العالقة بين الجانبين.
إن وفد الحركة متفائل بفتح صفحة جديدة  "الحياة"في قطاع غزة لـ  "حماس"ر في حركة وقالت مصاد

محمـد مرسـي  "اإلخـواني"في العالقة مع مصـر، التـي اتسـمت بـالتوتر وعـدم الثقـة منـذ إطاحـة الـرئيس 
 .2013عن الحكم في مصر عام 
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ي تخوضــها مصــر ضــد وأرجعــت هــذه المصــادر التغييــر إلــى عــاملين أساســيين، األول هــو الحــرب التــ
فـي غـزة، ورغبـة مصـر فـي  "حماس"الجماعات اإلرهابية في سيناء، والثاني وجود قيادة جديدة لحركة 
يران.  إبقائها بعيدة من التأثيرات اإلقليمية خاصة قطر وتركيا وا 

توصــل إلــى تفاهمــات مــع النائــب محمــد دحــالن الموجــود حاليــًا فــي  "حمــاس"وقالــت المصــادر إن وفــد 
، تتعلـق بالمعـابر واألوضـاع االقتصـادية فـي القطـاع، والعالقـة بـين الجنـاح الـذي يقـوده دحـالن القاهرة

 التي تحكم القطاع. "حماس"في قطاع غزة، وبين حركة  "فتح"في حركة 
وقالــت المصــادر إن هنــاك وعــودًا بفــتح معبــر رفــح فــي غضــون شــهرين إلــى ثالثــة شــهور، بعــد إنهــاء 

جـــراء مشـــاورات مـــع الســـلطة الفلســـطينية، وأوضـــحت أن أعمـــال البنـــاء الجاريـــة فـــي ال مصـــر "معبـــر، وا 
 ."ستقوم باتصاالت مع السلطة الفلسطينية لالتفاق على ترتيبات لفتح المعبر

في غـزة يحيـى السـنوار، فرصـة  "حماس"وتقول مصادر عليمة إن مصر ترى في القائد الجديد لحركة 
المصـري، وتبعـد الحركـة فـي القطـاع مـن تـأثيرات فـي غـزة تخـدم األمـن  "حمـاس"لتحقيق تفاهمات مـع 

 السياسة القطرية.
 13/6/2017الحياة، لندن، 

 
 مبادرة مصرية للمصالحة بين حماس ودحالنأحمد يوسف لـ"الغد":  .18

قـال القيـادي فـي حركـة "حمـاس"، أحمـد يوسـف، إن "هنـاك مبـادرة مصـرية : نادية سعد الـدين -عمان 
تــه والقيــادي المفصــول مــن حركــة "فــتح"، النائــب محمــد دحــالن، قــد إليجــاد مصــالحة بــين حرك إيجابيــة

 تحقق انفراجًا حقيقيًا في قطاع غزة، وتمهيدًا لمصالحة مع الرئيس محمود عباس".
وأضاف يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، لقد "جرت لقـاءات وتفاهمـات بـين الطـرفين فـي القـاهرة، 

ياغة محددة حول سبل بناء عالقة ثنائية متينة، وبناء وسط أجواء ايجابية، حيث وضع كل طرف ص
 رؤية جديدة، في إطار المشروع الوطني الموحد".

ولفــت إلــى أهميــة "مــد جســور التواصــل مــع التيــار الــدحالني داخــل األراضــي المحتلــة، حيــث يمثــل قــوة 
 معتبرة، السيما في قطاع غزة، ألجل خدمة القضية الفلسطينية".

عـادة ترتيـب البيـت وأوضح بأن "حماس هد فت، من لقاءات القـاهرة، إلـى تسـوية األوضـاع الداخليـة، وا 
الفلســطيني"، معتبــرًا أن "نجــاح المصــالحة مــع دحــالن ســتفتح المجــال أمــام المباشــرة بحــوار المصــالحة 

 مع حركة "فتح".
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وأكــد "حــرص حمــاس علــى المصــالحة مــع دحــالن ومــع الــرئيس محمــود عبــاس معــًا، بحيــث ال تــؤثر 
حــدة علــى األخــرى، وربمــا تعجــل األولــى بتحقيــق المصــالحة الوطنيــة األشــمل، فــي إطــار الشــراكة الوا

 الحقيقية التي تمهد إلجراء االنتخابات العامة، عند توفر اإلرادة والجدية الجمعية إلنهاء االنقسام".
وهـًا إلـى ق اإلنفراجـة المطلوبـة مـع مصـر، منيـواستبعد حـدوث ردة فعـل سـلبية باتجـاه حمـاس عنـد تحق

 ."أن "الدعم القطري للفلسطينيين سيستمر ولن يتوقف
وقـال إن "األزمـة الخليجيـة مـا تــزال تتصـاعد، فيمـا قـد يكـون مبكــرا بحـث "حمـاس" عـن خيـارات بديلــة، 

 السيما في ظل عدم وجود أي ضغوط قطرية عليها لمغادرة أراضيها".
 13/6/2017الغد، عمان، 

 
 حداث شروخات بين القيادتين الفلسطينية والمصريةإلمساعي دحالن فشل : يحيى رباح .19

ــدين -عمــان  بــين الــرئيس  أكــد القيــادي فــي حركــة فــتح، يحيــى ربــاح، أن "العالقــة مــا: ناديــة ســعد ال
محمـــود عبـــاس ونظيـــره المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي فـــي أشـــدها وال يمكـــن ألي شـــخص أن يعكـــر 

 صفوها، "ال دحالن وال غير دحالن"، بحسب قوله.
ضــــاف، فــــي تصــــريح أمــــس لألنبــــاء الفلســــطينية، إن "دحــــالن فشــــل فــــي مســــاعيه الهادفــــة إلحــــداث وأ

بين القيـادتين الفلسـطينية والمصـرية، كمـا فشـل فـي مؤتمراتـه التـي دفـع ألجلهـا الماليـين،  شروخات ما
ولـــم يســـتطع أن يحقـــق لنفســـه أي هـــدف يـــذكر"، مضـــيفًا "علـــى حمـــاس الـــذهاب إلـــى حضـــن الشـــرعية 

 ، ألنها هي فقط من تنقذها".الفلسطينية
 13/6/2017الغد، عمان، 

 
 من تصريحات له تسيء لحماسيوسف ينفي بشدة ما نقله تلفزيون فلسطين أحمد  .21

يكون ادلى بتصريحات لتلفزيون فلسـطين  أنالفلسطيني د. أحمد يوسف بشدة  األكاديمينفى : -غزة 
 تسئ لحركة حماس.

خصية فـيس بـوك انـه لـم يـدل بـاي تصـريحات للصـحفي وقال يوسف في تصريح له على صفحته الش
لحركــة حمــاس وعلــى  إســاءةخالــد مطــاوع معــد أحــد التقــارير والــذي بــث عبــر تلفزيــون فلســطين، وفيــه 

 لسان يوسف نفسه.
واعتبـر يوسـف مـا قـام بـه تلفزيـون فلسـطين خارجـًا عـن المهنيـة والعـرف ويعتبـر افتـراء مقصـود قـام بـه 

 تلفزيون فلسطين الرسمي.
 12/6/2017، لسطين أون الينف
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 أبو سمهدانة: االحتالل يسعى إلى تصفية قضية الالجئين من خالل استهداف األونروا .21
نــدد عضــو الهيئـــة القياديــة العليــا لحركــة فـــتح فــي المحافظــات الجنوبيـــة  :عبــد الهــادي عوكـــل - غــزة

وفي مقـدمتهم رئـيس حكومـة الدكتور عبد هللا ابو سمهدانة بحملة التحريض التي يشنها قادة االحتالل 
االحــتالل بنيـــامين نتنيـــاهو ضـــد وكالــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــين الفلســطينيين األونـــروا  مؤكـــدًا أن مـــا 
يطالب به نتنياهو من تفكيـك للمنظمـة الدوليـة ال يعـدو كونـه محاولـة لتصـفية القضـية الفلسـطينية مـن 

 قضية الالجئين وطمس حق العودة . إنهاءخالل 
 أنوجـود األونـروا مؤكـدًا  إنهـاءدانة في بيان صـحفي أن االحـتالل سـعى وال زال لجهـة وشدد أبو سمه

محاوالتـه لـن تتوقــف فـي النيــل مـن األونـروا باعتبارهــا الشـاهد األبــرز علـى جريمتـه التــي ارتكبهـا بحــق 
ل وما لحق بهم مـن نكبـة ال تـزال تـداعياتها تتـوالى حتـى يومنـا هـذا مـن خـال 48الفلسطينيين في العام 

 شردهم االحتالل من أرضهم وديارهم. أنحالة الشتات واللجوء التي ال زال يعيشها الالجئين بعد 
 12/6/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 األونرواأبو العردات يستنكر مطالبة نتنياهو بـتفكيك  .22

أبـــو اســـتنكر أمـــين ســـر حركـــة فـــتح وفصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي لبنـــان فتحـــي  :بيـــروت
العــــردات، مطالبــــة رئــــيس حكومــــة االحــــتالل بنيــــامين نتنيــــاهو بتفكيــــك وكالــــة األونــــروا، ودمجهــــا فــــي 

وأعتبــر أن هــذه الــدعوة محاولــة عنصــرية  المفوضــية الســامية لشــؤون الالجئــين التابعــة لألمــم المتحــدة.
ا زالـوا يعـانون دول الشتات والـذين مـبدنيئة وخبيثة لطمس قضية الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون 

من وطأة النكبـة التـي حلّـت بفلسـطين وشـعبها، والجريمـة الكبـرى التـي ارتكبتهـا العصـابات الصـهيونية 
 بطرد وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني. 1948عام 

 12/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 صيدا والحريري في زب هللايزور ح في عين الحلوة القوى الفلسطينية اإلسالميةوفد من  .23
تقدمـه مسـؤول عصـبة األنصـار الشـيخ  عـين الحلـوة، وفد من القوى اإلسالمية فـي مخـيمالسياق التقى 

أبو طارق السعدي والناطق الرسمي باسم العصبة الشيخ أبو الشـريف عقـل ورئـيس الحركـة اإلسـالمية 
 النائب بهية الحريري في مجدليون ،المجاهدة الشيخ جمال خطاب

وجــرى خــالل اللقــاء عــرض لألوضــاع األمنيــة والحياتيــة فــي مخــيم عــين الحلــوة فــي أعقــاب األحــداث 
ـــه،  ـــى صـــعيد تثبيـــت الهـــدوء واالســـتقرار في ـــذل عل ـــه والجهـــود التـــي تُب ـــىاألخيـــرة في جانـــب موضـــوع  إل

 التعويض على متضرري أحداث نيسان الماضي. 
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الشـيخ زيـد ضـاهر فـي مركـز الحـزب فـي  "حـزب هللا"التقى مسؤول منطقـة صـيدا فـي من جهة أخرى، 
المدينـة، وفـدًا مــن اللجـان الشــعبية لتحـالف القــوى الفلسـطينية والقــوى اإلسـالمية وأنصــار هللا فـي مخــيم 

 المتسارعةووضع الوفد ضاهر في أجواء الوضع في المخيم في ضوء التطورات األمنية  عين الحلوة.
 التي يشهدها بين والحين واآلخر.

 13/6/2017يروت، المستقبل، ب
 

 لتسوية سياسية التوصل من لـ"إسرائيل" أفضل عاصمة موحدة القدسبقاء : بينيت .42
 اإلسرائيلية خالل الحكومة في التعليم ووزير بينيت نفتالي اليهودي البيت حزب زعيم هللا: أكد رام

 ئيليةاإلسرا السيادة تحت القدس بقاء ضرورة على هآرتس، صحيفة تعقده الذي السالم مؤتمر
 مع النزاع لحل سياسية لتسوية التوصل من أفضل خيار ذلك أن باعتبار موحدة كعاصمة

 إلى مشيرا". بالقوة بل األراضي، وتسليم التنازالت خالل من يأتي ال السالم" بينيت وقال .الفلسطينيين
 .اليسار ليهإ الوصول يحاول الذي السالم طريقة على ليس لكن بالسالم يرغب اإلسرائيلي اليمين أن

 جوار نبقى أن محكوم نحن غزة، في التي تلك سوى جديدة فلسطينية دولة بإقامة نسمح لن" وأضاف
 ".ومودة محبة وبينهم بيننا يوجد ال أنه رغم آخر مكان أي إلى نذهب أن لنا يمكن وال الفلسطينيين

 األخيرة 2014 حرب في جرى مما لالستفادة داعيا غزة، في جديدة حرب منع ضرورة على وشدد
 .ذلك حماس فعلت حال في معركة أي حسم على والعمل

 12/6/2017القدس، القدس، 
 

 لحماس التحتية البنى لضرب يهدف بغزة الخاص الكهرباء حجم أردان: تقليص .42
 اليومية الكهربائية الطاقة كمية بتقليص االحتالل حكومة قرار عواودة: بعد وديع – الناصرة

 إسرائيل تستعد هل السؤال يطرح اليوم، في فقط ساعات ألربع أصال كفيت وهي لغزة، المخصصة
 . عليها؟ جديدة حرب شن أجل من حماس حركة على والحملة الخليج أزمة الستغالل

 وذلك والتقديرات التساؤالت هذه أردان جلعاد الداخلي األمن وزير نفى الموضوع لهذا تطرقه في
 يهدف بغزة الخاص الكهرباء حجم تقليص بأن اعترف هلكن .االحتالل جيش إلذاعة بتصريحات

 .اإلسرائيليين المدنيين ضد "اإلرهاب" تمارس أنها زاعما للحركة، التحتية البنى لضرب
 المساس أجل من غزة في المدنيين بحياة والمساس الكهرباء تقليص يتم أردان رواية حسب وحتى

 .القطاع أهالي معاناة بمفاقمة يتهمها التي بحماس
 13/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 إقليمية سالم مبادرة في "إسرائيل" أفشلت سياسية جهات: هرتزوج .42
 جهات أن االثنين، يوم اإلسرائيلية، المعارضة زعيم هرتزوج يتسحاق قال خاصة: ترجمة -القدس
 .إقليمية سالم مبادرة أفشلت يحددها لم إسرائيل في سياسية

 الوزراء رئيس مع جمعه لقاء عن هآرتس في نشر ما الجيش اعةإذ مع حديث في هرتزوج وأكد
 في سالم التفاق التوصل إلى تهدف سياسية مبادرة إطار في للحكومة لالنضمام نتنياهو بنيامين
 على شيء كل تغير اتفاق، مشروع إلى ووصلنا بيننا األمور نضجت أن بمجرد" وأضاف .المنطقة
 أفغيدور الجيش وزير إلى منه اإلشارة في". لحكومته ينآخر  سياسيين إدخال وتم الواقع أرض

 .ليبرمان
 12/6/2017القدس، القدس، 

 
 الكهرباء منع غير مصلحة بأي حماس مع الحسابات تصفية دعوا: للكابينيت بيرتس .42

 الكابينيت رفض قرار بيرتس عمير اإلسرائيلي الكنيست ، أن عضو13/6/2017الرسالة نت، ذكرت 
 .غزة قطاع إلى لكهرباءا إمدادات تقليص
 مثل والماء الكهرباء: "قائال بالحديث انفجر بيرتس إن الثالثاء، صباح السابعة، العبرية القناة وقالت
 سكان من مليون الثنين الكهرباء توفير وأرجو شخص، أي عن منعه يجب وال نتنّفسه، الذي الهواء
 .غزة

 بمنع وليس أخرى، اقتصادية مصلحة بأي حماس مع الحسابات تصفية دعوا: "بيرتس وأضاف
 ".والماء الكهرباء

 مؤتمر العمل خالل حزب لرئاسة دعا المرشح أن بيرتس، 12/6/2017القدس، القدس، وأضافت 
 .بغزة اإلنسانية األزمة وحل حماس مع التفاوض إلى هآرتس، صحيفة تعقده الذي السالم
 .السالم ذلك يخدم حال في السجن من البرغوثي مروان سراح إطالق يعارض ال أنه بيرتس وقال

 
 غزة سكان حياة حسينت" إسرائيل" مصلحة من: لبيد .42

 أن لبيد، يائير" مستقبل يوجد" حزب عن اإلسرائيلي الكنيست عضو خاصة: أكد ترجمة-نت الرسالة
 .غزة قطاع سكان حياة تحسين تقتضي" إسرائيل" مصلحة

: الكنيست في عقدت التي غزة قطاع في األوضاع قشةمنا خالل السياسية رؤيته مستعرضاً  لبيد وقال
 حياة تحسين في واضحة مصلحة" إلسرائيل" أن ذلك من أكثر بل غزة احتالل تريد ال" إسرائيل" إن"



 
 
 
 

 

 19 ص             4318 العدد:        6/13/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 الهدوء على تحافظ ألنها أيضا ولكن فقط إنسانية ألسباب ذلك ليس غزة قطاع في المدنيين السكان
 ".روبالح عن بعيدا اإلسرائيلي المجتمع في

 من سيحسن األمنية األوضاع تحسين أن أيضا أعتقد: "قوله لبيد عن العبرية معاريف صحيفة ونقلت
 أبراهام األسير عن اإلفراج وأيضا شاؤول وارون غولدن هدار استعادة حول االتفاق وفرص جهود

 ".حماس من منغستو
 12/6/2017الرسالة نت، 

 
 هنا قبلنا كانوا نالفلسطينيو: بالكنيستالمالية  لجنة رئيس .42

" هتوراة يهدوت" حزب عن للكنيست التابعة المالية لجنة رئيس" غفني موشه" المحتلة: قال القدس
 .الفلسطينيين مع تسوية إلى التوصل يؤيد انه اليميني
 بوجود نيويورك في المنعقد"  للسالم هآرتس" مؤتمر أمام االثنين، يوم ألقاها، كلمة في واعترف

 أقطاب أحد عن يصدر نوعه من تصريح أول في وذلك البالد، هذه في اليهود بلق الفلسطينيين
 .اليمين

 قادرا كنت ولو الحكومة تطرحها التي اليمينية التشريعات أنواع مختلف تعجبني ال"  قائال: وأضاف
 نكن لم إذا ألننا يهودية، دولة إسرائيل تكون أن هو شيء وأهم شيء فأول التشريعات هذه لعارضت

 من أخرجناهم ونحن قبلنا هنا كانوا ألنهم الفلسطينيين مع مفاوضات إلجراء الحق نملك فإننا ذلكك
 ".هنا

 12/6/2017اإلخبارية،  سما وكالة
 

 الضفة في سيطرتها إلحكام القوة" تخصخص" "إسرائيل": "بتسيلم" .03
 سياسة أن هناك "بتسيلم" المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز قال

 تستخدم أن دون الغربية، الضفة على سيطرتها إلحكام "القوة خصخصة" بـ خاصة جديدة إسرائيلية
 ينفذها التي والترهيب العنف أعمال إن" عنه صدر تقرير في المركز وقال. ذلك لتحقيق بنفسها القوة

 ترّسخ خاللها من القوة استخدام خصخصة أشكال من شكل هي الغربية، الضفة في المستوطنون
 ."بنفسها العنف ممارسة إلى االضطرار دون سيطرتها، إسرائيل دولة

 8/6/2017بتسيلم،  اإلنسان، لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز
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 قطر على يحرّ ض اإلسرائيلي اإلعالم .03
 من قطر على بتحريضه تمادى الذي اإلسرائيلي اإلعالمي المشهد على الخليجية األزمة استحوذت

 أبيب تل بين الجديد للحلف بخطابهم يروجون الذين السعوديين المحللين من العديد استضافة خالل
 حكم تقويض خالل من إقليمية لتسوية تمهد جديدة آفاق وفتح" اإلرهاب" مكافحة بذريعة والرياض

 .الفلسطينية السلطة مكانة وتعزيز بغزة( حماس) اإلسالمية المقاومة حركة
 وسارع نتنياهو، بنيامين الوزراء رئيس عنه عبر الذي الموقف مع اإلعالمي تحريضال هذا وتناغم
 جوهريا تغييرا" اإلرهاب" بمكافحة يتعلق ما بكل الرياض موقف اعتبر حيث السعودية، الرواية لتبني
 سماه ما ضد بالحرب" عدوة وليست شريكة" باتت التي إسرائيل، مع اإلقليمية الدول وتعامل بنظره

 ".المتطرف سالماإل"
 أن األوسط، والشرق إلسرائيل الخارجية بالسياسات المتخصص" ميتفيم" اإلسرائيلي المعهد مدير
 إلثبات نتنياهو من محاولة قطر، ضد السعودية للرواية أبيب تل وانسياق اإلسرائيلي اإلعالم تسارع
 لتسوية يمهد والذي العزيز عبد نب سلمان الملك يقوده الذي المتبلور الجديد للحلف وااللتزام الوالء

 .ثوابتها من الفلسطينية القضية وتفريغ حماس بإضعاف إقليمية سياسية
 13/6/2017الدوحة،  الشرق،

 
 للعالم األسلحة تسويق طلبات من %99 على تصادق "إسرائيل": هآرتس .04

 على افقتو  الجيش وزارة أن االثنين، يوم العبرية، هآرتس صحيفة ذكرت خاصة: ترجمة -القدس
 واألمنية العسكرية التكنولوجية واألجهزة األسلحة لتسويق تراخيص على الحصول طلبات من 99%

 .العالم إلى وتصديرها
 تقديمها تم طلب ألف 40 أن المعلومات، حرية أجل من حركة لمعطيات وفقا الصحيفة وأوضحت

 عمليات إلى شيرةً م. فقط طلبا 98 رفض مقابل منها %99 قبول تم سنوات خمس آخر خالل
 .العالم في دولة 190 نحو إلى تتم والتصدير التسويق
 واألجهزة األسلحة لتصدير تصريح على بالحصول يسمح اإلسرائيلي القانون أن إلى وأشارت

 .الجيش وزارة قبل من واألمنية العسكرية التكنولوجية
 الدول لبعض األسلحة رتصدي إسرائيل برفض تتعلق ألسباب ذلك يعود الطلبات بعض رفض وحول
 .القومي باألمن تتعلق قضايا بسبب

 12/6/2017القدس، القدس، 
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 دولي بحظر مشمولة لدول السالح تصدر "إسرائيل": "معاريف" .00
 المجتمع عليها يفرض دول مع أسلحة صفقات تبرم أبيب تل إن اإلسرائيلية معاريف صحيفة قالت

 .سنويا الدوالرات ماليين اإلسرائيلية للخزينة يوفر ذلك أن بزعم واستيراده، السالح لبيع حظرا الدولي
 لتجارة دوليا مؤتمرا األخيرة األيام في شهدت أبيب تل أن ديرسلر تمار بالصحيفة الكاتب وأوضح
 وبحث .مشارك ألف 15 بمشاركة التوالي، على الثامنة للسنة العسكرية والتكنولوجيا األسلحة

 واالستفادة إسرائيل، مع األسلحة وصفقات واألمني العسكري تعاونال أوجه المؤتمر في المشاركون
 .اإلسرائيلية التسليحية الخبرة من

 بممارساتها شبهات حولها تحوم لدول ممثلين بالمؤتمر المشاركين من أن اإلسرائيلي الكاتب وأضاف
 إلى حقوقيين بناشطين دفع مما أهلية، حروبا تشهد ودول اإلنسان، وحقوق للديمقراطية المناهضة

 .وميانمار والكاميرون العاج وساحل والكونغو الوسطى أفريقيا جمهورية ومنها الدول، بهذه قائمة نشر
 استيرادها بحظر عقوبات المتحدة لألمم التابع الدولي األمن مجلس عليها يفرض الدول هذه وبعض
 .إسرائيل مع عالقتهم بتطوير رغبتهم عن عبروا المؤتمر في المشاركين من كبيرا جزءا لكن للسالح،

 13/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 ممكنا   السالم يرون والفلسطينيين اإلسرائيليين من %50استطالع:  .02
 الغربية الضفة في الفلسطينيين وكذلك إسرائيل في والعرب اليهود شمل استطالع ضاهر: أظهر بالل

 سالم إلى للتوصل احتمال ثمة أن يرون ءهؤال جميع من %50 أن االثنين، اليوم ُنشر غزة، وقطاع
 .والفلسطينيين إسرائيل بين

( %59) سالم إلى التوصل باحتمال أكثر متفائلين الفلسطينيين أن االستطالع تفاصيل من وتبين
(. %29) كهذا احتمال من تشاؤم عن إسرائيل في العرب وعبر( %46) أقل متفائلين اليهود بينما
 .سالم إلى بالتوصل احتمال يوجد ال إنه طلعينالمست مجمل من %42 وقال

 اإلسرائيلي، للتلفزيون الثانية والقناة السنوي هرتسيليا مؤتمر لصالح أجري الذي االستطالع، وبحسب
 من %40و إسرائيل في العرب من %48و اليهود من %55 بتأييد يحظى الدولتين حل فإن

 من %39و إسرائيل في العرب من %25و اليهود من %20 الواحدة الدولة حل أيد بينما الفلسطينيين،
 .به المرغوب الحل حيال منقسمين الفلسطينيين أن يعني ما الفلسطينيين،

 الدولة حل يؤيدون إنهم %29و الدولتين، حل يؤيدون إنهم المستطلعين مجمل من %48 وقال
 .الواحدة
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 يدفع لن ترامب، دونالد األميركي، الرئيس ضلوع بأن اعتقادهم عن( %55) اإلسرائيليين غالبية وعبر
 .أيضا الفلسطينيين من %30و إسرائيل في العرب من %30 الرأي هذا وأيد قدما، السالم
 331و إسرائيل في العرب من 150و يهود 604 بينهم شخصا، 1,298 االستطالع في وشارك

 26و 21 بين االستطالع وأجري. غزة قطاع من فلسطينيا 213و الغربية الضفة من فلسطينيا
 .الماضي مايو/أيار

 12/6/2017، 48عرب 
 

 بالضفة فلسطينيا   15 ويعتقل بغزة يتوغل االحتالل .02
 محافظات من مواطناً  15 ، امس فجر االحتالل، قوات إبراهيم: اعتقلت كامل - المحتلة القدس
 حي في زلهمن داهمت أن بعد قبها، وصفي .د السابق األسرى شؤون وزير بينهم الغربية، من الضفة

  .جنين بمدينة البساتين
 محافظة شرقي الحدودي الشريط خارج االحتالل لجيش عسكرية جرافات توغلت غزة، قطاع وفي
 كيسوفيم' موقع من انطلقت أن بعد مترا 50 نحو الجرافات توغلت كما .بالقطاع يونس خان

 تجريف أسلوب الحتاللا جيش ويتعمد .الزراعية األراضي في تجريف بأعمال وباشرت ،'العسكري
 خسائر المزارعين يكبد ذلك لكن األمنية، األسباب بزعم وشماله القطاع شرقي الحدودية المناطق
 .فادحة

 13/6/2017الرأي، عّمان، 
 

 اإلبراهيمي المسجد قرب فتاة يعتقل االحتالل .02
 قرب عمرها من العشرينيات في فتاة الماضية، الليلة اإلسرائيلي االحتالل جيش اعتقل الخليل:
 .سكينا حيازتها بزعم الخليل مدينة في اإلبراهيمي المسجد
 أحد على الخليل جنوب يطا بلدة من فتاة أوقفت الجيش قوات أن المدينة في أمني مصدر وذكر

 .اعتقالها جرى ثم اإلبراهيمي، بالمسجد المحيطة الحواجز
 بأنها يزعم كما تفتيشها، بعد لفتاةا هذه بحوزة سكين على العثور تم أنه االحتالل يدعي: وأضاف
 .طعن عملية تنفيذ تنوي كانت

 13/6/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 



 
 
 
 

 

 23 ص             4318 العدد:        6/13/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 األقصى يقتحمون المسجد ضابط بينهم مستوطنا   89األوقاف:  دائرة .02
 بحراسة المبارك األقصى المسجد ساحات المتطرفين المستوطنين عشرات المحتلة: اقتحم القدس
 .اإلسرائيلي يوم اإلثنين االحتالل شرطة
 مستوطًنا، 38 بأن" صفا" لمراسلة الدبس فراس اإلسالمية األوقاف دائرة في اإلعالم مسؤول وأفاد

 وتجولوا األقصى المسجد ساحات اقتحموا" أيالون عامي" يدعى إسرائيلًيا وضابًطا يهودًيا، طالًبا 50و
 .المزعوم الهيكل عن شروحات تلقيهم وسط بساحاته

 الكاملة الحماية لتأمين األولى الصباح ساعات منذ المسجد ساحات في االحتالل قوات شرتوانت
 .المقتحمين للمتطرفين

 12/6/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 "جريمة" الوحيد دخلنا مصدر قطع: المحررون األسرى .02
 السلطة قطع جراء حتجاجاتهما من غزة قطاع في رواتبهم المقطوعة المحررون األسرى غزة: صّعد
 سجون في قضوها التي عمرهم سنوات واحترام وألبنائهم لهم كريمة حياة بتوفير مطالبين لرواتبهم،
 .شعبهم أبناء عن دفاعاً  االحتالل

 خالل رواتبهم، المقطوعة األسرى عن الدفاع لجنة عضو مسلماني، مصطفى المحرر األسير وقال
 مصدر لديهم يوجد ال المحررين األسرى إنّ  يوم االثنين، بغزة، حمراأل الصليب أمام صحفي مؤتمر
 .فقط السلطة راتب سوى دخل

 ،"جريمة هو غزة قطاع يعيشها صعبة ظروف ظل في المحررين األسرى رواتب قطع: "وأضاف
 التي السنوات عشرات بعد رواتبهم بقطع مكافأتهم ال" المحررين، لألسرى كريمة حياة بتوفير مطالباً 

 ".االحتالل سجون في أمضوها
 12/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 لقطاع غزة الكهرباء كمية تقليص قرار تطبيق تداعيات من تحذيرات .02

 تطبيق تداعيات من تحذيرات غزة قطاع في الكهرباء توزيع شركة تلحمي: أطلقت أسعد – الناصرة
 يكون ولن محسوبة، عواقبها تكون لن كارثة ةبمثاب أنه معتبرة للقطاع الكهرباء كمية تقليص قرار

نما غزة داخل فقط تأثيرها  ثابت محمد الشركة في واإلعالم العامة العالقات مدير وأكد. المحيط في وا 
 الكهرباء كمية أن كما( اإلسرائيلي) التقليص قرار بخصوص رسمياً  به نبّلغ لم شيئاً  أن" تصريح في

 ."بعد تُقلص لم اإلسرائيلية الخطوط من اآلتية
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 كمية تكفي وبالكاد التقليص، هذا دون من وكارثية مركبة كهرباء أزمة تعيش غزة أن": وأردف
 ساعة 12 من أكثر مقابل وصل ساعات 4 بجدول للعمل اإلسرائيلية الخطوط من اآلتية الكهرباء
 المصرية الخطوط وتوقف فترة منذ التوليد محطة توقف فيها تسّبب التي الراهنة األزمة ظل في قطع،
 ."وآخر حين بين

 آثار فإن المئة، في 5 أو 1 التقليص كان لو حتى": الكهرباء شركة في العامة العالقات مدير وتابع
 والجداول الشبكات على والتشويش العبء وستزيد جداً  كبيرة ستكون األزمة هذه ظل في كمية أي
 على للضغط والعاجل الفوري التدخل إلى ناإلنسا حقوق ومؤسسات المتحدة األمم ثابت ودعا ."كافة

 .قياسي شكل في الحياة وأوجه كافة الخدمات يهدد كونه التقليص، قرار تنفيذ من ومنعها "إسرائيل"
 13/6/2017الحياة، لندن، 

 
 لمؤتمر الشعبي فلسطينيي الخارج" يرفض وصف المقاومة الفلسطينية بـ "اإلرهاب"ا" .23

"للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، رفضها الشديد لما صدر في أعربت األمانة العامة : بيروت
األيام الماضية من تصريحات وردت في عدد من الصحف ووسائل اإلعالم العربية والتي قالت بأنها 
"تتضمن إساءة بالغة إلى مقاومة الشعب الفلسطيني والنيل منها ونعتها باإلرهاب، بل وتلفيق 

وحذرت األمانة العامة للمؤتمر، في بيان لها، تعليقا على تصريحات وزير  االتهامات التعسفية لها".
"حماس"، من خطورة هذه  اإلسالميةالخارجية السعودي عادل الجبير ضد حركة المقاومة 

تنتقص من حق الشعب  إنهاالتصريحات والتعليقات والمضامين التي اعتبرتها مرفوضة، وقالت "
عادة حقوقه المشروعة"، مؤكدة بشكل واضح رفضها لوصف الفلسطيني في المقاومة حتى است

وأشاد بيان األمانة العامة لفلسطينيي الخارج بوعي شعوب األمة التي وقفت  .باإلرهابالمقاومة 
 مستنكرة لتلك التصريحات "المسيئة والمضامين المضللة".

بية كافة إلى تحييد وأكد أّن فلسطين ستبقى هي البوصلة لكل جماهير األمة ودعا األطراف العر 
 فلسطين ومقاومتها عن الصراعات الدائرة في المنطقة.

 13/6/2017، قدس برس
 

 الثالث للعام غزة معتمري سفر معبر رفح يمنع إغالق .23
 بسبب التوالي، على الثالث للعام العمرة موسم فشل عن غزة قطاع في والعمرة الحج شركات أعلنت
 جنوبي البري رفح معبر عبر السعودية إلى القطاع من تمرينالمع لسفر مصرية موافقة تلقيها عدم
 .غزة قطاع
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 معبر فتح مصر يناشدون القطاع في والعمرة الحج مكاتب أصحاب ظل سنوات ثالث مدى وعلى
 .اآلن حتى تُنفذ لم وعودا وتلقوا األزمة، لحل بالتدخل الفلسطينية السلطة طالبوا كما البري، رفح

 تهدد كبيرة خسائر بالقطاع والعمرة الحج شركات تكبيد في متتالية اتسنو  لثالث المنع وتسبب
 .فيها والعاملين الشركات هذه مستقبل
 السلطات رفض بسبب العمرة مناسك أداء من 2014 العام منذ محرومون غزة قطاع سكان أن يذكر

 االتجاهين في رفح معبر المصرية السلطات تفتح لم 2013 منتصف ومنذ. بسفرهم السماح المصرية
 .أسابيع لبضعة إال

 12/6/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 لـ"داعش" االنتماء بتهمة 48 الـ فلسطينيي من مواطنين "الشاباك" يعتقل ثالثة .24
 من مواطنين ثالثة اإلثنين، يوم( الشاباك) اإلسرائيلي الداخلي األمن جهاز اعتقل: األناضول
 (.داعش) "اإلسالمية الدولة" يملتنظ انتمائهم بتهمة ،48 الـ فلسطينيي

 موقعها عبر اإلسرائيلية "أحرنوت يديعوت" صحيفة نقلته ،"الشاباك" عن صادر بيان وذكر
 اإلنترنت وتصفحوا البغدادي، بكر أبو التنظيم لزعيم والوالء القسم أدوا المتهمين" أن اإللكتروني،

 دون ،"(داعش) أفكار تحمل دينية روسبد شاركوا كما المتطرف، التنظيم ظل في الحياة طبيعة حول
 .التفاصيل من مزيد

 17 العمر من يبلغون إسرائيل، شمالي ،"برطعة" منطقة من وجميعهم بهم المشتبه أن البيان وأضاف
 ليسألهم ،"داعش" في عناصر مع بتواصله آخر واعترف ناسفة، عبوات صنع قد أحدهم وأن عاما،
 .التنظيم إلى االنضمام إمكانية عن

 12/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مجانا   الضفة في تجميلية عمليات يجري 48 فلسطينيي من طبيب .20
 شهر مع وتزامناً  نابلس، في الجامعي النجاح مستشفى مع بالتعاون: "العربي القدس" – الناصرة
 إلجراء خاصة خيرية حملة التجميلية بالجراحة مختص فلسطيني طبيب أمس باشر المبارك، رمضان
 التي خلقية، تشوهات أو صحية مشاكل من يعانون الذين للمرضى مجانا التجميلية العمليات عشرات

 .الفلسطينية السلطة أراضي في يدهم بمتناول عالجها يتوفر ال



 
 
 
 

 

 26 ص             4318 العدد:        6/13/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 مجاني بشكل العمليات هذه بإجراء 48 أراضي داخل عرابة مدينة ابن نصار، يوسف الدكتور وبادر
 تجميلية، عمليات أي إجراء أو العالج تكاليف تحمل بمقدورهم ليس الذين المرضى خدمة في رغبة
 .كبير بشكل والنفسية الجسدية حياتهم تحسين شأنها من التي

 13/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 العالمية" تكنوفيشن" مسابقة في الثاني المركز يحصدن فلسطين طالبات .22
 المركز على فلسطين طالبات حصول عن االثنين، اليوم ،العالي والتعليم التربية وزارة هللا: أعلنت رام

 تطوير آليات حول عاماً  18 -10 سن من الفتيات بتعليم تعنى والتي تكنوفيشن بمسابقة عالمياً  الثاني
 .مجتمعاتهن تواجه مشكالت لحل الذكية لألجهزة تطبيقات

 هذه على نابلس تربية يةمدير  في الثانوية سالم مدرسة طالبات حصلت فقد الوزارة إعالن ووفق
 .الجائزة

 Save" تطبيق تقديم عبر "As I Can, I Will" فريق ضمن الجائزة هذه على الطالبات وتنافست

Drops"، تمكين عبر بلدتهن في المياه مشكلة حل إلى التطبيق هذا وراء من الطالبات هدفت حيث 
 كما القروي، المجلس مع بالتعاون اهالمي فيها توزع التي واألماكن األوقات معرفة من المواطنين
 شكاوى واستقبال هدر دون المياه على الحفاظ حول للمواطنين وتعليمات إرشادات التطبيق يتضمن
 .عبره األهالي

 12/6/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 "إسرائيل"سالم تضمن يهودية  لصفقةهآرتس: السيسي سعى  .45

كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية اليوم االثنين عن أن الرئيس المصري عبد ية: األلمانالجزيرة + 
الفتاح السيسي وبدعم من أطراف عربية سعى العام الماضي إلطالق عملية سالم إسرائيلية فلسطينية 

 تنتهي العتراف عربي بإسرائيل دولة يهودية.
سري في أبريل/نيسان من العام وكشفت الصحيفة عن أن السيسي التقى في قصره بالقاهرة بشكل 

الماضي كال من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العمل إسحاق هرتسوغ، وأن 
السيسي حث زعيم المعارضة اإلسرائيلية على تشكيل ائتالف مع نتنياهو لتتمكن حكومته من 

 االنخراط في عملية سالم إقليمية.
رائيليين وصال ليال على متن طائرة خاصة، وغادرا قبل الفجر، وبحسب الصحيفة، فإن الزعيمين اإلس

وأن اللقاء جاء كجزء من االتصاالت التي جرت بسرية تامة بين نتنياهو وهرتسوغ إلقامة حكومة 
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وتابعت أن السيسي ألقى بعد فترة قصيرة خطابا "ال ُينسى"  مشتركة بديلة عن حكومة نتنياهو الحالية.
 واإلسرائيليين الستغالل الفرصة، والتوصل التفاق ينهي الصراع.دعا فيه الفلسطينيين 

وكانت الصحيفة اإلسرائيلية كشفت في فبراير/شباط الماضي النقاب عن قمة رباعية التأمت سرا في 
مدينة العقبة األردنية قبل عام أيضا، وقبل لقاء السيسي السري بالزعماء اإلسرائيليين، شارك فيها 

ملك عبد هللا الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية األميركي العاهل األردني ال
 جون كيري ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب هآرتس، فإن المنحى الذي عمل من أجله المسؤولون األربعة، ومعهم جهات دولية وعربية 
دية، واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم قام على أساس االعتراف بإسرائيل دولة يهو  -أخرى

 من الدول العربية.
 12/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : على لبنان والدول العربية التحّرك السريع"األونروا"منيمنة عن محاولة نتنياهو إنهاء  .46

العربية إلى الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لبنان والدول  -دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني 
التحرك السريع في المحافل الدولية من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مشروعها بإنهاء عمل وكالة 

 ."األونروا"
رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع "ما تضمنته تصريحات  إلىوأشار منيمنة 

ة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، الحكومة اإلسرائيلية، وكذلك خالل اللقاء الذي عقده مع سفير 
من نقاط يتوجب التوقف عندها، أبرزها: دعوة األمم المتحدة الى النظر في استمرار عمل وكالة 
لحاق المسؤولية عن الالجئين الفلسطينيين بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  األونروا، وا 

الجئين الفلسطينيين قد تم إدماجهم في دول المنطقة، الالجئين، االدعاء أن األغلبية الساحقة من ال
بما يعني أنه ما زالت هناك أعداد محدودة فقط تنطبق عليها صفة الالجئين، إن األونروا تمارس 

لمشكلة الالجئين الفلسطينيين من خالل ممارستها سياسة تحريض وأنشطة ضد  "تخليد"سياسة 
 ."إسرائيل من حين آلخر

ها ليست هذه المرة األولى تحاول السياسة اإلسرائيلية التحريض ضد األونروا، أن"واعتبر منيمنة 
نهاء عملها كشاهد دولي على المأساة الفلسطينية.   وا 

التحرك مع الجهات الدولية والمحافل األممية لقطع  إلىالحكومة اللبنانية والدول العربية "ودعا منيمنة 
. ورأى أن "خطوة يمكن أن تصب في مثل هذا االتجاه الطريق على محاولة نتنياهو هذه، ومنع أي

المخاطر التي يتهددها هذا المنحى تتجاوز الدول المضيفة لتطال مبدأ العدالة الدولية الذي نشأت "
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إنهاء مهام وكالة األونروا يجب أن "، معتبرًا أن "مؤسسات ووكاالت األمم المتحدة من أجل تحقيقه
ن عودة الالجئين إلى ديارهم وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة يتحقق فقط لمصلحة حل عادل يضم
 ."وعاصمتها القدس على تراب فلسطين

 13/6/2017، المستقبل، بيروت
 

 دعو للحد من تنامي التغلغل اإلسرائيلي في أفريقيايمجلس جامعة الدول العربية  .47
تماعه في القاهرة أمس، دعا مجلس جامعة الدول العربية، خالل اج: سوسن أبو حسين -القاهرة

الدول األعضاء إلى ضرورة العمل على الحد من تنامي التغلغل اإلسرائيلي في قارة أفريقيا على 
قضية فلسطين العادلة، وحث الدول األفريقية الشقيقة والصديقة على عدم المشاركة في أي  حساب

بقرارات الشرعية  التزامات إسرائيلمؤتمرات أفريقية إسرائيلية هدفها إدامة االحتالل وااللتفاف على 
ودعا المجلس إلى استمرار وضع بند دعم القضية الفلسطينية والتصدي للمحاوالت  الدولية.

األفريقية، على  اإلسرائيلية لاللتفاف عليها ضمن أجندة أي تعاون ثنائي بين الدول العربية والدول
غير العادية التي عقدت برئاسة الجزائر، مختلف المستويات. كما دعا في قراره الصادر عن دورته 

التاريخية في أفريقيا ضمن خطط وبرامج أي  إلى إدخال بند دعم القضية الفلسطينية وصيانة مكانتها
 تعاون اقتصادي وتنموي وثقافي عربي أفريقي.

دي وشدد المجلس على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية واالتحاد األفريقي للتص
وتيرة تنفيذ الخطة التي أعدتها ، وتسريع 2020  2019لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس األمن عامي 

األمانة العامة في هذا الشأن. وطلب من جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي الحفاظ على 
رب وبعثات وناشد مجالس السفراء الع الفلسطينية. المواقف األفريقية التاريخية الداعمة للقضية

الجامعة العربية في الدول األفريقية، متابعة التغلغل اإلسرائيلي في القارة األفريقية على حساب 
العواصم األفريقية لصيانة مكانة القضية الفلسطينية، ورفع تقارير  القضية الفلسطينية، والتحرك في

 وتقييمات دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة.
 13/6/2017، نالشرق األوسط، لند

 
 الفقيرة في غزة األسرمشروع قطري لترميم منازل  .48

 قّدمت دولة قطر، اليوم اإلثنين، مساعدات مالية، لترميم منازل فلسطينيين فقراء في قطاع غزة.
وقالت "اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة"، في بيان، إنها سلمت دفعات مالية للقائمة األولى من 

 ستفيدين من مشروع تمّوله اللجنة، ويحمل اسم "مسكن كريم".أسماء المواطنين الم
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أسرة ستستفيد من المشروع، تمت عملية اختيارهم  127عائلة، من أصل  28وشملت القائمة األولى 
 بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة.

والي مليون دوالر أميركي، وتقّدر التكلفة اإلجمالية لمشروع ترميم بيوت الفقراء )مسكن كريم( بح
 آالف دوالر للعائلة الواحدة، بحسب البيان. 8بمتوسط ما قيمته 

 12/6/2017، ، لندنالعربي الجديد
 

 غوتيريش يطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم األونروا .49
دافع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش االثنين عن الدور الذي : الجزيرة + وكاالت

طلع به وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األممية )األونروا( من أجل تحقيق االستقرار تض
وأعرب غوتيريش عن القلق إزاء االنتقادات العلنية التي وجهت مؤخرا إلى  والسالم في المنطقة.

 األونروا وسالمة عملياتها.
في بيان تاله على الصحفيين فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام بمقر -وأكد 

"الدعم الكامل لألونروا وتقديره للدور الذي تؤديه في تقديم الخدمات  -المنظمة الدولية في نيويورك
 األساسية وحماية حقوق ماليين الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط".

العام جميع الدول األعضاء إلى مواصلة دعمها لألونروا كي تتمكن من أداء دورها ودعا األمين 
األساسي بنزاهة وكفاءة وتنفيذ مهامها اإلنسانية لخدمة الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى 

 حل عادل ودائم ألوضاعهم، وفق وكالة األناضول.
 12/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المخولة بتغيير مهام والية الوكالةهي األمم المتحدة "األونروا":  .51

أكدت وكالة "األونروا" أن "الجمعية العامة لألمم المتحدة هي الوحيدة  :نادية سعد الدين -عمان
 المخولة بتغيير مهام والية الوكالة وتغيير تفويضها في قضية الالجئين الفلسطينيين".

شعشع، أن "التفويض الممنوح لها بمتابعة شؤون الالجئين وقال المتحدث باسم "األونروا"، سامي م
الفلسطينيين من الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهي وحدها المخولة بتغييره من خالل غالبية 

 األصوات في المنظمة الدولية".
وأشار إلى أنه "في كانون أول )ديسمبر( الماضي، تم تمديد مهام والية األونروا لثالث سنوات من 

وأضاف إن "حل قضية الالجئين  قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة وبأغلبية كبيرة من األصوات".
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الفلسطينيين يجب أن يكون كجزء من قرار سياسي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي"، مضيفًا بأنه 
 إجراء سياسي لحل هذه األزمة التي طال أمدها". التخاذ"لقد حان الوقت 

 13/6/2017ن، الغد، عّما
 

 ا في ملف المصالحةنواصل جهودنسلدى السلطة: فريقيا أجنوب سفير  .51
رئيس كتلة حماس البرلمانية، محمود  خالل لقاءه فريقيا لدى السلطة أشرف سليمانأأكد سفير جنوب 

أن جنوب إفريقيا ستواصل جهودها في ملف المصالحة الفلسطينية، مشيرًا ، بغزة في منزلهالزهار، 
للقاء الذي عقد مؤخرًا في مدينة كيب تاون بحضور حركتي "حماس" و"فتح" والفصائل، موضحًا إلى ا

 أن هنالك عدة لقاءات في الضفة وغزة إلتمام هذا الملف، وعقد لقاء آخر خالل الفترة القادمة.
فريقيا تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني ومساعدته في تقديم العديد أوأوضح سليمان أن جنوب 

 من المشاريع اإلنسانية.
 12/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لدولة فلسطين 67بلجيكا ترفض االعتراف بأي تغيرات على حدود  .52

أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم االثنين، رفضها االعتراف بأي تغيرات : بروكسل/ حاتم الصكلي
 فق عليها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي.لدولة فلسطين، باستثناء تلك التي ات 1967على حدود عام 

وقال وزير الخارجية البلجيكي "ديدييه رايندرز"، في بيان صحفي اطلعت عليه األناضول، إن "بلجيكا 
كما االتحاد األوروبي، تدين إعالن السلطات اإلسرائيلية األسبوع الماضي، بناء آالف الوحدات 

 السكنية اإلضافية في المستوطنات".
ف: "اإلعالنات الجديدة، تندرج ضمن تكثيف إسرائيل مؤخرا، تدابير تسريع االستيطان وأضا

باألراضي المحتلة، مثل إقرار قانون لتنظيم المستوطنات غير القانونية، األمر الذي يخالف القوانين 
األراضي وشدد على أن سياسة االستعمار اإلسرائيلية في  الدولية بما فيها القانون اإلسرائيلي نفسه".

 المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأكد الوزير البلجيكي أن إعالن إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة، "يهدد أي انتعاش ممكن 
قامة سالم  ومحتمل لمحادثات السالم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لتحقيق حل الدولتين وا 

 دل ودائم".شامل وعا
 12/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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 "مطلوب موظفون للعمل في القدس في دولة فلسطين": إعالن نشرته األمم المتحدة .53
أثار إعالن نشرته األمم المتحدة، اليوم اإلثنين، استنكار إسرائيل، بسبب اعتبار القدس : هاشم حمدان

 ضوع.في دولة فلسطين، ودعت إلى إجراء تحقيق في المو 
( قد نشر، The United Nations Office for Project Servicesوكان مكتب األمم المتحدة للمشاريع )

اليوم، إعالنا في موقعه بشأن اقتراح عمل إلدارة مشاريع في القدس في دولة فلسطين، األمر الذي 
مطالبة بإجراء تحقيق دعا مندوب إسرائيل في األمم المتحدة، داني دانون، إلى استنكار اإلعالن، وال

 حول نشره.
وبحسب القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية فإن دانون طلب من مكتب األمم المتحدة إزالة اإلعالن 

 وادعى دانون أن نشر اإلعالن هو بمثابة 'استغالل موارد األمم المتحدة لنشاط معاد إلسرائيل'. فورا.
ة لألمم المتحدة تحديد حقائق مشوهة على األرض. وأضاف أنه 'من غير الممكن أن تحاول بعث

 وعلى المكتب إجراء تحقيق فوري حتى ال يتكرر ذلك مرة أخرى'.
 12/6/2017، 48عرب 

 
 وفد برلماني ألماني يرفض لقاء وزير إسرائيلي شرق القدس المحتلة .54

الستراتيجية رفض وفد برلماني ألماني، مقابلة وزير األمن الداخلي والشؤون ا: القدس المحتلة
اإلسرائيلي "غلعاد أردان" في مكتبه الكائن في الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وهو ما دفعه 

 إللغاء اللقاء.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "أردان" ألغى لقاءه مع وفد من البرلمان األلماني، ألن 

 األخضر في القدس المحتلة. أعضاءه رفضوا مقابلته في مكتبه القائم وراء الخط
وقال "أردان"، إنه رفض طلب الوفد االجتماع به في مكان آخر، وأكد أنه لن يمد يده للمقاطعة 

 األوروبية لشرق القدس.
وكان مقررًا أن يجتمع "أردان" بسبعة نواب من كتل مختلفة في البرلمان األلماني، وهم أعضاء في 

ين عن القضايا المرتبطة بأمن الجمهور، بما في ذلك تهديدات لجنة الداخلية األلمانية، والمسؤول
دارة الكوارث.  "اإلرهاب" وا 

 12/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "األونروا": الالجئون الفلسطينيون الشباب إبداٌع يتخطى الحدود .55
قطاع غزة، المثقل  قال تقرير لمنظمة "األونروا"، اليوم االثنين: إن العيش في قطاعي صغير مثل: غزة

بحصاري دخل عامه الحادي عشر وبجوالت متكررة  من الصراع باعٌث على اإلحباط لكل من الكبار 
والصغار، لكنه لم يثِن الشباب الالجئين الفلسطينيين عن إحداث أثر فاعل في مجتمعاتهم، متحلين 

 واإلبداع والتفاني.بالعلم والعزيمة، وتستمر إسهاماتهم في تقديم أفضل مثال على الصمود 
وسرد تقرير للمنظمة الدولية قصة أحمد الزوم وساهر عبد الحميد، طالبي كلية مجتمع تدريب غزة 
التابعة لـ"األونروا" الذين حصدا المركزين األول والثاني فلسطينًيا على إطار مسابقة "ستارباك" العربية 

قة العربية لتشجيع االبتكار في مجال ، علما بأن هذه المسابقة هي األولى في المنط2017لعام 
 التعبئة والتغليف تتيح المجال لطالب الجامعات من كافة األقطار العربية.

 LibanPackوينظم المسابقة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( ومركز ليبان باك 
دولة  13جامعة عربية في  60طالب مشارك من  1000اللذان يهدفان لتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى 

 عربية.
لبنان ولم يتمكن الالجئان الفلسطينيان اللذان  -ووفق التقرير فقد ُعقد حفل توزيع الجوائز في بيروت

فازا بالجائزة من حضور االحتفال بسبب الحصار المفروض على غزة والذي يجعل السفر أمًرا في 
تسبة، سُيمنح الفائزان فرصة المشاركة في غاية الصعوبة. باإلضافة إلى الجوائز والخبرة المك

(، حيث ستحظى المشاريع WPOالُمنظمة من قبل المنظمة العالمية للتغليف ) World Starمسابقة
 الفائزة بإمكانية عرض أفكارهم ومشاريعهم على المستوى الدولي.

 12/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 والسعودية "إسرائيل"يب عالقات الواليات المتحدة مع دول العالم باستثناء انتقادات لترامب بتخر  .56
دونالد ترامب على تحسين عالقات بالده مع روسيا  األمريكيواشنطن ـ رائد صالحة: ساعد الرئيس 

سرائيل ، األمريكيين، على حد تعبير العديد من المحللين "خربها"والفلبين والصين والسعودية ولكنه  وا 
 ية دول العالم بعد بضعة أشهر فقط من توليه المنصب.مع بق

يرانالغربية وكندا وقطر  أوروباجميع دول  أن األمريكيونوالحظ المحللون   وأوكرانيا وأسترالياوكوبا  وا 
القلق لدى العديد من  أثارترامب مما  إلدارةكانت خارج الدائرة الضيقة للسياسة الخارجية الجيدة 

 من تالشي العالقات مع حلفاء الواليات لمتحدة التقليديين. ناألمريكييالسياسيين 
ترامب أدار ظهره لحلفاء الواليات المتحدة. ووفقا للسياسيين والخبراء  أنويرى السناتور جون ماكين 
انتهجها ترامب في تصعيد  التي الرديئةقطر مثاال على الطريقة  أزمةفقد كان تعامل ترامب مع 
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والبحرين عالقاتها الدبلوماسية  واإلماراتقطعت السعودية ومصر  إذالعالمية الدبلوماسية  األزمات
ترامب وفقا  إدارةجميع الحدود البرية والبحرية والجوية، وكان من المفترض من  وأغلقتمع قطر 

بما في ذلك قطر هم  األزمةالعمل بجهد لحل الخالف ألن جميع اطراف  األمريكيةلتقاليد السياسة 
يكون بعيدا عن  أنالقيام بدور الوسيط بين الحلفاء يجب  أنإلى  إضافةلواليات المتحدة من حلفاء ا

 اتخاذ مواقف غير محايدة في النزاع.
، أيضاولم تتوقف تدخالت ترامب غير الحكيمة في النزاع عن دعمه للكتلة السعودية، بل اعترف، 

وفي وقت الحق، حاول ترامب بأنه تسبب في الخالف مع زيارته للمنطقة في الشهر الماضي، 
االنتقال إلى دور الوسيط ولكنه عاد إلى انتقاد قطر خالل مؤتمر صحافي، ووفقا للخبراء في 

 ."معنا أو ضدنا أنت"قائمة على مبدأ  أكبرواشنطن، فإن هذا الحادث يدل على اتجاهات 
 13/6/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 حماس حركة مقاومةالءات.. اإلمعلى أسس ونرفض  لحوارقطر: مستعدون  .57

قــال وزيـــر الخارجيــة القطـــري الشــيخ محمـــد بــن عبـــد الــرحمن آل ثـــاني إن بــالده ال تعـــرف حتـــى اآلن 
ـــل أي  األســـباب التـــي دعـــت الســـعودية واإلمـــارات والبحـــرين لمقاطعتهـــا، وأكـــد مجـــددا أن بـــالده ال تقب

 وني عليها.إمالءات خارجية، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الحصار غير القان
وأضاف آل ثاني في مؤتمر صـحفي عقـده يـوم االثنـين فـي بـاريس ضـمن جولـة أوروبيـة جديـدة قادتـه 
إلى بريطانيا وفرنسا، أن دولة قطر مستعدة للحوار وفق أسس ومعايير تحتـرم القـانون الـدولي، مشـددا 

 لبالده. االستراتيجيعلى أن الحوار هو الخيار 
نمــا هنــاك جهــود أوروبيــة لــدعم جهــود حــل األزمــة التــي وتــابع أنــه ال توجــد حاليــا وســا طة أوروبيــة، وا 

نتجت عن قطع ثالث دول خليجية عالقاتها مع الدوحة. وأشـار إلـى أن هنـاك دعمـا أوروبيـا وأميركيـا 
 للوساطة التي تقوم بها دولة الكويت.

لمقاطعــة، وال تقبــل وأكـد وزيــر الخارجيــة القطــري مجـددا أن بــالده ال تتــدخل فــي شـؤون الــدول الــثالث ا
أي إمالءات في ما يخص سياستها الخارجية، مشيرا فـي هـذا السـياق إلـى أن الدوحـة ال تقبـل مناقشـة 
مسألة قناة الجزيرة ألنها شأن داخلي. وأضاف أن قطر دولة تحترم القانون، ولطالما تعاونت مع دول 

 مجلس التعاون الخليجي في مختلف القضايا.
االتهامات التـي اسـتخدمت حجـة لقطـع العالقـات، قـال الشـيخ محمـد بـن  وفي معرض رده على بعض

نمـــا  المســـلمينعبـــد الـــرحمن آل ثـــاني إن دولـــة قطـــر ال تـــدعم جماعـــة اإلخـــوان  أو حركـــة حمـــاس، وا 
 تعاملت مع حكومات، مشيرا إلى مثالي مصر وتونس.
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الفلسـطينية، مؤكـدا  وأوضح أن قطر تدعم اإلعمار في قطاع غزة، كمـا تـدعم حكومـة الوحـدة الوطنيـة
فــي هــذه األثنــاء أن حركــة حمــاس حركــة مقاومــة، وأن بــالده تتعامــل معهــا مثــل أي فصــيل فلســطيني 

 آخر.
وفـــي مـــا يخـــص إيـــران، قـــال إن بـــالده لـــم يكـــن لهـــا تعـــاون مـــع طهـــران أقـــوى مـــن تعـــاون دول الخلـــيج 

 األخرى، مشيرا إلى أن اإلمارات هي الشريك التجاري الثاني إليران.
الـــوزير القطـــري إن هنـــاك تناقضـــات كثيـــرة فـــي تصـــريحات واتهامـــات الـــدول الخليجيـــة الـــثالث،  وقـــال

 موضحا أن من حق بالده المطالبة بإثبات بشأن مزاعم هذه الدول التي قطعت العالقات مع بالده.
  13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 تشاهدها مع قطرقمنا بها أنت  .. أشياءلوقف تمويل اإلرهاب جيدا   تسيرترامب: األمور  .58

 350الرئيس األميركي دونالد ترامب "عدت مؤخرا من رحلة في الخارج شملت صفقات ألكثر من  قال
مليار دوالر من االستثمارات العسكرية واالقتصادية في الواليات المتحدة، هذه الصفقات سـوف تجلـب 

القيام بدور أكبر في توفير  اآلالف من فرص العمل لبالدنا، وستساعد المملكة العربية السعودية على
 األمن واالستقرار في تلك المنطقة".

وأضـاف ترامــب "مــن بـين األشــياء الكبيــرة التـي قمنــا بهــا أنـت تشــاهدها مــع قطـر وجميــع األشــياء التــي 
تجـري فـي الواقـع بطريقـة إيجابيــة، نحـن نوقـف تمويـل اإلرهـاب. إنهــم ذاهبـون لوقـف تمويـل اإلرهــاب". 

 ركة سهلة، ولكن هذه هي المعركة التي سنفوز بها".وتابع "إنها ليست مع
   13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 التحرك الكويتي للتوصل إلى "أرضية مقبولة" بأزمة الخليج تدعم العربيةجامعة الدول  .59

أعلـن األمـين العـام للجامعـة العربيـة أحمـد أبـو الغـيط، يـوم اإلثنـين، : األناضـول-خالـد إبـراهيم-القاهرة 
ك، الــذي يقــوم بــه أميــر الكويــت الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح، إزاء أزمــة إعــالن دعمــه للتحــر 

 دول عربية قطع عالقاتها مع دولة قطر، بهدف التوصل إلى "أرضية مقبولة". 
جاء ذلك في اتصال هـاتفي تلقـاه أبـو الغـيط مـن صـباح الخالـد الصـباح، النائـب األول لـرئيس الـوزراء 

 فق بيان للجامعة. وزير خارجية الكويت، و 
وأوضح البيـان أن أبـو الغـيط أبلـغ وزيـر خارجيـة الكويـت تثمينـه للجهـد الكـويتي ودعمـه لـه، معتبـرا أن 

 "ما يقوم به أمير الكويت يمثل كل العرب وليس فقط مجلس التعاون الخليجي". 
 12/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 غاية: حصار قطر وضع معقد للاألمريكيوزير الدفاع  .61
وصـف وزيـر الـدفاع األميركـي جـيمس مـاتيس الحصـار المفـروض علـى قطـر مـن بعـض دول الخلــيج 

 بأنه وضع معقد للغاية، ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم.
وأبلـغ مــاتيس لجنـة القــوات المسـلحة بمجلــس النــواب األميركـي أن أميــر قطـر الشــيخ تمـيم بــن حمــد آل 

 االتجاه الصحيح.ثاني ورث تركة صعبة وأنه يتحرك في 
وقــال مراســل الجزيــرة مــن واشــنطن محمــد األحمــد إن مــاتيس كــان يــرد علــى ســؤال للعضــو الــديمقراطي 
البارز في اللجنة آدم سميث الذي وصف فيه سجل السعودية في مجال مكافحة اإلرهاب بأنـه ملتـبس 

 أيضا.
للواليات المتحدة بالشرق وأضاف المراسل أن ماتيس أكد أن قطر، التي تحتضن أكبر قاعدة عسكرية 

 األوسط وتتشارك مع واشنطن في تحالف عسكري أيضا، لها دور أساسي وتعتبر حليفا لبالده.
   13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 "حمد عقباهقد تؤدي إلى ما ال ت  "أمير الكويت: الخالفات بين دول الخليج  .61

لشيخ صباح األحمد الجابر قال أمير الكويت ا: األناضول -أحمد المصري، محمد عبدالغفار 
زالة الخالفات بينهم "واجب ال أستطيع التخلي  الصباح، إن التقريب بين األشقاء في دول الخليج وا 

 عنه".
تهـون أمـام إعـادة اللحمـة الخليجيـة  -مهمـا كانـت صـعبة  -وقال الصـباح، إن "أي إرهـاق وأي جهـود 

زالة الخالفات".  وا 
عامـًا، أن نـرى بـين  37ي بنينـا مجلـس التعـاون الخليجـي قبـل وأضاف: "صعب علينا، نحن الجيل الذ

 أعضائه تلك الخالفات والتي قد تؤدي إلى ما ال تحمد عقباه".
وتابع "أنا شخصـيا عايشـت اللبنـة األولـى لبنـاء هـذا المجلـس، منـذ نحـو أربعـة عقـود، ولـذا لـيس سـهاًل 

ن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب أن يقف صامتًا دون أ -عندما يكون حاكما  -على من هو مثلي 
 بين األشقاء وهذا واجب ال أستطيع التخلي عنه".

 12/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 وحل األزمة بالحوار تخفيف الحصار عن قطر تحث على بريطانيا .62
حث وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، دول الخلـيج، يـوم اإلثنـين، علـى تخفيـف الحصـار عـن 

وقال جونسون، عقب اجتماعه بـوزير الخارجيـة  و"إيجاد حل فوري لألزمة من خالل الوساطة".قطر، 
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القطــري: "إننــي قلــق أيضــا بشــأن بعــض اإلجــراءات القويــة التــي اتخــذتها الســعودية واإلمــارات ومصــر 
 والبحرين ضد شريك مهم".

، مشـددا: "أدعـو كـل وقال الوزير البريطاني إنـه سـيحث هـذه الـدول علـى "تخفيـف الحصـار عـن قطـر"
يجاد حل سريع عبر الوساطة".  الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وا 

 12/6/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 يعلن استعداده لبذل مساعي حميدة لحل األزمة القطرية المغرب .63
 بالدهـا سـتعدادوزارة الخارجية المغربية، في بيان نشرته فـي موقعهـا اإللكترونـي، مسـاء أمـس، اأعلنت 

لـ"بذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشـامل" بـين أطـراف األزمـة الخليجيـة، داعيـا جميـع 
 األطراف إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر".

 12/6/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 قطر إلىالمغرب يقرر إرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية  .64
وقـال بيـان للخارجيـة المغربيـة،  ررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلـى قطـر.ق

يـوم االثنـين، إن القـرار يـأتي "تماشـيا مـع تعــاليم الـدين اإلسـالمي الحنيـف ومـا يسـتوجبه خاصـة خــالل 
 شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب اإلسالمية".

ــه بالجوانــب السياســية لألزمــة القائمــة بــين قطــر ودول شــقيقة ولفــت البيــان إ لــى "أن القــرار ال عالقــة ل
 أخرى".

 12/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 التأكيد على موقف فرنسا الداعم للحوار كأساس للحليتصل بأمير قطر:  ماكرون .65
اال هاتفيــا مــن الــرئيس الفرنســي، تلّقــى أميــر قطــر، الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني، مســاء األحــد، اتصــ

إيمانويـــل مـــاكرون، بحثـــا فيـــه آخـــر مســـتجدات األزمـــة الخليجيـــة والجهـــود الراميـــة إلـــى حلهـــا، إذ جـــدد 
ماكرون "التأكيد على موقف فرنسـا الـداعم للحـوار كأسـاس للحـل، بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 

 بي". وعلى أهمية الحفاظ على االستقرار في منطقة الخليج العر 
 12/6/2017العربي الجديد، لندن، 
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 يدعو إلى حل األزمة مع قطر بالحوار سفير االتحاد األوروبي في القاهرة .66
دعـــا ســـفير االتحـــاد األوروبـــي فـــي القـــاهرة، إيفـــان ســـوركوش، كـــاًل مـــن مصـــر والســـعودية واإلمـــارات 

د، عقـــب حفـــل اإلفطـــار والبحـــرين، إلـــى حـــل أزمتهـــا مـــع قطـــر بـــالحوار، قـــائاًل، خـــالل كلمـــة لـــه، األحـــ
الســنوي للصــحافيين، بمقــر مكتــب االتحــاد فــي القــاهرة، إن "الممثلــة العليــا فيــديريكا مــوغريني تحــدثت 
للشــركاء فــي دول الخلــيج، وفــي غيــر دول الخلــيج، واســتقبلت وزيــر الخارجيــة القطــري فــي بروكســل، 

 .حول األزمة، وقالت إن هذه األزمة يجب أن يتم حلها من خالل الحوار"
 12/6/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلى تغليب الحكمة ورفع الحصار عن قطر .67

دعــا االتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين، اليــوم اإلثنــين، إلــى "تغليــب لغــة العقــل والحكمــة : )األناضــول(
حـوار أخـوي صـريح وبنـاء، مـن أجـل والمصـلحة العليـا للمنطقـة، والمسـارعة إلـى الجلـوس علـى طاولـة 

 الخروج من األزمة الحالية"، مشددًا على "حرمة حصار أي دولة مسلمة".  
 12/6/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 د ضد اإلمارات ومصر وت سخر إمكانياتها الحتواء السعوديةصعّ تركيا ت  تقرير:  .68

خلــيج األخــرى تعاملــت تركيــا مــع إســماعيل جمــال: منــذ انــدالع األزمــة بــين قطــر ودول ال -إســطنبول
األمر بحساسية عالية جدًا وتريثت في تصريحاتها وخطواتها لحين اتضاح أبعاد وخفايا األزمة، وعلى 
الــرغم مــن حســم الــرئيس رجــب طيــب أردوغــان دعمــه لقطــر ووقــوف بــالده إلــى جانبهــا إال أن أنقــرة مــا 

وعدم معاداتها علـى العكـس  "الحتوائها"سعى اتجاه السعودية في م "حساسية عالية جداً "زلت تتعامل بـ
 مما جرى مع اإلمارات ومصر الذي صعد اإلعالم التركي ضدهما بشكل الفت خالل األيام األخيرة.

وبشكل مكثف، ضـخت وسـائل اإلعـالم التركيـة ال سـيما المقربـة مـن الحكومـة والرئاسـة التركيـة أخبـارا 
ات والحقــوق والفشــل الحكــومي فــي مصــر، بينمــا وتقــارير ضــد مصــر واإلمــارات وتطرقــت إلــى الحريــ

، وسـعيها السـتهداف تركيـا "دورهـا المشـبوه فـي المنطقـة"تركز الهجوم على اإلمارات حول ما وصفته بـ
 بوسائل مختلفة.

وفي خضم هذا الهجوم، تصدر القيادي الفلسـطيني محمـد دحـالن المشـهد مـن خـالل تقـارير تلفزيونيـة 
رجـــل المـــؤامرات الســـوداء فـــي الشـــرق "قـــع اإللكترونيـــة وصـــفته فيهـــا بــــوأخـــرى نشـــرتها الصـــحف والموا

، واتهمتـــه بالعمـــل لصـــالح اإلمـــارات الســـتهداف الحركـــات اإلســـالمية والربيـــع العربـــي وتركيـــا "األوســـط
 أيضًا.
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دحـــالن دعـــم العديـــد مـــن "المقربـــة مـــن الرئاســـة التركيـــة أن  "أ خبـــر"وجـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته فضـــائية 
كيا من خالل تواجده فـي اإلمـارات وعمـل مـن خـالل األمـوال والحمـالت الدبلوماسـية المؤامرات ضد تر 

علــى تشــويه صــورت تركيــا وأن أنقــرة تشــتبه بوجــود عالقــات بينــه وبــين فــتح هللا غــولن المــتهم بقيــادة 
 ، على حد زعم التقرير."محاولة االنقالب األخيرة في تركيا

عندما قال في خطاب له قبل أيام أن  -دون ذكر اسمها أردوغان كان وجه أعنف انتقادات لإلمارات ـ
 بالده تعلم جيدًا من فرحوا في الخليج ليلة محاولة االنقالب في تركيا.

وبــالتزامن مــع ذلــك، لجــأت الســلطات المصــرية إلــى حظــر عــدد مــن المواقــع اإلخباريــة التركيــة الناطقــة 
ح المقربـة مـن الرئاسـة التركيـة، وعـدد آخـر بالعربية واإلنجليزية، كان أبرزها موقـع صـحيفة ديلـي صـبا

 من المواقع اإلخبارية التركية، وأخرى عربية تعمل من تركيا.
 "القـدس العربـي"لكن التعامل مع السعودية يبدو مختلفًا إلى حد كبير، وحسب مصادر تركية تحدثت لــ

ــــ ـــت تتعامـــل ب ـــة مـــا زال ـــإن الحكومـــة والرئاســـة التركي ـــة جـــداً "ف ـــع مـــع المم "دقـــة عالي لكـــة، وتحســـب جمي
 تصريحاتها في مسعى إلبقاء مساحة جيدة من الثقة المتبادلة وعدم الصدام مع السعودية.

أن تعميمات وصلت إلـى اإلعـالم المقـرب مـن الحكومـة والرئاسـة بضـرورة  "القدس العربي"كما علمت 
 ."ةنشر أخبار إيجابية عن العالقات التركية السعودي"عدم اإلساءة إلى المملكة بل و

   13/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 اليونان: تركيا ورئيسها لن ينجحا في الوساطة بأزمة قطر .69
أكد وزيـر الخارجيـة اليونـاني نيكـوس كوتزيـاس أن محـاوالت الوسـاطة التـي تقـوم بهـا تركيـا : )وكاالت(

قطــر لــن الخــالف اإلمــاراتي الســعودي البحرينــي والمصــري مــع  إلنهــاءورئيســها رجــب طيــب اردوغــان 
 تنجح في نزع فتيل األزمة. 

إن  فـــي تصـــريحات إعالميـــة مـــؤخًرا بحســـب بيـــان للســـفارة اليونانيـــة فـــي القـــاهرة أمـــس االثنـــين، وقـــال
أردوغان وتركيا يريدان الظهور كوسطاء، ولكن هذا الدور تضطلع به اليونان، مؤكًدا عـدم قـدرة تركيـا 

 بر أن مواقفهم متطابقة مع قطر واإلخوان المسلمين.ورئيسها على القيام بذلك، ألن الدول األخرى تعت
   13/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 "لوموند": السعودية تستخدم الحج أداة ضغط على دول أفريقية لعزل قطر .71

أن "الســعودية تمــارس ضــغوطا شــديدة علــى الــدول األفريقيــة لتقطــع  أوردت صــحيفة "لومونــد" الفرنســية
لى أنها تعتمد طريقتين للضغط على هذه الـدول، األولـى: التهديـد بقطـع عالقاتها مع قطر". وأشارت إ
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بعض المساعدات التـي وصـفتها بالمتواضـعة"، أمـا الثانيـة "التهديـد المـبطن بتعقيـد إجـراءات الحصـول 
 على تأشيرة للحج أو العمرة".

   13/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

 ن قطر ليس لها الحق في أن تكون مستقلة: السعودية تعتقد أإسبانياسفير الدوحة لدى  .71
ـــى حـــل  الدوحـــة: ـــدى إســـبانيا إن بـــالده تتوقـــع التوصـــل إل حـــّذر محمـــد جهـــام الكـــواري، ســـفير قطـــر ل

وقال السفير السابق لقطر فـي واشـنطن وطهـران  دبلوماسي ألزمتها مع السعودية واإلمارات والبحرين.
إحــدى دوافــع الحملــة علــى بــالده، أن الســعودية "اإلســبانية، إن  "ألمونــدو"وبــاريس، فــي حــوار لصــحيفة 

 ."تعتبر قطر دولة صغيرة، وال يحق لها أن تكون مستقلة
   13/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 .. السوق األمريكية أحد البدائلعزلة قطر ستسّرع التحّول نحو سوق عالمية فورية للوقود .72

ــة التــي فرضــتها دول: رويتــرز –ســنغافورة  عربيــة علــى قطــر، تعزيــز موقــف شــركات  مــن شــأن العزل
المرافــق اليابانيــة التــي تجــري مباحثــات لمراجعــة عقــود الغــاز الطويلــة األجــل مــع أكبــر مصــدر للغــاز 
الطبيعي المسّيل في العالم، وهو أمر يرجح أن يسرع وتيرة التحول صـوب سـوق عالميـة للوقـود تكـون 

 التعامالت فيها أكثر انفتاحًا.
ذا نجحت اليابان فـي تنفيـذ إرادتهـا فـي المراجعـة الدوريـة للعقـود، فسـيكون عليهـا كـأكبر مشـتر للغـاز  وا 

الطبيعي المسّيل في العالم استيراد مزيد من اإلمدادات الفوريـة مـن منتجـين مثـل الواليـات المتحـدة فـي 
خطوة أخرى تبعدها من االتفاقات الجامدة التـي يصـل أجلهـا إلـى عشـرات السـنين صـوب سـوق فوريـة 

 ثر نشاطًا.أك
مليون طن من الغاز الطبيعي المسّيل سنويًا والمبـاع فـي عقـود  7.2ويبقى على المحك بالنسبة لقطر 

 "جيــــرا"بليـــون دوالر ســـنويًا إلـــى  2.8. ويــــذهب معظـــم الغـــاز البالغـــة قيمتــــه 2021ينتهـــي أجلهـــا عـــام 
ي أكبــر مشــتر منفــرد ، وهــ"تشــوبو إلكتريــك"و  "طوكيــو إلكتريــك"اليابانيــة، وهــي مشــروع مشــترك بــين 

 للغاز الطبيعي المسّيل في العالم.
   13/6/2017الحياة، لندن، 
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 مصر والسعودية واإلمارات للحريري: نأمل أخذ لبنان موقفنا في الحسبان وفق مصالحه .73
اســـتكمل ســـفيرا مصـــر لـــدى لبنـــان ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والقـــائم بأعمـــال الســـفارة : بيـــروت

إلنابة، جولة على المسؤولين اللبنانيين لعرض موقف الدول الثالث الرافض لسياسة قطر. السعودية با
 والتقوا أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما كانوا التقوا وزير الخارجية جبران باسيل.

حريصـون أيضـًا علـى إطـالع القيـادات اللبنانيـة علـى أسـباب قرارنــا "وأوضـح الديبلوماسـيون فـي بيـان: 
ويهمنـا أن تكـون الســلطات اللبنانيـة علـى اطـالع كامــل .. مشـترك المتخـذ ودوافعـه بعـد صــبر طويـل،ال

 ."ومنتظم بموقفنا وتطوراته، آملين بأخذها في الحسبان وفقًا للرؤية والمصالح اللبنانية
   13/6/2017الحياة، لندن، 

 
 االدعاء األرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر .74

حــــول االســـتثمارات القطريـــة فــــي تحقيقـــًا المدعيــــة الفيدراليـــة األرجنتينيـــة بالومــــا أوتشـــوا  تفتحـــ لنـــدن:
األرجنتينيــــة أنــــه فــــي العــــام  "كالريــــن"وكشــــفت صــــحيفة  األرجنتــــين والتحقــــق منهــــا ومــــن مشــــروعيتها.

قــــام أميــــر دولــــة قطــــر الشــــيخ تمــــيم بــــن حمــــد بزيــــارة إلــــى األرجنتــــين والتقــــى الــــرئيس  2016الماضــــي 
 ستثمارات.لالوشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية  يني ماوريثو ماكري،األرجنت

   13/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 نقل البضائع األردنية لقطر مستمر جوا  بعد إغالق السعودية المنافذ البرية .75
أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صالح اللوزي استمرار  :حارث عواد وعهود محسن ومحمود خيري

نقل الصادرات األردنية لقطـر جـوًا بسـبب إغـالق المملكـة العربيـة السـعودية للمنافـذ البريـة مـع  عمليات
 قطر.

وقال لـ"السبيل" إن عمليات شحن الصادرات تتم من خالل الخطوط الجوية الملكيـة بعـد إغـالق المنفـذ 
 نة.شاح 33الحدودي بين السعودية وقطر "سلوى"، وتكدس الصادرات األردنية هناك بنحو 

طــن مـــن الخضـــار والفواكـــه  5000وأوضــح رئـــيس هيئـــة تنظــيم قطـــاع النقـــل إنـــه تــم شـــحن مـــا يقـــارب 
طنـــا فـــي ســـابقة تســـجل للملكيـــة  150األردنيـــة إلـــى قطـــر رغـــم أن الـــرقم فـــي األيـــام العاديـــة ال يتجـــاوز 

 األردنية.
مليـون  38.7لحـالي، ويبلغ حجم الصادرات األردنية إلى السوق القطرية، خالل الربع األول من العام ا

مليـــون دوالر خـــالل الفتـــرة المنـــاظرة مـــن العـــام الماضـــي، فيمـــا بلغـــت الـــواردات  31دوالر، مقارنـــة مـــع 
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ماليـين  7.8ماليـين دينـار ) 5.6مليـون دوالر(، مقارنـة مـع  34مليون دينـار ) 24.2األردنية من قطر، 
 دوالر( خالل الفترة المناظرة من العام الماضي.

 12/6/2017، السبيل، عّمان
 

  التي أرسلتها الدوحة لتحرير المختطفين ما زالت "أمانات في البنك المركزي" : الفدية القطريةالعراق .76
أعلن رئيس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي، أن العـراق ال يـزال لديـه األمـوال التـي  -وكاالت  -بغداد 

، 2015وا مختطفـين فـي العـراق منـذ العـام أفاد سابقًا أن قطر أرسلتها لتأمين إطالق سراح قطريين كـان
 لدى البنك المركزي العراقي. "أمانات"مؤكدًا أنه لم يتم التصرف فيها وأنها 

ليـل أول مـن أمـس، قـال  "الحشـد الشـعبي"جاءت تصريحات العبادي في مؤتمر صحافي مع قادة من 
ئق، طبعــًا جــاءت أمــوال هــذه األزمــة المؤســفة التــي صــارت فــي الخلــيج.. حتــى أذكــر أشــياء كحقــا"فيــه 

دخلــت العــراق.. األمــوال وضــعنا اليــد عليهــا واآلن أمانــات عنــد البنــك المركــزي العراقــي. لــم ُتصــرف. 
سمعت باإلعالم أنها أُعطيـت للجهـة الفالنيـة وجهـات فالنيـة.. حتـى أكـون واضـحًا جـدًا، هـذه األمـوال 

طــــوات قانونيــــة نتخــــذها ومشــــيت مــــا زالــــت أمانــــات عنــــد البنــــك المركــــزي العراقــــي. مشــــكلين لجنــــة وخ
 ."بالخطوات القانونية العراقية بحذافيرها إلى نهايتها

   13/6/2017الراي، الكويت، 
 

 شكل طبيعيبالقطاع المصرفي يعمل محافظ مصرف قطر:  .77
قــال محــافظ مصــرف قطــر المركــزي الشــيخ عبــدهللا بــن ســعود آل ثــاني فــي بيــان بثتــه وكالــة : الدوحــة

القطـــاع المصــرفي يعمـــل فـــي شـــكل طبيعــي وال يوجـــد تعطيـــل للمعـــامالت "، إن األنبــاء الرســـمية أمـــس
 ."المحلية أو األجنبية

   13/6/2017الحياة، لندن، 
 

يجاد حل من خالل الوساطةعن بريطانيا تدعو دول الخليج إلى تخفيف الحصار  .78  قطر وا 
دول  س جونســـونحـــض وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني بـــوري: "رويتـــرز" -الدوحـــة، دبـــي، لنـــدن، بـــاريس 

يجاد حل فوري لألزمة من خـالل الوسـاطة"الخليج العربية على  . وقـال: "تخفيف الحصار عن قطر وا 
إنني قلق أيضًا في شأن بعض اإلجراءات القوية التي اتخذتها السـعودية واإلمـارات ومصـر والبحـرين "

 ."ضد شريك مهم
   13/6/2017الحياة، لندن، 
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 حصار عن قطرالعفو الدولية تطالب برفع ال .79
طالبت منظمة العفو الدولية االثنين برفع الحصار فورا عن قطر، وأكدت أن اإلجراءات التي اتخـذتها 
مؤخرا السـعودية واإلمـارات والبحـرين مبهمـة وغيـر كافيـة وال تعـالج الوضـع الحقـوقي واإلنسـاني النـاجم 

نتهاكـــات التـــي أعقبـــت وعبـــر رئـــيس المنظمـــة ســـليل شـــيتي عـــن اســـتنكاره الشـــديد لال عـــن الحصـــار.
 الحصار، مؤكدا االستمرار في العمل على وقفها مع كافة األطراف المعنية والمنظمات الدولية.

   13/6/2017الجزيرة.نت، 
 

 ": ملتزمون بمنع هبوط أو عبور شركات الطيران القطرية في المملكةالسعودي "الطيران المدني .81
لمدني في بيان لها أمس )االثنين( أنها ملتزمـة بقرارهـا أوضحت الهيئة العامة للطيران ا: عكاظ )جدة(

بمنــع كافــة شــركات الطيــران القطريــة والطــائرات المســجلة فــي دولــة قطــر مــن  5/6/2017 فــي الصــادر
 الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.

لمسجلة بالمملكـة أو دولـة قطـر وأشار البيان إلى أن القرار ال يشمل شركات الطيران والطائرات غير ا
لى دولة قطر.  والراغبة في عبور أجواء المملكة من وا 

 13/6/2017، عكاظ، جدة
 

 "غموض الوضع"العالم تعلق خدماتها لقطر بسبب  فيرابع أكبر شركة مالحة  .81
علقت شركة "كوسكو" الصينية للمالحة البحريـة خـدمات الشـحن إلـى  عواصم العالم ــ وكاالت األنباء:

قطــر، مشــيرة إلــى "غمـــوض" الوضــع، بعــد أن قطعــت دول عربيـــة العالقــات الدبلوماســية مــع الدوحـــة 
 .الموانئوفرضت قيودا على 

لى ميناء حمد  فيوأبلغت كوسكو زبائنها  ضوء  في، جاء فيه أنه "القطريبيان بتعليق الخدمات من وا 
ـــق شـــر  ـــا، تعل ـــة مصـــالح عمالئن ـــداء مـــن اآلن الغمـــوض مـــع تطـــور الموقـــف، ومـــن أجـــل حماي كتنا ابت

العــالم للمالحــة البحريــة  فــيوتنضــم بــذلك رابــع أكبــر شــركة  فصــاعدا خــدمات الشــحن والتســليم لقطــر".
 تعليق الخدمات. فيإلى شركة تايوانية وشركة من هونج كونج 

وفى كوبنهاجن، قالت ميرسك الين، التابعة لشركة إيه.بى مولر ميرسك، أمس إنها ستقبل الحجـوزات 
 ة لشحن الحاويات إلى قطر انطالقا من سلطنة عمان.الجديد

   13/6/2017، األهرام، القاهرة
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 االتفاقيات الدولية تحظر منع السفن القطرية من عبور القناة السويس: موانئ .82
االتفاقيــات الدوليــة  أنالســويس  مــوانئأكــد العميــد طــارق عــوض مــدير أمــن  الســويس ــــ عمــرو غنيمــة:

حالـة حـرب بـين مصـر  فـي إالالسـويس  قنـاةحربيـة مـن عبـور  أوواء تجاريـة سـفينة سـ أيتحظر منع 
ســفينة قطريــة ســواء  أيالســويس ال تســتطيع منــع  قنــاةســلطات هيئــة  أن وأضــاف ودولــة علــم الســفينة.

تلتـــزم بـــالمواثيق الدوليـــة وقـــوانين المالحـــة البحريـــة العالميـــة لعبـــور المجـــرى  طالمـــاتجاريـــة  أوحربيـــة 
 .العالمي المالحي

سفينة ترفع علم قطر  أيجميع مكاتب المالحة والوكالء المالحيين بعدم استقبال  إخطاروقال انه تم 
 الزيتيات. أوالعين السخنة  أوبورتوفيق أو األدبية  بموانئ

 13/6/2017األهرام، القاهرة، 
 

 مسؤول أممي: اإلغاثة القطرية أنقذت حياة اآلالف .83
اإلنســاني لألزمــة فــي ســوريا كــيفن كينيــدي أن قطــر ســاهمت فــي  أعلــن منســق األمــم المتحــدة اإلقليمــي

إنقاذ حياة اآلالف من الناس، وحفـظ كرامـة آالف آخـرين فـي سـوريا وخارجهـا، مـن خـالل المسـاعدات 
 التي قدمتها عبر مؤسساتها اإلغاثية.

 وقـــال فـــي تصـــريح خـــاص لمراســـل الجزيـــرة فـــي أنقـــرة "أمـــا بشـــأن تعـــاون الحكومـــة القطريـــة مـــن خـــالل
منظماتها المدنية والتبرعات التي تقدمها فقد كانوا ممتازين ومفيـدين جـدا، وكـان لهـم الفضـل فـي إنقـاذ 

 حياة آالف األرواح، وأسهموا في حفظ كرامة آالف آخرين من السوريين، داخل سوريا وخارجها".
 13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 حماس والسلوك الخليجي المضطرب .84

 إبراهيم المدهون
ت اليوم أن وزير الخارجية السعودي ينفي تصريحاته التي طالب فيها قطر طرد حركة من الالف

حماس. فهذا تراجع واضح من القيادة السعودية تجاه استعداء حركة حماس وذلك بعد الموقف 
القطري الحكيم والقوي والثابت، وبعد الموجة الشعبية والنخبوية المساندة لحماس باإلضافة للخوف 

بشكل  أدانيأتي النفي بعد موقف حماس الحازم عبر بيانها الذي  وأيضااس إليران، من توجه حم
الموقف المصري وزيارة وفد حماس للقاهرة وجلوسه مع القيادة  أنواضح تصريحات الجبير وال شك 

 وجعل حسابات السعودية أكثر تعقيدا. األزمةالمصرية وما رشح عن تفاهمات فكفك 
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عودي عادل الجبير يطالب قطر بالتوقف عن دعم حركة حماس، هذا وكان وزير الخارجية الس
، وهو تصريح مرفوض وال يليق إالمن الحكم ليس  أشخاصولتمكين  إسرائيلالمطلب ألجل عيون 

 بمكانة السعودية، فحماس حركة تتحرر وطني ودعمها مطلب شعبي وفخر لكل من يدعمها.
الجميع يتوعد حماس  إسرائيلمن قبلهم وبعدهم حفتر و  اإلماراتترامب السعودية  إلىانظروا 

حماس كبيرة وعظيمة، وقوتها وحجمها حاضر من مقاومتها وتحديها  إنقل من قبل ألم أوالمقاومة، 
لالحتالل وبعد مقاومتها التي استمرت سنوات وسنوات خاضت فيها حروب ونفذت مئات العمليات 

 واحتملت اجتماع الدول ضدها.
هل سيستغل نتنياهو فرصة االنهيار العربي والتحريض على الحركي للهجوم على  اآلنيسأل الجميع 

غزة؟! وهذا ما استبعده بشكل كبير، فان التحريض والحصار والمواقف العربية الشاذة ضد حماس 
وتزج جنودها في معركة ال تحمد  إسرائيلحرب مع االحتالل، فلماذا تحارب  أيوقضيتنا أسوأ من 
 ن يقاتل عنها ويقوم بدورها.عقباها؟ وهناك م

فما يحدث من هجوم متواتر منذ بدء األزمة الخليجية على حركة حماس، يأتي محاولة إلرضاء 
واشنطن في المقاس األول واألخير، وأن رضا واشنطن يتلخص في تنفيذ بعض المطالب اإلسرائيلية 

إلى أن الهجمة العربية على المتمثلة في محاربة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، 
حماس، جاءت مباشرة بعد زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمنطقة، وتنفيًذا ألجندته التي 
وضعها قبل المغادرة والتي من أبرز عناوينها التضييق على حماس والزج بها في إشكاليات إقليمية، 

 مع اعتقادي أن حماس أذكى من أن تستدرج لهذا المستنقع.
ال شك من وجود صفقة يجري اإلعداد لها في المنطقة، تريد واشنطن واألطراف العربية التي تشن 

القضية الفلسطينية بها عنوة، غير أن عدم اعتراف الحركة بـ إسرائيل  إقحامهجوما على حماس 
ق ورفضها لعملية التسوية مع األخيرة أربك الحسابات والتوجهات المرسومة، وهو ما استدعى إطال

 عنان الهجوم عليها.
لألسف بات االحتالل اإلسرائيلي في موقع المتفرج السعيد مما يجري عربيا وما يشن من هجوم على 

العرب  وأمواليقوم الطوق  أنحركة حماس ونعتها باإلرهاب، وهذا اقصى ما كان يحلم به بن غريون 
تباري في معاداتهم ووصمهم المشروع الصهيوني، والتضييق عليم وال أعداءبالعمل على محاربة 

 باإلرهاب.
 12/6/2017الرسالة نت، 
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 من الحملة على قطر "إسرائيل"عوائد  .85
 . صالح النعاميد

قد يكون من سبيل المصادفة أن تتزامن مجاهرة بعض الدول العربية التي تتزعم الحملة على قطر 
ن حركة المقاومة اإلسالمية بسبب عالقاتها بكل م -بما أقدمت عليه من إجراءات ضد هذه الدولة 

مع قرار وزير التعليم الصهيوني نفتالي بنات بأن يتم تدريس  -"حماس" وجماعة "اإلخوان المسلمين"
سيرة اإلرهابي أدي دربن، الذي اشتهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بتنفيذ اإلعدامات 

 قبضة الصهاينة.العرب والفلسطينيين الذين يقعون في  األسرىالميدانية ضد 
ولم يكن من المستهجن أن يخرج قادة ونخب اليمين الصهيوني بشقيه العلماني والديني عن طورهم 
في التعبير عن مدى ارتياحهم للقرارات التي اتخذت ضد قطر ليس ألنها اتخذت ضدها كدولة، بل 

عاطي مع القرارات بشكل خاص بسبب المسوغات التي سيقت لتبرير الحملة على الدوحة. فلم يتم الت
ضد قطر على أنها تهدف فقط لتضييق الخناق عليها إلجبارها على قطع عالقاتها بحماس 
واإلخوان، بل ألن التقدير السائد في )تل أبيب( يقول إن هذه الحملة ضد قطر تحديدا تمهد للتطبيع 

 العلني والجذري بين الكيان الصهيوني والعالم العربي.
لصهيوني أفيغدور ليبرمان عن هذه التقديرات بشكل صريح وجلي عندما توقع وقد عبر وزير الحرب ا

أن تتسع دائرة التطبيع مع )إسرائيل( بشكل أفقي بحيث تشمل معظم الدول العربية وبشكل رأسي 
 بحيث تتعاظم مجاالت التطبيع، وتصبح أكثر جسارة.

يدلل على مصداقية ما كشفته وهناك في )إسرائيل( من بات يرى أن الحملة على قطر وما تبعها 
صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكية عشية زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمنطقة من إن 
دوال عربية قد أبلغت اإلدارة األمريكية بأنها توافق على تطبيع كامل مع )إسرائيل( مقابل تجميد رمزي 

لى التجمعات االستيطانية الكبرى التي تضم أكثر للبناء في المستوطنات النائية مع تواصل البناء ع
 من المستوطنين. %80من 

ومما يبعث على المرارة واألسى حقيقة أن أقطاب ومنظري اليمين الصهيوني سارعوا إلى استغالل 
الحملة على قطر والدعاوي والتبريرات التي سيقت من أجل شرعنتها لالدعاء بأن هذه الحملة تدلل 

الصهيوني لألراضي الفلسطينية والعربية ليس سبب التوتر في المنطقة، بل  على أن االحتالل
ن كان هذا ال يكفي، فإن وزير األمن الصهيوني  "اإلرهاب" الذي تمثله حماس واإلخوان المسلمين!! وا 

" أصدر تعليماته BDSالداخلي جلعاد أردان المكلف بمواجهة حركة المقاطعة الدولية على )إسرائيل( "
مجاهرة الدول العربية باعتبار حركة حماس حركة "إرهابية" من أجل التدليل على أن ما  بتوظيف
" غير مبرر وغير منصف. وحسب أردان، يتوجب على حركة المقاطعة الدولية أال BDSتقوم به "
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"تزايد" على الدول العربية التي ال تحمل )إسرائيل( المسؤولية عن أي مصدر من مصادر عدم 
 ي المنطقة.االستقرار ف

داخل األوساط المسؤولة عن بلورة التقديرات  إجماعلكن إلى جانب كل ما تقدم، فإن هناك شبه 
االستراتيجية في )إسرائيل( بأن الحملة على قطر توفر البيئة التي تساعد على شن حرب صهيونية 

س" فإن جديدة على قطاع غزة. حسب عاموس هارئيل، معلق الشؤون العسكرية في صحيفة "هارت
المؤسسة العسكرية في تل أبيب ترى أن قطر باتت الداعم الوحيد الذي تحول مساعداته المادية دون 
من انهيار األوضاع االقتصادية بشكل مطلق في القطاع، مما يعني أنه في حال أسفرت الضغوط 

 على الدوحة عن توقف المساعدات للقطاع فإن هذا سيزيد من فرص الحرب بشكل كبير.
ريا للموضوعية، فإن الصهاينة ال يبدون متحمسين لمواجهة جديدة العتبارات استراتيجية عديدة، وتح

لكن من الواضح أنه في حال نشبت هذه المواجهة، فإن البيئة اإلقليمية ستكون بالنسبة لهم مثالية 
لسطينية كما تماما، حيث أنه لم يحدث في يوم من األيام أن استنفر المحيط العربي ضد المقاومة الف

 هي عليه األمور حاليا.
لكن ما ال تحسب له األطراف العربية التي تناصب المقاومة العداء السافر على هذا النحو حقيقة أن 
صلف الغرور والعنجهية الصهيونية ستحرجهم. فال يوجد ما يدلل على أن الجانب الصهيوني معني 

على العكس. فالحكومة الصهيونية تمهد لتغيير  بأن يوفر لهذه األطراف ما تحفظ به ماء وجهها، بل
الوضع القائم في المسجد األقصى عبر قطع المزيد من الخطوات نحو تقسم الحرم القدسي الشريف 
تمهيدا لحسم مصيره، إلى جانب الكثير من الخطوات التي ستقلص من هامش المناورة أمام األطراف 

 ي مشكلة.العربية التي ال ترى في السلوك الصهيونية أ
 13/6/2017الرسالة نت، 

 
 في المشهد الخليجي .86

 معين الطاهر
أكثر من مجرد سحابة صيف ما يتشّكل اآلن في أجواء الخليج العربي، من حيث نتائجه وتداعياته، 
ذا استعرنا تعبيرات خبراء األرصاد الجوية، فإّن ما يتجّمع في سماء المنطقة بأسرها هو سحٌب  وا 

تنذر بأمطار غزيرة ورعد وبرق يتجاوز حدود الخليج، وتساهم في تشكيل محاور بركانيٌة متراكمة، 
وقوى وتحالفات إقليمية جديدة، تتجاوز ما شهدناه سابًقا، وتعيد تشكيل الخريطة السياسية على أسس 

 مختلفة.
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بعد  بدايًة، ال بد من اإلشارة إلى أّن األهداف الحقيقية لحصار قطر وقطع العالقات معها لم ُتعلن
من الدولتين الراعيتين هذا اإلجراء، وأّن الضجيج اإلعالمي الذي أحاط بهذه العملية، وما رافقه من 
إسفاف وتزوير، يجعالن من الصعب على المراقب إدراك الهدف الحقيقي لمن قاموا به، مع إعالن 

منه، لكّني أظّن، قطر عن جهلها بدوافعه، ما ُيفسح المجال لتكهنات مختلفة حوله تبتعد أو تقترب 
وليس كل الظّن إثمًا، أّن ما ُأثير عن تمويل اإلرهاب وقائمته التي شّككت بها األمم المتحدة، وعن 
بعض السياسات الخارجية، بعيد عن الحقيقة؛ فقد شاركت قطر التحالف العربي بقيادة السعودية 

غم من التباين في موقف الحلفاء موقفها في اليمن، وأرسلت جزًءا من قوتها العسكرية إليه، على الر 
من األطراف المحلية المتحالفة معها، وخصوًصا حزب التجمع اليمني لإلصالح والقوى الجنوبية. 
كما أّن الموقف من سورية والعراق لم يكن متباعًدا كثيًرا، ولعّل نقطة التباعد الرئيسة في السياسة 

ربيع العربي. لهذا، قد يكون السبب الرئيس في الخارجية تمّثلت في الموقف من النظام المصري وال
حول النموذج الخليجي الذي يسعيان إليه، ويتطلب من  يتعّلق باعتباراتانزعاج السعودية واإلمارات 

المواطن الخليجي خصوصا، والعربي المقيم عموما، طاعة مطلقة لولي األمر األعلم بشؤون البالد 
بة أو النقد أو الرقابة، وغياب أي مظهر للديمقراطية أو الليبرالية والعباد، والبعيد عن أي أداةي للمحاس

السياسية، وحصر اهتمامات المواطنين والمقيمين بالشؤون المعيشية اليومية. ولعّله من هنا جاء 
التركيز على إغالق قنوات إعالمية، مثل "الجزيرة" التي تعنى بالحفاظ على هامش يصغر أو يكبر 

راكز بحث وتعليم ُأقيمت في الدوحة، مثل المركز العربي لألبحاث ودراسة للرأي اآلخر، أو م
السياسات، بل وحتى مؤسسات أميركية ذات طابع أكاديمي أو ليبرالي، مثل راند وبروكنز. فهذه كلها 
عدوى ضارة ينبغي عدم السماح بنقلها، وما ينطبق على الرعية ينطبق على األشقاء في مجلس 

حيث ينبغي منع اتباع سياسة داخلية أو خارجية مستقلة، بغض النظر عن حجم التعاون الخليجي، 
 .1984االختالف فيها، كبر أو صغر، كما يعّبر عنها جورج أوريل في روايته 

تجاوز االرتباك في إعالن الهدف إلى خللي كبير في تقدير الموقف ومعرفة رّدات الفعل عليه، وما 
سم لسياساتي ومحاور جديدة، تعيد تشكيل الخريطة السياسية في يمكن أن ينجم عنه من مواقف أو ر 

المنطقة. ففي داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه، لم تقطع الكويت وُعمان العالقات مع قطر، 
ولعّل الدافع الرئيس لذلك عدم رغبتهما بأال تكونا نسخة طبق األصل عن األخ األكبر. مع حرص 

وطيد أواصر التعاون والتنسيق بين دول الخليج كافة. وبذلك، بدت الجميع، بما في ذلك قطر، على ت
الجبهة الداخلية لمجلس التعاون الخليجي ذاته غير متسقة األهداف، فيما يتعّلق بإيقاع العقوبات 

 على قطر وحصارها.
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في المشهد العربي واإلسالمي والدولي، بدا ذلك أوضح. لم يقطع العالقات مع قطر سوى موريتانيا 
موريشيوس التي دأبت دوًما على التصويت مع إسرائيل في المنظمات الدولية، أّما األردن فقد اكتفى و 

بإغالق مكتب قناة الجزيرة وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، في حين انحازت الدول األوروبية، 
 عبر وزير الخارجية األلماني، إلى الموقف الرافض للحصار والداعي إلى الحوار.

خلل واضح في إدراك الموقف األميركي وفهمه. لم يدرك متخذو قرار الحصار تعقيدات المشهد ثّمة 
األميركي، وربما توهموا أن إشارًة من الرئيس دونالد ترامب، لمحوها في وقت سابق، تعني ضوًءا 
أخضر لهم لتغيير الواقع في الخليج. لكن الوقائع جاءت من الجانب األميركي لتثبت خواء هذا 

لتحليل، ولتبرهن على عدم وجود قرار أميركي مجمع عليه في اإلدارة األميركية، وضمن دوائر ا
الخارجية والدفاع، وهذا يفّسر حجم التناقض في التصريحات، فالواضح أّن أوضاع ترامب الداخلية 
تحّد من قدرته على فرض رأي في المشهد الخليجي، يسمح للسعودية واإلمارات بالتمادي في 

 تهما.حمل
ثّمة خلل آخر أكثر فداحة يتعّلق بعدم القدرة على قياس نتائج هذا اإلجراء على االستراتيجية العامة 
للدول التي قامت به، إذ من المفترض، وبعد قمة الرياض أخيرا، أن يسعى المجتمعون إلى تشكيل 

هوا ما أسموه خطر محور إسالمي )سّني( لمحاربة اإلرهاب )تنظيم داعش وجبهة النصرة(، وأن يواج
التمّدد اإليراني )الشيعي( في المنطقة. رفضت إيران الحصار، وأعلنت عن استعدادها لتخصيص 
ثالثة موانئ إيرانية لتزويد قطر باحتياجاتها، وفتحت المجال الجوي اإليراني لعبور الطائرات القطرية. 

وبهذين الموقفين، إضافة إلى في حين قّررت تركيا إرسال قوات إلى قاعدة عسكرية لها في قطر. 
عدم حصول إجراءات الحصار والمقاطعة على أي تأييد ذي قيمة على المستويات العربية 
واإلسالمية والدولية، والتردد األميركي، ُأجهضت أي إمكانية ألي تصعيد ميداني ضد قطر، إذ بات 

ليمية أو الدولية، وهو خط أحمر واضًحا أّن أي تهّور بهذا االتجاه لن توافق عليه أي من القوى اإلق
 سيحرق أصابع من يحاول تجاوزه. 

قد يفسح استمرار هذه السياسة، بكل أخطائها، المجال مستقباًل لتشكيل محاور جديدة، وقد يعني 
خروج تركيا من التحالف مع السعودي، في ظّل النقمة التركية على موقف اإلمارات من محاولة 

، بل وقد يفتح الباب لمزيد من التنسيق مع إيران، في ظّل رفض االنقالب صيف العام الماضي
كليهما للتحّركات الكردية في سورية والعراق، وهو ما تعتبره تركيا الخطر الرئيس على تماسكها 

 الداخلي.
هل ثّمة محور سّني من دون تركيا؟ وهل يمكن صبغ الصراع السياسي مع إيران بلوني مذهبي 

تركي إيراني محتمل؟ وما تأثير ذلك على الحّل في سورية والعراق؟ أسئلة وطائفي في ظّل تنسيق 
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مطروحة بقوة بعد القرار السعودي اإلماراتي أخيرا، ولعل اإلجابة عليها تتنافى وبديهيات السياسة 
 السعودية اإلماراتية المعمول بها.

لخارجية السعودية، عادل ويبقى سؤال مهم، لماذا ُأقحمت حركة حماس في الخالف، واعتبرها وزير ا
الجبير، إرهابية؟ وهل يشّكل ذلك جائزة ترضية مقدمة لترامب ونتنياهو الذي بات يكّرر دوًما هذه 
األيام أّن حلفًا عربيًا صهيونيًا قد تشّكل فعاًل؟ وما هي مهام هذا الحلف الحقا في تصفية القضية 

 وكم حربا يستلزم تحقيق ذلك؟ الفلسطينية تحت شعار صفقة ترامب وبوابة الحل العربي،
 13/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 القاعدة العسكرية التركية بقطر.. السياق والدالالت .87

 سعيد الحاج
بعد تصريحات أولية دبلوماسية ومتوازنة، قدمت تركيا موقفًا متقدمًا بخصوص أزمة قطع العالقات 

 وات التركية على األراضي القطرية.مع دولة قطر بموافقة برلمانها على نشر مزيد من الق
يونيو/حزيران الفائت على مشروعْي قرار، يتعلق األول بتدريب  7فقد صّوت البرلمان التركي يوم 

 وتأهيل قوات الدرك القطرية، والثاني بتطوير اتفاقية التعاون العسكري المبرمة مسبقًا بين البلدين.
 

 سياق التأسيس
التعاون العسكري والصناعات الدفاعية التي تتضمن إنشاء قاعدة وّقعت قطر مع تركيا اتفاقية 

، فيما بدا جزءا من استخالصات أزمة سحب 2014عسكرية تركية على أراضيها في نهاية عام 
الخليجيين في مارس/آذار من العام نفسه، ونصت االتفاقية على إمكانية نشر متبادل لقوات  السفراء

 طرية على األراضي التركية.تركية على األراضي القطرية وق
وقد عّدل الطرفان في أبريل/نيسان من العام الفائت االتفاقية لتتناغم مع رؤيتها وأهدافها مثل "تحديث 
المؤسسات العسكرية القطرية، وتطوير إمكانات وقدرات القوات المسلحة القطرية" عبر المناورات 

القوات التركية التي يمكن نشرها على األراضي  المشتركة والتدريب والتأهيل، وبما يشمل زيادة عدد
 القطرية.

تركيًا، تعني هذه االتفاقية الكثير على صعيد توسع دور أنقرة وتمدد نفوذها في المنطقة، حيث 
ستمنحها هذه القاعدة العسكرية )قاعدة الريان( إطاللة على الخليج العربي، ووجودًا عسكريًا مباشرًا 

ادر طاقة وتشابك عالقات وتأثير في االقتصاد العالمي. يضاف ذلك إلى فيه بكل ما يحويه من مص
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القاعدة التركية األخرى في الصومال المطلة على خليج عدن، ليعطي صورة أوضح عن القوة التركية 
 المتصاعدة في المنطقة.

عتمدتها التي ا -تؤكد هذه الخطوة نزوع السياسة الخارجية التركية مؤخرًا نحو دمج القوة الناعمة 
إضافة إلى القاعدتين في كل من -مع شيء من القوة الخشنة. ويتبّدى ذلك  -حصرًا لسنوات طويلة

في عملية درع الفرات في سوريا، وأزمة معسكر بعشيقة في الموصل بالعراق،  -قطر والصومال
 وتطوير الصناعات العسكرية المحلية مثاال ال الحصر. 

ا تركيتان خالصتان خارج إطار حلف شمال األطلسي )الناتو( في وتتبدى أهمية القاعدتين من أنهم
لجهة الحضور والتنافس مع القوى  االستراتيجيالعالم العربي، وهو ما يفيد تركيا على المدى 

الواليات  -أو قد تتركه-اإلقليمية األخرى ال سيما إيران، فضاًل عن ملء الفراغ النسبي الذي تركته 
 المتحدة في المنطقة.

طريًا، تندرج الخطوة ضمن مساعي الدوحة لتطوير مؤسستها العسكرية وتحديثها وتأهيل كوادرها ق
وتدريبهم، بهدف تطوير إمكانات وقدرات قواتها المسلحة بشكل عام. ومن جهة أخرى؛ يدفع إنشاء 

ها من بينها وبين أنقرة فينقله إلى فضاءات جديدة، ويخرج االستراتيجيقاعدة الريان عجلة التعاون 
تفرد "الحماية" الضمنية األميركية عبر قاعدة العديد، ويمنحها شيئًا من األمان مستقباًل في ظل 

 تعقيدات السياسة في الخليج وأزماتها المتكررة.
ولئن كان الهدف الرئيس من القاعدة تقديم خدمات التدريب والتطوير والتحديث للقوات المسلحة 

على تقديم المساعدة للبلد المضيف في أي أزمات مستقبلية، ال سيما  القطرية، إال أنها ستكون قادرة
أن القوات البرية المدرعة الموجودة فيها ستدعم جويًا وبحريًا، فضاًل عن إمكانية تطوير اتفاقية 
 التعاون العسكري مستقباًل لزيادة القوة التركية عددًا وعدة ونوعًا، وهو ما يبدو أن الطرفين مهتمان به.

جندي، وهو العدد المستهدف  3000كن للقاعدة العسكرية التركية في قطر أن تستوعب اآلن ويم
جندي لدى الحاجة وبعد اتفاق  5000إرساله قريبًا وفق بعض المسؤولين األتراك، ويمكن رفعه إلى 

وية يحمل القرار المصدَّق عليه مؤخرًا من البرلمان التركي للدوحة رسالة سياسية ق الطرفين. ولذلك
وعالية السقف، خاصة أن حزب العدالة والتنمية سرَّع التصويت على مشروعي القرار وقدَّم موعده 

 مراعيا وقع األزمة.
 

 تضامن وحماية
هكذا، تكون تركيا قد اصطفت بشكل واضح إلى جانب قطر التي تتمتع معها بالعالقات األكثر تميزًا 

التركي بأن استهداف قطر جزء من منظومة أكبر  بين دول الخليج، إضافة إلى رؤية صانع القرار
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شارته إلى "دول  تستهدف تركيا أيضًا، ولهذا كان حديثه عن "لعبة" ما تدار خلف كواليس األزمة، وا 
الخليج التي ابتهجت ليلة االنقالب الفاشل" في تركيا، فضاًل عن تثمينه مواقف الدوحة السياسية 

 ال سيما ليلة االنقالب.واإلعالمية الثابتة إلى جانب أنقرة 
تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت حاسمة خالل لقاء مع أعضاء الحزب في 
إسطنبول، حيث رفض تهمة دعم "اإلرهاب" الموجهة إلى قطر، ورفض االعتماد على "االفتراءات" 

صرار بالده على في العالقات بين الدول، وطالب برفع الحصار عنها "تمامًا ونهائيًا"، وأعلن إ
ن أكد ضرورة الحوار والحل  "استمرار تطوير العالقات" وتقديم "كافة أنواع الدعم" للدوحة، وا 

 الدبلوماسي.
ولعل حسابات أنقرة الدقيقة هي التي دفعتها إلى المزج بين اللغة الدبلوماسية الهادئة واإلجراءات 

جيدة مع الرياض التي ال تريد لها أن تتأثر الداعمة المتسارعة، حيث تحرص األخيرة على عالقاتها ال
سلبًا، كما تحاول أن تتجنب اإلضرار بأي دور يمكن أن تلعبه للتقريب بين وجهات النظر من 

 موقعها كرئيس دوري لمنظمة التعاون اإلسالمي.
رسالة الدعم السياسي التركي لقطر انسحبت على قطاعات أخرى، منها الشعبي عبر حمالت التأييد 

دعم على وسائل التواصل االجتماعي، والنخبوي عبر تنظيم مظاهرات تضامنية. لكن الدعم األهم وال
تبدى في القطاع االقتصادي حيث امتألت المتاجر القطرية بالمنتجات الغذائية التركية، كما أكد 
وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي متابعة األوضاع في قطر عن كثب، وتعهد رئيس اتحاد 

 صّدرين األتراك بتغطية كافية احتياجات الدوحة من ماء وغذاء وبنية تحتية.الم
بيد أن رسائل تركيا المتضمَّنة في القرار والتصريحات تخطت فكرة الدعم السياسي إلى منطق 
التضامن والحماية، وهو المعنى األقرب للقاعدة العسكرية على المدى البعيد، حيث أكد أردوغان أن 

رك قطر وحدها"، وصرح رئيس لجنة الصداقة القطرية في البرلمان التركي ياسين أقطاي "تركيا لن تت
 بأن بالده "لن تسمح بفرض العزلة" على الدوحة.

ال شك في أن إقرار البرلمان التركي نشر الجنود في قطر والتصريحات الرسمية الصادرة عن أنقرة 
اهما في تخطي األزمة مخاطر االنزالق نحو أفادتا الدوحة معنويًا وسياسيًا بشكل كبير، بل وس

تصعيد عسكري أو حلول خشنة غير مرغوبة، بعد أن كانت بعض التصريحات األولية توحي بذلك 
 أو تهدد به.

حيث تضافر الموقف التركي مع مواقف أوروبية ودولية أخرى أهمها موقف ألمانيا، ليضفي شيئًا من 
 ول الدبلوماسية المبنية على الحوار وليس الضغط واالبتزاز.التوازن على المشهد ويدفع باتجاه الحل
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في الوقت الراهن، تتبدى أهمية القرار التركي بخصوص قاعدة الريان كموقف سياسي واضح َدَعَم 
ن لم يتبلور في شكل عسكري وميداني مباشر. فجاهزية القاعدة  قطر في أزمتها ومنع عنها العزلة، وا 

ة ستأخذ وقتا، وانتقال القاعدة من مهام التدريب والتحديث إلى مهام الدعم الستقبال قوات تركية كبير 
والدفاع سيتطلب تعديل االتفاقية وزيادة حجم الوجود التركي العسكري هناك، فضاًل عن حقائق 

 الجيوبوليتيك المتبدية على صعيد المسافة بين البلدين والجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج.
لن تكون سعيدة  -ال سيما السعودية واإلمارات-يد، يدرك الطرفان أن بعض الدول وعلى المدى البع

بالوجود العسكري التركي في الخليج، وخصوصًا على أراضي قطر التي ينظرون إليها بعين التنافس 
والخصومة. ورغم محاوالت تركيا طمأنة مختلف األطراف، بما في ذلك عرض إنشاء قواعد تركية 

 فإن التحفظ والتوجس سيفرضان نفسيهما وسيطرحان تحديات إضافية على الملف.على أراضيهم، 
ستراتيجيًا فيكمن في حقيقة الموقف األميركي الذي يرى في الخليج العربي منطقة اأما التحدي األبرز 

نفوذ خالصة له، حيث تستضيف قاعدة العديد القطرية مقر القيادة المركزية األميركية للمنطقة 
(، ومركز العمليات الجوية القتالية األميركية لمنطقة الشرق األوسط، CENTCOMالوسطى )

 لألسلحة األميركية في المنطقة. استراتيجيوتوصف بأنها أكبر خزان 
فواشنطن ال تريد شريكًا أو منافسًا لها في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، ولن 

كي الذي سيكون في الغالب منافسًا لها هناك، خصوصًا في ظل تباعد تكون سعيدة بزيادة النفوذ التر 
 الرؤى واختالف األولويات بين أنقرة وواشنطن في عدة قضايا وملفات.

 12/6/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 احتواء األزمة فيرهانات قطر  .88
محمد السعيد إدريس .د  

يرة منها ما يتعلق بتهمة دعم قطر لإلرهاب: ما هو كث "األزمة القطرية"األسئلة الغائبة ذات العالقة بـ 
الذي يستند إليه هذا االتهام؟ وهل  "اإلرهاب"هذا اإلرهاب المقصود، أو بالتحديد أكثر ما هو تعريف 

هناك عزم حقيقي لشن حرب جادة ضد داعمي اإلرهاب ومموليه دون أن تقتصر هذه الحرب علي 
، وهل هي معرَّضة للتصعيد أم أن مآلها "د األزمة ومستقبلهاحدو "قطر وحدها؟ ومنها ما هو متعلق بـ 

 الحتمي هو االحتواء؟
الدافع للسؤال األخير سؤال آخر ال يقل أهمية، إن لم يكن يزيد، هو: هل هذه األزمة القطرية من 
األزمات المسموح لها بالتصعيد أم أن هناك كوابح وضوابط سوف تفرض حتمًا سرعة احتوائها؟ وما 

 التحديد هذه الضوابط والكوابح؟هي ب
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اإلجابة علي هذين السؤالين األخيرين تعيدنا إلي البداية مجدداً، أي لماذا قررت قطر أن تتورط في 
هذه األزمة التي كان سببها األساسي ذلك البيان المنسوب إلي أمير قطر وانتقد فيه مقررات قمم 

 واقف تتعارض مع هذه المقررات.الرياض التي شارك فيها الرئيس األمريكي، وتضمن م
فالواضح من مسار تطور األزمة أن قطر، وربما تركيا أيضًا، باعتبارهما الشريكين الكبيرين في دعم 
اإلرهاب خاصة في سوريا وليبيا والتحالف مع جماعة اإلخوان، لم تقبال أن تصبح السعودية هي 

استثناء المرتكز اإلسرائيلي بالطبع، باعتبار المرتكز الجديد للسياسة األمريكية في الشرق األوسط، ب
 1991أن إسرائيل هي المصلحة األمريكية العليا في المنطقة. قطر قدمت الكثير لألمريكيين منذ عام 

، عندما أعطت "الحليف الخليجي األهم"كي تنال شرف توصيف  2003وحتي اآلن، مرورًا بعام 
ي الشرق األوسط علي أراضيها، وبعد أن اختبرت جيدًا لألمريكيين حق بناء أهم قواعدهم العسكرية ف

في الوفاء بالتعهدات الواردة في بناء هذه القواعد وبالتحديد استخدامها لخدمة مصالح أمريكية عليا 
علي نحو ما جاء في  "إسالمي -خليجي عربي"قطر وتركيا لم تقبال بأهلية السعودية لقيادة مشروع 

منافسة إيران  علىفي المنطقة القادرة  الكبرىعتبر نفسها القوة الُسنية مقررات قمم الرياض. تركيا ت
هذا األساس.  علىفي المنطقة أيضًا، وأن قواعد اللعبة يجب أن تكون  الكبرىباعتبارها القوة الشيعية 
يران، والباقي أطراف بمن فيهم السعودية.  -استقطاب إقليمي ُسني  شيعي أطرافه األساسية تركيا وا 

الموقف األمريكي  علىمقررات قمم الرياض فإنها كانت تراهن  علىا أعلنت قطر تمردها عندم
ومكانة قواعدها العسكرية بالنسبة للواليات المتحدة، وأن الواليات المتحدة، في أي أزمة بين قطر 

اقيات وجوارها الخليجي، لن تقبل بوقوع أضرار جسيمة بقطر وفق االلتزامات األمريكية المدونة في اتف
شديدة األهمية  "الُعديد"األراضي القطرية سواء كانت قاعدة  علىتأسيس القواعد العسكرية األمريكية 

باعتبار مكان وجود القيادة العسكرية المركزية األمريكية في الشرق األوسط، أو قاعدة السيلية التي 
 هي أهم مخازن سالح الطيران األمريكي في المنطقة.

أراضيها تحقق لها ثالثة حقوق. أول هذه الحقوق هو  علىعد العسكرية األمريكية قطر تدرك أن القوا 
التعهد األمريكي بالدفاع عن قطر، وبتحديد أكثر، عن األسرة الحاكمة في قطر والنظام القطري، 
ضد أي تهديد داخلي أو خارجي، وهذا ما حرص أمير قطر علي أن يؤكده في بيانه المشار إليه، 

قوق، أن تكتسب قطر مكانة عليا وسط الدول المجاورة وأن تتعامل نديًا مع المملكة ثاني هذه الح
العربية السعودية علي وجه الخصوص، وثالثها أن تكون قطر شريكًا للواليات المتحدة في لعب أدوار 
 إقليمية كان من أبرزها دعم المنظمات اإلرهابية منذ قررت الواليات المتحدة أن تلعب بهذه الورقة

المارقة: العراق  الكبرىالقوي اإلقليمية "ضد االتحاد السوفيتي في أفغانستان وامتدادًا إلي الحرب علي 
يران للسيطرة علي  "اإلخواني -التحالف األمريكي"، وأخيرا تجيير أحداث الربيع العربي لصالح "وا 
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ر بعيدة عن هذا المخطط العديد من الدول العربية أبرزها بالطبع سوريا وليبيا واليمن، ولم تكن مص
 وربما تكون أهم محطاته. 

دونالد ترامب، أو  مجيءقطر تعي وتدرك ذلك تمامًا، لكنها لم تقرأ جيدًا جديد السياسة األمريكية بعد 
اإلرهاب من جانب ترامب  علىربما لم تصدق تصريحاته، وتصورت أن أي حديث عن الحرب 

دارته ليس إال حديثًا الهدف منه هو مجر  د ابتزاز الدول العربية ونهب أموالها، وأن التستر األمريكي وا 
اإلرهاب سيبقي هو السياسة األصيلة، ومن هنا جاء تجرؤها في الخروج علي مقررات قمم  على

أي حد يمكن أن تكون قطر قد أخطأت الحسابات مع إدارة ترامب؟  إلىالرياض. لكن يبقي السؤال 
أن  "معاقبة قطر"مع قطر وتسمح لمشروع  استراتيجيةصالح وهل يمكن إلدارة ترامب أن تضحي بم

يستمر ويتصاعد ويأخذ مداه؟ وبوضوح أكثر هل ستقبل واشنطن أن تدفع قطر أثمان جرائمها في 
 دعم وتمويل اإلرهاب أم ستتدخل في اللحظة المناسبة الحتواء األزمة؟ 
ين تصريحات ترامب الغامضة الموقف األمريكي يبدو شديد االلتباس بهذا الخصوص وبالذات ب

وتصريحات وزير خارجيته ريكس تيلرسون المتعارضة. فإذا كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد 
دولة قطر لألسف قامت تاريخيًا بتمويل اإلرهاب "صرح في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني بأن 

تيلرسون وكبار جنراالتنا  لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس"وأضاف  "وعلي مستوي عال جداً 
فإن هذه  "وطواقمنا العسكرية أن الوقت قد حان لدعوة قطر إلي التوقف عن تمويل اإلرهاب

التصريحات تزامنت مع تحذيرات صدرت عن وزارة الدفاع األمريكية وعن وزير الخارجية من اآلثار 
ر الخارجية للسعودية ومصر العسكرية والتجارية واإلنسانية للحصار المفروض علي قطر، ودعوة وزي

واإلمارات والبحرين إلي تخفيف الحصار علي الدوحة، وقبل هذا كله كان الرئيس األمريكي نفسه قد 
شدد في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي علي ضرورة الحفاظ علي وحدة منطقة الخليج ودور 

ن الخليج متحدًا من أجل من المهم أن يكو "مجلس التعاون الخليجي في مكافحة اإلرهاب، وقال 
واشنطن لن تقبل بانهيار مجلس التعاون، ولن تقبل بحدوث اختراق  ."السالم واألمن في المنطقة

اإلرهاب  علىإيراني لمنظومة األمن الخليجي، لكن ما هو أهم هو أنها ليست جادة في حرب حقيقية 
أن تبقي ملفات  علىشنطن أو فتح ملفاته، وهي تعرف أن لدي قطر ملفات تدين آخرين تحرص وا

 احتواء األزمة، وهذا هو أهم رهانات قطر. علىمغلقة، ولذلك ستكون أشد حرصًا 
 13/6/2017، األهرام، القاهرة
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 عبد الوهاب بدرخان

لكنها تنفرد تستحضر األزمة الراهنة في الخليج أزمات أخرى في التاريخ العربي المباشر، و 
بخصوصيات كثيرة أهمها أنها ليست مفتوحة على أي خيارات عسكرية ضد قطر، سواء ألن األمر 
، أو ألن الحال يستبعد احتمال  ال يحتاج إلى ذلك باعتبار أن إغالق الحدود واألجواء إجراٌء كافي

مطالب  التفكير في عمل عسكري. ثم إن الواليات المتحدة خلصت إلى توضيح موقفها بتبني
ن لم تتبنَّ اإلجراءات المتخذة ضّدها. ولعل  السعودية ومصر واإلمارات والبحرين واتهاماتها لقطر، وا 

ودعوة الوزير ريكس تيليرسون الدوحة إلى  "وقف تمويل اإلرهاب"تركيز الرئيس دونالد ترامب على 
عّقد األزمة وال يحّلها. ذاك ي "تدويل"، استهدفا قطع الطريق على أي "بواعث قلق جيرانها"التفاعل مع 

أن دواًل كثيرة قد ترغب في التدّخل رغبًة منها في تحقيق مكاسب، أو الحصول على أوراق مساومة 
قليمية، وليس بالضرورة لمصلحة قطر.  دولية وا 

لم تشهد األزمات السابقة تعاماًل بهذه الصيغة المرّكزة عربيًا، بمعزل عن وجود دور خارجي سابق أو 
عربيًا قاد إلى حرب، وقبله  -خليجياً  -كان الغزو العراقي للكويت استدعى رّدًا أقصى دولياً  الحق.

اإليرانية. وفي مختلف  -عربي متفاوت األدوار خالل الحرب العراقية -كان هناك اصطفاف دولي
 (، كان هناك1962( واليمن )1970( واألردن )1961( والكويت )1975األزمات التي شهدها لبنان )

توّرط عسكري عربي أو تحريك لقوات، بالتزامن مع نشاط دبلوماسي عربي للحّد من تفاقم األوضاع. 
كان التدّخل العسكري األطلسي في ليبيا  "الربيع العربي"وحتى في األزمات التي انبثقت من تداعيات 

تتدّول من دون  ( بغطاء الجامعة العربية، وقد حاولت الجامعة إنهاء األزمة السورية قبل أن2011)
أن تتمّكن األمم المتحدة من لعب دور إيجابي فاعل فيها. وعلى رغم أنه كان هناك دور أكبر 

ما اضطر  2014للمنظمة الدولية في اليمن وليبيا إال أنه لم يحل دون تفّجر الصراعات الداخلية عام 
ت مصر لرفع مستوى السعودية لتشكيل تحالف دولي للدفاع عن الشرعية في اليمن، فيما اضطرّ 

 دورها تدريجًا في ليبيا بسبب تصاعد المخاطر على حدودها.
هذه العودة السريعة إلى ما سبق ُتظهر اختالف األزمة الحالية. فعلى رغم خطورة االتهامات لقطر 
بأنها تتسّبب باألذى لدول خليجية وعربية واتفاق تلك الدول على موقف حاسم حيالها، فإن هذا 

ينطوي على تهديد عسكري وال يتيح اللجوء إلى محافل دولية أو عربية، تجّنبًا لالصطدام  التحّرك ال
باالنقسامات الدولية، وللحّد من التدخالت وذرائعها. وعلى خلفية التحالف الذي تبلور خالل القمتين 

وّفرة للدوحة األميركية في الرياض، تبدو الخيارات المت -األميركية ثم العربية اإلسالمية -الخليجية
ّما االنتقال إلى محور آخر كانت قريبة  ضّيقة، فإّما البقاء في محور كانت ُتعّد فيه أو قريبة منه، وا 
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منه أو صارت ُتعتبر أقرب إليه. والحلقة المفقودة التي تحتاج إلى جالء، إعالميًا وسياسيًا، تتعّلق بما 
عند الدول األربع.  "طفح الكيل"أّدت إلى  سبق من اتصاالتي ومساعي لتفادي األزمة، ولماذا وكيف

فإن ذلك  "لقطر تاريخًا طوياًل في دعم اإلرهاب"وحتى عندما يقول الرئيس األميركي ووزيره إن 
 يتطّلب أيضًا إيضاحات إلزالة أي إبهام لدى الرأي العام، الدولي والعربي على السواء.

، وبتطوير "داعش"يركي متزايد في الحرب على االتهامات بدعم اإلرهاب وتمويله في موسم انخراط أم
أميركية معها، ليست باتهامات بسيطة أو افتراضية  -التقارب مع إيران في أوج مواجهة خليجية

وتقتضي المصلحة الوطنية ألي دولة، وباألحرى لقطر، أن تواجهها لتبديد أي التباس، ال االكتفاء 
عليها. فالدوحة اآلن أمام معادلة تضع مصداقيتها في كّفة بنفيها واعتبار أن هناك تحاماًل غير مبّرر 

ومصداقية واشنطن والرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة مجتمعة في كّفة أخرى. وعندما يتعلق األمر 
يران، ثم يصل إلى هذه القطيعة، فالبد من رؤية قطرية مختلفة للمشكلة تراعي  بملفَّي اإلرهاب وا 

يج بمنظور الروابط االجتماعية والجوار الجغرافي. والبّد أيضًا من حساب مستقبل العالقات مع الخل
دقيق للخيارات في ضوء المصالح المتداخلة، الوطنية والخليجية. وأي انتقال لقطر إلى محور إقليمي 
 غير عربي سيكون طريقًا شاقًا وأكثر كلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، داخليًا وخارجيًا، وال نتائج
مضمونة له في طّي االتهامات باإلرهاب. وفي المقابل هناك خيار الوساطة الكويتية، فهي تبقى 

 السبيل األفضل، وخصوصًا إذا ُدعمت بدور أميركي.
 13/6/2017االتحاد، أبو ظبي، 
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