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 وزير الخارجية األميركي: السلطة الفلسطينية توقف مخصصات من أدينوا بتنفيذ عمليات .1
نغرس، قال وزير الخارجية األميركية، ريكس تيلرسون، خالل جلسة استماع في الكو : هاشم حمدان

اليوم الثالثاء، إن السلطة الفلسطينية غيرت سياستها بشأن دفع مخصصات لعائالت الشهداء 
 واألسرى.

، "السلطة الفلسطينية غيرت سياستها بشأن الدفع لعائالت من أدينوا بتنفيذ عمليات"وقال تيلرسون إن 
 ، على حد قوله."دفع لعائالت من اتهموا بالقتلتنوي وقف ال"مضيفا أنها 

وردا على سؤال للسناتور الجمهوري جيم ريش، من والية إيداهو، بشأن ما تدفعه السلطة الفلسطينية 
أنا أستطيع أن أؤكد لك أن هذا الموضوع قد طرح بشكل "لمن أدينوا بتنفيذ عمليات، قال تيلرسون 

 ."عباس. وأن الرئيس ترامب طرح ذلك أمامهمباشر خالل زيارة الرئيس الفلسطيني 
جاءت أقوال تيلرسون هذه في جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن ميزانية وزارة الخارجية 

، والتي يتوقع أن تشمل زيادة في المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن 2018األميركية للعام 
 للسلطة الفلسطينية.

 13/6/2017، 48عرب 
 

 وساطته لحل األزمة الخليجيةعباس يعرض  .2
بدى رئيس السلطة محمود عباس استعداده للوساطة في األزمة الخليجية أ :خاص –الرسالة نت 

 الراهنة، وحملة مقاطعة الدول العربية لدولة قطر.
وقالت مصادر فلسطينية في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الثالثاء،" السلطة الفلسطينية حتى 

قفها الرسمي والصريح من األزمة الخليجية والعربية، والرئيس عباس أوعز اللحظة لم توضح مو 
 لقيادات في السلطة وحركة "فتح" بتجنب الحديث عن األزمة في وسائل اإلعالم".

وكشفت المصادر، أن الرئيس عباس أجرى اتصاالت هاتفية مع الملك األردني عبد هللا الثاني، 
العربية وأثرها على القضية  األوضاعلمناقشة تطور  والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،

 الفلسطينية "
وذكرت أن الرئيس عباس أبدى استعداده التام وتقديم كل ما يملك من أجل التوسط في األزمة 
الخليجية ومحاولة وضع حد للخالفات العربية القائمة، بالتعاون مع السيسي والملكي األردني، وأن 

 مقبلة في هذا الشأن.تحركًا خالل الساعات ال
 13/6/2017، الرسالة نت
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 : إجراءات جديدة لتعزيز تأمين الحدود مع مصر" في غزةالداخلية" .3
قالت وزارة الداخلية واألمن الوطني إنها ستتخذ سلسلة من اإلجراءات الجديدة واإلضافية لتعزيز : غزة

 مني في المنطقة الحدودية.تأمين حدود قطاع غزة مع مصر، مؤّكدة أنها لن تسمح بأي تهديد أ
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، أن هذه اإلجراءات جاء عقب زيارة قام بها وكيل 

 الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم للحدود الجنوبية لقطاع غزة صباح اليوم الثالثاء.
ولة في المنطقة الحدودية، وعقد واّطلع أبو نعيم خالل الزيارة على الجهود واإلجراءات األمنية المبذ

الجديدة  اإلجراءاتعدًدا من االجتماعات مع الجهات المختصة، قبل أن يوصي باتخاذ سلسلة من 
 الحدود.واإلضافية وتسخير كل اإلمكانيات المتاحة بما يعزز حالة االستقرار األمني في 

ع مصر أولوية لدينا ولن نسمح بأي وأّكدت الداخلية على لسان البزم أن "استقرار الحدود الجنوبية م
 تهديد أمني في المنطقة الحدودية".

وتأتي هذه اإلجراءات بعد يوم واحد فقط من عودة اللواء أبو نعيم من زيارة قام بها إلى مصر لبحث 
 ملفات وقضايا هامة.

 13/6/2017، فلسطين أون الين
 

 بالمخططات اإليرانية: نقف مع السعودية والعرب وال نقبل السلطةرئيس مخابرات  .4
قال رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، إن القيادة الفلسطينية ال : كفاح زبون - رام هللا

 في األزمات العربية. "غير الحيادي"تقبل التدخل في أي شأن عربي، وترفض تدخل حماس 
لعربية السعودية، واإلمارات، وأكد في الوقت نفسه، وقوف القيادة الفلسطينية إلى جانب المملكة ا

 والبحرين، ومصر، ورفضها ألي مشاريع فارسية في المنطقة.
 وجاءت تصريحات فرج في حفل إفطار خيري أقيم في نابلس بالضفة الغربية.

نحن مع وحدة العرب. نريد من كل العرب موقفا داعما من أجل دولة فلسطينية مستقلة. "وقال فرج: 
واإلمارات وموريتانيا، ولسنا  ها مستقل... نحن مع السعودية ومصر والبحريننريد فلسطين حرة وقرار 

 ."أبدا مع أي مخططات فارسية إيرانية في المنطقة العربية
وأضاف مدير المخابرات الذي يوصف بالرجل القوي، وأحد القالئل المساهمين في رسم سياسات 

العرب، وندعم أي  حدتهم. نحن مع وحدةالبالد العربية للعرب. ال نتدخل، ونحن مع و "السلطة: 
 ، في إشارة إلى أزمة قطر."مبادرات من شأنها أن تنهي األزمة الراهنة

واتهم فرج حركة حماس بالتدخل، غير المحايد، في الشأن العربي. وقال إن الحركة التي تسيطر 
 ."تجرنا إلى مكان ال تحمد عقباه بسبب تدخلها في األزمة العربية"على غزة 
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قال فرج إن على حماس إنهاء االنقسام، مستنكرا ما ّعده إصرار الحركة على إطالة أمد االنقسام و 
إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني  الرئيس يواصل مساعيه من أجل"في األراضي الفلسطينية. وأضاف: 

نهاء االنقسام الذي تصر عليه حماس، لكن حماس ال تريد، وهي تضع عراقيل متعددة، وتست مر وا 
فيما تصر على إبقاء حكومة الظل في القطاع، هللا،  في تعطيل عمل حكومة الدكتور رامي الحمد

 ."بشكل يتنافى مع الوحدة والدعوات إليها والمبادرات كذلك
 14/6/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 قادة السلطة يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية في فرض عقوبات جماعية على القطاع .5

عامًا من  11طنون في قطاع غزة من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من يعاني الموا
جانب سلطات االحتالل اإلسرائيلي من جهة، ومن جانب الحكومة المصرية التي تسيطر على معبر 
رفح من جهة أخرى، وازدادت األمور تعقيدًا مؤخرا بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة 

مود عباس تجاه قطاع غزة والتي تمس الحقوق األساسية للمواطنين والقطاعات الفلسطينية مح
 الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

حيث أوقفت السلطة الفلسطينية في رام هللا توريد األدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، 
ي تقديم الخدمات للمرضى، باإلضافة إلى قرار وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية ف

من رواتب الموظفين داخل  %50إلى  %30الرئيس محمود عباس في أبريل/نيسان الماضي باقتطاع 
 القطاع بدون أي مبرر.

تصاعد أزمة نقص األدوية والمعدات الالزمة ألصحاب األمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى 
 270طبية بالتوقف الكامل، حيث تعاني مستودعات األدوية من نفاد السرطان، بات يهدد المنشآت ال

صنفًا من األدوية في تخصصات أمراض الكلى والغدد  170صنفًا من المستلزمات الطبية و
 واألعصاب والجهاز التنفسي والهضمي.

إلى يأتي هذا في ظل منع السلطات اإلسرائيلية دخول أية أجهزة أو معدات طبية حديثة، باإلضافة 
ساعة يوميًا، مما يؤثر بشكل كبير  20إلى  18عدم إيجاد حل ألزمة الكهرباء، والتي تنقطع بمعدل 

 على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها وعمل األجهزة وحفظ األدوية.
وسيفاقم األزمة بشكل خطير قرار الحكومة اإلسرائيلية األخير بخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع 

اء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بحيث ال تتجاوز فاتورة الكهرباء التي تدفعها غزة بن
 مليون دوالر(. 7مليون شيكل )حوالي  25السلطة 
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إن ما يتعرض له قطاع غزة في هذه األيام عملية خنق شاملة تشترك فيها ثالثة جهات بشكل واضح 
خضاع من يتولون عى من هذه الجهات إلوصريح هي إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية في مس

 سياسية يمكن فتح حوار بناء حولها للوصول إلى اتفاق. ألجنداتإدارة قطاع غزة 
إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تؤكد أن ممارسات السلطة الفلسطينية في رام هللا 

ة المواطنين الذين يعانون ضد قطاع غزة هي ممارسات ال أخالقية وغير قانونية تضاعف معانا
عام مما يوجب مالحقة قادة السلطة  11أصال آثار الحصار اإلسرائيلي منذ ما يزيد عن الـ 

 ضد اإلنسانية. جرائمبتهم ارتكاب  الفلسطينية
إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي 

ومصر والسلطة  إسرائيلفي قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل  رتكبةالمفي الجرائم 
 الفلسطينية والتي ترقى إلى جرائم حرب.

 13/6/2017، في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 
 

 عباسبخطة  وااللتزاممجلس الوزراء يدعو "حماس" للتراجع عن انقالبها  .6
لسته األسبوعية التي عقدها اليوم الثالثاء في مدينة رام هللا برئاسة رئيس دعا الوزراء خالل ج: رام هللا

التي تصادف يوم غد، حركة حماس إلى  لالنقالبالوزراء رامي الحمد هللا، لمناسبة الذكرى العاشرة 
التراجع عن انقالبها األسود، الذي أدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وعرض مشروعنا الوطني 

 .للخطر"
بخطة السيد الرئيس دون شروط، "وذلك حتى تتمكن الحكومة  بااللتزاموطالب المجلس حركة حماس 

من دعم صمود شعبنا في القطاع، وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته 
عادة الوحدة للوطن ومؤسساته، لنرسم معاً  رؤية  ونضاله، وبما يمكننا من استعادة وحدتنا الوطنية، وا 

قامة دولتنا الفلسطينية المستقلة  وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء االحتالل، وا 
 ، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس".1967كاملة السيادة على حدود عام 

فكيك وكالة واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بت
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( ودمج أجزائها في المفوضية السامية 

وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة  لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة.
(، 194طبيق القرار )التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية الالجئين الفلسطينيين بت

 ورفض كل أشكال التوطين.
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واستنكر المجلس مواصلة اعتقال أجهزة حركة "حماس"، مراسل تلفزيون فلسطين في غزة فؤاد جرادة، 
وأكد المجلس رفضه المطلق ألي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون األساسي، وطالب 

ادة، دون قيد أو شرط، وضمان عدم تكرار مالحقة حركة حماس بالعمل الفوري إلطالق سراح جر 
اإلعالميين، "الذين ضحى العديد منهم بحياته في سبيل فضح جرائم االحتالل واعتداءاته على 

 شعبنا".
 13/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قراقع: مستمرون في دفع مخصصات األسرى والشهداء .7

يس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثالثاء، أن السلطة أكد رئ: الضفة المحتلة
 ستستمر في صرف المخصصات المالية لعائالت الشهداء واألسرى.

ووصف، قرار حكومة االحتالل باقتطاع مخصصات األسرى وعائالت الشهداء الفلسطينيين من  
 العائدات الضريبية للسلطة بالقرصنة.

ورة مقاضاة حكومة االحتالل على هذه الخطوة، في التوجه إلى القضاء الدولي وشدد قراقع على ضر 
يخضع لقوانين دولة االحتالل،  والمؤسسات الحقوقية الدولية، الفتا إلى أن الشعب الفلسطيني ال

 نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية. فقال:
ضرائب للسلطة الفلسطينية، مؤكدا االستمرار وأضاف" ال يحق لسلطات االحتالل احتجاز عائدات ال

، وسوف نتمسك اإلسرائيليةبتقديم المخصصات ألهالي الشهداء واألسرى، ولن نخضع للضغوطات 
 األسرى وعائالت الشهداء كونهم ضحايا االحتالل". إعانةفي 

 13/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الدولتين اشتية: استمرار األمر الواقع عدو لحل .8
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن هناك إجماعا فلسطينيا وعربيا ودوليا : لبنان

ن تطبيقه ما زال ممكنا حتى اللحظة.  على حل الدولتين، وا 
جاء ذلك خالل كلمته في مؤتمر "حّل الدولتَين وما سيتبعه: التصّورات الموازية لمستقبل القضية 

مكانيات التسوية"، الذي ُنظم في لبنان من قبل "بيت المستقبل"، بالتعاون مع مركز الفلسطينية  وا 
 "القدس للدراسات السياسية"، ومؤسسة "كونراد آديناور"، ومركز "ويلفريد مارتن للدراسات األوروبية".
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واقع، وهو وأضاف اشتية أن ما يريده رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو استمرار األمر ال
عدو حل الدولتين، ويتمثل باستمرار تهويد القدس والسيطرة عليها وضم األغوار واعتبار المناطق 

 )ج( خزانا جغرافيا لتوسع المستوطنات، كذلك إبقاء غزة تعاني تحت الحصار واستمرار االنقسام.
لحاحي تها، مشيرا إلى أن وأوضح أن قضايا المنطقة الملحة لم تفقد القضية الفلسطينية أهميتها وا 

نتيجة  أوروباتغيرات هامة على الساحة الدولية قد تترك على القضية الفلسطينية أثرها، التوتر في 
خروج بريطانيا من االتحاد، واستراتيجية روسية جديدة للتعامل مع الشرق األوسط، إضافة إلى 

 طين.تعاطي الرئيس األميركي دونالد ترامب الجديد مع الشرق األوسط وفلس
واعتبر اشتية أن هناك مؤشرات مطمئنة للفلسطينيين بخصوص الرئيس ترامب وخطته المتوقعة 
للسالم، فهو ليس مديونا إلسرائيل بشيء، ولم ينقل السفارة للقدس وكونه أعطى ملف القضية 

في الفلسطينية اهتماما كبيرا حيث ُيدار من البيت األبيض ال من وزارة الخارجية، كما كان الحال 
 اإلدارات السابقة.

 13/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينية: سعي نتنياهو لتشريع البؤر االستيطانية إمعان في تخريب فرصة السالم   الخارجية .9
تالفه قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائ :رام هللا

الحاكم في هذه المرحلة، يقود استراتيجية سياسية لتنفيذ أيديولوجية ظالمية تنكر وجود االحتالل 
 وتقوم على سرقة المزيد من األرض الفلسطينية وتهويدها باالستيطان.

وقالت إن مواقف نتنياهو وأركان ائتالفه الحاكم السياسية التي يتفاخرون بها علنًا معادية بشكٍل 
 لبس فيه للسالم، وهي تؤدي إلى نتيجة واحدة، نظام فصل عنصري )أبرتهايد( بغيض في واضح ال

فلسطين، وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، مشيرة 
إلى أن المواقف المتشددة التي يصرح بها أركان الحكم في إسرائيل بشكٍل معلن وصريح ودون خجل 

حياء، تضع المجتمع الدولي والدول المؤمنة بحل الدولتين كأساس للسالم أمام اختبار جدٍي أو 
وحاسم، خاصة في هذه المرحلة النادرة من عمر الصراع في الشرق األوسط، كما يضع مصداقية 

متحدة، األمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق األمم ال
وتحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية تجاه الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني جراء 

 االحتالل، على المحك.
 13/6/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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نهاء االنقسامالحكومة .11  : نسعى لدعم صمود الشعب الفلسطيني وا 
إن "متحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني فادي أبو سعدى: قال يوسف المحمود ال –رام هللا 

الحكومة تعمل كل ما في وسعها، وتسعى بشكل دائم من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني 
نهاء االنقسام األسود،  يجاد البيئة المالئمة لتجسيد الوحدة الوطنية وا  والنهوض بالوطن والمواطن، وا 

قامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها  واالحتالل اإلسرائيلي البغيض عن أرضنا ووطننا وا 
 .1967يونيو  "القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران

واعتبر أن وجود االحتالل اإلسرائيلي واستمراره هو سبب التوتر في المنطقة، مؤكدا أن أي استقرار 
رساء لدعائم األمن والسالم في المنطقة والعالم يتطلب إزالة االحت الل أوال. كمان استنكر تصريحات وا 

فصل  إلىوزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور لبرمان، وما حملته من عنجهية خصوصا عندما تطرق 
 القضية الفلسطينية عن محيطها العربي.

أطراف التمسك "وفيما يتعلق بقطاع غزة وتحديدًا قضية الكهرباء، حمل المحمود من سماها 
لمسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وعن كل مستجدات تلك في حركة حماس، ا "باالنقسام

األزمة وما يطرأ عليها، ألن تلك األطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 
وحتى اليوم وال تعيدها إلى الخزينة العامة، علما أن الحكومة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن  2007

شهريا بدل الكهرباء  شيكلمليون  25غزة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ فاتورة كهرباء قطاع 
 الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.

 14/6/2017، لندن، القدس العربي

 
 لالحتالل يضرب مرتكزات العمل الوطني عباسحماس: انصياع  .11

رئــيس الســلطة محمــود عبــاس للطلبــات عــد النــاطق باســم حركــة "حمــاس" حــازم قاســم، انصــياع : غــزة
األمريكيــة "اإلســرائيلية" بقطـــع الرواتــب عـــن األســرى وعوائــل الشـــهداءض يعنــي أن الســـلطة ماضــية فـــي 

 تصفية كل مكونات القضية الفلسطينية، وضرب مرتكزات العمل الوطني.
ط االحـتالل وقال قاسم في تصريٍح لـه عبـر صـفحته علـى "فيسـبوك": إن اسـتجابة سـلطة رام هللا لشـرو 

يكشف أنها مصرة على الذهاب ألبعد مدى في تقـديم التنـازالت علـى حسـاب القضـايا الوطنيـةض مقابـل 
 ضمان امتيازات بعض قيادات هذه السلطة التي تحصل عليها من االحتالل.

 14/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وط األمريكية لقطع رواتب األسرىوالضغ اإلسرائيليةتتجاوب مع المطالب  السلطة: قيادي بحماس .12
عبــد الــرحمن شــديد، إن اســتمرار الســلطة الفلســطينية فــي قطــع رواتــب  ،قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس

 عدد من األسرى واألسرى المحررين ال يمكن قبوله ال وطنيًا وال أخالقيًا.
م األسرى وذويهـم وأضاف شديد في تصريح صحفي له يوم الثالثاء، أنه كان األجدر بالسلطة أن تكرّ 
 على ما قدموه لوطنهم وشعبهم، ال أن تعاقبهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم المعيشية.

وأكــد أن قضــية األســرى تتعــرض لهجمــة ممنهجــة بهــدف تصــفيتها وتهميشــها، مشــيًرا إلــى أن الســلطة 
 تتجاوب مع المطالب الصهيونية والضغوط األمريكية لقطع رواتب األسرى واألسرى المحررين.

ونوه شديد إلى أن ما يجري حالًيا هو استكمال لألدوار بين االحتالل والسلطة في اسـتهداف األسـرى، 
قائاًل "فاألول يعتقـل ويقتـل األسـرى بـبطء، واألخيـر يمنـع المخصصـات عـنهم ويقمـع الحـراك التفـاعلي 

جـــل تصـــفية ولفـــت إلـــى أنـــه إذا ُطبـــق هـــذا القـــرار فســـينتقل ليشـــمل األســـرى كافـــة مـــن أ مـــع قضـــيتهم".
 قضيتهم بدًءا من قطع رواتبهم.

 13/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حماس: الزج بالحركة في الخالفات العربية تساوق مع حمالت التحريض علينا .13
قــال النــاطق باســم حركــة حمــاس عبــد اللطيــف القــانوع إن زج ماجــد فــرج مــدير  :خــاص –الرســالة نــت 

ة فـي الصـراعات العربيـة الداخليـة محاولـة فاشـلة ويائسـة للنيـل مخابرات السلطة الفلسطينية اسم الحركـ
 منها والتأثير على عالقاتها الخارجية.

وأكد القانوع في تصريح خاص "بالرسالة نت" أن حركته ال تتـدخل فـي أي شـؤون عربيـة وتتعامـل مـع 
يـــدة الجميـــع بسياســـة واحـــدة، مبينـــا أن حمـــاس هـــي حركـــة تحـــرر وطنـــي تســـعى ألن تكـــن عالقاتهـــا ج

 بالجميع لتعزيز صمود الشعب وتحقيق مطالبه العادلة.
وبـين أن تصــريحات فــرج هــي تغطيـه علــى دوره المشــبوه فــي تشــويه المقاومـة، موضــحا أنهــا تتفــق مــع 

ـــة والتحـــريض ضـــد حركـــة حمـــاس. ـــة اإلعالمي ـــادات  الحمل ـــانوع فـــإن تصـــريحات فـــرج وقي وبحســـب الق
حركـة حمـاس، وهـي تتسـاوق مـع التحـريض علـى السلطة من قبله تأتي ضـم حمـالت التحـريض علـى 

الحركة وادعاء أنهـا إرهابيـة مشـددا علـى أن السـلطة متورطـة فـي تشـديد الخنـاق علـى غـزة والتحـريض 
 ضد المقاومة الفلسطينية ونضاالته وتحديدا حركة حماس.

 13/6/2017الرسالة، فلسطين، 
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 ماس على التنازل عن سالحهاضغط ثالثي على غزة إلجبار حفي الجيش اإلسرائيلي:  لواء .14
قال اللواء باحتياط جيش االحتالل يعكوف درور إن الضغط الثالثي الذي يمارس ضـد حركـة حمـاس 

 وقطاع غزة، يهدد باندالع مواجهة عسكرية جديدة في القطاع.
وقـف المسـاعدات الماليـة  إلـىورأى "درور" في مقال له يوم الثالثاء، أن الضغط على قطـر قـد يـؤدي 

حماس، خطـوة سـيكون لهـا تـأثير علـى سـكان غـزة ولـيس علـى الحركـة وحـدها، مشـيرا إلـى أنـه ال عن 
 يوجد شيئ لتخسره ما يزيد مخاطر اندالع المواجهة معها.

ويعتبر أن الضغط الثاني الذي يمارسـه رئـيس السـلطة ضـد القطـاع، بقطـع رواتـب مـوظفين، والخصـم 
يقاف الكهرباء عن القطاع، سيك  واالقتصادية. اإلنسانيةون له أثر كبير على الحياة عن آخرين، وا 

ولفــت "درور" إلـــى موافقـــة "إســـرائيل" علــى طلـــب عبـــاس بتقلـــيص كميــات الوقـــود الـــواردة للقطـــاع، وأن 
 المصريين أيضا قرروا عدم إمداد غزة بالكهرباء، ما يجعل الضعط على الحركة ثالثيا.

ئيل"، معتبــرا فــي الوقــت ذاتــه أن لــديها مصــلحة فــي وأكــد "درور" أن هــذه الضــغوط ليســت جيــدة لـــ"إسرا
 الضغط على حماس إلجبارها على التنازل عن سالحها.

الوضـــع يـــزداد خطـــورة فـــي غـــزة، فحمـــاس ال يوجـــد لـــديها مـــا تخســـره، ولـــو تزايـــد  أن"طالمـــا  وأضـــاف:
د الخطورة في انفجار السكان في وجه حماس ستزداد احتمالية دخول حماس في مواجهة عسـكرية ضـ

وطالب الكاتب بخلق توزان بين الضغط على حماس وتحفيز سكان غزة ضد الحركـة تحـت  إسرائيل".
مســميات "البنــاء واإلعمــار واألمــل"، مشــيرا إلــى صــعوبة العمــل علــى خلــق تــوازن لمنــع انفجــار حمــاس 

 ضد االحتالل.
 13/6/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مواجهةاليست معنية بمخابرات االحتالل: حماس ل .15

قالــــت وســــائل إعــــالم إســــرائيلية أمــــس، إنــــه بتقــــديرات أجهــــزة المخــــابرات  :برهــــوم جرايســــي -الناصــــرة 
اإلســرائيلية، حركــة حمــاس ليســت معنيــة بمواجهــة مــع االحــتالل، فــي هــذه المرحلــة، علــى الــرغم مــن 

هربـاء للقطـاع. إال الضائقة الشـديدة التـي يشـهدها القطـاع، خاصـة علـى ضـوء تقلـيص إضـافي فـي الك
أن وزراء فــي حكومــة االحــتالل طــالبوا حكــومتهم بــأن ال تعتمــد تقــديرات المخــابرات، بــل علــى جــيش 

 االحتالل أن يكون مستعدا ألي مواجهة.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن جهاز المخابرات العسكرية، المسمى "أمان"، عرض تقديراته على الطاقم 

رية فـي حكومـة االحـتالل، وتقـول إن حركـة حمـاس غيـر معنيـة بحـرب الوزاري للشؤون األمنية والعسك
فــي قطــاع  أصــالجديــدة بســبب الظــروف اإلقليميــة، وانعكــاس هــذا علــى الظــروف االقتصــادية الســيئة 
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، مــع قــرار حكومــة األيـامغـزة، بمــوازاة اســتمرار أزمــة الكهربـاء فــي القطــاع، التــي ستشـتد أكثــر فــي هــذه 
القطــاع، فــي أعقــاب تقلــيص الســلطة الفلســطينية  إلــىكهربــاء المتجهــة مــن ال % 30االحــتالل تقلــيص 

القطـاع، بسـبب عـدم دعـم سـلطة حمـاس حصـتها عـن الكهربـاء،  إلىمدفوعاتها عن الكهرباء المتجهة 
 وفق ما ينشر.

 14/6/2017الغد، عمان، 
 

 جتماعات بين السنوار ودحالن بالقاهرةاالالمشهراوي يكشف كواليس  .16
دحالن، عن عقد أربعة لقاءات مـع وفـد حمـاس، خـالل محمد اوي، الذراع األيمن لكشف سمير المشهر 

زيارتــه إلــى القــاهرة، شــارك فيهــا مــن طــرفهم كــل مــن دحــالن وماجــد أبــو شــمالة وســليمان أبــو مطلــق 
 وسامي أبو سمهدانة، إضافة إليه شخصيا.

نيــين، مشــيرًا إلــى أنهــم وقــال إن التفاهمــات بيــنهم وبــين حمــاس يجــب أن تســتند إلــى رؤيــة ومفهــوم وط
 أصروا على اعتماد وثيقة األسرى للوفاق الوطني واتفاق القاهرة كأساس للمباحثات.

ونفى المشهراوي أن يكون فريقه قـد اتفـق مـع وفـد حمـاس علـى إقامـة دولـة فـي غـزة، كمـا أشـيع خـالل 
 ."كالم فارغ"زيارة وفد حماس، وقال إن هذا 

، إلـى أنهـم تحـدثوا عـن ملفـات شـائكة، وعـن حجـم اإلخباريـةة الغد، وأشار المشهراوي في حواره مع قنا
المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، السـيما فـي قطـاع غـزة، منهـا الكهربـاء، والمعبـر، 

عادة اإلعمار.  والمساعدات اإلنسانية، وا 
علــى البــدء بالمشــكلة كمــا تــم التطــرق إلــى كــم هائــل مــن الملفــات مــن أجــل وضــع حــل لهــا، واتفقــوا  

الكبرى، وهي ملف الدم، ملف الضحايا، وتـم االتفـاق علـى وجـود مباشـر لهـذا الملـف مـن خـالل لجنـة 
 وصندوق سيرصد به مبالغ معينة حتى تبدأ هذه اللجنة عملها لتضميد الجراح.

 13/6/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ا منهاأي   ن مصر لم ترع  وتؤكد أ وفد حماس بدحالن فتح تقلل من أهمية اجتماعات .17
أشرف الهور: قلل مسؤول كبير في حركـة فـتح مـن أهميـة لقـاء القـاهرة الـذي جمـع قيـادة حركـة  –غزة 

حماس في غزة، مع عدد من المحسوبين على محمد دحالن، القيادي المفصول من الحركة، وقال إن 
ن حمــاس وقائــدها فــي غــز "مبــالغ فيــه"الــزج باســم مصــر فــي الموضــوع  ة يحيــى الســنوار، ال يثقــون ، وا 

بدحالن، في الوقت الذي لم تصدر فيه حركة حماس أي تصريح صحافي عـن فحـوى لقـاءات القـاهرة 
 مع المسؤولين المصريين، عقب عودة الوفد إلى غزة بعد زيارة استمرت تسعة أيام.
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، إنــه مــن "تلفزيــون فلســطين"وقــال جمــال محيســن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، فــي مقابلــة مــع 
خالل إطالع قيـادة حركـة فـتح علـى مجريـات لقـاء القـاهرة، تبـين انـه لـم يكـن هنـاك أي رعايـة مصـرية 

من أجـل إعطـاء مجـال لمعـالم أكثـر إلعـادة "للحوار. وأضاف أن اللقاء اختير له أن يعقد في مصر 
يكن منظمـا مـن قبـل، . وأشار إلى أن اللقاء لم "إظهار محمد دحالن في الحراك الذي يتم في المنطقة
نما جرى خالل وجود وفد حركة حماس في مصر.  وا 

، ويحيـى "جماعـة دحـالن"وأكد أن اللقاء الذي جرى كان بـين سـفيان أبـو زايـدة، أحـد المحسـوبين علـى 
حمــاس والســنوار ال "الســنوار رئــيس حركــة حمــاس فــي غــزة، وأن األخيــر رفــض مقابلــة دحــالن. وقــال 

، "بـــاب المناكفـــة"أن عقـــد ذلـــك اللقـــاء مـــن المحتمـــل أن يكـــون جـــاء مـــن ، مشـــيرا إلـــى "يثقـــون بـــدحالن
 مستبعدا كذلك وجود أي تقارب بين حماس ودحالن.

ال تلعــب "، مؤكــدا أن مصــر "زج اســم مصــر بالموضــوع مبــالغ فيــه وبعيــدا عــن الواقــع"وتــابع القــول إن 
 ."دور لشق الصف الفلسطيني

 14/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لصاق تهمة اإلرهاب بحركة حماسإشريف يستنكر الجهات التي تحاول أبو بسام  .18
صـاق تهمـة اإلرهـاب بحركـة حمـاس، واسـتنكر إلاستنكر بسام أبو شريف الجهات التي تحـاول : عمان

 .كذلك الحملة التي تشن على حركة حماس
ي جديـد علـى تكـون هـذه االتهامـات وهـذا التصـعيد مقدمـة لعـدوان إسـرائيل أننحن ال نسـتبعد وأضاف "

قطـــاع تقـــوم بـــه إســـرائيل بالتعـــاون مـــع بعـــض الـــدول العربيـــة التـــي التـــأمر جديـــد علـــى  أوقطـــاع غـــزة، 
فــي  أعلــنناصــرت العــداء لحركــة المقاومــة الفلســطينية بعــد اتفاقهــا مــع الــرئيس األمريكــي ترامــب الــذي 

لحاقو الرياض اعتبار حركة حماس وحزب هللا تنظيميين إرهابيين البد من محاربتهما   ."الهزيمة بهما ا 
 13/6/2017، لندن، ي اليومأر 

 
 بحماس تثمن موقف الوزير منيمنة "شؤون الالجئين" .19

الفلسطيني -ثمن مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس في لبنان موقف رئيس لجنة الحوار اللبناني
 الوزير السابق د.حسن منيمنة.

السابق د.حسـن منيمنـة لبنـان والـدول العربيـة إلـى  الفلسطيني الوزير-ودعا رئيس لجنة الحوار اللبناني
التحرك السريع فـي المحافـل الدوليـة مـن أجـل منـع االحـتالل اإلسـرائيلي مـن تنفيـذ مشـروع إنهـاء عمـل 

 وكالة األونروا.
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وشــكر مكتــب شــؤون الالجئــين الــوزير د.حســن منيمنــة، مؤكــدًا علــى أهميــة العمــل فــي ســبيل مصــلحة 
 جئين وحق العودة.القضية الفلسطينية والال

 13/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حزب الشعب يتهم حماس بشن حملة تشويه ضد أحد قادته .21
حســن جبــر: أدان حــزب الشــعب الفلســطيني بشــدة حملــة التشــويه التــي قــال إن حركــة حمــاس  -غــزة 

لــة تــديرها بحــق عضــو المكتــب السياســي للحــزب وليــد العــوض، محمــال حركــة حمــاس المســؤولية الكام
وقال الحزب فـي بيـان صـحافي، إن مواقـف الحـزب مـن مختلـف القضـايا  عن أي تبعات لهذه الحملة.

القـوى الوطنيـة أو غيـره لتمريـر مواقـف فئويـة أو  إطـارصريحة وواضحة ومن ضمنها رفـض اسـتخدام 
هــا وأشــار إلــى أن بإمكــان كــل قــوة سياســية التعبيــر عــن مواقف لتعميــق األزمــات فــي الشــارع الفلســطيني.

 باسمها وبلغتها التي ترغب بها دون زج األطر العامة بهذه الموقف أو بلغة التعبير عنها.
 ولم يذكر الحزب في بيانه كيف تتم حملة التشويه التي تحدث عنها.

 14/6/2017األيام، رام هللا، 
 

  داخلي فلسطيني شأن الكهرباء وأزمة غزة في للتصعيد نية ال: نتنياهو .12
أرناؤوط، أن  الرؤوف ، من القدس، عن عبد13/6/2017أنقرة،  لألنباء، اضولاألن وكالةذكرت 
 ،"غزة قطاع في بالتصعيد معنية غير" حكومته أن نتنياهو، أعلن بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس
 . بالكهرباء القطاع تزويد خفض قرار بعد
 سمعت:" الثالثاء مساء اضول،األن لوكالة منه نسخة مكتبه أرسل مكتوب تصريح في نتنياهو، وقال
 ". غزة قطاع في الكهرباء موضوع حول خاطئة تفسيرات األخير اليوم خالل

 وحماس، الفلسطينية السلطة بين للجدال موضوعا تشكل القضية هذه بأن الفهم يجب:" وأضاف
 هو اهذ التكاليف، تلك تدفع أن ترفض والسلطة الكهرباء بتمويل الفلسطينية السلطة تطالب حماس
 ". داخلي فلسطيني جدال
 ولكننا خاطئ، تفسير عن عبارة هو آخر تفسير وكل بالتصعيد، معنية غير إسرائيل:" نتنياهو وتابع

 ". تتغير ولم واضحة األمنية وسياستنا باألمن معنيون
 إجراء عدم وزرائه من طلب وتد، أن نتنياهو، محمد عن ،14/6/2017، 48عرب  موقع وأضاف
 اإلسرائيلي الوزاري المجلس أتخذه الذي القرار حيال اإلعالم وسائل إلى التصريحأو  مقابالت
 التقديرات وسط وذلك بالكهرباء، غزة تزويد تقليص ،(الكابينيت) واألمنية السياسية للشؤون المصغر
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 تتحضر السعودية قبل من عليها والتحريض حماس وشيطنة هذا بقرارها إسرائيل أن ترجح التي
 .الحركة حكم لتقويض القطاع ضد عسكرية يةعمل لخوض
 قرر حين إسرائيليا، القطاع على وتداعياتها القضية على األضواء تسليط من التقليل نتنياهو واختار
 األضواء عن بعيدا غزة قطاع ومشارف الجنوبية للمنطقة الميدانية الجولة إجراء مفاجئ وبشكل

  .الصحافة وكاميرات
 

 المحتلة القدس في "الجزيرة" إغالق مكانيةإ تدرس نتنياهوحكومة  .11
 مكاتب إغالق دراسة طلب نتنياهو بنيامين حكومتها رئيس أن أمس، إسرائيل في كشف: الناصرة
 "أحرونوت يديعوت" صحيفة وقالت. والسعودية مصر غرار على القانونية، الناحية من فيها الجزيرة
 إغالق إمكانية دراسة نتنياهو قرر قطر على اسيالسي والحصار اإلقليمية التطورات ظل في إنه أمس
 ووزارة والمخابرات الخارجية، وزارة عن مندوبين من مكونا طاقما أن وأوضحت. الجزيرة شبكة

 .الموضوع بدراسة الماضي اإلثنين بدأ االتصاالت
 سبق ألنها فيها، الجزيرة عمل إلنهاء الفرصة استغالل في ترغب إسرائيل أن الصحيفة ورجحت
 قانونية قيود ظل في سهلة عملية ليس ذلك إن تقول لكنها. العالم في بصورتها فادحا ضررا وألحقت

 لمحكمة الجزيرة تتوجه أن ترجح فهي ولذا العالم، في بصورتها يتعلق دعائي ضرر من ومخاوف
 . فعال إغالقها على هذه أقدمت حال في إسرائيل في العليا العدل

 14/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لـ"إسرائيل" مناهضا يعدّ  بالقدس األممية الوظيفة دانون: إعالن .12
 المتحدة، األمم لدى إلسرائيل الدائم المندوب أرسل: صيام الحميد عبد –( المتحدة األمم) نيويورك

 وظيفة لملء إعالن على منها، نسخة "العربي القدس" لـ وصلت قوية، احتجاج رسالة دانون، داني
 القدس أن إلى يشير لكونه المحتلة القدس في المشاريع، خدمات مكتب – المتحدة لألمم تابعة شاغرة

 من صحافي، بيان في دانون، داني المتحدة األمم لدى إسرائيل سفير وطلب .فلسطين دولة في
 موقع من الوظيفة إزالة فاريمو، غريتي المشاريع، لخدمات المتحدة األمم لمكتب التنفيذي المدير
دخال المكتب  ضد دبلوماسية غير كلمات بيانه في اإلسرائيلي السفير واستخدم .فورية إصالحات وا 
 .األرض على للحقائق ومتجاهال إلسرائيل مناهضا يعتبر اإلعالن نشر ان مدعيا المتحدة، األمم
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 مناهضة نشاطات في المتحدة األمم موارد استخدام المقبول غير من" رسالته في دانون وأضاف
 إصالح" سماه ما بإجراء األممي المكتب وطالب. "األرض على الحقائق تغيير ومحاولة لإلسرائي
 ."الالئق غير السلوك هذا تكرار عدم لضمان التشغيلية إلجراءاته شامل

 14/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 غزة ماعدا ليبرمان في ميناء إقامة تؤيد "الكابينت" وزراء كاتس: غالبية .12
 غالبية أن كاتس، يسرائيل اإلسرائيلية، الحكومة في واالستخبارات المواصالت وزير أعلن: أبيب تل

 لقطاع دولي لبناء ميناء مشروعه يؤيدون المصغر، األمني الوزاري المجلس في األعضاء الوزراء
 أفيغدور الدفاع، وزير معارضة لكن المتوسط، األبيض البحر قلب في مصطنعة جزيرة على غزة

 .المشروع هذا إطالق دون لتحو  ليبرمان،
 – السياسي الوزاري المجلس عقده الذي االجتماع على مرة آخر طرح الموضوع إن: كاتس وقال

نه. غزة في الكهرباء أزمة ناقش حين الماضي، األحد مساء األمني،  للمشروع، جارفا وجد تأييدا وا 
 الجزيرة شكل يحاكي إلسرائيلية،ا الموانئ شركة أعدته قد كانت شريطا الوزراء، شاهد بعدما خصوصا

 . فيها ستعمل التي ومنشآت الطاقة الميناء بشأن وتفسيرات االصطناعية
 ولكن دوالر، بخمسة مليارات تقدر المشروع تكلفة بأن الوزاري للمجلس أوضح بأنه كاتس، وأضاف
نما ميزانيتها، من واحدا دوالرا منها تصرف لن إسرائيل  تبرعات من هكل المشروع تمويل سيتم وا 
 هذا وسأنفذ التصريح أعطوني – علني بشكل وأقول هنا المنتديات أحد خالل قلت": وأضاف. دولية
 لرجال ويمكن المواصالت، ووزارة( الشاباك)و القضائي والجهاز الجيش من رجاال سآخذ أنا. األمر
 في مكان أصعب جاهت إيجابية إسرائيلية مبادرة ويعرضوا العالم في أن يتجولوا الخارجية وزارة

ييلت بينت نفتالي الوزراء أن االجتماع، مجريات على اطلعوا كبار مسؤولين ثالثة وقال ."المنطقة  وا 
كحلون  وموشيه شطاينتس ويوفال ،("اليهودي البيت" المتطرف المستوطنين حزب من وهما) شكيد
 بأنه يعتقد ال فهو. أمنية ابألسب يعارضها إنه: قال ليبرمان لكن كاتس، مبادرة دعموا غالنط ويوآب
 االستراتيجية إن :وقال. البحر عبر غزة إلى األسلحة تهريب يمنع ناجع فحص إجراء يمكن

 معارضة وبسبب. منه التام السالح بنزع القطاع بناء إعادة تشترط أن يجب غزة في اإلسرائيلية
 الجزيرة إقامة إن سكات وقال .الموضوع في قرار أي اتخاذ دون من الجلسة انتهت ليبرمان

 هناك، األوضاع عن اإلسرائيلية المسؤولية نهائيا وسيزيل غزة، عن االنفصال سيستكمل االصطناعية
 .جديدة مواجهة عسكرية حدوث يمنع أن شأنه ومن

 14/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 الشمل لمّ   من الفلسطينية العائالت حرمان قانون يمدد الكنيست .12
 المؤقت، القانون تمديد االثنين، مساء للكنيست، العامة الهيئة جرايسي: أقرت مبرهو    -الناصرة 

 من أو والقطاع الضفة من فيها الزوجين أحد التي الفلسطينية، العائالت آالف شمل لم يمنع الذي
 القانون يقّرها استثنائية حاالت في إال عاما، 14 عمر فوق األبناء يشمل وهذا عربية، وأصول دول
 إلى تمديده جرى إذ سنويا، تمديده ويجري ،2003 العام في مّرة ألول أقر الذي االستبدادي، صريالعن
 .2018( يونيو) حزيران 30 يوم

 13/6/2017عّمان،  الغد،
 

 بشرية دروعا   الفلسطينيين باستخدام يعترف الصمت": الجيش اإلسرائيلي "كسر .12
 بشرية دروعا الفلسطينيين المدنيين تخدامباس االحتالل جيش في سابق كبير ضابط اعترف: لندن
 تضم التي ،"الصمت كسر" منظمة مؤسس شاؤول يهودا السابق الضابط وقال. المواجهات خالل

 يسيطر أن أجل ومن االحتالل جيش إن الفلسطينية، األراضي احتالل يعارضون وجنودا ضباطا
 بينها من صفوفهم، في والذعر الخوف زرع هدفها مختلفة أساليب عدة يستخدم الفلسطينيين على

 .المرات عشرات تكرر ذلك أن وأكد. بشرية كدورع والشباب األطفال استخدام
 ضد إنسانية غير مهمة بنفسه نفذ إنه "CGTN" الصينية التلفزيونية القناة مع حوار في شاؤول وقال

 يشهد التي غربية،ال الضفة جنوب الخليل مدينة في سنوات ثالث لمدة خدم قد وكان. الفلسطينيين
 .والمستوطنين االحتالل جنود ممارسات أبشع أهلها

 كدروع فلسطينيين يستخدم اإلسرائيلي الجيش كان مطلوبين اعتقال عمليات خالل أنه وأضاف
 بإلقاء يقومون اإلسرائيليين الجنود أن": وأضاف. عليهم النار إلطالق المطلوب يدفع حتى بشرية،
 ."فقط الفلسطينيين إلذالل حواجز يقيمون كما وع،للدم المسيل الغاز قنابل

 14/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 عاديا   أمرا   أصبح للخطر الجنود حياة يعرضون ال متظاهرين على النيران إطالق": بيتسيلم" .12
 إن: الثالثاء يوم ،"بيتسيلم" المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز قال
 أمرا أصبح للخطر اإلسرائيليين الجنود حياة يعّرضون ال متظاهرين على الفتاكة النيران قإطال
 ،14:15 الساعة عند ،12/5/2017 الجمعة، يوم أنه بالخصوص، له تقرير في المركز وأشار .عاديا
 نوع من ناريّ  عيار بإطالق قّناص قام صالح، النبي قرية في تنّظم التي األسبوعّية المظاهرة أثناء

 في أصابته حيث ،(عاًما 22) سلفيت سّكان من عبيد، سبأ الشابّ  على( إنش 0.22 قطرها" )توتو"
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 يعرضون ال متظاهرين على الفتّاكة النيران إطالق ان التقرير في وجاء .مقتله إلى وأّدت خاصرته
 رميا طينيافلس 42 قتل 2015 الثاني كانون شهر منذ وأنه. عاديا أمرا أصبح للخطر الجنود حياة

 .حجارة رشق وأحداث مظاهرات خالل النارية باألعيرة
 أفراد حياة على خطًرا يشّكلوا لم منهم 35 األقلّ  على أنه" بتسيلم" أجراها التي االستقصاءات وتظهر
 .بليغة إصاباتهم كانت وبعضهم بجروح، أصيبوا آخرين مئات وان. األمن قّوات

 12/6/2017بتسيلم،  إلنسان،ا لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز
 

 احتالل كلمة يذكرون ال اإلسرائيليين القادة من %95 "هآرتس": .12
 يتحدثون اإلسرائيليين السياسيين القادة من فقط المائة في 5 أن للرأي جديد استطالع بين: أبيب تل
 في 95 بينما ة،والعربية المحتل الفلسطينية للمناطق اإلسرائيلي االحتالل عن االجتماعية الشبكات في

 .أصال احتالل بأنه يعترف ال وبعضهم تماما، يتناسونه الباقون المائة
 أمس، من أول أبيب، تل في ،"هآرتس" لصحيفة الثالث السنوي المؤتمر خالل الكشف هذا وجاء
 .الدولتين حل المناطق ومستقبل واحتالل الستة األيام حرب على سنة 50 مرور حول تمحور الذي

 14/6/2017وسط، لندن، الشرق األ 
 

  35وأف  أباتشي طائرات في الجوية الطلعات سالح الجو اإلسرائيلي يعلق .12
 الجوية الطلعات بتعليق تعليمات إيشل، أمير اإلسرائيلي، الجو سالح قائد حمدان: أصدر هاشم

 .المروحيات إحدى في تشقق عن الكشف بعد وذلك ،"أباتشي" طراز من للمروحيات
 اضطر ما األخيرة، السنوات في المروحيات لهذه وقعت أعطاب عدة أن إلى لسياقا هذا في يشار
 الجو سالح لدى طائرة أحدث وأن كما االضطراري، الهبوط إلى األباتشي مروحيات طيارو

 .أيام عدة قبل الجوية، طلعاتها بتعليق المتحدة الواليات في أمر صدر قد ،"35 أف" وهي اإلسرائيلي،
 تنتجها التي الطائرات من %25 نحو الماضي، أن األسبوع نهاية في و األميركي،الج سالح وأعلن
 خلل اكتشاف أعقاب في وذلك آخر، إشعار حتى الجوية طلعاتها تعليق تم قد ،"مارتن لوكهيد" شركة
 .باألكسجين الطيارين تزويد في

 13/6/2017، 48عرب 
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 الثانية للمرةبإغالقه  للمطالبة بالقدس" الجزيرة" مكتب قبالة يتظاهرون مستوطنون .23
 قناة مكتب قبالة الثالثاء، يوم عصر المتطرفين المستوطنين من مجموعة المحتلة: تظاهرت القدس
 .أيام عدة غضون في الثانية للمرة بإغالقه، مطالبين الغربية القدس في الفضائية الجزيرة
 غالة من وهما آري، وبن رزيل،ما باروخ بينهم ومن المتطرفين هؤالء حاول التظاهرة، وخالل

 نجوان الصحافية تنقله كانت الذي" الجزيرة" لقناة المباشر البث تغطية على التشويش المتطرفين،
 .سمرين

 13/6/2017لندن،  الجديد، العربي
 

 بالفساد أدينوا "إسرائيل" كهرباء في كبار مسؤولين لخمسة السجن .22
 مسؤولي كبار من خمسة بسجن الثالثاء، يوم أبيب، لت في المركزية المحكمة المحتلة: قضت القدس
 ".سيمنز فضيحة" باسم إسرائيل في عرفت التي الفضيحة ضمن اإلسرائيلية القطرية الكهرباء شركة
 وتبييض األمانة، خيانة بتهم اإلدانة شملت ادعاء صفقة ضمن المتهمين المذكورة المحكمة وأدانت

 القطرية الشركة عام مدير نائب على المحكمة وحكمت .االحتيالو  والتزوير، الرشوة، وتلقي األموال،
 الرئيس شفيتسر يونا على شهرا 29 لمدة الفعلي والسجن شهرا 45 لمدة الفعلي بالسجن غفن دزدز

 حاييم على شهرا 33و حيان، يعقوب على شهرا 24و الشركة، في الهندسي التخطيط لقسم السابق
 .ايال تسفي على شهرا 28و برنر،

 13/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األقصى خاصرة في" طعنة  " الفلسطينية الشخصيات تصريحات: صالح الشيخ رائد .21
 رائد الشيخ المحتل الداخل في اإلسالمية الحركة رئيس المصري: دعا أحمد - غزة/  الفحم أم 

 القدس مدينة لدعم يدها دم تستطيع ال ممن واإلسالمية والعربية الفلسطينية الشخصيات كافة صالح
 كمن فتكون هذا، من أبعد إلى تتجاوزه أن دون التخاذل، من القدر بهذا تكتفي أن األقصى، والمسجد

 ".بلة الطين زاد"
 شخصية عن صدر رسمي تصريح عن يتحدث وهو الصدمة، شدة من مذهوالً  صالح الشيخ وبدا

 فيه اليهود يصلي ألن السماح بل سرائيلية،اإل السيادة تحت البراق حائط يكون أن أيدت فلسطينية
 ".كبرى كارثة كهذا تصريح   حلم، في كنت أنني لو أسمعه وأنا تمنيت: "معقباً  مانع، أي دون
 البراق حائط إن: "الثانية العبرية القناة مع مقابلةٍ  في قال الرجوب جبريل فتح حركة في القيادي وكان
ن اإلسرائيلية، السيادة تحت يبقى أن يجب  ".للمسلمين يبقى أن يجب األقصى المسجد وا 
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 أن من وبشدة حذر الذي" األقصى شيخ" مع" فلسطين" صحيفة أجرته هاتفي حوارٍ  في ذلك جاء
 كاملة سيادةٍ  فرض مرحلة إلى األقصى للمسجد االقتحامات مرحلة من انتقل اإلسرائيلي االحتالل
 .عليه ومطلقة

 13/6/2017الين،  أون فلسطين

 
 القدس في االحتالل ممارسات مواجهة إلى تدعو وطنية تشخصيا .22

 االحتاللية الممارسات لمواجهة فلسطينية، وطنية شخصيات دعت جويحان: دياال -المحتلة القدس
 .والمسيحية اإلسالمية ومقدساتها القدس أهل وبحق عامة الفلسطيني الشعب بحق المستمرة

قليم الثوري المجلس في القدس ولجنة القدس محافظة من بدعوة إفطار مأدبة خالل ذلك جاء  وا 
 المحتلة،  القدس شمال الرام ببلدة األشهب حسني مدرسة ساحة في نظمت فتح، حركة في القدس

 13/6/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 الحدودية المناطق في االحتالل لقوات واسعة تحركات .22
 الصباح ساعات منذ القطاع شرق الحدودية مناطقال شهدته الذي الشديد التوتر أجبر :أبو عون فايز

 .عقباها ُتحمد ال أحداث لوقوع تحسباً  أراضيهم ترك على المزارعين أمس،
 لطائرات مكثفاً  وتحليقاً  اإلسرائيلية، العسكرية لآلليات محموماً  تحركاً  المناطق تلك وشهدت

 .المنطقة سماء في منخفضة ارتفاعات وعلى االستطالع
 البلح دير مدينة شرق" السلقا وادي" منطقة في زراعية أرضاً  يملك الذي السواركة، أحمد عالمزار  وقال
 والجيبات والجرافات العسكرية اآلليات بعض تمركزت الباكر، الصباح ساعات منذ إنه القطاع، وسط
 غادرةوم أعمالنا ترك إلى اضطرنا ما غزة، قطاع باتجاه مدافعها فوهات مشرعة الرملية الكثبان خلف
 .عجل على المكان
 حيث المواطنين، أراضي في أمتار لعدة توغل العسكرية اآلليات من عدداً  أن أكدوا عيان شهود وكان
 ناسفة عبوات عن واألشجار األعشاب بين والتفتيش البحث بأعمال العسكرية الهندسة وحدة قامت
 .األمني السياج من بالقرب هناك زرعها تم قد يكون ربما

 ترك إلى المواطنين بعض دفع الذي األمر شديدًا، توتراً  شهدت الحدودية المنطقة أن وأوضحوا
 المقاومين من عدداً  وأن السيما األفق، في تلوح حرباً  بأن العتقادهم خارجها، االنتظار أو منازلهم
 .إسرائيلي تحرك أي لمراقبة للقطاع الشرقي الخط طول على يتجولون وهم ُشوهدوا الملثمين
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 للتظاهر المواطنين غزة، قطاع عن الحصار لكسر الشبابي الحراك دعا متصل، سياق وفي
 أجل من القطاع، حدود على االحتالل مع التماس نقاط كافة على القادم، الجمعة يوم واالنتفاض
 الكهرباء ألزمة عاجل حل بإيجاد وللمطالبة القطاع، على المفروض الحصار لكسر الضغط
 .المتفاقمة

 14/6/2017رام هللا،  األيام،
 

 لألونروا مدرسة أسفل للمقاومة أنفاق وجود غزة تنفي قطاع في الشعبية اللجنة .22
 إلى أشارت األولية التحقيقات إن الثالثاء، يوم غزة، قطاع في لالجئين الشعبية اللجان غزة: قالت

 أسفل عليه عثرت ام بأن" األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة ادعته ما صحة عدم
 .للمقاومة نفق هو غزة قطاع وسط المغازي منطقة في مدارسها أحد

 قد كان الفلسطينيين لالجئين المغازي مخيم أن يوم الثالثاء، لها، بيان في الشعبية، اللجان وأضافت
 المياه وبرك آبار من عدد على تحتوي وكانت المصدر، آلل ملكيتها تعود زراعية أرض على أقيم
 .1950 عام" األونروا" عمل بدء لقب

 إحدى في محدودة انهيارات إلى أدت الزمن طول مع طبيعية عوامل أن الواضح من أنه إلى وأشارت
 جميع أن خصوصاً  المكان، في للمقاومة أنفاق أية وجود على أدلة أو مؤشرات، يوجد وال المدارس

 حرصها أكدت جميعها إنها بل مقاومة، الأعم ألية" األونروا" مقرات استخدامها نفت المقاومة قوى
 .ومقراتها" األونروا" تحييد على

 13/6/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 المقدسيين صمود وراء قطر قطر.. دعم ألمير وعرفان شكر وثيقة ترفع القدس مؤسسات .22
 تميم الشيخ وأميرها طرق لدولة دعمها القدس مدينة مؤسسات جّمال: أكدت محمد - المحتلة القدس

 المحتلة القدس لمدينة قطر دولة تقدمه الذي الدعم على شكرها وقدمت ثاني، آل حمد بن
 .ومؤسساتها

 .ثاني آل حمد بن تميم األمير إلى ورفعتها المقدسية المؤسسات عشرات وّقعتها وثيقة في ذلك جاء
 خالل من عون من تقدمه وما القدس دينةم تجاه قطر لدولة والمشرفة النبيلة المواقف الوثيقة وأكدت
 اللجنة هذه تقدمه وما شخصًيا، األمير سمو بدعم تحظى التي القدس لدعم الدائمة القطرية اللجنة
 .والمسيحية اإلسالمية ومقدساتها عروبتها وصون الشريف القدس لمدينة ورعاية دعم من
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 والجامعات المستشفيات ضمت المسيحيةو  اإلسالمية المقدسية المؤسسات عشرات الوثيقة على ووّقع
 األيتام ودور الخيرية والجمعيات المهنية والنقابات الرياضية واألندية واالتحادات والمدارس والمعاهد

 الثقافية والمؤسسات الشباب ومراكز النسوية والمراكز األطفال ورياض الخاصة االحتياجات وذوي
 .الحقوقية والمراكز

 13/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 رواتبهم إلعادة يدعون محررون أسرى .22
 عباس محمود الرئيس امس غزة قطاع في محررون أسرى إبراهيم: دعا كامل - المحتلة القدس
 نضالهم على تكريمهم ضرورة إلى الفتين إنذار، سابق دون الشهر هذا ُقطعت التي رواتبهم إلعادة
 .عقابهم من بداًل 

 األحمر الصليب مقر أمام صحفي مؤتمر خالل "رواتبهم قطوعةالم األسرى عن الدفاع لجنة" وقالت
 سجون داخل شبابها أفنت فئة ويستهدف رمضان شهر في صدر الرواتب قطع قرار إن غزة بمدينة

 .الداخلي االنقسام ترسيخ في دور لهم يكن ولم االحتالل،
 ويحرمهم ُمحررينال كل بعائالت يمس الرواتب قطع أن–اللجنة باسم متحدثًا–غبن جهاد وأوضح
 وأقاموا البيوت، ويستأجرون غزة، إلى مبعدون األسرى غالبية" وأضاف .واالجتماعي المالي األمان
 ."رواتبهم إلعادة وبحاجة كبيرة مالية التزامات وعندهم وأنجبوا، جديدة أسًرا

 .مسبق إعالن دون الشهر هذا محرًرا أسيًرا 277 رواتب قطعت الفلسطينية السلطة وكانت
 13/6/2017 عّمان، الرأي،

 
 األثرية المنطقة يقتحمون مستوطن 200نابلس:  .22

 شمال سبسطية بلدة في األثرية المنطقة الثالثاء، اليوم متطرف مستوطن 200 بترا: اقتحم – السبيل
 .الغربية الضفة في نابلس مدينة
 اقتحمت توطنينالمس تقل حافالت أربع نحو إن بيان في عازم محمد سبسطية بلدية رئيس وقال

 من المواطنين ومنعت المنطقة أغلقت كما اإلسرائيلي، االحتالل جيش بحماية وذلك األثرية، المنطقة
    .األثرية المواقع على للسيطرة محاولة في لهجمة تتعرض البلدة أن موضحا دخولها،

 13/6/2017السبيل، عّمان، 
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 إنسانية غير بظروف األسرى احتجاز تؤكد" اإلسرائيلية العليا" .22
 المخصصة المساحة بزيادة يقضي قرارا الثالثاء، يوم اإلسرائيلية العليا المحكمة الناصرة: أصدرت

 ظروفا تضمن ال االحتالل سلطات أن على وأكدت اإلسرائيلية، السجون في والمعتقلين لألسرى
 .لألسرى بكرامة والعيش إنسانية
 بهيئتي اإلسرائيلية المعتقالت في والسجناء باألسرى انيتعلق التماسين في اليوم هذا المحكمة ونظرت
 روبنشطاين، إليكيم القاضي العليا، المحكمة رئيسة نائب الهيئتين كلتا في وشارك مختلفتين قضاة
 .التقاعد إلى خروجه قبل األخيرة للمرة

 للقانون األكاديمي والمركز المواطن حقوق جمعية السجون في االكتظاظ قضية في االلتماس وقدمت
 .غان رمات في واألعمال
 هذه تكون وأن الواحد، لألسير المخصصة للمساحة المعايير من أدنى حد بوضع الملتمسون وطالب
 لألسير المخصصة المساحة بينما والحمام، المرحاض مساحة تشمل ال مربعة أمتار أربعة المساحة
 .والحمام مرحاضوال السرير وتشمل مربعة أمتار ثالثة من أقل اليوم الواحد
 قبل الثانية، القضية وفي. االلتماس شوهام، وأوري ميلتسر حنان اآلخران، والقاضيان روبنشتاين وقبل

 جمعية قدمته الذي االلتماس إيرز، – باراك ودافنا فوغلمان عوزي القاضيين مع سوية روبنشتاين،
 والمهاجرين، لالجئين لمركزوا" حولوت" معتقل في محتجزين أفارقة لجوء وطالبوا المواطن حقوق
 ومواد وشامبو صابون إدخال الالجئين من اإلسرائيلية السجون مصلحة منع بإلغاء طالب والذي
 معقول غير بأنه الحظر هذا روبنشتاين ووصف. المعتقل إلى شابه وما كهربائية وأدوات تنظيف

 المحتجزين الالجئين لعدد األقصى الحد أن المحكمة قررت كذلك. بإلغائه قرارا المحكمة وأصدرت
 .عشرة اآلن حتى عددهم كان بينما ستة، هو المعتقل في غرفة في

 13/6/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 قطرية خيرية مؤسسات مع تضامنا   غزة في وقفة .23
 مع اً تضامن وقفة، في الثالثاء يوم غزة في الفلسطينيين عشرات عيشة: شارك أبو نور - غزة

 مؤخرا والبحرين واإلمارات ومصر السعودية من كل أدرجتها بالقطاع، تعمل قطرية خيرية مؤسسات
 . بها الخاصة اإلرهاب قائمة في

 إلى قطر، أعالم غزة، مدينة غرب القطرية اللجنة مقرّ  أمام نّظموها التي الوقفة، في المشاركون ورفع
 جهودكم: "منها تضامنية بعبارات مذّيلة ني،ثا آل حمد بن تميم القطري لألمير صور جانب

 ". حصارها وكسر غزة لنصرة متقدمة خطوة األصيلة،
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 مع تضامننا عن لنعّبر اليوم هنا جئنا: "التضامنية الوقفة في المشاركين ممثل الداعور زهير وقال
 قطر جمعية مثل غزة، في واأليتام الفقراء دعم في طويل باع لها التي القطرية الخيرية المؤسسات
 ". الخيرية ثاني آل عيد الشيخ ومؤسسة الخيرية،
 تقّدم التي القطرية الخيرية المؤسسات عن المذكور التصنيف برفع العربية الدول الداعور وطالب
 .للفلسطينيين اإلغاثية خدماتها

 . لسطينيالف الشعب وا غاثة الفلسطينية، القضية دعم في دورها تعزيز إلى العربية والدول قطر ودعا
 13/6/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 

 العليا إلعمار غزة اللجنةألف دينار تجمعها  100: عّمان .41
نظمت اللجنة العليا إلعمار غزة التي تضم في عضويتها نقابة المهندسين : أيمن فضيالت –السبيل 

ي لصالح جمع التبرعات خير  إفطارحفل  اإلسكانونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع 
 ألف دينار. 100شخص، تبرعوا بما يزيد على  500في قطاع غزة، بمشاركة نحو  اإلعمارلمشاريع 

وقال رئيس اللجنة العليا نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن غزة اليوم هي أحوج من أي 
دمت وعائالت شردت على بيوت ته األمد، فقد طال اإلعماروقت مضى للعون واإلغاثة وا عادة 

ومؤسسات دمرت ولم تجد من العرب والحكومات نصيرا وال معينا وال سندا، بل وجدت على العكس 
 تماما من عمق جراحها وزاد آالمها ثم تركها كالريشة في مهب االحتالل.

 14/6/2017، السبيل، عّمان
 

 يةلبنان يستضيف مؤتمرا  حول حلّ  الدولت ين ومستقبل الدولة الفلسطين .42
افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة بعنوان "حل الدولتين وما يستتبعه: التصورات الموازية  -وطنية 

مكانياتلمستقبل القضية الفلسطينية  التسوية"، التي نظمها "بيت المستقبل" بالتعاون مع "مركز  وا 
اسات األوروبية" الذي القدس للدراسات السياسية" ومؤسسة "كونراد آديناور" و"مركز ويلفريد مارتن للدر 

محمود عباس  ةالفلسطيني السلطة عقد في سراي بكفيا، بمشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، ممثل رئيس
الدكتور نبيل شعث، مدير مركز القدس عريب الرنتاوي، ممثل مؤسسة كونراد بيتر ريميليه وعدد من 

 الخبراء والباحثين واألكاديميين.
، مؤكدا 1967عاما على حرب عام  50الندوة لتزامنها مع ذكرى مرور بداية شدد الجميل على أهمية 

يكرس قسطا كثيرا من نشاطه دفاعا عن القضية  1975"بيت المستقبل منذ تأسيسه سنة  أن
، وعلى الرغم من غرق لبنان في إنسانالفلسطينية ألنها قضية حق راسخة في ضمير ووجدان كل 
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ل البوصلة يوما ورفع لواء الحق الفلسطيني دون هوادة"، مذكرا الحرب األهلية، لم يفقد بيت المستقب
بأن "إحدى أهم منشورات المؤسسة وهي مجلة حاليات، خصصت ثلث مضمونها للقضية 

 الفلسطينية".
وقال: "ليس من باب الصدف أن تنعقد هذه الندوة في لبنان، لما يجمع بلدنا بالقضية الفلسطينية، 

من الرعايا الفلسطينيين مقيمين بشكل أو بآخر على األراضي اللبنانية.  ليس أقله وجود مئات اآلالف
 االحتاللوأوجه الشبه عديدة والمعاناة بين القضيتين، اللبنانية والفلسطينية، نستعرض بعضها: 

 إضافةوخشية لبنان على سيادته على كامل أراضيه وعلى كيانه وعلى نظامه السياسي الديمقراطي 
وختم مشددا  هاب واألصولية والتطرف والسعي نحو الديمقراطية، وتحقيق التعددية".محاربة اإلر  إلى

 على أن "القضيتين اللبنانية والفلسطينية متالزمتان".
لم  اآلنوتسرق ماءنا وحريتنا ولكنها حتى  وأرضناتغتصب بالدنا  إسرائيلمن جهته، قال شعث: "

 أدتانتخابات  2006تمنع عام  أنينية، ولم تستطع الديموقراطية الفلسط االنتخاباتتمنع  أنتستطع 
من حماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من الصعب جدا على اسرائيل ان تمنع  أغلبيةانتخاب  إلى

تمنعنا من اإلنتخابات بأي شكل من  أنذلك وهي تدعي الديموقراطية. ولم تستطع اسرائيل مرة واحدة 
طينية واستعادة شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ويجب انتخابات فلس إلىاألشكال، يجب الذهاب 

يكون هناك  أنكانت الجهة الرابحة، يجب  أياتحقيق وحدة وطنية فلسطينية وائتالف فلسطيني 
الحد. هذا هو موقف السلطة الفلسطينية وهذا هو موقف  إقصاءمجلس وزراء يشرك الجميع وال 

 طنية هو مفتاح العودة الى الديموقراطية الفلسطينية".الوحدة الو  إلىحركة فتح، وبالتالي العودة 
وعدد التغييرات العديدة التي تضرب العالم والمنطقة والتي "دفع الشعب العربي ثمنا لها ولكن الشعب 

مليون ونصف مليون نسمة منهم على األرض الفلسطينية وسيبقى هذا  13الفلسطيني هو االن 
 الشعب صامدا".

يستمر الوضع الفلسطيني كما هو ألنه بدون أفق،  أنمن المقبول على اإلطالق  : "ليسقال السنيورة
يستنهض الفلسطينيين والعرب وال يعطي سببا حقيقيا  أنيوصل ألي شيء وال يمكن  أنوال يمكن 

 أنجانب هذه القضية المحقة. وختم: "أمامنا فرصة اآلن يجب  إلىألصدقائنا في العالم لكي يقفوا 
 جل استنهاض فلسطيني وعربي ودولي".ننتهزها من ا

الحركة الوطنية الفلسطينية بجناحيها الوطني واإلسالمي  أزمةوالتأمت الجلسة األولى تحت عنوان "
الفلسطينيين التحوالت في بنية الفصائل وقدرتها على  أوساط، الترهل وتآكل النفوذ في االنقسام

الوسط الفلسطيني"، وأدارها الدكتور  إلىاستيعاب األجيال الجديدة: دخول السلفية بمدارسها المختلفة 
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نواف كبارة، وتحدث فيها الوزير السابق في السلطة الفلسطينية نبيل عمرو، نائب األمين العام 
 ر فلسطين" فهد سليمان ورئيس مركز "الزيتونة" محسن صالح."للجبهة الديمقراطية لتحري

الجلسة الثانية تناولت موضوع "التحوالت في المجتمع الفلسطيني الداخل والشتات: أسئلة الهوية 
 إنتاجواالندماج )األردن خاصة(، البنى االقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية وقدرتها على 

وضع في قطاع غزة، الفاعلون الجدد في بيئة المخيم الفلسطيني لبنان "اقتصاد صمود ومقاومة"، ال
وسوريا واألردن"، وأدارها البروفسور في جامعة "سيربروك" كندا الدكتور سامي عون، وتحدث فيها 
رئيس وزراء األردن السابق طاهر المصري، مدير المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 

 ت" هاني المصري ورئيس لجنة حقوق اإلنسان الفلسطيني سهيل الناطور."مسارا االستراتيجية
الجلسة الثالثة تناولت مسألة "التحوالت في المجتمع اإلسرائيلي: الميل إلى التشدد السياسي 
واالجتماعي إزاء الصراع وأثره على التصورات المستقبلية لحل القضية الفلسطينية"، وأدارها الكاتب 

، وتحدث فيها عبر "سكايب" كبير الباحثين في "مركز واشنطن لدراسات الشرق خيرهللا خيرهللا
 األدنى" ديفيد ماكوفسكي ورئيسة مؤسسة "السالم في الشرق األوسط" الرا فريدمان.
 9/6/2017، بيروت ،الوكالة الوطنية لإلعالم

 
 فين ريفلينرؤو  "إسرائيل"سفراء مصر واألردن وتركيا وكازاخستان على مائدة إفطار رئيس  .43

: لبى سفراء مصر واألردن وتركيا وكازاخستان دعوة رئيس إسرائيل رؤوفين "القدس العربي"الناصرة ـ 
ريفلين على مائدة إفطار رمضانية. وكسروا، مساء أول من أمس، صيامهم على مائدته، بمشاركة 

 عدد من الشخصيات الدينية واالجتماعية والسياسية العربية واليهودية.
إّنه َلشَرف عظيم ِلي أْن أستضيفكم هذا اليوَم في بيِتكم "ريفلين بالضيوف باللغة العربية، وقال ورحب 

. وفي كلمته تطرق لعدة مواضيع منها حالة التوتر الراهن بين فلسطينيي الداخل "بيت رئيس الدولة
اهرات، كما وبين الشرطة اإلسرائيلية التي تواصل الضغط السريع على زناد قتل شبابهم في المظ

 حصل قبل أسبوع في مدينة كفر قاسم. 
ريفلين الذي كان والده أول مترجم للقرآن الكريم للعبرية، وهو من أتباع الجناح الصهيوني الليبرالي 

، قال إن رمضان ينطوي على أهمية قيمية كبيرة "الدولتين"ومن معارضي تسوية "الليكود "في حزب 
 اللتفات للفقراء، والتأمل الروحي ومحاسبة الذات.ويرمز لوحدة العائلة والتصدق وا

 14/6/2017، القدس العربي، لندن
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 قطر تسّلم الدفعة المالية األولى لترميم منازل فقراء غزة .44

سّلمت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان، الدفعة : غزة
ستفيدين من مشروع ترميم بيوت الفقراء )مسكن كريم(، بتمويٍل من دولة المالية األولى للمواطنين الم

 قطر.
أسرة ستستفيد من المشروع، تمت عملية  127عائلة، من أصل  28وتشمل القائمة األولى للمستفيدين 

اختيارهم من خالل المعاينة الميدانية والفحص، وحسب الكشوفات الُمفرزة والموجودة لدى وزارة 
 امة واإلسكان بغزة بالتوافق مع اللجنة القطرية.األشغال الع

وتسّلمت العائالت المستفيدة من المشروع الدفعة المالية األولى من المبلغ المقرر، والذي يقّدر 
من إجمالي المبلغ المتفق عليه، والمقّدر من خالل المهندسين المختصين عن طريق  %40بحوالي 

 زل المستفيدين.المعاينة والجوالت الميدانية على منا
 13/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "يني شفق" التركية: محمد دحالن نقل األموال إلى منفذي انقالب يوليو الفاشل .45

مليارات دوالر  3كشفت صحيفة "يني شفق" اليومية التركية، أن اإلمارات أنفقت : وكاالت –أنقرة 
 نتخبة ديمقراطًيا في تركيا.لمطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة الم

وقال الكاتب في الصحيفة "محمد أسيت" إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أشار إلى أن بلًدا 
مليارات دوالر لمطاحة بأردوغان والحكومة في تركيا"، مع تقديم الدعم لالنقالبيين في  3مسلًما "أنفق 

 يوليو. 15محاولة االنقالب في 
مليارات دوالر دعما ماليا لمحاولة االنقالب في تركيا  3نا نعلم أن دولة قدمت وأضاف أسيت: "إن

نها دولة مسلمة". وأشار الكاتب إلى  وبذلت جهودا لمطاحة بالحكومة التركية بطرق غير مشروعة وا 
 أن الدولة المسلمة المذكورة هي دولة اإلمارات العربية المتحدة.

امان" نائب منسق مؤسسة البحوث السياسية واالقتصادية من جهته، قال البروفسور "محيتن أت
واالجتماعية ومقرها أنقرة، إن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد قامت بالفعل بمحاوالت انقالبية ضد 

 15الحكومة التركية منذ بداية الربيع العربي، بعد وقت قصير من محاولة االنقالب الفاشلة في 
 يوليو.

طانّي الشهير "ديفيد هيرست" إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن نقل وقال الكاتب البري
 األموال إلى المجموعة اإلرهابية التي نّفذت المحاولة االنقالبية الفاشلة.

 13/6/2017، الشرق، الدوحة
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 ألف فلسطيني في غزة والضفة 150تحذير أممي من تعليق المساعدات لـ  .46
األمم المتحدة اليوم الثالثاء من أن برنامج األغذية العالمي سيعّلق  حذرت: نيويورك/ محمد طارق

المساعدات الغذائية التي يقدمها لمئات اآلالف من الفلسطينيين الشهر المقبل في قطاع غزة والضفة 
 الغربية بسبب نقص التمويل.

يل جديد لبرنامج وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام استيفان دوغريك "ما لم يتم توفير تمو 
األغذية العالمي فسوف يتم في يوليو / تموز المقبل تعليق تقديم المساعدات الغذائية بالبطاقات لما 

 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء واألطفال". 150يقرب من 
وأضاف دوغريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن "تعليق مساعدات البرنامج 

قويض األمن الغذائي ومزيد من تدهور الظروف المعيشية السيئة ألفقر األسر التي سيؤدي إلى ت
 دوالرات في اليوم". 3.20يعيش معظمها على أقل من 

ماليين دوالر  6.6وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "برنامج األغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى 
ألشهر الثالثة المقبلة ألشد األسر فقرا غير لتوفير المساعدات الغذائية من خالل قسائم خالل ا

 الالجئين في غزة والضفة الغربية".
 13/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 دول أوروبية تحاول حل أزمة كهرباء غزة .47

تحاول عدد من الدول األوروبية إيجاد حلول مشتركة، لمنع قطع الكهرباء عن قطاع غزة، : تل أبيب
 صاالت مع إسرائيل.وذلك من خالل إجراء ات

وحسب القناة العبرية الثانية )غير حكومية(، فإن الدول األوروبية معنية بحل األزمة وقد تتجه لدفع 
 األموال من أجل عدم قطع الكهرباء عن قطاع غزة، منعا لتدهور األوضاع اإلنسانية فيه.

 13/6/2017، القدس، القدس
 

 المتحدة وال يحق ألحد طلب تفكيكها بو شاك: "األونروا" موجودة بقرار من األمم .48
رفض مدير عمليات األونروا في قطاع غزة بو شاك، تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي : بروكسل

بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بتفكيك وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 "األونروا".
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ونروا" واالتحاد األوروبي في بروكسل، بعنوان: "عشر سنوات وأكد بو شاك خالل مؤتمر دعت له "األ
على الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة"، أن "األونروا" موجودة بقرار الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة منذ نشأتها، وال يحق ألية حكومة طلب مثل هذا األمر.
في قطاع غزة والتحديات التي واجهتها  وقدم عرضًا مفصال عن عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين

خالل العشر سنوات الماضية، التي تعتبر األشد قسوة على حياة الفلسطينيين في القطاع، وانعكست 
 نتائجها على كافة مناحي الحياة.

واستعرض دور األونروا بالتعاون مع االتحاد األوروبي في التخفيف من اآلثار االقتصادية 
 .2007القطاع والحروب المتعاقبة منذ عام  إغالقة المترتبة على واالجتماعية والبيئي

وتحدث مدير وحدة الشرق األوسط في المفوضية األوروبية مايكل ميلر عن أهمية التعاون بين 
األونروا واالتحاد األوروبي في االرتقاء بالوضع اإلنساني المتدهور في القطاع من خالل محاولة 

تأكيده على أهمية الوحدة ونبذ الخالفات الداخلية  إلى، إضافة خلق فرص عمل لسكان القطاع
وعبر عن رفض  الفلسطينية لما لها من أثر سلبي على الوضع االقتصادي واالجتماعي في القطاع.

 االتحاد األوروبي ألي نشاطات استيطانية في الضفة الغربية والقدس.
 13/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إنهاء مهام مكتب الفريق الوطني إلعادة إعمار قطاع غزة .49

": كشف عضو الفريق الوطني إلعادة إعمار قطاع غزة ربحي اإللكترونية"األيام  -حامد جاد -غزة 
الشيخ النقاب عن اإلجراءات الجارية إلغالق مكتب فريق إعادة اإلعمار الذي يتخذ من مبنى برنامج 

في مدينة غزة مقرًا له واالستغناء كليًا عن طاقم موظفي المكتب اعتبارًا من  األمم المتحدة اإلنمائي
 نهاية الشهر الحالي.

وقال الشيخ في حديث لـ "األيام": ليس هناك أي تحرك لتمديد أعمال مكتب الفريق أو تجديد عقود 
تغناء عن أفراد موظفي المكتب بما في ذلك وظيفة المنسق العام للفريق، الفتًا إلى أنه سيتم االس

الطاقم جميعًا من داعمي وممولي المكتب وهما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة 
 لخدمات المشاريع وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.

 14/6/2017، األيام، رام هللا
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 اإلسرائيليضد االحتالل  إيرلنداتظاهرة تضامنية حاشدة في  .51
الفلسطينية مسيرة حاشدة في العاصمة دبلن بمشاركة ودعم مؤسسات  اإليرلنديةنظم حركة التضامن 

وفلسطينية ومتضامنون من أنحاء إيرلندا، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين الحتالل  إيرلنديةومنظمات 
، وضد جرائم االحتالل التي المستمرة ضد الشعب 1967الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 

 الفلسطيني.
في المسيرة التي انطلقت في أكبر شوارع العاصمة دبلن وجابت شوارع  اإليرلنديينشارك آالف و 

حيث اعتصم المتضامنون ورددوا الشعارات المنددة باالحتالل  إسرائيلالمدينة وانتهت قرب سفارة 
 واالستعمار المستمرين لفلسطين ومنها "نحن جميعًا فلسطينيون" و"فلسطين حرة حرة".

خالل االعتصام من بينهم النائبة ماري لو  اإليرلندييندد من السياسيين والناشطين وتحدث ع
في التضامن  اإليرلنديماكدونلد ممثلة عن الحزب القومي )شين فين( التي أكدت على أهمية الدور 

عاشت االستعمار واالحتالل في الماضي ونحن هنا نعرف  إيرلندامع الشعب الفلسطيني وقالت "
 مقاومة من أجل الحرية".أهمية ال
الذي يستمر في  اإلسرائيليماكدونلد على أهمية المقاطعة وفرض العقوبات على االحتالل  وأكدت

 انتهاك حقوق الفلسطينيين". 
باريت عن الممارسات والسياسات العنصرية -ريتشار بويد اإليرلنديكما تحدث النائب في البرلمان 

 .إسرائيلن قبل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني م
مع الشعب الفلسطيني هو جسم فاعل ينشط بين مختلف  األيرلنديةالجدير بالذكر أن حركة التضامن 

، كما يقوم بتنظيم اجتماعات اإليرلنديةويحظى باحترام واسع في مختلف المدن  إيرلندااألوساط في 
ودعم الشعب الفلسطيني في لتثقيف المجتمع اإليرلندي بالقضية الفلسطينية لنصرة  وحمالت توعوية

مقاومة االحتالل، وكان قبل حوالي شهر رفع علم فلسطين على مبنى بلدية دبلن وبلديات مدن أخرى 
 .إيرلندافي 

 13/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تستعيدان العالقات الدبلوماسية "إسرائيلو"نيوزيلندا  .51
بعد طرح نيوزيلندا  أبيبعالقات الدبلوماسية، التي قطعتها تل استعادت إسرائيل ونيوزيلندا الأبيب: تل 

ضد المستوطنات  2334باالشتراك مع ماليزيا والسنغال وفنزويال، قرار مجلس األمن الدولي رقم 
 .2016اإلسرائيلية في كانون أول/ديسمبر عام 
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ان "رئيس الوزراء كفقد  ليةاإلسرائيعن صحيفة جيروزلم بوست  األلمانية األنباءووفقا لما نقلته وكالة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يعرب عن أسفه  إلىالنيوزيلندي بيل إنجليش كتب رسالة 

سرائيلللضرر الذي لحق بالعالقات بين بالده   2334نتيجة قيام نيوزيلندا بطرح القرار رقم  وا 
 للتصويت في مجلس األمن الدولي".

 أضاف انجليش "سوف نرحب بعودة السفير اإلسرائيلي إلى ولينجتون." ليةاإلسرائيوحسب الصحيفة 
توجيها إلى وزارة الخارجية  اإلسرائيليرئيس الوزراء  أصدروبعد اتصال هاتفي بين نتنياهو وانجليش، 

 باستعادة الوجود الدبلوماسي اإلسرائيلي في نيوزيلندا.
 13/6/2017، القدس، القدس

 
رين بإثبات اتهاماتهمة القطري ير الخارجيوز  .52  يطالب المحاص 

ة القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخلـيج التـي فرضـت حصـارا علـى ير الخارجيطالب وز 
اسـته الخارجيـة علـى يحـد فـرض سألقطر بإثبات تدخل بالده في شؤونها الداخلية، معتبرا أنه ال يحق 

 هاب.دولة مستقلة، وجدد نفي بالده لالتهامات بتمويل اإلر 
وقــال الــوزير فــي تصــريحات نشــرتها وزارة الخارجيــة القطريــة، إْن كانــت الــدول التــي أعلنــت الحصــار 

 فـي الحـق يهملـد" مضـيفا األدلـة، إظهـار فعليهـا ةيالداخل نهاعلى بالده تدعي أن قطر تتدخل في شؤو 
ذا. الــدولي القــانون إطــار فــي ولكــن القــومي، أمــنم يهــدد مــا ضــد إجــراءات أي اتخــاذ  هوو  مــرألا كــان وا 

ة علــى دولــة مســتقلة وذات يــاســة خارجيحــد الحــق فــي فــرض سألة فلــيس يــالخارج اســةيالس فــي فو خــ
 ادة".يس

   14/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 مجلس التعاونبحمد بن جاسم: غير صحيح أن لدى قطر عالقة خاصة مع إيران ضد إخوتنا  .53

الصحافي األميركي تشارلي روز على قال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع : وكاالت( -)عواصم 
تفاجأنـــا ألن أميرنـــا )الشـــيخ تمـــيم بـــن حمـــد آل ثـــاني( شـــارك فـــي القمـــة )فـــي ": "ســـي بـــي ســـي"شـــبكة 

دائمـًا كانـت ". وأضـاف: "الرياض( وأعتقد أنه عقد اجتماعًا جيدًا مع الرئيس )األميركي دونالـد( ترامـب
 ."ة للحل من خالل القنوات المناسبةهناك قضايا بين بلدينا أو مع البلدان األخرى بحاج

 إيـرانبالنسبة لنا، عزل إيران ينتهي بعزل قطـر، وهـم يعلنـون أن لـدينا عالقـة خاصـة جـدًا مـع "وتابع: 
 ."ونتعاطف معها ومع اإلرهاب وتمويل اإلرهاب
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 ، إذا أخذت األمر من قاعـدة تجاريـة وهـي األهـم، فـإن حصـة قطـر واحـدإليرانأواًل بالنسبة "وأضاف: 
. حتـى فـي سـورية، فـإن موقفنـا إيـرانباأللف مقارنة مع بقيـة الـدول الخليجيـة فيمـا يتعلـق بتجارتهـا مـع 

فيمــا يتعلــق بـالحرب هنــاك وفــي مســألة وقــوف )الـرئيس الســوري بشــار( األســد ضــد  إيــرانمختلـف عــن 
 ."شعبه
ونتشـارك معـًا حقـاًل ألنها جـارة  إيراننعم نحن نواصل محاولة تحقيق عالقة طبيعية وجيدة مع "وأكد: 

 ."للغاز وهذا طبيعي وقانوني
ولكــن هــل لــدينا عالقــة خاصــة مــع  إيــرانأننــا لســنا الدولــة الوحيــدة التــي تمتلــك عالقــة مــع "ولفــت إلــى 

 ."ضد إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي؟ هذا أمر غير صحيح تماماً  إيران
  14/6/2017الراي، الكويت، 

 
 سير باالتجاه الصحيح لمنع تمويل التطرفوزير الدفاع األميركي: قطر ت .54

أكــد وزيــر الــدفاع األميركــي جــيمس مــاتيس أن قطــر تســير فــي االتجــاه الصــحيح : وكــاالت -الجزيــرة 
لمنع تمويل التطرف العنيف، وذلك بعد يوم من وصفه الحصار المفروض على قطر من بعض دول 

 .الخليج بأنه وضع معقد للغاية ويجب التوصل فيه إلى تفاهم
وقـــال مـــاتيس أمـــام لجنـــة القـــوات المســـلحة بمجلـــس الشـــيوخ يـــوم الثالثـــاء إن قطـــر تســـير فـــي االتجـــاه 
الصــحيح فيمــا يتعلــق بمكافحــة تمويــل التطــرف العنيــف، مضــيفا أن التمويــل فــي الســابق كــان مــن قبــل 

 القطاع الخاص وليس الحكومة القطرية.
س الحصـار المفـروض علـى قطـر مـن وفي جلسة مماثلة عقدت في مجلس النواب أمس، وصف ماتي

بعض دول الخليج بأنه وضع معقد للغاية، ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم، وقـال إن أميـر قطـر 
 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورث تركة صعبة وقاسية لكنه يحاول تغيير المجتمع باالتجاه الصحيح.

تقـدما لقواتنـا الجويـة والقيـادة المركزيـة وأضاف "نرى أن قطر تحتضـن أكبـر قاعـدة جويـة لـدينا ومقـرا م
 والعمليات الخاصة. أريد أن أقول ببساطة إن لدينا قدرة على تسيير العمليات مع قطر".

 13/6/2017الجزيرة.نت، 
 

 أمريكي: قطر والسعودية لديهما سجال  متعارضا .. والرياض ترعى "الوهابية"قراطي و عضو ديم .55
ديمقراطي بلجنـــة القـــوات المســـلحة آدم ســـميث أمـــام لجنـــة القـــوات قـــال العضـــو الـــ: وكـــاالت -الجزيـــرة 

المســلحة بمجلــس الشــيوخ يــوم الثالثــاء "أنــا بالتأكيــد أتفهــم أن لقطــر ســجال متضــاربا، لكــن مــا نقــوم بــه 
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ذا أردنـــا أن نتحــــدث عـــن الســـجل المتضـــارب فالســـعودية لـــديها ســــجل  جـــاء بطلـــب مـــن الســـعودية، وا 
 كانوا سعوديين. 19الـ 2001من منفذي هجوم سبتمبر/أيلول  15متضارب أيضا"، الفتا إلى أن 

وأضــاف أن الســعودية ترعــى "الوهابيــة" التــي اعتبــر أنهــا مــن األشــكال المتشــددة لمســالم، وأنهــا تمــول 
 أيضا مدارس دينية في أنحاء الشرق األوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا.

وزير الخارجية )السعودي عـادل الجبيـر( وأكـد لـي  وتابع العضو الديمقراطي البارز في اللجنة "التقيت
أنهم يحاولون إجراء إصالحات والمضي فـي اتجـاه أكثـر إيجابيـة، لكنـه أمـر غريـب أن يـتم العمـل مـع 

 السعودية في استهداف قطر ألنها تدعم جماعات إرهابية".
 13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 الخليجية أردوغان يدعو "كبير الخليج" الملك سلمان لحل األزمة .56

دعــا الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، العاهــل : األناضــول-ملــتم أوزتــورك، يلــدز أقطــاش -أنقــرة
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصفه بـ"كبير الخليج"، إلى إيجـاد حـل لألزمـة 

 الخليجية.
، يترأسـهحـزب العدالـة والتنميـة، الـذي وقال أردوغان في كلمة يوم الثالثاء، أمام أعضاء الكتلة النيابة ل

ـــيج أن يحـــل هـــذه  ـــاره كبيـــر الخل ـــه يجـــب علـــى عاهـــل الســـعودية باعتب ـــرة، "اعتقـــد أن فـــي العاصـــمة أنق
 المسألة".

وأضــاف "كمــا اعتقــد بضــرورة أن يقــود )العاهــل الســعودي( الخطــوات الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل هــذا 
 األمر".

اعمــة لمرهـاب بـل أكثــر بلـد يحـارب مــع تركيـا ضـد تنظــيم وأكـد الـرئيس التركـي أن قطــر ليسـت دولـة د
 داعش اإلرهابي، وشدد أن االتهامات الموجهة إلى قطر لن تعود بالنفع على المنطقة.

 13/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 بوتين: أزمة الخليج ال تخدم محاربة اإلرهاب .57
ميـر بـوتين بحـث الثالثـاء األزمـة الخليجيـة قال الكـرملين إن الـرئيس الروسـي فالديوكاالت:  –الجزيرة 

فــي اتصــال هــاتفي مــع ملــك الســعودية ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن 
يجاد تسوية في سوريا.  زايد، وقالت موسكو للرياض إن األزمة ال تساعد على محاربة اإلرهاب وا 
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األوضـاع فـي الشـرق األوسـط ومنطقـة الخلـيج وجاء فـي بيـان للكـرملين أن بـوتين والملـك سـلمان بحثـا 
على خلفية األزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية. وأوضح أن موسكو تأسف ألن األزمـة مـع قطـر 

 ال تساعد على توحيد الجهود لمواجهة اإلرهاب والتسوية في سوريا.
أشـار الكـرملين كما بحث الرئيس الروسي هاتفيا مع ولي عهد أبـو ظبـي سـبل حـل األزمـة الخليجيـة، و 

 إلى أن االتصال تم بطلب من الجانب اإلماراتي.
 13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 مستعدون لتقديم مساعدات غذائية وطبية إذا كانت بحاجة قطر ليست تحت الحصار.. الجبير: .58

أكــــد وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي عــــادل الجبيــــر أمــــس اســــتعداد المملكــــة لتقــــديم  :)وكــــاالت(-عواصــــم 
 غذائية والطبية لقطر، إذا احتاجت إليها.المساعدات ال

مـوانئ ". وتـابع بـالقول: "مقاطعـة قطـر ليسـت حصـارا ونحـن نطبـق حقنـا السـيادي"وأضاف الجبيـر أن 
 ."قطر ومطاراتها مفتوحة ونحن ال نمنع إال الطائرات المملوكة لقطر

   14/6/2017الدستور، عّمان، 
 

 . وقائمة مطالب للدوحة ستقدم لواشنطن قريبااإلمارات: ال يوجد أي إجراء عسكري ضد قطر. .59
الســفير اإلمــاراتي لــدى واشــنطن يوســف العتيبــة أنــه ســيتم " تســليم : قــال األناضــول -أحمــد المصــري

الئحـة مطالـب محـددة مـن قطــر إلـى واشـنطن قريبـا"، مشـيرا إلــى أنـه ال يوجـد أي إجـراء عسـكري ضــد 
 قطر، بحسب فضائية "العربية".

التــي اتخــذتها  ءاتالــدول المقاطعــة لقطــر قــدمت تأكيــدات ألمريكــا بعــدم تــأثير اإلجــراوقــال العتيبــة أن "
هناك إجراءات إضافية سيتم  أنوأشار إلى "  التي على القاعدة العسكرية األمريكية في العديد بقطر".

 يحدد طبيعة تلك اإلجراءات. أناتخاذها ما لم تغير قطر من سياستها"، دون 
 14/6/2017، باءلألن األناضولوكالة 

 
 هللا الثاني يبحثان المستجدات اإلقليمية والدولية صباح األحمد وعبد .61

بحــث الشــيخ صــباح األحمــد أميــر الكويــت والملــك عبــدهللا الثــاني : ، وكــاالت"الخلــيج"الكويــت، القــاهرة:
عاهـــل األردن أمـــس الثالثـــاء التطـــورات علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة وســـبل دعـــم وحـــدة الصـــف 
ومسيرة العمل العربي المشترك، إضافة إلى أهمية التوصـل إلـى حلـول سياسـية لألزمـات التـي تشـهدها 
المنطقة، في وقت تحظى الوساطة الكويتية فـي األزمـة الخليجيـة بتأييـد عربـي وغربـي. وذكـرت وكالـة 
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ين البلدين. وكـان أن الجانبين استعرضا خالل اللقاء عالقات التعاون ب "كونا" األنباء الكويتية الرسمية
 الملك عبدهللا الثاني والوفد المرافق قد وصل الكويت في وقت سابق أمس.

   14/6/2017الخليج، الشارقة، 
 

 رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي: العراق يرفض حصار قطر .61
 أعلن رئيس الوزراء العراقـي حيـدر العبـادي، أمـس، رفـض حكومـة بـالده للحصـار: األناضول –بغداد 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي األسبوعي الذي عقـده  الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على قطر.
 العبادي في مقر إقامته ببغداد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقــال العبــادي، إن "العــراق يــرى ضــرورة الجلــوس إلــى طاولــة الحــوار لحــل األزمــة الخليجيــة، وال يــؤمن 
ن وأضــا بفــرض الحصــار علــى قطــر". ف أن "العــراق ضــد أي حصــار علــى أي دولــة خليجيــة حتــى وا 

 كان ال يتفق معها".
 13/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 واشنطن تستقبل الجبير والعطية في محاولة لتسوية األزمة الدبلوماسية بين الرياض  .62

ـــر الخارج -واشـــنطن ـ )د ب أ( ـــاء كـــال مـــن وزي ـــات المتحـــدة يـــوم الثالث ـــة )ا ف ب(: اســـتقبلت الوالي ي
الســعودي عــادل الجبيــر ووزيــر الــدفاع القطــري خالــد محمــد العطيــة، وذلــك فــي محاولــة لتســوية األزمــة 

 الدبلوماسية بين الرياض والدوحة.
وفي أعقاب لقاء بـين وزيـر الخارجيـة األمريكـي ريكـس تيلرسـون والجبيـر، قالـت هيـذر نـورت المتحدثـة 

ـــ "باســـم تيلرســـون: ـــب عل ـــد تـــم التغل ـــى أن الجـــانبين "ى األمـــر األســـوأنأمـــل فـــي أن يكـــون ق ، مشـــيرة إل
األمــور "ســيعاودان التركيــز بشــكل أقــوى علــى محاربــة اإلرهــاب، وأضــافت دون أن تــذكر تفاصــيل أن 

 ."تسير في االتجاه الصحيح
الخليجيـة، مؤكـدة  األزمـةاألربعـاء تفـاؤال بشـأن فـرص حـل  األميركيـةومن جهتها أبـدت وزارة الخارجيـة 

 ."األسوأ أصبح وراءنا"في هذا المجال وان  هناك تقدما حصل أن
ريكــس تيلرســون التقــى الثالثــاء فــي واشــنطن نظيــره الســعودي عــادل  األميركــيوكــان وزيــر الخارجيــة 

علـى  "حصـارا"ال تفـرض  "اإلرهـاب"بـالده التـي تـتهم الدوحـة بـدعم  أنالجبير الذي اكـد اثـر االجتمـاع 
 قطر.

جيم ماتيس اتصاالت هاتفية كثيرة في محاولـة منهمـا  األميركي تيلرسون ووزير الدفاع أجرىوالثالثاء 
 ضخمة. أميركيةلتهدئة التوتر بين السعودية وقطر التي تؤوي قاعدة عسكرية 
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ال، وال حتـى مـا  أم "لمرهـابداعمـة "كانت واشنطن تعتبر قطـر دولـة  إذاولكن ناور رفضت القول ما 
 ."حصارا"لفاؤها على الدوحة اذا كانت تعتبر الحظر الذي فرضته الرياض وح

، اإلرهــابتعمــل علـى اتفــاق يرمـي لمكافحــة  األطــرافهـذه  أن أوالجميـع متفقــون،  أنفلنتــذكر "وقالـت 
 ."أوالوهذا ما سنركز عليه 

 13/6/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 مفتي السعودية: اإلجراءات المتخذة لمصلحة قطر.. ونحن مع والة أمرنا .63
فتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية رئــيس هيئــة كبــار العلمــاء رئــيس اللجنــة أكــد م :الريــاض ) د ب أ(

الدائمة لمفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ أن القرارات التـي اتخخـذت بحـق دولـة قطـر مبنيـة 
 ."إلخواننا القطريين قبل غيرهم"على الحكمة والبصيرة، وفيها فائدة للجميع، 

مـــاء، عبـــر حســـابها علـــى موقـــع التواصـــل االجتمـــاعي تـــويتر، قـــول المفتـــي إن ونقلـــت هيئـــة كبـــار العل
 ."المملكة بلد إسالمي مستقيم، ولها عمل كبير في خدمة المسلمين، وتضميد جراحهم في أي مكان"

المملكة العربية السعودية تأسسـت علـى الكتـاب والسـنة، ونحـن مـع والة أمرنـا "وشددت الهيئة على أن 
 ."مصلحة للبالد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعيةفي كل ما يرونه 

 13/6/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 ماكين: قطر تمول منظمات إرهابية تقتل جنودا  أمريكيينجون  .64
شن السيناتور الجمهوري، جون مـاكين، خـالل جلسـة اسـتماع فـي الكـونغرس لـوزير الـدفاع األمريكـي، 

شـيرًا إلـى أن الكثيـر سـيظهر فـي المسـتقبل بشـأن األسـباب جميس ماتيس، هجومًا الذعًا على قطر، م
التي أثارت األزمة مع الدوحة. واتهـم مـاكين قطـر بمحاولـة اللعـب فـي معسـكرين منـذ فتـرٍة مـن الـزمن، 

ــًا إلــى أن علــى الدوحــة تغييــر ســلوكها. كمــا أكــد أنــه ال يمكــن الســماح لقطــر باالســتمرار بتمويــل  الفت
أمـريكيين، داعيـًا الـرئيس األمريكـي، دونالـد ترامـب، إلرسـال وزيـر الـدفاع  منظمات إرهابيـة تقتـل جنـوداً 

مـن جانبـه، قـال رئـيس هيئـة األركـان األمريكيـة المشـتركة، أمـس  إلى الدوحة بهدف تأكيد هـذه النقـاط.
 الثالثاء، إن الخالف بين قطر ودول عربية أخرى ال يؤثر في العمليات العسكرية األمريكية.

نتـابع ذلـك عـن كثـب، "جوزيـف دانفـورد أمـام لجنـة القـوات المسـلحة بمجلـس الشـيوخ: وأضـاف الجنـرال 
لكننا نحصل على تعاون جيد من جميع األطـراف، للتأكـد مـن أن بمقـدورنا مواصـلة التنقـل بحريـة مـن 

لى قطر  ."وا 
 14/6/2017الخليج، الشارقة، 
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 لة "الحظر الجوي ضّد قطر"للتدخل في مسأ المنظمة الدولية للطيران"الخطوط القطرية" تدعو  .65
دعا السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطريـة المنظمـة الدوليـة :  وكاالت –الشرق 

للطيران المدني إلعالن عدم قانونية إغالق السعودية واإلمارات والبحرين مجالها الجـوي أمـام الطيـران 
سـريانها اإلثنــين الماضــي، بعــدما قطعــت تلــك الــدول  القطـري، منتقــدا إجــراءات الــدول الــثالث التــي بــدأ

 عالقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وقــال البــاكر "تتــوفر لــدينا قنــوات قانونيــة لالعتــراض علــى إغــالق دول خليجيــة أجواءهــا أمــام الطيــران 
عـــالن هـــذا  القطـــري"، داعيـــا المنظمـــة الدوليـــة للطيـــران المـــدني )إيكـــاو( للتـــدخل بقـــوة فـــي هـــذا األمـــر وا 

لحظــر إجــراء غيــر قــانوني". ويــذكر أن منظمــة إيكــاو مــن الوكــاالت التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة، ا
 وهي المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية شيكاغو الضامنة لحرية الطيران المدني.

 13/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 وفد عسكري تركي في الدوحة تحضيرا  إلقامة قاعدة الريان .66
ركــان التركيــة، يــوم الثالثــاء، أنهــا أرســلت لجنــة عســكرية إلــى الدوحــة، يــوم أعلنــت رئاســة األ: إســطنبول

أمـــس، للتنســـيق فـــي مـــا يخـــص إقامـــة القاعـــدة التركيـــة فـــي األراضـــي القطريـــة، بعـــد أن مـــرر البرلمـــان 
التركــــي اتفاقيــــة التعــــاون الــــدفاعي بــــين الجــــانبين فــــي وقــــت ســــابق، وذلــــك بينمــــا تســــتمر اإلجــــراءات 

 حملة الحصار التي تتعرض لها قطر. التصعيدية في ما يخص
وبحسـب البيــان الصــادر عــن الهيئـة، فقــد تــم إرســال هيئـة عســكرية تركيــة مــن ثالثـة ضــباط أتــراك إلــى 

 قطر، وذلك في إطار االتفاق التركي، للتنسيق والتحضير لتأسيس القاعدة التركية في قطر.
 13/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ا عن دولة خليجية دعمت االنقالب!تركيا تفجر مفاجأة بكشفه .67

في أول اتهام مباشر لها، قال وزيـر الخارجيـة التركـي مولـود جـاوش أوغلـو، إن دولـة مسـلمة وخليجيـة 
ـــة االنقالبيـــة التـــي شـــهدتها بـــالده  ، حيـــث دعمـــت 2016تموز/أيلـــول  15"مـــن المتـــورطين فـــي المحاول

لتركـي محمـد أجيـت فـي مقـال نشـرته صـحيفة مليارات دوالر، حسب ما نقله الصـحفي ا 3االنقالبيين بـ
 يونيو/حزيران. 12"يني شفق" الموالية للحكومة اإلثنين 

وأضـــاف، بحســـب مـــا نشـــرت صـــحيفة "هـــافنغتون بوســـت عربـــي"، أجيـــت فـــي مقالـــه الـــذي يـــأتي بعـــد 
تصريحات لرجب طيب أردوغان عقب األزمـة الخليجيـة، قـال فيهـا "إننـا نعـرف جيـدًا مـن كـانوا ُسـعداء 
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لخليج أثناء المحاولة االنقالبية"، أنه التقى وزير الخارجية التركي رفقة صحافيين آخرين في لقـاء في ا
 سابق نظمته بلدية باي أوغلو بإسطنبول، حيث ألقى كلمة في الموضوع.

وكتب أيضًا أن جاووش أوغلو أخبرهم بأنه "تم التأكـد مـن أن "دولـة مسـلمة قـد دعمـت بالمـال محاولـة 
 برنا أنها اإلمارات العربية المتحدة".االنقالب، أخ

غير أنه عاد الحقًا في تصريح للنسخة اإلنكليزية من صحيفة "صباح" الموالية للحكومة أيضًا، ليقول 
إن الـوزير لــم ُيخبـره حينهــا باالســم، "لكـن مصــادر مــن الخارجيـة أكــدت أن تلــك الدولـة هــي اإلمــارات"، 

 على حد قوله.
 14/6/2017، السبيل، عّمان

 
 لنا وثيقة سرية.. اإلمارات: السعودية تشكل تهديدا   .68

كشــفت وثيقــة ســرية للمجلــس األعلــى لألمــن الــوطني اإلمــاراتي ُوجــدت فــي البريــد اإللكترونــي الخــاص 
للسفير اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبـة والـذي تـم اختراقـه مـؤخرا بـأن السـعودية تـأتي فـي المرتبـة 

مــان والــيمن ثــم باكســتان فــي ة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تليهــا ســلطنة عُ الثانيــة مــن حيــث التهديــد لدولــ
 ترتيب مستويات التهديد.

 13/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 في سابقة خليجية.. اعتقال بحريني لـ "تعاطفه مع قطر" .69
أعلنــت الداخليــة البحرينيــة، أمــس الثالثــاء، القــبض علــى محــام لنشــره محتويــات : األناضــول –المنامــة 

لى مواقع التواصـل االجتمـاعي، تتضـمن تحريضـًا علـى كراهيـة نظـام الحكـم فـي البحـرين وعـددا مـن ع
وفيما لم يحدد بيان الوزارة طبيعة "المحتويات" التي نشـرها المحـامي المـذكور، إال  المخالفات األخرى.

 أنه ألمح إلى أّن التغريدات تتعّلق بـ "التعاطف مع قطر".
 14/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 هيئة العلماء وأحزاب سودانية تستنكر حصار قطر .71

طالبـــت هيئــة علمــاء الســودان دوال عربيـــة قاطعــت قطــر بالعــدول عـــن : الخرطــوم-عمــاد عبــد الهــادي
موقفهـــا ورفـــع الحصـــار المفـــروض عليهـــا فـــورا، كمـــا أعلنـــت أحـــزاب ســـودانية دعمهـــا لقطـــر، مطالبـــة 

 الخرطوم بلعب دور إيجابي لحل األزمة.
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يئـة العلمـاء فـي بيـان تلقـت الجزيـرة نـت نسـخة منـه بالعمـل علـى نـزع فتيـل األزمـة الخليجيـة وطالبت ه
وعـــدم إلقـــاء الـــتهم دون تثبـــت وبرهـــان، إضـــافة إلـــى "عـــدم االنجـــرار وراء مخططـــات األعـــداء الهادفـــة 

 لتدنيس المقدسات وانتهاك األعراض واحتالل األراضي، وال سيما فلسطين".
 13/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 اإلمارات ومصر والسعودية في دائرة الخسائر مع قطر بفعل المقاطعة تقرير:  .71

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة مـن الخسـائر الماليـة التـي مـا يـزال مبكـًرا : محمد إبراهيم
 تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول عربية للدوحة وفرض حصار عليها.

الـذي أفضـى إلــى شـراكات اقتصـادية وماليـة بــين الـدول السـت، فــإن وبعـد عقـود مـن التكتــل الخليجـي، 
أظهــر أن نتــائج ارتداديــة ستصــيب شــركات فــي كــل  ،الماضــي تقريــًرا لوكالــة بلــومبيرغ األمريكيــة األحــد

 من السعودية واإلمارات.
يقــــول الخبيــــر فــــي االقتصــــاد الــــدولي، جاســــم عجاقــــة، إن االقتصــــاد العربــــي بمجملــــه خاســــر بســــبب 

 ت األخيرة، إال أن مصر والسعودية واإلمارات ستكون أقرب إلى دوامة الخسائر.الخالفا
 دولفين اإلماراتية

ستكون شركة دولفين للطاقة اإلماراتية ومقرها أبوظبي، التي تعد واحدة من أبرز شـركات نقـل وتوزيـع 
 الغاز عالمًيا، أمام أزمة في حال احتدام أزمة "األشقاء".

لغاز مـن قطـر، وتصـدر أكثـر مـن مليـاري قـدم مكعـب مـن الغـاز يومًيـا لعديـد وتحصل "دولفين" على ا
 من دول العالم أبرزها الواليات المتحدة وسلطنة عمان.

ورغــم اســتمرار األزمــة، فــإن الدوحــة مــا تــزال تــزود الشــركة اإلماراتيــة بالغــاز، وهــو تنفيــذ لقــرار أعلنــه 
 ر الغاز.المسؤولون القطريون، بالتزامهم الكامل بعقود تصدي

وســيدفع غلــق أنبــوب الغــاز القطــري لـــ "دولفــين"، إلــى وقــوع األخيــرة فــي أزمــة نقــص لتوريــد الغــاز إلــى 
 الواليات المتحدة والدول األخرى، خاصة مع ارتفاع الطلب على الغاز الالزم لتوليد الطاقة.

، لتسـويق الغـاز واعتبر عجاقة، أن احتـدام األزمـة إن حصـل، فسـيدفع نحـو إقامـة عالقـة قطريـة تركيـة
 إلى األخيرة، أو تمريره عبر أراضيها نحو أوروبا، بموافقة روسية.

 "المراعي" السعودية
في السعودية، سـتكون شـركة المراعـي التـي تعـد واحـدة مـن أكبـر شـركات األلبـان واألجبـان فـي الشـرق 

 .األوسط، ضحية لغلق سوق رئيسية لها، الحقا لقرار الحصار والمقاطعة بحق الدوحة
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بالمائـــة مـــن صـــناعات  25وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم وضـــوح حصـــة قطـــر مـــن واردات المراعـــي، إال أن 
 الشركة السعودية تتجه نحو دول الخليج، بحسب بلومبيرغ.

شــهور، يــوم إعــالن المقاطعــة،  8وأشــارت الوكالــة، إلــى أن أســهم المراعــي تراجعــت ألدنــى مســتوى فــي 
 قبل أن تصعد قلياًل في األيام الالحقة.

مليـــار دوالر أمريكـــي، بحســـب "عجاقـــة"،  5.1وتبلـــغ قيمـــة الـــواردات القطريـــة مـــن دول الخلـــيج، بنحـــو 
 مليار دوالر أمريكي. 6.5مقابل صادرات قطرية بقيمة 

 الخليج للسكر
 ولن يكون حال شركة الخليج للسكر، ومقرها اإلمارات، أفضل من سابقاتها، بحسب "بلومبيرغ".

ر مصــافي الســكر فــي العــالم، لتحــل منتجــات هنديــة مكانهــا فــي الســوق وتعــد الشــركة واحــدة مــن أكبــ
 القطرية، مع استمرار المقاطعة.

ويــرى الخبيــر االقتصــادي اللبنــاني، أن "خســائر الدوحــة مــن األزمــة الحاليــة فــي حــال اســتمرارها بــنفس 
لقطريـة، التـي مليار دوالر، وهـو رقـم ضـئيل مقارنـة بحجـم الصـادرات ا 15وتيرتها الحالية، لن تتجاوز 

 مليار دوالر". 77تتجاوز 
وزاد: "التحـــدي األبـــرز لقطـــر فـــي الفتـــرة الراهنـــة، هـــو دفاعهـــا عـــن قـــوة الـــ  القطـــري، وعـــدم تعرضـــه 

 لصدمات تهبط به لمستويات قياسية، "برأيي االقتصاد القطري قادر على ذلك".
 مصر خاسرة

ين الرئيســيين لألزمــة الحاليــة، "حجــم وقــال جاســم عجاقــة، أن االقتصــاد المصــري ســيكون مــن الخاســر 
مليـار دوالر أمريكـي.. ال أعتقـد أن الدوحـة سـتقف مكتوفـة  14االستثمارات القطرية في مصر يتجاوز 

 أمام الخطوات المصرية".
وتــابع: "األزمــة إن تطــورت، فــإن مصــر ستخســر أيًضــا نحــو مليــار دوالر أمريكــي ســنوًيا، علــى شــكل 

ي الدوحــة، فــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه القــاهرة لكــل دوالر بســبب شــح حــواالت للعــاملين المصــريين فــ
 النقد األجنبي".

 13/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 حصار قطر يهدد اقتصاد المملكة المتحدة .72
كشــف موقــع "بزنيــز إنســايدر" االقتصــادي عــن تــداعيات ســلبية لألزمــة الخليجيــة والحصــار المفــروض 

 صاد البريطاني.على قطر على االقت
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وقال المراسل االقتصادي بن موشينسكي إن أزمة قطر لـم تكـن لتـأتي فـي وقـت أسـوأ بالنسـبة للمملكـة 
المتحــدة، وهــي فــي غمــار الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي وبعــد انتخابــات أســفرت عــن برلمــان معلــق، 

 كومة.حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية النصف زائد واحد التي تمكنه من تشكيل الح
وهو مراسل اقتصادي يغطي األسواق والبنوك، وعمـل فـي السـابق لوكالـة بلـومبيرغ -وقال موشينسكي 

إن رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي كانــت عــّدت قطــر شــريكا تجاريــا مهمــا  -فــي بروكســل ولنــدن
إلـى تعميـق  للمملكة المتحدة في عـالم مـا بعـد البريكسـت، ووقعـت فـي مـارس/آذار مـذكرة تفـاهم تهـدف

 التعاون بين الحكومتين وقطاع األعمال.
وقالـــت مـــاي وقتهـــا فـــي كلمـــة إن ذلـــك يشـــمل التعلـــيم والرعايـــة الصـــحية والعلـــوم واألبحـــاث واالبتكـــار 

 والسياحة والثقافة والنقل والطاقة والخدمات المالية وتنمية األعمال الصغيرة.
مليــارات دوالر(  6.36يــه إســترليني إضــافية )وفــي المقابــل، تعهــدت قطــر باســتثمار خمســة مليــارات جن

 مليار جنيه إسترليني استثمرت بالفعل من قبل قطر. 35في المملكة المتحدة، تضاف إلى أكثر من 
وتعــد قطــر ثالــث أكبــر ســوق للصــادرات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بالنســبة للمملكــة 

 المتحدة، وفقا إلحصاءات الحكومة البريطانية.
يؤدي الحصار على قطر إلى صعوبات فـي التصـدير، كمـا أن الحصـار قـد يضـطر قطـر لتحويـل وس

بعض استثماراتها في المملكـة المتحـدة إلـى سـيولة لـدعم عملتهـا واقتصـادها، وأغلـب هـذه االسـتثمارات 
 في قطاع العقارات.

 21بـر أكثـر مـن وقال الكاتب جملـة الفتـة، وهـي أن "قطـر تملـك فـي لنـدن أكثـر مـن الملكـة"، وذلـك ع
فـي شـارد، أطـول ناطحـة سـحاب فـي  %95مليون قدم مربعة من الممتلكات، بما في ذلك حصة تبلـغ 

 أوروبا.
، كمـا أن قطـر مسـاهم رئيسـي 2012كما اشترى مستثمرون قطريـون القريـة األولمبيـة بعـد ألعـاب لنـدن 

 في بنك باركليز.
الغـاز، ممـا يجعلهـا حيويـة لقطـاع الطاقـة فـي مـن احتياجاتهـا مـن  %30وتزود قطر المملكة المتحدة بــ

البالد. ووفقا للفايننشال تايمز فإن األزمة الخليجية قد تؤدي إلـى حـدوث اضـطرابات إذا قـررت مصـر 
 الضغط على سفن الغاز الطبيعي المسال التي تعبر قناة السويس. -المشاركة في مقاطعة قطر-

 13/6/2017الجزيرة.نت، 
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 القضّية الفلسطينيةاألزمة الخليجّية و  .73
 وائل أبو هالل
ال يمكن بحث آثار األزمة الخليجّية وما تبعها من مقاطعة وحصار قطر على القضّية الفلسطينّية 
ومفرداتها بمعزٍل عن السياق االستراتيجي للمنطقة، حيث بدا واضحًا إعادة َتمْوضع تحالفات المنطقة 

ران قطر" أمَرهم صراحة من البداية بتشكيل وقيادة حلف منذ انطالق ثورات الربيع العربيض فَحَسم "جي
ضّد هذه الثورات )بل محاربتها(، بينما كان التوّجه السياسي العام لقطر مخالفًا لما يتبّناه جيرانهاض 

 حيث وقفت وحلفاء لها مع ثورات الشعوب، بل ودعمت محّركيها علنًا وتحديدًا اإلسالميين! 
 زًا ألدوارهم من جهة، وتضخيمًا لدور وحجم قطر من جهة أخرى. رأى "الجيران" في ذلك تجاو 

وبالتالي تشّكل على أرض الواقع حلفان: أحدهما مع ثورات الربيع العربي ونتائجها، والثاني مع 
 الثورات المضاّدة ونتائجها.

واقف، ومن التعامل مع القضّية الفلسطينّية من قبل الطرفين يأتي في سياق هذا التناقض العام في الم
هنا تأتي المحاوالت المحمومة من "الجيران المقاطعين" التماهي بل التقّدم على الموقف األمريكي من 
القضّية الفلسطينّية لكسب تأييدهم في موقفهم من قطر! في الوقت الذي لم َتُخض قطر هذا المسار، 

 وبقي موقفها ثابتًا من القضّية ومفرداتها وحّيدتها من الصراع. 
بلغ الخالف ذروته في موقف "الجيران المقاطعين" وأتباعهم من مقاومة الشعب الفلسطيني ممثّلًة وي

حماسض إذ يرونها امتدادًا لجماعة اإلخوان التي يتهمونها "باإلرهاب"  -في حركة المقاومة اإلسالمّية 
ماس )اإلسالمية ي قيادات حو وبالتالي يحاربونها بشراسة، في حين أّن قطر على النقيض من ذلك تؤ 

 واإلخوانية!( وال تعاديها بل وتدعمها.  
الُمسَتهَجن أكثر أّنه في غمرة الصراع هذا، تجاوز الموقف عند "الجيران المقاطعين" المحّرمات 
)الشكلّية على األقل( واألعراف الشعبّية والقومّية والوطنّية، فيخرج تصريح  رسميٌّ غير مسبوق باتهاٍم 

مقاومة العدّو ممثلة بحماس أّنها "إرهاب"، وبالتالي فإّن قطر يجب أْن ُتعاَقب ألنها علنيٍّ "جريء" ل
تدعم هذا "اإلرهاب"! األمر الذي تناغم وتماهى مع تصريحات "ترامب" من جهة، وتجاوز أحالم 
الصهاينة وأمانيهم من جهة أخرى، فاغتنم وزير الخارجّية الصهيوني "أفيغدور ليبرمان" الفرصة 

: "من الواضح للجميع أّن ما حدث صباح اليوم دليل آخر على أّنه حتى الدول العربية تفهم أّن وقال
الخطر الحقيقي على المنطقة بأكملها ليس إسرائيل وال اليهود وال الصهيونية، بل اإلرهاب اإلسالمي 

 المتطّرف!".
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من وسائل إعالم رسمّية  لم يقف األمر عند هذا التصريح )الرسمي(، بل تبعته حملة  تبدو ممنهجة
وشعبّية، في تشويه نضال الشعب الفلسطيني العادل، والتحريض السافر ضد مقاومته المشروعة، 
 والمؤسسات في الوقت الذي لم ُتوّجه هذه الجهات مثل هذه التهم ال لخصوم السياسيين وال األعداء!

، بعيدة عن ُرْشٍد تعّودناه في إّن استخدام "تهمة" دعم المقاومة في هذا الخالف سابقة  خطيرة
التصريحات الّرسمّيةض إذ ال يمكن تخّيل عربّي ومسلم بل حّر أن يّتهم المقاومة وداعميها باإلرهاب، 

 وأن يسعى لمعاقبتهم، هذا ضرب  من جنون الخالف واالختالف!
قبل أمريكا وغيرها  وال نريد أن ينسى "الجيران المقاطعون" أّننا جميعًا حوِربنا ونحاَرب وسنحاَرب من

باسم اإلرهاب، فها هم يصّرحون أّن قانون "جاستا" ما زال ساريًا! فحذاِر من استخدامه لنحارب 
 بعضنا البعض أو االستقواء باآلخرين في خالفاتنا!

األمر األخطر على القضّية في حمأة هذا الصراع المحموم بين األشّقاء، والذي يأتي في ظّل 
ثر من دولة عربّية نتيجة للثورات المضادة، هو تراجع االهتمام بالقضّية صراعات أهلية في أك

الفلسطينّية كقضّية مركزّية لألّمة في صراعها الطويل مع العدّو الصهيونّي، واختفاؤها عن األجندة 
 السياسّية العربّية، واالنشغال بخالفاتنا الداخلّية التي هي أقرب لحرب داحس والغبراء! 

لمفارقات المبكّية أن يسّجل التاريخ أّننا ننشغل بفك الحصار عن قطر بدل أن ننشغل بفّك ولعّله من ا
 الحصار عن غّزة! 

 –رّبما هذا قَدُر القضية الفلسطينية أن تكون دومًا الُقربان الذي ُيقّدم على مذبح الخالفات العربّية 
ربّية األمريكّية وامتداداتها الصهيونّية العربّية، "والصدقة" التي ُتدفع بين يدّي تحسين العالقات الع

 لألسف!
العالمة اإليجابّية الفارقة التي برزت في األزمة أّن المزاج الشعبي العام في طرفي األزمة رافض  لهذا 
المسار، وكانت ذروة هذا الرفض في تصّدر الهاشتاغ الّرافض "للتصريح الرسمي" الذي يتهم حماس 

 ليجّيًا.باإلرهاب المرتبة األولى خ
كّلنا أمل  أن ُتحّل هذه األزمة بالحوار والطرق الدبلوماسّية بأسرع ما يمكن، وأاّل ُيسمح لألطراف  

األخرى بالتدّخل في حل هذا الخالف في إطار البيت الداخلي، عالوة على تحريم االستقواء بهذا 
اّل فالكّل خاسرون، فال رابح في الصراع بين األشّقاء.  اآلخر، وا 
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 آخر الكالم:
لكّل َمن وقف مع مقاومة الشعب الفلسطينّي نقول: دعم المقاومة شرف  نلتموه عن جدارة ستحفظه  

لكم األجيال والتاريخ واألحرار، وكُبرتم به حتى أغظتم كّل عدّو وأبهجتم كّل حّر، بينما باء غيُركم 
 بنقيصة خذالن األحرار والتخّلي عن نصرة المظلوم.

 13/6/2017، "21موقع "عربي 
 

 مسيرة تسوية سياسية أم مسار إقليمي شامل؟ .74
 ماجد الشيخ
جاء في وصف للنائب عن حزب العمل اإلسرائيلي، إيتان بروشي، عن مشروع إيغال آلون )توفي 

(، بأنه كان قد دمج بين القلق على أمن إسرائيل والحفاظ على طابعها اليهودي وبين 1980في العام 
طينيين. ليضيف أنه "لو كان ُأخذ بمشروع آلون، لكانت إسرائيل اليوم في االعتراف بحقوق الفلس

مكان أفضل من ناحية أمنية، سياسية واخالقية". لكن، مع صعود اليمين المتطّرف )الليكود( في 
، قّررت حادثة بناء مستوطنة ألون موريه بدء موجة استيطان واسعة في كل أرجاء الضفة 1977

اصلة، وقضت في طريقها على آمال تنفيذ مشروع آلون، أو ما سمي "الحل الغربية، ما زالت متو 
الوسط"، من دون أن يكون هناك أي أمل باالنفصال عن الفلسطينيين، بقدر ما يوغل اإلسرائيليون 

 و"بعيون مفتوحة نحو دولة ثنائية القومية". 
غ حلم بوهم آخر تجاه إمكانية أما في الجانب الفلسطيني، فما زال حلم "حل الدولتين" يتعيش على نس

التوصل إلى "صفقة عقارية" تاريخية، يراهن فيها على اإلدارة األميركية الجديدة، من خالل تنظيمها 
مفاوضات جديدة، قبل أن يبتلع االستيطان ومخططات التهويد واألسرلة، مزيدا من األراضي 

الفلسطينية "المعروضة" من حكومة الفلسطينية. وبالتالي، إحداث انخفاض حاد في نسبة األراضي 
االحتالل، وبموافقة اإلدارة الترامبية، ومن جاءت بهم من عالم التجارة والمال والعقارات، لمشراف 
على صفقات الضم والقضم والتقطيع وتبادل األراضي، والنسب التي أضحت ترتفع اقتطاعا من 

ها إلى حصة االحتالل، وفق حصة الفلسطينيين لصالح المستوطنات الكبرى، المفترض ضم
تصورات الحل التفاوضي، من دون أن يرقى ذلك الحل إلى أيٍّ من صيغ التسوية المفترضة، إال إذا 
كانت ضمن "الحقائق البديلة" الترامبية، في عز ازدهار منظور المنطق الترامبي إياه، المنحاز إلى 

األراضي الفلسطينية، على الضد من  عالم اليمين االستيطاني المتطّرف وجشعه الشره لمزيد من
المصالح والتطلعات الوطنية للفلسطينيين، غير المعترف بها، فهم ال يستحقون سوى بعض "السالم 
االقتصادي"، مشفوعا بخطط أمنية مشغولة منذ اإلدارة األوبامية السابقة، تعمل لصالح االحتالل، 
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مى دفع "مسار إقليمي شامل"، وفق تعبير وهذا ما يعد به ترامب فقط ال غير، تحت غطاء ما يس
 جيسون غرينبالت، مبعوثه إلى المنطقة. 

دارته األقل درايًة في تاريخ اإلدارات األميركية، ال يعدو  لذا من يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب، وا 
يخ كونه مجّرد لغو عن "صفقة كبرى" عقارية" يعرف أكثر مما ينبغي، أو بما فيه "الكفاية"، عن تار 

الصهيوني، يكون واهما. وواهم  أكثر من يعتقد أن ترامب جاد في الوصول إلى  –الصراع العربي 
"صفقة سالم" فعلية في المنطقة، فالرئيس اآلتي على صهوة اليمين الشعبوي المتطّرف، ومن عالم 

ترضة التجارة واالستثمار والصفقات و"الحقائق البديلة"، وهي تتماهى على حساب الحقائق المف
والواقعية، في عملية إحالل قسرية مخادعة، لن يكون في وسعه تخّيل الوصول إلى "صفقة تاريخية" 
كبرى، يتجاوز فيها كل ما حاوله أسالفه، وفشلوا أو أفشلتهم حكومات االحتالل المتعاقبة، نظرا لما 

سالم تعاقدي مع قامت وتقوم عليه النظريات العقيدية الصهيونية وتطبيقاتها الفاشية، من رفض 
)العدو الفلسطيني(. في وقت عمل اليمين المتطّرف ويعمل على إفشال اتفاقات أوسلو، حتى ال 
يواصل هذا اليمين توّرطه في الوصول إلى االعتراف بالهوية الوطنية الفلسطينية، وما يترتب عليها 

 عومة. من حقوق ثابتة وملزمة، وذلك يمثل نقيضًا تاريخيًا لهوية إسرائيلية مز 
ولهذا، وقفت االتفاقات العتيدة عند عتبات حكم ذاتي، كروابط قرى كبيرة، دورها الرئيس عقد صفقات 
صغرى مع االحتالل، وتطوير أشكاٍل من التنسيق األمني معه، وهو الهدف األوضح حتى اللحظة، 

ضع من دون أن يكون هناك أي أفق لمفاوضات أو اتفاقات جديدة، يمكنها أن تحّسن من و 
الفلسطينيين االقتصادي واالجتماعي، أو/ والمهم تحسين الوضع والمكانة السياسية والوطنية لهم، 
كونهم شعب األرض وأصحابها األصالء، وبالتالي من حقهم أن تكون لهم دولتهم الوطنية الخاصة 

 والمستقلة على تراب وطنهم التاريخي. 
الرئيس ترامب، ومن جاء بهم إلى إدارة البيت  على هذه الخلفية، تشكل التعابير المستخدمة من

األبيض من عالم التجارة واألعمال والصفقات العقارية، انسالخا حاّدا من عالم السياسة والدبلوماسية 
واالقتصاد، فقبل أيام من بدئه جولته الشرق أوسطية، راجت تعابير من قبيل "حق تقرير المصير 

التحرري المعروف، والحديث عن عالقات وثيقة بين الواليات للفلسطينيين"، ولكن ليس في السياق 
المتحدة و"الدولة اليهودية"، في تجاهل واضح الستئناف المفاوضات المتوقفة منذ إبريل/ نيسان من 

، وفي تجاهٍل متعمد للدولة الفلسطينية المستقلةض وهو الهدف المباشر الذي يسعى 2014العام 
مرارات أوسلو وتداعياته المأساوية، التي قيدت الحركة السياسية الفلسطينيون إلى تحقيقه بعد 

الفلسطينية، وساهمت في إطالق "حرية التقاسم واالنفصال" منذ تكريس األحداث الدموية في العام 
، حيث يجري تكريس االنقسام السياسي والجغرافي، وأشكال عديدة من االنفصال عن الوطن، 2007
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ستفراد بقيادة الحركة الوطنية فرديا وفئويا، ليجري استبداد الفرد وقسم من عبر قرارات االنفراد واال
حركة فتح/ السلطة بكامل الوضع القيادي الفلسطيني، في تجاهٍل متعمد لكامل قوى منظمة التحرير 
ومؤسساتها، وحتى مؤسسات السلطة التي بلورتها اتفاقات أوسلو، حيث جرى الخروج عليها، وعلى 

كامل الطواقم السلطوية القيادية التي تتصدر اليوم سلطات األمر الواقع، في كل من  شرعياتها، من
 قطاع غزة والضفة الغربية. 

أما الحديث عن عالقات وثيقة بـما أطلق عليها "الدولة اليهودية"، وليس بإسرائيل، فهو لعب واضح 
ودة انسجام العالقات التي كانت على ألفاظ ُيراد بها إرضاء نتنياهو ويمينه المتطّرف، تعبيرا عن ع

 متوترة في أثناء اإلدارة األوبامية السابقة. 
وفي نوع من االستفزاز كذلك، جرى الحديث عن أن من ضمن أهداف جولة ترامب، زيارة "األماكن 

"، وهذا تدليس  وتزوير وتلفيق، حيث ال وجود لمقدساٍت واإلسالميةالمقّدسة المسيحية واليهودية 
فلسطين، ال في القدس وال في غيرها. إنما يراد من هذا التلفيق نفي الحق التاريخي  يهودية في

ثبات عالقة لعابرين في فترة زمنية قصيرة ببعض األراضي الفلسطينية، حيث  للفلسطيني في وطنه، وا 
مقابر لم يخلفوا وراءهم أي آثار أو مقّدسات يعتد بها، فال هيكل وال تابوت عهد وال خيمة اجتماع وال 

ألحد من شخوصهم التاريخية أو المتخيلة في فلسطينض حتى ذاك الحائط المسمى "حائط البراق"، 
والذي أرادوا له رمزيا أن يكون مبكًى لهم، ال عالقة له بأي أثر توراتي تاريخي أو أسطوري، بل هو 

  من ضمن إرث ذاك التدليس الذي أريد له إثبات عالقة القبيلة اليهودية بفلسطين.
أثبتت جولة ترامب في فلسطين، بنتائجها المعلنة، وما بات يتكشف منها تباعا يوما بعد آخر، أن 
الحديث األميركي عن "اتفاق سالم تاريخي"، ال يعدو كونه مجّرد لغو عن "صفقة كبرى" عقارية، 

رها تحتمل مسألة تبادل أراٍض أكبر مما أعلن عنه سابقا، هنا أو هناك من المناطق التي صاد
االستيطان. وفي سياق هذا كله، ال حق وال حقوق للفلسطينيين، شعبًا وقضية وهوية وطنية، فهل من 
يحتمل خّفة الدخول في دهاليز اإلدارة الترامبية ومخططاتها المتطابقة مع سياسات اليمين الصهيوني 

كراه، وبإدارة المتطّرف، وسعيهما المشترك إلى تصفية قضية شعب ووطن، عادا قسرا وقهرا وباإل
صراع وأداء سياسي سيئ، كما وباالنقسام واالنفصال، للعيش في ظل كوابيس من انتظار األمل؟ 
أمل استعادة مسيرة التحرر الوطني، بدل الضياع في سراديب تسوية سياسية غامت مالمحها، ولم 

 يس إاّل.يعد لها من أثٍر سوى ذاك الذي يتماهى مع مسار إقليمي شامل، له طابع األمن ل
 14/6/2017، العربي الجديد، لندن
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 و"دحالن" ومذكرة التفاهم الفلسطينية ""حماس .75
 صابر عارف

ومعهما ابو مازن  اإلطالق، ففتح والسلطةحاالته الداخلية والخارجية على  بأسوأالوضع الفلسطيني 
ازن بخفي خاصة بعد عودة ابو م واحد،، يفصلهم، بقرش أحدومنظمته وفصائله على الرف وال 

ترامب. وحماس  ،، دايره بدور  ،، لقيادتها في الخارج على  االمريكي دونالدحنين بعد لقائه الرئيس 
مكان فوق االرض بعد االزمة الخليجية التي وضعت رقبتها من قبل  ، تحت المقصلة بناء على 

، وجاءت االزمة  األخيرالتعليمات الترمبية التي وضعها على قائمة االرهاب في مؤتمر  الرياض 
ابو مازن يلف ويدور هنا وهناك بال هدف  وبال … عليهما  األعباءالخليجية لتضيف المزيد من  

خر بال نتيجة ،  فبعد تسعة أيام  من المحادثات والمباحثات مع آلسند ، وحماس تتنقل من  مكان 
لسنوار قائدها في غزة عن اي نتيجة ، ما يشير الى ان ا اإلعالنمصر عاد وفدها لقطاع غزة دون 

ورئيس وفدها الى مصر لم يكن قادرا على تخطي عقبات الخالفات بين الطرفين ،  ولم ينفع كثيرا 
مصري ، حيث نفت  المصادر  بإشرافما سرب عن تفاهم حمساوي مع الدحالن وجماعته 

 أبوالدكتور فايز  الحمساوية ما قيل عن وثيقة التفاهم بينهما التي كشف النقاب عنها الزميل الكاتب
أن ،  "حماس? والمخابرات المصرية العامة والنائب دحالن توصلوا إلى "مذكرة  أكدتشمالة  التي 

تفاهم" مشتركة لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، واتفقوا على جميع القضايا المشتركة والملفات 
ولها، إنجاز ملف المصالحة الخالفية ، وبين أبو شمالة أن مذكرة التفاهم تنص على بنود عدة أ

مشيرًا إلى أن شخصا من طرف دحالن سيشرف  مليون دوالر 50المجتمعية، التي ُرصد لها مبلغ 
خر هذه البنود عقد آعلى الملف ويرعاه، وأن اللجنة ستباشر أعمالها قبل كل اللجان األخرى ، و 

وكتلة التغيير  الذي يؤيدونه، جلسة قريبة للمجلس التشريعي يشارك فيها دحالن، إضافة إلى النواب
واإلصالح، وسيتم دعوة جميع النواب من باقي الكتل البرلمانية، الفتًا إلى أن الجلسة سيكون لها ما 
بعدها، متوقعا أن يتم التصويت على نزع الشرعية من رئيس السلطة محمود عباس، وال يستبعد أبو 

مشروع كبير جدًا يتم فيه فصل غزة عن ودحالن مقدمة ل "شمالة ان التوافق بين مصر و"حماس
واشمل ، وما ذكره ابو شمالة يتقاطع في زاوية من الزوايا مع  أوسعالضفة، وان يكون مقدمة لحل 

الرسمية  الدحالن للخارطة .إلعادةاخرى  تؤكد  ان هناك مساع مصرية سعودية اردنية  أنباء
فيها ان االنظمة العربية تتعهد بدعم الحل الرياض السرية التي جاء  عنها وثيقة الفلسطينية كشفت

وتتعهد بدعم قيام  النهائي في الضفة الغربية وتسوية ملف القدس كعاصمة سياسية إلسرائيل.
الفلسطينية خالل األشهر القادمة وغض النظر عن أي أحداث ستقع في الضفة  األردنيةالكونفدرالية 
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وستعمل على تنصيب دحالن رئيسا للوزراء في الغربية خالل األشهر القادمة من تهجير وغيره. 
 األوساط.الكونفدرالية القادمة في األردن كما تدعي هذه 

اإلسرائيلي القاضي بالمزيد من  األمريكيفانها تصب والهدف  وغيرها،فيما صح من هذه المعلومات 
حيفة هأرتس فقد كشفت ص البيضاء،الحشر للفلسطينيين لدفعهم لالستسالم النهائي ورفع الرايات 

اجتماع سري جرى في القاهرة، جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  يومين عن اإلسرائيلية قبل
اسحاق هيرتصوغ. الذي جرى في شهر  اإلسرائيليةمع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وزعيم المعارضة 

عملية السالم في  في القصر الرئاسي المصري بمدينة القاهرة، والذي جاء لدفع 2016نيسان عام 
مخطط تفصيلي لمبادرة سالم اقليمي، وقد رفض  إلنشاءالمنطقة في ذروة الجهود الدولية المبذولة 

زعيم المعارضة هيرتصوغ الكشف عن تفاصيل ما جرى بحثه في هذا االجتماع ، علما أن العديد 
ضة هيرتصوغ وطلبوا منه من المسؤولين من المنطقة ودوليين توجهوا في تلك الفترة الى زعيم المعار 

حكومة وحدة وطنية  في إسرائيل لقناعتهم  كما يدعون  إلىمساعدة نتنياهو، من خالل االنضمام 
كذبا بعدم قدرة نتنياهو على الدخول في عملية سالم ضمن االئتالف الحكومي القائم وكان قد  عقد 

هل االردني عبد هللا الثاني ورئيس قبال في العقبة وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعا
وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير خارجية امريكيا جون كيري، اجتماع بحث خطة سالم اقليمي تضمن 

اإلسرائيلية بدعم الدول العربية،  –االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات الفلسطينية 
تنياهو للقيام بالخطوات الالزمة السياسية للتقدم وقد ضغط الرئيس المصري في هذا االجتماع على ن

في عملية السالم، ولكن هذه الجهود فشلت في حينه ولم تستأنف المفاوضات ولم تطرح خطة السالم 
االقليمي، بسبب عدم قدرة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو تقديم المطلوب منه للجانب الفلسطيني، تحت 

بزعامة نفتالي بينت، .الذي اكد قبل يومين  في مؤتمر هآرتس مبررات رفض حزب "البيت اليهودي" 
للسالم ،،أن بقاء القدس موحدة افضل من تسوية سياسية، مؤكدا أن الشعب اليهودي لن يتخلى عن 

يتنازل  أحدبن غريون بالقول "ال يوجد في السلطات أي  أقوالمستحضرا  جزء من ارض إسرائيل.
 عن هذا الحق، حتى الخالص"،

ذا ذاالتي لم تحد عنها واشنطن قيد انملة في عهد ما قبل ترامب.  إسرائيل،كانت هذه هي حقيقة  وا   وا 
بالكم بعهد ترامب الذي يزايد على إسرائيل والصهيونية العالمية  العربية فماكانت هذه هي الحقيقة 

ان على العالقات وبيتنا الداخلي قبل الره أوضاعنات سوى العودة لترتيب امن خيار  أمامناليس  كلها.
والتحالفات الخارجية الوهمية واالستقواء بها على بعضنا. وال يوجد ما هو أدفئأ من البيت والحضن 

 الفلسطيني.
 13/6/2017، ، لندنرأي اليوم
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 "تنازل" أبو مازن .76
 زلمان شوفال

إن  في مقابلة تلفزيونية مع مستشار أبو مازن محمد مصطفى، في شبكة "بلومبرغ"، قال المستشار
رئيس السلطة الفلسطينية يتنازل "في الوقت الحالي" عن طلب أن تقوم إسرائيل بوقف البناء خلف 

كشرط الستئناف المفاوضات معها. العنوان الذي استهدفه هذا الحديث هو واشنطن  األخضرالخط 
ناف وليس القدس، حيث إن ما يهم أبو مازن اآلن هو العالقة مع دونالد ترامب وليست فرص استئ

 المفاوضات مع إسرائيل. ألنه ال ينوي تغيير مواقفه في هذا الشأن.
الذي ال يتطلب تغييرا  األمر، األمريكيلكن "في الوقت الحالي" يمكن اعتبارها تنازال مؤقتا باالتجاه 

. وقد ُعرف أن وفدا أخرىحقيقيا في الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالبناء اإلسرائيلي أو أمور 
ا سيسافر قريبا إلى لقاءات عمل مع الطاقم السياسي للرئيس ترامب من اجل محاولة التوصل فلسطيني

مبادرة السالم. إن المرونة  إطالقرسميا حول  إعالناإلى تفاهمات قبل أن يصدر الرئيس نفسه 
الظاهرة لدى الفلسطينيين يمكن رؤيتها على خلفية ما يحدث في المعسكر السني بخصوص قطر، 

ا الجبهة الموحدة بين المعسكر السني برئاسة السعودية ومصر وبين الواليات المتحدة، هذه وال سيم
زيارة الرئيس ترامب في الرياض. ويدرك أبو مازن  أثناءعن قيامها  اإلعالنالجبهة التي تم 

ومستشاروه أنه يجب عليهم بذل الجهود من اجل االندماج في هذا الواقع الجديد. وعدم الظهور 
معيقة. وعلى ذلك سيضيف الفلسطينيون كما يبدو التجميد المؤقت للخطوات ضد إسرائيل في  كجهة

 الفلسطينية. اإلعالمالساحات الدولية المختلفة، واتخاذ قرارات تجميلية حول التحريض في وسائل 
اها في إلى ترجمة تصريحاتها ونواي األمريكية اإلدارةتستعد للمرحلة التي ستسعى فيها  أيضاإسرائيل 

 أيضاالموضوع الفلسطيني إلى اللغة العملية. وسيخرج وفد من إسرائيل في القريب إلى واشنطن، وهو 
العربي الجديد، وسيبذل الجهد الكبير كي يكون جزء من هذا  –لن يتجاهل التقارب االمريكي 

كما قال الوضع. على الرغم من وجود رصيد للشيك الذي منحه ترامب إلسرائيل، إال أن ترامب، 
نتنياهو، ليس "منفتحا". المسؤولية تتطلب أن ال تقع إسرائيل في خطأ "اذا أخذت الكثير فكأنك لم 

 تأخذ".
لو كان الموقف الفلسطيني هو موقف حقيقي لكانت إسرائيل باركته. إال أن فرصة ذلك ضعيفة. ومن 

في الصحيفة هنا حول الماضي  األسبوعيريد البرهان يجب عليه قراءة الوثائق التي نشرت في 
الفاشلة ومحاوالت وزير خارجيته جون كيري من اجل التقدم في العملية  أوبامامحاوالت الرئيس 

 ، والتي أفشلها أبو مازن.2014السياسية في 
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وكيري في حينه تمت على مرحلتين. المرحلة  أوباماالكشف عن هذه التفاصيل اآلن هام، مبادرة 
بصياغة وثيقة متوازنة حول القضايا المختلف عليها في الصراع، وكانت  ناألمريكيو قام فيها  األولى

ذلك قام مساعدو كيري  أعقابمقبولة على إسرائيل مبدئيا، لكنها رفضت من قبل أبو مازن. وفي 
بوضع وثيقة جديدة أقل توازنا، انحازت للطرف الفلسطيني وال سيما في موضوع القدس. ولم يتم 

من الفلسطينيين، لكن أبو مازن  إيجابياع إسرائيل. كان كيري يأمل أن يجد ردا التشاور فيها مسبقا م
 ببساطة لم يعط الجواب.

 13/6/2017إسرائيل اليوم 
 14/6/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ازدواجية قطر ال يمكن أن تستمر .77

 يوسف مانع العتيبة
ات المتحدة وأوروبا، وتستخدم تناقض مذهل وخطير أن تستثمر قطر مليارات الدوالرات في الوالي

األرباح في دعم "حماس" و"اإلخوان" والجماعات المرتبطة بـ"القاعدة". تستضيف قطر القاعدة 
العسكرية األميركية، التي توجه منها الواليات المتحدة الحرب اإلقليمية ضد التطرف، وفي الوقت 

ذاتهم. عندما اتخذت اإلمارات نفسه لديها وسائل إعالم مسؤولة عن تحريض هؤالء المتطرفين 
العربية المتحدة ودول مماثلة إجراءات دبلوماسية واقتصادية تجاه قطر األسبوع الماضي، لم يكن ذلك 
قرار اتخذ على عجل أو بخفة، لكن وراءه تراكم سنوات من تصرف قطر المثير للذهول، الذي يشكل 

قطر تحصد ما زرعت. قالها الرئيس ترامب خطرًا على الواليات المتحدة واإلمارات وقطر نفسها، ف
بوضوح يوم الجمعة: "حان الوقت لمطالبة قطر بالتوقف عن دعم التطرف )..( نقول لقطر، نريدك 

 أن تعودي إلى صف الدول المسؤولة".
ال يمكن الزدواجية قطر أن تستمر. عليها اآلن أن تقرر إذا كانت "بالكامل" مع الحرب على 

 م ال؟التطرف والعدوان، أ
دعمت قطر المتطرفين وآوتهم لسنوات. ففي منتصف التسعينيات آوت اإلرهابي الشهير خالد شيخ 
محمد، الذي أصبح فيما بعد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، واآلن تستضيف 
وتروج ليوسف القرضاوي الزعيم الروحي لـ"اإلخوان"، ولخالد مشعل زعيم "حماس"، وهي منظمة 

 فة إرهابية في أميركا.مصن
مؤسسة،  12شخصًا و 58واألسبوع الماضي، صنفت اإلمارات ودول عدة، القرضاوي، ومعه 

كداعمين لمرهاب، والكثير من هؤالء يعيش في الدوحة أو يعمل انطالقًا منها أو يتلقى دعمها. 
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يران أكثر والبعض مرتبط مباشرة باألسرة الحاكمة. فقطر ليست وحيدة في ذلك، بل تعتبر ه ي وا 
 بقعتين في العالم يتركز فيهما المصنفون دوليًا كممولين لمرهاب.

أنه "لسنوات، يسافر مقاتلون إسالميون من  2015وذكرت مقالة لصحيفة "لوول ستريت جورنال" في 
ليبيا وسوريا إلى الدوحة، ويعودون بحقائب مألى بالنقود"، إذ قدمت الدوحة دعمًا ماليًا ولوجستيًا 

ـ"جبهة النصرة" )تعرف اآلن بجبهة تحرير الشام(، وهي الفرع السوري لتنظيم "القاعدة". وانتحاري ل
 مانشستر كان على عالقة بميلشيا مرتبطة بـ"القاعدة" في ليبيا تدعمها قطر.

وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أنه قبل شهرين دفعت قطر فدية لمفراج عن رهائن تصل إلى مليار 
وذلك لعدد من الجماعات اإلرهابية في سوريا والعراق مفروض عليها عقوبات، بما فيها الفرع دوالر، 

 العراقي لـ"حزب هللا".
وفي مصر، قدمت قطر شيكًا على بياض لمخوان، وهم العباءة التي تظلل العديد من الجماعات 

جهة التطرف بكل أشكاله، األكثر عنفًا. وفي الوقت الذي تركز فيه الدول المسؤولة جهودها على موا
تستمر وسائل إعالم مملوكة لقطر، في مقدمتها "الجزيرة"، في التحريض على العنف والتعصب في 

 أنحاء العالم العربي كافة.
وكنسخة موبوءة من برنامج "ذا ديلي شو"، يستغل القرضاوي برنامجه التلفزيوني لتقديم الفتاوى، التي 

ضًا الدفاع عن قتل الجنود األميركيين في العراق باعتبار ذلك "واجبًا تشجع العمليات االنتحارية، وأي
 دينيًا".

وعن ذلك، قال وزير الدفاع األميركي األسبق روبرت جيتس في مايو الماضي: "إن الجنرال أبي زيد 
كان مقتنعًا أن الجزيرة تعمل ضد قواتنا، وتوفر معلومات ألعدائنا. كان هناك قلق من ذلك، وقلق 

 من توفير الجزيرة منبرًا لمرهابيين". أوسع
وتوضح تصريحات "جيتس"، الذي قاد وزارة الدفاع في ظل الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، 

 أن قطر كانت مصدر قلق لواشنطن بغض النظر عن الحزب الحاكم.
إلى أن  2016ي فإدارة بوش بدأت جهدًا دوليًا الستهداف تمويل اإلرهاب، وخلصت إدارة أوباما ف

قطر "تفتقر لمرادة السياسية الضرورية والقدرة على التنفيذ الفعلي" لقوانين مكافحة تمويل اإلرهاب، 
ما حدا بالمسؤولين في إدارة أوباما إلى التفكير في سحب سرب مقاتالت من قاعدة "العديد"، بسبب 

 رفض قطر اتخاذ إجراءات ضد ممولي اإلرهاب.
في قاعدة "العديد" مهم لحماية مصالح الواليات المتحدة وحلفائها في الشرق  إن الوجود األميركي

األوسط. ومع استمرار اإلجراء الحالي ضد قطر، ستواصل اإلمارات وأصدقاء أميركا اآلخرون في 
المنطقة، العمل مع الجيش األميركي للحفاظ على قدرات القاعدة العملية. كما أننا نرحب بدخول 
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حدة على خط التوصل لحل دبلوماسي يسمح لقطر، الجارة وعضو التحالف، بالعودة إلى الواليات المت
 أسرة الدول المسؤولة.

ماذا على قطر أن تفعل؟ أواًل عليها االعتراف بما يعرفه العالم بالفعل: أن الدوحة أصبحت مستودعًا 
حاسمة للتعامل بشكل نهائي مع ماليًا وا عالميًا وأيديولوجيًا للتطرف. ثم عليها اتخاذ إجراءات عملية 

مشكلة التطرف لديها ـ وقف التمويل، وقف التدخل في شؤون جيرانها الداخلية، ووقف التحريض 
 اإلعالمي والتطرف.

وبينما اإلرهابيون يجوبون شوارع المدن األوروبية، ويدبرون المؤامرات ضد أهداف في الواليات 
 اورة أو تأخير في التعامل مع خطر التطرف.المتحدة ال يمكن أن يكون هناك غموض أو من

ال يمكن لقطر أن تملك حصصًا في مبنى إمباير ستيت والشارد في لندن وتستخدم األرباح في كتابة 
شيكات للتابعين لتنظيم "القاعدة". ال يمكنها أن تضع اسمها على قمصان كرة القدم، بينما وسائلها 

يمكنها أن تكون مالكة لمحالت هارودز وتيفاني أند كو، اإلعالمية تروج لشعارات المتطرفين. ال 
 بينما توفر مالذًا آمنًا لـ"حماس" و"اإلخوان".

 14/6/2017، االتحاد، أبو ظبي
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