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 واشنطن تضغط على بيروت لمنع قادة "حماس" من اإلقامة": الشرق األوسط"
 نجاح مبادرة ترامب للسالم في الشرق األوسط رؤيته حول فرصمشعل يعرض بحوار مع "دير شبيغل" 

 لشهداء واألسرى من أموال ضرائب السلطة الفلسطينيةالكنيست يصادق على خصم مخصصات ا

األمم المتحدة تحذر من انهيار شامل 
 ي الخدمات األساسية في قطاع غزةف
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 األمم المتحدة تحذر من انهيار شامل في الخدمات األساسية في قطاع غزة .1
من أن تنفيذ إسرائيل قرار تقليص إمدادات الكهرباء حذرت األمم المتحدة : سما، معا -رام هللا، غزة 

لقطاع غزة، قد يؤدي إلى انهيار الخدمات األساسية بأكملها. وفيما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنه ال 
 "حماس"يمكن لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يتبرأ من أزمة الكهرباء، حذرت حركة 

 ."الحائط"غزة باتجاه سلطات االحتالل من دفع 
وحذر منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في األرض الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر أمس من 

العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لمليوني فلسطيني نتيجة زيادة التخفيض في إمدادات "
 ."الكهرباء إلى قطاع غزة

تعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيًا، وهذا إذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة ل"وقال: 
االنخفاض في اإلمدادات سيخفض نصيب معظم األسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك 

 ."من الطاقة يومياً 
سرائيل إلى  "حماس"ودعا بايبر السلطة الفلسطينية وحركة  وضع المصلحة "التي تحكم القطاع، وا 

 ."قطاع غزة على رأس األولويات واتخاذ التدابير الالزمة لتجنب المزيد من المعاناةالعامة لسكان 
جهودها اإلنسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات "وناشدت األمم المتحدة المجتمع الدولي دعم 

 ."الحيوية إلنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية
إلى أن خدمات المستشفيات،  "أوتشا"ية التابع لألمم المتحدة ولفت مكتب تنسيق الشؤون اإلنسان

مدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي قد انخفضت بالفعل في  وا 
 شكل كبير منذ منتصف نيسان.

احتياطي الوقود الذي تقّدمه هيئة "وقال إن هذه الخدمات تعتمد اآلن في شكل حصري تقريبًا على 
االنخفاض اإلضافي في الكهرباء سيتطلب تسليم ". وأضاف أن "م المتحدة في حاالت الطوارئاألم

مليون لتر من الوقود شهريًا، في إطار برامج األمم المتحدة، للحفاظ على الحد األدنى من الوظائف 
 ."مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع 186التي تعمل في 

إلضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي قد تؤدي إلى انهيار الخدمات وحذر بايبر من أن الزيادة ا
األساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، وقال: 

 وفق قوله. "يجب أال يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده"
 15/6/2017، ، لندنالحياة
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 "حماس"السلطة الفلسطينية تكثف الضغط على ": الشرق األوسط" .2
إن الرئيس الفلسطيني « الشرق األوسط»قالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ: كفاح زبون - رام هللا

محمود عباس ماض في سلسلة إجراءات ضد حركة حماس، في محاولة إلجبارها على تسليم غزة. 
وبحسب هذه  «.متصاعدة ومستمرة وستضغط أكثر على حماسالخطوات »وأضافت المصادر: 

 المصادر، فإن الخطوات التي بدأت مالية ستصل إلى قرارات سياسية.
وكشفت المصادر أن قرارات عباس قد تصل إلى قطع كل اتصاالت مع غزة، إذا بقيت حماس على 

واتب الموظفين، ووقف رفضها لخطته. وكان الرئيس الفلسطيني اتخذ قرارات عدة، بدأت بتقليص ر 
لغاء إعفاءات ضريبية، وا عداد خطط لتقاعد كثير من الموظفين  دفع بدل أثمان كهرباء ووقود، وا 

 العسكريين.
 15/6/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 بين اإلخوة في الخليج أو شقاقا   : ال نريد أن نرى خالفا  عباس .3

س، مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام محمود عباالسلطة الفلسطينية استقبل رئيس  :رام هللا
هللا، وفد المنتخب العماني لكرة القدم، بحضور رئيس االتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم سعيد 

 الوهيبي، واللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
ُعمان، الذين يزورون إخوانهم في "كل الترحيب واالحترام ألشقائنا القادمين من سلطنة  :عباسوقال 

جراء االحتالل  إخوانهمبلدهم الثاني فلسطين المحتلة، ويقفوا معهم ليروا على أرض الواقع معاناة 
 وسياساته التعسفية".

وقال: "ال نريد أن نرى خالفا أو شقاقا بين اإلخوة في الخليج، لذلك نعول على أشقائنا في عمان 
المنوط بهم للوفاق بين العرب، وان يتنقلوا بين األطراف المعنية للوصول والكويت، أن يعلبوا الدور 
 إلى حل لالزمة الراهنة".

: "عندما يأتي أشقاؤنا لزيارتنا، فانهم بذلك يتضامنون مع عباس وفيما يتعلق بزيارة فلسطين، قال
يشاهدون السجين، ليروا أحوال شعبنا الذي يعيش تحت االحتالل منذ أكثر من خمسين عاما، و 

 معاناته اليومية".
 14/6/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ال خطط لوقف صرف مخصصات أسر الشهداء الفلسطينيين: مسؤولون فلسطينيون .4
يقول مسؤولون فلسطينيون إنه ال خطط لوقف صرف مخصصات ألسر الفلسطينيين الذين : رويترز

ئيليين، وهو ما يتناقض مع تصريحات لوزير استشهدوا أو أصيبوا أثناء تنفيذ هجمات ضد إسرا
 الخارجية األميركي ريكس تيلرسون.

وكان تيلرسون قال خالل جلسة استماع لمجلس الشيوخ أول من أمس إنه تلقى تأكيدات من الرئيس 
 محمود عباس بأن السلطة الفلسطينية ستوقف صرف مساعدات شهرية ألسر منفذي الهجمات.

اسمه ألنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل اإلعالم عن المناقشات وقال مسؤول طلب عدم نشر 
«. جرت محادثات عن دفع المخصصات بطريقة أخرى وليس وقفها»التي جرت مع األميركيين 

لن »لكنه قال «. شهيد»، مشيرا إلى احتمال إلغاء استخدام تعبير «ربما تحمل اسما مختلفا»وأضاف 
 «.تتوقف

 15/6/2017، المستقبل، بيروت
 

 بلغوا بالتقاعد المبكرنقيب الموظفين العموميين بالسلطة: بعض العسكريين بغزة أ   .5
أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة : نور الدين صالح -الرسالة نت

 عارف أبو جراد، أن عددًا من موظفي السلطة العسكريين في غزة، ُأبلغوا رسميًا بقرار تقاعدهم
 المبكر اإلجباري.

وقال أبو جراد في تصريح "للرسالة نت"، األربعاء، إن قرار تشكيل اللجنة األمنية المتعلق بالتقاعد 
المبكر لموظفي السلطة لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، متوقعًا أن يتم تنفيذه خالل  اإلجباري

 الفترة المقبلة.
لرئيس  وا عطائهاموظفين الذي سيحالون للتقاعد المبكر، كشوفات بأسماء ال إعدادوأشار إلى أنه جرى 

ولفت إلى أنه سيتم  السلطة محمود عباس، للبدء بتنفيذ اإلجراءات خالل شهرين على أبعد تقدير.
، من عدد الموظفين العسكريين في قطاع غزة، ممن تجاوز عمرهم الخامسة %45 -35إحالة قرابة 
 واألربعين.

ة بأسماء لجنة التقاعد األمنية لموظفي السلطة في قطاع غزة، بشكل وكشف مصدر مّطلع عن وثيق
 سري وخفي بناًء على تعليمات مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس.

وأفاد المصدر الذي يحمل اسم "مّطلع" عبر الفيسبوك، بأن أعضاء هذه اللجنة هم الذين سيتخذون 
 قرار إجراءات التقاعد اإلجباري للموظفين في غزة.

 14/6/2017، الرسالة نت
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 الحكومة: تشخيص نتنياهو ألزمة الكهرباء بغزة ال يعفيه من تحمل المسؤولية .6
قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود في تعقيبه على : رام هللا

و لهذه إن تشخيص نتنياه غزة:بنيامين نتنياهو، بشأن كهرباء  اإلسرائيليةتصريحات رئيس الحكومة 
األزمة، ووصفها بأنها قضية "مناكفة وجدال بين السلطة الفلسطينية، وحركة حماس"، وتبسيط األمر 
إلى حدود تصويره بأنه خالف على دفع فاتورة الكهرباء، ال يعفي حكومة نتنياهو من تحمل 

 المسؤولية حتى لو غلفها في غالف القضية الداخلية.
في، اليوم األربعاء، أن السبب الذي يقف وراءها والذي وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صح

أنشأها هو وجود االحتالل اإلسرائيلي، والحصار، الذي يضربه منذ عشر سنوات على قطاع غزة، 
وكذلك وقوع كارثة االنقالب الكارثي التي ما كانت لتقع، لوال وجود االحتالل، والحصار وتقطيع 

 أن االنقالب واالنقسام يشكل مصلحة احتاللية خالصة. أوصال األراضي الفلسطينية، عوضا عن
وأكد أنه ال يمكن لنتنياهو أن يغطي على جرائم االحتالل، بقوله: تلك القضية ال ذنب، وال عالقة 
إلسرائيل بها، ألنها)قضية( فلسطينية داخلية، هذه ليست قضية داخلية، بل أزمة داخلية، من أسبابها 

 وجود االحتالل.
اف التمسك باالنقسام( في حركة "حماس" المسؤولية عن تراجع القضية الفلسطينية، وحمل )أطر 

واألضرار التي تلحق بالمصلحة الوطنية العليا، والتي تشكل العائق األكبر في معركة استرداد 
الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني والقيادة الفلسطينية تعمل وتسخر 

لحظة االستقالل، وتحقيق الحلم  إلىة جهودها من أجل الخالص من االحتالل، والوصول كاف
الفلسطيني العظيم، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع 

كما حذر المحمود من استمرار حركة "حماس" في التأخير بالرد اإليجابي على رؤية  من حزيران،
رئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وفي مقدمتها حل ما تسمى )اللجنة ال

اإلدارية( التي شكلتها أطراف حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل 
 مسؤولياتها كاملة في القطاع، واالستعداد للذهاب إلى االنتخابات.

 14/6/2017، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع
 

 تبني نظام تمييز عنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل"خالد: تيسير  .7
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير : رام هللا

تمييز عنصري في األراضي الفلسطينية خالد، اليوم األربعاء، إن إسرائيل ماضية في إقامة نظام 
 .أفريقياعلى غرار النظام البائد في جنوب 
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وأشار خالد إلى أن أقصى ما تعهدت به حكومة اليمين العنصري في إسرائيل الستئناف الجهود 
 السياسية ال يتعدى تقديم بعض التسهيالت االقتصادية المزعومة.

لتي كرستها إسرائيل على األرض بما يفوق وعرض بعض مظاهر التمييز العنصري الصارخة ا
ومن بينها تخصيص طرق للفلسطينيين وأخرى للمستوطنين،  أفريقياالممارسات العنصرية في جنوب 

وسيطرة المستوطنين على الموارد ومصادر المياه الفلسطينية بحيث أن حصة المستوطن تفوق حصة 
 ضعفا. 48المواطن الفلسطيني بأكثر من 

ألف منزل ومنشأة فلسطينية مقابل بناء أكثر منها للمستوطنين، والتعامل  157 وتحدث عن هدم
بنظامين قضائيين في نفس األراضي الفلسطينية المحتلة، أحدهما القانون المدني اإلسرائيلي 

 للمستوطنين، والثاني هو القوانين العسكرية اإلسرائيلية للفلسطينيين.
 14/6/2017، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
مر .8  نعيمة الشيخة علي: انتهاكات سلطة رام هللا تتزايد وتنتهك كل الخطوط الح 

قالت النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخة علي: إن انتهاكات : أحمد المصري -رفح / غزة 
فلسطيني وشرائحه السلطة الفلسطينية في رام هللا تتزايد مع مرور الوقت ضد جميع مكونات الشعب ال

 االجتماعية ومؤسساته السياسية والتشريعية.
وعلقت الشيخ علي لصحيفة "فلسطين"، على اقتحام أجهزة أمن السلطة مكتب نواب حركة فتح من 
قطاع غزة برام هللا بقولها: "السلطة وبتوجيهات من رئيسها محمود عباس، باتت تنتهك كل الخطوط 

 الُحمر، ودون أي خجل أو وجل".
وأشارت إلى أن السلطة تعتدي بشكل فج وصارخ على نواب المجلس التشريعي، وتنهتك 
خصوصيتهم ودون أدنى التزام بالقانون الفلسطيني والدستور المعمول به، الفتة إلى أن اقتحام مكتب 

 النواب ليست المرة األولى من قبل أجهزة أمن السلطة.
غولها وتماديها على حركة فتح ونوابها من غزة، وشددت الشيخ علي على أن السلطة ماضية في ت

وذلك بعد أن اتخذت ضدهم وقبل أيام قليلة قراًرا ال يمكن وصفه إال بـ"العنصري" بعد أن قطعت 
 نائبا في المجلس التشريعي من حركة فتح. 15رواتب ومكافآت 

 14/6/2017، فلسطين أون الين
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 من محتواهاالتحرير نظمة شحادة: يجري العمل على تفريغ مؤسسات معمر  .9
دعا عمر شحادة عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير وعضو : محمود هنية-الرسالة نت

المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إلى أوسع اصطفاف شعبي وسياسي من أجل التصدي لما أسماه 
 ة لمنظمة التحرير.بـ"االستخفاف والتفرد وسياسات األمر الواقع" التي تمارسها القيادة المتنفذ

الوطني والتفرد بالقرار جعل  اإلجماعوأكّد شحادة في حديث خاص بـ"الرسالة" أن عدم تنفيذ قرارات 
خطورته على  إلىللرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير خطورة كبيرة، إضافة 

 القضية الفلسطينية.
ة التحرير، قائاًل: "يجري تفريغ مؤسسات المنظمة قيادة منظم أزمةوأوضح أن التفرد بالقرار يعكس 

من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة التفرد في إدارة الشأن الوطني، خاصة أن غالبية السلطات 
تتركز في يد الرئيس سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وذلك يعكس خطًرا على وضع 

 المنظمة وحقوق الشعب الفلسطيني".
ف شحادة أن "التفرد شكل خطورة أيضا على صعيد اتخاذ القرار الوطني، ال سيما أن هذه وأضا

القيادة تعاملت باستخفاف مع نتائج اجتماعات لجنة التحضير للمجلس الوطني ببيروت، ولم تقم 
تلك التي جرى إقرارها في المجلس  أوفي بيروت  أقرتبواجباتها تجاه تنفيذ القرارات سواء التي 

 كزي في رام هللا قبل عدة أعوام".المر 
 15/6/2017، الرسالة نت

 
 دائرة شؤون القدس: مطلوب من األمة العربية واإلسالمية القيام بواجباتها تجاه المسجد األقصى .11

من  قيام أكثراستنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم األربعاء، : القدس
ام باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من مستوطنا متطرفا باقتح 30

 شرطة االحتالل، والقيام بحركات استفزازية للمصلين المتواجدين في باحات المسجد الطاهرة.
لقطعان  اإلسرائيليةوحذرت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي من خطورة تسهيل سلطات االحتالل 

اعتداءاتهم، وتدنيسهم لباحات المسجد األقصى المبارك ولمدينة القدس المستوطنين باالستمرار على 
وأردفت إن ممارسات االحتالل وتماديه في تدنيس  بشكل عام، السيما في شهر رمضان المبارك.

والسياح والمجندات بالتجول فيه بصورة بشعة ومستفزة  لألجانبباحات المسجد األقصى والسماح 
تستوجب الوقوف بكل جديه أمام هذه التجاوزات الخطيرة، كما أنه لمشاعر المسلمين المصلين 

 مطلوب من األمة العربية واإلسالمية القيام بواجباتها تجاه المسجد األقصى المبارك.
 14/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 صرف دفعة مالية لموظفي السلطة قبل عيد الفطر .11
صدر حكومي عن توجه حكومة الحمد هللا بالضفة المحتلة، لصرف كشف م: خاص -الرسالة نت

 دفعة مالية لموظفي السلطة الفلسطينية )المدنيين والعسكريين( خالل أيام.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، األربعاء، أن الدفعة المالية "البسيطة" ستصرف 

 لزمات العيد.قبل عيد الفطر، لمساعدة الموظفين في تلبية مست
وذكر أن رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو الجاري، ستصرف على األغلب في األسبوع األول 

 من شهر يوليو المقبل، مع الخصومات على السلفة التي جرى صرفها قبل العيد.
 600ألف موظف، بمتوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بنحو  160ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 

 شيكل. مليون
 14/6/2017، الرسالة نت

 
 بمساءلة منتهكي الحق في السالمة الجسدية ووقف أحكام اإلعدام اتتوصيرام هللا:  .12

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم(، أمس، عن أبرز ما ورد في  يوسف الشايب:
(، ويشتمل على 2016للعام  التقرير السنوي الثاني والعشرين لها )وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

صفحة في ثالثة أبواب رئيسة، أولها تحت عنوان "المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على  164
وضع حقوق اإلنسان الفلسطيني"، والثاني "أثر سياسات وانتهاكات االحتالل على قدرة دولة فلسطين 

الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق  في ضمان حقوق اإلنسان"، والثالث بعنوان "تعامل المؤسسات
 بالشكاوى".

كما شهد المؤتمر الخاص باإلعالن عن التقرير، إطالق حملة الوقاية من التعذيب، والتي تأتي تحت 
شعار "لنقف جميعًا لمساندة ضحايا التعذيب"، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز عالج 

 وتأهيل ضحايا التعذيب.
 أبرز التوصيات

رج التقرير بعدة توصيات من أبرزها: استمرار جهود دولة فلسطين على الصعيد الدولي في وخ
مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولين اإلسرائيليين، وضرورة تفعيل المساءلة 
والمحاسبة عن انتهاكات الحق في السالمة الجسدية، وتقديم المتسببين بقتل المواطن أحمد حالوة 

كمة، ونشر تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي شكلها مجلس الوزراء في أعقاب مقتل المواطن للمحا
حالوة، ووقف عرض المدنيين على المحاكم العسكرية في قطاع غزة، وتوقف الجهات المسؤولة في 
لغاء ما تسمى وحدة مكافحة جرائم األموال في جهاز األمن  قطاع غزة عن تنفيذ أحكام اإلعدام، وا 
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لداخلي بقطاع غزة، وضرورة توقف األجهزة األمنية بغزة عن منع المواطنين من الحق في السفر، ا
عادة النظر  ووقف العمل بإجراء السالمة األمنية شرطًا لحصول سكان قطاع غزة على جواز سفر، وا 
في التشريعات السارية ذات العالقة بحرية الرأي والتعبير، وعدم استخدام صالحية التوقيف 

 االحتياطي كأداة للعقوبة وتكميم األفواه.
ومن توصيات تقرير الهيئة، أيضًا، توقف األجهزة األمنية عن اعتقال واستدعاء الصحافيين 
والمواطنين على خلفية ما يبدونه من آراء، وضرورة تشكيل مجلس الوزراء لجان تحقيق مستقلة من 

حاالت التي وقعت فيها انتهاكات ضد مؤسسات حقوق اإلنسان ونقابة الصحافيين في جميع ال
لغاء كل ما يتعارض مع الحق في التجمع  الصحافيين، ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، وتعديل وا 
السلمي الواردة في قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الساري في قطاع 

 غزة.
 15/6/2017، األيام، رام هللا

 
 نجاح مبادرة ترامب للسالم في الشرق األوسط رؤيته حول فرصار مع "دير شبيغل" مشعل يعرض بحو  .13

بينما يـدفع الـرئيس األميركـي دونالـد ترامـب مـن أجـل مبـادرة سـالم جديـدة فـي الشـرق األوسـط، يعـرض 
 .رؤيته حول فرص النجاح، مجلة "دير شبيغل"في حوار أجراه مع خالد مشعل 

 : نيكوال آبي، وكريستيان هوفماناه وفي التالي نص الحوار الذي أجر 
: ســـيد مشـــعل. أعلـــن الـــرئيس األميركـــي دونالـــد ترامـــب عـــن مبـــادرة جديـــدة للســـالم فـــي الشـــرق شـــبيغل

أيار )مايو( في السعودية، قسم العالم اإلسالمي إلى "خيِّر"  21األوسط. وفي الخطاب الذي ألقاه يوم 
 "الشرير".و"شرير". ووجهة نظره أن حماس تقع بوضوح في فئة 

 خطأ كبيرًا.–: نحن نرفض وجهة نظر ترامب. كان قول ذلك خطأ مشعل
شبيغل: وضع ترامب حماس في نفس فئة تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة اإلسالمية. هل كـان مخطئـًا 

 في ذلك؟
: إننــا نــرفض هــذا تمامــًا. إن مــا تفعلــه حمــاس والشــعب الفلســطيني هــو مقاومــة مشــروعة ضــد مشــعل

اإلسرائيلي. ومقاومتنا مقتصرة على األراضي داخل فلسطين وتستهدف االحتالل اإلسـرائيلي  االحتالل
 فقط. إننا لسنا أناسًا يسمرئون القتل ويقتلون الناس األبرياء في جميع أنحاء العالم.

 : قبل رحلة ترامب إلى الشرق األوسط، تحدثتم عن "فرصة تاريخية". ما الذي كنتم تتوقعونه؟شبيغل
ذا كـان جـادًا بمـا يكفـي، مشعل : إننا نشاهد رئيسًا أميركيًا جديدًا يتحدث بشكل مختلف عن أسـالفه. وا 

فإنه يمكن أن يغتنم الفرصة المتاحة لصنع سالم حقيقي في المنطقة. وبتبني نهج جديـد، يسـتطيع أن 
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كومـــة يحقــق مــا فشــلت كــل المنـــاهج الســابقة فــي تحقيقــه. ولكــن لألســـف، مــا نشــهده اآلن هــو أن الح
 األميركية الجديدة عالقة في أنماط التفكير نفسها المنحازة القديمة فيما يتعلق بمقاومتنا. وهذا خطأ.

: فــي الماضــي، لــم تشــارك حمــاس أبــدًا فــي محادثــات الســالم. هــل كنــتم تــأملون بــأن ذلــك ربمــا شــبيغل
 يتغير اآلن؟

عمليـة تفـاوض غيـر عادلـة، : من حيث المبدأ، ليست حماس حريصة على أن تكون جزءًا مـن مشعل
والتـــي تكـــون األمـــور الوحيـــدة التـــي يمكـــن أن تنـــتج عنهـــا هـــي تنـــازالت جديـــدة يقـــدمها شـــعبنا. فلمـــاذا 
نتفاوض؟ لألسف، حتى مع إدارة ترامب، ال أرى وجود أي رؤية حقيقية في اتجاه تحقيق سالم عادة. 

عة ســيكون محكومــًا بالفشــل. ومــن جهــة أخــرى، فــإن أي نهــج ال يعتــرف بحقــوق الفلســطينيين المشــرو 
 وينطبق هذا أيضًا على أي استراتيجية تتجاهل حقيقة أن حماس هي جزء من المقاومة الفلسطينية.

: يبدو أن رؤية ترامب تتصور الجمع بين إسرائيل والدول العربية والفصيل الفلسطيني المعتـدل شبيغل
حــدى األفكــار هــي تهدئــة  الصــراع عــن طريــق تحســين الوضــع الــذي يقــوده الــرئيس محمــود عبــاس. وا 

 االقتصادي في األراضي الفلسطينية. ما رأيك في ذلك؟
: القضية الفلسطينية قضية وطنية سياسية. يجب عدم النظر إليها كقضية سياسـية يمكـن حلهـا مشعل

أو معالجتها باتباع نهج اقتصادي ما، والذي يجعل المستوى المعيشي للنـاس أفضـل تحـت االحـتالل. 
الشعب الفلسـطيني ذرعـًا بالمحادثـات التـي تجـري لسـنوات. إننـا نتطلـع إلـى السـالم، لكننـا ال  لقد ضاق

 نبحث عن عملية سالم جديدة. هذه العملية سوف تفشل.
: نشــرت حمــاس مــؤخرًا وثيقــة سياســية جديــدة. وهــي أقــل تطرفــًا مــن الميثــاق التأسيســي للعــام شــبيغل
لدولية. هل تشعر بخيبة األمل من حقيقة أنها لم تترك أي ويبدو أنها تهدف إلى إنهاء العزلة ا 1988

 انطباع على ترامب كما يبدو؟
: الموقـف السـلبي الـذي ذكـره الـرئيس لـم يشـكل مفاجـأة لنـا. وال يمكـن أن يتصـل بالوثيقـة، ألنهـا مشعل

تعكس تطورنا على مدى السنوات العشر الماضية، وهي موجهة بشكل أساسـي إلـى الفلسـطينيين. لقـد 
نما أيضًا رغبتنا في التعامل مع الصراع بطريقة براغماتية.أ  ردنا أن نظهر رؤيتنا، وا 

: دعنــا نتحـدث قلـياًل عــن رؤيـتكم. وفقـًا لهــا، سـوف تقبــل حمـاس بدولـة فلســطينية ضـمن حــدود شـبيغل
مؤقتًا على األقل. هل يعني هذا أنكم يمكن أن تعترفوا  -بمعنى قبل حرب األيام الستة- 1967العام 

 حكم األمر الواقع بحق إسرائيل في الوجود وبحل قائم على مبدأ الدولتين؟ب
: ُتظهر وثيقتنا السياسية أننا مستعدون في سياق إجماع وطني للقبول بدولة على أساس حـدود مشعل
، مع القدس كعاصمة والوفاء بحق العودة لالجئين. هـذا ال يعنـي أن هـذه الوثيقـة تعتـرف 1967العام 

 تالل اإلسرائيلي. كما أنها ال تعني أننا سنتنازل عن أي جزء من األراضي الفسطينية.بشرعية االح
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: عنــدما تتحــدث عــن االحــتالل اإلســرائيلي، هــل تشــير إلــى احــتالل الضــفة الغربيــة أم المنطقــة شــبيغل
 بكاملها، من نهر األردن إلى البحر المتوسط؟

تنــــازل عــــن رؤيتنــــا، ومبادئنــــا وحقوقنــــا : الوثيقــــة واضــــحة بهــــذا الخصــــوص. أواًل، ســــوف لــــن نمشــــعل
المشــروعة كفلســطينيين. ويشــمل ذلــك األراضــي الفســطينية، التــي لــن نتخلــى عنهــا. ومــع ذلــك، نحــن 

في نطاق توافق لآلراء. هذه هي سياستنا  1967مستعدون في الوقت نفسه للقبول بدولة ضمن حدود 
 البراغماتية الواقعية.

 ين سياستكم ورؤيتكم.: لكن هناك تناقضًا جديًا بشبيغل
: لقــد اعتــرف ياســر عرفــات ومحمــود عبــاس بحــق إســرائيل فــي الوجــود. مــاذا كانــت نتيجــة ذلــك مشــعل

الموقف السياسي؟ لم تعترف الحكومة اإلسرائيلية أبدًا بحقنا في دولة ذات سيادة وفي تقرير المصير. 
تحـت االحـتالل. طـوال عقـود، كان المجتمع الدولي ينتزع التنازالت من الطـرف األضـعف الـذي يـرزح 

لم تفعل هذه االستراتيجية أي شيء مطلقًا للفلسطينيين. واآلن هم يطالبون بأن تسـلك حمـاس الطريـق 
نفســه. نحــن لــن نقبــل بهــذا. إن انتــزاع التنــازالت لــيس هــو المفتــاح لتحقيــق الســالم. يجــب أن ُيمــارس 

 الضغط على الطرف الذي يمارس االحتالل.
طكم الجديد مجرد شيء لوضعه في واجهة العرض؟ هل مـا يـزال تـدمير إسـرائيل : هل يكون خشبيغل

 هدف حماس؟
: ُيظهـر نهجنـا البراغمـاتي كـم نحـُن جـادون فـي هـذا الشـأن. إننـا مسـتعدون للقبـول بدولـة ضـمن مشعل
 .1967حدود 
 : ولكن هل ستكونون مستعدين لتقديم تنازالت من أجل جعل السالم ممكنًا؟شبيغل
ما نـرى جديـة مـن الجانـب اإلسـرائيلي إزاء التعامـل مـع متطلبـات السـالم الحقيقـي فـي هـذه : عندمشعل

 المنطقة، فسوف نكون عندئٍذ على استعداد لتقديم تنازالت.
: لــم تــأت الوثيقــة علــى أي ذكــر لكــون إســرائيل هــي العــدو. بــداًل مــن ذلــك أشــارت إليهــا باســم شــبيغل

بعد العنـــف. هـــل يعنـــي هـــذا أن حمـــاس ستواصـــل هجماتهـــا "الكيـــان الصـــهيوني". لكـــن الوثيقـــة لـــم تســـت
 الصاروخية والتفجيرات االنتحارية؟

: بالنســبة لنــا، هــذا لــيس عنفــًا، هــذه مقاومــة مشــروعة. هــذا حــق شــعبنا فــي مقاومــة االحــتالل مشــعل
 اإلسرائيلي.

 : لكنكم تستهدفون المدنيين.شبيغل
 المدنيين. : كال. إننا نستهدف االحتالل اإلسرائيلي، وليسمشعل
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: عندما تقوم كتائب القسام بإطالق الصواريخ على إسرائيل، فإن الهدف النهائي يكون عشوائيًا شبيغل
 تمامًا.
: إننــا نــدافع عــن أنفســنا بالوســائل العســكرية البســيطة التــي فــي متناولنــا. ونحــن حريصــون علــى مشــعل

 ات العسكرية اإلسرائيلية بدقة.تطوير والحصول على أسلحة دقيقة متطورة من أجل استهداف المؤسس
 : لكن الناس الذين يموتون يكونون من المدنيين في كثير من األحيان.شبيغل
 70، فقـد الجانـب اإلسـرائيلي 2014: كال، معظمهم مـن الجنـود. فـي الحـرب األخيـرة فـي العـام مشعل

فـي  80شـخص،  2.500في المائـة مـنهم كـانوا جنـودًا. وعلـى الجانـب الفلسـطيني، قتـل  95شخصًا، 
المائة منهم من المـدنيين. وكانـت لـدى الجـيش اإلسـرائيلي أكثـر األسـلحة تطـورًا والتـي اسـتخدمها ضـد 

 األبراج السكنية والمستشفيات.
 : ألن حماس كثيرًا ما كانت تخبئ األسلحة والمقاتلين فيها.شبيغل
 هذه هي الرواية التي يروجها االحتالل اإلسرائيلي. :مشعل
 ن، حتى األمم المتحدة أكدت أن هذا حدث في قطاع غزة.: ولكشبيغل
 : إننا ال نستخدم شعبنا كدروع بشرية.مشعل
 ؟1988: هل تحل الوثيقة السياسية الجديدة محل ميثاق حماس القديم للعام شبيغل
: إننـــا ال نتحـــدث عـــن اســـتبدال الميثـــاق. كـــان الميثـــاق وثيقـــة تاريخيـــة تعـــود وراء إلـــى أصـــول مشـــعل
 حماس.

 : هل أصبح منتهي الصالحية اآلن؟يغلشب
إنهـا تتطـور. كـل -: أحـب أن أسـتخدم لغتـي الخاصـة. الحركـات السياسـية مثـل الكائنـات الحيـة مشعل

 وثيقة تعبر عن وقتها، والمراحل المختلفة هي جزء من التطور الطبيعي.
ح العسـكري : ما هو الوضع في قطاع غـزة الـذي تحكمـه حمـاس؟ تـم انتخـاب متشـدد مـن الجنـاشبيغل

مؤخرًا رئيسًا للحكومة هناك. البطالة مرتفعة جدًا؛ والناس يعانون من نقص الغذاء واإلمدادات، وهناك 
. وقامـت احتجاجـات كبيـرة ضـد نظـام حمـاس 2014القليل جدًا من إعادة البناء منذ الحـرب فـي العـام 

 كثر كفاءة؟في العام الماضي. لماذا ال تستطيع حماس أن تحكم غزة بطريقة أفضل وأ
 : االحتجاجات كانت ضد إسرائيل، وليس ضد حماس.مشعل
: حتــى أن الطــالب نظمــوا إضــرابًا عــن الطعــام ألنهــم ســاخطون مــن الوضــع فــي قطــاع غــزة، شــبيغل

 بالنظر إلى عدم وجود فرصة للعثور على عمل. وقد اشتكوا من الفساد، والمحسوبية والقمع الوحشي.
يتجه بشكل رئيسي نحو أولئـك المسـؤولين عـن ظـروف المعيشـة غضب الناس في قطاع غزة  :مشعل

القاسية، واالحتالل والحصار. ولكن، نعم، بالتأكيد، كما هو واقع الحال في كل مكان، هنـاك الـبعض 
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الــذين يعارضــون الحكومــة. لكــنهم قليلــون جــدًا مقارنــة بســكان غــزة الــذين يقتــرب عــددهم مــن مليــوني 
 ئيل، قوة االحتالل.مواطن، والذين يعانون من إسرا

: تتعــرض غــزة أيضــًا للحصــار مــن الجانــب المصــري. وقــد أمــر الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي شــبيغل
عــادة توطينهــا علــى الحــدود. هــل تشــعرون بــأن الحكومــة  بــإغراق أنفــاق التهريــب وقــام بقصــف القــرى وا 

 المصرية قد تخلت عنكم؟
ة. لكن العالقات الجيدة مع مصـر مهمـة للغايـة : لدينا خالفاتنا حول ما تفعله الحكومة المصريمشعل

بالنســبة لنــا. مصــر هــي جارتنــا الكبــرى وأكبــر بلــد عربــي. والنــاس فــي كــل الــدول المســلمة يقفــون إلــى 
 جانبنا.
 : ربما الناس، ولكن ماذا عن القادة السياسيين؟شبيغل
نحنون للضـغوط مـن : هناك البعض الذين يدعموننا وآخرون يقفون على الجانب اآلخر. إنهم يمشعل

المجتمع الدولي. ولكـن، لـيس هنـاك سـبب ألي مـنهم ليكـون ضـد مكـامن قلقنـا الفلسـطينية. إننـا حركـة 
 وطنية ونحن نركز على صراعنا ومعركتنا ضد االحتالل اإلسرائيلي.

 : بعد عقدين، تركتم موقعكم على رأس المكتب السياسي لحركة حماس. لماذا؟شبيغل
قت المناسب للمغادرة. تحتاج قيادة حمـاس إلـى دم جديـد. كمـا أننـي أردت أن : كان هذا هو الو مشعل

 أظهر أيضًا أن من الممكن في هذه المنطقة من العالم مغادرة المنصب طوعًا، قبل أن يموت المرء.
: اآلن سيتم تعيينك رئيسًا لمجلس حماس الديني. هل تنوي الترشح لتصـبح الـرئيس الفلسـطيني شبيغل

 ؟وخليفة عباس
: سوف أواصل خدمة شعبي. لكن رئاسة السلطة الفلسطينية المستقلة ليست منصبًا حرًا سياديًا مشعل

 إنها منصب مقيد باالحتالل. وهو السبب في أن هذا المنصب ليس مثيرًا لالهتمام بالنسبة لحماس.-
 : سيد مشعل، شكرًا لك على هذه المقابلة.شبيغل

 12/6/2017الغد، عمان، 
 

 خاب الكويت بهيئة مجلس األمن يعزز موقفها الداعم لفلسطينهنية: انت .14
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مساء يوم األربعاء، أمير دولة الكويـت 

 الشيخ صباح األحمد الصباح.
 .وقال هنية إن انتخاب الكويت في هيئة مجلس األمن يعكس مكانتها على المستوى اإلقليمي والدولي

وأضاف أن هذا االنتخاب من شأنه أن يعـزز مـن الموقـف الكـويتي العربـي األصـيل فـي دعـم القضـية 
 الفلسطينية في المحافل الدولية.
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 مير التوفيق في مساعيه لتحقيق الوفاق العربي وحماية اللحمة الخليجية.لألوتمنى هنية 
فلســـطيني، مشـــيرًا إلـــى أن وجـــود مـــن جانبـــه، نقـــل األميـــر الصـــباح تهانيـــه والكويـــت الشـــقيق للشـــعب ال

 الكويت في مجلس األمن سيكون بخدمة األمة العربية.
وجــدد التأكيــد علــى موقــف الكويــت الثابــت واألصــيل فــي دعــم الشــعب الفلســطيني، معبــرًا عــن أمنياتــه 

ضفاء أجواء األخوة في الشهر الفضيل.  أيضا في تحقيق وحدة الشعوب العربية وا 
 14/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 من دفع غزة باتجاه الحائط اإلسرائيلي االحتاللحماس تحذر  .15

ودعــا  حــذرت حركــة حمــاس، يــوم األربعــاء، االحــتالل اإلســرائيلي مــن دفــع غــزة باتجــاه "الحــائط". :غــزة
القيــادي فــي الحركــة ســامي أبــو زهــري فــي تصــريح مقتضــب المجتمــع الــدولي للتحــرك والتصــدي لمثــل 

 ة الكارثية اتجاه قطاع غزة.هذه السياسة اإلسرائيلي
 زهري على أن "هذه السياسة الكارثية لن يكتوي الفلسطينيون بنارها وحدهم" حسب تعبيره. أبووشدد 

 14/6/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 بعيدا  عن اإلعالمهللا  نصر يلتقي مرزوقأبو "القدس الفلسطينية":  .16
نـة مـع المسـئولين اللبنـانيين علـى مـدار اليـوميين علـى عكـس لقاءاتـه المعل :خاص بـ"القدس" - بيروت

المكتــب السياســي  عضــوالماضــيين، علمــت "القــدس" بأنــه عقــد لقــاء خــاص بعيــدًا عــن اإلعــالم بــين 
لحركـة "حمــاس الـدكتور موســى أبـو مــرزوق وبــين األمـين العــام لحـزب هللا اللبنــاني السـيد حســن نصــر 

خـــالل اللقـــاء ، مناقشـــة المســـتجدات السياســـية  هللا؛ وعلمـــت "القـــدس" مـــن مصـــادر مطلعـــة، أنـــه جـــرى
األخيرة، وتحديدا األزمة الخليجية وما تم من قطع للعالقات من قبل بعض الدول العربية واإلسالمية، 
مــع دولـــة قطـــر؛ وانعكاســـات كـــل ذلـــك علـــى المقاومـــة وصـــمودها فـــي فلســـطين، كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء 

في فلسطين، وكيفية تجاوز كل العقبات في طريقها، كما  مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل ودعم المقاومة
 جرى مناقشة التهديدات اإلسرائيلية المتكررة للبنان وغزة.

وكــان أبــو مــرزوق قــد وصــل العاصــمة اللبنانيــة بيــروت مســاء الخمــيس الماضــي، قادمــًا مــن العاصــمة 
لواء خالد فوزي، وهي اللقاءات المصرية القاهرة بعد أن كان التقى بوزير المخابرات العامة المصرية ال

 التي غطتها "القدس" في حينها.
 14/6/2017القدس، القدس، 
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 الفلسطينية في لبنان الفصائلأبو مرزوق يلتقي مسؤولي  .17
سلسلة لقاءات مع عدد  ،موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.أجرى : بيروت

 ناولت مختلف األوضاع الفلسطينية والعربية.من مسؤولي الفصائل الفلسطينية في بيروت، ت
وقالت مصادر خاصة لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، إن الدكتور أبو مرزوق علـى رأس وفـد للحركـة، 
أجرى سلسلة من اللقاءات والحوارات التي اتسمت بالمسؤولية والطرح المعمق، للوقوف على األخطار 

 التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
لمصادر أن القضايا التي نوقشت، تقاطعت ما بين األخطار المحيطة بالوضع الفلسطيني وأوضحت ا

ومعاناة الفلسـطينيين فـي أكثـر مـن منطقـة، خاصـة فـي غـزة، وصـعوبة أوضـاع الالجئـين الفلسـطينيين 
 في وسوريا ولبنان.

يع "اإلسرائيلية وأكدت الحوارات على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني، وحماية المقاومة، ورفض المشار 
 األمريكية" وعملية التطبيع. 

 كما أكدت الحوارات على ضرورة صياغة تفاهمات فلسطينية تتوافق مع طبيعة المرحلة وخطورتها.
 14/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حرب غزةفي  ما تم تدميره من قوتها العسكرية إصالحنجحت في  "القسام: "القناة العبرية العاشرة .18

زعمت القناة العبرية العاشـرة أن كتائـب القسـام قـد نجحـت وبعـد عـامين ونصـف علـى : لداخل المحتلا
ما تم تدميره مـن قوتهـا العسـكرية، حيـث أن قوتهـا العسـكرية تقـدر اآلن  إصالح، في 2014حرب غزة 

 الف مقاتل، مجندون في سته ألوية، على طول القطاع. 16بــ
لعاشــرة قــد نشــرت تقريــًرا مفصــاًل، حــول كتائــب القســام ومــدى جاهزيتهــا ويشــار إلــى أن القنــاة العبريــة ا

 لمواجهة عسكرية في قطاع غزة خالل الفترة المقبلة.
وذكرت أنه وبحسب التقارير التي تصل الكنيست والحكومة اإلسرائيلية، فإن كتائب القسـام تمتلـك أقـل 

، إسرائيلالجدار األرضي الذي ستبنيه نفق قبل الحرب األخيرة، و  32من عشرة أنفاق هجومية، مقابل 
 سيزيد من الصعوبة على حماس.

، والكومانــــدوز البحــــري، وقــــوات ”النخبــــة“وادعــــت القنــــاة أن كتائــــب القســــام أصــــلحت قواتهــــا الخاصــــة 
األنفاق، ولقد استثمرت الكثير من األموال إلصالح األسلحة الغير مسـتعملة، مثـل الطـائرات الصـغيرة 

 بدون طيار وغيرها.
وزعمت أن حركة حماس تستعد للحـرب القادمـة، لكنهـا غيـر معنيـة بهـا فـي الـزمن القريـب، حيـث أنهـا 

 تشعر بعدم جهوزيتها لجولة عسكرية جديدة، وتريد االبتعاد عنها.
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صــواريخ أكثــر ممــا كــان لــديها  إنتــاجوأشــارت إلــى أنــه فــي مجــال الصــواريخ اســتطاعت كتائــب القســام 
 صـواريخ قصـيرة ومتوسـطة المـدى، وقليـل مـن الصـواريخ طويلـة المـدى.، تحديدا 2014إبان حرب غزة

وقالــت القنــاة "إن كتائــب القســام لــديها صــواريخ ثقيلــة قــادرة علــى حمــل مئــات الكيلوجرامــات مــن المــواد 
المتفجـــرة، ومـــادة دافعـــة متوســـطة المـــدى مصـــنعة خصيصـــا لضـــرب غـــالف غـــزة، وتحقيـــق إصـــابات 

 صعبة فيها".
 14/6/2017، غزة ،ينية لإلعالموكالة الرأي الفلسط

 
 لحركة حماس لإلسراع بإنهاء ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى مصريةمطالبات  ":العربي الجديد" .19

فــي الوقــت الــذي رفضــت فيــه قيــادات فــي حركــة "حمــاس" الحــديث عــن كــواليس مــا دار فــي : القــاهرة
، فـي القـاهرة، كشـف قيـادي لـه مهـام لقاءات وفدها، الذي قاده مسؤول الحركة في غزة، يحيي السـنوار

إن "الجانب المصري بدا، خالل هذا اللقاء، شديد الحرص على إنهاء ملـف  حماس أمنية داخل حركة
وأضاف "بدا واضـحًا لقيـادات الوفـد حـرص الجانـب المصـري علـى  األسرى اإلسرائيليين لدى الحركة".

 التوصل إلى حل لهذا الملف، وبشكل سريع".
لــى جانــب الســنوار، مســؤول األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة، توفيــق أبــو نعــيم، وخليــل وضــم الوفــد، إ

الحية، والشخصية األبرز مروان عيسى، رئيس أركان كتائب القسام التي تحتفظ باألسرى اإلسرائيليين 
مــن جهــة أخــرى، وعلــى صــعيد العالقــة المتــوترة بــين  .2014منــذ حــرب غــزة التــي وقعــت فــي صــيف 

ودية، قال القيادي في الحركة إن "حماس ليست لديها أي مشكلة مـع الريـاض، بـل علـى الحركة والسع
العكس تسعى دائمـًا لعالقـات أفضـل معهـا، إال أن الجانـب السـعودي ربمـا يكـون اتخـذ قـرار التصـعيد، 

 أخيرًا، عقب القمة اإلسالمية في الرياض، في إطار مساٍع للتطبيع مع إسرائيل".
 15/6/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 األحمد: القيادة والحكومة ستواصالن خطواتهما إلنهاء االنقسامعزام  .21

رام هللا: أكد مفوض العالقات الوطنية فـي حركـة فـتح، عضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة، عـزام األحمـد، 
ء أن القيــادة الفلســطينية والحكومــة ستواصــالن تنفيــذ اإلجــراءات التدريجيــة التــي بــدأتها مــن أجــل إنهــا

، حركــة حمــاس للعمــل علــى إنهــاء أمــسودعــا األحمــد، فــي حــديث إلذاعــة صــوت فلســطين،  االنقســام.
االنقســـام وطــــي صــــفحته الســــوداء فـــي تــــاريخ الشــــعب الفلســــطيني، مشـــددًا علــــى ضــــرورة أن ينــــتفض 

 الفلسطينيون في وجه االنقسام.
 15/6/2017األيام، رام هللا، 
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 لوطنية ووضع حد إلنهاء سيطرتها على غزةمسؤولياتها ا على: على حماس الوقوف فتح .21
دعت حركـة فـتح، يـوم األربعـاء، حمـاس للوقـوف عنـد مسـؤولياتها الوطنيـة، ووضـع حـد ينهـي  :رام هللا

وطــال أمــدها، والتــي راح ضــحيتها المئــات مــن  2007المأســاة الوطنيــة الداميــة التــي وقعــت فــي يونيــو 
ار والضــرر السياســيين علــى قضــيتنا الوطنيــة التــي أبنــاء شــعبنا الفلســطيني المناضــلين، وألحقــت الــدم

 استشهد من أجلها عشرات اآلالف من خيرة قياداتنا وشبابنا ونسائنا.
فــي الــذكرى العاشــرة لســيطرة "وقــال المتحــدث باســم الحركــة وعضــو المجلــس الثــوري أســامة القواســمي، 

لفلسطينية يجب أن تكون حركة حماس على قطاع غزة بقوة السالح، إن الظروف المحيطة بالقضية ا
دافعــا قويــا لــدى حمــاس للتخلــي عــن مصــالحها الحزبيــة الضــيقة مــن أجــل المصــلحة الوطنيــة، وجمــع 
شمل أبناء شعبنا من جديد، وتحكيم الديمقراطية طريقـا ومبـدأ ثابتـا بيننـا للفصـل فـي القضـايا الخالفيـة 

 ."بداًل من استخدام العنف وفوهات البنادق والسالح
 14/6/2017باء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكالة األن

 
 : حماس هي التي أقدمت على االنقالب والكرة في ملعبها للتراجع عنه"فدا" .22

حماس على  إن انقالب" لالنقسامقال االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في الذكرى العاشرة : رام هللا
الظـــالم عليـــه بحيـــث  اإلســـرائيليالحصـــار  قطـــاع بســـببالفـــاقم األوضـــاع التـــي يعيشـــها  الشـــرعية بغـــزة

 وصلت هذه األوضاع إلى ما وصلت إليه من تردي.
وأضاف "فدا" في بيان له يـوم األربعـاء، أن االنقـالب األسـود ألحـق أفـدح األضـرار بالمشـروع الـوطني 

وشـــدد االتحــــاد علــــى أن حركـــة حمــــاس هـــي مــــن تتحمــــل ، الفلســـطيني والقضــــية الوطنيـــة الفلســــطينية
ية عــن ذلــك كلــه باعتبارهــا الطــرف الــذي دبــر االنقــالب ونفــذه ومــن ال يــزال يقــف حــائال دون المســؤول
وقــــال إن الكــــرة هــــي فــــي معلــــب حمــــاس منــــذ فتــــرة طويلــــة وعليهــــا بالتــــالي عليهــــا أن تتحلــــى  ،إنهائــــه

بالمســؤولية الوطنيــة الالزمــة وترتقــي إلــى المصــالح الوطنيــة العليــا لشــعبنا وأن تســتجيب لمطالــب الكــل 
فلســطيني بــالتراجع عــن انقالبهــا ومغــادرة أيــة سياســات ضــيقة تضــعها فــي هــذا المحــور أو ذاك وأن ال

 تنهي االنقسام وتساهم في استعادة الوحدة الوطنية.
 14/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 حماس: اتهامات حزب الشعب للحركة أكاذيب .23

ة حمـــاس، االتهامـــات التـــي وجههـــا حـــزب الشـــعب إلـــى رفـــض مصـــدر فـــي حركـــ: الرســـالة نـــت - غـــزة
 الحركة بالوقوف وراء حملة إعالمية تستهدف عضو المكتب السياسي في الحزب وليد العوض.
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ووصــف المصــدر فــي حديثــه مــع "الرســالة نــت"، األربعــاء، االتهامــات باألكاذيــب التــي تهــدف للتغطيــة 
فرج مدير المخابرات العامة في سـلطة رام هللا،  على دور العوض المشبوه في التخابر مع اللواء ماجد

فشاء أسرار تنظيمات المقاومة في غزة.  وا 
وكان حزب الشعب قد أصدر بيانًا، أدان فيه حملة التشويه التي اّدعى أن حماس تديرها بحق عضـو 

 مكتبه السياسي وليد العوض، محماًل حماس المسؤولية الكاملة عن أي تبعات لهذه الحملة.
 ذكر الحزب في بيانه كيف تتم حملة التشويه التي تحدث عنها.ولم ي

وكانت وسائل إعالمية وناشطون قد سّربت مراسـلة لوليـد العـوض إلـى رئـيس جهـاز المخـابرات العامـة 
ـلة "أن حمـاس حاولـت أن تفـرض علـى القـوى الوطنيـة  بالضفة اللواء ماجـد فـرج. وجـاء فـي هـذه المراس 

ترك يســتنكر خطـــوات الــرئيس محمــود عبـــاس ويحملــه مســئولية قطـــع استصــدار بيـــان مشــ واإلســالمية
 رواتب األسرى المحررين".

فـي -ماجـد فـرج-وقال العوض في رسالته: "لقد نجحت جهودنا بناًء على الخطة المعتمدة من طـرفكم 
إفشــال إصــدار هــذا البيــان ضــد الــرئيس عبــاس"، مشــيرا إلــى أنــه "لــوحظ فــي الفتــرة االخيــرة أن حركــة 

 عت مؤخرًا لجلب الفصائل معها لتقوية موقفها ضد الرئيس".حماس س
 14/6/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 مخصصات عائالت الشهداء واألسرى بشأن الفلسطينية السلطة ليبرمان: ال تغيير في سياسة .42

 أي عن يعلم ال أنه األربعاء، صباح ليبرمان، أفيغدور اإلسرائيلي الدفاع حمدان: صرح وزير هاشم
 .واألسرى الشهداء لعائالت المخصصات بشأن الفلسطينية السلطة سياسة في تغيير
 أو أوقفت الفلسطينية السلطة أن إلى يشير ما أر لم' ليبرمان قال ،'بيت ريشيت' إذاعة مع مقابلة وفي
 '.المخصصات دفع وفق تنوي

 الدفع عن للتوقف نية أي أو توقف أي ير لم اللحظة حتى وأنه كثب، عن تتابع إسرائيل أن وأضاف
 .واألسرى الشهداء لعائالت
 السلطة سياسة في تغيير أي نعرف ال' قوله إسرائيلي مسؤول عن' هآرتس' صحيفة ونقلت

 .والشهداء األسرى لعائالت أموال دفع تواصل الفلسطينية السلطة أن مضيفا ،'الفلسطينية
 دفع بواسطة وتشجيعه رهاباإل وامتداح التحريض تواصل الفلسطينية السلطة' إن أيضا وقال

 '.المخصصات
 14/6/2017، 48عرب 
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 أراضيها من المتحدة األمم هيئة في مسؤول بطرد تهدد "اإلسرائيلية"الخارجية  .42
 العون منظمة منسق استمرار بشأن حادةً  برسالة المتحدة األمم إلى إسرائيل توجهت الناصرة:
 سلطات ضد الحادة التصريحات من سلسلة بعد وظيفته، في فايبر، والتنمية روبرت اإلنساني
 فايبر تصريحات أن بدعوى المتحدة، األمم إلى اإلسرائيلية، الخارجية وزارة وتوجهت .االحتالل
 فايبر، إقالة يتم لم إذا أنه إسرائيل هددت كما .واليته تنتهي أن مطالبةً  له، ودوره، وظيفته تتجاوز

 الرسالة تضمنت فقد سياسية، لمصادر ووفقا ".بالدال في للبقاء تأشيرته تمديد رفض تتم سوف"
 تنسيق سيضعف ما معه، التعاون مواصلة في صعوبة إسرائيل ستجد إقالته تتم لم إذا أنه توضيًحا
 .للفلسطينيين اإلنسانية المساعدة

 15/6/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 السلطة الفلسطينية أموال ضرائب من واألسرىالشهداء  مخصصات خصم على يصادق الكنيست .42

 المخصصات خصم قانون مشروع التمهيدية بالقراءة أمس اإلسرائيلي الكنيست رويترز: أقر – هللا رام
 أموال من الفلسطينيين والجرحى والشهداء األسرى ألسر الفلسطينية السلطة تدفعها التي المالية

 النائب قدمه الذي القانون مشروع على وصّوت .سلطةال لمصلحة إسرائيل تجبيها التي الضرائب
 أعضاء من وعدد اإلسرائيلي الحكومي االئتالف أعضاء كل "عتيد يش" حزب عن شترين اليعازر

 بضرورة القانون تشريع عملية مواصلة على موافقتها اإلسرائيلية الحكومة ربطت فيما المعارضة، كتل
 .للتصويت يمهاتقد قبل خطوة كل على المسبقة موافقتها

 15/6/2017الحياة، لندن، 
 
 "ج" منطقة في والبناء قلقيلية توسيع على الحكومة اإلسرائيلية تصادق .42

 شمال الواقعة الفلسطينية، قلقيلية مدينة لتوسيع خطة على اإلسرائيلية الحكومة حيدر: صادقت رامي
ضافة العنصري، الفصل لجدار والمالصقة المحتلة الغربية الضفة  نفوذها مناطق إلى دونم 2,500 وا 

 ".ج" المنطقة في وقوعها رغم بناء، تصاريح مع
 بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس على جماعًيا هجوًما وشنوا الخطوة هذه على المستوطنون واحتج 

 منح على تنص والتي علمهم، دون ترامب، دونالد األميركي الرئيس مع صفقة بعقد واتهموه نتنياهو،
 من دونم 2,500 إضافة يتم شهرين، قبل عرضت التي الخطة وبحسب .للبناء أراض ينيينالفلسط
 على شقة ألف 14 وبناء قلقيلية، مدينة نفوذ إلى لتنتقل اإلسرائيلي لالحتالل الخاضعة" ج" منطقة
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 المدينة سكان عدد ضعف أي شخص، ألف 50 من أكثر تأوي أن شأنها من التي المساحة، هذه
 .حالًيا

 14/6/2017، 48 عرب
 
 فلسطينيين قتل على تحريضه بعد للمحاكمة إسرائيلي حاخام "هآرتس": تقديم .42

 اإلسرائيلية العامة النيابة أن األربعاء، يوم العبرية، هآرتس صحيفة ذكرت خاصة: ترجمة - هللا رام
 قتل على التحريض بتهمة الغربية الضفة في يتسهار مستوطنة سكان من حاخام محاكمة قررت

  .يسارية منظمات قبل من ضده شكاوى تقديم من عامين بعد الفلسطينيين،
 موقع في كتبها مقاالت على اليتسور ضد قدمت اتهام الئحة في اعتمدت النيابة أن إلى وأشارت
 .الفلسطينيين ضد العنف لممارسة خاللها ودعا المتطرف، اليميني اليهودي الصوت

 14/6/2017القدس،  القدس،
 
 فساد بقضايا درعي مع الثالثة للمرة التحقيق .42

 ارييه اإلسرائيلي الداخلية وزير األربعاء، يوم اإلسرائيلية، الشرطة تستجوب خاصة: ترجمة - هللا رام
 فإن الثانية، العبرية القناة موقع وبحسب .فساد قضايا خلفية على الثالثة للمرة وزوجته درعي

 بشكل وزوجته درعي مع التحقيق يجري حيث اللد، في 443 لتحقيقات مركز في سيتم االستجواب
 .بعضهما عن منفصل

 14/6/2017القدس،  القدس،
 

 اليمن من اليهود المهاجرين أوالد على مميتة تجارب تجري "إسرائيل" .03
 بقضية أوالد الخاصة البرلمانية، اللجنة أن "هيوم يسرائيل" صحيفة كشفت: عواودة وديع – الناصرة
 إفادات عن البروتوكوالت ستناقش فجأة واختفوا النكبة غداة فلسطين إلى هاجروا ذينال اليمنيين اليهود
 مصادقة دون من الحياة، قيد على وهم يمنيين أوالد على تجارب إجراء حول مرة، ألول عنها يكشف

 مستشفى في بنت واختطاف األقل، على أوالد أربعة وفاة إلى أدى تجريبي عالج عائالتهم، معرفة أو
 يتم لم صور الصحيفة إلى وصلت كما. رمبام في األطباء أحد قبل من بنت وتبني حيفا، في امرمب

 على أجريت التي التجارب واضح بشكل وتؤكد التجارب، بعض توثيق على تدل قبل، من نشرها
 .األوالد

 15/6/2017القدس العربي، لندن، 
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خالء جلدي بطفح إسرائيليا جنديا 150 إصابة .03  قاعدتهم وا 
 تعلن لم تلوث نتيجة جلدي بطفح إسرائيليا جنديا 150 أمس : أصيبوكاالت –المحتلة  دسالق

 عددهم البالغ جنودها من فيها وقع التي" شزفيم" القاعدة أخالء إلى أدى سببه أو مصدره إسرائيل
 ،بعضهم عزل تم فيما العالج يتلقون المصابين الجنود أن اإلسرائيلية المصادر وقالت .جندي 1,500

 .القاعدة إلى األن حتى المباشر سببه يعرف لم الذي بالتلوث مختصين أطباء استدعاء وتم
 عدد أن يعني ما معد جلدي بمرض الجنود إصابة عن اإلسرائيلية للمصادر وفقا الحديث ويدور
 .لالرتفاع مرشح المصابين الجنود
 داء وهو" الحصف" باسم فيعر  تلوث إلى التلوث تطور من خشيته عن اإلسرائيلي الجيش وأعرب
 الـ الجنود تسريح وتم .جرثومية إصابة عن ينتج شائع جلدي مرض وهو األطفال يصيب جلدي

رسالهم القاعدة من إخالؤهم تم الذين 1,500  كامل بشكل المصابين عزل تم فيما بيوتهم إلى مؤقتا وا 
 .القاعدة وا غالق

 15/6/2017عم ان،  الغد،
 
 حماس مع الحرب ت شعل قد لكنها لـ"إسرائيل" ذهبية فرصة القطرية األزمة: صحف إسرائيلية .04

 اإلمارات السعودية، الخليج، دول مع القطريّ  بالخالف يتعّلق فيما :أندراوس زهير -الناصرة 
 والتكتيكّية، االستراتيجية لمصالحها توظيفه كيفية إسرائيل فتفحص مصر، إلى باإلضافة والبحرين،

 ”معاريف“ صحيفة نشرته مقال في عنه عّبر الذي فرانتسمان، سيث لسياسيةا العلوم أستاذ وبرأي
 مسبوقة غير إسرائيلّيةٍ  فرصةٍ  عن يدور الحديث أنّ  اعتبر اإلسرائيليتان، ”بوست جيروزاليم“ وصحيفة

 تأسيس في برأيه، الفرصة، هذه وتتمثل. األوسط الشرق في القوى موازين على التأثير شأنها من
 مواجهة في الخليج دول مع المشتركة أبيب تل مصلحة من انطالًقا والسعودية، سرائيلإ يجمع محور
 .إيران
 جديدة آفاق فتح فبخالف. قطر مع العالقات قطع وراء من إلسرائيل مكاسب خمسة فرانتسمان وعدد

 دهابإبعا نتنياهو بنيامين حكومة الخطوة هذه تريح سوف الُسنّي، المحور دول مع إسرائيلي لتعاون
 .الفلسطيني الملف يخص ما في عليها الضغوط وتقليل العالمي، االهتمام مركز عن

 إقليمّية عالقات تكوين عن طويل وقت منذ نتنياهو تحدث فقد للحكومة، فرصة هذه: قائالً  وساق
 أّنه إلى ولفت الزمن، من عقدين منذ اإليرانيّ  للتهديد وتطّرق الخليج دول مع واألردن مصر تتجاوز

 على الضغط ذلك ُيقلل فسوف الفلسطينّي، الشأن من أكثر وقطر بإيران العربية الدول انشغلت ذاإ
 50 منذ إسرائيلية سيطرة تحت يعيشون بأّنهم المنطقة تذكير الفلسطينيون يحاول وقت في إسرائيل
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 الرئيسّية لةالمشك أّنها على الماضي في إلسرائيل ُنظر ما إذا فإّنه وبرأيه، .قوله حدّ  على عاًما،
 سورّية في األحداث إلى بالنظر تهميشه جرى اليوم الفلسطينيّ  اإلسرائيليّ  الصراع فإنّ  للمنطقة،
 .قطر مع الصراع واآلن وليبيا، واليمن ومصر

 قد مجدًدا اليائسة حماس أنّ  فرأى ،”معاريف“ صحيفة في العسكرّية الشؤون محلل ميلمان، يوسي أّما
 الذي الحصار من للهروب إسرائيل، مع عسكرّيةٍ  مواجهةٍ  في ستدخل وربّما ،إيران أحضان إلى تتّجه
 إلعادة وحماس إسرائيل بين تبادل صفقة بدفع يضر أن   لألمر يمكن ميلمان، أوضح كذلك. تشهده
 قناة هي قطر إنّ  القول يمكن إذ  . آخرين إسرائيليين ومواطنين شاؤول وأورون غولدين هدار رفات

 .اإلسرائيليّ -العسكريّ  الُمحلل بحسب وحماس، رائيلإس بين الوساطة
 14/6/2017لندن،  اليوم، رأي

 
 حماس إلنهاء مناسب الظرف: إسرائيلية كاتبة .00

 المقاومة حركة سيطرة من سنوات عشر بعد إنه معاريف بصحيفة مقال في سيفاتلوفا كسانيا قالت
 فإن 2007 أواسط في لفلسطينيةا السلطة مع خالفاتها عقب غزة قطاع على( حماس) اإلسالمية
 .الماضي العقد خالل مسبوق غير جدا معقد وضع في تمر الحركة

 في الصعبة اإلنسانية األوضاع أولها أبعاد، أربعة ذات الحالية حماس أزمة مؤشرات أن وأضافت
 هللا وحزب اإلسالمية الدولة تنظيم مع حماس ترمب دونالد األميركي الرئيس وضع وثانيها القطاع،

 مع لمصالحة بالذهاب التفكير عن عباس محمود الفلسطيني الرئيس توقف وثالثها الخانة، نفس في
 حركة تقييد ومواصلتها فقط، شهريا واحدة مرة رفح معبر بفتح مصر اكتفاء ورابعها حماس،

 .ومصر غزة بين الفلسطينيين
 من الوتيرة ذات على لعملا من حماس تمنع ال الصعبة المؤشرات هذه كل أن الكاتبة واستدركت

 واسعة، بخطوات تقترب إسرائيل مع جديدة لحرب االستعداد ذلك في بما أخرى سنوات عشر حكمها
 إذا ولكن عسكريا، حماس إبادة يمكن ال أنه مفادها لقناعة تصل أن إسرائيل من يتطلب ما وهو

نهاء الحركة على بالقضاء ستنجح فإنها اليوم غزة في القائم الوضع استغالل من أبيب تل تمكنت  وا 
 .القطاع على سيطرتها

 14/7/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
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 واألسرى الشهداء بذوي المس رفض على إجماع: 48 لعرب فارس قدورة .02
 مساس أي األربعاء، ، يوم48 لعرب حديثه في فارس، قدورة األسير، نادي رئيس دالشة: نفى عمر
 أية ترفض فلسطينية إجماع حالة هناك أن مؤكدا ،والشهداء األسرى عائالت مخصصات في

 ".والمناضلة النبيلة" الفئة هذه على اشتراكات
 جديدة تعليمات أي يصلها ولم األسرى، ملف عن المسؤولة هي الوزارة إن 48 لعرب فارس وقال
 .الشهداء وعائالت األسرى برواتب المس حول

 تضغط إسرائيل أن نعرف نحن. القبيل هذا من عنه الحديث يتم قرار بأي لدينا علم ال" وأضاف
 ينطبق األمر وهذا دولية، جهات قبل من ضغطا وتمارس الشروط، هذه طويل وقت من وتشترط

 ".والشهداء األسرى عائالت على
 والشهداء، األسرى ذوي يتلقاها التي بالمستحقات تتصل أخرى تغييرات أي بشأن سؤال وردا على

 أي تصدر ولم األسرى، شؤون لوزارة التعليمات في تغييرات أي يوجد ال إنه فارس قدورة أجاب
 .اليوم القائم الوضع تغير تعليمات

 هذه تطال اشتراطات أي لرفض كامل إجماع حالة في الفلسطيني الشعب إن: "قائال حديثه وختم
 ".سرىأ وعائالت شهداء عائالت الفلسطيني، الشعب أبناء المناضلة من الشريفة النبيلة الفئة

 14/6/2017، 48 عرب
 
 وتعذيبه خطفه نابلس بعد قرب حرق ا أبكم طفل إعدام يحاولون مستوطنون .02

-14) األربعاء أمس المحتلة، الضفة شمال نابلس مدينة شرق فوريك بيت بلدة من طفل نابلس: نجا
 .صهاينة مستوطنين يد على وتعذيبه خطفه بعد محقق موت من( 6

 ،(سنوات 8) غزال عبد بشار الطفل أن" لإلعالم الفلسطيني المركز" لمراسل محلية مصادر وأكدت
 آثار وعليه اليدين مقيد نابلس، شرق قرى أراضي على المقامة" ايتمار" مستوطنة داخل عليه عثر

 .تعذيب
 من متأخرة ساعة في الفلسطيني لالرتباط غزال الطفل سلم االحتالل جيش أن المصادر وأوضحت

 مواد سكب عن ناتجة وحروق تعذيب آثار وعليه المستوطنة، داخل عليه العثور دبع األربعاء، مساء
 .جسده على مصهورة بالستيكية
 الصباح ساعات في آثاره اختفت النطق، يستطيع ال أبكم وهو غزال الطفل أن إلى المصادر وأشارت

 .والده وفاة بعد
 15/5/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 صادمة واألرقام تعقيدا   يزداد نسانياإل  غزة واقع: الخضري .02
 الحصار على سنوات عشر بعد تعقيداً  يزداد غزة قطاع واقع أن الخضري، جمال النائب غزة: أكد
 .حاد بشكل اإلنسانية أزماته وتزايد اإلسرائيلي

 صادمة أرقام إلى يوم األربعاء، صحفي، تصريح في الحصار، لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس وأشار
 تحت يعيشون مواطن المليون ونصف مليون من أكثر" أن إلى مشيراً  غزة، في المعيشي الواقع ستعك
 االجتماعية الشؤون ومن" أونروا" أهمها دولية مؤسسات من محدودة مساعدات يتلقون الفقر، خط

 ".مختلفة إغاثية ومؤسسات
 حروب وثالث صارالح جراء تضررت اقتصادية منشأة آالف خمسة من أكثر أن الخضري وأوضح
 .الدوالرات ماليين بمئات مباشرة وغير مباشرة خسائر هناك وأن غزة، على اإلسرائيلي االحتالل شنها
 .كبرى بكارثة وينذر مستمر تزايد في والعدد العمل، عن معطل مليون ربع من أكثر وجود وأكد
 دخول ومنع الحصار بسبب كلي أو جزئي بشكل تضررت غزة مصانع من %80 أن إلى ولفت
 استيراد على تعتمد السوق وجعل للمصانع، اإلنتاجية القدرة قلل ما للصناعة، الالزمة الخام المواد
 .االحتالل يمنعها التي الخام للمواد كبديل التصنيع كاملة السلع
 الى البطالة معدل وصل حيث البطالة معدالت ارتفاع في ساهمت العوامل، هذه أن الخضري وبّين
 المعدالت أقل من وهو دوالر، 2 غزة في اليومي الفرد دخل معدل أن إلى منبهاً  ،%50عن يزيد ما
 .للشرب صالحة غير غزة مياه من %95 أن من الدولية بالتحذيرات وذّكر .العالم في

 14/6/2017الين،  أون فلسطين
 
 114 الـ للمرة العربية العراقيب قرية تهدم "إسرائيل" .02

 الـ للمرة النقب منطقة في العربية العراقيب قرية األربعاء، يوم سرائيلية،اإل السلطات هدمت النقب:
 من قوات إن ،"العراقيب عن للدفاع المحلية اللجنة" عضو الطوري، عزيز وقال .التوالي على 114

 ال للمرة القرية في المنازل جميع وهدمت اليوم صباح من مبكرة ساعة في القرية إلى وصلت الشرطة
 ".رمضان شهر حرمة مراعاة" دون لتوالي،ا على114
 إفطارا ريفلين، رؤوبين اإلسرائيلي الرئيس استضافة من يومين بعد جاء الهدم أن إلى الطوري ولفت
 بين التعايش" عن خاللها وتحدث عربية، وقيادات شخصيات بمشاركة الغربية القدس في منزله في
 ". وهدمتها العراقيب إلى اإلسرائيلية واتالق وصلت ساعات وبعد التسامح وعن الطوائف كافة

 .عائلة 22 وتقطنها والصفيح والبالستيك الخشب من مبنية العراقيب ومنازل
 14/6/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 جديد من اإلسرائيلي الهدم خطر تواجه "الكعابنة" عرب مدرسة .02
 قبل من إخطاراً  استلمت بعدما جديد من الهدم خطر أريحا مدينة شمال الكعابنة عرب مدرسة تواجه

 في مقامة كونها الجرمي، محمود مديرها أكد ما وفق األربعاء، أمس اإلسرائيلي، االحتالل سلطات
 .اإلسرائيلية والعسكرية المدنية للسيادة تتبع أنها يعني ما أوسلو اتفاق حسب" ج" المنطقة
 البدوية العشائر مختلف من الفلسطينيين للبدو رئيسية حجمها صغر على المدرسة هذه وتعتبر

 سلطات أن إال تشييدها في ساهمت التي الدولية المساعدات ورغم أريحا، منطقة في الفلسطينية
 .هدمها يتوجب ولذلك إسرائيلي ترخيص بدون أقيمت أنها تعتبر االحتالل

 قبل أي لغربية،ا الضفة احتالل منذ أريحا في األغوار منطقة يسكنون الكعابنة عرب أن ورغم
 الغرف كانت أن بعد الحديدية" البركسات" من مجموعة سوى ليست المدرسة أن ورغم عامًا، خمسين
 .المنطقة من البدو ترحيل وتريد تالحقها االحتالل سلطات أن إال الصفيح، من الصفية

 15/6/2017العربي، لندن،  القدس
 
 قصىباحات المسجد األ يقتحمونمستوطن ا  60"قدس برس":  .02

أّمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم : تحرير خلدون مظلوم، من يوسف فقيه -القدس المحتلة 
مستوطًنا خالل اقحامهم لباحات المسجد األقصى الُمبارك بمدينة القدس  60األربعاء، الحماية لـ 

 المحتلة، خالل فترة االقتحامات الصباحية والتي تستمر ألربع ساعات.
دس برس"، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت باحات األقصى من جهة وقال مراسل "ق

 .1967"باب المغاربة" الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية بشكل كامل منذ احتالل القدس عام 
وأشار إلى أن اقتحامات المستوطنين وعناصر مخابرات االحتالل شملت بعض باحات المسجد 

خروج من "باب السلسلة"، الفًتا إلى أن أحد المستوطنين أدى األقصى، ضمن مسار محّدد حتى ال
 "صلوات وطقوس تلمودية" خارج الباب.

 14/6/2017، قدس برس
 
 "مركز العودة" يدعو األمم المتحدة لتحرك عاجل يمنع حصول كارثة إنسانية في فلسطين .23

ول حالة حقوق اإلنسان دعا "مركز العودة الفلسطيني" في بريطانيا المقرر الخاص لألمم المتحدة ح
في األراضي المحتلة مايكل لينك، إلى التحرك بشكل مستعجل من أجل وقف كارثة في قطاع غزة 

 بسبب استمرار الحصار للعام الثاني عشر على التوالي.
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في العاصمة البريطانية لندن، بالمقرر  الثالثاءوحّذر وفد من "مركز العودة" خالل لقاء له مساء 
المتحدة حول حالة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "مايكل لينك"، من خطورة الخاص لألمم 

 الحملة اإلسرائيلية المسعورة لتهويد القدس ومصادرة الهويات.
وطالب وفد "العودة" الفلسطيني" األمم المتحدة، بعدم الخضوع لمحاولة االحتالل اإلسرائيلي بتفكيك 

يين "أونروا"، بهدف تصفية قضية الالجئين، كونها تمثل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطين
 "أساس القضية الفلسطينية".

وناقش وفد المركز مع لينك واقع الالجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وسلط الضوء على وكالة 
نروا" وأهميتها االستراتيجية في صون حقوق الالجئين وخصوصًا وقت األزمات كما هو الحال و "األ
 ي مخيمات غزة وسورية ولبنان.ف

 14/6/2017، قدس برس
 

 وليس للسعودية "إسرائيل"لـ "تيران وصنافير" ي  أستاذ علوم سياسية: التنازل عن جزيرت   .41
قال أستاذ العلوم السياسية الزائر في الواليات المتحدة عبدالفتاح ماضي إن : سامي هشام -القاهرة 
 ط لتصفية القضية الفلسطينية وضرب األمن العربي في مقتل.جزٌء من مخط "تيران وصنافير"اتفاقية 

التنازل عن الجزيرتين ليس لصالح السعودية؛ بل لصالح إسرائيل، واالتفاقية تّمت بتدبير "وأضاف أن 
سرائيل والسعودية ومصر  ."بين أميركا وا 

عن ممتلكات وقال في تصريحات تلفزيونية: هذه ليست المرة األولى التي يتنازل فيها السيسي 
 مصرية؛ فسبق أن تنازل شمااًل لدى ترسيم الحدود في البحر المتوسط وفي مياه النيل جنوًبا.

 15/6/2017، موقع رصد، القاهرة
 

 السيسي فشل فشال ذريعا في مواجهة التحديات األمنية في سيناء نظاممركز أبحاث إسرائيلي:  .42
وق إن نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح قال مركز أبحاث إسرائيلي مرم: صالح النعامي -غزة

 السيسي، فشل فشال ذريعا في مواجهة التحديات األمنية في سيناء.
ونوه "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي إلى أنه بدل أن يتمكن النظام من احتواء "العمليات 

بيرة تنفذها جماعات اإلرهابية" داخل سيناء فإن المدن الكبرى في عمق مصر باتت ساحة لعمليات ك
 السلفية الجهادية.
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وفي ورقة تقدير موقف أعدها البرفسور يورام شفايتسر، والدكتور أوفير فنتور، أشار المركز إلى أن 
نظام السيسي "عجز" عن توفير المستوى األدنى من األمن للمواطنين المصريين، معتبرا أن اضطرار 

 دات تنظيم "والية سيناء" دليل على ذلك.األقباط للفرار من مدينة العريش بسبب تهدي
وأوضح المركز أن فشل السيسي في مواجهة التحديات األمنية في سيناء دفعه لتعزيز تعاونه 

 العسكري واألمني واالستخباري مع إسرائيل.
وأشار إلى أن إسرائيل أقدمت مؤخرا على تزويد الجيش المصري "بتقنيات عسكرية بالغة التعقيد 

ته على مواجهة والية سيناء إلى جانب قيامها بتزويده بمعلومات استخبارية دقيقة عن لتعزيز قدر 
تحركات التنظيم"، ناهيك عن قيام طائرات بدون طيار إسرائيلية بشن غارات في عمق سيناء ضد 

 قادة وعناصر التنظيم.
 14/6/2017، "21موقع "عربي 

 
 زامن مع صفقة "تيران وصنافير"هرتسوغ ت -السيسي-لقاء نتنياهو": العربي الجديد" .43

 12لم ُتعلق القاهرة على المعلومات التي نشرتها صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم االثنين : القاهرة
، والتي كشفت فيها عن لقاء سري، ُعقد في إبريل/نيسان من العام الماضي 2017يونيو/حزيران 

يس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية، بين الرئ 2016
 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.

ويرى مراقبون مصريون، أن عدم نفي رئاسة الجمهورية في مصر، وحالة الصمت تجاه تلك 
ة بهذا اللقاء لم يتم المعلومات يرّجحان صحتها، كما يرجحان وجود كواليس وتفاصيل أخرى متعلق

الكشف عنها بعدـ ومن الممكن أن تواصل الصحيفة اإلسرائيلية كشفها تباعًا، كما فعلت في السابق 
في مدينة العقبة األردنية والذي جمع  2016عندما نشرت تفاصيل اللقاء الذي ُعقد في فبراير/شباط 

بد هللا، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل األردني الملك ع
 بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية األميركي السابق جون كيري، على حلقتين متتاليتين.

وُتظهر التواريخ أن اللقاء الذي ُعقد في القاهرة وجمع السيسي ونتنياهو وهرتسوغ جاء بعد شهرين 
هرتسوغ( بالقصر  -نتنياهو  -ن لقاء )السيسي تقريبًا من "لقاء العقبة". كما تُظهر التواريخ أيضًا أ

الجمهوري في القاهرة تم في الشهر نفسه الذي زار فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
آتيًا من  2016العاصمة المصرية، إذ وصل األخير إلى القاهرة ظهر الخميس السابع من إبريل 

 سي.الرياض، في زيارة رسمية تلبية لدعوة السي
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التواريخ تشير أيضًا إلى أنه في اليوم التالي لوصول العاهل السعودي إلى القاهرة وهو الثامن من 
، تم توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية، 2016إبريل 

م الحدود البحرية بين وشهد ذلك كل من السيسي وسلمان، وكان من بين تلك االتفاقيات، اتفاقية ترسي
مصر والسعودية، والتي بموجبها تتخلى مصر للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين جنوب 
شبه جزيرة سيناء. وهي االتفاقية التي أثارت جداًل واسعًا داخل مصر، وصدر بشأنها حكم نهائي 

 حكومة المصرية على االتفاقية.وباّت من المحكمة اإلدارية العليا في مصر، يقضي ببطالن توقيع ال
دبلوماسي مصري سابق، وخبير في الشؤون اإلسرائيلية لم يستبعد أن يكون قد حدث تفاهم مصري 
إسرائيلي سعودي، بشأن مسألة الجزر في اللقاء األول الذي تم في العقبة واللقاء الثاني الذي ُعقد في 

غ، سافرا سرًا إلى لقاء مع السيسي في القصر القاهرة. وكانت "هآرتس" قد قالت إن نتنياهو وهرتسو 
الرئاسي، وذلك في إطار اتصاالت سرية جرت إلمكانية ضم حزب "المعسكر الصهيوني" برئاسة 

 هرتسوغ إلى الحكومة اإلسرائيلية.
 15/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 المكتب سنلتمس للعليا "إسرائيل" أغلقتمدير مكاتب الجزيرة: إذا  .44

قال مدير مكاتب قناة الجزيرة في فلسطين، الصـحافي وليـد العمـري، إنـه ال يصـدق أنـه يمكـن : رام هللا
إلســـرائيل إغـــالق مكاتـــب القنـــاة، ألن هـــذا األمـــر لـــن يـــنجح فـــي اختبـــار المحكمـــة العليـــا. وأوضـــح أن 

وردا علـى مـا نشـرته صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت"  المكتب واجه في السابق ثـالث محـاوالت إلغالقـه.
ل قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مدعوما بعـدد مـن المسـؤولين، بدراسـة طـرق إلغـالق القنـاة، حو 

التي تعتبر معادية إلسرائيل، قال "نحن نعمل حسب القانون اإلسرائيلي، ولم نخرقه بتاتا. نحن نوظف 
ــا إســرائيليا. فمــا الــذي ســيفعلونه لهــم؟. هــل ســيعطونهم ر  17عــامال مــن بيــنهم  61 ســائل فصــل مواطن

تســــلك  أنهــــامـــا الــــذي ســــتربحه إســـرائيل مــــن ذلـــك؟ ســــيقولون فقـــط  طالــــة؟ويرســـلونهم لتلقــــي رســـوم الب
  كاألنظمة المظلمة في العالم، التي سبق وأغلقت مكاتبنا، كالسعودية ومصر واألردن".

منـذ  "ربما نستفز أعصاب اليمين لدى إسرائيل ألننا نعرض صورة الواقـع. ليبرمـان ال يتحملنـا وأضاف
هل أجرى النازيون لقاءات مع  لدعاية النازية"، ما هذا الهراء؟سنوات وأول من أمس فقط سمانا "قناة ا

النـاطقون بلسـان الجـيش ورئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية  هل نحن نحرض على قتل إسـرائيليين؟اليهود؟ و 
تجد قناة عربية أخرى  أين. والخبراء والمحللون اإلسرائيليون يأتون ويعرضون الموقف اإلسرائيلي لدينا

 . "؟م بإجراء لقاءات معهم بالعبريةوتسمح له إسرائيليينتشارك 
  15/6/201القدس العربي، لندن، 
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 الغذائية على الفلسطينيين ال يخص فئة الالجئين المساعدات: وقف توزيع "األونروا" .45
أن تحذيرات األمم  "نروااألو "من مصدر في وكالة  "القدس العربي": علمت "القدس العربي"غزة ـ 

المتحدة، من أن برنامج األغذية العالمي سيعّلق المساعدات الغذائية التي يقدمها لمئات اآلالف من 
فئة "الفلسطينيين الشهر المقبل في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب نقص التمويل، ال تشمل 

 ."الالجئين
لى قطاعات الالجئين الفلسطينيين في الضفة وأكد المصدر أن عملية توزيع المساعدات الغذائية ع

الغربية وقطاع غزة، ستستمر في الفترة المقبلة، وأن هناك تأمينا ماليا إليصال هذه المساعدات 
 للمستحقين، بذات اآللية القائمة منذ فترة.

ن ألف الجئ في قطاع غزة، وأ 900تقدم حاليا مساعدات غذائية ألكثر من  "األونروا"وأشار إلى أن 
العدد في المرحلة المقبلة، وبسبب تدهور الوضع العام في القطاع، ربما يصل إلى مليون الجئ، من 

 مليون يقطنون القطاع، عالوة على المساعدات المقدمة لالجئي الضفة الغربية. 1.3أصل 
توزع  تقوم بتدبير المخصصات المالية لتوفير هذه السلع الغذائية التي "األونروا"وأكد رغم ذلك أن 

على الالجئين، بالرغم من الضائقة المالية الكبيرة التي تعيشها منذ فترة، والتي أدت إلى وجود عجز 
 كبير في الموازنة العامة.

، أن تحذير األمم المتحدة يخص برنامج "القدس العربي"وأكد المصدر في المنظمة الدولية، لـ 
إن هذه المنظمة الدولية ويقصد برنامج األغذية  . وقال"األونروا"، وال يخض "WFP"األغذية العالمي 

 العالمي، تقدم مساعدات لفئة المواطنين.
ال عدم توفر جاء ذلك بعد أن قال المتحدث الرسمي باسم األمين العام استيفان دوغريك، إنه في ح

تمويل جديد لبرنامج األغذية العالمي، فإنه سيعلق في شهر يوليو/ تموز المقبل تقديم المساعدات 
 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء واألطفال. 150الغذائية بالبطاقات لما يقرب من 

 15/6/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 من اإلقامة "ماسح"واشنطن تضغط على بيروت لمنع قادة ": الشرق األوسط" .46
أمس، إن السفارة األميركية في بيروت  "الشرق األوسط"لندن: قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ

أبعدتهم الدوحة من  باشرت ضغوطًا لدى المسؤولين اللبنانيين لمنع استقبال قياديين في حركة حماس
 "حماس"من قادة أراضيها بناء على طلب واشنطن وتل أبيب. وكانت الدوحة قد أبعدت خمسة 

بينهم ثالثة أعضاء في المكتب السياسي  منخرطين في العمل العسكري للحركة في الضفة الغربية،
 عضوًا، ليس بينهم رئيس المكتب خالد مشعل. 18الذي يضم 
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ويعتبر عضو المكتب السياسي صالح العاروري أبرز المبعدين من قطر خصوصًا أن تركيا كانت قد 
العتقاد اإلسرائيليين أن  جرت بين أنقرة وتل أبيب لتطبيع العالقات بينهما، أبعدته ضمن مفاوضات

 .2014العاروري شارك في خطف شبان إسرائيليين عام 
بضرورة خروج القياديين  "حماس"وأفادت المصادر بأنه بعد إبالغ المسؤولين القطريين لقيادة 
يران،الخمسة، بحثت قيادة الحركة نقلهم إلى دول عدة بينها ما مشيرة إلى أن  ليزيا ولبنان وا 

عطاء إقامة للقادة الخمسة وتوفير أي شروط إ دبلوماسيين أميركيين اتصلوا بمسؤولين لبنانيين لمنع 
 حماية ألي قيادي آخر ُيبعد من الدوحة.

 15/6/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 الخارجية األميركية: نشعر بقلق إزاء الوضع اإلنساني في غزة .47
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر ناورت الثالثاء، أن حكومتها  :واشنطن

تشعر بقلق عميق إزاء األوضاع اإلنسانية المتدهورة في قطاع غزة والتي أخذت بعدًا حرجًا في 
 اليومين األخيرين بسبب تخفيض التيار الكهربائي لساعتين في اليوم.

ترد على سؤال وجهته لها "القدس" بشأن الحالة اليائسة في قطاع غزة وقالت ناورت التي كانت 
المحاصر منذ عشر سنوات، وما إذا كانت الواليات المتحدة تحث اإلسرائيليين والمصريين والسلطة 
الفلسطينية على التخفيف من الحصار المفروض على سكان غزة وتزويد القطاع بالكهرباء، "نحن 

ع اإلنساني في غزة... وبما أنك تتحدث عن الكهرباء، نحن ندرك أّن نشعر بالقلق إزاء الوض
الحكومة اإلسرائيلية وافقت على طلب السلطة الفلسطينية تخفيض ساعات إمداد الكهرباء في غزة. 
وفي ما يتعدى هذا الموضوع، لن أتحدث عن ذلك، ولكننا ال نزال نشعر بقلق عميق إزاء الحالة 

 اإلنسانية هناك".
ت ناورت "إننا نواصل التأكيد على الحاجة إلى الدعم الدولي إلنعاش غزة وتقديم المساعدة وأضاف

اإلنسانية إلى الشعب الفلسطيني ولكن ال ينبغي أن يغيب عن بال أحد أّن حماس تتحمل أكبر 
 مسؤولية عن الوضع الحالي في غزة".

س بمناحي الحياة كافة في غزة، واعتبرت حركة حماس القرار اإلسرائيلي كارثيا وخطيرا كونه يم
 محملة إسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تداعياته.

 14/6/2017، القدس، القدس
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 "إسرائيل"م للعالقات مع الفاتيكان: تقدم كبير نحو االتفاق النهائي المنظ    .48
بيرا قد أنجز على طريق أعلنت دولة الفاتيكان، اليوم األربعاء، أن تقدما ك: روما/ محمود الكيالني

التوصل إلى صيغة نهائية "لالتفاق األساسي المبدئي"، المبرم بين "الكرسي الرسولي" )حكومة 
سرائيل، عام  ، حول تنظيم العالقة بين الدولتين، بحيث يمكن توقيع االتفاق النهائي 1993الفاتيكان( وا 
 "خالل وقت قريب جدا".

، في بيان له، إن "لجنة العمل الثنائية الدائمة بين الكرسي وقال المكتب الصحفي للكرسي الرسولي
سرائيل اجتمعت اليوم في الفاتيكان، لمواصلة المفاوضات حول التوصل إلى صيغة نهائية  الرسولي وا 

 لالتفاق".
، وترأسه من جانب الفاتيكان 2013وهذا هو أول اجتماع للجنة المشتركة في الفاتيكان منذ عام 

ي، وكيل وزارة العالقات مع الدول، ومن الجانب اإلسرائيلي، تزاشي هانغبي، وزير أنطوان كاميلير 
 التعاون اإلقليمي.

وأضاف البيان أن "اللجنة رحبت بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه بشأن المفاوضات الجارية على طريق 
واعتبر أن  المحادثات".إنجاز اتفاق نهائي حول تنظيم العالقة بين الدولتين، وبالجو الودي الذي ساد 

 "نتائج اجتماع اليوم تعطي األمل بإمكانية التوقيع، خالل وقت قريب جدا، على االتفاق النهائي".
، لكنها ال 1995وكان من المفترض، وفق االتفاق األساسي، أن تنتهي هذه المفاوضات بحلول نهاية 

الكنيسة الكاثوليكية الحصول على تزال مستمرة بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق، وخاصة بشأن مطلب 
 وضع ضريبي خاص في إسرائيل.

 14/6/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 في الضفة الغربية بريطانيا تدين االستيطان .49
 "اإلسرائيلية"أعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عن إدانته لقرار الحكومة وكاالت: 

ندين إعالن "طانية في الضفة الغربية. وقال جونسون في بيان: بناء ما يفوق ثالثة آالف وحدة استي
بناء مزيد من الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية. المستوطنات غير قانونية بموجب القانون 
الدولي، وتضر بفرص السالم. هذا االرتفاع الشديد بالنشاط االستيطاني يجعل التوصل إلى حل 

 ."الدولتين أكثر صعوبة
 15/6/2017، ج، الشارقةالخلي
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 اليابان تعرب عن أسفها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة .51
أعربت حكومة اليابان عن بالغ أسفها على إقرار حكومة إسرائيل خططًا لبناء وحدات سكنية : طوكيو

في مستوطنات الضفة الغربية مستمرة بذلك بنشاطاتها االستيطانية بالرغم من دعوات المجتمع 
انتهاكا  االستيطانيةالدولي المتكررة بما فيه اليابان لتجميد تلك النشاطات، والتي تمثِّّل النشاطات 

 للقانون الدولي.
 ودعت اليابان حكومة إسرائيل مرارًا وتكرارًا لتجميد نشاطاتها االستيطانية بشكل كامل.

يذ خطط بنائها التي تقّوض عن تنف االمتناعومرة أخرى، حّثت حكومة اليابان حكومة إسرائيل على 
 حل الدولتين. إلىالتوصل  إمكانية

 14/6/2017، وكالة معا  اإلخبارية
 

 صحيفة "فيلت" األلمانية: هل تؤدي أزمة قطر النفجار األوضاع في قطاع غزة؟ .51
نشرت صحيفة "فيلت" األلمانية تقريرا؛ تطرقت فيه إلى تداعيات األزمة الخليجية على : أسامة الذهبي

اضي الفلسطينية، حيث ستؤدي هذه األزمة إلى عزل حركة حماس، وبالتالي عزل قطاع غزة األر 
 الذي يوشك على الوقوع في كارثة إنسانية نظرا لتقليص إمدادات الكهرباء داخله.

"، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 21وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي
ن الحكومة اإلسرائيلية عن تقليص إمدادات التيار الكهربائي داخل القطاع. في لم تكترث كثيرا بإعال

المقابل، تخشى هذه الحركة من األزمة الخليجية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى عزلها فضال 
 عن عزل القطاع، بأكمله نظرا ألن قطر تعتبر من أهم داعمي حركة حماس، وفق الصحيفة.

ئيس الفلسطيني، محمود عباس، يمكن أن يستغل هذه األزمة للضغط على وأكدت الصحيفة أن الر 
حركة حماس، األمر الذي من شأنه أن يرضي إسرائيل التي تعتبر أن الحركة تشكل تهديدا وجوديا 
بالنسبة لها. وفي األثناء، أعربت هيئة األركان العامة اإلسرائيلية عن مخاوفها من انفجار الوضع في 

 األزمة الخليجية. قطاع غزة نتيجة
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تعتبر من أهم الداعمين لقطاع غزة، حيث أنفقت هذه اإلمارة منذ سنة 

مليون يورو  12؛ مئات الماليين من اليوروهات إلعادة إعمار القطاع. كما أنها تبرعت بقرابة 2012
 إلعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

الصحيفة أن السعودية تهدف إلى عزل حركة حماس. وفي هذا الصدد، اشترط وزير  وأكدت
الخارجية السعودي، عادل الجبير، على قطر التوقف عن دعم حركة حماس مقابل عودة المياه إلى 

 مجاريها بين قطر وبقية الدول الخليجية.
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أن السلطة  وبينت الصحيفة أن عباس يمارس ضغوطا اقتصادية على حركة حماس؛ بحجة
الفلسطينية ترزح بدورها تحت وطأة ضائقة مالية. ووفقا للبنك الدولي، تعاني السلطة الفلسطينية من 

 مليون دوالر. 800عجز في الميزانية يقدر بحوالي 
في المئة.  70ألف موظف في غزة إلى بنحو  62كما لجأ عباس إلى تخفيض أجور حوالي 

سنة للتقاعد اإلجباري خالل شهر  50ن األمنيون فوق سن باإلضافة إلى ذلك، سيحال المسؤولو 
حزيران/ يونيو الجاري. فضال عن ذلك، سيتم إيقاف المنح الموجهة لألسرى في السجون اإلسرائيلية، 

 وأعضاء البرلمان المنتمين لحماس بالضفة الغربية.
سرائيل وقالت الصحيفة إن الجيش اإلسرائيلي حذر من اندالع مواجهة مفتوحة بين حر  كة حماس وا 

في حال تواصل الضغط المسلط على حركة حماس. وحذر مالدينوف من أن "قطاع غزة يسير 
 بخطى ثابتة نحو كارثة إنسانية".

 13/6/2017، "21موقع "عربي 
 

 ردوغان: عزل قطر مخالف للقيم اإلسالميةأ .52
ألعضـاء  ي رجـب طيـب الـرئيس التركـقال  :عزيز اليعقوبي، إرجان جورسيس -دبي )رويترز( -أنقرة

حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة "خطأ فادح للغاية يرتكب بحق قطر.. فرض عزلـة شـاملة علـى 
 أي شعب أمر ال إنساني ومخالف للقيم اإلسالمية. كما لو كان حكما باإلعدام صدر على قطر".

هــابي إلــى جانــب تركيــا. وتــابع "قطــر اتخــذت أكثــر المواقــف حســما ضــد تنظــيم الدولــة اإلســالمية اإلر 
 اضطهاد قطر بحمالت تشويه ال يخدم أي هدف".

 13/6/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 من الدوحة: نبحث عن حل سلمي لألزمة ونحن لسنا ضد أحد وزير الخارجية التركي .53
وزيـــر الخارجيـــة  مـــن الدوحـــة، أنأحمـــد يوســف ، عـــن 14/6/2017، لألنبـــاء وكالـــة األناضـــولذكــرت 

قال، اليوم األربعاء، إن "وقوف تركيا مع قطـر لـيس معنـاه أننـا ضـد أحـد  ولود جاويش أوغلوالتركي م
 أو أننا اخترنا أحد األطراف".

جــاء ذلــك فــي تصــريحات أدلــى بهــا لألناضــول، عقــب وصــوله مســاء اليــوم إلــى الدوحــة، برفقــة وزيــر 
 األزمة الخليجية.االقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في أول زيارة لهما لقطر بعد اندالع 

وتــابع:  وأوضــح جــاويش أوغلــو أن "قطــر دولــة شــقيقة والقطريــون إخواننــا ونحــن هنــا تضــامنًا معهــم".
يجاد حل لألزمة الواقعة بين قطـر ودول خليجيـة". وأثنـى الـوزير  "جئنا هنا لنعلن تضامننا مع قطر؛ وا 
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طــر تعاملــت مــع األزمــة علــى موقــف قطــر حيــال األزمــة؛ وقــال: "كــل مــن تحــدثت معهــم؛ قــالوا إن ق
وفـــي ذات الصـــدد أضـــاف: "قطـــر اســـتحقت احتـــرام الجميـــع بعـــدم  بحكمـــة وهـــدوء وأنهـــا لـــن تصـــّعد".

 تصعيدها رغم موقفها القوي والوثيق".
إن بـالده تسـعى قـال مولود تشاوش أوغلو ، عن وكاالت، أن 15/6/2017الخليج، الشارقة، وأضافت 

ســلمان بــن عبــدالعزيز، وعــدد مــن القــادة والمســؤولين فــي عبــر اتصــاالت مــع العاهــل الســعودي الملــك 
الدول المقاطعة لقطر إلى تقريب وجهات النظر قبل نهاية شهر رمضان، نافيًا في الوقـت ذاتـه خـالل 
اتصــال هــاتفي مــع قنــاة "العربيــة"، أن تكــون تصــريحات الــرئيس رجــب طيــب أردوغــان األخيــرة موجهــة 

 حده القادر على حل أزمة قطر.للسعودية، ومؤكدًا أن الملك سلمان و 
وقــال وزيــر الخارجيــة التركــي أيضــًا إن زيارتــه للدوحــة تــأتي فــي إطــار جهــود بــالده لحــل األزمــة بــين 

 الدوحة والدول الخليجية قبل نهاية شهر رمضان.
وأضاف أوغلو: "كما تعلمون، كافة دول هـذه المنطقـة هـي دول شـقيقة لنـا، وهـم متسـاوون بالنسـبة لنـا 

أهميـة بالغـة لنـا، وسـوف نسـتمر فـي تقـديم كـل مـا يمكننـا فعلـه لحـل هـذه المشـكلة بأسـرع مـا  ويشـكلون
يمكــن، وســوف نســعى لتــذليل كافــة المصــاعب لحــل هــذه المشــكلة قبــل نهايــة شــهر رمضــان المبــارك، 
وسأقوم بنقل الرسائل التي من الممكن من خاللها طرح الحلول المقترحة والوقوف على المشاكل التي 

 قد اعترضت الوصول إلى حل بين األطراف المختلفة". كانت
وقــال الــوزير: "الــرئيس أردوغــان لــم يســتهدف الســعودية نهائيــًا فــي حديثــه ولــم يســتهدف مطلقــًا أيــًا مــن 
ــًا مــن الشخصــيات الســعودية وهــو يكــّن احترامــًا كبيــرًا لخــادم  القيــادات الســعودية، حتــى إنــه لــم يســمِّّ أي

ل مرارًا وتكرارًا إن الملك سلمان فقط هو من بمقدوره حل هذه األزمة، خالفًا الحرمين الشريفين، وقد قا
لذلك لم يستهدف السعودية ولم ينتقدها أبدًا ال هـي وال أي دولـة أخـرى، وكـان واضـحًا وصـريحًا تمامـًا 
فـــي التعبيـــر عـــن آرائـــه وتوجهاتـــه، كمـــا عبـــر عـــن رغبـــة تركيـــا فـــي المســـاهمة فـــي حـــل هـــذه المشـــكلة 

 .العالقة"
بـــدوره، قـــال المتحـــدث باســـم الرئاســـة التركيـــة إبـــراهيم كـــالين إن الريـــاض تملـــك "القـــدرة علـــى حـــل هـــذه 
األزمة"، معتبرًا أن السعودية "دولة حكيمة وأخ كبير في المنطقـة والعـب رئيسـي"، وأضـاف أن األزمـة 

وماســية. وقــال القطريــة تضــر العــالم اإلســالمي، و"نريــد أن نشــرك كــل األطــراف فــي هــذه الجهــود" الدبل
كـــالين فـــي مـــؤتمر صـــحفي أمـــس إن تركيـــا ترســـل مســـاعدات غذائيـــة لقطـــر. وقـــال كـــذلك إن القاعـــدة 
نهـا  العسكرية التركية في قطر التي أقيمت قبل اندالع األزمة تأسسـت لضـمان أمـن المنطقـة بأسـرها وا 

 ال تعتزم القيام بأي عمل عسكري ضد أي دولة.
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زمة الواقعة بين قطر ودول خليجية". واستطرد "وقوفنـا مـع قطـر وأضاف أوغلو "نسعى إليجاد حل لأل
 ليس معناه أننا ضد أحد أو أننا اخترنا أحد األطراف". 

 
 وتستنكر قائمة اإلرهاب الرباعية قطر تعلن نجاح خطة مواجهة الحصار .54

أعلنــــت قطــــر نجــــاح خطتهــــا لمواجهــــة الحصــــار الــــذي فرضــــته عليهــــا : األناضــــول -أحمــــد المصــــري
 أيام. 10ة واإلمارات والبحرين منذ السعودي

جــاء هــذا فــي بيــان صــادر عــن مجلــس الــوزراء القطــري بعــد اجتماعــه اليــوم برئاســة الشــيخ عبــدهللا بــن 
 ناصر بن خليفة آل ثاني بمقره في الديوان األميري، بحسب وكالة األنباء القطرية الرسمية.

تضمن قائمـة بأسـماء أفـراد وكيانـات وصـفها واستنكر مجلس الوزراء البيان )الرباعي( المشترك والذي 
 البيان بأنها إرهابية ومرتبطة بدولة قطر.

وأكد المجلس بـأن "هـذه القائمـة تشـتمل علـى معلومـات وبيانـات مغلوطـة لـيس لهـا أسـاس مـن الصـحة 
كما أن صدور هـذه القائمـة يتجـاوز الشـرعية الدوليـة وال يتفـق مـع الممارسـات الدوليـة المتبعـة فـي هـذا 

 مجال".ال
 14/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 لعدم اقتناعها بمسوغات الحصار الخليجي عليها الدوحةتقف مع  أنقرة: التركي لدى قطرالسفير  .55

قــال الســفير التركــي فــي الدوحــة، فكــرت أوزر، إن "تركيــا منزعجــة مــن الخــالف : األناضــول –الدوحــة 
بــين األشــقاء"، مشــددًا علــى أنهــا "تســاهم بكــل قوتهــا بــين دول الخلــيج، وغيــر مرتاحــة مــن هــذه األزمــة 

 لحل األزمة الخليجية".
ومضــــى الســــفير التركــــي قــــائاًل، فــــي مقابلــــة مــــع األناضــــول، إن "تركيــــا مــــن أول يــــوم لألزمــــة أبــــدت 
اســتعدادها وجاهزيتهــا للمســاهمة بكـــل قــوة فــي حــل الخـــالف الخليجــي القطــري". وأضــاف أن "موقـــف 

إلجــراءات بحــق قطــر.. تركيــا غيــر مقتنعــة بمســوغات الحصــار الخليجــي تركيــا طبيعــي، وهــو رفــض ا
 لقطر، ما جعلها بطبيعة الحال تقف بجانبها".

 14/6/201الشرق، الدوحة، 
 

 سفير اإلمارات في واشنطن يدعو ترامب لنقل القاعدة العسكرية األمريكية من قطر .56
ة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لنقـل دعا سفير اإلمارات في الواليات المتحد: رائد صالحة-واشنطن 

 القاعدة العسكرية األمريكية من قطر.
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جلسة استماع ليقول:  أثناءيقف شخص ما في الكونغرس  أن"ربما يجب  وقال السفير يوسف العتيبة:
الخاصـة بحسـابه  اإللكترونـيكشـفت رسـائل البريـد  الـذيعلينا نقل القاعدة؟"، وزعـم العتيبـة  ينبغيهل 

الحكومـــة القطريـــة تســـتخدم  أنتحركـــات ضـــد قطـــر بالتعـــاون مـــع مؤسســـات مواليـــه إلســـرائيل قيامـــه ب
 القاعدة العسكرية األمريكية كتغطية لمواصلة ودعم عدم االستقرار في الشرق األوسط.

 15/6/201القدس العربي، لندن، 
 

 ماذا يعني حصار قطر بالنسبة لحماس CNNمحلل يبين لـ .57
ـــات المتحـــد ـــة )نيويـــورك، الوالي ـــس : (CNNة األمريكي ـــيم فـــي المجل ـــل غيـــر المق ـــر الزمي قـــال هـــان هيلي

وذلك في تعليـق علـى حماس، األطلسي لألبحاث، إن قطر تعتبر "عامود ارتكاز مهم" بالنسبة لحركة 
 إعالن دول خليجية وغير خليجية قطع العالقات مع الدوحة في توتر ال تزال وتيرته متصاعدة.

: "قطـــر ببســـاطة تعتبـــر داعمـــا ماليـــا كبيـــرا لألراضـــي الفلســـطينية CNNوأوضـــح هيليـــر فـــي تصـــريح لــــ
إلى أن تضييق الخنـاق النظر المحتلة إلى جانب كونها مالذا آمنا لعدد من قادة حركة حماس،" الفتا 

 على قطر يعني تأثر الدعم وسبل وصوله إلى الحركة.
ألمر الذي يضـعها فـي مرمـى نيـرا وتابع هيلير قائال: "حماس لها صالت بجماعة اإلخوان المسلمين ا

المملكة العربية السعودية واإلمارات،" ملقيا الضوء على أن قـرار الريـاض وأبـوظبي "جـاء بعـد الشـعور 
بدعم وتأييد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بزيارته األخيرة للرياض وهـو األمـر الـذي قـد يعتبـر الـدافع 

 الذي شجعهم على مثل هذه الخطوة."
 13/6/2017، أن أنسي 

 
 وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى قطر إلجراء تدريبات مشتركة .58

أعلنــت قطــر، مســاء األربعــاء، وصــول ســفينتين حــربيتين أمــريكيتين، إلــى : أحمــد المصري/األناضــول
 شواطئها، للمشاركة في تدريبات مشتركة، مع القوات البحرية األميرية القطرية.

يــة الرســمية، عــن بيــان لمديريــة التوجيــه المعنــوي بــوزارة الــدفاع القطريــة، أن ونقلــت وكالــة األنبــاء القطر 
ـــدولي، جنـــوب شـــرق العاصـــمة الدوحـــة، دون أن تحـــدد موعـــدًا لبـــدء  ـــاء حمـــد ال الســـفينتين وصـــلتا مين

وتعــد التــدريبات المزمعــة األولــى مــن نوعهــا  التــدريبات، أو حجــم القــوات المشــاركة وطبيعــة التــدريبات.
 أيام. 10مة الخليجية، قبل منذ بدء األز 

 14/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 مليار دوالر 12بـ 15-أفلشراء مقاتالت  الواليات المتحدةقطر توقع اتفاقية مع  .59
بتكلفــة  15 أفأعلنــت قطـر توقيـع اتفاقيــة شـراء طـائرات مقاتلــة مـن أمريكـا مــن طـراز : أحمـد المصـري
ا في بيان رسمي صادر من مديرية التوجه المعنوي بوزارة الدفاع جاء هذ مليار دوالر. 12مبدئية تبلغ 

 القطري وصل األناضول نسخة منه.
فـي ي بيـان  -الذي يزور أمريكا حاليا -وقال الدكتور خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

قيـة شـراء طـائرات رسمي صادر من مديرية التوجه المعنوي بوزارة الدفاع القطري "نعلن عن توقيـع اتفا
هــذه "االتفاقيــة ستســاهم فــي  أنوبــين  مليــار دوالر". 12بتكلفــة مبدئيــة تبلــغ  15 أفمقاتلــة مــن طــراز 

ولــم يحــدد البيــان عــدد المقــاتالت التــي تضــمنتها  واليــة أمريكيــة". 42ألــف فرصــة عمــل فــي  60خلــف 
 الصفقة.

 14/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 دعم الشقيق لإلرهاب يعزله.. ن" يمنع التآمر والتحريضالتعاومجلس اإلمارات: " .61
علـــى "تـــويتر": إذا كـــان الشـــقيق يصـــرخ اإلمـــاراتي أنـــور قرقـــاش وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة  قـــال

بضــرورة احتــرام "ســيادته واســتقالليته"، المنطــق ذاتــه أن لألشــقاء "ســيادة واســتقاللية" فــي إجــراءاتهم ردًا 
ب، ولكـــن أبعـــد مـــن هـــذه الرؤيـــة الضـــيقة المجلـــس الـــذي يجمـــع الشـــقيق علـــى دعمـــه للتطـــرف واإلرهـــا

بأشقائه، تجمع سياسي اقتصادي يحترم االخـتالف واالسـتقاللية ولكنـه قطعـًا يمنـع التـآمر والتحـريض، 
وهنا بيت القصـيد، هـل توقـع الشـقيق أن تدخلـه وتحريضـه المتكـرر سـيمر مـرور الكـرام؟ ألـم يـدرك أن 

 سيعزله وسيجعله مطالبًا بالمراجعة؟دعمه للتطرف واإلرهاب 
  15/6/201الخليج، الشارقة، 

 
 ي: الشروط الموضوعة لقطر ضرورية لحماية أمننا القومالمصري وزير الخارجية .61

مـن وجهـة نظـر الـدول  هـيوضعت بالنسبة لقطـر  التي، أن الشروط شكريأكد وزير الخارجية سامح 
 رورية وحتمية حتى يتم حماية أمنها القومي.ض واإلماراتمصر والسعودية والبحرين  األربع

 أضــرارإنــه يــتم التعامــل بالجديـة الالزمــة مــع وضــع اســتمر لسـنوات طوليــة وترتبــت عليــه  وقـال شــكري
يليـه حتـى نسـتعيد مـرة أخـرى اسـتقرار الـوطن  الـذيمنهـا هـذا الجيـل وربمـا الجيـل  يعاني العربيللعمل 
عادة  العربي   التضامن.وا 

وقــت قريــب.. شــدد وزيــر  فــيقــد تحــل  أنهــامــع قطــر ومــا اذا كــان يــرى  األزمــةول وردا علــى ســؤال حــ
وثيق وقوى  واإلماراتمصر والمملكة السعودية والبحرين  األربعالخارجية على أن التنسيق بين الدول 
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ومتصــل ومســـتمر وتضـــطلع بـــه مؤسســات الدولـــة ووزارة الخارجيـــة ونتواصـــل بشــكل مســـتمر مـــع هـــذه 
 الدول. 

سـاعة أن هنـاك إلحاحـا  48إن عنصـر الوقـت واحـد والقطريـون اعتقـدوا انـه بعـد  الخارجيـة، وقال وزير
حدث نظـرا لقـوة التحـرك  األمراطار زمنى سريع وأتصور أن هذا  فيأن يتم التعامل مع هذه القضية 

 تختلـف عـن سـابقاتها فيمـا يتعلـق بالعالقـة مـع قطـر، األزمةوأثره الذى ترتب عليه واإلحساس أن تلك 
والتصـور  الشـعبيالسـاحة والمتابعـة علـى المسـتوى  فـياصبح هناك هـذا القـدر مـن االنزعـاج  وبالتالي

سوف يسفر عن نتيجة ملموسة وسـريعة وحاسـمة وهـذا لـيس بالضـرورة يكـون مسـار تحـرك  األمربأن 
د مـن المزيـ إلـىأن السـاحة الدوليـة بهـذا الحـدث وربمـا فوجئـت بـه وتتطلـع  إلـىمن قبل الدول.. مشـيرا 

 القوت الراهن.  فيإزائها، وكل ذلك تبلور  أفعالهاالتنسيق حتى تصيغ سياستها وردود 
  15/6/201األهرام، القاهرة، 

 

 تيلرسون: تصنيف جميع اإلخوان إرهابيين يعقد األمور .62
-قــال وزيـــر الخارجيــة األميركـــي ريكــس تيلرســـون إن تصــنيف جماعـــة اإلخــوان المســـلمين : واشــنطن

علـى الئحـة اإلرهـاب سـيعقد األمـور، موضـحا أن اإلخـوان الـذين يبلـغ عـددهم خمسـة  -كتنظيم بأكمله
 ماليين تم تقسيمهم إلى مجموعات عدة، وأن جزءا منهم يحتلون مواقع رسمية في بلدانهم.

وفي شهادته أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلـس النـواب األميركـي اليـوم األربعـاء، قـال تيلرسـون إن 
ســلمين الــذين يبلــغ عــددهم نحــو خمســة ماليــين تــم تقســيمهم إلــى مجموعــات داخليــة فيمــا اإلخــوان الم

ن عددا من منظماتهم مستمرة بارتكاب العنف واإلرهاب وتم تصنيفها على الئحة اإلرهاب.  بينهم، وا 
وأوضح وزير الخارجية األميركي أن عددا من كبار قيادات اإلخوان أصبحوا مسؤولين في حكوماتهم، 

أمثلـــة علـــى ذلـــك بعـــض النـــواب وأعضـــاء الحكومـــة فـــي البحـــرين، وكـــذلك أعضـــاء فـــي الحكومـــة  وأورد
 التركية.

وأضـــاف "هـــؤالء األفـــراد يشـــجبون اإلرهـــاب، لـــذا فـــإن النظـــر إلـــى اإلخـــوان كمنظمـــة واحـــدة ومتكاملـــة 
 وتصـــنيفهم بنـــاء علـــى ذلـــك ســـوف يعقـــد األمـــور. بإمكـــاني القـــول لكـــم إننـــا نـــراقبهم ونعيـــد النظـــر بهـــذه

 القضية على الدوام، ألن دوال أخرى تفتح هذا الموضوع معنا".
 15/6/201الرسالة.نت، 
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 األمم المتحدة تعرب عن قلقها من التأثير السلبي لحصار قطر على حقوق اإلنسان .63
أعـرب مفـوض األمـم المتحـدة السـامي لحقـوق اإلنسـان زيـد بـن رعـد الحسـين عـن قلقـه  قنا: -نيويورك 

ـــأثير المح ـــه مـــن الت ـــذي اتخذت ـــرار ال ـــاب الق ـــد مـــن األشـــخاص فـــي أعق ـــى حقـــوق اإلنســـان لعدي تمـــل عل
 السعودية واإلمارات والبحرين ومصر بقطع عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية مع قطر.

وقال زيد بن رعد الحسين في بيان اليوم إن "التدابير التي تم اتخاذها واسـعة بشـكل مفـرط فـي نطاقهـا 
ل خطيـر حيـاة اآلالف مـن النسـاء واألطفـال والرجـال فقـط ألنهـم ينتمـون إلحـدى وتنفيذها وتعرقـل بشـك

جنســــيات الــــدول المعنيــــة فــــي النــــزاع" مضــــيفا أن "الســــعودية واإلمــــارات والبحــــرين أصــــدروا توجيهــــات 
بمعالجــة االحتياجــات اإلنســـانية للعــائالت التـــي لــديها جنســـيات مشــتركة إال أن تلـــك اإلجــراءات غيـــر 

 الكفاية لمعالجة جميع الحاالت".فعالة بما فيه 
وأبـــدى مفـــوض األمـــم المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان انزعاجـــه مـــن أن اإلمـــارات والبحـــرين "تهـــددان بســـجن 
وتغريم كل من يتعاطف مع دولة قطر أو يعارض إجراءات حكومته" مشـيرا إلـى أن ذلـك يعـد "انتهاكـا 

 واضحا لحق حرية الرأي والتعبير".
 14/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 فرنسا تدخل على خط الوساطة في األزمة القطرية .64

أعلنـت بـاريس أمـس أن الـرئيس الفرنسـي إيمانويـل  لندن: مطلق منير أنقرة: سـعيد عبـد الـرازق بـاريس:
هذا الشهر، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي  ماكرون، سيلتقي في باريس بشكل منفصل

 محاولة للتوسط في األزمة. عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في
  15/6/201، لندن، الشرق األوسط

 
 ألسماء على "قائمة اإلرهاب"مليار دوالر مملوكة  4.3مصر والسعودية واإلمارات والبحرين تجمد  .65

كشفت مصادر رفيعـة المسـتوى، عـن أن الجهـات المعنيـة بالـدول األربـع مصـر والسـعودية : )وكاالت(
كياًنـا فـي هـذه الـدول علـى قـوائم  12فـرًدا و 59القـرار الصـادر منهـا بـإدراج واإلمارات والبحرين، فّعلـت 

اإلرهـاب، مــن خــالل تجميــد الحسـابات الســرية والودائــع واالســتثمارات لتلـك الشخصــيات والكيانــات فــي 
جميــع البنــوك بالــدول األربــع، وكافــة األمــوال الســائلة والمنقولــة والعقاريــة واألســهم والســندات بالبورصــة 

 مليار دوالر. 4.3ركات، والتي بلغ إجماليها ما يقرب من والش
ـــى  ـــب األســـماء المدرجـــة عل ـــى أن أغل ـــون الجنســـية  "قائمـــة اإلرهـــاب"وأشـــارت المصـــادر إل ممـــن يحمل

إرهابًيـا، وعلــى رأسـهم يوسـف القرضــاوي، وعاصـم عبــد الماجـد، ووجــدي  26المصـرية، والبـالغ عــددهم 
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دارة أمــوال جماعــة غنــيم ومحمــد عبــد المقصــود ســبق وتــم تجميــ د أمــوالهم وفقــًا لقــرارات لجنــة حصــر وا 
 مليون جنيه. 600"اإلخوان"، وأن حجم ما يمتلكونه داخل مصر ال يتعدى ال

التــي تــم تجميــدها  "اإلرهابيــة"وأضــافت المصــادر، أن أغلــب الحســابات الســرية المملوكــة للشخصــيات 
 داخل السعودية واإلمارات.وعثر بداخلها على مليارات الدوالرات كانت متواجدة في 

  15/6/201الخليج، الشارقة، 
 

 "A" إلى "A + تخفض التصنيف االئتماني لبنك قطر الوطني من " "ستاندارد آند بورز" .66
قالـت وكالـة "سـتاندارد آنـد بـورز" إنهـا عملـت بعـد  لندن: مطلق منيـر أنقـرة: سـعيد عبـد الـرازق بـاريس:

ر "علــى تخفــيض التصــنيف االئتمــاني طويــل األجــل لبنــك تخفــيض التصــنيف االئتمــاني الســيادي لقطــ
وعلــى وضــع جميــع تصــنيفاتنا لبنــك قطــر الــوطني، والبنــك التجــاري،  ،Aإلــى  + Aمــن قطــر الــوطني

 85البنـوك نحـو  وبنك الدوحة، ومصرف قطر اإلسالمي، تحت المراقبة مع توجـه سـلبي". وتمثـل هـذه
مليـــار دوالر هـــي عبـــارة عـــن  6.20ثـــل نحـــو تم% 8مـــن أصـــول النظـــام المصـــرفي القطـــري، ومنهـــا %

 مستحقات لبنوك خليجية.
  15/6/201، لندن، الشرق األوسط

 

 هيومن رايتس ووتش: حجب وسائل إعالم مرتبطة بقطر صفعة لحرية التعبير .67
أدانــت منظمــة "هيــومن رايــتس ووتــش" اإلجــراءات التــي اتخــذتها ثــالث دول خليجيــة : قنــا –نيويــورك 

إعـالم لهـا صـالت بدولـة قطـر أو تعتبـر متعاطفـة معهـا ووصـفتها بأنهـا "انتهـاك مؤخرا بحجب وسـائل 
 وصفعة لحرية التعبير".

وأشـــارت المنظمـــة فـــي تقريـــر علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي اليـــوم إلـــى إن كـــال مـــن الســـعودية واإلمـــارات 
طـر والبحرين فرضت عقوبات جنائية بموجـب قـوانين قائمـة ضـد مـن ينتقـدون إجـراءات تتخـذها ضـد ق

 أو مواطنيها وضد من يعبرون عن التعاطف معها.
 14/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 غرفة قطر" تطالب رجال األعمال باستئجار طائرات وسفن الستيراد البضائع .68

طالــب مســؤول فــي غرفــة التجــارة القطريــة رجــال األعمــال بتشــكيل شــراكات : عمــر المحبــوب -الــدمام 
 ن لشحن البضائع التي يستوردونها من دول مختلفة.عاجلة، الستئجار طائرات خاصة أو سف
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وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه لــ "الحيـاة"، أن "الغرفـة مسـتعدة للتنسـيق معهـم لتحقيـق هـذه 
الغاية"، وطالبهن بأن "يبادروا إلى حل أي مشكلة تواجه تدفق السلع الغذائية إلى السوق". وأشـار إلـى 

لغرفة بحث في العقبات التي تواجـه رجـال األعمـال والتجـار. "وتـم مـنحهم أن اجتماعًا للمسؤولين في ا
 مهلة ثالثة أيام لتقديم اقتراحاتهم وتحقيق فائض في السلع وليس سد حاجات السوق فحسب".
  15/6/201الحياة، لندن، 

 
 الخرطوم: "المؤتمر الشعبي" يستنكر حصار قطر .69

األمين العام لحـزب المـؤتمر الشـعبي السـوداني،  أبلغ علي الحاج آدم،: عواطف محجوب -الخرطوم 
سـفير قطــر فــي الخرطــوم، راشــد بــن عبــدالرحمن النعيمـي، دعــم حزبــه لدولــة قطــر، واســتنكاره للحصــار 

 الواقع على دولة قطر، معلنًا رفض حزبه لقائمة اإلرهاب في مواجهة شخصيات وكيانات قطرية.
 14/6/2017الشرق، الدوحة، 

 

وها سيرة الضباع حولنا كثيرة النفيسي:عبد هللا  .71  يجب حل النزاع الخليجي.. فضُّ
أكــد المفكــر الكــويتي الــدكتور عبــدهللا النفيســي أنــه ينبغــي اإلســراع فــي إنقــاذ مجلــس التعــاون : الدوحــة

وقـــال النفيســـي فـــي  الخليجـــي، وحـــل األزمـــة الخليجيـــة قبـــل أن ينفـــرط العقـــد ويصـــبح المجلـــس فريســـة.
تويتر: النزاعات كلمـا طالـت اسـتطالت وتعقـدت، فينبغـي اإلسـراع فـي حـل تدوينات له عبر حسابه في 

يران بانتظار الفريسة". نقاذ مجلس التعاون قبل أن ينفرط، وا   هذا النزاع الخليجي وا 
وناشــد النفيســي الجميــع بالحــل قــائاًل: "فــنحن علــى أبــواب العشــر األواخــر وفــي شــهر رمضــان وحتــى 

وها سيرة الضباع حولنا كثيرة"بات يذكرنا ب -واخجاله –تيلرسون   ذلك، اليقظة اليقظة" يا جماعة فضُّ
 15/6/2017الشرق، الدوحة، 

 

 توقعان اتفاقا لتطوير منشآت لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال" شل"و "طر للبترول"ق .71
قالــت قطــر للبتــرول إنهــا وقعــت اتفــاق إطــار مــع شــركة شــل يــوم الثالثــاء لتطــوير  -دبــي )رويتــرز( 

 شأت عالمية لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال.من
ونقل بيـان مـن الشـركة عـن سـعد شـريدة الكعبـي الـرئيس التنفيـذي لقطـر للبتـرول قولـه "نعتبـر اسـتخدام 
الغــاز الطبيعــي المســال كوقــود للســفن فرصــة واعــدة لمزيــد مــن النمــو للغــاز الطبيعــي المســال كمصــدر 

 للطاقة النظيفة".
 13/6/2017، لألنباء وكالة رويترز
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 لمحمد إقبال: إجابات حاسمة على أسئلة الراهن "الدينيإعادة بناء الفكر " .72
 إبراهيم العريس 
ن كان المفكر الباكستاني فضل الرحمن ال يعترف إال في شكل موارب بتأثير محمد إقبال فيه  حتى وا 

اإلسالم وضرورة "لها في كتابه بالنسبة إلى أفكاره اإلصالحية الدينية التي أسهب في شرحها وتحلي
الذي صدر مترجمًا إلى العربية في طبعة ثانية قبل شهور قليلة، فإن إقبال يعتبر واحدًا من  "التغيير

المفكرين المسلمين الذين تصدوا بأكبر مقدار من الجدية والنزوع إلى التفاعل مع العصر بالنسبة إلى 
هذا وعّبر عنه في معظم كتاباته بما في ذلك قصائده  تجديد الفكر الديني في اإلسالم. إقبال فعل

الشعرية الكثيرة والجميلة ذات المنحى الصوفي، أو في كتبه التي أّرخ فيها للحضور اإلسالمي بل 
 -حتى العربي في شبه القارة الهندية في العصور الغابرة. لكنه عّبر عنه أكثر وفي شكل علمي 

 ."إعادة بناء الفكر الديني في اإلسالم"تاريخي، خصوصًا في كتابه األساسي 
< والواقع أن هذا الكتاب الذي يختصر عنوانه الواضح كّل خطابه، لم يكن قد وضع، أصاًل، على 
شكل كتاب بل هو مجموعة من المحاضرات والمداخالت التي ألقاها إقبال في عدد من الجامعات 

تي كانت تشهد نوعًا من التحّول اإليجابي ، في عز تلك المرحلة ال1929و 1928الهندية بين عامي 
في مسار اإلسالم كقوة تحرر على الضد من القوى االستعمارية البريطانية من ناحية، ومن ناحية 
أخرى من أجل إيجاد فكرانية توّجه مسلمي الهند، وبقية مسلمي العالم، كما يلح إقبال في سياق 

 شعوب وأهل األديان األخرى في المنطقة.محاضراته، نحو تحقيق الذات بالتناحر مع بقية 
< تلك المحاضرات التي ألقاها إقبال في عدد من كبريات الجامعات )مدراس، حيدر آباد، ميسور 

. وهو كتاب ضم يومذاك 1930وعليكره...( نشرت للمرة األولى مجموعة في كتاب في الهور عام 
االختيار الفلسفي للخبرة "، "الدينيةالمعرفة والخبرة "ست محاضرات أساسية هي على التوالي: 

 "روح الثقافة اإلسالمية"، "الذات اإلنسانية، حريتها وخلودها"، "مفهوم هللا ومعنى الصالة"، "الدينية
علمًا أن إقبال أضاف إلى الطبعة الثانية التي صدرت  "مبدأ الحركة االجتهادية في اإلسالم"وأخيرًا 

ات جامعة أوكسفورد، محاضرة هي على أي حال األكثر عن مطبوع 1934من الكتاب ذاته عام 
. ويقول الدكتور أحمد معوض، صاحب واحد من أشمل "هل الدين ممكن؟"أهمية وجرأة في عنوان 

في القاهرة، أن إقبال يبرز في هذه  1980كتب سيرة محمد إقبال التي صدرت في العربية، عام 
بناء الفلسفة الدينية "حيث نراه يحاول  "ديثةأشبه بمؤسس للروحية اإلسالمية الح"المحاضرات 

اإلسالمية بناء جديدًا، آخذًا في االعتبار المأثور من فلسفة اإلسالم إلى جانب ما جرى على المعرفة 
ناقش بذلك، ". ويضيف الدكتور معوض أن إقبال قد "اإلنسانية من تطور في نواحيها المختلفة
ضوء اإلسالم والفلسفة الحديثة مبتدئًا طرقًا جديدة يمكن  الموضوعات التي طرحها مناقشة واسعة في
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أن يسلكها مفكرو العصر الحديث في الدراسات اإلسالمية، مستندًا في هذا إلى ما يقوله إقبال نفسه 
التفكير الفلسفي ليس له حّد يقف عنده، فكلما تقدمت المعرفة وفتحت "في مقدمة كتابه من أن 

لوصول إلى آراء أخرى غير التي أثبّتها في هذه المحاضرات، وقد تكون مسالك جديدة للفكر، أمكن ا
 -. نذكر هنا أن هذا الكتاب الذي وصل فيه إقبال إلى حّد من التعبير عن الرغبة في "أصّح منها

اإلصالح الديني، يقّربه كثيرًا من طروحات اإلمام محمد عبده واألمير شكيب  -بل عن ضرورة 
رجم حينذاك إلى عدد كبير من اللغات ومن بينها الفرنسية، وال يزال يعتبر حتى أرسالن التحديثية، تُ 

اليوم من الكتب األساسية التي تدرس مسألة التجديد الديني في ضوء العقل والعصر، ما جعل إلقبال 
 مكانة أساسية بين مصلحي الشرق.

دًا من الوجوه الطيبة التي عرفها < مهما يكن من أمر، فال بد من إعادة التأكيد هنا أن إقبال كان واح
الفكر اإلسالمي والتنوير في القرن العشرين. ولكن لئن كان العرب قد عرفوه، على نطاق شعبي، 

، فجعلته بين ليلة "حديث الروح"فإنما تم ذلك بفضل أم كلثوم التي غنت من نظمه أغنيتها الشهيرة 
بالطبع، فالرجل كان أكبر وأهم من أن  وضحاها كبير الشهرة لدى العرب. وكان في هذا ظلم له

ُيعرف من طريق أغنية، حتى لو كانت أغنية كلثومية، بل واحدة من أجمل ما غنت كوكب الشرق 
 ."رباعيات الخيام"منذ 

< كان محمد إقبال كاتبًا وشاعرًا وفيلسوفًا وحقوقيًا ولغويًا ورجل سياسة وتربية في الوقت ذاته. وكان، 
، يعّبر عن نفسه بالهندية واألوردية والفارسية والعربية، إضافة إلى 1878نجاب في هو المولود في الب

في مدينة الهور، قبل عقد من قيام دولة  1938اإلنكليزية واأللمانية، وهو حين رحل عن عالمنا عام 
 باكستان اإلسالمية التي كان واحدًا من الساعين إلى قيامها، كان في عز نشاطه وتحركه كواحد من
رجال الفكر والعمل في مجال تحديث الفكر اإلسالمي. ولقد مّكنه من هذا ما تلقاه من تربية تقليدية 
سلفية في سيالكوت مسقط رأسه، وما أضافه إلى ذلك من علم حديث تلقاه في كامبريدج ببريطانيا، 

 وميونيخ بألمانيا.
بعد خمسة أعوام أستاذًا لهذه المادة  ، كان إقبال نال درجة الماجستير في الفلسفة، ليعّين1897< في 

في جامعة الهور، غير أن ذلك لم يحّد من رغبته في مواصلة تعّلمه فاتجه إلى إنكلترا حيث درس 
تطور "عن أطروحة عنوانها  1908الحقوق، ثم التحق بجامعة ميونيخ لينال الدكتوراه في الفلسفة عام 

العام ذاته إلى الهند حيث ُعّين أستاذًا لألدب  . وهو عاد في"فلسفة ما وراء الطبيعة في فارس
الفارسي ليحتفظ بهذا المنصب حتى آخر أيامه، على رغم انتخابه عضوًا في الجمعية التشريعية في 

، ومشاركته في مؤتمر الطاولة المستديرة في لندن عامي 1926و 1924البنجاب لدورتين، عامي 
التي كانت تدعو إلى  "رابطة المسلمين الهنود" ، كان إقبال قد ترأس1930. وفي 1932و 1931
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تأسيس دولة إسالمية مستقلة في شمال الهند. وهو في خضم ذلك كله، وضع كثيرًا من المؤلفات 
باللغتين الفارسية واألوردية، كما كتب بعض األشعار بالعربية. ومن بين أبرز ما كتبه، يمكن أن 

وهو مجموعة محاضرات جامعية ألقاها باإلنكليزية في ) "تجديد الفكر الديني في اإلسالم"نذكر: 
 "رسالة المشرق"( و1936) "ماذا يجب أن نفعل يا أمم الشرق"( و1932) "رسالة الخلود"( و1928

ومعظمها مجموعات شعرية، علمًا أن شعر محمد  "مسافر"و "رموز إنكار الذات"و "أسرار الذاتية"و
لة أي إنه كان يتضمن مواقف سياسية وفكرية ودينية إقبال، رغم طابعه الصوفي، كان شعر رسا

إلى جانب خوضه المعترك السياسي من أجل  -واضحة. غير أن مساهمة إقبال الرئيسية تتمثل 
لى جانب دعوته مسلمي العالم، وأمم الشرق إلى النهوض  في  -استقالل مسلمي الهند بدولة لهم، وا 

الشريعة اإلسالمية بحد ذاتها غير جامدة "انطالقًا من أن محاولته الدعوة لتجديد في الفكر اإلسالمي 
القرآن الكريم يرى الكون في حالة ". وكان إقبال يؤكد أن "وهي قابلة للتطور، وتاريخ الفقه يثبت ذلك

تغير وتبدل دائمين، فال يمكن أن يقف ضد فكرة التطور. كذلك، فإن أصحاب المذاهب الفقهية لم 
ما ينادي به الجيل الحاضر من ". ويرى إقبال أن "هو آخر ما يمكن قولهيقولوا أن ما جاؤوا به 

أحرار الفكر في اإلسالم في مجال ضرورة تفسير أصول المبادئ التشريعية تفسيرًا جديدًا في ضوء 
اإلجماع قد يكون ". وكان إقبال يرى أن "تجاربهم وتجارب العصر، هو رأي له ما يسوغه كل التسويغ

التشريعية في اإلسالم، على رغم أن العلم به كان ضئياًل في تاريخ اإلسالم. وها هي  من أهم األفكار
 ."العوامل الراهنة تعيد هذا المبدأ إلى مركز الصدارة

< وفي أي حال كان إقبال واحدًا من أوائل المفكرين المسلمين الذين أدركوا باكرًا عمق األزمة 
تخبط فيها العالم بعد أن انقسم إلى شرق وغرب، حيث اعتبر االقتصادية واالجتماعية والروحية التي ي

أن العالم ليس كذلك )كما كان الرأي سائدًا في ذلك الحين( بل هو جنوب وشمال. وكان إقبال يرى 
أن على المسلمين، أهل الجنوب، أن يواجهوا الخواء الحاصل عبر تلمسهم الدروب التي توصلهم إلى 

لعصر ومعرفة تراثهم. وفي هذا المجال، قد يكون من المالئم اليوم أن المعرفة كسالح قوي: معرفة ا
نعود إلى قراءة محمد إقبال لندرك أن هذا المفكر الذي رحل قبل نحو ثمانين سنة، يبدو كأنه يتحدث 

 عنا ويرسم الخطوط الموصلة إلى شيء من الخالص.
 15/6/2017الحياة، لندن، 
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 المحامونالواليات المتحدة دولة يحكمها  .73
 روجر أوين 
قليلة هي األيام التي تمّر في الواليات المتحدة، من دون تذكيرنا بدور المحامين المهم في الحياة 
الوطنية، فالحال أن المحامين كان لهم الدور األكبر في صياغة دستور البالد أواخر القرن الثامن 

ين، إما كسياسيين أو كرؤوس مدّبرة عشر، وقد ظّلوا يهيمنون على الحياة السياسية منذ ذلك الح
لة في عناوين الصحف، أغلب األحيان باسم إحدى  تضطلع بدور في عدد كبير من القضايا المتداو 
لة تموياًل كبيرًا، على غرار لوبي األسلحة  المؤسسات التجارّية النافذة أو المصالح الخاصة المموَّ

 الذائع الصيت.
ضو مجلس الشيوخ السيناتور إليزابيت وارن لتوفير مساعدات سمعّية ولنأخذ مثاًل المساعي الراهنة لع

تجارية ميسرة التكلفة، وعرضها للبيع في المتاجر في متناول الصّم، بداًل من اضطرارهم إلى 
استعمال نماذج تجارية باهظة الثمن يصفها لهم األطباء وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية. 

ة وصادرة عن الحزبين، ويؤمن كل من يؤيدها بأنها ستسمح بخفض وهذه المبادرة حسنة النيّ 
األسعار، وبتحفيز االبتكار، وبتقديم مساعدة مرّحب بها لنحو ثالثين مليون شخص فقدوا حاسة 

 السمع.
ب يد أن تدّخاًل حصل، ولم يقتصر على المحامين عن قطاع المساعدات السمعّية التجارية الشديدة 

مجموعة ضغط مدافعة عن األسلحة، أفادوا بأن  24ضًا عناصر من نحو االنتشار، بل شمل أي
المبادرة المذكورة ستنعكس سلبًا على الصيادين الذين يستعملون آالت تحسين السمع األكثر انتشارًا 
لسماع طريدتهم بشكل أفضل، ما ينعكس على حقوقهم الدستورية المدر جة في التعديل الثاني، مع أّن 

 حديدًا استُثني ت من مضمون القانون الذي صاغته وارن.هذه األجهزة ت
صحيح أن سلوكًا كهذا ينبع جزئيًا من انعدام ثقة يكاد يصل إلى حد الهوس بالسيناتور وارن بحد 
ذاتها، ومن تأثيرها المتزايد، كأول امرأة في منصب سيناتور من ماساشوستس، تحتل مقعدًا في عدد 

ار لجنة الصحة والتربية والعمل ورواتب التقاعد. وصحيح أيضًا أن من أهم لجان الكونغرس، على غر 
السلوك المذكور يعتمد أيضًا على تبريرات أخرى، كالقول إن المبادرة برمتها ليست إال تدبيرًا حكوميًا 
كبيرًا هدفه استحداث المزيد من التشريعات التي تفيد مصلحة الشركات عبر زيادة مكاسبها، في حين 

مستهلكون، ليس فقط ألّن خياراتهم تصبح أكثر محدوديًة، بل أيضًا ألّن ذلك سيشّجعهم على يتأّذى ال
خوض أخطار التشخيص الذاتي في الصيدلّيات المحّلية، بداًل من االستفادة من نصائح اختصاصيي 

 الرعاية الصحية، الذين نالوا أفضل تدريب ممكن.
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دّربت في جامعة هارفارد، يزيد ذلك من خطورتها بنظر بالنظر إلى أن إليزابيت وارن ذاتها محامية ت
منافسيها، كونهم يرون في المسألة أيضًا منطقًا سياسيًا قويًا، بعد وضعهم الوقائع الدستورية جانبًا. 
وعلى رغم أن لممارستهم تأثيرًا هائاًل في عدد كبير من الواليات خارج والية نيو إنغلند الليبرالية، 

رهم هذا مهّدد، ليس فقط من التأثير الذي تمارسه وارن في واشنطن، بل أيضًا من يقّرون بأّن تأثي
قدرتها على تطوير تحالفات مع الحزب اآلخر في الوالية، تجمعها بجمهوريين يشاركونها طريقة 

 تفكيرها.
ات بنظر المشككين أمثالي، قد يبدو ذلك مثااًل رائعًا عن المحامين الذي يلجأون إلى جميع التبرير 

الممكنة لزيادة قيمة نصائحهم، وبالتالي الرسوم التي يتقاضونها، وبالتالي، وكّلما كثرت السوابق، زاد 
االنجذاب إلى النصوص القانونية. ومع ذلك، تظهر أخطار أيضًا بسبب وجود شعرة معاوية بين 

ضايا التي تلقى المجالين القانوني والسياسي، ويمكن كسرها بسهولة، رهنًا بمدى تسييس أي من الق
 شعبيًة، على غرار الصحة العامة، فتصبح هذه القضايا خاضعة للمطالب وللتصويت الشعبي.

وتمامًا كما حصل بالنسبة إلى دعوات سحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب، أصدر محامون أمثال 
تصّرفات ترامب البروفيسور آلن ديشوفيتز من جامعة هارفارد تبريرًا مفاده أنه على رغم مشروعية 

عندما أقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، أخطأ عندما أعلن عما فعله بهذا األخير، 
 ذي تداعيات خطيرة. "إثم سياسي"وكانت كلماته بمثابة 

ومع ذلك، ووفقًا لبحث صدر أخيرًا عن نيك روبنسون، المحاضر الزائر في كّلية ييل للحقوق، 
إلى مركز مهنة الحقوق في كلية هارفارد للحقوق، تبدو التغييرات في  وشريك البحث المنتسب

في المئة من األعضاء  80المرصاد، مع التراجع المسجل أخيرًا في عدد محامي الكونغرس من نحو 
في منتصف القرن التاسع عشر، إلى أقل من خمسين في المئة منهم اليوم، ولم يكتف بتعليل ذلك 

بل أيضًا بالتغييرات األكثر شمولّية التي طالت مهنة المحاماة عمومًا. فهناك ببروز السياسة كمهنة، 
، قائاًل إنها "الطبقة السياسية المحترفة"أواًل منافذ أخرى إلى المناصب السياسية في متناول ما أسماه 

تشمل مناصب مساعدين في الحمالت، وأعضاء في مجموعات ضغط، وأعضاء في مراكز البحوث، 
لقطاع العام. وثانيًا، تغّيرت المهنة بحد ذاتها، وقال إّنه في القرن التاسع عشر، كثرت وموظفي ا

الروايات عن قدوم أفراد من الشعب إلى قاعات المحاكم، لالستماع إلى المهارات الخطابية التي تمّتع 
عدد كبير من بها أبرز المحامين، وللترفيه عن أنفسهم بقضايا اليوم. ومع حلول نهاية القرن، انتقل 

 محامي النخبة من قاعات المحاكم إلى مجالس إدارة الشركات.
إلى ذلك، ما عاد أبرز المحامين يحتاجون إلى متابعات شعبية حاشدة الستقدام األعمال، في حين 
أن المبادرات المالية في قانون الشركات قد تجعل عددًا أكبر من المحامين يعملون في مكاتب 
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رًا، لفت إلى وجود تبريرات تفيد بأن م نح طابع تجاري لممارسة الحقوق ربما أدى محاماة خاصة. وأخي
 إلى خسارة الحس الجماعي والروح الشعبية لمهنة المحاماة.

في الختام، تجدر اإلشارة إلى مسألة غريبة من نوعها: ففي حين أن جميع الرؤساء الذين حكموا 
رد الرئيس ترامب عنهم، ليس فقط بعدم تمتعه بكفاءة الواليات المتحدة أخيرًا كانوا محامين، يتف

قانونية، لكن أيضًا بحاجته إلى محاٍم ينصحه في شأن حقوقه القانونية مع تزايد المطالبات بحجب 
 الثقة عنه.

 جامعة هارفارد -* أكاديمي بريطاني 
 15/6/2017الحياة، لندن، 

 
 القرن صفقة .74

 محمد إبراهيم المدهون 
وفـــق تســـريب لصـــحيفة -؛ ُعقـــد فـــي العقبـــة األردنيـــة 2016 /2/ 21وتحديـــدا فـــي قبـــل أكثـــر مـــن عـــام 

لقاٌء رباعي )بين بنيامين نتنياهو وجون كيري وعبد الفتاح السيسي وعبـد هللا الثـاني(، نـاقش  -هآرتس
أفكارًا جديدة للحل على أساس من يهودية الدولة وتبادل األراضي، لكـن الجميـع أنكـروا هـذا االجتمـاع 

 تنياهو!!عدا ن
ــة 12/2/2017بعــد عــام وفــي  ؛ أعلــن عضــو حــزب الليكــود أيــوب قــرا أنــه أثــار مــع نتنيــاهو مقتــرح دول

فلسطينية في سيناء وفـق "خطـة السيسـي"، لتعبيـد طريـق السـالم الشـامل مـع "االئـتالف السـني" حسـب 
 وصفه، وأن نتنياهو سيعرض المقترح على الرئيس األميركي دونالد ترمب.

الرئاسة المصـرية نفـى ذلـك مطلقـًا، وأكـد هـذا النفـي  السيسـي نفُسـه بقولـه "ال أحـد يملـك  المتحدث باسم
بأن "السالم بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة  -خالل لقائه مع ترمب-أن يفعل ذلك"، كما صرح 

 القرن".
 طرح متعدد ومتجدد

رت" أو "تفاهمات أولمرت عبر ما ُعرف بـ"عرض أولم 2006ومصطلح "صفقة القرن" تردد سابقًا عام 
 وعباس"، وما تسرب حينها من أنها "اتفاقيات رّف" تنتظر االنتخابات اإلسرائيلية ونتائجها آنذاك.

ـــى مـــا قبـــل أوســـلو فـــي أجـــواء استنســـاخ أو  ـــدء إل ـــدولتين؛ يوجـــد عـــود علـــى ب فـــي ظـــل ســـقوط حـــل ال
 منذ خمسينيات القرن الماضي.استحضار لروايات السيناريو المأمول إسرائيليًا عبر مشاريع التوطين 
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( ألف فلسطيني في سيناء أيـام عهـد جمـال عبـد الناصـر الـذي 60ومن هذه المشاريع مشروع توطين )
نجحــت غزةفــي إفشــاله، ومشــروع آلــون للتــوطين فــي ســيناء تحــت مبــرر "عجــز الســلطة المصــرية عــن 

 فرض سيطرتها األمنية على سيناء".
الـذي  2004يد حدود غزة حتى العريش، ومشـروع غيـورا آيالنـد بتمد 2003وهناك خطة يوشع بن آريه 

مـن  2( كـم200من سيناء لصالح التوطين، مقابل حصولها على ) 2( كم600دعا مصر للتنازل عن )
 صحراء النقب ومزايا اقتصادية.

سوية تنطلق "صفقة القرن" في مرحلتها األولى من رعاية أميركية ال لبس فيها تعيد الثقة إلى مسيرة الت
قــرار لـــ"إسرائيل" بحــدود جــدارها  وتحقــق وجــود الضــامن المفقــود. مــع التــزام كامــل بمبــدأ حــل الــدولتين وا 

( أو % 1.9كخطـــوة أولـــى، وأن تعـــاد قـــراءة الحـــدود ومشـــروع تبـــادل األراضـــي وفـــق خريطـــة بـــاراك )
 (.%12(، أو خريطة جديدة قد تصل إلى )% 6.5أولمرت )

وقـــف االســـتيطان خـــارج "الكتـــل االســـتيطانية"، وااللتـــزام الـــدولي والعربـــي ويقابــل ذلـــك التـــزام إســـرائيلي ب
برعايــة االقتصــاد الفلســطيني مــع إعــادة النظــر فــي اتفــاق بــاريس االقتصــادي، وأن تســتمر الســلطة فــي 
منـــع العنـــف والتحـــريض، ويســـتمر التنســـيق األمنـــي بإشـــراف طـــرف ثالـــث )أميركـــا(، والســـماح للجـــيش 

 لضفة الغربية.اإلسرائيلي بالعمل في ا
قامــة مينــاء )ربمــا  كمــا ستســعى الســلطة إلــى توحيــد الصــف الفلســطيني، واســتمرار عمليــة إعمــار غــزة وا 
 يكون عائما( مع ضمانات أمنية، ويتم العمل على نزع سالح غزة وتدمير األنفاق )كسر شوكة غزة(.

حــدود مؤقتــة، مــع  وفــي حــال تحقيــق الســلطة هــذه الشــروط يمكــن الســماح لهــا بــاإلعالن عــن دولــة فــي
بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة. وتدرس "إسرائيل" السماح بمشروعات حيوية في الضـفة 

 مثل مطار، ليمهد ذلك لمفاوضات مباشرة سقفها الزمني عشر سنوات وصواًل إلى السالم النهائي.
ن هذا المشروع، وتبدأ تدشـين وخالل هذه الفترة الزمنية )المرحلة األولى( تعلن دول اإلقليم أنها جزء م

 تعاون شرق أوسطي في شتى المجاالت الحيوية، وعلى رأسها األمن ضمن إطار موحد.
هـــذه خطـــوات ضـــرورية تراهـــا أميركـــا ممهـــدة لــــ"صفقة القـــرن" بإحيـــاء "عمليـــة الســـالم" علـــى قاعـــدة أن 

والـدعوة للقـاء سـريع "عباس أفضل الخيارات"، ومن هنا كانت إعادة فتح األبواب أمام محمـود عبـاس، 
 يجمعه مع نتنياهو.

ومن ثم فتح حـوار أميركـي مـع مصـر لصـياغة رؤيـة مشـتركة حـول غـزة، قـد يقـود إلـى جهـود مصـرية 
مجــددًا "إلنهــاء االنقســام" الفلســطيني، علــى قاعــدة التمهيــد لمشــروع "غــزة الموســعة خاليــة مــن حمــاس" 

 يسة في الصفقة.و"تبادل األراضي"، والذي يعتبر الخطوة الثانية الرئ
 مشروع األراضي المتبادلة
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المرحلــة الثانيــة لـــ"صفقة القــرن" ذاهبــة فــي اتجــاه مشــروعي  يوشــع وآيالنــد بغــض النظــر عــن مســاحات 
أراضـي التبـادل، حيـث يتنـازل الفلســطينيون عـن مسـاحة متفـق عليهــا مـن الضـفة )الكتـل االســتيطانية( 

ناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصـر مـن وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سي
 "إسرائيل" على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.

وقــد تــدخل الســعودية علــى خــط تقــديم أرض لتمثــل شــريكًا، خاصــة أن الــبعض يــرى أن جزيرتــي  تيــران 
 وصنافير كانتا عربونًا للسعودية في سياق مشروع تبادل األراضي الضخم.

ائيل" عينهــا علــى أرض "يهــودا والســامرة" حيــث تحــتفظ بـــ"المدن االســتيطانية" التــي وصــفها بــاراك "إســر 
وتتجـاوز مــا حققتـه فــي الجــدار  -وكثيـر منهــا "أراض دينيـة" وفــق الفقـه اليهــودي-بــ"المساحة الحيويــة" 

 العازل، وهذا يسمح بتقليص عدد المستوطنين الواجب إجالؤهم إلى بضعة آالف.
تعتمد هذه الصفقة وتسعى لتسويقها لدى الفلسطينيين باعتبارها حاًل ألزمـة غـزة التـي تكـتظ،  "إسرائيل"

وال فرصة إلقامة ميناء حقيقـي فيهـا، ولكـن بالتوسـع علـى السـاحل يمكـن ذلـك مـع فرصـة وجـود حقـول 
 غاز، ومطار دولي، وبناء مدينة جديدة لمليون شخص.

ن وبعــض الالجئــين فــي ســوريا واألردن، هــذا عــدا عــن كمــا يمكــن بــذلك حــل مشــكلة الالجئــين فــي لبنــا
 النمو االقتصادي غير المسبوق باعتبار غزة الموسعة مركزًا تجاريًا دوليًا.

ولكن ال تتم اإلشارة إلى التنازل الكبير في الضفة التي تمثل عمق المشروع الوطني الفلسطيني، بينما 
ي تبـدأ خطــوات تمهيديـة بـإطالق سـراح عــدد تظـل القـدس خـارج الـنص. وحتــى يسـيل اللعـاب الفلسـطين

طــالق التفــاوض المباشــر وصــواًل إلــى عقــد مــؤتمر ســالم الصــيف  مــن األســرى، وتجميــد االســتيطان، وا 
 القادم.

وتــروج "إســرائيل" روايــة "صــفقة القــرن" لمصــر باعتبـــار أن التنــازل عــن األراضــي فــي ســيناء ســـيكون 
بل أرض تسمح لمصر بتواصل جغرافي مع األردن عبر للفلسطينيين وليس لـ"إسرائيل"، وأنه أرض مقا

 كلم، يربط البلدين بالخليج ويخضع للسيادة المصرية. 10نفق طوله 
كمــا أن حركــة اقتصــادية ضــخمة مــن النفــق ستنشــأ عبــر شــبكة حديــد وطريــق ســريع وأنبــوب نفــط يمتــد 

ء إســرائيلي لمصــر نحــو مينــاء غــزة الكبــرى، ممــا يحقــق عائــدا ماليــا جمركيــا ضــخما لمصــر، مــع إغــرا
بتشجيع المنظومة الدولية على ضخ استثمارات هائلة فيها ومنها تنقية المياه، وستوافق "إسرائيل" على 

 إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية كامب ديفد.
( مــن أرض ســيناء مــع بســط %1ومــن هنــا تكــون الروايــة المقدمــة للشــعب المصــري هــي تنــازل عــن )

( منهــا، وســماح لمصــر بالحصــول علــى القــدرات النوويــة ألغــراض ســلمية وإلنتــاج % 99لــى )ســيادة ع
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تســـتعيد مصـــر مكانتهـــا الدوليـــة، ويكـــون الطريـــق ممهـــدًا  -وفـــق الروايـــة اإلســـرائيلية-الكهربـــاء، وبـــذا 
 للسيسي لنيل جائزة نوبل للسالم.

للضـغوط، ولكـن التركيـز  تنفي مصـر أي مقترحـات تـوطين وتقـول إنهـا ال تتجـاوب معهـا ولـن تخضـع
"اإلســرائيلي" المتزايــد علــى حاجــة مصــر للــدعم المــالي واإلســناد السياســي، وكــذا عالقتهــا الحميمــة مــع 
"إســـرائيل" فـــي هـــذه المرحلـــة، يســـتدعيان رهـــان "إســـرائيل" علـــى جاهزيـــة مصـــرية للتعـــاطي مـــع "صـــفقة 

 القرن" وأن تكون عرابها.
يـدة التـي تتفـق معهـا فـي عـدم تـرك غـزة لحركـة حمـاس، ومـن مصر عينها على اإلدارة األميركيـة الجد

ــا فإنهــا تنســجم مــع إجــراءات عبــاس ومرادهــا تأليــب شــعبي ضــد حمــاس، ولكنهــا تــرى أنهــا تحمــل  هن
بــأن حمــاس راســخة  -ومنهــا "إســرائيل"-مخــاطر فصــل القطــاع عــن الضــفة، مــع إقــرار كافــة األطــراف 

 وتملك مقومات دولة.
عتبــاره حــال إقليميــا دون أن يتكلـــف ثمنــًا مــع عوائــد ملموســة عبــر النفـــق األردن جــزء مــن المشــروع با

ومنظومــة التواصــل مــع مينــاء غــزة الموســعة، وصــواًل إلــى أوروبــا ليــربط بــين العــراق والخلــيج والبحــر 
ســـتراتيجية وازنـــة، وهنـــاك عـــين أردنيـــة أخـــرى علـــى تخفيـــف العـــبء  المتوســـط مـــع ميـــزات اقتصـــادية وا 

 وخاصة الغزي لصالح دولة غزة الموسعة.الديمغرافي الفلسطيني 
 بين الوعود والعراقيل

ليس خافيًا مستوى الدعم األميركي الترمبي لألطماع اإلسرائيلية بوعـد قـاطع بنقـل السـفارة للقـدس، مـع 
تقريب يفوق التوقع لليمين الصهيوني المتطرف فـي المناصـب العليـا، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن دعـوة 

 هودية لحضور حفل تنصيب ترمب.مجالس المستوطنات الي
لـــدى -وفـــي المقابـــل يحّمـــل ترمـــب الســـلطة مســـؤولية نشـــر الكراهيـــة، ولـــذلك كانـــت رســـالته الواضـــحة 

 بوقف التحريض على الكراهية، ووقف مخصصات الشهداء واألسرى. -استضافته عباس
ترمــــب  دعــــت إلــــى التــــوطين، واليــــوم يقــــف -1948منــــذ اغتصــــاب فســــلطين -بــــل إن أميركــــا تاريخيــــًا 

متحمسًا لـ"صفقة القـرن". هـذا فضـاًل عـن مجـاراة هـذه الصـفقة لالتجاهـات الجديـدة فـي العـالم، والقائمـة 
 على حلول متعددة األطراف على أساس ربحي واقتصادي.

فالعالم سيدفع مليار دوالر سنويًا للفلسطينيين، وهذه مبالغ تذهب السـتثمار غـزة الكبـرى لتحقـق أرباحـا 
ر اإلنفـاق، مـع فائـدة حقيقيـة ألوروبـا تتمثـل فـي خفـض األسـعار، واالقتـراب جـدًا مـن تغني عن اسـتمرا

 السوق الشرق أوسطي والخليجي األكبر استهالكًا.
الطريـق إلـى عقـد "صـفقة القـرن" لـيس ســهاًل، والموقـف الفلسـطيني الرسـمي والشـعبي الـرافض للتــوطين 

ويبـدو أن سـيناريوهات التنفيـذ ال تقـل خطـورة سالفًا يرفضه أيضًا اليوم ضـمن صـفقة تبـادل األراضـي، 
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عن المشروع ذاته، لصعوبة استجابة الشـعب الفلسـطيني الـذي قـاوم سـابقا التـوطين ومؤكـد أنـه سـيقف 
 ضده اليوم وغدًا.

وربما يذهب هذا بأرباب المشـروع نحـو التهجيـر القسـري عبـر عـدوان مـدمِّّر علـى غـزة، وبالتأكيـد مثـل 
ئة تتمثل في إدارة دولية وغطاء أميركـي غيـر مسـبوق، يمنحـان ضـوءًا أخضـر هذا السيناريو يحتاج بي

 للقيادة اليمينية الصهيونية مع صمت عربي.
عبــر قــرارات مــن قبيــل خصــم -والــبعض يــرى أن الضــغط المتزايــد الــذي يســتهدف غــزة اقتصــاديًا اليــوم 

يـأتي فـي  -يـد بالكهربـاءالرواتب، والتقاعد المبكر، وقطـع مخصصـات الشـهداء واألسـرى، ووقـف التزو 
 ذات السياق الممهد لـ"صفقة القرن".

وهــذا الســيناريو يشــكل كــذلك تهديــدا لـــ"إسرائيل" عبــر مغــامرة غيــر حاســمة النتــائج، فقــد ُيشــطب مســار 
التســوية إلــى األبــد، وتنــال المقاومــة الشــرعية الحاســمة، وُيفشــل صــمود الشــعب الفلســطيني الســيناريو، 

في العالم المصاحبة للجرائم باالستمرار، وال تمنح غطاء لمن يرغب التعاون مع وربما ال تسمح البيئة 
 االحتالل في إنفاذ العدوان.

هـذا فضـاًل عـن مزيـد مـن كشـف وجـه االحــتالل المجـرم ممـا سيسـبب مزيـد عزلـة وفشـل الخيـار الثــاني 
ا بأزماتهـا، فضـاًل عـن األكثر هدوءا، والذي يتمثل في قبول األنظمة العربية بصفقة التصفية النشغاله

بحثهــا عــن اســتقرار بلــدانها ولــو علــى حســاب فلســطين، حيــث ُيــزّين لهــا أن بوابــة هــذا االســتقرار هــي 
 تقوية العالقة مع الكيان واإلذعان للمصارع ترمب.

لكـــن الشـــعب الفلســـطيني يمتلـــك وعيـــًا خاصـــًا وقـــد ُيفشـــل هـــذا الســـيناريو، واألنظمـــة تخشـــى ردة فعـــل 
لحال الذي وصلت إليه، خاصة أن الجميـع يتـذكر أن كافـة مشـاريع التـوطين كـان الشعوب رغم سوء ا

 فيها حرٌق لشعبية األنظمة.
أفق تطبيق "صـفقة القـرن" لـيس ممهـدًا وال مؤشـرات علـى موافقـة السـلطة عليـه، بـل إنهـا حتمـًا سـتكون 

تطبيــق  ضــده لــو ذهــب فــي اتجــاه ســيناريو كيــان منفصــل فــي غــزة، مــع عــدم وجــود مؤشــر إلمكانيــة
 سيناريو سلمي لـ"صفقة القرن".

الليالي حبلى والموقف ساخن، واأليام تأتي كل يوم بجديد، والتمهيد لعقد "صفقة القرن" بـدأت خطواتـه 
رهاصات مرحلـة  األولى على األرض خالل زيارة ترمب للمنطقة، وحلقات الحصار حول غزة تشتد، وا 

فـالي يـوهم بـأجواء جديـدة فـي المنطقـة، عنوانهـا األكيـد: قادمة قاسـية تأخـذ خطواتهـا األولـى لتوقيـع احت
 "إسرائيُل" تقود محورًا عربيًا برعاية أميركية لعقد "صفقة القرن".

 14/6/2017الجزيرة.نت، 
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 "المعادلة القائمة" في غزة لتغييرحان الوقت  .75
 النائبة كسانيا سبتلوفا

في غزة وخلقها دولـة حماسـتان محاذيـة انقالبا عسكريا « حماس»بعد عشر سنوات بالضبط من تنفيذ 
ومحافـل « حمـاس»السرائيل، لم يكن وضع الحركة اكثر تعقيدا ممـا هـو اآلن. يشـهد علـى هـذا رجـال 

أخـــرى، عـــرب، ودوليـــون ايضـــا ممـــن يتـــابعون مـــا يجـــري فـــي قطـــاع غـــزة. فقـــد ذكـــر رئـــيس الواليـــات 
؛ وتطالــب الســعودية «حــزب هللا«و« داعــش»فــي صــف واحــد مــع « حمــاس»المتحــدة، دونالــد ترامــب، 

وحركــة حمـاس الفلسـطينية؛ وهجــر ابـو مـازن، الــذي « االخـوان المسـلمين»ومصـر قطـر بوقـف تمويــل 
، أغلــب الظــن مســاعي المصــالحة؛ ويفــتح «حمــاس»ســار مــرتين فــي الماضــي الــى حكومــة وحــدة مــع 

جــدا حركــة  يــومين فــي افضــل االحــوال، ولكــنهم يقيــدون –المصــريون معبــر رفــح مــرة فــي الشــهر ليــوم 
االشخاص بـين غـزة ومصـر؛ وحتـى األنـروا، وكالـة غـوث الالجئـين الفلسـطينيين، انتقـدت بشـدة رجـال 

 الذين مرة اخرى حفروا نفقين تحت مدرستين تعودان للوكالة في القطاع.« حماس»
ء، في المئة، ويعاني السكان من نقص فـي الميـاه والكهربـا 40اجتازت البطالة منذ زمن بعيد معدل الـ 

واعمــار غــزة يجــري بكســل كــون معظــم الــدول المانحــة تــرفض االيفــاء بالتعهــدات التــي قطعتهــا علــى 
ان تواصــل العمــل بــذات الشــكل لعقــد آخــر علــى « حمــاس»نفســها. ورغــم كــل هــذه الظــروف، يمكــن لـــ 

 االقــل، وتواصــل االســتعداد للجولــة العســكرية التاليــة التــي يبــدو انهــا تقتــرب بخطــوات واســعة، وتــتحكم
، دخلــت الــى القطــاع عشــرات 2010بنحــو مليــوني نســمة فــي القطــاع، وذلــك النــه منــذ أزمــة مرمــرة فــي 

االف الشاحنات المحملة باالسمنت، المنتجات الغذائية، وكل شيء آخر تحتاجه غزة كي تعـيش. فـي 
الـف شـاحنة. وحسـب مسـؤولين فـي  178دخلـت  2016الف شاحنة، فـي  38دخلت الى القطاع  2010

االسرائيلي، فرغم الصراع لمنـع عبـور البضـائع متعـددة االسـتخدام، فكـل شـيء يـدخل غـزة يفيـد الجيش 
ومــن أصــل عشــرة اكيـاس اســمنت معــدة العمــال مبــاني المـدنيين، فــان كميــة معينــة تــذهب «. حمـاس»

الى بناء االنفاق. ومن ارسالية دقيق أو بندورة تؤخذ ضريبة ترفع سـعر البضـاعة علـى سـكان القطـاع 
هكـــذا تواصـــل الحركـــة فـــرض الخـــوف علـــى الســـكان، «. حمـــاس»ر بضـــعة شـــواقل اخـــرى لجيـــب وتـــوف

فــي المئــة مــن الســالح الــذي عنــد حلــول الوقــت سيســتخدم ضــد  90تــدريب رجالهــا، وانتــاج حتــى نحــو 
ســنة مــن فــرض الحصــار علــى  11المــدنيين والجنــود االســرائيليين. هكــذا بشــكل محمــل بالمفارقــة، بعــد 

واالن بالـــذات، حـــين أعلنـــت الـــدول العربيـــة «. حمـــاس»خـــط الحيـــاة الوحيـــد لــــ  غـــزة اصـــبحت اســـرائيل
« حمـــاس»، يتبـــين هـــذا العبـــث بشـــدة اكبـــر. طالمـــا كانـــت «حمـــاس»المقاطعـــة علـــى قطـــر الداعمـــة لــــ 

تســـيطر فـــي غـــزة، فـــان جنوبنـــا يعـــيش تهديـــدا دائمـــا، بينمـــا كـــل محاولـــة مـــن االدارة االميركيـــة للتقـــدم 
ولكــن اذا تســنى « حمــاس« »ابــادة»يل والفلســطينيين مآلهــا الفشــل. فــال يمكــن بالمفاوضــات بــين اســرائ
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اآلن، فسـيكون ممكنـا انهـاء حكـم « حمـاس»لدولة اسرائيل ان تستخدم الوضع المميز الذي علقت فيه 
فــي القطــاع وســيطرتها علــى المعــابر التــي تــربط بــين اســرائيل ومصــر وبــين القطــاع. واالن « حمــاس»

ع الواليــات المتحــدة ومــع دول المنطقــة ســيكون ممكنــا تشــديد الضــغط االقتصــادي بالــذات، بالتنســيق مــ
، ومقابـــل تحريـــر البضـــائع وتيـــار الكهربـــاء، يـــزاح اإلســـالميون عـــن المعـــابر، وهكـــذا «حمـــاس»علـــى 

يقطعــون عــن مصــدر الــدخل الــذي يبقــيهم علــى قيــد الحيــاة. هــذه الخطــوة يمكنهــا ان تنخــرط جيــدا فــي 
يــدة لــالدارة االميركيــة، التــي تنكــب علــى اقامــة حلــف اقليمــي ضــد ايــران واالســالم الرؤيــا السياســية الجد

 المتطرف.
من الواضح أن اعادة القطاع الـى السـلطة الفلسـطينية تنطـوي علـى عـودة الـى طاولـة المفاوضـات مـع 
اســـرائيل وفـــق صـــيغة الـــدولتين للشـــعبين، بـــالتوازي مـــع مفاوضـــات ثنائيـــة مـــع الـــدول العربيـــة وترتيـــب 

القات بينهـا وبـين اسـرائيل. ولكـن قبـل كـل هـذا يجـب حـل المعادلـة فـي غـزة. ومـن جهـة اخـرى مـن الع
الصعب أن نرى المفاوضات تستمر بينما تضج المدافع في غزة. والرأي العام في الطرفين لن يحتمل 

 قائمة.ذلك. دولة اسرائيل ملزمة بان تضرب الحديد وهو حاٍم وان تغير من االساس المعادلة الغزية ال
 14/6/2017، «معاريف»

 15/6/2017األيام، رام هللا، 
 

 نحن أمة هي والعدم سواء .76
 وائل قنديل
إذن، فقد مّرر البرلمان في مصر اتفاقية العار، يا سيد حمدين صباحي، فماذا أنت فاعل فـي صـيحة 

اتفاقيـة العـار"؟ النضال الزاعقة التي أطلقتها قبل يومين "سوف ندعو للتظاهر في التحريـر، لـو مـّرروا 
السؤال اآلن: هل سينفذ حمدين صباحي وقوى المعارضة الوعد الذي قطعوه على أنفسـهم، باالحتشـاد 
في ميدان التحرير؟ أم أنهم ارتضوا بأن يكونوا "هـم والعـدم سـواء"، كمـا حسـم رئـيس برلمـان شـبه دولـة 

رغبــة النظــام فــي بيــع جزيرتــي  عبـد الفتــاح السيســي األمــر مبكــرًا: كــل األحكــام القضــائية الصــادرة ضــد
تيــران وصــنافير هــي والعــدم ســواء. يؤســفني أن أقــول لــك إنكــم  لــو كنــتم جــادين، حقــًا، فــي التصــّدي 
لخيانــات هــذا النظــام، لكنــتم قــد أعلنــتم التظــاهر واحتشــدتم لمنــع وقــوع الكارثــة، فــالموقف المحتــرم كــان 

ل الخيانــــة أمــــرًا واقعــــًا، يبــــاهي بــــه رئــــيس يقتضــــي أال تنتظــــر حتــــى يمــــّرر البرلمــــان االتفاقيــــة، وتتحــــوّ 
البرلمان، وهو يصرخ بكل خيالء وثقة "هي والعدم سواء"، وهو يتقمص دور مرتضى منصور، ويهّدد 
كل من يعترض علـى سـعودة الجزيـرتين بفـتح ملفاتـه، ويتهمـه بالخيانـة. هـي تلـك اللحظـة التـي يسـطو 

طنــات الشــرفاء" الــذين شــحنهم، قبــل أكثــر مــن عــام، فيهــا النظــام علــى أدوار ومهــام "المــواطنين والموا
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لمحاصــــرة نقابــــة الصــــحافيين بــــاألعالم الســــعودية، والتعــــّدي علــــى أعضــــائها بفــــاحش الشــــتائم وســــفيه 
التحرشات باليد. لم تعد ثمة حاجة بالنظام لالسـتعانة بـالمواطنين الشـرفاء، بعـد أن قـّرر هـو، مـن أول 

سـرائيل، ويلعـب  رئيسه مرورًا ببرلمانه وجنراالته، أن يتحّول إلى "مواطن شريف" في خدمة السعودية وا 
الدور على أحسن ما يكون، في الداخل والخارج. خارجيًا، وفي الحصار الخليجي الثالثي على قطر، 
تحولــت مصــر "الكبيــرة" إلــى نمــوذج لتلــك المواطنــة الشــريفة، والتــي طالعــت صــورها عنــدما حاصــرت 

نقابة الصـحافيين، إلسـكات هتافهـا بمصـرية جزيرتـي تيـران وصـنافير، سلطة عبد الفتاح السيسي مقر 
فجاءوا بها ترقص وتشتم وتسب وتهتف، باألجر، ضـد مـن يرفضـون اإلذعـان للرغبـة السـعودية. فـات 
رئــيس مــا يســمى "البرلمــان" أن يفــتح القــوس علــى آخــره، ويعلــن أنهــا ليســت أحكــام القضــاء فقــط هــي 

ٍة كاملٍة هي والعدم سـواء، فمظـاهر العـدم  ترتسـم علـى كـل شـبر منهـا، والعدم سواء، بل إننا بصدد أم
وعالمات العبث تتبّدى فـي تصـرفات )وأقـوال( مـن يتحكمـون فيهـا، والـذين هـم بـدورهم يقومـون بالـدور 
ذاته الذي يلعبه "المواطنون الشرفاء" خدمة إلسرائيل، واستجابًة لتعاليم المرجع األعلـى دونالـد ترامـب. 

عــدم وعبــث أكثــر مــن أن يســير العــرب علــى خطــى بنيــامين نتنيــاهو؟ حســنًا، ال تغضــب،  وهــل هنــاك
إليك صيغة أخرى: هل هناك عدمية أوضح من أن تتطـابق األقـوال واألفعـال الصـادرة مـن محاصـري 
قطــر، مــع أقــوال الكيــان الصــهيوني وأفعالــه، تطابقــًا تامــًا، يشــبه حالــة وقــوع الحــافر علــى الحــافر، كمــا 

رب قـديمًا تصـف التماثـل بـين األشـياء؟ أرادت  إسـرائيل  حركـة حمـاس إرهابيـة، فقـّرر عـرب كانت العـ
الحصـار علــى قطـر، وعلــى غــزة، أن "حمـاس" ومــن يـدعمها أو يتعــاطف معهــا علـى الئحــة اإلرهــاب. 
قّرر عرب الحصار اعتبار قنـاة الجزيـرة عـدوًا وخطـرًا داهمـًا، فوقـع حـافر نتنيـاهو فـوق حـافرهم، وأعلـن 

تزامه إغالق مكتب القناة في القدس المحتلة. وهل غير العدم والهشاشة والتفاهـة شـيء أبلـغ مـن أن اع
تصـــاب عواصـــم عربيـــة بالـــذعر مـــن اســـتقبال بـــث قنـــاة رياضـــية، هـــي األكثـــر رواجـــًا، وتقـــّرر حظـــر 
ل مشــاهدتها خوفــًا علــى األمــن القــومي؟ أي دوٍل، وأي أنظمــٍة هــذه التــي تخشــى الســقوط واالنهيــار بفعــ

قنــاٍة تلفزيونيــٍة، سياســية أو رياضــية، أو بتــأثير مواقــع صــحافية إلكترونيــة، كمــا يفعــل عــرب الحصــار 
اآلن؟. مــاذا يمكــن أن يقــول هــؤالء لشــعوبهم، عــن عــار إعــالن "حــرب الحليــب" ضــد الشــعب القطــري، 

الشــهامة تلـك الحــرب الفاشـلة التــي أسـقطت كــل مـا ســّطره كتـاب التــاريخ العربـي عــن الرجولـة والنخــوة و 
والعـدل واإلنصـاف؟ مــاذا سـيقول التـاريخ، الحقــًا، عـن تلـك الفتــرة؟ ربمـا سـيكتب فــي التـاريخ القـادم أنــه 
عنـدما يكــون رئــيس أكبــر دولـة فــي العــالم قــاطع طريــق، ال تسـتغرب ممارســات قطــاع الطــرق الصــغار 

قيـادة نتنيـاهو من تابعيه بإسفاف وترخص. سيكتب عن أمٍة قّررت أن تكـون هـي والعـدم سـواء، تحـت 
 بكل فخر وسرور.

 14/6/2017العربي الجديد، لندن، 
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 من الخليج أكبرهذه أزمة  .77
 د. بشير موسى نافع
خيم على منظومة دول الخليج العربية، منـذ مسـاء الثالـث والعشـرين مـن مـايو/ أيـار، منـاخ مـن التـأزم 

ريحات ألميـر قطـر، الشـيخ ثقيل الظالل. في ظاهر األمـر، انـدلعت األزمـة الخليجيـة بسـبب نشـر تصـ
تميم بن حمد، تبين سريعًا أنها، ومهمـا كانـت دالالتهـا، مختلقـة مـن أساسـها، وأن موقـع وكالـة األنبـاء 
ن كانت قرصنة موقع وكالة أنباء رسمية في أي دولة مشكلة  القطرية الذي حملها تعرض للقرصنة. وا 

عاملـــت بهـــا دولتـــان عربيتـــان خليجيتـــان، بحـــد ذاتهـــا، فقـــد كانـــت المشـــكلة األكبـــر فـــي الطريقـــة التـــي ت
ودولتــان فقــط، مــع التصــريحات المختلقــة. بخــالف كــل دول العــالم أجمــع، بــدأت كــل وســائل اإلعــالم 
الرسـمية، وغيــر الرسـمية، فــي اإلمـارات والســعودية، وخـالل دقــائق مـن قرصــنة موقـع الوكالــة القطريــة، 

لهجـــوم غيـــر مســـبوق علـــى قطـــر وأميرهـــا. تـــرويج التصـــريحات المـــدعاة، ومـــن ثـــم اســـتخدامها ذريعـــة 
بــالنظر إلــى التطــور الهائــل لألزمــة، يمكــن االســتدالل بدرجــة عاليــة مــن اليقــين أن المســالة ال تتعلــق 
بالتصــريحات، وال بمضــمونها، وأن مــن تعهــدوا الحملــة كــانوا ينتظــرون قرصــنة موقــع الوكالــة القطريــة 

 إلعالن الحرب.
ـــر بكثيـــر مـــن الخـــالف  حـــول التصـــريحات ومصـــداقيتها. الـــذي أمـــر وســـائل اإلعـــالم هـــذه مســـألة أكب

باالمتناع عن نشر النفي القطري لحقيقة التصـريحات المنسـوبة للشـيخ تمـيم، كـان يعلـم أن المسـألة ال 
تتصل بما قيـل أو لـم يقـل. كمـا أن طبيعـة الحملـة، اسـتمرارها بـال هـوادة، انتظامهـا، وتصـعيدها طـوال 

يونيــو/ حزيــران، عنــدما أعلنــت الســعودية واإلمــارات، ومــن ثــم البحــرين  5مــايو/ أيــار و 23الفتــرة بــين 
ومصر، قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، يشير إلى أن المسالة تتجاوز، أو على األصح، تسـبق، 
التصــريحات. لــم يقتصــر األمــر علــى قطــع العالقــات، بــل وصــل حــدًا لــم يســجل فــي تــاريخ العالقــات 

تي تعرضت لعديد من األزمات منذ ستينيات القـرن الماضـي. عرفـت العالقـات الخليجية ـ الخليجية، ال
الخليجية وقوع حرب بـين السـعودية وأبـو ظبـي، اشـتباكًا حـدوديًا بـين السـعودية وقطـر، تـوترًا سـعوديًا ـ 
كويتيــًا علــى حقـــل نفــط مشـــترك، نزاعــًا قطريــًا ـ بحرينيــًا علـــى الحــدود البحريــة بـــين البلــدين، اتهامـــات 

ولــة انقــالب إماراتيــة فــي عمــان، وخالفــات سياســية مــن جميــع المســتويات، قبــل تأســيس مجلــس بمحا
التعاون الخليجي وبعده. بيد أن هذه هي المرة األولى التي تتفاقم فيها أزمة ما إلى قطيعة دبلوماسية، 

ًا في طرد مواطنين، حصار بري وجوي، اتهامات بتهديد األمن الوطني، ومساندة اإلرهاب. لست خبير 
القــانون الــدولي، ولكنــي ال أعــرف خالفــًا فــي التــاريخ الحــديث للعالقــات الدوليــة، تضــمن قيــام مجموعــة 
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من الدول، والدول الشقيقة، بفرض حصار سياسي واقتصادي بهذه الحدة علـى دولـة أخـرى، فـي زمـن 
 السلم.

جيـة األلمـاني تخوفـه مـن ولم يكـن غريبـًا، فـي ظـل حـدة األزمـة ومفاجأتهـا للعـالم، أن يعلـن وزيـر الخار 
احتماالت اندالع الحرب، وأن يحذر رئيس الحكومة التركية من تحول األزمة إلـى أزمـة دوليـة. يعتبـر 
الخلــيج واحــدًا مــن أكثــر المنــاطق حساســية فــي العــالم، وكمــا أن اســتقرار المنطقــة محــل اهتمــام القــوى 

ا إذن تنفجـر األزمـة بهـذه الحـدة، ولمـاذا، فـي اإلقليمية والدولية، فكذلك سيكون فقدانه لالستقرار. فلمـاذ
وقت يتطلب وحدة خليجية لمواجهة تحديات الحرب في اليمن والتعامل مع التهديدات اإليرانية، تختار 

 السعودية المخاطرة بالعالقات الخليجية ـ الخليجية؟
لتغييـر فـي المجـال أن الحـراك الجمـاهيري الـذي أطلـق ريـاح الثـورة وا 2011تقول الفرضية السائدة منـذ 

العربـــي كـــان تعبيـــرًا عـــن أزمـــة الجمهوريـــات، ولـــيس الـــدول الملكيـــة، وأن منطقـــة الخلـــيج، علـــى وجـــه 
الخصــوص، محصــنة ضــد أمثــال مــا شــهدته تــونس ومصــر وليبيــا والــيمن. تحكــم دول الخلــيج، بــالرغم 

بثـروات هائلـة،  من أنها ليست دول ديمقراطية، بأي صورة من الصور، من قبل أنظمة أبويـة، وتتمتـع
تجعلهــا قــادرة علــى احتــواء أي امتعــاض شــعبي، كمــا نجــح أغلبهــا فــي بنــاء أجهــزة أمــن بالغــة الكفــاءة، 
تستطيع التعامل مع أية مخاطر يصعب احتواؤها بالطرق التقليدية. الواضح، بـالطبع، أن هـذه القـراءة 

وأنظمتها الحاكمة، وأنها أغفلت  لم تر في الحراك الثوري العربي سوى المواجهة المباشرة بين الشعوب
الوجـه اآلخــر لمــا يشـهده المشــرق منــذ انـدالع حركــة الثــورة العربيـة. فســواء تغيــرت أنظمـة الحكــم أو لــم 
تتغيــر، تعكــس المواجهــة متعــددة األوجــه، المســتمرة منــذ خمــس ســنوات، بــين قــوى الثــورة وقــوى الثــورة 

رار، وحسب، ولكن انهيـار النظـام اإلقليمـي برمتـه، المضادة، ليس فقدان الدولة العربية مبررات االستم
 كذلك.

، تعهـدت قـوى الثـورة المضـادة مشـروعًا السـتعادة الـدول التـي 2013منذ االنقالب المصري في صـيف 
انهـــارت فيهـــا أنظمـــة الحكـــم، والعـــودة إلـــى الوضـــع الـــراهن الســـابق. ولكـــن نجـــاح المشـــروع كـــان جزئيـــًا 

عمليــة التحــول الــديمقراطي، بالفعــل، وعــادت الطبقــات القديمــة وشــكليًا فــي أفضــل األحــوال. أجهضــت 
للحكم، بهذه الصورة أو تلك، ولكن األنظمة االنقالبية الجديدة لم تستطع اكتساب الشرعية الضرورية، 
وتبدو عـاجزة كليـة عـن االسـتجابة لطموحـات النـاس ومطـالبهم. التشـويه الفـادح الـذي أوقـع بـدول مثـل 

ومــا يبــدو مــن اســتحالة اســترجاع أي منهــا ثقلهــا ودورهــا الســابق، جعــل مــن مصــر وســوريا والعــراق، 
محاولــــة إعـــــادة بنـــــاء النظــــام اإلقليمـــــي أكثـــــر تعقيــــدًا بكثيـــــر مـــــن التصــــدي لحركـــــة التغييـــــر والتحـــــول 

 الديمقراطي.
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مـــا تســـتبطنه فرضـــية إعـــادة تـــرميم النظـــام اإلقليمـــي المشـــرقي أن ســـوريا والعـــراق تتعرضـــان للتشـــظي، 
ر عقـودًا قبـل أن تقـف علـى قـدميها، هـذا إن اسـتطاعت، يومـًا، ولـذا، فعلـى السـعودية أن وتحتاج مصـ

تقــود، علــى الســعودية أن تفــرض منظومــة قــيم جديــدة، أن تعيــد صــناعة االســتقرار، أن تحــدد لكــل مــن 
دول اإلقليم حجمها ودورها وموقعها، وأن تقـرر طبيعـة العالقـات فـي المنطقـة، بمـا فـي ذلـك العالقـات 

يران وتركيا.مع   إسرائيل وا 
مشــكلة قطــر أنهــا أصــبحت، منــذ ربــع قــرن، ذات عالقــة وتــأثير فــي أغلــب أحــداث وتحــوالت محيطهــا 
المشرقي، وليس دائمًا بما يرضي القوى التي تعمل على استعادة الطبقـات الحاكمـة القديمـة، أو تـرميم 

تكـــون األخيـــر. ومـــن العبـــث النظـــام المشـــرقي اإلقليمـــي. ولكـــن قطـــر ليســـت المســـتهدف الوحيـــد، ولـــن 
البحــث عـــن ذرائـــع الحصـــار وقطـــع العالقـــات. الشـــائعات المتداولـــة التـــي تقـــول إن الخـــالف مـــع قطـــر 

ـــ  ، أو دعــم الحــوثيين، أو نســج عالقــات مــع اإليــرانيين أو إســالميين متطــرفين فــي «الجزيــرة»يتعلــق ب
لــيس بحــث مســائل ســوريا، ال تعكــس تناقضــات وحســب، بــل وتخطــئ جــوهر الهــدف. مــا هــو مطلــوب 

خالف والتوصل إلى توافق خليجي، ما هو مطلوب هو الخضوع الكامل واالستسالم. وبهذا فقط، من 
قطر ومن غيرها، يمكن بدء ترميم النظام المشرقي اإلقليمي بقادته الجدد، يمكن فرض منظومة قيمه، 

وار العـرب اإلقليمـي، تحديد وزن ودور كل دولة على حدة، وتشكيل خارطة العالقات مع القوى في جـ
 الصديق منها وغير الصديق.

بيــد أن مــن وضــعوا هــذا التصــور لمســتقبل المشــرق وشــعوبه لــم يأخــذوا فــي االعتبــار كــل الحســابات 
الضروية، لم يروا كعب آخيل المشروع، وال تحسبوا لمواقع كبواته المحتملة. فإلى أي حد يمكن إنجاز 

قطــر بالضــرورة، االنصــياع؛ إن لــم تســتطع الــدول التــي هــذا التصــور إن رفضــت دولــة واحــدة، ولــيس 
ن رفض أغلب القوى اإلقليمية والدولية أخذه  تقود المشروع إقناع حتى شعوبها بمسوغاته وأخالقيته، وا 
مأخذ الجد؟ األرجح، في ضوء ما تجلى من جوانب األزمة حتى اآلن، أنها قد تنتهي إلـى تقـويض مـا 

مـــي، بمـــا فـــي ذلـــك مجلـــس التعـــاون ذاتـــه، بـــداًل مـــن أن تعمـــل علـــى تبقـــى مـــن النظـــام المشـــرقي اإلقلي
 ترميمه.

  15/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 أين هو مجلس التعاون الخليجي من األزمة المفتعلة ضد الدوحة؟ .78
 خالد الخالدي

الريــاض لجميــع أوراق  –ال تــزال األزمــة الخليجيــة متواصــلة علــى الــرغم مــن اســتنفاد محــور أبــوظبي 
الضغط التي لديه وحاول ممارسـتها علـى قطـر دون جـدوى باإلضـافة إلـى تـدخل الوسـاطات الخليجيـة 
والعربية والدولية إلنهاء هذه األزمة التي عصفت بالخليج بعد اختراق موقع وكالة األنباء القطرية "قنا" 

 ونشر تصريحات مزورة على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
زمــة الخليجيــة المفتعلــة ضــعف مؤسســة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي تأســس عــام وكشــفت األ

باقتراح من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصـباح لمواجهـة الثـورة اإليرانيـة التـي قـام  1981
وخطـر نظريـة "تصـدير الثـورة" التـي تبناهـا. ويـأتي هـذا الضـعف فـي  1979بها روح هللا الخمينـي عـام 

عجــز األمــين العــام لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، البحرينــي عبــداللطيف الزيــاني، عــن إصــدار ظــل 
تصريح واحد عن المؤسسة سلبًا أو إيجابًا والتعامل مع األزمة التي تعصف العالم بأكمله وكأنها أزمة 

 وهمية أو غير موجودة. 
جـــي، والتـــي تـــنص فـــي مادتهـــا وتجاهـــل الزيـــاني الئحـــة النظـــام األساســـي لـــدول مجلـــس التعـــاون الخلي

العاشرة على تشكيل هيئـة تسـوية المنازعـات لحـل أي مشـكلة تحـدث بـين دول مجلـس التعـاون السـت. 
الرياض لهذه المادة وقيامهم  –كما أنه ارتكب تجاوزًا آخر تمثل في صمته عن تجاوز محور أبوظبي 

التعـاون والـذي يتكـون مـن بقطع العالقات بدون عرض الموضوع على المجلس األعلـى لـدول مجلـس 
رؤساء الدول الخليجية. كما أن اختيار الزياني للصمت في هذه األزمة يوحي بالمحاباة لدولة البحرين 
وهي أحد أطراف األزمة، مخالفًا بذلك المادة السادسة عشرة من الالئحة والتي تنص علـى أن يمـارس 

 األمين العام أعماله باستقاللية تامة.
التعـــاون الخليجـــي أن مـــرت بخالفـــات مشـــابهة بـــين أعضـــائها حـــول العديـــد مـــن  وســـبق لـــدول مجلـــس

ـــة  المســـائل، أهمهـــا تـــدخل بعضـــها الـــبعض فـــي سياســـاتها الداخليـــة، باإلضـــافة إلـــى مشـــاكلها الحدودي
والنفطية، وصل بعضها إلى التدخل العسكري، لكن هذه المشاكل غالبًا ما تنتهي ضمن حدود مجلس 

 لى مكان آخر كما يحدث اليوم. التعاون وال تتجاوزه إ
ـــين دول مجلـــس التعـــاون هـــو الخـــالف القطـــري البحرينـــي علـــى  ـــات التـــي نشـــبت ب ـــرز الخالف ومـــن أب
مجموعة جزر في تسعينيات القرن الماضي. كما اندلعت خالفات أخرى بين السعودية واإلمارات عام 

ف آخـــر بـــين ســـلطنة عمـــان ، مـــا أدى إلغـــالق الســـعودية حـــدودها أمـــام اإلمـــارات. وانـــدلع خـــال2009
على خلفية اكتشـاف عمـان لمـا قالـت إنـه شـبكة تجسـس إماراتيـة علـى أراضـيها،  2011واإلمارات عام 
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لكن أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح أنهى هذا الخالف بوسـاطته، باإلضـافة إلـى وسـاطته 
 ضمن اتفاق الرياض بين قطر ومحور أبوظبي الرياض. 2014الشهيرة عام 

لكــن صــمت األمــين العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي وتعامــل المؤسســة الخليجيــة بأكملهــا مــع األزمــة 
الراهنــة بتجاهــل تــام بــدون بيــان اســتنكاري واضــح، أفقــد العديــد مــن قــادة المنطقــة الثقــة فــي دور هــذه 

ث المؤسسة. وهو مـا بـدا واضـحًا علـى أميـر الكويـت الشـيخ صـباح األحمـد الصـباح، والـذي جـاب ثـال
ســـاعة لحـــل األزمـــة بـــدون جـــدوى، إذ قـــال لصـــحيفة "الجريـــدة" بنبـــرة مليئـــة  24عواصـــم فـــي أقـــل مـــن 

"باألسى"، حسب وصفها، إنه من الصعب عليه وعلى الجيل الذي بنى مجلس التعـاون الخليجـي قبـل 
 عامًا أن يرى تلك الخالفات بين أعضائه والتي تؤدي إلى ما ال تحمد عقباه.  37

الريــاض انتهــاج سياســة مزدوجــة فــي التعامــل مــع مجلــس التعــاون الخليجــي،  –بي وقــرر محــور أبــوظ
تمثلــت، فــي شــقها األول، بالحشــد خليجيــًا ضــد قطــر. لكــن هــذه السياســة فشــلت بشــكل ذريــع بعــد أن 
اصــطدمت بقــرار الكويــت وعمــان الحيــاد التــام ورفضــهما للحصــار. ويضــاف إلــى ذلــك قيــام الحكومــة 

وســـائل إعالمهـــا عـــن نيـــران الحـــرب اإلعالميـــة، وفـــتح المجـــال الجـــوي أمـــام الكويتيـــة بإبعـــاد صـــحفها و 
الطائرات القطريـة. كمـا قـام أميـر الكويـت بقيـادة جولـة المفاوضـات بـين العواصـم الخليجيـة بنفسـه، مـا 

الرياض النتهاج الشق الثاني من السياسة المزدوجة والذي تمثل بتجاهل وجود  –حدا بمحور أبوظبي 
لتعاون والئحته األساسية والقيام بسحب السفراء مـن دون إعـالم بقيـة الـدول الخليجيـة منظومة مجلس ا

وحشــد مجموعــة مــن جمهوريــات المــوز، مثــل موريشــوس وجــزر المالــديف، فــي محاولــة للضــغط علــى 
جبارها على ترك سياستها المستقلة خارجيًا وداخليًا.  قطر وا 

العديـــد مــن الـــدول اإلقليميـــة والدوليــة، مثـــل تركيـــا  وعلــى الـــرغم مـــن أن األزمــة قـــد امتـــدت نيرانهــا إلـــى
ومصـــر والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة واالتحـــاد األوروبـــي، فـــإن أميـــر الكويـــت الشـــيخ صـــباح األحمـــد 

الخليجــي هــو المخــرج مــن هــذه األزمــة إلعــادة الثقــة فــي  –الصــباح يأمــل أن يكــون الحــوار الخليجــي 
 بعد أن وقفت موقف المتفرج أمام قرارات حصار قطر.منظومة مجلس التعاون التي فقدت أهميتها 

 15/6/2017العربي الجديد، لندن، 
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