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*** 

 
عادة لنقل" إسرائيل"و السعودية بين مباشر طيران خط: "يديعوت" .1  الفلسطينيين الحجاج وا 

 عم تمهيدية تطبيعيه لخطوة تستعد أنها الخميس، أمس إسرائيل، في كشف: عواودة وديع - الناصرة
 األرض من فلسطينيين ومعتمرين حجاج نقل بهدف بينهما، طيران خط فتح خالل من السعودية
سرائيل المتحدة الواليات أن الخميس «أحرونوت يديعوت» صحيفة وأوضحت. 1967 عام المحتلة  وا 

 تنسيق أجل من األخيرة األسابيع في سرية اتصاالت أجرت واألردن، الفلسطينية والسلطة والسعودية
 لنقل السعودية مطارات أحد إلى أبيب، تل شرق الدولي، غوريون بن مطار من أولى جوية حلةر 
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 وجود عدم على التفافا وذلك عمان، مطار في قليال الطائرة تتوقف أن على فلسطينيين، حجاج
 الرحالت تتم بأن ،«أحرونوت يديعوت» وفق تقتضي، الخطة لكن. الدولتين بين دبلوماسية عالقات
 المتحدة الواليات بمبادرة تم ذلك إن وتقول. الرياض وبين أبيب تل بين مباشر بخط مستقبال ةالجوي
. شهر قبل لها ترامب دونالد الرئيس زيارة غداة السعودية وبين إسرائيل بين الوساطة تتولى التي

 .متقدمة مرحلة بلغت المذكورة االتصاالت إن قوله كبير إسرائيلي مصدر عن الصحيفة ونقلت
. سعودية وال إسرائيلية ال أجنبية، طيران شركة بواسطة ستتم األولى الجوية الرحلة أن وكشف
 السفر من بدال الجديد الطيران خط خالل من والعمرة الحج بفريضة القيام الفلسطينيين بوسع وسيكون
 .األردن طريق عن البري

 16/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 وري لتطبيق اتفاق توحيد الحركة العمالية الفلسطينيةيؤكد ضرورة التحرك الف عباس .2
محمود عباس، مساء يوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة  يةفلسطينالسلطة الاستقبل رئيس  :رام هللا

، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين إبراهيمالعام التحاد عمال فلسطين حيدر  األمينرام هللا، 
 شاهر سعد..

 قاء، بحث أوضاع العمال الفلسطينيين ومعاناتهم، ودور الحركة النقابية الفلسطينية.وجرى خالل الل
العامين  األمناء، ضرورة التحرك الفوري لتطبيق االتفاق الذي تم توقيعه من قبل عباسوقد أكد 

لفصائل )م.ت.ف(، لتوحيد الحركة العمالية الفلسطينية، في إطار نقابي موحد خالل سقف زمني ال 
إسماعيل، وقد تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر التوحيدي مكونة من: محمود  وز الشهرين.يتجا

 فورا. أعمالهاوستباشر اللجنة  شاهر سعد. إبراهيم، وحيدر ، د. أحمد مجدالني
 15/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إعالن غزة "إقليمًا متمرداً عباس مجدالني ينفي نّية  .3

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني، : رام هللا ــ نائلة خليل
لـ"العربي الجديد"، ما أوردته وسائل إعالم عبرية، يوم الخميس، حول نية الرئيس الفلسطيني، محمود 

قال: "هذا حيث ، عباس، إعالن غزة "قطاعًا متمردًا" في إطار تصعيده المواجهة مع حركة "حماس"
الخبر عار عن الصحة، وا عالن قطاع غزة إقليمًا متمردًا موضوع غير مطروح للنقاش على اإلطالق 
 في دوائر صنع القرار السياسية الفلسطينية، ولو كان مطروحًا للنقاش لتم اتخاذه قبل عشر سنوات".
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ة منذ نحو ثالثة أشهر فقط، وردًا على سؤال حول مواصلة السلطة اإلجراءات العقابية ضد قطاع غز 
وليس منذ عشر سنوات، ما يعزز أن هذه اإلجراءات ستتصاعد، قال: "السبب الرئيسي أن هذه 
اإلجراءات لم يتم تنفيذها منذ سنوات، هو أنه كانت هناك دوما محاوالت من القيادة إلعطاء مزيد من 

نهاء االنقسام، لكن ما هو واضح أخيرا أن  الفرص لحركة حماس وكسب الوقت للمصالحة وا 
المصالحة غير مطروحة على جدول حماس، ولديها مشروعها الذي تمثل باالنتقال من االنقسام إلى 

 االنفصال وتكريسه بطريقة أو بأخرى".
وتابع: "ما قامت به حماس بعد انتخاباتها األخيرة من تشكيل حكومة أمر واقع، وهي موجودة منذ 

لبرلمان للمصادقة على الحكومة، وكأن هناك مصادقة برلمانية تعطي االنقسام، لكن الجديد دعوة ا
 الشرعية لحكومة حماس".

 15/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

 يعني استمرار الكارثة السياسية واإلنسانية ألبناء شعبنا في غزة عريقات: استمرار االنقالب .4
عريقات، إلى "إنهاء كارثة االنقالب  دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب :أريحا

المستمر في قطاع غزة منذ عشر سنوات"، مؤكدا أن استمراره يعني استمرار الكارثة السياسية، 
 واإلنسانية ألبناء شعبنا".

وشدد عريقات في بيان صحفي، يوم الخميس، على أن االنقالب الذي قامت به حركة "حماس" في 
حقيقيا على المشروع الوطني الفلسطيني، وال بد من إنهائه من خالل قطاع غزة شكل وما زال تهديدا 

تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صالحياتها، ومسؤولياتها في قطاع غزة وفقا للقانون 
 األساسي الفلسطيني، والعودة إلى إرادة الشعب، من خالل إجراء انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن.

 15/6/2017، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
 

 عريقات: حكومة نتنياهو تريد أن تحرف أنظار العالم عن استمرار االحتالل .5
أقامت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء يوم الخميس، إفطارا : رام هللا

اء وممثلين لمختلف ، بحضور قناصل وسفر اإلسرائيليألهالي وعائالت األسرى في سجون االحتالل 
 الدول المعتمدة لدى فلسطين.

وقال عريقات: "نسعى ونعمل من أجل إنهاء االحتالل وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس 
دون قيد وشرط فهم مناضلون أجل الحرية، وما يجيب أن ينتهي هو  األسرىعن جميع  واألفراج

 الغربية والقدس المحتلة". منظومة االحتالل اإلسرائيلي القابع في الضفة
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وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تريد أن تحرف أنظار العالم عن استمرار االحتالل لخمسين عاما 
والشهداء، كما أنها  األسرىمضت عبر مالحقة مؤسسات الشعب الفلسطيني والحديث عن رواتب 

ألنظار عن استمرار أصبحت تهدد الدبلوماسيين بالطرد وهذا جزء من مخطط نتنياهو إلزاحة ا
 االحتالل.

وأضاف أن نتنياهو يسعد لالستفادة من االضطرابات الموجودة في المنطقة لتمرير ما يريد من خلق 
 نظام فصل عنصري وقتل إنشاء الدولة الفلسطينية.

 15/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 على المسؤولين الدوليين" تكميم األفواهاسة "": "إسرائيل" تمارس سيالفلسطينية"الخارجية  .6
« تكميم األفواه»، محاوالت الحكومة اإلسرائيلية فرض سياسة الفلسطينية أدانت وزارة الخارجية غزة:

على المسؤولين الدوليين، وذلك تعقيبا على زيادة التحريض اإلسرائيلي على المسؤولين الدوليين الذي 
الشرعية الدولية وقراراتها، وتنكرها للقانون الدولي ومبادئ حقوق يأتي بالتزامن مع تمردها على 

 اإلنسان.
الذين يصدرون مواقف وبيانات »وأكدت الوزارة في بيان لها أن إسرائيل تستهدف المسؤولين الدوليين 

 «.منسجمة مع ميثاق األمم المتحدة، ويطالبون بإنهاء االحتالل ألرض دولة فلسطين
سرائيل عبر رسالة وجهتها إلى األمم المتحدة باستبدال منسقها لشؤون اإلغاثة وأشارت إلى أن طلب إ

والتطوير في األراضي الفلسطينية المحتلة األسترالي روبرت فايبر، والتهديد بإلغاء إقامته في حال لم 
 بوجه كل من يتجرأ« تكميم األفواه والترهيب»يتم عزله من منصبه، ينسجم مع سياستها القائمة على 

إسكاتا لألصوات الدولية التي تطالب »على انتقاد انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي. وهذا يعد 
بإنهاء االحتالل ووقف ممارساته وجرائمه، وشطب كلمة االحتالل اإلسرائيلي من قاموس األمم 

 «.المتحدة
 م المتحدة وموظفيها. إسرائيل ومسؤوليها على األم« تطاول»وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات 

 16/6/2017، القدس العربي، لندن

 
 دحالنو  مقربة من حماس موقعا صحفيا فلسطينيا 11 النائب العام الفلسطيني يقرر حجب .7

أصدر النائب العام الفلسطيني أحمد براك، يوم الخميس، قرارا بحجب أحد : قيس أبو سمرة - رام هللا
في مدينة رام هللا، لمراسل وكالة  إنترنتوقال مزود خدمة عشر موقعا الكترونيا صحفيا فلسطينيا. 
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، من النائب العام الفلسطيني خميسعن أسمه( إنه تسلم قرارا صباح ال اإلفصاحاألناضول )رفض 
 يقضي بحجب أحد عشر موقعا فلسطينيا. 

طيني تبث من خارج الضفة الغربية، وأبرزها موقع "المركز الفلس اإللكترونيةوأضاف إن المواقع 
لإلعالم" و"وكالة شهاب" المقربتين من حركة حماس، و"صوت فتح" الُمقرب من النائب المفصول 

بدوره رفض أحمد براك، النائب العام الفلسطيني، في اتصال هاتفي مع  من حركة فتح محمد دحالن.
 مراسل وكالة األناضول، التعليق على ما ذكره مزود خدمة "اإلنترنت". 

المقرب من "دحالن" قد نشر بيانا أول أمس، قال فيه إن النائب العام أصدر قرارا  وكان موقع "أمد"
 بحظره. 

 15/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الحمد هللا: مستمرون في عملنا مع مؤسسات منظمة التحرير للوفاء بالتزاماتنا لذوي أسر الشهداء .8

"نيابة عن الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني، قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا:  :نابلس
أحيي أسر وعائالت الشهداء جميعا، وأهنئهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وأؤكد لهم أن حقوقهم 
مصانة، وسنستمر في عملنا الدؤوب، مع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المختصة، للوفاء 

 نحوهم".بالتزاماتنا األساسية واإلنسانية والوطنية 
جاء ذلك خالل كلمته في اإلفطار الجماعي المركزي لذوي أسر الشهداء، يوم الخميس في نابلس، 
بحضور وزير النقل والمواصالت سميح طبيلة، ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، وأمين عام التجمع 

 الوطني ألسر شهداء فلسطين محمد صبيحات، وعدد من الشخصيات االعتبارية والرسمية.
 15/6/2017، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 حرف المفاوضات عن القضية الجوهرية وهي االحتالل واالستيطانتحاول أن ت مجدالني: "إسرائيل" .9

أن الطاقم السياسي للرئيس « الحياة»ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية لـ : محمد يونس -رام هللا 
سلسلة لقاءات مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بينها لقاءات مع  األميركي دونالد ترامب يعد لعقد

الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بــــنيامين نتانياهو تمهيدًا لإلعالن، قريبًا، عن المبادرة السياسية 
 .الرامية إلحياء العملية السياسية بين الجانبين

، إن الجانب الفلسطيني يريد «الحياة»مجدالني لـ وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد 
قامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران  مفاوضات جدية تفضي إلى إنهاء االحتالل وا 
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. وأضاف أن إسرائيل تحاول خلق قضايا تفاوضية جديدة في العملية السياسية 1967)يونيو( عام 
 .ألطالقهاالرئيس ترامب  إدارةالتي تعد 

الجانب اإلسرائيلي يحاول أن يحرف المفاوضات عن القضية الجوهرية، وهي »لفت إلى أن و 
االحتالل واالستيطان، ويأخـــــذها إلى قضايا فرعية مثل ما يسميه التحريض واالعتراف بإسرائيل 

 «.دولية يهودية واألمن
ار التحريض والعنف والدولة الجانب اإلسرائيلي يركز في لقاءاته مع فريق ترامب على اعتب»وتابع أن 

اليهودية واألمن جوهر الصراع، وليس االستيطان واالحتالل ومصادرة األراضي وغيرها من 
 «.الممارسات االحتاللية القهرية

ومن هنا جاءت الضغوط اإلسرائيلية لوقف رواتب عائالت الشهداء واألسرى، ومحاولة »وأوضح: 
، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني لن يوقف دفع رواتب «عنفاعتبارها مصدرًا لما تسميه إسرائيل ال

 أسر األسرى والشهداء.
وفي األمن يحاول الجانب اإلسرائيلي إثارة فكرة أن أمن دولة إسرائيل مرهون بسيطرتها »وأضاف: 

في المئة من مساحة الضفة الغربية، ما يعني مصادرة ما يقارب من  28على األغوار التي تشكل 
 «.حة الضفة بجرة قلم، وهو ما ال يمكن لنا أن نقبلهثلث مسا

وقال إن الجانب اإلسرائيلي يحاول تسويق فكرة الدولة ذات الحدود الموقتة لدى اإلدارة األميركية 
كحل انتقالي، مشيرًا إلى أن الجـــــانب الفلسطيني أبلغ الجانب األميركي أنه ال يقبل فكرة الحلول 

 االستيطان لن يبقي أرضًا للتفاوض عليها مستقباًل. االنتقالية ألن استمرار
 16/6/2017الحياة، لندن، 

 
 2022-2018الحكومة توقع مع األمم المتحدة االستراتيجية اإلنمائية لألعوام  .11

وقعت الحكومة الفلسطينية مع األمم المتحدة استراتيجية األمم المتحدة اإلنمائية الجديدة  :رام هللا
، والتي تتضمن اتفاقية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية في 2022-2018لألعوام 

 فلسطين، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا.
مليار دوالر، لتعزيز التنمية  1.3، بقيمة تصل إلى 2022-2018وستغطي هذه االستراتيجية األعوام 

امة، باإلضافة إلى دعم بناء مؤسسات الدولة االجتماعية، ودعم التنمية االقتصادية المستد
الفلسطينية، والعديد من القطاعات األخرى، وتستند اتفاقية إطار عمل المساعدات اإلنمائية الجديد 

 األرضإلى تحليل مفصل لمختلف الفئات المحرومة، والتي تعاني من مجاالت ضعف خاصة في 
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توافق مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية المحتلة، كما أن هذه االستراتيجية ت
 .2022-2017الفلسطينية لألعوام 

 15/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحكومة تنفي ما تم تناقله حول عالج مسؤول في مستشفى غير فلسطيني وتبرعه له .11

ميس، ما تم تناقله عبر بعض نفت حكومة الوفاق الوطني،  في بيان لها صدر يوم الخ: رام هللا
المواقع حول عالج نائب دولة رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو في احد المشافي خارج فلسطين 

 الحكومة أن تلك األخبار "ال أساس لها من الصحة". وأكدت وقيامه بالتبرع بمبلغ مالي للمشفى.
 15/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحكومة تنفي إنهاء مهام مكتب الفريق الوطني إلعادة إعمار غزة .12

نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، ما تناقلته بعض وسائل  :رام هللا
 اإلعالم عن إنهاء مهام مكتب الفريق الوطني إلعادة اإلعمار في قطاع غزة.

م بمهامه كالمعتاد ولم تطرأ أية تغييرات تذكر على عمله. وأكد أن مكتب الفريق الوطني لإلعمار يقو 
وشدد المتحدث الرسمي على أن مكتب الفريق الوطني قدم إنجازات كبيرة في قطاع غزة وتقدم بشكل 

على قطاع غزة، فقد  األخيرةالفت على صعيد إعمار بيوت المواطنين التي تضررت خالل الحرب 
عين بالمئة من بيوت المواطنين التي لحقها الضرر الكبير والتي تم تأمين أموال إلعمار اكثر من تس

 إلىال تصلح للسكن، كما تم تأمين تمويل أكثر من ستين بالمئة من البيوت المتضررة جزئيا، إضافة 
مشاريع إزالة الركام والعمل الحثيث في مجاالت الطاقة والصحة والزراعة وكل ذلك تم نشر بياناته 

 واإلنجازات التي تم تحقيقها على كافة الصعد المتصلة بإعمار قطاع غزة. وتطورات العمل فيه
وذكر المتحدث الرسمي أن كافة بيانات اإلعمار موجودة ومتاحة لمن يريد االطالع، ومعظمها نشر 

 في وسائل اإلعالم المختلفة.
 15/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ؤكد دعمه للجهود السودانية والعربية لرأب الصدعيو  البشيريهاتف هنية  .13

هـــاتف رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس"، إســـماعيل هنيـــة، مســـاء يــــوم 
 الخميس فخامة الرئيس السوداني عمر البشير، مقدمًا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.
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تحركـــات األشـــقاء العـــرب إلصـــالح ذات البـــين وأكـــد هنيـــة خـــالل اتصـــاله دعـــم التحركـــات الســـودانية و 
 وتحقيق وحدة الشعوب العربية واستقرارها وأمنها.

 واعتبر أن الخالف ال يصب لصالح األمة، مشيرا إلى أن االحتالل يتربص بأمتنا وقضيتنا.
 ولفت إلى أن استعادة األمة عافيتها يؤدي إلى التفرغ لقضيتها المركزية قضية فلسطين واألقصى.

جانبه، أكد الرئيس البشير على موقف بالده في سعيها لتحقيق وحدة األمة، متمنيا لهنيـة التوفيـق من 
 في األمانة التي اختاره إخوانه لحملها.

 15/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 من أموال المقاصة الضريبية الفلسطينية بتوفير الكهرباء لقطاع غزة "إسرائيل"حماس تطالب  .14
طالبـــت حركـــة حمـــاس، مســـاء الخمـــيس، إســـرائيل بتـــوفير التيـــار الكهربـــائي : لصـــعيديهدايـــة ا - غـــزة

 الالزم لقطاع غزة، الذي يعاني من شح كمية الكهرباء. 
وقالت الحركة في بيان، وصل األناضول نسخة منه "على االحتالل توفير الكهرباء واحتياجـات غـزة، 

 من أموال المقاصة الضريبية الفلسطينية".
حمــاس" إســرائيل المســؤولية الكاملــة عــن تــداعيات قــرار تــل أبيــب قبــل أيــام، تقلــيص كميــات وحّملــت "

 الكهرباء التي تزود بها القطاع.
 15/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 "الجهاد": عقوبات السلطة على غزة ستطيل أمد االنقسام الفلسطيني .15

بات األخيرة التي فرضتها السلطة الفلسطينية فـي رام اعتبرت حركة "الجهاد اإلسالمي"، أن العقو : غزة
 هللا على قطاع غزة ستطيل أمد االنقسام ولن تصب في مصلحة المصالحة الوطنية.

وقــال محمــد الهنــدي عضــو المكتــب السياســي للحركــة، فــي تصــريحات لـــ "قــدس بــرس": "ســمعنا بعــض 
مــن أجــل المصــالحة الوطنيــة، وهــذا  ضــد غــزة تــأتي إن اإلجــراءاتاألصــوات فــي الفتــرة األخيــرة تقــول 

 تبرير مقلوب وهذا منطق مخالف للحقيقة تماما".
ووصــف القيــادي فــي حركــة "الجهــاد اإلســالمي" مــا يــتم بمثابــة "عقــاب ضــد غــزة" هدفــه اســتعادة رئــيس 

 السلطة الفلسطينية محمود عباس لها، مؤكدا أن ذلك يعني أن تفقد فصائل المقاومة مبرر وجودها.
صــلت الجــرأة لــدى الــبعض أن يتحــدث عــن ســالح المقاومــة، وأنــه يريــد ســالح واحــد وشــرعية وقــال: "و 

 واحدة، وهو ما يعني أن تسلم المقاومة سالحها وهذا معناه أن االنقسام سيأخذ وقتا طويال".
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وأضاف: "بات واضحا من كل اإلجراءات اآلن أن البعض يتوهم أن الوضع اإلقليمي والوضع الدولي 
 طي غطاء لكسر المقاومة ولكسر غزة".ممكن أن يع

 15/6/2017، قدس برس
 

 قرار النائب العام في رام هللا بحظر مواقع إعالمية حماس تدين .16
قــرار النائــب العــام للســلطة فــي الضــفة "أحمــد ، األســتاذ فــوزي برهــوم، النــاطق باســم حركــة حمــاس أدان

ية بقـــرار مـــن رئـــيس الســـلطة محمـــود بـــراك" حجـــب عـــدد مـــن المواقـــع اإلعالميـــة اإللكترونيـــة الفلســـطين
اسـتهدافا مباشـرا لحريـة الـرأي والتعبيـر يعكـس الـنهج الـدكتاتوري لعبـاس وســلطته  اعتبـرهعبـاس، والـذي 

 في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومكوناته المختلفة.
كـل  طالب أبناء شعبنا ونخبه ومكوناته كافة بالتصدي لهذا النهج غير األخالقي والعمل على إفشالو 

 مخططات أبو مازن في مصادرة الحريات والتغول على أبناء شبعنا ومصادرة قراره.
طالب المؤسسات الحقوقية والنقابية بمغادرة مربع الصمت عن إجراءات عباس وأن تقول كلمتها و كما 

 بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع للحريات وتدمير للمنظومة القيمية للوطن والمجتمع.
 15/6/2017قع حركة حماس، غزة، مو 

 
 ال يخدم إال العدوالتي تنقل معاناة شعبنا الرشق: قرار السلطة حجب المواقع  .17

دانـــت حركـــة حمـــاس، بشـــدة، قـــرار النائـــب العـــام للســـلطة حجـــب مواقـــع إلكترونيـــة فلســـطينية، : الدوحـــة
 محذرة، من تداعيات هذا القرار الذي ال يخدم إال العدو وسياسته المجرمة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشـق، فـي مجموعـة تغريـدات لـه عبـر تـويتر: إن حجـب 
مواقع إلكترونية تنقل معاناة شعبنا وتفضح جرائم العدو ال يصب إال في خانة الحرب اإلعالمية التـي 

 يشنها االحتالل ضد مكامن قوتنا ومقدراتنا.
موقعــا  11ة فــي رام هللا، اليــوم الخمــيس، قــرارا بحجــب وأصــدر النائــب العــام التــابع للســلطة الفلســطيني

 إلكترونيا، على رأسها "المركز الفلسطيني لإلعالم".
وقالـــت مصـــادر إعالميـــة: إن النائـــب العـــام محمـــد بـــراك أصـــدر قـــراًرا رســـمي ا وّجهـــه للشـــركات المـــزودة 

اإلعـالم، ومخالفـة  موقعـا إلكترونيـا، فـي اسـتهداف واضـح لحريـة 11لإلنترنت، طالبهم خاللـه بحجـب 
 للقوانين الدولية التي تتيح حرية الكلمة والرأي والتعبير.

وأوضحت أن المواقع المستهدفة هي تلك المقربة من حركة حماس، والنائب المفصول من حركـة فـتح 
محمد دحالن، وتشمل: المركز الفلسطيني لإلعالم، موقع أجناد، صوت فتح اإلخباري، شـبكة شـهاب 
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ــة فلســطين اآلن، موقــع فلســطين أون اليــن، فلســطين بــرس، فــراس بــرس، شــفا نيــوز، اإلخباريــة، و  كال
 ، وموقع أمد اإلخباري.اإلخباريأمامة 

 15/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قيادي سابق بفتح يتهجم على الشيخ أحمد ياسين .18
ســين مؤســس حركــة اتهــم ســمير غطــاس القيــادي الســابق فــي حركــة فــتح، الشــهيد الشــي  أحمــد يا: غــزة

 حماس، بالعمالة مع االحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل برنامج "لقاء خاص" بثه تلفزيون فلسطين التابع للسـلطة فـي رام هللا، فـي حلقـة حملـت 

 سنوات من االنقالب". 10عنوان "مستقبل غزة بعد 
مـــع عيـــزرا  وتطـــاول غطـــاس علـــى الشـــي  أحمـــد ياســـين، قـــائاًل "إن مؤســـس حمـــاس كـــان علـــى عالقـــة

ن حماس تخدم المشروع اإلسرائيلي"، على حد زعمه. -الرئيس السابع للكيان اإلسرائيلي –وايزمان   وا 
كمـــا اتهـــم حمـــاس بأنهـــا "تقـــدم خدمـــة اســـتراتيجية إلســـرائيل لـــذلك فهـــي تحـــافظ عليهـــا، وتمولهـــا إحـــدى 

 تعبيره. يمنع إقامة الدولة الفلسطينية"، على حد –أي حماس  –الدول، وهذا المشروع 
 15/6/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 ثمنها يدفعوا أن يجب ولكن بالكهرباء غزة لتزويد مستعدون: ليبرمان .91

 قطاع تزود لن إسرائيل أن الخميس، يوم مساء ليبرمان، أفغيدور اإلسرائيلي الجيش وزير هللا: قال رام
 .داخلية فلسطينية مشكلة لكهرباءا أزمة وان فاتورتها، ثمن الفلسطينيون يدفع أن دون بالكهرباء غزة

 السلطة ،"اإلسرائيلية الحكومية األنشطة منسق" يسمى ما مكتب نشره متلفز حديث في ليبرمان وحمل
 إلسرائيل ليس داخلية أزمة" أنها إلى مشيرا غزة، في الكهرباء أزمة عن المسؤولية وحماس الفلسطينية

 ".فيها عالقة أي
 هم الكهرباء فاتورة يدفع أن عليه من بينهم، مصطنعة داخلية يةفلسطين الكهرباء أزمة" وأضاف
 يدفعوا أن يجب ولكن بالكهرباء الفلسطينيين لتزويد مستعدون نحن.. نحن وليس والسلطة حماس
 والصواري  األنفاق في وتستثمرها غزة في الضرائب من شهريا شيكل مليون 100 تجبي حماس. ثمنها
 ".والصحة والتعليم والمياه كالكهرباء اإلنسانية ياجاتاالحت في استثمارها من بدال
 من سنوات 10 بعد غزة في الحياتية األوضاع تراجع عن المسؤولة" بانها حماس حركة ليبرمان واتهم

 ".مسبوقة غير ظروف في تعيش غزة" أن إلى مشيرا" حكمها
 15/6/2017القدس، القدس، 
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 واعد غازال لنقل" المتوسط شرق" خط مشروع: نتنياهو .02

 الوزراء طوب، أن رئيس ناجي ، عن فرقان16/6/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالةنشرت 
 شرق من الغاز لنقل الرامي ،"ميد إيست" أنابيب خط وصف مشروع نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي

 ".الواعد" بـ أوروبا إلى المتوسط، األبيض البحر
 الشطر إدارة ورئيس تسيبراس، أليكسيس اليوناني يرهنظ مع مشترك، صحفي مؤتمر في ذلك جاء

 سالونيك مدينة في بينهم، الثالثية القمة عقب أناستاسياديس، نيكوس قبرص، لجزيرة الرومي
 للمرة تعقد التي القمة، أجندة على موضوع أهم كان الطاقة ملف أن إلى نتنياهو، ولفت .اليونانية
 .إيطاليا مع الثالث الدول ويربط ثورة، سيشكل( المتوسط شرق) ميد إيست مشروع أن واعتبر .الثالثة
 تصدير من إسرائيل سيمكن المشروع إن ،(رسمية) العامة اإلسرائيلية اإلذاعة بحسب" شتاينتس" وقال

 ".األوسط الشرق دول بعض جانب إلى أوروبية لبلدان الطبيعي، الغاز فائض
 ايست" الغاز أنابيب خط بمشروع الخميس أشادنتنياهو  أن، 15/6/2017القدس، القدس، وأضافت 

سرائيل، واليونان قبرص يربط ان يفترض الذي" ميد  وقال .2025 العام بحلول عمالنيا يصبح وان وا 
نتاج الطاقة إنتاج بحثنا لقد"  الغاز أنابيب خط إقامة وخصوصا وأيضا ونقلها، الكهربائية الطاقة وا 

 ".جدا عداوا  ومشروعا ثورة سيشكل الذي ميد ايست
 
 اليونان في" الهولوكوست" متحف يدشن نتنياهو .09

 من العديد برفقة نتنياهو، خالل زيارته لليونان بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس دشن: وتد محمد
 خالل حيث قال سالونيكي، اليونانية المدينة في" الهولوكوست" متحف الخميس، يوم حكومته، وزراء
 مدينة سالونيكي ألن لنا خاص بشكل مثيرة تجربة الزيارة هذه شكلت: "المتحف تدشين مراسيم

 منذ البعض ببعضها مرتبطة كانت المدن فتلك اليوناني والتاري  اليهودي التاري  مر على اشتهرت
 جراء إليها اليهود من المزيد بمجيء فارقة عالمة تاريخها شهد التي وهي الميالد، بعد الرابع القرن
 ".الحمراء مرسوم

 15/6/2017، 48عرب 
 
 للسعودية وصنافير تيران جزر تبعية نقل بمناسبة اإلسرائيليين ليبرمان يهنئ .00

 نقل على اإلسرائيلي، الجيش وقوات اإلسرائيلي الشعب ليبرمان، افيغدور اإلسرائيلي الدفاع وزير هنأ
 .السعودية إلى مصر من'' وصنافير تيران'' جزيرتي تبعية
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 وجنودنا اإلسرائيلي لشعبنا التهنئة خالص''  بوك، فيس عبر حسابه على ينةتدو  في ليبرمان وأضاف
 ''.للسعودية وصنافير تيران جزر تبعية نقل بمناسبة 1967 الستة األيام حرب في األبطال

 عليه، لمصر سيادة ال دولياً  مالحياً  ممراً  سيصبح وصنافير تيران جزيرتي موقع إن ليبرمان وبين
 ومنع تيران مضيق بإغالق عبد الناصر قرار ضد 1967 عام الحرب في حقنا تأثبا تم فقد وبذلك
 '.فيها بالمرور اإلسرائيلية السفن

 15/6/2017عّمان،  السبيل،
 
 الحمر للخطوط عايدة توما في مؤتمر األمم المتحدة "عار" وتجاوز النائبدانون: مشاركة  .02

 عن كنيست عضو سليمان -توما يدةعا على إسرائيلية جهات حملت: عواودة وديع – الناصرة
 األمم تنظمه االحتالل على عقود خمسة حول دولي مؤتمر في المشاركة لنيتها المشتركة، القائمة
 . الحالي حزيران/ يونيو نهاية في المتحدة
 في سليمان مشاركة دون للحيلولة يسعى أنه دانون داني المتحدة األمم في إسرائيل سفير وكشف
 إسرائيل ضد فيه ستخطب ألنها الحمر للخطوط وتجاوزا «عارا» مشاركتها معتبرا ،األممي المؤتمر

 أجل من الفلسطيني الجانب مع المشترك لعملها عليها دانون وحمل. برلمانها في نائبة كونها رغم
 .لها معاد مؤتمر ضمن المتحدة األمم في بإسرائيل المساس

 16/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 بالضغط لسحب تقرير جديد للجنة األمم المتحدة "إسكوا"دانون يهدد  .02

 دانون، داني المتحدة، األمم في اإلسرائيلي االحتالل دولة سفير عازم: هدد ابتسام ــ نيويورك
" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة" عن صادر جديد تقرير لسحب بالضغط

 إعدام عمليات" على واإلقدام المتناسبة غير القوة باستخدام سرائيلإ الجديد التقرير ويتهم (.إسكوا)
 واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات التقرير ويتناول. الفلسطينيين ضد" القانون نطاق خارج

 فيها بما ،1967 عام المحتلة األراضي في للفلسطينيين المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل
 .المحتل السوري الجوالن في للسوريين المعيشية األحوال اكم الشرقية، القدس

 15/6/2017لندن،  الجديد، العربي
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 قلقيلية في جديدة مساكن بناء على مصادقة ال: إسرائيلي مسؤول .02
 إعطاء حول اإلعالم في تداوله يجرى ما إن اإلسرائيلية األمن وزارة في مصدر القضماني: قال مجيد

 بالواقع له صلة ال الغربية، الضفة في الفلسطينية قلقيلية مدينة في بناءلل تخصص جديدة مساحات
 .دقيق وغير

 بيوتًا رجعي، بآثر تشمل، بحيث للمدينة العمرانية المساحة توسيع حول يجري الحديث أن وأضاف
 .جديدة بيوت ببناء السماح وليس مرخصة، غير ولكنها عملًيا قائمة

 15/6/2017، 48عرب 
 
 ولبنانية سورية قرى احتالل تحاكي تدريبات ينهي اإلسرائيلي الكوماندوز .02

 تدريبات الخميس، اإلسرائيلي، الجيش في الكوماندوز للواء التابعة" إغوز" وحدة وتد: أنهت محمد
 .وسورية لبنانية ومدن قرى واحتالل نوعية عمليات تنفيذ تحاكي قبرص في خاصة
 في وتحريرها قرى احتالل عمليات تحاكي اإلسرائيلي ماندوزالكو  تدريبات فإن إعالمية، لتقارير ووفقا

 ومناطق وجبال متشابكة أعشاب وتشمل وسورية، لبنان في لمناطق مشابهة طوبوغرافيتها مناطق
 .وقرى ومدن مفتوحة

 15/6/2017، 48عرب 
 
 التحقيق في تباطؤ مقابل نتنياهو ضد الشبهات تعزز جديدة "هآرتس": معلومات .02

 للتحقيق اإلسرائيلية الشرطة في القطرية الوحدة محققي إلى جديدة معلومات وصلتحمدان:  هاشم
 رئيس ضد األدلة يعزز أن ذلك شأن من فإن تأكيدها تم حال وفي شهرين، نحو قبل االحتيال، في

 الذي األموال رؤوس أصحاب أحد وبين بينه المتبادلة المصالح بشأن نتنياهو، بنيامين الحكومة
 .ومنافع هدايا له قدم بأنه يشتبه

 هذه بشأن للتحقيق خطة أعدت قد الشرطة أن من الرغم على فإنه" هآرتس" صحيفة وبحسب
 .أسابيع لعدة التحقيق أجلت العامة النيابة أن إال المعلومات،

 استدعاء وسيتم قريبا، بكاملها الجديدة المعلومات فحص سيتم إنه قولها مطلعة مصادر عن ونقلت
 .بشهاداتهم لإلدالء العالقة ذوي
 إلى التطرق القضاء وزارة ورفضت. للتحقيق نفسه نتنياهو استدعاء يتم أن المتوقع من أنه وجاء
 .ذلك صحة تنفي أو تؤكد أن رفضت كما ذلك،

 16/6/2017، 48عرب 
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 بسورية تتعلق سرية وثائق تهريبه بعد أولمرت مذكرات صدور لمنع نشر دار تداهم الشرطة .02

 عن بحثا «أحرونوت يديعوت» لصحيفة التابعة النشر دار أمس إسرائيل شرطة متداه: الناصرة
 بهدف التهريب بطريقة عليها حاز قد أولمرت إيهود األسبق حكومتها رئيس أن يعتقد سرية وثائق
 الشرطة محققو ويبحث أولمرت، كتاب محرر يعري، يهودا بيت الشرطة داهمت كما. مذكراته كتابة
 .للطباعة دةالمع مخطوطته عن
 المستندات بين من إنه المضمار، هذا في بيرغمان رونين الصحافي االستخبارات في الباحث وقال

 عام سوريا شمال الزور دير في منشآت على اإلسرائيلية الجوية بالهجمات مرتبط هو ما المذكورة
 إلذاعة حديث في وأوضح. الشمالية كوريا بمساعدة البناء قيد كانت نووية منشآت إنها قيل 2007
 رئاسة وقتها شغل الذي أولمرت أن من تخشى إسرائيل في األمنية المؤسسة أن أمس، الجيش

 بدوره التفاخر محاولة ضمن كتابه في الهجمات تلك عن معلومات نشر في يرغب الحكومة
 .وبنجاحاته

 إسرائيليا اعترافا رتأولم أقوال تشّكل أن من تخشى الحاكمة اإلسرائيلية المؤسسة إن بيرغمان ويقول
 هي لمخاطر يعرضها أو استخباراتية أضرارا بها يلحق أن شأنه من مما سوريا، على الجوي بالهجوم
 . عنها بالغنى

 16/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 والقدس الضفة مستوطنات بناء على دوالر مليار 20 أنفق اإلسرائيلي االحتالل .01

 اإلسرائيلي االحتالل قوات تمارسها التي المتواصلة باالنتهاكات يةالعرب الدول جامعة القاهرة: نددت
 . اإلنساني الدولي القانون تخالف والتي الفلسطيني، الشعب بحق

 الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية االنتهاكات فيه رصدت الذي تقريرها في العربية، الجامعة وذكرت
 والقدس الغربية الضفة في كبير بشكل االستيطان وتيرة تسارع عن الماضي، أيار/مايو شهر خالل

 لالقتصاديات ماكرو مركز" لمنظمة تقرير بّين ذلك، على وتأكيًدا. األخيرة اآلونة في المحتلة
 من أكثر أنفقت( باالحتالل القائمة القوة) إسرائيل أن حكومية، غير إسرائيلية منظمة وهي ،"السياسية

 .1967 العام منذ المحتلتين، والقدس الغربية الضفة مستوطنات وتوسيع بناء على دوالر مليار 20
 أكثر أنفقت باالحتالل القائمة القوة أن يؤكد تقريراً  نشرت اإلسرائيلية المالية وزارة أن المنظمة وأكدت

 .وحدها الغربية الضفة في 2015و 2003 عامي بين دوالر مليارات 3.5 من
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 االستيطان على دوالر مليار 20 استثمرت إسرائيل أن ون،ناتلس روبي المنظمة، مدير قدر بينما
 للبنى الهائلة الكلفة يشمل ال دوالر مليارات( 3.5)الـ مبلغ وأن الماضية، عاًما الخمسين خالل

 .بالمستوطنات المحيطة األمنية التدابير أو للمستوطنين، المخصصة االلتفافية الطرق: مثل التحتية،
 15/6/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 سكنية لفلسطينيين في مناطق "ج" وحداتقر خطة لبناء ي االحتالل .31

ألــف وحــدة  15أقــرت الحكومــة اإلســرائيلية، مســاء أمــس األربعــاء، خطــة تهــدف إلــى بنــاء  :تــل أبيــب
وبحســب "القنــاة العبريــة  ســكنية لفلســطينيين فــي منــاطق "ج"، لفلســطينيين يقطنــون فــي مدينــة قلقيليــة.

دونــم مــن منــاطق "ج" لصــالح  2500لخطــة تهــدف لتوســيع مدينــة قلقيليــة بإضــافة نحــو الثانيــة"، فــإن ا
 ألف فلسطيني. 50ألف وحدة يقطن بها  15مناطق السلطة. مشيرًة إلى أنه سيتم بناء 

وأثــارت الخطــة جــدال واســعا فــي إســرائيل، حيــث هــاجم المجلــس اإلقليمــي لمســتوطنات الضــفة رئــيس 
 نتنياهو واتهمه بمنح األراضي اليهودية للفلسطينيين، وفق وصفهم.الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

ورد نتنياهو على تلـك االتهامـات ببيـان صـادر عـن مكتبـه أشـار فيـه إلـى أن هـذه الخطـة قـدمت العـام 
الماضــي مــن قبــل وزيــر الجــيش أفغيــدور ليبرمــان وتمــت الموافقــة عليهــا منــذ شــهرين. مشــيرا إلــى أن 

 آالف وحدة استيطانية في فترة قصيرة. 10وطنات وأنها أقرت بناء حكومته لم تتخل عن المست
 15/6/2017القدس، القدس، 

 
 بالقطاعرئيس القطاع الصحي بغزة: السلطة أوقفت مئات التحويالت لمرضى السرطان  .31

أكـد رئـيس القطـاع الصـحي بغـزة الـدكتور باسـم نعـيم إن وزارة الصـحة بـرام هللا أوقفـت : محمد عطا هللا
 لتحويالت الطبية الخاصة بمرضى السرطان من قطاع غزة.مئات ا

وقـال نعــيم فــي تصــريح لـــ"الرسالة نــت" إن هنــاك قــرارا بوقــف كافــة التحــويالت الطبيــة التــي تصــدر مــن 
غـزة إلـى مكتـب العـالج بالخـارج فـي رام هللا، " وهـي موضـوعة علـى األدراج ولـم يـتم التوقيـع بالموافقـة 

 بإعاقتها دون إعالن رسمي". عليها، بعد أن صدرت األوامر
وأوضح أن هذا األمر يعرض حياة المواطنين والمرضى للخطر الشديد، مشيرا إلى وجود حاالت وفاة 

 تشهدها المستشفيات للمرضى خالل انتظارهم للموافقة على تحويالتهم الطبية.
لــــى كافــــة ولفــــت إلــــى أن منــــع التحــــويالت للمرضــــى يعكــــس األزمــــة التــــي تعيشــــها الســــلطة وفشــــلها ع

 المستويات مما دفع بها األمر إلى تصدير هذه األزمة إلى ساحة المرضى والطال
 15/6/2017الرسالة، فلسطين، 
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 من حجج اإلرهاب ستزول بحل القضية الفلسطينية % 90مفتي القدس: أكثر من  .32

حســـين، قــال المفتــي العــام للقــدس والــديار الفلســطينية، الشــي  محمــد أحمــد : خالــد مجــدوب -الربــاط 
بالمائــة مــن "منــابع ومــوارد وحجــج اإلرهــاب ســتزول" إذا تــم حــل القضــية  90الخمــيس، إن أكثــر مــن 

جـــاء ذلـــك فـــي حديثـــه بنـــدوة صـــحفية بالعاصـــمة المغربيـــة الربـــاط، علـــى هـــامش حضـــوره  الفلســـطينية.
للــدروس الحســنية )دروس دينيـــة يقــدمها عـــدد مــن علمـــاء مــن مختلـــف الــدول فـــي رمضــان، بحضـــور 

 المغربي محمد السادس(. العاهل
ودعـــا "حســـين" العـــالم لتوجيـــه جهـــوده إلزالـــة بـــؤر هـــذا اإلرهـــاب، معتبـــرا أن حـــل القضـــية الفلســـطينية 

 سيساعد كل العالم في أن يسود السالم ومحاربة اإلرهاب. 
وأوضــــح أن كــــل مــــن يلــــبس عبــــاءة القضــــية الفلســــطينية باســــم اإلرهــــاب، ومــــن يلــــبس اإلســــالم باســــم 

 يروج "لمزاعم باطلة وحجج واهية".  اإلرهاب، فإنه
وبخصــوص األزمــة الخليجيــة، ومــدى انعكاســها علــى القضــية الفلســطينية، قــال مفتــي القــدس إن "أي 
إشــكال بــين الــدول العربيــة أو اإلســالمية يكــون لــه انعكــاس علــى القضــية، ألن أصــحاب هــذا اإلشــكال 

سالمي موحد من أجل المساهمة في حـل ينشغلون عنها". وأضاف "نريد أن يكون الموقف الدولي واإل
 القضية الفلسطينية". 

 15/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 األكبر من الخالفات العربية المستفيد"القدس الدولية": االحتالل هو  .33
أكـــــدت "مؤسســـــة القـــــدس الدوليـــــة" أن المســـــتفيد األول مـــــن الصـــــراعات والخالفـــــات العربيـــــة : بيـــــروت

االحـــتالل الصـــهيوني وكـــل مـــن لديـــه مصـــالح وأطمـــاع فـــي تغذيـــة الفرقـــة بـــين الـــدول  واإلســـالمية هـــو
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليـوم، خمـيس، تعليقـا علـى أزمـة حصـار قطـر، أنهـا "تتـابع  الشقيقة.

بقلــق بــالغ تطــور الخالفــات بــين الــدول العربيــة الشــقيقة بمــا يــنعكس ســلبًا علــى وحــدة األمــة وقضــيتها 
قضية القدس التي تمر عليها هذه األيام الذكرى الخمسون الحتاللهـا بالكامـل، والتـي تعـاني المركزية، 

 أشد المعاناة من تصعيد االحتالل "اإلسرائيلي" بحق أهلها ومقدساتها ومعالمها".
وشددت المؤسسة على "أن ما تتعرض له فلسطين كلها من حصـار وعـدوان، ومـا تتعـرض لـه القـدس 

 ال يحتمل انشغال العرب ببعضهم". من تهويد واستيطان
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وقــال البيــان: "االحــتالل يســتغل هــذا االنشــغال لفــرض واقــع تهويــدي فــي القــدس المحتلــة عبــر تصــعيد 
االستيطان، وتكثيف اقتحامات المسجد األقصى المبارك، وهدم بيوت المقدسيين وتهجيـرهم والتضـييق 

 عليهم، وغير ذلك من مخططات التهويد".
 15/6/2017، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 الحر اإلعالمصوت  إخراسمنتدى اإلعالميين الفلسطينيين يستنكر محاوالت  .34

أعرب منتدى اإلعالميين الفلسطينيين عن قلقه الشديد إزاء تصاعد إجراءات السـلطة فـي الضـفة : غزة
عـن قضـيتهم الغربية المحتلة وسياسـاتها التعسـفية بحـق الصـحفيين والمؤسسـات الصـحفية فـي التعبيـر 

 ونقل جرائم االحتالل.
واعتبـر . لكترونيـًا فلسـطينياً إ موقعـاً  11وأصـدر النائـب العـام بالضـفة الغربيـة قـرارا بحظـر مـا يزيـد عـن 

المنتدى قرار الحجب فصال جديدا من مصـادرة الحريـات العامـة ضـمن سياسـة قمـع الحريـات وتغييـب 
واســتهجن بشـدة قــرار النائـب العــام، معتبـرا إيــاه  .اإلعـالم الفلســطيني التـي تنتهجهــا السـلطة فــي الضـفة

تصعيدًا خطيرًا لإلجراءات القمعية وسياسة تكميم األفواه التي تمارسها السـلطة فـي الضـفة الغربيـة فـي 
 محاولة منها إلرهاب األصوات الحرة التي تفضح جرائم االحتالل أمام الرأي العام المحلي والدولي.

 15/6/2017، فلسطين أون الين
 

 للتراجع عن قرار حجب المواقع فوراً بالضفة  العامتدعو النائب  "كتلة الصحفي" .35
دعت كتلة الصحفي الفلسطيني، النائـب العـام فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة محمـد بـراك، بـالتراجع : غزة

موقعــًا إلكترونيــًا يتبعــون لحركــة حمــاس ولتيــار النائــب فــي المجلــس  11بشــكل فــوري عــن قــرار حجــب 
وقالـت الكتلـة فـي بيـان صـحفي، مسـاء يـوم الخمـيس: إن قـرار الحجـب غيـر  يعي محمد دحـالن.التشر 

الصــائب وال يصــب فــي مصــلحة القضــية الفلســطينية، بــل يعــزز الرؤيــة "اإلســرائيلية" فــي إخــراس كلمــة 
 اإلعالم والصحافة في فلسطين.

وتكــريس لسياسـة تكمــيم األفــواه واعتبـرت الكتلــة، قـرار النائــب العـام انتهــاك واضـح لألعــراف اإلعالميـة 
وقمع للحريات والتي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبيـر وكـذلك منـع المعلومـة عـن المـواطن والتـي كفلهـا 

 القانون الفلسطيني.
 15/6/2017، فلسطين أون الين
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 إدارياً  أسيراً  27االحتالل يمدد اعتقال  .36
أمــــر اعتقــــال إداري بحــــّق عــــدد مــــن  27أصــــدرت ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي : األراضــــي المحتلــــة

األسرى، لمدد تتراوح بين ثالثة وستة شهور قابلة للتجديـد عـّدة مـرات، وذلـك منـذ بدايـة شـهر حزيـران/ 
وأوضــح محــامي نــادي األســير محمــود الحلبــي، اليــوم الخمــيس، أن مــن بــين األوامــر  يونيــو الجــاري.

 سنوات قيد االعتقال اإلداري.الصادرة سبعة أوامر صدرت بحّق أسرى أمضوا أشهرًا و 
 15/6/2017، فلسطين أون الين

 
 مع قطروقفة تضامنية ينظم الحراك الوطني لكسر الحصار  .37

شــاركت عشــرات النســاء واألطفــال مــن ســكان مدينــة األميــر  محمــد جمــال:، مصــعب اإلفرنجــي -غــزة 
انيونس، فـي وقفـة رافضـة الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في المحافظة الجنوبيـة لقطـاع غـزة خـ

للهجمــة والمعــاداة التــي تتعــرض لهــا دولــة قطــر مــن قبــل بعــض الــدول العربيــة مــن أبرزهــا "الســعودية 
واحتشد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها هيئة "الحراك الوطني لكسر  واإلمارات واليمن ومصر".

والفلســطينية، والفتــات مســاندة للقيــادة  الحصــار" أمــام مســجد المدينــة الســكنية، ورفعــوا األعــالم القطريــة
والحكومــة القطريــة الرشــيدة، والشــعب القطــري مــواطنين ومقيمــين، وأخــرى تطالــب دول العــالم بالتــدخل 

 العاجل إلنهاء األزمة الخليجية.
 15/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 غزةقطاع إلقامة دولة بديلة لفلسطين بجانب  صفقةهناك مجدي حمدان:  .38

اعتبر مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، نقل السيادة : امي هشامس - القاهرة
، «بيًعا مفرًطا وتنازاًل عن األرض والِعرض مقابل حفنة دوالرات»على تيران وصنافير إلى السعودية 

من كان يقف مع السيسي يقف اآلن ضده؛ ألنه يريد التفريط في األرض مقابل أجندة ال »مضيًفا أن 
 «.لم مداها إال هللايع

إنها صفقة القرن التي تقوم على التفريط في جزء كبير من سيناء »وعن هذه األجندة، قال حمدان: 
إلقامة دولة بديلة لفلسطين بجانب قطاع غزة، وكذلك التفريط في حاليب وشالتين إلرضاء السودان، 

 «.وربما نرى تفتت مصر إلى دويالت
زيونية، أنه من المثير للسخرية أننا كنا نّتهم الرئيس محمد مرسي وأضاف حمدان، في تصريحات تلف

بالتفريط في األرض؛ لكننا فوجئنا بأن السيسي الذي ناصرناه ضد مرسي هو من يفّرط في األرض 
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وليس مرسي، وأنا نادم على مناصرة السيسي، وأقول هذا وأنا أتحّدث من القاهرة وال أترك معسكري 
 ر من خارج مصر.الثوري أبًدا وال أثو 

 16/6/2017، موقع رصد، القاهرة
 

 تحتضن مّتهمين باغتيال المبحوح.. والعائلة تتهم السلطات بالتواطؤ اإلمارات": المنظمة العربية" .39
كشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن اثنين على األقل من الفريق الذي اغتال 

يعيشون في دولة اإلمارات  19/01/2010لبستان بدبي بتاري  الفلسطيني محمود المبحوح في فندق ا
 ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق اإلغتيال.

عاما( ضابط في  35عاما( ضابط في جهاز األمن الوقائي و أ.ح) 45وأضافت المنظمة أن أ. ش)
المملكة األردنية لوجود أدلة تثبت إلى  االغتيالجهاز المخابرات الفلسطيني فرا من دبي عقب عملية 

 .االغتيالتورطهم في عملية 
في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد  االستقبالوبينت المنظمة أن أحد التسجيالت في صالة 

يلتقي أ.ح وتبين الحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما  االغتيالالمشاركين في عملية 
 على الهدف. الغتيالادعما لوجستيا وعرفا فريق 

وأكدت المنظمة بناء على األدلة التي توافرت لدى شرطة دبي في تورط المذكورين في العملية وأنهم 
يعمالن في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية مثيرة للجدل، تقدمت بطلب استرداد للحكومة 

 .االغتيالن تاري  األردنية حيث جرى تسليمهما للسلطات اإلماراتية بعد ثالثة أسابيع م
وأشارت المنظمة أن السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر 

وجرى التعتيم على القضية وتأكد الحقا أنهما يعيشان أحرارا في  االغتيالدورهم الحقيقي في عملية 
 دولة اإلمارات.

السلطات اإلماراتية وخاصة األمنية منها مثير  "أن تعامل، وفي شكوى للمنظمة قالت عائلة المبحوح
لكثير من الشبهات حيث أنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم ولم تطلب 

حتى أن المقتنيات الشخصية للشهيد لم  منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا،
 تسلم لنا حتى هذه اللحظة".

"أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيالت الغتيال محمود يشبه فلما  وأكدت العائلة
حيث تم بثه على أجزاء يجلس  مشوقا لتبرئة الذمة ومنعا لألقاويل التي تحدثت عن تورط اإلمارات،

ثم تم دفن القضية ولم تقم سلطات  الناس كل يوم متشوقين أمام شاشات التلفاز لمعرفة الجديد،
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بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة اإلمارات 
 والشك من هذا السلوك".

طالعهم على مجريات  ودعت المنظمة السلطات اإلماراتية إلى احترام حقوق عائلة المبحوح وا 
الجرائم المنظمة التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم في إطار التزاماتها القانونية في مكافحة 

 .االغتيالوالخطيرة كما دعت المنظمة إلى تسليم كافة المقتنيات الشخصية التي حرزت عقب عملية 
 14/6/2017، لندن –في بريطانيا  اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 

 
 باالنتهاكات المتواصلة التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي تنددجامعة الدول العربية  .41

نددت جامعة الدول العربية باالنتهاكات المتواصلة التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي : ةالقاهر 
 بحق الشعب الفلسطيني، والتي تخالف القانون الدولي اإلنساني. 

وذكرت الجامعة العربية، في تقريرها الذي رصدت فيه االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
ار الماضي، أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي، وأذرعها التنفيذية، تواصل إجراءاتها خالل شهر مايو/أي

القمعية وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي اإلنساني بحق الفلسطينيين، حيث سجل الشهر 
( 370)الماضي ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة االعتقاالت، إذ اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 

 ( طفاًل.50فلسطينيًا، من بينهم )
وأوضحت الجامعة أن اعتقال األطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق خالل العامين 

 مقارنة باألعوام السابقة. %80إلى  2017(، ليصل في النصف األول من العام 2016 - 2015)
استيطانية جديدة في الضفة الغربية كما أعلنت حكومة االحتالل اإلسرائيلي عن حزمة مشاريع 

المحتلة، ناهيك عن تجريف األراضي لصالح البناء االستيطاني، ففي سلفيت جّرفت بلدية االحتالل 
 ( دونمًا في محافظة جنين. 9858دونم واستولت بوضع اليد على ) 100قرابة 

أعمال البناء خارج الكتل وبحسب تقرير "حركة السالم اآلن" اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان، فإن 
( وحدة 1263الذي سجل بناء ) 2016، مقارنة بالعام %70إلى  2017االستيطانية وصلت في العام 

 .2015( مقارنة بالعام %34استيطانية خارج الكتل االستيطانية، أي ما يعادل زيادة بنسبة )
اإلسكان اإلسرائيلية في وعلى صعيد المشروع التهويدي في مدينة القدس المحتلة، صادقت وزارة 

مليارات دوالر(، ويقضي ببناء أكثر  5القدس المحتلة على مخطط استيطاني إحاللي جديد يقدر بـ)
ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط  15ألف وحدة استيطانية في القدس، منها  28من 

 آالف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس. 10أراضي الضفة الغربية، و
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في إطار الحملة العنصرية الممنهجة التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين، و 
صادق الكنيست على ما يسمى بـ)قانون القومية( والذي يقضي بطْمس الهوية الفلسطينية تمامًا. فيما 

 .113الـ واصلت تهجير العرب قسرًا من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة
كما تواصل حصارها البري والبحري على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي بشكل ممنهج. 
وعلى صعيد الحركة األسيرة، فرضت إدارة السجون ووحداتها القمعية إجراءات عقابية غير مسبوقة 

 بحق األسرى الفلسطينيين.
 15/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
"مسكن كريم" ... تشييد مسجد صالح الدين في غزة لمشروع ة األولى تسليم الدفعة المالي .41

 بتمويل قطري
بدأت مؤسسة الشي  عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، أمس، أعمال تشييد مسجد صالح  محمد جمال:

الدين األيوبي في قطاع غزة، الذي يأتي ضمن سلسلة من مشاريعها وبرامجها اإلنشائية والدعوية من 
 اري، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع جمعية دار الكتاب والسنة.العام الج

متر مربع  400وبحسب المخطط اإلنشائي للمسجد، فمن المقرر أن يشمل البناء طابقين بمساحة 
لكل منهما، إلى جانب قبة ومصلى للرجال والنساء، باإلضافة إلى المتوضأ ودورات المياه، ومكتبة 

 شرعية داخل المسجد.
ي غضون ذلك، سّلمت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة عبر مكتبها بغزة، الدفعة المالية األولى ف

للقائمة األولى من أسماء المواطنين المستفيدين من مشروع ترميم بيوت الفقراء )مسكن كريم(، 
 الممول من دولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية.

 15/6/2017، شرق، الدوحةال
 

 توزيع مساعدات غذائية لفقراء غزة بتمويل تركي .42
( "كن حياة Gazzye Hayat Olوّزع فريق تطوعي تركي، يطلق على نفسه اسم ): غزة/ محمد ماجد

 لغزة "، طرودًا غذائية على عشرات األسر الفقيرة، في قطاع غزة. 
لمساعدات، بغزة، إن الفريق التطوعي التركي وقال يوسف عسلية، المتطوع والمشرف على توزيع ا

 أسرة من الفقراء.  150"كن حياة لغزة"، وزع طرودًا غذائية على نحو 
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وأضاف في حديث مع "األناضول":" تلك المساعدات مجمعة من الشعب التركي ألهالي القطاع 
ولفت  ها". الفقراء؛ بهدف التخفيف عنهم في شهر رمضان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون

 إلى أن الطرود تحتوي على العديد من األصناف الغذائية. 
 15/6/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 القدسو  الضفةألف طرد غذائي في  32توزع  "اإلنسانيةخليفة "مؤسسة  .43

ألف طرد غذائي على األسر  32وزع المركز الفلسطيني للتواصل اإلنساني )فتا(، : رائد الفي - غزة
 ة والمهمشة بتمويل من مؤسسة الشي  خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية.الفقير 

آالف طرد في الضفة الغربية، ومثلها في القدس المحتلة،  3ألف طرد، و 17وحظي قطاع غزة ب 
 آالف طرد في مخيمات الشتات في لبنان.  9و

 16/6/2017، الخليج، الشارقة
 

 ادرتها السياسية قريباً مب إلطالقواشنطن تعد  ":الحياة" .44
أن الطاقم السياسي للرئيس « الحياة»ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية لـ : محمد يونس -رام هللا 

األميركي دونالد ترامب يعد لعقد سلسلة لقاءات مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بينها لقاءات مع 
و تمهيدًا لإلعالن، قريبًا، عن المبادرة السياسية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بــــنيامين نتانياه

حل »الرامية إلحياء العملية السياسية بين الجانبين، فيمـــــــا عبر الفلسطينيون عن قلقهم من اقتراح أي 
 «.انتقالي، ألن ذلك لن يوقف االستيطان

قوم في وقالت المصادر إن مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، سي
خاللها نتانياهو  يلتقيغضون عشرة أيام بزيارة أخيرة إلى المنطقة، قبل اإلعالن عن المبادرة، 

 وعباس.
وأضافت أن فريقين من الجانبين سيغادران إلى واشنطن في تموز )يوليو( المقبل لعقد سلسلة لقاءات 

 مع فريق الرئيس ترامب، قبل وضع اللمسات األخيرة على المبادرة.
نه يعمل على  وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجانب الفلسطيني أعد للقاءات المقبلة في واشنطن، وا 

أن تتضمن المبادرة األميركية جميع قضايا الحل النهائي من دون استثناء، وهي القدس والحدود 
 واالستيطان والمياه واألمن والالجئين.

تريد التدخل المباشر في المفاوضات وعدم  وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن اإلدارة األميركية
اإلدارة األميركية تريد مفاوضات لفترة زمنية محدود تتراوح بين »وأضافت أن  تركها رهينة للجانبين.
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عام إلى عام ونصف، وتقوم على التفاوض على وثيقة مبادئ تقدمها اإلدارة لحل قضايا الوضع 
 «.دس والالجئين واألمن والمياهالنهائي الستة، وهي الحدود واالستيطان والق
هذه هاديًا للطرفين إلجراء مفاوضات « وثيقة المبادئ»وأوضحت أن الجانب األميركي يرى في 

 حولها، وعدم االبتعاد عنها.
 16/6/2017، الحياة، لندن

 
 أن تلتزم بالقوانين والقرارات الدولية واألسرى لهم حقوق مكفولة "إسرائيل"مالدينوف: على  .45

قال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، :  رام هللا
إنه جاء اليوم لسماع معاناة أهالي، وأنه يفهم معاناة األسرى ويعتقد أنه للشعب الفلسطيني الحق 

 بالحرية والدولة والعيش بإنسانية.
والقرارات الدولية وأن تراعي حقوق الشعب وأكد مالدينوف أنه على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين 

القابعين في سجون  األسرىوأوضح أن  الفلسطيني وعلى رأسها حقه بنيل حريته والعيش بسالم.
 االحتالل لهم حقوق مكفولة وفق القوانين تتعلق بلقاء المحامي والعيش بكرامة داخل السجن.

لسنين خصوصا في قطاع غزة الذي وقال مالدينوف إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عشرات ا
مليون فلسطيني في سجن من نوع  2يعاني من نقص المياه ومن االكتظاظ السكاني، حيث يعيش 

آخر وال يحصلون على الكهرباء، والمياه، واألوضاع الصحية تزداد سوء، آمال أن يحق الشعب 
 الفلسطيني حلمه بدولته وان يجري إحقاق السالم الحقيقي في فلسطين.

 15/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ريتشارد فولك: الوقت لم يحن بعد للتفاوض مع نتنياهو .46
سمير ناصيف: اكد ريتشارد فولك، األستاذ الفخري في جامعة برينستون، والمقرر السابق  -بيروت 

حدة( أن الوقت لم يحن بعد لمجلس حقوق اإلنسان الخاص في األراضي الفلسطينية )التابع لألمم المت
إلجراء مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية مع حكومة إسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو 
سيستخدم مثل هذه المفاوضات الكتساب المزيد من الوقت لبناء المزيد من المستوطنات في األراضي 

وجود إدارة أمريكية منحازة لجهة الفلسطينية، وأن مرحلة المفاوضات لم تنضج خصوصا في ظل 
 على حساب الجهة األخرى، والمتمثلة بإدارة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب.

وفي رده على سؤال حول نصيحته للرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( في محاضرة ألقاها 
لذكرى الشهيد اللبناني  في بيروت إحياء األمريكيةأمس الخميس في معهد عصام فارس في الجامعة 
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باإلضافة إلى نصيحتي له باالستقالة من منصبه لصعوبة الخيارات »سمير قصير، قال فولك: 
الواقعية المتاحة أمامه، فأنا أنصحه باالستمرار في دعم المقاومة السلمية الفاعلة التي أدت إلى 

 «.المي مع القضية الفلسطينيةنجاح االنتفاضة الفلسطينية األولى وتزايد تعاطف الرأي العام الع
 16/6/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ةسوري في« جبهة النصرة»تساعد  "إسرائيل": السورية« سانا»وكالة أنباء  .47

كشف تقرير صادر عن أمين عام األمم المتحدة عن تقديم : موسكو ــ دمشق ــ وكاالت األنباء
اإلرهابي، ونقلت « جبهة النصرة»ذلك تنظيم  يفسوريا، بما  فيإسرائيل الدعم للمجموعات المسلحة 

مايو  16وحتى  2017مارس  2يغطى الفترة من  الذيالسورية عن التقرير، « سانا»وكالة أنباء 
عدة مناسبات قيام القوات  فيرصدت «أندوف»، أن قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك 2017

يصال المساعدات لل منطقة الفصل، فضال  فيمجموعات اإلرهابية المسلحة اإلسرائيلية بتقديم الدعم وا 
 عن قيامها بالتواصل والتنسيق المباشر معها ومع مقاتليها.

تقريره القوات اإلسرائيلية باالمتناع عن إطالق النار والصواري  عبر خط  فيوطالب األمين العام 
لمنطقة، محذرا من مخاطر ا فيعليه ذلك من إمكانية تصعيد التوتر  ينطويوقف إطالق النار، لما 

 منطقة الفصل. فيالهوية  مجهوليالتفاعل بين القوات اإلسرائيلية وأفراد 
 15/6/2017، األهرام، القاهرة

 
 مع المستشارة األلمانية ورئيسي وزراء إيطاليا وبريطانيا الخليجيةيبحث األزمة  أمير قطر .48

اًل هاتفيـــًا مســـاء أمـــس مـــن المستشـــارة اتصـــا قطـــرقنـــا: تلقـــى تمـــيم بـــن حمـــد آل ثـــاني أميـــر  -الدوحـــة 
 األلمانية أنجيال ميركل.

جــرى خــالل االتصــال بحــث العالقــات والقضــايا اإلقليميــة والدوليــة الراهنــة ال ســيما تطــورات األزمــة  
الخليجيــة. وأكـــدت ميركـــل ضــرورة حـــل األزمـــة عبـــر الحــوار، وأشـــارت إلـــى ســعي ألمانيـــا فـــي الجهـــود 

فرضه كل من السعودية واإلمـارات والبحـرين معربـًة فـي الوقـت نفسـه عـن الرامية لرفع الحصار الذي ت
 قلقها إزاء العواقب المحتملة ألي تصعيد على المنطقة برمتها.

اتصـــالين هـــاتفيين مســـاء أمـــس مـــن كـــل مـــن بـــاولو جينتيلـــوني رئـــيس الـــوزراء  أميـــر قطـــر كمـــا تلقـــى
 قة.اإليطالي وتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصدي

 تناول االتصاالن العالقات ومستجدات األزمة الخليجية والمساعي المبذولة للعمل على حلها.
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وأكد رئيس الوزراء اإليطالي استعداد بالده للمساعدة فـي حـل األزمـة الخليجيـة مـن أجـل الحفـاظ علـى 
 اليا وقطر.استقرار وأمن المنطقة معربًا عن أن األزمة لم ولن تغير من متانة العالقات بين إيط

فيمـــا أكـــدت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة أهميـــة الوصـــول إلـــى حـــل عبـــر التفـــاوض والحـــوار الدبلوماســـي 
 حفاظًا على استقرار ووحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

 16/6/2017، الراية، الدوحة

 
 بحل األزمة الخليجية متفائلونوزير الدفاع األمريكي:  .94

ب وزيـر الــدفاع األمريكــي جــيمس مـاتيس اليــوم عــن تفاؤلـه بحــل األزمــة الخليجيــة أعــر : قنــا –واشـنطن 
 الناجمة عن حصار ثالث دول خليجية لدولة قطر.

ونقلــت قنــاة "الجزيــرة" اإلخباريــة عــن الــوزير األمريكــي القــول "إنــه متفائــل بحــل هــذه األزمــة وأن بــالده 
 ستساعد دول الخليج على حلها".

 15/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 : ال قمة في واشنطن لحل أزمة قطروزارة الخارجية األمريكية .51
أعلنـت الخارجيـة األمريكيـة، أمـس، أنـه ال توجـد أيـة نيـة لعقـد قمـة فـي واشـنطن لحـل أزمــة : )وكـاالت(

انتقـد فهـا « تـويتر»قطر. وكتب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في وقـت سـابق، عـدة تغريـدات علـى 
عمــل إيجــابي، « معاقبــة قطــر»كــد الــرئيس األمريكــي فـي تصــريحات ســابقة أن دعـم قطــر لإلرهــاب. وأ

 في إشارة إلى قرارات المقاطعة التي اتخذتها دول عربية ضد الدوحة.
  16/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 «لعبة المعسكرين» اعتادتجون ماكين: قطر  .51

رسـاتها، والتوقـف عـن تمويــل دعـا السـيناتور الجمهـوري جــون مـاكين، قطـر إلـى تغييــر مما: )وكـاالت(
فـي واشــنطن، إن « وول سـتريت جورنـال»منظمـات إرهابيـة تقتـل أمـريكيين. وقـال مـاكين فـي لقـاء مـع 

قطـــر تحـــاول منـــذ فتـــرة طويلـــة اللعـــب فـــي المعســـكرين، مضـــيفًا أن هنـــاك الكثيـــر ممـــا ســـيظهر بشـــأن 
ى خطورة الوضـع فـي الخلـيج، األسباب التي دفعت الدول العربية لمقاطعة قطر. ماكين أشار أيضًا إل

 بعدما أضحت إيران ترسل لقطر احتياجاتها التموينية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، حـــث مـــاكين الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب، علـــى إرســـال وزيـــر الـــدفاع جـــيمس 

إنـه موجـود فـي المنطقـة منـذ فتـرة »، مضـيفًا: «يصـّنف ذلـك»حتـى « على الفور»ماتيس، إلى الدوحة 
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ن «. ء النـاسطويلـة ويعـرف هـؤال إدارة ترامـب يجــب أن »وقـال مـاكين إن الوضـع فـي الخلـيج خطـر وا 
 «. تتصرف

 16/6/2017الخليج، الشارقة، 
 

 وزير الخارجية التركي: قطر ال ترغب في استمرار األزمة.. حماس و"اإلخوان" ليستا إرهابيتين  .52
ر الخارجيــــة التركــــي مولــــود أكــــد وزيــــ: ، رويتــــرز، أ ب«الحيــــاة» -الكويـــت، الريــــاض، أنقــــرة، القــــاهرة 

« ليست طرفـًا فـي األزمـة القطريـة»جاويش أوغلو بعد وصوله إلى الكويت أمس من الدوحة، أن أنقرة 
الشـــقيق األكبـــر فـــي الخلـــيج »وأضـــاف أنـــه ســـيزور الســـعودية فهـــي «. ال يخـــدم مصـــالحها»ألن ذلـــك 

 العربي، ولها دور كبير في أمن المنطقة واستقرارها
و أمــس، إن بــالده ال تنحــاز إلــى أي طــرف فــي األزمــة بــين قطــر وعــدد مــن الــدول وقــال جــاويش أوغلــ

الكويـت، أّن وقـوف تركيـا إلـى جانـب طـرف ضـّد آخـر  إلـىالعربية. وأوضـح فـي تصـريح بعـد وصـوله 
اطلعــت علــى وجهــات نظــر كــل األطــراف وتســعى إلــى حــل وفقــًا »، وأّن أنقــرة «ال يخــدم مصــالحها»

ـــذلك ـــه زار إلـــى، مشـــيرًا «ل ـــه مـــع  أن ـــة الســـعودية بعـــد إتمـــام لقاءات قطـــر وســـيتوجه إلـــى المملكـــة العربي
 المسؤولين الكويتيين.

حــل الخالفـــات بـــين »وثّمــن جهـــود أميــر الكويـــت الشــي  صـــباح األحمـــد الجــابر الصـــباح الراميــة إلـــى 
الجانـب القطــري ال يرغـب فــي اسـتمرار هــذه »وعـن لقاءاتــه مـع المســؤولين القطـريين، قــال: «. األشـقاء

األزمــة، الحظــت ذلــك خــالل لقــائي األميــر تمــيم بــن حمــد آل ثــاني ونظيــري القطــري، وتطلــب الدوحــة 
 «.رؤية األدلة التي تثبت صحة االتهامات الموجة إليها

السعودية، أوضح أّنـه سـينقل إلـى المسـؤولين هنـاك مواقـف بـالده مـن األزمـة  إلىوعن زيارته المرتقبة 
ية تعتبر الشـقيق األكبـر فـي الخلـيج العربـي، ولهـا دور كبيـر فـي أمـن السعود»ورؤيتها للحل. وزاد أّن 

 «.المنطقة واستقرارها
هـذه االدعـاءات ليسـت صـحيحة، »وردًا على سـؤال عـن اتهـام قطـر بـالوقوف إلـى جانـب إيـران، قـال: 

فـي »وأضـاف: «. فليس من دولة وقفت في وجه ممارسـات إيـران مثلمـا فعلـت قطـر وتركيـا والسـعودية
وقفت الدوحة إلى جانب مجلس التعاون الخليجي، ووقفت إلى جانب السعودية عنـدما تعرضـت  اليمن

 «.سفارتها في طهران لالعتداء
أنقـرة ال تنظـر إليهمـا »، أكـد أّن «حمـاس»وحركة « اإلخوان المسلمين»وعن موقف بالده من جماعة 

 «.كمنظمتين إرهابيتين
 16/6/2017الحياة، لندن، 
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 يدعم جهود أمير الكويت الحتواء األزمة القطريةلُعماني وزير الخارجية ا .53

، رويتــرز، أ ب أكــد وزيــر الخارجيــة الُعمــاني يوســف بــن «الحيــاة» -الكويــت، الريــاض، أنقــرة، القــاهرة 
علوي أمس، أهمية دعم جهود أمير الكويـت ومسـاعيه الحميـدة الحتـواء األزمـة. وأفـادت وكالـة األنبـاء 

ف جـاء خـالل اتصـال هــاتفي تلقـاه مـن نظيـره األميركــي ريكـس تيلرسـون الــذي الُعمانيـة بـأن هـذا الموقــ
 بحث معه في األزمة الخليجية الراهنة.

األشقاء في مجلـس التعـاون لـديهم الرغبـة »وأضافت الوكالة أن بن علوي أعرب عن ثقة السلطنة بأن 
 «.في تجاوز هذه األزمة وتفعيل منظومة المجلس

  16/6/2017الحياة، لندن، 
 

 تركيا وشعبها موقفهم العادل معنا في الحصار لقيادةوزير خارجية قطر: نقّدر  .54
األناضــول: أشــاد محمــد بــن عبــدالرحمن آل ثــاني، وزيــر الخارجيــة القطــري، بموقــف  -أحمــد المصــري

تركيا قيادة وشعبا من الحصار الـذي فرضـه عليهـا السـعودية واإلمـارات والبحـرين عبـر إغـالق مجالهـا 
 أيام. 10دها البرية والبحرية معها منذ الجوي وحدو 

وقـــال آل ثـــاني فـــي تغريـــدة لـــه عبـــر حســـابه بموقـــع التواصـــل االجتمـــاعي "تـــويتر" فجـــر الخمـــيس بعـــد 
 وشـعبها الشـقيق"نقـّدر لقيـادة تركيـا  ساعات من لقائه نظيره التركـي مولـود جـاويش أوغلـو فـي الدوحـة:

 لقانوني المفروض عليها.".موقفهم الصادق والعادل مع قطر في الحصار غير ا
 15/6/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 لـ "قائمة اإلرهاب" المزعومة رفضهااألمم المتحدة تجدد  .55

جــددت األمــم المتحـدة اليــوم موقفهــا الــرافض لقائمـة اإلرهــاب التــي أصــدرتها الســعودية : قنــا –نيويـورك 
 كياًنا ادعت أنها على صلة بدولة قطر. 12شخًصا و 59ومصر واإلمارات والبحرين وأدرجت فيها 

وقـال السـيد اسـتيفان دوغريـك المتحـدث الرسـمي باسـم األمـين العـام لألمـم المتحـدة فـي تصـريح لــه "إن 
 أي قوائم غير تلك الصادرة عن إحدى وكاالت األمم المتحدة هي قوائم غير ملزمة لنا".

 15/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 لدى الجامعة العربية ندوبامسفير قطر يعود للقاهرة  .56
بالقـاهرة،  القطـريالخمـيس سـيف بـن مقـدم البـوعينين، السـفير  أمـسالقاهرة  إلىوصل : حسين الزناتى

 ٨وذلـك بعـد  قادًما من الدوحة عبر الكويـت، لبـدء مهـام عملـه كمنـدوب لقطـر بجامعـة الـدول العربيـة،
قـد غـادر  القطـريت مع قطر. وكـان السـفير أيام من مغادرة مصر تنفيذا لقرار الخارجية بقطع العالقا

طريـق عودتـه لـبالده، تنفيـذا لتعليمـات الخارجيـة  فـي، متوجهًـا إلـى تركيـا الماضـيمصر األربعـاء قبـل 
 استدعته، وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده بالقاهرة. التي

  16/6/2017األهرام، القاهرة، 

 
 قطر ُمطالَبة بوقف دعم اإلرهابلرياض: في ا القائم باألعمال في السفارة األمريكية .57

أكـد القـائم باألعمـال فــي السـفارة األمريكيـة بالريـاض كريسـتوفر هينزيـل، أنــه : حـاوره: عبـدهللا آل هتيلـة
يتعـــين علـــى قطـــر أن توقـــف أداءهـــا فـــي دعـــم اإلرهـــاب والجماعـــات المتطرفـــة، مشـــيرا فـــي حـــوار مـــع 

رات والبحـرين مـن جهـة وقطـر مـن الجهـة األخـرى، ، إلى أن حل الخالف بين المملكة واإلما«عكاظ»
ال يمكــن أن يـــأتي مـــن خـــارج البيــت الخليجـــي، منوهـــا بالعالقـــات الثنائيــة بـــين بـــالده والمملكـــة، والتـــي 

، الفتـا إلـى أهميـة التعـاون والتنسـيق بـين البلـدين لمحاربـة اإلرهـاب، «اإلستراتيجية المتجـددة»وصفها بـ
مضيفا أن المملكـة تعتبـر قـوة إقليميـة مهمـة جـدا، ولهـا تـأثير كبيـر  لما يشكله من خطر على البلدين،

 في اإلقليم، وتسعى أمريكا للعمل معها بشكل وثيق لحلحلة األوضاع في سورية واليمن. 
  16/6/2017عكاظ، جدة، 

 
 : على الدوحة وقف تمويل اإلرهابوزير الخارجية اإلماراتي .58

، وزيــــر الخارجيــــة والتعــــاون الــــدولي، مســــاء أمــــس، ريكــــس التقــــى عبــــد هللا بــــن زايــــد آل نهيــــان: )وام(
ــــات المتحــــدة  ــــى الوالي ــــارة ســــموه إل ــــوم األول لزي ــــك فــــي الي ــــر الخارجيــــة األمريكــــي، وذل تيلرســــون، وزي

 األمريكية، التي تستغرق يومين وتتضمن مناقشات مع كبار المسؤولين.
ات حاســمة لوقــف تمويــل الجماعــات أنــه يتعــين علــى الدوحــة اتخــاذ إجــراء ،خــالل اللقــاء وأكــد عبــد هللا

نهــاء اســتخدام منابرهــا اإلعالميــة  اإلرهابيــة، واالمتنــاع عــن التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة لجيرانهــا، وا 
علــى اقتــراح وزيــر الخارجيــة األمريكــي للمســاعدة فــي آل نهيــان للتحــريض وتشــجيع التطــرف. ووافــق 

للمصالح المشتركة لدولة اإلمارات والواليات  تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات
 المتحدة، واستقرار المنطقة بشكل عام. 

   16/6/2017الخليج، الشارقة، 
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 قرقاش: يجب على قطر معالجة أصل المشكلة ال قشورها! .59

ــة للشــؤون الخارجيــة اإلماراتيــة الــدكتور أنــور قرقــاش فــي تغريــدة لــه عبــر حســابه فــي  قــال وزيــر الدول
مـــس: إن صـــعوبة موقـــف الشـــقيق فـــرض اللجـــوء إلـــى مهنـــدس سياســـته الخارجيـــة الســـابق، أ« تـــويتر»

 حضور لم يقنع، فسجل السلبيات طويل، يبقى أن يعالج الشقيق أصل المشكلة ال قشورها.
وأضاف: األزمة بين الشقيق وأشقائه ليست بالمبارزة اإلعالمية، فكيف تخسر الجـار والقريـب، وتعتقـد 

 الحزبي والمتطرف واإلرهابي سند وعضيد؟.واهما أن البعيد و 
  16/6/2017عكاظ، جدة، 

 
 عميد األسرة الحاكمة بالكويت: قطر عزيزة علينا.. ودخان األزمة بدأ يتبدد .61

قال رئيس الحرس الـوطني الكـويتي وعميـد األسـرة الحاكمـة، الشـي  سـالم العلـي  األناضول: -الكويت 
هـة، والمملكـة العربيـة السـعودية واإلمـارات والبحـرين، مـن الصباح: إن "دخان األزمة بين قطر، مـن ج

 جهة ثانية بدأ يتبدد بفضل جهود أمير الكويت سمو الشي  صباح األحمد الصباح".
وأضــاف الصــباح أمــام زواره، وفــق مــا نقلــت صــحيفة السياســة الكويتيــة أمــس، إن " قطــر دولــة شــقيقة 

جلس، وأنـا علـى يقـين أن هـذه العاصـفة سـتمر بسـالم وعزيزة علينا، كما هي عزيزة علينا بقية دول الم
لى مزيد من خير مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الـذي مـر خـالل سـتة وثالثـين عامـا بصـعاب  وا 

 عدة، وكان يتجاوزها إلى مزيد من التماسك والقوة والصالبة في مواجهة الملمات".
 15/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 إجراءات الدول األربع ضد قطر محمد عثمان الميرغني يدعم .61

أعلـــن رئـــيس الحـــزب االتحـــادي الـــديمقراطي الســـوداني )األصـــل( محمـــد عثمـــان الميرغنـــي،  الخرطـــوم:
إشــادته بــالجهود والخطــوات التــي اتخــذتها كــل  مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 

رهـاب. وقـال بيــان صـحفي صـادر مــن المتحـدة ومملكـة البحـرين ومصــر، ضـد دولـة قطــر لمواجهـة اإل
السـودانية أمـس الخمـيس، إن الحـزب يؤكـد وقوفـه « أخبـار اليـوم»مكتب رئيس الحزب أوردته صحيفة 

 ودعمه الكامل لكل اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول الشقيقة.
  16/6/2017الخليج، الشارقة، 
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 لسد العجز في إمدادا الحليب يستورد أربعة آالف بقرة إلى قطر سوري رجل أعمال  .62
آالف بقرة جوًا إلى قطر، وذلك في إطار سعي الدوحة إلى  4يعتزم أحد رجال األعمال السوريين نقل 

ســد العجــز الــذي شــهدته إمــدادات الحليــب الطــازج بعــد قطــع العالقــات الدبلوماســية معهــا مــن جانــب 
 مبرج" األمريكية.السعودية اإلمارات والبحرين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بلو 

وأضافت الصحيفة، اشترى رجل األعمال السـوري المقـيم فـي قطـر "معتـز الخيـاط" وهـو رئـيس مجلـس 
كيلوجرامــا مــن  590إدارة شــركة الطاقــة الدوليــة القابضــة، األبقــار التــي يبلــغ وزن الواحــدة منهــا حــوالي 

 لة للخطوط الجوية القطرية.رح 60والواليات المتحدة، وسيتم نقلها ضمن عملية ستستلزم  أستراليا
ـــه بمكتبـــه بالدوحـــة: "إن إنتـــاج الحليـــب الطـــازج ســـيبدأ بنهايـــة الشـــهر  قـــالو  الخيـــاط فـــي تصـــريحات ل

الجــاري، بــداًل مــن ســبتمبر/أيلول المقبــل، وســيغطي ثلــث الطلــب القطــري بحلــول منتصــف يوليو/تمــوز 
 المقبل".

 14/6/2017السبيل، عّمان، 
 

 ر توجه عمالتها إلى قطرالفلبين تتراجع عن قرار حظ .63
تراجعت الحكومة الفلبينيـة، الخمـيس، عـن قـرار مؤقـت اتخذتـه فـي : األناضول -روي راموس  -أنقرة 

 وقت سابق، يقضي بـ "حظر العمال الفلبينيين من التوجه إلى قطر"، على خلفية األزمة الخليجية.
لـو، قـال إنـه بحـث مـع وزارة الخارجيـة وذكرت وسائل إعالم محلية أن وزير العمل الفلبيني سـيلفيرتو بي

( وضــع قطــر، وقــرروا عقــب اللقــاء "رفــع POLOفــي بــالده، و"مكتــب العمــال الفلبينيــين فــي الخــارج" )
 ألف عامل فلبيني على أراضيها. 240وأضاف بيلو أن قطر وفرت األمن لحوالي  الحظر".

 15/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 ال تعينوا الشيطان على أنفسكم؟! طر:العريفي عن ق الداعية محمد .64
عقب الداعية محمد العريفي، فجر اليوم )الجمعة(، بعد مرور قرابـة ثالثـة أسـابيع علـى األزمـة القائمـة 

 حول األزمة القطرية.” تويتر“مع دولة قطر، وكتب تغريدات على حسابه الرسمي في 
عـالوا إلـى كلمـة سـواء، فمـا زلنـا نرجـوا فـيكم قيـادة قطـر ت أخوتنـايـا “وقال العريفي فـي تغريدتـه األولـى: 

الخيـــر، فـــال تعينـــوا الشـــيطان علـــى أنفســـكم، وال يأخـــذكم فـــي اســـتمراركم بسياســـة غيـــر واضـــحة، أدعـــو 
اإلخــوة بقيــادة قطــر النتهــاج سياســة صــادقة بتعاملهــا مــع الســعودية وكافــة الــدول وفــتح صــفحة جديــدة 

 ”.خليةقوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الدا
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وأضـاف: "أقــول إلخــوتي وأبنـائي ال حيــاد ضــد مــن يكيـد للمملكــة التــي شـرفها هللا بمهــبط الــوحي وقبلــة 
المسلمين، والجهـاد بالكلمـة دفاًعـا عـن وطننـا فـي هـذه المرحلـة واجـب، نشـكر خـادم الحـرمين وفقـه هللا 

مجــاالت سياســية، لحرصـه علــى جمــع شــمل األسـر القطريــة والســعودية، رغــم التجـاوزات القطريــة، فــي 
 واجتماعية، واستخباراتية".

  16/6/2017عكاظ، جدة، 
 

 الخليجي االجتماعيالجارديان: حصار قطر أصاب النسيج  .65
استعرضـــت صـــحيفة الجارديـــان البريطانيـــة، أمـــس قصـــص عـــائالت خليجيـــة وجـــدت  الشـــرق: -لنـــدن 

صـــار الـــذي فرضـــته نفســـها فجـــأة ودون مقـــدمات تواجـــه أزمـــة لـــم تكـــن بالحســـبان ضـــمن تـــداعيات الح
السعودية واإلمـارات والبحـرين علـى دولـة قطـر وتضـييقها علـى القطـريين فـي أراضـيها، مشـيرة إلـى أن 

 الحصار أصاب كل جوانب النسيج االجتماعي المشترك في منطقة الخليج.
في قطر يتوجهون مساء كـل يـوم إلـى  الثالثة المقيمينوقالت الصحيفة: إن العديد من مواطني الدول 

قــــر اللجنــــة الوطنيــــة القطريــــة لحقــــوق اإلنســــان فــــي الدوحــــة طلبــــا للمســــاعدة حــــاملين معهــــم أوراقهــــم م
 ومستنداتهم.

ونقلــت عــن مســؤول باللجنــة القــول "قابلنــا ســبعمائة شــخص األســبوع المنصــرم، هكــذا هــو الحــال كــل 
 ليلة".

يجيــة المختلطــة مهــددة وأولئــك الــذين يقــابلون اللجنــة يواجهــون العديــد مــن المشــكالت، فالعــائالت الخل
بالتفكـــك، وقـــد فقـــد بعـــض أفرادهـــا وظـــائفهم أو أمـــاكنهم فـــي المؤسســـات التعليميـــة جـــراء األزمـــة التـــي 

 تصاعدت وتيرتها في اآلونة األخيرة.
وذكــرت الجارديــان فــي تقريرهــا أن "خطــورة الوضــع" دفعــت منظمــة العفــو الدوليــة إلــى التحــذير مــن أن 

 ا الدول المقاطعة األسبوع الماضي تفرق العائالت.اإلجراءات الجديدة التي فرضته
 15/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 دراسة للمركز العربي تؤكد: دعم دول العالم لقطر يشكل عامل ضغط على دول الحصار .66

أكـــدت دراســـة للمركـــز العربـــي لألبحـــاث حـــول المواقـــف الدوليـــة مـــن أزمـــة الخلـــيج : الشـــرق –الدوحـــة 
ريكيــة بالشــكل الــذي يعقــد المشــهد فــي الخلــيج وأن توحــد هــذا الموقــف مــن تضــارب مواقــف اإلدارة األم

 شأنه أن يدعم رؤية قطر ويشكل عامل ضغط على دول الحصار.
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ورأت الدراســـة التـــي أعـــدها المركـــز العربـــي لألبحـــاث ودراســـة السياســـيات أنـــه رغـــم الحملـــة اإلعالميـــة 
الحصــار الخليجيــة للحصــول علــى دعــم إقليمــي الشــديدة والجهــود الدبلوماســية الكبيــرة التــي بــذلتها دول 

ودولــي لمحاصــرة قطــر، فــإّن النتــائج جــاءت هزيلــة، فلــم تنضــّم إلــى الحصــار إال دول  هامشــية، جــرى 
ترغيــب بعضــها وتهديــد بعضــها اآلخــر، بينمــا رفضــت االنضــمام إلــى حملــة مقاطعــة قطــر حتــى تلــك 

 والصومال والسودان.الدول التي كان ُيعتقد أّن تأييدها مضمون  مثل المغرب 
ــا، وأجمــع أكثرهــا علــى دعــوة  أمــا الــدول اإلقليميــة والدوليــة الكبيــرة فقــد آثــرت اتخــاذ مواقــف أكثــر توازًن
أطراف األزمة إلى حلها عبر الحوار، فيما عرض بعضـها اآلخـر الوسـاطة. وقـد شـّكلت هـذه المواقـف 

لعقابيـة، وبخاصـة تلـك التــي عامـل ضـغطع علـى دول الحصـار، فأخـذت تتراجـع عــن بعـض إجراءاتهـا ا
 شملت الشعوب الخليجية، وشّكلت مصدر إحراجع كبيرع لها.

إّن هذه المواقف اإلقليمية والدولية إن لم تؤّد إلى إيجاد حلع لألزمة، فإنها ستشكل على األرجح كابًحـا 
 ألي إجراءات تصعيدية ضد قطر.

ريكيــة ســواء مــن وزيــر الخارجيــة ريكــس واستعرضــت ورقــة تقــدير موقــف للمركــز ردود فعــل اإلدارة األم
 تيلرسون الذي طالب، أثناء زيارته أستراليا، بضرورة حل األزمة بطرق سلمية.

لكـّن الموقــف األمريكــي دخــل بعــد ذلــك فــي حالــةع مــن الغمــوض والتضــارب عنــدما نشــر الــرئيس دونالــد 
هـا مواقـف الـدول المحاصـرة، يونيو( تبنـى في 6ترامب تغريدًة على حسابه على توتير في اليوم التالي )

وامتــد التنــاقض فــي الموقــف األمريكــي ليشــمل البنتــاجون، الــذي أشــاد بــالجهود التــي تبــذلها قطــر فــي 
محاربـة تمويــل اإلرهــاب. وكــان ترامــب نفســه قــد أعلـن فــي مــؤتمر الريــاض أن قطــر حليــف إســتراتيجي 

 في مكافحة اإلرهاب.
كأنـــه انتهـــى مـــع تكليـــف وزارة الخارجيـــة بملـــف إدارة ورغـــم أن التضـــارب فـــي مواقـــف إدارة ترامـــب بـــدا 

األزمة الخليجية، فإنه بعد أقل من ساعةع فقط على تصريح تيلرسون بتخفيف الحصار عن قطر وحل 
األزمـــة بـــالحوار، عـــاد ترامـــب ليـــتهم قطـــر "بتمويـــل اإلرهـــاب وبـــدا ترامـــب كأنـــه يقـــوض موقـــف وزيـــر 

 خارجيته وصدقيته في حّل األزمة.
الموقــف األلمــاني مــن األزمــة الخليجيــة منــذ انــدالعها صــريًحا وواضــًحا؛ إذ طالــب وزيــر  فــي حــين بــدا

الخارجيــة األلمــاني غابرييــل زيغمــار بضــرورة رفــع الحصــار المفــروض علــى قطــر ألنــه يضــّر بجهــود 
 محاربة اإلرهاب.

دايــة أمــا فرنســا، فقــد دعــت إلــى حــل الخــالف الخليجــي بــالحوار فــي حــين اتســم الموقــف الروســي مــع ب
األزمــة بالحــذر، لكّنــه لــم يلبــث أن تطــور، عنــدما عرضــت موســكو تزويــد قطــر بــالمواد الغذائيــة نتيجــة 
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الحصار الذي تتعّرض له. كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلـى تسـوية األزمـة علـى 
 طاولة الحوار.

بلوماسية، وانتقلت تركيا إلـى دعـم أما تركيا فقد عمدت إلى محاولة القيام بدور الوسيط لحل األزمة الد
الحليــف القطــري بتســريع تصــديق اتفاقيــات عســكرية ســابقة بــين الــدولتين، وعلــى الصــعيد االقتصــادي، 

 سارعت تركيا إلى تزويد قطر بالبضائع والمنتجات الغذائية التركية األساسية.
ئيس التركي أن قرار إقامة قاعدة وقد مّثل الدعم التركي لقطر عامَل توازنع مهمع في األزمة، واعتبر الر 

عسكرية في قطر يهدف إلى حماية منطقة أمن الخليج بشكل عام، وأنها ليست موجهة ضد أي دولـة 
 خليجية.

  16/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 فشل الحملة على قطر يعزز مسار الوساطاتتقرير:  .67
تقودهــا دول عربيـــة ضــد قطـــر، ال تــزال األطـــراف المعنيــة بالحملــة التـــي : الدوحــة، واشــنطن، الكويـــت

تنتظــر مــن محــور الريــاض ــــ أبــوظبي الئحــة باألســباب التــي دفعتــه إلــى شــّن حملتــه، وهــو مــا يكشــف 
الجانب األكبر من الفضيحة، إذ قررت هاتان العاصمتان جـّر المنطقـة والعـالم إلـى تـوتر مـن دون أن 

بق لقطــر أن أعلنـت أّن أي عنــوان تعلنـا مـا الــذي ترغبـان بــأن يـتم التفــاوض حولـه مــع الدوحـة. وقــد سـ
خــارج إطــار األمــن الخليجــي المشــترك، واألمــن الــداخلي لــدول المنطقــة، ســيكون خــارج أي مفاوضــات 

 بالنسبة إليها.
وكشف مصدر خليجي مسؤول، لوكالة "بلومبرغ" األميركية، يوم الخميس، أنه يتوقع أن تقدم الريـاض 

سـاعة، "وهـو مـا مـن شـأنه أن يسـاهم فـي حـّل  24ضـون وأبوظبي الئحة "بما تريدانه من قطـر" فـي غ
األزمــة". وتحــدث المســؤول الــذي لــم توضــح الوكالــة األميركيــة جنســيته، واكتفــت بــالقول إنــه "خليجــي"، 
عن "بوادر إيجابية لحل األزمة"، مشيرًا إلى رغبة مشتركة باستمرار الوسـاطة الكويتيـة مـع حـديث عـن 

شــارة إلــى الجهــود التــي تبــذلها أنقــرة ممثلــة بــوزير خارجيتهــا مولــود "دور مســاعد تقــوم بــه تركيــا"، فــي إ
جــاووش أوغلــو، الــذي انتقــل مــن الدوحــة، حيــث اجتمــع مــع أميــر قطــر، تمــيم بــن حمــد آل ثــاني، إلــى 
الكويت، واستضافه هناك أميرها صباح األحمد الصباح، قبل أن ينتقل، اليـوم الجمعـة، إلـى السـعودية 

 بن عبد العزيز.لالجتماع بالملك سلمان 
وبحسب تقييم "بلومبرغ"، فإّن الحملة ضد قطر فشلت بشكل كبير في تأمين إجماع أو حتى عدد مهم 
مـــن الـــدول العربيـــة إلـــى جانـــب معســـكر الريـــاض ـــــ أبـــوظبي. وبقـــي اإلعـــالن الفرنســـي المنســـوب إلـــى 

ـــرئي ـــاق ال ـــة "فـــرانس بـــرس"، حـــول اتف ـــر وكال ـــع المســـتوى والمنقـــول عب س الفرنســـي مصـــدر فرنســـي رفي
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إيمانويل ماكرون على موعدين في قصر اإلليزيه في باريس، نهاية الشهر الحالي، مـع كـل مـن أميـر 
قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبـوظبي، محمـد بـن زايـد، الـذي يـرجح أن يكـون القائـد الفعلـي 

يـــة لحـــّل األزمـــة للحملـــة ضـــد قطـــر، الخبـــر األبـــرز علـــى صـــعيد االتصـــاالت اإلقليميـــة والدوليـــة الجار 
 الخليجية.

ومنذ بداية التوتر في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، أعلنت الدوحة أن األمير لن يخرج من بلده 
قبل فّك الحصار المفروض عليه. وتزامن اإلعالن الفرنسي عن الموعدين بين ماكرون وكل من تميم 

مغــرب محمــد الســادس، إذ بــدا أن هنــاك بــن حمــد آل ثــاني ومحمــد بــن زايــد، مــع لقــاء مــاكرون بملــك ال
انخراطــًا مغربيــًا ــــ فرنســيًا فــي الوســاطة الكويتيــة نتيجــة التقــارب فــي الموقــف بــين بــاريس والربــاط حيــال 
الحملة ضد قطر. وأشار ماكرون والملك المغربي، بعيد لقائهما مساء األربعاء، إلى وجود تطـابق فـي 

أزمـة الخلـيج، مـن أجـل التوصـل إلـى تسـوية دبلوماسـية  وجهـات النظـر بينهمـا خـالل مباحثاتهمـا حـول
 وتهدئة التوتر.

أمــا فــي الســياق األميركــي، حيــث يوجــد عــدد مــن المســؤولين الخليجيــين إلجــراء لقــاءات رســمية وغيــر 
رســمية متصــلة باألزمــة الخليجيــة، فقــد كــان الفتــًا البيــان الصــادر عــن الســفارة القطريــة فــي واشــنطن، 

مليـــار دوالر، تشـــتري بموجبهـــا قطـــر طـــائرات متطـــورة مـــن  12عســـكرية بقيمـــة حـــول توقيـــع اتفاقيـــات 
الواليــــات المتحــــدة، فــــي صــــفقة عقــــدها وزيــــر الــــدفاع القطــــري، خالــــد العطيــــة، الــــذي يــــزور العاصــــمة 
األميركيــة منــذ أيــام. ونشــر الســفير القطــري لــدى الواليــات المتحــدة، مشــعل بــن حمــد آل ثــاني، صــورة 

طيــــة ونظيــــره األميركــــي جــــيمس مــــاتيس علــــى "تــــويتر". وقالــــت وزارة الــــدفاع لمراســــم التوقيــــع بــــين الع
األميركيــة، فــي بيــان، إن هــذه الصــفقة "ســتمنح قطــر تكنولوجيــا متطــورة وتعــزز التعــاون األمنــي" بــين 
 البلدين، علمًا أنه سبق لماتيس أن اعتبر أن قطر "تسير في االتجاه الصحيح في مكافحة اإلرهاب".

يالت بين اإلعالن المـذكور، وتقـارير صـحافية نشـرت فـي وسـائل إعـالم أميركيـة، وربطت بعض التحل
تفيــد بــأن الســبب الحقيقــي لتشــجيع الــرئيس دونالــد ترامــب حلفــاءه فــي الريــاض وأبــوظبي علــى الســير 
بــإجراءاتهم التصــعيدية ضــد قطــر، يعــود إلــى رغبــة الرجــل بتحصــيل عقــود ماليــة ضــخمة مــع الدوحــة، 

ع الريــاض وأبــوظبي فــي قمــة الريــاض الشــهر الماضــي. كمــا فهمــت تحلــيالت علــى غــرار مــا فعلــه مــ
أخــرى هــذا اإلعــالن علــى أنــه تأكيــد جديـــد حــول وجــود انقســام داخــل اإلدارة األميركيــة حيــال األزمـــة 
الخليجية والتصعيد ضد قطر، بين ترامب الذي يتبنى وشايات حلفائه في الرياض وأبوظبي من جهة، 

جية األميركيين، ماتيس وريكس تيلرسون، من جهة ثانية. وفي سياق ربما يكون ووزيري الدفاع والخار 
مليـارًا، كانـت قطعـات عسـكرية تابعـة للسـالح البحـري األميركـي تجـري  12غير بعيد عن نبـأ صـفقة الــ

 مناورات مشتركة مع البحرية القطرية، أمس الخميس.
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عمان، يوسـف بـن علـوي، يـوم الخمـيس، فـي  وقد أجرى تيلرسون اتصااًل هاتفيًا بوزير خارجية سلطنة
إطـــار اتصـــاالته حــــول الملـــف الخليجـــي. ونقلــــت وكالـــة األنبـــاء القطريــــة تأييـــد المســـؤولين األميركــــي 
والعمــاني لوســاطة أميــر الكويــت، مــع تأكيــد الطــرفين "علــى أن دور الواليــات المتحــدة مهــم ومطلــوب 

 للتعاون في إيجاد الحلول لتسوية هذه الخالفات".
 15/6/2017، عربي الجديد، لندنال

 

 منظمات إخوانية أوروبية بأموال قطرية"عكاظ":  .68
في كل بلد أوروبي، وعلى المستوى القاري، مؤسسات كبرى، على « اإلخوان المسلمين»تَمثل جماعة 

(، واتحـــاد الهيئــــات والجاليـــات اإلســـالمية فــــي UOIFغـــرار اتحـــاد المنظمـــات اإلســــالمية فـــي فرنســـا )
 (.. ال .UOIEاتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا )إيطاليا، و 
، قام اتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا وبدعم من قطر، بتنصـيب تراسـت أوروبيـة، 1996في عام 

وهـــي، مؤسســـة ماليـــة مخصصـــة لجمـــع التبرعـــات مـــن أجـــل تمويـــل أنشـــطتها المختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
يـــه فــورجيري، ورابطـــة المــدارس اإلســـالمية فــي أوروبـــا، المعهــد األوروبـــي للعلــوم اإلنســـانية ســانت ليج

 «.األوروبية»والمجلة الفاخرة 
وفي نفس السنة، أنشأت نفس المنظمة اإلخوانية بالتنسيق مع المجلس العالمي للشـباب المسـلم، فرعـا 
خاصا للشباب، سمي منتدى الشـباب األوروبـي المسـلم ومنظمـات طالبيـة، كـان يقودهـا اإلخـواني مـن 

مصــرية وصــاحب الجنســية األلمانيــة إبــراهيم الزيــات، وكــان مقرهــا بروكســل. وظلــت المنظمــة  أصــول
تحظــى بالرعايــة القطريــة، تحــت مســميات عــدة وبأصــول اســتطاعت أن تشــكل فروعــا فــي كــل أوروبــا. 

 نفذت من خاللها إلى االتحاد األوربي وحتى مجلس األمن.
، إلـى 1958فـي عـام « إخوان مصر»وان، إذ سارع ظلت ألمانيا وسويسرا المرتع الخصب لتنظيم اإلخ

إنشاء أكبر تنظيم لهم في ألمانيا من خـالل مؤسسـه سـعيد رمضـان. وأصـبح تنظـيم إخـوان ألمانيـا مـن 
 أقوى المنظمات اإلسالمية في أوروبا.

بعدها أسس سعيد رمضان المركز اإلسالمي في موناكو بافاريا، والمركز اإلسالمي في جنيـف، الـذي 
ال تقوده األسـرة الرمضـانية )األخـوان هـاني وطـارق رمضـان( والـذي تـدفع لهمـا قطـر أجـرا شـهريا ال يز 

 إضافة إلى إيجار الفيال التي يستأجرها على ضفاف بحيرة ليمان بجنيف.
، كلـف االبـن البكـر لسـعيد رمضـان، أيمـن، بـإدارة المجلـس 1995عندما توفي سـعيد رمضـان فـي عـام 

إلسـالمي. وبعـدها تـولى هـاني رمضـان اإلدارة، بمسـاعدة وفـاء، أرملـة ســعيد الجديـد للمسـجد والمركـز ا
رمضان، وابنة حسن البنا أروى وأبنائه الثالثة الذكور ياسر، بـالل وطـارق. طـارق الـذي يعتبـر الوجـه 
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المعهــود لــدى الــبالط القطــري والــذي ســاهم فــي تأســيس مركــز دراســات التشــريع اإلســالمي واألخــالق 
 .2015يناير  15لشيخة موزة. وأصبح مديرا له منذ الممول من قبل ا

هـــذا األخيـــر طالمـــا نفـــى أمـــام اإلعـــالم ارتباطـــه الوثيـــق بتنظـــيم اإلخـــوان، لكـــن التحقيقـــات السويســـرية 
، يؤكـد 2013ديسـمبر  19أشارت إلى أن السجل التجـاري األخيـر مـن كـانتون بجنيـف الصـادر بتـاري  

 يرا.أن تشكيل مجلس اإلدارة والهيكل لم يتغ
استطاع اإلخوان في أوروبا أن يفرعوا نشاطهم من خالل التمـويالت التـي كانـت تصـلهم مـن أحـد أهـم 
الممولين الذي يجمع األموال مـن الـدول المانحـة )قطـر والكويـت وتركيـا( مـن خـالل بنـك التقـوى الـذي 

يــة. واســتطاع كــان يــديره المليــاردير المصــري اإلخــواني يوســف نــدى الــذي كــان يحمــل الجنســية اإليطال
هذا األخير أن يجعل من ميالنو نقطة استقطاب لألموال القطرية والتركية. ويعتبر يوسـف القرضـاوي 

 من بين المساهمين الكبار في تأسيس بنك التقوى.
وبناء على معلومات استخباراتية وخبراء من العديد من الدول الغربية والعربية، فقد وضع البنـك تحـت 

أن بنك التقوى قد شكل أحد أهم المراكز الرئيسية للتمويل اإلسـالمي الـدولي بمـا فـي المراقبة، ما أثبت 
. كمــا كشـفت التحقيقــات المختلفـة التــي 2001سـبتمبر  11ذلـك اإلرهـابي فــي جميـع أنحــاء العـالم لغايــة 

شنت ضد القاعدة في إيطاليا وسويسرا، أن تمويل التنظيمات المتطرفة يتم عبر جمعيات تطلق عليها 
المدعومـة  Insani Yardim Vakfi، ومنهـا الجمعيـة التركيـة «المنظمات غير الحكومية في سبيل هللا»

في قضية أسطول غـزة  2010من قبل حزب العدالة والتنمية والتي تصدرت عناوين الصحف في عام 
شـان )مرمرة(، باعتبارها مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية، والتي تدعم أيضا حركات جهادية في الشي

والبوســنة وســـورية والصـــومال وليبيـــا مـــن خـــالل حركــة الشـــباب وتنظـــيم القاعـــدة فـــي المغـــرب والنصـــرة 
 بسورية وفجر ليبيا.

 16/6/2017عكاظ، جدة، 

 

 حدود الوساطة األميركية في أزمة الخليجتقرير:  .69
ثنائية حازمة األزمة الراهنة بين دول عربية رئيسية وقطر تحتاج إلى وساطة أميركية است: راغدة درغام

يتولى القيام بها مبعـوث رفيـع مخضـرم فـي شـؤون المنطقـة العربيـة يلقـى احتـرام الـرئيس دونالـد ترامـب 
نمــا واضــحة  وأركــان إدارتــه ودعمهــم. مهمــة المبعــوث الخــاص يجــب أال تكــون مطاطيــة أو مكوكيــة وا 

الدوحـة. مثـل هـذه المطالب ضمن آلية وجدول زمني لخطة مقابل خطوة تؤدي إلى إجراءات تقوم بها 
اآللية، برعاية أميركية وبإشراف رجل قوي يحظى بوالية مـن الـرئيس، هـي وحـدها السـبيل إلـى تطويـق 
صالح العالقات الخليجية. وزير الخارجيـة ريكـس تيلرسـون ال يبـدو متحمسـًا  األزمة وتصحيح النهج وا 
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كمة التفكير بالجنرال ديفيد بترايوس للعب هذا الدور بنفسه، نظرًا إلى انشغاالته الكبيرة. لذلك، من الح
للمهمــة االســتثنائية، ألنــه يتمتــع بثقــة محــور الراشــدين فــي واشــنطن وألنــه يفهــم لغــة الحــزم فــي المنطقــة 

 العربية.
المشجع هو أن األطراف المعنية بالخالف مع قطر حرصت علـى عـدم صـد بـاب الوسـاطات ورحبـت 

الوساطة الخليجية التي أوضح أمير الكويـت الشـي  خصوصًا بقيام واشنطن بدور محوري يتكامل مع 
صـــباح األحمـــد الصـــباح أنـــه علـــى كامـــل االســـتعداد للقيـــام بهـــا، حالمـــا تكـــون األطـــراف جـــاهزة، وفـــي 
طليعتها قطر. الدول الرئيسـية المعنيـة السـعودية واإلمـارات وقطـر، توّجهـت إلـى إدارة ترامـب إلقناعهـا 

اماتهـــا الثنائيـــة المصـــالح األميركيـــة فـــي ديارهـــا. المواقـــف التـــي بجـــدوى مواقفهـــا المختلفـــة، مؤكـــدة التز 
صــدرت عــن الــرئيس ترامــب وأركــان إدارتــه بعثــت برســائل دعــم لإلجــراءات الســعودية واإلماراتيــة ضــد 
قطر اعتبرها الرئيس جزءًا من نجاح جهوده ضـد اإلرهـاب، مـن جهـة، وبعثـت أيضـًا برسـائل التشـجيع 

ن جهة أخرى. هذا ليس بالضـرورة تناقضـًا فـي المواقـف األميركيـة إزاء على التهدئة وتطويق األزمة م
األزمـة. إنــه موقــف انفتـاح علــى نــزع الفتيـل وموقــف إصــرار علـى مبــادئ أساســية أكـدتها قمــة الريــاض 

 اإلسالمية. -العربية -الخليجية -األميركية
، لكنـه وجـد التصـلب الشي  صباح األحمـد بـذل جهـدًا إليجـاد أرضـية ضـرورية لالنطـالق فـي وسـاطته

علـى رغـم التمسـك اللفظــي بوسـاطته. بالتأكيـد، هنــاك جـدوى وقيمـة مميـزة لوســاطة خليجيـة بـين الــدول 
الخليجية، إنما األجواء الكويتية تفيد باإلحباط واالستسـالم إلـى اليـأس. ومـا تحتاجـه الوسـاطة الكويتيـة 

ناك فسحة للتكامل بين الوساطتين، إنما هو زخم وساطة أميركية تقود الطريق إلى نقلة نوعية. ربما ه
 ال مناص من قيادة أميركية بآلية تنفيذ.

حتى اآلن، تبدو األولوية لقطر في بذل الجهد إلقنـاع إدارة ترامـب أن الموقـف المفيـد لهـا هـو الوقـوف 
علــى مســافة واحــدة مــن كــل مــن طرفــي األزمــة، كمــا قــال رئــيس الــوزراء ووزيــر الخاريــة الســابق الشــي  

بـــن جاســـم إلـــى تشـــارلي روز وهـــو فـــي طريقـــه إلـــى واشـــنطن. عّبـــر عـــن الخيبـــة إزاء المواقـــف  حمـــد
، أكبـر البكـر، «طيـران قطـر»األميركية التي تبنت اتهام قطر بدعم اإلرهاب. الرئيس التنفيذي لشـركة 

ي أبدى الغضب الشديد مـن مواقـف الـرئيس األميركـي واتهـم إدارتـه بالتحامـل واالنحيـاز. السـفير القطـر 
القطريـة، علـى  -لدى واشنطن مشعل حمد الثاني، ترك الباب مفتوحًا علـى إصـالح العالقـة األميركيـة

 رغم مفاجأة مواقف الرئيس ترامب.
إدارة ترامب لن تقف على المسافة ذاتها من قطر وكل مـن السـعودية واإلمـارات فـي هـذه األزمـة. إنهـا 

همة في قطر، تشجعها علـى ذلـك السـعودية واإلمـارات ملتزمة وعازمة على إبقاء القاعدة األميركية الم
 -علــى الســـواء، كمـــا أوضـــح ســـفير االمـــارات فـــي واشـــنطن يوســـف العتيبـــة. المتحمســـون لشـــر  أعمـــق
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ــر نهجهــا ولــن تبقــى علــى الوعــد بــالتغيير يقولــون إن إقفــال القاعــدة  -اقتناعــًا مــنهم بــأن قطــر لــن تغّي
ن كل ما يقـال عـن جـدوى بقـاء القاعـدة هنـاك إنمـا األميركية في قطر هو السبيل الوحيد لعزل ق طر وا 

 هو بيع الكالم المعسول، مرحليًا.
إقفــــال القاعــــدة األميركيــــة فــــي قطــــر ســــيكون ربمــــا تلــــك العصــــا الغليظــــة التــــي ال تنــــوي إدارة ترامــــب 
استخدامها ما لم تجبرها الدوحة على ذلك، إذا قررت التصعيد والتحالف مع إيران والمضي في تمويل 
تنظيمــات تعتبرهــا واشــنطن إرهابيــة. فــي هــذه المرحلــة، الفكــرة األساســية هــي اإلبقــاء علــى تلــك القاعــدة 
والحــرص علــى العالقــة الثنائيــة إنمــا بشــروط أميركيــة تنطلــق ممــا تــم إصــداره رســميًا فــي قمــة الريــاض 

 -عربيـــةذات األهميـــة القصـــوى للـــرئيس ترامـــب حيـــث صـــنع نظامـــًا جديـــدًا لمحاربـــة اإلرهـــاب بشـــراكة 
 إسالمية ال تحتمل الثقوب.

لهـــذه األســـباب، االنفعـــال والمكـــابرة خيـــاران خاطئـــان فـــي هـــذا المنحنـــى المهـــم للعالقـــات مـــع الواليـــات 
المتحدة. وسبيل العقالنية والعملية والبراغماتية هو األسلم لقطر. كل المعنيين يملكون القـدرات الماليـة 

دي إلـى نسـف مـا حققـه مجلـس التعـاون الخليجـي فـي إطـار لتحمل معاناة التصعيد علمـًا أن ذلـك سـيؤ 
المواطنــة االقتصــادية واألمنيــة للــدول الخليجيــة. نســف هــذا اإلنجــاز يقــع بالتأكيــد فــي مصــلحة إيــران، 

 وستستفيد منه أيضًا تركيا، وهكذا تزداد الدول العربية انحسارًا في مشهد التوازنات اإلقليمية.
ا يـدعو إليـه المكـابرون النـاقمون مـن تحـالف مـع إيـران وتصـعيد من مصلحة قطر أن تـدرك خطـورة مـ

فــــي مصــــر واإلمــــارات، وتمويــــل « اإلخــــوان المســــلمين»العالقــــات العميقــــة مــــع تنظيمــــات مــــن أمثــــال 
التنظيمات الشيعية المتطرفة في سورية والعراق واليمن وليبيا وفلسطين. فليس من مصلحة قطر على 

« اإلخـوان المسـلمين»وال مع « حزب هللا»و « الحشد الشعبي»ان و المدى البعيد تشكيل جبهة مع إير 
ومختلـــف التنظيمـــات الســـّنية المتطرفـــة. مصـــلحة قطـــر تقتضـــي البقـــاء فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
عضـــوًا كامـــل الحقـــوق واالمتيـــازات كـــأي عضـــو آخـــر. وهـــذا بالضـــرورة ينـــتقص مـــن المفهـــوم الصـــارم 

ك أن كــل دولــة تــدخل فــي إطــار جمــاعي كاالتحــاد األوروبــي أو التقليــدي لمبــدأ الســيادة القاطعــة. ذلــ
مجلس التعاون الخليجي تفعل ذلك ضمن المفهوم العصري للسيادة ضمن العمل الجماعي. فال داعي 

ال االنفصال! -للخوف من الوصاية إذا التزمت كل دولة التكامل  وا 
قطـــر حســـم عالقاتهـــا مـــع إيـــران  ثـــم إن صـــياغة العالقـــة الثنائيـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة ســـتتطلب مـــن

نمـــا مصـــالح مشــتركة. ومصـــلحة قطـــر تكمـــن فـــي عالقاتهـــا مـــع  والتنظيمــات. فـــال وصـــاية فـــي ذلـــك وا 
 الواليات المتحدة وفي بيئتها الخليجية العربية.
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هـذه األمـور تشـكل أسسـًا أليـة وسـاطة، أميركيــة أو كويتيـة، إنمـا الفـارق يكمـن فـي أدوات التـأثير التــي 
بامتياز، ألن لدى واشنطن وسائل النفوذ والضغط. ومن الضروري إلدارة ترامب أاّل تتلكأ هي أميركية 

 ألن إطالة األزمة ستزيد المسألة تعقيدًا وخطورة.
أولى الخطوات ال بد من أن تكون في قرار يتخـذه الـرئيس األميركـي بـأن يكـون للواليـات المتحـدة دور 

نمــا فــ بــداء الحــزم فــي المواقــف محــوري، لــيس فقــط فــي تطويــق األزمــة وا  ي صــياغة األســس لحلهــا وا 
واألداء. ســيكون مفيــدًا جــدًا أن يتخــذ الــرئيس ترامــب قــرار تعيــين مبعــوث لــه عالقــات جيــدة مــع وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس األمن القومي والوزارات المالية واألمنية داخـل الواليـات المتحـدة كافـة، 

ا مـن الضـروري أن يكـون المبعـوث رئاسـيًا وأن يفهـم تعقيـدات المنطقـة إلى جانب البيـت األبـيض. إنمـ
الممتدة من الخليج إلى سورية وليبيا والعـراق والـيمن. الجنـرال ديفيـد بترايـوس يبـدو خيـارًا طبيعيـًا، إنمـا 

 ال بد من أن هناك مؤهلين آخرين، إذا كانت ظروف بترايوس عائقًا أمام اختياره أو قبوله المهمة.
أن ينطــق الــدور األميركــي مــن منطلــق المقايضــة باألفعــال ضــمن برنــامج زمنــي ومراقبــة كثيفــة  المهــم

ال  -إذا وقـع القـرار علـى تعيينـه -وضمانات، وذلك طبقًا لجدول أولويات يضـعها المبعـوث الرئاسـي وا 
نمـا  تعنـي جـرد تضعها الوزراة المكلفة معالجة األزمة وجذورها. التدريجية ال تعنـي التتـالي بالضـرورة وا 

األولويـــات. فـــإذا كـــان القاســـم المشـــترك كأولويـــة هـــو رفـــع حظـــر الطيـــران عـــن قطـــر مـــثاًل، يـــتم تحديـــد 
علـى سـبيل المثـال. هـذه تفاصـيل فائقـة « اإلخـوان المسـلمين»األولوية في المقابل مثـل وقـف الـدعم لــ 

لكـن بعضـها يتطلـب األهمية يحتاج تنفيذها قنوات خلفية في بعض الحاالت حفاظًا علـى مـاء الوجـه، 
 بالضرورة مواقف علنية.

  16/6/2017الحياة، لندن، 

 
 أسبوعان حصار على دولة قطر ...  .71

 د. محمد صالح المسفر
أسبوعان انصرما منذ فرض الحصار من بعض دول مجلس التعاون الخليجي على دولة خليجية 

 ها، ولكن دون جدوى.عضو في ذلك المجلس. وراح البعض يسعى إلى الغرب لكسب التأييد لحصار 
 
(2) 
 

في متابعات الكاتب لما يجري لم تتم االستجابة الغربية لمشروع الحصار، بل أدين بعبارات مختلفة 
في كل العواصم الغربية، وحتى موسكو، لم تتحمس للحصار، وعرضت مساعيها لحل الخالفات 
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ة لمشروعهم راحوا يغيرون الخليجية الخليجية. عندما لم يجد "الثالوث الحصاري" استجابة غربي
المصطلحات المستخدمة في هذه المعركة الغير مبررة، فقالوا لم نفرض حصارا بل فرضنا مقاطعة، 
وشتان بين المعنيين. فالحصار في لغة القانون الدولي: "فرض حكومة دولة ما منع التعامل مع دولة 

على دولة من الدول بمختلف  أخرى في الميدان االقتصادي، ويعني أيًضا التضييق االقتصادي
الوسائل "أما المقاطعة فتعني االمتناع عن معاملة اآلخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق قرار جماعي 
مرسوم. من هذه التعاريف نؤكد أن ما قامت به الدول الخليجيات الثالث ضد دولة قطر هو حصار 

وطلبت من رؤساء البعثات القطرية وليس مقاطعة. فهي قطعت العالقات الدبلوماسية والقنصلية، 
المعتمدين لديها مغادرة عواصم تلك الدول في زمن محدد كما فعلت األردن. لم يقف األمر عند هذا 
الحد بل منعت مواطنيها من السفر أو اإلقامة في قطر، وزاد األمر تعقيدا محاسبة مواطنيها على 

ذلك يلقى عقابا شديدا تصل في بعض  إبداء التعاطف مع قطر عبر أي وسيلة كانت، ومن يفعل
سنة سجن مع غرامة مالية. كما شرعت تلك  15ماليين لاير وسجن، والبعض  3الدول إلى غرامة 

خراج المقيمين منهم حتى ولو كانوا طالبا في  الدول الثالث بمنع دخول القطريين إلى بلدانهم وا 
جوائها ومنعت السفن من المرور عبر المدارس والجامعات. ومنعت تحليق الطائرات القطرية في أ

. أردت أن أبين مفهومي الحصار والمقاطعة كي ال يةالقطر  الموانئمياهها اإلقليمية المتجهة إلى 
 يلتبس األمر عند المواطن الخليجي.

 
(3) 
 

انفجر الخالف الخليجي بأكذوبة إعالمية ضد دولة قطر مرتبة مسبقا ولم تكن صدفة، وال أريد أن 
عرض األسباب والمسببات لهذه األزمة فأعتقد أن المواطن الخليجي والعربي على وجه  أعود إلى

. والسؤال ماذا على المشتغلين 5/ 24العموم مّل من كثرة سماع تلك األكذوبة وكيف حدثت فجر 
بالقلم، والمفكرين، وأهل العقل في الخليج وهم كثر، وكذلك علماء الدين وفقهاؤه، أن يعملوا لوقف 

دهور في المجتمع الخليجي قبل فوات األوان؟ والحق، أن عليهم واجبا هاما هو العمل بكل الت
إخالص إلطفاء نيران الفتنة المتقدة بيننا. أول ذلك الواجب أن ال يزيدوا النار اشتعاال بما يقولون وما 

جية يكتبون، وأن عليهم واجبا هو رفض إجراءات الحصار المفروضة على قطر أو أي دولة خلي
بداء مخاطره، ألن ذلك الحصار ضار لكل سكان الخليج العربي. وعلى فقهائنا أال يسيسوا الدين  وا 
مرضاة لحاكم أو خوفا من بطشه أو طمعا في "شرهه" وأذكركم بمواقف اإلمام أحمد بن حنبل وغيره 

لك أجهزة من األئمة والفقهاء الذين واجهوا جبروت السلطان في أزمانهم. ثالث دول خليجية، تم
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إعالمية كثيرة ومتعددة، وعلى مدار الساعة يتناوب على تلك المنابر اإلعالمية المرئية أوجه متعددة 
البعض منها مرتزق يقول ما اليؤمن به ضد قطر، وهدفه إرضاء السلطان بغية في مال وفير، 

سمع وما يقرأ، والبعض متأثر بما يسمع من تلك األجهزة ويردد ما يسمع دون تمحيص وتدقيق فيما 
وثالث حاقد يريد أن يوغر الصدور بين حكامنا لتشتد العداوة والبغضاء بينهم وسد كل الطرق إلى 
التفاهم ألنه في النهاية سيكون من الخاسرين ومن مصلحته إبقاء الفتنة مشتعلة ألنه الرابح ماليا، 

ول الحق في كتابه العزيز "ومن وليس غير ذلك. ورابع يعجبك قوله وهو يكّن لك الكيد والكراهة. ويق
 الناس من يعجبك قولهم وهو ألد الخصام".

 
(4) 
 

رغم تعدد تلك األجهزة اإلعالمية ورغم الجهود الدبلوماسية عبر عواصم الدنيا وتعدد مكاتب العالقات 
العامة في أمريكا وغيرها ورغم كرم اإلنفاق على تلك المؤسسات الغربية إال أنها لم تستطع إقناع 
الساسة األوربيين بشرعية ما يفعلون ضد دولة قطر. ومحطة واحدة فريدة وبمفردها وبوجوه قطرية 
ليس بينهم مرتزق استطاعت فضائية الجزيرة استقطاب الرأي العام بعرض الحقائق كما هي األمر 
 الذي أدى بتلك الدول إلى إصدار تشريعات تحرم مشاهدة الجزيرة، ليس ذلك فحسب، بل أغلقت كل

 السبل المؤدية إلى مشاهدة الجزيرة حتى على البرامج الرياضية.
من ضمن ما يردد إعالم األزمات المعادي لقطر أن دولة قطر تدعم الحوثيين ضد الحكومة الشرعية 
اليمنية. فهل يعقل أن تقاتلهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم الجيش السعودي في نجران وتمولهم؟! 

عالقات مع إيران، نعم لها عالقات دبلوماسية مع إيران مثل بقية الدول يقولون إن دولة قطر لها 
الخليجية عدا السعودية والبحرين، لكنها في حرب معها وجها لوجه في سورية وليست مؤيدة لمشروع 
إيران في اليمن والعراق ولبنان. والسؤال الذي يطرح هنا هل أعلنت دول مجلس التعاون الحرب على 

د جزر اإلمارات المحتلة ولم توافق قطر؟ هل فرضت دول المجلس مقاطعة أو حصارا إيران الستردا
ألف شركة إيرانية لها عالقة  50اقتصاديا على إيران وامتنعت قطر؟ يعمل في اإلمارات ما يزيد على 

ن رحلة طيرا 200ارتباط قوية بالحرس الثوري اإليراني كما يقول موقع وزارة التجارة اإليرانية، ولها 
مليار دوالر، بينما التبادل التجاري  15شهرية بين البلدين، والتبادل التجاري مع إيران يزيد على 

 مليون دوالر سنويا. 300القطري مع إيران ال يزيد على 
 
(5) 
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يقولون قطر تمول حماس، حماس حركة تحرير وطنية فلسطينية انتخبت انتخابا حرا من قبل الشعب 
أن تركت سلطة عباس القطاع احتجاجا على نتيجة االنتخابات. ُشنت  وهي تدير قطاع غزة بعد

عليها ثالث حروب إسرائيلية مدمرة، وصدر قرار من القمة العربية بإعادة إعمار غزة وفعال قطر 
أقامت مشاريع إسكان ألهل غزة وليس لحماس، وا عادة إصالح وترميم البنية التحتية، وبناء مدارس 

بالمعدات الطبية الالزمة هناك، وتصرف مرتبات الموظفين المدنيين، وتزود  ومراكز طبية وتزويدها
غزة بالوقود لمؤسسة الكهرباء كل هذا ال يرضي سلطة عباس وال السيسي في القاهرة وال إسرائيل 
الذين يفرضون حصارا جماعيا على غزة فلهذا تتهم قطر بأنها تمول حماس والحق أن ما تفعله هناك 

 نسانية وبموجب قرار عربي اتخذ في قمة الكويت االقتصادية.أنها أعمال إ
الخليج قبل فوات األوان، وعقلنوا إعالمكم، وتعالوا إلى طاولة التفاوض، وكونوا  أنقذواآخر القول: 

 صادقين فيما تعملون وفوضوا حكيم الخليج أمير الكويت الشي  صباح إلصالح ذات البين.
 16/6/2017، الشرق، الدوحة

 
 قة حماسضائ .71

 عبد الستار قاسم
حماس في ضائقة منذ سنوات طويلة ومنذ أن أعلنت عن نفسها أنها حركة مقاومة في مواجهة الكيان 
الصهيوني، لكنها ضائقة تصاعدية ومعقدة، أي أنها تشتد مع مرور األيام ويتسع نطاقها مع كل هزة 

 تحصل في المنطقة العربية اإلسالمية.
والمقاطعة والمالحقة، ومعها قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني الغزي، إنها تعاني من الحصار 

والمضيقون على حماس ال يميزون بين التنظيم والناس، فيعاقبون الجمهور عل وعسى أن يهب هذا 
الجمهور يوما في مواجهة حماس، فيسقطها وينهي المقاومة في غزة، وتستتب األمور إلسرائيل وفق 

تتغير، هناك يقين بأن تبقى حماس تحت النار والضغط والحصار ما  هواها، وكقاعدة أساسية ال
دامت تقاوم إسرائيل، وسيقاومها العرب قبل غيرهم، ومع األزمة القطرية، تتعرض حماس لهجمات 

 جديدة، خاصة من قبل السعودية.
عت تتحمل حماس جزءا غير يسير من الضائقة التي تشتد وتتسع، وذلك بسبب أخطاء استراتيجية وق

فيها، وليس فقط ألسباب تكتيكية وعرضية، منذ البداية تم توجيه نصائح متكررة لحماس بعدم خوض 
، وُنصحت أيضا بعدم تشكيل الحكومة بعد الفوز، وبرغم كل التحليالت 2005االنتخابات عام 

وكل والمبررات التي قدمها الناصحون، إال أن حماس لم تستمع، وهذه مشكلة استراتيجية عند حماس 
التنظيمات اإلسالمية، وهي أنها ال تثق بأحد من خارج عناصرها، وتلقي دائما بالنصائح جانبا، على 
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الرغم من شكرها اللفظي للناصحين، الحركات اإلسالمية ال تلقي أذنا لنصيحة، على اعتبار أن 
ات المنهج عقيدتها هي دليلها، وهي عقيدة شاملة وعامة، ولن يضيف اآلخرون الذين ال يتبنون ذ

 والمقاربة شيئا إلى المعرفة.
وربما بنت حماس عقب فوزها في االنتخابات وتشكيل الحكومة على البّزة الكحلية والربطة القرمزية 
أمال في فتح أبواب الحوار مع القوى االستعمارية الغربية، لكن ذلك كان بعيدا؛ ألن أهل الغرب ال 

نما دائ ما ينتبهون إلى اإلجراءات، وربما كان األمل بأهل الغرب أحد يعيرون اهتماما قويا للمظهر، وا 
دوافع إصدار حماس لوثيقتها أخيرا، والتي لم تلب شيئا من شروط الرباعية أو ما يسمى المجتمع 

 الدولي.
حماس لم تكن موفقة جيدا في إدارة قطاع غزة؛ حيث إنها لم تُقم النموذج اإلسالمي األخالقي في 

ع، هناك من تفاءل في أن يكون قطاع غزة النموذج اإلسالمي الراقي الذي إدارة شؤون القطا
يستقطب القلوب والمؤيدين، ويرفع قيمة وقدر اإلسالم في أعين العالم، هذا لم يحصل، وبقيت الحركة 
متحوصلة داخل حزبيتها وانحازت لفئات دون أخرى وميزت بين الناس على أسس سياسية، كان 

قامة العدالة، المفروض أن تعمل جهد ها لتثبت للعالم أنها ترس  نمطا جديدا في التعامل واإلدارة وا 
 حماس ما زالت ضمن بوتقة الفئوية ولم تعمل على تغيير توجهاتها لتصبح حركة الشعب الفلسطيني.
شكلت حماس ومن معها من فصائل المقاومة نموذجا قتاليا فلسطينيا متميزا اتسم بالشجاعة والبأس 

قتالي، واستطاعت أن تصد جيش إسرائيل في ثالث حروب متتالية، لقد نالت قدرتها على والفن ال
الصمود والتصدي إعجاب العالم وا عجاب محيطها الفلسطيني والعربي، وبعثت األمل في نفوس 
الناس وقلوبهم، ال أحد يستطيع أن ينكر الجهود العظيمة التي بذلتها ومختلف فصائل المقاومة في 

ر األنفاق والتصنيع العسكري والتنظيم والتدريب وتنقية الصفوف من الجواسيس والعمالء، غزة في حف
لقد وصلت المقاومة الفلسطينية الليل بالنهار وسهرت وكدت وتعبت من أجل أن تكون قادرة على 

فشال نشاطاتهم الحربية.  مالقاة الصهاينة وا 
ية وقدرتها الصلبة على المقاومة، لم لكن حماس أخفقت في جني نتائج سياسية لجهودها العسكر 

، وال حتى إقامة عنوان سياسي 67تتمكن حماس من تغيير الخارطة السياسية في األرض المحتلة/
فلسطيني موحد خارج فلسطين، وتلك المفاوضات التي جرت في القاهرة بقيادة أحد منظري أوسلو لم 

أدراج الرياح، صمدت في  2014ن صمود عام تأت لقطاع غزة بأية فائدة، وذهبت األشياء المتوخاة م
وجه الصهاينة ولم تستطع استثمار هذا الصمود إلحداث تحوالت سياسية فلسطينية، حتى أن حماس 
لم تستطع أن تضع شروطا مسبقة لنجاح الحوارات الفلسطينية والتي تتمثل في إلغاء التنسيق األمني 

اط عودة الالجئين الفلسطينيين قبل البحث في إقامة والتحرر من االعتراف بالكيان الصهيوني، واشتر 
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سالم في المنطقة، واألدهى أن حماس لم تستطع صياغة آليات لضمان نجاح صفقة وفاء األحرار، 
 .أعادت إسرائيل اعتقال العديد من المحررين، وامتنعت عن تحرير الفوج الرابع المتفق عليه

بت المذهبية والحزبية على مبدأ المقاومة وهذا التغليب الخطأ الحمساوي األشد مرارة أنها دائما غل
يران  أوقعها في شراك صعبة مع جهات عربية وغير عربية وبالتحديد مع سوريا ومصر والعراق وا 
وحزب هللا، لقد تسرعت حماس في توقعاتها لنتائج الحراك العربي وتصرفت على أساس أن الفكرة 

ة القادمة ستكون مؤيدة للمقاومة ضد إسرائيل، وداعمة اإلسالمية ستسود وأن الحكومات العربي
للمقاومة في غزة، لقد أخطأت في تقدير الموقف في سوريا وفي مصر وفي تونس وبقية البلدان 
العربية، حماس كتنظيم لم ترسل مقاتلين للتدخل في الشؤون العربية الداخلية لكنها وظفت وسائل 

ضد أخرى، وكذلك فعلت فيما يتعلق بنشاطاتها االجتماعية  إعالمها بغرض التحريض واالنحياز لفئة
 والسياسية والدينية، أرادت حماس أن تقطف الثمار قبل أن تنضج فانقلبت عليها.

ولم تكن حماس موفقة بتاتا في الخروج من سوريا إلى قطر، قطر دولة صغيرة وال تملك مقومات 
مية أمريكيا ولن توظف أمريكا قواعدها الدفاع عن نفسها أو الدفاع عن أصدقائها، وقطر مح

العسكرية في قطر للدفاع عن حماس، لقد أخرجت حماس نفسها من بيئتها المتناسبة مع الرغبة في 
المقاومة إلى بيئة ال تؤمن بالمقاومة وتقيم عالقات جيدة مع إسرائيل، ومن المحتمل جدا أن قطر لم 

يران وسوريا تستقبل قيادات حماس إال بعد التشاور مع إسرا ئيل، أدارت حماس ظهرها لحزب هللا وا 
 وهي الجهات التي طالما قدمت لها الدعم والمساندة.

ال يوجد سياسي على قدر من المنطق يقوم بمثل هذه الحركات غير المدروسة، ربما راهنت حماس 
ال يمكن أن على تركيا لتشد أزرها وتدعمها، لكن تركيا تستطيع تقديم دعم سياسي ومالي وغذائي، و 

تتجاوز إلى تقديم دعم للمقاومة، تركيا في حلف الناتو، وهي تقيم عالقات جيدة مع إسرائيل، وال 
 يمكن الرهان عليها في التسليح والتنظيم والتدريب.

باختصار، حماس مقاتلون أشداء وسياسيون غير موفقين، ومن المفروض أن تضع حماس رأسها 
دارة دفة شؤون الناس في بين يديها، وتفكر في خطواتها ا لقادمة؛ لضمان استمرارها في المقاومة، وا 

غزة، والنصيحة أن تعود إلى بيئتها وتتخلى عن األبعاد المذهبية والحزبية في صياغة عالقاتها. اآلن 
قررت قطر طرد بعض الحمساويين من أراضيها، وغدا ستطرد القيادات السياسية، الضغوط على 

حملها، وال خيار أمامها سوى االستجابة، قطر تركت نفسها دون ظهير قوي، قطر هائلة، وهي ال تت
 لكن حماس تخلت عن ظهرها.

 15/6/2017، "21موقع "عربي 
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 إسرائيل والحملة على قطر.. فرص ومحاذير .72
 صالح النعامي

ا برصد ومراكز التفكير في إسرائيل اهتماما كبير  االستراتيجيتبدي دوائر صنع القرار ومحافل التقدير 
التداعيات المحتملة للحملة التي تشنها دول عربية بقيادة السعودية على دولة قطر، واستشراف 

 .االستراتيجيةتأثيراتها المختلفة على مصالح الكيان الصهيوني 
وُيستدل من الجدل الواسع الذي يدور حاليا في تل أبيب بشأن تبعات هذه الحملة، على أن الكثير 

للكيان  االستراتيجيةية بإسرائيل ترى أن الحملة على قطر تخدم المصالح من الدوائر الرسم
الصهيوني. لكن في مقابل هذا التفاؤل، فإن عددا من مراكز األبحاث الرائدة والنخب الوازنة في تل 
 أبيب تحذر من أن بعض تداعيات الحملة على قطر يمكن أن تمثل مصدر تهديد لمصالح إسرائيل.

المقال اإللمام بقائمة الفرص التي ترقبها تل أبيب في الحملة على قطر، وجملة وسنحاول في هذا 
المحاذير التي تحملها هذه الحملة في طياتها، والتي يمكن أن تستحيل إلى مصادر تهديد للمصالح 

 اإلسرائيلية.
 

 الفرص المحتملة
يمكن اإلشارة إلى  ضمن قائمة الفرص التي تراهن إسرائيل على تحقيقها عبر الحملة على قطر،

 التالي:
والنخب  االستراتيجيإحباط فرص التغيير في العالم العربي: ال خالف بين محافل التقدير  -

والدول -اإلسرائيلية على أن أحد أهم مسوغات الحملة على قطر، يتمثل في حساسية السعودية 
لتي سمحت بتواصل الموجة في توفير قوة الدفع ا من إسهام الدوحة -العربية التي تسير في ركبها

األولى من ثورات الربيع العربي، حتى تمكنت من إسقاط بعض األنظمة العربية أو التخلص من 
 رؤوسها.

هذه تكتيكين رئيسيين، وهما: بناء  استراتيجيتهاوتسجل المحافل اإلسرائيلية أن الدوحة اتبعت في 
مل لواء التغيير الداخلي في العالم العربي؛ عالقات مع القوى السياسية واالجتماعية التي يمكن أن تح

إلى جانب الدور الذي لعبته قناة الجزيرة في منح هذه القوى القدرة على عرض برامجها ورؤاها على 
 الجماهير العربية.

وتجاهر دوائر صنع القرار في تل أبيب بأن أحد أهم المصالح المشتركة لكل من إسرائيل والدول التي 
عداء، هو ضمان استقرار أنظمة الحكم العربية والحفاظ على بنية النظام اإلقليمي، تناصب الدوحة ال
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من خالل محاولة إجبار الدوحة على قطع عالقاتها مع القوى التي تمثل حاضنة للتغيير الداخلي، 
 وتحييد تأثير قناة الجزيرة وتغطيتها التي تؤجج التغيير.

حاول تقليص فرص اندالع موجة تغيير ثالثة في العالم ويعود الحماس اإلسرائيلي لكل تحرك عربي ي
العربي، إلى إدراك تل أبيب أنه لوال نجاح الثورات المضادة لما تمكنت إسرائيل من استعادة الشراكة 

 على نطاق واسع مع دول مثل مصر، وبناء تحالفات صامتة مع دول عربية أخرى. االستراتيجية
أت المحافل الرسمية اإلسرائيلية أن الحملة على قطر تحسن المس بالقضية الفلسطينية: لقد ر  -

قدرتها على المس بالقضية الفلسطينية من خالل: حصار المقاومة، وتوفير بيئة لفرض "تسوية" وفق 
 المعايير اإلسرائيلية، وشرعنة االحتالل.

بقطع عالقتها  فقد استمدت إسرائيل التشجيع من مطالبة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قطر
مع حركة حماس كأحد أهم الشروط إلعادة العالقات معها. ورأت تل أبيب أن إعالن الجبير يقلص 
هامش المناورة أمام المقاومة الفلسطينية التي تعد "حماس" رأس حربتها، ويجفف مصادر دعمها 

 اإلقليمي.
حّسن فرص تمرير مشروع وقد اعتبرت حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب أن الحملة على قطر ت

"التسوية اإلقليمية"، الذي ينّظر له رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويقوم على التطبيع 
 الكامل والعلني بين إسرائيل والدول العربية.

ن كان هذا ال يكفي، فإن النخب اليمينية المرتبطة بحكومة نتنياهو رأت في قائمة الكيانات  وا 
إقرارا عربيا بأن  -التي أعلنتها كل من السعودية واإلمارات ومصر والبحرين-اإلرهابية" والشخصيات "

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية والفلسطينية لم يعد مصدرا من مصادر عدم االستقرار في 
المنطقة. وقد عبر عن هذا الموقف بشكل صريح الكاتب اليميني اإلسرائيلي عمير رابوبورت في 

 يونيو/حزيران الجاري(. 12ل نشرته صحيفة "ميكور ريشون" )مقا
في نظر دوائر صنع القرار بتل -تحسين بيئة إسرائيل اإلقليمية: لقد عززت الحملة على قطر  -

فرص تطوير العالقات بين إسرائيل والدول الخليجية التي شاركت في الحملة، على اعتبار أن  -أبيب
التي تناصب  المشتركة بين تل أبيب وعواصم الدول الخليجية هذا التطور وسع مساحة القواسم

 الدوحة العداء.
فقد جاهر وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان باإلفصاح عن رهاناته "اإليجابية" على الحملة 
على قطر، عندما أعلن أن هذه الحملة تحمل في طياتها فرصا كبيرة إلحداث تحوالت جذرية على 

 ل بالعالم العربي.عالقة إسرائي
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في نظر هذه -واعتبر أن ما أقدمت عليه السعودية ودول أخرى ضد قطر يدل على أن إسرائيل 
 10هي "جزء من الحل وليست مركبا من مركبات المشكلة" )قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية،  -الدول

 يونيو/حزيران(.
أن المسوغات التي قدمتها الدول التي في حين أن سلف ليبرمان في المنصب موشيه يعلون اعتبر 

قاطعت قطر لتبرير إجراءاتها ضدها، تدل على أن "إسرائيل ودول الخليج تسير في نفس المركب" 
 يونيو/حزيران(. 4)قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، 

زم ومن هنا، لم يتردد مستشار األمن القومي األسبق لنتنياهو الجنرال يعكوف عامي درور في الج
بين إسرائيل والدول الخليجية  االستراتيجيبأن األزمة الحالية ستفضي إلى حدوث "طفرة" في التعاون 

 14، بتاري  االستراتيجية)جاءت تقديرات درور في تقدير موقف نشره مركز بيغن السادات للدراسات 
 يونيو/حزيران(.

لتحسن الكبير الذي طرأ على مستوى مع العلم بأن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عادة ما تشير إلى ا
التعاون األمني واالستخباري بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية وتحديدا السعودية، ال سيما بعد 

 التوقيع على االتفاق النووي بين إيران والدول العظمى.
طابع  تفاصيل كثيرة عن 2016أكتوبر/تشرين األول  16فقد كشفت مجلة "الدفاع اإلسرائيلي" بتاري  

ومناشط التعاون االستخباري بين االستخبارات السعودية وكل من جهاز "الموساد" وشعبة 
 االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية "أمان".

التقاء المصالح في سوريا: تراهن إسرائيل على أن األزمة الخليجية الحالية ستؤدي إلى التقاء  -
سب تقديرات "مركز يروشليم لدراسة الجمهور والدولة" المصالح بينها وبين والسعودية في سوريا. فح

وهو األكثر التصاقا بحكومة نتنياهو؛ فإن السعودية يمكن أن تتجه لتأييد تقسيم سوريا كحل للصراع 
القائم هناك، وذلك من أجل "اإلضرار بمصالح تركيا، رد ا على اصطفاف رئيسها طيب رجب 

 يونيو/حزيران(. 11أردوغان إلى جانب قطر" )موقع المركز 
وحسب هذا التقدير، فإن السعودية التي ظلت ترفض كل األفكار المتعلقة بتقسيم سوريا يمكن أن 

 بكيانات مستقلة. -ال سيما األكراد-تتحول إلى تأييد تمتع األقليات في سوريا 
خريطة  ومن نافلة القول إنه في حال تحققت توقعات المركز فإن هذا يمثل إسنادًا قويًا لتنفيذ

المصالح اإلسرائيلية في سوريا، حيث إن تل أبيب ترى في تقسيم سوريا إلى دويالت الوصفة 
 األفضل لعدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد للعمق اإلسرائيلي مستقبال.
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 المحاذير المتوقعة
ا وفي مقابل الفرص التي تراهن عليها دوائر صنع القرار في تل أبيب؛ فإن هناك محاذير ترصده

مراكز تفكير ونخب إسرائيلية بشأن تداعيات األزمة التي تعصف بالخليج على المصالح اإلسرائيلية، 
 ويمكن حصرها في التالي:

تهديد فرص تشكل "الناتو الشرق أوسطي": بخالف المحتفين باألزمة، فإن هناك في إسرائيل من  -
ا سمح بتفجر األزمة الخليجية على يرى أن الرئيس األميركي دونالد ترمب ارتكب خطأ كبيرا عندم

ستفضي إلى المس بمكانة الواليات المتحدة وتُقلص قدرتها على  -في حال تعاظمت-اعتبار أنها 
 تحقيق مصالحها.

فحسب "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي فإن االنقسام والتصدع في الصف الخليجي ال يسمح 
مب كثيرا، وراهن على دوره في مواجهة إيران و"اإلسالم ببناء التحالف اإلقليمي الذي نظر له تر 

 السني المتطرف"، وهو التحالف الذي أطلق عليه "ناتو شرق أوسطي".
في ورقة نشرتها مجلة "مباط عال" في عددها الصادر يوم -ليس هذا فحسب، بل إن "المركز" حذر 

نت مكانة إيران وعززت قدرتها من أن الحملة ضد قطر قد وفرت بيئة إقليمية حس -يونيو/حزيران 8
 على الحركة، وسمحت بتوفير ظروف تدفع دوال أخرى للتقارب معها خاصة تركيا وقطر.

ومن هنا، فإن في تل أبيب من يرى أن إضعاف مكانة الواليات المتحدة جراء تصدع صف حلفائها 
يب من تقاربها مع بعض في الخليج وتحسن مكانة إيران، يقلصان العوائد التي يمكن أن تجنيها تل أب

 دول الخليج في أعقاب األزمة.
تعزيز فرص اندالع مواجهة مع غزة: يكاد ال يختلف اثنان من المعلقين في إسرائيل على أن أحد  -

المخاطر الناجمة عن الحملة على قطر، هو زيادة فرص اندالع مواجهة قريبة مع حركة حماس في 
 قطاع غزة.

ة، فإنه إذا أسفرت الحملة الحالية عن توقف المساعدات االقتصادية فحسب التقديرات اإلسرائيلي
القطرية للقطاع، فإن هذا سيدفع إلى انهيار تام للمرافق العامة هناك بشكل يفضي إلى مواجهة 

 جديدة.
واستنادا إلى المنطق اإلسرائيلي، فإن قيادة حركة حماس يمكن أن تبادر إلى إشعال مواجهة جديدة 

ن وصلت إلى قناعة مفادها أنه لم يعد هناك ما تخسره في أعقاب توقف الدعم ضد إسرائيل إ
 القطري، الذي يعد الدعم األكثر تأثيرا على حياة الفلسطينيين في غزة.

فرغم أن البيئة اإلقليمية تسمح إلسرائيل بشن حرب على القطاع حاليا، فإن اندالع هذه الحرب في 
إلسرائيل، ليس فقط ألن الحرب ستسفر عن أعداد كبيرة  راتيجيةاالستهذه الظروف ال يخدم المصالح 
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ألنه  -وبشكل أساسي-من القتلى والجرحى إلى جانب المس بالمرافق الحيوية اإلسرائيلية، بل أيضا 
ال يوجد طرف يمكن أن يدير شؤون القطاع في حال أسفرت الحرب القادمة عن إسقاط حكم حركة 

 حماس.
دارة ويعني ذلك أن إسرائيل س تضطر عندها للتورط في الوحل الغزي عبر االحتالل المباشر، وا 

شؤونه بشكل يفاقم التحديات االقتصادية واألمنية أمامها ويمس بمكانتها الدولية، عالوة على أن مثل 
 هذا السيناريو ال يضمن معالجة مصادر التهديد التي تشكلها المقاومة بشكل نهائي.

من يقول إن بقاء االرتباط بين غزة والدوحة يسمح للقيادة القطرية بلعب وفي الوقت ذاته، فإن هناك 
دور الوسيط بين تل أبيب وحماس في حال اندلعت مواجهة بين الجانبين، على اعتبار أن الثقة التي 

 تحظى بها قطر لدى حماس تسمح للدوحة بالتوسط لتطويق المواجهات العسكرية.
في التقديرات اإلسرائيلية بشأن تداعيات وانعكاسات الحملة التي  وخالصة القول هي أنه رغم التباين

تتعرض لها قطر على مصالح الكيان الصهيوني، فإنها تتفاوت بين تحديد أي من إسرائيل أو إيران 
 هو المستفيد الرئيسي من هذه الحملة.

التي شنت هذه -ة ومما يبعث على األسى حقيقة أنه لو دار في أروقة صنع القرار في الدول الخليجي
وقيمية وأخالقية، لما  استراتيجيةنقاش جدي وموضوعي يستند إلى مرجعية  -الحملة على قطر

أقدمت على ما أقدمت عليه. فلو تجاوزنا حقيقة أنه ال يوجد مسوغ موضوعي يبرر الحملة، فإنه ال 
حصريا إسرائيل أو ستراتيجيًة تجني عوائدها ايمكن تصور أن تتبنى أي منظومة  سياسية  عربية  

 إيران.
 16/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هذه أزمة أكبر من الخليج .73

 بشير نافع
خيم على منظومة دول الخليج العربية، منذ مساء الثالث والعشرين من مايو/ أيار، منا  من التأزم 

، الشي  ثقيل الظالل. في ظاهر األمر، اندلعت األزمة الخليجية بسبب نشر تصريحات ألمير قطر
تميم بن حمد، تبين سريعًا أنها، ومهما كانت دالالتها، مختلقة من أساسها، وأن موقع وكالة األنباء 
ن كانت قرصنة موقع وكالة أنباء رسمية في أي دولة مشكلة  القطرية الذي حملها تعرض للقرصنة. وا 

ن عربيتان خليجيتان، بحد ذاتها، فقد كانت المشكلة األكبر في الطريقة التي تعاملت بها دولتا
ودولتان فقط، مع التصريحات المختلقة. بخالف كل دول العالم أجمع، بدأت كل وسائل اإلعالم 
الرسمية، وغير الرسمية، في اإلمارات والسعودية، وخالل دقائق من قرصنة موقع الوكالة القطرية، 
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على قطر وأميرها.  ترويج التصريحات المدعاة، ومن ثم استخدامها ذريعة لهجوم غير مسبوق
بالنظر إلى التطور الهائل لألزمة، يمكن االستدالل بدرجة عالية من اليقين أن المسالة ال تتعلق 
بالتصريحات، وال بمضمونها، وأن من تعهدوا الحملة كانوا ينتظرون قرصنة موقع الوكالة القطرية 

 إلعالن الحرب.
مصداقيتها. الذي أمر وسائل اإلعالم هذه مسألة أكبر بكثير من الخالف حول التصريحات و 

باالمتناع عن نشر النفي القطري لحقيقة التصريحات المنسوبة للشي  تميم، كان يعلم أن المسألة ال 
تتصل بما قيل أو لم يقل. كما أن طبيعة الحملة، استمرارها بال هوادة، انتظامها، وتصعيدها طوال 

، عندما أعلنت السعودية واإلمارات، ومن ثم البحرين يونيو/ حزيران 5مايو/ أيار و 23الفترة بين 
ومصر، قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، يشير إلى أن المسالة تتجاوز، أو على األصح، تسبق، 
التصريحات. لم يقتصر األمر على قطع العالقات، بل وصل حدًا لم يسجل في تاري  العالقات 

من األزمات منذ ستينيات القرن الماضي. عرفت العالقات الخليجية ـ الخليجية، التي تعرضت لعديد 
الخليجية وقوع حرب بين السعودية وأبو ظبي، اشتباكًا حدوديًا بين السعودية وقطر، توترًا سعوديًا ـ 
كويتيًا على حقل نفط مشترك، نزاعًا قطريًا ـ بحرينيًا على الحدود البحرية بين البلدين، اتهامات 

اتية في عمان، وخالفات سياسية من جميع المستويات، قبل تأسيس مجلس بمحاولة انقالب إمار 
التعاون الخليجي وبعده. بيد أن هذه هي المرة األولى التي تتفاقم فيها أزمة ما إلى قطيعة دبلوماسية، 
طرد مواطنين، حصار بري وجوي، اتهامات بتهديد األمن الوطني، ومساندة اإلرهاب. لست خبيرًا في 

لدولي، ولكني ال أعرف خالفًا في التاري  الحديث للعالقات الدولية، تضمن قيام مجموعة القانون ا
من الدول، والدول الشقيقة، بفرض حصار سياسي واقتصادي بهذه الحدة على دولة أخرى، في زمن 

 السلم. 
خوفه من ولم يكن غريبًا، في ظل حدة األزمة ومفاجأتها للعالم، أن يعلن وزير الخارجية األلماني ت

احتماالت اندالع الحرب، وأن يحذر رئيس الحكومة التركية من تحول األزمة إلى أزمة دولية. يعتبر 
الخليج واحدًا من أكثر المناطق حساسية في العالم، وكما أن استقرار المنطقة محل اهتمام القوى 

زمة بهذه الحدة، ولماذا، في اإلقليمية والدولية، فكذلك سيكون فقدانه لالستقرار. فلماذا إذن تنفجر األ
وقت يتطلب وحدة خليجية لمواجهة تحديات الحرب في اليمن والتعامل مع التهديدات اإليرانية، تختار 

 السعودية المخاطرة بالعالقات الخليجية ـ الخليجية؟
ال أن الحراك الجماهيري الذي أطلق رياح الثورة والتغيير في المج 2011تقول الفرضية السائدة منذ 

العربي كان تعبيرًا عن أزمة الجمهوريات، وليس الدول الملكية، وأن منطقة الخليج، على وجه 
الخصوص، محصنة ضد أمثال ما شهدته تونس ومصر وليبيا واليمن. تحكم دول الخليج، بالرغم 
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 من أنها ليست دول ديمقراطية، بأي صورة من الصور، من قبل أنظمة أبوية، وتتمتع بثروات هائلة،
تجعلها قادرة على احتواء أي امتعاض شعبي، كما نجح أغلبها في بناء أجهزة أمن بالغة الكفاءة، 
تستطيع التعامل مع أية مخاطر يصعب احتواؤها بالطرق التقليدية. الواضح، بالطبع، أن هذه القراءة 

كمة، وأنها أغفلت لم تر في الحراك الثوري العربي سوى المواجهة المباشرة بين الشعوب وأنظمتها الحا
الوجه اآلخر لما يشهده المشرق منذ اندالع حركة الثورة العربية. فسواء تغيرت أنظمة الحكم أو لم 
تتغير، تعكس المواجهة متعددة األوجه، المستمرة منذ خمس سنوات، بين قوى الثورة وقوى الثورة 

ن انهيار النظام اإلقليمي برمته، المضادة، ليس فقدان الدولة العربية مبررات االستمرار، وحسب، ولك
 كذلك.

، تعهدت قوى الثورة المضادة مشروعًا الستعادة الدول التي 2013منذ االنقالب المصري في صيف 
انهارت فيها أنظمة الحكم، والعودة إلى الوضع الراهن السابق. ولكن نجاح المشروع كان جزئيًا 

لديمقراطي، بالفعل، وعادت الطبقات القديمة وشكليًا في أفضل األحوال. أجهضت عملية التحول ا
للحكم، بهذه الصورة أو تلك، ولكن األنظمة االنقالبية الجديدة لم تستطع اكتساب الشرعية الضرورية، 
وتبدو عاجزة كلية عن االستجابة لطموحات الناس ومطالبهم. التشويه الفادح الذي أوقع بدول مثل 

تحالة استرجاع أي منها ثقلها ودورها السابق، جعل من مصر وسوريا والعراق، وما يبدو من اس
محاولة إعادة بناء النظام اإلقليمي أكثر تعقيدًا بكثير من التصدي لحركة التغيير والتحول 

 الديمقراطي.
ما تستبطنه فرضية إعادة ترميم النظام اإلقليمي المشرقي أن سوريا والعراق تتعرضان للتشظي، 

ن تقف على قدميها، هذا إن استطاعت، يومًا، ولذا، فعلى السعودية أن وتحتاج مصر عقودًا قبل أ
تقود، على السعودية أن تفرض منظومة قيم جديدة، أن تعيد صناعة االستقرار، أن تحدد لكل من 
دول اإلقليم حجمها ودورها وموقعها، وأن تقرر طبيعة العالقات في المنطقة، بما في ذلك العالقات 

يران  وتركيا. مع إسرائيل وا 
مشكلة قطر أنها أصبحت، منذ ربع قرن، ذات عالقة وتأثير في أغلب أحداث وتحوالت محيطها 
المشرقي، وليس دائمًا بما يرضي القوى التي تعمل على استعادة الطبقات الحاكمة القديمة، أو ترميم 

من العبث النظام المشرقي اإلقليمي. ولكن قطر ليست المستهدف الوحيد، ولن تكون األخير. و 
البحث عن ذرائع الحصار وقطع العالقات. الشائعات المتداولة التي تقول إن الخالف مع قطر 

، أو دعم الحوثيين، أو نسج عالقات مع اإليرانيين أو إسالميين متطرفين في «الجزيرة»يتعلق بـ 
سوريا، ال تعكس تناقضات وحسب، بل وتخطئ جوهر الهدف. ما هو مطلوب ليس بحث مسائل 
خالف والتوصل إلى توافق خليجي، ما هو مطلوب هو الخضوع الكامل واالستسالم. وبهذا فقط، من 
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قطر ومن غيرها، يمكن بدء ترميم النظام المشرقي اإلقليمي بقادته الجدد، يمكن فرض منظومة قيمه، 
ليمي، تحديد وزن ودور كل دولة على حدة، وتشكيل خارطة العالقات مع القوى في جوار العرب اإلق

 الصديق منها وغير الصديق.
بيد أن من وضعوا هذا التصور لمستقبل المشرق وشعوبه لم يأخذوا في االعتبار كل الحسابات 
الضروية، لم يروا كعب آخيل المشروع، وال تحسبوا لمواقع كبواته المحتملة. فإلى أي حد يمكن إنجاز 

االنصياع؛ إن لم تستطع الدول التي هذا التصور إن رفضت دولة واحدة، وليس قطر بالضرورة، 
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 إلى تقويض ما 

مجلس التعاون ذاته، بداًل من أن تعمل على  تبقى من النظام المشرقي اإلقليمي، بما في ذلك
 ترميمه.

 15/6/2017، "21موقع "عربي 
 

 حصار قطر وتداعياته .74
 منير شفيق
ال شك في أن قرار السعودية ومصر واإلمارات والبحرين في ضرب حصار بري وبري/جوي على 

من معادلة  دولة قطر، مع إبقاء، منفذ بري، وبري جوي، فقط، جاء مفاجأة وقلب ما كان قبله
قليمية ودولية. ومن ثم كان ال بد أن تندلع األسئلة حول  خليجية، وراح يحمل تداعيات عربية وا 
التوقيت واألسباب والهدف. أما األهم حول تقدير الموقف من بعده، واالحتماالت والتداعيات. وهذا 

 ي.يتطلب تحلياًل موضوعيًا بعيدًا عن االنحيازات والموقف السياسي والتحريض
ولهذا يتوجب قبل محاولة التقدم بقراءة تحليلية وبتقدير للموقف أن يصار إلى التأكيد على 
موضوعتين استباقًا لكل تأويل أو سوء فهم: األولى أن كل حصار لمدينة أو دولة هو عمل من 
أعمال الحرب، وكذلك كل إجراء يتضمن عقوبات اقتصادية ومالية في العالقات بين الدول يحمل 

الفة للقانون الدولي وميثاق هيئة األمم المتحدة. ويؤدي إلى تسميم األجواء والتأزيم. فهو من مخ
 سياسة القّوة، وفرض الحلول من خالل القّوة. 

أما الموضوعة الثانية فتتعلق بما صحب ذلك القرار من سياسة تربط بين المقاومة واإلرهاب، وال 
نية أو اللبنانية ضد العدو الصهيوني، ألنه يشكل طعنًا سيما إذا تعلق األمر بالمقاومة الفلسطي

 للقضية الفلسطينية وتوطؤًا مع العدو الذي اغتصب فلسطين. مما يوجه إدانة تجريمية مسبقة لمتبنيه.
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كان من بين األخبار الكثيرة التي تلت ضرب الحصار على قطر أن وزيري الدفاع والخارجية 
عن مخاوفهما من انعكاسات سلبية للخالفات  8/6/2017في  جايمس ماتيس وريكس تيلرسون أعربا

بين السعودية ومصر واإلمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية على الواليات المتحدة ووجها 
 انتقادات إلى إدارة ترامب بسبب سوء التنسيق بين المسؤولين والتأخر في إطالق أي مبادرة. 

أعلن أن ترامب تحدث هاتفيًا في وقت متأخر أول من أمس مع ولي ويتابع الخبر بأن البيت األبيض 
عهد أبو ظبي وأكد على أهمية الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز األمن اإلقليمي. 

 "على أن ال يكون ذلك أبدًا على حساب القضاء على تمويل التطرف أو هزيمة اإلرهاب". 
فت عن جدل داخل البيت األبيض حول كيفية التعاطي مع وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كش

األزمة. وأشارت الصحيفة إلى عدة اتصاالت واستفسارات أجراها ترامب، كما وزيرا الخارجية والدفاع 
تيلرسون وماتيس، مع األطراف المعنية المختلفة. وتم التأكيد على "أن الواليات المتحدة ال تحتمل 

ودية وقطر". وذلك ألسباب تتعلق بقاعدة العيديد أو بالسياسات األمريكية صدعًا في العالقة بين السع
 ما بعد قمم الرياض. 

المصرية بفتح معركة  -اإلماراتية -إن من يقرأ ما تقدم ال بد له من أن يستنتج بأن الخطوة السعودية
نما قرار اتخذ بالدرجة األولى من قبل السعودي ة. وقد جاء توقيته مع قطر، ليست قرارًا أمريكيًا، وا 

والتشجيع عليه، بعد مؤتمر قمم الرياض الثالث مع دونالد ترامب. أما مدى التوافق مع أمريكا عليه 
فإن مسلسل ردود األفعال األمريكية شبه المتناقضة حوله يدل على اختالف في الدرجة حول كيفية 

األزمة. األمر الذي يفترض بأن التعامل معه. بل يمكن اعتباره خاضعًا للضغوط الالحقة في أثناء 
تنتهي تلك المسلمات التي تفترض التبعية بكل خطوة، وبالصغيرة أو الكبيرة على حد سواء. ومن ثم 
تبدأ قراءة سياسات الدول المتحالفة مع أمريكا تقليديًا ضمن هوامش أوسع بكثير مما تفترضه تلك 

استخدام عبارة "االستقاللية". وهي ظاهرة المسلمات من حيث مدى تفرد كل طرف بقراره بعيدًا من 
تجعل من غير الممكن قراءة السياسة ال سيما خالل السبع سنوات األخيرة في إطار نظرية 
"المايسترو" المسيطر على كل أطراف اللعبة، أو معظمها. فالهوامش التي تتحرك فيها تلك الدول 

 ينا من مثال صار  يؤكد هذه الموضوعة. أصبحت واسعة إلى مستوى فتح معارك كبيرة. وما بين أيد
بل عندما يعتبر وزيرا الخارجية والدفاع في إدارة ترامب بأن أمريكا ال تستطيع أن تحتمل صدعًا في 
العالقة بين السعودية وقطر، فإن األزمة القطرية مع السعودية ومصر واإلمارات والبحرين قد تتطور 

ف على مدى ما يمكن أن تذهب إليه قطر في تحديها له. إلى ما هوأبعد من مجرد صدع. وهذا يتوق
يران.   ومن ثم اللجوء إلى استخدامها كل األوراق المتاحة، ال سيما تركيا وا 
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وبهذا يكون القرار الذي اتخذ بقطع العالقات مع قطر وضرب الحصار البري، والجوي البري عليها 
مومًا، وما سينجم عنه من نتائج قد أخطأ في احتساب موقف قطر، كما في تقدير الموقف ع

وتداعيات. ألن عدم استسالم قطر أمام هذا الضغط/التحدي الشديد سيحمل في طياته إعادة لترتيب 
األوراق في المنطقة ما لم يسارع ترامب بما له من نفوذ إليجاد تسوية سريعة تتضمن تراجع السعودية 

لى قطر وذلك للحيلولة دون لجوء قطر إلى عن جزء أساسي من شروطها التي حملها أمير الكويت إ
استدعاء قوات عسكرية تركية، وفتح عالقات تعاون قوية ومتعددة مع إيران. أما األسوأ على أمريكا 

وأسفرت عن  والسعودية إذا ما نجحت المبادرة اإليرانية التي حملها وزير خارجيتها ظريف إلى أنقرة.
تركيا وعن بدء مرحلة جديدة من التعاون انطالقًا من أزمة ذوبان الجليد في العالقات بين إيران و 

معالجة األزمة، ولم تتقدم بمبادرة لفرض  الخليج الراهنة. إذا لم تبلور أمريكا موقفًا واحدًا ومتماسكًا في
حل لها. ومن ثم ضاعت بين إدانة ترامب لقطر بسبب "تاريخها في دعم اإلرهاب" من جهة وبين 

ع والخارجية ماتيس وتيلرسون الداعي للحوار والتسوية والُمحذر من أن األزمة موقفْي وزيري الدفا
تضر بمصالح أمريكا، فإن األزمة ستطول وتتعقد وتتفاقم تداعياتها. فما دامت السعودية وشركاؤها 
مصممين على فرض ما وضعوه من شروط على قطر، وما دامت أمريكا بال سياسة مبلورة وموحدة، 

ية حاسمة، سيكون أمام السعودية مواصلة العناد الخاسر، أو التصعيد إلنهاء األزمة وبال خطوة عمل
عبر مغامرة خطرة على وضع الخليج كله. فالعقل الذي اتخذ هذا القرار أقام حسابه على خضوع 
قطر له، وأن الرياح أصبحت تهب في مصلحته بعد ترؤس دونالد ترامب لقمم الرياض وما لّوح من 

ولهذا لم يحسب ما سيترتب من تداعيات إذا لم يحدث هذا الخضوع. ولم يحسب  عصا غليظة.
يران، وحتى ألمانيا. بل لم  مواقف مختلف الدول إذا ما انتقلت األزمة إلى المواجهة وال سيما تركيا وا 

 يحسب جيدًا كيف ستتصرف أمريكا بالرغم من رهانه عليها.
انتقااًل ببوصلة الصراع الذي ُأريَد من القمم الثالث في وبكلمة، ما فعله هذا الحصار حتى اآلن كان 

 الرياض بلورته إلى أولوية أخرى: "أزمة قطر" وتداعياتها أي بداًل من إيران وحزب هللا وحماس.
 15/6/2017"، 21موقع "عربي 
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