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اد مقتل مجندة إسرائيلية وجرح جنديين واستشه :بالقدسلحماس والشعبية عملية مزدوجة  .1
 المنفذين

برصاص قوات االحتالل  واثالثة فلسطينيين استشهد، أن 11/2/2112، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
صابة جنديين إسرائيليين في عمليات  اليوم الجمعة، بينما أعلنت السلطات اإلسرائيلية مقتل مجندة وا 

طالق نار في موقعين قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.  طعن وا 
لغ مكتب االرتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد ثالثة فلسطينيين برصاص االحتالل وأب

 قرب باب العامود بالقدس المحتلة.
وأعلنت الوزارة أن الشهداء الثالثة هم براء إبراهيم صالح وأسامة عطا وعادل حسن عنكوش وجميعهم 

 .أبناء عمومة، وهم من قرية دير أبو مشعل غرب رام هللا
وحسب بيان أولي لشرطة االحتالل فإن إطالق نار ومحاولة طعن استهدفت قوة عسكرية أسفرت عن 
 إصابة جنديين بجروح، وردت قوات االحتالل بإطالق النار مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

طعن إثر تعرضها لل -وأعلن مقتلها الحقا-وفي موقع آخر أصيبت مجندة بجروح بالغة الخطورة 
 على يد شاب فلسطيني، ما لبث أن استشهد برصاص جنود االحتالل.

وتطارد قوات االحتالل شابا رابعا يشتبه بأنه شارك في العملية، واستنفر االحتالل قواته في كافة 
 أرجاء البلدة القديمة وأغلق جميع مداخلها.

في المكان أصيبوا بشظايا  وأفاد مراسل الجزيرة في القدس بأن عددا من الفلسطينيين الموجودين
 إطالق نار من قبل قوات االحتالل، ويرجح إصابة أحد الجنود بنيران زمالئه.
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وفي وقت سابق اليوم، شددت السلطات اإلسرائيلية إجراءاتها األمنية على الحواجز العسكرية 
معة الثالثة المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ومنعت آالف الفلسطينيين من الدخول ألداء صالة الج

 من رمضان المبارك.
مصااادر فااي ، أن وكاااالت وعاانغاازة  وماانالقاادس ، ماان 16/6/2017، رأي اليــوم، لنــدنوأضاااف موقااع 

عامًا من قوات حرس حادود اإلسارائيلية فاي عملياة  22عن مقتل المجندة هاداس مالكا  أعلنت ،القدس
 الطعن بعد نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة.

فلسااطينيين اثنااين وصااال إلااى باااب نااابلس فااي القاادس وحاااوال طعاان “إساارائيلية إن  وقالاات وسااائل إعااالم
، بينماا قالات القنااة ”عناصر حرس الحدود، فتم إطاالق الناار عليهماا وقتلهماا، وهنااك مطااردة  خارين
تعطال ” كارلوساتاف“الثانية اإلسرائيلية إن أحد المهاجمين كان بحوزته سالح رشاش من إنتاج محلاي 

 ر معروف ولم يستطع استخدامه.لسبب غي
وعقااب عملياااة القااادس، أعلااان رئااايس الحكوماااة اإلسااارائيلية بنياااامين نتنيااااهو وبالتشااااور ماااع قاااادة األمااان 

عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني، أولها يتمثل بإيقاف تصاريح  3ووزير األمن الداخلي، أعلن 
بينماا ال تازال تصااريح الصاالة فاي رمضاان  زيارات العائالت الفلسطينية بين الضفة والقادس المحتلاة،

 معمول بها.
كما قرر نتنياهو سحب تصاريح عوائل الشهداء الذين استشهدوا في عملية القدس، ومداهمة قربة دير 

 أبو مشعل والتحقيق مع أقارب الشهداء.
ها أكدت أن عملية القدس البطولية التي نفذ حركة حماس ، أن17/6/2017، حركة حماس موقعونقل 

فلسااطينيون مساااء يااوم الجمعااة، بااالقرب ماان باااب العااامود بالقاادس المحتلااة، تااأتي فااي إطااار العمليااات 
 الشعبية.

وبااين الناااطق باساام الحركااة، سااامي أبااو زهاارف، فااي تصااريح صااحفي، أن العمليااة نفااذها مقاومااان ماان 
هاو محاولاة وشدد أباو زهارف علاى أن نساب العملياة لاداعش  الجبهة الشعبية وثالث من حركة حماس.

وكاناات حركااة حماااس نعاات الشااهداء الثالثااة، مشاايرة إلااى أن العمليااة تااأتي ردًا طبيعيااًا  لخلاال لااقوراق.
 على جرائم االحتالل.

لتحرياار فلسااطين الجبهااة الشااعبية ، أن )أ ف ب(عاان  ،17/6/2017القــدس العربــي، لنــدن، ونشاارت 
ا مسااء الجمعاة عملياة بطولياة فاي مديناة شهداء عملية وعد البراق البطولية الذين نفاذو “نعت في بيان 

 ”.القدس المحتلة، تأكيدًا على نهج المقاومة والرد على جرائم االحتالل واستهداف المقدسات
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الااابطالن األسااايران “البياااان إلاااى أن منفاااذف الهجاااوم يتحااادرون مااان قرياااة ديااار أباااو مشاااعل وهااام  وأشاااار
عاماااا(، والشاااهيد  19د مصاااطفى عطاااا )عاماااا( وأساااامة أحمااا 18المحااارران باااراء إباااراهيم صاااالح عطاااا )

 ”.عاما( 18البطل عادل حسن أحمد عنكوش )
الجبهاة الشاعبية لتحرياار فلساطين تجاادد عهادها لشاعبنا الفلسااطيني بالادم والعهااد “وشادد البياان علااى أن 

قامة دولتنا على كامل التراب الوطني  ”.واإلصرار على مواصلة المقاومة حتى العودة والتحرير وا 
 

 من العقاب وتعنتها المستمر يبدد اآلمال بالتوصل لحل سلمي "إسرائيل"ور: إفالت منصرياض  .2
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إفالت : نيويورك

إسرائيل من العقاب وتعنتها المستمر يبدد ا مال في التوصل إلى حل سلمي ويؤدف إلى تآكل آفاق 
، ويدفع أيضا نحو تدهور األوضاع على 1967الحل القائم على وجود دولتين على حدود عام تحقيق 

 أرض الواقع، التي تشهد المزيد من األعمال اإلجرامية التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك في ثالث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور لكل من رئيس مجلس األمن )بوليفيا( 

اإلسرائيلي لقرض  االحتاللس الجمعية العامة، واألمين العام لقمم المتحدة، بشأن استمرار ورئي
الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني  إسرائيلالفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار انتهاكات 

 دون أف محاسبة أو عقاب.
وانعدام القانون التي تصر عليها  وأضاف منصور "أنه مما ال شك فيه أن ثقافة اإلفالت من العقاب

الحكومة اإلسرائيلية، والفشل الدولي في مساءلة إسرائيل هو سبب رئيسي في استمرار انتهاكاتها ضد 
 الشعب الفلسطيني ألكثر من نصف قرن".

وقال إن عددا كبيرا من البلدان ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم قامت بالتعبير عن تضامنها 
عاما على احتالل أراضيه في الضفة الغربية، بما فيها  50الفلسطيني لمناسبة مرور مع الشعب 

 .1967القدس الشرقية، وقطاع غزة منذ عام 
وتابع أنها ذكرى مروعة وأثرها مدمر، "حيث أن األفق السياسي إلنهاء هذا الظلم الخطير والجسيم ال 

ال تظهر أف إشارة أو نية إلى وقف سياساتها  يزال غائبا ألن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،
وممارساتها غير القانونية، بل على النقيض من ذلك، ال تنفك إسرائيل عن ترسيخ االحتالل واستعباد 

 المدنيين الفلسطينيين".
وأردف أن إسرائيل مستمرة بال هوادة في مشروعها االستيطاني االستعمارف، سواء أعلنت عن 

بناء المزيد من المستوطنات اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية المحتلة، في  "نواياها" لبناء أو
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انتهاك خطير التفاقية جنيف الرابعة ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة 
 الجنائية الدولية.

تنوف وأكد منصور أن الدالئل صارخة وواضحة وال تعد وال تحصى على أن الحكومة اإلسرائيلية ال 
 2334على اإلطالق وقف أنشطتها االستيطانية على الرغم من مطالبة مجلس األمن في القرار 

بالوقف الكامل والفورف لجميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
ل القائم على الشرقية، وليس لديها أف نية لتعزيز الظروف الالزمة لفتح أف أفق سياسي إلنقاذ الح

وجود دولتين، حيث أعلن نتنياهو األسبوع الماضي أنه سيواصل حماية المؤسسة االستيطانية 
 وتعزيزها.

كما ذكر السفير منصور، في رسائله، االنتهاكات األخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب 
جميع أنحاء الضفة الفلسطيني، بما في ذلك عمليات اعتقاله واحتجازه للمدنيين الفلسطينيين في 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "حيث ال يزال المدنيون الفلسطينيون يحتجزون يوميا، ويتم 
ساءة معاملتهم". ذاللهم وا   استهداف الشبان بصورة روتينية ويتم احتجازهم بصورة تعسفية وا 

 16/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أماكن إلىومنع آخر وكذب احتاللي عن حرية الوصول  أخرى ": جمعة طينيةالفلس "الخارجية .3
 العبادة

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي تصعيد إجراءاتها االحتاللية العنصرية بهدف التضييق : رام هللا
المسجد األقصى المبارك للصالة فيه  إلىعلى المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة منعهم من الوصول 

 هر رمضان المبارك.في ش
 أنوزارة الخارجية، بأشد العبارات هذه الممارسات القمعية والتنكيلية بحق المصلين، ورأت  وأدانت

االحتالل وعلى مرأى ومسمع من العالم الزال ممعنا في انتهاكاته وخروقاته وممارساته االستفزازية، 
من تعداد الشعب الفلسطيني، هذا  %60عاما يمثلون  40خاصة وان الشبان الذين تقل أعمارهم عن 

دولة االحتالل، إسرائيل، توفر الحرية التباع  أنالمجتمع الدولي  أمامفي وقت يتباهى فيه نتنياهو 
الديانات السماوية الثالث في الوصول بحرية ألماكنهم المقدسة في مدينة القدس المحتلة، في ظل 

الزال المجتمع الدولي بغبائه بدون قصد أحيانا  حامية الحريات والحقوق، كما أنهاادعاء إسرائيل 
وبرغبته وعن قصد أحيانا أخرى ال يرى تلك الحقيقة، بل يذهب ابعد من ذلك في تجاهلها تماما، كما 

 اإلسرائيلية والدولية المتآمرة مع االحتالل. اإلعالمتفعل وسائل 
 16/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بإنقاذ الحرم اإلبراهيمي في الخليل« يونيسكو»طينيون يطالبون الفلس .4

طرح الفلسطينيون على بساط البحث في لجنة الموروث العالمي التابعة : نظير مجلي - تل أبيب
 مطلب اإلعالن عن الحرم اإلبراهيمي في الخليل، كموروث فلسطيني عالمي يتهدده« اليونيسكو»لا

 تهويد االحتاللية واألخطار االستيطانية التي تهدد وجوده ومكانته.الخطر، وذلك بسبب إجراءات ال
وسيتم البحث في هذا الطلب خالل اجتماع اللجنة القريب، الذف سيعقد في مدينة كركوف البولندية، 

 مطلع يوليو )تموز( المقبل.
مشيرين  ،«الطوارئ »وتخشى إسرائيل من أن يتم إقرار الطلب، ألن الفلسطينيين يضعونه تحت بند 
تل أبيب هذا الطلب  إلى حقيقة أن إسرائيل نفذت أعمااًل مشبوهة تهدد بتغيير معالمه. كما تعتبر

وترفض إسرائيل االدعاءات «. في اللجنة األوتوماتيكيةمجرد لعبة سياسية يستغلون فيها األكثرية »
يء. وحسب مندوب للترميم وال يهدد الحرم بش الفلسطينية، وتقول إن ما قامت به كان ضرورياً 

 «.االدعاءات الفلسطينية هي فرية دموية»، فإن «اليونيسكو»إسرائيل في 
دولة، هي بولندا وفنلندا والبرتغال، وكرواتيا وتركيا  21المذكورة ممثلين عن « اليونيسكو»وتضم لجنة 

ندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية، وفيتنام وتونس والكويت وكوبا وكازاخستان ولبنان  وأذربيجان، وا 
وجمايكا، وبوركينا فاسو وزمبابوف وأنغوال وتنزانيا. وهذه تركيبة تبدو متعبة إلسرائيل، ألنها تحتاج إلى 

 األقل لكي تعيق تمرير المشروع. ثلث األصوات إلى جانبها على
 17/6/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 حماس: عملية القدس دليل متجدد على ثورة شعبنا بوجه المحتل .5

تنعااى حركااة المقاومااة اإلسااالمية "حماااس"  صاارح حااازم قاساام، الناااطق باساام حركااة حماااس  بمااا يااأتي:
شهداء عملية القدس البطولية التي نفذها ثالثة من أبطال شعبنا مساء اليوم الجمعاة باالقرب مان بااب 

 العامود في القدس المحتلة.
ا الفلسااطيني يواصاال ثورتااه فااي وجااه إن العمليااة الفدائيااة فااي القاادس هااي دلياال متجاادد علااى أن شااعبن

 المحتل الغاصب، وأن انتفاضته الباسلة مستمرة حتى الحرية الكاملة.
إن جريماة االحاتالل بقتال الشابان الثالثااة فاي القادس المحتلاة تؤكاد ماارة أخارى أن االحاتالل هاو الوجااه 

 ته.الحقيقي لإلرهاب والتطرف، في مقابل شعب يمارس حقه في الدفاع عن نفسه ومقدسا
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إن جريمااااة االحااااتالل اليااااوم فااااي القاااادس المحتلااااة تكشااااف أن إصاااارار الساااالطة علااااى المفاوضااااات مااااع 
االحااااتالل هااااو ساااالوك خااااارج السااااياق الااااوطني، وأن مواصاااالة الساااالطة لممارسااااة التعاااااون األمنااااي مااااع 

 االحتالل هي جريمة وطنية مكتملة األركان.
القادس أن محااوالت السالطة لجعال العالقاة ماع  وتؤكد العملية الفدائياة التاي نفاذها الشاهداء الثالثاة فاي

االحتالل "عالقة طبيعية" هي محاوالت فاشلة وأن الشباب الفلسطيني الثائر سيبقى يشخص االحتالل 
 كعدو وحيد، وأال حل معه إال بإنهاء احتالله ألرضنا وشعبنا.

 17/6/2017، موقع حركة حماس
 

 "ردا طبيعيا على جرائم إسرائيل" عمليتي القدس عدانت الجهاد و"أبو علي مصطفى" .1
رأت حركااة الجهااااد اإلسااالمي، أن عمليتاااي : األناضاااول  -محماااد ماجااد، أيسااار العاايس -غاازة، رام هللا

إطالق نار وطعن نفذهما فلسطينيون فاي مديناة القادس المحتلاة ضاد إسارائيليين، "رساالة واضاحة باأن 
وقالاات "إن دماااء شااهداء  زيمتااه ماضااية".االنتفاضااة مسااتمرة وأن الشااعب لاان يستساالم، فإرادتااه حيااة وع

 القدس على بوابات األقصى، لعنة تطارد المتخاذلين عن نصرة القدس وحمايتها".
فااي السااياق، اعتباارت كتائااب "الشااهيد أبااو علااي مصااطفى"، الجناااح العسااكرف للجبهااة الشااعبية لتحرياار 

يلي بحاااااق أبنااااااء الشاااااعب فلساااااطين، أن العملياااااة جااااااءت "ردًا طبيعياااااًا علاااااى جااااارائم االحاااااتالل اإلسااااارائ
الفلسااطيني". وشاااددت علاااى أن "المقاوماااة واالنتفاضاااة مسااتمرة ومتنوعاااة ومتجاااددة، ولااان تردعهاااا كافاااة 

 ممارساتهم القمعية واإلجرامية".
 17/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "فتح" تدين جريمة قتل الشبان الثالثة في القدس وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا .2

أداناات حركااة فااتح قيااام قااوات االحااتالل اإلساارائيلي بقتاال ثالثااة شاابان فلسااطينيين فااي القاادس : رام هللا
 الشرقية.

واعتبرت حركة "فتح"، في بيان لها، مساء يوم الجمعة، أن هذه السياسة التصعيدية اإلسارائيلية، ساواء 
 8وأدى إلاى إصاابة  ما جرى اليوم في القدس المحتلة والضفة الغربية، أو الذف جرى شرق قطاع غزة

مواطنين بالرصاص الحاي، إنماا يؤكاد أن حكوماة االحاتالل اإلسارائيلي ماضاية فاي سياساتها، مضايفة 
 أن عمليات إطالق النار هذه ستبقي المنطقة في حالة من التوتر.
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وأكدت "فتح" أن على حكومة االحتالل اإلسرائيلي التوقف فورا عن هذا التصعيد الذف ال يخدم األمن 
سااتقرار فااي المنطقااة، كمااا طالباات المجتمااع الاادولي بااالنظر بجديااة بمسااألة تااوفير الحمايااة الدوليااة واال

 للشعب الفلسطيني األعزل.
 16/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "داعش" يدعي مسؤوليته عن عملية القدس وسط نفي فصائلي وشعبي  .8

تنظيم "داعش"، فجار الياوم السابت، مساؤوليته عان عملياة إطاالق ادعى  : "القدس" دوت كوم -رام هللا
النااار والطعاان التااي وقعاات فااي مدينااة القاادس مساااء أمااس وأدت الستشااهاد ثالثااة شاابان ومقتاال مجناادة 

 إسرائيلية.
وحسب بيان رسمي للتنظيم نشره على حسابه الرسمي عبر برنامج تيلجرام فإن منفذف العملياة الثالثاة 

 أباو ربااح المقدساي(. -أبو حسان المقدساي -أطلق عليهم أسماء )أبو البراء المقدسييتبعون للتنظيم و 
وتعهاد البياان أن ال يكاون . وقال البيان أن العملية جاءت "ثاأرا لادين هللا وحرماات المسالمين المنتهكاة"

 هذا الهجوم هو األخير.
دياار أبااو مشااعل الخباار والقااى تبنااي "داعااش" للعمليااة، نفااي فصااائلي وشااعبي، حيااث قاباال أهااالي قريااة 

وقال بيان لسكان القرية أنه ال عالقة لا"داعش" وال أصال لهاا فاي  باالستغراب واالستهجان واالستهزاء.
 القرية وفي فلسطين عامة.

 17/6/2017القدس، القدس، 
 

 : حجب المواقع اإلخبارية اعتداء سافر على حرية التعبير"الشعبية" .9
ين قياام الساالطة الفلساطينية بحجااب العديااد مان المواقااع اإلخباريااة أدانات الجبهااة الشاعبية لتحرياار فلسااط

 الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية، منذ أمس الخميس.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة: "إن هذا اإلجراء اعتداء سافر على حرياة الصاحافة والتعبيار 

ذعاان إلماالءات أعاداء قضاي ة نضاال شاعبنا، وتسااوق ماع محااوالت عان الارأف، وفياه منحاى خطيار وا 
سااكاته"، داعيااة للتراجااع عاان هااذا اإلجااراء بشااكل فااورف  تكماايم الصااوت الفلسااطيني علااى طريااق خنقااه وا 

 الصامد.ووقف سياسة معاقبة أبناء شعبنا الفلسطيني 
 16/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 لكل الفلسطينيين "فتح": منظمة التحرير خط أحمر وهي الممثل الوحيد  .11
منظمااااة التحرياااار الفلسااااطينية هااااي الممثاااال الشاااارعي والوحيااااد للشااااعب  أنأكاااادت حركااااة فااااتح : رام هللا

هااي الوحياادة المسااتفيدة ماان أف محاولااة لضاارب وحدانيااة تمثيلهااا وتجاوزهااا،  إساارائيلالفلسااطيني، وان 
ت عباار تصاادف وهااي التااي حاولاات عباار عقااود طويلااه تجاوزهااا وضااربها فااي المجتمااع الاادولي، وفشاال
 الشعب الفلسطيني وقيادة حركة "فتح" ومنظمة التحرير وأحرار العالم لهذه المحاوالت.

الدولااة الفلسااطينية  إقامااةلفصاال قطاااع غاازة عاان الااوطن، بهاادف  اإلساارائيليةوفيمااا يتعلااق بالمحاااوالت 
كااة "فااتح" المزعومااة فااي القطاااع، والساايطرة الكاملااة علااى الضاافة الفلسااطينية، قااال المتحاادث باساام حر 

وعااي شااعبنا  أهمهااا أساابابهااذه المحاااوالت فشاالت لعاادة  إنالقواساامي: " أسااامةوعضااو مجلسااها الثااورف 
الفلسطيني وخصوصا في غزة الذين رفضوا تخليهم عن هويتهم الوطنية الفلساطينية، وتمساكهم بوحادة 

العظااايم،  والشاااعب والمصاااير وبمنظماااة التحريااار مماااثال شااارعيا ووحيااادا لكااال شاااعبنا الفلساااطيني األرض
 السياسية ضد هذه المؤامرة اإلسرائيلية. وأحزابهاوأيضا وقوف القيادات المصرية 

علااى أيااة محاولااة لتجاااوز ماان يمثلنااا ماان أف طاارف  أبااداوأكااد القواساامي، أن حركااة "فااتح" لاان تصاامت 
كااان، وخاصااة ماان قباال االنقالبااين وغياارهم ماان خفااافيش اللياال، وساانبقى نعتباار أشااقاءنا العاارب السااند 

 لداعم لقضيتنا ولوحدتنا ولمن يمثلنا.وا
 16/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الطعن عمليات عقب "إسرائيل"لـ الفلسطينيين زيارة تصاريح بإلغاء يأمر نتنياهو .11

 لغاءبإ أمر نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس بأن العاشرة، العبرية القناة مقداد: أفادت مؤمن
 خرج التي مشعل أبو دير قرية على إغالق وفرض ،"إسرائيل"لا الفلسطينية العائالت زيارات تصاريح

 جلسة عقد بعد جاءت القرارات هذه أن العبرية القناة وذكرت .القدس عملية منفذف من اثنين منها
 الشاباك رئيسو  أردان جلعاد الداخلي األمن ووزير الشيخ روني الشرطة عام مفوض مع أمني تقييم
صابة إسرائيلية مجندة لمقتل أدت والتي القدس في الطعن عمليتين على أولي كرد أرغمان، نداف  وا 

 .آخرين جنود 5
 16/6/2017فلسطين،  الرسالة،

 
 الكثيرين بحياة سيودي كان كبيرا هجوما أحبطنا: أردان .12

 أحبطت اإلسرائيلية األمن قوات إن أردان، جلعاد اإلسرائيلي الداخلي األمن وزير مقداد: قال مؤمن
 .الكثيرين بحياة سيودف كان كبيرا هجوما
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 قوات" بالقدس الطعن عمليات على معلقا تويتر، موقع عبر حسابه على تغريدة في أردان وأضاف
 ".الكثيرين بحياة سيودف كان كبيرا هجوما أحبطت قد تكون  القدس في الهجوم منفذف بقتلها األمن
 .المصابين الجنود سالمة أجل من والدعاء الصالة إلى ئيلييناإلسرا أرادن ودعا

 16/6/2017فلسطين،  الرسالة،
 

 القدس من لالنسحاب كنيست عضو 80 موافقة يشترط بينيت .13
 البيت' حزب وزعيم والتعليم التربية حيدر، أن وزير ، عن رامي16/6/2017، 48عرب ذكرت 
 80 موافقة خالله من يشترط الكنيست، في أساس قانون  مشروع تقديم يعتزم بينيت، نفتالي ،'اليهودف
 .المحتلة للقدس الشرقي الشطر من لالنسحاب قرار أف على كنيست عضو
 الدولتين، حل إلى تفضي قد سياسية عملية أف عرقلة إلى بينيت يقدمه الذف القانون  مشروع ويهدف

 مؤخًرا األميركية المساعي ظل يف خاصة والفلسطينيين، إسرائيل بين مقسمة القدس تكون  وبموجبها
 .المفاوضات لطاولة بالعودة للدفع

 لشؤون  الوزارية اللجنة في للتصويت أسبوعين بعد سيطرحه الذف القانون  مشروع أن بينيت واعتبر
 بعد تقسيمها حتى سيمنع وكذلك للقدس، تقسيم أف سيمنع العامة، الهيئة على يطرح أن قبل التشريع،

 .القدس تقسيم تقتضي سياسية تسوية على الشعب خالله من يوافق دق عام استفتاء طرح
 اللجنة أعضاء جميع يوافق أن ،'هيوم يسرائيل' صحيفة ذكرت ما بحسب ،'اليهودف البيت' ويأمل
 البيت' في عضو أيًضا وهي شاكيد، أييلت القضاء وزيرة تترأسها التي التشريع، لشؤون  الوزارية
 .االئتالف خارج من كنيست أعضاء يؤيده أن وكذلك ون،القان مشروع على ،'اليهودف
 اقتراحه عن حديث أعلن لدى شحادة، أن بينت أمال عن، 17/6/2017المستقبل، بيروت، ونشرت 
 القدس لتحصين فرصة ترامب دونالد الرئيس عهد في» يرى  أنه القدس، مدينة حول القانون  لتعديل

 . للفرصة تفويت هو البناء غياب فإن وبرأيه،. «أخرى  مرة تقسيمها يمنع بما
 

 "إسرائيل" من جزء الجوالن بأن االعتراف العالم على: ريفلين .14
 مساء أقيمت مراسم خالل ألقاه خطاب في ريفلين، رؤوفين اإلسرائيلي الرئيس ضاهر: اعتبر بالل
 أن المحتلة، السورية الجوالن هضبة في لالستيطان 50ال السنوية الذكرى  إلحياء الخميس، أمس
 .إسرائيل من جزء هو الجوالن بأن االعتراف العالم على

 أنه مضيفا ،"انتهى فقد الجوالن هضبة بشأن داخليا إسرائيليا نقاشا هناك كان إذا" إنه ريفلين وادعى
 تعترف أن العالم أمم وعلى. شعبه يذبح الذف النظام ألسلحة معرضين الجليل سكان أبدا ُنبقي لن"
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 لوجودنا ضرورية وأنها إسرائيل، دولة من يتجزأ ال جزء هي الجوالن هضبة بأن رسمي بشكل
 ".كشعب

 16/6/2017، 48عرب 
 

 الخامس بالطابور الداخل فلسطينيي يصف كتاب إطالق في يشاركون  إسرائيليون  ونواب وزير .15
 مالمح يحمل جديد كتاب توقيع حفل في إسرائيل في ونواب وزير شارك: عواودة وديع – الناصرة

 صفوفهم في استنكار حملة أثار مما اعتقال، معسكرات في الداخل فلسطينيي لزج يدعو ية،فاش
 من جدا المقرب الحكومي االئتالف ورئيس كاتس وكان .المتنورة اليهودية األوساط بعض أيدتها
 حفل في شاركوا قد ،(الليكود حزب من ثالثتهم) زوهر ميكي والنائب بيتان دافيد الحكومة رئيس
 مغلقة، اعتقال معسكرات داخل إسرائيل في العرب المواطنين زج عدم على يحتج كتاب إطالق

 والمخفي المرئي» كتاب صدور بمناسبة الحفل وأقيم. »«الدولة ضروع تمتص طفيليات» ويعتبرهم
 وألقى. الليكود حزب من عضو 400 حوالي بمشاركة غان رمات مدينة في «إسرائيل في العرب لدى

 .الكتاب لمناقشة منتديات في وزوهر بيتان شارك فيما خطابا، كاتس الوزير
 في آسيا شرق  دراسات قسم في فخرف  أستاذ وهو يسرائيلي، رافي يدعي بروفيسور الكتاب هذا وألف

 والصين، األوسل والشرق  اإلسالم في كخبير نفسه ويعرض المحتلة القدس في العبرية الجامعة
 .خاصة الداخل وفلسطينيي عامة الميةاإلس المجتمعات ضد بمواقفه ويعرف
 يحتفل السلطة حزب رؤية مقلق هو كم» «العربي القدس» لا عودة أيمن المشتركة القائمة رئيس وقال

 يتدهور نتنياهو بقيادة الليكود أن مؤكدا اليهودف، العنصر تفوق  الواقع في يتناول كتاب بإطالق
 الكراهية لقسف،» وتابع. داخلي كعدو عربيةال األقلية واستهداف العنصرية من جديدة لهاوية

 األسبوع النتائج شهدنا وقد السلطة، أذرع بقية في ويتغلغل الكلمات على بتوقف ال والتحريض
 .«قاسم كفر في فقل المنصرم

 17/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الخارجية حقيبة لتولي نتنياهو من عرًضا رفضت ليفني: العاشرة القناة .11
 العضو ليفني تسيبي أن الجمعة، يوم مساء العاشرة، العبرية القناة ذكرت خاصة: ترجمة - هللا رام
 الوزراء رئيس من عرًضا رفضت كاديما، حزب وزعيمة الصهيوني المعسكر عن الكنيست، في

 .الخارجّية وزارة حقيبة وتولي للحكومة، لالنضمام نتنياهو بنيامين
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 األخيرة لتصبح وليفني نتنياهو بين ثالثة جهة بوساطة امؤخرً  جرت مفاوضات فإن القناة، وحسب
 .ذلك رفضت أنها إالّ  الصهيوني المعسكر عن كممثلة الحكومة تشكيلة ضمن
 .النبأ على التعليق برفض ليفني مكتب اكتفى فيما األنباء، تلك نتنياهو مكتب ونفى

 16/6/2017القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيلية األمنية للمصالح خدمة االنقسامو  الكهرباء أزمة: االحتالل بجيش لواء .12
 جيش في احتياط للواء مقاالً  الجمعة يوم العبرية" هيوم يسرائيل" صحيفة نشرت :المحتلة القدس

" إسرائيل"لا ذهبية فرصة هي غزة قطاع في الكهرباء أزمة أن فيه أكد" كوهين جرشون " االحتالل
 .األمنية مصالحها خدمة على للعمل
 بغزة، حماس بين االنقسام وضمان جهة، من غزة باستقرار االهتمام" إسرائيل" على أنه نكوهي وأكد

 .أخرى  جهة من الغربية بالضفة الفلسطينية والسلطة
 وأنها ا ن، وحتى االحتالل قيام منذ للحل، قابلة غير مشكلة هي غزة قطاع مشكلة أن إلى وأشار
 .الكهرباء أزمة أعقاب في األخيرة، األسابيع في جديد من السطح على لتظهر عادت
 لصالح الكهرباء، من المواطنين من جبايتها يتم التي األموال تستخدم حماس حركة أن كوهين وزعم
 والمنظومة ،"إسرائيل" كاهل على القطاع سكان ومشاكل بعبء تلقي وأنها العسكرية، قوتها زيادة

 .هناك السيطرة فقدان من خوفا الدولية،
 تحديد عدم" إسرائيل"لا الجيد من أنه إلى مشيراً  األزمة، استمرار في االحتالل الحمص عن وتحدث
 عليه جيدا الحفاظ عليها والذف مصالحها، فيه تكمن وحماس، الذف فتح بين االنقسام من موقفها
 .األمنية مصالحاها لخدمة

 16/6/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 الطعن عمليات رمضان بعد نهاية حتى باألقصى الصالة نعنم قد: اإلسرائيلية الشرطة .18
 قوله هالي يورام الجنرال بالقدس االحتالل شرطة قائد عن نقال العبرف  واال موقع مقداد: أفاد مؤمن
( الجمعة) الليلة هجوم عقب رمضان شهر خالل القدس في بالصالة السماح على آثار تترتب قد" إنه

 ".مشروعة غير بطريقة دخلوا وربما المدينة سكان من ليسوا وهم نإرهابيي ثالثة فيه قتل الذف
 على الحصول بدون  للدخول الشباب من الكثير لدى الفرصة تتاح رمضان خالل أنه هالي وذكر

 القدس في للبقاء رمضان من االستفادة مع القدس سكان مع واالختالط تصاريح
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 بالسماح يتعلق فيما خطيرة عواقب عليه يترتب قد األمر لهذا شامل تقييم إجراء سيتم أنه وأوضح
 .رمضان شهر بقية األقصى المسجد في بالصالة

 16/6/2017فلسطين،  الرسالة،
 

 يؤدون الجمعة الثالثة برحاب المسجد األقصى المبارك فلسطيني ألف 300أكثر من  .19
الة ظهر اليوم ألف مواطن فلسطيني، حسب دائرة األوقاف اإلسالمية، ص 300أدى أكثر من  :القدس

 الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد األقصى المبارك.
، ومان كافاة 48ووصل المواطنون من مدينة القدس المحتلة وضواحيها وبلداتها، ومن داخل أراضي الا

محافظااات الضاافة الغربيااة، فااي مشااهد فلسااطيني طغااى علااى المدينااة المحتلااة وبلاادتها العتيقااة رغاام كاال 
 ات التي فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتقييد الدخول إلى المدينة المقدسة.اإلجراء

وقاااال مراسااالنا، إن جماااوع الماااواطنين بااادأت باااالزحف إلاااى المساااجد األقصاااى مناااذ سااااعات ليلاااة أماااس، 
واشتدت حدتها في ساعات ما قبل الظهر، حيث شوهدت طوابير طويلة من المواطنين على الحواجز 

تة على الماداخل الرئيساية لمديناة القادس، فاي حاين منعات سالطات االحاتالل الماواطنين العسكرية الثاب
 ممن تقل أعمارهم عن األربعين عاما من دخول القدس والصالة ب"األقصى" المبارك.

 16/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قطاع غزةباالختناق خالل مواجهات شرق  30وإصابات بالرصاص  ثمانية .21
آخااارين بحااااالت اختنااااق خاااالل مواجهاااات ماااع قاااوات  30ماااواطنين و 8أصااايب، مسااااء الجمعاااة، : غااازة

 االحتالل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ماواطنين أصايبوا بجاراح متوساطة  8وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح لاه، إن 

صاابة إساعافتين حالاة اختنااق وتضارر سايار  30برصااص االحاتالل، و مساعفين بحااالت إغماااء  5 وا 
آخارين  2مواطنين أصيبوا في القدس في مواجهات شرق رفح، و 3وذكر القدرة أن  خالل المواجهات.

بالقااادس شااارق خزاعاااة شااارقي خاااان ياااونس، فيماااا أصااايب طفااال بالقااادس شااارق الباااريج وسااال القطااااع، 
 ا شمال القطاع.ومواطنين اثنين أحدهما في القدس وا خر بالرقبة شرق جبالي

 16/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 القدسشهداء انتفاضة عدد  325"القدس لدراسات":  .21
أوضحت دراسة إحصائية أن أعداد الشاهداء الاذين ارتقاوا مناذ انادالع انتفاضاة القادس : القدس المحتلة

شبان قرب باب  3عد استشهاد شهيدًا، ب 325، بلغ 2015في األول من شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 
 العامود في القدس المحتلة الجمعة، بزعم تنفيذهم عمليات إطالق نار وطعن.

 .2017شهيدًا منذ مطلع العام الجارف  44وسجلت انتفاضة القدس ارتقاء 
وبحسااااب دراسااااة تحديثيااااة أعاااادها مركااااز القاااادس لدراسااااات الشااااأن اإلساااارائيلي والفلسااااطيني  "تصاااادرت 

شاااهيدًا، تليهاااا  81ائماااة المحافظاااات التاااي قااادمت شاااهداء  حياااث بلاااغ عااادد شاااهدائها محافظاااة الخليااال ق
شااهيدًا، ثاام محافظااة جنااين بعاادد  31شااهيدًا، تليهااا محافظااة رام هللا بااا  64محافظااة القاادس والتااي قاادمت 

 شهيدًا". 22، تليها محافظة نابلس بواقع عدد شهداء 25شهداء بلغ 
 6شهداء، يتبعها سالفيت باا  7شهيدًا، ثم محافظة طولكرم  20وتتبعها محافظة بيت لحم  حيث قدمت 

 39شاهداء، يليهاا طوبااس بشاهيد واحاد، فيماا ساجل قطااع غازة ارتقااء  4شهداء، ثم محافظة قلقيلية باا 
 شهيدًا خالل انتفاضة القدس.

 16/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فلسطينيو العراق يرفضون مساعدات محمود عباس .22
عّباار عاادد ماان أبناااء الجاليااة الفلسااطينية فااي بغااداد عاان رفضااهم اسااتالم ساالة : علااي الحساايني بغااداد اااا

غذائيااة مقدمااة ماان الاارئيس الفلسااطيني محمااود عباااس، بساابب سياسااات الحصااار التااي يفرضااها علااى 
 قطاع غزة، فضاًل عن طريقة توزيع تلك المساعدات.
السلة الغذائية التي تقدمها السفارة الفلسطينية في وقال فلسطينيون لا"العربي الجديد"، إنهم رفضوا تسلم 

بغداد، والتي تضم علبة جبن وكيسين من المعكرونة وقنيناة زيات طابخ، وكيلاو ساكر وعلبتاي معجاون 
 دوالرات(. 3آالف دينار عراقي )نحو  5طماطم، والتي ال تتجاوز قيمتها اإلجمالية 

توزياع الساالل الغذائياة، واعتبرهاا بعضاهم  وعبر فلسطينيون عن ساخطهم مان ممارساات رافقات عملياة
مذلة، ما جعل الغالبية العظمى منهم يغادرون المكان تاركين السالل الغذائياة وراءهام، وعلال بعضاهم 

 ذلك بأنها كتب عليها "إهداء من السيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس".
 16/6/2017، العربي الجديد، لندن
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 حافالت بلوحات فلسطينية تنقل المصلين للقدسعامًا....  20ألول مرة منذ  .23
تمّكااان عشااارات المصااالين الفلساااطينيين مااان مختلاااف أنحااااء الضااافة الغربياااة : رام هللا ااااا محماااد عبيااادات

المحتلة، يوم الجمعة، من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، بحافالت أقلتهم من مدنهم وقراهم تحمال 
مشروع نقل المصلين بالحافالت الفلسطينية، جاء من نقاباة  عاما. 20لوحات فلسطينية ألول مرة منذ 

النقل الفلساطيني العاام، ووزارة المواصاالت، بغارض تخفياف أعبااء التنقال علاى المصالين إلاى المساجد 
األقصى المبارك، ال سيما كبار السان مانهم والنسااء، فاي مباادرة لتعزياز الوجاود الفلساطيني فاي مديناة 

هللا إباااراهيم عاااوض هللا، نائاااب رئااايس نقاباااة النقااال العاااام فاااي فلساااطين  القااادس المحتلاااة. وقاااال عاااوض
لااا"العربي الجديااد"، إّن ساالطات االحااتالل وافقاات علااى مشااروع كاناات قااد رفضااته قباال ساانوات، باادخول 
الحافالت الفلسطينية بعد جهود بذلت من هيئة الشؤون المدينة، واالرتباط الفلسطيني، وهو عبارة عن 

ل الفلسطينيون تكرارها في األيام القادمة بشهر رمضان المباارك، وتعميمهاا حتاى تجربة ناجحة سيحاو 
 بعده. 

 16/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

 من قبل السلطة الفلسطينية موقعًا إعالمياً  12حجب تدين نقابة الصحفيين  .24
ت الحاصالة غزة: أكدت النقابة الصاحفيين فاي تصاريح صاحافي، أنهاا تتاابع بقلاق شاديد جملاة التطاورا

حريااة الاارأف والتعبياار والحريااات اإلعالميااة »فااي الساااحة الفلسااطينية، التااي تلقااي بظاللهااا الثقيلااة علااى 
تؤشااار لبداياااة موجاااة جديااادة مااان االنتهاكاااات لحرياااة العمااال الصاااحافي »وقالااات إنهاااا «. بشاااكل خااااص

، وقالاات إنهااا موقعااًا إعالمياااً  12وأداناات النقابااة حجااب «. ضااحاياها هاام الصااحافيون ووسااائل اإلعااالم
ضارارًا بحااق »تارى فياه  انتهاكاًا واضاحًا للقااانون األساساي وجملاة القاوانين الناظمااة للعمال اإلعالماي، وا 

 «.المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات
وناااددت باساااتمرار اعتقاااال عااادد مااان األشاااخاص فاااي الضااافة الغربياااة وغااازة علاااى خلفياااة حرياااة الااارأف 

راج الفورف عن عضو النقابة الصاحافي ظااهر الشامالي المعتقال والتعبير. وطالبت بشكل خاص باإلف
في سجون السلطة في الضفة الغربية منذ ثمانية أيام، كما تطالب بااإلفراج الفاورف عان عضاو النقاباة 

 الصحافي فؤاد جرادة المعتقل في سجون حماس في غزة منذ تسعة أيام.
 17/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 سرائيلية اإلصناعية المنطقة ال للهواء في قلنديا بسببوث مرتفعة مستويات تلخبير:  .25
فادف أبو سعدى: حاذر جاورج كارزم الخبيار البيئاي ورئايس وحادة األبحااث فاي مركاز العمال  –رام هللا 
 إلااىفااي بلاادة قلنااديا الفلسااطينية الواقعااة  2016ماان أن نسااب تلااوث الهااواء خااالل عااام « معااا،»التنمااوف 

قاااادس المحتلااااة وتحدياااااًدا فااااي محاااايل المنطقااااة الصااااناعية اإلساااارائيلية المساااااماة الشاااامال ماااان مدينااااة ال
، كانت أعلى بكثير من المسموح به عالميا خالل نحو ثلثي أيام السنة. وهذا استنادًا إلى «عطاروت»

ما أعلنتاه وزارة البيئاة اإلسارائيلية، إثار انتهائهاا مان عملياة فحاص طويلاة لجاودة الهاواء جارت فاي تلاك 
 .المنطقة

وتبين أن التلوث وصال إلاى مساتويات مرتفعاة وخاصاة التلاوث النااجم عان الجسايمات الدقيقاة الملوثاة 
التي مصادرها الغباار الصاناعي مان المصاانع اإلسارائيلية المنتشارة فاي تلاك المنطقاة الصاناعية، علماا 

ين القااطنين بأن تلك الجسيمات تخترق الجهاز التنفسي، ما يشكل خطرا جديا على األهالي الفلسطيني
في محيل المجمع الصناعي اإلسرائيلي، وخاصة المجموعات السكانية الحساسة مثل مرضاى القلاب، 

 والمسنين والنساء الحوامل.
 17/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 أسماء القدس تصل قرابة الثالثين أشهرها أربعة وسورها القديم طوله خمسة أميال  .21

اسًما لكن أهمها وأكثرها شهرة  30 حواليغت أسماء القدس عبر التاريخ فادف أبو سعدى: بل –رام هللا 
يلياء، أما سورها القديم فطوله قرابة خمسة أمياال وارتفاعاه  أسماءأربعة  هي أورشالم ويبوس والقدس وا 

 يصل إلى أربعين قدًما، وشيد عليه أربعة وثالثون برًجا للمراقبة.
بااب »اب مغلقة. وفيما يتعلق باألبواب السبعة المستعملة فهي وللقدس سبعة أبواب مفتوحة وأربعة أبو 

العمود وهو األكثر شهرة، وباب الساهرة وباب األسباط وباب المغاربة وباب النبي داوود وباب الخليل 
أمااا أبااواب القاادس المغلقااة: فهااي باااب الرحمااة، ويساامى أيضااا بالباااب الااذهبي، أمااا «. والباااب الجديااد

خاارى المغلقااة: فتقااع فااي الحااائل الجنااوبي ماان سااور القاادس، قاارب الزاويااة الجنوبيااة األبااواب الثالثااة األ
الشاارقية. وماان ا ثااار اإلسااالمية فااي القاادس: الحاارم الشااريف ومسااجد قبااة الصااخرة والمسااجد األقصااى 
المبااارك وحاااائل البااراق والجاااامع العماارف وجبااال الزيتاااون أو جباال الطاااور، ويقااع هاااذا الجباال فاااي شااارق 

 نزول معظم الجيوش التي قدمت لفتح القدس. القدس، وقد شهد 
وأكثر ما يميز القدس المحتلة هي حاراتهاا القديماة مثال حاارة السلسالة وحاارة الاواد وحاارة اليهاود وحاارة 

 المغاربة وحارة السعدية وحارة النبي داوود وحارة باب حطة وحارة الشرفا وحارة النصارى. 
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هرها ساوق العطاارين وساوق القطاانين وساوق اللحاامين وساوق أما أسواقها القديمة فهي كثيرة، لكان أشا
 السلسلة وسوق خان الزيت وسوق حارة النصارى وسوق باب العامود والسوق الكبير. 

وقد اهتم المسلمون ببناء المساجد في القدس المحتلة، ووقفوا عليها األوقااف اإلساالمية التاي ال يمكان 
زار القاادس الرحالااة التركااي أوليااا  1670بااد الاادهر. وساانة التصاارف بهااا حتااى تبقااى القاادس اإلسااالمية أ

دور لتعلاايم القاارآن وتحفيظااه،  10دور للحااديث، و 6مسااجدا للصااالة و 240التركااي فقااال: القاادس فيهااا 
 سبيال للماء، وتكايا لسبعين طريقة إسالمية. 18حمامات، و 6مدرسة للبنين، و 40و

 17/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ضد الفلسطينيين "القوة المفرطة" تستخدم "إسرائيل" حقوق اإلنسان":"الفلسطيني ل .22
أشااااارف الهاااااور: أكاااااد المركاااااز الفلساااااطيني لحقاااااوق اإلنساااااان أن سااااالطات االحاااااتالل واصااااالت  -غااااازة 

ضااد الفلسااطينيين فااي قطاااع غاازة، وذلااك ضاامن سلساالة انتهاكااات لحقااوق « االسااتخدام المفاارط للقااوة»
صاابة اإلنسان في المناطق الفلسطينية، أس مادنيا بيانهم أطفاال،  21فرت عان استشاهاد أحاد الشابان، وا 

آخاااارين، وطالاااب المجتمااااع الاااادولي باااالتحرك لحمايااااة الماااادنيين، وعااادم السااااماح إلساااارائيل  46واعتقاااال 
وذكار المركاز  لترويج األسلحة الجديدة التي تمت تجربتها فاي القطااع.« العدوان على غزة»باستخدام 

اقع المعاناة في المناطق الفلسطينية، أن قوات االحتالل واصالت خاالل في تقرير جديد له استعرض و 
األساابوع الماضاااي، انتهاكاتهاااا الجسااايمة والمنظماااة لقواعاااد القاااانون الااادولي اإلنسااااني، والقاااانون الااادولي 

 لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة. 
 17/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ن مصادر المياه ويضاعف الجفافم %85تقرير: االحتالل نهب  .28

أظهااار تقريااار أن االحاااتالل اإلسااارائيلي يفااااقم التصاااحر والجفااااف، مااان خاااالل مواصااالة سياساااات : غااازة
 االستيطان، ونهب الموارد الطبيعية، والسيطرة عل المصادر المائية، ما يستدعي تدخال دولًيا لوقفه.

لكنيسة اإلنجيلية اللوثرية فاي األردن واألراضاي جاء ذلك في تقرير أصدره مركز التعليم البيئي التابع ل
المقدسااة يااوم الجمعااة، تقريااًرا لمناساابة اليااوم العااالمي لمكافحااة التصااحر والجفاااف، الااذف يوافااق السااابع 

 عشر من حزيران/يونيو.
 6وقااال البيااان إن المساااحة اإلجماليااة لقراضااي فااي الضاافة الغربيااة وغاازة قباال النكسااة كاناات حااوالي 

بادأت الزراعاة باالتراجع بفعال االحاتالل، إذ كانات مسااهمة الزراعاة فاي  1967، ومناذ عاام ماليين دونم
 الناتج المحلي اإلجمالي قبل النكسة عالية جدا، واعتبرت العمود الفقرف لالقتصاد.
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من القوى العاملة يشتغلون بالزراعة والقطاعات المكملة لهاا. بينماا تسااهم فاي فلساطين باا  %75وكان 
 من الناتج المحلي اإلجمالي. %6.3تشغيل، ومن ال 12%

بلغاات  2011، وفااي عااام 2كاام 258,33تشااكل  1999فيماا كاناات المناااطق الزراعيااة فااي قطاااع غاازة عااام 
 كم مربع. 173فأصبحت  2016، أما في عام 2كم 228نحو 

، %70.7وتابع أن أكثر مان ثلثاي الغاباات التاي كانات تكساو معظام األرض الفلساطينية أف ماا نسابته 
عاااام  2كااام 88.2إلاااى  1967عاااام  2كااام 301تضاااررت بفعااال اإلجاااراءات اإلسااارائيلية، إذ تراجعااات مااان 

2006. 
من مصادر المياه الفلسطينية، ويستولي سانوًيا  %85وأوضح البيان أن االحتالل ينهب بشكل مباشر 

 مليون مترًا مكعبًا من مياه الضفة وغزة. 741على 
ماان نساابة المياااه المتجااددة، والبالغااة  %15يحصاالون سااوى علااى  وبحسااب التقرياار فااإن الفلسااطينيون ال

بئرًا ارتوازيًا، وتمنع االستفادة من مياه البحار  350مليون متر مكعب. ويسيطر االحتالل على  2,600
 الميت، ونهر األردن، والحوضين الغربي والشمالي الشرقي.

 16/6/2017، الين أون فلسطين 
 

 ومصر في سيناء "إسرائيل"األمني بين  يقالتنسدراسة إسرائيلية: تزايد  .29
قالت دراسة بحثية إسرائيلية إن مصر تواصل حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء من خالل 

 شراكتها مع إسرائيل، في المجالين األمني والعسكرف.
 أنه رغم عدم -التي أصدرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب-وأضافت الدراسة 

تحقيق نجاحات مصرية في هذه المواجهة العسكرية، فإن نجاح المجموعات السلفية الجهادية في نقل 
عملياتها الدامية إلى داخل القاهرة يدفع األخيرة لتوثيق تعاونها مع تل أبيب، رغم أن الكشف العلني 

 عن هذا التنسيق مع إسرائيل ال يروق للنظام المصرف، خشية غضب الرأف العام.
معد الدراسة، وهو مدير مشروع محاربة اإلرهاب والحروب منخفضة القوة في -ال يورام شفايتسر وق

إن األحداث التي تشهدها شبه جزيرة  -المعهد، وعمل في مواقع قيادية في مجال مكافحة اإلرهاب
سرائيل يجرف على ن ار سيناء تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن التعاون األمني الحاصل بين مصر وا 

 هادئة.
وهو باحث أيضا في مركز هرتسيليا متعدد المجاالت، ومتخصص في التاريخ -وأضاف شفايتسر 

أنه رغم أن األجهزة األمنية المصرية تحاول إخفاء عالقاتها االستخبارية مع  -العسكرف والدبلوماسي
 نظيرتها اإلسرائيلية، فإن هذه العالقة تشهد ازدهارا أمنيا بينهما.
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لحة إسرائيل تكمن في تثبيت األمن داخل سيناء، ودعم معركة النظام المصرف ضد وأكد أن مص
الجماعات المسلحة، في ظل وجود مخاوف من إطالقها القذائف والصواريخ تجاه إسرائيل من جهة، 
ومن جهة أخرى فرضية انضمامها إلى حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في حال اندالع مواجهة 

 غزة. عسكرية قادمة في
إنه  -المشارك في الدراسة ذاتها-ويقول الخبير اإلسرائيلي في تاريخ الشرق األوسل أوفير فينتر 

بسبب هذه المصلحة المشتركة األمنية المصرية اإلسرائيلية، فقد وافقت األخيرة للجيش المصرف على 
 بينهما قبل ثالثة عقود.الدخول في سيناء بقوات تتجاوز المتفق عليه في اتفاقية كامب ديفيد الموقعة 

فإن مستوى الثقة األمنية لدى األجهزة األمنية  -المحاضر األكاديمي في معهد شاليم-ووفقا لفينتر 
في الدولتين وصل إلى مستوى نقل تل أبيب إلى القاهرة تكنولوجيا عسكرية واستخبارية عملياتية، 

 في سيناء بموافقة القاهرة.فضال عن قيام الطائرات اإلسرائيلية بتنفيذ غارات عسكرية 
وختمت الدراسة بالقول إنه رغم ما تقدمه إسرائيل من دعم للجيش المصرف في حربه داخل سيناء، 
فإنها لم تحصل على تأييد من الرأف العام المصرف، على العكس من ذلك فإن المصريين يتهمونها 

 بالوقوف خلف تنفيذ بعض العمليات التي تشهدها سيناء.
 16/6/2017، نت، الدوحةالجزيرة 

 

 الشيخ الشهيد أحمد ياسين في مدينة مشهد بإيران نشر صور مؤسس "حماس" .31
علقت بلدية مدينة مشهد اإليرانية في شوارعها الرئيسة صورا لمؤسس حركة المقاومة : طهران

 اإلسالمية "حماس" الشيخ الشهيد أحمد ياسين.
هران بأن بلدية مشهد علقت صور القائد الشهيد أحمد وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" في ط

 ياسين، على أعتاب يوم القدس العالمي الذف يتزامن مع الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك.
ويقول الخبير في الشأن اإليراني "صابر كل عنبرف" لمراسنا: إن "تعليق الفتات وبوسترات تحمل 

دينة لها مكانتها التقديسية في إيران، وتحتضن ضريح صور مؤسس "حماس" وقادتها في شوارع م
 اإلمام رضا حفيد اإلمام الحسين عليهما السالم له دالالت زمانية ومكانية محددة".

وأضاف أن إيران من خالل هذه األعمال تؤكد مواصلتها دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب 
 في المنطقة.حركة "حماس" في مواجهة الضغوط التي تواجهها 

 16/6/2017لإلعالم، المركز الفلسطيني 
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 "إسرائيل"يُصب  بمصلحة  قطروضع حد ٍّ إلمارة : الجنرال عميدرور .31
السادات، للدراسات -رأت دراسة جديدة صادرة عن مركز بيغن زهير أندراوس: - الناصرة

العالقات الدبلوماسّية مع في تل أبيب أّن قرار بعض دول وعدد من الدول العربّية بقطع  االستراتيجية
قطر يُدّل على األزمة العميقة التي ُتخّيم على المنطقة بسبب عدم وجود قيادة ُسنّية حقيقّية، وبناًء 
عليه، جزمت، أّن هذا الوضع ُيمثل بالنسبة إلسرائيل فرصًة ذهبّيًة لتحسين عالقاتها مع دول 

رال يعقوف عميدرور، رئيس مجلس األمن االعتدال العربّي، على حّد تعبير واضع الدراسة الجن
 القومّي السابق في تل أبيب.

وبرأيه، ُيعتبر قرار السعودية ومصر واإلمارات والبحرين واليمن والدول العربية األخرى قطع العالقات 
الدبلوماسية مع قطر عالمة على الضعف، فالحقيقة تؤّكد أّن العالم العربّي الُسنّي غير قادر على 

األساسّي على إمارة صغيرة، وهذا يؤّكد عمق األزمة التي تختمر في الخليج بسبب عدم  فرض نهجه
 وجود قيادة حقيقية في العالم الُسنّي.

عميدرور، قطر هي ظاهرًيا جزء من مجموعة من الدول الُسنّية التي تسعى للحفاظ على  وبحسب
رئيسي لجماعة اإلخوان المسلمين، الوضع الراهن في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه، هي الداعم ال
 التي تغضب السعودية، وحركة حماس، الذراع الفلسطينية لإلخوان.

كما هو الحال في العديد من المجاالت األخرى، قال عميدرور، فإّن قطر لديها نهج ثنائي الوجه 
جوّية القطرّية، تجاه إسرائيل. فمن ناحية، فإّنه ُيسمح لإلسرائيليين بزيارة قطر واستخدام الخطوط ال

ومن ناحية أخرى، فهي الدولة العربية الوحيدة التي تدعم حماس وتستضيف اإلرهابيين الذين 
 يستخدمون الدوحة كقاعدة للعمليات ضّد الدولة العبرّية، بحسب تعبيره.

قطر  وأشار إلى أّنه يجب أْن نتذكر أّنه على الرغم من الثروة األسطورّية لإلمارة الغنية بالنفل، فإنّ 
 تعتمد اعتماًدا كبيًرا على جيرانها الستيراد البضائع، وبشكٍل خاّصٍ السعودية.

باإلضافة إلى ذلك، قال إّنه إذا نجح الالعبون الُسّنة وقطعت قطر عالقاتها مع إيران، وتوقفت عن 
وقفت دعمها لجماعة اإلخوان المسلمين وربّما حماس أيًضا، وفرضت قيوًدا صارمًة على الجزيرة، وت

عن كونها ودّيًة للعناصر المتطرفة في العالم السني، فقد يصبح المعسكر الُسنّي أكثر تماسًكا. وهذا 
التحالف الُسنّي سيكون حاسًما في احتواء تطلعات إيران في المنطقة، وبطرق عديدة، يمكن أْن تقود 

 األوسل.القيادة الُسنّية الفعاّلة تغييراٍت هاّمٍة في الشرق 
لجنرال اإلسرائيلّي إلى القول إّنه سيتعين على إسرائيل أْن تجد وسيلًة للعمل مع هذا الكيان، وخُلص ا

سرائيل سيكون لهما أعداء مشتركين، وهذا من شأنه أْن يمثل فرصة  ولكن هذا التحالف المحتمل وا 
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 ن، حقيقية إلسرائيل، وهي فرصة يمكن االستفادة منها مع حفنة من الدول التي اجتمعت حتى ا
 على حّد تعبيره.

 16/6/2017، رأي اليوم، لندن
 

 مشروع استيطاني ـــــ كهربائي إسرائيلي في الجوالن المحتل .32
في وقت تعمل إسرائيل بهدوء على تنفيذ مخطل استيطاني جديد ضخم في : الناصرة اااااا أمال شحادة

هرباء، دعا الرئيس اإلسرائيلي الجوالن السورف الُمحتل من خالل نصب مئة مروحة هوائية إلنتاج الك
االعتراف بضم الجوالن إلى إسرائيل لتصبح الهضبة جزءًا ال يتجزأ منها،  إلىرؤوفين ريفلين العالم 

معلنًا أن تل أبيب حسمت مستقبل الجوالن وعدم التنازل عن هذه األرض الُمحتلة في أف تسوية 
 مقبلة.

ية توجهت إلى العشرات من أصحاب األراضي وكشف عدد من األهالي عن أن المؤسسة اإلسرائيل
 إنتاجبطلبات استئجار لمدة ال تقل عن عشرين عامًا، بهدف إقامة مروحيات هوائية تعمل على 

 الكهرباء، غير أن السكان اتخذوا موقفًا واضحًا برفضهم كل المغريات. 
جها الكهربائي من وتبين أن إسرائيل أعدت خطة تضمن من خاللها توفير عشرة في المئة من إنتا
 الجوالن، نظرًا لمالءمة المنطقة وجغرافيتها لنصب مثل هذه المروحيات الهوائية.
جانب مروحيات  إلىوتشمل الخطة اإلسرائيلية نصب مئة مروحة هوائية في بلدة مجدل شمس، 

 أخرى في بقعاتا وغيرها من بلدات الهضبة المحتلة. 
ما أجريت تجارب عدة في مناطق أخرى لمروحيات وضعتها وجاء الطلب اإلسرائيلي من األهالي بعد

إسرائيل في المستوطنات، لكن موقعها لم يتالءم مع حاجات العمل. ففي المناطق المرتفعة جدًا 
كانت درجة الرياح أعلى بكثير من المعدل. وفي بعض المستوطنات كانت درجة الرياح قليلة ال 

أصحاب األرض التي يتالءم موقعها مع هذه  إلىالتوجه  إلىتتناسب مع الحاجة، ما اضطر 
 الخطة. 

وعرضت إسرائيل مبالغ باهظة مقابل استئجار األرض، لكنها لم تنجح في الحصول على أف مساحة 
 ُتناسب مخططها. 

وُعلم أنها تبحث عن بدائل أخرى، فيما يتخوف الجوالنيون من قيامها بفرض واقع على األرض 
اضي من دون استئذان، لما يحمله المخطل من أهمية استراتيجية ومردود باالستيالء على تلك األر 

 اقتصادف كبير.
 17/6/2017، المستقبل، بيروت
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 مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية .33

يعكف الكونغرس األمريكي على مناقشة مشروع قرار ينص، على فرض : وكاالت-غزة/ جمال غيث
 داعمي المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركتي حماس والجهاد اإلسالمي. عقوبات على

"، عدة 2017وفي نص المشروع المشار له با"قانون مكافحة الدعم الدولي لإلرهاب الفلسطيني لعام 
بنود توضح آليات وتفاصيل فرض عقوبات على أف جهة أو أفراد أو دول أو أدوات لدول  تقدم 

 ية، الذف حددها القانون بحماس والجهاد اإلسالمي.الدعم للمقاومة الفلسطين
عبر وزارة  8/10/1997وذكر مشروع القرار أنه تم تصنيف حماس منظمة أجنبية "إرهابية" بتاريخ 

" عبر الخزانة األمريكية تحت قرار رقم SDGTالخارجية. وتم تسميتها كذلك "منظمة إرهابية عالمية 
 .2001عام  13224

قوبات متعلقة على األفراد، الوكاالت واألدوات للدول األجنبية الداعمة لحماس وأكد أنه "ُيفرض ع
كما أشار المشروع إلى أنه سيتم فرض عقوبات  والجهاد اإلسالمي أو التابعين أو من يقف خلفها".

 على الحكومات األجنبية التي تقدم دعمًا ماديًا لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.
يحتوف المشروع على بند يقضي بتقديم تقرير لرئيس اللجنة البرلمانية المختصة، بأنشطة البلدان  كما

األجنبية لوقف أنشطة جمع التبرعات والتمويل وأنشطة غسل األموال التي تقوم بها حماس، والجهاد 
 اإلسالمي.

يومًا بعد ذلك  180ل يومًا من تاريخ إقرار هذا المشروع، وك 90ويقول مشروع القرار: "في غضون 
سنوات، على وزير الخارجية والمالية وكل رؤساء اإلدارات والهيئات الفيدرالية  3ولمدة ال تتجاوز 

المعنية أن يقدموا للجنة البرلمانية المعنية ملخصًا حول مآالت أصول حماس والجهاد وأنشطتهم وكل 
 الجهات ذات الصلة بتمويلهم حول العالم".

 16/6/2017، فلسطين أون الين
 

 الخارجية األميركية تنفي التراجع عن المطالبة بقطع رواتب عائالت الشهداء واألسرى  .34
نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية  :سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم  -واشنطن 

ف من حدة هيذر ناورت، الخميس، أن يكون وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون تراجع أو خف
لهجته أو مطالبته السلطة الفلسطينية بقطع رواتب عائالت الشهداء واألسرى مقابل االستمرار 

 باستالم المساعدات المالية األميركية.
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وقالت ناورت رًدا على سؤال وجهته لها "القدس" بخصوص ما إذا كان الوزير تيلرسون الذف أخبر 
أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على الكونغرس في لجنة استماع بشأن الميزانية 

( ومن ثم خفف أمام مجلس الشيوخ 13/6قطع مخصصات عائالت الشهداء واألسرى يوم الثالثاء )
من حدة هذه المطالب، إّن وزير الخارجية )تيلرسون( دائًما ما عّبر عن المخاوف بشأن المدفوعات 

من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية أنهم يعملون للسجناء، وقد أكد لنا الرئيس عباس وغيره 
 على معالجة هذه المسألة، ولكنهم لم يوقفوا تلك المدفوعات حتى ا ن.

( مؤكًدا أّن هذا النوع 14/6وأضافت "لقد تحدث الوزير )تيلرسون( بهذا الموضوع يوم أمس )األربعاء 
ألميركي  فمن المؤكد أنها ليست مناسبة. من التصرف )دفع الرواتب( هو أمر غير مقبول للشعب ا

وأعتقد أن هذه تعليقات واضحة جًدا. لدينا مجموعة معينة من التوقعات، والتوقع هو أن هذا ينبغي 
 أن يتوقف".

 16/6/2017، القدس، القدس
 

 الجبير: نعمل على قائمة شكاوى بشأن قطر وسنقدمها قريباً  .35
أمس الجمعة، إن العالم كله وليس الخليج فقال، يرياد مان  قال وزير الخارجية السعودف عادل الجبير،

وأضاف الجبير عقب لقاء مع وزير الخارجية البريطاني بوريس  قطر وقف دعمها لإلرهاب والتطرف.
هاا وتحتااج ألن ياتم التعامال مع إنناا نعمال علاى قائماة شاكاوى بشاأن قطار وسانقدمها قريباًا،»جونسون 

 «.إيران تستخدم الحرس الثورف لتغذية اإلرهاب في المنطقة»، وتابع «ويحتاج القطريون لعالجها
وأضاف أن السعودية تعمل مع الشاركاء فاي البحارين واإلماارات ومصار إلعاداد هاذه القائماة وتقاديمها 

 لقطر، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم قريبًا.
بوقف دعم التطرف واإلرهاب والتي يريدها العالم كله، وقال الجبير إن على قطر االستجابة للمطالب 

 وليس الخليج فحسب.
وأكد الجبير أن الهدف من هذه اإلجراءات التي تم اتخاذها بحق قطر هو إرسال رساالة قوياة لهاا بعاد 

 في الرياض. 2014تهربها من تنفيذ بنود اتفاق تم التوصل إليه عام 
فاي لنادن إن الساعودية واإلماارات والبحارين « نياوز عربياةساكاف »وقال الجبير فاي مقابلاة خاصاة ماع 

تصب في مصلحة قطر ألن الكل متضررون مان اإلرهااب »ومصر اتخذت إجراءات المقاطعة ألنها 
ذا انتشر اإلرهاب سيؤثر علينا كلنا سلبيًا بما في ذلك قطر  «.وا 
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نماا هاو»وأضاف  تعزياز األمان واالساتقرار  لذا فإن الهدف لايس اإلسااءة لقطار، أو للشاعب الشاقيق، وا 
 «.في الشرق األوسل والخليج، بما يخدم مصالح جميع الدول، بما فيها قطر

   17/6/2017الخليج، الشارقة، 
 

 أردوغان يعقد مؤمرًا ثالثيًا عبر الهاتف مع رئيس فرنسا وأمير قطر لبحث األزمة القطرية .31
ب إردوغاااان عقاااد ماااؤتمرا عبااار إن الااارئيس التركاااي رجاااب طيااا أماااس« ساااي.إن.إن تااارك»قالااات محطاااة 

الهاااتف مااع الاارئيس الفرنسااي إيمانوياال ماااكرون وأميااار قطاار الشاايخ تماايم باان حمااد آل ثاااني لمناقشاااة 
 األزمة القطرية. وأضافت المحطة أن القادة قالوا إن حل األزمة يكون بالحوار ال بالعقوبات.

   17/6/2017الحياة، لندن، 
 

 ر الملك سلمان في حل األزمة الخليجية القطرية": "أكدنا على دو من مكة جاويش أوغلو .32
قااال وزياار الخارجيااة التركااي، مولااود جاااويش األناضااول:  -رمضااان تورغااوت -أحمااد يوسااف -مكااة 

"أكدنا خاالل بن عبد العزيز في مكة المكرمة  سلمانعاهل السعودف اوغلو، ليل السبت، عقب لقائه ال
فاي أقارب وقات  كماا أكادنا علاى الادور المهام للملاك  اللقاء على وجهة نظر تركيا بضرورة حل األزماة

 سلمان وأهمية زعامته في هذا الحل". 
وأضاف  "شددنا كذلك على أهمية تخفيف حادة الموقاف الحاالي"، مشايرا اناه تحادث ماع الملاك سالمان 

 واإلماااراتالتااي اتخااذتها السااعودية  اإلجااراءاتالقاادوم علااى هااذه الخطااوة"، فااي إشااارة إلااى  أسااباب"عاان 
 البحرين، بجانب مصر، ضد قطر. و 

أماس حاين  أطلقهااوأوضح وزير الخارجية أنه نقل إلى العاهل السعودف "رسالة الرئيس أردوغان التاي 
(، األزماةيقوم بدور يليق باه كخاادم للحارمين الشاريفين )مان أجال حال  أنقال  انه على الملك سلمان 

 ونحن جاهزون للمساهمة في ذلك." 
 "لقد كان لقاءًا مهمًا  قمت خالله بعرض رؤيتنا وأفكارنا بشكل واضح".  وأردف جاويش أوغلو:

وتااابع قااائال: "نحاان كتركيااا ال نقااوم بالتواصاال مااع زعماااء الاادول اإلسااالمية فقاال  باال مااع دول أخاارى 
هاذا الصادد قاام  وفاييتواصالون معناا حاول كيفياة المسااهمة فاي حال هاذه األزماة"،  أيضاا  وهام أوربية

 أردوغان بالتواصل مع الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون. أخيرًا الرئيس 
 واالسااتماع)المعنيااة باألزمااة(  األطاارافوأوضااح جاااويش أوغلااو أن "هدفااه ماان زيااارة المنطقااة هااو لقاااء 

 منهم مباشرة  وأن نشرح لهم ما قمنا به  وما هي نظرة تركيا للقضية." 
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"، مضاااايفًا: "هناااااك اتهامااااات  وهناااااك بشااااكل سااااريع األزمااااةوشاااادد علااااى أن "تركيااااا تاااارى ضاااارورة حاااال 
(  البد من تقاديم الادليل عليهاا بالوثاائق  قطار ترياد أن تارى ذلاك  اإلرهابادعاءات تجاه قطر )بدعم 

 ". أيضاوالكويت التي تقوم بالوساطة تريد هذا  ونحن 
هااذه  ونااوه بااأن األطااراف المعنيااة بتوجيااه هااذه االتهامااات لقطاار "لاام تقاام بعاارض الوثااائق واألدلااة علااى

االدعااااءات علاااى أحاااد". وأكاااد أن "ماااا يحااادث مااان تاااوترات ال تفياااد أحاااد  خصوصاااُا فاااي هاااذا الشاااهر 
نهاااء  األزمااةالمبااارك، فيجااب أن تحاال تلااك  المتبقيااة ماان رمضااان   األيااامهااذه التااوترات فااي العشاار  وا 

 ." األزمةمشاكل الضحايا المتضررين من هذه  إنهاءوكذلك 
عيد  كعياد حقيقاي  لهاذا قمناا بتكثياف جهودناا  نحان اساتمعنا لقطار ندخل ال أنوأضاف اوغلو  "علينا 

ونقلناااا لهااام نفاااس وجهاااة النظااار )الخاصاااة بضااارورة حااال األزماااة فاااي أقااارب وقااات( وعرضااانا علااايهم ماااا 
 نقوم به ونساهم به" تحقيقا لهذا الهدف.  أننستطيع 

   17/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 سيع حصار قطر ليشمل تركيايدعو دول الخليج إلى تو « السيسي» .38
التركياة إن عبادالفتاح السيساي اقتارح علاى قاادة خليجياين « ديلاي صاباح»قالات صاحيفة : أنس فارس 

وأوضاحت  توسيع الحصار المفروض على قطر ليشمل تركيا  حتى ُتوِقف دعمها المقدم إلى الدوحة.
م اقتراحه إلى العاهل البحريناي حماد بان عي ساى آل خليفاة فاي لقائاه معاه قبال الصحيفة أن السيسي قدَّ

 أيام بالقاهرة  حيث اّتهم السيسي تركيا بدعم جماعة اإلخوان المسلمين.
وبحسااااب الصااااحيفة، تعكااااس زيااااارة وزياااار الخارجيااااة البحرينااااي إلااااى تركيااااا اسااااتخفاف الاااادول الخليجيااااة 

 بالتعامل مع الطلب المصرف، الذف لم يلَق جواًبا رسمًيا بعد.
 16/6/2017، موقع رصد، القاهرة

 
 سريعا عبر الحوار"األزمة الخليجية"  الرئيس التونسي يدعو لتجاوز .39

األزمااة »دعااا الاارئيس التونسااي الباااجي قائااد السبسااي، أمااس الجمعااة، إلااى تجاااوز  وكاااالت: - عواصاام
جااء ذلاك خاالل لقااء  في أسرع وقت ممكن عبر الحوار وتجنب التصعيد بين دول األزمة.« الخليجية

وزيااار الدولاااة للشاااؤون الخارجياااة القطااارف، سااالطان بااان ساااعد المريخاااي، فاااي قصااار  جماااع السبساااي ماااع
وتناول اللقاء، وفق البياان، مساتجدات األوضااع علاى السااحة  قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

 الخليجية والمساعي المبذولة لتطويق الخالفات القائمة.
   17/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 الدول التي تقاطع قطر إلى تهدئة التوتر في شكل عاجل بريطاني: ندعووزير الخارجية ال .41

أخااذ مخاااوف جيرانهااا »أصاادر وزياار الخارجيااة البريطاااني بااوريس جونسااون بيانااًا دعااا فيااه قطاار إلااى 
وقااال ناااطق باساام «. بااذل المزيااد ماان الجهااد لمنااع دعاام الجماعااات المتطرفااة»، وحضااها علااى «بجديااة

دول التي تقاطع قطر إلى تهدئة التوتر في شكل عاجل واالنخراط بحكمة تدعو ال»ماف في بيان إنها 
وأضااااف أن علاااى «. فاااي الحاااوار واساااتعادة وحااادة مجلاااس التعااااون الخليجاااي فاااي أقااارب فرصاااة ممكناااة

مواصاالة البناااء علااى التقاادم الااذف أحرزتااه فااي التصاادف  فااة التطاارف واإلرهاااب فااي المنطقااة »الدوحااة 
ا تحادثت ماع خاادم الحارمين الشاريفين الملاك سالمان بان عبادالعزيز وملاك وأكد أنها«. بمشاركة حلفائها

 البحرين وأمير قطر مساء الخميس.
   17/6/2017الحياة، لندن، 

 
 تم العمل عليها منذ سنوات وليست جديدة الطائرات مع قطر صفقةالواليات المتحدة:  .41

أن ال اجتماااع ساايعقد بااين وزياار أكاادت الناطقااة باساام الخارجيااة األميركيااة هيااذر نااوبرت أول ماان أمااس 
الخارجية ريكس تيلرسون ونظيره القطرف محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حتاى ا ن، مشايرة إلاى أن ال 

 معلومات لديها حول عقد قمة لبحث األزمة القطرية.
وفااي معاارض ردهااا علااى سااؤال عاان كيفيااة الجمااع بااين تصااريح الاارئيس دونالااد ترامااب الااذف أشااار إلااى 

إن الصفقة »بليون دوالر مع الدوحة، قالت:  12، وتوقيع صفقة طائرات بقيمة «اإلرهابرعاية قطر »
 ، مشيرة إلى أنه تم إخطار الكونغرس باألمر.«يتم العمل عليها منذ سنوات وليست جديدة

   17/6/2017الحياة، لندن، 
 

 تيلرسون يلغي رحلة كانت مقررة إلى المكسيك للتفرغ لحل األزمة الخليجية .42
ى وزياااار الخارجيااااة األميركااااي ريكااااس تيلرسااااون رحلااااة كاناااات مقااااررة إلااااى المكساااايك للمشاااااركة فااااي ألغاااا

 اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول األميركية، وذلك للتركيز على حل األزمة الخليجية.
وذكاارت المتحدثااة باساام الخارجيااة األميركيااة هيااذر نيااوويرت أن تيلرسااون يعماال علااى ناازع التااوتر فااي 

قليميااين عباار لقاااءات الشاارق ا ألوساال ومنطقااة الخلاايج، وساايجرف اتصاااالت مااع مسااؤولين خليجيااين وا 
 شخصية أو من خالل اتصاالت هاتفية.
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وقااال مراساال الجزياارة فااادف منصااور إن قاارار وزياار الخارجيااة األميركااي يمثاال عمليااا إحساسااا ماان قباال 
وبالتالي قيام الوالياات المتحادة بادور  اإلدارة األميركية بضرورة إنهاء األزمة الخليجية بتكثيف الجهود،

 .استراتيجيقيادف أساسي لحل األزمة بعدما أعطت إشارات على متانة العالقة مع قطر كشريك 
 17/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 بعثات اإلمارات والسعودية والبحرين في األمم المتحدة: قطع العالقات مع قطر حق سيادي  .43

ت السااعودية والبحاارين لاادى األماام المتحاادة بجنيااف بيانااًا مشااتركًا أصاادرت بعثااات دولااة اإلمااارا: )وام(
حول تعليق المفوض السامي لحقوق اإلنسان بشأن اإلجراءات السيادية التي تام اتخاذهاا تجااه قطار.. 

 فيما يلي نصه: 
 2017يونيااو/حزيران  14علااى إثاار التعليااق الصااادر عاان المفااوض السااامي لحقااوق اإلنسااان بتاااريخ »

األزمااة الدبلوماساية فاي قطاار علاى حقاوق اإلنسااان والاذف عباّر فيااه عان خشايته أن تااؤدف  بشاأن تاأثير
القرارات المتخذة إلاى المسااس بحقاوق اإلنساان، فاإن البعثاات الدائماة لادى األمام المتحادة بجنياف لكال 

ذ تأساف لصادور  هاذا من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وا 
البيان في الوقت الذف ال يزال فيه باب التواصل مفتوحًا ماع مكتاب المفاوض الساامي مان أجال العمال 
على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات واالدعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما 

 يلي:
منهااا الااوطني ماان إن قاارارات قطااع العالقااات مااع قطاار حااق ساايادف لهااذه الاادول ويهاادف إلااى حمايااة أ

مخاااطر اإلرهاااب والتطاارف، وقااد جاااءت هااذه القاارارات بعااد اسااتنفاد كاال الوسااائل الممكنااة نتيجااة لعاادم 
، ومواصاالة دعمهااا وتمويلهااا 2014التاازام قطاار باتفاااق الرياااض إلعااادة الساافراء واالتفاااق التكميلااي لااه 

ه القرارات بتوافق تام ماع مباادئ واحتضانها للتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة والطائفية.. وقد اتخذت هذ
 وأسس القانون الدولي العام. 

  17/6/2017الخليج، الشارقة، 
 

 تهديدًا ألمن المنطقةمن أريتيريا  سحب الجنود القطريين :جيبوتي .44
دخل مجلاس األمان علاى خال التصاعيد المحتمال باين جيباوتي وأريترياا فاي ضاوء قارار قطار : نيويورك

حدودياة بااين البلاادين، وسايعقد المجلااس جلساة عاجلااة بعاد غااد )اإلثنااين( ساحب جنودهااا مان المنطقااة ال
مجلااس األماان  إلااى« عاجلااة»لبحااث هااذه المسااتجدات، بطلااب ماان جيبااوتي. ووجهاات جيبااوتي رسااالة 



 
 
 
 

 

 30 ص             4322 العدد:        6/17/2017 السبت خ:التاري 

                                    

 2010أبلغتااه فيهااا أن سااحب قطاار جنودهااا الااذين انتشااروا علااى حاادودها مااع أريتريااا عااام  أمااسمساااء 
 «.واستقرار المنطقة، بسبب الفراغ الذف يسببه يشكل تهديدًا خطيرًا ألمن جيبوتي»

مجلس األمن بنص الرسالة التي تلقتهاا مان وزارة الخارجياة القطرياة التاي  إلىوأرفقت جيبوتي رسالتها 
دولة قطار قاررت ساحب كامال قواتهاا العساكرية فاي أسارع فتارة ممكناة، نظارًا للتطاورات »أن  إلىتشير 

ت األحاديااة التاي اتخااذت مان عاادد مان الاادول التاي اسااتجابت لهااا الحالياة فااي منطقاة الخلاايج واإلجاراءا
 «.حكومة جيبوتي بخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع دولة قطر، الذف يعد موقفًا غير مبرر

دولااة قطاار كاناات وال تاازال وساايطًا ديبلوماساايًا نزيهااًا فااي حاال األزمااات »وأضااافت الرسااالة القطريااة أن 
 «.والصديقة، وستستمر كالعب رئيسي في المجتمع الدولي والخالفات بين الدول الشقيقة

 17/6/2017الحياة، لندن، 

 

 الواليات المتحدةتدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين قطر و  .45
بدأت يوم الجمعة تدريبات تشارك فيها سفينتان من القوات البحرية األميركية وقطع بحرية مان القاوات 

حياث سااتجرف تادريبات عاادة تتعلاق بالعمليااات البحرياة، إضااافة  األميرياة القطريااة فاي مياااه دولاة قطاار،
 إلى تمارين باالشتراك مع الطائرات. 

وبحسااب مراساال الجزياارة، ُتشااارك فااي التريبااات أكثاار ماان تسااع وحاادات ماان الجااانبين، ومااا ال يقاال عاان 
 ثالث فرق بحرية خاصة في عرض المياه الخليجية التابعة لدولة قطر.

 16/6/2017الجزيرة.نت، 
 

 "ذي إيكونوميست": الحصار على قطر فشل وحقق نتائج عكسية .41
ذكارت مجلاة "ذف ايكونوميساات" البريطانياة أن الحصاار الااذف فرضاته الساعودية واإلمااارات علاى قطاار 
فشل، وذلك بعدما تلقت الدوحة المساعدة من أصدقائها وأبانت عن قدرتها على عادم التاأثر باذلك، ال 

 ة.سيما من الناحية االقتصادي
وأوضاااحت "ذف إيكونوميسااات" أن قطااار واحااادة مااان أغناااى دول العاااالم وتساااجل مساااتويات مرتفعاااة مااان 
الناااتج المحلااي اإلجمااالي للفاارد الواحااد. وأضااافت أنااه فااي الخااامس ماان يونيااو/ حزيااران الحااالي حينمااا 
قطعاات عاادة دول عربيااة، بقيااادة السااعودية واإلمااارات، عالقاتهااا الدبلوماسااية مااع قطاار، وُسااجل بعااض 

 النقص الوجيز في الحليب ولحوم الدجاج، لم يدم طويال حيث امتقت األسواق مجددا بسرعة.
وأوضحت المجلة أن الحصار فشل وكانت له نتائج عكسية بعد دخوله أسبوعه الثاني، بعدما سارعت 

تصل تركيا إلى تزويد قطر بحاجياتها التي كانت تأتي عبر الحدود البرية انطالقا من السعودية. كما 
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ياااران، فيماااا وقعااات الحكوماااة القطريااة اتفاقاااا ماااع سااالطنة عماااان سااايمنح السااافن  األغذيااة مااان المغااارب وا 
 القطرية ممرا بديال عن استعمال الموانئ اإلماراتية.

كما أن قطر، كما تشير المجلة، لم تكن تربطها عالقات تجارية حصرا مع جيرانها قبل قرارهم إغاالق 
لانفل والغااز تاذهب إلاى القاارة ا سايوية، ولام تتاأثر بالحصاار، والحاال الحدود، فمعظام صاادراتها مان ا

 نفسه بالنسبة لالقتصاد الذف سيستمر في النمو مستفيدا من النفقات العمومية لتطوير البنية التحتية.
 16/6/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 دوا صالة الجمعة بمسجد حمدأغزة يتضامنون مع قطر ...  أهالي .42

، ”حمااد باان خليفااة آل ثاااني“أّدى عشاارات الفلسااطينيين صااالة الجمعااة، فااي مسااجد  ناضااول:غاازة ا األ
التاابع للمدينااة السااكنية التااي شاايدتها دولاة قطاار فااي مدينااة خااانيونس، جناوبي قطاااع غاازة، تضااامًنا مااع 

حاال ”، داعًيااا لااا”النصاارة واجبااة للمساالمين“الدوحااة. خطيااب الجمعااة، الشاايخ أمياار أبااو العماارين، قااال إن 
ايا العرب بالحوار والتفاهم فاي التكاتالت والمؤسساات، كجامعاة الادول العربياة، أو مجلاس التعااون قض

 ”.الخليجي، أو منظمة التعاون اإلسالمي
”. المتربصين باألمتين العربية واإلسالمية ُكثر، كما أن المتربصين لحصاار قطار ُكثار“وحذر من أن 

ه أحااد، فهااي شااّيدت هنااا المساااجد والمستشاافيات، خياار قطاار فااي قطاااع غاازة ال ينكاار “وأوضااح أبااو أن 
الشاااعب الفلسااطيني عامااة وشاااعب غاازة خاصااة ال ينساااى “وشاادد علااى أن ”. فضاااًل عاان كفالااة األيتاااام

 ”.المعروف، وال من قّدم له المعروف، سواء قطر أو السعودية أو بقّية الدول العربية واإلسالمية
قاة اإلخاوة التاي تجمعهاا مان أجال صاّد األعاداء وحماياة الادول العربياة الُمتخاصامة العاودة لعال“وناشد 

وذّكااار أباااو العمااارين بالحصاااار اإلسااارائيلي المفاااروض علاااى قطااااع غااازة للعاااام ”. المقدساااات اإلساااالمية
 الحادف عشر على التوالي. 

 16/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 "اإلرهابية" 59المنظمات اإلسالمية الماليزية ترفض الئحة الـ .48

أدان المجلاااس االستشاااارف للمنظماااات اإلساااالمية فاااي ماليزياااا إدراج مؤسساااات : كااااالتو  –كوااللمبااور 
التي أعلنها عدد من الدول التي فرضات حصاارا  (كياًنا 12شخًصا و 59) خيرية ضمن قائمة اإلرهاب

علااى دولااة قطاار. ودعااا رئاايس المجلااس عزمااي عبااد الحميااد إلااى اتخاااذ موقااف موحااد للمنظمااات غياار 
 دول جنوب شرق آسيا )آسيان( تجاه اضطهاد العمل الخيرف. الحكومية في رابطة
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وقال إنهم صانفوا هاذه المؤسساات دون الرجاوع ألف معاايير أو تقاديم أف أدلاة، مشايًرا إلاى أن بعضاها 
مثل "قطر الخيرية" معترف بها من قبال األمام المتحادة، وهاي تصانفها مان أفضال المؤسساات الخيرياة 

 في العالم.
ظمات توصل موادها اإلغاثية إلى جمياع أنحااء العاالم، ولام يثار أحاد شاكوكا حولهاا وتابع أن هذه المن

من قبل أو شبهات بعالقاتها باإلرهاب، "ونحان نتسااءل: كياف توصالت إلاى هاذه النتيجاةل ومان الاذف 
 قرر ذلكل".

 17/6/2017الشرق، الدوحة، 

 

 مويل اإلرهاب: قرار قطع العالقات مع قطر يستهدف وقف توزير إماراتي من موسكو .49
، خااالل لقائااه فااي اإلمااارات العربيااة المتحاادة أكااد الاادكتور ساالطان باان أحمااد الجااابر، وزياار دولااة: )وام(

وزيااار الخارجياااة الروساااي سااايرجي الفاااروف، أن قااارار قطاااع العالقاااات ماااع دولاااة قطااار يساااتهدف وقاااف 
 عمليات تمويل اإلرهاب ومكافحة التطرف التي مارستها قطر على مدى سنوات طويلة.

وأوضح خاالل اللقااء أن قطار مارسات العدياد مان السياساات التاي أضارت بااألمن اإلقليماي والعاالمي، 
ماان خااالل تمويلهااا اإلرهاااب سااواء عباار التموياال المااادف المباشاار أو ماان خااالل تااوفير قنااوات إعالميااة 

 مكنت التنظيمات اإلرهابية من نشر أفكارها الهدامة التي ال تعرف سوى العنف والتطرف.
أمامنا فرصة لتغيير النهج القطرف في دعم التطّرف واإلرهااب، وأنناا واثقاون باأن الحال األمثال »ال وق

وآلياتااااه  2013هاااو الحاااال السياسااااي والدبلوماسااااي بشاااارط التاااازام قطااار بمخرجااااات اتفاااااق الرياااااض عااااام 
 «.2014التنفيذية واالتفاق التكميلي عام 

وز الخالفاات القائماة عان طرياق الحاوار معرباًا عان أن روسايا تادعو دائماًا إلاى تجاا الفروفبدوره أكد 
 شكره للجهود الدبلوماسية لدولة اإلمارات بما في ذلك تضافر الجهود لمحاربة اإلرهاب.

   17/6/2017الخليج، الشارقة، 

 

 .. حملة دبلوماسية مصرية ضد  قطرالقاهرة: قرار قطع العالقات مع الدوحة مسألة مبدأ .51
الية المصارف، عمارو الجاارحي، إن قارار باالده ودول الخلايج بقطاع العالقاات قال وزير الم: )وكاالت(

مع قطر هي مسألة مبدأ، مشيرًا إلى أن القاهرة ال تشاعر باالقلق إزاء التاداعيات المالياة المحتملاة لهاذه 
األزمااة، ذلااك ألن الخسااائر التااي سااتترتب علااى سياسااات قطاار فااي المنطقااة سااتكون أكثاار خطااورة فااي 

 خسارة المال. المستقبل من
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األمريكيااااة علااااى هااااامش مشاااااركته « سااااي إن بااااي سااااي»الجااااارحي، خااااالل لقاااااء مااااع شاااابكة وأضاااااف 
باالجتماع السنوف الثاني لبنك االستثمار ا سيوف فاي كورياا الجنوبياة، أن ارتبااط قطار باإلرهااب يعاد 

ياد الااذف تمثلااه السابب الرئيسااي وراء الموقاف المصاارف مان الدوحااة، مؤكادًا أن القضااية تتمثال فااي التهد
 السياسات القطرية على أمن المنطقة، بعيدًا عن أية تداعيات اقتصادية.

من جانب آخر، كشاف مساؤول فاي الخارجياة المصارية عان تحركاات سافراء مصار بالخاارج بالتنسايق 
 مع سفراء كل من السعودية واإلمارات والبحرين على مدار اليومين الماضيين.

نماااا ممارسااة الااادول وشاادد المساااؤول علااى أن السااافرا ء أكاادوا أن ماااا حاادث ضاااد قطاار لااايس حصااارًا، وا 
 األربع لحقها السيادف في حماية حدودها وأمنها القومي.

إن سافير مصار فاي بارلين بادر عبادالعاطي شاارك ماع سافراء « 24موقاع »وقال المسؤول المصرف ل 
جااه قطار وأساباب اتخااذ اإلمارات والبحرين والسعودية في تحرك مشاترك لشارح مواقاف الادول األرباع ت

اإلجااراءات ضاادها. جاااء التحاارك مااع مساااعد وزياار الخارجيااة األلماااني لشااؤون الشاارق األوساال، وتاام 
التأكيد على تورط قطر في دعم وتمويل اإلرهااب ودعام جماعاة اإلخاوان اإلرهابياة واستضاافة قياادات 

 إرهابية صادرة ضدها أحكام قضايا ومدرجة على النشرات الحمراء.
المسؤول إلى أن سفير مصر في بيروت نزيه النجارف، شارك أيضًا في لقاء مع رئيس مجلاس  وأشار

الناااواب اللبنااااني، نبياااه بااارف، والاااذف تااام خاللاااه عااارض محااااوالت التااادخل فاااي الشاااؤون الداخلياااة للااادول 
 األربع، لزعزعة استقرارها، ودور قناة الجزيرة التحريضي على العنف والقتل واإلرهاب.

   17/6/2017شارقة، الخليج، ال

 

 وز ع منشورات تضامنية مع قطر عضو في جماعة اإلخوان األردن: اعتقال .51
اعتقلت األجهزة األمنية األردنية، أمس الجمعة، أحد المنتمين لجماعة اإلخاوان المسالمين : )وكاالت( 

قاماة خيماة تضاامنية ماع قطار.  در أمناي وقاال مصا في محافظة إربد، وذلاك لقياماه بتعلياق الفتاات وا 
 إن المعتقل أقام خيمة تضامنية مع دولة قطر ووّزع منشورات تعّبر عن تضامنه معها.

    17/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 البحرين تمنع الصالة في مسجد يحمل اسم الشيخ علي بن جبر آل ثاني .52

كاة البحارين أثار قرار منع صالة التراويح في مسجد الشيخ علي بن جبر آل ثاني بنادف الحد في ممل
ردود أفعاااال غاضااابة حاااول القااارار المفااااجئ الاااذف اتخذتاااه الجهاااة المنظماااة لشاااؤون المسااااجد بمملكاااة 
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البحرين، ودفع تزايد التعليقات الغاضبة على الخبر موقع انستجرام إلى حجب الصفحة التي نشار بهاا 
 الخبر.

 16/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 دعاة المتلونين عن منابرناأبعدوا ال سعودي مؤيد لمقاطعة قطر:داعية  .53

، مطاااارد دخيااالفاااي الساااعودية الداعياااة فاااي وزارة الشاااؤون اإلساااالمية  : طالااابأحماااد الربااااعي )عرعااار(
وزارتي الشؤون اإلسالمية والثقافة واإلعالم بإبعاد الادعاة المتلاونين عان المناابر، وذلاك بعاد أن اختفاوا 

 في األزمة الخليجية مع قطر.
بعاااض الااادعاة الساااعوديين، مرجحاااًا السااابب خاااوفهم مااان بياااان مااان  وتسااااءل دخيااال عااان سااابب صااامت

أثبتت أن الوالء للحزب عند بعض الدعاة الجهات المسؤولة يكشف مستورهم، الفتًا إلى أن أزمة قطر 
 مقدم على الوالء للوطن.

 17/6/2017عكاظ، جدة، 

 

  "اإلخوان"بإزالة كتب  "التعليم"طالب يمجلس الشورى في عضو السعودية:  .54

طالبات عضاو مجلاس الشاورى الادكتورة لطيفاة الشاعالن، بإبعااد كافاة كتاب : فاطماة آل دبايس -الدمام
المنتمين لجماعة اإلخوان المسلمين من المكتبات التي تتبع لوزارة التعليم، كون الجماعة مصنفة بأنها 

خااواني علااى إرهابياة، مااا يوجاب إبعاااد جميااع كتاب المنتمااين لهااا وعادم انتظااار اإلعاالن عاان اساام كال إ
علااى وجااوب االنتباااه بشااكل خاااص إلااى الماادارس « عكاااظ»حاادة. وشااددت الشااعالن فااي حااديثها إلااى 

وهمااا ماان الاادول التااي فيهااا وجااود متجااذر « شااقيقتين»األهليااة التااي تتعاقااد غالبااا ماان دولتااين عااربيتين 
 «. لجماعة اإلخوان المسلمين

 17/6/2017عكاظ، جدة، 

 
 طرةكاتب بريطاني: حصار قطر لعبة خ .55

قال الكاتب الصحفي " ديفيد جاردنر" في مقاال لاه بصاحيفة " الفاينانشاال تاايمز " : هويدا باز -لندن 
إن السعودية تلعب لعبة خطرة مع قطر في منطقة الخليج حيث تقوم مع حلفائها بحصار قطر الغنية 

 والطموحة وذلك في محاولة منها لخنق السياسة القطرية .
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بالصااحيفة إلااى أن تلااك المحاااوالت ماان قباال السااعودية وحلفائهااا دقاات أجااراس  وأشااار الكاتااب فااي مقالااه
الخطاار فااي أنحاااء العااالم، فيمااا عاادا البياات األباايض، حيااث غاارد الاارئيس األمريكااي " دونالااد ترامااب " 

 معربا عن تأييده للسعودية.
مان قاادة الادول دونالد ترامب مع مجموعاة  األمريكيخالل القمة التي عقدها الرئيس  ويقول "جاردنر":

 الساااعوديينالعربياااة واإلساااالمية فاااي الريااااض الشاااهر الماضاااي، تمكااان تراماااب مااان جناااي صااافقات ماااع 
وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدوالرات بينما حثهم في الوقت نفسه علاى قياادة تحاالف ساني 

حلااف أكثاار جاارأة ضااد إيااران. لكاان " جاااردنر" يقااول إن هااذه الرسااالة األمريكيااة تباادو وكأنهااا جعلاات ال
 ليتحرك أيضا ضد قطر.

   17/6/2017الشرق، قطر، 
 

 كاتب أمريكي: ترامب تنحى وفوض تيلرسون لمتابعة األزمة الخليجية .51
قال الكاتب األمريكي، ديفيد إغناتيوس، إن الحصار الخليجي على الجاارة قطار، : وكاالت –واشنطن 

 بنتاغون"، ووجه انتقادات حادة لهذين الحليفين.أزعج وزارة الخارجية األمريكية، ووزارة الدفاع "ال
" بااأن األزمااة مااع قطاار ساالطت الضااوء 21وتااابع فااي مقااال لااه علااى "واشاانطن بوساات"، ترجمتااه "عربااي

على األعمال الداخلياة لسياساة إدارة الارئيس دونالاد تراماب الخارجياة، وهاي مثاال ناادر إلقنااع الارئيس 
وزيار الخارجياة، ريكاس تيلرساون، الرجال الهاادئ فاي إدارة  بالتراجع عن مساره األول في األزمة، عبر

 ترامب، ونقل عن أحد مسؤولي البيت األبيض قوله: "دع ريكس يتعامل معها".
وقاااال: "كماااا قاااال مساااؤولون فاااي اإلدارة األمريكياااة إن بياااان الااادول المقاطعاااة لقطااار فاجاااأهم علاااى عااادة 

طالاب واضااحة، إلاى جاناب أن التوقيات كااان أصاعدة، ووصافوا البياان بأناه "إمااالءات" ولايس فياه أف م
محرجا، إذا جااء بعاد وقات قصاير مان حضاور تراماب لقماة الريااض األخيارة، حياث بادا مشااركا مهماا 
فيهاااا، وتزامناااا ماااع تحضااايرات الوالياااات المتحااادة للمرحلاااة األخيااارة مااان حملاااة تطهيااار الرقاااة مااان تنظااايم 

 الدولة".
ر الناضاااحة"، ستصاااعد الخاااالف باااين الحلفااااء ماااا ورأى كباااار المساااؤولين أن خطاااة مقاطعاااة قطااار "غيااا

 سيكون له عواقب، وربما تفيد األزمة إيران وبعض األطراف األخرى.
 17/6/2017الشرق، قطر، 
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 أسرى وأسر شهداء وكهرباء غزة.. ماذا بعد؟ .52
 ياسر الزعاترة

ورئيسه ترامب،  بّشرنا وزير الخارجية األمريكي قبل أيام بأن الرئيس الفلسطيني قد استجاب لدعوته
 وتوقف عن دفع مخصصات لعائالت من وصفهم بالقتلة، وهم أبطال العمليات االستشهادية.

ليس هذا كافيا بالطبع، لكنه خطوة أولى كما يشي كالم الوزير، فما طلبه ترامب من رئيس السلطة 
ر أن ذلك في لقاء بيت لحم أكبر من ذلك، إذ طالبه بوقف دفع مخصصات لكل األسرى، على اعتبا

 يندرج ضمن إطار التحريض.
الصهاينة بدورهم لم ينتظروا لعبة التراجع التدريجي للسلطة  أمام ترامب بالطبع، فأخذوا قرارا من 
جانب واحد يتمثل في مصادقة الكنيست يوم األربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم 

ة لقسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطيني
 الضرائب التي يجبيها الكيان لصالح السلطة.

قبل ذلك كانت السلطة، قد أوقفت مخصصات األسرى المحررين في صفقة شاليل، ووصل الحال 
 270، وهم أكثر من ”ليسوا أسرى وليسوا فلسطينيين“بقيادف فتحاوف )يحيى رباح( حد القول إنهم 

 وا في الصفقة!! أسيرا تحرر 
ذا كان اإلجراء األخير يندرج في إطار الضغل على حماس، فإن اللعبة األكثر خطورة تتمثل في  وا 

أن استجابة الصهاينة لطلبه بتخفيض مخصصات الكهرباء لقطاع غزة، األمر الذف ال يستبعد 
جذاب هو الضغل  إلى ما هو أسوأ، وهي اإلجراءات التي توّعد بها القطاع  وبالطبع بشعار يتطور

 على حماس إلنهاء االنقسام الفلسطيني.
من الصعب قراءة هذه اإلجراءات جميعا خارج سياق التطورات التي تجرف في اإلقليم )الحريق الذف 
أشعله خامنئي وقابلية بعض العرب للتطبيع(، والتي يعتقد الصهاينة أنهم سيجنون ثمارها، وبالطبع 

نطن، تستجيب له السلطة بقوة، وها إننا نسمع أنه تنازل عن في ظل وجود رئيس عاشق في واش
شرط تجميد االستيطان من أجل استئناف المفاوضات، فيما يبدف بعض العرب قابلية للتطبيع مع 
انطالق تلك المفاوضات التي يعلم الجميع أنها لن تصل إلى نتيجة، اللهم سوى تكريس الوضع 

ذا جاء، الراهن، مع بعض التعديالت، وترك الق ضايا الكبرى لمفاوضات في زمن آخر لن يأتي، وا 
 فسيكون مجرد تفاوض بال قيمة، ألن الوضع سيكون مجرد نزاع حدودف بال قيمة.

في األثناء ينبغي على السلطة أن تشطب مفردات القضية، برمتها، وتغدو العالقة مع العدو عالقة 
ب األسرى والشهداء بدل أن يكّرموا. أما الجانب جوار، ال تحريض فيها وال شهداء وال أبطال، وُيعاق
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ا خر، فيتمثل في تركيع قطاع غزة، وضّمه إلى هذا العبث الموجود في الضفة الغربية، وذلك عبر 
 دفع الناس إلى االنفجار في وجه حماس بوصفها المتسبب، وليس السلطة.
ربما فاقم من حنق السلطة وجود دحالن في القطاع، وما يشاع عن وجود اتصاالت له مع حماس، 

على الحركة، وعلى القطاع، ودفعها إلى إجراءات أكثر إيالما للوصول إلى النتيجة المأمولة، وهنا 
ن التقتا على نحو  تحديدا يلتقي البعد الشخصي، مع البعد المتعلق باالستجابة للضغوط الخارجية، وا 

شرعية، فيما سيجرف التلويح لها بدحالن أو ما، على اعتبار أن استجابة السلطة لترامب، ستمنحها ال
بآخر، في حال لم تستجب للمطالب الموضوعة على الطاولة، ال سيما أنها مطالب تحظى بدعم 

 دول عربية كبيرة أيضًا.
مأساة كبيرة تعيشها هذه القضية المقدسة، وال يعرف كيف سيتم تجاوزها، فيما يبدو أنها مرتبطة أشد 

لعربية واإلقليمية. وحدها انتفاضة شاملة في األرض الفلسطينية هي ما يمكن أن االرتباط بالتطورات ا
يخرج القضية من هذا التيه، ولهذا بالضبل يجرف بذل كل جهد ممكن لمنع ذلك، وكل اإلجراءات 

 التي ذكرنا سابقا تندرج في هذا السياق، أف إبعاد الناس عن كل ما يمت إلى المقاومة بصلة.
 17/6/2017، الدستور، عم ان

 
 أزمة كهرباء قطاع غزة في خدمة االستراتيجية اإلسرائيلية .58

 نضال محمد وتد
تستمر االنتقادات التي يوجهها عدد من الساسة اإلسرائيليين والمعلقين الصحافيين في إسرائيل لقرار 

اع غزة الكابينت السياسي واألمني اإلسرائيلي االستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بخفض تزويد قط
بالكهرباء، عبر إصرار الجانب الفلسطيني، ممثاًل بالسلطة الفلسطينية، على عدم دفع ثمن الكهرباء، 

سنويًا  شيكلمليون  40وخفض األموال التي تخصمها إسرائيل من مستحقات السلطة الفلسطينية من 
تجابة . ويتضح بحسب تقرير، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن االسشيكلمليون  16إلى 

اإلسرائيلية للطلب الفلسطيني الرسمي تخدم في نهاية المطاف االستراتيجية اإلسرائيلية العامة، حتى 
ن بدا أنها تميل لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، في مواجهة حركة  وا 

 ثانية. "حماس" من جهة، والقيادف األمني المفصول من حركة "فتح"، محمد دحالن، من جهة
وذكر التقرير، الذف نشره المحلل العسكرف، أليكس فيشمان، أنه على الرغم من المخاطر التي تم 
الترويج لها من أن أزمة الكهرباء في القطاع من شأنها أن تدفع حماس إلى أحضان اإليرانيين، 

ائدة اليوم في أجهزة وربما الدفع باتجاه مواجهة عسكرية جديدة تستعد لها إسرائيل، فإن التقديرات الس
األمن اإلسرائيلية تؤكد أن األزمة في غزة تحت السيطرة، وأنه ال توجد مؤشرات تدلل على احتمال 
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اندالع مواجهة عسكرية من طرف "حماس"، التي تخشى أن تكون مواجهة كهذه األخيرة من نوعها 
جهزة اإلسرائيلية تفيد، لجهة إخضاعها عسكريًا وبشكل نهائي. وزيادة على ذلك فإن تقديرات األ

بحسب فيشمان، بأنه في حال أدارت إسرائيل األزمة الحالية، وتصرفت خاللها بحكمة ومن دون 
قامة العائق والجدار الذف تعمل على  استفزاز لحركة "حماس"، فإنها ستضمن أن تمر عمليات حفر وا 

 بنائه حول غزة، وفي باطن األرض، من دون أحداث عنف الفتة.
أن هذه النقطة تشكل المحور الرئيسي في الموقف اإلسرائيلي، وفي سعي المؤسسة العسكرية  والواقع

اإلسرائيلية بالذات، إلى محاولة "صب المياه الباردة"، وفق تعبير فيشمان، على التنبؤات التي تحدثت 
فإسرائيل أخيرًا عن اقتراب اندالع مواجهة عسكرية في الصيف، خوفًا من أن تتحقق هذه التنبؤات. 

ورغم استجابتها لموقف السلطة الفلسطينية، إال أنها في الوقت ذاته، أطلقت مساعَي سرية، 
واتصاالت قام بها منسق أعمال الحكومة في قطاع غزة، الجنرال يوآف مردخاف، لدى الدول 

ات المانحة، لتحقيق هدف واضح، وهو محاولة استمالة هذه الدول لفتح "محفظتها" وتقديم المساعد
التي تعهدت بها إلعادة إعمار غزة، ما يسهل أيضًا، على محور الدول السنية دفع قطر خارج 

 القطاع، وتخفيف حجم ومدى تأثيرها على القطاع وعلى "حماس"، لصالح أطراف أخرى.
وكانت ورقة تقدير موقف، نشرها مدير مركز أبحاث األمن القومي، الجنرال عاموس يادلين، هذا 

صت بضرورة تحرك إسرائيل لدى واشنطن لبلورة صيغة حل تسوية في أزمة الخليج، األسبوع، أو 
تضمن لجميع األطراف حفظ ماء وجهها، وتفتح المجال أمام زيادة نفوذ أطراف أخرى من هذا 
المحور في قطاع غزة، بعد "تحجيم دور قطر" في القطاع وتخفيف نفوذها لدى "حماس". لكن إلى 

يشير إلى أنه من وجهة نظر إسرائيل فإن التحرك األخير، وقرار الكابينت  جانب هذا، فإن فيشمان
السياسي واألمني، يخدم إسرائيل جيدًا على المستوى االستراتيجي، من حيث أنه يكرس الفصل التام 
بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، وهو ما يمكنها من مواصلة النفخ في قربة االنقسام، وأنه ال 

هذا االنقسام التوصل إلى تسوية دائمة، فالسلطة الفلسطينية ال تمثل إال جزءًا من  يمكن في ظل
الفلسطينيين، في الضفة الغربية، وما يتم االتفاق عليه معها لن يكون ساريًا على قطاع غزة، مثلما 

 أن أف اتفاق تسوية دائمة مع "حماس" لن يكون سارف المفعول في الضفة الغربية.
يقف عند هذا الحد، بل يصف بصريح العبارة القرار اإلسرائيلي األخير، بأنه مناورة  لكن فيشمان ال

سياسية محضة، تهدف إلى الدفع باألزمة إلى طريق مسدود من خالل محاولة الضغل على الدول 
المانحة، التخاذ قرارات وتحمل المسؤولية المالية عن إعادة إعمار غزة. ومن هذا المنطلق كان أيضًا 

ر االستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بشأن تقليص حجم الكهرباء لقطاع غزة، وهو قرار جاء بعد قرا
اتصاالت متواصلة، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كان آخرها قبل نحو أسبوعين، وذلك خالل 
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موشيه  اللقاء الذف جمع رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد هللا، ووزير المالية اإلسرائيلي،
كاحلون، ومنسق شؤون االحتالل، الجنرال يوآف مردخاف، إذ أعلنت السلطة رسميًا أنها لن تدفع ثمن 
الكهرباء عن قطاع غزة، وطلبت من حكومة االحتالل عدم خصم ثمن هذا الكهرباء من أموال 

 الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ئيلية من األزمة الحالية بالنقاط التالية: أواًل، ترسيخ االنقسام بما يخدم ويمكن إجمال الفائدة اإلسرا

الموقف االستراتيجي القائل بعدم وجود شريك، وثانيًا، إضعاف محمود عباس لدى الرأف العام 
الفلسطيني، من حيث تصويره أنه المسؤول عن األزمة بسبب رفضه تمويل ثمن الكهرباء لقطاع غزة 

فلسطينية المستحقة على حكومة االحتالل، وثالثًا، تمهيد األرضية إللقاء التهمة من العائدات ال
ن كانت إسرائيل تفضل تأجيلها إلى ما بعد  والمسؤولية في حال اندلعت مواجهة عسكرية جديدة، وا 
الصيف إلكمال أعمال بناء الجدار العائق حول غزة، على الدول المانحة التي نقضت تعهداتها بشأن 

إعمار قطاع غزة، ولم تسدد التزاماتها، وبالتالي تحميل هذه الدول أيضًا المسؤولية عن تدهور  إعادة
األوضاع اإلنسانية في القطاع، وما قد ينجم عنها من مواجهات عسكرية بين "حماس" ودولة 
االحتالل. وتفسر هذه االعتبارات والتطورات سبب تصريح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نياهو، أخيرًا، أن أزمة الكهرباء، هي أزمة فلسطينية داخلية، ال شأن إلسرائيل بها، وأن إسرائيل نت
 استجابت فقل لطلب السلطة الفلسطينية بشأن ثمن الكهرباء، وليست المسؤول عن نشوب األزمة.

 17/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

 لماذا انحازت تركيا إلى قطر؟ .59
 سمير صالحة

ركيا الدخول على خل الوساطة في األزمة الخليجية ميدانيا من خالل زيارة وزير الخارجية بدأ قرار ت
التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى قطر، ثم الكويت والسعودية، على أمل مواصلة جولته على بقية 
 الدول الخليجية الفاعلة في موضوع األزمة. وقد سبقت هذا التحرك التركي اتصاالت مكثفة أجرتها

سالمية وغربية.   أنقرة مع وسطاء وعواصم إقليمية كثيرة، دخلت على خل األزمة، عربية وا 
قال جاويش أوغلو إّن بالده تبذل جهودًا مكثفة، وتواصل مساعيها الدبلوماسية ولقاءاتها مع أطراف 

براهيم الخالف، في سبيل إنهاء األزمة في أقرب وقت ممكن. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إ
كالين، إن في وسع العاهل السعودف الملك سلمان بن عبد العزيز أن يلعب دورا اساسيا في الحل، 
على اعتبار أنه قائد أكبر دولة في الخليج. وأكد سفير تركيا لدى قطر، فكرت أوزر، إن بالده في 

لي، لكن مشكلة اتجاه حل األزمة بين األشقاء الخليجيين، عبر الحوار ودعم آليات التواصل الدو 
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تركيا تبقى في وقوفها المبكر مع الدوحة، ورفض إجراءات الحصار المتخذة بحق قطر، وبالتالي 
محاولة إقناعها السعودية )األخ األكبر( واإلمارات والبحرين أن موقفها هذا ال يعني بالضرورة أنها 

 انحازت إلى طرٍف على حساب طرف آخر. 
ور الوسيل أو أن تفاجئنا، بصفتها رئيس الدورة الحالية لمنظمة هل بمقدور أنقرة حقا أن تلعب د

الدول اإلسالمية، بالدعوة إلى عقد قمة استثنائية مصغرة في اسطنبول، لبحث سبل تطويق التوتر 
الخليجي، أم أن معادلة "مع قطر، ولكن ليس ضد السعودية" التي تبنتها في اليوم األول الندالع 

رار االتفاقيات العسكرية الموّقعة مع الدوحة، والتمهيد إلرسال قرابة ثالثة الخالف، وقرار تسريع إق
آالف جندف تركي إلى القاعدة العسكرية التركية في قطر والجسر الغذائي التمويني العاجل الذف بنته 
خالل ساعات مع الدوحة، وقرار استقبال وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، في اليوم األول 

، ال عالقة له بموضوع التوتر الخليجي الخليجي، وأن هذه األمور لن تكون من األسباب التي لقزمة
 ستقّيد الدور والحماس واالندفاع التركي باتجاه احتواء األزمة، وعدم تعقيد األمور أكثر فأكثرل 
 حقيقة ال يمكن إغفالها، وهي أن أنقرة دخلت عملية االصطفاف باكرا إلى جانب قطر، وأن  

"محاصرة قطر وعزلها مشروع أميركي بامتياز إلطاحة "المتمّرد" أردوغان" مقولة "الحياد اإليجابي" ال 
يمكن إنكارها، مهما تجّنبت أنقرة استفزاز العواصم الخليجية الواقفة في الجانب ا خر من التوتر أو 

خليجية الذف بدا إغضابها. وقد تحول موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من األزمة ال
متوازنا وحريصا على حماية العالقات مع الجميع هناك، سريعا إلى حديٍث عن "لعبٍة ما تدار خلف 
كواليس األزمة، لم نتعرف إلى تفاصيلها بعد"، ثم إعالنه أن تركيا ستتمسك "باستمرار تطوير 

اإلرهاب الموجهة إلى  العالقات وتقديم كل أنواع الدعم للدوحة"، ولتحسم الحقا برفضه تهمة دعم
قطر، وعدم قبول االعتماد على "االفتراءات" في العالقات بين الدول، ومطالبته برفع الحصار عن 

 قطر "تمامًا ونهائيًا"، ألنه عمل "الإنساني، ومخالف للتعاليم اإلسالمية". 
للدوحة ليس محبًة بها  ما تقوله القيادات السياسية التركية، منذ بداية األزمة، هو أن االنحياز التركي

على حساب بقية دول الخليج، وليس رغبة تركية في التخلي عن خطوات تطبيع العالقات وتحسينها 
بصعوبٍة بالغة مع السعودية واإلمارات، وال بناء معادلة اصطفاف إقليمي جديد، تكون تركيا وقطر 

رات وقناعات تركية تترسخ، يوما فيها "جنبا إلى جنب ضد اإلخوة في الخليج"، بل نتيجة دالئل ومؤش
قليميا. فما هي األسباب التي دفعت تركيا  بعد آخر، حول ما يجرف اإلعداد له شرق أوسطيا وا 
لالنحياز إلى قطر على هذا النحو، وفقدان حظوظها في البقاء على مسافة واحدة من جميع الدول 

 ل الخليجية، تمّكنها من لعب دور الوسيل أو المسهل في التسوية
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ترى أنقرة أن ما يجرف يستهدف حليفا استراتيجيا مهما لها، ويتضمن محاولة تشويه صورة قطر، 
ن محاولة محاصرة شعب  عبر حمالٍت دعائيٍة تتعارض كليا مع خطل تحقيق الوحدة الخليجية، وا 
ن المعادلة المرفوعة بوج ه على هذا النحو عمل غير إنساني، ومخالف لتعاليم اإلسالم وقيمه. وا 

قطر، أن ال خيارات كثيرة أمام الدوحة سوى أن تقرأ الوضع "قراءة صحيحة"، وا عالن االستعداد لقبول 
كل المطالب والشروط التي طرحتها هذه الدول وتنفيذها فيها إجحاٌف كثير. ولن يستغرق األمر وقتا 

الرئيس دونالد  طوياًل، حتى يحين دور تركيا، وتكون الهدف التالي للمشروع األميركي مع إدارة
المسلمين في األزمة المصرية، ولم تتردد في  اإلخوانترامب، ألن أنقرة لم تخف تأييدها جماعة 

الوقوف مع حركة حماس الفلسطينية في مواجهتها مع إسرائيل في قطاع غزة، وما تتحدث عنه 
ن البيانات الخليجية الرسمية في حيثيات التهم قد يتم استخدامه ضد تركيا الحقا  من دون ترّدد. وا 

تسريع قرار التضامن العسكرف مع قطر رسالة تركية مفادها أن أنقرة لن تفّرط بحليفها القطرف، على 
األقل ردا لجميله حيالها في السنوات األخيرة أوال، وأنها لن تقف مكتوفة األيدف في حال تدهورت 

 األوضاع في المنطقة ثانيا. 
ت نفسها حليفا وشريكا لدول الخليج، في أكثر من لقاء وقمة وبيانات الواضح هنا أن أنقرة التي اعتبر 

ختامية وخطل تعاون وتنسيق استراتيجي مشترك، أزعجها صدور بيانات التصعيد على هذا النحو، 
من دون إبالغها بها مسبقا باسم التحالفات الجديدة، وتنّكرا لدورها الذف لعبته إّبان األزمة االولى عام 

ولة واضحة إلخراجها من المشهد باتجاه تفعيل قرار محاصرة قطر وعزلها أوال، ثم ، ومحا2014
إضعاف الشراكة القطرية التركية المترسخة أكثر فأكثر ثانيا. وتقول تركيا إنها، في تفاهماتها مع دول 
 الخليج، تحّركت دائما على أساس حماية العالقات المشتركة مع البيت الخليجي، انطالقا من مبدأ

 "أنا وابن عمي على الغريب"، فوجدت القاعدة تتحول إلى "أنا والغريب على ابن عمي". 
أنقرة غاضبة، ألن تضييق الخناق على قطر، واستهدافها بهذا الشكل يعني استهداف مصالح تركيا 

يار مل 40وقطر االستثمارية والعقود التجارية والعسكرية واإلنمائية المشتركة التي وصلت قيمتها إلى 
 دوالر، وفي مقدمتها مشاريع التجهيز للمونديال الذف تنظمه قطر بعد ست سنوات. 

 ترفض أنقرة أيضًا ما يقال حول أن المصادفة وحدها هي التي جمعت هذا التحرك العربي 
"جاء دور الربيع التركي واإليراني والخليجي الذف ال مفر منه أميركيا، الستكمال خطة التمّدد والنفوذ 

ردف اإلسرائيلي" الواسع ضد قطر، بعد أيام فقل على مغادرة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الك
المنطقة، وهي متمسكٌة بالربل بين ما تعد له واشنطن في اإلقليم، وخطل لعب ملفات تنظيمات وقوى 
ال ما معنى أن ترفض اإلدارة األميركية كل  عديدة ضدها هي، قبل أن يكون ذلك ضد قطر، وا 
تحذيرات أنقرة في عدم لعب ورقة حزب االتحاد الديمقراطي الكردف في سورية، والذف ترى فيه هي 



 
 
 
 

 

 42 ص             4322 العدد:        6/17/2017 السبت خ:التاري 

                                    

تنظيما إرهابيا. ومن يريد أن يطالب أنقرة بقطع عالقاتها مع تنظيمات يصفها بأنها إرهابية عليه هو 
 ا خر أن يحترم هذا المبدأ، وأن تكون المعاملة بالمثل على أقل تقدير. 

قراره بهذه سحب مشرو  ع االتفاقية العسكرية التركية القطرية من أدراج البرلمان التركي، ومناقشته وا 
السرعة، انحياز تركي غير قابل للنقاش للموقف القطرف، ورسالة إقليمية ودولية أن تركيا ستواصل 

قليمية أخرى، إذا ما  تمسكت اتخاذ مزيد من التدابير والقرارات، وستكون هناك مفاجآت ثنائية وا 
واشنطن بمواصلة لعبتها اإلقليمية الجديدة على هذا النحو. وبذلك، فإن محاصرة قطر وعزلها مشروع 
أميركي بامتياز إلطاحة "المتمّرد" أردوغان وقطع الطريق على خطل تعزيز التقارب التركي القطرف 

بعاد قطر عن تركيا ومنع الوجود العسكرف التركي في الخليج.   اإلقليمي، وا 
ارير استخباراتية تركية وأوروبية بدأ اإلعالم التركي في الكشف عن تفاصيلها تلتقي عند تقاطع أن تق

عملية عزل قطر جرى اإلعداد لها قبل أسابيع، وأنها خطة متعددة األهداف، وستكون على مراحل، 
صرة تركيا وتعطيل تبدأ بإخراج قطر من المشهد اإلقليمي، ثم االنتقال إلى المرحلة الثانية، باتجاه محا

دورها في ما بعد معركة الرقة، لناحية تسهيل نقل ما تبقى من مجموعاٍت تابعٍة لتنظيم داعش إلى 
بقعة جغرافية جديدة، وتفعيل دور حزب االتحاد الديمقراطي الكردف ومشروعه التفتيتي في سورية، 

العراق الذف سيكون تمهيدا  ومحاصرة أنقرة بقرار االستفتاء على إعالن الدولة الكردية في شمال
 لمحاولة جديدة باتجاه إشعال مدن جنوب شرق تركيا وقراها المعروفة بغالبيتها الكردية. 

يبدو أيضًا أن جوالت أردوغان االستراتيجية، ا سيوية واألفريقية أخيرا، وخصوصا على خل بكين 
قة التركي الروسي بشراكة قطرية، اسطنبول، وا عالنه أن خل الحرير المعولم قادم لربطه بمشروع الطا

صرار إيران على أخذ مكانها فيه هي بين أسباب التحّرك األميركي السريع لتوجيه الضربات إلى  وا 
شركاء تركيا، ولتكون البداية مع قطر. الرد التركي اإليراني الروسي األوروبي والصيني السريع 

 يعكس هذه الحقيقة ويؤكدها. 
تركي مع األزمة الخليجية، بعد ا ن مرتبطة بحجم خطل االصطفافات ستكون طريقة التعامل ال

اإلقليمية الجديدة برعاية أميركية والمواجهات المحتملة حول مشروع رسم خريطة الشرق األوسل 
الموعود، بحدود ومصالح ومشاريع مختلفة، ونماذج سياسية ودستورية مبتكرة، وبنى عرقية ودينية 

عيل خطة "الشعوب الحرة" في الشرق األوسل، بطابع كونفدرالي ودولة واقتصادية تتناسب مع تف
كردية كبرى وسالم يضمن إلسرائيل أن تكون األقوى في المنطقة، ونفوذ أميركي يراقب ويتحكم، 

 ويجمع الواردات بين حين وآخر. 
بب ا خر هناك قناعة تركية بدأت تتعزز لدى الخبراء واألكاديميين واإلعالميين األتراك عن الس

لقزمة الخليجية، وهي أن مهمة "الربيع العربي" شارفت على االنتهاء، وجاء دور الربيع التركي 
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واإليراني والخليجي الذف ال مفر منه أميركيا، الستكمال خطة التمّدد والنفوذ الكردف اإلسرائيلي، 
 ليمي الجديد.إكمال ما تبقى من عملية التدمير والتفتيت، ثم إطالق مشروع البناء اإلق

 17/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

 الـحـرب الـقـادمـة فـي غــزة .11
 عيناب شيف

. قبل 2"ابني هو الذف قتل، لم تسكب هنا ماء!" صرخ ايالن سجي في استديو "نشرة اولى" في القناة 
ا بضع دقائق من ذلك سمح بنشر تقرير مراقب الدولة عن حملة "الجرف الصامد"، والتي فقد فيه

ايالن ابنه ايرز. مناجاته، التي اتهم فيها رئيس الوزراء بانه "لعب بدم جنودنا"، أفرغت الحماسة في 
 المحيل من محتواها. "قوموا! اصرخوا!" طلب من المشاهدين.

جانب استنتاجات المراقب،  إلىغير أنه في ذاك اليوم كان واضحا أن صرخته ستتبدد في الهواء 
. فقد 2014كي تخفي صيف  2017نبغي السرائيل أن تنتظر حتى شباط يوسف شابيرا. ما كان ي

فعلت هذا قبل ذلك بكثير، مثلما ثبت في حملة االنتخابات االخيرة. فاالحزاب انشغلت فيها بعدد ال 
 شخصا 2,125وشخصا في الطرف االسرائيلي  73يحصى من المسائل. أما المعركة التي قتل فيها 

غير مشخصين(، حسب تقرير وزارة  اعتبروا 428ومدنيا  761هم في الطرف الفلسطيني )بين
جولة  إمكانيةالجمهور خرج عن طوره في ضوء  إن. من الصعب القول أبرزهاالخارجية، لم تكن 

قريبا. فالتقارير المتزايدة عن تفاقم الوضع االنساني في غزة وعن قرار الكابنت تقليص آخر  أخرى 
حال( في المنطقة تستقبل بهز كتف جماعي. فقد غرد النائب  أف لساعات الكهرباء )القليلة على

باالستخفاف بها، على التويتر بان حل  اإلطالقبتسلئيل سموتريتش، وهو شخصية ال نوصي على 
السيطرة االسرائيلية، انطالقًا من الحرص على السكان، واالرض  وا عادةالوضع هو احتالل القطاع 

 فلم تهتز.
نسافر  أين إلىبأن مسألة "هل ستكون حربل" بالنسبة لنا تدخل في صنف " غريب تماما أن يفكر

 ضارة قدتستحق المالل": بمثابة حديث صالون عن احداث غير  –هذه السنة" أو "بريتني سبيرس 
ذاتقع وربما ال تقع، ومع ذلك سنتدبر أمرنا.  حصل، فماذا سيحصل، إذًا، فقد كانت بالتأكيد ستقول  وا 

دافيد بيتان في "بالد رائعة". ان مجرد وجود احتمال موت آخر وخراب آخر ال يبعث شخصية النائب 
 في الجسد تيارات شالة من الخوف. الساعات ال تتوقف والهواتف ال تنقطع.

لعله حقا ال مكان للفزع. رئيس الوزراء يقول: "ال مصلحة لنا بالحرب". والمحللون يدعون بان 
ة بالضرورة. غير أن النغمة تبدو معروفة جدا. مثل نجم البوب الذف ال تريد المواجه أيضاً "حماس" 
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 إلىطرف يسارع  أفلم يكن  2014الرائجة على ذات النغمات. في  أغانيه إقامةال يكف عن 
بعد نحو شهرين. حتى هذا التاريخ القريب ال  إالليه ولم يخرجا منه إالمعركة، زعما، ومع ذلك وصال 

 شمس الجميلة، السياح الذين يغرقون تل أبيب وجدول العروض المليء.يدق عصا في احتفاالت ال
تشحيما. ليت المواصالت العامة  األكثرمنظومة الكبت هي الجهاز االسرائيلي  إنال جديد في القول 

آب قبل ثالث سنوات. وحتى اندالع  –ناجعة مثل قدرتنا على تقزيم الخوف الذف ساد هنا في تموز 
النقدية نسي لصالح التمسك ببضعة عروض باعثة على  األصواتالنقضاض على النزعة القومية وا

 االنفعال.
لقد كتب في تقرير المراقب انه لم تفحص بدائل سياسية للحرب. ويدل عدم االكتراث المدني اليوم، 

ال نتأثر بأنه ال يوجد مثل هذا الخيار على  –نحن  – األسهم أصحاب أنبعد كل التحذيرات، على 
للحكم: كي الوعي في التيار السياسي الرئيس في  األكبر. يحتمل أن يكون هذا هو النجاح القاإلط

وعائالتهم فقل الحساب. وعليه، في اللحظة التي  األمواتفهم الحرب كقضاء وقدر، بعدها يدفع 
تحت جناحي الكفاح الموهوم.  أخرى يصبح فيها هذا النقاش النظرف واقعا سنعود لنجتمع مرة 

سيتحرر، وبعده سيأتي أيضًا البكاء، وسيكون بالطبع تقرير للمراقب، وعندها عرض صادم  الغضب
 ألب ثاكل في التلفاز. وهلمجرا. وكأنه بالكاد سكبت هنا كأس ماء.

 يديعوت""

 16/6/2017، رام هللا األيام،
 

 لعزل الضفة عن غزة بمصلحتهاإسرائيل تلتصق  .11
 أليكس فيشمان

لموضوع الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص، تلتصق إسرائيل في ظل غياب سياسة تجاه ا
بالوضع الراهن الذف يقدس العزلة بين غزة والسلطة. هذه العزلة تخدم االدعاء اإلسرائيلي بأن السلطة 
الفلسطينية ال تمثل كل المجتمع الفلسطيني، لذلك فإن التوصل إلى اتفاق معها ال يمكنه أن يشكل 

 ائي. أساسا لالتفاق النه
: إسرائيل ال تريد فعليا توصل السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع حماس ألن هذا أخرى بكلمات 

سيضر بالعزل بين الضفة وغزة. إن إسرائيل راضية جدا عن الضغل الذف تستخدمه السلطة  األمر
انية في ، األزمة اإلنسأخرى على القطاع وتصور أبو مازن كمن يقوم بتعذيب أبناء شعبه. ومن جهة 

مع  أخرى غزة لن تزيد الضرر على صورة إسرائيل فقل، بل أيضًا قد تؤدف إلى مواجهة عسكرية 
اإلسرائيلية على األزمة اإلنسانية الحالية هي محاولة القفز عن السلطة  اإلجابةحماس. لذلك فإن 
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لقطاع إلى حجمها توفر ثمن الكهرباء وتعيد األزمة اإلنسانية في ا أجنبيةالفلسطينية من خالل جهة 
 السابق.

لم تكن  إذابشكل مباشر مع الدول المانحة.  األخيرة األسابيعلقد تواصل منسق شؤون المناطق في 
في  األجنبيةمن السلطة فإن إسرائيل لن تقوم بدفع ثمن الكهرباء. وقال لبعض ممثلي الدول  أموال

هي: افتحوا  األساسيةوكانت الفكرة  إسرائيل في المحادثات الهاتفية ما لم يستطع كتابته رسميا.
 جيوبكم.

الجواب الذف حصل عليه من الدول العربية والغربية التي توجه اليها كان مخيبا لآلمال. إن استثمار 
، ليس إرهابيةفي المنطقة التي تديرها حماس، التي اعتبرها رئيس الواليات المتحدة منظمة  األموال

واضحا لكل من لهم صلة بالقضية أنه توجد هنا قنبلة موقوتة. في يبعث على التشجيع. لقد كان  أمرا
في قطر من اجل حل المشكلة. إال أنه منذ زيارة  أصدقائناالعادية كان يمكن االعتماد على  األيام

ترامب في السعودية وعلى خلفية األزمة مع العالم العربي السني، تراجعت قطر ووقفت جانبا. سفير 
، وليس من الواضح متى سيعود. أشهرحمد العمرف، عاد إلى البيت قبل ثالثة قطر في قطاع غزة، م

الزوايا غير موجود، وحتى ا ن ما زالت قطر هي القناة  إغالقشيك قطر الصغير الذف يمكنه 
 هناك جمود.  األموالالسرية للتواصل مع حماس، لكن في موضوع 
ابة مصر من جديد، في يوم الثالثاء عاد فتح بو  األسبوعمقابل تراجع قطر حاولت حماس في هذا 
في مصر. وقد كان هدف الزيارة هو التوصل إلى  أيامرئيس حماس يحيى السنوار من زيارة لعدة 

اتفاق مع مصر حول فتح معبر رفح وزيادة كمية الكهرباء المزودة من مصر للقطاع، لكنه عاد مع 
ء المزودة للقطاع، لكنهم لم يزيدوها أيضًا، نتائج قليلة جدا. صحيح أن مصر لم تقلص كمية الكهربا

عن وجود عمليات صيانة لخطوط الكهرباء في سيناء، االمر الذف  وأعلنوابل قاموا بخطوة عكسية 
 قطع بشكل مؤقت وصول الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة. 

دت وليس من الواضح ما الذف تم االتفاق عليه حول معبر رفح، لكن ال يبدو أن مصر قد تعه
بفتحه. التعهد الوحيد الذف قدموه للسنوار كان فتح معبر رفح في عيد الفطر، ومصر من ناحيتها 
عادت وكررت طلبها الدائم من حماس، وهو الطلب القائم منذ سنتين والذف يواجه الرفض، وهو 

في والمساعدة  األنفاقعن كل حركة في  واإلبالغالمسلمين،  اإلخوانمطلوبا من حركة  17تسليم 
الصراع ضد داعش في سيناء ومنع تهريب السالح إلى القطاع. وقد تم تسريب كل هذه الطلبات إلى 

 " من اجل وضع السنوار وحكومته الجديدة أمام التحدف.األوسلالصحيفة اللندنية "الشرق 
. ومصر هي التي األكبرخالل زيارته لمصر، التقى السنوار مع محمد دحالن، خصم أبو مازن 

عودة دحالن إلى القطاع واالستعداد  إمكانيةاللقاء من اجل فحص  إلجراءلى السنوار ضغطت ع



 
 
 
 

 

 46 ص             4322 العدد:        6/17/2017 السبت خ:التاري 

                                    

لوراثة أبو مازن. السنوار يعتبر دحالن واشيا وخائبا، وهو يتهمه بمساعدة إسرائيل على قتل رئيس 
. ورغم ذلك وافق على االلتقاء مع دحالن من 2002الذراع العسكرف في حماس، صالح شحادة، في 

ضع االصبع في عين أبو مازن. ويمكن القول إن هذا سيزيد من العقوبات االقتصادية اجل و 
 المفروضة من رام هللا على غزة.

بحملة لتهدئة  –بدون تنسيق لكن بشكل متواز  –يوم الثالثاء الماضي بدأت إسرائيل وحماس أيضًا 
قرب من السنوار، والذف كان الصديق الم –الداخلي في حماس توفيق أبو نعيم  األمن. رئيس األجواء

سنة، خرج إلى جولة علنية في محور فيالدلفيا على  14معه في نفس الزنزانة في سجن هداريم مدة 
مع مصر جيدة  األمورللداخل بأن  إشارة إعطاءطول الحدود المصرية. ويبدو أن هدف الجولة كان 

الحدود، خرج رئيس الحكومة وأن هناك تعاون. وبالضبل في نفس الوقت، في الجانب ا خر من 
على ضوء األزمة  األمنيبنيامين نتنياهو إلى جولة في قيادة المنطقة الجنوبية من اجل رؤية الوضع 

 اإلنسانية ا خذة في التصاعد. 
الذف لم يتحدث  واألمروفعليا كانت رسالته: نحن ال نريد الحرب، هذه أزمة فلسطينية داخلية مؤقتة. 

 إشاراتن التقديرات في إسرائيل تقول إن األزمة تحت السيطرة وليس هناك عنه بشكل علني هو أ
لها.  األخيرةعلى بداية مواجهة عسكرية من قبل حماس التي تخشى من أن تكون هذه هي المعركة 

تصرفت إسرائيل بشكل مدروس ولم تتحرش  إذااالستخبارات،  أجهزةإلى ذلك، حسب تقديرات  إضافة
 استثنائية عنيفة. أحداثالقطاع سيتم بدون فإن حفر العائق حول 

يقول لحماس إن كل شيء  إعالناالمتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي  أصدرفي يوم الثالثاء الماضي 
كالعادة. العقيد عوديد بسيوك، تم تعيينه قائدا بدل العقيد أمير أبو العافية الذف سيرفع إلى رتبة 

اندالع مواجهة عسكرية في  بإمكانيةلو كان هناك شعور جنرال ويصبح مسؤوال عن قسم التخطيل. و 
القريبة القادمة لما تم ا ن بالتحديد استبدال قائد اللواء في الجنوب، الذف هو العب رئيسي  األشهر

والعسكرية تح أول صب الماء  األمنية األجهزةفي أف مواجهة مع غزة. وقد وصلت الرسالة لحماس. 
سرائيل بسبب التوقعات التي أفادت بأن الحرب ستندلع في الصيف على اللهب الذف اشتعل في إ

 القريب، وهذا خوفا من أن تحقق النبوءة نفسها. 
األزمة إلى طريق  إيصاللقد قررت إسرائيل السير في مناورة سياسية وهي "السير على شفا الهاوية": 

الية عن القطاع. لذلك قرر إلى اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الم األطرافمسدود لدفع جميع 
الطاقم الوزارف المقلص للشؤون األمنية والسياسية "الكابينيت" االستجابة لطلب السلطة الفلسطينية 

الجهات الدولية من اجل العمل. ولكن  األمرزيادة أزمة الكهرباء في القطاع على أمل أن يحرك هذا 
، فإن األموالعلى الالعبين ولم تصل  لم تترك خطوة إسرائيل أف انطباع إذاهنا يوجد رهان: 
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إلى الضرر البيئي بسبب  إضافةفي القطاع سيستمر وقد تتضرر صورة إسرائيل،  اإلنسانيالتدهور 
 أيضًا. األمنيةوصول مياه المجارف إلى البحر وتلويث المياه الجوفية، واألزمة 

الت تحت السيطرة، لكن يجب هو أن األزمة ما ز  األركانشعور رئيس الحكومة ووزير األمن ورئيس 
جس النبض كل ساعة وكل يوم. تكفي صور األطفال في المستشفيات وال أوالد والشيوخ بسبب 
نقص الكهرباء من اجل تغيير الصورة كليا. في أيام الجمعة الماضية قامت حماس بارسال 

إن الوضع في  المتظاهرين إلى حدود القطاع من اجل القول إلسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية
غزة قابل لالنفجار، وقد تسببت هذه المظاهرات بقتيلين بنار الجيش اإلسرائيلي. وقد تنتهي مظاهرة 

 الذف قد يسبب اشتعال المنطقة. األمرمن هذه المظاهرات بعدد كبير من المصابين، 
 

 األزمة و"اِلشبر"
الطاقة في  أزماتفي سلسلة  رى أخأزمة الكهرباء الحالية في غزة لم تولد من ال شيء. فهي محطة 

القطاع التي توجد منذ سنوات، والتي تلعب فيها حكومة إسرائيل دورا مركزيا من خالل التعرج وتبذير 
عشرات ماليين الشيكالت. ويكشف تقرير مراقب الدولة من ايار هذا العام أنه في كانون ال أول 

ع. وقد استخدمت الحكومة الضغل على قررت إسرائيل مضاعفة كمية المياه المزودة للقطا 2015
المياه الجديد، وتم العمل على مدار الساعة، بما في ذلك  أنبوبسلطة المياه من اجل استكمال تمديد 

لمنسق شؤون المناطق. إال أنه  2016"الشبر" عشية عيد الغفران في  إعطاء، حيث تم األعيادفي 
الذف كلف إسرائيل  األنبوبالقطاع من هذا  منذ ذلك الحين لم تصل نقطة واحدة من المياه إلى

هباء، وهذا ينطبق أيضًا على خطوط الكهرباء التي بدأ العمل بها في  األموالالماليين. لقد ذهبت 
قرر المستوى السياسي قبول توصية منسق  2015ولم تنته حتى ا ن. في كانون ال أول  2005

. وكان من المفروض إلعماره األساسيهي الشرط  شؤون المناطق وزيادة كمية الكهرباء للقطاع التي
خل كهرباء إلى معهد تكرير مياه المجارف في  إيصالأن ينفذ القرار على الفور، بما في ذلك 

القطاع. وهذا لم يحدث أيضًا. وعندما سأل مراقب الدولة عن سبب عدم تنفيذ قرار الحكومة، رد 
ألمن لم تنفذ القرار. الحديث يدور عن موقع تكرير القومي قائال: لم نعرف أن وزارة ا األمنمجلس 
مليون دوالر، وكان من المفروض أن يحل  75البنك الدولي والدول المانحة بمبلغ  إقامةحديث 

مشكلة مياه المجارف المتدفقة من غزة إلى شواطئ إسرائيل. إال أن هذا الموقع لم يعمل ألنه ال يوجد 
 ليه.إاء في وزارة األمن من يمول خل الكهرب

أن تقليص  األسبوعفي الوقت الحالي تح أول إسرائيل كسب الوقت. وقد قرر الكابينيت" في بداية 
زر الكهرباء بشكل فورف سيتم فقل عندما تكون  وا غالقكمية الكهرباء للقطاع سيتم على الفور، 
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تم بسبب الحاجة إلى شركة الكهرباء مستعدة لذلك. شركة الكهرباء بدأت باالستعداد، لكن التنفيذ لم ي
االستعداد  إنهاءرغبوا، يتم  إذا"االستعداد البيروقراطي"، وهو اسم كود في إسرائيل لوضع متغير. 

ذاخالل ساعة.   . وفي الوقت الحالي هم يكسبون الوقت.أيامبضعة  األمررغبوا أيضًا يأخذ  وا 
الزر.  إنزالفي القطاع، ستكون  صيغة لحل أزمة الطاقة الحالية إيجادلم يتم  إذاالمرحلة القادمة، 

وهنا يزداد مستوى خطر سياسة السير على شفا الهاوية. ولكن لعبة البوكر ستستمر حتى يضعف 
ما أن تندلع الحرب. األطرافأحد   وا 

 16/6/2017، يديعوت أحرونوت
 17/6/2017الغد، عم ان، 
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