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ضد عباس  إجراءات لمواجهة الحية: "حماس" تجري مباحثات فصائلية لتشكيل "جبهة إنقاذ وطني" .1

 طاع غزةق
خلياا  الحيااة، علااو المسيااي السياسااي ، ماان ةاازة أن 19/6/2017المركــز الفلســطيني لإلعــالم، قااا  

لحرسة حماس، سشف أّن حرسيه يخوض حوارات ميعاددة ماك سافاة اافاراف اليلسافينية إليبااد بب اة 
 "إنقاذ وفني" بعد إبراءات رئيس السلفة محمود عباس ااخير لد قفاع ةزة.
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  برنام  الصالون الصحيي الذ  نممه منيد  اإلعالميين اليلسفينيين، يو  اثاثنين، وأّسد الحية خال
أّن إباااراءات عبااااس اساااي دفت ةااازة بسااا  مسوناي اااا ولااان نسااال  ل اااا، مشاااددا  أّن  اااذ  اإلباااراءات يعااازز 

أّن اثانقسا  وثا ين يه. وأشار أّن عباس يخفف القلية اليلسفينية واللية الغربية واثانييالة، مبيناا  
إبراءايه لد ةزة يزيد من وحادة الشاعي خلاف خياار المقاوماة ويزياد مان حسار وانحساار دور  وفريقاه 

 في الساحة اليلسفينية.
وشدد الحية على حرص حرسيه يعزيز العالقات السياساية ماك سا  مسوناات الشاعي وااماة، وأن يبقاى 

ااشسا  أن ينقسا  ااماة رساميا  فلسفين وحماس عام  يوحيد لألمة، ملييا : "ثا نقب  بأ  شس  من 
  وحزبيا  وشعبيا  علينا".

وعّبر الحية عن رؤية حرسياه و اي فارل سا  ااباواي لمواب اة إباراءات عبااس والحصاار، ثافياا  إلاى 
 أّن الحرسة يعم  على حشد س  الفاقات للمشروع الوفني وح  أزمات ةزة.

 
 خالفات المنطقة

فيعااة عربيااة، مبينااا  أّن مااا يباار  فااي المنفقااة اليااو  يعاارض وعّباار الحيااة عاان أساايه ا  خااالف  أو ق
مصالح اامة والدو  العربية لمخافر سبيرة على شل وحدي ا ومقدراي ا ومصالح ا، مبينا  أّن مصلحة 

 اامة أن يسون موحدة ويسون نسيب ا الوفني والقومي والديني واحد.
ية مباشرة، مؤسدا  أّنه ياراد بشاس  والاح أن وأشار إلى أّن خالف اامة ينعسس على القلية اليلسفين

ييقااد  "إساارائي " العاادو الحقيقااي للبشاارية واإلنسااانية فااي المنقفااة ويصاابح محااور اريساااز فااي المنقفااة 
وحّذر اامة والدو  العربية من اليفبيك مك المحي ، مشاددا   وبزءا من يحاليات المنفقة لد بعل ا.

 عربية.أّن أفماع "إسرائي " في س  البالد ال
 

 العالقة مع الدول
وفي سيال ميص ، أّسد الحية أّن عالقة حرسيه بقفر سما  ي ومسيقرة، مبيناا  أّن اازماة الخليبياة لا  

 يؤثر على حماس اّن ا ليست بزء من اازمة.
سما أّسد أّن عالقة حرسيه بإيران مازالت مسيقرة ب  يسعى الحرسة إلى يفوير ا، مرحبا بسا  مان يادع  

 اليلسفيني. الشعي
وأما في العالقة مك مصر، فبين علاو المسياي السياساي لحمااس، أّن العالقاة ماك مصار ذا باة نحاو 
اليحسن واليفور واثاسيقرار، وألاف: "معنيون بعالقة مك الس  ومصار ل اا خصوصاية، و اي الدولاة 

 اا  لألمة و ي البارة وثا ينسر دور ا أحد".
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ش ر، مؤّسدا  أّن اللقااء  15اءت اسيسماثا  لزيارات وحوارات عمر ا وأولح أّن الزيارة ااخيرة لمصر ب
 ااخير أفل  اللقاءات، داعيا  ثانيمار النيائ  على أرض الواقك بعيدا  للحديث على اإلعال .

وأشااار الحيااة، إلااى أّن الزيااارة يماات فااي سااياقين أول ااا اساايسما  اللقاااءات علااى قاعاادة يفااوير ويحسااين 
لقلااية وواقع اا وأثار  علااى ااماة وحصاار ةاازة الاذ  أسا  ااخلاار والياابس بساابي العالقاة، ويادارس ا

براءات عباس، ولبف الحدود، وقا : "رأينا يي ما  عاليا  من إمسانية أن يقو  مصار بادور  اثاحيال  وا 
 م   لليخييف عن ةزة بشس   سبير".

 
 االحتالل والحرب

ّن العدو يدرك أّنه ثا حديث حو  أ  صيقة بديدة وفي ما ييعلل بقلية أسر  اثاحيال ، أّسد الحية أ
 على ما بين أيدينا إثا عندما ينمف الفاولة ااولى، في إشارة إلى صيقة "وفاء ااحرار".

وفااي ساايال  خاار، أّسااد الحيااة أّن حرسيااه ثا يسااعى لحااري بدياادة مااك اثاحاايال ، لّسنااه حااذر فااي الوقاات 
 العدو سيدفك الثمن ااسبر". نيسه من أّن "بقاء الحصار يشس  نذير خفر وأنّ 

 
 فريق دحالن

وحو  اللقاءات مك فريل دحالن، أّسد الحية أّن اللقاءات ل  ينقفك مناذ سانوات، مولاحا  أّن اسايسما  
 العالقة يي  على صعيد البعد اإلنساني ويخييف المعاناة على شعبنا اليلسفيني.

المصاااالحة المبيمعياااة، "الياااي عفل اااا  وأشاااار إلاااى أّن الحرساااة يساااعى بشاااس  حثياااث ماااك فريااال إليماااا 
 محمود عباس، فقد  ن ااوان للملة البراح".

 
 حماس في غزة

وفي سيال منيص ، أّسد الحية أّن قيادة الحرسة ميمثلة برئيس المسيي السياسي إسماعي   نية سيبقى 
 ا و ناك.في ةزة ولن يغادر الوفن وسيبقى بين أبناء شعبه، ولن يذ ي للخارج إثا في زيارات  ن

وفيما ييعلل بينق  قيادات حماس بين الدو ، فأّسد علو المسيي السياساي لحمااس، أّن قياادة الحرساة 
 يعيد انيشار ا لمناقشة سافة المليات المخيلية.

ناااور أباااو ، مااان ةااازة عااان مراسااالي ا 18/6/2017وكالـــة األناضـــول لألنبـــاء، أنقـــرة، وذسااارت وألاااافت 
ي ا للزج ب ا فاي اازماة الخليبياة القائماة، مؤسادة أن عالقاي اا حرسة حماس أعربت عن أس، أن عيشة

 مك دولة قفر، ما يزا  قوية، وأن قادي ا الذين يقيمون في ا ل  يغادرو ا.
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وقاااا  خليااا  الحياااة، نائاااي رئااايس حرساااة حمااااس، بقفااااع ةااازة، فاااي ماااؤيمر صاااحيي، نمماااه "منياااد  
زمااة الخليبيااة و..ن وثا نقباا  أن يمثاا  بمدينااة ةاازة، ااحااد:" نأسااف لحشاار حماااس فااي اا اإلعالميااين"

 حماس مشسلة ا  دولة عربية". 
فااي قفاااع  وفااي مولااوع  خاار، سشااف الحيااة أن رئاايس حرسااة حماااس، إسااماعي   نيااة، ساايبقي مقيمااا  

 ةزة، ولن يغادر ا، إثا "زائرا" لبعض الدو . 
س فااي ساا  منااافل وألاااف الحّيااة:" لاان نسااون عبئااا  علااى أحااد، ونحاان معنّيااون أن يسااون قيااادات حمااا

 يوابد الشعي اليلسفيني". 
 

 ": عباس يسعى إللغاء "هيئة شؤون األسرى والمحررين"معاريف"نت و لرسالةا .2
مصادر فلسفينية موثوقة سشيت عن يوبه رسمي لد  ، أن 18/6/2017 ،الرسالة، فلسطيننشرت 

اليي ييرأس ا عيسى رئيس السلفة اليلسفينية محمود عباس إللغاء  يئة شؤون ااسر  والمحررين 
وأولحت المصادر لموقك الرسالة نت أن عباس ل  يعارض يوبه الحسومة اليي ييرأس ا رامي  قراقك.

الحمد هللا، إللغاء " يئة شؤون ااسر  والمحررين"، ودمب ا بإحد  اافرع والمسايي الرئيسية لوزارة 
 الداخلية في اللية الغربية المحيلة.

نية أن يسون قرار إلغاء ال يئة بييا   مك اإلدارة اامريسية، ولمن ويوقعت المصادر اليلسفي
خفوات يقدم ا السلفة اليلسفينية إلم ار "حسن النية" يبا  اليحرسات اامريسية السياسية في 

حياء مشروع "اليسوية" من بديد مك الباني اإلسرائيلي. وذسرت المصادر أن الحسومة  المنفقة، وا 
يئة ااسر  ودمب ا في وزارة الداخلية، سيعلن أن ااسباي باءت بسبي في حا  قررت إلغاء  

اازمة المالية اليي يعاني من ا الحسومة، ولسن يبدو أن الحقيقية ةير ذلك بسثير خاصة في م  
 اللغوفات اليي ييعرض ل ا السلفة بالدخو  لبولة مياولات بديدة دون شروف مسبقة.

صحيية معاريف  ، أنالقدس المحيلة، من 18/6/2017 ،لإلعالموكالة الرأي الفلسطينية وألافت 
وذسرت  ، عن قيا  عباس بإلغاء  يئة شؤون ااسر .18/6/2017 العبرية، سشيت مساء ااحد

الصحيية أن  ذ  الخفوة يأيي في إفار ييا مات عباس، مك الرئيس اامريسي دونالد يرامي، 
ونقلت عن مصادر في  ت مك الباني اإلسرائيلي.لي يئة اابواء للدخو  في مياولا ويحليرا  

السلفة اليلسفينية، قول ا: "إن حسومة رامي الحمد هللا، ب زت سافة اإلبراءات اليي سيي  خالل ا 
 ”.دم  وزارة و يئة شؤون ااسر  في إفار الحسومة
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 بحر يشدد على التمسك بالمقاومة وحماية سالحها .3
لس اليشريعي اليلسفيني أحمد بحر بسياسة السلفة في را  هللا ندد النائي ااو  لرئيس المب :ةزة

ورفض  الساعية إلى يرسيك الشعي اليلسفيني المحاصر بغزة وسحي سالح المقاومة اليلسفينية.
بحر اي ا  "المقاومة اليلسفينية وحرسة حماس باإلر اي"، وذلك خال  وقية نممي ا الحرسة النسائية 

وقا  بحر، خال  سلميه: "إن من وابي  ي رفلا  ثاسيمرار الحصار.لحماس أما  المبلس اليشريع
القادة العري الميسارعين في اي ا  حماس باإلر اي البحث عن اإلر ابيين الحقيقيين قايلي اافيا  
والنساء ومريسبي المبازر لد الشعوي، مسينسرا  صمت اانممة العربية واإلسالمية يبا  حصار 

 قفاع ةزة.
الباث  على  اإلسرائيليبحماييه، مؤسدا  أن سالح ا موبه نحو العدو  بحرمقاومة، يع د وعن سالح ال

 أرض فلسفين المحيلة، داعيا  إلى إفالل سراح المقاومين في اللية المحيلة.
 18/6/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 باحات األقصى تصعيد خطير ومدان اقتحام: الفلسطينية الحكومة .4

على لسان النافل باسم ا فارل رشماو ، قيا  مبموعة من  اليلسفينية، أدانت الحسومة :را  هللا
المسيوفنين وبغفاء وحماية ودع  من بنود اثاحيال  باقيحا  باحات المسبد ااقصى واعيبريه 

وناشد رشماو  المبيمك الدولي  وبريمة نسراء بحل الشعي اليلسفيني ومقدسايه. خفيرا   يصعيدا  
ذ خفوات رادعة وفورية لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، حيث أنَّ عد  بايخا

واعيبر أن  ذ  البرائ   ايخاذ  سذا خفوات من شأنه يشبيك اثاحيال  ثاريساي المزيد من البرائ .
لرامية واثاني اسات اليي يريسب ا سلفات اثاحيال  من شأن ا يعفي  ونسف سافة الب ود الدولية ا

 ليحقيل السال .
 18/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في القدس هدفها تهويد المدينة اإلسرائيلية اإلجراءات: "الخارجية الفلسطينية" .5

اليلسفينية أن ي ديد اثاحيال  اإلسرائيلي بيحوي  منفقيي "المصرارة"  اعيبرت وزارة الخاربية :را  هللا
وةير مسبول ي دف  ،خفيرا   امود" بالقدس المحيلة إلى منفقة عسسرية مغلقة يصعيدا  و"باي الع

ن الي ديد اإلسرائيلي سيؤد  إلى يعفي  إ، 18/6/2017 وقالت الوزارة في بيان، ااحد لي ويد المدينة.
يبر حياة الموافنين اليلسفينيين ومحاولة دفع   نحو  برة المدينة المقدسة بخاصة وأن المنفقة يع
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المدخ  الرئيسي للبلدة القديمة ومسان يبمك الموافنين وانفالق   نحو ااسوال العربية داخ  البلدة 
 القديمة.

 18/6/2017 ،وكالة قدس برس
 

 الحمد هللا يبحث مع "القضاء" والنائب العام مشروع التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية .6
من  ، في مسيبه برا  هللا، وفدا  18/6/2017 حمد هللا، يو  ااحداسيقب  رئيس الوزراء رامي ال :را  هللا

مبلس القلاء ااعلى برئاسة رئيس المبلس عماد سلي ، والنائي العا  أحمد براك، بحلور وزير 
ودعا الحمد هللا إلى  العد  علي أبو دياك، لمناقشة مشروع اليعدي  المقيرح لقانون السلفة القلائية.

الب ات القلائية والعدلية بمشارسة مؤسسات المبيمك المدني والمنممات اليشاور بين سافة 
الحقوقية، حو  مشروع اليعدي  المقيرح لقانون السلفة القلائية، للخروج بالصيغة القانونية المالئمة 
اليي من شأن ا الن وض بقفاع القلاء والعدالة في فلسفين، والمسا مة في إصالح ويفوير 

 ويحقيل المصلحة العامة. المنمومة القلائية
 18/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يرفض تعديل قانون السلطة القضائية وتحذيرات من تصعيد قاس   الفلسطينيالقضاء األعلى  .7

، مشروع 18/6/2017 رفض مبلس القلاء ااعلى اليلسفيني يو  ااحد: را  هللا اا محمود السعد 
السلفة القلائية، الذ  يبحث الحسومة اليلسفينية إقرار ، في حين حذرت نقابة يعدي  قانون 

، في حا  اسيمرار الحسومة اليلسفينية ب ذا المحامين اليلسفينيين من حالة يصعيد قاسية بدا  
 المشروع.

لسنة  5وأولح بيان المبلس القلاء ااعلى اليلسفيني اليو  أنه "في ابيماعه اليو  بالبلسة رق  
، قرر المبلس رفض مشروع اليعدي  على قانون السلفة القلائية المقد  من وزير العد  سونه 2017

مشوبا  بشب ة عد  الدسيورية، ويمت إعادة المشروع لوزير العد  ومبلس الوزراء اليلسفيني مشيوعا 
 برأ  مبلس القلاء ااعلى برفله بملة وييصيال ".

ون وسذلك أعلاء من النيابة العامة اليلسفينية، لمحاوثات وييصد  القلاة والمحامون اليلسفيني
الحسومة إصدار مسودة قانون من شأنه يعدي  قانون السلفة القلائية، محذرين من أن ذلك سيقود 

 إلى يغو  السلفة الينييذية على السلفة القلائية والني  من  يبي ا.
لا"العربي البديد"، في يعقيي له على قرار وقا  أمين سر نقابة المحامين اليلسفينيين داود درعاو  

من القانون ااساسي اليلسفيني الميعلل بإنشاء مبلس  100القلاء ااعلى، أنه "حسي المادة 



 
 
 
 

 

 10 ص             4324 العدد:        6/19/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

القلاء ااعلى، ويؤخذ رأ  مبلس القلاء ااعلى بأية يشريعات ييعلل بينمي  السلفة القلائيةن"، 
ورية عندما حسمت بعد  دسيورية قانون السلفة ثافيا إلى أنه سبل للمحسمة العليا بصيي ا دسي

وألاف: "فالما أن الحسومة اقيلت أن يراس   أن اسيخدمت  ذا النص. 2005القلائية في عا  
مبلس القلاء ااعلى وأن يسيشف رأيه بما يبر  من يعديالت، وفالما لمبلس القلاء أن يرفض 

ون ااساسي، والميناقلة مك مبدأ اسيقال  السلفة ويبد  رأيه بيلك اليعديالت المقيرحة المخالية للقان
القلائية واليص  بين السلفات، فعلى الحسومة أن يليز  بيوبه مبلس القلاء وأن يي   المشروع 

وقا  إن  برميه وأثا يبعله مدارا للبحث من بديد خصوصا في م  ةياي المبلس اليشريعي".
ن اليصعيد القاسي بدا، واعيقد أن من سيدفك ثمن "اسيمرار الحسومة ب ذا الشأن سيدفك إلى حالة م

 ذا اليصعيد بالنييبة الن ائية    أصحاي الممال  أما  المحاس  ومن ل   حقول أما  منمومة 
 العدالة".

وأسدت ال يئيان اإلدارييان لبمعية ناد  القلاة وناد  النيابة العامة في فلسفين، في بيان ل ما، أن 
ييبزأ وشعبة من شعي السلفة القلائية، وأن أ  مساس في ا  و مساس النيابة العامة بزء ثا 

بالسلفة القلائية، رافلين اليعدي  بالمفلل، مؤسدين مواب يه بس  السب  الدسيورية والقانونية وعد  
اثاسيياء برفك الشعارات، ولد  س  المحاس  ذات اثاخيصاص، وشرح أبعاد ومخافر  ذا اليعدي  لس  

 عنيين ولد  س  المحاف .ذو  الشأن والم
 18/6/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 المجلس الوطني الفلسطيني زهير الخطيب عضوالزعنون ينعى  .8

نعى رئيس المبلس الوفني اليلسفيني سلي  الزعنون رئيس ايحاد الحقوقيين اليلسفينيين  :بيراوسالة 
 18/6/2017ااحد يو   ُيوفيذ  وعلو المبلسين الوفني والمرسز  اليلسفينيين ز ير الخفيي، ال

  ان.في عمّ 
من    أبو الخفيي السرا ، وفي مقدمي   أسرة اليقيد بأصدل  ،في يصريح صحيي ،الزعنون يقد و 

مشاعر اليعزية والمواساة، سائال هللا عز وب  أن ييغمد اليقيد بواسك رحميه وةيرانه ويل   أ له بمي  
 الصبر وحسن العزاء.

 19/6/2017 ،الدستور، عم ان
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 الستمرار االنقسام ي العام تبريرا  أتضليل الر لجملة من التناقضات واألباطيل : تصريحات الحية فتح .9
قالااات حرساااة فااايح ياااو  ااحاااد، إن خليااا  الحّياااة ساااال فاااي يصاااريحايه بملاااة مااان اليناقلاااات : را  هللا

  واثانقااالي، الااذ  ألاار واابافياا ، ب اادف يلاالي  الاارا  العااا  اليلساافيني، يبرياارا ثاساايمرار اثانقسااا
 بالس  الوفني اليلسفيني.

وألااافت الحرساااة، فااي يصاااريح صاااحيي ردا علااى يصاااريحات الحيااة، أناااه انفالقاااا ماان حرصااانا علاااى 
 ييويت اليرصة ليمرير اابافي  واليلليالت، فإننا نيند يصريحات الحية باليالي:

 
 على الصعيد السياسي

لدولاة ذات الحادود المؤقياة، أو/ ودولاة فلسافينية فاي يوافل "حماس" بشس  رسامي علاى مشاروع ا -1 
ةااازة، المشاااروع الاااذ  يسااايثني القااادس بأقصاااا ا وحاااائف البااارال وسااا  المقدساااات اإلساااالمية والمسااايحية 
وملااف الالبئااين يمامااا، ويمساان إساارائي  ماان الساايفرة الساملااة علي ااا وعلااى اللااية اليلساافينية، ونااذسر 

يي قايلت من أب  اسيصدار القرارات ااممياة فاي "اليونساسو" أو "حماس" أن القيادة اليلسفينية  ي ال
 اام  الميحدة، اليي يحدد أن القدس الشرقية بس  ما في ا لنا وحدنا سيلسفينيين.

 
مااان يفيااا  عمااار اثانقساااا  ويعمااا  علاااى يحويلاااه ثانيصاااا ،  اااو الاااذ  يخاااد  المشاااروع اإلسااارائيلي  -2

اليي يساعى بسا  صادل وأماناة إلن ااء اثانقساا  ويحما  ال ادف إلى فص  القفاع، وليس حرسة "فيح" 
المسؤوليات الوفنية، وعندما قا  رابين باالمعنى المبااز  أناه يحلا  باأن "يبيلاك البحار ةازة"  او أراد اا 

 يماما منيصلة عن اللية. 2007سما فعلت "حماس" عا  
 
س عن أ  من ثوابات الشاعي ل  ييناز  القيادة اليلسفينية وعلى رأس ا سيادة الرئيس محمود عبا -3 

رةا  سا  اللاغوفات واثانقساا ، ومواقاف  88اليلسفيني اليي أقر اا المبلاس الاوفني اليلسافيني عاا  
قيادينا والحة ثا يقب  اليأوي ، بعيدا عن المواقف الميناقلة اليي يمارسا ا "حمااس"، وعملات القياادة 

 على يثبيت حقول شعبنا في سافة المحاف  الدولية.
 
ثيقة "حماس" ااخيارة يولاح لسا  المعنياين بااامر اليلسافيني، أن "حمااس" حرساة ميناقلاة إن و  -4

في س  شيء، ف ي يريد أن يرلي إسرائي  والعال  الغربي، ويصادر شاعارات رناناة لليلسافينيين، وماا 
 مياولات "حماس" مك إسرائي  أو وسالئ ا إثا دلي  على ذلك.
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قدميمو  للقلية اليلسفينية على المسيو  السياسي بعيدا عان ما الذ    دوء:نسأ  "حماس" بس   -5
الشعارات اليي ثا يسامن أو يغناي مان باوع ا ومااذا فعلاي  لساي يبقاى الشاعي اليلسافيني صاامدا فاول 

 أرلها
 
نعم  على يعزيز صمود شعبنا فول أرله باإلمسانيات المياحة، وثا نأخذ شعبنا إلى الي لسة دون  -6

 حصاد سياسي.
 
لسي  أني  في "حماس" من يدخ  في شؤون مصر وسوريا واليمن واازمة الخليبياة الياو ا وأناي  أو  -7

 بذلك يلرون الشعي اليلسفيني بشس  مباشر.
 

 أما على الصعيد الداخلي وملف المصالحة
"حمااااس"  اااي الياااي رفلااات وماااا زالااات يااارفض إنبااااز الوحااادة الوفنياااة، وعملااات فيلاااة السااانوات  -1

المصالحة يحت حبا  المالحماات واثاسايدراسات واليساويف والشاروف الخارباة  المالية على يعفي 
 عن اثايياقيات، ابيداء من ايياقية مسة، وصوثا ثاييال الشافئ.

 
إن الااارئيس محماااود عبااااس وحرساااة "فااايح" لااا  ييرساااوا فرصاااة إثا ويااا  اسااايغالل ا إلنبااااز الوحااادة  -2 

فني بعد العدوان اإلسرائيلي ااخير على ةزة عا  الوفنية، اليي سان  خر ا يشسي  حسومة الوفال الو 
، وساااقوف اإلخاااوان فاااي مصااار، اامااار الاااذ  يؤساااد منفلقايناااا الوفنياااة وعاااد  اسااايغاللنا لماااروف 2014

نباز الوحدة.  "حماس" الصعبة، ورةبينا القوية بإنقاذ أ لنا في ةزة وا 
 
العم  في ةزة، وشاسلت إن "حماس"  ي اليي ولعت مخففا لمنك حسومة الوفال الوفني من  -3 

حسومة م  ولبنة إدارية "حسومة انيصا " إلدارة القفاع وفصله، ولليذسير  ي من حبز الوزراء في 
الينادل واعيدت علي   ومنعي   من الوصو  لمسايب  ، وعفلات عما  اللبناة اإلدارياة الخاصاة ببحاث 

 د ياسر عرفات.ملف الموميين في ةزة، وقامت بييبير بيوت حرسة "فيح" ومنصة الش ي
 
"حمااااس" يرياااد اسااايمرار الولاااك الااارا ن إلاااى أبااا  ةيااار مسااامى، بمعناااى يرياااد أن يحسااا  القفااااع  -4 

ويسيمر اثانقسا  ويحويله ثانيصا ، ويرياد أن يسايمر فاي بباي ااماوا  لصاالح ا، ويرياد مان حسوماة 
 الوفال الوفني أن ينيل على حسم ا ةير الشرعي، اامر الذ  نرفله يماما.
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إن أ  إبراء يي  ايخاذ  من قب  القيادة اليلسفينية والحسومة بحال الحسا  ةيار الشارعي فاي ةازة  -5 

بعاد عشار سانوات، ي ادف إلاى اللاغف علاى "حمااس" فقاف، لساي ياذ ي للوحادة الوفنياة والمصاالحة، 
 ولسي يعل  أن الولك ثا يمسن أن يسيمر سسابل ع د .

 
نية الصعبة اليي يعيش ا أ لنا في القفاع، ف ي اليي "حماس"  ي المسؤولة عن ااولاع اإلنسا -6 

يااارفض المصاااالحة والوحااادة الوفنياااة، و اااي الياااي يمناااك الحسوماااة مااان العمااا  فاااي ةااازة، ويصااار علاااى 
 السيفرة على المعابر، و ي اليي دمرت القفاع الخاص بسافة أشساله.

 
زة  او بازء أصاي  وةاا  نؤسد في حرسة "فيح" أنناا ااقاري لاا"حماس" مان ف اران، وشاعبنا فاي ةا -7 

 علينا، ولن ينبحوا في يسويل االالي .
 

نعيبار حمااس بازءا مان  وخي  الميحدث باس  حرسة "فيح" أسامة القواسمي بالقو ، "إننا في حرسة فيح
ن لااّلوا الفرياال ولاا  يصااونوا ايياقااا واحاادا، وناادعو حماااس إلااى وقااف  شااعبنا ثا يمساان أن نيبااا ل   وا 

 ".ر سلوس ا بروايات بافلةم ايراي ا ويسويل ويبري
 18/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 عباس سيطالب قيادات فتح بإجراء آخر اتصال مع حماسقيادي بفتح لـ"الرسالة نت":  .11

قااا  قياااد  فااي حرسااة فاايح إن ابيماعااا "م مااا وفارئااا" للبنااة المرسزيااة للحرسااة : خاااص-الرسااالة ناات
 حد، بدعوة من الرئيس محمود عباس.سيعقد مساء يو  اا

وأسااد القياااد  الييحاااو ، فااي يصااريح لااا "الرسااالة ناات"، ااحااد، أن أبااو مااازن ساايفالي قيااادات الحرسااة 
 باااإبراء " خااار ايصاااا " ماااك حرساااة حمااااسه لمعرفاااة ماااد  يقّبل اااا ليسااارة حاااّ  اللبناااة اإلدارياااة فاااي ةااازة.

 البديدة المقبلة ابو مازن لد ةزة".وألاف أنه "على لوء رّد حماس، فإنه سُيحدد الخفوات 
وأشاار القياااد  الييحاااو  إلااى أن ابيمااع المرسزيااة ساايبحث "اليقاااري" باين النائااي والميصااو  ماان فاايح 

 محمد دحالن، وقيادة حماس، "وما بر  بين ما من ييا مات يخص رفك الحصار عن القفاع".
ن فاي ةازة، وأناه قاد ييباه لخفاوات وذسر أن الرئيس عباس سيحاو  اليصد  ا  يمادد للنائاي دحاال

يصااعيديه أخاار  لااد حماااسه ليااك "اريباف ااا" باادحالن، وعرقلااة أ  خفااوات لياايح معباار رفااح، ومنااك 
 إدخا  الوقود لمحفة يوليد الس رباء في ةزة.



 
 
 
 

 

 14 ص             4324 العدد:        6/19/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

سمااا ساايناقج اثابيماااع، وفاال القياااد  الييحاااو ، اليحرسااات السياسااية لااادارة اامريسيااة ايبااا  إحياااء 
 ك وإسرائي ن، واليب يز لزيارة الوفد اليلسفيني إلى واشنفن.المياولات م

 186/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 النونو: حماس ستطور عالقتها مع إيران وقطر وتركياطاهر  .11
الحرسااة ساايفور عالقي ااا مااك الاادو  اليااي ل ااا أن القياااد  فااي حرسااة حماااس فااا ر النونااو  ةاازة: أسااد

 ر ويرسيا.عالقة مع ا، سإيران ولبنان وأيلا  قف
حماااس حريصااة علااى بناااء عالقااات إيبابيااة مااك  أنالنونااو فااي ايصااا   اااييي مااك "الميااادين"  وألاااف

بمياااك الااادو  فاااي  اااذ  المنفقاااة، وخاصاااة سااا  مااان يااادع  برناااام  المقاوماااة وبرناااام  صااامود الشاااعي 
 اليلسفيني.

اخيراعاااات  ن ااااالنوناااو أ أساااد ،وعااان مااازاع  الياااي نشااار ا داعاااج ويبيناااه عملياااة القااادس البمعاااة المالاااية
 صورة المقاومة اليلسفينية ويشويه العملية على وبه الخصوص. إسرائيلية ليشويه

 18/6/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الشرطة اإلسرائيلية: ال صلة بين منفذي هجوم القدس وأي تنظيم إرهابي .12
لة بااين ثالثااة قالاات الشاارفة اإلساارائيلية يااو  الساابت إنااه لاا  يااي  اليوصاا  ا  صاا وساااثات: –القاادس 

 فلسفينيين نيذوا  بومين في القدس أمس البمعة وأ  ينمي  إر ابي.
 وباء ذلك بعد أن أعلن ينمي  الدولة اإلسالمية مسؤولييه عن ال بومين.

وقالاات لوبااا الساامر  الميحدثااة باساا  الشاارفة "ساناات خليااة محليااة. فااي  ااذ  المرحلااة ليساات  ناااك أ  
  ت وال بومينن سما ل  نسيشف أ  صلة بأ  ينمي ".مؤشرات على أن منممات إر ابية وب

 19/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 نائب بفتح: قطع الرواتب تصفية حسابات داخلية في الحركة .13
السلفة اليلسفينية لد قفاع ةزة،  بإبراءات دليانينّدد النائي عن حرسة فيح ديمير  : محمود  نية

خصااام ا بحااال ماااوميي السااالفة فاااي ةااازة ياااأيي فاااي سااايال يصااايية معيبااار ا أن سياساااة قفاااك الرواياااي و 
 حسابات داخ  حرسة فيح.
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لا"الرسالة نت" إّن "السلفة يشعر باريياي سبير من مسانة الييار اإلصاالحي الاديمقرافي،  دليانيوقا  
الذ  بات يشس  ةالبية في معم  ساحات فيح باسيثناء بعض اابزاء القلي  في اللية، وذلك بيعا  

 ديد اامني لقوات السلفة".اليش
وذسااار أن المساااي دف مااان إباااراءات السااالفة  اااو قفااااع ةااازة، "فقفاااك الس ربااااء والمااااء سااايؤثر علاااى 
الموافن البسيف وليس قياادات اليصاائ  السياساية، ومان بار  قفاك رواياب    ا  لاباف امان وقياادات 

 فيحاوية".
ياااة بااين ييااار اإلصاااالح فااي فااايح، واسااي بن دلياااني ةلاااي الساالفة اليلساافينية مااان الييا مااات البار 

يسااون لااد ا ف ااو  أنوحرسااة "حماااس"، مؤسااد ا أن  ااذ  الييا مااات  ااي مصاالحة وفنيااة، "وماان يخيااار 
 ينحاز لمربك لد الشعي اليلسفيني".

 18/6/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 سبت لعضو مركزيتها أحمد حلس بخصوص التقاعدفتح تنفي أنباء نُ  .14
ماات البنوبياة ياو  ااحاد، ماا نساي لعلاو لبني اا المرسزياة، مياوض نيت حرسة فيح في المحاف :ةزة

عا  اليعبئة والينمي  في المحافمات البنوبية، أحمد حلس، بخصوص يشسي  لبان يقاعد العسسريين 
 وموميي السلفة.

وقالت الحرسة، في بيان أصدريه دائرة اإلعاال  والثقافاة بال يئاة القيادياة العلياا للحرساة فاي قفااع ةازة: 
"يفالعنا بعض المواقك اإللسيرونية الصيراء بنشر ااساذيي وأخباار عارياة عان الصاحة، حياث نشارت 
يلك المواقك وثيقة مزورة وخبرا ساذبا منسوبا  لألخ حلس يفالي فيه أمناء سر ااقالي  فاي المحافماات 

سادت "فايح"، فاي وأ، البنوبية بيس ي  عم  اللبان المشرفة على يريياي يقاعاد العساسريين فاي القفااع"
 .بيان ا، أن  ذا الخبر عار  عن الصحة

 18/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 نجل المبحوح يتهم اإلمارات بطمس معالم جريمة اغتيال والده .15
سشف عبد الرؤوف نب  محمود المبحوح القياد  العسسر  في حرسة حماس الاذ  اةيالياه المخاابرات 

، عاان خلااوع بثمااان والااد  لااثالث عمليااات يشااريح 2010فااي فناادل بمدينااة دبااي فااي عااا  اإلساارائيلية 
 لفمس  ثار البريمة.

وفالااي شاارفة دبااي وعلااى رأساا ا اليرياال لاااحي خليااان الااذ  سااان علااى رأساا ا عنااد وقااوع البريمااة، 
 .بالسشف عن اسمي المي مين بالللوع في اثاةييا  اللذين يعيشان حاليا فليقين بدولة اإلمارات
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وقاااا  عباااد الااارؤوف فاااي مقابلاااة ماااك برناااام  الحصااااد الياااي بثياااه قنااااة البزيااارة إناااه يعااارض لالحيبااااز 
 واليحقيل معه لد  وصوله إلى دبي ثاسيال  بثمان والد .

وألاااف أنااه اساايعان بلبنااة فبيااة ليحااص البثمااان ليسيشااف أنااه يعاارض لااثالث عمليااات يشااريح فااي 
 أثر للبريمة.محاولة من السلفات اإلمارايية إلخياء أ  

وأشار المبحوح إلى أن ما سشف عنه لاحي خلياان فاي الماؤيمر الصاحيي الاذ  عقاد  عقاي حادوث 
اثاةييا  ل  يسن سو  "محاولة منه ليبرئة ساحة شرفة دبي ول  يسن له عالقة بأ  يحقيل م ني يد  

 على أن  ناك مؤسسات دولة من شرفة وقلاء".
رد "رياوج ويبميا " لصاورة شاارفة دباي "بعاد أن افيلااح وملاى إلاى القاو  إن ساا  ماا بار  ساان مباا
 أمر   بأن ل   يدا خيية في نباح اثاةييا ".

وباءت يصريحات عبد الرؤوف المبحوح عقي بيان أصدريه المنممة العربية لحقول اإلنسان ومقر اا 
 في بريفانيا الذ  سشف عن وقائك بديدة في عملية اةييا  القياد  في حماس.

لاك، قاا  عباد الارؤوف إن شارفة دباي أعلنات فاي وقات ساابل أن اا اسايلمت مان ااردن ويعليقا على ذ
س  من أنور شحيبر وأحمد أبو حسانين اللاذين اي م ماا نبا  المبحاوح بالعما  لصاالح القيااد  الساابل 

 في حرسة فيح محمد دحالن في إمارة دبي.
حيي الماذسور بياورف الاربلين ويحد  عبد الرؤوف المبحوح لاحي خليان بعاد إقارار  فاي ماؤيمر  الصا

أن يسيأنف اليحقيقاات أو يقاد  اادلاة واإلثباياات الياي يادين ما حياى ييسانى لعائلاة الشا يد اليوباه إلاى 
 المحسمة الدولية لييح قلية لدي ا.

 18/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 دفع تعويضات ألسر الشهداء الفلسطينيين لوقفيدعو  نتنياهو .16
بنيامين نينيا و ااحد حرسة فيح اليي  اإلسرائيليف ين: اي   رئيس الوزراء  وأ -القدس المحيلة

باليلسفينيين الثالثة الذين اسيش دوا البمعة في  باإلشادةييزعم ا الرئيس اليلسفيني محمود عباس 
دفك المخصصات المالية ”يوفيت ثاحقا، داعيا العال  لولك حد لا إسرائيليةالقدس بعد فعن شرفية 

 ”اإلر ابييناسر 
بدثا من إدانة العملية اإلر ابية نشرت حرسة فيح “لحسوميه  ااسبوعيوقا  نينيا و في بدء اثابيماع 

اليي ييرأس ا أبو مازن وعباسن بيانا يدين مقايلي حرس الحدود الذين قيلوا اإلر ابيين سما أشاد  ذا 
 ”.البيان بالقيلة ونعي   باابفا 
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في ” اسيش دوا“ملصقات لحرسة فيح نعت في ا الثالثة الذين  إلىيشير  ئيلياإلسراوسان رئيس الوزراء 
سلسلة يغريدات على حساي على موقك يويير يابك لحرسة فيح يشيد  إلى باإللافة، ”بفولية“عملية 

 بالشبان الثالثة.
لحا  إدانة يبدو أنه ثا حدود للسذي وللوقاحة. السلفة اليلسفينية يرفض بفبيعة ا“واعيبر نينيا و انه 

 ”.القيلة اسرعملية القي  و ي سيدفك اآلن يعويلات مالية 
لى مفالبة السلفة اليلسفينية  إدانةدو  العال  إلى  أدعو“ وألاف القي  وأولئك الذين يشيدون به وا 

 ”.اإلر اياإلر ابيين،  ذا فقف يشبك  اسربالسف فورا عن دفك المخصصات المالية 
 18/6/2017، رأي اليوم، لندن

 
  هجوم كالمي على السلطة الفلسطينية بشن   اإلسرائيلية يتسابقون وزراء الحكومة  .17

اسيبقت إسرائي  وصو  الموفد ااميرسي الخاص بيسون ةرينبالت إلي ا  :أسعد يلحمي –الناصرة 
لى را  هللا ليحص فرص اسيئناف المياولات، بشن  بو  منيلت على الرئيس محمود عباس وأبو  وا 

داعي مواصليه يموي  عائالت منيذ  ال بمات المسلحة، وذلك في أعقاي  بومي القدس مازنن ب
 السبت ومقي  المبندة واسيش اد الشبان اليلسفينيين الثالثة.  -لي  البمعة

محمود  يسابل وزراء الحسومة في شن  بو  سالمي على السلفة اليلسفينية، ويحديدا  رئيس او 
يس وليسودن إن من اعيقد أنه بعد زيارة الرئيس ااميرسي للمنفقة ، وقا  الوزير أوفير أسونعباس

ير  اليو  أن أبو مازن ليس  و الشخص القادر على يوفير البلاعة، "سييبدد العملية السلمية قريبا  
و ا  ي س  ااحاديث سأن أبو مازن يلّين مواقيه اسيعدادا  ثاسيئناف المياولات ييحف  على 

. "عليمايه ويعليمات السلفة اليلسفينية، يُنشر بيانات دع  للمخربين واإلر ايالصخر إذ نر  أنه بي
 ذا ثا ييابئنا، لسن يبي أن يسون في محور اثايصاثات اليي يبري ا ب ات أميرسية "وألاف: 

ييوقك أن يص  إلى  نا  ذا ااسبوع، علي ا اللغف على اليلسفينيين في مسأليين: الينديد باإلر اي 
 ."وولك حد للعملية اإلبرامية الميمثلة بيموي  عائالت القيلةثا دعمه، 

وسعاديه، سان الوزير يوفا  شياينيس ااعنف في  بومه، ول  يسيف باإلشارة إلى عد  ينديد السلفة 
اليلسفينية بال بومين في القدس إنما اي   الرئيس اليلسفيني باليحريض شخصيا  على ينييذ مث  

 ي من ي يئ ل ذ  ال بمات ان ا يربي الشبيبة "السلفة اليلسفينية  ذ  ال بمات. وقا  إن 
اليلسفينيين على وبوي القلاء على إسرائي ، وأن الي ود  و شعي سيء يسيحل أن نؤذيه، والقيلة 

ثا يمسن أن يغس  يدي ا من  ذ  ". وألاف أن السلفة "   ش داء أبفا  يي  يسمية الشوارع باسم  
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د   و أيلا  على أيدي ا، و ي ثا يمسن أن يسون شريسة سياسية لعملية سال  العمليات، ب   ذا ال
 ."وأمن

 19/6/2017الحياة، لندن، 
 

 هجوم القدس يطالب مجلس األمن بشجب دانون .18
عبد الحميد صيا : أصدر السيير اإلسرائيلي لد  اام  الميحدة داني  -نيويورك واام  الميحدةن 

مبلس اامن إلدانة  ذ  "نسخة منه، يدعو  "القدس العربي"وصلت دانون، بيانا  شديد الل بة، 
ال بو  بإفالل النار والفعن من قب  م ابمين فلسفينيين قري البلدة القديمة " ااعما  اإلر ابية فورا  

إن اليعويلات المالية اليي يدفع ا السلفة اليلسفينية لار ابيين ". وقا  في بيانه ""في القدس
بينما يبدد "على حد يعبير . وقا   "اليي يشبك على إريساي مث   ذ  البرائ  النسراء وعائالي  ،  ي

السلفة اليلسفينية ش ريا  إليزام ا بدعم ا لعملية السال  يقد  الدفعات الش رية لار ابيين ويعل  
ا  أوثاد   على السرا ية. على المبيمك الدولي أن يفالي اليلسفينيين بولك حد لمث   ذ  ااعم

 ."العنيية وةير المقبولة
 19/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "شاكيد" تغادر اجتماع الحكومة للتظاهر مع المستوطنين ضد نتنياهو .19

اليو ، عن مغادرة وزيرة القلاء في الحسومة اإلسرائيلية  إسرائي عبرية في  رأفادت مصاد: القدس
ة إلى مبنى الحسومة لييما ر أمامه مك إيليت شاسيد، بلسة الحسومة أثناء انعقاد ا، ميوب 

 المسيوفنين.
شاسيد في يصريحات صحيية، أنه حان الوقت لسي ييي نينيا و بوعد ، لقد مر وقت فوي   وأسدت

 على وعود  بالبناء.
 18/6/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 "ملياري دوالر" لهند بـا معُتبرم أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخها  "إسرائيل" .21

قالت مصادر إسرائيلّية رسمّية ورفيعة الُمسيو  إّنه بر  مؤخر ا يوقيك  ز ير أندراوس: - الناصرة
الذ   "8باراك "اييال على صيقة ليزويد البحرية ال ندية بمنمومة صواريخ دفاعية بوية من فراز 

 ن دوثار.مليو  630يصنعه الصناعات البوّية العسسرّية اإلسرائيلّية، وقد بلغت حب  الصيقة 
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وبحسي ما نقلت صحيية ومعاريفن العبرّية عن الصناعات العسسرية اإلسرائيلّية، فإّنه بر  يوقيك 
باعيراض  "8باراك "الصيقة مك شرسة حسومية  ندية، مؤسدة  أّن اليوقيك باء بعد نباح منمومة 

 صاروخ خال  يبربة على المنمومة أبريت في ال ند، ااسبوع المالي.
ادر عين ا إلى أّن حب  صادرات ااسلحة اإلسرائيلّية إلى ال ند في السنوات ااخيرة ولييت المص

ايّسك، بحيث يشير يقارير صدرت في الدولة العبرّية إلى أّن  ذا اامر أّد  إلى يغيير في السياسة 
ا في الموقف يبا  الصراع اليلسفينّي  ليأييد اإلسرائيلّي ويرابك ا –ال ندية يبا  إسرائي ، وخصوص 

 لليلسفينيين.
وخال  الش ر المالي، ألافت صحيية ومعاريفن، نقال  عن المصادر ذاي ا، وقّعت الحسومة 
ال ندية ايياق ا مك الحسومة عقد ا لشراء يسنولوبيا سالح بقيمة يص  إلى مليار  دوثار، و و ما وصييه 

الصناعات اامنية اإلسرائيلّية،  مصادر أمنية رفيعة بد ا في ي  أبيي على أّنه أسبر صيقة في ياريخ
وبموبي الصيقة، سيقو  شرسة الصناعات البوية وياعاسن الحسومّية اإلسرائيلّية  على حّد يعبير ا.

، واليي يص  ’8باراك ‘بون من فراز  –بيزويد البيج ال ندّ  بمنمومات صواريخ دفاعية وأرض 
 مليار دوثار. 1.6قيمي ا إلى 

 18/6/2017، رأي اليوم، لندن
 

 : تقليص تزويد الكهرباء لسكان غزة غير قانونيإسرائيلية عشر منظمات حقوقية .21
الناصرة: فالبت عشر منممات حقوقية إسرائيلية مرسزية المسيشار القلائي لحسومة اثاحيال  
أفيحا  منديلبليت إصدار يعليمات اعلاء المبلس الوزار  لشؤون اامن القومي بإلغاء قرار   

يد الس رباء لسسان قفاع ةزة. وشددت  ذ  المنممات برسالي ا، على أن قرار المبلس بيقليص يزو 
الوزار  ةير قانوني بموبي القانون اإلسرائيلي والدولي على حد سواء. واسيذسرت أن المحسمة العليا 
 اإلسرائيلية سبل أن أسدت أنه يقك على عايل إسرائي  حد أدنى من الواببات يبا  سسان قفاع ةزة،

الصراع المسيمر بين ا  إلىواليي ينبك من عاملين رئيسيين: سيفرة إسرائي  على المعابر، باإللافة 
 وبين حرسة حماس. 

 19/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 تجميد البناء االستيطاني في الضفة علىإلغاء كل القيود : يجب على نتنياهو قادة المستوطنين .22
، القائمة على أرالي را  هللا، اعيصاما  أما  مسيي رئيس "ت إي بي"ي  أبيي: نيذ زعماء مسيعمرة 

للي ود واثانيالت  يبميد البناء"الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نينيا و، أمس، احيبابا  على ما أسمو  
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الرئيس دونالد  واي موا نينيا و باثاميناع عن اني از اليرصة الياريخية بوبود ."في البناء لليلسفينيين
، وفالبو  بإلغاء س  "الذ  يرفض اثادعاءات اليلسفينية القائلة إن اثاسييفان يعرق  السال "، يرمي

 القيود عن يبميد البناء اثاسييفاني في اللية الغربية.
واحي  المسيوفنون بشس  خاص على قرار المبلس الوزار  اامني المصغر في الحسومة اإلسرائيلية 

دون  من اارالي  2,500 وحدة سسن في مدينة قلقيلية ومنح ا 2,500السماح لليلسفينيين ببناء 
وبنوي  "معاليه أدومي "الخالعة لسلفة اثاحيال  ل ذا الغرض. وقا  رئيس مبلس مسيعمرة 

. وقد حلر إلى خيمة اثاعيصا  الوزير "بنوننا سياسة نينيا و  ذ  يثير"القدسن، بيني سسرئي ، إن 
على الحسومة أن يبني بييا ي وديا في المسيوفنات مقاب  س  "إن  حاي  سايس من حزي الليسود فقا 

. سما حلر وزير الزراعة، أور  أرئي ، و و من حزي "اللية الغربية بيت فلسفيني يبنى في
 ، الذ  ادعى أن الحسومة يبمد البناء اثاسييفاني وثا يييح في الواقك"البيت الي ود "المسيوفنين 

 بناء أ  بيت للي ود.
 19/6/2017ق األوسط، لندن، الشر

 
 "الشاباك" يطالب حاخامات "يتسهار" بلجم عصابات "تدفيع الثمن" .23

فالبت الوحدة الي ودية في ب از اامن العا  'الشاباك' حاخامات مسيوفنة 'ييس ار' : محمد ويد
ليي فالت باللية الغربية المحيلة، العم  على لب  عصابات 'يدفيك الثمن' وي دئة 'شبيبة اليال ' وا

 اعيداءاي   أيلا أ داف وعناصر بيج اثاحيال  اإلسرائيلي.
وبحسي 'يديعوت أحرونوت'، فقد أبيمك لباف من 'الشاباك' قب  عدة أيا  بالحاخامات، ييسحال 
بيزبورغ، ويسيحال شبيرا، ودانيا  سفبسسي الذ  يعيبر المعل  الروحي لا'شبان اليال ' ورئيس 

ينامي ااعما  ال بومية اليي نيذ ا مبموعات  أعقاين، وذلك في مبلس اثاسييفان يوسي دبا
 'شبيبة اليال ' المحسوبة على المسيوفنين لد بنود اثاحيال .

وفالي لباف 'الشاباك' الحاخامات بالعم  لد  'شبيبة اليال ' ولب  نشاف عصابات 'يدفيك الثمن'، 
ني باللية الغربية، بالمقاب  فالي وذلك يحسبا من إمسانية أن يؤد  اعيدائ   إلى يصعيد أم

الحاخامات 'الشاباك بالسف' عن اسيصدار أوامر إبعاد عن اللية الغربية لنشفاء من المسيوفنين، 
 وزعموا أن أوامر اإلبعاد يحيز 'شبيبة اليال ' على مواصلة أعمال   العدائية.

 19/6/2017، 48عرب 
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 خليلإصابة جنديين إسرائيليين بانقالب جيب غرب ال .24
أصيي بنديين إسرائيليين ببراح ميوسفة يو  ااحد، إثر انقالي بيي عسسر  لمن دورية : را  هللا

 لبيج اثاحيال  قري مدينة الخلي  باللية المحيلة.
وذسرت وسائ  إعال  عبرية، أن البيي انقلي بمحيف مسيوفنة "أدورا" ةبر  الخلي  وأسير عن 

 إصابة بنديين ببروح ميوسفة.
 18/6/2017، الين أون فلسطين

 
 عائلة "منغستو" شاهدت فيديو دخول ابنها لغزة"واال":  .25

ااسير لد  ” ابرا ا  منغسيوا“سمح بيج اثاحيال  اإلسرائيلي، لعائلة البند ، : القدس المحيلة
 سيائي القسا  في ةزة، مشا دة مقفك فيديو يوثل دخو  ابن   لقفاع ةزة حيا.

ال عن النافل باس  بيج اثاحيال : "إن العائلة شا دت مساء أمس وقا  موقك واثا العبر ، نق
السبت، الشريف بعد مصادقة رئيس اارسان في بيج اثاحيال  ةاد   يزنسوت، وبحلور اللواء 
"اورلي سو ن بييين"، ممث  عن وزارة البيج، ورئيس "قس  الميقودين في ب از اثاسيخبارات 

 العسسرية".
 18/6/2017، لإلعالم وكالة الرأي الفلسطينية

 
 لخوض حرب على غزة في الصيف : نتنياهو "متحمس" جدا  "هآرتس" .26

سشيت صحيية  آريس العبرية عن نية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نينيا و شن حربا لد قفاع 
ةزة خال  الصيف البار ، مولحة أن قوات البيج اإلسرائيلي بايت اليو  في حالة يأ ي انيمارا 

 ر نينيا و ببدء الحري لد القفاعاوام
يقديرات ااب زة اامنية  أن، في صحيية " اريس العبرية "روة  ألير" اإلسرائيليوأسد السايي 

أن الولك اإلنساني في قفاع ةزة أصبح على "شيا اثانيبار"،  إلىوالعسسرية اإلسرائيلية، "يشير 
 يزيد من خفورة الولك اإلنساني". ذلك فإنهوبومك ذلك "قرر السابينت يقليص سمية الس رباء لغزة، 

وقا  أن نينيا و، "ميحمس" لخوض حري بديدة مك قفاع ةزة في الصيف القاد ، وذلك إلعاقة 
 اليحقيقات اليي يبر  معه في قلايا فساد ميعددة، إلافة ا داف أخر .  

 18/6/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 للثورة على حماس: ضائقة غزة لن تدفع "إسرائيل اليوم" .27
قا   يا  زيسر السايي في صحيية إسرائي  اليو ، إن يبربة المالي يبي أن يعل  اإلسرائيليين أن 
اسيمرار اللائقة اإلنسانية في ةزة لن يدفك اليلسفينيين باللرورة إلى الثورة على حرسة حماس 

 من سيفرة حماس.لافاحة ب ا، أو أن ينبح السلفة اليلسفينية ومصر في انيزاع القفاع 
وألاف "صحيح أن السياسة اإلسرائيلية يبا  ةزة ليست مثالية، لسن ا أثبيت نيس ا في السنوات 
ااخيرة، فإسرائي  يقب  بسلفة حماس في القفاع رة  مساوئه لاسرائيليين، لسن ا يواص  ممارسة 

ل دوء اامني على لغف ا على الحرسة، دون الوصو  إلى مرحلة ان يار ا سليا، فالما اسيمر ا
سرائي ".  فو  الحدود بين ةزة وا 

وخي  بالقو  إن الولك الميياق  بغزة ييفلي من ي  أبيي عد  اليدخ  في نزاع حماس والسلفة 
اليلسفينية، واثانيمار لحصو  يفورات خاربية قد يؤد  مسيقبال إلحداث يغيير بو ر  في الولك 

 القائ  في ةزة.
 18/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 باقتحامات ويسمح أثرية نوافذ ويحطم المسجد األقصى في المصلين على يعتدي االحتالل .82

 القبلي للبامك حصار ا ااحد، يو  صباح ساعات منذ اإلسرائيلي، اثاحيال  قوات القدس: يواص 
 مافي ااثرية، القبلي البامك ونوافذ أبواي، من عدد في دمارا أحدثت واليي ااقصى، المسبد في

 لعصابات بديدة اسييزازية باقيحامات وسمحت وباللري، السا  الغاز بقناب  المصلين على اعيدت
 .المسبد دخو  من عاما ثالثين من أق  الشبان فيه يمنك الذ  الوقت في المسيوفنين،

 اليسبير ب يافات مصلين يصد  عقي ااقصى، اقيحمت الخاصة اثاحيال  قوات إن مراسلنا، وقا 
 الوحدات من لعناصر واسك اقيحا  أعقب ا المغاربة، باي من لألقصى بديدة اسييزازية ماتثاقيحا

 اعيالء قب  من ا، عدد يخريي ث  القبلي، البامك بمحاصرة شرعت واليي اثاحيال  بقوات الخاصة
 يالي السامة، الغاز قناب  وإللقاء المعيسيين، المصلين ليصوير أثرية، نوافذ ويحفي  البامك، سفح
 قوات اعيداء مك باليزامن السن، وسبار المرلى، خاصة المصلين، بين واسعة بإصابات يسببت

 ااقصى المسبد مدير اثر ا على أصيي باللري، القبلي البامك أما  المصلين على اثاحيال 
 حديد ه بسرسي لربه بعد برأسه اثاحيال  قوات من بند  أصيي سما السسواني، عمر الشيخ
 .الخاصة المصلين سراسي لمصادرة اثاحيال  قوات دفك الذ  اامر

 18/6/2017 ،(وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 المسؤولية االحتالل ونحم  ل بالمسجد األقصى متوترا   يزال ما الوضع: صبري عكرمة .82
 عسرمة الشيخ المبارك ااقصى المبسد خفيي العليا اإلسالمية ال يئة رئيس المحيلة: اسينسر القدس
 .بداخله المعيسيين على واثاعيداء ااقصى المسبد حرمة اثاحيال  قوات اني اك صبر 
 سافر اعيداء  و ااحد يو  صباح حص  ما إن" لاعال  اليلسفيني المرسز" لا يصريح في وقا 
 سلفات به قامت ما أن ملييا الصائمين، الميعبدين المعيسيين وعلى ااقصى المسبد على
 .المبارسة اايا   ذ  في بالمسلمين وينسي  اسييزاز  و يال اثاح

  خر، اعيداء  و علي   السا  الغاز ورج المعيسيين على المسبد إةالل أن إلى صبر  الشيخ وأشار
 .مسؤولييه اثاحيال  حسومة نحم  مسينسر وأمر
ن ااقصى، المسبد في ميويرا يزا  ثا الولك إن وقا   اثاعيداءات  ذ  تعدّ  اثاحيال  سلفات وا 
 ونسينسر نرفض ونحن العمود، باي في أمس أو  حص  لما فع  سرد البماعي العقاي من نوعا
 .البماعية العقوبات  ذ 

 18/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 األقصى للمسجد االحتالل شرطة اقتحام تستنكر" 48" الـ في المشتركة القائمة .03
 اسينسرت بيانا 48 الا فلسفين في المشيرسة القائمة في القدس نةلب زسارنة: أصدرت سما  -عّمان
 ومحاصرة المصلين على واثاعيداء ااقصى للمسبد  الص يوني اثاحيال  شرفة اقيحا  بقوة فيه

 . القبلي المصلى
 المسبد على اثاعيداء واسيمرار القائ  الياريخي ليدمير الولك اسيمرار  و يحدث ما إن البيان وقا 
ا مساسا يشس  انه سما ااواخر، العشر في وخاصة الناس بمشاعر يعصف صىااق  بس  والح 

 س    امن ي ديد ذلك وفي ال اشمية ااردنية المملسة مك الموقعة يلك وخاصة والييا مات اثايياقات
 رملان من ااواخر العشر لحرمات اني اساي ا بوقف وفالبي ا اللبنة إسرائي  وحذرت. المنفقة

 أن ونؤسد نعود: البيان وألاف. الخفيرة اسييزازاي ا ووقف فيه المعيسيين ومشاعر ااقصى اتوباح
 صالة ومسان مسبد ا وسيبقى القدس مدينة في الياج درة  و ااقصى المسبد وأن محيلة القدس

 .للمسلمين
 18/6/2017عم ان،  ،الدستور
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 غزة أهل مع ووقوفها قطر بدور يشيد فلسطين علماء رابطة رئيس .03
 قفر دولة ااحد، بدور فلسفين، يو  علماء رابفة رئيس راس أبو مروان الدسيور قنا: أشاد – ةزة

 له يصريح في فلسفين علماء رابفة رئيس وقا  .المحاصر ةزة وقفاع فلسفين ا   ودعم ا
 وةزة فلسفين ا   بدعم ا قفر بباني يقيوا وأن الحل سلمة يقولوا أن العلماء على يبي"

 قفر لدولة اليابعة الخيرية البمعيات موقف نيسه الوقت في مثمنا  " ي ود اليي والقدس المحاصرة
 بانبية افيعاثات في يييرل وأثا اليوحد إلى واإلسالمية العربية اامة ودعا .واإلنساني الخير  ودور ا

 وفرد أرلنا على  بث الذ " اإلسرائيلي اثاحيال  سو  عدو لنا ليس أنه مؤسدا   البعض، بعل ا بين
سبار إبال  يحية نقد  فلسفين علماء نحن" وألاف ".من ا أصحاب ا  شعبنا مك وقيوا الذين س  مك وا 

 في وسا مت بيت س  وفي شارع س  في دخلت اليي قفر لدولة خاصة ويحية فلسفين ومك ةزة في
 وبناء للقفاع اليحيية بالبنية ون لت ةزة موميي قلوي على والسرور اليرح وأدخلت ةزة بيوت إنارة

 ".ميواص  بشس  ودعم ا المسيشييات
 18/6/2017الدوحة،  الشرق،

 
 المصرية المواقف بتضارب تصطدم الحصار حدة تفكيك في أهل غزة : آمالالعربي "القدس .08

 والخالف الحصار أزمات بسبي الميعسرة أولاع   حلحلة قري عن أنباء الغزيون يداو : ةزة
 الساعات وخال . وةير ا المغلل، رفح معبر من والسير الس رباء أزمات م اوأ  القائ ، السياسي
 يشغي  أب  من مصر، ب ة من وقود دخو  بقري يييد السسان، بين سبيرة إشاعات سرت المالية
 الييار انقفاع حدة يخييف ب دف ش رين، من أسثر منذ ةزة قفاع في الميوقية الس رباء يوليد محفة

 .اازمات باقي إلن اء سمقدمة للسسان، يوميا   ساعات أربك لمدة ص ي الذ  الس ربائي،
 إليه اليوص  ي  الذ  لالييال رابك ذلك أن على أحد، يؤسد  ل  أمر و و الغز  الشارع حديث ويرسز
 مك خاصة أيا ، قب  القا رة المصرية العاصمة في" دحالن بماعة"و حماس، حرسة قيادة بين

 ةزة قفاع إلى اايمن ذراعه المش راو ، سمير بين   دحالن، مقربين من لوفد زيارة قري عن السشف
 بين   عقدت لقاءات أربعة بعد حماس، حرسة مك المليات باقي بحث ثاسيسما  القادمة، اايا  خال 
  .القا رة المصرية العاصمة في

 القفاع أزمة إن  ،أيا قب  قوله دحالن، من المقربين أحد عن نق  ما الحديث،  ذا يعزيز في وسا  
 قا  والذ  مصر، عن الياص  رفح معبر خال  من والسير الس رباء مشسلة ح  خال  من سيني ي،

نه اليوسعة، عملية اني اء بعد سام  بشس  سيييح إنه  .اسيثنائي بشس  ذلك قب  سيييح وا 
 19/6/2017العربي، لندن،  القدس
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 ملوثة غزة قطاع بحر مياه: حقوقي تقرير .00
 وأن الصحي، الصرف بميا  ملوثة ةزة قفاع بحر ميا  أن ااحد، يو  حقوقي، يقرير سشف ةزة:

 .المقاييس بس  بيئية سارثة الصحي الصرف ميا  من سبير مسينقك إلى البحر يحوي 
 بميا  البحر ميا  يلوث سارثة حو  أصدر  موبز يقرير في اإلنسان، لحقول الميزان وأسد مرسز

 إلى ويحويله البحر إةالل وأن اإلنسان، حياة على خفر اليلوث أنّ  ة،ةز  قفاع في الصحي الصرف
 ساعة لزيادة العم  عد  وأنّ  المقاييس، بس  بيئية سارثة الصحي الصرف ميا  من سبير مسينقك
 ميا  يلويث على الخفورة بالغة يداعيات له سيسون بيقليص ا الي ديد ووقف الس رباء بالييار اليزويد
 .ةزة قفاع في البحر

 18/6/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 ضد قرار السلطة قطع رواتب أسرى ومحررين احتجاجيةرام هللا.. وقفة  .03
نم  ذوو أسر  فلسفينيين ومحّررين من المعيقالت اإلسرائيلية، يو  ااحد، وقية احيبابية  :را  هللا

 لفة اليلسفينية قفك روايب  .سلمية في مدينة را  هللا، ينديدا بقرار الس
وأولح المحّرر عبد هللا أبو شلبك الذ  شارك في الوقية اليي عقدت أما  مقر " يئة شؤون ااسر  
والمحّررين" برا  هللا، إن  ذ  اليعالية اثاحيبابية باءت لا "اليعبير عن اسينسار   لقرار يينسر 

 اثاحيال "، سما قا . لنلاثات ااسر  الذين أملوا ز رات شباب   في سبون
وألاف أبو شلبك خال  حديث لا "قدس برس"، أن قرار قفك روايي ااسر  "سان ميابئ ا ودون 

 سابل إنذار، وشّس  أزمة لعائالت أسر  سانت يعيمد علي ا في يأمين احيياباي ا اليومية".
ويعبير عن الوفاء  وشدد على أن "الروايي يعيبر حل إنساني وأخالقي للمحررين ولعائالت ااسر ،

 اسيمرت سنوات فويلة في سبي  القلية الوفنية اليلسفينية". ةلمعانا
 18/6/2017، قدس برس

 
 مليار دوالر قيمة الدين الخارجي على االقتصاد الفلسطيني 1.9: الجهاز المركزي لإلحصاء .03

لسفيني، قد بلغ أم ر يقرير رسمي، أن حب  الدين الخاربي الميراس  على اثاقيصاد الي: را  هللا
 مليون دوثار. 917حوالي مليار و

 55وبّين اليقرير الصادر عن "الب از المرسز  لاحصاء" وسلفة النقد اليلسفينية، اليو  ااحد، أن 
في المائة من الدين  41.5في المائة من مقدار الدين الخاربي ييريي على القفاع الحسومي، وأن 
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بقية موّزعة على الشرسات المالية ةير المصرفية، والمؤسسات على قفاع البنوك، وأن النسبة المي
 اا لية، وااسر المعيشية، وةير ا.

 18/6/2017، قدس برس
 

 األول الثلث في %9 ترتفع فلسطين في األردنية البنوك قروض .03
 خال  فلسفين في العاملة ااردنية البنوك منحي ا اليي القروض قيمة ارييعت :العيساو   بة -عّمان
 بحسي المالي، العا  ن اية مك مقارنة دينار مليون 179.6 بمقدار الحالي العا  من ااو  الثلث
 .ااردني المرسز  البنك بيانات
 في العاملة ااردنية البنوك من الممنوحةن القروضو اثائيمانية اليس يالت قيمة ارييعت فقد وبذلك،
 1.917 مك مقارنة دينار مليار 2.097 إلى ليص  %9.3 بنسبةن أبري و نيسان ن اية حيى فلسفين
 .2016 العا  ن اية في دينار مليار

 19/6/2017الغد، عم ان، 
 

 تصريحات بشأن "حماس" و"دحالن" بأيإدالئه  يينفالمصرية  الرئاسةالمتحدث باسم  .37
 فيالبم ورية، ما نشر  باس  رئاسة الرسمينيى السيير عالء يوسف، الميحدث : محمد البالى

 بأ "ل  أد   المواقك منسوبا  إليه بشأن "اييال حماس ومحمد دحالن"، وقا  لا"اليو  السابك":بعض 
  ذا الشأن على اإلفالل".  فييصريحات 

في ا  المصرية، يقو ونسي عدد من البوابات اإللسيرونية يصريحات للميحدث الرسمي باس  الرئاسة 
 الييوشرعييه"، يعقيبا  على اانباء  ليلسفينياايياقيات يمس بوحدة الشعي  أ إن "مصر ثا يرعى 

السابل بحرسة فيح محمد دحالن، يرعا  القا رة إلدارة  والقياد يحدثت عن اييال بين حرسة حماس 
 شؤون قفاع ةزة.

 17/6/2017، اليوم السابع، القاهرة
 

 من تعاظم قو ة الجيش المصري مركز إسرائيلي: على تل أبيب الحذر جدا   .38
اإلسرائيلّية يُمّر في ش ر عس   ل  يش د  منذ يوقيك -العالقات المصرّية  ير أندراوس:ز  -الناصرة

إلسرائي ، و و أسثر زعي   اسيراييبيايياقية سامي ديييد بين الدوليين، الرئيس السيسي  و سنز 
حو  أخر  عربّي ُمقّري لرئيس الوزراء اإلسرائيلّي، حيث ييحّدث معه  اييي ا في مّرات  سثيرة  لليشاور

الُمسيبّدات واليفوّرات،  سذا ُيمسن يلخيص العالقات الحميمّية بين ي  أبيي والقا رة، سما يعسس ا 
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أرسان دولة اثاحيال  في يصريحاي  ، وُيشّدّدوا على أّن إسرائي  وافقت على خرل الُملحل اامنّي 
وثاية “حاربة اإلر ابيين من ثاييال السال  لسي يسمح للبيج المصرّ  بيعزيز قّوايه في سيناء لمُ 

 اإلر ابّي.” داعج“، الذين بايعوا ينمي  ”سيناء
وعلى الرة  من ذلك، فإّن اليخّوف من البيج المصرّ  ما زا  قائم ا في المنموميين اامنّية 
والسياسّية في إسرائي ، ذلك أّنه بحسي دراسة  صادرة  عن مرسز أبحاث اامن القومّي، اليابك لبامعة 

بيي، فإّن يوّفد العالقات الثنائّية بين الدوليين  و وليد حابة  ماّسة  لُمحاربة اإلر اي اإلسالمّي ي  أ
الُميفّرف، وباليالي فإّن الحديث يبر  عن يعاون  مؤقت  سيني ي عابال  أْ   بال  مك اني اء مصر 

 ، على حّد يعبير الدراسة.”وثاية سيناء“من حرب ا اللروس على ينمي  
ت الدراسة قائلة  إّنه في أعقاي عد  نباح مصر في محاربة اإلر اي السليّي الب ادّ  في ويابع

سيناء، وانزثال  ذا اإلر اي إلى قلي مصر نيس ا، ينيق  مصر إلى مرحلة  بديدة  في محاربة 
، وخفة ليحسين الولك ”وثاية سيناء“اإلر اي ييمّيز بيعبئة العشائر البدوّية في سيناء لمحاربة 

 ثاقيصاد  في سيناء، واليعاون الوثيل مك إسرائي .ا
ُملاف ا إلى  ايين الخفويين، قالت الدراسة، يبي ااخذ على محم   من البّد الييا مات ااولية اليي 

لسبح ي ريي سالح ومقايلين بين سيناء وقفاع  "حماس“مك  2017يوصلت إلي ا مصر في مفلك 
لعسسرية المصرية في سيناء، اليي في إفار ا ييعاون مصر ةزة. وفي المقاب ، يواصلت العمليات ا

 مك إسرائي  يعاون ا يسييسي ا صامي ا.
وأولحت الدراسة أّن اليحالف الذ  أقامه النما  المصرّ  مك العشائر في سيناء علنّي لسنه  ّج، 

ن إلسرائي  مصلحة ولسن بالُمقاب  فإّن اليعاون مك إسرائي  سرّ  ومزد ر. ثافية  إلى أّنه يبي أْن يسو 
مباشرة في يحسين السيفرة اامنية والمدنية في سيناء، وفي زيادة فاعلية المعرسة اليي يخول ا 

 مصر لّد اإلر اي.
ورأت الدراسة أّنه من الوالح أّن النما  المصرّ  يشعر بعد  اثاريياح حّيا  اليعاون العسسر  مك 

ا فرلي ا على مصر مصالح مؤقية في نقفة  زمنّية  إسرائي  في سيناء، ويعيبر  لرورة ثا يرةي في 
 محددة ، ويمسن أْن يزو  لحمة يسمح المروف اامنية بذلك.

وخُلصت الدراسة على القو  إّن  ذا الولك ييرض محافمة إسرائي  على يقمي ا حيا  اليآس  الذ  
مك يعام   سثيف  في قّوة  فرأ في السنوات ااخيرة على الملحل العسسرّ  ثايياقية السال ، والميرافل

 البيج المصرّ ، بحسي يعبير ا.
 18/6/2017، رأي اليوم، لندن
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 األقصى وتسلم مذكرة احتجاج للسفارة اإلسرائيليةالمسجد اقتحام ساحات  تدينالحكومة األردنية  .39
ائيلية أعداد سبيرة من قو  اامن اإلسر  اقيحا دانت الحسومة ااردنية :  زي  أبوعبدالرزال  -عمان 

برفقة مبموعات من  ااحدلساحات المسبد ااقصى المبارك/ الحر  القدسي الشريف صباح امس 
ةاز اليلي  لد   وا ةالل أبواي المسبد  واسيخدا الميفرفين واعيدائ ا على عدد من المصلين 

 القبلي.
ننا نسينسر  ذ  وأّسد وزير الدولة لشؤون اإلعال  النافل باس  الحسومة الدسيور محمد المومني، أ

ني اسا  لحرمة المسبد ااقصى المبارك/ الحر  القدسي الشريف، االيي يمث   اثاسييزازيةاليصرفات 
 ومساسا  بمشاعر المسلمين في س  مسان.

ةير المسؤولة، واليي  اثاسييزازيةوفالي المومني إسرائي  باليوقف اليور  عن مث   ذ  اليصرفات 
 واامنلليوص  ليسوية وسال  عاد  وشام  يلمن العدالة لليلسفينيين الب ود اليي يبذ   إلىيسيء 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السال  العربية، سما أن ا يقّوض الب ود الدولية  أساسعلى  إلسرائي 
 المياولات بين إسرائي  واليلسفينيين. ثاسيئنافالمبذولة 

مذسرة احيباج دبلوماسية للسيارة  أمسعصر  سلتأر وزارة الخاربية وشؤون المغيربين قد  إنوقا  
اإلسرائيلية في عمان موب ة للحسومة اإلسرائيلية عبّرت في ا عن إداني ا ورفل ا المفلل لالني اسات 

 اإلسرائيلية اليي برت صباح اليو  وفالبت بوقي ا فورا .
 19/6/2017، ، عم انالرأي

 
 ود لدعم ثبات المقدسيين وصمودهم: األردن سيستمر في بذل الجهعبد هللا الثاني .41

أسد الملك عبدهللا الثاني أن ااردن سيسيمر في بذ  أقصى الب ود لدع  ثبات المقدسيين  :عمان
وصمود   في المدينة المقدسة، وليحقيل السال  الذ  يلمن قيا  الدولة اليلسفينية المسيقلة على 

 اليراي الوفني اليلسفيني وعاصمي ا القدس الشرقية.
وشدد، خال  لقائه اليو  ااحد وفدا ل  ممثلين عن أوقاف وسنائس القدس وشخصيات مقدسية 
بحلور سمو اامير ةاز  بن محمد، سبير مسيشار  باللة الملك للشؤون الدينية والثقافية، 
المبعوث الشخصي لبالليه، على أن الحيام على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس أولوية 

 لمملسة يوفر س  اإلمسانات المياحة ل ا.سيم  ا
وقا  إنه، ومن منفلل الوصاية ال اشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، سيسيمر 
المملسة بالعم  باليعاون مك المبيمك الدولي وِفي بميك المحاف  لحماية المقدسات اإلسالمية 
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لولك القانوني والياريخي في القدس، مشددا على وأسد لرورة الحيام على ا والمسيحية في المدينة.
 رفض المملسة لبميك اإلبراءات ااحادية اليي يسي دف يغيير  وية المدينة ومقدساي ا.

وبين أن السال  خيار اسيراييبي عربي أسدت عليه قمة عمان، اليي شددت على مبادرة السال  
ود الرئيس اامريسي لليوص  إلى سال  أن ااردن سييع  س  ما يسيفيك لدع  ب  وأسد العربية.

 فلسفيني إسرائيلي دائ .
من بانب  ، أعري عدد من ممثلي أوقاف وسنائس القدس والشخصيات المقدسية، خال  اللقاء، عن 
يقدير   للدور الم   الذ  يقو  به ااردن، في دع  صمود المقدسيين في المدينة المقدسة، والحيام 

 والمسيحية في ا، ودع  الحقول المشروعة لليلسفينيين.على المقدسات اإلسالمية 
 19/6/2017، ، عم انالغد

 
 ا  وبحر  خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية جوا   .41

أعلن البيج اللبناني عن سلسلة خروقات بوية وبحرية إسرائيلية للسيادة اللبنانية  :بيرا -بيروت
يانين، عن خرل زورل حربي يابك للعدو البيج ب وأصدريبر  ميابعي ا مك قوات اليونييي . 

اإلسرائيلي الميا  اإلقليمية اللبنانية مقاب  رأس الناقورة، سما خرقت فائرة اسيفالع يابعة للعدو 
 اللبنانية فول منافل البنوي. اابواءاللبنانية. سما خرقت فائريان  اابواء

 19/6/2017، ، عم انالغد
 

 "إسرائيل"لتطبيع العالقات مع  67السعودية تشترط حدود موقع عبري:  .42
" العبر ، أن المملسة العربية السعودية أبدت اسيعداد ا ليفبيك nrgسشف موقك ": رامي حيدر

العالقات بشس  سام  مك إسرائي ، في حا  وافقت إسرائي  على قيا  دولة فلسفينية على حدود 
1967. 

ان  ذا الشرف مقاب  اليفبيك، بعد أن ونق  الموقك عن مصدر سياسي قوله إن السعودية أرادت لم
نشرت صحيية "يايمز" البريفانية عن بدء عالقات اقيصادية بين إسرائي  والسعودية، شملت عم  

 شرسات إسرائيلية في الخلي  والسماح للفيران اإلسرائيلي باليحليل فول المملسة.
، لسن ا أعادت يأسيد  ذا وقا  المصدر للصحيية إن  ذا الموقف ثا يعيبر بديد ا من السعودية

الموقف بعد زيارة الرئيس ااميرسي، دونالد يرامي، وعودة الحديث عن اييال إقليمي ليفبيك العالقات 
 بين إسرائي  والدو  العربية.
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المصدر أن السعودية فلبت وعد ا ولمان ا إسرائيلي ا باثانسحاي إلى حدود الرابك من حزيران،  وذسر
اي فور ا، ب  يمسن فع   ذا بالمسيقب ، بحسي اثاييال الذ  ييوافل عليه لسن ليس علي ا اثانسح

 اليلسفينيون واإلسرائيليون.
ونق  الموقك عن مصدر في بعثة رئيس الحسومة اإلسرائيلية، بنيامين نينيا و، الذ  يوبه قب  أسبوع 

 ، لسنه رفض إلافة إلى اليونان، قوله إن يفورات سيفرأ على العالقات اإلسرائيلية مك دو  الخلي
 أ  يياصي .

وزع  الموقك أن  ذ  المعلومات، باإللافة إلى يقرير "يايمز" ويقرير سابل  خر أشار إلى اسيعداد 
السعودية يفبيك العالقات في حا  ي  يبميد البناء اثاسييفاني ويخييف الحصار عن قفاع ةزة، 

 بية.يشير إلى اقيراي عملية سياسية بين إسرائي  والدو  العر 
 18/6/2017، 48عرب 

 
 ... تبادل تجاري ورحالت طيران وخط سكة حديد"إسرائيل"مشاريع اقتصادية بين السعودية و .43

باء السشف عن محادثات اقيصادية بين إسرائي  والسعودية، من قب  صحيية "ذا يايمز" البريفانية، 
ثاقيصاد  أو ااساديمي، ليسلف اللوء على اليفبيك البار  بين الفرفين، سواء على المسيو  ا

 ليسون مدخال  لنس  "عالقات فبيعية"، على حّد يعبير الصحيية نيس ا.
ةير أّن يقرير الصحيية ثا ينيص  عما أورديه وسائ  إعالمية أخر  من ا "سي أن أن" وصحف  

شم  ومواقك إسرائيلية، يفرقت إلى مشاريك اقيصادية يبمك الفرفين، ييوقك أن يش د يفورا سريعا لي
مرورا  واثاحيال يسيير خفوف فيران إلى الرياض. وسذا، مد خف سسة حديدية بين السعودية 

 بااردن، بدع  من اإلدارة ااميرسية الحالية بقيادة دونالد يرامي. 
 

 خف فيران
ووفقا لصحيية "يديعوت أحرونوت"، فإن الوثايات الميحدة ااميرسية يبر  ايصاثات سرية مك السلفة 

ينية والسعودية وااردن لينسيل أو  رحلة فيران لحباج فلسفينيين من مفار "بن ةوريون" اليلسف
 إلى السعودية.

وبحسي ما نقلت وسالة اانباء الروسية "سبوينيك" عن الصحيية اإلسرائيلية أو  من أمس، فإنه 
ة قصيرة في بسبي عد  وبود عالقات علنية بين إسرائي  والسعودية، سيلفر الفائرة لل بوف ليير 

 مفار بعمان.
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وصرح مسؤو  إسرائيلي بأن اثايصاثات يمر بمرحلة فحوصات ميقدمة، مؤسدا  أن رحلة الفيران 
سيقو  ب ا شرسة أبنبية، ليست سعودية وثا إسرائيلية، واليلسفينيون سيسون بإمسان   السير فيرانا 

 .إلى ااماسن المقدسة في مسة والمدينة و ذ  سيسون المرة ااولى
وانفلقت، في أواخر مايو/أيار المالي، أو  رحلة بوية مباشرة بين العاصمة السعودية الرياض وي  
أبيي، وذلك عندما ةادر الرئيس ااميرسي دونالد يرامي المملسة، على مين الفائرة الرئاسية ميوب ا  

 .إلى محفيه الثانية إسرائي  في أولى بوثايه الدولية رئيسا  للوثايات الميحدة
 خف سسك حديدية

وفي أبري  /نيسان المالي، عرض وزير النق  واثاسيخبارات اإلسرائيلي يسرائي  سايس، على 
بيسون ةرينبالت، ممث  الرئيس ااميرسي، خفة "سسة قفار السال  اإلقليمي"، واليي ييحدث عن 

دو  العربية بمنيذ ربف إسرائي  بااردن ومن ا بالسعودية ودو  الخلي  عبر شبسة سسك حديد يسمح لل
 إلى البحر الميوسف.

نما يفلي فقف يشبيك  وأولح سايس لمبعوث يرامي أنه "ثا يفلي دعما  ماليا  أميرسيا  للمشروع، وا 
ااردن والسعودية ودو  الخلي  لقبوله"، ملييا  أن "السسك الحديد اليي سيمر في الدو  العربية 

 سيمّول ا شرسات خاصة ب دف الربح المالي".
قا  سايس وفقا لشبسة "سي إن إن" ااميرسية إن ةرينبالت أعري عن اسيعداد  لا"يبنيد واشنفن و 

 لدفعه ُقدما "، حسبما أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية "عربي ".
بدور ا، أفادت صحيية "بيروزالي  بوست" أن السسة الحديد سينفلل من مدينة حييا"، مرورا بمدينة 

الملك حسين، الذ  يربف اللية الغربية بااردن فول ن ر ااردن، ث  بيت شيعان، ومن ا إلى بسر 
 إربد، قب  أن يص  إلى مدينة الدما  السعودية.

سرائي  يبريان محادثات  وسانت صحيية "ذا يايمز" البريفانية قد قالت اليو  السبت إن السعودية وا 
لك إسرائي  على فريل العالقات إلقامة عالقات اقيصادية، و و ما وصييه بالخفوة المثيرة اليي ي

 الفبيعية مك معق  اإلسال  السني وحارس المدن اإلسالمية المقدسة.
ونقلت الصحيية عن مصادر عربية وأميرسية أن العالقات سيبدأ صغيرة وذلك من خال  السماح 

حليل فول للشرسات اإلسرائيلية بالعم  في الخلي ، والسماح لشرسة الفيران العا  اإلسرائيلية، بالي
 المبا  البو  السعود .

ويؤسد الصحيية أن إسرائي  ودوثا  خليبية قامت بدون لبي  ببناء عالقات أمنية بدافك الخوف 
الميباد  من إيران، حيث قا  وفد سعود  برئاسة البنرا  الميقاعد أنور عشقي برحلة إلى إسرائي  

أفيغدور  اإلسرائيليث قا  وزير الدفاع العا  المالي وسف حرص إسرائيلي على يوسيك اليحالف، حي
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ليبرمان: "أعيقد أنه من اافل  بسثير اليعاون في القلايا اثاقيصادية أسثر من مسافحة اإلر اي"، 
 مشيدا بالب ود المبذولة لحصار قفر.

 18/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

سرائيليينجمعية مغربية تستنكر بيانات لوزارة التربية تصنف الطلبة مسلمين و  .44  ا 
الرباف ا "القدس العربي": أعربت بمعية مغربية ينشف في ميدان دع  فلسفين عن اسينسار ا لولك 
حصاء ييعلل بالبيانات الش رية عن اليصو  الدراسية  وزارة اليربية المغربية في اسيمارة بحث وا 

سرائيليين.  يصنف اليالميذ إلى مسلمين وا 
أب  فلسفين، اليي يل  سافة اافياف الحزبية والنقابية واعيبرت مبموعة العم  الوفنية من 

سرائيليين يخلل اليباسا  وال يئات الحقوقية المغربية، أن "يصنيف اليالميذ المغاربة إلى مسلمين وا 
وخلفا خفيرا بين المغاربة الي ود وحاملي البنسية اإلسرائيلية المنيمين إلى السيان الص يوني 

 في أبشك البرائ  لد أصحاي اارض الشرعيين". العنصر  الغاصي، والميورف
وقالت المبموعة في مراسلة وب ي ا إلى وزارة اليربية الوفنية واليسوين الم ني واليعلي  العالي والبحث 

سنة،  14العلمي، إن المبموعة سبل أن عبرت عن اسينسار ا ثاعيماد  ذ  البذاذة واثاسيمارةن، منذ 
لد السيياني، ونب ت إلى خفورة  ذا اليمييز المليبس بين اليالميذ على لسان منسق ا السابل، خا

 المغاربة.
ودعت مبموعة العم  وزير اليربية الوفنية واليسوين الم ني واليعلي  العالي والبحث العلمي، إلى 
نما    مسلمون مك أقلية  إلغاء البذاذة، ويصحيح الولك ان المغاربة ثا يوبد بين   إسرائيليون، وا 

الي ود، وليس اإلسرائيليين، علما بأن اليمييز على أساس الدين بين اليالميذ مخالف للدسيور  من
 والمواثيل الدولية لحقول اإلنسان، اليي صادل علي ا المغري.

 19/6/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 لمئات الفلسطينيين في باحة األقصى الهالل األحمر التركي ينظم إفطارا   .45
نّم  ال ال  ااحمر اليرسي، ااحد، إففارا بماعيا لمئات اليلسفينيين في : راتالقدس / أس ت ف

المسبد ااقصى المبارك، بمدينة القدس المحيلة، بحلور القنص  العا  اليرسي في القدس، السيير 
 "ةوربان يورك أوةلو".

صى له أ مية وفي حديث لألنالو ، أسد رئيس ال ال  ااحمر اليرسي، سر  قنل، أن المسبد ااق
 خاصة بالنسبة للمسلمين، معرب ا عن سعاديه بينمي  يلك اليعالية الرملانية.
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وأولح قنل أن "ال ال  ااحمر اليرسي أقا  مائدة إففار الف شخص في باحة المسبد ااقصى 
وأّسد أن بالد  يواص  دعم ا للقلية اليلسفينية والمنفقة  المقدس، بدع  من الميبرعين اايراك".

 برمي ا، ب دف "إحال  السال  واثاسيقرار".
وفي مولوع  خر، ألاف قنل أن "سيينة المساعدات اإلنسانية اليي انفلقت ااحد، من ميناء 

 مرسين وبنوبي يرسيان إلى قفاع ةزة، سيص  قبي  عيد اليفر ليوزع على مسيحقي ا".
 18/6/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الكونغرس لمبادرة السالم ترامب يسعى لتجنيدهآرتس:  .46

أفادت صحيية " آريس" بأن البيت اابيض شرع ااسبوع المالي في حشد يأييد سياسي داخ  
السونغرس لمبادرة سال  يريد الرئيس ااميرسي دونالد يرامي الدفك ب ا قريبا . وألافت أن الموفد 

  هللا قريبا ، اليقى ااسبوع الميوقك وصوله إلى ي  أبيي ورا ،ااميرسي الخاص بيسون ةرينبالت
المالي أعلاء في مبلسي النواي والشيوخ من الحزبين البم ور  والديموقرافي وممثلي منممات 
ي ودية، يحديدا  من المعسسر اليميني، ليشرح ل   يصور يرامي للصيقة اليي يريد اليوص  إلي ا لح  

سيبفان موقف النواي من الحزي اإلسرائيلي. ويابعت أن ةرينبالت حاو  ا -الصراع العربي
البم ور  الذ  ايخذ في السنوات ااخيرة موقيا  ميشددا  من اليلسفينيين بيأثير من اليمين 
اإلسرائيلي. وزادت أن ةرينبالت سرر أما  ممثلي المنممات الي ودية أن يرامي ييمسك بموقيه عد  

ن نييبة مياولات مباشرة بين ا وبين فرض أ  اييال على إسرائي ، وأن "أ  اييال يي  يبي أن يسو 
 اليلسفينيين".

 19/6/2017، ، لندنالحياة
 

 : قيادة "حماس" انتقلت إلى حماية "حزب هللا"يزعم مستشار لترامب .47
قا  مسيشار الشؤون الدولية للرئيس دونالد يرامي، أثناء الحملة الرئاسية، وليد فارس، إن : وساثات

 ى اللاحية البنوبية في بيروت.قيادة حماس ةادرت قفر وايب ت إل
على "فيسبوك"أن " خر المعلومات من قفر، يُييد بإعادة انيشار قيادات حماس في الخارج في  وأسد،

باسيثناء عدد قلي  من قادة حماس الذين سانوا يعيشون في  وألاف: لبنان بعد مغادري ا الدوحة".
وقا  إن قادة حماس  لحماية مملة حزي هللا. ةادر أةلب   إلى لبنان فلبا   القفرية،حماية السلفات 

 الذين ةادروا قفر في اايا  القليلة المالية، سافروا أوثا  إلى ف ران، ومن ا إلى بيروت".
 19/6/2017، الخليج، الشارقة



 
 
 
 

 

 34 ص             4324 العدد:        6/19/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 الفلسطينية للمواقع األورومتوسطى يقدم شكوى باألمم المتحدة حول حجب السلطة .48
وسفي لحقول اإلنسان رامي عبد  مساء اليو  ااحد عن يقدي  أعلن مدير المرصد ااورومي: ةزة

شسو  لد  مقرر اام  الميحدة الخاص المعني بحرية الرأ  واليعبير بعد حبي السلفة اليلسفينية 
 عشرات المواقك والصحف اإلخبارية اليلسفينية في اللية الغربية.
سيبابة لشساو  يلقينا ا من عدد من وقا  مدير المرصد رامي عبد  على صيحيه ي"فيسبوك" إنه "ا

الصحف والمواقك اإلخبارية وااصدقاء في وسالة الصحافة اليلسفينية وصيان وشبسة قدس اإلخبارية 
، قد  اإلنيرنتوبعد اليواص  مك عدد من الشرسات المزودة لخدمة  اإللسيرونيةحو  حبي مواقع   

 يحدة الخاص المعني بحرية الرأ  واليعبير".الم اام المرصد شسو  عابلة للسيد ديييد سي مقرر 
خال  النقاج  اإلنسانوليت إلى أن المرصد سيقد  يو  ةدا اثاثنين بيانا شيويا في مبلس حقول 

 العا  حو  البند السابك ييفرل إلى المولوع.
 18/6/2017، فلسطين أون الين

 
 رمضان شهر لأمير الكويت: أتطلع لحل الخالفات الخليجية المؤسفة بالحوار خال  .49

أعاااري أميااار السويااات الشااايخ صاااباح ااحماااد الباااابر الصاااباح عااان يفلعاااه لحااا  الخالفاااات : السويااات
 الخليبية المؤسية "ورأي الصدع بالحوار" خال  ش ر رملان.

نيفلاك بسا  الربااء وااما  فاي  اذا الشا ر  إنناا" وقا  في سلمة بمناسابة العشار ااواخار مان رملاان:
ارسااة ليباااوز اليفااورات ااخياارة فااي بيينااا الخليبااي ومعالبي ااا وي يئااة اابااواء اليلااي  وفااي لياليااه المب

 لح  الخالفات المؤسية ورأي الصدع بالحوار واليواص ".
وألااااف أن " ماااا يبماااك دو  مبلاااس اليعااااون وشاااعوب ا مااان رواباااف ياريخياااة راساااخة وعالقاااات أسااارية 

الب اااد للحياااام علاااى  اااذا السياااان حميماااة ومصاااير واحاااد ومصاااالح مشااايرسة يحاااي  عليناااا العمااا  وبسااا  
 الخليبي ليبقى ميماسسا ومحققا آلما  ويفلعات أبنائه ".

وابي   إلى هللا "أن يسل  المساعي المبذولة والب ود المخلصة للوصاو  إلاى سا  ماا مان شاأنه الحياام 
 ".على دولنا الخليبية وشعوب ا ويبني س  ما يعسر صيو عالقاي ا الوفيدة وي دد أمن ا وسالمي ا

 18/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 على االتهامات الموجهة لقطر إثباتات: يجب تقديم وزير الخارجية التركي .51
قااا  وزياار الخاربيااة اليرسااي، مولااود باااويج أوةلااو، إن اازمااة : اانالااو  -أوةااور بياا  -سااسوبيه 

يقادي  يياصاي  ووثاائل  الخليبية الرا نة يمسن حل ا عن فريال الحاوار والساال  واثاحيارا  الميبااد  بعاد
 واثبايات حو  اثاي امات الموب ة لقفر.

باااء ذلااك خااال  مااؤيمر صااحيي مشاايرك عقااد  باااويج أوةلااو مااك نمياار  المقاادوني نيسااوثا ديمييااروف، 
 بعد ابيماع ما في مدينة سسوبيه اليي يزور ا إلبراء مباحثات رسمية.

بين الادو  الخليبياة بالنسابة ليرسياا والمنفقاة وأشار باويج أوةلو إلى أ مية اليعاون والوحدة وااخوة 
 برمي ا، داعي ا إلى اليعاون واليحرك في صف واحد لح  بميك المشاس  اليي يعاني من ا المنفقة.

وألااااف: "حااا   اااذ  المشاااسلة بسااايف فاااي الحقيقاااةه ف نااااك ادعااااءات واي اماااات موب اااة لقفااار، الياااي 
 ض علي ا ةير صائي، و ذ  ثا يعيبر انحياز ا".يرفل ا بلغة قفعية، ونحن قلنا إن الحصار الميرو 

ودعا باويج أوةلو إلى يقدي  يياصي  ووثائل واثبايات ميعلقة باثاي اماات الموب اة لاد قفار، ومان 
 ث  ايخاذ الخفوات الالزمة عن فريل الحوار والسال  واثاحيرا  الميباد .
نماااااا يباااااي إم اااااار الوثاااااائل وشاااااّدد وزيااااار الخاربياااااة اليرساااااي علاااااى أن الحصاااااار ثا يعاااااود باليائااااادة ، وا 

 الميخذة لد حياة الناس اليومية، ليست صائبة. اإلبراءات، مبين ا أن واإلثبايات
إلااى أن بوليااه ااخياارة اليااي أبرا ااا إلااى قفاار والسوياات والسااعودية، ساناات ميياادةه حيااث النماار ولياات 

 ؤيي ا.ووب ات نمر  ، وأبلغ ا بيمنيات يرسيا ور  اافرافاسيمك خالل ا إلى  راء 
ويااابك: "أبلغنااا رسااائ  الاارئيس ربااي فيااي أردوةااان، والشااعي اليرسااي إلااى البلاادان الصااديقة والشااقيقة، 
وسنواص  ب ودنا لح  اازمة على المسيو  الدولي، وسذلك علاى مسايو  منمماة اليعااون اإلساالمي 

 اليي نيرأس دوري ا الحالية".
 18/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 دين د القطري: ضرر الحصار وقع على المور   وزير االقتصا .51

قا  وزير اثاقيصاد واليبارة القفر  الشيخ أحمد بن باس  بن محمد    ثاني إن الموردين لدولة قفر 
وألاف أن قفر يوب ات نحاو بادائ  اساييراد بأساعار     من يلرروا من الحصار الميروض علي ا.

 أرخص مما سانت يدفعه سابقا في بعض الحاثات.
وسشااف وزياار اثاقيصاااد واليبااارة عاان أن الدوحااة ساناات مساايعدة لمثاا   ااذ  اازمااة، مؤساادا أن الولااك 

 اثاقيصاد  الحالي في قفر يسير بشس  سلس ودون صعوبات.
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مان النااي  ياأيي  %70وأشار وزيار اثاقيصااد واليباارة إلاى أن "اثاقيصااد القفار  ميناوع وقاو ، إذ إن 
 اعات مينوعة وصادرات قفر لبميك أنحاء العال ".من القفاعات ةير النيفية ومن قف

وأولااح أن "بميااك  ااذ  المؤشاارات ولااعت اثاقيصاااد القفاار  فااي ولااك قااو  يساايفيك أن يوابااه أ  
 أزمة من اازمات".

 18/6/2017الجزيرة.نت، 

 

 قطر للبترول: لم نقطع الغاز عن اإلمارات مراعاة لألشقاء .52
لارئيس الينيياذ  لشارسة قفار للبيارو  أن قفار مليزماة بسا  أسد سعد شريدة السعبي العلاو المنيادي وا

عقود ا ويع داي ا الدولية بشأن النيف والغاز، وقا  إن الدوحة ل  يقفك الغاز عن اإلمارات ان ا يقد  
 ااخالل على العقود.

وأولااح السعبااي فااي مقابلااة لاامن برنااام  "لقاااء الياااو " ساايبث ثاحقااا، أن قفاار لاا  يقفااك الغاااز عااان 
ات رة  وباود بناد يعيي اا مان اليزاماي اا اليعاقدياة بيورياد الغااز ميعلال بحالاة "القاوة القاا رة" الياي اإلمار 

 من لمن ا الحصار.
وأن قفار ثا ييعاما  بعقود اا  اإلماارايي،وأشار إلى أن اسيمرار يدفل الغاز حياى اآلن مراعااة للشاعي 

نما بأخالق ا أيلا.  فقف وا 
 18/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 لى طالئع القوات التركية إلى الدوحةوصول أو  .53

وصاالت أولااى فالئااك القااوات اليرسيااة إلااى الدوحااة اليااو  للمشااارسة فااي يمااارين مشاايرسة : قنااا –الدوحااة 
وأولاااحت  لااامن اثايياقياااات الميبادلاااة باااين دولاااة قفااار والبم ورياااة اليرسياااة الشاااقيقة فاااي  اااذا الشاااأن.

يي أن  اذ  القاوات بادأت أولاى يادريباي ا العساسرية مديرية اليوبيه المعنو  بوزارة الدفاع في بيان صح
 في معسسر سييبة فارل بن زياد اآللية بالدوحة.]ااحد[ اليو  

 18/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 اإلخوان المسلمون.. وجود قديم في الخليج .54
لاا  يساان اساا  بماعااة اإلخااوان المساالمين يثياار ساا   ااذا البااد  والحساسااية داخاا  منمومااة دو  الخلااي  

عربي قب  موبات الربيك العربي. ويعود وبود اإلخوان على أرض بعض الدو  الخليبية إلى مرحلة ال
 ما قب  اثاسيقال  في أربعينيات القرن المالي.
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 السويت 
يعد السويت الدولة الخليبية ااولى اليي وصال ا اليسار اإلخاواني عبار الفلباة الاذين درساوا فاي مصار 

 في مراح  مبسرة.
سويات فاي صاياةة ييا ماات ماك الدولاة وزادوا نشااف   في اا بشاس  علناي وشارعي يحات نبح إخوان ال

مملاااة بمعياااة اإلصاااالح اثابيمااااعي، مماااا انعساااس فاااي شاااس  حلاااور ابيمااااعي وسياساااي وا عالماااي 
 ثافت، ويقود اإلخوان  ناك منذ عقود ايحادات الفلبة، ول   صحيية أسبوعية و يئات إةاثية وخيرية.

السلفة مرت بمراحا  ماد وبازر، فاإن   يعادون الياو  سيلاة وزارياة داخا  مبلاس  ورة  أن العالقات مك
 اامة وقد اسيقبل   أمير السويت في أسثر من مناسبة.

 السعودية
ملت السعودية ولسنوات فويلة المالذ اآلمن للقيادات اإلخوانية اليارة من حمالت القمك والينسي  اليي 

فاي مصار فاي سايينيات القارن المالاي، وحاافم ااساد فاي  يعرلوا ل ا من نماا  بماا  عباد الناصار
 سوريا في الثمانينيات.

ملااات قيااااداي   مقرباااة فاااي ع اااد الملاااك فيصااا ، وايخاااذ بعلااا   مسيشاااارين لاااه مثااا  الساااور  معاااروف 
الدواليبي والعراقي محمود الصاواف، سماا سانات أدبياات اإلخاوان يلقاى دعماا مان الب اات الرسامية فاي 

 ميسري   مث  محمد قفي شقيل سيد قفي. المملسة اليي احيلنت
وعلاى الارة  مان أناه لاا  يعارف سياناات ينميمياة إلخاوان سااعوديين، فاإن المملساة وفارت ل ا  مؤسسااات 

 مساندة مث  رابفة العال  اإلسالمي والندوة العالمية للشباي اإلسالمي.
 قفر

لباأ إلي اا عادد مان قياادات ومثلما عليه الحا  في الساعودية يسارر المشا د بصاورة أقا  فاي قفار الياي 
اإلخااوان فااي ساايينيات القاارن المالااي سااان أباارز   الشاايخ يوسااف القرلاااو  الااذ  عماا  مااديرا للمع ااد 
الديني الثانو  قب  أن يؤساس سلياة الشاريعة ببامعاة قفار ويياولى عمادي اا، إثا أناه لا  يلافلك بادور 

 سياسي واقيصر نشافه على البواني اإلةاثية والثقافية.
 البحرين

مثاا  الحلااور اإلخااواني فااي البحاارين ميارقااة ثافيااة ف اا  باازء ماان القااو  المحسااوبة علااى الساالفة اليااي 
يوابااه معارلااة شاايعية علااى اارض، ااماار الااذ  دفااك الساالفات البحرينيااة للنااأ  بنيساا ا عاان ايخاااذ 

 الخفوات اليي ايخذي ا اإلمارات والسعودية مؤخرا لد البماعة.
باا  وزيار الخاربياة ااميرساي ريساس ييلرساون، واعيبار   المثاا  اابارز وليت ولك إخاوان البحارين اني

 لبيان صعوبة يصنيف بماعة اإلخوان المسلمين بماعة إر ابية.
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 اإلمارات العربية
أمااا فااي اإلمااارات العربيااة اليااي يرفااك اليااو  لااواء الحااري علااى بماعااة اإلخااوان المساالمين وعلااى ييااار 

قليميااا، فقاد ساان الحلااور اإلخاواني ثافياا مناذ يأساايس اثايحااد حياث شااارك  اإلساال  السياساي عربياا وا 
 .1971اإلخوان في أو  حسومة ايحادية في اإلمارات عا  

وسان للشخصيات السياسية اإلمارايياة اإلخوانياة مثا  الاوزير ساعيد عباد هللا ساليمان حلاور سبيار فاي 
ومااة بعثااات يعليميااة إلسااالميين مثاا  القفاااع اليعليمااي واليربااو  والقلااائي فااي الاابالد، سمااا أمناات الحس

 موسى أبو مرزول الذ  صار ثاحقا رئيس المسيي الينييذ  لحرسة المقاومة اإلسالمية وحماسن.
ومااك انفااالل الربيااك العربااي ودعاا  اإلخااوان للثااورات الشااعبية اليااي فالباات بإسااقاف اانممااة فااي يااونس 

حملاااة شرساااة علاااي  ، اعيقلااات خالل اااا  ومصااار وليبياااا والااايمن وساااوريا، يبااادلت الحاااا  وشااانت اإلماااارات
العشرات من القيادات وسحبت البنسية اإلمارايية من عدد مان  ، ولا  يياردد فاي يقادي  الادع  لسا  مان 

 له خصومة مك اإلخوان في مشارل اارض ومغارب ا.
 18/6/2017الجزيرة.نت، 

 

 إيران تتوقع تضاعف صادراتها إلى قطر .55
سين سالح ورز  نائي رئيس ةرفة اليبارة اإليرانياة أن يريياك قيماة يوقك ح: البزيرة، وسالة اانالو 

وأشاااار خااااال  ابيماااااع  ماليااااين دوثار إلاااى مليااااار دوثار ساااانويا. 105صاااادرات بااااالد  إلااااى قفااار ماااان 
بمحافمة لرسيان ةربي إيران أن المحافمة يمسن ا يصدير الماواد الالزماة لانشااءات والمياا  المعدنياة 

سااد علااى لاارورة ااخااذ فااي اثاعيبااار بااودة الساالك عنااد اليصاادير إلااى قفاار اليااي وأ واليواسااه واللحااو .
 يعيمد مواصيات مشددة للمسيوردات.

 18/6/2017الجزيرة.نت، 
 

 منذ بداية األزمة  إلى قطر خمسة آالف طن من المواد الغذائيةرنا صد   :وزير االقتصاد التركي .56

خمسة  رسي ن اد زيبسبي إن بالد  صّدرت إلى قفروسالة اانالو ، البزيرة: قا  وزير اثاقيصاد الي
وأولاح أن   ثاف فن من المواد الغذائية منذ بداية اازمة الخليبية في الخاامس مان الشا ر الباار .

فاائرة شاحن. وأشاار إلاى أن رحاالت الشاحن البحار  سايبدأ  71الشحنات نقلت إلى الدوحاة علاى ماين 
 باليحرك ن اية  ذا ااسبوع.
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مصادرين أياراك أن قيماة صاادرات اليواساه والخلاروات الفازباة إلاى قفار مناذ مفلاك  ويم ر بياناات
ملياون دوثار. وأشاارت إلاى أن  اذ   380مايو/أيار المالي حيى منيصف الش ر البار  بلغات نحاو 

 مقارنة بمسيوا ا في الييرة نيس ا من العا  المالي. %724الصادرات يمث  اريياعا بنسبة 
 18/6/2017الجزيرة.نت، 

 

 اإلمارات والبحرين و انتهاء مهلة مغادرة القطريين أراضي السعودية  .57
يو  ااحد، م لة أسبوعين، حاددي ا الساعودية والبحارين واإلماارات للماوافنين القفاريين لمغاادرة  اني ت

حزيران/يونيااو البااار ، بساابي "دعم ااا  5أرالااي ا، عقااي قفااك العالقااات الدبلوماسااية مااك الدوحااة فااي 
 لار اي ويدخل ا في شؤون الدو  المباورة". بحسي الدو  الخليبية.ويمويل ا 

وساناات الساالفات فااي الاادو  الااثالث منعاات موافني ااا ماان السااير إلااى دولااة قفاار، أو اإلقامااة في ااا، أو 
 يوما . 14المرور عبر ا، ودعت المقيمين والزائرين القفرين بسرعة المغادرة خال  مدة ثا ييباوز 

أمنيااة احيرازيااة"، دخااو  أو عبااور المااوافنين القفااريين إلااى أرالااي ا، ويع اادت  سمااا منعاات، "اسااباي
 السعودية بيوفير س  اليس يالت والخدمات للحباج والمعيمرين القفريين.

بدير بالذسر أن سثير من العائالت والقبائ  القفرية ذات أصو  سعودية، و ناك العديد من العائالت 
 ونسي بالعائالت القفرية.السعودية يربف   عالقات قرابة 

 18/6/2017، السبيل، عم ان
 

 صحيفة "لي ديفوار" الكندية: حصار قطر يفاقم معاناة سكان غزة .58
يربمة: حذر يقرير لصحيية "لي دييوار" السندية" عن ااولاع اامنياة واإلنساانية الميأزماة فاي ةازة، 

 من بين يبعات أزمة دو  الخلي  الحالية.
لاة قفار، الراعياة ااساساية إلعماار ةازة، لا  يياوان عان لاخ ااماوا  والمساااعدات وأساد اليقريار أن دو 

عااادة بناااء باازء سبياار ماان البنيااة اليحييااة وأفلقاات  عنااد بااروز أ  أزمااة فااي ةاازة. وقاماات قفاار ببناااء وا 
مؤخرا بناء مدن بديدة في القفاع. لسن حصار قفر يحو  دون الوفااء باليزاماي اا يباا  دعا  الشاعي 

 اليلسفيني.
وحاااذر اليقريااار مااان اسااايمرار اازماااة فاااي مااا  ةلااال الحااادود المصااارية باسااايمرار خصوصاااا فاااي لاااوء 
الحاااروي الثالثاااة باااين إسااارائي  وحمااااس وحليائ اااا المحلياااين، حياااث يشااا د الولاااعية اإلنساااانية منعرباااا 
حربا، ب   و "ان يار سام " الذ  ي دد سام  قفاع ةزة، سما حذرت اللبنة الدولياة للصاليي ااحمار 
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ن، " قاااد ثا يمسااان أن ييااااح لساااسان ةااازة أسثااار مااان سااااعيين فقاااف مااان الس ربااااء يومياااا، ويمسااان ICRCو
 للمسيشييات ومحفات معالبة الميا  أن ييوقف".

انقفاااع الييااار الس ربااائي، وعااودة محيدمااة للخالفااات المحليااة، فااي فياارة يفاارد في ااا اثانيمااارات بشااأن 
 دو  الخلي . المساعدات القفرية في م  اازمة الحالية بين

وصَرح الناشف الحقوقي حمد  شقورة بالقو  "إن الذين يدفعون ثمناا با ماا فاي ةازة حالياا،  ا  ساسان 
ةزة"، في الوقت الذ  ييبافأ فيه إعادة بناء، ونبد أسثر مان نصاف القاو  العاملاة عان العما ، وأسثار 

حللاااون ومساااؤولون مااان مااان ذلاااك، يعيماااد ثالثاااة أربااااع الساااسان علاااى المسااااعدات اإلنساااانية ويخشاااى م
 انيبار بديد في قفاع ةزة.

 18/6/2017الشرق، الدوحة، 

 

 ضد استقاللنا ... أكد تآمر اإلمارات ضد قطر سفير قطر في واشنطن: نواجه حربا   .59
اي   السيير مشع  بن حمد    ثاني سييرنا لد  واشنفن اإلمارات بالياآمر علاى : الشرل —واشنفن 

 يواب  ا قفر يسي دف اسيقالل ا.قفر، مؤسدا أن الحملة اليي 
ونشارت صااحيية وو  سايريت بورنااا  يصاريحات لسااييرنا فاي واشاانفن ردا علاى ساايير اإلماارات لااد  
واشااانفن "يوساااف العييباااة" الاااذ  قاااا  فاااي مقاااا  للصاااحيية ذاي اااا "إن قفااار دعمااات الميفااارفين و وي ااا  

 لسنوات".
سابيمبر ناو  إلاى دور اإلماارات  11بمات وقا  السيير الشيخ مشع : إن "يقرير  يئة اليحقيقات في  

فااي ةسااي  اامااوا  لار ااابيين، وأن اإلماااراييين، ولاايس القفااريين، سااانوا ماان بااين خااافيي الفااائرات 
الااذين  ااابموا البااربين"، مشاايرا إلااى أن عاادد الماادربين علااى اللااوائح اامريسيااة واامميااة لار اااي ماان 

 من قفر. مرات المدربين 10الدو  المقافعة لقفر ييول 
 18/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 د ضد أنقرة وبوادر فشل الوساطة التركيةصع   ح بـ"ربيع سعودي" والرياض تُ مستشار أردوغان ُيلو    .61

يبدو أن بولة الوسافة في اازماة الخليبياة الياي قاد اا وزيار الخاربياة  :إسماعي  بما  -إسفنبو  
والسويات والادع  السياساي السبيار الاذ  قدماه الارئيس اليرسي مولود باويج أوةلو في قفر والسعودية 

اليرسي ربي فيي أردوةان على الصعيد الخليبي والدولي ل ذ  الب ود، يبدو أن ا يقيري من ن ايي ا 
في م  عد  وبود أ  مؤشرات إيبابية على نباح أو يقد  في الب اد اليرساي السبيار والميواصا  مناذ 

 اندثاع اازمة.
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، يباارز مؤشاارات ميابئااة عاان بااوادر صاادا  مباشاار بااين السااعودية ويرسيااا اليااي وعلااى العسااس ماان ذلااك
سعت بقوة منذ البداية إلى عد  الصدا  مك المملسة وعملت س  الممسن من أبا  عاد  إةلااب ا علاى 

 الرة  من حس  دعم ا ووقوف ا إلى باني قفر.
ئيس اليرسااي فااي برنااام  وفااي يصااريحات ةياار مألوفااة، قااا  "إيياات سورسماااز" أحااد سبااار مسيشااار  الاار 

يليزياااوني، السااابت: "دو  لاااخمة وسبيااارة والساااعوديةن يساااير خلاااف قبيلاااة واحااادة، و اااذا أمااار ثا يقبلاااه 
المنفاال اإلنساااني، الربيااك وثااورات الربيااك العربااين يمساان أن يم اار قريبااا  فااي دو  بدياادة.. يبااي أن 

يد" للساعودية باحيماا  قياا  ثاورة يم ر أصال "، في يصريحات اعيبري ا وسائ  إعال  يرسية بمثابة "ي د
على فريقة "الربيك العربي" لد ااسرة الحاسمة في اا.  اذا الموقاف اليرساي البدياد، بااء بعاد سااعات 
من إعالن السعودية أن ا لن يسمح ليرسيا بإقامة قواعد عسسرية علاى أرالاي ا وأن اا ليسات فاي حاباة 

ء الساعودية وواسن: "المملساة ثا يمسان أن يسامح لمث   اذ  القواعاد، وقاا  مصادر رسامي لوسالاة اانباا
ليرسيااا بإقامااة قواعاااد عسااسرية علاااى أرالااي ا.. المملساااة ليساات فااي حاباااة إلااى ذلاااك وقواي ااا المسااالحة 
وقدراي ا العسسرية في أفل  مسيو ، ول ا مشارسات سبيارة فاي الخاارج، بماا فاي ذلاك قاعادة أنبيرلياك 

 واثاسيقرار في المنفقة".في يرسيا لمسافحة اإلر اي وحماية اامن 
الرد السعود  باء بعد أن سشف أردوةان او  مرة عن أنه عرض على الملك سلمان بن عبادالعزيز 
إنشاء قاعدة عسسرية يرسية في السعودية، وليت إلى أن الملك سلمان يع د بيقيي  اامار، وان الارد لا  

 ة العسسرية اليرسية في قفر.يأت لغاية اآلن، وذلك في إفار البد  الميواص  حو  القاعد
وفااي محاولااة ليبديااد مخاااوف دو  الخلااي  ااخاار ، حاولاات أنقاارة ماارارا  اليأسيااد علااى أن قرارا ااا بإرسااا  
البنود إلى القاعدة العسسرية في قفر ثا يساي دف أحادا  وأن القاعادة ي ادف إلاى حماياة أمان واسايقرار 

 دو  الخلي  والمنفقة بشس  عا .
فاإن  اذ  اليفمينااات لا  يسان سافياة للمملسااة الياي ياأخرت فااي اليبااوي ماك الب ااود لسان علاى ماا يباادو 

اليرسية الدبلوماسية للوسافة في اازمة، واسيقبلت ببرود وزير الخاربية اليرسي مولاود بااويج أوةلاو 
 المقب  من قفر والسويت باحيباز اثنين من الصحافيين المرافقين له.

ة اسثار مان عشار سااعات صاحافيين باسسايانيين يعماالن لحسااي والسبت، أوقيات السالفات الساعودي
سانااا يغفيااان زيااارة باااويج أوةلااو الااذ   باإلنسليزيااةقناااة "يااي ار يااي وورلااد" اليرسيااة الحسوميااة النافقااة 

الافر لفارح المسااألة علاى الملاك ساالمان الاذ  أمار باادور  بياك أمار احيباز مااا دون إباداء ااسااباي. 
أسيد على عد  وبود خالفات مك السعودية، وذلك من خال  قوله إنه "واثل وحاو  أردوةان السبت الي

ماان أن خاااد  الحاارمين الشاارييين قااادر علااى إن اااء اازمااة بااين دو  الخلااي  وقفاار فااي أقصاار وقاات". 
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وحو  يمييز بالد  ما بين موافني دو  الخلي ، أسد أن " اذ  اثادعااءات ساذي وافياراء وحملاة يلالي  
 لد يرسيا".

"يرسيا سيبقى البيت الثاني لبميك إخوانناا فاي الخلاي ". وأولاح أن أنقارة يربف اا عالقاات قوياة  ويابك:
باااد ا وذات أبعااااد ميعاااددة ماااك بمياااك دو  الخلاااي  وعلاااى رأسااا ا الساااعودية. وأعاااري عااان "عاااز  باااالد  
مواصاالة يفااوير ويعزيااز العالقااات فااي ساا  المباااثات مااك بميااك دو  الخلااي  وفااي مقاادمي ا المملسااة". 

قا  وزير الخاربية اليرسية إنه يناو  مك الملاك سالمان اازماة القفرياة الخليبياة، مؤسادا علاى أ مياة و 
. وأشااار الااوزير: "أساادنا خااال  اللقاااء علااى وب ااة اازمااةدور العا اا  السااعود  وزعاميااه فااي حاا   ااذ  

وأ ميااة  نماار يرسيااا بلاارورة حاا  اازمااة فااي أقااري وقااته سمااا أساادنا علااى الاادور الم اا  للملااك ساالمان
 زعاميه في  ذا الح ". وألافه "شددنا سذلك على أ مية يخييف حدة الموقف الحالي".

وأولااح وزياار الخاربيااة أنااه نقاا  رسااالة اردوةااان للملااك ساالمان اليااي يفلااي في ااا احيااواء اازمااة "بمااا 
ييناساااي ومقاااا  الملاااك سااالمان"، ويؤساااد أن يرسياااا علاااى اسااايعداد للمساااا مة فاااي ب اااود الحااا ، وفالاااي 

اويج أوةلااو السااعودية واإلمااارات والبحاارين بااا"الدلي  علااى اثاي امااات لقفاار بالوثااائله قفاار يريااد أن باا
 ير  ذلكه والسويت اليي يقو  بالوسافة يريد  ذاه ونحن ايلا ".

  19/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 "كبار العلماء" السعودية: الوالءات السياسية الخارجية خروج عن البيعة .61
حاااذرت  يئاااة سباااار العلمااااء الساااعودية مااان اثانيمااااء إلاااى أياااة وثاءات خاربياااة، أو أحااازاي : ووسااااثاتن

 وبماعات من شأن ا ييريل سلمة المسلمين، معيبرة ذلك خروبا  على البيعة الشرعية.
ويأيي يحذيرات ال يئة، بعد يصعيد قفر  عبر وساائ  اإلعاال  ووساائ  اليواصا  اثابيمااعي، يساعى 

 إلى يبرير مواقي ا بحثا  عن ميعافيين، أو مؤيدين.من خالله الدوحة 
وقالت ال يئة في يغريدات ل اا علاى حسااب ا فاي ياويير، إن "مان ينيماي إلاى وثاءات سياساية خاربياةه 

 خرج عن مقيلى البيعة الشرعية، فيبي ااخذ على يد ، صيانة لوحدة الصف والسلمة".
لسانة ماا يبايح يعادد ااحازاي والبماعاات، با  في ماا وشددت في يغريدة ثانية، بأن "ليس في السياي وا

مااا يااذ  ذلااك"، مسيشاا دة بقااو  هللا يعااالى "إن الااذين فرقااوا دياان   وسااانوا شاايعا  لساات ماان   فااي شاايء" 
 اآلية.

وألافت ال يئة أن السعودية يأسست على السياي والسانة، مشايرة  إلاى أن اا ماك وثاة اامار فاي سا  ماا 
 اد.يرونه مصلحة للبالد والعب
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وأولحت أنه من النع  العميمة خدمة الحرمين الشرييين، حيث يشرف أ    ذ  البالد، وعلى رأسا   
 وثاة أمر  ، بيقدي  س  ما يسيفيعون، من عمارة معنوية ومادية.

وقااا  مييااي السااعودية عباادالعزيز    الشاايخ، فااي وقاات سااابل، إن القاارارات ااخياارة اليااي ايخااذت بحاال 
 الحسمة والبصيرة، وفي ا فائدة للبميكه إلخواننا القفريين قب  ةير  .  دولة قفر، مبنية على

 19/6/2017، الخليج، الشارقة
 

 مسؤولون أمريكيون: قطر تضخ أمواال  طائلة لـ"النصرة" .62
قا  مسؤولون أمريسيون إن قفر يعيبر أحد أ   مصادر اليموي  لا"بب ة النصرة" اإلر ابية : ووساثاتن
 في سوريا.
قرياار لمع ااد واشاانفن فااإن معلومااات اثاساايخبارات اامريسيااة يؤسااد أن ينمااي  "القاعاادة" فااي وبحسااي ي

سوريا بغض النمر عن اخيالف اسمه من "بب ة النصرة" إلى "بب ة فيح الشا " يحصا  علاى أموالاه 
 بشس  رئيسي من اليبرعات الخاربية وأموا  اليدية.

 10سن مسؤولين أمريسيين يعيقدون أن ا قد يص  إلى ثا يعرف ميزانية فرع ينمي  القاعدة في سوريا، ل
 ماليين دوثار سنويا ، عدة ماليين من ا يأيي سنويا  من ب ات مانحة على رأس ا قفر.

ويحدثت اليقارير اامريسية عن اسمين معروفين في  اذا المباا ،  ماا الساوييي حبااج العبماي الاذ  
فر  سعد السعباي الاذ  نشار ناداءات لبماك ااماوا  اسيخد  موقك يويير لبمك اليبرعات والموافن الق

 لمقايلي "النصرة" في سوريا وبماعات ميفرفة أخر .
ويقااو  اثاساايخبارات اامريسيااة إن السعبااي مااا زا  يشااارك بنشاااف فااي يموياا  "القاعاادة" ورةاا  ذلااك فقااد 

 برأيه محسمة قفرية من ي مة يموي  اإلر اي العا  المالي.
 19/6/2017الخليج، الشارقة، 

 

 قافلة إغاثة 550الحوثيون احتجزوا  .63
أعلن وزير اإلدارة المحلية اليمني رئيس "اللبنة العليا لاةاثة" عبدالرقيي فيح، أن ميليشيات الحوثي 

باخرة إةاثة قدمي ا دو  مبلس اليعاون الخليبي  63وقوات صالح عرقلت واحيبزت ون بت أسثر من 
  ا على يلك الموانئ.في ميناء  الحديدة والصليف منذ سيفري

قافلة إةاثية في مداخ  المحافمات الخالعة  550وأولح أن "الميليشيات احيبزت ون بت أسثر من 
لسيفري ا، ما سا   في يرد  سبير للولك اإلنساني، وفاق  من يد ور ااولاع اإلنسانية في عدد من 
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نات إةاثية في مدينة مأري، يلك المحافمات"، ثافيا  إلى "إحرال الميليشيات أخيرا  ثالث شاح
 مخّصصة لمحافمة البيلاء" مقّدمة من "مرسز الملك سلمان لاةاثة وااعما  اإلنسانية".

حرال وييبير  وأشار فيح إلى أن "اثاني اسات لد العم  اإلةاثي ينوعت بين احيباز ون ي وا 
وأفاد بأن "سيفرة للشاحنات، إلافة إلى منك وعرقلة يوزيك اإلةاثة في عدد من المحافمات". 

الميليشيات على ميناء  الحديدة والصليف، أصبحت يشّس  عام  قلل للمبيمك الدولي وي ديد 
للمالحة الدولية، خصوصا  بعد قيا  الميليشيات باسي داف البواخر المحّملة بالمساعدات اإلنسانية 

 واإلةاثية واليي سان  خر ا سيينة إمارايية يحم  مساعدات فبية".
فيح بقوة اسيمرار الميليشيات باخيرال القوانين الدولية واثاني اسات بحل ااعما  اإلةاثية ودان 

واإلنسانية، مفالبا  المبيمك الدولي ومبلس اامن واام  الميحدة وس  المنّممات العاملة في المبا  
ت لوقف يلك اإلنساني الدولي بإدانة  ذ  البرائ  وممارسة اللغف القو  والحاز  على الميليشيا

 اثاني اسات، ولمان إيصا  المساعدات إلى مسيحّقي ا.
الشرقية عسسريا  أسد مصدر عسسر  في يعز أن المسؤو  عن إدارة العمليات ال بومية في البب ة 

 لمدينة يعز، عدنان سرابة قي  في قصف مدفعي شنه البيج الوفني.
الميليشيات لقي مصرعه مك اثنين من مساعديه  وقا  لوسالة اانباء اليمنية الرسمية إن المسؤو  في

 عندما اسي دفي ا مدفعية البيج اليمني.سانوا يسيقلون عربة عسسرية محملة بالذخائر 
مدرع اليابك للبيج الوفني  30واندلعت اشيباسات عنيية بااسلحة الميوسفة والثقيلة بين أفراد اللواء 

مة اللالك. وأفادت مصادر ميدانية لموقك "سبيمبر. وعناصر الميليشيات في بب ة حمك ةري محاف
صابة  نت" اليابك لوزارة الدفاع بأن المواب ات أسيرت عن مصرع اثنين من عناصر الميليشيات وا 

  خرين في يبيي أرحي وقفني.
في ةلون ذلك، نبا قياد  في المقاومة الشعبية بمحافمة اللالك من محاولة اةييا ، في منفقة 

 شذان.
مصادر أن القياد  في المقاومة النقيي عرفات الحالمي أصيي في يد  برصاص مسلحين، وذسرت 

 أثناء محاولة اةيياله اليي باءت باليش .
 19/6/2017الحياة، لندن، 
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 السنوار في مواجهة محور ثالثي األبعاد .64
 د. صالح النعامي

، فأزمة الس رباء اليي يياقمت في لقد ولحت اامور ول  يعد بحابة إلى مزيد من اليحلي  واثاسيقراء
قفاع ةزة مؤخرا ل  يسن مبرد عرض عابر ناب  عن اعيبارات اقيصادية ييعلل بالسلفة اليلسفينية، 
وثا حيى نابمة عن خيارات سياسية يخص قيادة  ذ  السلفة ورةبة رئيس ا محمود عباس في يصيية 

إسرائيلية  دفت ليقليص  امج المناورة  يةثاسيراييبحسابايه مك حرسة حماس، ب  إن ا سانت يفبيقا 
أما  قيادة حرسة حماس البديدة في القفاع وردع ا عن أ  يوبه إلشعا  مواب ة عسسرية بديدة. 

 اثاسيراييبيةوقد لعي عباس ورأس النما  في القا رة عبد اليياح السيسي اادوار الرئيسة في  ذ  
 اليي ل  يسن ل ما دور في بلوري ا.

يس من عنديات سايي  ذ  السفور، ب   و يعد يربمة لما أورديه مبلة "الدفاع اإلسرائيلي" ما يقد  ل
في عدد ا الصادر البمعة المالي حو  ااسباي السامنة وراء افيعا  أزمة الس رباء في قفاع ةزة 
ة ومرامي ا. فحسي المبلة فقد انفلقت إسرائي  من افيراض مياد  أن الخليية العسسرية لقائد حرس

حماس البديد في قفاع ةزة يحيى السنوار والفابك الميشدد لمواقيه السياسية واايدلوبية قد يدفعه 
ثاسيس ا  افيعا  مواب ة عسسرية لد السيان الص يوني ردا على الحصار ويد ور ااولاع 

يفبيق ا  اثاقيصاد  في القفاع. من  نا، فقد رمت المناورة الثالثية اليي بلوري ا ي  أبيي وشارك في
 باليعاون مك عباس والسيسي إلى ثني حرسة حماس الييسير بإشعا  مواب ة بديدة.

الثالثية قامت على محاولة يوميف البما ير اليلسفينية في ةزة  اثاسيراييبيةوحسي المبلة، فإن 
ا باللغف على السنوار واليلويح لقيادة حماس بإمسانية يوبه  ذ  البما ير لا "اليمرد" على حسم 

عبر دفك ااولاع اثاقيصادية إلى مزيد من اليد ور، من خال  ورقة الس رباء. فقد افيرلت 
إسرائي  بأن السنوار سيسون مفالبا بمراعاة مصالح البما ير الغزية، بشس  يدفعه إلخلاع خيارات 

 حماس العسسرية يبا  إسرائي  ل ذا اثاعيبار.
سي ونينيا و وعباس ليفبيل الخفة باليدري ، حيث ويرو  المبلة  نا، سيف ي  اليعاون بين السي

أشارت إلى أن  ذ  الخفة  دفت ليخويف حماس من إمسانية دفك البما ير اليلسفينية لالنخراف في 
عصيان مدني، فقامت ي  أبيي بخيض سمية الس رباء اليي يورد ا للقفاع وأعلن نما  السيسي نييه 

س باليزامات أمنية، سيما لبف الحدود بين ةزة وشما  يقليص سمية الس رباء في حا  ل  يق  حما
سيناء، في حين أبلغ عباس إسرائي  نييه اليوقف عن دفك مخصصات شراء الس رباء، مما يعني 

 عمليا يوقف إمدادات الس رباء من إسرائي  لقفاع ةزة يماما.
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ادة حماس سياسيا وحسي المبلة، فإن المناورة  دفت إلى أن يمث  أزمة الس رباء إلى إر ال قي
واسينزاف ا دبلوماسيا ويشييت قوا ا على الصعيد اإلقليمي، حيث يوب ت حرسة حماس باليع  لمصر 
من أب  محاولة ح  المشسلة واليوافل مك السيسي على نمف ح ، على اعيبار أن اليوبه للقا رة 

 يمث  مؤشرا على أن قيادة الحرسة ةير معنية بمواب ة بديدة مك إسرائي .
حسي المبلة، فقد حاولت حماس في البداية الرد على اإلبراءات اإلسرائيلية بإصدار ي ديدات و 

عسسرية واإليحاء بييح مواب ة فردت إسرائي  بالقيا  بخفوات يدل  على ب وزيي ا للمواب ة البديدة. 
يد والالفت  نا، أن المبلة يدعي أن إسرائي  نبحت في يللي  حماس من خال  اإلعالن عن يبن

قوات احيياف بحبة مواب ة يحديات على البب ة الشمالية أما  حزي هللا، في حين أن ال دف 
الحقيقي يمث  في اسيخدا   ذ  القوات لد حماس في ةزة في حا  قرر السنوار فيح مواب ة لد 
إسرائي . لسن حسي المبلة اليي يسيند إلى محاف  رسمية داخ  ي  أبيي، فقد ي  يباوز خيار 

 يد بعدما أم رت قيادة حماس رةبة في احيواء الموقف من خال  اليحرسات السياسية.اليصع
و ذا ما دفك نينيا و لليرابك عن اليصريحات اليي أدلى ب ا وزراؤ  حو  نية إسرائي  يصعيد أزمة 

 الس رباء، على اعيبار أن ال دف من اليحرك الثالثي قد يحقل باليع .
ن افيعا  أزمة الس رباء في قفاع ةزة مث  في الواقك يحرسا بيوبلييسيا إذن ما يقد  يقد  دليال على أ

ن  شامال وواسعا اسيغ  حابات الناس ورا ن على شعور قيادة حرسة حماس بالمسؤولية يبا   . وا 
سان المرء ييي   أن ييحرك إسرائي  على  ذا النحو يبا  ةزة ويوميف معاناة أ ل ا في محاولة 

، فإن ما ثا يمسن ف مه  و أن ييبند محمود عباس وسلفيه السيسي بلعي بيةاسيرايييحقيل مساسي 
أدوار في  ذا اليحرك من أب  يحسين قدرة ي  أبيي على يحقيل مصالح ا. فقد يبين أن عباس 

 والسيسي سانا أدوات في مخفف نينيا و ثاحيواء السنوار.
من خال  يوسيك اثاسييفان فيي الوقت الذ  يواص  فيه إسرائي  فرض الوقائك على اارض 

ويعميقه ويعلن نينيا و على رؤوس ااش اد بأن اللية الغربية سيم  يحت السيادة اإلسرائيلية إلى 
أبد اآلبدين، فأن سان ييوقك أثا يسيبيي السلفة والقا رة لنينيا و ليمنحه على المناورة ويأمين 

 إسرائي  من مواب ة بديدة.
 19/6/2017، ، عم انالسبيل
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 كي ال تصير غزة إقليما  متمردا   .65
 د. فايز أبو شمالة
نيي مسئو  فلسفيني ما نشريه صحيية  آريس على لسان مسئو  فلسفيني  خر، يحدث عن نية 
السلفة اليلسفينية إعالن ةزة إقليما  ميمردا ، وبين نيي ااو  ويأسيد الثاني ثا بد من مرابعة بملة 

السلفة اليلسفينية لد سسان قفاع ةزة في الييرة ااخيرة، وسل ا  اإلبراءات العقابية اليي ايخذي ا
 يؤسد على نية السلفة، وبديي ا في اإلعالن عن ةزة إقليما  ميمردا .

لقد مارست السلفة اليلسفينية العقاي البماعي لد سسان قفاع ةزة، ويعمدت خنل الحياة 
ة، و ذا إبراء ميرح إلسرائي ، ويوفر ل ا اثاقيصادية لسسان قفاع ةزة، وراحت يدفك ب   إلى ال اوي

إسرائي  بريئة من حصار  اليأسيد بأناليرصة ليبرئة برائم ا لد سسان قفاع ةزة، وذلك من خال  
 ةزة، والمسئو  ااو ، والمحرض السبير على حصار ةزة  ي السلفة اليلسفينية.

 ا على قفاع ةزة، بغفاء دولي ةزة إقلي  ميمرد قد يعفي اللوء ااخلر إلسرائي  لممارسة عدوان
قليمي يعيمد على شرعية السلفة اليي سيعلن بأن قفاع ةزة موبوء باإلر اي، ييوبي يدمير  على  وا 

 رؤوس سسانه، وذلك من خال  اسين اض س  دو  العال  لمحاربة سسان ةزة.
بحد ذاي ا  ةو ذ  الحالولما سان محمود عباس يعاني حالة من اللعف واإلحباف واليش  السياسي، 

 ي المحرض لمحمود عباس سي ييخذ خفوات اسيباقية، يليف في ا على الييا مات اليي يمت بين 
حرسة حماس ومصر العربية من ب ة، وبين حرسة حماس والييار اإلصالحي في حرسة فيح من 

 ب ة أخر .
لينميمي إن المصلحة الوفنية العليا للشعي اليلسفيني يقلي بلرورة اليحرك البما ير  وا

العاب ، ولد خفوات عباس اثانيرادية، وذلك من خال  اليئا  شم  المبلس اليشريعي اليلسفيني 
بحلور ااةلبية الساحقة من نواي ةزة واللية والغربية، والبدء بخفوات عملية ليبريد محمود 

ة لمدة سيين عباس من صالحيايه، ويسليف رئيس المبلس اليشريعي أو نائبة بإدارة الحالة اليلسفيني
 يوما ، يبر  خالل ا اثانيخابات اليشريعية والرئاسية.

 18/6/2017، ، لندنرأي اليوم
 

ل غـز ة إلــى نمـوذج للـدولـة المنشـودة؟ .66  هـل تتحـو 
 حمادة فراعنة
بصرف النمر عن العوام  اللاةفة أو المروف الفارئة، اإليبابية من ا أو السلبية، اليي فرلت 

دارية مك  نيس ا على قيادة الييار  "حرسة حماس، ودفعي ا نحو خيار اليوص  إلى ييا مات سياسية وا 
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النافذ في صيوف حرسة فيح في قفاع ةزة، فإن السؤا  الذ  يفرح نيسه دون  "الوفني الديمقرافي 
مواربة ل ا    يمسن أن يشس  يلك الييا مات أرلية مالئمة لخالص أ   قفاع ةزة من وح  

معرسة  "رد واليسلف وال يمنة، منذ اثانقالي الدمو ، الذ  اسميه حرسة حماس باس واليي اثانقالي
، الذ  نيذيه  ذ  الحرسة بالحديد والنار، فاسيولت خالله على 2007في حزيران  "الحس  العسسر  

إدارة القفاع منيردة، ووقعت في المصيدة، مما أفقد أ   القفاع حرياي   ويعدديي  ، وحرم   اليميك 
زالة مسيوفنايه، وأن يديروا حياي    اثاحيال حصيلة يلحياي   اليي فرلت رحي  قواعد ب وبيشه وا 

بأنيس  ، فسانوا بذلك سمن وقك يحت المزراي المحلي بعد أن يخلصوا من الدلف اابنبي، فعانوا 
 يبعا  لذلك سله من ويالت مزدوبة : 

، وما خليه ذلك من دمار 2014و، 2012، 2008 أعوا الثالثة في  وابيياحايه اثاحيال  بمات  – 1
فقاروخراي   ةير مسبول.  وا 

 انيراديةسوء إدارة ويد ور خدمات محلية ميخلية، وم ور أصولية بغيلة، و يمنة سياسية  -2
ميسلفة، وحياة عامة ثا ييمنا ا اإلنسان لخصومه من شدة القسوة والحصار والبؤس والمعاناة اليومية 

القفاع المحاصر ييماث  مك مما ر إداريي داعج والقاعدة في  أحوا بايت على س  صعيد، حيث 
أفغانسيان وسوريا والعرال، وبيوب ا في الصوما  واليمن وليبيا، وثا ييناقض مع ا، فااساس 
والمربعية السياسية واليسرية واحدة، فالقاعدة ُولدت من رح  اإلخوان المسلمين، وأسس ا عبد هللا عزا  

بن ثادن، وداعج ُولدت من رح  القاعدة، بينما حافمت حرسة حماس على وثائ ا  شيخ أسامة
ومربعيي ا، باعيبار ا اميدادا  لحرسة اإلخوان المسلمين، ولذلك باءت النيائ  والممارسات ميشاب ة، 

 واليرول بين   لئيلة.
  

 التحوالت الذاتية
 فرل، بر  اليحو  واليفور الذايي الحس  العسسر  ثا أوالدمو ،  اثانقاليبعد عشر سنوات من 

وثيقة المبادئ والسياسات  "لحرسة حماس، فقدمت مؤخرا ، بعد نقاج وحوارات داخلية عميقة وثيقي ا 
داخلية أسيرت عن  انيخابات، ميرافقة مك نيائ  2017المعلنة في قفر يو  ااو  من أيار  "العامة 

سماعي   نية رئيسا  للحرسة بديال  لخالد يولي يحيى السنوار إدارة ورئاسة الحرسة في قف اع ةزة، وا 
ُيمث  بي  المعاناة، ونياج الواقك المعاج الملموس ا    واثانيخاباتمشع ، فسانت حصيلة القرارات 

، ومثلما يميك قادي   وابيياحايهولربايه  اثاحيال القفاع بشس  خاص، ف   الذين يحملوا يبعات 
لشعب   بعد عشر  اثاحيرا ة، و   الذين اخيقوا في يقدي  نموذج يسيحل بمزايا إدارة السلفة المنيرد

سنوات بائسة، وفي ذات الوقت مازالت ميابعاي   فرية وقراءاي   حية، يماما  على نحو ما باءت 
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يدرسوا  أنعليه يباري أقران   من أحزاي الييار اإلسالمي في سافة المواقك اليي حسموا في ا، دون 
مازالت مخالبه قوية نافذة، ونما  الرئيس السيسي يمارس  اثاحيال ية البغرافيا، حيث معنى ديسيايور 

مع   سياسة العصا والبزرة، حياما  على أمنه الوفني، ولذلك وقك ما سان من يفور، وحصيليه 
اللقاء المرسز  بين حماس برئاسة يحيى السنوار وحرسة فيح برئاسة النائي محمد دحالن، أ  أن   

 وا مك أشد خصوم   لراوة، بعد أن عملوا على شيفنيه فوا  السنوات العشر المالية !. ييا م
على خالف المشسسين حو  لقاء السنوار والدحالن، فالمعلومات المؤسدة أن اللقاء حص  بيرييبات 
ومواعيد مصرية مسبقة، و ذا له دثالة سبيرة يعفيه المصداقية وقوة الدفك، سما أسير عن ييا مات، 
ي  يوصيي ا على أن ا ييا مات أولية يم يدا  لسلسلة من خفوات الينييذية المفلوي يحقيق ا بما في 

ثالثي على أم   باييالذلك عرل ا على الرئيس محمود عباس، ولبنيه المرسزية، سي يي  ييويب ا 
يي اليش  اليحلير له حرصا  على نباحه عبر خفوات يراسمية، يعم  ل ا القا رة، مسيييدة من يبرب

الليين سبب ما الرئيس محمود عباس، ااو  المبادرة مصرية، والثاني مبادرة الرباعية المصرية 
 ااردنية السعودية اإلماريية.

 
 تراكمات من اإلخفاق والنجاح

حينما دعت القا رة الرئيس محمود عباس لزياري ا يو   2014فشلت المبادرة المصرية ااولى عا  
عليه سيناريو المصالحة اليدريبية، يبدأ بالخفوة ااولى وعنوان ا وحدة حرسة  ، وعرلت8/11/2014

فيح، وييلو ا الخفوة الثانية و ي المصالحة مك حماس، ومن ث  يوحيد اادوات واليصائ  
والشخصيات اليلسفينية عبر عقد مبلس وفني يوحيد  يسيبيي للمصلحة الوفنية العليا ولمواب ة 

واليباوي مك مبادرات فرنسية وروسية لمياولات فلسفينية إسرائيلية برعاية  اليفورات السياسية،
 دولية، ولسن المبادرة المصرية سان مآل ا اليش  بسبي عد  يباوي الرئيس اليلسفيني مع ا.

سما فشلت مبادرة ثانية قامت ب ا الرباعية المصرية ااردنية السعودية اإلماريية اليي عرلت 
أعلاء من اللبنة المرسزية لحرسة فيح، ميولين من قب  رئيس الحرسة، وسافي ا على خمسة 

، مك ممثلي البلدان العربية ااربعة، على نيس ملمون المبادرة 28/8/2015بالقا رة يو   ابيمعوا
المصرية وخفواي ا اليدريبية، بدءا  من وحدة حرسة فيح ومن ث  المصالحة مك حرسة حماس، إلى 

يلا ، أسفينية عبر منممة اليحرير وسلفي ا الوفنية، ول  يُيلح وسافة الرباعية يوحيد المؤسسات اليل
على نحو ما حص  مك المبادرة المصرية، و سذا فشلت ب ود الوسافة في لملمة الحالة اليلسفينية، 

، بمثابة صيعة 2016/ يشرين الثاني / 29وسان نباح الرئيس اليلسفيني بعقد المؤيمر السابك يو  
نائبا  يمثلون أسثر من ثلث نواي حرسة فيح ومن لمن   النائي  18الرباعية، بدون مشارسة لب ود 
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محمد دحالن لد  المبلس اليشريعي اليلسفيني، إلافة إلى ما يوازي   من أعلاء المبلس الثور  
 لحرسة فيح.

ي بعد نباح ، ليليف نباحا  لحلور الرئيس اليلسفين29/3/2017مؤيمر القمة العربية  انعقادوباء 
الرئيس ااميرسي دونالد يرامي مك الرئيس اليلسفيني،  ايصا عقد مؤيمر فيح السابك، سما حص  

يرامي لزيارة بيت لح ، بمثابة يعزيز لخيارات حرسة فيح ورئيس ا  واسيبابةودعويه لزيارة واشنفن، 
 محمود عباس. 

سين، و سذا باءت نيائ  قم  الرياض ولسن اامواج والميا  ل  يأت دائما  بما يشي ي اانيس وال
في المسار  انقاليوما بعد ، لييبر أولاعا  سياسية مسيبدة، سانت بمثابة  20/5/2017الثالثة يو  

 واثاسييفانيةالسياسي العربي ويفورايه الدراماييسية، لمصلحة العدو اإلسرائيلي وخيارايه السياسية 
من سياسات نينيا و من سليه أوباما، مما عزز من ييول  قيرابا  اواليوسعية، بعد نباح يرامي ااسثر 

حساسا  بالمسؤولية على س  من  اثاسيعمار المشروع  اليوسعي اإلسرائيلي، ويرك ةصة وثقال  وا 
مصالح ما اامنية الداخلية بما يبر  على أرض فلسفين، فاليوسك  ثاريبافالقا رة وعمان، نمرا  

اإلمعان اإلسرائيلي بي ويد القدس، وأسرلة الغور ويمزيل اللية وفش  ب ود اليسوية، و  اثاسييفاني
نحيازا  االيلسفينية بالمسيوفنات برلى وقبو  وصمت من قب  يرامي وفريقه البم ور  ااسثر 

 واثانقسا الوزن العربي، والحروي البينية،  انعدا ويي ما  لمشاريك ي  أبيي اليوسعية، في م  
دون حراك، وميعة الييرد  اثانقسا مباثا  للقا رة لمواب ة خيار  اليلسفيني، س  ذلك ل  ييرك

سياسايه  واسيمراريةاليوسعي  اثاسيعمار اليصائلي بالولك اليلسفيني المأزو  أما  ييول المشروع 
 العدوانية. 

 بداية لملمة الولك اليلسفيني
مسيييدة من  "اليلسفينية لملمة الحالة  "وعليه أقدمت القا رة على مبادري ا الثالثة على فريل 

اليفورات السياسية والينميمية اليي ير  من خالل ا أن ا ميغيرات إيبابية وعوام  مييدة وأورال 
 1لاةفة على اافراف اليلسفينية الثالثة، الذين يشسلون عنوان اازمة الداخلية اليلسفينية و   : 

ني الديمقرافي الذ  يحرص محمد دحالن الييار الوف -2حرسة فيح بقيادة الرئيس محمود عباس،  -
حرسة حماس، حيث أن اافراف ااخر  من  -3، و "اإلصالحيالييار الوحدو  "على يسمييه 

إلى نيائ  وخفوات  لالنلما اليصائ  سالشعبية والديمقرافية والب اد وةير   ثا مشسلة لدي   
 عملية الوحدة، والحيام علي ا ويفوير ا.  ثاسيسما المصالحة 

القا رة أعادت صياةة مبادري ا عبر يغيير الخفوات المؤدية إلى ال دف الذ  مازالت ميمسسة به، 
فسان البديد بخفواي ا قد يحقل من خال  الييا   يم يدا  إلييال ما بين فيح وحماس، فوقك اللقاء بين 
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ير محمد دحالن وفريقه من فرف، وحرسة حماس وقيادي ا من فرف أخر، وبرعاية مصرية ة
، حيث ل  يشارك أيا  من القيادات المصرية ول  يحلر 2017/ حزيران / 11مباشرة يو  ااحد 

 اللقاءات ااربعة اليي يمت بين الفرفين ولسنه سان ميابعا  ل ا وراليا  على نيائب ا. 
ونسييفك اليأسيد من مصادر مفلعة وعليمة، أن اللقاء الثنائي الذ  أثنى عليه الباني المصر  

  و ي:من النقاف اليالية يل
قفاع ةزة عن المشروع الوفني اليلسفيني الذ  يشم   انيصا على رفض مشروع  اثاييال – 1

 اللية اليلسفينية والقدس. 
 منممة اليحرير اليلسفينية  ي عنوان الشعي اليلسفيني داخ  وخارج فلسفين.  -2
مملة شرعية الرئيس محمود عباس،  ييال على حسومة وحدة وفنية برئيس وزراء بديد ويحتاثا -3

 والمبلس اليشريعي المنيخي. 
إذا رفض الرئيس محمود عباس  ذ  المبادرة سيسون لد  اافراف المشارسة خيارات وخفوات  -4

 بديلة، على أن يي  بالينسيل والييا   والشراسة مك اليصائ  اليلسفينية وشخصيات مسيقلة. 
ااحادية من قب  حماس على قفاع ةزة، ومن قب  الرئيس وفريقه إن اء سياسة الييرد والسيفرة  -5

 على مؤسسات را  هللا ومنممة اليحرير. 
 مالحمات نقدية

أوثا :    يملك الرئيس اليلسفيني ااورال السافية، واليرص المياحة إلحباف المسعى المصر  الثالث 
حرسة حماس،  -1 اثاييال:فرفي  سما فع  في سابقيين، خاصة وأن شرعييه مازالت مقبولة من قب 

وييار حرسة فيح الديمقرافي، وسذلك من فرف القا رة، ولسن الحوار والييا   أد  إلى صيغة  -2
يعفي  الرئيس عباس للمصالحة ومعاقبيه لقفاع ةزة، في م  عبز   اسيمرارأن ما لن يقبال  أساس ا

 اثاسيعمار ة يفرف حسومة المشروع عن يقدي  خفوات إيبابية لصالح الشعي اليلسفيني في مواب 
 اليوسعي اإلسرائيلية اا  اثاسييفاني

ثانيا :    يقد  حماس حقا  على ينييذ ما ي  الييا   بشأنه، لبع  الشراسة واليعددية  ما عنوان الحالة 
 السائدة في قفاع ةزة، بديال  للييرد والسفوة، وبوابة ليك الحصارات عن أ الي القفاع اا 

لحمساو  مازا  قويا  على ما يبدو، بدثالة عد  صدور أ  مواقف من قب  قيادات حماس فالحذر ا
ما صرح به الدسيور أحمد يوسف عن قصد  باسيثناءُيشير إلى اليوص  إلى مث   ذ  الييا مات، 

ومعرفة، ولسنه ثا يملك الموقك القياد  الذ  يؤ له لليعبير عن دقة مواقف أصحاي القرار 
ييسير المنفقي الذ  ُيقا  أن  ذا الييا   يحياج لاقرار من قب  مؤسسات حرسة الحمساو ، وال

ثا يقيصر  اثاييالحماس القيادية حيى ُيصار لاقرار به وا عالن الموافقة على ملامينه، خاصة وأن 
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على الشل السياسي ب  سيشم  خفوات إبرائية ينيذ ا قيادة حماس، إلافة إلى إبراءات مماثلة 
سة فيح، ميرافقة مك إبراءات مصرية يلك قفاع ةزة على بوابة اليس يالت الدائمة وفك من قب  حر 

الحصار اليدريبي عن ا، وثاحقا  صدر يصريح من صالح البردوي  يؤسد حصو   ذ  اللقاءات 
 واليوص  إلى ييا مات خالل ا.

بع  قفاع ةزة برميه ثالثا :    ينبح اليصائ  بمشارسة اللبنة المرسزية لحرسة فيح أو بدون ا، ل
 اسيسما نموذبا  للحياة اليلسفينية المنشودة، ومقدمة لرورية إلقناع المبيمك الدولي بلرورة 

ويدمير ح  الدوليين،  اثاسييفانيخفوات اليرابك اإلسرائيلية عن سياسات االحال والل  واليوسك 
واليعايج  واثاسيقال للحرية  نموذبا   باعيبار االمبيمك الدولي إلى يبربة ةزة  انحيازمن خال  

 . اثاقيراعوالديمقرافية واثاحيسا  إلى صناديل 
خفوة الييا   الحمساوية الييحاوية، إن نبحت في مسعا ا، سيييح على يغيير ااولويات اليلسفينية، 
ليسون بحل القيزة النوعية اليدريبية نحو مسافأة أ   قفاع ةزة على يلحياي   وصبر  ، ويشس  

للنلا  المماث  ا الي القدس واللية سي يواصلوا العم  واليلحيات وصوثا  إلى ما ي   حافزا  
 يحقيقه في قفاع ةزة. 

قد يخسر حرسة حماس مؤقيا  ويرلخ لقي  الشراسة واليعددية مببرة، ولسن ا على المد  المنمور 
اداي ا، وخسريه في حيراما  حققيه بنلال ا ويلحيات قياسيسسي سياسيا  وي عيد لنيس ا حلورا  و 

العسسر  وييرد ا ااحاد  على قفاع ةزة، وفشل ا في يقدي  إدارة قادرة على يقدي  الخدمات  انقالب ا
اللرورية، وفشل ا في فك الحصار عن قفاع ةزة، أما الرئيس اليلسفيني ولبنيه المرسزية إذا 

 ما خسرو  من فش  يراسمي: يباوبوا مك  ذا الييا  ، يسونوا بذلك قد بددوا انيس   السثير م
، فشل   في اثاسييفانومنك  اثاحيال فشل   في المياولات فوا  عشرين عاما ، فشل   في ردع 

 انقالي، فشل   أما  2006اليشريعية عا   اثانيخابات، فشل   في 2005البلدية عا   اثانيخابات
  عشر سنوات، ف   قفاع ةزة إلى حلن الشرعية فوا اسيعادة، فشل   في 2007حماس عا  

 ييلقيون  ذ  الييا مات وييوالعوا أما  أ ميي ا، وييحولوا إلى شرساء أساسيين في ملمون ا اا. 
 19/6/2017، الدستور، عم ان

 
 الرابح والخاسر في فتنة الخليج .67

 سامح راشد
على الرة  من عد  ولوح موقف الدو  اليي قافعت قفر، في ما ييعلل بالمفلوي عمله للخروج 

ن اازمة، إثا أن اإلبراءات اليي ايخذت بحل الدوحة سانت والحة  ومحّددة، وشملت قفاعات م
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ميعددة وميوازية، سياسية واقيصادية وا عالمية. باليالي، ييس  مصيوفة اارباح والخسائر النابمة عن 
لد قفر.  اازمة بالينوع واليواز  نيسي ما. لسن، على عسس اإلبراءات الُمبرمبة في ايبا  واحد،

فإن نيائب ا، ومن ث  الخسائر أو المساسي الميريبة علي ا، قد ثا يسير معا  في اثايبا  نيسه. فمثال ، 
قد يمن الدو  اليي قافعت قفر أن ا حققت نصرا  إعالميا . وثا يدرك ما سييسبد ، عابال  أو  بال ، 

رقا  بأن ثمة أعباء سييحمل ا من خسائر اقيصادية أو سياسية. اقيصاديا ، يييد اإلحصاءات واا
قفر، خصوصا  في ااسابيك ااولى، أ  فيرة الصدمة، وعلى الرة  من أن يلك ااعباء سيسيمر ما 
دامت المقافعة، إثا أن حّدي ا سيخف يدريبيا  بمرور الوقت، خصوصا  مك مبادرة أفراف عربية 

قليمية ليعويض ما قد يحيابه قفر من سلك أو إمدادات. فلال   عن أن اسييعاي الصدمة ااولى  وا 
بنباح سيي  باسيعادة ثقة الدوائر اثاقيصادية العالمية، وعودة حرسة اليياع  مك اثاقيصاد القفر  
إلى فبيعي ا يدريبيا ، و و ما بدأ يحدث باليع . في المقاب ، ل  ييعّرض الدو  المقافعة الرار 

بولوح إن الخسائر قادمة في الفريل، خصوصا  اقيصادية فورية، ةير أن الحسابات واارقا  يقو 
فيما ييعلل باليباد  اليبار  مك قفر، ويحويالت العاملين المصريين  ناك، فلال  عن خروج رؤوس 
ااموا  القفرية من دو  المقافعة، نحو دو  أخر ، فيحت أبواب ا ليس فقف لالسيثمارات، ولسن 

 أيلا  للسياحة القفرية. 
الخسائر اثاقيصادية، ويقدير أحبام ا اليي ييياوت من فرف  إلى  خر. أما يمسن بس ولة قياس 

الخسائر السياسية واثاسيراييبية، ف ي أعمل من أن يقاس سميا ، أو يقّدر بأرقا ، وأعقد من أن 
يصّنف ويوزع على أفراف اازمة بشس  والح، خصوصا الباني ااخفر من ا،  و ذلك الميص  

لى مبموعة دو  مبلس اليعاون الخليبي معا ، وعلى مبم  الدو  العربية باليداعيات السلبية ع
 سس . 

في المقاب ، يمسن بس ولة يحديد اافراف المسيييدة من اازمة، والمقصود  نا المسيييدون حقا ، 
وليس الذين يمنون أن   انيصروا أو حققوا  مساسي، فيما    خاسرون، حيى بمعايير  . يحي  

قائمة المسيييدين من أ  انقسا  خليبي أو عربي، ف ي مسيييدة مباشرة من الخالفات  إسرائي  صدارة
واثانقسامات العربية بشس  عا ، لسن ا أسثر اسييادة  وسعادة  عندما يدي الخالف أو اثانقسا  بين دو  
 مبلس اليعاون الخليبي اليي فالما اسيعصت على محاوثات الييييت واليينة. وثا بديد في ذلك،
فسلما وبدت أو ايسعت اليبوة بين العري، سان إلسرائي  بين   مسان.  ي باليع  ينخر من أبله في 

 البنيان العربي منذ عقود، بدأي وأناة. 
ذا ذسرت ي  أبيي، ذسرت باللرورة راعيي ا واشنفن. وبعد أن يناو  مقالي في "العربي البديد"  وا 

لد يرامي، في دّل اإلسيين بين دو  الخلي ، ثا حابة ااسبوع المالي دور الرئيس ااميرسي، دونا
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ليأسيد أن ثّمة مساسي أميرسية سبيرة ومؤسدة من إشعا  فينة إقليمية. ويسيي  نا اإلشارة إلى اسيخدا  
يرامي اليّزاعة اإليرانية اليي يمث  باليع   ابسا  مرسزيا  لد  السعودية وبعض الدو  الُسّنية في 

غله يرامي بيدا  لعم  مقايلة بين الحشد واليعبئة لد إيران، مقاب  صيقات المنفقة. و و ما اسي
سالح يي  بموبب ا لخ أموا  فائلة في المبمك الصناعي العسسر  ااميرسي، والمشارسة فيما 

 يسميه واشنفن "مسافحة اإلر اي". 
ت، فور إعالن يلاف يرسيا أيلا  إلى قائمة الرابحين، مك اخيالف النيات والمواقف، فقد بادر 

المقافعة، إلى إعالن مساندي ا قفر على س  المسيويات، فحققت بذلك مساسي ييباوز العوائد 
اثاقيصادية إلى يدعي  مساني ا اإلقليمية، ويوسيك نفال يأثير ا ودور ا، خصوصا  في الخلي . 

مرار ا مشيعلة يخد  وباسيثناء يرسيا، فإن الرابحين من اليينة الخليبية يسيييدون من يأبيب ا. واسي
 أ داف   في يدمير المنفقة ويخريي العالقة بين ااشقاء في ا.

 19/6/2017، العربي الجديد، لندن
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