
   
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 اللعبة لن تكون كسابقاتها ب... وقواعدحر بال: على االحتالل أن يفكر كثيرًا قبل أي قرار حماس
 نتنياهو يصدر تعليمات لبناء سبعة آالف وحدة استيطانية شرقي القدس

 مصر تبدأ في ضخ وقود لمحطة كهرباء غزة
 من مواجهة جديدة "معاريف": "إسرائيل" تعمل مع مصر على حل أزمات غزة تخوفاً 

 د. محسن صالح... ما هو أبعد من استهداف قطر مقال:

حرب منذ  أيليبرمان: لم ننتصر في 
.. وعباس يحاول جر حماس  67

 إلى حرب "إسرائيل"
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الييذي احتجبييت فييير النشييرةة باىضييافة إلييى 
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 9 المتحدة األمم مقر في بفعاليات حزيران لحرب 50الي الذكرى  إحياء على منصور: نعمل رياض  5.
 9 اىسرائيلية التحريض رواية مع التساوق  من يحذر عريقات  6.
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 15 تشترط إلغاء العقوبات على غزة لحل اللجنة اىدارية وتسليم القطاع لحكومة الوفاقحماس   18.

 16 حماس: دخول الوقود المصري إلى غزة يعزز صمودنا  19.
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 19  ر جرار من جنيناالحتالل يفرج عن القيادي بحماس عبد الجبا  26.

 19 شهداء ومقتل مجندة خالل أسبوع وأربعةعمليات تقرير: ست   27.
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 21 كاتس يدعو لتطبيع تدريجي مع السعودية والخليج مقابل تحسن اقتصادي وميناء في غزة  31.

 22 في منطقة باب العامود أردان: سنغير الوضع كامالً   32.

 22 أرئيل: يجب تنفيذ عملية عسكرية محدودة داخل غزة الستعادة جثامين الجنود لدى حماس  33.

 23 أردان يعرض خدمات استخباراتية على الدول العربية  34.

 23 للعهد في السعودية جديداً  وزير االتصاالت اىسرائيلي يرحب بتعيين محمد بن سلمان ولياً   35.

 23 لبان بفحص الدور التركي بالقدس واألقصىانائبان إسرائيليان يط  36.
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 24 "البيت اليهودي" يجبر نتنياهو على وقف تجميد االستيطان  38.

 25 إذا نشبت الحرب في الشمال فعلينا استخدام كل قوتنا من البدايةقائد سالح الجو اىسرائيلي:   39.
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 33 "استفزاز خطير"يتتهم حزب هللا ب "إسرائيل"  57.

 
  عربية إسالمي:
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 48  قطر إلىمن المنتجات الغذائية  طن يومياً  ألفإيران ترسل عبر البحر نحو   84.
 

  حوارات ومقاالت:
 48 د. محسن صالح... ما هو أبعد من استهداف قطر  85.
 53 أنطوان شلحت... إسرائيل والهند.. أخو ة السالح  86.
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 59 عاموس هرئيل... إسرائيل واألردن يوثقان العالقات والسبب إيران  89.
 60 د. عبد الحميد صيام.... ة: انتصار القبيلة على الدولةمالحظات حول األزمة الخليجي  90.

 
 64 :كاريكاتير

*** 
 

 "إسرائيل" .. وعباس يحاول جر حماس إلى حرب 67حرب منذ  أيليبرمان: لم ننتصر في  .1

قال  وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أن ستيوارت وينر، عن 22/6/2017ة تايمز أوف إسرائيلنشرت 
سرائيل  الخميس إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحاول إثارة حرب بين حركة حماس وا 

 من خالل قطع اإلمدادات إلى قطاع غزة.
وكرر ليبرمان الخميس أيضا موقفه المتمسك به منذ فترة طويلة القائل بأن أي اتفاق سالم مستقبلي 

أن االتفاق مع الفلسطينيين سيتحقق فقط كنتيجة ، مشيرا إلى ”تبادل سكاني“يجب أن يستند على 
 لتعاون إقليمي أوسع بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة نسبيا.

متحدثا في مؤتمر األمن اإلقليمي السنوي في المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا، توقع ليبرمان 
إلى قطاع  اإلمداداتمن أن يقوم عباس بممارسة المزيد من الضغوط على حماس من خالل الحد 

ال يمكن للوضع في غزة أن يستمر إلى “وقال ليبرمان  ”.جرها إلى حرب مع إسرائيل“غزة، من أجل 
 ”.األبد

إنها أزمة فلسطينية داخلية لن تنتهي. عباس سيقوم قريبا بزيادة التقليصات والتوقف عن “وأضاف 
 كاستراتيجيةتقليص[ تحويل الوقود واألدوية دفع الرواتب إلى ]الموظفين الحكوميين في[ غزة وكذلك ]

 ”.مزدوجة: إلحاق الضرر بحماس وجر حماس إلى حرب مع إسرائيل
عاما بإنهاء الصراع مع  25ليبرمان أن السبب في فشل اتفاقية أوسلو التي تم التوقيع عليها قبل  ورأى

 الخاطئ.” األرض مقابل السالم“الفلسطينيين هو أنها استندت على مبدأ 
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إنه مبدأ خاطئ سيخلق عدم تماثل “، وأضاف ”االستنتاجعاما يمكننا التوصل إلى هذا  25بعد “وقال 
ودولة إسرائيل ثنائية القومية تضم فلسطينيين بنسبة  %100ألنه سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية 

 لذلك، يجب أن يكون المبدأ الموجه هو تبادل سكاني، كما قال. ”.]من مواطنيها[ 22%
ليبرمان زعم أن أبو مازن الذي يتطلع لمنع تزويد ، أن 23/6/2017الشرق األوسطة لندنة جاء في و 

بالوقود، يقوم بهذه الخطوات بشكل انفرادي، ومن دون أي تنسيق مع إسرائيل أو السلطات  غزة
 المصرية، وهدفه ليس فقط ضرب حماس بل جرها إلى حرب مع إسرائيل.

ال متمسكا بوعده حين كان في المعارضة، بأنه، كوزير للدفاع، لن وسئل ليبرمان، إن كان ما ز 
في هذا التصريح وكان  لقد بالغت»يوقف حربا تنشب مع غزة، قبل أن يقضي على حماس. فأجاب: 

 «.هذا خطأ مني
الفلسطيني، فقال إنه ال يثق بأن التسوية  وعرض ليبرمان وجهة نظره تجاه الصراع اإلسرائيلي 

تسوية إقليمية، ومن ثم  السالم لن يتحقق إال من خالل»ية مفاوضات ثنائية، وأن ممكنة في عمل
 45يمكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بموجب ذلك، مؤكدا أن التسوية اإلقليمية ستدخل سنويا 

 «.مليار دوالر إلى إسرائيل
نا بصدد أزمة فلسطينية إن»قال: ليبرمان ، أن أسعد تلحمي، عن 23/6/2017الحياةة لندنة وأوردت 

داخلية يحاول أبو مازن جني الربح السياسي منها... وال يجب أن ندخل هناك بالقوة... والقضية 
ليست على وشك الحل ألن أبو مازن لم يقم بتقليص )كمية الكهرباء( لمرة واحدة، إنما على األقل 

أشهر دفع أي مبلغ إلسرائيل  حتى هذه اللحظة يعتزم مواصلة التقليص على أن يوقف تمامًا خالل
أو حتى باألدوية والمعاشات وأمور أخرى. خطوته ليست تكتيكية لمرة »لقاء إمداد القطاع بالوقود 

 «.واحدة
 «.هذا رجل السالم!»وأضاف متهكمًا: 

إسرائيل لن تسمح  ،ليبرمان أكد، أن حسن مواسي، عن 23/6/2017المستقبلة بيروتة وذكرت 
، معلنًا أن الفلسطينيين لن يحصلوا من إسرائيل على 48فلسطيني ألراضي الـبعودة وال إي الجئ 

أكثر مما عرضه عليهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أولمرت، في مؤتمر أنابوليس عام 
، وأنهم هم الذين رفضوا، ممثلين بالرئيس عباس، التوقيع على االتفاق في الدقيقة األخيرة من 2008

 .المفاوضات
ال أرى أي حكومة إسرائيلية قادرة على تقديم أكثر من ذلك، وأن إسرائيل لن تقبل ولن تسمح »وقال: 

يمكن لالجئين »وأضاف: «. 48بعودة الجئ فلسطيني واحد، وال حتى ربع الجئ، إلى داخل حدود 
، ألن أن يعودوا إلى أراضي الضفة الغربية في نابلس وقلقيلية، ولكن عندها لن تنتهي المصاعب
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 700الفلسطينيين ال يملكون قدرة على إدارة دولة حديثة في ظروفهم الحالية، كما أن احتماالت تدفق 
 «.ألف الجئ من دول مثل سوريا ولبنان، سيزيد من العبء على كاهل الدولة الفلسطينية

التي ، أما الحروب 67واعترف ليبرمان أن آخر نصر عسكري إلسرائيل كان انتصارها في حرب عام 
أعقبت ذلك، فانتهت دون أن تخرج بها إسرائيل منتصرة فعاًل وبشكل ال لبس فيه، وهو ما حدث في 

، وما تبعه من حمالت وحروب عسكرية الحقة، كلها انتهت بدون 1982الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 
بين حسم واضح وجلي لمصلحة إسرائيل، وهو ما أخر، بحسب ادعائه، مسألة تطبيع العالقات 

 إسرائيل والدول العربية.
وأشار أن إسرائيل ال تعتزم وال تريد شن أي حرب أو إطالق حملة عسكرية جديدة، ال مع قطاع غزة، 

 وال على الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان. 
 

 االحتالل بقاء مع سالم ال: هرتسليا مؤتمر أمام شعث .2
 شعث، نبيل ،"فتح" حركة في الدولية قاتالعال مفوض وتد: ألقى محمد نضال  - المحتلة القدس
 ،"القومية للمناعة اإلسرائيلي هرتسليا مؤتمر" أمام عباس، محمود الرئيس باسم خطاباً  الخميس، اليوم
 24 قبل وقع الذي أوسلو، اتفاق باستحقاقات االلتزام المتعاقبة االحتالل حكومات رفض فيه أبرز
لى ،2009 العام من الثانية واليته في للحكم هونتنيا عودة منذ" أنه إلى الفتاً  عامًا،  اليوم، غاية وا 

 من المفاوضات فيها تقترب جديدة مرة كل في مسبقة شروط تقديم سياسة االحتالل حكومة مارست
 ".حقيقي تقدم تحقيق
 كدولة بإسرائيل االعتراف وجوب شرط األخيرة، السنوات في أبرزت، نتنياهو حكومة أن شعث وذكر

 هذا تضع نتنياهو حكومة لكن أخرى، دولة كأي بإسرائيل اعترفت التحرير منظمة" أن مبيناً  يهودية،
 ".السالم استحقاقات من للتهرب كمبرر الشرط
 التحريض أعمال كل ترفض الفلسطينية السلطة أن" فتح" حركة في الدولية العالقات مفوض وأكد
 األسرى  لعائالت الفلسطينية لسلطةا تدفعها التي المخصصات ضد كبار موظفون  يقودها التي

 .المستوطنات ولنظام نفسه لالحتالل ضحايا هم الفلسطينيين األسرى  أن موضحاً  والشهداء،
 قدم الفلسطيني الشعب" أن الفلسطيني، الرئيس عن نيابة يتحدث أنه يؤكد وهو ذاته، المتحدث واعتبر
 الضفة في فلسطينية دولة وبإقامة بإسرائيل االعتراف مجرد من أوسلو في والمؤلمة الكبيرة تنازالته
 ". التاريخية فلسطين من %22 على دولة إقامة يعني بما المحتلة، القدس وعاصمتها المحتلة، الغربية

 المصير بتقرير الفلسطيني الشعب بحق االعتراف ترفض نتنياهو حكومة" أن أكد المقابل، في
 ".الفلسطينية والمياه لفلسطينيةا األرض سلب وتواصل المستقلة، دولته وبإقامة
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 ملتزمة الفلسطينية السلطة" أن ،"هرتسليا مؤتمر" أمام كلمته في الفلسطيني، المسؤول أكد ذلك، إلى
 ممكن غير هذا كل لكن الفلسطينية، الدولة وبناء سالم، اتفاق إلى للتوصل وتسعى األمني، بالتنسيق

 بحركة والتحكم الفلسطيني، واالقتصاد والمياه ضاألر  على االحتالل وسيطرة االحتالل واقع تحت
 ".والتصدير االستيراد

 لالحتالل كفى: القول أكرر دعوني أرضنا احتالل على عاماً  50 مرور مع: "خطابه شعث وختم
 ".للسالم الوقت حان والمعاناة،

 22/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 

 االستيطان حول" واضحة إجابات" ترامب مبعوثي من يطلب الفلسطيني الجانب .3

 الجانب مع تجري  التي اللقاءات سير على مطلع فلسطيني مسؤول من" العربي القدس" غزة: علمت
 جيسون  األمريكي المبعوث إبالغ جرى  أنه جديدة، سالم عملية إلطالق والهادفة األمريكي،
 اإلسرائيلي الجانب من إجابات على الحصول بضرورة المنطقة، في جديدة جولة بدأ الذي غرينبالت،

 واشنطن جهود لنسف تهدف خطوة السلطة تراها والتي المقبلة، المرحلة في االستيطاني، التوسع حول
 الرئيس مستشار كوشنر جاريد وصول مع الخصوص بهذا المناقشات توسيع قبيل وذلك الحالية،
 .للمنطقة األمريكي
 بنيامين عنها عبَّر التي اإلسرائيلية ومةالحك محاوالت من كبير بشكل الفلسطينية القيادة وتخشى
 ملف إلبعاد الهادفة تلك خاصة المتوقعة، السالم عملية في إمالءاتها بفرض مرة، من أكثر نتنياهو

 .رسمًيا فلسطينًيا مطلًبا يمثل التفاوض، خالل كامل بشكل وقفه كون  البحث، دائرة عن االستيطان
 حتى واضحة مؤشرات ال إنه عميرة حنا التحرير لمنظمة يةالتنفيذ اللجنة عضو قال السياق هذا وفي
 عملية لتحريك فيه ستسير الذي واالتجاه مخططاته هي وما األمريكي، الموقف مضمون  حول اآلن

 .واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بين السالم
 22/6/2017القدس العربية لندنة 

 
 اللجوء مأساة إنهاء في إسرائيل"" أمام المتحدة األمم" عجز" تنتقد التحرير منظمة .4

 ديارهم إلى ،"الالجئين عودة حق" بـ التمسك على الفلسطينية، التحرير منظمة في مسؤول أكد غزة:
 على المتحدة األمم" عجز" إن وقال الصهيونية، العصابات أيدي على 1948 عام منها هجروا التي
 عددهم يقترب الذين الالجئين معاناة من زاد" التاريخ في األطول" تعد التي القضية لهذه حل إيجاد
 ماليين.  ستة من
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 الالجئين حق" بـ تتمسك المنظمة إن حنون، أحمد المنظمة في الالجئين شؤون  دائرة عام مدير وقال
 باعتباره ،194 رقم للقرار طبقاً  1948 عام منها هجروا التي ديارهم إلى العودة في الفلسطينيين
 ".الفلسطينيين الالجئين قضية تجاه الدولي المجتمع مسؤولية تجسد تيال القانونية المرجعية

 هي ومأساتهم الفلسطينيين الالجئين قضية أن لالجئين العالمي اليوم بمناسبة له بيان في وأكد
 تقف المتحدة األمم تزال ال" ذلك من بالرغم أنه إلى مشيراً  ،"العالمي اللجوء تاريخ في واألقدم األطول"

 األمم في عام كل من عليها التصويت تجديد يجري  التي قراراتها تنفيذ أو مأساتهم إنهاء مامأ عاجزة
 ".194 القرار الخصوص وجه وعلى المتحدة

 22/6/2017القدس العربية لندنة 
 

 المتحدة األمم مقر في بفعاليات حزيران لحرب 50الي الذكرى  إحياء على نعملمنصور:  رياض .5
 حول المفتوحة األمن مجلس جلسة هامش صيام: على الحميد عبد - (ةالمتحد األمم) نيويورك
 االستيطانية، األنشطة بإدانة المتعلق( 2016) 2334 للقرار تنفيذا وبالتحديد الفلسطينية، القضية
" العربي القدس" مع منصور، رياض السفير المتحدة، األمم لدى فلسطين لدولة الدائم المراقب تحدث
 لألمم التابعة الفلسطيني الشعب حقوق  وشعبة والصديقة الشقيقة الدول مع بالتعاون  البعثة إن قائالً 

 لالحتالل الخمسين الذكرى  على األضواء لتسليط العديدة، األنشطة إحياء في تستمر المتحدة
 .والعربية الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي

 22/6/2017القدس العربية لندنة 
 

 اىسرائيلية التحريض رواية مع التساوق  من يحذر عريقات .6
 االتهامات عريقات، صائب الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين هللا: رفض رام

 ".  الفلسطيني الرسمي التحريض" تسميه ما حول إسرائيل تروجها التي الزائفة واالدعاءات
 على متواصل بشكل تعمل االحتالل حكومة أن الخميس، يوم مساء له تصريح في عريقات وأكد
 فرصة فيها يتاح مرة كل في" التحريض ادعاءات" مثل وتضليلية جديدة أعذار وابتكار األنظار حرف
 للقانون  الكامل والتنفيذ الدولتين بحل الملتزمة الفلسطينية القيادة عكس على السياسي، المسار إلحياء
 .الدولي
 وتجريم باإلرهاب، الوطني شعبنا نضال وسم صلةالمتوا إسرائيل محاوالت على عريقات تعقيب جاء

 .الفلسطينية الثورة انطالق منذ المناضلين وأسرانا شهدائنا
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 للسياسة يعود بالتحريض الخاصة الثالثية اللجنة لتفعيل إسرائيل رفض سبب أن عريقات، وأوضح
 . الصهيوني اإلرهاب وتمجيد بالتحريض اليمين لحكومة المتأصلة

 المزورة، اإلسرائيلية التحريض رواية مع التساوق  من الدولي المجتمع أعضاء ضبع عريقات وحذر
 . العقاب من اإلفالت من وتمكينه المجرم ومكافأة الدولي بالقانون  تلتزم التي الضحية ومحاسبة

 22/6/2017ة (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 ودقيق واضح بشكل القضايا كافة ناقش ترامب مبعوثي مع عباس لقاء: ردينة أبو .7
 رام مدينة في الرئاسة بمقر األربعاء، يوم مساء عباس، محمود فلسطين دولة رئيس استقبل هللا: رام
 .جرينبالت جيسون  األميركي الرئيس ومبعوث كوشنر، جاريد األبيض البيت مستشاري  كبير هللا،
 واضح بشكل القضايا كافة بحث للقاءا إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق وقال

 .واألسرى  الالجئين كقضية كافة، النهائي الوضع قضايا إلى تطرق  حيث ومعمق،
 الفلسطينية الدولة إلقامة الدولتين حل مبدأ على اللقاء خالل أكد عباس، الرئيس أن وأضاف،
 .1967 العام حدود على الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة

 الشرعية قرارات على القائم والشامل، العادل السالم بتحقيق التزامه جدد الرئيس: ردينة أبو وتابع
 .العربية السالم ومبادرة الدولية،

 22/6/2017ة (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 الدولي وللمجتمع الدولي للقانون  سافر تحد    عمونا نةطمستو  بناء: عريقات .8
 الحكومة قرار أن عريقات، صائب الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية نةاللج سر أمين أريحا: أكد
 سافراً  إسرائيلياً  تحدياً  يعتبر المحتلة، فلسطين دولة شمال في عمونا مستوطنة ببناء البدء اإلسرائيلية

 األميركي الرئيس إدارة تنوي  التي للجهود موجهة قوية وضربة الدولي، والمجتمع الدولي للقانون 
 .السالم عملية إلطالق بها القيام ترامب، نالددو 

 السالم من بدالً  والمستوطنات اإلمالءات اختيار قررت اإلسرائيلية الحكومة أن على عريقات وشدد
 تتحمل التي اإلسرائيلية الحكومة مساءلة مرحلة إلى ينتقل أن الدولي المجتمع على وأن والمفاوضات،

 وتدمير والمستوطنات اإلمالءات سياسة في الستمرارها نتيجة سالمال عملية توقف الكاملة المسؤولية
 (.األبرتايد) بنظامين الدولة أي األرض على الواقع األمر بفرض استبداله ومحاوالت الدولتين خيار

 22/6/2017ة (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 الدولية بالقرارات واستهتار جريمة جديدة ةمستوطن ببناء البدء االحتالل إعالن: حكومة الحمد هللا .9
 مستوطنة بناء في العمل بدء اإلسرائيلي االحتالل سلطات قرار الثالثاء، يوم الحكومة هللا: أدانت رام

 .الفلسطينية األراضي حساب على جديدة
 على' عميحاي' اسم تحمل جديدة مستوطنة بإقامة االحتالل شروع على بذلك الحكومة وعقبت
 تم ممن أكبر عددا ستحوي  لكنها" عمونا"لـ البديلة المستوطنة تعد والتي نابلس، محافظة أراضي
 .إخالؤهم
 بمثابة القرار هذا إن صحفي بيان في رشماوي  طارق  الحكومة باسم الناطق قال الموضوع هذا وحول

 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار خاصة الدولية، الشرعية قرارات لكافة وتجاوز استهتار
 بما 1967 عام منذ المحتلة األراضي في المستوطنات إنشاء شرعية عدم على ينص والذي ،2334
 .الشرقية القدس فيها

 اإلسرائيلية، الحكومة بها تقوم التي والتجاوزات الجرائم لهذه حد بوضع الدولي المجتمع البيان وطالب
 عملية إلحياء الرامية الدولية المساعي جميع تعطيل شأنها من والجرائم التجاوزات هذه إن حيث
 .السالم

 20/6/2017ة (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 2030 عام بحلول وظيفة مليون  إلى تحتاج فلسطين: العمل وزير .11

 وظيفة مليون  إلى ستحتاج فلسطين إن الخميس، اليوم شهال، أبو مأمون  العمل وزير هللا: قال رام
 الشباب، مهارات وتحسين التعليم، أنظمة في االستثمار خالل من ،2030 عام لولبح جديدة

 .العمل لسوق  وتجهيزهم
 مستقبل" حول الوطني الحوار تفعيل أجل من الثالثي االجتماع افتتاحه خالل شهال أبو وأضاف
 بهدف فعة،المرت البطالة معدالت لمشكلة فاعلة حلول إيجاد أن فلسطين، في السياسات ورسم" العمل

 بتوفير االجتماعية، والحماية للتشغيل الفلسطيني الصندوق  خالل من يكون  التوظيف، وليس التشغيل
 كحد %5 بفائدة دوالر، ألف 15 إلى منها الواحد القرض قيمة تصل والخريجين للشباب قروض
 منها، القائم يروتطو  المهني التدريب مراكز زيادة إلى إضافة صغيرة، إنتاجية مشاريع إلنشاء أعلى،

 .العمل سوق  احتياجات مع تتواءم التي والتقنية المهنية التخصصات على والتركيز
 22/6/2017ة (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 غزة في األوضاع يناقشان ومالدينوف عباس .11
 للشرق  متحدةال لألمم العام األمين مبعوث الخميس، يوم عباس، محمود الرئيس هللا: التقى رام

 العملية مستجدات آخر الطرفان وبحث .هللا رام بمدينة المقاطعة مقر في مالدينوف نيكوالي األوسط
 .غزة قطاع في واألوضاع السياسية،

 حماس حركة شكلتها التي اإلدارية اللجنة بإلغاء حماس حركة مطالبته محمود عباس الرئيس وجدد
 كمدخل العامة، االنتخابات إلجراء والتحضير مهامها، أداء من الوفاق حكومة وتمكين غزة، في

 لدعم المتحدة األمم بها تقوم التي الجهود وثمَّن ".الوطنية المصالحة وتحقيق االنقسام إلنهاء حقيقي
 .مؤسساته بناء في الفلسطيني الشعب

 الدور ىعل مالدينوف، نيكوالي األوسط للشرق  المتحدة لألمم العام األمين مبعوث شدد جانبه من
 .الفلسطيني للشعب المساعدة تقديم في فلسطين في العاملة ومؤسساتها المتحدة األمم تلعبه الذي

 22/6/2017اىخباريةة  سما وكالة
 
 الصراع ىدارة بمفاوضات نقبل لن: واصل أبو يوسف .12

 من اوضاتبمف تقبل لن الفلسطينية القيادة إن الحالية، اللقاءات على تعليقاً  فلسطيني، مسؤول قال
نما الصراع، إدارة أجل قامة اإلسرائيلي االحتالل يضمن إنهاء بما جذري، بشكل إلنهائه وا   الدولة وا 

 .المستقلة الفلسطينية
 أن ،"األوسط الشرق "لـ حديث في يوسف، أبو واصل التحرير، لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو وأكد

 :ركائز ثالث لىع تقوم جديدة، مقاربة إلى يستند الفلسطيني، الموقف
 تكون  أن يجب سياسية عملية أي والثانية، سياسية، لعملية واضحة مرجعية وجود هي: األولى"

 وقف هي الثالثة، المفاوضات، والركيزة إنهاء وليس االحتالل، إنهاء أجل من زمني بسقف محكومة
 ".العدوان أشكال كل

 لم اآلن حتى لكنهم: "وأضاف". يلالتفاص تفاصيل يعرفون  إنهم حال أي على: "يوسف أبو وقال
 مواضيع في نظر سماع وجهات أجل من يأتون  إنهم" وتابع". السالم عملية إلطالق خطة يبلوروا
 في ستلتقي( خمسة+  خمسة) ولجنة ستستمر، األميركية  الفلسطينية المباحثات: "وأردف". محددة

 مع الفلسطيني الرئيس عليها اتفق التي اللجنة إشارة إلى في ،"الفطر عيد عطلة بعد واشنطن،
 فلسطينيين مسؤولين 5 من مكونة لجنة وهي لحم، بيت في الماضي الشهر لقائهما أثناء األميركي

 األميركيين أن وُيعَتقد. أيضاً  األميركي الوفد أفراد خمسة من وفد إسرائيلي وسيقابل. أميركيين 5و
 .مبادئ وثيقة طرح قبل الجانبين مواقف فهم يريدون 
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 التحول أو إقليمي سالم عن والحديث اإلشاعات كل من الرغم على لكن سننتظر،: "يوسف أبو وقال
 وجه تجمل حلول بأي لن نقبل. إدارته وليس الصراع إنهاء وهو واضح، موقفنا اقتصادي، سالم إلى

 ".وحسب االحتالل
 أعادت ما إذا راع،الص ينهي حل إلى الوصول على األميركية اإلدارة قدرة في يوسف أبو وشكك
 ".بالطول والعرض إلسرائيل منحازون  إنهم: "وقال. برعايتها ثنائية مفاوضات إطالق

 22/6/2017الشرق األوسطة لندنة 
 
 الفلسطينية بالوحدة الضرر ألحقت عباس إجراءات: إسرائيلي محلل .13

 من هو لفلسطينيةا السلطة رئيس إن" "يسسخاروف آفي" "اإلسرائيلي" والكاتب السياسي المحلل قال
 ".غزة عن الكهرباء محطة لتشغيل الالزم الوقود قطع قرر

 الموظفين رواتب بتخفيض قراره عباس اتخذها التي األخرى  اإلجراءات بين ومن أنه وادعى
 .غزة في الحكوميين
 بالوحدة الضرر ألحق الذي الشخص اآلن عباس ُيعتبر اإلجراءات وبهذه إنه" يسسخاروف وأضاف
 ".غزة قطاع سكان ورفاهية الفلسطينية الوطنية
 تحول دحالن أن يسسخاروف فيها رأي والتي التصريحات، هذه" إسرائيل أوف تايمز" موقع وأورد
 .الغربية الضفة ومن فتح من لعزله بجد عمل الذي عباس، على حقيقي سياسي تهديد إلى اآلن

 22/6/2017لإلعالمة غزةة  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 تعزيزًا لالنفصال غزة ُيعد   إلى المصري  الوقود دخول ":الحياةلي" فلسطيني مسؤول .14

قطاع غزة لتشغيل محطة توليد  إلىسمحت مصر أمس بدخول الوقود : محمد يونس -رام هللا 
 .تحسن العالقات بين مصر وحركة "حماس" التي تحكم القطاع إلىالكهرباء، في إشارة قوية 

غزة، واألنباء عن تسهيل الحركة على معبر رفح بين غزة ومصر،  لىإوأثار دخول الوقود المصري 
تعزيز انفصال  إلىوعودة مجموعة دحالن للعمل في القطاع، قلقًا في رام هللا من أن يؤدي ذلك 

 .القطاع عن بقية األراضي الفلسطينية

ألوكسجين وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ "الحياة": "ما يجري هو تزويد االنقسام مزيدًا من ا
 ."لالستمرار

ساعة من  24وأكد سلطة الطاقة في غزة لـ "الحياة" أن تشغيل محطة التوليد سيجري خالل أقل من 
وصول الوقود. وأفاد مدير قوى األمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم خالل مؤتمر عقده في معبر 
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جمهورية مصر العربية التي  رفح: "نتمنى أن يكون هذا الدعم من الوقود مستمرًا لقطاع غزة من
احتضنت القضية الفلسطينية". وأضاف: "مصر عودتنا دائمًا الوقوف إلى جانبنا، ونشكرها على هذا 

 ."الموقف، وسنكون معها دومًا ما كانت معنا

 22/6/2017الحياةة لندنة 
 
 ن كسابقاتهااللعبة لن تكو ب... وقواعدحر بال: على االحتالل أن يفكر كثيرًا قبل أي قرار حماس .15

قلـل النــاطق باســم حركـة حمــاس، ســامي أبــو زهـري، مــن شــأن تهديــدات قائـد المنطقــة الجنوبيــة بجــيش 
 االحتالل اإلسرائيلي بحق المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن على االحـتالل  وقال أبو زهري، في تصريح صحفي، إن تلك التهديدات ال تخيف شعبنا.
 وشدد على أن قواعد اللعبة لن تكون كسابقاتها. ر للحرب.أن يفكر كثيرًا قبل اتخاذ أي قرا

وكان قائد المنطقة الجنوبية بجيش االحتالل، إيال زامير، أطلق مجموعة من التصريحات التي يتوعد 
 بها قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

 22/6/2017موقع حركة حماسة غزةة 
 
 ا الجانبيةة عن معاركهأبو عبيدة: آن األوان أن تتوقف األم   .16

أن يــوم القــدس العــالمي هــو  ،أكــدت كتائــب الشــهيد عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس
مناسبة لرّص صفوف األمة وتوحيد جهودها وتصحيح بوصلتها ليكون هدفها تحرير القدس وفلسطين 

 وكنس االحتالل.

لـه علـى حسـابه عبـر تـويتر: إن وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسـام، أبـو عبيـدة، فـي تغريـدات 
القضية التي يمكن أن تكون محور وحدة األمة ومركز قوتها للنهوض من كبواتها هي قضية فلسطين 

 والقدس، وهنا تكمن أهمية يوم القدس العالمي.
وتوجــه أبــو عبيــدة بالشــكر والتحيــة لكــل الفعاليــات والشــعوب التــي تحيــي يــوم القــدس العــالمي وتناصــر 

 ف: ندعو نخب وجماهير األمة إلى التفاعل مع هذه الذكرى.وأضا فلسطين.
وشــدد علــى أنــه قــد آن األوان أن تتوقــف األمــة عــن معاركهــا الجانبيــة وتنطلــق لمهمتهــا فــي استئصــال 

 السرطان الذي ينخر أوصالها، وهو االحتالل.
 22/6/2017موقع حركة حماسة غزةة 
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 مجلس األمن ستبوء بالفشل بلوصفنا باىرهاب من ق   واشنطنحماس: محاوالت  .17
عبرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عن رفضها لتصريحات مندوبة واشـنطن الدائمـة لـدى األمـم 
المتحدة، والتي هاجمت فيها حركة حماس واعتبرتها "منظمة إرهابية"، الفتـة إلـى أن هـذه التصـريحات 

ـــرة. ـــانوع فـــي تصـــ خطي ـــد اللطيـــف الق ـــاطق باســـم الحركـــة عب ـــال الن ريح صـــحفي األربعـــاء، إن هـــذه وق
التصــريحات امتــداد لحملــة التحــريض المتزايــدة ضــد حركــة حمــاس والتــي تتفــق مــع مواقــف االحــتالل 

 اإلسرائيلي الذي يمثل رأس اإلرهاب في المنطقة.
وأضـاف أن المطالبـة بـإدراج حمــاس علـى قائمـة اإلرهــاب سـلوك عنصـري مقيــت وانحيـاز كامـل لدولــة 

كـر لحـق شـعبنا الفلسـطيني فـي مقاومـة االحـتالل اإلسـرائيلي الـذي يحتـل أرضــنا الكيـان الصـهيوني وتن
 ويمارس اإلرهاب والقتل ضد شعبنا.

وأكد القانوع على أن كل محاوالت وصم الحركة باإلرهاب ستبوء بالفشل وستبقى حماس حركة تحـرر 
 وطني تقاوم االحتالل وتدافع عن حقوق شعبنا المشروعة.

 22/6/2017ةة موقع حركة حماسة غز 
 
 على غزة لحل اللجنة اىدارية وتسليم القطاع لحكومة الوفاق العقوباتحماس تشترط إلغاء  .18

صالح البردويل، أن المبادرة التـي أطلقتهـا "حمـاس"  ،أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس: غزة
عية ورئاسية، وانتخاب لحل اللجنة اإلدارية وتسليم القطاع لحكومة الوفاق والذهاب إلى انتخابات تشري

 المجلس الوطني بعد ثالثة أشهر مازالت قائمة.
وقــال البردويــل فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" يــوم األربعــاء: "مســتعدون لحــل اللجنــة اإلداريــة 

العقابيــة بحــق  إجراءاتــهبالكامــل وتســليم غــزة لحكومــة الوفــاق، لكــن أن يســبق ذلــك إلغــاء عبــاس لكــل 
بردويــل، أن "هــذه المبــادرة كــان قــد عرضــها قبــل عــدة أســابيع عضــو المكتــب وأوضــح ال قطــاع غــزة".

السياسي لحركة "حماس" خليل الحيـة فـي مـؤتمر صـحفي لـه فـي غـزة، وتـم تسـليمها لعـدد مـن السـفراء 
األوروبيين ولألمم المتحدة، قبل أن يأتي وفد من حركة فتح )روحي فتوح وأحمد حلـس( علـى أساسـها 

وأضـاف: "لكـن لألسـف الشـديد محمـود عبـاس رفـض تلـك المبـادرة، ولـم  بهـا". إلى قطاع غزة، ويرحب
 يتجاوب معها، وأعلن عن أنه ليس معنيا بالمصالحة مع حماس".

نجاز المصالحة، وأن مبادرتها بحل اللجنـة اإلداريـة  وأكد البردويل أن "حماس معنية بإنهاء االنقسام وا 
مجلس الوطني خالل ثالثة أشهر الزالـت قائمـة، لكـن ذلـك والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وال

 العقابية التي اتخذها عباس بحق قطاع غزة"، على حد تعبيره.   اإلجراءاتكله لن يكون إال بعد ألغاء 
 21/6/2017ة قدس برس
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 إلى غزة يعزز صمودنا المصري حماس: دخول الوقود  .19

المصـــري الخـــاص بتشـــغيل محطـــة توليـــد قالـــت حركـــة حمـــاس، إن دخـــول الوقـــود  األناضـــول: - غـــزة
 الكهرباء لقطاع غزة، "خطوة مهمة" في مواجهة الحصار اإلسرائيلي، و"تعزيز الصمود". 

وأوضــح المتحــدث باســم الحركــة حــازم قاســم، فــي بيــان، إن دخــول الوقــود المصــري، مــن شــأنه "تعزيــز 
 صمود الشعب الفلسطيني في غزة". 
ية لحاجات شعبنا في غـزة، هـي خطـوة مقـدرة ومشـكورة، وتعكـس وأضاف قاسم" هذه االستجابة المصر 

 الدور المصري التاريخي والقومي الداعم لصمود شعبنا الفلسطيني، ولحقوقه ومطالبه العادلة". 
وأشار إلى أن حركته تتطلع إلى مزيد من الخطوات لمواجهة الحصار اإلسـرائيلي، "فمصـر لـديها دور 

 محوري في هذا المجال". 
الســلطات المصــرية، فــي وقــت ســابق اليــوم، بإدخــال شــاحنات محّملــة بــالوقود الصــناعي إلــى  وسـمحت

قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لتشغيل محطة توليد الكهرباء. وهذه المـرة األولـى التـي تسـمح فيهـا 
 السلطات المصرية، بدخول الوقود الصناعي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري. 
 21/6/2017رام هللاة الحياة الجديدةة 

 
 دحالن سيجتمعون مع حماس في غزة تيار: قادة في قيادي بفتح .21

قــال القيــادي فــي حركــة فــتح )التيــار اإلصــالحي( عبــد الحميــد المصــري، إن عــددا مــن : الــرأي –غــزة 
قيادات الحركة من بينهم القيادي سمير المشهراوي، سيعودون إلى قطاع غزة بعد عيد الفطـر السـعيد، 

 ماع مع قادة حركة حماس.لالجت
وانتقد المصري فـي تصـريح لصـحيفة "فلسـطين"، أمـس، التسـريب الصـوتي ألمـين سـر حركـة فـتح فـي 
المنطقة الوسطى بقطاع غزة "سعيد أبو مصبح" خالل مكالمة هاتفيه مع رئـيس مخـابرات السـلطة فـي 

 ة.الضفة الغربية "ماجد فرج"، الذي طالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غز 
وأبـــدى اســـتغرابه مـــن أن يصــــدر الكـــالم مـــن مســــؤول فتحـــاوي يعـــاني مــــن انقطـــاع التيـــار الكهربــــائي 

 والحصار المفروض على غزة، معتبرًا ذلك تآمرًا على النفس وأمرًا يدعو للخجل.
بعادهــا عــن المشــروع  وأشــار إلــى أن هنــاك جهــات مــن داخــل حركــة فــتح تحــاول تــدميرها وتهميشــها وا 

 ة الغربية والقدس وغزة.النضالي في الضف
ـــاهرة مـــع مســـؤولين مـــن المخـــابرات  وفـــي شـــأن التفاهمـــات مـــع حركـــة حمـــاس التـــي جـــرت مـــؤخرًا بالق
المصــرية، لفــت النظــر إلــى وجــود تفــاهم بــين حمــاس ومصــر علــى موضــوع تزويــد القطــاع بالســوالر 
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لقــاهرة بنيــت علــى الصـناعي لتجــاوز مــا يمكــن مــن مشــكلة الكهربــاء، مبينـًا أن التفاهمــات التــي تمــت با
 أساس تحقيق الوحدة الفلسطينية، لجعل حياة القطاع أكثر كرامة.

 17/6/2017ة غزة ةوكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 لزيارة وفد حماس في لجنة التكافل لإلمارات ترتيبات"القدس الفلسطينية":  .21

ي مــن قبـــل عــدة أطـــراف كشــفت مصــادر فلســـطينية مطلعــة يــوم األربعـــاء، عــن ترتيبـــات تجــر  :رام هللا
لترتيــب زيــارة ممثلــي حركــة حمــاس فــي لجنــة التكافــل الوطنيــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعــد عيــد 

 الفطر.
وحســب المصــادر التــي تحــدثت لـــ "القــدس" دوت كــوم، فــإن االتصــاالت تجــري علــى قــدم وســاق لتوجــه 

 النهائي بشأن رحلة الوفد. الوفد إلى اإلمارات، وأن هذه الترتيبات لم تخرج بعد بالتوافق
ورجحت المصادر أن ينضم للوفد قيادات من نواب حركة فتح المحسوبين على تيار النائب المفصول 
محمد دحالن للمشاركة فـي اجتماعـات لجنـة التكافـل الوطنيـة التـي كـان تـم تأسيسـها قبـل عـدة سـنوات 

ــــ ــــديم مســــاعدات إنســــانية للســــكان ومحاول ــــف مــــن حصــــار غــــزة ولتق ــــف المصــــالحة للتخفي ة إنهــــاء مل
 .2007المجتمعية بدفع أموال وتعويضات لعوائل ضحايا األحداث الدامية عام 

أنه في حال لم يتمكن الوفد من اللقاء فـي اإلمـارات فقـد يـتم اللقـاء فـي القـاهرة،  إلىالمصادر  وأشارت
 على أن يصل وفد من تيار دحالن إلى قطاع غزة.

ســـماعيل األشـــقر وهشـــام أبـــو وتضـــم اللجنـــة عـــن حركـــة حمـــاس، صـــال ح البردويـــل وروحـــي مشـــتهى وا 
هاشـم، باإلضــافة إلـى القيــادي المفصـول مــن حركــة فـتح محمــد دحـالن ونــواب يتبعونـه، مــنهم، أشــرف 

 جمعة وماجد أبو شمالة، وقيادات من الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي.
 21/6/2017القدسة القدسة 

 
 على مكانة القدس واألقصى في قلوب األمة جمعاء يوم القدس العالمي هو تأكيدحماس:  .22

يــوم القــدس العــالمي هــو تأكيــد علــى مكانــة  "أن األســتاذ فــوزي برهــوم حمــاسقــال النــاطق باســم حركــة 
ن األمــة لــم ولــن تنســى القــدس مهمــا  القــدس واألقصــى وفلســطين فــي قلــوب األمــة جمعــاء ووجــدانها، وا 

ن اســتعادة وحــدتها وقوتهــا فــي ســاحة بلــغ حجــم التــآمر عليهــا وكــي وعيهــا وتمزيقهــا  ونهــب ثرواتهــا، وا 
المواجهة الحقيقية مع العدو الصهيوني من أجـل تحريـر القـدس هـو مسـألة وقـت فقـط فتحريرهـا واجـب 

 ."عليهم ومسؤولية الجميع
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حركــة حمـــاس ومعهــا شــعبنا الفلســـطيني ومقاومتــه المظفـــرة وكــل أحــرار األمـــة ثابتــة صـــامدة وأكــد أن 
خيار المقاومة، ومستمرون في هذا الخيار دفاعـا عـن شـعبنا وأرضـه ومقدسـاته مهمـا ومتمترسة خلف 
 بلغت التضحيات.

 22/6/2017موقع حركة حماسة غزةة 
 
 في لبنان أبو عماد الرفاعي ممثلهاتنفي فصل  "الجهاد" .23

، غزة: نفت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، األنباء التـي تحـدثت عـن فصـلها أبـو عمـاد الرفـاعي
« القـدس العربـي»أحد أبرز قادتها المعروفين في الخارج. وأكدت الحركة فـي بيـان مقتضـب لهـا تلقـت 

 «.غير صحيح»نسخة منه، أن هذا الخبر الذي أوردته بعض وسائل اإلعالم 
وذكرت أن نقل مسؤولية العالقات الخارجية فـي السـاحة اللبنانيـة مـن الرفـاعي، إلـى قيـادي آخـر يـأتي 

ودعـت حركـة الجهـاد اإلسـالمي وسـائل اإلعـالم، «. ت وتغييرات إدارية تجريهـا الحركـةإجراءا»ضمن 
 «.توخي الدقة والموضوعية في نشر أية أخبار خاصة بالحركة»وخصوصًا الفلسطينية، إلى 

 23/6/2017ة لندنة القدس العربي
 
 الفلسطينيين يطلبون حقهم بالوطن الالجئينعدوان: ماليين  .24

قال رئيس دائرة شئون الالجئين في حركة حماس د. عصام عدوان: إن : يديأحمد اللباب -غزة 
قضية الالجئين الفلسطينيين، هي األقدم عالميا، وتتعرض لمحاوالت تصفية منظمة من قبل جهات 
دولية، أبرزها وكالة غوث وتشغيل الالجئين، "أونروا"، مؤكدا أن الالجئين الفلسطينيين في مناطق 

 لخمسة، يطلبون حقهم في الحياة بوطنهم بحرية وكرامة.وجودهم الرئيسة ا
يونيو(: إن حياة الالجئ  20وأضاف عدوان، لصحيفة "فلسطين"، في يوم الالجئ العالمي )

الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، عنوانه األبرز الفقر والعوز في ظل انكفاء )أونروا( عن تقديم 
تقليص ما تقدمه من خدمات دون مستوى بذرائع واهية،  خدماتها للوجه المناط بها، وسعيها إلى

مؤكًدا أنها "تتنصل من خدماتها باتباع سياسة النفس الطويل وعلى المدى البعيد لكيال تحبط 
 مخططاتها".

 21/6/2017فلسطين أون الينة 
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 عضوية كاتب وتجميدمحامين من عضوية فتح ثالثة فصل  قرارعباس يصادق على  .25
رئيس السلطة رئيس حركة فتح محمود عباس على قـرار مفوضـية المنظمـات الشـعبية صادق : رام هللا

 محامين من عضوية الحركة وتجميد عضوية كاتب. 3في حركة فتح بفصل 
وجاء في بيان للحركة أن مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح قررت فصل كل مـن: فـؤاد راشـد 

اد عبـــد الـــرحمن أحمـــد عـــواد، وهـــم مـــن شـــريحة محمـــود شـــبيطة، وموســـى محمـــد رشـــيد الصـــياد، وعمـــ
وأوضح البيان أن قرار الفصل صدر "لعدم التزامهم باألنظمـة واللـوائح التنظيميـة وترشـحهم  المحامين.

فــي االنتخابــات لنقابــة المحــامين مخــالفين القــرار التنظيمــي، ولقــد صــادق الــرئيس محمــود عبــاس علــى 
فوضية بإصدار قرار بتجميد جـاد عـزت غـزاوي مـن شـريحة وأضاف البيان "كما قامت الم هذا القرار".

الكتـــاب واألدبـــاء فـــي حركـــة فـــتح لمـــدة عـــام لمخالفتـــه اللـــوائح التنظيميـــة بوضـــع اســـتقالته علـــى مواقـــع 
التواصــــل، وتحريضــــه ضــــد زمالئــــه فــــي اتحــــاد الكتــــاب والمكتــــب الحركــــي وعــــدم التزامــــه بالحضــــور 

 ا القرار".لالجتماعات. ولقد صادق الرئيس أيضًا على هذ
 22/6/2017فلسطين أون الينة 

 
 بحماس عبد الجبار جرار من جنين القيادياالحتالل يفرج عن  .26

أفرجـــت ســلطات االحـــتالل الصــهيوني، مســـاء يــوم الخمـــيس، عــن القيـــادي فــي حركـــة حمـــاس : جنــين
 عامًا(، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. 51األستاذ عبد الجبار جرار )

شــهرا فــي اعتقالــه األخيــر، فيمــا قضــى أكثــر مــن  20مصــادر محليــة لمراســلنا: إن جــرار قضــى وقالــت 
 عشر سنوات قبلها متنقال في سجون االحتالل غالبيتها في االعتقال اإلداري.

وأشارت مصادر محلية لمراسلنا إلى أن عائلة األسير جرار حاولت طبع صور لـه فـي مطـابع جنـين، 
ن أجهـزة السـلطة علـى جميـع المطـابع بعـدم طباعـة أي صـور أو نشــرات أو إال أنهـا فوجئـت بتعمـيم مـ

 رايات مرتبطة بحركة حماس.
 22/6/2017ة المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شهداء ومقتل مجندة خالل أسبوع وأربعةعمليات تقرير: ست  .27

ع فــــي إطــــار المتابعــــة واإلحصــــاء المتواصــــل النتفاضــــة القــــدس، رصــــد موقــــ: الــــرأي-الضــــفة المحتلــــة
عمليـات فدائيـة أدت إلـى مقتـل مجنــدة  6، 2017"االنتفاضـة" فـي األسـبوع األول مـن شـهر يونيـو لعـام 

صابة   صهيونيًّا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. 11صهيونية، وا 
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وخــالل األســبوع الثالــث مــن شــهر يونيــو، اســتهدف مجموعــة مــن الشــبان فــي الضــفة المحتلــة، مراكــز 
ت االحتالل في أبوديس ومخيم عايدة وباب العـامود، بـالعبوات الناسـفة، دون أن يعتـرف االحـتالل قوا

 بوقوع إصابات.
بعــد  ثالثــة شــبان أربعــةوأحصــى موقــع االنتفاضــة خــالل األســبوع الثالــث مــن شــهر يونيــو، استشــهاد 

 18ن عنكــوش )عمليــة فدائيــة مزدوجــة قــرب بــاب العــامود بالقــدس، والشــهداء هــم، الشــهيد عــادل حســ
 عاًما(. 19عاًما(، وأسامة أحمد عطا ) 18عاًما(، وبراء إبراهيم عطا )

بعـد محاولتـه ، استشـهد عاًما( من بلدة العيزرية قضاء القدس 23الشاب بهاء سمير الحرباوي ) والرابع
 تنفيذ عملية طعن على حاجز جبع شمالي القدس.

 22/6/2017ة غزة ةوكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 القدسشرقي آالف وحدة استيطانية  سبعةلبناء  تعليماتنتنياهو يصدر  .28

تل أبيب: أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته إلطالق مشروع بناء استيطاني 
تعزيز مكانة »مخطط  آالف وحدة سكنية جديدة، ضمن 7ضخم، في القدس الشرقية المحتلة، يشمل 

 «.كعاصمة أبدية إلسرائيلالقدس الموحدة 
وقال نائب رئيس بلدية القدس الغربية، مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، إن المدير 

اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء  لرئيسة« هذه البشرى »العام لديوان رئيس الحكومة، إيلي غرونر، أبلغ 
وحدة في حي غيلو  3,400لسكنية، ومن بينها في القدس. وأضاف، أن الحديث عن آالف الوحدات ا

في بسغات زئيف )جنوب  920حوماه )جبل أبو غنيم(، و في هار 2,190)القريب من بيت لحم(، و
في راموت )واألخيران حيان استيطانيان في شمال  94في رمات شلومو، و 500شرقي رام هللا(، و

الحكومة، سيجري تسريع المصادقة على  المحتلة(. وفي أعقاب مصادقة ديوان رئيس شرقي المدينة
التي تم  تذويب المخططات»وحدة سكنية. وشكر ترجمان رئيس الحكومة على  7بناء أكثر من 

ال يوجد الكثير من احتياط األراضي في القدس، وليست لدينا مخططات »، وقال إنه «تجميدها
 «.لألزواج الشابة، ولذلك فإن المقصود خطوة بالغة األهمية

 23/6/2017ق األوسطة لندنة الشر

 
 م": "أتطلع إلى العمل معك لتحقيق السالكوشنرنتنياهو يلتقي  .29

التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مستشار الرئيس األميركي جارد : مجيد القضماني
 .كوشنر
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سفير الواليات كل من مبعوث ترامب إلى الشرق األوسط، جايسون غرينبالت، و  وعقد اللقاء بمشاركة
 .المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير اإلسرائيلي لدى واشنطن، رون ديرمر

سرائيل في  وقال نتنياهو في مستهل اللقاء: 'هذه فرصة لتحقيق األهداف المشتركة للواليات المتحدة وا 
 .'األمن والرخاء والسالم

لى العمل معك لتحقيق السالم واستثمار وأضاف: أحيي جهودكم وجهود الرئيس )ترامب( وأتطلع إ
 .'هذه الفرصة المواتية حاليا

 21/6/2017ة 48عرب
 
 الفلسطينيين من أجل اتفاق سالم مع "إسرائيل"تمارس الضغط على  األميركيةاىدارة كحلون:  .31

 اإلدارة األميركية تمارس»قال وزير المالية اإلسرائيلي، موشيه كحلون، إن : نظير مجلي - تل أبيب
وأضاف خالل حديثه في «. الفلسطينيين الضغط على إسرائيل من أجل التقدم نحو اتفاق سالم مع

يوجد ضغط أميركي لدفع االتفاق. يحدث شيء ما. »مؤتمر المركز متعدد المجاالت في هرتسليا: 
تحقيق اتفاق، ربما بسبب العالقات الجيدة مع الحكومة  اإلدارة األميركية تشعر بأنه يمكنها

 «.سرائيلية، التي تسمح لترمب بالتأثير أكثر مما في فترة أوبامااإل
 23/6/2017الشرق األوسطة لندنة 

 
 مع السعودية والخليج مقابل تحسن اقتصادي وميناء في غزة تدريجيكاتس يدعو لتطبيع  .31

ود، طالب وزير المواصالت والمخابرات اإلسرائيلية، يسرائيل كاتس، المنتمي لحزب الليك: رام هللا
 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتوجيه دعوة لنتنياهو من أجل زيارة األخير

 ".للمملكة ودول الخليج مبررًا هذه الدعوة بكونها "من أجل دفع العملية السلمية في الشرق األوسط

اها في جلسة وتأتي تصريحات "كاتس" المنشورة في صحيفة "معاريف" العبرية، خالل كلمة ألق
بخصوص الفرص اإلقليمية في الشرق األوسط بمؤتمر هرتسيليا، حيث قال" إن على إسرائيل أن 
تقترح على السعودية ودول الخليج الشراكة األمنية واالستخباراتية للتصدي إليران وأتباعها، مقابل 

 ."التطبيع التدريجي جوا، برا وبحرا

السالم االقتصادي والتطبيع التدريجي مع إسرائيل، والذي  وأوضح كاتس، المقرب لنتنياهو: "إلحالل
يندرج في إطاره دفع مبادرة إقليمية، مثل مبادرة سكة الحديد للسالم االقتصادي اإلقليمي، ومبادرة 

 ."الجزيرة االصطناعية مع ميناء مقابل سواحل غزة

 22/6/2017وكالة سما اىخباريةة 
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 قة باب العامودفي منط سنغير الوضع كامالً أردان:  .32

محمود  انتقد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان الرئيس الفلسطيني: محمد يونس -رام هللا 
الوقوع بفخ األكاذيب التي يطلقها، خصوصًا بادعائه أن »، وطالب الواليات المتحدة بعدم عباس

نا أتساءل لماذا ال تمنح مخصصات األسرى هي مساعدات إنسانية وليست تشجيعًا على اإلرهاب. وأ
 «.السلطة الفلسطينية إذًا مساعدات إنسانية لعائلة يموت معيلها بحادث سير أو بمرض؟

وأضاف أردان أمس، أن حكومته ستعمل على تغيير الوضع بشكل كامل في منطقة باب العامود من 
 أجل إحباط العمليات الفردية المتصاعدة في تلك المنطقة على حد زعمه.

عملية  32الفلسطينيين، الفتًا إلى أنه نفذت « إرهاب»أردان منطقة باب العامود بالرمز لـ ووصف 
طعن بالمكان بالعامين الماضيين، وعليه فإن منطقة باب العامود ستشهد في غضون الفترة القريبة 

 تغييرات جذرية وفق تعبيره.
جوهرية وغير مسبوقة في نظام وأوضح أرادان أنه يتم اإلعداد لخطة ستحدث من خاللها تغييرات 

تعتمد على تركيب كاميرات »ولفت إلى أن خطته  األمن الذي يتم اتباعه حاليًا في باب العامود.
جراء تغييرات في مالمح المنطقة وزيادة وتعزيز القوات األمنية والجهود  مراقبة ونقاط تفتيش وا 

 «.االستخبارية، وذلك في سبيل تقليص العمليات
 23/6/2017نة الحياةة لند

 
 عسكرية محدودة داخل غزة الستعادة جثامين الجنود لدى حماس عمليةتنفيذ  أرئيل: يجب .33

دعا اوري ارييل وزير الزراعة اإلسرائيلي عن حزب البيت اليهودي، يوم  :ترجمة خاصة -رام هللا 
المحتجزين لدى  األربعاء، إلى تنفيذ عملية عسكرية محدودة داخل قطاع غزة الستعادة جثامين الجنود

ونقلت صحيفة معاريف عن ارييل قوله إنه يجب اإلسراع في العمل من أجل إعادة جثث  حماس.
الجنود. داعًيا إلى تغيير سياسة االستجابة في غزة لزيادة الضغط على حماس من خالل إطالق 

 النار على أهداف واضحة بدال من األراضي الفارغة.
من الحكومة حول ما يجب فعله حول إعادة الجنود، منذ وأضاف "يجب الحصول على إجابات 

مجيء وزير الدفاع الجديد )ليبرمان( طائرات سالح الجو لم تصب فلسطينًيا واحًدا، كل إطالق النار 
وأكد على ضرورة استخدام القوة في الضغط على حماس الستعادة الجنود  يتم في مناطق فارغة".
 والتحرك بهذا االتجاه.

 21/6/2017دسة القدسة الق
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 يعرض خدمات استخباراتية على الدول العربية أردان .34

لعاد جأعلن وزير الشؤون االستراتيجية في حكومة االحتالل، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
يوم الخميس، أن بمقدور "الدول العربية السنية المعتدلة  هرتسليا أردان، خالل كلمته أمام مؤتمر

انضمامها لتحالف دولي ضد اإلرهاب، من القدرات اإلسرائيلية، وأن تتعلم منا، االستفادة في حال 
 وأن تحصل على معلومات استخباراتية منا سعًيا للوصول إلى عملية تطبيع كاملة مع تلك الدول".

 22/6/2017ة العربي الجديدة لندن
 
 للعهد في السعودية جديداً  بتعيين محمد بن سلمان ولياً يرحب  سرائيلياى وزير االتصاالت .35

في أول رد فعل إسرائيلي، رحب وزير االتصاالت أيوب قرا بتعيين محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد 
 في السعودية، معربا عن أمله في أن يساهم ذلك في بتسريع التقارب بين المملكة و"إسرائيل".

ه إن "تعيين سلمان يعني " عن بيان للوزير اإلسرائيلي قولThe Times Of Israelونقلت صحيفة "
المزيد من التعاون في الشرق األوسط، وليس فقط فيما يتعلق بالنفط"، الفتا إلى أن "تعزيز العالقات 
مع إدارة ترامب هو البداية لفترة جديدة ومتفائلة بين السعودية ودول المنطقة، من ضمنها إسرائيل 

 والشعب اليهود".
 22/6/2017ة السبيلة عم ان

 
 بفحص الدور التركي بالقدس واألقصى لبانايطإسرائيليان نائبان  .36

طالب أعضاء كنيست من أحزاب اليمين اإلسرائيلي فحص الدور التركي بالقدس : محمد وتد
واألقصى، حيث طالب نائبان عن حزب الليكود وكتلة "البيت اليهودي"، بعقد مداوالت بالكنيست، 

وطالب عضو الكنيست عن الليكود الحاخام يهودا  .حول المساعدات التركية في المدينة المحتلة
غليك، والعضو شولي معلم، عن حزب "البيت اليهودي" اليميني، بإجراء مداوالت في لجنة الخارجية 

 واألمن البرلمانية حول النشاط التركي في المسجد األقصى.
ء، تقريرا على صدر وقالت صحيفة " يسرائيل هيوم" إن هذا الطلب جاء بعد أن نشرت، أمس األربعا

 صفحتها األولى، حول المساعدات التركية للمسجد األقصى.
من جهته، قال وزير الزراعة المستوطن أوري أرئيل: "تم نشر تقرير عن قيام جمعيات تركية 

 باستثمار عشرات ماليين الدوالرات في منطقة القدس الشرقية والمسجد األقصى".
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ل:" جزء من المال جاء من الحكومة التركية في أنقرة التي ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة قو 
 تمّول منظمة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا".

 22/6/2017ة 48عرب 
 
 قتيل خسائر حزب هللا بسورية 1,800: ونسيان إيران "داعش"بي االنشغالآيزنكوت يحذر من  .37

نكوت، من أن يؤدي االنشغال العالمي تل أبيب: حذر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيز 
 «.خطر داعش التي يزيد الخطر منها مرات ومرات عن»، إلى نسيان دور إيران «داعش»بتصفية 

من يعتقد أن التركيز اآلن هو على هزم »وكان آيزنكوت يتحدث في مؤتمر هرتسليا السنوي، فقال: 
وتقليص تأثيرها  داخل إيرانيخطئ الهدف. توجد هنا مصلحة بإعادة إيران إلى  –)داعش( 
 «. اإلقليمي

بأنه التهديد الرئيسي إلسرائيل، وقال: إن جزءا من األسلحة « حزب هللا»ووصف رئيس األركان 
من تحت أنف « »حزب هللا» المتطورة التي وصلت إلى التنظيم هي من إنتاج روسي، وتم نقلها إلى

ة المتطورة إلى )حزب هللا(، وهكذا سنفعل جرت عمليات لمنع نقل األسلح»وأضاف، بأنه «. روسيا
فقد، حتى اآلن، في الحرب األهلية « حزب هللا» وأضاف آيزنكوت، بأن«. في المستقبل أيضا

آالف من جنوده، األمر الذي سبب أزمة معنويات في  8محارب وأصيب نحو  1,800السورية 
 التنظيم. 

 22/6/2017الشرق األوسطة لندنة 

 
 نتنياهو على وقف تجميد االستيطان جبري "البيت اليهودي" .38

في لي ذراع رئيس « البيت اليهودي»مرة أخرى، نجح حزب المستوطنين : أسعد تلحمي -الناصرة 
رغامه على قبول شروطه المتعلقة بدعم البناء في المستوطنات اليهودية  الحكومة بنيامين نتانياهو وا 

 في القدس المحتلة تفاديًا ألزمة ائتالفية.
ت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس أن نتانياهو اتصل برئيس لجنة التخطيط والبناء وذكر 

اللوائية في القدس دليت زيلبر وطلب منه وقف تجميد خطط البناء في األحياء االستيطانية في 
 القدس.

الستيطاني في وكانت اإلذاعة العسكرية كشفت أنه على رغم إعالن نتانياهو المتكرر بأن البناء ا
القدس سيتواصل إال أنه في واقع األمر أصدر أوامره للجنة التخطيط والبناء اللوائية بمواصلة تجميد 
البناء. وأثار هذا الكشف غضب قادة المستوطنين الذين طالبوا نتانياهو بإعالن موقفه الصريح 
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تشمل بناء ستة آالف وبتمكين لجنة التخطيط من التصديق على عشرات مخططات البناء فورًا، و 
البيت »وحدة سكنية جديدة، وهو ما حصل. وحاول نتانياهو تكذيب خبر تجميده البناء لكن وزراء 

واجهوه بالمستندات التي تفند أقواله، ما اضطره إلى االتصال، مساء أول من أمس برئيس « اليهودي
 لجنة التخطيط وأمره بالتصديق على جميع مخططات البناء.

 23/6/2017دنة الحياةة لن
 
 : إذا نشبت الحرب في الشمال فعلينا استخدام كل قوتنا من البدايةاىسرائيليالجو  سالحقائد  .39

القدس: قال قائد القوات الجوية اإلسرائيلية الميجر جنرال عامير إيشل إن إسرائيل ستستخدم كل 
شديد اللهجة  تحذير اللبنانية، وذلك في« حزب هللا»قوتها حال نشوب أي حرب جديدة مع جماعة 

بعد عشر سنوات من آخر صراع بين الجانبين، الفتا إلى أن الحرب السورية تؤخر نشوب صراع مع 
 «.حزب هللا»

وكان القائد يتحدث في مؤتمر هرتزليا السنوي لألمن قرب تل أبيب، وقال إن التحسينات التي طرأت 
تعني أن بإمكانها، في يومين أو  2006ان عام كما وكيفا على القوات الجوية اإلسرائيلية منذ حرب لبن

 يوما. 34ثالثة فقط، شن نفس عدد الضربات الجوية التي شنتها في الحرب التي استمرت 
، مشيرا إلى احتمال «إذا نشبت الحرب في الشمال فعلينا استخدام كل قوتنا من البداية»وقال: 

تحقيق كل أهدافها  مكن إسرائيل منممارسة ضغوط دولية لوقف إطالق النار بسرعة قبل أن تت
 االستراتيجية.

 22/6/2017الشرق األوسطة لندنة 

 
يران يتزايد "عشاد": االستخباراترئيس شعبة  .41  لن يختفي وخطر حماس وحزب هللا وا 

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، هرتسي هليفي، مساء الخميس في : رامي حيدر
إن "تنظيم داعش لن يختفي، وكذلك محاربة اإلرهاب، اإلرهاب موجود  :تسليامداخلته في مؤتمر هر 

ليبقى، داعش خسر العديد من مناطق نفوذه، لكننا سنرى خالفة حقيقة بدل الخالفة التي أعلنها 
 داعش، وللضغط على الرقة والموصل عالقة مباشرة بموجة اإلرهاب التي تشهدها أوروبا".

المبادرة لمعركة عسكرية ال زالت ضعيفة، محاوالت بناء القوة، خاصة في  واعتبر هليفي أن "احتمال
غزة ولبنان، تنقل القوة العسكرية إلى أيدي غير مسؤولة، أعداؤنا الذين يسعون للجم إسرائيل 

 سيتسببون بشن حرب عليهم".
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ضعًفا  14أي  ان األخير "أدخلنا سبعة ماليين طن من مواد البناء،و وقال عن قطاع غزة إنه منذ العد
مما استعمل في بناء برج خليفة، كم منهم استعمل لصالح المواطنين في غزة؟ هل حصل الطالب 
على جهاز تعليمي أفضل؟ اإلجابة هي ال، هذا التخبط الذي نعيشه، نحن أيًضا غير معنيون 

من وأضاف رئيس "أمان" أن "مشكلة الكهرباء تعكس ذلك بشكل جيد،  بانفجار الوضع في غزة".
ناحية تتصل أقنعة األكسوجين في المستشفيات بالكهرباء، ومن ناحية أخرى تعمل ماكينات حفر 

 األنفاق على ذات الكهرباء، علينا تخيير حماس، ال يمكننا السماح لهم ببناء جيشهم الخاص".
تي واعتبر هليفي أن إسرائيل تمكنت من فصل "اإلرهابيين عن المواطنين" بسبب العمل االستخبارا

والخدمات المدنية لكن "في غزة تكمن الصعوبة في استخدام ذات السياسة ألن األموال والتجارة ال 
وزعم أن الحل يكمن في تعاون دول المنطقة، من وصفهم بـ"الدول  تستعمل لصالح المواطنين".

 السنية، ال سيما مصر، يمكنها تقديم مساعدة مهمة في الضغط على حماس".
"إيران وحزب هللا والنظام السوري هم التهديد األساسي للمنطقة، وهم التهديد وادعى هليفي أن 

المركزي إلسرائيل كذلك، إشكالية إيران ال تكمن فقط بقدراتها النووية، بل ألنها موجودة في العراق 
وسورية واليمن"، وتابع "نرى حزب هللا يجهز بنية تحتية عسكرية تقوم على التكنولوجيا اإليرانية، 
يصنع األسلحة وينقلها إلى جنوب لبنان لينصبها على مرمى حجر من الحدود تحت غطاء منظمة 

 خضراء".
 22/6/2017ة 48عرب 

 

 معركة قادمة مع حماس برياً  أي: حصار غزة سيستمر وسنحسم الجنوبيةقائد المنطقة  .41

إلسرائيل بمواصلة تعهد "ايال زامير" قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل ا: القدس المحتلة
 ."عاًما، طالما بقيت حركة حماس تمثل تهديًدا لـ"إسرائيل11الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 

إلقامة فرقة غزة، إنه "وطالما بقيت حماس  30وقال "زامير" خالل حفل أقيم في الذكرى السنوية الـ
جيشه سيهاجم حماس في قطاع  تشكل تهديًدا إلسرائيل فلن تحل مشاكل القطاع األساسية" مؤكدا أن

 .غزة بقوة في حال اندلعت مواجهة جديدة

كما قال: "نعيش في فترة متقلبة وتحمل معها المجهول، والمنظمات في غزة ال زالت تشكل تحدًيا 
 ."."أمنيًا سيشغلنا لفترة طويلة ونتعهد بحماية حدودنا ومواطنينا

كان نحون نواصل تطوير قدراتنا الهجومية من وقال "في المعركة القادمة سنفاجئ حماس في كل م
خالل الفهم بأن علينا العمل بسرعة وبقوة كبيرة جًدا للحسم، وذلك حال اندلعت المعركة القادمة وأن 

 ."ال يكون العدو في مأمن



 
 
 
 

 

 27 ص             4327 العدد:        6/23/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 ."واكد "زامير" التأكيد على معادلة الجيش السابقة بأن "الهدوء سيقابل بالهدوء

بري للقطاع حال اندالع مواجهة مستقبلية، قال زامير إنه "يتوجب العمل وحول التهديدات باجتياح 
 .."بشكل موسع وسريع وبالقوة القصوى لحسم المعركة

 22/6/2017وكالة سما اىخباريةة 
 

 من مواجهة جديدة على حل أزمات غزة تخوفاً مع مصر  عملت"إسرائيل" : "معاريف" .42
رية أن "إسرائيل" تعمل مع مصر من خلف الكواليس زعمت صحيفة "معاريف" العب: الداخل المحتل

لحل األزمات اإلنسانية في قطاع غزة وذلك منعًا ألي تصعيد أمني قد يفجر األوضاع ويؤدي إلى 
 حرب جديدة.

وأشارت في تقرير لها إلى أن "إسرائيل" تبحث مع مصر ودول عربية وأجنبية مختلفة إليجاد حلول 
 الحقة، خاصًة فيما يتعلق بالكهرباء.طويلة األمد ألزمات غزة المت

وادعت معاريف أن دخول الوقود المصري إلى قطاع غزة يوم أمس والمخصص لتشغيل محطة 
 الكهرباء كان بعلم وتنسيق مسبق مع "إسرائيل".

ونوهت إلى أن الجهود التي تبذلها "إسرائيل" تتركز على تخفيف األزمة اإلنسانية بغزة دون أن يضر 
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه غزة أو اإلضرار بخطواته التي يتخذها. ذلك بمواقف

 22/6/2017ة وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 القدس شرق  االحتالل مع بمواجهات والمطاط بالغاز إصابة 30نحو  .43

 المطاطي وبالرصاص متفاوتة اختناق بحاالت الماضية، الليلة مواطنا 30 المحتلة: أصيب القدس
 .المحتلة القدس شرق  ديس أبو بلدة في االحتالل مع مواجهات خالل

 الغاز استنشاق جراء إصابة 26 مع تعاملت طواقمها أن الفلسطيني األحمر الهالل جمعية وذكرت
 .المواجهات هذه في بالمطاط إصابات 3و

 23/6/2017لإلعالمة غزةة  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 "إسرائيل" ضد" فاعلة إجراءات"بي حقوقية ومطالبات الماضي الشهر فلسطينياً  525 اعتقال .44

 االحتالل سلطات أن الفلسطينيين، األسرى  بأوضاع تعنى وأخرى  عدة حقوقية مؤسسات غزة: أعلنت
 ومتزوجات ونساء، أطفال بينهم فلسطينيًا، 525 باعتقال الماضي الشهر خالل قامت اإلسرائيلي
 .أطفالهن مع العيد فرحة سيحرمن
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 الميزان ومركز األسرى، شؤون  هيئة وهي اإلنسان، وحقوق  األسرى  بشؤون  تعنى مؤسسات أصدرتو 
 تقريراً  ،(الفلسطيني األسير ونادي اإلنسان، وحقوق  األسير لرعاية الضمير ومؤسسة اإلنسان، لحقوق 
 األراضي من مواطناً  525 الماضي الشهر خالل اعتقلت االحتالل سلطات أن إلى أشار جديداً 

 .نساء وسبع طفاًل، 139 بينهم من المحتلة، لفلسطينيةا
  مواطناً  70و القدس، من مواطناً  190 اعتقلت االحتالل سلطات فإن والتوثيق الرصد أعمال وحسب
 الجسيمة اإلسرائيلية االنتهاكات" لـ الشديد استنكارها التقرير أصدرت التي األربع المؤسسات وأكدت

 .الفلسطينيين المعتقلين بحق لدوليا القانون  لقواعد" والمنظمة
 23/6/2017العربية لندنة  القدس

 
 األسرى  مع باتفاقها تلتزم لم "إسرائيل": فلسطيني تقرير .45

 بالتفاهمات تلتزم لم اإلسرائيلية الحكومة إن الفلسطينيين األسرى  شؤون  هيئة عن صادر تقرير قال
 نحو خاضه الذي الطعام عن اإلضراب قفو  عن اإلعالن عشية األسرى  قادة مع إليها توصلت التي

 .يوما 41لـ السجون  في فلسطيني أسير 1500
 وأن السجون، داخل أخرى  مرة لالنفجار قابال الوضع يجعل االلتزام عدم أن التقرير وأضاف
 .مستمرة زالت ما اإلضراب خاضوا الذين األسرى  على السجون  إدارة فرضتها التي التعسفية العقوبات
 استمر ما وهو المقصف، من الشراء ومنع الغرامات وتفرض األسرى  زيارة منع ائيلإسر  وتواصل
 .رمضان شهر خالل
 سجون  في يقبعون  زالوا ما وأسيرة أسير 6500 أن الفطر عيد بمناسبة صدر الذي التقرير في وجاء

 .التشريعي المجلس في نائبا 11و قاصرا طفال 350و أسيرة 56 بينهم اإلسرائيلي، االحتالل
 القمع بسبب اإلضراب عن نتجت التي الخطيرة الصحية الحالة أن تقريرها في الهيئة وأوضحت
 أمراض من يعاني منهم عدد يزال ال حيث األخطر، هو المضربون  األسرى  له تعرض الذي الوحشي
 .اإلضراب بعد خطيرة

 22/6/2017الجزيرة.نتة الدوحةة 
 
 اليهود مهاجمة إلى دعت أن بعد العامود باب في األخير الهجوم منفذي أحد والدة اعتقال .46

 عن أسفر الماضي األسبوع في القدس في هجوما نفذ فلسطيني شاب والدة اإلسرائيلية القوات اعتقلت
 وفقا بسيارته، الهجوم منفذي بنقل بقيامه يشتبه رجل إلى باإلضافة الحدود، حرس في شرطية مقتل
 .اءاإلسرائيلي يوم األربع الجيش أعلنه لما
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 الغربية، الضفة في هللا رام من القريبة مشعل أبو دير قرية في اعتقالها تم التي المرأة، بأن ويشتبه
 هجمات تنفيذ إلى ودعوتها بالشهداء بها أشادت تصريحات ذلك في بما هجمات، تنفيذ بالدعوة قامت
 .اإلسرائيلي الجيش عن صادر بيان بحسب اليهود، ضد

 21/6/2017تايمز أوف إسرائيلة 
 
 برام هللاسادس الفلسطينية رواتبهم يعتصمون لليوم الي السلطةأسرى محررون قطعت  .47

يواصل أسرى محّررون من معتقالت وسجون االحتالل اإلسرائيلي، اعتصامهم أمام مقر : رام هللا
ا بقرار حكومة التوافق الوطني في مدينة رام هللا )شمال القدس المحتلة(، لليوم السادس توالًيا، تنديدً 

 قطع رواتبهم.
منذ األحد الماضي، اعتصاًما  بدأواوأوضح المحّرر عبد هللا أبو شلبك أن األسرى المحررين 

احتجاجًيا للمطالبة بنيل حقوقهم، والتراجع عن القرار الذي قال إنه "يتنكر لنضاالت األسرى الذين 
 أمضوا زهرات شبابهم في سجون االحتالل".

ديث لـ "قدس برس"، "المعتصمون سّلموا رسائل للحكومة طالبوها بتحّمل وقال أبو شلبك خالل ح
مسؤولياتها، أمام ملف األسرى داخل سجون االحتالل وخارجها، غير أنهم لم يتلّقوا أي رد حتى 

 اللحظة، كما لم يخرج للقائهم أي ممثل عن الحكومة".
حتى يحقق الغاية منه، مضيًفا  وشدد على أن االعتصام سيتواصل، وسيتم دراسة خطوات لتصعيده،

 ةأن "الرواتب تعتبر حق إنساني وأخالقي للمحررين ولعائالت األسرى، وتعبير عن الوفاء لمعانا
 استمرت سنوات طويلة في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية".

 22/6/2017قدس برسة 
 
 االحتالل جراءاتإ رغم األقصى برحاب القرآن وختم" القدر ليلة" أحيوا مصل ألف 300 نحو .48

 ومن 48 العام أراضي وداخل وضواحيها القدس من فلسطيني مواطن ألف 300 نحو القدس: أحيا
 رمضان شهر من والعشرين السابع ليلة الغربية الضفة أبناء من االحتالل شروط عليهم انطبقت
 .المقدسة المدينة في المشددة االحتالل إجراءات رغم المبارك، األقصى المسجد برحاب الفضيل
 الجميع وتضرع المبارك، بالمسجد" التراويح" الليل وقيام والعشاء المغرب صلوات المصلون  وأدى
 األقصى المسجد أسر هللا يفك بأن بالدعاء هللا إلى الكريم، القرآن وختم الليل، قيام صالة بنهاية
 .واالستغفار بالدعاء وتوجهوا فلسطين، وعموم والقدس
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 وأمريكا وفرنسا وبريطانيا أفريقيا وجنوب وماليزيا تركيا من وفودا أن سالميةاإل األوقاف وأوضحت
ندونيسيا الشيشان ومناطق وروسيا  والعشر الليل وقيام القدر ليلة إلحياء في شاركت األردن ومن وا 
 .المبارك األقصى المسجد في المبارك الشهر هذا من األواخر

 22/6/2017ة (فاو ) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 المزودة الطاقة كميات خفض تواصل و"إسرائيل" المصري  بالوقود غزة كهرباء محطة تشغيل .49

 التي المصري  الوقود بكميات الكهرباء، محطة تشغيل عن غزة قطاع في الطاقة سلطة غزة: أعلنت
 في ،للسكان التيار وصل جدول يحسن أن شأنه من ما وهو رفح، معبر من األولى للمرة دخلت
 .القطاع تغذي التي الكميات تقليص إسرائيل فيه واصلت الذي الوقت
 اثنين، مولدين بقدرة األربعاء، ليل الخدمة دخلت التوليد محطة إن لها بيان في الطاقة سلطة وذكرت
 .إليها المصري  الوقود وصول بعد وذلك

 ،(العيد إجازة بداية) لمقبلا السبت يوم حتى ستستمر حالياً  المصري  الوقود وصول عملية أن وذكرت
 .غزة في الطاقة سلطة طرف من مباشر شراء عملية خالل من

 التوزيع برامج إدارة وكذلك المتوفرة، الوقود كميات حسب المحطة، تشغيل إدارة ستتم أنه وأوضحت
 أن الكهرباء، توزيع شركة في مسؤولين حسب المتوقع ومن. الكهرباء كميات من المتوفر حسب
 .المقبلة الساعات خالل تحسناً  التوزيع دولج يشهد

 أمس صباح خفضت اإلسرائيلي االحتالل سلطات إن الكهرباء توزيع شركة من جانب آخر، قالت
 األيام مدار على خطوط 6 قدرة خفضت بعدما وذلك المتبقية، اإلسرائيلية الخطوط قدرة جديد من

 .الماضية الثالثة
 الخطوط قدرة تخفيض اليوم تم أنه ثابت، محمد الشركة في واإلعالم العامة العالقات دائرة مدير وأكد

 المغذي 9 رقمن وخط ،7 رقم الوسطى وخط جباليا وخط الهيا بيت خط وهي المتبقية، اإلسرائيلية
 يوم تقليصها جرى  التي الطاقة مجمل أن وذكر .خط لكل ميجاواط 8 إلى 12 من ورفح، لخانيونس

 .ميغاواط 16 بلغ أمس
 120 أصل من ميغاواط 36 إلى وصل غزة كهرباء على اإلسرائيلي التقليص إن الطاقة سلطة توقال
 .اإلسرائيلية الخطوط قدرة هي ميغا

 23/6/2017العربية لندنة  القدس
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 بكليتر لقطر ينتصر فلسطيني مزارع .51
 نسبةبال سيان األمر منه، قطعة أو جسده ليقدمه، منه أغلى يملك دغلس: لم عاطف -هللا  رام

 .منه المستفيدين هم أهلها من أي أو قطر دامت ما( الرحمن عبد أبو) برناط عايد للفلسطيني
 قطري  مواطن ألي زوجته وكلية بكليته التبرع برناط أعلن فلسطينيا، نوعها من األولى هي خطوة ففي

 لشعبة يرالكث قدم بلد بحق مجحف حصار من تعانيه ما ظل في قطر لدولة ونصرة تعاطفا يحتاجها،
 .قوله حسب جمعاء، واإلنسانية العربي
 باالتصال وشرعت الظالم للحصار األولى اللحظة منذ مبادرتي أعلنت" نت للجزيرة برناط يقول

 ".معهم تواصل على وأنا ذلك، لتحقيق المعنية القطرية بالجهات
 22/6/2017الجزيرة.نتة الدوحةة 

 
 أوسلو بالنرويج في جامعة" االحتالل حواجز على نالفلسطينيي إعدام" تناقش فلسطينية صحافية .51

 االحتالل حواجز على الفلسطينيين قتل قضية مؤخرا حبايبة نيفين الصحافية نابلس: عرضت
 هذه حول عالمية دول ثماني أنظار محط لتكون  ،"النرويج - أوسلو" جامعة طاولة على الصهيوني

 .وجودهم على للقضاء ممنهج وعنف واضطهاد مظل من الفلسطينيون  له يتعرض لما المهمة، القضية
 بالصحافة" ماجستير" لبعثة استكماال العام؛ هذا حبايبة قدمتها التي البحث ورقة خالل ذلك جاء

 .النرويج-أوسلو لجامعة التابعة التطبيقية والعلوم لإلعالم العليا الدراسات بكلية واإلعالم،
" إسرائيل" إلى واضحة بدرجة منحاز األمريكي، صةوخا العالمي اإلعالم أن إلى الدراسة وخلصت

 طرق  وفي األخبار، لكتابة المستخدمة الطريقة وفي اإلعالمية التغطية موضوع في ذلك تجلى
 تحري  دون " اإلسرائيلي" الجانب من هي كما األخبار تنقل حيث الجمهور، إلى المعلومات توصيل
 على والتركيز نفسها، والتعابير الكلمات استخدام على الكامل االعتماد إلى إضافة وصحتها، دقتها
 .بريئة دولةً " إسرائيل" أبرز الذي األمر نفسها، عن الدفاع في" إسرائيل" حق

 22/6/2017لإلعالمة  الفلسطيني المركز
 
 هو التهويدباب العامود من تغيير مالمح  الهدف: التميمي تيسير الشيخ .52

يئة اإلسالمية العليا )حالًيا( وقاضي قضاء فلسطين ورئيس قال الشيخ تيسير التميمي؛ أمين سر اله
مجلس القضاء الشرعي في فلسطين )سابًقا(، إن المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف منطقة باب 
العامود ليست جديدة، "فهي جزء من خطة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لتهويد القدس 

 األحداث لتنفيذ هذه الخطة".المحتلة بشكل كامل، ويستغل 
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سالمي وفلسطيني، وشدد التميمي في حديث لـ "قدس برس"، على أن باب العامود مَ  علم عربي وا 
واالحتالل يحاول من خالل الخطط األمنية التي تستهدف المنطقة، تزوير وتهويد الحقائق التاريخية 

 والدينية لهذا المعلم وغيرها من معالم القدس المحتلة.
من أن القدس تتعرض لما وصفه بـ "مذبحة حضارية"، من خالل تغيير أسماء الشوارع  وحذر

 واألبواب والميادين واألحياء وجغرافيا المدينة لتحويل القدس إلى مدينة يهودية.
وأفاد بأن نتنياهو "يستغل التخاذل العربي واإلسالمي واالنقسام الداخلي الفلسطيني، ويرى في ذلك 

 فيذ مخططات التهويد في القدس المحتلة".فرصة ذهبية لتن
 22/6/2017قدس برسة 

 
 المصرية كلفتني رسميًا بافتتاح مكتب تمثيلها بغزة الخارجيةإعالمي مصري:  .53

أكد اإلعالمي المصري المعروف ياسر البحيري، أن وزارة الخارجية المصرية كلفته بشكل : غزة
 رسمي الفتتاح مكتب تمثيل لها في قطاع غزة.

ل البحيري عبر صفحته على "فيسبوك": سأتوجه إلى قطاع غزة بعد عيد الفطر السعيد، مطلع وقا
 األسبوع القادم، الفتتاح المكتب.

وأضاف اإلعالمي المصري الذي يعمل في االتحاد العام للمنتجين العرب ألعمال التلفزيون: إن 
عد طلب تقدم بها في السابق الخارجية المصرية اتصلت عليه وكلفته رسميًا بالمهمة كمتطوع ب

 للخارجية.
وأوضح أن المكتب سيعمل على حل مشكالت المصريين الموجودين في قطاع غزة، وتقديم الدعم 

 والمساندة لهم.
 22/6/2017ة فلسطين أون الين

 
 لمحطة كهرباء غزة وقودمصر تبدأ في ضخ  .54

ت من السوالر الصناعي لغرض زودت مصر ألول مرة منذ سنوات طويلة، قطاع غزة بكميا رام هللا:
توليد الكهرباء. وشوهدت صهاريج النقل تدخل إلى غزة عبر معبر رفح البري، الذي فتح خصيصا 

 11قطاع المالية في اللجنة اإلدارية العليا، عن تسلم  إلدخال السوالر. وأعلن سليم الكيالي، رئيس
قع الكيالي تسلم مليون لتر أخرى شاحنة وقود مصرية محملة بنحو مليون لتر سوالر صناعي. وتو 

 صباح اليوم. 
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وأخذت مصر قرار إمداد غزة بالوقود، خالل مباحثات طويلة بين وفد من حماس رأسه زعيم الحركة 
أنجح »الحالي، وصفته حماس بـ في غزة يحيى السنوار، ومسؤولين مصريين في القاهرة، بداية الشهر

 من مصر، واصلت إسرائيل تقليص كميات الكهرباء أمس.وفي مقابل الوقود الذي أدخل «. العالقات
 22/6/2017ة لندنة الشرق األوسط

 
 مجندة سابقة في جيش االحتاللفيلم ل" تطالب بعدم عرض التطبيع"مقاومة : عم ان .55

طالبت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية دار سينما تابعة إلحدى الموالت بعدم : عمان
( الذي تتصدر بطولته "المجندة السابقة في جيش WONDER WOMANالخارقة ) عرض فيلم المرأة

 االحتالل الصهيوني، مجرمة الحرب الصهيونية غال غادوت".
عرض هذا الفيلم يمثل استفزازًا لمشاعر األردنيين  إنوقالت اللجنة في رسالة إلدارة المول والسينما 

 والذي يعد ممارسة تطبيعية مع العدو الصهيوني.
ن "إقامة أية  وأضافت أن الشعب األردني موحد في موقفه الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، وا 

من يمثلونه أقام كيانه على أرض عربية مسلمة أو تسويق ل المجرم الذيعالقة أو عرض لهذا العدو 
هو عمل محرم شرعًا ومستنكر شعبيًا، وأنه لمؤلم جدًا أن تجد من األردنيين من يسوق لمشروع 

 مع مغتصبي األرض واإلنسان". أشكالهاالحتالل بكافة 
إلى أن العديد من الدول العربية امتنعت عن عرض هذا الفيلم، وأن أي تجارة وأي ربح  وأشارت

مع الذين يقتلون ويدمرون ويهدرون كرامة  ودمائها،ئ األمة يمكن أن يحصل على حساب مباد
اإلنسان العربي والمسلم في فلسطين كل يوم، وهم الذي يتطلعون إلى األردن كجزء من كيانهم 

 خنجرًا في خاصرة كل طفل على ارض فلسطين. إالالمزعوم ما هي 
 21/6/2017ة ة عم انالدستور

 
 ز خطير""استفزايهللا ب حزبتتهم  "إسرائيل" .56

الخميس عدوها اللدود حزب هللا بتوسيع مراكز المراقبة  إسرائيلاتهمت : أ ف ب -القدس المحتلة
 التابعة له على الحدود تحت ستار منظمة غير حكومية، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز خطير".

خضر منظمة تدعى "أ إدارةصورا لمبنى قرب الحدود يفترض انه تحت  اإلسرائيليةونشرت الصحافة 
 بال حدود".

في هرتزليا قرب  أمنىوقال الجنرال هرتزي هاليفي الذي يرأس االستخبارات العسكرية خالل اجتماع 
 ناشطون في هذه المنظمة البيئية". بأنهم"حزب هللا يقوم بمهمات مراقبة عبر االدعاء  أبيبتل 
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مجلس األمن مرفقة بصور  إلىلدى األمم المتحدة داني دانون رسالة احتجاج  إسرائيلسفير  وأرسل
 لمراكز المراقبة المزعومة وخرائط تحدد مواقعها.

 22/6/2017ة الغدة عم ان
 
 "إسرائيلي""هآرتس": التغييرات في السعودية بشرى سارة ل .57

اعتبر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
األربعاء، أن التغييرات في السعودية وتعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد،  عاموس هرئيل، ظهر اليوم

 "بشرى سارة إلسرائيل"، الفًتا إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة ومسألة وقت فقط ال غير. 
وقال هرئيل إن بن سلمان، الذي سماه في مقاله "الولد"، الذي سيحتفل في أغسطس/آب بعيد ميالده 

 بدور قيادي في السعودية، وهو صاحب األمر فيها في كل ما يتعلق بوزارة ، يقوم فعاًل 32الـ
الخارجية، وأن التقديرات تشير إلى أن الملك سلمان "المريض أصاًل سيتنازل عن العرش قريًبا 

 ويسلمه لولده". 
ل ويصل هرئيل إلى القول إن "محمد بن سلمان شّكل بمثابة بشرى سارة، حتى اآلن، لكل من إسرائي

والواليات المتحدة بفعل مواقفه القاطعة ضد إيران، وهو ما يجعله شريًكا استراتيجيًّا مهمًّا، وليس فقط 
في الحرب ضد إيران؛ بل إنه يتفق كليًّا مع الواليات المتحدة بالحاجة لوقف التأثير والنفوذ الروسيين 

ومنظمات راديكالية أخرى،  في المنطقة، وعلى ضرورة إسقاط نظام األسد، والعمل بحزم ضد داعش
 من اإلخوان المسلمين وحتى حزب هللا".

 21/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 
 يثقون بالسيسي والعاهل األردني أكثر من غيرهما اىسرائيليون استطالع:  .58

أظهر استطالع خاص أجراه معهد إسرائيلي "هغال هحداش" حول : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
سرائيليين، عشية عقد مؤتمر "المناعة القومية" في هرتسليا، أن غالبية الجمهور توجهات اإل

اإلسرائيلي غير معنية بتسوية سلمية مع الفلسطينيين، وأنها تفضل التوصل إلى تسوية إقليمية مع 
 مجمل الدول العربية.

اني لمؤتمر هرتسليا، ووفًقا لالستطالع، الذي ستناقش نتائجه اليوم األربعاء، خالل جلسات اليوم الث
من اإلسرائيليين المستطَلعين أقّروا بتأييد تسوية إقليمية شاملة مع الدول العربية، تشمل  %61فإن 

بقاء  حالًّ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بشرط ضم الكتل االستيطانية إلسرائيل، وا 
ء العربية من القدس عاصمة فلسطينية، القدس المحتلة تحت السيادة اإلسرائيلية، وجعل بعض األحيا
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فقط إنهم  %7منهم إنهم يؤيدون انفصااًل أحادي الجانب عن الفلسطينيين، وقال  %17بينما قال 
فقط عن تأييد فكرة ضم  %6يريدون ذلك من خالل اتفاق ثنائي مع الطرف الفلسطيني، بينما أعرب 

 الضفة الغربية إلسرائيل.
من اإلسرائيليين أنهم يثقون برئيس نظام االنقالب في مصر،  %65أعلن ووفًقا لنتائج االستطالع، 

(، ثم %61عبد الفتاح السيسي، بينما حّل العاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني، في الموقع الثاني )
زعماء خليجيون، لم يسمهم االستطالع، في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة العاهل السعودي 

( بينما لم تحظ قيادة السلطة الفلسطينية بثقة اإلسرائيليين، وحصلت، %52ن عبد العزيز )سلمان ب
 فقط. %26بحسب االستطالع، على 

 21/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 
 "إسرائيل"يؤمن بضرورة التطبيع مع  سلماننيويورك تايمز: بن  .59

اء أميركيين يرون أن ولي العهد أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية، أن خبر : رامي حيدر
السعودي الجديد، محمد بن سلمان، يؤمن بضرورة تطبيع العالقات مع إسرائيل في المستقبل، لكنهم 

 في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. يشككون بأن يأخذ دوًرا مركزياً 
األبيض في شهر آذار/  وأشارت الصحيفة إلى الحفاوة التي استقبل بها بن سلمان خالل زيارته البيت

مارس الماضي ولقاءه الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وكذلك االجتماعات المغلقة التي حضرها مع 
صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، وابنته إيفانكا، والتي تم بها الترتيب لزيارة ترامب إلى 

 الرياض وعقد قمة أميركية إسالمية.
يفانكا، بداية في واشنطن والحًقا  واعتبرت الصحيفة أن األمير تمكن من توطيد العالقة مع كوشنر وا 

 استضافهما في قصره الخاص خالل مرافقتهم ترامب إلى السعودية. في الرياض، حيث
ولفتت الصحيفة إلى أن كوشنر يراهن على الدعم الكبير الذي سيقدمه بن سلمان لمساعيه للدفع 

طينيين، إذ بدأ كوشنر هذه المساعي واجتمع مع نتنياهو وعباس بتسوية سياسية بين إسرائيل والفلس
 في القدس ورام هللا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء بشؤون الشرق األوسط في الواليات المتحدة أن ولي العهد الجديد قد ال 
يقوم بدور مهم في المفاوضات نفسها، رغم إيمانه بضرورة إقامة عالقات طبيعية بين السعودية 

سرائ  يل.وا 
 22/6/2017ة 48عرب 
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 خالل إحياء "يوم القدس العالمي" في غزة كلمةمسؤول إيراني يلقي  .61
قامه المؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة في غزة الخميس أالقى مسؤول إيراني كلمة خالل حفل : غزة

 "يوم القدس العالمي". إلحياء
 أكررعام المؤتمر " أميند اللهيان عب أميروفي كلمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قال حسين 

تطبيع العالقات مع  تأكيدالتحذير من الخطوة الخطيرة لبعض دول المنطقة في سعيها من أجل 
 الكيان الصهيوني" مشيرا إلى إن "هذه الخطوة لن تسهم في مصالح فلسطين ودول المنطقة".

لدول مع الكيان الصهيوني وأضاف إن "المساعي من اجل تطبيع العالقات بين السعودية وبعض ا
 أجدادهمارض  إلىيعودوا  أنالعليا. على الالجئين الفلسطينيين  اإلسالميةتشكل +خيانة+ للمثل 

 سيتحقق". األمرهذا  أنوالتاريخ سيبين لنا 
 تأكيدعبر الفيديو في حفل يقام في غزة، وفق  إيرانيالتي يتحدث فيها مسؤول  األولىوهذه هي المرة 
 الفصائل الفلسطينية.مسؤولين في 

 22/6/2017ة فلسطين أون الين
 
 سفينة المساعدات التركية إلى غزة منشاحنات  خمسوصول  .61

شاحنات من سفينة المساعدات  5أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية )حكومية(، وصول : رفح
 التركية إلى قطاع غزة.

شاحنات من أصل  5ضول، مساء األربعاء: "إن وقال وائل أبو عمر، مدير إعالم هيئة المعابر، لألنا
سرائيل". 14  شاحنة، وصلت للجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم الفاصل بين قطاع غزة وا 

وأضاف أن الهيئة "بانتظار وصول باقي الشاحنات المحملة بالمساعدات التركية"، دون تحديد موعد 
 محدد لعبورها.

ينة إلى ميناء أسدود المحتل، بعد أن انطلقت من ميناء والية وفي وقت سابق اليوم، وصلت السف
 ساعة. 40مرسين جنوبي تركيا، حيث قطعت المسافة خالل 

ألف  20ألف قطعة مالبس، و 50وتحمل سفينة المساعدات اسم "أكوا ستيال"، وكان على متنها نحو 
حملت السفينة دراجات  كما ألف طرد غذائي. 50ألف لعبة لألطفال، و 18قطعة من القرطاسية، و

طن من البسكويت والشوكوالتة والكعك، ومالبس للعيد  100آالف طن من الدقيق، و 5هوائية و
 كرسي متحرك. 100و

 21/6/2017ة المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تنفذ إفطارات للصائمين في المسجد األقصى "اىنسانيةخليفة "مؤسسة  .62
ألعمال اإلنسانية، توزيع اآلالف من وجبات اإلفطار على واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان ل

 الصائمين في المسجد األقصى المبارك داخل مدينة القدس الشريف.
« اإلسرائيلي»وصرح مصدر مسؤول في المؤسسة أنه رغم العراقيل التي تقوم بها سلطات االحتالل 

وبالتعاون مع المركز الفلسطيني وا غالقها للمنطقة المحيطة بالمسجد األقصى، فقد تمكنت المؤسسة 
من إدخال آالف الوجبات في األيام العشرة األواخر من رمضان للمصلين « فتا»للتواصل اإلنساني 

 والقائمين والمرابطين في المسجد األقصى.
 23/6/2017ة الخليجة الشارقة

 
 التراجع عن انتقادها لسياسة الحكومة اىسرائيلية ترفضالخارجية األلمانية  .63
رفضت ألمانيا التراجع عن االنتقادات غير المسبوقة التي وجهتها لسياسة الحكومة  :ام هللار 

اإلسرائيلية تجاه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من حكومات أجنبية، رغم 
 االحتجاجات اإلسرائيلية.

مؤتمر الصحفي األسبوعي للحكومة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األلمانية، مارتن شيفر، في ال
األربعاء، إن ألمانيا قلقة من نية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الدفع بقانون جديد  أمسفي برلين 

يشدد إلى درجة المنع المطلق لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني من الحصول على تبرعات من 
 حكومات أجنبية.

انت قد نشرت، األسبوع الماضي، بيانا بشأن قانون الجمعيات يشار إلى أن وزارة الخارجية األلمانية ك
تعتقد أن التعامل السلبي من جانب الحكومة  ألمانياالذي تمت المصادقة في هنغاريا. وقال البيان إن 

اإلسرائيلية مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من حكومات أجنبية مماثل 
 حكومتي روسيا والصين. للسياسة المتبعة من قبل

 وقد فاجأ البيان الخارجية اإلسرائيلية، وقدمت احتجاجات ضد البيان، كما طالبت بتوضيحات.
ورفضت الحكومة األلمانية التراجع عن االنتقادات التي وجهتها لسياسة الحكومة اإلسرائيلية. وقال 

ذي دفع ألمانيا إلى ذكر إسرائيل المتحدث باسم الخارجية األلمانية، في مؤتمر صحفي، إن السبب ال
ضمن قائمة واحدة مع الصين وروسيا بكل ما يتصل للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مرتبط 
بحقيقة أنه في الدول الثالث المشار إليها تم سن قوانين، مؤخرا، تمنع تحويل تمويل إلى منظمات 

 المجتمع المدني فيها.
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ه الدول الثالث يختلف الوضع السياسي الداخلي، وبالنتيجة فإن وقال شيفر إنه "في كل واحدة من هذ
المحفز للدفع بمثل هذه القوانين مختلف، ولكن هناك شيء مشترك بين هذه الدول، وهي أن الدولة 

 نقدية جدا بكل ما يتصل بتمويل أجنبي لنشاط منظمات المجتمع المدني في هذه الدول".
ات األخيرة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، والتي ادعى فيها أن وأضاف أن "ألمانيا قلقة من التصريح

القانون الذي تبنته الكنيست بشأن شفافية التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل 
 ليس كافيا، وهناك ضرورة للتشدد في ذلك".

ى ذلك بشكل كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن بالده كانت قد عبرت عن احتجاجها عل
معلن وفي محادثات مباشرة خالل سن القانون السابق، وأنها ستفعل ذلك مستقبال إذا اقتضت 

 الضرورة.
وأضاف المتحدث األلماني أن انتقادات ألمانيا لسياسة الحكومة اإلسرائيلية تجاه منظمات المجتمع 

د أن لديها مسؤولية أمنية تجاه المدني ال تغير حقيقة أنها ترى نفسها صديقة وحليفة إلسرائيل، وتعتق
 إسرائيل أيضا.

ورغم ذلك، وخالل المؤتمر الصحفي، تال المتحدث باسم الخارجية األلمانية بيان احتجاج ضد قرار 
آالف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المقامة على  3الحكومة اإلسرائيلية الدفع بمخطط لبناء 
لبدء ببناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخالؤهم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك ا

 البؤرة االستيطانية "عمونا".
 22/6/2017ة الحياة الجديدةة رام هللا

 
 إسقاط الدعوى المقامة ضد السلطة الوطنية ومنظمة التحرير في الواليات المتحدة األميركية .64

رتياحه لقرار المحكمة الفيديرالية في واشنطن، عبر وزير المالية والتخطيط شكري بشارة عن ا: رام هللا
سنوات على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير  4بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 

 الفلسطينية والمعروفة باسم "شاتسكي".     
وتعتبر قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة الوطنية والمنظمة في المحاكم 

ة من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية متهمة السلطة والمنظمة األميركي
بالمسؤولية عن عمليات قتل وجرح من خاللها مواطنين يحملون الجنسية األميركية واإلسرائيلية، 

مليون دوالر  900حيث طالب المدعون في قضية "شاتسكي" بتعويضات مالية وصلت لحوالي 
 أميركي.
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من قبل عائالت قتلى العملية التي وقعت في  2004قضية "شاتسكي" تم رفعها عام  يذكر أن
، اتهمت فيها السلطة الوطنية 2002مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 

 الفلسطينية والمنظمة بالمسؤولية عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين األميركية واإلسرائيلية.
 21/6/2017ة اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
 الفلسطينية عقب خالفات حادة بشأن رواتب األسرى  األراضيغرينبالت يقطع زيارتر  .65

قطع المبعوث األميركي لعملية السالم جيسون غرينبالت زيارته األراضي : محمد يونس -رام هللا 
ألميركي جيرد كوشنر، بعد جولة الفلسطينية، وعاد إلى واشنطن مع كبير مستشاري الرئيس ا

 مع الجانب الفلسطيني.« غير موفقة»محادثات وصفت بأنها 
وكان من المقرر أن يلتقي غرينبالت أمس )الخميس(، عددًا من الفلسطينيين من القطاع الخاص 

 والمجتمع المدني واإلعالم، لكنه قطع زيارته وعاد إلى واشنطن.
األميركي جاء حاماًل المطالب اإلسرائيلية، ما أدى إلى عدم  وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن الوفد

الوفد األميركي تبنى المواقف اإلسرائيلية من رواتب »حدوث أي تقدم في المحادثات. وأضاف أن 
 «.األسرى، واعتبر الرواتب وسيلة للتشجيع على العنف، وطالب بوقفها

ب األسرى المحررين واألسرى الحاليين الوفد األميركي طالب في البداية بوقف روات»وأوضح أن 
الذين يزيد عددهم على ستة آالف، وهذه المرة طالب بوقف رواتب األسرى المحكومين بالسجن مدى 

 أسير. 600ولفت إلى أن عدد هؤالء األسرى يبلغ «. الحياة، بحجة أنهم قتلوا إسرائيليين
مطالبة بوقف االستيطان ألنه العامل وتابع أن رد الجانب الفلسطيني بأن على الوفد األميركي ال

قلنا لهم إن االستيطان هو مصدر اليأس واإلحباط والعنف، »المسبب لكل أنواع العنف. وأضاف: 
 «.ألنه ال يبقي أي أمل للفلسطينيين بالعيش على أرضهم مستقبالً 

 23/6/2017الحياةة لندنة 
 
 هولندا قادة الجيش اىسرائيلي فيفلسطيني يقاضي  .66

تلقى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، بيني غانتس، وقائد سالح الجو الحالي، أمير  ب:تل أبي
ارتكاب جرائم حرب،  إيشل، إخطارا من محكمة محلية هولندية، تبلغهما بأنهما مطلوبان للتحقيق في

 .2014، صيف «الجرف الصامد»خالل الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة 
ءت بناء على دعوى رفعها المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادنة، وهو من وتبين أن المحاكمة جا

اإلسرائيلي، بتنفيذ عمليات  سكان قطاع غزة ومقيم في هولندا، يتهمهما وغيرهما من قيادة الجيش
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مست بالمدنيين وتعد جرائم حرب، حسب القانون الدولي والقانون الهولندي. وقد شرع قاض هولندي 
 في القضاء الهولندي. وعة وكيفية التعاطي معهابفحص الدعوى المرف

يشل، مسؤول عن الغارات الجوية على  وبحسب الدعوى، فإن الجيش اإلسرائيلي بقيادة غانتس وا 
من  6العائلة ومقتل  القطاع وقصف منزل عائلة زيادنة في مخيم البريج، ما أدى إلى تدمير منزل

يشل، أمس، تلقيهما إخ طارا من هولندا حيال فتح إجراءات قضائية ضدهما، أفرادها. وأكد غانتس وا 
اإلسرائيلية، وكذلك برسالة وصلت إلى سفارة إسرائيل في  عبر البريد اإللكتروني التابع لوزارة الدفاع

هيغ. وبحسب اإلخطارات ومذكرة الدعوى التي قدمتها المحامية ليسبيث زحولد، باسم العائلة، فعلى 
يشل أسابيع، وا عالن إذا كانا يعتزمان االعتراف بالمسؤولية  6ن التصريح في غضو  غانتس وا 

وتدميره  وتعويض العائلة عن األضرار التي لحقت بها. وكتبت المحامية، إن قصف منزل العائلة
من أفرادها بالغارة، يتناقض والقانون اإلنساني والمواثيق الدولية، ويشكل جريمة حرب. وقالت  6وقتل 

يلزم هذا اإلجراء من أجل الشروع  ست التعويضات المالية، فالقانون إن الهدف من الدعوى لي
 بالمحاكمة عن جرائم الحرب.

 22/6/2017الشرق األوسطة لندنة 
 
 محكمة بريطانية ترفض إجراءات تقييد مقاطعة االحتالل "اىسرائيلي" .67

حلية في الحكومة قضت محكمة بريطانية بعدم شرعية اإلجراءات التي اتخذها وزير اإلدارة الم: لندن
البريطانية ساجد جافيد في حق المجالس المحلية، بهدف تقييد حملتها لمقاطعة "إسرائيل" وسحب 

 االستثمارات منها. 
وقال رئيس منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني زاهر البيرواي: إن حملة التضامن البريطانية مع 

البريطانية، الفتا إلى أنها رفعت القضية ضد ( كسبت اليوم قضية مهمة أمام المحكمة PSCفلسطين )
الحكومة بسبب قرارها أواخر العام الماضي منع الحكومات المحلية وصناديق استثمار الضمان 

 االجتماعي من مقاطعة دولة االحتالل. 
مدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وهزيمة للوبي لوعّد القرار انتصاًرا لحمالت المقاطعة ولفلسطين وا

 هيوني وحكومة دولة االحتالل التي تحاول تجريم المقاطعة في العالم.الص
 22/6/2017ة المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مطالب دول الحصار قطرالكويت تسلم  .68
أكدت مصادر للجزيرة أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب الدول المحاصرة لها، وذلك بعد ساعات 

الدول المحاصرة ستتقدم خالل أيام بمطالبها، وتوضـيحها أنهـا  من إعالن وزارة الخارجية األميركية أن
 أبلغت تلك الدول بضرورة أن تكون مطالبها قابلة للتطبيق.

وبعــد منتصـــف ليـــل الخمـــيس أكــدت مصـــادر للجزيـــرة أن الكويـــت ســلمت قطـــر قائمـــة بمطالـــب الـــدول 
 د إلحاح أميركي.يوما من فرض الحصار، وقالت المصادر إن ذلك تم بع 18المحاصرة لها بعد 

وفــي وقــت ســابق، قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة األميركيــة هيــذر نــويرت إن وزيــر الخارجيــة ريكــس 
تيلرســون قــال ومــا زال يقــول إنــه بإمكــان حــل هــذه األزمــة بــين األطــراف نفســها، الفتــة إلــى أنــه أجــرى 

 سلسلة من المكالمات الهاتفية واللقاءات بين أطراف األزمة الخليجية.
ضــافت نــويرت فــي مــؤتمر صــحفي "نحــن متفــائلون بــأن هــذه الالئحــة التــي ســتقدم لقطــر ستتضــمن وأ

 مطالب واقعية وقابلة للتطبيق".
أمــا وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرحمن آل ثــاني فقــال فــي مقابلــة أجريــت معــه إنــه 

اتخـاذ إجـراءات عقابيـة ضـد  يتعين قبل بحث تلك المطالب بحث األسباب التي دفعت تلـك الـدول إلـى
 بالده بناء على اتهامات مرسلة وغير صحيحة.

 22/6/2017ة الجزيرة.نت
 
 : نأمل تقديم مطالب منطقية لحل األزمة الخليجيةاألمريكيةالخارجية  .69

أعرب وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون عن أمله في أن تقـدم المملكـة العربيـة : قنا –واشنطن 
 مارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر قريبًا لحل األزمة الحالية.السعودية واإل

" األمريكيــة "إنــه بالنســبة للخــالف المســتمر داخــل  أن أنوقــال تيلرســون فــي بيــان لــه بثتــه شــبكة "ســي 
ين مجلس التعاون الخليجي نعلم أنـه جـرى إعـداد وتنسـيق قائمـة مطالـب مـن قبـل السـعوديين واإلمـاراتي

والمصــريين والبحــرينيين.. ونأمــل فــي أن يــتم تقــديم قائمــة المطالــب قريبــا إلــى قطــر وأن تكــون منطقيــة 
 وأضاف "نحن ندعم جهود الوساطة الكويتية ونأمل في أن يتجه هذا األمر نحو الحل". وفعالة".

 21/6/2017الشرقة الدوحةة 
 
 محيطهاتغيير قطر سلوكها شرط لعودتها إلى «: الحياة»قرقاش لي  .71

رنــدة تقــي الــدين: قــال وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة اإلمــاراتي أنــور قرقــاش فــي مقابلــة مــع  -بــاريس 
الترتيبـــات الداخليـــة فـــي الســـعودية ليســـت متعلقـــة بمقاطعـــة قطـــر. فاألزمـــة مـــع الدوحـــة »إن « الحيـــاة»
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لتزامهـا قـرارات مرتبطة بسلوكها كشـريك فـي مجلـس التعـاون الخليجـي، وعـدم تطـابق هـذا السـلوك مـع ا
 «.مجلس التعاون الخليجي

تابعنــــا »وعـــن انتقــــاد الخارجيـــة األميركيــــة تـــأخير الخليجيــــين تقـــديم الئحــــة مطـــالبهم إلــــى قطـــر قــــال: 
الموضوع وقد أخطـأ األميركيـون فـتم تسـليم المطالـب ووعـدت واشـنطن أن تصـحح الخطـأ فـي تصـريح 

منها، تمويل التطرف وحركـات إرهابيـة فـي  تتعلق بعدد من األمور،»وأضاف إن المطالب «. أو بيان
اســمًا  59ســورية وليبيــا، علــى ســبيل المثــال. وأيضــًا احتضــان شخصــيات عليهــا حظــر دولــي. ونشــرنا 

مـن االتحـاد  5مطلوبين من األمم المتحدة و 9مطلوبًا في أميركا و 14يطاول بعضهم حظر وطني، و
لهـذا النـوع مـن التطـرف. وتتعلـق المطالـب  األوروبي، وهم موجودون فـي الدوحـة التـي أصـبحت مـالذاً 

فـالعمود الفقـري «. المسـلمين اإلخـوان»أو دعـم « حماس»أيضًا بزج الخليج في سياسات راديكالية مع 
من المطالب هـو توقـف قطـر عـن دعـم التطـرف واإلرهـاب، فهنـاك دول عربيـة، مثـل البحـرين، عانـت 

فيهــا. ومصــر مــا زالــت تعــاني مــن محــاوالت  معانــاة شــديدة مــن جهــود قطريــة مســتمرة لتقــويض األمــن
 «.إعالمية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم

مــن خــالل اتفــاق الريــاض الــذي وقعــه  2014كنــا موعــودين فــي »وعــن توقيــت المقاطعــة قــال قرقــاش: 
اًل عـن سياســات والـده، خصوصــًا بعــد ؤو الشـيخ تمــيم بـن حمــد بتغييـر مــا. فقــد قـال حينهــا انـه لــيس مســ

علمتنــــا »وأضـــاف: «. ه باألشـــرطة التـــي عرضـــت مخططـــات القــــذافي الغتيـــال الملـــك عبـــدهللاإحراجـــ
، «التجربــــة، ورأينــــا قطــــر مســــتمرة فــــي دعــــم المتطــــرفين بالمــــال والمــــالذ واإلعــــالم والموقــــف السياســــي

مليون وزعت على  800لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسورية بأموال باهظة بليون و»وتساءل: 
رأينــــا الــــدعم القطــــري »وتــــابع: «. ت إرهابيــــة شــــيعية وســــنية، وال يمكــــن الســــكوت عــــن ذلــــكمجموعــــا

 «.لمجموعات من القاعدة في ليبيا مثل شورى بنغازي وشورى درنا والجماعة الليبية المقاتلة
هنـــاك تغييـــر علـــى المســـتوى الـــدولي، ففـــي أولويـــات اإلدارة األمريكيـــة مكافحـــة اإلرهـــاب، »وأضـــاف: 

متشـــدد حيـــال التطـــرف. إن أي نـــوع مـــن التراخـــي أصـــبح مرفوضـــًا فـــي ظـــل الوضـــع  وموقـــف أوروبـــا
 «.اإلقليمي

إنهـــا نشـــرة لإلخـــوان المســـلمين وليســـت مثلمـــا كانـــت منـــذ عشـــر »، قـــال قرقـــاش: «الجزيـــرة»وعـــن قنـــاة 
 «.سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج، ولَمعت شخصيات أصبحت رموزًا لإلرهاب

إذا أرادت الدوحـة أن تبقـى فـي محيطهـا »قطـر والـدول التـي تقاطعهـا، قـال:  وعن شـروط التسـوية بـين
الطبيعي عليها أن تراعـي قواعـد تتعلـق بشـفافية السـلوك ووقـف دعمهـا التطـرف والجماعـات اإلرهابيـة. 
ن بقيـــت  ، وســـتكون معزولـــة فـــي محيطهـــا الخليجـــي، وا  ذا أرادت االنفصـــال بسياســـاتها فـــالطالق آت  وا 

اإلجـــراءات التـــي تـــم »وزاد: صــحيح أن « مفتوحـــة علـــى العــالم ســـتغلق مـــع محيطهـــا مرافقهــا ومطارهـــا
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اتخاذهــا قاســية ولكنهــا رســالة إلــى شــريك وجــار وتنبيــه إلــى أا بــالقول: هــل تعــي مــا تفعــل مــن ضــرر 
 «.للمحيط؟

 22/6/2017الحياةة لندنة 
 
 الحل عند الحكومة القطرية مفتاحوزير إماراتي:  .71

اعتبـر وزيـر الدولـة اإلمـاراتي سـلطان الجـابر أنـه  :، ا ف ب«الجزيـرة»، «فايـال» -أبوظبي، الدوحة 
بعــد مضــي أســبوعين علــى قطــع المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات ومصــر والبحــرين ودول أخــرى 
ـــوب هـــو تغييـــر  ـــة لتغييـــر جـــوهر الموضـــوع فيمـــا المطل عالقاتهـــا مـــع قطـــر، جـــاء رد الدوحـــة كمحاول

 السلوك.
أي محاولــة لتحريــف الحقيقــة لــن تغيــر الواقــع »إن « ســي أن أن»ال نشــره موقــع وقــال الجــابر فــي مقــ

الــذي يــنص علــى تمويــل قطــر للمنظمــات اإلرهابيــة التــي تضــم القاعــدة والنصــرة وحــزب هللا وحمــاس 
 «.وروجت لتطرفهم واإلعالميواإلخوان المسلمون. حيث قدمت لهم الدعم المالي 

شيئًا من قطر سوى استئناف العالقـات الطبيعيـة والوديـة، ويمكـن  ال نريد»وختم الجابر مقاله بالقول: 
التوصــل لحــل ديبلوماســي لألزمــة ولكــن مفتــاح الحــل عنــد الحكومــة القطريــة، فــالقرار بيــد قطــر إمــا أن 

 «.العزلة والدمار إلىالعالم المتحضر أو تواصل جرها  إلىتقود بلدها 
 22/6/2017الرأية الكويتة 

 
 هددت بتقليص التعاون االستخباري مع واشنطن لعرقلة "جاستا" اىماراتيبة: تسريبات جديدة للعت .72

ـــــة اإلمـــــارات لّوحـــــت بســـــحب تعاونهـــــا  ـــــة، فـــــي تقرير هـــــا، أن دول ذكـــــرت صـــــحيفة "تليغـــــراف" البريطاني
 11االســـتخباراتي مـــع الواليـــات المّتحـــدة، فـــي محاولـــة لعرقلـــة التشـــريع الـــذي يســـمح لضـــحايا هجمـــات 

ــــى ســــبتمبر/أيلول بإقامــــ ة دعــــاوى ضــــد شخصــــيات وكيانــــات فــــي الســــعودية واإلمــــارات للحصــــول عل
 تعويضات، وهو التشريع الذي عرف باسم قانون "جاستا".

وأظهرت رسائل مسّربة جديدة، اّطلعـت عليهـا الصـحيفة، أن السـفير اإلمـاراتي لـدى الواليـات المّتحـدة، 
ّددة بقــانون "جاســتا" ســتكون "أقــّل يوســف العتيبــة، حــّذر أعضــاء فــي مجلــس الشــيوا، بــأن الــدول المهــ

 عرضة لتبادل المعلومات الدقيقة واالستخبارات".
 22/6/2017العربي الجديدة لندنة 
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 اىرهاب ابتغاء أوهام الهيمنة لون يمو   السيسي: أشقاء لنا  .73
« باألشقاء»اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس األربعاء من وصفهم : استمع )وكاالت(

، وذلك في إشارة واضحة إلى قطر التي «أوهام الهيمنة والسيطرة»بدعم وتمويل اإلرهاب ابتغاء 
 .رانقطعت مصر والسعودية واإلمارات والبحرين العالقات معها بسبب تمويلها لإلرهاب ودعمها إلي

اسمحوا لي أن أتحدث إليكم بصراحة، فبينما نبذل »وقال السيسي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي 
نحن حكومة وشعبًا أقصى الجهد لمكافحة اإلرهاب والتصدي له، نجد أشقاء لنا وغير أشقاء، لألسف 

 .«أشقاء، يقومون بدعم اإلرهاب وتمويله ورعايته
ماعات اإلرهاب وفكر اإلرهاب المنابر اإلعالمية والثقافية. نجدهم يوفرون لج»وأضاف السيسي 

ينفقون عليها مليارات الدوالرات سنويًا ليستميلوا أفئدة الشعوب العربية واإلسالمية لهذا الفكر اإلجرامي 
 .«المدمر
إن التصدي للدول الراعية لإلرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضًا واجبًا إذا ما أردنا نهاية »وقال 
 .«قية لظاهرة اإلرهابحقي

 22/6/2017الخليجة الشارقةة 
 

 تركيا لوقوفها بجانب قطر فانيستهدتنسيق مصري يي إماراتي  .74
كشـــفت مصـــادر دبلوماســـية مصـــرية رســـمية عـــن أن الهـــدف المقبـــل للتحركـــات الدبلوماســـية، : القـــاهرة

لفيـة موقفهـا الـداعم المصرية واإلماراتية خصوصـًا، فـي المرحلـة المقبلـة، سينصـب ضـد تركيـا، علـى خ
 بشدة لقطر في وجه الحملة ضدها.

وأوضـحت المصـادر، لــ"العربي الجديــد"، أن كافـة دراسـات الموقــف، التـي تـم إعــدادها قبـل البـدء بتنفيــذ 
قرار مقاطعة الدوحـة مـن جانـب المحـور السـعودي المصـري اإلمـاراتي، انتهـت إلـى أن قطـر سترضـخ 

يمــات المقدمــة لهــا، إال أن المفاجــأة كانــت فــي تعامــل الدوحــة ســريعًا لضــغوط الحصــار، وتنصــاع للتعل
مــع األزمــة. وقالــت المصــادر إن كافــة اآلراء داخــل المحــور المنــاهض لقطــر كانــت تتفــق علــى عــدم 
اشتباك تركيا مع األزمة بشكل قـوي، وأنهـا سـتظهر الحيـاد، حتـى ال تـدخل فـي خالفـات مـع السـعودية 

رًا، إال أن قــرار أنقــرة الســريع بتفعيــل اتفاقيــة الــدفاع المشــترك بــين التــي تربطهــا بهــا عالقــات جيــدة أخيــ
 الجانبين، الخاصة بالقاعدة العسكرية في قطر، َقَلب الموازين.

وأوضحت المصادر أن زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى القاهرة قبل يومين، بحثت سـبل 
ات ناقشــت اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق أنقــرة التحــرك بشــكل عكســي ضــد تركيــا، الفتــة إلــى أن اللقــاء

علــى المســتوى االقتصــادي والسياســي، وبعــض مصــالحها فــي المنطقــة العربيــة. وقالــت "الفتــرة المقبلــة 
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ستشهد عقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا من جانب دول الخليج، وتحديدًا السعودية، وخصوصًا أن 
ة إلـى أنقـرة"، مضـيفة "بـدا أن الموقـف السـعودي الظـاهر هذا الملف هو الذي سيكون أكثر ألمـًا بالنسـب

قابــل لــدور الوســاطة الــذي تقــوم بــه أنقــرة، إال أن ولــي عهــد المملكــة، محمــد بــن ســلمان، ُمصــر علــى 
 اتخاذ إجراءات عقابية بحقها".

 22/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 
 حل األزمةالمتحدث باسم الرئاسة التركية: مطالب قطر طبيعية وحصارها لن ي .75

انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقـال نشـرته صـحيفة "ديلـي صـباح"  قنا: -أنقرة 
الدول التي تحاصر دولة قطـر، وقـال إن العقوبـات المفروضـة ضـدها "ال  ،التركية الناطقة باإلنجليزية

 تساهم في حل األزمة الراهنة".
را لعـدم وجـود إثباتـات لالتهامـات وطالـب السـعودية واإلمــارات وقـال قـالن إن مطالـب قطـر طبيعيـة نظـ

طالق عملية حوار ومفاوضات لحل األزمة الراهنة.  بقبول دعوات قطر بشأن إلغاء الحصار وا 
 21/6/2017الشرقة الدوحةة 

 
 القوات التركية إلى قطر منوصول الدفعة الثانية  .76

ــدفاع عــن وصــول المجموعــة الثانيــة مــن أعلنــت مديريــة التوجيــه المعنــوي بــو : الشــرق  –الدوحــة  زارة ال
القوات التركية إلـى قاعـدة العديـد الجويـة اليـوم لتنضـم إلـى طليعـة القـوات التـي بـدأت مهامهـا التدريبيـة 

وقـــد وصـــلت المجموعــة الثانيـــة مـــن القـــوات التركيـــة الســـتكمال التمـــارين  فــي الدوحـــة األحـــد الماضـــي.
 ين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة في هذا الشأن.المشتركة ضمن االتفاقيات المتبادلة ب

 22/6/2017الشرقة الدوحةة 
 
 تحمل مواد غذائية إلى قطر تركيةإبحار أول سفينة  .77

التركي صباح اليوم أول سفينة تحمل مواد غذائيـة متجهـة  أزميرأبحرت من ميناء : أزمير ـ تركيا ـ قنا
 خليجية حصارا منذ أكثر من أسبوعين. إلى دولة قطر التي تفرض عليها ثالث دول

وذكرت وكالة "األناضول" التركية لألنباء أن السفينة التـي تحمـل قرابـة أربعـة آالف طـن مـن الخضـار 
 سوف ترسو في ميناء حمد الدولي بدولة قطر بعد عشرة أيام. ،والفواكه والحبوب

 23/6/2017الشرقة الدوحةة  
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 عى الستعادة زمام قطراستخبارات فرنسا: حمد بن خليفة يس .78
، المقـرب مـن دوائرهـا، أن أميـر «انتليجـانس أوناليـن»ذكرت االستخبارات الفرنسية وموقـع : وكاالت()

قطر السابق الشيخ حمـد بـن خليفـة يعمـل علـى اسـتعادة زمـام الحكـم مـن خلـف السـتار مـن ابنـه تمـيم، 
ن ومصـر، مؤكــدة قبـول الشــيخ بعـد عجــز األخيـر عــن حـل الخالفــات مـع اإلمــارات والسـعودية والبحــري

 تميم بنقل السلطات إلى والده.
وكشفت االستخبارات في تقريرها، أن الشيخ حمد أعاد ابن عمه الشيخ حمد بن جاسـم، رئـيس الـوزراء 
السابق ووزير الخارجية إلى الدوحة، ومنحه صالحيات واسعة إلدارة األزمة دبلوماسيًا، مشيرة إلـى أن 

بعالقة وثيقة مع الشيخ عبد هللا بن حمد، وهو نائب األميـر تمـيم وخصـمه  حمد بن جاسم كان يحتفظ
 الرئيسي.

وأشـــارت االســـتخبارات إلـــى أن الشـــيخ حمـــد أخـــذ أيضـــًا زمـــام القيـــادة داخـــل أســـرة آل ثـــاني، حيـــث بـــدأ 
بمعالجـة النزاعــات الداخليــة التـي كانــت تهــدد األســرة، بعـد بــروز أصــوات داخلهـا تطالــب تمــيم بــالتنحي 

 لسلطة. عن ا
وقال التقرير إن األمير السابق سعى أيضًا إلى تعزيز القوة العسكرية لإلمارة، وتلقى وعدًا من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، بالوقوف إلى جانـب قطـر فـي حـال وقـوع تـدخل خـارجي، مشـيرًا إلـى أن 

 لقطرية.جندي تركي على األراضي ا 5,000أمريكا أحبطت اتفاقًا قطريًا تركيًا بنشر 
 22/6/2017الخليجة الشارقةة 

 
 "العربي الجديد": ضغوط خليجية لدفع بريطانيا إلى اتخاذ موقف ضد  قطر .79

كشفت مصادر بريطانية في القاهرة عن ضغوط خليجية، عبر دبلوماسيين ووسطاء، مورست : القاهرة
ته الحكومــة علــى بالدهــم مــن أجــل اتخــاذ موقــف ضــد قطــر، فــي إطــار الحملــة عليهــا، وهــو مــا رفضــ

البريطانيــة بشــكل واضــح، لكونهــا تــرى أن الحملــة علــى الدوحــة ســيكون لهــا نتــائج عكســية فــي مســألة 
مواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة. وأشــارت المصــادر إلــى أن الموقــف البريطــاني فــي هــذه األزمــة يتبنــى 

ضـحت أن بريطانيـا جهود الوساطة المختلفة، وفي مقدمتها جهود الوساطة التي تقوم بهـا الكويـت. وأو 
تواصــلت مــع كافــة أطــراف األزمــة الخليجيــة، وأكــدت ضــرورة عــدم تصــعيدها، ألن ذلــك سيصــب فــي 
صــالح المنظمــات اإلرهابيــة، مضــيفة أن "بريطانيــا لــم تتأكــد مــن دوافــع الهجــوم األخيــر علــى قطــر"، 

يـر". ولفتـت إلـى مشيرة إلى أنه "ربما تكون هناك أمور أخرى غير المعلنة، وهذا هو المرجح بشكل كب
أن "األزمــة تنطــوي علــى خالفــات لهــا عالقــة بالبيــت الخليجــي أكثــر، ولــيس مــا يثــار بشــأن دعــم قطــر 
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لإلرهـــاب أو لجماعـــات مثـــل اإلخـــوان وحمـــاس"، مؤكـــدة أنـــه "عنـــدما أرادت بريطانيـــا معرفـــة مطالـــب 
 البناء عليه".السعودية واإلمارات من قطر لوقف حملة المقاطعة لألخيرة لم تصل إلى شيء يمكن 

 22/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 : قطر لن تتنازل عن مبادئ سياستها الخارجيةإسبانيالدى  القطري  فيرالس .81

أكد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، أن اإلجراءات المتخذة لحصـار : مدريد
 يل....قطر غير مبررة، وتقوم على افتراءات ال تستند إلى أي دل

فــي كولومبيــا، إن قطــر لــن تتنــازل عــن أي مبــدأ مــن مبــادئ سياســتها  Wوقــال فــي مقابلــة مــع راديــو 
الخارجيــة، وشــدد علــى أن قنــاة "الجزيــرة" مســألة تتعلــق بالشــأن القطــري الــداخلي، ونحــن ال نقبــل بــأن 

ال إنهــا عالقــة يتحــدث معنــا أي بلــد بشــأن قضــية داخليــة، كمــا أشــاد بالعالقــات القطريــة األمريكيــة، وقــ
 ممتازة. 

 21/6/2017الشرقة الدوحةة 
 

 قطرية فرنسية بحريةمناورات عسكرية  .81
أجــرت القــوات البحريــة األميريــة القطريــة والقــوات البحريــة الفرنســية، يــوم الخمــيس، تــدريبات : الدوحــة

لبحريــة عســكرية فــي الميــاه اإلقليميــة شــمال قطــر، فــي إطــار اتفاقيــات التعــاون المشــترك بــين القــوات ا
وذكر بيان صـادر عـن مديريـة التوجيـه المعنـوي بـوزارة الـدفاع القطريـة أن  القطرية ونظيرتها الفرنسية.

التدريبات شملت مناورات بحرية للتدريب على اإلبحار في الميـاه الضـحلة والتـزود بـالوقود فـي عـرض 
 البحر.

 22/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 دراستهم في دول الحصار من استكمال قطريينحرمان طالب  .82

كشــــف عــــدد مــــن الطــــالب القطــــريين رفضــــوا ذكــــر أســــمائهم لـــــ"الشرق" أن الحصــــار : عــــادل المــــالح
المفـروض علـى قطـر وتلـك القـرارات الصـادرة مـن الـدول الـثالث تعـود بالضـرر علـى الطلبـة القطـريين 

ين مـن خـالل جهـة في تأخير الدراسة الخاصة بهم حيـث أن الـبعض مـنهم هـم مـن المـوظفين والمبتعثـ
عملهــم عــن طريــق وزارة التنميــة اإلداريــة، وبالتــالي هنــاك مواعيــد محــددة للدراســة يجــب االلتــزام بهــا، 

 موضحين أن هذه القرارات تؤثر بالسلب على سير دراستهم بشكل عام، وكذلك على وظائفهم.
 22/6/2017الشرقة الدوحةة 
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 قطر  إلىمنتجات الغذائية من ال طن يومياً  ألفنحو  البحرإيران ترسل عبر  .83
عن محمد مهدي بونشري مـدير شـركة مـوانئ  الخميس لألنباءنقلت وكالة فارس : )أ ف ب(-طهران 
 ”.قطر إلىطن يوميا من المواد الغذائية  1,100يتم تصدير نحو “الواقعة قبالة قطر اإليرانية  بوشهر 
ى المــوانئ القطريــة مــن مينــاء ديــر طنــا مــن الفاكهــة والخضــروات يوميــا إلــ 350يــتم تصــدير “ وأضــاف

 ”.طنا من مينائي بوالخير وطنجستان 750و
 22/6/2017رأي اليومة لندنة  

 

 
 ما هو أبعد من استهداف قطر .84

 د. محسن صالح
ُترى، هل هناك ما هو أبعد من ضبط السلوك "المشاغب" لقطر في أهداف الدول األربـع التـي بـادرت 

نفسـها أمـام  -وخصوصـًا السـعودية-لمحتمل أن تجد هذه الـدول بقطع العالقات مع قطر؟! وهل من ا
 استحقاقات وأثمان أكبر وأخطر مما ستدفعه قطر؟!

وهل ثمة إغراء أميركي غير مباشر لهذه الدول بالدخول في مغامرة كهذه، تقف خلفه أجندات أميركية 
هـا إنمـا ترتـب األوضـاع وصهيونية، ينقل الحريق إلى دول الخليج، في الوقت الذي كانـت تظـن فيـه أن

 لصالح استقرارها السياسي واألمني، بعيدًا عن اضطرابات المنطقة؟!
يحـاول هــذا المقــال أن يســتقرئ الســياق اإلقليمي/الـدولي )وخصوصــًا األميركــي( لألزمــة "المفاجئــة" مــع 

 قطر. ويظهر سياق األحداث أننا أمام ثالثة مسارات مختلفة:
 

 الربيع العربي"المسار األول: إغالق ملفات "
ــــر  ــــورات وحركــــات التغيي ــــي شــــملتها الث ــــة الت ــــات الســــاخنة فــــي المنطق وهــــو يتســــق مــــع فكــــرة أن الملف
واالضطراب قد وصلت إلى مداها، وأن "الطبخة قد نضجت" بما فيه الكفاية للقيـام بإغالقهـا، كمـا فـي 

لمضــادة" لثــورات التغييــر العــراق وســوريا والــيمن وليبيــا، مــع تثبيــت المكتســبات التــي حققتهــا "الموجــة ا
 خصوصًا في مصر.

وألن الملــف الفلســطيني "المــزمن" يملــك دائمــًا قــدرة "ســحرية" هائلــة علــى تفجيــر األوضــاع، وتحــريض 
ـــة نفســـها بســـبب عجزهـــا  الجمـــاهير وتعبئتهـــا ضـــد المشـــروع الصـــهيوني، وحتـــى ضـــد األنظمـــة العربي
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التعامل مع الملف الفلسطيني سواء بإغالقه  وتقصيرها؛ فإنه ال يمكن إغالق هذه الملفات دون أن يتم
 أو بوضعه تحت التحكم والسيطرة.

ضـعافها وتهميشـها فـي الـداخل والخـارج؛ وسـيكون ذلـك  لذا، فال بّد من محاولة تطويع حركة حمـاس وا 
 أفضل إن أمكن القضاء على حكمها وسيطرتها على قطاع غزة.

عـة بأنـه ينـدرج فـي لذلك، فإن السياق المنطقي لهذا المسار يفسر الس لوك الذي قامـت بـه الـدول الُمقاط 
محاولة تطويع قطر، بما يتوافق مـع سياسـات هـذه الـدول فـي محاربـة "الربيـع العربـي" وا غـالق ملفاتـه، 

 ومحاربة تيارات اإلسالم السياسي المعتدل التي برزت في قيادة هذا "الربيع".
ة لمــا تملكــه مــن رصــيد شــعبي هائــل فــي وكــذلك سياســاتها فــي الضــغط إلســكات صــوت شــبكة الجزيــر 

العـــالم العربـــي، وفـــي الضـــغط علـــى حمـــاس التـــي تمثـــل خـــط المقاومـــة والخـــط اإلســـالمي الفلســـطيني 
المعتــدل، مــن أجــل فــتح الطريــق لمحمــود عبــاس وســلطة رام هللا ومســار التســوية، أو حتــى مــن أجــل 

 التهيئة لقدوم محمد دحالن المدعوم من اإلمارات ومصر.
ناريو يتسق مع السلوك السعودي اإلماراتي الرسمي تجاه موجة "الربيع العربي" خصوصًا فـي هذا السي

عهــد الملــك الســعودي الراحــل عبــد هللا بــن عبــد العزيــز؛ وهــو ســلوك تراجــع ســعوديًا مــع تــولي الملــك 
فــي منظومــة -ســلمان بــن عبــد العزيــز الســلطة، لكــن يبــدو أن التيــار أو الجنــاح المؤيــد لهــذه السياســة 

 عاد مؤخرًا الستعادة حيويته وقوته. -الحكم السعودية
ويبـــدو أن لهـــذا التيـــار قناعـــة بـــأن اســـتقرار دول الخلـــيج مـــرتبط بمحاربـــة تيـــارات "اإلســـالم السياســـي"، 
وبمزيد من إجراءات التحكم والسيطرة على الشعوب، وبمزيد من التحالف مع األميركان والدفع بمسيرة 

 يل"، مع توجيه بوصلة العداء تجاه إيران.التسوية السلمية مع "إسرائ
 

 المسار الثاني: بؤرة توتر جديدة
نهــم غيــر  وهـو مســار يقــول إن الــذين أطلقــوا األزمــة وقطعــوا العالقــات انطلقــوا مــن حســابات خاطئــة، وا 
ن الطـرف األميركـي أعطـاهم موافقتـه الضـمنية  قادرين على التحكم في مسـارات األزمـة ومخرجاتهـا، وا 

 ي مستنقع يصعب الخروج منه لسنوات عديدة.ليورطهم ف
وبالتالي فهو مسار يتوقع أن تكـون األزمـة مـع قطـر مشـروعًا لبـؤرة تـوتر جديـدة فـي العمـق الخليجـي. 
مكاناتهــــا وثرواتهــــا، بحيــــث تصــــب  فــــي الجيــــوب  وســــيتحول إلــــى مســــار خطيــــر الســــتنزاف طاقاتهــــا وا 

وضـعها بالمنطقـة، وتطبيـع عالقاتهـا مـع عـدد مـن  األميركية الغربية، ويزيد فرص "إسرائيل" فـي تقويـة
 دول الخليج.



 
 
 
 

 

 50 ص             4327 العدد:        6/23/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

نمــا بفــتح ملــف جديــد يزيــد ضــعف المنطقــة العربيــة  إذن، هــذا المســار لــيس معنيــًا بــإغالق الملفــات، وا 
 واإلسالمية وتشتتها وتشرذمها.

ه ال تريــد بــل وتــرفض مســارا كهــذا؛ ألنــ -التــي قطعــت العالقــات مــع قطــر-بالتأكيــد، أن دول الخلــيج 
ُيدخلها في أزمات ومخاطر هي في غنى عنها. وألنهـا إنمـا قطعـت العالقـات لتحقـق مزيـدًا مـن األمـن 

 واالستقرار برأيها.
ولكـــن َمـــن قـــال إن الـــذي ُيطلـــق شـــرارة أزمـــة مـــن هـــذا النـــوع قـــادر علـــى الـــتحكم فـــي مســـاراتها الكليـــة، 

 ويستطيع التصرف بمنأى عن التدخل الخارجي وخصوصًا األميركي؟!
 
 عزز هذا المسار عدة أمور:ت
أن كل أزمات المنطقة التي ُفتحت لم تغلق حتى اآلن، حتى تلك التي مضـى عليهـا زمـن طويـل،  -1

. وأن العالجــات المقدمــة لألزمــات هــي عالجــات 2003كالوضــع الناشــئ عــن احــتالل العراقمنــذ ســنة 
الطائفيــــة والعرقيــــة  غيــــر جذريــــة، وتحمــــل عناصــــر االنفجــــار فــــي ذاتهــــا، وأنهــــا تكــــرس االصــــطفافات

ُس الفساد السياسي واإلداري والمالي، وُتضعف مؤسسات الدولة المركزية.  والجهوية، وُتمأس 
أن أولئــك الــذين نــادوا بتقســيم المنطقــة وفــق خــرائط جديــدة علــى أســس طائفيــة وعرقيــة، لــم يســتثنوا  -2

وســوريا والــيمن وليبيــا  دول الخلــيج مــن خــرائطهم. وأن مــا يجــري علــى األرض منــذ ســنوات فــي العــراق
)وقبل ذلك في السودان( يدعو للنظر بجدية إلى خطورة مخططاتهم. وأن ثمـة سياسـات أميركيـة غيـر 

 معلنة تصب  في هذا االتجاه، بغض النظر عن التصريحات السياسية الرسمية.
ي مجلـة ونستذكر في هذا المجال مخططات المستشرق الشهير برنارد لويس، وما كتبه رالـف بيتـرز فـ

حـــول حـــدود الـــدم، ومـــا كتبـــه ألـــوف بـــن رئـــيس تحريـــر جريـــدة هـــآرتس  2006الجـــيش األميركـــي ســـنة 
. ومعظمهـا كتابـات ال تكتفـي بإشـارات حـول تقســيم 2011اإلسـرائيلية فـي بـدايات الثـورات العربيـة ســنة 

نما تنتقل إلى الجزيرة العربية وخصوصًا السعو   دية.للبالد التي تقع فيها أزمات حاليًا، وا 
أن الموقــف األميركــي تعامــل بطريقــة مراوغــة، وتــرك البــاب "مواربــًا" أو مفتوحــًا جزئيــًا، فبــدا ســلوك  -3

عة وكأنه حصل على ضوء أخضر أميركي ضمني.  الدول المقاط 
( بعد ثالثة أيام من بـدء زيـارة الـرئيس األميركـي دونالـد 2017مايو/أيار  24إذ تّم التصعيد ضد قطر )

...، وظهـرت تصـريحات أو تغريـدات للـرئيس األميركـي ُيفهـم منهـا دعـم الضـغط علـى ترمب للسعودية
قطر، بينمـا حاولـت الخارجيـة األميركيـة وبـاقي المطـبخ السياسـي تقـديم سياسـة رسـمية، تؤكـد الحـرص 

 على عالج األزمة وعدم تفاقمها.
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ميركــي مشــروع قــانون ( ُرفــع للكــونغرس األ2017مايو/أيــار  25وفــي اليــوم التــالي للتصــعيد ضــد قطــر )
بمعاقبة الدول والمؤسسات التي تدعم حماس، وذكرت فيه قطـر باالسـم دون غيرهـا فـي العـالم العربـي 

 كله )ُذكرت إيران كتحصيل حاصل(.
هذا السلوك ُيذكرنا بالفهم الضمني الذي فهمه صدام حسين بعـد تصـريح السـفيرة األميركيـة لديـه، ممـا 

. وهـو سـلوك يحمـل فـي طياتـه الرغبـة فـي االسـتجابة لرغبـات 1990شجعه على احـتالل الكويـت سـنة 
األميركيـة  االسـتراتيجيةقوى محلية في مسارات معينة بقصد توريطها، واستثمار ذلـك الحقـًا بمـا يخـدم 

 في المنطقة.
أن الطــرف األميركي/اإلســرائيلي ســيكون المســتفيد األكبــر مــن وجــود حالــة خليجيــة "قلقــة" مزمنــة  -4

ؤدي ذلــــك بالضــــرورة إلــــى صــــدام عســــكري كبيــــر(، ولكــــن بمــــا يكفــــي الســــتعانة األطــــراف )دون أن يــــ
 الخليجية الدائمة باألميركان، وبما يسمح لهم بتكريس هيمنتهم وتدخلهم في الشأن الداخلي الخليجي.

ــيج  ــيج أطــول فتــرة ممكنــة فــي صــفقات األســلحة، ويــدفع دول الخل وبمــا يــؤدي إلــى اســتنزاف دول الخل
قــاتهم مــع "إســرائيل" كمــدخل رئيســي لضــمان الــدعم األميركــي فــي لعبــة التنــافس الــداخلي. لتطبيــع عال

وهي "لعبة" تضاف إلى لعبة الصراع اإلقليمي مع إيران، الذي تحرص أميركـا علـى تأجيجـه واسـتمراره 
 بما يصب في األهداف نفسها.

قات التــي جــرى التوافــق ويـدخل فــي هــذا الســياق أن الواليــات المتحــدة ســتكون أقــدر علــى ضــمان الصــف
مليار دوالر، وعلى مزيد مـن االسـتخدام  460عليها مبدئيًا مع السعودية للسنوات العشر القادمة بقيمة 

 الفعال لقانون "جاستا" األميركي الذي يستهدف بدرجة أساسية االبتزاز المالي للسعودية.
بـــذلك وزيـــر الدولـــة للشـــؤون إن ثمـــة مؤشـــرات إماراتيـــة بـــأن األزمـــة قـــد تطـــول ســـنوات كمـــا صـــرح  -5

( قـال 2017يونيـو/حزيران  20الخارجية أنور قرقاش؛ بل إنه في التصريح نفسه )انظر جريـدة الحيـاة، 
إن أبو ظبي تقترح "مراقبة أنشطة الدوحة في المنطقة إذا تراجعت عـن مواقفهـا، وأن القـوى الغربيـة قـد 

يران الفراغ"  .تضطلع بهذه المهمة كي ال تمأل تركيا وا 
وهــو تصــريح يحمــل مضــمونًا خطيــرًا ألنــه يســتدعي تــدخاًل خارجيــًا غربيــًا لضــبط الســلوك القطــري فــي 

 المستقبل، حتى لو التزمت قطر بشروط الدول المقاطعة.
 

 المسار الثالث: "َحْب الخشوم"
 وهو تعبير خليجي يستخدم في مساعي االسترضاء والتوافق؛ وأن األمر سينتهي بتبادل القبالت. وهو
ــًا" متســرعًا قائمــًا علــى  ســيناريو يقــول إن قطــع العالقــات الــذي قامــت بهــا الــدول األربــع كــان عمــاًل "َفجَّ
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توقعـــات غيـــر دقيقـــة. وأن هـــذه الـــدول توقعـــت أن الضـــغوط الضـــخمة المفاجئـــة علـــى قطـــر ســـُتحدث 
 "انهيارًا" قطريًا واستجابة سريعة لمطالب الدول.

امتصـــاص الصــدمة، وفـــي اإلدارة الهادئـــة الواثقـــة لألزمـــة، وفـــي غيــر أن الكفـــاءة القطريـــة العاليـــة فـــي 
 القدرة على إيجاد البدائل بسرعة عالية، قد أحدث إرباكًا لدى الدول األربع.

ورغم ما بدا مـن أن هنـاك غرفـة عمليـات تـدير موضـوع المقاطعـة، حيـث تـم قطـع العالقـات فـي وقـت 
ا، والحملـة اإلعالميــة نفسـها، ودون اســتخدام التــدرج واحـد، وبــاإلجراءات العقابيـة نفســها، وبـالتهم نفســه

المعتـــــاد فـــــي عـــــالج األزمـــــات بـــــين الـــــدول كاســـــتدعاء الســـــفراء، أو تحديـــــد المطالبـــــات قبـــــل اتخـــــاذ 
اإلجــراءات...؛ فإنــه بــدا واضــحًا أن ثمــة أزمــة لــدى هــذه الــدول فــي تحديــد برنــامج "اليــوم التــالي"، وفــي 

 فشل "سيناريو الصدمة". تحديد الخيارات والسيناريوهات إذا ما
والــدليل علــى ذلــك أن هــذه الــدول بعــد أكثــر مــن أســبوعين مــن قطــع العالقــات فشــلت فــي وضــع قائمــة 
اتهــام حقيقيــة مقنعــة ضــّد قطــر، وفشــلت فــي تحديــد مطالبهــا وشــروطها. وبــدا وضــعها مربكــًا ومحرجــًا 

 لمضمون.ومنكشفًا أمام الجميع، وبدت ادعاءاتها ضّد قطر فارغة من المحتوى وا
إذ كيف تقوم دول عربية بعملية "كسر عظم" مع دولة عربية شقيقة دون أن تعرف مـاذا تريـد منهـا؟!! 
حتــى إن الخارجيــة األميركيــة عبــرت عــن "اندهاشــها" مــن عــدم تقــديم هــذه الــدول لمطالــب محــددة مــن 

 قطر.
ئمة تثير الرثاء...؛ إذ منظمة( فهي قا 12شخصية و 59أما قائمة اإلرهاب التي قدمتها الدول األربع )

يفتقـر معظمهــا إلـى األدلــة الحاســمة، وكثيـر منهــا ال يعنـي قطــر نفســها مـن قريــب أو بعيـد، بــل وكثيــر 
 منها يخالف المعايير العالمية في تعريف اإلرهاب.

ومن ناحية أخرى، فإن قيام اإلمارات بمعاقبة كل من يبدي تعاطفًا مـع قطـر بالسـجن لمـدة تصـل إلـى 
برز مدى القلق من السلوك الشعبي المحتمل فيما لو تركت له الحرية الحقيقية في التعبير، عامًا ي 15

 خاصة أن القطاعات الشعبية العربية األوسع تعاطفت مع قطر، ألنها لم تجد شيئًا ُيدينها.
ثم إن تصريحات وزيـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجبيـر ضـّد حمـاس صـبَّت فـي صـالح قطـر، حيـث 

 دة المقاطعة الحقيقية تستهدف المقاومة الفلسطينية التي تحظى باحترام وشعبية واسعين.بدا أن أجن
وهذا يعني أن الموضوع مرتبط باجتهاد سعودي إماراتي لم يحالفـه الحـظ، وأنـه يمكـن عالجـه وتداركـه 
ضمن ترتيبات خليجية داخلية من خالل "َحْب الخشوم"، وااللتقاء فـي منتصـف الطريـق بحلـول تحفـظ 

 ماء الوجه لألطراف المعنية.
ويبــدو أن قــدرة قطــر علــى اســتالم زمــام المبــادرة، ورفــع الســقف القطــري بــرفض التفــاوض إال بعــد رفــع 
الحصــار، واللجــوء إلــى الوســائل القضــائية لتعــويض األضــرار الناتجــة عــن اإلجــراءات التــي قامــت بهــا 
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فقـــدت الـــدول المقاطعـــة قـــدرتها علـــى هـــذه الـــدول...؛ تصـــب  كلهـــا فـــي خدمـــة هـــذا الســـيناريو، بعـــد أن 
 المبادرة ومتابعة الضغوط.

 
*** 

وأخيـــرًا، فـــإن تصـــعيد األزمـــة مـــع قطـــر ال يصـــّب فـــي مصـــلحة الـــدول التـــي بـــادرت بقطـــع العالقـــات، 
-ويـــنعكس ســـلبيًا علـــى شـــعبيتها وعلـــى اســـتقرار المنطقـــة، كمـــا يفـــتح البـــاب واســـعًا للتـــدخل الخـــارجي 

مخـاطر علـى اسـتنزاف ثـروات المنطقـة، ووقوعهـا تحـت مزيـد مـن  مما سيشـكل -وخصوصًا األميركي
الهيمنـة األميركيــة. ولــذلك فـإن الجلــوس الهــادئ علـى طاولــة المفاوضــات وحـّل المشــاكل ضــمن البيــت 

 الداخلي الخليجي العربي هو األولى واألفضل، خصوصًا في مثل أوضاعنا العربية المضطربة.
 22/6/2017الجزيرة. نتة 

 
 السالح أخو ةلهند.. إسرائيل وا .85

 أنطوان شلحت
أعادت زيارة قائد سالح البحر الهندي دولة االحـتالل اإلسـرائيلية، األسـبوع الفائـت، موضـوع العالقـات 
األمنيــة الوثيقــة بــين نيــودلهي وتــل أبيــب، إلــى صــدارة االهتمــام. وذكــرت باحثــة متخصصــة فــي شــؤون 

(، أن هــدف الزيــارة 20/6/2017حيفة معــاريف، هــذه العالقــات مــن جامعــة بــار إيــالن اإلســرائيلية )صــ
مناقشة صفقات مستقبلية هائلة بـين الجـانبين فـي مجـال حمايـة األسـطول البحـري الهنـدي، مـن شـأنها 
أن ترفـــع العالقـــات إلـــى مصــــاف أخـــّوة الســـالح، وسُتضـــاف إلــــى صـــفقة وّقعتهـــا الصـــناعات الجويــــة 

ون دوالر، وتتضـمن تزويـد سـالح البحـر الهنـدي مليـ 630بقيمـة  21/5/2017العسكرية اإلسرائيلية يوم 
 ". 8بمنظومات دفاع جوية من طراز "باراك 

فــي حينــه، قــال بيــان صــادر عــن الصــناعات الجويــة العســكرية اإلســرائيلية إن توقيــع الصــفقة تــّم مــع 
" فــي تحقيــق الهــدف المتوقــع 8شــركة حكوميــة هنديــة لإللكترونيــات، بعــد أن نجحــت منظومــة "بــاراك 

في ختام تجربة أجريت عليها في الهنـد علـى مـتن سـفينة تابعـة لسـالح البحـر الهنـدي. وتضـمن منها، 
طالق صاروا العتراضه وتدمير الهدف.   سيناريو التجربة وجود تهديد في الجو وا 

وبموجـــب بيانـــات  ســـابقة، باتـــت إســـرائيل بـــين أكبـــر ثالثـــة مـــوّردي أســـلحة إلـــى الهنـــد. وأكـــدت تقـــارير 
ألمـــر أّدى أيًضـــا إلــى حـــدوث تغييـــر فـــي السياســة الهنديـــة إزاء إســـرائيل، خصوًصـــا متطابقــة أن هـــذا ا

 تراجع التأييد للفلسطينيين في كل ما يتعلق بالموقف حيال الصراع مع دولة االحتالل. 
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الــذي شــمل  Israel Defenseوتزامنــت زيــارة المســؤول العســكري الهنــدي مــع إقامــة معــرض األســلحة 
ـــا و  ـــى وجـــه الخصـــوص للحـــرب الســـيبرانية، أســـلحة وعتـــاًدا أمنًي أجهـــزة تكنولوجيـــة ومحوســـبة ُمعـــّدة عل

وللتجّســس فــي شــبكات التواصـــل االجتمــاعي. وأفــادت معطيــاتا نشـــرتها وزارة الــدفاع اإلســرائيلية بـــأن 
، وأن هـذه 2016مليـارات دوالر خـالل عـام  6.5حجم صادرات األسلحة والعتاد األمني اإلسرائيلي بلـغ 

ة باألساس إلى آسيا، خصوًصا الهند. كما ارتفع، خـالل العـام نفسـه، حجـم صـادرات الصادرات ُموجه
األســلحة اإلســرائيلية إلــى دول فــي أوروبـــا وأفريقيــا، حيــث تــم بيـــع أســلحة ومنظومــات تكنولوجيــة إلـــى 

لى دول أفريقية بقيمة  1.8أوروبا بقيمة   مليون دوالر.  275مليار دوالر، وا 
مانوج كومار الـذي شـغل منصـب قائـد قـوات أمـن الحـدود الهنديـة( أن وسبق لمسؤول عسكري هندي )

خّص إحدى دوريات معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب في بداية العـام الحـالي، بدراسـته 
الهنديــــة: مفــــاهيم وتوقعــــات"، أفــــاد فــــي مســــتهلها بــــأن هــــذه العالقــــات تّتســــم  -"العالقــــات اإلســــرائيلية 
وسياســية، وبمصــالح مشــتركة. ولفــت إلــى أن الــدولتين شــرعتا، خــالل تســعينيات  ببراغماتيــة دبلوماســية

ــــا مــــن قضــــايا أمنيــــة  ــــات بينهمــــا، انطالًق ــــى موازنــــة العالق ــــت، باتخــــاذ إجــــراءات  ترمــــي إل ــــرن الفائ الق
واقتصادية. وبرأيه، يشكل اإلرهاب إحدى القضايا المركزية فـي سـياق التعـاون بينهمـا، وال سـيما عقـب 

. فقـــد أوضـــح الهجـــوم أن لـــدى الهنـــد 2008رهـــابي الـــذي تعّرضـــت لـــه مدينـــة بومبـــاي عـــام الهجـــوم اإل
الحديثــة قضــايا مشــتركة مــع إســرائيل، أكثــر ممــا لــديها مــع روســيا. وأصــبحت الــدولتان اآلن فــي نهايــة 
طريــق االنتقــال مــن مرحلــة التجــارة العســكرية أحاديــة االتجــاه إلــى مرحلــة المشــاريع المشــتركة لتطــوير 

، حينما كانت الهند ثاني أكثر دول العالم اقتناًء 2009و 2005دفاعية وهجومية. وبين العامين  أسلحة
للســالح )بعــد الصــين(، اســتوردت مــن إســرائيل أســلحًة بقيمــة  إجماليــة  بلغــت نحــو نصــف مليــار دوالر 

بيعـات مليون دوالر مـن الواليـات المتحـدة(. ووفـق دراسـة أخـرى مسـتقلة، رصـدت الم 147)مقابل نحو 
، يتبــين أن هــذه المبيعــات زادت، فــي اإلجمــال، عــن 2005و 2002اإلســرائيلية إلــى الهنــد بــين األعــوام 

، الســوق األكبــر للســالح 2014خمســة مليــارات دوالر. وبرســم هــذه التطــورات، باتــت الهنــد، منــذ عــام 
 اإلسرائيلي، وأصبحت إسرائيل أحد أكبر مزّودي الهند باألسلحة. 

تطورات مرتبطـًة بتغيـرات أيديولوجيـة وسياسـية حـدثت وتحـدث فـي الهنـد، فـإن ارتفـاع لئن كانت هذه ال
حجم مبيعات األسلحة اإلسرائيلية في العالم، كما سلفت اإلشارة، يبقـى ذا صـلة بــ"توّجه تجـارّي" أيًضـا 

أن يعتمد على تسويق هذه األسلحة بأنها ناجعة وذات "رصيد وتجربة مثبتة"، من طريق االستناد إلى 
 إسرائيل دولة حروب وعمليات عسكرية بامتياز على مّر تاريخها كله.

 21/6/2017ة العربي الجديدة لندن
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 الوطني ة الفلسطيني ة واالستحقاقات« حماس»ارتباك  .86
 راسم المدهون 
تعــيش حركــة حمــاس وحكومتهــا حالــة ارتبــاك غيــر مســبوقة علــى كــل الصــعد والمســتويات، وبدرجــة لــم 

الئها علـى غـزة قبـل عقـد طويـل انفـردت خاللـه بحكـم القطـاع الصـغير، مـا تسـبب فـي تعرفها منذ استي
يقاع مواطنيه في سلسلة ال حصر لها من األزمات.  حصاره وا 

قليميـة سـاهمت فـي حشـر قيـادة الحركـة  ارتباك حماس جـاء هـذه المـّرة نتاجـًا طبيعيـًا لمتغيـرات دوليـة وا 
 إلغاءها في صورة شبه كاملة. –ون مبالغة من د –وتضييق خياراتها المتاحة إن لم نقل 

الالفت هنا، أن قيادة حماس تدير أزمتها وارتباكها تحت سقف هدف واحد ال تحيـد عنـه: كيـف يمكـن 
 التحايل على المتغيرات الدولية واإلقليمية من دون التنازل عن التفرد في حكم غزة؟

ابــات عنـه، وتكتشـف كــل صـباح أن كــل هـو سـؤال تتنــاثر هنـا وهنــاك محـاوالت قيـادة حمــاس تقـديم إج
تلــك المحـــاوالت لإلجابـــة ال تفضـــي ســـوى الـــى الطريـــق المســدود ذاتـــه. فأطنـــان الكـــالم الـــذي قيـــل فـــي 
سـنوات االنقـالب عــن أزمـة معبــر رفـح ووهــم إجبـار العــالم علـى االعتــراف بحكومـة حمــاس مـن خــالل 

الفلســطيني مــن المعبــر، لــم  علــى الجانــب لإلشــرافرفــض اقتراحــات ال تحصــى لعــودة حــرس الرئاســة 
يســفر ســوى عــن اقتراحــات حمســاوية التفافيــة ال يرغــب أصــحابها فــي اإلقــرار الفعلــي الــواقعي بــأن ال 

 مصر وال غيرها من الدول العربية تقبل بالتعامل معهم باعتبارهم سلطة شرعية.
العـزة بـاإلثم، وهـو مـا كل ما قيل وما يقال لم يتجاوز حتى اللحظة ذهنيـة المكـابرة وعقليـة مـن أخـذتهم 
تعكس مدى « وصفة»يفسر هروب حماس من استحقاق إعادة غزة الى السلطة الفلسطينية من خالل 

 االرتباك والتخبط: اقتسام حكم غزة مع محمد دحالن!
فــي البــال بــالطبع أن انقــالب حمــاس علــى الســلطة كــان عنوانــه الوحيــد تقريبــًا محمــد دحــالن. يومهــا، 

خـوان، وها والقنوات الفضـائية المؤيـدة لهـم وبـالطبع التنظـيم الـدولي لجماعـة اإلأفاضت حماس وا عالمي
في حمالت إعالمية هستيرية شيطنت محمد دحالن، مع التأكيد المتكرر أن أزمتها ليست مع السلطة 

وهـا هـي األرض «. خطـة دايتـون »وال مع فتح بل مع دحالن الذي اتهمته يومها بالعمالة بهدف تنفيذ 
« شــر»المنقــذ والــذي يمكنــه أن يقــيم  –د قيــادة حمــاس أن دحــالن يمكــن أن يكــون الشــريك تــدور وتجــ

معجـزة كـي  إلـىالمصالحة الوطنية الفلسطينية. المبكي المضـحك فـي سـياق سياسـي كهـذا أنـه يحتـاج 
 يصدقه الناس وكي يقبلوه.

ها أمواجـًا عاتيـة قـادرة علـى األمر هنا يشبه حجرًا يلقيه أحد في الماء وتبدأ اندياحات الوهم التي يتخيل
 –خلــق حقــائق واقعيــة. فالرغبــة هنــا ال تســتند ســوى الــى مخيلــة حامليهــا، وال عاقــل بــين أهــل فلســطين 

يمكنــه أن يقتنــع بــأن شــرور محمــد دحــالن أقــل مــن شــرور أبــو مــازن كــي تكــون  –خصوصــًا فــي غــزة 
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الطبيعــي المنطقــي، والــذي كافيــة لتبريــر الــتملص مــن اســتحقاق المصــالحة وا عــادة غــزة الــى وضــعها 
ـــاريخ. لـــيس الشـــعب الفلســـطيني زمـــرًا مـــن أعضـــاء جماعـــة اإلخـــوان  ـــائق الوطنيـــة والت ينســـجم مـــع حق
المسلمين، ويبدو أن قيادة حماس ال تفرق في قراراتها وسياستها بين ما يمكن أن يسري علـى أعضـاء 

 الجماعة وما يمكن أن يسري على الشعب.
ه األيـام هـو نتيجـة منطقيـة العتمادهـا الكلـي علـى االسـتعانة بالعوامـل ما تعيشه حماس من ارتباك هذ

الخارجيــة ضــد مــن تختلــف معهــم مــن شــعبها، وكلنــا يتــذكر كيــف تصــرفت حمــاس بعنجهيــة فــي حالــة 
فقــدان تــوازن عنــد ســقوطه وســقوط حكــم المرشــد. ال منقــذ اليــوم لحمــاس ســوى الشــعب الفلســطيني ذاتــه 

بـالكف عـن المكـابرة أواًل، ثـم بـالعودة عـن انقالبهـا األسـود والقبــول  الـذي يتوجـب أن تعـود إلـى صـفوفه
 بمصالحة وطنية فلسطينية كاملة تكون مقدمة إلجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وبلدية.

 23/6/2017ة ة لندنالحياة
 
 غزةة دحالن يعود بقوة إلى المنصة الرئيسية إلىمع إعادة األضواء  .87

 آفي يسسخاروف
ن أزمة الكهرباء في غزة تقترب من نهايتها، ومع عودة األضواء، ينظر الفلسطينيون إلى بطـل قد تكو 

 غير متوقع نجح في إبرام اتفاق بين مصر وحماس: محمد دحالن.
من المتوقع أن تبدأ مصر الثالثـاء بإرسـال عشـرات الشـاحنات المحملـة بـالوقود إلـى قطـاع غـزة، الـذي 

 عمل محطة الكهرباء في غزة وتزويد سكان القطاع بالكهرباء. نافالستئتسيطر عليه حركة حماس، 
وهو قيادي سابق في فتح وُيعتبر شخصا غير مرغوب به من قبل حماس وتمت  –ُينظر إلى دحالن 
الـذي أتـى بالحركـة الفلسـطينية اإلسـالمية إلـى السـلطة فـي القطـاع قبـل نحـو  االنقالباإلطاحة به في 

ورا رئيسيا في صفقة الكهرباء، ويبدو أنه مهد طريقه نحـو مصـالحة مـع على أنه لعب د –سنوات  10
 اإلسالميين في غزة.

بالتــالي يــتم تصــوير دحــالن، الــذي تربطــه عالقــات ممتــازة مــع مصــر واإلمــارات وعلــى مــا يبــدو أدار 
المحادثــات تحــت رعايــة مصــرية، علــى أنــه الشــخص الــذي أنقــذ غــزة مــن خــالل إقنــاع مصــر بإرســال 

نـان مـن الـديزل الصـناعي، تعويضـا عــن التقلـيص فـي تزويـد إسـرائيل للكهربـاء الـذي بــدأت مئـات األط
 فيه هذا األسبوع بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من خالل إحضاره الوقود إلى غزة، لم يقم دحالن بإعطاء سكان القطاع الكهرباء الثمينة فحسـب، بـل 
 ي محتمل ووجه ضربة لخصمه وخصم حماس، عباس.يبدو أيضا أنه نزع فتيل وضع كارث
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حتى لو تبين أن هذا الوقود اإلضافي هو حل مؤقت، فيبدو أن رياح الحرب مع إسرائيل في األسابيع 
المقبلة بدأت بالتالشي. بالنظر إلى تصريح المسؤول في حماس خليل الحية هذا األسبوع بأن الحركة 

 ن حماس غير معنية في الوقت الحالي بتصعيد التوتر.ال تعتزم دخول حرب مع إسرائيل، يبدو أ
في الواقع، قد يكـون إلعـادة تنظـيم القـوى فـي غـزة، مـع دور كبيـر لمصـر وعـودة دحـالن إلـى المنصـة 

 الرئيسية، آثار كبيرة على مستقبل القطاع الساحلي.
 

 خصم حقيقي
رواتـب المــوظفين  كـان عبـاس هـو مـن قـرر قطـع الوقـود عـن غــزة، وكـان هـو أيضـا مـن قـرر تخفـيض

الحكــــوميين فــــي القطــــاع. نتيجــــة لــــذلك، ُيعتبــــر عبــــاس اآلن الشــــخص الــــذي ألحــــق الضــــرر بالوحــــدة 
 الفلسطينية ورفاه سكان غزة.

من خالل ترتيب موافقة مصر على إرسال الوقود، ُينظر إلى دحالن اآلن، على النقيض من عبـاس، 
 ى إنقاذ الفلسطينيين من مشاكلهم األكبر.وربما حت –على أنه الشخص القادر على حل مشاكل غزة 

يعني ذلك أن دحـالن تحـول اآلن إلـى تهديـد سياسـي حقيقـي علـى عبـاس، الـذي عمـل بجـد لعزلـه مـن 
 فتح ومن الضفة الغربية.

وبفضل القاهرة ودحالن، سيتم تخفيف أزمة ذات تأثير علـى حمـاس، وتعـزز مـن مكانتهـا ومـن مكانـة 
 في حين أن مكانة عباس آخذة بالتآكل. –الواقع وزير خارجية غزة  دحالن، الذي أصبح بحكم األمر

بحســب مصــادر فلســطينية، تشــمل التفاهمــات بــين دحالن/مصــر وحمــاس اتفاقــا يضــمن بقــاء الحركــة 
 ما يمكنها من الحكم من دون عائق.  –صاحبة المسؤولية على األمن الداخلي والخارجي لقطاع غزة 

ات إنســانية فقــط: فــتح معبــر رفــح الحــدودي بــين مصــر وغــزة لفتــرات بدايــة، تتعلــق التفاهمــات بخطــو 
ــــل مــــن اإلمــــارات حليفــــة دحــــالن(، ودخــــول وخــــروج  ــــدو بتموي ــــديزل )كمــــا يب ــــد غــــزة بال أطــــول، وتزوي

لى وجهات في الخارج.  الفلسطينيين في غزة من وا 
ا من الكيان السياسي بالصورة المتوقعة، قد تصبح غزة نوع االتفاقولكن في المرحلة الثانية، إذا تقدم 

 المنفصل عن الضفة الغربية.
أكبـر ضـد عناصـر الجهـاد  باجتهادمع القاهرة، بحسب تقارير، بالعمل  االتفاق ستلتزم بموجبحماس 
داخـــل غـــزة وعلـــى الحـــدود بـــين غـــزة وشـــبه جزيـــرة  –” الدولـــة اإلســـالمية“مـــن بينهـــا تنظـــيم  –العـــالمي 

أولئــك الــذين نجحــوا فــي الهــروب مــن  –دحــالن إلــى غــزة ســيناء. وستســمح كــذلك بعــودة المقــربين مــن 
 حماس. انقالبالقطاع قبل عقد من الزمن خالل 
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فــي رد علــى الظــروف المتغيــرة بســرعة، دخلــت الســلطة الفلســطينية فــي وضــعية هجــوم. مســؤولون فــي 
 فتح هاجموا مصر لمحاولتها في التدخل الصارا في الشؤون الفلسطينية الداخلية.

الفلســطينية جيــدا أنــه إذا تــم تطبيــق عمليــة المصــالحة بــين دحــالن وحمــاس، فــإن حلمــا تــدرك الســلطة 
تشــاركه حمــاس مــع بعــض قطاعــات اليمــين اإلســرائيلية سيصــبح حقيقــة: ظهــور دولــة فلســطينية بحكــم 

 األمر الواقع في غزة، في حين تواصل إسرائيل اإلبقاء على وجودها في الضفة الغربية.
 

 المصري  االنتقام
ب رغبــة حمــاس ودحــالن فــي إلغــاء عبــاس ليســت لغــزا. مــا هــو أقــل وضــوحا هــو أســباب موافقــة أســبا

مصــر علــى لعــب دور فــي ذلــك، موجهــة ضــربة للقائــد الفلســطيني مــن خــالل إبطــال محاولتــه تكثيــف 
 وعبر أحد إعدائه الرئيسيين. –الضغط على حماس 

خيـرة برعايـة مديريـة المخـابرات معسكر دحالن يجري لقاءات مع قادة حماس فـي مصـر فـي األيـام األ
المصـــرية بقيـــادة مـــدير الوكالـــة خالـــد فـــوزي، وقـــد يكـــون فـــوزي هـــو صـــاحب الـــدور الرئيســـي فـــي هـــذا 

 االتفاق، وفي إبطال جهود عباس.
به، يحتقر فوزي عباس بشدة. ُيقال إنه يعتبر عباس عقبة أمام عملية سياسـية  التقوابحسب أشخاص 

دفع بهــا، حتــى لــو كــان ذلــك علــى حســاب الســلطة الفلســطينية، وهــو فــي المنطقــة تســعى مصــر إلــى الــ
 .استبدالهيرغب في 

لفـوزي فـي القـاهرة، بحسـب مصـادر مطلعـة، مثيـرا غضـب رئـيس  االمتثـالعباس رفض أكثر من مـرة 
 . إذا كان ذلك صحيحا، فهو يحصل اآلن على قصاصه.باالنتقامالمخابرات المصرية ورغبته 
فــــي األيـــام األخيــــرة بــــين يحيــــى الســــنوار وروحــــي مشــــتهى  اجتماعــــاتبعــــة فـــي المجمــــوع، تــــم عقــــد أر 

ومســؤولين آخــرين فــي حمــاس فــي غــزة مــن جهــة، والمقــربين مــن دحــالن مــن جهــة أخــرى، مــن بيــنهم 
سمير مشهراوي، وبلغت هذه اللقاءات ذروتها في اجتماع بين دحالن والقائد الجديد لحماس فـي غـزة، 

 .السنوار، والذي استمر لساعتين
يعــرف الــرجالن أحــدهما اآلخــر منــذ الطفولــة. فلقــد نشــآ معــا فــي مخــيم خــان يــونس، ودرســا معــا فــي 
الجامعـــة اإلســـالمية، وتنافســـا علـــى رئاســـة رابطـــة الطـــالب. خـــالل تجمـــع سياســـي فـــي بدايـــة ســـنوات 

 الثمانينات، ألقى كالهما بخطابين في إطار الترشح للمنصب.
ي للمتعــة مــع مــوارد غيــر محــدودة، والــذي كــان مســؤوال عــن الســاع –هنالــك فجــوة هائلــة بــين دحــالن 

التنســـيق األمنـــي مـــع إســـرائيل فـــي غـــزة عنـــدما كـــان رئيســـا لجهـــاز األمـــن الوقـــائي هنـــاك فـــي ســـنوات 
عامــا فــي الســجن اإلســرائيلي ويواصــل  22وبــين الســنوار، الرجــل المتطــرف الــذي قضــى  –التســعينات 
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ما في الوقت الحالي يعمالن معـا علـى التسـبب بضـرر قيادة الجناح الصقوري في حركة حماس. لكنه
 بالغ لمحمود عباس.

 20/6/2017"تايمز أوف إسرائيل"ة 
 

 إسرائيل واألردن يوثقان العالقات والسبب إيران .88
 عاموس هرئيل

التنسـيق االمنــي بينهمـا بسـبب االحـداث فـي جنـوب ســوريا.  األخيـرةعـززت إسـرائيل واألردن فـي الفتـرة 
ان مـن التثبـت المتجـدد لنظـام بشـار االســد فـي القسـم الجنـوبي مـن الدولـة، وال سـيما مــن فالـدولتان قلقتـ

والتخــوف هــو أن تســتغل إيــران اســتيالء النظــام علــى  تعــاظم النفــوذ اإليرانــي فــي العــراق وفــي ســوريا.
المنــاطق لنشــر قــوات الحــرس الثــوري والميليشــيات الشــيعية، وعلــى رأســها حــزب هللا، علــى مقربــة مــن 

سرائيل.الحد  ود السورية مع األردن وا 
علـــى خلفيـــة الهـــزة اإلقليميـــة فـــي الشـــرق  األخيـــرةتوثقـــت العالقـــة بـــين تـــل أبيـــب وعمـــان فـــي الســـنوات 

 أيضــا. وحســب تقــارير فــي الصــحافة األمريكيــة والعربيــة، منحــت إســرائيل المملكــة الهاشــمية األوســط
ديـــد المـــزدوج ـ عمليـــات منظمـــة ســـنية كـــي تعـــزز اســـتقرارها فـــي ضـــوء الته وأمنيـــةمســـاعدة اســـتخبارية 

مسؤولون  وأعربمتطرفة وعلى رأسها الدولة اإلسالمية داعش وتصاعد الهيمنة اإليرانية في المنطقة. 
إسرائيليون كبار في الماضي عن تخوفهم، في مناسبات مختلفة، من أن من شأن عـدم االسـتقرار فـي 

 أن« هـآرتس»/مـارس الماضـي نشـر فـي أذار يؤثر سلبا علـى وضـع إسـرائيل األمنـي. وفـي أناألردن 
جــادي آيزنكــوت قــال فــي نقــاش مغلــق فــي الســنة الماضــية انــه قلــق مــن تقــدير متشــائم  األركــانرئــيس 
سفيرة إسرائيل في األردن، عينات شلئين بالنسبة للوضع في المملكة، وانه عند الحاجة ستكون  أطلقته

 إسرائيل مطالبة بمنح كتف لألردنيين.
برئاسـة إيـران يزيـد « هـالل شـيعي»مـن خطـر نشـوء  2004ك عبدهللا، ملـك األردن حـذر فـي وكان المل

 االنقسام في العالم العربي.
المالكــة فــي  األســرةفــي سلســلة تقــارير نشــرها فــي األســابيع األخيــرة صــحافي أردنــي، يعتبــر مقربــا مــن 

ســرائيليا، فــي ضــوء «القــدس العربــي»صــحيفة  التطــورات فــي جنـــوب ، وصــف قلقــا مشــتركا، أردنيـــا وا 
فيـه  أوضـحسـوريا. وعلـى حـد زعمـه، عقـد مـؤخرا لقـاء ثنـائي بـين وزيـري الخارجيـة األردنـي والروسـي، 

للــروس بـــأن عمــان لـــن توافــق علـــى تثبــت الحـــرس الثــوري اإليرانـــي وميليشــيات شـــيعية علــى حـــدودها 
 الشمالية.
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علـى الحـدود سـيبعد  األسـدظـام وادعى الروس في المحادثات مع األردن بأن نشر قوات متماثلـة مـع ن
بأن من ناحيتهم يعد دخول اإليرانيين إلى المنطقة خطيرا بقدر  أوضحواخطر داعش، ولكن األردنيين 

ال يقل. كشفت التقارير أن إسرائيل توفر لألردنيين صورا جوية عمـا يجـري علـى طـول حـدود المملكـة 
فســها. قبــل نحــو ســنتين، أفــادت صــحيفة مــع العــراق وســوريا وذلــك لتحســين قــدرتها علــى الــدفاع عــن ن

بأن إسرائيل نقلـت إلـى األردن مروحيـات هجوميـة قديمـة مـن طـراز كـوبرا بعـد « وول ستريت جورنال»
 أن أغلق سالح الجو اإلسرائيلي سربين من الكوبرا لديه.

 ويتركــز مــؤخرا االهتمــام اإلقليمــي علــى مــا يجــري فــي جنــوب ســوريا وشــرقها، المنطقــة الصــحراوية فــي
الف الكيلو مترات المربعة. ويقلق الواليات المتحدة ارتباط ميليشـيات آمعظمها، والتي تقع على مئات 

شيعية عراقية، مدعومة من إيـران وتتمركـز فـي الجانـب العراقـي مـن الحـدود، بـالقوات المرتبطـة بنظـام 
 األسد وتعمل في جانبه السوري.

 أخــرى الواليــات المتحــدة والجـيش الســوري وقــوات  عنــف بـين أحــداثعــدة  األخيـرة األســابيعوكانـت فــي 
يسعى إلـى ضـرب منظمـات الثـوار السـنة، الـذين  األسدعلى خلفية تخوف أمريكي من أن يكون نظام 

يحظون بدعم أمريكي من الواليـات المتحـدة. ونشـر الجـيش األمريكـي فـي منطقـة طنـف، حيـث وقعـت 
 ألولاألمريكيـون  أسـقط األسـبوعمـن هـذا  األحـد، بطاريات مدفعية بعيدة المدى. ويوم األحداثمعظم 

 مرة طائرة قتالية سورية ادعوا بأنها عرضت للخطر قوات منظمات الثوار.
لــى جانــب ذلــك شــدد نظــام األســد الهجمــات علــى منظمــات الثــوار فــي منطقــة درعــا جنــوب ســوريا،  وا 

لهجمـــات الجويـــة علـــى القريبـــة مـــن الحـــدود مـــع األردن. والطـــائرات الروســـية والســـورية مســـؤولة عـــن ا
ميليشـيات شـيعية، وفـي الصـحف العربيـة توجـد تقـارير عـن  أيديالثوار، ولكن القتال البري يتركز في 

تثيـر القلـق فـي إسـرائيل  أيضـاتواجـد معـزز لرجـال حـزب هللا والحـرس الثـوري اإليرانـي. هـذه التطـورات 
العودة للسيطرة، بمسـاعدة روسـية  يحاول أنيعتزم  األسدوفي األردن. ليس واضحا بعد إذا كان نظام 

يرانية، على منطقة الحدود مع إسرائيل في هضبة الجوالن   ، والتي يحتفظ الثور بمعظمها.أيضاوا 
 21/6/2017هآرتس
 23/6/2017ة القدس العربية لندن
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 د. عبد الحميد صيام
س والغبــراء قــد ولــى، وأن حــرب البســوس أصــبحت جــزءا مــن األســاطير، وأن كنــت أظــن أن زمــن داحــ

ذهب ولم يعد، وأن العصر الذي « يجهلون فوق جهل الجاهلينا»عمرو بن كلثوم ومفاخرته بأن قومه 
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ـــى األرض والشـــعب،  ـــة الوطنيـــة حيـــث تمـــارس الســـلطة الشـــرعية الســـيادة عل نعيشـــة هـــو عصـــر الدول
ضـمن أمـن الـوطن والمـواطن، وسياسـتها الخارجيـة تعكـس رؤيـة الـبالد وتصوغ سياستها الداخليـة بمـا ي

 .االستراتيجيةوتوجه قيادتها الشرعية بما يخدم الدولة ومصالحها 
ــيج األخيــرة التــي بــدأت يــوم  يونيــو بقيــام ثــالث دول مــن مجلــس التعــاون الخليجــي بقطــع  5أزمــة الخل

التــــي يحكمهــــا دســــتور يفصــــل بــــين  عالقاتهــــا مــــع قطــــر أثبتــــت خطــــأ هــــذه النظريــــة. تصــــرف الدولــــة
صالحيات السلطات الثالث شيء، وتصرف القبيلة التي يحكمها شيخ يسمى ولي األمر، يملك البالد 
والعباد شيء آخر. الدولة محكومة بمسلكيات معينة حتى أيام األزمات، والقبيلة تنصاع إلرادة شيخها 

وك قبلـي ال مـدنيا ينتمـي إلـى عصـر كنـا نظـن ومزاجه وحالة المزاج المتقلب يوميا. إذن نحن أمـام سـل
 مخطئين أنه مضى دون رجعة.

 
 القانون الدولي والعالقات بين الدول

والمجتمــع الــدولي  1848منــذ بــدأت العالقــات الدوليــة تأخــذ شــكلها النهــائي بعــد مــؤتمر وســتفاليا عــام 
بين الدول. وبعد تأسيس األمم يعمل من خالل االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف لتقنين العالقات 

توســعت عمليــة تنظــيم العالقــات، باعتمــاد العديــد مــن اآلليــات لتعامــل الــدول بــين  1945المتحــدة عــام 
ـــة فيينـــا للعالقـــات الدبلوماســـية ) ـــانون المعاهـــدات 1961بعضـــها بعضـــا، مثـــل اتفاقي ـــة فيينـــا لق ( واتفاقي

 ( وغيرها الكثير.2003ا للعالقات القنصلية )واتفاقية فيين 1980( التي دخلت حيز النفاذ عام 1969)
وقــد تحولــت الممارســة العمليــة العرفيــة فــي العالقــات بــين الــدول إلــى قــوانين دوليــة قائمــة علــى خمســة 
مبــادئ أساســية: ســيادة الدولــة، المســاواة بــين الــدول بغــض النظــر عــن حجــم الدولــة مســاحة أو ســكانا، 

فظــــة علــــى الســــلم واألمــــن الــــدوليين وحــــل الخالفــــات عــــدم التــــدخل فــــي شــــؤون الــــدول األخــــرى، المحا
والنزاعــات بــالطرق الســلمية. ولــم يتوقــع أحــد فــي الكــون أال تحــدث خالفــات بــين الــدول ألســباب عديــدة 
أهمهـــا، اخـــتالف المصـــالح واأليـــديولوجيات، واالعتـــداءات والتـــدخالت وترســـيم الحـــدود وتقاســـم الميـــاه 

قــات الدوليــة، وتــدفع بالــدول خاصــة المتجــاورة إلــى قطــع والثــروات، وغيــر ذلــك مــن أزمــات تــوتر العال
 العالقات أو إغالق الحدود أو التهديد باستخدام أو استخدام القوة لحسم النزاع.

ميثــاق األمــم المتحــدة فــّرق بــين نــوعين مــن ســبل حــل الخالفــات: أوال بــالطرق الســلمية، التــي تضــمنها 
الوســـاطة والتحقيـــق لتحديـــد المســـؤولية، واســـتخدام الفصـــل الســـادس ومـــن بينهـــا، المصـــالحة والتحكـــيم و 

المســاعي الحميــدة واللجــوء إلــى المحــاكم الدوليــة. وثانيــا عــن طريــق اإللــزام الــذي نــص عليــه الفصــل 
السابع، باستخدام العقوبات والتدرج فيها وصـوال إلـى إعـالن حالـة الحـرب لـردع المعتـدي، إذا كـان فـي 

 وليين.ذلك العدوان تهديد للسلم واألمن الد
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 مجلس التعاون الخليجي واحتواء الخالفات

قـــد ال يكـــون فـــي الـــوطن العربـــي منطقـــة جغرافيـــة متجانســـة عرقيـــا وثقافيـــا وتاريخيـــا مثـــل دول مجلـــس 
التعــاون. فكثيــر مــن ســكان هــذه الــدول، علــى قلــتهم ينتمــون إلــى التركيبــات القبليــة نفســها، التــي كانــت 

ل أن يســتقر بهــا الــنفط والعمــران الحــديث. وألن المنطقــة كانــت تــروم الصــحراء متنقلــة بــين الكثبــان، قبــ
شبه معزولة لقرون عديدة بقي سكانها محافظين على عاداتهم وتقاليدهم ولهجاتهم المتقاربة، وأزيـائهم 
وأنمــاط حيــاتهم، وكانــت الغــزوات بــين القبائــل ولجــوء قبيلــة لمنطقــة أخــرى لالحتمــاء بشــيخ قبيلــة آخــر، 

ة خــالل القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر، ولغايــة بدايــة القــرن العشــرين، عنــدما مــن األمــور المعتــاد
 .1932سيطرت قبيلة آل سعود على نجد والحجاز وعسير ونجران وأقامت المملكة عام 

ومـــا قـــوى عالقـــات أبنـــاء هـــذه المنطقـــة فـــي العصـــر الحـــديث، تـــدفق الـــنفط مـــن تحـــت أرجلهـــم وتحـــول 
قــط، حيــث رفــض مجلــس التعــاون ضــم الــيمن أو العــراق إلــى التشــكيلة. المجموعــة إلــى نــاد  لألغنيــاء ف

، علـــى رأي عبـــد الـــرحمن منيـــف، إلـــى أبـــراج تنـــاطح الســـحاب، والرمـــال إلـــى «مـــدن الملـــح»فتحولـــت 
 1981مساحات خضراء ومياه الشواطئ إلى تجمعـات سـكنية فـاخرة. لـذلك أنشـئ مجلـس التعـاون عـام 

يرانيـــة، لشـــعور أعضـــاء نـــادي األغنيـــاء بتهديـــد مباشـــر ألمـــنهم مباشـــرة بعـــد بدايـــة الحـــرب العراقيـــة اإل
 الوطني بعد ثورة الخميني وطرحه شعار تصدير الثورة.

هيئـــــة تســـــوية »تضـــــمن النظـــــام األساســـــي لمجلـــــس التعـــــاون المقتضـــــب فـــــي مادتـــــه العاشـــــرة، إنشـــــاء 
القضـــايا. ، أي أن المؤسســـين توقعـــوا أن تنشـــب خالفـــات بـــين أعضـــائه علـــى العديـــد مـــن «المنازعـــات

وبالفعل فما لبثت الخالفات أن ظهرت منذ البداية، ألسباب عديدة ال مجال لتعدادها. فعــمان مـثال لـم 
تأخذ مواقف حـادة مـن إيـران وال مـن مصـر بعـد كامـب ديفيـد. وحافظـت الكويـت علـى مسـاحة مسـتقلة 

مــا، بعــد تــولي الشــيخ لسياســتها الخارجيــة وعالقاتهــا مــع دول الجــوار. بينمــا تغيــر الموقــف القطــري تما
. اخــتط لبلــده خطــا مغــايرا خــارج العبــاءة الســعودية، خاصــة فــي مجــال 1995حمــد قيــادة اإلمــارة عــام 

وفي االنفتاح على حركات المقاومة مثل، حزب هللا وحركـة « الجزيرة»اإلعالم الجديد الذي مثلته قناة 
ان ودارفــور وفلســطين، األمــر حمــاس، باإلضــافة إلــى لعــب دور نشــيط فــي الشــؤون العربيــة مثــل، لبنــ

الذي سبب إزعاجا للسعودية، وبدأت بوادر االنشراا الكبير تتسع بين أعضاء مجلس التعاون، خاصة 
بعـد ثـورات الشـعوب العربيـة ضـد الطغـاة، فيمـا أطلــق عليـه الربيـع العربـي. فقـد اختـارت قطـر أن تؤيــد 

اإلســالمية المعتدلــة التــي يمثلهــا  الثــورات العربيــة فــي تــونس ومصــر خاصــة، وأن تقــف مــع الحركــات
اإلخوان المسلمون، الذين قفزوا على ثورات الشباب العربي الستثمارها لصالحهم ألنهم األكثر تنظيمـا 
مكانيات. بينما اختارت السعودية مدعومة من اإلمارات والبحرين أن تقمع هذه الثورات جميعا بكافة  وا 
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بنفســيهما عــن االنجــرار ألي مــن المعســكرين. وقــد  الوســائل، فــي حــين نــأت كــل مــن الكويــت وعمــان
ــيمن، واختلفتــا فــي كافــة القضــايا  التقــت الســعودية وقطــر فــي دعــم الجماعــات المســلحة فــي ســوريا وال
األخرى، خاصة االنقالب في مصـر، لكـن األمـور بقيـت تحـت السـيطرة حتـى مـع سـحب السـفراء عـام 

ومعهـا مصـر مـن  الـثالثنفجـار األزمـة بـين الـدول . فما الذي جرى بعد زيارة ترامـب للمنطقـة وا2014
األم »جهة وقطر من جهة أخرى، بحجة دعم قطر لإلرهاب وكأن السعودية تصدر للعـالم نسـخا عـن 

واألخضر اإلبراهيمي. إن حجة دعم اإلرهـاب أقـرب إلـى النكتـة عنـدما تـأتي « ديزموند توتو«و« تيريزا
 من السعودية.

 
 ة الحاليةاألسباب الكامنة وراء األزم

الطريقة التي فجرت فيها السـعودية األزمـة مـع قطـر ومعهـا اإلمـارات والبحـرين غيـر مسـبوقة ربمـا فـي 
التــاريخ الحــديث: شــملت قطــع العالقــات وفــرض الحصــار، وا غــالق الحــدود وا غــالق األجــواء وا غــالق 

ســبوعين، مكاتــب الطيــران، وطــرد المــواطنين القطــريين وســحب مــواطني تلــك الــدول مــن قطــر خــالل أ
وســحب االســتثمارات والشــركات، وطــرد الطــالب مــن المــدارس وتشــتيت العــائالت، بــل شــملت تهديــد 
الــدول التــي تتلقــى مســاعدات منهــا إن لــم تقطــع عالقاتهــا مــع قطــر. لقــد تصــرفت الســعودية فــي هــذه 

القوة، دون األزمة وكأنها شيخ قبيلة تمرد عليه أحد أبنائه ويريد أن يعيـده إلـى بيـت الطاعـة صـاغرا وبـ
قبــول أيــة وســاطة أو دعــوات للعقالنيــة، بــل إن دولــة مثــل المغــرب أخــذت موقفــا معتــدال فمــا كــان مــن 
السعودية وقنواتها إال أن بدأت تتحدث عن االحتالل المغربي للصحراء الغربية، وكأن السعودية بعيدة 

ياسـة الثأريـة الالعقالنيـة . فمـا هـي األسـباب الحقيقـة لهـذه الس1975عن تمويل المسيرة الخضـراء عـام 
 في التعامل مع أزمة كان يمكن أن تحل في أطر مجلس التعاون.

يران، وانهيار الجماعات التـي  أعتقد أوال أن فشل السياسة السعودية المدوي في سوريا واليمن ولبنان وا 
لـك التحـالف مولتها السعودية وانتقادات العالم لها في الـيمن، قـد أدى إلـى تملمـل قطـري للخـروج مـن ذ

 تسخين العالقات مع إيران؛ وا عادة
كمــا نعتقــد أن ترامــب لعــب دورا فــي تــأجيج العالقــات. فبعــد تجريــف أمــوال الســعودية بشــكل أقــرب إلــى 
الخيــال العلمــي وعــدم انصــياع قطــر لتقاســم المبــالغ، التــي حملهــا ترامــب معــه، يبــدو أنــه أجــج الخــالف 

مليــار  12هـو مــا حــدث عنـد إعــالن صــفقة السـالح بقيمــة ليعـود ويجــرف جــزءا مـن األمــوال القطريــة، و 
 يونيو، بدأت بعدها األزمة تبرد قليال؛ 15دوالر يوم 

والســـبب الثالــــث المطالبـــة بــــإغالق قنـــاة الجزيــــرة مصـــدر وجــــع الـــرأس الــــدائم لألنظمـــة فــــي الســــعودية 
 واإلمارات والبحرين ومصر؛
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ن. المطلــوب شــطب أي نفــس مقــاوم اآلن مــن وأمــا الســبب الرابــع واألهــم، فــي رأينــا فهــو قضــية فلســطي
فلســـطين. المطلـــوب تركيـــع غـــزة تمامـــا، وشـــطب حمـــاس ومعهـــا الســـلطة، وا عـــادة القيـــادات المصـــنعة 
إماراتيــا وســعوديا لتكــون الجســر الــذي ســيعبر عليــه أعضــاء الحلــف الجديــد الــذي يضــم إلــى عضــويته 

 إسرائيل.« الشقيقة»
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