
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 يطالب حماس بحل لجنتها اإلدارية في غزة... و عباس يدعو إلى مصالحة وطنية "وفق رؤيته"
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 الخليل جنوب االحتالل برصاص شاب استشهاد
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*** 
 

ارتفاع عدد الوفيات  ..طبيةالتحويالت الإصدار  حول "إسرائيل"و غزة ورام هللاتبادل اتهامات بين  .1
  2017منذ مطلع  مريضاً  12إلى 
وفاة ثالثة أطفال فلسطينيين من قطاع  ، أنغزة، من 29/6/2017 ةالشرق األوسطة لندننشرت 

ساعة، بسبب فشل إصدار تحويالت  24غزة، لم تتجاوز أعمارهم العام الواحد في غضون أقل من 
 وجدل   لى أحد المستشفيات اإلسرائيلية داخل الخط األخضر أو القدس، أثارت غضبا  طبية لنقلهم إ

 .في قطاع غزةالسلطة  "إسرائيل"وفي رام هللا ، واتهامات متبادلة، أطرافها السلطة واسعا   فلسطينيا  
هيم وتفاجأ الغزيون من إعالن مستشفى الشفاء ومستشفى عبد العزيز الرنتيسي عن وفاة األطفال إبرا 

طبيل، ومصعب العرعير، وبراء غبن، إثر إصابتهم بتليف كيسي ومرض القلب، وعدم توفر العالج 
، بسبب عدم حصولهم 2017المناسب لهم. ورفعت هذه الوفيات عدد المرضى الذين توفوا منذ مطلع 

 زة.أطفال، بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غ 6، من بينهم مريضا   12على تحويالت طبية، إلى 
الناطق باسم الوزارة في  ،، ودعا أشرف القدرةالحكومة في رام هللاعلى  هجوما   في غزةوشنت الوزارة 

غزة، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية كافة، والجهات المعنية، إلى رفع دعاوى قضائية للوقوف على 
ئيلي المسؤولية، متهما جريمة التسبب في وفاة المرضى، محمال  السلطة الفلسطينية والحتالل اإلسرا

 إياهما "بتبادل األدوار في حرمان مرضى قطاع غزة من حقهم في العالج والتحويالت العالجية".
وأشار القدرة في تصريح صحفي له، إلى أن اإلجراءات الحالية ستتسبب في مزيد من حالت الوفاة 

آلف  4آلف إلى  3جود نحو إلى "و  النظر بين المرضى، خالل الساعات واأليام المقبلة. لفتا  
مريض في غزة بحاجة ماسة للعالج في الخارج، واستمرار منعهم من السفر، يعني أننا في كل لحظة 

 سنفقد طفال أو مريضا".
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وجاء ذلك فيما حذر يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، من زيادة عدد حالت 
أن يزداد عدد الوفيات  للعالج إلى الخارج. مرجحا   الوفاة في صفوف المرضى جراء رفض تحويلهم

نتيجة نقص الدواء والمستلزمات الطبية ووقف التحويالت للعالج في الخارج. وبحسب أبو الريش، 
ذلك بأنه  فإن السلطة في رام هللا رفضت الموافقة على مئات التحويالت لمرضى من القطاع، واصفا  

ة متكاملة األركان، من قبل الحتالل والسلطة، لزيادة معاناة يأتي في إطار "تكامل لألدوار بجريم
 هؤلء المرضى".

، على األقل، بحاجة مريضا   1,720ويوجد في غزة، بحسب مركز الميزان لحقوق اإلنسان أكثر من 
 لتحويالت عالج عاجلة، ناهيك عن حالت أخرى.

وقال  ."إسرائيل"لتحويالت واتهمت لكن وزارة الصحة في رام هللا رفضت كل التهامات بشأن وقف ا
بسام البدري، مدير دائرة التحويالت الطبية التابعة للوزارة: "إن الحتالل هو السبب في وفاة األطفال 

، لرفضه السماح لمرافقيهم بالخروج من قطاع غزة تحت حجج وذرائع أمنية واهية". بغزة مؤخرا  
 ويلة طبية من وزارته مع تغطية مالية كاملة، وتم  وأضاف: "إن األطفال الذين توفوا حصلوا على تح

الطلب من السلطات اإلسرائيلية منحهم تصاريح لمرافقيهم، إل أنها رفضت ذلك، مرات عدة، ما 
في المائة من الحالت التي يجري  50"يتم رفض نحو  وتابع: تسبب في عدم تمكنهم من الخروج".

ي مشافي الداخل والضفة". وذكر أن دائرته تحول طلب تصاريح لخروجها من قطاع غزة للعالج ف
مريض للعالج خارج قطاع غزة، وأحيانا يزيد هذا العدد ليصل إلى  1,500ما ل يقل عن  شهريا  

 حسب حاجات المرضى للعالج في الخارج. 2,000
في اتهامات السلطة، ونفى يؤاف مردخاي، منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية  "إسرائيل"وفورا رفضت 

في تصريحات له، أن  أي دور فيما جرى، مدعيا   "إسرائيلـ"األراضي الفلسطينية المحتلة أن يكون ل
السلطة الفلسطينية قامت بتقليص الميزانية المخصصة للعالج الصحي ألهالي غزة، بسبب خالفها 
المادي مع حماس على تخصيص األموال من الطرفين لغرض العالج. وقال مردخاي: "من دون 

لتعهد واللتزام بدفع العالج، ل يستطيع الغزيون تلقي العالج من المستشفيات، ول يستطيعون تلقي ا
تصاريح دخول". مضيفا: "إسرائيل من الجهة األخرى، تعالج كل طلب لتلقي العالج. وفي األمور 

به تماما  أزمة وتابع: "إن قضية العالج تش الطارئة تعمل على السماح بالدخول لتلقي العالج الفوري".
ومضى يقول: "كل  الكهرباء، فإذا لم يقم الفلسطينيون بالدفع، فإسرائيل غير ملزمة بالدفع عنهم".

شكوى مادية يجب أن تكون موجهة للسلطة الفلسطينية ولوزارة المالية الفلسطينية ولحماس، فهذه 
قتتال مع بعضها على الجهات غير معنية باستثمار األموال من أجل أهالي القطاع، وتفضل ال

 حساب صحتهم".
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وزارة الصحة ، أن رام هللا، من 28/6/2017 ةوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
الفلسطينية أكدت أن نظام وآليات التحويالت الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليها أي تعديل 

إن  ،في بيان صحفي صادر عنها ،وقالت الوزارة أو تغيير أو منع من طرف وزارة الصحة برام هللا.
التالعب في نظام التحويالت الطبية من قبل حماس ولجنتها اإلدارية، وتدخلها السافر في منح 

الخاص بالتحويل لخارج قطاع غزة، ومنحها لهذا النموذج لمئات الحالت على غير  1النموذج رقم 
لمقاوم، الذي يعمل على توطين الخدمات الطبية، وجه حق، هو مساس بالنظام الصحي الفلسطيني ا

 مستشفيات الحتالل اإلسرائيلي. إلىوتقنين التحويالت الطبية 
كما أكدت وزارة الصحة على أن كل إجراءات حماس ولجنتها اإلدارية لن تمنعها من تقديم العالج 

 ألبناء شعبنا، وستستمر في تقديم الخدمات الطبية الالزمة للمرضى هناك.
صحيفة "هآرتس" العبرية،  ، أنالقدس المحتلة، من 26/6/2017وكالة الرأا الفلسطينيةة وجاء في 

، إن السلطة الفلسطينية أعطت تعليمات 26/6/2017 قالت على موقعها اإللكتروني، يوم اإلثنين
ى ، أو حت"إسرائيل"لوزارة الصحة الفلسطينية بوقف كافة التحويالت المرضية من قطاع غزة إلى 

، هو من أعطى هذا القرار، محمود عباسن رئيس السلطة إوبحسب الصحيفة العبرية، ف لألردن.
نسانية فلسطينية  كجزء من محاربته لحركة حماس بغزة. ونقلت "هآرتس" عن عدة منظمات صحية وا 

حالة مرضية كان من المفترض أن تسافر  3,500قولها، إن وزارة الصحة برام هللا أوقفت أكثر من 
 في المشافي اإلسرائيلية. تلقي العالج بالخارج، تحديدا  ل
 

 يطالب حماس بحل لجنتها اإلدارية في غزة... و عباس يدعو إلى مصالحة وطنية "وفق رؤيته" .2
جلسة طارئة  28/6/2017 محمود عباس ظهر األربعاء يةفلسطينالة السلطترأس رئيس  :رام هللا

وأكد أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى  ام هللا.لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة بر 
اللجنة اإلدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع  مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل  

جراء النتخابات  غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وا 
لى أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة اإلعمار في قطاع ع عباسوشدد  الرئاسية والتشريعية.

التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في " من رغمبالغزة، 
غزة، بما في ذلك الدعاءات واألكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها 

 ."لتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزةفي العمل على كل ما من شأنه ا
 28/6/2017 ةوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 على حدود مصرمتر  100تشرع بإقامة منطقة عازلة بعمق  الفلسطينية الداخليةغزة:  .3
 وزارة الداخلية واألمن الوطني، أن غزة، من 28/6/2017 ةوكالة الرأا الفلسطينية لإلعالمنشرت 

 شرعت بتنفيذ مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر. فلسطينية في قطاع غزةال
وتشمل المرحلة األولى من هذه اإلجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي 

كيلو متر، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضال  عن تركيب  12بطول 
 بكة إنارة كاملة على طول الحدود.ش

وفي هذا الصدد، قال اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني إن هذه اإلجراءات 
 تأتي في سياق نتائج الزيارة األخيرة للوفد األمني لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا اإلطار.

متر داخل  100اء منطقة عازلة على الحدود بعمق وأضاف أبو نعيم أنه يجري حاليا  العمل على إنش
األراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة؛ وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع 

أنه سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا النظر إلى  تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لفتا  
ن أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع وأكد أن هذه اإلجراءات مستمرة م اإلطار.

التسلل والتهريب بشكل كامل، موجها  رسالة طمأنة للجانب المصري بأن األمن القومي المصري هو 
 أمن قومي فلسطيني، "ول يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة األمنية المستقرة على الحدود الجنوبية".

الداخلية  الناطق باسم وزارة ،إياد البزم ، أنغزة، من 29/6/2017 ةالقدس العربية لندنوأضافت 
، قال إن "إجراءات مكثفة" بدأتها وزارة الداخلية على الحدود الفلسطينية المصرية، من أجل الفلسطينية

 المحافظة على استقرار الحالة األمنية.
 

 معاريف: عباس يواصل خنق غزة والتنكيل بحماس .4
يلي في صحيفة "معاريف" جاكي خوجي إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود قال الكاتب اإلسرائ

 عباس ينك ل بحركة حماس في قطاع غزة بشكل غير مسبوق من خالل افتعال أزمة الكهرباء".
وأضاف "مرة تلو أخرى يواصل عباس إهانة حماس بصورة قاسية، حتى إنه خالل الشهور األخيرة 

مليون شيكل من قيمة مستحقات التيار  15حين قرر تخفيض بدا كمن تلبسه الشيطان منها، 
ووصف خوجي  الكهربائي، وهو يعلم جيدا أن ذلك سيأخذ سكان غزة إلى الجحيم دون مبالة منه".

محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش اإلسرائيلي الرئيس عباس بالزعيم العجوز المحاط بمستشارين 
 وحماس. "إسرائيل"تحركات عباس اندلع حرب جديدة بين من أن تسبب  غير مريحين، محذرا  

في تل أبيب لم يذرف دمعة حزن على المصاعب الحقيقية لحماس  أن أحدا   من رغمبالوأوضح أنه 
كالسهم المرتد، خاصة إن واصل عباس  "إسرائيل"في غزة، فإن المأساة الحاصلة فيها قد تعود على 
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استخدام سياسة التسويف في قبول المقترحات التي تقدمها تدوير السكين حول رقاب الغزيين عبر 
 حماس لحل األزمة اإلنسانية.

وبحسب المحلل اإلسرائيلي فإن حماس ل تمتلك أوراق ضغط تجاه السلطة الفلسطينية في أزمة 
الكهرباء، لكن لديها ما ترى أنه حل غير مباشر، يتمثل في التسبب بتدهور الوضع األمني حتى 

 واجهة عسكرية مع الجيش اإلسرائيلي، وهي إمكانية لم تستبعدها حماس حتى اللحظة.يصل إلى م
 25/6/2017الجزيرة نتة الدوحة 

 
 منظمة حقوقية تتهم عباس بفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة .5

في بريطانيا" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  اإلنسانحم لت "المنظمة العربية لحقوق  :لندن
لمسؤولية عن وفاة مرضى بينهم طفل في قطاع غزة بسبب سياسة جديدة للسلطة في رام هللا تمنع ا

 9، أن 27/6/2017 وبينت المنظمة، في بيان لها الثالثاء التحويالت العالجية لمرضى قطاع غزة.
 مرضى على األقل كان آخرهم الطفل الرضيع بالل العرعير توفوا بسبب رفض السلطة في رام هللا

ودعت  لعدم توفر العالج الالزم لهم في قطاع غزة. الخارج للعالج نظرا   إلىبتحويل هؤلء الضحايا 
المنظمة مكتب الدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بكافة اإلجراءات التي اتخذها 

 مستقبل.سكان قطاع غزه والتي يبدو أنها ستتصاعد في ال عباس في اآلونة األخيرة ضد  
 27/6/2017 ةقدس برسوكالة 

 
 لتنصيب دحالن زعيمًا للفلسطينيينإسرائيلية إماراتية مصرية  "هآرتس": مساع   .6

"بال عباس وبال حماس"، هكذا وصف محلل الشؤون العربية في صحيفة : تحرير رامي حيدر
عاها اإلمارات "هآرتس"، تسفي برئيل، المرحلة الفلسطينية، القادمة، إذ اعتبر أن هناك خطة تر 

، تهدف لتنصيب القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن "إسرائيل"ومصر، بالتعاون مع 
وبحسب برئيل، تهدف هذه الخطة للضغط  زعيما  للفلسطينيين في غزة، وخلق واقع جديد في المنطقة.

 على عباس ووضع دحالن مكانه، عن طريق تفاهمات مع حماس تسبقها إمدادات ومساعدات
التي سيتمثل دورها بتخفيف  "إسرائيل"بالتعاون مع  مصرية ومشاريع تنموية تمولها اإلمارات،

قامة مشاريع لتحسين ظروف القطاع.  الحصار عن القطاع والسماح بدخول مواد وا 
اإلمارات، يتبعها  ومن ضمن المشاريع، بحسب الصحيفة، محطة توليد طاقة كهربائية في رفح تمولها

اء ميناء بحري يخدم القطاع، لكن برئيل أشار إلى أن هذه الخطة غير مضمونة التنفيذ فيما بعد إنش
 ألن ل ضمان ألن توافق حركة حماس عليها.
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ويرى برئيل أنه "في حال نجحت هذه التجربة، سُيدفع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى ركن 
سواء من خالل انتخابات أو من خالل مظلم، وستبدأ المساعي لتنصيب دحالن زعيما  للفلسطينيين، 

 العتراف بزعامته" من قبل أطراف أخرى.
واستدرك برئيل قائال  "من المبكر توقع نجاح هذه الخطة بالكامل، خاصة إذا ما كانت حماس ستوافق 
على تنصيب دحالن رئيسا  للحكومة الفلسطينية في غزة، ما من شأنه فصل الضفة الغربية عن 

 ا ، لكن نجاح الخطة يعتبر حلم إسرائيل ومصر".قطاع غزة نهائي
واعتبر برئيل أن المتضررين من نجاح هذه الخطة هم عباس وحلم إقامة الدولة الفلسطينية والدور 
القطري والتركي في غزة، وقال "هذه الخطة تبقي السلطة بيدي حماس وتضمن عدم نزع سالحها، 

ي القطاع ويؤمن بضرورة التعامل مع إسرائيل، وكذلك لكن بالمقابل، تملك إسرائيل شريكا  مهما  ف
ستقضي على الدور القطري والتركي، ليحل محلهما مصر واإلمارات، صديقة إسرائيل الجديدة، اللتان 

 ستضمنان عدم خرق التفاق". 
 28/6/2017 ة48عرب 

 
 ماس ودحالنعد لعقد المجلس الوطني لمواجهة "التحالف التكتيكي" بين حالسلطة ت  "الحياة":  .7

تعد القيادة الفلسطينية لمواجهة التحالف بين النائب المفصول من حركة فتح  :محمد يونس -رام هللا 
محمد دحالن وحركة حماس في قطاع غزة، إذ كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ"الحياة" أن الخطوة 

قيادة جديدة شابة  األولى ستكون تعزيز الجبهة الداخلية بعقد المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب
وأوضح: "سنعزز وحدتنا، وحدة فصائل منظمة التحرير، في مواجهة  لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حماس"، مضيفا : "نعرف أن هذا تحالف تكتيكي بين خصوم التقت مصالحهم  - تحالف دحالن
ى تحقيقها من الباب لمواجهة القيادة الفلسطينية، ونعرف أن وراءهم دول  لديها مصالح معينة تسعى إل
 الفلسطيني، لكننا نعرف أيضا  أنهم يختلفون عاجال  أم آجال  وسينهار تحالفهم".

وتابع: "نحن نمثل الشرعية الفلسطينية، ول يمكن أن يمر شيء من دون موافقتنا"، مستدركا : "لكن 
قامة كيانية علينا مواجهة محاولت إيجاد بدائل لمنظمة التحرير، ومحاولت فصل غزة عن الض فة، وا 
 في غزة لخدمة مصالح حماس ودحالن وأهدافهما ومعهما عدد من الدول العربية".

وقال مقربون من الرئيس محمود عباس إن الستعدادات ستبدأ بعد عيد الفطر السعيد لعقد المجلس 
ية ممثليها في الوطني في مدينة رام هللا، إذ ستقوم القوى والتحادات الشعبية والنقابات بتجديد عضو 

المجلس الوطني. وسينتخب المجلس قيادة جديدة لمنظمة التحرير تعكس التغيرات التي شهدتها حركة 
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فتح في النتخابات األخيرة. وقال المسؤول: "سيكون لدينا مجلس وطني أكثر شبابا ، وقيادة أكثر 
 شبابا  لمواجهة التحديات".

ل وفدا  من اللجنة المركزية لحركة فتح لالعتراض على وأبلغت الرئاسة الفلسطينية مصر أنها سترس
إدخال وقود مصري إلى قطاع غزة من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية. وقال المسؤول: "ننتظر 

 ردا  من الرئاسة المصرية".
وكان دحالن توصل أخيرا  في القاهرة إلى تفاهمات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في 

وقال سفيان أبو زايدة، أحد أقطاب  ى السنوار، وذلك بعد عشر سنوات من النقسام.قطاع غزة يحي
تيار دحالن، إن عددا  من قادة التيار سيعود قريبا  إلى القطاع، على أن يعود دحالن في مرحلة 
د تالية. ويقول المقربون من دحالن إنه سيقود التيار المؤيد له استعدادا  للمرحلة المقبلة. وأوضح أح

المسؤولين في التيار: "عاجال  أم آجال  سنعود إلى فتح، وسيكون دحالن حينها على رأس أكبر تجمع 
للحركة". وأضاف: "عباس يضع فيتو على عودة دحالن، لكن الرئيس لن يظل في السلطة إلى 

 األبد، وبعد مغادرته سيجلس قادة الحركة، وسيعيدون بناءها، وسيكون لنا دور مهم فيها".
 25/6/2017ياةة لندنة الح

 
 : الصمت الدولي يشجع االحتالل على استهداف اآلثار الفلسطينيةالفلسطينية" الخارجية" .8

إن حكومة الحتالل اإلسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو،  الفلسطينية قالت وزارة الخارجية :رام هللا
ومحاولة تهويد مواقعها األثرية  تعتقد أن أساليب البلطجة التي تتبعها في سرقة األرض الفلسطينية

قد تنطلي مع مرور  أولالحتالل في تلك األرض والمواقع،  وتزوير تاريخها وحضارتها، قد تنشئ حقا  
يوم  ،وأوضحت الوزارة في بيان لها الزمن على المجتمع الدولي ومؤسساته األممية المختصة.

ذ تدين بأشد العبارات استه28/6/2017 األربعاء داف الحتالل آلثار سبسطية المشهورة، ، إنها وا 
فإنها تعتبر أن هذا الستهداف هو حلقة في مسلسل محاولت الحتالل فرض السيادة اإلسرائيلية 

للشرعية الدولية  صارخا   والدينية والتاريخية الفلسطينية. كما أنها تعتبر ذلك تحديا   األثريةعلى المواقع 
والتاريخية في فلسطين. وقالت  األثريةيونسكو" الخاصة بالمواقع وقراراتها، خاصة قرارات منظمة "ال

تجاه هذه النتهاكات اإلسرائيلية  واألمميةالوزارة: "هنا من حقنا أن نتساءل أين المسؤولية الدولية 
الجسيمة للقانون الدولي؟ ومتى سينهض المجتمع الدولي ويصحو ليدافع عن مبادئه ومواثيقه 

 ويجبر الحتالل على احترامها؟واتفاقياته الدولية 
 28/6/2017 ةوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لجرائم االحتالل ل غطاءً : غياب الموقف الدولي شك  الفلسطينية" الخارجية" .9
بأشد العبارات إقدام قوات الحتالل اإلسرائيلي على مصادرة  الفلسطينية أدانت وزارة الخارجية :رام هللا
 ألواح الطاقة الشمسية التي تغذي قرية جب الذيب شرق بيت لحم بالكهرباء؛ بحجة أنه تم  جميع 

تركيبها بدون تصريح في منطقة خاضعة لسلطة الحتالل حسب ادعائها، علما  بأن القرية تتعرض 
هجرها، كمقدمة  إلىلمضايقات جمة من قبل قوات الحتالل بهدف تنغيص حياة مواطنيها ودفعهم 

وعبرت الوزارة في بيان لها عن استغرابها الشديد من صمت  ت القريبة منها.عمراللمست اضيهاأر لضم 
 المجتمع الدولي والدول على هذا النتهاك الصارخ ألبسط قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان.
 28/6/2017 ةالحياة الجديدةة رام هللا

 
 االحتالل المزعومة": قضية توسيع قلقيلية ت كذب تسهيالت الفلسطينية "الخارجية .11

أن قضية توسيع مدينة قلقيلية ُتكذب تسهيالت الحتالل  الفلسطينية أكدت وزارة الخارجية: رام هللا
بعد يوم  ، إنه "يوما  27/6/2017 وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي، الثالثاء اإلسرائيلي المزعومة.

رفها باألرض الفلسطينية المحتلة وكأنها تؤكد الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تص
ملكا لها، دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي، بل وتقوم بإعطاء المجتمع الدولي أدلة واضحة 
 على تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وعلى القانون الدولي، وعلى تنكرها لالتفاقيات الموقعة".

 27/6/2017ة وفاة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 تيسير خالد: نرفض إسناد العالقة مع الجاليات لوزارة خارجية السلطة .11
دعا رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية فيها،  :رام هللا

ارة خارجية تيسير خالد، الجاليات الفلسطينية، في األمريكيتين والعالم، إلى رفض التعامل مع وز 
إلى قادة  في رسالة بعث بها مؤخرا   ،وانتقد خالد السلطة كجسم بديل أو مواز لمنظمة التحرير.

على رسالة قال بأن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، بعث  الجاليات الفلسطينية، ردا  
ؤولية على شؤون المغتربين بها لعدد من قادة الجاليات الفلسطينية في األمريكيتين يدعي فيها المس

 بتكليف من الرئيس محمود عباس.
ونفت اللجنة التنفيذية للمنظمة أي علم لها برسالة المالكي، وأكدت أنه ل يوجد سند سياسي أو 

 قانوني إلسناد مهمة اإلشراف والتواصل مع الجاليات الفلسطينية إلى وزارة الخارجية.
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منظمة التحرير، أن قرار إسناد العالقة مع الجاليات الفلسطينية  ورأى بيان اللجنة دائرة المغتربين في
لوزارة الخارجية، يخفي نزعة التسلط والهيمنة على هذه الجاليات بالوسائل السلطوية البيروقراطية في 

 بلدان قطعت أشواطا طويلة على طريق التحولت الديمقراطية كبلدان أمريكا الالتينية.
العتبار لمنظمة التحرير وتأكيد حضورها وتعزيز مكانتها باعتبارها الممثل ودعا البيان إلى إعادة 

 الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وفق البيان.
 26/6/2017ة لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 اإللكترونية"الجرائم "على قانون  يصادق عباس .12

، على قانون الجرائـم 24/6/2017 محمود عباس، الســبت يةفلســطينال السلطةصادق رئيس  :رام هللا
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن القانون سيعمل على تنظيم  اإللكـــترونية.
وأضاف  ، ومواقع التواصل الجتماعي.اإلعالمية اإللكترونية، وعمل المواقع اإللكترونيةالمعامالت 

، باعتباره قطاع مستجد، لذلك جاء هذا القانون اإللكترونيأن قانون العقوبات لم يكن يشمل القطاع 
ليعمل على تنظيم هذا القطاع الهام، من حيث فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو 

 التحريض من خالل هذه المواقع.
 24/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاة 

 
 المواقع اإلعالمية التي حجبتها السلطة الفلسطينية .13

النائب العام الفلسطيني أحمد براك،  ، أنرام هللا، من 27/6/2017العربي الجديدة لندنة رت نش
حجب خالل الشهر الحالي، عددا  من المواقع اإللكترونية اإلعالمية، المقربة من حركة حماس 
 ،والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن. وهذه هي المواقع المحجوبة: شبكة قدس اإلخبارية

وكالة الصحافة الفلسطينية و  ،فلسطين للحوارو  ،قناة األقصى الفضائية، و وكالة قدس برس اإلخباريةو 
 ،وكالة شهاب لألنباءو  ،فلسطين أونالينو  ،وكالة فلسطين اآلنو  ،مركز فلسطين لإلعالمو  ،صفا

ن ليت برسو  ،أجناد اإلخباريو  ،أمامة اإلخباريو  الكوفية أمد، وفراس برس، والكرامة برس، و و  ،ا 
 برس، وشفا، وصوت فتح اإلخباري، وكالة فلسطين برس لألنباء.

السلطة الفلسطينية حجبت أن  ،غزة، من 28/6/2017 ةوكالة الرأا الفلسطينية لإلعالموأضافت 
موقع وكالة الرأي الفلسطينية عن متصفحيه في الضفة الغربية المحتلة، في إطار حملة استهدفت 

 مواقع محلية وعربية.
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 بهان خريشة: قانون الجرائم اإللكترونية نسخة متخلفة وتضييق على الحرياتن .14
 سعدى: صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الجرائم اإللكترونية.  أبوفادي  –رام هللا 

ورأى نبهان خريشة عضو األمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين أن القانون أدى بالفعل بعد 
ه إلى التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير للمواطن العادي كذلك الحال. ولم يعد هناك إقرار 

وأكد في تصريح لـ"القدس العربي" أن  .مجال  للنقد العادي ول حتى النقد البناء خوفا  من العقوبات
اد عن توجيه النقد القانون بعد الطالع عليه ليس سوى "نسخة متخلفة" ستدفع الفلسطينيين إلى البتع

ن كان من سيتجرأ على  البناء للنظام السياسي الفلسطيني، رغم أن النقد هو أساس أي حكم رشيد، وا 
توجيه النقد للنظام السياسي فإنه بكل تأكيد سيقوم بذلك بشكل رمزي أو باستخدام التشبيه أو عن 

 .النقد لهاطريق قصة من التراث الفلسطيني لإلشارة للقضية التي يريد توجيه 
ويعتقد خريشة صراحة أن القانون تم إقراره بشكل رئيسي لمواجهة حركة حماس، وكذلك القيادي 
نما سيمتد  المفصول من حركة فتح محمد دحالن، لكن قانونا كهذا لن تقف حدوده عندهما فقط وا 

 .تأثيره ليطال المواطن العادي وجميع شرائح الشعب الفلسطيني والمواقع اإلعالمية
 27/6/2017ة لندنة لقدس العربيا

 
 نائباً  12ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى االحتالل إلى  .15

أكد الناطق اإلعالمي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض األشقر" بأن عدد  :رام هللا
بعد  نائبا   12نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الحتالل الصهيوني ارتفع إلى 

 .28/6/2017األربعاء  التغيير واإلصالح محمد بدر من الخليلعن كتلة  إعادة اختطاف النائب
 28/6/2017 ةالمركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقرير حقوقي: أمن السلطة واالحتالل يتسابقون في اعتقال وتعذيب الفلسطينيين .16

المواطنين في األراضي المحتلة  قالت "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا": "إن :لندن
تابع للسلطة الفلسطينية،  أمنيةيعانون من جرائم مزدوجة ترتكب على يد قوات الحتالل وست أجهزة 

يتسابقون على اعتقال المواطنين بتهم مختلفة، وفي إطار سياسة الباب الدوار يفرج عن المعتقل من 
 سلطة والعكس صحيح".سجون الحتالل ليتم اعتقاله من قبل أجهزة أمن ال

، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن 26/6/2017في وذكرت المنظمة، في تقرير لها 
"المعتقلين الفلسطينيين في سجون أجهزة امن السلطة يتعرضون لشتى صنوف التعذيب أبرزها الضرب 

قتل سبعة مواطنين تحت التعذيب ول المبرح والتعليق كالذبيحة"، وأنه "خالل سنوات التعذيب المنهجي 
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تزال أجهزة أمن السلطة تمارس التعذيب على نطاق واسع في ظل قرار سياسي داعم لألجهزة األمنية 
وأضاف التقرير: "ل يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين في سجون أمن  وغياب أي رقابة قضائية".

 2017راجات المتسارعة، ففي الربع األول من عام واإلف والستدعاءات العتقالتالسلطة نتيجة حملة 
حالة اعتقال واستدعاء معظمهم أسرى محررون وطالب تعرض الكثيرون منهم للتعذيب  1,007سجل 

 مواطنا". 2,224بـ  والستدعاء لالعتقالقدر عدد من تعرضوا  2016وفي عام 
 26/6/2017 ةقدس برسوكالة 

 
 العام الماضي خاللأجهزة األمن الفلسطينية  يب ضد  شكوى تعذ 800هيئة حقوقية: أكثر من  .17

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )تابعة للسلطة الفلسطينية(، بأنها تلقت مئات الشـكاوى  :رام هللا
المتعلقة بتعذيب المعتقلين من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، خـالل 

، حـول 28/6/2017 وقالـت الهيئـة فـي تقريرهـا السـنوي، الصـادر يـوم األربعـاء (.2016العام الماضـي )
ادعـاء بانتهـاك للحـق فـي السـالمة  865حالت التعذيب فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة: إنهـا تلقـت 

الجســـدية فـــي جنـــاحي الـــوطن )الضـــفة الغربيـــة وغـــزة(، والتـــي تنوعـــت مـــا بـــين العتـــداء الجســـدي أو 
إلــى المعاملــة القاســية والالإنســانية والحاط ــة بالكرامــة، مــن خــالل الصــفع واســتخدام  المعنــوي، إضــافة

 اللفظية. واإلهانةالخراطيم، والفلقة، والشبح 
وجاء في التقرير أن فئة البالغين من الرجـال شـكلت أكثـر الفئـات التـي تعرضـت لنتهاكـات الحـق فـي 

تلقتهــا الهيئــة، تلتهــا النتهاكــات التــي طالــت  مــن عــدد الشــكاوى التــي %78.4الســالمة الجســدية بواقــع 
 .%7.1، في حين بلغت نسبة النساء الالئي تعرضن لالنتهاكات %14.6طفال  بنسبة أ

ومثل جهاز الشرطة أكثر الجهات المشتكى عليها، حيث بلغت نسبة الشكاوى ضدها بالضـفة الغربيـة 
، و"األمـــــن %4.5خلي" بنســـــبة ، و"األمـــــن الــــدا%24.6، توزعــــت علـــــى جهـــــاز الشــــرطة بنســـــبة 43%

، فـي حـين بلغـت نسـبتها %5.2، فـي حـين بلغـت نسـبتها فـي جهـاز المخـابرات العامـة %8.7الوقائي" 
 .%48.8في قطاع غزة 

 28/6/2017 ةقدس برسوكالة 
 

 من العالقة التجارية بين مصر وغزةة القاهرة" تدشن مرحلة جديد تفاهمات"تقرير:  .18
فلسطينيون أن إدخال الوقود المصري إلى غزة عن طريق معبر رفح  اعتبر مسؤولون وسياسيون :غزة

س لفصل جديد من فصول العالقة التجارية بين مصر والقطاع، والتي قد تشهد  ألول مرة، يؤس 
 تدشين خط تجاري مشترك يسهم في تخفيف الحصار عن غزة.
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طف عدوان النفراجة وصف رئيس اللجنة القتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عا
أنها تخف ف  المتمثلة بإدخال الوقود المصري إلى قطاع غزة بأنه "خطوة جيدة ومتقدمة"، معتبرا  

الحصار وترفع من على كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الكثير من المشاكل؛ ل سيما في 
عالقة بحيث يصبح هناك وقال عدوان لـ"قدس برس"، "نأمل بان تتطور هذه ال ظل أزمة الكهرباء.

وأك د دعم المجلس التشريعي لكل ما من شأنه تخفيف  معبر مفتوح ودائم سواء للمسافرين أو التجارة".
 تبعات الحصار اإلسرائيلي عن المواطن الفلسطيني، وتعزيز حركة التجارة والصناعة في قطاع غزة.

الء البطة أن هذه النفراجة جاءت من جهته، رأى رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة، ع
مع تشديد الحصار بشكل كبير على قطاع غزة في ظل إجراءات الحتالل تقليص كميات الكهرباء 

وقال البطة لـ"قدس برس"، "نحن ننظر بإيجابية عالية إلى هذا التوجه المصري الجديد تجاه  لغزة.
ت الجديدة لغزة والتي أتت في وقت قطاع غزة، ونتوجه بالشكر الجزيل لمصر على هذه التسهيال

 أصبحت كل مناحي الحياة على وشك التوقف في غزة".
من جهته، اعتبر المختص في الشأن القتصادي سمير حمتو أن التسهيالت القتصادية المصرية 
والمتمثلة في السماح بتوريد المحروقات لقطاع غزة ألول مرة بشكل رسمي "خطوة مهمة في التجاه 

وهي أولى مراحل تنفيذ التفاهمات التي جرت في القاهرة بين وفد من حركة حماس والقيادة  الصحيح،
وقال حمتو لـ"قدس برس"، "ربما ستتبع هذا األمر خطوات أخرى على صعيد تحسين  المصرية".

سنة  11األوضاع القتصادية لقطاع غزة والتخفيف من وطأة الحصار المفروض عليه منذ 
"لذلك أتوقع أن تحدث انفراجة حقيقية سيلمسها المواطن في حال تم تنفيذ كل وأضاف  متواصلة".
وأكد حمتو على أن أهمية هذه الخطوة تكمن في التحرر من التبعية المذلة للجانب  "....التفاهمات

 اإلسرائيلي وتحكمه في تحديد كميات وأنواع السلع التي تدخل ومزاجيته في هذا المجال.
لخطوة ستضعف جهود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي اتخذ عدة واعتبر حمتو هذه ا

وقال "هذه  ضعاف حركة حماس وتأجيج الرأي العام عليها.إإجراءات عقابية ضد غزة بهدف 
التسهيالت جاءت بمثابة صفعة للرئيس عباس وتقوية لموقع حماس خاصة بعد نجاحها في اختراق 

تي منعها عباس وخاصة وقود محطة التوليد والتحسن في وضع جدار الحصار وتوفير البدائل ال
 الكهرباء خالل المرحلة القريبة المقبلة".

 25/6/2017 ةقدس برسوكالة 
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 يةفلسطينالقضية الكبير لفلسطين ووحدة الخليج من مصلحة األمة و  داعممشعل: قطر  .91
ر الكبيـر فـي دعـم القضـية ثمن رئيس المكتب السياسي السـابق لحركـة حمـاس، خالـد مشـعل، دور قطـ

الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، راجيا أن تعود اللحمة الخليجية لسابق عهدها وقوتها، 
 وأن يتم نزع فتيل الفرقة بين األشقاء.

وأكـد مشـعل فـي لقـاء خــاص نظمتـه حركـة حمـاس فـي النصــيرات وسـط قطـاع غـزة، يـوم األربعــاء، أن 
جـــي مـــن مصـــلحة القضـــية الفلســـطينية وحركـــة حمـــاس ومصـــلحة األمـــة وحـــدة الصـــف العربـــي والخلي

والمنطقة وقضاياها وأمنها، حتى تقوم األمة العربية واإلسالمية بدورها المطلوب في مواجهة الحتالل 
 الصهيوني وأعداء األمة.

 وعلى صعيد آخر، أشار مشعل إلى صعوبة الوضع الذي يعيشه أهل قطاع غزة.
أن تركـع وأن تـدفع ثمــن حصـارها بتخليهـا عـن شخصـيتها العتباريـة وسـلخها عــن  وقـال إنـه ُيـراد لغـزة
 المقاومة والثوابت.

 وأضاف: نحن على ثقة بأنكم ستكسرون الحصار دون أي تنازل من قيمكم ومبادئكم.
وشــدد مشــعل علــى أن حمــاس قــدمت نموذجــا رائعــا فــي مقاومــة الحــتالل والتصــدي لحروبــه المتكــررة 

 في مواجهة الحصار المستمر منذ عشر سنوات. على غزة وكذلك
وتابع: قدمت حماس نموذجا متميزا في الوعي واألداء السياسي، والتـوازن بـين الثوابـت والمرونـة وبـين 

 المبادئ والمصالح، وجاءت وثيقتها السياسية مثال على ذلك.
ى المنـاطق العربيـة، وشدد على أن حركة حماس ستبقى قوية حتى في ظل هذه األزمات المتتابعة عل

 مردفَا: حماس خلقت في ظل األزمات وروضتها وتجاوزتها بثبات وحنكة سياسية عالية.
 28/6/2017موقع حركة حماسة غزةة 

 
 : سلو  عباس يمثل جرائم ضد اإلنسانيةحماس .02

هـــاجم النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس، ســـامي أبـــو زهـــري، ســـلوك رئـــيس الســـلطة محمـــود عبـــاس بوقـــف 
وقال أبو زهري في تصريح صـحفي، إن وقـف التحـويالت الـذي أدى  بية لمرضى غزة.التحويالت الط

 إلى استشهاد العديد من األطفال والمرضى يمثل جرائم ضد اإلنسانية.
 ودعا إلى أكبر حراك إنساني إلنقاذ غزة ووقف مخطط عباس نتنياهو لخنق غزة.

نسانية ومسـاس بقدسـية قضـية وشدد على أن قطع عباس لرواتب المئات من األسرى جريمة وط نية وا 
ذعان لإلمالءات الخارجية.  األسرى وا 

 28/6/2017موقع حركة حماسة غزةة 
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 فتح: حماس هي المسؤولة عن الوضع اإلنساني الصعب في قطاع غزة .09
قالــت حركــة فــتح إن حمــاس هــي مــن شــكل لجنــة إداريــة " حكومــة" إلدارة قطــاع غــزة، وقبلهــا : رام هللا

وتمنـع حكومـة الوفـاق مـن العمـل فـي القطـاع، وتبحـث عـن خطـة انفصـال بشـكل شكلت حكومة ظل، 
كامــل بــدل البحــث عــن وحــدة األرض والشــعب، وتســعى لتحميــل الســلطة بمؤسســاتها المســؤولية عــن 

 الكارثي في القطاع، ومنه الوضع الصحي، األمر الذي نرفضه تماما. اإلنسانيالوضع 
"على حماس تحمل المسـؤولية أمـام الشـعب بـدل التهـرب ورمـي وقالت فتح في بيان لها يوم األربعاء، 

التهامــات علــى اآلخــرين، وعليهــا الســماح لحكومــة الوفــاق الــوطني بالعمــل فــي القطــاع وأن ل تبقــى 
نفاقهـا علـى نفسـها دون اكتـراث بالوضـع   اإلنسـانيعالة على المجتمع مهمتها الوحيدة جبي األمـوال وا 

المــواطنين ول تســمح لحكومــة الوفــاق مــن العمــل، وكــل مــا تفعلــه  الصــعب، فهــي ل تعمــل علــى خدمــة
 يكمن في تحميل المسؤولية لآلخرين دون وجه حق.

 28/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينيةة وفاة 
 

 والحركة ينفيان صحتها وأبو زايدة ..دحالن على تشكيل حكومة برئاستهو  حماسوثيقة تزعم توافق  .00
حركـة حمـاس، نفـت يـوم األربعـاء، صـحة مـا تـم ، مـن غـزة، أن 28/6/2017بيرسة  وكالة قدسقالـت 

تداولـه فـي وسـائل اإلعـالم حـول اتفــاق فـي القـاهرة، أطلـق عليـه اســم "وثيقـة وفـاق وطنـي لبنـاء الثقــة"، 
 مؤكدة عدم وجود هذه الوثيقة من األساس.

ر مـن التعـاطي مـع مثـل هـذه ودعا مصـدر مسـؤول بالحركـة، فـي بيـان لـه، وسـائل اإلعـالم، إلـى الحـذ
 الشائعات والرجوع فيما يتعلق بشؤون الحركة للمسؤولين فيها والمتحدثين الرسميين باسمها.

ـــين  ـــى اتفـــاق ب ـــة مســـربة"، تـــنص عل ــــ "وثيق ـــداولت مواقـــع إعالميـــة فلســـطينية مـــا وصـــفته ب  القيـــاديوت
 ر مؤخرا .زار مص الذيالمفصول من حركة "فتح"، محمد دحالن، ووفد حركة "حماس"، 

القيــادي المقــرب مــن النائــب ، مــن غــزة، أن 26/6/2017وكاليية فلسييطين اليييوم اإلخباريييةة وجــاء فــي 
حــول نتــائج  اإلعــالمزايــدة نفــى صــحة الوثيقــة التــي يــتم تــداولها فــي وســائل  أبــومحمــد دحــالن، ســفيان 

 الحوار مع حماس في القاهرة.
أن الوثيقــة مــزورة وغيــر صــحيحة وهــي فبركــات وأكــد أبــو زايــدة فــي تصــريحات صــحفية، يــوم الثنــين، 

 ل عالقة لها باي نتائج حقيقة للحوار مع حماس. إعالمية
حمـاس فـي القـاهرة  -ُيشار إلى أن وثيقـة مسـربة نشـرت عبـر وسـائل اإلعـالم عـن نتـائج لقـاء دحـالن 

هــي بنــود  وهــذه بنــدا ، هــدفها إغــالق ملــف المصــالحة المجتمعيــة بشــكل كامــل. 15وتتكــون الوثيقــة مــن 
 حسب ما نشرته وسائل اإلعالم: المبادرة



 
 
 
 

 

 20 ص             4329 العدد:       25/2017-6/29 الخميس -ألحد ا التاريخ: 

                                    

 :عقـد لقـاءات سـرية عاجلـة فـي القـاهرة وبـدعوة ورعايـة مصـرية كريمـة لـرئيس حمـاس فـي  أواًل
غـــزة أو مـــن ينوبـــه والنائـــب محمـــد دحـــالن كطـــرف ثـــاني، والتفـــاق علـــى ســـرية اللقـــاء لحـــين 

 التفاق الشامل.
  ًالتفـــاق علـــى إغـــالق ملـــف المصـــالحة المجتمعيـــة : التنفيـــذ الفـــوري كخطـــوة أولـــى بعـــد ثانييييا

بالكامــل خــالل شــهر مــن تاريخــه، وذلــك بــين أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة وفــق 
بـــالتعويض أو دفـــع الديـــة لكـــل مـــن تضـــرر أو قتـــل أو أصـــيب فـــي  ســـواء   اإلســـالميةالشـــريعة 

لــب الــدعم المــادي م، ويتكفــل النائــب دحــالن بج 2007األحــداث التــي أدت إلــى النقســام عــام 
 لهذا الملف بالكامل.

  ًالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني ل أبعاد سياسية له ثالثا :
يرأسها النائب محمد دحالن وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس فتح، على أن 

الكامـــل بمـــا يضـــمن تكـــون وزارة الداخليـــة مـــن مســـؤولية مرشـــح حركـــة حمـــاس فـــي الحكومـــة ب
 استقرار حالة األمن في القطاع.

  ًتشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعـم رابعا :
قطــــاع غــــزة وبنــــاء مــــا دمــــره الحــــتالل وتنميتــــه، وهــــذه الحكومــــة ليســــت بديلــــة عــــن الســــلطة 

لتواصل إلنهاء النقسام بين غـزة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ول
 ورام هللا والمصالحة الفتحاوية الداخلية وفق مبدأ فلسطين تجمعنا بشراكة وطنية جامعة.

  ًمـــع مـــوظفي الســـلطة  2007: دمـــج المـــوظفين الـــذين عينـــتهم حركـــة حمـــاس بعـــد عـــام خامسيييا
ية رواتـبهم الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب العـودة مـن المسـتنكفين، وتقـع مسـؤول

 دون تمييز على النائب محمد دحالن وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.
  ًالتأكيد على أن هذا التفاق شأن داخلي فلسطيني يهدف لخدمة شعبنا المحاصر ول سادسا :

يجوز ألي طرف إقحام سياسـات خارجيـة ألي دولـة مهمـا كـان موقعهـا، وشـريطة عـدم إقحـام 
عين بأي شأن خـارجي للـدول الجـارة والداعمـة للشـعب الفلسـطيني أي طرف من الطرفين الموق

 بما يؤثر سلبا  على روح التفاق.
  ًيراداتهــــا تصــــرف  إيــــرادات: )سييييابعا الحكومــــة تكــــون مســــؤولية وزارة الماليــــة فــــي الحكومــــة( وا 

 للموازنات التشغيلية للوزارات واألجهزة األمنية في قطـاع غـزة، أمـا إدارة المعـابر مـع الحـتالل
 توكل لجهاز أمني عناصره تتبع للنائب دحالن ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة.

 يتعهــد النائــب محمــد دحــالن بالعمــل مــع المصــريين علــى فــتح معبــر رفــح بشــكل كامــل ثامًنييا :
ـــاظ بالطـــاقم الموجـــود مـــع إشـــراك مـــوظفين  ـــر )أفـــراد وتجـــاري( والحتف ـــدريجيا  وتطـــويره لمعب ت



 
 
 
 

 

 21 ص             4329 العدد:       25/2017-6/29 الخميس -ألحد ا التاريخ: 

                                    

ـــاء ومطـــار  األصـــدقاءلســـعي الحثيـــث والعمـــل مـــع فلســـطينيين آخـــرين، وا ـــدول إلنشـــاء مين وال
 وتشغيلها في قطاع غزة، وتكون المرجعية العليا مشتركة.

  ًيحق للنائب دحالن كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مـع ضـمانات تاسعا :
 من قبل حركة حماس وبالتوافق.

  ًياســية لــه ويمنــع التطــرق فــي أي وقــت مــن األوقــات : هــذا التفــاق ل أبعــاد أو أثمــان سعاشييرا
لســالح المقاومــة والمواقــف السياســية لهــا، ول يعنــى انفصــال غــزة عــن بــاقي أجــزاء الــوطن أو 
تأســيس لدولــة فــي قطــاع غــزة، أو تقســيم للــوطن أو بــديال عــن الســلطة، بــل هــو بدايــة لوحــدة 

صحيحة وطنيـة ل تمـس  الوطن بل هو تأسيس إلصالح المسار والنهج السياسي على أسس
الفلســطينية، وهــذا التفـــاق هــو مرحلــي للتأســـيس لمــا بعــده مـــن وحــدة الــوطن والـــنهج  الثوابــت

 السياسي.
 بعـــد التوقيـــع مباشـــرة فـــي القـــاهرة برعايـــة مصـــرية تؤســـس لجنـــة مشـــتركة مـــن الحيييادا عشييير :

لمســميات الطــرفين للتطبيــق الفــوري مباشــرة وفــق التفــاق وتشــكيل لجــان فنيــة حســب المهــام وا
 واألشخاص للمتابعة على األرض.

 يتطلـب مـن النائـب محمـد دحـالن تـوفير ضـمانات لتطبيـق ونجـاح هـذا التفـاق الثاني عشر :
 وفق أرضية وطنية.

 بعــد تطبيــق بنــد المصــالحة المجتمعيــة بالكامــل، تــدعو حركــة حمــاس النائــب الثالييث عشيير :
ايـــة واألمـــن لشخصـــه ولطاقمـــه محمـــد دحـــالن لقطـــاع غـــزة لتســـلم مهامـــه مـــع تـــوفير كـــل الحم

 األمني.
 بعد التوقيع مباشـرة يـتم إشـراك كـل الفصـائل الوطنيـة إمـا للمشـاركة أو الـدعم أو الرابع عشر :

 لإلشراف على التنفيذ.
 عند الموافقة من كـال الطـرفين علـى هـذه المبـادرة يـتم توجيـه دعـوات مصـرية الخامس عشر :

 لإلشراف والرعاية والتوقيع.

 
 أال يبقى الحصار على غزة مستمراً بلوعود مصر س مطمئنة حماالحية:  .23

أكد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، سعي الحركة لمواجهة الحصار على 
 القطاع وكسره، منبها  إلى أن استمرار سياسة الحصار هي محاولة لكسر إرادة شعبنا.

ة السرايا بمدينة غزة: طرقنا كل األبواب في ساح األحد وقال الحية خالل خطبة العيد صباح يوم
 لكسر الحصار عن غزة، وطرقنا أبواب أشقائنا في مصر فوجدنا بوابة مفتوحة.
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وأضاف: شكرا  مصر، وغزة فرحة مسرورة بالبوابات التي ستفتح، مشيرا  إلى اطمئنان الحركة لوعود 
 مصر بـ"أل يبقى الحصار على غزة مستمرا ".

س ل يمكن أن تنسى الدول التي قدمت الدعم لشعبنا؛ مردفا : شكرا لقطر التي كما لفت إلى أن حما
ما زالت تمد شعبنا في كل مناحي الحياة في القطاع، وشكرا  لكل الدول العربية واإلسالمية وكل من 

 وتابع: هذا الشكر ألننا أوفياء ألمتنا ونمد أيدينا للجميع. دعم وقدم للشعب الفلسطيني.
 التطر ف الذي يستغله أعداؤنا لتشويه اإلسالم ل يستقيم مع المقاومة وتحرير األوطان. وشدد على أن

وأضاف: ل تخلطوا بين اإلسالم وبين الغلو والتطرف، والمقاومة ليست إرهابا ول عنفا ول تطرفا ، بل 
 هي حق مشروع في كل الشرائع والقوانين.

ادر أن يحرر األسرى من سجون الحتالل أوضح أن ما بين يدي المقاومة قمن جهة أخرى، 
وأكد على أن غزة أصبحت بركانا ثائرا في وجه الحتالل، مردفا : حق لها أن تطمئن؛  اإلسرائيلي.

دارة نريد لها أن تحسن فوق اإلحسان.  ففيها أمن وأمان وا 
 25/6/2017موقع حركة حماسة 

 
 صرية لقطاع غزةحماس تنتظر مزيدًا من التسهيالت الم "العربي الجديد": .02

كشف قيـادي بـارز فـي حركـة "حمـاس"، لــ"العربي الجديـد"، أن التطـور الملحـوظ فـي العالقـات : القاهرة
بين الحركة ومصر، والذي كان أحد مظاهره إدخال شاحنات السولر الخاصة بتشغيل محطـة كهربـاء 

الـذي زار القـاهرة أخيـرا   غزة إلى القطاع عبر معبر رفح، أساسه اللقاءات التي تمت بين وفـد "حمـاس"
برئاسة زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، ومسؤولين في األجهزة األمنية المصرية، ولـيس لقـاء وفـد 
الحركة بالقيادي المطرود مـن "فـتح" محمـد دحـالن، مضـيفا : "هنـاك توجـه جديـد لـدى الحركـة فـي ظـل 

 لسياسية السابقة".قياداتها الجديدة في التخفيف من بعض األعباء والحسابات ا
وأكـــد القيـــادي، الـــذي طلـــب عـــدم ذكـــر اســـمه، أن هنـــاك مزيـــدا  مـــن التفاهمـــات بـــين الحركـــة والطـــرف 
المصــري، علــى صــعيد عــالج األوضــاع المعيشــية المتأزمــة فــي قطــاع غــزة، لفتــا  إلــى أن األمـــر ل 

ابعا : "ننتظر تنفيذ يقتصر فقط على إدخال شحنات السولر الالزمة لتشغيل محطة كهرباء القطاع، مت
 باقي التفاهمات خالل األيام المقبلة".

هها مراقبون لـ"حماس" بعد تسرب أنباء لقاء وفدها بدحالن، قال القيادي فـي  وحول النتقادات التي وج 
الحركة: "الضغوط كبيرة للغاية على القطاع، تارة من الحتالل، وتارة أخـرى مـن السـلطة الفلسـطينية، 

عل ق في أعناقها مصير مئات اآللف من أبناء شعبها في القطاع، وتبذل أقصـى الجهـد فيما الحركة م
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من أجل التخفيف عنهم"، مضيفا : "في إطار ذلـك لـدى الحركـة اسـتعداد للسـير فـي أي طريـق مشـروع 
 يخدم قضية الشعب الفلسطيني".

ورة عـدم وجـود خطـوات وأوضح القيـادي فـي "حمـاس" أن "التقـارب األخيـر مـع القـاهرة ل يعنـي بالضـر 
جادة تجاه دول أخـرى، بمـا فيهـا إيـران"، لفتـا  إلـى أن الحركـة تُبـدي تعاونـا  واضـحا  مـع أي جهـود مـن 

 شأنها خدمة القضية الفلسطينية، من دون التدخ ل في شؤون أي من الدول.
 27/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 وسنحطم معادالتكم زيفكم األمريكي بي"إسرائيل": حصار غزة كشف للسفيرحماس  .25

قالت حركة حماس إن تصريحات السفير األمريكي لدى الحتالل الصهيوني حول "التزامهم : غزة
بإخضاع حماس ووضع حد لحتجازها جثث الجنود األسرى لها" تدلل على جهله لعوامل صمود 

 الحركة والشعب الفلسطيني.
ني دانيل فريدمان قال األحد، إن الوليات المتحدة وكان السفير األمريكي الجديد في الكيان الصهيو 

 األمريكية معنية بإخضاع حركة حماس، واصفا  الحركة بـ "المنظمة اإلرهابية الوحشية".
ووصفت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم التصريحات بـ "الوقحة والرعناء"، مؤكدة أنها 

دارته األمريكية  بمقومات وعوامل صمود حركة حماس وخلفها الشعب دليل على جهل السفير وا 
 الفلسطيني العظيم.

ووجه برهوم في تصريح له، رسالة للسفير األمريكي قائال  "غزة المحاصرة كشفت زيفكم وحماس 
 ومقاومة شعبنا الباسلة ستحطم كل معدلتكم".

 26/6/2017المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 ينفي بالحركةمصدر .. و سرىاألملف تبادل بات مع حماس اإلعالم اإلسرائيلي يتحدث عن مفاوض .02
القناة الثانية اإلسرائيلية، تحدثت ، أن مجيد القضماني، عن مراسله 26/6/2017ة 48موقع عرب نشر 
وم الثنين، دون الخوض في التفاصيل، عمـا وصـفته بــ دتقـدم لفـتد فـي مسـألة التفـاوض بـين يمساء 

سرائيل في ملف دتبادل أ  .'سرىحماس وا 

نهــا د تمتنــع حاليــا عــن  وأشــارت فــي خبــر مقتضــب، إلــى دمفاوضــات تجــري بوســاطة طــرف ثالــثد، وا 
 .'الكشف عن الوسيطد، مكتفية باإلشارة إلى دمباحثات أجرتها حماس مؤخرا في القاهرة

فـي حركـة حمـاس، نفـى وجـود  ا  قياديـ ا  مصـدر ، مـن غـزة أن 27/6/2017وكالية قيدس بيرسة وجاء في 
 مباشرة أو غير مباشرة مع الحتالل "اإلسرائيلي" بشأن تبادل األسرى. أي مفاوضات
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وأكد المصدر، لوكالة "قدس برس"، وطلب الحتفاظ باسمه، أن كل ما ُيشاع عـن انطـالق مفاوضـات 
 غير مباشرة بشأن تبادل األسرى ل أساس له من الصحة".

، لــن نبــدأ أي حــديث عــن تبــادل وقــال: "موقــف حمــاس واضــح منــذ نهايــة عــدوان الحــتالل علــى غــزة
أسـيرا مـن ضـمن صـفقة األحـرار، غـدر بهـم وأعـاد اعتقـالهم،  54األسرى، قبـل أن يفـرج الحـتالل عـن 

 قبل ذلك لن يكون هناك أي حوار ل مباشر ول غير مباشر"، على حد تعبيره.
 

 ألة وقتوهي مس أكبر من ذا قبلباتت دافعية حماس الختطاف جندا إسرائيلي جديد  ":واال" .02
ـــدى حركـــة "حمـــاس"  :الناصـــرة قـــال المراســـل العســـكري لموقـــع "وال اإلخبـــاري" العبـــري، إن الدافعيـــة ل

لختطــاف جنــدي إســرائيلي جديــد هــي أكبــر مــن ذي قبــل، مشــدد ا علــى أن "قيــام كتائــب القســام بعمليــة 
 أسر جديدة في صفوف الجيش مسألة وقت".

قطـة ضـعف علـى الحـدود للقيـام بعمليـة أسـر جديـدة"، وأفاد أمير بخطـوط، بـأن حمـاس ستسـتغل أي "ن
: "هــل الجــيش اإلســرائيلي يكتفــي بجمــع المعلومــات الســتخباراتية، أم أنــه حــان الوقــت للعمــل  متســائال 

 بشكل عملي إلحباط نوايا العدو؟".
علــى غــزة "أثبــت أن حمــاس قــادرة علــى القيــام بعمليــات أســر حتــى فــي خضــم  2014ورأى أن حــرب 
 ة ضدها"، متابع ا: "ما هي قدرة الجيش اإلسرائيلي على منع األسر القادم؟".هجمة عسكري

وأكــد أن األمــر الوحيــد الــذي يوحــد الفلســطينيين بالضــفة وغــزة هــو قضــية وجــود آلف األســرى داخــل 
السجون اإلسرائيلية، "لـذلك سـتكون المحفـزات والدافعيـة لـدى حمـاس ألسـر جنـدي إسـرائيلي جديـد هـي 

 ل".أكبر من ذي قب
وطـــرح "بخطـــوط" عـــدة ســـيناريوهات متوقعـــة لعمليـــات األســـر التـــي مـــن المتوقـــع أن تقـــوم بهـــا كتائـــب 
القســام؛ أبرزهـــا "إمـــا عـــن طريـــق األنفـــاق، أو عـــن طريـــق ســـيناء، حيـــث أن لحمـــاس عالقـــة جيـــدة مـــع 

 داعش".
بـت فـي وأردف: "أو من الممكن أن تتم عملية األسر عن طريق البحر، حيث أن كوماندوس القسام أث

 أنه قادر على الوصول لشواطئ زيكيم، وهاجم قوة مدرعة". 2014صيف 
وادعــى بــأن حركــة "حمــاس" منــذ الحــرب األخيــرة وهــي "تحصــل علــى أداوت للغطــس متقدمــة، وتعمــل 

 على تشغيل دراجات نارية في األنفاق".
ـا: "هـي )حمـاس( تفضـ ل اسـتغالل وشدد على أن "حماس" تدرس الجـيش اإلسـرائيلي بشـكل جيـد، زاعم 

 كل شيكل لديها لتطوير قدراتها العسكرية، على حساب أمور كثيرة بالقطاع".
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ولفت النظر إلى أن حماس أقامت على طول الحدود نقاط مراقبة لجمع المعلومـات السـتخباراتية فـي 
جيـة الليل والنهار عن الجيش اإلسرائيلي، باإلضافة للقيام بجـولت اسـتطالعية، واسـتخدام أدوات تكنلو 

 لمراقبة تحركات الجيش.
ونــوه إلــى أن حمــاس حتــى فـــي مجــال الســايبر )الهــاكرز( طــورت قـــدراتها، وكشــفت عــن ذلــك، حيـــث 
ستحاول الوصول ألي قوة عسـكرية تـابع للجـيش، وستسـتمر بجمـع المعلومـات حتـى تجـد الفجـوة التـي 

 ستساعدها على الختراق، لتحدد ساعة التنفيذ.
 26/6/2017قدس برسة 

 
 2016منذ بداية  يزعم إحباط ألفي مخطط لعمليات للمقاومة الفلسطينية "ابا الش" .02

تمكن الجهـاز مـن الوصـول » 2016نداف ارجمان أنه منذ بداية عام « الشاباك»كشف رئيس رام هللا: 
، وذلــــك بواســــطة تنســــيقات تكنولوجيــــة إســــرائيلمخطــــط لعمليــــات فدائيــــة ضــــد  2000أكثــــر مــــن  إلــــى

ه تــم اعتقــال المئــات مــنهم، وتســليم قســم آخــر للســلطة الفلســطينية وتحــذير قســم وقــال إنــ«. واســتخبارية
بواســــطة »، أضــــاف ارجمــــان انــــه أبيــــبوخــــالل مــــؤتمر الســــايبر الــــذي عقــــد فــــي جامعــــة تــــل  ثالــــث.

منظومة السايبر لدينا، تم إحباط الكثيـر مـن العمليـات. النجـاح  إلىالستخبارات النوعية التي وصلت 
جانـب  إلـىالعملية المنفرد يشكل تحديا كبيـرا. التحسـينات التكنولوجيـة الخارقـة،  منفذ إلىفي الوصول 

 إســـرائيلومواجهـــة « اإلرهـــاب»كثيـــرا فـــي تخفـــيض ســـقف  أســـهمتمعرفـــة الميـــدان والعمـــل التنفيـــذي، 
 «.الناجحة لتهديد عمليات األفراد

ه في أجهزة الستخبارات وحسب أقوال ارجمان، فإن الجهاز يواجه في السنة األخيرة، سوية مع شركائ
من تهديدات ضخمة مرورا بتهديـدات مـن »والدفاع بواسطة السايبر، تحديات منوعة في هذا المجال: 

وحتــى الهــاكرز األفــراد الــذين عملــوا بشــكل مســتقل. وفــي ســبيل إحبــاط هــذه « اإلرهــاب»قبــل تنظيمــات 
ذلـك، وفــي ضـوء ميــزات الســايبر  التهديـدات، قمنــا بعشـرات العمليــات والحمـالت الذكيــة والناجحـة ومــع

نبقـى متواضـعين وحـذرين بشـأن قـدرتنا علـى تلقـي صـورة محكمـة حـول مـا  أنالمضللة، مـن المناسـب 
 «.يحدث في هذا المجال

إننا نتعلم أسلوب عمل الخصم ونعرف كيف نضربه بشكل مفاجئ بطرق عدة. الهـاكرز الـذين »وقال 
 «.الحين واآلخر أخطاء غير متوقعة ، يواجهون بينإسرائيليعملون في العالم ضد 

 29/6/2017القدس العربية لندنة 
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 على إطالق قذيفة صاروخية رداً  اإلسرائيلي يشن ثالث غارات على قطاع غزة الجوسالح  .01
شـن ت طـائرات إسـرائيلية، فجـر اليـوم الثالثـاء ثـالث غـارات علـى : هـاني الشـاعر، مؤمن غـراب - غزة

 ر عن وقوع إصابات. مواقع في قطاع غزة، لم تسف
وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات سـالح الجـو، أغـارت علـى مـوقعي ن 

 تابعي ن لمنظمة حماس في شمال وجنوب قطاع غزة. 
وأضــاف فــي بيــان نشــره علــى حســابه الخــاص فــي موقــع "فــيس بــوك":" تــأتي الغــارات رد ا علــى إطــالق 

 أراضي المجلس اإلقليمي )شاعار هانيغيف( مساء أمس".  قذيفة صاروخية باتجاه
محاولـــة  أيوتــابع:" بســـبب كونهــا الحـــاكم فــي قطـــاع غــزة تتحمـــل منظمــة حمـــاس اإلرهابيــة مســـؤولية 

 لالعتداء على دولة اسرائيل". 
وبحسب مراسل وكالة األناضول بغزة، فـإن سـالح الجـو اإلسـرائيلي، شـن ثـالث غـارات علـى القطـاع، 

اثنتين منها موقعي ن يتبعان لكتائب القسام، غربـي مدينـة غـزة، وشـمال مدينـة رفـح )جنـوب(. استهدفت 
 أما الغارة الثالثة، فقد طالت أرضا فارغة، وسط القطاع. 

 27/6/2017ة أنقرةة األناضولوكالة 
 

 حماس تحذر االحتالل من التمادا في التصعيد ضد قطاع غزة .31
إن زعم الحتالل اإلسرائيلي إطالق صاروخ " سم حركة حماساألستاذ فوزي برهوم، الناطق با قال

صدار بيان باسم داعش لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة، لعبة  من غزة وا 
 ".إسرائيلية خطيرة ومكشوفة

حذر من التمادي والستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء شعبنا، و 
 على الحتالل اإلسرائيلي أن يتحمل كل تبعات حماقاته وسياساته غير محسوبة العواقب.وأكد أن 

  27/6/2017ة غزةة حركة حماسموقع 
 

 توجيهه أا اتهام لي"قدس برس" بفبركة تصريحات له ينفيالبردويل  .31
ريحات نفى القيادي في حركة حماس، اتهامه وكالة "قدس برس" لألنباء، بأنها قامت بفبركة تص: غزة

منسوبة له، موضحا أنه قصد في بيانه الصحفي اليوم الثالثاء، مؤسسة إعالمية بعينها، استخدمت 
 تصريحات أدلى بها لـ "قدس برس" مجتزأة عن سياقها.

وقال البردويل، في توضيح صحفي أرسله لـ "قدس برس"، إن "بعض وكالت األنباء دأبت في حملة 
بعض الجمل من سياق التصريحات التي تضمنتها، بهدف التشويه الفبركات اإلعالمية على اقتطاع 
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والتضليل وخدمة أجندات معادية، وهذا ما حدث اليوم مع تصريحاتي لوكالة قدس برس حيث تمت 
 سرقتها وتشويهها"، بحسب توضحيه.

وكان البردويل قال في تصريحات لـ"قدس برس"، "إن المبادرة المصرية لتخفيف الحصار المفروض 
ى قطاع غزة، ومدها بالسولر ووعدها بفتح معبر رفح خالل شهرين، قد أشاعت أجواء من عل

وقال: "الوقود المصري بدأ في التدفق إلى قطاع غزة، والكهرباء  الرتياح في غزة خالل أيام العيد".
وفق يشتغل لمدة أربع ساعات في اليوم، وهي ذات المدة التي قطعها عباس من الجانب اإلسرائيلي"، 

وأضاف: "السلطات المصرية وعدتنا أيضا بفتح معبر رفح خالل شهرين تقريبا فتحا كامال  قوله.
 للبضائع واألفراد، وذلك بعد استكمال إصالح المعبر ذاته".

 27/6/2017قدس برسة 
 

 قانونيًا كل من يحر ض علينا في لبنان سنالحق :حماس .32
زور ا وبهتان ا" بدعم وتغطية أفراد ومجموعات قالت حركة حماس في لبنان إن اتهامها ": بيروت

إرهابية، يهدف لتشويه مقاومتها ودورها في تحقيق الستقرار في المخيمات والجوار، وضرب 
 لإلجماع الفلسطيني عمال  بمبدأ "فرق تسد".

ووصفت الحركة في بيان تعقيبي على مقالت وبيانات في بعض الصحف ومواقع التواصل بلبنان 
 شبوهة تخدم أجندات خارجية، وتعد تساوق ا مع الحتالل في اعتباِر حركة حماس إرهابية".بأنها "م

وأكدت أن ما يسوقه هؤلء من اتهامات، هو "محُض افتراء وكذٍب ل يستند إلى أي حقيقة أو 
 معلومة، وهو من نسِج خيالت كاتبيه".

الذي -ر حماس الرائد والمسؤول يستهدف أصحابها عن قصٍد تشويه دو  التهاماتوأوضحت أن هذه 
في المخيمات والجوار،  والستقرارفي حماية الوجود الفلسطيني، وتحقيق األمن  -شهد له الجميع

 بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية األخرى، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية.
ها ويحرض عليها، ويعرض أمنها وأمن كوادرها وأكدت الحركة بأنها ستالحق قانوني ا كل من يتهم

 وعناصرها للخطر.
 26/6/2017فلسطين أون الين 

 
 "الشعبية": فض السلطة اعتصام األسرى المحررين خيانة لقضية األسرى .33

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فض  أجهزة السلطة، فجر يوم األحد، اعتصام : رام هللا
 الذي أقاموه أمام مقر مجلس الوزراء برام هللا؛ احتجاجا  على قطع رواتبهم. األسرى المحررين السلمي
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ووصفت الجبهة، في بيان لها، هذا العمل بـ"المشين"، وقالت إنه يشك ل خيانة لقضية األسرى 
 وعذاباتهم، مشيرة إلى أن هذا يضع السلطة خصما  لنضالت شعبنا وللحركة األسيرة، وفق تعبيرها.

ذلك خضوعا  وارتهانا للمطالب األمريكية والصهيونية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى  وعدت الجبهة
 مزيد من الغضب الشعبي والعزلة ضد السلطة.

وشددت الجبهة على خطورة إجراءات السلطة بحق األسرى وأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها 
 ووصف األسرى باإلرهاب. تغطي محاولت الحتالل واإلدارة األمريكية شيطنة المقاومة

 25/6/2017ة المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عناصر أمن المسجد الحرام بمكة المكرمة فااستهد حماس تدين .34
 حركة حماس العمل اإلرهابي الذي استهدف عناصر أمن المسجد الحرام بمكة المكرمة. أدانت

األمن والستقرار في األماكن الحركة أن مثل هذه األعمال اإلجرامية التي تستهدف زعزعة  تكدأو 
 المقدسة ل تخدم سوى أعداء األمة العربية واإلسالمية جمعاء، الذين يتربصون بها الدوائر.

المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بالد  وختمت الحركة بيانيها بالقول "نسأل
 ."المسلمين من كل سوء

 24/6/2017موقع حركة حماسة 
 

 الذا استهدف الحرم المكي في السعودية اإلرهابي المخططتدين  فتح .53
الجبان" الذي استهدف المصلين في الحـرم المكـي  اإلرهابيحركة فتح بشدة المخطط " : أدانترام هللا 

 اإلسالميةفي السعودية، معربة عن أسفها إلى وصول "الفكر اإلرهابي حد استهداف أقدس المقدسات 
 عابدين القائمين الصائمين في شهر رمضان المبارك".وقبلة المسلمين، وال

القواســمي فــي تصــريح صــحفي، عــن وقوفهــا  أســامهحركــة فــتح علــى لســان المتحــدث باســمها  وأكــدت
"التــــام إلــــى جانــــب الســــعودية شــــعبا وملكــــا فــــي محاربتهــــا لإلرهــــاب ومخططاتــــه، وأن امــــن الســــعودية 

قليميةواستقرارها هو مصلحة عربية   ودولية". وا 
 24/6/2017ة الة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاوك

 
 بنحو مليون دوالرغزة حماس تختتم مشاريعها اإلغاثية وسط قطاع  .52

اختتمت حركة حماس في المحافظة الوسطى مشاريعها اإلغاثية خالل شهر رمضان المبارك : غزة
 الت الفقيرة.ألف دولر، شملت المساعدات النقدية والعينية للعائ 937بمبلغ إجمالي 
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وقـــال القيـــادي فـــي الحركـــة حســـن المقادمـــة: "إن حركـــة حمـــاس نفـــذت المشـــاريع اإلغاثيـــة مـــن خـــالل 
مؤسســاتها الخيريــة وفــق كشــوفات األســرة الفقيــرة والمحتاجــة التــي أعــدتها مســبق ا مــن خــالل المؤسســات 

اطق المحافظـة وأضاف: "لقد عملنا على أن تصل المساعدات إلـى مسـتحقيها فـي جميـع منـ الخيرية".
 الوسطى، لسد احتياجات الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان المبارك".

وأكــد المقادمــة أن حركــة حمــاس تســعى مــن خــالل هــذه المســاعدات إلــى الوقــوف إلــى جانــب الشــعب 
ســنة، والتخفيــف مــن وطــأة  11الفلســطيني فــي ظــل الحصــار المفــروض علــى القطــاع منــذ أكثــر مــن 

 حقة على أهالي القطاع.الضغوط واألزمات المتال
 28/6/2017ة فلسطين أون الين

 
 رئيس الكنيست يحر ض على حماس في موسكو .37

عنيفــا  علــى حركــة  شــن  رئــيس الكنيســت اإلســرائيلي يــولي إدلشــطاين هجومــا  : تحريــر مجيــد القضــماني
وية التـي حماس، وكرر  التهامـات اإلسـرائيلية لهـا، بأنهـا هـي التـي "تتحمـل مسـؤولية األوضـاع المأسـا

، في المجلس 28/6/2017 خالل خطاب ألقاه األربعاء، ووصف إدلشطاين يعيشها سكان قطاع غزة".
األعلـى الفيــدرالي الروســي، حيــث يحـل ضــيفا ، بــدعوة مــن رئيســة المجلـس، فالنتيــا ماتفيينكــا، فــي زيــارة 

صـحيفة  ه كـامال  الـذي نشـرتو للكنيسـت، وتسـتمر يـومين،  رسمية هي األولى لـه لموسـكو بصـفته رئيسـا  
حمـاس بأنهـا "فـي روسـيا،  مسكوفسكي كمسوموليتس الروسية، والتي تعتبر من أكثر الصـحف انتشـارا  

 تستهتر بحياة سكان قطاع غزة بنفس مقدار استهتارها بحياة المواطنين اإلسرائيليين".
، ولكـن دعونـا دا  ما نسمع أن في غـزة أزمـة إنسـانية، وهـذا صـحيح، الحيـاة هنـاك ثقيلـة جـ وقال: "غالبا  

نتــذكر أن كــل صــاروخ أطلــق مــن غــزة علــى إســرائيل، هــو عشــرات صــناديق األدويــة وألعــاب األطفــال 
 والمواد الغذائية .. كل متر في نفق تحفره حماس تحت غزة، هي مدارس ومستشفيات غير مبنية".

وتتســع بســهولة وتــابع: "أعــرف عمــا أتكلــم، لقــد كنــت فــي هــذه األنفــاق وهــي مجهــزة بأحــدث التقنيــات، 
مــن رفاهيــة مــواطنيهم"،  واعتبــر إدلشــطاين أن "هــؤلء يختــارون اإلرهــاب بــدل   لدراجــة ناريــة أو ســيارة".

وأن "اإلسرائيليين ل يمكن أن يسمحوا ألنفسهم بأن يصبحوا مثلهم"، ولذلك، "كل يوم مئات الشـاحنات 
 غذائيـة والوقـود ومـواد البنـاء"، علـى حـد  من المساعدات يتم نقلها من إسرائيل إلى غزة محملة بالمواد ال

زعمـه، وذلـك "علـى الــرغم مـن أننـا نعـرف أن جــزءا  مـن هـذه المسـاعدات اإلنســانية سـوف تـذهب لبنــاء 
 تلك األنفاق وتصنيع تلك الصواريخ".

 28/6/2017 ة48عرب 
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 أمريكي على فريق موحد لألمن اإللكتروني - إسرائيلياتفاق  .38
اإلســرائيلي بنيــامين نتانيــاهو ومستشــار الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب علــن كــل مــن رئــيس الــوزراء أ 

عــن تشـــكيل مجموعــة عمـــل مشــترك فـــي  27/6/2017 لألمــن القــومي، تومـــاس بوســرت، يـــوم الثالثــاء
مجال األمن اإللكتروني. وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن التفاق ينص على تعاون البلدين 

 البحث والتطوير وتنمية رأس المال البشري وقطاعات أخرى.  في هذا المجال، إضافة إلى
وأشار البيان، إلى أنـه تـم التفـاق علـى هـذا التعـاون خـالل لقـاء رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بترامـب فـي 

كمـا شـارك بوسـرت يـوم الثالثـاء فـي "أسـبوع األمـن السـيبراني" الـذي  مـايو الماضـي.  /القدس في أيـار
 يب حتى الخميس المقبل. يعقد في جامعة تل أب

 27/6/2017اإلخباريةة  وكالة سما
 

 "الموساد" ينشئ صندوق استثمار للحصول على تقنيات جديدة للتجسس .39
أنشأ جهاز المخـابرات اإلسـرائيلي )الموسـاد( صـندوق اسـتثمار للمسـاعدة فـي اكتسـاب معرفـة  :رويترز

الوثائق وتنفيذ العمليات بمزيـد مـن جديدة في مجال التجسس، تساعد على استخالص المعلومات من 
 570تصل قيمتها إلى مليوني شيكل إسرائيلي )نحـو  وأعلن الموساد أن الصندوق سيقدم منحا   السرية.

 ألف دولر( للمشروع الواحد، لجتذاب أفكار جديدة.
وجيـا إن الموساد يسعى للحصول علـى تكنول 27/6/2017 وقالت الحكومة اإلسرائيلية في بيان الثالثاء

فــي مجــالت متنوعــة منهــا علــم الروبــوت وتكنولوجيــا التصــغير والتشــفير، باإلضــافة إلــى أســاليب آليــة 
 جديدة لستخالص المعلومات من الوثائق وسبل جديدة لتنفيذ العمليات بمزيد من السرية.

يمـة تصـل قـال فيـه إنـه مسـتعد لتقـديم مـنح بق وأصدر الصندوق الجديـد الـذي يحمـل اسـم "ليبرتـاد" بيانـا  
إلـى مليــوني شــيكل للمشـروع، مقابــل حقــوق غيـر حصــرية فــي التكنولوجيـا. وقــال البيــان إن بوســع "أي 

وجــاء فــي البيــان أن المطــورين  أحــد التقــدم"، مشــيرا إلــى أن العــرض متــاح أيضــا للشــركات األجنبيــة.
ــــة منــــتجهم ويســــتطيعون بيعهــــا، وأضــــاف "يريــــد الموســــاد تشــــجيع الب تكــــار ســــيحتفظون بحقــــوق ملكي

 واستحداث تكنولوجيا رائدة. سنطبق التكنولوجيا التي يتم تطويرها بالتعاون مع األطراف".
ـــاهو مقطعـــا   ـــامين نتني ـــوزراء اإلســـرائيلي بني ـــيس ال ـــويتر يظهـــر  قصـــيرا   مصـــورا   ونشـــر رئ ـــى موقـــع ت عل

ته العظمـى وهـي في مهم ورائدا   وجريئا   التكنولوجيا المستقبلية المحتملة، وكتب "سيظل الموساد متقدما  
 ضمان أمن إسرائيل".

 28/6/2017الجزيرة نتة الدوحة 
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 فلسطيني مع مصر واألردن كونفدراليالمبادرة اإلسرائيلية لتحقيق "سالم شامل": اتحاد  .41
كشـفت صــحيفة جيــروزاليم بوسـت العبريــة تفاصـيل مــا يعــرف بــ"مبادرة الســالم اإلســرائيلية" : وكالـة ســما

وأوضـحت أن هـذه  ا تظهر في تصريحات ألعضـاء الحكومـة اإلسـرائيلية.التي سبق أن بدأت مالمحه
اإلسرائيلي بدل  من حـل ثنـائي  - المبادرة "ترمي إلى تحقيق حل شامل ومتعدد األطراف للنزاع العربي

اإلسرائيلي". وأضافت أنه كان من المخطط وضع هذه المبادرة على طاولة الرئيس  -للنزاع الفلسطيني
ينـاير الماضـي، لكـن ذلـك لـم  /عندما دخل البيت األبيض للمرة األولى في كانون الثانيدونالد ترامب 

 يحصل. ومن المقرر تسليمه المبادرة الجديدة قبل استئناف مفاوضات السالم تحت رعايته.
وأفادت الصحيفة: "هـذه المبـادرة سـتحم ل العـرب بـدل  مـن إسـرائيل، المسـؤولة عـن تسـوية النـزاع والتـزام 

حــل الوســط، كمــا أنهــا ســتعفي الجانــب اإلســرائيلي مــن الــذنب النــاجم عــن اســتمرار النــزاع، لكننــا  قبــول
الضـغوط، وتوجيـه  إلـىسنعمل في الوقت نفسه للتأثير في الوسيط األمريكي لتجنب تعـرض تـل أبيـب 

ئيلية وأوضــحت أن المبــادرة اإلســرا هــذه الضــغوط بــدل  مــن ذلــك إلــى القــاهرة والريــاض ورام هللا وغــزة".
تشـمل تشـكيل كيـان فلســطيني مسـتقر ومزدهـر "يــتم تأمينـه" عبـر "التزامـات دوليــة" ومـن طريـق تشــكيل 
"اتحاد كونفيدرالي مع مصر واألردن"، واعتراف العـرب بدولـة إسـرائيل و"دولـة الشـعب اإلسـرائيلي التـي 

ل الـديموغرافي" عـن ستكون القدس عاصمتها"، وضمان "الغالبية اليهودية الثابتة" من طريـق "النفصـا
الفلســـطينيين، مـــع فـــرض الســـيادة اإلســـرائيلية علـــى جـــزء كبيـــر مـــن أراضـــي الضـــفة الغربيـــة، وتجنـــيس 
الالجئين الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها بفضل دعم دولي شامل، وحل "حزب هللا" واسـتعادة 

مشـروعها النـووي"، والعتـراف استقرار لبنـان، ومحاربـة "نفـوذ إيـران المزعـزع فـي المنطقـة ووضـع حـد ل
 بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجولن في حل مستقبلي مع سورية.

 28/6/2017الحياةة لندنة 
 

 أكثرية في "الكابينيت" لمنع مشروع "توسيع" قلقيلية .41
أعلــن سـتة وزراء مـن أصــل الـوزراء العشـرة فــي "المجلـس الـوزاري اإلســرائيلي : تحريـر مجيـد القضـماني

ي مشروع يسمح بتوسـيع مدينـة قلقيليـة ر" للشؤون السياسية واألمنية "الكابينيت"، معارضتهم ألالمصغ
 الفلسطينية عبر البناء في منطقة "ج".

وكــان "الكابينيــت" صــادق علــى مخطــط "توســيع قلقيليــة" وذلــك ضــمن سياســة "العصــا والجــزرة" التــي 
 دور ليبرمان.جاعتمدها وزير األمن، أفي
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مســـتوطنين ووزراء فــي الحكومـــة وشخصــيات بمعســكر اليمـــين، عــاد "الكابينيـــت" وتحــت ضــغوطات ال
مجددا للنظر في المشروع، وتقرر إعادة الملف للتداول، وتذرع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه" 

 ألف وحدة سكنية". 14لم تكن لديه المعلومات أن الحديث يدور عن 
 26/6/2017ة 48عرب 

 
 الصناعية بقطاع غزة للجزيرةترويج تعود لل "إسرائيل" .20

نشر وزير الستخبارات اإلسرائيلي إسرائيل كاتز فيديو للترويج لخطة إقامة جزيرة : واشنطن بوست
صناعية قرب شاطئ غزة للسماح بوصول الواردات والصادرات للقطاع ولخروج ودخول مواطنيه، 

بوست في تقرير لها أن الفيديو  وأوردت واشنطن وذلك بعد أن كان يتحدث فقط عن هذه الخطة.
الذي يستغرق ثالث دقائق يوضح أن هذه الجزيرة "توف ر للفلسطينيين بوابة إنسانية واقتصادية ووسيلة 

لها وينفذها  للنقل للعالم الخارجي دون تهديد ألمن إسرائيل". ووفقا لكاتز، فإن الجزيرة الصناعية يمو 
ثالثة أميال من شاطئ غزة الذي ترتبط به بجسر، وتضم ويتملكها المجتمع الدولي، وتبعد حوالي 

 ميناء للبضائع والمسافرين ومرافق للعمليات واإلدارة وخيارا إلقامة مدرج للطائرات.
وتبلغ التكلفة المقدرة إلقامة الجزيرة خمسة مليارات دولر. وكان كاتز قد أشار في السابق إلى أن 

 الستثمار بهذا المشروع. السعودية أو الصين ربما تكون راغبة في
على خطة كاتز، لكن موقع "مونيتور" اإللكتروني  وذكرت الصحيفة أن حركة حماس لم تعلق رسميا  

نسب إلى مسؤول كبير بالحركة قوله إن هذه الخطة وسيلة إسرائيلية أخرى لستمرار سيطرتها على 
المنطقة البحرية المحيطة بالجزيرة  ستظل مسيطرة على األمن في "إسرائيل"وأكد الفيديو أن  القطاع.

وعن التفتيش األمني بالميناء، وأن الجسر الواصل بين الجزيرة والقطاع قابل للقطع في أي لحظة 
 ترى فيها السلطات األمنية أن ذلك ضروري.

الذي ُيوصف في المشهد السياسي اإلسرائيلي ببلدوزر السياسة نظرا إلى -وقال متحدث باسم كاتز 
 إنه يرفض التخلي عن فكرة الجزيرة الصناعية. -توقف إل بحصوله على ما يرغبأنه ل ي

 28/6/2017الجزيرة نتة الدوحة 
 

 جنرال إسرائيلي: غزة قد تصبح قنبلة موقوتة .43
حـذر جنـرال إســرائيلي مـن احتمــال تحـول قطـاع غــزة إلـى قنبلــة موقوتـة قابلـة لالنفجــار فـي أي لحظــة، 

وحـذر الجنـرال المتقاعـد غـال  لسكانه، حسبما ذكرته القناة السابعة. في ظل تدهور الظروف المعيشية
هيــرش الــذي يتــرأس معهــد "مســتقبل الزعامــة" فــي إســرائيل، مــن تصــعيد عســكري متوقــع فــي غــزة، ألن 
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وذكـرت القنـاة التابعـة للمسـتوطنين اليهـود، أن  مرشـح لالنفجـار فـي أي لحظـة. -برأيـه-الوضع هناك 
لمــؤتمر الثالــث لجامعــة بــار إيــالن بمبــادرة مــن حركــة "أم ترتســو" اليمينيــة، هــذا التحــذير جــاء خــالل ا

واألكــاديمي موردخــاي كيــدار،  -بيــنهم غــال هيــرش-وتحــدث فــي جلســاته عــدد مــن القــادة العســكريين 
 وعضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" عوديد فورر.

عمــل علــى تجريــد قطــاع غــزة مــن وشــدد هيــرش علــى ضــرورة توحيــد الجهــود القتصــادية الدوليــة مــع ال
 إلى أن هناك فرصة تاريخية إلقناع الفلسطينيين بتغيير أفكارهم. السالح، مشيرا  

، أحـدثت 2002وزعم أن عملية "السور الواقي" التـي نفـذها الجـيش اإلسـرائيلي فـي الضـفة الغربيـة عـام 
وقـال إن "مشـكلتنا  سب الرهـان.تعرف كيف تتخذ القرار وتك "إسرائيل"أثرا هائال على الفلسطينيين بأن 

 هي أننا نريد أن نفوز باتفاق سالم، لكنني ل أرى حال في الوقت الراهن".
 28/6/2017الجزيرة نتة الدوحة 

 
 تنزلق نحو الفاشية "إسرائيل"هرتسوغ:  .44

قـــال رئـــيس كتلـــة "المعســـكر الصـــهيوني" والمعارضـــة اإلســـرائيلية، يتســـحاق هرتســـو ، إن : محمـــد وتـــد
نزلق نحو الفاشية، محذرا من مصير الديموقراطية بالبالد، لفتـا إلـى أن النظـام الـديموقراطي إسرائيل ت

 بالبالد على المحك ويواجه التحديدات.
تصريحات رئيس كتلة المعارضة وردت خالل ندون "السبت الثقافي" التـي عقـدت، السـبت، فـي مدينـة 

ياسـي اإلسـرائيلي، مؤكـدا أن جميـع الشـرائع مـن بئر السبع، محذرا من الفاشية التي تجتـاح المشـهد الس
كتاب، وفنانون، وصحافيون، ورجال قانون، وقضاة مهددون ومالحقون بظل النحـدار الـذي يعصـف 

وتــابع "الحكومــة الحاليــة "تهــدد الفنــانين وقضــاة المحكمــة العليــا وتهــدد الصــحفيين وتطــردهم،  بالدولــة.
ويعتقــــد  رضــــون حاليــــا للتهديــــد ويخشــــون فــــتح أفــــواههم".حتــــى األكــــاديميون واألســــاتذة بالجامعــــات يتع

هرتســو  أن البــديل لــذلك هــو مواجهــة الفاشــية مــن خــالل تشــكيل جســم سياســي شــاملن قــائال: "ينبغــي 
علــى كــل مــن لــديك هــواجس وقلــق علــى مصــير الدولــة ويــود منــع الفاشــية أن يــدعم النتقــال إلــى كتلــة 

 سياسية كبيرة ومعتدلة".
مســــاعي لتشــــكيل ائــــتالف جديــــد وبــــديل يميــــل نحــــو اليســــار والمركــــز، لســــتبدال واســــتذكر هرتســــو  ال

 الئتالف اليميني الحاكم الذي يقوده رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وتطرق هرتسو  إلى الجهود األمريكية األخيرة إلحياء المفاوضات قائال إن "هناك مخاوف حقيقية من 

 ذا يزيد فرص دخولنا في صراع إقليمي".فشل الجهود األمريكية، وه
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وأكـــد أنـــه اقتـــرح مرحلـــة انتقاليـــة يـــتم فيهـــا إنشـــاء دولـــة فلســـطينية ذات حـــدود مؤقتـــة، تضـــم أجـــزاء مـــن 
األراضــي المصــنفة )ج( فــي الضــفة الغربيــة، باإلضــافة إلــى قطــاع غــزة، بحيــث تكــون تحــت مســؤولية 

فــــي إشــــارة إلــــى القــــدس والحــــدود والالجئــــين الســــلطة الفلســــطينية، دون معالجــــة القضــــايا الجوهريــــة"، 
سنوات، يتم فيها العمل  10إلى  5وأوضح أن المرحلة النتقالية التي يقترحها "تستغرق  والمستوطنات.

وبـين أن هـذه الخطـة سـتوجد واقعـا  على تعزيز النمو القتصادي، ومكافحة التحريض على اإلرهاب".
  من الشعبين.قريبا من الدولة يوفر األمل للجيل الشاب 

 24/6/2017ة 48عرب 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تتخلى عن خطة الصالة المختلطة أمام حائط البراق .45
ـــت الحكومـــة اإلســـرائيلية  :أ ف ب -القـــدس  ، عـــن خطـــة إليجـــاد مســـاحة للنســـاء والرجـــال األحـــدتخل

جراء تغييـرات غضب ناشطين يطالبون بـإ أثارحائط المبكى )البراق( في القدس، ما  أمامللصالة معا 
 منذ سنوات عدة.

 أمــاموبموجــب تطبيــق صــارم للشــريعة اليهوديــة، يــؤدي النســاء والرجــال حاليــا الصــالة بشــكل منفصــل 
 حائط المبكى.

وتــم التخلــي عــن الفكــرة التــي كــان مــن شــأنها تغييــر القواعــد فــي احــد اقــدس المواقــع لــدى اليهــود، فــي 
 ئتالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.دينية متطرفة في ا أحزابضغوط مارستها  أعقاب

نتانيــاهو َقِبــل موقفهمــا "تجميــد" الخطــة فــي خطــوة  أنوأعلــن حزبــا "شــاس" و"اليهوديــة الموحــدة للتــوراة" 
 الحفاظ على قدسية الحائط الغربي ومكانته". إلىالتي تسعى  األمةمعظم  إرادة"تعكس 

 25/6/2017القدسة القدسة 
 

 في ميدان السايبر "إسرائيل"زب هللا يفاجآن جنرال إسرائيلي: حماس وح .46
أقر رئيس وحدة الحرب التكنولوجية والسايبر في جيش الحـتالل : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

اإلســـرائيلي، الجنـــرال نــــداف فيـــدان، أمــــس الثنـــين، أن كـــال  مــــن حركـــة "حمــــاس" وحـــزب هللا يســــببان 
 لعتماد على وسائل وأدوات بسيطة.إلسرائيل قلقا في ميدان السايبر، من خالل ا

وقال فيدان خالل كلمة له أمـام مـؤتمر السـايبر" إن "الجـيش اإلسـرائيلي يواجـه لعبـين غيـر متطـورين 
نســبيا، مثــل حــزب هللا وحمــاس، يتمكنــون عبــر أدوات بســيطة مــن إثــارة قلقنــا بشــكل غيــر قليــل، ونحــن 

 هذا يتطلب منا تفوقا تكنولوجيا وعملياتيا".ندرك اليوم أن علينا أن نخوض ضدهم معركة حقيقية، و 
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ووفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" فقد اعتبر الجنرال فيدان، أن التهديدات التي تواجههـا دولـة الحـتالل 
 في ميادين السايبر تفرض على جيش الحتالل تحديات كثيرة.

لفضــاء اإللكترونــي القــائم وقــال إنــه" إذا كــان بمقــدورنا فــي الماضــي أن نحــدد هويــة مــن يهــددنا، فــإن ا
اليوم بات واسعا، بحيث تغيـرت كـل قـوانين اللعبـة، وهـي تتغيـر باسـتمرار، مـن مجـرد مواجهـة رحـالت 
الشـــبان إلـــى البتـــراء ســـر ا ، إلـــى مواجهـــة مســـاع متواصـــلة لختـــراق حواســـيب وشـــبكات اإلنترنـــت لـــدول 

 عظمى".
 27/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 ة ويستثمر بشركات تكنولوجيا مدنيةالموساد يحاصر األدمغ .47

في خطوة تعتبر األولى من نوعها، توجه جهاز الستخبارات الخارجية اإلسرائيلية الموساد : محمد وتد
إلى شـركات التكنولوجيـا المدنيـة فـي الـبالد والعـالم مـن أجـل السـتثمار والتعـاون المشـتركة فـي البحـث 

 لقوة التكنولوجية للموساد.والبتكارات، فيما الهدف األساسي تعزيز ا
صــندوق لالســتثمار فــي البتكــارات التكنولوجيــة مــن شــأنه بنــاء قــدرة  –وأعلــن الموســاد إنشــاء "ليبرتــاد" 

ابتكارية خارقة والحفاظ على تفوق الجهاز التكنولـوجي وتعزيـزه، وذلـك مـن خـالل التصـال بالشـركات 
لمســاعدة فــي اكتســاب معرفــة جديــدة فــي مجــال الناشــئة المدنيــة الموجــودة فــي طليعــة التكنولوجيــة، وا

ودعــا  التجسـس ويقــدم منحــا تصــل قيمتهــا إلــى مليــوني شــيكل للمشــروع الواحــد لجتــذاب أفكــار جديــدة.
جهاز الموساد الشركات والمبادرين النشطين في مجال البحـث والتطـوير التكنولـوجي الرائـد إلـى التقـدم 

 بعروضهم الخاصة بمشاريع البحث والتطوير.
فـــي ســـبيل هـــذه الشـــراكة، أطلـــق الموســـاد صـــندوق "ليبرتـــاد"، الـــذي سيشـــكل ذراعـــا إضـــافيا فـــي إطـــار و 

الجهود الرامية إلى تعزيز القوة التكنولوجية للجهاز، بحسـب مـا أكـده البيـان الصـادر عـن ديـوان رئـيس 
 الحكومة بنيامين نتنياهو.

ـــوتيرة ســـر  ـــة التعـــاظم التكنولـــوجي وســـيمكن الصـــندوق الموســـاد مـــن إجـــراء البحـــث والتطـــوير ب يعة بغي
وتحقيق أهدافه المختلفـة فـي بيئـة ابتكاريـة ومليئـة بالتحـديات، مـع التركيـز علـى المصـالح ذات الصـلة 

ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض سيســـتثمر "ليبرتـــاد" فـــي بـــرامج البحـــث والتطـــوير الخاصـــة بالشـــركات  بنشـــاطه.
 الناشئة الموجودة في طليعة التكنولوجيا.

ن رئيس الحكومة إلى أن جهاز الموساد يواجه تحديات معقدة وديناميكية على جبهات ولفت بيان ديوا
عمــل متعـــددة. مبينـــا أنـــه فـــي العصـــر الـــراهن، تشـــكل التكنولوجيـــا أحـــد محركـــات النمـــو الرئيســـية لـــدى 

 الموساد، وُتعتبر أساسا  لتحقيق النجاحات واإلنجازات الستخباراتية والعملياتية.
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ل آلية ال  Startup —ـستثمار الخاصة بـ"ليبرتاد "بشكل فريد وأول من نوعه بين الموساد والكما توص 
Nation .وهي إسرائيل 

وبالمقابل لتمويل برامج البحث والتطوير سيحصل جهـاز الموسـاد علـى رخصـة لسـتعمال التكنولوجيـا 
قيود على الـ  (، ودون وضعEquity Freeالتي سيتم تطويرها، دون امتالك أي أسهم في المشاريع )

IP .الذي سيتم تطويره ودون استرجاع العوائد 
 28/6/2017ة 48عرب 

 
 : قاعدة التنصت اإلسرائيلي ة بالنقب هي األكثر تطورًا في العالمةفرنسي   مجلة .48

بعد قيام مجلة )ليمونـد دبلوماتيكـا( الفرنسـي ة بإعـداد تقريـٍر نـادٍر للغايـة عـن  زهير أندراوس: - الناصرة
، والتي تخضـع مباشـرة  لشـعبة السـتخبارات العسـكرية )أمـان( فـي 8200رانيم( التابعة للوحدة قاعدة )او 

، أوضـــح ُمحلــل الشـــؤون األمني ـــة فــي صـــحيفة )معــاريف( العبري ـــة، يوســـي  جــيش الحـــتالل اإلســرائيلي 
، حـول ملمان أن  الصحيفة الفرنسية عادت وأك دت مر ة  أخرى ما كانت نشرته وسائل اإلعـالم األجنبيـة

أن  الموساد اإلسرائيلي  )السـتخبارات الخارجي ـة( هـو الـذي يحظـى بالشـهرة فـي اإلعـالم الغربـي  وأيضـا  
، مــع أن  قاعــدة التنصــت فــي كيبــوتس أورانــيم ل تقــل أهميــة عنــه، إل  أن هــا مــا زالــت فــي الظــل،  العبــري 

 على حد قوله.
الموســع عــن موقــع القاعــدة التــي وصــفها وبحســب ملمــان، فقــد وصــف الصــحافي  الفرنســي  فــي تحقيقــه 

، مشـيرا  إلـى أن هـا تتواجـد بـالقرب مـن واألكثـر تطـورا   قواعد التنصت اللكترونـي فـي العـالم أكبربإحدى 
القريـة التعاونيــة )كيبــوتس( أورانــيم وتعتبـر جــزء  مهمــا  مــن تجهيـزات وحــدات التنصــت المركزيــة التابعــة 

والمرتبطة مباشرة بشعبة الستخبارات العسكري ة  8200باسم الوحدة  لالستخبارات اإلسرائيلي ة والمعروفة
 )أمان(.

برجا  هوائيا  وصحونا  لقطة من أنواع وأحجام مختلفـة مهمتهـا  30وجاء في التحقيق بأن  القاعدة تضم 
مــاٍت التنصــت علــى المكالمــات الهاتفي ــة واختــراق العنــاوين اللكتروني ــة التابعــة لحكومــاٍت أجنبي ــٍة ومنظ

 دولي ٍة وشركاٍت أجنبي ٍة ومنظماٍت سياسي ٍة، إضافة  إلى األشخاص واألفراد.
ولكن مع كل  هذا المديح واإلشادة بالقاعدة العسكري ة اإلسرائيلي ة، ُيطرح السؤال: الُمقاومة الفلسطيني ة، 

، غلعاد شاليط، ، الُمجن د اإلسرائ2006وتحديدا  حركة حماس، وفي عمليٍة نوعي ٍة، أسرت في العام  يلي 
وأخفته في قطاع غز ة، وعلى الرغم من وجود قاعدة التنصت األكثر تطورا  في العالم، على بعد عد ة 

كم مربع فقط، لم تتمك ن إسرائيل وجميع  360كيلومترات من قطاع غز ة، الذي تصل مساحته إلى 
أعواٍم، األمر الذي ُيثير الكثير  أذرعها المخابراتي ة من معرفة أي  شيٍء عن شاليط، على مدار ست ة
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ة المعلومات التي وردت في تقرير الصحيفة الفرنسي ة، ومن غير الُمستبعد  من الشكوك حول صح 
 أيضا  أن  يكون النشر يدخل في إطار الحرب النفسي ة اإلسرائيلي ة.

 26/6/2017رأا اليومة لندنة 
 

 محيطة بهذه االستخباراتالتهديدات د ال" يرصتحديات مجتمع االستخبارات اإلسرائيليةكتاب " .49
يـــرى مؤلفــا الكتـــاب اإلســرائيلي الصـــادر مـــؤخرا بعنــوان: "تحـــديات مجتمـــع : عــرض عـــدنان أبــو عـــامر

السـتخبارات اإلسـرائيلية"؛ أن هنــاك جملـة تهديــدات محيطـة بهــذه السـتخبارات، بعضــها غيـر مســبوق 
 ة على أمن إسرائيل.ويتطلب إجراء فحص دقيق لها، وتتبع آثارها المستقبلي

الكتاب من تأليف رجلين هما شموئيل إيفن الباحث في معهد أبحاث األمن القومي، والمتخصص فـي 
األمــن القــومي بمنطقــة الشــرق األوســط، والمؤلــف لكتــب تعنــى بالموازنــات الماليــة التــي تنفــق لصــالح 

ســــتراتيجية فــــي بعــــض المجــــالت األمنيــــة والســــتخبارات واإلرهــــاب. كمــــا عمــــل مستشــــارا للشــــؤون اإل
 الوزارات اإلسرائيلية.

 العنوان: تحديات مجتمع الستخبارات اإلسرائيلية -
 المؤلفان: شموئيل إيفن، ديفد سيمان توف -
 الناشر: معهد أبحاث األمن القومي )جامعة تل أبيب( -
 2017الطبعة: يونيو  -
 150الصفحات:  -

ث فــي مجــال الســتخبارات والســايبر، وقــد خــدم فــي أمــا المؤلــف الثــاني فهــو ديفــد ســيمان تــوف الباحــ
عامــا بقطاعــات األمــن وجمــع المعلومــات، حيــث تخصــص فــي كتابــة تقــديرات  25الجــيش اإلســرائيلي 

الموقــــف الخاصــــة بالتهديــــدات المحيطــــة بــــالجيش اإلســــرائيلي، ونشــــر عــــدة كتــــب وعشــــرات المقــــالت 
 الخاصة بالقضايا األمنية.

ا كبار الخبراء األمنيين في األوساط الستخبارية اإلسرائيلية، ومن أهم فصال كتبه 16الكتاب جاء في 
المحاور التي شملها مقدمة حول تقييم المؤسسة األمنية اإلسرائيلية لهذه التحديات بقلم الجنرال موشيه 

 يعلون وزير الدفاع السابق.
 29/6/2017 ةالجزيرة نتة الدوحة
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 ديم مليئة بالعنصرية واإلقصاء واحتقار المرأةيحر تدريس الطالب ال كتب :بحث إسرائيلي .51
أكــد بحــث أكــاديمي إســرائيلي جديــد مــدى الكراهيــة التــي يكنهــا اليهــود المتزمتــون : أســعد تلحمــي –الناصــرة 

ـــيس مـــنهم، خصوصـــا  المتـــدينين  )الحـــرديم( األشـــكناز، المتحـــدرون مـــن أصـــول أوروبيـــة، لكـــل مـــن هـــو ل
واليساريين، فضال  عن نظرتهم المتخلفة إلى المرأة "التي يجـب أن تبقـى  اإلصالحيين والعلمانيين والشرقيين

وشــمل البحــث اســتعراض نحــو مئــة كتــاب تــدريس فــي جهــاز  ربــة بيــت تغســل الصــحون وتنشــر المالبــس".
التعلـيم الخـاص بــالحرديم فـي مجـالت األدب والتــاريخ والجغرافيـا والمواطنــة والعلـوم والتـوراة. كمــا تـم فحــص 

والقولبات )الكليشيات( التي يتم غسل أدمغة الطالب الصغار بها"، كمـا يقـول أحـد معـدي البحـث "المواقف 
فــي حديثــه مــع صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" التــي انفــردت بنشــر نتــائج البحــث، مضــيفا  أن كتــب التــدريس 
لطـــالب صـــفوف األول والثـــاني "تعـــرض التيـــار الـــديني اإلصـــالحي عـــدوا ، فيمـــا يتعـــرض واضـــعو الكتـــب 
التدريسية في جهاز التعليم الرسمي إلى الشتيمة والقذع"، كـذلك تتعامـل كتـب تـدريس "الحـرديم" بعدائيـة إلـى 
العلمــانيين والحركــة الصــهيونية وتنفــي وجــود الشــعب الفلســطيني وحقوقــه. ويلفــت معــد البحــث إلــى أن كتــب 

 ان والبنات.التدريس تخلو من صور لبنات أو نساء، أو التطرق إلى العالقات بين الصبي
 29/6/2017 ةالحياةة لندن

 
 "تنتقد" سياسة السلطة بالتعدا على حرية التعبير يةسرائيلاإلالمحكمة العليا  .51

، يورام دانزيجر، انتقادات "إسرائيل"وجه القاضي في المحكمة العليا في : تحرير مجيد القضماني
ة والتعدي عليها ومن ضمنها الحد من قراطيو الديم المبادئللسلطات اإلسرائيلية وسياساتها في تضييق 

جاء ذلك في حكم أصدرته العليا في اللتماس الذي قدمته بلدية جفعات شموئيل حول  حرية التعبير.
إزالة لوحات إعالنية لمركز "إريك للسالم" تهدف "لتحفيز النقاش العام بشأن الصراع اإلسرائيلي 

 الفلسطيني".
 27/6/2017ة 48 عرب

 
 الخليل جنوب االحتالل رصاصب شاب استشهاد .52

 مستعربين وحدة برصاص األربعاء، يوم مساء( سنة 22) غيث عرفات منير إياد الشاب الخليل: استشهد
 عالية مستشفى في طبية مصادر وأعلنت .الغربية الضفة في الخليل مدينة جنوب الحتالل لقوات تابعة

 بعد جسمه من أخرى وأجزاء الصدر في مباشر بشكل إلصابته الشاب هذا استشهاد عن الحكومي
 .اإلسرائيلية الخاصة القوات من عليه النار إطالق

 28/6/2017ة (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 يرفض الطائفة لالحتالل اإلسرائيلي ومجلس دونم 500بالقدس تبيع  األرثوذكسية الكنيسة .53
 بها، والتفريط المسيحية األوقاف بيع الناصرة يف األرثوذكسية الطائفة مجلس المحتلة: رفض القدس
 طالبه كذلك الصفقات، هذه وتنفيذ تمرير عن المسؤولية كامل الثالث ثيوفيلوس البطريرك وحمل
 لمجموعة التابعة القتصادية،" كالكاليست" صحيفة كشف أعقاب في وذلك إلغائها، على بالعمل

 البطريركية أراضي من دونم 500 ببيع األرثوذكس اليونان بطريركية قيام عن ،"أحرونوت يديعوت"
 الغربي الشطر في" نيوت" وحي العريق الفلسطيني الطالبية حي في خاصة المحتلة، القدس مدينة في
 .إسرائيلية جهات إلى الكنيست، مبنى من القريب المصلبة دير من مقربة على المدينة، من

 البطريركية أن مفاده الذي الصحيفة تقرير إلى عاء،األرب يوم الطائفة، مجلس عن صادر بيان وأشار
 جهات إلى القدس، مدينة في أخرى وقفية أراضٍ  ببيع قاموا الثالث، ثيوفيلوس والبطريرك األرثوذكسية
 كومميت نيوت" تدعى شركة يمث ل والذي دافيد، بن نوعم اإلسرائيلي المحامي عبر إسرائيلية،
 .2016 عام من آب/أغسطس في لصحيفة،ا بحسب البيع، صفقة وتمت". هشكعوت

 بأوقاف التفريط من مجددا   ونحذ ر بالماضي حذ رنا" بيانه في األرثوذكسية الطائفة مجلس وتابع
 بالد في والوطني التاريخي إرثنا بحق جرما   يعتبر والذي البالد، في األرثوذكسية العربية الطائفة
 ".الكرام مرور هذا يمر   ولن واألجداد اآلباء

 28/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 

 شاتيال مخيم في باشتباكات وجريح أشخاص ثالثة مقتل .54
 8) طفلة بينهم من أشخاص ثالثة مقتل عن ماجد، نبيل" لإلعالم الوطنية الوكالة" مندوب أفاد

 بين شاتيال، مخيم في الصاروخية والقذائف الرشاشة باألسلحة عنيفة اشتباكات جراء( سنوات
 مقتل عن أسفرت بدران، محمد أبو ومجموعة( المخيم في المطلوبين أخطر) عكر اللب مجموعة

 .المقاصد مستشفى إلى القتلى جثث ونقلت. هيالنة والطفلة بدران وسمير عكر بالل
 الوضع إلعادة المخيم، محيط في للجيش انتشار وسجل .بالغة إصابة عكر بالل شقيق أصيب كما
 . طبيعته إلى

 الخوات وفرض بالمخدرات التجار بتهم التوقيف مذكرات بعشرات مطلوب عكر، بالل والمدعو
 المذكورتين المجموعتين بين اشتباكات الماضي األسبوع شهد قد المخيم وكان .جرمية أعمال وتنفيذ
 .المخيم مناطق على للسيطرة عكر بالل سعي خلفية على

 27/6/2017لإلعالمة بيروتة  الوطنية الوكالة
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 بحرية أميال لستة الصيد مساحة جديد من وتقلص غزة على التضييق تواصل ل""إسرائي .55
 الصيد مساحة وقلصت غزة، قطاع سكان على عقوباتها تشديد الحتالل سلطات غزة: أعادت

 على الصيادين قدرة دون سيحول أمر وهو ستة، إلى بحرية أميال تسعة من الصيادين، أمام البحري
 قامت الحتالل سلطات إن الفلسطينيين الصيادين نقيب عياش نزار الوق. وفير صيد على الحصول
 أول ظهر تنفيذه بدأ القرار أن وأوضح. أميال ستة إلى غزة قطاع بحر في الصيد مساحة بتقليص

 القوات إن وقال. للصيد المحددة المساحة هذه تجاوز من الصيادين منع جرى حيث أمس، من
 الثالثة الساعة بحرية، أميال الستة مساحة تجاوز من الصيادين منع على عملت اإلسرائيلية البحرية

 .أمس من أول ظهر بعد من
 29/6/2017العربية لندنة  القدس

 
 األمن بذريعة التعرا على الفلسطينيات المسافرات تجبر اإلسرائيلية "العال" .56

 بالمسافرين التنكيل صلتوا «العال» اإلسرائيلية الطيران شرطة أن قضائية دعوى من الناصرة: يستدل
 أمس أبيب تل في الصلح محكمة الدعوى وقدمت. األمن إياها، بالذريعة ذلك وكل الفلسطينيين،

 رحلة ضمن بلغراد اإلسرائيليين إلى المواطنين من مجموعة برفقة سافرن الطالبات أن: فيها وجاء
 أعضاء بقية عن نفصله تم البالد إلى عودتهن طريق وفي ،«اركيع» شركة طريق عن منظمة

 تخلل فقد القضائية الدعوى وحسب. ساعتين من أكثر مدى على مهينة بطريقة وتفتيشهن المجموعة
 على تفتيش يدوي إلجراء مالبسهن نزع الطالبات من طلب حيث دقيق، جسدي فحص التفتيش

 لطلبا لهذا بالكامل النصياع عدم حال في الطائرة دخول من بمنعهن تهديدهن وتم أجسادهن،
 .التفتيش طلبات ولجميع

 29/6/2017العربية لندنة  القدس
 

 عين الحلوة: متسوقون للعيد ضحايا قنبلة .57
هز أمن مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان الذي كان يستعد سكانه لالحتفال 

تستهدف موسى  بعيد الفطر، انفجار قنبلة في الشارع التحتاني في حي الزيب من قبل مجهول كانت
أطفال كانوا  4فلسطينيين بينهم  7، إل أن النفجار أدى إلى إصابة «فتح»الراعي، وهو من حركة 

 .يتسوقون مع أهاليهم للعيد. وحضرت سيارات إسعاف وتم نقل الجرحى إلى المستشفى للمعالجة
 25/6/2017الحياةة لندنة 
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 االت في صفوفهميهاجمون الفلسطينيون دون اعتق المستوطنونهآرتس:  .32
 موسعا تقريرا األحد، يوم صباح العبرية، هآرتس صحيفة نشرت - كوم دوت" القدس" - أبيب تل

 .الفلسطينيين بحق اإلسرائيليين المستوطنين قبل من المتصاعدة العتداءات حول
 أن إل الفلسطينيين بحق العتداء حالت من العديد توثيق من بالرغم أنه إلى الصحيفة، وأشارت
 .المعتدين المستوطنين من أي تعتقل لم اإلسرائيلية الشرطة
 قبل من األقل على مرات 9 العتداء تم الماضي نيسان/ أبريل شهر منذ فإنه للصحيفة، ووفقا

 تم حال في أنه إلى مشيرة  . اإلسرائيلي اليسار ومن أجانب ونشطاء الفلسطينيين ضد المستوطنين
 .سريعا عنه جاإلفرا يتم مستوطن أي اعتقال

 25/6/2017القدسة القدسة 
 

 تتوقف لن والشهداء األسرى رواتب": القدس"لي فارس .59
 القيادة أن" القدس" لـفارس،  قدورةرئيس نادي األسير،  أكدوكالت:  – فراج نجيب - هللا رام

 الضغوطات رغم واألسرى الشهداء عائالت مخصصات صرف استمرار على مصرة الفلسطينية
 الخصوص.  بهذا لها تتعرض التي الكبيرة األمريكية
 لتحريض ثمرة وهي جديدة تكن لم الدولية الضغوط أن ،"القدس" مع هاتفي حديث في فارس وأضاف
 رأسها وعلى المانحة الدولية الجهات بعض قبل من األمر تحول وقد المستويات اعلى على إسرائيلي
 تلك مستخدمين معنا والنقاش للتساؤل قضية لىإ وحكومات وبرلمانيين جمعيات من األوروبية الدول

 اإلسرائيلية.  األباطيل
 حياتنا عصب ويمس وعقائدي جوهري موضوع هو والمحررين األسرى رواتب موضوع إن وقال

 فهم وروايتنا، اإلسرائيلي الحتالل رواية بين المباشر التناقض من جزء وهو فلسطيني كشعب
 ول ومشروع عادل نضال هو نضالنا أن فهي روايتنا أما إلرهاب،با الفلسطيني النضال وسم يحاولون

 .الدولي القانون يقرها والتي منقوصة غير حقوقنا كل نسترد أن بعد إل عنه التراجع يمكن
 24/6/2017القدسة القدسة 

 
 هيئة شؤون األسرى: مليون فلسطيني ذاقوا مرارة التعذيب في سجون االحتالل .22

ؤون األسرى والمحررين، إن جميع من م روا بتجربة العتقال من الفلسطينيين، قالت هيئة ش: رام هللا
التعذيب الجسدي والنفسي  أشكالوالذين ُيقدر عددهم بمليون فلسطيني، تعرضوا لشكل أو أكثر من 
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واإليذاء المعنوي واإلهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما تعرضت الغالبية منهم ألكثر من شكل 
 أشكال التعذيب والتي تجاوزت الثمانين شكال .من 

وأضافت الهيئة في تقرير أصدرته لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 
حزيران من كل عام،  أن قوات الحتالل اإلسرائيلي لجأت لالعتقالت التعسفية كأداة للقمع  26الـ

الخراب بالمجتمع الفلسطيني، وجعلت من سجونها  وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق
لحاق األذى  ومعتقالتها أمكنة  لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنوي ا وتصفيتهم جسدي ا، وا 
لة الد فن، ومارست التعذيب بحقهم في اطار  ية وتحويلهم إلى جثث مؤج  ح  المتعم د بأوضاعهم الص 

هجة في كل األوقات واألزمنة، وبحق المعتقلين كافة وبنسبة رسمية وممارسة ممن إسرائيليةسياسة 
 (، على اختالف أجناسهم وفئاتهم العمرية.100%)

 24/6/2017ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 

 الدائمة في االتحاد الدولي "للكيمياء السريرية والطب المخبرا" العضويةفلسطين تنال  .29
ب المخبري الفلسطينية، يوم الثنين، أنها نالت العضوية الدائمة في التحاد أعلنت نقابة الط :رام هللا

(، وذلك بعد إعالن نتائج التصويت من قبل رئيس IFCCالدولي "للكيمياء السريرية والطب المخبري" )
 التحاد الدولي البروفيسور هاورد موريس.

ة عكفت على إعداد كامل المتطلبات من جانبه، قال نقيب الطب المخبري أسامه النجار "إن النقاب
الالزمة لنيل العضوية الدائمة، وحرصت على استثمار عالقاتها العربية والدولية، واستضافة الوفود 

 المختلفة، فكانت لنتائج التصويت رائعة، وكاسحة".
 26/6/2017الحياة الجديدةة رام هللاة 

 
 غرب بيت لحم مواطناً  يطعنمستوطن  .20

طن اليوم األحد، مواطنا قرب مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي طعن مستو : بيت لحم
 المواطنين غربا.
حد المواطنين دون معرفة هويته ولذ داخل ألـ"وفا"، بأن مستوطنا قام بطعن  أمنيوأفاد مصدر 

 المواطن. إصابةالمستوطنة، دون معرفة طبيعة 

 25/6/2017ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 أهالي سيناء يخشون سيناريو "الوطن الفلسطيني البديل" .25
عكس بقية المحافظات المصرية التي ساد فيها شعور الغضب بعد إقرار : سيناء ــ محمود خليل

البرلمان المصري لتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي بموجبها تصبح جزيرتا تيران وصنافير 
را  إضافيا ، ينتاب سكان محافظة شمال سيناء، شرق البالد. وبإقرار سعوديتين، كان القلق عنص

التفاقية زاد منسوب الخوف لدى أهالي سيناء من أن تالقي أرضهم مصير الجزيرتين اللتين بيعتا 
للسعودية، كما يصف المصريون، اتفاقية التنازل، ونقل التبعية، وخصوصا  أن الخطوات الميدانية 

طيلة عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوحي أن ما يحدث، هو بمثابة تجهيز  التي سادت مناطقهم
 األرض لتنفيذ مخطط دولي.

ووفقا  لما يسر ب في اإلعالم عن مخطط غزة وسيناء، فإن الذي يتخوف منه أهالي سيناء يتعلق 
نشاء  ما يسمى بإعطاء أراٍض من مناطق شمال سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة، لتوسعة القطاع وا 

بـ"وطن بديل" على مساحات واسعة من األراضي المصرية المجاورة لفلسطين، ما يعني حكما  إسقاط 
القضية الفلسطينية وضرب جوهرها. ومما زاد القلق، ما جاء في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار 

على األسئلة التي  التابع للحكومة المصرية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وتضمن الرد
تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن ضمنه جاء الحديث عن أن كل 

 سيناء كانت تابعة للجزيرة العربية.
وبحسب التقرير الذي نشره المركز عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فإنه "في خريطة 

للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة  كانت سيناء كلها تابعة 1800مصر قبل عام 
والحدود الجنوبية مع السودان، وعندما قرر محمد علي إعالن الحرب على الجزيرة العربية ضم  جزءا  

 كبيرا  من أراضي الجزيرة العربية لمصر".
بعد انتهائه  ورأى بعض المتابعين للشأن السيناوي أن "النظام المصري أراد التمهيد للمشروع العتيد

من ملف تيران وصنافير، بتنفيذ المخطط على أرض سيناء، بتحضير خلفيات تاريخية، وجغرافية، 
ُيمرر من خاللها ما يريد عبر البرلمان كما حصل في قضية الجزيرتين". وفي حوارات لـ"العربي 

صنافير للسعودية، الجديد" مع عدد من مشايخ سيناء، أبدوا قلقهم المتنامي بعد إقرار بيع تيران و 
ه النظام المصري إلى تنفيذ مخطط سيناء  فهم من توج   غزة خالل المرحلة المقبلة. -وتخو 

وكان الجيش المصري قد دم ر مئات المنازل على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، إثر 
ف العائالت كيلومترا  عن الحدود مع غزة، بينما ُهُجرت آل 20هجوم مسلح على كمين للجيش يبعد 

 من المنطقة، وكذلك من مناطق جنوب رفح والشيخ زويد خالل السنوات األربع الماضية.
 28/6/2017العربي الجديدة لندنة 
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 األمم المتحدة مستعدة لرعاية ترسيم حدود لبنان البحرية: برا .22
رعاية ترسيم قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن األمم المتحدة أبلغت بالده استعدادها ل

الحدود البحرية اللبنانية. ويتشارك لبنان حدودا على البحر األبيض المتوسط مع كل من سوريا 
سرائيل، وقد أعاد اكتشاف النفط في المياه اللبنانية مشكلة الحدود البحرية إلى الواجهة،  وقبرص وا 

سرائيل، حيث تصر األخيرة على ترسي م الحدود بما يتناسب مع خاصة ما يتعلق بالنزاع بين لبنان وا 
 القتصادية.مصالحها 

 28/6/2017الشرقة الدوحةة 
 

 : التهديدات اإلسرائيلية للبنان ال تعكس حقيقة الواقع على األرض"يونيفيل" .23
أندريا تيننتي إلى أن الوضع في منطقة « يونيفيل»باسم قوات  الرسميطمأن الناطق : بيروت

يستمر هذا  أنسنة ومن الضروري  11هادئ ومستقر منذ »بناني عمليات القوة الدولية في الجنوب الل
تلميحا  بالحرب على الجنوب، قال تيننتي:  أوالتي تحمل تهديدا   إسرائيليةوعن تصريحات «. الهدوء

حيانا  ل يعكس حقيقة الواقع على األرض، وخالل أما نسمعه من تصريحات مرتفعة الوتيرة »
رأس الناقورة( شددنا على ضرورة الحفاظ على الستقرار، وأكد الطرفان الجتماع الثالثي األخير )في 

نراقب الخط »وعن الخطوة اإلسرائيلية ببناء جدار على الحدود مع لبنان، قال: «. التزامهما ذلك
 أنداخل الجانب اآلخر ل نراقبه، وما يهمنا  أواألزرق، وأي شيء يحدث داخل األراضي اللبنانية 

 «.منية على طول الخط األزرق مستقرةتبقى األمور األ
 29/6/2017الحياةة لندنة 

 
 : اليونيفيل غير مجدية... وال ضرورة لها"إسرائيل" .22

أك دت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب : يحيى دبوق
مجلس المن الدولي عام الصادر عن  1701للقرار « ورقة تين»لبنان، باتت من ناحية عملية 

 «.الجهة التي ينبغي أن تعمل على تطبيق القرار»، رغم أنها هذه القوات هي 2006
، بنسخته العبرية، أن القوة األممية هي قوة «المونيتور»وأضافت المصادر، في حديث الى موقع 

ذريعة »، على طول الخط األزرق على الحدود مع لبنان، وهي كذلك «تبييض أنشطة حزب هللا»
أما «. لحزب هللا وأيضا  لدى الحكومة اللبنانية، لنتهاك قرار األمم المتحدة وزيادة التوتر على الحدود

 «.لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا»الخالصة بحسب المصادر نفسها: 
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ه إنهاء مع ذلك، ل تعد  الحملة اإلسرائيلية الجديدة على اليونيفيل إشارة للتملص منها والدفع في اتجا
مهمتها، إذ إن الفرص الكامنة فيها أكبر بكثير من التهديد المشار إليه إسرائيليا ، ورغم توصيفها غير 

وسبق إلسرائيل أن انتقدت اليونيفيل، وتحديدا  «. تبييض أنشطة حزب هللا»المسبوق بأنها مجرد قوة 
، لتعود وتتماشى مع «العرجاءالبطة »، ووصفتها في حينه بـ2006في األعوام التي أعقبت حرب عام 

 قدراتها الفعلية على األرض، طوال الفترة الماضية، لتعود وتسوق انتقاداتها ضدها في األيام األخيرة.
 29/6/2017ة ة بيروتاألخبار

 
 الجوالن فيللجيش السورا  مقتل سبعة جنود سوريين خالل قصف طائرات إسرائيلية موقعاً  .22

ضربت طائرات استطالع إسرائيلية عددا من  األناضول:–ب ا الناصرة ـ بيروت ـ  د  –دمشق 
 عناصر القوات الحكومية السورية في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة جنوب سورية اليوم السبت.

طائرات استطالع إسرائيلية قصفت “وقال مصدر إعالمي مقرب من القوات الحكومية السورية إن 
ة البعث في محافظة القنيطرة في عملية أدت إلى تدمير موقعا  للجيش السوري على أطراف مدين

 ”.دبابتين ومقتل طاقمهما وهم سبعة جنود على األقل
وتتعرض مواقع القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها في محافظة القنيطرة لقصف متكرر 

نه شن ضربات، اليوم وذكر الجيش اإلسرائيلي أن طيرا من قبل الطائرات والمدفعية اإلسرائيلية.
 مقذوفات من البلد المجاور داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل. 10السبت، داخل سورية بعد سقوط 

وسقطت المقذوفات على هضبة الجولن، ولم تسفر عن أي إصابات. واستولت إسرائيل على المنطقة 
 1967المتنازع عليها من سورية في حرب عام .

إلسرائيلي دبابتين وموقعا للجيش السوري في ريف القنيطرة، ردا على واستهدف الطيران الحربي ا
 سقوط قذائف في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولن، مصدرها األراضي السورية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن عدة قذائف مصدرها سوريا، سقطت اليوم السبت، على منطقة 
 الجولن السورية المحتلة.

 24/6/2017ة أا اليومة لندنر 
 

 للمرة الثالثة خالل أسبوع السورا بالجوالن للجيش مواقعتقصف  "إسرائيل" .22
قال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعا لجيش النظام السوري في : الجزيرة + وكالت

الجولن السوري  قرية الصمدانية قرب مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، إثر سقوط قذيفة صاروخية في
 المحتل.
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وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان إنه استهدف مدفع هاون لقوات النظام السوري أطلقت منه القذيفة، 
 مشيرا إلى أنها المرة الثالثة التي يستهدف فيها مواقع لهذه القوات في المنطقة منذ السبت الماضي.

لي بنيامين نتنياهو في حفل بمناسبة مرور وتزامن سقوط القذيفة مع وجود رئيس الوزراء اإلسرائي
 أربعين عاما على تأسيس مستوطنة كتسرين في الجولن السوري المحتل.

وقال نتنياهو خالل خطاب بهذه المناسبة إن إسرائيل لن تقبل بانزلق النيران إليها، وسترد على أي 
لنظام السوري على ولم يصدر أي تعقيب من جانب ا إطالق نار، وفق بيان صادر من مكتبه.

 القصف اإلسرائيلي.
وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن الثالثاء منطقة القنيطرة الحدودية في مرتفعات الجولن السورية المحتلة 
"منطقة عسكرية مغلقة"، ُيمنع على المدنيين اإلسرائيليين الدخول إليها، وذلك عقب اشتباكات بين 

 م السوري خلفت قتلى.المعارضة السورية المسلحة وقوات النظا
 29/6/2017ة الجزيرة نتة الدوحة

 

 إذا طب عت السعودية "إسرائيل"أنور عشقي: العالم اإلسالمي سيطب ع مع  .21
إن  الستراتيجيةقال الدكتور أنور عشقي مدير مركز الشرق األوسط للدراسات  ”:راي اليوم“برلين ـ 

نه بعد التطبيع ستكون السعودية ستطب ع العالقات مع إسرائيل إذا قبلت الث انية بالمبادرة العربية وا 
سرائيل بحسب المصالح المشتركة.  العالقة بين السعودية وا 

العربي قال الدكتور أنور عشقي، اللواء السابق في القوات ” دوتشية فيليه“في لقاء حصري مع موقع 
تطبيع العالقات مع ، إن الستراتيجيةالمسلحة السعودية ومدير مركز الشرق األوسط للدراسات 

 إسرائيل رهين بموافقة الثانية على المبادرة العربية.
وقال د.عشقي إن السعودية بعد تسلمها جزيرتي تيران وصنافير عقب إقرار البرلمان المصري 
 –لتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد التي لم تعد اتفاقية مصرية 

 إسرائيلية.
بحسب ما أعرف فإن المملكة ستتجه للتطبيع مع إسرائيل بعد تطبيق المبادرة “عشقي وأضاف 

العربية. طرح رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو مبادرة أيضا. وهي مختلفة عن المبادرة العربية 
قليل. وتدرس اآلن في الوليات المتحدة. بعد ذلك سينظر فيها، فإذا وافق عليها األخوة  بشيء
 ”.طينيون فأنا على يقين بأن المملكة لن تعترض على ذلكالفلس
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تجيز أن يكون هناك دولة فلسطينية بين الفوارق هي أن إسرائيل “وعن الفرق المبادرتين قال عشقي 
على أن تكون على اتحاد كونفدرالي وبضمان من األردن ومن مصر. والنقطة الثانية أن يترك أمر 

 ”.القدس إلى النهاية. هذا ما وصلني من معلومات حول المبادرة
رنا إلى المجتمع السعودي اآلن لو نظ“وعن تقبل المجتمع السعودي للتطبيع مع إسرائيل قال عشقي 

 ”.تغريدات وتعليقات أبنائه نجد أنهم يقولون إن إسرائيل لم يسجل منها عدوان واحد على المملكة
ل شك بأن الحقوق الفلسطينية يجب أن تحترم، والمملكة العربية السعودية قطعت “وأضاف عشقي 

نيين مع استرداد على نفسها عهدا  منذ حكم الملك عبد العزيز أنها ستقف إلى جانب األخوة الفلسطي
حقوقهم، طالما أن األخوة الفلسطينيين وافقوا على المبادرة العربية. فالمملكة تنطلق في احترامها 
لحقوق الفلسطينيين من خالل المبادرة التي وافق عليها الفلسطينيون، الذين إذا وافقوا على أي حل 

 ”.مع إسرائيل فأنا ل أعتقد أن المملكة تمانع في ذلك
أعتقد أنها توافق على ذلك بدليل أن لحركة حماس صالتها “مالية موافقة حماس قال عشقي عن احت

الجيدة مع اإلخوان المسلمين، واإلخوان حينما حكموا مصر لمدة سنة قدموا مبادرات جيدة إلسرائيل 
لكن لكنها تختلف عن المبادرة العربية، والخطابات كانت تحمل بعض الحميمية للقيادة اإلسرائيلية 

 ”.هذه فقط كانت لصالح جماعة غزة وليس لجماعة السلطة الفلسطينية
الوثيقة األخيرة التي ظهرت من جانب حركة حماس كان فيها موافقة على حل الدولتين “وأضاف 

والموافقة على الحدود مع إسرائيل، لكن لم يظهر فيها أنها ستتفق مع إسرائيل. ولكن على كٍل تعتبر 
هذا الجانب. إسرائيل اآلن تريد فقط من المبادرة التي طرحتها أن يكون الحل شامال   تحول  كبيرا  في

 ”.مع الدول العربية والفلسطينيين
سرائيل بحسب المصالح “وأضاف  وبعد عملية السالم والتطبيع ستكون العالقة بين السعودية وا 

ودية تتحالف الوليات المتحدة السع إنوختم عشقي كالمه قائال  ”.المشتركة وبحسب المعاملة بالمثل
 اقوى من إسرائيل. ألنها

 28/6/2017رأا اليومة لندنة 
 

 ةروسي في سوري  -تحذير إسرائيلي من صدام أمريكي  .22
وديع عواودة: أعلنت إسرائيل عن مناطق في الجولن السوري المحتل منطقة عسكرية –الناصرة 

لمنطقة، فيما عبر رئيس الستخبارات العسكرية مغلقة، وذلك على خلفية تصاعد التوتر األمني في ا
السابق الجنرال بالحتياط عاموس يادلين عن قلقه من تصادم بين الوليات المتحدة وبين روسيا في 
سوريا. وعلى خلفية تحذيرات أمريكية من هجمة كيميائية إضافية تقوم بها قوات النظام السوري، حذر 
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ل أمس من مخاطر صدام بين روسيا وبين الوليات المتحدة يادلين في حديث إلذاعة جيش الحتال
يران وحزب هللا. ويعلل يادلين قلقه بالقول  في حال بادرت هذه لشن هجمات على قوات بشار األسد وا 
إن األمريكيين شركاء في الحلبة السورية ولم يسبق أن صدر عنهم تحذير من مغبة قيام األسد 

ذرون من هجمة جديدة. ويعتبر هذه التحذيرات تجديدا ويقول إن بهجمة كيميائية لكنهم اليوم يح
يران وحزب هللا من شأنها   .تطورا مثيرا   أن تشكلمبادرة عسكرية أمريكية ضد قوات النظام وا 

األسد ل يريد أن تهاجم قواته الوليات المتحدة علما بأنه تلقى ضمانات من الروس »ويضيف 
خطر الكبير، خطر تصادم بين دول معظمها يحكمها قادة أقوياء وغير واإليرانيين لحمايته وهذا هو ال

 «.متوقعين
 28/6/2017ة لندنة القدس العربي

 
 "إسرائيل"يدعو إلعادة النظر بالعالقات مع  سعوداكاتب  .29

رو ج حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" لمقال كاتب سعودي ُيدعى مساعد العصيمي، وُنشر في 
 السعودي ة، بعنوان "إذا غشك صديقك فاجعله مع عدوك". جريدة "الرياض"

ونشر المقال في السادس من يونيو/حزيران الحالي، أي بعد يوم من قرار الدول األربع فرض حصاٍر 
 على دولة قطر إثر قطع العالقات الدبلوماسي ة معها.

الترويج لرؤيته وكتب حساب "إسرائيل بالعربية" الموثق، والذي يستهدف الحتالل من خالله 
يصالها للعالم العربي: "كاتب سعودي: "هل هناك عدو أشد من #أيران علينا وهل #إسرائيل كما  وا 

 إيران في التهديد والتأثير واإلقالق وبث الحقد والكراهية"؟".
وقال العصيمي في مقاله "لكن ما نؤمن به أن الفلسطينيين قد أبرموا اتفاقات ومعاهدات صلح، 

ليل الذي أعطتهم إياه تلك المعاهدات، وهي قضيتهم وهم أدرى بها وأصحاب المسؤولية ورضوا بالق
عنها.. وهنا حق لي أن أسأل: هل علي أن استمر مستنفرا  وجال  متوترا  من إسرائيل بعد أن رضوا 

 هم وأهل الدار األصليين بالسالم، ومازالوا يتفاوضون عليه"؟!
ل يجاهر بذلك رافعا يده لألعلى ليؤكد أنك من تقصده.. فهل وأضاف "األمر واضح والعدو ظاهر، ب

هناك عدو أشد من إيران علينا وعلى بالدنا.. وهل إسرائيل كما إيران في التهديد والتأثير واإلقالق 
وبث الحقد والكراهية؟.. لذا فلنركز على عدونا الحقيقي ول نتخذ من غيره بعبعا يقلق أجيالنا وهو 

كل ما في وسعنا لدحر هذا العدو واألهم أل نقف مكتوفي األيدي تجاه من ليس كذلك، لنعمل 
 يعملون بوجهين.. فصديق عدوي هو عدوي، حتى لو كان عربيا خليجيا".

 26/6/2017العربي الجديدة لندنة 
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 وزير إسرائيلي يحذف صورة لقائه بزعيم البوليساريو بعد غضب المغرب .20
إلعالم اإلسرائيلي، أيوب قرا، لغضب المغرب، من صورة أذعن وزير ا: الرباط ــ حسن األشرف

نشرها تظهره وهو يتحدث إلى إبراهيم غالي، وهو زعيم جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء 
عن سيادة المغرب، بحيث قام بحذف صورة اللقاء من حساباته بمواقع "فيسبوك" و"تويتر"؛ وهو اللقاء 

 ة، وأثار غضب الرباط.الذي جرى قبل أسابيع قليل
وأوردت منابر إسرائيلية مؤخرا أن "المملكة المغربية احتجت على لقاء قرا بزعيم البوليساريو، وذلك 
في العاصمة اإلكوادورية، كيتو، على هامش حفل تنصيب الرئيس لينين مورينو، من خالل رسالة 

 من الخارجية المغربية إلى السفارة اإلسرائيلية بفرنسا".
ت ذات المصادر اإلعالمية أن "الرباط أغضبها لقاء الوزير اإلسرائيلي بزعيم البوليساريو، وذكر 

واعتبرته بمثابة رد فعل حيال رفض العاهل المغربي الذهاب إلى قمة مجموعة دول غرب إفريقيا، 
 بسبب حضور رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".

ي، مصطفى الخلفي، أنها ل تملك أية معطيات وفيما أكدت الحكومة المغربية عبر ناطقها الرسم
بخصوص لقاء الوزير اإلسرائيلي بزعيم البوليساريو، سارع أيوب قرا إلى حذف الصورة التي جمعته 

 بغالي، والتي تسببت في ما يشبه أزمة دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
 25/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 وتر في اجتماع عباس كوشنر ليست صحيحةالخارجية األميركية: مزاعم الت .25

رفضت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر ناورت  :سعيد عريقات -واشنطن
المزاعم التي تحدثت عن توتر واختالف تخلل الجتماع الذي عقد في رام  2017حزيران  27الثالثاء 

باس وكل من مستشار الرئيس األميركي هللا األسبوع الماضي بين الرئيس الفلسطيني محمود ع
)وصهره( لشؤون عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية جاريد كوشنر ومبعوث الرئيس ترامب جيسون 

 بانها "غير صحيحة". الدعاءاتغرينبالت، واصفة هذه 
 وقالت ناورت التي كانت ترد على سؤال وجهته لها "القدس" دوت كوم بشأن ما ورد من تقارير في
الصحافة اإلسرائيلية والفلسطينية تحدثت عن "اجتماع متوتر بسبب رواتب الشهداء واألسرى وتركيز 
المبعوثين األميركيين على النقاط اإلسرائيلية" أثناء لقائهما عباس وقالت " هذا أمر شاركت فيه وكنت 

بعض من سافروا: على اتصال بـه... لم أكن حاضرة ولكنني اتصلت في نهاية األسبوع وتحدثت إلى 
 مع السيد كوشنر والسيد غرينبالت هذا الكالم غير صحيح".
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وحول سؤال "القدس" دوت كوم، بشأن ما تردد عن ان الرئيس األميركي ترامب قد ينسحب تماما من 
عملية السالم قالت ناورت " لقد وضع الرئيس السالم اإلسرائيلي الفلسطيني كأحد أهم أولوياته. أنتم 

 ك، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع".تعرفون ذل
"نفهم ونقر بأن  إبرام الصفقة لن يتم من خالل محاولة واحدة ولن يتم ذلك في اجتماع واحد  وأضافت

أو رحلة واحدة، وليس من المستغرب أن تكون بعض الجتماعات والمحادثات أصعب من غيرها 
 وسيكون بعضها أكثر تحديا ".

العملية لن تكون سهلة وان ه على كال الطرفين،  أنس )ترامب( نفسه وأوضحت ناورت "لقد قال الرئي
اإلسرائيليين والفلسطينيين، أن يتنازل قليال  ليتمكنا من التوصل إلى ترتيب سلمي نأمل في تحقيقه، 

 ولكننا لن ننسحب بأي شكل من األشكال )من عملية السالم( إذ يشكل ذلك أحد أولوياتنا".
 28/6/2017ة القدسة القدس

 
 يحذر من التدهور الحاد غير المسبوق في أوضاع غزة اإلنسانية األورومتوسطي .22

حذر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان اليوم الثالثاء من التدهور الحاد غير  -جنيف 
المسبوق في األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، وتفاقم أزماته بما يهدد حياة المدنيين ومستوى تقديم 

 11األساسية المتوفرة لما يزيد عن اثنين مليون نسمة في القطاع المحاصر إسرائيلي ا منذ  الخدمات
 عام ا.

ونبه المرصد ومقره جنيف في "مذكرة تحديث موقف" بشأن األوضاع في قطاع غزة إلى أن سكان 
القطاع يعيشون واحدة من أكثر األزمات التي مروا بها شدة  منذ بدء فرض الحصار عليه عام 

، بحيث تشهد جميع القطاعات الحيوية انهيار ا غير مسبوٍق وتدهور ا ينذر بأضرار طويلة األمد. 2006
وقال المرصد إن التفاقم الحاصل في أزمات قطاع غزة يأتي نتيجة  لتضييق القيود اإلسرائيلية على 

عظم الوقت )معبر حركة المعابر التجارية، واستمرار إغالق المنفذين الوحيدين للسكان في القطاع م
 بيت حانون/إيرز، ومعبر رفح(.

وتناولت مذكرة الموقف الصادرة عن المرصد األورومتوسطي واقع القطاع الصحي في غزة كون أن 
ا للقطاع الصحي، بحيث واجهت مستشفيات  2017النصف األول من العام  سجل تردي ا واضح 

ا حاد ا في األدوية والمستلزمات الطبية ا ألساسية بسبب اإلغالق شبه المستمر لمنافذ القطاع نقص 
القطاع الرئيسية. ووصل عدد األدوية التي انعدمت بالكامل في "مستودع أدوية غزة المركزي" إلى 

صنف ا من  37من إجمالي عدد أصناف األدوية األساسية، فيما ل يزال نحو  %33صنف ا، بنسبة  170
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في مستشفيات القطاع، وهو ما يعني أن نحو  صنفا  من أدوية مرض السرطان معدومة 67أصل 
 من الرعاية الطبية والخدمات المقدمة لمرضى السرطان باتت متوقفة بشكل شبه كامل. 70%

وحول القطاع القتصادي ذكرت مذكرة الموقف الصادرة عن المرصد األورومتوسطي أنه شهد حالة 
معابر القطاع القتصادية بشكٍل  ركود منذ بدء فرض الحصار على قطاع غزة، والذي شمل جميع

تام "لكن الحالة التي يشهدها القطاع القتصادي خالل العامين السابقين تعتبر من أكثر المراحل 
سوء ا وتأثير ا على السكان". وبحسب المذكرة وصلت نسبة البطالة خالل األشهر األولى من العام 

في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك،  %18.7في قطاع غزة، مقارنة بنحو  %43.2إلى نحو  2017
، وهــو مــا %38.8ارتفع معـدل األشخاص الذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر فــي قطــاع غــزة إلى نحــو 

يعــد مرتفعـ ا جــد ا بالمقارنة مـع الضفـة الغربيـة، حيـث يبقـى معـدل األشخاص الذيـن يعيشـون تحـت 
 لـى منـه بمرتين ونصـف فـي الضفـة الغربية.خـط الفقـر فـي قطـاع غـزة أع

وتطرقت مذكرة الموقف الصادرة عن المرصد األورومتوسطي إلى أزمة الوقود التي يشهدها قطاع 
والتي توفر ثلث -غزة في ظل توقف محطة توليد الكهرباء في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي 

إدخال الوقود الصناعي الالزم لتشغيل محطة عقب توقف  -ما يحتاجه القطاع من إمدادات الكهرباء
التوليد الوحيدة بعد فرض السلطة الفلسطينية شروط ا على دخوله، يتمثل أحدها في زيادة الجباية 

 على شركة توزيع الكهرباء.
 27/6/2017ة جنيفة األورومتوسطيالمرصد 

 
 أزمة خطيرة بين الوكالة اليهودية العالمية وحكومة االحتالل .23

في سابقة هي األولى من نوعها منذ النكبة، بإقامة دولة الحتالل : لمحتلة ــ نضال محمد وتدالقدس ا
ا اتهمت فيه  اإلسرائيلي، نشرت الوكالة اليهودية العالمية، في مختلف الصحف اإلسرائيلية، بيانا  عام 

ودي للخطر وتهدد حكومة الحتالل ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو، أنها "تعر ض مستقبل الشعب اليه
 وحدته".

جاء ذلك إثر قرار الحكومة اإلسرائيلية، أمس اإلثنين، إلغاء مخطط لتخصيص ساحة لصالة اليهود 
اإلصالحيين والمحافظين والليبراليين في ساحة البراق، وذلك تحت ضغط أحزاب الحريديم 

والمحافظين، الذين يشكلون األرثوذكسية، التي ل تعترف أصال  بيهودية أبناء التيارات اإلصالحية 
 من يهود الوليات المتحدة. %60نحو 
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ونقلت الصحف اإلسرائيلية، صباح اليوم الثالثاء، إن الوكالة اليهودية قررت على إثر قرار الحكومة 
اإلسرائيلية أمس، إلغاء حفل عشاء كان من المقرر تنظيمه قريبا  على شرف رئيس الحكومة 

 ياهو. اإلسرائيلية، بنيامين نتن
 وتشكل هذه الخطوة تدهورا  خطيرا  في العالقات بين حكومة الحتالل، وبين يهود الوليات المتحدة.
ودعت الوكالة اليهودية في اإلعالن الذي نشرته اليوم في الصحف اإلسرائيلية المواقع اإللكترونية، 

لحكومة بشأن إلغاء ساحة وأعضاء الكنيست إلى التحرك واتخاذ كل الخطوات الممكنة إللغاء قرار ا
 للصالة في ساحة البراق، ومنع تشريع القانون الجديد.

 27/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 

 ةمليون يورو لالجئي فلسطين في سوري خمسة"األوروبية" تتبرع بي .22
قدم مكتب العمليات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية تبرعا بقيمة خمسة ماليين  الرأي: -دمشق

 مليون دولر( لألونروا دعما لستجابة الوكالة الطارئة في سوريا. 5.4ورو )ي
وقال المكتب في بيان تلقت "الرأي" نسخة عنه "إن النزاع الذي يقترب من عامه السابع قد أدى إلى 

منهم على  %95من لجئي فلسطين المسجلين لدى األونروا في البالد وأجبر  %60تشريد أكثر من 
معتمدين على المعونات اإلنسانية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية أن يصبحوا 

 واحتياجات المسكن".
وأضاف "هذا التبرع سيخصص من أجل المساعدات النقدية المنقذة للحياة والتي تقدمها األونروا لما 

زيز درجة لجئ من فلسطين في سوريا )..( وهذا الدعم سيمكن الوكالة من تع 430,000مجموعه 
استعدادها وقدرتها على الستجابة لحالت الطوارئ المحلية المفاجئة وغير المنظورة، والتي تعد أمورا 

 حساسة في وقت يتسم بغياب كبير لالستقرار في سائر أرجاء البالد".
وفي معرض اإلعراب عن شكرها لهذا التبرع السخي، قالت لورا سونين مدير اإلسناد البرامجي 

ة في الوكالة بأن "لجئي فلسطين ل يزالون يتأثرون وبشكل كبير جراء األزمة الممتدة في باإلناب
سوريا"، مضيفة بالقول: "إننا ممتنون للدعم الثابت الذي يقدمه مكتب العمليات اإلنسانية التابع 

بتفان للمفوضية األوروبية لالجئي فلسطين الذين تواصل األونروا دعمهم طيلة سنوات النزاع الست 
 والتزام بالغين".
مليون دولر( من أجل  32.2مليون يورو ) 23.9، تبرع المكتب بما يقارب من 2012ومنذ العام 

 مناشدة األونروا الطارئة لألزمة اإلقليمية السورية
 28/6/2017ة وكالة الرأا الفلسطينية لإلعالم
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 "إسرائيل"ن ألمانيا وبي الشواكلصفقة تصل قيمتها إلى مليار  يلتأج: يديعوت أحرونوت .22
سرائيل، وذلك بعد إنزال  الشواكلتأجلت دصفقة تصل قيمتها إلى مليار : هاشم حمدان بين ألمانيا وا 

 صفقة طائرات مسيرة )بدون طيار( من جدول أعمال لجنة الميزانية األلمانية.
إلى ما وبحسب صحيفة ديديعوت أحرونوتد، الصادرة صباح اليوم الخميس، فإن الصفقة ستتأجل 

بعد النتخابات، وبالتالي لن تعرض حاليا للتصويت عليها، خاصة وأن العطلة الصيفية للبوندستاج 
 )البرلمان التحادي( ستبدأ في نهاية األسبوع.

وكانت المعارضة للصفقة قد تكشفت األسبوع الماضي من قبل الحزب الشتراكي الديمقراطي، 
من أعضاء البرلمان، من قبل الحزب، بزيارة منشآت  المشارك في الئتالف، بعد أن قام عدد

 دالصناعات الجويةد في إسرائيل، ضمن وفد برلماني ألماني.
وخالل الزيارة اكتشف أعضاء الوفد األلماني أنه تم تركيب منظومات أسلحة على الطائرات المسيرة، 

 وأن هذه األسلحة جاهزة لعمليات تصفية من الجو.
السياق إلى أن الحزب الشتراكي الديمقراطي يعارض عمليات دالغتيال تجدر اإلشارة في هذا 

 الموضعيد بواسطة الطائرات المسيرة.
ورحب حزب الخضر بقرار تأجيل الصفقة، حيث نقل عن عضو الحزب أغنييشكا بروغر قولها إن 

إلى  دالهجوم بواسطة طائرة مسيرة غي ر شكل القتال بشكل متطرف، فهو يؤدي في أحيان كثيرة
 التصعيد في مستوى العنف، ويتناقض مع القانون الدوليد.

المسيرة كانت جزءا مركزيا من مشروع شراء واسع النطاق  الطائراتتجدر اإلشارة إلى أن صفقة 
 بادرت إليه الوزيرة األلمانية، وبالتالي فإن تأجيله شكل ضربة قاسية لوزارة الدفاع.

لحزب بأنه يأتي على خلفية المعركة النتخابية في ألمانيا، وعزت صحيفة ديديعوت أحرونوتد تعنت ا
 حيث يتنافس حزب التحاد المسيحي الديمقراطي مع الحزب الشتراكي الديمقراطي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن خسارة جدية بالنسبة للصناعات الجوية اإلسرائيلية، حيث 
 تقدر قيمة الصفقة بنحو مليار يورو.

 29/6/2017ة 48عرب 
 

 : االنقسام ينعكس سلبًا على النواحي اإلنسانية في غزة"أوتشا" .22
": قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم اإللكترونية"األيام  -عبد الرؤوف أرناؤوط  -القدس

سنوات تبعات كبيرة على النواحي اإلنسانية في قطاع  10المتحدة "أوتشا": إن لالنقسام المستمر منذ 
 غزة.
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وجميع الموظفين المدنيين الذين  2014وأشار في تقرير وصلت نسخة منه لـ"األيام" إلى أنه "منذ عام 
موظف، يحصلون على أقل من نصف رواتبهم، على  22,000وظفتهم سلطات حماس، ويبلغ عددهم 

اضون موظف، الذين يتق 62,000أساس غير منتظم. أما الموظفون اآلخرون في غزة والبالغ عددهم 
 ".2017منذ آذار  ٪40 - 30رواتبهم من السلطة الفلسطينية، فقد استقطعت من رواتبهم نسبة 

"بسبب الخالفات الداخلية المتعلقة بتمويل الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء والضرائب  وأضاف
أواخر ، لكن استأنفت المحطة عملياتها جزئيا في 2017المفروضة عليه، أغلقت المحطة في نيسان 

، قررت السلطة الفلسطينية خفض قيمة 2017حزيران على الوقود الذي تم شراؤه من مصر. في أيار 
فاتورة الكهرباء التي تدفعها إلى إسرائيل مقابل الكهرباء التي توفرها لقطاع غزة. وفي حزيران بدأت 

 ".%40إسرائيل تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بنسبة 
أيار، فإن العائالت ومقدمي الخدمات األساسية في غزة يحصلون على ما  22من  وتابع: "ابتداء

 ست ساعات من الكهرباء يوميا". إلىيقارب من أربع 
مرفقا من المرافق الحيوية الحرجة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمياه  186ولفت إلى أن "

وقود الطوارئ الذي تقدمه الوكالت والصرف الصحي وخدمات جمع النفايات الصلبة تعمل بفضل 
 نهاية حزيران". إلىتدوم احتياطيات الوقود  أناإلنسانية، والمتوقع 

وقال "وبسبب التأخر في إرسال الشحنات من الضفة الغربية وتواصل الفجوة في التمويل منذ فترة 
 من األدوية األساسية". ٪34طويلة، يفتقد المخزن المركزي لألدوية في غزة إلى 

مريض بحاجة إلى العالج الطبي  1,400وأضاف "تم تشويش مجرى التحويالت الطبية لما يزيد على 
في أعقاب تعليق السلطة الفلسطينية دفع التمويل الالزم مقابل هذه  2017خارج قطاع غزة منذ آذار 

 الخدمة".
المعالجة إلى  ماليين لتر من مياه المجاري غير 108وأشار إلى انه "يتم تصريف ما يزيد على 

 البحر األبيض المتوسط يوميا، ويرجع ذلك إلى نقص الكهرباء والوقود".
 28/6/2017األيامة رام هللاة 

 
 لضرب صمود غزة اللجنة الدولية لكسر الحصار: سلطة رام هللا تشن حرباً  .21

وضاع قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إنها تنظر بخطورة بالغة لما آلت إليه أ: لندن
( مريضا غالبيتهم من األطفال 13المرضى في قطاع غزة حيث توفي منذ مطلع العام الجاري )

هللا التحويالت الطبية من غزة للعالج في مستشفيات الحتالل  بسبب وقف السلطة الفلسطينية في رام
 اإلسرائيلي خاصة للحالت المرضية الخطيرة ومرضى القلب والسرطان.
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بيان لها أن ما يزيد خطورة هذا الواقع الصعب وينذر بتصاعده أن خمسة من اللجنة في  وأوضحت
بين هؤلء الضحايا توفوا خالل اليومين الماضيين فقط، ما يعني أن األمور مرشحة لمزيد من 

حيث تحرمه من  غزة،الوفيات وارتفاع شهداء الحصار بسبب سياسة السلطة في تعاملها مع قطاع 
رباء والرواتب وكل مقومات الحياة في حرب شاملة تهدف بشكل واضح لضرب الدواء والعالج والكه

 عاما  في وجه الحتالل والحصار اإلسرائيلي. 11صمود هذا الشعب المعطاء الذي صبر 
ودعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة السلطة في رام هللا للتوقف عن ممارساتها واعتداءاتها 

هم باعتبارهم جزء من الشعب الفلسطيني، وأن تكف عن سياسة النتقام بحق سكان غزة والتعامل مع
 من الصابرين الصامدين الثابتين في وجه الحتالل اإٍلسرائيلي وسياساته.

 27/6/2017ة فلسطين أون الين
 

 مليون يورو 190هولندا: حركة المقاطعة العالمية تحرم "إيجيد" من مناقصة بقيمة  .22
(، أنها تمكنت من حرمان شركة المواصالت العامة BDSلمقاطعة العالمية )أعلنت حركة اأمستردام: 

مليون يورو في هولندا، بعد الحملة التي قادتها ضدها  190اإلسرائيلية "إيجيد" من مناقصة بقيمة 
 لتورطها مع الحتالل وكونها جزء ا من نظام األبرتهايد اإلسرائيلي.

عامة في إسرائيل، وتعمل خطوطها في جميع أنحاء البالد "إيجيد" أكبر شركة للمواصالت ال د  وتع
لى المستوطنات في الضفة الغربية  والمناطق المحتلة، إذ تنقل حافالت "إيجيد" المستوطنين من وا 

 المحتلة.
وقالت حركة المقاطعة إنها تمكنت من حرمان "إيجيد" من المناقصة التي طرحتها الحكومة الهولندية 

الت في شمال هولندا، عقب إطالق نشطائها حملة ضد الشركة بسبب تورطها إلدارة خطوط المواص
الستيطاني والفصل العنصري )األبارتهايد( اإلسرائيلي ضد الشعب -في نظام الحتالل والستعمار

 الفلسطيني.
 25/6/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاة 

 
 ي اً غزة_تحت_القصف األكثر تداواًل عالمهاشتاج  .29

أطلق مغردون وسم #غزة_تحت_القصف، الذي وصل إلى لئحة األكثر تداول  عالميا ، للتغريد عن 
 قصف الحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة، فجر اليوم الثالثاء.

وأعرب المغردون عن غضبهم من عدم التغطية اإلعالمية العالمية المناسبة لقصف غزة في عيد 
 ات لذعة لقناة "العربية" والتي لم تغط  الحدث فور وقوعه. الفطر. كما تم  توجيه انتقاد
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وقارن مغر دون بينها وبين قناة "الجزيرة" التي نشرت الخبر على الفور، معتبرين أن  هذا دليل على أن ه 
لو تم  إغالق "الجزيرة" فلن تحظى فلسطين والنتهاكات بحق ها تغطيات إعالمي ة عادلة تفضح 

 الحتالل وجرائمه.
وأعرب المغردون عن تضامنهم مع غزة. وقال نور "غزة تحت القصف اآلن، فلندع لغزة". وكتبت 
إيمان "اللهم من تآمر وأعان على غزه فمزق ملكه وشتت شمله واهدم عرشه وزلزل األرض من تحته 

 واجعله يتمنى الموت فال يجده #غزة_تحت_القصف".
 27/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 رجية القطرا لي"التلفزيون العربي": مطالب دول الحصار قدمت لكي ترفضوزير الخا .20

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم األربعاء، إن بالده : واشنطن
 سترد على قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار بالشكل المناسب، وستقدم الرد لدولة الكويت.

القطري، في تصريحات خاصة لـ"شبكة التلفزيون العربي"، خالل زيارته الحالية إلى  وأوضح الوزير
لكي  الحصار قدمتواشنطن، ضمن برنامج "حديث خاص" أن: "المطالب الثالثة عشر لدول 

ترفض"، مشيرا  إلى أنه "ل توجد مبادرة أميركية لجميع األطراف في واشنطن رغم وجود وزراء من 
 لكويت".قطر والسعودية وا

وذكر آل ثاني أنه التقى مع وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد هللا الصباح الذي يزور 
العاصمة األميركية حاليا ، موضحا  أن "المسؤولين األميركيين وأعضاء الكونغرس يدركون أن األزمة 

 مفتعلة ول ترتبط بمكافحة اإلرهاب". 
سفير دولة عربية في واشنطن جهود تشويه ضد دولة شقيقة، وأعرب آل ثاني عن أسفه ألن يقود 

بدل  من استثمار وقته لخدمة بالده والترويج لكل دول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى سفير 
 دولة اإلمارات يوسف العتيبة.

لتي تؤمن وفي حديثه لـ"التلفزيون العربي" أكد وزير الخارجية القطري أن بالده لن تحيد عن القضايا ا
بها، مشيرا  إلى أن جهود قطر لخدمة القضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني محل تقدير في 

 واشنطن.
 29/6/2017ة العربي الجديدة لندن
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 السفيرة األميركية في األمم المتحدة: األزمة الخليجية فرصة لضرب السعودية وقطر معاً  .25
مم المتحدة نيكي هالي، بعضا  من األهداف التي تسعى كشفت السفيرة األميركية لدى األ: واشنطن

إدارتها لتحقيقها من وراء األزمة الخليجية، إذ قالت خالل جلسة استماع أمام لجنة العالقات الخارجية 
في الكونغرس األميركي يوم األربعاء، إن اإلدارة األميركية وجدت في األزمة الخليجية "فرصة لضرب 

 السعودية وقطر معا ".
ه السيناتور جاكين كاسترو إلى هالي، سؤال  أورد فيه مثال  على تناقض السياسة الخارجية، في  ووج 
حالة قطر: "كان الرئيس األميركي دونالد ترامب يثني على الحصار، وفي الوقت نفسه، وألنه لدينا 

والتي دافعت عن قاعدة )عسكرية( هناك ومصالح أخرى، كانت الوجهة الثانية من سياستنا الخارجية 
 قطر. مجد دا  يبدو أن هناك رأسين، ما الذي يجري في هذه القضية؟".

وأجابت السفيرة األميركية "إنها مسألة معقدة. وكما قلت، أنا أعطي رأيي، وأعتقد أنها فرصة لضرب 
الطرفين، لنحصل أكثر على ما نريد.. نعلم أن قطر فعلت الكثير لحماس؛ وفيما نحن نتعامل مع 

ة ومع مناطق أخرى، أعتقد أن الرئيس يريد فعال  أن يطرد "داعش"، وأن يطرد اإلرهاب، وجهة غز 
نظره من وراء تلك الزيارة األولى )الزيارة إلى الرياض(، هي أن يقول إنه علينا أن نتخلص من كل 

على حد   هذه التهديدات التي لدينا. لذا عندما جاء هذا لقطر، كان تركيزه على تمويلهم لإلرهاب"،
 زعمها.

السيناتور كينيث كيتينغ وجه لها سؤال  هو اآلخر جاء فيه "مع قطر والحصار، ما هو وضعك وسط 
 وجود تناقضات داخل اإلدارة؟".

وعادت هالي لتؤكد "أجد فيها فرصة.. يجب علينا أن نأخذها كفرصة كما هي.. هي فرصة جيدة أن 
توقف عن أعمالها التي تقوم بها مع غزة. تعلم، دعهم نقول لقطر أن تتوقف عن تمويل حماس، وأن ت

يعلمون أنهم يمولون جماعات تقوم بهذه النشاطات اإلرهابية، التي ل نريد أن نراها. لكن في الوقت 
نفسه أن نعود للسعوديين ونقول لهم، انظروا يمكنكم أن تتحدثوا معهم، لكن في الوقت نفسه عليكم 

 وقفوا عن فعل هذا. إنها فرصة لضربهما معا، أعتقد".أن تقطعوا هذا، عليكم أن تت
 28/6/2017ة العربي الجديدة لندن

 
 قطر تقاضي دول الحصار.. ومؤتمر دولي الشهر القادم لفضح انتهاكاتهم .22

أعلن الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن اللجنة سوف : الدوحة
المقبل،  يوليو 25و 24شراكة مع الفدرالية الدولية لحماية الصحفيين خالل يومي تنظم مؤتمرا  دوليا  بال

تحت عنوان "معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات" لبحث 
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النتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تمارسها دول الحصار ضد الصحفيين واإلعالميين والقنوات 
 الفضائية.

 200ضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اللجنة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من وأ
منظمة وشخصية دولية بما في ذلك المنظمات الدولية واإلقليمية غير الحكومية في مجال حقوق 

وخبراء من هيئات  ومراكز بحوثاإلنسان، ومؤسسات إعالمية وباحثين وخبراء في مجال السياسات، 
، ومجموعة من المقررين الخواص في منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية مثل المعاهدات

التحاد األوروبي والتحاد اإلفريقي واتحاد الدول األمريكية وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق 
 اإلنسان باألمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

واجه حرية الرأي والتعبير، والمخاطر التي ولفت إلى أن المؤتمر الدولي سيناقش المخاطر التي ت
تواجه الصحفيين حول العالم ومنطقتنا العربية من مضايقات واعتداء عليهم، والمطالبات بغلق 

 القنوات الفضائية الحرة، باإلضافة إلى المشكالت الخاصة ببث خطاب الكراهية والتحريض.
ل الحصار يعملون في دولة قطر، صحفي وا عالمي من مواطني دو  100وكشف د. المري أن نحو 

ُأجبر بعضهم على الستقالة، وهناك العديد من النقابات استنكرت ذلك كنقابة الصحفيين في بريطانيا 
وغيرها، مؤكدة  على حق هؤلء اإلعالميين في عدم ترك وظائفهم وعدم الزج بهم في الخالفات 

 السياسة أو أي أغراض أخرى.
ع اللجنة الوطنية لتفاقية مع مكتب محاماة دولي سويسري في جنيف كما أعلن د. المري عن توقي

من قرارات دول  للمتضررينيوم السبت المقبل، بهدف التحرك ورفع قضايا للمطالبة بتعويضات 
فقا لمبدأ جبر الضرر، وتحديد المسؤولية المدنية عليهم، مشيرا إلى أن مكتب و الحصار، وذلك 

جمعية المحامين القطرية وسيتم اإلعالن عن اسم المكتب بعد توقيع المحاماة سيعمل بالتعاون مع 
 التفاقية بشكل رسمي.

وتحدث سعادته عن مطالب دول الحصار لدولة قطر فقال إن موقف اللجنة الوطنية والمجتمع 
الدولي يؤكد أن هذه المطالب تخالف القانون الدولي وقوانين حقوق اإلنسان وتخالف مبدأ السيادة، ول 

 يمكن أن تكون تتوافق مع مواثيق المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان أو المجتمع الدولي.
وبشأن ما ورد في المطالب عن تسليم بعض المطلوبين، أوضح المري أن التفاقيات الدولية تجرم 
تسليم المجرمين الذين قد يواجهوا في دولهم محاكمة غير عادلة أو يتعرضوا لتعذيب، فما بالك 

يم المعارضين السياسيين والنشطاء وما إلى ذلك.. وتابع: فيما يخص مسألة التجنيس فقد أكدت بتسل
كافة المواثيق الدولية أنه ل يمكن تجريد المواطنين من جنسيتهم، وهناك تصريحات من قبل 

 المنظمات الدولية بأن أي مطلب يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
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شكوى تتعلق بكافة النتهاكات القتصادية  2451ي أن اللجنة استقبلت حتى اآلن ولفت د. المر 
والسياسية والجتماعية جراء حصار قطر، كاشفا  عن أن المملكة العربية السعودية منعت بعض 
العمالة المنزلية والعمالة المهاجرة التي كانت برفقة المواطنين والمستثمرين القطريين الذين يمتلكون 

رع وثروة حيوانية من العودة لقطر وأصبحوا بال مأوى أو مأكل أو رواتب وأصبحت إقامتهم هناك مزا
 غير قانونية.

وأشار إلى أن اللجنة تواصلت مع سفارات العمالة وهم من الجنسيات النيبالية وهندية وباكستانية 
 والبنغالية وأبلغناهم بخطورة أوضاعهم وضرورة تحرك بالدهم.

التي اتخذتها  اإلجراءاتالمري خالل المؤتمر الصحفي إن "دول الحصار تقول إن  وقال بن صميخ
موجه ضد الحكومة القطرية" وهذا غير صحيح فقراراتهم موجهة ضد الشعب القطري والمقيمين 
ومواطني التعاون، مؤكدا  أن قرارات دول الحصار أضرت باألسر وطلبة العلم ورجال األعمال 

ة لحرية الرأي والتعبير.. متسائال  إذا كان هذا الكالم في محله فكيف يطرد وسببت انتهاكات جسيم
 الطلبة القطريين من الجامعات، والمرضى القطريين في السعودية أو اإلمارات من المستشفيات!؟.

وندد المري بالتعامل المهين والغير إنساني لدول الحصار مع مواطنيهم، مشيرا  إلى طلب السلطات 
من مواطن سعودي مغادرة قطر فورا  على الرغم من أن والده في مستشفى ويعاني من حالة السعودية 

 صحية حرجة جدا.
 28/6/2017الشرقة الدوحةة 

 
 الجبير: ال تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب .23

واشنطن ـ وكالت: أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، اليوم الثالثاء، خالل لقاء مع 
بيد قطر قرار “، مشيرا  إلى أنه ”ل تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب“في واشنطن أن  الصحافة

، حسب ما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي على موقع ”التوقف عن دعم التطرف واإلرهاب
 ”.تويتر“

وشدد الجبير على أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع السلطات في الدوحة بشأن قائمة المطالب التي 
 قدمتها أربع دول عربية.

 27/6/2017رأا اليومة لندنة 
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 قرقاش: ساعة الحقيقة اقتربت.. وعلى قطر االختيار .22
المتابع ألزمة الشقيق يلحظ تحرك تيار  أنأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، 

را إلى أنه طالما عانينا اإلخوان ورفاق الطريق، لألجندات الحزبية ألن همهم مصدر تمويلهم، مشي
 من تآمر الشقيق ونقول له كفى، عد إلى رشدك.

المتابع ألزمة الشقيق يلحظ تحرك تيار اإلخوان ورفاق الطريق، الولء «: تويتر»وقال قرقاش على 
ليس لألوطان بل لألحزاب ولتغيير النظم وثروة الشقيق وأوهامه طريق هؤلء. وأضاف، تحركت 

الحزبية تسعى إلى َأذى الشقيق، تسلخه من محيطه، همها مصدر تمويلها األقالم واألجندات 
ومشروعها، تدافع وتهاجم مدركة أنها معركتها األخيرة، وابتعد عن المعركة الدائرة مواطنو الشقيق، 
مدركين عواقب عزلتهم عن محيطهم متعففين عن معارك الطواحين مع أشقائهم، وتعالى صوت 

 الحزبي واألجير.
قرقاش: من المالحظ سوء التقييم والتدبير عند دوائر قرار الشقيق، فهل باإلمكان أن تربح وقال 

معركة الصخب والصراخ اإلعالمي وتخسر أهلك ومحيطك وضمانك الحقيقي؟ والغريب، ولعله ليس 
بالغريب، أن اصطفاف اإلخوان كما توقعناه، ضد أهلهم وأوطانهم، مجرد دمى وحناجر موظفة 

 ي هدام، موقف اإلخوان في خزيه متوقع.لمشروع حزب
وأكد قرقاش انه طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه ألجندة حزبية تسعى 
للفوضى في عالمنا العربي، نقول له كفى، عد إلى رشدك، أو اختر طريقك دوننا، وقد قاربت ساعة 

لصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن الحقيقة ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار ا
 صخب اإلعالم وبطولت اإليديولوجيا وهم زائل.

 29/6/2017ة الخليجة الشارقة
 

 السفير السعودا في أنقرة يدعو تركيا إلى الحياد .22
دعا السفير السعودي لدى تركيا المهندس وليد الخريجي أنقرة إلى اتخاذ موقف بناء ومحايد من 

ة مع قطر، معتبرا أن مطالب الدول األربع بوقف دعم اإلرهاب واإلعالم المعادي ليس األزمة الخليجي
 فرضا للوصاية على الدوحة بل حفاظا على أمن الدول.

ونشر أمس )األربعاء(، أن بعض « ديلي صباح التركية»وأوضح الخريجي في حوار أجرته صحيفة 
لة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام القوى اإلقليمية تخطئ إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسأ

اإلقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا اإلطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر 
 والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدل من السعي في عالجه.



 
 
 
 

 

 61 ص             4329 العدد:       25/2017-6/29 الخميس -ألحد ا التاريخ: 

                                    

ة التي تربطها مع جميع كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعالقات الجيد»وقال الخريجي: 
الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة بين 

 «.األطراف لحل األزمة
واعتبر أن إحضار الجيوش األجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة للدوحة، هو تصعيد عسكري 

تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة ل 
نحن »المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولبد من أخذها في الحسبان. 
ونوه «. نرى أن هذا األمر والتصعيد العسكري اإلقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها

كن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البالد، فأنقرة السفير السعودي أن المملكة ل يم
تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في 
أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة 

 من والستقرار في المنطقة.اإلرهاب وحماية األ
 29/6/2017ة عكاظة جدة

 
 مصر تتهم قطر في مجلس األمن بدعم اإلرهاب في ليبيا .22

اتهمت مصر قطر بدعم اإلرهاب في ليبيا، داعية إلى محاسبتها دوليا ، مؤكدة خالل  القاهرة:
وة من مصر، ، بدع«تحديات مكافحة اإلرهاب في ليبيا»الجتماع الذي عقدته األمم المتحدة حول 

الليلة قبل الماضية، أن اإلرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الستقرار في ليبيا، وأن 
 تأثيره السلبي يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها. 

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس األربعاء، إن السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى 
متحدة، ترأس الجتماع، الذي عقد في نيويورك، بوصفه رئيس لجنة مكافحة اإلرهاب بمجلس األمم ال

والقاعدة، ولجنة عقوبات ليبيا، حيث شارك « داعش»األمن، وذلك بالتنسيق مع رئيسي لجنة عقوبات 
في الجتماع جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، وذلك بحضور السفير طارق القوني، مساعد 

 ير الخارجية للشؤون العربية بوزارة الخارجية.وز 
وأشار أبو العطا في مستهل الجتماع إلى أن اإلرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق 

 الستقرار في ليبيا، وأن التأثير السلبي لإلرهاب يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.
 29/6/2017ة الخليجة الشارقة
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 على الدوحة االختيار بين الحفاظ على األمن العربي أو تقويضه لقوى خارجية سامح شكرا: .21
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الكرة اآلن في الملعب القطري، وعليها  القاهرة:

الختيار بين الحفاظ على األمن القومي العربي، أو الستمرار في تقويضه لمصلحة قوى خارجية، 
مهلة األيام العشرة الممنوحة لقطر للرد على المطالب التي تقدمت بها اإلمارات مع قرب انتهاء 

 والسعودية والبحرين ومصر.
، عن شكري قوله في تصريحات، أمس، إن قطر عليها «أ ش أ»ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط 

لقومي أن تختار بكل وضوح، ومن دون أية مواربة بين أن تكون طرفا  يحمي ويصون األمن ا
العربي، ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة 
لزعزعة استقرار المنطقة، وتقويض األمن القومي العربي لمصلحة قوى خارجية، أو جماعات مارقة 

 لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.
 29/6/2017ة الخليجة الشارقة

 
 تصريحات ن سبت للطراونة حول األزمة الخليجيةنفي : األردن .12

نفى مكتب رئيس مجلس النواب التصريحات المنسوبة لرئيس المجلس المهندس  :بترا –عمان 
 عاطف الطراونة حول األزمة الخليجية.

وقال مكتب رئيس المجلس في تصريح صحفي صدر الثالثاء إن موقف رئيس مجلس النواب كان 
حوار مع إحدى الصحف اليومية األردنية، بتأكيده أن موقف المملكة من واضحا وقد عبر عنه في 

 األزمة مريح ويتفهمه األشقاء في الخليج كافة.
وأكد أن األردن بصفته رئيسا للقمة العربية، يؤمن ويدعو دوما إلى وحدة الصف العربي ونأمل أن 

 األزمة ضمن اإلطار العربي. الكويتية لحلتنجح مساعي الوساطة 
دد المكتب أن الطراونة تناول أبعاد األزمة خليجيا  من ناحية التحليل ل بوصفه مصدرا  للمعلومات وش

وليس كما ورد في األخبار المتناقلة، في وقت أشار إلى أن تبني مواقف دول األزمة كاملة يخضع 
 لألبعاد القانونية على مستوى الداخل األردني.

التصريحات دون التحقق من مصداقيتها إلى التأني قبل النشر ودعا وسائل اإلعالم التي تبنت تلك 
والعودة إلى القنوات الرسمية لمعرفة حقيقتها، مؤكدا أن أبواب رئيس مجلس النواب مشرعة للصحفيين 

 وبإمكانهم التواصل معه مباشرة، وليس الرتهان على التحليالت والنقل.
 27/6/2017ة الدستورة عم ان
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 قد مطلب دول الحصار بإغالق "الجزيرة"األمم المتحدة تنت .19
انتقد مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز حرية الفكر : أ ف ب -األناضول -نيويورك

والتعبير، دافيد كاي، مطالبة الدول المحاصرة لقطر بإغالق قناة الجزيرة كشرط لرفع الحصار عن 
 الدوحة.

ناة "الجزيرة" سيضر بشكل كبير بتعددية اإلعالم وقال "كاي"، في بيان مكتوب، إن مطلب إغالق ق
في المنطقة، التي تعاني في الوقت الراهن من ضغوطات وقيود مفروضة على الصحافة وجميع أنواع 

 وسائل اإلعالم.
وأضاف أنه "في حال اتخذت الدول المذكورة تدابير من أجل إغالق قناة الجزيرة بذريعة وجود أزمة 

وتابع: "أدعو المجتمع الدولي إلقناع هذه  عد  تهديدا كبيرا ضد حرية اإلعالم".دبلوماسية، فإن ذلك سي
الدول بالتخلي عن مطالبها تجاه قطر، وأحثهم على مقاومة الخطوات التي تتخذ فيما يخص فرض 

 الرقابة على وسائل اإلعالم في بلدانهم ومنطقتهم".
 28/6/2017ة "21موقع "عربي 

 
 "القاسية"المقاطعة لقطر بي اليابان تصف مطالب الدول .10

عواصم ـ وكالت: وصف رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، أمس األربعاء، مطالب الدول األربع 
، معربا عن قلق طوكيو من «قاسية»المقاطعة لقطر )السعودية واإلمارات والبحرين ومصر( بأنها 

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد تداعيات األزمة الخليجية. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه مع 
آل ثاني، حسب الوكالة القطرية الرسمية لألنباء. وأعرب رئيس وزراء اليابان، وفق الوكالة، عن دعم 

 بالده للوساطة والمساعي الدبلوماسية الكويتية لحل األزمة الخليجية.
اقة والسياسة وشدد على اعتزام طوكيو مواصلة تعزيز الشراكة الكاملة مع قطر في مجالت الط

 والقتصاد واألمن.
 29/6/2017القدس العربية لندنة 

 
 الحرب األمريكية على أفغانستان الجزيرة إبانحرض على قصف  بن زايد محمدويكليكس:  .15

كشفت وثيقة مسربة عبر موقع "ويكليكس" طلب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن  وكالت: -عواصم 
ونقلت  الجزيرة إبان الحرب األمريكية على أفغانستان. زايد آل نهيان، من األمريكان قصف قناة

 الوثيقة ما قاله محمد طلب بن زايد من الجنرال تومي فرانك قصف مقر الجزيرة.
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وتبين الوثيقة أن محمد بن زايد قدم نصيحة لألمريكان بعدم اصطحاب الصحفيين في موجة الهجوم 
ولم ينصح  المدنيين ردود فعل عربية غاضبة.األولى على أفغانستان؛ كي ل تثير مشاهد الضحايا 

التي أعيد  -وتشير الوثيقة ابن زايد بتجنب قصف المدنيين، لكنه دعا إلى أل  يظهر ذلك أمام الناس.
إلى لقاء بين بن زايد ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة وقتها،  -نشرها لحقا على مواقع التواصل

عراق حيث قدم عدة نصائح لألمريكان عن العراق وعن ريتشارد هاس، قبل شهرين من غزو ال
 األخبار التي تدور ببغداد، وكيفية احتواء السخط العربي.

وتحدثت الوثيقة عن طلب ابن زايد من األمريكان الضغط على قطر من أجل كبح جماح تغطية 
 الجزيرة.

 28/6/2017ة الشرقة الدوحة
 

 ح لمجلس التعاون حتى حل أزمة الخليجسيناتور أمريكي جديد يؤيد وقف مبيعات السال .12
أعرب السيناتور الديمقراطي بنيامين كاردين عضو مجلس الشيوخ األمريكي عن ولية : قنا –واشنطن 

ماريالند عن تأييده لموقف السناتور الجمهوري األمريكي بوب كوركر رئيس لجنة العالقات الخارجية 
الح األمريكية لدول مجلس التعاون لدول الخليج بمجلس الشيوخ بسحب الموافقة على مبيعات الس

العربية إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل األزمة في منطقة الخليج والتي تسببت في محاصرة السعودية 
 واإلمارات والبحرين لدولة قطر.

وأوضح السيناتور كاردين وهو أيضا  عضو في لجنة العالقات الخارجية في تصريح له نشرته 
رك تايمز" الصادرة اليوم "إنني أشارك سناتور كوركر قلقه من أن األزمة الحالية في صحيفة " نيويو 

دول مجلس التعاون.. تشتت الجهود عن التحديات األمنية المشتركة واألكثر إلحاحا  وهي هزيمة 
 داعش".

 وكان كوركر قد كتب رسالة إلى السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية األمريكي ووزعت على وسائل
اإلعالم قال فيها إنه "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا  من الجهد لمحاربة اإلرهاب.. لكن 
النزاعات التي نشبت في اآلونة األخيرة بين دول مجلس التعاون ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر 

 بجهود محاربة داعش".
 27/6/2017الشرقة الدوحةة 
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 دول الحصار تهدف إلهانة قطرمجلس الشيوخ األمريكي: مطالب  .13
كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن األزمة الخليجية النقاب عن  ترجمة ـ هاجر صكاح:

رسالة مهمة من رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي بوب كوركر "الرسالة 
استمرار الحصار وأخطاء اإلدارة مرفقة"، إلى وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون، يندد فيها ب

األمريكية وعدم التوجه الواضح نحو حل لألزمة، بسبب سماحها لدول الحصار بالمماطلة واستهانتهم 
 بالسيادة القطرية والدفع بمطالب غير جدية ومهينة.

 28/6/2017الشرقة الدوحةة 
 

  اطعةالخارجية األمريكية: من الصعب على قطر القبول ببعض مطالب دول المق .12
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، الثالثاء، أن بعض المطالب : األناضول -أثير كاكان -واشنطن

التي قدمتها دول السعودية واإلمارات والبحرين ومصر، إلى قطر، سيكون من الصعب على األخيرة 
 "القبول بها".

يومي للوزارة، إنه "ليمكن وقالت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية هيذر نويرت، في الموجز ال
التحدث عن تفاصيل المطالب، لكن بعضها سيكون صعبا  على قطر القبول بها أو تحاول اللتزام 

 بها"، دون تفاصيل.
وأضافت نويرت، أن بالدها ُترحب بالدور الكويتي الذي بذل جهودا  شاقة في وساطته لحل األزمة 

 ك الدول.الخليجية ومن أجل التوصل إلى اتفاق بين تل
وأشارت إلى أن بالدها "ستواصل دعوتها هذه البلدان إلى العمل سويا وحل هذه المشكلة، رغم أن 

 هذه العملية )التفاوض( لم تصل إلى نهايتها بعد".
 27/6/2017وكالة األناضولة أنقرةة 

 
 وزير الخارجية األمريكية: قطر بدأت بالفعل النظر في المطالب الخليجية .12

ال وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون، إن قطر بدأت بالفعل البحث : قاضولاألن -واشنطن
 الدقيق والنظر في المطالب الخليجية، التي تم الكشف عنها الثالثاء الماضي.

وقال تيلرسون، في بيان رسمي، صدرليوم األحد، إنه سيكون "من الصعب على قطر الستجابة إلى 
وجدد تأكيده على أن قائمة المطالب الخليجية "غير  دول الحصار".كافة المطالب التي تقدمت بها 

 قابلة للتحقيق بشكل كامل".
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وفي المقابل، أضاف تيلرسون، أنه رغم "صعوبة تحقيق المطالب كافة، إل أن هناك أسس مشتركة 
 سيتم العتماد عليها في الحوار بين األطراف المختلفة من أجل الوصول إلى حل".

 
ن بالده تؤمن بقوة حلفائها في الخليج "عندما يجتمعون على هدف واحد وهو مكافحة ولفت إلى أ

 التطرف واإلرهاب".
كما أشار الوزير األمريكي إلى أن الخطوة المقبلة التي تحقق تطور ا فعال  في إطار األزمة الخليجية، 

 تقوم على أساس جلوس الدول المتنازعة من أجل الحوار.
: "ست حافظ الوليات المتحدة على اتصالتها الوثيقة مع جميع أطراف األزمة، كما أنها وأردف قائال 

وطالب تيلرسون، أمس، الدول المقاطعة  ستواصل دعمها لجهود الوساطة التي يقودها أمير الكويت".
 لقطر بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ.

 25/6/2017ة أنقرةة األناضولوكالة 
 

 "مخالفة للقانون الدولي"لمطالب في االزمة المتصاعدة مع قطر الئحة ا :اردوغان .12
رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برفض قطر لالئحة المطالب  :)أ ف ب( -اسطنبول

 ”.مخالفة للقانون الدولي“الصادرة عن السعودية وحلفائها في الزمة المتصاعدة، معتبرا انها 
نرحب )بموقف قطر( لننا نعتبر ان “ء عن اردوغان قوله ونقلت وكالة الناضول الرسمية لالنبا

 ”.بندا مخالفة للقانون الدولي 13الالئحة المتضمنة 
ردوغان الذي كان يتحدث أمام مراسلين بعد صالة عيد الفطر صباح الحد في مسجد في  وا 

 ”.ذهبت بعيدا جدا“اسطنبول قال إن المطالب الموجهة إلى حليفته القليمية قطر 
 ”.ما نتحدث عنه هنا هو هجوم على الحقوق السيادية لدولة“ف واضا
 ”.ل يجوز أن يكون هناك مثل هذا الهجوم على الحقوق السيادية للدول في القانون الدولي“وتابع 

وقطعت السعودية والمارات العربية المتحدة والبحرين وكذلك مصر عالقاتها الدبلوماسية مع قطر 
يو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغالق المجالت البحرية في الخامس من حزيران/يون

 والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.
 ”.عدم احترام لتركيا“وقال إردوغان األحد أن طلب انسحاب القوات التركية من قطر ينم عن 
، على غرار المبنية في قطر وكرر الرئيس التركي عرضا للسعودية لبناء قاعدة عسكرية في المملكة

 المجاورة.
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وليست “وكانت الرياض رفضت ذلك العرض قائلة أن القاعدة العسكرية التركية غير مرحب بها 
 ”.ضرورية

”. إذا تريدنا السعودية أن نبني قاعدة هناك يمكننا اتخاذ خطوة في هذا التجاه“وقال إردوغان 
 ر.واضاف أن الرياض لم ترد على القتراح األخي

نطلب اإلذن من اآلخرين عندما نتعاون في “كما أكد دعمه لالتفاقية الدفاعية مع قطر. وتساءل 
 ”.مجال الدفاع مع دولة ما؟ ل أقصد اإلساءة ولكن تركيا ليست بلدا عادي، ليست دولة عادية

 25/6/2017رأا اليوم لندنة 
 

 شقاء في الخليججاويش أوغلو: القاعدة التركية في قطر تهدف لحماية جميع األ .11
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن "القاعدة : األناضول-عائشة يلدز-أنطاليا

التركية في قطر تهدف لحماية جميع األشقاء في الخليج"، مشير ا أن على دول الخليج اإلدراك بأن 
 .تركيا "دولة ليست عادية" إذا ما أرادت استهدافها بسبب نزاعات داخلية

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاويش أوغلو خالل حفل أقيم يوم اإلثنين في مركز حزب العدالة والتنمية 
 بمنطقة إلمالي في ولية أنطاليا)جنوب(، بمناسبة عيد الفطر.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا تبذل جهود ا حثيثة لحل األزمة الراهنة بين قطر وبعض الدول العربية، 
 حل المشاكل من خالل الجلوس على طاولة الحوار. مشد دا على ضرورة

وأشار الوزير التركي أن المطالبة بإغالق القاعدة التركية في قطر تعد قبل كل شيء انتهاك ا لسيادة 
 دولة أخرى)قطر( وللقانون الدولي، كما أنها إهانة لسيادة دولتين )قطر وتركيا(.

اون العسكري( مبرمة بين تركيا وقطر، ويجب على وأوضح جاويش أوغلو أن التفاقية)الخاصة بالتع
بقية األطراف احترامها، ألن هاتين الدولتين تتمتعان بالسيادة ويمكنهما الجلوس والتفاهم حول 

 القضايا المختلفة.
 26/6/2017ة أنقرةة األناضولوكالة 

 
 خوان .. الدوحة ترعى حماس واإلالعتيبة: اإلجراءات ضد قطر ليست رد فعل مبالغًا فيه .111

لدى الوليات المتحدة، يوسف العتيبة، أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة  نفى سفير واشنطن:
« فوكس نيوز»، وأوضح في مقابلة مع قناة «رد فعل مبالغا  فيه»اإلجراءات المتخذة ضد قطر 

على قطر،  موقف دول مجلس التعاون الخليجي وقرارها بفرض العقوبات القتصادية والدبلوماسية
 بعد قائمة من المظالم التي طال أمدها. 
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هذا نمط ثابت من السلوك )من قبل قطر(. اسمحوا لي أن أقول لكم إن ما »وقال السفير العتيبة 
قبل ثالث سنوات، عقدنا اجتماعا  »وأضاف «. حدث ليس رد فعل مفرطا ، إنها ليست قرارات متسرعة

هللا بن عبد العزيز. في ذلك الجتماع وقع ت قيادة قطر ممثلة في الرياض برئاسة الملك الراحل، عبد 
في »في األمير تميم، وثيقة، في ضوئها تلتزم بالوقف والمتناع عن القيام بكل ما كنا نشكو منه 

 «. إشارة إلى المطالب الخليجية إبان أزمة سحب السفراء
ل أعتقد أنه قد تم إطالقها للجمهور،  وأوضح السفير العتيبة: تم إصدار الوثيقة إلى الدول األعضاء.

ولكن نفس األشياء التي قلنا إنها انتهكتها، هي نفس األشياء التي نشكو منها اآلن، والتي هي دعم 
اإلرهابيين والمتطرفين، والتدخل في شؤوننا الداخلية، وباستخدام وسائل اإلعالم لمهاجمتنا والتحريض 

 علينا.
إنها إما داعية إيديولوجية للتطرف واإلرهاب واإلسالم السياسي وقال: إنها واحدة من أمرين: 

ما هي انتهازية. وربما « اإلخوان المسلمين»و« حماس»وجماعات مثل  الذين يعيشون في قطر، وا 
 تسعى إلى لعب دور أكبر في منطقة ل يسمح فيها لدولة قطر بأداء دور أكبر بسبب حجمها.

 6/2017/ 25الخليجة الشارقةة 

 
 الدوحة تقتات على الكذب والتفرقة ر خارجية البحرين:وزي .111

علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على الشتائم والسباب الذي : )وكالت(
يطاله من الكتائب القطرية، مؤكدا  أن السب والشتائم تأتي دائما  من الذي يعيش على التفرقة، 

 والكذب.
السب والشتم ل يأتي ِممن تربطنا به وشائج القربى، بل يأتي «:»تويتر»موقع وكتب عبر حسابه فثي 

 «.من الغريب الذي يعتاش على التفرقة والكذب والفتراء
وكان وزير الخارجية البحريني، أكد أن أساس الخالف مع قطر هو سياسي وأمني، ولم يكن عسكريا  

 «.المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطرإحضار الجيوش األجنبية وآلياتها »أبدا ، قائال :
 6/2017/ 28الخليجة الشارقةة 

 
 ضاحي خلفان: مشروع التفتيت فشل ودور قطر انتهى .112

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، إن الغرب أراد أن يعطي 
ن المشروع أجهض، وانتهى دور لقطر دورا  أكبر من حجمها.. لتسهم في تفتيت الوطن العربي ، وا 

ن الصورة أضحت واضحة في سياسة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب.  قطر، وا 
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من السياسة القطرية قائال  إنها لألسف لم تحترم أحدا  « تويتر»وعلق خلفان متعجبا  في تغريدة على 
مة حكمهم، إل حكمها من قادة الدول، بل هاجمت الجميع، ووبخت كل القادة، ودعت إلى قلب أنظ

 فله الصون!
ل أحد يلومنا إذا قلنا إن سياسة الشقيقة قطر سياسة ربيع عبري، طحنت كل قيم »وأضاف خلفان: 

 «.األخوة خالل ربيع حمد بن جاسم، وشمعون بيريز.. ول تزال
ر تميم، وانتقد خلفان دور اإلعالمي القطري عبد هللا العذبة، وعزمي بشارة المستشار الخاص لألمي

هل تقبل قطر جمع شباب »في حث الشباب في دول الخليج للخروج على حكام دولهم، متسائال : 
، مطالبا  بمغادرة اإلعالمي الفلسطيني جمال «قطري وحثهم على الخروج على ولة األمر!! طبعا  ل

 «.متى سيغادرون قطر؟»ريان، والسوري فيصل القاسم، لقناة الجزيرة 
« تل أبيب»ى ما يسمى إعالميا  بالربيع العربي، قائال  إنه مشروع تم التخطيط له في وأشار خلفان إل

 ووافق أوباما على تجربته.. ففشل وفشل معه كل لعبي األدوار!!
وأشار خلفان إلى أن استمرار وجود القاعدة التركية في قطر ستطيل من فترة عزل قطر، وأن األتراك 

لقاعدة لحماية قطر من الداخل وليس من الخارج، وأن دول الخليج لم مستفيدون من العزلة، كما أن ا
 ولن تهاجم دول  مجاورة أو تغزوها.

 6/2017/ 26الخليجة الشارقةة 

 
 محمد بن راشد: خلع قطر للعباءة الخليجية وتغريدها خارج الوفاق الخليجي يضعفها .113

ولة رئيس مجلس الوزراء حاكم أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الد
دبي، أن  خلع قطر للعباءة الخليجية وتغريدها خارج الوفاق الخليجي يضعفها ويجعلها مطمعا  

 للحاقدين والمتربصين بأمن الخليج، منوها  سموه أن خليجنا واحد وأن تفرقنا فيه ضعف لنا جميعا .
 6/2017/ 28الخليجة الشارقةة 

 
 قطر ستواجه عزلة ال نهائية إذا رفضت المطالبفي موسكو:  اإلماراتسفير  .114

قطر ل »في موسكو، عمر غباش، إن  دولة اإلمارات العربية المتحدة قال سفير: عمار عوض
 ، مؤكدا  أنها ستواجه عزلة ل نهائية في حال رفضها للمطالب.«تستجيب بشكل إيجابي لما أرسلناه

د قطر من مجلس التعاون الخليجي، قال السفير وردا  على سؤال عما إن كان األمر سيقود إلى طر 
، لكنه نفى أن تتطور األزمة إلى «ليس على الفور، ولكن هذا هو بالتأكيد قيد المناقشة»غباش 

هؤلء هم أقارب وأصدقاء، ولديهم قيادة قررت »، موضحا  «ليس من جانبنا»صراع عسكري، وقال 
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ية والسياسية، بل الجتماعية ستتأثر نتيجة لحظر تقويضنا، وسنقطع كل عالقاتنا مع قطر، القتصاد
 «.الطيران

 6/2017/ 28الخليجة الشارقةة 

 
 األردن: سفير قطر لن يعود إلى عم ان قبل انتهاء األزمة .115
نفى مصدر رسمي أردني، أمس األحد، ما تناقلته وسائل إعالم عن عودة السفير : )وكالت( 

 ية عم ان خالل أيام.القطري بندر العطية إلى العاصمة األردن
إن ما تناقلته وسائل إعالم عن عودة السفير القطري إلى عم ان عاٍر « 24موقع »وقال المصدر ل

عن الصحة، مؤكدا  أن العطية لن يعود إلى عم ان قبل حل األزمة الخليجية وفقا  للشروط التي 
حة حتى انتهاء األزمة، عقب طرحتها الدول العربية. وأشار إلى أن عم ان لن تسمي سفيرا  لها للدو 

 انتهاء مهام السفير السابق.
 6/2017/ 26الخليجة الشارقة 

 
 دبلوماسي أمريكي: ثمة تناقضات داخل اإلدارة األمريكية من الحصار على قطر .922

اعتبر ريتشارد لوبارون السفير األمريكي األسبق لدى الكويت، أن هناك : واشنطن / األناضول
 ل اإلدارة األمريكية من مسألة الحصار المفروض على قطر.تباينات )تناقضات( داخ

وفي مقال له نشرته صحيفة "يو إس نيوز" األمريكية )مستقلة( الجمعة، أوضح لوبارون "في الوقت 
الذي أعرب فيه ترامب عن دعمه للحصار المفروض على قطر، والذي تقوده كل من السعودية 

ى ذلك من داخل إدارته، خصوصا من وزير الخارجية واإلمارات، بدا واضحا وجود اعتراضات عل
 ريكس تيلرسون".

وعزا الدبلوماسي األمريكي عدم اقتناع تيلرسون بالتهم الموجهة ضد قطر، إلى "فشل الرياض وأبو 
 ظبي في تقديم أدلة لإلدارة األمريكية تبرر أسباب ممارساتهم ضد الدوحة".

ع الرياض خصوصا في إطار مساعيه لمكافحة النفوذ وأضاف أن ترامب يسعى إلى تعزيز عالقاته م
اإليراني، إل أن اإلدارة األمريكية ل تريد في المقابل أن تنشب أزمات بين حلفائها في الخليج، 

 خصوصا في ظل التزاماتها في سوريا والعراق.
تشاور مع وعب ر لوبارون عن اعتقاده أن الدول المعنية اتحذت قرار قطع العالقات مع قطر دون ال

واشنطن، "ظنا منهم أنها خطوة في إطار الحرب ضد اإلرهاب، وأن الوليات المتحدة سترحب بها، 
 ولكن هذا اعتقاد خاطئ في الواقع".
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وأكد بهذا الخصوص أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تمنح السعودية ضوءا أخضر ألي "مغامرات" 
 في المنطقة، على حد تعبيره.

ن دول خليجية وعربية قطع عالقتها مع قطر، تبنى ترامب موقف الدولة المقاطعة، وفي أعقاب إعال
وقال إن الخطوة تأتي في إطار وقف "تمويل اإلرهاب"، فيما طالب وزير خارجيته بالمقابل بضرورة 

 حل األزمة "بطرق سلمية".
أكيدها استمرار كما عبرت أوساط عسكرية أمريكية مختلفة عن رفضها للتهم الموجهة إلى قطر، وت

 تعاونها العسكري مع الدوحة، وهو ما جسدته في المناورات العسكرية المشتركة األسبوع الماضي.
 24/6/2017وكالة األناضولة أنقرةة 

 
 "فايننشال تايمز": الحصار على قطر يهد د بتفك  مجلس التعاون الخليجي .922

اون الخليجي، الذي يعد التكتل تعيش منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة تهدد بتفكك مجلس التع
القتصادي الوحيد القائم بالعالم العربي، بعدما فرضت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة والدول المتحالفة معها حصارا  غير مسبوق على قطر، وفق ما تنقله صحيفة "فاينانشال 

 تايمز".
ين حديثا ، محمد بن سلمان، إن تكتل مجلس التعاون وتنقل الصحيفة عن ولي العهد السعودي المع

يمكن أن يصبح أحد أقوى القتصادات بالعالم إذا ما قامت الدول األعضاء بالمجلس بتعزيز 
اندماجها القتصادي، داعيا  خالل اجتماع للمسؤولين بدول الخليج على "ضرورة العمل سويا  من 

أن هذه التصريحات التي لم يمر عليها أكثر من سبعة أجل تحقيق النمو والزدهار"، قبل أن تضيف 
 أشهر، تتعارض مع وضعية مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإنه بمعزل عن تأثيره الظاهر على الواردات القادمة إلى قطر، فإن 
منتجاتهم  للحصار تداعيات كبيرة على التجار بالسعودية ومنتجي األطعمة الذي تعودوا على إرسال

إلى قطر، وكذا المصرفيين بدبي الذين كانوا يحلون بالدوحة لعقد الصفقات بقطاعي الغاز 
والستثمارات العقارية، وأيضا  الشركات المحلية المنخرطة في استعدادات قطر لستضافة كأس العالم 

 .2022لكرة القدم في العام 
وى مختلف، وبأن السعودية وحلفاَءها قاموا بصياغة واعتبرت "فايننشال تايمز" أن األزمة الحالية بمست

لئحة من المطالب الغريبة وقدموها للدوحة، تنص بعضها على دفع تعويضات، فيما تتهم قطر دول 
 الحصار بمحاولتها سلبها قرارها السيادي.
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اش، واختتمت الصحيفة باإلشارة إلى تصريحات وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرق
الذي بات متخصصا  بمهاجمة الدوحة، ولوح السبت الماضي بـ"افتراق الدروب"، مضيفا  أن مجلس 

 التعاون الخليجي في طريقه للتفكك.
 27/6/2017العربي الجديدة لندنة 

 
 وزير خارجية قطر: دول الحصار قد مت ادعاءات بدون أدلة وليس مطالب .922

ية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أعرب وزير الخارج: األناضول -أحمد المصري
استعداد بالده للتفاوض مع دول الحصار)السعودية واإلمارات والبحرين(، إذا كان لديها "رغبة حقيقية 

 في الحوار وأدلة تدعم مطالبها".
جاء هذا في تصريحات له عقب إجرائه مباحثات مع نظيره األمريكي ريكس تيلرسون بواشنطن، 

 ا قناة الجزيرة القطرية مساء الثالثاء.نقلته
 وقال وزير خارجية قطر "المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وما عدا ذلك مرفوض".

وبين  واعتبر أن "ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب".
 لب عقالنية".أن بالده متفقة مع واشنطن على وجوب "أن تكون المطا

 28/6/2017وكالة األناضولة أنقرةة 
 

 العاهل المغربي ألمير قطر: نعتز بالتعاون والتضامن الذا يربط بلدينا .921
أعرب العاهل المغربي محمد السادس، اليوم األحد، عن اعتزازه : األناضول -خالد مجدوب-الرباط

 ولة قطر.بعالقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بالده بد
جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها العاهل المغربي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

 بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، ونشرتها وكالة األنباء المغربية.
وقال الملك محمد السادس، مخاطبا أمير قطر، إنه يعتز بـ"األخوة المتينة والتقدير المتبادل الذي 

 ا شخصيا وعائلتيهما".يجمعهم
وأكد حرصه على مواصلة العمل المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة الستراتيجية بين 

 المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي )السعودية واإلمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين(.
الخليج، بعدما قطعت السعودية وتأتي برقية التهنئة المغربية هذه في ظل أزمة غير مسبوقة بين دول 

 واإلمارات والبحرين عالقاتها مع الجارة قطر، قبل ثالثة أسابيع. 
 25/6/2017ة أنقرةة األناضولوكالة 
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  جداً" وزير الخارجية األلماني: المطالب المقدمة لقطر "مستفزة .992
لمقدمة من أربع دول وصف وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل، اليوم اإلثنين، قائمة المطالب ا

عربية لقطر كشرط إلنهاء حصار تفرضه على الدوحة، بـ"الستفزازية جدا "، لفتا  إلى أنه سيكون من 
 الصعب تنفيذها بالكامل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غابرييل قوله في مؤتمر صحافي في برلين، "ربما لن يكون من اليسير 
 ة جدا ".على الدوحة تنفيذ هذه المطالب المستفز 

 26/6/2017العربي الجديدة لندنة 
 

 مسؤول في شبكة "الجزيرة": مستمرون في سياستنا ولن نغير خطابنا .999
قال مدير قناة "الجزيرة" اإلنجليزية، جايلز تريندل، إن شبكة : األناضول -أحمد يوسف  -الدوحة 

أنهم لن يغيروا خطابهم قنوات الجزيرة "مستمرة في طريقها وستظل ملتزمة برسالتها"، مشددا على 
 بطلب من أحد.

وفي مقابلة أجراها معه مراسل "الناضول" في الدوحة، قال تريندل: "الجزيرة مستمرة في عملها 
الملتزم بقيمها على أساس المهنية ونقل األخبار بشكل واضح وصريح، ومستمرون في اللتزام 

 بسياستنا التحريرية".
ية تقوم على تغطية األحداث بدقة وأمانة، وبشكل شامل ومثالي وأضاف موضحا : "سياستنا التحرير 

 ومنصف، وهذا أساس عملنا".
قد تُقد م تنازلت  -في ظل الضغوط التي تتعرض لها -وردا  على سؤال بشأن ما إذا كانت الجزيرة 

خبر أو ُتغير من خطابها من عدمه؛ قال المسؤول: "سنستمر في عملنا وأداء دورنا الصحفي، ونقل ال
وأضاف مشددا :  بأمانة ودقة وصدق وعدل، وطرح األسئلة الصعبة على مراكز القرار أينما كانوا".

 "ل نستطيع أن نخفف من عملنا وأدائنا؛ ألن حكومة ما تطلب منا ذلك".
 28/6/2017وكالة األناضولة أنقرةة 

 
 ارتفاع الصادرات التركية إلى قطر ثالثة أضعاف .990

لكترونية": ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر بواقع ثالث مرات، مقارنة "األيام ال -رام هللا 
دول عربية قرار مقاطعة قطر في  4مليون دولر منذ اتخاذ  32.5بمستوياتها الطبيعية، لتصل إلى 

 الخامس من حزيران، وفق ما أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي، بولند توفنكجي، امس.
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ين في مأدبة إفطار مساء "منذ الخامس من الشهر الجاري بلغت )قيمة( وأوضح توفنكجي للصحفي
مليون دولر لألغذية. هذا الرقم يعادل ثالثة  12.5مليون دولر، من بينها  32.5الصادرات إلى قطر 

طائرة محملة باإلمدادات إلى  100وأرسلت تركيا أكثر من  أمثال المستوى الطبيعي"، وفق "سكاي نيوز".
 وزير القتصاد التركي نهاد زيبكجي قال إنه ل يمكن الستمرار في نقل اإلمدادات جوا. قطر، لكن

 24/6/2017ة األيامة رام هللا
 

 "فيفا" يؤكد إقامة مونديالي روسيا وقطر في موعديهما .995
ناد أكدت السيدة فاطمة سمورا األمينة العامة لالتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن قرار إس: قنا –زيورخ 

قطر اتخذه الفيفا في حينه وليس هناك ما يدعو إلعادة النظر  في 2022وفي روسيا  2018مونديالي 
 حول هذا القرار وسوف تقام البطولتان في الموعد المقرر لهما.

ورحبت سمورا في تصريحات لها اليوم بنشر تقرير األمريكي مايكل غارسيا وقالت إنه من شأن ذلك أن 
 الفيفا. يعزز الشفافية في

وكان التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( نشر أمس بعد رفض دائم النص الكامل لتقرير غارسيا الذي أظهر  
بوضوح ومن جديد تبرئة ساحة مونديالي روسيا وقطر من أي مزاعم وشبهات تأكيدا لقرار لجنة األخالق 

  يق نهائيا.والذي برأ ساحة المونديالين وأغلق ملف التحق 2014ديسمبر  13في 
في دولة قطر قد  2022جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمشاريع واإلرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 

 رحبت أيضا في وقت سابق بنشر /فيفا/ النص الكامل لتقرير غارسيا وشككت في توقيت تسريبه.
 28/6/2017الشرقة الدوحةة 

 
 حزب البناء والتنمية رئيس استقالة مصر:  .992
قررت الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة اإلسالمية، قبول ": الخليج" -قاهرةال

استقالة طارق الزمر، الهارب في قطر، من رئاسة الحزب، خالل اجتماعها، مساء أول أمس الثالثاء، 
حكمة اإلدارية العليا كما وافقت على استقالة محمد شوقي اإلسالمبولي من عضويتها، فيما حددت الم

 تموز المقبل، لنظر حل الحزب.جلسة األحد الثاني من يوليو/
وجاءت استقالة الزمر عقب إحالة لجنة شؤون األحزاب، أوراق الحزب إلى المحكمة، للمطالبة بحله، 
وكذلك إحالته إلى النائب العام، مع ستة أحزاب أخرى، للتحقيق في نشاطاتها، خاصة بعد إدراج اسم 

 الزمر على قائمة الشخصيات والتنظيمات اإلرهابية، التي تدعمها قطر.
 29/6/2017ة الخليجة الشارقة
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 أعوامعشرة اقتراح بمراقبة مشددة على قطر لي :صحيفة فرنسية .993
اقترحت الدول المقاطعة وضع نظام أسمته بنظام مراقبة مدى اللتزام بتعهداتها، على أن تشرف 

كية، لضمان حياده ونزاهته، نظام المراقبة الذي ُيعد من أبرز الشروط التي عليه جهات أوروبية وأمري
 وضعتها السعودية، واإلمارات، ومصر، والبحرين، لستئناف العالقات مع قطر.

الفرنسية، إن النظام المقترح يقوم « لوجورنال دي ديمانش»وفي تقرير لها، يوم السبت، قالت صحيفة 
 لى األقل.سنوات ع 10على مراقبة قطر 

وأوردت الصحيفة، أنه إذا قبلت قطر بالنظام المقترح سيكون عليها الخضوع لمراقبة متدرجة على 
 سنوات. 10امتداد 

 29/6/2017ة الخليجة الشارقة
 

 روبرت فيس : لماذا كشف أعداء قطر أوراقهم مبكرا؟ .992
في الشرق األوسط نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مقال لمراسلها : بالل ياسين -لندن

 الصحافي روبرت فيسك، يقول فيه إن األزمة بين السعودية وقطر خطيرة جدا.
"، إلى أن هناك تقارير تفيد بأن وزير الخارجية 21ويشير فيسك في مقاله، الذي ترجمته "عربي

نالد القطري يخطط لزيارة طارئة إلى واشنطن في األيام القليلة المقبلة؛ "أمال في أن يقوم نظام دو 
ترامب بإنقاذ اإلمارة؛ وذلك ألن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعلم جيدا أنه إن خضعت قطر 
للمطالب الثالثة عشر المقدمة من السعودية والبحرين واإلمارات ومصر، فإنها ستنتهي بصفتها 

 دولة".
ضافة لموقع )ميدل ويقول الكاتب إن "محرري )الجزيرة( شجبوا مهلة العشرة أيام إلغالق الشبكة، باإل

إيست آي( ومؤسسات إعالمية أخرى، وأيدهم في ذلك حشد كبير من مؤسسات حقوق اإلنسان 
وحرية الصحافة، ووصف هذا الطلب بالتدخل الفظيع في حرية التعبير، وقد قارنه أحد مديري 

التحاد التلفزيون بطلب ألمانيا مثال من بريطانيا أن تغلق قنوات )بي بي سي(، بل هي مثل طلب 
 األوروبي من تيريزا ماي أن تغلق )بي بي سي(، ونحن نعلم ماذا سيكون ردها".

ويلفت فيسك إلى أن "رئيسة الوزراء البريطانية ووزيرة خارجيتها، بالرغم من حرصهما على النأي 
 بنفسيهما عن هذا الخالف العربي الغالي الثمن والخطير، فإنهما لن تجردا سيفهما للدفاع عن قطر،
ول األمريكيين عندما أعلن رئيسهم المعتوه أن قطر ممول )لإلرهاب(، بعد أيام من توقيع صفقة 

 مليار دولر". 350أسلحة مع السعودية بـ
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ويستدرك الكاتب بأن "القطريين يقولون إنه بالتأكيد ل يمكن أن يكون جادا، وهم ليس لديهم شك في 
)الجزيرة( هو بالدرجة األولى خلف هذا الطلب  أن المستشار السيسي، رئيس مصر، الذي يكره

ن  إلغالقها، لكن واحدة من الدول األربع ل بد أنها سربت المطالب لـ)رويترز( و)أسوشييتد برس(، وا 
كان األمر كذلك فلماذا أراد أعداء قطر أن يكشفوا أوراقهم مبكرا؟ فهذه المطالب هي التي ستشكل 

 نقطة بداية المفاوضات".
اتب مقاله بالقول: "كنت قد سألت أحد كبار الموظفين في )الجزيرة(، التي ظهرت فيها ويختم الك

ضيفا أحيانا، إن كانت )الجزيرة( مجرد بوق دعاية للعائلة المالكة القطرية، فقال لي ل، إنما هي 
)مشروع عالقات خارجية(، وواضح أن هذا صحيح، فقطر الصغيرة أصبحت تظن أنها أصبحت 

ة التي ل تغيب الشمس عن قناتها الفضائية، لكن إن حصلت يوما على األراضي، اإلمبراطوري
بإصالح سوريا مثال، فقد يضيف هذا قوة األراضي إلى قوة النفط والغاز و)الجزيرة(، وهذا ما ل 

 يمكن أن تقبله السعودية، فهل هذا هو سبب تهديد كيان الدولة القطرية؟".
 28/6/2017ة "21موقع "عربي 

 
 لل أمريكي: السعوديون قدموا قطر هدية إليرانمح .992

نشر موقع "أمريكان كونسيرفيتيف" مقال للمحلل في شؤون السياسة الخارجية : بالل ياسين -لندن
مارك بيري، ومؤلف كتاب "أخطر رجل في أمريكا: صناعة دوغالس مكارثر"، عن المهمة الصعبة 

إدارة دونالد ترامب، جيمس ماتيس وريكس تيلرسون، التي تواجه كال من وزيري الخارجية والدفاع في 
حيث يواجهان تناقضا دائما في سياسة اإلدارة األمريكية، وتدخالت من مستشارين في شؤون 

 السياسة الخارجية. 
ويقول بيري: "لعل األزمة التي افتعلتها السعودية وتحالف الدول الثالث معها ضد قطر تعبير عن 

رة الرئيس ترامب، حيث وقفت علنا مع الدول التي قررت حصار قطر، فيما التخبط الذي مارسته إدا
رأى كل من ماتيس وتيلرسون أن المصلحة القومية تقتضي دعم الدولة المحاصرة؛ نظرا لوجود قاعدة 
العديد األمريكية فيها، وألن قطر أثبتت أنها حليف يمكن العتماد عليه أكثر من السعودية التي 

 الت لألمريكيين، خاصة كارثة حرب اليمن". ظلت تسبب المشك
"، بالدور القطري في ليبيا، قائال إن "قطر كانت أول 21ويذك ر الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي

دولة تتعاون مع الوليات المتحدة في الحرب ضد نظام معمر القذافي، ولم تكن مشاركتها رمزية 
ة الليبية واإلشراف عليها، ومحاولة توحيد فصائلها، فقط، بل شملت على تسليح وتدريب المعارض

 وشارك القطريون في العمليات العسكرية، وعملية الهجوم على طرابلس معقل معمر القذافي".
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وينقل بيري عن عسكري أمريكي بارز تقاعد عن الجيش، قوله: "لم نكن بحاجة إلرشادهم"، وأضاف: 
نت الوليات المتحدة تقود من الخلف في ليبيا، وكان "كانوا يعرفون ما يقومون به"، وببساطة كا

 القطريون نقطة النطالق.
ويكشف بيري عن أن مساعدي تيلرسون كانوا مقتنعين أن المؤلف الحقيقي لبيان ترامب هو سفير 
اإلمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، مشيرا إلى أنه صديق مقرب من صهر الرئيس ومستشاره جارد 

اثنين معا، وتوصل إلى نتيجة، وهي أن  –ل الشخص المقرب: "وضع ريكس اثنين كوشنر، حيث قا
الولد األبله يقوم بإدارة سياسة خارجية من ساحات العائلة في البيت األبيض، ومال العتيبة بثقله على 

 جارد، وألقى هذا بثقله على ترامب". 
صفقة السالح مع قطر، أخبر تيلرسون ويفيد الكاتب بأنه "في اليوم ذاته، الذي أعلن فيه ماتيس عن 

لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أنه من الخطأ تصنيف حركة اإلخوان المسلمين جماعة 
إرهابية، وهو واحد من األسباب التي دفعت المعسكر المعادي لقطر لعزلها، وقال إن هناك )عناصر 

، التي دخلت فيها )العناصر( من اإلخوان أصبحوا جزءا من الحكومة(، وذكر تركيا والبحرين
البرلمانات، وقال إن هذه العناصر نبذت العنف، وقال إن )تصنيف اإلخوان بشكل كامل جماعة 

 إرهابية سيضيف تعقيدات على عالقتنا( مع حكومات المنطقة".
ويستدرك بيري بأن "السبب الرئيسي وراء الميل نحو قطر واضح ألي أحد، فهو القاعدة التي 

الوليات المتحدة، قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب قطر، التي تتمركز فيها الوحدة  استأجرتها
، ول يقوم القطريون واألمريكيون بإرسال المقاتالت منها ضد تنظيم الدولة 379الجوية الستكشافية  

، ول تحمي في العراق وسوريا فقط، فالقاعدة تعد خط الدفاع األول ضد إيران وتوسعها في المنطقة
القاعدة الجوية حلفاء الوليات المتحدة في منطقة الخليج فقط، بل تحمي إسرائيل أيضا، وتعد نقطة 

 انطالق للطائرات األمريكية لو هاجمت الجمهورية اإلسالمية إسرائيل".
رج"، ويختم بيري مقاله باإلشارة إلى أن قول المسؤول: "قدم السعوديون لإليرانيين هدية ونحن نقف نتف

وهز المسؤول رأسه قائال: "أفهم موقف كل من ماتيس وتيلرسون، وأعني من كان له أصدقاء كهؤلء 
 فمن يحتاج ألعداء".

 28/6/2017ة "21موقع "عربي 
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 خبير فرنسي: لهذه األسباب قررت السعودية شن  حملة ضد قطر .992
ستراتيجية في باريس، باسكال يرى مدير معهد العالقات الدولية وال: باريس ـــ ولء السامرائي

بونيفاس، أن  ثمة أسبابا  عديدة لقرار كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر قطع عالقاتها مع 
 قطر.

ويركز بونيفاس خصوصا  على السعودية التي "جرت طمأنتها" حسب قوله، في إشارة إلى الوليات 
مب هو من أشعل الحرائق في البيت الخليجي، وأن المتحدة األميركية، مبينا  أن الرئيس دونالد ترا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من يحاول إطفاءها، محذ را  في الوقت نفسه من أن  الحملة 
 التي تشن  على قطر قد تدفعها إلى التقارب مع إيران.

والبحرين قررت ويقول بونيفاس في تصريحات إلى "العربي الجديد": "نعلم أن السعودية واإلمارات 
قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر، وفرضت حصارا  عليها، بزعم أنها تدعم اإلرهاب، وأن التوتر 
قوي جدا  وتردي الوضع في المنطقة سيكون سلبيا  جدا ، ليس فقط على الدول المعنية، بل على العالم 

 أيضا".
ر الحصار هو قرار خطير، وأكثر أهمية ويشد د على أن ه "بسبب العالقات التي تربطنا بهم، فإن قرا

 من قطع العالقات الدبلوماسية، التي لم تدخل حيز التطبيق منذ زمن بعيد في العالقات الدولية".
ويتساءل "ما هو أصل الصراع بين السعودية وقطر؟"، قبل أن يضيف "هناك جذور بعيدة جدا ، 

بلدين يعتنقان الوهابية"، مشيرا  إلى أن "قطر والتناقض في أن البلدين على المذهب السني، كما أن ال
دائما  ما أرادت أن تتميز عن الجار األكبر مساحة واألكثر قوة، ولهذا فقد انتهجت سياسة مختلفة 
لكي تكون موجودة في المشهد، وهذا ما يزعج السعوديين بشكل عميق، ألنهم يعتقدون في بعض 

 األحيان أن قطر امتداد بديهي لمملكتهم".
يتحدث الخبير الفرنسي عن الدور الذي قامت به قطر في الربيع العربي، واإلزعاج الذي تسببت به و 

عاما تقدم المبادرات، لكي تكون موجودة مقابل  20قناة الجزيرة، إذ يلفت إلى أن "قطر ومنذ 
ة الجزيرة السعوديين الذين يرون هذا األمر نوعا  من التحدي لهم، بهذا المعنى، فقد أطلقت قطر، قنا

التي تزعج دول الخليج، وساندت الربيع العربي ومختلف الثورات، في حين أن دول خليجية كانت 
 ضدها".

وتطرق كذلك إلى جملة من الختالفات بين كل من السعودية وقطر، إذ "تساند األخيرة اإلخوان 
معركة يجب خوضها، المسلمين، بينما تعتبر السعودية أن اإلسالم السياسي نوع من النحراف، و 

غالبا ما يرون فيها تهديدا ، وكذلك فإن السعوديين يلومون قطر لعالقاتها الدبلوماسية مع إيران، ألنهم 
 يرون فيها تهديدا وجوديا".
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وبحسب مدير المعهد، فإن  قطر تحتفظ بعالقات مع إيران كونها تتقاسم حقل غاز طبيعي هائل 
دعم اإلرهاب هي حقيقة اتهامات خطرة... اإلخوان المسلمون معها. وعاد ليبي ن أن "التهامات ب

 حركة سياسية يمكن مواجهتها سياسيا، لكنها ليست حركة إرهابية".
 28/6/2017ة العربي الجديدة لندن

 
 مركز أبحاث إسرائيلي يشك   في بقاء مجلس التعاون الخليجي بسبب األزمة .991

رة مجلس التعاون الخليجي على البقاء، في شكك مركز أبحاث إسرائيلي في قد: صالح النعامي
أعقاب الحصار الذي تفرضه دول عربية بقيادة السعودية على قطر. وقال "مركز أبحاث األمن 
القومي" اإلسرائيلي إن األزمة التي تعصف بالخليج حاليا ترسم ظالل من الريبة على فكرة الوحدة 

 إنها الخالف الحالي.الخليجية، مشككا في قدرة الوساطة الكويتية على 
وفي ورقة تقدير موقف نشرها اليوم األربعاء، نو ه المركز إلى أن حل األزمة يتطلب تدخال مباشرا من 
الوليات المتحدة، بسبب طابع العالقات الخاصة التي تربط واشنطن بأنظمة الحكم في الدول 

ى األذهان حقيقة أن الرئيس المحاصرة للدوحة. وأعاد معد الورقة، الباحث يوئيل جوزينسكي، إل
األميركي دونالد ترامب هو "الذي منح الضوء األخضر لكل من السعودية ودولة اإلمارات العربية 

 للعمل ضد قطر"، وذلك خالل زيارته األخيرة للرياض.
وحذ رت الورقة من أن السقف العالي للمطالب الذي تقدمت بها دول المقاطعة ل يسهم فقط في وضع 

مة الحالية "بل يخدم المصالح اإليرانية". ولحظت الورقة غياب وحدة الموقف األميركي، حد لألز 
منوهة إلى أن إدارة ترامب تتحدث بصوتين، مستهجنة أنه في الوقت الذي يتبنى ترامب التهامات 

ثة، الموجهة لقطر بدعم "اإلرهاب"، فإنه يسمح بالتوقيع معها على صفقة لتزويدها بطائرات نفاثة حدي
 إلى جانب تنظيم مناورات عسكرية مع القوات القطرية. 

وتوقعت الورقة أنه في حال حافظت اإلدارة األميركية على نمط سلوكها الحالي، فإن األزمة الخليجية 
ستتعاظم. ودعا المركز إدارة ترامب إلى زيادة دورها في محاولة العثور على حل  دبلوماسي لألزمة، 

تحرك واشنطن السريع والعاجل لحل األزمة ينذر بانضمام المزيد من الدول لدائرة محذ را  من أن  عدم 
 الصراع القائم في الخليج. 

 28/6/2017ة العربي الجديدة لندن
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 لماذا لم يرد اسم حماس في قائمة المطالب السعودية المقدمة إلى قطر؟ .902
 ديفيد هيرست

مة إلى قطر. قبل ذلك بأيام قليلة أبرم أحد رجال تم استبعاد اسم حماس من القائمة السعودية المقد
غير أن أحدا  من الحركة سواه لم يكن على علم  –فتح األقوياء صفقة مع واحد من قادة حماس 

 بذلك. واآلن تهدد هذه الصفقة بشق الحركة.
لوحظ أن اسما واحدا أسقط من قائمة المطالب الثالثة عشر التي تقدمت بها السعودية إلى قطر 

 منحتها مهلة عشرة أيام لتنفيذها.و 
ما من شك في أن الحركة المقصودة تحظى بحماية قطر. وما من شك أيضا في أنها خرجت من 
رحم جماعة اإلخوان المسلمين، وفي أنها تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل. وكانت قد صدرت بحقها 

يكا في األمم المتحدة نيكي هيلي مطالبات من قبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفيرة أمر 
 على حد سواء بأن يدرج مجلس األمن الدولي اسمها في قائمة المنظمات اإلرهابية.

ومع ذلك يبدو أن اسم حماس قد أسقط من قائمة المطالب التي سلمت إلى قطر يوم الجمعة 
 الماضي.

هرة. محمد دحالن، الخصم قبل أيام قليلة من الكشف عن هذه القائمة، وقع حدث مثير آخر في القا
اللدود للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرجل الذي يموله ويحميه اإلماراتيون، كان موجودا في 

 المدينة لمقابلة رجلين من حركة حماس، أحدهما مسؤول منتخب فيها.
أكدت صحيفة الرسالة، وهي مطبوعة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن الجتماع حصل فعال  

 لكنها نفت أن يكون دحالن نفسه قد شارك فيه.و 
والذي حاول تنفيذ انقالب  –ولكن في الحقيقة لم يقتصر األمر على وجود دحالن، رجل فتح القوي 

ومشاركته في الجتماع، كما بلغني. بل األهم من  – 2007استباقي على حركة حماس في غزة عام 
 مؤخرا في غزة كان موجودا أيضا.ذلك أن يحيى السنوار، زعيم حماس الذي انتخب 

تقدم دحالن من السنوار بخطة شاملة، كانت خالصتها على النحو التالي: "تسمحون لي أنتم بالعودة 
 إلى غزة وأنا أتعهد لكم بتخفيف الحظر المفروض عليكم من الجانب المصري من الحدود".

ث زعمت أن دحالن سيترأس خرجت صحيفة الفجر الموالية للنظام في مصر بتفاصيل إضافية، حي
سرائيل وكذلك بالشؤون المالية بينما تحتفظ حماس  الحكومة في غزة ويتحكم بالمعابر مع مصر وا 
بوزارة الداخلية ويعامل موظفوها على أنهم جزء من اإلدارة. قد ل يتحقق شيء من ذلك، ولكن ما 

 طريق نحو المستقبل.كشفت عنه الصحيفة كفيل بأن يسلط الضوء على األقل على معالم ال
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ونظرا ألن الحصار المفروض على الجانب المصري من الحدود أعتى وأشد وحشية من ذلك الذي 
تفرضه إسرائيل نفسها، فما من شك في أن هذا العرض مغر. بل وصل اإلغراء إلى الحد الذي دفع 

دأت شاحنات الوقود السنوار إلى مصافحة يدوية تعبيرا عن الدخول في الصفقة. وخالل أيام قليلة ب
 تعبر الحدود عند نقطة رفح باتجاه غزة.

 المشكلة الوحيدة في هذا الترتيب الجديد تكمن في أن بقية حركة حماس لم تعلم عنه شيئا. 
 

 أربعة أعوام.. واجتماع واحد
معلوم أن السنوار هو زعيم حركة حماس داخل غزة. ولكن، إذا ما أخذنا بالعتبار أن حماس تتوزع 

قطاعات ثالث هي غزة والضفة الغربية والشتات، فغزة على أهميتها التي تنبع من أنها تشكل  في
 دولة األمر الواقع، إل أنها مجرد واحدة من ثالث.

وهذه القطاعات الثالثة يترأسها مجلس شورى هو الذي ينتخب رئيس المكتب السياسي التنفيذي. 
ماعيل هنية، والذي حل محل خالد مشعل في النتخابات الرئيس الحالي لهذا الجهاز التنفيذي هو إس

التي جرت في الدوحة الشهر الماضي. وهذه هي المرة األولى في تاريخ الحركة التي يعيش فيها 
 رئيس الجهاز التنفيذي داخل غزة وبذلك تكون تحركاته مقيدة بسبب الحصار.

باجتماع السنوار مع دحالن ناهيك عن أن  يقال بأن هنية أخبر زمالءه في قيادة الحركة بأنه لم يعلم
 يكون قد أقر القرار الذي يروى أنه تمخض عنه.

إل أن هذا اإلجراء، وهو األول الذي يتخذه السنوار بوصفه رئيسا لحركة حماس في قطاع غزة، 
تسبب في نشوب أزمة غير مسبوقة داخل الحركة ككل، والتي حرصت على مدى عقود في انتهاج 

كير الملي والحذر في أي خطوات تتخذها، ولم تقطع بشأنها إل بعد فترات مطولة من سياسة التف
 التشاور والحوار مع كافة قطاعات الحركة.

بينما استغرق تعديل ميثاق الحركة أربعة أعوام من النقاش الداخلي إل أن تعديل السياسية التي 
لم يستغرق من السنوار سوى اجتماع انتهجتها الحركة على مدى أحد عشر عاما منذ بدء الحصار 

 واحد.
وبحسب ما أخبرني به مصدر مطلع فإن "هذا أمر خطير جدا وغير مسبوق بالنسبة للحركة. بل 

، وهو العام الذي 1992يمكن اعتباره محاولة سافرة لشق حركة حماس، والتي لم تلبث منذ عام 
تخذ قراراتها الستراتيجية بعد نقاشات جماعية انتقلت فيه القيادة الكلية للحركة إلى خارج قطاع غزة، ت

 مطولة واستشارات كلية مكثفة".
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وأضاف المصدر: "تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى تقليص دور تركيا وقطر في قطاع 
غزة. بل يريد دحالن ومعه اإلمارات توجيه ضربة قاصمة إلى المحور القطري التركي وشق حركة 

 حماس".
 

 رامبمغازلة ت
ما من شك في أن العرض الذي تقدم به دحالن إلى حماس لتخفيف الحصار سام ومغر في نفس 

 الوقت.
وكان طوني بلير قد تقدم من قبل بعرض مشابه إلى خالد مشعل ضمن سلسلة من المحادثات التي 
جرت بين الرجلين وكنت أول من كشف النقاب عنها. عرض بلير على مشعل رفع الحصار مقابل 

فاق هدنة. إل أن المحادثات فشلت ألنها لم تحظ بتأييد ل إسرائيل ول مصر. إل أن مشعل كان ات
 حذرا من مقايضة ما تعتبره حماس حقا في مقاومة الحتالل بشحنة من المعكرونة والشوكولتة.
في ظل ولكن، بالمقارنة، تعتبر األحوال في غزة هذه المرة أسوأ بكثير مما كانت عليه من قبل. ف

التهديدات التي وجهها ترامب، طلب عباس من إسرائيل تقليص التيار الكهربائي الذي تزود به قطاع 
غزة من ست ساعات إلى ساعتين في اليوم )وذلك أن السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل هي التي 

ع رواتب موظفي تدفع تكلفة الكهرباء التي يزود بها القطاع(. هذا اإلجراء، باإلضافة إلى قراره قط
السلطة في غزة، بما في ذلك مخصصات معتقلي فتح في السجون اإلسرائيلية، تسبب في إلحاق 

 أضرار جسيمة بشعبية عباس وما يحظى به من تأييد.
عندما رفع أحد أنصار عباس صورة له داخل ساحات المسجد األقصى في يوم عيد الفطر، انقضت 

 تف "خائن، خائن".عليه الجماهير ومزقت الصورة وهي ته
ربما شعر عباس بأنه لم يعد أمامه من خيار آخر، وذلك في خضم التنافس المحموم والفتاك لكسب 

 ود ترامب بين عباس وخصمه ومنافسه الرئيسي محمد دحالن.
سبق أن جرب دحالن في إحدى المرات العودة إلى فلسطين عبر محاولة إجراء مصالحة مع عباس، 

سطيني رفض ذلك وأقصى مؤيدي دحالن من اللجنة المركزية لحركة فتح. واآلن إل أن الزعيم الفل
 يحاول دحالن الدخول من خالل طريق جديد، هذه المرة عبر غزة وحماس.

تضافرت مجموعة من األحداث والظروف على تهيئة األجواء التي عقد فيها اللقاء مع السنوار، 
ام خمسين من زعماء العرب والمسلمين في الرياض وعلى رأسها ذلك البيان الذي ألقاه ترامب أم

والذي أعلن فيه أن حركة حماس منظمة إرهابية، باإلضافة إلى العداوة المعلنة تجاه حركة حماس 
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من قبل األنظمة العربية، ثم محاولة دحالن األخيرة لشراء تأشيرة دخول إلى قطاع غزة من حركة 
 حماس.

 
 حلقة غزة

باس ودحالن، كالهما، خدمة للمصالح السعودية واإلماراتية والتي ترغب حتى هذه اللحظة، يوفر ع
في رؤية حماس تتراجع ويتضاءل حجمها ورؤية النفوذ القطري في غزة يتآكل. من المعلوم أن قطر 

مليار دولر إلعادة اإلعمار. وتدفع قطر  1.3هي أكبر متبرع دولي لقطاع غزة، حيث تعهدت بمبلغ 
بالمائة فإن تلك األموال  40في مواقع البناء. في ظل معدل بطالة يصل إلى  بشكل مباشر للعمال

 وتلك الوظائف هي اللعبة الوحيدة في المدينة.
ل غرو في أن الحصار المفروض على دولة قطر مرتبط في نهاية المطاف بالحصار المفروض 

 على قطاع غزة.
حماس، كحركة، تنتهج أسلوبا يعتمد ضرب  يذكر أنه حتى ساعة اللقاء الذي جرى في القاهرة، كانت

 طرفي حركة فتح المتنافسين بعضهما ببعض.
فبطلب من عباس، سمحت حماس لمئات من أعضاء حركة فتح في قطاع غزة بالسفر إلى الضفة 
الغربية حتى يتمكنوا من التصويت لمرشحي عباس لنتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح. وكان 

بقاؤهم بعيدا عن الضفة الغربية.المقصود من هذه الع  ملية هو إقصاء دحالن ومؤيديه من السلطة وا 
في نفس الوقت أرسلت حماس مندوبين لها للمشاركة في اجتماعات القاهرة التي قربتهم أكثر فأكثر 

 من دحالن، الذي يعتبر، وتؤيده في ذلك مصر، أن هذه استراتيجية ناجعة.
ستخلصة من الصراع على النفوذ في الخليج ومن الخالف داخل بالنسبة لحماس، تعتبر الدروس الم

 حركة فتح غاية في المرارة.
. وما 1967لقد قامت حماس بالفعل باستبدال ميثاقها األصلي بوثيقة تعترف بحدود إسرائيل لعام 

فعلت الحركة ذلك إل لتسهل على جميع الفصائل الفلسطينية تبني موقف مشترك، وكذلك أيضا 
الدول العربية التي كانت تسعى جاهدة إلنعاش المبادرة العربية للسالم. فماذا كان الرد لتساعد 

 السعودي على مبادرة قصد منها "تطرية" الموقف التفاوضي؟ إعالن حماس منظمة إرهابية.
وكم يشبه ذلك ما حصل لحركة فتح عبر تاريخها. لقد ُطلب من الحركة تقديم التنازل تلو اآلخر، ولم 

وا في المقابل على شيء، وما جنوه جراء ذلك هو أنهم فقدوا ما كانوا يتمتعون به من تأييد، يحصل
وتحول بشكل عام إلى حماس. فإذا ما بدأت حماس بفقد ما لديها من رصيد شعبي كما حصل مع 
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نما سينضمون إلى صفوف الجماعات التكفيرية  فتح من قبل، فلن يعود هؤلء المؤيدون إلى فتح، وا 
 تنظيم الدولة اإلسالمية. مثل

خرج السنوار بعد ما يقرب من عشرين عاما في العتقال لدى اإلسرائيليين بسمعة أنه عسكري 
 متشدد. وكان قد أفرج عنه كجزء من عملية التبادل مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت. 

حينما فتحوا بابا للحوار  لعل النجذاب نحو التفاوض معه يشبه إلى حد بعيد ما شعر به البريطانيون
مع مايكل كولينز، زعيم الجيش الجمهوري اإليرلندي والبطل الثوري في حرب التحرير اإليرلندية. إل 
أن كولنز سرعان ما تحول إلى ذلك الرجل الذي أعطى األوامر بفتح النار على المحاكم األربعة في 

ين شكلوا الجيش الجمهوري اإليرلندي المعارض إيرلندا بقذائف المدفعية مستهدفا رجاله السابقين الذ
 للمعاهدة مع البريطانيين، فكانت تلك هي الشرارة التي أطلقت الحرب األهلية اإليرلندية. 

هل يرغب السنوار في أن يكون ذلك الشخص الذي يسير على خطا كولنز أم الشخص الذي يسير 
 على خطى محمود عباس؟.

 27/6/2017ة )ميدل إيست آا(
 28/6/2017ة "21ع "عربي موق

 
 حصار قطر ومشروع القرن! .909

 د. عبدهللا العمادي
التي تم تسريبها بقدرة قادر من إحدى دول الحصار، والتي تم اتهام قطر  -المزعومة  -المطالب 

بتسريبها كالعادة، ل شيء يؤكد أنها هي نفسها التي يتحدث المحاصرون لقطر عنها، وبالتالي ل 
ا  أستبعد احتمالت أن ما تم تسريبه هو لالستهالك اإلعالمي والشعبي، لينشغل الناس بها بحث ا ونقاش 

وعراك ا، فيما هناك قائمة أخرى يتم بحثها في أروقة وزارات الخارجية الخليجية واألجنبية، بعيد ا عن 
ال أعين اإلعالم، بحيث إن تم التوصل إلى اتفاق ما، خرج المحاصرون وقد حفظوا ماء وجوههم ف

ا، ولكن  يظهرون بصورة المنهزمين.. ل أقول بأن كل ما جاء في القائمة المسربة ليس صحيح 
شغال  أحسُب أن هناك نقاط ا قليلة، فيما بقية النقاط التي أضيفت للقائمة هي لالستنزاف اإلعالمي وا 

 الناس بها كما أسلفنا.
اتهاماتهم لقطر مرسلة ل تخرج لحظ أن كل تصريحات وزراء خارجية الثالثي الخليجي عامة، و 

منها بفائدة أو حقيقة يمكن البناء عليها. تراهم يتمحورون حول نقطة واحدة مفادها أن قطر تخالف 
توجهاتهم، وأن عليها اللتزام بالتوجهات العامة لمجلس التعاون وعدم التفرد بالقرار السياسي وغيره! 

هاب التي اخترعها بوش بعد أحداث سبتمبر، أضف إلى ذلك دخولهم في لعبة األمريكان واإلر 
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وأحسُب أنه ل أحد من وزراء الخليج عنده القدرة على وصف مصطلح اإلرهاب، بل هم ليسوا بأكفأ 
من نظرائهم األمريكان واألوروبيين في هذا المسلك، الذين لم يصل أحدهم إلى وصف دقيق لمعنى 

اآلن، حتى صار اإلرهاب أقرب إلى تهمة يوصف بها  اإلرهاب، ول اتفاق دولي ا على هذا المعنى إلى
أي فرد أو مؤسسة أو دولة، لفتح أبواب من العقوبات أو البتزازات، فهكذا بدأ بوش حملته عام 

لى يومنا هذا.2001  ، وسار معه كثيرون في هذا التخبط وا 
قبل شهر، وما تم تلك المقدمة الطويلة لبيان أن ما يحدث ضد قطر منذ كذبة سكاي نيوز أبو ظبي 

البناء عليها إلى اآلن، ل يخرج عن باب البتزاز ليس أكثر. لكن لماذا البتزاز؟ قد يتساءل أحدكم. 
والجواب باختصار، هو الرضوخ لتوجهات وخطط عدد من الالعبين في مشروع كبير تم التخطيط له 

ف بمشروع الشرق األوسط الجديد، منذ زمن للمنطقة، وقد حان وقت تنفيذ الجزء األكبر منه، فيما ُيعر 
، ويقوم على فكرة اقتصادية 92الذي بشر به شمعون بيريز في كتاب سماه بنفس السم عام 

خالصتها، استغالل المال الخليجي لتحويل الفكر اإلسرائيلي لمشروعات اقتصادية يتم تنفيذها بأيدي 
 عمالة مصرية، وبالطبع الرابح األكبر هي إسرائيل!

منذ التبشير به يواجه عراقيل عديدة، لكن الصبر اإلسرائيلي ل حدود له، ومع ذاك الصبر المشروع 
تجد جهود ا أخرى تعمل على إزالة كل ما يعرقل تنفيذ المشروع. وأبرز العراقيل إلى اآلن متمثلة في 

كتلة البقية الباقية من المقاومين للمشروع الصهيوني، والمتمثلين بشكل أساسي في حركة حماس ك
ن إحدى الحلول هي إزاحتهم بصورة وأخرى، ديمغرافي ا  بشرية، وقطاع غزة كحقيقة جغرافية، وا 
وجغرافي ا! وهذا ما يفسر بروز فكرة قديمة متجددة تقضي باستغالل جزء مناسب من سيناء المصرية 
لتوطين فلسطينيي غزة، بمساهمة نظام مصر العسكري الحالي باألرض، مع دعم مالي سعودي 

 إماراتي وبمباركة أمريكية.
طويلة المدى، تسخن  استراتيجيةبالطبع ليس األمر بالسهولة التي نتحدث عنها، لكنه يسير وفق 

بعض مراحله أحيان ا ثم تهدأ لحين، وتراوح مكانها من أجل أن تعود مرة أخرى وهكذا.. اليوم نعيش 
المشروع الكبير هذا. فاليوم توافقت عدة إحدى المراحل الساخنة التي لبد من إنجاز نسبة مقنعة من 

سرائيلية ورأت أن الوقت مناسب لقطع أشواط في هذا المشروع.  مصالح عربية وا 
هذا المشروع بحاجة لمليارات الدولرات، وألن خزائن الخليج شبه فارغة لسيَّما الخزينة السعودية 

ار صوب خزينة قطر وربما مستقبال  واإلماراتية بعد زيارة ترامب األخيرة للمنطقة، اتجهت األنظ
الكويت. إذ المطلوب من قطر أول  المساهمة المالية في المشروع، وأي رفض أو مماطلة ستكون 
نتائجها غير سارة. ومن ثم ثاني ا، سيعمل القائمون على المشروع على إزاحة حماس كحجر عثرة 

ستقبال  تركيا، اللتان ل تزالن تكسران أمامهم وكل من له صله بهذه الحركة، والقصد ها هنا قطر وم
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حصار غزة وترفعان الروح المعنوية ألهلها. هذا األمر لبد أن يتوقف، ألن بقاء غزة بهذه الروح، فيه 
ا مخاطر تعطيل ألحد أهم مشروعات الشرق األوسط الكبير، المتمثل في قناة مائية جديدة تعمل  أيض 

هر قليل وقريب، من بعد أن تم النتهاء من إجراءات بيع نظام إسرائيل على تنفيذها بعد حين من الد
مصر العسكري لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأثر هذا البيع في تحويل الممر المائي بين 
الدولتين إلى ممر دولي يؤدي إلى ميناء إيالت اإلسرائيلي الذي منه ستنطلق قناة بن غوريون وتربط 

متوسط. ومن شأن هذه القناة التي إن صارت واقع ا متجسد ا على األرض، البحر األحمر باألبيض ال
أن يضرب أهم شرايين القتصاد المصري المتمثل في قناة السويس، والمتوقع أل تختلف مصر حينها 

 عن أي دولة إفريقية غارقة في ديونها ومشاكلها.
ولألسف، وبدفع مصري  خالصة الكالم، أن قطر تتعرض لبتزاز مالي رخيص من قبل الجوار

وتحت أنظار األمريكان. قطر مطالبة بدفع الكثير لمشروعات القرن أو الشرق األوسط الجديد، شأنها 
شأن السعودية واإلمارات! وعليها أن تصرف على النظام العسكري المصري الذي أنهك الرياض وأبو 

الوظائف لألمريكان تنفيذ ا لوعود ظبي، وعليها كذلك أن تنخرط في دعم الصناعات األمريكية وتوفير 
 ترامب النتخابية لشعبه!!

الرفض أو المماطلة من شأنها إدخال قطر في دوامة اإلرهاب وتبعاتها، وهذا ما وضح للجميع منذ 
كذبة سكاي نيوز أبو ظبي، التي لبد من اإلشارة إليها دوم ا، على أنها الشرارة األولى للنار التي 

تي ستحرق الجميع بعد قليل فيما لو احترقت قطر، مالم يتدخل أولو األلباب اشتعلت بالخليج، وال
والبصائر في دول الخليج والعالمين العربي واإلسالمي، حكام ا ومؤسسات وشعوبا، فاليوم قطر وغد ا 
الكويت وبعدها تركيا، وهي الدول التي ل تتوافق مع توجهات المنخرطين في مشروع القرن الذي فيه 

 من التفصيالت التي ل تسمح المساحة ها هنا بالتعمق فيها.. الكثير
هكذا المشاهد األولية لهذا الحصار والهدف منه كما تبدو اآلن، إل أننا مؤمنون وعن يقين تام في 

 الختام، بأن هللا ل يصلُح عمل المفسدين.
 29/6/2017ة الشرقة الدوحة

 
 في أزمة الخليج: هل من موضوع فلسطيني؟! .900

عرابي ساري  
الحملة الشديدة على قطر، كانت مفاجئة، واتخذت طابعا مادي ا قاسيا من حصار وغيره، أنذر 

 باحتمالت الهجوم العسكري، وذلك سوى الهجمة اإلعالمية.
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افتقرت الهجمة إلى الرصانة، ولم َتَدع  شيئا من التوازنات المألوفة إل وحطمته بكل رعونة، وذلك بعد 
قطري سعودي، وانزياح قطري نسبي من بعض المشاهد اإلقليمية لصالح القيادة ما بدا من انسجام 

السعودية، وتحول قطري واضح في سياسة قناة الجزيرة التحريرية، وفي النضمام لحملة السعودية 
 على اليمن، مع تبريد واضح كذلك في المناكفات اإلعالمية القطرية اإلماراتية..

غير مفهومة ألكثر المراقبين، الذين ما اختلفوا في شيء من الحوادث  ذلك كل ه، وغيره جعل الحملة
السياسية الجارية، بقدر اختالفهم في تفسير السلوك السعودي اإلماراتي، وفي محاولة ترتيب أولوياته 
ن كان مدب ر ا أمريكي ا، أم قائم ا في بعض منه على الفرا  الذي يخل فه تراجع الوليات  وأسبابه، وا 

ا من خطة المت ن كان محض تنافس إقليمي، يستثمر في لحظة ترامب، أم بعض  حدة في المنطقة، وا 
إقليمية أشمل تروم التحالف مع "إسرائيل"، أو على األقل تلتقي معها في محاولة استثمار لحظة 

 ترامب!
من  ينضاف إلى تلك األسباب ما قيل كثير ا، وظل يتردد عن سعي محمد بن سلمان إلزاحة ابن عمه

ذا كان هذا قد تحقق بالفعل، فإن ما ينبغي النظر  ولية العهد ألجل الوصول السريع إلى الملك، وا 
ا بمسألة الصراع على  فيه اآلن، صلة ذلك بحصار قطر، فمجرد حصارها ل يتصل اتصال  واضح 

لى الملك، وها العرش، إل من زاوية تعزيز التحالفات اإلقليمية والدولية لضمان الدعم ألجل وصوله إ
 قد استمر الحصار، حتى بعد إزاحته ابن عمه محمد بن نايف..

أم ا حكاية تصريحات األمير تميم المفبركة على موقع وكالة األنباء القطرية بعد اختراقه، فلم يعد أحد 
يأتي على ذكرها اآلن، ألن أحد ا عاقال  لم يصدقها منذ البداية، ودول الحصار ل تريد منك 

ا، أي تصديقه ا، فاللعب على المكشوف إلى درجة تخلو من كل عرف دبلوماسي، وهي لم تكن أساس 
 فبركة تلك التصريحات، إل متكأ لبدء الهجوم..

إن  كل أسباب الصراع والخالف التاريخية، بين كل من اإلمارات، والسعودية، وقطر، يمكن جمعها، 
طئ أحد في ذلك؛ إنها أسلم طريقة كي يضمن كل وجعلها في سلة األسباب المفتعلة الراهنة، ولن يخ

من يشتغل بالتعقيب على الحدث السياسي أل يتعقبه أحد بعد ذلك، لكن ذلك غير مفيد في الحقيقة، 
ألنه ل يقول لنا شيئا محددا عن السبب المباشر، أو العوامل التي استدعت تلك األسباب التاريخية 

 وفع لتها في أزمة راهنة.
لحسد يفترس الناس من نجاح جيرانهم وأبناء عمومتهم، وهنا يمكننا القول إن الستثمارات ل شك أن ا

القطرية، ولسيما شركتها للطيران، تبدو مستفزة لجارها اإلماراتي، مع انهيار أسعار النفط، كما أن 
ذه الحاجة األمير السعودي الساعي نحو الملك يحتاج رديف ا اقتصادي ا لدعم مغامراته الطائشة، وه

 تغري بقطر.
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مع غياب حياة سياسية، والنتفاء التام للمجتمع المدني في دول الحصار، وتمزق المنطقة العربية، 
واختالل التوازن فيها، وانهيار الدول الوازنة تاريخي ا في المنطقة العربية، ومع النسحاب األميركي 

، ومجيء حاكم متهور للبيت األبيض يمكن من المنطقة وانقسام نخبة المؤسسة األميركية الحاكمة
التربيط معه من خالل مجموعات الضغط الصهيونية التي بنت دولة اإلمارات معها عالقاتها 
وأحكمتها منذ زمن؛ مع كل ذلك، تصير السياسة الهوجاء ممكنة بال حرج، وحصار قطر، وحتى 

 ضربها عسكري ا ل يعود مستبعدا بالضرورة.
نما هي لحظات النهيار ومجيء ترامب وفرا  المنطقة وانكسار ل يتعلق األمر ب القتصاد وحده، وا 

موجة الثورات العربية، التي ُتمك ن محمد بن زايد، الحاكم الفعلي إلمارة أبو ظبي، والراعي اإلقليمي 
ز على األهم للثورات المضادة؛ من المبادرة لقتناص الفرصة، وتصفية بقايا الثورات العربية، واإلجها

اإلسالميين، وبالضرورة إخضاع الجارة اللدود، المنافس والمعارض الدائم لسياسات أبو ظبي، وهو 
 المعارض الثري المغري بالسرقة والبتزاز!

 
 هل من مكان لي "إسرائيل" في كل ذل ؟!

ع بعيدا عن حكاية "صفقة القرن" التي جاءت على لسان السيسي في لقائه ترامب، وبعيد ا عن مشرو 
ا، وهي أفكار، حتى لو تكررت منذ عقود،  )دولة غزة + سيناء( القديم المتجدد منسوب ا للسيسي أيض 
تظل قائمة ومحتملة، فأكثر المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية كانت أفكار ا تتكرر لسنوات 

ني أبد ا أنها طويلة. إن استهالك األفكار والمخططات في الطرح اإلعالمي والمخاوف العربية، ل يع
 لم تعد في حي ز المؤامرة.

لكن بعيدا عن ذلك، وبشكل مباشر، من الواضح أن محمد بن سلمان احتاج لمحمد بن زايد لربطه 
بالنخب الحاكمة األكثر تصهين ا في الوليات المتحدة األميركية، لتمرير انقالبه الناعم على ابن عمه، 

م عالقاته مع تلك الدوائر منذ فترة طويلة، وعلى النحو الذي وتوفير الدعم له، وابن زايد كان قد أحك
ربط سياسات اإلمارات في المنطقة وطموحاتها برؤى ومصالح تلك النخب، والمرتبطة بالضرورة بـ 

 "إسرائيل".
سعودي ا؛ األمر أقدم من حصار قطر. الحديث عن تطبيع سعودي إسرائيلي، أو في الحد  األدنى 

ل لمرحلة التطبيع مرور ا بمرحلة التعاون، كانت مبكرة منذ صعود نجم محمد اتصالت تطمح للوصو 
بن سلمان، هنا تحديد ا ل يجوز إغفال تحركات أنور عشقي، ول تصريحات بنيامين نتنياهو، ول 
الترويج السعودي اللحوح إلحالل إيران عدو ا مكان "إسرائيل"، وأخير ا اإليعاز لبعض الكتاب للترويج 

صحافة السعودية للتطبيع مع "إسرائيل" منذ مطلع هذا الشهر، يونيو/ حزيران، وقد أخذت في ال
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األوساط اإلعالمية اإلسرائيلية تحتفي بهذه الكتابات.. إنها السعودية، التي تجر م مجرد التعاطف مع 
 قطر، والتي ل يكتب فيها أحد بما يخالف توجهات "طويل العمر".

ا، ويبدو أنه ُجه ز قبل مجيء ترامب، وهو ما تشي به اتصالت والحق أن األمر صار معلن  
وتحركات ترامب صوب المنطقة فور وصوله البيت األبيض، ثم ما تال ذلك من تسريبات وتكهنات 
وتصريحات بعد استقباله بنيامين نتنياهو، مطلع هذا العام، وقد تأكد أن ثمة مشروع ا لبناء تطبيع 

ية الفلسطينية، تحدث بشأنه ترامب صراحة مع عباس في زيارته عربي صهيوني دون حل  للقض
األخيرة، وحاول السيسي حمل عباس على تبنيه في قمة البحر الميت األخيرة.. وعلى األرجح هو 

 مشروع عربي إسرائيلي، قبل أن يصير ترامبي ا!
 

 هل يمكن القول إن تل  التحركات التطبيعية منفصلة تماًما عن حصار قطر؟
أخرى، بعيدا عن الحديث في العناوين الضخمة، من قبيل صفقة القرن ودولة سيناء، يمكن  مرة

 ترتيب األمر على النحو التالي.
ثمة أسباب خاصة لكل من اإلمارات والسعودية لحصار قطر وربما اإلجهاز عليها وتجريدها من 

ستيالء على ثرواتها، لكن ذلك دورها اإلقليمي المستقل والحد  من نجاحاتها القتصادية، وربما ال
يحتاج إلى إسناد من الوليات المتحدة األمريكية، واللعب على تناقضاتها الداخلية، وبما أن محمد بن 
زايد قد كو ن شبكة عالقات محكمة مع األوساط األكثر صهينة فيها، كان ل بد  بالضرورة من 

 حضور ما لـ "إسرائيل" في الموضوع كله.
ورها تسعى لستغالل لحظة ترامب، إلنجاز ما يمكن إنجازه وتصفية ما يمكن تصفيته "إسرائيل"، بد

ن  في الموضوع الفلسطيني، وهنا تلتقي التطلعات بصرف النظر عن األهداف الخاصة بكل طرف، وا 
خي رت "إسرائيل" في أزمة كهذه، فستكون السعودية بالنسبة لها مكسبا أكبر من قطر بما ل يقارن. ل 

 الستراتيجيي هذا، وسوف ترح ب "إسرائيل" بال تردد بتقديم خدماتها، إن كان مكسبها شك ف
 والدعائي بهذا الحجم!

ر تقديم هذا  سيقول متسائل: كل هذا الربط يبدو ممكنا ول يوجد ما يمنع تصوره، ولكن كيف نفس 
رد جسر إلرجاعه المحور الذي ُتشك ل اإلمارات عقدته؛ محمد دحالن منقذا لحماس؟ هل حماس مج

للمشهد الفلسطيني؟ جسر يمكن هدمه لحقا؟! هذا محتمل. لكن ثمة احتمال آخر، يعيدنا مرغمين 
 للعناوين الكبيرة، تلك العناوين التي تحتاج إلى غزة، قضية قائمة بذاتها، تبحث عن خالصها.

 27/6/2017ة "21موقع "عربي 
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  أيجوز التعاطف مع غزة؟ .905
 فهمي هويدي

نا أن نتعاطف مع غزة حين تتعرض للقصف اإلسرائيلي؟ السؤال له ما يبرره. إذ بعدما هل يجوز ل
صنفت حركة حماس ضمن المنظمات اإلرهابية كما ذكر وزير الخارجية السعودي، وألن الحركة 
قائمة على األمر في غزة، وبعدما صار التعاطف مع األشقاء جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة 

 اما، فليس مستبعدا أن يتهم التضامن مع غزة ضد الغارة اإلسرائيلية دعما لإلرهاب.ع 15تصل إلى 
إذا اعتبرت مجرد طرح السؤال أمرا عبثيا، فأنت محق ل ريب ومالحظتك صائبة تماما. لكن التساؤل 
الذي ما كان له أن يخطر على قلب عربي لم يتلوث ضميره أصبح يكتسب مشروعية في زماننا، 

لعبث السياسي من عناوينه البارزة. إن شئت فقل إنه السؤال المناسب للطقس السياسي حتى صار ا
المناسب. ذلك أنه حين تصبح المقاومة إرهابا في عرف بعض التيارات العربية، وحين يصبح 
التعاطف مع األشقاء جريمة تعرض صاحبها للسجن، فلماذا يستغرب تجريم التعاطف مع غزة، 

بعض العرب للتصرف اإلسرائيلي، واعتباره من قبيل الدفاع المشروع عن « تفهم»ولماذا ل نستبعد 
 النفس كما يقول المسؤولون األمريكيون عادة؟!

لقد صدمنا حصار بعض العرب لغزة حينا من الدهر، لكننا اعتدنا على ذلك، ولم تعد تفاجئنا النتائج 
زيين وتعذيب المرضى وانهيار الخدمات في الكارثية التي ترتبت عليه، إذ أسهمت في تدمير حياة الغ

مع اإلسرائيليين، الذي كان ول يزال تجسسا « التنسيق األمني»القطاع. كما صدمنا حين علمنا بخبر 
من جانب السلطة الفلسطينية على المقاومين الرافضين لالحتالل. وكان قيام قياديين في منظمة 

، تعبيرا عن «التحرير»فية العناصر الساعية إلى بهذا الدور القذر الذي يستهدف تص« التحرير»
شيوع العبث وانتصاره. لكن ذلك الخلل الفادح استمر وتعايشنا معه، حتى أصبح التنسيق األمني أمرا 
عاديا ل يستنكره أحد، بل صار وباء انتشر في بعض أرجاء العالم العربي. وهو ما أعجب به 

 إسرائيل، فباركه وتمنى له الستمرار والزدهار!الرئيس األمريكي دونالد ترامب حين زار 
ما ينبغي أن نالحظه ونعترف به أن الموقف من القضية الفلسطينية ظل دائما أحد المؤشرات 

باحتفاء عربي « المقاومة»الكاشفة عن التدهور الحاصل في العالم العربي. ففي البدء حظيت 
لتقود الكفاح المسلح، وهو ما  1964عام مشهود. وألجل ذلك أنشئت منظمة تحرير فلسطين في 

مع المقاومة، ومن رحم هذه « المقاطعة»اعترفت به القمة العربية والجامعة العربية حينذاك. تزامنت 
، التي كانت بمثابة خطوة إلى الوراء، أجلت الكفاح المسلح لكنها «الممانعة»األجواء ظهرت فكرة 

أولى مؤشرات النكسار، إذ تمثلت في اتفاقية الصلح  ظلت عنوانا لمخاصمة العدو. بعد ذلك حدثت
. وهذا الختراق أفضى إلى تجميد المقاطعة 79مع إسرائيل التي عقدها الرئيس السادات في عام 



 
 
 
 

 

 91 ص             4329 العدد:       25/2017-6/29 الخميس -ألحد ا التاريخ: 

                                    

وفتح باب التنازلت التي كانت مبادرة السالم السعودية من أبرز عالماتها، وحين تبنت قمة بيروت 
إلى لغة الخطاب السياسي العربي. ورغم أن « التطبيع»مصطلح  العربية المبادرة المذكورة، أضيف

التطبيع كان مشروطا في البداية بالنسحاب الكامل من األراضي العربية، إل أن مؤشر النكسار 
استمر في الهبوط حتى وصلنا إلى التطبيع الخجول والمقنع ثم التطبيع المجاني وغير المشروط. 

 .والحبل على الجرار كما يقال
المالحظة المهمة أن ما جرى لم يكن تفريطا في القضية وتضييعا لها، ولكنه كان تعبيرا دقيقا عن 
ذ ل أعرف مآل المستنقع الذي صرنا في قلبه، فإن ما أعرفه جيدا أن ما صار  ضياعنا نحن. وا 

نما مصير األمة العربية بأسرها. وهذا العبث المخيم ع لى مهددا ليس قضية فلسطين وحدها، وا 
 الفضاء العربي له رسالته البليغة التي ينبغي أن تقرأ جيدا قبل فوات األوان.

 29/6/2017ة الشرقة الدوحة
 

 لحكومة وحدة في قطاع غزة.. بدون حماس وبدون عباس دحالن رئيساً  .902
 تسفي برئيل

من مليون  2ساعات الكهرباء المخصصة يوميا لـ  بإحصاءفي الوقت الذي يقومون فيه في إسرائيل 
، مصر، غزة اإلماراتسكان القطاع، يبدو أن هناك اتفاق مشعب يتم طبخه، يتلوى بين دولة 

والقدس. وهدف التفاق هو وضع محمد دحالن على رأس حكومة موحدة في غزة، ورفع معظم 
سرائيلالحصار عن القطاع من قبل مصر  قامة وا  محطة كهرباء جديدة في رفح المصرية بتمويل  وا 

 وبناء الميناء فيما بعد. اإلماراتمن 
السياسية فسيكون محمود عباس في الزاوية المظلمة، وسيعمل دحالن على ” التجربة“نجحت هذه  إذا

أخذ مكانه، سواء من خالل النتخابات أو من خالل العتراف الفعلي بقيادته. وقد بدأت مصر في 
فرضها السلطة الفلسطينية عليه. غزة بسعر السوق، لكن بدون الضرائب التي ت إلىالسولر  إدخال

محطة لتوليد الطاقة، وقريبا ستفتح مصر بالتدريج  إلقامةمليون دولر  150 اإلماراتوخصصت 
 معبر رفح من اجل البضائع والناس.
ذاكانت هذه الخطة ستتحقق بالكامل،  إذاوما زال من السابق ألوانه القول  كانت حماس ستوافق  وا 

حكومة غزة، هذه الخطوة التي قد تنتهي بالنفصال المطلق تقريبا بين على وضع دحالن على رأس 
غزة والضفة، خاصة بسبب الصراع المستمر بين دحالن وأبو مازن. وفي المقابل، تطبيق هذه الخطة 

 ومصري. إسرائيليقد يحقق حلم 
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في سيناء،  العاملة اإلرهابيةبالنسبة لمصر، تضمن الخطة كبح التعاون بين حماس وبين المنظمات 
أمام ” سوق غزة“فتح  إمكانيةغزة، مع  فرضته علىوتمنح السلم من اجل التراجع عن الحصار الذي 
تكمن في تعيين دحالن المقرب من وزير  األفضليةالبضائع المصرية. وبالنسبة لحكومة نتنياهو، 

ذا”. دولة غزة“الدفاع افيغدور ليبرمان، رئيسا لـ  استمرار النقسام بين غزة تم هذا التعيين فسيضمن  وا 
المفاوضات على مستقبل المناطق. إل أنه وخالفا للوضع القائم  إدارةوالضفة بشكل يصعب على 

اآلن، سيكون في غزة شريك شرعي إلسرائيل. ورفع الحصار لن تكون له أهمية كبيرة بعد أن تقوم 
نها، ولو جزئيا، الضغط مصر بفتح معبر رفح، وتقدم إلسرائيل اعتبار سياسي آخر قد يرفع ع

 ، من اجل التقدم في المفاوضات.األمريكيالدولي، ل سيما 
باستثناء  األطرافتحققت هذه الخطة فستضمن الربح الجيد لجميع  إذاوبحذر شديد يمكن القول إنه 
الدولة. صحيح أن الخطة تبقي في أيدي حماس السيطرة على  بإقامةأبو مازن واألمل الفلسطيني 

، ولن يتم نزع سالحها، لكن سيكون إلسرائيل شريك في غزة يؤيد المصالحة مع األمنيةالشؤون 
، اإلماراتإسرائيل، وسيتم تحييد قطر وتركيا عن التدخل في القطاع. وفي المقابل فان مصر ودولة 

 بالتفاق. إخاللصديقة إسرائيل الجديدة، ستشكالن حزاما امنيا لكل 
سرائيل ” ولالقتصاد أ“إن من يؤيد فكرة  كخط التفافي على الحل السياسي، مثل نتنياهو وليبرمان وا 
الخطة بكلتا يديه. ولكن حتى اآلن لم تسمع أي تغريدة من قبل إسرائيل.  إمساككاتس، يجب عليه 

الكهرباء أنه ل يمكن التملص من المسؤولية عن القطاع، ما زالت  أزمةفالحكومة التي تعلمت من 
اشلة والتي تقول إن كل ما هو جيد لحماس سيء إلسرائيل. وكل ما يساعد سكان أسيرة النظرة الف

تفضل الستعداد للمواجهة العنيفة المناوبة في الصيف شريطة أل  إنهاغزة يساهم في تقوية حماس. 
ذلك. أو أن تبدو كمن سمحت لحماس بالسيطرة رغم أن سيطرة حماس على  إلىالمبادرة  إلىتضطر 

 .أفضليةاعتبرتها إسرائيل منذ زمن قطاع غزة قد 
حسب هذه الخطة ل ُيطلب من إسرائيل العتراف بالسلطة الجديدة التي ستقام في غزة، ولن تضطر 

التظاهر بأنها قلقة من مكانة أبو مازن. بعد عشر سنوات بالضبط من فرض الحصار على  إلى
صة لتغيير المواقف وتجربة استراتيجية غزة، التي هي ُخمس سنوات الحتالل، يبدو أنه توجد اآلن فر 

 وليس مكانة حماس أو مكانة إسرائيل. األساسجديدة يكون فيها سكان القطاع هم 
 28/6/2017هآرتسة 

 28/6/2017ة رأا اليومة لندن
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 أصيبت إسرائيل ي لبنان سي هدم إذا .903
 موشيه العاد

. ول يجب الستخفاف بقدرة هذه أصبح تهديد رئيس حزب هللا حسن نصر هللا إلسرائيل حدثا شهريا
ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل. والمواصالت الجوية والبرية والمائية لدينا  120المنظمة، فلديها 

في ميناء حيفا قد تشتعل، وطائرات سالح الجو  واألمونيامعرضة للخطر، كذلك حقول الغاز والوقود 
 قد تكون معرضة للصواريخ اإليرانية المتقدمة.

بين حربين أمام  األطولصر هللا، رغم كل شيء، استطاع تحطيم رقم قياسي ـ سجل فترة الردع إن ن
سنة. مرتدع ويهدد. لماذا يهدد؟ الجواب هو الضغط  11سنة. نعم انه مرتدع منذ  11إسرائيل. 

 .أخرىاإليراني الذي يستخدم عليه من جهة، والضغط اإلسرائيلي من جهة 
ة والسندان. ضغط إيران المستخدم عليه من اجل الدخول في مواجهة مع نصر هللا يوجد بين المطرق

إسرائيل يعود باتجاه طهران تحت حجج مختلفة: المشاركة في الحرب السورية والوضع الداخلي في 
 لبنان والحاجة إلى الحصول على السالح الستراتيجي والخشية من المجتمع الدولي وغير ذلك.

لزعيم الشيعة في لبنان  إرسالهااللبناني ل يقل ضغطا. الرسائل التي تم لكن السندان اإلسرائيلي 
أوضحت له بشكل حاسم أنه إذا قام بأي خطوة عنيفة، فان إسرائيل ستعتبر أن حكومة لبنان هي 

 المسؤولة عن ذلك، األمر الذي يخيف اللبنانيين.
هابية، إل أنه في هذه المرة هو ، حيث كان نصر هللا رئيس منظمة إر 2006خالفا لما كان في العام 

شريك في الحكومة اللبنانية ولديه وزيران هما حسين الحاج حسن، وزير الصناعة، ومحمد فنيش 
وزير الرياضة والشباب. وقد طلبت حكومة إسرائيل في حرب لبنان الثانية من الجيش قصف مواقع 

دفع نصر هللا إلى التهديد بنقل  حزب هللا فقط عندما يقوم بقصف إسرائيل، وهذا هو السبب الذي
 الحرب إلى داخل إسرائيل، التي ستكون مشغولة برد الهجوم على الشمال.

صحيح أن نصر هللا يقوم بتهديد إسرائيل، لكن أذنه تسمع التهديدات ضده. حزب هللا مستنزف بعد 
صابةقتيل في صفوفه  1800سقوط  كثيرة  ئلةأسآلف مقاتل في الحرب السورية. ويتم طرح  8 وا 
تطلب قطع العالقات  أصواتمقاتلي حزب هللا للقتال في العراق وسوريا واليمن. وهناك  إرسالحول 

 «.ولة الفقيه»لرجال الدين في إيران، الذي يسمى لدى الشيعة  األعمىمع إيران، وخاصة الولء 
ابق جبل النار، في الس أنفسهمسكان منطقة صور، قلعة الشيعة في الجنوب، الذين كانوا يسمون 

وكانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم، أصبحوا أكثر انتقادا لنصر هللا ومنظمته. وهم الذين 
عند نشوب الحرب، توجهوا إلى نصر هللا بشكل سري وطلبوا منه التوقف  األكبر لإلصابةيتعرضون 

 للحرب التي تبدأ لديهم وتنتهي في بيروت. األكبرألنهم يدفعون الثمن 
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سنة ولم يتالش الردع. لماذا؟ ألن الجميع يعرفون، بما في ذلك نصر هللا، أن النتصار  11رت لقد م
 .أيضاسيؤدي إلى الحاق الضرر بإسرائيل، لكنه سيهدم لبنان  اإللهي

 27/6/2017إسرائيل اليوم 
 28/6/2017ة ة لندنالقدس العربي
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