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*** 
 

 ا ساءت األوضاعمهم أبو مرزوق: صفقة القرن لن تمر .1
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن صفقة القرن لن تمر مهما ساءت 

 األوضاع اإلقليمية، وانشغل اإلقليم بنفسه.
وشدد أبو مرزوق على أن االحتالل اإلسرائيلي لن يكون جزءًا من المنطقة ما دامت القدس واألقصى 

 وات التوجه نحو الصهاينة ليست بريئة، مهما كانت الذريعة.ونبه إلى أن دع عنوان المرحلة.
وسبق أن لخص أبو مرزوق، في تغريدة على حسابه على توويتر، مالموا السياسوة األمريكيوة الجديودة 

 في إطار ما ُعرف إعالمًيا بو"صفقة القرن".
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نهاء  ردناألمع  وكونفدراليةوبّين أن السياسة األمريكية ترغب في كيان فلسطيني ال دولة،  ومصر، وا 
مشوووكلة الالجئوووين وتووووطينهم، موووع التدييووود علوووى يهوديوووة الييوووان، فوووي سوووبيل إحوووالل سوووالم شوووامل فوووي 

 المنطقة.
 30/6/2017موقع حركة حماس، 

 
 هآرتس: ضغوط دولية تجبر السلطة الفلسطينية على استئناف تحويالت مرضى غزة .2

اليوم الجمعة، عن ضغوط دولية على كشفت صحيفة هآرتس العبرية، : مؤمن مقداد -الرسالة نت
السلطة الفلسطينية بسبب تقليصها للتحويالت الطبية لمرضى غزة؛ مما أجبرها على استئنافها بدًء 

 من األحد المقبل.
بعد أيام من إعالن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن عددا من األطفال في غزة  الصحيفة إنهوقالت 

وافقة من السلطة الفلسطينية للتوجه إلى "إسرائيل" للعالج، أثارت لقوا حتفهم لعدم حصولهم على م
أوجدت ضغوط دولية  االنتقادات إلى أنوأشارت  تلك الحوادث انتقادات كثيرة في المجتمع الدولي.

 لحل األزمة.
سرائيلية أن مكتب التنسيق في مقر السلطة برام هللا توصل  ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وا 

 فاق مع منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية اللواء يؤاف مردخاي.ات إلى
وأوضحت أنه من المتوقع أن تستدنف وزارة الصحة الفلسطينية يوم األحد المقبل التحويالت الطبية 

 وتقوم برفع القيود عن االلتزامات المالية لسكان غزة.
نتيجة رفض حكومة رامي الحمد هللا والسلطة  وكان عدد من األطفال استشهدوا خالل األيام الماضية

 الفلسطينية تحويلهم للعالج في الخارج.
 30/6/2017، الرسالة نت

 
 أبو دياك: القبول بمشروع إمارة غزة يعني التنازل عن حقوق شعبنا الوطنية والقانونية .3

أو دويلة أو إمارة أو قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الجمعة، إن القبول بمشروع دولة : رام هللا
حكومة انفصالية في غزة يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن 

 الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة األبدية لدولة فلسطين.
و إمارة أو حكومة انفصالية وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، أن القبول بمشروع دولة أو دويلة أ

في غزة يعني أيضا، القبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ 
الشرعية الدولية، والتنازل عن األرض الفلسطينية وعن كافة حقوقنا التاريخية، والمساومة الرخيصة 
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قامة الدولة الفلسطين ية على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة على حق شعبنا بالحرية واالستقالل وا 
، والتسليم بواقع احتالل الضفة الغربية وضم القدس الشريف والمقدسات الدينية وفي 1967منذ سنة 

قلبها المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة، والتنازل المشبوه عن الثوابت الوطنية التي رسختها 
اآلثم عن مبادئ المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعمد بدم  المسيرة النضالية الفلسطينية، والخروج

الشهداء ومعاناة األسرى، وبطوالت المناضلين الشرفاء الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن الوطن الواحد 
وعن حق شعبنا بالحرية واالستقالل والدولة المستقلة وعن حق العودة لماليين الفلسطينيين الذين 

هم، والذين حملوا الراية والرواية وما زالوا يحلمون بالعودة ويتوارثون مفاتيا أخرجوا من أرضهم وديار 
 بيوتهم جيال بعد جيل.

 30/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مسؤول في وزارة المواصالت: سنعتمد نظام النقاط وشّغلنا خطا ساخنا للشكاوى وصور السائقين .4
تواصلت ردود فعل الشارع الفلسطيني على حوادث السير المفجعة التي «: ربيالقدس الع»رام هللا و 

ضربت األراضي الفلسطينية خالل عطلة العيد على وجه الخصوص، خاصة بعد حادث أليم آخر 
في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، راح ضحيته طفل فلسطيني كان داخل سيارة أجرة 

 سبعة فلسطينيين قبل يومين على طريق رام هللا في الضفة الغربية. عمومية كالتي أودت بحياة
الناس محقة في كل ما تقول حول ظروف »وقال الصحافي جميل ضبابات من نابلس إن 

المواصالت في البالد. الحل والعقد في يد المؤسسات التنفيذية. فرض القوانين القاسية حل أسهل من 
فالقانون القاسي على الجميع من سيارات عمومية وسيارات  كل الحلول التي تطرح في كل مكان،

 «.خاصة وسيارات رسمية وسيارات إسعاف وسيارات تجرها الدواب أيضا
وبعد الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الرئيس عباس، وتوجيهاته لرئيس الوزراء 

نيين، شهدت وزارة المواصالت الفلسطينية رامي الحمد هللا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة الفلسطي
اجتماًعا مطواًل للوزير مع مجموعة من الخبراء وكادر الوزارة لوضع النقاط على الحروف حول 

 الحوادث المفجعة.
عقب االجتماع، أنه سيتم « القدس العربي»وأيد محمد حمدان الناطق باسم الوزارة في تصريا لو 

ة، وأن الوزير سميا طبيلة أيد على ضرورة تحديد قانون السير اعتماد نظام النقاط شديد الصرام
 وتجديده لمواءمة الظروف وتشديد العقوبات الواردة فيه.
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ساعة أي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة  36كما تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم تقرير خالل 
فقط، ت بناء على الحوادث التي وقعت لتقديم سلسلة من المقترحات للمجلس كي ال يتم اتخاذ القرارا

نما  لتيون القوانين مثار الحديث شاملة ليافة الظروف. وا 
واعترف حمدان بدن المشكلة الرئيسية تيمن في عدم سيطرة الجانب الفلسطيني على الطرق الخارجية 

يجب  خاصة أنها الطرق التي تشهد هذه الحوادث القاتلة، وبالتالي« أي بين المدن الفلسطينية»
 التفكير خارج الصندوق واستخدام التينولوجيا للوصول إلى كل المخالفين ومعاقبتهم.

وكشف إطالق خط ساخن للشكاوى التي يريد الفلسطينيون من عامة الناس التقدم بها ضد أي سائق 
كان، وكذلك تفعيل مجموعة خاصة على الواتس آب الستقبال صور ومقاطع فيديو لمخالفات تحدث 

 طرق كي يتم متابعتها واتخاذ الالزم بحق السائقين المخالفين.على ال
 1/7/2017، القدس العربي، لندن

 
 هل يستمر حياد السلطة الفلسطينية تجاه األزمة الخليجية؟: خبراء ومحللون سياسيون  .5

يرى محللون سياسيون، أن القيادة الفلسطينية تحاول جاهدة أن تبقى على : رام هللا/ قيس أبو سمرة
اضطرت لتبني موقف، فسيكون لصالا المحور  إنلحياد تجاه األزمة الخليجية الحالية، لينها ا

 السعودي، ألسباب عديدة، منها احتضان قطر لخصمها السياسي، حركة حماس. 
وأوضا الخبراء في أحاديث خاصة لوكالة األناضول، أن القيادة الفلسطينية ال تريد "خسارة أي طرف 

تندى بنفسها عن االصطفاف مع أي طرف. ولفتوا إلى وجود العديد من  عربي"، وتحاول أن
 التعقيدات التي تيتنف الموقف الفلسطيني حيال األزمة الخليجية. 

ففيما يتعلق بقطر، يحتفظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعائلته بعالقات خاصة، مع "الدوحة"، 
 دعم حركة حماس خصمه السياسي. حيث كان يقيم في السابق، لينها في ذات الوقت، ت

أما المحور السعودي، الذي يحرص "عباس" على عدم خسارته، فيضم مصر واإلمارات التي تتسم 
 عالقاته بها بالتوتر حاليا، لدعمها للقيادي المفصول من حركة فتا، محمد دحالن. 

إلقامة في وتحتفظ قطر بعالقات وثيقة مع حركة حماس، حيث تسما منذ سنوات لقيادتها با
 "الدوحة". 

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتا" محمد اشتية، قد قال في حوار سابق مع األناضول إن 
السلطة الفلسطينية تعتمد مبدأ "الحياد" بشدن األزمة الخليجية. وقال اشتية:" القيادة الفلسطينية 

 ل الخالف قريبا". حريصة على عدم التدخل بالشدن الداخلي للدول العربية، ونتمنى ح
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بدوره، قال ساري عرابي )باحث وكاتب(، إن الموقف الفلسطيني الُمعلن من األزمة الخليجية والمتمثل 
بعدم التدخل، "لن يطول". وأضاف:" ستجد القيادة الفلسطينية نفسها مجبرة على اتخاذ موقف، ولن 

 يكون في صف قطر". 
اسية في جامعة الخليل، بالل الشوبكي أن تصطف القيادة وفي ذات السياق، يتوّقع أستاذ العلوم السي

الفلسطينية في نهاية المطاف مع المحور السعودي ضد قطر. وقال:" القيادة الفلسطينية األيثر حرجا 
عربيا بالشدن الخليجي، تسعى جاهدة أن تبقى في الحياد". وأرجع "الشوبكي" الموقف الفلسطيني، إلى 

 ل المحور السعودي.وجود مصر واإلمارات، داخ
من جانبه، قال جهاد حرب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن "دحالن" و"حماس" 
العامالن األساسيان في اتخاذ موقف فلسطيني من األزمة الخليجية. وأضاف حرب:" الرئيس 

ها في ظل الفلسطيني يسعى أن يبقى في الحياد، ويجنب القضية الفلسطينية أزمات هي في غنى عن
وضع سياسي اقليمي معقد". وتابع:" عباس يدمل بدال ُيطلب منه موقف حازم في األزمة الخليجية، 
ومن الحكمة عدم اتخاذ أي موقف، والتعويل على حل النزاع بالحوار داخل مجلس التعاون 

والمالي الخليجي". وقال:" أي موقف يحسب على الفلسطينيين، وعلى الدعم العربي السياسي واألمني 
 للقضية الفلسطينية". 

ويتفق "حرب" مع سابقيه، في أن فلسطين ستقف إلى جانب السعودية في حال أجبرت على اتخاذ 
 موقف. وأرجع "حرب" ذلك إلى التوتر )المكتوم( بين فلسطين وقطر التي تدعم حركة حماس.
 1/7/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 يل نصبًا تذكاريًا لخالد نزال القيادي في "الديموقراطية"يقتحم جنين ويز  الجيش اإلسرائيلي .6

قال مسؤول إسرائيلي وشوهود إن إسورائيل أزالوت فجور أموس نصوبًا توذكاريًا فوي مدينوة : رويترز –جنين 
جنووين يحموول اسووم خالوود نووزال الووذي تتهمووه بووالوقوف وراء عمليووة قتوول فيهووا عوودد موون اإلسوورائيليين عووام 

1974. 
الووت النصووب قبوول عشوورة أيووام تلبيووة لطلووب إسوورائيل التووي هووددت باقتحووام المدينووة وكانووت بلديووة جنووين أز 

 إلزالته إن لم تفعل السلطة الفلسطينية. لين البلدية أعادته مكانه بعد ذلك.
البلديووة هووي موون أعووادت »عبوور الهوواتف: « رويتوورز»وقووال رئوويس بلديووة جنووين محموود أبووو غووالي لوكالووة 

البلديوة قاموت بازالتوه سوابقًا ألنوه كوان هنواك »وأضواف: «. ي جهوةالنصب التذكاري إلى مكانه وليس أ
زالة النصب التذكاري. كوان ذلوك فوي رمضوان وكانوت البلود  تهديد واضا من إسرائيل باقتحام المدينة وا 

سواعة  24مليئة بالشوبان. كوان خوفنوا علوى األرواح أيثور مون خوفنوا علوى الحجور، فدزلنوا الحجور لمودة 
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وتوووابع أن الميووودان الوووذي يحووووي «. فرصوووة علوووى اإلسووورائيليين فوووي ذلوووك الوقوووتوأرجعنووواه حتوووى نفووووت ال
الموضوع ليس اسم ميودان أو نصوب توذكاري. »النصب سيظل يحمل اسم )الشهيد خالد نزال(. وقال: 

 «.الموضوع سياسي بحت ويعكس العربدة والعنجهية اإلسرائيلية
تمووت هووذه الليلووة »طينية يووؤاف مردخوواي: وقووال منسووق أعمووال الحكومووة اإلسوورائيلية فووي األراضووي الفلسوو

إزالة النصب التذكاري للقاتل اإلرهابي خالد نزال من أحد ميادين مدينة جنين بعود أن طلبنوا مون بلديوة 
بعدما «: »فايسبوك»وأضاف على صفحته الرسمية على «. جنين إيقاف التحريض في شوارع المدينة

ضوع حود للتحوريض مون خوالل تخليود اإلرهوابيين وقتلوة لم تقوم البلديوة بوذلك، فوان جويف الودفاع حوازم لو 
ونشوور صووورة لجرافووة وهووي تزيوول النصووب، وهووو عبووارة عوون حجوور كتووب عليووه «. األبريوواء كوودنهم أبطووال

(. نحووون علينوووا أن نحووورس ورد الشوووهداء مووون أجووول فلسوووطين 1986-1948ميووودان الشوووهيد خالووود نوووزال )»
 «.حرة

، واغتيل في أثينا عام «بهة الديموقراطية لتحرير فلسطينالج»وكان نزال عضوًا في اللجنة المركزية لو 
1986. 

وعادة ما تحتج إسرائيل موع كول اسوم يطلقوه الفلسوطينيون علوى أي معلوم إذا كوان يحمول اسوم شخصوية 
 تتهمها بدنها وراء عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

تموووت إزالوووة هوووذا النصوووب » وتركوووت القووووات اإلسووورائيلية ورقوووة مكوووان النصوووب بعووود إزالتوووه كتوووب عليهوووا:
التووذكاري بسووبب التحووريض وتخليوود اإلرهووابي خالوود نووزال الووذي يتحموول مسووؤولية عمليووات إرهابيووة ضوود 

 «.مواطني دولة إسرائيل
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية أن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما بالصدر والثاني 

 ئيلية أثناء إزالة النصب.بالفخذ، خالل مواجهات مع القوات اإلسرا
 1/7/2017الحياة، لندن، 

 
 تمنع عضو مركزية "فتح" أحمد حلس من التوجه إلى رام هللا  غزة: األجهزة األمنية الفلسطينية .7

، يوووم الجمعووة، عضووو اللجنووة المركزيووة لحركووة "فتووووووووووا" أجهووزة األموون الفلسووطينية فووي غووزةمنعووت : غووزة
ي المحافظوات الجنوبيووة، أحمود حلوس "أبوو مواهر"، مون التوجوه إلووى رام مفووض عوام التعبئوة والتنظويم فو
 هللا، عبر معبر بيت حانون.

وعبَّوورت حركووة "فتووووووووووووا" عوون إدانتهووا ورفضووها واسووتهجانها واسووتنكارها لممارسووات حركووة "حموواس" التووي 
 تتنافى مع القيم الوطنية وأبجديات العمل الوطني.
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الوقوت الوذي تسوعى فيوه حركوة "فتوووووووووووا" جاهودة إلوى إنهواء االنقسوام مون  وقالت، في بيوان لهوا، إنوه فوي 
منطلوووق المسووووؤولية الوطنيوووة والمصوووولحة العليوووا ألبنوووواء شوووعبنا وقضوووويتنا، تصووور حركووووة "حمووواس" علووووى 
التصعيد ورفض اللحمة الوطنية من خالل ممارساتها، التي آخرها اليوم منع رموز العمل الوطني من 

 الوطن. التنقل بين شطري 
 30/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 إرهابيافتح: الشعب الفلسطيني مناضل من أجل الحرية وليس  .8
نموا شوعب مناضوول إسورائيلكموا تووزعم  إرهابيواقالوت حركوة فوتا إن الشوعب الفلسووطيني لويس : رام هللا ، وا 

 من أجل الحرية واالستقالل.
فووووتا" أسووووامة القواسوووومي فووووي تصووووريا صووووحفي، الليلووووة الماضووووية، أن وأوضووووا المتحوووودث باسووووم حركووووة "

الحقيقي يكمن في استمرار االحوتالل واالسوتيطان واالسوتعمار وسورقة األراضوي وهودم البيووت  اإلرهاب
وممارسووة العنصوورية ضوود الشووعب  اإلداري واالعتقووال  األطفووالوبنوواء جوودار الفصوول العنصووري واعتقووال 

 وعزل المدينة المقدسة. األقصىسجد الفلسطيني واقتحام وتهويد الم
 1/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بشأن مشروع "قانون اعتناق اليهودية"مؤقت  التفاقنتنياهو يعلن التوصل  .9

أعلوووون رئوووويس الووووزراء اإلسوووورائيلي بنيووووامين نتنيووواهو، يوووووم الجمعووووة، : عبوووود الوووورؤوف أرنووواؤوط - القووودس
مؤقوووت بشووودن مشوووروع "قوووانون اعتنووواق اليهوديوووة" الوووذي أثوووار أزموووة بوووين الحكوموووة التوصووول إلوووى اتفووواق 

 ومنظمات يهودية كبرى في العالم.
جوواء ذلووك فووي تصووريحات للصووحفيين قبيوول مغادرتووه ظهوور اليوووم إلووى ستراسووبور  للمشوواركة فووي جنووازة 

 المستشار األلماني األسبق هيلموت كول، الذي توفي قبل أيام.
إنووه عقوود لقوواء مووع "رؤسوواء أحووزاب االئووتالف )الحووايم( الووذي أثموور عوون  ،ريحاتهوقووال نتنيوواهو فووي تصوو

 توصلنا معًا" إلى اتفاق بخصوص مشروع القانون.
وعن هذا االتفاق قال "في حقيقة األمر، يتفق الملتمسون والحكومة اإلسرائيلية سويًا على تجميود كافوة 

ي محكموة العوودل العليوا، وتجميوود قضوية التشووريع اإلجوراءات المتعلقوة بقضووية اعتنواق الديانووة اليهوديوة فوو
 في الحكومة والينيست في موضوع اعتناق الديانة اليهودية".

وتووابع نتنيوواهو "وسوونتقدم خووالل يوووم األحوود )بعوود غوود( مووع الملتمسووين إلووى محكمووة العوودل العليووا بطلووب 
قووًا أن تسووتجيب تدجيوول إصوودار الحكووم عوون المحكمووة لحووين يسووتيمل الفريووق عملووه )لووم يحوودده(، وآموول ح
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محكمة العدل العليا لهذا الطلب المشترك، ألن ذلك سيساهم في تهدئة األمور وكذلك سيوفر بصيصًا 
 من األمل للتوصل إلى تسوية متفق عليها داخل شعبنا".

 30/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 زيرة رودوس اليونانيةفي ج ابمؤتمر تطبيعي تنظمه حكومة ليبي ون يشاركن ووزراء إسرائيلي .11

بودأت فوي جزيورة رودوس اليونانيوة، يووم الجمعوة، أعموال "موؤتمر المصوالحة والحووار بوين : رامي حيدر
يهووود ليبيووا والعوورب"، الووذي تقيمووه الحكومووة الليبيووة بشووكل رسوومي لتطبيووع العالقووات بووين اليهووود الليبيووين 

 زراء إسرائيليين.ة للتطبيع مع إسرائيل، بحضور و موبين الدول العربية، كمقد
وشووارك وزيوور االتصوواالت اإلسوورائيلي، أيوووب القوورا، ووزيوورة المسوواواة االجتماعيووة، جوويال جمليئيوول، فووي 
المؤتمر، وصرح القرا أن إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، تسعى لعقد مؤتمر سالم بين إسورائيل 

 وعدد من الدول العربية هذا العام.
نظمين، إلى فتا صفحة جديدة في العالقات بين إسرائيل والدول العربية، ويهدف المؤتمر، بحسب الم

 بالتوازي مع التطورات األخيرة في المنطقة.
وشارك من الجانب الليبي وزيور اإلعوالم والثقافوة السوابق عمور القوويري وعودد مون الناشوطين المؤيودين 

 لعودة يهود ليبيا إلى بالدهم.
 30/6/2017، 48عرب 

 
 حماس والجبهة الشعبية "إرهابيتين" اعتبارهاجم عريقات لرفضه ت "إسرائيل" .11

هاجموووت إسووورائيل يووووم الجمعوووة أموووين سووور اللجنوووة التنفيذيوووة لمنظموووة : عبووود الووورؤوف أرنووواؤوط -القووودس 
التحريووور الفلسوووطينية صوووائب عريقوووات، بعووود رفضوووه اعتبوووار حركوووة "حمووواس" والجبهوووة الشوووعبية لتحريووور 

 فلسطين "إرهابيتين".
رئويس الوووزراء اإلسوورائيلي بنيوامين نتنيوواهو فوي تصووريا وصوول األناضوول نسووخة عنووه، إن وقوال مكتووب 

"عريقووات قووال أمووام األمووم المتحوودة، إن حموواس والجبهووة الشووعبية ليسووتا منظمتووين إرهووابيتين، رغووم أنهمووا 
قتلتا أيثر من ألوف مودني إسورائيلي علوى مودار عشورات السونين، ومودرجتان فوي قووائم اإلرهواب بمعظوم 

العوووالم". واعتبووور البيوووان هوووذه التصوووريحات "دلووويال آخووور علوووى دعوووم السووولطة الفلسوووطينية ل رهووواب  دول
 وتمجيدها ل رهابيين".

 30/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 ثمنا باهظا له "إسرائيل"إال إذا أصبح مشروعا مكلفا تدفع  ينتهيلن : االحتالل عايدةالنائب  .12
عبووود الحميووود صووويام: فوووي أعموووال منتووودى األموووم المتحووودة إلحيووواء الوووذكرى  -( نيويوووورك )األموووم المتحووودة

الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في مقر األمم المتحدة، قالت النائبة فوي الينيسوت 
اإلسوورائيلي عوون القائمووة العربيووة المشووتركة، عايوودة تومووا سووليمان، إن االحووتالل لوون ينتهووي لوحووده ألنووه 

با إلسورائيل. ولوون ينتهوي إال إذا أصووبا مشوروعا مكلفووا تودفع إسوورائيل ثمنوا باهظووا لوه. وهووذا مشوروع موور 
يتطلوووب اليثيووور مووون العمووول المووونظم والمتواصووول مووون الشوووعب الفلسوووطيني والمجتموووع الووودولي كوووي تووودفع 

 إسرائيل ثمن هذا االحتالل.
 1/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينيون في إدارتهافشل ال فلسطينيةأرنس: غزة دولة موشيه  .13

وديووع عووواودة: يعتبوور وزيوور األموون األسووبق فووي إسوورائيل موشوويه أرنووس أن غووزة بمثابووة دولووة  –الناصوورة 
 فلسطينية فشل الفلسطينيون في إدارتها، ومن هنا ينطلق لتحميلهم مسؤولية استمرار الصراع.

ن كوان غوزة هوي دولوة فلسو أنيزعم موشيه أرنس « هآرتس»وفي مقال نشرته صحيفة  طينية صوغيرة وا 
 يفترض ضمها للضفة الغربية لتيونا معا دولة فلسطينية كبيرة.

لوودى غووزة حكومووة، وجيشووا، وشوورطة ومحووايم تحقووق العدالووة، موون نوووع  إن :لتوودعيم مزاعمووه يقووول ارنووس
ال تخضووع لالحووتالل بوول هووي دولووة فلسووطينية سوويادية، متجوواهال  إنهووامعووين فووي كوول األحوووال، ويقووول 

 ا وبحرا وجوا.محاصرتها بر 
 1/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 جنرال إسرائيلّي: الجدار حول غزة مشروع ضخم ظاهريا وفاشل جوهريا .14

قلل ضابط كبيور ومتقاعود فوي الجويف اإلسورائيلّي مون تودثير السوور المزموع  زهير أندراوس: - الناصرة
إّنووه سوويكون باإلمكووان تجوواوز هووذا تشووييده حووول قطوواع غووزة علووى األنفوواق الهجوميووة القادمووة منووه، قووائاًل 

منصوب  2005العائق، بحسب تعبيره. ونقل على لسان الجنرال يوسي لنغوسكي الذي شغل حتى عام 
 مستشار قائد األركان لشؤون األنفاق قوله إّن سوًرا كهذا سيشكل عائًقا ولين يمكن تجاوزه.

ف(، يوسووي ملمووان أّن لديووه وأضوواف فووي حووديث نقلووه المحلوول العسووكري الُمخضوورم فووي صووحيفة )معوواري
اليثير من المالحظات حول المشروع، لينه لن يكون بامكانه اإلدالء بها أمام اإلعالم نظًرا لحساسية 
المسدلة، قائاًل أخشى من أنّنا نتحدث عن مشروع ضخم ظاهرًيا وفاشل في جوهره، علوى حوّد وصوفه. 

تقوى خوالل السونوات العشور الماضوية موع ثوالث وقوال الُمحلول ملموان إّن الجنورال الُمتقاعود لنغوتسوكي ال
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قادة لألركان منهم: موشي يعلون ودان حالوتس وبيني غانتس، بهدف استشارته حول خبرتوه الطويلوة 
 باألنفاق.

الستشووارته بمسوودلة ” أّمووا قائوود األركووان الحووالي الجنوورال غووادي آيزنكوووت فقوود اسووتدعى مووؤخًرا لنغوتسووكي
ألخير عن فرحتوه قوائاًل: بعود سونوات مون تجاهول نصوائحي وتحوذيراتي كيفية محاربة األنفاق، وأعرب ا

 فانني سعيُد لقبول دعوة آيزنكوت وأؤدي أمامه التحية العسكرية.
 30/6/2017، رأي اليوم، لندن

 
 "تسريع وتيرة البناء االستيطاني" تناقش مشروع قانون لـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" .15

تعتزم اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع مناقشة مشروع قانون هيم: إبرا كامل  -القدس المحتلة 
جديد يطالب حكوموة االحوتالل بتسوريع وتيورة البنواء االسوتيطاني علوى أراضوي القودس المحتلوة والضوفة 

 الغربية المحتلة.
مماطلة رئيس »، بو ويبّرر النواب اإلسرائيليون الذين تقّدموا بمشروع القانون، إقدامهم على هذه الخطوة
 ، على حد زعمهم.«الحكومة بنيامين نتنياهو وتدخير تنفيذ وعوده فيما يتعّلق بالمشاريع االستيطانية

وحودة سوكنية  300نتنيواهو وعود ببنواء »ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبوري عون النوواب، قوولهم: 
شرق رام هللا(، وهو ما لم يتحقق حتوى  في مستوطنة بيت إيل )مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال

 ، كما قالوا.«اليوم
وأيوودت القنوواة المقربووة موون المسووتوطنين، أن غالبيووة أعضوواء اللجنووة التشووريعية الوزاريووة تنوووي التصووويت 
لصووالا مشووروع القووانون، قبوول طرحووه علووى الينيسووت للمصووادقة عليووه يوووم األربعوواء المقبوول، فووي حووال 

 تمريره من اللجنة الوزارية.
 1/7/2017، الرأي، عّمان

 
 1967منذ  عدد المستوطنين في القدس الشرقية تضاعف مرتين :اإلسرائيليمعهد أبحاث القدس  .16

م، وحكومووة االحووتالل تعموول جاهوودة علووى تغييوور مالمووا 1967منووذ أن تووم احووتالل مدينووة القوودس عووام 
القوودس العاصوومة األبديووة  االحووتالل للتوسووع وترسووي  فكوورة أن أدواتموون  أداةالقوودس. ويعوود االسووتيطان 

التوسوعية  األغوراضوغير القابلة للتقسيم وأهمية تدسيس قاعدة بشرية واقتصوادية وعسوكرية وبموا يخودم 
المستقبلية، وبحسب معهد أبحاث القدس اإلسرائيلي فان عدد اليهود الذين أصبحوا يعيشون في مدينوة 

، حيووث ارتفووع موون 1967لشوورقي منهووا سوونة القوودس المحتلووة تضوواعف موورتين تقريًبووا منووذ احووتالل الجووزء ا
 يهودي، ينتشرون في جميع أرجاء المدينة المقدسة بشرقها وغربها. 542,000إلى  197,700
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ألًفا  865ووفًقا لمعطيات رسمية أصدرها، فان عدد سكان القدس بشرقها وغربها مًعا يصل حالًيا إلى  
يافووا(. ويعوويف  -يبوور مدينووة )توول أبيووب نسوومة، مووا يشووكل ضووعفي التعووداد السووكاني فووي ثوواني أ 700و

حًيوا اسووتيطانًيا فوي شورقها، كوول واحود منهوا يضوواهي  14غالبيوة اليهوود فووي غربوي القودس، ليوونهم أقواموا 
 قرية كبيرة أو مدينة صغيرة.

وأوضووحت المعطيووات أن هنوواك مجموعووات متفرقووة تسووكن فووي قلووب األحيوواء العربيووة وتسووعى لتهويوودها، 
مووون  %37نسوومة، أي مووا يعووادل  700ألًفوووا و 323موووة، ويشووكل العوورب موونهم خصوًصووا فووي البلوودة القدي

 .1967سكان المدينة بشقيها مًعا، ونحو ثلثي عدد السكان في الشق الشرقي منها، الذي احتل سنة 
 %13ألوف مولوود جديود، يشوكلون  24نحوو  2015وبحسب المعطيات، فانه ُولد في القدس خوالل عوام 

فووووي  3.1مقابوووول  3.9، ويبلوووود عوووودد األوالد للعائلووووة فووووي المدينووووة بالمعوووودل «إسوووورائيل»موووون المواليوووود فووووي 
 «.يافا –تل أبيب »في  2.2وفقط « إسرائيل»

وازداد معوودل الخصوووبة فووي المدينووة خووالل السوونوات األخيوورة لوودى الوسووط اليهووودي، لينووه انخفووض لوودى 
فقط في الوسط العربي، في  3.2، مقابل 2015عام  4.3الوسط العربي، حيث كان عدد األوالد للعائلة 

 مهاجًرا جديًدا، وهو الرقم األيبر منذ سنوات األلفين. 3,138إلى القدس  2015حين وصل في عام 
 1/7/2017، الدستور، عّمان

 
 ُتصادر النقب الغربي بالكامل "معاريف": "إسرائيل" .17

أموالك «وسوجلتها كووألف دونم من أراضي الفلسطينيين فوي النقوب،  180صادرت السلطات اإلسرائيلية 
رة  عودلجواء ذلوك بعودما أنهوت وزارة ال«. دولة اإلسورائيلية تسوجيل األراضوي المصوادرة، لتصوبا المصواد 

 بشكل رسمي ونهائي.
ألوف دونوم مون  180إن مصادرة »وقال الصحافي اإلسرائيلي، كالمان ليفيسكيند، في صحيفة معاريف 

لوم تجورؤ أي مون الحكوموات اإلسورائيلية المتعاقبوة عاًموا، و  64العرب في النقب الغربي تمت قبل نحوو 
اإلسوورائيلية أييلووت  عوودلعلووى تسووجيلها بالطووابو كوودمالك دولووة، وهووذا األسووبوع تووم ذلووك علووى يوود وزيوورة ال

شوواييد، معتبوووًرا أن هوووذه الخطووووة ستقضوووي علوووى أي أموول بالتفووواوض موووع الموووواطنين العووورب فوووي النقوووب 
 مستقباًل.

 1/7/2017، الدستور، عّمان
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 تقرر مد خط أنابيب للصرف الصحي شمال غزة "إسرائيل"يديعوت": "  .18
قالووت صووحيفة يووديعوت أحرونوووت، إن )إسوورائيل( قووررت موود خووط أنابيووب : مووؤمن مقووداد -الرسووالة نووت

 للصرف الصحي، من أجل استيعاب "مجاري" شمال قطاع غزة بداًل من تصريفها في البحر.
لديوووة سوووديرتو وشوووعار هنيغوووف أوعوووزت باسوووتيعاب ميووواه وذكووورت الصوووحيفة، أن سووولطة الميووواه ورئووويس ب

الصوورف الصووحي فووي بيووت الهيووا وبيووت حووانون، بواسووطة موود أنابيووب ضووخمة لتصووريف المجوواري فيهووا 
 وصواًل )إلسرائيل(، لمعالجتها هناك واالستفادة منها بداًل من تلوث مياه البحر والشاطئ.

يهربوواء لقطووواع غوووزة، والووذي أثّووور علوووى جووواء فوووي أعقوواب تقلووويص كميوووات ال األجووراءوأوضووحت أن هوووذا 
محطووووة معالجووووة ميوووواه الصوووورف الصووووحي فووووي غووووزة، حيووووث أصووووبحت "المجوووواري" تتوووودفق إلووووى شووووواطئ 

 )إسرائيل( وتسبب تلوث في المياه الجوفية.
 1/7/2017، الرسالة نت

 
 تعزز عالقاتها العسكرية بقبرص واليونان لمواجهة تركيا "إسرائيل" .19

عالقووات العسووكرية بووين إسوورائيل وقبوورص واليونووان تتنووامى لمواجهووة خصووم قالووت دراسووة إسوورائيلية إن ال
 مشترك لهم جميعا يتمثل في تركيا.

أن سلسوولة  -التووي أصوودرها معهوود أبحوواث األموون القووومي التووابع لجامعووة توول أبيووب-وأضووافت الدراسووة 
طيووارين منوواورات عسووكرية مووؤخرا بووين إسوورائيل وقبوورص، بمشوواركة خمسوومئة موون كتائووب اليومانوودوز وال

المقووواتلين، تعطوووي مسووواحة جغرافيوووة واسوووعة للجووويف اإلسووورائيلي، وتعمووول علوووى تهيئتوووه لخووووض معوووارك 
 حاسمة من خالل التدريب في مناطق أجنبية خارج نفوذ إسرائيل.

وقال الجنرال غابي سيفوني، أحد المشاركين في الدراسة، والقائد السابق فوي لوواء غووالني، إن الجويف 
السونوات األخيورة علوى إجوراء منواورات وتودريبات عسوكرية موع جيووف دول أجنبيوة اإلسرائيلي دأب فوي 

 صديقة، ومنها مناورات العلم األحمر مع جيف الواليات المتحدة.
وأشووار إلووى أن "التوودريبات التووي يخوضووها الجوويف اإلسوورائيلي خووارج أراضوويه تمنحووه القوودرة علووى تحقيووق 

ر، وتجعلووه قووادرا علووى تنفيووذ اجتياحووات فووي أرض عقيدتووه العسووكرية، علووى أنووه جوويف هجووومي ومبوواد
 العدو، ثم يعود أدراجه إلى داخل الحدود اإلسرائيلية".

أنووه رغووم  فديوود -المشووارك فووي الدراسووة-أمووا الضووابط اإلسوورائيلي فووي لووواء المظليووين غووال بيوورل فينكوول 
حمواس حركوة قيوادة  ، وعودة سفراء البلدين، فان2016توقيع اتفاق المصالحة بين تل أبيب وأنقرة عام 

ما زالت تتخذ من تركيوا معقوال لهوا، موع أن هنواك بنودا فوي االتفواق يقضوي بمنوع تركيوا أي نشواط معواد 
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إلسرائيل على أراضيها، بما في ذلك جمع األموال والتبرعات، لينها لم تلتزم بهذا البند بصورة كاملوة، 
 رائيل بهذا الخصوص.وتجاهلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتجاجات إس

وخلصوووت الدراسوووة إلوووى القوووول إنوووه إلوووى جانوووب التووودريبات العسوووكرية المشوووتركة بوووين إسووورائيل وقبووورص 
قموة  2016واليونان فقد أخذ التعاون بينها أبعادا إقليميوة حوين شوهدت نيقوسويا فوي يناير/كوانون الثواني 

ي شوورق البحوور المتوسووط، سياسووي جديوود فوو-جمعووت زعموواء هووذه الوودول الووثالث بهوودف إيجوواد كيووان جيووو
 ومن ضمن أهدافه غير المعلنة مواجهة تركيا.

 30/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بالخارج للعالج تحويلة تأخر جراء العطار بسام الشاب استشهاد .21
 تدخر جراء غزة، قطاع من العطار، صابر بسام المريض الشاب الجمعة، يوم صباح استشهد :غزة

 .هللا رام في السلطة قبل من التحويالت إيقاف بعد ،الخارج في عالجه تحويلة
 50 تدخرت العطار للشاب العالجية التحويلة إن القدرة، أشرف بغزة الصحة وزارة باسم الناطق وقال
 بيوم العيد قبل التحويلة على الرد المفترض من وكان .السرطان مرض من يعاني كان حيث يومًا،
 .واستشهاده القطاع مغادرة من الشاب منع ما ذلك يتم ولم واحد،
 يتهدد فيما الجاري، العام بداية منذ شهيدا 13 إلى العالجية التحويالت شهداء عدد يرتفع وبذلك
 .للعالج السفر بانتظار وغيرهم سرطان مرضى من غزة قطاع في الطبية الحاالت آالف الموت

 30/6/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 والمسيحية اإلسالمية ومقدساتها القدس منها تعاني التي الويالت إبراز من البد: حنا عيسى .21

 القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية للهيئة العام األمين عيسى حنا طالب: سعدى أبو فادي – هللا رام
 وأضاف. والمسيحية اإلسالمية ومقدساتها القدس مدينة منها تعاني التي الويالت بابراز والمقدسات

 العربي العالمين وكذلك ومؤسساته، الفلسطيني الشعب قبل من وا عالمي سياسي خطاب بنيت يجب»
 . «وهويتهم المقدسيين وجود على الحفاظ أجل من واإلسالمي

براز الفلسطينية القضية على أيثر التركيز هو المطلوب أن واعتبر  خالل من إعالميا القدس ملف وا 
 أننا نؤمن كما فنحن» وأنواعها، أشكالها بمختلف ليترونيةاإل والمواقع االجتماعي التواصل مواقع
 بخطف أخرى  ألحداث نسما أن دون  ودوليا عربيا بامتياز إبرازها علينا بامتياز عادلة قضية نمتلك

 . «األضواء
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 إسرائيل مالحقة سياق في يدتي جهد ليل مساندا باعتباره اإلعالمي الصدى أهمية إلى تطرق  كما
. الدولية والمعاهدات المواثيق بكافة بااللتزام ومطالبتها دوليا محايمتها على لعملوا جرائمها، على
  وأشار

 1/7/2017القدس العربي، لندن، 
 
 غزة في المرضى إلنقاذ شعبية وثيقة إطالق .22

 والهيئات للمرايز العام االتحاد مع بالتعاون  الحصار ليسر الوطني الحراك هيئة غزة: أطلقت
 الفلسطينية السلطة وقف بعد غزة؛ قطاع في المرضى إلنقاذ شعبية وثيقة الجمعة، غزة، في الشبابية

 .غزة بمرضى الخاصة العالجية التحويالت
 غزة بمدينة الوزراء مجلس مقر أمام دشنوها، التي االعتصام خيمة أمام الشبان عشرات واحتشد
 العالجية التحويالت استئناف اهتج للضغط األساسية بالصورة تهدف والتي الشعبية، الوثيقة إلطالق
 خيمة في نقف: "النبيه أحمد الشبابي للحراك التحضيرية اللجنة رئيس وقال .القطاع لمرضى

 تضاف التي الجريمة هذه إلى للتصدي بالخارج؛ والعالج الطبية التحويالت بمنع الخاصة االعتصام
 ".غزة قطاع في أهلنا ضد جرائم قائمة إلى أسف بكل

 ليكونوا السن وكبار المرضى األطفال حياة تستهدف أخر وبنوع جديدة جريمة أمام حنن"  وأضاف
 ".تجاههم مسؤولية أي دون  السلطة رئاسة من بدمر يقتلون  غزة فدطفال السياسي؛ لالبتزاز مادة

 48 خالل يعقل هل.. غزة؟ لمرضى العالجية التحويالت منع من أبشع جريمة أي: "النبيه وتساءل
 للعالج تحويلة بانتظار كان والذي األغا يوسف الطفل آخرهم وكان مرضى، أطفال 4 ييرتق ساعة

 ".يوًما؟17 منذ بالخارج
 30/6/2017فلسطين،  الرسالة،

 
 رواتبهم بإعادة ويطالبون  هللا رام في اعتصامهم يواصلون  محررون  أسرى  .23

 ميدان في المفتوح عتصامهما  ذويهم، من وعدد رواتبهم المقطوعة المحررون  األسرى  واصل: هللا رام
 صرف باعادة مطالبين هللا، رام مدينة وسط الساعة دوار باسم المعروف عرفات، ياسر الشهيد
 طلب عن تحدث اإلعالم أن غير بالسبب، إخبارهم دون  الفلسطينية السلطة قطعتها التي رواتبهم
 .لقطعها السلطة من إسرائيلي أمريكي

 1/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل" في األكاديمية والكليات الجامعات في عربي يدرسون  ألف طالب 32البرفسور جبارين:  .24
 الجامعيات الطالبات معظم دراسة انحصرت وجيزة، سنوات قبل تلحمي: حتى أسعد – الناصرة
 العقد في تبدلت الحال لين. واألدب االجتماعية والعلوم اللغة مواضيع في إسرائيل في العربيات

 - التطبيقية الهندسة معهد في «الهايتك» مواضيع في العربيات الطالبات نسبة غدت حتى ألخيرا
 يوسف البروفيسور األياديمية للشؤون  المعهد رئيس مساعد وفق العالم في األعلى ،(حيفا) تخنيون 
 .جبارين
 16 نسبة ن يشكلو  عربي طالب ألف 32 نحو إسرائيل في األياديمية واليليات الجامعات في ويدرس

 خصوصاً  البالد، خارج يدرسون  طالب ألف 12 إلى إضافةً  الجامعيين، الطالب مجمل من المئة في
 .األسنان وطب العام الطب مواضيع

 مجمل من نسبتهن لتبلد العلمية المواضيع إلى الفتيات توجه هو األخيرة السنوات في الالفت لين
 واليليات الجامعات جميع في الطالبات نسبة تبلد فيما المئة، في 44 التخنيون  في العرب الطالب

 .العرب الطالب من المئة في 65 اإلسرائيلية
 يعتبر الذي ،«تخنيون » بمعهد يلتحقون  الذين العرب الطالب عدد في اليبير االرتفاع جبارين ويعزو
 لىإ أنواعها، على والهندسة الطب مواضيع خصوصاً  للدراسة العالم، في جامعة 60 أفضل أحد
 رغم على المستقبل، في مناسباً  عمالً  لهم ليوفروا أبنائهم تعليم في باالستثمار األهالي من واع   قرار»
لى ،«الفقر خط تحت تعيف العائالت هذه من المئة في 50 أن  خريجي من المئة في 94 أن حقيقة وا 

 .لهم عمل أماين وجدوا «الهايتك» مجال في المعهد
 1/7/2017الحياة، لندن، 

 
 الجماعي للعقاب ورقة األسرى  زيارات يستخدم "شؤون األسرى": االحتالل .25

 أمس الفلسطينية، التحرير لمنظمة التابعة «والمحررين األسرى  شؤون  هيئة» الفي: نددت رائد -غزة 
 «حماس» حركة أسرى  أهالي زيارات بمنع القاضي «اإلسرائيلي» االحتالل سلطات بقرار الجمعة،

( 360) مجموع من أسيراً ( 113) عددهم يبلد والذين االحتالل، سجون  في عينالقاب غزة قطاع من
 .مختلفة لفصائل ينتمون  القطاع من أسيراً 
 تلجد التي األولى المرة ليست هذه فروانة، الناصر عبد الهيئة في والتوثيق الدراسات وحدة رئيس وقال
 للضغط وورقة الجماعي، أو الفردي للعقاب وسيلة العائلية الزيارة استخدام إلى االحتالل سلطات فيها

 بحق عديدة مرات واستخدمتها سبق حيث المدسورين، جنودها ذوي  إلرضاء أو واالبتزاز، والمساومة
 .المقاومة قبضة في شاليط جلعاد «اإلسرائيلي» الجندي كان حينما طويلة ولسنوات األسرى 
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 المواثيق كل يخالف عقابي كاجراء وأطفاله، ذويه رؤية من األسير حرمان أن فروانة وأوضا
 .الدولية واألعراف

 1/7/2017الشارقة،  الخليج،
 
 تجاري  مشروع إلنشاء الشهيرة العاصي" "سينما تهدم نابلس بلدية .26

 في الشهيرة «العاصي سينما» الغربية الضفة شمال نابلس لبلدية تابعة جرافات هدمت :هللا رام
 في رسمياً  أبوابها العاصي سينما وافتتحت. الماضي القرن  ياتخمسين بداية في تدسست التي المدينة،

 بسينما ملحقة كسينما العاصي أستديو ُأنشىء بعد وفيما حقيقية، سينما وكانت 1954 – 1953 عام
 .والهندية األجنبية األفالم بعرض الغالب في وتخصصت العاصي،

 1/7/2017القدس العربي، لندن، 
 
 "البريفيه"بشهادة  والسادسة بلبنان فلسطينيا األولى وهابال عبد الطالبة بيان تكريم .27

 الرسمية الشهادات طالب أبنائها لتيريم والرياضة للشباب الفلسطينية المؤسسة نشاطات ضمن
 اإلعالمي والمسؤول العلي خليل السيد المؤسسة مدير من كل ضم المؤسسة من وفد زار الناجحين،

-اإليمان نادي مسؤول حسن محمد اليابتن ابنة) الوهاب عبد نبيا الطالبة العلي، إبراهيم السيد
 وذلك لبنان، في والسادسة الجنوب محافظة على والثانية فلسطينيا األولى المرتبة صاحبة( البص
 وأهلها لبيان الوفد بارك حيث. صور/ البص مخيم قرب منزلها في 30/6/2017 الجمعة يوم مساء
 النجاح من المزيد تحقيق لها وتمنى" البريفيه" المتوسطة الرسمية اتاالمتحان في والتميز النجاح هذا

 .عيون  طبيبة تصبا بدن حلمها وتحقيق
 30/6/2017موقع المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، 

 
 عن غزة الحصار منظمة التحرير برفع تطالب بأوروبا فلسطينية مؤسسات .28

 بالعمل الفلسطينية التحرير منظمة قيادة وباأور  في لفلسطين العاملة المؤسسات عشرات طالبت
 المسؤولية االحتالل وحّملت السياسية، المنايفات عن بعيدا غزة قطاع عن الحصار رفع على الفوري 
 العالج تلقي من والمدنيين األطفال منع أن معتبرة غزة، في وسالمتهم المرضى حياة عن الياملة
 .اإلنسانية بحق جريمة
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 غزة ألطفال السماح ضمان على العمل من بد ال أنه فورية مطالب عريضة يف المؤسسات وأوردت
 تشغيل استمرار وضمان القطاع، لمستشفيات الطبية والمستلزمات األدوية وتدمين العالج، بتلقي
 .الحصار رفع عن فضال غزة، في الطاقة توليد محطة
 .غزة قطاع موظفي عن واتبالر  قطع قرارات عن بالتراجع التحرير منظمة العريضة طالبت كما

 بمن يليق ال ذلك أن معتبرة سياسية، مكاسب لتحقيق الحصار قضية استغالل المؤسسات ودانت
 وتجمعا ورابطة مؤسسة 62 العريضة على ووقع .الفلسطيني للشعب وحيدا شرعيا ممثال نفسه يقدم

 المهنية والروابط المؤسسات وتجمع أوروبا، فلسطينيي مؤتمر أبرزها من أوروبا، في فلسطيني واتحادا
 .الحصار لرفع األوروبية والحملة أوروبا، في الفلسطينية

 30/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 "الجزيرة" لقناة منزله يهدي قطر مع فلسطيني بلعين: متضامن .29

 هللا رام بقضاء بلعين قرية في المتواضع منزله( الرحمن عبد أبو) برناط عايد الفلسطيني المزارع أهدى
 السعودية تقوده لحصار تتعرض التي قطر، ومع القناة مع تضامنه عن تعبيراً  وذلك ،”الجزيرة“ لقناة

 عبر أن سبق حيث وعائلته، الفلسطيني للمزارع األولى التضامنية المبادرة ليست وهذه .واإلمارات
 ونصرة تعاطفا حتاجها،ي قطري  مواطن ألي زوجته وكلية بكليته للتبرع استعداده عن ”الجزيرة“ لقناة
 لحصار تتعرض والتي غزة، قطاع في خاصة دوما الفلسطينيين لجانب وقفت التي قطر، لدولة

 .قال كما ”العربي ألخيه عربي من“ مجحف
 1/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 إلى غزة لتغذية محطات الكهرباء وقودشاحنة  22مصر ترسل  .31

شاحنة وقود، وقال مصدر  22ن طريق معبر رفا اليوم وصل إلى قطاع غزة ع: رفا و محمد حسين
معبر رفا لو "اليوم السابع"، إن شاحنات الوقود عبرت من المعبر، وتم تسليمها للجانب  في

 خاصة لتغذية محطة كهرباء غزة. وهي الفلسطيني
بت شاحنة الس 14دفعات من الوقود لقطاع غزه كان آخرها  4وأشار المصدر، إلى أنه سبق وأرسلت 

 .الماضي
 30/6/2017 ،اليوم السابع، القاهرة
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 توسعات مصرية في معبر رفح البري مع قطاع غزة .31
، من جانب غزة، اليوم، إن مصر ُتجري حالًيا توسعات كبيرة البري بمعبر رفا  يقال مصدر أمن

ن هذه التوسعة  داخل المعبر الستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين في االتجاهين خالل المستقبل، وا 
 تدتي ضمن خطة مصرية لتطوير معبر رفا البري، وتجهيزه للتسهيل على المسافرين بشكل أيبر.

، أن التوسعات ُتجرى حالًيا بصالتي الوصول والسفر، الستيعاب أعداد «الدستور»وأوضا المصدر لو
ة تهدف إلى كبيرة من المسافرين الفلسطينيين، فضاًل عن حفر بئر كبيرة للمياه، وأن هذه الخطو 

تجهيز المعبر ليصل إلى كفاءة عمل عالية، ليستوعب األعداد المتزايدة من الفلسطينيين القادمين من 
 قطاع غزة أو العائدين إليه.

وألما إلى إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في محيط المعبر، وفق طبيعة األوضاع السياسية في 
لمصالحة بين حركتي فتا وحماس، وعودة قطاع غزة الجانب الفلسطيني التي تتوقف على إتمام ا

 للشرعية الفلسطينية من جديد.
 30/6/2017الدستور، القاهرة، 

 
 خالل الشهر الماضي %21« إسرائيل» إلىارتفاع صادرات الخضار  :عّمان .32

الييان الصهيوني بواقع  إلىارتفعت صادرات الخضار والفوايه المحلية : أيمن فضيالت –السبيل 
 .2016شهر أيار الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام ل 21%

 أياراليميات المصدرة لو"اسرائيل" خالل شهر  أنوكشفت إحصائيات رسمية حصلت عليها السبيل 
 2016بالمقارنة مع نفس الشهر من العام  %21طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة  673الماضي بلغت 

 طنا. 556حيث بلغت اليميات المصدرة 
عدم استيراد أي صنف من  اإلحصائيات أظهرت" إسرائيلبة الستيراد الخضار والفوايه من "وبالنس

الخضار والفوايه الصهيونية لألسواق المحلية، بينما كانت تغزو األسواق كميات كبيرة من الجزر 
 والمنجا واليايا والييوي والبطاطا والتفاح اإلسرائيلي لألسواق.

 أبرزهاتيراد المنتجات الزراعية من الييان الصهيوني لعدة أسباب، اس إلىويعمد مستوردون وتجار 
قرب المسافة وسهولة نقل المنتجات الخضرية وتوقيع اتفاقيات تعاقدية بين تجار ومستوردين أردنيين 

 .اإلسرائيليينونظرائهم من التجار والمزارعين 
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ينحصر بفتا باب االستيراد  دور وزارة الزراعة أنمصدر مختص في وزارة الزراعة أيد للسبيل 
اليميات المنتجة محليا ال تيفي  أن أوخالل الموسم الزراعي،  إنتاجهاللمنتجات الزراعية التي ال يتم 

 .األسواقاحتياجات 
 30/6/2017، السبيل، عّمان

 
 رمضانشهر من القوى في مخيم عين الحلوة المتهم بمخطط تفجيرات  يتسّلمالجيش اللبناني  .33

خالد  األبرزالعام من القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة المطلوب  واألمناللبناني  تسلم الجيف
وتمت عملية التسليم  مسعد الملقب )بالسيد(، والمتهم بمخطط تفجيرات رمضان في بيروت وصيدا.

 على حاجز مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة جنوب مدينة صيدا.
 1/7/2017، ليبانون فايلز

 
 بعد سقوط قذيفة بالخطأ جيش السوري لسرائيلي يغير على موقع لالجيش اإل .34

قال الجيف اإلسرائيلي إنه أغار اليوم الجمعة على موقع لجيف : عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
 النظام السوري في هضبة الجوالن السورية، بعد سقوط قذيفة بالخطد على الجزء المحتل من الهضبة.

ث بلسان الجيف اإلسرائيلي، في تصريا مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة وقال أفيخاي أدرعي، المتحد
األناضول "أغارت طائرات سالح الجو على مدفع هاون تابع للنظام السوري شمال هضبة الجوالن 
 بعد انزالق النيران باتجاه األراضي اإلسرائيلية في وقت سابق اليوم نتيجة الحرب الداخلية في سوريا".

 دث تفاصيل حول نتائج الغارة.ولم يوضا المتح
ولم يصدر أي تعقيب من الجانب السوري )نظام بشار األسد( على القصف اإلسرائيلي حتى الساعة 

 تد(. 12:16)
 30/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
يران ليبيا: عقيد في قوات حتفر يزعم .35  انتقال عناصر من حماس إلى طرابلس بدعم من قطر وا 

» الناطق باسم القيادة العامة للجيف الليبي العقيد أحمد المسماري أن  : زعملشاذليياسر ا -الرياض 
قطر تنقل عناصر وخبراء متفجرات من جماعة القسام في حركة حماس إلى ليبيا، لالنضمام إلى 
الجماعات والميليشيات اإلرهابية المسلحة، بدعم من دولة جارة لمصر توفر لهم الغطاء لالنتقال من 

 .«غزة
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رصدت من داخل ديوان الرئاسة في »أمس، إن األجهزة المعنية في بالده « الحياة»وقال المسماري لو 
، تتحدث عن توفير الدعم المادي 2014إيرانية خالل  –دولة جارة لمصر اجتماعات بمشاركة قطرية

تضمنه ما ت»، مضيفًا أن «واللوجستي لنقل هذه العناصر، إضافة إلى عناصر إرهابية من سورية
الوثائق التي في حوزة الجيف تيشف أن كثيرًا من هذه االجتماعات تم االتفاق خاللها على الدورين 
القطري واإليراني، لخلق حالة من الفوضى في األراضي الليبية، واستهداف البنية التحتية والعسكرية، 

ثارة حالة من ا لفوضى في الشارع إضافة إلى خلق خطوط اتصال عبر مصر، لنقل اإلرهابيين، وا 
تموز )يوليو(، وتؤكد المحاضر دور  30المصري عقب ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في 

قطر مئات المرات، وكلها يثبت أن الدوحة هي الداعم والممول لمشروع تتبناه تلك الدولة الجارة في 
 «.ليبيا، عوضًا عن مشروع الدوحة نفسه والمشروع التركي واإليراني

 1/7/2017، اة، لندنالحي
 
 ُمستشرق إسرائيلّي: الصراع على العرش بالسعودّية لم ينتِه وبن نايف لم يُقل كلمته األخيرة .36

ُتتابع وُتراقب تل أبيب مفاعيل التغييرات الجديدة في السعودّية، وتحديًدا  زهير أندراوس: - الناصرة
السياق رأى المستشرق اإلسرائيلّي، شاؤول باألمير محمد بن نايف، وفي هذا ” إطاحة”فيما يتعّلق بالو

يناي، أّن ولي العرف السعودي الجديد، األمير محمد بن سلمان، لعب دوًرا هامًّا في عدم استقرار 
السعودية في السنوات الماضية، الفًتا إلى أّنه ألقي ت على بن سلمان عديم الخبرة حّتى اآلن مسؤولية 

 واالقتصاد.مجالْين هامْين بالمملية: الدفاع 
وتابع: عندما شغل بن سلمان منصب وزير الدفاع، بادر إلى خوض الحرب في اليمن ضد الحوثيين 
في مؤّكًدا أّنه سيهزم مليشيات الثوار بسهولة، ولين لم تؤِد مبادرته إلى تورط المملية في الحرب 

بية إلى هجمات الطويلة، الباهظة وغير الناجعة فحسب، بل إلى تعرض الحدود السعودية الجنو 
متواصلة على يد الثوار، وهكذا كشف بن سلمان عن ضعف المملية عسكرًيا، مثيًرا احتمال حدوث 

يران، راعية الحوثيين، على حّد تعبيره.  مواجهة مباشرة بين السعودية وا 
لعهد وأشار المستشرق إلى أّنه منذ أْن بدأ بن سلمان بشغل منصبه وّجه انتقاًدا الذًعا ضّد دور ولي ا
، 2016حول عمليات اإلرهاب في المملية والحوادث التي ألحقت ضرًرا بالحجاج في مكة عام 

ويتحمل مسؤولية هذين المجالين بشكل مباشر األمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، ُمستغاًل عداوة 
 ”.أمير الظالم“الشبان لبن نايف 

غضب المتزايد في أوساط القيادة الحايمة ضّد وتابع أّنه شوهدت عالمات عدم االستقرار في إطار ال
خطوات اتخذها الملك سلمان لدفع ابنه قدًما رغم أّنه شاب ويفتقد إلى الخبرة، ورغم تجارب الماضي 
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)تدمرت المملية السعودية الثانية بسبب نزاعات الخالفة بين اإلخوة(، ُتشّكل هذه العوامل، إضافة إلى 
 قليمية واقًعا قاباًل لالنفجار في المملية.أزمات اقتصادية، اجتماعية، وا  

وبرأيه، هناك تفسيران أساسيان لفهم الخطوات التي اتخذها الملك: األول هو التحديات االقتصادية 
وارتفاع ميزانية األمن بشكل غير مسبوق،  النفط،التي تتعرض لها المملية، ومن بينها، هبوط سعر 

ب إلحداث إصالحات، تمنع من نظام الحكم متابعة منا بالمقابل هناك توقعات لدى الجيل الشا
المواطنين مزايا اعتادوا عليها وما زالوا ينتظرونها، ُموضًحا أّن بن وعد بدْن يعمل على خلق ستة 

. أّما التفسير الثاني يعود إلى تدثيرات 2030ماليين أماين عمل جديدة، ال سّيما للشبان حتى عام 
 ة أيًضا باسم الربيع العربّي(.الهّزة اإلقليمية )المعروف

وشّدّد المستشرق اإلسرائيلّي على أّن السعودّية تتصدر في يومنا هذا جبهة الصراع بين الدول العربية 
السنية وبين إيران وحلفائها الشيعة، وتابع: يشهد لبنان، سورّية، العراق، اليمن، وقطر صراًعا، حيث 

أيًضا، ويتولى بن سلمان معظم هذه الصالحيات اليبيرة،  سيحسم مستقبل المنطقة ومستقبل السعودية
وعليه أْن يضمن سقوط الدول العربية الحليفة إليران، أْو بداًل من ذلك أْن تقتنع هذه الدول بدّن 

 ”.المحور الشيعي“السعودية سُتعارض بشكل  فعال  
 30/6/2017، لندن، رأي اليوم

 
 ية بأزمة الكهرباء وتعلن بدء مشاريعاألونروا تحذر من تأثر قطاعات غزة الحيو .37

، تدييدها على تدثر كافة القطاعات الحيوية في «األونروا»جددت وكالة «: القدس العربي»غزة و 
قطاع غزة بما فيها الخدمات الصحية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتعليم والمنازل ومشاريع 

ليهرباء المتوفرة التي تمثل أقل من متطلبات العمل، بانقطاع التيار اليهربائي، بسبب قلة كمية ا
السكان، وقالت إنها شرعت بتنفيذ مشاريع تستهدف القطاع الزراعي، بهدف التخفيف من أثر انهيار 

 االقتصاد وسوق العمل في القطاع.
في تقرير الطوارئ الجديد لها، أنه من أجل الحفاظ على الحد األدنى في تقديم « األونروا»وذكرت 
 ت األساسية، يعتمد مزودو الخدمات على المولدات اليهربائية.الخدما

أن مدير عملياتها في غزة بو شاك زار قبل أيام العاصمة البلجيكية « األونروا»إلى ذلك أعلنت 
طالع مؤسسات االتحاد األوروبي والدول  بروكسل، وكذلك ستراسبور  في فرنسا، من أجل إيجاز وا 

 «.األونروا»على الوضع في غزة وحول عمليات  األعضاء في االتحاد األوروبي
أيضا أنه في سياق المساعدة في التخفيف من آثار الوضع االقتصادي القاسي « األونروا»وذكرت 

على العائالت الفلسطينية الالجئة، ولتقديم مصدر دخل وحفظ اليرامة، بدأ برنامج خلق فرص العمل 
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 214الزراعي، حيث يوفر المشروعان ما مجموعه  في مشروعين يستهدفان القطاع« األونروا»في 
فرصة عمل. ويقدم المستفيدون في المشروعين المساعدة للمزارعين في قطف المحاصيل والتعشيب 

 والزراعة.
لى قطاع « األونروا»وجدد التقرير الجديد لو  التدييد على أن القيود على حركة األفراد والبضائع من وا 

في تقويض الظروف الحياتية للسكان، حيث تمنع إسرائيل أيضًا  غزة التي طال أمدها ساهمت
لى  الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو، في ظل تقييد حركة األفراد والبضائع من وا 
غزة مقيدة في ثالثة معابر هي معبر رفا الفاصل عن مصر، ومعبر إيرز وكرم أبو سالم، اللذان 

 تتحكم فيهما إسرائيل.
ت المؤسسة الدولية أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، بسبب نمو وتزايد أعداد الالجئين وأيد

مليون دوالر لتغطية الحد األدنى من  402الفلسطينيين المسجلين، وقالت إنها تسعى لتوفير مبلد 
زء االحتياجات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، حيث يبلد نصيب ج

وذلك لتلبية االحتياجات اإلنسانية  2017مليون دوالر لعام  355 حواليقطاع غزة من النداء الطارئ 
 اليبيرة والتي طال أمدها.

 1/7/2017، ، لندنالقدس العربي
 
 "إسرائيلـ"ألمانيا تقرر بيع ثالث غواصات نووية ل .38

ت نووية جديدة إلسرائيل، في أقّر مجلس األمن الوطني األلماني صفقة لبيع ثالث غواصا: رويترز
 أحدث خطوة ضمن صفقة سالح شابتها مزاعم فساد، وفق ما نقلته مجلة دير شبيغل.

مليار دوالر باهتمام الرأي العام عندما تبين أن الوسيط  1.5وحظيت الصفقة التي تبلد قيمتها 
الخاص لرئيس اإلسرائيلي لشركة "تيسن كروب مارين سيستمز" لبناء السفن استعان بالمحامي 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة.
وتخضع الصفقة حاليا لتدقيق السلطات في البلدين. وقالت دير شبيغل إن ألمانيا أدرجت بندا في 

 صدر.العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد. ولم تنسب المجلة معلوماتها ألي م
وتملك إسرائيل بالفعل خمس غواصات ألمانية من فئة "دولفين" يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية، 

 ويجري بناء غواصة سادسة، ووافقت ألمانيا على تمويل ثلث تياليف العقد.
 1/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 2017مجلس األمن يمدد والية قوة "أوندوف" في الجوالن حتى نهاية  .39
تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع الخميس، قرارا بتمديد والية قوة األمم : ورك / محمد طارق نيوي

أشهر  6المتحدة المؤقتة لمراقبة فض االشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة لمدة 
 ديسمبر / كانون األول المقبل. 31تنتهي في 

، ذكر أن "الحالة في الشرق األوسط يخيم عليها القرار الذي صاغته كل من واشنطن وموسكو
 التوتر، ومن المرجا أن تبقى على هذا النحو ما لم يجر التوصل إلى تسوية شاملة"، دون تفاصيل.

وأيد قرار المجلس، الذي وصل "األناضول" نسخة منه، ضرورة "التزام الطرفين السوري واإلسرائيلي 
 ، والتقيد اليامل بوقف إطالق النار".المبرم بينهما 1974بدحكام اتفاق عام 

سرائيل في  ، بحضور 1974 / مايويارأ 31واتفاقية فض االشتباك هي اتفاقية موقعة بين سوريا وا 
 ممثلين عن األمم المتحدة واالتحاد السوفيتي )السابق( والواليات المتحدة.
 29/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 : واشنطن معنية بإخضاع حركة حماس"إسرائيل"السفير األمريكي لدى  .41

قال السفير األمريكي الجديد لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الواليات المتحدة معنية : وكاالت
 باخضاع حركة حماس، واصًفا الحركة بو"المنظمة اإلرهابية الوحشية".

د بقطاع غزة جاء ذلك خالل كلمة ألقاها فريدمان أمس األحد، وخالل إضافة اسم الضابط المفقو 
هدار جولدين إلى "لوحة الشرف" بالقدس، حيث أضاف: "لدى الواليات المتحدة التزام باخضاع 
 حماس وذلك على ضوء رفض الحركة إعادة جثة الضابط جولدين"، بحسب وكالة "خبر" الفلسطينية.

ال يمكن تصوره  ونقلت القناة العبرية السابعة عن فريدمان قوله في هذا السياق: "ألم عائلة جولدين
ونرى أن حماس مسئولة عن ذلك، وموقف الواليات المتحدة هو بدن حماس منظمة إرهابية شريرة 
ووحشية وملتزمون إلخضاع حماس، ولدينا التزام بوضع حد لمعاناة العائالت اإلسرائيلية وكل من 

 يعاني من إرهابهم"، على حد قوله.
 26/6/2017موقع فيتو، القاهرة، 

 
 يبحثها وزير الخارجية األميركي مع نظيره القطري والعبدهللا  فاق لحل األزمة الخليجيةمالمح ات .41

دخلت الواليات المتحودة األميركيوة بكامول ثقلهوا علوى خوط األزموة القطريوة، دعموا  و خاص:« السياسة»
ات للوساطة اليويتية الساعية إليجاد حل ينهوي التووتر فوي المنطقوة ويوقوف التصوعيد، ويسوتجيب لطلبو

 الدول المقاطعة، وينهي هواجسها في الوقت ذاته.
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أن االجتماع المقرر عقده بين وزير « السياسة»وفي هذا اإلطار، ذكرت مصادر ديبلوماسية مطلعة لو
الخارجية األميركي ريكوس تيلرسوون بواشونطن ووزيور الخارجيوة القطوري الشوي  محمود بون عبود الورحمن 

لوووزراء الشووي  محموود العبوودهللا سوويناقف النقوواط النهائيووة التفوواق آل ثوواني ووزيوور الدولووة لشووؤون مجلووس ا
الخليجيوووة، تضووومن واشووونطن تطبيقوووه وتشووورف اليويوووت علوووى تنفيوووذه  األطووورافبوووين  إنجوووازهسووووف يوووتم 
 ومتابعته.

المقبووول فوووي  األسوووبوعوقالوووت المصوووادر، إن أبووورز نقووواط االتفووواق المزموووع، الوووذي يووورجا أن يوووتم توقيعوووه 
 خمسة بنود أساسية هي: –والبحرين ومصر عليه  واإلماراتعودية وافقت الس إذا –اليويت 

 الدوحة.« حماس»أوال: مغادرة الداعية اإلخواني يوسف القرضاوي وجماعة 
 ثانيا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد األزمة إلى بالدها.

 ثالثا: مراقبة التحويالت المالية القطرية للجهات المقاتلة.
 األمنيووووةقووووديم قطووور كوووول المسوووتندات الخاصووووة بالمنظمووووات المتواجووودة علووووى أراضووويها للجهووووات رابعوووا: ت
 .األمريكية

ثووارة النعوورات فووي قنوواة الجزيوورة والتعهوود بعوودم مهاجمووة دول الخلوويج  خامسووا: تقلوويص بوورامج التحووريض وا 
 ومصر.

اجووول التفووور  الخلووويج سوووريعا، وذلوووك مووون  ازموووه إلنهووواءالواليوووات المتحووودة تهووودف  أنوأضووافت المصوووادر 
للملوف السوووري، مشوويرة إلووى وجووود معلومووات شووبه مؤكودة عوون تجهيووز واشوونطن لشوون ضووربات عسووكرية 

 المقبلة. األيامقوية على مواقع نظام دمشق في 
ورأت أن إعووالن وزارة الوودفاع األميركيووة رصوودها نشوواطا مشووبوها فووي قاعوودة الشووعيرات الجويووة السووورية 

النظووام  إلووىي السووابق أبريوول الماضووي، والتحووذير الووذي وجهتووه التووي اسووتخدمت لشوون الهجوووم الييميووائ
 السوري من مغبة القيام بهجوم كيماوي جديد، يدتي تمهيدا لهذه الضربات.

وفيما كشفت المصادر عن تحديد أميركا ألهدافها في سوورية بانتظوار سواعة الحسوم لتنفيوذ الضوربات، 
ورية، تتضومن حكوموة انتقاليوة، وانتخابوات أن روسويا باتوت مسوتعدة لبحوث حلوول لألزموة السو أوضحت

رئاسووية وبرلمانيووة بمراقبووة دوليووة، والتوصوول إلووى اتفوواق مووع واشوونطن فووي هووذا الشوودن وذلووك بعوود إبووداء 
 األخيرة استعدادها لتنفيذ مطالب موسكو الثالثة التي بعثتها عن طريق تل أبيب وهي:

 أوال: تخفيف العقوبات االقتصادية عليها.
 ا واشنطن لملف القرم.ثانيا: عدم فت

 ثالثا: ضمان واشنطن عدم خفض أسعار النفط.
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ال تفاوض مع قطر “ أنأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير  أمسوفي وقت الحق من مساء 
بيد الدوحة قرار التوقف عن دعم التطرف “ أن، معتبرًا األربعبشدن قائمة المطالب التي سلمتها الدول 

 ”.واإلرهاب
 27/6/2017السياسة، الكويت، 

 
  حقيقي مصدر قلقاألمريكية: عالقة قطر بحماس  رئيس لجنة الشئون الخارجية .42

مجلوس النوواب  فويقوال رئويس لجنوة الشوئون الخارجيوة  واشنطن وو الرياض وو عواصم ووو وكواالت األنبواء:
ن كبووار قووادة وأن الدوحووة تحتضوو حقيقوويعالقووة قطوور بحموواس مصوودر قلووق »أيوود رويووس، إن  األمريكووي

وأيد رويس،  حماس وجماعة اإلخوان المصنفة إرهابية من قبل مصر والسعودية والبحرين واإلمارات.
 ضرورة توقف قطر عن ممارساتها، قائال إنه ليست ثمة حركة إرهابية يمكن تسميتها بالجيدة.
 1/7/2017األهرام، القاهرة، 

 
 ترامب وأردوغان يبحثان األزمة في الخليج .43

تشوواور الوورئيس األميركووي دونالوود ترامووب هاتفيووًا أمووس، مووع نظيووره التركووي رجووب : ، األناضوول()أ ف ب
 «.إنهاء تمويل اإلرهاب»طيب أردوغان حول سبل حل األزمة بين قطر وجيرانها في الخليج و

الورئيس تراموب شودد علوى أهميوة أن يكثوف جميوع حلفائنوا وشوركائنا »فوي بيوان أن  األبويضوأفاد البيت 
 «.لمكافحة اإلرهاب والتطرف بكل أشكاله جهودهم

وفووي أنقوورة، أفوواد بيوووان صووادر عوون المكتوووب اإلعالمووي فووي الرئاسووة التركيوووة، أن الرئيسووين شووددا علوووى 
 ضرورة الحد من التوتر الحالي في الخليج.

وذكووور البيوووان أن الوووزعيمين ناقشوووا تطوووورات األزموووة، وأّيووودا علوووى أهميوووة حلهوووا بالنسوووبة ألمووون واسوووتقرار 
 طقة.المن

 وأضاف أن المحادثات تطرقت للعالقات بين البلدين في مجالي الصناعات الدفاعية واالقتصاد.
التصوودي لجميوع أشووكال المنظمووات اإلرهابيووة، »كموا شووّدد الوورئيس التركوي، بحسووب البيووان، علوى أهميووة 

نبين وأضواف أن وجهوات نظور الجوا«. العمال اليردستاني، وفتا هللا غوولن وداعوف حزبوعلى رأسها 
 تطابقت حيال تعزيز مكافحة اإلرهاب ومصادر تمويله.

  1/7/2017المستقبل، بيروت، 
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 منطقة الخليج البد أن يتم داخل مجلس التعاون  فيحل األزمة : وزير خارجية فرنسا .44
قوال جوون إيوف لودريوان وزيور خارجيوة فرنسوا إن حول  واشنطن وو الريواض ووو عواصوم ووو وكواالت األنبواء:

 وليس عبر تدخالت خارجية. الخليجيمنطقة الخليج البد أن يتم داخل مجلس التعاون  فياألزمة 
، وردا علوى سوؤال حوول موقوف بواريس «لومونود»الحوار الذى أجراه لودريان مع صحيفة  فيجاء ذلك 

موون هووذه األزمووة ، وعوون صوواحب الحووق فيهووا ، حيووث أن فرنسووا قريبووة موون قطوور وفووى نفووس الوقووت موون 
 السعودية واإلمارات. المملية العربية

بالنسوبة لفرنسووا وأن بوالده لوديها شووراية واسوعة مووع  اسووتراتيجيةوأضواف لودريوان أن منطقووة الخلويج تعود 
المبرموووة بوووين فرنسوووا واليويوووت واإلموووارات وقطووور فوووى مجوووال  باالتفاقووواتموووذكرا  فيهوووا،العديووود مووون الووودول 

ل دول الخلويج وأن مون مصولحتهم وتوابع أن موقوف بوالده واضوا وأن هوذه األزموة تضور بمجمو الدفاع.
 العمل على وقفها.

ن ذلوك  فويوقال وزير خارجيوة فرنسوا إنوه يتعوين  البدايوة مكافحوة كافوة أشوكال دعوم اإلرهواب أيوا كوان وا 
أو فردي. وأضاف أن حول األزموة البود أن يكوون داخول  جماعيمن مسئولية دول الخليج سواء بشكل 

يقووم بهوا أميور  التويمعربا عن دعم بالده للوساطة  جية،خار وليس بتدخالت  الخليجيمجلس التعاون 
 اليويت.

ال  االنقسووواموتوووابع لودريوووان أن بوووالده تووورى أن دول الخلووويج عليهوووا العمووول علوووى خفوووض التصوووعيد ألن 
 يخدمها.

  1/7/2017األهرام، القاهرة، 
 
ردًا على  آخر مالذ لالستقرار وُنعّد بالتعاون مع الكويت وواشنطن« مجلس التعاون »الدوحة:  .45

 المطالب
أعلوون وزيوور الخارجيووة القطووري الشووي  محموود بوون عبوودالرحمن آل ثوواني أن  -وكوواالت  -واشوونطن، أنقوورة 

بالده تعمل مع واشنطن واليويت للرد على قائمة المطالب التوي قودمتها إليهوا الودول األربوع )السوعودية 
 ومصر واإلمارات والبحرين( التي قطعت العالقات معها.

حووول األزموووة الخليجيوووة: المشوووايل ومقترحوووات »لوووه خوووالل مشووواركته فوووي نووودوة تحوووت عنووووان وفوووي كلموووة 
في واشنطن، مساء أول من أمس، قال وزير خارجية قطور الشوي  « المركز العربي»، نظمها «الحلول

نحن عازمون على التفاوض حول أي مسوائل مشوروعة موع جيراننوا، »محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
 «.بشدن سيادتنا الوطنيةليننا لن نتهاون 
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وأيود أهميوة دور واشونطن فووي تحقيوق حول سياسوي لألزمووة، داعيوًا إياهوا إلوى ممارسووة ضوغوط مون أجوول 
 الوصول إلى حل.

ملتزمووة »، وان قطوور «آخوور مووالذ لالسووتقرار فووي المنطقووة»مجلووس التعوواون الخليجووي هووو  أنوأضوواف 
 «.ةبوعودها بالعمل في اإلطار الخليجي وجامعة الدول العربي

فووورض " ، معتبووورًا أن"قطووور ليسوووت معزولوووة ألن لوووديها العديووود مووون األصووودقاء"وقوووال وزيووور الخارجيوووة إن 
 ."المطالب ووصفها بغير القابلة للتفاوض ليس طريقة متحضرة لحل األزمات

تتوابع عملهووا القووانوني موع المنظمووات الدوليووة لوضوع حوود للحصووار الوذي تفرضووه الوودول " وأيود أن بووالده
 داعيًا إلى االلتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العالقات بين الدول.، "المقاطعة
مصويرها سويكون " ، مضويفا أن"الحكومة القطريوة توؤمن باسوتمرار شوبكة )الجزيورة( فوي العمول" وقال إن

 ."قرارًا داخليًا ولن يكون مفروضًا من الخارج
القوووول إننوووا سووونلتزم الحيووواد بوووين  ال يمكووون" وأشوووار إلوووى أن سياسوووات قطووور الخارجيوووة لوووم تتغيووور، مضووويفاً 

الشوووعوب والوووديكتاتوريات، والشوووعوب وقاتليهوووا.. وليووون دورنوووا يكمووون كوووذلك فوووي الوسووواطة فوووي مختلوووف 
، وجوودد الوودعوة إلووى محايمووة النظووام السوووري علووى »النزاعووات بمووا يخوودم األموون واالسووتقرار فووي العووالم

 جرائمه.
 1/7/2017الراي، الكويت، 

 
 يا: قطر منا ونحن منها وعاجاًل أم آجال سُتحل األزمةالسفير السعودي لدى ترك .46

أيوود السووفير السووعودي لوودى تركيووا وليوود الخريجووي، أن الخووالف بووين بووالده : وكوواالت –واشوونطن، أنقوورة 
، مشيرًا إلى »سياسي وأمني ولم يكن عسكريًا قط، وال يستهدف سيادتها بدي حال من األحوال« وقطر

 ».أمن وسالمة قطر« حرص بالده على
المبوودأ السوويادي للوودول يحفووظ لقطوور «التركيووة، أشووار السووفير إلووى أن»األناضووول«وفووي مقابلووة مووع وكالووة

إنموا تودتي فوي المقوام « ، إال أنه أوضوا أن اإلجوراءات المتخوذة ضودها»الحق في الممارسات السياسية
 ».األول لحمايتها من تبعات األعمال غير المحسوبة

الحصار عادة يتم عن طريوق قورارات " فرض حصارًا على قطر، قائالً ونفى أن تيون الدول الخليجية ت
 ."األمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني

 »الدوحة، محملة بالبضائع التركية إلىرحلة جوية تركية  100ما يزيد على " واستدل في ذلك بوصول
 أخيرًا.
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ى ارتبوواط األزمووة بووادارة الوورئيس دونالوود ترامووب وقمووة الريوواض األخيوورة، قووال وردًا علووى سووؤال بشوودن موود
القمة كانت رسوالة وفرصوة أخيورة لقطور لتراجوع تصورفاتها، وتصوحيا مسوارها والتوقوف « الخريجي، إن

 ».عن دعم وتمويل اإلرهابيين والييانات اإلرهابية
على قطر وشعبها، فهوي منوا ونحون منهوا، إننا حريصون « وتوقع السفير السعودي انفراج األزمة قائالً 

 «.وعاجال أم آجال سُتحل األزمة وستعود المياه لمجاريها بيننا
 1/7/2017الراي، الكويت، 

 
 "تظهر العداء لإلسالم والفضائل التيالقنوات الفضائية الفاسدة مفتي السعودية يحذر من " .47

عووام الممليووة رئوويس هيئووة كبووار العلموواء حووذر مفتووى  واشوونطن وووو الريوواض وووو عواصووم وووو وكوواالت األنبوواء:
تظهور العوداء  التيالقنوات الفضائية الفاسدة »الشي  عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشي  من التواصل مع 

، واصفا التواصل مع تلوك القنووات «ل سالم والفضائل، والحاقدة على المجتمع وقيادته وأمنه واستقراره
 فة عكاظ السعودية.تصريحات نقلتها صحي في، «الخيانة«بو

منهوووا أن يكوووون الفووورد مطيوووة »وأوضوووا آل الشوووي  أن لخيانوووة األموووة واألوطوووان صوووورا عديووودة، مضووويفًا 
أمور تتودثر بهوا عقوولهم أو ترجوع  فينشر األحقاد والفرقة بين أفراد المجتمع، أو الزج بشبابها  لمريدي

 «.عواقبها عليهم بالذل والهوان
  1/7/2017األهرام، القاهرة، 

 
 خالد العطية لـ"العربي الجديد": نتعرض إلعالن حرب ما دون الدماء .48

يجزم وزير الودفاع القطوري، خالود بون محمود العطيوة، بودن إغوالق قاعودة العديود األميركيوة : بشير البكر
فووي قطوور "هووو أموور غيوور وارد علووى اإلطووالق". ويعتبوور، فووي حووديث خووّص بووه "العربووي الجديوود"، بعوود 

ل بدء لقاءاته في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، أن ما تتعورض لوه دولتوه زيارته األميركية، وقب
مووون حملوووة وحصوووار هوووو "بمثابوووة إعوووالن حووورب موووا دون الووودماء". وفوووي حوووين ُيتوقوووع أن تحتووول القاعووودة 
العسووكرية التركيووة فووي قطوور، صوودارة االجتماعووات التووي يعقوودها العطيووة مووع نظيووره التركووي فكووري إشووك، 

جب طيب أردوغان، فان العطية، الذي سبق أن تولى منصب وزيور الخارجيوة لسونوات، ومع الرئيس ر 
يكشوووف، فوووي حوووواره موووع "العربوووي الجديووود"، أن عووودد العسوووكريين األتوووراك الوووذين سينتشووورون فوووي القاعووودة 

 التركية "متروك لتقدير البلدين".
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دماء، إذ بمواذا يوصوف إن ما قامت به دول الحصار هو بمثابوة إعوالن حورب موا دون الووقال العطية 
إغوووالق الحووودود البريوووة والبحريوووة والجويوووة ل ضووورار بوووالمواطنين وضووورب النسووويج االجتمووواعي بوووين دول 

 الخليج؟ حتى أن الماشية واإلبل لم تسلم من هذا العسف.
إن العالقووة القطريووة وووو األميركيووة، كمووا ذكوورت، هووي عالقووة اسووتراتيجية. بالتووالي، فووان وأضوواف العطيووة 

 الق القاعدة في قطر هو أمر غير وارد على اإلطالق.موضوع إغ
 30/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره القطري األزمة الخليجية .49

، يوم الجمعة، مع نظيره القطري خالد العطية، كبحث وزير الدفاع التركي فكري إش: أنقرة/ األناضول
 الدفاع، واألزمة الراهنة في منطقة الخليج.العالقات بين البلدين في مجال 

" التقى "العطية" في مكتوب األول بوالوزارة فوي العاصومة كوقالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن "إش
 أنقرة.

وأوضووحت المصووادر أن الوووزير التركووي أيوود لنظيووره القطووري، ضوورورة حوول األزمووة الخليجيووة بووين الوودول 
ووصوول، العطيووة، العاصوومة التركيووة أنقوورة، أمووس  حوووار صووادق.المعنيووة فووي أقوورب وقووت ممكوون عبوور 

 الخميس، في زيارة رسمية.
 30/6/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 

 «إسرائيل»ضاحي خلفان: الدوحة وكيل معتمد لـ  .51
أشووار الفريووق ضوواحي خلفووان، نائووب رئوويس الشوورطة واألموون العووام فووي دبووي إلووى أن التبووايي ال ينفووع. 

التعاضوود مووع عاصوومة اإلرهوواب الوودولي طهووران، والبعوود عوون الصووالة عنوود قبوور  االعتووذار واليووف عوون
الخمينووي هووو المخوورج السووليم، كثيوورون موون القطووريين كووانوا يقولووون منووذ أموود بعيوود، هللا يسووتر مووا نوودري، 

 اليوم وضحت الصورة. وين ستدخذنا مراهقة حمد بن جاسم السياسية..
ه التعوواون اإلقليمووي.. ولووذلك قطوور توودور خووارج وأضوواف: سوول  حموود بوون جاسووم قطوور موون شوويء يسوومون

في قطر وبينوه « اإلسرائيلي»مدارها الطبيعي. حمد بن جاسم كان الدور الذي رسمه له مدير المكتب 
بشوووكل واضوووا، هوووو دور موووؤجج النزاعوووات عربيوووًا، وكانوووت وال توووزال « اإلسووورائيلي»لوووه عضوووو الينيسوووت 

 ، حدث ما لم يكن في الحسبان.الجزيرة هي األداة اإلعالمية....لين سبحان هللا
وأشووار خلفووان إلووى أنووه فطوون للعبووة خليجيووا وعربيووًا. السووعودية واإلمووارات ومصوور واألردن وشووّكل هووذا 
فشواله وخرجوت علينوا ثوورة اإلعوالم بوسوائل التواصول  الجمع الرباعي سورًا محكمًا للتصودي للمشوروع وا 
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عالميوة، وأمسوت الجزيورة وطاقمهوا فوي عاصوفة االجتماعي لتهدم قلعة حمد بن جاسم وتجعلهوا خرابوة إ 
 الحزم.

وأضاف: عندما زار شمعون بيريز وحّيا اإلعالميوين فوي جزيورة حمود بون جاسوم، يومهوا أيقنوت أن تلوك 
، حيوث كانوت زيوارة شومعون بيريوز إهانوة «إسورائيل»الزيارة المباركة ستيون فتحوًا مبينوًا فوي هودم جزيورة 

 ربية الذين شاهدوا شمعون وهو مبتهج في جزيرة قطر.ليل األحرار من مثقفي األمة الع
وأضاف خلفان أن إيواء اإلرهابيين في قطر جزء من المخطط، وتمويل اإلرهابيين جزء من المخطط، 
مضوويفًا أن أحوورار قطوور يوودركون الحقيقووة... وليوونهم تحووت ظووروف قاسووية لوويس بمقوودورهم فعوول شوويء، 

 العربية... ثم بعد ذلك تدتي المطالب األخرى. مؤكدًا أن مخرج قطر أواًل االعتذار لألمة
وتووووابع: ليفنووووي فووووي قطوووور... والجزيوووورة فووووي األموووور... واألمووووة فووووي خطوووور، واإلخونجيووووة رغووووم كوووول ذلووووك 
سايتين...ال بارك هللا فيهم، وقال شيء طبيعي أن يركب رأس الحمدين الغرور، متى كان يتجورأ قائود 

 لما تيابرت قطر على اليبار..حدث ذلك  عربي باحتضان موسادية أو صهيوني..
ووجووه حديثووه إلووى قطوور قووائاًل: اليوووم أيهووا األ  الصووغير. عليووك المثووول أمووام أخيووك اليبيوور.. اعتووذر.. 

 واعلم أن مكانك الطبيعي في السعودية، ومكانك الشاذ في مقبرة خامئني.
ة الونفط فوي ليبيوا في قطر أن تودير قطور نيابوة عنوه كواجهو« اإلسرائيلي»وأضاف خلفان: أراد المكتب 

بعد سقوط القذافي.. وطلبت قطر من الليبيين تسوليم هوذه المهموة لقطور، وكوان رد المسوؤولين الليبيوين 
سوونطرح مناقصووة عامووة وتقوودموا لهووا.. كووان رد قطوور العطوواء يجووب أن يكووون مباشوورًا لنووا   رد الليبووي.. 

إذا حوالفكم العورض.. مبوروك.. رد  .أنتم تقدموا كغيركم ونحون. غير ممكن البرلمان سيتهمنا بالفساد..
 قطر كان يجب أن يكون عطاء مباشرًا لنا.

رد المسوووؤول الليبوووي قوووائاًل أنوووتم فوووي قطووور يووودير نفطكوووم أمريكوووان كيوووف تريووودون إدارة نفطنوووا.. وحووودث 
أشوهر فقوط كوان السوالح والمقواتلون المودعومون  4الخصام..   يقول هذا المصدر الليبي المهوم.. بعود 

 لوننا...هذه شكوى ليبية.من قطر يقات
أنشووود قنووواة اسووومها الجزيووورة.. حوووروب « إلسووورائيل»توووابع خلفوووان: العوووالم العربوووي كوووان أموووام وكيووول معتمووود 
 المنطقة اليوم حروب على الطاقة... والعمالء كثر.

  1/7/2017الخليج، الشارقة،  
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 طائرات "القطرية"الالحكومة البريطانية تقر االستعانة ب .51
قووال متحوودث باسووم وزارة النقوول البريطانيووة إن السوولطات البريطانيووة أعطووت الخطوووط : يتوورالجزيوورة ر رو 

الجويووة البريطانيووة الموافقووة علووى البوودء فووي اسووتخدام طووائرات وطوواقم الخطوووط الجويووة القطريووة خووالل 
 إضراب مزمع ألسبوعين سينفذه موظفو أطقم طائرات الشركة.

ميووع عمالئهووا إلووى وجهوواتهم خووالل اإلضووراب الووذي يبوودأ وتعهوودت الخطوووط الجويووة البريطانيووة بنقوول ج
يوموا، فوي خوالف  16ويخطط موظفو أطقم طيران الرحالت القصيرة والطويلوة إلضوراب مدتوه  السبت.

 مستمر منذ فترة بشدن األجور وعقوبات على موظفين.
 30/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 السيسي يتوعد دواًل ترعى اإلرهاب .52

تسعى خرابًا في المنطقة بودعم »وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس دواًل ت: أحمد مصطفى –القاهرة 
النيوات التوي كانوت مسوتترة، مون بعوض »وكعادته لم يسم تلك الدول، لينوه أيود أن «. اإلرهاب ورعايته

، فووي إشووارة إلووى قطوور، مشووددًا علووى مضووي بووالده فووي «األشووقاء وغيوور األشووقاء، ظهوورت علووى حقيقتهووا
مسووواندة الوودول الشوووقيقة فووي الحفووواظ علووى سووويادتها »ب حتوووى النصوور، كموووا تعهوود معركتهووا ضووود اإلرهووا

قووووة تعمووول مووون أجووول »، مؤكووودًا أن مصووور سوووتظل «وسوووالمة أراضووويها وا عوووادة بنووواء مؤسسووواتها الوطنيوووة
 «.االستقرار واألمان والسالم والرخاء

سووبقت التووي  حزيووران )يونيووو( 30 ذكوورى تظوواهراتوكووان السيسووي وجووه أمووس كلمووة للمصووريين لمناسووبة 
 االنقالب على الرئيس محمد مرسي.

  1/7/2017الحياة، لندن، 
 
 منظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو( تقبل النظر في طلب قطر فتح األجواء الدولية .53

أيد وزير النقل القطري جاسم سيف السليطي للجزيرة أن منظمة الطيران المدني الدولي )إيكواو( قبلوت 
 المجال الجوي الدولي المغلق بفعل الحصار المفروض عليها. النظر في طلب قطر فتا  

وأشار السليطي إلى أن اليثير من الدول األعضاء في مجلس المنظمة تتفهم الطلب القطري، "وندمل 
أن يسووارع المجلووس فووي اتخوواذ قوورار"، مؤكوودا أن الوودول التووي فرضووت الحصووار وأغلقووت المجووال الجوووي 

 ت بسالمة وأمن الطيران.انتهكت المواثيق الدولية وأضر 
وتنوواقف المنظمووة الدوليووة التابعووة لألمووم المتحوودة فووي مقرهووا بمدينووة مونتريووال الينديووة طلبووا قطريووا حووول 

 قرار أربع دول عربية إغالق مجالها الجوي أمام الخطوط القطرية.
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ء وأشوووار مراسووول الجزيووورة فوووي مونتريوووال موووراد هاشوووم أن االجتمووواع المغلوووق الوووذي اقتصووور علوووى أعضوووا
 المجلس التنفيذي إليكاو انتهى، وسيكون هناك اجتماع آخر لبحث الطلب القطري.

وأضاف هاشم أن الوزير القطري أبدى ارتياحه من انعقاد هذه الجلسة وما خلصت إليه ببحث الطلب 
 القطري في جلسة قادمة.

 30/6/2017الجزيرة.نت، 
 
 ي كما فعلت باليمنرئيس مؤسسة كارنيغي للسالم: على السعودية عدم التماد .54

قووال رئوويس مؤسسووة كووارنيغي للسووالم الوودولي وليووام بيرنووز إن العالقووة الصووحية بووين واشوونطن والريوواض 
ن على السعودية االنتباه لمحركات عدم االستقرار واالستياء فوي أجوزاء مون  بمثابة طريق باتجاهين، وا 

 العالم العربي.
فووي مقابلووة علووى قنوواتْي  -لخارجيووة األميركوويالووذي سووبق أن شووغل منصووب نائووب وزيوور ا-وأشووار بيرنووز 

"بلوووومبر " و"بي.بوووي.أس" إلوووى أن العالقوووة موووع السوووعودية يجوووب أال تيوووون مرهونوووة فقوووط بنطووواق ضووويق 
 كصفقات األسلحة.

وأضوواف أن علووى السووعودية االنتبوواه لمحركووات عوودم االسووتقرار واالسووتياء فووي أجووزاء موون العووالم العربووي 
 ورات الربيع العربي.تفاديا لتيرار أحداث مشابهة لث

وقوووال بيرنوووز إن "العالقوووة الصوووحية موووع الريووواض توجوووب أن نوضوووا أننوووا سووونحمي السوووعوديين فوووي وجوووه 
التهديوودات الخارجيووة التووي تمثلهووا إيووران، وأننووا نوودعم جهووود التحووديث الطموحووة التووي أطلقهووا ولووي العهوود 

 السعودي الجديد محمد بن سلمان".
أن علووى السووعودية توووخي الحووذر بعوودم التمووادي فووي سياسووتها كمووا  وتووابع أنووه فووي المقابوول "نتوقووع أيضووا

 فعلت في اليمن، إذ إن هناك خسائر بشرية كبيرة، وكما أعتقد أنها فعلت في خالفها مع قطر".
 1/7/2017الجزيرة.نت، 

 
 ل.. أين قتلة المبحوح: ضاحي خلفان شرطي فاشنجمال ريا” الجزيرة“لمذيع بقناة ا .55

جمووال ريووان، للتغريوود عبوور حسووابه بموقووع ” الجزيوورة“ي الفلسووطيني والمووذيع بقنوواة عوواد اإلعالموو: الدوحووة
، نزواًل عند رغبة المتابعين الذين طالبوه بعدم التوقف، مبتدئًا بهجوم  عنيوف  علوى نائوب رئويس ”تويتر“

شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، واصفًا إياه بالفاشول الوذي مهمتوه حراسوة الشوركات اإلسورائيلية مون 
 حوله، والُمتسّتر على قتلة الشهيد القسامي محمود المبحوح.
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موجهووًا حديثووه لخلفووان: ” تووويتر“فووي توودوينات لووه عبوور حسووابه بموقووع التوودوين المصووغر ” ريووان“وقووال 
يوووا ضووواحي أهووول المبحووووح ”وتوووابع قوووائالً:  ”..وأنوووت الشووورطي الفاشووول مووواذا تفهوووم بالديمقراطيوووة، هزلوووت“

ونك باهلل، قائمة المطلوبين قتلة المبحوح، هل سلمتها ل نتربول ولماذا يريدون حق ابنهم منك ويستحلف
 ”.توقفت عن مالحقتهم؟

وكان جمال ريان أعلن التوقف عون إبوداء رأيوه حوول األزموة الخليجيوة، نظورًا لحالوة االسوتقطاب الحواد، 
طالبووات الحثيثووة موون معربوًا عوون تمنيووه بوودن يعووم الوفوواق والمحبووة بووين أبنوواء الخلوويج، لّينووه تراجووع بعوود الم

 متابعيه.
  1/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 بتركيا: أبوابنا مفتوحة للحوار على أساس النّدية واالحترام المتبادلقطر  سفير .56

شوودد سووالم بوون مبووارك آل شووافي، سووفير دولووة قطوور لوودى الجمهوريووة التركيووة، فووي الجووزء : قنووا –أنقوورة 
على أن موقف دولة قطر واضا جًدا وال تستخدم ، يةالثاني من حواره مع صحيفة "ديلي صباح" الترك

موضوع اإلرهاب كدداة سياسية؛ مؤكدًا التزام دولة قطر بما يصودر عون األموم المتحودة بشودن تصونيف 
الجماعات اإلرهابية وآلية مكافحتها وليس بما يصودر عون هوذه الدولوة أو تلوك؛ وأن دولوة قطور عضوو 

، ومشاركة في كل المنصات الدولية المعنيوة بهوذا األمور ماليوًا فاعل جدًا في مكافحة اإلرهاب الحقيقي
 وسياسيًا وحتى عسكريًا.

وأشار إلى أن قطر سلمت السعودية أحد المطلوبين كما شواركت فوي التحوالف العربوي واإلسوالمي فوي 
 المعركة ضد الحوثيين وقّدمت الشهداء دفاعًا عن حدود السعودية.

 ومًا للتفاوض والحوار على أساس النّدية والمساواة واالحترام المتبادل.وقال إن أبواب الدوحة مفتوحة د
 1/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 : المطالبة بإغالق الجزيرة هجوم غير مقبوللحقوق اإلنسان األمم المتحدةمفوض  .57

انتقد مفوض األمم المتحدة السامي لحقووق اإلنسوان األميور زيود رعود بون الحسوين مطالبوة  جنيف و قنا:
دول الحصار دولة قطر باغالق شوبكة قنووات الجزيورة، مؤكودًا أن ذلوك هجووم غيور مقبوول علوى حريوة 

 التعبير والرأي.
وقال األمير زيد رعد بن الحسوين فوي بيوان لوه أموس "إن الخوالف المثيور للقلوق فوي منطقوة الخلويج بلود 

التي فرضتها السعودية  مستوى جديدًا بادراج بعض الحقوق األساسية والحريات ضمن قائمة المطالب
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واإلموارات والبحوورين ومصوور علوى دولووة قطوور موع إعطائهووا مهلووة عشورة أيووام لتنفيووذها بحلوول الرابووع موون 
 يوليو المقبل".

وأعرب المفوض السامي عن "قلقه البالد من مطالبة تلك الدول باغالق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة 
 لها".

ن قنوووات الجزيوورة العربيووة واإلنجليزيووة قنوووات شوورعية ولهووا ماليووين وقووال األميوور زيوود رعوود بوون الحسووين "إ
عديدة من المتابعين".. مضويفًا "أن المطالبوة بواغالق هوذه القنووات هوو هجووم غيور مقبوول علوى الحوق 

 في حرية التعبير والرأي".
ير وأضاف المفوض السامي "أن اإلصرار على إغالق تلك القنوات التلفزيونية مطلب غير مسبوق وغ

 منطقي وغير معقول بشكل كلي".
  1/7/2017الشرق، الدوحة، 

 
 صحافيان بريطانيان: مطلب إغالق الجزيرة خطوة خطيرة .58

، محرر الشوؤون العالميوة فوي هيئوة اإلذاعوة البريطانيوة )بوي ”جون سيمبسون “اعتبر : الشرق  –الدوحة 
، واصوفًا إّياهوا ”موزعج“و” ادمصو“بي سي(، أن محاولة الودول التوي ُتحاصور قطور إغوالق قنواة الجزيورة 

 بالخطوة الخطيرة.
وأّن ”. واحودة مون أيثور األصووات حيويوة وذكواء فوي البوث العوالمي“أن شبكة الجزيورة ” سيمبسون “وأيد 

 ”.أمر فظيع“فكرة إغالقها 
البريطانية في الشرق األوسط مارتن شوولهوف: إن إغوالق ” الجارديان“من جهته، قال مراسل صحيفة 

 ”.متميزتان تماماً “والعربية  اإلنجليزيةوذكر أن خدمتيها ” خسارة كبيرة للصحافة“كون الجزيرة سي
إنها صوت إقليمي مهم يتمتع بمدى جيد يتجاوز المنطقة ويعتقد أنه ينظر إليه “وأضاف عن الجزيرة: 

جهوات على نطاق واسوع علوى أنوه يووفر منظوورًا متميوزًا مهموًا يحقوق قويم إنتواج جيودة وتقوارير سوليمة وو 
 ”.نظر مفيدة للتغطية

 1/7/2017الشرق، الدوحة، 
 
 قطري ال يستطيعون الوصول إلى عقاراتهم في دول الحصار 5,000أكثر من  .59

يواجووه المواطنووون القطريووون الووذين يتمليووون عقووارات فووي كوول موون السووعودية واإلمووارات : أبووبكر الحسوون
ا بودي شوكل بعود إصودار دول الحصوار فوي والبحرين معضلة كبيرة في تفقد عقاراتهم، أو التعامول معهو

الخووامس موون يونيووو الماضووي قوورارات بمنووع القطووريين موون دخووول أراضوويها أو الموورور عبرهووا، ومنحووت 
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القطووريين المقيمووين أو الزائوورين فووي الوودول الووثالث مهلووة للمغووادرة انتهووت فووي السووادس عشوور موون يونيووو 
 الجاري.

، 2016مسووتثمرين عووام  1,006اري فووي دبووي إلووى ووصوول عوودد المسووتثمرين القطووريين فووي السوووق العقوو
مليوون دوالر أمريكوي(، حسوب أحودث تقريور  544بقيمة استثمارات بلغت حوالي ملياري درهم إماراتي )

 .2017صادر عن دائرة األراضي واألمالك في دبي، في مارس 
القطوريين فوي  ووفقًا إلحصائية صادرة عن األمانة العامة فوي مجلوس التعواون الخليجوي بلغوت عقوارات

فوووي اليويوووت مسوووجلين  5فوووي عموووان و 256فوووي السوووعودية و 48و 118وفوووي البحووورين  1458اإلموووارات 
 .2014. في نهاية عام 1,885إجماليًا ترايميًا قدره 

، ليبلوووود 2014وارتفوووع عووودد الملييوووات العقاريوووة للخليجيوووين فووووي الووودول األعضووواء األخووورى بنهايوووة عوووام 
فووي المائووة  18.5، أي بنسووبة 2013حالووة تملووك بنهايووة عووام  129,769حالووة تملووك، مقارنووة بووو  153,678
 .2014خالل 

  1/7/2017الشرق، الدوحة، 
  
 ردوغان الحرب دفاعا عن قطر؟ أهل سيخوض  .61

قطوور لتلحووق بقوووات أخوورى موجووودة فووي القاعوودة  إلووىوصوولت الخموويس دفعووة جديوودة موون القوووات التركيووة 
ي مدعومين بدبابات ومصفحات ومدافع ثقيلة، ومن المؤكد جند ألفالتركية، ويقدر عددها بديثر من 

 هناك دفعات أخرى على الطريق. أن
هذه القوات الجديدة سوتيمل عقوب وصوولها التموارين العسوكرية  إنالقطرية الرسمية قالت  األنباءوكالة 

ن هوووذا اتفاقيوووة التعووواون الووودفاعي بوووين البلووودين، ليووون توووزام إطوووارالمشوووتركة موووع نظيرتهوووا القطريوووة، فوووي 
الوصول مع مباحثات يجريها في اليوم نفسه السويد خالود العطيوة، وزيور الدولوة القطوري لشوؤون الودفاع 

، يوحي بودن هوذه القووات وغيرهوا، تودتي فوي كشإردوغان، ووزير دفاعه فكري أمع الرئيس رجب طيب 
تغييوور تعهوودات تركيووة بالوودفاع عوون دولووة قطوور فووي حووال تعرضووها الووى أي توودخل خووارجي يريوود  إطووار

 الحكم فيها.
المطالووب الرئيسووية التووي تقوودمت بهووا دول التحووالف الربوواعي  أحوودالقوووات التركيووة موون قطوور كووان  إخووراج

، البحوورين ومصوور( لرفووع الحصووار، ليوون زيووادة عوودد هووذه القوووات، وقبوول ثالثووة أيووام اإلمووارات)السووعودية 
يحا وواضووحا لهووا، واسووتعداد موون انتهوواء الفتوورة الزمنيووة للتجوواوب مووع هووذه المطالووب، يشووكل رفضووا صوور 

 تطورات الحقة، وعسكرية على وجه الخصوص. أليالجانبين، القطري والتركي 
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ليووه حكومووة إتووذهب  أنتنقسووم آراء المحللووين والخبووراء داخوول تركيووا وخارجهووا حووول الموودى الووذي يمكوون 
موقوووف  الموقوووف التركوووي مجووورد إنردوغوووان فوووي مسووواندة حليفهوووا القطوووري، فهنووواك آراء تقوووول أالووورئيس 

مون  واإلمواراتتودخل تركيوا فوي حورب ضود السوعودية ومصور  أنسياسي تضامني، وانه مون المسوتبعد 
احتمووال دخووول  أناجوول قطوور، وهووي التووي تبعوود عنهووا آالف الييلووومترات، بينمووا توورى المدرسووة المقابلووة 

ل قواتووه ردوغووان الووذي ارسووأتركيووا، عضووو حلووف النوواتو، الحوورب لحمايووة حليفهووا القطووري وارد، فووالرئيس 
يعزز وجوده في منطقة الخليج أيضوا، ويخووض حروبوا  أنيريد ” درع الفرات“سورية تحت عنوان  إلى

 لتيريس هذا الوجود اذا دعت الحاجة، في ظل طموحاته العثمانية.
وجهتا نظر المدرستين فيهما اليثير من المنطق، وان كنا نورجا األولوى، أي حصور التضوامن التركوي 

انبوووه السياسوووي، الن الحووورب مكلفوووة، ونتائجهوووا غيووور مضووومونة، وتووودخل تركيوووا موووع دولوووة قطووور فوووي ج
غيوور المباشوور علووى موودى السوونوات السووت الماضووية لووم يحقووق أي موون أهدافووه،  أوالعسووكري المباشوور، 

سقاط نتائج عكسية تماما من حيوث خلوق فوضوى سومحت بتودخل  أعطىالنظام السوري خاصة، بل  وا 
اليووردي، وتعزيووز النزعووة االنفصووالية اليرديووة ومضوواعفة احتمووال ” عوودوال“جانووب  إلووىالواليووات المتحوودة 

 أنقيووام شووريط كووردي مسووتقل علووى طووول الحوودود الجنوبيووة التركيووة السووورية، وليوون هووذه الحجووة ممكوون 
تتغير في حالة واحدة، أي اذا جرى تشكيل تحالف إيرانوي تركوي روسوي الوى جانوب قطور، والمؤشورات 

 في هذا الصدد محدودة.
سياسووي، تطووور خطيوور لووه تبعاتووه  أوسوواحة قتووال إقليمووي، عسووكري  إلووىتحووول األراضووي القطريووة ت أن

المسوتقبل، وال جودال فوي هوذا، وليون خيوارات السولطات القطريوة  أوعلى السيادة القطريوة فوي الحاضور 
المصوورية وحوودها، وهوووي  اإلماراتيووةتظوول محوودودة، ولووم تعوود تملووك توورف مواجهوووة التهديوودات السووعودية 

 لة الصغيرة عددا ومساحة.الدو 
تخوورج منهووا، فهووي مووا زالووت  أنأي منطقووة فووي الجوووار العربووي موون اجوول  إلووىالقوووات التركيووة لووم تووذهب 

كول الضوغوط  أنباقية في الشمال الغربي السوري في جرابلس والباب وغيرها من المدن السورية، كما 
جنودي تركوي مون قاعودة  ألوفمن  أيثر القيادة التركية على سحب إجبارالعراقية الرسمية لم تنجا في 

بعشيقة قرب الموصل، وربما ينطبق الحال نفسه على القوات المتواجودة حاليوا فوي القاعودة التركيوة فوي 
دولووة قطوور ذلووك اسووتجابة  أرادتقطوور، ممووا يجعوول المطالبووة بسووحبها مسوودلة صووعبة التحقيووق، حتووى لووو 

 للشروط الصعبة المطالبة بتنفيذها.
الحروب، يمكن التعرف على تاري  وصولها ودوافعه، لينه من  إشعالألجنبية، مثل استدعاء القوات ا

 أنقطوور موون اجوول  إلووىالصووعب الووتيهن بكيفيووة خروجهووا وتحووت أي ظووروف، والقوووات التركيووة ذهبووت 
االثنووين معووا، فارتباطهمووا المصوويري  أوالتركووي،  أوالنظووامين، القطووري  أحوودتغيوور  إذا إالتبقووى، اللهووم 
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لينوا فوي هوذه إالخيوارات بالنسوبة  أفضولفي المستقبل المنظور على األقول، واالنتظوار هوو  يزداد ترسخا
 المتفاقمة. األزمة

 30/6/2017رأي اليوم، لندن، 
 
 
 أزمة الخليج تسّرع تطبيع عالقات "حماس" و"حزب هللا" .61

 عدنان أبو عامر
ل األزمة السورّية، شهدت سنوات بين "حماس" و"حزب هللا" بسبب خالفهما حو  5بعد قطيعة استمّرت 

األشهر األخيرة لقاءات متواصلة بينهما في بيروت للبحث في آخر تطّورات المنطقة، وكان آخرها 
حزيران/يونيو، بحضور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن  14في 

 نصر هللا األمين العام لحزب هللا.
، ويدتي بعد 2012ة، فهو ينهي فتور عالقات الجانبين منذ عام رّبما حمل اللقاء األخير دالالت مهمّ 

فرض دول خليجّية الحصار على قطر، وما قيل عن خروج بعض كوادر "حماس" منها، وبحث في 
 تدثير األزمة الخليجّية على القضّية الفلسطينّية.

بنان لمعرفة أجرى "المونيتور" سلسلة اتصاالت مع عدد من مسؤولي "حماس" و"حزب هللا" في ل
طبيعة المباحثات التي جرت خالل لقاءاتهما في اآلونة األخيرة، ليّنهم امتنعوا عن الحديث عالنّية، 
رغبة في إنضاج التقارب الثنائّي على نار هادئة، بعيدًا عن ضجيج وسائل اإلعالم، رغم تدييدهم أن 

 يد من التفاصيل.هناك خطوات حثيثة تجري لتقارب حماس وحزب هللا، دون اإلدالء بمز 
وكشف ديبلوماسّي عربّي ساهم في تقريب "حماس" و"حزب هللا"، وأخفى هوّيته، لو"المونيتور"، أّن 

ثالثة لقاءات في بيروت، خالل كانون الثاني/يناير،  2017"حماس والحزب عقدا منذ بداية عام 
السياسّي للحركة، مع آذار/مارس، وحزيران/يونيو، برئاسة موسى أبو مرزوق وبعض أعضاء المكتب 

حسن نصر هللا وقيادة الحزب. ومّما حّفز عقد لقاءاتهما، وصول الرئيس األميركّي دونالد ترامب إلى 
 البيت األبيض، واعتباره حماس وحزب هللا منّظمتين إرهابّيتين معًا".

حّل أضاف في اّتصال من بيروت: "أّن حماس والحزب بحثا خالل لقاءاتهما األخيرة في دعم ال
السياسّي بسوريا، ومساهمة األزمة الخليجّية في تقريب وجهات نظرهما، فاألطراف المناوئة لقطر 
تعتبر حماس والحزب إرهابّيين، وهما قلقان من حرب إسرائيل عليهما، ولديهما رغبة في توحيد 

 الجبهات العسكرّية للرّد عليها في أّي حرب، وعدم منحها فرصة االنفراد بدّي منهما".
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قد ال يخفى على أحد أّن "حماس"، رغم خالفها مع "حزب هللا" في الملف السوري، إّنما هي في 
حاجة إلى "حزب هللا" للحصول على التمويل والتدريب وتدمين خطوط إمداد السالح وأماين إقامة 

اجع كوادرها وتحّركها داخل لبنان، فيما يحتاج الحزب إلى حركة فلسطينّية مثل حماس لمواجهة تر 
شعبيته لدى الرأي العام العربي، بعد تورطه في الحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن ضد 
المسلمين السنة، وحماس باعتبارها حركة إسالمية سنية، قد تساعد بتقاربها من حزب هللا ذو المذهب 

وقد يسهم التقارب  الشيعي، بتبديد الصورة الطائفية عنه، التي أساءت له كثيرا لدى الجمهور العربي،
الجديد بين حماس وحزب هللا في عودة برامج التعاون التسليحّي والتدريبّي العسكري بينهما بدعم 

 إيرانّي.
وقال المتحّدث باسم "حماس" في غّزة حازم قاسم لو"المونيتور": "إّن عالقة حماس واتصاالتها مع 

تجنيد الدعم للقضّية الفلسطينّية، والحركة حزب هللا تدتي في ضوء تحّرك الحركة على كّل األصعدة ل
تقترب من كّل األطراف بقدر اقترابها من فلسطين، ودعمها للمقاومة، بعيدًا عن منطق االصطفافات 

 الحاصلة في المنطقة".
وفي ذروة األزمة الخليجّية الحاصلة منذ أسابيع، بدأ إنتاج المحاور، التي وجدت قبل اندالع الثورات 

، وهما: محور االعتدال المكّون من مصر واألردن والسعودّية والسلطة 2011عام  العربّية في
 الفلسطينّية، ومحور المقاومة المشّكل من إيران وسوريا و"حزب هللا" و"حماس".

وبعد أن خرجت "حماس" من المحور األخير لخالفها مع حلفائها حول سوريا، حيث دعت حماس 
السوريين بالعدالة والحرية، ورفضت لجوءه للقوة المسلحة لقمع  النظام السوري لالستجابة لمطالب

المظاهرات الشعبية، فيما دعمت إيران وحزب هللا النظام السوري بعدم االستجابة للمطالب الشعبية، 
واعتبار هذه المظاهرات مؤامرة عالمية إلسقاط النظام، ثم قدمتا دعمهما للنظام السوري من القوة 

 ين لقمع المتظاهرين.العسكرية والمسلح
ويبدو أّن أزمة الخليج الحالّية أعادت إحياء المحورين، ورّبما تعود "حماس" مجّددًا إلى محور 
المقاومة، الذي يتعاطف مع قطر لمواجهة الحصار السعودّي، رغم ما قد تدفعه "حماس" من أثمان 

 سياسّية بعودتها إلى محور إيران.
ياسّية في جامعة األّمة بغّزة حسام الدجني لو"المونيتور": "من الواضا من جهته، قال أستاذ العلوم الس

أّن أزمة الخليج ساعدت على تقارب حماس وحزب هللا، رغم أّن التقارب كان سابقًا لألزمة، ولين ما 
قد يساعد على تقاربهما أيثر إمكانّية أن تذهب كوادر حماس التي قد تخرج من قطر بفعل الضغوط 

يها إلى لبنان، حيث تواترت األنباء أوائل حزيران/يونيو عن خروج بعض كوادرها من الممارسة عل
قطر أبرزهم صالا العاروري، عضو المكتب السياسي لحماس، وموسى دودين مسئول ملّف األسرى 
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في حماس، وآخرين لم تنشر أسماؤهم بعد، وحماس تفّضل أن تيون كوادرها في لبنان برعاية الحزب 
سطين، ال سّيما أيضًا أّن لبنان يضّم مئات آالف الاّلجئين الفلسطينّيين. وحماس بعد لقربه من فل

، توّصلت إلى 2017، وتخفيف تواجدها في قطر خالل عام 2012خروجها من سوريا خالل عام 
 قناعة بدن يكون لها انتشار مكّثف في أيثر من عاصمة عربّية".

حزيران/يونيو عن أّن مائة من قادة ونشطاء  15ن ديبايت" في تحدث الموقع اإلخبارّي اللبنانّي "ليبانو 
"حماس"، وصلوا من الدوحة إلى بيروت، من دون تحديد تاري  وصولهم، ولم تؤّكد "حماس" أو تنفي 
ذلك، ليّن ذلك يتزامن مع أحاديث سرت في قطر قبل أّيام بشدن تخفيف كوادر "حماس" تواجدها فيها 

 يها.بسبب الضغوط الخليجّية عل
رّبما تدرك "حماس" جّيدًا أّن اقترابها أيثر من "حزب هللا" يعني ابتعادها أيثر عن دول الخليج، 
خصوصًا السعودّية واإلمارات العربّية، ليّن هامف المناورة قد يضيق أمام "حماس"، وال تجد أمامها 

رّيًا، في ظّل تشديد الخناق خيارات سوى ترميم عالقتها بالحزب، للبقاء على قيد الحياة، مالّيًا وعسك
سرائيلّيًا.  عليها: مصرّيًا وفلسطينّيًا وا 

وبدوره، قال أحمد يوسف، وهو المستشار السياسّي السابق لرئيس المكتب السياسّي لو"حماس" 
إسماعيل هنّية، لو"المونيتور": "إّن حماس تحتاج إلى حزب هللا على مختلف األصعدة، رغم حالة 

عربّية تجاهه. لقد ربطنا مع الحزب تحالف طويل، رغم اختالفنا في الملف السورّي، العداء الرسمّية ال
ليّن حماس حرصت على أاّل توصد األبواب بينها وبين حزب هللا، ووصلتنا إشارات أخيرًا عن 
استعداد الحزب لمواصلة تقديم ما تطلبه حماس من حاجات، بما في ذلك ايتساب الخبرات العسكرّية 

 ، ألّننا في حماس وحزب هللا بقارب واحد".واألمنّية
وأخيرًا، قد تعلم "حماس" جّيدًا أّن هامف المناورة السياسّية يضيق أمامها بفعل حالة االستقطاب 
واالصطفاف اإلقليمّية الحاّدة بين المعسكرين المتخاصمين: قطر وحلفاؤها مقابل السعودّية وشركائها، 

اب إليران وأذرعها في المنطقة، وعلى رأسها "حزب هللا"، للبقاء على ليّنها كما يبدو مضطّرة إلى الذه
قيد الحياة، في ظّل تجفيف المنابع التي تواجهها من دول المنطقة، األمر الذي قد يستجلب لها 

 انتقادات جديدة، لن تمنعها من التوّجه النهائّي نحو "حزب هللا".
 28/6/2017موقع المونيتور، 
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 الناسف سياسياحزام نتنياهو  .62
 توجان فيصل
عرضُت مؤخرا لمحاولة بنيامين نتنياهو ليس فقط وضع المقاومة الفلسطينية المشروعة دوليا في 

 خانة اإلرهاب، بل ومحاولته وقف تصدي العالم لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعف(.
دول التي أقيمت وأضيف هنا حقيقة أن اإلجماع العالمي على محاربة "داعف" لم يدت حرصا على ال

قبل "العسكرية" التي -"داعف" على أرضها، بل دفاعا عن أمن المواطنين والمنشآت "المدنية" 
 لدول أخرى في مقدمتها بلدان أوروبا وأميركا الشمالية. -تضررها ال يذكر

 وهو ما يجعل دعوة نتنياهو هذه أقرب ما تيون إلى "تفجير الذات" سياسيا، لو أن زعماء الصهيونية
ُيحاسبون ولو بجزء من المعايير التي يحاسب بها آخرونغرد النص عبر تويتر، والتي بات يمكن أن 

 ُيدرج تحتها أي شيء، بل وكل شيء بمجرد وضع ملصق عليه كلمة "إرهاب".
وما يهمنا هنا هو أن "اليهود" الذين أقاموا ممليتْي "يهودا" و"السامرة" جاؤوا من مصر الجئين. ولن 

ما اعتبروه بطف فرعون وغيره بهم، وال في بطشهم بغيرهم وببعضهم في اقتتال بين نخوض في 
مماليهم، وقتلهم ألبناء الملك المتوفى )ليون الملك التالي كان يدتي "بالغصب"( لمنع منافسة أبناء 

 الغاصب السابق للغاصب الالحق.
ثبت تاريخيا وبفحوص "دي  -الذي خرج من المنطقة الجئا إلى غيرها-بل ما يهمنا هو أن بعضهم 

 أن أي" ليهود أوروبا وأميركا، أنهم هؤالء ليسوا من ساللة يهود فلسطين قبل ألفيات.
ونتنياهو كشف زيف دعاوي الصهيونية كلها في سلسلة تصريحات له منذ مجىء دونالد ترمب إلى 

قاء له مع ترمب بعد في أول ل-رئاسة أميركا. التصريا األول هو ما سبق أن أشرنا إليه من قوله 
محاوال تحاشي حل "الدولة الواحدة" )أي ثنائية القومية التي ذكرها ترمب دون أن  -تنصيب األخير

يعي مدلولها هذا(، وتبرير طلبه )أي نتنياهو( االعتراف بو"يهودية الدولة" مع ضم المستوطنات إليها، 
 الضفة الغربية. -إن لم يكن كامل-بل وأغلب 

إن الهندي مثال يسمى هندي ألنه ُولد في الهند..، ومثله "اليهودي"  -في ذلك اللقاء-هو فقد قال نتنيا
هو من ُولد في "يهودا"، مستغال رابط التسمية، ولهذا لم يذكر "السامرة" شمالها، مما يوجب على 

 "إسالم آباد" مثال أن تتحسس رأسها  
بهما مؤخرا، ويفّجران كل شرعية لزعم ولين تصريحه ذاك أخذ بعدا جديدا في ضوء تصريحين خرج 

"ضرورة" يهودية الدولة اإلسرائيلية التي تردد بدرجة الهوس. بل ويفجران كل ما بررت به الصهيونية 
إلقامة إسرائيل ابتداًء، ويضع كل هذا في تناقض مع إقامة  -وأسمي "عودة ألرضهم"-قدوم اليهود 

 ا تغطية تذكر رغم أهميتهما.المستوطنات لوافدين جدد. والتصريحان لم يجد
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إن المستوطنين الذين يريدون العيف تحت السيادة  -في شدن "حل الدولتين"-األول قول نتنياهو 
اإلسرائيلية في ما سيصبا "مناطق فلسطين المستقلة"؛ يجب السماح لهم بذلك. أي عودته إلى فكرة 

إلى "جيوب إسرائيلية" داخل ما  -االتي لم تضم إلسرائيل كغيره-تحويل "المستوطنات المستقلة" 
 سيسمى دولة فلسطينية.

والثاني يمثل نقيض التصريا األول؛ إذ يقول إن سكان المستوطنات التي لن يتم ضمها إلسرائيل 
يمكنهم االستمرار في العيف تحت السيادة الفلسطينية  فاذا كان يمكن أن يعيف اليهود مع العرب 

ماذا ال يعيشون معا في دولة واحدة لقوميتين، أي لماذا "يهودية المسلمين والمسيحيين بسالم، فل
 الدولة"؟  أم هل هو زرع "لطابور خامس" في الجسم الفلسطيني..، وهو ما تلزمه مقالة منفصلة.

نعود لتعريف نتنياهو لليهودي صاحب الحق الحصري في العيف بدولة تقام على أرض فلسطين 
"من ولد في يهودا" أي في الجزء الجنوبي من الضفة المحتلة التي ليونه "ولد فيها". فمع أنه قال 

 -نتيجة لقيام إسرائيل-تشمل القدس وبيت لحم والخليل، فانه حتما يعني فلسطين كلها التي ُقّسمت 
" و"الضفة الغربية المحتلة"، دون أن يعي أن هنالك "بشرا" آخرين ُولدوا على 48إلى "أراضي فلسطين 

 تلك األرض 
كل الفلسطينيين الذين ُولدوا في كامل فلسطين  -منطقيا وبحرفيته-ن قول نتنياهو هذا يشمل ولي

تلك، بل وأبناءهم وأحفادهم الذين يستطيعون بسهولة إثبات أن آباءهم أو أجدادهم ولدوا فيها، ولين 
ية تزعم أبعدوا قسرا منها، أو "خرجوا" نتيجة نشوب حروب شنها قادمون من خارجها )ليون الصهيون

حاليا أن الفلسطينيين خرجوا منها طوعا، فيما خروج يهود قبل ألفيات من فلسطين ال يعتبر طوعا بل 
 قسرا ألن حربا ُشنت عليهم(.

هؤالء الفلسطينيون يحق لهم أن يصبحوا مواطنين كاملي األهلية في أية دولة تقوم على كامل تلك 
 م بلداتهم األصلية.األرض، أو أية دول تقسم إليها تلك األرض وتض

وهذا هو معنى نص قرار "حق العودة" الصادر من األمم المتحدة. ولين نحن ال نستدل هنا فقط 
الذي ُيلزم بحق العودة، وبالتعويض أيضا عن خسائر ومعاناة المهّجرين )التعويض  194بنص القرار 

بذات قول  -المنطقي ألغراض الحوار-هنا ليس بديال للعودة وال العودة تسقطه(؛ بل ونستدل 
 نتنياهو إن اليهودي هو من ُولد في "يهودا"، التي هي جزء صغير من فلسطين.

 -الذين حاولوا تدارك شمول الفلسطينيين بالحق ذاته-ونشير ليون القلة من اليتاب اإلسرائيليين 
روح القرار قدموا مقترحات أسموها )ُتتداول بذات التسمية منذ زمن( "الحل العادل المتفق عليه ب

"، وقبولها ُيلزم بازهاق روح ذلك القرار، كما يوضا إقرارهم بدن إسرائيل "ترفض استيعاب الجئ 194
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فلسطيني واحد"، واقتراحهم "مبدأ التبادلية لمئتْي ألف يهودي في فلسطين )يقصدون اليانتون الذي 
 سُيسمَّى دولة فلسطين( مقابل لمئتْي ألف الجئ في إسرائيل" 

إلى ما  -حتى لالجئ فلسطيني واحد-في الرقم والتسميات سيجد أنه ال يعني حق العودة  والمدقق
من المناطق التي سُتضم إلسرائيل،  1948أصبا "إسرائيل"، بل الترحيل لالجئين فلسطينيين منذ 

 بحيث ال يتبقى منهم سوى مئتْي ألف تنتقيهم إسرائيل باليد.
لدولية والشرعية الدولية، وذلك لعدم جواز مناقلة المواطنين بين وهذا ليس فيه نف س من روح القرارات ا

بعد قيام إسرائيل وبعد -مناطق وأخرى حتى داخل ذات البلد. وهذا محسوم دوليا، بل إنه تجّدد 
، الذي يستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 446في قرار مجلس األمن رقم -احتاللها للضفة الغربية

قرار إسرائيل اليف عن نقل سكانها إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، أو تغيير ، وقد طالب ال1949
 التركيبة الديموغرافية الخاصة بها.

أما قول نتنياهو هذا فيعني بالمقابل أن كافة اإلسرائيليين والمستوطنين الذين لم يولدوا في أي جزء 
إن من ال يستطيع أن ُيثبت من فلسطين وجيء بهم من خارجها، وجودهم فيها غير شرعي. بل 

بوثائق دامغة أن آباءه أو أجداده ولدوا في فلسطين، ال تحق له مواطنة أية دولة تقوم في أي جزء 
 منها.

وهذا يستحيل إثباته، بل إنه جرى إثبات عكسه تماما في فحوصات "دي أن أي" ليهود أوروبيين. 
ن تحق له مواطنتها، ويمكن أن يعطي وقبول أن من ولد لهؤالء القادمين الجدد في أرض فلسطي

الجنسية فورا أو الحقا ألبويه )كقبول أميركا مثال أي طفل يولد في أراضيها( ليس له قانون يسنده، 
ألن من يحكمون إسرائيل حتما لم يضعوا قانونا مماثال، والقانون األردني الذي كان يحكم الضفة 

 ألب أردني.الغربية لم يعط هذا الحق، بل يعطيه لمن ُولد 
بكونه من ولد في "يهودا"؛  -الذي يستحق العودة-واألهم الذي يترتب على تعريف نتنياهو لليهودي 

يعني أن ال حّق ألي يهودي في أغلب مناطق فلسطين المحتلة، وتحديدا في كامل نصفها الساحلي 
تين اليهوديتين اللتين على البحر المتوسط، ليون هذه المنطقة لم تقع تاريخيا تحت نفوذ أي من الدول

 قامتا قبل ألفيات.
ال بل إن التحديد التاريخي لحدود تينك الدولتين بدنهما كانتا "بحجم مدينتين" يحذف مناطق واسعة 
من الداخل الفلسطيني أيضا من خريطة ما يزعم اليهود أن لهم حق "العودة" إليه، بحسب مرافعة 

 نتنياهو  
 30/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 الهاوية.. أم حافتها فقط؟ .63
 عبد العظيم حماد

بحجم ماسيمو داليما رئيس وزراء إيطاليا األسبق إن السعودية تتوق إلى  أوروبي سياسيحين يقول 
الخليج، وفى الشرق األوسط عموما، يكون أخطر بكثير  فيضرب إيران بقنبلة نووية، فان الموقف 

 من أسوأ مخاوفنا.
صحيفة كوريير دى السيرا،  في الماضييناير من العام  13نشر يوم  حديث فيقال داليما ذلك 

: إنه يعلم أن الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ملك السعودية يليوجاءت عبارته بالحرف الواحد كما 
الراحل كان مهتما بقصف إيران بقنبلة نووية، ومع أنه لم يوضا من أين استقى معلوماته، فان هذه 

ة بعد قوله إنه كانت تربطه عالقة وطيدة باألمير سعود الفيصل وزير الخارجية العبارة جاءت مباشر 
 السعودية أليثر من ثالثين عاما. 

يعرف الجميع أن الملك سلمان، وولى عهده وابنه يظهران علنا درجة أعلى من التصميم على معاداة 
عرفون أيضا أن السعودية ال الراحل عبدهللا، ولين الجميع ي السعوديإيران، مما كان يبديه الملك 

ذا أخذنا االهتمام  بتوجيه  السعوديتملك سالحا نوويا، كما نعلم أن األسلحة النووية ليست للبيع، وا 
اليبير وو تصبا أقرب  األوروبي اإليطالي السياسيضربة نووية إلى إيران مدخذ الجد وو طبقا لتدييد 

لديها الدافع والعزيمة  التيوحدها  هدىألخيرة االعتماد على إسرائيل، ألن هذه ا هياالحتماالت 
، كما قلنا هنا إيراني نووي لمهاجمة إيران من بين الدول النووية، وذلك للحيلولة دون تطوير سالح 

، العراقيمفاعل أوزيراك  في، وهذه سياسة إسرائيلية معلنة باألقوال.. وباألفعال الماضياألسبوع  في
 .السوري الزور  ومفاعل دير

ا لهذا االستنتاج تظهر للعين المجردة تفاصيل أوضا وأعمق لدوافع اللهفة السعودية على االنفتاح وفق
المطلع يوس  اإلسرائيليمعها ضد إيران، ووفقا لما كتبه المعلق  العلنيعلى إسرائيل إلى حد التحالف 

إلسرائيلية العالقات ا فيصحيفة معاريف، فان هناك إنجازات تخلب األلباب  فيأخيرا  مليمان
تيران  جزيرتينقل السيادة على  فيتحت قمة جبل الجليد الظاهرة للعيان، والمتمثلة  تختفيالسعودية، 

 .إسرائيليوصنافير من مصر إلى السعودية، بموافقة إسرائيلية، أو باألحرى باقتراح 
سرائيل المناورات البحرية المشتركة بين الس« الخالبة»مما تسرب أخيرا من تلك التفاصيل  عودية وا 

فى البحر األحمر، واالتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة بين السالحين البحريين للبلدين فى 
 جزيرة تيران نفسها لتدمين خليج عدن، ومضيق باب المندب، والبحر األحمر.

ا ربما يفهم بعض القراء من العرض السابق أننا نرفض السياسة السعودية نحو إيران بالمطلق، لذ
يجب التدييد أننا ال نتفهم أو نؤيد فقط حق السعودية وسائر الشقيقات الخليجيات فى القلق من تمدد 
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اإلقليم من العراق ولبنان شماال، حتى اليمن جنوبا، بل إننا نؤيد،  في« الشيعي» اإليرانيالنفوذ 
وهزيمته بجميع  ،اإليرانيردع هذا التمدد  فيالخليج  فيويجب أن نؤيد حق السعودية واألشقاء 

، والتحالف مع إسرائيل شيءذلك المواجهة المسلحة إذا لزم األمر، ولين ذلك كله  فيالوسائل، بما 
 ثالث. شيءآخر، ومساندة أو تحفيز ضربة نووية إسرائيلية إليران  شيء

اتجاه المشاركة السياسية  في الداخليوو كذلك وو أن نذكر أن اإلصالح  يقتضيغير أن الواجب 
منطقة الخليج  فيلألقليات الشيعية  اإليرانيلمواطنة هو خط الدفاع األقوى أمام إلهام النموذج وا

اليمن، بما أن  فيوالجزيرة العربية، ويلى ذلك توافق السعودية واإلمارات على خطة للتسوية السياسية 
حيد الجبهة المناوئة، الصراع اليمنى، يعرقل تو  فيتباين التحالفات الداخلية ليل من الرياض وأبوظبى 

 والمفاوضة فى آن واحد لحلفاء إيران اليمنيين.
من  أيمباشر ضد  إيرانيتهور  أيردع  فيكانت والتزال فعالة  التيكذلك فهناك المظلة األمريكية 

دول المنطقة، وما تجربة اليويت مع صدام حسين ببعيد، ولذا فعلى الرغم من كل ما صدرته، 
، فانها لم تحرك «ثورتها اإلسالمية الشيعية»الخليج منذ  فيل عدم االستقرار وتصدره إيران من عوام
سوريا والعراق، إال بناء  فيمنطقة الخليج على اإلطالق، ولم تفعل ذلك  فيقواتها خارج حدودها 

 على طلب الحكومتين هناك، وبغض طرف من الواليات المتحدة.
ل خوة  اإليرانيها ال تيفى للقضاء على التهديد وحتى إذا افترضنا أن كل السياسات السابق عرض

، فانها تحسن الموقف، بمعنى أنها تحد كثيرا من هذا %100الخليج والجزيرة العربية بنسبة  في
قليمية سوف تستجد وو المحالة وو إلقرار ترتيبات أمنية شاملة، وفى  التهديد، انتظارا لتطورات دولية وا 

للثورة، أو حدوث  الحاليإلى االعتدال بعد وفاة المرشد  اإليرانينظام مقدمة هذه التطورات، اتجاه ال
تغييرات راديكالية داخل النظام بضغوط شعبية تطما إلى التنمية، إذا خفت حدة االستقطاب 

 أيأصبحت اآلن أقرب من  التي، ومن تلك التطورات المتوقعة أيضا هزيمة تنظيم داعف المذهبي
 وقت مضى.

مع إسرائيل  السعودييسدل نفسه: هل حسابات التحالف  عربيبد أن كل مواطن عند هذا الحد ال
رشيدة بنسبة معقولة، حتى إذا تغاضينا مؤقتا عن القضية الفلسطينية، وعن الطموحات الخطيرة 

القوى  هيحاليا  إسرائيلتحكم  التي، وكذلك إذا تغاضينا عن أن القوى األصلي الصهيونيللمشروع 
للخليج على هذا النحو سيبقى هذه  اإلسرائيليمشروع بحذافيره، وعن أن االختراق المؤمنة بهذا ال

 تل أبيب أحقابا متطاولة ؟؟   فيالحكم  فيالقوى 
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إن إسرائيل لن تخاطر بتوجيه ضربة نووية، أو غير نووية إليران إال  الماضياألسبوع  فيقلنا هنا 
زالة أو تحييد خطر ال يستهان به  الذيوو  الشيعي اللبنانيحزب هللا  بشرطين، هما موافقة واشنطن، وا 

 وو عليها.
وبفرض أن الواليات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب أعطت الضوء األخضر إلسرائيل لضرب 

 إزالة أو تحييد خطر حزب هللا؟ أي، الثاني، فهل يتحقق الشرط «الخليج في»إيران من قواعد قريبة 
ة من صواري  باتريوت المضادة للصواري  قد أقيمت لحماية إسرائيل نظريا يفترض أن القبة الحديدي

من هجمات صاروخية محتملة سواء من لبنان، أو من غزة، ولين التجربة تثبت كل يوم أن هذه 
أطلق من غزة منذ عدة أيام، فضال عن أنه ثبت  كالذيالقبة يمكن اختراقها حتى بصواري  بدائية، 

أن حزب هللا قادر على االحتفاظ بمفاجآت استراتيجية وتيتيكية  2006حرب عام  فيبالتجربة أيضا 
 سرا.

 فيمناطق تركز المواطنين الشيعة  فياستبعاد اندالع اضطرابات واسعة  المنطقيأيضا ليس من 
حالة تعرض إيران لضربة إسرائيلية مؤيدة أو  فيذلك السعودية نفسها،  فيجميع دول الخليج، بما 

ليج، ومنطلقة من أراضيها، وفى هذه الحالة لن يمضى وقت طويل حتى تتدفق محفزة من دول الخ
لمناصرة شيعة الخليج، بعد أن ايتسبت هذه الميليشيات « العراقية الشيعية» الشعبيميليشيات الحشد 

لتنفيذ  المشؤومةالحرب ضد داعف، وبذلك تتاح الفرصة  فيخبرات قتالية وتنظيمية من مشاركتها 
ن الجدد )فى إدارة بوف االبن( بتقسيم السعودية نفسها، وبهذا يخسر الجميع، بل إن حلم المحافظي

حين سوف تيون إسرائيل  فيالواليات المتحدة نفسها سوف تخسر صداقتها الحالية مع شيعة العراق، 
 الفائز الوحيد. هي

سيكسب تحليلنا خطوة أبعد، فنفترض أن جميع تلك المخاوف ال وجود لها، فماذا  في نمضي
، ليحل محله تيريس إسرائيل قوة إقليمية عظمى اإليرانيالخليجيون وجميع العرب من إزالة الخطر 

الحالة اإليرانية، وليس  فيللجميع، بعد أن تيون قد أرست السابقة  النووي وحيدة، تملك قدرة االبتزاز 
العواصم  فيم مه خارجيأو  داخليكل قرار  فيهذا فحسب، بل ستصبا إسرائيل شريكا فاعال 

 العربية اليبرى والصغرى.
عهد حسنى مبارك  فيلعل البعض منا لم ينس تصريا المسئول السابق برئاسة الجمهورية المصرية 

مقبل يحتاج موافقة إسرائيل والواليات المتحدة عليه، مع أن كل ما كان يربط  مصري بدن كل رئيس 
الحامية  هيون الحال، إذا أصبحت إسرائيل هذه مصر باسرائيل وقتها هو اتفاقية سالم.. فماذا سيك

 المستجد؟  اإلقليميألمن الخليج، والقائدة للنظام 
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مع إسرائيل التصعيد حتى  الخليجي السعوديليل ذلك وغيره ندمل أن ال تتجاوز استراتيجية التحالف 
ذا كان لذلك أيضا مخاطره، فان بعض الشر أهون   من بعضه. حافة الهاوية، دون الوقوع فيها، وا 

 29/6/2017الشروق، القاهرة، 
 
 إسرائيل تتحول خطرًا وجوديًا على نفسها! .64

 دانييل برين
 أرثوذكسيا، سدلت حاخاما أنجلوسقبل نحو شهر، في ندوة أدرُتها في معهد السالم هيرتمان في لوس 

عندما أيون »ال: كان اليهود يسيئون العبادة في الحائط الغربي. تركني جوابه مفغورًا فمي، فقد ق إذا
في القدس، امتنع عن الحائط. الحقيقة الحزينة هي أن واقع الحائط ليس منشودا مثلما هو في 

« الستة األيام»في حرب « جبل البيت»الحقيقة. فعندما احتل المظليون  هذه ليست«. روحي
ل الوحيد الذي أعاد قدسية لليهودية، كان هذا هو الفع األيثرواستدنفوا السيطرة اليهودية على الموقع 

اليبرى في العالم. وبالنسبة ليهود العالم كان هذا  األديانجانب  إلىمركز المسرح  إلىاليهودية 
 انتصارا تاريخيا ومصيريا.

اليوم فقد اهتزت مكانة الحائط المقدس بسبب السياسة البشعة، التافهة واالنقسامية. فبماذا يفكر  أما
الساحقة من يهود  األغلبيةدا. ومثلما يعرف اليثيرون منا، فان يهود أميركا؟ معظمهم غاضبون ج

وهذا االصطالح ليس «. ليبراليين»ما نسميه نحن يهودا  أومحافظون،  أو إصالحيون أميركا هم 
وصفا لموقف سياسي بل لميل ديني: اليهودية الليبرالية تعرف نفسها بتعابير االحتواء، التوسع، 

 من هذه التعابير. أياالية لدولة إسرائيل فليست الحكومة الح أماوالمرونة. 
في إسرائيل بقرار رئيس الوزراء نتنياهو الذي  األرثوذكسييناليهود  أغلبيةفي الوقت الذي ترضى فيه 

مكان لليهودية الليبرالية في الحائط، ويؤكد تفوق قوانين الدين في إسرائيل، فان  إلقامةيتنكر لموافقته 
الذي ذكرته أعاله. وبينما هو خارج الحائط، حتى  األرثوذكسيالحاخام  هو صوت األغلبالصوت 

بثمن حل وسط على صلته بالتاري  اليهودي الملموس، فان الحاخام ذاته يرفض الواقع السياسي 
 لصالا حلم روحاني أسمى. وهو يفعل ذلك الن لديه ضميرا.
 األخالقيةثر أو اقل من باقي المخالفات هل المنايفة السياسية على الحائط مهمة حقا؟ هذا ال يهم أي

التي ترتيبها حكومة إسرائيل حاليا كل يوم باسم الحلم اليهودي. فالخصام على الحائط واغتراب 
الساحقة من يهود الشتات هما مجرد تفصيل واحد في سلسلة طويلة من االعمال التي  األغلبية

 تصبا فيها إسرائيل تهديدا وجوديا على نفسها.
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تخليد المشايل. في قصة خروج مصر نحن نخرج من  إلىالذين يسعون  أولئكتاري  ال يدعم ال إن
، مثل رئيس أولئك أمامكان التوسع، الخالص والحرية )إسرائيل(.  إلىالمكان الضيق )مصر( 

 األولالوزراء نتنياهو، ممن ينتهكون مبادئهم كي يحافظوا على القوة، فسيفقدان االثنين. في كانون 
 .ألسدلهت للمشاركة في مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء، ولين لم تتسّن لي الفرصة دعي

، وعن الفلسطينيين أردت أن أعرف: كيف تريد إيرانعن الحائط، عن  اآلخرون في الوقت الذي سدله 
 فلدي جواب.  اآلن أماللعالم اليهودي أن يتذكرك؟ 

 «يديعوت»
 30/6/2017، األيام، رام هللا

 
 أن ترفع الراية البيضاءعلى الدوحة  .65

 عبد الرحمن الراشد
في وجه مقاطعة الدول الغاضبة، قطر مثل القط المحاصر الذي يبحث عن منفذ للتملص، وبدال من 
أن يتعامل مع أزمته بواقعية ويعترف بدنه صار يمثل مشكلة خطيرة وكبيرة على الجميع في المنطقة، 

ه القديمة. للقط القطري نقول: دع عنك محاوالت القفز من فانه يعاود القفز البهلواني، مستعيدًا حيل
النوافذ، فلألزمة باب واحد عليك أن تخرج منه ومنها بالتفاهم مع جيرانك. لن ينقذك مرشد إيران، وال 
جند األتراك، وال الدوائر األميركية التي توحي لك بنصف حل، وال تصريحات األلمان، وال غيرهم 

 ممن لجدت إليهم.
الدول األربع ثالثة عشر، لينها في الحقيقة لها هدف واحد؛ أن يكف نظام قطر أذاه وشروره  مطالب

عن دول المنطقة التي ستضيق عليه الخناق إن عاندها؛ حيث يبدو أن دول المنطقة حسمت أمرها 
 بدال تسكت عن تهديد قطر ألمنها ووجودها، وستضيق عليها حتى تشعر باألذى نفسه.

اإلصرار، فان مصر أليثر من عامين وهي تدعو نظام قطر إلى أن يتوقف نهائيًا عن أما لماذا هذا 
دعم معارضيها؛ مسلحين أو مدنيين، فالشدن المصري يخص المصريين. وكذلك كانت تريد منه 
السعودية واإلمارات؛ أن ينتهي من عمليات التمويل للمعارضة المتطرفة في الداخل والخارج، ويتوقف 

اعات المسلحة ضدها في اليمن وغيره. أما البحرين، فقد عانت كثيرا وطويال من عن دعم الجم
 تمويل القطريين للمعارضة المدنية والمسلحة.

أما لماذا تصر هذه الدول على إمالء شروطها الثالثة عشر، فألنها جربت التفاهم مع نظام قطر 
لقطري ووقع على وثيقة بدال يكون تعهد النظام ا 2013وايتشفت أياذيبه. ففي اتفاق الرياض عام 

طرفًا في أي عمل ضد جارته السعودية. وبعد أن احتجوا عليه ألنه لم ينفذ ما وقع عليه، تذرع بدنه 
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لم يف بشيء ألنه لم يتعهد بدي شيء. وأمام اإلنكار الذي فاجدها، اقترحت الدول الوسيطة وضع 
وا على بصماته على كل أزمة واجهتهم، آلية للتحقق من التزامات قطر، ولم يمض عام حتى عثر 

وتديد لهم أنه يهيئ إلى ما هو أعظم ضدهم. وفوق الضرر كان يكذب؛ فقد ادعى أنه التزم. نعم 
حرفيا التزم ضمن االحتيال على وثيقة الرياض، أنهى استضافة عدد من المعارضين المتطرفين في 

وبريطانيا والواليات المتحدة وغيرها وتولى الدوحة ونقلهم على حسابه للعمل ضد بلدانهم في تركيا 
تمويلهم. وبعضهم منحهم الجنسية القطرية حتى يزعم بدنه لم يعد يمول متطرفين سعوديين أو 

بعدم التعرض للسعودية، وأوقف التحريض وأشرطة اإلرهابيين « الجزيرة»مصريين  أيضا ألزم قناته 
متعددة تقوم بالدور نفسه، بينها محطات  على شاشتها، لينه عمد إلى إطالق شبكات إعالمية

 تلفزيونية بديلة، يقوم بتمويلها في بريطانيا وتركيا 
اآلن يظن أنه يستطيع أن يكرر عمليات االحتيال عليهم بصيد مختلفة، لين األزمة كبرت. بالنسبة 

ليبيا لمصر صارت أفعال قطر تمس أمنها، عندما تقوم بتمويل الجماعات اإلرهابية المسلحة في 
والتحريض الصريا ضدها. وكذلك السعودية « الجزيرة»التي تهاجم الداخل المصري وسط احتفاء 

التي ما عادت تسكت عن الحوثيين الذين يرمون مدنها بالصواري  بدعم من اإليرانيين والقطريين. وال 
ي صفوف يمكن أن تبقى صابرة على دفعها أمواال طائلة لتمويل سعوديين مغرر بهم يحاربون ف

في سوريا والعراق، ونحن ندرك أن هدف نظام قطر ومشروعه « جبهة النصرة»و« داعف»تنظيمات 
الحقيقي ليس إال عودة هؤالء السعوديين الحقًا إلى السعودية للقتال هناك، مكررة قطر ما فعلته 

ستان في في أفغان« القاعدة»بتحريض السعوديين المتمردين على دولتهم، من المنضوين تحت لواء 
 العقدين الماضيين.

المعركة واضحة؛ فقطر تستهدف األنظمة، باضعافها أو إسقاطها، ومن الحتمي أن يقابل فعلها 
بالمثل، لهذا خير للقط سيئ الفعل والسمعة أن يرفع الراية البيضاء، بداًل من أن ينجرف وراء دعايته 

ونحن نخشى عليه من أن « صفوان خيمة»فيصدقها هو هذه المرة... يهدد ويتوعد بدنها ستيون 
 « ميدان رابعة»يكون 

 28/6/2017، ، لندنالشرق األوسط
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 كان الخالف قطرة فأصبح قطر .66
 داود الشريان 
اإلعالن المفاجئ ل جراءات التي اتخذتها السعودية واإلمارات والبحرين ومصر تجاه قطر أعطى 

ل مقاطعة قطر في إعالن مطالبها من الحكومة ، فضاًل عن أن تدخُّر دو «للمناورة»الدوحة مساحة 
 القطرية ساعد في تعاطف دول غربية، وأخرى عربية مع الدوحة، وخلق حااًل من الجدل.

قطر «. ويلي منك وويلي عليك»حال السعودية، وشركائها الخليجيين مع قطر ينطبق عليه المثل 
الخطورة، مع عضو في المجلس جزء مهم من منظومة مجلس التعاون، ونقل خالف بهذا الحجم و 

إلى العلن، يشكل تهديدًا لهذا التجمُّع اإلقليمي الذي نشد في األساس لحماية دوله من أطماع خارجية 
قليمية، ولهذا ظلت الرياض، ومعها أبو ظبي والمنامة، تحافظ على شعرة معاوية مع قطر. لين  وا 

خليجيين يصلون إلى االتفاق، على قاعدة الموقف السياسي للدوحة وصل إلى مرحلة جعل الشركاء ال
فسياسة قطر صارت تهّدد أمنهم، فدصبحت المواجهة بالحقائق التي «. ال بد مما ليس منه بد»

 ُرِصدت على مدى سنوات، مسدلة ال بد منها، على رغم أخطارها على وحدة دول الخليج العربي.
اه قطر شغل وسائل إعالم عربية وأخرى اإلعالن المفاجئ عن اإلجراءات السياسية واالقتصادية تج

دولية، وصار هذا اإلعالم أسيرًا لتداعيات اإلجراءات، وتجاهل أسبابها العميقة. واستطاعت قطر، 
إلى حد بعيد، أن تستغل هذا االنشغال ديبلوماسيًا وا عالميًا، وسعت إلى اختصار األزمة بقضية 

ليست من »و « مجرد ادعاءات»، و «لتفاوضغير قابلة ل»مطالب دول المقاطعة، ورفعت شعارات 
، فوقع إعالم دول المقاطعة، واإلعالم الدولي في ف  المطالب، وأصبحت «أسس العالقات الدولية

لرفعها، وُغيِّب عن الناس سبب « غير منطقية»القضية كدنها مجرد إجراءات اتخذت فجدة، ومطالب 
أجندة سياسية هدفها األساس تمكين تنظيمات المشكلة، وهو أن الدوحة، وعلى مدى سنوات، تبّنت 

 «.اإلخوان المسلمين»اإلسالم السياسي من حكم المنطقة، وعلى رأس هذه التنظيمات جماعة 
من يعاود قراءة عالقة قطر مع دولة بحجم مصر، وموقعها في العالم العربي، سيجد أن الدوحة منذ 

على مصر، استمرت أيثر من عقدين من تخوض حربًا إعالمية منّظمة وشرسة  1995منتصف عام 
، باعتباره منقذ «اإلخوان المسلمين»الزمن وال تزال. والدوحة تتبّنى تيارًا واحدًا في مصر هو جماعة 

إلى « اإلخوان»مصر من أزماتها. وبالفعل استطاعت قطر ماليًا وسياسيًا وا عالميًا، تسهيل وصول 
« الجماعة»ولين سرعان ما تبين أن سياسة « الثورة»، فاستطاعوا خطف «ثورة يناير»منصة 

نهم، وتاري  مصر ودورها الرائد في  وتحالفاتها تسير في اتجاه يتناقض مع حضارية المصريين وتمدُّ
 العالم العربي.
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ما قامت به الدوحة تجاه مصر في العلن، مارسته في الخفاء واإلعالم، تجاه السعودية واإلمارات 
انها في الخليج حافل بتدخُّالت تهدف إلى تقويض أنظمة هذه الدول، والبحرين، ودورها مع جير 

شاعة الفوضى في مجتمعاتها، وصواًل إلى تقسيمها. وهذا الملف، إن ُكِشف في شكل كامل،  وا 
 سيفضي حتمًا إلى قطيعة نهائية مع الدوحة.

الماضية، وال قطر تعلم تمامًا حجم الدور الذي تلعبه في المنطقة وخطورته على مدى السنوات 
يساورها أدنى شك في أن كشف بعض أدلة هذا الدور يدينها على المستويين اإلقليمي والدولي، لين 
ر العواصم األربع في تقديم كل ما لديها منا الدوحة شعورًا باالرتياح، والتحرُّك لدرء اتهامها بدعم  تدخُّ

جام دول المقاطعة عن تقديم ما جماعات انتهازية ومتطرفة، وتمارس اإلرهاب، فضاًل عن أن إح
لديها، أعطى انطباعًا لآلخرين بدن ما يجرى خالفات داخلية تّم تضخيمها، وغاب عن الدوحة، 
وآخرين معها، أن الترّوي الذي مارسته دول المقاطعة كان مقصودًا، من أجل فرز مواقف الساحة 

شغال الدوحة بانتصار موقت، إلى حين انقضاء المهل ة التي أعطيت لتنفيذ المطالب، الدولية، وا 
بالتالي ستلجد عواصم المقاطعة إلى البدء بتقديم األدلة التي تّم التريُّث في إعالنها، خشية زجها في 
دهاليز سياسية منتفعة، وحوارات إعالمية مدفوعة الثمن، أو إعطاء الدوحة، وبعض حلفائها، فرصة 

 لاللتفاف على بعض األدلة.
مع قطر في بدايتها، واتخاذ عواصم المقاطعة إجراءات على هذا المستوى  ال شك في أن األزمة

يستند إلى أدلة ال يرقى إليها الشك، فضاًل عن أن الدور الذي كانت تلعبه الدوحة لم يعد ممكنًا 
هات هو لجم دور  هات الجديدة في الحرب على اإلرهاب. وأحد أهم هذه التوجُّ استمراره في ظل التوجُّ

تقّدم تسهيالت للجماعات المسلحة، بتوافقات وحجج أثبتت األيام أنها تجاوزت االتفاقات دول كانت 
 المرسومة، وتحّولت إلى وسيلة لدعم تنظيمات إرهابية، واستمرار دورها الدموي في غير دولة عربية.
ة األييد أن موقف دول المقاطعة تجاه دولة قطر، الذي اعتبره بعضهم متشددًا، يستند إلى حقيق

يصعب إنكارها، فضاًل عن رفضها، وهي أن قطر تعمل لتمكين جماعات اإلسالم السياسي من حكم 
المنطقة، ودعم جماعات وأحزاب ترفع شعار اإلسالم ألغراض سياسية، وتمارس العنف، ومعاودة 
الدوامة التي عاشتها السعودية ودول الخليج على مدى أيثر من ثالثة عقود. هذا الدور لم يعد 

 كنًا، فضاًل عن أن يكون مقبواًل.مم
 1/7/2017الحياة، لندن، 
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