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 39 :كاريكاتير
*** 

 
 ترامب يقرر تأجيل نقل السفارة األميركية إلى القدس .1

ي، دونالد ترامب، قرار تأجيل نقل السفارة األميركية من حسم الرئيس األميرك: واشنطن ــ أحمد األمين
تل أبيب إلى القدس المحتلة؛ من أجل تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين 

 وسلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وفعل ترامب ما اعتاد على فعله الرؤساء األميركيون السابقون بالتوقيع على تأجيل تنفيذ قرار نقل 

 سفارة ستة أشهر جديدة، في خطوة من المتوقع أن توّتر العالقات بين واشنطن وتل أبيب.ال
وخالل حملته االنتخابية، تعّهد ترامب بنقل السفارة األميركية إلى القدس فور وصوله إلى البيت 
ي األبيض، وسعت حكومة بنيامين نتنياهو للضغط على اإلدارة األميركية الجديدة من أجل اإلسراع ف

 نقل السفارة.
لكن المتحدث باسم البيت األبيض، شون سبايسر، حرص على التأكيد مجدًدا أن ترامب ما زال ينوي 
تنفيذ تعهده بنقل السفارة األميركية إلى القدس، وقال إن السؤال ال يتعلق بقرار النقل بل في موعد 

 تنفيذه.
لقرار ستة أشهر إضافية ال يجب أن يعتبر وقال سبايسر: "إن توقيع الرئيس اليوم على إرجاء تنفيذ ا

تراجًعا عن دعم ترامب القوي إلسرائيل، وعن التحالف بين البلدين". وأضاف: "إن دفع عملية السالم 
 في الشرق األوسط يلتقي مع التزامات الرئيس بالدفاع عن مصالح األمن القومي األميركي".

رة األميركية في تل أبيب لتالفي أزمة قانونية وقد وقع الرئيس األميركي على مرسوم إبقاء السفا
ومالية تتعلق بميزانية وزارة الخارجية ومصاريف السفارة في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث 

 تنتهي اليوم المهلة القانونية لتجديد الوضع القائم حاليًّا.
سمي باسم الرئاسة، نبيل أبو وفي المقابل، رّحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، إذ وصفه المتحدث الر 

 ردينة، بأنه خطوة إيجابية هامة ستعزز فرص تحقيق السالم.
وفي أّول رّد فعل إسرائيلي، عّبر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان له عن "إحباط" بالده من 

قدر تعبير القرار، مستدرًكا أنه "على الرغم من عدم نقل السفارة في الوقت الحالي، فإن إسرائيل ت
 الرئيس ترامب اليوم عن الصداقة إلسرائيل والتزامه بنقل السفارة في المستقبل".

 1/6/2017، العربي الجديد، لندن
 



 
 
 
 

 

 5 ص             4307 العدد:        6/2/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

 
 تسهيالت اقتصادية إسرائيلية في الضفة وفتح معبر الكرامة كحلون  يبحث معالحمد هللا  .2

ـــا ذكـــرت  ـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وف رئـــيس الـــوزراء ، أن رام هللا ، مـــن1/6/2017، وكال
موشيه كحلـون، بحضـور وزيـر الشـؤون المدنيـة  اإلسرائيليالتقى وزير المالية  الدكتور رامي الحمد هللا

 حسين الشيخ في رام هللا مساء أمس.
وقــال المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة يوســف المحمــود: إن رئــيس الــوزراء بــدأ اللقــاء بالتأكيــد علــى 

عمليـة سياسـية،  أيلسطينية بوجوب التركيز علـى الحـل السياسـي ألنـه يشـكل جـوهر موقف القيادة الف
 .اإلسرائيليةوان ال حل اقتصادي كما تروج له بعض األطراف 

كمــا شــدد رئــيس الــوزراء علــى التمســل بمبــدأ حــل الــدولتين والمبــادرة العرليــة التــي تشــكل أســاس الحــل 
 يريد السالم وهو بحاجة إلى قيادة سياسية شجاعة". لياإلسرائيوقال إن "الشعب  الشامل في المنطقة.

المتحدث الرسمي انه تم االتفاق خالل اللقاء على فتح معبر الكرامة واستمرار العمل به على  وأوضح
القـادم،  أولمدار الساعة ما عدا يومي الجمعة والسبت ابتداء من عشرين حزيران وحتى شهر تشرين 

 .2018ر على مدار الساعة طوال السنة ابتداء من عام يبدأ العمل على المعب أنعلى 
ـــة االقتصـــادية المشـــتركة وكـــذلل  ـــى تفعيـــل اللجن ـــم االتفـــاق عل ـــاق بـــاريس  إعـــادةكمـــا ت النظـــر فـــي اتف

ضافةاالقتصادي،  التـي  األراضـيذلل تم االتفاق على توسـيع صـالحيات السـلطة الوطنيـة فـي  إلى وا 
االتفاقيات الموقعة وخاصة فيما يتصل بالبناء والتخطيط  والمصنفة )ج( حسب إسرائيلتسيطر عليها 

يقاف عمليات هدم المباني والمنشآت الفلسطينية التي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل تحـت حجـ  عـدم  وا 
 الترخيص.

علــى إقامــة منطقــة صــناعية فــي ترقوميــا بمحافظــة الخليــل تضــم  أيضــاوفــي هــذا اإلطــار تــم االتفــاق 
 ن للبترول والغاز.منطقة تخليص جمركي ومخاز 
الوطنيـــة ضــمن الحقــوق والمصــالح  أخـــر  اللقـــاء بحــث عــدة أمــور  أنوشــدد المتحــدث الرســمي علــى 

 االلتزام بها وتنفيذها حسب االتفاقيات الموقعة. اإلسرائيليالتي يجب على الجانب  الفلسطينية
بيــق خطــوات حثــا فــي تطعــن بــالل ضــاهر، أن الحمــد هللا وكحلــون ب ،1/6/2017، 48عــرب وأضـافت 

اقتصادية في الضفة الغرلية، أقرها المجلس الوزاري اإلسرائيلي للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيـت( 
 قبل أسبوعين.

وجـاء فـي بيـان صـادر عـن مكتـب وزيـر الماليــة اإلسـرائيلي أن كحلـون وصـل إلـى مقـر رئاسـة الــوزراء 
سـرائيلي' بالمنـاطق المحتلـة، يـوءاف مردخـاي، الفلسطينية في رام هللا برفقة 'منسق أحمـال الحكومـة اإل

ومـدير مصــلحة الضــرائب اإلسـرائيلية، موشــيه دشــير، ومـدير قســم الميزانيــات بـوزارة الماليــة اإلســرائيلية 
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أميــر ليفـــي، كمــا شـــارل وزيــر الشـــؤون المدنيـــة الفلســطيني، حســـين الشــيخ. وجـــر  اللقــاء بعلـــم رئـــيس 
 ووزير األمن، أفيغدور ليبرمان.الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

وبحسب بيان المالية اإلسرائيلية، فإن الجانبين اتفقا على تشكيل طاقم عمل لبحث مواضيع اقتصادية 
 الفلسطيني. –ومالية وتشجيع التعاون االقتصادي اإلسرائيلي 

 اقتصـــادية التـــي صـــادق عليهـــا –وأضـــاف البيـــان أنـــه جـــر  خـــالل اللقـــاء اســـتعراض خطـــوات مدنيـــة 
الكابينيــت، وخاصــة القــرار المتعلــق بالســمان بأعمــال بنــاء فلســطينيين فــي أمــاكن فــي المنطقــة 'ج' فــي 
الضــفة الغرليــة، التــي تقــع تحــت الســيطرة اإلداريــة واألمنيــة بحســب اتفاقيــات أوســلو، وتشــكل مســاحتها 

 من مساحة الضفة. 60%
ريـــة وأمنيــــة فلســـطينية، بحســــب والحـــديث عــــن أمـــاكن تقــــع بمحـــاذاة منــــاطق 'أ' الخاضـــعة لســــيطرة إدا

 االتفاقيات، وكذلل محاذية من مناطق 'ب' الخاضعة لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
ألف بيت فلسطيني بنيت في أراضي بملكيـة أصـحاب  20ووفقا لقرار الكابينيت فإنه لن يتم هدم قرابة 

 البيوت ولكن من دون الحصول على تصاريح بناء.   
مــن رام هللا، أن وكالــة األناضــول  قــيس أبــو ســمرة، عــن 1/6/2017، لألنبــاء األناضــولكالــة و وكتبــت 

نقلت عن بيان لـ'منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق' أنـه 'تشـمل اإلجـراءات تمديـد سـاعات 
تشـغيل  ساعة خالل األشـهر القليلـة المقبلـة، وزيـادة سـاعات 24العمل في معبر اللنبي )الكرامة( لمدة 

نشاء منطقة صناعية بالقرب من معبر ترقوميا'.  المعابر في منطقة الضفة الغرلية وتطويرها، وا 
منســق األنشــطة مــن رام هللا، أن  محمــد الرجــوب، عــن 1/6/2017العربــي الجديــد، لنــدن، وجــاء فــي 

عة يومًيــا ســا 24إن إســرائيل وافقـت علــى فـتح معبــر الكرامـة  قـال الحكوميـة اإلســرائيلية يـؤاف مردخــاي
 .2018بشكل منتظم، وذلل بدًءا من العام 

وقــال مردخــاي علــى صــفحته الرســمية علــى موقــع "فيســبول" بأنــه تــم إبــالن رئــيس الــوزراء الفلســطيني 
رامي الحمد هللا، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، خالل اجتماع عقد مساء أمـس، بحضـور وزيـر 

افقـــة إســـرائيل علـــى عـــدد مـــن االمتيـــازات االقتصـــادية لصـــالح الماليـــة اإلســـرائيلية موشـــيه كحلـــون، بمو 
 ساعة. 24الفلسطينيين، من بينها فتح جسر اللنبي 

 
 تسهيالت اقتصادية إسرائيلية شكلية وغير كافية: اللـ"الحياة" مسؤول فلسطيني .3

يـــر شـــكلية وغ : عـــدت الســـلطة الفلســـطينية التســـهيالت االقتصـــادية اإلســـرائيليةمحمـــد يـــونس -رام هللا 
، إن الرئيس محمود عباس طلب مـن الـرئيس دونالـد «الحياة»جوهرية، وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ 

ـــة لتحســـين أداء االقتصـــاد الفلســـطيني.  ـــر فـــي بيـــت لحـــم إجـــراءات جوهري ـــاء لقائهمـــا األخي ترامـــب أثن
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ية الحركة شملت المطالب الفلسطينية تغيير اتفاق باريس كاماًل، والسمان للفلسطينيين بحر »وأضاف: 
 «.في المئة من مساحة الضفة 60والعمل واالستثمار في المنطقة ج التي تشكل 

   2/6/2017الحياة، لندن، 
 

 مسؤول فلسطيني: ليست صدفة أننا نلتزم الصمت فاألمريكيون طلبوا منا االنتظار .4
مريكيـة، انـه أكـد مسـؤول فلسـطيني مطلـع علـى االتصـاالت مـع اإلدارة األ: فادي أبو سـعد  –رام هللا 

أنهـــم يفكـــرون بصـــياغة وثيقـــة  إلـــىخـــالل المحادثـــات التـــي أجراهـــا عبـــاس مـــع ممثلـــي اإلدارة أشـــاروا 
الكــرة »تفاهمــات لحــل المســائل الجوهريــة، يــتم التفــاوض علــى أساســها. وقــال المســؤول الفلســطيني إن 

د طلــب منــا نفــرض علــى أنفســنا الصــمت، لقــ أننــاموجــودة ا ن فــي الملعــب األمريكــي، ولــيس صــدفة 
 «.األمريكيون االنتظار ونحن نفعل ذلل، نيتنا هي الدخول في مفاوضات جدية على كل القضايا
 أننريــد »وســئل المســؤول عــن المرحلــة المقبلــة فــي محــاوالت دفــع محادثــات الســالم قــدما، فــرد بــالقول 

 «. نضع مجموعة مشتركة من المبادئ التي يتوجب على الجميع االلتزام بها
  2/6/2017لعربي، لندن، القدس ا

 
 في غزة نائبًا عامًا جديداً  كتلة نواب حماس بالتشريعي تصادق على تعيين .5

صــادق المجلــس التشــريعي، الــذي تهــيمن عليــه حركــة "حمــاس" فــي : غــزةن نــور أبــو عيشــةن األناضــول
 قطاع غزة، اليوم الخميس، على تعيين نائب عام جديد. 

ي، فـي بيـان وصـل وكالـة األناضـول، إنـه صـادق علـى تعيـين وقال بيان صادر عن المجلـس التشـريع
 "ضياء الدين المدهون"، نائبا عاما، بدال عن النائب السابق، إسماعيل جبر. 

 وأضـاف إن المصــادقة علـى تعيــين المـدهون "جــاءت بنـاًء علــى تنسـيب مــن مجلـس القضــاء األعلــى". 
 المعمول بها".  وتابع:" تم التعيين وفًقا لألصول الدستورية والقانونية

 1/6/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 نواب "حماس" يتبرعون براتب شهر لصالح مرضى غزة .6
ســّلم النائـــب األول لــرئيس المجلـــس التشــريعي، أحمـــد بحــر، يـــوم الخمــيس، شـــيًكا لــرئيس قطـــاع : غــزة

لح مرضــى الكلــى الصــحة والبيئــة باســم نعــيم، عبــارة عــن تبــرع نــواب المجلــس براتــب شــهر كامــل لصــا
 والسرطان.
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وأوضح بحر، خالل تسليم الشيل بمكتب مدير مستشفى الشفاء وبحضور وفد من النـواب ولفيـف مـن 
أركــان وزارة الصــحة وكوكبــة مــن األطبــاء وبعــض المرضــى، أن هــذا التبــرع مقــدم مــن نــواب التشــريعي 

وزارة الصحة فـي رام هللا  لصالح مرضى الكلى والسرطان؛ لما يعانونه جراء المرض والحصار وتخّلي
 عنهم وامتناعها عن تقديم األدوية الخاصة بهم.

وحّمــل بحــر حكومــة الحمــدهللا المســؤولية القانونيــة تجــاه انهيــار الوضــع الصــحي فــي قطــاع غــزة الــذي 
يعاني من أزمات متتالية بسبب تشـديد الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة منـذ عـدة سـنوات، مشـددا 

 طاع الصحي بعيدا عن المناكفات السياسية.على ضرورة دعم الق
 1/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تضررت خالل الحرب األخيرة بغزة بناية سكنية 17وزير األشغال يوقع مشاريع إعادة تأهيل  .7

 17وقــع وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان مفيــد الحســاينة، اليــوم الخمــيس، مشــاريع إعــادة تأهيــل : غــزة
ة في حي الند  شمال القطاع بقيمة مليون دوالر أميركي، ضمن مشاريع المنحة اإليطالية بناية سكني
 غزة. إعمارإلعادة 

وقدم الحساينة الشكر والعرفان باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد هلل 
 على جهودها في دعم ومساندة أبناء شعبنا. اإليطاليةللحكومة 

فـــي رومـــا علـــى  اإليطاليـــةبـــدأت بالتنفيـــذ بعـــد موافقـــة الحكومـــة  اإليطاليـــةشـــاريع المنحـــة وقـــال: إن م
المخططــات النهائيــة إلعــادة تأهيــل وتــرميم هــذه البنايــات التــي تعرضــت ألضــرار جزئيــة بليغــة خــالل 

 العدوان األخير على القطاع.
 1/6/2017، القدس، القدس

 

 لسلطة بالضفة خالل الشهر الماضياعتداء ألجهزة ا 401لجنة أهالي المعتقلين:  .8
قالت لجنة أهـالي المعتقلـين السياسـيين فـي الضـفة الغرليـة المحتلـة: إنهـا رصـدت خـالل شـهر : رام هللا

ـــارن مـــايو المنصـــرم  ـــداء ألجهـــزة أمـــن الســـلطة، مـــن بينهـــا  401أي ـــال و 103اعت ـــة اعتق حالـــة  179حال
 استدعاء.

مواطنًا، فيما اعتقلت  51ز الوقائي في الضفة اعتقل وأوضحت اللجنة في بيان لها، الخميس، أن جها
دخـرون لـم تحـّدد جهـة اعتقـالهم، فيمـا  8اعتقلوا علـى يـد شـرطة مكافحـة الشـغب، و 5، و39المخابرات 

 حالة غير واضحة. 16اختطافًا و 18مداهمة، و 31استدعاًء، و 38شملت دلية االعتقال 
 1/6/2017، نتة.الرسال
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 : عمالء يسّلمون أنفسهم لألجهزة األمنية ةوزارة الداخلية في غز  .9
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إياد البـزم أن بعـض العمـالء : يحيى اليعقولي -غزة 

مـع االحــتالل اإلسـرائيلي ســلموا أنفسـهم خــالل الفتـرة الماضــية لألجهـزة األمنيــة فـي قطــاع غـزة، "والتــي 
 رية".قامت بدورها بمعالجة ملفاتهم بس

وقـال البــزم فــي تصـريح لصــحيفة "فلســطين" أمـس: "إنــه منــذ اغتيـال القيــادي فــي كتائـب القســام الشــهيد 
مــازن فقهــا بــدأت وزارة الداخليــة مرحلــة جديــدة فــي العمــل األمنــي تقــوم علــى الحســم والمبــادرة، والتــي 

 عميال من كافة محافظات قطاع غزة". 45أسفرت عن اعتقال 
الداخلية بهذه الرؤية من أجل اجتثاث عمالء االحتالل من المجتمع، واتخـاذ كافـة وأكد "استمرار وزارة 

 اإلجراءات لتأمين الجبهة الداخلية لحماية ظهر المقاومة".
 1/6/2017، فلسطين أون الين

 
 

 استمرار لسياسة واشنطن واإلجماع الدوليعدم نقل السفارة األميركية للقدس  قرار حسام زلمط: .10
أكــد رئــيس بعثــة منظمــة التحريــر فــي واشــنطن حســام زملــط، يــوم الخمــيس، أن قــرار  :أحمــد الفيــومي

الـــرئيس األميركـــي دونالـــد ترامـــب بعـــدم نقـــل الســـفارة األميركيـــة إلـــى مدينـــة القـــدس المحتلـــة، لـــه ثـــالث 
 دالالت هامة على صعيد تحقيق السالم.

ت "اســتمرار الــرئيس ترامــب وقــال د. زملــط فــي مقابلــة خاصــة مــع وكالــة "ســما"، إن أولــى تلــل الــدالال
علــى نهــ  السياســة األمريكيــة المعهــودة واإلجمــاع الــدولي بعــدم اإلعتــراف بســيطرة إســرائيل العســكرية 
علــى القــدس بشــقيها الشــرقي والغرلــي، وأن هــذا األمــر يقــع ضــمن مفاوضــات الوضــع النهــائي"، مشــيرًا 

 توصل إلى تسوية سياسية.إلى أن أي خطوة أمريكية أحادية الجانب تكون قد نسفت فرص ال
وأضاف د. زملط أن "الداللة الثانية تؤكد أن الرئيس ترامب جدي في التوصل إلى حل شامل للقضية 

 الفلسطينية وعدم إقفال الباب أمام صناعة السالم في المنطقة 
السالم"، وتابع "الداللة الثالثة هي أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير جدي في تحقيق 

مشــيرًا إلــى أن نتنيــاهو فشــل فــي خــداع اإلدارة األمريكيــة بــأن نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى مدينــة القــدس 
 المحتلة سيساهم في صنع السالم.

 1/6/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 من الضفة %60.. دولة فلسطينية على مباخبير إسرائيلي: عباس لن يصمد أمام ضغوط تر  .11
رائيلي فــي الشــؤون الفلســطينية يــوني بــن منــاحيم فــي مقــال لــه علــى موقــع "نيــوز ون" قــال الخبيــر اإلســ

اإلخباري إن المعلومات المتوفرة لد  إسرائيل تشير إلى أن االجتمـاع األخيـر للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
ن األمر بات قريبا.  التحرير الفلسطينية يعني بدء استعدادها النطالق المفاوضات مع إسرائيل، وا 

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعقد اجتماعا للجنة التنفيذية منذ ثالثة أشـهر، وكـان 
يكتفي بالدعوة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المركزية لحركة فتح، لتمرير القرارات التي يريـدها مـن 

عبـاس بـدأ يهيـف نفسـه  خاللها، ومن الواضح أن الدعوة إلى انعقاد اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة تعنـي أن
 والشارع الفلسطيني الستئناف المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية الرئيس األميركي دونالد ترمب.

إلـى أن  -وهـو ضـابط سـابق فـي جهـاز االسـتخبارات العسـكرية اإلسـرائيلية )أمـان(-وأشار بن مناحيم 
ترمـب ينـوي طـرن مشـروع إلقامـة المعلومات التي يتداولها قادة فتح المقرلون من عباس تشير إلى أن 

مــن أراضــي الضـفة الغرليــة بــدون غــور األردن وشــرقي  %60دولـة فلســطينية مؤقتــة علــى مـا مســاحته 
القدس، وهو السيناريو الذي يقترب من المرحلة الثانية مـن خريطـة الطريـق التـي رفضـها الفلسـطينيون 

 في السابق بقوة.
لـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو الـــذي أعلـــن فـــي لكـــن هـــذا الســـيناريو يقتـــرب مـــن توجهـــات رئـــيس ا

السابق عن موافقته على حل مع الفلسطينيين بإقامـة دولـة ناقصـة السـيادة، مـع إبقـاء السـيطرة األمنيـة 
 على غور األردن وشرقي القدس بيد إسرائيل بصورة كاملة.

مام الضغوط التي سيمارسها وأوضح أن التقديرات الفلسطينية تشير إلى أن عباس قد ال يصمد كثيرا أ
عليــه ترمــب مــع عــدد مــن الزعمــاء العــرب، وسيضــطر للموافقــة علــى تجديــد المفاوضــات مــع إســرائيل 

 دون شروط مسبقة، وعلى رأسها وقف االستيطان.
 1/6/2017الجزيرة.نت، 

 
 ةة بالضفة الغربياعتماد النتائج النهائية لالنتخابات المحلي .12

ابـات المركزيـة يـوم الخمـيس، عـن نتـائ  االنتخابـات المحليـة النهائيـة للعـام أعلنت لجنة االنتخ: رام هللا
 ، وذلل بعد انتهاء مرحلة الطعون لد  محكمة قضايا االنتخابات.اإللكترونيعلى موقعها  2017

ونظــرت المحكمــة فــي عشــرة طعــون علــى النتــائ  األوليــة قــدمت إليهــا، ردت ســتًا منهــا، وقبلــت أرلعــة 
قبـــول الطعـــون األرلعـــة أن قــررت المحكمـــة إعـــادة االقتـــراع فـــي بلـــدة عناتـــا فـــي  طعــون. وقـــد نـــت  عـــن

محافظــة القــدس، وتغييــر فــي توزيــع حصــة المــرأة الفــائزة فــي مدينــة الخليــل، وا عــادة احتســاب أوراق تــم 
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إبطالها من طاقم محطة االقتراع في بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، ما أد  إلى تغيير فـي النتيجـة 
 ة لالنتخابات في البلدة.النهائي

 1/6/2017ن، لجنة االنتخابات المركزية_ فلسطي

 

 إلعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية 53اليوم الذكرى الـ .13
إلعـــالن المــــؤتمر الـــوطني الفلســـطيني التأسيســــي األول  53تحـــل اليـــوم الخمـــيس، الــــذكر  الــــ: رام هللا

 سطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.المنعقد في القدس، عن قيام منظمة التحرير الفل
أن المــــؤتمر الــــوطني  1964وجـــاء فــــي إعــــالن إنشـــاء منظمــــة التحريــــر فــــي األول مـــن حزيراننيونيــــو 

الفلســطيني التأسيســي األول المنعقــد فــي القــدس يعلــن قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية، تأكيــدًا "علــى 
 ة الصهيونية".عروبة فلسطين ورفضًا للغزوة االستيطاني

 1/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 واستشهاد المنفذة  جنوب جنينطعن  بعمليةإصابة جندي إسرائيلي  .14

أبلـ  االحتالل اإلسرائيلي صـبان ، أن جنين، من 2/6/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، قالت 
عامـا( مـن بلـدة  16تاة نوف عقاب عبد الجبار انفيعات )يوم الجمعة االرتباط الفلسطيني باستشهاد الف

يعبد جنوب مدينة جنين، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها أمس بذريعة طعنها جندي إسرائيلي جنوب 
 المدينة.

"صفا" إن الفتــاة نقلــت إلــى مستشــفى "هليــل يافــا" لتلقــي العــالج عقــب إصــابتها أمــس ـوقالــت مصــادر لــ
عـــن استشـــهادها متـــأثرة بجراحهـــا وفـــق الجمعـــة بـــل أن يعلـــن صـــبان يـــوم وكانـــت فـــي حالـــة خطيـــرة، ق

 المصادر اإلسرائيلية.
وكانت نفيعات أصيبت قرب مدخل مستوطنة دوتان جنوب جنين بزعم طعنها جندي إسرائيلي أصيب 
بجران متوسطة، ثم نقلت بعد فترة بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى أحـد مستشـفيات الـداخل دون االطـالع 

 طبيعة إصابتها من قبل طرف فلسطيني.على 
ــيج، الشــارقة، وذكــرت  قــوات االحــتالل اإلســرائيلي أطلقــت النــار ، عــن الوكــاالت، أن 2/6/2017الخل

عامـًا(، مـن بلـدة يعبـد قـرب جنـين، بذريعـة محاولـة  16على الطفلة نوف عقاب عبد الجبـار انفيعـات )
 طعن جندي أمام إحد  المستوطنات غرب جنين.

العبريـة، فيـديو قصـير ادعـت أنـه يوثـق محاولـة الطفلـة طعـن جنـدي. وظهـرت الطفلـة  مواقـعونشرت ال
وهي تتحدث إلى أحد جنود االحتالل الذي كما يبدو سألها عن وجهتها قبل أن تواصل « الفيديو»في 
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طريقهـا لتختفـي عـن الكـاميرا فـي طريـق جـانبي لتعــود بعـد وقـت قصـير للظهـور وهـي تـركض بأقصــى 
المســتوطنين. وأطلقــت قــوات االحــتالل النــار علــى الطفلــة وأصــابتها بحجــة  أحــدا يالحقهــا ســرعتها فيمــ

 أنها اقترلت من أحد الجنود وحاولت طعنه، وهذا ما لم يظهر في الفيديو.
 
 

إحراز أي تقدم لصالح المشروع بخاطر: تهديدات عباس ضد غزة تعبير عن عجزه سامي  .15
 الوطني
كتب السياسي لحركة حماس، سـامي خـاطر،  أن حركتـه مسـتعدة   أكد عضو الم: خاص -الرسالة نت

لحل اللجنة اإلدارية التي شكلتها في قطاع غزة على الفور، في حال تم التوصل التفـاق واضـح وجـاد 
 مع حركة "فتح".

وقـــال خـــاطر، فـــي تصـــريح خـــاص لــــ"الرسالة نـــت"، مـــن العاصـــمة القطريـــة الدوحـــة،:" الظـــروف التـــي 
ســكانه أجبــرت حركــة "حمــاس" علـى تشــكيل الهيئــة اإلداريــة، فــي ظــل غيــاب دور يعيشـها قطــاع غــزة و 

 حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد هللا في القطاع".
وأوضــح أن حركتــه تــدعم البــدء بحــوار وطنــي جــاد مــع حركــة "فــتح" لتوصــل التفــاق رســمي، وســيكون 

التوصــل لتفاهمـات، مؤكـدًا أن تحقيــق  ملـف اللجنـة اإلداريـة التــي تـزع  فـتح قضـية ثانويــة فـي حـل تـم
 المصالحة هي هدف حماس األول واألخير.

واعتبر خاطر التهديدات التـي يطلقهـا رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس ضـد قطـاع غـزة، بأنـه 
 تعبير عن عجزه وفشله في إحراز أي تقدم لصالح القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.

ى تحقيــق أي إنجــاز فــي ظــل الوضــع الفلســطيني القــائم، ولعــل اجتمــاع "عبــاس غيــر قــادر علــ وقــال:
اللجنـة التنفيذيــة األخيــر والتصــريحات التــي تطلــق عـن غضــب الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب، تؤكــد 

 حتى اللحظة". شيءأنه لم يحرز أي 
ضــد غــزة وأضــاف:" قطــاع غــزة ســيبقى صــامدًا، وكافــة التهديــدات التــي تخــرج مــن الســلطة الفلســطينية 

 ستفشل تمامًا".
وحـــول مغـــادرة رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة "حمـــاس" لقطـــاع غـــزة، أكـــد خـــاطر أن هنيـــة ســـيغادر 

 القطاع فور فتح معبر رفح البري، وسيقوم بجولة خارجية هامة.
 1/6/2017، الرسالة، فلسطين
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 رائم االحتاللالجمعية العامة لألمم المتحدة شرعنة لج لرئيسحماس: انتخاب دانون نائبًا  .16
حركة حماس انتخاب سفير االحتالل داني دانـون نائبـًا لـرئيس الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  اعتبرت

  .، ومكافأًة له على جرائمه بحق شعبنا الفلسطينياإلسرائيليشرعنًة لجرائم االحتالل 
ب دانـون وكـل مجرمـي المطلوب أن ُيحاس، أن حركة األستاذ عبد اللطيف القانوعالالناطق باسم وقال 

الحــــرب الصــــهاينة علــــى جــــرائمهم فــــي المحــــاكم الدوليــــة ال أن يشــــكل لهــــم غطــــاء وحمايــــة مــــن قبــــل 
المؤسسات الدولية، حيث إن دانون متورط شخصـيًا فـي الـدم الفلسـطيني، وقـد عمـل سـابقًا نائبـًا لـوزير 

 الحرب اإلسرائيلي، وارتكب مجازر وجرائم حرب ضد شعبنا.
حماس تدعو إلعادة النظر في هذه الخطوة الخطيرة، لتطالـب المنظمـات الحقوقيـة إن حركة وأضاف "

واإلنســانية والدوليــة بممارســة دورهــا للضــغط علــى األمــم المتحــدة للتراجــع عــن هــذه الخطــوة وأن تقــوم 
 ."بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وعدالة قضيته ووقف كل الجرائم اإلسرائيلية بحقه

 1/6/2017حماس، غزة،  موقع حركة
 
 موافقة سويسرا على التحقيق بشكوى ضد ليفني على خلفية ارتكابها جرائم حربحماس تثمن  .17

حركـــة حمـــاس موافقـــة المـــدعي العـــام السويســـري علـــى التحقيـــق فـــي شـــكو  قـــدمت بحـــق وزيـــرة  ثمنـــت
وان اإلسـرائيلي عـام خارجية االحتالل السابقة تسيبي ليفني على خلفية ارتكابها جرائم حرب أثنـاء العـد

وقــال النــاطق باســم الحركــة، األســتاذ فــوزي برهــوم، أن حمــاس تعــدها علــى قطــاع غــزة،  2008-2009
خطــوة غايــة فــي األهميــة؛ لمــا تشــكله مــن رادع وعقــاب لالحــتالل اإلســرائيلي وقياداتــه علــى جــرائمهم "

 ."وانتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا
اءات عمليــة بهــذا الخصــوص، وأن تحــذو بــاقي الــدول نفــس باإلســراع فــي اتخــاذ إجــر  طالــب برهــومكمــا 

الحذو، ونبدي كامل الجهوزية للتعاون مع أي جهـة بهـذا الخصـوص وتزويـدهم بكـل األدلـة والبـراهين، 
 التي تؤكد على ارتكاب االحتالل لهذه المجازر.

 2/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 د نهائياً القدس تبد األمريكية العالول: قرار نقل السفارة .18

غزة: كشف نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن هواجس القلق من صـدور قـرار أمريكـي بنقـل 
السـفارة مـن مدينـة تـل أبيـب إلـى مدينـة القــدس المحتلـة تبـددت بشـكل نهـائي. وأكـد رفـض الفلســطينيين 

 وجود أي جندي إسرائيلي على األرض الفلسطينية.
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ينية الرســمية إن الســـفارة األمريكيــة لـــن تنقــل إلـــى مدينــة القـــدس وقــال فــي تصـــريحات للذاعــة الفلســـط
 المحتلة، مشددا على أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يعكـس نجـان القيـادة الفلسـطينية فـي التـأثير علـى اإلدارة »وأشـار نائـب رئـيس حركـة فـتح إلـى أن ذلـل 
 «.ف الفلسطينياألمريكية وجعلها أكثر تفهما للموق

وتطرق العالول خالل تصـريحاته إلـى العمليـة السـلمية التـي تسـعى اإلدارة األمريكيـة الحاليـة إلطالقهـا 
ليســت حكومــة »بــين الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي، وقــال إن العــالم يــدرل أن الحكومــة اإلســرائيلية 

 «.عى لتكريس االحتاللتس»وأكد أن هذه الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو «. سالم
وكان نائب رئيس حركة فتح يرد على تصريحات نتنيـاهو األخيـرة، التـي أكـد خاللهـا أنـه يريـد التمسـل 

 باستمرار السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على الضفة في حال التوصل ألي اتفاق سالم.
، مؤكــدا أن اســتقالل «إن مــا قالــه نتنيــاهو مرفــوض تمامــا»ورد العــالول علــى هــذ التصــريحات بــالقول 

، الفتـا إلــى أن هـذا األمــر عبـر عنــه الــرئيس «زوال االحــتالل تمامـا عــن أرضــنا»دولـة فلســطين يعنـي 
محمــــود عبــــاس عنــــدما صــــرن مــــرارا بعــــدم القبــــول بوجــــود ولــــو جنــــدي إســــرائيلي واحــــد علــــى األرض 

 الفلسطينية، مع تأكيده على استعداد القيادة لدراسة إمكانية وجود طرف ثالث.
 2/6/2017، لندن، القدس العربي

 
 الرشق يحذر بخطورة الصمت حيال التصعيد المحموم لالحتالل ضد المقدسات بالقدس .19

حّذر عضو المكتب السياسـي لحركـة "حمـاس"، عـزت الرشـق، ممـا وصـفه : نادية سعد الدين - عمان
ي القـــدس "بخطـــورة الصـــمت حيـــال التصـــعيد المحمـــوم لالحـــتالل ضـــد األرض والشـــعب والمقدســـات فـــ

المحتلــة، ممــا يتخــذه قــادة االحــتالل غطــاء لمواصــلة جــرائمهم". وأكــد الرشــق، فــي تصــريح أمــس، أن 
"مســؤولية حمايــة القــدس األقصــى مــن خطــر التهويــد مســؤولية مشــتركة بــين أبنــاء األمــة جميعــًا، أفــرادًا 

 وحكومات، وهو واجب الوقت في ظل التصعيد الصهيوني".
والضــفة الغرليــة إلــى المشــاركة  1948طيني فــي األراضــي المحتلــة العــام ودعــا "جمــاهير الشــعب الفلســ

 يوم الجمعة، في يوم الغضب ضد جرائم االحتالل التهويدية". ،بقّوة
سـالمي ودولـي لفضـح جـرائم االحـتالل المتصـاعدة فـي  كما دعا إلى "تحّرل إعالمي وحقـوقي عرلـي وا 

 منهجة" ضد المقدسيين، على حد تعبيره.القدس واألقصى وسياسة التهجير"، التي اعتبرها "م
 2/6/2017الغد، عمان، 
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 "مخيب لآلمال"للقدس قرار  األميركيةنتنياهو: عدم نقل السفارة  .20
وصــف رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، قــرار الــرئيس األميركــي دونالــد : مجيــد القضــماني

 بأنه قرار 'مخيب لآلمال'.ترامب، بعدم نقل السفارة األميركية للقدس، حاليا، 
واعتبر في بيان صادر عن مكتبه، بعد ظهر يوم الخميس، أن استمرار بقاء السفارات األجنبية خـارج 
القدس "يبعد السـالم، كونـه يسـاهم فـي إحيـاء الـوهم الفلسـطيني بـأن ال عالقـة للشـعب اليهـودي ودولتـه 

األميركيــة، والســفارات األجنبيــة األخــر ، وكــرر أن موقــف إســرائيل 'الثابــت هــو أن الســفارة  بالقــدس'.
 ينبغي أن تكون في القدس، عاصمتنا األبدية'.

ـــل الســـفارة فـــي هـــذا الوقـــت، تعـــرب إســـرائيل عـــن تقـــديرها  ـــة األمـــل مـــن عـــدم نق وأضـــاف: 'ورغـــم خيب
 لتصريحات ترامب حول الصداقة وااللتزام بنقل السفارة في وقت الحق'.

  1/6/2017، 48عرب 
 
 أمنّية كاملة بغور األردن وفرض السيادة على المستوطنات والقدس الموحّدة يعلون: سيطرة .21

ـــين  دفاعرأ  وزيـــر الـــ زهيـــر أنـــدراوس: - الناصـــرة الســـابق موشـــيه يعلـــون أّن الفجـــوة بـــين إســـرائيل ول
ـــى اتفـــاق علـــى المـــد  المنظـــور، وعليـــه يجـــب العمـــل وفـــق  ـــذلل لـــن نصـــل إل الفلســـطينيين كبيـــرة، ول

 50“صـال ولـيس الدولـة ثنائيـة القوميـة. وتـابع قـائاًل خـالل كلمـةف ألقاهـا فـي مـؤتمر مصالحنا، أْي االنف
ــه عنــدما جــاء رابــين بأوســلو لتصــادق عليــه الكنيســت، رســم رؤيــة ”عاًمــا علــى حــرب األيــام الســتة ، إّن

ع ألّنــه ال يمكــن الــدفا 67سياســية باتجــاه كيــانف فلســطينيّف يكــون أّقــل مــن دولــةف، ال رجعــة إلــى حــدود الـــ 
 عنها. 

ولفت إلى أّن إسـرائيل تحتـاج قـّوًة علـى جسـور األردن وسـيطرة أمنيـة كاملـة فـي غـور األردن بـالمفهوم 
الشامل للكلمـة، وسـيطرة أمنيـة علـى الـداخل والخـارج علـى كامـل الـبالد )البـر والبحـر والجـو(، وفـرض 

 السيادة اإلسرائيلّية على المستوطنات والقدس الموحدة، على حّد تعبيره.
وسـاق يعلــون، إّنــه إذا كـان هنــال إنجــاز فــي أوسـلو فهــو االنفصــال السياسـّي عــن الفلســطينيين، لــديهم 
برلمان، لذلل فهم ليسـوا بحاجـة للتصـويت فـي الكنيسـت، ُمضـيًفا فـي الوقـت عينـه أّن المرحلـة القادمـة 

نّمــا بمــا هــي االنفصــال الجغرافــي أيًضــا، لــذلل فأنــا ال أوافــق أســلوب االســتيطان علــى كــل مرتفــع ، وا 
ــه يجــب  يتناســب والمصــلحة اإلســرائيلّية ومــا يوافــق القــانون. وشــّدّد الــوزير اإلســرائيلّي الســابق علــى أّن

 أيًضا أْن نسمح للفلسطينيين بالتواصل الجغرافّي، والسمان لسّكان غّزة بأن يعيشوا في غزة.
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التــي تخــدم االنفصــال، والتــي ال وأشــار أيًضــا إلــى أّنــه عنــدما نصــنع القــرارات يجــب أْن نتخــذ القــرارات 
تضــع حــًدا الســتمرار عمليــة االنفصــال. ُموضــًحا فــي الوقــت عينــه أّنــه فــي المســتقبل كنــت أتطلــع إلــى 

 اتفاق ال نحرل فيه ال اليهود وال العرب، ويمكنني أْن أقدم أيًضا خارطة كهذه.
لـه انعكاسـات علـى المجتمـع  وأردف يعلون قائاًل إّنه يجب القـول بأّنـه مـن الواضـح أّن الوضـع الحـالي

والديمقراطيـــة فـــي دولـــة إســـرائيل، تـــدفيع الـــثمن واإلرهـــاب اليهـــودّي، ولـــذلل فـــإّن أحـــد اختبـــارات القيـــادة 
اإلســرائيلّية اليــوم هــو الحفــاع علــى العمــود الفقــري التقليــدي وأســس الديمقراطيــة فــي هــذا الواقــع المعقــد، 

 على حّد تعبيره.
 1/6/2017، رأي اليوم، لندن 

 
العربّية أسلحة متطوّرة ومتقّدمة جًدا ُتشّكل خطًرا على أمنها  الدولقلقة من شراء  "إسرائيل" .22

 القوميّ 
أفــادت مصـادر أمنّيــة إسـرائيلّية رفيعــة الُمسـتو  أّن إيــران، العـراق، مصــر،  زهيــر أنـدراوس: - الناصـرة

، 2016فتــًة إلـى أّنـه فـي العــام  الجزائـر، واإلمـارات العرليـة المتحـدة تشــتري األسـلحة بكميـات هائلـة، ال
 مليار دوالر وفق تقديراتف إسرائيلّيةف.  216اشترت الدول العرلّية أسلحة بما معدله 

فـي  2016من ناحيته، قال وزيـر األمـن اإلسـرائيلّي، أفيغـدور ليبرمـان، إّن صـفقات األسـلحة فـي العـام 
 لى حّد تعبيره.مليار دوالر، ع 216منطقة الشرق األوسط وصلت إلى ما معدله 

عاًما متواضًعا نسبيًّا أيًضـا، بعـد صـفقة السـالن  2016وبحسب موقع )المصدر( اإلسرائيلّي يبدو عام 
مليــار دوالر، حيــث بــدأت ا ن تحصــل الســعودية مــن أمريكــا علــى  380األمريكّيــة بتكلفــة  -الســعودّية

إيــران بــإدارة محادثــات  طــائرات حرليــة عصــرية، صــواريخ، ودبابــات، وستحصــل علــى المزيــد، ولــدأت
لشــراء أســلحة جديــدة مــن روســيا، بعــد إزالــة العقوبــات، كمــا تشــتري الجزائــر ومصــر منظومــات متقدمــة 

 من جهات مختلفة، وتنجح سورّية أيًضا في شراء أسلحة عصرية برعاية الرئيس الروسّي بوتين.
 1/6/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ا الراحل كان عميال للموسادتكشف أن نورييغا دكتاتور بنم "إسرائيل" .23

الناصــرة: كشــف فــي إســرائيل أمــس أن ســفان بنمــا، وتــاجر المخــدرات والــدكتاتور مانويــل نورييغــا الــذي 
 «.الموساد» اإلسرائيليرحل قبل أيام كان صديقا سريا لها وعميال لجهاز المخابرات الخارجية 

كرية أمريكية واسـعة، وتمـت محاكمتـه بعد عملية عس 1989عاما( قد أطيح به عام  83وكان نورييغا )
 وسجن بعد إدانته بالتجارة بالمخدرات ومخالفات أخر ، وفي األسبوع الماضي أعلنت وفاته.
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يـــديعوت »وكشـــف الباحـــث الصـــحافي المخـــتص فـــي شـــؤون المخـــابرات رونـــين بيرغمـــان فـــي صـــحيفة 
الماضي للعمل بصـفوفها أمس أن المخابرات األمريكية سبق وجندته في مرحلة معينة في « أحرونوت

 قبل اعتقاله، والحقا اعتمده الموساد عميال كبيرا.
للعمليات الخاصة في الموساد مايل هراري، هو من جّند « قيساريا»ويوضح بيرغمان أن رئيس وحدة 

 الطاغية البنمي في نهاية ستينيات القرن الماضي. 
 2/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 نون يقضي بانتخاب الكنيست لرئيس المحكمة العليامشروع قا"الليكود" يقدم  .24

قدم عضو الكنيست يوءاف كيش، من حزب الليكـود الحـاكم، مشـروع قـانون إلـى جـدول : بالل ضاهر
أعمــــال الكنيســــت يــــوم الخمــــيس، يقضــــي بانتخــــاب الهيئــــة العامــــة للكنيســــت لرئيســــة المحكمــــة العليــــا 

 ن المتطرف اإلسرائيلية للمحكمة العليا.اإلسرائيلية، وذلل في إطار استهداف حكومة اليمي
ومــن شــأن مشــروع القــانون الجديــد تصــعيد التــوتر بــين رئيســة المحكمــة العليــا، القاضــية مــريم نــاؤور، 
ووزيــرة القضــاء، أييليــت شــاكيد، مــن كتلــة "البيــت اليهــودي". ويهــدف مشــروع القــانون أيضــا إلــى إلغــاء 

 رئيسة المحكمة العليا، بموجب األقدمية.الطريقة المتبعة حتى ا ن الختيار رئيس أو 
 1/6/2017، 48عرب 

 
 لقتل ضباطهم اإلسرائيليين الحريديمفتوى يهودية تدعو الجنود  .25

دعت مناشير جر  تعليقها في األحياء الحريدية في القدس، في األيام األخيرة، وحملت : بالل ضاهر
إلـــى الجــيش اإلســـرائيلي عنــوة، إلـــى قتـــل  عنــوان "فتـــو " يهوديــة، الجنـــود الحريــديم الـــذي يـــتم تجنيــدهم

ووفقــا للقنــاة الثانيــة للتلفزيــون اإلســرائيلي، فإنــه لــم يوقــع هــذه "الفتــو " أي  الضــباط المســؤولين عــنهم.
 حاخام، لكن المناشير تقتبس من أقوال كبار الحاخامين القدماء من أجل تبرير "الفتو ". 

ول إن "الـــدعوة إلـــى قتـــل جنـــود وضـــباط بـــالجيش وعقـــب الجـــيش اإلســـرائيلي علـــى هـــذه المناشـــير بـــالق
 اإلسرائيلي هو تحريض خطير وتجاوز خط أحمر". وتعهد الجيش بمواصلة تجنيد الحريديم.

 1/6/2017، 48عرب 
 
 استخدموا شرائح اتصال مصرية خالل اإلضراب األسرى : سرائيليجيش اإلالإذاعة  .26

أن األســر  الفلســطينيين المتواجــدين فــي  ادعــت إذاعــة الجــيش اإلســرائيلي، يــوم الخمــيس،: تــل أبيــب
 سجون قريبة من مصر استخدموا شرائح اتصال مصرية خالل اإلضراب عن الطعام.
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وبحسب اإلذاعة، فإن استخدام تلـل البطاقـات تـم بشـكل خـاص فـي سـجني النقـب ونفحـة القـريبين مـن 
 ة في تلل المنطقة.الحدود مع مصر في منطقة "نيتسانا". مشيرًة إلى وجود شبكات اتصال مصري

وقالت اإلذاعة بأن الهدف مـن ذلـل تفـادي عمليـات التشـويش التـي قامـت بهـا جهـات إسـرائيلية رسـمية 
 منعا لتسريب أخبار اإلضراب لوسائل اإلعالم.

 1/6/2017القدس، القدس، 
 
 اليمين خائف منه واليسار متحمس لمشاريعه "..إسرائيل"ترامب ُيـحدث انقالبًا في تقرير:  .27
الحزلــي اإلســرائيلي بعــد زيــارة الــرئيس األميركــي،  -المشــهد السياســي : امــال شــحادة -قـدس المحتلــة ال

دونالد ترامب، بات أشبه بمخاض والدة يخشى الجميع نتائجه. ففي اليمين واليسار مصـابون بالبلبلـة، 
الت بانتصـــار بســـبب الرســـائل التـــي وجههـــا والتســـاؤالت التـــي خلفهـــا وراءه. اليمـــين الـــذي أقـــام االحتفـــا

ترامـــب، بـــدأ يشـــعر بالخيبـــة مـــن التراجـــع عـــن نقـــل الســـفارة مـــن تـــل أبيـــب إلـــى القـــدس وامتناعـــه عـــن 
« مهووســاً »واليســار الــذي كــان يمقــت ترامــب ويعتبــره «. عاصــمة موحــدة إلســرائيل»االعتــراف بالقــدس 

رفـع اليـد  إلـىة والراميـ« و... للسـالم« »المعاديـة للسـالم»ويضع نصب عينيه تصريحاته االنتخابيـة 
عــن العمليــة الســلمية، يجــدد األمــل ويــر  نفســه مناصــرًا لترامــب فــي مواجهــة اليمــين الخائــب. ووســائل 

، بدأت تراجع حساباتها «رئيسًا شاذًا للدولة العظمى في العالم»اإلعالم، التي ال تطيق ترامب وتعتبره 
 وتقول إن هنال احتمااًل حقيقيًا إلحداث اختراق.

سرائيليين يتفقون على أن عهد ترامـب سيشـهد مـن بدايتـه تطـورات دراميـة. فهـا هـو يرسـل ال بل إن اإل
رومـا، حتـى يبـدأ العمـل  إلـىورام هللا حـال وصـوله  أبيـبتل  إلىمبعوثه الخاص، جيسون غرينبالت، 

 ليه قبل أن يحـددإووفق مقرلين منه فإنه أمر غرينبالت بأن ال يعود «. تحريل العملية السلمية»على 
 موعدًا دقيقًا للقاء القمة الثالثية بين بنيامين نتانياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وترامب.

، قال أحد المسؤولين فـي البيـت األبـيض لنظرائـه اإلسـرائيليين، وأضـاف: «تفاؤل الرئيس هو ذخيرتنا»
 «.الطاولة إلىهذا يساعد في إحضار األطراف »

 كيف؟
دراج عدد من التنازالت من الطرفين بعد زيارته الرياض والقـدس ورام هللا. أجاب: الرئيس نجح في است

 –ووفق مبادرته، التي سيتم طرحها بعـد تهيئـة األجـواء، سـيتم تحديـد موعـد للقـاء ثالثـي وتبـدأ العمليـة 
والحل سيكون إقامة دولتـين تعترفـان ببعضـهما الـبعض. وسـتكون الدولـة الفلسـطينية منزوعـة السـالن، 

االعتــــراف بالقــــدس الغرليــــة كعاصــــمة إلســــرائيل، وشــــرقي القــــدس ســــتكون عاصــــمة لفلســــطين وســــيتم 
وستكون هنا حرية وصول لألماكن المقدسة لجميع أبناء الديانات. ترامب لـم يقـم بـاختراع العجلـة. فقـد 
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 قدم كلينتون ولوش واوباما صيغة مشابهة قبله. ولكن ترامب يراهن على قدرته غير العادية على إدارة
دراكه أن إسرائيل والفلسطينيين لن يقولـوا لـه  وهـو يـؤمن بـأن الخـوف مـن غضـبه «. ال»المفاوضات وا 

ســيردعهم، وهكــذا يســتطيع التقــدم. ســيقول ترامــب للطــرفين إنــه ال يفــرض عليهمــا أي شــيء، ويمكنهمــا 
فيهـــا،  تقـــديم المالحظـــات والتحفظـــات، لكنـــه يتوقـــع منهمـــا التعهـــد باإلطـــار ومناقشـــة األمـــور المختلـــف

الشــرق األوســط ببضــعة أســابيع،  إلــىولــيس فقــط التقــاط الصــور للــذكر . لــيس صــدفة أنــه قبــل قدومــه 
، قـال ذلـل عنـدما تحـدث عـن «هـذا سيضـر با ليـة»القـدس.  إلـى أبيـبقرر عـدم نقـل السـفارة مـن تـل 

ف بانون فقـد سبب إلغاء تعهده إلسرائيل. وقد أيد غرينبالت الخطوة، أما المستشار الرفيع للرئيس ستي
عارضها وزعم أن الوعد أعطي ليس فقط إلسرائيل، بل أيضًا لناخبيه الذين يؤيدون إسرائيل، الذين لم 
يكــن سينتصــر مــن دونهــم. إال أن ترامــب فهــم أن نقــل الســفارة سيغضــب، لــيس فقــط الفلســطينيين، بــل 

اإلقليمـــي. ولســـبب أيضـــًا الســـعودية ودواًل عرليـــة أخـــر ، األمـــر الـــذي سيضـــر بفـــرص تحقيـــق الســـالم 
ليه رئيس الحكومة نتانياهو في زيارته حائط المبكى، وهذا الرفض لم يخفف إمشابه، رفض أن ينضم 

من حماسة نتانياهو الستقبال ترامب وا غداق المدائح عليه. وهـذا يعنـي انـه فهـم اإلشـارة جيـدًا، ولـو لـم 
 كان إنجاز الصفقة.يحصل ترامب على هذه اإلشارة لما كان سيعبر عن التفاؤل حول إم

لكن هنا سيصطدم الجميع بمواقف حكومـة اليمـين المتطـرف فـي إسـرائيل. فهـذه ليسـت حكومـة سـالم. 
بل إن حزب البيت اليهودي فيها، ومعه عدد من وزراء ونواب الليكود المصـدومين مـن تغييـر خطـاب 

لسلة مطالب مبنية على ترامب بعد انتخابه، يستعدون من ا ن لمواجهة خطته السلمية ويقدمون له س
خطاباتــــه االنتخابيــــة. وبعضــــهم يتمنــــى مــــن ا ن أن يتعمــــق تــــورط ترامــــب فــــي التحقيقــــات ورلمــــا أن 
 يتخلصوا منه. فإن بقي رئيسًا، وصمم على المضي قدمًا في عملية سالم، فإنهم يستعدون لمحارلته.

ئيس المعارضة اإلسـرائيلية، يقف طوياًل مع ر  أنترامب واع لهذا التطور، لذلل حرص على  أنويبدو 
يتسحال هرتسون، أمام كاميرات اإلعالم العالمي خالل استقباله في مطار اللد. وقبيـل مغادرتـه الـبالد 

 أبيــببنصـف ســاعة، عقـد لقــاء مباشــرًا مـع هيرتســون لــم يكـن مخططــًا فـي الســابق. والتقــديرات فـي تــل 
تانياهو في حال انسـحب منهـا البيـت حكومة ن إلىترامب فحص مع هرتسون إمكان أن ينضم  أنهي 

 اليهودي ليمنع سقوطها من جهة ويدعم نتانياهو في التقدم نحو العملية السلمية.
وكـان هرتسـون قـد بـدا كالمـه مـع ترامـب بالوعـد بـأن يـدعم نتانيـاهو مـن موقعـه فـي المعارضــة، إال أن 

االئـتالف. فهـو يريـد  إلـىم الرئيس األميركي رفض ذلل وطلب أن يسمع جوابًا واضحًا حـول االنضـما
 حكومة قوية في إسرائيل تمرر اتفاق سالم مع الفلسطينيين والعرب وال تهتز وتتلعثم وتتراجع.
اتفــاق  إلــىهرتســون مــن طرفــه يؤيــد وبكــل حمــاس هــذا المســار، نحــو مفاوضــات ســلمية جذريــة تفضــي 

ســرائيلي عرلــي. لكنــه يخــوض حاليــًا معركــة انت خابــات داخليــة صــعبة فــي ســالم إســرائيلي فلســطيني وا 
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ذا فــاز، فإنــه ال يثــق بــأن  حــزب العمــل، حيــث يوجــد ســبع شخصــيات تنافســه علــى رئاســة الحــزب. وا 
عمليـــة ســـالم، وقـــد عـــرض مخاوفـــه هـــذه علـــى المبعـــوث غـــرينبالت  إلـــىنتانيـــاهو جـــدي فـــي التوجـــه 

جيـدة إلطـالق  لقـد كنـا فـي هـذا الفـيلم. نتانيـاهو وافـق مـع ابـو مـازن علـى صـيغة»بصراحة. وقال لـه: 
ورد عليـه «. ، ثـم تراجـع فـي الدقيقـة األخيـرة2013عملية سالم مـن خـالل الـرئيس شـمعون بيـرس سـنة 

مــا طرحــه ترامــب يجعــل نتانيــاهو ومؤيديــه أكثــر جديــة فــي االنطــالق نحــو العمليــة »غــرينبالت قــائاًل: 
 ...«.شامل إقليميالسياسية. فالخطة السياسية التي يبلورها تعتمد على دفع مسار 

ويقـــول بيلـــين ان ترامـــب يفـــاجف. انـــه لـــم يصـــبح بعـــد عـــدوًا لليمـــين اإلســـرائيلي، وال المســـيح المخلـــص 
بالنسبة لليسـار، لكـن التغييـر السـريع الـذي ولدتـه رسـائله خلـق وضـعًا جـديًا، عـاد فيـه موضـوع السـالم 

 أبــو أنمكانــة عاليــة علــى جــدول األعمــال اإلســرائيلي والــدولي. وطالمــا  إلــىالفلســطيني  –اإلســرائيلي 
سرائيل سمحت بإنشاء بنى تحتية في المناطق  ، وتعززت Cمازن تخلى عن الشروط المسبقة للقمة، وا 

حــوار الســالم الممكــن، فــإن هنــال  إلــىمكانــة عبــاس، ووجــدت المبــادرة العرليــة نفســها تعــود مــرة أخــر  
 لعملية جادة. قاعدة انطالق جيدة

 2/6/2017الحياة، لندن، 
 
 ألغت العقوبات عن األسرى في السجون واالثنين اجتماع لمتابعة االتفاق "إسرائيل"قراقع:  .28

رام هللا: قــال رئــيس هيئــة شــؤون األســر  والمحــررين، عيســى قراقــع، فــي كلمــة فــي منــزل أحــد األســر  
التفــاق عليهــا قبــل إنهــاء اإلضــراب، وتضــم المحــررين فــي بيــت لحــم، أن اللجنــة المشــتركة التــي تــم ا

دارة مصــلحة الســجون، ســتجتمع االثنــين المقبــل، ألجــل ضــمان تنفيــذ مــا اتفــق  ممثلــين عــن األســر  وا 
 عليه، وبحث جميع القضايا التي ظلت عالقة.

إن جميــع األســر  المضــرلين »ووصــف قراقــع شــعور األســر  داخــل الســجون بــالفخر والفــرن. وقــال: 
ن العقوبـاتعادوا إلى الس التـي فرضـت علـيهم خـالل  جون التي كـانوا يوجـدون فيهـا قبـل اإلضـراب، وا 

ـــه ال توجـــد حـــاالت خطيـــرة صـــحيا فـــي صـــفوف «. اإلضـــراب قـــد ألغيـــت وطمـــأن قراقـــع األهـــالي، بأن
 بسبب تأثيرات اإلضراب عليه. المضرلين، وأن عددا منهم يحتاج إلى متابعة صحية

لحمايــة إنجــازات األســر  ومتابعــة مــا اتفــق عليــه، ال ســيما أن ودعــا قراقــع مؤسســات حقــوق اإلنســان 
لى أن يكون مستو  التدخل القانوني أكثر ّجدية حتى  المطالب تتفق مع المعايير الدولية اإلنسانية، وا 

 ال تنقض إدارة السجون على حقوق ومنجزات المعتقلين.
 2/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 %100ومسيحيون  %100المطران حنا: نحن فلسطينيون  .29
سبســطية للــروم األرثــوذوكس إن  أســاقفةوديــع عــواودة: قــال المطــران عطــا هللا حنــا رئــيس  –الناصــرة 

نساني ووطني عريق، داعيا للحفاع  الحضور المسيحي في مدينة القدس هو حضور تاريخي روحي وا 
 على هذا الحضور التي تضاءل في السنوات األخيرة بشكل غير مسبوق.

ت كلمــات المطــران لــد  لقائــه وفــدا مــن الشخصــيات المســيحية الفلســطينية فــي مدينــة القــدس وقــد جــاء
 أنالمحتلة حيث جر  التداول حول األوضاع في المدينة وقضايا الحضور المسيحي فيها. وأكـد حنـا 

المسيحيين الموجودين فـي مدينـة القـدس ال يتجـاوز عـددهم حاليـا العشـرة دالف ومـن مختلـف الكنـائس 
يحية، منبها لخطورة استمرار هجرة مسيحية منهـا ومـن غيرهـا مـن المحافظـات الفلسـطينية. وتـابع المس
نتصـــور مدينـــة القـــدس بـــدون مســـيحييها الـــذين كـــانوا دومـــا منتمـــين لمـــدينتهم المقدســـة  أنال يمكننـــا »

 «. ومدافعين عن هويتها العرلية الفلسطينية ومنحازين لعدالة قضية شعبهم
الفلســطينيين المســيحيين مكــون أساســي مــن مكونــات الشــعب الفلســطيني، وســيبقون وأكــد حنــا علــى أن 

أقــول »كــذلل ولــن تــؤثر علــيهم ايــة محــاوالت هادفــة القــتالعهم مــن انتمــائهم الــوطني. وخلــص للقــول 
يمــانكم وجــذوركم العميقــة فــي هــذه البقعــة المقدســة مــن  لمســيحيي مدينــة القــدس حــافظوا علــى تــراثكم وا 

ضــــيوفا عنــــد أحــــد، القـــدس مــــدينتنا وفلســــطين وطننــــا والشــــعب  أوأقليـــة  أوا جاليــــة العـــالم فــــنحن لســــن
 %100الفلسطيني هو شعبنا الذي ننتمي إليه بكل جوارحنا وندافع عن عدالة قضيته. نحن مسيحيون 

نحــــافى علــــى خصوصــــيتنا اإليمانيــــة والوطنيــــة، فالمســــيحية ليســــت  أنويجــــب  %100وفلســــطينيون 
نمــ نعيشــها فــي وطننــا مــع  أنســامية يجــب  ومبــادئا هــي ســلول وفكــر وأخــالق شــعارات نتغنــى بهــا وا 

 بعضنا البعض ومع إخوتنا المسلمين شركائنا في االنتماء الوطني والفلسطيني.
 2/6/2017، القدس العربي، لندن

 
 شهر أيار/ مايوانتهاكًا بحق الصحفيين خالل  52االحتالل يرتكب  .30

نتهاكات واالعتداءات بحق الطواقم الصحفية ووسائل اإلعالم قالت لجنة دعم الصحفيين، إن االمعا: 
العاملة في األرض الفلسطينية تواصلت، والتـي تقتـرف عمـدًا تجـاههم مـن خـالل اسـتخدام القـوة بشـكل 
مفرط، وضرلهم واالعتداء المباشر على الصحفيين والطـواقم اإلعالميـة، ومـنعهم مـن التغطيـة وعرقلـة 

حتجـازهم واعتقـالهم. ورصـدت لجنـة دعـم الصـحفيين، خاللهـا تقريرهـا لشـهر عملهم وتحطيم معداتهم وا
  «.اإلسرائيلي»انتهاكًا من قبل االحتالل  52أيار الماضي  مايو ن
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صـحفيًا  28وأكدت اللجنة، أنه مع استمرار االنتهاكات الصارخة ارتفع عدد الصحفيين المعتقلـين إلـى 
 يين اثنين دخرين للحبس المنزلي بينهم صحفية. في سجون االحتالل، إضافة إلى إجبار صحف

 2/6/2017الخليج، الشارقة، 
 
 شهر أيار/ مايو "قدس برس": أكثر من ثالثة آالف إسرائيلي اقتحموا "األقصى" خالل  .31

رصدت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال لألنباء، اقتحام ثالثـة دالف : خلدون مظلوم -القدس المحتلة 
حــــات المســــجد األقصــــى المبــــارل بمدينــــة القــــدس المحتلــــة، خــــالل شــــهر أيارنمــــايو إســــرائيلًيا لبا 93و

 الماضي.
مسـتوطًنا يهودًيــا اقتحمــوا  649وأوضـحت مراســلة "قــدس بـرس"، فــي مدينــة القـدس المحتلــة، أن ألفــين و

باحات األقصى من "باب المغارلة" )أحد أبواب المسجد األقصى الواقع على الجهة الغرليـة والخاضـع 
رة االحتالل( خالل الشهر الماضي، حيث تجّولوا فـي باحاتـه تحـت حمايـة عناصـر مـن الشـرطة لسيط

 اإلسرائيلية والقوات الخاصة المدججة بالسالن.
الـذين ُيسـمح لبعضـهم بـالتجوال فـي باحـات  -مستوطًنا مـن فئـة الطـالب اليهـود  387وأشارت إلى أن 

شــاركوا فــي  -ن باســتثناء المصــليات المســقوفة المســجد جميعهــا دون مســارات محــّددة مثــل المســتوطني
 االقتحامات.
عنصًرا من شرطة االحـتالل والمخـابرات، اقتحمـوا األقصـى خـالل فترتـي االقتحامـات  56وأضافت أن 

"الصباحية والمسائية"؛ بعضهم باللبـاس المـدني ودخـرون باللبـاس العسـكري، ُيضـاف لهـم أحـد مـوظفي 
 سلطة ا ثار اإلسرائيلية.

 1/6/2017رس، قدس ب
 
 فلسطينًيا منذ بداية العام الجاري  34: استشهاد مركز "الحوراني" .32

 34رســـمي، صـــدر يـــوم الخمـــيس، مقتـــل  إحصـــائيوّثـــق تقريـــر : خلـــدون مظلـــوم -رام هللا )فلســـطين( 
 8فلســــطينًيا بنيــــران قــــوات االحــــتالل خــــالل الشــــهور األرلعــــة األولــــى مــــن العــــام الجــــاري، مــــن بيــــنهم 

 أيارنمايو الماضي.استشهدوا خالل 
ولين تقرير مركز "عبـد هللا الحـوراني للدراسـات والتوثيـق" )يتبـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية(، أن عـدد 

أطفـال، وسـيدة واحـدة بعـد استشـهاد  9شـهيدا مـن بيـنهم  34الشهداء منذ مطلع العام الحالي ارتفع إلى 
قـوات االحـتالل، بالضـفة الغرليـة  أيـديمواطنين خالل الشهر الماضي من بينهم ثالثة أطفال علـى  8

 والقدس وقطاع غزة. 
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خـــالل أيارنمـــايو الماضـــي، إلـــى أن قـــوات االحـــتالل  األحـــداثوأشـــار التقريـــر الشـــهري الـــذي يرصـــد 
مواطًنـا أصـيبوا بالرصـاص الحـي  52فلسـطينًيا؛ مـن بيـنهم  580فلسطينًيا، وأصابت نحو  530اعتقلت 

حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، من بينهم  400ة وما يزيد عن بعيارات مطاطي 130وما يقارب الـ 
 عشرات األطفال.

 1/6/2017قدس برس، 
 
 من شواطئ غزة غير صالحة لالستجمام %50سلطة جودة البيئة:  .33

أظهــرت نتــائ  الفحــص األخيــر، الــذي أجرتــه ســلطة جــودة البيئــة : خلــدون مظلــوم -غــزة )فلســطين( 
في المائة من شواطف القطاع غير صالح لالستجمام، فيما ُتعد أجزاء من  50الفلسطينية في غزة، أن 

 ملوثة، بسبب تصريف المياه العادمة. الشواطفتلل 
وأوضــحت الســلطة فــي بيــان لهــا يــوم الخمــيس، أن نتــائ  مراقبــة ميــاه شــواطف االســتجمام لشــهر أيــارن 

رار المواصفة الفلسطينية لميـاه مايو الماضي على طول ساحل بحر قطاع غزة جاءت وفًقا ألحكام وق
وطالبت المواطنين بااللتزام باألماكن الصالحة لالستجمام، واالبتعاد عن األماكن  شواطف االستجمام.

 الملوثة حفاًظا على صحتهم وسالمتهم.
 1/6/2017قدس برس، 

 
 مقهى في غزة يحاكي مظاهر الحياة في مصر .34

حــد مــن الحــدود البريــة والبحريــة، بــين قطــاع غــزة، علــى بعــد نحــو كيلــومتر وا: هــاني الشــاعر -رفــح 
 ومصر، شّيد فلسطينيون مقهى شعبيا، يحاكي بعض مظاهر الحياة في مصر.

ويضم المقهى الذي سيتعامل بعملة "الجنيه"، مجسمات ألبرز المعالم األثريـة المصـرية، كاألهرامـات، 
 وتمثال أبو الهول. 

دالف متـر مرلـع، ويقـع علـى الطريـق  3هرة"، على مساحة ويقع مشروع المقهى، الذي يحمل اسم "القا
شــهور، ويتوقــع افتتاحــه فــي عيــد  3الســاحلي لمدينــة رفــح، جنــولي القطــاع، واســتغرق العمــل بــه نحــو 

الفطر القادم. ويشبه مدخل المقهى، بوابة الجانب المصري لمعبر رفـح البـري، فيمـا يشـد األنظـار مـن 
 الشهير، تم تشييده من الخرسانة.  خلفها مجسم يحاكي تمثال أبو الهول

 وخلفه مباشرة، تقع مجسمات تحاكي أهرامات الجيزة الثالثة، تم تشييدها من مادتي الخشب و"الفلين".
ويتــوزع فــي المقهــى، مجســمات لمؤسســات ومبــاني موجــودة فــي مصــر، ومنهــا دار األولــرا المصــرية، 

، وُلـرج القـاهرة )بارتفـاع عشـرة أمتـار(، وقهـوة أم واتحاد اإلذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، ومسجد الحسـين
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كلثــوم، وصــالون حالقــة ُكتــب علــى مدخلــه "صــالون محمــد الصــغّير"، وكافتيريــا "نعمــة"، ومحــال لبيــع 
أكلــة الكشــري المصــرية الشــهيرة. وُرفــع فــي المكــان علــم مصــري كبيــر، ونقشــت علــى جدرانــه رســومات 

 وكلمات تعود للعصر الفرعوني. 
لقائمون على المقهى، أسماء شوارع مصـرية شـهيرة علـى مسـالكه وممراتـه الداخليـة، ومنهـا كما أطلق ا

 "شارع الُمعز، شهاب"، وغيرها. 
 1/6/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 بيت جبرين –اكتشاف سلسلة آبار تاريخية على طريق القدس  .35

نية في المنطقة الممتدة مـن غرلـي الناصرة: يتواصل الكشف عن سلسلة دبار تاريخية من الفترة العثما
 القدس إلى بيت جبرين، وذلل خالل أعمال شق شارع جديد.

غرلـي القـدس مـع بدايـة العـام الحـالي « بـاب الـواد»ولدء الكشف عن هذه ا بار التاريخيـة فـي منطقـة 
ومــا لبثــت ســلطة ا ثــار أن كشــفت عــن نظــام مــائي كــان يهــدف لتــأمين مــاء الشــرب علــى طــول هــذه 

ودخر هذه االكتشافات بئر من العهد العثماني اكتشف بجوار البلدة الفلسـطينية المهجـّرة بيـت  ق.الطري
جمــال، التــي تقــوم عليهــا مســتوطنة بيــت شــيمش اإلســرائيلية. ويبلــ  قطــر البئــر المكتشــفة نحــو أرلعــة 

، «أنبــوب»أمتــار ولجانبهــا مســتودع ميــاه جــوفي ضــخم مبنــي علــى الطــراز المعمــاري العثمــاني بشــكل 
يهــدف لالحتفــاع بكميــات ميــاه إضــافية. ولجانــب هــذه ا بــار المصــانة بالقصــارة والممتــدة علــى طــول 

 الطريق تنبت حتى اليوم نباتات مائية شديدة الخضرة يشي وجودها بوجود نبع أو مستودع مائي.
مــن  ويعتقــد الباحــث األثــري د. محمــود خاليلــة أن الطريــق بــين القــدس ولــين بيــت جبــرين كانــت واحــدة

 الطرق المركزية في فلسطين العثمانية، والتي رلطت الشمال بالجنوب. 
 2/6/2017، القدس العربي، لندن

 
 إصابات بقمع االحتالل أمسية رمضانية في القدس .36

أصــيب عــدد مــن المقدســيين الليلــة، خــالل قمــع قــوات االحــتالل أمســية رمضــانية فــي : القــدس المحتلــة
 باب العامود بالمدينة المحتلة.

وقنابل الغاز أمسية رمضانية كان يقيمها عدد من  بالهراواتوقالت مصادر محلية، إن االحتالل قمع 
 المقدسيين في باب العامود، ما أد  لوقوع إصابات لم تحدد أعدادها.

 وأضاف أن مواجهات اندلعت فور قمع االحتالل األمسية، فيما تشهد المنطقة تواجدا لالحتالل.
 2/6/2017، الرسالة، فلسطين
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 مقتل فلسطينيين من غزة يقاتالن مع "داعش" في سيناء .37

أعلــن تنظــيم "داعــش"، يــوم الخمــيس، عــن مقتــل اثنــين مــن عناصــره الفلســطينيين خــالل قتــالهم : رام هللا
 في شبه جزيرة سيناء المصرية.

ة إلـى أنهمـا وقال التنظيم أن العنصرين هما "أبو عمير المقدسي" و "أبو أسـامة المقدسـي". فـي اإلشـار 
وقتل العديـد مـن مناصـري "داعـش" فـي غـزة خـالل قتـالهم مـع التنظـيم فـي سـيناء، بعـد أن  فلسطينيان.

 انضموا للقتال إلى جانب التنظيم في سيناء وسوريا والعراق.
 1/6/2017القدس، القدس، 

 
ية حول جزيرة والسعودية والقوات الدول "إسرائيل"ترتيبات األمنية بين مصر و: ال"العربي الجديد" .38

 تيران "نهائية
أكد مصدر دبلوماسي مصري لـ"العرلي الجديد"، أن وزارة الخارجية ": العرلي الجديد"القاهرة ــ 

المصرية أبلغت نظيرتها األميركية في مراسالت رسمية تم تحريرها في شهر إبريلن نيسان الماضي، 
صنافير إلى السعودية، وأن ترتيبات بأن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تسليم جزيرتي تيران و 

سرائيل والسعودية والقوات الدولية حول جزيرة تيران "نهائية ولن يجري  المهام األمنية بين مصر وا 
 تعديل عليها".

وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي اطلع على هذه المراسالت، أن الواليات المتحدة استفسرت عدة 
ريين وأميركيين خالل زيارة الرئيس المصري، عبدالفتان مرات وخالل لقاءات جمعت مسؤولين مص

السيسي، إلى واشنطن في إبريلن نيسان الماضي، عن سبب تعطيل تنفيذ اتفاق نقل المهام األمنية 
الواقعة على عاتق مصر إلى السعودية، والمرتبطة بخطة انتشار أمني تم اعتمادها بين مصر 

سرائيل وأميركا من جانب دخر، في ديسمبرن كانون األول  والسعودية من جانب، ولين مصر وا 
الماضي. وأضاف أن واشنطن تطلب توضيحات ألنها تخشى من أن يؤدي تعطيل تنفيذ الخطة 
الجديدة إلى حصول مشاكل أمنية في ما يتعلق بأماكن تموضع القوات الدولية التابعة لألمم المتحدة 

مصرية شددت على أن "الدولة المصرية تفي في خلي  العقبة. وأوضح المصدر أن الخارجية ال
بتعهداتها الدولية، وأن تأخر تسليم الجزيرتين للسعودية يرتبط بإنهاء اإلجراءات الدستورية في مجلس 

 النواب المصري"، لكنها لم تحدد موعدًا إلتمام هذه اإلجراءات.
 2/6/2017، العربي الجديد، لندن
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 مركزيةوزيرة لبنانية: فلسطين هي قضيتنا ال .39
فلسطين هي قضية لبنان  أناللبنانية عناية عز الدين،  اإلداريةأكدت وزيرة شؤون التنمية : بيروت

ومعراج نبينا )أولى القبلتين وثاني المسجدين  أقداسناالمركزية، ومن غير المسمون التخلي عن قدس 
الرساالت السماوية وثالث الحرمين الشريفين(، وال التخلي عن مهد السيد المسيح وال عن موطن 

 الخليل عليه السالم. إبراهيم األنبياء أبيوليت 
الدولة  إرهاب أن إلىفي بيروت، مساء اليوم الخميس،  أقيمرمضاني  إفطارولفتت عز الدين خالل 

الشعب الفلسطيني، هو الوجه ا خر للرهاب  أبناءوالمستمر بأشكال ووجوه متعددة ضد  إسرائيلفي 
 الخلي . إلىمن المحيط  أقطارنالم ويضرب عواصمه ومدنه والذي يستهدف الذي يعانيه العا

 1/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 قطر باسم المجموعة العربية تحفظت على ترشيح إسرائيلي لمنصب نائب باألمم المتحدة .40

مم المتحدة عن تحفى عبرت دولة قطر نيابة عن المجموعة العرلية لد  األ: قنا –نيويورل 
المجموعة إزاء ترشح إسرائيل لشغل أحد مناصب نائب الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 

 الثانية والسبعين.
جاء ذلل في بيان أدلت به سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف دل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر 

 لد  األمم المتحدة باسم المجموعة العرلية.
فادت السفيرة علياء بأن هذا المنصب يتطلب احترام مبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وأ

 بما في ذلل قرارات الجمعية العامة، موضحة أن إسرائيل تنتهل هذه القرارات بشكل مستمر ومتعمد.
كدت المندوب ، أ1967ومع اقتراب الذكر  الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العرلية منذ عام 

الدائم لدولة قطر لد  األمم المتحدة أن مفتان السالم مع إسرائيل وقبول أهليتها في كافة المحافل 
الدولية، بما في ذلل األمم المتحدة، يشترط التزامها بمسؤولياتها وفق ميثاق األمم المتحدة واحترام 

نهاء احتالل ها لكافة األراضي العرلية التي تحتلها مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وا 
على أساس مبادرة السالم العرلية، واعترافها بحق الشعوب العرلية المحتلة في تقرير  1967منذ عام 

مصيرها ونيل حريتها واستقاللها، بما في ذلل الشعب الفلسطيني الذي مازال يعاني من ويالت 
 ها القدس الشرقية.االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، بما في

 وشددت على أن المجموعة العرلية تعلن عن تحفظها على هذا الترشح.
 1/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 للتفاوض عليها في قضايا الحل النهائي "وثيقة مبادئ"إدارة ترامب تدرس بلورة  .41
اإلسرائيلية أمس، عن مسؤولين أميركيين « هآرتس»نقلت صحيفة : أسعد تلحمي –الناصرة 

سرائيليين وفلسطينيين قولهم إن اإلدارة األميركية تدرس إمكان بلورة وثيقة مبادئ لحل القضايا و  ا 
اإلسرائيلي تقوم على أساسها المفاوضات بين الجانبين في شأن  -الجوهرية في الصراع الفلسطيني

نهاء الصراع. لكنها أضافت أن البيت األبيض لم يحسم موقفه النهائ ي من ذلل، وال التسوية الدائمة وا 
من طبيعة الخطة التي ستحاول اإلدارة األميركية من خاللها دفع عملية السالم، وأن ثمة نقاشًا يدور 

 بين الجهات األميركية التي تعال  ملف الصراع.
، أولها «وثيقة مبادئ»وأشارت الصحيفة إلى جملة أحداث تؤشر إلى التوجه األميركي نحو وضع 

ميركي الخاص جيسون غرينبالت إلى كل من القدس ورام هللا األسبوع زيارة موفد الرئيس األ
الماضي، غداة مغادرة الرئيس دونالد ترامب البالد، تناول فيها مع كل من رئيس الحكومة بنيامين 
نتانياهو والرئيس محمود عباس )أبو مازن( األفكار ا خذة في التبلور في اإلدارة األميركية الستئناف 

واستمع إلى رأي كل منهما عن المسار الذي يرغبان به الستئناف المفاوضات، وكيف المفاوضات، 
 سيتم ذلل، وما هي توقعاتهما منها ونتائجها.

يجازًا للصحافيين الذين رافقوا الرئيس في إكما استذكرت الصحيفة تصريح مسؤول أميركي رفيع قدم 
رض مبادئ يتفق عليها الطرفان ويعمالن زيارته إسرائيل، بقوله إن اإلدارة األميركية معنية بع

 بموجبها، رافضًا إضافة تفاصيل.
وكررت أنه لم يتخذ بعد قرار حاسم، مقتبسة أقوال نائب وزير الخارجية األميركي ستو جونس في 

لم يتم بعد إنشاء دلية رسمية لتحريل »الماضي في واشنطن، إنه  الثالثاءللصحافيين  إيجاز
، فيما أضاف موظف إسرائيلي قائاًل إن األميركيين ال يعرفون بعد «إدارتهاالمفاوضات السلمية أو 

 إلى أين يريدون الذهاب في كل ما يتعلق بعملية السالم.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله لها إن التقديرات اإلسرائيلية هي أن األميركيين يعتزمون وضع 

 «.لكننا ال نعرف مضمونها»خطة، 
ضالع باالتصاالت مع اإلدارة األميركية إن عباس فهم من لقاءاته المسؤولين  وقال مسؤول فلسطيني

األميركيين أنهم يدرسون فكرة بلورة وثيقة مبادئ لحل القضايا الجوهرية تكون أساسًا للمفاوضات. 
لذلل نلتزم الصمت بعد أن طلب منا األميركيون أن »وأضاف أن الكرة ا ن في الملعب األميركي، 

 «.نعتزم أن ندخل مفاوضات جدية على جميع القضايا ننتظر...
 2/6/2017، الحياة، لندن
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 إدارة ترامب تدرس خطة أوباما بشأن الترتيبات األمنية المستقبلية بالضفة: هآرتس .42
في األسابيع األولى من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للواليات المتحدة، : هاشم حمدان

ص إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، سلسلة لقاءات مع شخصيات كانت أجر  مبعوثه الخا
انشغلت في السابق في قضية الترتيبات األمنية في الضفة الغرلية، ولينهم مسؤولون سابقون في إدارة 

 الرئيس السابق، بارال أوباما.
دارة السابقة وفي أحد اللقاءات حصل غرينبالت على عرض شامل للخطة األمنية التي وضعتها اإل

في واشنطن بشأن الترتيبات األمنية بعد إقامة الدولة الفلسطينية، والتي أطلق عليها "خطة إيالن"، 
 والتي وضعها الجنرال جون إيالن، بناء على طلب أوباما.

ولم يعلن عن الخطة، التي عمل عليها عشرات الضباط والخبراء األميركيين لعدة شهور، وظلت 
 سرية. غالبية مضامينها

وطلب المسؤول األميركي السابق من غرينبالت أن يتعمق في تفاصيل الخطة، ألنه في حال تحولت 
المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى جدية، فإن اإلدارة األميركية ستكون بحاحة إلى 

 خطة شاملة تستجيب الحتياجات األمن اإلسرائيلية.
ة، تبدأ بإقامة مطار فلسطيني مدني في الضفة الغرلية، مرورا وتتضمن "خطة إيالن" جوانب كثير 

 بتعزيز السياج الحدودي مع األردن، وانتهاء بالتعاون االستخباري بين إسرائيل والواليات المتحدة.
. وتبدي 2014وكانت المرة األخيرة التي عرضت فيها الخطة السرية على طاولة محادثات في العام 

جديدة، في األسابيع األخيرة، اهتماما متصاعدا بالخطة. وفي هذا اإلطار قام اإلدارة األميركية ال
المستشار لألمن القومي، هرلرت مكماستر، بتعيين كريس باومان مسؤوال عن المجال اإلسرائيلي 
الفلسطيني في مجلس األمن القومي، علما أنه كان ضمن الطاقم الذي عمل على وضع "خطة 

 .2014 – 2013إيالن" في السنوات 
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط كبار شاركوا في االتصاالت مع واشنطن إنه يمكن رؤية الخطة 
سرائيل، وثمرة عمل مشترل للبنتاغون والجيش اإلسرائيلي،  كوثيقة مشتركة بين الواليات المتحدة وا 

 شارل فيه عشرات الضباط اإلسرائيليين في عدة طواقم على مستويات مختلفة.
وثيقة  األميركيينمشاركين في المحادثات، فإن ضباط الجيش اإلسرائيلي عرضوا على وبحسب 
نقطة تحدد المصالح األمنية إلسرائيل في الضفة الغرلية. وطلب من الطاقم األميركي أن  26تتضمن 

يوفر الرد على كل نقطة من هذه النقاط. وبحسب عدد من الضباط فإنه كان هنال رد أميركي على 
 من هذه النقاط. كل نقطة
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وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، إلى أن مستو  التعاون االستخباري بين 
إسرائيل والواليات المتحدة ظل بدون حل، حيث لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق مفصل في 

يل للحرب العدوانية على ، وشن إسرائ2014هذه المسألة، بسبب توقف المحادثات في أواسط العام 
 قطاع غزة في صيف العام نفسه.

 2/6/2017، 48موقع عرب 
 
 الدنمارك تعلق دعمها للجمعيات الفلسطينية! .43

وزارة الخارجية الدنماركية  أن": نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، اإللكترونية"األيام  -رام هللا 
جمعيات وتنظيمات غير حكومية في السلطة  لىإبدأت مؤخرا، بفحص شامل للتبرعات التي تحولها 

 الفلسطينية.
وحسب بيان وزارة الخارجية في كولنهاغن، فقد امر وزير الخارجية أندرس سامويلسن، بإجراء هذا 

وقال  .إسرائيلوجاء قرار سامويلسن بفعل الضغط الذي تمارسه  الفحص في األسبوع الماضي.
على دفع  إيجابيالمساعدات الدنماركية تساعد بشكل  أنمن  نتأكد أنسامويلسن في بيان له: "علينا 

وقف الدعم لعدة  إلىالفحص  أعقابحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية.. رلما سنضطر في 
نتسلم نتائ  الفحص لن نوقع على منح هبات جديدة لتنظيمات  أنتنظيمات فلسطينية، والى 

 فلسطينية".
 1/6/2017، األيام، رام هللا

 
 ويسرا تدرس تقديم الئحة اتهام بحق تسيبي ليفنيس .44

تسيبي «« اإلسرائيلي»الكنيست »يدرس االدعاء العام السويسري تقديم الئحة اتهام ضد عضو : معا
 عن صحيفة سويسرية. « اإلسرائيلية»لفيني بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لما نقلته القناة العاشرة 

اء العام السويسري ينظر في طلب مقدم من قبل مجموعة نشطاء في وأشار موقع القناة إلى أن االدع
العاصمة السويسرية جنيف والذين يدعمون الفلسطينيين، حيث تقدموا بالتماس لتوجيه الئحة اتهام 

تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب « المعسكر الصهيوني»من حزب « الكنيست»ضد عضو 
كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية في الحرب األولى عام  إبان الحروب على قطاع غزة، والتي

 .2009 ن2008
 2/6/2017، الخليج، الشارقة
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 ألمانيا تفضل استئجار طائرات بدون طيار إسرائيلية على أميركية .45
ردت محكمة ألمانية أمس، األرلعاء، دعو  قدمتها شركة "جنرال أتوميكس" األميركية : بالل ضاهر

لمانية، بعد أن فضلت األخيرة طائرات من دون طيار إسرائيلية على طائرات ضد وزارة الدفاع األ
 مشابهة من صنع أميركي، األمر الذي سيخرج هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ.

وقالت "جنرال أتوميكس" إن قرار ألمانيا، التي اختارت استئجار طائرات من دون طيار إسرائيلية 
ت أميركية من طراز "فريدتور بي"، ال ينطوي على منافسة الصنع من طراز "إيتان" وليس طائرا

 نزيهة.
 1/6/2017، 48موقع عرب 

 

 مصر والسعودية بين البلدان األكثر قراءة عالمياً  .46
غالبـًا مـا تحمـل التقـارير عـن القـراءة فـي العـالم العرلـي أرقامـًا متدنيـة تـدل علـى : عبـده وازن  -بيروت 

علـــى خـــالف دول غرليـــة ودســـيوية تحقـــق القـــراءة فيهـــا أرقامـــًا حـــال التراجـــع الفاضـــح فـــي هـــذا الحقـــل، 
 200دقــائق سـنويًا فــي مقابــل  6عاليـة، جماعيــًا وفرديــًا. ولينمـا تفيــد تقــارير بـأّن العرلــي يقــرأ مـا يعــادل 
الـذي « غلوبـال انغلـش اديتنـ »ساعة للقارئ األورولي مثاًل، حمل التقرير الذي أصدره قبل أيام موقع 

وسـوق الكتـب والنشـر عالميـًا، مـا يشـبه المفاجـأة. ففـي التقريـر هـذا تحتـل مصـر المرتبـة يعنى بالقراءة 
الخامســة والســعودية المرتبــة الحاديــة عشــرة فــي معــدل ســاعات القــراءة أســبوعيًا فــي العــالم، متقــدمتين 

وقـع تعتمـد على الواليات المتحدة وأستراليا وكنـدا وألمانيـا ولريطانيـا وسـواها مـن بلـدان كثيـرة... هـذا الم
 تقاريره معظم الصحافة العالمية وله نسخته الفرنسية، ما يؤكد صدقيته.

. هــذه األرقــام 6.5متخطيــة المعــدل الوســطي وهــو  6.8ســاعة فــي األســبوع والســعودية  7.5تقــرأ مصــر 
تؤكد أواًل مد  نجان المشروع الرسمي للنشر الذي تعتمده القاهرة منذ سنوات والذي شهد رواجًا شعبيًا 
واسعًا عبر خفض أسعار الكتب حتى لتوازي أسعار الصحف والمجالت وتوسـيع خريطـة توزيعهـا فـي 

التــي تضــع الكتــب فــي متنــاول الطبقــات « مكتبــة األســرة»األقــاليم. ولــرزت فــي هــذا المشــروع سلســلة 
دة الفقيرة. أما في شأن السعودية فبدا واضحًا أن اإلقبال الجمـاهيري الـذي يشـهده معرضـا الريـاض وجـ

للكتـــاب وارتفـــاع أرقـــام المبيـــع يؤكـــدان رواج ظـــاهرة القـــراءة فـــي الســـعودية، وأصـــبح هـــذان المعرضـــان 
 مقصد الناشرين العرب الذين يحققون فيهما دخاًل كبيرًا في المبيع.

 10.7والمفاجف في التقرير أيضًا أن الهند تحتل المرتبة األولى في ساعات القراءة أسـبوعيًا فهـي تبلـ  
ثـــم  6.9فالســـويد وفرنســـا  7.1فروســـيا  7.5ثـــم مصـــر 7.6ثـــم الفيليبـــين  8ثـــم الصـــين  9.4يالنـــد تليهـــا تا
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، تليهـا 5.7... أمـا الواليـات المتحـدة فتحـل فـي المرتبـة الثالثـة والعشـرين بمعـدل 6.8هنغاريا والسعودية 
 إيطاليا والمكسيل ولريطانيا والبرازيل واليابان.

أي بـالد تقـرأ »)أكتوياليتيه فـي نسـخته الفرنسـية( تقريـره بعنـوان  «غلوبال إنغلش إديتين »أصدر موقع 
، موضحًا أن غايته متابعة أحوال القراءة في العـالم أجمـع، عبـر رصـد سـاعات القـراءة وحركـة «أكثر؟

الكتب األكثر مبيعًا وصعود الكتـاب اإللكترونـي، مـن غيـر أن يهمـل الشـواغل األخـر  التـي تأكـل مـن 
( والعمل 8.5الراديو ) إلىساعة( واالستماع  16.6اهدة التلفزيون )النسبة عالميًا حصة القراءة مثل مش

. إننـا نقـرأ »(. ويقدم الموقع تقريره تقديمًا أدبيًا طريفًا كأن يقول: 8.9على اإلنترنت ) القـراءة نشـاط مثـرف
نتسـلى. الكتـب الجيـدة لنوفر ألنفسنا منفذًا إلى شبكة واسعة من االسـتعالم والمعرفـة، لكننـا نقـرأ أيضـًا ل

تتيح لنا الهروب إلى حيث تحملنا المخيلة. وعندما نقـرأ ال نحّسـن فقـط ذاكرتنـا، فاألبحـاث أظهـرت أن 
واألرقــام، بــل يحلــل أيضــًا  اإلحصــاءاتوال يكتفــي التقريــر بتقــديم «. القــراءة تجعلنــا أشــد ســعادة وتفــاؤالً 

بلدان األكثر إقبااًل على القراءة هي التي تضـم الظروف التي تساعد في نشر القراءة ومبيع الكتب، فال
العــدد األكبــر مــن المكتبــات العامــة أو البلديــة ومــن مكتبــات البيــع، عــالوة علــى مســتو  الدراســة بكــل 

 ...اإلنترنتمستوياتها واإلقبال على 
هد الــذي بــات يــزاحم الكتــاب الــورقي والــذي يشــ« اإليبــول»ويتوقـف التقريــر عنــد الكتــاب اإللكترونــي أو 

فـي المئـة مـن أرقـام مبيـع الكتـب  12بل  هذا الكتـاب نسـبة  2013راهنًا حااًل من الرواج والتطور. عام 
فــي المئــة مــع ازديــاد عــدد  25.8نســبة  2018عمومــًا فــي ســوق النشــر العــالمي، ومتوقــع أن يبلــ  عــام 

 مليونًا. 90الذي يالمس ا ن رقم « اإليبوكيين»القراء 
دون »ر مبيعـــًا فـــي العـــالم، مـــع اســـتثناء الكتـــب الدينيـــة، احتلـــت روايـــة وفـــي مـــا يخـــص الكتـــب األكثـــ

مليون نسخة، ثم تالها معجم  500للسباني ثرفانتس المرتبة األولى مع رقم مبيع هائل هو « كيشوت
الشـــهيرة للكاتـــب « قصـــة مـــدينتين»مليـــون، وحلـــت فـــي المرتبـــة الثالثـــة روايـــة  400صـــيني بلـــ  مبيعـــه 
مليونـًا(...  150للبريطـاني تـولكين )« سيد الخـواتم»مليون( تلتها رواية  200كنز )البريطاني تشارلز دي

 107للبريطانيـــة ج. ل. رولينـــ  فـــي المرتبـــة الخامســـة )« هـــاري بـــوتر وحجـــر الســـاحرة»وحلـــت روايـــة 
أخـر  احتلـت مراتـب الحقـة مـا جعـل هـذه السلسـلة ظـاهرة فريـدة « هـاري بـوتر»ماليين(، لكن روايات 

 8بـــاع « هــاري بــوتر ورفــات المــوت»المبيــع. وكــان الجــزء األخيــر مــن السلســلة وعنوانــه  عالميــًا فــي
ألفـًا  345ألف نسخة في الساعات األرلـع والعشـرين األولـى علـى صـدوره، أي مـا يقابـل  300ماليين و

 نسخة في الساعة. 833و
 2/6/2017الحياة، لندن، 
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 التريث في استخالص نتائج زيارة ترامب .47
 قاسمعبد الستار 

قفز العديد من الكتاب والمحللين إلى استخالص نتائ  حول زيارة ترامب للمنطقة العرلية، وكذلل 
 فعلت العديد من وسائل اإلعالم التي أخذت ترسم مخططات السياسة األمريكية في عهد ترامب.
يهم حتى ومن المهم المالحظة أن أغلب الذين قفزوا إلى استنتاجات يرون أن مصير العرب ليس بأيد

لو لم يقولوا ذلل بصراحة. وهذه دفة عرلية مستحكمة من حيث أن ا خرين الذين يترلصون باألمة 
العرلية يعون أن األمة مهزومة داخليا وال ثقة لها بنفسها، ودائما تطوع نفسها لسياسات ومصالح 

 الغير.
ار وكأنه ال عالقة لنا نحن على مستو  الحكام والمثقفين والمفكرين نكرس هذا االنطباع باستمر 

بتقرير مصيرنا بأنفسنا، وال قدرة لنا على التصدي لمشاكلنا وحلها بالطرق المناسبة لنا. دائما نبحث 
 عن حلول من عند غيرنا الذي ال يمكن أن يوجه األوضاع إال بالطريقة التي تخدم مصالحه.

األمريكية في عهد ترامب ا ن، على أية حال، ليس من الحكمة القفز إلى استنتاجات حول السياسة 
ولناء على التصريحات التي أطلقها في الرياض أو في فلسطين المحتلة والسبب أن معرفة ترامب في 
القضايا العالمية محدودة جدا، وهو ما زال يتعلم من مستشاريه ومن المؤسسات األمريكية الراسخة 

ارة الدفاع حول مختلف األمور من أمريكا مثل وكالة االستخبارات المركزية ووزارة الخارجية ووز 
 الالتينية إلى أوكرانيا وبحر الصين الجنولي إلى القضية الفلسطينية.

ويحتاج على األقل لسنة حتى يبلور رؤية أو استراتيجية أو خطة حول كل قضية تدس أمريكا أنفها 
 فيها.

لسهل أن يقع في الكثير من هو ال يعرف جيدا حتى ا ن حول تعقيدات القضية الفلسطينية ومن ا
األخطاء. فمثال هو لم يقدر تماما موقف األمريكيين من حرب على إيران، وأطلق الكثير من 
التصريحات ضد إيران والتي يمكن أن تقود إلى تصعيد األمور بطريقة تؤدي إلى إغالق مضيق 

حداث أزمة نفط عالمية ال ترضى عنها دول تتحالف مع أمريكا. وهو أيضا وعد بنقل  هرمز، وا 
السفارة األمريكية إلى القدس، لكنه عدل عن ذلل لعدم علمه ببعض التفاصيل، وأد  موقفه إلى نقمة 

 المتدينين اليهود عليه. أي أن عدم الوضون ما زال العنوان األوضح لسياسة ترامب.
كية مثل ضمان هنال ثوابت في السياسة الخارجية األمريكية ترعاها وتسهر عليها المؤسسات األمري

أمن الصهاينة، لكن رئيس الدولة ال يذوب بهذه الثوابت تماما ويفقد شخصيته، وغالبا تكون له 
لمساته وبصماته. ليس من المتوقع أن يغير ترامب الثوابت األمريكية، لكنه سيكون موجودا في 

 العديد من تفاصيل تطبيق هذه الثوابت.
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ال يشذ عن السياسة التقليدية األمريكية والتي تقوم أساسا  ترامب كما غيره من الرؤساء األمريكيين
على القوة المجبولة بالمصالح والهيمنة. الموقف األمريكي من فلسطين معروف وتشهد عليه 
المساعدات المتنوعة التي تقدمها أمريكا للكيان الصهيوني، والمواقف التي تتبناها أمريكا في المحافل 

وعلى الرغم من تمسل الرئيس األمريكي بالخطوط العريضة للسياسة الدولية ضد الفلسطينيين. 
األمريكية حيال مختلف القضايا العالمية إال أنه لكل رئيس بصمات شخصية تتعلق بالتفاصيل وليس 
بالسياسة العامة. ولهذا من الممكن أن يشذ ترامب في بعض التفاصيل فيما يخص القضية 

 الفلسطينية.
اق الذي أسمته أغلب وسائل اإلعالم الفلسطينية بحائط المبكى، وهذا أمر فمثال زار حائط البر 

 تحرص أمريكا على تجنبه حتى ال تقطع خيطا من خيوط عالقاتها مع حكام العرب والفلسطينيين.
من ناحية أخر ، أظهر ترامب مواقفه تجاه القضية الفلسطينية كمرشح، وأوضح كإنسان ال يجلس 

مع االستيطان، ومع االعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وهو يجنح نحو الحل على كرسي الرئاسة أنه 
اإلقليمي كبديل لحل التفاوض بين الفلسطينيين والصهاينة. وهذه المواقف الشخصية ال بد وأن 

 تنعكس على السياسة الرسمية للرئيس، وهذا ما سنراه في مستقبل األيام.
وهما تحصيل الجزية من العرب، والهرب من الداخل  أما األهم في زيارة ترامب فيتلخص بأمرين

األمريكي الذي يرفع من درجة الخناق عليه. أتى ترامب إلى المنطقة لتحصيل الجزية من األنظمة 
قد احتاطوا  حكام الخلي مليار دوالر أمريكي. كان  480العرلية، ووجد كيس النقود جاهزا وفيه حوالي 

ب. وهذه أكبر قيمة جزية عرفها التاريخ، وعلى دول الخلي  من ا ن فجمعوا المال قبل أن يطلبه ترام
فصاعدا إنشاء صندوق جزية خاص لتسلم المستحقات السنوية للواليات المتحدة كثمن للمظلة األمنية 

 التي توفرها.
ومن ناحية الداخل األمريكي، يواجه ترامب حمالت إعالمية واسعة تؤثر على الرأي العام األمريكي 

ا يخص ما يسمى بالتدخل الروسي في االنتخابات األمريكية، وتسريب معلومات سرية للرئيس فيم
 الروسي.

يواجه ترامب المتعب الداخل األمريكي، وهو منشغل بالدفاع عن نفسه، وال يوجد لديه الوقت الكافي 
 لالنتباه إلى القضايا العالمية.

نضم إلى الجوقة العرلية التي تعتبر المقاومة تماشى ترامب مع سيمفونية اإلرهاب واإلرهابيين وا
العرلية في فلسطين ولبنان إرهابا. لقد أجاز لنفسه كما يجيز العديد من الحكام العرب تبرئة االحتالل 
الصهيوني من تهم اإلرهاب، وتوجيه التهمة ضد المقاومين الفلسطينيين واللبنانيين الذين يدافعون عن 

 حرية العرب وكرامتهم.
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هل تأييده لمقوالت اإلرهاب هذه ستترجم إلى وقائع ميدانية ضد حركات الجهاد اإلسالمي لكن 
وحماس وحزب هللا؟ من الوارد جدا أن يستجمع قو  وسياسات ضد هذه الحركات، لكن تفاصيل 
الوقائع الميدانية تبقى في ذمة المستقبل وبعد أن يكون ترامب قد راكم ما يكفي من المعرفة التخاذ 

 ات.قرار 
 1/6/2017، "21موقع "عربي 

 
 حرب األيام الستة في ذكراها الخمسين .48

*ريتشارد ن. هاس  
غرد النص عبر تويتر 1967بعد أيام قليلة يشهد العاَلم الذكر  السنوية الخمسين لحرب يونيونحزيران 

تاريخها بين إسرائيل ومصر واألردن وسوريا، وهو الصراع الذي ال تزال دثاره باقية في منطقة يتسم 
المعاصر بالعنف إلى حد كبير. ورغم أن تلل الحرب دامت أقل من أسبوع، فإن إرثها ال يزال 

 واضحا قويا بعد مرور نصف قرن.
اندلعت الحرب ذاتها بضرلة إسرائيلية استباقية استهدفت القوات الجوية المصرية، ردا على القرار 

مم المتحدة من غزة وشبه جزيرة سيناء، وا غالق الذي اتخذته مصر بطرد قوة حفى السالم التابعة لأل
مضيق تيران أمام سفن الشحن اإلسرائيلية. كانت إسرائيل صاحبة الضرلة األولى، ولكن أغلب 
المراقبين ينظرون إلى ما فعلته بوصفه عمال مشروعا من أعمال الدفاع عن النفس ضد تهديد 

 وشيل.
بهة، ولكن الحرب سرعان ما توسعت عندما دخل كل لم تكن إسرائيل تعتزم القتال على أكثر من ج

من األردن وسوريا الصراع مؤازرًة لِمصر. كان ذلل قرارا مكلفا للدول العرلية؛ فبعد ستة أيام فقط من 
القتال سيطرت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، ومرتفعات الجوالن، والضفة الغرلية، 

 والقدس بالكامل.
الجديدة أكبر بثالثة أضعاف من إسرائيل القديمة، وُيَذكُِّرنا ما حدث على نحو وأصبحت إسرائيل 

غريب بِسفر التكوين: ستة أيام من الجهد المكثف يليها يوم من الراحة، وفي حالتنا هذه يوم التوقيع 
 على اتفاق وقف إطالق النار.

عند بعض الناس( مفادها حدا لفكرة )أو حلم  -التي دارت رحاها من جانب واحد-وضعت المعركة 
إسرائيل دولة دائمة على نحو لم تنجح حرب  1967أن إسرائيل يمكن القضاء عليها. وجعل انتصار 

، االستراتيجيفي تحقيقه. فأخيرا، اكتسبت الدولة الجديدة درجة من العمق  1956أو حرب  1948
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رائيل من على وجه األرض من إزالة إس االستراتيجيواضطر أغلب القادة العرب إلى تحويل هدفهم 
 .1967إلى إعادتها إلى حدود ما قبل 

بيد أن حرب األيام الستة لم ُتفض إلى سالم، ولو حتى سالم جزئي. بل كان لزاما على السالم أن 
، التي مهدت الساحة الحقا التفاقات كامب 1973ينتظر حتى اندالع حرب أكتولرنتشرين األول 

 ائيل وِمصر.ومعاهدة السالم بين إسر  ديفيد
فقد خرج الجانب العرلي من هذا الصراع الالحق وقد استرد شرفه؛ وخرجت منه إسرائيل وقد نالها 
العقاب والتأنيب. ويبرز هنا درس مهم: ال تقود النتائ  العسكرية الحاسمة بالضرورة إلى نتائ  

 سياسية حاسمة، ناهيل عن السالم.
الصادر عن مجلس األمن  242لدبلوماسية، أو القرار رقم بيد أن حرب األيام الستة أفسحت المجال ل

إسرائيل إلى  -1967الذي حظي بالموافقة في نوفمبرنتشرين الثاني -التابع لألمم المتحدة. دعا القرار 
االنسحاب من األراضي التي احتلتها في الصراع األخير، ولكنه أثبت أيضا حقها في الحياة ضمن 

القرار حالة كالسيكية من الغموض الَخاّلق؛ فقد قرأه أناس مختلفون  حدود دمنة ومعترف بها. كان
 على أنه يعني أشياء مختلفة. وهذا من شأنه أن يسّهل تبني القرار، ولكنه يزيد صعوبة تنفيذه.

ليس من المستغرب بالتالي أن يظل السالم غائبا بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، رغم عدد ال حصر 
الدبلوماسية التي بذلتها الواليات المتحدة، واالتحاد األورولي ودوله األعضاء، واألمم له من التعهدات 

 المتحدة، وأطراف الصراع أنفسهم.
بشأن الحالة التي دلت إليها األمور حاليا. فالسالم  242إحقاقا للحق، ال يمكننا إلقاء اللوم على القرار 

و ما يحدث عندما يكون زعماء األطراف الرئيسية ال يأتي إال حينما يصبح الصراع جاهزا للحل، وه
ذا غاب هذا الشرط فلن يكون أي قدر من  مستعدين وقادرين على تقبل التسوية والحلول الوسط. وا 

 كافيا للتعويض عن غيابه. -التي تبذلها أطراف خارجية حسنة النوايا-الجهود الدبلوماسية 
قد اكتسب الفلسطينيون هوية ولروزا دوليا لم يتسن خلفت رغم ذلل تأثيرا هائال. ف1967غير أن حرب 

لهم الحصول عليه حينما كان أغلبهم يعيشون تحت الحكم المصري أو األردني. ولكن ما عجز 
ذا قبلوا بها فما الذي يمكنهم  الفلسطينيون عن توليده كان إيجاد إجماع بينهم بشأن قبول إسرائيل، وا 

 صة بهم.أن يتخلوا عنه لكي تصبح لهم دولة خا
رلما يتفق اإلسرائيليون على بعض األمور؛ فقد أيدت أغلبيتهم إعادة سيناء إلى ِمصر. وكانت 
حكومات متباينة على استعداد إلعادة مرتفعات الجوالن إلى سوريا بموجب شروط لم تتوافر َقط. كما 

أيضا اتفاق انسحبت إسرائيل بقرار أحادي من غزة ووقعت معاهدة سالم مع األردن. وكان هنال 
 واسع النطاق على أن القدس ينبغي أن تظل موحدة وفي يد إسرائيل.
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ولكن االتفاق توقف عندما تعلق األمر بالضفة الغرلية؛ إذ ير  بعض اإلسرائيليين أن هذه األرض 
كانت وسيلة لتحقيق غاية، ومن الممكن إبدالها بسالم دمن مع دولة فلسطينية مسؤولة. وير  دخرون 

 ت غاية في حد ذاتها الستيطانها واالحتفاع بها.أنها كان
. فقد أدرل كثير من اإلسرائيليين 1967هذا ال يعني غيابا كامال للتقدم الدبلوماسي منذ عام 

والفلسطينيين الواقع المتمثل في وجود الطرف ا خر، والحاجة إلى شكل ما من أشكال تقسيم األرض 
يبدي أي من الجانبين االستعداد لحل ما يفصل بينهما من إلى دولتين. ولكن في الوقت الراهن ال 

 ثمن هذا اإلعراض. -وما زال يدفع-قضايا. وقد دفع كل من الجانبين 
فإلى جانب الخسائر المادية واالقتصادية، يظل الفلسطينيون يفتقرون إلى دولة خاصة بهم والتحكم 

دولة يهودية ديمقراطية دمنة ومزدهرة  في حياتهم. ومن الواضح أن هدف إسرائيل المتمثل في إنشاء
 يظل مهددا بسبب االحتالل المفتون والواقع الديموغرافي المتطور.

وفي الوقت نفسه، تحركت المنطقة والعاَلم في األغلب إلى األمام، وأصبح ُجل االهتمام منصبا على 
ين والفلسطينيين، فلن ُيفضي روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية. وحتى إذا َحّل السالم بين اإلسرائيلي

 هذا إلى السالم في سوريا، أو العراق، أو اليمن، أو ليبيا.
وبعد مرور خمسين عاما على اندالع حرب دارت رحاها ستة أيام، بات غياب السالم بين 

 اإلسرائيليين والفلسطينيين جزءا من وضع راهن معيب أصبح مقبوال ومتوقعا في نظر كثيرين.
 *القات الخارجية األميركيرئيس مجلس الع

 بروجيكت سينديكيت
 1/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ؟2030كيف يمكن أن تساهم إسرائيل في رؤية السعودية لعام  .49

األنصاري*سلمان   
سرائيل نظريات وفرضيات كثيرة وجدال  يثير موضوع إقامة عالقة بين المملكة العرلية السعودية وا 

ج  لها مصداقية بينما بعضها ا خر ال يتجاوز كونه تخمينات عاطفيا مشحونا. بعض هذه الح
صيغت بشكل رديء. تعتبر هذه المواقف التي يعبر عنها أصحابها بقوة مثيرة لالهتمام ألنها تقدم 

 كمقترحات رغم عدم وجود أي عالقات بين البلدين في الوقت الراهن.
بات من مصلحة البلدين تشكيل تحالف ومع ذلل، ال يشير الخطاب السياسي السائد فقط إلى أنه 

تعاوني بل إلى أن ذلل بات من مصلحة الشرق األوسط الكبير بل وكذلل من مصلحة تحالفاتهما 
 العالمية. 
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وفي الحقيقة هنال بعض ا راء التي تر  أن وجود عدو مشترل يتمثل في إيران سيساعد على تسريع 
منطقة الشرق األوسط. ولينما قد يكون ذلل صحيحا أي شكل من أشكال التقارب بين أقو  بلدين في 

جزئيا، إال أن األساس األكثر متانة إلقامة روابط عميقة الجذور بين البلدين قد يتجلى ضمن سياق 
 شراكة اقتصادية مفيدة للجانبين. 

 لتوضيح ذلل، يخبرنا التاريخ أن العرب واليهود كانوا ضمن أقو  الشركاء في التجارة وفي الثقافة
وفي األمن المتبادل، وأنهم استمروا في تعايش سلمي لقرون طويلة سواء كانوا في الشرق األوسط أو 

 شمال أفريقيا أو حتى في إسبانيا. 
سرائيل  وعندما نتكلم عن التاريخ المعاصر، فمن المعلوم للجميع أن المملكة العرلية السعودية وا 

د  السبعين عاما الماضية، ولم يسعيا بتاتا إلى التزمتا بسياسات خارجية مرشدة ومتوازنة على م
اتخاذ إجراءات استفزازية أو عدوانية ضد بعضهما البعض. كما أن المهم مالحظة أن مئات اليهود 
الذين جاءوا من كل حدب وصوب حول العالم يعملون ا ن داخل المملكة العرلية السعودية، 

 والبنية التحتية والطاقة. ويساهمون في تنفيذ مشاريعها في قطاعات المال 
سرائيل هي  في الواقع تمر المملكة العرلية السعودية ا ن بأكبر تحول اقتصادي في تاريخها، وا 
األكثر قدرة على المساهمة فيه. مهندس هذا التحول هو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان، 

، وكل المؤشرات تبين أن لديه والذي ير  فيه المراقبون السياسيون شخصية براغماتية وتقدمية
االستعداد والرغبة في تطوير عالقات حقيقية ودائمة مع إسرائيل. بناء على أهداف هذه النقلة، والتي 
شرحت مضامينها فيما أعلن عنه مؤخرا من "خطة التحول الوطني"، فإن واحدة من أهم استراتيجياتها 

 من الموارد الطبيعية. التركيز على تنويع مصادر الدخل والبحث عن المزيد
توفر هذه األخيرة فرصة ذهبية ونادرة أمام إسرائيل لكي تشارل وتساعد في تعزيز االقتصاد 
السعودي. وذلل أن إسرائيل تشتهر بأنها واحدة من أكثر الدول تقدما وتطورا من الناحية التكنولوجية 

ذا ما في مجال التعدين، ولديها قطاع قوي ويحظى باعتراف عالمي في مج ال صناعة الماس. وا 
أخذنا باالعتبار أن المملكة العرلية السعودية هي أكبر بلد في العالم ال يوجد فيه موارد مياه جارية، 
تعتبر إسرائيل دولة رائدة في العالم في مجال الصناعات الهندسية المائية، مما يجعلها مؤهلة بشكل 

تنفيذ خططها الطموحة لتحلية المياه، والتي تشكل  غير عادي لمساعدة المملكة العرلية السعودية في
جزءا في غاية األهمية من خطة ولي ولي العهد إلصالن االقتصاد السعودي، والتي تعرف باسم 

 ". 2030"رؤية 
بالطبع، مثل هذه الشراكة االقتصادية ال يمكن إقامتها دون التطرق إلى المخاوف األمنية، حيث أن 

بلدين في منطقة الشرق األوسط مازال بحاجة إلى تدعيم إيجابي. ولكن تجدر عامل الثقة بين هذين ال
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اإلشارة إلى أن معظم هذه المخاوف مشتركة، حيث يواجه البلدان تهديدات دائمة من قبل 
المجموعات المتطرفة والتي تحظى بدعم مباشر من قبل حكومة إيران السلطوية، والمصنفة دوليا 

 رهاب، إذ توفر ملجأ دمنا لمعظم أخطر المنظمات اإلرهابية المعروفة. على أنها راعية عالمية لل
سالميا للعالقات مع إسرائيل، والتي  إن أي تطبيع للعالقات بين البلدين سيكون أيضا تطبيعا عرليا وا 
ضعاف التطرف في المنطقة. في الحقيقة، كانت الواليات المتحدة  ستقوم بال شل بنشر األمن وا 

وقت من األوقات تعتمد على المملكة العرلية السعودية وعلى إيران الموالية للغرب ما األمريكية في 
قبل الثورة اإلسالمية بكونهما "عمودين توأمين" لالستقرار في الشرق األوسط، وذلل كجزء من "عقيدة 

 نيكسون"، فقط قبل عقود قليلة مضت.
لمتحدة األمريكية أن تعتبر المملكة العرلية يمكن للدارة الحالية واإلدارات القادمة في الواليات ا

سرائيل في وضع متميز يؤهلهما لحمل الراية فيصبحا العمودين التوأمين الجديدين  السعودية وا 
نما أيضا فرصة  لالستقرار في المنطقة، األمر الذي لن يعني فقط قدرا أقل من التدخالت العسكرية وا 

رعاية بيئة في المنطقة تقود نحو التنمية االجتماعية والنمو أسهل أمام الواليات المتحدة األمريكية ل
 االقتصادي.  

تتطلب التغيرات السريعة إجراءات سريعة وحاسمة من أجل تحقيق استراتيجية سياسية وأمنية 
واقتصادية جديدة تتمركز حول سياسة رابحة في كل األحوال. ينبغي على المملكة العرلية السعودية 

سرائيل االعتر  اف بأنه بينما تبدو جميع هذه الفوائد المشتركة جذابة من الناحية االستراتيجية وا 
واالقتصادية على الورق، إال أن مثل هذه الفوائد تتان لديها الفرصة لتتحقق في أرض الواقع فقط فيما 

 لو كانت مسنودة بخطة شاملة تفي بالشروط المطلوبة من قبل الطرفين.  
شكل من األشكال فمن شأنه ال محالة أن يقضي على فرصة تاريخية الحت أما إعاقة التعاون بأي 

نما  أمام البلدين إلنماء وتنمية وتعزيز الهدف المشترل ليس فقط لضمان نجان هذه العالقة الحيوية وا 
 أيضا لجلب الشرق األوسط نحو عهد جديد من السالم والرخاء غير المسبوقين.

 *لعامة السعودية األمريكيةمؤسس ورئيس لجنة شؤون العالقات ا
 11/10/2016صحيفة ذي هيل األمريكية، 

 2/6/2017"، 21موقع "عربي 
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