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 "إسرائيل" ة ضدّ واال": حماس تستعد لمعركة قادم"موقع  .1

قال إن القائدد الادا  ، الكاتب اإلسرائيلي آفي يسسخاروف، أن 3/6/2017الجزيرة. نت، الدوحة، ذكرت 
-لكتائب عز الدين القسا  محمد الضيف ياد الادة للحرب القادمد  ضدد إسدرائيل، ماكددا أن الكتائدب 

حت جيشدددا نياميدددا   يمكدددن أصددد  -التدددي تادددد الدددذراة الاسدددكري  لحركددد  المقاومددد  اإلسددد مي   حمددداس 
 ا ستهان   ه.

وفي مقال له  موقع ويد  اإلخ داري، قدال يسسدخاروف إنده  دالرأ  مدن أن المشدهد الخدارجي يشدير إلد  
عد  اهتما  حماس بخوض مارك  جديدة ضد إسرائيل، فإن الضيف   يتوقف عدن ا سدتاداد للجولد  

 ت تصفيته الماضدي  فإنده يواصدل اإلمسدا  الاسكري  القادم ، ومع أنه تارض إلصا ات خ ل محاو 
  مفاصل القيادة الاسكري  لحماس.
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وأضدداف الخبيددر فددي الشدداون الفلسددميني  أن حمدداس دأبددت فددي األيددا  األخيددرة علدد  دفددع الفلسددمينيين 
ل شدت ا  مدع الجندود اإلسدرائيليين علد  حددود أدزة الشدرقي ، وذلد  لهددفين: أولهمدا توجيده دفد  أضدب 

ذي ياانون من أوضاة سديئ  فدي أدزة نحدو إسدرائيل، ومانيهمدا تحدذير تدل أبيدب مدن أنده الفلسمينيين ال
 في حال استمر سوء المايش  في القماة فإن األوضاة األمني  ستتمور إل  المواجه  الشامل .

قبددل  2014واعتبدر يسسدخاروف أن الوضدع الاسدكري لحمدداس اليدو  أفضدل ممدا كددان عليده فدي صديف 
يرة  الجرف الصامد ، حيث  اتت تمل  جيشا نياميا  كل مان  الكلم ، فلدديها اند ة حرب أزة األخ

ألددف مقاتددل ياملددون ضددمن سددت  ألويدد  عسددكري  منامقيدد  وموزعدد  علدد  مختلددف مدددن قمدداة أددزة،  27
 سرايا عسكري . 106كتي  ، و 25ويتفرة عنها 

هدددا  هجوميددد  داخدددل مدددن جندددود وحددددات النخ ددد ، ملدددمه  ماددددون لتنفيدددذ م 2500كمددا يوجدددد لدددد  حمددداس 
إسرائيل، عبر وحدات الكوماندوز ال حري، والدراجات الناريد ، والمدائرات المسديرة، فضد  عدن األنفدا  

 تحت األرض، لتنفيذ عمليات اختماف أو قتل.
أما داخل قماة أزة، فهنا  ش ك  مويل  من األنفا  الدفاعي  التي يبلغ مولها عدة كيلومترات، وهدي 

تالي  متمورة إلم   الصواريخ، ومواقدع خاصد  بدإدارة السديمرة والدتحك  للامدل فدي مزودة بإمكانيات ق
 يل الهجمات الجوي  اإلسرائيلي  المحتمل .

أن قائدد ، موقدع ووالد  الابدري اإلسدرائيليو، أن 2/6/2017، وكالة الـرأي الفلسـطينية لالعـالم وأضدافت
ز وتهيئد  الوضدع لخدوض حدرب جديددة مدع كتائب الشهيد عز الدين القسا  محمد الضيف يقدو  بتجهيد

 وإسرائيلو رأ  عد  رأ   حماس في مواجه  عسكري  جديدة مع وإسرائيلو.
الهجوميد  تاتبدر هدي الجهدد الرئيسدي اليدو  لحركد  حمداس، ومدع  األنفا وقال الموقع واإلسرائيليو: إن 

لدفاعيدد و، والتددي تسددم  ا األنفددا  شددكل كبيددر علدد  بندداء و األنفددا ذلدد  فإنهددا تقددو  بددنفس الوقددت علدد  
 ايددا عدن القصدف واإلسدرائيليو، وكدذل   األرضلحرك  حماس عل  تكديس الصواريخ والس ح تحت 

تسدددم   اسدددتمرار السددديمرة لقيدددادة حمددداس علددد  قواتهدددا، خاصددد  أن الحدددديث يجدددري عدددن أنفدددا   مدددول 
 عشرات الكيلومترات تحت أزة ومدين  تحت مدين و.

عاما والمولدود فدي مخدي  خدانيونس والمملدوب رقد  واحدد لددوإسرائيلو  52وأشار الموقع أن محمد ضيف 
مندددذ نهايددد  الممانيندددات، والدددذي قدددا  بتلسددديس كتائدددب عدددز الددددين القسدددا  يقدددف اليدددو  علددد  قيدددادة الجنددداح 

قدا  بتشدكيل مجلدس قيدادي عسدكري مصد ر  2014الاسكري لحرك  حماس، و اد الحرب األخيرة عدا  
ي  نائ دده مددروان عيسدد  ورئدديس ا سددتخ ارات الاسددكري  ايمددن نوفددل يشددرف عليدده  شددكل م اشددر،  اضددو 

 اإلقليمي . األقسا وعدد من قادة 
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 الحسددد ان أن يحيدد  السددنوار ياتبددر الددوزير المسدداول عددن محمدددد  األخددذولفددت الموقددع إلدد  أندده يجددب 
مدا والسنوار ياتبران مدن والمتمدرفينو علد  حدد زعد  الموقدع، ولكنه إن ضيفضيف، وهنا يجب القول 

هني   إسماعيلأير متسرعين لفت  مارك  مع وإسرائيلو في هذه الفترة، وهما مع رئيس الحرك  الجديد 
المقدد  لحركدد  حمدداس فددي قمدداة أددزة، وفددرض سدديمرتها علدد  القمدداة فددي مقدمدد   إعددادةاألولويدد  لهدد  

 لفددددرض سدددديمرتها علدددد   دددداقي المنددددامن والضددددف  ال رميدددد و ومددددن مدددد  السدددديمرة علدددد  منيمدددد  التحريددددر
   واإلسرائيليو.لفلسميني ، عل  حد زع  موقع واا
 

 : قرار تعيين نائب عام لغزة ليس له أي قيمة قانونيةوزير العدل الفلسطيني .2
أكد وزير الادل علي أبدو ديدا ، أن قدرار مدا تسدم  لجند  إدارة قمداة أدزة، بتايدين نائدب عدا  : را  هللا

 ره قرارا صادرا عن جه  أير مختص  قانونا.ل زة، قرار مناد  وليس له أي قيم  قانوني   اعت ا
ديا  في تصدري  لده اليدو  الجماد ، أن المحداك  فدي أدزة لد  تشدكل ولد  يادين قضداتها حسدب  أبوواكد 

 ددلن المحداك  فددي أددزة أيددر  2016-4-3القدانون، وقددد حكمددت محكمد  الادددل الاليددا الفلسدميني  بتدداريخ 
 ئي .قانوني  و  تمل  ص حي  إصدار األحكا  القضا

وأضددداف أن قدددرار تايدددين نائدددب عدددا  ل دددزة وتايدددين وكيدددل لدددوزارة الاددددل فدددي أدددزة وممدددل هدددذه القدددرارات 
المنادمدد ، تددلتي ضددمن الخمددوات ا نفصددالي  واإلجددراءات أيددر القانونيدد  التددي تتخددذها حركدد  وحمدداسو 

 في أزة.
 2/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يعكس تفشي ثقافة الجريمة والقتل في صفوف جيش االحتالل نوففلة الخارجية: إعدام الط .3

أدانت وزارة الخارجي ، يو  الجما ، عملي  اإلعدا  الميدداني التدي نفدذها جندود ا حدت ل  حدن : را  هللا
عاما  مدن بلددة يابدد جندوب جندين،  حجد  قيامهدا  امليد  مادن، كمدا  16المفل  نوف عقاب انفياات  

تائ  التي كالها القتل  للفتاة وهدي ملقداه تندزف علد  األرض، وذلد  فدي يدل مندع قدوات أدانت حمل  الش
 مبي  للفتاه. إساافاتا حت ل من تقدي  أي 

وأكددددددت الدددددوزارة، وأن عمليدددددات اإلعددددددا  الميدددددداني التدددددي يمارسدددددها جندددددود ا حدددددت ل ضدددددد المدددددوامنين 
جنددوده فددي تاددامله  مددع ضددحاياه  مددن الفلسددمينيين الاددزل، والهمجيدد  التددي يبددديها ضدد ا  ا حددت ل و 

الفلسددمينيين، تاكدددس سدددقومًا أخ قيددًا واضدددحًا فدددي صددفوف جددديه ا حدددت ل  اكددس مدددا يدعيددده رئددديس 
 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وأركان اليمين الحاك  في إسرائيلو.
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  أيوميَا علد  مدر  وحذرت الوزارة من التاامل مع حا ت اإلعدا  الميداني  كلمر مللوف وعادي يتكرر
ومسدددمع مدددن الادددال  الدددذي   يحدددر  سددداكنًا، وعليددده مالبدددت الدددوزارة مجلدددس األمدددن الددددولي والمنيمدددات 

لقددوات ا حددت ل  اإلجرامددياألمميدد   سددرع  تحمددل مسدداولياتها وفددن للقددانون الدددولي، لوقددف ا سددتفراد 
 للموامنين الفلسمينيين الازل.

 2/6/2017، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 منصبًا أمميًا استخفاف بمبادئ المنظومة الدولية "إسرائيل"عشراوي: تولي  .4
كشفت عضو اللجن  التنفيذي  لمنيم  التحرير الفلسميني  حنان عشراوي، أمس، عن : منتصر حمدان

لمسدداعيها مددن أجددل تددولي مناصددب رسددمي  داخددل هيئددات األمدد  المتحدددة، مدعومدد  « إسددرائيل»تكميددف 
لمسدداندة والتلييددد الددذي تتلقدداه مددن قبددل الاديددد مددن الدددول، منهددا دول مجموعدد  أورو ددا ال رميدد ، إضدداف   ا

إلددد  الحملددد  التدددي قامدددت بهدددا الو يدددات المتحددددة وممملتهدددا فدددي األمددد  المتحددددة، للتهديدددد والضددد   علددد  
 الهيئات أو المنيمات، وحت  الدول التي تسا  إل  محاس   ومساءل  دول  ا حت ل.

دانددي دانددون، لمنصددب نائددب رئدديس الدددورة « اإلسددرائيلي»قالددت عشددراوي تاقي ددًا علدد  انتخدداب السددفير و 
لد  تكتدف مجموعد  دول أدرب أورو دا، ودول أخدر  »الماني  والس اين للجماي  الاامد  لممد  المتحددة: 

القانونيد  ، بدل لرئاس  اللجن  السادس  للجماي  الاام  لمم  المتحدة  اللجند  « إسرائيل»بدع  وترشي  
عملت أيضًا علد  تايدين سدفيرها لدد  األمد  المتحددة داندي داندون، نائ دًا لدرئيس الجمايد  الاامد  لممد  

 «.المتحدة في سا ق  تابر عن استخفاف المجموع   م ادئ وأهداف المنيوم  الدولي 
شدكل فاضد  دول  محتل ؛ تتصرف خارج إمار القانون، وتتحد   « إسرائيل»أن »وأضافت عشراوي: 

 .وومتامد القانونين الدولي، والدولي اإلنساني
 3/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 كمقدمة باتجاه بدء مفاوضات الوضع النهائي قريباً  الرجوب: وفد فلسطيني إلى واشنطن .5

أعلددددن أمددددين سددددر اللجندددد  المركزيدددد  لحركدددد  فددددت ، جبريددددل :  شددددينخوا  -والقدددددسو دوت كددددو   -را  هللا 
جمادد ، أن وفددًدا فلسددمينًيا رفيددع المسددتو  سدديزور واشددنمن، قريً ددا، كمقدمدد   اتجدداه بدددء الرجددوب يددو  ال

 مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب اإلسرائيلي.
وقددال الرجددوب فددي تصددري  إذاعددي، إن زيددارة الوفددد المرتق دد  تددلتي برأ دد  وملددب مددن الددرئيس األمريكددي 

 نمق  في أيار/ مايو الماضي.دونالد ترامب، خ ل الزيارة التي قا  بها إل  الم
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وتدددا ع الرجدددوب أن أعضددداء الوفدددد سددديجرون م احمدددات مدددع مسددداولين أمدددريكيين، كمقدمددد   اتجددداه بددددء 
 مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب اإلسرائيلي.

وأضدداف أن الوفددد سدديقو  بإيضدداح رايدد  ومواقددف القيددادة الفلسددميني  تجدداه اسددتئناف المفاوضددات ودفددع 
األمدددا  للمسددداولين األمدددريكيين فدددي يدددل التهدددرب اإلسدددرائيلي،  فتدددا إلددد  أن الوفدددد  عمليددد  السددد   إلددد 

 المكون من خمس  أعضاء  انتيار تحديد مواعيد السفر.
 2/6/2017القدس، القدس، 

 
 «االحتالل»ـجن صحفيًا وصف الدور القطري بتس النيابة العامة في غزة .6

، لكاتدددب «التمددداول علددد  المقامدددات الاليدددا»، تهمددد  فدددي أدددزةوجهدددت األجهدددزة القضدددائي  :  وكدددا ت  
 صحفي في أزة، وصف التدخل القمري في أزة  لنه احت ل لمصلح  حليفتها حماس.

فددي أددزة، وجهددت تهمدد  التمدداول علدد  المقامددات الاليددا، للكاتددب الاامدد  وأفددادت مصددادر،  ددلن النيا دد  
ل قمدداة أددزة، علدد  خلفيدد  انتقدداده عبدددهللا أبوشددرد  اددد أيددا  مددن اعتقالدده مددن منزلدده،  مخددي  ج اليددا شددما

 قمر ودورها في أزة.
 3/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 « يحاصر الحصار»: مشروعنا الثقافي وزير الثقافة الفلسطيني .7

في حوار مع والحيداةو خد ل وزير المقاف  الفلسميني الشاعر إيهاب  سيسو  : قالعبده وازن  -بيروت 
ممددددل رايدددد  فددددي ا ناتددددا  مددددن ا ستسدددد   لسياسدددد  الاددددزل إن محاصددددرة الحصددددار تزيارتدددده لبيددددروت، و

والحصار، راي  تنملن من ا نت اه لإلنساني واليومي الومني من أجل خلن خماب أكمر فاعليد  مدن 
اإلنشدداء المتاددالي. خمدداب ياتمدددد علدد  جاددل فلسدددمين بددارة حدددث مقدددافي ونموذجددًا لددإلرادة والفادددل   

 حاجددد  إلددد  اسدددتمرار الفادددل المقدددافي فلسدددمينيا وعرميدددا فدددي  . فلسدددمينواإلنشدددادأيقونددد  صدددامت  للت ندددي 
األسدداس  كددل جوان دده المارفيدد  لمواجهدد  خمدداب المسددتامر، فتددلميرات الاددزل مويلدد  األمددد ولددذا علينددا 
لمواجهدددد  سياسددددات الاددددزل اإلسددددرائيلي  تنميدددد  الفاددددل المقددددافي علدددد  أرض فلسددددمين  امتداداتدددده الارميدددد  

 .و  من جه  ولتازيز الصمود من جه  أخر  لصون الهوي  الومني واإلنساني 
مدددن الصددداب اقدددت ة المقافددد  الارميددد  مدددن األرض فهدددي القصددديدة والنشددديد والحكايددد  والمسدددرحي  وتدددا ع و

والموسيق  واليوميات التي   يمكن أن تدذوب علد  رأد  كدل محداو ت ا حدت ل اإلسدرائيلي فدي ذلد ، 
ة الفلسميني، ونواجه التحديات بإصرار عل  الامدل، لذا ورأ  كل الصاو ات نسا  دومًا لدع  اإلبدا 

 .ونستمده من إصرار المبدعين والمبدعات عل  اإلنتاج
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سددن ق  علدد  أرضددنا صددامدين نبنددي المدرسدد  والمستشددف  والجامادد  والمصددنع علدد  رأدد  كددل وأضدداف و
 .والتحديات ونكبر جيً   اد جيل نحافظ عل  مفردات الل   والهوي  من الذو ان واإلل اء

  3/6/2017الحياة، لندن، 

 

 

 2014صاروخ تجريبي بعد حرب  2,000 أطلقتإحصائية إسرائيلية: حماس  .8
زعمدت إحصدائي   إسدرائيلي   أن كتائدب القسدا  الجنداح الاسدكري لحركد  : ترجمد  خاصد  -الرسال  نت

 .2014حماس أملقت قرا   ألفي صارود تجريبي منذ انتهاء الادوان  اإلسرائيلي  صيف عا  
  دزة أملقدت منيمد  حمداس أكمدر مدن  2014عدوان عا   انتهاءو حسب موقع ومفزا   يفو فإنه منذ 

 ألفي صارود تجريبي نحو ال حر كجزء من التموير.
 صارود في ال حر. 500  أملقت حماس أكمر من 2017وأشار إل  أنه خ ل هذا الاا  فق   

 يث هنا  صواريخ  ايدة المد  نسبيا.وأوض  أن هذه الرمايات تلتي في نماقات مختلف  ح
وتساءل الموقع عن سبب عد  ع ج جيه ا حت ل لياهرة الصواريخ التجريبي  قائ : ويالد  الجديه 
اإلسددرائيلي أن إمدد   هددذه الصددواريخ مددن حمدداس نحددو ال حددر حاليددا سدديكون  حقددا إلينددا فددي المواجهدد  

 ي ع جا لهذه المسلل  فورا!و.القادم  في قماة أزة ويجب أن يجد الجيه اإلسرائيل
 3/6/2017الرسالة.نت، 

 

 نصرة لألقصى والقدس جماهيريةحماس تنظم مسيرة  .9
نيمددت حركدد  المقاومدد  اإلسدد مي ، حمدداس، مسدديرة جماهيريدد  حاشدددة نصددرة للمسددجد األقصدد  : أددزة 

 الم ار ، وتنديًدا  انتهاكات ا حت ل  حن مدين  القدس المحتل .
لجماهيري  في محافي  شمال قماة أزة، عقب ص ة الجما ، وس  هتافات منددة وانملقت المسيرة ا

  اقتحامات المستومنين للمسجد األقص  الم ار .
ودعدددا الندددامن اإلع مدددي  اسددد  حركددد  حمددداس، عبدددد اللميدددف القدددانوة، خددد ل كلمتددده، األمتدددين الارميددد  

جد األقصد  وحمايتده مدن مشداريع واإلس مي  وشدابنا الفلسدميني إلد  حشدد الماقدات للددفاة عدن المسد
 التصفي .

وقددال القددانوة: إن وحمايدد  األقصدد  مسدداولي  مشددترك  مددع الكددل الارمددي واإلسدد مي والددومنيو، مشدددًدا 
 عل  أن المسجد األقص  ومدين  القدس المحتل  أرض عرمي  إس مي    يحن ألحد أن يتنازل عنها.
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م   يد المقاوم  لردة انتهاكات ا حت ل واعتداءاته ومالب القانوة السلم  بوقف التنسين األمني و  ا 
  حن المقدسات.

 2/6/2017، فلسطين أون الين

 

 "المجاهدين": تعيين "دانون" بمنصب أممي "مكافأة" لالحتالل .11
عددد ت حركدد  المجاهدددين، تايددين السددفير اإلسددرائيلي ودانددي دانددونو نائً ددا لددرئيس الجمايدد  الاامدد  األمدد  

 ل حت ل عل  جرائمه ضد الوجود الفلسمينيو. المتحدة ومكافلة
وقالت الحرك  في بيان صحفي، اليدو : وإن تايدين وداندونو فدي هدذا الوقدت الحدرج انحيداز إضدافي مدن 
المجتمددع الدددولي لجددرائ  ا حددت ل وتشددريع لمددا يقددو   دده مددن عدددوان يمددال الحجددر والشددجر وال شددر فددي 

 فلسمينو.
لدولي في مكافلة المجر  وا عفائه من الاقاب يشجع ا حت ل عل  وشددت عل  أن استمرار المجتمع ا

 ممارس  إرها ه  حن شابنا.
 2/6/2017، فلسطين أون الين

 

 "الشعبية" تدعو قوى اليونان لرفض زيارة نتنياهو وطرده من البالد .11
ميددد  وجهدددت الجبهددد  الشدددابي  لتحريدددر فلسدددمين، ندددداء عاًمدددا، إلددد  الشددداب اليونددداني والقدددو  التقد  : أدددزة

واليسداري   الصددديق ، دعتهددا فيدده إلد  التيدداهر وا حتجدداج ضددد زيدارة رئدديس وزراء ا حددت ل اإلسددرائيلي 
بنيددامين نتنيدداهو، الددذي يشددار  فددي قمدد  رئاسددي  م ميدد  تجمادده مددع وتسدديبراو رئدديس الددوزراء اليوندداني، 

 والرئيس القبرصي، منتصف الشهر الجاري  مدين  سالوني .
بيددان لهددا، اليددو ، كددل القددو  واألحددزاب اليونانيدد  الصددديق  إلدد  النضددال المشددتر  ودعددت الشددابي ، فددي 

ضدددد التقدددارب السياسدددي والاسدددكري وا قتصدددادي بدددين اليوندددان وا حدددت ل اإلسدددرائيلي الدددذي يدددلتي علددد  
حسدداب الحقددو  الفلسددميني  والارميدد ، ويواددر ض مددروات الشدداب اليوندداني إلدد  خمددر النهددب األمريكددي 

 من شلنه التلمير سل ًا عل  عمن الا قات الت اريخي   التي ترم  بين الشابين الصديقين.واإلسرائيلي و 
 2/6/2017، فلسطين أون الين
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 الدول العربية سيساعد في تحقيق السالم مع الفلسطينيين مع "إسرائيل": تعاون أردان .12

أردان، يدو  الجماد ، أن توسديع قال وزير األمن الدداخلي اإلسدرائيلي، جلاداد  :ترجم  خاص  -را  هللا 
التاددددداون بدددددين إسدددددرائيل والددددددول الارميددددد  مدددددن الممكدددددن أن يسددددده  ويسددددداعد علددددد  تحقيدددددن السددددد   مدددددع 

 الفلسمينيين.
جدداءت أقددوال أردان فددي مقابلدد  صددحافي  أجراهددا مددع وسددائل إعدد   أميركيدد  ومنهددا قندداة  سددي ان ان  

الفلسدددميني والحدددرب ضدددد  -اة اإلسدددرائيلي، حدددول الاديدددد مدددن القضدددايا وفدددي مقددددمتها الصدددر اإلخ اريددد 
 واإلرهابو.

وأضدداف وتوسدديع التادداون بددين إسددرائيل والدددول الارميدد  ومكافحدد  اإلرهدداب والتحددريض يمكددن أن يهيدد  
 اليروف لس   دائ  مع الفلسمينيينو.

وأشددددار إلدددد  أن إسددددرائيل لددددديها القدددددرة علدددد  أن تلاددددب دورا قياديددددا وهامددددا فددددي التحددددالف الدددددولي ضددددد 
 لت ادل الخبرات والمالومات األمني  حول ذل . أبيبرهابو، ماكدا استاداد تل واإل

ودعا وسائل اإلع   الدولي  إل  ت مي  وعادل و فيما يخص إسرائيل، ماتبرا أن وسائل اإلعد   تلادب 
 دورا هاما في تشكيل الرأي الاا  الاالمي.

 2/6/2017القدس، القدس، 
 
 "إسرائيل"دول الخليج في طريقها إلبرام السالم مع رئيس الشاباك سابًقا: غالبية  .13

” الشدددا ا “اإلسدددرائيلي  مقابلددد  مدددع رئددديس جهددداز  I24newsأجدددر  موقدددع  زهيدددر أنددددراوس: - الناصدددرة
 سا قًا، ياقوب بيري تحدث فيها عن مجمل المواضيع األمني  والسياسي  التي تواجه الدول  الابري  .

، للموقددع الابددري  إن  الوقددت قددد حددان لتحقيددن عمليدد  وقددال بيددري، وهددو نائددب فددي الكنيسددت ا إلسددرائيلي 
السدد  ، و  بددد مددن اسددت  ل الفرصدد  لتمبيددع الا قددات مددع دول الجددوار، قددائً : أنددا   أعتقددد فقدد  أن 

 الوقت قد حان بل إننا تلخرنا كميًرا. لدينا فرص  لمرة واحدة للحصول عل  تسويٍ  إقليمي ٍ .
مع لمصوات القادم  من الساودي  ولدينا اتفا  س   مع مصدر واألردن، وأعتقدد وتا ع قائً : نحن نس

أن  أالبي  دول الخليج تسير نحو هذا التفكير. وخلوص إل  القول: أعتقد أن ده يجدب بنداء ميلد  إقليميد  
 ”.للتااون، وتحت هذه الميل  يجب استئناف المفاوضات مع الفلسمينيين، عل  حد  تابيره

 2/6/2017، لندن رأي اليوم،
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 قرر رسميا عدم تخفيض كهرباء غزة في الوقت الراهنت "واال": "إسرائيل" .14
كشددف موقددع وا  اإلسددرائيلي، يددو  الجمادد ، عددن تراجددع سددلمات ا حددت ل عددن قرارهددا بتخفدديض : أددزة

 كمي  التيار الكهرمدائي الواصدل  لقمداة أدزة، وكدان مدن المفتدرض أن يبددأ سدريان التخفديض فدي األول
 من حزيران، وهو يو  أمس الخميس.

ووفقددًا لمددا أورده الموقددع الابددري؛ فلدد  تخفددض سددلمات ا حددت ل كهرمدداء أددزة يددو  أمددس  حسددب الدد    
” يوفددال شددتاينتس“السددابن، بددل قددررت تبنددي توصدديات األمددن اإلسددرائيلي ووزيددر البندد  التحتيدد  والماقدد  

 بهذا الخصوص، وهو تجميد القرار وا نتيار.
يددددوآف “ الحكومدددد  اإلسددددرائيلي  ” منسددددن شدددداون المنددددامن الفلسددددميني “صددددريحات لمددددا يوسددددم  وكانددددت ت
 حول نيته تقليص الكهرماء ل زة، أمارت خ فات حادة حول هذا اإلجراء.” مردخاي

قبل أسبوة، فحو  كتاب شديد اللهج  وجهه وزير البند  التحتيد  ” يدياوت احرونوت“ونشرت صحيف  
  يتلقددد  التاليمدددات مددن السدددلم  الفلسدددميني  حدددول تقلددديص “قدددال فيدده إنددده: يوفددال شدددتاينتس لمردخددداي 

 ”.الكهرماء عن أزة وأنه هو من يحدد أين سيت  التقليص
 2/6/2017، فلسطين أون الين

 
 "BDS" على حركة المقاطعة إسرائيليةحرب "يديعوت":  .15

لي واإلسددرائيليو برئاسدد  ذكددرت صددحيف  ويدددياوت احرونددوتو الابريدد ، أن وزارة األمددن الددداخ: الناصددرة
جلااد أردان تكمف من نشاماتها المناهض  لماركد  مقاماد  وإسدرائيلو  بدي.دي.اس ،  فتد  إلد  أنهدا 

وتمبيقات تسداعد فدي مواجهد  الممدالبين  فدرض مقاماد  علد   إنترنتستفتت  يو  األحد المقبل موقع 
امج لتوزياهددا  حيددث تكددون متددوفرة و أف مددا وكاريكدداتيرات ومددر 4ILوياددرض موقددع و الكيددان الصددهيوني.

 لجميع مايدي وإسرائيلو في جميع أرجاء الاال .
و صددورة موازيدد ، مدددن المقددرر أن يفتددت  فدددي الو يددات المتحددددة، مركددز ووتمبيقدداتو تمكدددن مددن مراسدددل  

وترافدددن افتتددداح الموقدددع والتمبيقدددات حملددد  إع ندددات واسدددا  النمدددا  وسلسدددل  مدددن  الشدددركات المقاماددد .
تجدر  فدي نيويدور ، وعلد  رأسدها مسديرة مايددة للكيدان الصدهيوني تجدر  يدو   ادد أدد فدي  ا حتفا ت

كومدو حداك   أنددروومن المقرر مشارك  الوزير أردان في هدذه المسديرة، وذلد  برفقد   الساع  الخامس .
و يددد  نيويدددور  ونيدددر بركدددات رئددديس بلديددد  ا حدددت ل فدددي القددددس المحتلددد  وأعضددداء كنيسدددت ومددد ب 

 الكون رس األميركي. وأعضاء من
 2/6/2017، المركز الفلسطيني لالعالم
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 وحدة استيطانية بالضفة 2,100مخطط إسرائيلّي لبناء "هآرتس":  .16
ذكر موقع صحيف  هآرتس الابري ، يو  الجماد ، أن المجلدس األعلد  للتخمدي  والبنداء التدا ع : را  هللا

 دة استيماني   الضف  ال رمي .وح 2,100لإلدارة المدني  سي حث األسبوة المقبل بناء 
وحددددة داخدددل الكتدددل ا سدددتيماني   1,500و حسدددب الموقدددع، فدددإن المخمددد  المندددوي تنفيدددذه يهددددف لبنددداء 

 الكبر ، فيما سيكون ال اقي خارج تل  الكتل.
وأشار الموقع إل  أن جلس  عقدت أمس الخميس في مكتب نتنيداهو ل حدث هدذا المخمد . مشديًرا إلد  

وستت  عمليات البناء في مستومنات بيت إيدل  ين مالبوا  المزيد من عمليات البناء.أن قادة المستومن
 وارئيل ومااليه أدومي  وأيرها من المستومنات.

 2/6/2017القدس، القدس، 
 
 يوم لـ"منغستو" في األسر بغزة والحكومة تتجاهله 1,000: العاشرةالقناة  .17

يددو  منددذ عبددور  1,000الابريدد  إندده يصددادف أدددا قالددت القندداة الااشددرة : ترجمدد  خاصدد  -الرسددال  نددت
أفراها  من يستو السور الحدودي  القرب من كيبوتس زيكي  ودخوله إل  قماة أزه ووقوعه في األسدر 

 بيد حرك  حماس هو وأحد الموامنين البدو يدع  هشا  السيد.
و قددال: وإندده ألمددر وممدت القندداة مقابلدد  مددع عضددو فدي المنيمدد  التددي تامددل علدد  تحريدر أفراهددا  من يسددت

محدزن أن الحكومدد  تتجاهددل قضددي  أفددراه  و  تفاددل شدديئا مددن أجددل ومددن الواضدد  أن أحددد أسدد اب ذلدد  
 9وأوض  أنه ل  يكن يارف  قضي  من يستو قبل أسره وانض  إل  النضال من أجله  اد  هو التفرق و.

وا الحددود للدداخل بينمدا فلسدمينيا مدن الدذين عبدر  70أعدادت  2014أشهر وذكدر أن وإسدرائيلو مندذ عدا  
 هذه القضي    أحد يفال اي شيء لإلفراج عنه.

وأشار إل  أنه ستنمن مسيرة في تل أبيب أدا لجميع أعضاء هيئ  الدفاة عن قضي  من يستو ونحن 
 ندعو إل  تابئ  الرأي الاا  من أجله فهو يستحن الاودة إل  دياره.

 2/6/2017، الرسالة، فلسطين
 
 ن اإلسرائيليين يستبعدون إمكانية التوصل لتسوية مع الفلسطينيينم %63استطالع:  .18

أكدد اسدتم ة للدرأي نوشدر يدو  الجماد ، مدرة أخدر  أن األألبيد  السداحق  مدن اليهدود فدي :   ل ضاهر
إسددرائيل ياارضددون السدد  ، بددل أنهدد  ماددادون لدده، ويايدددون المشددروة ا سددتيماني، إضدداف  إلدد  أنهدد  

را يميني  ويتماشون مع ديماأوأي  اليمدين، بتدلمير مدن حكومد  اليمدين المتمدرف يحملون   البيته  أفكا
 برئاس  بنيامين نتنياهو.
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مدددن المسدددتملاين، اليهدددود  %63ووفقدددا ل سدددتم ة الدددذي نشدددرته صدددحيف  ويددددياوت أحروندددوتو، فدددإن 
إنده  %33ال والارب، ياتبرون أنه   يوجدد احتمدال لسد   حقيقدي بدين إسدرائيل والفلسدمينيين، بينمدا قد

 يوجد احتمال لس   كهذا.
إن  %41إن الفلسمينيين ه  المذنبون في عد  التوصل إل  اتفا  س   كهذا، بينمدا رأ   %41وقال 

 إن الذنب يقع عل  إسرائيل. %9الذنب يقع عل  ك  الجانبين، وقال 
اإلسدرائيلي علد   أنده فدرض القدانون  %19وحول الحل األفضل للصدراة اإلسدرائيلي الفلسدميني، اعتبدر 

الضف  ال رمي  كلها،  ماند  ضدمها إلد  السديادة اإلسدرائيلي ، وأن تكدون مكاند  الفلسدمينيين كددومقيمينو 
أن الحددل هددو الضدد ، لكددن أن يكددون للفلسددمينيين حقوقددا متسدداوي   %4مددن دون حددن التصددويت، وقددال 

 حالي.استمرار الوضع ال %14ومإمكانه  التصويت في انتخا ات الكنيست، وأيد 
إنهدددد  يايدددددون التوصددددل إلدددد  اتفددددا  يددددت  فددددي إمدددداره ضدددد  الكتددددل ا سددددتيماني   %25و المقابددددل، قددددال 

قام  دول  فلسميني  في  اقي منامن  وعتصيونو ووأريئيل، وواألأوارو وومااليه أدومي و إل  إسرائيل وا 
كتددددل إقامدددد  دولدددد  فلسددددميني  فددددي مايدددد  أراضددددي الضددددف ، ولكددددن أن يددددت  ضدددد  ال %12الضددددف . وأيددددد 

ا سددتيماني  الكبددر  إلدد  إسددرائيل مقابددل حصددول الدولدد  الفلسددميني  علدد  أراض  مسدداح  مما قدد  مددن 
 .1967قيا  دول  فلسميني  إل  جانب إسرائيل  حدود الاا   %15النقب. وأيد 

ذلدد  شددريم  التوصددل  %28إنهدد  ياارضددون إخدد ء أي مسددتومن  فددي الضددف ، بينمددا أيددد  %55وقددال 
إنده يايددون إخد ء المسدتومنات كخمدوة أحاديد   %11إسدرائيل والفلسدمينيين، وقدال  تفا  سد   بدين 

 الجانب.
إخ ء المستومنات والمازول و الواقا  خارج الكتدل ا سدتيماني  تحدت أي شدر ، وقدال  %35وعارض 

إنهددد   %9إنهددد  يايددددون إخددد ء المسدددتومنات والمازولددد و  حدددال التوصدددل  تفدددا  سددد  ، وقدددال  51%
 موة كهذه حت  لو كانت أحادي  الجانب.يايدون خ

من المستومنين عبروا عن موافقته  عل  إخ ء بيته  في حال التوصل إل  اتفدا   %35وال فت أن 
 عارضوا ذل . %58سياسي بين إسرائيل والفلسمينيين، لكن 

إلسددرائيليين، ومدددا مددن ا سددتم ة ت ل ددل دعايدد  اليمددين اإلسددرائيلي إلدد  المفدداهي  السياسددي  للمددوامنين ا
مدددن المسدددتملاين اليهدددود الادددرب عدددن مدددوافقته  علددد  ا دعددداء  لنددده فدددي حدددال قيدددا  دولددد   %67عبدددر 

فلسدددميني  فدددي الضدددف  فدددإن حركددد  حمددداس ستسددديمر عليهدددا وتتحدددول إلددد  ودولددد  إرهدددابو تملدددن منهدددا 
 صواريخ  اتجاه إسرائيل.
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الواقاد  بددين النهدر وال حددر  علد  مقولدد  أن اسدتمرار ا حددت ل للضدف  سديجال المنمقدد  %41واعتدرض 
علدد  أن دولدد  منائيدد  القوميدد  كهدددذه  %43علدد  ذلددد . ووافددن  %38دولدد  منائيدد  القوميدد ، بينمددا وافددن 

 ذل . %30ستكون فيما أألبي  عرمي ، بينما رفض 
إن إسددرائيل تهددت   المسددتومنين، مددن خدد ل تمددوير البندد  التحتيدد  والتالددي   المسددتومنات،  %39وقددال 

إنهدا  %26مامهدا ببلددات األمدراف داخدل الخد  األخضدر وهدي بلددات فقيدرة، بينمدا اعتبدر أكمر مدن اهت
 تهت   كلتا المجموعتين السكانيتين.
إنه   ين  دي علد  إسدرائيل أن توافدن علد  أي وتنداز تو وأن  %46وفيما يتالن  القدس المحتل ، قال 

نقددل األحيدداء فددي القدددس الشددرقي   %32 ت قدد  القدددس وموحدددة تحددت سدديادة إسددرائيلي و. وفددي المقابددل أيددد
انسحاب إسرائيل من كل  %15إل  سيادة فلسميني ، لكن من دون البلدة القديم  والحر  القدسي. وأيد 

 القدس المحتل  وأن تص   عاصم  الدول  الفلسميني .
قدال  من اليهود الدذي يسدكنون خدارج القددس قدالوا إنهد    يريددون السدكن فدي القددس، بينمدا %60لكن 

مددن اليهددود الددذي يسددكنون فددي القدددس إنهدد  يفكددرون  م ادرتهددا  %19إنهدد  يريدددون ذلدد . وقددال  34%
إنه فكروا بإمكاني  كهذه لكنه  قرروا عد  ا نتقال من القدس،  %20والسكن في مكان آخر بينما قال 

 إنه    يفكرون  ا نتقال من القدس. %61وقال 
  إنددده الشدددرد الدددداخلي فدددي المجتمدددع %27يل، رأت أعلددد  نسددد    وفيمدددا يتالدددن بوالتهديددددو علددد  إسدددرائ

 %3إن التهديد هو وداعهو، وقال  %6إنه واإلرهاب الفلسمينيو، واعتبر  %14اإلسرائيلي، بينما قال 
 إن التهديد األكبر عل  إسرائيل هو استمرار ا حت ل.

 2/6/2017، 48عرب 
 
 األقصىمسجد الاألولى من رمضان ب الجمعةربع مليون مصل في  .19

أد  عشدددرات آ ف المدددوامنين صددد ة الجماددد  األولددد  مدددن شدددهر رمضدددان الكدددري  فدددي رحددداب  :القددددس
 المسجد األقص  الم ار .

وقالدت مديريدد  أوقدداف القدددس إن نحددو رمددع مليدون مددوامن أدوا الصدد ة فددي المسددجد األقصدد  الم ددار ، 
 يلي داخل المدين  المقدس  وخارجها.رأ  اإلجراءات المشددة التي فرضتها سلمات ا حت ل اإلسرائ

، 48وتوجدده آ ف المددوامنين مددن كافدد  محافيددات الضددف  ال رميدد  ومددن قمدداة أددزة ومددن أراضددي الاددا  
من رمضان في  األول ص ة الجما   ألداءمنذ ساعات الفجر األول  للوصول إل  المسجد األقص  

 رحا ه.
 2/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اإلبراهيمييؤدون الجمعة األولى من رمضان في الحرم  اآلالفاالحتالل:  إجراءاترغم  .21

رأددد  عراقيدددل ا حدددت ل، وحدددواجزه الاسدددكري ، ومائراتددده المدددزودة  كددداميرات : جويدددد التميمدددي -الخليدددل 
يندد  وسدد  مد اإلبراهيمدديالتصددوير اإللكترونيدد ، وانتشددار جنددوده المدددججين  السدد ح فددي محددي  الحددر  

آ ف مصدل زحفدوا مدن  10من شهر رمضان اليدو  مدا يزيدد عدن  األول الخليل، أ  الحر  في الجما  
 محافي  الخليل وخارجها.

وعلدددد  بوا ددددات الحددددر  الخارجيدددد  وقددددف جنددددود ا حددددت ل المدددددججين  لسددددلحته  فددددي اسددددتفزاز لمشدددداعر 
المصلين الذين اكتيت به  أروق  تارة ويفتحونها أخر  لتفتيه  اإللكتروني  األبوابالمصلين، ي لقون 

و احات الحر  الداخلي ، وساحاته الخارجي  التي أصت  المصلين من النساء واألمفدال والشديود رأد  
 إجراءات ا حت ل وتن يصاته المختلف .

 2/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 هضة لالستيطان في الضفةاألسبوعية المنا المسيراتالجيش اإلسرائيلي يفّرق  .21

فر  الجيه اإلسرائيلي، يو  الجما ، مسيرات مناهض  ل ستيمان والجدار : قيس أبو سمرة - را  هللا
 الفاصل، في الضف  ال رمي ،  حسب بيان ولجان المقاوم  الشابي و.

 از المسديل وأشار البيان، الذي تلقت األناضول نسخ  منه، إل  أن والجيه اإلسرائيلي أملن قنابل ال
 للدموة والرصاص الممامي لتفرين المسيرات األسبوعي  المناهض  ل ستيمان والجدار الفاصلو.

وأوضدد  أن وعشددرات المددوامنين أصدديبوا  حددا ت اختنددا ، إمددر استنشدداقه  ال دداز المسدديل للدددموة فددي 
 مواقع متفرق  من الضف  تمت ماالجته  ميدانيًاو.

 شقوا القوات اإلسرائيلي   الحجارة والابوات الفارأ و.ولفت البيان، إل  أن والش ان ر 
وعدددادة مدددا يدددني   الفلسدددمينيون، مسددديرات أسدددبوعي  مناهضددد  ل سدددتيمان والجددددار الفاصدددل فدددي بلددددات 

 بلاين، ونالين  وس  ، والماصرة  جنوب  وكفر قدو   شمال .
 2/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 على حدود غزة مع االحتالل مواجهاتإصابات خالل  .22

 ا ختنددا ، مسدداء الجمادد ، خدد ل مواجهددات مددع قددوات ا حددت ل  7أصدديب شدداب  الرصدداص و: أددزة
 اإلسرائيلي عل  مول نقا  التماس شرقي قماة أزة رفًضا للحصار المفروض عل  القماة.
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وأفادت مصادر مبي ،  لن موامنا أصيب في كلتا قدميه خ ل المواجهات شر  مخي  الم ازي وسد  
تا ا  للخددمات المبيد  جدراء إلقداء  إساافمسافين  ا ختنا  وتضررت سيارة  7كما أصيب  القماة.

 ا حت ل قنابل ال از تجاه المتياهرين شر  مدين  أزة.
وكانت هيئ  الحدرا  الدومني لكسدر الحصدار، دعدت أمدس، إلد  النفيدر الادا  فدي صدفوف أبنداء شدابنا 

المدد ؛ لمواجهد  ا حددت ل اإلسددرائيلي فددي منددامن التمدداس علدد  تحدت عنددوان ونددذير ال ضددبو للجمادد  الم
 مول الحدود الشرقي  لقماة أزة.

 2/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لالعالم
 
 االحتالل يفرج عن األسيرة الفلسطينية الجريحة تقوى حماد .23

ي  األسدددديرة أفرجددددت سددددلمات ا حددددت ل اإلسددددرائيلي عددددن الشددددا   الفلسددددمين: را  هللا دددددد محمددددود السددددادي
سن  ، من بلدة سلواد، شر  را  هللا، وس  الضف  ال رمي ،  اد اعتقال  18الجريح ، تقو   سا  حماد  

 أيا ، وهي مال   في المانوي  الاام . 10استمر 
وقالت والدة األسيرة المحررة، ه  حماد، لددوالارمي الجديددو، إن وسدلمات ا حدت ل قدررت اإلفدراج عدن 

آ ف شديكل  الاملد  اإلسدرائيلي ، ونقلدت تقدو   3يس، مقابل دفدع أرامد  ماليد   قيمد  تقو ، أمس الخم
يددو  أمددس، إلدد  مجمددع فلسددمين المبددي  مديندد  را  هللا  سددتكمال الادد ج، وأجريددت لهددا عمليدد  أخددر ، 

ن حالتها الصحي  مستقرة رأ  التهاب جرحهاو.  وا 
 2/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ةفلسطيني واإلفراج عن آخر في سوريالجئ اة وف"مجموعة العمل":  .24

صدددا   : دمشدددن  4أفدددادت  مجموعددد  الامدددل مدددن أجدددل فلسدددمينيي سدددوريا ، بوفددداة  جددد  فلسدددميني، وا 
 آخرين، نتيج  الحرب الدائرة في سوريا.

وذكددرت مجموعدد  الامددل، فددي بيددان صددحفي، أن ال جدد  محمددود أحمددد ملددب الزن ددري، مددن مرت ددات 
 ، قض  خ ل مشاركته في الصراة الدائر  سوريا.جيه التحرير الفلسميني

ضددحي  قضدد  مايمهدد  إمددر اشددت اكات  202وأشددارت إلدد  أن ضددحايا مرت ددات جدديه التحريددر، ارتفددع لددد
ولفتددت المجموعدد  إلدد  أن قددوات النيددا ، أفرجددت عددن ال جدد   اندددلات فددي منددامن متفرقدد  مددن سددوريا.

الفلسدميني،  ادد صدفق  ت دادل بدين قدوات محمد حسان مصمف  س يم ، أحدد مرت دات جديه التحريدر 
 النيا  وجيه اإلس   في ريف دمشن.

 2/6/2017، فلسطين أون الين
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 منذ بداية األحداث الجئ فلسطيني قتلوا في سورية 3,506"مجموعة العمل":  .25

 جئين فلسمينيين  3,506وكا ت: ذكر تقرير لمجموع  الامل من أجل فلسمينيي سوري ، أن  -لندن
 جئدا قضدوا جدراء الحصدار المفدروض  196، من بينه  2012منذ بداي  األحداث في سوري  عا  قتلوا 

 يومًا. 1,411عل  مخي  اليرمو  منذ 
 1,603 أنسددددديدة فلسدددددميني  كدددددن مدددددن بدددددين هدددددا ء الضدددددحايا، مشددددديرًا إلددددد   462التقريدددددر أن  وأوضددددد 

  ا  للنيا  السوري.سيدة، يق اون في سجون األجهزة األمني  التا 99فلسمينيين، بينه  
، فدي حدين 2016ألف  ج  فلسميني سوري وصلوا إل  أورو دا حتد  نهايد   85وأشار إل  أن حوالي 

ألفدا، وفدي األردن بنحدو  31يقدر عدد ال جئين الفلسمينيين ممدن هرمدوا مدن سدوري  فدي لبندان  حدوالي 
قمداة أدزة نحدو ألدف  لد إآ ف، فيمدا وصدل  8آ ف، وفدي تركيدا بنحدو  6ألفا، وفي مصر بنحدو  17

مددن ال جئددين الفلسددمينيين السددوريين أرقددًا أمندداء محدداولته  الهجددرة  96وومددن التقريددر وفدداة نحددو   جد .
 من النساء. %40من ها ء ه  من األمفال، و %26عبر ال حر إل  أورو ا، مشيرا إل  أن 

 3/6/2017األيام، رام هللا، 
 
 قلي الضفة السياسيين.. حملة إعالمية تذّكر بمعت"مش_ناسينك" .26

أملن نشماء فلسدمينيون علد  مواقدع التواصدل ا جتمداعي حملد  إع ميد  تحدت وسد  : الضف  ال رمي 
ومه_ناسدددين و؛ لتسدددلي  الضدددوء علددد  الماتقلدددين السياسددديين الدددذين يرسدددخون داخدددل سدددجون األجهدددزة 

 األمني  التا ا  للسلم  رأ  حلول شهر رمضان الم ار .
الحملدد  التددي انملقددت قبددل عدددة أيددا ، فددي إبددراز حددا ت الماتقلددين السياسدديين، وشددار  المسدداهمون فددي 

 سواء ممن تواصل األجهزة األمني  اعتقاله  قبل دخول شهر رمضان، أو من اعتوقلوا خ له.
 2/6/2017، السبيل، عّمان

 
 نوعا من الجنادب والجراد في فلسطين 40متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي:  .27

متحف فلسمين للتاريخ المبياي التا ع لجاما  بيت لح   حمًا جديدًا حول التنوة الحيوي را  هللا: نشر 
في فلسمين، حيث سجل ال احمون أنواة الجنادب والجراد الموجدودة فدي األراضدي الفلسدميني . وياتبدر 
هددذا ال حددث مددن األ حدداث الجديدددة فددي المنمقدد   سددبب عددد  وجددود دراسددات سددا ق  حددول الجنددادب فددي 

أرمددع عددائ ت رئيسددي  بندداء علدد   إلدد نوعددًا تنتمددي  40وقامددت هددذه الدراسدد  بتسددجيل    ال رميدد .الضددف
مفاتي  للتصنيف وأ حاث علمي  سا ق  حول الموضوة، حيث يلتي هذا التنوة نتيج  لتنوة البيئات في 
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يددت فلسددمين. علدد  سددبيل الممددال تدد  تسددجيل الاديددد مددن أنددواة الجنددادب والجددراد فددي منمقدد  ال حددر الم
 وأور األردن. 

 3/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 مساجد نابلس.. شواهد حية على عراقة المدينة .28

تاتبدر مديند  ندابلس إحدد  أشدهر المددن الفلسدميني  ترامدًا وأعرقهدا تاريخدًا، فهدي  :َيمان عميدر -نابلس 
علد  رمدوة أرضدها أمد    تشكل َمالمًا تاريخيًا ودينيًا وحضاريًا مهمًا عل  مر سدنواٍت عددة، فقدد تااقبدت

 وحضاراتو عريق ، حيث كانت المدين   لزقتها وكنائسها ومساجدها وجمال عمارتها شاهدًا حيًا عليها.
في قلب مدين  نابلس، ومين أزقتها القديم ، تحتضن ماالَ  أمريً  تفخر  ايي  عمرانها وروع  جمالها، 

المسدداجد، حيددث تاتبددر مديندد  نددابلس وخاصدد   م دداٍن كانددت دلدديً  علدد  أصددال  الحضددارة فيهددا، أ  وهددي
البلددددة القديمددد ، كندددزًا أمريدددًا دينيدددًا تميزهدددا عدددن  ددداقي المددددن الفلسدددميني  األخدددر ، ومدددن أشدددهرها: مسدددجد 
السدددددامون، الحنبلدددددي، مسدددددجد البيددددد ، النصدددددر، األنبيددددداء، الصددددد ح الكبيدددددر، رجدددددال الادددددامود، التينددددد ، 

 والخضراء.
 3/6/2017القدس، القدس، 

 
 خنق قطاع غزة بأدوات عربية .. اإلغالق المتواصل لمعبر رفحتقرير:  .29

حركدد  وحمدداسو وحكومتهددا وأجهزتهددا فددي قمدداة أددزة   تملدد  إجا دد  عددن السدداال : أددزة دددد ضددياء خليددل
الذي يتكرر يوميًا عل  ألسن  السكان  شدلن مابدر رفد  البدري الدذي يفصدل قمداة أدزة المحاصدر عدن 

لمزاجيد  التاامدل المصدري ماهدا، وتبددو ا تصدا ت منقماد ،  األراضي المصري ، فهي أيضًا تخضدع
مندددذ أشدددهر، بينهدددا ومدددين السدددلمات المصدددري  الرسدددمي  واألمنيددد ، التدددي منادددت رئددديس مكتبهدددا السياسدددي 
الجديددد، إسددماعيل هنيدد ، مددن م ددادرة أددزة إلدد  قمددر. ومينمددا تحاصددر أددزة مددن قبددل إسددرائيل ويوضددين 

ن القماة، ال الغ عدده  نحو مليوني إنسان، ضحايا سياس  عليها الخنا  من قبل مصر، يص   سكا
  ترح ، و  تارف للحاجات اإلنساني  ممرًا، مع تصداعد األزمدات فدي القمداة، ووصدولها إلد  مرحلد  

 خميرة تنب   المزيد من المآسي ورمما الوصول إل  حرب جديدة. 
والارمددي الجديدددو، إن  المنفددذ الوحيددد ويقددول مدددير اإلعدد   فددي مابددر رفدد  البددري، وائددل أبددو محسددن، لددد 

أيددا  فقدد ، فددي حددين  10للسددفر ألكمددر مددن مليددوني مددوامن أددزي علدد  الاددال  فددت  خدد ل الاددا  الحددالي 
. ويوض  أن عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر خارج 2017يومًا منذ بداي   141أألن ألكمر من 

ضددددمن كشددددوفات وزارة الداخليدددد  والكشددددوفات  مسددددافرًا مددددن القددددوائ  المسددددجل  2624القمدددداة بلددددغ نحددددو 
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أشددددخاص، فددددي الوقددددت الددددذي أرجاددددت فيدددده السددددلمات  3,106المصددددري ، فددددي حددددين عدددداد إلدددد  القمدددداة 
مسافرين للقماة أمناء م ادرته  مدن دون إبدداء أيد  أسد اب عدن ذلد . ويشدير إلد  أنده،  203المصري  

المحاصدددر إسدددرائيليًا  األراضدددي  ورأددد  حالددد  التحسدددن التدددي شدددهدها عمدددل المابدددر الدددذي يدددرم  القمددداة
وحتدد  مددارس/آذار الماضددي، فددإن عدددد أيددا  إأدد   المابددر  2016المصددري ، منددذ الرمددع األخيددر للاددا  
يومًا، في الوقت الذي فوت  فيه قبل نحو شهر لمدة أرماد  أيدا   90أما  حرك  الوصول بل ت أكمر من 

دير اإلعدد   فددي مابددر رفدد  البددري إلدد  أن فقدد  مددن أجددل عددودة الاددالقين خددارج القمدداة إليدده. ويلفددت مدد
السددلمات المصددري   اتددت تسددم ، فددي كددل مددرة يددت  فيهددا فددت  المابددر، بإدخددال شدداحنات تحمددل  ضددائع 
تجاريدد  ومددواد لإلعمددار، كاإلسددمنت ومدد ء المنددازل، والسدديارات واألخشدداب  اإلضدداف  إلدد  األسددما . 

أمدا  المسدافرين، ياكدد أبدو محسدن أنده    وعن وجود اتصا ت أو ترجيحات  قرب فت  المابر مجددداً 
وجود لمالومات تدل عل  قرب فت  المابدر، فدي الوقدت الدذي يتواصدل فيده إأد   المابدر أمدا  حركد  

 الم ادرة للشهر المالث عل  التوالي، وهو ما رفع نس   المسجلين للسفر لد  وزارة الداخلي    زة.
ت السدفر لدد  الهيئد  الاامد  للمادابر والحددود فدي ألدف فلسدميني أسدماءه  فدي كشدوفا 25وسجل نحو 

أددددزة،  انتيددددار فددددت  المابددددر والسددددماح لمددددن يحالفدددده الحددددظ مددددنه   الم ددددادرة، وجمددددياه  مددددن الحددددا ت 
اإلنسدداني ، كالمرضدد ، والمدد ب وحملدد  اإلقامددات والجنسدديات األجنبيدد ، الددذين يحتدداجون إلدد  الم ددادرة 

المسددافرين الددراأبين فددي م ددادرة أددزة أو الاددودة إليهددا، مددع   شددكل فددوري. ويتوقددع كددذل  أن  تددزداد أعددداد
اسددتمرار إأدد   المابددر ومنددع الدددخول والخددروج مددن أددزة، فيمددا تددرفض إسددرائيل، عبددر مابرهددا الوحيددد 

 أيضًا، السماح ل البي  سكان أزة  المرور إل  األراضي المحتل  أو الاال  الخارجي.
الدومني لكسددر الحصدار عدن أدزة، عدد ء ال مد ، فدي حددديث، وفدي السديا ، يشدير رئدديس هيئد  الحدرا  

لدددوالارمي الجديدددو، إلدد  أن إأدد   مابددر رفدد  يممددل كارمدد  للفلسددمينيين، علدد  اعت ددار أن  هددذا اإلأدد   
 يزيد من المااناة المتفاقم  في القماة، مع تشديد الحصار اإلسرائيلي.

 3/6/2017، العربي الجديد، لندن
 
 دن ال يزال يرى الضفة الغربية جزءا منهباحث إسرائيلي: األر  .31

خلصت ورق   حمي  إسرائيلي  إل  أن األردن   يزال ير  الضف  ال رمي  جزءا أير منفصل عن 
أراضيه، ويواصل من  ممملين عن سكانها مقاعد مهم  في البرلمان األردني، مضيف  أن أي حل مع 

 .الفلسمينيين يجب أن يلخذ  اين ا عت ار هذا المام 
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وأشارت الورق  التي أعدها ال احث اإلسرائيلي عاموس ألبوة ونشرها موقع نيوز ون، إل  أن 
التمورات السياسي  الحاصل  اليو  تذكر جميع األمراف  لن السيمرة األردني  عل  الضف  جاءت 

 .1948عبر سيمرة قوات تا ا  له عقب حرب الاا  
الوزراء اإلسرائيلي  للشاون الارمي ، إن حرب الاا   وقال ألبوة، وهو مستشار سابن في مكتب رئاس 

شهدت احت ل إسرائيل للضف  لتنتزة فيها السيمرة من األردن، إل  جانب منامن أخر   1967
سكنها اليهود كالحي اليهودي في البلدة القديم   مدين  القدس ومنامن أوه عتصيون وعميروت 

 ونفيه ياكوب الواقا  شمال القدس.
ما زال اليسار  1967احث أنه  اد مرور خمسين عاما عل  حرب األيا  الست  عا  وذكر ال 

اإلسرائيلي يستخد  مفردة وا حت لو لما أسفرت عنه الحرب، خاص  ما شهدته المياهرات التي 
نيمت أخيرا في إسرائيل، والتي رأت في هذا ا حت ل السبب الرئيسي لكل األحداث السيئ  التي 

ل  اآلن.حصلت إلسرائي  ل منذ الحرب وا 
وقال ألبوة، إن أي حديث سياسي عن مستقبل الضف  في إمار الحل مع الفلسمينيين يجب أن 

ليشهد انم    1987يدر  أن األردن ما زال ير  في الضف  جزءا   يتجزأ منه إل  أن جاء الاا  
خيارات األردني  الاديدة، جمل  م ادرات سياسي  أردني  تسا  إليجاد حل لمستقبل الضف  في ضوء ال

وكل الخيارات المذكورة تملن عليها إسرائيل مسم   ومنها الفدرالي  والكونفدرالي  والحك  الذاتي.
 الخيار األردني، الذي اعتبر الرئيس اإلسرائيلي السابن شماون بيريز أحد منيريه األوائل.
 2/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إلى القدس "إسرائيل"فارة األمريكية لدى األردن يرحب بتأجيل نقل الس .31

دونالد ترمب عد  نقل سفارة الو يات المتحدة  األميركيرحبت الحكوم   قرار الرئيس : بترا–عمان 
القدس، وممنت التزامه الامل من أجل التوصل  تفا  س   فلسميني إسرائيلي. وقال وزير  إل 

هذا القرار يدل عل  فه  عمين  إنمحمد المومني  النامن الرسمي  اس  الحكوم  الدكتور اإلع  
ويسه  في إيجاد البيئ  ال زم  إلم   مفاوضات س   ناجح . وأكد المومني  األمرلحساسي  هذا 

أن المملك  تممن التزا  الرئيس األميركي الامل عل  التوصل  تفا  س   ينهي الصراة ويسه  في 
هذا القرار ياكد جدي  اإلدارة األميركي   أنوأضاف  المنمق .تحقين األمن وا ستقرار والس   في 
 والرئيس ترمب في الساي نحو الس  .

 2/6/2017، الرأي، عّمان
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 ملك المغرب يقاطع القمة اإلفريقية "إكواس" بسبب مشاركة نتنياهو .32
يامين أحدمت دعوة وجهتها رئيس  ليبيريا لرئيس وزراء إسرائيل بن«: القدس الارمي»نواكشو  د 

نتنياهو، لحضور القم  الحادي  والخمسين للمجموع  ا قتصادي  ل رب أفريقيا، المقررة في مونروفيا 
 أدًا األحد، إرماكًا كبيرًا وجدً  داخل الدول األعضاء في هذه المجموع  الحيوي .

ك  فيها ف سبب دعوة نتنياهو لحضور القم ، قرر الااهل الم رمي المل  محمد السادس، عد  المشار 
رأ  أهميتها  النس   للم رب، لكونها ستبت في الملب الذي تقد   ه الم رب ل نضما  لهذا التجمع 

 اإلقليمي  صفته عضوًا كامل الاضوي .
أن المل  محمد السادس، كان قد »وذكرت وزارة الشاون الخارجي  الم رمي  في بيان حول الموضوة 

جراء لقاء مع رئيس  ليبيريا، حزيران/يونيو إل 4و 3قرر التوجه يومي    مونروفيا لحضور القم  وا 
وعقد م احمات مع قادة دول البلدان األعضاء في المجموع  ا قتصادي  لدول أرب أفريقيا، وكذل  

 «.إلقاء خماب أما  قم  المنيم 
صادي  أير أنه خ ل األيا  األخيرة، قررت بلدان وازن  أعضاء في المجموع  ا قت»وجاء في البيان 

لدول أرب أفريقيا تقليص مستو  تمميلها في هذه القم  إل  الحد األدن   سبب عد  موافقتها عل  
أن دوً  أخر  أعضاء في المجموع  »وأوض  البيان «. الدعوة الموجه  لرئيس الوزراء اإلسرائيلي

 «. أعرمت عن است رابها إزاء هذه الدعوة
ل أ  يلتي حضوره األول في قم  للمجموع  ا قتصادي   لن المل  يلم»وخلص البيان إل  القول 

 «.لدول أرب أفريقيا في سيا  من التوتر والجدل
الابري  قالت في وقت سابن إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو « جيروزالي  بوست»وكانت صحيف  

ذل  عل  بزعماء م ث دول   تقي  ع قات دبلوماسي  مع إسرائيل، ضمنها الم رب، و سيلتقي 
 ليبيريا. ، والتي ستني  في «اإلكواس»المجموع  ا قتصادي  لدول أفريقيا ال رمي  هامه قم  

وتض  المجموع  ا قتصادي  ل رب أفريقيا عددًا كبيرًا من المسلمين الماادين إلسرائيل والمساندين 
مع الدعوة التي وجهتها  للقضي  الفلسميني ، وهو ما سيكون له تلمير كبير في تاامل قادة المجموع 

 رئيس  ليبيريا لرئيس وزراء إسرائيل.
 3/6/2017، القدس العربي، لندن
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 اإلفطار التقّشفي.. تقليد سنوّي في روسيا للتضامن مع فلسطين .33
أقي  في الااصم  الروسي ، موسكو، الخميس الماضي،  التااون مع مركز القدس المقافي : موسكو

ي وإفماًرا تقشفًياو، حيث أص   هذا النشا  تقليدا سنويا في عدة أقالي  والمركز اإلس مي الروس
 روسي .

ومدأت فكرة اإلفمار وخموة للتضامن مع الشاب الفلسميني وأهالي قماة أزة المحاصرين، وجمع 
التبرعات له  وللمحتاجين من أهل فلسمين، م  تمورت الفكرة  اد ذل  لتص   فاالي  سنوي  تذكر 

 ي روسيا  قضي  فلسمينو،  حسب القائمين عل  هذا النشا .المسلمين ف
وتقو  فكرة اإلفمار عل  تناول التمر والماء فق ، وا متناة عن تناول أي  أنواة أخر  من الماا  

 ذل  اليو .
وحضر اإلفمار كالاادة، الاديد من النشماء المسلمين وعدد من الروس من أصدقاء الشاب 

 ماه.الفلسميني والمتضامنين 
وخ ل اإلفمار، تناول الحضور وضيوف الشرف موضوعات عدة حول الوضع اإلنساني في أزة، 
ضراب األسر  عن الماا ، ومن م  أد  المشاركون  وتلمير الحصار والمااناة اإلنساني  هنا ، وا 

 ص ة الاشاء والتراوي  واختتموا هذا النشا  بجمع التبرعات.
 2/6/2017، فلسطين أون الين

 
يران... إلى الخلف درحم .34  اس وا 

 عدنان أبو عامر
بدا واضحًا أن  ا نتخا ات الداخلي   التي أجرتها حماس في أي ار/مايو، ل  تاد شلنًا فلسميني ًا داخلي ًا، 
فتوالت التهنئات عل  قيادتها من أوسا  إقليمي  ،  اد تول ي اسماعيل هني   رئاس  المكتب السياسي  

ارج، ويحي  السنوار رئاس  المكتب السياسي  لحماس في قماة أز ة في لحماس في الداخل والخ
 ش ا /فبراير.

ه  إل  حماس تل  المقبل  من إيران، لفتور ع قاتهما منذ عا   ، 2012لكن  ال فت في التهنئات الموج 
ًا  انتخاب حين اختلفا حول المورة السوري  ، ول  يتجاوزا هذا الخ ف، مم ا ياني أن  إيران تست شر خير 

 قيادة حماس الجديدة، لقدرتها عل  استاادة الا ق  القوي   التي رممتهما سا قًا.
فقد توال  المساولون اإليراني ون عل  تهنئ  حماس عقب انتخاب قيادتها الجديدة، وآخره  كان رئيس 

،  انتخا ه رئيسًا أي ار/مايو 29مجلس الشور  اإلس مي  اإليراني  علي  ريجاني الذي هن ل هني   في 
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ياتها، مشيدًا  حماس  دًا أن  إيران وضات دع  نضال الشاب الفلسميني  عل  سل   أولو  للحرك ، ماك 
 و صمود أز ة.

أي ار/مايو برقي   تهنئ  إل  هني  ، قال فيها  10وأرسل وزير الخارجي   اإليراني  محم د جواد يريف في 
د استمرار دعمها للمقاوم   الفلسميني  ، و اث مساعد رئيس مجلس الشور  اإلس مي  إن  إيران تاك 

 أي ار/مايو. 10اإليراني  حسين أمير عبد اللهيان، برقي   ممامل  إل  هني   في 
و اث قائد فيلن القدس التا ع إل  الحرس الموري  اإليراني  الجنرال قاس  سليماني رسال  تهنئ  إل  

من قيادة حماس الجديدة لتازيز التكامل  بإدارة حكيم ما وصفها  أي ار/مايو، متمل اًا إل  8هني   في 
 مع من وصفه  رفاقها من حلفاء المحور المقاو ،  قيادة إيران.

ومي لدوالمونيتورو إن ه ومع بدايات عا   ، تتشك ل مرحل  2017قال ممم ل حماس في إيران خالد القد 
يران، تت س   اإليجابي  ،  من دون حديث عن تاقيدات الماضي، فحماس جديدة في ع ق  حماس وا 

اليو  تفت  صفح  جديدة من ع قتها بإيران، ويدر  عق ء الجانبين أن  المرحل  المقبل  خميرة، 
اس ، فإن  الدع   ي   والحس  ويجب إدارتها  مريق  مختلف  عن الماضي، و ايدًا عن ل   األرقا ، السر 

ن إيران إل  حماس ل  يتوق ف، وعل  الرأ  من أن  ع قاتنا السياسي  والمالي  والاسكري  المقد   م
بإيران   ترت   بت يير قيادات حماس، أو انتخا اتها الداخلي  ، فإن  هذه ا نتخا ات ستاد ي إل  

و.  إيجابي   أكمر لتجديد ع ق  الحرك   المحي  الارمي  واإلس مي 
ان مع تصريحات مساعد وزير الخارجي   اإليراني  تزامن الحديث عن عودة تدريجي   لا ق  حماس بإير 

نيسان/أبريل، وصف فيها إجراءات السلم  الفلسميني   في حن  أز ة،  30حسين شيخ اإلس   في 
، فيما أدان النامن  اس  الرئاس  الفلسميني   نبيل أبو ردين  في - لن ها إجرا  بإيااز أميركي   إسرائيلي 
. اليو  ذاته التماول اإليراني    عل  الرئيس محمود ع  اس، مت همًا إيران بإيجاد ا نقسا  الفلسميني 

قال أستاذ الالو  السياسي   في الجاما  اإلس مي   في أز ة ورئيس مركز الدراسات السياسي   والتنموي   
ب مع وليد المدل ل لدوالمونيتورو إن  وا نتخا ات األخيرة لحماس منحت التي ار الممالب فيها  التقار 

 ، إيران دفا  جديدة، ف ات المرين ماب دًا  ستئناف كامل الا قات،  ما تانيه من دع  مالي  وعسكري 
أي ار/مايو، ووصفه  21مع أن  القم   التي شهدتها الساودي   مع الرئيس األميركي دونالد ترامب في 

دين في حماس إل  الم ه النهائي  حماس  اإلرهابي  ، قد يدفاا من ت ق   من المترد  صادق  عل  التوج 
إليران، فالمنمق  انقسمت إل  فريقين هما دول الخليج ومصر واألردن والسلم  الفلسميني  ، مقابل 
إيران وحزب هللا وحماس، وقد تضمر  قيادة حماس المقيم  في قمر إل  ا نتقال إل  مهران، مع 

يواء قادة حماسو. تزايد الض و  عل  الدوح ، وات هامها من  اض دول المنمق   بدع  اإلرهاب، وا 
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أي ار/مايو عن تهنئ  سليماني  24يمكن الرم  بين زيارة ترامب إل  الساودي   وكشف حماس في 
-من الشهر ذاته، ول  تنشرها حماس إ    اد قم   الرياض الساودي   8لهني  ، في حين أن ه أرسلها في 

 نا .األميركي  ، وكلن ه رد  من حماس عل  ما حصل ه
يران  لكن  النامن  اس  حماس في أز ة عبد اللميف القانوة قال لدوالمونيتورو إن  وع قات حماس وا 
، والحرك  تمم  إل  تمويرها إل  األفضل خدم  لقضي    ن إيجابي  تمر  في اآلون  األخيرة بتحس 

رة زيارتها من قيادة ا ، وقد تكون مهران إحد  الاواص  المقر  لحرك  إن خرجت من الشاب الفلسميني 
أز ة في الفترة المقبل ، وحماس تلمل في أن تت   زيادة الدع  المالي  والاسكري  المقد   من إيران إل  

 الحرك ، لمصلح  المقاوم  الفلسميني  و.
لا قاتها اإلقليمي  ، فل  تتقارب كلي ًا مع  إدارة حذرةرم ما دأبت حماس خ ل السنوات الماضي  عل  

ًا عل  عد  إأضاب الساودي   والدول السن ي  ، ول  تقمع شارة مااوي  مع مهران خشي  إيران حرص
ن بوتيرة أقل  من السابن من دون  الفقدان الكل ي  لدعمها المالي  والاسكري  الذي استمر  للحرك ، وا 

 وجود أرقا  دقيق  له.
سادة أشار لدوالمونيتورو إل  أن  لكن  أستاذ الالو  السياسي   في جاما  األزهر في أز ة مخيمر أبو 

والوضع الذي تجد حماس نفسها فيه في األسابيع األخيرة،  اد عقو ات السلم  الفلسميني   ضد  أز ة، 
ن الا قات الارمي   األميركي  ، وتلميرها السلبي  -وما تانيه من سياس  خنن تدريجي   للقماة، أو تحس 

يران، سيدفع الحرك  ومهران إل  تموير ع قتهما، من دون ا هتما  كميرًا بردود  عل  حماس وا 
 الفال ال اض   عليهما، ألن هما  اتا في سفين  واحدةو.

، ل  يشل اإلفصاح عن هوي ته، لدوالمونيتورو إن   فيما قال عضو سابن في مجلس الشور  اإليراني 
هران  اتت تر  انسجامًا بين وتفسير الترحيب اإليراني  الرسمي   انتخا ات حماس األخيرة ياني أن  م

ه نحوها،  ايدًا عن  اض الكوا   التي منات انضمامها نهائي ًا إل   مستويات القيادة في حماس للتوج 
محور المقاوم  خ ل السنوات الماضي ، وتر  مهران في وجود هني   والسنوار، إل  جانب  اضهما 

 ن مهرانو.يقودان حماس، إزال  للاوائن التي أ قت حماس  ايدة ع
أخيرًا... رم ما يلقي تسارة األحداث في المنمق ، بتلميراته السي ئ  عل  حماس، ألن ها قد تر  نفسها في 
عين الااصف  اإلقليمي  ، لتصنيفها أميركي ًا ضمن محور واحد مع إيران وحزب هللا وتنيي  الدول  

 اف،  ما قد يدفاها إل  األما  اإلس مي  ، وسيجالها عرض  لسياسات جديدة من الحصار وا ستهد
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للاودة الكامل  إل  إيران،  ما يانيه ذل  من مواقف سياسي   تايد التاريخ إل  الوراء، قبل القميا  
د الذي جالها تت امل في 2012بينهما في عا   ، وتوصيفًا جديدًا للمحاور السياسي  ،  ايدًا عن الترد 

 تمبيع ع قاتها مع مهران.
 2/6/2017ور، موقع المونيت

 
 شهادة قانونية دامغة بشأن االستيطان .35

 محمود الريماوي 
للضف  ال رمي  وجهان: عسكري واستيماني. وهما متكام ن، فالتجماات  اإلسرائيليل حت ل 

ا ستيماني ،  اإلضاف  إل  أنها ملهول   السكان، فهي  مما   مكنات عسكري ، تض  جيشًا رديفًا 
ا حت ل، عبر ا ستيمان، إل  إرساء ع ق  دائم  ووميق  بين المستومنين  للجيه النيامي. ويسا 

واألرض المصادرة التي يقيمون عليها، ويتمتاون بتسهي ٍت ترق  إل  إقام  مجاني ، يواف  فيها 
المستومنون من أممان الماء والكهرماء وال از، مع التمتع بإعفاءات ضريبي ، وِمن  مالي  وتاويضا 

رو، عل  الرأ  من أنه  ه  من يشكلون خمرًا عل  محيمه ، ابتداء من سموه  المسل  عن الخم
عل  أراضي اآلخرين، ومرورًا  شن  المر  الخاص  به  التي تقتمع مزيدًا من أراضي الرازحين تحت 
يات ش ه الدائم  عل  األشخاص،  من فيه  األمفال، وعل  األم  ، وخصوصا  ا حت ل، إل  التاد 

شجار والمزروعات المحيم  به . أما الهدف األ اد، فهو ت ذي  الوعي اإلسرائيلي  لن دولته  التي األ
ما زالت تنمو، ويتواصل ا ستيمان في دولٍ      1948قامت عل  ا ستيمان الزاحف في الاا  

قًا حدود نهائي  حت  اآلن، مع الساي الحميث إل  جال أي كيان فلسميني مستقل مخترقًا ومومو 
بتجماات المستومنين ومدنه ، وحيث يحن لها ء التسل ، والتجول  س حه ، ع وة عل  حماي  
الجيه ومواكبته له ، فيما يوحير عل  أصحاب األرض امت   أي س ٍح دفاعي، حت  لو كان 

 س حًا أبيض. 
  ال رمي  التي و النس   لسلمات ا حت ل واألحزاب الديني  وأير الديني  المتمرف ، فإن الضف

، وتتخلل تجمااته  اإلسرائيلييسمونها ويهودا والسامرةو هي أراٍض يقي  فيها يهود يخضاون للقانون 
مدنا وملدات وقر  تخضع للسلم  الفلسميني  التي تني  الحياة إداريًا، مع حن القوة المحتل  في 

أو فض احتجاج جماهيري  القوة است اح  أي مكاٍن تشاء، في الوقت الذي تشاء،  عتقال من تريد، 
 الناري ، و  يحن للسلم  الفلسميني  حماي  المحتجين. 

وحين يتحدث في القدس، أما  مل   جاماتها وهيئ  التدريس فيها، رجل ممل المدعي الاا   السابن 
في المحكم  الجنائي  الدولي ، لويس مورينو أوكامبو، ويصف المستومنات  لنها جريم  حرب، 
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ح ل سكان تا اين وانته ا  متواصل للقانون الدولي الذي يحير نقل سكان من أماكن إقامته ، وا 
للسلم  المحتل  محله ، فإن حديث الرجل يمم فراأا يتركه ك ار الساس  في الاال ، ومنه  الرئيس 

عل   األميركي، دونالد ترامب، الذي شهد  اض الوقائع في زيارته أخيرا، ول  يرها في الوقت ذاته،
الرأ  من أن   ده   تس غ أي شرعي  عل  المستومنات، لكنها تاتبرها أمرًا واقاا أير قابل للمساس 
ن كان قا ً  للحديث حوله في مفاوضاٍت ش ه مستحيل ، مع استمرار ال زو ا ستيماني،   ه، وا 

 برعاي  حميم  وتام  من حكوم  ا حت ل. 
بو، صناًا  حديمه الشجاة والنزيه عل  م ادة أمتار من القدس أحسن رجل القانون األرجنتيني، أوكام

 31ملخصا له األرمااء،  اإلع  الارمي  المموق   مستومنات كبيرة. وفي حديمه الذي نشرت وسائل 
مايو/ أيار، ما يمكن استخ ص المفيد والواجب منه، لصو  سيناريوهات المواجه  القانوني  

لذي يتمتع  صيت قوي في مواجه  الفساد والاسكرة في   ده أن ملف والسياسي ، فقد أوض  الرجل ا
ناًا  ا نضما  إل   ا ستيمان في المحكم  الدولي  يسير لصال  الجانب الفلسميني الذي أحسن صو
ل  عضوي  المحكم  الجنائي  الدولي ، وكر س صورة فلسمين دول  واقا  تحت  األم  المتحدة، وا 

حامي الدولي الضليع وأستاذ القانون أن أي قرار سوف تصدره المحكم  ا حت ل. ول  يكت  الم
 الدولي  سوف يدين قيادات إسرائيلي ، وهو ما يفسر اإلرما  اإلسرائيلي الحالي. 

ويوذكر هنا أن حكوم  نتنياهو نشمت، في اآلون  األخيرة، في توجيه سفاراتها عبر الاال ، لبث 
ض الفلسميني   تت  سرقتها في واضح  النهار  ل  تكن يوما أمروحات دعائي ، مفادها  لن األر 

، أو أن ا نتداب إسرائيلي خاضا  لسيادة فلسميني ! وكلن هذه األرض كانت خاضاً  يومًا لسيادة 
البريماني ل  يكن يفرض وجوده عل  أرض فلسمين، أو أن أحدًا في الاال  يوس غ شرعي  عل  

الاسكرة وا ستيمان ال شري لوافدين قادمين من وراء ال حار، كي ا حت ل المتوحه الذي يجمع بين 
دوا حاضر األجيال ومستقبلها.   ينتزة ها ء من أبناء ال  د أرضه ، ويهد 

أما  الجانب الفلسميني فرص   ستئناف والتفاوضو، ولكن ليس في أرٍف م لق  مع ممملي 
قضائي  دولي ، وحيث يجز  أحد أركان هذه  ا حت ل، بل في منازل  قانوني ، مسرحها أعل  هيئ 

المحكم ، إل  وقت قريب، أن الجانب الفلسميني وسينتصر في هذه المواجه ، وأن كل المحامين 
نوا من حمايته من المساولي  الجنائي  عن هذه ا نتهاكاتو.   الذين سيجنده  ا حت ل لن يتمك 

لدولي ، أير أن هذا الملف يستحن أن يشك ل مادة ليس مالومًا التسلسل الزمني إلجراءات المحكم  ا
للمواجه  السياسي  في هذه اليروف، وحيث تقترب الذكر  الخمسون لوقوة ا حت ل ال اش  عل  
قماة أزة والضف  ال رمي ،  ما فيها القدس  إضاف  إل  الجو ن السوري . إنها مناس   إلبراز 

ل  أوسع نما ، و مختلف أشكال التابير ووسائمه، الموقف القانوني والسياسي من ا ستيمان ع
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 اعت ار ا ستيمان من أشكال إرهاب الدول  المحتل ، ومن أعمال السمو المسل  التي تقو  بها الدول  
يً  كل األعراف والموامين والقوانين، مع تحويلها أعمال اللصوصي  المشين  هذه إل   الابري ، متحد 

د هذه األنشم  فرص  إقام  س   عادل، ومن شلنها مناس ات وأعياد واحتفا ت و  مني ، وحيث تهد 
دامته إل  عقود  حق ، ومث مقاف  الكراهي  والتحريض  لكمر مياهرها عدواني   تلجيج الصراة وا 

 وصفاق . 
و  تفوت بهذه المناس   إشارة الرجل األرجنتيني النزيه، أوكامبو، إل  أهمي  تحر  المجتمع المدني 

يني والمراكز القانوني  في الجاماات، عل  جبه  مقارع  ا ستيمان وكشف ما ينموي عليه الفلسم
يات جسيم ، وحيث يكاد يخفت صوت منيمات المجتمع المدني في هذا الخصوص، فيما    من تاد 
تنش  الجاماات الفلسميني  والارمي ، كما هو ملمول، لخوض هذه المواجه  المستحق ، بينما ترتفع 

ياتها التي تتخذ ما اًا أصوا ت جاماات أورومي ، وحت  أميركي ، ضد إدمان القوة اإلسرائيلي  عل  تاد 
عنصريًا مكشوفًا، وفيما تتفن ال شري  عل  أن الانصري  من أسوأ اآلفات التي تستحن كشفها 

 ومناهضتها    هوادة. 
د جهدا إسرائيليًا محمومًا لدفن حل ي ق  التلكيد، في خاتم  هذا الارض، عل  أن المرحل  الحالي  تشه

تما  تهويد القدس  الدولتين، وتجويف دور السلم  الومني  وسلبها أي  و ي  عل  أرضها وشابها، وا 
والسيمرة عل  األماكن المقدس  فيها، والساي إل  تجديد التمبيع الارمي مع الدول  المحتل ، بهدف 

أي امتداد له في عمن محيمه القومي، وتلمين تسلل  تموين الكيان الفلسميني الناش ، وحرمانه من
الدول  الابري  إل  الاال  الارمي تحت مزاع  سلمي  خرقاء..  ما يجال المواجه  مع ا ستيمان أمرا 

اي.  واج ا من أجل كسر الحلق  األخمر في المشروة الصهيوني التوس 
 3/6/2017، العربي الجديد، لندن

 

عادة تعويم التسوية الفلسطينية أوالً  .36  ... تأمالت وا 

 محمد خالد األزعر 
ماي  التصريحات واإلشارات التي صدرت من واشنمن، أمناء ا سدتاداد لزيدارة الدرئيس دونالدد ترامدب 

، م  خ ل الزيارة، توحي  لن سيد البيت األبيض   يمل  خمد  محدددة المادال  «الشر  األوس »إل  
 للتسوي  الفلسميني .
ن ترامددب أحسددن اسددت  ل لقاءاتدده المنائيدد  والجماعيدد  مددع عدددد مددن الزعمدداء الشددر  لكددن الماكددد هددو أ

 أوسميين، في جمع مالومات تبدو ضروري  وفارق  في استم ة الخم  المملو  .
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قبيل الزيارة، قيل إن التصور األكمر إلحاحًا عل  الاقل السياسي للرئيس األميركي، في إمار سياسته 
مد  إمكاني  بناء تحالف إقليمدي ي لدب عليده مدا ع التاداون والتنسدين األمندي الشر  أوسمي ، يتالن  

تحددت عنددوان محارمدد  قددو  التمددرف واإلرهدداب. علدد  أن يكددون التحددالف المددلمول محشددوًا  الوشددائج أو 
الترتي دددات ا قتصدددادي ، وأن يجدددر  إيجددداد صدددي   مدددا ذات مقدددوس وتجليدددات تحيددد   المقبوليددد  عرميدددًا 

س ميًا، لتشبي  إسرائيل ووصلها  ه  شكل من األشكال.  صدور إع ن الرياض والتوضيحات التي  وا 
تليت عل  حاشيته من األمراف الموقا  عليه، يفترض أن تكون البني  األساسي  لهذا التصدور أملدت 
عمليًا ومدأت في ا نتقال إل  حيز الواقع والحرك . لكن الموضوع  الخاص  بإشرا  إسدرائيل مدا زالدت 

 مليات ا ستم ة واإلعداد وا بتداة.قيد ع
  تساورنا الشكو  في أن الشراك  ال ازأ ، التدي تجتهدد إدارة ترامدب فدي تصدنياها بواشدنمن، سدتواجه 
في لحي  ما أو في مور ما من أموارها  الاقدة الفلسميني . سيكون الساال األكمدر تحليقدًا فدي األفدن 

فدي شدكل نداع  والشدابي  حيميد  أكمدر صدخ ًا هدو: أيهمدا  الارمي واإلس مي، عل  الصايدين الرسدمي
أوً ، تفكيدد  هددذه الاقدددة القديمدد  أ  الشددراك  ا سددتراتيجي  الجديدددةس! عندئددذ، لددن يسددهل علدد  واشددنمن 
تكدرار السدديناريو الددذي حددث قبددل رمددع قدرن، الددذي دفددع بإرجداء التسددوي  الفلسددميني  إلد  مددا  اددد تحريددر 

 مان  أن قماعات واسا  من الارب قد   تبتلع فكرة تلخير التسدوي  إلد  الكويت من ال زو الاراقي. 
مدددا  ادددد ا نتصدددار فدددي الحدددرب علددد  اإلرهددداب ودحدددر التنييمدددات المتمرفددد . هدددذا لددديس ألن أنصدددار 
نمددا أساسددًا ألن الحددرب علدد  اإلرهدداب تبدددو  فلسددمين لددن يلدددأوا مددن الجحددر ذاتدده ألكمددر مددن مددرة، وا 

مفتوحًا عل  أفن تاريخي   يمكن تحديد سقفه أو نهايتده. فمدن ذا الدذي يملد  مفهومًا مراوأًا وسائً  و 
إع ن ممل هذه النهاي س وما هي المحددات والماميات التدي يصد  عنددها وضدع السد ح جان دًا ورفدع 

 ع م  النصر في حرب كهذهس
 سددتخ اري علدد  مدد  أن التاددامي مددع القضددايا الشددر  األوسددمي  وفقددًا ألولويدد  األمنددي وا قتصددادي وا

السياسي والحقوقي، سيحمل من وجهد  نيدر الد اض شدبه  التمبيدن الماكدوس لم دادرة السد   الارميد  
، وهو األمر الذي من المفتدرض أنده مرفدوض  قدرارات متتاليد  مدن 2002الشهيرة، الماروض  منذ عا  

اون األمنددي وا قتصددادي القمدد  الارميدد . إلدد  ذلدد ، يخمدد  َمددن ياتقددد  ددلن مددن  األولويدد  والصدددارة للتادد
اإلقليمدي علدد  التسددوي  السياسددي  الفلسدميني ، هددو فكددرة جديدددة أو مددن منتجدات عهددد ترامددب. لقددد سددبن 
للفكدددرة ذاتهدددا أن مرحدددت، مدددع  ادددض التصدددرف، تحدددت عندددوان المفاوضدددات المتادددددة األمدددراف، التدددي 

ومدن المالدو  أن مآلهدا . 1991انبمقت عن صي   ماتمر مدريد األول للس   في الشدر  األوسد  عدا  
 كان الجمود والتواري  فال فشل التسوي  في المسار السياسي.
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عندددد تلمدددل تجدددارب اآلخدددرين، نجدددد أن تسدددوي  المنازعدددات أو تصدددفي  األجدددواء علددد  الصددداد السياسدددي ، 
كاندددت مقدمددد  دومدددًا علددد  صددديغ التاددداون األمندددي أو ا قتصدددادي. ومدددن ذلددد ، أن الصدددي   ا تحاديددد  

ت الجددذر ا قتصددادي، لدد  تقدد  علدد  سددوقها إ  عقددب هزيمدد  الماسددكر النددازي الفاشددي فددي األوروميدد  ذا
، 1975الحددرب الاالميدد  المانيدد . كمددا أن صددي   هلسددنكي لممددن والتادداون األورومددي القائمدد  منددذ عددا  

جددداءت عقدددب خمدددود لهيدددب الحدددرب ال ددداردة بدددين الج دددارين السدددوفياتي واألميركدددي فيمدددا عدددرف وقتدددذا  
 فا  الدولي. سياس  الو 

عددد وة علددد  ِعبدددرة هدددذه السدددوابن، هندددا  مدددا يبدددرر ا عتقددداد  دددلن الجدددرح السياسدددي الفلسدددميني عدددابر 
للج رافيددا، وموصددول  مصددال  ماديدد  ورا  دينيدد  وروحيدد  لادددد كبيددر مددن شدداوب األمددراف المدددعوة 

قدددول إن هدددذا للشدددراك ، التدددي تضدددمرها الو يدددات المتحددددة  دددالمانيين األمندددي وا قتصدددادي. بدددل يجدددوز ال
الجرح يممل موضوعًا أميرًا لد  قو  التمرف واإلرهاب، التي تستخدمه وتتوسل  ه  ستقماب األت اة 
ح دا  خمابهدا المقدافي التابدوي الشدابي،  والمريدين. وهكذا، فإن َمدن أراد قمدع المددد عدن هدذه القدو  وا 

عدز  مدن  األولويد  لهدذه الخمدوة،  قد يتاين عليه ا جتهاد عاجً  في ماالج  القضي  الفلسدميني ، فدإن
وهدددذا أمدددر واضددد  فدددي الخمددداب األميركدددي الدددراهن، فقدددد يكدددون مدددن األوفدددن واألنسدددب الحدددرص علددد  

 اجتراحها  التوازي مع خموات الشراك  الممروح  األخر .
 3/6/2017الحياة، لندن، 

 
 نفض الغبار عن خطة أوباما .37

 أمير تيفون وعاموس هرئيل
، أجر  م اومه الخاص للاملي  األبيضتي أعقبت دخول ترامب إل  البيت ال األول  األسابيعفي 

له  صل   األمر في السابن،  أشخاصالسلمي  المحامي جيسون أرينبلت عدد من اللقاءات مع 
. في أحد هذه اللقاءات حصل أرينبلت عل  عرض شامل للخم  إدارة أو اماومنه  مساولون في 
في واشنمن لليو  التالي إلقام  الدول  الفلسميني ، وسميت خم   السا ق اإلدارة األمني  التي بلورتها 

، عل  اس  الجنرال جون أ ن من س ح الميليين، والذي ملب منه الرئيس برا  أو اما «أ ن»
بيقين سمات أن كل ما هو موجود في هذه الخم  هو حلول »ع ج هذه القضي   شكل شخصي. 

 «.هذا ليس دقيقا»ين السا قين ل رينبلت، ، قال أحد المساول«تكنولوجي 
عنها  اإلع نمويل  ل  يت   ألشهرخم  أ ن التي عمل عليها عشرات الض ا  والخبراء األمريكيين 

مع إسرائيل  إدارة أو اماتفاصيلها سري ، أيضًا  اد محادمات الس   التي أجرتها  أألبي أبدا، و قيت 
، إدارة أو اماوالتي فشلت. أوص  المساول السابن في  2014د  2013والسلم  الفلسميني  في الاامين 
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جدي ،  إجراءهاالمفاوضات التي يريد ترامب  أص حتأرينبلت، التامن في تفاصيل الخم ، ألنه إذا 
 إل  خم  شامل  تستجيب  حتياجات إسرائيل األمني . اإلدارة ستحتاجفإن 

ي للفلسمينيين في الضف  ال رمي ، تقوي  الجدار عل  خم  أ ن تتالن  لمور كميرة د إقام  ممار مدن
الحدود مع األردن، والتااون ا ستخ اري بين إسرائيل والو يات المتحدة. ورأ  أن الخم  ل  تستكمل 

كبيرة منها عرضت في حينه عل  رئيس الحكوم  بنيامين نتنياهو ووزير الدفاة  أجزاءأبدا، فإن 
األركان الاام  للجيه اإلسرائيلي. كانت في إسرائيل مواقف  موشيه يالون ومساولين في هيئ 

مختلف : الخم  حييت  م ارك  المستو  الاسكري الرفيع، لكنها رفضت من قبل يالون، ووجهت لها 
 انتقادات من نتنياهو.

 األخيرة األسابيع، لكن في 2014المرة األخيرة التي وضات فيها الخم  عل  الماول  كانت في الاا  
الجديدة مهتم  بها. والدليل عل  ذل  هو حقيق  أن مستشار  اإلدارة األمريكي إل  أن  اإلشاراتدت زا

، الجنرال هيرمرت ماكماستر قرر تايين كريس  اومان مساو  عن إدارة ترامباألمن القومي في 
جو الموضوة اإلسرائيلي الفلسميني في مجلس األمن القومي، وهو كولونيل متقاعد في س ح ال

د  2013في الاامين « خم  أ ن» إعداداألمريكي، وكان ضمن الماق  الرفيع الذي عمل عل  
2014. 

مع عدد من المساولين في إسرائيل وفي الو يات  األخيرة األسابيعتحدمت في « هآرتس»صحيف  
قالوا المتحدة، كانوا مملاين عل  الخم . الض ا  رفياو المستو  الذين تواصلوا مع األمريكيين 

سرائيل، ممار عمل مشتر   للصحيف  إنه يمكن اعت ار خم  أ ن وميق  مشترك  للو يات المتحدة وا 
للبنتاأون والجيه اإلسرائيلي، والبرهان عل  ذل  أن عشرات الض ا  اإلسرائيليين شاركوا في 

ب  اض المشاورات، في عدة مواق  وفي مستويات مختلف ، وعملوا مع نيرائه  األمريكيين. وحس
المصادر اإلسرائيلي ، المحادمات بين المرفين كانت عميق  جدا وتمت ادارتها  مستو  عال من 

 ا نفتاح،  مريق  مكنت كل مرف من فه  تخوفات وتحفيات المرف اآلخر.
 

 التوبة
 26حسب  اض المشاركين في المحادمات، قد  ض ا  الجيه اإلسرائيلي لممريكيين وميق  فيها 

ن خ لها تحديد مصال  إسرائيل األمني  في المنامن. وملبت إسرائيل من الماق  نقم ، ت  م
. وحسب  اض الض ا  رفياي المستو ، الذين 26حل ناجع لكل نقم  من النقا  الد  إيجاداألمريكي 

 من المرف األمريكي. إيجابي عليها  اإلجا  شاركوا في النقاشات، فإن جميع النقا  تقري ا كانت 
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في تل  الفترة، الجنرال نمرود شيفر، الذي ركز المشاورات في  األركان  التخمي  في هيئ  رئيس قس
المرف اإلسرائيلي، اعتقد أن الخم  تومكن من الحفاظ عل  مستو  أمني ماقول  النس   إلسرائيل 

متحدة  اد ا نسحاب الواسع من الضف  ال رمي ، الذي سيكون مقرونا  اتفاقيات شامل  مع الو يات ال
 والسلم  الفلسميني  واألردن. 

في حينه، بني أانتس، كان يميل إل  موقف الجنرال شيفر. وقال مساول أمريكي  األركانرئيس 
كانوا يقدرون اسها  الجنرال أانتس الذي أيد استمرار »سابن للصحيف  إن أ ن ومساعديه 

دما كانت هنا  عق ات وعد  ا تصا ت وشجانا عل  ا ستمرار في ال حث عن حلول، أيضًا عن
 «.األمرافتوافن بين 

كان المستو  الاسكري قد وافن عل  ا قتراحات األمريكي ، فقد كان رد رئيس الحكوم  بنيامين  إذا
 األمريكي  أير كافي . اإلجا اتنتنياهو ووزير الدفاة يالون مختلفا، واعتقدا أن 

ممار فلسميني في الضف  ال رمي ، يمكن  نشاءإخ ل المحادمات مع األمريكيين ت  مرح إمكاني  
الفلسمينيين من حري  الحرك  نحو الخارج  شكل م اشر، وليس عن مرين إسرائيل. وفي إسرائيل 
عارضوا الفكرة رأ  أن أ ن وفريقه اقترحوا حلول تكنولوجي  واستخ اري . وتحفيت إسرائيل من فكرة 

مروحيات أير مسلح  من اجل تمكين القوات  أسمول  أمريكي  أخر  د تمكين الفلسمينيين من إقام
التي قد يكون فيها محاو ت لتنفيذ  األماكنمن الوصول  شكل سريع إل   للسلم األمني  التا ا  

 عمليات أو مياهرات عنيف .
وقد أشار األمريكيون إل  أن إسرائيل تملب من السلم  التدخل السريع، لكنها تقو  بوضع عق ات 

راحات التي يفترض أن تجاله  يحققون هذا الملب. واقترح ماق  أ ن تشكيل ما يش ه اما  ا قت
اإلسرائيلي  اإلشرافمحدود فيه فق  تت  حرك  المروحيات الفلسميني ، تحت « نفن جوي »الممر 

« النفن»الكامل، وتكون إلسرائيل قدرة عل  الرد الفوري عل  أي انحراف فلسميني خارج نما  
 المتفن عليه.

األمريكيون أكدوا عل  أن الدول  الفلسميني  ستكون منزوع  الس ح في أي اتفا  مستقبلي. لذل  فإن 
المروحيات التي سيحصل عليها الفلسمينيون ستكون من النوة الذي تستخدمه قوات الشرم  في 

الجوي  ، السيمرة عل  المجالالموارئ في حال  »الاال ، وليست مروحيات ذات قدرة هجومي .  أرجاء
الرسال  »، قال مساول أمريكي سابن للصحيف ، «وفوري إل  إسرائيل أوتوماتيكيتنتقل  شكل 

 إسقا الخم  كانت  سيم  د من يشذ عن خ  الميران سيت   إمارالموجه  للفلسمينيين في 
اخت ارات تصنيف أمني مرة كل سن   إجراءوأضاف المساول  لن األمريكيين قد اقترحوا «. مائرته

 ميارين الفلسمينيين  مشارك  إسرائيل.لل
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 ثمانون سنة في الضفة الغربية

األمريكيون الذين شاركوا في المشاورات يتذكرون أحد اللقاءات التي شار  فيها نتنياهو ويالون 
أانتس، التي في سياقها فاجل وزير الدفاة الحضور عندما أعلن  لنه   يتفن مع  األركانورئيس 

سن   اد التوقيع عل   أرماينلجيه اإلسرائيلي يجب أن ي ق  في أور األردن مدة نتنياهو عل  أن ا
اتفا  الس  . ولكن التفاال األمريكي ت ش  في لحي  عندما قال يالون إن عل  الجيه اإلسرائيلي 

سن . وقد اقترح أ ن وماقمه فترة أقصر، واعتقدوا أن المرف  80ال قاء في أور األردن مدة 
 قد يوافن عل  فترة عقد من الزمن. الفلسميني

حل أمني لمنمق  أور األردن  اد  إليجادإن ماق  أ ن،  شكل عا ، خصص جزءا كبيرا من عمله 
انسحاب الجيه اإلسرائيلي. وقد شملت الخم  أرف  عمليات أمريكي  ومجسات ومائرات بدون ميار 

لحدودي القائ  عل  مول نهر األردن. الصناعي  إضاف  إل  تقوي  الجدار ا األقمارواستخدا  صور 
واقترح األمريكيون أيضًا إقام  جدار آخر مواز في الجانب األردني من الحدود. واعتقدت إسرائيل أنه 
  حاج  إل  ذل : مالما أن المل  عبد هللا في الحك ، فإن إسرائيل تاتمد عليه. إذا كانت الاائل  

 الحدودي في الجانب األردني لن يفيد. المالك    تسيمر في األردن فإن الجدار
ال حث الذي قا   ه مساعدو أ ن، ذهبوا إل  أور األردن وال  ما وراء الحدود القائم  اآلن  إمارفي 

المساولين األمريكيين السا قين، فإن الماق  األمريكي قا  بهز  أقوالبين إسرائيل واألردن. وحسب 
 ي  إسرائيلي  و حيت وجود النشا  ا ستمنائي.الجدار مدة رمع ساع ، إل  أن جاءت دور 

هي مستو  التااون ا ستخ اري بين إسرائيل واألمريكيين  اد التوقيع  إجا  المسلل  التي  قيت بدون 
عل  اتفا  الس   مع الفلسمينيين. ول  يتوصل المرفان إل  اتفا  مفصل في هذه النقم . مساول 

التي جرت في منتصف  األحداثالمشاورات استمرت، لكن أمريكي رفيع سابن قال للصحيف  إن 
د   سيما انهيار محادمات وزير الخارجي  األمريكي جون كيري حول الس  ، واند ة عملي   2014

 الجرف الصامد في أزة د أدت إل  وقف المحادمات قبل ا تفا  عل  جميع المواضيع.
 إجراءالامل أو  أورا  إرسالض ا  الجيه من يالون أمر بوقف المحادمات مع األمريكيين، ومنع 

من  أسابيعلقاءات أخر . كان موعد توقف الامل المشتر ، حسب  اض المشاركين، هو قبل عدة 
إمكاني  التوصل إل  مسودة كامل  للوميق  المشترك  وتسليمها للمستو  السياسي في إسرائيل والو يات 

 المتحدة.
في مكتب رئيس الحكوم . وشار   2014لقاء الذي جر  في بداي  الخم  المادل  ت  تقديمها في ال

في هذا اللقاء نتنياهو ويالون والسكرتير الاسكري في مكتب نتنياهو، الجنرال ايال زمير، ووزير 
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انتقادي   أسئل الخارجي  األمريكي جون كيري والجنرال أ ن. وقد مرح نتنياهو ويالون في اللقاء 
لها ووعد  الرد عليها. ولكن عمليا، ل  يحدث لقاء آخر ألن المشاورات توقفت كميرة. قا  كيري بتسجي

كان شاورنا موال الوقت هو أن المستو  الرفيع في الجيه اإلسرائيلي يتاامل مع » اد فترة قصيرة. 
، قال مساول أمريكي سابن للصحيف . «ليها فق  من زاوي  أمني إهذه المواضيع كلمور مهني  وينير 

 «.المشاورات إفشالمقابل، المستو  السياسي في إسرائيل،   سيما نتنياهو ويالون، قرر في ال»
لقد اعتقد يالون أن خم  أ ن أير كامل . وحسب رأيه فإن األمريكيين عالجوا فق  ا نتشار 
  المخم  في أور األردن والا ق  األمني  بين إسرائيل واألردن، وليس القضايا المتالق   الحفاظ عل

 األمن في الضف  ال رمي .
قذائف عل  ممار بن أوريون، و   إم  أه  ادعاءات يالون ونتنياهو كانت أن الخم    تمنع 

تضمن استمرار حري  الامل التنفيذي  للجيه اإلسرائيلي  مريق  تمنع استخدا  المالومات التنفيذي  
زة، و  يوجد جواب حول ما سيحدث الصواريخ ممل التي يت  صناها في أ إنتاجفي نابلس من اجل 

عندما   تلتز  السلم  الفلسميني  بتاهداتها في ا تفا ، و  تقو   اعتقال مملومين في جنين. وهل 
 يحن إلسرائيل الامل بد  منهاس. 

حول  اض البنود في  أسئل الض ا  في الجيه اإلسرائيلي أيضًا كان هنا  من مرح  أوسا في 
ان انم اة  اض الض ا  أن األمريكيين ي ال ون في التفاال حول قدرة األجهزة الخم  األمريكي . ك

 لمجهزةالص حيات  إعماءاألمني  الفلسميني ، خاص  أن خم  أمريكي  مشابه  ل  تنج  عندما ت  
 .وأف انستاناألمني  المحلي  في الارا  

ورا  ا نفصال عن أزة وعد  ومر  أوسلو أعقابل  يفهموا  شكل كاف تلمير صدمتنا مما حدث في »
، كما قال أحد المشاركين في المرف اإلسرائيلي. الرد «الهزة الارمي  أعقابفي  إقليميوجود استقرار 

عل  إسرائيل حلو  ناجا   كلف  مليارات  اإلدارة اقترحتاألمريكي عل  هذا ا دعاء كان أن 
 أقوالإل  ذل ، حسب  إضاف . نستانوأف االدو رات في منمق  ج رافي  ص يرة قياسا  الارا  

قدرة إسرائيل عل  الامل  سرع  وقوة ست ق  مالما فشلت »المساول األمريكي السابن للصحيف ، 
 «. اقي البدائل

 
 تقريب وجهات النظر

يدياوت »حدمت ضج  عندما نشرت صحيف   2014في جو ت كيري في كانون الماني/يناير 
في محاو ته « مسيحاني مهووس» ل يقول إن يالون اعتبر كيري ، بدون موافق  يالون، ن«احرونوت

. وخ فا لما األمني يالون أيضًا انتقادات شديدة لخم  أ ن  أقوالالتوصل إل  الس  . وكانت في 
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، فإن يالون اعتذر  شكل شخصي أما  الجنرال أ ن، اإلص حقاله عن كيري الذي ل  يسع أبدا إل  
حلول لمصلح   إيجاد فات في الرأي، إ  أنه يحترمه ويحتر  جهوده من اجل وقال له إنه رأ  ا خت

وجود يالون في واشنمن، التق  ا منان، ويبدو أنه عل  المستو   أمناءأمن إسرائيل. وماخرا، 
 الشخصي ت  تقريب وجهات النير.

الاسكري  في شاروا موال الوقت أن القيادة »وردا عل  ساال هآرتس قال أ ن إنه هو وماقمه 
الجيه تايد الخم . رأ  وجود خ فات حول  اض التفاصيل، واعتقدنا دائما أن هنا  حاج  

المختلف عليها. األمن ل  يكن عق   في التقد  في محادمات  األمور ستمرار المفاوضات عل  
 «.الس  

س تلخصت في أنه الرئي وأقوالخم  شامل   ستمرار محادمات الس  ،  إدارة ترامب  توجد لد  
مع منيم   إدارة أو اما. ومع ذل  فقد التق  مساولين في األوس في الشر  « الس   والحب»يريد 
التي بلورت خم  أمني  لليو  الذي يلي التوقيع عل  ا تفا  « ض ا  من اجل أمن إسرائيل»

الخم ،  ارة سماةاإلداإلسرائيلي الفلسميني والتي تاتمد جزئيا عل  خم  كيري. وقد ملب مويفو 
شارةلكنه  ل  يقولوا إنه سيت  تبنيها،  القومي، ماكماستر،  لممنأخر  جاءت من مستشار ترامب  وا 

إدارة في الشهر الماضي في مناس   يو  استق ل إسرائيل، التي جرت في واشنمن، حيث قال إن 
 ائيل.مع الحفاظ عل  أمن إسر  األوس ستامل عل  تحقين الس   في الشر   ترامب

 الرم  بين الموضوعين، وهل ستساه  الخم  التي  إدارة ترامبو قي اآلن أن نر  كيفي  قيا  
 وضات في زمن أو اما في ذل .

 2/6/2017هآرتس 
 3/6/2017، ، لندنالقدس العربي
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 سيما كدمون 
، خرج الكاتب دافيد أروسمان في رحل  من «ا  الست األي»سن  من حرب  20،  اد 1987في الاا  

التي ل  يارفها الكميرون من اإلسرائيليين، بل « المنامن»س ا  أسابيع في الضف  ال رمي  وتجول في 
 ل  يرأبوا في أن يارفوها. 

الزمن »و حقا م ات في كتاب « كوتيرت رشيت»ونشرت انم اعاته في عدد خاص من مجل  
 ج  إل  عشرين ل  .الذي تر « األصفر
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سن  من الصد  الهائل والمفاج  الذي أمارته رحلته، يروي أروسمان هذا األسبوة ما الذي  30 اد 
. شارت  لن انفجار 33كنت ابن »دفاه ليسير بتل  األيا  عل  الدرب وينشر انم اعاته: 

وال ضب لديه ، الفلسمينيين سيلتي. ل  أعرف كيف سيسمونه، ولكني شارت  شدة اإلح ا ، الذل، 
 وعد  ا كتراث المملن من اإلسرائيليين. 

دفترا في الشارة  ألشتري في اليو  الذي زرت فيه مخي  الدهيش  ل جئين عدت إل  القدس وذهبت 
المبل  بن يهودا. كان هذا مساء مقدسيا  اردا، والناس يسارعون إل  بيوته ، كان مم  عد  اكتراث 

حساس  لن شيئا لن يت ير. أ ما أنا فشارت  اشتاال مارفتي التي أجلبها ماي من مكان ي اد وا 
 «.نصف ساع  سفر عن البيت

 التلكيد أنا أكمر »السنوات الاديدة التي مرت ل  تجال أروسمان أكمر تفاا . الاكس هو الصحي . 
  لني أشار  لن هذا الوضع سيستمر –أكمر خوفا. اليو  ما كنت ألكتب ما كتبته »، يقول، «وعيا

ألني ب سام    أعرف. يحتمل أن يكون الوضع  اد  ضع سنوات  –عشرًا أو عشرين سن  أخر  
 «. أسوأ  كمير

وضات المستومنات ع م  استفها  حامت فوقه، وهي تحو  اآلن فو  إسرائيل كلها، فو  »
 وجودها، وشرعيتها التي تهتز في الاال . 

ي، ستواصل وجودها كدول  ستكون مختلف  جدا عما ودول  إسرائيل الديمقرامي ، ومن الشاب اليهود
 «.كنت أريدها أن تكون، لدرج  انه سيصاب علي أن أعيه فيها

هو ع قري  شكل يارف فيه كيف يخل  المخامرة »، يواصل أروسمان، «لدينا رئيس وزراء ع قري »
هذا  الحقيقي  مع أصداء صدمتنا كشاب. ونحن، كمجتمع مر  الصدم ، عديمو الوسيل  أما 

 «.الت عب من جانب نتنياهو
وعل  ساال كيف يشار  النس   لمحداث التي تجري هنا، كحدث اليئور أزاريا، أجاب أروسمان: 

هذا عرض لمرض أعمن من الجندي الفرد. فمن أجل إقام  نيامنا ل حت ل ين  ي لنا أن نمبت »
 حقيق  انه  ليسوا  شرا. أن نحرمه  من إنسانيته . 

ما، نقتح  بيته في منتصف الليل، ن قيه  أحدسنتمكن من أن نايه مع واقع ناتقل فيه ابن وا   كيف 
لساعات عل  الحواجز. إذا ل  نكبت، فوجوده القاسي واأللي  يبدأ في إزعاجنا. يوجد هنا كبت عيي . 

 «.كبت شاب كامل. في وعينا نحن نكبت شا ا كام 
أ   اد م مين سن  لديه « الزمن األصفر»، كان سيسميها هل اليو  أيضًا، لو انملن إل  تل  الرحل 

 «. الزمن الضائع»اس  آخرس يفكر أروسمان ويقول: 
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هذا هو ا س . حقا أضانا الكمير من الزمن، وليس الزمن فق : اآلمال أيضًا وكذا الماقات ال زم  »
 «. كي ن ير الوضع

 «يديعوت»
 2/6/2017األيام، رام هللا، 
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