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 32 :كاريكاتير
*** 

 
 "من حق إسرائيل أن تحفظ أمنها"ويؤكد على أن  نالرجوب يتنازل عن ساحة البراق لإلسرائيليي .1

رئدديس احتلدداد الف سددطيلي لقددر  القددد    الف سددطيلي   زعددا القيددادي فددي ملتمدد  الةلريددر :القدددا الملة دد 
جبريل الرجوب  أن حائط البراق له مكان  وقدسي  لدى الشدب  اليهدودي  وع يده  أد  أن يبقدى تلد  

بالمقابدل أن المسدأد األقصدى وسداحاح اللدر  القدسدي    مؤكددا  السياد  اليهود    فال خالف ع ى ذلد 
  1967: "هدد ا هددو الولددئ القددائا ملدد  عددا  خددالل ل مسدد مين ول شددب  الف سددطيلي  قددائال   الشددريح حدد   

وال ي حدده موشيه د ان في حيله  وع يلا أن نةقيف مئ ذل . ولقن إذا كلةا تريدون غير ذل  توقبوا 
 احنفأار".
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نددده ع دددى الأدددانبين الف سدددطيلي وا سدددرائي ي أفدددي مقاب ددد  مدددئ القلدددا  الببريددد  ال انيددد  الرجدددوب  وألددداف
اسةغالل ا دار  األمريكي  الأديد  برئاس  دونالد ترام   بغي  ما وصفه بد"الصفق " الةي من شدننها أن 

مبدادر  نها "مبادر  غير مسبوق   وأن اللديث يدور عن نواعةبر الرجوب مبادر  ترام  ب تلهي الصراع.
 برفدددا كيدددف يةبدددامال مبهدددا  وهددد ا ملدددو  بدددالطرفين"  موجهدددا حدي ددده  أنح م يدددل لهدددا وع دددى الشدددببين 

جددل الدد هاب لمصددالل  تارينيدد  بددين الشددببين ألإلسددرائي يين "هلدداي شددري  فددي الأاندد  الف سددطيلي مددن 
ل سدال   شدريكا   بننه يوجد بالأاند  الف سدطيلي مؤكدا   ا سرائي يينوخاط  الرجوب  عبر حل الدولةين".

وال ي بإمكانه الةوجه نلو مصالل  تاريني  بين الشببين  قائال: "ع يلا القيا  ب ل  حاح وبنسرع وق  
 ممكن وعد  احنةتار ل غد".

وتطدددرق الرجدددوب إلدددى الفةدددر  الةدددي قالددداها بسدددأون اححدددةالل ا سدددرائي ي  مؤكددددا بننددده يلددداه  كافددد  
توقيئ اتفاقياح السال  مئ الأاند  ا سدرائي ي ع دى لدرور   متاهر البلف وأنه ع ى قلاع  تام  ومل 

أندده  فةنددر بالشددهدام وبالمقدداومين  مبيلددا أندده قبددل اتفاقيدداح أوسدد و كافدد     حفةددا  تغييددر الددلهس ف سددطيليا  
 األمور كان  مةاح  ومسموح بها باللرب  لقله  قول: "ببد أوس و نبارض ذل ".

الرجددددوب: "نلددددن نقبددددئ تلدددد  احددددةالل  مدددداذا يةوقددددئ ملددددا وحددددول الةلددددري  وانةفالدددد  السددددكاكين قددددال 
حدائط البدراق مقددا ل يهدود  أننربي أبلائلا ع ى الةبا ش مئ اححةالل؟  نلن ندري  أنا سرائي يون؟ 

 يبقى تل  السياد  اليهود    ح يوجد نقاش ع ى ه ا  ه ا والح". أنويأ  
 ".67حدود البا   وقال إن "من ح  إسرائيل أن تلفظ أملها وتزدهر ولقن في

وحول نوا ا إجرام انةناباح عام   لف  إلى أن الس ط  تأري مفاولاح جد د  مدئ حمداا حدول هد ه 
 6المسنل  وحول بسط اللكوم  لسيادتها ع ى غز   وفي حال حصول ذل  فسيةا تلديد موعد أقصداه 

 أشهر  جرام احنةناباح.
 3/6/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 في اشتباكات مسلحة مع أمن السلطة في نابلس طينيينفلسإصابة أربعة  .2

أصي  فأر اليدو  األحدد أرببد  مدواطلين فدي منديا بالطد  شدرق نداب س  خدالل اشدةباي مسد ح  :ناب س
وأفادح مصادر مل يد  فدي منديا بالطد   .األملي  الف سطيلي  األجهز بين مط وب ألمن الس ط  وأفراد 

المط ددوب لهجهددز  األمليدد  ملمددد األغبددر  إح  اعةقددالحاولدد  أن قددو  مددن أجهددز  السدد ط  ب بدداا مدددني 
المواجهداح  امةددحاشةباي مس ح أدى إلى إصاب  األغبر  حيدث  احعةقالوأعق  ملاول   أنها فش  .

 إلى حاراح في داخل المنيا  أصي  خاللها ثالث  آخرين بيلها فةا  وطفل قاصر داخل ملزليهما.
 4/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عضو المجلس الوطني رضوان الحلو يانينع عباس والزعنون  .3
  مدير المالي  البسدكري  3/6/2017 ملمود عباا  يو  السب  الس ط  الف سطيلي  نبى رئيس :را  هللا

لد وي  عبدااوتقد   ال وام رلوان الل و "أبو عدي"  ال ي وافةه الملي  يو  السب  إثر مرض عالال.
لةبازي والمواسا   سائال  المولى عز وجدل  أن يةغمدده بواسدئ رحمةده ويسدكله فسديح الفقيد وأه ه  بنحر ا

 نبى رئيس المأ س الوطلي الف سطيلي س يا الزعلون  عالو المأ س رلوان الل و.كما  جلاته.
 3/6/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حماس: تصريحات الرجوب بأحقية اليهود بـ"البراق" "جريمة وطنية" .4

عد ح حرك  حماا تصريلاح عالو ال أل  المركزي  للرك  فةح  جبريل الرجوب  حدول أحقيد   :غز 
 اليهددود بلددائط البددراق  بننهددا "جريمدد  وطليدد  تلمددل فددي طياتهددا إسددام  ل شددب  الف سددطيلي ومقدسدداته".

وقال حاز  قاسا اللاط  باسدا حمداا: "إن الةصدريلاح رسدال  والدل  لالحدةالل بالةلدازل رسدميا  عدن 
وعدددد قاسدددا أن هددد ه الةصدددريلاح  بددد  مقددددا ووطلدددي وتددداريني طمبدددا  فدددي اللصدددول ع دددى الفةددداح".ثا

"تقشددف حالدد  احنلدددار الددوطلي واألخالقددي الدد ي وصدد   إليدده ببدد  قيدداداح فددةح ببددد انقالبهددا ع ددى 
وأولددح أن الةصددريلاح تؤكددد مالددي قيدداداح مددن فددةح "فددي  المشددروع الددوطلي الف سددطيلي". كمددا قددال.

 لقالي  الف سطيلي  والةلازل عن ثوابةها الوطلي  والديلي ".مشروع تصفي  ا
وأشددار إلددى أن الةصددريلاح تددنتي فددي سددياق تددرويس قيدداداح فةلاويدد  للفسددها فددي المأةمددئ ا سددرائي ي 

وأكددد قاسددا أن الةصددريلاح هددي اسددةنفاف بلالددال  كددد"حمائا سددال "  ع ددى حسدداب قالدديةها ووطددلها.
اعيددا  حركدد  فددةح إلددى لددرور  تولدديح موقفهددا مددن م ددل هدد ه الشددب  الف سددطيلي وتالددلياته الأسددا   د

 الةصريلاح "غير الوطلي " والةي تقرر م يالتها في اآلون  األخير ع ى لسان عدد من قياداتها.
كمددا وطالدد  الفصددائل الف سددطيلي  بةلمددل مسددمولياتها ولأددا كددل مددن تسددول لدده نفسدده بالةلددازل والةفددريط 

 بالقالي  الف سطيلي .
 4/6/2017 ،طيني لإلعالمالمركز الفلس

 
 اإلضرابإلى السطح بعد فك تطفو األزمة بين عباس والبرغوثي  .5

ظهرح األزم  بين القائد "الفةلاوي" األسير مروان البرغوثي والرئيس ملمود عباا أمس إلى  :را  هللا
وقوفده  السطح  إذ نشرح وكال  األنبام الرسدمي  "وفدا" بياندا  باسدا أسدرى فدةح  شدكرون فيده عبداا ع دى

إلددى جاندد  إلددراب األسددرى عددن الطبددا   ويلةقدددون مباشددر  البرغددوثي ع ددى عددد  توجيدده الشددكر إلددى 
 الرئيس في بيان ساب  حمل اسمه.
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وجددام فددي بيددان أسددرى فددةح الدد ي نشددرته وكالدد  "وفددا": "نلددن  ملدد  للتدد  اتناذنددا قددرار خددوض مبركدد  
لف سدطيلي  البط د  مدن دون تمييدز". وألداف: األمبام الناويد ... كدان رهانلدا ع دى قيادتلدا وجماهيرندا ا

"فدي هد ا البيددان الفةلداوي  ح بدد للددا أن نؤكدد احةراملدا القبيددر والبتديا لده  القائددد البدا  لفدةح ولددرئيس 
دولةلددا الف سددطيلي  ملمددود عبدداا نأبددو مددازنو لمسدداندته ووقوفدده مبلددا وا بددازه إلددى مؤسسدداتلا الةلتيميدد  

 لف سطيلي  وسفاراتلا وبب اتلا الديب وماسي  بدعملا بالوسائل كاف ".والرسمي  في الس ط  الوطلي  ا
وتدددابئ: "أمدددا باللسدددب  إلدددى األ  األسدددير البطدددل مدددروان البرغدددوثي  ففدددي الوقددد  الددد ي نقددددر فيددده جميبدددا  
نالددداحته... نسدددةهأن مدددا جدددام فدددي البيدددان الددد ي نسددد  إليددده  والددد ي تمددد  تسدددميةه البيدددان األول باسدددا 

ن الطبا ... وال ي تالمن شكرا  ألحرار البالا ولقدل مدن سداند األسدرى  مةلاسديا  األسرى المالربين ع
 ذكر قياد  اللرك  وع ى رأسها األ  الرئيس أبو مازن".

وفي انةقاد مباشدر  ل برغدوثي  قدال البيدان: "ف قدل جدواد كبدو   إذ كدان  أد  أن  شدير إلدى أصدغر شدبل 
األ  الدرئيس أبدو مدازن الد ي لدا يددخر جهددا  ووقةدا  إح  وزهر   وع ى رأا الأميدئ قائددنا ووالددنا سدياد 

 واسةغ ه في سبيل دعا قاليةلا".
 وظهرح النالفاح بين البرغوثي وعباا مل  توزيئ الملاص  في ال أل  المركزي  للرك  "فةح" 

 4/6/2017 ،الحياة، لندن
 

 ريفلين: االستيطان في الخليل سيدوم لمئات السنين .6
ربدئ أ  كريداح بمر لرئيس ا سرائي ي رؤوبدين ريف دين  خدالل خطداب القداه فدي مسدةقال ا: القدا الملة  

"المسددةوطل  سددةبقى فددي  إنسددل  ع ددى تلريددر مديلدد  اآلبددام"   50فددي الن يددل  خددالل مددا سددمي احةفددال "
اتفاق سياسي فسيواصل اليهود والبدرب  إلىمكانها طوال مماح السلين القادم   وحةى اذا تا الةوصل 

سدددل   أددد  ع دددى الدولددد  البمدددل لةطدددوير حيدددا  السدددكان فدددي كدددل  50وقدددال ريف دددين: "ببدددد  !البددديش هلدددا"
اتفداق سياسدي  لقلده مددن الوالدح انده فدي كددل  إلددىسديةا الةوصددل فدي وقد  مدا  إذاالملطقد . ح اعدرف 

 اتفاق سيواصل اليهود والبرب البيش هلا".
 إنشدداملددا يددةا  إذاوسددلرتقبه  ندده تددا ارتقدداب خطددن لددنا ورهيدد إ: "لقددد قددال دافيددد بددن غوريددون وألدداف

وقددال  خد  القدددا".أتقددون  أنمسدةوطل  يهود دد  كبيدر  فددي الن يددل خدالل فةددر  قصددير . الن يدل تسددةل  
 ولمماح السلين". أخرى سل   50د سل  وسنبقى ل 50هلا مل   أنا: "أ الا  ريف ين  
ك يدددر  قبدددل دولددد   ريف دددين: "مدددن المهدددا الةددد كير بدددنن احسدددةيطان فدددي الن يدددل قدددائا ملددد  سدددلواح وألددداف

مةبرع هو دافيد بن غوريدون  أول   غمال الون  رجل حزب البمل  وكان أربئكرياح  أقا إسرائيل. لقد 
وقدال: "الن يدل ليسد  ولدن تقدون  ".أ الدا  ومن بين المدافبين عن المسدةوطل  كاند  صدليف  "هد"رتس" 
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سددا" خدددم  كددل سددكان المديلدد  اخةبددار لقدددرتلا ع ددى البدديش مبددا. عيدداد  "هدا أنهدداالسددال .  أمددا عقبدد  
 مأددا لصالح كل سكان الن يل؟". إقامةها مكللا  أحاليهود والبرب. 

 4/6/2017 ،الرأي، عّمان
 

 بمساعدة الدول العربية باراك: هناك فرصة تاريخية للتوصل التفاق سالم .7
  3/6/2017 األسدب   يدو  السدب ا سدرائي ي  دفاعوزيدر الد  بداراي إيهدودقدال  :ترجم  خاصد  -القدا 

ونقدل موقددئ  ن هلداي فرصد  تارينيد  ل ةوصدل حتفداق سدال  مدئ الف سدطيليين بمسداعد  الددول البربيد .إ
القلددا  الببريدد  ال انيدد  عددن بدداراي قولدده خددالل ثقددافي تددل أبيدد   أن الفرصدد  قائمدد  اآلن لةلريدد  البم يدد  

فددي لددوم تفشددي "ا رهدداب"  "ئيلإسراد"أن هدد ه فرصدد  تارينيدد  سددانل  اآلن باللسددب  لدد السياسددي   مبةبددرا  
 وما  لدث في الملطق  من تلالف أمريكي دولي عربي لد إيران.

وألاف "ه ه الفرص  موجود  وهي لمر  واحد   نةلياهو يةلدث عن السال   ولقللا نبدرف بالفبدل أنده 
ح  فبدددل أي شددديم مدددن أجدددل ذلددد   نلدددن لدددا نواجددده م دددل أفالدددل مدددن هددد ه التدددروف لةلريددد  البم يددد  

عتديا  إنأدازي   ولو اتالح أنه من المسةليل الةوصل حتفاق اآلن  فإن إسرائيل سيكون لد ده السياس
 األمريكي". -في أن تقون جزما  من الةقارب البربي

والف سددطيليين حتفددداق سددال  إق يمدددي   "إسدددرائيل"وأشددار إلدددى أن ا دار  األمريكيدد  قدددد تأبددر فدددي اللها دد  
دونالد ترام  للدل الصدراع فدي إطدار إق يمدي وفد  خطد  وشدرو  إلى مساعي الرئيس األمريكي  مشيرا  

سةالددبها إدارتدده فددي حددال فشددل ا سددرائي يون والف سددطيليون فددي الةوصددل حتفدداق أو خطدد   مكددن مددن 
 خاللها إطالق البم ي  السياسي .

ه وحددول نقددل السددفار  األمريكيدد  إلددى القدددا  أشددار بدداراي إلددى أن ا دار  األمريكيدد  لددن تقددو  بم ددل هدد 
"إن كددل مددن  بةقددد بددنن السددفار  سددوف تلقددل فإندده مندددوع  ويكشددف عددن فهددا سددطلي  النطددو . قددائال  

 ل ةفقير األمريكي".
 3/6/2017 ،القدس، القدس

 
 اإلسرائيليون يفضلون استمرار السيطرة على القدس: استطالع .8

 ى القدا في حدين ذكرح وسائل إعال  إسرائي ي  أن غالبي  ا سرائي يين  فال ون اسةمرار سيطرتها ع
 "إسدرائيل"أمدا    أد  أن  كدون دافبدا   1967 يونيدو ع دى حدرب حزيدران/ عامدا   50رأى خبرام أن مدرور 

 لةوليح اللدود اللهائي  ل قدا.
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نةدائس اسدةطالع ل درأي بدين ا سدرائي يين أظهدر أنهدا  "إسرائيل اليو "ونشر دارور إيدار مراسل صليف  
وقددال إن غالبيدد   دا ع ددى الةوصددل إلددى سددال  مددئ الف سددطيليين. فالدد ون اسددةمرار سدديطرتها ع ددى القدد

الأمهور ا سرائي ي  بمدن فديها أنصدار اليسدار  ليسدوا مسدةبدين لقبدول سدياد  ف سدطيلي  ع دى القددا  
ولددا يبددد نصدددف ا سددرائي يين ثقددةها بلأددداح الةوصددل حتفدداق سدددال  مددئ الف سددطيليين ع دددى أسدداا حدددل 

حلد  األهددا للةدائس هد ه احسدةطالعاح األخيددر  تشدير لمدا تم قده القدددا وزعدا المراسدل  أن الد الددولةين.
مدن رمزيدد  مهمدد  فددي الةفقيددر ا سددرائي ي  الأمدداهيري والسياسددي  بأاندد  مددا لددديها مددن مؤشددراح ديليدد  

 تاريني  لدى اليهود.
 وقددال إن "كددل ذلدد   فسددر رفدد  ا سددرائي يين فدددي غددالبيةها للددل الدددولةين  الدد ي  سددمح بإقامدد  دولددد 

 ف سطيلي  سةسة ا في اللها   حصةها في السيطر  ع ى الب د  القد م  في القدا  أو جزم ملها".
ع دى  عامدا   50من جهةه قال النبير البسكري ا سرائي ي في صليف  مباريح ألون بدن دافيدد إن مدرور 

 يد  ل قددا  ببيددا  لةوليح اللددود اللهائ "إسرائيل"أما    أ  أن  كون دافبا   1967حرب األ ا  السة  في 
عدددن الشدددباراح الفارغددد  الةدددي تةلددددث عدددن توحيدددد المديلددد   ممدددا يؤكدددد أن هددد ه اللدددرب الةدددي حققددد  فيهدددا 

 ع ى جيرانها البرب لا توفر لها سل  واحد  من الهدوم األملي. عسكريا   حسما   "إسرائيل"
 3/6/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تنا السياسّية في مشروعنا المناهض للصهيونّية: قو 67وان " في ذكرى عدلتجمع الديموقراطي"ا .9

عقد المكة  السياسي ل ةأمئ الوطلي الد موقراطي  اجةماعا  لملاقشد  الةطدوراح : تلرير هاشا حمدان
واسةمرار احةالل الالف  الغربي    67األخير  ع ى الساح  السياسي  ومرور خمسين عاما  ع ى عدوان 

مدن اسدةيطان  "إسدرائيل"أجمئ في بيان صدادر علده أن مدا قامد  بده بما فيها القدا  وغز  والأوحن  و 
وتهويددددد وترحيددددل وقمددددئ وتلقيددددل وحصددددار وقةددددل وتدددددمير وسدددد   ونهدددد  ومصددددادر  لددددهرض ول  ددددرواح 
الطبيبيدد  وغيددر ذلدد  مددن إجددراماح ومنططدداح فددي هدد ا الأددزم مددن أرض ف سددطين والأددوحن البربددي 

كاحةالل مؤق   بل هو اسةقمال لمشدروع اسدةبماري السوري  يؤكد أن ه ا اححةالل لا  كن مصمما 
 واسةمر ببده. 48 قو  ع ى الملو وا حالل والفصل البلصري بدأ قبل الةطهير البرقي عا  

ودعا البيان إلدى لدرور  احلةدزا  بمبدادح اححةدرا  واحبةبداد عدن الشنصدل  والةأدريح. وأنهدى بالةشدديد 
ي عددن طريدد  مشدداريئ انةهدد  صددالحياتها  إنمددا بانطالقدد  ع ددى أن  "تلدددي المشددروع الصددهيوني ح  ددنت

مشروع يهد  القوال  الفقري  القائم  ويكسر حدودها  وأن الملا  السياسي اللالي مؤاٍح لطرح مشروع 
سياسددي  كسددر جدددار ا جمدداع الصددهيوني  مددا  بلددي لددرور  طددرح بلددام مبسددكر ملدداه  ل صددهيوني  
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ولددد  المدددواطلين  باعةبددداره النيدددار الملددداه  الوحيدددد ومشدددروعها احسدددةبماري  ع دددى أسددداا مشدددروع د
 ل طروحاح البلصري  القائم ". 

 3/6/2017 ،48عرب 
 

 للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" 51القمة الـ  يشارك في نتنياهو .11
قددال مكةدد  رئدديس اللكومدد  ا سددرائي ي   فددي بيددان لدده  أن رئدديس اللكومدد  بليددامين : تلريددر ملمددد وتددد

ل مأموعددد  احقةصددداد   لددددول غدددرب إفريقيدددا "إكدددواا"  الةدددي  51ةليددداهو سدددي قي ك مددد  خدددالل القمددد  الدددد ن
ذل  ببد دعو  مدن رئيسد  ليبيريدا  إلدين "  في الباصم  ال يبيري   مونروفيا  و4/6/2017 سةبقد  األحد

 سيرليف  ثا سيبود إلى تل أبي ".
ا فريقيدد "   -يقيددا "لةبزيددز البالقدداح ا سددرائي ي  مددن زعمددام غددرب إفر  وسددي ةقي نةليدداهو سددي ةقي عددددا  

وبلسدد  وسدددائل ا عدددال  ا سدددرائي ي   فدددإن نةليددداهو  بلسدد  بيدددان مكةددد  رئددديس اللكومددد  ا سدددرائي ي .
 من الوزرام والمسؤولين في حكومةه. سيةوجه إلى مونروفيا وحده  ولن  صطل  أ ا  

القمدد : "أغددادر اآلن الددبالد ل مشددارك  فددي قمدد   وقددال نةليدداهو مسددام السددب  قبددل سددفره ل مشددارك  بنعمددال
دول غربي إفريقيا. ه ه هي أول مر  يةا فيها توجيه دعو  إلى زعيا دول  خدار  القدار  ا فريقيد   لقدام 

ل زيدار  الةدي قمد  بهدا إلدى شدرقي  وتدابئ:" ححقدا   ك م  هلاي. فإسدرائيل تبدود إلدى إفريقيدا بشدكل كبيدر".
ي إفريقيدا. والهددف الد ي حددتده هدو تد وي  األغ بيد  البمالقد  الةدي تةقدون مدن غرب إفريقيا نزور حاليا  

دولدد  إفريقيددد  والةددي تشدددكل القاعدددد  لهغ بيدد  األوتوماتيكيددد  لددد إسدددرائيل فدددي األمددا المةلدددد  وفدددي  54
المؤسساح الدولي . وأعةقد أن ه ه هي شدهاد  لدولد  إسدرائيل تددل ع دى الةقددير الد ي نلتدى بده. هد ه 

 ح   طوي   ولقللا نةقد  فيها خطو  ببد خطو ".سةقون ر 
مدددن جانبهدددا  قالددد  صدددليف  "مبددداريح"  إنددده مدددن المفةدددرض أن  ب دددن نةليددداهو مدددن ليبيريدددا توقيدددئ عدددد  
اتفاقياح اقةصاد   تةب   بالزراعد  والمدوارد المائيد  والةأدار  والةب ديا والصدل  واألمدن والطاقد  وغيرهدا  

 ئ عن ذل  أ  ح.دون أن تشير إذا ما كان قد تراج
 3/6/2017 ،48عرب 

 
 تتحضر لحروب األنفاق والمناطق المأهولة "إسرائيل" .11

شرع الأديش ا سدرائي ي ببلدام مديلد  "سدلير" ل ةددريباح البسدكري  : ملمد ملسن وتد -القدا الملة   
في الأوحن الملةل  وهي من أصل ثالث مدن سةبلى باللقد  وحيفدا لدمن النطد  النماسدي  "أفيدف" 
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بك ف  نصف م يار دوحر  وذل  لةلديث وحداح الأيش وجبل تدريباح ذراع اليابس  والمدرعاح أك در 
 نأاع  ومالممةها ل ةطوراح الةقلولوجي .

ويهددددددف المشدددددروع لةمكدددددين الألدددددود مدددددن الةلالدددددير ألي مواجهددددد  مسدددددةقب ي  باألنفددددداق لدددددد المقاومددددد  
لد  والمكةتد  لدد حدزب هللا ال بلداني أو أي الف سطيلي  بقطاع غز   وخوض المبداري بالملداط  المنهو 

وتلدداكي الملشددن  البسددكري  مديلدد  لبلانيدد  ذاح مبددان مةبدددد  الطوابدد   جماعدداح مسدد ل  بدددول الأددوار.
وأحيام سكلي  مبمور  ومساجد  توجد بها مقراح قياد   تابب  للدزب هللا  وملشد"ح عامد  تلةدوي ع دى 

لد  الأديدد  بميدز  دخدول السدياراح والقوافدل البسدكري  مدن وتةمةدئ المدي ترسدان  وتط د  الصدوارين ملهدا.
عد  اتأاهاح خالل الةدريباح واطالق اللار والق ائف بك اف  باعةماد أسالي  تقلولوجي   وهي ميدزاح 

 غير مةوفر  بملش"ح الةدري  القائم . 
 

 المواجهة الحتمية
يلسددأا مددئ تقددديراح احسددةنباراح ويددرى المل ددل البسددكري  ذاعدد  اححددةالل آ ددال ع يمدده أن المشددروع 

الةددي سينولددها الأدديش سدددوام بغددز  أو لبلددان أو أي جبهدد  أخدددرى -البسددكري  بددنن المواجهدد  القادمددد  
سةقون باألنفاق تل  األرض وبملداط  مبمدور  ومكةتد   األمدر الد ي ي دز  الأديش ل ةنهد   -ملةم  

 ساحاح القةال الأديد . والةباون بين منة ف القواح والوحداح ل أهوزي  ل مباري بتروف
أن المديل  البسكري  الةي سةبةمد ع دى ملتومد  الةقلولوجيدا  -في حدي ه لد الأزير  ن -ورجح ع يمه 

 احسدةراتيأيتلاكي طوبوغرافيدا ب دداح عربيد  وف سدطيلي   والةدي عمدل ع دى تلالديرها قسدا الةنطديط 
 المقبل.بالأيش  وسةدخل ل ندم  وتدريباح القواح البري  مط ئ البا  

ولف  إلى أن المديل  البسكري  سةقون لمن أرببين ملشن  ومبسكراح تدريبي  صدغير  تلداكي القةدال 
داخدل أحيدام سدكلي  منهولد  ومكةتد  والندوض بمبداري باألنفداق وتلد  األرض  باسدةندا  المدددرعاح 

المسةن صد  والدباباح والرصاص اللي واألس ل  ال قي    وتنتي لمن سدبي اللكومد  لةطبيد  الببدر 
 .2014من اللرب ع ى غز  عا  

وحول المباني والدححح البسكري  له ا المشروع   قول المل ل البسكري إن المواجه  ما بين الأديش 
وحزب هللا حةمي   كدون الةهديدد المركدزي ع دى إسدرائيل مصددره إيدران وحدزب هللا لديس فقدط مدن ناحيد  

  والصددوارين الةددي بلددوز  اللددزب والةددي تددرى بهددا تددل أبيدد  الةهديددداح المب لدد  وانمددا القدددراح والةرسددان
هددواجس وتلددد اح  بيددد أندده اسددةببد أن تقددون المواجهدد  بالمسددةقبل القريدد  حنشددغال حددزب هللا وايددران 

 . باللرب الدائر  في سوري
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 دائرة الصراع
نالمرصدددو  مددن جانبدده   بةقددد سدد مان فنددر الدددين الباحددث الميددداني بالمؤسسدد  البربيدد  للقددوق ا نسددان

ومقره الأوحن الملةل أن تشدييد المديلد  البسدكري  يلددر  لدمن المنططداح ا سدرائي ي  بفدرض وقدائئ 
  للسددا وت بيدد  الوجددود بددالأوحن  ويةددزامن ذلدد  مددئ المقةددرح الدددولي بإقامدد  ملطقدد  آملدد  بألددوب سددوري

 والةي تمهد لةل أبي  الوصول حةى مشارف البراق.
إلدى أن إسدرائيل عمددح خدالل خمسدين عامدا مدن احدةالل  -ه ل أزيدر  ند في حدي د-ولف  فنر الدين 

-الأوحن ع ى توظيفه لههداف والةدريباح البسكري   حيدث إن بلدام ملشدن  عسدكري  مدن هد ا القبيدل 
ا سدرائي ي  والهددواجس الةدي تددرو   احسددةراتيأي يلسددأا مدئ  -وخالفدا ل قريدد  البسدكري  بملطقدد  الزعدرور 

لالر لسيلاريوهاح لمواجه  وحروب ليس فقط ع ى جبهةي لبلان وغز  وانما بملاط  لها تل أبي  وتة
 أخرى  خاص  وأن لةل أبي  أطماعا إق يمي .

وأولددح أن إسددرائيل شددرع  أ الددا ببلددام مشدداريئ بلددى تلةيدد  مرتبطدد  بالملدداط  المةاخمدد  لنددط وقددف 
بلال أي تسدوي  دوليد  بشدنن  إطالق اللار علد مشارف القليطر  ودرعا  وتةلالر لةقون طرفا لاملا

  وح  سةببد أن  كون ذل  لمن مقا ال  مئ نتا  بشار األسد لالمان بقائه مئ ت بي  اللال   سوري
م  قد تمهد حعةراف دولدي بالسدياد  اا سرائي ي  بالأوحن خاص  وأن إدار  الرئيس األمريكي دونالد تر 

 ا سرائي ي  ع ى الأوحن.
اجهدد  عسددكري  بالمسددةقبل القريدد   كوندده  بةقددد أندده ح توجددد رغبدداح لدددى أي وح يةوقددئ فنددر الدددين مو 

واألحددداث فددي   الملشددغل بداللرب فددي سددوري-جهد  عربيدد  لمواجهدد  إسددرائيل الةدي تأددز  بددنن حددزب هللا 
خددر  مددن دائددر  الصددراع البربددي ا سددرائي ي ولدديس مبليددا بمواجهدد  تددل أبيدد   -الدديمن والبددراق والبلددرين

 تفأر الصراع ما بين إسرائيل وايران. عسكريا إح بلال
 3/6/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 االحتالل يطلق منطاد مراقبة فوق حاجز زعترة  :نابلس .12

: إن جلدود اححددةالل المةواجددين ع ددى حداجز زعةددر  جلددوب 3/6قددال شدهود عيددان يدو  السددب   :سد في 
فداد الشدهود لمراسد لا  أن الملطداد أ ط د  وأ ناب س وشرق س في  أط قدوا ملطداد مراقبد  مدزودا  بكداميراح.

وأكدد  مئ ساعاح الصباح الباكر  وشوهد مدن قدرى وب دداح جلدوب نداب س وشدرق سد في  بولدوح تدا .
الشهود أن الملطاد  لمل كاميراح شوهدح أسف ه للت  إطالقه  وأن المبسكر الملاذي ل لاجز كان 

 يراق  عم ي  ا طالق.
 3/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 العيش فيها ستكون مختلفة لدرجة يصعب علي   "إسرائيل"غروسمان:  .13
عاما ع ى صدور كةابده "الدزمن األصدفر" الد ي تلبدن فيده  30ببد : تلرير هاشا حمدان  مراسل خاص

بلشددوب احنةفالدد  األولددى  ووقبدد  ببددد أشددهر فقددط  يبدددو القاتدد  ا سددرائي ي دافيددد غروسددمان أك ددر 
قاب   أجرتها مبه "يد بوح أحروندوح" هد ا األسدبوع  إن "إسدرائيل سدةقون منة فد  تشاؤما  ويقول في م

 إلى درج   صب  ع ي اسةمرار البيش فيها".
كددان  1987عامددا المالددي   قددول غروسددمان  عددا   30وفددي إشددار  إلددى الةغيددراح الةددي حدددث  خددالل الددد 

واقئ إ أاد نسم   وقد نألوا في  ألف 480ألف نسم   بيلما يب غ عددها اليو   100عدد المسةوطلين 
 صددب  مبدده رسددا خددط حدددودي  فصددل بددين إسددرائيل والف سددطيليين  األمددر الدد ي  الددئ مددن يريددد دولدد  
د مقراطيدد  ووطلددا قوميددا أمددا  خيددار منسدداوي  وبهدد ا المبلددى فددإنها "يلةأددون خطددرا يهدددد مسددةقبل دولدد  

 إسرائيل ويأرونلا نلو الهاوي ".
 3/6/2017 ،48عرب 

 
 1967في االستيطان منذ  "إسرائيل"استثمارات هي الدوالرات  مليارات .14

اسددة مرح اللكومدداح ا سددرائي ي  المةباقبدد  م يدداراح الدددوحراح لبلددام وتوسدديئ المسددةبمراح فددي  :القدددا
وبدا دد  احددةالل واسددةيطان  1967يونيددو  /القدددا الملة ةددين ملدد  حددرب حزيددرانشددرقي الالددف  الغربيدد  و 

 األرالي الف سطيلي .
ولقن وزار  المالي   1967يةوفر أي رقا رسمي شامل حول المبالغ الةي أنفق  ع ى احسةيطان مل   وح

 2015إلدى  2003م يداراح مدن  3.5 إنفداقالةي تلشر كل سل  جزما  من المبالغ المسدة مر  تلددث  عدن 
لطددرق احلةفافيدد  وح تشددمل هدد ا المبددالغ الق فدد  الهائ دد  ل بلددى الةلةيدد  م ددل ا فددي الالددف  الغربيدد  وحدددها.

 المنصص  ل مسةوطلين أو الةدابير األملي  الملاط  بالمسةبمراح.
القدددا  وح احسددةيطان فددي قطدداع غددز  الدد ي تددا تفقيدد  شددرقي وح تنخدد  فددي احعةبددار احسددةيطان فددي 

 .2005اته واجالم ثماني  آحف مسةوطن وجلدي مله في بمر مسة
ألدددف فدددي الالدددف  الغربيددد  ويبدددد جدددودها مصددددر  400ألدددف  بيدددلها  600ويزيدددد عددددد المسدددةوطلين عدددن 

 القدا الملة  .شرقي م يون ف سطيلي في الالف  الغربي  وفي  2.6احةقاي وتوتر مسةمر مئ 
ويقدر روبي ناتانسون المدير البالا لملتم  نمركز ماكرو لالقةصاد اح السياسدي و غيدر اللكوميد  الةدي 

سدددة مرح عشدددرين م يدددار دوحر ع دددى احسدددةيطان خدددالل ا "إسدددرائيل" أنتلشدددر تقدددارير حدددول احسدددةيطان  
المسدداح  الق يدد  لهبليدد  احسددةيطاني  فددي الالددف  الغربيدد  ازدادح  أنويالدديف  المالددي . النمسددين عامددا  
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سدددل . وبغيددد  تشدددأيئ الةوسدددئ احسدددةيطاني  ية قدددى كدددل مسدددةوطن فدددي المبددددل  18خدددالل  %100بلسدددب  
 ما ية قاه ا سرائي يون داخل إسرائيل.مساعداح واعاناح حكومي  تزيد ب الث مراح ع

م يددار  15.2ويقدددر شدد ومو سفيرسددكي مددن ملتمدد  نمركددز ادفدداو غيددر اللكوميدد  ك فدد  احسددةيطان بللددو 
ع ددى كاهددل الدولدد   . ويالدديف أن هدد ه اللفقدداح تم ددل "عبمددا  2015إلددى  1988دوحر ل فةددر  الممةددد  مددن 

مدددوال تلفددد  ع دددى احسدددةيطان والددددفاع بددددح مدددن ألن األ  سدددها فدددي تبميددد  الفروقددداح احجةماعيددد  نتدددرا  
 المشاريئ احجةماعي ".

إيهددود بداراي وأحددد مؤسسددي ملتمدد  نب ددو  األسددب ويقدول ج بدداد شددير المسةشددار السداب  لددرئيس الددوزرام 
نه ع ى ثق  بنن إواي  فيوتشرو غير اللكومي  المدافب  عن "الطابئ اليهودي والد موقراطي  سرائيل" 

ألددف  100رائي ي  مكلدده تددوفير البشددر  م يدداراح دوحر الةددي تبددد ك فدد  نقددل واعدداد  إسددكان احقةصدداد ا سدد
 مسةوطن إسرائي ي.

اتفاق  إطاروهؤحم ها سكان المسةبمراح المبزول  في الالف  الغربي  والةي  مكن أن يةا إخالؤها في 
المقابدل  هلداي توافد   ليه نةيأ  المفاولاح مئ الف سدطيليين حدول تقاسدا األرالدي. فديإيةا الةوصل 

 عا  في إسرائيل ع ى لا القةل احسةيطاني  القبرى.
ويقول ج بداد شدير "ولدبلا خطد  مفصد   وقاب د  ل ةطبيد   جدالم الممد  ألدف مسدةوطن" ألن اللكومد  

 ولئ خط  مماث  . إلىيدعو  2010رفال  فبل ذل   رغا تقرير رسمي صادر في 
لقول بنن الولئ غير قابل ل ةغيير. هلاي خياراح اقةصاد   وياليف "اسةلةاجاتلا والل : ح  مكن ا

 لةطبي  حل الدولةين لشببين".
" شددر  أن يددةا ذلدد  ع ددى مسدةوطن "ممكددن تمامددا   ألددف 100 إجددالمسدديلاريو  إنويقدول روبددي ناتانسددون 

 سلةين أو ثالث سلواح  لقن المشك   برأ ه "ليس  اقةصاد    إنها سياسي  بالدرج  األولى".
 3/6/2017 ،، القدسالقدس

 
 وأخالقي سياسي انحطاط جرار على عباس تهجم: أوروبا في الفلسطينية الجاليات اتحاد رئيس .15

 الس ط  رئيس تهأا إسماعيل  فوزي  أوروبا  في الف سطيلي  والم ؤسساح الأالياح اتلاد رئيس رأى
 بم اب  جرار خالد  افيه السياسي المكة  وعالو ف سطين لةلرير الشببي  الأبه  ع ى عباا ملمود

 المنزو  القيادي   الواقئ عن ويكشف" الف سطيلي   الس ط  قياد  إليه وص  " وأخالقي   سياسي   انلطا "
 ".شببلا  لةم ه  بد لا ال ي

 عباا بين اللاد الأدل من حال  حدوث مسؤول مصدر عن نق  " الأديد البربي" صليف  وكان 
 الةلرير لملتم  الةلفي    ل أل  األخير احجةماع خالل ببي الش الأبه  في القياد   جرار وخالد 



 
 
 
 

 

 14 ص             4309 العدد:        6/4/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 المأ س قراراح بةلفي  مداخ ةها في طالبةه حيث المالي  ال الثام هللا را  في عقد وال ي الف سطيلي 
 ".نوقفه بدنا ما فيكي جكر: "قائال   الرئيس قاطبها هلا األملي  الةلسي  وقف رأسها وع ى المركزي 

 جاريا   خطيرا   وتأاوبا   م ريبا   سياسي ا   س  وكا   هلاي أن إلى يو  السب  نشر له بيان في إسماعيل وأشار
 م قةرحاح"  سمى وما وا سرائي ي  األمريكي  الةصفي  مشاريئ مئ الةباطي في الس ط  قياد  من

 ه ا أن م بةبرا   ل لوار  وليس والةطبي  ل ةلفي  عمل وبرنامس شرو  هي اللقيق  في الةي" ترام 
 ".آخر شيم أي   من أك ر ولبف ارتباي عن تببير هو عباا  مارسه ال ي ا قصائي الس وي"

 3/6/2017فلسطين أون الين، 
 

 القادم االثنين تصعيدية خطوات يبدؤون  بغزة السلطة موظفو .16
 سةبدأ نقابةه أن جراد أبو عارف غز  بقطاع الس ط  موظفي نقي  اليبقوبي: أع ن  ليى - غز 

 %45-30 نسب  خصا سياس  في احسةمرار نةيأ  الس ط  لد الةصبيد   خطواتها القاد  ناحثلي
 .الغربي  الالف  لموظفي والبالواح الةرقياح بزياد  قيامها المقابل في الموظفين  روات  من

 مؤتمر في علها ا عالن سيةا الةي الةصبيد   النطواح إن": "ف سطين" لصليف  جراد أبو وقال
 الموظفين من حشود بمشارك  السرا ا ساح  في اعةصا  خيم  تلتيا تةالمن المقبل  ثليناح صلفي
 بمديل  الوزرام مأ س وأما  الةشريبي المأ س ساح  في احةأاجي  ووقفاح الوطلي  البمل وفصائل

 .ف سطيلي  حقوقي  مؤسساح إلى سةةوجه نقابةه أن إلى حفةا  "غز 
 تلفي  بدم مل  مالي  مبالغ أي  سة موا لا البلوي  مئ بقروض طينالمرتب الموظفين من %80 أن وبين

 من مل را ع يها  حص وا الةي القروض لةغطي  ل بلوي ج ها في ذهب  الةي النصوماح  سياس 
 .الس ط  قياد  ع ى" الطاول  انقالب"

 3/6/2017فلسطين أون الين، 
 

 غزة عن صارالح كسر فعاليات خانيونس ضمن شرق  االحتالل مع مواجهات .17
 خانيونس مديل  شرق  وشبان الصهيوني اححةالل قواح بين مواجهاح السب  يو  مسام اندلب 
 .الشبابي اللراي يلتمها الةي اللصار كسر فبالياح أسبوع أ ا  ثاني في غز   قطاع جلوب
 نيونسخا شرق  مسيراح نتموا ال ين والشبان اححةالل قواح بين اندلب  مواجهاح إن: مراس لا وقال

 إصاباح  وجود عن يب غ لا أنه وأولح .غز  قطاع ع ى الصهيوني اللصار تشديد ع ى احةأاجا
 .باللأار  اححةالل مواقئ ورشقوا ا طاراح  أشب وا الشبان أن إلى مشيرا

 3/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 غزة ضدّ  عباس قرارات ترفض فلسطينية غالبية: استطالع .18
 عن رالين غير غز  في الف سطيليين من %60 من أك ر أن حدي ا أ جري   رأيل  اسةطالع كشف

و حماان ا سالمي  المقاوم  وحرك  القطاع لد األخير  عباا ملمود الف سطيلي الرئيس إجراماح
 .القراراح ت   عن رلاها عن %11 من أك ر أعرب حين في

 أن %55 من أك ر رأى -غز  قطاع في واألبلاث ل دراساح رؤى  مركز أجراه  ال ي- احسةطالع وفي
 %17 وعبَّر احنقسا    نهام تؤدى لن القهربام وم ف والروات  الالرائ  الشام   ا جراماح ه ه
 . نهائه تهدف بننها ثقةها عن

 شببه همو   لمل لا عباا بنن قلاعةها عن باحسةطالع المشاركين من %54 من أك ر وأعرب
 .%15 أك ر الرأي في وعارلها للا  بي  في ترام  دونالد األميركي الرئيس لقائه خالل وثوابةه
 منة ف من ف سطيلي أرببمم  من أك ر تالا عيل  وشمل منة ف   سياسي  زوا ا احسةطالع وتلاول

 .غز  في البمري  الفماح منة ف من الباديين والمواطلين والمسةق ين السياسي  الةوجهاح
 المرشل  ل شنصياح تنييدها بين باحسةطالع المشاركين آرام وع تل الرئاسي   احنةناباح وبشنن

 إسماعيل لصالح %21 من أك ر مقابل فقط %9 نسب  نال ال ي عباا لأه  م لوظ اننفاض مئ
 .للماا السياسي المكة  رئيس هلي 
 حين في  %17 البرغوثي مروان اححةالل بسأون  المبةقل فةح في المركزي  ال أل  عالو ونال

 في رغبةها عن %30 من أك ر وأعرب  %14 ع ى دحالن ملمد فةح من المفصول القيادي حصل
 .ل رئاس  أخرى  شنصي  ترشيح

 3/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 جنين في انفيعات الشهيدة الطفلة يشيعون  المئات .19
 .جلين غرب جلوب  ببد  ب د  في انفيباح نوف الطف   ج مان السب   أمس المماح  شيئ
 قواح إطالق جرام النطور  بالغ  بأروح النميس مسام أصيب و عاما 15ن انفيباح الطف    وكان

 مسةوطل  قرب إسرائي ي حاجز ع ى طبن عم ي  تلفي ها بزعا ع يها  اللار ا سرائي ي اححةالل
 أرالي داخل مسةشفى إلى إثرها نق   الب د   جلوب المواطلين أرالي ع ى المقام   "دوتان ميفو"

 .بأروحها مةنثر  الأمب  اسةشهادها عن أع ن حيث  1948
 جرائمه  ع ى اححةالل ملاسب  لرور  إلى نفيباح  نوف الشهيد  تشييئ في المشاركون  ودعا

 .واحسةقالل اللري  وقود الشهدام أن مؤكدين
 4/6/2017السبيل، عّمان،   
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  طفال   50 الماضي بينهم الشهر فلسطينيا  خالل 370 يعتقل االحتالل .21
 خالل اعةقل ا سرائي ي اححةالل أن السب   يو  ل دراساح  ف سطين أسرى  لمركز إحصائي  أفادح
 أن إلى المركز وأشار .وفةا  سيد  18و طفال  50 بيلها من ف سطيليا 370 المالي أ ار/ مايو شهر

 أنها إلى مشيرا. ىاألول ل مر  جدد أسرى  بل  18 ملها األسرى  بل  إداريا قرارا 42 أصدر اححةالل
 الشهر إداري  قراراح بلقها صدرح من بين من كان حيث. أشهر 6 إلى شهرين بين ما تراوح 
 .الن يل من حالح   ثائر الناوي  األمبام مباري أبطال واحد اعةقاله المباد الملرر األسير المالي

 3/6/2017القدس، القدس، 
 

    ترامب زيارة بعد االستيطان وتيرة تصاعد .21
 أن عن اللقاب احسةيطان  ومقاوم  األرض عن ل دفاع الوطلي ل مكة  تقرير وتد: كشف ملمد

 ل لت  ولو والقدا الالف  مسةوطلاح في المالي األسبوع خالل تةوقف لا احسةيطاني  اللشاطاح
 من عززح لالسةيطان تطرقه وعد  ل ملطق  ترام   دونالد األمريكي الرئيس زيار  أن مؤكدا   واحد  
 ا سرائي ي  المدني  ا دار  إن يو  السب   الصادر  األسبوعي تقريره في المكة  وقال .وتيرته سرع 

 وذل  ناب س من الألوب إلى جديد  مسةوطل  إقام  منطط ع ى صادق  الملة    الغربي  بالالف 
 .أشهر عد  قبل إخالؤها جرى  ال ين" عمون " مسةوطلي  يوام
 ساب  وعد ع ى بلام   وذل  ا سرائي ي السياسي المسةوى  من الأديد  وطل المسة ع ى المصادق  وأت 

 ".عمونا" إخالم ببد جديد  مسةوطل  ببلام نةلياهو  بليامين ا سرائي ي   اللكوم  رئيس من
 ذراع وهي  "المدني  ا دار "لد الةابب  األع ى الةنطيط مأ س إن" ريشون  مكور" صليف  وقال 
 من المقبل األسبوع اجةماعا سيبقد  1967 عا  الملة   الف سطيلي  األرالي يف ا سرائي ي الأيش

 حيث الغربي   الالف  في المسةوطلاح في السكلي  الوحداح آحف لبلام منططاح دفئ أجل
 دونالد األميركي الرئيس وح   بدم مل  مر  ألول المسةوطلاح  في سكلي  وحد  2,600 ع ى سيصادق

 .ترام 
  "القبرى  القدا" اسا  لمل قانون  مشروع طرح  بةزمان اححةالل برلمان في نائبين أن يرالةقر  وأشار
 في واحسةيطان القدا تأاه مةسارع  إسرائي ي  سياساح إطار في الأديد القانون  مشروع وينتي
 ملو  بم اب  كان  أنها يبدو والةي ترام  دونالد األميركي الرئيس بها قا  الةي الزيار  عق  الالف 
 .احسةيطان لمواص   أخالر

 3/6/2017، 48 عرب
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 المضربين مع التعامل في الطبية الوحدات تواطؤ يكشف أسير .22
 بالسأن والملكو  هللا  را  في األمبري  منيا من حميد أبو ناجي ملمد األسير وكاحح: كشف

 مئ الطبي  احالوحد تواطؤ عأو   كريا الملامي مئ لقائه خالل  "عسقالن" سأن في ويقبئ المؤبد 
 خالل المرلى األسرى  ومئ ا لراب  خالوا ال ين األسرى  مئ الةبامل في السأون  مص ل 
 حاد تدهور علها نةس السياس  ه ه أن موللا   الرم    فيو نيةسانن ا الون  سأن في وجودها
 عن المفةوح ا لراب خالوا ال ين المرلى  لهسرى  الصلي  اللاحح من البديد في ومسةمر

 الصدر  ملطق  في دائم  أوجاعا    باني زال ما ال ي خر   أبو ع مان األسرى  بيلها ومن طبا  ال
 ال ي مصطفى  أبو إبراهيا األسير وك ل  البطن  في شديده آحما   ويباني مسةمر  بشكل ويةقين
 .باسةمرار ويةقين الرأا في وآحما   الةوازن  فقدان  باني

 مدير من كان  الةي الدائم  والط باح الدائا اللديث فإن حميد  أبو عن الملامي نق ه ما وحس 
 من المرلى  المالربين األسرى  ع ى ل الغط ملاول  هي خاص  بشكل آن اي" نيةسان" في السأن
 إلرابها  المرلى األسرى  يوقف أن مقابل الداخ ي   التروف بب  تلسين ع ى المساوم  خالل

 المرلى األسرى  وقف مقابل الأماع   لصال  والنرو  المالبس  م ل اللوافز  من البديد ية قوا وأن
 . لرابها

د  حةى أنه خصوصا   بشد   ويديلونه األسرى   سةهأله ال ي األمر ه ا أن ع ى حميد أبو األسير وشد 
 سياس  باسةمرار تةبمد الطبي   الوحد  في مم    السأون  مص ل  إدار  زال  ما ا لراب انةهام ببد

 تبدو خطو  في الطبا   عن مالربين كانوا ال ين وتلديدا   المرلى  األسرى  تأاه طبيال ا همال
. إلرابها ووقف السأان ألوامر لإلذعان رفالها بسب  المرلى  األسرى  تأاه ملها انةقا  كننها
 الأان  ع ى بالالغط والمل ي   الدولي  وا نساني  اللقوقي  المؤسساح حميد أبو األسير وناشد

 اللكوم  قبل من رسمي تلري هلاي  كون  وأن لها  المالئا البال  توفير أجل من" ي يا سرائ"
 .المولوع ه ا حول الف سطيلي  والرئاس 

 4/6/2017الخليج، الشارقة، 
 

 في سجون االحتالل  56شؤون األسرى: ارتفاع عدد األسيرات إلى  هيئة .23
 أسير   56 إلى ارتفئ األسيراح عدد أن مصالل   وهب  النطي   حلان األسرى  هيم  ملاميةا أفادح
 .القاصراح صفوف في وخاص  الطبا   عن المفةوح ا لراب واكب  الةي احعةقاحح بسب 

 4/6/2017الخليج، الشارقة، 
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 أيار/ مايو خالل المسجد األقصى اقتحموا مستوطنا   3,156: للدراسات القدس مركز .24
 المسةوطلين اقةلاماح  "والف سطيلي" سرائي يا " الشنن لدراساح القدا" مركز وكاحح: رصد

 المقةلمين المسةوطلين أعداد في ارتفاعا   أ ار شهر وشهد  2017 البا  بدا   مل  األقصى ل مسأد
 بال كرى  واححةفال يهود    أعيادا   الشهر شهد حيث مسةوطلا   3156 إلى أعدادها ووص   لهقصى 

 ".القدا لا" ه سمون بما القدا  كامل ححةالل 50الد
أ ار/  خالل لهقصى المقةلمين المسةوطلين أعداد أن القدا  مركز أعدها الةي الدراس  وألاف 

 62 ملها البسكري  ب باسها اقةلموه" إسرائي يا  " 92و مسةوطلا   2,649 بيلها  3,156 ب غ  مايو 
 من طالب" بيلها من يهود طالب 405و  "ا سرائي ي " الشرط  علاصر من 30و منابراح  لبا 

 أعداد أن إلى الدراس  وأشارح .سائلا   33,536و  "ا سرائي يين" اآلثار مفةشي من 11و  "الهيكل أجل
 ال ي البا  في الشهر ذاح مئ بالمقارن  أكبر البا   له ا أ ار خالل لهقصى المقةلمين المسةوطلين

 .مسةوطلا   850  2016 عا  / مايوأ ار في لهقصى المقةلمين المسةوطلين أعداد ب غ  حيث سبقه 
 4/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 إخفاؤها طال وثائق عن النقاب تكشف العربي التلفزيون  على وثائقية سلسلة" 67 هزيمة" .25

 الة فزيون   برض ا سرائي ي؛ الأيش أما  1967 عا  البربي  الأيوش لهزيم  النمسين ال كرى  في
 عن اللقاب فيها  كشف أفال  ثالث  من وثائقي  س س   حزيران/ نيويو  5 ا ثلين يو  من بدما   البربي
 المةب ق  التروف حول مةقام   رؤي  لةقد ا إخفاؤها طال اللرب عنو واسرائي ي  عربي ن سريَّ  وثائ 
 الأيوسياسي  األصبد  منة ف ع ى انبكاساح من خ فةه وما وببدها  وخاللها  قب ها : اللرب به ه

 .جةماعي واح والةاريني 
 لفةر  سري  وكان  األخير   اآلون  في علها اللقاب كشف ووثائ  أسرار ع ى الالوم الس س   وتس ط
 المشاهد إطالع خالل من تل ي ها في دق  وأك ر اللقيق  إلى أقرب صور  عرض إلى سبيا   طوي  
 ه ه طي  " اللي ال" اللقيق  ع ى خيا ال ي الالباب عن السةار وازاح  بنكم ها  اللرب سير  ع ى

 .السلين
 في مةقامال   هيكال   لةشك ِّل البب  بببالها الملاور من البديد ربط إلى المةقامل البمل ويسبى
 :وأهمها والمالمون  الشكل

 اللرب  للشوب فقط اللقيقي  األسباب هي المباشر  وغير المباشر  المبروف   األسباب كان  هل -
 نشوبها؟ في مهما   دورا   لبب  ولي د ومؤامراح أخرى  أسرارا   هلاي أن أ 
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 هي وما اللرب قبل ما فةر  خالل اللرب في المشارك  البربي  الدول بين البالقاح كان  كيف -
 المشةري؟ الدفاع اتفاقي  طبيب 

 إسرائيل؟ لملارب  مسةبد  البربي  الدول كان  هل -
 البربي  الأيوش أن من بالرغا أ ا  غالون  في البربي  في الدول تهز  أن إسرائيل اسةطاع  كيف -

 وعةادا ؟ عددا   ا سرائي ي الأيش من أكبر كان 
 .سابقا   السوفيةي احتلاد مئ اللرب في المشارك  البربي  الدول عالقاح طبيب  -
 .الألود مبلوياح ع ى وتنثيره اللرب خالل والببري  البربي ا عال  دور -
 وهالب  الشرقي  القدا فيها بما الغربي  الالف  إسرائيل  احة ةها الةي الملاط  ع ى الالوم تس يط -

 اححةالل؟ من عاما   60 ببد اليو  هي وكيف غز   وقطاع الأوحن
 .مرتين الةهأير مرار  ذاق ال ي الف سطيلي المهأر ع ى ا نساني الةركيز -
 ا؟ه  يوملا حةى تةفاعل زال  وما الهزيم  سببةها الةي الس بي  الةداعياح هي وما -

 3/6/2017، 48عرب 
 

 والجنوب اللبناني البقاع فوق  إسرائيلية جوية خروق  .26
 ا سرائي ي ل بدو تابب  اسةطالع طائر " أن بيان في الةوجيه مديري  -الأيش ال بلاني قياد  أع ل 
 رياق  ملاط  فوق  دائريا   طيرانا   ونف ح كفركال  ب د  فوق  من ال بلاني  األجوام أمس من أول خرق 

 مماث   طائر " وخرق ". رميش ب د  فوق  من األجوام غادرح ثا والألوب  الغربي البقاع ب  بب 
 األجوام غادرح ثا الألوب  ملاط  فوق  دائريا   طيرانا   ونف ح رميش  ب د  فوق  من ال بلاني  األجوام

 طيرانا   ونف ح كفركال  ب د  فوق  من ال بلاني  األجوام ثال   طائر  وخرق ". الشب  ع ما ب د  فوق  من
 .اللاقور  ب د  فوق  من األجوام غادرح ثا وبب ب   رياق ملاط  فوق  دائريا  

 4/6/2017الحياة، لندن، 

 
 داخل قطر "إسرائيلـ"ل معاد  نشاط  الدوحة تمنع حماس من أيّ  "الشرق األوسط":  .27

ةندا  قال  مصادر ف سطيلي  مط ب  إن قطر ط ب  من حماا عد  اس: كفاح زبون  - را  هللا
حماا  قياد  ا  أب غكبير  ا  قطري مسؤوح  ماليف  أن   "إسرائيل"أراليها بني شكل لةوجيه أي نشا  لد 

ذكرح المصادر أن ه ا الط   لا  كن مفاجما قد و  بنن ع يها تفها الةطوراح السياسي  في الملطق .
حم   إعالمي   "إسرائيل"للماا الةي ت ق  ط با مماثال له من تركيا قبل أك ر من عا   علدما ركزح 

 ه بالمغادر .مل ط  الصالح الباروري  ما الطر تركيا إلى  لد القيادي في اللرك 
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كي  ومئ دول الن يس ومصر  ححقا ع ى يوتنشى حماا أن يةا تلسين البالقاح القطري  األمر 
  حساب وجودها في قطر.

ةقى أعالام بارزين في حماا  وس مها قال  أمس إن مببوثا قطريا ال "الميادين"كان  قلا  إلى ذل  
أسمام أعالام في  لم "وثيق  تلمل أسمام أعالام في حماا تريد قطر رحي ها  وان القائم  

أب غ المببوث القطري حرك  حماا قد و  ."اللرك  لديها مها  مرتبط  ببمل حماا في الالف  الغربي 
  مؤكدا أن ه ه النطو  "ولي النار احسةفاد  من مسؤولي الداخل في الةواصل مئ الالف  بدل مسؤ "

والقائم  الةي س مةها  عن أسفه حتناذ ه ه النطو . ا  بربم  "خارجي  بسب  لغو "اتن تها قطر 
وردح مؤخرا في تلقيقاح مئ مبةق ين لدى اححةالل "قطر للماا  تالا قائم  أسمام أولي   

   وف  ما قالةه في الةقرير."ا سرائي ي
 4/6/2017، نالشرق األوسط، لند

 
تحريض ضّد التسريبات سفير اإلمارات تكشف العالقة بمؤسسة موالية لـ"إسرائيل" و "الجزيرة":  .28

 حماس
كي  بنن مأموع  من قراصل  ا نةرن  تط   ع ى نفسها اسا يأفادح صليف  دي ي بيس  األمر 

ع ى  واسةولوالبةيب   "غ وبال ليكس" اخةرق  البريد ا لقةروني ل سفير ا ماراتي في واشلطن يوسف ا
أكدح المةلدث  باسا السفار  ا ماراتي  بواشلطن لميام قد و    ثا سربوا ببالها إلى الصليف .هوثائق

 جباري احسةيالم ع ى وثائ  السفير وتسريبها.
قال رئيس المركز البربي في واشلطن خ يل جهشان ل أزير  إن من المةوقئ أن تدافئ من جهةه 

  عن نفسها  وأن تةها أطرافا عد  بالقرصل  والة في   مشيرا إلى أن الوثائ  المسرب  السفار  ا ماراتي
قال ملمد الشرقاوي أسةاذ في حين  لو ثب  تسريبها  فإنها سةقون مصدر ق   لدول  ا ماراح.

تسوي  اللزاعاح الدولي  بأامب  جور  ميسون أن هلاي أسمام لشنصياح ذاح وزن لو انقشف  
  وماسي  ا ماراتي  مهدد  بالق ير  ع ى حد تببيره.فسةصبح الدب

 إذ تبين أحد ."إسرائيلد"عن وجود عالق  وثيق  بين ا ماراح ومؤسس  موالي  ل ةسريباحالكشف  وقد 
الرسائل المسرب  جدول أعمال مفصل حجةماع بين مسؤولين من اللكوم  ا ماراتي  ع ى رأسها ولي 

  "إسرائيلد"يد  ومديرو مؤسس  الدفاع عن الد مقراطياح الموالي  لعهد أبو ظبي الشين ملمد بن زا
م   حيث ط ب  المؤسس  من البةيب  لقام اكي دونالد تر يوهي مؤسس  ناف   لدى إدار  الرئيس األمر 

 مئ القيادي الساب  بلرك  فةح ملمد دحالن.
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بريل المالي مئ جون هانا أ/ نيسان 28في السفير البةيب  رسال  تبادلها  الةسريباح عنكما كشف  
وهو أحد كبار الباح ين في مؤسس  -كي األسب  يالمسةشار الساب  لدد   تشيلي نائ  الرئيس األمر 

يبدي فيه اعةراله ع ى اسةالاف   -الدفاع عن الد موقراطياح وملسوب ع ى الملافتين الأدد
يب  ت كير بالده بنن وط   من البة مؤتمر للرك  حماا في فلدق مم وي لإلماراح في الدوح .

كان  قد و  حماا مرتبط  بأماع  ا خوان المس مين ومصلف  ع ى حئل  الملتماح ا رهابي .
بب  وسائل ا عال  قد تلاق   أنبام حول اعة ار فلدق إنةركونةللةال عن اسةالاف  مؤتمر إعالن 

 الوثيق  الأديد  للماا مما الطر قياد  اللرك  نق ه إلى فلدق آخر.
 3/6/2017، يرة نت، الدوحةالجز 

 
 الغربية "هآرتس": واشنطن تدرس خطة أوباما للتسوية األمنية بالضفة .29

ا بنط  إدار  الرئيس األمريكي : اللاصر  يبدي البي  األبي   خالل ه ه الفةر   اهةمام ا مةصاعد 
الالف  الملة    والس ط  في ملاط   "إسرائيل"الساب  باراي أوباما  بشنن إرسام "تسوي  أملي " بين 

ن المببوث األمريكي الناص إوقال  الصليف   بلس  ما كشف  عله صليف  "ه"رتس" الببري .
ل شرق األوسط  جيسون غريلبالح  الةقى ببشراح الالبا  والنبرام في ا دار  األمريكي  السابق  

"خط  نط  المسما  الا سرائي ي  وقاموا بةوصيةه بةبل ي  -مم ن عم وا ع ى حل الصراع الف سطيلي 
وتلل النط  ع ى إقام  مطار ف سطيلي في الالف  وانشام سرب طائراح عامود   غير  ألين".

مس ل  تشبه مروحياح الشرط   والةي تةيح حرك  جوي  مباشر  من الالف  ل نار  دون تدخل 
 ولقن مئ مللها ح وح  اسةنباراتي  وتقلولوجي  لد"أي خطر أملي ملةمل". " إسرائيل"
ن قواح أجهز  أمن الس ط  من الوصول بسرع  لهماكن و  ر أن " مك  فيما يةب   بالسرب؛ فمن المقر 

كما اقةرح  النط  إقام  ممر أو  الةي تشهد تلتيماح لةلفي  عم ياح مس ل  أو متاهراح عليف ".
 نف  جوي ملدود  سمح ل مروحياح الف سطيلي  بالةلري داخ ه فقط؛ بليث  كون ه ا الممر تل 

رقاب  جيش اححةالل ا سرائي ي  ليةسلى له إسقا  أي طائر  لهمن الف سطيلي في حال انلرافها عن 
ا" له.  مسارها أو تشكي ها "تهديد 

 3/6/2017، فلسطين أون الين
 

 بضغوط إسرائيلية الدنمارك توقف تمويلها للمؤسسات الفلسطينية غير الحكومية .31
دنماركي لدى القيان الصهيوني وقف بالده تمويل المؤسساح أع ن جيسبر فهار السفير ال: اللاصر 

وأشار فهار إلى أن حكومةه  والمراكز الف سطيلي  غير اللكومي  بزعا أنها "تمأد ا رهاب وا رهابيين".



 
 
 
 

 

 22 ص             4309 العدد:        6/4/2017 األحد التاريخ: 

                                    

وينتي ه ا القرار ببد أ ا  من قرار  سةط   من ت   المؤسساح إعاد  األموال الةي صرف  ع يها.
 الةي أوقف  دعمها لمركز نسوي ف سطيلي  لمل اسا الشهيد  "دحل المغربي". مماثل اتن ته اللرويس

القرار جام بفبل لغو  إسرائي ي  مارسةها ع ى اللكوم  أن ذكرح قد  وكان  صليف  ه"رتس
 الدنماركي .

 3/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ان في فلسطين  مركز العودة: بريطانيا تؤكد التزامها بدعم وحماية حقوق اإلنس .31
ذكر مركز البود  الف سطيلي انه ت قى ردا رسميا  من النارجي  البريطاني  عن  :كمال زكارن  -عمان  

وجام في  النطاب الباجل ال ي أرس ه قبل أ ا  بنصوص قاليةي إلراب األسرى وحصار غز .
ل  احةرا  القانون الرد أن المم ق  المةلد  م ةزم  بدعا وحما   حقوق ا نسان في ف سطين  وك 

الدولي  مؤكدا  أن هلاي تواصال  دائما  مئ الس طاح ا سرائي ي  حول لرور  احةرا  احلةزاماح 
 الدولي   وأن ممارساتها كان  مولئ ق   دائا من قب لا.

 4/6/2017، الدستور، عّمان
 

 بسبب مشاركة نتنياهو" إكواس" دول إفريقية تقاطع القمة االقتصادية لمجموعة .32
ل مأموع   51 أع ل  البديد من الدول األفريقي  مقاطبةها أعمال القم  الد: ملمد وتدتلرير 

  الةي سةبقد  األحد  في الباصم  ال يبيري   مونروفيا  بسب  "إكواا"احقةصاد   لدول غرب إفريقيا 
الدول  إلى أن بب  " قد أشارحمباريح"صليف  وكان   مشارك   بليامين نةلياهو بنعمال القم .

كما وقررح ب دانا  ا فريقي  تقاطئ القم  جرام دعو  نةلياهو ل مشارك  فيها  دون مزيد من الةفاصيل.
ببد الدعو  الةي وجهةها رئيس    وازن  في المأموع  تق يل مسةوى تم ي ها في القم  إلى اللد األدنى

 جمهوري  ليبيريا  إلى نةلياهو للالور القم .
  3/6/2017، 48 عربموقع 

 
 "إسرائيلـ"رئيس جنوب السودان يطّور عالقاته ب .33

أكد رئيس جلوب السودان س فاكير مياردي  أن حكومةه سةلق  صداق  مطور  وتبزز الةباون 
وأعرب عن  ."صدي  قد ا لألوب السودان"  الةي اعةبرها "إسرائيل"األملي والةأاري الشامل مئ 

بدى رغب  في الةباون في مأاحح الةلمي  احقةصاد   وبلام امةلانه ل لكوم  ا سرائي ي  لدعا إدارته وأ
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البلي  الةلةي  والقدراح األملي   ورح  باسة ماراح احسرائي يين في مأال الغاباح والزراع  وتصدير 
 الملةأاح الزراعي . وأكد اسةبداد بالده ألن تصبح مركزا  لدخول المواطلين والمسة مرين ا سرائي يين.

 3/6/2017، نالحياة، لند
 

 مراجعات البيت األبيض .34
 فهمي هويدي

. القدا إلى أبي  تل من األمريكي  السفار  نقل تنجيل ترام  دونالد الرئيس قرار اسةقبال في أخطننا
 الرئيس جد   ع ى دليل هو وح البربي  الدب وماسي  نأاح ع ى دليل ذل  أن صليلا ليس إذ

 ع ى الةنثير من تمكلها لغط بقو  تةمةئ البربي  ب وماسي الد فال السال   نلو سبيه في األمريكي
 الرجل أن خصوصا البرب  يةملاه ال ي السال  تلقي  في راغ  ترام  الرئيس وح األمريكي  القرار

 .ا سرائي يون  إليه يةط ئ ما لقل مؤيدا يبدو أن ع ى ل ملطق  األخير  زيارته أثلام حرص
 بين األمريكي  ا دار  في اللاصل الصراع حقيق  ببد نسةوع  لا أنلا من نابئ أدعيه ال ي النطن
 وبين الراسن   بةقاليده الدول  جهاز في المم ل المسةقر  المؤسس  عن  ببر أحدهما طرفين

 البسكريين من ببالهان األبي  البي  إلى األمريكي الرئيس بها جام ال ين الشبوبيين األيديولوجيين
 الةزامهما حول  نة فان ح فإنهما اللال بطبيب و. السياسي  النبر  لها رتةواف ح ال ين السابقين

 فاحنلياز تلقيقها  وكيفي  المصالح ت   قرام  حول  نة فان لقلهما المةلد   ل وح اح الب يا بالمصالح
 السفار  نقل أن رأوا المؤسس  رجال لقن األمريكي   السياس  ثواب  من جزما  بد م ال  سرائيل

 قد بما الف سطيلي الولئ بةفأير ويل ر الملطق  في احسةقرار  ند  ح الراهن الوق  في مريكي األ
 البدام موج  من يزيد أنه عن فالال والةصبيد  ل ةوتر آخر مصدرا المالطرب  أجوائها إلى  اليف
 السفار  لقلب الةزامه كرر ال ي ترام  أما. أخرى  بصور  الدعا  سرائيل تقد  الةي المةلد  ل وح اح

 إسرائيل  تأاه الناص  ببواطفه مدفوعا كان فقد حم ةه  أركان ذل  في وأيده احنةنابي   حم ةه أثلام
 .األمريكيين اليهود أصواح ع ى كان  عيله أن جان  إلى به  المليطين الغال  بموقف ومةنثرا
 أن مله وفهم . أخيرا تهشهد مؤتمر في الةقيةه قد كل  األمريكيين  النبرام أحد ذل  إلى نبهلي

 وأثار. بالملطق  المةب ق  األمور بب  في الص   ذوي  من آخرين لمن تسةشيره األمريكي  النارجي 
 البي  إلى ترام  الرئيس وصول  لةم وا لا المؤسس  رجال بب  إن قوله حدي ه في انةباهي
 وأن  صمدوا أن قرروا ينآخر  أن إح. وظيفةه من اسةقال من وملها عله  بننفسها فلنوا األبي 
 األملي  المؤسس  وكان . قراراته وترشيد تطويقه ملاول  خالل من وفريقه الرئيس جماح كبح  لاولوا

 جانبها إلى واصطف. الأان  ذل  في وقف " البميق  الدول " أن  بلى بما هؤحم  من المقدم  في
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 قرار في حدث م  ما ع لا قراراته بب  ووقف الرئيس بةلدي القالام تقفل وقد. وا عال  القالام
 تقفل فقد ملابره  أغ   في ا عال   أما. المةلد  ل وح اح الس  ا سالمي  الدول رعا ا دخول ملئ

 .البميق  الدول  سربةها الةي والمب وماح الةقارير ذل  ع ى وساعدته وفاللها  سياساته بةبري 
. إرهابي  جماع  ا خوان اعةبار فقر  عارل   البميق الدول  إن قوله ملدثي ذكره فيما اسةوقفلي

 الأمهوريين بب  وتبلاها لها وتلمس الن يأي   الدول وبب  مصر إليها دع  الةي الفقر  وهي
 الةصليف شرو  أن األول. أمرين ع ى اعةمدح الصدد ه ا في أثيرح الةي واللأ  القونأرا  في

 الشرق  في احسةقرار تند  ح النطو  ه ه أن نيوال ا. ا خوان ع ى تلطب  ح لإلرهاب األمريكي 
 في السياسي  والبم ي  الس ط  من جزما أصبل  السياسي ا سال  جماعاح أن خصوصا األوسط 

 و.ولبلان واألردن والأزائر والمغرب تونسن دوله بب 
 في ترام  الرئيس مئ لقائه في المولوع أثار البارزين البرب القاد  أحد أن صاحبلا ألاف

 المولوع بنن أب غه لقله الراهن  الوق  في الفقر  باسةبباد يب غه لا األمريكي الرئيس لقن واشلطن 
 .المبلي  الأهاح جان  من الدراس  تل  يزال ح
 قابل فهو ل ل . األها الشنل ليس لقله الدول   في األها الملص  صاح  هو علدها الرئيس إن

 هو وح الوحيد الصوح صاح  ليس لقله األع ى  الصوح صاح  كان ولمن. واححةوام ل مراجب 
 !عأبي دد المسامل  فوق 

 4/6/2017الشرق، الدوحة، 
 

 األقليات! وحماية"حراس العقيدة"  .35
 جيمس زغبي

 مصريا  قبطيا  رسال  ت كير منساوي  بشنن تبرض األق ياح الديلي  29م     الم بل  المروع  األخير  لد
 .األوسط الشرق  من ك ير  أجزام في ل نطر

 مقارن  في الدكةوراه  شهاد  وأحمل األوسط  الشرق  في وأصدقام أسر  ولديَّ  مارونيا   كاثوليكيا   وبصفةي
 تمسلي القالي  ت   فإن البربي  البالا أنلام في عاما   40 ع ى تزيد عمل خبر  ولديَّ  األد ان 
 بقائها ع ى تهديداح تواجه ديلي  ياحأق  توجد البالا  من ك ير  أجزام في أنه وأع ا شنصي   بصور 

 ح بطريق  المساعد  كيفي  هو يواجهلا ال ي والةلدي والقمئ  الةمييز من خطير  مشكالح تباني أو
 .المسةالبف  األق ياح بة   تالر
 أوسطي   شرق  كلائس آبام من 8 قبل من مباشر  بصور  القالي  ت   تلاول تا أعوا   ثالث  فقبل

 رسالةها وكان  الباصم   واشلطن في مؤتمرا   حالروا األوسط  الشرق  في مسيليينال غالبي   م  ون 
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 تشويه ليس  نلةاجها الةي المساعد  ولقن مساعدتقا  نلةا  إنلا: "ومفادها ومباشر  مؤثر 
 فإنها واشلطن  في الدوائر بب  لدى قبوح   ت قى قد ا سال  تشويه ملاول  أن رغا وع ى  "المس مين

 .األوسط الشرق  في المسيليين مساعد  في فبا  ن تأدي لن
  وكيبرز فيث" نالبقيد  حراا" في ا صلاع بولوح إليها يلص  لا البسيط  الرسال  ت   أن ويبدو
 هو مله الهدف أن حين وفي األمريكي   المةلد  الوح اح أنلام في السيلما بدور حاليا    برض ال ي

 ع ى ذكي غير هأوما   يبدو" البقيد  حراا" أن إح األوسط  الشرق  في المسيليين عن الدفاع
" داعش" تلتيا أيدي ع ى  بانون  ممن وغيرها ل مسيليين اللقيقي  القصل بين  مز  إذ ا سال  
 .ا سالمي  البقيد  جوهر في  كمن احلطهاد ذل  أن إلى وكاذب ماكر ت ميح وبين ا رهابي

  سمى ما م ل مةبايل   تاريني  أحداث بين خاطئ ونل ع ى  ن ط الفي ا أن ب   الطين يزيد وما
  "داعش" تلتيا ارتقبها الةي والأرائا أخرى  عربي  ودول البراق من اليهود وطرد أرميليا في ا باد 

 الملطق   من المس مين غير حجة اث ا سال  في" مةنص  " رغب  نةا  جميبها كان  أنها لو كما
 في ع ماني  حرك  بارتقابها تةها أرميليا في ا باد  أن حقيق  هو" د البقي حراا" يةأاه ه ما أن غير
 عا  عق  اليهود طرد وأن المس مون  األكراد وملها الةركي   غير األعراق جميئ هاجم  تركيا

ا   كان  1948  من اآلحف مماح بل  ا سرائي يون  ارتقبها الةي" البرقي الةطهير" عم ياح ع ى رد 
 .الف سطيليين يينوالمسيل المس مين

 من أنه توليح في  نف  وسوري   البراق في المسيليين ولئ" البقيد  حراا" يةلاول وعلدما
 األه ي  اللرب تلدلئ أن قبل الدولةين  ك ةا في جيد بشكل  بيشون  المسيليون  كان الةاريني   اللاحي 

 اللركاح وتمكين هلاي   الليا انهيار إلى أفالى نلو ع ى ل براق  األمريكي والغزو سوري   في
 مبرلين بنسرها الدولةين وسكان المسيليين جبل ما وهو الدولةين  ك ةا في المةطرف  الطائفي 
 .ل نطر
 أن فها في أخف  المالي  القرن  خالل البربي  الدول من المسيليين خرو  عن الفي ا تلدث وعلدما
 مغادر  ع ى غيرها من اللن  وبب  يينالمسيل مةبدد  عوامل حم   وانما ا سال    كن لا السب 
 الغرب  مئ كلائسها  خالل من عالقاح  ل مسيليين كان  الم ال سبيل فب ى األوسط  الشرق 
 المرغوب   األماكن هي الغربي  والدول المةلد  الوح اح كان  فرص   ع ى ل لصول سبوا وعلدما

 دول في وجد ملها ببالا   أن بيد اث   مم ألسباب أ الا   غادروا المس مين من ك يرا   هلاي أن كما
 .مالمم  وأك ر مالياف  مالذاح أفريقيا في أو الن يس
 ا سال   تشويه هو األساسي هدفه أن سيما وح  "البقيد  حراا"لد باللسب  يها ذل  من شيم ح ولقن
 في ا ال صلئ ال ي ا نةا  فري  إلى ك   عن نلتر علدما الزعا ذل  نطرح أن غريبا    كون  ولن
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 والملتماح األفال  من عدد تنييد من مرو ع سأل لمبتمها إن إذ له  يروجون  ال ين وأولم  ومموليه 
 .ل مس مين ملاهال  لدعا   ترو  الةي

 من أخرى  أفال  وتوزيئ واخرا  إنةا  في شاري ال ي  "بروجيك  كالريون " مشروع إنةا  من والفي ا
 المس مين  لقراهي  يروجان عم ين باعةبارهما حنةقاداح تبرلا دوق  "ال الث الأهاد"و" الهاجس" بيلها

 في أحدهما مكةبان ولها  سرائيل  الموالي " هاتوراه  آييش" ملتم  موظفو ها" كالريون " ومؤسسو
 .المةلد  الوح اح في واآلخر إسرائيل

 م ل ل مس مين مباد   حمالح مول  الةي المصادر بب  من تمويل ع ى" كالريون " ويلصل
 ".جابرييل بريأي "و" سبلسر روبرح"و" هورويةز د فيد"و" جيالر باميال"

 في تقمن ع يه ا جاب  فإن  "البقيد  حراا" من الهدف حول تساؤل أي هلاي كان إذا اللها    وفي
 والةي ل مس مين  الملاهال   "ع ي هيريسي آ ان" كةبةه مقال ع ى يرتقز أنه تؤكد الةي الفي ا مقدم 

 .عدائي  الةببيراح بنك ر ا سال  وصف 
 هو تلةاجه ح ما ولقن والمساند   اللما   إلى تلةا  المسةالبف  المسيلي  المأةمباح أن واللقيق 

 .آخر دين أي لةشويه  ائس  ملاول  في بيادق تقون  أن
 4/6/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
 أخـــرى  قــراءة.. األســرى  إضراب .36

 بالر   أبو الدين صالح. د
 سأون  في األسرى  من كبير عدد إراد  ا راد   هو انةصار احبرز اللدث كان 2017 أ ار نها   قبيل

 الةي الل ول ولئ طري  في وبدأح لشروطها  تسمئ فأ س  رلن  الةي ا سرائي ي اححةالل
 وانسانيا ياحقوق المها اللدث له ا مةنني  قرام  وفي المس وب   حقوقها من جزم واعةبروها بها طالبوا

 احسرى  ع   نفلواها  أغ   بأم   اللدث علاوين تقون  ان الملصف غير من اجد ودوليا 
 مص ل  مئ حتفاق الةوصل ببد ا ار  27 أمس فأر الرابها نيسان  17 مل  الطبا  عن المالربون 

  ل مص انصياع النبر  كون  ان احجدر وكان.و احنساني  مطالبها لةلقي  ا سرائي ي  السأون 
 .الف سطيليين األسرى  لط باح ا سرائي ي  السأون 

 ويراها تلقصها  انها السأن أهل  شبر بامور ل مطالب  الطبا  عن امةلاع مأرد ليس حدث ما ان
 اعةراف فب يا حدث ما ولقن بها  المطالب  السأن ألهل  ل  وح الملط  عن زائد  امور أنها األخر

 اعةقالها تا مبةق ون  لديها مدني   بأرائا وليس عسكري  بطابئ مساجين لديها بنن رسمي إسرائي ي
 قا  أفبال هي احعةقال أسباب فإن وع يه ملاطقها  في ا سرائي ي البسكري  الةواجد لد للالالها
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 جهارا وسرق  واهان  واعةدام اسةفزاز من بالسالح المدجس الملةل به  قو  لما فبل كرد المواطلون  بها
 ف سطين  وأهل الملةل بين دائر  حرب هلاي بنن ووالح صريح هو اعةراف حدث ما ان نهارا 
 . كبرى  أهمي  لها وه ه حرب  أسرى  ها الف سطيليين المبةق ين جميئ فإن وع يه
 قيا  فيها يةوقئ عداو  قومه وبين بيلها قو  يد في  قئ من كل ع ى  ط   مصط ح" األسير" ان قالوا

 وقد المدنيين  اعةقال ذل   شمل بل او المقات ين المس لين من بالالرور  فهو ليس مس ل   حرب
 مل  ك ير  اتفاقياح ب ل  وأبرم  حياته ع ى واللفاظ األسير حما   بالرور  الدولي المأةمئ أجمئ

 .المس ل  الملازعاح للا ا بلما   الناص  جليف واتفاقي   1907 حهاي اتفاقي 
 رعا   توفير القواح ه ه من يةط   المباد   القواح قبال  في األسير وقوع إن احتفاقياح اعةبرح
 بالمان اللاجز  القو  فة ةز  ع يه  أو احعةقال األسر مبانا  تنفيف  سةوج  مما له  وفائق  خاص 
 األسرى  وتبادل احتصال  وح  إنساني   مبام   األسرى  مبام  
 بالصل  بالغ  بدرج   مس صودمق أو إحأا  مةبمد عمل كل" أن المبليون  القانونيون  واعةبر

 القانون  قواعد في ع يه مباقبا   جسيما   انةهاكا    بةبر أو المبةق ين لهسرى  أو البق ي  البدني  والسالم 
 ".الألائي الدولي

 ا سرائي ي   السأون  في احسرى  الف سطيليون  به قا  ال ي الرائئ الأهاد لمشهد مةنني  قرام  وفي
 األسرى  لبدد المةداول  األرقا  ان حرب  كاسرى  بها احعةراف طالبهام وأها سالح بال هوحرب

 وببالها طوي   فةراح مل  أسرى  وبيلها واألطفال  واللسام والقبار الشباب بيلها مبةقل6000 جاوز
 .ملاكم  بال

 بملزل  ها اححةالل سأون  في الف سطيليين األسرى  أن الدولي القانون  خبير عيسى حلا. د  قول
 من عدد بيلها من الف سطيليين من اآلحف باعةقال تقو  ا سرائي ي  الس طاح وان حرب أسرى 

 الةب ي  إلى با لاف  إداريا الف سطيليين اعةقال وتلةهس واللسام  عشر  ال امل  سن دون  األطفال
 األمر وصل حةى تأاهها  السأون  إدار  تةببها ملهأي  المبام   وسوم الةب ي   شكل حيث بلقها

 . الةب ي  تشرع قراراح أصدرح ا سرائي ي  الب يا الملكم  بنن األخير  اآلون  في
 الدول  نأد والل   واألمن ل سال  الملب  القوى  جميئ تسانده ال ي ا عالمي الزخا ه ا ووسط

 ان ا سرائي ي   القو  ع ى باححةالل القائم  القو  جم   اطالق ع ى تصر فةر  ومل  كان  احردني 
 دراس  ببد أط   اصطالح المشك    عم  طياته في  لمل اصطالح انه فراغ  من  نح لا ه ا

 في دوما ع يها الةاكيد نأد حيث احعالمي   والسياس  السياسي احعال  رجال من مةنني  وقرام 
 وان اللرب  اعمال هومن به تقو  ما وان ملة   قو  هي القو  ه ه ان حثباح احردني  األعال 

 . حرب اسرى  ها بالةالي لمبةق ينا
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 الدولي  والملاكا الملافل في الدولي  القانون  رجال تلركاح هي الةالي  الملطقي  النطو  بان اعةقد
 جرائا لمرات  تصل اعمال انها ف سطين في باححةالل القائم  القو  وها ا سرائي يين اعمال ان حثباح
  السال  وع يكا... وا نسان لةارينا ع ى والةبدى الأماعي  واحباد  اللرب

 4/6/2017الدستور، عّمان، 
 

 ! الواقع وجحيم ..حزيران" نكسة" بين .37
 ذيبان أحمد

  1967 حزيران 5 هزيم  ع ى عاما خمسين مرور ببد الراهن البربي الواقئ أن القدر  سنرياح من
 في مةوقب  وغير وقةها في صادم  كان  الةي الهزيم   لة   ال هبي باليوبيل" اححةفال"ل يدعونا

 في الصهايل  ورمي إسرائيل ازال  عن د ماغاوجي اعالمي وصن  شباراح من  طرح كان ما ظل
 !سم   ا تأوع" سبيد احمد صوح وقئ ع ى البلر
 الةسمي  وف " السة  اح ا  حرب" و! البربي الرسمي الةوصيف حس " اللقس " ت   انةه 

 المصري   سيلام وصلرام السوري  الأوحن وهالب  غز  وقطاع ربي الغ الالف  بنسار  ا سرائي ي  
 المباشر  الةداعياح فان البربي  الشببي الوجدان في" اللقس " مرار  رغا لقن ف سطيلي  م يون  ونزوح

 عقدح الةي النرطو  قم  علها عبرح الرسمي  البربي الةالامن من شك ي   ولو حال  انةأ  لها
 البدو مئ" تفاوض وح..اعةراف ح.. ص ح ح" ال الث بالالماح وخرج   1967 أغسطس 29 بةار 

 آثار إزال "  شبار اللاصر عبد جمال الراحل الرئيس وطرح ألصلابه  الل   بود أن قبل الصهيوني
 ".البدوان

 رفب  الةي احردن  غور في القرام  مبرك  وقب  الهزيم   ع ى أشهر عشر  نلو مرور وببد
 اكةوبر – تشرين حرب وقب  سلواح وببد ا سرائي ي   البسكري  علأهي  وكسرح ربي الب المبلوياح

 احنةصار إمكاني  وأكدح البدو  مئ البسكري  الةوازن  إعاد  في جوهري  نق   شك   الةي  1973 عا 
 !ملبط  كان  السياسي  اللةائس لقن موحد   عربي  اسةراتيأي  وف  الأدي احعداد تا اذا
" يبدو ممزق  أم ".. القوارث أ " نواجه اليو  لقللا الوتير   نفس في البربي الولئ ةمراس لي   ا

 الدول من فالبديد قاد   هو وما اليو   أري  لما باللسب  نبم   احص ي  نسنةه في" بيكو سا كس
 والبرقي  والقب ي بالملاطقي بالطائفي بالديلي السياسي فيها  نة ط مدمر   أه ي  حروبا تشهد البربي 

 الى تبيد وسياسي   عسكري  خارجي  وتدخالح والبباد  البالد بمصير تببث مس ل  مي يشياح
 !واحسةبمار المباشر واحنةداب الوصا   أ ا  احذهان
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 ع ى اللفاظ وأصبح والةقسيا  باحنهيار مهدد  وليبيا واليمن والبراق سوري  في السياسي  القياناح
 تلافظ زال  ما الةي والدول البربي   الب دان كل في أساسيا مط با" الوطلي  الوحد " من احدنى اللد
 وسياسي  واجةماعي  اقةصاد   أزماح أو خارجي  تهديداح تواجه اللسبي  احسةقرار من حال  ع ى

 سةقود؟ أين الى الةقهن  صب  خانق  
 تلتيا أن  صدق من! سيلمائي في ا سيلاريو كات  أي خيال في حةى  نطر  كن لا  أري  ما
 نلو مل " وسوري  البراق" هما أساسيةن  عربيةين دولةين من واسب  ملاط  ع ى  سيطر  "داعش"

 أقوى  بالملها الدول  عشراح تالا تلالفاح وأن والغرب  الشرق  دول في ويالرب سلواح  ثالث
 من اليو  ةىح تةمكن أن دون  الةلتيا  ه ا تلارب"  وروسيا أمريكا" البالا في عسكريا دولةين

 !ه ه ساذج  نقة  أي هزيمةه؟
 ع ى اللرب" بد  برف ما في الدولي لالسة مار عب ي  مسرح إلى البربي  الب دان تلول  لقد

 صبيد ع ى تدميره تا ما فإن احنساني   والب اباح سال  الةي الدمام الى وباحلاف "! احرهاب
 !هائ   وبك ف  بلائه  عاد  السلين عشراح الى  لةا  الةلةي   والبلي  احجةماعي اللسيس تمزي 
 بمبارليها  وتفة  مواطليها تلارب أنتم .. باللابل اللابل فيها  نة ط" األعدام احخو " حروب

 حروب وثم ! بيلها فيما وتةلارب الس طاح تقاتل مس ل  وجماعاح  "احرهاب ملارب " شبار تل 
 حساباح لةصفي  قطر  كل داخل وشنصي  وفموي  ي وحزب بيلي   عربي  كيد   واعالمي  سياسي 
 !شنصي  مصالح وخدم  سياسي 

 عددها ويقدر الالجمين  منسا  تداعياتها وأكبر ل برب  المركزي  القالي  الف سطيلي  القالي  كان 
 الالجمين فبدد الةراجيد    ال أوم كوارث من البديد ف ديلا اليو  أما شنل  ماليين سة  بللو

 !شنل م يون  11يلاهز والنار  الداخل في السوريين
 احقصام وسياس  الداخ ي  الصراع جليا من هروبا البالد غادروا البراقيين آحف مماح وهلاي

 مدني م يون  نصف نلو المديل   من نزح الموصل مبرك  وخالل الم يشياح  وس ط  والةهميش
 !بياولي اليمن في مشابه  نماذ  وثم ! بائس  منيماح في  بيشون 

 مأ   نشرتها بوثيق  وي كرنا!  سرائيل خدم  أكبر  شكل الراهن الواقئ
 يلهار البربي البالا جبل تسةهدف  1982 عا  البالمي  الصهيوني  الملتم  تصدرها الةي"  كيفونيا" 

 ..!صغير  وديلي  عرقي  كياناح من" موزا كو" إلى ويةفق 
 4/6/2017الرأي، عّمان، 
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 هزائم والهزيمة نكبات نكبةال... بلفور منذ .38
  كركوتي مصطفى

 أ ا  وقبل  1967و يونيون حزيران في اللديث البصر في البرب هزائا كبرى  ع ى مر   قرن  نصف
مي ما ع ى عاما   70 مرور صادف ق ي   و مايون أ ار في إسرائيل دول  تنسيس ذكرى  في اللقب  س 

 ب فور وعد" آن اي البرب قياد  أسمةه ما وهو اآلن  من قرنٍ  قبل ب فور  عالن نةيأ    1948
 وبريطانيا  فرنسا األولى  البالمي  اللرب في الملةصرين خط  عن القشف ببيد جام وهو". المشؤو 

 الالرباح ه ه". بيكو-سا كس" باتفاق ع رف ما في بيلهما وتقسيمه المشرق  رمال في خطٍ  رسا
 بشاع  تزداد وهزائا نقباح من مةرابط  س س   قوامه مرير حقيقي لواقئٍ  أسس  المةةالي  البليف 
 .ال لت  ه ه حةى المله  البرب جسد في عميقا   وتغور
 عهد في اللقيقي  المنسا  بدأح الب ماني   ا مبراطوري  وتقو ض األولى اللرب نها   ببد مباشر 
 جيمس آرثر ردلو  خارجيةها وزير وجهه خطابٍ  في سطر أول مئ احئةالفي   جور  لويد د فيد حكوم 

 إقام " مةبهدا   روتشي د  والةر لورد آن اي  بريطانيا في الصهيوني  اللرك  زعيا إلى 1917 في ب فور
 في الفيديرالي الصهيوني احتلاد" إلى النطاب تس يا روتشي د من وط   ". ف سطين في يهودي وطن

 ع رف ال ي ذاي  النطاب لةوى م. وايزمن حاييا يرأسه كان ال ي  "إرللدا وشمال البتمى بريطانيا
 أصبح إذ ف سطين  في ل يهود وطن بإقام  ا مبريالي  بريطانيا بدق  ألز   "ب فور إعالن" بد ححقا  

 ". سةل  ح لمن أرلا    م   ح من ملح" بد تقالي رسمي  وثيق  ا عالن
 ال ين لمشرق ا عرب وعرض طول ع ى امةدح الفولى من عارم  حال  إلى طببا   أدى" ب فور وعد"

 لالنةداب ف سطين لا إثر سيما ح عاما   460 اسةمر عمي  ع ماني سباح من ل ةو خرجوا
 آن اي البربي  القياد  فش   النبيث  احسةبماري  الةصرف ذاي إلى با لاف . 1920 في البريطاني

 الةبا ش لةلتيا قانوني  ائةالفي  صيغ  أي الالحق  السلواح طوال تقد  ولا اللدث  ذل  اسةيباب في
 بقاع من اليهود   الهأر  أفوا  تدف  قبل مشةري حكا نتا  واقام  األص يين ف سطين يهود مئ

 تقدما   أك ر كان  الةي البالمي  الصهيوني  اللرك  مكر مسةوى  في  كونوا لا وها. المنة ف  األرض
 .البالا في اللفوذ بمواقئ ارتباطا   وأوسئ ووعيا  

 إعالن عن القشف ع ى يوما   22 ببد وقب  الزمن ذاي عرب ت قاها الةي الي الة القبرى  الصدم 
قب  قد كان  الةي السري  احتفاقي  بلشر ب فور  القوتين بين  1916 أي الساب   البا  في و 

 والفرنسي سا كس ماري البريطاني ديب وماسيان  وكان. وفرنسا بريطانيا اللرب  في الملةصرتين
 في الطرفين رغب  بولوح حددح الةي احتفاقي  ت   وقبا قد حكومةيهما  مم ال  بيكو-جور  فرانسوا

 ".آسيا غربي جلوب في بيلهما ع يها ي ةف  وسيطر  نفوذ ملاط  تقسيا"
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 احتفاقي   ع ى القيصري  روسيا موافق  ع ى وفرنسا بريطانيا تلصل أن المط وب من كان 1916 في
 لقن. ذل  ع ى مكافن  حدودها من قريب  أراض من جزما   سيارو  ملح مقابل بالفبل ذل  حصل وقد
 اتفاقي  نل السوفياتيةان" برافدا" و" إزفسةيا" صليفةا فالل  روسيا  في الب شفي  ال ور  قيا  ببد

 صليف  في ا نق يزي  بال غ  أ ا  ثالث  ببد أ الا اللل ن شر كما  1917 في بيكو-سا كس
 .البريطاني " الغارد ان"

 وأم ها البرب ح ا ببم  ودمرتا اللاشم  البربي  الدول فةةةا الةاريني  سياقهما في الصدمةان  هاتان
 في أدى ال ي ب فور لوعد كان اللقيق  في ولقن الب ماني   السيطر  من قرون  ببد ناجئ باسةقالل

 ح الةي ةمر المس الفولى تقوين في البمي  األثر البربي  البالا ق   في إسرائيل خ   إلى اللها  
 خير 1967 في القبرى  الهزيم  وكان . سوام حد ع ى جميبا   والبرب الف سطيليون  ملها  باني يزال

 كان اللاصر عبد جمال الراحل حكا عقدي مدى ع ى الةببوي  الشلن أن تبين إذ ذل   ع ى شاهد
. بالقامل الةلموي و  الماد   طاقاتها وتدمير أم  ب"مال أطاح  ما سرعان مةلرك  رمال مأرد أساسه

و أكةوبرن األول تشرين في" بارليف خط" اخةراق بهأ  أن كيف الالح  البقد في ج يا   ظهر كما
 لمرتفباح إسرائيل احةالل ت بي  واعاد  شارون   رييل" الدفرسوار ثغر " بالغ  بسرع  ألغةها  1973

ل األخرى  الصدم  جامح وأخيرا  . لبلان جلوب في توسبها ححقا   ثا السوري   الأوحن  آخر بةلو 
 بيد عسكري  كةيب  مأرد إلى أخير   أمل كبارق " هللا حزب" بمي يشياح مم    المقاوم  أشكال

 .ا سرائي يين من قة ةه ما ألباف عشراح السوريين من قة   حيث طهران  في المنططين
 الغالبي  ذاح ف سطين في الي ا مبري بريطانيا بنط  بدأح هزائا لس س   درامي  منسا  ذرو  بل  إنها

 البالا أنلام منة ف من جدد يهود بمهاجرين لم مها الدول  ث  ي اسةقطاع تبمدح والةي البربي  
 البم ي  ه ا وبدأح. مط ق  شبه وبلري  أوروبا  في القوي  الصهيوني  ل ملتماح كامل بإشراف
 إلى ووص    1922 في األما ب عص قبل من قانوني  غير مبارك  وم لِّل     1920 في بالةدريس
 المةلد   األما لوثائ  ووفقا   الةارين  ذل  في. 1948" نقب " وقوع قبل األرببيلاح  مط ئ في ذروتها

 .مل ها المهاجرين اليهود من القادمين واحالل بالقو  أراليها من الف سطيليين آحف مماح إجالم تا
 ذاي خار  المةلد  الوح اح بقي  إذ وفرنسا  انيابريط للفوذ خالب  كان  1922 لبا  األما عصب 
 األفالل احخةيار هو النارجي  األزماح من احنسلاب أن وي سون  وودرو إدار  وجدح حيث الصراع

 خطو  مأرد ب فور بإعالن اكةفى الوليد السوفياتي احتلاد. األولى اللرب في القبير  خسائرها ببد
 الةي األولى البالا عواصا بين ححقا   بات  موسكو بنن ع ما   ي فرنس-األنغ و" الةوسئ سياس " تبكس

 .1948 في إسرائيل بدول  اعةرف 



 
 
 
 

 

 32 ص             4309 العدد:        6/4/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 إذ والبرب أوروبا بين الروابط حطم  الةي هي ب فور إعالن أعقب  الةي بيكو-سا كس مباهد  لقن
 بلقث ا نق يز اواته حسين  الشريح حيلم  البربي  ال ور  لقائد وفقا  " خيان " بم اب  هؤحم اعةبرها
 إليها نق ه تبهد وهو  "القبرى  سوري " أو الموحد المشرق  فوق  س طةها بسط البرب ل قاد  تبهدها

 .األتراي لد اللرب في لها البرب دعا مقابل لورنس  إدوارد توماا البريطاني البقيد
 للا ا باتوا تاله  وما البشرين القرن  من األكبر الأزم في المةةالي  وهزائمها نقباتها في البرب 
 .والوطلي  المل ي  قياداتها من أ الا   بل والشرق  الغرب من فقط ليس المكسور   والوعود النيان 

 4/6/2017الحياة، لندن، 
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