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 36 :كاريكاتير
*** 

 
 السلطة الفلسطينية توقف رواتب أسرى محررين من حماس في غزة .1

أن  وان فرري اعرراة ذرر    كررر يأسرررم محرررر  ، أنرام هللا، مررن 4/6/2017 ،وكالةةة سةةما اإلخباريةةةنشررر  
واال أسرم  لفلسعينية اعع  رواتب العشرا  منهم ومن األسرم المحررين بالضفة المحتلة.السلعة ا

محررون مبعدون إلى القعاة "إنهم تفاجئوا لدم توجههم إلى البنوك الستالم رواتبهم بعدم ن ول راتب 
فة المعنيين لم يتسلموا راتبهم ه ا الشهر، معالبين كا محررا   أسيرا   277وأوضحوا أن  لهم ه ا الشهر".

 بالضغط على السلعة إلعاد  رواتبهم.
هررو اسررتجابة لعلررب أمريكرري  األسرررم اعررر رواتررب  إنمررن جهتهررا االرر  ملررادر عليمررة لوكالررة "سررما" 

 . أخرم فقط وسيلي  لك دفعا   األولىوان ه ه هي الدفعة  إسرائيلي
فري هيئرة شروون  سرووال  م ا  ملردر ، أن محمرود هنيرة، نقال  عن 4/6/2017 ،الرسالة، فلسطينوجاء في 

أسريرا  مرن  250 اعر رواتبهم من األسرم المحررين يلر  لرر األسرم والمحررين كشف أن عدد من تم  
وارررال الملررردر فررري تلرررري  خرررا   الضرررفة وذررر   والقرررد، والخرررار ، علرررى خلفيرررة انتمررراءهم السياسررري.

أن مررن برري ن الرر ين  وكشررف بررر"الرسالة نرر " إن  جميررر هرروالء األسرررم ينتمررون تن يميررا  لحركررة حمررا،.
 .أشخا اعع  رواتبهم أسرم داخ  سجون االحتالل، وعددهم خمسة 

عرردد جميررر مررن  إحلرراءاألسرررم، أن المكتررب بلرردد  إعررالمرئرري، مكتررب  ،برردوره، أّررد  عبررد الرررحمن شررديد
 عررد  جريمررة أخالايررة ووعنيررة ال يمكررن تجاو هررا.سياسررة اعررر رواتررب األسرررم ت   أناععرر  رواترربهم، موكرردا  

 اجتماة وعني عاج ، للعم  على مواجهتها. إلىشديد لر"الرسالة ن " إن ه ه الخعو  تحتا   واال
السررلعة الفلسررعينية أوافرر  دفررر رواتررب عرردد ، إلررى أن رام هللا، مررن 5/6/2017 ،الحيةةاة، لنةةدنوأشررار  

 مررن األسرررم المحررررين الرر ين يتولررون موااررر اياديررة فرري حركررة حمررا،، بيررنهم رئرري، المكتررب السياسرري
 للحركة في القعاة يحيى السنوار.

وامتنع  و ار  المال في رام هللا عن نفي النبأ أو تأّيرده، لّرن ملرادر فري الحكومرة رجحر  أن يكرون 
اعر رواتب هوالء األسرم المحررين ج ءا  من سلسلة الخعوا  التري اررر  السرلعة اتخا هرا فري ذر   

 للضغط على حما، لتسليم الحكم في القعاة للحكومة.
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 المجلس الوطني: ال سالم وال أمن وال استقرار في المنطقة إال بإنهاء االحتالل .2
ررران أّرررد المجلررر، الررروعني الفلسرررعيني أن ال سرررالم وال أمرررن وال اسرررتقرار فررري المنعقرررة إال ب نهررراء  :عم 

اامة دولة فلسعين المستقلة بعالرمتها  50االحتالل اإلسرائيلي المستمر من   ، القرد"عاما  ألرضنا، وا 
 .1967على حدود الرابر من ح يران  "الشراية

عامررا  علررى  50لمناسرربة مرررور  4/6/2017 فرري بيرران لرردر عنررح يرروم األحررد ،المجلرر، الرروعني عالرربو 
، المجتمررر الرردولي وموسسرراتح 1967 سررنةمررا تبقررى مررن فلسررعين فرري  "إسرررائي "نكسررة فلسررعين واحررتالل 

عين وتنفيررر  اررررارا  الشررررعية الدوليرررة  ا  اللرررلة  ا  اللرررلة ب نهررراء االحرررتالل اإلسررررائيلي لدولرررة فلسررر
في االستيعان االستعماري في أراضي  "إسرائي "، ووضر حٍد لسياسة 2334خالة القرار األخير رام 

الدولة الفلسعينية، موكدا  أن كر  تلرك اإلجرراءا  والسياسرا  لرن تخلر  حقرا  ولرن تنشرأ الت امرا، وتعتبرر 
المجتمرر الردولي محاسربة ومعاابرة إسررائي  علرى جرائمهرا وانتهاّاتهرا الذية وباعلة، وبا  واجبرا  علرى 

 واعتداءاتها على القانون الدولي وعلى الحقوق الفلسعينية.
 4/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المدخل الحقيقي لالستقرار 67الرئاسة الفلسطينية: الدولة على حدود  .3

اامرة الدولرة الفلسررعينية المسرتقلة علرى حرردود  إنهرراءالفلسرعينية أن  أّرد  الرئاسرة :رام هللا االحرتالل، وا 
، هي المدخ  الحقيقري لتحقير  األمرن واالسرتقرار فري المنعقرة "القد، الشراية"، وعالمتها 1967عام 

، 1967واالرر  الرئاسررة، فرري بيرران لررحفي ألرردرتح لمناسرربة الرر كرم الخمسررين لنكسررة ح يررران  والعررالم.
الرر كرم المشرروومة، نعالررب العررالم الحررر بررالتحرك الشررجاة إلنهرراء أعررول و خررر احررتالل فرري فرري هرر ه 

العالم، وتمكين شعبنا األع ل من ني  حقواح المشروعة كاملرة، والتري تّفلهرا اررارا  الشررعية الدوليرة، 
 ليعيش حرا  على أرضح وفوق ترابح كبااي شعوب العالم.

 4/6/2017 ،)وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 تؤكد تمسك الشعب وقيادته بالنضال إلنهاء االحتاللالفلسطينية الحكومة  .4
"تمسك الشعب الفلسعيني وايادتح بالّفاح والنضال،  الفلسعينية رام هللا: أّد  حكومة الوفاق الوعني

اامررة دولتنررا المسررتقلة كاملررة السررياد  وع الررمتها القررد، حتررى إنهرراء االحررتالل اإلسرررائيلي عررن أرضررنا وا 
 ".1967الشراية، على حدود الرابر من يونيو/ ح يران 
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بمناسربة الر كرم الخمسرين المشروومة لنكسرة ، المتحرد  الرسرمي باسرم الحكومرة، وأّد يوسرف المحمرود
أن أي أمرر  إلاامررة السررالم العررادل والشررام  فرري المنعقررة والعررالم ال  ،1967الخررام، مررن ح يررران عررام 

 هاء االحتالل.على أسا، إن إاليقوم 
 5/6/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 عريقات يدعو المجتمع الدولي للعمل على إنهاء االحتالل ومساءلة مجرميه .5

أّررررد أمررررين سررررر اللجنررررة التنفي يررررة لمن مررررة التحريررررر الفلسررررعينية لررررائب عريقررررا ، أن شررررعبنا  :رام هللا
ة القائمررررة برررراالحتالل، ومررررن ، السررررلع"إسرائي ر"الفلسررررعيني لررررامد وثابرررر  علررررى أرضررررح، ولررررن يسررررم  لرررر

يرردعمها، بااتالعررح وتهجيررره منهررا مررر  أخرررم، ولررن يتنررا ل عررن حقواررح الوعنيررة وذيررر القابلررة للتلررر  
االسررتعمار بمختلررف األدوا  المتاحررة إلنهرراء  الترري كفلهررا لررح القررانون الرردولي، وسيوالرر  نضررالح ضررد  

 حقبة عويلة من ال لم واالضعهاد والقمر.
لالحرررررتالل العسررررركري  50 ، فررررري الررررر كرم الرررررر4/6/2017 يررررران لرررررحفي، األحررررردوعالرررررب عريقرررررا  فررررري ب

، المجتمر الدولي بتحم  مسروولياتح فري احتررام وضرمان احتررام القرانون الردولي، 1967اإلسرائيلي عام 
 اإلنسرانية والعم  على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ومساءلة مجرميح علرى جررائم الحررب، والجررائم ضرد  

 بح  شعبنا على مدار الخمسين عاما .التي ارتّبها 
وخرتم عريقررا : "مررر  لررك، فر ن شررعبنا فرري ذيرراب دعرم رويررة "حرر  الرردولتين" لرن يقررف مكتررو  األيرردي، 
وسيناض  من أج  كسر وه يمة ن ام "االبارتايد"، وضرمان العريش الحرر والّرريم فري دولرة ديمقراعيرة 

 ين واليهود".واحد  وحقوق متساوية لجمير أبنائها المسيحين والمسلم
 4/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجه مخططات االحتاللاألغا يدعو  .6

ولررررف عضررررو اللجنررررة التنفي يررررة لمن مررررة التحريررررر، رئرررري، دائررررر  شرررروون : منتلررررر حمرررردان - رام هللا
أنهرررا تمثررر  فلرررال  مرررن فلرررول الّارثرررة البشرررعة، ب 1967الالجئرررين  كريرررا األذرررا، نكسرررة ح يرررران عرررام 

والمرروامر  االسررتعمارية المتوالررلة، بحرر  الشررعب الفلسررعيني، وتعررد نكسررة تاليررة مضررافة للنكبررة الّبرررم 
، مشيرا  إلى ما راف  ه ه الر كرم مرن جررائم اإلبراد  الجماعيرة، والتعهيرر العراري، والتهجيرر 1948عام 

عدام الميداني، وشهداء األرارام، والمقرابر الجماعيرة، أضريف إلرى القسري، ومسلس  القت  اليومي، واإل
سرررج  االحرررتالل اإلجرامررري. ودعرررا األذرررا إلرررى ضررررور  توحيرررد اللرررف الفلسرررعيني لمواجرررح مخععرررا  
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االحتالل، موكدا  ضرور  إنهاء حقبة االنقسام األسود، مثمنا  لمود األسرم، وانتلرارهم علرى سياسرة 
 ا سلعا  االحتالل بحقهم. ال لم والعدوان، التي تمارسه

 5/6/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 تكرس توسعها االستيطاني "إسرائيل"البرغوثي: مصطفى  .7
 "إسرررائي "أّررد األمررين العررام لحركررة المبررادر  الوعنيررة الفلسررعينية النائررب ملررعفى البرذرروثي أن  :رام هللا

الغربية بما فيها القد، واعاة ذر    على احتاللها الضفة "تّر، توسعها االستيعاني" بعد خمسين عاما  
وارررررال البرذررررروثي، خرررررالل مررررروتمر لرررررحفي عقرررررده فررررري رام هللا، إن إسررررررائي  "تحرررررارب  .1967فررررري العرررررام 

وأوضرررر   الفلسررررعينيين ديمغرافيررررا مررررن خررررالل التمرررردد االسررررتيعاني المسررررتمر لنهررررب األر  الفلسررررعينية".
تيعاني كبير في مناع  األذوار ونرابل، البرذوثي أن جوهر التوسر االستيعاني "يقوم على خل  كم اس

 وبي  لحم لتج ئة الضفة الغربية إلى ثالثة أج اء وفللها عن مدينة القد،".
مررن أراضرري الضررفة الغربيررة للررال  التوسررر والتمرردد االسررتيعاني  %42وأضررا  أن إسرررائي  تخلرر  

)أوسرررلو ، مرررن أراضررري المنررراع  الملرررنفة " " الخاضرررعة حسرررب اتفررراق  %62المسرررتمر، مرررن ضرررمنها 
ن عررردد المسرررتوعنين اإلسررررائيليين فررري أ إلرررىالبرذررروثي  وأشرررار للسررريعر  األمنيرررة واإلداريرررة اإلسررررائيلية.
عنررد  120بعررد أن كرران يقتلررر علررى أارر  مررن  ألررف حاليررا   750الضررفة الغربيررة وشرررق القررد، يتجرراو  

 تواير اتفاق أوسلو.
 4/6/2017 ،القدس، القدس

 
 سرائيلي لالستيطان إرهاب دولة منظمالخارجية الفلسطينية: الدعم اإل .8

أّررررد  و ار  الخارجيررررة الفلسررررعينية أن دعررررم سررررلعا  االحررررتالل اإلسرررررائيلي  انررررا ووكرررراال : -رام هللا 
إرهاب دولة من ما . واال  الو ار ، في بيران لهرا أمر،، إنرح ت امنرا مرر الر كرم  عد  الرسمي لالستيعان ي  

والفلسرعينية، كشرف  تقرارير إعالميرة أجنبيرة عرن تخلري   لررر  العربيرة "إسررائي "الحتالل  50الر 
 الحكوما  اإلسرائيلية المتعاابة عشرا  مليارا  الدوالرا  للال  االستيعان. 

ورأ  الخارجيررة الفلسررعينية، بحسررب البيرران، أن اّتفرراء المجتمررر الرردولي ب لرردار ارررارا  أمميررة ترردين 
مرة لدولرة االحرتالل، أو إلردار بيانرا  شركلية تردين االستيعان وتدعو إلى وافح، دون  لية تعبير  مل  

االسررتيعان وتتحررد  عررن مخرراعره، دون أن يكررون لهررا أي مررردود سررلبي علررى عالاررة الرردول ب سرررائي  
لحكومرة االحرتالل علرى  كقو  اائمة باالحتالل واالسرتيعان فري فلسرعين، "برا  يشرك  ذعراء وتشرجيعا  

تيعانية، ويرردفر إلررى التسرراول عررن مرردم الترر ام المجتمررر التمررادي فرري تنفيرر  سياسرراتها ومخععاتهررا االسرر
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الدولي بتحم  مسوولياتح القانونيرة واألخالايرة فري إنفرا  القرانون الردولي واررارا  الشررعية الدوليرة علرى 
 ."الحالة في فلسعين

 5/6/2017 ،الراية، الدوحة
 

 النائب عبد الرحمن زيدان: الضفة تعيش جوًا بوليسيًا بامتياز .9
اال النائب في المجل، التشريعي عن محاف ة عولّرم عبد الررحمن : أحمد الملري  -ذ    ،عولّرم

 يررردان إن الضرررفة الغربيرررة تعررريش جررروا  ون امرررا  بوليسررريا  بامتيرررا ، و لرررك فررري  ررر  مرررا تمارسرررح السرررلعة 
فلرررر  بالقررررانون. السررررب  وأّررررد  يرررردان للررررحيفة "فلسررررعين"،  وأجه تهررررا األمنيررررة مررررن سياسررررا  امعيررررة ك 

شررراعة  ،3/6/2017 أن ممارسرررا  ممنهجرررة لرجهررر   األمنيرررة تجرررري بشرررك  يرررومي لسرررلب الحريرررا ، وا 
األجررررواء البوليسررررية بررررين المررررواعنين، تحقيقررررا  لهررررد  بقرررراء لررررو  الن ررررام الحرررراّم فرررري الضررررفة الوحيررررد 

 المسموة.
 4/6/2017 ،فلسطين أون الين

 
 منظمة التحرير تطلق "االحتالل هو" على وسائل التواصل االجتماعي .11

هللا: أعلرررر  فريرررر  العمرررر  الفلسررررعيني للدبلوماسررررية العامررررة حملررررة إعالميررررة علررررى وسررررائ  التوالرررر   رام
االجتمراعي برراللغتين اإلنكلي يررة والعربيرة بعنرروان: "االحررتالل هرو" و لررك فرري الر كرم الخمسررين الحررتالل 

 .1967إسرائي  لبااي األراضي الفلسعينية في الخام، من ح يران/ يونيو من عام 
ضررو  اللجنررة التنفي يررة لمن مررة التحريررر الفلسررعينية حنرران عشررراوي الحملررة بتسررجيلها فيررديو وأعلقرر  ع

 ثانية يعبر عن تجربتها الشخلية تح  االحتالل. 30لمد  
ودعررا الفريرر  فرري ختررام بيانررح كرر  فرررد بغررر  الن ررر عررن جنسرريتح لمشرراركة تجربتررح الشخلررية تحررر  

يرررر  ونشرررررها وتبادلهررررا عبررررر وسررررائ  التوالرررر  االحررررتالل مررررن خررررالل تسررررجي  فيررررديو أو لررررور  أو تعل
 ".occupation is" وباإلنكلي يةاالجتماعي تح  الهاشتاغ  اتح "االحتالل هو" 

 5/6/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 وتخفيف حصار غزةبهدف تطوير العالقات الثنائية وفد من حماس برئاسة السنوار يصل مصر  .11
لرالح البردوير  عضرو المكترب السياسري لحركرة  د. أن ،4/6/2017موقع حركة حمةاس، غةزة، نشر 

في سياق التوال  والتنسي  المسرتمر مرر األشرقاء الملرريينل ولر  وفرد ايرادي مرن اال إنح "حما، 
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حركة حما، برئاسة األخ يحيى السنوار إلى القاهر  مساء يروم األحرد، و لرك بهرد  تعروير العالارا  
 .ضوء التعورا  اإلاليميةالثنائية وبح   فاق القضية الفلسعينية في 

الوضر اإلنساني في ذ   في    الحلار ودور ملر فري التخفيرف مرن هر ا وأّد البردوي  أن الوفد 
 الحلار وضرور  فت  معبر رف  للمسافرين الفلسعينيين.

، أن هدايررة اللررعيدي، نقررال  مراسررلتها مررن ذرر   4/6/2017وكالةةة األناضةةول لءنبةةاء، أنقةةرة، وأضرراف  
فري حركرة حمرا،، اعراة ذر  ، عبرر معبرر رفر  البرري، يروم األحرد، متوجهرا إلرى العالرمة  ا  ديرايا ا  وفد

 الملرية، القاهر ، لبح  "اضايا متعلقة بالعالاا  الثنائية". 
واررال حررا م ااسررم، النرراع  الرسررمي باسررم حركررة حمررا،، فرري اعرراة ذرر  ، لوكالررة األناضررول، إن الوفررد 

بغرر  ، وعضرروية روحرري مشررتهى، وتوفيرر  أبررو نعرريم )اائررد األجهرر   برئاسررة يحيررى السررنوار، اائررد الحركررة 
األمنية بغ   . واال ااسم إن الهد  من ال يار  هو "التباح  مر المسوولين الملريين حول العالاا  

 الثنائية وسب  تع ي ها ودراسة المستجدا  على الساحة الفلسعينية وسب  دعمها". 
 على اعاة ذ  ، و"دور ملر المقدر في التخفيف منح". أّد أن الوفد سيبح  اضية الحلار اكم
 

 ة أراضيهاحماس تنفي طلب قطر من قيادات بالحركة مغادر  .12
نفررر  حركرررة حمرررا،، علرررب اعرررر ايرررادا  فررري الحركرررة مغرررادر  أراضررريها، معتبرررر   لرررك مجرررا  للحقيقرررة 

لحركرررة تهرررد  للترررأثير بعالارررا  ا لرررحيحةويتقررراعر مرررر مرررا تررررو  لرررح وسرررائ  إعرررالم مرررن أخبرررار ذيرررر 
"إن مرا تناالترح بعر   حرول الموضروة ارال حسرام بردران، النراع  باسرم الحركرة، وفري بيرانو  الخارجية.

وسائ  اإلعرالم مروخرا مرن تقرارير مغلوعرة ومر اعم حرول الئحرة اردمتها اعرر بأسرماء عردد مرن ايرادا  
 حما، وأنها علب  مغادرتها األراضي القعرية هو كالم يجافي حقيقة الواار".

دران أنح "كما هو معلوم فقرد انتهر  حركرة حمرا، مروخرا مرن إجرراء انتخاباتهرا الداخليرة وفر  وأوض  ب
اللرروائ  والتوايرر  ال منرري المتفرر  عليررح مسرربقا، واررد اختررار  ايرراد  جديررد  وعلررى رأسررها األخ إسررماعي  

  "باشرررر  القيررراد وترررابر برررالقول: هنيرررة والررر ي يقررريم داخررر  فلسرررعين هرررو ومرررن معرررح مرررن ايررراد  الحركرررة".
الجديد  للحركة في ترتيب أورااها وتحركا  اياداتها وتنقالتهم في الساحا  المختلفة وفر  مرا تقتضريح 

وأّررد برردران علررى "الرردور اإليجررابي الثابرر  والمتوالرر  الرر ي تقرروم بررح دولررة اعررر فرري  ملررلحة العمرر ".
سناد اضيتح العادلة، وخلولا إعمار ذ   ودعم لمود أهلها  ".دعم شعبنا الفلسعيني وا 

وشرردد علررى أن "حمررا، سررتبقى رأ، الحربررة فرري مواجهررة االحررتالل وسررت   بولررلتها واضررحة وثابتررة 
نحو القد،، رذم ك  العقبا  والتحرديا ، وسنوالر  مقاومتنرا جنبرا إلرى جنرب مرر كر  فلرائ  شرعبنا 
ية واررواه الحيررة، مسررتندين إلررى جمرراهير شررعبنا المرررابط، الترري تحتضررن المقاومررة وتشررك  الرافعررة األساسرر
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للمشررروة الرروعني الفلسررعيني، ولرردعم كرر  األحرررار فرري العررالم وفرري مقرردمتهم أمتنررا العربيررة واإلسررالمية 
 الشعبية والرسمية ال ين يقفون ويساندون ح  شعبنا في مقاومتح إلنهاء االحتالل عن أرضنا".

 4/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 يثبت العكسيتحدث فيه بالعبرية  فيديو ينشرون ناشطون الرجوب ينفي تصريحاته عن "البراق" و  .13
أثررار  تلررريحا  للررواء جبريرر  الرجرروب، عضررو اللجنررة المرك يررة لحركررة فررت ، : كفرراح  بررون  - رام هللا

 .حول حائط البراق في القد، جدال  وذضبا  فلسعينيين واسعين
عالميررة اإل واضررعر الرجرروب إلررى نشررر رد نفررى فيررح لررحة مررا يشرراة، مضرريفا : "تتناارر  بعرر  الموااررر

  عرن حرائط البرراق، وأخررم عرن القرد،، فري مقابلرة لرواألاالم المأجور  اللفراء خبررا  مفراده أننري تنا  
عنرردما  ار حررائط البررراق المقررد، عنررد  مررباتلف يونيررة باللغررة العبريررة... مررا ورسد علررى لسرراني هررو أن تر 

ية سريادتّم علرى المكران. هر ا اليهود، لم يسم  أن يرافقرح أي إسررائيلي، وهر ه رسرالة بعردم إارراره بشررع
أ كرر كلمرة سرياد  أو إسررائي  برالمعل ، وهر ا مرا ورد علرى لسراني  حدود ما التح في القنا  الثانية، ولرم

 نلا ... فدعْكم من الّالب ألن القافلة رذم النباح... حتما  ستسير... تحياتي لّم".
نحرن نرتفهم "فية إسررائيلية يقرول لهرا: فيرديو للرجروب يتحرد  فيرح بالعبريرة للرحا واناشعون نشر إال أن 

يجرب أن يبقرى تحر   جيدا  أن المكان مقد، بالنسربة للشرعب اليهرودي، وال نفترر  الجردل بشرأن هر ا.
 ."السياد  اإلسرائيلية )...  كما يجب أن يكون المسجد األالى للمسلمين

 5/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 لالعتراف بيهودية الدولةمهد خطيرة وت   لرجوباتصريحات "الجهاد":  .14
أثررار  تلررريحا  للررواء جبريرر  الرجرروب، عضررو اللجنررة المرك يررة لحركررة فررت ، : كفرراح  بررون  - رام هللا

 .حول حائط البراق في القد، جدال  وذضبا  فلسعينيين واسعين
هرراجم مرردير المكتررب اإلعالمرري لحركررة الجهرراد اإلسررالمي فرري فلسررعين، داود شررهاب، الرجرروب، وعررد و 

الفلسرررعينيين". وأضرررا   خعيررررا  "ي مهرررد لالعتررررا  بيهوديرررة الدولرررة" و"يشرررك  تعرررديا  علرررى ثوابررر كالمرررح 
شهاب، في تدوينة على حسابح على "فيسبوك": "إن عق  فري  أوسرلو التفاوضري )األمنري والسياسري  

 وه ه مجلبة الّوار ". يجه  المقد،، ك  شيء عندهم ااب  للتفاو ،
ادي فرري حركررة فررت  تلررريحا  الرجرروب. واررال حررا م أبررو شررنب، السررفير وبشررك  نررادر أيضررا ، انتقررد ايرر

 للفلسعينيين، ومن يخالف  لك لي، فلسعينيا ". الفلسعيني الساب  في باّستان: "إن القد، كلها
 5/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 وقيام دولة فلسطينية مستقلة 67فتح: ال سالم إال بجالء االحتالل إلى حدود  .15

أّرررد  فرررت  أن جرررالء االحرررتالل اإلسررررائيلي عرررن األراضررري الفلسرررعينية والعربيرررة، وايرررام دولرررة  :رام هللا
فلسررعينية مسررتقلة  ا  سررياد  علررى حرردود الرابررر مررن ح يررران بعالررمتها القررد،، هررو السرربي  الوحيررد 

وأهاب  الحركرة، فري بيران لرادر عرن مفوضرية  لتحقي  السالم واالستقرار واألمن في الشرق األوسط.
، برالمجتمر 1967الم والثقافة يوم األحد، لمناسبة ال كرم الخمسين لحرب الرابر مرن ح يرران عرام اإلع

رادتح، وتعبي  ارارا  ومواثي  الشرعية الدولية على القو  القائمة باالحتالل.  الدولي إبرا  ع يمتح وا 
لررة منرر  خمسررين وشرردد  "فررت " علررى حتميررة جررالء االحررتالل عررن األراضرري الفلسررعينية والعربيررة المحت

عامررا، إ  جرراء فرري البيرران "إن الشررعوب تلررنر أارردراها ب رادتهررا، وتنترر ة حريتهررا، وتحرررر أوعانهررا مهمررا 
 عال  من االحتالل، فحقواها التاريخية والعبيعية ال تسقط بالتقادم أبدا".

 4/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 العربي والفلسطيني على ما يسمى بخيار المفاوضات إلى وقف الرهان"الشعبية" تدعو  .16
فرري مناسرربة الرر كرم الخمسررين للنكسررة، دعرر  "الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررعين"، إلررى واررف : رام هللا

رررد فشرررلح فررري   ّ الرهررران العربررري والفلسرررعيني علرررى مرررا يسرررمى بخيرررار المفاوضرررا  الررر ي ثبررر  عقمرررح وتأ
 والفلسعينية.الولول إلى تحقي  أي  من األهدا  العربية 

وشررردد  فررري بيررران بمناسررربة الررر كرم، علرررى أن  "أي رهررران علرررى دور إيجرررابي إلدار  ترامرررب علرررى هررر ا 
اللعيد، يوكد استمرار  راعة األوهام والتمسك بالرهانا  الخاسر . ه ه اإلدار  تأتي اسرتمرار ا لرادارا  

وتقررردم وتفررروق دولرررة االحرررتالل األميركيرررة السرررابقة المنضررربعة فررري اسرررتراتيجيتها بضرررمان أمرررن واسرررتقرار 
 اإلسرائيلية". –اللهيوني، ل لك ستعم  جاهد  على فر  ح  سياسي يتعاب  مر الروية األميركية 

وأّد  الجبهة الشعبية "خيارنا هو خيرار الشرعب الفلسرعيني، خيرار المقاومرة والّفراح الروعني، ووارف 
لّامرررر  بقرررررارا  المجلرررر، المركرررر ي كرررر  أشرررركال التفرررراو  العبثرررري مررررر العرررردو اللررررهيوني، وااللترررر ام ا

الفلسررعيني واللجنررة التنفي يررة للمن مررة، والترري أّررد  واررف المفاوضررا  بمررا فرري  لررك التنسرري  األمنرري، 
علررى عريرر  التخلرري الّامرر  عررن اتفرراق أوسررلو وكرر  نتائجررح السياسررية واالاتلررادية ومفاعيلررح الّارثيررة 

 على اضيتنا وحقوانا الوعنية".
 4/6/2017العربي الجديد، لندن، 
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 ضبط خلية خططت لمهاجمة اليهود في القدسالشاباك يزعم  .17
 عم  القنا  العبرية السابعة بأن جها  األمن العام "الشاباك" بالتعاون مر شرعة القرد، : الرسالة ن 

اعتق  خالل الشهر الماضي عددا من نشعاء "شباب األالى" فري القرد، الشرراية شراركوا برالتخعيط 
و كررر  القنررا  العبريررة يرروم األحررد، تحرر  بنررد سررم   إرهابيررة" و يررار  المسررجد األالررى.للقيررام بأعمررال "

بالنشر أنح وخالل التحقير  اعترر  المردعو "محمرود عبرد الوهراب سرعيد عبرد اللعيرف" وهرو مرن سركان 
 البلد  القديمة وناشط بار  اعتر  بسعيح لتجنيد عددا من رفااح لمهاجمة اليهود في القد،.

 4/6/2017طين، الرسالة، فلس
 

 خالل مايو/ أيار أسيراً  252وشهداء  تسعة: حماس .18
 252وثق  المكتب اإلعالمي لحركة حما، ات  اروا  االحرتالل لتسرعة فلسرعينيين، فيمرا اعتقر  :   ذ

وأوض  المكتب في تقريره الشهري عن مايو/ أيار الماضي، وال ي  من ال  ومنشأ . 27فلسعينيا ، وهدم 
حرررتالل فررري األراضررري الفلسرررعينية المحتلرررة، وأجهررر   أمرررن السرررلعة الفلسرررعينية، أن يرلرررد اعترررداءا  اال

 واألردن. 48سبعة من الشهداء ينتمون إلى الضفة الغربية المحتلة،  خرين من أراضي 
سيدا   6أسيرا  محررا ، و 19عفال ، و 28فلسعينيا ، من بينهم  252كما رلد التقرير اعتقال االحتالل 

مرواعنين ممرن أ فرر   10وبري ن أن االحرتالل اعتقر     الضفة الغربيرة واعراة ذر  .من مختلف محاف ا
 14منر ال سركنيا، و 11كمرا سرج  التقريرر، هردم اروا  االحرتالل  عنهم من سجون أجهر   أمرن السرلعة.

  وحررد  اسررتيعانية جديررد  فرري 661منشررأ  تجاريررة، ومنشررأتين  راعيتررين، فرري حررين لررادق علررى بنرراء )
 محتلة.مدينة القد، ال

وحول انتهاّا  أجهرر   أمرن السرلعة فرري الضرفة الغربيرة، أشرار التقريرر إلرى اسرتمرار االنتهاّرا  علرى 
و كر التقرير أن أجه   السرلعة  لعيد االعتقاال  واالستدعاءا  بح  أنلار حركة حما، وأبنائها.

 خررين، فيمرا مردد   35مواعنا  "من أنلرار حركرة حمرا، وأفررررادها وايرراداتها"، واسرتدع   75اعتقل  
وأشررار المكتررب اإلعالمرري لحمررا،، إلررى أن األجهرر   األمنيررة أعرراد  لالحررتالل  اعتقررال أربعررة  خرررين.

 ثمانية مستوعنين دخلوا مدن الضفة خالل شهر مايو/ أيار المنلرم.
 4/6/2017، فلسطين أون الين
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 والسنغال "إسرائيل"تطبيع العالقات بين  استئنافنتنياهو يعلن  .19
أعلررن رئرري، الررو راء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهو، مسرراء يرروم األحررد، إعرراد  : سررعيد عمرروري  - القررد،

العالاا  بشك  كام  مر جمهورية السنغال، بعد خالفا  بينهما، جراء دعم الدولة اإلفريقيرة مشرروع ا 
 أممي ا يدين االستيعان، في ديسمبر/ كانون ثان الماضي.

ئرري، الحكومررة، واعلعرر  عليررح األناضررول، إن "نتنيرراهو التقررى بررالرئي، واررال بيرران لرردر عررن مكتررب ر 
السرنغالي مرراّي سررال، علررى هررامش مشرراركتهما فري امررة دول ذرررب إفريقيررا االاتلررادية )اّرروا، ، فرري 

 وأعلن نتنياهو والرئي، سال، في ختام لقائهما عن إنهاء األ مرة برين البلردين، بحسرب البيران. ليبيريا".
 "السنغال الت م  بعدم العم  ضد ملال  إسرائي  دوليا".وأشار البيان أن 

و كر أن "إسرائي  ستعيد فورا سرفيرها إلرى السرنغال وسرتدعم األخيرر  الترشر  اإلسررائيلي لمكانرة مراارب 
ولف  البيان أن رئي، الو راء والرئي، السنغالي اتفقا على التعاون بين البلردين  في االتحاد اإلفريقي".

 وال راعة. في مجالي األمن
 4/6/2017، ، أنقرةلءنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو بشبهة التهرب من الضرائب تدقيق ضد   .21

يجررري المستشررار القضررائي للحكومررة اإلسرررائيلية، أفيحرراي منرردلبلي ، منرر  عشررر  أشررهر : بررالل ضرراهر
لرب األسربوة تقريبا، تدايقا ضد رئي، الحكومرة بنيرامين نتنيراهو، بشربهة التهررب مرن دفرر ضررائب، وع

 الماضي من المحكمة العليا تمديد فتر  ه ا التداي  لشهرين  خرين.
ويدور التداي  ال ي يجريح مندلبلي  حول مرا إ ا كران نتنيراهو مل مرا بردفر ضررائب علرى تموير  إنفراق 
ر التمرا، إلرى المحكمرة العليرا مبلر   من أموال الجمهور من أج  ترميم أو ليانة بيوتح الخالرة. وارد 

 ريبة التي يتعين على نتنياهو دفعها في حال تقرر  لك بقرابة مليون شاا .    الض
ويتوار أن يلدر القاضي ني  هندل ارارا اليوم، األحد، مرا إ ا كران سيسرتجيب لعلرب منردلبلي  حترى 
نهاية األسبوة الحالي. وسين ر في االلتما، ال ي يعالب نتنياهو بتسديد الضرائب، وادمرح المحرامي 

 بن مئير، هيئة مولفة من ثالثة اضا  في المحكمة العليا.شاحر 
 4/6/2017، 48عرب 

 
 كاميرا إسرائيلية جديدة لمراقبة شوارع القدس المحتلة 765: "يسرائيل هيوم" .21

كشررف  لررحيفة "يسرررائي  هيرروم" العبريررة، اليرروم األحررد، عررن مخعررط إسرررائيلي لتغعيررة : القررد، المحتلررة
 ومداخلها ومخارجها، بشبكة ضخمة من الّاميرا .شوارة مدينة القد، المحتلة، 
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وبي نرر  اللررحيفة العبريررة، أن و ار  "األمررن الررداخلي" وايرراد  الشرررعة وبلديررة القررد، اامرر  ب نشرراء مقررر 
م بهررا، فرري مسررتوعنة "جيلررو" اليهوديررة المقامررة علررى أراضرري جنرروب المدينررة،  لمتابعررة الّرراميرا  والررتحك 

 حي  سيخضر إلدار  الشرعة اإلسرائيلية. وأعلق  عليح اسم "ن ر  القد،"ل
و عمرر  أن تركيررب الّرراميرا  هررو "خعررو  تهررد  إلررى تع يرر  األمررن فرري مدينررة القررد،"، الفتررة إلررى أن 
رن السررلعا  األمنيررة  مشرروة المراابررة اإلسررائيلية سيخضررر لعمليرة توسررير خرالل الفتررر  المقبلرة، بمررا يمك 

د بلور مئرا  الّرامير  وأوضرح  "فري المرحلرة األولرى ترم ربرط المقرر بحروالي  ا .اإلسرائيلية من الت و 
كراميرا تابعرة للجامعرة العبريرة فري القرد،، وفري المرحلرة  20كاميرا تابعة لو ار  اإلسكان، وحوالي  130

كاميرا تابعة لدائر  الموالال ، باإلضافة إلى  75كاميرا تابعة للبلدية، و 250الثانية سيتم ربط حوالي 
كراميرا علرى خعروإ القعرار الخفيرف،  240"كمرا سريتم نشرر  لشرركة خعروإ إسررائي ". كاميرا تابعة 20
 في مرك  شمعون هتلدي "، وف  اللحيفة العبرية. 10كاميرا في مرك  "مدينة داوود" و 20و

المسما  "عين البا " وهي كراميرا  دايقرة لمسر   LPRوسيتم في إعار ه ا المشروة تركيب كاميرا  
 وثي  ك  سيار  تدخ  أو تخر  من المدينة.أراام السيارا  وت

 4/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 متدين يهودي بعد اعتدائهم على شرطة االحتالل بالقدس 16اعتقال القناة العاشرة:  .22
يهرودي مرن القرد،، و لرك خرالل تفرير  ت راهر  ” متردين“ 16اعتقل  شرعة االحتالل : الداخ  المحت 
 يها بمنر التجنيد اإلجباري للشبان المتدينين في جيش االحتالل.لهم، عالبوا ف

و كر  القنا  العبرية العاشر  أن المت اهرين ااموا باالعتداء على رجال الشرعة، وألابوا ثالثة مرنهم 
بجررراح عفيفررة، ممررا دفررر الشرررعة للقيررام باعتقررال بعرر  المت رراهرين الرر ين شرراركوا فرري االعتررداء علررى 

 الشرعة.
 3/6/2017، الرأي الفلسطينية لإلعالموكالة 

 
 يجري مناورات مفاجأة شمال فلسطين المحتلة جيش اإلسرائيليال"واال":  .23

اررال مواررر "واال" العبررري، "إن جرريش االحررتالل اإلسرررائيلي يبرردأ اليرروم األحررد منرراورا  : الررداخ  المحترر 
علرن عنهرا الجريش مسربقا وسررتنتهي ووفر  الموارر العبرري فرر ن المنراورا  لرم ي لقيراد  المنعقرة الشرمالية".

ويشرار إلررى أن جرريش االحرتالل يقرروم خررالل الفترر  الحاليررة والترري سربقتها برر جراء منرراورا   ذردا االثنررين.
 على كافة الجبها  الختبار جاه ية الجيش ألية مواجهة محتملة.

 4/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ات ال تخدم مصالحنا األمنيةمر عقادة سابقون في جيش االحتالل: المست .24

خرردموا فرري منالررب رفيعررة فرري  اإلسرررائيليينفررادي أبررو سررعدم: اعتررر  عرردد مررن الجنررراال   -رام هللا 
. وحسررب اإلسرررائيليةجرريش االحررتالل، أن المسررتوعنا  فرري الضررفة الغربيررة ال تخرردم الملررال  األمنيررة 

األمررن القررومي، ألن الجرريش سيضررعر  فرري المنرراع  يثقرر  علررى إسرررائيليينأارروالهم فرر ن وجررود مرردنيين 
لتّري، اوا  كبير  لحمايتهم حتى في األيام االعتيادية نسبيا. وتم نشر هر ا الموارف فري إعرار وثيقرة 

 جديد  نشرها معهد األبحا  "موالد" مر حلول ال كرم الخمسين لحرب األيام الستة.
كرران السرراب  الجنرررال احتيرراإ وتحررد  معررد التقريررر أبيشرراي بررن ساسررون ذرروردي، مررر نائررب رئرري، األر 

موشرريح كابالنسرركي اائررد المنعقررة الوسررعى خررالل فتررر  االنتفاضررة الثانيررة، ومررر الجنرررال ذررادي شرريمني 
 اائد المنعقة الوسعى سابقا، وذيرهم من القياديين في الجيش سابقا.

د أن ويقتررب، الباحرر  فرري دراسررتح اسررتعالعا  للرررأي العررام تفيررد بررأن أّثررر مررن نلررف الجمهررور يعتقرر
 أنالمسرررررتوعنا  تررررردعم أمرررررن دولرررررة االحرررررتالل. ولّرررررن، حسرررررب أاوالرررررح، ف نرررررح "حترررررى إ ا كانررررر  فكرررررر  

هرر ه الفكررر  لررم تعررد سررارية اليرروم.  أنالمسررتوعنا  ترردعم األمررن القررومي، اررد لررمد  فرري الماضرري أال 
نمرررا يثقررر  علرررى اررروا  األمررر اإلسررررائيليفرررالوجود المررردني  ن المنتشرررر فررري الضرررفة ال يسرررهم فررري الررردفاة وا 

ويمت  اسما كبيرا من موارد الجها  األمني. وااتب، بن ساسون عن الجنرال تيفرون اولرح فري اةونرة 
أّثر من نلف وأحيانا  إلىالضفة، يل   إلىاألخير ، إن حجم القوا  التي يعالب الجيش ب رسالها 

 ثلثي القوا  الن امية في الجيش. إلى
مرن القروا   %80 حروالي خررين يقردر الباحر  أن وبناء على محادثا  مرر كابالنسركي وضرباإ كبرار 

المرابعررة فررري الضررفة تعمررر  فرري الررردفاة المباشرررر عررن المسرررتوعنا ، والبقيررة فقرررط منتشررر  حرررول الخرررط 
داخرررر  الخررررط  إلررررىالجرررردار الفالررر  سرررراعد علررررى منررررر ولرررول "اإلرهرررراب"  أن إلررررىاألخضرررر. ويشررررير 

مسررررتوعنين إلخرررررا  اسررررم مررررن األخضررررر، لّررررن بنرررراء الجرررردار لررررم يسررررتّم  بسرررربب معارضررررة ايرررراد  ال
 المستوعنا .

 5/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 قلق إسرائيلي من ممر بري من طهران إلى بيروت"هآرتس":  .25
تتابر أجهر   االسرتخبارا  فري المنعقرة، وبينهرا االسرتخبارا  اإلسررائيلية، األحردا  علرى : بالل ضاهر

والررر  جغرافررري، تنفررر ه إيرررران، مرررن العرررراق، السرررورية، ومرررا يولرررف ب اامرررة ت -عرررول الحررردود العراايرررة 
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وعمليا من إيران، إلى بيرو ، بحي  يلب  باإلمكان نق  اوا  وأسلحة عبره إلرى سرورية وكر لك إلرى 
 ح ب هللا في لبنان.

وبحسررب تقريررر نشرررتح لررحيفة "هرردرت،" فرري عررددها اللررادر يرروم األحررد، فرر ن "ميليشرريا  شرريعية" فرري 
حرردود بررين الرردولتين بقيرراد  إيررران. وأضرراف  أنررح فرري حررال نجحرر  هرر ه العررراق وسررورية تتنقرر  باتجرراه ال

نشرراء شررريط يررتم السرريعر  عليررح ب حكررام، ف نررح  المليشرريا  باالنضررمام سرروية مررن كررال جررانبي الحرردود وا 
ستتمكن إيرران مرن إاامرة مرا يشربح ممرر برري ومتوالر  يكرون ب مكران اإليررانيين أن ينقلروا عبرره بحريرة 

مدادا  من عهران، عن عري  العراق، إلى ن ام بشار األسد في سورية وحتى اوا  وأسلحة واواف  إ
 إلى ح ب هللا في لبنان.

 4/6/2017، 48عرب 
 

 ون الضفة الغربية محتلةد  من اليهود ال يع %62استطالع:  .26
  أنرح ال %62عام ا على احتالل الضفة الغربية، يرم أذلب اليهرود فري إسررائي  ) 50بعد : رامي حيدر

مررن المررواعنين  %91ولررف سياسررا  إسرررائي  فرري الضررفة الغربيررة علررى أنهررا احررتالل، مقابرر  يمكررن 
العرب في الداخ  ال ين يرون ملعل  احتالل هو الملعل  األنسرب لولرف مرا تفعلرح إسررائي  فري 

 الضفة الغربية.
وجررراء فررري "اسرررتعالة موشرررر السرررالم الشرررهري"، الررر ي تلررردره جامعرررة تررر  أبيرررب والمركررر  اإلسررررائيلي 

للسررياد  اإلسرررائيلية، إ   1967للديمقراعيررة، إن  راء اليهررود منقسررمة حررول ضررم المنرراع  المحتلررة عررام 
 ه ه الخعو . %45أنح على إسرائي  ضم المناع  المحتلة، فيما يعار   %44.4يرم 

من المواعنين العرب في الداخ  ضم المناع  المحتلرة، فيمرا يويرد  لرك  %79.5في المقاب ، يعار  
 فقط. 11.5%

من اليهود يعتبرون إاامة المسرتوعنا  فري الضرفة الغربيرة المحتلرة كانر   %50.8وي هر الموشر أن 
  لك. %31.3خعو  لحيحة وهامة من أج  الملال  القومية إلسرائي ، فيما يعار  

من المواعنين أن بناء المستوعنا  كان خعرأ ويضرر بالملرلحة  %86.6وفي المجتمر العربي، يرم 
أن المستوعنة تشك  عقبة في عرير  عمليرة السرالم، األمرر الر ي  %86إلسرائي ، فيما اعتبر  القومية

 من اليهود.   %38.2يواف  عليح 
مرررن اليهرررود أنرررح كررران يتوجرررب علرررى إسررررائي  ااترررراح إرجررراة جميرررر  %27وبحسرررب االسرررتعالة، يررررم 

الرويررا. وبالمقابرر ، يرررم مررنهم هرر ه  %65.1المنرراع  المحتلررة مقابرر  اتفرراق سررالم شررام ، فيمررا يعررار  
 .%40.6من العرب ه ه الخعو  لحيحة فيما يعارضها  46.4%
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)الضررفة الغربيررة،  1967مررن اليهررود إنررح كرران علررى إسرررائي  ضررم المنرراع  المحتلررة عررام  %54.2واررال 
اعرراة ذرر  ، الجرروالن السرروري وشرربح ج يررر  سرريناء الملرررية  إلررى السررياد  اإلسرررائيلية وفررر  السرريعر  

 من العرب. %80يما يعار  ه ه الفكر  عليها، ف
مرن اليهرود، بحسرب االسرتعالة، أن احرتالل الضرفة الغربيرة والسريعر  عليهرا حترى اليروم  %65واعتبر 

يخرررررردم الملررررررال  األمنيررررررة والعسرررررركرية إلسرررررررائي ، لّنررررررح يضررررررر بوضررررررعها الدبلوماسرررررري، االاتلررررررادي 
ل الضرررفة الغربيرررة يسررراهم فررري أي مرررن والرررديمقراعي فررري العرررالم، فيمرررا يررررم المجتمرررر العربررري أن احرررتال

 القعاعا  في إسرائي .
ورذررررم االختالفررررا  السررررابقة، جرررراء  نتررررائل االسررررتعالة متقاربررررة حررررول دعررررم إعررررالق عمليررررة سياسررررية 

سرررائي ، إ  بلغرر  النسرربة  لرردم  %70.1ولرردم اليهررود  %61.9ومفاوضررا  بررين السررلعة الفلسررعينية وا 
واليهود يررون إمكانيرة تحقير  السرالم فري السرنوا  القريبرة، العرب، ورذم ه ه النتائل، الي  من العرب 

فقرط مرن العررب أن  %15مرن اليهرود و %37.3لردم العررب . ويعتبرر  %33.3لدم اليهود و 27.6%)
  يار  ترامب للمنعقة اد تساهم في التعجي  ب عالق المفاوضا .

بيررة اررد يسرراهم فرري التولرر  مررن اليهررود فرري إسرررائي  إنهررم يومنررون بررأن ترردخ  الرردول العر  %55.2واررال 
فقرررط مرررن العررررب علرررى  لرررك. وبنسرررب  %35.1التفررراق سرررالم برررين إسررررائي  والفلسرررعينيين، فيمرررا وافررر  

إن الرئي، األمريكي اد يتمكن من الضغط علرى إسررائي  للعرود  لعاولرة  %52.1متشابهة تقريب ا، اال 
لرفقة السرال  التري واعهرا فري  المفاوضا  والقبول باتفراق سرالم وفر  المبرادر  السرعودية، خالرة بعرد

 من العرب أن ه ا ممكن. %32.1الريا ، فيما يومن 
 4/6/2017، 48عرب 

 
 ائيًا أراضي النقب الغربي وتسجلها باسمهاهن تصادرحكومة االحتالل  .27

كشف الّاتب واللحافي اإلسررائيلي، كالمران ليفسركيند، فري مقالرة : القد، المحتلة رر نضال محمد وتد
مواررر "معرراريف هشررفواة" أن و يررر  العرردل اإلسرررائيلية، أييليرر  شرراّيد، تمكنرر ، األسرربوة لررح اليرروم فرري 
ألرف دونرم مرن أراضري الفلسرعيني فري النقرب الغربري، مرن  180عامرا  علرى ملرادر   64األخير، وبعد 

تثبيرر  تسررجي  هرر ه األراضرري، )الترري اامرر  عليهررا فرري ذضررون  لررك عررد  بلرردا  ومسررتوعنا  يهوديررة 
ر السرربر، مثرر  أوفرراّيم ونتيفررو  وسرردرو   فرري سررج  العررابو بشررك  رسررمي ونهررائي شررمال ذربرري بئرر

يحررول مسررتقبال  فرري أي مفاوضررا  بررين حكومررة االحررتالل وأهررالي النقررب الفلسررعينيين، دون إدرا  هرر ه 
 األراضي والمعالبة ب عادتها ألهلها الشرعيين.
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ون بمقدور ألحاب األراضري أن يعرالبوا ووفقا للّاتب اإلسرائيلي، ف ن الخعو  تعني عمليا  أنح لن يك
المررودي إلررى مدينررة بئررر السرربر مررن  40بررأي حقرروق عليهررا فرري كرر  منعقررة النقررب الغربرري، ذربرري شررارة 

 الشمال.
 4/6/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 : "حائط البراق" جزء من األقصى ال يقبل المقايضة"الهيئة اإلسالمية" .28

مية العليررا بالقررد، أن حررائط البررراق هررو للمسررلمين وحرردهم بقرررار أّررد  الهيئررة اإلسررال: القررد، المحتلررة
جاء  لك ردا علرى مرا أعلقترح بعر  وسرائ  اإلعرالم العبريرة، مرن تلرريحا   إلهي من هللا ع   وج .

عضررو اللجنرررة المرك يرررة لحركرررة فرررت ، جبريررر  الرجرروب، وادعررراءا  كا برررة أن لليهرررود الحررر  فررري حرررائط ل
 لدم الشعب اليهودي، ويجب أن يبقى تح  السياد  اليهودية. البراق، وأن له ا الحائط ادسية

ن مثررر  هررر ه التلرررريحا  واالدعررراءا ، تحررراول أن ت يرررف وتررر ور الحقرررائ  إواالررر  الهيئرررة فررري بيانرررح، 
المرتبعة بحائط البراق، وهي تشويح وتحريف للحقيقة الخالد  أنرح مكران مقرد، للمسرلمين وحردهم دون 

ية، أن مسررراحة المسرررجد األالرررى المبرررارك، كمرررا هرررو معلررروم، مائرررة وأوضرررح  الهيئرررة اإلسرررالم ذيررررهم.
وأربعررة وأربعررون دونمررا )الرردونم الواحررد ألررف متررر مربررر  فيشررم  المسررجد القبلرري األمررامي، ومسررجد ابررة 
اللرررخر  المشررررفة، والملررراعب واللرررواوين واألروارررة والممررررا ، واةبرررار والبوابرررا  الخارجيرررة، وكررر  مرررا 

والجدران الخارجية بما في  لك حائط البراقل ال ي هرو سرور رئيسري مرن  يحيط باألالى من األسوار
 أسوار المسجد األالى المبارك.

وأشار  إلى أن ه ا المسجد المبارك، بما في  لك حائط البراق، هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي مرن 
لرى يروم ا لقيامرة، وأن المسرلمين هللا ع   وج ، و لك من  معج   اإلسراء والمعرا ، وحترى يومنرا هر ا، وا 

وشردد   متمسكون بح، وهو يمث  ج ءا  من عقيد  ما يقارب المليار وثمانمائة مليون مسلم فري العرالم.
 الهيئة على أنح ال عالاة لغير المسلمين باألالى المبارك، وبحائط البراق، ال سابقا  وال الحقا .

  4/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حمر وتصريحات الرجوب تجاوز خطيرأخط  اإلسالميةمقدسات كمال الخطيب: ال .29
انتقد الشيخ كمال الخعيب، نائب رئي، الحركة اإلسالمية فري الرداخ  التلرريحا  التري : الرسالة ن 

عضو اللجنة المرك ية لحركة "فت "، حول أحقية اليهود في حرائط  لدر  عن اللواء جبري  الرجوب،
  خا  لر"الرسالة ن "، أن تلريحا  الرجوب تجاو  خعيرر وذيرر وأّد الخعيب، في تلري البراق.

مقبررول مررن ابرر  ايررادا  حركررة "فررت " ضررد المقدسررا  اإلسررالمية، ومررا لرردر عنررح يعررد "عررار" ومرحلررة 
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فلسرعينية "السرلعة ال واال نائب رئي، الحركة اإلسالمية في الرداخ  الفلسرعيني: جديد  من التنا ال .
تريد أن تّسب الجانب "اإلسرائيلي" من خالل التنا ال  عن الحقروق والثوابر  الفلسرعينية، وهر ه المرر  

 ."ادم الرجوب حائط البراق اإلسالمي على أم  إرضاء االحتالل واإلدار  األمريكية
 4/6/2017الرسالة.نت، 

 
  في الضفةأوامر هدم بسلوان.. واعتقاالت .. اقتحامات "األقصى" تتواصل .31

عررد   األحرردااتحمرر  عررواام بلديررة االحررتالل وعنالررر مررن الشرررعة اإلسرررائيلية امرر، : القررد، المحتلررة
أحياء في بلد  سلوان جنوب المسجد األالى، وو ع  أوامر هدم منا ل لعردد مرن السركان المقدسريين 

فري حري عرين  كما ااتحم  القوا  من ل الحا  خلي  محمد نمرر العباسري بحجة البناء دون ترخي .
 اللو   أحد أحياء سلوان، واام  بتلوير المن ل وأخ  اياساتح تمهيدا  لهدمح.

منشررد  للفحررم النبرراتي فرري بلررد  يعبررد جنرروبي مدينررة  أمرر، اإلسرررائيليوهرردم  جرافررا  ارروا  االحررتالل 
 جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة في إعار حملة مستمر  من الهدم والتنكي  بألحاب المفاحم.

وفرري اعررراة ذررر   توذلرر  جرافرررا  عسررركرية إسررررائيلية شررراي بلرررد  خ اعرررة شررراي محاف رررة خررران يرررون، 
جنوبي اعاة ذر   وأجرر  عمليرا  تجريرف، فري الوار  الر ي توذلر  فيرح جرافرا  أخررم شرمالي بير  

 الهيا بشمال القعاة.
 ضفة الغربية.أحد عشر فلسعينيا عقب ااتحامها مناع  متفراة من ال أم،واعتقل  اوا  االحتالل 

متعرفررا   75و كررر المنسرر  اإلعالمرري فرري دائررر  األواررا  اإلسررالمية بالقررد، المحتلررة فرررا، الرردب، أن 
عالبررا  يهوديرررا  ااتحمرروا المسرررجد األالررى علرررى عررد  مجموعرررا ، وتجولرروا فررري أنحرراء متفرارررة مرررن  15و

مرروا المسررجد أيضررا ، سررائحا  أجنبيررا  ااتح 750وأوضرر  أن  باحاتررح بحمايررة مشرردد  مررن القرروا  الخالررة.
 .األرواةوتجولوا في 

  5/6/2017الرأي، عم ان، 
 

 ومراكبهم وسط وجنوب قطاع غزة الصيادينزوارق االحتالل تستهدف  .31
اسررتهدف   وارق االحررتالل اإلسررائيلي بنيررران أسررلحتها الرشاشررة، يروم األحررد، اللرريادين ومررراّبهم  :وفرا

وتتعمررررد  وارق االحررررتالل  وارررروة إلررررابا .فرررري بحررررر وسررررط وجنرررروب اعرررراة ذرررر  ، دون أن يبلرررر  عررررن 
اسررررتهدا  اللرررريادين فرررري بحررررر ذرررر  ، وتمررررنعهم مررررن ممارسررررة مهنررررة اللرررريد، برررر عالق النررررار علرررريهم 

 ومالحقتهم، واالستيالء على مراّبهم.
 4/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 جماعينادي األسير الفلسطيني يوثق شهادات أسرى خاضوا اإلضراب ال .32

رام هللا: وث   نرادي األسرير الفلسرعيني شرهادا  ألسررم خاضروا اإلضرراب الجمراعي عرن الععرام لمرد  
 أيار/ مايو الماضي. 27من معالبهم في  %80يوما ، وعل   بعد الولول إلى اتفاق لبى نحو  41

ليررا  يررأتي  لررك عقررب  يررارا  لمحررامي النررادي لعرردد مررن األسرررم الرر ي خاضرروا اإلضررراب، لتوثيرر  عم
التنكي  والتضرييقا  التري مارسرتها إدار  ملرلحة سرجون االحرتالل بحر  األسررم عيلرة فترر  اإلضرراب 
لغر  دفعهم إلنهاء إضرابهم اب  تحقي  معالبهم، علما  بأن إحدم أبر  عمليا  االنتهاّا  بحقهم، 

ي خرررالل كانررر  فرررر  الع لرررة علررريهم ومرررنعهم مرررن لقررراء المحرررامين ومرررن التوالررر  مرررر العرررالم الخرررارج
 إضرابهم.

   5/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 من مواد الفحص المخبري  %30نقصًا  تعانيغزة  مستشفياتدائرة المختبرات وبنوك الدم:  .33
أّرررد مررردير دائرررر  المختبررررا  وبنررروك الررردم فررري اإلدار  العامرررة للمستشرررفيا ، عميرررد مشرررتهى، برررأن : ذررر  

، وهنراك موشررا  %30حر  المخبرري يلر  إلرى مستشفيا  اعاة ذ   تعاني من نق  في مرواد الف
 ل ياد  النسبة، والتي يستفيد منها جمير المرضى وخالة الحاال  العارئة منهم.

 من نق  في فحولا  أمالح الدم. تعانيوأوض  أن المستشفيا  الّبير  خالة 
لرررى بنررروك دم مو عرررة ع 9وفررري سرررياق  خرررر، حررر ر مشرررتهى مرررن ترررأثير انقعررراة التيرررار الّهربرررائي علرررى 

الرررردم سرررراعة، مررررا سرررريوثر علررررى جررررود   12مستشررررفيا  و ار  اللررررحة، واسررررتمرار انقعاعررررح ألّثررررر مررررن 
 ومشتقاتح مث  البال ما والمرسب البارد. المحفوظ

  4/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للدفاع عن القدس  مقدسية تشكل ائتالفاً  هيئات .. ستتنفيذ مشروع "أطلس القدس" .34
أعلنر  سر  هيئرا  مقدسرية عرن تشركي  ائرتال  للعمر  مرن أجر  الردفاة  :)بتررا -ع ي   علري –عمان 

عررن القررد، ودعررم لررمود الشررعب الفلسررعيني، والحفررراظ علررى إر  هرر ه المدينررة المحتلررة، أّررد مركررر  
دراسا  القرد، أنرح سريعم  بالتنسري  مرر المركر  الجغرافري الملّري علرى تنفير  مشرروة أعلر، القرد،، 

 ال  عام، بحسب عضو األمانة العامة للمرك  الدكتور  5د، وجغرافيتها من  ال ي يتعرق لتاريخ الق
 لبحي ذوشة.
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جاء  لك فري مروتمر لرحفي عقرده المركر  أمر، وأعلرن خاللرح عرن نشراعاتح المقبلرة والمتعلقرة بمدينرة 
 .1967القد، واضاياها، فيما ألدر بيانا لحفيا بمناسبة  كرم ه يمة ح يران 

جمعية يوم القرد،، جمعيرة حمايرة القرد، الشرريف، جمعيرة نسراء مرن أجر  " :ويضم االئتال  كال من
 القد،، منتدم بي  المقد،، الجمعية األرثو كسية، مرك  دراسا  القد،".

 5/6/2017، الغد، عم ان
  

 الماضي / مايوانتهاك إسرائيلي لدور العبادة خالل أيار : مئةوزير األوقاف والشؤون الدينية .35
يررررر األواررررا  والشرررروون الدينيررررة فرررري حكومررررة رام هللا، يوسررررف ادعرررري،، إن االحررررتالل اررررال و  : رام هللا

 اعتداء على المقدسا  ودور العباد . 100اإلسرائيلي نف  خالل شهر مايو/ أيار الماضي أّثر من 
، أوضر  ادعري،، أن تلرك االعترداءا  جراء  فري  ر  األعيراد األحرد وفي تقرير ألدرتح الو ار ، يروم

اليهوديررة "الترري حولرر  المدينررة لثّنررة عسرركرية حرمرر  المقدسرريين مررن الحريررة فرري التنقرر  واالحتفرراال  
واللرررال "، مشررريرا  إلرررى أن االحرررتالل "أمرررن الراحرررة التامرررة لقععررران المسرررتوعنين" فررري التحررررك بسرررهولة 

 وممارسة ااتحاماتهم للمسجد األالى وبأعداد مت ايد  وبحراسة مشدد .
نهجررة ومعررد  تسررتهد  حرررا، المسررجد األالررى، ألرراب أربعررة مررن وأّررد أن االحررتالل "فرري خعررو  مم

حررررا، المسرررجد األالرررى بجرررروح ورضرررو  مختلفرررة بعرررد االعترررداء علررريهم أثنررراء ايرررامهم بعملهرررم فررري 
 ساحا  المسجد واعتقل  ثالثة منهم، وبشتى السب  تضي  عليهم وتوجح التهم لهم ج افا".
 4/6/2017، فلسطين أون الين

 
 وغياب المظاهر الرمضانية االقتصاديةع غزة: تدهور األوضا .36

دأب سرركان ذرر   علررى اسررتقبال شررهر رمضرران المبررارك، فرري  رر   رررو  ااتلررادية لررعبة  انررا: -ذرر  
جراء الحلار الخان  المفرو  على القعاة منر  أّثرر مرن عشرر سرنوا ، ولرم ير دهم  لرك إال لربرا  

ليبة، و رو  اسرتثنائية، تالشر  فري وتمسكا ب يمانهم وأملهم.. رمضان ه ا العام جاء في أواا  ع
ثناياهرررا الفرحرررة بقررردوم الشرررهر الفضررري ، وذابررر  م ررراهر الحفررراو  برررح، باسرررتثناء اللررريام والقيرررام، وسرررط 
مخررراو  مرررن أن تتجرررح األوضررراة فررري القعررراة إلرررى كارثرررة حقيقيرررة بسررربب التررردهور ذيرررر المسررربوق فررري 

 األوضاة المعيشية للسكان. 
 انا/ا في ذ   عدنان أبو حسنح، في تلري  لوكالة األنباء القعرية /واال المستشار اإلعالمي لرونرو 

إن األوضرراة فرري ذرر   تتجررح نحررو كارثررة حقيقيررة فرري حررال اسررتمر  علررى مررا هرري عليررح مررن ترردهور، 
مضيفا أنح من المالحظ في ه ه السنة ذيراب الم راهر الرمضرانية فري ذر   كمرا فري السرنوا  السرابقة 
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در  الشرررررائية للسرررركان ولررررعوبة أوضرررراعهم االاتلررررادية. وبخلررررو  والسرررربب يعررررود إلررررى ضررررعف القرررر
لالجئين الفلسعينيين في شهر رمضان في    األوضاة اللرعبة  األونروا/المساعدا  التي تقدمها /

التي تجتاح القعاة، أشار أبو حسنة إلى أن األونروا تقردم مسراعدا  ذ ائيرة لمليرون الجرط فلسرعيني 
 %80مليون وه ا رام ذير مسبوق".. موضحا أن "المجتمر ال ي يتلقى  1.3فقير في ذ  ، من أل  

مرررن أفرررراده مسررراعدا  ذ ائيرررة هرررو مجتمرررر ينهرررار، والسررربب فررري  لرررك هرررو الحلرررار واالحرررتالل وعررردم 
لى ذ  "   .التلدير وعدم القدر  على السفر من وا 

 5/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 

 جنوبي لبنان الحلوةتوتر في مخيم عين  .37
مخريم عرين الحلرو  لالجئرين الفلسرعينيين فري جنروب ، عرن بتررا، أن 4/6/2017لسبيل، عم ان، ا كرر  
ترروترا  شررديدا  بعررد إعررالق نررار كثيررف علررى مقررر القررو  األمنيررة الفلسررعينية المشررتركة والرر ي  يشررهد لبنرران

 أسفر عن إلابة اثنين.
دد  هاجمر  حرر، القرو  مجموعرة مسرلحة متشر أنلبنراني لمراسر )بترا  فري بيررو   أمنرىواال ملردر 

لقاءرلا  ان   إعالقفي ااعة سعيد اليوسف داخ  المخيم بالت امن مر  المشتركة اناب  يدويرة  وا 
 سقوإ جريحين.  إلى أدمما 

اتفراق مرر  إلرىبعرد التولر   أيامالمشتركة تموضع  في مرك  اليوسف اب   األمنيةالقو   أن وأضا 
 .اإلسالميون المعنيين بينهم الناشعون 

 ألريبا ن عالرف موسرى ومحمرد بردوي ين الناشرعيالفلسرعيني، أن 5/6/2017الحيةاة، لنةدن، أضاف  و 
لي  أول مرن أمر،، بر عالق نرار خرالل وجودهمرا فري خيمرة احتجاجيرة عنرد نقعرة فلر  برين مسرلحي 
جماعررررة بررررالل برررردر وبررررين مسررررلحي "فررررت " فرررري الشررررارة الفوارررراني داخرررر  مخرررريم عررررين الحلررررو  لالجئررررين 

 الفلسعينيين.
اجم المسرررلحون خيمرررة ناشرررعين يعرررالبون بتعويضرررا  عرررن األضررررار التررري ألررراب  المنعقرررة بفعررر  وهررر

االشتباّا  السابقة. و كر  ملادر متابعة في المخيم أن بدر لم يكن مشموال  بالتعويضا  فاحترا  
 إلرررىالخيمرررة وألررريب الناشرررعان بجرررروح. ورافررر  الهجررروم إعرررالق رلرررا  ارررن . وعررراد الهررردوء فجررررا  

 ّن األمر بقي من دون معالجة ج رية.المحلة، ل
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 اإلسرائيلية بالتقاعس في مواجهة الجرائم في المجتمع العربي الشرطةتتهم  " 48قيادة "فلسطينيي  .38

، عررن سلسررلة خعرروا  48أعلنرر  لجنررة المتابعررة العليررا لقضررايا فلسررعينيي  :برهرروم جرايسرري -النالررر  
عنررف المجتمعرري، الرر ي حلررد بررين نهايررة األسرربوة شررعبية واجتماعيررة وسياسررية، لمواجهررة اسررتفحال ال

اتيال، ويتبين من اإلحلائيا  أن معدل  31مدن، ومن  معلر العام الحالي  3ضحايا في  5الماضي 
 يعادل ثالثة أضعا  المعدل في الدول العربية. 48العنف المجتمعي لدم فلسعينيي 

ثيرررة، مشرررددا علرررى تقررراع، الشررررعة وارررال رئررري، المتابعرررة محمرررد بركرررة، إننرررا مجتمرررر نعررريش لح رررة كار 
نحرن نمسرك بكافرة الردالئ  علرى ترورإ وترابر " اإلسرائيلية للجم الجريمة، عالما أن أعرافها من العررب.

الشرررعة اإلسرررائيلية وأ رة تعبيرر  القررانون بجريمررة التقرراع، عررن لجررم الجريمررة، فالشرررعة تمتلررك القرردر  
 ا ال تتعل  التعليما  الال مة.على لجم الجريمة، ولّنها ال تملك اإلراد ، ألنه

 اإلسرررائيلية وارال رئرري، لجنررة مكافحرة العنررف، المنبثقررة عرن لجنررة المتابعررة علرب اللررانر، إن الشرررعة
لي، فقط تتقاع، في لجم الجريمة، ب  هي بحد  اتها ملدر للجريمة، فهدم البيو  عنرف، والبعالرة 

 عنف، والفقر عنف. 
    5/6/2017الغد، عم ان،               

 
 أردنيًا وفلسطينيًا ودولياً  فناناً  93معرض في نابلس بمشاركة  .39

ر يفترت  فري جامعرة النجرراح بنرابل، اليروم معرر  "فلسرعين حكايررة ولرون" الردولي الخرام، الرر ي  :انعم 
تقيم المعر  جمعية المرسم الجروال  وفلسعينيا  ودوليا . أردنيافنانا   93ين مح المرسم الجوال بمشاركة 

 ويتوال  هناك على مدار أربعة أيام. الجوال،ية بالتعاون مر المرسم الفلسعيني األردن
يشرررارك فررري المعرررر  فنرررانون مرررن: األردن وفلسرررعين والسرررعودية والّويررر  ولبنررران وروسررريا والبوسرررنة 

فنانرا   90يقول منس  المعرر  عمرر بردور: هرا نحرن اليروم ومرر . و وسوريا واألمارا والهرسك وتون، 
جنبا  إلى جنب مر توأمنا المرسم الفلسعيني الجوال، وال ي يقيم باّور  أعمالح على   ،من بقاة األر 
 أر  نابل،.

 4/5/2017الرأي، عم ان، 
 

 67خططت لضرب سيناء بقنبلة نووية في حرب  "إسرائيل"نيويورك تايمز:  .41
، 1967نيو األميركية عن بع  أسرار حرب ح يران/ يو  "كشف  لحيفة "نيويورك تايم ": الميادين"

واال  إن  إسرائي  خعع  إلسقاإ انبلة  رية على سيناء، بهد  ردة القياد  الملرية، خالل عهد 
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وبحسب ما  كر  لحيفة "يديعو  أحرونو " اإلسرائيلية، ف ن   الرئي، الساب  جمال عبد النالر.
 سحاق ياعكو .ملدرها العميد بالجيش اإلسرائيلي يت "المعلوما  التي أوردتها "نيويورك تايم 

و كر  اللحيفة اإلسرائيلية على مواعها اإللّتروني أن  القياد  اإلسرائيلية سع  لشن عملية ردة 
حمل  اسم "عملية يوم الحساب"، كان  تستهد  توجيح ضربة نووية تعال إحدم القمم الجبلية في 

 شبح ج ير  سيناء، من أج  "ردة القياد  الملرية والجيوش العربية".
 4/6/2017، ليوم، لندنرأي ا

 
 مستشار لوبي إسرائيلي يطلب من يوسف العتيبة تدبير اجتماع مع دحالن .41

كشف ج ء من المراسال ، المسر بة من البريد اإللّتروني للسفير اإلماراتي لدم واشنعن، يوسف 
 العتيبة، تنسيقا  بين اإلمارا  وموسسا  موالية إلسرائي .

اة تجمر العتيبة مر القيادي المفلول من حركة فت ، محمد وكشف  الرسائ  المسر بة عن عال
دحالن، ومر جون هانا، كبير مستشاري موسسة الدفاة عن الديمقراعيا ، وهي موسسة تنتمي إلى 

لها مقر بون من رئي، الو راء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو.   تيار "المحاف ين الجدد"، ويمو 
نا من العتيبة تنسي  لقاء يجمعح بمحمد دحالن، وال ي وت  هر إحدم المراسال  علب جون ها

 تربعح عالاا  مر أبو بي. 
وعم  هانا مستشارا  لامارا  مد  سبر سنوا ، وتشير تقارير إلى مساهمتح في تمرير السياسا  

 اإلماراتية في واشنعن. 
 4/6/2017، لندن، العربي الجديد

 
بة من بريد سفير اإلمارات في واش .42  نطن تكشف تنسيقًا بين أبو ظبي وتل أبيبرسائل مسر 

واشنعن ر "القد، العربي": سر ب القرالنة مجموعة من رسائ  البريد اإللّتروني التي ي عم أنها 
سرا  من لندوق البريد العائد ليوسف العتيبة، سفير اإلمارا  العربية في واشنعن، إلى عد  

س "، في حين أّد  تقارير نشرتها مواار يب لحف أمريكية من بينها "هافينغتون بوس " و"الديلي
 استخبارية أن القرالنة وعدوا بنشر الم يد من ه ه الرسائ .

وكشف  الرسائ  المسربة عن لقاء مقب  بين ايادا  من اإلمارا  العربية وموسسة الدفاة عن 
يلدون الديمقراعيا ، وهي موسسة مويد  إلسرائي ، ومقرها واشنعن، بتموي  من الملياردير ش

سرائي  اد عملتا معا ضد عدو مشترك هو  أندرسون. ووفقا للحف أمريكية ف ن اإلمارا  العربية وا 
 إيران رذم عدم وجود اعترا  معلن ألبو  بي ب سرائي .
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وتّشف رسائ  البريد اإللّتروني عن مستويا  عالية من التعاون بين اإلمارا  و"موسسة الدفاة عن 
 ا التعاون إلى حد تقديم شكوم من اب  جون هانا ال ي عم  في الساب  الديمقراعيا "، واد ول  ه

نائبا لمستشار األمن القومي في مكتب نائب الرئي، األمريكي األسب  ديك تشيني، حول استضافة 
 اعر الجتماة لحركة المقاومة الفلسعينية "حما،" في فندق مملوك إلماراتيين.

رسائ  المسربة، أن الخعأ ال يقر على عات  الحكومة ورد العتيبة على ه ه الشكوم، وفقا لل
اإلماراتية، مشيرا إلى أن القضية الحقيقية هي وجود القاعد  العسكرية األمريكية في اعر، واال 

 ما حا : "يمكنك نق  القاعد  العسكرية، ثم سنقوم بتحريك الفندق".
 5/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لدعم جهود إعمار القطاع الهيئة العربية الدولية تدعو .43

دع  الهيئة العربية الدولية إلعمار ذ   إلى تع ي  الجهود العربية والدولية إلعمار القعاة  :عمان
 خالة في    اشتداد الحلار اإلسرائيلي.

عاهر الملري، في تركيا أول من  أمنائهاجاء  لك خالل لقاء وفد من الهيئة برئاسة رئي، مجل، 
الساب  عبدهللا ذول، في إعار سعيها لحشد الدعم لجهود اإلعمار في فلسعين  أم، الرئي، التركي

 بشك  عام.
وأثنى ذول على جهود الهيئة في تخفيف معانا  الفلسعينيين بشك  وخالة المحالرين بغ  ، مشددا 

 واألهليةعلى أن تركيا سر "تبقى دائما بجانب الشعب الفلسعيني وستستمر عبر موسساتها الحكومية 
 العاملة في القعاة في تخفيف الحلار وتنفي  مشارير اإلعمار".

ما أنج تح الهيئة من مشارير، والتي  إلىبدوره، أشار رئي، مجل، إدار  الهيئة نالر الهنيدي 
مليون دوالر أميركي في اعاعا  اللحة والتعليم والبنى التحتية واإلسكان  32تجاو   ايمتها 

 واألواا  وال راعة واللناعة.
وحد  سكنية للمتضررين من العدوان اإلسرائيلي األخير  320وكان  الحكومة التركية أعلن  عن بناء 

إضافة إلى مشارير إلالح شبكا  الّهرباء واةبار والمياه وا عاد  إعمار دور العباد  والمراّ  
عبي ة والغ ائية والمن  الثقافي ة والمواار التراثي ة وا عاد  تأهي  العرق المدم ر ، وتقديم المساعدا  ال

 التعليمية.
 5/6/2017، الغد، عم ان
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 الدنمارك تقطع عالقتها بمنظمة فلسطينية وتطالبها بإعادة مساعدات .44
أعلن  الحكومة الدنماركية، األحد، اعر عالاتها بر"اللجنة الفنية لشوون : كوبنهاذن/ داود جوالق

د  كافة المساعدا  التي تلقتها من كوبنهاذن، و لك المرأ  الفلسعينية" )ذير حكومية ، وعالبتها ب عا
 تح  وعأ  ضغوإ إسرائيلية.

واال  و ار  الخارجية الدنماركية، في بيان، إن المن مة الفلسعينية أخف  عنها معلوما  بشأن مرك  
نسوي في منعقة براة بمدينة نابل، في الضفة الغربية، حي  "أعلق  اسم امرأ  )الشهيد  دالل 

 تعتبرها الدنمارك إرهابية على المرك ، واعتبر  ه ه المرأ  نمو جا  حسنا". ي المغرب
وعالب  الخارجية الدنماركية اللجنة الفلسعينية ب عاد  كافة المساعدا  )لم تحددها  التي تلقتها من 

 كوبنهاذن.
ون مليون كر  450" الدنماركية، ف ن كوبنهاذن كان  تعت م تقديم Berlingskeوحسب لحيفة "
مليون دوالر ، خالل السنوا  الخم، القادمة، إلى من ما  مجتمر مدني في  67دنماركي )نحو 

 فلسعين.
 5/6/2017 ،لءنباء األناضولوكالة 

 
 ظبي لمهاجمة قطر واألب الروحي لنتنياهو إيدلسون... رأس حربة أبو .45

ما يعل  عليها "موسسة يكشف اعترا  جون هانا، المستشار في : القد، المحتلة رر نضال محمد وتد
الدفاة عن الديمقراعيا "، في الرسالة التي وجهها للسفير اإلماراتي في واشنعن يوسف العتيبة، أن 
شلدون إيدلسون هو ممول المعهد الم كور، وأنح لي، مجرد ممول، ب  هو حليف رئي، الحكومة 

 اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
جح التعبير إلى حد التعاون السري بين دولة اإلمارا  وحكومة ويميط  لك اللثام عن وجح  خر من أو 

 االحتالل ومن يمثلها، أو يعم  لتمثي  ملالحها في الواليا  المتحد  األميركية.
ويكشف ه ا االعترا  أيضا عم  وحجم نفو  اللوبي اليهودي اإلسرائيلي في الواليا  المتحد ، من 

ن السابقين في مجل، إدار  الموسسة الم كور ، بدءا  من خالل معالعة شبكة المسوولين األميركيي
جور  شولت،، ومرورا بالسناتور اليهودي الساب  جو يف ليبرمان، وحتى رئي، وكالة المخابرا  
األميركية الساب  الجنرال مارشال هايدن إلى جانب كوكبة من السيناتورا  الحاليين في الّونغر، 

 فيين و"أسات   الجامعا ".األميركي ومجل، السينا ، واللحا
لّن المباها  بكون الممول األول للموسسة هو شلدون إيدلسون، مر اإلشار  لعالاتح الخالة مر 
نتنياهو، تشير إلى عم  الدور اإلسرائيلي في ه ه العملية، خلولا  أن الموسسة الم كور  تفاخر 
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رون دريمر، الرج  األارب  على مواعها بكلما  ثناء لها كتبها سفير إسرائي  لدم واشنعن،
لنتنياهو، في األعوام األخير ، ورسولح خالل عهد باراك أوباما ومندوبح في دعم نتنياهو لمي  رومني 

 في المنافسة بين رومني وباراك أوباما.
مليار دوالر، وهو موس، أّبر جمعية "خيرية" داعمة إلسرائي   34ويملك إديلسون ثرو  عائلة تقارب 

 المتحد  وتدعى "إديلسون فاونديشن". في الواليا 
وتشير سيرتح ال اتية المنشور  على اإلنترن  إلى أن اعاعا  مهما  من أنشعة إديلسون فاونديشن ترك  
على دعم مشارير متللة باالستيعان وتهويد القد،، كما يملك مشارير عديد  بينها مشارير إعالمية 

 د  تهاجم اعر.مث  "فورين بوليسي" التي نشر  مقاال  عدي
ويعتبر شيلدون إيدلسون من كبار الممولين لحمال  نتنياهو االنتخابية، وأّثر المويدين لح ولسياسة 
االستيعان، لدرجة دفعتح اب  أعوام إلى إنشاء لحيفة يومية في إسرائي  تو ة مجانا، و يفتها 

عن "حالة العداء لح"، التي األساسية كي  المدي  لنتنياهو وسياساتح المختلفة، كتعوي  لنتنياهو 
يدعي رئي، الحكومة أنح يواجهها من اب  اإلعالم اإلسرائيلي، والتي تجل  أيضا في العبارا  التي 
أعلقتها  وجة نتنياهو عند استقبال الرئي، األميركي دونالد ترامب وعقيلتح في معار بن ذوريون، 

 عندما اال : "إن الشعب يحبنا على عك، اإلعالم".
إيدلسون مشارير الوكالة اليهودية والجمعيا  اللهيونية لترتيب  يارا  ألبناء الشبيبة اليهود  ويمول

 من الواليا  المتحد  إلى إسرائي ، وبل  حجم تبرعاتح له ا المشروة نحو مائة مليون دوالر. 
 4/6/2017، لندن، العربي الجديد

 
 بقطر السعودية والبحرين ومصر واإلمارات تعلن قطع عالقاتها .46

أعلن  مملّة البحرين اعر عالاتها الدبلوماسية بدولة اعر، في بيان نشرتح وكالة أنبائها  لندن:
الرسمية، والحقا اتخ   المملّة العربية السعودية ارارا مماثال. وسريعا انضم  القاهر  إلى اللف 

 وساند  موااف الريا  والمنامة، وتبعتهم اإلمارا .
لسعودية، أن الريا  تقعر العالاا  الدبلوماسية والقنللية مر اعر. ولم وأورد  وكالة األنباء ا

 مر الدوحة. الدبلوماسيةتم  داائ  حتى اتخ   القاهر  ارارا بقعر عالااتها 
وسريعا أعلن  أبو بي تأييد ارارا  الدول التي اعع  عالااتها الدبلوماسية بقعر، ارر  بدورها 

ومض   ساعة. 24جوية أمام الحركة القادمة والمغادر  إلى اعر خالل إذالق كافة المناف  البحرية وال
 السعودية والبحرين بعيدا ب عالنها إنهاء مشاركة القعريين في اوا  التحالف في اليمن.

 5/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 تداعيات النزاعات على الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية .47

 محمود العلي
ضيعة  662مدينة وارية في فلسعين، باإلضافة إلى أهالي  531أهالي  1948عام  عرد اللهاينة

وارية لغير ، ونتيجة التدمير والعرد الممنهل من اللهاينة، ولما سمي  الحرب العربية اإلسرائيلية 
من أهالي األر  التي أايم عليها الّيان اللهيوني )إسرائي   ألبحوا الجئين.  %85واتها، ف ن 

ألف عربي فلسعيني، أي ما  957 حواليد ون ح من األراضي التي سيعر  عليها إسرائي  كما عر 
من إجمالي الفلسعينيين ال ين كانوا يقيمون في فلسعين التاريخية. وتفيد سجال  وكالة  %66نسبتح 

ذو  وتشغي  الالجئين الفلسعينيين )أونروا  بأن عدد الالجئين الفلسعينيين المسجلين لديها في 
الجئين. وحسب بيانا  الوكالة األممية للفتر  نفسها، ف ن الالجئين  5,777,606بل   2017علر العام م

 مو عون على النحو التالي: 
و في األردن  2,876,264في ذ ه، إضافة إلى  1408399و الغربيةالجئا في الضفة  814,351
ن الالجئين، هنالك من يعرفون في سورية. إضافة إلى ه ه الفئا  م 611,668في لبنان و 508,750

، وهوالء تم إبعادهم عن أرضهم وأماّن سكنهم، وهم 1948عام  المحتلةبمهجري الداخ  في فلسعين 
ال يستعيعون العود  إلى أراضيهم، وال بيوتهم، وال حتى اللال  في أماّن عبادتهم، بسبب منر 

بااي الالجئين، فهم يحملون الجنسية القوا  اإلسرائيلية لهم من القيام ب لك، لّنهم ليسوا مث  
اإلسرائيلية "كمواعنين"، ولّنهم بال مواعنة، ويعيشون في أماّن اريبة من اراهم المهجر ، وهم 

من العرب ال ين بقوا فوق ترابهم الوعني، وعددهم، حسب مرك  اإلحلاء  %30يشكلون ما نسبتح 
يحملون الجنسية اإلسرائيلية نهاية عام عربي فلسعيني، ممن  1,460000الفلسعيني، هنالك حوالي 

وا إلى العراق،  400,000، ومن بينهم أّثر من 2015 مهجر. وفوق  لك، فان بع  الالجئين فر 
أربعة  ال  إنسان، كما ولجأ إلى  حوالي 1948وأّثريتهم بمواّبة الجيش العرااي، وبل  عددهم عام 

الفئا  من الالجئين في "أونروا"، ألن  ملر حينها نحو سبعة  ال  شخ ، ولم يتم تسجي  ه ه
الدول المضيفة أبد  استعدادها لتوفير مستل ما  ه ه الفئة من الالجئين. كما ولجأ عدد الي  من 

 الفلسعينيين إلى دول عربية أخرم، كالّوي  والسعودية وليبيا. 
، حي  شهد 2003ي عام "واجح الالجئون الفلسعينيون في العراق مأسا   حقيقية بعد االجتياح األميرك

الجط فلسعيني في العراق تدهورا حادا، وأضحوا هدفا للعنف  34,000الوضر األمني لما يناه  
 والعرد من المنا ل"
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 في الكويت والعراق 
بدأ  التداعيا  السلبية للن اعا  في المنعقة على أحوال الالجئين الفلسعينيين ت هر بعد حلول 

الّت  البشرية الفلسعينية في مناع  الن اة العربية، بحي  إن عددهم  سلسلة من المتغيرا ، عاول 
ألف اب  احتاللها من العراق، وهم من مختلف مناع  الشتا ،  400ألفا و 350في الّوي  كان بين 

وشكلوا حينها أّبر تجمر فلسعيني في دول الخليل، ذير أن ه ا العدد تضاءل نتيجة الحرب التي 
من االعتداءا  ذير  سلسلةر التدخ  األميركي لتحرير الّوي ، حي  حلل  إث 1990اندلع  عام 

المقبولة على الفلسعينيين، في رد فع  على ما سمي تحالف الفلسعينيين مر العراق. كما أنح، بعد 
انتهاء الحرب، لم يب  في الّوي  إال فلسعينيو الضفة الغربية واعاة ذ   وج ء بسيط من الالجئين 

المسجلين في لبنان، و لك ألنهم لم يتمكنوا من ال هاب إلى بيوتهم ومراّ  سكنهم، فقد  الفلسعينيين
كان  السياسة اإلسرائيلية ترك  على تشتي  الفلسعينيين، ولي، السماح لهم بالعود  للضفة الغربية 

، األمر 26,000، ألب  عدد الفلسعينيين في الّوي  ال يتجاو  1995واعاة ذ  . وبحلول عام 
 ل ي أّد لحة وجود خعط للتخل  من الفلسعينيين وتبديدهم. ا

، حي  2003كما واجح الالجئون الفلسعينيون في العراق مأسا   حقيقية بعد االجتياح األميركي عام 
الجط فلسعيني في العراق تدهورا حادا، وأضحى الالجئون  34,000شهد الوضر األمني لما يناه  
للعنف والمضايقا  والعرد من المنا ل، عقب سقوإ العراق على يد الفلسعينيون في العراق هدفا 

اوا  التحالف التي اادتها الواليا  المتحد ، حين دأب مهاجمون مجهولون على إعالق أسلحتهم 
الهجومية وا ائف الهاون على أماّن سكن الفلسعينيين، وتقد م  جماعا  مسلحة توعدتهم باأل م 

. وفي خضم العنف السياسي واإلجرامي في العراق، تم استهدا  إن لم يغادروا العراق فورا  
الفلسعينيين أّثر من األاليا  األخرم. وحسب بيانا  المفوضية السامية لشوون الالجئين في 

 22100عائلة مكونة من  5227، ف ن عدد الفلسعينيين المقيمين في العراق بل  واتها 28/9/2003
فردا من حملة وثائ  السفر العرااية، فيما  كر   18233من  عائلة مولفة 4273فرد، من بينهم 

عائلة  443المفوضية أن البقية هم فلسعينيون من حملة جوا  سفر أردني، ومقيمون في العراق )
فردا  وفلسعينيون من حملة وثائ  سفر فلسعينية ملرية مبعدون من الّوي ، 1923مكونة من 

فردا  . أما البقية فهي من الفلسعينيا   992من  عائال  مكونة 210ومقيمون في العراق )
 المت وجا  من مواعنين عرب مقيمين في العراق. 

ال ي دمر  2006فبراير/ شباإ  22وحسب الموار اإللّتروني لفلسعينيي العراق، فقد أدم تفجير 
عائفي، واحدا من األضرحة الشيعية، وهو جامر اإلمام العسكري في سامراء، إلى موجة من القت  ال

حي  هاجم مسلحون أماّن سكن الفلسعينيين في بغداد، فقتلوا عشر  منهم على األا ، كان بينهم 
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شقيقا الملح  الفلسعيني الساب  في بغداد، والل ان اختعفا من من ل والدهما، ثم وجدا مقتولين بعد 
مع مهم من إيجاد  يومين. وعلى النقي  من المواعنين العراايين المعر ضين للخعر، وال ين تمك ن

ون إليح، فدول المنعقة، مر استثناءا  اليلة،  ملجأ خار  البالد، لم يكن أمام الفلسعينيين مكان يفر 
تغل  حدودها ب حكام أمام الفلسعينيين الفار ين من العراق. وواجح الفلسعينيون ال ين حاولوا الفرار 

د األاليا  األخرم المعر ضون للخعر، عقبا  أّبر بكثير مما واجهح العراايون، بمن فيهم أفرا
كالمندائيين والّلدان، حي  رفض  البلدان المجاور ، كاألردن والّوي  والسعودية وسورية، استقبالهم. 

الجط، وربما أا   5000ونتيجة ه ه األوضاة، لم يتب س من الفلسعينيين داخ  العراق سوم ما يقارب 
، وهو ما يماث  ع ددهم عند ادومهم مهج رين من فلسعين إلى العراق عام أو أّثر من  لك اليال 

، والغالبية الع مى منهم يوجدون في منعقة البلديا  في بغداد، وفيها ما يقارب ثالثة  ال  1948
الجط، في حين يتو ة ما يقارب ألف الجط في مناع  بغداد األخرم، مث  مناع  ال عفرانية وحي 

للرافية والدور  وت  محمد ومناع  أخرم. أما في مدينة السالم )العوبجي  ومدينة الحرية وا
الجط. وعلى الرذم من أن تبدل ال رو  داخ   1100المول  شمال العراق فهناك ما يقارب 

العراق، وانحسار عدد الالجئين الفلسعينيين فيح، وحلرهم في مناع  محدد ، خفف من حاال  
على الالجئين، فهم معر ضون في أي لح ٍة لالتهام االستهدا  المباشر، ما  ال  حالة القل  تسيعر 

بأنهم إرهابيون، حي  ال ي ال في السجون العرااية ما ي يد على الثالثين معتقال ، من دون توجيح 
اتهاما  حقيقية مدعمة باألدلة وبدون محاّما . وتضم السجون العرااية فلسعينيين محكوما عليهم 

باعلة، أو من دون دلي  دام . واد تعر   الالجئون الفلسعينيون باإلعدام أو الموبد، بتهم مع مها 
في العراق لعملية اجتثا  من مة من الحكوما  العرااية المتعاابة والمليشيا  العائفية. وبالتالي، 
شك   تبديد وجود الالجئين الفلسعينيين في العراق أحد العوام  السلبية الناتجة عن الن اة ال ي عاول 

 التدخ  األميركي. البلد إثر 
 

 في سورية 
يتسم بوحشية  2017أما في سورية، في كر المفو  العام لر"أونروا" أن استمرار الن اة فيها خالل العام 

وضراو  مت ايد ، فيما لم تحق  الجهود الساعية إلى التول  إلى ح  سياسي النجاح المنت ر، حي  
ة مسجلين الجئين لدم مفوضية األمم المتحد  ماليين شخ  من سوري 4.8يوجد اةن ما ي يد على 
ماليين شخ  مهجرين داخ  البلد، ما يجع  ه ا الوضر يمث  أّبر  6.5لشوون الالجئين، وارابة 

أ مة تهجير في العالم. وفي خضم الّم ذير المعقول من إرااة الدماء والدمار في سورية، يعد 
الجط فلسعيني مسجلين لدم  560,000ن بين الالجئون الفلسعينيون من بين أشد المتضررين، فم
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 120,000للن وح عن مساّنهم، وبينهم ما ي يد على  400,00"أونروا" في سورية، اضعر حوالي 
لى أبعد من  لك، بما يشم  أوروبا، فيما ال ي ال   280,00ن حوا عن البلد إلى لبنان واألردن وملر وا 

عالقون في مناع   43,000ما أن هنالك الجط فلسعيني من ضمن النا حين داخ  سورية. ك
محالر ، ويلعب الولول إليها، بما في  لك مناع  القتال في اليرموك وخان الشي . وبالتالي، 
فان الجئي فلسعين تأثروا بشك  كبير جر اء الن اة المسل  الدائر، حي  إن ك  مناعقهم السكنية 

اسب، يعد الن وح في أوساإ الفلسعينيين أعلى تقريبا تشهد اشتباّا  مسلحة. ومن حي  النسبة والتن
بكثير منح في أوساإ السوريين، كما أن تهديد المال  اةمن في سورية جن ب الفلسعينيين خيارا  

 الهروب المقي د  بشك  حاد، حي  وضر الجئو فلسعين في مواجهة تحديا  ذير مسبواة. 
 31,000وح إلى األردن، في مقاب  حوالي الجط فلسعيني من سورية إلى الن   16,000واضعر ارابة 

إلى لبنان. ويضعر الالجئون الفلسعينيون من سورية في لبنان واألردن إلى العيش في  روٍ  
محفوفة بالمخاعر ومهمشة، بسبب وضعهم القانوني ذير الواض ، وهم يحللون على ادر محدود 

وا "في تلبية احتياجاتهم األساسية. من الحماية االجتماعية، ما يجعلهم معتمدين بشد  على "أونر 
وتّمن خلولية الوجود الفلسعيني بالنسبة لالجئين الفلسعينيين في سورية، بما تمثلح المخيما  
من تجمعاٍ  مواتح لالجئين إلى حين عودتهم، ومخاعر تالشيها واندثارها تشك  خعرا  على رم ية 

لى اضية فلسعين وثوابتها. ومن أهم تداعيا  ح  العود ، وما يترتب على  لك من تداعياٍ  سلبية ع
األ مة في سورية ما ح  بالمخيما  الفلسعينية من تهجير ودمار، بعدما ولل  نيران الحرب إلى 
داخلها أو محيعها. واألنكى أن الفلسعينيين ال يح ون بالممي ا  نفسها التي ينالها أارانهم من 

 السوريين في حاال  اللجوء إلى الخار . 
 
 سؤوليات غائية م

ول ا، فان ما جرم في الّوي  وبعدها في العراق وما يجري في سورية اليوم، وما يجري اإلعداد لح 
في لبنان إثر سقوإ مخيم نهر البارد، وما يتعر   لح مخيم عين الحلو  من استهدا  الجماعا  

اليرموك، ك   لك يعتبر  المتعر فة، وهو المخيم ال ي يعتبر أّبر مخيما  الشتا  بعد احتالل مخيم
ك بح   استهدافا  لمراّ  تجمر الالجئين، بهد  تبديد وحدتهم البشرية التي شكل  أحد مداميك التمس 
عود  الالجئين إلى ديارهم، ففي لبنان وبعيدا  عن مسارا  الحرب األهلية وحروب المخيما  التي 

ن عدد الالجئين تضاءل بشك  حاد، أد  إلى فرار نسبة كبير  من الالجئين نحو أوروبا، بحي  أ
بعيدا عن  لك، ف ن الالجئين الفلسعينيين محرومون من حقوٍق إنسانية أساسية كثير ، كح  الملّية 
العقارية وح  العم  في المهن الحر  ، كما أن حلار المخيما  والحالة األمنية الملتبسة فيها، ك  
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إلى الخار . وله ا، ف ن استهدا  الوجود الفلسعيني  لك أدم إلى دفعهم إلى خيارا  اللجوء والفرار 
في الدول العربية كان، وال ي ال، مرتبعا تاريخيا ، وبشك  ما، بمشروة سياسي يستهد  الحقوق 
الفلسعينية الوعنية، وتلفية مقاومة الشعب الفلسعيني، أو يستهد  حماية ملال  فئوية تتعار ، 

ر واالنعت  اق من االحتالل والهيمنة الغربية. في المحللة، مر منع  التحر 
وبالتالي، شك  ما حل  في تجمعا  الالجئين الفلسعينيين موشرا  على سلبية المتغيرا  في الوعن 
العربي، فالقضية الفلسعينية كان  اضية  مرك ية لدم العرب، ولم تعد ك لك بعد "كامب ديفيد" 

ح العربي والدولي واالجتياح العرااي للّوي ، واللراعا  الجانبية الع ربية. إن  مواجهة التوج 
المتلاعد وال ي ينحو إلى التنل   علنا  من مسوولية البح  عن ح  عادل لقضية الالجئين، بناء  
ك بالقضية الفلسعينية اضية  على القرارا  الدولية واواعد القانون الدولي، والتراجر العربي في التمس 

لل  مر الّيان اللهيوني كعري  للسالم المأ ومل ك  ه ا وعنية جامعة، ب  وسعي بعضهم إلى ال
يستدعي ضرور  توفير  ليا  مواجهة، من أسسها حماية الالجئين من التشت  مجددا ، وا عاد  بع  

 في الوعن المحت  بمناعقح كافة، وفي مناع  الشتا . للفلسعينيينمشروة وعني فلسعيني جامر 
 5/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ناة الفلسطينيين.. نظرة عن قربمعا .48

 كريستيان كاردون*
عاشر  الفلسعينيين في مراح  مختلفة من حياتي. التقيتهم في الشتا  وعش  بينهم في مدنهم 
المحتلة، في ذ   والقد، الشراية والضفة الغربية. ورأي  بأم عيني كيف يعيشون حياتهم، محاعين 

 لحركة. ورأي  كيف يفقدون أراضيهم وتهدم منا لهم.بقيود شتى كالحواج  والتضيي  على حرية ا
اسمي كريستيان كاردون، اضي  السنوا  العشر األخير  في مجال العم  اإلنساني، عمل  في أّثر 
المناع  عنفا على ه ه المعمور . أشغ  حاليا منلب مدير بعثة اللجنة الدولية لللليب األحمر في 

 مديرا لمكتبها في ذ  . القد، والضفة الغربية. وكن  اب   لك
التي عشتها في ذ   كفيلة بأن أتعر   أهلها وأرضها، مرر  بم ارعها، أّل  من  15كان  الشهور الر

محاليلها، جلس  مر فالحيها في أراضيهم التي منعوا من الولول إليها ألّثر من عشر سنوا ، 
 تلك األراضي التي دمرتها االعتداءا  العسكرية وجرفتها.

األمها  واةباء أثناء رحلتهم العويلة ل يار  أبنائهم في السجون اإلسرائيلية، تحدث  إلى رافق  
أمها  شابا  ال يمكن مقارنة مفردا  أعفالهن بمفردا  أمثالهم في الغرب. اضي  ساعا  عويلة 
في الحدي  مر السلعا  لتسهي  استلدار التلاري  الال مة لمرضى في حاال  حرجة يسعون 
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ذ   بحثا عن فرلة للبقاء. لافح  مئا  األيدي، رأي  كيف امت ج  ن را  اليأ،  لمغادر 
 واألم  في عيون ألحابها.

لن أنسى ن را  اللدمة على وجح عف  اابلتح في أعقاب األمعار الغ ير  في ديسمبر/كانون األول 
ا في    . جعل  الفيضانا  من واار سكان ذ   الهش والمضعرب ألال أّثر ب2013من العام  وس 

 اإلذالق والن اعا  المتّرر .
أثناء عملي في ذ   كواحد من أّثر األواا  العليبة في حياتي. الفوضى  2014أ كر ليف 

يوما  51السائد  أثناء الن اة، ولرخا  الجرحى، وألوا  االنفجارا ، ما  ال  تعاردني. على مدار 
جالء من القتال العنيف عمل  مر فريقي على مدار الساعة،  وللنا اللي  بالنهار إلنقا  األرواح، وا 

لالح شبكا  المياه وا عاد  خعوإ الّهرباء.  من استععنا الولول إليهم من المدنيين، وا 
بينما كن  في القد،، اندلع  موجة عنف جديد  من الده، والععن وأواا   2015في يوليو/تمو  

الوا  الخعأ ليحد  ما ال تحمد عقباه. من الخو  وعدم اليقين، فقد تّون في المكان الخعأ في 
نما واللنا التنق  بين القد،  خشي النا، التحرك. لم نج ة ولم تواف اللجنة الدولية عملياتها، وا 

 ومكاتبنا في الضفة الغربية.
كن  اد سمع  عن الجدار في الضفة الغربية، ولّن رويتح ماثال أمامي الة أخرم. تخي  جدارا 

ر، يقعر العري  ال ي تسلّح لل هاب للعم  ك  يوم، أو الحقول التي تقععها بارتفاة ثمانية أمتا
لروية والدتك. ه ا هو الجدار الفال  في الضفة الغربية. ال ي يخترق المجتمعا  الفلسعينية 
بأّملها، ويغير من ديمغرافيتها وااتلادها بدواة أمنية. إن جدار الضفة الغربية والتوسر السرير 

 وثران على حيا  الماليين من النا، ويمتهن كرامتهم.للمستوعنا  ي
لّ  واحد من ماليين الفلسعينيين التح، لّ  ماضيح وحاضره ومستقب  يحلم بأن يكون أّثر إشرااا. 
عيلة سنواتي هنا في األراضي الفلسعينية المحتلة، أدهشني لمود الفلسعينيين وحبهم للحيا . وال 

اء رم ا ألّبر بلدياتها، إ  تقول األسعور  التي رواها لي رئي، عجب أن تتخ  ذ   من عائر العنق
 البلدية إن ه ا العائر يبع  من الرماد مث  ذ   تماما.

علمني الفلسعينيون اإلبقاء على األم  حيا حتى في أحلك األواا . وب لقاء ن ر  للوراء على 
يوم، أرم أن عقود االحتالل السنوا  الخمسين الماضية واستعرا  ما ول  إليح الفلسعينيون ال

 الخمسة اوض   مالهم ولمودهم.
ت امن األم  واللفاء ال ي جلبح شهر رمضان المبارك، مر فسحة األم  التي أتاحها تعلي  
 اإلضراب الجماعي عن الععام والتول  إلى اتفاق. رذم أنح أم  مشوب بالح ر إال أنني متعل  بح.
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األم  في تحقي  ذد أفض  لي، كافيا. يجب أن تترجم  مالنا وبعد خمسين عاما من االحتالل، ف ن 
إلى عم  ملمو،. إن إحدا  تغيير عوي  األمد في حيا  الفلسعينيين ال يمكن أن يحد  إال من 

 خالل ح  سياسي حقيقي ومستدام.
أذادر منلبي بعد شهرين وأدرك أنني لن أذادر كما أتي ، ويبقى سوال يراودني: متى سيمتلك 

لى أن يحد   لك، ت   اللجنة الدولية ملت مة بب ل ك  ما في  الساسة اإلراد  إليجاد ح  دائم؟ وا 
عاما من  50وسعها، تماشيا مر الدور المنوإ بها، للتخفيف من بع  المعانا  الناجمة عن 
. فقلتنا 1967االحتالل. ولي، من ابي  اللدفة أن يعود وجودنا في األراضي الفلسعينية إلى عام 

 لتّم.هي ا
 * مدير بعثة اللجنة الدولية لللليب األحمر في القد، والضفة الغربية

 4/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 قطر واللعب على الحبلين: طرد رجاالت حماس وتبرعات سخية لغزة .49
 اليئور ليفي
 أنحتى بعد الضربة التي تلقتها حما، من اعر التي علب  من أعضاء حما، المغادر ، يبدو 

 يم سيستمر في مدحها وتمجيدها. حما، محتاجة إلى اعر أّثر من حاجة اعر لها، اعر التن
التي تهتم بأن يبقى رأ، ذ   فوق الماء، وك لك تساعد  -عدا عن تركيا  -اليوم هي الدولة الوحيد  

حما، في اإلبقاء على حكمها فيها. حما، تن يم تعل م على مر السنين الرد من الرأ، ولي، من 
 .اإلمارا األمر األخير ال ي يخدم مللحتها هو المسا، بعالااتها مر  أنن، وتعل م البع
 

 قطر ابن الخليج المستفز
اضعر مسوولو التن يم لمغادر  دمش   أنتقيم في الدوحة، من   -كما يعلم الجمير  -اياد  حما، 

ار األسد في حربح ضد أداروا  هرهم لن ام الرئي، بش أنمر بداية الحرب األهلية في سوريا، بعد 
ا  الرج  المسوول  -الثوار. لي، خالد مشع  وحده وعائلتح يقيمون في اعر، لال  العاروري أيض 

يتواجد في الدوحة لفترا   -في حما، عن إاامة البنى العسكرية التابعة للتن يم في الضفة الغربية 
 الملالحة ال ي وار مر إسرائي . اضعر لمغادر  تركيا في أعقاب اتفاق أنمتقاربة كثير ،  لك بعد 

ا عدد من محرري لفقة شاليط التي علب  إسرائي  عردهم فور تنفي  اللفقة،  في اعر يعيش أيض 
العاروري موجود على تلك القائمة السوداء مث  بع  المحررين، وعنالر  خرين  أنوال يستبعد 
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لتي تتعقبهم وتتعقب تحركاتهم عن مم ن ال يعرفهم الجمهور، ولّن تعرفهم األجه   االستخبارية ا
 كثب.
 أندولة اعتاد   -المولوفة بأنها "ابن الشرق األوسط الشرير" بسبب أفعالها تجاه المنعقة  -اعر 

تلعب في جمير الساحا ل فمن جهة فتح  باب ا واسع ا لقياد  حما،، ومن جهة أخرم تستضيف 
  عسكرية وااتلادية متشعبة مر الواليا  على أراضيها ااعد  أمريكية عسكرية كبرم وتقيم عالاا

المتحد ، اعر تع   العالاا  مر إيران، وعلى النقي  تمسك بخط اتلال مباشر يبقى على 
 األذلب سري ا مر إسرائي  من أج  تقديم مشارير اعرية في اعاة ذ  .

 تستخدم اعر الج ر والعلي في  ا  الوا  مر نف، أنمن أج  سمعتهال لي، من المفاجط 
الالعب. اعر هي الجهة الوحيد  تقريب ا التي تستثمر في إعمار اعاة ذ   من  عملية "الجر  

، الدوحة ضخ  مئا  ماليين الدوالرا  إلاامة مدينة حمد، الضاحية األحد  2014اللامد" عام 
ا من تمد يدها إل ى في منعقة خانيون،، والتي تمر اةن حثيث ا في مرحلتها الثانية. اعر هي أيض 

جيبها لتضخ إلى اعاة ذ   السوالر لتشغي  محعة العااة، والتي تتلدر مرك  لراعا  القوم بين 
 -السلعة الفلسعينية وحما، حول دفر ثمن السوالر والضرائب. السفير القعري محمد العمادي 

هو الرج  ال ي يح ى بالّثير  -الرج  المحسوب على أمير اعر، والمسوول عن إعمار القعاة 
االحترام في ذ  ، وك لك يح ى باحترام خا  في مكتب منس  الحكومة في المناع  الجنرال من 

 يوا  موردخاي في ت  أبيب.
الدوحة العالمة لم تتل   بعد ملاداة رسمية من حما، أو من  أنتقرير انا  "الميادين" اللبنانية عن 

ي اهتم أّثر من مر  في الماضي اعر، لّن المشتبح المباشر بالتسريب هي حما،، التن يم اإلرهاب
بالتسريب من خالل "الميادين" معلوما  مهمة تخدم مللحتح. ووف  التقرير اللبناني فقد أرسل  اعر 
اائمة بأعضاء الحركة ال ين عليهم المغادر ، من بينهم أشخا  موتمنين على التنسي  مر اياد  

تقرير لم تتم اإلشار  إلى األشخا  ال ين حما، في مناع  يهودا والسامر  )الضفة الغربية . في ال
 علب منهم مغادر  اعر، وكان هناك تلميحا  عن تدخ  إسرائي  في الموضوة.

اعر تلرف  بناء  على "ضغوعا  خارجية"، إ  يمكن اإلشار  في الخلفية إلى أاوال  أن عم التقرير 
عندما  كر حما، بنف،  الرئي، األمريكي دونالد ترامب خالل خعابح المرك ي في امة الريا 

النس  مر ح ب هللا و"داعش" كمن ما  إرهابية، "ال يمكن ولف المعانا ، وال يمكن ولف حجمها 
إ ا ن رنا إلى ما يحد ، داعش وح ب هللا والقاعد  وحما، والّثير ذيرهم يجب أن يتحملوا 

 المسوولية".
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 يم إرهابي ي هر إلى أي حد ينحا  في حما، لم ي لوا لامتين، "ارار ترامب ال ي يلفنا بأننا تن
سمعوا األاوال من الريا ، المتحد  باسم حما، فو ي برهوم  أنإلى إسرائي "، االوا في حما، بعد 

 أضا  "إنح تشويح للورتنا، وي هر مدم انحيا  ترامب لالحتالل اللهيوني".
 يديعوت احرونوت

 4/6/2017، أطلس للدراساتموقع 
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