
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 شرق غزة مع االحتالل شهيد وأكثر من عشرين إصابة في مواجهات
 الخارجية السعودية ضّدهاوزير من تصريحات  عن بالغ األسف واالستهجانحماس تعبر 

 ية: حماس غيرت ثوابتها المقدسة لخدمة أجندات آيلة للسقوطالحكومة الفلسطين
 جريها الحركة مع المصريينتالتي  للقاءاتلينضم يصل مصر  أبو مرزوق "القدس الفلسطينية": 

 ليبرمان: مستعدون لتحسين أوضاع غزة حال سماح حماس بزيارة أسرانا لديها

وزير الخارجية السعودي: لقد طفح 
الكيل وعلى قطر وقف دعم حركة 
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 40 :كاريكاتير
*** 

 
 وزير الخارجية السعودي: لقد طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم حركة حماس .1

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الثالثاء، إن على قطر : ميشال أبو نجم -باريس
 ع دولالقيام بعدة خطوات تتضمن إنهاء دعمها لحماس وجماعة اإلخوان، من أجل إعادة العالقات م

 عربية كبرى أخرى.
وقال عادل الجبير في مؤتمر صحافي عقد في باريس أمس: "قررنا اتخاذ خطوات لتوضيح أن الكيل 

ستمضي قدما في مسار،  فاض... ال أحد يريد اإلضرار بقطر، لكن على قطر أن تختار إن كانت
 أم مسار آخر". 

مها حماس واإلخوان المسلمين وأضاف الجبير أن قطر تقوض السلطة الفلسطينية ومصر بدع
قطر "تغيير سياستها" والكف عن دعم "المجموعات المتطرفة"  "وا عالم معاد"، وشدد الجبير بأن على

 و"وسائل اإلعالم المعادية".
وشدد الجبير على أن األضرار التي ستنتج عن اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها بعض الدول 

 بالجماعات المتطرفة. عها بتغيير سياساتها بما في ذلك فيما يتعلقالعربية ضد قطر كفيلة بأن تقن
وقال الجبير: "نعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة". وأضاف: 

قطر، ونعتقد أن  "القرارات التي تم اتخاذها كانت قوية للغاية، وستكون لها تكلفة كبيرة جدا على
 حمل تلك التكلفة".القطريين ال يرغبون في ت

 7/6/2017، الشرق األوسط، لندن
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 جمد رصيدها في البنكتو  راتب النائب نجاة أبو بكر تقطعالسلطة الفلسطينية  :رام هللا .2

أكدت نجاة أبو بكر، النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، أن السلطة : خاص - الرسالة نت
وقاليت أبيو بكير، فيي تصيريح خياص ليي"الرسالة  البنيك.الفلسطينية قطعت راتبها، وجمدت رصيدها فيي 

نييت"، يييوم الثالثيياء، أنهييا تفاجييأت بيياألمس خييالل ذهابهييا للبنييك السييتالم راتبهييا الشييهري، أن رصيييدها 
وأضافت أن "هذه الخطوة غيير  تجميده، وكذلك سحب راتبها، بقرار سياسي من السلطة. البنكي قد تم  

ب المجليس التشيريعي، ولعيب بلقمية عيشيهم"، مؤكيدةل أن الهيدف قانونية، وتصعيد غير مقبول ضد نيوا
وأشارت النائب أبو بكر إليى أنهيا  هو تركيع كل فلسطيني يقول ال للظلم والتجاوز القانوني والحقوقي.

نييو وحتييى هييذه اللحظيية لييم تبلييع بشييكل رسييمي عيين أسييتلجأ إلييى طيير  أخييرى السييتعادة حقهييا، مؤكييدةل 
 راتبها. السبب الرئيسي والمباشر لقطع

 6/6/2017 ،الرسالة، فلسطين
  
 سرى"ألقراقع: نطالب بتوضيح من المالية حول "قطع رواتب ا .3

 والمحييررين عيسييى قراقييع ميين وزارة المالييية أن تصييدر بيانييال  األسييرى طالييب رئيييس هيئيية شييؤون  :رام هللا
 ي السيجون.يقبعون ف وأسرى محرر  أسير 200قطع رواتب ما يزيد عن  أسبابحول  رسميال  توضيحيال 

وقييييف  إلييييى أدتالتييييي  األسييييبابعديييييدة دون أن نعييييرف  وشييييكاوى نتلقييييى اتصيييياالت  إننيييياوقييييال قراقييييع: 
وقال قراقيع: نحين كجهية  جهة رسمية. أيالرواتب، ودون أن يصلنا أي كتاب رسمي بهذا الصدد من 

هاليت ذليك، وقيد ان أسيباباليذي تيم ولين يوضيح لنيا عين  بياإلجراءتفاجأنيا  األسرى اختصاص في هيئة 
 أن تصييدر وزارة المالييية أو الحكوميية الفلسييطينية توضيييحال  األمييرعلينييا االتصيياالت الكثيييرة ممييا يقضييي 

 الذي اتخذتو.  اإلجراءعن 
 6/6/2017 ،وكالة معًا اإلخبارية

 
 رواتب األسرى المحّررين بقرار من وزارة المالية وقفهيئة شؤون األسرى:  .4

أكييدت هيئيية شييؤون األسييرى : تحرييير زينيية األخييرس، الشيياميميين يوسييف فقيييو وعبييد الغنييي  -رام هللا 
والمحررين إقدام وزارة المالية الفلسطينية في رام هللا على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقالت 

وأوضيييح النييياطق باسيييم الهيئييية حسييين عبيييد ربيييو، فيييي حيييدي  ليييي"قدس بيييرس"، أن  االحيييتالل اإلسيييرائيلي.
ير فلسيطيني محييرر، هيو إجيراء مييرتبة بيوزارة الماليية والحكوميية، أسي 270توقييف أو قطيع رواتيب قرابيية 
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أن المعلوميات المتيوفرة تشيير إليى وقيف  إليىوأشيار  "وال عالقة لهيئية األسيرى بالموضيو "، وفيق قوليو.
 أسير محرر، دون إبداء األسباب. 277صرف رواتب 

ي، في حدي  لي"قدس برس"، من جانبو، رفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام هللا طار  رشماو 
لوزارة المالية التي  وأحال رشماوي الملف كامالل  التعقيب على موضو  قطع رواتب األسرى المحررين.

 ، دون رد منها.حاولت "قدس برس" االتصال بها مرارال 
 6/6/2017 ،وكالة قدس برس

 
 قوطغيرت ثوابتها المقدسة لخدمة أجندات آيلة للس حماسالحكومة الفلسطينية:  .5

 ،فييييي حركيييية حميييياس" أطييييراف التمسييييك باالنقسييييام" حكوميييية الفلسييييطينية تصييييريحاتالاعتبييييرت  :رام هللا
التصييريحات األخيييرة التييي نقلييت علييى لسييان ميين يسييمى النيياطق باسييمها فييوري برهييوم، بأنهييا  خصوصييال 

 غير مسؤولة وتفتقد إلى أدنى مستويات الحس الوطني.
: إن 6/6/2017 المحمييود فييي بيييان صييحفي، الثالثيياء وقييال المتحييد  الرسييمي باسييم الحكوميية يوسييف

مثييل تلييك التصييريحات السييوداء تتعمييد التحييريض علييى حكوميية الوفييا  الييوطني والتشييوي  علييى سييير "
ليييدى أبنييياء  بييي  الدسيييائس والشيييائعات التيييي تطلقهيييا مصيييادر معروفييية جييييدال  إعيييادةعملهيييا والتطيييو  فيييي 

هم على التمسك باالنقسيام المرييع، والوصيول إليى شعبنا، ظنا من مطلقيها أنها ستشكل غطاء إلصرار 
نجازاتيووبالتيالي دفيع أبنياء شيعبنا  اإلجرامييتحقيق االنفصال  الهاويية،  إليىالجبيارة وقضييتنا ووطننيا  وا 

 ."لكن من يقترف ذلك ال يعلم انو أشبو من يغطي الشمس بغربال
حميييياس غييييير قييييادرة علييييى  فييييي حركيييية "أطييييراف التمسييييك باالنقسييييام األسييييود"وأشييييار المحمييييود إلييييى أن 

استخالص العبر بعد، بدليل أنها ما زالت تجنح نحو نفس المقامرات وتنذر هجرتها للشييطان اليرجيم، 
هييل هييو  فميين هييو يييا تييرى غييير المييؤتمن علييى رعاييية مصييالح شييعبنا وتبنييي قضيياياه وتييوفير متطلباتييو 

  حقوقيو أم اليذي يغيير جيوهر المتمسك بقضايا شعبو وثوابتو والذي ال يغمض لو جفن في سبيل انتيزا 
 ثوابتو )المقدسة( وثوابت شعبو بجرة قلم ويقدمها خدمة ألجندات خارجية آيلة إلى السقوط .
 6/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "وطن نيوز": عباس يقرر منع جرار من حضور اجتماعات منظمة التحرير .6

مقرب من رئييس السيلطة محميود عبياس عين نيية األخيير اتخياذ كشف مصدر : أحمد اللبابيدي -غزة 
قرار يتم بموجبو منع عضو القيادة السياسية فيها خالدة جرار من حضيور اجتماعيات اللجنية التنفيذيية 

  لمنظمة التحرير الفلسطينية.
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وأشييار المصييدر إلييى موقييع "وطيين نيييوز" إلييى أن عبيياس لجييأ إلييى هييذا القييرار فييي أعقيياب حاليية الجييدل 
حييادة التييي واكبييت االجتمييا  األخييير للجنيية التنفيذييية عنييدما اعترضييت جييرار علييى اسييتمرار التنسيييق ال

 األمني واإلجراءات العقابية بحق قطا  غزة.
 6/6/2017 ،فلسطين أون الين

 
 " االحتالل للفلسطينيينتسهيالتحمد هللا يعلن عن "ال .7

اميييي الحميييد هللا، الثالثييياء، إن وزيييير ماليييية قيييال رئييييس اليييوزراء الفلسيييطيني ر : محميييد الرجيييوب -رام هللا 
االحيييتالل اإلسيييرائيلي أبلغيييو بيييالخطوات التيييي قررتهيييا حكيييومتهم بشيييأن "تسيييهيالت" مزمعييية تخفيييف مييين 
الضغوط المفروضة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها فتح معبير الكرامية الحيدودي 

 مع األردن بشكل دائم.
اليييوزراء الفلسيييطيني وصيييل "العربيييي الجدييييد" نسيييخة منيييو، فييي ن تليييك  ووفيييق بييييان صيييادر عييين مجليييس

 20ساعة( اعتبارال من  24الخطوات تشمل تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة )
شييهر أكتييوبر القييادم، عييدا أيييام الجمعيية والسييبت، وبييدء  /يونيييو الجيياري ولغاييية تشييرين األول /حزيييران

سيياعة طييوال أيييام السيينة ابتييداء ميين العييام المقبييل، وزيييادة سيياعات عمييل  24 الترتيبييات لتشييغيل الجسيير
 ."إسرائيل"المعابر التجارية التي تربة الضفة الغربية و

وأبلع االحتالل الحكومة الفلسطينية أيضال، بالموافقة عليى إقامية مدينية صيناعية فيي ترقومييا بمحافظية 
طقة )ج(، بحي  تشمل منطقة للتخليص الجمركيي منها في المن %90الخليل، بمساحة ألف دونم تقع 

 )بوندد(، ومخازن لتخزين البترول والغاز.
 6/6/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 حول السيطرة العسكرية الدائمة مرفوضة نتنياهوأبو ردينة: تصريحات  .8

ات الصيادرة نبييل أبيو ردينية إن التصيريح السيلطة الفلسيطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة :رام هللا
، حييييول السيييييطرة األمنييييية 6/6/2017 ميييين رئيييييس الييييوزراء اإلسييييرائيلي بنيييييامين نتنييييياهو، يييييوم الثالثيييياء

اإلسييرائيلية الدائميية فييي حييال الوصييول إلييى اتفييا  سييالم، هييي بمثابيية رسييالة "إلدارة ترامييب، وللمجتمييع 
مبييادا العييدل، والشييرعية  غييير مسييتعدة لتحقيييق السييالم القييائم علييى إسييرائيلالييدولي بأسييره، مفادهييا بييأن 

في تصريح صحفي، "أن هيذه التصيريحات مرفوضية، وتعميل عليى خليق  ،وأضاف أبو ردينة الدولية".
مناخ يساهم في تعقيد األمور، وال يسياعد إطالقيا فيي إنجياج الجهيود المبذولية، إليجياد حيل ييؤدي إليى 

 تحقيق األمن، واالستقرار في المنطقة والعالم".
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انييب اإلسييرائيلي وميين خييالل إطالقييو لهييذه التصييريحات المتكييررة يحيياول عرقليية كييل وأشييار إلييى أن الج
الجهيييود العربيييية والدوليييية، وخاصييية األمريكيييية الهادفييية لتهيئييية األجيييواء إلطيييال  عمليييية سياسيييية جيييادة، 
األمييير اليييذي سييييؤجج الصيييرا  فيييي المنطقييية، وسييييدفع بييياألمور إليييى مزييييد مييين التفكيييك، فيييي ظيييل نظيييام 

 متصد ، مما سيترك آثاره على المشهد السياسي لسنوات طويلة، وصعبة.  إقليمي، وعالمي
 6/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السيطرة العسكرية الدائمةوحول  القدس حول نتنياهوستنكر تصريحات يالحمد هللا  .9

هللا، التصيريحات الصيادرة عين استنكر رئيس الحكومة الفلسيطينية راميي الحميد : كفاج زبون  - رام هللا
اإلسرائيلية الدائمية فيي حيال الوصيول  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول السيطرة األمنية

إليييى اتفيييا  سيييالم، وقيييال: "إن تعهيييده بيييأن القيييدس سيييتظل دائميييال عاصيييمة إلسيييرائيل، وأن تبقيييي دولييية 
نهيير األردن، فييي إطييار أي اتفييا  سييالم  العسييكرية علييى األراضييي الواقعيية غربييي االحييتالل سيييطرتها

إنميا هيي محياوالت يائسية  مقبل مع الفلسطينيين، وباإلصرار على اعتراف الفلسطينيين ب سيرائيل وطنيال 
 لتأجيل دفع االستحقا  الذي ستدفعو الحكومة اإلسرائيلية مهما ماطلت وراوغت".

رييييق أميييام الجهيييد األمريكيييي واليييدولي إن نتنيييياهو يحييياول "قطيييع الط الفلسيييطينيةوزارة الخارجيييية  قاليييتو 
 واإلسرائيلي". المبذول، الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني،

 7/6/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 
 الخارجية السعودية ضّدهاوزير من تصريحات  واالستهجان األسفعن بالغ حماس تعبر  .11

وزيير الخارجيية السيعودي عيادل  في حركة حماس عن بالع األسف واالستهجان لما صدر عين عبرت
غريبيية علييى مواقييف المملكيية العربييية السييعودية  اعتبرتهييا، والتييي يهيياالجبييير ميين تصييريحات تلحييرض عل

 التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقو في النضال.
إن هييذه التصييريحات تمثييل صييدمة لشييعبنا الفلسييطيني وأمتنييا العربييية وأضييافت الحركيية فييي بيييان لهييا "

لتيييي تعتبييير القضييية الفلسيييطينية قضييييتها المركزييية، وتنظييير إليييى حركيية حمييياس باعتبارهيييا واإلسييالمية ا
العربييييية  لألمتييييينحركيييية مقاوميييية مشييييروعة ضييييد االحييييتالل الصييييهيوني الييييذي يمثييييل العييييدو المركييييزي 

واإلسييالمية، خاصيية أن حميياس وقييوى المقاوميية الفلسييطينية تييدافع عيين أرض اإلسييراء والمعييراج وأولييى 
 ."الحرمين الشريفينالقبلتين وثال  
ال يخفيى عليى أحيد كييف يسيتغل العيدو الصيهيوني مثيل هيذه التصيريحات الرتكياب المزييد وبينت أنو "

 ."من االنتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد األقصى المبارك
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عربييية واإلسييالمية المعهييودة تصييريحات الييوزير الجبييير مخالفيية للقييوانين الدولييية والمواقييف الوأكييدت أن 
 التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضو ومقدساتو.

األشقاء في المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها  ودعت
 المشروعة. تجاه قضية شعبنا وحقوقو 

 6/6/2017، غزة، حركة حماسموقع 
 
 ريض الحمد هللا على غزة انحراف خطير في سلوك الحكومةحماس: تح .11

قاليييت حركييية حمييياس أن اسيييتمرار تحيييريض راميييي الحميييد هللا رئييييس وزراء حكومييية رام هللا عليييى غيييزة، 
 ورفضة دفع فاتورة الكهرباء، ومدحو للعدو انحراف خطير في سلوك الحكومة وطبيعة مهامها".

ي تصريح صحفي الثالثاء: "مدج الحميد هللا للعيدو فيي وأضاف المتحد  باسم الحركة فوزري برهوم ف
 منع انتفاضة ثالثة في الضفة، يعكس مستوى الشيراكة ميع االحيتالل فيي حصيار غيزة وتعيذيب أهلهيا".
 وأوضح برهوم، أن الحمدهللا غير مؤتمن على رعاية مصالح شعبنا وتبني قضاياه وتوفير متطلباتو.

 6/6/2017، غزة، حركة حماسموقع 
 
 : قرار قطع العالقات مع قطر غير حكيمدي بفتحقيا .12

أعرب حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركية فيتح عين أسيفو  محمد جمال: -القدس المحتلة 
الشييديد لقييرار قطييع العالقييات مييع قطيير، ووصييفو بأنييو مبيييت وغييير حكيييم وال يخييدم المصييلحة العربييية 

وقيييال عبيييد القيييادر ليييي"الشر ": إن القيييرار  يييية العربيييية.العلييييا، ويحيييد  شيييرخال جدييييدال فيييي العالقيييات العرب
التحريض التي مارسها اللوبي الصهيوني بدعم من المحافظين الجدد بالواليات  استراتيجيةيتساوى مع 

 المتحدة ضد قطر منذ وقت طويل لكسر إرادتها السياسية ومصادر قرارها المستقل.
يمكين أن يفيرض أجنيدة جياهزة عليى دولية قطير أو ينيأى  وقال عبد القادر إنو مقتنع بأن هيذا القيرار ال

بهيييا عييين مواصيييلة سياسيييتها فيييي مسييياندة القضيييية الفلسيييطينية ودعيييم عروبييية مدينييية القيييدس، ومناصيييرة 
 حركات التحرر للشعوب المقهورة والمظلومة في العالم.

قتييو بالشييعب وأكييد عبييد القييادر تضييامن المقدسيييين مييع دوليية قطيير أميييرال وحكوميية وشييعبال، معربييال عيين ث
 القطري األصيل وتمسكو بقيادتو ورفضو فرض الوصاية الخارجية عليو.

 7/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 جريها الحركة مع المصريينتالتي  للقاءاتلينضم يصل مصر  أبو مرزوق "القدس الفلسطينية":  .13
لقيادم مين قطيا  للييوم الثياني عليى التيوالي يواصيل وفيد "حمياس" السياسيي واألمنيي ا :خياص –القاهرة 
 مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية. اجتماعاتوغزة 

ولييم ترشييح أييية معلومييات دقيقيية حييول مييا جييري تناولييو بييين المتبيياحثين، سييواءل فييي الجوليية األولييى التييي 
مساء أمس االثنين، أو في الجولة الثانية، لكن مصادر مصرية قالت لي"القدس" دوت كيوم بأنيو  انتهت
بحيي  العديييد ميين القضييايا السياسييية واألمنييية، التييي تييم الحييدي  عنهييا خييالل زيييارات سييابقة لوفييود  تييم

حماس إلى القاهرة؛ إضافة إلى المسيتجدات السياسيية واألمنيية فيي المنطقية وانعكاسياتها عليى القضيية 
 . ولم تستبعد المصادر وجود ملفات خاصة قد تلطرج.الفلسطينية

اليدكتور موسيى أبيو ميرزو ، وصيل صيباج الثالثياء إليى القياهرة قادميال مين وذكرت المصادر ذاتهيا أن 
 اللقاءات التي يجريها وفد الحركة مع المسؤولين المصريين. إلىالعاصمة القطرية الدوحة؛ لينضم 

 6/6/2017القدس، القدس، 
 
 عزام األحمد: ال لقاءات مصالحة مع حماس قبل أن تحل اللجنة اإلدارية بغزة .14

قيييال عضيييو اللجنييية المركزيييية لحركييية "فيييتح"، عيييزام األحميييد، إن حركتيييو : ديييية سيييعد اليييديننا -عميييان 
"بانتظيييار قييييام حركييية "حمييياس" بحيييل اللجنييية اإلداريييية، التيييي شيييكلتها ميييؤخرا، وتسيييليم إدارة قطيييا  غيييزة 

 لحكومة الوفا  الوطني، وذلك قبيل ترتيب أي خطوة جديدة لحوار المصالحة".
، الييذي 2007فلسييطين المحتليية، ضييرورة "إنهيياء االنقسييام"، الممتييد منييذ العييام وأكييد األحمييد، لييي"الغد" ميين 

بشيكل ميدمر ألهلنيا فيي قطيا   االنقسيام"يؤدي اسيتمرار مسياره، ألكثير مين عشير سينوات، إليى ترسيي  
"، االنقسامدعا األحمد إلى "اتخاذ خطوات فعلية وحقيقية إلنهاء و  غزة، ولمستقبل القضية الفلسطينية".

ى أهمييية "قيييام "حميياس" ب نهيياء اللجنيية اإلدارييية"، التييي شييكلتها إلدارة المؤسسييات الحكومييية فييي الفتييا إليي
وشدد على ضرورة القيام بتلك  القطا ، والتي سماها "حكومة الظل"، التي "تحكم غزة عمليا"، بحسبو.

خطييوة الخطييوة قبييل ترتيييب لقيياء جديييد بييين حركتييي فييتح وحميياس، مضيييفال "إذا لييم تقييم حميياس بتلييك ال
وقيييال إن "المسيييألة هنيييا ليسيييت اجتماعيييات أو حيييوارات  فسيييتبقى األميييور كميييا هيييي إن ليييم تسيييوء أكثييير".

 جديدة، حي  ال يوجد حاجة التفاقيات جديدة، في ظل اتفا  المصالحة الواضح". 
 7/6/2017الغد، عمان، 
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 فها الصلبةنتيجة لمواق من قبل عباس "الشعبية": جرار تتعرض لحملة من االضطهاد السياسي .15
أكييدت الجبهيية الشييعبية لتحرييير فلسييطين أنهييا تتعييرض لهجميية غييير مسييبوقة : أحمييد اللبابيييدي -غييزة 

وغير مبررة من قبل رئيس السلطة محمود عباس، مستهدفةل عضيو القييادة السياسيية فيهيا خاليدة جيرار 
 جراء مواقفها السياسية المعارضة لنهجو واستفراده بالقرار الفلسطيني.

در مقرب من عباس كشف عن نية األخير اتخياذ قيرار ييتم بموجبيو منيع جيرار مين حضيور وكان مص
 اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقييال عضييو القيييادة السياسييية فييي الجبهيية الشييعبية د. ربيياج مهنييا فييي تصييريح خيياص بييي"فلسطين": "إن 
ي ومكوناتييو السياسييية، ويحيياول إقصيياء كييل ميين علييى الشييعب الفلسييطين عبيياس ينصييب نفسييو ديكتيياتورال 

دارتو للصرا  مع االحتالل"، مشد على أن جبهتو ستتخذ خطيوات عمليية  ال ديعارض سلوكو السياسي وا 
 على األرض ردال على قرارات "عباس" سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.

كتفيييال بييالقول: "سيييكون ولييم يوضييح مهنييا ماهييية الخطييوات التييي سيييتخذها المكتييب السياسييي للجبهيية، م
للخطوات صداها وستوضع النقاط على الحروف"، مؤكدال في ذات الوقيت أن القياديية "جيرار" هيي مين 
سيمثل الجبهة الشعبية في اجتماعات اللجنة التنفيذية "ولن يستطيع أحد التيدخل فيي قيرار الجبهية هيذا 

ضيييطهاد" السياسيييي نتيجييية لمواقفهيييا وبيييين مهنيييا أن القياديييية جيييرار تتعيييرض لحملييية مييين "اال وتغيييييره".
الوطنية "الصلبة" التي تمثل الجبهة الشعبية والموقيف اليوطني لجمييع الفصيائل الفلسيطينية، مؤكيدال أن 

 جبهتو ستتصدى لمحاوالت االستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني.
لمعارضة لكيل وأكد أن جبهتو لن تخضع إلمالءات عباس وفريق سلطتو ولن تغير مواقفها السياسية ا

خطوة سياسية ليست في صالح القضية الفلسطينية، مشيرال إلى أن قرار عباس باستبعاد القيادية جرار 
 من اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة يأتي في سيا  إخماد صوت أي معارض "حقيقي" لو.

 6/6/2017فلسطين أون الين، 
 

 مباة تر حماس: تصاعد وتيرة االستيطان هو أحد ثمرات زيار  .16
قال النياطق باسيم حركية حمياس عبيد اللطييف القيانو : إن تصياعد وتييرة االسيتيطان بشيكل كبيير : غزة

وحييدة اسييتيطانية جديييدة فييي الضييفة  1000فييي انونيية األخيييرة ومصييادقة حكوميية االحييتالل علييى بنيياء 
 مب.االغربية المحتلة، هو أحد ثمرات زيارة الرئيس األمريكي دونالد تر 

مب او ، في تصريح صحفي، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنو، أن زيارة تر وأوضح القان
 منحت االحتالل ضوءال أخضَر الرتكاب مزيد من الجرائم وكثير من مشاريع التهويد واالستيطان. 
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ل خطيير لتمزييق الضيفة الغربيية المحتلية وتهوييد مدينية القيدس، وضيربة  وعد  القيانو  أن ميا يجيرى تغيو 
لون على اإلدارة األمريكية.في و   جو من يراهنون على مسار المفاوضات الفاشل ويعو 

 6/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 وطنالعدم استجابة االحتالل لشر األسرى ال قيمة له  الجنودالبردويل: حديث ليبرمان عن  .17

دور جييحييتالل، أفينقلييت صييحيفة "هييارتس" العبرييية علييى لسييان وزييير جييي  اال: خلييدون مظلييوم -غييزة 
ليبرمييان، بييأن لييدى حميياس "جنييديين ومييواطنين إسييرائيليين أسييرى"، خييالل رده علييى تسيياؤالت أعضيياء 

 الكنيست اإلسرائيلي أمس اإلثنين.
بييدورها، اعتبييرت حركيية حميياس أن حييدي  ليبرمييان "ال قيميية لييو، لعييدم اسييتجابة االحييتالل لشييرطها فييي 

اسيي لحميياس، صيالج البردوييل، إن قييرار الحركية هييو وقيال عضيو المكتييب السي مليف تبيادل األسييرى".
عدم الحدي  في موضو  الجنود األسرى لدى المقاومة قبل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين الذين تم 

وجيدد البردوييل التأكييد فيي تصيريحات أدليى  اعتقالهم في إطار صفقة التبيادل السيابقة "وفياء األحيرار".
 بال على طلب وزير جي  االحتالل، بالقول "األسرى مقابل األسرى".بها لي"قدس برس" الثالثاء، تعقي

 6/6/2017، قدس برس
 
 فصائل تستنكر استمرار السلطة في التضييق على غزةستة  .18

استنكرت ستة فصائل فلسطينية، يوم الثالثاء، استمرار السلطة في سياسة التضييق على شيعبنا : غزة
 ومخصصات األسرى المحررين. في قطا  غزة وقطع رواتب مئات الموظفين

أسيييرا محييررا قضييوا سيينوات  277وقالييت الفصييائل فييي بيييان مشييترك: إن هييذه اإلجييراءات طالييت مييؤخرا 
طويلة في السجون "اإلسرائيلية" دفاعا عن شعبهم وحقوقيو الثابتية فيي فلسيطين وفيي مقيدمتها حقيو فيي 

نهاء االحتالل الصهيوني البغيض.  العودة وا 
ذي وقعتييو حركتييا "حميياس" والجهيياد اإلسييالمي، والجبهيية الشييعبية لتحرييير فلسييطين، اليي -وأشييار البيييان 

إلى أنو "بيدال مين إكيرام  -والجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وحركة المبادرة الوطنية 
جالل هؤالء األبطال لمقاومتهم االحتالل تقطع السلطة رواتبهم والتنكيل بمستقبل أوالدهم".   وا 

طالبيييت القيييوى رئييييس السيييلطة محميييود عبييياس وحكومييية راميييي الحميييدهللا، بضيييرورة التراجيييع عييين هيييذه و 
اإلجيييراءات التيييي تتنيييافى مييييع المبيييادا اإلنسيييانية والوطنيييية، وفسييييح الطرييييق للحيييوار اليييوطني الشييييامل 

نهاء االنقسام البغيض.  الستعادة الوحدة وا 
 6/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفلسطينية والعرب إيران: "إسرائيل" تعتمد في تهديدها لغزة على إجراءات السلطة ممثل الجهاد في .19

أكيييد  ممثيييل حركييية الجهييياد اإلسيييالمي فيييي إييييران ناصييير أبيييو شيييريف، أن سيييلوك السيييلطة : محميييود هنيييية
ضيرورة  إليىالفلسطينية تجاه قطا  غزة، يهدف لالنقضاض عليى المقاومية، داعييال الشيعب الفلسيطيني 

 لطة وا عادة تصويب بوصلتها من جديد.مواجهة الس
تعاقيب عليى  أنوقال أبو شريف في حدي  خاص بي "الرسالة نت" من طهران، إن "هذه السلطة يجب 

سييلوكها وأن يعاقييب مسييؤولوها، وال يجييب أن يخضييع الشييعب لسييلطة ميين هييذا النييو ، وعليييو أن يغييير 
ا يصييب فييي خانيية الكيييان، مضيييفال: وأشييار إلييى وجييود أطييراف عييدة تتييامر علييى المقاوميية بميي قيادتييو".

جيراءات"الكيان اإلسيرائيلي يعتميد فيي تهدييده لغيزة عليى مواقيف  السيلطة وبعيض اليدول العربيية، وليو  وا 
 كان هناك موقف صحيح ما تجرأ على تهديداتو".

المفاوضات عليى قاعيدة "فياوض ثيم  إلىوفي غضون ذلك، رأى أن السلطة الفلسطينية ترغب بالعودة 
 د"، بال جدوى وبال أجندة وبدون أورا  قوة، على حد قولو.فاوض لألب

وأضاف أن اليرئيس عبياس كيان ب مكانيو بعيد إفالسيو الشيديد عليى صيعيد برنامجيو السياسيي أن يطيرج 
برنامجييال آخيير، لكنييو "أصيير اإلبقيياء علييى برنييامج هزلييي ينييتقص ميين دور القضييية، ويييرفض أن يتييرك 

 الشعب يحدد خياراتو إلصالج مسارها".
 7/6/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 االحتالل يزعم ضبط معمل لتصنيع المتفجرات في القدس .21

زعييم الجييي  اإلسييرائيلي يييوم الثالثيياء، ضييبة معمييل لتصيينيع المتفجييرات : ترجميية خاصيية -الرسييالة نييت
الشيييرطة  أنوأوضيييحت القنييياة العاشيييرة العبريييية،  فيييي منطقييية أبيييو دييييس شييير  مدينييية القيييدس المحتلييية.

 عبوة ناسفة جرى استخدامها في عمليات فدائية. 30المعمل بما ال يقل عن  إنتاجوالجي  قدرا 
 وأشارت القناة إلى أن الجي  اعتقل فلسطينيين اثنين مشتبو بتهمة تصنيع العبوات.

 6/6/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 جديدة عمرةوأتشرف بأنني سأبني مست االستيطاننتنياهو: سنواصل  .21

رئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي بنيييامين نتنييياهو قييال، مسيياء يييوم ، أن 6/6/2017القــدس، القــدس، نشييرت 
حكومتو ستواصل البناء في المستوطنات وأنها تخطة لمزيد من عملييات البنياء فيي كافية  إنالثالثاء، 

ونقييل موقييع صييحيفة "يييديعوت أحرونييوت" عيين نتنييياهو قولييو "سنواصييل الحفييا   أنحيياء الضييفة الغربييية.



 
 
 
 

 

 14 ص             4312 العدد:        6/7/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

تشييرف بييأنني رئيييس الييوزراء األول الييذي سيييبني مسييتوطنة جديييدة فييي الضييفة منييذ علييى االسييتيطان. أ
 عشرات السنين".

أعادتنيا إليى أراض ومنياطق نعتبرهيا قليب وطننيا. جنودنيا حيين  1967وأضاف "حرب األيام الستة عام 
 رفعوا العلم اإلسرائيلي في الضفة وغور األردن لم يستولوا على أراضي دولة أخرى".

 إليىكومتو ستحافظ على االستيطان وتعززه بي "مسيؤولية وحكمية"، مشييرا إليى أن ذليك سييتم وأكد أن ح
جانييب رغبتييو فييي "التوصييل التفييا  سييالم وتسييوية مييع الفلسييطينيين" مطالبييا دول العييالم بالضييغة علييى 

 .إسرائيلالفلسطينيين لالعتراف بيهودية دولة 
نتنياهو وعد المستوطنين اإلسرائيليين أن ، )أ ف ب( عن، 6/6/2017، رأي اليوم، لندن وجاء في
، بأن يواصل بناء المستوطنات في أنحاء 1967عاما على حرب  50الكيان ذكرى مرور  أحياءخالل 

 الضفة الغربية المحتلة وأن "ال يتم اقتال  أحد من منزلو".
فة الغربيية إسكان مستوطني عمونا في موقع جديد في الضي إلعادةوتحد  نتنياهو الثالثاء عن خطة 

اإلسيييرائيلية أنيييو سييييكون أول مسيييتوطنة رسيييمية تبنيييى عليييى أراضيييي الضيييفة  اننتقيييول منظمييية السيييالم 
 عاما بموافقة الحكومة. 25الغربية منذ 

 
 "اإلسالم المتطرفبالحرب على " شريكة "إسرائيل" جعلنتنياهو: ما جرى بالمنطقة  .22

ييييرال مهمييال طيرأ علييى طريقية تعامييل دول بالمنطقيية رأى رئييس الييوزراء اإلسيرائيلي بنيييامين نتنيياهو أن تغ
ها شييريكة وليسييت عييدوة فييي الحييرب ضييد مييا سييماه اإلسييالم  مييع إسييرائيل، حييي  باتييت هييذه الييدول تعييد 

فييي كلميية ألقاهييا مسيياء أمييس االثنييين خييالل مراسييم رسييمية إلحييياء الييذكرى -المتطييرف. وقييال نتنييياهو 
تييت تعييد  إسييرائيل شييريكة وليسييت عييدوة فييي الحييرب إن دوال بالمنطقيية با -1967الخمسييين لحييرب عييام 

وأضياف نتنيياهو أن هيذه اليدول تنظير إليى إسيرائيل وقوتهيا  المشتركة ضد ما سماه اإلسالم المتطرف.
التي ثبتت بشكل قاطع في حيرب األييام السيتة، بيل وتيثمن هيذه اليدول ودول أخيرى فيي العيالم مكافحية 

 هاب والعدوانية.إسرائيل وموقفها الحازم ضد ما وصفو باإلر 
 6/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السيادة اإلسرائيلية إلى األبد تحتنتنياهو: الجوالن ستبقى  .23

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنييامين نتنيياهو، إن إسيرائيل ال تعتيزم : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
نهيا سيتبقيها تحيت سييادتها خيالل  ،إليى األبيد. وقيال نتنيياهو االنسحاب من هضبة الجوالن السورية، وا 
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"سييييتبقى هضييييبة الجييييوالن لألبييييد تحييييت السيييييادة  جوليييية قييييام بهييييا يييييوم الثالثيييياء فييييي مرتفعييييات الجييييوالن:
 اإلسرائيلية". وأضاف:" لن ننزل من هضبة الجوالن، هذه األرض لنا". 
 6/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 لديها أسراناحماس بزيارة غزة حال سماح  أوضاع لتحسينمستعدون  ليبرمان: .24

بييان الوضييع  أكييددور ليبرمييان جييفيأ وزييير الحييرب أنذكييرت صييحيفة "هييارتس" العبرييية : القييدس المحتليية
لييدى  اإلسييرائيليين األسييرى بزيييارة  األحمييريييتم السييماج للصييليب  أنفييي غييزة ليين يتحسيين قبييل  اإلنسيياني

انيييو لييين ييييتم تحسيييين األوضيييا  بالزييييارة، وقيييال  األحميييرحمييياس. وطاليييب ليبرميييان بالسيييماج للصيييليب 
الكنيست "ليدينا  أعضاءليبرمان خالل رده على تساؤالت  وأضافاإلنسانية في القطا  من دون ذلك. 
وعيدم طيرج أي مطليب مين قبيل المجتميع اليدولي، ومين  إسيرائيليينفي أسر حماس جنيديين وميواطنين 

زييارتهم، يعنيي "ابحثيوا عنيي" ب األحميرهيذا البييت بشيأن الحيق المبيدئي للصيليب  أعضياءقبل قسم مين 
يختصون بالحدي  عن االحتالل وحقو  اإلنسان، ولكن عندما يصل األمر  أناسموضحا" يوجد هنا 

 طلب". أوأي شجب  إلىمثل حماس، لن يصل األمر بتاتا  إرهابيتنظيم  إلى
ن الثالثية اليذين الفلسطينيي أنحماس في غزة زاعما"  أعدمتهمودافع ليبرمان عن العمالء الثالثة الذين 

حميياس بشييبهة الضييلو  فييي اغتيييال مسييؤول حميياس مييازن فقهييا، لييم تكيين لهييم عالقيية بيياألمر  أعييدمتهم
، األولييىباغتيييال ولييي العهييد فييرانس فردينانييد قبييل الحييرب العالمييية  أيضيياوقييال: "كييان يمكيينهم اتهييامهم 

ميين دون محاكميية وميين  سييمع شييجبا إلعييدام ثالثيية فلسييطينيينأبيينفس المقييدار ميين النجيياج". وقييال " لييم 
 ومن دون أي شيء".  إثباتاتدون محامين ومن دون 

 6/6/2017، وكالة سما اإلخبارية
 
 بالضفةات عمر شاكيد: اللجنة الوزارية للتشريع لن تناقش اقتراح قانون يستثني المست .25

ارية للتشريع لن اإلسرائيلية أييليت شاكيد، يوم الثالثاء، إن اللجنة الوز  عدلقالت وزيرة ال: هاشم حمدان
تبح ، بدءا من مطلع الشهر الجاري، أي اقتراج قيانون حكيومي ال يتطير  إليى المسيتوطنات المقامية 
على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار مساعيها لفرض التشريع اإلسرائيلي على الضفة 

قييا إلييى المسييتوطنين فييي وقالييت شيياكيد إنييو "فييي كييل اقتييراج قييانون حكييومي سيييكون هنيياك تطر  الغربييية.
 الضفة الغربية، سواء كان الحدي  عن تشريع أو أمر عسكري من جنرال أو أية طريقة أخرى".

عاما عليى احيتالل  50جاءت أقوال شاكيد هذه في احتفال أقامو المجلس االستيطاني، بمناسبة مرور 
ربعة قوانين أخرى فقة تطرقت وأضافت أنو باستثناء "قانون التسوية" المعروف، ف ن أ الضفة الغربية.
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إلييييى المسييييتوطنين فييييي الضييييفة الغربييييية: "قييييانون الحضييييانة وقييييانون الخدميييية المدنييييية وقييييانون التنجيييييع 
 االقتصادي، وقانون منع التمييز في المنتجات".

وبحسييبها، ف نييو قبييل مناقشيية أي اقتييراج قييانون فييي اللجنيية الوزارييية للتشييريع، التييي تترأسييها شيياكيد، فيي ن 
 ستبت فيما إذا كان القانون يسري على األراضي الفلسطينية المحتلة.اللجنة 

 6/6/2017، 48عرب 
 
 غاالنت: االستيطان في جنوب الخليل يمنع "استيالء" العرب على األرض .26

قال وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي، يوآف غاالنت، صباج يوم الثالثاء، إن استيطان : هاشم حمدان
الخليل مهم جدا لمنع التواصل الجغرافي بين القرى العربية البدوية في النقب،  اليهود في جنوب جبال

ورغييم أن الحييدي  عيين أراضييي عييرب النقييب، فقييد زعييم  وبييين البلييدات الفلسييطينية فييي منطقيية الخليييل.
غاالنت في جلسة للجنة الداخلية التابعية للكنيسيت أن العيرب فيي كيل شيرقي النقيب يسيعون لالسيتيالء 

 ة، وعليو ف ن االستيطان على طول جنوب جبال الخليل مهم جدا، بحسبو.على المنطق
وخييالل مناقشيية خطيية المجلييس االسييتيطاني لتطييوير االسييتيطان فييي الضييفة الغربييية، فييي ذكييرى حييرب 

، قال غاالنيت إن "الخية الجنيوبي مين صيحراء "يهيودا" حتيى "سنسيناه" يفصيل بيين الخلييل ويطيا 1967
كما زعم غاالنت أنو من البلدات الفلسطينية حتى ديمونا وأجران  في النقب".ودورا وبين القرى العربية 

 النقب هناك "حالة عربدة، ويسعى عرب النقب لالستيالء على المنطقة".
 6/6/2017، 48عرب 

 
 دانون: األمم المتحدة تلفق وتنشر األكاذيب .27

، األميييين العيييام ليييألم المتحيييدة اتهيييم سيييفير "إسيييرائيل" ليييدى األميييم المتحيييدة دانيييي دانيييون  القيييدس المحتلييية:
وقييال دانييون فييي تصييريحات نشييرتها صييحيفة "يييديعوت  انطونيييو غييوتيريس، بييالتلفيق ونشيير األكاذيييب.

 أحرنوت" إنو" بدالل من توزيع األكاذيب، يجدر بالمنظمة األممية أن تتركز بالحقائق".
، واألمييم المتحييدة تحيياول 1967م وزعييم دانييون أن الييدول المجيياورة لييي"إسرائيل" لييم تقييم بمهاجمتهييا منييذ عييا
وقيال: "فقية عنيدما تتخليى القييادة  المقارنة بيين اإلرهياب وقتيل األبريياء وبيين العميران وتشيييد البييوت".

 الفلسطينية عن التحريض على اإلرهاب، سيكون ممكنال التحرك نحو السالم".
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ذكرى الخمسييين لحييرب عيييام جيياء ذلييك ردال علييى بيييان لألميييين العييام لألمييم المتحييدة صييدر بمناسيييبة اليي
التيييي أدت إليييى االحيييتالل اإلسيييرائيلي للضيييفة الغربيييية والقيييدس الشيييرقية وغيييزة والجيييوالن السيييوري  1967

 وتشريد مئات آالف الفلسطينيين والسوريين.
 6/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"د ببناء أرض لليهو  : يجب على رئيس الحكومة السماحلكنيستبارئيس اللجنة الداخلية  .28

قييال رئيييس اللجنيية الداخلييية التابعيية للكنيسييت، عضييو الكنيسييت حيياييم إمسييالم )ميين كتليية الليكييود(، إن 
"المدينة التي ال تتطور ترجع إلى الوراء. وبدون البناء في معاليو أدوميم والقدس، ف نهما تتحوالن إليى 

 إلى األمام". بيوت للمسنين. يجب أن ندعم رئيس الحكومة في التقدم
ودعييا رئيييس اللجنيية رئيييس الحكوميية إلييى "القيييام بعمييل صييهيوني ميين الدرجيية األولييى"، وهييو "السييماج 
لليهود ببنياء أرض إسيرائيل، فمين غيير المعقيول أال نينجح فيي البنياء حيي  نسيكن... هيل يسيتيقظ أحيد 

ا بنييى أحييدهم شيييئا... فييي الصييباج يقييوم بعييد البيييوت التييي تييم بناؤهييا أم ال  هييذا شييغلهم أن يفحصييوا إذ
 بهذه الوتيرة ما كان ب مكاننا أن نبني الدولة، فعدم البناء هو نو  من التهجير". على حد تعبيره.

 6/6/2017، 48عرب 
 
 وحدة استيطانية 1,500تعرض خططًا لبناء  "السالم اآلن": "إسرائيل" .29

ن تعيييرض خططيييا لبنييياء قيييررت أ إسيييرائيل)أ ف ب(: أعلنيييت منظمييية السيييالم انن غيييير الحكوميييية أن 
وحدة استيطانية جديدة في الضيفة الغربيية المحتلية مين بينهيا مسياكن فيي أول مسيتوطنة سيتقام  1,500

 عاما. 25بقرار من الحكومة اإلسرائيلية منذ 
وجييياء فيييي بييييان المنظمييية أن لجنييية فيييي وزارة اليييدفا  طرحيييت تليييك الخطييية، وقيييد تطيييرج خططيييا أخيييرى 

 ة أخرى.األربعاء لبناء ألف وحدة سكني
 7/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 وحماس في األزمات "إسرائيل"الصحف اإلسرائيلية: الدوحة قناة حوار ناجعة بين  .31

تل أبيب: دخلت غالبية الصحف اإلسرائيلية منذ أمس، على خية األزمية المتصياعدة بيين قطير ودول 
 الخليج العربي..

، ألكييس فيشييمان، عيين مسييؤولين فييي المخييابرات ونقييل المراسييل العسييكري لصييحيفة "يييديعوت أحرونييوت"
أليف  300صغيرة عيدد سيكانها  اإلسرائيلية، قولهم: "قطر ترقص على كل الحبال في المنطقة... إمارة
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مليون أجنبي، وعلى نصف مساحتها تقوم قاعدة عسكرية أميركيية، وحاكمهيا يطميح  5.1نسمة، وفيها 
 ألن يكون العنصر القائد للشر  األوسة".

ف: "كانت قطر قناة حوار ناجعة بين إسرائيل وحماس في أوقات األزميات. لكين هيذا ليم يمنعهيا وأضا
خالل عملية )الجيرف الصيامد(،  من تمويل الذرا  العسكرية لحركة حماس، وعرقلة وقف إطال  النار

)الحييرب األخيييرة علييى غييزة(. سياسيية قطيير متعييددة الوجييوه، التييي تحتضيين إسييرائيل، وتحتضيين إيييران، 
الجزييرة للتنكييل بالنظيام المصيري بهيدف زعزعية شيرعيتو، بلغيت  دعم اإلخوان المسلمين، وتدفع قناةوت

  حدها".
وكتب عوديد غرانوت، في صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن قطر ليست دولة عادية وفق أي مفهوم. فهيي 

راتيجيتها فيي وجريئية. تعتميد اسيت صغيرة جدا لكنها ثرية جدا. وهي ليسيت قيوة عظميى، لكنهيا محافظية
الشر  األوسة على محاولة اإلمساك بالعصا من طرفيها. أو بعبارة أخرى: الحفا  على عالقات مع 

للوالييييات المتحيييدة، وفيييي الوقيييت نفسيييو مغازلييية إييييران؛ محاربييية  الجمييييع؛ إقامييية قاعيييدة عسيييكرية كبييييرة
طييرف، ودعييم حركيية اإلرهيياب، وفييي المقابييل تمويييل "داعيي " وجبهيية النصييرة وانخييرين؛ الييوعظ ضييد الت

المسلمين بكل الطر ؛ اسيتقبال قيادة حمياس كيالملوك، وفيي المقابيل التحيد  ميع إسيرائيل مين  اإلخوان
 تحت الطاولة.

 7/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 شرق غزة مع االحتالل إصابة في مواجهات عشرينشهيد وأكثر من  .31

النجيار، مسياء أميس،  إبيراهيملشياب فيادي ": استشيهد ااإللكترونيية"األييام  -محميد الجميل  -س نخانيو 
 بها، شر  خزاعة في قطا  غزة. أصيببجراحو التي  متأثرا

باالختنيييا ، خيييالل مواجهيييات ومصيييادمات عنيفييية،  20وأصييييب سيييبعة شيييبان بالرصييياص وأكثييير مييين 
 .أمساندلعت في أربع محاور رئيسية شر  القطا ، مساء 
شيعال إطيارات مطاطيية  واندلعت مواجهات تخللها عمليات رشيق بالحجيارة لمواقيع وآلييات االحيتالل، وا 

قييرب موقييع "ناحييل عييوز"، شيير  حييي الشييجاعية بمدينيية غييزة، وشيير  مخيييم جباليييا شييمال القطييا ، وقييد 
أطلق جنود االحتالل النار وقنابل الغاز المسيل للدمو  تجاه المتظاهرين، ما أسفر عين إصيابة ثالثية 

  ، جراء استنشا  الغاز المسيل للدمو .شبان بالرصاص، وعدد آخر بحاالت اختنا
  7/6/2017األيام، رام هللا، 
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 مئتي أسير دون تبليغهم رسميًا  رواتبقراقع يؤكد قطع  .32
والمحييررين أن وزارة المالييية لييم تصييدر بيانييا  األسييرى رام هللا: كشييف عيسييى قراقييع رئيييس هيئيية شييؤون 

سير محرر وأسرى يقبعون في السيجون. أ 200قطع رواتب ما يزيد عن  أسبابتوضيحيا رسميا حول 
 إلييىوأعليين أن هيئيية األسييرى تتلقييى اتصيياالت وشييكاوى عديييدة ميين دون أن تعييرف األسييباب التييي أدت 

 وقف الرواتب، ودون أن يصلها أي كتاب رسمي بهذا الصدد من أية جهة رسمية.
يوضيح لنيا أحيد وأضاف "نحن كجهة اختصياص فيي هيئية األسيرى تفاجأنيا بياإلجراء اليذي تيم دون أن 

ذلك، وقد انهالت علينا االتصياالت ميا يقضيي أن تصيدر وزارة الماليية أو الحكومية الفلسيطينية  أسباب
 توضيحا عن اإلجراء الذي اتخذتو".

  7/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 1967اعتقل مليون مواطن منذ  االحتالل"هيئة شؤون األسرى":  .33

الت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في تقرير أصدرتو لمناسبة مرور ": قاإللكترونية"األيام  -رام هللا 
، 1967عامييال علييى النكسيية، إن مليييون فلسييطينيي وعربييي اعتقلييوا فييي سييجون االحييتالل منييذ العييام  50

 ألف امرأة وفتاة وعشرات آالف األطفال. 15بينهم أكثر من 
وفردية، وشكلت جزءال مين أداة القميع  وأشارت الهيئة إلى أن االعتقاالت مورست بأشكال عدة جماعية

وتعميييق االحييتالل والتصييدي لمقاوميية الشييعب الفلسييطيني للمحتلييين، مؤكييدة أن االعتقيياالت أصييبحت 
وتسييجل فيييو اعتقيياالت، تييتم  إالجييزءال ميين حييياة الفلسييطينيين اليومييية "حييي  ال يكيياد يمضييي يييوم واحييد 

جراءات عسكرية وحربية تتحكم بك أوامروفق مجموعة   المحتلة". األراضيافة حياة الفلسطينيين في وا 
  7/6/2017األيام، رام هللا، 

 

 الحريات اإلعالمية في فلسطين خالل الشهر الماضي اعتداء ضدّ  41": مدىمركز " .34
رام هللا: للشهر الثال  على التوالي تواصل ارتكاب االعتيداءات ضيد الحرييات اإلعالميية فيي فلسيطين 

الماضيييي عيييددا مييين االنتهاكيييات راوحيييت عنيييد  / ميييايوحيييي  شيييهد شيييهر أييييار بيييالوتيرة العاليييية ذاتهيييا،
ورصيييد  الماضييييين. / إبرييييلميييارس نيسيييان/ آذار المسيييتويات العاليييية ذاتهيييا التيييي سيييجلت خيييالل شيييهري 

اعتييداء  41المركييز الفلسييطيني للتنمييية والحريييات اإلعالمييية "مييدى" خييالل أيييار الماضييي مييا مجموعييو 
اعتيداء"  40رقم يماثل تقريبيا ميا شيهده شيهر نيسيان اليذي سيجل خالليو  " وهواإلعالمية،ضد الحريات 

 انتهاكا". 18اعتداء منها فيما ارتكبت جهات فلسطينية ما مجموعو  23 اإلسرائيليارتكب االحتالل 
  7/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 "التحريض" عبر الفيسبوك   بتهمةاعتقال شاب مقدسي  .35
ة االحتالل شابلا فلسطينيا من سيكان القيدس الشيرقية بحجية نشيره "ميواد اعتقلت شرط: مجيد القضماني

 تحر ض على التمرد والعنف" على صفحتو للتواصل االجتماعي، الفيسبوك، واالنستغرام.
ييا وأنييو تقييرر  19ونقلييت "يييديعوت أحرنييوت" عيين الشييرطة، أن الشيياب الفلسييطيني يبلييع ميين العميير  عامل

ية بتهمية "نشير ستاتوسيات ورفيع فييديوهات وصيور تيدلل عليى تماهيييو تمدييد اعتقاليو ألربعية أييام إضياف
 مع تنظيمات إرهابية".

 7/6/2017، 48عرب 
 
 على جريمة الشرطة بكفر قاسم إضراب بالبلدات العربية رداً  .36

تشييهد مختلييف المييدن والبلييدات العربييية فييي الجليييل والمثليي  والنقييب والمييدن السيياحلية منييذ : محمييد وتييد
بعاء، إضرابا شامال، وذلك التزاما بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية فيي أعقياب صباج اليوم األر 

اجتمييا  طييارا عقدتييو فجيير الثالثيياء، وذلييك ردا علييى الجريميية التييي ارتكبتهييا الشييرطة فييي كفيير قاسييم، 
 بقتل الشاب محمد محمود طو، بدم بارد.

المرافيق الحياتيية وبضيمنها جهياز التربيية  وعم اإلضراب الشامل جميع البلدات العربية، وليشمل جميع
والتعلييييم والميييدارس بمختليييف المراحيييل إال أنيييو يسيييتثني التعلييييم الخييياص، وشيييمل كيييذلك الحكيييم المحليييي 

المحييييال التجارييييية  أغلقييييتأبوابهييييا، كمييييا  أقسييييامهاالعربييييي، حييييي  أغلقييييت السييييلطات المحلييييية ومختلييييف 
سيييتم التظيياهر عنييد مفييار  البلييدات العربييية، فييي  والمؤسسييات والمرافييق العاميية والخاصيية أبوابهييا، فيمييا

 الساعة الخامسة من مساء يوم اإلضراب.
 7/6/2017، 48عرب 

 
 لزيارة وفد حماس للقاهرة اعتباراتفهمي هويدي: ثالثة  .37

رأى المفكر والكاتب المصري فهمي هويدي، أن ثمة ثالثة اعتبارات : يحيى اليعقوبي -القاهرة / غزة 
ها أمس األول، وفد قيادي من حركة المقاومة اإلسالمية حماس للقاهرة، برئاسة رئيس للزيارة التي بدأ 

وأوضح هويدي، في تصريحات لصحيفة  المكتب السياسي للحركة في قطا  غزة يحيى السنوار.
"فلسطين"، أمس، أن السنوار، في مستهل تحملو المسؤولية كرئيس للمكتب السياسي لحماس في 

ا مهمة للقاهرة.القطا ، يخاطب القا  هرة "التي هي مهمة بالنسبة لغزة"، مبينلا أن غزة أيضل
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وأشار إلى أن االعتبار الثاني، هو األجواء التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن وخاصة في 
أعقاب زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للشر  األوسة مؤخرلا، وما أثير حول مصير القضية 

 الفلسطينية.
رأى أن االعتبار انخر، هو الضغوط الجديدة التي أضافتها السلطة على غزة بتكثيف الحصار  كما

ا أن السلطة أقدمت على هذه الخطوة بناء على طلب  عليها، وقطعها رواتب األسرى المحررين، مؤكدل
ن، بين قيادة حماس في القطا  والمسؤولين المصريي ولفت إلى أن ذلك، يستحق تشاورال  من ترامب.

 إضافة للعناوين التي تخص العالقة الخاصة بين الجانبين.
 6/6/2017، فلسطين أون الين

 
 البراقحائط حول تصريحات الرجوب عن  بتوضيحاتاألردن يطالب السلطة  .38

طالب عبد الناصر نصار المستشار األردني لشؤون القدس والمقدسات رسميا من السلطة : عمان
الرجوب حول حائة البرا ، والتي تنازل فيها لليهود عن المعلم  الفلسطينية توضيحات حول تصريح

وقال في طلبو: لقد تلقينا في المملكة األردنية الهاشمية وعلى رأسها جاللة الملك عبدهللا  المقد س.
الثاني وصاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وبأبلع الصدمة والقلق 

ت التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب مؤخرا الشديدين، التصريحا
وتابع: إال أننا في هذا المقام الرفيع نعرب عن رفضنا المطلق المتعلق بحائة  للقناة الثانية العبرية.

ا من المسجد األقصى  البرا  بالصورة والشكل الذي قدمو، لمخالفتو للحقيقة والواقع، كونو جزءل
 لمبارك.ا

زاء ذلك كلو، ف ننا نطالب "القيادة الفلسطينية" الموقرة بتوضيحات وتفسير حول تلك  وختم بالقول: وا 
 التصريحات، وتحديدا حول حائة البرا  وبالطر  الدبلوماسية المعتادة.

 6/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فلسطين والتطّرف العربالسنيورة: أولويات  .39

"المستقبل" النيابية، فؤاد السنيورة، أن التحديات التي تعترض العرب، تتطلب أولويات رأى رئيس كتلة 
يجب التمسك بها، أهمها وقف التدهور في قضية الشعب الفلسطيني، إقامة أنظمة الحكم الرشيد في 

طني، البلدان العربية، التصدي لمحاوالت تغليب االنتماء الطائفي والمذهبي على االنتماء العربي والو 
 اإلصالج الديني، ومواجهة التطرف واإلرهاب باسم اإلسالم.
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جاء ذلك في كلمة ألقاها السنيورة في عمان، بدعوة من "جمعية الشؤون الدولية"، لمناسبة مرور 
وأبرز قمة إسالمية دولية  . وقال: "نجتمع على بلعد أيام من أهم1967خمسين عامال على نكسة العام 

شهدتها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وبحضور ذلك العدد الكبير وغير المسبو  من 
ن لم  قادة الدول العربية واإلسالمية، مع الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب. تلك القمة التي وا 

لى اتخاذ مواقف هامة، على وجو تتطر  إلى جوهر القضية الفلسطينية، إال أنها توصلت إ
الخصوص، تجاه قضية أساسية تلعاني منها المنطقة العربية والعالم وهي قضية التطرف واإلرهاب. 
كذلك ما توصلت إليو من قرارات هامة في ما يتعلق بمواجهة األطما  ومخططات وبرامج التوسع 

حساب الدول والشعوب والمجتمعات في  والتدخل ومحاوالت السيطرة التي تقوم بها إيران وتنفذها على
 المنطقة العربية".

 7/6/2017، المستقبل، بيروت
 
 الدولتين لتنفيذ حلّ  تدعوالدول العربية  جامعة .41

العربية الملحتلة( صمود الشعب  واألراضيحيت األمانة العامة لجامعة الدول العربية )قطا  فلسطين 
ساتو وأكدت ودفاعو عن حقوقو وأرضو وهويتو وم الفلسطيني بيان أصدره قطا  فلسطين  فيقد 
على أن السبيل الوحيد لتحقيق  اإلسرائيليالمحتلة بمناسبة الذكرى الخمسين على االحتالل  واألراضي

لكل  اإلسرائيليمنطقة الشر  األوسة هو من خالل إنهاء االحتالل  فيالسالم واألمن واالستقرار 
وتنفيذ حل الدولتين من خالل إقامة الدولة الفلسطينية الملستقلة الفلسطينية والعربية المحتلة  األراضي

وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يلشك ل  1967عام  ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو
 الضمانة الحقيقية ألمن واستقرار المنطقة الذى افتقدتو لعقود جراء استمرار هذا االحتالل.
 7/6/2017، األهرام، القاهرة

 
 ماليزيا تمنع فعالية تحتفل بـ"احتالل القدس" .41

منعت وزارة الداخلية الماليزية احتفال "يوبيل القدس" الذي تنظمو جمعية : وكاالت –كواال لمبور 
 م.1967صينية والمقرر إقامتو منتصف الشهر الجاري، بمناسبة احتالل مدينة القدس عام 

ل حفل إفطار في مدينة بيراك: إنو أصدر تعليماتو وقال وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي، خال
 بمنع هذا االحتفال الذي يمس بمشاعر المسلمين، وال يمكن السماج بذلك عبر مثل هذه الفعاليات.

وأوضح حميدي أنو تصريح الفعالية أللغي بأوامر توجيهية، إلى جانب المشاورات التي تمت مع 
 بالغال ضد إقامة الفعالية. 32عقب تلقي أكثر من  الشرطة الماليزية، فيما استدعي المنظمون 
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وشدد حميدي على أن االحتفال باحتالل فلسطين أمر يسيء للماليزيين، شاكرال منظمات المجتمع 
المدني والمنظمات اإلسالمية لتقديمها بالغات وأورا  احتجاج ضد إقامة هذه الفعالية، حاثال الجميع 

 لحفا  على حالة التسامح الموجودة في البالد.على احترام الديانات واألعرا ؛ ل
 6/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الدور القطري في الملف الفلسطيني "ُمشّرف": خبراء .42

وصف خبراء فلسطينيون مواقف دولة قطر، السابقة : نور أبو عيشة-غزة/ قيس أبو سمرة-رام هللا
معتبرين إياها "األنضج واألقوى"، من بين كافة دول والحالية، تجاه القضية الفلسطينية، بالمشرفة، 

وشددوا في حواراٍت منفصلة مع وكالة "األناضول"، على أن قطر ساهمت "دبلوماسيال،  المنطقة.
وا عالميال، وسياسيال" في دعم القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية والعربية. كما أكدوا أن الدوحة، 

وثيقة مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني، حي  تمتلك عالقات بعالقات  االحتفا حرصت على 
كما ذكروا أن الدعم  وثيقة مع الرئاسة الفلسطينية، وحركة فتح، ومع حركة حماس، في ذات الوقت.

القطري، يصب لصالح الشعب الفلسطيني بكافة انتماءاتو، حي  حرصت القيادة القطرية على أن 
 بنى التحتية"، والمؤسسات التي تقدم الخدمات لكافة السكان.ترك ز غالبية مساعداتها على "ال

وقال أحمد يوسف، رئيس مركز بيت الحكمة لالستشارات وحل النزاعات )غير حكومي(، إن التاري  
 . 1994يشهد لدولة قطر أنها دعمت القضية الفلسطينية، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

للرئيس الراحل ياسر عرفات الكثير من أبواب الدعم الخارجي السياسي،  وقال مستدركال:" فتحت قطر
والدعم المادي للسلطة الفلسطينية". ووصف يوسف المواقف القطرية التي اتخذتها إزاء القضية 

 الفلسطينية على المنابر الدولية بي"األنضج واألقوى؛ بين الدول العربية".
السياسية في الجامعة اإلسالمية بغزة، إن دولة قطر، شكلت  بدوره، قال وليد المدلل، أستاذ العلوم

عامل قوة للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي. وتابع، خالل حديثو مع "األناضول":" قد مت قطر 
دعمها الرسمي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ومن خالل استقبالها للقيادات الفلسطينية 

لمدلل على أن الموقف القطري الرسمي من القضية الفلسطينية لم ينخفض داخل أراضيها". وشدد ا
 عن "سقف التطلعات الفلسطينية الرسمية". 

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، قادت الدوحة جهودال كبيرة إلنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة 
 بين حركتي "فتح" و"حماس". 

في جامعة النجاج الوطنية بمدينة نابلس، بالضفة الغربية،  اإلعالمفريد أبو ضهير، أستاذ  .ويتفق د
مع سابقيو في أن دولة "قطر" لعبت منذ عدة سنوات "دورا بارزا في دعم القضية الفلسطينية، إنسانيا 
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وسياسيا واقتصاديا". وأضاف "أبو ضهر"، إن المواطن الفلسطيني في قطا  غزة يلمس الدور 
إعمار المنازل التي دمرت خالل الحرب، حي  تعهدت بمبلع مليار  لقطر عبر تمويل إعادة اإلنساني

 "غزة".  إعماردوالر خالل مؤتمر القاهرة إلعادة 
من جانبو، قال سليمان بشارات، الباح  في مركز الدراسات المعاصرة، بمدينة رام هللا، )خاص(، إن 

في الجانب اإلنساني دعمت قطر اتخذت منذ سنوات عديدة، مواقف مساندة للفلسطينيين. وأضاف:" 
قطر العديد من المشاريع التنموية والخيرية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطا  غزة، عبر 
العديد من مؤسساتها، كما أنها أصبحت على رأس عمليات اإلعمار لمنازل الفلسطينيين المهدمة في 

 غزة جراء الحرب اإلسرائيلية عليو". 
في جنين، إن قطر تبدو  األمريكية، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية بدوره يرى أيمن يوسف

مختلفة في دعمها للقضية الفلسطينية عن الدول العربية. وأضاف:" قطر تربطها عالقات متميزة مع 
االنقسام  إنهاءحركة حماس، وكذلك من الرئاسة الفلسطينية، مما جعلها تلعب دورا مهما في محاولة 

اسي ومعالجة ملف المصالحة". وأضاف:" قطر تتبنى ذات السياسية العربية بشأن القضية السي
 الفلسطينية، المتمثلة في حل الصرا  الفلسطيني اإلسرائيلي مفتاج للسالم في المنطقة برمتها".

 6/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 
 ات سيادة االحتالل وقيام دولة فلسطينية ذ إلنهاءآن األوان  غوتيريس: .43

أصدر األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، االثنين بيانال صحفيال  :سعيد عريقات -واشنطن
قال فيو "لقد آن األوان إلنهاء الصرا  وذلك ب قامة  1967حزيران  5بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب 

 دولة فلسطينية مستقلة تعي  بسالم جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
وندد غوتيريس باالستيطان قائالل "إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات والعنف والتحريض وبناء 
ترسانة من األسلحة وثقافة التطرف والمواجهة في غزة قد يؤدي إلى مخاطر قيام دولة واحدة كأمر 

 واقع والتي ال تنسجم مع تحقيق انمال المشروعة للشعبين".
ئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية قائالل "لقد آن األوان أن يعود الطرفان ودعا غوتيريس إلى است

إلى طاولة المفاوضات بناء على قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقيات الموقعة بين األطراف 
ة تعي  والقانون الدولي" مؤكدال أنو "لقد آن األوان إلنهاء الصرا  وذلك ب قامة دولة فلسطينية مستقل

بسالم جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. إن حل النزا  سيلغي أحد العوامل المثيرة للتطرف واإلرهاب 
 ويفتح الطريق أمام التنمية واالزدهار واالستقرار واحترام حقو  اإلنسان للجميع".
 6/6/2017، القدس، القدس
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 مجلس الشيوخ األمريكي يصّدق على نقل السفارة إلى القدس .44

تبنى مجلس الشيوخ األمريكي قرارا يدعو إلى نقل السفارة األمريكية لدى إسرائيل من تل : طنواشن
 أبيب إلى القدس، بحسب ما ذكرت وسائل إعالم أمريكية اليوم الثالثاء.

ونقلت مجلة "واشنطن إكزامنير" األمريكية عن زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ ميت  ماكونيل، قولو 
لتي اتخذت أمس ستقدم دليال لحلفائنا وأصدقائنا في إسرائيل على التزام الواليات إن "هذه الخطوة ا

وأضاف ماكونيل وهو الراعي الرئيسي للقرار، لقد "جاء تصويت العديد  المتحدة بالوقوف إلى جانبهم".
من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة القرار، تكريما للذكرى الخمسين إلعادة توحيد القدس )مناسبة 

 الل إسرائيل للمدينة(، التي تحتفل بها حليفتنا المقربة".احت
ت بأغلبية   90وذكرت صحيفة "بوليتكو" األمريكية عبر موقعها اإللكتروني، أن "مجلس الشيوخ صو 

صوتا على القرار الذي يدعو الرئيس )دونالد( ترامب وجميع المسؤولين األمريكيين إلى االلتزام 
 نذاك الرئيس بيل كلينتون على نقل السفارة األمريكية إلى القدس".الذي ح   آ 1995بقانون عام 

يشار إلى أن القرار ليس إلزاميا، إال أنو يعكس موقف أعلى مؤسسة دستورية في الواليات المتحدة 
 من نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس.

 6/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 
 : إنهاء االحتالل اإلسرائيلي يصب في مصلحة طرفي الصراعساناإلنالمفوض السامي لحقوق  .45

دعا المفوض السامي لحقو  اإلنسان في األمم المتحدة : ، رويترز«الحياة» -جنيف، نيويورك 
 1967األمير زيد بن رعد الحسين، إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي التي احتلتها في حرب 

 50لهم، قائالل إن هذه الخطوة ستكون من مصلحة الطرفين بعد  ويطالب بها الفلسطينيون إلقامة دولة
 عامال من العداوة.

وفي كلمتو بافتتاج جلسة تستمر ثالثة أسابيع لمجلس حقو  اإلنسان في جنيف أحيا األمير زيد 
عندما كان فتى في العاصمة « سمع فيها صوت الحرب»الذكرى الخمسين للمرة األولى التي 

 األردنية.
نصف قرن من المعاناة الشديدة في ظل احتالل »ن الشعب الفلسطيني يحيي انن ذكرى وأضاف أ

 للقانون الدولي.« منهجية»اتسم بانتهاكات « بالقوة العسكرية
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استمرار االحتالل ال يعني سوى »وتابع أن اإلسرائيليين أيضال يستحقون الحماية من العنف وقال إن 
 «.إطالة األلم الشديد للشعبين

 7/6/2017، ، لندنياةالح

 
 من مجلس حقوق اإلنسان "لتحيزه ضد إسرائيل" باالنسحابالواليات المتحدة تهدد  .46

أعلنت الواليات المتحدة إنها تراجع دورها في مجلس حقو  اإلنسان التابع لألمم المتحدة، منتقدة دوره 
 "المتحيز ضد إسرائيل".

حدة، إنو "من الصعب القبول بتبني المجلس وقالت نيكي هايلي، سفيرة واشنطن لدى األمم المت
 لقرارات ضد إسرائيل، الحليف الرئيسي ألمريكا، في الوقت الذي لم يتخذ أي قرار ضد فنزويال".
وأضافت هايلي أنو "لم يتخذ المجلس مواقف كافية تنتقد إيران "الدولة التي لديها سجل حافل بانتهاك 

 حقو  اإلنسان".
بأنو "متصد ، إذ أنو يضم العديد  - 2006الذي تأسس في عام  -ن ووصفت مجلس حقو  اإلنسا

 من الدول التي تنتهك حقو  اإلنسان ومنها: الصين وروسيا وفنزويال والسعودية".
 70من  أكثروكتبت هايلي في صحيفة "واشطن بوست" مقاالل انتقدت فيو مجلس األمن الذي مرر 

 ن.قرارات ضد إيرا 7قرارال ضد إسرائيل مقابل 
أعوام خالل فترة حكم  3وأضافت أن المجلس يزخر بمعارضي إسرائيل، وقاطعتو الواليات المتحدة 

 .2009ليو مجددا أثناء فترة حكم باراك أوباما في عام إالرئيس جورج بو  االبن قبل أن تنضم 
حو، الغها للمجلس هي ضرورة العمل على إصالبوأشارت إلى أن الرسالة التي تريد إدارة ترامب إ

ال ف ن الواليات المتحدة ستنسحب منو.  وا 
ويبدو أن هايلي قررت أنو في الوقت الحالي، أنو من األفضل اإلبقاء على مقعد في المجلس 

 والمطالبة ب جراء إصالحات، عوضال عن الخروج منو.
 جميل داكوار، مدير برنامج حقو  اإلنسان، كلمتو في جنيف ألقى،وتأتي تعليقات هايلي بعدما 

وادان داكوار "نصف قرن من  .1967مطالبال إسرائيل باالنسحاب من األراضي التي احتلتها في عام 
 المعاناة في ظل االحتالل الذي يفرضو الجي  اإلسرائيلي".

 7/6/2017، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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 ؟" في ندوة "المركز العربي" بواشنطنوالفلسطينيين"ماذا ينتظر فلسطين  .47
تقاطعت مداوالت وتقديرات المشاركين في ندوة نظمها المركز العربي : واشنطن يي فكتور شلهوب

لألبحا  ودراسة السياسات، في واشنطن، تحت عنوان "ماذا ينتظر فلسطين والفلسطينيين "، عند 
 رسم صورة قاتمة للوضع في المستقبل المنظور.

حلحلة تقود إلى تسوية سياسية، خصوصال أن  وأجمع المشاركون في الندوة، على استبعاد حصول
ل عليها ألنها تفتقر للتفكير االستراتيجي" على حد تعبير أستاذ العلوم السياسية  إدارة ترامب "ال يعو 

 والمسؤول السابق في إدارة الرئيس كارتر، وليم كواندت. 
مدير "حملة الحقو  خليل جهشان، وأدارها  .وقد تناولت الندوة التي افتتحها مدير المركز، د

الفلسطينية" في أميركا، الدكتور يوسف مني ر، الوضع الراهن من كافة جوانبو و"الذي ترتاج لو 
إسرائيل"، وانتهى إلى قيام "نظام أبارتايد على أرض الواقع" كما قالت فيرجينيا تيللي، وهي أستاذة 

أن "توصيفها يستند إلى دراسة  العلوم السياسية في جامعة جنوب إلينوي األميركية، والتي ذكرت
ميدانية قامت بها في األراضي الفلسطينية". وهي ترى أن "بلوغ المشرو  اإلسرائيلي هذه النقطة لم 
يعد يسمح بحدود مفتوحة مع دولة فلسطينية، ذلك أن أبعد ما يتصوره هو حكم إداري ذاتي 

 فلسطيني". 
ن "مريح ليس فقة إلسرائيل بل أيضال لواشنطن" في الحصيلة أجمعت المداوالت على أن الوضع الراه

التي لو أراد رئيسها، على سبيل الجدل، تغيير سياستو "ف نو لن يقوى بوجود كونغرس شديد التحيز 
إلسرائيل"، يضاف إلى ذلك أن العرب منشغلون بمشاكلهم وأزماتهم "ولم تعد القضية من أولوياتهم". 

ة القائمة يتطلب التغيير في المقاربة، وهذا ما يفيض على قدرة كل ذلك يؤكد أن "التغيير في المعادل
 القيادة الفلسطينية الراهنة".

 7/6/2017، ، لندنالعربي الجديد
 
 "إسرائيل"رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بعالقات بالده مع  .48

الثاء أشاد رئيس الوزراء اإلثيوبي هيلي ماريام ديسالين اليوم الث: أديس أبابا / عبده عبد الكريم
سرائيل، الذي رأى أنهما "تشتركان بالكثير من النقاط".  بي"العالقات التاريخية" بين بالده وا 

تصريحات ديسالين جاءت خالل استقبالو من قبل الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقره 
 بالقدس، بحسب التلفزيون اإلثيوبي الرسمي.

لي"عودة إسرائيل إلى القارة السمراء، وتعزيز العالقات وشدد رئيس الوزراء اإلثيوبي على دعم بالده 
سرائيل التحديات المشتركة في محاربة اإلرهاب والتطرف والتغي ر  بينهما، فضال عن مواجهة إثيوبيا وا 
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وأوضح أن "إثيوبيا تسعى إلى تعزيز مجاالت التعاون مع إسرائيل واالستفادة من  المناخي".
 لتنمية االقتصادية في البالد".التكنولوجيا اإلسرائيلية في ا

بدوره دعا ريفلين إثيوبيا إلى "لعب دور في عودة إسرائيل إلى القارة السمراء، خاصة وأننا نتطلع إلى 
 هذا الدور في إعادة عالقاتنا مع الدول اإلفريقية".

صالة" أمام وعلى هام  زيارتو التي يقوم بها إلى إسرائيل، زار ديسالين أمس القدس المحتلة وأدى "ال
 دور ليبرمان.جحائة البرا ، مرتديا غطاء الرأس اليهودي )الكيباه(، والتقى عقب ذلك وزير الدفا  أفي

 6/6/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 
 السفيرة آن ديسمور أكدت من "عين الحلوة" دعم السويد للفلسطينيين .49

الخارجية السويدية السفيرة آن ديسمور  أكدت رئيسة قسم الشر  األوسة في وزارة: صيدا يي رأفت نعيم
طر   ب يجادمكان في العالم واهتمامها  أيوقوف بالدها بكل قوة خلف الفلسطينيين في لبنان وفي 

 الالزمة لوكالة األونروا.  األموالووسائل مستدامة لتأمين 
ت كمديرة لألونروا الذي زارتو قبل سنوا –كالم ديسمور جاء خالل زيارتها الثالثاء مخيم عين الحلوة 

عن أملها في استتباب األوضا  في المخيم ليتسنى ألبنائو استئناف حياتهم الطبيعية  أعربتحي   -
 دون شعور بأي خطر.

، وتخللها لألونرواوشملت الجولة عددا من العيادات الصحية والمراكز االجتماعية والمدارس التابعة 
ياسية واللجان الشعبية لمنظمة التحرير وتحالف القوى اجتما  في مدرسة الفالوجة مع القيادة الس

والتي عرض ممثلوها األوضا  في المخيم من مختلف جوانبها الحياتية  اإلسالميةالفلسطينية والقوى 
 جانب الضغة الذي يشكلو النزوج السوري مقابل تراجع خدمات الوكالة.  إلىوالمعيشية واألمنية 

 ب يجادفي لبنان وفي أي مكان في العالم لمساعدتهم. ونهتم  سطينيينالفلنقف بقوة خلف  إنناوقالت: 
 األزماتمن  أيطر  ووسائل مستدامة لتأمين األموال الالزمة لوكالة الغو  ونسعى لكيال تطغى 

 والمشاكل في المنطقة على القضية الفلسطينية.
 7/6/2017المستقبل، بيروت، 

 
 في سورية؟ لماذا يتسامح العالم مع التهجير القسري  .51

من يتابع مجريات األمور في سورية اليوم، يشعر في كل مرة بأن الكارثة السورية : رضوان زيادة
وصلت إلى أقصى القا ، لكنو يكتشف أن القا  ذاتو لم يعد لو قا ، وأن حقائق جديدة باتت تتشكل 

ئرات المقاتلة لم يتصور أي سوري أن النظام السوري سيستخدم الطا 2011على األرض، ففي عام 
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، «أكثر تحضرال »لقتل شعبو. قلنا ألنفسنا في ذلك الوقت إننا  2011كما فعل القذافي في أوائل عام 
الجي  والمؤسسات ربما تمنع ذلك، كما أن ما يسمى « مهنية»النظام مهما عال ف ن « إجرام»وأن 
خل حلف شمال األطلسي لن يسمح بذلك. ونسمح ألنفسنا بالتذكر دومال كيف تد« المجتمع الدولي»

وبعد  2013)الناتو( في ليبيا بعد التهديد باستخدام القوة الجوية ضد المدنيين في بنغازي! في عام 
ذلك بدأت البراميل المتفجرة تمطر وأصبحت السالج األكثر استخدامال وانتشارال، كما باتت السالج 

كل مدينة في المناطق التي أصبحت  األكثر شعبية لدى األسد ضد المدنيين السوريين كل يوم وفي
ألفال بسبب استخدام هذه البراميل المتفجرة، لكن  120خارج سيطرة حكومة األسد، فقد قتل أكثر من 

استجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة كانت تغض الطرف عن هذا االنتهاك المستمر للقانون الدولي 
 اإلنساني.

ور  العمل ومؤتمرات المعارضة السورية حول استخدام بعد ذلك، ما زلت أتذكر مناقشتنا في 
قال بوضوج أن حكومة األسد ال تستطيع عبور  2012األسلحة الكيماوية. كل واحد منا في عام 

الخة األحمر الذي رسمو الرئيس أوباما، ولكن فو  ذلك كلو ليس لدى النظام حاجة الستخدام مثل 
 سيما أنو يستمر في سياسة قتل الناس باألسلحة التقليدية، هذا النو  من الغاز مثل السارين وغيره ال

لكن، ولألسف كنا مخطئين هنا مرة أخرى، استخدمت حكومة األسد غاز السارين في آب )أغسطس( 
من األطفال، ومرة أخرى أخبرتنا الحكومة السورية والعالم  400بينهم  1400، وقتل أكثر من 2013

األسلحة الكيماوية بعد االتفا  بين الواليات المتحدة تحت إدارة بأنها تخلت عن كل ترسانتها من 
، ولكن مرة أخرى استخدمت الحكومة السورية غاز السارين في نيسان 2013أوباما وروسيا في عام 

شخصال في خان شيخون في إدلب، وبين  83وأسفر ذلك عن مقتل ما ال يقل عن  2017)أبريل( 
مرة على األقل وفي شكل رئيسي وعلى  50السورية غاز الكلور  هذين الحادثين استخدمت الحكومة

نطا  واسع في معركة حلب حي  نجحت في إجبار المعارضة على مغادرة األراضي التي تسيطر 
 في منطقة شر  حلب. 2012عليها منذ عام 

يس انن، ما هو القا  الجديد  كل واحد منا ينكر حقيقة أن سورية تمر بمرحلة من التقسيم، فل
 2015واضحال كيف سيبدو أو سيكون هذا التقسيم  وما هي القوى الدافعة وراء ذلك، ولكن منذ عام 

بدأت لعبة التغيير الديموغرافي وعلى نطا  ضيق اتسع نطاقو باطراد عبر ما سمتو الحكومة السورية 
ة السكان السن ة لغالبي« التطهير العرقي»، أما المعارضة فأطلقت عليها سياسة «المصالحة المحلية»

بمنح الجنسية لمزيد من الشيعة العراقيين واإليرانيين واألفغان ليحلوا محلهم في بلداتهم وقراهم التي تم 
 إجبارهم على تركها.
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المدن »لكن ما جرى الشهر الماضي كان الفتال للغاية، وهي الصفقة التي أصبح يطلق عليها 
لمسلحين في الفوعة وكفريا )وهما بلدتان شيعيتان( اللتان التي تعني مبادلة بين المدنيين وا« األربع

كانتا تحت الحصار من قبل المعارضة السورية المسلحة، مع المدنيين والمقاتلين من الزبداني 
ومضايا )وهما مدينتان سنيتان( وكلتاهما كانتا تحت الحصار من قبل الحكومة السورية بشكل يمنع 

وات تقريبال، وغطت وسائل اإلعالم الدولية صور األطفال من مضايا الغذاء أو المياه لمدة ثال  سن
 .2014الذين ماتوا بسبب الجو  في عام 

جاءت هذه الصفقة بعد خمس صفقات مختلفة قبلها شملت المدن الرئيسية التي شاركت في 
ت ثم انضمت إلى المعارضة المسلحة بهدف منع قوا 2011االحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 

الحكومة السورية من الغزو أو االحتالل بغية قتل المدنيين، كما جرى في مدينة حمص، حي  نظم 
مقاتالل، فضالل  2250لطرد المقاتلين البالع عددهم « الجي  السوري الحر»النظام اتفاقال مع مقاتلي 

لى إفراغ المدينة عن المدنيين المحاصرين معهم في المدينة إلى الريف الشمالي. وأدى هذا االتفا  إ
القديمة تمامال من سكانها األصليين، لجذب المزيد من الموالين للحكومة بدالل منهم، حي  انخفض 

ألف شخص  400إلى ما يقرب من  2011عدد سكان حمص من مليون ونصف المليون في عام 
 في المئة من سكان المدينة األصليين غادروا إلى محافظة إدلب. 65انن، و
دينة داريا التي وضعتها حكومة األسد تحت الحصار الشديد واعتمد المدنيون تمامال على تبعتها م

سنوات من أجل استمرار الحياة كما تعرضت لقصف استثنائي عبر  4األنفا  تحت األرض لمدة 
إسقاط البراميل المتفجرة في شكل يومي، حتى أن وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية 

نسق شؤون اإلغاثة في حاالت الطوارا، ستيفن أوبراين، وصف داريا في إحاطة لو لمجلس األمن وم
قرر المدنيون والمسلحون االنسحاب  2016، ولكن وفي نهاية عام «عاصمة البراميل المتفجرة»بأنها 

ب التي من المدينة بعد تهديدات من الحكومة بأنهم سيحرقون ما تبقى منها. غادر المدنيون إلى إدل
أصبحت عاصمة المعارضة. هذه هي الصفقة الثانية التي فتحت الباب للسياسة الجديدة التي 

ألفال قبل عام  250كان عدد سكان المدينة «. التهجير القسري »اعتمدها النظام السوري والقائمة على 
تهجير زار األسد واليوم تحولت إلى مدينة فارغة بالمطلق. وعندما أتم النظام السوري عملية ال 2011

التغير »المدينة الخاوية على عروشها وأجاب عن مسألة التغير السكاني في داريا وغيرها بالقول إن 
 «.الديموغرافي هو تغير يتم عبر األجيال

، 2017، تكرر في مدينة حلب في أوائل عام 2016ما جرى في داريا في كانون األول )ديسمبر( 
مع الميليشيات العراقية واإليرانية المدعومة من القوات الجوية حي  بدأت قوات النظام السوري 

الروسية باستخدام التكتيكات نفسها التي استخدمتها وتم توثيقها في شكل جيد من قبل تقرير مجلس 
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عبر استخدام البراميل المتفجرة والقنابل الثقيلة األخرى واستهدفت « كسر حلب»األطلسي بعنوان 
المراكز الطبية، ثم استخدام غاز الكلور عبر رسالة واضحة للمدنيين جميعها المستشفيات و 

والمسلحين أنو ال يوجد رحمة وليس هناك خيار آخر بدالل من قبول الصفقة التي تعني إخالء المنازل 
 واألحياء. نفس النمة تكرر في مضايا والزبداني.

عتها سورية والتزمت بها في المادة ينص القانون الدولي اإلنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي وق
ال يجوز لكل األطراف في أي نزا  مسلح غير دولي أن تأمر بتهجير »بوضوج على أنو  129

، كما أن ميثا  المحكمة الجنائية الدولية نص «السكان المدنيين كليال أو جزئيال ألسباب تتعلق بالنزا 
 «.بالنزا ، يشكل جريمة حرب تهجير السكان المدنيين ألسباب تتعلق»بوضوج على أن 

إن منع التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي الذي يحد  في سورية اليوم يتطلب موقفال صريحال 
وواضحال من األمم المتحدة والمجتمع الدولي، أنو ال معنى الستمرار مفاوضات عبثية في جنيف إذا 

لدى النظام السوري، كما أن ذلك  استمر التغيير السكاني لسورية بهدف تحقيق مخططات مسبقة
يتطلب أيضال قيادة جديدة من قبل الواليات المتحدة في الضغة على روسيا لوقف هذه السياسة 

لى األبد. ال ف ننا سنستمر في رؤية سورية التي نعرفها وهي تختفي أمام أعيننا وا   المنهجية، وا 
 7/6/2017، ، لندنالحياة

 
 حرب الفنادق ضد حركة حماس! .51

د منصورأحم  
حماس الدعوات لمؤتمرها الصحفي الذي عقدتو في بداية  اإلسالميةحينما وجهت حركة المقاومة 

مايو الماضي وأعلنت فيو عن وثيقتها التاريخية التي صدرت تحت عنوان )وثيقة المبادا والسياسات 
يبا وحددت موعد العامة( وجهت الحركة دعواتها للمشاركين في المؤتمر قبل انعقاده بعشرة أيام تقر 

مساء في فند  روتانا سيتي سنتر في الدوحة، غير أن الحركة  6:45المؤتمر األول من مايو الساعة 
إبريل تعلن فيها عن التأكيد علي موعد انعقاد المؤتمر في األول  30أرسلت دعوة أخرى وصلتني في 

ا سيتي في نفس الموعد، ي دوحة ذ انتركونتننتالمن مايو لكن المكان قد تغير وأصبح في فند  
األمنية، غير أن ما حد  في نفس يوم انعقاد  لإلجراءاتاعتقدت للوهلة األولي أن السبب يعود 

المؤتمر مساء كان مسار عالمات استفهام فقد أرسل القائمون على المؤتمر تقول :الضيوف األعزاء 
اللقاء فقد اضطررنا لألسف إلى في آخر لحظة عن استضافة  انتركونتننتالبسبب اعتذار إدارة فند  

مساء في قاعة سلوى في فند   8:45ثنين الساعة تأجيل مكان وموعد اللقاء ليصبح مساء اليوم اإل
 شيراتون الدوحة.
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وألن هذا كان التغيير الثال  فقد حمل كثيرا من عالمات االستفهام لذلك حينما التقيت عزت الرشق 
و، هل أنت متأكد يا عزت أنكم لن تغيروا الفند  وأن عضو المكتب السياسي لحركة حماس سألت

المؤتمر سيعقد هنا، ضحك عزت وقال أتمنى ذلك، قلت لو لماذا غيرتم المكان عدة مرات  هل 
ولكن من الفناد  قلت لو كيف: قال  اإلطال ألسباب أمنية  قال: األمر ليس عالقة باألمن على 

تانا لكنهم أبلغونا قبل المؤتمر بيومين أن القاعة التي كانت كانت كل ترتيباتنا في البداية مع فند  رو 
مخصصة لعقد المؤتمر وقع بها حاد  حي  وقعت الثريا الكبيرة بها وبحاجة إلى صيانة لعدة أيام ثم 
اتضح بعد ذلك أن القصة ال أساس لها لكن الفند  بح  عن عذر يعتذر بو عن استقبال حماس 

اتفقنا مع فند  انتركونتننتال ورتبنا كل شيء ثم فوجئنا قبل ساعات من لتعقد مؤتمرها فيو، بعد ذلك 
انعقاد المؤتمر باعتذار إدارة الفند  عن استقبالنا لعقد المؤتمر وحينما حاولنا البح  عن األسباب لم 
يخبرنا أحد السبب حتى علمنا أن الضغوط جاءت من الخارج ربما من المركز الرئيسي 

 لواليات المتحدة ثم تمكنا أخيرا من عقد المؤتمر هنا في الشيراتون.النتركونتننتال في ا
بقيت القصة عندي حتى ظهرت تسريبات فتة واشنطن المدلل السفير يوسف العتيبة وفوجئت أن من 
التسريبات رسالة تخص مؤتمر حماس في الدوحة حي  دار حدي  بين العتيبة وجون هانا مستشار 

ج بو  الذي يشغل منصبا رفيعا انن في مؤسسة الدفا  عن ديك تشيني نائب الرئيس جور 
أن  إلسرائيلوالتي تعتبر من أهم اللوبيات الداعمة  اإلماراتالديمقراطيات الصهيونية المتحالفة مع 

مارات الدور الرئيسي في الضغة على الفناد  حتى ال تستضيف مؤتمر حماس والسؤال هو لعبت اإل
الحرب على حماس حتى في أمر بسية يتعلق ب يجار قاعة في فند  مشغولة ب اإلماراتإذا كانت 

 مع إسرائيل والصهاينة في حربها الكبرى على حركة حماس   اإلماراتلمدة ساعتين فما الذي تفعلو 
 6/6/2017، الدوحة الوطن،

 
سرائيل .52  عرب ترامب والسيسي وا 

 وائل قنديل
مب، بشأن "القادة الذين أشاروا إلى قطر عند ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة من تصريح دونالد ترا

حديثو عن مواجهة اإلرهاب"، فالثابت أن هؤالء "الذين يقودون" يمارسون الوشاية ضد األشقاء منذ 
أمد بعيد، بل إن بعضهم تخطى مرحلة الوشاية إلى "اإلبالغ" بالمعنى االستخباراتي المباشر. يلفت 

ر عنصرية واألشرس رغبة في االبتزاز، يحاول تقمص النظر هنا أن الرئيس األميركي، األكث
شخصية البريء الذي ال يعلم أكثر مما يبلغو بو القادة العرب، وكأنو ليس رئيسال لبلد يمتلك أقوى 
جهاز استخبارات في العالم، يستطيع من خاللو أن يعرف الحد  قبل وقوعو، كما جرى مع حواد  
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لعالم على مدار الساعة. بالتأكيد، يعلم ترامب عن اإلرهاب اإلرهاب في مصر، ويراقب كل شبٍر في ا
أكثر مما يعلم الجميع، وليس من قبيل المبالغة الذهاب إلى أنو يعرف أكثر كيف يستثمر اإلرهاب، 
ويهز ه هزال فيتساقة على واشنطن مليارات و"وظائف وظائف"، والمؤكد أنو درس جيدال ما يدور في 

بهم، وعرف كيف يلعب عليو ويستخرج، لو وللوطن وللعائلة، كل ما يحلم عقول الذين استقبلوه وقلو 
بو. نعم، ترامب تاجر دين، شاطٌر ويعرف كيف يصل إلى ما يريد، فهو ماهٌر في االستثمار في 
اللحظة، واالستثمار في المدى البعيد، ويفهم كيف يستدعي اإلرهاب، وكيف ومتى يسي ره، فيحصد 

  اإلرهابي في محافظة المنيا، صعيد مصر، كان ترامب يعلم قبلها بيومين، الثمار. في فاجعة الحاد
وسفارتو حذ رت، وبعد أن سالت الدماء، أطل  رجل أعمال البيت األبيض بوجهو ليرتدي مسوج البابا 
األعظم، ويتحد   عن حماية الطوائف المسيحية، بينما أحد صبيانو يقصف المدنيين في ليبيا، تثبيتال 

ر، مطابق للمواصفات. والقصة عند ترامب ليست إسالمال ومسيحية، فال هو لديو موقٌف لصبي آخ
مبدئي من اإلسالم، وال هو راعي المسيحية في العالم، ترامب عقيدتو هي الدوالر، ومن ثم تتغير 
مقوالتو وتتبد ل، حسب المكان الذي يقف فيو، ويحصد منو الغنائم، وعلى ذلك يتأرجح بين حالتي 

يم المهووس بالكراهية لإلسالم، ب طال ، والصديق الذي يحترم إسالم االنقالبات العسكرية، الزع
ممثالل في عبد الفتاج السيسي، ويقد ر اإلسالم المعتدل "البترودوالري". وهو في الحالتين، وكما علقت 

ع، من على خطابو االنتخابي، يستثمر في محاولة استئناف صرا  ديني قديم، يتوهم أنو يستطي
المرهقة، فيتاجر بالدين داخل حوانيت السياسة واالقتصاد،  لإلمبراطوريةخاللو، تحقيق مكاسب مادية 

تمامال كما غل ف جد الغزاة األكبر، كريستوفر كولومبوس، مشروعو للعثور على الذهب والمال في 
 1502السادس سنة  األرض البكر، بشعارات الدين المسيحي، فتقرأ في رسالتو إلى البابا إليكسندر

"رحلتي القادمة سوف تكون إلى مجد الثالو  المقدس ومجد الدين المسيحي المقدس .. أتمنى من 
نجيلو في أرجاء الكون". وفي المقابل، فهم عرب  ربنا أن يهبني القدرة على نشر اسمو المقدس وا 

ة، سيكولوجية ترامب، وعرفوا مداخلها، ومن ثم حشدوا كل إمكاناتهم  االنقالبات، والثورات المضاد 
لالستثمار في هوس ترامب وكراهيتو، وأيقنوا أن اللحظة باتت سانحةل لكي يحسموا أمرهم، ويعلنوا عن 
اصطفافهم مع العدو الذي يريده ترامب صديقال وشريكال، ويطعنوا الشقيق الذي تشتعل صدورهم بالغل 

ر عن مشهٍد ينتمي بالكلية إلى أنهم، في ضده. ومن هذه الزاوية، تتضح الصورة أكثر، ويرفع الستا
بالركب اإلسرائيلي، ال يتور عون عن دهس الشقيق، قربانال للعدو الذي  لاللتحا هرولتهم المتشنجة 

صار حليفال وصديقال، وعلى ضوء ذلك من المنطقي أن يكون الكيان الصهيوني، وتابعو في القاهرة، 
التي تهب على قطر. ولعلك تذكر أنو بعد انقالب عبد الفتاج  األكثر ابتهاجال بالرياج السياسية السامة

والدعوة إلى استغالل  الصهيونية بالحماسالسيسي مباشرةل، اشتعلت الدوائر السياسية واإلعالمية 
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االنقالب في تعزيز التعاون مع السلطات الجديدة من أجل ما أسمتو "تشديد الحرب على 
ية اإلسرائيلي السابق، إليعازر مروم، في مقال نشرتو صحيفة اإلسالميين"، فذهب قائد سالج البحر 

"إسرائيل اليوم" إلى ضرورة تزويد سلطة االنقالب بالمعلومات الالزمة في حربها ضد اإلسالميين، 
 على اعتبار أنهم يمثلون عدوا مشتركا إلسرائيل وللسيسي.

 7/6/2017، العربي الجديد، لندن
 
 ير مفهومة؟لماذا تبدو الهجمة على قطر غ .53

 ساري عرابي
كما هو ملالحظ في الكتابات التي تحاول فهم األزمة الخليجية األخيرة، ف ن هذه األزمة ال تبدو 
مفهومة تماملا، بالرغم من المحاوالت الدؤوبة للكتاب والمحللين التي حاولت جمع كل ما يمكن جمعو 

 جهة، وقطر من الجهة األخرى.من نقاط افترا  بين طرفي األزمة؛ اإلمارات والسعودية من 
السبب المباشر في عدم اتضاج دوافع الهجمة األخيرة على قطر يتمثل في غياب األسباب المباشرة، 
ا أن عملية  فبعدما تبين أن التصريحات المنسوبة ألمير قطر مفبركة وغير صحيح، صار واضحل

ا استخباراتيًّا من خ طة الهجوم على قطر، ومتكأ تستند إليو اخترا  وكالة األنباء القطرية؛ كانت جزءل
الحملة في منطلقها. وأما العالقة ب يران، أو دعم الحوثيين، فبعض من مضامين الدعاية المناوئة 
المصاحبة للهجمة، والتي يمكن تفنيدها بسهولة، والحال هذه، فليس ثمة أسباب مباشرة واضحة 

 للهجمة.
ة التي ربطت دول الخليج با لواليات المتحدة األميركية، والتي هي في جانب منها العالقة الخاص 

عالقة تبعية وحماية، منذ تأسيس الدول الخليجية ضمن مظلة اإلشراف البريطاني، وصوالل إلى وراثة 
الواليات المتحدة للتركة البريطانية، والتصور المفرط لدى العرب حول القدرات األسطورية للواليات 

ى الكثيرين، تصديق أن هذه الهجمة لم تكن بسماج أميركي خاص، المتحدة، تجعل من الصعب لد
 إلى درجة أن البعض ذهب لتبني إشاعات تفيد برفض قطر دفع "جزية" كتلك التي دفتها السعودية!

لكن على أي حال، ما يجعل األمر أكثر إرباكلا للعرب، والسيما، الوسة الثقافي منهم المنشغل 
راك للذات والعالم، فمنذ حقبة أوباما كان اختالف واضح بين بالشأن السياسي، هو ضعف اإلد

المعقبين على حضور الواليات المتحدة في منطقتنا، إن كانت في طور االنسحاب من الشر  
األوسة بما يلعظ م بالضرورة من قدرات القوى اإلقليمية الساعية لملء الفراغ، أو أنها تقوم ب دارة لعبة 

 إلى ضرب أعدائها ببعضهم واستنزافهم، وابتزاز حلفائها التقليديين  محكمة التخطية تهدف بها



 
 
 
 

 

 35 ص             4312 العدد:        6/7/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

ا  ضعف اإلدراك للواليات المتحدة، ازداد بطبيعة الحال مع إدارة ترامب، التي ال تلظهر بدورها وضوحل
في الرؤية تجاه منطقتنا، السيما مع السمات الشخصية لترامب والسياقات التي جاءت بو إلى الحكم 

قتو بما يسم ى "المؤسسة" ومجموعة النخب الحاكمة في الواليات المتحدة، وبما يعنيو ذلك وطبيعة عال
كلو من انقسام داخل تلك النخب في مقاربة دور الواليات المتحدة في منطقتنا، وما يعنيو أيضال 

 بدوره، عن تراجع قدرات هذه األخيرة.
ة بقوى الهيمنة في العالم، والتي تلحكم يلضاف إلى ذلك الطبائع الخاصة لعالقات األنظمة العربي

بأنماط وأدوات خفي ة ال يمكن للناس إدراكها، مما يحية السياسات العامة بالكثير من الغموض من 
ال فالسياسات التي تتوسل بأدوات استخباراتية، هل يمكن القول إن كل العالئق  جهة محاولة فهمها، وا 

ا دار ويدور في الخفاء، في التخطية النقالب السيسي، التي وقفت خلفها مفهومة  ثمة الكثير مم
دارة العالقة بالقوى الفاعلة المتصارعة في سوريا  ودعم حفتر، وحصار المقاومة الفلسطينية، وا 

 والعرا ، وهكذا..
ينبني على ذلك السؤال عن قدرة دول الخليج، ومنها السعودية واإلمارات، من حيثية عالقتها 

ا لرؤيتها الخاصة لملء الفراغ الناجم عن انسحاب أميركا من  بالواليات المتحدة، على التصرف تبعل
المنطقة، وعن التوازن في قدرتها على استخدام أدواتها الدبلوماسية واالقتصادية واالستخباراتية في 

 التأثير على أوساط النخبة األميركية الحاكمة.
ات العربية البينية، والتي تستند في الكثير من يمكن أن يضاف إلى ذلك، هلزال العقالنية في السياس

جوانبها، إلى الثأرية والشخصانية وموروثات قديمة، فمهما قيل عن طبيعة الدور القطري في اليمن، 
ف ن األزمة اليمنية القائمة سببها السياسات اإلماراتية والسعودية في حقبة الملك عبد هللا، والتي 

 ئج الثورة اليمنية.سمحت بتمدد الحوثيين لضرب نتا
السعودية،  االستراتيجيةوما تزال سياسات اإلمارات في اليمن، السيما في جنوبو، تنافي المصلحة 

كما ظل ت اإلمارات تحتفظ بعالقات اقتصادية هي األوثق مع إيران، في الوقت الذي كانت فيو قطر 
 رية.أكثر دول الخليج خسارة في العالقة مع إيران من بعد الثورة السو 

يصعلب، والحال هذه، فهم تبعية السعودية للسياسات اإلمارتية في قضايا اإلقليم، ومنها العالقات 
الخليجية البينية، سوى بالتحليل الذي يذهب إلى استغالل حكام أبو ظبي للخالف داخل البيت 

على  السعودي على الحكم، وقدرتهم على كسب أحد طرفي هذا الخالف، وهو الطرف األكثر قدرة
ا بحكم األمر الواقع.  التحكم بالسعودية سياسة ومواردل

ا ب لحاج، هو حول طبيعة سياسات السعودية واإلمارات،  أيا كان األمر، ف ن السؤال الذي يظل  قائمل
فلو سل منا أنها تستخدم أدواتها للتأثير على أوساط صناعة القرار في العالم الغربي، والتأثير على 
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طية لصالحها، ف ن الغريب في طبيعة سياساتها الثابتة، أي لماذا تنتهج سياسات مساراتو الديمقرا
 معادية لطموج األمة في كل شيء تقريبا 

 
 دعونا نعيد طرح السؤال.

ثمة تحول بدأ مع الثورات العربية، وثمة انسحاب أميركي ظاهر من المنطقة، وهو أمر يدفع 
حماية نفسها بالمبادرة إلى صياغة أوضا  المنطقة، حتى السعودية واإلمارات بما هي قوى إقليمية، ل

ذا كان مفهوما أن تنتهج سياسات تحمي أنظمة  ر، وا  تكون فاعالل ال مفعوالل بو، وهذا مفهوم، وملقد 
الحكم فيها من رياج التغيير والديمقراطية، فلماذا تضطر إلى مواقف تلتقي مع الرؤية اإلسرائيلية في 

قضية الفلسطينية والمقاومة فيها، إلى الموقف من اإلسالميين، إلى الموقف كل شيء تقريبا، من ال
  !2011من تركيا أردوغان، إلى الموقف من ظروف التغيير التي بدأت منذ العام 

يعيدنا ذلك إلى السيا  األكبر لألزمة الجارية، ويمكن تلخيصو بجملة عناوين: السيولة الجارية والتي 
لثورات العربية، استمرار الثورة المضادة بما هي القو ة األكثر فعالل وقدرة حتى لم تتوقف منذ اشتعال ا

انن، تمدد النفوذ اإليراني بما يحية بالجزيرة العربية، مخاوف الدول الخليجية في حقبة أوباما، 
ظروف القضية الفلسطينية الخاصة والتي منها حكم المقاومة لقطا  غزة، تراجع قدرات الهيمنة 

يركية على العالم، مجيء إدارة أميركية جديدة؛ بدا لفاعَلين إقليميَّين أساسيَّين أنو يمكنهما األم
 االستفادة منها إلعادة صياغة المنطقة ونهائيًّا، أي "إسرائيل" واإلمارات.

التربيطات العربية الصهيونية كانت قد بدأت قبل مجيء ترامب، وتمظهرت مرات عديدة قبل ذلك، 
ا األخير كان ثمة ترتيبات كثيرة قد أنجزت، والمصالح قد تالقت، وهو أمر يدفع مع مجيء هذ

اإلمارات بما تمثلو من رأس طموج للثورة المضادة إلى استغالل اللحظة واالستعجال في ذلك لتصفية 
ما يمكن تصفيتو من بقايا قوى التغيير، وتصفية الحسابات المتبقية مع قطر بما تمثلو من قوة 

منافسة ومعارضة لها بما في ذلك في موضو  التحول في المنطقة، أما "إسرائيل" فيلعب ر سياسات 
عنها السيسي بحديثو إلى ترامب عن صفقة القرن، أي تصفية القضية الفلسطينية، ويظل الموضو  

 السعودي الجاري مرتبطلا بترتيبات الحكم والقوى اإلقليمية والعالمية التي تستثمر فيها.
 6/6/2017، "21بي موقع "عر 
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 "حماس"العاصفة العربية ضد قطر: رسالة إلى  .54
كولتشتاين إيلي  

 –البيانات الدراماتيكية، الواحد تلو انخر، من دول الخليج، مصر، اليمن، جزر الملديف، ليبيا 
عن قطع عالقاتهم مع قطر لم تنشر صدفة. فقد كانت هذه هجمة منسقة من  –والحبل على الجرار 

في  أجراهاكانت في مركز المحادثات التي  أنهامن الخليج، وال شك  اإلمارةالعربية السنية ضد الدول 
 القاهرة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ونظيره المصري، سامح شكري.

الكبرى،  اإلقليميةهذه القمة، التي ليست حدثا كثير التكرار في العالم العربي بين اثنتين من القوى 
بالتوازي مع لقاء رفيع المستوى آخر عقد في العاصمة المصرية: فحسب التقارير، فان وفدا جاءت 

من قادة "حماس"، بمن فيهم رئيس الحركة المنتخب" يحيى السنوار" ونائبو خليل الحية، سافر، أول 
، إلى القاهرة للقاء مسؤولين أمنيين كبار في مصر. ومن هناك واصل حسب مصادر في أمسمن 
 ، كي يلتقي في طهران قادة النظام.إيران إلىكة الحر 

أعلنت الدول العربية المعتدلة عن  أنهذين المعطيين التوقيت: فليس صدفة  إلىينبغي أن يضاف 
من  أسبوعينمن العملية في مانشستر، وبعد  أيام، زعما، بعد بضعة لإلرهابتنكرها لدولة داعمة 

 .اإلسالميوتصريحاتو ضد اإلرهاب  وسةاألالشر   إلىنهاية زيارة دونالد ترامب 
كل مكان"، قال ترامب  إلى"هدفنا هو تصفية التطرف والقضاء على القوى التي يجلبها اإلرهاب معو 

، ولكن هذه ال األوسةجانب دول الشر   إلىفي خطابو في الرياض. الواليات المتحدة مستعدة لتقف 
تقرر ما  أنأن عليها  إلىكما شرج ترامب، إشارة  تنتظرها من أجل القضاء على اإلرهاب، أنيمكنها 

هو المستقبل الذي يعنيها.  فال يمكن للواليات المتحدة أن تختار عن هذه الشعوب، كما شدد 
 الرئيس.

، والتي تخشى أوباماالدول العربية، التي شهدت فترة قاسية في عالقاتها مع سلف ترامب، براك  إن
الحادة. فحين تكون  األقوال، ما كان يمكنها أن تتجاهل إيرانووي مع من االتفا  الن باإلحباطوتشعر 

لعمل مثل  األفضلفهمت بان السبيل  -جانبها إلىالجديدة بأنها تقف  اإلدارةمصممة على أن تري 
 .باألفعالف نما يكون ذلك  -كالرئيس أعمالرجال  أمامووال سيما عندما يكونون  األمرهذا 
، في أمسالقومي لترامب، الجنرال هربرت ماكماستر، هذا، أول من مستشار األمن  أوضحلقد 

ما، وبالتأكيد ليس الرئيس، ال يتأثر بالكالم  أحدا" إنخطاب في منتدى يهودي في واشنطن حين قال 
تطور مقاييس واضحة لفحص سلوك الدول التي وعدت بمكافحة اإلرهاب،  اإلدارةبان  وأضاففقة". 

 في الماضي ما يكفي لمكافحة التطرف. واعترف بان هذه لم تفعل
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الداخلية التي ساهمت في هذه الخطوة،  األسباباما الدول العربية فسمعت واستوعبت. رغم جملة من 
السبب  أنالخليج على التشديد جيدا في بياناتها على  إماراتحرصت مصر، السعودية، وباقي 

 إشارةمنظمات اإلرهاب مثل "داع ". ال توجد الغنية هو دعمها ل اإلمارةالمركزي لقطع العالقات مع 
جانبكم، نقاتل معكم، ونقاتل من يدعم اإلرهاب ويمولو،  إلىمن هذه لألميركيين: نحن نقف  أوضح

 كانت ثمة حاجة لذلك. إذاومستعدون حتى للتنكر لجيراننا لهذا الغرض، 
بثبات  أشهرذ بضعة ما عالقة "حماس" في كل هذه القصة  منظمة "اإلرهاب" الغزية تحسن من

عالقاتها مع مصر، على خلفية صراعهما المشترك ضد العناصر السلفية المتطرفة في القطا  وفي 
الدولية، وتظهر نفسها كجهة معتدلة،  األسرةشبو جزيرة سيناء. وهي تحاول ان تحسن مكانتها في 

 وثيقة التأسيسية للحركة.اقل حدة من ال أنها" جديدة تبدو ظاهرا مباداولهذا الغرض نشرت "وثيقة 
هنية رئيسا للمكتب السياسي  إسماعيلاألخيرة، مع انتخاب  األسابيع، في األخرى ولكن من الجهة 

للحركة، رممت "حماس" عالقاتها مع طهران، بل تلقت وعودال بتمويل متجدد. فحقيقة أن الوفد الكبير 
، األخرى كل هذه الصورة. قطر هي  األمرطهران تصف في واقع  إلىمن المنظمة وصل من القاهرة 

مع الدول العربية، تعتبر مؤيدة معروفة لي "حماس"، وفي الماضي  األزمةفي قلب  اننالتي تقف 
الدوحة  أنجانبها في مناسبات عديدة. وعندما تتحد  محافل االستخبارات في العالم عن  إلىوقفت 

ة لهذا الغرض. فعندما بدأت تتلقى تلميحات البارز  األمثلةتشجع اإلرهاب، فان مثال "حماس" هو أحد 
، أراضيها، بدأت قطر بطرد مسؤولي "حماس" من األخيرة األيامالتي ستعيشها في  األزمةعن حجم 

 ما يمثل فهمها الجيد بوجود عالقة بين قرار الدول العربية وبين عالقاتها مع "حماس".
ئيس ترامب يوضح في القدس وفي الر  وأصدقاؤهماسمعت مصر، السعودية،  أنوعليو، فبعد  

" فقد فهمت بانو لن يكفي معالجة الجهات التي تؤيد إرهابيةالرياض بان "حماس" هي منظمة "
جذر األمر. وعليو ف ن الوفد الذي زار مصر لم  إلىالمتطرفة، بل يتعين عليها أن تنزل  اإليديولوجيا

القاهرة. وليس صدفة أيضال أن تم  ىإليكن هناك اغلب الظن بالصدفة بالتوازي مع زيارة جبير 
 .لإلرهابداعمة  أخرى اختيار قطر كضحية للمقاطعة العربية، وليس جهات 

وقطر،  إيرانتتسكعوا مع  أنلم يفهموا في "حماس" الرسالة فها هي مصوغة بوضوج: يمكنكم  إذا
لم تسيروا على  إذاطرفي معادلة التطرف.  أحدولكن اعلموا بان دول الخليج تعلن بانها تقف في 

 يحصل لكم أيضال. أنالخة، فان ما حصل لقطر يمكن بالتأكيد 
 –مثلما فعل وزير الخارجية ريكس تلرسون  – انناألميركيون  أعلن، حتى لو األخيرفي السطر 

معنيون بوحدة كل دول الخليج وانهم مستعدون للتوسة بينهم وان رغبتهم فقة بالسالم بين كل  بأنهم
القوى  أنفال شك  –أو أقل  أكثرليس في نيتهم زر  الشقا  بين الجهات المعتدلة دول الخليج و 
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 ف نهابوضوج للواليات المتحدة، وشرحت لها موقفها. ولكن ليس أقل من هذا،  أشارتالعظمى السنية 
 إلىكان في غزة من يستمع  إذاهنية ويحيى السنوار. السؤال  إلسماعيلبعثت أيضال برسالة واضحة 

 لرسالة.هذه ا
 "معاريف"

 7/6/2017، األيام، رام هللا

 

 زلزال في الخليج: تميم في طريق مرسي .. .55
 سمدار بيري 
هذا ليس التحريض منفلت العقال في قناة "الجزيرة" ضد الحكام الجيران، وال الشكاوى من التدخل في 

قطر؛ ثمة شيء  رةإما، قطع العالقات مع أمسالشؤون الداخلية للدول الخمس التي أعلنت، أول من 
 آخر أدى الى االنفجار، نبأ استخباري هو الذي اختطف األورا .

، اإلماراتأحد ما وضع معلومة مدينة على طاولة ملك السعودية، الرئيس المصري، حاكم اتحاد 
أن تنزل  إلىالتي تخرج من قطر وتمر بطر  ملتوية  األموالوملك البحرين، عن مسارات تحويل 

. وحرص هذا الشخص على أن يصور حقائب المال التي ترسل اإلسالمي رهاباإلمنظمات  إلى
يين في اإلرهابالسودان والى ليبيا، فليس لقطر مشكلة سيولة نقدية، وتستهدف ح  تجنيد  إلى

في أن يثبت البصمات القطرية في  أيضاسيناء ضد الحكم المصري. كما أن هذا الشخص نجح 
 ملك البحرين. إسقاطمحاوالت 

، عندما اعتبر الشي  4102فك االرتباط عن قطر كالبر  في يوم صاٍف. ففي صيف  إعالنيأِت  لم
 إماراتالسعودية وثال   إقنا المسلمين منظمة تحرير شرعية، نجحت مصر في  اإلخوانتميم حركة 
و  سمحت لمبع إسرائيلالسفراء من الدوحة وطرد الدبلوماسيين القطريين. ومع أن  ب خراجفي الخليج 

تابعت بسبع عيون االستخدام  أنها إالبناء غزة"،  إلعادة" األموال، محمد العمادي، بنقل األمير
 الذي تم للمال. انخر

، بعد أيامبلقب "هزة أرضية في الخليج"، بدأت قبل عشرة  اننالمواجهة الجديدة، التي حظيت منذ 
جهة، لم يضن السعوديون في  الرئيس ترامب رقصة السيوف في السعودية. من إنهاءلحظة من 

، فان أخرى . من جهة اإلرهاب"مركز بحو " للقضاء على  ب قامةمظاهر التملق لترامب، ووعدوا 
المعلومة االستخبارية التي هبطت في الرياض جننت حكام الخليج. فقد جندت مصر كبار المذيعين 

 الدوحة بالشتائم والسباب. في األمراءالحرب على إمارة الغاز وأمطرت السعودية قصور  إلعالن
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في ليل أول من أمس القى النائب السابق عزمي بشارة قنبلة: فقد أعلن المستشار الخفي لحاكم قطر 
، بانو تخلى عن مكانتو وعن خيرات المتا  في قمة الدوحة وسيتفرغ 73الشاب، الشي  تميم ابن الي 
رف ويتذكر المعلومة المدينة التي جمعت أين تهب الريح. من مثلو يع إلىللكتابة. فقد فهم بشارة 

الذين  وأولئكفي حارتنا،  األجهزةضده وهربتو من الكنيست  من جمع المعلومات، ووزعها على 
 أن هبة في قطر. إلىفي وجو بشارة  األبوابكل  إغال  إلىسارعوا 

قناة "الجزيرة"، "صغيرة كعلبة كبريت، وتثير ضجيج دبابة"، هكذا هزأ مبارك ذات مرة من قطر. وبثت 
 –، ضائقة وهستيريا. فقطع العالقات ليس مجرد عقاب دبلوماسي. فالحصار البحري أمسأول من 
ما أصرت السعودية، أن يقطع اإلمارة وأن يطير الشي  تميم من قصره  إذاالبري، يمكنو،  –الجوي 

انو مع أن قطر هي ب األميريذكروا  أنالذي يفقع العيون في الدوحة. حرصوا، أول من أمس، على 
يواصل طريق  أنالحاكم الذي امسك متلبسا يمكنو في كل لحظة  أن إالفي العالم،  األغنىالدولة 

 ، فسينتهي في السجن.اإلرهابالعيب ألم يتعهد بوقف  إذالم يتراجع،  إذامحمد مرسي. 
 "يديعوت"

 7/6/2017، األيام، رام هللا
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