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*** 
 مستعمرات الضفةألف وحدة سكنية في  67خطة إسرائيلية بعيدة المدى لبناء غاالنت يعلن عن  .1

 نبلللة مللن الللوزن "تللل أبيللط: أوللل  وزيللر الجللكاني الجنللرا، يللوحا كاننللعي تثللريحا كللان و  لل  م للل 
دان(  منوقلللة تلللل أبيلللط(ي  خفيلللا قلللاسقة الجلللكان فلللي  كلللو خولللة هلللدفها ت"ي إذ أعللللن علللن "ال قيلللل

ألا وحدة  67وتشتمل على مشروعاع بناء مك فة في مجت مراع القفة الغربية المحتلةي تشمل نحو 
ي ويقاوع رسيج  وزير "كلنا"ويحاو، الوزير الجراسيلي كالنعي منذ أشهري انبت اد عن حزب   ."إجكان

. "البيلع اليهلودي"و "الليكلود" النقمام إلى أحد حزبي اليمين المتوراالمالية موشي  كحلوني جاعيا ل
و للد اعتللرا بأنلل  أعللد هللذ  الخوللة مللع مجلللس مجللتووناع القللفة الغربيللةي وجللر  عرقللها بللالخوو  

البرلمانيللة. وتتحللدخ الخوللة عللن بنللاء مك للا فللي الجللزء  الرسيجلليةي أو، مللن أمللسي أمللام لجنللة الداخليللة
 ."شرق كو  دان"الذي تجمي  الخوة  الغربي من القفة الغربيةي

وتقلللوم هلللذ  الخولللة عللللى دعلللوة أولقهلللا مجللللس المجلللتووناع فلللي موللللع الجلللنةي ب لللد انتخلللاط اللللرسيس 
يمكن البناء فيهلاي فلي كلل  إجراء مجح لكل المناو  الخالية التي"األميركي دونالد ترمطي ومقمونها 

توونة  حريسيللللل(ي وحتللللى مجللللتوونة المنوقللللة الممتللللدة مللللن مجللللتوونة  كرنللللي شللللومرون(ي مللللرورا بمجلللل
 . " مودي ين عيليع(

أللا وحلدة جلكنيةي ويمكلن أن يقليم  67الملذكورة أن تجلتوعط نحلو  وحجط هذ  اللدعوة يمكلن للمنوقلة
أللا مجلتوون جديلد. وجلاء فلي الخولة أيقلاي أن أجل ار الشلق  التلي جلتقل  340فيها ما ن يقل عن 

ل( عللن متوجللس األجلل ار فللي كللو  داني والكللم كشللي 3.6ل  الللدونر ي للاد، كنثللا مليللون شللي بنحللو
كللو  داني  الكبيللر مللن المنللاز، التللي يقتللرس بناءهللاي جللتادي إلللى تخفللين الولللط علللى المجللاكن فللي

و لللا، مجللللس المجلللتووناعي أملللسي إن هلللذ  الخولللة أوليلللةي ويمكلللن  وبالتلللالي إللللى تخفلللين أجللل ارها.
 القيادة الجياجية في ذلك. ي إذا ركبعتحويلها إلى خريوة  ابلة للتنفيذي والبدء بال مل فورا

واعتبللر كاننللع الخوللة جللزءا مللن انجللتراتيجية األمنيللة لجللراسيلي م لمللا هللو حللا، انجللتيوان كللرط 
 مدينة الخليل.

 8/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 حماس ترمي إلنهاء االنقسام ضد   نتخذها: أي إجراءات عباس .2
محملود عبلاس إن محاد اتل  ملع اللرسيس األمريكلي دوناللد  وينيةالجلوة الفلج  ا، رسيس :م ا -رام هللا

ي والجللراسيليينترامللط ركللزع علللى ثللنع الجللالم وعلللى جللبل تحقيلل  جللالم تللاريخي بللين الفلجللوينيين 
 ".إ ليمي"لم نتورق إلى موقوع ان قاد ماتمر إلى مشيرا 
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ثحا في اليابان( بمناجبة جاء ذلك خال، مقابلة مع ثحيفة "ماينيتشي" اليابانية  وهي من أشهر ال
 للنكجة. 50الذكر  اللل

"كير أننا أكدنا للرسيس ترامط أن خيارنا هو الخيار القاسم على حل الدولتين على حدود عباسي ن وبي  
ي حيللللخ ت لللي  دولللللة فلجلللوين إلللللى جانلللط إجللللراسيل بلللأمن واجللللتقرار وحجلللن الجللللوار وهللللذا 1967علللام 

وانجتقال، للش ط الفلجلويني ملا يتليح فرثلة لتنفيلذ مبلادرة يجتوجط إنهاء انحتال،ي وتحقي  الحرية 
الجللالم ال ربيللة التللي تللم التأكيللد عليهللا فللي القمللة ال ربيللة األخيللرة فللي األردن   مللة البحللر الميللع(ي كمللا 

جراسيل".  أنها جتوفر فرثة لتحقي  الجالم في المنوقة ال ربية وا 
 إنجللاس دادنا الفللوري لل مللل مللع فريقلل  مللن أجللل للللرسيس ترامللط اجللت أكللدنا"إلللى وأشللار خللال، المقابلللة 

  جهود  في تحقي  الجالم".
على جلاا، حلو، رد ف لل حملاس المتو لع ملن الخولواع التلي اتخلذتها الجللوة قلد حملاسي  لا،  وردا  

الللرسيس: إن أيللة إجللراءاع نتخللذها ترمللي فللي الوا للع إلللى إنهللاء اننقجللام الللذي أقللر بققلليتنا الوونيللةي 
 نمكن حكومة التواف  من تولي زمام األمور في كزة. أنوحدة علينا ومن أجل تحقي  ال

 7/6/2017، وكالة معا  اإلخبارية
 

 بحر يثمن مواقف قطر ويدين تصريحات الجبير .3
أدان أحمللد بحللر الناسللط األو، لللرسيس المجلللس التشللري ي الفلجللويني تثللريحاع وزيللر الخارجيللة : كللزة

ة حماس بالرهاطي داعيا الج ودية لل ودة إللى رشلدهاي الج ودي عاد، الجبير الذي وثا فيها حرك
 وو ا تلك التثريحاع المجيسة لدور المملكة ال ربية.

و للا، بحللر خللال، حفللل افتتللاس مشللروعاع خيريللة تاب للة لجم يللة الريللان بغللزة أن تثللريحاع الجبيللر 
بنا و قلللليتنا توتيريللللةي ون ت بللللر عللللن أثللللالة المملكللللة ال ربيللللة الجلللل ودية ودورهللللا التللللاريخي تجللللا  شلللل 

  .الجراسيليالفلجوينيةي ون تخدم جو  انحتال، 
 أبنلاءوأكد أن جالس المقاومة وحركة حماس موج  قد انحتال، فقسي وأنها حركة مقاومة تدافع علن 

 ش بهاي وتابع " من يثا حماس بالرهاط ن ي را م نى الرهاط".
 7/6/2017فلسطين أون الين، 
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 في األمم المتحدة آخر التطورات واشنطنفيرة الحمد هللا يبحث مع س .4
المتحلدة  األملمبحخ رسيس الوزراء رامي الحمد هللاي مع جلفيرة الونيلاع المتحلدة األميركيلة فلي : رام هللا

نيكللي هيللليي خللال، لقاسهللا فللي مكتبلل  بللرام هللا يللوم األرب للاءي حخللر التوللوراع الجياجللية وان تثللاديةي 
 م في القدس دونالد بلوم.بحقور القنثل األميركي ال ا

دارتلل  مللن أجللل تحقيلل  الجللالمي  وأشللار الحمللد هللا إلللى أهميللة جهللود الللرسيس األميركللي دونالللد ترامللط وا 
ماكللللدا التللللزام القيللللادة الفلجللللوينية وعلللللى رأجللللها الللللرسيس محمللللود عبللللاس بمتولبللللاع ال مليللللة الجلللللميةي 

ا يقللمن تحقيلل  الجللالم وفلل  الشللرعياع واجللت دادها لل مللل مللع الدارة األميركيللة فللي هللذا الجللياقي بملل
 الدوليةي وتحقي  تول اع أبناء ش بنا في الحرية وتقرير المثير. 

 7/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تطبيع مع االحتاللوقف النواب حماس يحذرون من مخططات تهويد القدس ويطالبون بــ .5
اس فللي المجلللس التشللري يي مللن مخووللاع إجللراسيل فللي حللذر نللواط حركللة حملل :أشللرا الهللور -كللزة 

مدينلة القللدس المحتلللة تهلدا إلللى تهويللدها ومثللادرة أراقليهاي ودعللوا أحللرار ال لالم لنقللاذ المدينللة مللن 
نحللو التوبيللع مللع دولللة انحللتال،ي وحمايللة  "و للا الهرولللة". ووللالبوا الللدو، ال ربيللة بللل"بللرا ن انحللتال،"

ذي أكدع في  الحركة ملن أن تثلاعد وتيلرة انجلتيوان بشلكل كبيلر فلي المدينة المقدجةي في الو ع ال
اآلونة األخيرةي ومثاد ة حكومة انحتال، على بناء الوحداع انجتيوانية الجديدة في القفة الغربية 

 المحتلةي ت د إحد   مار زيارة الرسيس األمريكي دونالد ترامط للمنوقة.
قللدوها فللي مقللر المجلللس التشللري ي فللي مدينللة كللزةي وجللاءع دعللوة نللواط حمللاس ذلللك خللال، جلجللة ع

 بمناجبة الذكر  الخمجين لالحتال، الجراسيلي لشرق القدس والمججد األ ثى المبارك.
 8/6/2017القدس العربي، لندن، 

 

 على نتنياهو: سنقيم دولتنا خالية من االستيطان والمستوطنين أبو ردينة ردا   .6
و  الرجمي باجم الرساجةي يوم األرب اءي إن تثريحاع نتنيلاهو بشلأن  ا، نبيل أبو ردينة النا: رام هللا

 رار حكومت  مواثلة انجتيواني وبناء مجتوونة جديدة على أراقي دوللة فلجلويني "ياكلد للمجتملع 
  الدولي مرة أخر ي أن إجراسيل ما زالع تقع ال را يلي وتدمر فرص اجتسناا المجيرة الجلمية".

للقفة الغربية بما فيها القدس  إجراسيلالمجتمع الدولي وبالجماعي باحتال،  عدم اعتراا إن" وأقاا
 واع كزةي ي بع بأن الققية الفلجوينية راجخةي وان الش ط الفلجويني لن يهزمي ويثلر  أوالشر ية 
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دولتلللل  الفلجللللوينية المجللللتقلة وعاثللللمتها القللللدس الشللللر ية  ادمللللةي خاليللللة مللللن انجللللتيوان  إ امللللةعلللللى 
 ن".والمجتووني

 7/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نواب من كتلة فتح البرلمانية تسعةالسلطة تقطع رواتب  .7
نللواط مللن  9 و للع الجلللوة الفلجللوينية فللي رام هللا أمللسي رواتللط : أحمللد المثللري  -كللزة -نللابلس  

على القيادي المفثو، من  كتلة "فتح" البرلمانية عن محافظاع القفة الغربية و واع كزةي محجوبين
 الحركة محمد دحالن.

ووثلللل النلللواط التجللل ة رجلللاسل  ثللليرة عللللى هلللواتفهم النقاللللة تفيلللد بتجميلللد حجلللاباتهم البنكيلللةي وخللللو 
المنثرمي وهم كل من الناسط نجاة أبلو بكلري ون يملة  ر/ مايورثيدهم من رواتط الشهر الماقي أيا

بللراهيم الشلليع عللليي وماجللد شللمالةي وجهللاد ومليللةي وشللا مي الشللاميي وعللالء يللاكيي ورجللاسي بركللةي وا 
 المثدري وعبد الحميد ال يلة.

و الللع الناسللط أبللو بكللر لثللحيفة "فلجللوين": إنهللا تفاجللأع أمللسي بقرجللا، البنللك رجللالة  ثلليرة علللى 
هاتفها تفيد وقع راتبها في البنك ومن  م اتباع  برجالة أخر  تفيد بتجميلد ي مبديلة اجلتغرابها الشلديد 

 ذا القرار.من ه
 7/6/2017فلسطين أون الين، 

 
 أبو شهال بمؤتمر دولي: فلسطين تعاني من حصار أدى لتنامي معدالت الفقر والبطالة .8

 ا، وزير ال مل مأمون أبو شهال في كلمت ي يوم األرب اءي أملام ملاتمر ال ملل اللدولي  اللدورة : جنيا
فلجللللوين ت للللاني مللللن قللللغس وحثللللار ( المن قللللد حاليللللا فللللي ال اثللللمة الجويجللللرية جنيللللاي "إن 106

أللللا عاولللل علللن  400ا تثللادي مملللنهىي أد  إللللى تنلللامي م لللدنع الفقلللر والبوالللةي حيلللخ أن هنلللاك 
أجلرة ت لي  تحلع خلس الفقلري وكلال اللر مين يم لل  320ال مل أك رهم من حملة الشهاداع الجام يةي و

  لخ القو  ال املة وعدد الجكان". 
المللاتمر الللذي ت قللد  منظمللة ال مللل الدوليللة جللنويا فللي أواسللل شللهر ويشللارك الللوزير أبللو شللهال فللي هللذا 

دولةي مم للة بوفلود علن  187قافة لمشاركة مم لين عن حزيراني على رأس وفد فلجويني  ال يي بال
الحكوملللاع وانتحلللاداع ال ماليلللة النقابيلللة وأثلللحاط ال ملللل ملللن مختللللا أنحلللاء ال لللالمي بمدينلللة جنيلللا 

 الجويجرية. 
 7/6/2017، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء
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 "التعاون اإلسالمي" بغزة  المدير السابق لـ"رام هللا" تقاضي  .9
كشللا مللدير مكتللط منظمللة الت للاون الجللالمي بغللزة جللابق ا محمللد : أحمللد المثللري  -كللزة - إجللونبو، 

، شخثية مدير مكتط حجنةي رفع وزارة الخارجية والنيابة ال امة في رام هللا  قية بحق  بتهمة "انتحا
ذن".  ماججة دوليةي وفتح مكتط لماججة دولية دون ترخيص وا 

وعبر حجنة لثحيفة "فلجوين" عن اجتهجان  واجتغراب  ملن رفلع هلذ  الققلية بحقل  وتحلع و لع هلذ  
ا على أن الققية ن ت دو إن محاولة "انتقامية" من شخث  ليس أك ر من  بل الجلوةي  البنودي مشدد 

 قانون بأي ثلة كانع.ون تمس لل
ويأتي رفع الققية بح  "حجنة" ب د أ ل من شهر من إكالق مكتلط ماججلت  فلي  ولاع كلزة بقلغس 

جلنواع ملن عملل ي  9من الجلوة في رام هللاي ونقل ثالحيات  إللى القلفة الغربيلة ب لد ملا يقلارط ملن 
 المخثص في مجاعدة الحانع النجانية.

حجللاب  الخللاص بلل  والللذي يتلقللى راتبلل  عبللر  ب للد إكللالق مكتللط و للا، حجللنة: إن بنللك "فلجللوين" جمللد 
ا نهاسي للا  المنظملة بغللزة لمللدة  ال للة أيلامي مددتلل  بقللرار مللن النيابلة ال امللة لجللب ةي ومللن  لم تجميللد  تجميللد 
 للحجاط أو أي أرثدة مو ع عليها ب د وثو، كتاط للبنك من  بل محكمة الثلح بمدينة رام هللا.

 7/6/2017فلسطين أون الين، 

 
 المعادية للمقاومة مرفوضة اإلماراتي الخارجيةوزير حماس: تصريحات  .11

إن تثللريحاع وزيللر الدولللة للشللاون الخارجيللة فللي المللاراع أنللور  ر للا ي " الللع حركللة حمللاس : كللزة
 ."الم ادية للمقاومة الفلجوينيةي مرفوقةي ولن تفلح في خلس األمور وتزييا الحقاس 

اس جللامي أبللو زهللريي فللي تثللريح ثللحفي وثللل "المركللز الفلجللويني وأكللد النللاو  باجللم حركللة حملل
لإلعالم" نجخة عنل ي يلوم األرب لاءي أن انحلتال، الجلراسيلي هلو عنلوان الرهلاط فلي ال لالمي كملا علد  

 أن تثريحاع " ر ا " لن تفلح في خلس األمور وتزييا الحقاس .
جلود  لادة ملن حركلة حملاس فلي  ولر يم لل وفي مقابلة مع وكاللة األنبلاء الفرنجليةي زعلم  ر لا  أن "و 

 مشكلة للمنوقة".
 7/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجبير تصريحاتفصائل المقاومة تستنكر  .11

اجتنكرع فثلاسل المقاوملة الفلجلوينية تثلريحاع وزيلر خارجيلة المملكلة ال ربيلة الجل ودية خاللد : كزة
تها إرقلاء لالحلتال، الثلهيوني وتجلاو ا م ل .الجبيري التي اتهم فيها حركة حماس بلل"الرهاط"  ي وعلد 



 
 
 
 

 

 9 ص             4313 العدد:        6/8/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

و الع الفثاسل في بيان ثحفيي وثلل "المركلز الفلجلويني لإلعلالم" نجلخة عنل ي يلوم األرب لاء: إن 
"هذ  التثريحاع الخويرة ت وي كواء لجراسم انحتال، قد مقدجاتنا وش بنا الفلجوينيل وهي مخالفة 

مية األثيلةي وتم ل تحريقلا جلافرا عللى مقاوملة شل بنا المشلروعة لكل المبادئ والقيم ال ربية والجال
وتاب للع: "حركللة حمللاس و للو  المقاومللة فخللر األمللةق ألنهللا تمللارس مقاومللة مشللروعة  قللد انحللتال،".

 قد انحتال،ي وتدافع عن كرامة األمة وأولى القبلتين والمقدجاع".
تثلريحاع التلي تجليء للمملكلة ودورهلا فلي ودعع فثاسل المقاومة الج ودية الشقيقة إللى لجلم هلذ  ال
 دعم الققية الفلجوينيةي وانعتذار للش ط الفلجويني.

 7/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الساحات وفق مصلحة العملبترتيب تحركات قياداتها وتنقالتهم بالقيادة الجديدة باشرت حماس:  .12
سي حجام بدراني حدوخ أي "تلنقالع" حدي لة حماحركة ربس الناو  باجم : نادية ج د الدين -عمان 

"بانتهاء الحركة ماخرا من إجراء انتخاباتها الداخلية وف  اللواسح والتو يع الزمني المتف  عليل  مجلبقاي 
حيخ اختارع  يادة جديدةي على رأجها إجماعيل هنيةي الذي يقيم داخلل فلجلوين وملن م ل  ملن  يلادة 

"القيادة الجديدة للحركة باشرع فلي ترتيلط أورا هلا وتحركلاع الحركة". وأقااي في تثريح أمسي أن 
  ياداتها وتنقالتهم في الجاحاع المختلفة وف  ما تقتقي  مثلحة ال مل".

و من بدران "الدور اليجابي ال ابع والمتواثلل اللذي تقلوم بل  دوللة  ولر فلي دعلم الشل ط الفلجلويني 
جناد  دعم ثمود أهلها". قيت  ال ادلةي نجيما حيا، إعمار كزة و  وا 

وأكللد أن "حمللاس جللتبقى رأس الحربللة فللي مواجهللة انحللتال،ي فيمللا بوثلللتها  ابتللة نحللو القللدسي ركللم 
التحلللدياعي حيلللخ جتواثلللل المقاوملللة إللللى جانلللط القلللو  والفثلللاسل الفلجلللوينيةي مجلللتندة  إللللى جملللاهير 

ونيي ولللدعم أحلللرار الشلل ط المللرابسي التللي تحتقللن المقاومللة وتشللكل الراف للة األجاجللية للمشللروع الللو 
ال لللالمي نجللليما األملللة ال ربيلللة والجلللالميةي الشللل بية والرجلللميةي اللللذين يجلللاندون الحللل  الفلجلللويني فلللي 

 مقاومت  لنهاء انحتال،".
 8/6/2017الغد، عمان، 

 
 في ظل الظروف الراهنة الدوحةللحرج عن  رفعا   قطر طوعا   غادرتقيادات من حماس : أحمد يوسف .13

 يمثادر فلجوينية مجاولةي أن نادية ج د الدين ي عنعمان من، 8/6/2017، الغد، عمان ذكرع
أكدع بأن " ادة من حركة "حماس"  د كادرواي خال، اليومين الماقيين تقريباي الدوحةي ثوط 

 جاحاع أخر ي بناء على الولط القوري".
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أعقللاء  يللاديين فللي و الللع تلللك المثللادري لللل"الغد"ي إن "الدوحللة ولبللع مللن "حمللاس"ي مللاخراي مغللادرة 
 الحركةي والذين اجتقافتهم  ور على أرقها لفتراع وويلةي وذلك بجبط قغو  خارجية".

من جانب ي أوقح القيادي في حركة "حماس"ي أحمد يوجاي في حدي   لل"الغد" من فلجلوين المحتللةي 
 راهنة". بأن  ياداع من "حماس"  د "كادرع  ور ووعاي رف ا للحرج عن  وري في ظل الظروا ال

ونلللو  إللللى "اجلللت داد الحركلللة لمغلللادرة  ولللر حلللا، أرادع األخيلللرة ذللللكي كملللا أنهلللا مجلللت دة لنقلللل مكتبهلللا 
الجياجي ألي مكان حخر في حا، ولبع ذلكي ألجل تخفيا القغس عنهاي فالدوحلة كانلع وملا زاللع 

 من أك ر الداعمين للفلجوينيين ولحركة "حماس"ي ونكن لها كل انحترام والتقدير."
" ياداع حماس يمكن أن تجتقر في ماليزيا أو لبنان أو ت ود إلى كزةي التي جتبقى الحاقنة  إنو ا، 

 لكل  ياداع الش ط الفلجويني".
وبلليني فللي تثللريح لانبللاء الفلجللوينية أمللسي أن حركتلل   للد "تتجلل  نحللو ت زيللز عال اتهللا مللع إيللران"ي 

اتجللا  جللرعة إعللادة توويللد ال ال للة بللين "حمللاس" م تبللرا أن "هللذ  التحالفللاع الجديللدة بالمنوقللة جللتدفع ب
 ووهران لحماية مثالح الحركة ومشروعها الووني".

بللدورهاق لفتللع نفللس المثللادر إلللى "مغللادرة عللدد مللن  للادة "حمللاس" للجللاحة القوريللة بالف لللي متللوجهين 
 إلى ماليزيا وتركيا ولبناني فيما  د تقاا فقاءاع أخر  على  اسمة انختياراع القيقة".

وأوقحع بأن من أبرز القادة المغادرين "القيادي ثالح ال اروريي الذي يرجح انتقال  إلى ماليزيا من 
 وللري التللي أ للام فيهللا عقللط خروجلل  مللن تركيللا التللي ولبللع منلل  ال للام الماقللي مغللادرة أراقلليها إزاء 

 انحتال،".إجراسيلية ألنقرة بو وف  خلا ال ملياع التي ينفذها الفلجوينيون قد أهداا  "شكو "
وأفادع بأن من أجماء القادة اآلخرين التي ترددع ماخراي "عقلوا المكتلط الجياجلي "لحملاس"ي محملد 
نثللر وجللامي خللاوري اللللذان يقيمللان حاليللا فللي الدوحللة إلللى جانللط الللرسيس الجللاب  للمكتللط الجياجلليي 

 خالد مش لي وعقوا المكتطق عزع الرش  وماهر عبيد". 
الوللط ملنهم مغلادرة الدوحلة إن فلي حلدوخ تولوراع دراماتيكيلة كيلر متو  لة ولكنها اجتب دع أن "يتم 

 في  وري نجيما في ظل األزمة الخليجية الراهنة".
مثادر فلجلوينية مقربلة ي أن كفاس زبون  ي عنرام هللا، من 8/6/2017الشرق األوسط، لندن،  و الع

لحركلة مغلادرة الدوحلة حتلى اآلني ي إن  ور للم توللط ملن ا"الشرق األوجس" الع للي من حركة حماس
 ي ني قرورة البحخ عن مووئ  دم حخر. لكنها تخشى من ولط كهذا في مرحلة مقبلةي مما

للط منهلا المغلادرةي تنحثلر حاليلا  بلين ماليزيلا التلي  ول وبحجط المثادري فقن خياراع الحركةي إذا ملا ط
وجلللتفحص الحركللة إمكانيلللة  مللاسيتربوهللا بهللا عال لللاع  ويللة للغايللةي و ولللاع كللزةي باعتبلللار  م قللل ح

 ال امة في لبنان أيقا .
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وتأمل حماس أن تطقو ر إلى مغادرة ال اثمة القوريةي خثوثا  ب دما أبدع اجت دادها للت اون مع 
أي نشلا  قلد إجلراسيلي  ولبلاع جلابقة لقولري بتخفيلا وجودهلا ال لنليي وو لا اجلتخدام أراقليها فلي

 ومغادرة ب ن كوادرها كذلك.
 

 مع االحتالل %12على تبادل أراضي بنسبة  توافقمركزية فتح ": الة نتالرس" .14
أفللاد مثللدر خللاص لللل "الرجللالة نللع" بللأن اللجنللة المركزيللة لحركللة فللتح وافقللع خللال، انجتمللاع  :كللزة

مللللع  %12ملللايو الماقلللي برساجلللة محمللللود عبلللاسي عللللى تبلللاد، أراقلللي بنجلللبة  25األخيلللر لهلللا فلللي 
 انحتال، الجراسيلي.

در المطو للللع عللللى فحلللو  انجتملللاعي إن الجللللوة وافقلللع عللللى اجلللتسناا المفاوقلللاع ملللع و لللا، المثللل
 انحتال،ي والتخل ي عن جميع شرووها الجابقة.

( أعللى بك يللر ملن ال للرن الجلاب  للجلللوة زملن رسلليس الحكوملة ايهللود %12وأكلد المثلدر أن نجللبة  
 .%1.9أولمرعي البالغة 

ء م ظلللم المجلللتووناع الكبلللر  فلللي القلللفة تحلللع الجللليادة ولفلللع إللللى أن النجلللبة الجديلللدة تتقلللمن بقلللا
 الجراسيليةي وأنها " د تثل إلى التناز، عن منوقة الغور"!

من أعقاء مركزية فتح إلى واشنونق لمنا شلة خولة  5وأشار إلى أن الجلوة  ررع إرجا، وفد يقم 
 لى الراية الجديدة.الرسيس األمريكي دونالد ترامطي وحلياع اجتسناا ال ملية الجياجيةي بناء ع

ومللن المقلللرر أن يتوجلل  وفلللد رفيلللع المجللتو  ملللن الجلللوة إللللى ال اثلللمة األمريكيللة واشلللنونق لعلللالن 
 مشروع تجوية جديد مع  إجراسيل(.

وعلمللع "الرجللالة نللع" أن الوفللد جيرأجلل  ثللاسط عريقللاعي أمللين جللر الجنللة التنفيذيللة لمنظمللة التحريللري 
 اعي إقافة إلى "شخثياع فلجوينية ا تثادية".واللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابر 

 7/6/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 : قرار مركزية فتح سيفتح شهية االحتالل لسلب مزيد من أراضي الضفة"الجهاد" .15
اعتبللرع حركللة الجهللاد الجللالمي أن  للرار اللجنللة المركزيللة لحركللة فللتح بالموافقللة علللى : محمللد جاجللر

ي جللليفتح شلللهية انحلللتال، لجللللط مزيلللد ملللن أراقلللي القلللفة %12 تبلللاد، أراقلللي ملللع انحلللتال، بنجلللبة
 الغربيةي عبر المفاوقاع.
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و ا، خقر حبيط القيادي بالجهادي في تثريح لل "الرجالة نع" األرب اءي إن هذا شلأن وونليي وكلان 
مفترقلللا أن يكلللون هنلللاك لقلللاء تشلللاوريا ملللع الفثلللاسل الفلجلللوينية للو لللوا ثلللفا واحلللدا أملللام انبتلللزاز 

 يلي.الجراس
 وأقاا: "يريد انحتال، انجتيالء على مزيد من األراقي الفلجوينية بموافقة  يادة الجلوة".

وتو ع حبيط أن تنتهي أي عملية تفاون جديدة بالفشل "كما حثلل فلي المفاوقلاع خلال، الجلنواع 
 الماقيةي وكانع نتيجتها ثفر كبير"ي كما  ا،. 20الل 

ة نلع" بلأن مركزيلة فلتح وافقلع خلال، انجتملاع األخيلر لهلا فلي وكان مثدر خاص  د أفلاد للل "الرجلال
 مع انحتال،. %12مايو الماقي برساجة محمود عباسي على تباد، أراقي بنجبة  25

 7/6/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 مع االحتالل مرفوض األراضي: قرار تبادل "الديمقراطية" .16
ياجي للجبهة الديمقراوية لتحرير فلجلويني أكد وال، أبو ظريفة عقو المكتط الج: نور الدين ثالح

 رفن الجبهة لجياجة تباد، األراقي بين الجلوة الفلجوينية وانحتال، الجراسيلي.
خاليلة ملن  67و ا، أبو ظريفة في تثريح "للرجالة نع"ي األرب اء: "إننلا نتمجلك بدوللة فلجلوينية علام 

 ح  ال ودة". أمامما يفتح الوري  انجتيوان والمجتووناع والمجتوونين وعاثمتها القدس ب
وشدد على أن كل ما يت ارن مع ذلك مرفون جملة وتفثيال ي م تبرا  ذلك "خدمة مجانية لالحتال، 

 ويفتح شهيت  لجلط المزيد من األراقي".
ي داعيلا  القيلادة الفلجلوينية لمغلادرة األمريكيلةكما رفن هذ  الجياجية التي تتجاوق مع جياجلة األوهلام 

 لرهان الخاجر وانجتجابة لقراراع المجلس المركزي ومخرجاع اللجنة التحقيرية في بيروع.هذا ا
وواللللط أبلللو ظريفلللةي الجللللوةي بو لللا مجلجلللل التنلللازنع وتبادليلللة األراقلللي بغلللن النظلللر علللن حجلللم 
 األراقي التي جيتم تبادلهاي مشيرا  إلى أن هذ  أراقي فلجوينية ون يجوز ألي ورا التناز، عنها.

 7/6/2017سالة، فلسطين، الر 
 

 تدين الهجوم اإلرهابي في طهران فصائل المقاومةحماس و  .17
عن إدانتها للهجوم  ي عبرعحركة حماس كزةي أن من، 7/6/2017، غزة، حركة حماسموقع ذكر 

 ي والذي اجتهدا مم لين برلمانيين ورموزا  إيرانية.األرب اءالرهابي الذي و ع في وهران ظهر 
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ن شللل بنا الفلجلللويني يتوللللع إللللى أن يجلللود األملللن وانجلللتقرار والهلللدوء فلللي بيلللان لهلللا "أوأكلللدع الحركلللة 
ش وط أمتنا ال ربية والجالميةي وأن تتوحد الجهلود ملن أجلل مواجهلة علدو األملة المركلزي ممل ال  فلي 

 ."الكيان الثهيوني
ي فلجللوينحركللة الجهللاد الجللالمي فللي ي أن ونء عيللدكللزةي عللن  مللن، 6/8/2017قــدس بــرس،  و الللع

أدانع األعما، الرهابية التي اجتهدفع مجلس الشور  الجالمي ومر د المام الخميني في ال اثمة 
 اليرانية وهران.

و الللع الحركللة فللي بيللان ثللحفيي إن "هللذ  األعمللا، الجراميللة التللي اجللتهدفع الجمهوريللة الجللالمية 
 إلرهاط".اليرانية إنما تجتهدا دورها في دعم المقاومة ومواجهتها ل

بانعتلللداءاع الرهابيلللة التلللي ت لللرن لهلللا مقلللر ي الجبهلللة الشللل بية لتحريلللر فلجللوينمللن جهتهلللاي نلللددع 
واعتبرع الجبهة أن "هذ  ال مليلاع الرهابيلة  مجلس الشور  اليراني ومر د المام الخميني في إيران.

مالسملة وتشلجي ا  لقلو   د جاءع في ظل مناخاع عداسية ول دتها  مة الريان قلد إيلراني وف لرع بيسلة 
وأشلارع إللى أن هلذا "تولور ن يمكلن عزلل   الرهاط في أن تبدأ بممارجة إرهابها األجود داخل إيلران"

علن المخولس األشلمل لحللرا الثلراع فلي المنوقللةي وتحويلل  إللى ثلراع وللاسفي وملذهبي يكلون مركللز 
هيونيي عللدو األمتللين ال ربيللة التنللا ن الللرسيس فيلل  إيللراني بللدن  مللن التنللا ن الللرسيس مللع الكيللان الثلل

 ".والجالمية
 

 استشهاد قائد قسامي جراء انفجار بأحد مواقع التدريب برفح .18
أعلنع كتاسط القجام الجناس ال جكري لحركة "حماس" اجتشهاد أحد  ادتها ال جكريين فلي مدينلة : كزة

 رفحي في موا ع التدريط والعداد.
عامللا( اجتشللهد فللي موا للع  51قاسللد إبللراهيم حجللن أبللو النجللا  و الللع الكتاسللط فللي بيللان لهللا إن الشللهيد ال

وكملا أكلدع وزارة الثلحة بغلزة إثلابة  ال لة حخلرين فلي انفجلار  التدريط والعداد مجاء يوم األرب لاء.
 عرقي و ع في مو ع للمقاومة كرط رفح.

 7/6/2017، فلسطين أون الين

 
 لضفة بأي اتفاقا في كافة أنحاء يانسيبق عمراتوالمستنتنياهو: الجيش  .19

رسيس الحكومة الجراسيلية بنيامين نتنيلاهوي كلرر ي أن بال، قاهري عن 7/6/2017، 48عرب ذكرع 
الفلجللويني وتهللدا إلللى وقللع  –تفوهاتلل  التللي ت بللر عللن جياجللت  الرافقللة لحللل الثللراع الجللراسيلي 

األمللم المتحللدةي نيكللي م جللزاع أمللام حللل الللدولتيني و للا، أ نللاء لقاسلل  مللع جللفيرة الونيللاع المتحللدة فللي 



 
 
 
 

 

 14 ص             4313 العدد:        6/8/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

هايليي يوم األرب اءي إن جي  انحتال، الجراسيلي جيبقى في القلفة الغربيلة كلهلا وأن المجلتووناع 
  جتبقى مكانها.

و ا، نتنياهو إن 'الجي  الجراسيلي جيبقى في كل الحيز  بالقلفة الغربيلة( والمجلتووناع للن تتحلرك 
ملع مجلاولين أجانلط وكلذلك خلال، لقاسل  ملع هلايليي علن  وامتنلع نتنيلاهوي خلال، لقاءاتل  من مكانها'.

نمللا اجللتخدم مثللولح 'كيللان'. وكللرر الحللديخ عللن شللرو  للتوثللل  ذكللر مثللولح 'دولللة فلجللوينية' وا 
 نتفاق بأن ي ترا الفلجوينيون بقجراسيل بأنها 'الدولية القومية للش ط اليهودي'.

   في 'أجواء ممتازة'.وبحجط مثادر في مكتط نتنياهوي فقن اللقاء مع هايلي جر 
و للا، نتنيللاهو للجللفيرة األميركيللة إن إجللراسيل ت للارن بشللدة وجللود إيرانللي داسللم فللي جللورية بللأي اتفللاق 

 مجتقبليي بينما امتن ع هايلي عن الت قيط.
نتنياهو  ا،ي إن دون  في المنوقة باتع  أن، 7/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموجاء في 

 شريكا  ن عدو ا في الحرط المشتركة قد الجالم المتورا. ت تبر "إجراسيل"
جاءع تثريحاع نتنياهو خال، لقاس  نيكي هاليي التي تزور "إجراسيل" لمدة  ال ة أيامي والتلي أعلنلع 

 أنها تدعم حكومة انحتال، في كل ما تقوم ب .
تحلدة التلي وثلفها أنهلا ت ملل وأكد نتنياهو أن  ج يد بالتحو، الجاري في المنوقةي وشكر الونيلاع الم

 جنبا إلى جنط مع "إجراسيل" في الحرط على "الرهاط".
 

 لكنه برأس اهتمامات الجيش اإلسرائيلي معقد "حزب هللا"آيزنكوت: وضع  .21
 ا، رسيس أركان الجي  الجراسيلي كادي حيزنكوعي خال، مراجم أ يمع يلوم األرب لاءي : بال، قاهر

ي إن حللزط هللا 2006يليين القتلللى فللي حللرط لبنللان ال انيللةي ثلليا ال للام لحيللاء ذكللر  الجنللود الجللراس
يجمللع تجربللة  تاليللة كبيللرة بمشللاركت  إلللى جانللط  للواع النظللام الجللوري فللي الحللرط األهليللة الللداسرة فللي 

واعتبللر حيزنكللوع 'ركللم أن حللزط هللا موجللود فللي وقللع م قللد ألنلل  يحللارط فللي جللورية ويتلقللى  جللورية.
  نتجاهل أن  يجمع خبرة  تالية'.  خجاسر بشريةي لكننا ن

و ا، حيزنكوع إن 'الجي  الجلراسيلي يلولى انهتملام األكبلر للجبهلة الشلمالية وحلزط هللا. وتوجلد للدينا 
 خوة دفاعية وخوة هجومية أيقاي وكذلك جهوزية عالية جدا'.   

 7/6/2017، 48عرب 
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 ان الدوليجماعي من مجلس حقوق اإلنس انسحابتحر ض على  "إسرائيل" .21
أمس أنها تقا وراء تشلكيل تحلالا دوللي بقيلادة الونيلاع  إجراسيلوديع عواودة: كشا في  –الناثرة 

المتحدةي جيهدد باننجحاط من مجلس حقوق النجان الدولي إذا للم يقلم بقلغلاء إجلراءين يمجلان بهلا. 
م حو، خرق حقوق النجان إن الجراء األو،: هو النقا  الجنوي الداس "يجراسيل هيوم"و الع ثحيفة 

مللن  بللل إجلللراسيلي وال للاني إلغلللاء اللجنللة التللي تقلللوم بجمللع م لوملللاع حللو، الشللركاع التلللي تنشللس فلللي 
إجلللراسيل والونيلللاع المتحلللدة اجلللتقالتا فلللي  أن إللللىالقلللفة الغربيلللة وهقلللبة الجلللونن المحتلتلللين. يشلللار 
 قع.يتغير الو  أنالجاب  من هذا المجلس لكنهما عادتا إلي  على أمل 

األملللين ال لللام لاملللم  إلللىلللد  األملللم المتحلللدة دانلللي دانللون بتحويلللل هلللذا الموللللط  إجلللراسيلو للام جلللفير 
حان الو ع لجراء تغيير ملموس في األمم المتحدة "ان   "يجراسيل هيوم"المتحدة. و ا، خال، لقاء مع 

فلي األملم المتحلدةي  خاثة ب د انتخلاط دوناللد تراملط رسيجلا ووجلود الجلفيرة األمريكيلة نيكلي هلايلي –
 ."التي ت مل بشكل نشس من أجل تغيير الخس ال دواني وكير المبرر قد إجراسيل

 8/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 فلسطيني  ي الداخلالتمييز عند قتل  "تكتشف"وسائل إعالم إسرائيلية  .22
لقلادة الشلروة ووزيرهلا للملرة األوللى ربملاي توجل  وجلاسل العلالم أجلسلة ك يلرة : أج د تلحمي –الناثرة 

قلللد  "منحلللازين"ل لللاد أردان أ لللارع حلللنقهمي باعتبارهلللا محرجلللةي حتلللى أن ب قلللهم اعتبلللر المحلللاورين ج
وتجاءلع الثحافية أريسليال هوفملان  يلدي وع أحرونلوع( علن  ثلور الشلروة فلي مواجهلة  الشروة. 

عشللراع حللوادخ  عللن الكشللا عللن أي مللن "عجزهللا"اجتشللراء ال نللا الللداخلي فللي المجتمللع ال ربلليي و 
ما ي ير بح  كقط المواونين ال لرط عللى "جريمة و  ع في كفر  اجم خال، عامي  15القتلي منها 
تخلللع عللن كفللر  اجللم ومواونيهللا والمللا أن الجريمللة ن تخللرج ". وأقللافع أن الشللروة "هللذا التقللاعس

 ."خارج حدود البلدة ال ربية  نحو بلداع يهودية(
ر الثللللحافيين جلللرأة وثللللراحة فلللي تنلللاو، الموقللللوع مباشلللرة وبللللال وكلللان الثلللحافي أليسللللور ليفلللي أك للل

ي حللللين بللللخ فيللللديو خاثللللا  بلللل  علللللى شللللبكاع التواثللللل انجتمللللاعي يحظللللى ب شللللراع حنا "رتللللو "
لملاذا تطولل  الشلروة أ نلاء المواجهلاع الرثلاص القاتلل فلي الوجلس "المتاب اعي بدأ  بجاا، اجتنكاري: 

. وأقاا أنل  يلر  أن أي هجلوم عللى الشلروة "خر  بجالم؟ال ربي فقس بينما تمر م لها في أوجا  أ
لكن كيا يحثل أن  من بين كل األوجا ي فقس وجس واحد يدفع  منا  "هو خس أحمر ممنوع تجاوز ي 

 . "باهظا ي أفدس  من... الموعي والوحيدون الذين يطقتلون هم عرط... فقس عرط. وهذ  حقيقة
 8/6/2017الحياة، لندن، 
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 ع نطاق حفرياتها في الجوالن المحتلسرائيلية توس   سلطة المياه اإل .23
ت ملللل جللللوة الميلللا  فلللي إجلللراسيل عللللى توجللليع نولللاق الحفريلللاع للوثلللو، إللللى الميلللا  : هاشلللم حملللدان

الجوفية في الجونن الجوري المحتلي وتنوي المثاد ة  ريبا على إجراء عملياع تنقيط عن الميا  في 
 شما، الجونن.

 ارقة هيساع حماية الوبي ة للمثاد ة على ذلكي وتدعي أن عمليلاع الحفلر يأتي ذلك بالركم من م
 ت رن للخور تدف  الميا  الجوفية إلى الينابيع واألودية في هقبة الجونن وفي جهل الحولة.

 8/6/2017، 48عرب 
 

 ل حرب غزةعلى قطر قد تعج    الحملةسرائيلية: اإل الصحف .24
سيلية أن تفقللي الحملللة التللي تت للرن لهللا  وللر حاليللا  إلللى رجحللع أوجللا  أمنيللة إجللرا: ثللالح الن للامي

توفير الظروا التي تجمح بنشوط مواجهة عجكرية جديدة بين إجراسيل وحركة حماس. ونقل م لقلون 
بللارزون فللي تللل أبيللط عللن هللذ  األوجللا   ولهللا إنلل  فللي حللا، أجللفرع األزمللة بللين  وللر والللدو، ال ربيللة 

ي لقواع كزةي فقن من شأن هذا التوور أن يادي إلى انفجلار األخر  عن تراجع الدعم المادي القور 
األوقللاع األمنيللة فللي القوللاعي مللا يقللود حتمللا  إلللى تللدخل إجللراسيل وشللن  حللرط جديللدة خللال، الثلليا 

 الحالي. 
و ا، م ل  الشاون ال جكرية في ثلحيفة "هلارتس"ي علاموس هارسيللي إن الماججلة ال جلكرية فلي تلل 

عم الوحيللللد الللللذي تحللللو، مجللللاعدات  الماديللللة دون انهيللللار األوقللللاع أبيللللط تللللر  أن  وللللر باتللللع الللللدا 
ان تثادية بشكل مول  في القواع في ظل تراجلع اللدعم اليرانلي لحركلة حملاس فلي أعقلاط موا فهلا 
من ال ورة الجورية وانخفان مجلتو  اللدعم التركلي بجلبط التحلدياع الداخليلة وال ليميلة التلي يواجههلا 

 أردوكان. الرسيس التركي رجط ويط 
وأيد م ل  الشاون انجتخبارية في ثحيفة "م لاريا"ي يوجلي ميلملاني ملا خللص إليل  هارسيلل. ولفلع 
إلى أن  على الركم من أن الحمللة التلي تشلنها اللدو، ال ربيلة قلد  ولر تلوفر "الظلروا لحلدوخ مزيلد 

جراسيلي إن أنها في المقابلي تزيد من فرص احتما ، اندنع مواجهة بين من التقارط بين هذ  الدو، وا 
جراسيل".   حماس وا 

وفي الجياقي أشار الباحخ الجراسيليي إيلي كوليشتايني إلى دور الرسيس األميركلي دوناللد تراملط فلي 
تحفيللز الللدو، ال ربيللة لمواجهللة حركللة حمللاس بشللكل ثللريح وعلنللي وكيللر مجللبوق. وفللي مقللا، نشللرت  

ط أعلن بشكل واقح ون لبس في  خال، كلمت  ثحيفة "م اريا"ي أمسي لفع كوليشتاين إلى أن ترام
أمللام القللادة ال لللرط فللي  ملللة الريللان أن حركلللة "حمللاس" حركلللة إرهابيللةي وهلللو مللا فلللرن علللى اللللدو، 
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ال ربيللة انلتللزام بال مللل قللدها مللن خللال، ال مللل قللد  وللري الدولللة التللي تحللاف  علللى عال للاع مللع 
 الحركة وتدعم حكمها في القواع.

 8/6/2017، العربي الجديد، لندن
 

 ظاهرات شرق غزةتمخاوف إسرائيلية من "واال":  .25
ن الخبلاري حفلي يججلخاروا إن المظلاهراع ا ا، الخبيلر الجلراسيلي فلي الشلاون الفلجلوينية بمو لع و 

الشلل بية الفلجللوينية التللي تشللهدها الحللدود الشللر ية لقوللاع كللزة مللع إجللراسيل فللي األيللام األخيللرة جتثللل 
لةي إن لللم يللتم التوثللل إلللى حلللو، جللادة لازمللة النجللانية المتفا مللة فللي أخيللرا لمواجهللة عجللكرية شللام

وأشار إلى أن هذ  المظاهراع ت تبر رجالة من حماس إلى إجراسيل بأن الوقع الم يشي الجيئ  كزة.
ن فقن اننفجار جيكون  ادما.  في القواع نبد من إيجاد حلو، ل ي وا 

أبوا على اجتخدام وجاسل تفريل  المظلاهراع التلي تحلو، وأوقح يججخاروا أن الجنود الجراسيليين د
دون و للوع خجللاسر بشللرية فلجللوينية كللي ن تتجللبط بتللدهور إقللافي للوقللع األمنللي بغللزةي فللي حللين 
تجمح حركة المقاومة الجلالمية  حملاس( التلي تجليور عللى الحلدود المحيولة بالقولاع بوثلو، هلذ  

 المظاهراع إلى الجدار الحدودي مع إجراسيل.
 7/6/2017، لجزيرة نت، الدوحةا

 
 ستوطن يهدد بتفجير المسجد األقصىم :"إسرائيل اليوم" .26

هلللدد مجلللتوون ثلللهيوني ملللن منوقلللة "بنلللي بلللراك" عبلللر مجموعلللة "واتجلللاط" بتفجيلللر : القلللدس المحتللللة
وذكللرع ثللحيفة "إجللراسيل اليللوم" ال بريللة أن شللروة "تللل أبيللط" تلقللع بالكللا  بوجللود  المجللجد األ ثللى.

 ير المججد األ ثى عبر "واتجاط".تهديد بتفج
وأقللافع الثللحيفة أنهللا فتحللع تحقيقللا فللي الللبال  حتللى تمكنللع مللن الوثللو، للمجللتوون الللذي نشللر 

 عاما . 20التهديدي وتبين إن  من "بني براك"ي ويبلغ من ال مر 
 و الع إن  بنهاية األجبوع أحقر المتهم لمحكمة الثلح فلي مدينلة "تلل أبيلط"ي ووللط مم لل الشلروة

و للا، مم للل الشللروة  للا، خللال، جلجللة التو يللا للمللتهم: "مللا  للام بلل  هللو ف للل خويللري  تمديللد تو يفلل .
 والتهديد بتفجير المكان ي د تهديدا اجتراتيجيا لدولة إجراسيل".

 8/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قاصرا   87 الحالية منهم القدس انتفاضة خالل سقطوا شهيدا   319: إحصائية .27
 تشرين من األو، في "القدس انتفاقة" اندنع منذ جقووا الذين الفلجوينيين الشهداء عدد ارتفع كزة:
 الشأن لدراجاع القدس مركز أعدها إحثاسية وف  وذلك شهيداي 319 إلى ي2015 أكتوبر/ األو،

 مناو  على المواجهاع خال، كزةي  واع من جديد شهيد ارتقاء ب د والفلجوينيي الجراسيلي
 .دودالح

  واع من ي(عاما 25  النجار إبراهيم فادي الشهيد بارتقاء أن  المركز أعدها التي الحثاسية وذكرع
 وججلع. شهيدا 319 إلى القدس انتفاقة شهداء عدد وثل انحتال، برثاص بقثابت  متأ را   كزة

 .الحالي ال ام مولع منذ شهيدا   38 ارتقاء الحثاسية
 عشرةي ال امنة تتجاوز ن أعمارهم  اثرا 87 القدس انتفاقة خال، اجتشهد فقد ال مريةي للفسة ووفقا  
 اختنا   إ ر اجتشهد أشهري  ال ة  وابتة محمد رمقان الرقيع الوفل أثغرهم ي%29 نجبت  ما

 .انفي اع نوا الوفلة وحخرهم لحمي بيع في فجار بيع بلدت  على انحتال، جنود أولق  الذي بالغاز
  اثراع شهيدة 13 بينهن   شهيدةي 31 القدسي انتفاقة في اجتشهدن اللواتي الناخ عدد وبلغ

  ثا في ارتقع التي ال امين ابنة حجان رها الوفلة أثغرهن عشرةي ال امنة تتجاوز ن أعمارهن
 .كزة على إجراسيلي

 8/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 سلفيت في جديدة استيطانية بؤرة .28
 أراقي على جديدة اجتيوانية بارة المجتوونين من مجموعة دكلس: أ امع عاوا -نابلس

 نجتهداا محاولة في الغربية بالقفة جلفيع كرط شما، اجتيا دير بلدة في الفلجوينيين المواونين
 .هناك المواونين أراقي من تبقى ما

 عن األمتار عشراع تب د التي نوفيم مجتوونة من  دموا أنهم يط تقد الذين- المجتوونون  ونثط
 كرفاناع شيدوا كما البلدةي كربي األ رية شحادة خربة منوقة في خيام عشر من أك ر -الجديدة البارة

 .المكان في الخشط من( متنقلة بيوع 
 وب د إنهم نع الجزيرة مع هاتفي اتثا، في البلدة في انجتيوان قد الناشس جلمان نظمي و ا،
ي دع أنها وأكد الجديدة رةالبا  أمر اكتشفوا ال ال اء يوم للمكان زيارة  بخدماع وزودع فقس يومين منذ شط
 .المجتوونين ب شراع وأرفدع والماء كالكهرباء التحتية البنية
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 لجي  لم جكر إقافة اجتيوانيتان وبارتان مجتووناع جبع اجتيا دير بلدة أراقي على ويقام
 الدونم  دونم ألا 36بل تقدر التي أراقيها  لخ من أك ر بمجموعها وتثادر الجراسيلي انحتال،
 ".مربع متر 1000 يجاوي 

 7/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة،  
 

 بالضفة حماس في قيادي نجل بينهم مواطنين ثمانية يعتقل االحتالل .29
 بينهم المحتلةي بالقفة متفر ة مناو  من مواونين  مانية" الجراسيلي" انحتال،  واع اعتقلع نابلس:
 من ال امة بال انوية ووالط نابلسي مدينة من عثفور عدنان حماس حركةب القيادي األجير نجل
 .الخليل مدينة

 8/6/2017نت،  الرسالة
 

 األقصى منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري المسجد  اقتحموا إسرائيليا   596": "قدس برس .31
"ق مجتوونين "إجراسيلي ا 596ا تحم : تحرير خلدون مظلومي من فاومة أبو جبيتان -القدس المحتلة 

وجنودي باحاع المججد األ ثى المبارك بمدينة القدس المحتلةي منذ بداية شهر حزيران/ يونيو 
 الجاري.

مجتوون اق  74وأفادع مراجلة " دس برس"ي بأن الشروة الجراسيلية جمحع ثباس يوم األرب اء لل 
ا جياحيًّا با تحام المججد األ ثى من "باط المغاربة" 21بينهم   .مرشد 

وأقافع أن الشروة أم نع الحماية للمطقتحمين حتى خروجهم من "باط الجلجلة"ي كما أنهم  اموا 
ا مم ن تجم يهم  24بالثالة التلمودية عند الجهة الشر يةي كما جمحع الشروة با تحام  شخث 

 "قيوفها".
إجراسيلي اي من  596ويرتفع بذلك عدد المطقتحمين للمججد األ ثى منذ بداية شهر يونيو الجاري إلى 

 مجتوون ا من فسة الوالط اليهودي وذلك وفق ا لما و  قت  " دس برس". 65بينهم 
 7/6/2017قدس برس، 

 
 الجئا  فلسطينيا  سوريا  قضوا على طريق الهجرة نحو أوروبا 96: "مجموعة العمل" .31

األجبوع أن أعلنع مجموعة ال مل من أجل فلجوينيي جورية عبر تقرير حقو ي أثدرت  مولع هذا 
نجسا  فلجوينيا  جوريا  على األ ل  قوا على وري  الهجرة خال، الفترة الممتدة بين تموز  يوليو(  96

 ونيجان  أبريل( الماقي. 2012
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يوم األرب اءي حمل اجم "فلجوينيو جورية والوري  إلى أوروبا رحلة األمل ي وأشار تقرير للمجموعة
بر من ذلك بك ير نظرا لت ذر الت را على جميع القحايا الذين واأللم"ي إلى أن ال دد الحقيقي أك

 قوا في البحر لقلة عملياع انتشا، الج خ من البحر أو فقدان األوراق أو عدم التمكن من الت را 
 على الج خ.

 7/6/2017قدس برس، 
 

 النكبة منذ األشرس هي وجودهم تستهدف هجمة يواجهون  الداخل فلسطينيو: بركة محمد .32
 الهيسة ال ليا المتاب ة لجنة بقراراع التزاما وذلك أمس 48 أراقي الشامل القراط رة: عم  الناث

 بقتل الجراسيلية الشروة ارتكبتها التي الجريمة على احتجاجا الداخل فلجوينيي لد  األعلى التم يلية
 تظاهراعو  اعتثاماع أمس مجاء الور اع مفارق  وشهدع. بارد بدم  اجم كفر من و  محمد الشاط
 .ك يرة احتجاجية ف الياع جتتب ها

 شرجة هجمة من الداخل في الفلجوينيون  ل  يت رن ما أن بركة محمد "ال ليا المتاب ة" وأكد رسيس
 و ا،. خاثة ب دهاي وما النكبة منذ األشرس هي حقهم على و باتهم أرقهم على وجودهم تجتهدا

 جياجة تث د جلووية وأذرع حكومة من إجراسيل في الحاكمة الماججة إن "ال ربي القدس" لل بركة
 لنا وون ن الذي ووننا في بكرامة وال ي  الوبي يةي الحياة مقوماع من لحرماننا وانقوهادي الخن 
 ."واقوهادنا  م نا في للتوكل والدولية ال ليمية الظروا في الفوقى حالة مجتغلة. جوا 
 علياي ألوامر تنفيذ هي الجراسيلية الشروة ترتكبها تيال بارد بدم القتل جياجة أن على بركة وشدد
  رروا الحكومة  ادة أن ماكدا جمي اي تجتهدفنا التي الشرجة الثهيونية ال نثرية ال قلية من ناب ة
 . "قدنا الوحشية الجياجة وهذ  الجراسم هذ  تث يد

 8/6/2017العربي، لندن،  القدس
 

 قطر ضد ملةالح يرفضون  فلسطينيون  وكتاب إعالميون  .33
 من اجتغرابهم عن فلجوينيون  وكتاط إعالميون  جما،: عب ر ومحمد الفرنجي مث ط - كزة

 محنة هو  ور ب  تمر ما أن على وأجم وا ال ربيةي األوراا ب ن  لبل من  ور دولة اجتهداا
 يةيال رب المنوقة هموم دوم ا تحمل  ور أن" الشرق "لل وأكدوا  ريباي جتزو، ثيا وجحابة ما تة
ا وتبذ،  .ال ربي الوون في الثراعاع لكل حل إيجاد في جهود 
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 انلتفاا مد  ير   ال ربي للشأن المتابع إن  ا، ال وابتةي إجماعيل الفلجويني والكاتط العالمي
اي الخليجية والش وط ال ربية الش وط  بل من واحتقانها  ور حو، ا تحديد   را ية دولة  ور أن ماكد 

 .مرمو ة مكانة ولها الجياجي الث يد على خاثة المنوقة يف  وة بكل وحاقرة
 حملة وب د الرياني  مة عقط جاءع  ور على الهجمة أن الغريط شرحبيل الفلجويني الكاتط ورأ 

 للمقاومة الداعمة الدو، لم ا بة  انون  مشروع الكونجرس وا عالن أمريكا من مباشرة تحرين
 تمتلك  ور إن و ا،. جنواع منذ  يادتها تجتقيا التي سحما على القانون  رك ز حيخ الفلجوينيةي

ن ودبلوماجيتهاي وعال اتها أجاليبها ولها عليهاي الهجمة لثد  وة أورا ا  رافقتها التكهناع الك ير وا 
 تراع لم عربية وثحا  نواع من  ور لها ت رقع التي العالمية للهجمة وانجتغراط الذهو، حالة
 .مجب  بشكل ل  أعد حدخ ما أن ياكد الثحافةي مهنة أثو،
 واجتراتيجياع  ا بة ورا   وا قة بخوواع تجير الشقيقة  ور دولة إن الشامي كجان العالمي و ا،
ا الدوليي والت اون  الجلم وت زيز ال ربيةي األمة  قايا لخدمة واعدة  لت زيز دوم ا تج ى أنها ماكد 

 .خر  األ ال ربية الدو، مع وتوويدها األخوية ال ال اع
 8/6/2017الشرق، الدوحة، 

 
 نابلس جنوب بمستوطنة جنوبها عن الضفة شمال لقطع يسعى االحتالل: التفكجي .34

 اجتيواني احتاللي مخوس من التفكجيي خليل الجراسيلية الشاون  في المختص هللا: حذ ر رام
" عميجاي" جما تحمل جديدة مجتوونة بقنشاء جنوبها عن الفلجوينية القفة شما، لفثل إجراسيليي

 .نابلس جنوط ترمج ياي أراقي على
 الجراسيلي انحتال، جلواع إن مثاد ة األرب اءي يوم موونيي لذاعة حديخ في التفكجي و ا،
 أران   على انجتيالء عملية في تث يد القفةي في بمناو  جكنية وحدة 1000 من أك ر بناء على

 .جديدة فلجوينية
 7/6/2017، (وفا) فلسطينيةال والمعلومات األنباء وكالة

 
 عاما   81 وعمره الثانوية امتحان يجتاز فلسطيني .35

 ب دما عقود جتة على يزيد ما  بل الت ليم عن عجمية أبو القادر عبد يطدعى فلجويني مجن انقوع
 الدروس تلقي أبو عجمية يواثل عشريني شاط وبهمة واآلني. الرزق  لكجط الدراجة مقاعد ترك

 التي ال امة ال انوية اختباراع في تلين ن عزيمة( عاما 81  عجمية أبو وأبد . اعانختبار  واجتياز
 .الماقي ال ام فيها إخفا   ب د ال انية للمرة إليها يتقدم
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 انبتجامة وعلع عالية م نويات  وبدع ال ربيةي اللغة امتحان إلى الماقي ان نين عجمية أبو وتقدم
 .القفة الغربية جنوبي الخليل بمدينة "حجينال" مدرجة في اختبار  و دم وجه ي

 والجغرافيا الجالمية والتربية والتاريع النجليزية اللغة مواد تشمل ك يرة امتحاناع أمام  يزا، ون
 وياكد. الحالي( حزيران  يونيو 22 في انختباراع هذ  وتنتهي الم لوماعي وتكنولوجيا ال لمية وال قافة

 .وان تثاد الجياجية ال لوم في شهادة لنيل الجام ي بالت ليم تحاقانل في ركبت  عجمية أبو
 8/6/2017األوسط، لندن،  الشرق 

 
 ضد قطر  األردنية قرارات الحكومةهو المستفيد من : العدو الصهيوني "اإلصالح النيابية" .36

لوماجي عبرع كتلة الثالس النيابية عن أجفها لقرار الحكومة بتخفين مجتو  التم يل الدب: عمان
مع دولة  وري مناشدة الملك عبدهللا ال اني التدخل لو ا هذا القرار الذي جاء ثادما للش ط 

 األردني ومجيسا ل  ولمثالح  الوونية.
و الع الكتلة في بيان ثادر عنها مجاء أمس األرب اءي إن  "و في الو ع الذي كنا نناشد في  

األزمة المتجارعة بين عدد من دو، الخليى ودولة  ثاحط الجاللة الملك المفد  بالتدخل لنزع فتيل
 ور وتووي  تداعياتهاي فوجسنا وبكل أجا بقراراع الحكومة بتخفين مجتو  التم يل الدبلوماجي مع 
لغاء ترخيص مكتط  ناة الجزيرةي وا كالق مكاتبها في المملكةي األمر الذي يشكل  الشقيقة  وري وا 

اهمة في إوفاء نارهاي ويج لنا ورفا فيها بدن من أن نكون تث يدا إقافيا لازمة بدن من المج
 ورفا في حلها".

وشدد البيان على أن المجتفيد األكبر من هذ  األزمة والقوي ة هو ال دو الثهيونيي الذي ظهر جليا 
ن هذا ال دو لم يكا يوما عن مد  جرور  بالحا، الذي وثل إلي  الخثام بين األ شقاء ال رط. وا 

اجتهداا أمتناي وبخ الفر ة ونشر الفتنة بين أبناسهاي كما تكشا تثريحاع مجاولي  عن مد  
 ارتياحهم لما جر  ويجري بين أشقاسنا ال رطي على حد وثف .

الدو، ويججل  و الع الكتلة: "عند و وع األزماع يبرز الكباري ويبرز دورهم الذي تذكر  الش وط و 
التاريعي و د ت ودنا في األردن أن نكون دوما كبارا في األزماعي فال ينبغي أن ننكص عن ذلك 
الدور تحع أي ظرا من الظرواي خثوثا تجا  دولة نجتذكر جمي ا دورها المشرا في اننحياز 

ى دورها الفاعل في إلى  قايا أمتها ال ربية والجالميةي وفي مقدمتها الققية الفلجوينية. عالوة عل
الجاحتينق ال ليمية والدوليةي في فن النزاعاع والخالفاع وعالج بار التوتري ودورها الكبير في 

 حمالع الكا ة النجانية خال، الحروط والكوارخ الوبي ية".
 8/6/2017، السبيل، عم ان
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 تهي بالتطبيعللقضية الفلسطينية ين "حل  إقليمي"صالون سياسي لباحثين يحذر من : انعم   .37
وارق الفايد: اعتبر خبراء جياجيون وأكاديميون أن المجاعي نحو حلية إ ليمية تادي إلى حل   -عمان

الققية الفلجوينية يطم ل راية إجراسيلية تشتر  التوبيع أون ي  م تورس الحل ال ليمي للبحخي وتهدا 
سيلية وتقديم مزيد من التنازنعي من إلى دفع ال رط للقغس على الفلجوينيين للقبو، بالشرو  الجرا

 حجط ما والبع ب  المبادرة ال ربية للجالم. 1967دون الحاجة لالنجحاط إلى حدود 
وحذ ر المشاركون في الثالون الجياجي الذي عقد  مركز دراجاع الشرق األوجسي مجاء يوم األحد 

يةي من خوورة الحل ال ليمي ألن  للققية الفلجوين "الحل ال ليمي"الماقيي حو، إمكانية وتداعياع 
ينزع مجاولية الدور الدولي عن الققية الفلجوينيةي ويحثر  في منا شاع بين دو، عربية ن تمتلك 
ك يرا  من أوراق القوةي وبين إجراسيل المدعومة أمريكيا ي ماكدين أن الداراع األمريكية المت ا بة ليجع 

 ني إعادة النظر في انعتماد على الدور األمريكي وحد  حريثة على حل الققية الفلجوينيةي ما ي
 في هذا األمر.

كما أجمع المتحد ون في الثالوني الذي أدار  الناسط األجب  عودة  واسي على أن الج ي إلى حل 
الققية الفلجوينية وف  هذ  اآللية ي ني انجتفراد بالفلجوينييني وباألردن في الو ع نفج ي ويدفع 

الحل ب يدا  عن القراراع الدوليةي ووف  موازين القو  القاسمةي ما يتولط مواجهة عربية  إلى أن يكون 
وأردنية شاملةي لما ل  من خوورة على األمن القومي ال ربي واألردني واجتغالل  لتحقي  أمن إجراسيل 

جبة وحدهاي كما أن رفن الش ط الفلجويني ومواجهت  ألي حل إ ليمي ودعم  في ذلك ي تبر بالن
رهابها للفلجوينييني وأن  للنظام ال ربي رهانا رابحا  أمام خور إجراسيل على ال رط واحتالها لارن وا 

 المحاونع والتجارط التفاوقية م ها لم تجد نف ا .
 8/6/2017، القدس العربي، لندن

 
 "رائيلإس"ل حماس بل نعمل في غزة بالتنسيق مع الفلسطينيين وسفير قطر لدى واشنطن: ال نمو    .38

دافع الجفير القوري لد  واشنون مش ل بن حمد ح،  اني عن موا ا بالد  من : أوكجانا شفانديوك
إيران وحماس وحزط هللاي نافيا وجود أي تمويل  وري لجهاع ت تبرها أمريكا إرهابيةي ماكدا التنجي  

 مع إجراسيل بشأن كزة.
الخباري األمريكي: "نحن ن نمو، حماسي وأوقح الجفير القوري في مقابلة مع مو ع "ديلي بيجع" 

بل ن مل في كزة في إوار جهود إعادة إعمار القواعي ونبني مناز، ومجتشفياع بالتنجي  مع 
جراسيل".  الفلجوينيين وا 
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وتابع  اسال: "من أجل التوثل إلى الجالم يجط أن تكون الخووة األولى هي المثالحة في ثفوا 
 وراا الفلجوينية".الفلجوينيين. وحماس هي أحد األ

وأوقح أن هدا  ور من هذ  الجهودي ن عال ة ل  بأي مو ا جياجي أو أيديولوجيي وهو يكمن 
 في دفع عملية الجالم  دما إلى األمام.

وأوقح  اسال: "من أجل إنجاس المفاوقاعي عليك أن تتحدخ مع الجميع. وذلك ن ي ني أننا نواف  
 جية".مع شرووهم الجياجية أو األيديولو 

وشدد  اسال: "لقد ولط منا األمريكيون أن ن مل مع حماس في جياق عملية الجالم. وذلك ن ي ني 
إننا على نفس الوري  الجياجي أو األيديولوجي  مع حماس(". وأوقح أن  ور اعتمدع هذ  المبدأ 

ي الو ع عندما جب  لها أن أ امع اتثانع مع حزط هللاي لكن  نفى وجود م ل هذ  انتثانع ف
 الراهني وربس ذلك باختالا الموا ا من الوقع في جوريا.

 6/6/2017، ديلي بيست
 7/6/2017، روسيا اليوم

 
 "إسرائيل""سي إن بي سي": قطع العالقات مع قطر يصب  في مصلحة  .39

في تقرير لها حو، األزمة الراهنة في الخليىي ب دما  ررع الج ودية والماراع ودو، عربية : واشنون
ر   وع عال اتها مع  وري ذكرع شبكة "جي إن بي جي" الخبارية األميركية أن المجتفيد الوحيد أخ

من ذلك هو إجراسيلي موقحة أن  يبدو من الخارج أن األزمة ترتبس بقيران ومحاونع الج ودية الحد 
القوريين في  من نفوذ إيران المتثاعد في المنوقةي لكن  يكفي الت م  في األمر  ليال "لنر  أن عز،

 هذ  اللحظة بالذاع يرتبس ببلد حخر كير إيرانق أن وهو إجراسيل".
وأقافع الشبكة أن الك ير من التقارير التي نشرع ال ام الماقي أكدع بشكل ملموس تزايد وتيرة 
جراسيل في ما يخص الشاون األمنيةي وذلك مباشرة على ما يبدو ب د تو يع  الت اون بين الج ودية وا 

 ن اتفا ها النووي في عهد الرسيس األميركي الجاب ي باراك أوباما.إيرا
وأشار تقرير "جي إن بي جي" إلى أن إجراسيل والمملكة ال ربية الج ودية أخذتا ما يكفي من الو عي 

هما والتحقير للجيناريوهاع المحتملة.   ولم تتجرعا في التخويس لرد 
خبر وجود ت اون جدي بين  2013ع أو، من نقل في وأقاا أن ثحيفة "ذا تايمز" البريوانية كان

إجراسيل والج وديةي يجمح لجراسيل باجتخدام المجا، الجوي الج ودي لشن قرباع على الموا ع 
 النووية اليرانية.
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وتجاء، التقرير كيا تجتفيد إجراسيل من  رار الج ودية  وع ال ال اع مع  ور؟ إنها النتيجة 
ب دما  ا، المجاولون الج وديون في تبرير خووتهم إنها تهدا إلى عز،  المنوقيةي يورد التقريري

نها أثبحع في ثا إيران.   وري وبأنها تدعم التوراي وا 
وأقاا التقرير أن  ور تدعم بشكل علني حركة حماسي التي ت تبرها دولة انحتال، الجراسيليي 

عن  وع ال ال اع الدبلوماجيةي ظهرع جماعة إرهابية. وتابع أن  خال، األيام التي جبقع العالن 
تقارير في الثحافة ال برية وال ربية تشير إلى أن الريان تمارس قغووا  لدفع  ور إلى  وع 

 عال اتها مع حماس.
إن أن رفن  ور انجتجابة لتلك القغو ي يقو، التقريري دفع المجاولين الج وديين إلى التشدد 

ام بها الرسيس األميركيي دونالد ترامطي إلى الريان الشهر أك ري ون جيما ب د الزيارة التي  
الماقيي والعالن عن اتخاذ خوواع جديدة لمواجهة الرهاط. كما أن المجاولين الج وديين 
أثبحوا أك ر جرأة على تهديد إيران وأي جهة تبدي ت اوفا  مع وهراني ب دما أوقح فري  ترامط 

 تأييد  التحالا ال ربي قد إيران.
جراسيل كانا البلدين الوحيدين اللذين زارهما ترامط خال، رحلت  إلى و  لفع التقرير إلى أن الج ودية وا 

الشرق األوجسي وبأن الرسيس ترامط ي تقد أن الج ودية لها الكلمة األولى واألخيرة في ال الم ال ربي 
جراسيل.  الجن يي ويريد أن يجتمر الت اون بين الج ودية وا 

لى أن  رار الج ودية بممارجة قغو  على  ور بجبط دعمها حركة حماس ب د وخلص التقرير إ
أيام على زيارة ترامط ن يبدو مجرد مثادفة. فل"حماس" لديها عدو واحد حقيقي هو إجراسيلي كما 
ورد في التقريري وبالتالي فقن محاونع الج ودية تجميد الدعم القوري لل"حماس" يوجد من وراس  

 يقيي وهو إجراسيل.مجتفيد وحيد حق
وتابع تقرير "جي إن بي جي" أن  رار الج ودية  وع ال ال اع مع  ور يبدو أن  الدليل األك ر تجليا 
حو،  رار الريان بناء عال اع حقيقية وأك ر شمون مع تل أبيطي وهو ما ي د مو فا  كير مجبوق 

 على جميع المجتوياع.
 8/6/2017، العربي الجديد، لندن

 
 سم حفتر يزعم أن القسام دربوا عناصر متطرفة بليبيامتحدث با .41

في ليبياي أحمد المجماريي هجوما على الجناس ال جكري لحركة  حفترشن المتحدخ باجم  واع 
 حماسي كتاسط عز الدين القجام.
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وزعم خال، ماتمر ثحفي أن " ياداع حماس ال جكريين هم الذين دربوا ال ناثر المتورفة بليبيا 
وادعى المجماري في تثريحات  أن "لواء خان يونس أيقا  دم  التفخيع والتفجير".على وجاسل 

 مجاعداع فنية لإلرهابيين على األراقي الليبية".
وتابع زعم : "شو يدير لواء خان يونس بليبيا وجاط تل أبيط و  د في ورابلس.. ن إل  إن هللا محمد 

لل ناثر المتورفة والرهابية.. ووجدنا الفيديوهاع رجو، هللا..  ور هي التي وفرع التمويل المالي 
التي تظهر هذ  ال ناثر وهي تكبر على ذبح الليبيين ببنغازي واألجلحة.. بنغازي كانع مجرس 

 لجريمة  ورية كبيرة جدا".
 وادعى أن "الواسراع القورية كانع تهبس على األراقي الليبيةي وتمد الرهابيين باألجلحة المتوورة".

 8/6/2017، "21"عربي موقع 
 

 مناصب رئيسية باألمم المتحدة "إسرائيل" يالجامعة العربية تسعى لعرقلة تول .41
أحاوع األمانة ال امة للجام ة ال ربية مندوبياع الدو، األعقاء بالتووراع ذاع الثلة  :القاهرة

ط لرسيس الدورة كناس 2017أيار/مايو  31بانتخاط المندوط الداسم لجراسيل لد  األمم المتحدة في 
ي وذلك عن 2017للجم ية ال امة لامم المتحدةي والتي جتبدأ أعمالها في أيلو،/جبتمبر  72الل

 مجموعة دو، كرط أوروبا والدو، األخر .
ي فان هذا جاء في إوار التحركاع المك فة األرب اءوبحجط بيان ثادر عن الجام ة ال ربية اليوم 

ة عن مجلس جام ة الدو، ال ربية بشأن انجتمرار في رثد وا عا ة الرامية لتف يل القراراع الثادر 
المجاعي الجراسيلية للترشح للجان والمناثط الرسيجية داخل األمم المتحدة وتك يا ال مل ال ربي 
المشترك من أجل إفشا، الترشيح الجراسيلي لمجلس األمن في اننتخاباع التي جتجر  بالجم ية 

 ال ام المقبل.ال امة لامم المتحدة 
 7/6/2017، القدس، القدس

 
 تونس تمنع عرض فيلم أمريكي تؤدي بطولته مجندة إسرائيلية سابقة .42

 –ووندر وومان "حجن جلمان: وقع الققاء التونجي حدا للجد، المت ل  بالفيلم األمريكي  –تونس 
س بجبط مشاركة والذي والبع أحزاط جياجية ومنظماع مدنية ب دم عرق  في تون "المرأة الخار ة

 جابقة في ي وهو ما دعا الب ن نتهام وزارة ال قافة بالتوبيع مع إجراسيل. "مجندة إجراسيلية"
و ررع إحد  المحاكم التونجية أمس إيقاا بخ الفيلم ب دما تلقع شكاو  عديدة حو، الفيلم الذي 

 جب  من   في كل من الجزاسر ولبنان إ ر احتجاجاع مما لة.
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تادي "والبعي في رجالة موجهة إلى وزارة ال قااي بمنع عرن الفيلم الذي  "لش طا"وكانع حركة 
الثهيوني  انحتال،دور البوولة في  مم لة ثهيونية عملع خال، الجنواع األخيرة مجندة في جي  

وشاركع في ال دوان األخير على  واع كزة المحاثري بل وبالغع في الدفاع عن الجراسم المرتكبة 
 ."ال دوان والترويى لهاخال، هذا 

 8/6/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 واشنطن تتهم األمم المتحدة بـ"التحيز ضد إسرائيل" .43
اتهمع مندوبة الونياع المتحدة الداسمة لد  مجلس األمن نيكي هايلي األمم المتحدة بالتحيز قد 

 إجراسيلي ووعدع بأن واشنون لن تجمح بتكرار ذلك مجتقبال.
"جيروزاليم بوجع" عن هايلي  ولهاي أ ناء لقاسها اليوم األرب اء الرسيس الجراسيلي ونقلع ثحيفة 

راوفين ريفليني في مجتهل زيارتها إلى إجراسيل: "أش ر بالذنط إلى حد ماي ألن كل ما ف لت  في 
 األمم المتحدة لم يكن جو  إعالن الحقيقة".

افة إجراسيل" على مد  جنين وويلةي وأكدع أن واتهمع المجاولة األمريكية المنظمة ال المية بل"إخ
 الونياع المتحدة لن تجمح باجتمرار ذلك.

كما أن هايلي أشارعي في أ ناء لقاسها رسيس الوزراء الجراسيلي بنيامين نتنياهوي إلى أن "التحيز قد 
باعتقاديي إجراسيل باع عادة لامم المتحدة في الجنواع األخيرة"ي ألن ذلك كان ممكناي وأقافع: "

هم  في األمم المتحدة( ي رفون أنهم ن يجتوي ون مواثلة التثرا بهذ  الوريقةي ويش رون أن 
 األجواء  د تغيرع".

وأعربع المندوبة األمريكية عن أملها في أن يكون ذلك "يوما جديدا بالنجبة إلى إجراسيل داخل األمم 
 المتحدةي ون جيما في مجلس حقوق النجان".

 7/6/2017، يومروسيا ال
 

 اإلسرائيلي - الخارجية األميركية تؤكد أولوية حل الصراع الفلسطيني .44
أكدع الناوقة الرجمية الجديدة باجم وزارة الخارجية األميركية هيذر ناورع  :ج يد عريقاع -واشنون

حال، ا  لجالم.أن إدارة الرسيس دونالد ترامط تولي أولوية كبر  لحل الثراع الفلجويني الجراسيلي وا 
و الع ناورع ردا  على جاا، وجهت  لها "القدس" دوع كوم في أو، ماتمر ثحفي لها كناوقة رجمية 

للقفة الغربية والقدسي  الجراسيليعاما  على انحتال،  50بمناجبة مرور  األميركيةباجم الخارجية 
ء انحتال، و يام الدولة وبيان أمين عام األمم المتحدة أنوونيو كوتيريس عن أن األوان  د حن ننتها
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"الجالم في الشرق األوجس أمر مهم جدا لهذ  الدارة" موقحة أن "الرسيس  إنالفلجوينية المجتقلة 
 ترمط( ووزير الخارجية  ريكس تيليرجون(  ان إنهما يدركان أن الجالم لن يكون جهالي وأن كال 

 حل الثراع  األمرج ل الرسيس هذا  الورفين جيقوران إلى التوثل إلى حلو، توفيقيةي ولذلك فقد
حال، الجالم( واحدا من أولويات  ال لياي ونحن على اجت داد لل مل مع كل من تلك الكياناع في  وا 

 محاولة لج لها تثنع وتحق  أخيرا الجالم في الشرق األوجس".
جبة الذكر  ولم تتورق ناورع إلى بيان أمين عام األمم المتحدة كوتيريس الذي كان  د أثدر  بمنا

 الفلجوينيةي وما إذا كانع إدارتها تتف  مع  ال . األراقيلبقية  الجراسيليلالحتال،  50الل 
 7/6/2017، القدس، القدس

 
  امليون يورو لألونرو  82االتحاد األوروبي يتعهد بمساعدات بقيمة  .45

ونروا( خال، ال ام مليون يورو لوكالة  األ 82ت هد انتحاد األوروبي بمجاعداع بقيمة  :رام هللا
 الجاري.

وو  ع مجاولة الشاون الخارجية بانتحاد األوروبي فيدريكا موجيرينيي اليوم األرب اءي اتفا ا مع 
مدرجة  700رسيس  األونروا( بيير كرينبو، ينص على مجاعدة انتحاد األوروبي في تمويل نحو 

 مجتشفى. 140و
مليون مرين  3ر5ألا وفل و  500لثالح  وبحجط بياناع انتحاد األوروبيي جيثط الدعم

 ألا نجئ من الم وزين. 250و
 7/6/2017، القدس، القدس

 
 العفو الدولية: يجب حظر منتجات المستوطنات .46

:  الع منظمة ال فو الدولية إن المجتمع الدولي يجط حظر اجتيراد الجلع "القدس ال ربي" –رام هللا 
األرباس بماليين الدونراع التي أج جع اننتهاكاع  التي تنتجها المجتووناعي ووقع حد لجني

 الجماعية للحقوق النجانية للفلجوينيين. 
وبمناجبة الذكر  الخمجين لالحتال، الجراسيلي للقفة الغربيةي بما فيها القدس الشر ية و واع كزةي 

خا، جلع أولقع منظمة ال فو الدولية حملة جديدة تدعو فيها جاسر دو، ال الم إلى منع إد
 المجتووناع إلى أجوا هاي ومنع شركاتها من ال مل في المجتووناع أو انتجار بجل ها. 

إن ال الم و ا مكتوا األيدي على مد  "و ا، األمين ال ام لمنظمة ال فو الدولية جليل شيتي: 
أجل  عقودي بينما كانع إجراسيل تهدم مناز، الفلجوينيين وتجلط أراقيهم ومواردهم الوبي ية من
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ل  في  ان تثاد الفلجويني نتيجة للجياجاع الجراسيلية المجيسة  كجط األرباس. وفي الو ع الذي شط
ووا، خمجين عاما ي فقد تم إنشاء مشروع اجتيواني مزدهر بمساع ماليين الدونراع على حجاط 

 . "القمع الممنهى للش ط الفلجويني
جط التوجع انجتيواني الجراسيلي كافيا . فقد حن واآلن ب د مرور خمجين عاما  لم ي د ش"وأقاا 

األوان ألن تتخذ الدو، إجراءاع دولية ملموجة لو ا تمويل المجتووناع التي تشكل بحد ذاتها 
 ."انتهاكا  ثارخا  للقانون الدولي وجراسم حرط

 8/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الموقف اإلسرائيلي من األزمة الخليجية .47
رعدنان أبو عام  

على كير ال ادة في موا فها الغامقة وجياجتها الحمالة أوج ق اختارع إجراسيل في األزمة الخليجية 
 الناشبة أن تثوا في الم جكر الم ادي لدولة  ور.

وركم أن  من الم روا عن الجياجة الخارجية الجراسيلية أنها تحرص على كجط كل األورااي 
لنظريتها الميكيافيلية المفروةق فقنها هذ  المرة أعلنع بشكل وت وي موا ا  د تبدو متنا قة توبيقا 

 جافر: إجراسيل قد  ور وتقا بجانط الحلا الم ادي لها.
الجوور التالية تج ى لتناو، المو ا الجراسيلي من  وع دو، خليجية عال اتها مع  وري ولماذا 

للجياجة القورية ال ليمية وتجا  تبدي إجراسيل ابتهاجها بهذ  الخووة؟ وما جر ال داء الجراسيلي 
 الققية الفلجوينية بالذاع؟ وهل تر  إجراسيل في  ور عقبة كأداء أمام تحقي  نفوذها ال ليمي؟

 
 مواقف متالحقة

لم تكد تثدر  راراع  الخ دو، خليجية  الج ودية والماراع والبحرين( بقوع عال اتها الدبلوماجية 
جراسيلية تخرج بالترحيط ال لني بهذ  الخووةي باعتبارها تغيير ا مع  وري حتى بدأع ردود الف ل ال

 مهم ا ورأ على وريقة ت امل دو، المنوقة مع إجراسيل.
وأعلن أك ر من مجاو، إجراسيلي أن القراراع المقاو ة لقور ت ني أن هذ  الدو، باتع ت د  إجراسيل 

عميهاي بل إن هناك من المجاولين في الحرط قد الجماعاع الجالمية ودا  -وليجع عدوة-شريكة 
الجراسيليين من رأ  في هذ  الخووة مقدمة لفتح الباط أمام إجراسيل للمشاركة في مكافحة ما تجمي  

 الرهاطي وزيادة فرص الت اون مع الدو، ال ربية في  تال .
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أن إجراسيل القارئ لردود الف ل الجراسيلية نحو الخووة الخليجية قد  وري يخرج بخالثة مفادها 
ت تبرها توجها  جديدا  بدأ يطرجم فلي الشرق األوجسي ويفيد بتحو، عداء ال واثم ال ربية التي  و ع 

 عال اتها مع الدوحة من إجراسيل إلى  ور.
وي زز ذلك تبني إجراسيل لرواية هذ  الدو، وتفجيرها بأنها ماشر على أن هذ  الدو، باتع تدرك أن 

ة ليس إجراسيلي وهو ما ي زز إمكانياع الت اون مع هذ  الدو، بداعي الخور الحقيقي في المنوق
 محاربة الجماعاع الم ادية لجراسيل.

ومن ذلك أن انشتراواع التي ت لنها هذ  الدو، للتراجع عن  وع ال ال اع مع  وري تتقمن 
ة حماس(ي التو ا عن دعم الدوحة واحتقانها واجتقافتها  ادة المقاومة الفلجوينية  خاثة حرك

 مما يج ل إجراسيل تطبدي تفاان واقحا بالتأ يراع الجلبية لهذ  الحملة على الحركة الفلجوينية.
ول ل ما  د يفجر الترحيط الجراسيلي بالخووة الخليجية قد  وري هو ما يتردد بتل أبيط من أنها 

جها إجراسيل وب ن  د تادي إلى تغيير التوازن في الشرق األوجسي في ظل القغو  التي  د تمار 
 دو، الخليى مجتم ة على الونياع المتحدة لحجم مو فها قد  ور.

ففي حين تقغس ال واثم المجاورة للدوحة على واشنون بور ة انجت ماراع القخمة التي ت هدع 
بها ماخرا للرسيس دونالد ترمط للجير على خواها واتخاذ منحى عداسيا تجا   ورق فقن تل أبيط 

للوبي الثهيوني وجملة المجتشارين اليهود المحيوين بترمط لممارجة المزيد من تقغس عبر ا
 القغس على الدوحة.

 
 إسرائيل المستفيدة
القفز فوق مراجالع  -في تفجير الترحيط الجراسيلي بالمو ا الخليجي من  ور-يبدو من الث ط 

 ور وحماس في الو ع ذات ي الجفير الماراتي في واشنون يوجا ال تيبةي ودور  في التحرين على 
وا  امت  لشبكة عال اع و يقة مع ماججاع موالية لجراسيلي مما يج ل الدور الجراسيلي فيما حثل 

 يتجاوز الترحيط والتهليل إلى التخويس والترتيط.
وثفع هذ  الخوواع بالهزة األرقية  -التي ربما لم تفاجأ بالقراراع المتخذة قد  ور-إجراسيل 

الشرق األوجسي وهي في انتظار تب اتها المتو  ةي ومن أهمها إ امة محور إ ليمي جديد التي قربع 
 تكون في  إجراسيل هذ  المرة بجانط الدو، ال ربية التي  او ع  ور.

كل ذلك يج ل إجراسيل تخرج رابحة من هذ  األزمة عبر تو ي  عر  الت اون والتحالا مع الدو، 
براز القواج م المشتركة بينهاي ولذلك لم تتباوأ األوجا  الجراسيلية في الحديخ التي  او ع  وري وا 

 عما رأت  مكاجط من القراراع المقاو ة لقوري م تبرة إياها تثط في خانة األرباس والنجازاع.
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ول ل أو، المكاجط الجراسيلية من التث يد قد  ور يتم ل في تقرر حركة حماس التي 
زعاجي خاثة أن  ور م لع تجتقيا  ور  يادتها الجياجيةي  وهو ما يشكل لجراسيل مثدر  ل  وا 

 للفلجوينيين خال، الجنواع الماقية الرسة الكبر  واألهم في تقديم المجاعداع المالية وان تثادية.
كما ج ع الدوحة لبرام مثالحاع عديدة بين الفر اء الفلجوينييني وكانع وما زالع محل اتفاق إلى 

هذ  م وياع وماشراع تج ل  ور عقبة كأداء أمام اجتمرار الحثار  حد كبير بينهمي وكل
دامة اننقجام بين الفلجوينيين.  الجراسيلي على  واع كزةي وا 

المكجط الجراسيلي ال اني من الحملة الجارية على  ور يتم ل في أن ت زيز هذ  القراراع األخيرة 
المقاو ة للدوحةي في قوء المثالح المشتركة  المحور الذي بدأ يتشكل بين إجراسيل والدو، ال ربية

 بينها في اجتهداا  ور.
وألن األخيرة دعمع حركة حماسي فقن األزمة الحاثلة جتشجع تلك الدو، على اعتبار الحركة عدوا 
-مشتركاي وهو ما تبد  في تثريحاع وزير الخارجية الج ودي عالنية وبدون مواربةي حين  ا، 

 على  ور التو ا عن دعم جماعاع م ل الخوان المجلمين وحماس. إن -خال، زيارت  لفرنجا
بل إن إجراسيل تبدي تفاالها بكتابة وجاسل العالم التاب ة لتلك الدو، بشكل أك ر هجومية تجا  
حماس من جهةي وبشكل أك ر ت اوفا مع إجراسيل من جهة أخر ي كما ظهر ذلك  بل أيام في 

 ة ال انية الجراسيلية وأحد الباح ين الج وديين.الحوار األو، من نوع  بين القنا
مكجط  الخ ترا  إجراسيل بدأ يتحق  من األزمة الخليجية يتم ل في عودة واشنون إلى المنوقةي ألن 
خواط ترمط األخير أمام أك ر من خمجين زعيما عربيا ومجلماي ودعوت  في  إلى ورد الجماعاع 

ها للتحركي ألن إجراسيل تش ر حاليا ب ودة  وية لدور الونياع الم اديةي أ  ر على دو، المنوقة ودف 
 المتحدة الداعم للحلفاءي خالفا لفترتْي ونية الرسيس الجاب  باراك أوباما.

المكجط الجراسيلي الرابع هو أن األزمة  د تجاعد إجراسيل في أن تكون بمأمن من ال ملياع 
ر أمنية محد ة بها من جيناء وكزة والجونن ولبناني المجلحةي ففي ظل ما ت اني  إجراسيل من مخاو

فقن ت زيز الت اون األمني القاسم بين إجراسيل والدو، التي اثوفع في جبهة واحدة قد  وري 
 جيكون ل  تأ ير إيجابي على إجراسيل.

يمي ت تقد إجراسيل أن مكجبا جياجيا خامجا جي ود عليها بالنفع من هذ  األزمةي وهو اننشغا، ال ل
والدولي عن الققية الفلجوينيةي فقجراسيل جتربح عندما ن تكون هذ  الققية في بارة انهتمام 

 ال الميي وبالوبع عندما ن تثبح هي تحع قغس.
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ذا كانع هناك دو، عربية أك ر انشغان بم اداة  ور من انهتمام بحل الققية الفلجوينية فجيقلل  وا 
حاو، في  الفلجوينيون تذكير المنوقة بأنهم ي يشون تحع ذلك القغس على إجراسيلي في و ع ي
 احتال، إجراسيلي منذ نحو جب ين عاما.

 
 محور االعتدال "المعدل"

تزايدع الشاراع الجراسيلية التي تحد ع عن دور اجتخباري إجراسيلي في ثياكة القراراع األخيرة 
ي التقرط من محور انعتدا، قد  وري جواء كان بشكل مباشر أو قمنيي ركبة من إجراسيل ف

 ال ربي بنجخت  الجديدة وفي أن تو ا  ور دعمها للفلجوينيين.
ول ل ما يحثل اليوم نحو  ور من حملة م ادية يمكن اعتبار  عقابا إجراسيليا إ ليميا مشتركا لهاي 
ألنهم أرادوا أن يجفر الحثار المفرون على كزة عن خقوع الش ط الفلجويني لإلمالءاع 

 راسيليةي ويرفع الراية البيقاء تجليما  لجراسيل.الج
عما تشكل   ناة الجزيرة من  -من الث ط في ذروة التحرين الجراسيلي على  ور القفز-كما يبدو 

مثدر إزعاج مزمن لدواسر ثنع القرار في تل أبيطي فهي القناة القورية التي تحاف  على مهنية 
بينها وبين الحرص على كشا اننتهاكاع الجراسيلية وموقوعية مشهود لها بهماي ن يحونن 

ظهار المظلومية الفلجوينية أمام الجالد الجراسيلي.  لحقوق الفلجوينييني وا 
ول لها مفار ة كريبة وعجيبة أن تشكل الجزيرة القورية بارة  ل  وخوا لد  إجراسيل والدو، الم ادية 

ن كان لكل أجباب ي لك ن القاجم المشترك بينهم جمي ا هو أن الجزيرة ت لن لقور في حن واحد م ا ي وا 
 منحازة لإلنجان أيا  كان. -وما زالع-أنها كانع 

ول ل ذلك ما أ ل  هذ  ال واثم مجتم ة ومن بينها تل أبيطي وهو ما يفجر ترحيبها بالهجمة 
ربي بثورة الحاثلة على الدوحة باعتبارها أكبر الرابحين منهاي ألن ذلك ينذر بتهاوي المشهد ال 

 كاملةي وثون إلى مرحلة تجزسة المجز أ وتفتيع المفت ع.
 7/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 التصعيد ضد قطر.. يفتح البازار على القضية الفلسطينية .48

 أحمد الحيلة
بدأع الجولة ال انية من التث يد الجياجي بقوع الج ودية والماراع والبحرين ومثر.. ل ال اتها 

جية مع  وري وبقعالنها و ا حركة الويراني وتنقل األفرادي والتباد، التجاري م ها برا  وبحرا  الدبلوما
وجوا ي في خووة أشب  بقعالن الحرط أو التحقير لهاي ب د التث يد العالمي قد الدوحة بذري ة 
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قاعدةي دعمها إيراني و"الرهاط والتورا الجالمي" المتم ل في الخوان المجلميني وداع ي وال
والحو ييني والشي ة في البحرين والج ودية.. بثورة توحي وكأن  ور شيوان أكبري وأخوبو  دولي 

 يفوق  درات  أعتى وأكبر دولة في ال الم..!
من البديهي ألي مرا ط مالحظة أن التث يد ابتدأ وما زا، جاريا  من ورا واحدي ويت اظم ككرة 

  جياجي من أعلى المجتوياع ل ني  ور عن مو ا ماي أو ال لىي ما يشي بوجود  رار مجب ي وتوج  
لفرن أجندة جياجية كير م لنة رجميا  إن عبر وجاسل العالم الموالية للج ودية والماراع ومثري 

 مفادها أن ت يد  ور النظر في مو فها من إيران ومن دعمها الرهاط والتورا الجالمي.
ح  أن  ن يختلا ك يرا  عن عموم مو ا دو، الخليىي فهي وبالنظر إلى مو ا  ور من إيراني يطال

جب ا ة في دعمها الم ارقة الجورية قد النظام الجوريي على عكس المو ا اليراني تماما ي هذا 
بالقافة إلى مشاركتها الج ودية والتحالا ال ربي قد الحو يين حلفاء إيران في اليمني ناهيك عن 

 ألشد للجياجة اليرانية في المنوقة.تحالفها مع تركيا المنافس ا
وبالتاليي فقن تفجير التث يد على خلفية دعم  ور ليران وللواسفة الشي ية في جوريا أو الخليى 
مجألة مجانبة للموقوعية والثواط. ومن هناي فقننا ن تقد أن دوافع التث يد تذهط باتجاهاع أخر  

 فثاس عن .ب قها م لن وب قها اآلخر كير م لن لحجاجية ال
فمن األمور الم لنة إعالميا  وبشكل كير رجميي هو خالفاع  ور مع الماراع في إدارة األزمة 
اليمنيةي حيخ تقترط  ور في مو فها من الج وديةي في تباين واقح مع الماراع الداعمة ألوراا 

ج ودية والتحالا جنوبية انفثالية في عدن على حجاط الشرعية بقيادة الرسيس هادي المدعوم من ال
ال ربي. هذا بالقافة لمو ا  ور الداعم للمجلس الرساجي في ورابلس والم ترا ب  من األمم 

 المتحدةي مقابل دعم الماراع ومثر للجنرا، حفتر وحكومت  في بنغازي وشرق ليبيا.
جكري وبان تراط أك ر من الملا المثريي فقن  ور تراج ع ك يرا  عن مو فها من اننقالط ال 

بقيادة الرسيس الجيجي قد الرسيس محمد مرجي المنتخطي و د مع ال ديد من التنازنع للج ودية في 
ي خاثة و فها لقناة الجزيرة مباشر مثري وولبها من  ياداع الخوان 2014هذا الشأن عام 

ة التغوياع الخبارية للشأن الم ثري المثريين مغادرة الدوحةي بالقافة إلى تخفيفها من حد 
عموما .. وهذا كل  يطحجط لثالح  ور داخل مجلس الت اون الخليجيي ن جي ما حرثها على إبداء 

 المرونة والت اون مع الج ودية تحديدا .
فقذا كانع تلك الموا ا تشفع لقور أمام الج ودية ودو، مجلس الت اون الخليجيي فما الذي بدا منها 

ش ا، الفتنة بين األشقاء حتى اجتجلط كل هذا التث يد الذي يطنذر  بتفكك المنظومة الخليجيةي وا 
 األك ر  ربا  من حيخ عطر  الديني والتاريعي واألواثر انجتماعيةي والمثالح المشتركة؟
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ما تتحاشى ب ن الدو، الحديخ عن  ثراحةي ويطفجر دوافع وخلفياع هذا المشهد الخوير على 
لققية الفلجوينية ومن حركة المقاومة الجالمية منوقة الخليى والشرق األوجسق هو المو ا من ا

"حماس"ي التي تم ل امتدادا  لحركة الخوان المجلمين. ليس هذا فحجطي بل أثبح بازار الققية 
الفلجوينية مدخال  لب ن المتنافجيني إما على خالفة الملك جلمان في الج وديةي أو على زعامة 

  الناشئ عن كياط الدور المثري الراسدي أو الجوريي منوقة الخليى والشرق األوجس في ظل الفرا 
أو ال را ي.. وبالتاليي فقن نجاس أي من المتنافجين في هذا الميدان يتولط  بون  أمريكيا ي ويجتدعي 
بالقرورة الدخو، إلى البيع األبين عبر البوابة الجراسيليةي ما ي ني فتح الجباق على مثراعي  

 قية الفلجوينية.لتقديم التنازنع في الق
ي وي ملا وجود  يادة 2014وفي هذا الجياقي ن بد من التذكير بأن الج ودية ولبع من  ور عام 

حماس الجياجية في الدوحةي بالتوازي مع ورد  ياداع الخوان المثريين حينذاك.. ولكن الدوحة 
اع بين الدو، ال ربية. رفقع انجتجابة لذلكي م تبرة الققية الفلجوينية أكبر من أن تخقع للخالف

وعلى ثلة بالموقوعي فقد أفادع ب ن المثادر إلى أن لقاء الرسيس ترامط باألمير تميم على 
أيار/مايو الماقيي تناو، وجود  يادة "حماس" في  وري وهي الققية التي  21هام   مة الريان 

و  القغو  على  ور كانع محل خالا بينهما وأزعجع الرسيس األمريكيي ما يشير إلى تزايد مجت
بشأن مو فها من المقاومة الفلجوينية ومن دعمها الش ط الفلجويني المحاثر في  واع كزة.. وهو 
ما يطفجر مغادرة عدد من  ياداع "حماس" ال اثمة القورية نهاية أيار/ مايو إلى جهاع مجهولةي 

ة وف  ما تقتقي  مثلحة والذي اعتبرت  "حماس" في بيان لها مجرد "تنقالع في الجاحاع المختلف
 ال مل" عقط انتخاباتها الداخلية.

حزيران/ يونيو الجاريي مع  4بالقافة إلى ذلكي ن بد من الشارة إلى لقاء أجهزة األمن المثرية 
وفد  يادي من "حماس" في القاهرة برساجة يحيى الجنواري وبحقور الدكتور موجى أبو مرزوق القادم 

ثادر مول ة إلى أن مثر مارجع قغووا  على حركة "حماس" لتغيير من الدوحة.. حيخ تشير م
مو فها الجياجي بالتجاوق مع دو، ما يط را بل "انعتدا، ال ربي"ي تحع جيا التهديد بما ينتظرها 

 نتيجة التث يد قد الدوحة المجتقيفة لقيادتها الجياجية.
وني ووزير الدفاع ماتيسي الذي ح  ا أما المو ا األمريكي الرجمي على لجان وزير الخارجية تيلرج

في  دو، الخليى على "حل خالفاتهماي وبأن واشنون تركط في المجاعدة في ذلك"ي ومن  م تأكيد 
البنتاكون على عدم وجود أي خوس لتغيير الوجود األمريكي في  وري وشكر الدوحة على ت اونها 

جتهالكيي يت ارن مع مجرياع في حف  أمن المنوقةق فهو في تقديري مجرد خواط إعالمي ا
األحداخ التي أخذع منحا  تث يديا  عقط  مة الريان  ال ربية الجالمية األمريكية( مباشرة. فقذا 
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كانع واشنون كير راقية عن التث يد قد  وري فيمكنها وبكل جهولة أن تقغس على حلفاسها 
 ء إلى حل الخالفاع بالحوار.وأثد اسها  الج وديةي الماراعي مثر( لو ا هذا التث يد واللجو 

أعتقد أن التث يد قد  وري ما كان ليكون لون علم واشنون ب  ومباركتها ل  مجبقا ي لدفع  ور إلى 
 6بيع الواعة أو "الوثاية" كما عب ر عنها وزير الخارجية القوري محمد بن عبد الرحمن ح،  اني  

 حزيران/ يونيو( في لقاس  مع  ناة الجزيرة.
أمام  ور محدودةي فهي إما أن تقبل بشرو  الج وديةي وجيتجلى ذلك بوقوس في مو فها  الخياراع

ما أن ترفن تقديم  من  واع كزة المحاثري ومن وجود  يادة حركة "حماس" الجياجية في الدوحة. وا 
تنازنع في الققية الفلجونييةي وتحاو، المراوكة بتقديم تنازنع في ب ن الملفاع األخر  كالمو ا 
من مثري أو في الملا الليبي.. ولكني أعتقد أن محور ما يطجمى بانعتدا، ال ربي لن يقبل 
بالتجزسة هذ  المر ةي وجيقغس باتجا  التغيير الجذري في المو ا القوري اجت مارا  للحظة فار ة َتظطن 

د تحع فيها ب ن الدو، ال ربية كالج ودية والماراع ومثر أنها  ادرة على تحثيل كل ما تري
قغس التحالا ال ربي الجالمي األمريكيي إيذانا  بتمهيد الوري  لترتيط ملفاع الشرق األوجسي 
عبر تثفية ما يطجمى بالجالم الجياجي الذي أظهر  وت  في الوثو، إلى الجلوة عبر " وراع 

ي أشار إلي  الربيع ال ربي"ي وهو األمر الذي ت تبر  تلك الدو، خورا  وجوديا ي وهو ذاع الهدا الذ
حزيران/ يونيو( بقول : "أكدع لنواط  5وزير الدفاع الجراسيلي أفيغدور ليبرمان أمام الكنيجع  

الكنيجع أن حثار  ور ي زز الت اون الخليجي المثري الجراسيلي للتحالا في مكافحة الرهاط 
رع تدرك اآلن أن الجالميي وجيفتح المجا، أمام ت اون إ ليمي أوجع م ناي فالدو، ال ربية ثا

 الخور الحقيقي عليها ليس إجراسيل بل الرهاط الجالمي".
األيام القادمة جتكشا المزيد من التفاثيل والحقاس ..ي ولكن إذا كان ال من هو الققية الفلجوينيةي 
أو إذا كان ال من هو المط و، لمنو  "الوثاية" الجياجيةي فالموقوع يجتح  المواجهةي األمر الذي 

دعي اجت ادة تقاوع المثالح بين األوراا المتقررة أو المجتهدفةي ألن األمر لن يقا عند يجت
 ور أو "حماس".. بل جيمتد إلى أوراا  أخر  ما زالع تشكل عاسقا  أمام المشروع الثهيوني في 

 المنوقة.
 6/6/2017، "21موقع "عربي 
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 ليس باسمنا .49
 فهمي هويدي

 
( تثريح وزير 7/6لندنية على رأس ثفحتها األولى أمس  األرب اء ال "الحياة"حين أبرزع ثحيفة 

على  ور و ا دعم حماس "باريس الذ   ا، في  إن  فيعاد، الجبير  الج وديالخارجية 
ي فقن ذلك زاد األمر كموقاي ذلك أننا فهمنا حين انفجرع األزمة الخليجية أن جبط "والخوان

ذ  نجط إليها ودعا إلى عدم التث يد قد إيراني خروجا اننقالط على  ور راجع إلى التثريح ال
على ما دعا إلي  بيان  مة الرياني األمر الذ  دفع ب ن الثحا الج ودية إلى وثا  ور 

 "جى. إن. إن"تحديد جبط األزمةي تزامن مع ما ب ت  الل فيي وهذا التفاوع "جاجوجة إيران"بأنها 
كذبت   الذيية  إا. بى. ح ( رجحوا أن يكون التجريط األمريكية من أن خبراء المباحخ الفيدرال

و ع جاب  من األمريكيين واألتراك أن  فيالدوحةي وراء   رثنة روجية. وكان القوريون  د ولبوا 
 تمع وأولقع شرارة األزمة. التييتحروا مثدر القرثنة 

يرة. لكن ما يدهشنا نفهم جبط األزمة الخو لكيإزاء ذلك فأكلط الظن أننا جنحتاج إلى و ع أوو، 
حين أننا ن  فيوالحثار شب  الكامل لقور وش بها مجتمران بوتيرة متزايدةي  العالميأن القثا 

ن را بالقبس هل عو بع  ور ألنها دعع إلى عدم التث يد قد إيراني أو ألنها تدعم حماس 
الحرط الجياجية والخواني أم أن هناك أجبابا أخر  ن ن رفها فجرع الخالا واجتدعع إعالن 

 وان تثادية قدها.
ذا كانع الو اسع كير  ابتة وكير واقحةي كما أن نتاسى الحرط الداسرة  لغة  فيعلم الغيطي فقن  فيوا 

فرن  الذيالتراش  الحاثل وأجلحت  ما يجتح  المالحظةي إذ إلى جانط الحثار كير المجبوق 
منها والمكتوط  المرسيوجاسل العالم ل  كشا عن أن  العالميعلى  ور وش بهاي فقن الغواء 

ذا كان  "أبواق"تخلع عن وظاسفها المهنيةي وتحولع إلى  لانظمة وظفع لكجط الم ركة الجياجية. وا 
ي فقن لغة التراش  بدع ثادمة على نحو مذهل. إذ ال ربيال الم  فيذلك الوقع  د أثبح مألوفا 

ن أتثور أن ي د ذلك جريمة.  فقننيراني حتى إذا ثحع حكاية الدعوة إلى عدم التث يد قد إي
خثوثا أن ذلك رأ  ل  وجاهت  ي بر عن  الب ني وأنا منهمي وهم الذين يختلفون مع الجياجة 
اليرانية ويحملونها ب ن المجسولية عما يجر ي خثوثا فى اليمني كما أنهم يحذرون من التث يد 

ن  التيل قد وهران من الكباسر الجياجية قدها. وي تبرون التحالا مع إجراسي ال جكري  الجياجي
 تغتفر.
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ذا فهمنا أن إجراسيل ت تبر حركة حماس إرهابيةي ويتقامن م ها  ي فقننا األمريكيذلك الرسيس  فيوا 
ي بل أزعم أن و وا  ور مع المقاومة الفلجوينية يحجط لها الج وديلم نتو    من وزير الخارجية 

أزماتهم  فيفهو  قية خالفيةي علما بأن الخوان المثريين وليس عليهاي أما دعم  ور لإلخوان 
الجابقة كان يلجأ أك رهم إلى الج ودية والكويع وب قهم إلى أبوظبى  أحدهم هو الدكتور عز الدين 

لندن  فيإبراهيم عمل مجتشار للشيع زايد رحم  هللا لجنواع وويلة(. وبالمناجبة فقن الموجودين منهم 
 أب دع عددا منهم اجتقر أكلبهم فى تركيا. التيالدوحة  فيأهم وأك ر ممن بقوا 

 ور لل  فيال جكرية األمريكية  "ال ديد"أ ير حو، وقع  اعدة  الذيبدا مدهشا أيقا ذلك الجد، 
كان ي تبر  جيليمع الونياع المتحدة. وفى حين أن  "انجتراتيجي"ت اونها  فيوتقمن التشكيك 
 فيعلى األرن ال ربية ثار  األجنبيلخالص منهاي فقن التواجد يجط ا "وثمة"القواعد ال جكرية 

 زماننا وجاما على الثدر تتنافس ب ن الدو، على الفوز ب .
ن تغادرنا الدهشة حين نالح  أن زمن الثراع قد هيمنة الدو، الكبر  انتهىي وثار الثراع  اسما 

 الذي ال ربيالبيع  فيبين األشقاء  حو، انحتماء بتلك الدو، والتقرط إليهاي كما أن  ثار ثراعا
تهدمع أركان  وكاط عن  الكباري بحيخ ثارع مثاسر  مرتهنة لل بخ والوي . أن يجو  لنا ذلك 

 أن نرفع أثواتنا مجتنكرين ذلك ال بخ وهاتفين: ن تف لو  باجمنا رجاء.
 7/6/2017القاهرة، الشروق، 

 
 ضيقةمحاصرة قطر و"حماس" و"اإلخوان".. الحسابات ال

 بشير البكر
باع واقحا أن أحد عناوين الحملة الماراتية الج ودية قد  ور هي دعمها لحركة "حماس" 
ومو فها من جماعة "الخوان المجلمين" في مثري وليس مجتب دا أن يكون هذان األمران في ثلط 

 . الشرو  التي يجري الحديخ عنها من ورا الريان وأبوظبي من أجل التهدسة مع الدوحة
وفي حقيقة األمري فقن إ ارة المو ا من "الخوان المجلمين" المثريين ليس جديداي فقد جب  أن 

ي وكان األمر في حين  مرتبوا بالجهود التي 2014ورحت  الريان خال، األزمة الجابقة في عام 
فتاس كانع تبذلها الج ودية والماراع من أجل توفير الشرو  المالسمة ننتثار انقالط عبد ال

ينايري و د تم  25الجيجيي الذي كان في بدايات ي ويراهن علي  البلدان من أجل تثفية أجواء  ورة 
 حينذاك توظيا إمكاناع مادية وا عالمية ودبلوماجية قخمة من أجل تجوي  الجيجي ونظام .
ي  من  د يبدو للب ن أن مو ا الريان وأبوظبي من "الخوان" المثريين مفهوما إذا تم النظر إل

باط حرثهما على دعم الحكم المثريي ولكن المو ا ال داسي تجا  حركة "حماس" يبدو محيرا 
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وث با على التفجير. فالحركة لم يجب  لها أن دخلع في نزاع مع الج ودية أو الماراعي بل حتى 
متبادلةي عال اتها مع نظام الجيجي ليجع جيسةي وهناك حوار بينها وبين األجهزة المثريةي وزياراع 

 كانع حخرها زيارة أحد  ادة "حماس"ي يحيى الجنواري للقاهرة منذ  ال ة أيام.
يزداد األمر كموقا حين يراجع المرء موا ا الج ودية من  قية فلجويني فهي كانع داسما داعمة 
بال شرو  للققية الفلجوينيةي و دمع الك ير من أجل  قية فلجويني ولم يجب  لها أن تدخلع في 

اون الداخلية الفلجوينيةي على كرار ما ي را بدو، الووقي جورية ومثر واألردن ولبنان الش
 وال راق.

وفي الو ع الذي كانع تربوها عال اع جيدة مع  يادة منظمة التحرير وحركة "فتح"ي كانع عال اتها 
ن من جيدة مع حركة "حماس"ي و د رعع مثالحاع بين "فتح" و"حماس" في الجنواع األخيرةي وكا

 ي الذي رعا  الملك الراحل عبدهللا بن عبد ال زيز.2007أهمها اتفاق مكة عام 
ن ي في المرء نفج  من الشك بأن مو ا الريان تأ ر باعتباراع أخر ي كير جياجتها التقليدية تجا  
فلجويني حتى يجمح وزير الخارجيةي عاد، الجبيري لنفج  باتهام "حماس" بالرهاط. فالقاثي 

ني ي را أن هذا ن يخدم أحدا جو  إجراسيلي ومن المجتب د أن تكون الريان في هذا الواردي والدا
فال القيادة الج ودية الحالية ون تاريع المملكة يمكن أن يثل إلى هذا المجتو ي الذي يتبنى تثنيا 

 إجراسيل لحركة "حماس" على أنها إرهابية.
وسي ون ير ى إلي  الشكي فقن فرقية التأ يراع وألن مو ا الج ودية على هذا القدر من الوق

الخارجية ال ابرة هي الراجحة في هذا الظراي وهي حتية من دون شك من أجواء اخترا اع إجراسيلية 
باتع مكشوفة من خال، التجريباع التي حثلع في اآلونة األخيرة من بريد جفير الماراع في 

 على اللوبي الثهيوني في واشنون. واشنوني يوجا ال تيبةي الذي ي تمد في عمل 
 د يحلو للب ن أن يبرر مجألة وقع "حماس" على نسحة الرهاط الج ودية الماراتية من باط 
ثلتها بحركة "الخوان المجلمين"ي ولكن هذ  الحجة تجقس إذا أخذنا في عين انعتبار و يقة حركة 

ها على مجافة من حركة "الخوان "حماس" األخيرةي التي أعلنع موا ا جديدة ومراج اع تق 
المجلمين"ي  م إن الج ودية ليجع من أنثار جياجة خلس األوراق في هذا المجا،ي فهي تجتقيا 
 على أرقها  ياداع "الخوان المجلمين" اليمنييني وتتحالا م هم في الحرط الداسرة في شما، اليمن.

مايو/ أيار الماقيي  21التي ان قدع في كان الرأي ال ام ال ربي ينتظر من  مم الريان ال الخي 
لع  اجتراتيجية لنهاء التخريط اليراني في جورية وال راق واليمن ولبناني ولكن الحجاباع القيقة حو 

 انتجا  نحو محاثرة  ور و"حماس" و"الخوان".
 8/6/2017، العربي الجديد، لندن
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 أزمة "حماس" في المسألة القطرية .51
أحمد جميل عزم د.  

أنباء القغو  القورية على حركة "حماس" الفلجوينيةي بالظهور  بل األزمة التي بدأع ال نين  بدأع
الفاسعي بمقاو ة الج ودية والماراع والبحرين ومثر لدولة  ور. ومن المهم مالحظة أن  القغو  

نامى أجاج  بدأع ب د "جرعة" المرونة التي  دمتها "حماس"ي في و يقتها األخيرةي التي وافقع على بر 
ي وب د مناشدة خالد مش ل رسيس المكتط الجياجي الجاب  للحركةي 1967دولة على حدود ال ام 

 الدارة األميركية لالنفتاس على "فرثة" تقدمها "حماس".  
هناك  ال ة عوامل يجدر وق ها في ثلط تحليل وقع "حماس" الراهن. ولكن يجدر  بل عرن 

ي اندنع األزمةل أخبار أزمة "حماس" في  ور.  فقبل يومين من هذ  ال واملي التنوي  إلى تجلج
نشرع  ناة "الميادين" أنباء مفادها أن  ور أبلغع "حماس" بأجماء أشخاص من أعقاسها يجدر 
مغادرتهم البالد. ونفع "حماس" ذلكي و الع إن مغادرة  ياداع جبب  ترتيباع داخلية في الحركةي 

نية عن مثادر في "حماس" أن الولط القوري كان و ا تخويس ونقلع ثحيفة "القدس" الفلجوي
نشاواع عجكرية من  وري قد إجراسيلي ما ي ني قمنا  انتقا، أي شخص يقوم بم ل هذا النشا  
أو و ا النشا ي وفي الحالتين يشكل هذا أزمة لحركة "حماس".  م جاء تثريح وزير الخارجية 

 ال اءي يولط و ا الدعم القوري لحماسي وهو ما ردع الج ودي عاد، الجبيري في باريسي يوم ال
 علي  "حماس" ببيان ت رط عن ثدمتها. 

ال امل األو، الذي يفجر الحالة الراهنةي هو أن  "حماس"ي وفيما يبدو أن   تشجيع من  وري كي رع من 
يان ي وورحع هذا ال ام و يقة جديدةي وورحع نفجها على أنها ك2006موا فها فدخلع انتخاباع 

رجميي وورا يمكن التفاون م  ي ويبدو أن النثيحة أو الوعد القوري أن  هذا ياهلها للقبو، على 
 الجاحة الدولية. 

عملية التحو، من حركة جريةي إلى منظمة بيرو راويةي لها مكاتط وتتبع لها حكومة وجي  شب  
دو، والكياناع. وأو، نظاميي في  واع كزةي ي ني أن  حجاباع الحركة جتكون اآلن حجاباع ال

وظاسا الكياناع وأشبا  الدو،ي كما تحددها أبجدياع ال لوم الجياجيةي الحفاظ على ذاتها ووجودهاي 
وفكرية وجياجية داسمة. ويثبح تأمين مكان لوجودهاي  إيديولوجيةوأمنهاي ما يج لها تقدم تنازنع 

يهاي وموالبتها بالمزيد من التنازنع ومثدر تمويلهاي هو الحلقة الق يفة التي يجري القغس بها عل
لتثبح مقبولةي هذا فقال عن أنها بذلك تالط أورافا تخشى من دخو، هذا الكيان الجديد في 
المشهدي وما عق د األمور بالنجط لحركة "حماس" انتمااها لجماعة الخوان المجلميني التي باع 

 هناك  رار من عدة دولة بتثفيتها.  
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ما يمكن تجميت  متالزمة علي حجن جالمةي مجاو، األمن في حركة "فتح" الذي  اني ال واملي هو 
اكتال  الجراسيليون في لبناني نهاية الجب ينياع. فحينها كان جالمة مجاو، التنجي  وانتثا، مع 
انجتخباراع األميركية لمحاولة التوثل لحل للققية الفلجوينيةي وهو ما أجاء الجراسيليين. ون 

لجياجاتهم التي تقوع الوري  على أن تكون تنازنع "حماس" بوابة  الجراسيليينتب اد تكرار يجط اج
ج ى جاهدا للقغس على الفندق الذي كان من  الجراسيليانعتراا بها. ويتقح اآلن أن  اللوبي 

م المقرر أن ت لن "حماس" و يقتها من ي في  وري ليلغي ذلكي وذلك بانتثا، مع مجاولين عرط له
عال ة بمن يملك الفندقي و د كيرع "حماس" كما هو م روا مكان إعالن و يقتها في اللحظة 

 األخيرة. وبالتالي فقن  و يقة "حماس" األخيرة جزء أجاجي من أجباط الحملة قدها.
 الخ ال واملي أن  أي دولة لها حجاباع  كما جر  توقيح  في النقوة األولى(ي في مقدمتها أمنها 

ومثالحها  بل أي شيءي ويتم داسما التقحية بأي ورا خارجيي حلياي وبأي مبادئ وبقااها 
ي إذا شكلع خورا على الدولةي وبالتالي من الوبي ي أن حلفاء "حماس" ومنهم إيديولوجيةجياجية أو 

 ور لن يداف وا عن الحركة للنهاية. كما أن ب ن الجياجيين ال رطي جيرون في القغس على 
 قبون يقدمون  لتحجين عال اتهم مع أوراا جماعاع القغس األميركية. "حماس"  منا م

جزء من أزمة "حماس" الحالية مرتبس بانتماسها لإلخوان المجلميني وجزء مرتبس بتحولها لتنظيم رجمي 
علني وحكومة  في كزة(ي ومرتبس بمحاونتها اختراق الجياجة الرجمية الدولية. وعلى أي حركة تقدم 

ة تحرري أن تفكر مليا في كل جزسية من هذ  الجزسياعي وفي كيفية الت امل م هاي وفي نفجها كحرك
 كيا وثلع إليها.

 8/6/2017، الغد، عم ان
 

 أكثر ما يخيف نتنياهو هو السالم .51
 حيمي شيلو

في الجب ينياع ألرب ة تجم اع للجود من أثل عشرة تم ت ريفها كل  "انجتقال،" أفريقياعندما منحع 
ي شددع على التو يع م ها على اتفا ياع لمنع انعتداءاع المتبادلة. ثحيح أن جي  "بجاتين"

ي بل و ام باجتغاللها لقمع م ارقي "البجاتين"جيور ف ليا على القواع األمنية في  أفريقياجنوط 
الفثل ال نثريي لكن من اجل الحفاظ على اجتقاللهاي ولو ثورياي  رر النظام في بريتوريا التو يع 

. "أراقي كل ورا يت هد ب دم الجماس بحدوخ اعتداءاع من "م ها على اتفاق دفاع جاء في  أن 
مبالغ في . ففي خواب  أو، أمس  أيقاوبالنجبة لرسيس الحكومة بنيامين نتنياهو ي تبر هذا التموي  

بدون و مع انتفاقي "الجتةي لم يترك مكان للشك بأن  األيامفي ذكر  مرور خمجين جنة على حرط 
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. إن نتنياهو ن يريد فقس أن "األردني جنجتمر في جيورتنا األمنية على كل المناو  كرط اتفاق
يحثل جكان الكيان الفلجويني المجتقبلي على تثريح إجراسيلي من اجل الخروج من أو الدخو، 

و واع  ي بل هو يريد أن يجتمر الجي  الجراسيليأفريقياإلى وونهمي م لما كانع الحا، في جنوط 
ي وأن يجتمر ال الم "أمنية ألهداا"الحواجز والقيام بانعتقانع وا تحام مناز، الجكان  بق امة األمن

. إن نتنياهو يلا نفج  "األجيا،الجالم الحقيقيي جالم "في الت امل م   بشكل جدي كمن يومح إلى 
 بمالبج . العجاطي فهو يتو ع من الجميع األجاويربالهواء الجاخني وم لما هو الملك في 

يج ى نتنياهو إلى ثياكة موا ا يرفقها م ظم ال المي لكنها تورط حذان الرأي ال ام الجراسيلي 
ومايدي  الجمهوريين في الونياع المتحدة. إن  ي را أن ولط بقاء الجي  الجراسيلي مجيورا إلى 

راا بح  الش ط اليهودي في األبدي هو ولط عب يي م لما يفهم بأن الفلجوينيين ن يمكنهم انعت
اتفاق شاملي وأن  ن يوجد زعيم فلجويني جيو ا دفع الرواتط ل اسالع األجر   إواردولت  إن في 

دون اعتبار  خاسنا. ولكن لم يتم ب د اختراع الحاجز الذي يمن   من التحدخ بأ وا، ت ير الحماجة لد  
 القاسم. مايدي  وتحجم خثوم ي وانهم من ذلك تبقي على الوقع

إن نتنياهو يكر  التحونعي لكن  يخشى من الجالم أك ر من أي شيء حخر. والبرهان على ذلك 
واقح. فخال، الجنواع ال مانية من ونيت  ال انية لم يف ل أي شيء من اجل انتفاق. جميع 
التثريحاع وجميع الخوواع التي  ام بها كانع مجرد مناوراع تهدا إلى تخليث  من القغس 

لداخلي والخارجيي إلى أن يمر الغقط. وخالفا ألنور الجاداعي الذي ا تحم الوري  عندما ألقى ا
الجراسيليين بركبت   ل ناعخوابا في الكنيجع في القدسي ومحمود عباس الذي يبذ،  ثار  جهود  

ن في الجالمي فان نتنياهو ن ير  الفلجوينيين من مجافة متر واحدي باجت ناء أنهم إرهابيي
ذابأن الجالم هام.  إ ناعهمليهم ولن يخاوط  لوبهم ولن يحاو، إومحرقيني وأن  لن يتوج   ف ل  وا 

ليهم ون ير  القاسقة التي يمرون فيها ويثمع كليا تجا  إذلك فجيكون هذا للدعاية. إن  ن يجتمع 
واني الذي النظام ال جكري المفرون عليهم منذ نثا  رني كما عبر من جديد في الخواط انجتي

ي ما الغريط "األردناجتسناا انجتيوان في يهودا والجامرة وكور "ألقا  أمس في الكنيجع بمناجبة 
ي ي ي  في وهم بأن  ن يوجد احتال،ي األجبوعم ظم الجمهور في إجراسيلي كما تبين هذا  أنفي 

 وأننا على ح ي بالقبس م ل .
لمراوحة في المكاني وهو ي را كيا ن يشد الحبل نتنياهو هو فنان في الدعايةي وفنان كبير في ا

حتى نهايت  مع المجتمع الدوليي وينتظر تغير الظروا في ثالح : انتخاط دونالد ترامط بدن من 
ي ركم ذلكي في أمر واحد نخوئهو م ا، واقح على وو، نفج  المفيد ل . يجط علينا أن ن  أوباما
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الوحيد الذي يتحدخ عن  نتنياهو هو أن ي ي  الفلجوينيون وهو أن الجالم ن يطثنع هكذا. انتفاق 
 في كانتوناع مغلقة وليس بينها تواثلي وأن ي ملوا في التجارة والقمامة.

 7/6/2017هآرتس 
 8/6/2017، القدس العربي، لندن

 
 ر:كاريكاتي .52

 

 

 
 7/6/2017القدس، القدس، 


