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 بصدد تسوية إقليمية مع الدول العربية "إسرائيل"ليبرمان:  .1
إسلللرائيل  ريبلللة جلللدا  ملللن  دور ليبرملللان: إنجلللوكلللا ق:  لللا  وزيلللر الحلللرب ايسلللرائيلي  أفي -تلللل أبيلللب 

التوصل إلى تسوية إ ليمية مع العالم العربي أكثر من أي و ق مضى   فتا  إلى أن رئيس الحكوملة  
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بنيامين نتنياهو  يبذ   صارى جهوده من أجل التوصل للتسوية مع العالم العربي المعتد  والتي تمهد 
 لتسوية مع الفلسطينيين.

ابلللة أجرتهللا معللا القنللاة الثانيللة ايسللرائيلية  حيللف أبللدى تفا لللا فللي تصللريحاق ليبرمللان وردق ملل   مق
ظللل الظللروق اي ليميللة للتوصللل إلللى تسللوية مللع الللدو  العربيللة المعتدلللة  والتللي مللن شلل نها أن تنهللي 

 الصراع.
وأعرب ليبرمان عن أملا أن يتحقق ذلك   ائ  : "آمل أن نتمكن أيضا  من تنفيذ هذا الميار  فإسلرائيل 

وتطللرأ ليبرمللان إلللى زيللارة الللرئيس  مقربللة مللن التوصللل إلللى اتفللاأ أكثللر مللن أي و للق مضللى.علللى 
األميركي إلى الب د ومنطقة الشرأ األوسل  واألزملة المليجيلة و لرار السلعودية محاصلرة  طلر   لائ  : 

المشكلة  "ترامب كما الدو  العربية أيقنوا أن العدو ليس دولة إسرائيل التي يمكن أن تكون مفتاحا  لحل
واستعرض ليبرملان ملا أسلماه جهلود نتنيلاهو للتوصلل إللى تسلوية سياسلية إ ليميلة  وتسلا    والتسوية".

ردا  على س ا  القنلاة الثانيلة: "نعلم  نتنيلاهو يبلذ   صلارى جهلوده ملن أجلل تحقيلق ذللك  ويمكننلي أن 
 أشهد ب نا يبذ  الكثير من الجهود في سبيل ذلك".

باق التلللي  لللد تواجلللا مثلللل هلللذه التسلللوية والتحلللدياق التلللي تواجلللا حكوملللة وتحلللدف ليبرملللان علللن الصلللعو 
نتنياهو في حا  شرع بايجرا اق والمفاوضاق نحو التسوية اي ليمية والمعارضة التي تبلديها أطلراق 

 في ا ئت ق الحكومي ألي تسوية ومفاوضاق.
العربيلة المعتدللة والتلي  وأكد أنا فلي حلا  عرضلق عللى طاوللة الحكوملة أي تسلوية إ ليميلة ملع اللدو 

تشمل فتح السفاراق وتباد  البعف الدبلوماسية وتطوير الع  اق والتباد  التجلاري وا  تصلادي  فهلذا 
 الطرح سيحظى بإجماع وغالبية دامل الكنيسق وحتى بالمجتمع ايسرائيلي.

 9/6/2017األيام، رام هللا، 
 

 وفد فلسطيني إلى واشنطن لبحث استئناف المفاوضات .2
سليتوجا إللى واشلنطن  بعلد شلهر  فلسطينيا    ا  مس و  فلسطيني إن "وفدا  : نادية سعد الدين - انعم  

رمضان الكريم كما هو متو ع  للبحف مع المس ولين األمريكيين حو  سبل اسلتئناق المفاوضلاق ملع 
 الجانب ايسرائيلي  في ضو  المساعي األمريكية المبذولة للعملية السلمية".

مسلل و   الللذي فضللل عللدم كشلل" اسللما  لللل"الزد"  إن "فكللرة زيللارة الوفللد جللرى طرحهللا ملل   وأضللاق ال
زيارة الرئيس األمريكي  دونالد ترامب  لألراضي المحتلة  مل مرا   واللقلا اق التلي أجراهلا ملع الجلانبين 

 ريبلا   ملن  وأوضح ب نا "تم طرح  يام وفد فلسلطيني بزيلارة الو يلاق المتحلدة  ".وايسرائيليالفلسطيني 
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أجل بحف إمكانية اسلتئناق المفاوضلاق"  حيلف "سليقدم الوفلد ر يلة القيلادة الفلسلطينية تجلاه اسلتئناق 
 المفاوضاق وتحقيق تقدم على مسار العملية السياسية".

وأكللد "المو لل" الفلسللطيني الثابللق بإنهللا  ا حللت    وفللق سللق" زمنللي محللدد  واة امللة الدولللة المسللتقلة 
   وعاصمتها القدس المحتلة".1967الرابع من حزيران )يونيو( على حدود العام 

وبلللي ن أن "ايدارة أألمريكيلللة للللم تقلللدم أي مقترحلللاق أو مطلللة محلللددة لتحريلللك العمليلللة السياسلللية"  فيملللا 
 يفشل جهود يح   الس م". ا ستيطانيالتعنق أيسرائيلي بش ن استمرار ا حت   

 9/6/2017 ،الغد، عم ان
 

 : التهديد بتفجير األقصى انعكاس للتحريض اإلسرائيلي الرسميالفلسطينية الخارجية .3
الفلسلللطينية ب شللد العبللاراق  التهديلللد الللذي أطلقللا أحلللد المسللتوطنين ملللن  أدنللق وزارة المارجيللة :رام هللا
 الللللوزارة  فللللي بيللللان لهللللا  المملللليس ورأق ة "بنللللي بللللراك" بتفجيللللر المسللللجد األ صللللى المبللللارك.عمر مسللللت

"هذه القضية مطيرة جدا  وتهديد بتفجير األوضاع فلي المنطقلة برمتهلا  وهلي انعكلاس أن   8/6/2017
الفلسلللطينيين وأرضلللهم  مباشلللر لحمللل ق التحلللريض العنصلللري التلللي تجتلللاح المجتملللع ايسلللرائيلي ضلللد  

ومقدساتهم  هذا التحريض المتواصل الذي تقوده الحكومة ايسرائيلية وتدعما وتشجعا  وتشرق عليا 
ظمللاق والجمعيللاق والمللدارس الدينيللة المتطرفللة المنتشللرة دامللل المجتمللع ايسللرائيلي وفللي عشللراق المن

 المستوطناق المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة".              
 8/6/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : "الضم الزاحف" للضفة يغلق الباب أمام الحل التفاوضي للصراعالفلسطينية الخارجية .4

حللذرق وزارة المارجيللة الفلسللطينية مللن أن "الضللم ا سللتيطاني الزاحلل"" للضللفة الزربيللة يزلللق  :رام هللا
الباب أمام أي مفاوضاق مقبلة. وذكرق في بيان أمس أن "أركان اليمين الحلاكم فلي إسلرائيل يتسلابق 

 سلتعمارية على إط أ التصريحاق وطرح األفكار والممططاق "التلي تعكلس أيديولوجيتلا التوسلعية ا
 على حساب األرض الفلسطينية".

يوئلللاق جلنلللق   ايسلللرائيلي ايسلللكانوتابعلللق أنلللا فلللي إطلللار هلللذا السلللباأ ا سلللتعماري  طلللرح وزيلللر 
ة عمر أل" وحدة استيطانية جديدة  بين مست 100وبالتنسيق مع  ادة المستوطنين  مطة لبنا  ما يقارب 

مدينلة اسلتيطانية  إ امةا  غرب الضفة  "وهذا يعني "موديعين عليق" و"ألفي منشيا" الوا عتان في شم
 أيضلا  ألل" مسلتوطن  وتتضلمن المطلة  340يقلل علن  جديدة في الضفة الزربيلة المحتللة  تضلم ملا  

 ".األمرى مناطق صناعية استيطانية والعديد من المرافق  8 إ امة
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ية المحتللة الوا علة ملار  يسلتهدق المنلاطق الفلسلطين األولليوأشارق "المارجية" إلى أن هلذا الممطل  
زيادة علدد  إلىممططاق إسرائيلية تسعى  إطارما يسمى بل )الكتل ا ستيطانية الضممة(  وي تي في 

 المستوطنين المتواجدين مار  الكتل ا ستيطانية.
 8/6/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 1967 عريقات: على نتنياهو إن أراد السالم االعتراف بدولة فلسطين على حدود .5

صلائب عريقللاق رئليس الللوزرا   .دعلا أمللين سلر اللجنلة التنفيذيللة لمنظملة التحريللر الفلسلطينية د :أريحلا
ن أراد السللل م   ايسللرائيلي بنيلللامين نتنيللاهو بلللد   مللن تعميلللق الصلللراع مللن مللل   ترسللي، ا حلللت    واة

عريقللللاق أن  وأضللللاق للشللللعب الفلسللللطيني. "القللللدس الشللللر ية"ا عتللللراق بدولللللة فلسللللطين وبعاصللللمتها 
تصللريحاق رئلليس الللوزرا  ايسللرائيلي األميللرة حللو  اسللتمرار النشللاطاق ا سللتيطانية فللي جميللع أرجللا  

وتعهلللده بتكلللريس ا حلللت   ايسلللرائيلي ملللن مللل    "القلللدس الشلللر ية"الضلللفة الزربيلللة المحتللللة بملللا فيهلللا 
ن أكللد علللى شللي  فإنمللا ي كللد رفلل ض الحكومللة ايسللرائيلية ايبقللا  علللى السلليطرة األمنيللة ايسللرائيلية واة
 لميار الدولتين والمرجعياق المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

جلللا  ذللللك أثنلللا  لقلللا  اللللدكتور صلللائب عريقلللاق ملللع المبعلللوف النرويجلللي لعمليلللة السللل م ترافقلللا ممثللللة 
ة ورئلليس النلروي  فللي فلسللطين  والقنصللل السلويدي العللام فللي فلسللطين  وسلفير جمهوريللة مصللر العربيلل

الم سسللة األمريكيللة للسلل م فللي الشللرأ األوسلل  ووفللد مللن القيللاداق األمريكيللة مللن الحللزبين الجمهللوري 
 والديمقراطي كل على حدة.

 8/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السفارة الفلسطينية بالقاهرة تنفي األنباء حول فتح معبر رفح .6
  ما تردد في وسائل ايع م على لسان 8/6/2017 بالقاهرة  المميس يةسطينفلالسفارة النفق  :القاهرة

وأكللدق السللفارة فللي بيللان لهللا  أنهللا علللى اتصللا  دائللم  مسلل و  بالسللفارة حللو  فللتح معبللر رفللح البللري.
 عن المداو ق ايع مية. وتنسيق مشترك مع السلطاق المصرية لفتح معبر رفح البري بعيدا  

لمصلريين   يلدمرون جهلدا  فلي التيسلير  لدر المسلتطاع ووفقلا  للظلروق الميدانيلة و الق "إن األشقا  ا
وأشللارق السللفارة إلللى أنهللا تقللوم بنشللر األمبللار الرسللمية المتعلقللة بفللتح  علللى أبنللا  شللعبنا الفلسللطيني".

معبللر رفلللح فلللور إع مهلللا عبللر القنلللواق الرسلللمية  وتنشلللر تللللك األمبللار عللللى المو لللع الرسلللمي للسلللفارة 
 ا على وسائل التواصل ا جتماعي.وصفحته

 8/6/2017 ،القدس، القدس
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 مستشار عباس للشؤون االقتصادية: وقف االستيطان ضرورة ومقدمة لتفكيكه .7

رام هللا: أكد محمد مصطفى مستشار اللرئيس الفلسلطيني للشل ون ا  تصلادية "أن المو ل" الفلسلطيني 
ر ضللرورة ومقدمللة لتفكيكللا ومروجللا مللن أرض مللن ا سللتيطان ثابللق ولللم يتزيللر  وو فللا وتجميللده يعتبلل

 دولة فلسطين في أي اتفاأ نهائي".
أمللا فللي الموضللوع السياسللي فلل علن "أن القيللادة الفلسللطينية تريللد إعطللا  إدارة الللرئيس األمريكللي دونالللد 
ترامب فرصة يعادة إط أ عملية السل م  ومو ل" القيلادة وجهودهلا فلي إحقلاأ الحقلوأ الوطنيلة فلي 

ا ستق   عبلر كافلة الوسلائل الدبلوماسلية والشلعبية والسياسلية المتاحلة للم يتزيلر". واعتبلر أن الحرية و 
هناك ضرورة للعمل على معالجلة األزملة ا  تصلادية  بزلض النظلر علن موضلوع المفاوضلاق كونهلا 
ا  جز ا   يتجزأ من الحقوأ الفلسطينية. وأوضح أن هناك أزمة كبرى في ا  تصاد الفلسطيني  ونحت

 إلى تزيير جذري في ا  تصاد.
 9/6/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 عشراوي: دولة االحتالل تستهتر بقرارات المجتمع الدولي وبمنظومة العدالة الدولية .8

السير  "إسرائيل"أدانق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي  رار  :رام هللا
القللدس "وحللدة سللكنية للمسللتوطنين فللي الضللفة الزربيللة المحتلللة بمللا فيهللا  1,500فللي مطللة لبنللا    للدما  

 وحدة  م   اليومين الماضيين. 3000  ما يرفع عدد الوحداق السكنية إلى "الشر ية
  رئيس مجلس النواب في جمهورية سلوفينيا ملي ن برغليلز 8/6/2017 م   لقائها المميس  وأشارق

ا حللت   وحكومتهللا المتطرفللة تسللير  للدما فللي ممطلل  الضللم المتصللاعد  إلللى أن دولللة  والوفللد المرافللق
والمتعمللد ألراضللي دولللة فلسللطين  وتسللتهتر بمنظومللة العدالللة الدوليللة وبقللراراق المجتمللع الللدولي الللذي 
داناتا المتكررة إلى إجرا اق جلادة وملموسلة يمضلاع إسلرائيل  عجز عن ترجمة تصريحاتا الشفوية واة

 .للمحاسبة والمسا لة
 8/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل" في إفريقياـيبحث التصدي لالعربية مجلس الجامعة  :جمال الشوبكي .9

القلللاهرة: أعللللن جملللا  الشلللوبكي  المنلللدوب اللللدائم لدوللللة فلسلللطين للللدى الجامعلللة العربيلللة وسلللفيرها فلللي 
يلة لمجللس الجامعلة العربيلة  عللى مسلتوى المنلدوبين القاهرة  أنا تقرر عقد اجتماع في دورة غيلر عاد

اللدائمين بمقللر الجامعللة العربيللة  يلوم ا ثنللين المقبللل لبحللف التصلدي للتزلزللل ايسللرائيلي المتنللامي فللي 
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و ا  في تصريح أمس: إن ا جتماع يعقد بنا   على طلب دولة فلسطين  وت ييد علدد  القارة ايفريقية.
نلدوبين وممثللي اللدو  العربيلة ومسل ولي الجامعلة  لملا تقلوم بلا "إسلرائيل" من الدو  العربيلة لوضلع الم

بالقارة ايفريقية  وآمره حضور رئيس حكومة ا حت    مة منظمة المجموعة ا  تصادية لدو  غرب 
 إفريقيا.

 9/6/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 بينهم محررون وجامعيون أربعة أمن السلطة بالضفة يعتقل  .11
مللللواطنين بيللللنهم محللللررون  4تقلللللق األجهللللزة األمنيللللة التابعللللة للسلللللطة فللللي الضللللفة الزربيللللة اع :رام هللا

وجامعيون  في و لق تواصلل فيلا اعتقلا  العشلراق وتحلرمهم ملن  ضلا  رمضلان ملع علائ تهم  وذللك 
 على ملفية سياسية ودون سند  انوني.

 8/6/2017 ،فلسطين أون الين
 

 المدينة بالخطأ" أمن نابلس ُيخلص حافلة إسرائيلية "دخلت .11
حافلللة إسللرائيلية بعللد دمولهللا إلللى  8/6/2017 مل للا األمللن الفلسللطيني ظهللر المملليس: ترجمللة صللفا

و الللق القنللاة "الثانيللة" العبريللة إن  للوة مللن  نللابلس بشللما  الضللفة الزربيللة المحتلللة عللن طريللق المطلل .
 نيين بالحجارة.الشرطة الفلسطينية  دمق المساعدة للحافلة بعد مهاجمتها من شبان فلسطي

 8/6/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 لمداَنين بتهمة التخابر عاما   15الشاقة المؤقتة  األشغال .12
أصللدرق محكمللة بدايللة جنللين برئاسللة القاضللي عصللام الفللران  وعضللوية القاضللي عللامر مللرم   :وفللا

تها النيابة العامة حكما بحق البيناق التي  دم إلى   واستنادا  8/6/2017المميس  والقاضي أحمد حنون 
لسللنة  16مللن  للانون العقوبللاق ر للم  118/2المللتهم )أ.أ(  والمللتهم )ح.أ( بتهمللة التمللابر م فللا للمللادة 

 عاما. 15وحكمق على كل منهما باألشزا  الشا ة الم  تة مدة  1960
لعقوباق وحكملق من  انون ا 326كما أدانق المحكمة المتهم )ه.ع( بتهمة القتل القصد م فا للمادة 

سقاطعاما وللمصالحة  15عليا باألشزا  الشا ة مدة  الحلق الشمصلي تلم تمفليض العقوبلة لتصلبح  واة
 سنواق. 5الحبس مدة 

 8/6/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 هنية يستقبل السفيرة النرويجية لدى السلطة .13
وم المملللليس السللللفيرة اسللللتقبل رئلللليس المكتللللب السياسللللي لحركللللة حمللللاس إسللللماعيل هنيللللة فللللي مكتبللللا يلللل

 النرويجية لدى السلطة الفلسطينية هيلدا هارالدستاد.
 ونا   هنية مع السفيرة النرويجية آمر التطوراق السياسية في المل" الفلسطيني والمنطقة.
 8/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بيروت للقاء مسؤولين فلسطينيين ولبنانيينإلى أبو مرزوق يصل  .14

أبللللو ملللرزوأ عضللللو المكتلللب السياسللللي لحركلللة حمللللاس مسلللا  المملللليس إلللللى وصللللل موسلللى : بيلللروق
 العاصمة اللبنانية بيروق  ادما من القاهرة.

و ا  مراسل "المركز الفلسطيني لإلع م" إن أبو مرزوأ شارك فور وصولا بيروق في إفطار ملاا 
 أ امتا حركة حماس لقياداق من الفصائل بحضور  يادة الحركة في لبنان.

و مرزوأ عن التطوراق العربية على القضية الفلسطينية بعد زيلارة اللرئيس األمريكلي ترملب وتحدف أب
وأشلار مراسلللنا إلللى أن برنلام  أبللو ملرزوأ يتضللمن لقللا اق  التهديلداق الصللهيونية. للمنطقلة واسللتمرار

ة مللع مسلل ولين لبنللانيين وفلسللطينيين تتنللاو  القضللية الفلسللطينية ومحوريللة المقاومللة وأوضللاع المنطقللل
 و ضايا تما ال جئين الفلسطينيين في لبنان.

 9/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من قادة حماس للعاصمة القطرية مصادر تنفي لـ "قدس برس" مغادرة أي    .15
نفق مصادر فلسطينية و طرية  في الدوحة  شلائعاق إع ميلة زعملق بل ن  يلاداق فلي حركلة : الدوحة

 رية  على ملفية المقاطعة التي فرضتها دو  مليجية على  طر.حماس  د غادرق العاصمة القط
و الق المصادر لل " دس برس"  يوم المميس  إن األنبا  التي ترددق عن مزادرة  يلاديين فلي حملاس 

 للدوحة "بنا  على طلب  طري" عارية عن الصحة.
ا ملن  يللاداق حملاس غلادرق الدوحلة  ضللمن الترتيبلاق الجديل دة التلي شللهدها وأوضلحق أن هنلاك علدد 

 الهيكل التنظيمي للحركة بعد ا نتماباق األميرة.
وأكدق المصادر أن السلطاق القطرية لم تطلب من أي من  ياداق الحركة ونشطائها المتواجلدين فلي 

 الدوحة  مزادرة الب د  وأن "الدوحة من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية".
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المملليس  عللن أن  للادة مللن حركللة "حمللاس" غللادروا ملل    وكانللق تقللارير إمباريللة   للد تحللدثق اليللوم
اليللومين الماضلليين الدوحللة  بطلللب  طللري  وذلللك بسللبب ضللزوط مارجيللة  بحسللب مللا أوردتللا التقللارير 

 ايع مية.
 8/6/2017قدس برس، 

 
 على الوضع األمني بالدرجة األولى تتركز  مع وفد حماسالمباحثات المصرية "الشرق األوسط":  .16

أكلدق مصلادر فلسلطينية مطلعللة  أن المباحثلاق بلين مسل ولين مصلريين ووفللد : فلاح زبلون ك - رام هللا
 حمللاس الرفيللع فللي القللاهرة  تركللزق علللى  ضللايا أمنيللة بالدرجللة األولللى  لكنهللا تناولللق الشلل ن السياسللي

  إن مسللائل أمنيلللة ممتلفللة كانللق فلللي صلللب المباحثلللاق. "الشللرأ األوسللل "و الللق المصلللادر لللل أيضللا.
األنفلاأ  ومصلير  الوضع األمنلي فلي سلينا   وفلتح معبلر رفلح  وتل مين الحلدود  ووضلع"وأضافق أن 

 ."مطلللوبين لمصللر موجللودين فللي غللزة  كانللق علللى طاولللة المباحثللاق وأمللذق حيللزا واسللعا مللن النقللا 
 وبحسب المصادر  فإن ع  ة حماس بمصر واي ليم كانق جز ا أيضا من النقا .

أيللام  يرأسللا زعلليم الحركللة فللي  طللاع غللزة  ممسللةهرة  بللل نحللو وكللان وفللد مللن حمللاس وصللل إلللى القللا
وضللم الوفللد لزللرض المباحثللاق األمنيللة  مسلل و   للوى األمللن الللداملي فللي غللزة  اللللوا   يحيللى السللنوار.

 توفيق أبو نعيم  والقيادي المحسوب على كتائب القسام روحي مشتهى.
ديللدا  تسللليمها مطلللوبين تقللو : و الللق المصللادر إن أبللو نعلليم حضللر ألسللباب تتعلللق بطلللب مصللر تح

 متطرفين في سينا . إنهم دملوا غزة من سينا   وآمرين فلسطينيين تتهمهم مصر بالتعاون مع
وفللي و للق سللابق  رفضللق حمللاس تسللليم أي فلسللطيني مللن غللزة إلللى السلللطاق المصللرية  وشللكل هللذه 

وجهلللة نظلللر وزارة  األملللر أزملللة بالنسلللبة للحركلللة. وذهلللاب أبلللو نعللليم إللللى مصلللر  جلللا  ملللن أجلللل تقلللديم
الدامليللة التابعللة لحمللاس بشلل ن ا تهامللاق المصللرية. وحققللق الدامليللة مللع المطلللوبين لمصللر  ويعتقللد 

 أنها نقلق نتائ  هذه التحقيقاق.
وطللللب المصلللريون مجلللددا تسلللليمهم المطللللوبين  كملللا طلبلللوا ت مينلللا أفضلللل للحلللدود وو للل" تلللام لعملللل 

 ددة في غزة.األنفاأ  وتضييق أكبر على الجماعاق المتش
 وطلب الوفد الحمساوي فتح معبر رفح  ورب  المصريون ذلك بالوضع األمني ومدى اسلتجابة حملاس

 أربعللةوالكشلل" عللن مصللير  للطلبللاق المصللرية األمنيللة  كمللا طلللب تمفيلل" الحصللار وتطللوير الع  للة
 ممتفين من القسام في مصر وتسليمهم.

 9/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 مقاومة موجه لالحتالل فقطالحية: سالح ال .17
أكللد عضللو المكتللب السياسللي لحركللة حمللاس مليللل الحيللة  أن سلل ح المقاومللة الفلسللطينية موجللا فقلل  

 ل حت   ايسرائيلي  وأن بوصلة المقاومة الفلسطينية لن تنحرق.
رفلح و ا  الحية ظهر اليوم م   مشاركتا في تشييع جثمان الشهيد القائد إبراهيم حسين أبو نجلا فلي 

جنوب  طاع غزة  إن دما  الشهيد رسالة لألمة أن  حملاس والشلعب الفلسلطيني بوصللتها نحلو القلدس 
 وطريقها معروق وس حها موجا ل حت   ايسرائيلي.

وأضاق: ستبقى المقاومة ت حق وتقاتل وتقاوم ا حت   نقاتل حتى لو ضحينا بدمائنا ودملا   ادتنلا  
 وس حنا موجا ل حت   ولن ينحرق. ألن  ضيتنا القدس هي األغلى

وأشار إلى أن  استشهاد القائد أبو النجا جلا  فلي و لق كانلق تتجهلز األملة لتضلييع  ضليتنا وتمييعهلا  
دا  أن  هذا الطريق والطريق الوحيد لتحرير فلسطين والقدس.  م ك 

 8/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 على اغتيال فقها تخطيطها الغتيال ضابط إسرائيلي ردا   بدعوى  48 الـ خلية فييزعم اعتقال  الشاباك .18
كشل" جهلاز "الشلاباك"  يلوم الممليس  علن اعتقلا  مليلة فلسلطينية ملن بللدة جلجوليلا : القدس المحتللة

  غتيا  ضاب  إسرائيلي. بالدامل المحتل  بدعوى تمطي  أفرادها
المحلرر  واألسليرتيلا  الشلهيد القسلامي الملية كانق تنوي تنفيذ العملية  ردا عللى اغ أنوزعم الشاباك 

 في غزة. إسرائيلمازن فقها  والذي اغتالتا 
ينتملون لحركلة حملاس مشليرا اللى  4الملية  مكونة من سبعة أشماا  من بيلنهم  أنالشابك  وأوضح

أن الملية حاولق الحصو  على أسلحة من م   "محمود داود"  وهلو فلسلطيني يقطلن فلي جلجوليلا  
ينة  لقيلية  حيف اعتقل ومل   التحقيلق معلا اعتلرق بلالتمطي  لتنفيلذ هجلوم بالتعلاون وينحدر من مد

 مع آمرين تم اعتقالهم.
لحضللور حفللل زفللاق أحللد  2014أحللد المعتقلللين اعتللرق أنللا ذهللب إلللى غللزة عللام  أنوادعللى الشللابك 

 وهناك  تلقى تدريباق على يد عناصر من القسام بحسب مزاعم الشاباك. أ اربا
 8/6/2017ما اإلخبارية، وكالة س

 
 بالخليل محررا   بحماس وأسيرا   االحتالل يعتقل قياديا   .19

اعتقلللق  للواق ا حللت    فجللر يللوم الجمعللة  القيللادي فللي حركللة "حمللاس" الشللي، عبللد المللالق ل: المليلل
 عاما(  واألسير المحرر ضرار أبو منشار من مدينة المليل جنوب الضفة الزربية. 63النتشة )
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لنا بلل ن  للواق ا حللت   اعتقلللق القيللادي فللي حمللاس الشللي، عبللد المللالق النتشللة  واألسللير وأفللاد مراسلل
المحرر ضرار أبو منشار  بيل آذان الفجر بد ائق بعد ا تحامها حي جبل الرحمة في المدينة  و امق 

 بمصادرة سيارتهما الشمصية وا نسحاب من المنطقة.
  وتعلللرض ل عتقلللا  فلللي سلللجون 1992الزهلللور علللام يشلللار إللللى أن القيلللادي النتشلللة أحلللد مبعلللدي ملللر  

عاما  ضى منها عشرة أعوام بشكل متواصل فيما  ضى المدة البا ية ضمن  18ا حت   مدة تتجاوز 
 ا عتقا  ايداري الذي لم يعد ينفك عنا ليع  حياة  ليلة مار  األسر منذ سنواق طويلة.
 9/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ر القدسباللغة العبرية يحاكي تحري م تنتج فيلما  كتائب القسا .21

( فيديو كليب جديد أنتجتا المقاوملة الفلسلطينية  وهلو موجلا 6-7انتشر يوم األربعا  ): الضفة الزربية
لجمهور العدو الصهيوني باللزة العبرية  يحمل اسم "استقبلي يلا  لدس"  ويحلاكي مشلهد تحريلر مدينلة 

 كتائب الشهيد عز الدين القسام. القدس والمسجد األ صى على يد
ويبدأ الكليب الزنائي بمشهد عام لمقاومي كتائب القسام وهم على مشلارق المسلجد األ صلى يتقلدمون 

 نحوه بعتادهم  ليستقبلهم أهل مدينة القدس بالورود وا بتساماق.
مللن جديللد  ثللم يظهللر أحللد عناصللر المقاومللة يتجللو  فللي أز للة القللدس وشللوارعها بعللد عللودة الحيللاة لهللا 

ونفض غبار الزمن البئيس عن معالمها  ليعلو في نهاية الكليب صلوق األذان ويصللي الفلاتحون فلي 
 باحاق األ صى  وتعود ا بتسامة والفرحة ألطفا  القدس وأهلها.

 9/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ة في الضفة الغربيةوحدة استيطاني 1,500في خطة لبناء  إسرائيل تسير قدما  "السالم اآلن":  .21
أعلنق حركة "الس م اآلن" ايسرائيلية  يوم المميس  أن إسلرائيل  لررق أن تسلير  لدما  :وفا –القدس 

وحلدة سللكنية للمسلتوطنين فللي الضلفة الزربيلة المحتلللة  ملا يرفللع علدد الوحللداق  1,500فلي مطلة لبنللا  
  اق المتعلقة بها  م   يومين.السكنية إلى ث ثة آ ق  التي حصلق على موافقة للمضي بايجرا

و الق وكالة "فرانس برس"  إن هذا القرار الذي نشرتا المنظمة ايسرائيلية المعاديلة ل سلتيطان  يل تي 
و اللق المتحدثلة باسلم المنظملة "مل   أسلبوع  .1967في أو  إحيا  ذكرى حرب المامس من حزيلران 
 ر من ث ثة آ ق وحدة سكنية جديدة".واحد  تمق الموافقة على السير  دما  في بنا  أكث

 8/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "دون عودة" هم من الروس  "إسرائيل"ممن هجر  38% .22
تكشللل" معطيلللاق إسلللرائيلية علللن اتسلللاع فلللي الهجلللرة المضلللادة لليهلللود اللللروس ملللن : مجيلللد القضلللماني

 ياق ا تحاد السوفيتي السابق.إسرائيل إلى بلدان أمرى أو إلى موطنهم األصلي في روسيا وجمهور 
ويتضللح مللن بيانللاق تفصللح عنهللا "اللجنللة البرلمانيللة" فللي وزارة الهجللرة وا سللتيعاب" ايسللرائيلية  أن مللا 

ألللل" مهلللاجر اللللذين غلللادروا إسلللرائيل دون علللودة فلللي غضلللون  290.300ملللن مجملللل اللللل  %38نسلللبتا 
 السنواق األربع عشرة األميرة  هم من المهاجرين الروس.

لا بلا وتتص در "مشكلة السكن" أسباب هذه الهجرة المعاكسة  حيف تصلل نسلبة ملن يمللك مسلكن ا ماص 
 فق  من المهاجرين الروس. %51.17إلى 

ويللل تي "الحلللاجز الزجلللاجي"  عللللى حلللد وصللل" المصلللدر  أملللام تقلللدمهم فلللي السللللم الوظلللائفي  ثلللم علللدم 
  مللدني(  و "طقللوس الللدفن"  بللين الللدين والدولللة وماصللة فللي مسلل لة الللزوا  )عللدم وجللود زوا الفصللل

ين  يوكللذلك "الصللورة النمطيللة التللي ت حللق الللروس وتجعلهللم عرضللة للتمييللز والحرمللان علللى المسللتو 
 الشعبي والرسمي"  من أهم األسباب التي تجعلهم يقررون مزادرة إسرائيل دون عودة.

 8/6/2017، 48عرب 
 

 والروسية هي األكبر "إسرائيلـ"تراجع الهجرة الفرنسية ل .23
 إسلللرائيلالمهلللاجرين حيلللف اسلللتوعبق  أعلللدادسلللجل العلللام الماضلللي بشلللكل علللام تراجعلللا فلللي : بيلللق لحلللم

العللام الماضللي سللجل  أنمللا يعنللي  27,908الللذي سللجل وصللو   2015مهللاجرا مقارنللة بعللام  25,977
 .%7تراجعا بنسبة 
اللللذين  ملللن نصللليب المهلللاجرين الفرنسللليين حيلللف تراجلللع علللدد اليهلللود الفرنسللليين األكبلللروكلللان التراجلللع 

 .%36العام الماضي بنسبة  إسرائيل إلىهاجروا 
ومللع كللل هللذه المعطيللاق التللي تتحللدف عللن تراجللع فللي نسللب المهللاجرين   زا  عللدد هلل    المسللجلين 

مهللاجرا واعلللى ممللا سللجلا عللام  24,120الللذي سللجل وصللو   2014 ريبللا ممللا سللجلا عللام  2016عللام 
 مهاجرا يهوديا. 16,884حيف وصل  2013

جزرافلي كلان اغللبهم  أساسعلى  2016عام  إسرائيل إلىعلق بتوزيع المهاجرين الذين هاجروا وفيما يت
 أمريكلللافيملللا تلللوزع البقيلللة عللللى  %77ملللن بيلللنهم  األوروبيلللينحيلللف بلزلللق نسلللبة  األوروبيلللةملللن القلللارة 
 .%1والقارة السمرا   %4 أسياو ارة  %17بوا ع  وأوكرانياالجنوبية 
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وفقا للبلد اللذي  لدموا منلا فكانلق روسليا صلاحبة النصليب  2016عام مهاجري  ايحصا ووزع مكتب 
لتلل تي بعللدها جارتهللا  2016مللن مجمللوع مهللاجري  %27حيللف بلزللق نسللبة المهللاجرين الللروس  األكبللر
 .%11 األمريكيةوالو ياق المتحدة  %17وفرنسا  %23بل  أوكرانيا

 7/6/2017، وكالة معا  اإلخبارية
 

 بمعسكرات   48فلسطينيييدعو الحتجاز  تحت رعاية الليكود: كتاب .24
شلارك وزرا  وأعضلا  كنيسلق ملن حلزب الليكلود الحلاكم فلي إسلرائيل فلي أمسلية ع قلدق : ب   ضلاهر

  األربعلللا   بمناسلللبة صلللدور كتلللاب "الظلللاهر والمفلللي فلللي علللرب إسلللرائيل"  ملللن تللل لي" ]األو [ أملللس
عنصلللرية تجلللاه العلللرب عموملللا واأل ليلللة المستشلللرأ ايسلللرائيلي رفائيلللل يسلللرائيلي  المعلللروق بموا فلللا ال

 العربية في إسرائيل مصوصا.
لصحيفة "هآرتس" يوم  المميس  أن يسرائيلي يص" المواطنين العرب ب نهم  ايلكترونيوذكر المو ع 

 "طفيلياق ترضع من ضرع الدولة". 
مللن جانللب  وفللي الفصللل األميللر مللن الكتللاب يقللو  يسللرائيلي إن الجمهللور ايسللرائيلي   يعللي "المطللر"

جميللع  البريطللانيالمللواطنين العللرب  ويقللو  إنللا ملل   الحللرب العالميللة الثانيللة "أدمللل وزيللر الدامليللة 
المشتبهين بنظره إلى السجن  والو ياق المتحدة أدمللق جميلع ذوي األصلو  اليابانيلة إللى معسلكراق. 

كلروه. لليس فقل  أنهلم ليسلوا بينما هنا  ورغم أن العرب يتماثلون من أعدائنا علنا  للم يحلدف لهلم أي م
نما مسموح لهم بالو وق على منصاتنا".  محتجزين في معسكراق  واة

 8/6/2017، 48عرب 
 

ل  .25  لنظام أبرتهايد "إسرائيل"غالؤون لوزيرة القضاء: حكومة نتنياهو تحو 
الناصرة: اتهمق رئيسة حزب "ميرتس" المعارض في إسرائيل وزيلرين بلارزين بتحويلل ا حلت   لنظلام 

جلا  ذللك بعلد الكشل" علن أن وزيلرة  فصل عنصري )أبرتهايد( يميلز بلين دم الفلسلطينيين ودم اليهلود.
القضا  اييلق شكيد  تعتبر انا منذ بداية الشهر لن تنا   اللجنة الوزاريلة لشل ون القلانون أي مشلروع 

مشروع  لانون   انون حكومي   ي مذ في ا عتبار مستوطناق الضفة الزربية المحتلة. و الق إن "كل
 أوحكومي سيشمل سكان "يهودا والسامرة ")الضفة الزربية المحتلة( سو ا كان المقصود  انونا رئيسليا 

أي طريقللة أمللرى" وهللذا يعنللي ضللما تللدريجيا صللامتا علللى أرض الوا للع بللروح  أوأمللرا للقائللد العسللكري 
 ".لى األرض بالمطوة مطوةالحقائق ع المشروع ا ستيطاني الكبير الذي أنجز بالطريقة ذاتها "فرض

  9/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 طائرة شبح إضافية 17"إسرائيل" تصادق على شراء  .26
صللاد ق الحكومللة ايسللرائيلية علللى شللرا  دفعللة إضللافية مللن طللائراق : ترجمللة صللفا -القللدس المحتلللة 

ملن نفلس الطلراز  طلائرة 33" لتضلاق إللى مصلاد تها عللى شلرا  F-35الشبح األكثر تقدما فلي العلالم "
وذكر مو ع "وا " العبري المميس أن وزارة الجي  أرسللق مل   األيلام األميلرة وثيقلة  العام الماضي.

تفاهم حو  شرا  الطائراق لنظيرتها األمريكية  ليصل مجموع الطائراق التلي ستصلل "إسلرائيل" مل   
 ون دو ر.ملي 90ويبلغ ثمن كل طائرة من هذا الطراز  .50العقد القادم إلى 

 8/6/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

  صالح الشيخ تركيا سفير استضافة على تحتج اإلسرائيلية الخارجية .27
 بسبب أوكيم  كما  إسرائيل  في تركيا سفير إلى اللهجة شديدة برسالة إسرائيل حمدان: بعثق هاشم

 في ص ح  رائد الشي،  (القانون  عن أمرجق اللتي) الشمالية ايس مية الحركة رئيس استضافة
 .ايفطار مائدة على منزلا
 الشي، فيها يظهر صورة التركية للسفارة التابع" تويتر" حساب على نشر  د التركي السفير وكان
 .منزلا في ايفطار مائدة على استضافهم وآمرون  ص ح
 رائد الشي، بصورة ئقفوج ايسرائيلية المارجية وازارة فإن" أحرونوق يديعوق" صحيفة وبحسب
 توجيا  رار أن إلى تشير التقديراق أن سياسية مصادر وادعق .كي التر السفير جانب إلى ص ح
 .السفير  بل من شمصية كمبادرة وليس أنقرة  من وصل ص ح إلى الدعوة
 تعبر الةبرس وا كتفا  التركي  السفير إلى رسمي انتقاد إرسا  عدم ايسرائيلية المارجية وزارة و ررق
 .الزضب عن
 عن الحديف أن على وأكد ص ح   ستضافة ايسرائيلية ا نتقاداق رفض التركي السفير أن وجا 
 ص ح  رائد الشي، بينهم أشماا  لعدة وجهق الدعوة وأن وأموة  س م رسالة يتضمن روتيني لقا 
 .للدعوة استجاب الذي

 أن من مماوق هناك أن وادعوا الرد  بهذا تقبل مل ايسرائيلية المارجية أن إلى الصحيفة وأشارق
 ومع ايس مية الحركة مع الع  اق تحسين إلى ويهدق أنقرة  تتبعا جديد م  عن الحديف يكون 
 .حماس حركة

 9/6/2017، 48عرب 
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 الماضي الشهر األطفال األسرى  بحق دوالر غرامات 10,700األسرى: أكثر من  شؤون  هيئة .28
 التي الزراماق مجموع إن أمس  والمحررين  األسرى  ش ون  هيئة  الق": ايلكترونية األيام" - هللا رام

 أيار شهر م   العسكري " عوفر" سجن في عاما   18 سن دون  األطفا  األسرى  على ف رضق
 .دو ر( 10,700شيكل ) أل" 38 من أكثر إلى وصل الماضي 
 سجن في األشبا   سم إلى  اصرا   سيرا  أ 57 إدما  تم أنا إلى صحافي  بيان في الهيئة وأشارق

 الحواجز على 2و الطرأ  من 30و المناز   من اعتقلوا منهم 23 الماضي  الشهر م    "عوفر"
 .ا ستدعا  بعد اعتقالهما تم 2و العسكرية 
 الفلسطيني الشعب أموا  سر ة على مصرا   يزا    ا حت   أن األسرى  ش ون  هيئة وأكدق

 الزراماق هذه أن إلى مشيرة وال أم  ية  ال إنسانية السياسة هذه م   من طينية الفلس والعائ ق
دارة ا حت   جي  موازنة في توضع"  األسرى  من ل نتقام القمعية وأسلحتها عتادها لزيادة السجون  واة

 ". أكبر بشكل واستهدافهم
 9/6/2017األيام، رام هللا، 

 
 بغزة االحتالل مع هاتمواج في واالختناق بالرصاص إصابات .29

 على ا حت   و واق الشبان بين مواجهاق م   مسعفين ث ثة بينهم مواطنين أربعة أصيب غزة:
 .غزة لقطاع الحدودي الشري  طو 
 جنوب بمانيونس مزاعة منطقة شرأ  ا حت   وجنود الشبان بين اندلعق مواجهاق أن مراسلنا  وأفاد

 .القطاع شما  بالياج وشرأ  غزة  مدينة وشرأ  القطاع 
 غزة   طاع شما  جباليا شرأ   دما  في ا حت   برصاا أصيب شابا أن طبية  مصادر وأفادق
 .الطبية للمدماق تابعة إسعاق سيارة ا حت   استهداق جرا  با متناأ مسعفين وث ثة

 ا حت   أإط  جرا  با متناأ أيضا   أصيبوا المواطنين من عدد أن الطبية  المصادر وأضافق
 .غزة  طاع جنوب مزاعة شرأ  مكث" بشكل الزاز  نابل

 8/6/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة

 
 التهويد مشاريع لمواجهة شعبية استراتيجية لتبن ي تدعو" الدولية القدس" .31

 أن الدولية  القدس م سسة في والمعلوماق األبحاف  سم رئيس يعقوب  هشام المحتلة: أكد القدس
 وطردهم سكانها وتهجير المدينة معالم وتزيير القدس تهويد في كبير ا شوط ا  طع الصهيوني ا حت  
 .القدس في والجزرافية الديمزرافية التركيبة لتزيير منها؛
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 القدس  كامل  حت   الممسين الذكرى  عشية الفضائية القدس  ناة على مقابلة في يعقوب  ودعا
 مشاريع أمام والمواجهة الصمود من المقدسيين تمكين إلى تهدق شعبية استراتيجية تبني إلى

 عن وايس مية العربية الحكوماق وتراجع انسحاب أحدثا الذي الفراغ وتزطية التهويدية ا حت  
ا وأهلها  القدس تجاه مس ولياتهم  كافة؛ وايس مية العربية أمتنا طا اق من ا ستفادة ضرورة م كد 
 وجهودها نشاطها تدعيم بهدق ؛"القدس ألجل العاملة والتنموية الميرية الم سساق تحال"" يط أ
 .بهم ا ستفراد من ا حت   ومنع وأهلها  القدس لمدمة
 إنقاذ على تعمل ونسائية وط بية شبابية هيئاق بتشكيل وايس مية العربية أمتنا يعقوب وطالب
ا صمودهم اصروعن حاجاتهم ت م ن للمقدسيين أمان لشبكة وت سس القدس  ا حت   عن بعيد 

 تشكيل إلى ايع ميين داعي ا وتاريمها  وحضارتها القدس هوية تستهدق التي التهويدية ومشاريعا
 .ا حت   جرائم وفضح كش" على تعمل للقدس مناصرة إع مية جبهة

 8/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 التوالي على الثالثة للمرة مقدسي لصحفي اإلداري  االعتقال تجديد .31
 غسان حسن األسير المقدسي للصحفي ايداري  ا عتقا  يوم المميس  ا حت   سلطاق جددق
 نادي ذكر ما حسب وذلك التوالي  على الثالثة وللمرة شهور  6 لمدة  (عام ا 26) الصفدي غالب
 .األسير
 الممابراق جهاز لدى معا التحقيق وتم  1/5/2016 بتاري، الصفدي الصحفي ا حت   واعتقل

 .ايداري  ل عتقا  حو  ثم ومن بالقدس " المسكوبية" التو ي" مركز في ايسرائيلية
 .الضمير م سسة في ايع مي المنسق وظيفة الصفدي ويشزل

 8/6/2017القدس، القدس، 
 

 غزة على اإلسرائيلية السيطرة استمرار على دليال   50إسرائيلية:  جمعية .32
 على السياسي ايسرائيلي ايغ أ فرض على أعوام عشرة مرور ذكرى  في: واودةع وديع -الناصرة 
 مو ع "مسلك – يشاه" ايسرائيلية الحقو ية الجمعية أطلقق احت لها  على عام ا وممسين غزة   طاع
 حياة على ايسرائيلية السيطرة وعمق مدى يوضح – السيطرة من درجة 50 :بعنوان تفاعلي   إنترنق
 .غزة في إنسان يونيمل  رابة
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 "ا رتباط فك" مطة تطبيق أن الحركة في الحق عن بالدفاع الممتصة "مساواة" جمعية وت كد
 وأنا غزة   طاع مع ع  اتها بذلك أنهق إسرائيل أن الوهم الكثيرين لدى ملق 2005 عام ايسرائيلية

 .سكانا تجاه مس ولياق عليها تعد لم
 سكان على إسرائيل تفرضها التي التقييداق بموجب لكن" المناسبة بهذه بيانها في الجمعية وتضي"
تها ازدادق التي السنواق  عشراق منذ القطاع  كبير بشكل ت ثر زالق ما فإنها  2007 عام منذ حد 
 .غزة في السكان حياة من كثيرة جوانب على
ا 50 م   ومن د مقتضب ا  بند   والضفة غزة بين لالتنق   فق  ليس إسرائيل تمنع كي" المو ع يجس 

ا تقرر إنها بل والعالم  الزربية  البضائع وأي القطاع  إلى دمولها بايمكان التي البضائع أي أيض 
 المنتجاق آ ق دمو  كبير بشكل إسرائيل تقي د كما. كمياق وب ي ة متى منا  مروجها بايمكان
 وتطوير لعمل الضرورية وتلك طاع الق في المهترئة التحتية البنى وتطوير لصيانة الضرورية والمواد
 .ممتلفة وا تصادية صناعية و طاعاق التعليم الصحة  مرافق
 ع   على للحصو  المرو  بإمكانهم المرضى من أيًّا اليوم حتى تقرر إسرائيل أن "مسلك" ت كد كما
 بوتصع   الزربية  الضفة جامعاق في الدراسة من أكاديميين وتمنع القطاع  في متوفر غير طبي
   ايسرائيلية  السياسة بسبب أنا الجمعية وتنبا. القطاع مار  للزوا  بالمرو  يرغبون  من على
 األمثلة من جز  هذا أن إلى مشيرة النقا   الهات" على يوتيوب أف م مشاهدة غزة  طاع في يمكن
ا 50 من تتشكل التي القائمة في الواردة  .بند 

 9/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 األقصى صباح الخميس المسجد يقتحمون  ات المستوطنينعشر  .33

ا تحم عشراق المستوطنين اليهود : تحرير إيهاب العيسى  من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
 باحاق المسجد األ صى المبارك  صباح اليوم المميس  من "باب المزاربة" بحماية ا حت  .

  فتحق "باب المزاربة" الماضع لسيطرتها عند الساعة وأفادق مراسلة " دس برس" أن شرطة ا حت 
 السابعة صباحا  حيف سمحق با تحام مجموعاق من المستوطنين.

مستوطنا يهوديا م   أربع ساعاق  وذلك  63وأضافق أن الشرطة أغلقق الباب عقب ا تحام 
 بحماية مشددة من عناصر الشرطة ايسرائيلية.

ع عدد ايسرائيليين المقتحمين للمسجد األ صى منذ بداية شهر   يرتفالمميس ومع ا تحاماق يوم
 ما بين عناصر شرطة وط ب ومرشدين. ايهودي 659حزيران/ يونيو الجاري إلى 

 8/6/2017، قدس برس
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 غزة.. اآلالف يشاركون في تشييع جثمان أحد قادة "القسام" في رفح .34

اآل ق من الفلسطينيين  ظهر يوم  شارك: تحرير إيهاب العيسى  من عبدالزني الشامي -رفح 
المميس  في تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو نجا  أحد ابرز  ادة كتائب "عز الدين القسام"  الذراع 

في رفح جنوب  طاع غزة  والذي استشهد أمس في  العسكري لحركة المقامة ايس مية "حماس 
 انفجار عرضي في أحد موا ع المقاومة.

عاما( بعد الص ة على جثمانا في مسجد "العودة"  51لجنائزي للشهيد أبو نجا )وانطلق الموكب ا
 وس  مدينة رفح وذلك بمشاركة عدد من  ادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية.

 8/6/2017، قدس برس
 

 مكناب" بريان الحديث" لـ "جيمس األوسط للشرق  العسكري  كتاب "التاريخ .35
 للماريشا  مقولة ؛"األوان فواق" كلمتين في يتلما الحرب في الفشل ثابق: تاري، محمد/ عرض

 للشرأ  العسكري  التاري،" كتابا مكناب بريان جيمس بها استهل آرثر  ماك دوغ س األميركي
 .المنطقة هذه في األحداف من طويل تاري، فهم وتسهل لتلما  "الحديف األوس 
 التكنولوجيا كت ثير شتى؛ موضوعاق حو  ليلياتح سيا ا ليقدم التاريمي السرد مجرد الكتاب يتجاوز
 واستمرار الباردة  وحربها العظمى القوى  ومنافساق السياساق ودور األوس   الشرأ  الصراع في على
 .المنطقة في أبدا تنتهي   التي الصراعاق على والقبلية العر ية والكراهية الدين ت ثير

 8/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 " 2016-2015 الغربية الضفة في الصهيوني طاناالستي" كتاب .36
 عن" 2016-2015 الزربية الضفة في الصهيوني ا ستيطان" كتاب الفطافطة: يكش" محمود/ عرض
لق وكي" الفلسطيني  الشعب لحياة ا ستيطانية الممارساق تعقيد حجم  السكانية التجمعاق حو 

 الممارساق حجم أن يبين كما. الفلسطينيين ةلحرك تقييدها عن فض  كبيرة  سجون   إلى الفلسطينية
 مصادر وعلى الفلسطينية  والتنمية ا  تصاد على السلبية ا ستيطان ت ثيراق يكش" ا ستيطانية

 .الفلسطيني المجتمع على ت ثيرها ومدى الفلسطينية الجزرافيا تجزئة وعلى األراضي  وزراعة المياه
 الفلسطينية الدولة لمشروع تهديد أكبر ي شكل الزربية الضفة في ا ستيطاني البنا  أن الكتاب ويوضح

 إ امة في ايسرائيلي ا ستمرار أن على ع وة المتحدة  األمم ومبادئ الدولية الشرعية لقراراق وفقا
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 يجرم الذي الدولي للقانون  وفقا المحرماق أكبر من ي عتبر الضفة أراضي على ا تصادية مشاريع
 .المحتلة ليماأل ا ثرواق استز  

 8/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 مسؤول مصري: مباحثات وفد حماس تدور حول كيفية تأمين فتح معبر رفح بصفة شبه دائمة .37
 للا  مسللاعد وزيللر المارجيللة المصللري السللابق حسللين هريللدي: إن : يحيللى اليعقللوبي -القللاهرة / غللزة 

ركة حماس والمس ولين المصلريين تلدور حلو  المباحثاق الجارية حاليا بين الوفد رفيع المستوى من ح
 كيفية توفير ت مين عا   إذا ما تم ا تفاأ على فتح معبر رفح بصفة شبا دائمة.

سلبانيا" لصلحيفة "فلسلطين": بل ن  وأضاق هريدي الذي شزل منصب سلفير مصلر بلدولتي "باكسلتان واة
ب الفلسلطيني  ويلوفر أكبلر المباحثاق في القاهرة تسير باتجاه يرضي الطرفين ويصب بمصلحة الشع

 در ممكن من األمن لمصر  معربا عن أملا أن يكون نتيجة اللقا  حدوف تعاون بين مصر وحماس 
ونقل هريدي عن مس ولين مصريين حو  ما طرح مل    حو  كيفية إدارة معبر رفح بصورة مستمرة.

ملة  ملع اسلتعداد الحركلة اللقا   موضحا أن حماس طلبق ب ن يبقى معبر رفح مفتوحا بصلفة شلبا دائ
 لتوفير كافة الضماناق لت مين المعبر والحدود المصرية.

من ناحية أمرى  يتمحور الطلب المصري ب ن تقوم حملاس بمسلاعدة مصلر فلي إغل أ كافلة األنفلاأ 
الحدودية والحيلولة دون حفر أنفاأ أمرى  في سبيل تل مين حلدودها ملع القطلاع  األملر اللذي يتطللب 

وأكلد مسلاعد وزيلر المارجيلة السلابق أن المباحثلاق تلتم عللى ملفيلة  الطلرفين  كملا أشلار. التعاون بين
الع  للللللاق الفلسللللللطينية المصللللللرية ومتانتهللللللا  فللللللي سللللللبيل التعللللللاي  والتفللللللاهم علللللللى الثوابللللللق الوطنيللللللة 

 والفلسطينية  مهما كانق الظروق بين غزة ومصر.
المسلتوى الرفيلع يحلدف بعلد التزيلراق التلي  وحو  أهمية اللقا   أوضح هويلدي أنلا أو  لقلا  عللى هلذا

تمللق علللى مسللتوى القيللاداق العليللا بحمللاس  وأو  لقللا  بعللدما تبنللق الحركللة الوثيقللة السياسللية الجديللدة 
 التي أعلنق عنها في الدوحة  بل نحو شهر  في ظل أجوا  جديدة وتزيراق تشهدها المنطقة.

ا على س ا  "فلسطين" إن كانق هناك شروط مصري ة مطروحة على وفد حماس بمصوا تسليم ورد 
الحكم للسلطة  أوضح أن دور مصر التاريمي منذ عهد الرئيس المصري الراحلل جملا  عبلد الناصلر 
 هو تقريب وجهاق النظر بين الفلسطينيين  و  تتدمل في ش ونهم الداملية بفرض إم  اق وشروط.

ر  فللي ظللل تعللديل الوثيقللة السياسللية وتللابع: "بلل ن  طللاع غللزة أ للرب علللى المصللريين مللن أي شللي  آملل
لحماس فيملا يملا ارتباطهلا بجماعلة ايملوان المسللمين"  مشليرا إللى حلدوف تزيلراق عللى معلاد ق 
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بالمنطقة كانق  ائمة على مدار السنواق الماضية  مما يتطلب أن تكون الع  لة بلين مصلر وحملاس 
 دون مشاكل ومنزصاق  أو أي ت ثيراق إ ليمية أو عربية.

ا يشاع عن تسليم المملابراق المصلرية رسلالة لوفلد حملاس تحملل تهديلدا بتعرضلها لعلدوان جديلد  وعم
نفلللى أن تهلللدد مصلللر ذاتهلللا حملللاس وغلللزة  مبينلللا  أنلللا إن كانلللق هنلللاك رسلللالة تملللر  ملللن المملللابراق 

 المصرية  ستكون لتحذيرها من ممططاق إ ليمية ودولية إن كانق التقديراق ت شر لحرب.
 8/6/2017ن، فلسطين أون الي

 

 حصار قطر والهجوم على المقاومة هو من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية: اسحق الفرحان .38
أكد القيادي ايس مي األردني  اسحق الفرحان  أن هدق الحصار المتزايد على دولة  طلر  والهجلوم 

فية القضلللية عللللى حركلللاق المقاوملللة الفلسلللطينية ونعتهلللا بلللل "ايرهلللاب"  هلللو جلللز  ملللن محلللاو ق لتصللل
 الفلسطينية".

األربعللا   أن اسللتعدا  بعللض السياسلليين العللرب لحركللة  يللومورأى الفرحللان فللي حللديف لللل " للدس بللرس"  
المقاومللة ايسلل مية حمللاس يلمللا جللوهر كللل هللذه الم فللاق  وهللو تصللفية تحييللد المقاومللة لتصللفية 

 القضية الفلسطينية".
ا  تعتللز بهللم األمللة و  يضلليرهم مللا يمكللر بهللم مللاس وكللل حركللاق المقاومللة هللم شللرفحوتللابع: "حركللة 

وأضاق: "هم يريدون لقطر أن   ترعى أي مقاومة وفي مقدمتها حملاس  وهلذا توجلا لليس  األعدا ".
 لا أي رصيد شعبي في كل الدو  العربية وايس مية والحرة".

 8/6/2017قدس برس، 
 

 ردنالفنون تستضيف مصممين من فلسطين وهولندا واأل  عمان: إدارة .39
بالتعللاون مللع أسللبوع عمللان للتصللميم  تستضللي" دارة الفنللون فريقللا مللن : نيفللين عبللد الهللادي -عمللان 

 Disarming"مصلللممي األردن وفلسلللطين وهولنللللدا  وذللللك فللللي إطلللار التبللللاد  التعليملللي لبرنللللام  

Design" .من فلسطين 
أحلد مميملاق ال جئلين  دارة الفنلون وفلي "ممتبلر"وسيعقد البرنام  في أيلو  المقبل ورشاق عمل فلي 

 تتناو   صا المصممين األردنيين والفلسطينيين وحرفيين محليين وتباد  مهاراتهم ومعرفتهم.
وملل   ورشللة العمللل  سللتعمل فللرأ المصللممين علللى تصللميم منتجللاق مفيللدة وجديللدة  وسلليتم امتيللار 

ن للتصللميم مللن الللذي سلليقام ضللمن فعاليللاق أسللبوع عمللا "الممتبللر"مجموعللة منهللا وعرضللها للبيللع فللي 
 السادس وحتى الرابع عشر من تشرين األو  المقبل.



 
 
 
 

 

 23 ص             4314 العدد:        6/9/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وملللن المقلللرر بيلللع هلللذه المنتجلللاق محليلللا ودوليلللا بهلللدق نشلللر القصلللا البديللللة وا فكلللار التلللي تعكلللس 
 الممارساق ايبداعية في حا ق الصراع.

 9/6/2017الدستور، عمان، 
 

 بيالي في الدائرة بالحرب القسام كتاب تورط تدعي حفتر قوات .41
 المسماري  أحمد العقيد حفتر  لمليفة التابعة المسلحة الليبية القواق باسم الرسمي المتحدف ادعى
 لحركة العسكري  الجناح القسام كتائب تورط تثبق وثائق على عثرق الليبية القواق أن إلى ولفق
 الجي  بين  تا  يشهد كان والذى بنزازى  غربى  نفودة بمحور ألزام تصنيع في الفلسطينية حماس
 مع الع  اق  طع أعلنق ليبيا فى الم  تة الحكومة أن يذكر. لحفتر المناهض بنزازى  شورى  ومجلس
 .عدة عربية لدو  مماثل  رار بعد  طر

 9/6/2017القاهرة،  األهرام،

 
سع "إسرائيل" .41  الجوالن في الجوفية المياه سلب مشاريع تو 

 الجو ن في النف  عن بالتنقيب أمريكية -ئيليةإسرا شركة بد  على سنواق ث ف الناصرة: بعد
 .الجوفية مياهها لنهب جديدة حفر ب عما  شرعق أنها أمس  إسرائيل في كش" المحتل 
 في الجوفية المياه إلى للوصو  الحفرياق نطاأ بتوسيع شرعق إنها إسرائيل في المياه سلطة و الق
 .المحتل السوري  الجو ن
 الحفر عملياق أن تدعي التي الطبيعة حماية وهيئاق الدولي القانون  ةمعارض بالرغم كم ذلك ي تي

 الحولة سهل وفي الجو ن هضبة في واألودية الينابيع إلى الجوفية المياه تدفق للمطر تعرض
 .الفلسطيني
 شرأ  الحفرياق على بالمصاد ة الممولة المياه سلطة مع المقبل األسبوع ماصة لجنة وستجتمع

 4المشتل" عليها يطلق مطة إطار في المحتل  الجو ن شما  أراضي على المقامة "أورتا  كيوبتس"
 بينها الجو ن  في المياه عن تنقيب موا ع 4 ي امة بمط  األميرة السنواق في الدفع تم  د وكان.  "

 عميقة حفرياق عن هنا والحديف ."كتسرين" مستوطنة من بالقرب واثنان الجلبون  وادي  رب اثنان
 في يشار ."البازلق حوض" عليا يطلق الذي الجو ن  هضبة في الجوفية المياه حوض إلى وصو لل
ا شهدق األميرة السنواق أن إلى السياأ هذا  أن المتو ع ومن الشما   منطقة في األمطار في شح 

 .المياه أزمة من يفا م أن ش نا من الذي األمر القريبة  العقود في ذلك يتواصل
 9/6/2017، لندن، القدس العربي
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 األونروا مع التعاون  كرينبول مع بحث الجار هللا .42

 وتشزيل يغاثة المتحدة لألمم العام المفوض مع الجار هللا مالد الكويتي المارجية وزير نائب التقى
 المرافق والوفد للب د بزيارة يقوم الذي كرينبو  بيير( األونروا) األدنى الشرأ  في الفلسطينيين ال جئين

 .الكويق دولة مع القائم والتعاون  المفوضية بها تقوم التي الجهود استعراض اللقا  م   تم إذ لا
 في القائمة الدولية الهيئاق ودعم اينساني المجا  في الرائدة الكويق دولة بجهود كرينبو  أشاد و د
 .المجا  هذا

 8/6/2017السياسة، الكويت، 
 

 التي أعدها كيري ورفضها عباس "اروثيقة اإلط"تكشف مسودات  "هآرتس" .43
فادي أبو سعدى: تم الكش" للمرة األولى علن وثلائق تتضلمن تفاصليل جديلدة حلو  الجهلود  – رام هللا

. ويمكلن 2014لدفع العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين فلي علام  أوباماالتي بذلتها إدارة باراك 
ي الحللللالي  دوناللللد تراملللب  اللللذي يفحلللا حاليلللا كيفيللللة لهلللذه الوثلللائق أن تملللدم إدارة اللللرئيس األمريكللل
 بين إسرائيل والفلسطينيين.  "الصفقة النهائية"استئناق المفاوضاق بين الجانبين ويريد عقد 

أمريكيلة صلاغها وزيلر المارجيلة السلابق جلون كيلري   "وثيقة إطار"والوثائق المقصودة هي مسودتان لل
 ا تفاأ الدائم بين الطرفين. تشكل  اعدة للمفاوضاق على أنعلى أمل 

والثانيلللة فلللي منتصللل" ملللارس/ آذار  2014و لللد كتبلللق المسلللودة األوللللى فلللي منتصللل" فبرايلللر/ شلللباط 
 2013  وتعكسللان موا لل" إدارة أوبامللا  لكنهمللا تعتمللدان علللى  نللاة محادثللاق سللرية فتحهللا فللي 2014

الس م المحامي يتسحاأ مولمو   المبعوف الماا لرئيس الحكومة ايسرائيلية بنيامين نتنياهو لعملية
 ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حسين آغا.
ت مللذ ايدارة األمريكيللة نتللائ   أننتنيللاهو رغللب  أنو للا  مسلل ولون أمريكيللون كبللار فللي ايدارة السللابقة 

  ناة الحوار هذه  وتعيد  ولبتها في وثيقة أمريكية يتم عرضها على الجانبين. 
الوثيقة األولى  بل يومين من اللقا  بين كيري وعبلاس فلي بلاريس. فلي حينهلا عملل  و د كتبق مسودة

الطا م األمريكي بشكل حثيف مع جهاق من ديوان نتنيلاهو  عللى صلياغة الوثيقلة. وكلان األمريكيلون 
بصلياغة نلا يكلون مقبلو  ملن نتنيلاهو وملن ثلم عرضلا عللى  ايسرائيلييني ملون في أن ينجحوا مع 

 مرحلة الحديف عن ا تفاأ الدائم.  إلىتالي نقل المفاوضاق عباس  وبال
ليها مع كل القضايا الجوهرية للصراع. إفقد تعاملق الوثيقة التي تم التوصل  "هآرتس"وحسب صحيفة 

 إللىتعتمد على ا عتلراق بإسلرائيل كدوللة  وميلة للشلعب اليهلودي   أنوتحدد أن ر ية الدولتين يجب 
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ية للشعب الفلسطيني. ويتفق هذا المو " مع المطلب طويل السلنواق اللذي جانب فلسطين كدولة  وم
يطرحا نتنياهو أمام الفلسطينيين لكي يعترفوا بالطابع اليهودي يسلرائيل. وملن جهلة أملرى  كتلب فلي 

هللذا ا عتللراق سلليتم فقلل  فللي حللا  الحفللال علللى الحقللوأ الكاملللة لأل ليللاق  أنالوثيقللة بشللكل واضللح 
 . الدينية والقومية

الحدود الجديدة اآلمنة والمعترق بها دوليا يسلرائيل وفلسلطين " أنوفي موضوع الحدود  تحدد الوثيقة 
  مللع تبللاد  لألراضللي يللتم ا تفللاأ عليللا مللن  بللل الجللانبين 67سللتطرح للتفللاوض علللى أسللاس مطللوط 

مهللا ويلتم تحديلد حجمهلا ومكانهلا مل   المفاوضلاق  بحيلف تقلوم فلسلطين عللى مسلاحة تتفلق فلي حج
  1967 بلل الرابلع ملن يونيلو / حزيلران  واألردنيلةمع المناطق التي كانق ماضعة للسليطرة المصلرية 

التطللوراق "تعلديل الحلدود يتفلق ملع  أنكملا كتللب فلي الوثيقلة  "وملع تواصلل إ ليملي فلي الضلفة الزربيلة
 . ايسرائيليةومع المطالب األمنية  "على األرض

سلللرائيلالمتحلللدة  وحسلللب مسللل ولين سلللابقين ملللن الو يلللاق   فلللإن هلللذا اللللنا كلللان مقبلللو  ملللن رئللليس واة
دوري غولد الذي كلان مستشلارا سياسليا لنتنيلاهو  أنالحكومة بنيامين نتنياهو كقاعدة للمفاوضاق. بل 

 نتنياهو وافق على تقبل وثيقة ايطار كلها كقاعدة للمفاوضاق.  أنفي حينا  ا  م مرا  
الللذاق تحفللت لنتنيللاهو طلللب فيللا عللدم شللمل البنللد الللذي يتحللدف مللع ذلللك يظهللر فللي الوثيقللة الدامليللة ب

بشلللكل واضلللح علللن التواصلللل الجزرافلللي الفلسلللطيني فلللي الضلللفة. و لللد رفلللض األمريكيلللون هلللذا اللللتحفت 
بادعللا  انللا يفللرغ كللل موضللوع الحللدود مللن مضللمونا. وتحفللت نتنيللاهو أيضللا  علللى التحديللد  أن تبللاد  

  ويبللدو انللا فللي هللذا الموضللوع  أيضللا  عارضللق 1-1األراضللي بللين الجللانبين سلليكون علللى أسللاس 
 واشنطن تحفظا. 

المدينلة   تقسلم فلي ا تفلاأ المسلتقبلي   أنوفي موضوع القدس تحدد الوثيقلة التلي كتبلق فلي شلباط  
 ايسللرائيليولللم تتضللمن أي ذكللر لعاصللمة فلسللطينية فللي القللدس الشللر ية. وذلللك بعللد إصللرار الجانللب 

 إللىسلوية موضلوع القلدس فلي المفاوضلاق  وان الجلانبين يطمحلان على ذلك. وكتب فقل  أنلا يجلب ت
الحصو  على اعتراق دولي في القدس كعاصمة لهما. وعندما عرض كيلري هلذا اللنا عللى عبلاس 

 في باريس  رد الرئيسي الفلسطيني بزضب  و ا  إنا   يمكن ألي زعيم فلسطيني الموافقة عليا.
أنلا لكلي يحصللوا عللى رد إيجلابي ملن الفلسلطينيين  يجلب لقد أوضلح رد اللرئيس عبلاس لألملريكيين  

عللليهم تعللديل الوثيقللة وبشللكل مللاا المسلل لة المتعلقللة بالقللدس. وكانللق لللدى عبللاس تحفظللاق أمللرى  
 أنملن أراضلي الدوللة الفلسلطينية ملن دون  ايسلرائيليمث  بش ن تحديد الوثيقة ب نلا سليتم ا نسلحاب 

 ها انا يتم ا تفاأ على ذلك بين األطراق.تحدد أي جدو  زمني لذلك  بل كتب في
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منللاطق إسللرائيل  وان الدولللة  إلللى "حللق العللودة"وفللي موضللوع ال جئللين حللددق الوثيقللة أنللا لللن يسللري 
الفلسطينية ستشكل الحلل الرئيسلي لهلذه المشلكلة  لكلن إسلرائيل توافلق فلي المقابلل فلي حلا ق إنسلانية 

ضيها بنا  على رأيها الملاا. وللم تلتحفت اسلرائيل ملن معينة  على دمو   جئين فلسطينيين الى أرا
 هذا البند. 

. لكلن "وثيقلة ا طلار"وبعد فشلل لقلا  كيلري وأبلو ملازن فلي بلاريس  لررق ايدارة صلياغة نلا جديلد للل
  ولم يقبل نتنياهو ملا كتلب ايسرائيليهذا النا وم فا لنا شهر شباط  لم يتم تنسيقا مع الجانب 

بعلد أ لل ملن  2014آذار  16وعبلاس فلي البيلق األبليض فلي  أوباملايقلة  بلل لقلا  فيا. وتم إعلداد الوث
 شهر من لقا  باريس.

آذار  بل يوم من زيارة عباس للبيق األبيض. ويمكن ر ية فوارأ معينة  15وكتبق الوثيقة الثانية في 
اللللذي بلللدأ إنهلللا  ا حلللت   "بلللين اللللوثيقتين منلللذ الفقلللرة األوللللى حيلللف كتلللب أن هلللدق المفاوضلللاق هلللو 

 ."1967في
كما جا  في وثيقة  "حسب التطوراق على األرض"وفي موضوع الحدود   تشمل الوثيقة الثانية عبارة 

 شباط. كما تتعامل الوثيقة مع ا عتراق بكتل المستوطناق. 
وفي موضوع ا عتراق بالدولة اليهودية واصلق الوثيقة الثانيلة التحديلد أن هلذا ا عتلراق يكلون جلز ا 

كل اتفاأ  ولكلن فلي المقابلل تحلدد الوثيقلة أن مطالبلة الفلسلطينيين بهلذا ا عتلراق تل تي فقل  بعلد  من
حلل كلل القضللايا الجوهريلة للصلراع. مللن جهلة يشللكل هلذا البنلد إنجللازا لنتنيلاهو ألنلا حتللى فلي النسللمة 

الجانللب  المناصللرة للفلسللطينيين يظهللر بشللكل واضللح بنللد ا عتللراق المتبللاد . ولكللن فللي المقابللل   للدر
األمريكللي أن هللذا الللنا سيسللهل علللى عبللاس الموافقللة علللى هللذا البنللد  ألن األمللر منللاط بسلسلللة مللن 

 التناز ق ا سرائيلية. 
والفللارأ الجللوهري بللين الللوثيقتين يتعلللق بالقللدس. فللي الوثيقللة التللي كتبللق فللي آذار/مللارس كتللب بشللكل 

من أجل تلبية احتياجلاق الطلرفين يحلدد ا تفلاأ أنلا يجلب الوصلو  اللى وضلع تكلون فيلا "واضح انا 
يسلللرائيل ولفلسلللطين عاصلللمة معتلللرق بهلللا دوليلللا فلللي القلللدس  بحيلللف تكلللون القلللدس الشلللر ية عاصلللمة 
للفلسللللطينيين. وأمللللا البلللللدة القديمللللة واألمللللاكن المقدسللللة واألحيللللا  اليهوديللللة فيللللتم معالجتهللللا فللللي إطللللار 

 . "ل الدائممفاوضاق الح
وكانللق الو يللاق المتحللدة ت مللل فللي أن يكللون هللذا الللنا المعللد  فللي موضللوع القللدس كافيللا للحصللو  

نتنياهو. ولم تكن نيتها فرض أي ملن  إلىعلى رد إيجابي من عباس  لكي يتسنى لهم تحويل الوثيقة 
نما التوصل  لكلن عبلاس للم يلرد صليزة يوافلق عليهلا الطرفلان.  إللىالوثيقتين على أي من الجانبين  واة
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نملا للم يسللم رده للو يلاق المتحلدة. وكلان لقلا  أوباماباييجاب على ا تراح    ولكنلا للم يرفضلا أيضلا واة
 البيق األبيض. إلى أوباماهو المرة األميرة التي دعاه فيها  2014آذار 

ق أن عبللاس تمللوق مللن أن يوافلل"وادعللق جهللاق مسلل ولة أمريكيللة وفلسللطينية  بعللد فشللل ا تصللا ق 
يسلللتطيع فعللل   أوباملللاللللم يصلللدأ أن  ألنلللا  وملللن ثلللم يكتشللل" أن نتنيلللاهو رفضلللا أوباملللاعللللى ا تلللراح 

 ."ممكنة جدا ايسرائيليةوربما يصدأ مع ترامب أن التناز ق   الحصو  على تناز ق من نتنياهو
 9/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ة" والحدود مع سورية ولبنان  نيكي هيلي تتفقد برفقة قيادة الجيش اإلسرائيلي "غالف غز  .44

 امللق سلللفيرة الو يللاق المتحللدة للللدى األمللم المتحللدة  نيكللي هيللللي  المملليس  برفقللة  يلللادة : محمللد وتللد
الجي  ايسلرائيلي وسلفير إسلرائيل بلاألمم المتحلدة  دانلي دانلون  بجوللة ميدانيلة فلي منطقلة ملا يسلمى 

 ة فوأ الحدود الشمالية مع سورية ولبنان."غ ق غزة"  بالة القطاع المحاصر  وكذلك جولة بطائر 
 بالة غزة  تضمنق الزيلارة جوللة  املق بهلا هيللي داملل نفلق زعملق إسلرائيل أنلا للمقاوملة الفلسلطينية 

 .2014وتم اكتشافا  بيل العملية العسكرية "العص" الم كو " والعدوان على غزة بالعام 
كللان بللالجي  ايسللرائيلي  أفيلل" كومللافي  حيللف ورافللق سللفيرة واشللنطن بالجولللة  نائللب  ائللد رئلليس األر 

شملق الجولة تحليق بطائرة عمودية على طو   طاع غزة ومناطق المستوطناق  وزيلارة أحلد األنفلاأ 
 المكتشفة سابقا  ومعبر كرم أبو سالم.

والتقق هيلي بمستوطنين من "غ ق غلزة"  كملا وشلملق الجوللة زيلارة إللى الحلدود الشلمالية ملع لبنلان 
 ية دون ايفصاح عن األهداق والمضامين.وسور 

ونقلللق وسللائل ايعلل م ايسللرائيلية عللن السللفير دانللون  ولللا إن "نظيرتللا األميركيللة التقللق مللع عللائ ق 
الجنود المفقودين بززة والتي تحتجزهم حركة حماس"  معربا عن تقديره للجهود األميركيلة المبذوللة فلي 

 سبيل استعادتهم.
 8/6/2017، 48عرب 

 
 ال تهاون وال استسالمير الخارجية القطري: وز  .45

إن دوللة  طلر تلرفض أي تلدم ق " لا  محملد بلن عبلدالرحمن آ  ثلاني وزيلر المارجيلة  : نلا -الدوحة
إن الم ق بين دولة  طر وبعض الدو  "وأضاق في تصريح للصحفيين أمس  ."بسياساتها المارجية

 ن الدبلوماسية   تزا  ميار الدوحة المفضل... موضحا أ"العربية يهدد استقرار المنطقة ب سرها
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أن "مضليفا  "وأكد أن دولة  طر ليسق مستعدة ل ستس م ولن تتهاون في استق   سياسلتها المارجيلة
 ."دولة  طر لم تشهد من  بل مثل هذا العدا  حتى من دولة معادية

ة أمن المنطقة ب سلرها وأن وشدد وزير المارجية على أن القواق التركية القادمة إلى  طر هي لمصلح
  طر   تتو ع أي تزير في مهمة القاعدة األميركية في الب د.

 9/6/2017الوطن، الدوحة، 
 

 كيانا  في قطر أو مدعوما  منها فــــي قائمة اإلرهاب 12فردا  و 59ف تصني .46
 12و فللردا   59علللى تصللني"  السللعودية وايمللاراق والبحللرين ومصللراتفقللق كللل مللن : وام –أبللوظبي 

في  وائم ايرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعا  وايع ن  في  طر أو مدعومة منها  كيانا  
هللذه القائمللة المدرجللة مرتبطللة بقطللر وتمللدم أجنللداق أن فللي بيللان مشللترك  هللذه الللدو وأعلنللق  عنهللا.

ن جهة وتمويل ودعم مشبوهة في م شر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة ايرهاب م
يوا  ممتل" التنظيماق ايرهابية من جهة أمرى.  واة

  9/6/2017البيان، دبي، 
 

 البرلمان التركي يقر مشروع قانون للتعاون األمني مع قطر .47
 نللا: صللادأ البرلمللان التركللي أمللس  علللى مشللروع  للانون حللو  التعللاون بللين تركيللا ودولللة  طللر –أنقللرة 

بللين البلللدين. ويهللدق البروتوكللو  المللذكور إلللى  واألمللن()الجندرمللة  بشلل ن تعللليم وتللدريب  للواق الللدرك
طار التعاون بين  يادة  واق اللدرك التركيلة و لواق األملن اللداملي القطريلة  بايضلافة  تحديد مبادئ واة

 إلى تمطي  وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمس ولياق فيما بينهما. 
 9/6/2017الراية، الدوحة، 

 

 أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر .48
صادأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغلان اليلوم عللى  لرار البرلملان التركلي اللذي يجيلز :  نا –أنقرة 

و لا  بيلان صلادر علن المركلز ايع ملي فلي   واق تركية على األراضي القطرية.تطبيق اتفا ية نشر 
الة أنبلا  "األناضلو " إن أردوغلان صلادأ عللى  لراري البرلملان الللذين يجيلز الرئاسة التركية أوردتا وك

أحدهما نشر  واق مسلحة تركية في األراضلي القطريلة والثلاني اللذي يلنا عللى تطبيلق التعلاون بلين 
 أنقرة والدوحة حو  تعليم وتدريب القواق األمنية بين البلدين.

  9/6/2017الشرق، الدوحة، 
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 طلب قطر لحماية خارجية تصعيد "مأساوي هزلي" :العربية اإلمارات .49
 للا  وزيللر الدوللللة ايمللاراتي للشلل ون المارجيللة أنللور  ر للا   الممللليس  "إن  :)سللكاي نيللوز(-أبللوظبي

 طلب  طر الحماية السياسية والعسكرية من المار  فصل جديد مآساوي هزلي".
المربللك والمرتبللك   الشللقيق  وأضللاق  ر للا  فللي تزريللداق علللى مو للع تللويتر إن "التصللعيد الكبيللر مللن

وطلللب الحمايللة السياسللية مللن دولتللين غيللر عللربيتين والحمايللة العسللكرية مللن إحللداها لعلللا فصللل جديللد 
 م ساوي هزلي".

  9/6/2017الغد، عم ان، 
 

 مقاطعة الدوحة  "مانيحر   "المحيسني والعلي الشيخان  .51
لقطلر  ووصلفاه  مقاطعلة لرار   العللي لكويتي حاملدا السعودي عبد هللا المحيسني  والشيمان استنكر 

في مو ع التواصلل ا جتملاعي  "الهاشتاجاق"وأصدر المحيسني  فتواه أسفل أحد  ."الحصار الجائر"ب
ويمواننلا فلي  طلر "  مضليفا : "بل أ و  الشعوب المسلمة تلرفض محاصلرة شلعب مسللم" ائ  :  "تويتر"

ن لكم  فهي رسلالة لكلل ملن و ل" ملع المظللومين نسمع عجائز الشام يدعو  ةيكفيكم أننا هنا في سوري
   بحسب ما ذكرتا  ناة العربية."أعان على نوائب الدهر أن هللا لن يضيعك ولو كاد لك الناس
حكم الشريعة في الحصار الجائر عللى "والفتوى الثانية  جا ق أيضا  من العلي  التي جا ق بعنوان: 

 ." طر
  9/6/2017الخليج، الشارقة، 

 

 لى مواقف "السويدان" و"القرني" من مقاطعة قطرتعرف ع .51
ملا  لا  إنلا "فلك  إللىعل ق الداعية الكويتي د. طلارأ السلويدان  عللى األزملة المليجيلة القطريلة  داعيلا  

الحصللار" علللى  طللر  وتوجللا القللوى نحللو مللن وصللفا بللل"العدو الللذي يحتللل األرض فللي فلسللطين ودعللم 
 على حد تعبيره.  المقاومة"

أن يحفلللت  إللللى  بلللرز تعليلللق آملللر للداعيلللة السلللعودي علللائض القرنلللي  يلللدعو فيلللا هللا ملللن جهلللة أملللرى 
القرنلي نشلر تعليقلا فلي تدوينلة عبلر حسلابا الرسلمي عللى  المملكة من الفتن ما ظهر منها وملا بطلن.

العزيلز مللع ولللي العهلد وولللي ولللي  تلويتر مرفقللا بصلورة تجمللع العاهللل السلعودي الملللك سلللمان بلن عبللد
 العهد.

  9/6/2017ل، عم ان، السبي
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 وحدة مجلس التعاون الخليجيوتدعم  تخشى على مصالحها في الخليجمقاطعة قطر: واشنطن  .52

كثفلق إدارة اللرئيس دوناللد تراملب اتصلا تها وتحركاتهلا الديبلوماسلية ملع دو  : جويس كلرم -واشنطن
لرسون عن مماوق من الملي  العربي أمس  وأعرب وزيرا الدفاع والمارجية جايمس ماتيس وريكس تي

انعكاساق سلبية للم فاق بين هذه الدو  و طر على الو ياق المتحدة  وو جهق انتقلاداق إللى ايدارة 
 بسبب سو  التنسيق بين المس ولين والت مر في إط أ أي مبادرة.

وفيما أعلن البيق األبيض أن ترامب تحلدف هاتفيلا  فلي و لق متل مر أو  ملن أملس ملع وللي عهلد أبلو 
بللي الشللي، محمللد بللن زايللد آ  نهيللان وأكللد أهميللة الوحللدة بللين دو  مجلللس التعللاون  أفللادق صللحيفة ظ
 "مطلورة أي انتكاسلة فلي الع  لة بلين السلعودية و طلر"ب ن ماتيس وتراملب حلذرا ملن  "نيويورك تايمز"

د  على مصلالح واشلنطن اي ليميلة. وأشلار البيلق األبليض فلي بيلان إللى أن تراملب أكلد لمحملد بلن زايل
أهمية المحافظة على وحدة مجلس التعاون المليجي لتعزيز "بعد اتصالا بالجانبين السعودي والقطري 

األملللن اي ليملللي عللللى أن   يكلللون ذللللك أبلللدا  عللللى حسلللاب القضلللا  عللللى تمويلللل التطلللرق أو هزيملللة 
 ."ايرهاب

بللليض حلللو  جلللد   داملللل البيلللق األ "نيويلللورك تلللايمز"وجلللا  اتصلللا  تراملللب فلللي و لللق كشلللفق صلللحيفة 
  وطلب "بعدما أعاد النظر بتزريداتا"التعاطي مع األزمة  وأفادق ب ن ترامب اتصل بالقادة المليجيين 
 ئحلة بالشلكاوى ضلد  طلر للتعاملل "من مادم الحرمين الشلريفين المللك سللمان بلن عبلدالعزيز تزويلده 

س وتيليرسلون تابعلا هلذه   على ما  ا  مس و  أميركي رفيع المستوى للصحيفة. وزادق أن ملاتي"معها
أن الو ياق المتحدة   تحتملل صلدعا  فلي الع  لة بلين "ا تصا ق مع القياداق المعنية  وشددا على 

ألللل" جنللللدي أميركللللي فللللي  اعلللدة العديللللد  حيللللف تنطلللللق  11هنللللاك "  مصوصللللا  أن "السلللعودية و طللللر
 ."الطائراق األميركية في الحرب على داع 

مارسليل وهبلة للل  "دو  الملي  العربي فلي واشلنطن"كية السابقة رئيسة معهد وأكدق الديبلوماسية األمير 
م شر جيد بعد أيام من ا رتباك والرسائل المتنا ضة من البيق األبيض "أن اتصا ق ترامب  "الحياة"

و الللق وهبللة وهللي سللفيرة سللابقة لواشللنطن لللدى دولللة ايمللاراق العربيللة  ."ووزارة الللدفاع ووزارة المارجيللة
ليس من الواضح بعد إذا كانق لدى ايدارة األميركية مبلادرة "تحدة م   رئاسة جور  دبليو بو : الم

 "على  طلر تزييلر بعلض سياسلاتها". وتابعق أن "ديبلوماسية فاعلة يط أ حوار جدي بين األطراق
مثلل نتا  م ق جدي يمتمر منلذ و لق طويلل بلالتوازي ملع تزييلراق فلي المنطقلة "مضيفة أن األزمة 

 ."حرب اليمن  وتدني إيراداق النف 
  9/6/2017الحياة، لندن، 
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 رابطة العالم اإلسالمي تنهي عضوية القرضاوي في مجمعها الفقهي .53
أعربق رابطلة العلالم ايسل مي علن ت ييلدها الكاملل للتصلني" الصلادر هلذا اليلوم علن المملكلة العربيلة 

ق العربية المتحدة  ومملكة البحرين؛ لقوائم ايرهاب السعودية  وجمهورية مصر العربية  ودولة ايمارا
يوسللللل" القرضلللللاوي فلللللي )المجملللللع الفقهلللللي  الشلللللي، المحظلللللورة  حيلللللف اتملللللذق  لللللرارا  بإنهلللللا  عضلللللوية

 ايس مي( التابع للرابطة.
  9/6/2017عكاظ، جدة، 

 
 بنوك خليجية تسحب ودائعها من المصارف القطرية .54

ض البنللوك فللي ايمللاراق والسللعودية والبحللرين   للد  امللق  الللق وكالللة "بلللومبرغ" عللن مصللادر  إن بعلل
 بالفعل بسحب ودائع لها من البنوك القطرية.

وكللللان مصلللللرق ايملللللاراق العربيلللللة المتحلللللدة المركلللللزي  لللللد  لللللا   أملللللس األربعلللللا   إن عمليلللللاق اللللللدفع 
ن النظام المالي للدولة ف ي وضلع والتحوي ق في النظام المالي للب د طبيعية بعد م ق مع  طر  واة

 يسمح لا بدعم ذلك.
وأضاق المصرق المركزي في بيان أنا سيواصلل مرا بلة الوضلع علن كثلب واتملاذ المطلواق ال زملة 

 للحفال على ا ستقرار.
وكانق مصادر مطلعة  د كشفق أن م سسة النقد العربي السعودي "ساما" وجهق بنوك المملكة بعدم 

 التعامل مع البنوك القطرية بالريا  القطري.
ماراتية تعام تها المصرفية وفتح اعتملاداق بنكيلة ملع  طلر صلباح األو  ملن  وأو فق بنوك سعودية واة

 أمس.
 8/6/2017العربية نت، 

 

 يتصل مجددا بأمير قطر ويعرض وساطة لحل األزمةالرئيس الفرنسي  .55
انويلللل تلقللى أميللر دوللللة  طللر الشلللي، تملليم بلللن حمللد آ  ثلللاني اتصللا  هاتفيلللا مللن اللللرئيس الفرنسللي إيم

الماضلية  استعرضلا م للا آملر المسلتجداق والمسلاعي الدوليلة لحلل  24ماكرون هو الثاني م   الل 
وأبدى ملاكرون اسلتعداد فرنسلا للقيلام بلدور الوسلاطة  م كلدا عللى أهميلة حلل األزملة  األزمة المليجية.

 من م   الحوار بين أطرافها من أجل الحفال على ا ستقرار في المنطقة.
  8/6/2017، ل، عم انالسبي
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 موانئ ثالثة وزير خارجية قطر: إيران مستعدة لتزويدنا بمواد غذائية وستخصص لقطر .56
أعلن وزير مارجية  طر محمد بن عبد الرحمن اليوم أن إيلران مسلتعدة  -روسيا اليوم -الحياة الجديدة

  تزييللر فللي وضللع وأكللد عبللد الللرحمن أنللا " مللوان . 3لتزويللد الدوحللة بمللواد غذائيللة وستمصللا لهللا 
 الجي  القطري ولم نحرك أي  واق"  مستبعدا حدوف أي تزير في مهمة القاعدة األمريكية في  طر.

   8/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مصر والبحرين: قطع العالقات مع قطر جاء بعد فشل محاوالت إقصائها عن دعم التنظيمات اإلرهابية .57

اح السيسى والملك حمد بن عيسى آ  مليفة عاهل البحرين  م   لقا  عبد الفتالمصري أكد الرئيس 
بقطلع الع  لاق ملع دوللة  طلر جلا  بعلد  الجماعيجمعهما بالقاهرة مسا  أمس  أن القرار  الذيالقمة 

صرارها على اتماذ مسلك مناوئ للدو  العربية  وبعد أن فشلق محاو ق إ صائها عن دعم  تمسكها واة
الشلئون الدامليلة لمصلر والبحلرين واللدو   فليية  فضل  علن إصلرارها عللى التلدمل التنظيماق ايرهاب

 ووحدة الدو  العربية. العربي القوميالعربية بصورة تهدد أمنها واستقرارها  وتضر باألمن 
  9/6/2017األهرام، القاهرة، 

 

 التحقيق حول فدية قطر إلىالمتحدة  األمممصر تدعو  .58
المتحللدة المملليس بللالتحقيق حللو   األمللمأ ق ب: طالبللق مصللر -المتحللدة( المتحللدة )الو يللاق  األمللم

ملن  ايسل مية" مرتبطلة بتنظليم الدوللة إرهابيلة"مجموعلة  إللىفدية ضممة دفعتهلا  طلر عللى ملا يبلدو 
 أجل اط أ سراح أفراد من أسرتها الحاكمة كانوا ممطوفين في العراأ.

  9/6/2017األيام، رام هللا، 
 

 مق العالقات مع دولة قطرإريتريا تؤكد ع .59
أكدق دولة إريتريا على عملق الع  لاق ملع دوللة  طلر حكوملة وشلعبا معربلة علن بلالغ :  نا –الدوحة 

  لقها حيا  أزمة  طع الع  اق مع دولة  طر.
و الق وزارة الش ون المارجية بدولة إريتريا في بيان لها اليوم " كزيرنلا ملن اللدو  التلي لهلا ع  لة ملع 

ر وصلللنا طلللب مللن المارجيللة السللعودية ودولللة ايمللاراق أن نقطللع ع  تنللا مللع الشللقيقة  طللر دولللة  طلل
 ولكننا رفضنا األمر جملة وتفصي ".

  9/6/2017العرب، الدوحة، 
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 : الدوحة أرسلت إرهابيين إلى ليبيا .. وحاولت قتل حفتر قوات حفتر .61
باسللم القللواق الليبيللة  الرسللميتحللدف اتهللم الم نواكشللوط: -طللرابلس  -أبللو ظبللى لللل شللري" أحمللد شللفيق 

 فلليدولللة  طللر بللدعم عناصللر إرهابيللة مطلوبللة  المسللماري العقيللد أحمللد التابعللة لمليفللة حفتللر  المسلللحة 
عن أسفا من عدم استجابة -م تمر صحفي  نشرتا وكالة األنبا  الليبية بالبيضا   في -ليبيا وأعرب 

 طلع  الليبليإلرهاب منذ و ق طويل م كدا  أن الشلعب العالم لتنبيا القيادة العامة من دعم دولة  طر ل
 ع  تا مع  طر منذ سنواق.

وتابع  ائأل إن دولة  طلر حاوللق أيضلا  تلل القائلد العلام للقلواق المسللحة الليبيلة المشلير أركلان حلرب 
 حسب  ولا. بنزازي منطقة األبيار شرأ  فيمقر القيادة سابقا   فيمليفة أبو القاسم حفتر 

  9/6/2017لقاهرة، األهرام، ا
 

 "الجزيرة"محاولة قرصنة تلفزيون قطر و .61
أعلنللللق الم سسللللة القطريللللة لإلعلللل م  أمللللس  أن المو للللع ايلكترونللللي لتلفزيللللون  طللللر  للللد تعللللرض :  نللللا

 لمحاو ق  رصنة إلكترونية  وأن أنظمة الحماية  د تصدق لهذه المحاو ق.
حسللاباتها علللى وسللائل التواصللل ا جتمللاعي كمللا أعلنللق شللبكة الجزيللرة الفضللائية  أمللس  أن موا عهللا و 

 تتعرض لهجوم معلوماتي ولمحاولة امتراأ.
  9/6/2017العرب، الدوحة، 

 
 االستثمارات القطرية في حماية القانون : وزيرة التعاون الدولي المصري  .62

 الق وزيرة ا ستثمار والتعلاون اللدولي المصلرية سلحر نصلر أملس األربعلا  إن ا سلتثماراق : رويترز
وأضلللافق نصللر فلللي تصلللريح لوكالللة أنبلللا  الشلللرأ األوسللل   القطريللة فلللي مصلللر محميللة وفقلللا  للقلللانون.

الدولة المصلرية تحتلرم تعا لداتها وتلوفر المنلان اآلملن  سلتثماراق األفلراد والم سسلاق عللى "الرسمية: 
 ."أرضها

 8/6/2017العرب، الدوحة، 

 
 عض دول مجلس التعاون الخليجيتدعم جهود المصالحة لحل األزمة بين قطر وبالسودان  .63

أكدق الحكومة السودانية حرصها على دعم الحلو  المبنية على الحوار والحكمة لحل :  نا -المرطوم
الم فللاق الراهنللة بللين دو  الملللي  العربللي التللي تعتبللر أسللاس ا سللتقرار لألمتللين العربيللة وايسلل مية؛ 

ب صدع الع  اق المليجية ملن مل   ا تصلا  حيف بدأ الرئيس السوداني عمر البشير مشاوراق لرأ
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الهللاتفي الللذي أجللراه مللع أميللر دولللة الكويللق الشللي، صللباح األحمللد الجللابر الصللباح أكللد فيللا اسللتعداد 
 السودان يزالة التوتراق الراهنة وعودة الع  اق إلى طبيعتها بين بعض دو  مجلس التعاون و طر.

ني إبللراهيم غنللدور  ملل   مماطبتللا البرلمللان أمللس: إن وفللي هللذا السللياأ  للا  وزيللر المارجيللة السللودا
ب ده ستواصل العمل من أجل إص ح ذاق البين بين الدو  المليجية  م كدا  متانة ع  اق السودان 

 معها  ومشيرا  إلى أن مجهوداق على مستوى الرئاسة تتم حاليا  داعمة لوحدة الص" المليجي.
  9/6/2017الوطن، الدوحة، 

 
 توقف خدماتها إلى قطر "ماراتبريد اإل" .64

أو فق مجموعة بريد ايماراق وبنا   على تعليماق حكومة دولة ايماراق العربية المتحلدة جميلع : دبي
دولة  طر حتى إشلعار آملر  وتلم إمطلار جميلع المكاتلب البريديلة فلي  إلىالمدماق البريدية الموجهة 

جهة إلى دولة  طلر  و لد تلم إمطلار المكتلب اللدولي دولة ايماراق بو " است م البعائف البريدية المو 
 وحتى إشعار آمر. 2017يونيو  6 تحاد البريد العالمي بهذا القرار  وذلك اعتبارا  من صباح يوم 

  9/6/2017البيان، دبي، 
 

 دول صغرى ترتكب أخطاء كبرى هناك وزير الداخلية اللبناني:  .65
ا  بيللروق: انتقللد وزيللر الدامليللة اللبنللاني نهللاد ا هنللاك دو  "أن  لمشللنوأ  طللر مللن دون أن يسللميها  عللاد 

 . "السياسة صزرى يمكن أن ترتكب أمطا  كبيرة تتسبب بمشاكل كثيرة  وتستمر في هذه

  9/6/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 محللون: االفتراضات الخاطئة للسعودية بأن قطر ستقدم تنازالت ستزيد من خطورة األزمة  .66

حللذر محللللون أمريكيللون مللن تللداعياق األزمللة المليجيللة و للالوا بلل ن المشللكلة  للد  واشللنطن رائللد صللالحة:
حللو   و لالوا  ينتلا المعنيلة  األطلراقإذا للم تسلارع  األوسل تصبح مطرة للزايلة عللى منطقلة الشلرأ 

ا فتراضللاق الماطئللة للسللعودية بلل ن  طللر سللتقدم تنللاز ق دون صللعوبة سللتزيد مللن حللدة المشللكلة  إن
 لى حساباق غير صحيحة منذ البداية.ألنها  ائمة ع

  9/6/2017، القدس العربي، لندن
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 الحلف العربي اإلسرائيلي وتحويل حركات المقاومة إلى إرهاب! .67
 سليمان أبو إرشيد
لسللق مللن المناصللرين لقطللر و  مللن الشللامتين فيهللا  و  أنللا مللع "شمصللنة" القضللايا السياسللية الكبللرى 

  ايجلرا اق التلي اتملذتها السلعودية وايملاراق والبحلرين ومصلر ضلد وم فاتها  ولكن ما و لع مل مرا
ترامب ومحاولتها ا سلتحواذ عللى  يلادة  أمرين  األو   هو استقوا  السعودية بمجي  إلى طر  يشير 

مللا يسللمى بللل"المحور السللني" دون منللازع  والمقصللود بالمنللازع هنللا هللي تركيللا وليسللق  طللر  وذلللك فللي 
حظيللق بللا ومنحتللا لنفسللها فللي مهرجانللاق اسللتقبا  ترامللب  التللي "صفصللفق" أعقللاب التفللويض الللذي 

م لهللا بشللكل غيللر مسللبوأ غالبيللة زعمللا  المليجيللة والعربيللة وايسلل مية لتقللديم الللو   لهللا ولترامللب. 
شيعي وليس صراع عربي إس مي  -والثاني تحديد )حرق( وجهة الصراع في المنطقة  كصراع سني 

تحويل إسرائيل من عدو للعرب والمسلمين إلى حلي" لهم في الحرب ضد إيران  إسرائيلي  وبالتالي -
 ترامب الضو  األمضر يط  ها. أعطىالتي 

إذا  هلللي مرحللللة جديلللدة عنوانهلللا إيلللران  مرحللللة تحكمهلللا  واعلللد لعبلللة وتحالفلللاق جديلللدة  سلللينتقل فيهلللا 
راأ والليمن إللى  للب المللي  "الصراع مع إيران" من مل ق وتنلاحر عللى منلاطق نفلوذ فلي سلورية والعل

العربي/ الفارسي  أي إلى دامل البيق أو هو على البيق إن صح التعبير  وتفجيلراق طهلران األميلرة 
 أو  غيثها.

إسرائيل  بعكس الحرب على العراأ  سيكون لهلا دور أساسلي فلي المحلور اللذي رسلما مل   أنويبدو 
القطري  -ا يمكن النظر إلى الم ق السعودي طيران ترامب المباشر بين الرياض وتل أبيب. من هن

بكونللا للليس مجللرد ملل ق بللين شللركا  علللى تقاسللم األدوار والنفللوذ فللي سللورية وليبيللا واللليمن  بللل هللو 
م ق حو  الوجهة األساسية لما تعتبره السعودية مرحلة ثانية ومتقدمة للصراع الذي بدأ هناك  بينملا 

درجلللة ومزلللامرة غيللللر محسلللوبة النتلللائ   سلللوق تمللللل  180تعتبلللره  طلللر وملللن ورائهلللا تركيللللا  تحلللو  بلللل
 بمعاد ق جوهرية بالمنطقة  على رأسها وضعية إسرائيل ودورها اي ليمي.

ذا كان البعض  رغم ا نتقاد  لم يعلر الكثيلر ملن ا هتملام للصلمق السلعودي عللى تصلريح تراملب   واة
يجللب محاربتهللا  فللإن تكللرار ذلللك  الللذي أدر  فيللا حمللاس وحللزب هللا ضللمن التنظيمللاق ايرهابيللة التللي

أمس  على لسان وزير المارجية السعودي الجبير  في سياأ تسويغ ايجرا اق التي تم اتماذهلا ضلد 
 طر  التي تدعم حركاق "إرهابية"  على حد تعبيره  بينها حماس وحزب هللا  هلو م شلر مطيلر ينبل  

يلع حركلاق المقاوملة بزلض النظلر بتوجا سعودي جديد/  ديم  يصط" إلى جانب إسرائيل ويضع جم
 عن أصولها المذهبية في مانة ايرهاب.
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ن كنللا نفهللم و  نللتفهم مو لل" السللعودية مللن حللزب هللا الوا للع فللي "المحللور الشلليعي"  وفللق تقسلليماق  واة
المرحلة الطائفية والمدر  في المملكة على  ئحة ايرهاب لحساباق سعودية تما الساحتين اللبنانية 

ر الحزب فيهما  فإن اعتبار حملاس الوا علة فلي "المحلور السلني"  والعامللة فلي األراضلي والسورية ودو 
الفلسللطينية المحتلللة مللن  بللل إسللرائيل  حركللة إرهابيللة هللو أمللر غيللر مفهللوم ومسللتزرب للوهلللة األولللى  
ماصة على ضو  مفاوضاق تطبيع الع  اق الجارية بينها وبين النظام المصلري  اللذي كلان يتهمهلا 

 العملياق ايرهابية في سينا . بدعم
إن وصم حركاق مقاومة فلسطينية وعربية  بزض النظر علن تحالفاتهلا ودورهلا اي ليملي وموافقتنلا أو 
امت فنللا مللع هللذا الللدور  هللو أمللر مرفللوض ومطيللر ألنللا يقللدم مدمللة مجانيللة يسللرائيل  التللي تسللعى 

سلللقاط شلللرعيتا السياسلللية جاهلللدة يسلللباغ صلللفة ايرهلللاب عللللى الكفلللاح اللللوطني الفلسلللطيني  والعربلللي واة
واألم  يللة  ليتسللنى لهللا ذبللح المقاومللاق وجماهيرهللا وتثبيللق ركللائز مشللروعها الكولونيللالي وامتداداتللا  

  وا عتلراق بحقلوأ الشلعب 67والتطبيع مع دو  المنطقة دون ا نسحاب من األراضلي المحتللة علام 
 دولتا المستقلة. الفلسطيني المشروعة بالعودة وتقرير المصير واة امة

وغني عن البيان إسباغ صفة ايرهاب على حماس  التي تشكل اليوم رأس حربة لما تبقلى ملن حركلة 
المقاومللة الفلسللطينية  للليس نابعللا كمللا  للد يميللل للللبعض مللن تبعيتهللا لحركللة ايمللوان المسلللمين  "غيللر 

لللك التبعيللة وذاك ا رتبللاط المرغوبللة سللعوديا"  و   رتباطهللا بقطللر التللي تحتضللن هللذه الحركللة  ألن ت
ليسا جديدان  وتعايشق معهما السعودية عللى ملدى السلنواق السلابقة  بلل هلو ملرتب  مباشلرة بلالحل" 
األميركللي السللعودي  الللذي يمطلل  يسللرائيل أن تكللون جللز  فللاع  فيللا  بعللد إزالللة جميللع العقبللاق التللي 

 ركاق المقاومة. تعترض طريق دمولها وفي مقدمتها حماس وحزب هللا وغيرها من ح
 8/6/2017 ،48عرب 

 
 مآالت حملة العالقات العامة لعزل قطر .68

 جهاد صقر
 وا ستراتيجياقكاتب في مجا  الحرياق 

حملة الع  اق العامة لعز   طر التلي تشلنها أطلراق إ ليميلة ودوليلة يحلداف تزييلر ململوس فلي بنيلة 
سلابقاتها للدفع  طلر نحلو التحلو  ملن السياسة القطريلة ليسلق جديلدة  وستسلتمر عللى حلقلاق تهلدق ك

مربللع ا نفتللاح علللى الربيللع العربللي إلللى منللدأ الثللورة المضللادة عليللا فللي مرحلللة أولللى  ثللم إلللى منللدأ 
مشللروع القللرن الللذائع الصلليق لتصللفية القضللية الفلسللطينية واةعللادة ترتيللب المنطقللة إسللرائيليا فللي مرحلللة 

 أكثر تقدما .
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للا  وكيفللا ع لللى صللعيد العللز  والحصللار بشللكل يمللز  تجللارب العقوبللاق علللى جديللد الحملللة تصللعيدها كم 
يلران وليبيلا وكوريلا الشللمالية  تمهيلدا  نقل ب فعللي فلي مرحلللة تاليلة كسلابقة  فتلة فلي تللاري،  العلراأ واة
الع  اق المليجية/المليجية؛ وهي سابقة تستنس، نمر ب نى الشرعية في غير بلد عربي على يد الثورة 

 المضادة.
ملللة يمتللز  فيهللا السياسللي بللايع مي؛ فلللو ظللل الصللوق والمو لل" السياسللي القطللري حبلليس دوافللع الح

 ايمارة الصزيرة لما حظي بهذا الكم  من ا هتمام مار  حدود ايمارة.
بجانللب  لللدراتها السياسللية وتطورهلللا -مشللكلة مهندسللي حمللللة عللز   طلللر تكمللن إذن فلللي تمتللع ايملللارة 

بقللدراق يمكنهللا توصلليل صللوق جميللع األطللراق؛ صللوق  طللر  -ا  تصللادي وا جتمللاعي وايع مللي
إلللى العللالم  وصللوق العللالم إلللى العللالم فللي نفللس الو للق  بكللل مللا ينطللوي علللى ذلللك مللن تثللوير للللوعي 
الجمعللي  وبمللا يكفللي لسللحب البسللاط مللن وسللائل ايعلل م الرسللمية التقليديللة التللي تسللير غالبللا بصللوق 

 واحد وفي اتجاه واحد.
ن دمللل مراحلللا المتقدمللة بمجللرد انفضللاض القمللة ايسلل مية األميركيللة تصللعيد الحملللة أمللذ سلل نواق واة

التللي شللهدتها الريللاض ملل مرا  لكننللا هنللا نكتفللي بمحاولللة استشللراق المللآ ق وتعللداد عوامللل ايمفللاأ 
المتو ع  رغم سنواق من الحشد وايعداد والتمهيد وفقا للو ائع والتسريباق الموثقة  مع م حظة كيل" 

 صام عن الوا ع يكاد يكون القاسم المشترك بين تلك العوامل.أن ا نف
ولعللل أو  هللذه العوامللل هللو: ا عتمللاد علللى حسللاباق آنيللة فللي المحاولللة المارجيللة يحللداف تزييللراق 
ب نيويلللة حقيقيلللة عللللى صلللعيديو سللليادة  طلللر ومطهلللا السياسلللي بضلللربة واحلللدة  كللل ن يلللتم اعتبلللار مئلللاق 

تلللي حصلللل عليهلللا اللللرئيس األميركلللي دوناللللد تراملللب مللل   زيارتلللا ال-المليلللاراق ملللن العقلللود والهبلللاق 
ضمانة طويلة األجل يعو  عليها في كسب دعم أميركي م ثر لتلك الحملة وللمحور الداعم  -للمنطقة
 لها.

وتناسى القوم أن تراملب لليس فلي وضلع مسلتقر عللى ضلو  التحقيقلاق وجلسلاق ا سلتماع اللدائرة فلي 
سلليا غيللق". ونفللس األمللر ينسللحب علللى اعتمللاد مهندسللي الحملللة علللى الكللونزرس بشلل ن م بسللاق "رو 

إنجازاق الثورة المضادة في تزيير أوجا بعض المجتمعلاق العربيلة جزئيلا بشلكل م  لق  واتكلا  التيلار 
المتصهين على شبكة ع  اق عامة مارجية تضم إع ميين وسياسيين سابقين من العلاملين فلي فللك 

 اللوبي الصهيوني.
كما يتضح عدم ايلمام الكافي بموازين القوى واألبعاد الجيوسياسية اي ليمية والدولية  وغياب  وثانيها:

ا ستيعاب الد يق لطبيعة األح ق والمصالح والمتزيلراق والثوابلق  ناهيلك علن األعلراق ا جتماعيلة 
 والمزا  العام السائد في المنطقة.
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ب عللى مطواتلا ملن النتلائ  ملا يمكلن أن يكلون كارثيلا وكلما ن ى الفعل السياسي عن الوا ع فإنلا يترتل
عنللد األمللذ بعللين ا عتبللار تعقيللد المشللهد وتشللابك مصللالحا. ويشللهد لللذلك تعجللل مهندسللي الحملللة فللي 
بس  سلسلة من ا شتراطاق غير الوا عية والمستحيلة التحقق عمليا  وضز  عامل الو ق سللبا عللى 

رط عرابيهللللا فللللي مللللا يسللللي  ألوطللللانهم وحلفللللائهم مللللن الحملللللة فللللي ضللللو  التسللللريباق ايع ميللللة بتللللو 
 الممالفاق.

وكلهللا اعتبللاراق تضللع الحملللة ذاتهللا فللي الجانللب الملل زوم والمحتللا  إلللى العللون للمللرو  مللن الورطللة. 
ويزللللذي ذلللللك عللللدم انجللللرار الطللللرق المسللللتهدالق )أي  طللللر( فللللي مجللللاراة حملللل ق التحللللريض والفبركللللة 

لزاوية. وككل أزمة يتم فيها تبين ايمفاأ فلي تحقيلق األهلداق  والتشهير الساعية لحشرها كم ت هم في ا
 يتم فتح الباب للوساطاق مما يسمح بمرو  الحملة بما  الوجا إع ميا على األ ل.

وثالثها يتعلق بالوسائل: فلم يعد من الم لوق في عصر ايع م الر مي والتجسس ايلكترونلي اللجلو  
يدي  من تقديم فبركة تنقصها الحرفيلة ومكشلوفة لللرأي العلام أساسلا إلى تكتيكاق ايع م الرسمي التقل

غيلر مسلبوأ  بكلل ملا يتضلمنا ملن  طلع للع  لاق وتشلديد للحصلار  اسلتراتيجيلمطة عز  وحصلار 
 البري والجوي  وغيرها من المطواق العملية للمقاطعة السياسية وا  تصادية.

ا  محللاو ق النيللل مللن الشللرعية  كمللا حللدف ليلللة ورابعهللا: تكللرار مطلل  إهمللا  البعللد الشللعبي فللي إفشلل
 انق ب تركيا العسكري الذي لم يمنعا المكر الدولي من إسقاطا على يد ا صطفاق الشعبي.

وفي حالة حملة عز   طر الدائرة لم تنجح دعاوى دعم  طر لإلرهاب أو تهديدها أنظملة المنطقلة فلي 
ة الحقيقلي هلو  طلر  ولليس اسلتعمارها اللداملي عبلر إ ناع الشارع المليجي والعالمي ب ن عدو المنطقل

الفسلللاد و ملللع الحريلللاق  أو الملللارجي المتمثلللل فلللي فلللتح شلللهية كلللل ملللن هلللب  ودب  للمزيلللد ملللن النهلللب 
 والسلب الطوعي تحديدا.

سللوم )الهاشللتاغاق( الم يللدة لقطللر علللى شللبكاق التواصللل ا جتمللاعي مليجيللا  وعربيللا   ولعللل تصللدر الو 
م شر على نجاح حملة شيطنة  طر في استنفار  طاعاق   ب س بها من الشارع  وتركيا  على األ ل 
 تعاطفا مع  طر.

ومامسللللها: عللللدم ا سللللتفادة مللللن التجللللارب السللللابقة  فهللللي ليسللللق المللللرة األولللللى التللللي يللللتم فيهللللا المللللس 
تللم سللحب السللفرا   بللل إعللادتهم مللرة أمللرى فللي  2014بالع  للاق مللع الشللقيقة  طللر  ففللي مللارس/آذار 

 بر/تشرين الثاني من العام ذاتا  دون حدوف تزير ملموس على أجندة هذا الطرق أو ذاك.نوفم
مضللللاع  طللللاع غللللزة سلللللما أو حربللللا  ولللللم يسللللتفد مهندسللللو الحملللللة مللللن دروس فشللللل حملللللة حصللللار واة
ولسنواق  و  من مآ ق فشل الثورة المضادة على الربيع العربلي فلي كسلر إرادة اينسلان العربلي إللى 

 األبد.
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بكللل مللا  -بمللا فيللا الكثيللر مللن م يللدي الثللورة المضللادة أو  األمللر-لللذلك تململلل الشللارع العربللي  يشللهد
يحتملا من م شلراق إنضلا  ظلروق انفجلاره مجلددا فلي وجلا السلاهرين عللى تركيلع اينسلان العربلي  

 وعلى رأسهم  ادة الثورة المضادة.
داق حمللة علز   طلر  فلعلل اينجلاز أما سادسلها فيتعللق باينجلازاق واللثمن المترتلب عللى تحقيلق أهل

يعبر عنا سفيرها فلي  -وعلى لسان أكثر من مس و  في إسرائيل-الوحيد الذي تم النجاح في تحقيقا 
لللمال فلللي رملللا  الشلللرأ  واشلللنطن بقوللللا بشللل ن األزملللة المليجيلللة الراهنلللة إنهلللا تشلللير إللللى "مللل  جديلللد ر س 

 األوس ..  أصبحنا مع العرب ضد  طر".
ذلك فحلدف و  حلر ؛ أ لهلا تبديلد الملوارد ورهلن مسلتقبل األجيلا   وأوسلطها تعلريض أما أثمان تحقيق 

مشاريع الوحدة المليجية للمطر  بعدما ظلل مجللس التعلاون المليجلي الكيلان العربلي الوحلدوي الوحيلد 
 الذي ما زا  يعمل كجهد وم سسة.

ئيلي  وسلواهما ملن الطلامعين فلي وأعلى هذه األثمان فتح الساحة لمزيلد ملن ا سلتفراد اييرانلي وايسلرا
وجبة جديدة من العواصم العربية التي تنتظر دورها على  ائملة ا جتيلاح. وبلين هلذا وذاك  لد   يملر 

 و ق طويل لتكتش" الثورة المضادة أن من يعبف ببيق جاره يفاجئا الربيع في عقر داره.
 8/6/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ؟"إسرائيل"ومصالحة ".. حصار قطر 2017" يونيو"5" .69

 حمد منصورأ

"إن  للرار عللدد مللن الللدو  العربيللة  طللع ع  اتهللا مللع  طللر بعللد اتهامهللا بللدعم ايرهللاب يمكللن أن يفللتح 
البلللاب أملللام تشلللكيل تحلللال" واسلللع لمكافحلللة ايرهلللاب تشلللارك فيلللا إسلللرائيل" هكلللذا عللللق وزيلللر اللللدفاع 

البحرين ودو  أمرى  طعلق ع  اتهلا ملع الصهيوني أفيزدور ليبرمان علي  رار السعودية وايماراق و 
 طلر وحصللارها بللرا  وبحلرا  وجللوا  ومنللع مواطنيهلا مللن الللدمو  إليهلا أو العبللور مللن مل   أجوائهللا  لكللن 
 5أمطر ما أشار إليا ليبرمان في مطابا الذي كان يلقيلا أملام أعضلا  الكنيسليق ايسلرائيلي فلي يلوم 

هللو الللرب  بللين  1967يونيللو عللام  5ا  علللى هزيمللة يونيللو وهللو الللذي يوافللق ذكللرى مللرور ممسللين عاملل
الزيلللارة التلللي  لللام بهلللا اللللرئيس األميركلللي دوناللللد تراملللب للمنطقلللة ودعوتلللا ي املللة تحلللال" للحلللرب عللللى 
ايرهللاب و للرار الللدو  المليجيللة الللث ف بمقاطعللة  طللر وحصللارها  و للا  ليبرمللان: "لقللد شللاهدنا رئلليس 

ف بشللللكل مللللاا عللللن تشللللكيل تحللللال" ضللللد ايرهللللاب".. الو يللللاق المتحللللدة يللللزور السللللعودية  ويتحللللد
وأضللاق: "مللن الواضللح للجميللع أن مللا حللدف هللو دليللل آمللر علللى أنللا حتللى الللدو  العربيللة تفهللم أن 
المطر الحقيقلي عللي المنطقلة ب كملهلا لليس إسلرائيل و  اليهلود و  الصلهيونية بلل ايرهلاب".. وبعلدما 
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لبلرا ة ملن ايرهلاب ألقلى الكلرة فلي ملعلب السللعودية ملنح إسلرائيل أكبلر نظلام إرهلابي فلي العلالم صلك ا
واللدو  التلي  اطعللق وحاصلرق  طلر   للائ  : "إن دوللة إسللرائيل متفتحلة عللى التعللاون والكلرة اآلن فللي 

 ملعب الطرق اآلمر".
لم تمض ساعاق على دعوة ليبرمان حتى تلم تلقل" الكلرة وظهلر عللى شاشلة القنلاة ايسلرائيلية الثانيلة 

عبر سكايب من جدة مع عبدالحميد حكيم  مدير معهد أبحاف الشرأ األوسل  فلي جلدة  للمرة األولى 
وتناولللق المقابلللة موضللوع  طللع السللعودية وايمللاراق والبحللرين ع  اتهللا مللع  طللر وأكللد حكلليم فللي أو  
لقا  تليفزيوني مع سعودي من دامل السعودية مع تليفزيون إسرائيلي على ما كان سفير ايماراق في 

ن يوسلل" العتيبللة  للد ذكللره عللدة مللراق فللي لقا اتللا باألميركللان والصللهاينة فللي الو يللاق المتحللدة  واشللنط
وهللو بنللا  شللرأ أوسلل  جديللد تصللبح فيللا إسللرائيل جللز ا  فللاع   فيللا بعيللدا  عللن الكراهيللة والعنلل"  ومللن 
الم كلللد أن حكللليم اللللذي ظهلللر عللللى شاشلللة التليفزيلللون ايسلللرائيلي فلللي نفلللس اليلللوم التلللي  طعلللق فيلللا 

لسعودية ع  اتها مع  طر وفرضق عليها الحصار  د أمذ موافقلة ملن سللطة عليلا فلي اللب د لتكلون ا
هذه بداية الصلح والتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي ستكون صفقة جزر تيران وصنافير جز ا  منا  

رباح هائللة وكذلك الصفقة التي و عها ترامب مع السعودية والتي ستكون لمصانع الس ح ايسرائيلية أ
منها من م   مشاركتها في تصنيع بعض األسلحة التي تتعاون فيهلا إسلرائيل ملع الو يلاق المتحلدة  

يوم هزيمة أمرى وعار في تاري،  2017يونيو  5لذلك لم تعترض إسرائيل على الصفقة وهكذا سيكون 
المقاوملة ايسل مية  العرب الذين اجتمعوا على دولة  طر  ألن كل تهمهلا أنهلا تقل" إللى جلوار حركلة

حمللاس التللي تتصللدى للعللدو الصللهيوني وأنهللا سللمحق للمظلللومين مللن بعللض األنظمللة المسللتبدة بلل ن 
 يقيموا على أرضها.

يوما  بعد يوم يتضح ممطل  الشلرأ األوسل  الجديلد اللذي يريلد أصلحابا أن تتحلو  فيلا اللدو  العربيلة 
سرائيل.   إلى مدم لدى أميركا واة

  7/6/2017 ،الدوحة الوطن،
 

 الحالة العربية الراهنة مرارة خيبة وأفول .71
 د. فايز رشيد
دمو  األزمة بين دو  مجللس التعلاون المليجلي إللى هلذا المنحلى التصلاعدي  هلو تعبيلر علن الحاللة 
العربية الراهنة بمجملهلا. كملا أنهلا دليلل عللى افتقلاد اللدو  العربيلة  إللى إداراق وطنيلة لحلل األزملاق  

رة عامللللة علللللى مسللللتوى الجامعللللة العربيللللة  ييجللللاد الحلللللو   إضللللافة إلللللى افتقللللاد كلللذلك عللللدم وجللللود إدا
 سياسية العربية. –التجمعاق الجيو 
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العللالم العربللي  لللو أحسللن اسللتز   ثرواتللا وتنظيمهللا ضللمن منظللار جمعللي عربللي شللامل  يقللوم علللى 
ي والقللومي  أسللس صللحيحة  فإنللا والحالللة هللذه  سيشللهد تطللورا تنمويللا ا تصللاديا علللى المسللتوى الللوطن

وي سللس لحالللة سياسللية عربيللة مسللتقر ة نوعللا مللا  فللي زمللن فرضللق فيللا المسللتجداق والتطللور  ماصللة 
العولملة  علللى اللدو   اللجللو  إلللى التجمعلاق اي ليميللة للتنسليق بينهللا فللي المجلا ق المتعللددة   سلليما 

إن علللى صللعيد المجللا  ا  تصللادي  حتللى فللي ظللل التفاوتللاق السياسللية  لضللمان شللكل تلل ثيري  للوي  
 اي ليم الجزرافي  أو على الصعيد الدولي.

افتقاد هذه العوامل وغيرها في العالم العربي  ساعد على استفحا  األزماق العربيلة  وصلو  إللى حاللة 
 للد يقللا  عنهللا الوصللو  إلللى "نقطللة ال عللودة"  حتللى إن جللرى حللل  تللوافقي يحللدى األزمللاق  فسللتظل  

رى سلللابقة و حقلللة  التلللي  لللد تفعلللل فعلهلللا التللل ثيري فلللي مللللق حاللللة ملللن ت فتقلللد  األسلللس لحلللل أزملللاق أمللل
ا نقسللاماق بلللين شللعوب هلللذه اللللدو   كمللا أن توافقيتهلللا  للللن تمنللع حلللدوف أزملللاق طاحنللة جديلللدة فلللي 
الع  اق البينية العربية  تصل إللى ا سلتفحا  البنيلوي  لت كلد حاللة ال علودة  ب ضلعاق أضلعاق ملا 

 كانق عليا.
يللة السياسللية والتطبيللق الللديمقراطي معللروق أن الن ظللام العربللي الرسللمي العللام  يفتقللد إلللى ضللمان الحر 

الصلحيح لجمللاهيره  فللي ظللل حالللة مللن تزليللب الحللل األمنللي دائمللا   بمللا يملقللا ذلللك مللن نفللاأ مللن كللل 
البطاناق المحيطة بالهيئاق الحاكمة  التي يجري تصوير األمور لها  ب ن الشعب  يسب ح بنعمها. في 

المعلوماتي  ملدى واسلعا  حيلف أن مبلرا   –التكنولوجي  – ق الذي وصل فيا التطور ا تصا تي الو 
لام )غلوار( ماصلة أسترالياما في    ي تيك بعد لحظاق من حدوثا  فقلد مضلى عهلد مسلرحياق دريلد لح 

غاب في "كاسك يا وطن"  الذي يعرق أمبار بلده من ايذاعاق األجنبية  ويلزما ا تصا  بقريتا إن 
عنها أسبوعا  ا تصا  بباريس أو   هذا التصوير الفذ  اللذي هلو سلمرية محزنلة ومريلرة  واسلتعراض 
د يق لما ذكرناه. في عالمنا العربي يجري إمفا  الحقائق عن الجماهير ضلمن تصلور غبلي ب نهلا للن 

الصلهيوني  –ري تعرق. منظماق التطرق ايرهابية لم تكن لتنمو إلى هذا الحد  للو  اللدعم ا سلتعما
وبعللض العربللي لهللا. فللي وطننللا العربللي تنتشللر البيرو راطيللة العقيمللة  والفسللاد  والمحسللوبية والرشللوة  
والنهب وا غتنا  ال مشروع. في ب دنا العربية  ت ظلم المرأة  بل ت ضطهد. فلي وطننلا العربلي  ملا زا  

.  الفقر والبطالة واألمية في ارتفاع متزايد. في ب دنلا تفتقلد الهيئلاق الحاكملة  يرادة اتملاذ القلرار الحلر 
ياتا. هذه  مفا  السجنا   وتعذيبهم هو وسيلة لسيطرة الحكوماق على مقد راق البلد وحر  ما زا  القمع واة
الممارسللاق وغيرهللا    يمكنهللا إ  إنتللا   للراراق  أ للل مللا يقللا  فيهللا إنهللا ماطئللة    تعكللس الرغبللاق 

    يمكللن لهللذه الممارسللاق إ  أن تلل دي إلللى وعللي جمللاهيري مشللو    الجماهيريللة. مللن زاويللة أمللرى 
 وفي بعض األحيان  د يصل إلى المشو ه  بما لذلك من تداعياق على األدا  العام للدولة.
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أيضللا  فللإن منطقتنللا العربيللة بمصوصللياتها المعروفللة ألي مللواطن عربللي  حيللف المو للع الجيوسياسللي 
المللللي  والبتلللرو (  المصوصلللياق التاريميلللة: فلسلللطين  بللل د الشلللام  المتفلللر د  الثلللرواق العديلللدة )دو  

العلللراأ  مصلللر  تلللونس  الللليمن الللل،  المصوصلللياق الدينيلللة فلللي بللل د الحجلللاز  األسلللواأ ا  تصلللادية 
لق مجلللا  حيويلللا لمطلللامع اللللدو   لتصلللري" منتجلللاق اللللدو  ا سلللتعمارية  وغيرهلللا ملللن العواملللل  شلللك 

 –ظهللور الحركلة الصللهيونية  أضللحق مجلا  لتحللال" صللهيوني  ا سلتعمارية منللذ  للرون طويللة. ومللع
إمبريلللالي ينشلللا  دوللللة الكيلللان الصلللهيوني  لتكلللون أداة ا سلللتعمار فلللي المنطقلللة  لمنلللع أي شلللكل ملللن 
أشكا  التكامل بينها  ول عتدا  على الفلسطينيين والكل  العربي  ذلك منذ إنشائها وطيلة وجودها. لن 

وجود الحاللة ايسلرائيلية فلي المنطقلة  فهلي معروفلة للقلارئ الكلريم  لكننلا  نتدر  في استعراض ت ثيراق
ن كد أن تطور الوضع بالنسبة لر ية إسرائيل  وتحق ضزوط استعمارية )منهلا حمايلة األنظملة(  ملن 
الرعب من ظهور ما يشير إلى وجود ع  اق لهلذه الدوللة  أو تللك ملع دوللة الكيلان  إللى القبلو  )بلل 

صللهيوني تحللق  –الع  للاق  وصللو  إلللى عقللد معاهللداق والتحللال" معهللا فللي نللاتو عربللي والتفللامر( ب
مسللمى "محاربللة ايرهللاب" سللوا  فللي ايدراك أو عدمللا  لحقيقللة أنهللا دولللة ايرهللاب المللنظم األولللى فللي 
العصر الحديف. هذه القرا ة المشوهة  المعروفلة األسلباب    يمكنهلا إ  مللق أزملاق عربيلة متتاليلة  

ا مللة  علللى طريللق أفللو  الدولللة القطريللة العربيللة ذاتهللا  أو تحطيمهللا  مللن ملل   إشللعا  صللراعاق متف
تناحريللة طويلللة بللين صللفوق مجتمعهللا  بمللا يلل دي إلللى اسللته ك جيشللها  الللذي  للد يشللكل ربمللا مطللرا 

 مستقبليا على إسرائيل.
للقاصلي واللداني  ووا لع ما  لنلاه علن المل امراق وأهلدافها  موجلود وموث لق فلي مصلادر كثيلرة  معروفلة 

العدوانية ايسرائيلية الدائم والمستمر  كما  مم الرياض الث ف التلي عقلدق مل مرا   ونجلاح تراملب فلي 
الحصو  على عقود بحوالي نص" تريليون دو ر على مدى عشر سنواق  وصهيونية تصريحاتا في 

قلو  ود تلا. ثلم أوضلاع العلراأ وسلوريا الكيان  ووا ع الحا  العربي القائم حاليا   تدلل على صحة ما ن
ومصللر واللليمن والسللودان والجزائللر وليبيللا  والحبللل علللى الجللرار  هللي أيضللا دليللل  حللي وشللواهد إثبللاق 
دامزة على اسلتحالة ملرو  األزملاق العربيلة ملن عنلق الزجاجلة  بلل هلي م هللة للتفلا م ضلمن أشلكا  

للك بوجلود أيلدي عربيلة سلاهمق فلي تشلكيل ومعطياق جديدة  ربما وصو   إلى حروب بينية عربيلة  ذ
األزماق  غير عابئة بتداعياتها التدميرية على األطراق األملرى المعاكسلة  بلل عليهلا أيضلا . لألسل" 
راهنق جماهيرنا سابقا على الرئيس عبد الناصر في مرحلة ما  لكنا غير موجود حاليا   ومصر جرى 

باتفا ياق مع العلدو الصلهيوني   ديملة وجديلدة  إضلافة تقزيم دورها  وليس من ت ثير لها  وهي مكبلة 
إلى أزمة ا تصادية متفا مة  حتى وصل سعر الجنيا المصري إلى أدنى مستوياتا في التاري،  األمر 

 الذي أث ر سلبا على حياة إموتنا وأهلنا في مصر.
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في األندلس  فقبيل طرد ما أشبا الليلة بالبارحة  فالوضع العربي الراهن  يشابا عهد "ملوك الطوائ"" 
العرب منها  كان الحاكم العربي في إمارتلا يسلتعين بالعلدو ايسلباني ليحلارب أميلا  وثلق أبلو عبلدهللا 
يلللزابي   الللللذين أ سلللما أ  يقيملللا حفلللل  الصلللزير  آملللر مللللوك غرنطلللة بوعلللود ملكللليو  شلللتالة فرنانلللدو واة

طالبلاه بتسلليم المدينلة. وألنلا استسللم فلي  زواجهما إ  في  صر الحمرا   و  عا معا صللحا   وبعلد فتلرة
البداية  مارق ركبا ملن القتلا   سلل مهما مفتلاح غرناطلة مقابلل شلروط للا  ب هلا. ولملا احتللوا المدينلة 
نقضللا الشللروط و امللا بطللرده. فللي طريقللا إلللى المنفللى فللي المزللرب  و لل" فللي منطقللة جبللل البشللاراق 

أمللا عائشللة الحللر ة  ائلللة  "إبللك كالنسللا  م لكللا  لللم تحللافتو  المطل للة علللى المدينللة الضللائعة  وبكللى. ماطبتللا
"  ابتلع دموعا واستمر في طريقا إلى فاس.  عليا كالر جا و

التلللاري، يكلللرر تفسلللا  ولكلللن هلللذه الملللرة بشلللكل  أكثلللر ملهلللاة ومسلللمرة  يجلللري تهويلللد القلللدس والمسلللجد 
حلدة اسلتيطانية جديلدة. بلالطبع و  2600األ صى وحائ  البراأ  و د أ ر ق حكوملة العلدو  مل مرا بإ املة 

ي فتقد حتى ا ستنكار  فما بالك القتا ؟ لتحرير "أولى القبلتين وثالف الحرمين الشريفين"  بل تتم إ امة 
تحالفللاق مللع العللدو الصللهيوني  األمللوا  تللذهب إلللى واشللنطن  و  يجللري التبللرع بم يللين  ليلللة منهللا  

رحلللوم نلللزار  بلللاني فلللي  صللليدتا "متلللى يعلنلللون وفلللاة للمحافظلللة عللللى عروبلللة القلللدس. يقلللو  المبلللدع الم
؟" أنا بعد ممسين عاما  أحاو  تسجيل ما  لد رأيلق.. رأيلق شلعوبا تظلن بل ن رجلا  المباحلف …العربو

أمر  من هللا.. مثل الصداع.. ومثل الزكام.. ومثل الجذام.. ومثل الجرب. رأيق العروبة معروضة  في 
.مزاد األثاف القديم.. وما رأيق  العر   بو

 9/6/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 قبل قطر واإلخوان وحماس: دود الخل  الذي من السعودية وفيها! .71
 صبحي حديدي
ذاق يلللوم  غيلللر بعيلللد  كلللان الصلللحافي السلللعودي علللاد  زيلللد الطريفلللي )أحلللد كت لللاب صلللحيفة "اللللوطن" 

"المجلللة"   نللاة يومللذاك   بللل أن يتللدر   فللي المناصللب: رئلليس تحريللر يوميللة "الشللرأ األوسلل "  مجلللة 
؛  د كتلب ملا يللي  تحلق عنلوان "حتلى   تكلون منهلاتن سلعودية": …("العربية"  وزارة الثقافة وايع م

"إننا اليوم وا عون أسرى يرهاب تم  توفير األرض المصبة لنمو ه منذ عقود. وما يردده اليوم كثير ملن 
عللق الوا عللة ل للليس إ  وصللفا  غيللر صللادأ الشليون الرسللميين والكت للاب ل الللذين لللم يسللتيقظوا إ  حللين و 

للظللاهرة    يتنللاو  األسللباب والجللذور الحقيقيللة للفكللر التكفيري/الجهللادي. إذ يكتفللي هلل    باعتبللار مللا 
حدف فكرا  وافدا   وينسى ه    إن  البلذور كانلق كامنلة فلي ثقافتنلا  ونتيجلة ألمطلا  كثيلرة عبلر اللزمن 

 ".يتحملها الكثيرون من ا في المجتمع
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لم يكن الطريفي يتحلدف علن "رعايلة  طلر لإلرهلاب"  غنلي  علن القلو   و  علن ايملوان المسللمين أو 
"حماس"؛ بل كان يقصد دود الملل  اللذي ملن السلعودية  وفيهلا؛ وكلان يشلير بوضلوح إللى أن  "البلذور" 

: "بيننللا فكللر كامنلة فللي ثقافلة المملكللة ذاتهللا  أو  . رئليس تحريللره يومللذاك  جملا  ماشللقجي  ذهللب أبعلد
 إسل ميةظ مي يرفض العصرنة والمساواة والتسامح وا نفتاح على العالم من أجل حياة أفضل بلروح 

ر بهم يحملون الس ح ويمرجون علي الدولة   أصيلة  ومن يحملون هذا الفكر ليسوا مجرد شباب مزر 
نما طلابور واسلع نملا فلي غفللة ملن اللزمن واسلتزل  تسلامح وللي  األملر  تتل در  عنلدهم صلور التكفيلر واة

والعصلليان ولكللن يجمعهللم هللدق واحللد للليس فيللا ميللر لبلللدنا. هلل    وفكللرهم يجللب أن يكونللوا الهللدق 
األو  بعللد القضللا  علللى هللذه العصللبة المار للة. نريللد أن نعللي  فللي مجتمللع مسلللم منسللجم مللع ذاتللا   

 ا   بربيع سعيد مقبل".متصارع. وليكن ما حصل البارحة بداية النهاية لهذا التيار  وبعدها نتف
وأمللا "مللا حصللل البارحللة"  فقللد كللان سلسلللة عمليللاق انتحاريللة تعا بللق فللي الريللاض العاصللمة  وشللكلق 
هز ة نوعية لألسرة الحاكمة  حيف توالق تصلريحاق كبلار المسل ولين السلعوديين التلي للم تكتل"  بإدانلة 

ظملللة "القاعلللدة"  وأسلللامة بلللن  دن العمليلللاق ا نتحاريلللة  بلللل وجهلللق أصلللابع ا تهلللام المباشلللرة إللللى من
 شمصيا .

وفي كلمة متلفزة  ا  األمير عبد هللا بن عبد العزيز  ولي  العهد يومذاك: "  مكان لإلرهاب بل الردع 
الحاسم ولكل  فكر يزذيا ولكل رأي يتعاط" معا"؛ األمر الذي كان يشير إلى أن  المملكلة للن تحلارب 

" معهللا فللي "الفكللر" و"الللرأي". آنللذاك  هنللا أيضللا   لللم تكللن  طللر "القاعللدة" وحللدها  بللل كللل  مللن يتعللاط
على  ئحة ا تهام  وكان ايموان المسلمون يسرحون ويمرحون في أرجا  المملكة  ولم تكن "حماس" 

 …منظمة "إرهابية" على أي نحو
وأشلد   وكان طبيعيا  أن يكون ماشلقجي  وفريلق تحريلر "اللوطن"  أهلل السلبق فلي اللذهاب أبعلد  وأجلرأ 

صلللراحة اسلللتطرادا ؛ فلللي وضلللع ايصلللبع عللللى الجلللرح  ولللليس عللللى أطرافلللا وحلللدها. و  ريلللب فلللي أن  
ماشقجي كان  د تلقي توجيهلاق عليلا  امتلطلق فلي سلريرتا بلذلك الحملاس "الليبراللي" المفلرط؛ فضل   

للن  فلي الريلاض  12/5/2003عن يقلين فلي أن  المملكلة تنلوي طلي  صلفحة كبلرى وافتتلاح أملرى  وأن  
فللللي نيويللللورك. صللللحيح أن  مطللللاب ماشللللقجي  فللللي نقللللد التطللللر ق  11/9/2001 يكللللون أ للللل  أثللللرا  مللللن

د أصلدا  المطلاب األمريكلي اليمينلي  واألصولية والتياراق الجهادية وأنصار أسامة بن  دن  كلان يلرد 
دانييل بايبس التقليدي )وليس الليبرالي  للمفار ة!(  حتى بدا في بعض األمثلة وك نا يكتب بقلم أمثا  

أو وليام سافير؛ إ  أن  الرجل لم يكن ينطق عن هوى حين فتح النار  بعد تفجيراق الريلاض مباشلرة  
على م سساق دينية منيعة حصينة  أ ل  ما ي قا  فيها أنها كانق ردي" السي" في تمكين عبد العزيز 

 بن سعود من إ امة كيان المملكة.
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تعكللس مللزا  العائلللة المالكللة الجديللد  وال فللق؛ الللذي   يكتفللي  مللن جانبهللا  كانللق صللحيفة "المدينللة"
بمحاربلة ايرهلاب عللى مسلتوى تقنلي ل أمنلي صلرق )وهلو ميلار الماضلي بصلفة إجماليلة(  بلل أيضللا  
على مستوى "الفكر" و"الرأي"  أي على مستوى العقيدة والتربية في عبارة أمرى. ولقد كتبق الصلحيفة 

أيللو  كلان نقطللة تحلو   فلي الو يلاق المتحلدة أتاحلق لواشلنطن ا حتشللاد تقلو  إن  "الحلادي عشلر ملن 
استجابة لتحد ي ايرهللللاب  والثاني عشر من أيار ]تلاري، و لوع العمليللللاق ا نتحاريلة[ ينبزلي أن يكلون 
نقطة تحو   في حياتنا لكش" األسباب الحقيقيلة لهلذا ايرهلاب ومعالجتهلا واجتثلاف جلذورها". التكلرار  

ا أيضللا     يبللدو مثيلرا  للملللل: لللم تكللن "المدينلة" تتحللدف عللن  طللر  وكلان كت للاب ايمللوان المسلللمين هنل
 يحتلون أعمدة الصح" وشاشاق التلفزة  وكانق حركة "حماس" مقاومة فلسطينية "شريفة"!

يومللذاك كلللذلك  ولكلللي تكتملللل الصللورة عللللى نحلللو أكثلللر تظهيلللرا  لعناصللرها التكوينيلللة؛ للللم يكلللن بلللاألمر 
ملل لوق ل فلللي مملكللة مزلقللة منزلقلللة    ي مللرأ فيهللا المللل لوق إ  لمامللا  واسللتثنا  ل أن يمللر  الداعيلللة ال

والفقيا ايس مي الشي، عبلد هللا بلن عبلد اللرحمن الجبلرين  فيفتلي بعلدم شلرعية  لرا ة صلحيفة يوميلة  
ل بللن عبللد "الللوطن"؛ يحللدف أن  رئلليس مجلللس إدارتهللا هللو األميللر بنللدر  نجللل األميللر مالللد بللن فيصلل

للرق  ولألعللراق جمعللا  ربمللا  ألن  الصللحيفة  العزيللز  حللاكم عسللير. وفللي الوا للع كللان األمللر مار للا  للع 
ت را ب بالفعل  وبصفة يومية  من وزارة الداملية؛ فض   عن أنها معروفة بالدفاع الشديد عن آرا  ولي  

للب تقللديم كللب  العهللد األميللر عبللد هللا  فللي ايصلل ح والتطللوير وتحللديف الدولللة والمج تمللع. وهكللذا توج 
فللدا   إذو   منللاا مللن تقللديم ضللحي ة أو دي للة ثلل ر بللاألحرى؛ فكللان رئلليس تحريللر الصللحيفة  الللذي لللم 

 يمض على تعيينا سوى أسابيع معدوداق!
بالتوازي مع هذا المشهد  طرأ حدف ملارجي بلالغ الد للة  ألنلا مث لل أحلد أمطلر ا نشلقا اق السياسلية 

. ففي جني" أعلن األمير سللطان بلن تركلي بلن 2003  ماصة بعد غزو العراأ  دامل بيق آ  سعود
  وأطليح بلا 1977عبد العزيز )ابن شقيق الملك فهد من أبيا وأم ا  وكان نائبا  لوزير الدفاع حتى عام 

فلي ملل ق عللائلي(  تشللكيل "هيئللة سياسللية ملكيللة سللعودية تعمللل مللن أجللل تقللديم النصللح باتجللاه تقللويم 
كدا  أن  تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة حكم الب د سيكون من مهامهلا الرئيسلية  إضلافة الحكم"؛ م  

إلللى العمللل علللى إيقللاق الفسللاد الللذي ينتهجللا بعللض األمللرا   والللبعض مللن كبللار المسلل ولين ورجلللا  
 األعما .

يكلن الجلوهر غير أن  ما حلم با هذا األمير  تماما  كالذي  اد ماشقجي إلى ذلك الحماس المفلرط  للم 
 في الم زأ الكبير الذي تعيشا المملكة.

ايص ح عسير ألنا ي تي و  ي تي  والم سسة الدينية هرمة ولكن  أسلنانها  اطعلة  ويبقلي أن  التفكيلر 
الجهادي هو المعضلة الكبرى اليومية المتنامية  شا  الليبراليون أم كرهوا. وفي أزمنة غير بعيدة كلان 
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لللة المالكللة  للد ظن للوا أن  رعايللة الجهللاد بعيللدا  عللن حللدود المملكللة  فللي أفزانسللتان الللبعض مللن ثقللاة العائ
والبوسنة والشيشان  هو أفضل السبل  تقا  شر ه دامليا   ملن جهلة أوللى؛ ويلهلا  النلاس علن هملومهم 

للى اليومية  وعن فساد األمرا   ملن جهلة ثانيلة. واألرجلح أن  الثقلاة أنفسلهم أدركلوا أن  السلحر انقللب ع
السللاحر  وللليس مللن اليسللير ل إذو للليس فللي ايمكللان  عمليللا  لللل  طللع مطللوة واحللدة ملموسللة فللي طريللق 

منلاه  … "الحرب الشاملة على ايرهاب": ضد  العملياق  وضد  ما يتماهى معها من "فكلر" و"رأي" و
 تعليمية!

و"حمللاس"؛ ميللر  وبللد  ترحيللل الملل زأ  هللذا  وسللواه كثيللر فللي الوا للع  إلللى  طللر وايمللوان المسلللمين
لعق   المملكة أن يتفحصوا  اع المل  السعودي ذاتلا  إذو األرجلح أنهلم سلوق يعثلرون فيلا عللى كثيلر 

 من الدود الموروف  والعلق المت صل!
 9/6/2017 ،القدس العربي، لندن
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 عريب الرنتاوي 
ي انتماباق المجلس التشريعي  وفي اجتماع "رفيع   وبعد فوز حماس الكاسح ف2006في أوامر العام 

المستوى" في عمان   لق من باب "تبديد القلق" و"الحف على احتوا  المو ""  إن كل باب يزلق فلي 
وجلا حمللاس فللي عملان والقللاهرة والريللاض  سللت فتح مقابللا عشللرة أبللواب فلي دمشللق وطهللران والضللاحية 

مل الجد  وتطوع واحد من فرسان "التكنو راط" اللذي كلان الجنوبية ... يومها لم ي مذ ك مي على مح
يشللزل منصللبا  سياسلليا  رفيعللا  بامتيللاز  لللل "طملل نتي" بللالقو : "  تشللطح بعيللدا  فللي الميللا   حمللاس لللن 
تمكللف علللى رأس السلللطة ألكثللر مللن بضللعة أشللهر... مضللق عشللر سللنواق وأزيللد علللى تلللك الوا عللة  

 على رأس سلطة األمر الوا ع في غزة. طار المس و  من منصبا  وحماس ما زالق
بما يحاك ضد حكومة حماس في غزة  حيف اتضح بعد ذلك   –ربما  –  شك أن الرجل كان عالما  

من مصادر حمساوية وفتحاوية على حد سلوا   أن أطرافلا  إ ليميلة ودوليلة  كانلق تعلد العلدة ل نقل ب 
ان العقيللد محمللد دحللل ن  الللذي سينشلللق علللى حكومللة حملللاس  وأن فللرس الرهللان فلللي تلللك الحقبللة  كللل

 حقللللا   لتتكشلللل" فصللللو  مللللا جللللرى فللللي التحقيقللللاق التللللي أجرتهللللا فللللتح والسلللللطة  حللللو  دور الرجللللل 
  وبقيللة القصللة 2007ومسلل وليتا... حمللاس  اسللتبقق ا نقلل ب  بللل"انق ب علللى ا نقلل ب" فللي العللام 

 معروفة.
واسللع  هللو مللا يجللري اليللوم مللن محللاو ق مناسللبة استحضللار تلللك الو للائع غيللر المعروفللة علللى نطللاأ 

لحشر حماس في أضيق القوائم السودا  للمنظماق ايرهابية  إلى جانب "داع " و"النصرة" ... إذ لم 
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يعد للحركة من م ذاق آمنة  ت وي إليها  حتى أن  ائمة نشطائها من ذوي الص ق بالضفة الزربية  
ن كلللانوا أبعلللدوا للملللرة األوللللى ملللن إسلللطنبو   كشلللرط جلللرى إبعلللادهم للملللرة الثانيلللة ملللن الدوحلللة  بعلللد أ

سلللرائيل... يقلللا  أنهلللم حطلللوا فلللي ماليزيلللا  لكلللن هلللذا "النملللر  إسلللرائيلي لتطبيلللع الع  لللاق بلللين تركيلللا واة
اآلسلللليوي" اعتللللاد اسللللتقبا  السللللائحين علللللى الرحللللب والسللللعة  لكللللن هيهللللاق أن يضللللع نفسللللا فللللي دائللللرة 

 ية لا".ا ستهداق الكوني لل "ايرهاب والدو  الراع
لم يعد هناك مكان في فضا  العرب والناطقين بلسان الضاد  بل وربما في عوالم ايس م والمسلمين  
يمكن أن يوفر للحركة مقرا  م  تا  لقياداتها الذين تتهددهم  لراراق ايبعلاد حيثملا حل لوا وارتحللوا... حتلى 

  فبعد تزويد الحركة بالس ح المصنع السودان  ذي الملفية ايموانية  نقل بند يتا من كت" إلى كت"
علللى أرضللا  بمبللراق وتمويللل إيللرانيين  مللا اسللتعدى ثلل ف ضللرباق جويللة إسللرائيلية علللى األ للل  بللاق 
اليللوم  عبللا  مهمللا  فللي الحللربين المنللدلعتين علللى اللليمن وايرهللاب ... وفللي عاصللمتا  يشلليد أكبللر مقللر 

يللا  ورئيسللا الللذي كللان يحللاذر مزللادرة عاصللمتا  للممللابراق المركزيللة فللي الشللرأ األوسلل  وشللما  أفريق
يلران و"التشلي ع"  مشية الم حقلة القانونيلة  بلاق اليلوم رجلل السل م وا عتلدا  والحلرب عللى ايرهلاب واة

 ... لم يبق للحركة هوام  للمناورة  أو مساحة للتحرك وا ستقرار مار  القطاع المحاصر.
ن مسلللعى  سلللتعادة الع  لللة بلللين الحركلللة وحلفائهلللا طبعلللا  نحلللن عللللى عللللم بالتقلللارير التلللي تتحلللدف عللل

السلللابقين لثلللوراق الربيلللع العربلللي  وطهلللران فلللي األصلللل  للللم تقطلللع نهائيلللا  ملللع بعلللض الحركلللة وذراعهلللا 
العسكري على وجا المصوا ... دمشق   ترحب بحماس واألرجلح أنهلا للن ترحلب بهلا  وتلكلم ملن 

... الضاحية الجنوبية  تنتظلر اسلتقرار الحركلة عللى  ضايا الم ق النادرة بين العاصمتين الحليفتين 
ميار نهائي غير  ابل للنقض عند أو  إيما ة للحركة من محور ا عتدا  السن ي العربي ... لكن في 
مطلق األحوا   فإن "عودة ا بن الضا " إللى محلور "المقاوملة والممانعلة"  يقابلل بلاعتراض ملن تيلار 

وهللللو ميللللار سلللليكون عللللالي الكلفللللة فللللي ظللللل اشللللتداد حللللدة الصللللراع  وازن دامللللل الحركللللة نفسللللها أو   
وا سللتقطاب ضللد إيللران ثانيللا   سلليما مللع توجللا دو  عربيللة متزايللدة للعمللل بمعادلللة جللور  بللو  ا بللن: 
من ليس معنا فهو ضدنا ... عودة حماس إلى حاضنتها السابقة: "المقاومة والممانعة" لن يجعل منها 

ا المحللور  إذ لللن يجللري التعامللل معهللا مللن علللى  اعللدة "الم لفللة  لللوبهم"  ركنللا  موثو للا  مللن أركللان هللذ
دراجها إلى جانب داع  في  وائم "المزضوب عليهم".  وسيعزز المحاو ق الرامية لشيطنتها واة

للليس أمللام حمللاس  سللوى ميللار واحللد  إن هللي أرادق المللرو  مللن عنللق الزجاجللة الللذي يعتصللرها ...  
ون أشلد صلعوبة علللى الحركلة و يادتهلا فلي الملار   ملن مرحللة "ملا بعللد مرحللة "ملا بعلد الدوحلة"  سلتك

دمشق"  ومرحلة ما بعد الدوحلة بلدأق مبكلرا  فلي وا لع الحلا   وتقلارير المصلادر المطلعلة تتحلدف علن 
"ضلليق  طللري" بللب   مسللار تكيلل" الحركللة مللع محللاو ق ت هيلهللا واةعللادة ت هيلهللا  مصوصللا  جناحهللا 
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الزهللار( علللى رأس  يادتهللا فللي القطللاع   -ي جللا  بصللقور الحركللة )السللنوارالزللزي األكثللر تشللددا   والللذ
وهللو أمللر  يفقللد ايمللارة المليجيللة الصللزيرة  كللل حجللة أو ذريعللة لهللا أمللام الزللرب و"المعتللدلين العللرب"  
ن كانللق مطللوة مهمللة لألمللام  ل سللتمرار فللي احتضللانها لقيللادة حمللاس ... الوثيقللة األميللرة للحركللة  واة

 هيلل والتكيل"  إ  أنهلا   تكفلي كملا يقلو  سلامح شلكري  و  ت هلل  طلر للقلو  ب نهلا على طريلق  الت
 نجحق في تدوير الزوايا الحادة في موا " الحركة وتوجهاتها.

وعلللى حمللاس أن تسللتفيد مللن دروس التجربللة الفلسللطينية المتراكمللة   يللادة منظمللة التحريللر فللي منفاهللا 
كي" ملع شلروط كيسلنجر المعروفلة  والمطابقلة لشلروط التونسي  مضعق لضزوط مكثفة من أجل الت

الرباعيلللة الدوليلللة هلللذه األيلللام ... "أنانيلللة" القيلللادة الفلسلللطينية  جعلتهلللا تسلللتهل تقلللديم التنلللاز ق للزلللرب 
 عتمادهللللا محللللاورا  ومفاوضللللا  بللللد   عللللن القيللللاداق الوطنيللللة فللللي الللللدامل ... حمللللاس مضللللطرة لتقللللديم 

أن تقللدمها لشللعبها ومنظمللة التحريللر وشللركائها فللي الحركللة الوطنيللة  التنللاز ق  وعليهللا أن تمتللار بللين
الفلسلطينية  بالتلدر  والتقسلي  الملريح  أو تقلديمها عللى عجلل  وبالجمللة  لعواصلم الزلرب و"ا عتللدا  

 العربي" واستتباعا  يسرائيل.
المنظملللة   سللبيل أملللام حملللاس  سللوى ا نضلللوا  تحلللق المظلللة الوطنيلللة الفلسلللطينية  مظلللة السللللطة و 

والشراكة  واألمر يبدأ أو   بإبدا  ا ستعداد للشراكة الحقيقية  والتملي عن ا ستئثار بحكم القطاع ... 
األملر بحاجللة للمللرو  مللن مربللع األ عيللب التللي اعتملدق فللي السللنواق األميللرة  والتللي جعلللق الشللراكة 

للللق ملل   السلللنواق العشلللر ضللربا  ملللن المنللاورة ومحاوللللة للتلطللي تحلللق "طربللو " السللللطة  التللي تحو 
العجللاق الفائتللة  إلللى "صللراق آلللي" فقلل   فللي حللين علللى حمللاس أن تللدرك اليللوم  بلل ن عليهللا أن تقللدم 
"تنلللاز ق م لملللة" لشلللريكها فلللي اللللوطن والقضلللية  بلللد  ا سلللتمرار فلللي سللللوك الطريلللق ذاتلللا عللللى أملللل 

  الوصو  إلى نهاياق ممتلفة ... هذا لم يحصل من  بل  ولن يحصل من بعد.
 9/6/2017 ،الدستور، عم ان
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 تسفي بارئيل  
لم تكن هناك حاجة إلى ممسين سنة من ا حت   كي نعرق أن حرب ا يام الستة  د بلورق الوعي 
الكولونيالي في إسرائيل. فمنذ ا امة المستوطنة األولى  كفار عتسيون  تبين أن الحديف   يلدور علن 

كور للة للمسلاومة  أو السلليطرة علللى المنلاطق مللن اجللل التوصلل إلللى اتفللاأ سل م  مثللل اغلبيللة  احلت  
ا حت  ق الكولونياليلة  إسلرائيل أيضلا اضلطرق إللى أن تفهلم  بلالقوة  أن عليهلا ا نتقلا  ملن نظريلة 
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يني "ا حللت   المتنلللور" تجللاه العلللرب اللللذين ليسللق لهلللم هويللة  وميلللة  إللللى ا عتللراق بالشلللعب الفلسلللط
 و يادتا السياسية.

إسرائيل بسما  منها منحق الفلسطينيين لقب شعب و ومية. ولكن بدون الحقوأ التي تشتق من ذلك  
أي ا امللة دولللة ماصللة بهللم  ألن إسللرائيل غيللر مسللتعدة للتنللاز  عللن الهديللة التللي حصلللق عليهللا فللي 

 حرب ا يام الستة  وهي أن تكون دولة بدون حدود.
جة أمنية منذ زمن  مثلما حاولق مطة ألون أن تثبق ذلك. ام   المستوطناق في المس لة لم تعد حا

حلللرب يلللوم الزفلللران فلللي الضلللفة الزربيلللة وفلللي هضلللبة الجلللو ن  والعلللب  العسلللكري )ا م  لللي( الكبيلللر 
الملقى على الجلي  ايسلرائيلي فلي حمايلة هلذه المسلتوطناق  يثبلق ذللك. أيضلا الرعلب السياسلي ملن 

ن للليس مبللررا بمللا يكفللي. إسللرائيل انسللحبق مللن شللبا جزيللرة سللينا  ومللن  طللاع غللزة املل   المسللتوطني
ومن مناطق في شمالي الضفة  وأعطق السلطة الفلسطينية ا دارة الكامللة علن منلاطق أ و ب. وهلذا 
  يعنلللي أن امللل   المسلللتوطناق هلللو أملللر بسلللي  ورمللليا  لكلللن فجلللوة كبيلللرة تفصلللل بلللين التمسلللك 

  مسللتوطنين وبللين عللدم ا سللتعداد لوضللع سياسللة مصللممة  تلتللزم بام ئهللا بالصللعوبة التقنيللة  ملل 
 بشكل يحو  المستوطناق إلى مستوطناق غير  انونية.

هلو ا سلاس لهلا.  1967هذه القانونية لم ت منح لها في فترة حكوماق اليمين فق   ا نتصلار فلي العلام 
لزنيمللة كللان أ للوى  اذا منحللق الحللرب ويبللدو أنللا كلمللا كللان ا نتصللار أكبللر فللإن مبللرر الحفللال علللى ا

"الحق" ب ن تفعل ما تريده بالزنيمة  فإن الممسين سنة التي مرق حتلى اآلن علززق الشلعور بالملكيلة 
وحولتها إلى أبديلة. تعبيلر "تنلاز  إسلرائيلي" أصلبح مفهوملا يثيلر الملوق والفلزع بسلبب الحا لا الضلرر 

 با نتصار المقدس.
وأصبح مدعة مقبولة حتى على اليسار في إسرائيل  وهو ي زيب حقيقلة أنلا "التناز  ايسرائيلي" تطور 

للليس مطلوبللا مللن إسللرائيل التنللاز  عللن اراضلليها  بللل اعللادة اراض ليسللق لهللا. هكللذا سللق  اليسللار فللي 
شرك اليمين  حيلف أنلا بلد  "التنلاز " علن ا راضلي مللق هلذيان الدوللة ثنائيلة القوميلة. علي  ا ملوة 

يين حقوأ مساوية لحقوأ اليهود  فكرة رائعة سلتملد حلرب ا يلام السلتة: بلد  ملن معا  حيف للفلسطين
التناز  عن مناطق تتم ا امة دولة بدون حدود في ارض إسرائيل الكاملة. ستقام دولة أبرتهايد حقيقية  
حتللى لللو حصللل الفلسللطينيون رسللميا علللى حللق التصللويق  فلللن يكللون مللن حقهللم تحقيللق طمللوحهم فللي 

دولة ماصة بهم. وك ن حقوأ ا نسان والمواطن هي البديل عن الحقوأ القومية. هذه الحصو  على 
التجربللة المعوجللة  امللق بهللا فرنسللا عنللدما  امللق بضللم الجزائللر وحولتهللا إلللى مقاطعللة فرنسللية  وحللرب 

 التحرر الجزائرية فجرق هذا الوهم.
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افقة  وليس كبادرة رحمة أو تسامح. الدولة ثنائية القومية   يمكنها أن تعي  مع نفسها بنا  على المو 
ولكن من يعنى جلدا بإ امتهلا ملدعو يجلرا  التجربلة فلي الممتبلر اللذي انشل تا حلرب ا يلام السلتة. اذا 
كانق هناك حاجة إلى دولة ثنائية القومية فلماذا   يلتم البلد  بفلسلطين؟ ملث  ا املة كانتونلاق يهوديلة 

  الفلسلللطينية اليهوديلللة ملللن مللل   الملللنح وا سلللتثماراق  داملللل الدوللللة الفلسلللطينية  واصللل ح الصلللحرا
وتشللكيل برلمللان مشللترك ونظللام حكللم مشللترك  والسللماح للمسللتوطنين با حتفللال بالمواطنللة ايسللرائيلية 

 مثل يهود الو ياق المتحدة أو يهود فرنسا.
سلليهدأ المبللدأ دولللة ثنائيللة القوميللة فللي فلسللطين لللن تقلللل مللن ملكيللة اليهللود ل مللاكن المقدسللة  وهكللذا 

المسيحاني. وهي ستكون منزوعة الس ح  ومواطنوها اليهود سيكونون تحق الحماية ايسلرائيلية. هلل 
 يبدو هذا غير صحيح؟ ليس أكثر من ا امة دولة ثنائية القومية بين رفح ونهر األردن. 

 8/6/2017، معاريف
 9/6/2017 ،الغد، عم ان
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