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  :أخبار الزيتونة
 5 "المستقبل بيت" في" الفلسطينية القضية" الدكتور محسن صالح يشارك بندوة  2.

 
  السلطة:

 6 أنباء حول لقاء ثالثي بين عباس ونتنياهو وترامب  3.

 7 القدس يكشف كذب نتنياهو : منع الرجال من دخولالفلسطينية الخارجية  4.

 7 ترحيب فلسطيني بقرار أممي يؤكد أن االحتالل يعيق المرأة  5.

 8 الهباش: حائط البراق للمسلمين فقط  6.
 

  المقاومة:
 8 ف فيها المقاومة باإلرهاب تعّبر عن سياسة السعوديةحمدان: تصريحات الجبير التي وصأسامة   7.
 9 التدخل في شؤون الدول العربيةب تتهم حماسفتح   8.
 9 حماس ترفض دعوة الصليب األحمر لكشف مصير الجنود اإلسرائيليين  9.
 9 غزة غة برنامج نضالي توافقي لكسر حصارحماس تدعو لصيا  10.
 10 ونروا بوجود نفق أسفل ححد  المدارس بززةاأل حماس تستنكر ادعاءات   11.
 10 تقـــف مع فلسطـــين ومقاومتهاحماس تشيد بوسائل اإلعالم التي   12.
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 11 فلسطينية لدولة محتمل بديل الذاتي الحكم: حسرائيلي باحث  14.

 12 األكاديمية اهدوالمع الجامعات لتطويع تسعى اإلسرائيلية الحكومة  15.

 13 "الدولتين" حل على الطريق لقطع "حسرائيل" مشروع: الزربية الضفة في مستوطن ألف 600  16.

 13 قبرص: تدريبات حسرائيلية تحاكي احتالل قر  سورية ولبنانية  17.

 14 الشمل" "لمّ  لتأييدها العليا للمحكمة رئيسة قاضية تعيين تعارض شاكيد  18.
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 19 اإلقليميةاالحتالل يخرق مياه لبنان   28.
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 20 قطر ضدّ  السعودية التحركات من الوحيد المستفيد هي "حسرائيل": محللون  31.
 21 الفلسطينية القضية لتصفية يمهد قطر حصار: اإلسرائيلية التقديرات  32.
 22 الفطر عيد قبل غزة تصل تركية مساعدات سفينة  33.
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 23 " بالمرأة الفلسطينيةخاصا   األمم المتحدة تعتمد "مشروعا    35.

 23 ترامب مبادرة للحل تركز على حطالق عملية سياسية ترافقها حوافز اقتصاديةتوقعات بإعالن   36.

 24 لالستيطان غير قانوني ويعقد الحلّ  "حسرائيل"االتحاد األوروبي: تعزيز   37.

 24 رارا  لدعم فلسطين واالنضمام لحملة المقاطعةبلدية حسبانية تتبنى ق  38.

 25 "حسرائيلـ"حاكم تكساس يجدد دعمه القوي ل  39.

 25 "األونروا" تعلن اكتشاف نفق أسفل مدرستين في غزة  40.
 

  : تطورات األزمة القطرية
 26 هي جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجه لقطراإلرهاب الجديدة قائمة ة: الخارجية القطري  41.
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 28 البنتاغون: حصار قطر يعرقل تخطيط عملياتنا البعيدة المد   45.
 28 وغان يطالب برفع تام للحصار على قطرأرد  46.
 29 داود أوغلو: تركيا لن تترك قطر وحدها  47.
 29 طالب بوقف التصعيد بالخليج واعتماد الحواري يوروباالتحاد األ   48.
 29 ألمانيا ترفض حصار قطر وتدعو لرفعه  49.
 30 مجلس األمن صدرهاال يمعنيين بقوائم حرهاب  قوية.. ولسنامع "قطر الخيرية"  تنااألمم المتحدة: عالق  50.
يران تدعوان للحوار لحل األزمة الخليجية  51.  30 روسيا وا 
 31 ألف جندي حلى قطر 20باكستان تقرر حرسال   52.
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 52 :كاريكاتير
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 حماس: تحريض ليبرمان على الحركة لن يؤثر على قوتها .1
دور ليبرموان دوّدها جوعّدت حركة حماس يووم الجمةوةأ  ن رحوريز وزيور الجوير ايسورائيلي   ي: غزة

 "لن يؤثر على قورها".
ى رقارير إعالمية عبرية رحّدثت عن مطالبة ليبرموان الوييوات المرحودة جاء ذلك  ي رةقيب الحركة عل

 من لبنان. (حماس)األمريكية بالةمل على طرد قادة حركة المقاومة ايسالمية 
وقال المرحدث باسم الحركة سامي  بو زهريأ  ي رغريدة له على موقع الرواصل ايجرمواعي "روويرر": 

ور ى  بوووو زهوووريأ  ن رصوووريحات الووووزير  يوووؤثر علوووى قورهوووا". "الرحوووريز ايسووورائيلي علوووى حمووواس لووون
 ايسرائيلي رشكل "اسرفزاز لألمة"أ داعيا إلى اسرنهادها لطرد ايحرالل من األرادي الفلسطينية.

قوود يوووم الجمةووة بووين ليبرمووان  وكانووت صووحيفة "يووديةوت  حرونوووت" الةبريووةأ قوود ذكوورت  ن اجرماعوواة عي
المرحوودة نيكووي هووالي  ووي مدينووة القوودسأ رنوواول مسوو لة إقامووة عوودد موون والسووفيرة األمريكيووة لوودى األمووم 

 قيادات "حماس"  ي لبنان.
 9/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "المستقبل بيت" في" الفلسطينية القضية" صالح يشارك بندوة محسنالدكتور  .2
 لمسرقبل الموازية اتالرصور : يسرربةه وما الدولرين حل" بةنوان ندوة الجميل  مين الرئيس ا ررح

مكانيات الفلسطينية القدية  للدراسات القدس مركز" مع بالرةاون" المسرقبل بيت" نظمها أ"الرسوية وا 
 سراي  ي وعقدت" األوروبية للدراسات ماررن ويلفريد مركز"و" آديناور كونراد" ومؤسسة" السياسية
 مدير شةثأ نبيل عباس محمود ينيالفلسط الرئيس ممثل السنيورةأ  ؤاد الرئيس بمشاركة بكفياأ
 .ريميليه بيرر كونراد مؤسسة ممثل الرنراويأ عريب القدس مركز
 الةربية األنظمة ونزاعات الةربيةأ - الةربية الصراعات دحيرا و لسطين لبنان"  ن الجميل واعربر

 الرسويات عرقلة ىال  دى ما وغالباة  والفلسطيني اللبناني الش نين  ي الدول هذه وردّخل بينهاأ ما  ي
 على يشجع الفلسطينية القدية صةيد على رقدم اي"  ن الى مشيراة  أ"حلها  ي ساهم مما  كثر

 ما وبقدر األم القدية وهي الفلسطينية للقدية األولوية. األخرى والنزاعات المشاكل لحل الرةاون
 والرطرف وايرهاب األصولية ومشاكل المنطقة  ي األخرى األزمات لحل نةمل نكون لحلها نةمل

 ". صحيح غير الةكس  يما ايسالميأ
 قيام"  ن على مشدداة  أ"الةالم  ي الباقي الوحيد ايسريطاني ايسرةمار نواجه نحن: "شةث وقال
 مشروع لنا بالنسبة الدولة. األرز على ايسريطاني ايحرالل ينره   لم ما مسرحيل الفلسطينية الدولة
 مقبول إنه يقال ما إلى للوصول الجهود كل بذلنا نحن. الرحرير نظمةم من وليد ومسرقبلي سياسي

 وطنية وحدة حكومة رحكمها واحدة إدارة على وايرفاق اينقسام إنهاء على ايرفاق وهو الجميع من
 على وغزة الدفة بين الكامل ايرحاد رحقق وطنية وحدة حكومة  ساسها على رقوم ينرخابات رةد

 ي جزء  حماس حماسأ من مقبول وهو السلطة مشروع هو هذا  حدأ منه قصىيي  ي ائرال ي  ساس
 ".الفلسطيني وجودنا ومن منا يرجز 

 يمكن وي   قأ بدون ألنه هو كما الفلسطيني الودع يسرمر  ن المقبول من ليس" انه السنيورة واعربر
 جانب إلى يقفوا لكي الةالم  ي ألصدقائنا حقيقياة  سبباة  يةطي وي والةرب الفلسطينيين يسرنهز  ن
 المحقة".  القدية هذه

 وايسالميأ الوطني بجناحيها الفلسطينية الوطنية الحركة  زمة" بةنوان األولىأ الجلسة والر مت
 السلفية دخول: الجديدة األجيال اسريةاب على وقدررها الفصائل بنية  ي الرحويت الررهلأ اينقسامأ
  ي السابق الوزير  يها ورحدث كبارةأ نواف و دارها أ"الفلسطيني الوسط إلى المخرلفة بمدارسها
 مركز ورئيس سليمان  هد" الديموقراطية للجبهة" الةام األمين نائب عمروأ نبيل الفلسطينية السلطة

 .صالح محسن" الزيرونة"
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 الهوية لة سئ: والشرات الداخل  ي الفلسطيني المجرمع  ي الرحويت" مودوع الثانية الجلسة ورناولت
 انراج على وقدررها الغربية الدفة  ي وايجرماعية ايقرصادية البنى أ(خاصة األردن) وايندماج

 لبنان الفلسطيني المخيم بيئة  ي الجدد الفاعلون غزةأ قطاع  ي الودع أ"ومقاومة صمود اقرصاد"
 المصريأ طاهر قالساب األردن وزراء رئيس  يها ورحدث عونأ سامي و دارها أ"واألردن وسوريا
 سهيل الفلسطيني اينسان حقوق لجنة ورئيس المصري هاني" مسارات" الفلسطيني المركز مدير

 .الناطور
 السياسي الرشدد إلى الميل: ايسرائيلي المجرمع  ي الرحويت" مس لة الى الثالثة الجلسة ورطرقت

 خير هللا و دارها أ"الفلسطينية ديةالق لحل المسرقبلية الرصورات على و ثره الصراع إزاء وايجرماعي
 . ريدمان ويرا ماكو سكي ديفيد" سكايب" عبر  يها ورحدث خير هللاأ

 10/6/2017المستقبل، بيروت، 
 

 أنباء حول لقاء ثالثي بين عباس ونتنياهو وترامب .3
 رل  بيب: انرشرت  وي رول  بيوب  موس  نبواء مردواربة حوول "وجوود رقودم كبيور  وي جهوود إدارة الورئيس

يسوورئناف المفاودووات  الفلسووطيني"أ لدرجووة رحديوود موعوود دونالوود ررامووب لرسوووية الصووراع ايسوورائيلي 
 ي واشنطن بلقواء قموة ثالثيوةأ يجموع الورئيس محموود عبواسأ ورئويس الووزراء بنيوامين نرنيواهوأ  رسمياة 

 والرئيس األمريكي.
مزرعرووه الواقةووة قوورب نيويووورك  وقالووت مصووادر سياسووية إسوورائيلية إن ررامووب قوورر  ن يكووون اللقوواء  ووي

ن الووورئيس عبووواس اسووورجاب 6إلوووى  4الشوووهر المقبووولأ  وووي غدوووون مووون  لدوووغوط  مريكيوووة   سوووابيعأ وا 
بووالقبول بالمفاودووات دون شووروط مسووبقةأ علووى عكووس مووا كووان يطالووب بووه الفلسووطينيون مسووبقاةأ حيووث 

 مفاودات. كانوا يشررطون وقف البناء  ي المسروطنات قبيل  ي
نب الفلسوطيني  قود نشورت رصوريحات لصوحيفة "بلوومبيرل"أ  دلوى بهوا د. محمود مصوطفىأ  ما  ي الجا

إن الووورئيس عبووواس وا وووق علوووى لقووواء نرنيووواهو  كبيووور المسرشوووارين ايقرصووواديين  وووي الرئاسوووةأ قوووال  يهوووا
 بحدور ررامب بغية إعطاء د ةة لجهود الرئيس األمريكي الرامية ينهاء ايحرالل.

نفسووه: "إن  ووي هووذا رنووازل غيوور قليوولأ  قوود كووان يشووررط  ووي البدايووة  و دوواف مصووطفى حسووب المصوودر
طوووالق سووورا  األسووورى. وقووود قووورر بشوووكل مؤقوووت مووونح رراموووب  رصوووة ينجووواز األمووور  رجميووود ايسوووريطان وا 

 الجوهريأ  ي إزالة ايحراللأ ون مل  ن يرجاوب نرنياهو". لكن مصطفى نفى هذه الرصريحات يحقاة. 
 10/6/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 



 
 
 
 

 

 7 ص             4315 العدد:        6/10/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 : منع الرجال من دخول القدس يكشف كذب نتنياهوالفلسطينية الخارجية .4
أ ب شوود الةبوواراتأ منووع سوولطات ايحوورالل ايسوورائيلي الرجووال الفلسووطينية  دانووت وزارة الخارجيووة :رام هللا

من الدخول إلى مدينة القدس المحرلةأ والوصول إلوى المسوجد األقصوى المبوارك  عاماة  40و دون سن ال
وقالووتأ  ووي بيووان لهوواأ إن هووذا  صووالة  يووهأ للجمةووة الثانيووة علووى الروووالي موون شووهر رمدووان المبووارك.لل

أ  ن القدس نهاراة  ايجراء يؤكد كذب ما قاله رئيس الحكومة ايسرائيلية بنيامين نرنياهو وما يدعيه ليالة 
 ول إلى  ماكن الةبادة".مدينة "مفروحة يمارس  يها  رباع الديانات السماوية الثالثة حريرهم  ي الوص

وقالوووت الووووزارة إن "مووون الوادوووح  ن نرنيووواهو يسووورفيد  وووي كذبوووه المسووورمر مووون غبووواء ا خووورين الوووذين ي 
يجهدون  نفسهم للبحث عن الحقيقة واكرشا هاأ ويقبلون بما يقوله لهم كما حصل مع عدد من  عداء 

المرواطئة موع هوذا المشوهد الةنصوري الكونجرس األمريكيأ بايدا ة لةدد من وسائل ايعالم الغربية 
المركووررأ والووذي يجسوود سياسووات قمةيووة حاقوودة لكنهووا عنصوورية بامريووازأ وهنووا لوون نووركلم عوون ايعووالم 
جراءاروه غيور القانونيوة الروي  ايسرائيلي الذي رحول إلى بوق إعالمي لالحورالل وسياسواره الةنصورية وا 

 يروج لها رئيس وزراء ايحرالل".
 9/6/2017 ،رام هللا الحياة الجديدة،

 
 ترحيب فلسطيني بقرار أممي يؤكد أن االحتالل يعيق المرأة .5

أ باعرموووواد المجلووووس 9/6/2017 أ يوووووم الجمةووووةالفلسوووطينية رحبوووت الحكومووووة ومنظمووووة الرحريوووور :رام هللا
ايقرصادي وايجرمواعي الروابع لألموم المرحودة مشوروع قورار يؤكود  ن ايحورالل ايسورائيلي يمثول عائقواة 

 ام المر ة الفلسطينية. م
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماويأ إن "ر كيد األموم المرحودة  ن ايحورالل ايسورائيلي ي يوزال 
يشكل الةقبة الرئيسة الري رحول بين النساء الفلسطينيات ورقودمهم يجوب  ن يشوكل دا ةواة  كبور يرخواذ 

اوي  وي بيوان صوحفيأ علوى دورورة "منوع و كد رشوم المجرمع الدولي خطوات حاسمة دد ايحرالل".
 إسرائيل من ايسرمرار بارركاب الجرائم والرجاوزات بحق الشةب الفلسطيني".

واعربوورت عدووو اللجنووة الرنفيذيووة لمنظمووة الرحريوور حنووان عشووراوي  ن القوورار المووذكور "يجسوود المبوواد  
اعربوووار إسووورائيل القووووة القائموووة المرحووودة بموووا  يهوووا ميثووواق األموووم المرحووودة ب األمووومالروووي رقووووم عليهوووا هيئوووة 

 بايحرالل ورنرهك بشكل يومي وممنهج القانون الدولي والقانون الدولي اينساني".
 9/6/2017 ،القدس، القدس
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 الهباش: حائط البراق للمسلمين فقط .6
قووال قادووي قدوواة  لسووطين الشوورعيين ومسرشووار الوورئيس للشووؤون الدينيووة د. محمووود الهبووار  :رام هللا

بوووة الجمةوووةأ إن المسوووجد األقصوووى وهويروووه للمسووولمينأ ويجوووب حمايوووة المقدسووواتأ وواجوووب خوووالل خط
 ن علووى  المبواركأ مدوويفاة  األقصووىو ورز عووين علينووا كمسولمين اسوورةادة واسووررجاع ورحريور المسووجد 

وشووّدد الهبووارأ علووى  ن حووائط البووراق جووزء ي  . خوورىطريووق الوصووول لهووذه الفريدووة هنوواك واجبووات 
ي يمكوون  ن  إسووالميأ ويوورربط بشووخن النبووي محموود وهووو وقووف ايسووالميوالوودين يرجووز  موون الةقيوودة 

أ وي يمكون  ن ركووون ألحوود سوويادة عليووه مون غيوور المسوولمينأ مؤكوودا:" حووائط  بووداة يكوون لغيوور المسوولمين 
 البراق ملك لنا وي يمكن الرنازل عنه". 

 9/6/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 تي وصف فيها المقاومة باإلرهاب تعّبر عن سياسة السعوديةحمدان: تصريحات الجبير الأسامة  .7
مسووؤول الةالقووات الدوليووة  ووي حركووة حموواس  سووامة حموودانأ  ن و ووداة موون الحركووة برئاسووة رئوويس  قووال

 المكرب السياسي إسماعيل هنية سيزور إيران قريباة  ي إطار جولة سرشمل دوية  خرى لم يسّمها.
ن و وود الحركووة برئاسووة مسووؤولها  ووي غووزة يحووي السوونوار الووذي يووزور حموودان  ووي مقابلووة إذاعيووةأ إ وبووين

القوواهرة حاليوواة سوويةود إلووى القطوواعأ  مووا الو وود الووذي سوويزور طهووران  سوويكون بقيووادة هنيووةأ ي روواة إلووى  ن 
 جواء الزيارة إلى الةاصمة المصرية إيجابيوة حروى السواعة وقود يورمخز عنهوا رفاهموات بشو ن قدوايا 

 ن رصووووريحات وزيوووور الخارجيووووة السووووةودي عووووادل الجبيوووور الرووووي وصووووف  يهووووا  و كوووود رخوووون الجووووانبين.
المقاومة بايرهابية رةّبر عن سياسة السةوديةأ مةربراة  نها لم رشوكل صودمة للشوةب الفلسوطيني لجهوة 

و كووود  ن المقاوموووة لووون رنكسووور بوووالرغم مووون كووول  مدووومونها بووول لجهوووة المجووواهرة بوووه علوووى نحوووو علنوووي.
واء  وووي داخووول  لسوووطين  و خارجهووواأ مشووويراة إلوووى  ن مووون بوووين خيوووارات الدوووغوط الروووي ررةووورز لهوووا سووو

المواجهة من ا ن  صاعداة الر شير إلى كل المرواطئين من  جل إجهاز القدية الفلسطينيةأ باألدلة 
 والوثائق بل وب كثر منها من دون  ن يةطي المزيد من الرفاصيل.

ن األمور مورربط بررريوب البيوت الوداخلي للحركوة و كد حمدان مغوادرة قيوادات مون حمواس للدوحوة قوائالة إ
 ي  عقاب اينرخابات قائالة إن األمر سبق ما  علن عن شروط ودةت لقطر من بينها ما هو مرربط 

 قال إن ي مانع لدى حركره  ي المساهمة  ي رخفيف الدغط عن قطر. هبةالقرها بحماسأ لكن
 8/6/2017، فلسطين اآلن
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 في شؤون الدول العربيةالتدخل ب تتهم حماسفتح  .8
قال المرحدث باسم حركة  رح  سامه القواسمي إن على حركة حماسأ وقف الرودخل بالشوؤون : رام هللا

الداخليووة للوودول الةربيووة الشووقيقةأ لمووا يشووكله ذلووك موون دوورر مباشوور علووى الشووةب الفلسووطيني وقدوويره 
من "حمواس" وقوف رودخلها  و داف القواسمي  ي رصريح صحفي يوم الجمةةأ إن المطلوب الوطنية.

بالصوراعات الداخليووة الروي روودور داخوول هوذه الوودولأ ألن ذلوك يدوور بالمصووالح القوميوةأ ويدوور بوحوودة 
 وسيادة الدول الةربيةأ األمر الذي يخدم إسرائيل.

و ودح  نه إذا ما  رادت "حماس" الخروج من م زقها الذي  دخلت نفسها به نريجوة رودخلها  وي شوؤون 
 نها ألجندات غير وطنيةأ  إن عليها إنهاء اينقسام  ورةا.الغيرأ واررها

 9/6/2017القدس، القدس، 
 

 حماس ترفض دعوة الصليب األحمر لكشف مصير الجنود اإلسرائيليين .9
ر دوت حركوة حمواسأ يوووم الجمةوةأ دعووة اللجنوة الدوليوة للصووليب األحمور لهواأ بكشوف مصووير  :غوزة

وقوال النواطق باسوم حمواس عبود اللطيوف القوانوع   وي قطواع غوزة.الجنود ايسرائيليين المحرجزين لوديها 
لوكالة "شينخوا"أ إن "ملف الجنود ايسرائيليين األسرى من اخرصان المقاوموة وكرائوب القسوامأ وهوي 

 من رقرر  يه  قطأ والحركة لن رسرجيب مع هكذا دعوات من الصليب األحمر".
سوووالمية  وووي قطووواع غوووزةأ عووون ر دوووها لمواقوووف مووون جهرهووواأ عبووورت لجنوووة األسووورى للقووووى الوطنيوووة واي

الصليب األحمر بمطالبره بالكشف عن مصير الجنود ايسرائيليين المفقوودينأ مةربورة  نهوا "اسورخفاف 
 بةقول ومشاعر الشةب الفلسطيني وعائالت  سراه".

 9/6/2017القدس، القدس، 
 
 غزة حماس تدعو لصياغة برنامج نضالي توافقي لكسر حصار .10

 حماس الشهيد المجاهد عائد جمةة الذي اررقى اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.نةت حركة 
وقال الناطق باسم الحركةأ حازم قاسمأ  وي رصوريح صوحفيأ إن الشوهيد جمةوة قدوى  ثنواء مشواركره 
 ي المواجهات الرا دة لالحرالل ايسرائيلي وعدوانه المسرمر على مقدسارنا و ردنا وشةبنا وحصاره 

وروجووه قاسووم بالرحيووة إلووى كوول جموواهير شووةبنا علووى امرووداد الوووطن  لم علووى  هلنووا  ووي قطوواع غووزة.الظووا
كمووا دعووا إلووى صووياغة برنووامج ندووالي  يصوورارهم علووى الرصوودي لالحوورالل بمخرلووف وسووائل المقاومووة.

 يرفق عليه كل قوى شةبنا لمواجهة ايحرالل وكسر الحصار عن غزة.
 9/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ونروا بوجود نفق أسفل ححد  المدارس بززةاأل ماس تستنكر ادعاءات ح .11
اسورنكرت حركوة حموواسأ بشودة مووا ورد  وي بيووان " ونوروا" موون ادعواءات حووول "وجوود نفووق  سوفل إحوودى 

 المدارس وسط قطاع غزة".
وقالت الحركة  ي رصريح لها  ي وقت مر خر من مساء الجمةةأ إن رلك ايدعاءات "مون شو نها  ن  

  غل من قبل ايحرالل ايسرائيلي لربرير جرائمه ورشجةه على اسرهداف المدنيين الةزل".رسر
وبين الناطق باسم الحركة  وزي برهوم  ن "حماس اسرودحت األمور موع كول  صوائل وقووى المقاوموة 
الووذين  كوودوا بكوول ودووو   ن لوويس لهووم  ي  عمووال رخوون المقاومووة  ووي المكووان المووذكور و ن سياسوورهم 

لى  ساس احررام مؤسسات األونروا والمنشآت الحيويوة والمؤسسوات الةاموة ورجنيبهوا ورحييودها قائمة ع
 من  ي  عمال مقاومة؛ حفاظا عليها ولدمان اسرمرار رقديم خدمارها ألبناء غزة المحاصرة".

 9/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 تقـــف مع فلسطـــين ومقاومتهاحماس تشيد بوسائل اإلعالم التي  .12

إرهووواب"أ بةووود  مووور مقاوموووة "# حمووواس غوووزة: دشووون نشوووطاء علوووى مواقوووع الرواصووول ايجرمووواعيأ وسوووم
هجمات مسؤولي الدبلوماسوية  وي السوةودية وايموارات دود الحركوةأ وشوهدت الحملوة خوالل السواعات 

 .المادية رفاعال  لسطينيا وعربيا واسةاأ من خالل ايشادة بالمقاومة الفلسطينية
عبود الورحمن شوديد القيوادي  وي حوووركووووة حمواسأ بوايعالميين وبوسوائل ايعوالم الروي  من جهووووووره  شواد

رقوووف مع  لسطوووين ومقاومرها وررصووودى لهذه الهجوووومةأ وثمن الحملة الشبابووووووية الواسوةة الروي انطلقووووت 
   مس رحت عنوان #حماس مقاومة مر إرهاب. 

ائل إعووالم عربيووة محووددةأ هجمرهووا واسوورهدا ها المموونهج مواصوولة وسوو أواسوورنكر  ووي رصووريح صووحا ي
لحمووواس وللمقاوموووة الفلسوووطينيةأ مؤكووودةا  ن ركووورار رلوووك المحطوووات ايعالميوووة لوصوووف حركوووة حمووواس 

 بو"ايرهاب" "يخرجها من دائرة ايعالم المهني والمنحاز إلى الشةوب الةربية وايسالمية".
واصل مهاجمة حماس ورحاول شيطنرها ورشويه صووررها و شار إلى  ن وسائل ايعالم الةربية الري ر

 "رةرف حق المةر ة داللة ما رروج له من ادعاءات و خبار ملفقة ي  ساس لها من الصحة".
 10/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 أسابيع ثالثة خالل سيبدأ الذي" غزة جدار" بناء عرقلة تحاول قد حماس: حسرائيلية مصادر .13
 إسرائيلية عسكرية رقديرات  ن المادية الليلة الثانية الةبرية القناة : ذكرت"القدس" ررجمة -هللا  رام

 على بناءه إسرائيل سرباشر الذي الجدار بناء عرقلة لمحاولة رلج  قد حماس حركة  ن إلى  شارت
 .عسكرية لحلول اللجوء دون لكن  سابيعأ ثالثة خالل غزة قطاع حدود

 سرسرخدم وانها البناءأ عمليات لبدء رسرةد ايسرائيلية الةسكرية الهندسة اتوحد إلى القناة و شارت
 سيمثل الذي الجديد الجدار بناء عملية  ي بكثا ة( الهندسة بوحدات) بها الخاصة المركبات مئات
 .قولها حسب الحدود اجرياز على والقدرة األنفاق  مام عائقا
 ردخالت خالل من البناء عملية وعرقلة رشوير ولةلمحا رلج  قد حماس" إن عسكرية مصادر وقالت
 ".القطاع دد عسكرية عملية لرنفيذ إسرائيل رد ع قد عسكرية لحلول رلج  لن لكنها مةينةأ
 مسرقبالأ األنفاق  يها حماس رسرخدم  ن يمكن مرةددة لسيناريوهات يسرةد الجير  ن إلى و شارت
 .األنفاق خطر مع للرةامل الوحدات نم كبير لةدد واسةة عسكرية ردريبات إلى ي رة

 9/6/2017القدس، القدس، 
 
 فلسطينية لدولة محتمل بديل الذاتي الحكم: حسرائيلي باحث .14

 هذا  ن واعربرت  لسطينيةأ دولة عن بديال يكون ربما الذاري الحكم إن إسرائيلية بحثية ورقة قالت
 يوسي  عدها دراسة  ي وجاء .إليه ةىرس الذي واألمني السياسي ايسرقرار إسرائيل يمنح الخيار

 ايسرائيلية األوساط بد ت الذي الذاري الحكم مشروع  ن ايسرائيلي ميدا موقع ونشرها  حيمائير
 عن بديال يكون بحيث مجددا األدواء إلى يةود 1967 سنة السرة األيام حرب نشوب بةد ررداوله
 .الفلسطينية الدولة

 يكون  ن يرطلب ي -إسرائيل إليه رسةى الذي- للفلسطينيين اريالذ الحكم مشروع  ن وبالرغم من
 مشاريع ررخللها والفلسطينيين إسرائيل بين عالقات إقامة يمانع ي لكنه الكاملة سيادرها رحت

 على وايرفاق والرقنيةأ الةلوم مجايت  ي عمل وعقود ثنائيةأ د اع وارفاقيات مشرركةأ اقرصادية
 .الغربية والدفة غزة قطاع  ي الجئينال لروطين مشرركة صيغة
 هذه  ي يسرائيل المناسب البديل إن -ايسرائيليين الصحفيين كبار من وهو-  حيمائير وقال

 ايسرائيلي الوزير ودةها الري السياسية للوثيقة الرجوع  ي يرمثل بها رمر الري األمنية الظروف
 .الذاري الحكم لمشروع األولى األسس يقةالوث ودةت وقد أ1967 حرب بةد رو ي الذي آلون يغال
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  دراج من آلون خطة اسرخراج يرطلب والفلسطينيين إسرائيل بين اليوم السائد الودع  ن و داف
 الحكم مرطلبات مةظم ينفذون باروا الغربية الدفة  ي الفلسطينيين  ن إلى مشيرا ايسرائيليةأ الحكومة
 .رةبيره حسب حماسأ حركة سلطة رحت منفردة دولة رهباعربا يدار غزة قطاع  ن حين  ي الذاريأ

 9/6/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 األكاديمية والمعاهد الجامعات لتطويع تسعى اإلسرائيلية الحكومة .15

 ايسرائيلية الحكومة  ي" اليهودي البيت" المسروطنين حزب وزراء رلحمي: يواصل  سةد – الناصرة
" ليكود" من نظرائهم مع ليربارزوا الدولة  ي الةامة اليمينية جواءباأل مدعومين عليهاأ  جندرهم  رز

 حرية لركون رطويةها  و الرةبير حرية قمع  ي ورطر اة  رصةيداة   كثر يكون من حول" بيرنا إسرائيل" و
 .مقاسهم على رةبير

 ودع الذي كاشير آسا الفلسفة  ي الجامةي األسراذ  ن  مس"  حرونوت يديةوت" صحيفة وكشفت
 وقوعه لمنع إسرائيلي جندي لقرل وحرى للقرلأ رشريةاة  وردمن للجير" األخالقي الكود" بو يةرف ما
 النشاط بين الرَّماس مجايت  ي المناسب للسلوك  خالقي كود" ودع من  خيراة  انرهى األسرأ  ي

 .بينيت الوزير لطلب بناء" الجامةات داخل السياسي والنشاط األكاديمي
 ررابع"  يها" رقابة وحدة" إقامة  كاديمية مؤسسة كل إلزام كاشير ر ةها الري ياتالروص ورردمن 

 نشاط دد طالب يقدمها وشكاوى روجهات على وررد المؤسسة  ي السياسي النشاط مدمون وررفقد
 .المؤسسة  ي سياسي
 ي"  نه بداعي المحادراتأ خالل سياسي ر ي إبداء من محادرين بمنع  خرى خطيرة روصية وثمة
 الوزير مكرب من جاء كما أ"الدروس خالل السياسية لةقيدره الررويج محادر كل يحاول  ن يةقل

 المحادرة  ي السياسي بر يه يدلي محادر دد شكوى رقديم طالب  ي حق من  ن مديفاة  بينيتأ
ذا ملفهأ  ي رربوية مالحظة رسجيل المراقبة وحدة على" و  دده ررخذ سلوكه  ي المحادر  مةن وا 

 إنما روصيات ودع باسرةداده بينيت  ن إلى السياق هذا  ي الصحيفة و شارت". اندباطية إجراءات
 سياسية آراء عن الرةبير من يساريين  كاديميين بمنع يمينية ومنظمات جمةيات مطالبة مع يرجاوب

 .محادرارهم خالل السياسية ألجندارهم الررويج  و
 مؤرمرات  ي المشاركة من األكاديمي الرةليم سلك  ي  عداء بمنع رقدي  خرى روصية وهناك 

 يدعو  ن  و أ(الفلسطينية لألرادي ايسرائيلي ايحرالل خلفية على)  كاديمياة  إسرائيل لمقاطةة ردعو
 .سياسية وجمةيات الجامةات بين رةاون  ي سييمنع كما. المقاطةة هذه مثل لر ييد له زميالة  منهم  ي
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 الةالي للرةليم األعلى للمجلس الةامة الهيئة على الروصيات طر  يةرزم يرالوز   ن الصحيفة و دا ت
 .رطبيقها على األكاديمية المؤسسات إرغام وبالرالي عليها للرصديق يرر سه الذي

 10/6/2017الحياة، لندن، 
 
 "الدولتين" حل على الطريق لقطع "حسرائيل" مشروع: الزربية الضفة في مستوطن ألف 600 .16

 المحرلة الغربية الدفة  ي المسروطنين عدد  ن  مس "إسرائيل"  ي عواودة: كيشف وديع -الناصرة 
 الكرل"بو يةرف ما خارج رقع مسرةمرات  ي يسكنون منهم %44 من  كثر و ن  لفاأ 380 بلغ

 المحرلة القدس داخل مسرةمرات  ي يسكنون آيف 210 نحو هؤيء إلى ويداف". ايسريطانية
 .ومحيطها
 عندما  نه ويةربرون مليونأ إلى المسروطنين عدد يصل ب ن حلمهم عن المسروطنين قادة ويرحدث
 .إسرائيل جانب إلى  لسطينية دولة  يها رظهر خريطة رسم بايمكان يكون لن ذلكأ يرحقق
 المسروطنين عدد لمداعفة المحموم النشاط يفسرها" الدولرين" رسوية على الطريق بقطع الرغبة هذه

 مسروطن 168,500 بوجود الحاليأ الودع  ي وحرى. 1993  ي  وسلو ارفاق روقيع منذ مرات ثالث
 من الةدد هذا بإخالء إسرائيلية حكومة  ي رقوم  ن المسربةد من" ايسريطانية الكرل" خارج

 .المسروطنين
 10/6/2017العربي، لندن،  القدس

 
 ةقبرص: تدريبات حسرائيلية تحاكي احتالل قر  سورية ولبناني .17

رحريوور بووالل دوواهر: يجووري لووواء الكومانوودوز  ووي الجووير ايسوورائيلي روودريبات  ووي قبوورنأ سوووية مووع 
. وو قووا لرقووارير 8/6/2017الحوورس الوووطني القبرصوويأ حسووبما ذكوورت وسووائل إعووالم قبرصووية الخموويس 

إعالميوووةأ  وووإن رووودريبات الكومانووودوز ايسووورائيلي رحووواكي عمليوووات احووورالل قووورى ورحريرهوووا  وووي منووواطق 
وغرا يرهووا مشووابهة لمنوواطق  ووي لبنووان وسوووريةأ ورشوومل  عشوواب مرشووابكة وجبووال ومنوواطق مفروحووة طوب

كذلك شاركت  ي الردريبات قوات من سالحي الجوو ايسورائيلي والقبرصوي. ورةربور هوذه  ومدن وقرى.
الرووودريبات األكبووور مووون نوعهوووا  وووي إطوووار الرةووواون بوووين الووودولرينأ ورجوووري  وووي جبوووال رووورودوس بوسوووط 

وبحسب وسائل إعالم قبرصية  إن هذه المرة األولى منذ عدة سنوات الري يجري  يها الجير  .الجزيرة
ايسرائيلي ردريبات  ي قبرنأ و ي إطارها جرت رودريبات قبول شوهرين بمشواركة قووات مون الودولرينأ 

  ي إطار ارفاق رةاون عسكري مشررك.
 9/6/2017، 48عرب 
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 الشمل" "لمّ  لتأييدها العليا ةللمحكم رئيسة قاضية تعيين تعارض شاكيد .18
 رةارز شاكيدأ  ييليت ايسرائيليةأ القداء وزير  ن عن مؤخرا صدر كراب داهر: كشف بالل
 . لسطينية عائلة شمل لم  يدت ألنها الةليا للمحكمة رئيسة حيوت إسرير القادية رةيين
 لم ر ز منهم سرة قرر قادياأ 11 من مؤلفة الةليا المحكمة  ي قداة هيئة بين حيوت وكانت
 ينبغي ب نه وصرحت الشملأ لم و يدت األقلية جانب  ي حيوت كانت بينما  لسطينية عائلة شمل
 .عائالت شمل لم يمنع الذي الةنصري الرةديل إلغاء
 بسبب ناؤورأ مريم القادية الةلياأ المحكمة ورئيسة شاكيد بين شديد خالف يسود األثناء هذه  ي

 رةيين  رادت شاكيد  ن مؤخراأ إعالمية رقارير وذكرت. القداة رةيين للجنة ااجرماع الوزيرة ر جيل
 .الةليا للمحكمة رئيسة حيوت رةيين مقابل الةليا المحكمة  ي محا ظين قاديين

 9/6/2017، 48 عرب
 
  "المثليين مسيرة" في يشتركون شخص ألف 200: أبيب تل .19

 يوم  بيبأ رل  ي" المثليين مسيرة"  ةاليات  ي شخن  لف 200 حوالي : شارك(  ب د) -  بيب رل
 األوسطأ الشرق  ي نوعه من حدث  كبر المدينةأ  ي 20الو للمرة رنّظم الري المسيرة ورةربر .الجمةة
 ".الجنس مثيلي إظهار" لو ورهدف

 9/6/2017القدس، القدس، 
 
 الحكومة الدعاءات فا  مّصدرهن خال سابقا   السوفييتي واالتحاد "حسرائيل" في منتشرة النساء تجارة .20

 مةطيات لكن رخرفيأ ركاد بالبشر المراجرة ظاهرة ب ن األخيرة السنوات  ي إسرائيل الناصرة: رفاخر
 إسرائيل زيارة حاولن امر ة 372 دخول ر ز رم األخيرة السنة وخالل  نه ركشف الداخلية وزارة

 .هوى كبائةات الواقع  ي للةمل كسائحات
 بةدما األلفين سنوات  ي بالنساء المراجرة على واسةة حملة  طلقت قد كانت إسرائيل  ن إلى يشار

. بالبشر بايرجار الخاصة األمريكية الخارجية وزارة رةدها الري السوداء القائمة دول دمن  درجت
 .بالبشر المراجرة مكا حة بمةايير رلرزم الري الدول بين رصنيفها رم 2012 عام و ي

 ألغراز بهن المراجرة رمت  جنبيات نساء على رةثر لم  نها 2010  ي تاعلن قد الشرطة وكانت
 300 ودبط أ2015  ي البالد دخول حاولن امر ة 50 دبط الى رشير الداخلية مةطيات لكن الزناأ
 اوكرانيا من امر ة 72 دبط رم الةام هذا من نيسان/ وابريل الثاني كانون/ يناير وبين أ2016  ي

 الداخليةأ  ي الحدود مراقبة عن المسؤولة وقالت. بالدعارة للةمل إسرائيل إلى ولالدخ حاولن وجورجيا
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 والدعارة بالنساء المراجرة لمكا حة الكنيست  ي الفرعية للجنة اجرماع خالل  مسأ يوسيفوفأ ميخال
 .األخيرة الفررة  ي الغرز لهذا إسرائيل إلى الدخول محاويت بازدياد رشةر إنها

 البالد إلى النساء بإحدار األخيرة السنوات  ي بد ت إسرائيل  ي ايجرام عصابات  ن إلى و شارت
 النساء مع ارصايت يجرون هؤيء  إن المةلومات وحسب. بالدعارة ورشغيلهن السياحةأ سرار رحت
 مع النساء ورصل دخمةأ مبالغ مقابل الدعارة  ي الةمل عليهن ويةردون اينررنت شبكة عبر

 من الغرز اكرشاف يرم  و شبهاتأ يثرن  ن دون الحدود غالبا ويجرزن قانونيةأ سياحة ر شيرة
 ر شيرات إلغاء بسبب يرزايد إسرائيل  ي بالنساء ايرجار  ن نرى نحن: "يوسيفوف وقالت. الزيارة

 (. المومسات منها رصل الري الدول بةز من) للنساء السياحة
 10/6/2017العربي، لندن،  القدس

 

صاب شهيد .21  غزة قطاع شرق االحتالل مع مواجهات في اتوا 
 بين اندلةت مواجهات خالل, ايحرالل برصان شاب الجمةة يوم مساء اسرشهد اللو :  كرم - غزةو

 .غزة قطاع شرق شمال حدود على ايحرالل وقوات الشبان عشرات
 على دهيسرشها  دى الر س  ي ناري بطلق  صيب أ(عاماة  35) جمةة خميس عائد الشهيد ويدعى
 .غزة قطاع شمال جباليا مخيم شرق ايحرالل مع مواجهات خالل الفور
 6 بلغت جباليا شرق مواجهات  ي ايصابات إجمالي  ن" الجديدة الحياة" لو طبية مصادر وقالت

  خرين 10  صيب  يما غاز بقنبلة و خرى بالمطاطي وواحدة الحي بالرصان 4 بينها إصابات
 .غزة قطاع شمال المرظاهرين رجاه الغاز قنابل من لوابل ايحرالل واتق إلقاء جراء بايخرناق

 9/6/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 االحتالل وتضخيم الحقيقة بين.. األقصى شباب تنظيم .22

 ايعرقايتأ  ي ايحرالل سلطات روسع من قانونيون قواسمي: حذر هنادي -المحرلة  القدس
 األقصى المسجد يرراد شاب  ي لمحاكمة" األقصى شباب رنظيم" لىإ باينرماء ايرهام وروظيف

 يسرهداف سياسية  داة بوصفه الفلسطينيين اعرقال مع ررةامل ايحرالل شرطة ألن دائمأ بشكل
 .المسجد داخل ايسالمي الوجود
 برهمة القدس  ي  لسطينيا شابا 13 ايسرائيلي ايحرالل سلطات اعرقلت  شهرأ عدة مدار على

 ايسرائيلية شرطة ووجهت أ"األقصى شباب رنظيم" باسم قانونها و ق" محظور" رنظيم إلى اينرماء
 .منهم لخمسة ارهام لوائح الجاري الشهر مطلع
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 المةرقلين مع الرحقيق ويجري  شهرأ ثالثة مدار على جرت ايعرقايت  إن الد اعأ محامي وبحسب
 .األقصى المسجد  خبارب واهرمامهم ونشاطهم برواجدهم ررةلق برهم

 األقصى المسجد   راده يرراد" رنظيم" عن يجري الحديث  ن ايسرائيلية النيابة ردعي اللوائحأ وبحسب
 للمسجد المقرحمين للمسروطنين للرصدي خططوا و نهم بهأ ررةلق  نشطة وينظمون مسرمرأ بشكل

 اقرحامات خالل لقبليا الجامع داخل ايعركاف رنظيم عن مسؤولين كانوا و نهم األقصىأ
 .اليهودية األعياد  ي للمسجد المسروطنين

 عن مسؤولين كانوا ب نهم األسرى ايحرالل شرطة ررهم عادية ألنشطة وصفا ايرهام لوائح وردم
 شهر خالل المسجد من المصلين خروج رنظيم منها األقصىأ المسجد  ي  يها والمشاركة رنظيمها
 .جماعية رحلة  ي المشاركة  و السجنأ من خروجهم بةد  سرى زيارة  و الماديأ رمدان

  بو مصبا  والشهيد" الرنظيم" هذا بين ايرهام لوائح رربط األنشطةأ هذه لردخيم محاولة و ي
  ي إسرائيليين جنديين قرلت نار إطالق عملية نفذ الذي وهو مؤسسيهأ  حد  نه ورّدعي صبيحأ
 .2016 األول رشرين/ كروبر

 9/6/2017الدوحة،  الجزيرة.نت،
 
  األقصى في المسجد رمضان من الثانية الجمعة صالة ألف يؤدون 300 "وزارة األوقاف": .23

 صالة  دوا مصل  لف ثالثمئة من  كثر  ن المحرلة القدس  ي ايسالمية األوقاف  علنت: هللا رام
 على رائيليايس ايحرالل إجراءات رغم األقصىأ المسجد  ي رمدان شهر من الثانية الجمةة
 جداة  المررفةة الحرارة درجات ورغم. منها القديمة البلدة و ي داخلها وحرى المدينة ومداخل الحواجز
 الصالة ألداء القدس إلى وصلوا ا يف مئات  ن إي  لسطين لها ررةرز الري الحر موجة بسبب
 .األقصى مسجدها و ي  يها

 الغربية الصفة مدن من قدموا الذين للمصلين دةالمساع قدمت  نها األحمر الهالل طواقم و علنت
 وصول منع بخصون المةلومات رباينت  يما والقدسأ 1948 عام المحرلة  لسطين و رادي
 .الصالة ألداء القدس مدينة إلى غزة قطاع من المصلين
 مخرلفة حالة120 مع رةاملت األقصى المسجد  ي طواقمها  إن الفلسطيني األحمر الهالل وحسب

 المشر ةأ الصخرة وقبة األسباط باب  ي مركزيرين عيادرين  ي األولية والفحوصات ايصابات من
 .الطور  ي المقاصد مسرشفى الى حايت عشر القدس  ي طواقمهم نقلت كما

 الفلسطينيين من مررالية موجات الجمةةأ  مس  جر ساعات منذ المحرلةأ القدس مدينة وشهدت
 صالة  داء  ي للمشاركة السكانية والرجمةات الشمالية الفلسطينية المحا ظات مخرلف من روا دوا
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 الحا الت عشرات نقلت  يما. األقصى المسجد رحاب  ي الفديل رمدان شهر من الثانية الجمةة
 من آي ا مةها رحمل القدس لمدينة الرئيسية المداخل على الثابرة الةسكرية الحواجز الى الفلسطينيين
 .األقصى  ي والصالة القدس الى للدخول ايحرالل شروط عليهم رنطبق الذين الفلسطينيين

 10/6/2017العربي، لندن،  القدس
 
 عنصرية شعارات وخطت مقدسية سيارات على تعتدي للمستوطنين تابعة عصابات .24

 صفا ا بيت بلدة  ي لفلسطينيين رابةة سيارات على "الثمن رد يع" عصابات من مجموعة اعردت
 البلدةأ  ي الفلسطينيين سيارات من عدد إطارات الةصابات   راد و عطب. لمحرلةا القدس جنوب
 .الةرب لقرل ردعو المنطقةأ  ي جدران على عنصرية شةارات وخّطوا
  ي وممرلكارهم الفلسطينيين بحق مشابهة اعرداءات ارركبت اليهودية" الثمن رد يع" عصابة  ن يذكر
 الرابةة الكاميرات مئات انرشار رغم ايحراللأ  من هزة ج من مالحقة دون من وخارجها القدس
 .و حيائها المقدسة المدينة  نحاء كل  ي ايحرالل لشرطة

 10/6/2017العربي، لندن،  القدس
 
 رمضان شهر األقصى خاللالمسجد اقتحموا  حسرائيلي 1,400نحو  .25

المقرحمين ايسرائيليين بلغ عدد : رحرير زينة األخرسأ من  اطمة  بو سبيران -القدس المحرلة 
 إسرائيلياةأ و قاة لما رصدره وكالة "قدس برس". 1399للمسجد األقصى خالل  يام شهر رمدان نحو 

مسروطناة  653و  ادت مراسلة "قدس برس"  ن الشرطة ايسرائيلية سمحت باقرحام ما ي يقل عن 
نأ والري وا قت نهاية  يار/ مايو مرشداة وطالباة يهودياة خالل األيام األولى لشهر رمدا 90بينهم 

 المادي.
 50مسروطناة من الطالب والمرشدينأ و 173آخرين؛ بينهم  746و دا ت  ن الشرطة سمحت باقرحام 

 من عناصر الشرطة ايسرائيلية باللباس المدنيأ وذلك خالل شهر حزيران/ يونيو الجاري.
يرة من المسروطنين خالل شهر رمدانأ ولفرت إلى  ن الشرطة ايسرائيلية سمحت بدخول  عداد كب

بروقيت القدسأ وذلك بسبب  11خاصة  ي الفررة الصباحية الري ربد  عند السابةة ورنرهي عند الو
 إلغاء الفررة المسائية لالقرحامات  قط  ي شهر رمدان.

 9/6/2017، قدس برس
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 ؟"الحلوة عين يفيليون"حلى  المشتركة القوة تحولت األمنية.. هل اإلشكاالت تكرار ظل في .26
 الحين بين المخيم يشهده ما جراء مرنامياة   منياة  قلقاة  الحلوة عين مخيم  بناء نةيم: يةير ر  ت ووووو صيدا
 الري األمنية ايشكايت من آخر  سبوع  حيائه. بين مرنقلة  منية وحوادث إشكايت من وا خر
 من يررا  يكاد ي الذي المخيم ساحة رورير و ي وجرحى دحايا بوقوع وررسبب المخيم  ي رسجل
 بهدف شكلت الري المشرركة القوة ربدو وقت  ي المرفرقةأ الحوادث ررهقه حرى كبير  مني حادث
 . يه مرورط كل ومالحقة الرفلت لهذ حد ودع على قادرة غير المخيم  ي وايسرقرار األمن دبط
 اثر على شخصين بين النار يطالق دلربا كان المخيم  ي األمنية الحوادث بورصة سجلره ما آخر
 اطالق الخميس ليل سبقه مدنيأ وجر   رح حركة من دابط مقرل إلى  دى ما  ردي إشكال رطور
 الثانية هي المنشية حي  ي قنبلة إلقاء الجمةة  جر و عقبه الفوقاني الشارع  ي السوق مفرق عند نار
 .  يام ثالثة غدون  ي

 مقرها ان رغم المشرركة القوة قبل من مفرةليه روقيف يرم لم لإلشكال لفرديا الطابع رغم انه والمفارقة
 . الحادث مكان من قصيرة مسا ة سوى يبةد ي

 القاصرة مودع  ي المشرركة الفلسطينية القوة  ظهرت األحداث هذه  ن اعربرت  لسطينية مصادر
 ور ع الوقائع ورسجيل بالمراقبة ركرفي" اليونيفيل" بقوات شبيهة بارت حرى امنياة  حدورها  رز عن

 .الرقارير
 وصفره ما مسؤولية وحدها المشرركة القوة رحميل يمكن ي انه مةنية  وساط رةربر وبالمقابل

 من  اعلة وركون ررحرك  ن رسرطيع ي القوة هذه ألن المرنقلة ايشكايت حيال األمني" الرراخي"بو
 السياسية والرقاطةات الرداخالت من  يه ةالحلو  عين كمخيم محيط  ي وغطاء صالحيات دون

 .الةائلية وحرى واألمنية
 10/6/2017المستقبل، بيروت، 

 
 ساهم مسيحي الستقرار المنطقةحالقدس"  حلى: "رفع القيود عن الحج سعيدالنائب السابق فارس  .27

الةربيووة   ودووح رئوويس "لقوواء سوويدة الجبوول" النائووب السووابق  ووارس سووةيد  ن عنوووان "القوودس رووو م الةواصووم
ومقصد الحج والزيوارة بوال قيوود لجميوع الموؤمنين"أ للموؤرمر الوذي يةقوده اللقواء غوداة  وي  نودق "لوو غواب " 

الرسووولي  ايرشووادثالثووة  مووور: األول  إلووىأ بمشوواركة شخصوويات لبنانيووة و لسووطينيةأ "يسوورند األشوور ية ووي 
الووذي طالووب  يووه  2012  يلووول ووي الووذي سووّلمه البابووا بنووديكروس السووادس عشوور للمسوويحيين  ووي بيووروت 

المقدسوووة بوووال قيوووودأ الثوووانيأ الزيوووارة  األمووواكن إلوووىالحكوموووات المةنيوووة بفووورح طووورق الحوووج  موووام الموووؤمنين 
الرووي قوووام بهووا البابووا  رنسووويس يرا قووه البطريوورك المووواروني الكاردينووال بشووارة بطووورس  اينسووانيةايسوورثنائية 
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دورورة  ن ركوون القودس مدينوة مفروحوة لجميوع  إلوىرهموا ودعو  2014الراعي لألرادي المقدسة  ي الةام 
الروي عيقودت  وي آذار  األخيرةالمؤمنينأ والثالث النن الصادر عن الجامةة الةربية خالل القمة الةربية 

المادي  ي الةاصمة األردنية عمان الذي طالب برو مة الةواصم الةربية مع القدس وبرو مة المؤسسوات 
 مع مؤسسات مماثلة مقدسية دعماة لصمود الفلسطينيين  ي القدس". الحكومية وغير الحكومية

وكالووة "األنبوواء المركزيووة"أ  ن هووذه المبووادرة "مسوواهمة مسوويحية يسوورقرار المنطقووة  إلووىو كوود  ووي حووديث 
 وسالمهاأ  ي إخراج الدين من الةنف القائمأ وذلك بجةل القدس مدينة مفروحة للجميع". 
 10/6/2017 ،المستقبل، بيروت

 
 اإلقليميةاالحتالل يخرق مياه لبنان  .28

علنت قيادة الجير اللبناني  ي بيوان "ان زورقوا حربيوا رابةوا للجوير ايسورائيلي  قودم :  )بررا(  -بيروت 
مرورا ولمودة اربةوين دقيقوةأ  140على خرق الميواه ايقليميوة اللبنانيوة مقابول ر س النواقورة لمسوا ة حووالي 

 مررا". 150المياه ايقليمية اللبنانية مقابل ر س الناقورة لمسا ة حوالي ثم  قدم زورق مماثل على خرق 
 9/6/2017 ،الزد، عّمان

  
 حماس قادة زيارة تعارض ال ماليزيا .29

 قادة زيارة  ي مشكلة روجد ي إنه بكر  بو خالد الماليزية الشرطة قائد عالوي: قال سامر -كوايلمبور
 .سلمي إطار  ي يرم ذلك دام ما نالماليزيي ولقاء لماليزيا حماس حركة
 إلى الةاروري صالح حماس  ي القيادي وصول عن إسرائيلية صحفية رقارير الشرطة قائد ونفى

 سلمي ودع  ي ي رون كانوا إذا" كوايلمبور  ي عقده صحفي مؤرمر  ي ورساءل الماليزيةأ األرادي
 ".المشكلة؟   ين مشكلة إثارة ودون
سالمية عربية دول  ردره الذي للحصار ماليزيا  ي والمؤسسارية الشةبية اينرقادات ررابةت وقد  وا 
 . راديها من حماس قادة بإخراج ومطالبرها قطر على
 ومصر وايمارات السةودية من كل قطع إن المةاردة صف  ي رقف الري إكرام لمنظمة بيان وقال

  ي السالم ومحبي ايسالمية ألمةا قلق على يبةث قطر مع الدبلوماسية عالقرها الدول من وغيرها
 األزمة هذه من المسرفيد  ن  ريد محمد الماليزية إكرام منظمة رئيس من الموقع البيان و كد .الةالم
 الوسيلة باعربارها المفاودات طاولة على الجلوس إلى األزمة  طراف ودعا الصهيونيأ الكيان هو

 .المشرركة المصالح ورحقيق األخوة بين النزاع لحل الوحيدة
 9/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 لـ"حسرائيل" موالية بحثية مؤسسة مع و"الجزيرة" بالتعاون قطر أدوار لمناقشة اإلمارات ترعى ندوة .30
 ايمارات  ن الةريبة يوسف بواشنطن المرحدة الةربية ايمارات دولة لسفير المسربة المراسالت كشفت
 قطر دور رناقر واشنطن  ي ندوة يسرائيل موالية بحثية مؤسسة مع بالرةاون الشهر هذا سررعى
يران والسةودية رركيا رخن قدايا إلى إدا ة الجزيرةأ وقناة  .وا 
 الحادي لندوة المقرر  البرنامج الديمقراطيات عن الد اع مؤسسة مسؤولي مع الةريبة مراسالت وربرز
شكالية قطر: "الرالية لفاتالم القطرية السياسة محور  ي رناقر حيث الشهرأ هذا من عشر  دورها وا 

 وعدم الرطرف لنشر وسيلة باعربارها الجزيرة قناة والخليجأ وليبيا مصر  ي و دوارها قطر ايقليميأ
 ".األميركية القاعدة ومس لة قطر نفوذ ايسرقرارأ

 وخططها رركيا دور لبحث جلسات سرخصن المررقبة الندوة  ن  يدا المسربة الرسائل  ي وجاء
يران وليبيا وسورية مصر من مواقفهاو  سرائيل وروسيا وا   .وا 

 9/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 قطر ضدّ  السعودية التحركات من الوحيد المستفيد هي محللون: "حسرائيل" .31

 على رروقف ي قطر مع السةودية خال ات  ن إلى  مريكيون محللون صالحة:  شار رائد – واشنطن
 والحرن الحرةأ والصحا ة المةردلةأ ايسالمية للجماعات قطر دعم ذلك  ي بما المةلنة األسباب

نما اييرانيأ الجار مع القطيةة عدم على  الكيان مع بالةالقات عالقة لها عميقة  سباب إلى رةود وا 
 .المحرل ايسرائيلي

  ي ايسرائيلي - السةودي الرةاون على األدلة برزايد رفيد عدة رقارير األمريكيون المراقبون رصد وقد
 الرئيس إدارة رربره الذى اييراني النووي ايرفاق إلى األغلبأ على ذلك ويرجع األمنيةأ القدايا

 إسرائيل اغرنمت  قد األمريكيينأ المحللين من الةديد  راء وو قا  وباماأ باراك السابق األمريكي
 ارجاه حال  ي مخرلفة سيناريوهات ورنظيم للرخطيط النووية للمحادثات البطيئة الحركة والسةودية

 الرةاون ب ن 2013 عام  ي" لندن  وف رايمز" صحيفة ادعاء لدرجة  سو أ  و ا دل لودع األمور
 باسرخدام يسرائيل السما  على ايرفاق رردمن جادة مرحلة إلى وصل ايسرائيلي - السةودي
 . إيرانية نووية مواقع على هجوم لشن السةودي الجوي المجال

 من الةديد رةبير حد وعلى قطرأ دد السةودي الرصرف من بالغ ارريا  عن ايسرائيليون عبرو 
 ر ثير مدى على لإلشارة يكفي كان قطر دد للرحرك السةودي الشر   إن األمريكيينأ المحللين
 إلى إشارة  ي ايرهابية القدايا ردعم قطر ب ن رشةر ب نها مرارا الرياز  كدت إذ ايسرائيليأ الةامل
 دراسة  ي نو اك جاك المحلل وقال. غزة عن الحصار  ك ومحاويرها الفلسطينية للقدية قطر دعم
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 الرةامل وقف قطر ر ز  ن إيّ " سي بي ان سي" بينها من  مريكية إعالمية منصات عدة نشررها
 لنفوذا وقف بحجة قطر دد ررامب زيارة بةد السةودية الجهود ركثيف إلى  دى حماس حركة قادة مع

 والكيان السةودية ذلك  ي بما األوسط للشرق ررامب زيارة  ن نو اك و داف المرناميأ اييراني
 .الطر ين بين المرنامي للرةاون ر ييد إشارة كانت المحرل ايسرائيلي

 10/6/2017العربي، لندن،  القدس
 
 الفلسطينية القضية لتصفية يمهد قطر حصار اإلسرائيلية: التقديرات .32

  يها لررى الخليجية األزمة بش ن ايسرائيلية الرقديرات ورد: ذهبت محسن محمد -المحرلة  القدس
  ي إسرائيل لقبول والررويج دبلوماسياأ حماس حركة ودرب الفلسطينية القدية لرقويز  رصة
 ".ايرهاب" مكا حة ذريةة رحت مةها الةالقات ورطبيع عدواأ إليها النظر وعدم الةربي الةالم
 وايخوان حماس باحردان لقطر وجهرها الري الرهم بش ن السةودية مزاعم وا عالمها إسرائيل توربن

 الخليجية األزمة على  بيب رل رراهن إذ اللبنانيأ هللا وحزب السوري والنظام إيران ودعم المسلمين
عادة حماس لرقويز  ررطلع يالر ايسرائيلية الرؤية مع يرماشى بما ايقليمية السياسات ررسيم وا 
 .الفلسطينية القدية عن بمةزل الةربية الدول مع سياسية لرسوية
 محرر  إن السةوديةأ الرواية وربني الخليجية باألزمة إسرائيل  ي والسياسي ايعالمي ايهرمام ورغم

 طر ا ليست  بيب رل  ن يةرقد زينجرأ عيران ايسرائيلية ايذاعة  ي األوسط والشرق الةربية الشؤون
 قطاع  ي الشائكة القدايا لمةالجة قطر وساطة رحراج إسرائيل إن  يدا يقول لكنه يحصلأ  يما
 وجه  ي لغزة األكبر والداعم الممول هي قطر  ن مؤكدا ايعمارأ بإعادة خصوصا يرةلق وما غزة

 .الحصار
 دد يةالسةود لموقف الداعمة الرسمية ايسرائيلية الرصريحات رغم  نه نت للجزيرة زينجر و داف

 ردهورت حال  ي  نه من إقليمية هواجس وحرى  بيب رل لدى مخاوف هناك  إن وحماسأ قطر
 ررفاقم وقد المنطقةأ على سلبية وانةكاسات رداعيات لذلك  سيكون والدوحةأ الرياز بين األوداع

 لإسرائي بين عسكرية لمواجهة يقود مما نفسهاأ حماس حركة داخل و زمات بشرخ وررسبب غزة  زمة
 هو قطر محاصرة من الهدف  ن زينجر ورجح .بذلك مةنيين غير الجانبان كان لو حرى وحماس
 د اعه ووزير نرنياهو بنيامين الوزراء رئيس عنها عبر الري المواقف بحسب عليها الدغوط ممارسة
" المةردل" الةربي والمةسكر السةودي للحلف وا عادرها حماس عن الرخلي بغرز ليبرمانأ   يجدور
ن اقرصاديا القطري للدور قصوى  همية رولي الري إسرائيلأ بحسب  بسبب سياسيا مةها اخرلفت وا 
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 كانت األوسط الشرق شهدها الري األزمات كا ة  ن مبينا المسلمينأ وايخوان لحماس الداعمة مواقفها
 .الخليجية األزمة  ي حرى ذلك يحدث  ن يسربةد وي إسرائيلأ على بظالل رلقي
 السةودي الموقف بربني  بيب رل مسارعة  ن  يرى شلحتأ  نطوان ايسرائيلي الش ن  ي حثالبا  ما

 بقدايا المرةلقة ايقليمية للمرغيرات ايسرائيلية الرؤية مع ينسجم بما الجانبين روجهات روا ق رؤكد
 على لرةو  إسرائيل  ن إلى نت للجزيرة حديثه  ي شلحت ولفت .الفلسطينية والقدية األوسط الشرق
 الدغوطات وممارسة قطر وحصار الخليجية األزمة وراء من السياسية والمكاسب األربا  جني

  ي وشيطنرها غزة قطاع  ي نفوذها ورقويز حماس حركة إدةاف على الرهان خالل من عليهاأ
 على السةودي الهجوم هذا  إن وبالرالي أ"المرطرف ايسالم"و" ايرهاب" ذريةة رحت الةربي الةالم
 الموقف مع ويرماشى يخدم أ"إرهابي رنظيم"  نها على ورصويرها -مقاومة حركة هي الري- حماس

 .الفلسطينية القدية لرصفية الهادف ايسرائيلي
 9/6/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 الفطر عيد قبل غزة تصل تركية مساعدات سفينة .33

 السفينة  ن الجمةةأ يوم صطفىأم  ائد الرركية الجمهورية لدى  لسطين دولة سفير غزة:  علن
 .القادم األسبوع سررحرك غزة قطاع لسكان اينسانية بالمساعدات والمحملة الثالثة الرركية
 المحراجة الةائالت على بروزيةها والبدء حمولرها برفريغ سرقوم السفينة  ن مصطفىأ و ودح
 والشةب رركيا جانب من ساهمهم  نها إلى مشيراة  السةيدأ الفطر عيد قبل غزه قطاع  ي واألطفال
 .الظالم الحصار جراء من غزه قطاع  ي األهل مةاناة من للرخفيف الرركي

 9/6/2017الين،  أون فلسطين
 
 لبنان في للفلسطينيين غذائية سلة 5,000 تقّدم الكويت .34

  ي الفلسطينيين لالجئين إلياس مار مخيم  ي الجمةةأ يوم الكويري األحمر الهالل سلَّم بيروت:
 من مقدمة لبنان  ي الفلسطيني الشةب ألبناء غذائية سلة 5000 الفلسطينيةأ الشةبية للجان بيروتأ
 .الكويري الشةب
 دبورأ  شرف للسفير ممثال ششنية حسان  لسطين دولة سفارة  ي  ول المسرشار الرسليم حدر
 الكويري األحمر الهالل جمةية وممثل الوقيانأ محمد لبنان  ي الكويت دولة سفارة ب عمال والقائم
 واللجان  رح حركة قيادة و عداء سر و مين الشةالنأ إياد  بو الشةبية اللجان سر و مين الفريجأ بدر
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 لالجئين سرقدم مةونات سلسلة دمن البداية هي الكويرية الهبة ان وقال الفريجأ .بيروت  ي الشةبية
 .الصبا  األحمد صبا  الكويت  مير من بمبادرة لبنان  ي الفلسطينيين

 9/6/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 " بالمرأة الفلسطينيةخاصا   مشروعا  األمم المتحدة تعتمد " .35

اعرمود المجلوس ايقرصوادي وايجرمواعي الروابع لألموم : رحرير مجيود القدومانيأ وكايتالو أ 48عرب 
أ مشروع قرار بةنوان "حالوة المور ة المرحدةأ بناءة على روصية لجنة األمم المرحدة المةنية بودع المر ة

وجودد القورار الر كيود علوى  ن "ايحورالل ايسورائيلي ي يوزال يشوكل  الفلسطينية ورقوديم المسواعدة إليهوا".
الةقبة الرئيسية الري رحول بين النساء الفلسطينيات ورقدمهن واعرموادهن علوى الونفس ومشواركرهن  وي 

 رنمية مجرمةهن".
امرنواع  17)الوييات المرحودةأ  سورراليا(أ و ددّ  2لصالح القرارأ  23الرالي: وكانت نريجة الرصويت ك

 عن الرصويت.
ودعا القرار المجرمع الدولي إلى  ن "يواصل رقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة 

نيات بصوووفة خاصوووة للرخفيوووف مووون حووودة األزموووة اينسوووانية الخطيووورة الروووي رةووواني منهوووا النسووواء الفلسوووطي
وطالوووب القوورار بوو ن "رمرثووول  و سوورهن والمسوواعدة  وووي إعووادة بنوواء المؤسسوووات الفلسووطينية ذات الصوولة".

إسوورائيلأ بصووفرها السوولطة القائمووة بووايحراللأ "امرثوواي راموواة ألحكووام ومبوواد  وصووكوك القووانون الوودولي 
 ذات الصلة من  جل حماية حقوق النساء الفلسطينيات و سرهن".

اسم بةثة المراقبة الدائمة لدولة  لسطين لدى األمم المرحدةأ سحر ناصرأ  ي كلمة وعبرت المرحدثة ب
 لها بةد الرصويتأ عن شكر  لسطين للدول الري صورت لصالح القرار.

 9/6/2017 ،48عرب 
 
 للحل تركز على حطالق عملية سياسية ترافقها حوافز اقتصادية مبادرةترامب توقعات بإعالن  .36

ينرظووور الجانبوووان الفلسوووطيني وايسووورائيلي  ن يةلووون الووورئيس األمريكوووي دونالووود  :نسمحمووود يوووو  -رام هللا 
ررامبأ قريباةأ مبادرره للحول السياسويأ لكون كليهموا ي يروقوع  ن ررةودى نروائج المبوادرة القادموة إطوالق 

 عملية سياسية ررا قها محفزات اقرصادية.
د سلسوولة طويلووة موون اللقوواءات مووع مسووؤولين ويواجووه  ريووق ررامووبأ الووذي يةوود للمبووادرة القادمووة عبوور عقوو

وخبوووراء مووون الجووووانبينأ ذات المووو زق الوووذي واجهرووووه ايدارات األمريكيوووة السوووابقةأ وهووووو  ن إيجووواد حوووول 
ويودرك  ريوق رراموب  ن إيجواد حول  سياسي يرطلب الدغط علوى  حود الطور ين  و علوى الطور ين مةواة.
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قامووة دولووة  لسووطينية علووى حوودود سياسووي يرطلووب دووغوطاة علووى إسوورائيل موون  جوول وقووف ايسووري طان وا 
أ مع ربادل  راز بنسبة مةقولةأ وهو  مر ي رخفوي الحكوموة اليمينيوة  وي إسورائيل  نهوا لويس 67الةام 

نمووا سوورقاومه بشوودة. ويوودرك الفريووق األمريكووي  يدوواة  ن روجيووه دووغط علووى الوورئيس   قووط سرةاردووهأ وا 
أ مووع ربووادل  رازأ لوون يوونجح ألن الوورئيس 67محمووود عبوواس لقبووول  قوول موون دولووة علووى حوودود الةووام 

نما  يداة غير قادر على رسويقه للفلسطينيين.  عباسأ ليس  قط غير راغب بقبول مثل هذا الحلأ وا 
وحذر الةديد من الخبراء الفريق األمريكي الذي قام بةدة زيوارات إلوى المنطقوةأ مون  ن روجيوه الدوغط 

انهيار السلطة الفلسطينية الري رةواني مون مشوكالت  على الرئيس الفلسطيني ربما يقود إلى دةف  و
 مالية وسياسية كبيرةأ وهو  مر سركون له عواقب وخيمة على  من إسرائيلأ قبل الفلسطينيين.

 10/6/2017 ،الحياة، لندن
 
 لالستيطان غير قانوني ويعقد الحلّ  "حسرائيل" تعزيزاالتحاد األوروبي:  .37

ات ةمر الروسوع  وي بنواء المسور "إسرائيل"بشدةأ يوم الجمةةأ مواصلة وكايت: انرقد ايرحاد األوروبي ال
 ي المناطق الفلسطينيةأ واصفا قرارارها المرةلقة بإنشواء آيف الوحودات ايسوريطانيةأ بوو"غير القانونيوة 

 هذه رزيد من رةقيد آ اق الروصل إلوى حولّ  "إسرائيل"وقال ايرحاد إن سياسة  بموجب القانون الدولي".
ودعووووا ايرحوووواد الفلسووووطينيين  للرطبيووووق مووووع الجانووووب الفلسووووطينيأ بمووووا  ووووي ذلووووك حوووول الوووودولرين.قابوووول 

وايسوورائيليين إلووى الوودخول  ووي عمليووة سياسووية للروصوول إلووى حوول قووائم علووى وجووود دولرووين عوون طريووق 
 الرفاوزأ مجددا ر كيده على اسرةداده لدعمهماأ إلى جانب شركائه الدوليين وايقليميين.

 10/6/2017 ،، لندنالقدس العربي
 
 بلدية حسبانية تتبنى قرارا  لدعم فلسطين واالنضمام لحملة المقاطعة .38

ربنووت بلديووة "دي بووال دي سووان بثينرووى" ايسووبانيةأ قوورارا لوودعم  لسووطين وايندوومام إلووى حملووة  :مدريوود
 ويونن القورار علوى ".BDSالشوةب الفلسوطيني " مكا حة الةنصرية والفصل الةنصري ايسرائيلي دودّ 

"إسورائيل"أ وبنواء علوى ذلوك  ايندمام إلى الحملوة المدنيوة للمقاطةوةأ وعودم ايسورثمار والةقوبوات دودّ 
رلرزم بلدية "دي بوال دي سوان بثينروى" بةودم عقود  و إقاموة  ي ارصوال سياسوي  و مؤسسواريأ رجواريأ 

ل ثالثووة زراعوويأ رةليموويأ ريادوويأ  منوويأ مووع  ي منظمووة  و مؤسسووة إسوورائيليةأ حرووى يلبووي ايحوورال
و ودووحت  ن الشووروط رنووادي بوواحررام ايحوورالل حقوووق اينسووان وايعرووراف بحووق  شووروطأ و ووق و ووا.

زالة جدار  الشةب الفلسطيني  ي رقرير مصيرهأ و ن يطبق القانون الدولي من خالل إنهاء ايحرالل وا 
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عوووالن المحكموووة الةووودل ا 242الفصووول الةنصوووري حسوووب قووورار  لدوليوووة لمجلوووس األمووون لألموووم المرحووودة وا 
 .2004رموز  9الصادر يوم 

 9/6/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "حسرائيلـ"القوي ل دعمهحاكم تكساس يجدد  .39

جدد حاكم ويية ركساس األمريكية غريغ  بوتأ  وي  :)شينخوا( أ ووكالة"القدس" دوت كوم -هيوسرن 
 ."إسرائيلو"ركساس القوي لمكالمة هارفية مع رئيس الوزراء ايسرائيلي بنيامين نرنياهوأ دعم 

إلوى  ىإسرائيل الةام المادي ووعد نرنياهو خاللهوا ب نوه سيسوةوور ري المكالمة بةد زيارة  جراها  بوت ل
 إقرار رشريع يةزز عالقة ركساس بإسرائيلأ و قاة لبيان صحفي  صدره مكربهأ يوم الخميس.

رائيل لرصوبح قووانين نا وذة مثول رشوريع ووقع  بوت موؤخراة علوى عودد مون مشواريع القووانين الداعموة يسو
 مناهدة حركة دي بي  س )مقاطةة وسحب ايسرثمارات و رز الةقوبات(.
ورقويووة  "إسوورائيل-ركسوواس"وخووالل المكالمووةأ شووكر نرنيوواهو حوواكم ركسوواس علووى دعمووه القوووي لرحووالف 

 الروابط والقيم الري رجمع الويية والدولة الةبرية.
  9/6/2017القدس، القدس 

 
 األونروا" تعلن اكتشاف نفق أسفل مدرستين في غزة" .40

 علنووت وكالووة األونوورواأ مسوواء الجمةووةأ اكرشوواف نفووق  سووفل مدرسوورين رووابةرين لهووا  ووي قطوواع  :القوودس
وقال سامي مشةشعأ الناطق باسم األونروا  وي بيوان صوحا يأ إّن النفوق اكرشوف  وي األول مون  غزة.

ي ايبردائيووة للبنووينأ ومدرسووة المغووازي ايعداديووة للبنووينأ يونيووو الجوواري  سووفل مدرسووة المغوواز  /حزيووران
خوووالل الةطلوووة الصووويفيةأ حيوووث  و شوووار إلوووى  ن هوووذا ايكرشووواف رووومّ  واللروووان رقةوووان  وووي نفوووس المكوووان.

 "وجود مثل هذه األنفاق ب قوى الةبارات الممكنة". أ ي بيانها أو دانت األونروا المدارس  ارغة.
بقووة لودى حمواس  وي غوزة و بلغرهوا ب نهوا رةروزم إغوالق النفوق رحوت  و داف "ردخلت األونروا واحرجت

مبانيهوواأ علووى سووبيل األولويووة الةاجلووةأ ولوون نسوومح للطووالب والموووظفين دخووول المبنووى حرووى يوورم حوول 
 المشکلة".

 9/6/2017 ،القدس، القدس
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 لقطر هي جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجهاإلرهاب الجديدة قائمة : ةالقطريالخارجية  .41
شكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبود الورحمن آل ثواني نظيوره األلمواني زاغموار غابرييولأ 
مةربوورا  ن مواقفووه قامووت علووى المبوواد  قبوول المصووالحأ حيووث وقووف وقفووة ردووامنية شووجاعة مووع دولووة 

ردووه قطوورأ خصوصووا  يمووا يخوون المحاصوورة البريووة والجويووة والبحريووة الرووي رةربوور عقابووا جماعيووا رف
 ثالث دول خليجية على قطر ) ي إشارة إلى السةودية وايمارات والبحرين(.

 ن ايجوراءات ، موع نظيوره األلمواني خوالل موؤرمر مشوررك وبين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الري ارخذت  ي حق قطر لم ررخذ  وي حوق دول مةاديوةأ  موا بالوك بدولوة صوديقة وشوقيقة  وي مجلوس 

و وي الموؤرمر الصوحفي  يأ مشيرا إلى  ن ثمة رحشيدا لدم دول  خرى لمقاطةة قطور.الرةاون الخليج
نفسهأ قوال الووزير القطوري إن القائموة الجديودة لإلرهواب الروي  صودررها الودول الروي رحاصور قطور هوي 

 جزء من سلسلة ارهامات مركاملة روجه لقطرأ وي رسرند إلى مةايير  و قانون.
قائموووة ردوووم  سوووماء ي عالقوووة ألصوووحابها بقطووورأ وجمةيوووات خيريوووة لهوووا و دووواف الووووزير القطوووري  ن ال

 روابط بالمجرمع الدوليأ بما  ي ذلك األمم المرحدة.
 9/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مب: قطر ممول تاريخي لإلرهاب.. وعليها التوقف فورا  اتر  .42

ريوووةأ بووودعوة الووورئيس دخلوووت الوييوووات المرحووودة بقووووة علوووى خوووط األزموووة القط: هبوووة القدسوووي - واشووونطن
 األمريكي دونالد ررامب قطر  مس إلوى "وقوف رمويول ايرهواب والجماعوات المرطر وةأ والرورويج لرةواليم

. علوى مسوروى عوال"لالرهواب  قائالة إن الدوحة رةربر "ممووية راريخيواة أ لإلرهاب على مسروى عال جداة"
مواني كوالوس يوهوانيسأ إن إدارروه مبأ  ي مؤرمر صوحا ي بالبيوت األبويز موع الورئيس الرو اوقال رر 

بلد مرحدر  ن يقبل بهذا  سرةمل على حل هذه المشكلةأ وهي  ولوية  ولىأ و داف: "ي يمكن ألي
الةنوفأ  و يسوومح لهووذا الفكور الخبيووث  ن ينرشوور علوى شووواطئه". ووجووه الورئيس األمريكووي رسووالة شووكر 

يز الذي وصفه بالصوديقأ كموا وجوه الشوكر عبد الةز  إلى المملكة الةربية السةوديةأ والملك سلمان بن
لكل الدول الري شاركت  ي القموة ايسوالمية الشوهر المادوي  وي الريوازأ ووصوفها ب نهوا كانوت قموة 

مثيوولأ وقووال: " رمنووى  ن ركووون هووذه هووي بدايووة النهايووة لرمويوول ايرهووابأ و قووول  راريخيووة لووم يسووبق لهووا
 ب".لقطر: ي مزيد من الدعم المالي للرطرف وايرها

وشوودد ررامووب علووى  ن مشوواركره  ووي القمووة الةربيووة والخليجيووة وايسووالمية  ووي الريوواز اسوورهد ت رقويووة 
 50الرحالفووات  ووي المةركووة دوود الرطوورفأ ودوود ا يووديولوجيات الشووريرةأ وقووال: لقوود رحوودثت مووع قووادة 
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حودث مةوي قوادة وقود ر أة ماليواة  و  خالقيوا و دولةأ وارفقنا علوى وقوف  ي دعوم للرطورفأ سوواء عسوكرياة 
 الدول حول درورة مواجهة قطر ورصر ارها".

و دوواف ررامووب: "كووان علينووا  ن نرخووذ رصوور اة صووةباةأ لكنووه دووروريأ وقوود قووررت مووع وزيوور الخارجيووة 
ايرهابأ ووقف دعوم آيوديولوجيا  والجنرايت  ي البنراغون  ن الوقت قد جاء لدعوة قطر لوقف رمويل

  خرينأ وعليهم الروقف  وراة عن مساندة ايرهاب".الرطرفأ وررويج الكراهية وقرل ا
ومواجهة ايرهابأ وقال: "سنحل هذه األزمةأ وهذه  و كد الرئيس األمريكي قدرره على حل هذه األزمة

هي  ولويري ألن واجبي كرئيس الحفاظ علوى  مون األموريكيين. وقود كانوت قدوية هزيموة )داعور( مون 
لروووي اينرخابيوووةأ و طلوووب مووون قطووور وقوووف الووودعم للرطووورف ركوووزت عليهوووا خوووالل حم المودووووعات الروووي

 وايرهوووابأ ووقوووف رووورويج الكراهيوووةأ و طلوووب مووون دول المنطقوووة القيوووام بالمزيووود وبسووورعة ) وووي مكا حوووة
 الرطرف وايرهاب(".

 10/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 لحصارقطر حلى تخفيف هذا ال المحاصرة السعودية وحلفاءها يدعووزير الخارجية األمريكي  .43

إسووماعيل طووالي: دعووا وزيوور الخارجيووة األمريكووي ريكووس ريلرسووون السووةودية وحلفاءهووا موون  -الدوحووة 
الوودول الرووي  ردووت حصووارا علووى قطوور إلووى رخفيووف هووذا الحصووارأ مةربوورا  نووه يدوور بالةمليووات دوود 

  حورزتوقوال الووزير األمريكوي  وي رصوريح مقردوب للصوحا يين إن "قطور . رنظيم "الدولة ايسوالمية"
رقووم بالمزيود   نرقدما  ي مجال القداء على الدعم المالي وطرد ايرهابيين من  راديهاأ لكن عليها 

و داف  ن "الحصار يدر بالةمل الةسكري للوييات المرحدة  ي المنطقة  و ن رقوم به بشكل  سرع".
ا الحصوار. نحون وروابع ريلرسوون "هنواك روداعيات إنسوانية لهوذ وبالحملة دود رنظويم الدولوة ايسوالمية".

نوورى شوووحا  ووي الموووواد الغذائيووة. هنووواك عووائالت  صووولت عوون بةدوووها عنوووة و طفوووال يوورم إخوووراجهم مووون 
ورووابع "نةرقوود  ن هووذه الرووداعيات غيوور مقصووودة وي سوويما  ووي شووهر رمدووان المبووارك هووذا.  مدارسووهم".

 ولكن هذه الرداعيات يمكن مةالجرها  ورا".
 10/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 رسالة واشنطن بوقف تمويل اإلرهاب موجهة لكل الدول ولم تحدد دولة بعينها: البيت األبيض .44

 ثنى البيت األبيز من جديود علوى ارصوال الورئيس األمريكوي دونالود رراموب األخيور بو مير دولوة قطور 
الشيخ رميم بن حمود آل ثواني ووصوفه بوو"ايرصال الودا و والوودي"أ مودوحا  ن رسوالة واشونطن بوقوف 



 
 
 
 

 

 28 ص             4315 العدد:        6/10/2017 السبت التاريخ: 

                                    

وقوال مسوؤول  وي البيوت األبويز إن رراموب  رمويل ايرهاب موجهة لكل الدول ولم رحدد دولة بةينهوا.
 يةول على الةالقة الجيدة مع  مير قطر ويريد  ن يرى إن كانت رلك الةالقة سر ري بنرائج.

ألزمة وبش ن ايجرماع الذي  بدى الرئيس األمريكي اسرةداده يسردا ره  ي البيت األبيز لمناقشة ا
  ي الخليجأ قال المسؤول األمريكي إن هذا ايجرماع يبقى احرماي ولكن ي ررريبات له حرى ا ن.

و  وواد المصوودر ب نووه ي يوجوود اخوورالف  ووي الرصووريحات الرووي  دلووى بهووا كوول موون وزيوور الخارجيووة ريكووس 
 ريلرسون والرئيس دونالد ررامبأ مشيرا إلى  نها على الموجة نفسها.

 10/6/2017الدوحة، الجزيرة نت، 
 
 تخطيط عملياتنا البعيدة المد  يعرقلالبنتاغون: حصار قطر  .45

قالووووت وزارة الوووود اع األمريكيووووة )بنروووواغون( إن حصووووارا علووووى قطوووور رفردووووه السووووةودية ودول وكووووايت: 
خليجيووة لووم يووؤثر علووى الةمليووات الجاريووة حاليووا دوود رنظوويم الدولووة ايسووالميةأ لكنووه يةرقوول القوودرة علووى 

 لةمليات البنراغون على المدى البةيد.الرخطيط 
وقال المرحدث باسم البنراغون النقيب جيف ديفيز إن عمليات بالده  ي قاعدة الةديد الجوية بقطر لم 
ررةطوولأ إي  ن الودووع ا خوووذ  ووي الرطوووور "يةرقوول قووودررنا علووى رخطووويط عمليووات عسوووكرية  ووي مووودى 

خطويط لةمليوات طويلوة األمودأ وقوال المرحودث ولم يشر  المرحدث كيف يؤثر الحصوار علوى الر  بةد".
 باسم البنراغون إن قطر رظل ذات  همية كبيرة للةمليات الجوية دد رنظيم الدولة.

 9/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 أردوغان يطالب برفع تام للحصار على قطر .46

خليجيووة طالووب الوورئيس الرركووي رجووب طيووب  ردوغووان بر ووع رووام للحصووار الووذي رفردووه دول : وكووايت
و ودووح  ردوغووان  ن وزيوور الخارجيووة  علووى قطوورأ مشووددا علووى  ن بووالده سرسوورمر  ووي دعووم القطووريين.

و دوواف  األمريكووي ريكووس ريلرسووون طالووب برخفيووف الحصووار علووى قطوور "و نووا  طالووب بر ةووه رمامووا".
هم  ردوغان  ن "هناك  طرا ا منزعجة من دعمنا ألشقائنا  ي قطور وسنسورمر  وي هوذا الودعم ولون نرورك

ورغم  ن الرئيس الرركي وّجه خطابه إلى دول الخليج قائال "لن يكون هناك غالب  وي النوزاع  وحدهم".
بين األشقاء"أ  إنوه عواد للقوول "نحون نةلوم جيودا مون كوان سوةيدا مون بوين دول الخلويج عنودما رةردوت 

 رركيا لمحاولة اينقالب الةام المادي".
 9/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
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 تترك قطر وحدها لنغلو: تركيا داود أو  .47
قال رئيس الوزراء الرركي السابق  حمد داود  وغلو إن قطر وقفت إلى جانب الدولة الةثمانية  ي وجه 

 المسرةمرين قبل مئة عام وهي رساندها  ي الوقت الحاليأ ولهذا لن رررك رركيا قطر وحدها.
 ووي مدينووة  نطاليووا جنوووبي رركيوواأ بوو ن بووالده و  وواد داود  وغلووو خووالل كلمووة  لقاهووا  ووي  ةاليووة رمدووانية 

و كود  ن "قطور بلود صوديق قوديم لرركيواأ وقفوت إلوى جانوب  ررغب  ي حل هذه األزموة بالسوبل السولمية.
الدولة الةثمانية  ي وجه المسرةمرين قبل مئة عامأ وقطر وقفت إلى جانوب رركيوا  وي الوقوت الحواليأ 

نحوووون ي نرغووووب  ووووي نشوووووب  ي نووووزاع بووووين الوووودول و دوووواف "بووووالطبع  وا ن ررةوووورز قطوووور للحصووووار".
والشةوب ايسالميةأ وي حرى بين شةوب  ي دولرين بغز النظر عن الودين والةورقأ الودول األخورى 
الطورف  ووي هووذا النووزاع كالسووةودية هووي دول صووديقة لنووا  يدواأ ومووا نرغووب  يووه هووو  ن يوورم حوول جميووع 

ر الروي ينوبز قلبهوا موع رركيوا لون ررورك وحودها المشاكل بالطرق السلميةأ ولكون  لويةلم الجميوع  ن قطو
  بدا".

 10/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 بوقف التصعيد بالخليج واعتماد الحوار طالبي يوروباالتحاد األ  .48

دعوووت مسوووؤولة السياسوووة الخارجيوووة لالرحووواد األوروبوووي  يوووديريكا مووووغيريني األطوووراف المةنيوووة باألزموووة 
موواد الحوووار لحوول األزموةأ كمووا دعووا وزيوور الخارجيووة األلموواني زاغمووار الخليجيوة إلووى إنهوواء الرصووةيد واعر

وقالت موغيريني  ي موؤرمر صوحا ي عقوب اجرمواع  غابرييل إلى ر ع الحصار المفروز على قطر.
موووع وزيووور الخارجيوووة القطوووري الشووويخ محمووود بووون عبووود الووورحمن بووون جاسوووم آل ثووواني إنهوووا رووودعم المبوووادرة 

 ن ايرحواد األوروبوي لديوه مصولحة  وي اسورقرار الخلويجأ و ن كول  وشوددت علوى الكويرية لحل األزمة.
رودهور لألودواع يوؤثر علوى مصوالح ايرحواد  منيوا واقرصواديا ورجاريواأ و ن هوذا الرو ثير السولبي يمووّس 

 مناطق كثيرة  ي الةالم.
 10/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 قطر وتدعو لرفعه حصارألمانيا ترفض  .49

لموواني زاغمووار غابرييوول إلووى ر ووع الحصووار المفووروز علووى قطوورأ واعربووره  موورا دعووا وزيوور الخارجيووة األ
مر ودواأ  يموا قووال إن قائموة ايرهوواب الروي  صوودررها الودول الرووي رحاصور قطوور هوي جووزء مون سلسوولة 

نظيوره القطوري الشويخ محمود موع خوالل موؤرمر مشوررك أ وقوال غابرييول ارهامات مركاملة روجوه لوبالده.
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إن  لمانيوا رورى  وي المنطقوة كثيورا مون الصوراعاتأ ويجوب احرواؤهواأ مؤكودا  أانيبن عبد الرحمن آل ثو
  ي مكا حة ايرهاب. اسرراريجي ن قطر شريك 

و ي بيان صدر عن مكربه عقب لقائوه الووزير القطوريأ  كود غابرييول  ن السواعة ا ن هوي بكول ر كيود 
ألزمووة الخليجيووةأ ور ووع الحصووار ي سووا  المجووال للجهووود الدبلوماسووية للبحووث بسوورعة عوون حوول سوولمي ل

 عن قطرأ للروجه بةد ذلك لحل مشكالت المنطقة.
ما قامت به دول  - ي البيان الذي رلقت الجزيرة نت نسخة منه-ووصف رئيس الدبلوماسية األلمانية 

خليجية مون قطوع للةالقوات وحصوار قطورأ بوايجراءات الشوديدة القسووةأ ور ى  ن هوذه ايجوراءات مون 
 بسكان قطر  ي مصادر غذائهم وجوانب  خرىأ وايدرار بايقرصاد األلماني والدولي. ش نها المس

 9/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 مجلس األمن صدرهاال يمعنيين بقوائم حرهاب  قوية.. ولسنامع "قطر الخيرية"  تنااألمم المتحدة: عالق .50

السةودية ومصر والبحورين وايمواراتأ ردا على القائمة الري  صدررهاأ مؤخراأ كل من : هاشم حمدان
والروي روورهم  يهووا عشوورات األشووخان والمؤسسووات بايرهووابأ قالووت األمووم المرحوودةأ يوووم  مووس الجمةووةأ 

 سوى الري يصدرها مجلس األمن. إنها غير مةنية ب ي قوائم لإلرهاب
قوة األموم المرحودة وقال المرحدث الرسمي باسم األمين الةام لألموم المرحودةأ سوريفان دوجاريوكأ إن عال

ن "هناك مشاريع مشرركة  ي اليمن وسورية والةراق".  مع "قطر الخيرية" قويةأ وا 
يشار إلى  ن السةودية ومصر وايمارات والبحرين قد  صدرتأ  ي وقت مر خر مون مسواء الخمويسأ 

إطووار كيانووا قووالوا إنهووا "مرربطووة بقطوور"أ  ووي قوووائم ايرهووابأ وذلووك  ووي  12شخصوواأ و 59بيانووا يوودرج 
 الحملة على قطر.

 9/6/2017، 48عرب 
 
يران تدعوان للحوار لحل األزمة الخليجية .51  روسيا وا 

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي ي روف مع نظيره اييراني محمد جوواد ظريوف األزموة : وكايت
 الخليجيةأ و كدا درورة حلها بالحوارأ  ي حين طالبت  لمانيا بر ع الحصار  ورا عن قطر.

لرقى ي روف وظريف على هوامر قموة "منظموة شوانغهاي للرةواون" المنةقودة  وي الةاصومة الكزاخيوة وا
   سرانا.
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وعقووب اللقوواءأ قووال الوووزير الروسووي إن موسووكو وطهووران مرفقرووان علووى دوورورة حوول األزمووة الخليجيووة 
ر علوى و داف  نه بحث مع ظريف سبل د ع الرسووية السوورية ورو ثير الودوع المرةلوق بقطو بالحوار.

 الجهود الجماعية لهذه الرسوية.
 9/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ألف جندي حلى قطر 20 حرسالباكستان تقرر  .52

علووى  قطوور, وذلووكوكووايت: قووررت باكسووران امووسأ إرسووال قوووة عسووكرية كبيوورة  ووي دولووة  -  بوواد إسووالم
 دوحة.ذات النهج الذي اربةره رركيا  ي بداية األزمةأ من إرسال قوارها إلى ال

 لف جنودي  وي قطور  20ونقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعالم رركيةأ قولها: "إن قرار باكسران نشر 
يوو ري  ووي خدووم األزمووة الدبلوماسووية بووين الدوحووة وجيرانهووا الةوورب"أ مدوويفة  ن القوورار صوودر بةوود  ن 

ليجيأ حيث روجد وا ق البرلمان الرركي على قانون يسمح بنشر قوة عسكرية إدا ية  ي هذا البلد الخ
 قاعدة عسكرية رركية.

و عرب رئيس الوزراء الباكسراني نواز شريفأ عن اسرةداه للوساطة مون  جول حول األزموة الدبلوماسوية 
وعّبر رئيس الوزراء الباكسراني عن انزعاجه حيال الروورر  وي  الراهنة بين قطر وبةز الدول الةربية.

 بوسةها لحل األزمة بالطرق الدبلوماسية.المنطقةأ مؤّكدةا  ن إسالم آباد سرفةل ما 
 10/6/2017األيام، رام هللا، 

 
 وزير الدفاع التونسي يتعهد بالتحقيق بشأن أموال قطرية مشبوهة .53

قال وزير الد اع الرونسيأ  مس الجمةةأ إن القدواء سويحقق  يموا  دلوى بوه الةقيود  وي الجوير  رونس:
عبوور مةووامالت بنكيووة غيوور قانونيووة اسوورخدمت  ووي  الليبووي  حموود المسووماري بشوو ن روود ق  موووال قطريووة

وصر   رحات الحرشاني  ي لقائوه  رمويل  نشطة وجماعات مشبوهة على عالقة بما يحدث  ي ليبيا.
بصحفيينأ ب ن هناك رحقيقات سيرم  رحها للرثبت من هذه الرصريحاتأ مؤكدا  نه سويرم رربوع كول موا 

اة على مةلومات قدمها الةقيد  ي الجير الليبوي  وي وي ري الرصريح رد من ش نه  ن يمس  من رونس.
مؤرمر صحفي حيث  شار إلى رورط عقيد  وي ايسورخبارات القطريوة  وي رحويول  مووال إلوى جماعوات 
ليبية مرطر ة وجماعات  خرى  وي شومال إ ريقيواأ وقوال إن عقيوداة  وي ايسورخبارات القطريوة يةمول  وي 

نك  ي رونس نحوو بنوك آخور بوييوة رطواوين  وي الجنووب رونس قام برحويل  موال من حساب له  ي ب
 لرصل هذه األموال إلى ليبيا لدعم الجماعات ايرهابية.

 10/6/2017الخليج، الشارقة، 
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 قطر العفو الدولية تطلب وقف التدابير التعسفية ضدّ  .54
ات والبحورين اسرنكرت منظموة الةفوو الدوليوة الرودابير الرةسوفية الروي ارخوذرها كول مون السوةودية وايموار 

واعربووورت   وووي  عقووواب إعوووالن قطةهوووا الةالقوووات موووع قطووور ايثنوووين المادووويأ ودعوووت إلوووى وقفهوووا  وووورا.
المنظمووة  ووي رقريوور  صوودرره الجمةووة  ن رلووك ايجووراءات "ررالعووب بحيوواة ا يف وررسووبب  ووي رقسوويم 

الث بةقوبوات كموا  دانوت الةفوو "بشودة" رهديود الودول الوث األسر وردمير سوبل مةيشوة شوةوب ورةليمهوا".
وشوددت منظموة  قاسية للمنرقدين لهوذه الرودابيرأ مةربورة  ن هوذا يمثول "انرهاكوا صوارخا لحريوة الرةبيور".

الةفووو الدوليووة  وووي بيانهووا بقووووة "علووى وجوووب احرووورام هووذه الووودول لحقوووق اينسووان ووقوووف هووذه الرووودابير 
ة  ووي المنظمووةأ وقوود كووان  ووي وقووال جوويمس ليوونر نائووب موودير برنووامج القدووايا الةالميوو الرةسووفية  ووورا".

الدوحوة األسووبوع المادوويأ إن "الخطوووات الرووي  ردووت  وي  عقوواب هووذا النووزاع السياسووي  صووابت آيف 
 الناس  ي  نحاء الخليج بالحسرة والخوف".

 10/6/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 زادر األردن بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسييالسفير القطري  .55

األردن بنوودر بوون محموود الةطيووة   وويية ودبلوماسووية  ن سووفير دولووة قطوور  كوودت مصووادر سياسوون: عمووا
الجمةةأ بةد قرار الحكومة األردنية رخفويز مسوروى الرمثيول الدبلوماسوي   مسغادر عمان ظهر يوم 

مغوادرة السوفير القطوري رو ري و قوا لقورار   نوقالوت المصوادر  وي رصوريح خوان "للدسورور"  مع بوالده.
الرمثيول الدبلوماسوي بوين   نز الرمثيول الدبلوماسوي موع الدوحوة وهوو موا يةنوي الحكومة األردنيوة رخفوي

 البلدين لم يةد على مسروى السفراء.
 10/6/2017الدستور، عمان، 

 
 مليارا  تلّوح بالخروج من قطر 50شركة سعودية باستثمارات  300: مجلس الزرف السعودية .56

شووركة  300وديةأ  ن هنوواك  كثوور موون كشووف مسووؤول  ووي مجلووس الغوورف السووة: وكووايتال –الريوواز 
مليووار  أ مروقووع خووروج هووذه الشووركات  50سووةودية مسوورثمرة  ووي السوووق القطريووة باسوورثمارات ررجوواوز 

 خالل األيام القليلة المقبلة  ي حال اسرمرت المقاطةة الخليجية والةربية لقطر.
دية المسوورثمرة  ووي السووووق وقووال المسووؤول لصووحيفة "ايقرصوووادية" السووةودية  مووس إن الشووركات السوووةو 

 القطرية رةمل  ي قطاعات الصناعة والةقار والنقل والخدمات اللوجسرية والسياحة والمقاويت.
و ودح  ن هناك شركات سةودية مسرثمرة  ي مجال الةوووقار والصووووناعة والمقواويت  بودت اسرةوووودادها 

القطووووورية  وي ظول الرخبووووطات السياسوية  وي  للخروج مون السووق القووووطرية و وك الشوراكات موع نظيرارهوووا
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النظام القطووريأ ومووووحاولة الردخل  ي البيوت الخلوووويجيأ مدووويفاة  ن الشوركات السوةودية  كودت للغورف 
 الرجارية الرابةة لها الرقيد باألوامر والروجيهات السةودية.

 10/6/2017، البيان، دبي
 
 ..والمجزرة مستمرة .57

 برهوم جرايسي
شوهيدا  53عاموا(أ  جور الثالثواء المادويأ الوى  27م شهيد مدينة كفور قاسومأ محمود محموود طوه )اند

أ سوووقطوا منوووذ الةوووام الفوووين برصوووان الشووورطة ايسووورائيليةأ وسوووبقهم الةشووورات مووون 48مووون  لسوووطينيي 
نما رطبيق ا الشهداء على مدى السنينأ الذين رم اغريالهم بدم باردأ دون  ن يكونوا  ي  ي مواجهاتأ وا 

لسياسة الدغط السريع على الزنادأ طالما  ن الدحية عربي؛ وهذا نابع من  وامر علياأ ومن الةقلية 
 الصهيونية الشرسة.

أ  ن األهوالي كوانوا 1956وما جرى ليلة ايثنين/ الثالثاء  ي مدينة كفر قاسمأ بلد شهداء مجزرة الةام 
؛ 48م المسورفحلة  وي مجرموع  لسوطينيي يةبرون عن غدبهم على رقاعس الشرطة  مام ظاهرة ايجورا

دوووحية خوووالل  قووول مووون ثالثوووة  عووووامأ دون  ن رحووورك األجهوووزة سووواكنا  15 هوووذه المدينوووة انركبوووت بقرووول 
لمواجهوووة  وكوووار الجريموووة؛  هوووذا موووا يريوووده النظوووام الصوووهيوني الحووواكمأ طالموووا  ن  طوووراف الجريموووة مووون 

يووانأ  ووإن حووارس مركووز الشوورطة  طلووق الةووربأ كووي يوود ةوا مجرمةنووا نحووو الرهلكووة. وحسووب شووهود الة
 النار على الشهيد عن قربأ دون  ن يشكل األخير  ي رهديد له.

وهووذا الشووهيد الثوواني منووذ مطلووع الةووام الحوواليأ إذ كووان األولأ المربووي الشووهيد يةقوووب  بووو القيةووان موون 
صوابره المسوماة قرية  م الحيرانأ المنكوبة  ي النقب. ويومهوا سوارع بنيوامين نرنيواهو وبواقي عناصور ع

حكومووةأ وقووادة شوورطرهمأ لالدعوواء  ن  بووو القيةووان كووان ينوووي رنفيووذ عمليووة دهووسأ بينمووا هووو كووان  ووي 
طريقه الى عمله  ي المدرسةأ وجرت حملة رحريز واسوةة النطواقأ إي  ن  شورطة الرصووير الةديودة 

روايرهاأ واعررف عودد الري وثقت الجريمةأ والدغط الشةبيأ ادطر األجهزة ايسرائيلية للرراجع عن 
 من الوزراء ب ن  بو القيةان دحية.

أ قود 2000أ كانوت لجنوة رحقيوق حكوميوة إسورائيليةأ حوول مجريوات هبوة  كرووبر الةوام 2003و ي الةوام 
ك عوداءأ وعلوى هوذا األسواس رصور ت  وي  48اعرر ت بو ن الشورطة ايسورائيلية ررةامول موع  لسوطينيي 

 ي مظاهرات شةبية عزيء. وعلى الرغم من ذلك الرقرير الرسوميأ شهيداأ  13رلك الهبةأ الري خلفت 
 إي  ن شيئا لم يرغيرأ ي بل اسرفحل  كثرأ وبدعم وادح من  على ر س هرم الحكم الصهيوني.
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وكوي نةورز الصوورة كاملوةأ  وإن  داء قوادة صوهيونأ  وي  عقواب الجريموة األخيورة كوان مخرلفوا رمامواأ 
ال ابووو القيةووانأ  هووذه المووّرة  ظهووروا اندووباطاأ ورا  قووادة الشوورطة عمووا جوورى  ووي  عقوواب جريمووة اغريوو

 ووي  48وقيووادات سياسووية  خوورى رطالووب بالرهدئووةأ  ووي  عقوواب ايدووراب الةووام الووذي خادووه  لسووطينيو 
اليوم الرالي. وهذا ليس حسن سلوكأ وي "كرم  خالق صوهيونيا"أ بول هوذا نرواج الورد الشوةبي الوادوحأ 

م لون رمور. واخورالف األداء هوذا لون يوقةنوا  وي  ي وهاومأ ألن الةقليوة موا روزال والرحذير من  ن جورائمه
علوى حالهواأ ورسوورفحل  كثور. و وامور القروول السوريع دوود كول  لسوطيني مووا روزال رطبوق  ووي كا وة  نحوواء 

وقوود "زودنووا" حووزب الليكووود الحوواكمأ الووذي يرزعمووه بنيووامين نرنيوواهو قبوول  يووام قليلووةأ   لسووطين الراريخيووة.
عنصور مون قيوادات وكووادر الحوزبأ بيونهم وزراء  400آخر على عقليرهم ايرهابيوة؛  قود احرفول  بدليل

أ وقود 48و عداء كنيستأ بصدور كراب جديد يةج بالمدامين الةنصرية وايرهابيوة دود  لسوطينيي 
 عووده ايرهووابي الموودعو ر ائيوول يسوورائيليأ ويحموول لقووب برو يسووورأ ويحادوور  ووي الجامةووة الةبريووة  ووي 

 قدس المحرلة. وعمل على ر مين رمويل الكراب من  ثرياء يهود  مريكانأ عدو كنيست سابق.ال
المسؤولية عن  وداع البؤس الري يةيشونهاأ الناجموة عون  48وينثر الكراب مزاعمأ رحّمل  لسطينيي 

سياسوووووة الرمييوووووز الةنصوووووريأ ويطالوووووب الكاروووووب بركثيوووووف ايجوووووراءات القمةيوووووة دووووود حوووووراكهم الووووووطني 
يأ حروووى يصووول بوووه األمووور الوووى الووودعوة لنسوووخ موووا جووورى  وووي الحووورب الةالميوووة الثانيوووةأ بوووالزج والسياسووو

بمةسووكرات مغلقووة. وبهووذه الةقليووة احرفوول قووادة الليكووود الحوواكمأ ألنهووا حقيقوورهمأ وعلووى  48بفلسووطينيي 
  ساسها يطبقون سياسارهم. 

الفلسووطينيةأ وعلووى ويجووب  ن يكووون وادووحاأ  ن هووذه الةقليووة رقووف  يدووا موون خلووف نظووررهم للقدووية 
 ساسها ير دون قيام دولوة  لسوطينيةأ وكول موا نسومةه مون مسواع لودى البيوت األبويز بزعاموة دونالود 
ررامووبأ يسوورئناف المفاودووات ايسوورائيلية الفلسووطينيةأ مووا هووي إي  قاعووات سياسووية  ارغووةأ لوون ينوورج 

لهوواأ ولون يكووون  وي النظووام عنهوا  ي شويءأ ألن األموور األسواس: الةدوانيووة الصوهيونيةأ باقيووة علوى حا
 الصهيوني القائمأ من يقبل بالرقدم ولو خطوة صغيرة نحو الحل الذي يجب  ن يكون.

 10/6/2017 ،الزد، عّمان
 

 خذوا من فلسطين بعض األمل يا عرب .58
 جواد بولس
لووووم يمووووز  سووووبوعان علووووى إعووووالن رةليووووق قووووادة إدووووراب األسوووورى الفلسووووطينيين  ووووي سووووجون ايحوووورالل 

ورهم ايحرجاجيةأ حرى بدا  ن كثيرين يرمنون طي هذه الرجربة  ي ثنايوا غبوار الواقوعأ ايسرائيلي خط
 ودمل ما كشفره من جرا  ناز ة بدمادات خبيثة ايغالق.
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وقد يراهن بةز هؤيء على ما يوّلده شرقنا من قدايا ررفجر رداعيارها على شكل مسلسالت خياليوةأ 
 مةاء المئات من  بناء  لسطين البوررةأ الوذين خادووا بجووعهم ييةرقد  ن ذبذبارها كفيلة بكرمان صراخ 

واأ هوي  مةركة البسالة ولم يهزموا بهواأ بةود  ن صومدواأ رغوم الظوروف البائسوةأ مودة واحود و ربةوين يومة
 ي الواقع عمر براعم الكراموة الةربيوة المرجوددة ورجلوي دورة الحيواة وانبةاثهواأ  وي زمون كواد يقنةنوا  يوه 

وا كوان حليفةوا للسوياطأ و ن صوولة الباطول كانوت سادة القموع وا يسوربداد و موراء الخوذينأ  ن الظفور دومة
 قوى من ر ةة الحقأ و ن الةرمةأ  وي رواريخ هوذا الشورق الرةويسأ كانوت  دوم مون النوور ومون  منيوات 

 السواسن وشقائق النةمان.
موون األسوورى الفلسووطينيين   ووي السووابع عشوور موون نيسووان/ بريل المنصوورم   قنووا علووى نبوو  يفيوود بوو ن مئووات

المحرجوووزين  وووي سوووجون ايحووورالل ايسووورائيليأ  علنووووا شوووروعهم بإدوووراب مفروووو  عووون الطةوووامأ وقووواموا 
برسليم إدارة مصلحة السجون ايسرائيلية قائمة رردمن مطوالبهمأ الروي رمحوورت حوول حقووق مةيشوية 

 من ثمن.  ساسية حرموا منهاأ و كدوا  نهم مادون  ي خطورهم مهما كّلفهم ذلك
ي درورة للةودة على جميع رداعيات رلك األيام األربةينأ ولكون ي بود مون الروذكير بوبةز محطارهوا 
المركزيوة ومووا  حاطهووا موون مةطيووات وظوروفأ حووذرتي سووابقةا موون كونهووا غيور مؤاريووةأ وهووذا  ووي  حسوون 

دووهم يووراقن األحوووالأ ومةاديووة  ووي مةظمهووا.  األشووقاء الةوورب والمسوولمين يغرقووون  ووي دمووائهمأ وبة
دونالوود ررامووب بسوويوف مشوورعة  ووي حلووق الكرامووة ايسووالمية الذبيحووةأ و لسووطين شووقت بووو"عصا موسووى" 
الحديثةأ  صارت شطرين رجري بينهموا  نهوار مون وعوود مسوكرات وحسوراتأ و موا الحركوة األسويرة  وي 

ء األصوفر السجونأ  ةاشت مؤخرةا  ي  خاديد وشوقوق ممرلئوة صود  وشوظايا وظوالية ينكسوارات الدوو 
 ا ري من  رز وطن عليل وصوره المشوهة.

مع كل ذلك رراها المذلوة عنودما رطفوح وررمخرور  وي سواحات األحورارأ  ييسورنفر الصوبر وييسورقدم الةوزم 
 ويصير ايقدام واجبةاأ والحرية خاصرةأ والكرامة عروسا رمهر ورفردى بالرو  والمقل.

األعنوف  وي رواريخ هوذه المةواركأ لوم رونجح الدوربات   ورغم رلوك الظوروف ورغوم ردة  ةول ايسورائيليين
بكسر المدربينأ وظل المئات منهم مرمسكين بوقفرهمأ مصورين علوى  ن المطالوب رؤخوذ غالبواأ  وال 
عزل قيادارهم  ثمر وي ايمةان  ي "جرجررهم" من سجن إلى آخر  سةفأ وي محواويت دق األسوا ين 

جي   دى إلى هزيمةأ  ريقنت إسرائيل  نها لن رفّت صخررهم بينهم  نرجأ وي حجبهم عن الةالم الخار 
ولوون ركسوور دوولةهمأ وخلصووت إلووى  ن الرةوواطي مووع مطووالبهم دوورورةأ ومحوواورة قيووادرهم  بوود ي مفوور 

 عنهأ والروصل إلى روا قات من ش نها  ن رمنع وقوع األسو  واألخطرأ هو  قصر الطرق و سلمها.
ما رةهد به الجانب ايسرائيلي والرزامه برنفيذ موا وعود بوهأ موع  من السابق ألوانه الحكم على مصداقية

 ننا نةرف  ن مصلحة السجون شورعت برلبيوة بةوز المطالوب الخاصوة  وي بةوز السوجونأ ي سويما 
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 ووي رلووك الرووي لووم يدوورب نزيؤهوواأ كمكيفووات الهووواء والربريوود ورخصووين مطووابخ صووغيرة مسوورقلة  ووي 
قووة بقدووايا حياريووة يوميووةأ مووع ذلووك رنرظوور قيووادة األسوورى برفوواؤل األقسووامأ وغيرهووا موون الرفاصوويل المرةل

قلووق سوواعة رحقيووق مووا ارفقوووا حولووهأ ويؤكوودونأ  ووي الوقووت ذارووهأ  ن ذلووكأ  ووي حالووة إنجووازهأ سيدوويف 
على ما  حرزوه على المسروى ايسرراريجي لغاية هذه األيامأ  مةركرهم أ كما   اد الةديد مون األسورى 

ثبوووارهم ألنفسوووهم  وي الوووذين قموووت بزيووواررهم بةووو د إنهووواء خطوووورهمأ  دت إلوووى اسووورةادرهم للثقوووة بقوووورهم وا 
وللسووجان ايسوورائيلي كووذلكأ  ن مووا ي يؤخووذ بووالةرف وبووالحق سوويؤخذ بايصوورار وبالندووال والمثووابرةأ 

 و ملهم بانةكاس هذه القاعدة الكفاحية على الحالة الوطنية الةامة.
لمبكوور حصوور نرائجووه بقوالووب وخالصووات قطةيووةأ  قيووادات مووا زالووت رفوواعالت ايدووراب جاريووةأ وموون ا

األسوورى وكوووادرهم يقومووون بجمووع مووا  مكوون موون مةطيوواتأ ويروو هبون لرمحيصووها ودراسوورهاأ موون  جوول 
ايسوورفادة منهوووا  ووي مةوووارك المسوورقبل؛ والوووى  ن نسوومع مووونهم  صوول المقوووالأ موون الدوووروري  ن نووودرك 

بووين موون وقووف مةهووم بحووق وحقيقووةأ وموون بوواعهم  مسووروى درايوورهم  ووي دقووائق األمووور ورميووزهم النادووج
موقفةا وشةارةا وصحيفةأ  هم يثمنون جميع من دعم مطالبهم وساند قورارهمأ و وي الوقوت نفسوه يةر وون 
مووا هووي بووواطن دووةفهمأ بةوود  ن كشووفرها المفارقوواتأ وكشووفت مةهووا كثيوورةا موون الرناقدووات الفلسووطينية 

 ومواجةهاأ وربما بةز مهالكها.
ايدووورابأ  وووي الحقيقوووةأ عجوووز قووووى جميوووع  طيووواف اليسوووار الفلسوووطينيأ  ةووودم انخوووراط لقووود بوووين هوووذا 

األسوورى المحسوووبين علووى هووذا اليسووار  ووي ايدوورابأ إي بشووكل رمووزي وثووانويأ يقوودم بينووة نوواجزة عّمووا 
 صابه من هرمأ حّول إمكانية خوده للندال الحقيقي إلى مجرد شةارات روردد مون علوى المنصواتأ 

بودون رصويدأ وعكوس كوذلكأ واقوع الحوال الوذي يةيشوه اليسوار  وي  لسوطينأ وربموا  وي وَحَوايت روقوع 
الةووالم الةربووي الواسووعأ وهووذا مشووهد يخرلووف بجوووهره عوون موقووف حركووة "حموواس" كمووا ركّشووف  ووي هووذه 
الرجربةأ  قرارهاأ كحركة مقاومة إسالميةأ  ن رقوف علوى جانوب المشوهد وخيارهوا  ن ي رود ع بكوادرهوا 

زمالئهم المدربين إي بشوكل محودود ورموزيأ يبقوى عمليةوا بمثابوة الصودى األوجوع لجور  لالنخراط مع 
  لسطين النازف وقرينة على  ولويات حماس "الكفاحية"  ي صراعها مع المحرل ايسرائيلي وسجانيه.

لقد  رصد األسرى مجموعة من الدربات الري رلقوها بشكل مباشر وغير مباشرأ  ةوالوة علوى جميوع 
من واجههم  ي الخندق ايسرائيلي ومحاويت قمةهم الفاشلةأ كان ايلربواس  وي مواقوف بةوز   حابيل

ووا ومحبطةوواأ ولكوون يبقووى موقووف بةووز  القيووادات الفلسووطينيةأ خاصووة  ووي األيووام األولووى لالدووراب مؤلمة
زمالئهم القياديين داخل الحركة األسيرة هو األشد مدادةةأ  مصلحة السوجون اسورةانت بوبةز رلوك 

قيووادات المرنفووذة وجنوودرهم  ووي محاويرهووا للدووغط علووى سووائر األسوورىأ واقنوواعهم بةوودم ايندوومام إلووى ال
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مواكوووب المدوووربينأ مسووورةملين  وووي سوووبيل ذلوووك كووول الوسوووائل وايدعووواءات وبهووودف إ شوووال ايدوووراب 
 والحاق الهزيمة بمن وقفوا على قيادره.

ذه الرجربووة الخطيوورة والممارسووات الدخيلووةأ إنهووا الموورة األولووى الرووي رشووهد سوواحة الحركووة األسوويرة مثوول هوو
 ولذلك يررقب الجميع كيف سرنرهي  صول رلك الم ساةأ وكيف ومن سيررق ما رمزق من ذلك الجسد.
على الةمومأ من المالحظ  ن شوةورةا بالراحوة ينرشور بوين مةظوم األسورى الوذين شواركوا  وي ايدورابأ 

شاركوا  يهأ ولكن من المؤكد  ن الجانب ايسورائيليأ بينما قد نجد شةورةا من الندم بين بةز من لم ي
بسياسييه وخبرائه األمنيينأ الذي على ما يبودو قود راهون علوى عودم مقودرة األسورى علوى رنفيوذ إدوراب 
بهووذا الحجووم واألهميووةأ روويقنأ بةوود هووذه المةركووةأ  ن الحركووة األسوويرةأ ورغووم الرجاعيوود والرشووققات الرووي 

صورار عشواق  رةلو خدودهاأ ما زالت ررحلى بةزيمة الشباب المنادلينأ وحكمة الشيوخ المرمرسينأ وا 
 الوطن والحريةأ وليس من النباهة غمز جوانبها كرغماز الرين.

منطقرنا كقدر على نار وكل ما  يها يرقلب ويجهرأ ورغم ذلك رراني عدت للكرابة  ي شوؤون مةركوة 
ل ذلووووك موووون بوووواب الو وووواء لمئووووات األسوووورى  لسووووطينية قوووود ربوووودو للبةيوووودين صووووغيرة وجانبيووووةأ لكننووووي   ةوووو

الفلسوووطينيين  وووي سوووجون ايحووورالل ايسووورائيليأ  ولئوووك الجنوووود المجهوووولين الوووذين خادووووا غموووار ذلوووك 
الرحدي الكبيرأ وهوم عمليةوا يسوبحون دود جميوع الريوارات واألعاصويرأ وي رةواأ  وي الوقوت ذاروهأ عنايوة 

ةأ الرووي خادووت  يهووا كريبوة صووغيرة موون األحوورار القوراء إلووى مووا جوورى  وي هووذه الجبهووة األماميووة المنسوي
المصووفدينأ  ووي زموون الهووزائم الكبيوورةأ مواجهووة قاسووية وجسووورة دوود ظلووم المحروول ايسوورائيلي بووالمةنى 

 الحقيقي للندال ومن دون مجازات وي رورية وي الرباس.
القمووع قوواوم  ووي كوول الجبهووات يقاروول الةوورب الةوورب ويووذبح المسوولمون المسوولمينأ إي هنووا وراء قدووبان 

 لسوطينيون ب مةوائهم الخاويوة سوياط المحرلوينأ ووخوز هوراوارهم  وي مةركوة  صور بةوز مون رمنوى لهوا 
الفشولأ علوى  ن ير قهوا باسووم  ورد وقائودأ موع  نهووا بكول بسواطة كانوت وقفووة كراموة ومجابهوة سويد القمووع 

 ي لن ينرهي.وايسربدادأ مةركة سربقى شامة عزة على خد شةب ووطنأ وسوسنة من ربيع  لسطين
  خذوا بةز األمل من  لسطين يا عرب.

 10/6/2017 ،القدس العربي، لندن
 
 ما تريده السعودية من "حماس": التخلي عن المقاومة... وشرعنة االحتالل .59

 علي حيدر
مووووارة قطوووورأ والوووودور األمريكووووي  ووووي ابرووووزاز  إذا مووووا رجاوزنووووا جووووذور الخووووالف بووووين المملكووووة السووووةودية وا 

 خوورى ررصوول بسياسووات وعالقووات قطوور ايقليميووةأ الرووي قوود ررمووايز عوون الريوواز  ووي  الطوور ينأ و بةوواداة 
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بةوووز مةالمهووواأ  قووود كانوووت ي روووة دعووووة وزيووور الخارجيوووة السوووةودي عوووادل الجبيووورأ قطووور وقوووف دعوووم 
"حماس" )وايخوان المسلمين(أ كشرط لحوّل األزموةأ مؤكوداة  ن المملكوة ي رريود إلحواق الدورر بقطورأ 

 خذ خياراة ورخرار طريقها.ولكن عليها  ن رر
ما رريده السوةودية مون قطور لوه مجايروه ومقاربروه. لكون السوؤال الوذي يحظوى باهرمامنواأ هوو حوول موا 
رريووده السووةودية موون حركووة "حموواس".  مووا الووذي ييغدووب حكووام الريوواز حرووى يكنوووا للحركووة كووّل هووذا 

 ةوديةأ و ي  ّي ساحة؟الرحامل الذي  ظهر الجبير بةداة منه؟ و ّي  داء رةررز عليه الس
 ي المودوع السوريأ رجاوزت "حركة حماس" كّل الدعم الذي قّدمه لها النظام والرئيس بشار األسدأ 
ورجاهلت حقيقة  نوه ر وز كول ايغوراءات للرخلوي عون خيوار دعوم المقاوموة الفلسوطينيةأ ووقوف بوجوه 

 قورب  ةألحداث الري رشهدها سوريكّل الرهديدات  ي هذا المجال. وكان موقفها الصريح والةلني من ا
 إلى النظام السةودي وكّل المحور الذي رنرمي إليه.

 ي الموقف من إيرانأ مع  نها حا ظوت علوى الةالقوات مةهواأ علوى خلفيوة الودعم الوذي رقّدموه للشوةب 
ان والمقاومة الفلسطينيةأ إي  ن "حماس" رمايزت عنها  ي الةديد مون القدوايا والملفوات ايقليميوةأ وكو

موقفها  قرب إلى السةودية وا خورين. ويودرك المسوؤولون  وي الريواز  نهوم لوو و وروا لوو"حركة حمواس" 
جووزءاة موون الوودعم الووذي قدمرووه ورقدمووه الجمهوريووة ايسووالمية يزدادت بةووداة عنهووا. ولكوون "حموواس" وكوول 

ت  ي رو ير الودعم ا خرين يدركون  نه ي يوجد دولة إسالمية  و غير إسالميةأ رملك الشجاعة والثبا
لمقاومة الشةب الفلسطينيأ كما رقدمه الجمهورية ايسالمية  ي إيرانأ رغم كل ما رةردت وررةرز 

 له من دغوط وا غراءات ورهديدات.
 ي الموقف من مصرأ إلى حين صدور موقف الجبيور كانوت الةالقوات بوين "حمواس" والقواهرة   دول 

 ّي مبوورر للدووغط علووى الحركووة موون هووذه البوابووةأ  ووي هووذه ممووا كانووت عليووه سووابقاةأ وبالرووالي ي يوجوود 
 المرحلة.

 موووا بخصوووون كوووون "حمووواس" جوووزءاة وامروووداداة لحركوووة "ايخووووان المسووولمين"أ  وووإّن السوووةودية رووودرك  ن 
للحركة خصوصوية رنبوع مون كونهوا حركوة مقاوموةأ وي رشوّكل الرهديود المفرورز الوذي يشوكله "ايخووان 

إلى  ن الموقف السةودي يخرلف من حركات "ايخوان المسلمين" من بلود المسلمون". هذا مع ايشارة 
الى آخر.   رباع الطر ين  وي سووريا والويمن هوم حلفواء ويقوارلون  عوداء مشورركينأ  يموا رودعم الريواز 

 النظام المصري الذي يخوز صراع وجود مع "ايخوان".
المنطقوةأ و وي ظول الخيوارات السوةودية على ما رقدمأ وبلحاظ الروقيت والسياق السياسوي الوذي رشوهده 

الصووريحة  ووي اينفرووا  علووى إسوورائيلأ وبةوود الصووفقة وووو المةادلووة الرووي قوودمت بموجبهووا حوووالى نصووف 
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ثرورهووا مقابوول الحمايووة والوودعم موون الوييووات المرحوودةأ يةكووس المطلووب السووةودي بوقووف دعووم "حموواس"أ 
  كثر من مفهوم  و رسالة سياسية.

لسةودية ي ركرفي  قط بر ز مقاومة الشةب الفلسطيني دد الكيان ايسورائيليأ من نا لة الكالم  ن ا
بل ررى  يوه رهديوداة لخيارارهوا وللمةسوكر الوذي رنرموي إليوه  وي المنطقوة. وررةوزز هوذه الرؤيوة السوةودية 

 رحديداة  ي هذه المرحلة الراريخية الري رمر بها القدية الفلسطينية والمنطقة.
ائية دد المقاومة  ي  لسوطين ولبنوانأ يظهور  ن آل سوةود يرةواملون موع المواقوف بلحاظ مواقفهم الةد

المرشددة دد ايحرالل ايسرائيليأ والدربات الري يرلقاها كما لو  نها موجهة دد كيانهم ووجودهم. 
ورةكووس رصووريحات ومواقووف المسووؤولين السووةوديينأ  ووي الةديوود موون محطووات الصووراع بووين المقاومووة 

سوورائيلأ  ن دووربات المقاومووة الرووي كووان يرووردد صووداها  ووي روول  بيووبأ كانووت  عووراز آيمهووا رظهوور  وا 
  يداة  ي الرياز.

ليست المرة األولى الري رظهر  يها هوذه الهووة الةميقوة بوين خيوارات الشوةب الفلسوطيني المقواومأ وبوين 
و"إسووالمية" علووى المملكوة السووةودية الرووي ي رروردد  ووي الرةبيوور عون اسوورةداداها يدووفاء شورعية عربيووة 

 ايحرالل ايسرائيليأ وصوية إلى اعرباره حليفاة علنياة  ي خريطة موازين القوى ايقليمية.
بةودما قطةووت السوةودية  شووواطاة  وي روودجين الور ي الةووام لالنرقوال  ووي الةالقوة مووع ايحورالل ايسوورائيلي 

لود ع نحوو صوفقة إقليميوة كبورى إلى المرحلة الةلنيوةأ و وي ظوّل مسواعي الورئيس األمريكوي الجديود  وي ا
ئيل والسووةودية ومةهووا بقيووة دول "ايعروودال الةربووي"أ بووات لزاموواة علووى الريوواز المواكبووة عبوور ابووين إسوور 

 مسار رمهيدي رصاعدي داغط على  صائل المقاومة الفلسطينية.
ن "المرونوة" ومن هناأ لم رلَق الوثيقة السياسية الري قدَّمرها "حماس" و ظهرت  يها  قصى ما يمكنها مو

السياسية  ي هذه المرحلوةأ  صوداء إيجابيوة  وي الريواز. إنموا  روى الموقوف السوةودي الوذي عّبور عنوه 
وزير الخارجيةأ كصدى وامرداد لردود  ةل رل  بيب وواشنطن. والسبب بكل بساطة وودو أ  نهوم ي 

بوجوووود إسووورائيل يردوووون ب قووول مووون الخدووووع وايسرسوووالم الصوووريح والمباشووور الوووذي يرمثووول بوووايعرراف 
والرخلوي الصووريح عوون خيوار المقاومووة المسوولحةأ وموون ثوم الجلوووس علووى طاولوة المفاودووات موون موقووع 

 الدةف والمرلقي يمالءات ا خرين.
مشكلة السةودية  ي اينرقال السريع إلى الرحالف مع الكيان ايسورائيلي  ن  كثور مون سيكشوف ويودين 

هوذه الحالوة سردوةه بوين خيوارين: إموا  ن يواصول طريوق مخططها هوو الشوةب الفلسوطيني. ألنهوا  وي 
المقاوموةأ ولوون يجود سوووى  وي الجمهوريووة ايسوالمية  ووي إيوران وحلفائهووا مون يملووك الجور ة وايرادة علووى 
موووا  ن يرخلوووى عووون خيوووار المقاوموووةأ كموووا رطلوووب منوووه السوووةوديةأ  رقوووديم الووودعم لوووه دووود ايحووورالل؛ وا 

ره ورهويوده ورشورت  بنائوه  وي بوالد اللجووءأ وبالروالي دوياع والسكوت على جورائم ايحورالل ومسوروطنا
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قدوووية  لسوووطين. وسووويكون عليوووه  وووي هوووذه الحالوووةأ  ن يردوووى باليسوووير الوووذي ييقووودَّم لوووه رحوووت مسووومى 
"الرسوووية النهائيووة"أ رماشووياة مووع حسووابات النظووام السووةودي و ولويارووه الرووي يرووداخل  يهووا الحقوود والرخلووف 

 والربةية للسيد األمريكي.
كذاأ يردح  ّن خلفية الموقف السةودي المرشّدد  ي الدوغط علوى مقاوموة الشوةب الفلسوطينيأ  وي وه

هووذه المرحلووة رحديووداةأ رنطلووق موون إدراك مسووبق بوو ن  ّي  ةوول مقوواوم يمارسووه  ّي  صوويل  و  حوود  بنوواء 
ّنهوا الشةب الفلسطيني بشكل  ورديأ دود ايحوراللأ يشوّكل إدانوة للصوفقة ايقليميوة الكبورىأ ويكشوف  

رسوورهدف رصووفية القدووية الفلسوووطينيةأ و نهووا رسووركمل المخطوووط وووو الصووفقة الروووي شووهدرها المنطقووة  وووي 
  ربةينيات القرن المادي و دت إلى إنراج ور سيس دولة إسرائيل على حساب الشةب الفلسطيني.

نية عاموة من هناأ لم يكن غريباة  ن ربادر السةودية بنفسوها لممارسوة الدوغوط علوى المقاوموة الفلسوطي
و"حموواس" خاصووةأ الرووي روورى  ووي إخدوواعها موودخالة يخدوواع مجموول السوواحة الفلسووطينية. بوول ينبغووي 
النظر إلى المطلب الذي قدمه الجبير كشرط لحّل األزمة مع قطرأ على  نه محطة لهوا لموا بةودها... 

 والري سنشهد يحقاة رجليارها األكثر رطر اة  ي مةاردة مقاومة الشةب الفلسطيني. 
 10/6/2017 ،األخبار، بيروت

 

 إلسرائيل النصر وللعرب حفر مزيد من القبور... فمتى المحاسبة؟ .60
 عبد الرحمن عبد المولى الصلح 

أ يحق لنا  ن نس ل: هل ييةقل  ّن جمال عبد الناصر والذي يرحّمل 1967 ي الذكرى الخمسين لحرب 
ي قصمت ظهر الةربأ هل ييةقل  نه اسرمّر المسؤولية الجسيمة عن رلك الهزيمة القاسية والمؤلمة الر

  ي الحكم بدية من  ن ييس ل وييحاكم؟ هل من الةدالة  ن رمّر األمور مرور الكرام؟
ي ييمكوووون اينكووووار  ّن للموووووت هيبووووة ووقوووواراة. لكووووّن الغيوووواب األبوووودي يجووووب  ن ي يمنووووع طوووور  األسووووئلة 

ر الهزيموووة )والروووي سوووّماها جهوووازه والمحاسوووبة. صوووحيح  ّن عبووود الناصووور  علووون  وووي خطووواب  عووواطفي إثووو
ايعالمووي نكسووةز( عزمووه علووى ايسوورقالة.  شوواهدنا يومووذاك علووى شاشووات الرلفوواز الجموواهير رموووج  ووي 

اللوواء  1952الشوارع ريصّر على بقائه. لكّن الصحيح  يداة  ّنه بناءة على ما ذكره  حد قيواديي انقوالب 
وات ثووالثأ  ّن رلووك الرظوواهرات رووم رنظيمهووا موون  حموود الحموواد  ووي حوووار رلفزيوووني  جووري مةووه منووذ سوون

جانووب  جهووزة عبوود الناصوور. و ّن صووياغة الخطوواب الرووي روّيهووا محموود حسوونين هيكوول  و "األسووراذ" كمووا 
كانت رردّمن رغبةة د ينة  ي البقواء. ثوّم  ّن هنالوك رقوارير  - سراذ البروباغندا المصرية  -كان ييلّقب 

إزاحوووة عبووود الناصووور عووون الكرسووويأ ذلوووك  ّنوووه كوووان الوحيووود الوووذي ريشوووير الوووى  ّن واشووونطن لوووم رةوووارز 
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باسرطاعره رخفيف نقمة الجماهير كي ي نقول ايسرمرار  ي رخديرها...  كان مون األ دول  ن يبقوى 
 المهزوم  ي كرسيهز
أ  ّول ما يربادر الى الذهن هو عبد الناصورأ المسوؤول األساسوي عموا حودث. 1967حين ريذكر هزيمة 

كووان  داءة  اشووالة بكووّل المةووايير  1967ن الرووذكير بوو ّن  داء الجووير المصووري  ثنوواء حوورب وي منووان موو
الةسووكرية.  الثابووت  ّن القيووادة الةسووكرية المصوورية آنووذاك ا رقوودت الحوود األدنووى موون الرخطوويط والرنظوويم. 

علووى إثوور انقووالب عبوود الناصوور ور اقووه  1955والواقووع  ّن بدايووة ررّهوول الجووير المصووري رةووود الووى عووام 
الحكم الملكيأ حين  صّر عبد الناصر على اللواء محمد نجيب  ن يةوّين الصوال عبود الحكويم عوامرأ 
الذي كانت علومه الةسكرية مروادةة الى  دنى درجة... قائداة عاماة للقوات المسّلحةزز والواقوع  ّنوه لوم 

ووّمي بخطووة "طوواهر". و ووي هووذا الصووددأ  رودووع  ّيووة خطووط عسووكرية لمجابهووة إسوورائيلأ باسوورثناء مووا سي
يذكر  مين هويدي )راجوع كرابوه "الفورن الدوائةةأ القورارات الحاسومة  وي حورب ايسورنزاف و كرووبر"( 
 ّن خطّووة "طوواهر" لووم رمووّت بوو ي عالقووة بالمفوواهيم الةسووكرية ولووو بالحوود األدنووى ولووم يوورم  صووالة الروودريب 

 وي حوين اّن "خطوة غولوموب" عليهاأ بخاصوة  وي غيواب مةلوموات اسورخبارية عون الةودو ايسورائيلي. 
 وووي المئوووة مووون الطوووائرات  85ايسوورائيلية والروووي ودوووةت بإحكوووام حققّوووت كوووّل  هوودا ها الةسوووكرّية.  ووودّمر 

المقارلووة المصوورية الروووي كانووت جاثمووة  وووي القواعوود الةسوووكرية المصوورية. كانووت غالبيوووة دووباط الصوووف 
 ووي المئووة موون قووّوة  9م ايعوودادي والجنووود المصووريين موون األميووينأ حيووثي بلغووت نسووبة موون  نهوووا رةلوويمه

من  1 ي المئة من   راد القوات البحرية.  ّما نسبة الجامةيين من الدباطأ  بلغت  18  راد الجيرأ و
كما يذكر هويديأ مؤكّداة  ّن رةيين مةظم الدباط كان يرم بناءة على الويء الشخصي وليس بنواءة  60

دباط الوذين إّموا انسوحبوا مون الجبهوة الةسوكرية  و روّم على الكفاءة. كانت صور الجنود المصريين وال
 اعرقالهم من جانب إسرائيلأ والذي  اق عددهم الخمسة آيف جندي ودابط رشي بالذل واينكسار.

الثابوووت  ّن الممارسوووات الخاطئوووة والسووولبية للحكوووم الناصوووري والرهوووّور  وووي ارخووواذ القووورارات القائموووة علوووى 
لةمول علوى خنوق الحيواة السياسوية والمدنيوة وكوّم اي وواه وكبوت الحريوات الشةبوية والمحسووبية والحقود وا

واعرقال ورةذيب المةاردين السياسويين علوى كا وة مشواربهمأ كانوت األسوباب الرئيسوية لموا وصول اليوه 
. بنوووى عبووود الناصووور سياسوووره علوووى الرشوووّفي. ركفوووي ايشوووارةأ علوووى سوووبيل المثووول ي 1967األمووور عوووام 

( ب ّن قورار الرو ميم 2017ر طاهر  ي كرابه )"صنايةة مصر"أ الكرمة للنشر الحصرأ الى ما ذكره عم
لم يقرصر  قط على المؤسسات األجنبية بهدف مةاقبرها على المداربة  وي البورصوةأ إّنموا اسورهدف 
 يداة رجال  عمال مصريين جهدوا وجاهدوا  ي بناء الصناعة المصرية.  وي هوذا ايطوار يوروي علوى 

ة رجوول األعمووال علوووي الجووّزار والووذي امرلووك و دار صووناعات عووّدة. و ّنووه حووين رووولى سووبيل المثوولأ قّصوو
الجّزار رئاسة نادي "الزمالك" اسرداف منرخب   مدريد ليلةب مباراة ودّية  وي القواهرة. نقول رلفزيوون 
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 سو ل عبود  القاهرة المباراةأ وكان على المنصة كّل من الجّزار ورئيس   مدريد اللذين  شةال سيجاراةأ
الناصر عن الشخن الذي ييدّخن السيجار بجوار الديف األجنبيأ  قالوا له: علوي الجّزار.  س لهم: 
ودا  ممنوواه وي لسووه؟  كووان قوورار الروو ميم. ي ررّسووع هووذه الةجالووة لةوورز مسوواو  الحكووم الناصووري الووذي 

ئووة يرحّموول المسووؤولية . لكووّن الوادووح  ّن عبوود الناصوور نريجووة ممارسووره الخاط1967رسووبب  ووي هزيمووة 
الكبرى عن رلك الم ساة. لكن ي يسةنا إي  ن نثني على دعوة الموؤّرخ المصوري خالود  هموي الوى  ورح 
كّل الخزائن وايّطالع على الرقارير والمةلومات لمةر وة حقيقوة موا حصول. آن ا وان ليورّم إجوراء رقيويم 

ن وجوووودت. حوووودث ذلووووك  ووووي  عرووووى األنظمووووة شووووامل للفروووورة "الناصوووورية" لربيووووان سوووويئارها وحسوووونارها... إ
أ عيقد المؤرمر الةشرون 1953السلطويةأ  بةد روّلي نيكيرا خرورشوف السلطةأ بةد رحيل سرالين عام 

والذي قّدم  يوه خرورشووف رقريوراة نوّدد  يوه بةبوادة الفورد وجرائموه.  لمواذا ي  1956للحزب الشيوعي عام 
 يحدث األمر نفسه مع عبد الناصر؟

. لكّننوووي  ظووون  ّن  هوووّم موووا نووورج مووون رلوووك الم سووواة 1967ن اسووورخالن مجموعوووة نروووائج لهزيموووة بايمكوووا
خالصران. األولىأ  ّن إسرائيل  دوحت  كثور اسورقراراة وغودت محووراة  ساسوياة. ذلوك  ّن وجودهوا ركوّرس 

أ وزادت وريووورة الهجووورة 1948 دوووةاف مسووواحرها عوووام  3 كثووور  ووو كثر بةووودما دوووّمت مسووواحات ريشوووّكل 
قبلووا بوالخط األخدور )خوط الهدنوة  1967ثمارات والدعم األمريكوي. ذلوك  ّن اليهوود حروى حورب وايسر

واحرالل األرادوي  1967( كحدود نهائية لدولة إسرائيل. لكن ما نرج من حرب 1949الذي ودع عام 
أ الةربيوووةأ سووواهم  وووي إيجووواد قناعوووة عنووود ايسووورائيليين بووو ّن األرادوووي المحرلوووة: الدوووفة سووويناء والجووووين

  دحت ريشّكل جزءاة ي يرجّز  من الوطن اليهودي وي غنى عنها لدمان وجود دولة إسرائيل.
كذلك  صبحت إسورائيل  كثور ديموقراطيوةة مقارنوةة بالودول المحيطوة الروي  ساسواة رفرقود الوى الديموقراطيوة 

محصوووورة نفسوووها. صوووحيح  ّن عنصووورية إسووورائيل قائموووةأ لكووون ي ييمكووون الرغادوووي عووون ديموقراطيرهوووا ال
بيهودها من دون المواطنين الةرب المقيموين  يهوا. وركفوي ايشوارة الوى  ّن مبود  الفصول بوين السولطات 
 ي إسرائيل يسري على  روم وجوهأ األمور الوذي سومح بإحالوة رئويس جمهوريوة سوابق )موشويه كارسواف( 

ثَبيووَت اّنووه  الووى المحاكمووة برهمووة الرحوورر الجنسوويأ وسووجن رئوويس وزراء سووابق ايهووود  ولموورت بةوود  ن
دورة  19 لف دوير... و ّن إسرائيل شهدت منذ قيامها قبل سبةة عقودأ ولحينه  14قبز رشوة قيمرها 

 ي المئة من دخلها القومي للبحث الةلمي الذي  3.5انرخابيةزز  دف الى ذلك  ّن إسرائيل ريخّصن 
سوولةاة والكررونيووات حديثووة بليووون دويرأ و يهووا بةووز موون   دوول جامةووات الةووالمأ وريصووّدر  300يبلووغ 

اسوووورولدت مزيووووداة موووون  1967بليووووون دوير سوووونوياة. الخالصووووة الثانيووووةأ  ّن هزيمووووة  360و سوووولحة بنحووووو 
األنظمة الديكرارورية والري كانت رّدعي الثورية وايشرراكية. وهكذا برز القذا ي  ي ليبيوا والنميوري  وي 

 السودان.
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لمحرلّوة "شوّماعةة" ربوّرر بهوا األنطموةأ  نظموة البةوث  وي و دوحت محاربوة إسورائيل واسورةادة األرادوي ا
كّل من سورية والةوراق اسوربدادها ورحكّمهوا و سوادها. ييوروى عون الورئيس السووري الراحول حوا ظ األسود 
قولوووه لووورئيس حوووزب الكرائوووب اللبنووواني السوووابق بيوووار الجميووول: نصووويحري اليوووك  ن رحمووول لوووواء  لسوووطين 

رقرصر  قط على مزيد من  نظمة ايسربدادأ بل  عادت بروز رشكيل  ورحكمز لكّن عملية ايسريالد لم
 المقاومة الفلسطينية والري لم يكن سلوكها مغايراة لألنظمة الري  نرجرها.
أ وشوّكلت هاجسواة للةودو 1968صوحيح  ّنهوا خادوت مةوارك مشوّر ة كمةركوة "الكراموة"  وي األردن عوام 

لصوووحيح  يدووواة  ّنوووه بغيووواب الةقالنيوووة والنظووورة الرشووويدة الوووى ايسووورائيلي علوووى الحووودود اللبنانّيوووة. لكوووّن ا
األمووووورأ  دووووحت المقاومووووة الفلسووووطينية مجموعووووة  صووووائلأ كووووّل  صوووويل يرعوووواه نظووووام  عربووووي مسووووربدأ 
يسوورخدمه لمآربووه الخاصووة )هوول موون ي يووزال يووذكر  بووو ندووال وعمليارووه ايرهابيووة؟(. ثووّم إّن المقاومووة 

الةربية  كثر مّما خادت  ي إسرائيلزز و سطع مثال على ذلك  الفلسطينية خادت حروباة  ي البلدان
و ي لبنان. وآخرها ما يجرى  ي سورية حيث اندم  صويل  لسوطيني  1970ما حدث  ي األردن عام 

 بكامله بقيادة  حمد جبريل الى نظام األسد ايبن لمحاربة الثوار وطالبي الحرّية والكرامة.
. اسووورةرز المفكووورون  سوووبابها ونرائجهووواأ كصوووادق 1967لحزيوووران كيروووب الكثيووور عووون الهزيموووة القاسوووية 

جالل الةظم الذي كرب "النقد الذاري بةد الهزيمة"أ وقسطنطين زريوق الوذي نشور كرابوه "مةنوى النكبوة" 
. لكن من الملفت اّنه  عواد نشور كرابوه موّرة  خورى ميدويفاة الوى الةنووان كلموة "مجوّدداة"أ 1948إثر حرب 

أ "مةنى النكبة مجّدداة" ألّن البنوى السياسوية والفكريوة وايقرصوادية الروي  ّدت الوى   دحى عنوان كرابه
أ والرووي مووع األسووف الشووديد ي رووزال سووائدة الووى 1967هووي نفسووها الرووي  ّدت الووى هزيمووة  1948هزيمووة 

 1967حينه. من هنا انرقالنوا مون هزيموة  الوى  خورىأ ذلوك  ّن إحودى  هوم نروائج الهزيموة القاسوية لحورب 
ومووا نوورج منهووا  ّن يسوورائيل النصوورأ  ّمووا الةوورب  لهووم مهنووة ي يروقفووون عوون مزاولرهووا: حفووري مزيوود  موون 

 القبورز والدليل ما حدث ويحدث  ي ليبياأ سورية والةراقزز
 10/6/2017 ،الحياة، لندن

  
 وصناديُق سود.. من يدفع للزمار؟ .61

 زكي بني ارشيد
 مي  ي األردناألمين الةام السابق لجبهة الةمل ايسال

على مدى  كثر من عشرين عاماة كانت وكالة المخابرات األمريكية هي الروي رود ع للزموار والمزمورينأ 
وردير جبهة ثقا ية بدعوى حرية الرةبيرأ مةّر ةة الحرب البواردة ب نهوا مةركوة مون  جول ايسوريالء علوى 

 عقول البشر وقلوبهم.



 
 
 
 

 

 44 ص             4315 العدد:        6/10/2017 السبت التاريخ: 

                                    

دا ع و زيووووز الطووووائرات ودوي القصووووف؛  خرجووووت وبةوووود  ن ودووووةت الحوووورب  وزارهووووا وسووووكت هوووودير الموووو
الررسووووانة  ثقالهووووا الثقا يووووة: الصووووحف والمجووووالت وايذاعوووواتأ والمووووؤرمرات ومةووووارز الفوووون الرشووووكيليأ 

 والمهرجانات الفنية والمنح والجوائز... إلخ.
وركونوووووت شوووووبكة مووووون الراديكووووواليين السوووووابقين والمثقفوووووين اليسووووواريين ممووووون رحطوووووم إيموووووانهم بالماركسوووووية 

يوعيةأ ومن مؤسسات وهمية ورمويول سوري دوخم وحملوة إقنواع هائلوةأ  وي حورب دعائيوة دوارية والش
 هد ها زرع ثقا ة القرن األمريكي الرنويري الجديد.

(أ Congress for Cultural Freedomكانووت رخطووط لهووذه الحوورب ورووديرها "منظمووة الحريووة الثقا يووة" )
 ( ثمن ما رطلبه من  لحان.CIAمركزية )وهي "الزمار" الذي رد ع له وكالة المخابرات ال

هووذا هووو ملخوون الجهوود الدووخم الووذي قامووت بووه الباحثووة البريطانيووة ف. س. سوووندرز  ووي كرابهووا "موون 
الووذي د وووع للزموووار؟"أ  بّينوووت الجانوووب المظلووم مووون رووواريخ  مريكوووا الثقوووا ي مةرموودة علوووى عووودد كبيووور مووون 

 ة الري  ي ر ج عنها مؤخرا.المقابالت الشخصيةأ و حن عدد كبير من الوثائق الرسمي
 قد كشوفت سووندرز عون  سوماء عودد كبيور مون  بورز مفكوري و نواني المرحلوةأ مون  مثوال  شوةيا بورلين 
وكليمنت غرينبيرلأ وسيدني هوك وآرثر كويسرلرأ و ندريه مالرو وجورج  ورويلأ وبررراند راسل وجان 

 بول ساررر وآرثر شليزنغر ايبن.
أ وعموول آخوورون بةلووم واسوورةداد للرةوواون لصوونع مووا يسوومى " يووديولوجيات رةوواون بةدووهم دون  ن يوودري

ّنوود قطوواع مرخصوون  ووي الوكالووة لاللرفوواف علووى المةاردووين للمشووروع  ووي  ايسووريةاب الرنويريووة"أ وجي
 الكونغرس. واسريةمل اليسار الديمقراطي دد اليسار الراديكالي كسرار للهيمنة األمريكية على  وروبا.

لووذي لجوو ت إليووه وكالووة المخووابرات المركزيووة للةووب  ووي الميوودان الثقووا يأ مرخووذةة موون هووذا هووو األسوولوب ا
 الفنون وا داب غطاءة لها  ي عملها.

وبةوود  ن خادووت الوييووات المرحوودة األمريكيووة حربيهووا  ووي   غانسووران والةووراق بدايووة هووذا القوورنأ وربووين 
جورائم بشوةةأ وبود ت رةواني مون عزلوة زيف األسباب الري سواقرها لربريور رلوك الحوروب وموا را قهوا مون 
 دولية؛ عّبرت عن ذلك المناخ السائد بسؤالها: لماذا يكرهوننا؟

عنووودها لجووو ت إلوووى صووووياغة نظريوووات ألجيوووال جديووودة موووون الحوووروبأ  دووواؤها حقوووول ايمبراطوريووووات 
ايعالميوووة والرطويوووع الفكوووري والثقوووا يأ ومووون لوووم يووو ت بوووالررويز ي بووود  ن ينرهوووي بوووالرقويزأ ومووون 

 رةصى على الرطويع  ليواجه الررويع.اس
وموون لووم يكوون مووع  مريكووا و"إسوورائيل"  هووو إرهووابي وعوودو  للحيوواة واألموول والمسوورقبل وي بوود موون رصووفيرهأ 
ولذلك كانت الثورات المدادة لقمع إرادة الشوةوب الةربيوة قاسوية ودمويوةأ برعايوة دوليوة و مووال نفطيوة 

 و لحان عبرية.
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حرب ايخرراقات ايلكررونية" كشف عن وقائع صادمة  ي رطوور المشوهد الجيل الجديد من الحروب "
نمووا هوم عوورب الورداء واللسووان والبيوانأ ينطقووون  السياسويأ إذ إن الووذي د وع للزمووار لويس  مريكيوواة  قوط وا 

لدرهم.  شةرا موزونا وقا ية محبوكةأ رةرف منهم ذلك ورنكر  ةلهم ورآمرهم على  قوامهم وبني ج 
نووووَرج كبوووورى المفارقووووات  هووووو لحوووون صووووهيوني  -بصوووورف النظوووور عوووون الممووووول-و عجبهووووا  ن اللحوووون المي

بامريازززز والصندوق األسود الذي  يرح ميؤخراة كشف عن مرحلة انحطاط جديدة مون الرواريخ الحوديثأ 
إذ كشووف عوون الرحووالف مووع "إسوورائيل" ومووع الشوويطان دوود خيووارات الشووةوب  ووي الةووالم الةربوويأ دوود 

 ل الري رحررم خيارات هذه الشةوب.ايخوان وحماس ودد الدو 
دوود الوودول الرووي اخرووارت لحنووا آخوورأ  لووم رطوورب ألغنيووة "رسوولم األيووادي"أ ولووم رمووّول  و ررووابع الوودراما 
المخزية  ي مسلسالت "وغرابيب سود"أ وغيرها مون   والم رغييوب الووعي ورزويور الرواريخ والحادور... 

 رائيل" والةرب مةاأ  إن ذلك يةني القوة".والهدف بحسب الرواية "ايسرائيلية" هو "وقوف "إس
بحور الشةر لم رةد عربية وي اللحن كذلكأ حروى ولوو كوان الزموار عربيوا..أ ومون يود ع للزموار يخروار 
اللحوووون الوووووذي يطربوووووه. اليووووووم يووووود ع األمريكوووووي واألوروبووووي والةربووووويأ ولكووووون الوووووذي يخروووووار اللحووووون هوووووو 

 "ايسرائيلي"أ و يكم سماعون لهم.
 عيم عربي با رخار: يوميا  سرمع إلى مطربين إسرائيليين..  طرب لميشيل إلياهو وغيره.بلسانه قال ز 

 خووورم بسوووؤال بوووريء: موووا الفووورق بوووين موووا انكشوووف مووون وثوووائق سوووفير ايموووارات  وووي واشووونطن )الصوووندوق 
 ي صفحري الشخصية على  يسوبوك عون  2014نو مبر/رشرين الثاني  17األسود( وبين ما كربره  ي 

 جنت بسبب ذلك سنة ونصف سنة؟ايمارات  سي 
 9/6/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

  
 األزمة الخليجية جولة جديدة للثورة المضادة للربيع العربي .62

 وائل عصام
المحووور الجديوود  خووذ بالرشووكل كووردة  ةوول علووى الربيووع الةربووي الووذي دعمرووه قطوورأ وعاردووره بشوودة  ووي 

هووة الحملووة المدووادة لقطوورأ الدولووة الةميقووة  ووي ثووورة مدووادة األقطوواب نفسووها الرووي رقووف اليوووم  ووي واج
مصوور ممثلووة بالسيسوويأ وداعموهووا  ووي  بوووظبي والريووازأ المةووادون بشوودة لصووةود الريووار ايسووالمي 

 المةردل.
دا ة للدور المصري الناقم بسبب سقوط نظام مباركأ  إن رراكمات طويلة من النزاعات الخليجيوة و  وا 

الحملووة ايخيورةأ  صوةود الدولوة الخليجيوة الصوغيرةأ ونجاحهوا  ووي  الخليجيوة كوان لهوا األثور ايكبور  وي
قليمياأ  ثار حسد جيرانهواأ وبةود األثور الكبيور الوذي حققوه الودعم ايعالموي  رحقيق نفوذ كبيرأ عربيا وا 
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القطوري لصووالح حووراك الثوورات دوود األنظمووة  وي مصوور ورووونس وليبيوا. بوود  ذلووك المحوور بقيووادة الثووورة 
ط الةربي قبول الةوودة للخلويجأ وهكوذا عملووا علوى اسوررجاع نفووذهم المفقوود لصوالح المدادة من المحي

جاررهم  وي ليبيوا ومصور وروونسأ وهوو موا حصول  ةوالأ حيوث روم إبةواد ايخووان المسولمين بوالقوة عون 
السوولطة  ووي القوواهرةأ وباينرخابووات عوون السوولطة  ووي رووونس بةوود دعووم منا سوويهمأ وهووم  يدووا موون رجووال 

الربيووع الةربوويأ وهكووذا األموور رواصوول  ووي ليبيوواأ حرووى  صووبح حفروور وهووو موون دووباط  النظووام مووا قبوول
المؤسسووة الةسووكرية القديمووة  ووي ليبيووا  صووبح الرجوول األكثوور نفوووذا  ووي ليبيوواأ بةوود إدووةا ه للةديوود موون 

 القوى ايسالمية الري صةدت بةد الربيع الةربي.
ن ثورره المدادةأ عادوا لررريب هذه الحملوة وبةد هذه الحملة الري شنها المحور عربيا  ي رثبيت اركا

ايخيوورة دوود قطوورأ وهووذه الموورة بايسوورقواء بحليووف جديوود وهووو إسوورائيلأ الرووي روورى  ووي سياسووارهم اكثوور 
انسجاما مع رطلةارها  ي المنطقة الراغبة برمرير رسوية راريخيةأ وانهاء بؤرة حماس  ي غزةأ الحركوة 

ط ايرفوواق بوووين المحووور المدوووادأ بوودءا مووون السيسووي الوووذي المقربووة موون قطووورأ الرووي رشوووكل إحوودى نقوووا
يفوورز حصوواره علووى غووزةأ وانرهوواء بوو بوظبي المةاديووة بشوودة للحركووةأ بنصووائح موون مسرشووارها المقوورب 

 دحالن.
لذلك  لهذه الحملة بةد إقليمي مهمأ يرةلق بهذا المحور المرآلف من ابوظبي للرياز للقاهرة لبنغازيأ 

 أ والمرمرع بةالقة خاصة مع الرئيس ايمريكي ررامب.ايكثر قربا من اسرائيل
وي ربدو الوييات المرحدة مكررثة للمنرصر  ي هذا النزاعأ ما دامت النريجة لن روؤثر علوى مصوالحهاأ 
ولن رخرج عن إطار حلفائهاأ  الردى األمريكيأ  و عدم الممانةة وادح كموقف  ةلويأ وبمدومون 

ا بوووين  طوووراف األزموووة. صوووحيح  ن رصوووريحات رراموووب  يووودت الرصوووريحات الروووي حا ظوووت علوووى حيادهووو
صوووراحة الحملوووةأ لكووون الموقوووف الةوووام يبقوووى  وووي اطوووار الحيووواد اييجوووابيأ وهوووذا الموقوووف يشووومل مةظوووم 
المؤسسات ايمريكيةأ  و"قاعدة الةديد" وهي رمثل المؤسسة الةسكريةأ ي يبودو انهوا سرصوطف لصوالح 

مووا يبوودوأ موون  ن القوووة الةسووكرية ايمريكيووة  ووي قطوور لوون احوودأ وألن الحكومووة القطريووة  يقنووتأ علووى 
رروودخل  ووي النووزاعأ وبالرووالي ي يمكوون ايعرموواد عليهووا  ووي حمايووة الووبالد موون  ي مغووامرات موون حليووف 

 امريكي آخر كالسةوديةأ سارعوا لطلب القوات الرركية الري وصلت خالل ساعات من بدء ايزمة.
الرووي رشوون هووذه الحملووةأ نةوورف  ن مووا يحوودث هووو بدوووء  ومجوورد مالحظووة الشخصوويات ومراكووز القوووى

اخدرأ ليس  قط من طاقم ررامبأ بل يحظى بةدم ممانةة على ايقلأ إن لم نقل ردى  مؤسسات 
امريكية نا ذة.  ةندما نرحدث عن المؤسسة الةسكرية  ي مصر وايردن ودحالنأ واألهم من هذا كله 

قووةأ  وونحن بووال شووك نرحوودث عوون اشوورراك عوودة مراكووز ثقوول اسوورائيل الحليفووة ايولووى يمريكووا  ووي المنط
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امريكي وحلفاء للمؤسسة ايمنية ايمريكية  ي المنطقةأ وهذا ليس له عالقه بطاقم ررامب  قوطأ الوذي 
 هو  ي النهاية يملك حيزا كبيرا  ي روجيه السياساتأ كونه الرئيس.
حوووول الموقوووف مووون الحملوووةأ  هوووذا والحوووديث عووون انقسوووامات بوووين المؤسسوووات ايمريكيوووةأ  و اخرال وووات 

مؤشووور آخووور علوووى  ن موووا يحووودث لووويس امووورا يموووس األمووون القوووومي ايمريكووويأ ليحصووول علوووى اجمووواعأ 
واخرالف ايدارات ايمريكية يحدث دائما  ي ايمور غير ايسرراريجيةأ وكثيرا ما وقع هذا الرباين  ي 

ت ايمريكيةأ وركرر  ي الموقف من وجهات النظر  ي خطة احرالل الةراقأ بين البنراغون والمخابرا
ايسوودأ كمووا كشووفت هوويالري كلينرووون  ووي مووذكرارهاأ واخيوورا  ووي دعووم الفصووائل شوومال سووورياأ لكوون هوول 
سوومةرم مووثال  ن المؤسسووات ايمريكيووة قوود رباينووت وجهووات نظرهووا  ووي حمايووة ايردنأ  و اسوورائيلأ  و 

ات المرحوودة ؟ بووالطبع يأ  ووايمريكيون حرووى كوريووا الجنوبيووةأ حووال رةردووت لرهديوود موون اعووداء للوييوو
يخرلفون  ي كل شي ما عدا مصالحهم القومية الكبرىأ وسياسارهم ايسرراريجيةأ وهي  ي هذه الحالة 
مدومونةأ ين المرنوازعين هوم جميةوا مون حلفائهواأ و يووا كوان المنرصور  لون ررو ثرأ وبالر كيود  ن وجووود 

 ن اقرب للفريق الذي يشن الحملة على قطر.طاقم ررامب يزيد ايمور سوءاأ كونه قد يكو 
من الوادح من سلسلة الةالقات الري يرمرع بها هذا الحلوف وطبيةرهوا موع اسورائيلأ نالحوظ  ن هنواك 
رغبووة اسوورائيلية  ووي رةزيووز هووذا المحووورأ الووذي يدووم حليفهووا المقوورب السيسوويأ ورروووازى مووع هووذا رغبووه 

علوى قطورأ كوابرز داعوم للثوورة المصوريةأ وكول هوذه جامحة لدى السيسي ومؤسسوره الةسوكرية الناقموة 
الرغبووات رسوورند إلووى اردووية ربوواغز خليجووي و خليجووي ممروودة منووذ نحووو مئووة عووامأ إذ نشوورت قبوول ايووام 
وثيقة راريخية ررحدث عن نصائح قدمها والي البصرة لحكام قطر وابوظبيأ بنبذ الخال ات والرصالحأ 

اكمة اليوم نفسوها. ولةول هوذا يدوةنا مجوددا اموام ركورار لحالوة والال ت  نهم كانوا ينرمون للةائالت الح
الشقاق الةربية والرنا س الذي ادى بايران لرحقيق كل هذه المكاسب  ي الةمق الةربويأ ويكفوي النظور 
للمحور اييراني المنسجم والمركارفأ من طهران لصنةاءأ لنةرف  حد  سباب هذا الرفووقأ  وي مقابول 

لة بنزاعارهوواأ ولةوول الحلووف اييرانووي  ووي اسووةد حايرووه اليووومأ لوويس  قووط ينووه دول عربيووة مشووررة مشووغو 
يوورى هووذه الخال وووات بووين الووودول الرووي يفرووورز  ن رقووود المواجهوووة دوودهأ بووول ألنووه يووورى  رصووة اماموووه 
سانحة جدا للردخل مجددا  وي الخلويج الةربويأ  هوذه الدوغوط الهائلوة والحملوة المنسوقة قود رمونح إيوران 

ز الحماية والردخلأ وي ننسى  ن حماس لم رروجه يوما ييران ورحصل علوى دعوم اردا خصبة لةر 
 عسكري منهاأ إي ينها وجدت كل الرنكر والمةاداة من هذه الدول الةربية نفسها.

 10/6/2017 ،القدس العربي، لندن
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 "أزمة الخليج": أموٌر خفّية .63
 عامر محسن

لحقيقووي" خلووف الخووالف الخليجوويأ ومووا جةلووه ينفجوور حووين رووراو  الرحلوويالت الرووي ربحووث عوون "السووبب ا
 جوو ةة بهووذا الشووكل الةنيووفأ بووين موون يقووول إنهووا بسووبب الموقووف موون ايووران و"ايخوووان"أ وموون يقووول إن 
المس لة ررةّلق بالغازأ وبوين نظريوة الفديوة الروي ييقوال إنهوا دي ةوت ألطوراف عراقّيوةأ  هوذا يةنوي ببسواطة 

لحقيقووي" للخووالفأ ومووا هووي الخطّووة الرووي رسووير عليهووا الحملووة دووّد  ّن ي  حوود يةوورف مووا هووو "السووبب ا
 قطر.

يديف الى رةقيود المسو لة  ّن  طوراف الحملوة ليسووا "صوادقين" بالكامول  وي رةوداد حججهوم ومطوالبهمأ 
 يقولووون مووا يةربوورون إّنووه سوويلقى رواجوواة  ووي الغوورب وصوودىة لوودى حكومارووه ولوبيارووه )موون قبيوول دعووم 

قاعدة"(أ وي يةّبرون عن مشكلرهم الحقيقية مع الّدوحة. على سبيل المثالأ "قائمة "ايرهاب" ورنظيم "ال
ايرهاب" الخليجّية الري رّم نشرها مؤخراة رسرنسخ  ةلياة اللوائح الروي رورّوج لهواأ منوذ سونواتأ مؤسسوات 

ين مثووول "مةهووود الووود اع عووون الوووديمقراطيات"  وووي واشووونطنأ ورحووواول عبرهوووا اقنووواع السياسووويين األموووريكي
بةالقات  بين الّدوحة و"القاعدة" وروّثق راريخها )مدا اة اليهوا  سوماء لمةاردوين مون مصور والبحورينأ 
مقيمين  ي قطور وقود صودرت دوّدهم  حكوام قدوائية  وي بالدهوم(. ولكوّن الكوّل يةورف  ّن هوذه اللووائح 

ا بدعم الزرقاوي  ي الةراق هي لو"إحراج" الّدوحة  مام الغربأ و ّن "الثورة" الخليجية دّدها ي عالقة له
  يام ايحرالل األمريكي  و باسررداد وجدي غنيم.

 ي الوقت ذارهأ  إّن كّل الرحليالت رظّل ناقصةة ومحدودة القيمة حّرى نفهم الموقف والّدور األمريكيأ 
وهوول يوجوود  صووالة دور   مريكووي  ووي القدووية؟ هنووا الميوودان األساسووي للرنووا س الخليجوويأ وهنووا الموقووف 

لمحورّي الذي يقّرر كّل شيء.  لنكن واقةيينأ على عكس ما ررّوج له وسائل ايعالم السةودية الري ا
رووزعم بوو ّن قطوور رسوورجدي حمايووة رركيووا وايوورانأ  ووإّن واشوونطن هووي الوحيوودة الرووي رحمووي قطوور ونظامهووا 

الّصين. ألجول هوذا  اليومأ ولو رغّير الموقف األمريكي من الّنظام  لن رحميه ايران وي رركياأ وي حّرى
سووّببت "رغريوودة" لدونالوود ررامووب علووى "رووويرر" نقاشوواة واهرمامووَالة وهلةوواة  ووي الخلوويج  كثوور موون كووّل مووا قيوول 
و يةل خالل الحملة. )ولهذا ايدواةأ ي يهوّم الموقوف الوذي ر خوذه ووووو اّيهوا الةربوي ووووو مون األزموةأ وكوّل موا 

اّي عمليوووة إثبوووات ويءأ لووون يقوووّدم ولووون يوووؤّخر(.  نوووراه حولنوووا مووون اصوووطفاف اعالميوووين ونشوووطاء موووا هوووو
البةز يقول إّن هذه األزمة رقسم الصّف الخليجي ومنظومة "مجلس الرةواون"أ ولكوّن ي شويء جديوداة 
هناأ  المجلس وووو لو رفّحصت راريخه وووو لم يكن يوماة منظومةة موّحودةأ والةالقوات بوين حكوموات الخلويج 

الووّدور األمريكووي الووذي يجمووع هووذه الحكومووات  ووي مواقووف  ساسووّيةأ ويدووع  لووم ركوون يوموواة صووا ية. ولوووي
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سووقفاة للسياسووة ايقليميووةأ لكانووت هووذه الّسوواليت ي رووزال ررحووارب ورربووادل الغووزوأ كمووا كووان الحووال قبوول 
 قرن  من الزمنأ و بناء الةمومة يقرلون بةدهم البةز  ي صراعات الخال ة.

 
 نظريات مؤامرة

ر ويالتأ  إّن مقاطةة عّدة دول  خليجّية لقطر ريظهر احرمايت  لمكاسب مةّينة قد بغّز الّنظر عن ال
ن لووووم رظهوووور  ووووي واجهووووة  ركووووون  ووووي ذهوووون خصوووووم الّدوحووووةأ ورةكووووس عناصوووور الرنووووا س الخليجوووويأ وا 
األحووداث. شووروط المقاطةووة كانووت اسوورثنائية  ووي قسووورها وغيوور مروّقةووةأ كمثووال حظوور المجووال الجووّوي 

طيووران الرجوواري القطووري. هووذا ي يحصوول حرّووى  ووي حووايت الةووداء المفرووو ؛ والووّدول لةووّدة دول  علووى ال
رسومح لطووائرات خصوومها المدنيووة بووالةبور  وي  جوائهووا حرّووى حوين ريقطووع الةالقووات وييمنوع الربووادل بووين 
البلووودين ووووووو وهوووذا عووورف  عقالنوووّي ألّنوووه يخووودم مصووولحة الجميوووع ويبقوووي هوووذه الحاجوووات األساسوووية للنووواس 

رة خووارج حلبووة السياسووة.  ووي عووّز  ّيووام الحوورب البوواردةأ كانووت شووركات الطيووران الغربيووة رسوورخدم والرجووا
 جواء ايّرحاد السو ياري للةبور الوى آسويا واليابوان )وكانوت رود ع رسووماة للحكوموة ولوو"اير لوت"(. حرّوى 

لةبوور الطيوران   ي عّز الحرب السورية والحملة الخليجية دّد دمشقأ ظّلت  جواء هذه الدول مفروحوة
 السوريأ بل وقامت شركات سورّية برحالت  الى ايمارات ومطار الشارقة.

هنوواك نظرّيووة هنوواأ ي يمكوون اسووربةادهاأ عوون  ّن الحظوور يمثّوول وووووو موون بووين  هدا ووه السياسووية وووووو دووربةة 
منا سوة بوين للخطوط الجوية القطريوةأ وخدموةة لخطووط "ايموارات" رحديوداة. ي يجوب الرقليول مون حوّدة ال

الشركات الخليجية "الةالمية" للطيرانأ وهي ثالث: واحدة  ي قطر واثنران  ي ايمواراتأ و ّن الرنواطح 
األساسوووي هوووو بوووين "ايموووارات" و"القطريوووة" اللروووين رةرمووودان نموذجووواة مشوووابهاة وررنا سوووان علوووى الخطووووط 

نوات المادوويةأ علووى الوورغم موون الدوليووة نفسووها رقريبوواة. موون  سووباب انخفوواز  ربووا  "ايمووارات"  ووي السوو
خراجها من الّسوق  انخفاز  سةار النفط وانرةار صناعة الطيران عالمياةأ كان منا سة "القطرية" وووو وا 
 و ادةاف نمّوها سيمّثل خدمةة حقيقّيوة لوو"ايمارات". "القطريوة" هوي الخاسور ايكبور: ردوطّر رحالرهوا 

لووة  مكلفووةأ رحالرهووا الووى ا ريقيووا رحديووداة سوورواجه مشوواكل ا ن الووى ايلرفوواف  وووق ايووران و خووذ طوورق  طوي
كبيرة وقد رصبح غير اقرصادّيةأ وهذا يةني رو ثيراة مدواعفاة ألّن "القطريوة" )ك "ايموارات"( رةرمود علوى 
"قنووووات الرغذيوووة" كشوووبكرها الكبيووورة  وووي ا ريقيووواأ لمووولء بووواقي رحالرهوووا الدوليوووة. بووونفس المةنوووىأ خسووورت 

وق السووةودي المهووّم وورثرووه غريمرهوواأ  وو كثر السووةوديين  ووي السوونوات األخيوورة ي "القطريووة" كاموول الّسوو
يسوورخدمون شووركرهم الوطنيووة للوورحالت البةيوودةأ بوول يخرووارون بووين "القطريووة" و"ايمووارات". بوول إّن خووّط 

ة" دبي وووو الّدوحةأ الذي  يقفولأ كوان ييةربور مون الخطووط الكثيفوة  وي الةوالم رغوم موداه القصويرأ و"القطريو
رحلة يومّية عليه وحدهأ وهذه كّلها طائرات   دوحت  ائدوة وعليوك  ن رجود  19كانت رجري  كثر من 
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لها مكاناة بديالة. الودع المالي لو"القطرية"  صالة لم يكن  ي   دل  حواله. هذه الةوائق الجديدة قود ي 
 سوقها وربحيرها. رؤّدي الى إ السها ولكّنهاأ على األقّلأ سرحّد من وريرة نمّوها ورقّلن

بوالمةنى نفسوهأ مون الجانوب السوةوديأ هنواك "نظرّيوة موؤامرة"  خورى عون طموع الريواز بغواز قطور ي 
يجبأ ايداةأ صرف النظر عنها. الّسةودية رواجه مصاعب مالية ومسرقبالة شائكاةأ وطموحات محمد 

اقرصووادياةأ وربنووي جيشوواة  بوون سوولمان  كبوور موون مووواردهأ وقوود بوود  يفهووم ب نووه لوويس وسووةك  ن رنفّووذ رقّشووفاة 
عرمرماةأ وامبراطورية اقليمية  ي وقت  واحود. الّسوةودّيةأ الوى ذلوكأ رحرواج الوى الغواز الطبيةوي بصوورة  
ماّسة وألسباب مرةددة: لزيادة انراج النفط  ي حقولها عبر حقن الغاز  يهاأ ينراج الكهرباء )والروّقف 

المحلي الهائل(أ ولصناعة البرروكيمياويات والمةوادن ووووو  عن حرق السوائل عالية الثمن لرغطية الطلب
والبلد ي ينرج غوازاة يكفوي لرغطيوة كوّل هوذه الحاجواتأ بينموا قطور رملوك ثالوث  كبور احريواط   وي الةوالم. 
ايسرفادة من ثروة الغاز القطري )سواء عبر دّم البلد  و عبر رنصيب نظام  "صديق"( سرةطي د ةةة 

ألّنووه  1990ةودي وريوونةر طموحووات بوون سوولمان. غووزا صووّدام حسووين الكويووت عووام قويووة لالقرصوواد السوو
ن  اعربر  ّن ايسرحواذ عليها سيقّدمأ د ةةة واحودةأ حواّلة لكوّل مشواكله و زماروه. و كثور زعمواء الخلويجأ وا 
 لم يقدروا وووو ألسباب مودوعية وووو على اسرنسواخ حوروب صوّدام وجيشوه و"مالحموه"أ اّي  ن عقليورهم ي

 رخرلف عنه بشكل  جذري.
 

 عن الخطاب والنفاق
هنوواك صوونف  موون النخووب الةربيووة لووم يةوود للنقووار مةووه جوودوىأ  هووو يملووك قناعوواة لكووّل موقووف  محرموولأ 
ينّظر يوماة للواقةية والبراغماريةأ ويوماة آخر للحقد الطائفيأ ويوماة ثالثواة للديمقراطيوة وحقووق الشوةوبأ 

 و منهجاةأ بل مجّرد  دوات خطابّية. ولكّن هؤيءأ على ما يبدوأ يحراجون  هذه كلها ي رمّثل قناعات  
الى شر   عون الفوارق بوين "ايصوطفاف" و"الربةيوة". حوين رهواجمأ موثالةأ الحكوم السوةودي  و ايمواراري 
ألّنه رابع  ألمريكاأ ويرآمر دّد  لسطينأ ويصّدر الخراب والرجةّيةأ  هذا موقف  واصطفاف. ولكن  ن 

ت على كّل هذا  يما الرآمر على  لسطين يجريأ وسوريا والةراق واليمن ردّمرأ والشةوب رشّردأ رصم
ثم ركرشف شّر الّسوةودّية وعمالرهوا حوين رفورح الحورب موع قطورأ  هوذه ربةّيوةأ وليسوت خيواراة مبودئياة وي 

 "واقةية".
طنين  يها  يما شةب اليمن بالمةنى نفسهأ  ن رسّمي مقاطةة قطر "حصاراة"أ وربدي الردامن مع القا

ييحاصر منذ سنواتأ ويجّوع ورةّم  يه األوبئةأ  هذا نفاق )وقطر ليسوت  وي حصوارأ ولون رجووعأ ولوو 
اقرووورب هوووذا ايحرموووال سووونقف دوووّده جميةووواة(. رّبموووا  ّن حّكوووام الخلووويج يثّمنوووون حيووووات الةووورب بشوووكل  

حيارهمأ ولكن  ن ينساق الةربوي  وي هوذا مخرلفأ ويةربرون  ّن حياة اليمني  و السوري  قّل قيمةة من 
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المنطقأ ويروّقع من الفلسطيني  و من اليمني  ن يرةاطف مع قطر ألّن الخدار الطازجوة قود رنقطوع 
أ رحديوووداةأ يجوووب  ن روووذّكرهم بووواليمن وبموووا  ةلوووت  مووون الّسووووق عنووودهمأ  هوووذا مخجووول.  وووي هكوووذا موقوووف 

 طفالووه وووووو بسووببهم وووووو قوود يفوووق قريبوواة كاموول عوودد ايووديهمأ وبوو ّن موون  صوويب بووالكوليرا موون ابنوواء الوويمن و 
 مواطني دولة قطر.

ايعالم القطري قد يغّير لهجرهأ وقد نشهد مبادرات دبلوماسية  وي اّرجاهوات مخرلفوةأ ولكوّن مون يوركّلم 
ن كوان  عن "عودة قطر الى محور المقاومة" يمز  بال شّك. قطورأ  وّيةأ لوم ركون هنواك حرّوى ررجوعأ وا 

درس  اسرخلصووناه موون راريخنووا القريووب  هووو  ّن األنظمووة الرابةووة وووووو علووى اخوورالف رالوينهووا وووووو  هنوواك موون
سورقف صوّفاة واحوداة دووّدك  وي اللحظوة الحاسوومةأ وسرسورثمر كوّل اخرراقوات السوونوات المادوية  وي هووذا 

جبهاروه  المسةى؛ و ّن كل مون " روى الوى المقاوموة" بفدول الموال القطوري  و رحوت إغرائوه قود ربةوه الوى
 حين جّد الجّدأ من  ر ع سياسي الى  صغر إعالمي.

 
 خاتمة

مليوار دوير؛ ابرود  الكوالم  21أ بقيموة 15طوائرة اف ووووو  72يوجد رفواوز  بوين قطور و مريكوا علوى شوراء 
عنه  ي  واخر  يام باراك اوباما وقد عرز دونالد ررامب على الّدوحةأ مؤّخراةأ رحويله الى عقد  مبرم. 

ذه القّصة الصوفقات السوةوديةأ بمةنوى  ّن السوةر مبوالغ  بوه بشوكل  كبيور )حوين ييقوارن بصوفقات رشبه ه
عالميوة  و بووالثمن الووذي ربوواع بووه هووذه الطووائرات لسووال  الجووو األمريكووي(أ وي  حوود يفهووم كيووف سووررمّكن 

لود  مثول دولة بحجم قطور مون اسوريةاب كوّل هوذه المةوّدات واسورخدامهاأ  و حرّوى الهودف مون اقرنائهوا )ب
الةراقأ  كبور بكثيور مون قطورأ يحرواج الوى سونوات طويلوة لرودريب ورنشوئة كووادر رقودر علوى اسوريةاب 

 ثالثة  سراب  حديثة(.
عدد الطائرات  ي هذه الصفقة يفوق  دةا اة عدد الطائرات المقارلة الري رةمل حاليواة  وي سوال  الجوّو 

خوالل قّموة الريوازأ حوين ركلّوم عون  نوه سويبيع  القطريأ وهي رّبما كانوت موا  شوار اليوه دونالود رراموب
قطوور "الكثيوور موون األلةوواب الالمةووة". شووركة "بوينووغ" رقووول إن الصووفقة دوورورية يسوورمرار خووّط انراجهووا 
 وووي سووواينت لوووويسأ بةووود  ن روقّوووف الجوووير األمريكوووي عووون شوووراء المقارلوووة وانصووورف الوووى نمووواذج  كثووور 

والمقاطةووة ورغييوور الّنظووام  ووي الّدوحووةأ والرراشووق حداثووة. بمةنووى آخوورأ بةوود كووّل الكووالم عوون الحصووار 
موووع هوووذا الطووورف  و ذاكأ  وووإّن  ايصوووطفافأ والرنظيووورات عووون دووورورة ايقليميوووةواسووورةراز األحقووواد 

  لف وظيفة  ي ويية ميسوري.  15مفرا  األزمة قد يكون  ي صفقة  بةشرين مليار دويرأ و
 10/6/2017 ،األخبار، بيروت
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