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 بالضفة استيطانية وحدة نتنياهو يعلن عن عدم تجميد االستيطان وبناء ثالثمئة مكتب .1

 ال ز اء  ئيس مكتن في إس ائيليم   مو  ا   هللا  أا   ما  ا 23/6/2017 ،القدس القدس،رة ت 
 تجمي  ح ل معم يف  وحي ة م قع في     مم  23/6/2017الجمعة  ي   ظه  ر ى رتريمه   بريمميا
 عب ية  عال إ   سمئل رة ته بيما في المو    قمل .الجم ي العم  رهمية حتى المستعم ات في البرمء
 غي   الجم ي العم  رهمية حل ل حتى استيامرية  ح ات لبرمء عامءات رة   قف عا     مم إا

  .االلتزا  هذا مثل ي ج  ال:  مضي م     وحيح
الجمعة  قملت  إس ائيل  في سيمسية   أا موم  24/6/2017 ،الدوحة نت، الجزيرة أضمفت 

 ة ق  إيل بيت  مستعم   في ج ي   استيامرية  ح   مئةثالث برمء على  افق رتريمه  إا 23/6/2017
 عقن المست اريا  تع يض إام  في الم افقة هذه  تأتي .المقبل سبتمب  أيل ل/ ةه  حتى هللا   ا 
 ألغ اض موم    فلسايرية أ ض على المست ار ا أقممهم التي المرمزل بعض بإخالء قضمئي ق ا 

 أ  قي   ت ج  ال أره تثبت الج ي   االستيامرية ال ح ات هذه ةإقمم أا الموم   تل   أك ت .عسك ية
 .كمفة المحتلة الغ بية الض ة أ جمء في االستيامرية األرةاة استم ا    ا تح ل مع قمت

 
 العامود باب معالم لتغيير اإلسرائيلية الخطة تُدين الخارجية الفلسطينية .2

 ج ي    ته ي ية خاة تابيق عا العب ي اإلعال  رمقلهت مم الخم جية ال لسايرية  زا   أ ارت هللا:  ا 
 التم يخية ه يتهم  امس المحتلة  ة قي الق س في العمم   بمن مراقة معمل  تغيي  إلى ته ف

 است زازية عسك ية أب اج  برمء المراقة  في  الة اي العسك ي الت اج  تكثيف خالل ما  الحضم ية 
  استهجرت  . غي هم  ت تيةه   ال لسايرييا الم ااريا لم    تركيليه ح ي ية مسم ات   ضع فيهم 
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 المتح   األم   مرظممت ال  لي المجتمع  ومت مبمال  ال  23/6/2017الجمعة  ي   لهم  بيما في
 االرتهمكمت في المسب ق  غي  الخاي  التوعي  هذا إزاء الي ريسك   مرظمة مق متهم  في المختوة
:  تمبعت .كله العمل  ما  مسمع م أى على تت   أرهم خموة ال  لي   اللقمر الجسيمة اإلس ائيلية

 ع   إثبمت  يحم ل  ق ا اتهم  ال  لية للة عية مو اقية أية ض ن يحم ل رتريمه  أا  اضحم   بمت 
 الرزاعمت حل في مسؤ ليمتهم تحمل في أ  ال  لييا  السل  األما على الح مظ في س اء ج  اهم

 . الو اعمت
 23/6/2017القدس،  القدس،

 
 المدينة في الفلسطينيين حق   تؤكد قرارات باتخاذ يطالب القدس لجنة رئيس .3

 الق س  في الته ي ية  مخاامته االحتالل لع  اا  التو ي ال ح   إلى فومئل  قم   ر ان غز :  عم
 .المقم مة عا ي هم ب فع الض ة في السلاة ماملبيا المق سييا  وم     ع 
الجمعة  ظه  بع  بغز  ال لسايرية ال ومئل رظمتهم التي الحمة   المسي   خالل ذل  جمء
  فع  مضما  ةه  ما األخي   الجمعة يوم ف الذي العملمي الق س ي   إلحيمء  23/6/2017

 .المحتلة للق س المرمو    الالفتمت  ال ايمت األعال  فيهم المةم ك ا
 للع   أ الهم  سمئل؛ خمس حلبية  أب  أحم  التة يعي  المجلس في الق س لجرة  ئيس   ّجه

 عا فم حل المبم كة  األ ض هذه في ل   ج    ال أ ضرم  في ل  أمما  ال أما ال  الوهي ري
  . مق سمترم ةعبرم على المت اول الع  اا لم اجهة قم م ا هللا بإذا فإررم  أقومرم   ق سرم أ ضرم
   ع  عرهم  ال فمع معهم  التضمما الق س  ع  ا استم   إلى ال ومئل  عم الثمرية   سملته  في

 حتى الق   لغة إال يع ف ال الذي االحتالل مقم مة في    هم لتؤ ي ال سمئل بكل الق س ارت مضة
 يق م ا حتى الض ة في  ةبمبهم المقم مة عا أي يه  ب فع  حك متهم السلاة املن فيمم  حيله 
 .أقومرم  األقوى ق سرم   الق س أ ضرم  األ ض هذه أا ال  س تل  ال  س الع   تلقيا في ب   ه 

 في حقرم على المؤك   الق ا ات اتخمذ في أكث  تتج أ أا اإلرسما حق ق حلبية مرظممت أب  املن كمم
 أا على  يرص  2016 تة يا األ ل/ أكت ب  في أو  ته الذي  ي رسك   ق ا  خموة األقوى
 استم ا  على أهل الق س  حث .فيهمم لليه   حق  ال يا للمسلم مق س مكما الب اق  حمئا األقوى
فةمل الوم    .لتهجي ه  ال امية االحتالل مخاامت  ا 

 23/6/2017 لإلعالم، الفلسطيني المركز
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 الحرام المسجد يستهدف كان الذي اإلرهابي العمل يدين عباس .4
 التي اإل همبية العملية ة الممضي الليلة عبمس  محم    ئيس السلاة ال لسايرية أ اا  كملة  فم:

  أع ن .إ همبية مجم عة قبل ما  الموليا المعتم يا ما  م تم يه الح ا  المسج  تسته ف كمرت
 م اجهة في الةقيقة السع  ية الع بية المملكة مع الكممل ال لسايري   الةعن تضممره  عا عبمس

 عز هللا  اعيم    أاه هم  األ ض بقمع أق س الح ا  المسج  سيسته ف كما الذي  التا ف اإل همن
 على  الح مظ السع  ية جمرن إلى ال ق ف  أك  .مك  ه كل ما  ةعبهم السع  ية يح ظ أا  جل
 . استق ا هم أمرهم

 24/6/2017 هللا، رام الجديدة، الحياة
  
 لنتنياهو كمستشارين يعملون ترامب مبعوثو: فلسطينية مصادر .5

 أمس ق لهم   فيعة فلسايرية موم   عا إس ائيلية إعال  ئل سم ج ايسي: رقلت ب ه   -الرمو   
 بمستةم  عبمس محم   ال ئيس لقمء أعقمن في ال لسايرية  القيم   في  اسعة أمل خيبة إا الجمعة 
  قملت. غ يربالت جيس ا األ سا للة  ق الخمص  مبع ثه ك ةري   جم ي  األم يكي ال ئيس

  الةه اء  األس ى عمئالت مخوومت ل قف اإلس ائيلية الماملن ا حم االثريا  إا الموم   
  أب زت .المحتلة  الق س الض ة في االستيامرية للهجمة التا ق أ  أخ ى  رقاة أي بحث  افضيا
 الموم   تو يحمت أمس  اإلرت رت على م قعيهمم في  هآ تس أح ر ت ي يع ت وحي تم

 .ال لسايرية
 إال األم يكية  اإل ا   ما  اضحم   م ق م    الن الستيامرية ا الهجمة قضية ممزا  أب  ال ئيس  ا ح

  الق س األ ض  هي الج ه ية  القضميم لحل ل تو  ه ممزا أب  ا ح كمم. عليه يحول ل  أره
 .الم ض عيا ذات إلى عم ا المبع ثيا  أا إال  غي همم   الالجئيا

  أرهمم كمم يتح ثما  بالت غ ير ك ةري  كما لق  ق له  فلسايري مو   عا  هآ تس   رقلت
  حيرهم رتريمه   ا عمءات كل ا ح في ة عم فق  حيم ييا  ك سيايا  ليس لرتريمه   مستةم يا

 م ض ع حتى إره آخ   مو    قمل . الج ه ية القضميم بةأا  اضحة م اقف مرهمم رسمع أا البرم
 الموم   قملت لةه اء  ا األس ى عمئالت مخوومت  بةأا .المبع ثما يذك ه ل  ال  لتيا  حل

 ا ح األخي  اللقمء  في األس ى  لكل جم فم  ق م ب اية كما األم يكي المالن إا ال لسايرية 
 أحكم  عليه   ف ضت االحتالل محمك  أ ارته  الذيا لألس ى المخوومت  قف مالن المبع ثما
 . إس ائيلي ا فيهم قتل عمليمت في ةم ك ا هؤالء أا بزع  المؤب   بملسجا

 24/6/2017 عم ان، الغد،
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 االحتالل سلطات من تهديدات بعد نزال خالد الشهيد نصب تزيل جنين بلدية .6
 مع همت ي ح يث في رزال  كتمرة  يمم الكمتبة رزال  خمل  الةهي  ز جة أك ت :الةمين ي سف كتن

 قيم  ما فقا أسب ع بع  أي أمس  الةهي   لز جهم التذكم ي الرون أزالت جريا  بل ية أا   األيم  
: حول بمم الة ي  حزرهم عا عب ت التي رزال   أضمفت .الرون بإقممة بمالحت مل  المحمفظة البل ية
 بإزالته هي تق   أا ال المي اا  أ  الرون به   االحتالل ته ي ات البل ية ترتظ  أا األج ى ما كما

 .بر سهم
 م قف أ ضح إره   األيم   مع همت ي ثح ي في جريا  بل ية  ئيس غملي  أب  محم  قمل جمربه  ما

 مم إا قمل  و حته إلى  بملع     .فيسب    االجتممعي الت اول م قع على و حته في البل ية
 إا حتى  ت امن  رتريمه  مكتن في  السيمسية المست يمت أعلى  إلى األم   ول أا بع  جمء ح ث 

 الحج  بإزالة إمم ال ارية السلاة إلى  اضحة  سملة إ سمل  ح ّ  إلى  ول  اإلس ائيلي الولف 
   بج افمتهم كممال   المي اا بإزالة ف  ا   هي ستق    االحتالل ق ات إرهم أ    الةهي  اس  عليه المكت ن

ره  المي اا  أا غملي أب   أك  . قبماية ألممريم في الةهي  ةقيقي مع بملترسيق اإلزالة ق ا  اتخمذ ت ّ   ا 
  .رزال خمل  الةهي  اس  يحمل  سيبقى زال مم

 إلعم   ال لسايري الةعن جممهي   اعية ح ث مم فلسايا لتح ي  ال يمق ااية الجبهة  أ ارت
 .مكمره إلى التذكم ي الرون

 24/6/2017 هللا، رام األيام،
 

 لبحث آخر التطورات في غزة  القاهرةدحالن يصل  .7
ظببي فبي زيبم    بابمئ   خموبة مبا أبب   ول إلى القمه    يب   الجمعبة  محمب   حبالا  قم مبم :القمه  

لمو  تستغ ق ي ميا  يبحبث خاللهبم آخب  التاب  ات علبى السبمحة ال لسبايرية خموبة األ ضبمع فبي 
 قامع غز .

خالل زيم ته مع ع   ما كببم  المسبؤ ليا  الةخوبيمت  سيلتقي و حت موم   مالعة أا  حالا 
حة ال لسايرية خموة األ ضبمع فبي قابمع المو ية  ال لسايرية الستع اض آخ  التا  ات على السم

تبب  خببالل حزيبب اا/ ي ريبب  الجببم ي بيرببه  بببيا  فبب  قيببم   ح كببة حمببمس  الببذيغببز   علببى ضبب ء اللقببمء 
ب ئمسبببة  ئبببيس المكتبببن السيمسبببي للح كبببة فبببي قابببمع غبببز  يحيبببى السبببر ا  بحضببب   بعبببض المسبببؤ ليا 

يم المةبببت كة  المل بببمت الخالفيبببة تربببم ل ت تيبببن ال ضبببع الببب اخلي ال لسبببايري  القضبببم  البببذيالموببب ييا  
رجمز ملف الموملحة المجتمعية  بحث إ ا   ملف معب   فح   .الب ي ا 
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كمرببت اللجرببة الم كزيببة لح كببة فببتح عقبب ت يبب   األحبب  الممضببي اجتممعببم مابب ال لهببم ب ئمسببة البب ئيس   
  حموبل ال لسايري محم   عبمس في م يرة  ا  هللا  تضبما بحبث مبم أعلربه أعضبمء فيهبم أربه  تقبم ن

 بيا ح كة  حممس  اإلسالمية  القيم ي الم و ل ما فتح محم   حالا.
 23/6/2017القدس، القدس، 

 
 واإلسالمية إلى التفاعل مع يوم القدس العالمي العربيةاألمة "القسام" تدعو  .8

 عت كتمئبن القسبم  األمبة الع بيبة  اإلسبالمية إلبى الت معبل مبع يب   القب س العبملمي البذي يةبكل : غز 
 مرمسبة الراالقة ر عية لتح ي  الق س  فلسايا  ت حي  األمة على هذه الغمية الربيلة.

 قمل القمئ  المي اري في  القسم    أب  الحسبا  فبي بيبما متل بز رةب ه الم قبع اإللكت  ربي للكتمئبن:  أمبم 
 عرهم؟ .آا األ اا ألا ترتو  األمة لق سهم  أقومهم؟ أل  يحا ال قت لتر ض األمة غبم  اله اا 

 حث على ت جيه الب ولة إلى الق س  األقوى   الت قف بمرمسبة ي   الق س العبملمي عبا االرةبغمل 
  بملمعم   الجمربية التي ت تت األمة   ترهش جس هم  تةمت أع اءهم .

 23/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العالميمسيرة مركزية بغزة بمناسبة يوم القدس  تنظمالفصائل الفلسطينية  .9
أكبب      رظمببت ال وببمئل ال لسببايرية فببي م يرببة غببز  مسببي   م كزيببة لهببم فببي يبب   القبب س العببملميغببز : 

أا القببب س سبببتبقى محببب     عضببب  اللجربببة الم كزيبببة للجبهبببة الةبببعبية  جميبببل مزهببب   فبببي كلمبببة القببب ى
  تب ان الو اع   سي اول ةعبرم  مبا خل به كبل أحب ا  العبمل  مقم متبه  رضبمله حتبى اسبت  ا  آخب  ذ  

 ارتقب  ه  لبة بعببض األرظمبة للتابيبع  التحبملف مببع االحبتالل الوبهي ري  مةب   ا علببى  مبا فلسبايا.
أا إ ا   الةببع ن هببي الحكبب   ال يوببل   أا هببذه التحمل ببمت  السيمسببمت ال تعببب  عببا إ ا   األمببة  ال 

ؤكب ا ضب      قمل مزهب :  ةبكل يب   القب س العبملمي وب خة حبق فبي  جبه العبمل  الظبمل    م ةع بهم.
تحمببل الةببعن مسببؤ ليمته فببي  فببع حكببممه  للت اجببع عببا هببذا الظلبب  التببم يخي الببذي تعبب ض لببه ةببعبرم 

 ة   على أا جب ائ  االحبتالل بحبق أهبل القب س  ال لسايري  التو ي لمحم لة ةيارة مقم مة ةعبرم.
 ه تسبببببيليم   رببببب   بملمةبببببم كيا فبببببي مبببببؤتم ات التابيبببببع  آخ هبببببم مبببببؤتم   سبببببي اجه بملمقم مبببببة  ال حببببب  .

 الوهي ري  في إةم   إلى مةم كة  ف  ما ح كة فتح  السلاة بملض ة.
 23/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حتى تحرير القدس ستتواصل المقاومةالعالمي:  القدسيوم  مناسبة" بالجهاد" .10
 عبببملمي يببب   القببب س ال مرمسببببةبقملبببت ح كبببة الجهبببم  اإلسبببالمي فبببي بيبببما لهبببم : أةببب ف الهببب   -غبببز  

ستمضبببي مسبببي تهم حتبببى تح يببب  القببب س   مؤكببب   علبببى كممبببل حقببب ق    ستت اوبببل المقم مبببة ببببإذا هللا 
 قمل القيم ي في ح كة الجهم  اإلسالمي خملب  البباش أا االحبتالل يحبم ل بب ع   الةعن ال لسايري.

  أا كبل أم يكي  تو ية القضية ال لسايرية ما خالل تابيع عالقمتبه مبع بعبض الب  ل الع بيبة .  أكب
 محم الت التابيع  ست ةل  لا تم  أمم  تمس  ةعبرم بأ ضه  في وب اعه مبع االحبتالل اإلسب ائيلي .
 أك  أا ال    األم يكي البذي يقب  ه الب ئيس   رملب  ت امبن  سيسبقا كمبم سبقات أ هبم  مبا سببق ه فبي 

مظهببم بكببل م يرببة جعببل القبب س أ  ةببملي    فببي إةببم   لمخااببمت الحك مببة اإلسبب ائيلية التببي ت يبب  احت 
 قلبببل مبببا أهميبببة المحبببم الت األم يكيبببة  اإلسببب ائيلية للتقليبببل مبببا ةبببأا  القببب س ضبببما أي حبببل رهبببمئي.

م كزية القضية ال لسايرية  كمم  فض محم الت بعض ال  ل  استب ال الع اء لتوبح إي اا هي الع   
 ع اء إي اا .ب ل إس ائيل   توبح إس ائيل هي ال  ل التي يت  التابيع معهم مقمبل است

 24/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 يوم القدس العالمي يمثل إعالن نذير لألمة العربية واإلسالميةإسماعيل رضوان:  .11

أك  القيم ي فبي ح كبة حمبمس إسبممعيل  ضب اا أا  يب   القب س العبملمي  يمثبل : أة ف اله   -غز  
لوب اع الحقيقبي مبع االحبتالل   أا القب س  إعالا رذي  لألمة الع بيبة  اإلسبالمية ببأا القب س محابة ا

 تمثل القضية الم كزية لألمة .
 أةم  إلى مم تتع ض لبه م يربة القب س فبي ال قبت الحبملي مبا هجمبمت إسب ائيلية ممرهجبة تهب ف إلبى 
ته يببب هم  سبببلن مربببمزل سبببكمرهم  اببب  ه  مرهبببم.  املبببن السبببلاة ال لسبببايرية بإرهبببمء االرقسبببم    قبببف 

 في ذات ال قت بكل اإلج اءات العقمبية الم   ضة على قامع غز .   الترسيق األمري   ر  

 24/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 خ لالحتاللو رضوتطالب السلطة بعدم ال المعلم التذكاري للشهيد خالد نزالبإزالة "الديمقراطية" تندد  .12

ة المعلب  التبذكم ي للةبهي  أ ارت الجبهة ال يمق ااية لتح ي  فلسايا إق ا  بل ية جريا على إزالب: جريا
خملبب  رببزال عضبب  اللجرببة الم كزيببة للجبهببة  ببب ع ى أا هببذا لبب  يبب ق لالحببتالل  حك متببه ال مةببية التببي 

 املببت الجبهبة ال يمق اايبة فبي بيبما لهبم السبلاة  علبى  ه  ت بإزالة الروبن   تبليبا السبلاة ببذل .
ة   خموبببة فبببي قضبببية الةبببه اء  أسبببهم محمببب   عببببمس بعببب   ال ضببب ة إلمبببالءات الحك مبببة الوبببهي ري

   عت جممهي  جريا لإلعم   ال   ية للمعل  التذكم ي إلى مكمره.  األس ى  الج حى.
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 قملت موم    حزي اا/ي ري  أقي  المعل  التذكم ي في جريا  ب عمية المحمفظ   ئيس البل ية. 15 في 
 الن االحتالل ذل .وح ية: إا المعل  التذكم ي أزيل بق ا  ما السلاة ال لسايرية بع  

 23/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 طالب السلطة باإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بالضفةت حماس .13

عبب  الب حما ةب ي   السبلاة ال لسبايرية فبي  ا  هللا ببمإلف اج ال ب  ي   املن القيم ي فبي ح كبة حمبمس
ي توببب يح وبببح ي إا بقبببمءه  قيببب  االعتقبببمل  قبببمل ةببب ي  فببب عبببا المعتقلبببيا السيمسبببييا لببب ى أجهزتهبببم.

 أكب  علبى ضب      السيمسي كس  لألع اف المجتمعية  اإلرسمرية مع ق ن حل ل عي  ال اب  المببم  .
إرهببمء ملببف االعتقببمل السيمسببي الببذي يعببمري مرببه أبرببمء الضبب ة مببا المحبب  يا  الجببممعييا  غيبب ه  مببا 

سبب  اء فببي التببم يس ال لسببايري سببيذك هم أبرببمء  فئببمت الةببعن المختل ببة  مةببي  ا إلببى أرببه سببيبقى وبب حة
 ةعبرم بمألسى  األل .

 23/6/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 الحدث لمستوى السياسي الرد يرتق   لم": 48 عرب"لط غطاس .14

 عا السمبق الرمئن مع حو ية بمقمبلة  48 ع ن  ار    الجلب ع  سجا  خ له حي  : قبل  امي قمبله
 فيهم رتا ق جزئيا  على ترة  غامس  بمسل.   المةت كة  القمئمة في  اايال يمق ال اري التجمع

 إلى  كذل  أث هم  على محمكمته تمت التي إليه   رقملة ه اتف  ا  خمل األس ى مسمع   قضية إلى
 .المةت كة القمئمة تج بة سيمم ال ال اخل  في العم  السيمسي لل ضع  ؤيته
 الي   مرذ معه حملهم الذي غامس .   رظ   جهة ما ىاألس   قضية إلى هذا الجزء في رتا ق
 كل األس ى يتذك  إره المروة على األ ل خامبه خالل قمل إذ  2013 عم  الب لمما ل خ له األ ل
 .الع بي المجتمع في  الج يمة العرف  ضحميم المعر مت  الرسمء  المهج يا الالجئيا يتذك  كمم ي   
  ق   األس ى  لقضية  الجه  ال قت ما الكثي  غامس وصخ الب لممري  العمل ب اية  مرذ

 الاعم   عا اإلض ابمت فت   خالل سيمم ال بمألس ى  يتعلق مم بكل الكثي    الالبمت االستج ابمت
 ت في  مرمسبة ما أكث  في  الن الجممعية  أ (  غي ه   القيق  عالا العيسم ي مثل) ال   ية س اء
 أره  اعتب  .أخ ى ماملن  فع إلى بمإلضمفة ع ائله   مع الت اول ما ليتمكر ا له  عم مي همتف

 .األس ى هؤالء عا يختلف ال
 المال ن  للمست ى ي تق ل  ال اخل في الع بي السيمسي  المست ى الةم ع فعل    أا غامس  اعتب 
 أره أ  إي ي ل جيم القضية مع يختلف السيمسي المست ي أا ذل  سبن ت ى هل  سؤالرم على    ا  
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 أ  إي ي ل جي لسبن س اء معي  الم افقة لع   ال اعي كما مهمم  غامس أجمن   اإلعالمي؟ الضغا
 ع مه أ  فعلت مم وحة بيا التمييز الم   ض ما كما اإلعال   به قم  الذي ال ممغ غسيل بسبن

 رنالجم بيا أي اإلس ائيلية  المؤسسة ةرتهم التي للهجمة التو ي  بيا الهممش على   ضعه
  .السيمسي الجمرن  بيا القمر ري

 23/6/2017 ،48 عرب
 
ل من يحذر باراك .15  نتنياهو عهد في" أبرتايد" دولة إلى إسرائيل تحو 

 بريمميا الحك مة  ئيس بم ا  إيه   السمبق اإلس ائيلية الحك مة  ئيس تلحمي: اته  أسع  – الرمو  
 إلى ق يبم    إس ائيل  تتح ل أا ما محذ ا     َيميم   ق أخالقيم   خاي  مرح    إلى  إس ائيل  بج  رتريمه 
 ما الخا  إلى  إس ائيل  أما لتع يض مستع  رتريمه  إا بم ا   قمل (.أب تمي ) عرو ي فول   لة
 الحك مة أا أمس  الق مي لألما ه تسليم مؤتم   في كلمته في  أضمف. ك سيه على الح مظ أجل

 الحك مة م اقف إلى إةم   في األب تمي   ما  ل اقع الق مية ةثرمئي   لة رح  إس ائيل تق   الحملية
 إرهم:   تمبع. العب ية ال  لة تم يس في يميرية حك مة أكث  ك رهم  حقيقة ال لسايرييا  تجمه المتة   

 لكا الةعن  سالمة عا تتح ث... المسيحمرية تالمس أعمملهم لكا األما  عا تتح ث( الحك مة)
 لكا بهم   تتبمهى ق مية عا تتح ث(... الكمملة إس ائيل أ ض) األ ض المةس عا تتح ث أعمملهم
 بةعم  عبثم   يلّ ح ا المتا ف الق مي اليميا قم   أا  أ  ف  .ظالمي ق مي تا ف هي أفعملهم
  .إس ائيل بمي اث   باه ال اا حن ألر سه  يرسب ا أا يحم ل ا   لب إس ائيل  األما
 حزن  ئيس المست اريا لزعي  تمممم   خمضعما   ئيسهم الحملية ميريةالي الحك مة أا بم ا    أى

 أا  خالوتهم ال اح    ال  لة أجر   إلى رتريمه  يق   الذي  بيريت ر تملي ال زي   اليه  ي البيت 
 فلسايرية    لة تك ا ال أا أي... البح  إلى األ  ا ره  ما المراقة كل في لألب  إس ائيل تبقى
 قلن في ال مول الج ا  ة ق بقيت التي تل  أي) المعز لة  المست ارمت في لبرمءا يت اول  أا

  .أخ ى إلى فت   ما عليهم تممَ س التي الضغ ا بيا المرم    خالل ما( الغ بية الض ة
 24/6/2017 ،لندن الحياة،

 
 "الصمت كسر" جمعية باسم المتحدث مع تحقق االحتالل شرطة .16

  يا اإلس ائيلية  الومت كس   جمعية بمس  المتح ث مع ئيلياإلس ا االحتالل ة اة حققت
 ما ةهم ات بجمع  تق   المحتلة ال لسايرية األ اضي  اخل اإلرسما بحق ق تعرى  التي يسخم  ف 

 .الثمرية االرت مضة ار الع مرذ الة قية  الق س غز   قامع الغ بية الض ة في خ م ا الذيا الجر  
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 خالل فلسايري على اعت اء تر يذه عا علرية بو    تح ثه بع    فيسخم  يا مع التحقيق  ت 
 ما ت جيهمت على برمء اإلس ائيلي الرمةا مع التحقيق  ج ى. المحتلة األ اضي في العسك ية خ مته
 .ةمكي  أيمليت اإلس ائيلية القضمء  زي  
 مم بق   القمر ا تابيق يسته ف ال بمسمهم المتح ث مع التحقيق إا  الومت كس   جمعية  قملت

 ه فهم سيمسية مالحقة بأره التحقيق الجمعية   و ت . ت جههم الجمعية رةما ما الريل يسته ف
 يمم سه الذي اإلرسمري  غي  األخالقي غي  التعممل عا للكةف  مسعى  رةماهم  و تهم كت 

 في فقا سيت  مو ته كت  إا الجمعية  قملت .ال لسايرية األ اضي في اإلس ائيلي االحتالل جر  
 .ال لسايرية لأل اضي اإلس ائيلي االحتالل ارتهمء  هي  اح    حملة

 24/6/2017 ،الدوحة نت، الجزيرة
 
 ليفين انسحاب بعد حزب العمل رئاسة على متنافسين ثمانية .17

 في جر ال  ه  لي يا  عمي ا  الم سم   ل ئيس السمبق الرمئن القضممري: أعلا مجي  تح ي 
 .ال اخلية االرتخمبمت في   العمل  حزن  ئيس مرون على الترمفس ما حمبهارس االحتيما 

 .المقبل ي لي  /تم ز 4 في  العمل  حزن ل ئمسة ال اخلية االرتخمبمت تج ي أا الم ت ض  ما
 .غبمي آفي السمبق  ال زي  ال ئمسة  على المترمفس لوملح التو يت إلى أروم ه لي يا   عم

 الحملي   ئيسه:  ه  م ةح ا  ثممرية لي يا  ارسحمن بع  الحزن  مةزعم على حمليم    يترمفس
  ال زي  بم ليف   ع م  م غليت   أ ئيل بي تس  عمي  للحزن  السمبق  الزعي  ه تس غ  يتسحمق
 . يما   يرم ك  بي   ه   زاكيا  با  أفر  غبمي  آفي السمبق 

 23/6/2017 ،48 عرب
 
 النقب لسلطة" الخليل مستعمرات" ضمب يوم األحد ستبت" التشريع لجنة" .18

 اللجرة  أا  23/6/2017الجمعة  مسمء إس ائيلية  إعالمية تقم ي  القضممري: ذك ت مجي  تح ي 
 أ ضي على المقممة  أ بع ك يمت  مستعم   كمرت إذا مم المقبل األح  ي   ستق    للتة يع ال زا ية
  .الرقن تا ي  سلاة  يسمى مم ضما مةمله سيت  المحتلة  الغ بية بملض ة الخليل م يرة
  أا  الرقن تا ي  سلاة  رامق إلى  أ بع ك يمت  تض  بأا الماملن القمر ا مة  ع أا إلى يةم 

 ب ئمسة الحك مي  االئتالف ما كريست عض  21 به تق   مرهم  المبمة  التم يل على تحول
  .اليه  ي البيت  كتلة ما سم ت يش  بتسلئيل الكريست  عض 

 23/6/2017 ،48 عرب
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 أمننا تخدم ال المستعمرات: إسرائيليون عسكريون .19
 في  فيعة مرمون في خ م ا الذيا الجر االت  ما ع   عا اإلس ائيلية  هآ تس  وحي ة رقلت

 بأا اعت افه  ال ساى  المراقة  في للجيش العممة القيم   في مرمون بيرهم ما الجيش اإلس ائيلي 
 هؤالء أق ال  حسن .اإلس ائيلية األمرية الموملح تخ   ال ال لسايرية األ اضي في المستعم ات
 ألا الق مي  األما على يثقل ال لسايرية األ اضي في إس ائيلييا مست اريا  ج   فإا الجر االت 

  .رسبيم االعتيم ية  األيم  في حتى لحمميته   كبي   ق ات تك يس إلى سيضا  اإلس ائيلي الجيش
 50الب  الذك ى بمرمسبة  م ال   األبحمث معه  يرة هم ج ي    ثيقة إام  في لم قفا هذا رة   ت 

 أا ت ي  العم  لل أي استاالعمت   استه في سمس ا با أفيةمي البمحث  يقتبس .الستة األيم  لح ن
 أق اله  حسن  لكا .  إس ائيل  أما ت ع  المستعم ات أا يعتق  اإلس ائيلي الجمه   روف ما أكث 
 هذه أا إال الممضي  في وم ت ق  الق مي  األما ت ع  المست ارمت أا فك   كمرت إذا حتى  رهفإ

 في يسه  ال الغ بية الض ة في المرتة  اإلس ائيلي االستيامري فمل ج  . الي   سم ية تع  ل  ال ك  
رمم ال فمع   س ائيلي اإل األمري الجهمز م ا   ما كبي ا قسمم  يمتّص  األما  ق ات على يثقل  ا 
  .ال فمع خا ا  يايل االحتكم   رقما ما ج ا الكثي   يضيف

 24/6/2017 ،عم ان الدستور،
 
 غزة غالف مستعمرات في بيئية بكارثة ينذر القطاع عن الكهرباء تقليص .20

 استم  مم إذا المراقة في  ةيكة بيئية كم ثة ح  ث ما غز  غالف بمست ارمت مجملس حذ ت
  ئيس عا  23/6/2017الجمعة  ي   هي      يس ائيل وحي ة  رقلت .غز  معقا عا الكه بمء تقليص
 الكه بمء تقليص مرذ ب أت المجم ي ميمه  إا: ق له ف ج ا يمئي  عسقالا سمحل مست ارمت تجمع

  على األ بئة بمرتةم  مه    للقامع الةمملي بملغالف مست ارمت بمتجمه حمر ا  ا ي عب  بملت فق
 الض   ما غز  غالف مست اري يخةى العب ية  الوحي ة  بحسن .الغ بي  الريل حمى  أسهم
 .بغز  الكه بمء مةكلة حل يت  ل  إذا السكما يته   الذي الكبي  البيئي
 الميمه ما المربعثة الك يهة  ال  ائح ما يعمر ا غز   غالف مستعم ات سكما إا الوحي ة  قملت

 كه بمء  ج   لع    ذل . للوحي ة  فقم كمألرهم  كلتتة ب أت  التي غز   ما القم مة العم مة 
 .غز  غالف مست ارمت رح  القامع خم ج  ت فقهم العم مة  الميمه لهذه الة ا مضخمت يةغل

 23/6/2017 ،الين أون عكا
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  2020 في له تخطط كانت ما القدس في حققت "إسرائيل": التفكجي .21
 الت كجي  خليل الع بية ال  اسمت جمعية في الخ ائا  قس م ي  ج يحما: قمل  يمال - المحتلة الق س

 كمرت مم رهمية إلى  ول الق س م يرة في استيامرية مخاامت ما ال اقع أ ض على يح ث مم إا
 .2020 حتى مخاامت ما لتحقيقه االحتالل سلامت تسعى

 العم  خالل هر ذ مم ا يق عا ذل  إلى  ول االحتالل إا   الج ي   الحيم  لب في الت جكي  يضيف
 بؤ  إلرةمء إضمفية ة ا ع  فتح قمئمة  مست ارمت  ت سيع ج ي   مست ارمت مةم يع ما الجم ي

  اخل إلى  و ال  سل اا العمم     اس ما ب ءا   ال لسايرية األحيمء  اخل  ت سيعهم استيامرية
قممة يريةال لسا األحيمء ما التخلص قضية المةم يع هذه ضما  ما الق يمة  البل   أس ا   الج ا   ا 
 .األ اضي قضية مع مت از  يمغ افي و اع ما اآلا عره يرتج  مم

مام    أكب  مثل بأفكم  2050 عم  بمخاامت ي ك  ب أ اإلس ائيلي الجمرن إا الت كجي  يضيف
 السك  جمرن إلى  ة ا ع فرم ق إلقممة إضمفة م سى الربي أ اضي على يقم  أا له يخاا الذي

 قلن أي الحسمسة القضميم أه  يعتب  مم  تحقيق . العمومة  بمعتبم هم الق س م يرة  عزل الح ي ية
 .إس ائيل لوملح ال يمغ افي الو اع

 23/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 للتهويد والتصدي المقدسيين لدعم الدعوة.. بغزة القدس يوم مسيرة في .22

 الق س  في الته ي ية  مخاامته االحتالل لع  اا  التو ي ال ح   إلى فومئل  قم   ر ان غز :  عم
 .المقم مة عا ي هم ب فع الض ة في السلاة ماملبيا المق سييا  وم     ع 
 إلحيمء الجمعة  ي   ظه  بع  بغز  ال لسايرية ال ومئل رظمتهم التي الحمة   المسي   خالل ذل  جمء
 األعال  فيهم المةم ك ا  فع  مضما  ةه  ما األخي   الجمعة يوم ف الذي العملمي الق س ي  

 .المحتلة للق س المرمو    الالفتمت  ال ايمت
 23/6/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 طوبوغرافي وتغيير كشف وأجهزة هوائية حوامات: القدس في العامود باب في "إسرائيل" خطة .23

 الق س  في العمم   بمن مراقة في ةاألمري الق ات بتعزيز ته ي اته ةحم  : غ ا  أممل بببببب الرمو  
ج اء الح اسة  تكثيف  الم يرة في الخموة التم يخية المراقة هذه معمل  تخ ي ق  جذ ية تغيي ات  ا 
 ما ستزي  التي خاته ت مويل عا أ  اا جلعم  اإلس ائيلي ال اخلي األما  زي  كةف المق سة 
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 مو   تعتب  مراقة في الي مية   حيمته  كمته تح   أمم  الكبي   الع اقيل  تضع ال لسايرييا معمرم 
 .  المراقة الق س لسكما كبي   زق

  في المختوة المتح   األم   مرظممت ال  لي المجتمع  ومت مبمال  ال ال لسايري ا  استهجا
 اإلس ائيلية االرتهمكمت في المسب ق  غي  الخاي  التوعي  هذا إزاء ي ريسك   مرظمة مق متهم
  زا   أعلرته مم  فق كله  العمل  ما  مسمع م أى على تت  أرهم خو وم   ال  لي  مر اللق الجسيمة
 .ال لسايرية الخم جية

 ليول إس ائيلية  مجر   فيهم قتلت  التي الق س  في األخي   العملية تر يذ عقن جمءت أ  اا خاة
 32 إلى األخي    ةالسر  روف السرتيا خالل العمم    بمن مراقة في  قعت التي العمليمت ع  

 . اس ائيلييا قتل الى تؤ ي عملية أي  ق ع مرع الى ته ف أ  اا  خاة. اإلس ائيلييا بحسن عملية 
 التي ا ت معمت  ف ا ق فيهم تك ا ال بحيث المراقة في ا ب غ افي تغيي  تر يذ الخاة  م كز في

 اإلس ائيلية  الق ات رةما سهيلت الج ي  التغيي   يضما.  الة اة الجيش رةما كثي   أحيمرم   تعيق
 محورة م اقع برمء سيت  هذا جمرن  الى. ضباه   ضمما مر ذيهم  مالحقة عملية  تر يذ حمل في

 .است اتيجية أممكا في  عملية
 ةبكة المراقة كل في  ستقم . المحلي ال سي سمء في  ت مج الق س  حجم   ما الم اقع هذه  ستبرى

 . الرهم  في كمم ق ية بمومبيح المسمء يف المكما إضمء  تضما إرم  
 ب اساتهم يمكا ذكية  كممي ات الم كبمت ت خيص ل حمت لتةخيص كممي ات ةبكة رة  الخاة  في

 .الحقيقي الزما في العمليمت مر ذي تةخيص
 سيت  الذيا الح     ح س الة اة أف ا  تز ي  إمكمرية األمرية األجهز  بحثت الخاة  ما  كجزء
 و    الق ات مرح إلى الح امة استخ ا   يه ف. 24/7 اله اء في تح   بح امة المكما  في رة ه 
 . عملية  ق ع حمل في للق ات ال قيق التةخيص في  مسمع ته  الحقيقي الزما في  ضع
ج اء خموة  ب ابمت في ترون كةف بأجهز  أف ا هم تز ي  الة اة تعتز  كمم  تسييج أعممل  ا 

 ما المم يا ال لسايرييا جميع إبقمء لضمما الة اة  فيهم تت اج  التي ممكااأل الى المم   لت جيه
 . الم اقبة تحت العمم   بمن مراقة

 24/6/2017المستقبل، بيروت، 
 
 "الرملة" أسرى لبعض الصحي الوضع األسرى: تدهور شؤون هيئة .24

 ما األس ى بحق م سيم الذي المتعم  الابي اإلهممل حملة إا  المح  يا األس ى ةؤ ا هيئة قملت
 يسمى فيمم األس ى ما لع   الوحية األ ضمع لت ه   أ ت اإلس ائيلي  االحتالل سج ا إ ا   قبل
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 ما لع   الوحية األ ضمع ت ه   عا ةهم ات ةقي ات  معتز الهيئة محممي  رقل  .ال ملة مة ى 
 يعية رهم التي عتقمليةاال األ ضمع س ء فيهم ي   ا   ال ملة مة ى  يسمى فيمم القمبعيا األس ى
 .المتعم  الابي اإلهممل سيمسة ج اء

 24/6/2017الدستور، عم ان، 
 
 الفلسطينيين منازل هدم عمليات في األعلى 2016"أوتشا": سنة  .25

 ال لسايرية األ اضي في اإلرسمرية الةؤ ا لترسيق المتح   األم  لمكتن السر ي التق ي  كةف
 سلامت أق مت التي التجم ية  المحمل المرمزل ع   في قيمسيم  قمم ةه  2016 عم  أا   أ تةم 

 ي  على لل لسايرييا تجم يم  محال مرزال 1,094 ه   2016 عم  سجل  ق  .ه مهم على االحتالل
 المبمري ما الع   هذا  يع  األ بعمء  ي   العب ية الم اقع رة ته الذي التق ي  لهذا  فقم االحتالل ق ات
 .2009 عم  اله   عمليمت ب و  المتح   األم  ب أت مرذ األعلى  ه ه مهم ج ى التي

 العم  عا اإلس ائيلي االحتالل ب ومص سقا ا الذيا الةه اء ع   في ت اجعم 2016 عم   سجل
 مقمبل 2016 عم  في االحتالل ب ومص م ااريا 107 استةه  حيث  %37 برسبة سبقه الذي

 الج حى ع   في ت اجعم العم  هذا ةه  كذل  ه سبق الذي العم  في م اارم 169 استةهم 
 الذي العم  عا %48 برسبة ال لسايرييا مع الو اع ج اء اإلس ائيلييا القتلى  ع   ال لسايرييا 

 .سبقه
 قبل ما كبي   لضغ امت  سي  المور ة المرماق في ال لسايرييا تع ض إلى األممي التق ي   أةم 

 المرماق هذه في السكما  فع إلى ته ف  التي  2016 عم  خالل اإلس ائيلي االحتالل سلامت
  .بي    ألف  المور ة المرماق إلى مرهم للرز ح

 24/6/2017الدستور، عم ان، 
 
 بالعيد األسرى فرحة تنتزع لالحتالل القمعية الممارسات .26

  في  اإلرسمرية  الحق قية المؤسسمت   لل  اسمت فلسايا أس ى م كز  الفي: املن  ائ  -غز  
  اإلس ائيلي  االحتالل سلامت على  الضغا العمجل الت خل األحم   للولين ال  لية اللجرة مق متهم
  ترغص ال ا   بعي  األس ى ف حة ترزع أا ةأرهم ما التي  العق بمت التعس ية اإلج اءات ل قف
 في األةق  ض يم البمحث للم كز اإلعالمي الرماق  أك . السعي   المرمسبة بهذه سعم ته  عليه 
 االحتالل م افقة ح ل ت    مم  غ  وعبة األخي   اآل رة في األس ى أ ضمع أا الجمعة  ي   بيما 
 عقن السج ا  ا  ا   األس ى بيا االت مق بع  حق قه    ت في  األس ى حيم  ة  ا تحسيا على
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 األس ى أ ضمع تةه  ل  اللحظة فحتى متتملية  ي مم   40 ما ألكث  األس ى خمضه الذي اإلض ان
 .للتحسا مظمه  أي

 سج ا إ ا   أا إال اإلض ان  مرذ م   ضم   بعضهم يزال ال التي العق بمت إلى إضمفة:  قمل
 بملعي   ف حته  لرزع األس ى على التضييق ةأرهم ما إج اءات تتخذ العي  اقت ان  مع االحتالل

 إلرهم  السج ا بيا ترقالت بحملة القيم    المختل ة   األقسم  الغ ف بيا التزا   ما ح ممره :  مرهم
ةغمله   األس ى   تمرعه  االر  ا ية  الزرمزيا في األس ى بعض عزل السج ا إ ا   تتعم   كذل   ا 

 العي  وال   خموة جممعي  بةكل العي  خالل العبم   ةعمئ  تأ ية ما السج ا بعض في
 . التكبي 
 الحل يمت؛ لورع األس ى يستخ مهم التي ألغ اضا إ خمل تمرع االحتالل سلامت أا األةق   ذك 
 أغ اض ما له  تيس  بمم الحل ى ما مختل ة أورمف إع ا  على العي  أيم  األس ى تع   حيث

 تمرع كمم أغ اضه    موم    العي  ليلة األس ى  غ ف ألقسم   ت تيش اقتحم  عمليمت  تر ذ بسياة 
 .له  الج ي   المالبس إ خمل

 24/6/2017ة، الخليج، الشارق
 
دون المستوطنون .27  القدس في شارع اسم يهو 

 بتغيي  أمس اإلس ائيلي االحتالل بجر   م ع مة المست اريا ما مجم عة   يت ز: قممت – هللا  ا 
  .الباالت  ةم ع إلى الق يمة الق س في سليمما السلاما ةم ع اس 

  العب ية الع بية بمللغة  االتالب ةم ع  اس  تحمل يمفاة  ضع ت  بأره عب ية موم    أفم ت
 الق س  في  سليمما السلاما  ةم ع اس  تحمل كمرت  التي الق يمة  اليمفاة ف ق  اإلرجليزية
االق اعا عمليمت في قتلتم لمجر تيا  تخلي ا    يأتي التغيي  هذا أا م ضحة  بمن ما ق ن رم   ا 
 .العم  

 24/6/2017الحياة، لندن، 
 
 "األقصى" في اليتيمة الجمعة صالة نيؤدو الفلسطينيين آالف .28

 المسج  في اليتيمة الجمعة وال  أمس  ال لسايرييا آالف ج ايسي: أ ى ب ه   -المحتلة الق س
 . المحتلة الق س في مة    أمرية إج اءات  سا المبم    األقوى
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 الق س نأب ا ُمخت قة  48  مرماق الض ة ما المبم   المسج  على بملت فق الموليا جم ع  ب أت
 مسمج  في آالف  ارتة ت الظه   أذاا سمعة قبل ذ  تهم   ولت فج   سمعمت مرذ العتيقة 

 .األقوى المسج   م افق  ُموليمت
 بملم ااريا ة ي   از حمممت الق س لم يرة ال ئيسية الم اخل على الثمبتة العسك ية الح اجز  ةه ت
 ما مرع االحتالل أا علمم   الض ة  محمفظمت ريلم اا المق سة الم يرة ب خ ل له  السممح بمرتظم 

 أمرية إج اءات ف ض الذي ال قت في الق س   خ ل ما ال جمل ما عممم األ بعيا عا أعمم ه  تقل
 الض  ج ا  مقماع ا ل  على  محياهم العسك ية الح اجز في خموة الم يرة  في للغمية مة   
   اخلهم  يمةالق البل    محيا الق س   سا العرو ي   الت سع

 الجمعة وال  في الموليا جم ع حسيا محم  الةيس ال لسايرية  ال يم  للق س العم  الم تي  أ ّ 
 لل اف يا  ال احة  سمئل كل األقوى المسج  في العمملة اللجما فيه  ّف ت الذي ال قت في اليتيمة 
 الام ئة  العيم ات مسج ال عيم ات في الةمس بض بمت اإلومبمت لعة ات  العالج المسمع    تق ي 
 استخ ا  إلى المسج  س رة  فع ّمم المسج   أرحمء كل في المرتة    الوحية  الابية اإلغمثية للجما
 الق يمة الق س  أحيمء حم ات لجما رةات كمم. الق ية الةمس أةعة آثم  ما للتخ يف الميمه خ ااي 

لى ما ال اف يا للموليا المسمع   تق ي  في  .ألقوىا المسج   ا 
 24/6/2017الغد، عم ان، 

 
 إسرائيلية خمارة وصار مروان بن الملك عبد بناه …قيسارية مسجد .29

 ت اكمت ف يهم  األث ية الحضم ية الرمحية ما ث اء   فلسايا في الم اقع أكث  أح  الرمو  : قيسم ية
 ت مي  مة  ع ام اإلس ائيلية السلامت ارتهت األسب ع هذا.  رم    جميلة عم ارية  ة اه  ابقمت
 بعض اكتةمف إلى  اإلةم   بمألسمس البيزراية المالمح إلب از محم الت  سا الم قع في  ويمرة

 .اإلسالمية الحقبة لامس محم لة  سا اليه  ية األث ية الم ج  ات
 تةّكل البح  على المة فة فمئذرته المحم الت هذه على يق ى قيسم ية في التم يخي المسج  أا بي 

 حملت التي ال لسايرية الق ية الوهي رية محت بع مم ه يته على بومت  ت لل للمكما عر ارم    ح هم
 المعم    مسمج  تعج الي   هذا ظه  الجمعة وال  م ع  يحيا عر مم. 1948 عم  قيسم ية اس 

 بعة ات ي    كل كمم امتأل  ق  48 أ اضي  اخل قيسم ية في التم يخي المسج  يك ا فيمم بملموليا
 . خمم   لماع  ح ل بع مم الربيذ  تعماي الغ اء  جبمت لترم ل المترزهيا



 
 
 
 

 

 19 ص             4328 العدد:        6/24/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

 مسج ا   80 رح  حمل عا يختلف ال األم ي العو  مرذ المبري الجميل السمحلي المسج  هذا  حمل
 كرس إلى تح يلهم ت  أ  ت ميمهم في اإلس ائيلية السلامت تممرع 48 عم  المحتلة األ اضي في مهج  ا  
سابالت.   مخمزا ليلية  ماله م ات خم  مامع    ا 

 أعي  ث  م  اا با المل  عب  األم ي الخلي ة عه  في بري ق  قيسم ية في الجممع المسج   كما
 ما هم بيا ب سرييا م ااريا ي  على عة  التمسع الق ا في ث   ما الممل كي العه  في ت ميمه
 . الرمسم ية السلامت مالحقة

 24/6/2017القدس العربي، لندن، 
 
 القدس في القديمة البلدة لمتاجر صامت عرقي تطهير .30

 على للقضمء الته ي ية مخاامتهم لتر يذ االحتالل سلامت ج يحما: تسعى  يمال - المحتلة الق س
 الض ائن ب  ض السلامت هذه  تق  . الق يمة البل   في التم يخية الق س أس اق في التجم ية الح كة

جبم  الق س م يرة محيا  اخل الح اجز  رة  لة ب ي أس اق  فتح البمهظة   اإلغالق على المتمج   ا 
 أمم  الا يق فتسهل إغالقهم  على المتمج  هذه أوحمن تجب  كي مرمسبة    ا أ  لمرمسبة

  امس  اإلسالمية الع بية ه يتهم لمح  الق يمة البل   فضمء على للسيا   االستيامرية الجمعيمت
 .المحتلة الق س م يرة في الع يقة التم يخية الق س معمل 
 الق س  م يرة في وعن االقتوم ي ال ضع أا الحسيري  ع رما  محمفظهم الق س  زي   يؤك 

  ارتةم  المستق   غي  األ ضمع رتيجة مغلقه الق يمة البل   أس اق  اخل التجم ية المحالت  عة ات
 م يرة في االقتوم  ت ه   أسبمن أح  ه  لكبي ا السيمحة ت اجع إا  الج ي   الحيم  لب  يق ل الح اجزب
 الق يمة البل   أس اق يتجرن لكي عليه  التأثي  األجربي السمئح االحتالل استه اف بسبن الق س 
 فقا الق يمة البل   في األس اق زبمئا يرحو  لذل . الغ بية الق س في اإلس ائيلية المتمج  لحسمن

 الق س   زي   ي ى . السبت الجمع أيم  في المحتل ال لسايري ال اخل ما  الز ا  الم يرة أهل في
 .السيمح لجذن ال رم ق برمء على  العمل  االستثمم   السيمحة المغلقة األس اق إرعمش ض    

 23/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بغزة الوقود لمحطات مصري سوالر لتر ألف 700 وصول .31

 السلامت ت  ي  ةق ة  خليل غز  قامع في المملية ب زا   البت  ل  ةهيئ م ي  الربيه: أك  االل - غز 
 تو يح في ةق ة  بيا .التجم ي للقامع الجمعة ي   المو ي الس ال  ما لت  ألف 700 المو ية
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 مع األخي  الت مهممت على برمء ت  الس ال  ت  ي  أا  لإلعال  ال لسايري الم كز  لم اسل خمص
 .غز  كه بمء  محاة التجم ي للقامع ت  ي ه تضمرت أرهم ؤك ام الع بية  مو  جمه  ية

 على غز  كه بمء لمحاة المو ية  السلامت ما الم     الكميمت أا ال لسايري المسؤ ل  ذك 
 أا لم اسلرم  أ ضح(. لت  1200000) س ال  لت  ألف  ممئتيا ملي ا بلغت الممضييا  الي ميا م ا 
 أا  بيا . اح  بةيكل اإلس ائيلي الس ال  سع  ما أقل  ه   4.37 يبلا المو ي الس ال  لت  سع 

 بةكل المحلي  الس ق المستهل  على سيرعكس اإلس ائيلي عا المو ي الس ال  سع  ارخ مض
 .إيجمبي

 23/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 للمشاركة مقاتلينال آالف لمئات األجواء ستفتح لبنان أو سورية "إسرائيل" هاجمت إذا: نصر هللا .32

 أ  س  ية على ح بم   ةّرت إذا أرهم ما إس ائيل  رو هللا حسا السي   هللا حزن  لب العم  األميا حذ 
 أرري يعري ال  هذا إس ائيليم   -س  يم   أ  إس ائيليم   -لبرمريم   القتمل يبقى أا المعل   ما ليس لبرما 
 مئمت بل اآلالف  لعة ات األج اء ت تح ق  لكا مبمة   ةكل في تت خل ق    ال   هرم  إا أق ل
  .المع كة هذه في ة كمء ليك ر ا  اإلسالمي الع بي العمل  أرحمء كل ما  المقمتليا المجمه يا آالف
 على يه ل ا األجمرن الس  اء بعض:  أمس  الق س ي    لمرمسبة متل ز  كلمة في رو  هللا  قمل

 ال فمع  زي  إلى  رسن . سمخرم   الويف  سيك ا لبرما في ح بم   هرم  بأا السيمسييا المسؤ ليا
 عملية أي إلى بملمبم    رية أي ل يرم ليست:  ق له  يه  رم كما الذي  ليب مما أفيغ    اإلس ائيلي
 في يعري) الجر ن في  ال( عر رم يعري) الةممل في ال الخ يف  في  ال الويف في ال عسك ية 

   ع خلق خالل ما ح ن رة ن   ا تح ل أا  بمستامعت  الح ن   ا الحؤ ل ه  ه فرم( غز 
 عليه   مكل ة ألرهم لبرما  مع  ال غز  مع ال ح بم ي ي  ال لممذا:  رو  هللا  أضمف  . وم ق حقيقي
  . غز  لبرما في المقم مة إرجمز قيمة ر ه  أا  عليرم

 24/6/2017الحياة، لندن، 
 
 "حدود بال أخضر" جمعية بحق "إسرائيل" مزاعم ترفض المتحدة األمم .33

 له التمبعة الم اقبة م اكز بت سيع هللا لحزن  إس ائيل  اتهمممت أمس المتح   األم  :  فضت(ن ف أ)
 للع    سبق. الجر ن مراقة بتةجي  ُتعرى التي  ح    بال أخض   جمعية ستم  تحت الح    على
 اللبرمرية الح    ق ن لمبرى و  ا    رة  ال  لي  األما مجلس إلى البيئية الجمعية ةكم أا

 السال  ح ظ بعثة  أك ت .إس ائيل لم اقبة ُيستخ   أره زاعمم   الجمعية  إلى يع   إره قمئال   ال لسايرية
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 ل   أرهم  أ ضحت الجر ن  في أةجم ا   تز ع الجمعية أا   ي ري يل  لبرما  في المتح   لألم  التمبعة
 لق ا  ارتهم  عا اإلبالغ إلى ي ع  مم أ  األممكا هذه في ة عييا غي  لمسلحيا  ج   أيّ  تلحظ
  .1701  ق  األما مجلس

 24/6/2017األخبار، بيروت، 
 
 واليمن لبنان في أسلحة بصنع" هللا حزب" تتهم أبيب تل .34

 الجيش في العسك ية االستخبم ات ةعبة  ئيس هلي ي  ه تسي قمل مسب ق غي  تو يح في
 بمسمع   إلس ائيل الةمملية الح    على العسك ية ق  اته يا   رمرياللب هللا حزن إا اإلس ائيلي 
 الخب   ب ضل  اليما لبرما في بر سه األسلحة يورع  أوبح اإلي ارية   الورمعمت التكر ل جيم
 .المجمل هذا في الكبي   اإلي ارية
 الذي  ائيلية اإلس الق مية للمرمعة ه تسليم مؤتم  ختم  في أمس كلمته خالل هلي ي أق ال جمءت
 مؤسسة ترظمه  الذي ه تسليم  م يرة في( IDC) المجمالت المتع    ال  اسمت معه  يرظمه

  أح  إس ائيل  في المثمب   السر ية المؤتم ات أه  أح   يعتب  االست اتيجية   ال  اسمت ال بل ممسية
 رجمعة تقمس أيضم    به ل ة المخت  االست اتيجيمت اإلس ائيلية السيمسة فيهم تح   التي األممكا أه 

 في أسلحة مومرع بر سهم أقممت إي اا أا هلي ي  أ ضح .ُأِخَذت التي  الخا ات السمبقة السيمسمت
 التكر ل جي ال ع  ما إليه يحتمج مم له  ت ف    هللا حزن  على  لبرما اليما في تعتم  لكرهم الع اق 
 .الخم   الم ا   المملي
 المراقة ل  ل األسمسي الته ي  الي   يةكل ا الس  ي  الرظم   هللا حزن   إي اا أا إلى  أةم 
ةكملية. أيضم   إلس ائيل الم كزي  الته ي  ب متهم   ألرهم بل الر  ية  ق  اتهم في فقا تكما ال إي اا  ا 
 . سا   بق    اليما  س  ية الع اق في م ج   

 24/6/2017األوسط، لندن،  الشرق
 
 "مرمرة" هجوم ضحايا ألسر تعويضات فعتد "إسرائيل" :تركيا .35

  فعت إس ائيل إا أمس  ق له أغبمل رمجي المملية  زي  عا ت كية إعال   سمئل   يت ز: رقلت
 مسمع ات أسا ل على ةرتهم غم   ضحميم ألس    ال  ملي ا 20 اإلجمملية قيمتهم بلغت تع يضمت

 .2010 عم  في أةخمص عة   مقتل عا أس   مم وغي   ت كي
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 إس ائيل م افقة ما أةه  تسعة رح  بع  العة    الضحميم أس  على ستقس  التي التع يضمت  جمءت
 ة  ا بيا ما كما  الذي الهج    عا اعتذا هم بمل عل ق مت إس ائيل  كمرت. الخا   هذه على
 .البل يا بيا العالقمت لتابيع أرق  

 أ  احه  فق  ا الذيا الضحميم ألس   يضمتالتع  فع ت   ق له أغبمل عا ت كية إعال   سمئل  رقلت
  .م م   ممفي هج   خالل

 24/6/2017المستقبل، بيروت، 
 
 غزة إلى جديدة تركية مساعدات شاحنة 11وصول  .36

 الجمعة  غز   قامع إلى  استيال أك ا  الت كية الس يرة مسمع ات تحمل ج ي   ةمحرة 11  ولت
 11 رح  إا : األرمض ل  ل كملة المعب  م ي  وي   يرمج  قمل .التجم ي سمل  أب  ك   معب  عب 

 األيم  خالل المزي   خ ل المت قع  ما القامع   ولت الت كية الس يرة بمسمع ات محّملة ةمحرة
 .المقبلة

 3 ح الي الخميس استقبلرم:  غز  في االجتممعية الترمية  زا    كيل إب اهي   ي سف قمل جمربه ما
 .أخ ى ةمحرمت 5 رح  الممضي األ بعمء مسمء  خل فيمم   ستيال أك ا مسمع ات ما ةمحرمت

 23/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 والسكان الالجئين على يتفاوض" اإلقليمي الحل" بعنوان سعودية برافعة إسرائيلي تقرير: مشروع .37

 في اليميا عه  في المتح    ال اليمت إس ائيل لغة أ  رية موم   تتمبع: الب ا يا بسم  - عمما
 .قمئمة تع  ل  التي السال   عملية ال لسايرية بملقضية األم  يتعلق عر مم خو وم بمهتمم   البل يا
 يسّمى لمم الم مجىء ليب مما أفيغ    إس ائيل لخم جية المتة   ال زي  حممس أا الموم   هذه   أت

 الج ي  المة  ع بخو ص األ  ا في قلة خب اء سمسة  يق أه ي س ه مم مع يرسج   اإلقليمي الحل بب
 – ال لسايرية القضية لتو ية  اضحة محم لة في  ترةياه  ت عيله ت امن   رمل  ال ئيس يحم ل الذي
 .المو ي امه   المخض   االسبق األ  ري ال ز اء  ئيس تعبي  ح  على
س أخي ا  مرمسبة ما أكث  في  اإلقليمي الحل  عبم   ت  ي  ما ليب مما أكث   م تمحة ب ت التي  ائيل ا 
 ما ب ض ح زا ت السع  ية الع بية المملكة في للعه   ليم   سلمما با محم  األمي  لتعييا تمممم  
 ستم  تحت معهم   الت اول التابيع عملية في بمإلس اع الخليجي – السع  ي المح   ماملبة ج عة

 . اإلقليمي بملحل يسّمى مم
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 التي العالقة ابيعة عا تو  ا   لهم  تقييممت تقم ي  في  ضعت أا سبق األ  رية األما مؤسسة
 م تيا  إس ائيل زا  الذي عةقي  أر   المتقمع  السع  ي الايم  بملجر ال سلمما با مكتن ت با
 .ال يمض في ي ي هم لل  اسمت بحثية مؤسسة غامء تحت زا هم الذي ال حي  السع  ي  كما
 الجمرن في سمعمت أ بع لرح  عةقي الجر ال األ  ري الجس   ح س عال الزيم ات هذه إح ى  في

 غي  ال ج ن جب يل ال لسايري الجر ال مع تعم ره بسبن الغ بية  الض ة مع الجس  ما األ  ري
  سملة في سلمما با محم  األمي  مكتن أب ق مم س عما. ال قت ذل  في أ  ريم   به الم غ ن
  .ظي ةب    يق    جلرم  عةقي  إا تق ل لعمما مختو  

 كما عمما عةقي الجر ال فيهم زا  التي الم ات  في. األ  رية السلامت ل ى مع  فة حم ثة تل 
 مع الت اول  بخو ص تقم ي ه ألا سلمما  با مع تعمل التي األ  ات ما بو ته له يرظ 

 .إغضمبه أ  إلزعمجه ف وة أي لعمما تكا ل  الذي األمي  لمكتن ت سل كمرت  إس ائيلييا
ا المةه   بم اقبة األ  ا اكت ى  مجمرم   الع بية التابيع خ ممت تق ي  على تح ظمت ل يه كمرت  ا 

 .الع بية المبم    ل ثيقة ال ج ع   ا ما  حتى إلس ائيل 
  بيا بال ه  في الةمن لألمي  الهمئلة الق ز  بيا عالقة ب ج   سيمسيم ي حي مم ثمة األح ال كل في

  .إقليمي حل  عا يثالح  في اإلس ائيلي اإلف اا
 تةك  الي   ثقيل سؤال هذا األ  ري؟ لل ه  بملرسبة إس ائيل مع  اإلقليمي الحل  يعريه الذي مم

 استثرمء مع مقرعة  بو    األ  رية  المؤسسة  اخل حتى عليه اإلجمبة يستايع ما ب ج   الموم  
 . اح 

 السال    عملية اإلس ائيلية الذهرية في الخبي  السيمسي للم ك  بملسؤال ت جهت  الع بي الق س 
 لمةكلة حل على  ال  لي اإلقليمي الت افق إال يعري ال اإلقليمي الحل أا  أى الذي ع     أب  ع رما

 ميزاا أسمس على قمئمة  ت افقمت ت مهممت ضما جذ ية غي  حل ل في االست سمل ث    الالجئيا 
 .لل لسايرييا حقيقية   لة أ  حقيقية   يةفلساير   لة   ج   ذل  يعري أا   ا ما الق   
 اإلس ائيلي الت كي  رماية عا فيه يتح ث مثي ا   مقمال   ع    أب  كتن  الع بي الق س  الست سم  الحقم
 لممذا: المو ي فيه يسأل الذي ال قت في   ال  لتيا حل  على   لي ت افق أي إلحبما تسعى التي
 حتى أ  فلسايرية   لة أ    لتيا حل على حمليم   المت  ي الع بي ال ضع ظل  في إس ائيل ت افق
  هذا السكما  عنء ما  التخلص األ ض ض  ت ي  الي   إس ائيل أا المو ي يقت ح  اح  ؟   لة

 بمإلرسما عالقة لهم بب  ت ك الت اإلقليمي الحل فك   ي با  ه  ع    أب  أيضم إليه يلمح مم حو يم
 .بمأل ض  ليس

 24/6/2017لندن، القدس العربي، 
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 االحتالل لمواجهة ويدعون العالمي القدس يوم يحيون اإليرانيين ماليين .38
 جميع في خ جت عم مة مظمه ات في العملمي الق س ي   ذك ى الجمعة اإلي ارييا مالييا أحيم

 في ارالقت المظمه ات أا اه اا في  لإلعال  ال لسايري الم كز  م اسل  أفم  .اإلي ارية المحمفظمت
 . ال ئيسة  الميم يا الة ا ع في وبمحم العمة   في اإلي ارية الم ا  بقية العمومة

  اإلج اءات ال لسايري الةعن ض  الوهي رية بملج ائ  تر    و   ا الفتمت المتظمه  ا  حمل
 ال لسايرية  القضية ال لسايري للةعن  عمه  معلريا األقوى   المسج  الق س في الوهي رية

 .للمسلميا  لىاأل  القبلة
 علي  ال كت     حمري حسا ال ئيس  أسه  على اإلي اري ا  المسؤ ل ا اه اا مظمه ات في  ةم  

 . اإلي اري الث  ي  الح س الجيش في العسك ي ا  القم   اإلي اري  الب لمما  ئيس ال يجمري
 23/6/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 السالم مبادرة عن التخلي احتمال إلى تلمح واشنطن .39

 السال   لعملية ت امن   رمل  األم يكي ال ئيس مبع ث ك ةر  جم ي  ي رس: أبلا محم  - هللا  ا 
 ال ئيس على ق يبم   سيع ض أره الخميس -األ بعمء ليل لقمئهمم أثرمء عبمس محم   ال لسايري ال ئيس
 بتق ي  إمم ق ا ا   ذل  ض ء في تخذسي ت امن  أا  ال لسايري  اإلس ائيلي الجمربيا مع محم ثمته رتمئج
 .مسمعيه عا الت قف أ  سال  مبم   

  عر مم السيمسي  للحل  ؤيته تق ي  عبمس ما ك ةر  الن:  اللقمء حض  فلسايري مسؤ ل  قمل 
  ؤيته إلى  استمعت رتمريمه  بريمميا اإلس ائيلي ال ز اء  ئيس التقيت أرم: قمئال     ّ  ذل  إلى استمع
 مبم     تق ي  االستم ا  سيق    ه  ال ئيس  إلى تق ي ا   سأق    اآلا هرم  فعلت كمم سي السيم للحل
  .االرسحمن أ  ف وة  هرم   ج  حمل في للسال 
 التي الق س في األخي   العملية إ ارته ع   على لعبمس احتجمجم   اللقمء في األم يكي ال  يق  ق  

 استقبمل ال ئيس  فض على  أيضم   فلسايرييا  همجميام  ثالثة إس ائيلية مجر   مقتل عا أس  ت
 . االستياما إلس ائيل الة ي  بمرحيمزه المع  ف ف ي مما  ي ي  أبين تل في األم يكي الس ي 
 األم يكي المبع ث اجتممع بع  مةجع  غي  بأره  وف  الذي عبمس -ك ةر  اجتممع  جمء

 مرظمة في الم م ضمت  ائ    ئيس ب ئمسة يريفلسا  ف يق غ يربالت جيس ا السال  لعملية الخمص
 ل ى ت ج   غ يربالت ع يقمت بيا الخالف إا فلسايري ا مسؤ ل ا  قمل. ع يقمت ومئن التح ي 
 ماملبم   ع يقمت    ّ .  العرف التح يض أسممه مم   قف األس ى    اتن  فع ب قف األخي  ماملبة
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 األكب   العرف  بأره ال لسايرية األ ض على برمءال  او م   االستياما   قف على بملعمل غ يربالت
  .األكب   المح ض

 24/6/2017الحياة، لندن، 
 
 بغزة األسرى االحتالل جنود عائالت يلتقي األمريكي المبعوث .40

 غ يربلت جيس ا التس ية بعملية الخمص األم يكي المبع ث و م: التقى ت جمة - المحتلة الق س
 .بملمراقة ج لته إام  في  ذل  غز   في األس ى إلس ائيليياا الجر   بع ائل الخميس مسمء

   ةمؤ ل  أ   ا غ ل يا ه ا   الجر ييا عمئلتم حض ه اللقمء أا العمة   العب ية القرم   ذك ت
 .الجر   بإستعم   غز  تجمه المتح   لألم  إرسمرية مبم    أي اةت اا بض      املبتم

  او م   الجر    بمحتجمز حممس ح كة تو فمت أسممهم مم بسبن غضبه عا  غ يربلت  عب  فيمم
 .العم لة ماملبهم في الجر   عمئالت مع يقف  أره اإلرسمري غي  بملعمل ال عل

 23/6/2017وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 
 
 الفلسطيني القضاء على األوروبي االتحاد بنفقات التحقيق يطلب" األورومتوسطي" .41

 ل كسمب  غ في األ   بية الم ققيا محكمة ل ئيس البم اإلرسما  لحق ق    مت ساياأل الم و  ق  
 األع ا  خالل األ   بي االتحم  أر قهم التي األم ال ج  ى في التحقيق به ف ليا  همير  كال س
 .العممة  الريمبة ال لسايري القضمئي الرظم  إوالح على الممضية

 إره  :  ب   فيس  االجتممعي الت اول م قع عب  له يرةت    في عب ه  امي المجلس  ئيس  قمل
 الرظم  إلوالح األ   بي االتحم  أر قهم التي األم ال ج  ى في التحقيق به ف للمحكمة البم ق م ا

 األجهز  تل  ا تكمن ض ء في جمء الالن أا عب ه  أ ضح  .العممة  الريمبة ال لسايري القضمئي
 .قمر ري سر  أي   ا اإللكت  رية الم اقع حجن آخ هم اإلرسما لحق ق ارتهمكمت  القضمئية الريمبية

 23/6/2017الين،  أون فلسطين
 
 اإلسرائيلي االحتالل مقاطعة تقييد ترفض بريطانية محكمة .42

 في المحلية اإل ا    زي  اتخذهم التي اإلج اءات ة عية بع   ب يامرية محكمة  كمالت: قضت
   إس ائيل  لمقماعة حملتهم تقيي  به ف المحلية  المجملس حق في  جمفي سمج  الب يامرية الحك مة
 االستثمم ات سحن   ا تح ل التي الت جيهمت بإلغمء الق ا   يقضي. مرهم االستثمم ات  سحن

 ألم اله  استثمم  أي ب فض للب يامرييا الحق سيعي  أم   ه  أخالقية  أسس على الب يامرية
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 لحق ق الجسيمة ارتهمكمتهم أسمس على   إس ائيل  في لتقمع يةا المعمةمت رظم  ضما الم  جة
 .ال لسايرية لأل اضي المة  ع غي   االحتالل اإلرسما 

 رو ا   المحكمة ق ا  البي  اي  زاه  ال لسايري األ   بي الت اول مرت ى  ئيس اعتب  جهته  ما
 ب يامريم في ليس   اإلس ائيلي  االحتالل   لة ض  المقماعة  حمالت التضممرية  للمجم عمت حقيقيم  

 .أيضم   أ   بم في  بمم بل  حسن 
 24/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 برلين في لط"إسرائيل" مناهضة مظاهرة .43

 ي   بب ليا  أ رم  بالتس مي اا في ألممريم  غ ن ة ا ع إلى المئمت : خ ج(أ ن  ) -  ب ليا
 .ال لسايري الةعن مع التضمما عا نلإلع ا سر ي ح ث  ه  الق س  ي   بمرمسبة الجمعة 
  .لليه   الم ت    إلس ائيل الم ت  مثل ةعم ات عليهم الفتمت  فع ألممريم في  ُيحظ 
 640 ما أكث   قم . ب ليا في الممضي العم  مظمه   ةخص 800 رح  الممضي العم   حض 
 .بحمميته  ة اي م
 بيره  ي   الجمعة  الم يرة ما الجزء  سر في مرمهضة مظمه ات المئمت رظ  األخ ى  الجهة  على
 .لي    كال س الثقمفة قامع عا المسؤ ل ب ليا في الةي ة مجلس عض 

 23/6/2017القدس، القدس، 
 
 دول الحصار وتبحث الرد مطالبقطر تتسلم  .44

أعلربت   لببة قابب  تسببلمهم قمئمببة بالبببمت البب  ل المحمِوبب    موبب    أرهببم تعكببف علببى بحببث الالبببمت 
ع ا  ال      تسليمه ل  لة الك يت  مع بة عا ةك هم للك يت على مسمعيهم لتجم ز األزمة الخليجية. ا 

 قملبببت  زا   الخم جيبببة القا يبببة فبببي بيبببما لهبببم إا ال  حبببة تسبببلمت   قبببة تتضبببما الببببمت مبببا الببب  ل 
رهببم تبحببث هببذه ال  قببة  الالبببمت البب ا    فيهببم  األسببس التببي اسببتر ت إليهببم  مببا  المحمِوبب    موبب    ا 

 جل إع ا  ال   المرمسن بةأرهم  تسليمه إلى   لة الك يت.أ
كمببم عببب  البيببما عببا ةببك  قابب   تثميرهببم لمسببمعي   لببة الك يببت الةببقيقة الهم فببة إلببى تجببم ز األزمببة 

 ال اهرة  بحسن تعبي  البيما.
 كمربببت الك يبببت قببب  سبببلمت إلبببى   لبببة قاببب  قمئمبببة بماملبببن   ل الحوبببم    هبببي كبببل مبببا السبببع  ية 

  البح يا  مو    ذل  بع  رح  ةه  ما ب ء األزمة الخليجية.  اإلمم ات
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 بحسن مم رةب ته  كملبة    يتب ز  رقبال عبا موب   مسبؤ ل فبي إحب ى   ل الحوبم   فبإا الماملبن 
تضببمرت خ ببض التمثيببل ال بل ممسببي مببع إيبب اا  االقتوببم  علببى التعببم ا التجببم ي معهببم بمببم ال يخببل 

 يكيبببم   بمبببم ال يخبببل ببببأما مجلبببس التعبببم ا؛  قابببع أي تعبببم ا بملعق ببببمت الم   ضبببة عليهبببم   ليبببم  أم
عسبببك ي أ  اسبببتخبم اتي مبببع إيببب اا   مغبببم    العرموببب  التمبعبببة  الم تبابببة ببببملح س الثببب  ي اإلي اربببي 

 األ اضي القا ية.
 تضببمرت القمئمبببة اإلغبببالق ال ببب  ي للقمعببب   العسبببك ية الت كيببة    قبببف أي تعبببم ا عسبببك ي مبببع ت كيبببم 

كمببم جببمء فببي  ثيقببة الماملببن قاببع العالقببمت مببع مببم  وبب تهم بملترظيمببمت  قا يببة. اخببل األ اضببي ال
اإل همبيببة  الامئ يببة كمفببة   تسببلي  العرموبب  اإل همبيببة المال بببة لبب ى   ل الحوببم   أ  الم  جببة فببي 

 تضببمرت القمئمببة الماملبببة بببإغالق قربب ات  الجزيبب     القربب ات التمبعببة لهببم   القبب ائ  األم يكيببة  ال  ليببة.
  كل  سمئل اإلعال  التي ت عمهم قا .

 جببمء فببي قمئمببة الماملببن أيضببم  قببف التبب خل فببي ةببؤ ا البب  ل ال اخليببة  موببملحهم الخم جيببة   مرببع 
تجريس أي م ااا يحمل جرسبية إحب ى الب  ل األ ببع   التعب يض عبا الضبحميم  الخسبمئ  كمفبة   مبم 

كمبببم الببببت   ل  لسبببر ات السبببمبقة.فبببمت مبببا كسبببن للببب  ل األ ببببع  بسببببن السيمسبببة القا يبببة خبببالل ا
الحوم  ما قا  أا تك ا مرسجمة مع محياهم الخليجي  الع ببي علبى األوبع   كمفبة   تسبلي  كبل 

يضمح ال ع  البذي تب  تق يمبه إلبيه .  أ ضبحت   ل الحوبم   ق اع  البيمرمت الخموة بملمعم ضيا   ا 
ال اعتب ت الغية.أا هذه الالبمت يجن الم افقة عليهم في غض ا عة   أيم  ما تم   يس تق يمهم   ا 

 24/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 بتسريب المطالب الخليجيةقرقاش يتهم قطر  .45

 13قب مت الب  ل المقمِاعبة قاب  قمئمبة مبا   :جب يس كب      يتب ز –لرب ا   ببي  إسبارب ل    اةراا
لرمتجبة مبا توب فمت ال  حبة أيبم  لتر يبذهم مبا أجبل إرهبمء  األزمبة الحمليبة ا 10مالبم  لل  حبة  أمهلتهبم 

 تببب خالتهم فبببي الةبببؤ ا ال اخليبببة للببب  ل بهببب ف زعزعبببة االسبببتق ا  فيهبببم .  اتهببب   زيببب  ال  لبببة للةبببؤ ا 
الخم جيبببة فبببي اإلمبببم ات الع بيبببة أرببب   ق قبببمش قاببب  بتسببب ين الماملبببن الخليجيبببة   أكببب  أرهبببم  حوبببما 

لتببي أ ضببحهم  مسببؤ ل ع بببي  ابب  ا   فببي الخلببيج  ع  تهببم إلببى مظلتببه مةبب  اة  بتلبيببة الماملببن ا
ال أوبحت في حك  الملغم .  خالل عة   أيم   ا 

 قببمل ق قببمش إا  تسبب ين الماملببن ه فببه إفةببمل ال سببماة فببي م اهقببة قا يببة معتببم  . كببما األعقببل أا 
 تتعممل ال  حة مع ماملن  مةمغل جي ارهم بج ية .
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ة   مةببي ا  إلببى أا  هرببم  أزمببة  كتببن علببى  تبب يت   أا عبب    ال  حببة إلببى  المظلببة الخليجيببة مةبب  ا
فق اا ثقة حقيقية  معهم.  أضمف أرهم  تلعن     حوما ا  ا   في الخليج   هذا يجن أا يت قف   
مؤكبب ا  أا  حببل األزمببة لببيس فببي اهبب اا أ  بيبب  ت أ  ع اوبب  الغبب ن .  ل ببت إلببى أا  سببر ات تببآم  

  تمب يال   مروبة إعالميبة  غابمء  سيمسبيم  قا  لهم ثما   الع    إلى الجي اا لهم ثما أيضم   فهي تق 
 الرزاع بضبا الر س. أا اف األم يكيةألجر   التا ف .  روحت الخم جية 

 24/6/2017الحياة، لندن، 
 
 إغالق قاعدتها العسكرية في قطرتركيا ترفض مطالب دول المقاطعة ب .46

أ بببع   ل ع بيببة   فضببت ت كيببم  عبب   مببا  :جبب يس كبب      يتبب ز –لربب ا   بببي  إسببارب ل    اةببراا
إلغبالق قمعب تهم العسبك ية فبي قابب   معلربة أرهبم تضبما األمبا فببي الخلبيج  ا غالقهبم يمثبل تب خال  فببي 
العالقبمت مببع ال  حببة.  رقببل تل زيبب ا  أا تببي فببي  عببا  زيبب  البب فمع الت كببي فكبب ي إةببيق ق لببه  إرببه لبب  

تقيبي  ات بمق  قعتبه مبع قاب  يتعلبق يتسل  أي الن إلغالق القمع  . لكره أك  أا أرق    ال تعتز  إعم   
 .  أضبببمف:  إذا كبببما هربببم  مثبببل هبببذا الالبببن فإربببه يعربببي تببب خال  فبببي العالقبببمت 2014بملقمعببب   عبببم  

الثرمئية   مةي ا  إلى أا بال ه  ق  ت اوبل تعزيبز  ج  هبم فبي قاب  .   وبلت خمبس م كببمت م  عبة  
الق ات المسبلحة الت كيبة أربه فبي إابم  عسك يم  إلى ال  حة الخميس  في تح   أعلرت  23إضمفة إلى 

 ت  يبمت عسك ية  ات مق للتعم ا.
جر يم  ت كيم  بمل عل فبي قمعب   عي يب .  ت قعبت أا تجب ي  88ح  ر أفم ت وحي ة  ح ييت  بأا هرم  

الق ات الت كية  القا ية مرم    مةت كة بع  عي  ال ا .  أضبمفت أا عب   الجرب   هربم  قب  يوبل فبي 
 قبمل إةبيق إا  القمعب    إلى ألف عسك ي   يمكا إ سمل  ح   ما الق ات الج ية أيضم .رهمية األم  

 في قا  ستحمفظ على األما في قا   المراقة .
 24/6/2017الحياة، لندن، 

 
 مستوياتها الطبيعية لقطر ترتفع إلى ثالثة أمثال التركيةالصادرات  .47

قابب  لثالثببة أمثببمل مسببت يمتهم الابيعيببة مرببذ ا ت عببت الوببم  ات الت كيببة إلببى   :جبب يس كبب   –إسبارب ل 
 ب أت   ل الحوم  إج اءاتهم ض  ال  حة في الخممس ما الةه  الجم ي.

ب لرت ت فركجي أا الوم  ات إلى قا  زا ت ثالثة أمثملهبم قببل  الت كي أعلا  زي  التجم    الجمم    
 مربذ الخبممس مبا حزيب اا )ي ريب ( أا تب أ مقماعة ال  ل الع بية األ بع ال  حة هذا الةه .  أضمف: 
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مليبب ا   ال  لألغذيببة. هببذا البب ق  يعببم ل ثالثببة  12.5مليبب ا   ال   بيرهببم  32.5بلغببت قيمببة الوببم  ات 
 أمثمل المست ى المعتم  .

 24/6/2017الحياة، لندن، 
 
 تدعو أطراف األزمة الخليجية لضبط النفس "األمريكيةالخارجية " .48

يكيببة األابب اف المعريببة بمألزمببة الخليجيببة إلببى ضبببا الببر س مببا أجببل  عببم مسببؤ ل فببي الخم جيببة األم  
السممح بإيجم  ظ  ف لمرمقةمت  بل ممسية برمء   في حيا  وبف البيبت األببيض األزمبة بأرهبم ةبأا 

 أضمف المسؤ ل أا  اةراا ت    أا   لة الك يت ك سيا فبي الربزاع سبلمت الئحبة  خليجي  اخلي.
ثيقة مس بة أا تل  الماملن تةمل خ ض قا  التمثيل ال بل ممسي ماملن إلى   لة قا .  كة ت   

 مع إي اا  االقتوم  على التعم ا التجم ي معهم.
 23/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األزمة الخليجية الناجمة عن الحصار المفروض على قطر شأن عائلي: البيت األبيض .49

م  الم ببب  ض علبببى قاببب  مبببا اببب ف  وبببف البيبببت األببببيض األزمبببة الخليجيبببة الرمجمبببة عبببا الحوببب
 قبمل المتحب ث بمسب  األببيض ةب ا  السع  ية  اإلمبم ات  البحب يا  أاب ف أخب ى  بأرهبم ةبأا عبمئلي.

ا بال ه مستع   لمسمع   أا اف األزمة  لكرهم لا تت خل  سبميس  إا األزمة الخليجية ةأا  اخلي   ا 
المسببؤ ل األم يكببي األابب اف إلببى حببل فببي الحبب ا  بببيا أابب اف األزمببة مببم لبب  يالببن مرهببم ذلبب .   عببم 

 في   ه على سبؤال حب ل ح يبة اإلعبال   قبمل سبميسب  إا  اةبراا مسبتع   للعبن  األزمة فيمم بيره .
    مببا ةببأره تسببهيل المبمحثببمت   أ ضببح أرببه  إلببى أا يببت  تقبب ي  الببن إليرببم بمالرضببمم  إلببى عمليببة 

 لةأا .تسهيل الم م ضمت  فلا أخ ض في أي رقمش آخ  ح ل هذا ا
 23/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 الصين تدعو لحل األزمة الخليجية داخل مجلس التعاون .50
قببمل  زيبب  الخم جيببة الوببيري  ارببا يببي إا بببال ه تبب ى أا حببل األزمببة الخليجيببة يجببن أا يببت  ضببما 

 أضبببمف الببب زي  الوبببيري فبببي مبببؤتم  وبببح ي مبببع رظيببب ه األ  ربببي أيمبببا  مجلبببس التعبببم ا الخليجبببي.
 ي عّمما أا قا   السع  ية و يقتما للويا   تعمالا على مكمفحة اإل همن.الو  ي ف
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  عم ال زي  الويري الجمربيا ألا يجلسبم مبع بعضبهمم فبي إابم  حبل ع ببي  ضبما مجلبس التعبم ا 
الخليجببي لحببل األزمببة  مةببي ا إلببى أا بببال ه تحببمفظ علببى م قببف متبب ازا مببا األزمببمت عببب   ع تهببم 

  تزال و يقم م ث قم به ل ى ال  ل الع بية.ال ائمة للح ا    أرهم ال
 23/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : مقاطعة قطر أمر حتميالقمررئيس جزر  .51

أكبب  عثمببما غزالببي   ئببيس جمه  يببة جببز  القمبب  المتحبب    أا : فببتح البب حما ي سببف - مكببة المك مببة
سببع  ية  ضبب  االسببته اف بببال ه تقببف بكببل مببم أ تيببت مببا قبب   فببي خربب ق  احبب  مببع المملكببة الع بيببة ال

 اإل همن الذي يت وب هم مبا أي جهبة كمربت  مةب  ا  علبى أا المملكبة تلعبن    يبم  مح  يبم  مهمبم  فبي 
ورع االستق ا  السيمسي  األمربي علبى المسبت ييا اإلقليمبي  الب  لي.  ةب   علبى أا ببال ه لبا تسبمح 

 ه مببع  الةبب ق األ سبا  مببا مقببّ   قببمل  ئبيس جمه  يببة جببز  القمب  فببي حب ا إليب اا بببأا تةبّيع ةببعبهم.
إقممته ب ر ق قو  الضي ف في مكة المك مة: إا  مقماعبة قاب  كمربت أمب ا  حتميبم  ال بب  مربه؛  ذلب  
ألرربببم رقبببف إلبببى جمربببن السبببع  ية  رؤاز هبببم؛ ك رهبببم ببببال  الحببب ميا الةببب ي يا  قبلبببة المسبببلميا   م حببب  

مكمفحببة اإل هببمن   وببرع االسببتق ا  فببي الوبب يا الع بببي  الخليجببي  فضببال  عببا    هببم المحبب  ي فببي 
 المراقة سيمسيم  أمريم   اقتوم يم   يرتظ  مرهم الكثي  .

 24/6/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 تنفي تور ط روسيا في اختراق وكالة "قنا" بموسكوسفارة قطر  .52

كت  ربي ر ت س م   قا  ل ى م سك   أربمء تحّ ثت عا ت ّ ا   سبيم فبي ق وبرة الم قبع اإلل: م سك 
 قملت الس م    إا الجهمت المسؤ لة فبي  أيم / ممي  الممضي. 23ل كملة األربمء القا ية  قرم   بتم يس 

ال  حة ت ولت إلى اكتةمف حقيقة الق ورة اإللكت  رية لم قع  كملة األربمء القا يبة؛  عليبه فإربه  ال 
ي ريبب  الجببم ي حبب ل اتهببم  أسبمس مببا الوببحة لمببم رةبب ته ةبببكة سببي أا أا فبي السببم س مببا حزيبب اا/ 

 جهمت   سية بملقيم  بتل  الق ورة .
 كما الرمئبن العبم  القاب ي  علبي ببا فابيس المب ي  قبمل  إا لب ى ال  حبة مبا المعل مبمت  األ لبة مبم 
يك ببي التهببم    ل الحوببم  بملمةببم كة فببي اختبب اق م قببع  كملببة األربببمء القا يببة  مضببي م  يجبب ي اآلا 

 تأكي  المؤك  .
 23/6/2017 قدس برس،
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 لم يعد خبرًا... الذيالخبر  .53
 حمز  ومغّية 
ال  لببة الع بّيببة ال الرّيببة ترّسببق أمرّيببم  مببع إسبب ائيل. المسببؤ ل الع بببّي ال الرببّي التقببى مسببؤ ال  إسبب ائيلّيم  فببي 

 عمومة غ بّية...
الهتمبم  ببه. هذا الورف ما األخبم  غملبم  مم ُيقّ   كأّره فضيحة. مع هذا تترمقص أهمّيتبه  يتربمقص ا

 يزيل عرهم فضمئحّيتهم. بذل  تب   ابيعّية أ  أق ن إلى العم ّية  المأل ف.« ال ضمئح»ذا  أّا تكمث  
 الحمل أّا ذا  الورف ما األخبم  ي  ق  ائمم  اإلخبم  عا ح ث مم. إّره ُيستخ   لغ ضبيا آخب يا: 

ج يبب ا  جببّ ا ( أّا األخبببم  هببذه لبب   إّمببم للتحبب يض أ  إلحبب اج خوبب  سيمسببّي. لكببّا الج يبب  )الببذي لبب  يعبب 
تع  تحّ ض  ال سّيمم في ظّل ارةغمل الةع ن الع بّية  ةعبم  ةعبم   بهم   تكم  تعبم ل البقبمء  ال ربمء. 
 هي أيضم  بملكم  ُتح ج ما ي و  ا بم تكمن ال ضيحة. ال ليل أّا الذيا ي ا  إح اجه  ل  يع   ا  إاّل 

 رم  ا   يكّذب ا الخب .
بمن هذا التضمؤل في ال عملّية ه  اإلفب اا فبي اسبتخ ا  األخببم  التبي تتعلّبق بإسب ائيل   وب ال  أح  أس

إلى ابتذالهم الكممل. بةبمعة ال  لبة العب ّيبة  ممم سبمتهم العروب ّية ال ت اجههبم إ اربة  وبيرة  محت مبة. 
ث فببي حجبب  اعرببة حبب «. ه قببة»  « جلجقببة»مببم ي اجههببم هبب  الخ ّببة المالقببة  أ  مببم تسببّميه العممّيببة 

بملسّكيا ليهب  ّي فبي الةبم ع  أ  إضب ان أسب ى فلسبايرّييا عبا الاعبم   ُيقبّ   كحب ث هيب لّي. كب ايبة 
 رهمية. ك ج  ج ي . هذه ال ؤي ّية ال ت  ع عا رسيمره تمممم  بع  ي   أ  ي ميا في األكثب . مبا يقبّ   

 الح ث على هذا الرح  ال ُيحمل على محمل الجّ .
تأ يببل األخبب ق: فكببّل رقبب  ي ّجهببه سيمسببّي إسبب ائيلّي ل  لتببه   كببّل تربيببه يوبب   عببا عسببك ّي ثبّ  هرببم  ال

  ُيرتزع ما  ظي ته ال علّية في مجتمع يق    إلى حّ  بعي   «حممس»أ  « حزن هللا»إس ائيلّي إلى قّ   
  الخببب  ب وبب ه علببى الرقبب   المسببمءلة  المع فببة   ابعببم  علببى اللعبببة السيمسببّية. عربب رم  يببتّ  تلقّببف ذا

ق  ي  يبما ببه. يسبي  هبذا « مأزق»  « أزمة»عا «. الكيما الوهي ريّ »إعالرم  عا استسال   ةي  لب 
ي ا  بي  مع إب اء المخم ف ما ع  ارّية إس ائيلّية  ت ّ ق عسك ّي ال يرّجيرم مرهمم إاّل هللا. اإلعالا عا 

 ئيلّية ممحقة.يت افق مع التخّ ف ما ض بة إس ا« ارتهمء زما الهزائ »
 هرم  أيضم  االرتقمئّية. فملزعي  الذي رك هه يلتقي إسب ائيلّييا  يعقب  اتّ مقبمت معهب . البزعي  البذي رحّببه 

 ال ي عل حّتى ل  فعل. خبُ ه ال يستحّق إاّل الامس.
 بإس ائيل ل  تع  خب ا  مهّمم   رمهي  عا أا تك ا فضيحة  ألسبمن أخ ى أهبّ . ذا  أاّ « الولة»لكّا 

الثبب  ات الع بّيببة  قمعهببم  اركةببمف أرظمتهببم  لّببت  تبب ّل علببى عببمل  فضببمئحّي تببتقّلص معببه ال ضببمئحّية 
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المعه   . مثال : بع  كّل مم فعله بّةبم  األسب   مبثال  ال حوب ا   هبل ُيعبّ  ببيا ال ضبمئح لقبمءع يعقب ه مبع 
 مسؤ ل إس ائيلّي؟

مز  الغ ابببة عببا كببّل حبب ث آخبب .  هرببم   عرببف األابب اف ال يرّيببة التببي رزعببت اإلعجبب«  اعببش» هرببم  
إيبب اا التببي أّ ى  يببؤّ ي رهجهببم الت ّسببعّي إلببى تقببزي  الع  ارّيببة اإلسبب ائيلّية.  هرببم  اركةببمف مبب ى الحقبب  

ثرّيمت  مم يجعل الترمزع ال لسبايرّي  اإلسب ائيلّي   مبم  – الضغيرة في مم بيررم  بيررم  أ يمرم   ا ائف  ا 
 ائيلّي  مجّ    اح  ما الترمقضمت األهلّية في المراقة:  احب   لبيس أعر هبم إس –تبّقى ما ترمزع ع بّي 

  أكث هم  م ّية   ال أةّ هم تأثي ا  في أح ال مراقترم أ  العمل .
هكببذا  بببمت ُيستحسببا بببملمعّ ليا علببى أخبببم  يظّر رهببم فضببمئحّية أا يبب ّف  ا جهبب ه  المهبب    مّجمرببم . 

عالمّي ه   بيا أةيمء أخ ى  ما يقبض على الج ي . هبذا ببمت قب يمم  األخبم  تل  ل  تع  أخبم ا . اإل
  مّيتم   فضال  عا ك ره مضج ا  جّ ا .

 24/6/2017الحياة، لندن، 
 
 القضية أكبر من حفنة دوالرات .54

 علي الوملح
يجن أا ر    اره أيم كمرت الترمزالت التي يق مهم ال لسايري ا  لا تكب ا بمسبت ى ام حبمت بريبمميا 

يببمه   التببي ال سببقف لهببم.. فملمع كببة بملرسبببة لببه  لغيبب ه فببي المؤسسببة الحمكمببة فببي   لببة االحببتالل  رتر
ليست مع كة ح ل ح رة مبا الب  ال ات  تب فع لألسب ى  أسب  الةبه اء  الج حبى   ليسبت مع كبة حب ل 

ن بضع كيل مت ات هرم أ  هرم   إرهم مع كة القو  مرهم اإلمعما في إذالل  امس  مسح تم يس ةع
بأكمله.. إرهم مع كة  ج    فه  ي    جي ا أا مج    جب   الةبعن ال لسبايري متممسبكم  خاب  علبى 

  ج  ه   ج     لته.. امل الزما أ  قو .
فحذاِ  اذا  ما ال ق ع في ة   رتريمه   اغمته  فهمه  ال حي  ز ع ال تا  ت تيت م كبمت  مك رمت 

 األسبببب ى   فبببي مقببب متهم األخببب ى ا  بهبببم  احببب   تلبببب  الةبببعن ال لسبببايري  تم يخبببه الرضببببملي   االسبببت 
 الةبببه اء  الج حبببى  أسببب ه   البببذيا هببب  مبببا سبببا  ا  يسبببا  ا تبببم يس هبببذا الةبببعن.  ماملبتبببه بقابببع 
مخووببمته   مببم هببي إال مق مببة ل وبب  قبب ا كممببل مببا التببم يس الرضببملي  المقببم   للةببعن ال لسببايري 

 بمإل همن.
سي ما مك رمت  م كبمت العمبل الب اري ال لسبايري   لبربة  الةه اء  الج حى مك ا أسم األس ىإا 

ما لبرمته األسمسية   ب  ره  ال  ج   للتم يس الرضملي  ال اري للةعن ال لسايري   أي إخالل بهذه 
المعم لببة يعرببي ارهيببم ا حتميببم  ج يمببة ال تغت بب  بحببق مجمببل العمببل البب اري  فوببمئل العمببل البب اري 
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البب اري ممثلببة بمرظمببة التح يبب  ال لسببايرية علببى عالتهببم. إا هببذه   اإلسببالمي   جممعببة هببذا العمببل
القضببية ال ببب  أا تكبب ا خاببم احمبب   ال يسببمح بببمالقت ان مرببه.  قاببع مخووببمته  أ  التعبب ي علببى 

 .األحم بملمعم لة  تجم ز للخا  إخاللحق قه  ه  
 الج حى  أس ه     األس ىهذه المخوومت ال هي هبة  ال مرة ما أح   إرهم حق مستحق للةه اء 

فه  ما ق م ا أ  احه   سريا ما أعمبم ه    أجبزاء مبا أجسبم ه  فب اء للب اا. هبذه المخووبمت ال 
ا ما يمبس بهبم أ  يحبم ل المسبم مة سبيك ا  تقبل المسم مة  غي  قمبلة للت م ض أيم كمرت الرتمئج   ا 

جملهبم.  ال أعتقب  أا هربم  خم جم عا اإلجممع ال اري..  قاعهم يمثل ترمزال عا القضبية ال اريبة بم
مسبببؤ ال فلسبببايريم وبببغ ت مسبببؤ ليمته أ  كبببب ت  يمكبببا أا تسببب ل لبببه ر سبببه أا يقببب   علبببى مثبببل هبببذه 

 الخا  .
مببا قبب ل لبب زي  الخم جيببة األم يكببي  يكببس « هببآ تس»مببم اسببت عى هببذا الكببال  هبب  مببم رقلتببه وببحي ة 

سبلاة ال لسببايرية  ب قببف   اتببن الممضبي  حبب ل  عبب  تلقتبه إ ا   ت امببن مببا ال األسببب عتيل سب ا  فببي 
   أس  الةه اء  الج حبى  التبي يقب مهم الوبر  ق «إس ائيل» مخوومت أس  مر ذي العمليمت ض  

الق مي لمرظمة التح ي  ال لسايرية. هذا يعري أا  اةراا التي تسمح إلس ائيل بم اولة االستياما  
  مقمببل اإلسب ائيليةية لل ض ة للماملبن   تضغا على السلاة ال لسايرأةكملهم ا تكمن الج ائ  بةتى 

 ع   بسال  كمذن ما إ ا     رمل  ت امن  الذي ال يضما ةخويم بقمؤه في البيت األبيض   هذا مم 
تت قعه الرمئبة ال يمق ااية المخض مة في الكب رغ س  ايبما فميرةبتميا   ال اقب ل إا حظربم كبما أفضبل 

م مببا ال قب ع ف يسببة الته يبب ات بقاببع الماللببي  التببي تقبب مهم السببمبقة  لببذا فحببذاِ  أيضبب اإل ا اتفبي زمببا 
  اةراا.

المةؤ    أ سل علمترم التج بة  بل التجم ن الم ي   على م  السريا  على  جه الخو ص بع  ات مق 
مبا ال لسبايرييا   مبا يعتقب  أا مالبن  قبف  اإلسب ائيلية  أا ال ح     ال رهمية للماملبن 1993عم  

سببب  الةبببه اء  هبببي اخببب  الماملبببن  فهببب  بملتأكيببب  يحتبببمج للعببب    إلبببى مقمعببب  مخووبببمت األسببب ى  أ
ال  اسببة فببي العلبب   السيمسببية  الت م ضببية   فببي تببم يس الكيببما الوببهي ري  فملمقبببل مببا الماملببن أكببب  

  أعظ .
المعر ية  بل تلايس تم يخرم   و   أهميتهممم ي مي إليه رتريمه   كمم اسل رم  ليس تل  الوغمئ   غ  

ضبببمالت ةبببعبرم  تضبببحيمته بمإل هبببمن  فبببي ظبببل الهجمبببة المت اوبببلة علبببى الةبببعن ال لسبببايري  التبببي ر
بح كتبببي حمبببمس  الجهبببم  اإلسبببالمي   اإل هبببمنالع بيبببة بإلوبببمق تهمبببة  األبببب اقليهبببم بعبببض إارضبببمت 
لتلايس مجمل الح كة ال ارية ال لسايرية  بمم فيهبم ح كبة فبتح  بقيبة ال وبمئل   سبحن  أ لىكخا   
 ما تحت أق ا  مة  عرم ال اري. البسما
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 لببيس اعتبب اض رتريببمه  علببى  فببع المخووببمت فحسببن  فهبب  ال ي يبب  لهببذا الةببعن أا يخلّبب  ذكبب ى 
ي يب  لهبذا  أيضبم..  هب  أجسبم ه مبا   أجبزاء  مما ضح ا بحيمته   بسريا ع ي   ما أعمم ه  أبامله

 يربة أ  بلب   فلسبايرية  بمسب  ةبهي  الةعن أال يتذك  تم يخه  أبامله.  يعتبب  تسبمية ميب اا فبي اي م
 «.اإل همن«ما ةه اء فلسايا  تخلي ا لب

ممزا بملكذن  التحب يض علبى قتبل اليهب  .  قبمل إا مبا  أب كتن رتريمه  تغ ي    وف فيهم ال ئيس 
  في إةم   إلى تسمية سمحة عممة فبي 1974عم   إس ائيليم 36يمج   ي تخ  بمر ذي عملية  قتل فيهم 

الةهي  القيم ي في الجبهة ال يمق ااية خمل  رزال  ه  أم  يةجع الةبمن ال لسايري علبى  جريا بمس 
قتل اليه     هذا ليس فعل سال   يثبت عقلية  حقيقة ال لسبايرييا  عب    غببته  فبي السبال   ببل هب  

 أم  يثبت كذن عبمس.
ال المسمع ات التي تقب مهم   ح ض رتريمه  مملكة الر  يج على السلاة ال لسايرية  بمال عمء أا أم  

علببى م كببز رسبب ي  أر قببتالتببي  أم الهببم بإعببم  تر ببق علببى  عبب  اإل هببمن    فعهببم إلببى ماملبببة السببلاة 
 أسس في ق ية ب قة ةممل م يرة رمبلس   السبن ه  إاالق اس  الةهي    الل المغ بي على الم كز.

م  ذكبب ى غي هببم مببا الةببه اء  الببذيا مببا حببق  الل المغ بببي عليرببم رحببا ال لسببايرييا  أا رخلبب  ذك اهبب
 13قضبب ا علببى   ن الثبب   .  للتببذكي  فقببا فببإا  الل قببم ت   هببي ابرببة العةبب يا  بيعببم  مجم عببة مببا

. األسبب ىهبي األجبب أ  بهبب ف تح يبب  عب   مببا ال بب ائييا  أبيببنفب ائيم فببي عمليببة ارببزال علبى ةببما  تببل 
 اكبببم   68علببى حمفلببة علببى مترهببم .  تمكرببت المجم عببة مببا السببيا   1978مببم س  14 كببما ذلبب  فببي 

  قبببل رقلببه إلببى القبب س المحتلببة فببي زمببا السببال  الع بببي  أبيببن الت جببه إلببى مبرببى الكريسببت فببي تببل 
  فبي مع كبة اسبتم ت سبمعمت ا يلبة   كبما خوبمهم فيهبم قمئب  13 استةه ت  الل مع بقية  فمقهم البب

 زي ا للح ن  ثب   ئيسبم للب ز اء  مكبب   جيش االحتالل في حيره ايه   بم ا   الذي أوبح في مم بع  
 ج يحم. 70جر يم قتيال  رح   30ق ات االحتالل اكث  ما

  ض  ثالثة ما قم   المقم مبة  هب   1973في بي  ت عم   اإل همبية بم ا  ه  ر سه الذي قم  العملية 
 أبب الغتيبمل  اإل همبيبةكممل ع  اا  كممل رمو   محم  ي سف الرجم    ه  ر سه الذي قبم  العمليبة 

 التي خاا لهم. أبين  ارتقممم لعملية ةما  تل 1987جهم  )خليل ال زي ( في مرزله في ت رس عم  
المتتمليببة  بغببب ض م اوبببلة « اللاةبببمت»لقببمء قرمبلبببه الوببب تية  ت جيببه إرتريببمه  لبببا ييببأس  سي اوبببل 

خاللالضغ ا   تتزايب  ماملببه عبم    ت ازا ال لسايرييا    ضعه    مم في خمرة ال فمع     ال عل.  ا 
مبا هبذه الزيبم ات   األسمسي  لغ ض و ف االرظم  عا اله ف األم يكيياعةية زيم ات المسؤ ليا 

 ا  خببمل السببلاة فببي معببم   جمربيببة.  زيببم   جم يبب  ك ةببر  وببه  البب ئيس ت امببن  غيسبب ا غبب يربالت 
 مسؤ ل ملف عملية السال  ) همم يه  يما مت يرما( ليست استثرمء.
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  إسب ائيلبملق ل إا مم يامح إليه رتريمه   اغمته الحمكمة   حتى مم يسمى جزافم اليسم  فبي  اختت  
ه  أا يغين الةعن ال لسايري بتم يخه عا ال ج    أ  في أس أ الحمالت بملرسبة اليه أا يب اه مةبتتم 

  يعيةب ا فيهبم فم قبة فبي ال اليبمت المتحب  مترمث    بملضبا كمم كبما السب   األ« بالرتيةيا»في مزا ع 
 مقمبل المسكا  الاعم   الملبس  ال حق ق غي هم. اإلس ائيليعبي ا لحسمن السي  
ليه  بي رم رحا أا ر ضس أ  ال ر ضح..  بملتأكي  أا ةعبم كةعن فلسبايا ظبل إهذا ه  مم يسع ا 

 ا ال عق   مبا السبريا يب فض الخضب ع  االستسبال   المسبم مة علبى حق قبه   حبمفظ علبى  جب  ه ال
  لا ي ضس  سيبقى يقم   حتى يرمل كممل حق قه.

 24/6/2017، لندن، القدس العربي
 
 التعجيزية "المطالبقائمة "قطر و .55

  أي الق س
   علبى عكبس مبم «المتالبمت الجممعية ما قاب »رة ت  كمالت إعال  عملمية ع ي    ثيقة عر ارهم 

ة  اإلمم ات  البح يا  موب  مبا تقب ي  اقت حه  زي  الخم جية األم يكي  يكس تيل س ا على السع  ي
فبإا قمئمبة الماملبن المرةب    )إذا كمربت وبحيحة( غيب  مراقيبة  ال « ماملن مراقية يمكبا تر يبذهم»

 يمكا تر يذهم.
إعبالا قاب   سبميم  عبا خ بض التمثيبل ال بل ممسبي مبع »علبى البن « القمئمة»يرص البر  األ ل ما 

لتبز  ببه إحب ى الب  ل الماملببة  موب    هب  يكةبف  عملّيبم    هب  أمب  لب  ت« إي اا  ا غالق الملحقيبمت
البوببمة اإلمم اتيببة فببي وببيمغته لك رهببم   هببي ال  لببة ذات العالقببمت التجم يببة الهمئلببة مببع اهبب اا  لبب  
تسببببتاع مجببببم ا  السببببع  ية  كمببببم فعلببببت البحبببب يا  فببببي قضببببية قاببببع العالقببببمت مببببع إيبببب اا ب ايببببة العببببم  

 ب ل قاع العالقمت.« التمثيلخ ض «الممضي  فمكت ت الويمغة بب
اإلغالق ال   ي للقمع   العسك ية الت كية الجم ي إرةمؤهم حمليم    قبف أي »ياملن البر  الثمري قا  بب

   هب  برب  يتعبم ض بةبكل مالبق مبع سبيم   قاب  «تعم ا عسك ي مع ت كيبم  اخبل األ اضبي القا يبة
الب يهي ألا ت كيم   لة إقليمّية ةقيقة   هي على ق ا هم العسك ي  األمرّي   يعمكس المراق السيمسي 

ال تخ ض )كمبم ت عبل إيب اا( ح ببم  إقليميبة ضب  السبع  ية    اضبح أا المالب ن الحقيقبي مبا الةب ا 
ه  تج ي  قا  ما حلي هبم الكبيب .  للم م قبة فبإا اإلخب   الخليجيبيا المابملبيا )ل موب ( لب  يابملب ا 

 س   بالبه  إغالق القمع   الت كية.قا  بإغالق القمع   األم يكية ل يهم إ
 لعببّل البربب  الثملببث هبب  األكثبب  التبمسببم   خ ببمء فهبب   كمببم يقبب ل المثببل الموبب ي  يجمببع السببم   اللبببا 

 هببي « جبهببة الروبب  « « القمعبب  » أةبببمهه )كببب« ال  لببة اإلسببالمية» التمبب  الهربب ي  ب ضببعه ترظببي  
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)الببذي يهببيما ف عببه « حببزن هللا»م اإل همبيببة(  مببع ترظيمببمت سببل ّية مسببّلحة متّ ببق   لّيببم  علببى ابيعتهبب
األولي على الحك مة اللبرمرية التي ل  يقاع أوحمن الماملبن العالقبمت ال بل ممسبية معهبم   يتمثبل 
أةببّقمؤه  رسببس ةبببيهة بببه فببي حك مببة العبب اق الببذي قببم   ئيسببه بزيببم   ال يببمض خببالل هببذه األزمببة  ات ببق 

 إي اا(.… يسمف  إلى معهم على تةكيل مجلس ترسيق قبل أا
 أةببببمههمم ) هبببي أاببب اف تقمتبببل « حبببزن هللا» « ال  لبببة اإلسبببالمية» ضبببع أوبببحمن الماملبببن إذا 

السببع  ية  حل مءهببم علببى أكثبب  مببا سببمحة( فببي جملببة  احبب   مببع اإلخبب اا المسببلميا الببذيا هبب  تّيببم  
اايبة  يتحبملف مبع إسالمّي معت ل م ج   فبي حك مبمت ع بّيبة ع يب    يةبم   فبي االرتخمببمت ال يمق  

قبب ى سيمسبببية مبببا تيبببم ات أي ي ل جيببة مختل بببة )كملةبببي عييا  القببب مييا(   هبب  جبببزء متبببآلف مبببع البببرظ  
السيمسية فبي   ل ع بيبة ع يب   )بمبم فيهبم السبع  ية ر سبهم(  بهبذا المعربى  فهب  أكثب  اعتب اال   م رّيبة 

سيمسبية  الةب ائع األمميبة ) ابتعبم ا  عبا  علممرية  احت امم  لحقب ق اإلرسبما  للقب اريا الةب عية  البرظ  ال
 اإل همن( ما الماملبيا ب أسه   ه  ال يةّكل خا ا  على أي رظم  ع بي يحت   ر سه  ةعبه.

إلببى إرهببمء قبب  تهم علببى البب فمع عببا « الماملببن»بعبب  اسببته افهم السيمسببة الخم جيببة  أمببا قابب  تت ّجببه 
غببالق « القرب ات التمبعببة لهبم إغببالق قرب ات الجزيبب  »ر سبهم إعالميببم  مبا خببالل البن  كمفبة  سببمئل »   ا 

عملمية مثلهم مثل « عالمة تجم ية»وم ت « الجزي  » ه  الن غ ين آخ  فب« اإلعال  التي ت عمهم
   استم ا   ج  هم ه   ليل على  ج   حيم  إعالمية  سيمسية «سي إا إا» «   يت ز» « غ غل»

كمم قملت القرم  ليك ا محم لة ل فا اإلعال  « اإلعال محم لة إلسكمت »ع بية  يتجم ز إغالقهم ك ره 
 الع بي.
هي ة  ا إذعما اقتوم ي تظا أرهم تستايع  ضع قا  تحت ال وبمية السيمسبية « الماملن»بقية 

  العسك ية  المملية ل  ل الحوم    ه   ه  است اتيجي فم ح ستثبت األيم  المقبلة خاأه.
 24/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
  اس وحماسعب .56

 ب  ممزا يركل بملح كة بةكل غي  مسب ق: ما خالل أزمة الكه بمءأ
 جمكي خ جي
زعببي   احبب  عجبب ز  محبب ا بعوبببة مستةببم يا ع يمببة ال احببة  مببا ةببأره أا يحبب ث إلسبب ائيل الحبب ن 

حب   ح كبة حمبمس ككبيس  األخيب   األةبه التملية مع حممس. هذا ال جل يب عى محمب   عببمس   فبي 
 يجل ه   يهيره  بةكل غي  مسب ق يقت ن ما التركيل. األخ ى   تل  لض بمته.  الم



 
 
 
 

 

 37 ص             4328 العدد:        6/24/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

تلبسبه الةبياما. بب أت حمبمس بمإلعب ا  إلقممبة  األخيب مرذ فت   ا يلة  ه  يمقته    لكبا فبي الةبه  
حكب  ذاتبي  بمثمببة حك مبة وبغي    تب ي  علبى رحب  مسبتقل ةبؤ ا القابمع. خاب   مال ببة  فببي  إ ا  

مبمزا  أى فبي هبذه الخاب   محم لبة  أب ة  العالقمت المةل لة بيرهمم   لكا ض ء االرقامع عا السلا
إذا لببب  تكبببا هبببذه ال حببب   تبببؤ ي  اإلابببالقتمببب   تسبببته ف حبببل حك مبببة ال حببب   ب ئمسبببته.  ال يهببب  علبببى 

    هم.
في أزمة الكه بمء سجلت سلسلة األس  التي ي ي هم ذ    ج ي   ما ال حةية بجهمز التحك  مبا بعيب . 

ملي ا ةيكل فبي الةبه  لقبمء الكه ببمء التبي تضبخهم إلبى غبز .  تب    هبذه  45ت فع إلس ائيل  فملسلاة
اإلسب ائيلية   هبي مرتةب   علبى اب ل القابمع  األ اضبيالكه بمء في عة   خا ا ت ت   مو  هم فبي 

لى الجحي   15ممزا  بمة    اح   جمله  ق   تخ يض  أب حتى خمري رس.  ملي ا ةيكل ما المبلا  ا 
 كما القامع.بس

علبى علب  جيب  بمل ضبع االقتوبم ي الوبعن  اخبل غبز    األمباتلبثت إس ائيل في م ق هم. في جهمز 
فببي المئببة  بملكه بببمء التببي  50بملميببمه التببي هببي غيبب  مرمسبببة للةبب ن  بمعبب ل الباملببة الببذي يزيبب  عببا 

رم عببا  فببمه يعت فبب ا بمسببؤ ليت أةببخمصستوببل لسببمعتيا فببي اليبب   فقببا.  ي جبب  فببي إسبب ائيل بضببعة 
سببيلقي العببمل  علبببى إسبب ائيل كممبببل  إرسبببمريةسببكما القاببمع.  آخببب  ا يخةبب ا بأرببه حبببيا تقببع موببيبة 

 المسؤ لية.
فكبب  ا  فكبب  ا   قبب   ا البب فض. ةبب   التيببم  تقلوبببت بملثلببث  كمعبب ل المبلببا الببذي خ ضببته السبببلاة. 

أا تتب خل. أ  علبى لسبما     ت إس ائيل لألس   ال  لية بأا هذا ربزاع فلسبايري  اخلبي   لبيس    هبم
 زيبب  البب فمع أفيغبب    ليب مببما ب إذا  فعبب ا فسببيتلق ا.  اذا لبب  يبب فع ا فلببا يتلقبب ا.  لكببا الحقيقببة هببي أا 
الق س ق  ت المعمر  . إذا كمرت سبتم ل الكه ببمء لغبز  بب ال مبا السبلاة  فبإا مبا ةبأا الالعببيا فبي 

م  . وب خة الرجب   التبي ارالقبت مبا غبز  كبما يستايب ا ال ك     رحا سرخ ج إمعمت الحب أاالمراقة 
يمكا أا رسمعهم حتى تل أبين. فق    ى لي الربماق بلسبما ةب كة الكه ببمء فبي القابمع محمب  ثمببت 

إس ائيل هي المو   ال حي  للكه بمء اليب  .  قب  مسب ا  أاك  ه  بةع  ضعه . فق  قمل  األسب عهذا 
حبمل فبإا ق تهبم ضبعي ة.  أية ليسبت مرتظمبة   علبى حتى بهذا.  ه  لب  يخابيء. فملكه ببمء الموب ي

 أمبس أ ل أ سبلتممزا ت قف مرذ زما بعي  عا تم يل ال ق   لتةغيلهم.  روبف مليب ا لتب   أب ألا 
لم    اح  . جه  اسبتع اض مبا  األل   هي ق ص تخ يف اإلمم اتإلى القامع ما  فح بتم يل اتحم  

ى موبلحة الغبزييا فبي ال قبت البذي يتب كه  عببمس محم   حالا  ال سيا  كي يب   كما يح ص عل
 ل حمة اآلخ يا.
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أح  في الق س ل  يذ ف  معة في ض ء المومعن )الحقيقية( لحمبمس فبي القضبية   لكبا القوبة قب  
ال ضببع إلببى سببمبق  إعببم  يعمببل زعمببمء حمببمس بكبب  علببى  األيببم تعبب   اليرببم كملسببه  الم تبب . فببي هببذه 

.  القب ا  هب  فبي يب ه. األزمبةمزا اقت احبمت معق لبة  عمليبة لحبل م أب عه ه.  ق   ضع ا على ام لة 
إذا قببب   م اوبببلة تببب  ي  السبببكيا   أمبببمفبببإذا كبببما أحبببس بأربببه اسبببتر   تركيالتبببه بحمبببمس  فسبببيق ل رعببب . 

 الثمرية اكث  معق لية. اإلمكمريةفسيستخ   التس يف.  وحيح حتى اآلا  فإا 
قمتهببم مببع السببلاة. فيكببم  ال يكبب ا للح كببة تظهبب  هببذه القضببية كبب  هبب  خايبب   ضببع حمببمس فببي عال

 ا  هللا فببي أزمببة الكه بببمء. بملمقمبببل  فببي يبب هم حببل غيبب  مبمةبب :  هبب     أمببم   قببة ضببغا  أيالغزيببة 
لببب  تسبببتبع هم  اإلمكمريبببةال ضبببع  إلبببى أا يوبببل إلبببى م اجهبببة عسبببك ية مبببع الجبببيش اإلسببب ائيلي. هبببذه 

رحةم ه  في الزا ية  هكذا ي ت ع االحتمبمل فبي حممس للحظة. زعممؤهم ال ي ي  ا ذل    لكا كعمق ا
 أا يك ا هذا بملرسبة له  المالذ ال حي  قبل االستسال .

يع ف ا في حممس بأا لا ل ر بس إسب ائيل فبي الحب ن ت جب  حب   .  هبذه الحب    تتب ف  فبي اللحظبة 
  مثلمبم كبما فبي ي مم 51بملع    في ت ابيت. ما رمحيته  ال حمجة لح ن ما  أبرمئهم أفضلالتي يب أ 

 تبببم ل  األمهببمتيرببزل ماليببيا اإلسبب ائيلييا إلببى المالجببيء   احتجببمج  أايك ببي «. الجبب ف الوببمم »
ذامعيبببن لالتهممبببمت فبببي القيبببم  .  لببب  يقبببع خلبببل علبببى الا يبببق فسبببتجبي الم اجهبببة ثمربببم مبببا إسببب ائيل   ا 

 الذي علقت فيه. األس ل سترقذ حممس ما ال    
ال  ليبة ببأا يعيب  التيبم  إلبى  األسب  ممزا سيك ا ماملبم ما  أب تحل. س األخ ىمةكلة الكه بمء هي 

يب فض.  مبع القتلبى الكثيب يا ببيا الغبزييا  أاالسكما الذيا يخترق ا تحبت الربم   سبيج  وبع بة فبي 
 كمر ا في هذا ال يل  بل خ ج ا مره في حملة ال بأس بهم. أاستعيش حممس بسال . فق  سبق 

تضبببغا علببى عببببمس لتخ يبببف حببب    حةببيته تجبببمه خوببب مه مبببا الببب اخل.  اأيمكببا إلسببب ائيل ببببملابع 
العمليبمت فبي الضب ة  إلحبمامخمب اته  في الو اع المةت    ألجهز  لكرهم بحمجة ممسة له   ال سيمم 

علببى امببا بلبب ات  أيضببم فببي ةبب قي القبب س. هكببذا يسببيا  عبببمس علببى هريببة  ةبب كمئه  بةببكل مبمةبب  
 يةأ  ل  ي فع.الجر ن. فإا ةمء ي فع   اا ل  
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سرائيل السعوديولي العهد  .57  الجديد بشرى جيدة ألميركا وا 
 تس ي ب ئيل

الذي « ال ل «تعييا محم  با سلمما  ليم  للعه  في المملكة الع بية السع  ية كما فقا مسألة  قت. فب
ه  أوال  الحمك  ال علي للمملكة   ه  الحمك  اآلم  في كل  32بسيحت ل في آن المقبل بعي  ميال ه ال

مم له عالقة بملسيمسة الخم جية   التقب ي  أربه خبالل  قبت لبا ياب ل سيسبتقيل الملب  سبلمما المب يض 
 ما مروبه  سيسلمه إلى ابره.

ال فيعة  خالل عمميا  روف العم    مرذ تروين المل  سلمما ملكم   ج ت تهيئة ابره ل  اثة مهممته 
س اء كمبع ث فبي مهمبمت سيمسبية قبم  بهبم ريمببة عبا  الب ه  أ  عرب مم ببم    خابا  ر بذ )با يقبة لب  

 تكا رمجحة بو    خموة( ح ن اليما  بو ته  زي ا  لل فمع.
ذا كببما فببي ب ايببة مسببي ته ال سببمية مببا أةبب ف علببى العالقببمت مببع اإل ا   األمي كيببة  خموببة مببع الببب   ا 

با عمه محم  با رميف ابا  زي  ال اخلية السمبق  فإا با رميف ُرحي جمربم   ه   ا« سي. آي. إي»
 خالل زما قضي  فهمت اإل ا   األمي كية ب قة ما ه  ال جل القب ي فبي المملكبة.  تحب ل محمب  ببا 
سلمما إلى  جل االتومل ليس فقا مع اإل ا   األمي كية بل أيضم  مع   سيم ب تيا  الذي التقبى  لبي 

ي اا.العه  ا  لج ي  ع   م ات كي يرسق معه السيمسة إزاء س  ية  ا 
حتى اآلا  كما محم  با سلمما بة ى جي   إلس ائيل  ال اليمت المتح     م اق ه الحمزمة ض  إي اا 
تجعله ةب يكم  اسبت اتيجيم  مهمبم   لبيس فبي الوب اع ضب  إيب اا فحسبن  ببل  أيضبم  ألا ببا سبلمما يت بق 

سقما رظم  األس    العمل بحز  مع اإل ا   األمي كية ع لى ض     كبح الر  ذ ال  سي في المراقة   ا 
 «.حزن هللا»إلى « اإلخ اا المسلميا» ترظيممت  ا يكملية أخ ى ما «  اعش»ض  

فببي العببمميا الممضببييا  تحبب ثت تقببم ي  فببي م اقببع ع بيببة عببا لقببمءات جبب ت بببيا مسببؤ ليا سببع  ييا 
جب ى مثبل هبذه اللقبمءات فبي إيبالت  كمبم  2015ه التقبم ي   ف بي سبرة  مسؤ ليا إس ائيلييا.   فقبم  لهبذ

جببب ى لقبببمء آخببب  علبببى هبببممش القمبببة الع بيبببة التبببي ارعقببب ت فبببي األ  ا فبببي آذا /مبببم س  كمبببم تجببب ي 
سبب ائيلييا فببي إاببم  غ فببة الحبب ن المةببت كة بببيا األ  ا  اجتممعببمت مرتظمببة بببيا ضبببما سببع  ييا  ا 

 أجل ترسيق عمل الميليةيمت.  السع  ية  ال اليمت المتح    ما
مثببل هببذه االجتممعببمت تتالببن م افقببة بببا سببلمما بوبب ته  زيبب ا  للبب فمع.  الةببيء الببذي مببم يببزال غيبب  
معبب  ف حتببى اآلا هبب : إلببى أي حبب  يسببتايع  ي غببن بببا سببلمما فببي البب فع قبب مم  بعمليببة السببال  بببيا 

  ا  علببى إحبب اث ارعامفببة فببي إسبب ائيل  ال لسببايرييا كجببزء مببا خاببة البب ئيس ت امببن؟  هببل سببيك ا قببم
 ةبكة العالقمت بيا إس ائيل  السع  ية؟
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سلسبلة تغ يب ات علبى حسبمبه « مجتهب »هذا األسب ع رةب  وبمحن الم  ربة السبع  ي المعب  ف بمسب  
مةت كة ببيا األميب  ببا سبلمما   لبي العهب  فبي أبب  ظببي محمب  ببا « مؤام  »في ت يت   كةف فيهم 

.  كتبن مجتهب   البذي اتضبح أا أكثب  تغ ي اتبه وبحيحة  تسبتر  علبى زاي   إلح اث ارقالن في قا 
مم يب   إلى موم   ما  اخل بالا المملكة السع  ية  أا  ليي العه  كمرم ير يما إ سمل م تزقة مبا 

المةببه    بعمليمتهببم فببي العبب اق  مببع قبب ات مببا   ل اتحببم  اإلمببم ات  إلببى قابب   « بببال    تبب »ةبب كة 
لحك   تعييا ةخص م ال للسع  ية ما عمئلة آل ثبمري  العمئلبة الحمكمبة فبي ما أجل السيا   على ا

خضبمعهم لمةبيئة «مجته »قا .  بحسن    فإا الب جليا أمبال بهبذه الا يقبة إرهبمء األزمبة مبع قاب   ا 
السع  ية.   فقم  لومحن الم  رة  فإا ال اليمت المتح   هي التي ضغات بو    غي  مبمة   ل قف 

 المؤام  .
آلا ليس هرم  مم ي ع  وحة هذه المعل ممت   ال ي ج   ليل على أا هذه التغ ي ات اسبتر ت حتى ا

إلى  قمئع حقيقية. لكا األم  الذي ال ة  فيه ه  عمق العالقة التي ت با ببيا  لبي العهب  السبع  ي 
قببل   لببي العهبب  اإلمببم تي  عالقببة تكببّ س بيرهمببم تحببملف ةبببمن يببؤما بمل سببملة العملميببة  أ  علببى األ

الع بيبة  الملقبم  علببى أكتبمفه    أربه لببيس هربم  أحب  غيبب ه  يسبتايع إ ا   الةب ق األ سببا.  هبؤالء هبب  
عممببم   إرببه جيببل  37جيببل ج يبب   يرتمببي إليببه أيضببم  حببمك  قابب   تمببي  بببا حمبب  آل ثببمري  الببذي عمبب ه 

  ا  س  ية. ول متأخ ا  إلى الحك  في   ل الخليج  بع  أا سبقه زعممء ةبمن في المغ ن  األ  
األسل ن الحم  في إ ا   السيمسة الخم جية السع  ية ةع  به جي ا  زعممء ع ن مثل ال ئيس المو ي 

 حتببى « سببل كهمم»عببب  ال تببمح السيسببي   عببب  هللا ملبب  األ  ا  اللببذيا تلقيببم ارتقببم ات سببع  ية علببى 
 ا  ال  سي المق   بةأا ع قبم عليه. فق  ت قف تز ي  مو  بملر ا قبل روف سرة بسبن تأيي هم الق

س  ية   بسبن مم اعتب ته السع  ية ت اجعم  مو يم  عبا قب ا  رقبل جزي تبي وبرمفي   تيب اا فبي البحب  
األحمب  إليهببم. كمببم جبب ى تجميبب  المسببمع   السببع  ية لببأل  ا بسبببن  فضببه السببممح لقبب ات مببا الخلببيج 

هببم بملتأكيبب  قابب   التببي اعتببب ت بببملتح    اخببل أ اضببيه ضبب  قبب ات سبب  ية. لكببا الضبب بة األقسببى تلقت
ببيا   ل الخلببيج  موبب   البيما  األ  ا.  الحوببم  البب ي  الجبب ي اللببذاا «   لبة غيبب  م غب ن فيهببم»

ُف ضم عليهم تح ال إلى حوم  اقتوم ي.  في جميع هذه الق ا ات كما  لي العه  السع  ي ه  القب   
 ل ال ه.ال افعة   كل مم ه  مال ن حو له على الم افقة الةكلية 

لببيس مببا المت قببع أا يثيبب  التعيببيا الج يبب  الببذي حظببي بم افقببة أغلبيببة أعضببمء مجلببس الةبب  ى  مببا 
وببالحيمته بحسببن القببمر ا الم افقببة علببى تعيببيا أ ليببمء العهبب   اضببا ابمت ج يبب   فببي المملكببة.  قبب  

  العزيبز في قوب  الملب . أمبم  زيب  ال اخليبة الج يب  عبب« محم ثة»اسُت عي معم ض ا محتمل ا إلى 
ما عم ه  مق ن ج ا  ما با سلمما   ه  سيك ا المسبؤ ل مبا  34با سع    فه  أيضم  ةمن في الب
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اآلا عببا إ ا   الوبب اع ضبب  اإل هببمن البب اخلي  سببيك ا مسببمع ا  لبب لي العهبب  فببي كببل مببم يتعلببق بقمببع 
سببلمما تم يبب   التخ يببن.  بهبب ف إةببمعة اال تيببمح بببيا مبب ااري المملكببة بمرمسبببة التغييبب   أعلببا الملبب 

عالة عي  ال اب  أسبب عم  إضبمفيم    كبذل  إعبم    فبع المكمفبآت الممليبة التبي ت ق بت فبي ال تب   األخيب   
إلبببى مببب ظ ي ال  لبببة  عرموببب  الجبببيش. إا تقببب ي  زيبببم ات ممليبببة كبببما  مبببم يبببزال أ ا  ثمبتبببة  مضبببم رة 

 للمحمفظة على اله  ء في المملكة.
 «هآرتس»

 24/6/2017األيام، رام هللا، 
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