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 42 :كاريكاتير
*** 

 
مستعدون للتعاطي إيجابيا مع كل  و..هنية: مسيرة العودة أحدثت نقالت في إدارة الصراع مع العد .1

 مبادرة تنهي حصار غزة
قال رئيس المكتب السياسي لحركةة حمةاس إسةماعيل هنيةة  إن مسةيرو العةودو وكسةر الحصةار أحةد   

وعية على طريق إدارو الصراع مع العدو وعلى طريق التحرير والعودو  على الصعيد الميداني نقال  ن
وأكةةد هنيةةة حةةالل حيةةل تكةةريد عوائةةل شةةودا  مسةةيرو العةةودو  والسياسةةي واالعالمةةي والمحلةةي واالقليمةةي.

بحضةةور قةةادو اليصةةائل اليلسةةطينية وعةةائال  الشةةودا  مسةةا  الحمةةيس  أن مسةةيرو العةةودو هةةي الحيةةار 
وأضةةاأ أننةةا كنةةا أمةةاد حيةةارا   األنسةةب للشةةعب اليلسةةطيني بةةين الحيةةارا  الصةةعبة فةةي هةة   المرحلةةة.

صعبة؛ مؤامرا  عميقة تشارك فيوا أطةراأ عديةدو ضةد القضةية اليلسةطينية  وجةا   مسةيرا  العةودو 
 وأوضة  حبل نجاو للقضةية والشةعب اليلسةطيني وقطةاع اةتو التةي يم ةل أيقونةة المقاومةة فةي فلسةطين.

هنية أن مسيرا  العودو وكسر الحصار سجل  مقاربا  داحلية وحارجية ااية في األهمية  وأظور  
أن شةةعبنا قةةادر علةةى المبةةادرو وشةةق الطةةرق ا لتيافيةةة حةةول كةةل مةةا يحةةيط بنةةا مةةن تحةةديا  وصةةعاب  

 .بنقل ه   المسيرا  إلى الضية مطالبا  مسيرا  مستمرو بدون تراجع  الوشدد على أن 
 الجولة العسكرية األحيرو ليصائل المقاومة جا   تأكيد ا على نظرية التكامل بين المقاومة  وأوض  أن

الشةةعبية والمقاومةةة العسةةكرية  مشةةةيرا  إلةةى أن الةةبعأ كةةةان يعتقةةد بةةأن  هةةةاب المقاومةةة نحةةو مسةةةيرا  
 العودو ألن البندقية قد أرهقتوا ولد تعد مقتنعة بجدوى المقاومة العسكرية.

مسةيرا  العةودو نةتن عنوةا حةراك إقليمةةي ودولةي ايةر مسةبوق لبحةغ وضةع قطةاع اةةتو   وأكةد هنيةة أن
وهو ما دفع مجلةس األمةن لالنعقةاد  ةالغ مةرا  حةالل فتةرو وجيةتو لبحةغ مةا يجةري علةى حةدود قطةاع 

وتوجةةه هنيةةة بالتحيةةة إلةةى دولةةة الكويةة  التةةي وقيةة  إلةةى جانةةب الشةةعب اليلسةةطيني فةةي مجلةةس  اةةتو.
 قرار يجرد المقاومة اليلسطينية ويدينوا. األمن وأفشل  إصدار

ولي  إلى أن الشعب اليلسطيني وفصائله مستعدون للتعاطي إيجابيا مع كل مبادرو حقيقية تنوةي كليةا  
 الحصار عن قطاع اتو  ولكن ليس على حساب شمولية القضية اليلسطينية.

يار حطي  كاميرا  العالد عما أ 14وقال إن صيقة القرن بات  تترن   فدما  الشودا  التي نتف  يود 
 ييكر به صاحب البي  األبيأ  وحتى لو أُعلن  صيقة القرن فستولد ميتة.

وجةدد التأكيةد علةةى أن طريةق المصةةالحة الوطنيةة   بةةد أن يبةدأ بعقةةد مجلةس وطنةةي فلسةطيني وحةةدوي 
بكةةل ملياتوةةا  2011ودعةةا إلةةى تطبيةةق اتياقيةةة القةةاهرو  علةى أسةةاس اتياقيةةا  القةةاهرو وتياهمةةا  بيةةرو .
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رتمةةة واحةةدو وتشةةكيل حكومةةة وحةةدو وطنيةةة تةةدير شةةؤون اةةتو والضةةية  لوةةا  ةةالغ مومةةا  وهةةي توحيةةد 
عمةةار  جةةرا  انتحابةةا  شةةمولية  والعمةةل علةةى إنوةةا  الحصةةار واا مؤسسةةا  السةةلطة فةةي اةةتو والضةةية  واا

 .برفع كامل االجرا ا  العقابية ضد قطاع اتو ا  طالب  مقطاع اتو
 7/6/2018غزة،  موقع حركة حماس،

 
 المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيالت قريبا   .2

ريةةاأ المةةالكي إن قطةةاع اةةتو سيشةةود عةةددا  مةةن  اليلسةةطيني قةةال وتيةةر الحارجيةةة والم تةةربين :راد هللا
التسويال  قريبا   وعلى رأسةوا اسةتمرار فةت  معبةر رفة  وتقةديد الحةدما  األساسةية وعلةى رأسةوا الميةا  

   وك لك دفع رواتب الموظيين.والكوربا
جا   لك حالل استقبال المالكي  في مقر الةوتارو بةراد هللا اليةود الحمةيس  وتيةر الحارجيةة والم تةربين  
نائب رئيس الوترا   وتير الحارجية والتجارو لجموورية إيرلندا سيمون كوفيني  ال ي يقةود حاليةا  بتيةارو 

 فلسطين والمنطقة.
 7/6/2018 ،القدس، القدس

 
 ر من حرب جديدة على األونروااشتية يحذ    .3

  مةةن حةةرب 7/6/2018 حةة ر عضةةو اللجنةةة المركتيةةة لحركةةة فةةت  محمةةد اشةةتية  يةةود الحمةةيس :راد هللا
اسةةتبدالوا بصةةندوق دولةةي لتعةةويأ  إلةةىتوةةدأ   جديةةدو تقودهةةا االدارو األمريكيةةة علةةى وكالةةة األونةةروا

ة لرعاية شؤون الالجئين اليلسطينيين فحسب  بل تشكل وأوض  أن "األونروا" ليس  مؤسس الالجئين.
 .1948بالرواية اليلسطينية للنكبة عاد  دوليا   لل اكرو التراكمية لالجئين  واعترافا   رمتا  

سةةايمون كةةونيي  أن االدارو األمريكيةةة فقةةد   االيرلنةةديواكةةد اشةةتية  حةةالل اللقةةا  مةةع وتيةةر الحارجيةةة 
لكةةل الضةة وط الممارسةةة عليوةةةا  سياسةةةيا   طينية التةةةي لةةن تةةدفع  منةةا  أدوا  ضةة طوا علةةى القيةةادو اليلسةة

وأضاأ: "أمريكا حتى اليود لد تعترأ بحق الشعب اليلسةطيني  للموافقة على مشروع الحل األمريكي.
 ".67بإقامة دولته اليلسطينية المستقلة وعاصمتوا القدس على حدود الرابع من حتيران 

القيةةةةادو اليلسةةةةطينية علةةةةى إنجةةةةات ملةةةةأ المصةةةةالحة الوطنيةةةةة  وفةةةةي السةةةةياق  اتةةةةه  أكةةةةد اشةةةةتية حةةةةر 
اليلسطينية كضرورو وطنية تعيد الوحدو اليلسطينية ج رافيا وسياسيا  وترفع الحصار الظالد الميروأ 
على شعبنا في القطاع  مشةددا علةى أن المصةالحة لةن تكةون مسةربا لتمريةر أي صةيقا  هةدفوا إنوةا  

 المشروع الوطني اليلسطيني. 
 7/6/2018 ،كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
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 عريقات يؤكد أهمية انضمام فلسطين للمزيد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية .4
أكةةد أمةةين سةةر اللجنةةة التنيي يةةة فةةي منظمةةة التحريةةر صةةائب عريقةةا  أهميةةة انضةةماد فلسةةطين  :راد هللا

 ال اعةةةة "صةةو  فلسةةطين" يةةود الحمةةةيس  ل عريقةةا وقةةا للمتيةةد مةةن ا تياقيةةا   والمعاهةةةدا  الدوليةةة.
نةةةه يترتةةةب علةةةى ا نضةةةماد لوةةة   ا تياقيةةةا  والبروتوكةةةو   الدوليةةةة موائمةةةة قةةةوانين دولةةةة إ  7/6/2018

 فلسطين لمواكبة ا لتتاما  التي أصبح  عليوا بعد ا نضماد لو   ا تياقيا .
 7/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
عادة النظر في التنسيق األمني :مجدالني .5  إجراءات للتحرر من اتفاق باريس االقتصادي وا 

قةةةةال عضةةةةو اللجنةةةةة التنيي يةةةةة لمنظمةةةةة التحريةةةةر أحمةةةةد مجةةةةد ني إن اللجنةةةةة : محمةةةةد يةةةةونس -راد هللا 
سةةتعكأ قريبةةا  علةةى وضةةةع إجةةرا ا  ملموسةةة قابلةةةة للتطبيةةق  للتحةةرر مةةةن اتيةةاق بةةاريس ا قتصةةةادي 

عادو  وأشار إلى أن "المرحلة الحالية بكل التتاماتوا لد تعةد ملتمةة لنةا فةي  النظر في التنسيق األمني.واا
وق  لد تلتتد سلطا  ا حتالل أصال  بنود اتياقية أوسلو". وأكد "أن المسألة الرئيسة اآلن هي صدور 

وأشةةةةار  لةةةة".قةةةرار سياسةةةي بإعةةةةادو النظةةةر فةةةي دور السةةةةلطة التةةةي يجةةةةب أن تكةةةون أساسةةةا  القامةةةةة الدو 
مجةةد ني إلةةى أن هةة   الحطةةوا  "تةةأتي أيضةةا  علةةى حلييةةة مواصةةلة مشةةاريع التوسةةع ا سةةتيطانية التةةي 

 تسعى إسرائيل من حاللوا إلى ترسيخ ا حتالل وتدمير حل الدولتين". 
 8/6/2018 ،الحياة، لندن

 
 الجمعة يومأبو طير يدعو إلى شد الرحال لألقصى النائب محمد  .6

 النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة القدس محمةد أبةو طيةر أن شةد   أكد :راد هللا
فةي بيةان صةحيي   شدد و  الرحال إلى المسجد األقصى  ليس  مومة  اتية بل هي تنيي  لدعوو نبوية.
لةةدعوو النييةةر التةةي دعةةا إليوةةا  علةةى ضةةرورو عقةةد العةةتد لكةةي تكةةون هةة   الجمعةةة حافلةةة ومميةةتو؛ تنييةة ا  

الشيب والشةبان واألطيةال لضةرورو شةد الرحةال فةي كةل األيةاد  ي محمد صلى هللا عليه وسلد  داعيا  النب
إلى القدس وتحديدا فةي الجمعةة األحيةرو مةن رمضةان لمةا للشةور مةن حصوصةية روحانيةة إضةافة إلةى 

 أن إمكانيا  الدحول فيوا أسول من أي وق  آحر.
 7/6/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 األوضاع اإلنسانية الصعبة في غزهعن  مسؤوليةال حماستحم  ل  فتح .7
حملةة  حركةةة فةةت   حركةةة حمةةاس مسةةؤولية كبيةةرو عةةن األوضةةاع االنسةةانية الصةةعبة فةةي اةةت   : راد هللا

و لةةك نتيجةةةة لسياسةةتوا الحتبيةةةة وتمسةةكوا بةةةا نقالب  وعةةدد رابتوةةةا بإتالةةة آ ةةةار ا نقسةةاد مةةةن جةةة ور   
 وضاع الراهنة والبحغ عن صيغ الحلول المجتتأو وفقا لمصلحتوا الحتبية.وبح وا عن صيغ الدارو األ

وقةةال المتحةةدغ باسةةد حركةةة فةةت  أسةةامة القواسةةمي فةةي بيةةان صةةحيي  إن سةةلوك حمةةاس تجةةا  الشةةودا  
وعائالتود  ومنع إقامة بيو  العتا   واعتقال قيادو وكوادر حركة فت   ما هو إ  سلوك يؤكةد تمسةكوا 

األسةةود وسةةلوك معيةةب ومحةةت  وأن المطلةةوب وقةةأ هةة   التصةةرفا  المسةةيئة لنضةةال  بعقليةةة ا نقةةالب
وأكةةد القواسةةمي أن الحةةل الوحيةةد لمشةةاكل اةةتو يكمةةن مةةن حةةالل فوةةد حمةةاس  شةةعبنا ولشةةودائنا األبةةرار.

الحقيقي  ستحقاقا  الوحدو الوطنية  وأولوا تحليوا عن عقلية أنوةا سةلطة حاكمةة فةي اةتو  وأن تعةود 
ي ضةمن رؤيةة وطنيةة حالصةة بعيةدو عةن أجنةدو االحةوان المسةلمين  وأن تقةرأ األوضةاع كيصيل طبيعة

المعيشةةية والسياسةةية بشةةكل واضةة  فةةي اةةتو  وأن تةةدرك تمامةةا أن تمسةةكوا بحكةةد اةةتو يحةةدد المشةةاريع 
 التصيوية للقضية اليلسطينية وما يطلق عليه صيقة القرن.

 7/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أزمة الرواتب لبحثالفلسطينية ومركزية فتح  الحكومة: اجتماع بين العالول .8
كشأ محمود العالول نائب رئيس حركة فت   النقاب عن اجتماع تعقد  اللجنة المركتيةة للحركةة  اتو:

وحكومة الوفاق  لبحغ األتمة المتعلقة بسداد رواتب موظيي السلطة اليلسطينية في قطاع اتو بشةكل 
شةورا  وتاد   فةي األشةور ال ال ةة األحيةرو   15امل  بعد إجرا ا  الحسد التي طالتوا قبل أك ر من ك

وقةةةال العةةةالول فةةةي حةةةديغ لي اعةةةة اليلسةةةطينية الرسةةةمية أمةةةس الحمةةةيس  إن ا جتمةةةاع  إلةةةى النصةةةأ.
ن موعةةد ا جتمةاع سةةيتحدد فةي اضةةون   48سةيعقد بنةا  علةةى تعليمةا  مةةن الةرئيس محمةةود عبةاس  واا

عة. وأشار العالول إلى أن اللجنة المركتية ليت   بح   أحيرا  ملأ قطاع اتو ومةا يعانيةه السةكان سا
نوا اتح   مجموعة من التوجوا .  من وضع إنساني صعب. واا

 8/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 حماس تدعو للزحف نحو القدس في الجمعة األخيرة من رمضان .9
لمحتلة إلى التحأ الوادر نحو القدس في الجمعة األحيرو من دع  حركة حماس في الضية ال ربية ا

وقالةة  الحركةةة: ألنوةةا القةةدس التةةي توهةةب لوةةا األروا    .8/5/2018شةةور رمضةةان المبةةارك  الموافةةق 
وألنوةةا العاصةةمة اليلسةةطينية األتليةةة  تةةدعو حركةةة حمةةاس أبنةةا  شةةعبنا فةةي محافظةةا  الضةةية المحتلةةة 
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  وا عتكةةاأ فةةي المسةةجد األقصةةى طيلةةة األيةةاد األحيةةرو مةةن شةةور للتوجةةه نحةةو القةةدس  اةةدا الجمعةةة
وأكةةد  علةةى أبنائوةةا وعمةةود الشةةعب اليلسةةطيني بجعةةل صةةالو الجمعةةة فةةي المسةةجد  رمضةةان المبةةارك.

هةةو يةةود  51األقصةةى تجسةةيدا فعليةةا لةةة"مليونية القةةدس"  ولةةيعلد المحتةةل ال اصةةب أن  كةةرى النكسةةة الةةة
ودع  الحركة كل من يجد صعوبة في الوصول للمسجد األقصى  س.تجديد البيعة لحماية مدينة القد

 للصالو عند أقرب نقطة ممكن الوصول إليوا على حواجت ا حتالل المنتشرو حول القدس.
 7/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
لى تدعو لتطبيق قرارات "الوطني" و  "الديمقراطية" .11  انتفاضة شاملةا 

المباشةرو بتطبيةةق قةرارا  المجلةس الةةوطني لتعتيةت صةمود الحركةةة  دعة  الجبوةة الديمقراطيةةة الةى :اةتو
الشعبية وتطويرها نحو انتياضة شاملة  واالسراع بتشكيل المرجعية الوطنية الموحدو وا ئتالفية للقدس 

 .تعتيتا  لصمود المقدسيين في الدفاع عن المدينة
  تلبيةة لنةدا  القةدس  والنضةال "إلى حشد الطاقا  وتنظيد القةوى ور  الصةيوأ واكما دع  في بيان

مةةن أجةةل كسةةر الحصةةار  ومواصةةلة رفةةأ الحلةةول والمشةةاريع والسةةيناريوها  البديلةةة للحقةةوق الوطنيةةة 
اليلسةةطينية المشةةروعة فةةي الحةةال  مةةن ا حةةتالل وا سةةتيطان  واليةةوت با سةةتقالل والسةةيادو  وصةةون 

والسةةةةلطة  فةةةةي منظمةةةةة التحريةةةةرنيي يةةةةة وطالبةةةة  القيةةةةادو واللجنةةةةة الت الكرامةةةةة الوطنيةةةةة وحةةةةق العةةةةودو".
اليلسةةةطينية إلةةةى الشةةةروع فةةةورا  فةةةي تطبيةةةق قةةةرارا  المجلةةةس الةةةوطني شةةةروط المواجوةةةة مةةةع ا حةةةتالل 
وا سةةتيطان ومةةع صةةيقة القةةرن  وتعتيةةت عناصةةر نوةةوأ الحركةةة الشةةعبية نحةةو انتياضةةة شةةاملة فةةي 

 ول البائسة الوابطة والياسدو.القدس والضية اليلسطينية وقطاع اتو  وطي صيحة الرهان على الحل
 7/6/2018، الين أونفلسطين 

 
 بشأن الحل مع الفلسطينيين يتغيرنتنياهو: موقفنا لن  .11

يود قال بنيامين نتنياهو رئيس الوترا  االسرائيلي    أن 7/6/2018القدس، القدس،  كر  
 و دون أي ت يير.لد يت ير بشأن الحل مع اليلسطينيين وسيبقى كما ه حكومتهالحميس  أن موقأ 

وأوض  نتنياهو حالل مؤتمر في معود بوليسي إكستشينن بمدينة لندن  أن موقأ حكومته يقود على 
 أن تكون الدولة اليلسطينية في المنطقة الص يرو ما بين األردن والبحر.

د وأضاأ كما نقل  عنه القناو العبرية ال انية  "يجب أن يستقل اليلسطينيون هناك  الحكد بأيديو
 واألمن بأيدينا نحن في إسرائيل".
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مع    أن نتنياهو قال إنه تحدغوديع عواودو  عن 8/6/2018القدس العربي، لندن، وجا  في 
التعما  األوروبيين عن األوضاع في قطاع اتو  وقال إنه طر  أو  مطلب استعادو الجنديين 

 والمواطنين االسرائيليين المحتجتين في قطاع اتو.
مطالبة بتحييأ الحصار عن قطاع اتو فقد اتود نتنياهو اليلسطينيين أنيسود بقوله إنه أما بشأن ال

يجب وضع  لك أماد حركة حماس ومحمود عباس ال ي يحنق قطاع اتو. وأكد أن القادو 
  «ج»األوروبيين  ميركل وماكرون وماي  طرحوا أمامه قضية الضية ال ربية والودد في المناطق 

 د أنود يعقدون اآلمال على محمود عباس  وأن الحديغ كان عن مشاريع عينية.فأجاب أنه   يعتق
 

 ةوهناك مقاربة جديدة لنا في سوري… األسد لم يعد بمأمن بشارنتنياهو: نظام  .11
بنيامين نتنياهو  أمس في لندن  أن  االسرائيليوكا  : أعلن رئيس الوترا   -هبة محمد  -عواصد 

على األسد أن ينتبه إلى أنه »من أي رد إسرائيلي. وصر  نتنياهو « أمنلد يعد بم»نظاد بشار األسد 
سم  لوا بالقدود بنية مواجمة إسرائيل  أو إيرانمع انتوا  الحرب والقضا  على داعش فإنه إ ا دعا 

  و لك في «تدميرها انطالقا من األراضي السورية  فلد يعد في مأمن ونظامه لد يعد في مأمن أو
إ ا أطلق النار »لألبحاغ السياسية في لندن. وتابع نتنياهو « بوليسي اكستشينن»ت كلمة أماد مرك

 .إسرائيلفي « تبني مقاربة جديدو»  مضييا  أنه تد «علينا فسندمر قواته
اعتقد أن هناك مقاربة جديدو   بد من اعتمادها وعلى سوريا أن تيود أن »وتابع رئيس الوترا  

ري إيراني في سوريا ضد إسرائيل  ولن تقتصر تبعا   لك على إسرائيل لن تسم  بتمركت عسك
 «.يضا  أالقوا  االيرانية بل على نظاد األسد 

 8/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 بدفن جثمان الشهيد عويسات في "مقابر األرقام" ليبرمانأردان يطالب  .11
داحلي جلعاد أردان  طلب  كر  صحيية "إسرائيل هيود"  يود الحميس  أن وتير األمن ال: تل أبيب

من وتير الجيش أف يدور ليبرمان بإصدار أمر بدفن ج مان األسير عتيت عويسا  ال ي استشود 
 قبل نحو أسبوعين في مستشيى إسرائيلي  في مقابر األرقاد.

وبحسب الصحيية  فإن ه ا الطلب يأتي بعد أن أصدر أردان قرارا لقوى األمن بمنع تسليد ج ة 
 ته بودأ الض ط على حماس في قضية الجنود لديوا.عويسا  لعائل

 7/6/2018القدس، القدس، 
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 أولمرت: ال يوجد ما يبرر استخدام الرصاص الحي بمواجهة الفلسطينيين في غزة .11
قال رئيس الوترا  االسرائيلي السابق  إيوود أولمر   إنه اير مقتنع بأن هناك ما : صال  النعامي

ية والقناصة في مواجوة المظاهرا  التي ينظموا اليلسطينيون على طول يسوغ استحداد األسلحة النار 
 الحدود مع اتو. 

وفي مقابلة مع قناو التليتو األلمانية "دويتشه فيله"  شدد أولمر  على أنه اير مقتنع بأن هناك ما 
شحصا  في يود  62يبرر استحداد الرصا  الحي في مواجوة المتظاهرين لدرجة أفض  إلى مقتل 

 احد.و 
 7/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 جنرال إسرائيلي: ما نواجهه في غزة "حرب استنزاف" .11

قال تسييكا فوجل قائد لوا  إسرائيلي سابق بالمنطقة الجنوبية  إن الحل الوحيد للطائرا  الورقية : اتو
"حرب  الحارقة "رصاصة في الرأس" لمطلقي تلك الطائرا   وأن ما تواجوه بالد  في اتو يشبه

 ا ستنتاأ".
وكتب  القناو السابعة االسرائيلية  في مقابلة حاصة مع الجنرال فوجلن ما قوله: إن ما يواجه 
االسرائيليون في قطاع اتو هو ما يشبه )حرب ا ستنتاأ(  من استمرار العمل في األنياق كسياسة 

محتلية  بأنواعجما  والق ائأ حمساوية لمواجوة الجيش االسرائيلي  وك لك الطالق اليلسطينيين الرا
على الداحل االسرائيلي  وسبق لود التواجد بعمليا   واليود يقابلوننا بالطائرا  الورقية الحارقة التي 

 تم ل حربا حقيقيا على إسرائيل".
وتابع " سبق وأن تسبب  "الطائرا  الورقية الحارقة" في وقوع حسائر اقتصادية فادحة للجانب 

و  مقدارها بين مصدر وآحر  حيغ أشار بعأ المسؤولين إلى ضرورو البحغ عن االسرائيلي  ترا
محرج حقيقي لتلك األسلحة النادرو  وهي أسلحة حقيقية بيد حركة حماس في قطاع اتو  م ل  وتم ل 

 حربا حقيقيا على إسرائيل".
 7/6/2018، الين أونفلسطين 

 
 ةورقيلمواجهة الطائرات الالجديد  "إسرائيل"سالح  "بسكاكينرة مسي   طائرات" .11

جيش االسرائيلي في انتواج أسلوب جديد لمواجوة الطائرا  الورقية الحارقة التي يطلقوا الاتو: شرع 
فتية فلسطينيون من قطاع اتو  بعدما عجت  وسائله التقليدية عن إسقاطوا في أجوا  القطاع  قبل 

 تسببوا في حرائق حلأ السياج األمني.
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االسرائيلي أدحل إلى الحدمة    أمس  عن أن الجيش«االسرائيلية»تاليد بوس  وكشي  صحيية جيرو 
طائرا  مسيرو ص يرو أضاأ سكاكين إلى أجنحتوا  وقد بدأ  العمل باليعل من  أسبوع  ومومتوا 

 «.االأ اتو»قطع حيوط الطائرا  الورقية اليلسطينية السقاطوا قبل أن تصل إلى المستوطنا  في 
 8/6/2018ة، الخليج، الشارق

 
 "2019يوروفيجن "تسعى إلنقاذ استضافتها مسابقة  "إسرائيل" .11

( في إل ا  مباراو منتحب األرجنتين في القدس  تسعى BDSبعد نجا  حملة المقاطعة ) تل أبيب:
في  2019« اليوروفيجن»إسرائيل إلى منع اتحا  قرار مشابه يمنع إقامة مورجان األااني األوروبية 

 إسرائيل.
إجرا  اليوروفيجن في القدس »ح ر مدير عاد  وتارو التربية وال قافة  يوسأ شرعابي  أمس  إن وقد 

اير مؤكد أبدا. لكن من المبكر التحدغ في الموضوع. يراب الجميع في إجرائه في القدس  ولكن 
  «.قد تظور اعتبارا  أحرى

في دولة أحرى  حصوصا بعدما  حملة المقاطعة العالمية السرائيل  حملة القامة المورجان وأطلق 
سيجرى في »أن أعلن  وتيرو التربية وال قافة والرياضة االسرائيلية  ميري ري يأ  قبل أسبوعين  أنه 

 «.القدس أو أنه لن يجرى في إسرائيل أبدا
وقد بادر عدد من السياسيين االسرائيليين إلى إبعاد ري يأ عن الموضوع  وتسليمه لمسؤولين فنيين 

محاد ا  مع إدارو اليوروفيجن  التي طلب  أن تحتار إسرائيل إجرا   في مدينة   ت ير يديرون 
و كر  مصادر سياسية  أمس  أن إدارو اليوروفيجن بع   برسالة تودئة . جد   وليس في القدس

 جا  فيوا أن اليوروفيجن سيقاد في إسرائيل  ولكنوا أضاف  أنه من اير الواض  في أي مدينة.
 8/6/2018ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 والبالونات الورقية بمستوطنات غالف غزة بفعل الطائرات حريقا   15هآرتس:  .11

أكد  صحيية "هآرتس" العبرية عصر اليود متابعة فرق االطيا  االسرائيلية ألك ر : القدس المحتلة
 حريق بمناطق محتلية ب الأ اتو بيعل طائرا  ورقية أو بالونا  هيليود. 15من 
ر  الصحيية أن فرق االطيا  سيطر  على االبيتوا في حين   تال  تحاول إحماد حريقين و ك

 كبيرين قرب كيبوتس "بئيري" شرقي القطاع.
 7/6/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 تستعد لمواجهة "جمعة القدس" وتطالب مصر بالتدخل "إسرائيلمعاريف: " .11
د فيه إسرائيل لمواجوة األنشطة ا حتجاجية التي سينظموا في الوق  ال ي تستع: صال  النعامي

اليلسطينيون  ادا الجمعة  على طول الحدود بين قطاع اتو واألراضي المحتلة  والتي أطلق  عليوا 
فعاليا  "جمعة القدس"  كشي  صحيية "معاريأ" النقاب عن أن تل أبيب طلب  من مصر التدحل 

 السما  بتدهور األوضاع إلى حد انيجار مواجوة شاملة. لدى "حماس"  حتوا  الموقأ  وعدد
ونقل  الصحيية عن مصادر عسكرية قولوا إن جيش ا حتالل االسرائيلي قرر مضاعية عدد القوا  
المنتشرو على طول الحدود مع القطاع  مشيرو إلى أن "التقديرا  ا ستحبارية في تل أبيب تييد بأن 

جماهير اليلسطينية على الحدود  إلى جانب أن منظمي حراك العودو يود اد سيشود تواجدا  ضحما  لل
وأكد  أن إسرائيل تتوقع أن يكون  يحططون  ستحداد "العنأ" في ه   ا حتجاجا "  وفق متاعموا.

عدد القتلى والمصابين في الجانب اليلسطيني كبيرا  بسبب "إصرارهد على التوجه نحو الحدود بودأ 
 اجتياتها".
ن دوائر صنع القرار في تل أبيب لد تصدر أية تعليما  لت يير نمط التعاطي مع مرسلي وأضاف  أ

الطائرا  الورقية المشتعلة  حوفا من أن ييضي األمر إلى اشتعال مواجوة واسعة مع حركة 
"حماس". و كر  أن التقديرا  التي أعدها الجيش  واطلع  عليوا الحكومة  تييد بأنه في حال تم  

سلي الطائرا  من الجو  فإن "حركة "حماس" سترد بشكل فوري  مما يتيد من فر  مواجمة مر 
 اند ع مواجوة شاملة".

وأوضح  "معاريأ" أنه "على الراد من التوديدا  التي يطلقوا الوترا  االسرائيليون  وفي الوق  
تبعا  ردو فعل ال ي تتعاظد فيه الدعوا  لتصيية اليتية مطلقي الطائرا  الورقية  فإن الحوأ من 

 "حماس" أقنع  حكومة تل أبيب بعدد ت يير أنماط الرد الحالي على ه ا الحطر".
وأشار  إلى أن إسرائيل ترى أن اند ع مواجوة مع "حماس" حاليا "  يحدد مصالحوا ا ستراتيجية  

 في ظل تعاظد المحاطر التي تشكلوا الجبوة الشمالية".
 7/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 على قطاع غزة واندالع حرب على الجبهة الشمالية مناورات عسكرية تحاكي عدوانا   .12

أنوى ا حتالل االسرائيلي  اليود  الحميس  مناورا  عسكرية في جميع قواعد سال  : محمود مجادلة
 حتيران/ يونيو الجاري. 3الجو  كان قد بدأها يود األحد 
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حطيط لو   التمارين مسبق ا  وأُعدَّ  للحياظ على قدرو وقال ا حتالل في بيان صدر عنه: "تد  الت
القوا  وجووتي توا"  وأشار إلى أن المناورا  جر  في المناطق الجنوبية من البالد  قرب المنطقة 

 الحدودية شرقي قطاع اتو.
إنه ونقل  شركة األحبار )القناو االسرائيلية ال انية سابق ا(  يود الحميس  عن جيش ا حتالل قوله  

-Fساعة األحيرو  قام  سروب سال  الجو االسرائيلي بما في  لك طائرا  من طرات ) 24"حالل الة

(  بمناورا  تحاكي مواجمة أهداأ في قطاع اتو  كجت  من حرب واسعة تشن ضد القطاع" 16
 المحاصر.

لقتالية بالقرب وأضاأ ا حتالل أن المناورا  تضمن  "تمارين ت طية القوا  البرية حالل مناوراتوا ا
من القطاع  ومناورا  تحاكي مواجمة الطائرا  القتالية التابعة لسال  الجو االسرائيلي المحملة 

 بالقنابل دقيقة  عدد ا كبير ا من األهداأ حالل وق  قصير".
الشمالية  -على جبوتين وحتد جيش ا حتالل بيانه بالقول: "المناوراو الواسعة تحاكي القتال 

 وتناول  استعداد للتعامل مع محتلأ سيناريوها  القتال على جبوتين".-والجنوبية
 7/6/2018، 48عرب 

 
 مقرب من بن زايد يحاول شراء عقارات قرب األقصى إماراتيرجل أعمال الخطيب: كمال  .21

  عن محاولة 48كشأ كمال الحطيب نائب رئيس الحركة االسالمية داحل األراضي المحتلة عاد 
 ي شرا  بيو  وعقارا  في البلدو القديمة.رجل أعمال إمارات

ظبي  محمد بن تايد  و وقال الشيخ الحطيب إن رجل األعمال "المقرب جدا" من ولي عود أب
استودأ البيو  المالصقة للمسجد األقصى المبارك  بمساعدو رجل أعمال مقدسي محسوب على 

 محمد دحالن.
ماليين دو ر لشرا  بي   5قدس مبلغ وأشار إلى أن رجل األعمال "عرأ على أحد سكان ال

 مليون دو ر للبي   اته". 20مالصق للمسجد األقصى  وعندما رفأ العرأ وصل المبلغ إلى 
ولي  إلى أنه "فشل  المحاولة؛ ألن لعاب صاحب البي  األصيل لد يسل على المال الدنس  وه ا 

  أهل القدس )سلوان ووادي حلو ( في يعيدنا إلى دور نظاد محمد بن تايد في االمارا  في شرا  بيو 
   وتحويلوا إلى المؤسسا  ا ستيطانية".2014عاد 

وحتد بقوله: "في ظل ه   الظروأ الحطيرو  ننص  أهلنا الكراد في القدس بعدد التعامل مع أي 
 محاولة 

 لبيع البيو  أو العقارا  ألي طرأ كان  وتح  أي اطا  كان".
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ضي إلى دور مشابه لمقربين من أبو ظبي  حيغ قال إن "الدور وكان الحطيب أشار العاد الما
االماراتي لد تظور حقيقته إ  اآلن  وما حيي كان أعظد  فما علمنا  أن دولة االمارا  تقود بشرا  
بيو  المقدسيين عبر جمعيا  يوودية أمريكية لوا مقرا  في االمارا   ويأتون من االمارا  مباشرو 

الل سماسرو فلسطينيين يسولون لود شرا  عقارا  المقدسيين  حاصة القريبة إلى "إسرائيل"  من ح
جدا من المسجد األقصى المبارك  ومن حالل بعأ مندوبيود ال ين كانوا يعملون في جمعيا  

 إماراتية  وهؤ   بمنتلة الطابور الحامس".
 7/6/2018، فلسطين أون الين

 
 129لعراقيب للمرة قرية ا تهدمالنقب: الجرافات اإلسرائيلية  .22

دم  الجرافا  االسرائيلية بحماية الشرطة  يود الحميس  قرية العراقيب في النقب  و لك للمرو ه
على التوالي  وشرد  أهلوا  وأبقتود في العرا   دون مأوى  راد أحوال الطقس الحارو  وشور  129الة

 رمضان اليضيل.
حالل استمراها بودد مساكن العراقيب إلى    تودأ السلطا  االسرائيلية من48وحسب موقع عرب 

دفع أهلوا إلى اليأس واالحباط وا ستكانة  في مسعى ليرأ الترحيل والتوجير وترك مساكنود 
 وأرضود.

 7/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رافقها" في امريحة ويصور م9: االحتالل يقتحم مدرسة "التحدي افتتاحهابعد ساعات من  .23
" األساسية المحتلطة  في تجمع 9اقتحم  قوا  ا حتالل االسرائيلي  يود الحميس  مدرسة "التحدي 

امريحة  المحا ي لمستوطنة "مابودوتان"  جنوب ارب جنين  وقام  بتصوير مرافقوا  و لك بعد 
 ساعا  من افتتاحوا.

من جيش ا حتالل اقتحم  المدرسة و كر رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر لة"وفا"  أن قوا  كبيرو 
 وقام  بتصوير مبناها وساحتوا.

وأشار إلى أن قوا  ا حتالل كان  قد استول  قبل عدو أياد على معدا  بنا  في المدرسة  
 وأحطر  بودموا للمرو ال انية  بحجة أنوا تقع في المناطق المسماو "ج".

 7/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الخليل: قوات االحتالل تغلق مدخل منزل "باللحام الكهربائي" على ساكنيه .24
أالق  قوا  ا حتالل االسرائيلي  يود الحميس  مدحل منتل "باللحاد الكوربائي" على قاطنيه في 

 شارع الشودا  وسط الحليل بالضية ال ربية.
  المدحل الرئيسي لمنتل المواطن سامي وقال  مصادر أمنية لوكالة "وفا"  إن قوا  ا حتالل أالق

تاهدو  الواصل لشارع الشودا  الم لق من قبل ا حتالل باللحاد الكوربائي على السكان المتواجدين 
 داحل المنتل.

 7/6/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 المتعمد اإلهمالتراجع الحالة الصحية لعدد من األسرى المرضى بسبب : هيئة شؤون األسرى .25
قال  هيئة شؤون األسرى والمحررين  إن األوضاع الصحية لألسرى المرضى تتداد صعوبة يوما بعد 
يود  في ظل انعداد أدنى الشروط الصحية الالتمة لود  بحرمانود من العالج  وا ستوتار بحا تود 

 الصحية.
 7/6/2018، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 الجمعة يومدعوات للزحف نحو القدس  .26

  فصائل فلسطينية وهيئا  شبابية وشحصيا  وطنية للتحأ نحو مدينة القدس ادا الجمعة دع
 والمشاركة الياعلة في "مليونية القدس".

وتوجه الحراك الشباب اليلسطيني في بيان له يود الحميس إلى كافة جماهير الشعب اليلسطيني في 
تلة إلى جعل يود الجمعة األحير من أماكن تواجد  والتي تستطيع الوصول إلى مدينة القدس المح

رمضان يوم ا لشد الرحال إلى المسجد األقصى والقدس  والمشاركة في اليعاليا  في مدن الضية 
 وعلى حدود قطاع اتو وفي القدس ليشكل ب لك يوما ملتوبا على ا حتالل.

اعتبار يود الجمعة  إلىبدورها  دع  القوى الوطنية واالسالمية وائتالأ شباب ا نتياضة في الضية 
يود اضب في الضية والقدس  مويبة بالمواطنين للتحأ إلى القدس ومقارعة قوا  ا حتالل في 

 نقاط التماس.
وفي سياق متصل  دعا األب مانويل مسلد للوحدو الشعبية اليلسطينية الواسعة اد ا والتحأ نحو 

 في قطاع اتو.القدس تلبية لندا  مليونية القدس وتتامنا  مع رباط أهلنا 
 7/6/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 ثالثة أشهرأكثر من يقاطعون محاكم االحتالل منذ  اإلداريون األسرى .27
معتقل إداري من  450أكد مدير مركت األسرى للدراسا  الدكتور رأف  حمدونة أن ما يقارب من 

اطعة المحاكد العسكرية من   ال ة مق فيكافة اليصائل في سجون ا حتالل االسرائيلي مستمرون 
  وتحوله لسيأ مسلط على االداريأشور ونصأ بشكل مستمر  احتجاجا  على سياسة ا عتقال 

 .االسرائيليةرقاب المعتقلين اليلسطينيين بقرار من جوات الشاباك والمحاكد العسكرية 
  ورفأ فترا  االداريل المتم ل بوقأ سياسة ا عتقا االداريينوشدد حمدونة على مطلب األسرى 

التمديد والتجديد للمعتقلين  والعمل على فض  سياسة ا حتالل التعسيية المتم لة با عتقال االداري  
ووقأ سياسة عتل المحامين عن أدا  دورهد في ظل وجود ما يسمى بالملأ السري  ووقأ إعادو 

 هية.بحجن أمنية وا  االفراجاألسرى بعد تحررهد بعد فترو قصيرو من 
 7/6/2018، فلسطين أون الين

 
 لمنع هدم منزل عائلة كبها العليا اإلسرائيلية ترفض التماسا  المحكمة  .28

رفض  المحكمة العليا االسرائيلية  يود الحميس  التماسا تقدم  به عائلة الشاب عال  كبوا من 
 برطعة قرب جنين ضد تنيي  قرار لودد منتلوا.

صابة والشاب كبوا متود بقتل جنديين  آحرين في حاد ة دهس  نيى أن تكون متعمدو  بينما  4واا
 تصر قوا  ا حتالل على أنوا متعمدو وعلى حليية قومية.

وبحسب القناو العبرية السابعة  فإن ه ا القرار يتي  للجيش االسرائيلي تنيي  قرار  بشأن هدد المنتل  
 و.مشيرو  إلى أن القرار من المحكمة اتح  بإجماع  ال ة قضا

 7/6/2018، القدس، القدس
 

 الصحة بغزة: نقص غير مسبوق في األدوية والمهام الطبيةوزارة  .29
ح ر  وتارو الصحة في اتو  اليود الحميس  من الضرر الكبير ال ي يلحق بالحدما  الصحية 

 %29من األصناأ الدوائية المتداولة وما يعادل  %49األساسية المقدمة للمواطنين  جرا  نياد قرابة 
 من رصيد المواد الطبية والتي تلتد لكل الحدما  الطبية.

وقال  االدارو العامة للصيدلة بوتارو الصحة ب تو في تقرير صادر عنوا يود الحميس  إن حدما  كل 
من الرعاية الصحية األولية  وحدمة ال سيل الكلوي وحدما  القسطرو القلبية  والقلب الميتو  وك لك 

 تلتد لكل الحدما  تعاني من تناق  كبير أصناأ األدوية الحاصة بوا. الموما  العامة التي
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من ا حتياج  %53العامة للصيدلة أن نسبة العجت في قطاع األدوية بل    االدارووأشار تقرير 
 من ا حتياج الشوري. %21الشوري  فيا بلغ العجت في قطاع المواد الطبية 

 7/6/2018، فلسطين أون الين
 

 تالل تلقي مناشير تحذر أهالي غزة من المشاركة بمسيرة العودةطائرات االح .31
ألق  طائرا  حربية إسرائيلية  اليود الحميس  منشورا  على مناطق متيرقة في قطاع اتو ح ر  

وحمل البيان ل ة توديدية ألهالي  الجمعة. يودفيوا اليلسطينيين من المشاركة في "مسيرو العودو" 
ويقول مراقبون: إن البيان والتحريأ  مشاركتود في المسيرو. قطاع اتو  وحر أ على عدد

 االسرائيلي دليل فعالية مسيرو العودو الكبرى  ومدى ا نتعاج االسرائيلي منوا.
 7/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طائرات االحتالل تلقي قنابل حارقة على مخيم العودة برفح.. لمليونية القدس استباقا   .31

و مسيرو لالحتالل الصويوني  فجر اليود الجمعة  قنابل حارقة تجا  محيد العودو  شرق ألق  طائر 
 رف   جنوب قطاع اتو  ما تسبب باشتعال النيران في عدد من الحياد داحله.

وأفاد مراسلنا  بأن طائرو مسيرو أقدم  على ألقا  شعل نارية تجا  حياد العودو ومكان تجمع إطارا  
وهرع الدفاع المدني للمكان وعمل على إطيا     لمليونية القدس شرقي رف .الكاوشوك التي جوت 

 النيران التي اشتعل  في بعأ الحياد.
ا حتالل على حرق بعأ  إقدادمن جوتوا  عد   الويئة الوطنية لمسيرو العودو وكسر الحصار  

طارا الحياد  عن طريق طائرو السيارا  التي تستحدد في ا حتجاج بمحيد العودو شرق رف   واا
 استطالع "إسرائيلية"؛ دليال على تحبط العدو.

ه ا اليعل االجرامي دليل أيضا على حوأ ا حتالل من الجماهير  أنوأضاف  في بياٍن لوا  
 اليلسطينية المنتيضة التي ستحرج اليود في مليونية القدس  وتأكيد على التأ ير القوي لو   المسيرا .

 8/6/2018، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 رجل أعمال لدخول غزة وسط تشكيك فلسطيني 400االحتالل يعطي الموافقة لـ .32
كشي  وسائل إعالد عبرية عن إعطا  حكومة ا حتالل الضو  األحضر : حالد أبو عامر - اتو

لالست مار في اتو  في إطار "حطة النعاش اقتصاد  48رجل أعمال من فلسطينيي  400لنحو 
 "  وسط تشكيك فلسطيني بالحطوو.القطاع المتدهور
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وبحسب موقع "ريش  كان" العبري  فإن إسرائيل بدأ  بمياوضا  مع وتارو الشؤون المدنية في راد 
هللا  لبد  دحول رجال األعمال لقطاع اتو  من حالل توتيعوا للتصاري  من  يود الحميس الماضي  

 دون إعطا  متيد من التياصيل.
سرائيلي في ظل حديغ واسع في أروقة الساسة االسرائيليين عن حطط كما يأتي ه ا االعالن اال

سرائيل؛ الحداغ انيراجة  يجري االعداد لوا من قبل الو يا  المتحدو األمريكية  بالتعاون مع مصر واا
عاما؛ لمنع تدهور األوضاع األمنية  حصوصا مع  13في جدار الحصار الميروأ على اتو من  

 رها ال الغ على التوالي.دحول مسيرا  العودو شو
وفي السياق  اته  أكد مدير العالقا  العامة واالعالد ب رفة التجارو والصناعة ب تو  ماهر الطباع  
أن "القطاع الحا  لد يعد ي ق بما تعلنه إسرائيل والسلطة اليلسطينية من تسويال  اقتصادية 

ة أن الطرفين يحاو ن الوروب من وتجارية لقطاع اتو  فقد أ بت  التجربة في السنوا  السابق
 مسؤولياتوما القانونية واألحالقية تجا  األوضاع المعيشية واالنسانية في اتو".

ونو  الطباع إلى "ضرورو أن يكون الحديغ االسرائيلي عن تحسين الظروأ المعيشية في اتو مرهون 
ظييوا في اتو  واا  فإن كل بإجرا ا  تطبقوا السلطة اليلسطينية لوقأ إجرا اتوا العقابية ضد مو 

الحديغ عن انيراجا  ما هي إ  هالة إعالمية لصرأ األنظار عن مسؤولية الطرفين في حصار 
 سكان القطاع".

 8/6/2018، 21عربي
 

 جفاف جيوب موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزةتقرير:  .33
ع اتو ه ا الشور عن لد يتبدل حال موظيي السلطة اليلسطينية في قطا: يوسأ أبو وطية  -اتو 

الشور ال ي سبقه ك يرا ؛ في ظل استمرار الحصوما  الكبيرو التي طاول  اآل أ منود  إ  استمر  
من إجمالي رواتبود في الوق  ال ي تصرأ فيه رواتب  %50حكومة الوفاق الوطني في صرأ 

 نظرائود بالضية ال ربية كاملة.
ألأ موظأ في القطاع بشقي عملود المدني  60وأضحى هؤ   الموظيون ال ين يتجاوت عددهد 

والعسكري  يحشون المصير المجوول   سيما بعد أن أقدم  السلطة في أبريل/نيسان الماضي على 
 حجب صرأ راتب مارس/ آ ار تح   ريعة الحلل اليني واألتمة المالية.

لين اليلسطينيين توحي إ  أن التصريحا  المتكررو للرئيس اليلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤو 
بأن ما يجري يندرج في إطار العقوبا  الميروضة على القطاع  وتحديدا  ضد حركة حماس من أجل 

 إجبارها على تمكين الحكومة من متاولة مواموا ب تو.
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ويعتقد مراقبون أن  توجه السلطة اليلسطينية نحو ه  الحيار يأتي للرابة في تجييأ المنابع المالية 
هد في تحريك عجلة التجارو المحلية  وحيأ االيرادا  التي تحصلوا وتارو المالية التابعة التي تسا

 لحكومة اتو السابقة.
    2016مقارنة مع عاد  2018و 2017وارتيع  نسبة الشيكا  المرتجعة بشكل كبير حالل عامي 

ة إلى أن نسبة سيما مع بد  االجرا ا  التي قام  بوا السلطة  إ  تشير االحصائيا  الرسمي
حالل العاد الجاري  في الوق  ال ي  %17  في حين بل   %10بلغ  2017الشيكا  المرتجعة في 

 .%6نسبة  2016لد تتجاوت فيه في 
في األ نا   يقول نقيب الموظيين العمومين ب تو عارأ أبو جراد إن ما تصرأ البنوك حاليا   

الحصوما  التي طاولتود كبيرو لل اية مقارنة مع للموظيين   يمكن وصيه بالراتب    سيما وأن 
 شيكل(. 3.54شيكل. )الدو ر=  400إلى  300المبالغ المتبقية  والتي   تتيد في بعأ األحيان عن 

ويكشأ أبو جراد لة "العربي الجديد" أن السلطة اليلسطينية تحرك  لصرأ النسبة المالية الحالية التي 
 ك التي هدد  برفع قضية دولية ضد الحكومة  حصوصا  وأن آ أ من أجل البنو  % 50  تتجاوت 

 الموظيين ب تو مقترضون منوا  وهو ما دفعوا لصرأ ه   النسبة.
ويوض  أن اجتماعا   ال يا  عقد في مقر المقاطعة براد هللا بحضور الرئيس عباس ورئيس سلطة النقد 

باتجا  إعادو صرأ ه   النسب من أجل  اليلسطينية عتاد الشوا وجمعية البنوك في فلسطين  دفع
 حصول البنوك على أموالوا من الموظيين المقترضين.

ويشدد النقابي اليلسطيني على أن الواقع ا قتصادي والمالي آل أ الموظيين التابعين للسلطة ب تو 
تو سيئ جدا     سيما مع تالحق المواسد بين شور رمضان واقتراب حلول عيد اليطر وبد  االجا

 الصييية وايرها من ا لتتاما .
ويبين أبو جراد أن اليعاليا  النقابية التي تنظموا نقابة الموظيين العمومين المدرجين ضمن كشوفا  
السلطة اليلسطينية  ستتواصل حالل اليترو المقبلة  ولن تتوقأ إ  بوقأ الحصوما  المالية التي 

 تقود بوا حكومة الوفاق.
حبير ا قتصادي أسامة نوفل إن هناك حطة مبرمجة بدأ تنيي ها في أبريل/نيسان من جانبه  يقول ال 

في  % 50كان  أبرت مالمحوا في حصد نسبة من رواتب الموظيين تدحرج  لتصل إلى  2017
 الشورين الماضيين. 

 ويشير إلى أن التأ ير با  واضحا  على المشود ا قتصادي من حالل تراجع القوو الشرائية وتيادو
المديونية على الموظيين  وعدد قدرو الك يرين منود على التيكير في مجا   أحرى كالمؤسسا  

 التعليمية والجامعية التي تتطلب أقساطا .
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التي يجري طرحوا للموظيين ب تو في حال حصد البنوك   يتبقى  % 50وبحسب نوفل فإن نسبة الة 
مليون  50ب الموظيين في القطاع كان سابقا    حصوصا  وأن إجمالي روات% 20منوا للموظأ سوى 

 مليون دو ر فقط. 15دو ر وانحيأ حاليا  ليصل إلى 
مليون دو ر   يكيي النعاش المشود ا قتصادي ب تو كونه مبل ا  15ويؤكد نوفل على أن مبلغ 

األحيرو  محدودا وبسيطا  وهو ما يتض  من تراجع حركة الشاحنا  التي تدحل إلى القطاع في اآلونة
 مقارنة مع فترا  سابقة.

وعن حديغ السلطة اليلسطينية عن وجود أتمة مالية هي السبب ورا  الحصوما   ينو  إلى أن حجد 
في الوق  ال ي  %1.6ا نحياأ في االيرادا  وفقا  لبيانا  الربع األول من العاد للسلطة لد يتجاوت 

ود سياسة حكومية تودأ لحيأ االنياق وهو ما يوض  وج %5انحيأ فيه حجد االنياق بواقع 
 على القطاع.

 7/6/2018، العربي الجديد، لندن
 

 اجتياز أزمته االقتصادية فيدراسة إسرائيلية تدعو لمساعدة األردن  .11
دعا أحد أهد مراكت األبحاغ في تل أبيب وأك رها ارتباطا بدوائر صنع القرار إلى : صال  النعامي

د الحكد في األردن لتجاوت األوضاع ا قتصادية الصعبة  مح را تحرك عاجل من أجل مساعدو نظا
من المحاطر ا ستراتيجية الجمة التي ستواجووا إسرائيل في حال أفض  المظاهرا  الشعبية 

 المندلعة هناك إلى المس باستقرار األردن.
اشر في وقال "مركت أبحاغ األمن القومي" إن نظاد الحكد في عمان يسود بشكل مباشر واير مب

حدمة المصال  ا ستراتيجية السرائيل  مشددا على أن أهد إسواماته تم ل  في جعل األردن "منطقة 
 أمنية" عاتلة تيصل بين إسرائيل وبؤر التوتر في العالد العربي.

وفي دراسة نشرها اليود  وأعدها السيير االسرائيلي األسبق في عمان عوديد عيران  دعا المركت تل 
 ستنيار لتقديد المساعدا  الالتمة للنظاد في عمان من حالل تدشين شراكا  معه في أبيب إلى ا

 مجا   الصناعة والتجارو والميا  والتراعة والطاقة.
وحغ صناع القرار في تل أبيب على العمل على تحسين مداحيل األردن عبر استيراد البضائع  و  

ة  م ل االسمن   إلى جانب مبادرو تل أبيب سيما المنتوجا  التراعية  والمنتوجا  الصناعي
بتحييأ سعر الما  ال ي يشتريه األردن من إسرائيل  إلى جانب قياموا بتصدير منتوجاتوا إلى 

 جنوب شرق آسيا عبر مينا  العقبة.
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وح ر  الدراسة من أن األردن يواجه حطر االفالس في حال لد يتد التحرك بشكل عاجل الحداغ 
مليار  40 قتصادي هناك  مشيرو إلى أن األردن يعاني مديونية يصل حجموا إلى تحول في الواقع ا

ودع  الدراسة إلى أن تستأنأ الدول الحليجية  من الناتن القومي للبالد. %95دو ر  وهو ما يم ل 
 النيطية مساعداتوا المالية لألردن.

 7/6/2018، العربي الجديد، لندن
 

النسبة األكبر من الفلسطينيين وجلهم من  ..التجنيس مرسومة تنشر اللبناني" الداخلية" :"الحياة" .11
 المسيحيين
أظور   ئحة األسما  التي نشرتوا وتارو الداحلية اللبنانية والتي تضمنوا مرسود ": الحياو" –بيرو  

شحصا  من  411التجنيس الم ير للجدل في لبنان حالل األسبوعين األحيرين  أن عدد ال ين شملود 
 د وعائال  متشعبة بين األبنا  واالحوو.أفرا

جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق  25وتظور مراجعة األرقاد أن هؤ   توتعوا على 
األدنى  إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس لكن هؤ   شكلوا قلة بين المجنسين  إ  بلغ عدد 

أشحا . وبدا أن النسبة األكبر  9طاقة قيد الدرس شحصا  فيما عدد من يحملون ب 11مكتومي القيد 
من الواردو أسماؤهد في المرسود بانتظار التدقيق النوائي  هد من اليلسطينيين وجلود من المسيحيين 

أشحا . وكان  فتا  أن بين ال ين  110أشحا   ومن السوريين وبلغ عددهد  106وبلغ عددهد 
اد عالوي وتوجته وأو د  ال ال ة وشقيقه وتوجته وولدا  وعائلة  كرهد المرسود نائب الرئيس العراقي أي

األحير تحمل الجنسية البريطانية  إضافة إلى عدد من المصرفيين ورجال األعمال. وتوتع المجنسون 
 3سويسريين   5أميركيا    20بريطانيا    15كنديا    13فرنسيا    48على الدول على الشكل اآلتي: 

 1كولومبي   1روس   2أرمينيين   2يونانيين   6سويديين   6إيطاليين   8يين  أرجنتين 3ألمان  
 3تونسي   1سعودي   1المجنسون من دول عربية فتوتعوا:  أمافيليبيني.  1هنود   3إيراني  

 أردنيا  وسوداني واحد. 18عراقيا    13يمني   1مصريين  
 8/6/2018، الحياة، لندن

 
 أردنية -أزمة سعودية  مسودة كوشنر لصفقة القرن: .11

كشي  مصادر دبلوماسية عربية النقاب عن مسودو جديدو لحطة الرئيس ": العربي الجديد"القاهرو ةة 
األميركي دونالد ترامب لتسوية القضية اليلسطينية والمعروفة إعالميا بة"صيقة القرن"  عكأ جاريد 
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ن عن الحطوط العريضة للصيقة في كوشنر  مستشار ترامب وتوج ابنته  على صيااتوا  قبل االعال
 وق  قريب. 

في ه ا السياق  أفاد  مصادر لة"العربي الجديد"  بأن "هناك أتمة حقيقية بين عدد من األطراأ 
دو  في وق  تتمسك فيه األردن بإدحال تعديال  واضحة على الحطة األميركية  العربية  بسبب المسو 

يبا   والمتعلقة باالشراأ األردني على المقدسا  في التي سيتد االعالن عن حطوطوا العريضة قر 
 القدس المحتلة  والمدينة القديمة".

وأضاف  المصادر أن "ما تسبب في أتمة أطرافوا أميركا والسعودية واالمارا  من جوة  واألردن 
والسلطة اليلسطينية من جوة أحرى  هو تبن ي كل من أبوظبي والرياأ  موقيا  محاليا  للموقأ 

با  في الوق   اته بتصورا  كوشنر  ومساعد الرئيس األميركي جيسون ارينبال   األ ردني  ومرح 
ال ي التقى ولي العود السعودي محمد بن سلمان  أحيرا   بشكل اير معلن. وهو ما وضع األردن في 

 مأتق مع الو يا  المتحدو".
وارينبال   بانتتاع موافقة وكشي  المصادر أن "محمد بن سلمان قدد تعو دا  لكل من كوشنر 

أردنية على المسودو التي يعكأ عليوا صور ترامب  وال ي تربطه عالقة و يقة ببن سلمان. وهو ما 
فت  الباب حول الحديغ عن األتمة السياسية وا قتصادية التي يتعر أ لوا األردن في الوق  الراهن  

 صة بقرب االعالن عن صيقة القرن".بسبب نق  الموارد النيطية  وعالقة  لك باألحداغ الحا
وليت  المصادر إلى أن "اتياقا  بين بن سلمان وكوشنر يقضي بسرعة ا نتوا  من إعالن صيقة 
القرن  بشكل يعتت من وضع صور ترامب داحل االدارو األميركية من حالل إبرات قدرته على إدارو 

دأها تح  اسمه الشحصي وفي مقدمتوا  لك الملأ  مقابل دعد أميركي كبير له في المليا  التي ب
 الحملة العسكرية في اليمن  وك لك االعالن في وق  قريب عن تحالأ إقليمي لمواجوة إيران".

وأشار  مصادر إلى أن "النظاد المصري يسير بسياسة إمساك العصا من المنتصأ  هو يريد أن 
دحل في الظاهر وكأنه مم ل للجانب يقدد نيسه كوسيط يمكنه الحل وليس طرفا  في األتما   ل لك يت

االماراتي السعودي  وفي الوق   اته هو   يراب في مناكية األردن عبر إ ارو المشاكل الداحلية 
المتعلقة باألوضاع ا قتصادية  وك لك هو أيضا  يريد إدحال تعديال  على صيقة القرن تحرجه من 

 الحرج الشعبي".
 8/6/2018، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"صحيفة عبرية: ضغوط قطرية وراء إلغاء مباراة األرجنتين و .11
قال  صحيية عبرية  الحميس  إن قطر لعب  دورا ساهد بشكل كبير في  :"القدس العربي"-لندن

رو  السب  المقبل  بين اليريقين األرجنتيني واالسرائيلي في القدس  إل ا  المباراو الود ية التي كان  مقر 
 المحتلة.

  إن ض وطا  قطرية وتركي ة مورس  على الالعب األرجنتيني ”يسرائيل هيود“وحسبما نقل  صحيية 
 ليونيل ميسي ساهم  في دفع منتحب بالد  الل ا  المباراو.

سة قطر“أن فريق برشلونة االسباني يحصل على دعد من  إلىالصحيية  وأشار    التي حشي ”مؤس 
 اليريق حسارتوا كراٍع قوي.

 7/6/2018، لندن، لعربيالقدس ا
 

 "إسرائيل"أبو الغيط يدعو إلى تحرك دولي للجم  .11
دعا أحمد أبو ال يط  األمين العاد لجامعة الدول العربية  إلى تحرك دولي فاعل ": الحلين"-القاهرو

المتصاعدو؛ و لك حالل لقائه  أمس  نيكو ي ميالدينوأ  المنسق « االسرائيلية»لوقأ ا نتواكا  
 مد المتحدو لعملية السالد في الشرق األوسط.الحا  لأل

وصر   محمود عيييي  المتحدغ الرسمي باسد األمين العاد للجامعة العربية  بأن ميالدينوأ عرأ 
حالل اللقا   تقييمه لمجمل التطورا  ولالتصا    التي أجراها بشأن األحداغ التي وقع  في اتو  

صابة المئا  من أبنا   مشيرا  «االسرائيلية»  القطاع  على يد سلطا  ا حتالل وأسير  عن مقتل واا
إلى أن ه   التطورا  أوجد  مناحا  سلبيا    يحدد إحيا  التسوية السياسية بين اليلسطينيين 

 «.االسرائيليين»و
 8/6/2018، الشارقة، الخليج

 
يران "إسرائيل"بين  لقوة العسكريةلمقارنة " تنشر نيوزويك" .11  وا 

الحرب التي تعيشوا المنطقة مع سعي إسرائيل الح يغ البعاد القوا  االيرانية عن في حضد أجوا  
 جنوب سوريا  نشر  مجلة نيوتويك األميركية مقارنة بين القوو العسكرية لكال الطرفين.

و كر  المجلة أن أيا من الطرفين   يريد حوأ حرب شاملة على ما يبدو  لكنوا أضاف  أن 
 حسابا  الحاطئة   تتال واردو.احتما   التصعيد وال

ألأ فرد  إلى  170من ناحية القوو العددية  يبلغ مجموع أفراد الجيش االسرائيلي في الحدمة حوالي 
 أليا في ا حتياط. 445جانب حوالي 
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ألأ في ا حتياط  وهو ب لك  400ألأ جندي  باالضافة إلى  534أما الجيش االيراني فقوامه نحو 
 في الشرق األوسط. أكبر قوو عسكرية

مليار دو ر  في حين أنيق  إيران نحو  16.5أنيق  إسرائيل على قواتوا المسلحة نحو  2017في عاد 
 مليار دو ر. 14.5

دبابة اليران. ومن حيغ القدرو  يعتقد أن دبابا  "مركافا"  1650دبابة مقابل  2760تملك إسرائيل 
تستحدموا إيران حاليا  اير أن طوران أعلن  أنوا تعمل االسرائيلية أك ر تطورا من الدبابا  التي 

 على تطوير الدبابة "كرار"  وقال  إنوا ستنافس أحدغ الدبابا .
. أما إيران فلديوا 35مقاتلة  منوا عدد من طائرا  أأ  250وفي القوو الجوية  تملك إسرائيل حوالي 

  ويعتقد أيضا أن الطيارين االيرانيين 35مقاتلة  ليس منوا أي مقاتلة ترقى إلى مستوى أأ  160نحو 
 أقل تدريبا وحبرو من نظرائود االسرائيليين.

وفي ناحية الدفاع الجوي  تملك إسرائيل منظومة القبة الحديدية  أما إيران فتعتمد من  سنوا  عديدو 
لم  على تكنولوجيا أميركية قديمة كان نظاد الشا  االيراني قد حصل عليوا. عالوو على  لك  تس

 كيلومترا. 160الروسية  التي يتيد مداها على  300منظومة أس  2016إيران في عاد 
وتقول نيوتويك إنه إ ا اندلع  حرب شاملة  فإن إسرائيل تملك القوو النووية  إ  يعتقد أن لديوا ما 

التي رأس حربية  يمكن إطالقوا بصواريخ "أريحا" البالستية  أو بالصواريخ المجنحة  400و 75بين 
 تطلق من ال واصا  أو حتى من الطائرا  المقاتلة.

أما إيران فليس لديوا حتى اآلن قوو نووية عسكرية  ويعتقد أنوا ستحتاج لسنوا  حتى تلتحق بالنادي 
النووي. لكن إيران تعمل جاهدو على تطوير ترسانة صواريحوا البالستية  وهي واحدو من ٌأقوى 

 قدرو كبيرو لضرب إسرائيل.الترسانا  في المنطقة ولديوا 
 7/6/2018الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 شخص في غزة 500بلدية تركية تمول مأدبة إفطار لـ  .12

أقام  جمعية رواد للتنمية المجتمعية في اتو  اليود الحميس  مأدبة إفطار : اتو / محمد ماجد
 بلديا  إسطنبول.شح  من قطاع اتو بتمويل من بلدية اسكودار التركية  إحدى  500جماعية لة 

وقال ربا  بحي   رئيس الجمعية في حديغ مع األناضول: "أقمنا اليود إفطار جماعي بتمويل من 
وأضاأ أن "اليلسطينيين في قطاع اتو  شح  صائد من قطاع اتو". 500بلدية اسكودار التركية لة 

 لمشوودو معنا".يرسلون الشكر للشعب التركي والرئيس رجب طيب أردواان  لمواقيه السياسية ا
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قامة  وتعمل العديد من المؤسسا  الشعبية والحكومية التركية على تقديد المساعدا  لليلسطينيين  واا
المشاريع التنموية  أبرتها وكالة التعاون والتنمية "تيكا"  والوالل األحمر الحكوميتْين  وهيئة االاا ة 

   وجمعية "ياردد إلي".IHHاالنسانية 
 7/6/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 مجلس األمن يستجيب لطلب تركيا وينشر رسالتها بشأن فلسطين  .11

استجاب مجلس األمن الدولي لطلب تركيا  اليود الحميس  بتعميد ونشر : نيويورك/ محمد طارق
رسالة متعلقة بالقضية اليلسطينية  من مندوبوا الدائد لدى األمد المتحدو السيير "فريدون سنيرلي"  

 ارها من الو ائق الرسمية للمجلس.واعتب
ووتع  رئاسة مجلس األمن  على مم لي الدول األعضا  باألمد المتحدو  رسالة السيير التركي التي 
كان مقررا أن يلقيوا  بوصأ بالد  رئيس مؤتمر قمة منظمة التعاون االسالمي  في جلسة مجلس 

ول الحالة في الشرق األوسط بما في  لك األمن  التي عقد  في األول من يونيو/حتيران الجاري  ح
 القضية اليلسطينية.

وفي رسالته التي حصل  األناضول على نسحة منوا  أعرب السيير "فريدون سنيرلي"  عن أسيه إتا  
من النظاد الداحلي المؤق   37"عدد ا ستجابة لطلبنا بأن ُندرج في قائمة المتكلمين  وفقا للمادو 

 راأ أحد األعضا  الدائمين في مجلس األمن على  لك".لمجلس األمن  بسبب اعت
واعتبر السيير التركي في رسالته أن "استحداد الو يا  المتحدو حق النقأ لعرقلة اتحا  قرار بشأن 
حماية المدنيين )في قطاع اتو( يعد إحياقا جديدا في تحم ل مسؤوليته في صون السلد واألمن 

 صعب جدا إقناع المجتمع الدولي بمصداقية مجلس األمن وجدوا ".وقال إنه "أصب  من ال الدوليين".
 7/6/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 فريق ترامب لـ "صفقة القرن" يتوجه للمنطقة قريبا   .11

علم  "القدس" من مصادر مطلعة  األربعا   أن فريق الرئيس األميركي : سعيد عريقا   -واشنطن
األوسط المكون من صور  جارد كوشنر  ومبعو ه للمياوضا  دونالد ترامب لعملية سالد الشرق 

الدولية جيسون ارينبال   سيتوجوان إلى المنطقة قريبا " ستئناأ مساعي الرئيس ترامب لتحقيق 
سرائيل" المعروفة باسد صيقة القرن.  التسوية بين اليلسطينيين واا

 واية شور رمضان.وبحسب المصدر فمن المرج  أن يتوجه اليريق إلى المنطقة بعد ن
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ولد ي كر المصدر ما إ ا كان اليريق يحمل معه أي تياصيل عن "صيقة القرن" التي طال الحديغ 
عنوا  ولكنه أشار إلى أن االدارو األميركية لديوا العديد من األفكار التي قد يستسي وا الطرفان  

 والتي تستحق البحغ مع المسؤولين في المنطقة.
يعرأ ما إ ا كان  هناك نوايا أو مساع للقا  مسؤولين فلسطينيين في إطار لد  إنوقال )المصدر( 

 الجولة.
 6/6/2018، القدس، القدس

 
 وزير الخارجية األرجنتيني يفن د ادعاءات ريغيف: أوصينا بعدم خوض المباراة في القدس .11

ارته أوص  أكد وتير الحارجية األرجنتيني  حورحي فوري  اليود الحميس  أنه وت : محمود مجادلة
اتحاد الكرو في بالد   بعدد حوأ المباراو الودية مع المنتحب االسرائيلي في مدينة القدس المحتلة  
و لك حالف ا لمتاعد وتيرو ال قافة والرياضة االسرائيلية  ميري ري يأ  التي ادع  أمس أن إل ا  

 دا  إرهابية.  المباراو جا  إ ر تلقي نجد المنتحب األرجنتيني  ليونيل ميسي  تودي
وأشار الوتير األرجنتيني إلى أن المباراو "كان من الميترأ أن تجري بحييا"  وأوض  أن "الضجة 

 أ ير  حول إقامة المباراو في القدس يعد من تبعا  نقل السيارو األميركية إلى المدينة المحتلة".
يا  المتحدو  أنه "بحسب وكان فوري قد صر   ليلة ال ال ا  األربعا  قبل الماضية  من الو 

معلوماتي   عبو المنتحب   يرابون في حوأ ه   المباراو". وأضاأ "حتى المدرب سامباولي 
حتيران/  16طلب عدد إقامة مباراو ودية أحرى  والتركيت على المباراو األولى للمنتحب بالمونديال في 

 يضا كرواتيا ونيجيريا".يونيو الجاري  ضد أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضد أ
وأشار وتير الحارجية األرجنتيني إلى أن الحملة المناهضة لحوأ منتحب بالدهد ه   المباراو  
تساهد أيضا في مصيرها  وقال إن "الحملة التي انتشر  في وسائل االعالد  التوديدا  بحق 

وا عوامل تؤح  في الالعبين  حمل قمصان ملطحة بالدما   التوديدا  ألقارب" الالعبين  كل
 ا عتبار.

 7/6/2018، 48عرب 
 

 لقاء عاصف بين كوشنر وسفير الكويت في واشنطن ":الراي" .11
قصير »عن لقا  « الراي»كشأ مصدر ديبلوماسي أميركي مطلع لة: حسين عبدالحسين -واشنطن 

عبدهللا  تد قبل أياد بين جاريد كوشنر صور الرئيس دونالد ترامب وبين الشيخ سالد« جدا  وعاصأ
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من موقأ  األميركيةالجابر الصبا  سيير الكوي  في واشنطن  نقل حالله كوشنر انتعاج االدارو 
 اليلسطينية المحتلة. األراضيالكوي  في مجلس األمن تجا  محارج الحلول لألوضاع المتأتمة في 

ن احرجه التصرأ الكويتي في مجلس األم إنعاتب الشيخ سالد  وقال  كوشنر أنالمصدر  وأوض 
دول صديقة ألميركا تدعد جوودنا لحل األتمة  وانتد تعرفون  وأماد» االداروشحصيا  أماد مسؤولي 

 «.االرهاب  تدعد «نني شحصيا  تعود  لك يرين بان الكوي أ
كوشنر كشأ حالل اللقا  انه كان يعمل والسعودية ومصر على بيان مشترك  أنالمصدر  وأضاأ
العربي  مع  االجماعالكوي  حارج  أن»في اتو  وانه لد يكن يعلد  وضاعباألأميركي يتعلق  –عربي 
بو ا اليعل دفعتمونا إلى تأجيل ه ا  أنتدتم ل الكتلة العربية في مجلس األمن )...(  أنواتدعي  أنوا

 «.الموقأ المشترك حتى تتض  لنا الرؤية
على من " ردها الدائدعن دفاع أميركا عن موقأ الكوي   و  –حسب المصدر  –وتحدغ كوشنر 

دول  إقناع  وانه شحصيا  كان ورا  االرهاب"بدعد  أشحا يحاول تكبير مساهمة جمعيا  فيوا أو 
  وك لك "نصنيوا كطرأ أن أرادواك يرين  أنراد " الكوي  وسيطا  في األتمة الحليجية  بإبقا ك يرو 
في محتلأ المواقأ التي " تجلى دفع للوساطة الكويتية من قبل االدارو األميركية وهو ما إعطا 

 ."ركت  على تكامل التحركين األميركي والكويتي وفي تصريحا  الرئيس ترامب شحصيا  
  وفق  إيرانية أجندوتعلمون  لك وهد يعملون وفق  وأنتد إرهابيةحماس منظمة أن "وكرر كوشنر 

تحريب الحلول مرو بعد تحدد مصلحة حل القضية  فود جل همود  أجندووطنية فلسطينية أو  أجندو
من  وأنتدعلى البحر المتوسط  لكن المياجئ كان موقيكد الداعد لوا  إيرانأحرى  حماس هي  راع 

وكانوا يعملون  أظورتمو حليا  لنا )...( الدول العربية الكبيرو لد تظور الموقأ ال ي  أنكدييترأ 
 ."معنا بودو  لتسيير عملنا   لعرقلته

سأتركك مع شبابي "   بعد حمس دقائق  وفق المصدر  قائال للسيير الكويتي:وحرج كوشنر من اللقا
(my guys حتى تتوصلوا )إلى ( بعأ الترقيع لألمرdamage control.») 

 6/6/2018، الكويت، الراي
 

 "خطر حرب محتملة مع إيران"في مواجهة  "إسرائيلـ"أسلحة أميركية حديثة ل .11
أبيب عن مصادقة الرئيس األميركي  دونالد ترمب  أحيرا  كشي  مصادر أمنية في تل  تل أبيب:

 «.حطر حرب محتملة مع إيران»على حطة واسعة لتعتيت قدرا  إسرائيل وجيشوا  لمواجوة 
وقال  المصادر إن الحطة تشمل تيادو عدد الوحدا  العسكرية األميركية في إسرائيل وتوسيعوا 

لتيوق الصواريخ الباليستية االيرانية. باالضافة إلى  لك  بشكل منتظد  وتيادو قدرو إسرائيل الدفاعية 
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أل ى ترمب قرارا كان قد اتح   الرئيس السابق  باراك أوباما  بحجب طائرا  التتويد بالوقود عن 
إسرائيل. وقرر قلب ه ا القرار رأسا  على عقب  بتتويد بالد  سال  الجو االسرائيلي بعدد كبير من 

لتتود بالوقود  التي ستمكن طائرا  سال  الجو االسرائيلي من العمل ليترو ل KC 46بوينغ »طائرا  
 أطول وأك ر مرونة  مع األهداأ التي تقع على مسافا  بعيدو من إسرائيل.

 8/6/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 اتحاد الكرة األرجنتيني: قرار بعدم اللعب في القدس المحتلة مساهمة في السالم العالمي .11
رائد صالحة: لد يصدر عن أي مسؤول رياضي أو سياسي في األرجنتين أي تعليقا   واشنطن ة
 المحتلة.اليريق الوطني األرجنتيني تعرأ لتوديدا  عنيية تمنعه من اللعب في القدس  أن إلىتشير 

وقال رئيس اتحاد كرو القدد األرجنتيني كالوديو تشيكي تابيا إنه يعتبر القرار بعدد اللعب في القدس 
 مسؤوليته عن صحة وسالمة اليريق. إلىالمحتلة  مساهمة في السالد العالمي  مشيرا 
الحس السليد يأتي أو  ول ا نعتقد بأن عدد ال هاب هو »من جانبه قال المواجد اونتالو هي وين إن 

 «.الشي  الصحي  ال ي ينب ي القياد به
ضية اليلسطينية في األرجنتين طالبوا العديد من المتعاطيين مع الق أنوأوضح  مصادر أرجنتينية 

تأكد  األنبا  عن موعد المباراو ولكن ردود اليعل تاد  مع   أنفي البداية اليريق بعدد اللعب بعد 
عدد  إلىاقتراب الموعد الكبير بعد أن دعا رئيس ا تحاد اليلسطيني جبريل الرجوب ميسي شحصيا 

 كيان يعتبر وجوا للعنصرية. إلىالسير 
اليريق  أنت يير القرار باللعب بسبب  إلىه   ا حتجاجا  لد تؤد  أنالصحافة األرجنتينية وكشي  

كان وقع باليعل عقدا بقيمة أك ر من مليوني دو ر أمريكي للمباراو. ولكن نقطة ا نويار وقع  عندما 
في جلسة تدريب وهد يلوحون « BDS»حركة المقاطعة  إلىشحصا ينتمون  20ظور أك ر من 

 مصان ملطحة بالدما  مع تسمية كل  عب با سد.بق
 8/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 غزة.. األزمة والمخرج .11

 إسماعيل هنية
  يوجد قضية على المستوى الدولي أوض  وأعدل من قضية فلسطين  شعب احتل  أرضه قبل 

ير الدولية وحتى سبعة عقود وتعرأ لعملية تطوير عرقي منوجي  وه ا ما أ بتته ك ير من التقار 
فلسطيني من ديارهد وأرضود  700,000تد طرد حوالي  1948المؤرحون االسرائيليون أنيسود  في عاد 



 
 
 
 

 

 29 ص             4663 العدد:             6/8/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

بالقوو  وتد تدمير المئا  من المدن والقرى العربية  ولألسأ الشديد فإن ه ا تد تح  سمع المجتمع 
وقياد دولة "إسرائيل"  1948عاد الدولي وبصر  وبمساعدته أحيانا   بعد "النكبة" اليلسطينية في ال

صدر  العديد من القرارا  األممية في محاولة النصاأ الشعب اليلسطيني  وفي مقدمتوا قرار 
والصادر في ديسمبر من العاد نيسه  وال ي يعطي الحق  194الجمعية العامة لألمد المتحدو 

 لليلسطينيين بالعودو إلى ديارهد التي هجروا منوا.
نيون سبعة عقود  عانوا فيوا الك ير من الظلد والحرمان والتشرد  على أمل أن يتمكنوا انتظر اليلسطي

من نيل حقوقود األساسية بالحرية وا ستقالل والعودو  في ه   اليترو قدد اليلسطينيون الك ير وجربوا 
و ا  كل السبل النجات حقوقود األساسية  ولكن دون جدوى  بل إن أوضاعود كان  تتداد كل يود س

إلى سو   والمجتمع الدولي   يحرك ساكنا  النصافود أو اتحا  االجرا ا  الالتمة لمنع ا حتالل 
االسرائيلي من ارتكاب المتيد من الجرائد بحقود  أو حتى ليحمي قرارته التي اتح ها بأالبية ساحقة 

 لنصرو الحق في فلسطين.
وألسباب عديدو  بين كل المكونا  اليلسطينية؛ في ه ا السياق كان  اتو دائما  تحتل مكانة حاصة  

كيلومترا مربعة  ويقطنه حوالي  360فقطاع اتو عبارو عن شريط ساحلي ص ير مساحته   تتعدى 
منود من الالجئين  وبو ا يكون من أك ر مناطق العالد اتدحاما  بالسكان   %70مليوني نسمة  

الوجه األبرت للمعاناو اليلسطينية  فإضافة إلى  فألسباب سياسية وج رافية ومجتمعية  كان القطاع
  فقد تعرأ القطاع لحصار ظالد 1967ا حتالل ال ي مضى عليه اآلن حمسة عقود من  العاد 

عاما  حوله إلى أكبر سجن ميتو  في العالد بحسب وصأ رئيس  12واير قانوني ألك ر من 
 الوترا  البريطاني األسبق جوردان براون.

لجماعي لليلسطينيين في قطاع اتو  كما وصيته منظمة العيو الدولية في تقاريرها  أدى ه ا العقاب ا
إلى حلق أتمة إنسانية عميقة ومتمنة  للدرجة التي دفع  األمد المتحدو بالتنبؤ  حسب دراسا  

   ه   المأساو االنسانية طال  كل2020معمقة أجرتوا  إلى أن اتو لن تكون قابلة للحياو بحلول عاد 
  بطالة تصل إلى حوالي %80مناحي الحياو طو  وعرضا   فنحن نتحدغ عن نسبة فقر تتيد على 

 4-3  عن كوربا    تصل ألك ر من %95  عن ميا  اير صالحة للشرب بنسبة تتيد على 50%
ساعا  يوميا  معابر م لية أماد ال البية الساحقة من المواطنين  مشاكل نيسية عميقة تطال ال البية 
العظمى من السكان وحاصة شريحة األطيال  وقد تياقم  األتمة االنسانية في القطاع نتيجة تعرضه 
ل ال ة اعتدا ا  كبرى  إلى جانب العمليا  العسكرية المستمرو  في اليترو نيسوا أد  إلى مقتل 

لتحتية الوشة وجر  اآل أ من اليلسطينيين األبريا   وهدد عشرا  اآل أ من البيو  وتدمير البنية ا
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أصال   ولألسأ الشديد استطاع  إسرائيل وقيادتوا أن تيل  من الحساب والمعاقبة  راد صدور 
 العديد من القرارا  الدولية ب لك  ما أاراها با ستمرار في عدوانوا على شعبنا.

ود كل  لك حول الحياو في قطاع اتو إلى جحيد   ُيطاق  و  سيما أن اليلسطينيين يشعرون بأن
  والتي 2006يعاقبون على حياراتود الديمقراطية في ا نتحابا  الحرو والنتيوة التي أجري  في العاد 

 شودتوا وراقبتوا ك ير من المؤسسا  واألحتاب األوروبية.
في ظل ه   الظروأ المعقدو قرر اليلسطينيون  بكل مكوناتود السياسية والمجتمعية  بما فيود حركة 

من ه ا العاد  ا نطالق في مسيرا   3/30ية "حماس"  في  كرى يود األرأ المقاومة االسالم
 سلمية نحو السلك الياصل شرق قطاع اتو لتحقيق  ال ة أهداأ:

. التأكيد على تمسكود بحق العودو ال ي أ بتته القرارا  الدولية لكنه بقي حيا  في ضمير كل 1
 فلسطيني.

نقل السيارو األمريكية إلى مدينة القدس واعتبارها عاصمة . رفأ قرار ترمب واالدارو األمريكية ب2
لدولة إسرائيل  وهو القرار ال ي اعتبر تحديا  لألمة المسلمة كلوا  كونه يعتدي على أهد رموتها وواحد 
من أقدس مقدساتوا  األمر ال ي حول الو يا  المتحدو في الضمير اليلسطيني واالسالمي إلى شريك 

 في العدوان.
 عالن أن اتو لن تقبل المو  البطي   والمطالبة برفع الحصار فورا .. اال3

واستجاب لو ا الندا  عشرا  اآل أ من اليلسطينيين  رجا  ونسا   ص ارا وكبارا  ومن كل 
 ا تجاها  السياسية  وعلى مدار أسابيع.

والبحر والجو من قطاع اتو ما تال أرضا محتلة حسب القانون الدولي  فإسرائيل تتحكد في األرأ 
سرائيل بصيتوا قوو ا حتالل مسؤولة بالكامل عن حياو السكان المدنيين وتلبية  كل ا تجاها   واا
احتياجاتود  والمجتمع الدولي مطالب بممارسة الض ط واتحا  ما يلتد من إجرا ا  اللتاد إسرائيل 

لى الحد ال ي يدفع باألمور نحو برفع الحصار فورا  وبدون شروط  قبل أن تتياقد األتمة االنسانية إ
 ا نيجار  وال ي قد تكون تداعياته حطيرو على كل األطراأ.

اليلسطينيون عموما  وعلى مدار عقود قدموا كل ما هو مطلوب منود لتحقيق ا ستقرار في المنطقة  
  متيدا ولكن ما ا كان  نتيجة  لك كله؟ متيدا من التعن  االسرائيلي وتدمير كل فرصة لحل الصراع

من سرقة األراضي لبنا  المستوطنا   توويد القدس واعتقال اآل أ من أبنا  شعبنا  إلى جانب 
الحصار الجائر على اتو  أما حركة "حماس"  كحركة تحرر وطني فلسطيني  على وجه 
الحصو   فيي أك ر من محطة أبد  مرونة عالية وقدم  مقترحا  وتبن  سياسا  يمكن أن 

ودو  وا ستقرار وتجنب التصعيد  فحماس في و يقتوا السياسية األحيرو  والتي صدر  تساعد على ال
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  أكد  على احتراموا للتوافق الوطني اليلسطيني وقبولوا بدولة على حدود عاد 2017في مايو 
  وعاصمتوا القدس  مع عودو شعبنا لديار  التي هجر منوا  ه ا على مستوى الصراع مع 1967

ى المستوى الداحلي ولتجاوت حالة ا نقساد الضار  طالب  "حماس" في أك ر من ا حتالل  وعل
مناسبة بإجرا  انتحابا  حرو ونتيوة على كل المستويا  وِفي كل مواقع التواجد اليلسطيني  النوا  
حالة التيرد بالقرار والعطا  الشعب اليلسطيني اليرصة ليقرر في احتيار قيادته والبرنامن السياسي 

  ي يحقق أهدافه.ال
وراد أننا كشعب فلسطيني أح  قرار  الوطني والموحد بالتظاهر سلميا ضد ا حتالل والحصار  إ  
أن الدعاية االسرائيلية  وتساندها بعأ وسائل االعالد الدولية الكبرى  تتحدغ عن "العنأ 

فيه االحصا ا  اليلسطيني"  كيأ لعاقل أن يصدق ه   الدعاية السحيية في الوق  ال ي سجل  
منود من  %20جري   بعضود جراحه حطيرو  وحوالي  13200الرسمية حتى تاريحه أك ر من 

طيال  ومنود صحييون ومسعيون  كان آحرهد  13فلسطينيا بريئا  منود  112األطيال  واستشواد 
ن  ه ا في الشويدو رتان النجار التي قتلوا الصواينة بدد بارد بينما كان  تسعى في إسعاأ المصابي

 الوق  ال ي لد يسجل فيه على الطرأ اآلحر أي إصابة.
ولألسأ الشديد فإن بعأ القوى الدولية وِفي مقدمتوا الو يا  المتحدو ما تال  مصرو على دعد 

 الجالد على حساب الضحايا  ومساندو الظلد على حساب العدالة.
ن النيس  إنوا ليس  حدودا معترفا  يتحدغ البعأ عن احتراق الحدود وحق ا حتالل في الدفاع ع

بوا دوليا  وحتى ا حتالل يصيوا بأنوا سلك أمني فاصل  و  يعترأ بوا حدودا  ما يعكس شووته 
يعطي قطاع  1949المستمرو والمحططة للتوسع والعدوان  حتى إن حط الودنة المتيق عليه في عاد 

ليوا ا حتالل بمنطق العربدو والعدوان  كيلومتر شرقا وشما   سيطر ع 200اتو مساحة تتيد على 
 كما ييعل اليود في أراضينا التي يسرقوا لتوسيع المستوطنا  اير الشرعية.

وبو   المناسبة نقدر عاليا  كل األصوا  الحرو والجوود المحلصة  وحاصة في ال رب  التي وقي  
ر عرائأ ا حتجاج أد نشر إلى جانب شعبنا في محنته  سوا  كان بالتظاهر في الشوارع أد بإصدا

 المواد االعالمية التي تؤكد سلمية حراكنا وك ب ادعا ا  البروباااندا االسرائيلية.
في جلسة  2018مايو  18كما أننا نشيد بقرار مجلس حقوق االنسان األحير ال ي صدر بتاريخ 

طالب فيوا  حاصة لبحغ تدهور أوضاع حقوق االنسان في األراضي اليلسطينية المحتلة  والتي
بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتواكا  حقوق االنسان الكبيرو في سياق مسيرا  العودو 
الكبرى  فمن حقنا أن يتد إجرا  تحقيق نتيه في ما حدغ وتقديد المجرمين من جنود ا حتالل وقيادته 
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ى إسرائيل تتصرأ بحصانة إلى المحاكد الدولية  حتى يسود القانون ونرفع من قيمة العدل  واا  تبق
 كدولة فوق القانون  وتسود شريعة ال اب.

نحن سنستمر في مسيراتنا السلمية الشعبية للمطالبة بحقوقنا المشروعة  وِفي مقدمتوا العيش الكريد  
والحطوو األولى لتحقيق  لك هي رفع الحصار عن اتو فورا وبدون شروط  العطا  اليرصة للجيل 

في نواية ه ا النيق المظلد  بد   من دفعه  بض ط الواقع البائس  نحو االحباط الجديد ليرى أمال  
 والتطر أ  نحن سنستمر في طرق أبواب ه ا السجن الكبير وتحطيد جدرانه.

نحن شعب يحب الحياو وا ستقرار وا تدهار  يحب الحير للجميع  ليس  هوايتنا صناعة المو  
الطريق عتيت علينا  وفقد  مؤلد لنا. ول لك فإننا إ ا تمكنا من والحرب  وكل إنسان نيقد  على ه ا 

إنجات حقوقنا بالحرية وا ستقالل والعيش الكريد بالطرق السلمية فو ا هو األفضل عندنا  ولكن إ ا لد 
نتمكن من تحقيق  لك فحقنا في مقاومة ا حتالل بكل السبل  بما فيوا المقاومة المسلحة  مشروع 

 ومكيول.
ل لدى شعبنا أمل كبير بمستقبل أفضل يرفع فيه الحصار وينتوي ا حتالل ونبني دولتنا ما تا

 المستقلة وعاصمتوا القدس  ونشارك بياعلية في صناعة الحير لكل البشرية.
 7/6/2018، موقع حركة حماس

 
 "صفقة القرن"األمريكي و "الفيتو" .11

 د. محمد السعيد إدريس
ا أروقة مجلس األمن الدولي األسبوع اليائ  بين الوفد الكويتي المعركة الدبلوماسية التي شودتو

)رئاسة المجلس(  السيير منصور العتيبي  مدعوما  من أالب الدول األعضا  وبين الوفد األمريكي 
ورئيسته نيكي هايلي حول مشروع قرار كويتي يطالب بتوفير حماية دولية للشعب اليلسطيني الواقع 

  كشي  بعمق حقيقة المشروع األمريكي المتعود للسالد ال ي يحمل «يلياالسرائ»تح  ا حتالل 
فالميترأ أن ه ا المشروع يحقق السالد ال ائب بين دولة ا حتالل «. صيقة القرن»اسد 

وبين الشعب اليلسطيني  ومن  د فإنه  حتما   يتضمن رؤى ومياهيد أمريكية للطرفين « االسرائيلية»
ل والشعب اليلسطيني  واا ا كان  واشنطن قد تعم د   ألسباب تحصوا المتصارعين: دولة ا حتال

فإن مواقأ الرئيس األمريكي وأركان إدارته إتا  « الصيقة»هي  إحيا  الن  األمريكي المعتمد لتلك 
« عاصمة موحدو وتاريحية»واليلسطيني  ابتدا   من قرار ا عتراأ بالقدس « االسرائيلي»الطرفين 

مرورا  بنقل السيارو األمريكية إليوا  امتدادا  إلى ا نحيات األمريكي المطلق لكل  لدولة ا حتالل 
قرارا  ا ستيطان والتوسع والضد لألراضي المحتلة والتنكيل والقتل للشعب اليلسطيني دون واتع من 
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« ليةاالسرائي»أحالق أو ضمير  تكشأ أن المشروع األمريكي للسالد ليس إ  مشروعا  لنقل السيادو 
على القدس والضية ال ربية أو معظموما على حساب الشعب اليلسطيني  ال ي   يحتلأ مصير  

 ومستقبله ك يرا   عند ه   االدارو  عن مصير الونود الحمر السكان الحقيقيين لشمال أمريكا. 
دارته  السقاط مشروع الكوي  بطلب توفير  وجا   معركة هايلي  مسنودو من الرئيس ترامب واا
حماية دولية للشعب اليلسطيني من القتل والتنكيل ال ي يتعر أ له على أيدي قوا  ا حتالل  لتؤكد 
رفأ االدارو األمريكية توفير أي نوع من الحماية لو ا الشعب  فالشعب اليلسطيني مطلوب إبادته 

ياسية عن طريق ما وليس حمايته  واا ا كان  االبادو الجسدية لد تعد ممكنة ه   األياد  فلتكن إبادو س
 «. صيقة قرن دونالد ترامب»تتضمنه 

بل والمجترو التي ارتكبتوا « االسرائيلية»ما يؤكد  لك اعتراأ هايلي على مشروع قرار يدين الجرائد 
قوا  ا حتالل ضد المتظاهرين السلميين على طول حط اليصل )وليس حط الحدود( بين قطاع اتو 

  وبتدشين نقل «إسرائيل»حتالل وواشنطن بالعيد السبعيني لتأسيس يود احتيال دولة ا « إسرائيل»و
السيارو األمريكية من تل أبيب إلى القدس. فقد رفض  المندوبة األمريكية صدور بيان من مجلس 

صابة أك ر من  60األمن يدين قتل  في  لك  2000فلسطينيا   بينود أطيال ونسا  ورجال إسعاأ  واا
أ نا  تلك المجترو. ما « ضبط النيس»مارس  « إسرائيل»ى تلك المجترو أن اليود  وكان تعليقوا عل

« الديمقراطية المتيردو»يعني أنوا ترى أن جنود ا حتالل كانوا في قمة إنسانيتود ويعب رون عن 
صابة كل ه ا العدد من المتظاهرين السلميين في  لك اليود المشؤود.  لدولتود عندما اكتيوا بقتل واا

السقاط مشروع كويتي يطالب بتوفير حماية دولية للشعب « الييتو»لك أيضا  أن قرار ما يؤكد  
للكيان  وهناك  « مايك بومبيو»اليلسطيني  سبقته بأسابيع تيارو وتير الحارجية األمريكي الجديد 

ان أنتد شركا  موم ون لل اية  وهناك مك»وفور لقائه برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  بادر  بالقول 
حكموا « االسرائيلية»  كما سبقه بأسبوع فقط إصدار المحكمة «حا  في قلبي محص  لكد

الصادر بإجماع قضاتوا والقاضي برفأ التماس التوقأ عن إطالق الرصا  الحي على 
 المتظاهرين اليلسطينيين.

تطابقا  على مشروع قرار توفير الحماية للشعب اليلسطيني  م« الييتو»وجا  استحداد هايلي لحق 
 ومنسجما  مع حي يا  ه ا الحكد القضائي الداعد لالستمرار في قتل المتظاهرين السلميين.

بادعا  أن مشروع قرار حماية الشعب اليلسطيني لد يأح  بالطلبا  « الييتو»برر  هايلي استحداد 
أو  واالضافا  التي قد متوا إلى رئيس الوفد الكويتي في مجلس األمن  وكان  ه   الطلبا 

بإطالق الصواريخ « حماس»  بقياد حركة «التنديد  بأشد العبارا  الممكنة»االضافا  تن  على 
  وتشطب أي عبارو تشير إلى مقتل عشرا  اليلسطينيين وجر  آ أ «إسرائيل»والق ائأ على 
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وع   بل وشطب كل عبارو ترد في الن  األصلي للمشر «االسرائيلية»المدنيين اليلسطينيين بالنيران 
)ما يعني أن واشنطن   ترى الضية واتو أرضا  محتلة(  فضال  عن شطب طلب « ا حتالل»عن 

 الحماية الدولية للشعب اليلسطيني.
المتعومة. واا ا كان مشروع « صيقة ترامب»ةه   الطلبا  هي التي تكشأ المضمون الحقيقي ل

دول من أعضا  المجلس )البالغ الكوي  بطلب الحماية الدولية للشعب اليلسطيني قد أيدته عشر 
عضوا (  ومن  د كان يمكن أن يصدر لو  الييتو األمريكي  ما يعني أن معظد العالد مع  15عددهد 

حقوق الشعب اليلسطيني  فإن أي دولة لد تؤيد مشروع القرار ال ي أعدته هايلي في مواجوة المشروع 
ا ويلقي بمسؤولية العنأ على حركة في الدفاع عن نيسو« إسرائيل»الكويتي  ويدافع عن حق 

  وه ا بدور  تصوي  دولي آحر ليس فقط مع حقوق العشب اليلسطيني  بل أيضا  ضد «حماس»
 مضامين المشروع األمريكي للسالد.

 8/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 السياق األوسع الحتجاجات األردن .11
 أسامة أبو ارشيد

الشارع األردني  نواية الشور الماضي )مايو/أيار(    يحتلأ ا نان على أن ما حر ك احتجاجا  
هي سياسا  الجباية من المواطنين التي اتبعتوا الحكوما  األردنية المتعاقبة  لحيأ ديون البالد 

من الناتن المحلي االجمالي  بشكٍل وضع  %95مليار دو ر  وتلتود  37المتراكمة  والتي تجاوت  
ق النقد الدولي. أيضا    يحتلأ ا نان على أن المواطن األردني األردن  عمليا   تح  وصاية صندو 

ما عاد قادرا على الصبر على اليساد وسو  االدارو في أجوتو الدولة ومؤسساتوا  فوحد  المواطن هو 
من ُيطلب منه تحم ل تبعا   لك اليساد وسو  االدارو  في حين ما تال  تتعامل نحب السلطة وكأنوا 

 روا  دول انية. طبعا    ُينسى هنا حقيقة أن األردن يعاني ضائقة اقتصادية   تحكد دولة  تملك
من جر ا  إاالق معابر  الحدودية مع العراق وسورية من  سنوا   كما أنه يستضيأ أك ر من مليون 
 جئ سورٍي  من دون دعد دولي حقيقي  وهد قد وضعوا ض طا كبيرا على البنية التحتية الموترئة 

  أما المقنعة فوي %18المصادر اليقيرو  في بلٍد تتيد نسبة البطالة الرسمية فيه عن أصال  و 
أضعاأ  لك. ومن  دَّ  فإن ا نيجار كان تحصيل حاصل  والكل كان يعلد أنه مسألة وق    لك أن 
الطبقة الوسطى في األردن  عماد استقرار أي مجتمع  في طريقوا إلى ا نقراأ  وواضٌ  أن 

األردنية فقد  أي حلوٍل حالقة للوضع ا قتصادي المترد ي إ  عبر جيب المواطن  الحكوما 
األردني البسيط  في حين يسر  ويمر  الياسدون والناهبون طلقا  أحرارا. معادلة أن اليقير يتداد فقرا  
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وال ني يتداد انى  حصوصا في اياب أي أفق للحل  فضال عن الركود السياسي  والتأتد 
 ي  كييلة بأن تود د استقرار أي مجتمع  موما كان متماسكا  أو ُظنَّ أنه ك لك. ا جتماع

كل ما سبق ميوود  و  حالأ فيه  ولكن   ينب ي لو ا أن يعمينا عن السياق األوسع ألتمة األردن 
من  نحو عاد ونصأ العاد  أي من  تولي دونالد ترامب الرئاسة األميركية  وبد  الحديغ عن "صيقة 

قرن" لتصيية القضية اليلسطينية. وبعيدا عن التياصيل الك يرو التي ُتَسرَُّب تباعا عن تلك "الصيقة" ال
إسرائيلية فحسب.  -العتيدو  فإن من أهدِ  أركانوا أنوا ستكون "صيقة" إقليمية  وليس  فلسطينية 

امب على أن وتقود جت  من حسابا  اليريق ال ي يعكأ على صيااة "صيقة القرن" في إدارو تر 
المحور العربيَّ الُمَتَ لِ َب اليود )محور ا عتدال(  وتقود  السعودية واالمارا   بدعد من مصر 
والبحرين  يرى في إيران  واستتباعا "االسالد السياسي"  بما يشمل تركيا )ب أ النظر عن دقة نسبة 

رسمي العربي في المنطقة. تركيا لمحور "االسالد السياسي"(  مصدري التوديد األكبر للنظاد ال
وضمن ه ا المنطق  تصب  إسرائيل حلييا    عدوا  و  حتى حصما استراتيجيا  وتكون القضية 
اليلسطينية ضمن ه ا السياق عقبة   بد من تحييدها  موما كان ال من. وألن إسرائيل   تقبل بحلٍ  

دولة فلسطينية على حدود عاد  على أساس قرارا  ما تسمى الشرعية الدولية  بما في  لك قياد
  دع عنك موضوع حق العودو أو السيادو على شرقيَّ القدس  فإن "محور ا عتدال"  عربيا  1967

تساوق مع الطروحا  االسرائيلية التي تبناها ترامب نيسه في لقائه  في شور شباط/فبراير عاد 
ل "المشكلة اليلسطينية"  بد أن يتحمل   مع رئيس الوترا  االسرائيلي  بنيامين نتنياهو  بأن ح2017

أبوظبي  -كليته االقليد كله  ج رافيا وديم رافيا  أد اقتصاديا وماليا  وهو ما يبدو أن محور الرياأ 
 القاهرو يتبن ا  اليود.  -

الميارقة هنا أنه  وعلى الراد من أنه ُيْيَتَرُأ أن األردن هو أحد أضالع "محور ا عتدال" العربي  
روا أن يقدمو  كبش فدا  مع اليلسطينيين. واقعيا  وفي ظل إصرار لكن  "أشقا  السو " يبدو أنود قر 

من الضية ال ربية  فإن األردن يبقى العمق الج رافي الوحيد  %60إسرائيل على ا حتياظ بحوالي 
في شرقيِ   المتا  لليلسطينيين المقيمين فيوا. أيضا  تصر إسرائيل على أنوا لن تتناتل عن السيادو

القدس  بما فيوا األماكن المقد سة  والتي يحظى األردن بحق الو ية الدينية عليوا ورعايتوا. وتتمتع 
إسرائيل  في موقييوا السابقين  بدعد إدارو ترامب. وألن األردن يرفأ أن يكون الحل في فلسطين 

"الوصاية" على األماكن المحتلة على حسابه  وألن الواشميين يرفضون التناتل إلى اليود عن 
 -المقدسة في القدس المحتلة  ف لك يضع عراقيل أماد إعالن الحلأ  القائد عمليا  بين الرياأ 

أبوظبي  تحديدا  مع إسرائيل. ومن  دَّ  فإنه يمكن ا فتراأ هنا أن جت ا من حسابا  محور 
لتي كان  تبلغ مليار دو ر أبوظبي في قطع المساعدا  الحليجية المالية عن األردن  وا -الرياأ 
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رااموا على تجرع الُسدِ . صحيٌ  أن تراجع  سنويا  إنما تأتي في سياق محاو   تدجين قيادته واا
أسعار النيط عامٌل   يمكن إاياله هنا  وهو قد يكون ضمن الحسابا  الكويتية م ال  كأحد المانحين 

د يمنع السعودية واالمارا  إلى اليود عن السنويين لألردن في الماضي  لكن تراجع أسعار النيط ل
تقديد مليارا  الدو را  سنويا لمصر  األمر ال ي يراقبه األردن بامتعاأ   لك أنه  أك ر من 
مصر  قد د حدما  جليلة للسعودية واالمارا   ولكنه لد يكافأ كما كوفئ نظاد عبد اليتا  السيسي 

 في مصر. 
ا التصريحا  المتعددو التي صدر  عن العاهل األردني  عبد  مة مؤشرا  ك يرو على ما سلأ  منو

هللا ال اني  ومسؤولين أردنيين ك يرين بأن األردن يدفع  من رفضه قرار ترامب  في ديسمبر/كانون 
األول الماضي  نقل السيارو األميركية من تل أبيب إلى القدس. وكان ُنِقَل عن الملك قوله  قبل أياد 

  تحرير الصحأ األردنية: "التأ ير االقليمي ومواقينا االقليمية السياسية أ ر  في اجتماعه مع رؤسا
على المملكة  ناهيك عن أن الدور ال ي يمارسه األردن   يرضي الجميع". و م ة معلوماٌ  تقول إن 

ر المشاركة في القمة االسالمية ا ست نائية في إسطنبول التي كان دعا إ ليوا الملك عبد هللا عندما قر 
الرئيس التركي  رجب طيب أردواان  في ديسمبر/كانون األول الماضي  ردا على قرار ترامب نقل 
السيارو األميركية إلى القدس  فإن  لك أ ار امتعاأ الرياأ التي حاول   نيه عن المشاركة 

بعه الشحصية في القمة  إ  أنه رفأ  وتوجه مباشرو من الرياأ إلى إسطنبول. وقد رافق  لك وت
اليلسطيني  صبي  المصري  وال ي يحمل  -تحرٌش سعودٌي باألردن  باحتجات الملياردير األردني 

جنسية سعودية  ويرأس مجلس إدارو البنك العربي  أحد أهد أعمدو ا ستقرار ا قتصادي في األردن. 
األربعة  جرى األمر نيسه الشور الماضي  عندما شارك الملك  بشكل اير مسبوق  برفقة أشقائه 

في القمة االسالمية الطارئة لمنظمة التعاون االسالمي في إسطنبول  ردا على قتل إسرائيل عشرا  
اليلسطينيين من المتظاهرين السلميين في قطاع اتو. وقد عدَّ ك يرون  لك رسالة  أن البي  الواشمي 

لقدس  والتي تحاول موحد في موقيه من حق األردن في الرعاية الرسمية لألماكن المقدسة في ا
السعودية منافسته فيوا في األشور األحيرو  كما أن األردن موحٌد في رفضه أن يكون أي حلٍ  للقضية 
اليلسطينية على حسابه. ولعل في مصافحة الملك الرئيس االيراني  حسن روحاني  على هامش 

ية مع قطر  مؤشرا  أبوظبي قطع العالقا  الدبلوماس-القمة  ورفضه الحضوع لكل ض وط الرياأ
على أن األردن قد اتح  قرارا بالتصدي ألي محاولٍة لتقديمه للمحرقة لصال  حساباٍ  أنانيٍة للسعودية 

 واالمارا . 
باحتصار  َتُمرُّ المنطقة بمرحلٍة من إعادو تشكيل بنيانوا وأسسوا وكياناتوا  كما أن تحالياتوا تشود 

على ا تياق في الموقأ فحسب  بل أيضا على عدد تعارأ  انتياحاٍ  حقيقية  وهي لد تعد قائمة  
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المصال  بين أطرافوا المحتلية. ضمن ه   التوليية  يجد األردن اليود مصالحه األساسية متعارضة  
أبوظبي  المدعود بتواطؤ مصري بحريني. لد تعد السعودية  و   -مع مصال  محور الرياأ 

مع تل أبيب و  واشنطن  وهما تريدان حال سريعا للقضية  االمارا   بحاجة إلى األردن  للتواصل
اليلسطينية  ولو َضيََّع ما تبقى من فتا  الحقوق اليلسطينية  وهدد وجود النظاد األردني واستقرار   

 و لك لتقديد أوراق اعتمادهما السرائيل والو يا  المتحدو. 
" العربي  ومن ورائه واشنطن وتل أبيب  قد األردن أماد معضلة حقيقية  فتمرد  على "محور ا عتدال

يضعه أماد تحدياٍ  أكبر  ليس أقلوا طرد عشرا  اآل أ من األردنيين العاملين في السعودية 
واالمارا   فضال عن رفع ال طا  األميركي السياسي عنه. وبقاؤ  وحيدا في وجه ه ا المحور قد 

السياسي األردني إ  أن يصار  شعبه بالحطوط  يعني انكسار     قدر هللا. هنا   يبقى للنظاد
العامة لما ُيراد ببلدهد ليشاركوا في الدفاع عن كينونته ومصالحه  ويقرن  لك بإصالحاٍ  سياسيٍة 
واقتصاديٍة حقيقيٍة  بنيويٍة وهيكلية  ومحاربٍة فاعلة لليساد ووقأ للودر  مع محاولة تنويع التحاليا  

االمارا   أن اضطرابا  شعبية  -نقطة أحيرو  ما   ييومه محور السعودية  األردنية  إقليميا ودوليا.
في األردن لن يكونا في مأمٍن منوا مستقبال  فحتى هما لديوما مشكالتوما ا قتصادية مع شعبيوما  
وأي اهتتاٍت في استقرار نظاد ملكيٍ  عربي سيكون له ما بعد  على نظرائه. يبدو أن ه   هي الرسالة 

يراهن النظاد األردني على وصولوا إلى مسامع "أشقا  السو "  وفي حال وصل   فقد ت ي ر في  التي
 بعأ حساباتود  ولو آنيا.

 8/6/2018، العربي الجديد، لندن
 

 فنكلستاين عن غز ة: سيرورة استشهاد دائمة .12
 صبحي حديدي

نشورا  جامعة   ال ي صدر مؤحرا  عن م«ات و: تحقيق حول استشوادها»في كتابه الجديد 
كالييورنيا  ي هب المؤر خ والكاتب السياسي واألكاديمي األمريكي نورمان فنكلستاين أبعد من أي  وق  
مضى  وأي  مستوى سابق  في سجاله الشجاع ضد  دولة ا حتالل االسرائيلي  وفي تبيان العناصر 

ستيطاني والعسكري. والكتاب  التي تصنع وتعيد صناعة الركائت البنيوية لو ا الكيان العنصري وا 
يقول فنكلستاين من  السطور األولى  ليس عن قطاع ات و  بل عن الجرائد التي ارُتكب  بحق  ات و 

  حسب تعبير رئيس الوترا  البريطاني السابق دافيد كاميرون  «سجن ميتو »وأهلوا؛ وكيأ أنوا 
انه االسرائيلي استيالد أنساق الحنق المحتلية و   تشديد وحشيتوا.يتولى سج 
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فإ ا لد ت رق ات و بأكملوا في البحر )كما تمنى  ا  يود إسحق رابين  الحائت على جائتو نوبل 
للسالد(؛ أو لد ترضخ الرادو السجان االسرائيلي  فتقبل الحنق وال ب  والتجويع والحصار؛ فإن  ات و 

االسرائيلي وحد   يشدد  ميتو   بدور . ليس على يد ا حتالل… مشروع استشواد دائد ومديد و
ل؛ إْ   مة أشكال شتى من التواطؤ  أو التعاون  فنكلستاين  حتى إ ا كان ه ا السجان هو المجرد األو 
المستتر  أو التقصير الياض   أو سو  اليود عن سابق عمد أو جول أو تجاهل )األطراأ هنا يمكن 

لوطنية اليلسطينية  اتوا  ولن ت يب عنوا أن تبدأ من نظاد عبد اليتا  السيسي  وقد تمر  بالسلطة ا
العيو »األمد المتحدو وا تحاد األوروبي  كما لن تنتوي السلسلة عند منظما  حقوقية كبرى م ل 

 «(.هيومان رايتس ووتش«و« الدولية
كان رجل م ل فردريك دواالس  األمريكي ال ي  ار على عبوديته وصار رمتا  للدفاع عن حقوق 

على إ با  رجولته عن طريق رد  اللطمة إلى مستعِبد  األبيأ؛ وك لك كان نلسون السود  قادرا  
مانديال  أيقونة النضال ضد األبارتيد في جنوب افريقيا  قادرا  على تطوير كرامة شحصية فائقة في 
قلب السجن وراد الشروط القاسية. فما ال ي في وسع ال تاوي أن ييعله  يتسا ل فنكلستاين  وهو 

ردا  است نائيا   وسجنه   يما ل أي  سجن عرفه التاريخ؛ حاصة وأن  شروط الحنق والتجويع ليس ف
والحصار أك ر بربرية من أن تتوقأ عند صيااا  التنكيل المقترنة بوا تلقائيا   ألنوا ببساطة سيرورو 

 هنا  أيضا ؟… استشواد ميتوحة
)أواحر ديسمبر/ كانون « الرصا  المصبوب»ة وأقساد الكتاب األربعة تتناول الجرائد التالية: عملي

(؛ تقرير ريشارد اولدستون حول العملية  بتكليأ من األمد المتحدو  وحالصاته التي 2008األول 
حسب رأي فنكلستاين  وكيأ تواطأ  أطراأ شتى البقائوا محأ « شوادو من صويوني»شك ل  

  وما 2010رمرو  أواحر أيار/ مايو   أو سيينة مافي م«أسطول الحرية»حبر على ورق؛ اقتحاد 
  تموت/ «الحافة الواقية»أعقبوا من عمليا  اسيل لالنتواكا  االسرائيلية الجسيمة؛ وأحيرا   عملية 

  10,000  وُجر  ما يتيد على 3,000  وحاللوا اسُتشود أك ر من 2014يوليو وآب/ أاسطس 
العيو «ق الصارحة  ارتكبتوا األمد المتحدو ووانطو  ةة وفق تشحي  فنكلستاين ةة على حيانا  للحقائ

وحالل استعراضه لو   الجرائد األربع  يحشد فنكلستاين كمية هائلة من الو ائق والمستندا  «. الدولية
والووامش التي تعيد تيكيك سلوك ا حتالل االسرائيلي   د  أنماط التواطؤ أو التقصير  وكيأ تتجمع 

منطقية   د  تتكامل في نواية المطاأ راد تنافرها الظاهري. وفي استنادا  إلى أك ر من منظومة 
حالصته  ولكي   ُيتود كالعادو با نحيات المسبق ضد  دولة ا حتالل  يقتبس فنكلستاين تقريرا  حول 

؛ يقول التالي بين جملة 2015مؤتمر األمد المتحدو للتجارو والتنمية  دورو »القطاع صدر عن 
 الغ عمليا  عسكرية إسرائيلية حالل السنوا  الس   الماضية  باالضافة إلى »استنتاجا  أحرى: 
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 ماني سنوا  من الحصار ا قتصادي  دم ر  بنية تحتية في ات و كان  أصال  متداعية  وقو ض  
 «.أساسوا االنتاجي  ولد تترك هامشا  ألية إعادو بنا   ا  معنى  وأفقر  السكان اليلسطينيين

نكلستاين  في جانب آحر هاد  من حالصاته  يراهن على المجتمع المدني في ات و  ومع  لك فإن  ف
وعلى حراك مدني ومقاومة اير عنيية  بالنظر إلى أن  أانى ما يملك القطاع من  روو إنما يكمن في 
المجتمع  اته  وفي قوا  الحية الوفيرو التي تتكئ على حليية كياحية طويلة وتجارب متعددو. وكأنه 

بأ بما سيقع من أحداغ بعد أسابيع قليلة أعقب  تأليأ كتابه  ولو ا فإن  فنكلستاين نشر سلسلة تن
شدد  على ه ين الجانبين المترابطين: حيوية المجتمع « مسيرو العودو الكبرى»ت ريدا  حالل 

« بيوتيو »المدني في ات و  مقابل وحشية ا حتالل االسرائيلي. ك لك حاأ معركة شرسة ضد  موقع 
ال ي حجب  أو أوقأ نشر  شرائط مصو رو ُتظور عمليا  استوداأ جيش ا حتالل االسرائيلي 

 لألطيال اليلسطينيين على السياج الياصل في اتو  بحجة أنوا حادشة للمشاعر.
ومن االنصاأ البسيط لشح  فنكلستاين  وت مين مكانته كباحغ ومؤر خ  أن ُيستعاد كتابه 

وراد أنه ُيعد  كر اسا  «. عة الوولوكوس : تأمال  في است مار المعاناو اليووديةصنا»الكالسيكي الواد  
صيحة(  بالقياس إلى أعمال فنكلستاين السابقة حول القضية اليلسطينية  150ص يرا  )أقل  من 

والصراع العربي ة االسرائيلي؛ فإن  أهمية الكتاب تكمن في ربطه البارع بين فضائ  أموال ه   
وفض  السياسة التي تصنعوا تلك األموال. ك لك فإن  ما ينشأ عنوا وبسببوا ليس أقل  من  الصناعة 

مؤسسا  هائلة تعمل في حدمة دولة ا حتالل أو     وفي تبييأ صيحتوا من حيغ انتواك حقوق 
عادو إنتاج التقاليد الناتية  اتوا  انيا   إلى جانب دعد المؤسسة الصويونية أي ا  ك ةةةان القناع االنسان واا

 ال ي ترتديه.
ولعل  التوابع التي أ ارها الكتاب في الو يا  المتحدو وبريطانيا وألمانيا وفرنسا دار  ضمنا  حول ه ا 
التسييس اير المسبوق لقضية لد تكن جوانبوا ا ست مارية حافية تماما  في كل  حال.  ئحة 

« يوودي كار  ل اته«و« ُسد  يوودي»الرجل ا تواما  التي ُوج و  إلى فنكلستاين بدأ  من أن  
تلمي  ردي  لليوودي الردي  «  و«يوودي م ير لالشمئتات«و« يوودي ُمصاب بانيصاد الشحصية«و

يوودي »وبالطبع  كان   بد  أن تنتوي الالئحة الطويلة عند التومة العتيقة العريقة: … «شومسكي
ر ك«! معاٍد للسامية في كل  ه   النعو   والرجل في نواية « يوودي»لمة وكيأ  في الواقع    تتكر 

األمر يوودي األب واألد  والجد  والجد و  وأهله في عداد الناجين من معسكرا  ا عتقال؟ وهل في 
وسع حصود فنكلستاين أن ي مضوا األعين عن ه   الحقيقة السجالية الحاسمة  التي تياجئود بين 

 منحاتو إلى الحق  البسيط؟ حين وآحر حين تصدر عن ضمائر يوودية
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و ا  يود شن  اللوبي الصويوني حملة شعوا  ضد فنكلستاين  في واحدو من أارب حلبا  الصراع 
السياسي: حجرو اجتماعا  ص يرو  تُتح  فيوا قرارا  ت بي  وترفيع األسات و العاملين في جامعة دي 

الجولة كان  ملحمية في نظر رجا    بول  أضحد الجامعا  الكا وليكية في الو يا  المتحدو. لكن
اللوبي الصويوني  إْ  بدأ  قبل أشور من تيصيل بسيط وروتيني إداري عابر هو ت بي  فنكلستاين 
كأستا  مساعد في كلية العلود السياسية. كان  سنوا  حدمته في الجامعة تؤهله لو ا  وسجل ه 

حه بقو و  إلى جانب العامل األهد  الم توا لصالحه األكاديمي يرش  تم  ل في أن  تمال   في القسد صو 
   د  أقر   التصوي  لجنٌة  انية حاصة منب قة عن الكلية  وباالجماع ه   المر و . وفي 3إلى  9بنسبة 

ت  الويئة العليا ضد  الت بي  بنسبة     د  أعلن رئيس الجامعة األب دنيس 3إلى  4نواية المطاأ صو 
 رار  بل تاد عليه التوصية بإنوا  عمل فنكلستاين في الجامعة!هولتشنايدر مصادقته على الق

فليس أمرا  عابرا  أن تكون يوودي األب واألد    د    تكتيي بمناهضة سياسا  دولة ا حتالل  بل 
أماد … تنحات أحالقيا  إلى الضحية في ات و  وتكتب ببالاة وبراعة عن سيرورو استشواد دائد

 الوحشية القصوى!
 8/6/2018، لعربي، لندناالقدس 

 
 الخالف بين ليبرمان وهيئة األركان حول غزة .11

 ليكس فيشمانأ
كشأ وتير الدفاع أفي دور ليبرمان  أول من أمس  جملة من الحالفا  المبدئية بينه وبين قيادو هيئة 

 األركان في كل ما يتعلق بالسياسة االسرائيلية المراوب فيوا تجا  قطاع اتو.
في  االنسانيادعى ليبرمان بان تحسين الوضع  إيال في اجتماع للمحاسبين في فيي حطاب ألقا  

يقاأالطائرا  الورقية  « إرهاب»قطاع اتو لن يؤدي إلى تحسين الوضع األمني  إضعاأ   واا
ها ون  مروجو » بأنودال ين يد عون  لك  أولئكا ضطرابا  على الجدار.  بل وصأ ليبرمان 

 «.  محطئون ومضللونأوهاد
للنواب والوترا  ال ين يطالبون الحكومة بالعمل على  أيضاوان كان  أقوال وتير الدفاع موجوة 

ا نتقاد وجوه بال ا  إلى التصريحا   أساسالقطاع من أجل تحييأ مستوى التوتر  ولكن  إعمار
تساعد  اقتصادية –بالنسبة للحاجة إلى حطوو سياسية  األركانالتي انطلق   مؤحرا   في قيادو هيئة 

 األمنية. األتمةفي الت لب على 
ما أاضب ليبرمان على نحو حا  كان تصري  مصدر عسكري رفيع المستوى قال لمراسلين 

يمكننا ان نسير في منتلق ونصل إلى التصعيد  ويمكننا أن »عسكريين  الحميس الماضي  بأنه 
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اتو .. من الممكن العمل نقرر أننا  اهبون إلى عملية اير عسكرية ستؤدي إلى وضع محتلأ في 
في موضوع المعابر والطعاد والميا  والصرأ الصحي والمصانع وما أشبه. إن اليترو الحالية هي 
األك ر مالئمة للتوصل إلى اتياق مع حماس من أجل منع المتيد من التصعيد وجو   إضافية من 

 «.القتال
ق مع مكتب وتير الدفاع  وأ ار  هناك  اك المصدر العسكري رفيع المستوى لد تنس أقواليتبين أن 

كانتقاد لسياسة الحكومة والوتير وكدحرجة للمسؤولية  األقوالاضبا شديدا. في محيط ليبرمان  فسروا 
من القيادو العسكرية إلى القيادو السياسية في كل أتمة مستقبلية في اتو. أي: نحن )الجيش( قمنا 

 اقتصادي. –حل سياسي  إيجادبعملنا  وا ن دوركد هو 
  إيال يحتلأ موقأ وتير الدفاع في مسألة اتو تماما. فعلى حد قوله  م لما قالوا في المؤتمر في 

من جانبنا في قطاع اتو ستتد انطالقا من التتامنا كبشر وليس انطالقا من  إنسانيةحطوو »كل 
«. يكون أي شي والميقودين لن  األسرىدون حل لمسألة »  و «االرهابا فتراأ بان ه ا سيمنع 

في القطاع  بل  االنسانيمصلحة في تحسين الوضع « حماس»وعلى حد قول ليبرمان   يوجد لة 
  وبنا  إيرانيينتيجير الحصار كي تتمكن من التسل   توريب التكنولوجيا  والسال   وجلب حبرا  

يدعي ليبرمان  لن القوو. ه ا أيضا نوجوا بالنسبة  تياق الودنة لعشر سنوا : اتياق كو ا  كما 
 التي ستست له كي تجمع القوو.« حماس»يحدد ا  

من ناحية ليبرمان فان الحل للوضع في اتو هو سياسة  ابتة  دفاعية وهجومية  لمنع القدرو 
 االعمار إمكانية  وصد محاو   اقتحاموا للجدار. إلى جانب  لك فانه يؤيد «حماس»العسكرية لة 

ورأس ابو ماتن  « حماس»ما توفر الطريق لعمل  لك من فوق رأس  إ ا للبنى التحتية االنسانية 
 في القطاع. االنسانيةوال ي يرى فيه وتير الدفاع العامل األساس لالتمة 

 ا   األطراأاير أن وتير الدفاع والجيش يتجاد ن عمليا على جلد الدب ال ي لد ُيصد بعد. كل 
القطاع  ولكن  إعمارلعربية  على علد جيد بمحططا  وا األوروبيةالصلة في النتاع وك ا الدول 

سنوا  للسبب البسيط في أن الحديغ   يدور عن حل  أربعالمحططا    تنطلق على الدرب من  
 اقتصادية. –لالتمة ا قتصادية بل عن مشكلة سياسية 

ر  اتو هي ساحة جس نبأ دولي وعربي. في حالة اتو فان للمال رائحة ولونا. إسرائيل  مص
يرانيا  في اتو؛ دول الحلين   تريد أن ترى هناك ما   قطريا؛ اا والسعودية   تريد أن ترى ما   تركيا  و 

اتو من الدول المانحة عبر البنوك اليلسطينية في الضية؛  إلى األموالابو ماتن اير مستعد لتحويل 
لسلطا  في اتو  إ  إن الحديغ ا إلى  يمكنود أن يحولوا المال مباشرو  واألميركيون واألوروبيون

 «.إرهابية»التي تعتبر منظمة « حماس»يدور عن حكد 
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كان  إ اا قتصادية في القطاع.  االجرا ا محتلية في داحلوا بشأن  األحرىحكومة إسرائيل هي 
يأح  من السلطة اليلسطينية المال كي يعوأ المتارعين على حرق الحقول في  أنوتير الدفاع يقرر 

و  فان وتير المالية يعارأ. ل لك  يبدو اآلن أن إعادو االعمار الشامل لقطاع اتو االأ ات 
 وصل  إلى طريق مسدود.

 «يديعوت»
 7/6/2018، األيام، رام هللا
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