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 غزةقطاع إلدارة ر من اضطرار حماس للعودة ق يحذّ رزوم أبو .0

(، مواقاا  36-12انتقااد ع ااو المكتااا السياسااي لحركااة حماااس موسااى أبااو ماارزو  ا حااد  : القاااةرة
رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الوفا  تجاه قطاا  زازة مناع نعافن تااةمااص الم،االحة، محاعر ا 

 من ا طرار الحركة للعودة إلدارة القطا  العي أكد أنه "لن يعيش في فراغ".
ر أبو مرزو  على ،احته على موقع التوا،ل االجتماعي "الايس بوك" مساء اليوم عان ششايته وعب

"أن تكااون حماااس ماادعوة للعااودة حاامااا علااى أماان وساافمة أةل ااا، فغاازة لاان تعاايش فااي فااراغ، فااف ةااي 
 تحص مسئولية الحكومة السابقة، وال ةي تحص مسئولية حكومة الوفا  الوطني".

مااة الوفااا  والرئاسااة تتعااامفن وكاامن الساالطة مكان ااا فااي ال اااة الغربيااة وال وقااال أبااو ماازرو  نن حكو 
حاجااة ل اام فااي زاازة، وأن وحاادة الشااعا والق ااية عناادةم ثمن ااا بشااس، متسااائف: "ةاال ةااعا يعنااي أن اام 

 مزقوا اتااقية الم،الحة؟!".
فاااااع أع ان وأ اااااا  "حا،ااااارص السااااالطة فاااااي رام   زااااازة قبااااال أن يحا،ااااارةا ا شااااارون، وا ن وقاااااد ر 

ن اء االنقسام فلَم الح،ار؟!".  الم،الحة وا 
وأشاااار نلاااى أن حمااااس اساااتمرص باااالحوار الاااوطني حتاااى ن اياااة المشاااوار وأعلناااص حكوماااة الوفاااا  رزااام 
دعااواص وج ااص ل ااا باامن عباااس "ال يريااد الم،ااالحة ولااو أعطيااص لااه زاازة فلاان يمشااعةا"، الفت ااا نلااى أن 

 ان نال ززة "ال جسديا  وال مسئولية ".رئيس السلطة عةا بعد نعفن الم،الحة نلى كل مك
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وتساءل أبو مرزو  "ا ن ززة من المساوول عان موماي اا؟ مان المسائول عان الحادود والمعاابر في اا؟ 
من المسئول عن فتح معبر رفح؟ من المسوول عن نن اء الح،ار عن ا؟ من المساوول عان الك ربااء 

 في ا؟ ".
راعيتم عادوكم حينماا أ سار مناه ثفثاة جناود مساتوطنين، فماا وشتم بمشاطبة السلطة في رام   قائف: "

واستشاا د شمسااة، واسااتبيحص ال اااة بالكاماال... بر ااو نحنااا  666بااالكم وقااد شطاا  ماانكم أكثاار ماان 
 بشر، بس يبدو ننا مش زي م".

 49/6/4304، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : مساع حقيقية تبذل لحل أزمة موظفي غزةالعملوزير  .2
أكد وزير العمل مممون أبو ش ف أن ةناك مساعي حقيقية تجري على  :ال ادي عوكلعبد  –ززة 

قدم وسا  لحل أزمة موماي ززة، وأن أحدا  لن يت رر من الم،الحة وان اء االنقسام وشا،ة 
الموماين، وأن الرئيس محمود عباس يعمل جاةدا  لرفع الح،ار الماروض على قطا  ززة منع 

 ة على االقت،اد الالسطيني.سنواص لما له من أةمي
عن الرئيس عباس شفل حال معرض الغعاء الالسطيني "زعاونا  باإلنابةودعا أبو ش ف في كلمة له 

" في قاعة الشالي اص زرا مدينة ززة، الى تكات  كافة شرائح المجتمع الالسطيني من أجل 1324
أثبتوا ان االرادة الالسطينية لم  دعم االقت،اد الوطني، وقال: "ان رجال ا عمال والقطا  الشاص

 تق ر".
وطالا أبو ش ف رجال االعمال في المناى ب رورة االستثمار في فلسطين، ووجه دعوة الى جميع 
االطرا  ب رورة العمل على فتح معابر قطا  ززة ومن ا معبر رفح البري. ولاص الى ان رووس 

والر حسا شبراء اقت،اد وم،رفيين دوليين، موكدا  ا موال الالسطينية المغتربة تقدر بثمانين مليار د
على أن ربع ةعا المبلغ لو تم استثماره في فلسطين سيكون ماتاح حل مشكلة البطالة وفتح أسوا  

 عمل  كثر من مئة أل  فلسطيني.
 03/6/4304الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عيشة بوأية عن حياة القواسمي و ل االحتالل المسؤوليشكك بوجود عملية اختطاف ويحمّ  عبد هللا .3

فّند رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ونائا الماوض العام للعفقاص الدولية  :رام  
، االدعاءاص اإلسرائيلية بوجود عملية اشتطا  للمستوطنين عبد   عبد  لحركة فتح الدكتور 
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حمل حكومة االحتفل المسوولية الكاملة عن حياة الثفثة الماقودة آثارةم منع ثمانية عشر يوما، و 
 عيشة التي تعتقد نسرائيل تنايعةم للعملية.أبو المواطنين مروان القواسمي وعامر 

ان اللعبة اإلسرائيلية انكشاص من شفل سلوكياص وت،ريحاص  أمسفي بيان ،در  عبد  واعتبر 
ة وممارسة عقاا جماعي تجاوز مو و  المسوولين اإلسرائيليين في استباحة االرض الالسطيني

 البحث عن ماقودين.
الحكومة اإلسرائيلية  إلشراجاالعفن عن اشتااء المستوطنين الثفثة كان ي د   ان" عبد  وقال 

من ممزق ا الداشلي ولاك العزلة الدولية عن ا بعد تحميل ا مسوولية افشال ج ود وزير الشارجية 
لسفم على اساس ان اء االحتفل وحل الدولتين، ومحاولة نسرائيلية االميركي جون كيري لتحقي  ا

 ل را التواف  الالسطيني الداشلي".
المجتمع الدولي الوقو  بحزم في وجه االنت اكاص اإلسرائيلية الاا حة والعدوان  عبد  وناشد 

 بإن اءالمجرم على شعبنا وال غط على حكومة االحتفل للعمل على و ع حد ل عا ال،را  
وف   "القدس الشرقية"ت ا موعا، 2261احتفل ا واعتراف ا بدولة فلسطين على حدود حزيران عام 

 قراراص الشرعية الدولية والقانون الدولي.
 03/6/4304الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الهباش يتهم حماس وحزب التحرير باالعتداء عليه بالضرب في المسجد األقصى .4

: ات م قا ي ق اة فلسطين الدكتور محمود ال باش، العي شغل من،ا وزير أشر  ال ور – ززة 
ا وقا  الساب ، أششا،ا  معروفين من حركة حماس ومن حزا التحرير، بالوقو  وراء عملية 

معروفين  نن الااعليناالعتداء عليه في المسجد ا ق،ى المبارك، مساء يوم الجمعة الما ية، وقال 
 لتساو  مع "المشططاص اإلسرائيلية".بمسمائ م، وات م م با

وقال في ت،ريحاص لا"القدس العربي" أن من قام باالعتداء عليه في باحة المسجد ا ق،ى "معروفون 
بمسمائ م لدى ا ج زة الالسطينية"، مشيرا نلى أن م معروفين بانتماءات م السياسية لحركة حماس 

دينة القدس، يعملون حسا تمكيده لا "،الح وحزا التحرير، وأن من بين م "مروجي مشدراص" بم
 نسرائيل".

وات م ال باش من ناعوا االعتداء عليه بمن م يعملون على "نثارة الاتن" تستشدم ا نسرائيل لشطا أي 
 سيادة فلسطينية على مدينة القدس".



 
 
 

 

 
           7ص                                     0464 العدد:     03/6/4304 اإلثنين التاريخ:

 

ة نلى وقال لا "القدس العربي" وةو يشير نلى وجود الشيخ محمد حسين ماتي القدس والديار المقدس
جواره في مكتبه بمدينة رام  ، أن الحادثة وقعص حينما كانوا جميعا في المسجد ا ق،ى، يتحرون 
روية ةفل ش ر رم ان، وأن م لجموا وقت ا نلى مكتا الماتي، زير أن ال جوم استمر علي م، با 

 "التنسي  مع شرطة االحتفل" كما أكد في ت،ريحاته.
لالسطيني الرفيع والمقرا من الرئيس محمود عباس، والعي عينه ا شير وشفل حديثه أكد المسوول ا

أي ا ن افة نلى من،به مستشارا له للشوون الدينية والعفقاص اإلسفمية، أن االعتداء كان "مشطط 
نن م وةاجم بشدة المعتدين، وقال  ومدبر" من قبل حركة حماس وحزا التحرير با "زطاء نسرائيلي".

لا "نثارة الاتن"، وأن أيا من م ال يشارك في أي حراك عند انت اك االحتفل لحرمة يم رون نال  ال
 المسجد ا ق،ى.

 03/6/4304القدس العربي، لندن، 
 
 ": خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وستعرض على الحكومة قريباا المجلس االقتصادي للتنمية رئيس"  .5

ار في فلسطين بكدار محمد اشتية، ب رورة أكد رئيس المجلس االقت،ادي للتنمية وا عم:  قنا(
محاسبة "نسرائيل" على استغفل ا لثرواص الشعا الالسطيني، وعلك باستشراج ا البترول من منطقة 
"رنتيس" بكمياص تجارية، ومن الحوض البترولي العي يمتد نلى ال اة الغربية، والموجود في المنطقة 

 الحرام.
يطاليا، التي طلبص من مواطني ا عدم وثّمن اشتية موق  بعض الدول مثل  سبانيا وا  بريطانيا وفرنسا وا 

وقال "نن  فلسطين.التعاطي واالستثمار مع المستوطناص زير القانونية والمقامة على أرا ي دولة 
شطة نعادة نعمار قطا  ززة وتطويره التي تم ننجازةا قبل توقيع اتاا  الم،الحة، استكملص من قبل 

 ".ا  ززة، وسيتم عر  ا على الحكومة شفل ا يام القليلة المقبلةطواقم مشت،ة في قط
وبين أن الشطة أعطص مجموعة من الماا،ل أةمية كبرى، وتطرقص لمجموعة من الق ايا الم مة، 
ي،ال شط مياه، وشل  فرص  حيث تنادي بإي،ال التيار الك ربائي في القطا  بشكل متوا،ل، وا 

 م،ر.معبر رفح بالتعاون مع  عمل للمواطنين في القطا ، وفتح
 03/6/4304الخليج، الشارقة، 
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 "إسرائيل" تريد من السلطة أن تكون سلطة خانعة تعمل كوكيل ثانوي لالحتاللخالد:  تيسير .6
الشليل: قال ع و اللجنة التنايعية لمنممة التحرير الالسطينية، تيسير شالد، ان نسرائيل تريد أن 

السطينية نلى حالة أمني، وةي تسعى  زف  مل  العفقاص اإلسرائيلية تدفع العفقاص مع السلطة ال
 الالسطينية على دائرة أمنية دموية.

( نلى أن "نسرائيل تريد من السلطة 6|12وأشار شالد في ت،ريح ،حاي تلقته "قدس برس" ا حد  
نت اكات ا لحقو  ان تكون سلطة شانعة تعمل كوكيل ثانوي لقواص االحتفل وال تتردد في موا،لة ا

 المواطن الالسطيني تحص االحتفل، والتوسع في نشاطات ا االستيطانية.
 03/6/4304، قدس برس

 
 مرزوق نسف للمصالحة ودعوة لعودة االنقالب أبوعساف: تصريحات  .7

قااال الناااط  باساام حركااة فااتح احمااد عسااا  ان ت،ااريحاص القيااادي فااي حركااة حماااس موسااى : رام  
نساااا للم،ااالحة ودعااوة ،ااريحة الااى عااودة "االنقاافا" فااي زاازة. وعلااك ردا  علااى  ابااو ماارزو  تعتباار

 مرزو  بإعادة سيطرة حماس على قطا  ززة. أبوتلميحاص 
 أبااوماارزو  قااائف: "كياا  لقيااادي بحجاام  أبااو، ت،ااريحاص أمااسواساات جن عسااا  فااي بيااان ،ااحاي 

مااازن يحا،اار قطااا   أبااويس الاارئ أن".. والقااول ا كاعياااتلااك " نطااف ماارزو  ان يقباال علااى ناسااه 
ترياد القاول ان قطاا   أن اا أومن مسووليت ا واحتفل اا..  نسرائيلحماس ان تعاي  أرادص نعا نالززة.. 

ززة محرر وان حركة حماس ةي من حررته من االحتفل واالدعاء بانجاز  وةمي( كما ةاي عادت اا 
سرائيللتحقي  مكاسا حزبية وبعلك تتا  ةي   و،  لقطا  ززة"؟.فقط على ةعا ال وا 

 وحركة حماس المسوولية عن ممساة المواطنين في قطا  ززة.  اإلسرائيليوحمل عسا  االحتفل 
ةاو  -واشار عسا  الى ان الوفد العي عةا الي قطاا  زازة فاي نيساان الما اي النجااز الم،االحة 

تح عةباص لتطبيا  : " ان فاوأ اا ، ا حمادوفد برئاسة ع و اللجنة المركزياة لحركاة فاتح االز عازام 
حركااة حماااس لشمااس ساانواص، بساابا المراةنااة  وأشرتااه، 1332اتاااا  الم،ااالحة الااعي وقااع فااي العااام 

 على االشوان وحكم مرسي في م،ر ومشاريع شارجية ال عفقة ل ا بالشعا الالسطيني". 
ة ورفض الناط  بلسان فتح اقوال ابو مرزو  باان ثمان الم،االحة بشاس عناد حركاة فاتح، وات ام حركا

قطااا  زاازة وتقاازيم الم،ااالحة الااى مشااكلة "،اارا  آلااي"، وان  نلااىحماااس بتقاازيم الق ااية الالسااطينية 
عن،اار ماان حماااس ومااات م  ألاا  63حركااة حماااس ال تريااد ماان الم،ااالحة سااوى ،اار  رواتااا لااا 

الحركااة شاافل حكم ااا للقطااا . واعتباار عسااا  ةااعا المو ااو  مشالاااا  التاااا  الم،ااالحة ناسااه، والااعي 
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قانونيااة تنماار فااي ق ااية مااوماي حماااس واتشاااع قاارار بشاامن م  نداريااةورة تشااكيل لجنااة نااص علااى  اار 
المادية للسلطة الوطنياة وةيكلياة الاوزاراص وزيرةاا مان المعاايير وعلاك شافل مادة  اإلمكاناص نلىيستند 

 .أش ر ا ربعةال تزيد على 
قاال " الساالطة ماان وا اا  عسااا  ان اتااا  الم،ااالحة ناص علااى ان ةاوالء ليسااوا ماوماي ساالطة، و 

شفل الرئيس ابو ماازن والحكوماة لام ولان تتشلاى عان موماي اا فاي زازة والادليل ان اا دفعاص رواتاا لاا 
مومااا  طاااوال السااانواص الما اااية ولغاياااة الياااوم، وماااا زالاااص تااادفع فاااواتير الك ربااااء والطاقاااة  ألااا  13

 في ززة".  ةلناوال،حة والتعليم وزيرةا 
وسى ابو مرزو  بشدا  موماي الحكومة المقالة حين وعدةم بدفع وات م عسا  القيادي في حماس م

رواتب م من شفل الحكومة في رام   بعد اتاا  الم،الحة مباشرة، وتحداه "بان يتحلى بالجرأة ويقاول 
وشاتم عساا  ت،اريحاته  ل م الحقيقة وما ةو االتاا  العي وقع عليه بناسه نيابة عن حركاة حمااس".

مساتوطنين، قاائف " ان الارئيس عبااس  0لرئيس محمود عباس من ق ية اشتاااء بالدفا  عن موق  ا
الدفا  عن الشعا الالسطيني وحماية ززة قبل ال اة، وت،ريحاته تعكس تحليه بالمسوولية على  أراد

 ززة".  أةلعكس حماس التي تتاجر بالق ايا الوطنية وتتاجر بالدين والمقاومة وبمعاناة 
 03/6/4304، هللا الحياة الجديدة، رام

 
حكام حصار غزة هدفه تمرير مشاريع لتصفية القضية .8  حماس: هجوم االحتالل على الضفة وا 

عاادص حماااس ال جااوم الماازدوج علااى ال اااة وزاازة ي ااد  نلااى تمرياار مشاااريع : كااااح زبااون - رام  
لااى ال اااة ت،اااية الق ااية. وقااال الناااط  باساام حماااس فااوزي برةااوم نن "ال جااوم اإلساارائيلي الكبياار ع

حكام ح،ار زازة فاي مال تنساي  أمناي بلاغ عروتاه باين السالطة واالحاتفل لايس مان بااا ال،ادفة،  وا 
ن ال ااد  ةااو نرادة الشااعا الالسااطيني ورأس المقاومااة التااي تمثل ااا حماااس لتمرياار مشاااريع ت،اااية  وا 
الق ااااية الالسااااطينية". وأ ااااا  "مشطااااز ماااان يماااان أنااااه ال تاااازامن بااااين كاااال مااااا يجااااري علااااى ا رض 

استمرار نحكام ح،ار ززة وا زف  معبر رفاح، وكاعلك التلكاو مان قبال السالطة الالساطينية والحكوماة و 
الموقتااة فااي معالجااة مو ااو  المااوماين فااي زاازة و،اار  رواتااب م". وتااابع "ال ااد  ةااو نرادة و،اامود 
الشاااعا الالسااااطيني، والمطلااااوا أوال وأشيااارا رأس المقاومااااة والمتمثاااال فاااي حركااااة حماااااس، وجماةيرةااااا 

عبيت ا، حتااى يااتم تمرياار وفاارض أي مشاااريع ماان شاامن ا ت،اااية الق ااية الالسااطينية وتثبيااص أركااان وشاا
 االحتفل".

 03/6/4304، الشرق األوسط، لندن
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 آالف مختطف فلسطينيخمسة حماس: أوروبا تجامل االحتالل على حساب  .9
تفل اإلساارائيلي، ا حااد، موقاا  االتحاااد ا وروبااي المنحاااز لفحاا]أمااس  أدانااص حركااة حماااس، اليااوم 

 والمعارض لموقا ا على شلاية "تمييدةا ومباركت ا لعملية الشليل".
وقال المتحدث باسم الحركة د.سامي أبو زةري، في بياان ،احاي، نن "موقا  االتحااد ا وروباي ناو  
ماان الناااا  السياسااي والمجاملااة لفحااتفل"، م اايا ا أنااه "كااان ا جاادر باالتحاااد أن يبااعل ج ااده إلن اااء 

 جنود نسرائيليين". 0آال  أسير فلسطيني قبل أن يتباكى على اشتااء  6معاناة 
ودعاااص حمااااس البرلماااان ا وروباااي نلاااى ممارساااة ال اااغوط علاااى االتحااااد ا وروباااي، لوقااا  انحياااازه 

 لفحتفل "وةو ا مر العي يدمر سمعة ا وروبيين ومكانت م في العالم العربي".
 49/6/4304، فلسطين أون الين

 
 لامي أبو زهري يستهجن تصريحات قيادي في فتح حول قبول حماس التفاوض مع االحتال س .01

است جن المتحدث باسام الحركاة د.ساامي أباو زةاري، فاي بياان ،احاي ت،اريحاص القياادي فاي حركاة 
"فتح" أشر  جمعة، والتي زعم شفل ا بامن "حمااس" "قبلاص ببرناامر الارئيس محماود عبااس السياساي، 

 االحتفل". وبالمااو اص مع
وعبر أبو زةري عن موق  حركته الارافض لت،اريحاته، معتبار ا نياةاا تامتي فاي سايا  "مجاملاة عبااس 

 والتدليل له على البراءة من اال،طاا   ده مع أي جناح آشر داشل فتح".
وعاااد ةااااعا ا ساااالوا "،اااابيانيا ومعيبااااا وساااايما أنااااه يبااارر لناسااااه، ويعلاااان قبولااااه بالتنسااااي  ا منااااي مااااع 

 ل" والعي يرف ه الشعا.االحتف
 49/6/4304، فلسطين أون الين

 

 غزة: ألوية الناصر تعلن مسؤوليتها عن قصف النقب الغربي بعدة صواريخ .00

 أةااادا أعلناااص ألوياااة النا،ااار ،ااافح الااادين مساااووليت ا عااان ق،ااا  عااادة : رام   ا أحماااد رم اااان
  في النقا الغربي برشقاص من ال،واريخ. نسرائيلية

، 231ق،ااص مجماع اشاكول بمربعاة ،اواريخ مان ناو   أن اا أمسفي بيان ،در عن ا وقالص االلوية 
  كما ق،اص سديروص بثفثة ،واريخ باإل افة الى ق،  تجمعاص نسرائيلية بثفثة ،واريخ.
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الشاااعا  أبنااااء اااد  اإلسااارائيليةالااارد علاااى الجااارائم  نطاااارأن ةاااعا الق،ااا  يااامتي فاااي  ا لوياااةوأ اااافص 
 .ا سرىقطا  واالنت اكاص المستمرة  د الالسطيني في ال،اة وال

 03/6/4304، المستقبل، بيروت
 
 طيران االحتالل يستهدف مواقع عسكرية للقسام وحركة األحرار في قطاع غزة  .02

اسات د  الطياران موقعاا لاا"كتائا عاز الادين القساام" باالقرا مان محطاة تولياد : رام   ا أحمد رم ان
وموقعا  اشر زرا حي الزيتون جنوا مدينة ززة. وزارتين على  الك رباء في الن،يراص وسط القطا 

 مشيم البرير وبلدة بيص حانون.
سلسلة زاراص على مناط  مشتلاة بقطا  ززة. وافاد شا ود  أمسوشنص طائراص االحتفل االسرائيلي 

قاو  عيان بمن الق،  است د  موقع ابو جاراد التاابع لاا"كتائا القساام"، جناوا مديناة زازة مان دون و 
 .ن،اباص

وأر ااا شاليااة زاارا مدينااة شااانيونس، وأزااار علااى معماال  ا حااراركمااا ق،اا  الطيااران موقعااا لحركااة 
 للباطون وموقعا لا"القسام" زرا مدينة رفح مشلاا  ا رارا مادية في المكان.

 03/6/4304، المستقبل، بيروت
 
 شرق خان يونس إسرائيلي شهيد وجريح في قصف مدفعي .03

استشاا د شاااا وأ،اايا آشاار بجااراح فااي ق،اا  ماادفعي اساات د  مجموعااة  وكاااالص:مناادوبو "ا يااام"، 
 مقاومين في القرارة شر  شان يونس جنوا قطا  ززة، مساء أمس.

 وأفادص م،ادر طبية بمنه تم انتشال ش يد وجريح نقل نلى المستشاى لتلقي العفج.
شاا يد ةااو محمااد زايااد أبااو رز  القاادرة الناااط  باساام وزارة ال،ااحة فااي زاازة، أن ال أشاار وأكااد الاادكتور 

عاما ( من سكان دير البلح، فيما أ،ايا آشار و،ااص جراحاه بالمتوساطة فاي الق،ا  المادفعي  16 
 العي است د  شر  القرارة.

 وأعلنص نسرائيل سقوط ستة ،واريخ انطلقص من قطا  ززة وسقطص في النقا الغربي، مساء أمس.
،ااااروشا  نحاااو نسااارائيل مناااع بداياااة  43أكثااار مااان وأو اااحص ال،اااحياة أن الجاناااا الالساااطيني أطلااا  

عمليااة مااا تساامى "نعااادة ا شااوة" التااي يناااعةا الجاايش االساارائيلي فااي ال اااة الغربيااة لمعرفااة م،اااير 
 من أسبوعين. أكثرالماقودين اإلسرائيليين الثفثة منع 
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د تمكناص شافل فتارة ن اياة ا سابو  الما اي، قا أطلقاص،اروشا  مان ةاعه  22وأ افص ال،حياة نن "
 منمومة القبة الحديدية من اعتراض سبعة من ا".

  03/6/4304األيام، رام هللا، 
 

 حماس: مالحقة السلطة للمتهمين في خطف المستوطنين عار كبير .04

اعتبااارص حركاااة حمااااس نعااافن السااالطة الالساااطينية أن أج زت اااا ا منياااة فاااي ال ااااة : زااازة  فلساااطين(
فل أن مااا اشتطاااا المسااتوطنين الثفثااة ةااو عااار كبياار وسااقوط تفحاا  الالسااطينيين اللااعين يقااول االحاات

 وطني وأشفقي.
(، نلااى أن 6|12وأشاار النااط  باساام الحركاة ساامي أبااو زةاري فاي ت،ااريح مكتاوا لاه، اليااوم ا حاد  

 ةعا ا مر "يعكس شطورة وتطور مستوى التنسي  ا مني بين أج زة السلطة واالحتفل".
ن ةاعه ا ج ازة ةاو حماياة شاعبنا مان القتال واالعتقاال ولايس حماياة أمان وقال: "نن الدور المطلوا ما

 االحتفل والمستوطنين كما يحدث ا ن".
 ودعص حركة "حماس" نلى "موق  وطني جاد ومسوول في مواج ة التعاون ا مني مع االحتفل".

 49/6/4304قدس برس، 
 

 ن العدوان على غزة ضعيفالمصري: تهديدات االحتالل ال تخيفنا وموقف السلطة ممشير  .05
حماااس مشااير الم،ااري أن عااودة الساالطاص اإلساارائيلية لاان ر  رأى القيااادي فااي حركااة زاازة  فلسااطين(:

االزتيااااالص وت،اااعيد العااادوان علاااى الالساااطينيين يمثااال تطاااورا شطيااارا، قاااال بااامن االحاااتفل وحاااده مااان 
 سيتحمل تبعاته.

دياداص التاي يطلق اا االحاتفل اإلسارائيلي وقلل الم،اري فاي ت،اريحاص لاا "قادس بارس" مان أةمياة الت 
 ااد "حماااس" والمقاومااة، وقااال: "عااودة العاادو نلااى سياسااة االزتياااالص ةااو تطااور شطياار، واسااتمرار 
الق،ااا   اااد الالساااطينيين يااادلل علاااى عقلياااة اإلرةااااا التاااي يحمل اااا، ونحااان نحمااال العااادو المساااوولية 

 قاص، والمقاومة ستكون له بالمر،اد".الكاملة عن علك، ونحعره من االستمرار في ممارسة أي حما
وأ ااا : المقاومااة فااي حالااة دفااا  عاان الااناس وةااي فااي حالااة تشاااور مسااتمر لتحديااد ساابل مواج ااة 
عا  ت،اعيد االحاتفل، ولان تشياناا ت ديداتاه ولان ترةبناا، وسااندافع عان شاعبنا بكال ماا أوتيناا مان قااوة، وا 

ل، ونحاان واثقااون باامن المقاومااة سااتلقن العاادو أراد االحااتفل حربااا علااى زاازة فساانريه مااا لاام يااره ماان قباا
 دروسا".
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على ،عيد آشر انتقد الم،اري موقا  السالطة الالساطينية مان الت،اعيد اإلسارائيلي ا شيار، وو،ااه 
بمنااه " ااعي "، وقااال: "موقاا  الساالطة ماان العاادوان  ااد شااعبنا  ااعي ، ول ساا  الشااديد فااي بعااض 

التنساااااي  ا مناااااي وعااااادم التحااااارك السياساااااي جوانباااااه منحااااااز نلاااااى االحاااااتفل، ال سااااايما فاااااي مو اااااو  
والديبلوماساي، وةااو مااا ياادل علااى عاادم اكتااراث الساالطة ب ااعا العاادوان باال ربمااا مشاااركة بعااض أج زتنااا 
ا منياة فيااه وشااعورةا بالنشاوة باساات دا  االحااتفل لحركاة "حماااس" وللمقاومااة. وقاد ات ااح علااك أي ااا 

لادول اإلسافمية وال فاي طلاا اجتماا  عاجال في عادم طارح المو او  ال فاي اجتماا  وزراء شارجياة ا
 لمجلس ا من".

وأ ا : "أعتقد أن السلطة والحكومة مطالبتان بتحمل المساوولية تجااه الشاعا الالساطيني ولاو بالحاد 
 "، على حد تعبيره...ا دنى

 49/6/4304قدس برس، 
 

 "الشعبية": اعتقال القيادي أبو عكر لن يثنينا عن االستمرار في المقاومة .06
أكدص "الجب ة الشعبية لتحرير فلسطين" أن نقدام االحتفل اإلسرائيلي علاى اقتحاام : رام    فلسطين(

( واعتقال القيادي ن ال أباو عكار وعشاراص الماواطنين فاي منااط  6|12مشيم الدةيشة أمس ا حد  
ومقاومتااااه  مشتلااااة بال ااااة الالساااطينية المحتلااااة لااان تثناااي الجب اااة عاااان االساااتمرار بواجب اااا الن اااالي

 لفحتفل.
(، بااامن 6|12واعتباارص الجب ااة فااي بيااان ،اااحاي نشاارته علااى موقع ااا علاااى االنترنااص، اليااوم ا حااد  

ت،اااعد وتياارة االعتقاااالص الممن جااة بحاا  أبناااء الشااعا الالسااطيني، والمتزامنااة مااع عاادوان و،اااه بااا 
سياساااة االزتيااااالص واقتحامااااص تطاااال مااادن وقااارى ال ااااة، واساااتمرار  صوتاااوزف"البرباااري وال مجاااي" 

واإلزف  والح،ار لقطا  ززة تثبص بمن االحتفل يعيش حالة من التشبط الشاديد، وشاددص علاى أن 
ةاعه الممارساااص البشااعة لاان ترةااا الشااعا الالسااطيني، وقالااص بمنااه سيوا،اال ن اااله ماان أجاال تحقياا  

 أةدافه المشروعة في العودة والحرية واالستقفل.
 49/6/4304قدس برس، 

 
صابته خطرة اغتيالالحلوة: محاولة عين  .07  "الدكتور" في حركة فتح وا 

أفااد مراساال الساااير فااي ،ايدا محمااد ،ااالح عاان ن،ااابة الالساطيني محمااد ساالطان الملقااا بااا"الدكتور" 
بطل  ناري في ،دره، وةو من عنا،ر حركة فتح، في حي طيطبة في مشيم عين الحلاوة، وةاو فاي 
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ى شاارج المشايم، وأعقاا علاك نطاف  كثيا  فاي المشايم الاعي حال شطرة، نقل على أثرةا نلاى مستشاا
 يسوده و ع من التوتر ا مني.

 03/6/4304، السفير، بيروت
 

 حتى بعد قيام دولة فلسطينية نتنياهو: لن نتنازل عن "السيطرة على الضفة" .08
 او ح رئيس حكومة االحتفل بنيامين نتنياةو نن :ترجمة شا،ة -القدس دوص كوم  -رام   

اسرائيل لن تتنازل عن السيطرة االمنية على ال اة الغربية، حتى بعد قيام دولة فلسطينية، وعلك 
 بسبا نطف  ال،واريخ من ززة، واستمرار حار االناا  التي و،ا ا با "التشريبية".

سنواص من شطاا نتنياةو امام جامعة  6وا افص ،حياة "معاري " التي اوردص الشبر انه وبعد 
ن حيث اعلن تبنيه فكرة حل الدولتين لشعبين، او ح  نتنياةو( امس كي  ينمر اليوم الى بار ايف

 .الالسطيني-االسرائيليحل ال،را  
وتساءل نتنياةو في شطابه امام مع د االبحاث االمنية الوطني: "بعد ان تبنيص فكرة حل الدولتين في 

بي ودية الدولة، علينا ةنا تو يح ما معنى بار ايفن، وقيام دولة فلسطينية منزوعة السفح تعتر  
طفق ا باتجاه اسرائيل؟  منزوعة السفح؟ فما العي يمنع ت،نيع ال،واريخ في المناط  الالسطينية وا 

 المشربين( الى مدننا؟ وما العي سيمنع حار االناا  بين منطقتينا؟ ومن  انطف وما العي سيمنع 
االسرائيلي، سواء بالتعاون مع السلطاص الالسطينية ام بدون  سيقوم بعلك اعا لم يكن الشاباك والجيش

 ةعا التعاون، وعليه فإن الحاام على الدولة الالسطينية منزوعة من السفح يجا ان يبقى بميدينا.
ودعا نتنياةو في شطابه الى "نبقاء الحدود مع االردن ةي الحدود مع اسرائيل". م ياا  "على 

ادرين على وق  االرةاا على الحدود مع االردن وليس على ابواا تل االسرائيليين ان يكونوا ق
 ابيا".

اسرائيل من ال اة ان يودي الى سقوط السلطة الالسطينية،  انسحااوزعم نتنياةو "ان من شمن 
و،عود االسفميين للسلطة، وةعا ما ال يا مه جزء من المجتمع الدولي كدول زرا اوروبا التي 

 عة اسرائيل بسبا وجودنا في ال اة الغربية".تستمر بالدعوة لمقاط
وتطر  نتنياةو الى المستوطناص بالقول: "ان مسملة المستوطناص من الممكن حل ا في نطار الحل 
الدائم ولكن ا ليسص ةي اساس ال،را ، اساس ال،را  ةو رفض االعترا  بي ودية الدولة، وعليه 

 ي الى شيء".فإن نشفء المستوطناص لن يحل المشكلة ولن يود
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االقوال  امتدحمازن لاك التحال  مع حركة حماس، اال انه في ناس الوقص  بو وكرر نتنياةو دعوته 
 الى ادلى ب ا  ابو مازن( فيما يتعل  بق ية الماقودين الثفثة.

وتطر  نتنياةو الى التغييراص الجارية في العالم العربي بالقول: "ان القوى االسفمية المتطرفة تطر  
بين الحين وا شر، وفي  اشتبارناابوابنا من الشمال ومن الجنوا، فحزا   يستعد للحرا ويحاول 

ززة تنشط حركتا حماس والج اد االسفمي، وقد نجحنا في نقامة موانع مع ةاتين المنطقتين، ونحن 
 بحاجة الى نقامة مثل ةعه الموانع على الجب ة الشرقية مع االردن اي ا ".

 03/6/4304، قدسالقدس، ال
 
 استقالل كردستان العراقودعم  "داعش"مام تهديد أردن لى دعم األ إنتنياهو يدعو  .09

دعا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياةو االحد االسرة الدولية الى دعم  :أ   ا -القدس 
 ودعم استقفل كردستان العرا . "االسفم المتطر "النمام االردني امام ت ديد 

يجا ان ندعم ج ود "لمة امام مع د الدراساص حول االمن القومي في تل ابيا، قال نتنياةو وفي ك
 ".االسرة الدولية من اجل تعزيز االردن ودعم تطلعاص االكراد باالستقفل

االردن دولة مستقرة وع،رية مع جيش قوي تعر  كي  تدافع عن ناس ا ول عا السبا "وا ا  ان 
االكراد ةم شعا مقاتل وع،ري على ال،عيد السياسي "وا ا  ان  ."ةي تستح  الدعم الدولي

 ."ول م الح  في استقفل سياسي
الموجة القوية للدولة االسفمية في العرا  والشام  داعش( التي قد "واعرا نتنياةو عن قلقه حيال 

واص وانطل  نتنياةو من ةعا الت ديد كي يبرر رف ه نشر ق ."تتحول الى االردن في وقص قريا
 فلسطينية في وادي االردن.

يجا ان نا م انه في اي اتاا  مستقبلي مع الالسطينيين يجا ان تحافم اسرائيل على "وقال 
 ."السيطرة االمنية في االرا ي التي تمتد حتى االردن ولاترة طويلة جدا

اوم من المستحيل االتكال على قواص محلية  فلسطينية( مدربة من قبل زربيين كي تق"وا ا  
 اإلسفميين".

يجا ان تدعم االسرة الدولية “ 14وقال نتنياةو في ت،ريح لمحطة التلازيون الارنسية فرانس 
م ياا ان . بمجمل ا االردن. انه بلد عربي مستقر وع،ري وبحالة سفم مع اسرائيل وباقي العالم

 ".لدفا  عن ناسه بناسهالجيش االردني قوي واالردن اقوى مما نعتقد. اتوقع ان يكون قادرا على ا"
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وردا على سوال لمعرفة رد فعل اسرائيل في حال طلا االردن المساعدة لمواج ة داعش، اجاا 
يجا ان نقوم بكل ما يمكننا القيام به من اجل تعزيز االردن ولدينا تعاون "رئيس الوزراء االسرائيلي 

عتقد انه من م،لحتنا "ا  . وا "مع االردن العي له اي ا تعاون مع الكثير من الدول أمنى
 ."المشتركة التمكد من ان نماما ع،ريا ومستقرا مثل ةعا النمام قادر على الدفا  عن ناسه

 49/6/4304، رأي اليوم، لندن
 
 نتنياهو يهدد بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وليبرمان يدعو إلى إعادة احتالله .21

بتوجيه  "التنميماص اإلرةابية"ماس في قطا  ززة وتوعد سدنة الدولة العبرية أمس حركة ح: النا،رة
 نعا تواَ،ل الق،  ال،اروشي من قطا  ززة على جنوا نسرائيل. " رباص موجعة"
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياةو في مست ل االجتما  ا سبوعي لحكومته نن نسرائيل ق،اص و 

ن ا  . وأ ا  أنه منع تشكيل حكومة "للحاجةجاةزة لتوسيع عمليات ا وفقا  "عدة مواقع في القطا  وا 
الوحدة الالسطينية زدص السلطة الالسطينية مسوولة عن منع نطف  قعائ  ،اروشية على نسرائيل، 
وأن المطلوا من رئيس السلطة الالسطينية محمود عباس، وبعد أن أعلن معار ته اشتطا  

ا رض من شفل فك التحال  مع أن يترجم كفمه على "نسرائيليين وأنه يسير على درا السفم 
 ."حماس  ن ةعا ةو الطري  الوحيد للدفع بعملية السفم

من جانبه دعا وزير الشارجية أفيغدور ليبرمان نلى نعادة النمر في احتفل قطا  ززة في أعقاا 
ا العي ال يزيدة"الت،عيد الحا،ل، معتبرا  علك بديف  أف ل من الرد اإلسرائيلي المحدود  د حماس 

علينا أن نحسم ما نعا سنعةا نلى شيار احتفل كامل ". وقال في حديث لإلعاعة العسكرية "نال قوة  
نعادة "للقطا ... رأينا أن عملية عسكرية محدودة النطا  فقط تعزز حماس، لعلك فإن البديل وا ح 

 . "وال يوجد أي سيناريو وسطي "احتفل القطا 
القوة العسكرية اإلسرائيلية و،مود "الي ودي ناتالي بينيص أن  واعتبر زعيم حزا المستوطنين البيص

أةالي الجنوا ةما سر وجود نسرائيل و،مودةا، في وقص نرى الشر  ا وسط يتاكك نلى شمايا 
 ."نلى كل أعدائنا"، متوعدا  بمن ت،ل عرا  الجيش اإلسرائيلي "نرةاا

 03/6/4304، الحياة، لندن
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 لمناصرتهم األسرى 48على فلسطينيي نتنياهو وليبرمان يحرضان  .20
شن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياةو ووزير شارجيته أفيغدور : برةوم جرايسي -النا،رة 

، بعد التماةرة الت امنية على ا سرى في 42ليبرمان أمس ا حد، ةجوما شرسا على فلسطينيي 
الجمعة، واعتبر ليبرمان أن كل  سجون االحتفل التي جرص عند مدشل مدينة ام الاحم يوم

المتماةرين "مشربون" والتعامل مع م بالمثل، فيما كرر نتنياةو دعوته التي اطلق ا قبل اكثر من 
 ش ر لحمر الجناح الشمالي للحركة اإلسفمية، واشراج ا عن القانون.

ة ا سبو  مماةرة وقال نتنياةو في افتتاح جلسة حكومته ا سبوعية أمس ا حد، ننه "أقيمص في ن اي
في أم الاحم أطلقص في ا ةتافاص مرفو ة دعص نلى اشتطا  جنود جيش الدفا . وأزلبية مواطني 
نسرائيل العرا ال يدعمون ةعا الموق  وأدعو قيادات م نلى الوقو  بشجاعة وبحزم من أجل ندانة 

ناشداص المرفو ة التي ةعه ا قوال. ب،اتنا مواطنين نسرائيليين ال نستطيع أن نقبل مثل ةعه الم
 تدعو نلى اشتطا  جنود جيش الدفا ، وةوالء الجنود يدافعون عن جميعنا".

وكرر نتنياةو في كلمته الدعوة الى اشراج الحركة اإلسفمية  الجناح الشمالي( برئاسة الشيخ رائد 
 ،فح، عن القانون وحمر نشاط ا

حتفل أمس، ننه "يجا التعاطي مع ةوالء أما وزير الشارجية ليبرمان فقد قال إلعاعة جيش اال
 المتماةرين كالمشربين بكل معنى الكلمة".

ويدعي ليبرمان منع سنواص بمن "النواة ال،لبة" للحركة اإلسفمية في الشمال والسيما في وادي عارة 
 داشل الوسط العربي في اسرائيل".  لإلرةااةي "طابور شامس 

 03/6/4304، الغد، عّمان
 
 وباما: عندما يتقاتل أعداؤك عليك اضعافهما معانتنياهو أل  .22

ا مريكية أنه " نن بي سي"اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو في حديث مع قناة  الوزراءقال رئيس  :الغد
على الرئيس باراك أوباما عدم التدشل بشكل موسع فيما يحدث ا ن في العرا ،  ن كف الطرفين 

 ليه ن عاف ما معا ، ال تقوية أحدةما على ا شر.يعادي الوالياص المتحدة، ومن ثم ع
تعليقا على احتمالية عزم ندارة أوباما " واجه ال،حافة"وأ ا  نتنياةو في معرض مداشلته ببرنامر 

عتقد أنه موق  معقد، وال توجد نجاباص س لة، لكن الشيء العي يحدث في " التدشل في العرا  فقال
 -بقيادة نيران–وريا ةو احقاد تاريشية بين الراديكاليين الشيعة الشر  ا وسط تحديدا في العرا  وس
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نة بقيادة القاعدة وداعش، وكف المعسكرين أعداء للوالياص المتحدة، وعندما يتقاتل  والراديكاليين الس 
 أعداءك ال تقوي احدةما على ا شر، بل قم بإ عا  كلي ما.

 03/6/4304، الغد، عّمان
 
 جديدة تشمل الفلسطينيين والعرب "سالمٍ خطة "ليبرمان يرّوج لـ .23

يوا،ل وزير الشارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان جولته في عوا،م أوروبية مشتلاة إلقنا  : النا،رة
 - الجديدة التي يرّوج ل ا منع أيام والقا ية بمن حل ال،را  الالسطيني "شطة السفم"قادت ا با 

ينيين ننما باتاا  يشمل الدول العربية والالسطينيين على اإلسرائيلي لن يتحق  باتاا  مع الالسط
. وقالص م،ادر في وزارة الشارجية اإلسرائيلية نن الوالياص المتحدة ودوال  "الشط ا ش ر"جانبي 

أوروبية تبدي مقاربة نيجابية مع شطة ليبرمان. وكان ليبرمان عرض مبادئ شطته على وزير 
لقائم ا في باريس قبل يومين ثم على نميره الارنسي لورن  الشارجية ا ميركي جون كيري شفل

 فابيوس.
وعكرص ،حياة يديعوص أحرونوص أمس أن مبادرة ليبرمان شبي ة جدا  بمبادرة السفم العربية، نع تقوم 
كلتاةما على تسوية شاملة في الوقص عاته مع الالسطينيين والعالم العربي. وأ افص أن ليبرمان يطل  

جديدة في أعقاا ان يار المااو اص بين نسرائيل والالسطينيين، واستقالة الموفد ا ميركي مبادرته ال
وتاكك العرا  والتغييراص الحا،لة في الشر  ا وسط واتسا  "الشاص للمااو اص مارتين انديك، 

 ."ناوع التنميماص اإلسفمية المتطرفة مثل داعش والقاعدة
ل تسوية نقليمية توّقع في نطارةا نسرائيل على اتاا  سفم وتابعص ال،حياة أن شطة ليبرمان تشم
. وأشارص ال،حياة "وةكعا يتم حل مشكلة العرا في نسرائيل"مع الدول العربية ومع الالسطينيين، 

نلى أن ليبرمان لم يعرض بعد رسميا  شطة وا حة المعالم ولم يو ح بعد في أي المسائل سيبدي 
 التنازل في ا.تنازال  أو تسوية وأي ا يرفض 

ونقلص ال،حياة عن ليبرمان قوله في محادثاص مغلقة نن النزا  ليس فقط بين نسرائيل والالسطينيين 
. وزاد أن محاولة حل "ويشمل أي ا  المشكلة مع العرا في نسرائيل"ننما بين ا وبين العالم العربي كله 

الالسطينيين  في أرا ي العام كل من مركباص ال،را  على حدة لن تنجح، نع نن حل المشكلة مع 
( لن يحل مشكلة العرا في نسرائيل العين سيطالبون بحكم عاتي، كما لن يحل المشكلة مع 2261

 ."العالم العربي
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تماثل م،الح بين نسرائيل والعالم العربي المعتدل "وكررص م،ادر في وزارة الشارجية قول ا نن ثمة 
لشل  ". ويرى ليبرمان أن ثمة فر،ة سانحة اليوم "عالميفي مواج ت ما ت ديداص نيران والج اد ال

مبنى سياسي جديد في الشر  ا وسط، تقترح فيه نسرائيل على العالم العربي تعاونا  استشباراتيا  وتقربا  
 ."من الوالياص المتحدة

وقال ليبرمان لإلعاعة العسكرية أمس ننه سيعرض على نميره ا لماني شطته السياسية للسفم 
نزاعنا مع العالم العربي نزا  مثلث ا بعاد... "لشامل مع الالسطينيين والعالم العربي. وأ ا  أن ا

( والعرا في نسرائيل. لعلك يجا أن 2261يشمل الدول العربية والالسطينيين  في أرا ي العام 
مقتنعة بمن تشمل التسوية ةعه المركباص الثفثة، واليوم نرى عددا  من الدول العربية التي باتص 

 ."الت ديد علي ا ليس من نسرائيل وال من ال، يونية وليس من الي ود
 03/6/4304، الحياة، لندن

 
 حول برنامجها الكيميائي ةمع إيران شبيه باالتفاق مع سوريدولي نتنياهو يطالب باتفاق  .24

ليين يوم ا حد دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو المااو ين الدو : أحمد حسن -القدس 
لعدم "اإلععان" لط ران. وعلك بينما شن حملة نعفمية قبل ثفثة أسابيع من انت اء م لة للو،ول 

 التاا  نووي نيراني مع القوى العالمية.
وأكد نتنياةو في مقابفص مع وسائل نعفم من الدول السص التي تشوض محادثاص مع نيران على 

لقدرة على تش،يا اليورانيوم ومن قدراص تكنولوجية أشرى قائف نن مطلا نسرائيل بتجريد نيران من ا
 عدم فعل علك سيجعل الح،ول على أسلحة نووية في متناول يدةا.

وقال نتنياةو لمحطة سكاي نيوز بحسا نسشة مكتوبة نشرةا مكتبه "ما يعنيه علك ةو أن نيران 
ا( أو شداع م... فقد فعلص علك في سيكون بمقدورةا في أي وقص طرد الماتشين  النوويين ا جان

 وأن تسار  نلى نعداد يورانيوم مش،ا يلزم ا ل،ناعة قنابل عرية." -الما ي
ودعا نلى أن يكون أي اتاا  مع نيران مماثف للتشلص من أسلحة سوريا الكيماوية المعلن عن ا في 

 نطار اتاا  دولي.
 49/6/4304، وكالة رويترز لألنباء

 
 
 



 
 
 

 

 
           43ص                                     0464 العدد:     03/6/4304 اإلثنين التاريخ:

 

 يناقش "قانون حنين زعبي" العنصري ة لشؤون التشريع اللجنة الوزاري .25
من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية االحتفلية لشوون التشريع شفل اجتماع ا ا سبوعي : النا،رة

( "قانون حنين زعبي"، والعي يمتي  من سلسلة قوانين عن،رية تست د  12/6اليوم ا حد  
أحرونوص ال،ادرة اليوم ا حد نن المشرو  ي د  نلى  وقالص ،حياة يديعوص .فلسطينيي الداشل

تعديل قانون قائم ويق ي بمنح ،فحياص للبرلمان اإلسرائيلية بمنع النائا من أداء م امه بزعم أنه 
 .عبر عن تمييده لدولة "عدوة" لا "نسرائيل" أو لمنممة مناة ة لوجودةا أو تعمل  دةا
 49/6/4304قدس برس، 

 
 بشكل تدريجيالغربية لضم أجزاء من الضفة زئيف إلكين يدعو  .26

دعا رئيس لجنة الشارجية وا من في الكنيسص اإلسرائيلي زئي  نلكين نلى  م ال اة : 42 اعر 
الغربية بشكل تدريجي، وبعلك تنتقل  م أجزاء من ال اة الغربية من البيص الي ودي نلى الحزا 

 الحاكم اليكود.
مر لمع د بحوث ا من القومي في تل أبيا مساء اليوم: "ال وقال نلكين في كلمة ألقاةا في موت

 مناص من  م تدريجي  جزاء من ال اة الغربية التي يعر  الجميع أن ا ستبقى بيد نسرائيل"
وا ا : "نن اإلشفء أحادي الجانا لن يمر في الليكود. وشطة فك االرتباط لقيص معار ة ل ا 

 ن يسمح بشطواص أحادية الجانا".داشل الليكود، واليوم أي ا الليكود ل
والمح نلكين نلى ماتعتبره نسرائيل الشطر الديمغرافي، وقال "كل من يود أن يرى مستقبل نسرائيل 
عليه أن ينمر نلى الو ع في القدس وتحيدا على تقسيم طفا ال،  ا ول. المستقبل السياسي 

 الدة في مستشاى ةداسا عين كارم".إلسرائيل وكعلك نزاء النمرة نلى ال،را  ستحسم في قسم الو 
 03/6/4304، 48عرب 

 
 داعش حال تعّرضه لهجوم من بيدلين: واشنطن وتل أبيب سُتقّدمان المساعدة العسكرّية لألردن  .27

عاموس يدلين، الرئيس الساب  لشعبة  قال الجنرال في االحتياط زةير أندراوس: -النا،رة 
يلّي، نّن للدولة العبرّية م،لحة كبيرة في أْن تبقى المملكة االستشباراص العسكرّية في الجيش اإلسرائ

 ا ردنّية ال اشمّية مستقّرة.
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نعا كانص الدولة العبرّية ستقوم بالتّدشل العسكرّي  فيماوجاءص أقوال يدلين في معرض رّده على سوال 
طرة على أجزاء في حال تعرض ا ردن ل جوم من قبل تنميم الدولة اإلسفمّية، العي تمّكن من السي

 واسعة من العرا .
وأ ا  يدلين، العي كان يتحّدث في برنامر  واِجه ال،حافة( في القناة الثانية العبرّية في التلازيون 
اإلسرائيلّي: توجد لنا م،لحة عليا في أْن تبقى الحدود مع ا ردن آمنة كما ةي عليه اليوم، الفت ا نلى 

سرائيل ست قّدمان المساعدة ل ردن أكثر بكثير من المساعدة الم قّدمة أّن الوالياص المتحّدة ا مريكّية  وا 
ا نّنه للمّرة ا ولى في تاريخ الشر  ا وسط يقوم  من ما للعرا ، على حّد تعبيره. وقال يدلين أي  
ون تنميم نسفمّي م تشدد، أْي الدولة اإلسفمّية بمحو الحدود بين الدول العربّية، والتي رسم ا الارنسي

 والبريطانيون في اتاا  سايكس بيكو، على حّد قوله.
وزاد الجنرال اإلسرائيلّي قائف  نّن قيام تنميم الدولة اإلسفمّية بشّن ةجوم على المملكة ا ردنّية 
ال اشمّية زير معقولة على  وء ا حداث الجارية في كلٍّّ من العرا  وسورية، وقال: أعتقد أّن 

لحدود مع ا ردن ةي نمكانية بعيدة جد ا، الفت ا نلى أّنه ال ي مكن بمّي حالٍّ من اقتراا المتمردين من ا
ا مدرب ا جد ا ويتمّتع بالج وزية التاّمة  ا حوال أْن ن قلل من قّوة الجيش ا ردني، مشّدد ا على أّنه جيش 

 وباإلرادة الحقيقّية للدفا  عن بفده، على حّد تعبير يدلين. 
ا مريكية أن م،ادر سياسّية رفيعة المستوى  The Daily Beast“كرص مجلة في السيا  عاته، عو 

في واشنطن أكّدص ل ا على أّن الدولة العبرّية مستعّدة للتّدشل العسكرية في المملكة ا ردنية 
في حال تعر ص ا شيرة ل جوم عسكري من قبل مقاتلي الج اد العالمي أو ما يسمي  ال اشمية،

 في العرا  والشام  داعش(.  بالدولة اإلسفمية
 49/6/4304، رأي اليوم، لندن

 
 ايالتمدينة أردني بالعمل في  0533تسمح لـ  "إسرائيل" .28

أردني  2633سمحص الحكومة االسرائيلية االحد لمجموعة مولاة من  :القدس دوص كوم -القدس
جنوا اسرائيل، بحسا بالقدوم للعمل في فناد  مدينة ايفص السياحية الواقعة على البحر االحمر 

 بيان ،ادر عن وزارة السياحة االسرائيلية.
 وقال البيان ان القرار اتشع نتيجة " زمة شطيرة" بسبا نقص العمالة في قطا  الاناد  في "ايفص".

 وبحسا البيان فإن االردنيين سيعودون الى بلدةم كل ليلة بعد انت اء ساعاص عمل م.
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عوزي النداو قوله: "انا واث  من ان ةعا القرار من شمنه ان يعزز ونقل البيان عن وزير السياحة 
 السفم بين اسرائيل واالردن، ومساعدة االردن على مواج ة ارتاا  معدل البطالة جنوا البفد".

 03/6/4304القدس، القدس
 
 المعتصمين قرب الحدود المصرية  "األفارقة"الشرطة اإلسرائيلية تشتبك مع  .29

وم ا حد شفل قيام الشرطة اإلسرائيلية بإجفء المئاص من الم اجرين االفارقة جرص مواج اص الي
المعت،مين منع الجمعة الما ية قرا الحدود الم،رية احتجاجا على مرو  احتجازةم كما عكرص 

 القناة الثانية للتلازيون اإلسرائيلي.
في حاففص لنقل م الى  فقد رفض بعض المتماةرين ترك المكان ما دفع الشرطة نلى و ع م قسرا

معسكر احتجاز ةولوص أو سجن ،حارونيم في جنوا اسرائيل حسا القناة التي عر ص مشاةد 
 ل عه المواج اص.

 49/6/4304، الشعب، مصر
 

 واألردن "إسرائيل"عقبات اقتصادية قد تعرقل إقامة جدار أمني بين يديعوت أحرونوت:  .31
، أنه يعتزم دفع بناء جدار أمني بين نسرائيل وال اة أعلن رئيس حكومة نسرائيل بنيامين نتنياةو

الغربية المحتلة وبين ا ردن، لكن يتبين ا ن أنه توجد عقباص اقت،ادية من شمن ا أن تعرقل بناء 
 جدار ك عا، بسبا عدم وجود م،در في الموازنة العامة لتمويل التكالي  العالية لتنايع مشرو  ك عا.

وص" االلكتروني، اليوم االثنين، عن مسوولين في مكتا نتنياةو قول م نن ونقل موقع "يديعوص أحرون
مجلس ا من القومي أن ى عملية التح ير لبناء جدار ك عا وأن نتنياةو يعتزم عقد مداوالص بشمنه 

 في ا سابيع القريبة المقبلة من أجل تحديد موعد بدء العمل فيه.
 03/6/4304، 48عرب 

 
 خمة لمن يدلي بمعلومات عن المستوطنين الثالثةمبالغ مالية ضتقرير:  .30

مع عجز االحتفل ال، يوني وأج زة مشابراته في الح،ول على أي معلومة قد : شاص  –المجد 
ترشدةم نلى جنودةم المشتاين، بدأ العدو ال، يوني ياكر بعرض مبالغ مالية  شمة لمن يدلي 

 بمعلوماص حول الثفثة مستوطنين المشتاين.
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تجارا السابقة لفحتفل ال، يوني تتمثل في رسائل ورقية تلقى من شفل الطائراص كانص ال
المروحية فو  منازل المواطنين، أو من شفل مكالماص الجوال "اسطوانة"، يعرض في ا العدو 
ال، يوني مبالغ مالية مقابل معلوماص، وتشتتم ةعه الرسائل الورقية والمكالماص برقم جوال أو أكثر 

 ل في حال امتفك المعلوماص.للتوا،
وزعمص ،حياة معاري  ال، يونية أن نحدى الشركاص التابعة ل حزاا اليمينية ال، يونية قد 
قدمص اقتراحا  يق ي بجمع تبرعاص من أجل الح،ول على مبلغ ي،ل نلى ن،  مليون شيكل تقدم 

 .ك دية لمن يبلغ أو يدلي بمعلوماص قد تودي نلى الو،ول نلى المشتطاين
ووفقا  لما نشرته ال،حياة ال، يونية على موقع ا اإللكتروني فإنه وحتى أول أمس الشميس تم جمع 

عاما   12أل  شيكل، مشيرة نلى أن ةعه الاكرة قدم ا "متان نحماني" يبلغ من العمر  26مبلغ يقدر 
 وةو ي،ن  ناسه على أنه شبير في تسوي  االعفم االجتماعي.
ا جديد ا في نسرائيل، فاي العام  أقيمص في نسرائيل موسسة  1322نن اقتراح ك عا ةو ليس اقتراح 

عادة الجنود ال، اينة الماقودين، وع ر ص  لد للحرية"، ب د  تسريع عملية العثور وا  تحص عنوان "و 
 مليون دوالر لكل من يقوم باإلبفغ عن معلوماص ،حيحة حول أحدةم. 23جائزة بمبلغ 

 ا  وتحدثص ،حياة معاري  ال، يونية بمن وزير اإلسكان في الحكومة ال، يونية "أوري أرئيل" أي
قد بعث برسالة نلى رئيس الوزراء ال، يوني بنيامين نتنياةو طالبه بتقديم منحة مالية لمن يدلي بمي 

 معلوماص تساعد في العثور على المشتاين وا عادت م نلى عوي م.
قص العي تعمل فيه قواص ا من ال، يونية دون توق  من أجل العثور على وأ ا  "أرئيل" "في الو 

المشتاين، أعتقد أنه من الفئ  أن تبادر الحكومة بمنحة مالية لكل ششص يساعد في العثور على 
 المشتاين، في محاولة للعثور علي م في أسر  وقص ممكن دون المس ب م".

سابقة، وعلك  نه تم اقتراح العديد من الجوائز قبل علك وتابع أرئيل في رسالته "أنا ال أتحدث عن 
لغرض الو،ول نلى معلوماص عن عملياص شط  سابقة، حتى ننه تم اقتراح جائزة و،لص نلى 
مفيين الشواكل من أجل الح،ول على معلوماص عاص ،لة بإعادة ال ابط في سفح الجو 

 ال، يوني "رون أراد".
ال على تلك ا رقام من باا السشرية على جيش العدو بعض الشباا السعج يقوم باالت،

ال، يوني، وفي الحقيقة يكون قد  وقع في فخ المشابراص ال، يونية وتوا،ل مع ج از ا من العام 
 ال، يوني  الشاباك(.
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ج از ا من العام ال، يوني "الشاباك" يست د  من شفل ةعه الرسائل والمكالماص أ،حاا الناوس 
اادة من معلومات م، ويست د  أي ا  الشباا السعج لإليقا  ب م في مستنقع التشابر، ال عياة لفست

 وةنا نحعر نحن في موقع  المجد ا مني( من التااعل والتوا،ل مع تلك الرسائل والمكالماص.
 48/6/4304األمني، المجد 

 
 وفينتل أبيب: عشرات آالف المتظاهرين يطالبون بتحرير المستوطنين الثالثة المخط .32

شارك عشراص ا ال  من المواطنين اإلسرائيليين في تماةرة ن ممص في تل أبيا، مساء أمس ا حد، 
 يوما. 21وطالبوا بتحرير المستوطنين الثفثة المشطوفين، منع 

ونقلص ،حياة "ةآرتس"، اليوم االثنين، عن الرئيس اإلسرائيلي المنتشا رووفين ريالين، قوله أمام 
نما من المساجد في المتماةرين نن " ال،فة من أجل سفمة الاتية يجا أال تشرج من الكنس فقط وا 

 أيام ش ر رم ان أي ا".
 03/6/4304، 48عرب 

 
 إلى فيروس للفلسطينيين "باب الحارة"ُتحول مسلسل  "إسرائيل" .33

حعرص مواقع فلسطينية من فايروس أعدته نسرائيل لجمع المعلوماص عن مستشدمي اإلنترنص، 
س باا الحارة احعر منه ف و سريع االنتشار يعمل على مراقبة ج ازك ونسخ الملااص داشل يرو "ف

رسال ا نلى ج اص شاية م مت ا جمع المعلوماص عنك في شطواص بائسة ل ج زة ا منية  الج از وا 
 ".اإلسرائيلية للو،ول نلى طر  شيط عن الجنود الماقودين

ةو فايروس بعنوان  "ارة الحلقة ا ولى.. عودة أبو ع،اماا الح"بوبحسا المواقع الالسطينية فمن 
جعاا يستقطا ا ال  من المستشدمين على اإلنترنص لاتح الرابط، وشا،ة مع ترقا متابعي 
المسلسفص في ش ر رم ان، ةعا السيناريو يدفع بج از الشاباك ووحداته اإللكترونية الشترا  

 المئاص من ا ج زة والتجسس علي ا.
 49/6/4304، يوم، لندنرأي ال

 
 الثالثة: شكراا لنتنياهو والجيش وعباس ستوطنينأمهات الم .34

قالص والدة أحد المستوطنين المشتطاين مساء ا حد نن ا "تقدر عالي ا ج ود الرئيس : السبيل
الالسطيني محمود عباس وج ود رئيس بلدية الشليل في سعي م لإلفراج عن المشتطاين الثفثة بشكل 
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وأ افص راحيل فرنكو والدة المشتط  ناتالي فرنكو شفل كلمة ل ا في تماةرة على ميدان  فوري".
"رابين" بمدينة "تل أبيا" للت امن مع المستوطنين المشتطاين: "نشكر كل ،احا  مير يا م بان 

 ا والد شارج اللعبة وال يجا استشدام ا والد كوسيلة". على حد تعبيرةا.
سان أم اص المشتطاين بدور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو كما أشادص فرنكو على ل

 وللعملياص التي يناعةا الجيش اإلسرائيلي بحثا عن م أبنائ م الماقودين منع أسابيع.
 03/6/4304، السبيل، عّمان

 
 خطة خماسية لتعزيز السيطرة على القدس ومنع تقسيمها مستقبالا االحتالل يقر  .35

، شطة شماسية لتعزيز السيطرة بقيادة بنيامين نتنياةو، أمساقرص حكومة االحتفل : القدس المحتلة
على القدس ومنع تقسيم ا مستقبف، ويت من القرار عدة مركباص: جانا اقت،ادي، وجانا أمني 
وآشر تربوي. ويتعامل القرار مع القدس الشرقية كمحياء فقر ال كمنطقة محتلة، ويمكن اعتباره قرار 

 ثاني للقدس الشرقية.ال م ال
ولتحقي  أةدا  الشطة قررص الحكومة اإلسرائيلية تطوير وتحسين البنية التحتية في القدس الشرقية 
المحتلة، وتشديد العقوباص على النشاط السياسي والنشاطاص المناة ة لفحتفل، وزيادة تدشل 

 تقريا السكان من نسرائيل.السلطاص اإلسرائيلية في موسساص التعليم الالسطينية، والعمل على 
مليون شيقل في سلسلة مشاريع  126وبموجا الشطة التي تناع شفل شمس سنواص تستثمر نسرائيل 

 أمسوالشطة التي أقرص «. نحباط اية نمكانية لتقسيم القدس في نطار أي اتاا  سياسي»ت د  نلى 
ياسية  الكابينيص(، حيث قررص ةي نتاج مداوالص في المجلس الوزاري الم،غر للشوون ا منية والس
 قبل ش ور نقامة لجنة شا،ة لبلورة شطة عمل وتقديم ا للحكومة.

وتشكلص اللجنة من رئيس اللجنة سكرتير الحكومة أفيحاي مندبليتي رئيسا، ووزير اإلسكان أوري 
دفير « القدس والشتاص»أريئيل، مدير عام مكتا رئيس الحكومة، ةرئيل لوكر، مدير عام وزارة 

ك انا، قائد لواء القدس في شرطة االحتفل، يوسي برينتا، وممثل عن ج از ا من العام الشاباك، 
وممثل عن مجلس ا من القومي، وممثل عن النيابة العامة في القدس، والمستشار الق ائي للحكومة 

 ي ودا فينشطاين.
التقرير أن ةد  الشطة للحكومة، ويو ح  أمسوبعد ثفث جلساص أعدص اللجنة تقريرةا، وقدمته 

الو ع ا مني في شر  المدينة »منع تقسيم القدس مستقبف في نطار أي اتاا  تسوية. وجاء فيه أن 
وا ا : " تطبي  التو،ياص سيكون له تمثير بعيد المدى، «. ةو م،لحة وطنية من الدرجة ا ولى
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س م في تبديد مشاو  نع يدور الحديث عن مركا ةام في وحدة القدس عا،مة نسرائيل، كما ي
الزائرين من التعرض للعن  في مواقع عاص أةمية تاريشية ووطنية. وعلى المستوى المحلي من شمن 
دارة الحكم المحلي في أحياء  الشطة أن تس م في تعزيز الشعور باالنتماء لدى سكان شرقي القدس، وا 

 شرقي القدس وتحسين الو ع ا مني".
بي  الشطة متوازيا مع حملة نعفمية ودعائية في نسرائيل والعالم، وتطالا التو،ياص بمن يكون تط

كما أو،ص بمن يكون المجلس الوزاري الم،غر للشوون ا منية ةو المسوول المباشر عن تطبي  
 الشطة.

لا"تعزيز سكان شر  القدس" شفل  شيكلمليون  133وتت من الشطة التي أقرص امس استثمار 
طف  النواقص في البنية التحتية في القدس الشرقية بما في علك . واست1322 -1324السنواص 

شبكة الموا،فص والطرقاص ومشاريع ت،ري  المياه وشبكاص المياه العادمة وشبكاص اإلنارة، 
 في مشاريع البنية التحتية. شيكلمليون  6176والمناط  والمباني العامة، بحيث يتم استثمار 

شطواص ت د  نلى تقريا الالسطينيين وشل  انتماء » من الشطة وفي مجال التربية والتعليم، تت
حيث تدعو نلى تكثي  تعليم اللغة العبرية في مدارس القدس العربية، «. لدى الطفا إلسرائيل

وزيادة نسبة الطفا العين يتقدمون المتحاناص البجروص اإلسرائيلية بدل امتحاناص التوجي ي 
تح يرية في موسساص التعليم العالي شا،ة بطفا القدس  الالسطينية، وتشجيع نقامة برامر

 الالسطينيين.
وتشمل الشطة تزويد المدارس في القدس الشرقية بمج زة حاسوا والعمل على منع تسرا الطفا 
وبلورة برنامر بالتعاون مع مجلس التعلم العالي لبلورة شطة تعليم شا،ة بطفا القدس الالسطينيين. 

قامة مكاتا  شيكلمليون  42ار وتشمل الشطة استثم في تعزيز فرص العمل لسكان القدس وا 
في موسساص الرفاه  شيكلمليون  02استشارة اقت،ادية وتشجيع الم،الح ال،غيرة، واستثمار 

 االجتماعي.
وبالمقابل تت من الشطة ن،دار توجي اص لوزارة الق اء لتقديم تعديل للقانون يت من تشديد ا حكام 

سياسة االعتقال. ويو،ي التقرير  وتشديدكرش  الشرطة أو المستوطنين بالحجارة، على مشالااص 
بتعزيز وتكثي  انتشار الشرطة في مناط  التماس بين القدس الشرقية والغربية وتركيا كاميراص، 

 وتعزيز تح،ين المباني التابعة للمستوطنين في ا حياء العربية. 
03/6/4304الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا غليك"األقصى المسجد مستوطنون يقتحمون  .36
اقتحم المستوطنون والمتطرفون الي ود أمس المسجد ا ق،ى المبارك،  :نادية سعدالدين -عمان 

عاما  من ال اة الغربية،  63على وقع توجه نسرائيلي بتحديد أعمار دشول الالسطينيين لمن ةم فو  
 على أةالي ززة، وعلك طيلة ش ر رم ان الا يل.مقابل الحمر 

وقال مدير ا وقا  اإلسفمية في القدس المحتلة الشيخ عزام الشطيا نن "الحاشام الي ودي 
المتطر  "ي ودا زليك" قاد أمس اقتحاما  جديدا  للمسجد برفقة عدد من المستوطنين من ج ة باا 

 ر الا يل".المغاربة، بدون أي اعتبار لحرمة ا ق،ى وللش 
وأ ا ، لا"الغد" من فلسطين المحتلة، نن "ةعا االقتحام يعد استازازيا  وتحديا  ،ارشا  لمشاعر 
المسلمين مع أول يوم في ش ر رم ان الا يل"، الفتا  نلى أن "الم،لين شرعوا بالت،دي 

تمكنوا من  للمستوطنين ب تافاص التكبير والت ليل، ومفحقة المتطر  زليك في باحاص المسجد حتى
 نشراجه".

03/6/4304الغد، عمان،   
 
 ال نخشى تهديد ووعيد االحتالل رداا على نتنياهو: 48الحركة اإلسالمية في الـ  .37

أن ا ال تششى  2242أكدص الحركة اإلسفمية في داشل فلسطين المحتلة عام : القدس المحتلة
 كتنميم زير قانوني. الت ديد والوعيد ال، يوني المنادي بحمرةا وتمطيرةا قانونيا  

( ردا  على ت،ريحاص رئيس حكومة االحتفل ال، يوني 6-12جاء علك في بيان ل ا ا حد  
بنيامين نتنياةو التي قال في ا ننه أوعز نلى الج اص المشت،ة في حكومته بالنمر في نمكانية 

 اإلعفن عن الحركة "تنميما  زير قانوني".
دةا الشيخ رائد ،فح: "يعود نتنياةو لينادي شفل جلسة الحكومة وقالص الحركة اإلسفمية التي يقو 

شراج ا عن القانون وعلك للمرة الثانية شفل ش ر واحد، ن افة نلى  بحمر الحركة اإلسفمية وا 
 ت،ريحاص وزير شارجيته أفيغدور ليبرمان التي ت،ا في ناس ال د ".

على نشراج الحركة اإلسفمية عن القانون وأ افص الحركة في بيان ا: "نتنياةو بإ،راره ا عمى 
وحمر نشاط ا، ليس بحاجة أ،ف   ي سبا حتى يحرض علي ا وينادي بإشراج ا عن القانون 

 وحمر نشاط ا".
49/6/4304، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 شمالي الضفة "بروخين"قتلع عشرات من أشجار الزيتون لتوسيع مستوطنة ي االحتالل .38
ا حد، عشراص من أشجار الزيتون ببلدة  أمسأبو سمرة: اقتلعص جرافاص نسرائيلية،  قيس –رام   

كار الديك، الواقعة زربي محافمة سلايص،  شمالي ال اة الغربية(، لتوسيع مستوطنة نسرائيلية، 
 بحسا الباحث في ق ايا االستيطان شالد معالي.

باقتف  ا شجار وتسوية ا را ي التي وأشار معالي، في ات،ال ةاتاي، نلى أن الجرافاص قامص 
 ، المقامة منع عدة سنواص.«بروشين»تبلغ مساحت ا ما يزيد عن ثفثة آال  دونم، لتوسيع مستوطنة 

ولاص نلى ،دور قرار نسرائيلي بم،ادرة تلك ا را ي قبل نحو العام، بحجة أن ا أرا ي دولة، 
 ، وتزر  بالزيتون منع ما قبل االحتفل.الفتا نلى أن السكان يملكون أورا  ملكية ل را ي

وبين أن نسرائيل تعمل بشكل متسار  على بناء وتوسيع المستوطناص في ال اة الغربية، الفتا نلى 
 أن المنطقة التي يتم في ا التجري  تعد من أكثر مناط  ال اة الغربية تزاحما بالمستوطناص.

03/6/4304القدس العربي، لندن،   
 
 دعو إلعمار المسجد اإلبراهيمي خالل شهر رمضانتاألوقاف دائرة الخليل:  .39

دعا تيسير أبو سنينة مدير دائرة ا وقا   حكومية( بمحافمة الشليل،  :قيس أبو سمرة –رام   
جنوبي ال اة الغربية، المواطنين الالسطينيين والسياح المسلمين لشد الرحال نلى المسجد اإلبراةيمي 

 نسفميته وا عماره، شفل ش ر رم ان المبارك. بمدينة الشليل، لتمكيد
وقال ل نباء، نن "المسجد اإلبراةيمي يتعرض للت ويد من قبل االحتفل، العي بدأ بتشديد نجراءاته 

 يوما، شمالي الشليل". 21على مداشل المسجد، منع فقدان ثفثة مستوطنين قبل 
 تيش المواطنين لدى دشول م نلى المسجد. وأو ح أن قواص ا من اإلسرائيلية تعمل على نعاقة وتا

03/6/4304القدس العربي، لندن،   
 
 غزةالى قطاع " اإلغاثية تصل 48قافلة "أميال من االبتسامات  .41

" اإلزاثية عبر معبر رفح 12و،لص قطا  ززة، مساء يوم ا حد، قافلة "أميال من االبتساماص 
 ل أيام ش ر رم ان في القطا .البري الوا،ل بين ززة وم،ر، وعلك بالتزامن مع أو 

ورّحا زازي حمد، وكيل وزارة الشارجية الالسطينية في الحكومة الجديدة، بالقافلة المت امنة مع 
وشكر حمد السلطاص الم،رية على تس يل ا مرور القافلة، داعيا نّياةا نلى  الالسطينيين في ززة.

 "فتح معبر رفح بشكل دائم وطبيعي".



 
 
 

 

 
           49ص                                     0464 العدد:     03/6/4304 اإلثنين التاريخ:

 

": "جئنا في ةعه القافلة بشعار شركاء 12ز، رئيس قافلة "أميال من االبتساماص فيما قال رشاد البا
 للسفم والتنمية من أجل فلسطين".

مت امنا من دول الجزائر وا ردن والمغرا  43وأو ح أن "قافلة أميال من االبتساماص ت م 
 ية.وأ ا  أن ا "تحمل مساعداص زعائية وأدوية ولوازم طب وبريطانيا والنروير".

49/6/4304فلسطين اون الين،   
 
 أسرى "جلبوع" يعانون أوضاعاا سيئةوزارة األسرى:  .40

"ا ياام": أفاد محامي وزارة شوون ا سرى والمحررين أشر  الشطيا، بمن ا سرى في قسم  -رام   
 بسجن جلبو ، يشتكون من سوء ا و ا  الحياتية فيه، ال سيما مع دشول ش ر رم ان المبارك. 4

بسجن جلبو ، أن م يشتكون من  4وعكر المحامي الشطيا، شفل زيارته عددا من ا سرى في قسم 
كثرة الحشراص والقوارض وارتاا  درجة الحرارة في القسم، في مل ا جواء المناشية الحالية، وانعدام 

 الت وية المطلوبة في الغر .
03/6/4304األيام، رام هللا،   

 
 رافضاا عرضاا بإطالقه العام المقبل 044لليوم إضرابه عن الطعام األسير أيمن طبيش يواصل  .42

سنة( اليوم  04في أول أيام ش ر رم ان المبارك، أن ى ا سير أيمن طبيش  : فتحي ،ّباح -ززة 
الثاني والعشرين بعد المئة من ن رابه الماتوح عن الطعام، فيما يش د و عه ال،حي مزيدا  من 

طفقه وعدم تجديد اعتقاله اإلداري، راف ا  عر ا  نسرائيليا  بإطفقه مطلع التدةور. ويطالا طبيش بإ
 العام المقبل، بل في السابع من الش ر المقبل، حين تنت ي مدة اعتقاله اإلداري.

نن مااو اص جرص « الحياة»وقال مدير مركز ا سرى للدراساص، ا سير الساب  رأفص حمدونة، لا 
دارة م،لحة ال سجون وأج زة ا من اإلسرائيلية فشلص في التو،ل نلى اتاا  ي ع حدا  بين طبيش وا 

يوما . وأ ا  حمدونة أن طبيش رفض عر ا  طرحته عليه م،لحة  211إل رابه العي استمر 
 السجون قبل ش ور قليلة فك ن رابه مقابل نطفقه في كانون الثاني  يناير( المقبل.

03/6/4304الحياة، لندن،   
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 االحتالل يمدد اعتقال األسير سامر العيساوي :رنادي األسي .43
مددص محكمة ال،لح اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يوم ا حد، اعتقال ا سير سامر 
العيساوي حتى ا ول من تموز، بدعوى أن ةناك مشالااص تتعل  بت،ريحاص ،حاية ل سير 

 روط قرار اإلفراج.العيساوي ت،ا ا بمن ا تحري ية، وأن ا تشكل مشالاة لش
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي ا سير المحامي جواد بولس، ننه وبالتوازي ل عا القرار تبين أن 
النيابة العسكرية من طرف ا تقدمص وبإجراء آشر بطلا للمحكمة العسكرية في "عوفر" ادعص فيه أن 

دته نلى ا سر وم،ادرة ت،ريح اإلفراج العيساوي قد نكث بشروط اإلفراج، ولعلك تطالا النيابة بإعا
 العي ناله في ،اقة التبادل.

49/6/4304، فلسطين أون الين  
 
مــن عقوبــات  غــزة خوفــاا  المنحــة القطريــة لمــوظفي اســتقبالبنــوك فلســطين تــرفض  مصــرفي بــارز: .44

 إسرائيلية
فلسطين، ا نا ول: كش  م،رفي فلسطيني بارز أمس الجمعة أن البنوك العاملة في  -رام   

المنحة القطرية، التي أعلن عن ا موشرا  ل،الح رواتا موماي حركة حماس  استقبالا طرص لرفض 
المنحة  استقبالفي ززة، تجنبا لجملة عقوباص ستار  ا نسرائيل علي ا، في حال وافقص على 

 القطرية.
ن العقوباص وأ ا  الم،در، العي ف ل عدم الكش  عن اسمه، في مكالمة ةاتاية أمس الجمعة، أ

المنحة القطرية البالغة  استقبلستطال ،لا عمل أي بنك يعمل في ا را ي الالسطينية، في حال 
 «.نحن ال نريد حل مشكلة والتسبا بمشكلة أشرى»مليون دوالر. وتابع الم،در  13

وتمتي ةعه الت،ريحاص تمكيدا لما نقلته وسائل نعفم محلية مساء أمس ا ول عن الناط  باسم 
المنحة القطرية، التي  استقباللحكومة الالسطينية، ني اا بسيسو، العي قال ان الم،ار  رف ص ا

 في ززة. الحكومةأعلنص عن ا موشرا  لتوفير جزء من رواتا موماي 
03/6/4304القدس العربي، لندن،   
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ـــ قيمــة تقريــر:  .45 لعشــرين مليــار دوالر خــالل الســنوات ا 053االحــتالل دمــر اســتثمارات فلســطينية ب
 الماضية

يراه المراقبون الالسطينيون، فما من  وةعا ماالمال وحده ال يكاي إلحداث تنمية مستّدامة في فلسطين 
جدوى  ية مشاريع استثمارية، وشطط اقت،ادية رفيعة ا رقام أمام العراقيل والمعوقاص التي تار  ا 

 نسرائيل في ال اة الغربية، وقطا  ززة.
رئيس المر،د ا ورمتوسطي لحقو  اإلنسان  منممة حقو  ننسان أوروبية شر  ويقول "رامي عبده" 

أوسطية، مركزةا جني  بسويسرا(، نّن كافة التقارير الدولية، ت جمع على أن العائ  ا ساسي أمام 
التنمية المستدامة في ا را ي الالسطينية ةي "نسرائيل"، م يا ا أّن المنمماص ا وروبية تقوم 

راص المشاريع في قطا  ززة وال اة الغربية ويكون م،يرةا "التدمير"، و"االست دا " بتمويل عش
وتابع رامي عبده: "ةناك مشاريع تمول بملياراص  العي يعود بالالسطينيين نلى الوراء لسنواص وعقود.

ي الدوالراص، ولكن ل س  تمتي نسرائيل وتقوم بتدميرةا، تمام ا كما حدث لمطار ززة الدولي، الع
 تش د حجارته على أن أمنياص الالسطينيين االقت،ادية ت،طدم باالنت اكاص اإلسرائيلية المتوا،لة".

مليار دوالر أمريكي، شفل السنواص  263وبحسا أرقام فلسطينية اقت،ادية فإن الالسطينيين شسروا 
لنمو االقت،ادي العشرين الما ية، بسبا االنت اكاص اإلسرائيلية، وتابع سماره: "نسرائيل تعي  ا

اليومي، فكي  سيكون الحال مع تنمية مستدامة، وأف  اقت،ادية كاملة وشاملة، القطا  الشاص 
 يعاني في ال اة من االنت اكاص اإلسرائيلية ا شيرة، وفي ززة الحياة االقت،ادية متوقاة بالكامل".

شفل تدمير الطر  والم،انع  وأكد سماره، أّن نسرائيل تسعى نلى نتف  وتدمير البنية التحتية، من
والموسساص االقت،ادية، مشير ا نلى أن الجيش اإلسرائيلي شن عملية واسعة في ال اة الغربية، في 

/ يونيو، من مستوطنة "زوش 21مستوطنين نسرائيليين فقدوا مساء الشميس  0أعقاا اشتااء 
اشتطا  المستوطنين، لكن عت،يون"، شمالي الشليل، لم تعلن أي ج ة فلسطينية مسئوليت ا عن 

 س المسئولية عن اشتطاف م، في حينرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياةو، حّمل حركة حما
ويرى شبير  رف ص حركة حماس ةعه االت اماص اإلسرائيلية دون أن توكد أو تناي ،حة االت ام.

اد الالسطيني، والعةاا بمعدالص االقت،اد الالسطيني "مازن العجلة" أن نسرائيل تتعمّد  را االقت،
نموه نلى ال اوية، وقال مازن العجلة: "ال جدوى  ية مشاريع استثمارية أمام العراقيل اإلسرائيلية 
المتوا،لة في ززة وال اة، وا موال والشطط كل ا تبقى منقو،ة، فمي قوة اقت،ادية م ما بلغص 

 ئيلي".درجة فعاليت ا تتحول نلى ،ار مقابل أي عدوان نسرا
49/6/4304الشعب، مصر،   
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 من سكان غزة بال دخل يومي في رمضان %03الغرفة التجارية بغزة:  .46

، من الالسطينيين في قطا  ززة بف دشل يومي في %03قالص تقارير اقت،ادية فلسطينية نّن  :ززة
نن ما  وقالص الغرفة التجارية في ززة  قطا  شاص(، في نح،ائية ن شرص يوم ا حد، ش ر رم ان.
 %03أل  ششص في قطا  ززة بف دشل يومي، في ش ر رم ان، وةو ما يشكل  633يزيد عن 

 مليون نسمة(. 272من نجمالي السكان،   
وأ افص الغرفة التجارية، أن ش ر رم ان يحل على سكان ززة ةعا العام، وةم يعانون أو اعا 

 طا  للعام الثامن على التوالي.اقت،ادية ،عبة، بسبا الح،ار اإلسرائيلي الماروض على الق
حسا بياناص الربع ا ول من  %42وعكرص اإلح،ائية أن معدالص البطالة في قطا  ززة بلغص 

 في الربع الثاني من العام الجاري. %44، وسط توقعاص بارتااع ا نلى 1324عام 
ماةرة الاقر من نجمالي عدد السكان وانتشار  %0272وأشارص نلى ارتاا  نسبة الاقر لت،ل نلى 

قطا ، أثّر بشكل سلبي على استيراد العديد الوعكرص، أن الو ع االقت،ادي المتردي في  المدقع.
شل  حالة كساد وركود في كافة ا نشطة لمن السلع والمواد الغعائية الشا،ة برم ان، وأّدى 

 االقت،ادية.
49/6/4304رأي اليوم، لندن،   

 
 يون يواجهون القصف في سورية والمنع في لبنان: الالجئون الفلسطين"مجموعة العمل" .47

أكد تقرير لا "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن معاناة مشيماص الفجئين : لندن
الالسطينيين في سورية الزالص مستمرة، وأن كل الج ود التي بعلص للتشاي  من الح،ار واالست دا  

مشيماص ووق  االنت اكاص التي تتعرض ل ا بشكل ل عه المشيماص لم تالح حتى ا ن في تممين ال
 .يومي

أما في لبنان فقد أكد التقرير أن الفجئين الالسطينيين السوريين يعانون من أزماص مركبة، من أبرز 
وجوة ا ا زماص القانونية واالقت،ادية، حيث تتشع السلطاص اللبنانية اجراءاص مشددة بحق م شا،ة 

مكانية تمديد نقامات م، ا مر العي أدى فيما يتعل  بالقيود التي  فر ص على دشول م نلى لبنان وا 
لتشتيص العديد من العائفص حيث ال يستطيع عدد من أفرادةا المتواجدين في سورية من اللحا  
بعائفت م في لبنان بسبا تلك اإلجراءاص، أما من الجانا االقت،ادي فتعاني العائفص من زفء 

يجاراص المنازل بشكل شاص ن افة نلى عدم قدرة الفجئين على العمل فيالمعيشة بشكل عام و   ا 
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 .لبنان وعلك لعدة أسباا من بين ا الو ع القانوني وانتشار البطالة 

49/6/4304قدس برس،   
 

 سرائيليان بتهمة التجسسإمصر تحاكم ثالثة بينهم  .48
سرائيليين اث: القاةرة نين على محكمة الجناياص، الت ام م أمر النائا العام الم،ري بإحالة م،ري وا 

بالتشابر لم،لحة االستشباراص العسكرية اإلسرائيلية. والمت مون ةم سفمة محمد سليمان بريكاص 
  م،ري مقيم في سيناء، محبوس( وجمعة الترابين  نسرائيلي، فار( وشالومو سوفير  نسرائيلي، فار(.

فبراير  /وشباط 1322أزسطس  /ي تولى بين آاوقالص نيابة أمن الدولة العليا نن المت م الم،ر 
، نمداد المت م الثاني "بمعلوماص عن أماكن انتشار القواص المسلحة الم،رية ومقار ا ج زة 1324

والمكامن ا منية وأماكن تواجد العنا،ر الج ادية وا و ا  والتحركاص كافة في منطقة بئر بدء 
 لم،الح القومية للبفد".البريكاص في شمال سيناء، بق،د اإل رار با

وعكرص أن "المت م الم،ري تسلل عبر الحدود الشرقية بطري  زير مشرو ... كما ثبص من 
التحقيقاص قيام المت مين الثاني والثالث باالتاا  والمساعدة مع المت م ا ول بارتكاا جريمة التشابر 

ني عّر  المت م ا ول على المت م بمن اتاقا معه على ارتكاب ا وساعداه". وأو ح أن "المت م الثا
الثالث عن،ر االستشباراص اإلسرائيلية العي حدد له أوجه المعلوماص المطلوبة، ورتا وتحمل ناقاص 
تسلل المت م ا ول نلى الجانا اإلسرائيلي ودبر له نقامته وتحمل ناقاص تنايع التكليااص ال،ادرة 

 نليه".
03/6/4304، الحياة، لندن  

 
 لتصدير الغاز اإلسرائيلي لمصراتفاق أولي  .49

الشركاء في حقل ، أن ستيان شيرعن  القدس من، 49/6/4304، وكالة رويترز لألنباء عكرص
نن م وقعوا اتااقا أوليا مع مجموعة بي.جي البريطانية  واليايتان اإلسرائيلي العمف  للغاز الطبيعي قال

 طة التسييل التابعة للشركة في ندكو بم،ر.للناط والغاز للتااوض على اتاا  لت،دير الغاز نلى مح
وقال الشركاء في بيان يوم ا حد ننه بموجا االتاا  قيد النقاش سيورد ليايتان الواقع قبالة الساحل 

عاما عن طري  شط  26اإلسرائيلي على البحر المتوسط سبعة ملياراص متر مكعا سنويا لمدة 
 أنابيا تحص الماء.
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مليار دوالر مما يدر  03في تل أبيا نن قيمة االتاا  ستبلغ نحو وقال م،در بقطا  الطاقة 
نيراداص استثنائية على نسرائيل من دشل رسوم االمتياز. وقال الم،در نن بي.جي ستتولى بناء شط 

 .1324ا نابيا ومن المتوقع التو،ل نلى اتاا  ن ائي بن اية 
ي الناشز وسيساعد الشركاء على تطوير وسيكون علك من أ شم االتااقاص لقطا  الطاقة اإلسرائيل

مليار متر مكعا( ومن  603تريليون قدم مكعبة من الغاز   22بنحو  احتياطاتهليايتان العي تقدر 
 . ومن المقرر ت،دير جزء كبير من االحتياطياص.1321المتوقع أن يدشل الشدمة في 

 ا لزيادة نمداداص الغاز وقالص بي.جي نن محادثاص ليايتان تمتي في نطار عدة شياراص تدرس
لمحطت ا في م،ر. وقال متحدث "شطاا النوايا زير الملزم مع شركاء ليايتان ةو شطوة أولى لكننا 

 مازلنا في المراحل المبكرة."
 "نسرائيل"بحسا ما ن شر في ، أنه و حلمي موسى عن، 03/6/4304السفير، بيروت،  وأ افص

وشراكة "لايتان" تمص عبر شركة "نوبل ننرجي" ا ميركية فإن االت،االص ا ولية بين "بريتش زاز" 
في المئة من امتياز "لايتان". وأو حص م،ادر نسرائيلية أن معكرتي التااةم  43التي تملك حوالي 

مع "بريتش زاز" وقبل ا مع شركة "يونيون" االسبانية ستكتمفن حتى ن اية العام الجاري لتغدوا 
الكلمة. ولن تكتمل االتااقياص ةعه قبل أن تواف  علي ا كل من  اتااقيتين تجاريتين بكل معنى
 الحكومتين الم،رية واإلسرائيلية.

يبدو أن الحكومتين منحتا المباركة لفتاا  منع بدأص المااو اص، بينما أشارص م،ادر اقت،ادية 
في تاريخ الطاقة نسرائيلية نلى أنه نعا اكتمل االتااقان فإن ال،اقة مع "بريتش زاز" ستكون ا كبر 

 عن ،اقة بيع الغاز لشركة الك رباء اإلسرائيلية. % 1اإلسرائيلية نع تزيد بحوالي 
من قيمة ال،اقة بسبا  % 63توفر ةعه ال،اقة عوائد كبيرة للشزينة اإلسرائيلية ت،ل نلى حوالي 

الغاز على الرسوم المارو ة على مرور الغاز في أنبوا بحري. وتق ي بمن تبيع شراكة "لايتان" 
"ا رض اإلسرائيلية" ما يعني أن على "بريتش زاز" أن تتولى أمر ترتيا نقل الغاز عبر أنبوا 

 بحري نلى م،ر.
وال يمكن في ةعه الحال، بدشول "بريتش زاز" على شط الغاز اإلسرائيلي، تجاةل حقيقة أن "بريتش 

"مارينا ززة" والعي لم يستغل جديا  زاز" شريك كبير في امتياز حقل الغاز الالسطيني المعرو  باسم 
سرائيلية، أن يدشل  حتى ا ن. وليس مستبعدا ، في مل االت،االص الجارية مع ج اص فلسطينية وا 
حقل "مارينا ززة" في نطا  ا نبوا الناقل للغاز نلى ا را ي الم،رية. ومعرو  أن شراكة 
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ث شركاص نسرائيلية ةي "ديلك" و"أفنير" "لايتان" ت م نلى جانا شركة "نوبل ننرجي" ا ميركية ثف
 و"رتسيو".

من مشزون الغاز المكتش  حتى ا ن في حقل "لايتان" وةي  %13وتطال ال،اقة الحالية حوالي 
 ن،  كمية الغاز المسموح بت،ديره من ةعا الحقل وف  القوانين اإلسرائيلية.

 %43الغاز، مسموح بت،دير مليار متر مكعا من  643ومعرو  أن حقل "لايتان" يحوي حوالي 
دوالراص  676من ا والباقي لفست فك المحلي. تقدر سعر وحدة الغاز في ال،اقة مع "بريتش زاز" با

 لكل أل  قدم مكعا من الغاز مربوط بسعر برميل الناط من نو  برنص.
 
 مليون دوالر عمولة رئيس الموساد إلتمام صفقة الغاز مع مصر 00: صحيفة إسرائيلية .51

كشاص ،حياة نسرائيلية عن ح،ول رئيس الموساد ا سب ، شبتاي شافيص، ي: محمد العراق ر ا
، "نسرائيل"مليون دوالر، نمير دوره في نتمام ،اقة ت،دير الغاز بين م،ر و 22على عمولة قدرةا 
 ملياراص دوالر. 076التي قدرص قيمت ا با

ا" كان مجن 11وقالص ،حياة "عا ماركر":" نن شافيص " د ا  من فري  شركة "ني. نم. جي"، عام 
التي كانص ت م رجال أعمال من نسرائيل والوالياص المتحدة ا مريكية ورجل ا عمال الم،ري 
حسين سالم، وعر ص ت،دير الغاز الم،ري نلى نسرائيل، وسعى شافيص نلى نقنا  رئيس الوزراء 

الناحية ا منية، نبرام ،اقة الغاز  اإلسرائيلي ا سب  آرئيل شارون بمنه من ا ف ل إلسرائيل، من
مليون شيكل أي  43، وح،ل مقابل علك على 1334مع م،ر، وليس مع الشركة البريطانية، عام 

 مليون دوالر". 22ما يعادل 
وقال م،در عمل سابق ا مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية: "استغل شافيص كل ثقله كرئيس 

 ،اقة مع م،ر في الغر  المغلقة!".ساب  للموساد، وأقنع شارون بال
49/6/4304الشعب، مصر،   

 
 وزير الخارجية األردني: الفشل في تجسيد حل الدولتين يهدد األمن والسلم الدوليين .50

في ت،ريحاص له يوم ا حد  ،أكد وزير الشارجية وشوون المغتربين ا ردني نا،ر جودة :انعمّ 
ن الاشل في تجسيد حل الدولتين العي تقوم أمريكي، شفل لقاء له مع وفد من الكونغرس ا  12/6

ةو المسبا  "القدس الشرقية"وعا،مت ا  2261بموجبه الدولة الالسطينية المستقلة على شطوط 
من والسلم الدوليين، من الرئيس ليس فقط لعدم االستقرار االقليمي، بل بما يتجاوز علك لت ديد ا 
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لى ني تشكل بدورةا وقودا لنزعاص التطر  الما ية بدورةا شفل تغعية مشاعر االحباط واليمس الت
 تغعية االرةاا والعن  اللعان يمثفن ت ديدا للعالم باسره.

 49/6/4304قدس برس، 
 
 القيادي في "حزب هللا" اللقيس! أول رواية إسرائيلية: هكذا اغتيل .52

اا،ايل ازتياال القياادي فاي كشاص مجلة "نسرائيل ديانس" ا منية النقاا عما اعتبرتاه ت: حلمي موسى
"حزا  " الش يد حسان اللقيس في بيروص قبل ن،  سنة، وقالص نن القتلة و،لوا بسيارة مساتمجرة 
ر،اادوا ماان شفل ااا الباحااة القريبااة ماان بيااص الشاا يد قاارا حااي سااانص تيريااز  فااي محلااة الحاادث( شاار  

ااعا االزتياال بحا  "المساوول عان ال احية الجنوبية لبياروص، ونازل من اا اثناان نلاى بساتان مجااور لين
 تطوير ا سلحة والبنى التكنولوجية في حزا  ".

وفي تحقي  مطول أعده رون سولمون للمجلة، جااء أن اللقايس لام يكان مجارد مساوول فاي "حازا  " 
 .ن،ر  بل كان من ا ،دقاء المقربين للسيد حسن 

يس نحااداةما اسااتشباراص الجاايش اللبناااني والثانيااة ج تااان، علااى ا قاال، قامتااا بااالتحقي  فااي ازتيااال اللقاا
 وحدة ا من الداشلي في "حزا  ". 

للعملية بشكل ال يقوم به  ومن تاا،يل التحقي  ا ولية يتبين أن أع اء شلية االزتيال، استعدوا جيدا  
روا لطاار  الو،ااول وال اا أساساايا   نال ج اااز دولااة، وت اامن ر،اادا للااروتين اليااومي للقاايس، وتشطيطااا  

واستشدام سياراص مستمجرة وأسالحة كاتماة لل،اوص. ودلاص التحقيقااص علاى أن القااتلين اثناان يحمافن 
 ملم مع كاتم لل،وص. 2مسدساص 

وا ااح ان ماان قاارر االزتيااال قااد اشتااار توقيتااا مريحااا إلشاااعة الغمااوض، ش،و،ااا بعااد االعتااداءاص 
يرانية في بيروص على أيادي ج ااص ج ادياة  ، وةاعا ةعاص ،الة باالحرا فاي ساوريعلى رموز حزبية وا 

مااا بينتااه آثااار ا قاادام فااي طااين البسااتان المجاااور حيااث ةاارا القاااتفن فااي تلااك الليلااة الماااطرة. وقااد 
أن القتلاة  أفلحص التحقيقاص في االستعانة بكااميراص الت،اوير فاي جاادة كميال شامعون، وكاان وا احا  

 استعانوا بشلية لوجستية محلية.
ان و"حزا  " مقتنعون بمن االستشباراص اإلسرائيلية تقا  شلا  االزتياال وجماع ، الكل في نير عموما  

المعلومااااص وتناياااع االزتياااال حتاااى لاااو تااام عااان طريااا  طااار  ثالاااث، وساااواء أكاااان الساااعودية أو ج اااة 
تعارض "حزا  ". لكن السوال يبقى: لماعا قرر اإلسرائيليون ازتيال اللقيس عبر نطاف  الناار علياه 

 تاجير سيارته أو قن،ه أو دس السم له؟وليس عبر 
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شلاص سالومون الااى القاول ننااه "منطقاي االفتاراض أنااه كاان بجااوار اللقايس ةاات  يحااوي أرقاام ات،ااال 
قائماااة أساااماء مساااوولين كباااار مااان دول  بج ااااص علياااا مشتلااااة داشااال التنمااايم اللبنااااني وشارجاااه وأي اااا  

ياران وحتاى الساودان، وةاي قاوائم ةناا ةتساعد مثل ساوري ك ج ااص كثيارة جادا معنياة بامن ت اع يادةا وا 
 علي ا". 

  03/6/4304 ،السفير، بيروت
 تدعو إلى تحرك دولي لوقف جرائم االحتالل العربيةالجامعة  .53

طالبص الجامعة العربية المجتمع الدولي، وا طرا  المتعاقدة على اتااقية جني  بالتحرك  القاةرة:
االحتفل اإلسرائيلي  د الشعا الالسطيني ا عزل وسط والتدشل لوق  الجرائم التي ترتكب ا قواص 

،مص دولي مريا، وحملص الجامعة "نسرائيل" المسوولية الكاملة عن تلك الجرائم التي ترقى نلى 
 كون ا جرائم حرا  د الالسطينيين.

لى وأعلنص في بيان أ،درته أمس، أن ا تتابع بقل  بالغ ال جمة العسكرية "اإلسرائيلية" الممن جة ع
الشعا الالسطيني في ال اة الغربية بما في ا القدس وقطا  ززة، والت،عيد زير المسبو  في 
عملياص القتل العشوائية بدم بارد، وحمفص االعتقاالص الواسعة التي طالص الشعا الالسطيني ومن م 
عا برلمانيون وأسرى، واقتحام منازل الالسطينيين وتدمير ممتلكات م وفرض الح،ار على الش

أسيرا فلسطينيا من ا سرى، العين تم تحريرةم في ،اقاص سابقة، وتراجع  63الالسطيني، واعتقال 
"نسرائيل" عن نطف  الدفعة الرابعة من "أسرى ما قبل أوسلو"، واستمرار الحبس الجائر للمئاص من 

 طعام لمدة طويلة.المعتقلين اإلداريين الالسطينيين دون محاكمة أو ات ام مما دفع م لإل راا عن ال
واعتبرص الجامعة ةعه الممارساص تجسيدا الستمرار "نسرائيل" في تشويه الحقائ  ولعا دور ال حية 
ل،ا  االت ام بالجانا الالسطيني، وتحميله المسوولية عن اشتااء ثفثة  أمام المجتمع الدولي، وا 

تمام ا   الالسطينية.لم،الحة مستوطنين، وعلك في أعقاا تشكيل حكومة الوفا  الالسطيني وا 
ودعص الجامعة العربية، المجتمع الدولي نلى نلزام "نسرائيل" باحترام المعايير الدولية وفقا للقانون 
طف  سراح جميع  الدولي وكافة القراراص ال،ادرة عن الجمعية العامة ل مم المتحدة ومجلس ا من وا 

 .ا سرى العين تم اعتقال م دون وجه ح 
03/6/4304رقة، الخليج، الشا  

 
 
 



 
 
 

 

 
           08ص                                     0464 العدد:     03/6/4304 اإلثنين التاريخ:

 

 "إسرائيل"ال ضد  السلطةضد  .54
 د.فايز أبو شمالة
من أراد أن ينت،ر على عدوه عليه أن ينت،ر على ناسه أوال ، فف ي،ير أن نتوجه نلى محاربة 
اإلسرائيليين ومن شلانا طابور شامس يطعن م ر المقاومة، ةعا ةو ملشص حديث القيادي الاتحاوي 

نا ف  من السجون اإلسرائيلية، والعي قال في ت،ريح ل،حياة معاري : قدورة فارس، العي تشرج م
نن ةنالك نجماعا  فلسطينيا  على التنديد بت،ريحاص محمود عباس في جدة. وأ ا  القيادي 
الاتحاوي: ةعه ةي المرة ا ولى في التاريخ التي يتحدث في ا قائد فلسطيني ب عا الشكل، وةعا ما ال 

يني. نن كفم القيادي الاتحاوي قدورة فارس ال يعكس وج ة نمر شش،ية، وال يقبله الشعا الالسط
يمثل موقاا  لبعض قياداص حركة فتح. نن ما قاله الرجل يمثل ،لا عقل وتاكير ومزاج الشعا 
الالسطيني كله، العي يرفض الم انة، وي،ر على العيش بكرامة، حتى ولو  حى بالغالي والثمين 

فلسطين. ت،ريحاص القيادي الاتحاوي قدورة فارس توكد أن حالة االحتقان في سبيل حرية الوطن 
لدى شباا ال اة الغربية قد و،لص مرحلة متقدمة جدا ، ولم يب  بين م وبين االناجار الكبير نال 
مرمى حجر  د ال، اينة، ليبدأ التط ير الداشلي أوال  باقتف  أركان السلطة من جعورةا، ونس  

التي يعيش ا الالسطينيون. ت،ريحاص القيادي الاتحاوي تحعر من أي انتاا ة  د الحالة المعلة 
اإلسرائيليين قبل تط ير ا رض من قياداص السلطة الساقطة في ح ن اإلسرائيليين،  ن أي 
انتاا ة  د  نسرائيل( سيركا موجَت ا رجال  السلطة المنسقون مع  نسرائيل( أناس م، وسيم رون 

م على أن م رجال المرحلة، وأن م على استعداد إلن اء االنتاا ة مقابل حانة من عبر وسائل اإلعف
، لعلك فإن شروط نجاح أي انتاا ة ةو ةدم أركان  VIPالمساعداص، وزيادة في عدد حاملي بطاقة 

لقاء القبض على رموزةا، ومحاكمت م محاكمة تاريشية عادلة، في الوقص العي تتشكل فيه  السلطة، وا 
لمقاومة الشعبية، التي ستمشع على عاتق ا مسئولية المواج ة مع  نسرائيل(. القيادي الاتحاوي لجان ا

كان جريئا  و،ريحا  حين قال: في حال استمر ةعا الو ع كما ةو عليه اليوم فف يمكن استبعاد 
ن تنت ي وبعد أ ا منية،اندال  انتاا ة جديدة ستوجه في البداية  د السلطة الالسطينية وأج زت ا 

ستنطل  االنتاا ة  د  نسرائيل(. تحعير القيادي الاتحاوي جاء قبل أربع  السلطة،من م، وتدمر 
وعشرين ساعة من انق اض شباا القدس الشري  على محمود ال باش، ممثل محمود عباس، في 

تط ير رسالة وا حة توكد أن الالسطينيين العين ،اموا عن الكفم قد أفطروا على الاعل، وبدووا ب
 المقدساص من دنس الساسة.

49/6/4304، فلسطين أون الين  
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 وتصريحات زعيمها فتحقواعد  .55

 ياسر الزعاترة
بياناص كثيرة ،درص من دوائر عاص ،لة بحركة فتح على شلاية ت،ريحاص  زعيم ا(؛ الرئيس 

يعكر  الالسطيني في جدة بالمملكة العربية السعودية، وفي حين لم تنطو الت،ريحاص على جديد
بالنسبة لشطاا رئيس السلطة، ورئيس حركة فتح، ورئيس منممة التحرير  في آن(، نال أن تجميع ا 
في سيا  واحد وبطريقة أقرا نلى الاشر والتحدي، من ا نلى التبرير على استحياء، كان مستازا 

 لقطاعاص كبيرة من الشعا الالسطيني في الداشل والشارج.
ء ال يتجزأ من شعب م، ويعيشون ةمومه وةواجسه، و ن الت،ريحاص و ن كوادر حركة فتح ةم جز 

جاءص على شلاية عملية أسر لثفثة جنود أ،ابص سلطاص االحتفل بالق ر، ةي التي تتميز 
أج زت ا ا منية بقدراص معةلة بكل المقاييس،  ن ا مر كعلك، فقد كانص الت،ريحاص أكثر استازازا 

ف عما عكرنا من تجميع ا جميعا في سيا  واحد  االفتشار بالتنسي  من أية ت،ريحاص مشاب ة، ف 
ا مني، ةجاء عملية ا سر، واعتبارةا مدمرة، ةجاء انتاا ة ا ق،ى التي تعتبر فلسطينيا من أرو  
مراحل الن ال الوطني، واعتبارةا مدمرة أي ا، رزم أن مئاص من أسراةا ال يزالون قيد ا سر، ما 

   لبطولت م وت حيات م باعتبار أن ا كانص مدمرة أي ا(.ينطوي على تسشي
على ةعه الشلاية ،درص بعض البياناص التي ال ي عر  من أ،درةا  أحدةا لكتائا ش داء ا ق،ى 

( تندد بالت،ريحاص نياةا، وتعتبرةا نوعا من العار، وتعتبر أن قائل ا ال 1331التي حّلص عمليا منع 
دوائر عديدة في الحركة نلى ن،دار بياناص مشاب ة تويد الرئيس، يمثل حركة فتح، فيما ا طرص 

 وتعلن دعم ا الكامل له.
وبقدر ما كانص بعض البياناص التي نددص بالت،ريحاص المعكورة مثيرة لفرتياح  مع ا مواق  في 
مواقع التوا،ل(، فإن ا كثر نثارة بالنسبة لي شش،يا في كل ما ،در من بياناص ةو بيان ،در 

شبيبة فتح في الجامعاص ا ردنية يعلن تمييد الرئيس فيما ،در عنه، ما يشير نلى شلل في  من
العقل وال مير في آن، السيما أنه ي،در عن شبان؛ ا ،ل أن م في عروة حاالص الثورة والرفض، 
ان وال يمكن أن يقبلوا ت،ريحاص انبطاحية من علك اللون، حتى نن السوال العي ألح علّي ةو: نعا ك

ةوالء يقولون علك في ةعه المرحلة العمرية، فماعا سيقولون بعد سنواص عندما يكبرون ويتزوجون 
وينشرطون في شوون السياسة ومستحقات ا على مشتل  ا ،عدة؟! ثم كي  يمكن ل والء العين 
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ى ينتمون عمليا نلى أبناء الجئين أن يرحبوا بت،ريحاص رجل طالما تنازل عن حق م في العودة نل
 وطن م، واعتبرةم مرتاحين في أماكن وجودةم؟!
ن ترشد “نن ا عقلية القبيلة ال أكثر، تلك التي شعارةا:  وما أنا نال من ززية؛ نن زوص زويص، وا 

كي  ل والء العين يتغنون بالزعيم ”. اللي بتزوج أمي بقلوا يا عمي“، أو رافعوا شعار ”ززية أرشد
ا،طدم معه بسبا الموق  من انتاا ة ا ق،ى، وف رض الرمز  ياسر عرفاص(، أن يمدحوا من 
 عليه بسطوة القوة ا مريكية ال، يونية؟!

نن ا القبلية في أسوأ تجليات ا، والتي ت ع الوطن في المرتبة الثانية بعد القبيلة الحزبية، ويمكن ا أن 
ال نتحدث ةنا عن تبرر أي موق  م ما بلغ مستوى بوسه، ولو أةال التراا على ما يسمى الثوابص، و 

في المئة فقط من أرض  11الثوابص الحقيقية ممثلة في فلسطين من البحر نلى الن ر، بل عن 
ص عليه ما تعر  بقراراص الشرعية الدولية، ف ف عن ح  الشعا  فلسطين، مع ح  العودة العي ن،َّ

 الواقع تحص االحتفل في المقاومة بكل أشكال ا.
على ةعا النحو، ومن يمثل ةوالء في واقع الحال؟! أسئلة تطرح  كي  يوجر بع  م عقله و ميره

ناس ا في مواج ة ةعا العي يجري، لكن الوجه ا شر لل،ورة مّثله نار من أبناء وشباا حركة فتح 
العي أثارت م الت،ريحاص، فكتبوا في مواقع التوا،ل بما يشير نلى  يق م، وةوالء ةم من يستحقون 

  ن م عبروا عن  ميرةم الوطني أكثر من انتمائ م الحزبي. التحية في واقع الحال،
ما فعله وياعله ةعا الاري  في القيادة زير مسبو  في تاريح الق ية الالسطينية، وةو زير مسبو  
أي ا في تاريخ حركاص التحرر، وا مل كل ا مل أن يتمرد شرفاء فتح، ومن تبقى من شباب ا النقي 

تجري استعادت ا كحركة تحرر، ةي التي تحولص عمليا نلى حزا  على ةعا العي يجري، بحيث
 سلطة تحص والية االحتفل، بل يعمل في شدمته!!

03/6/4304الدستور،   
 
 ارتباك نظرية األمن القومي اإلسرائيلي وأنماط المواجهة .56

 حلمي موسى
ي بالغة القوة لج ة لم يسب  إلسرائيل أن عاشص مثل ةعه الدرجة من االرتباك والماارقة. من ناحية ة

امتفك القدراص النارية ال ائلة واحتكار أسلحة دمار شامل وبالمقابل ةناك تاكك في محيط ا واقتتال 
داشلي و،ل مراحل فميعة. وعلى ال،عيد الدولي ورزم شففاص ةنا وةناك ال تزال نسرائيل تشغل 

دفا  عن ا والوقو  نلى جانب ا. مكانة محمية وتتربع على قلا أميركا التي ال تكل وال تمل من ال
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وبالمقابل فإن ا حداث تبين أن كل قوة نسرائيل ةعه عاجزة عن توفير الشعور با مان في مل انعدام 
القدرة على حسم ما نعا كان السفم أم الحرا ةو عدو نسرائيل وفي مل الحيرة حول أي ما أشطر: 

 سوري؟المّد الشيعي اإليراني أم المّد السني العراقي ال
ومن الجائز أن أحداث ا سبوعين ا شيرين سواء ما تعل  من ا بالو ع في ال اة والقطا  بعد 
اشتطا  المستوطنين الثفثة أو التغييراص ال ائلة في شريطة الت ديداص اإلقليمية بعد نجاحاص داعش 

سة القب ة في العرا  طغص على كل ما عداةا. فحكومة اليمين المتطر  التي طالما نادص بسيا
الحديدية  د الالسطينيين تجد ناس ا في و ع بالغ الحرج أمام جم ورةا في مل ندراك متزايد 
بمحدودية القوة. فالسلطة الالسطينية بقيادة أبو مازن تشكل شطرا  فعليا  على حكومة يمين ترفض من 

بو مازن، في نمر حيث الجوةر مبدأ حل الدولتين. ولكن البديل الوحيد المتوفر حاليا  لسلطة أ
نسرائيل، ليس سوى حماس المت مة باشتطا  اإلسرائيليين وبالتالي بإم ار عجز االستشباراص 

 اإلسرائيلية.
تعر  حاليا  « البعوض»لقتل « تجاي  المستنقعاص»والمشكلة أن نسرائيل التي طالما آمنص بسياسة 

نما  أن تطبي  ةعه السياسة في ال اة الغربية كايل بتمليا الشار  الالسطيني ليس على حماس وا 
على السلطة الالسطينية. وةعا يبرر نعفن ا عن نن اء الحملة العسكرية التي قيل في البداية نن ا لن 
لى جانا علك فإن شوض  تتوق  قبل نعادة الماقودين وتدمير البنية التحتية لحركة حماس. وا 

ندشال نسرائيل في المعادلة واحتمال مواج ة مع حركة حماس في قطا  ززة يعني في ةعا الوقص 
و ع نسرائيل من جديد في قاص االت ام الدولي بارتكاا جرائم حرا. فالحرا في ززة تعني القطع 
في اللحم الحي للسكان المدنيين كما جرى مرارا  وا ةم ندشال حوالي ن،  سكان نسرائيل في 

 الحرا في وقص أزمة اقت،ادية وسياسية.
ن القيود ال امة التي تواج  ا نسرائيل حاليا  في تعاطي ا مع الشمن الالسطيني، ومن الجائز أن بي

الموق  ا وروبي العي باص يتعامل بمنط  الع،ا والجزرة مع الدولة العبرية. وقد رأينا موشرا  كي  
وقاص أوروبا نلى جانا نسرائيل لمنح ا من،ا نائا رئيس اللجنة السياسية في ا مم المتحدة وكي  

 أن ا حعرص مواطني ا من مشاطر سياسية وقانونية وأشفقية نعا ما تعاملوا مع المستوطناص.
ولكن ةعا ليس السبا الوحيد،  ن نسرائيل بحاجة أساسا  نلى أوروبا في المااو اص الجارية بين 
  نيران والقوى العممى بشمن المشرو  النووي. وت غط الدول ا وروبية من أجل التو،ل نلى اتاا

يمنع نيران من انتاج سفح نووي، لكنه ال يحرم ا من ح  امتفك تكنولوجيا أو حتى القدرة على 
انتاج سفح ك عا. ومن المحتمل جدا  أن تطوراص الحرا الدائرة في العرا  بين الحكومة العراقية 
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ن مع ا في العرا  وداعش فتحص الباا أمام تغيير النمرة ا ميركية وا وروبية نلى نيران وأمام التعاو 
وربما في سوريا. وبدي ي أن ةعا أ اء كل الم،ابيح الحمراء في نسرائيل التي تششى كل تعاون 

يران في أي ميدان.  بين الغرا وا 
فإيران في نمر نسرائيل ةي السفح النووي وةي الداعم لحزا   وف،ائل المقاومة وةي كعلك 

في ةعا الوقص بالعاص تواجه في ةعه المحاور شطر  الداعم ا ساس للنمام السوري. ولكن نيران
المواج ة مع التياراص الج ادية القاعدية في سوريا والعرا . وةعا ما قاد نلى جدال واسع في نسرائيل 
بشمن أي ما ا شطر: النووي والسياسي اإليراني أم الداعشي في العرا  وسوريا والمحتمل أن ينزل  

متباينة ب عا الشمن بين من ي عون أوال  الشطر االستراتيجي وبين من أي ا  نلى ا ردن؟ وا راء 
 يستبدلونه بالشطر الاوري والمباشر الموةل  ن يتحول نلى شطر استراتيجي.

المعار ة في نسرائيل ترى أن نتنياةو وحكومته يشلدون بالو ع الراةن وةم زير مستعدين للتقدم 
ر مستقبل نسرائيل. وبحسا زعيم المعار ة العمالية، نحو أي حل وبالتالي فإن م يعر ون للشط

ال أمن لدى »اسح  ةرتسوغ فإن نتنياةو يدحرج المواق  طوال الوقص ويرفض أي حل. وبرأيه: 
المواطنين وليس للجم ور اإلسرائيلي ثقة فعلية بمي شريك للسفم. وال نستطيع نبقاء دولة ي ودية 

 «.ر ا ردنوديموقراطية نعا  ممنا المناط  حتى ن 
وال عجا والحال ةعه أن كل الحديث اإلسرائيلي عن تغيير نمرية ا من القومي يعاني، وال يزال، 

وعلى « قلة في مواج ة كثرة»من زموض تا حه الوقائع. فنمرية ا من التي بنيص على أساس 
زير عاص زدص أكثرةا « ال ربة الوقائية»و« نقل المعركة نلى أرض العدو»و« الحرا النمامية»

شمن، حينما لم تعد المواج ة بطريقة جيش مقابل جيش. تتحدث نسرائيل حاليا  عن نمرية أمن تستند 
وشط « جيش ،غير وعكي وفائ  القدرة»نلى شطين متوازيين: شط استراتيجي بعيد المدى بطريقة 

ة ا من أمن جاري يستند نلى تكثي  الحراساص والتواجد في كل مكان. وةناك من يومن أن نمري
 الجديدة بقدر ما ةي مربكة تعبر أ،ف  عن ارتباك في قراءة واقع يتغير بسرعة كبيرة جدا .
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 اليكس فيشمان
وترى أن  –ي ا وت نسا نلى أششاص نسرائيليين أ –ا قوال التي ،درص عن الوالياص المتحدة 

سرائيل ستتعاونان إلنقاع المملكة ال اشمية من منممة "داعش"، التي ت دد باجتياح  الوالياص المتحدة وا 
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ا ردن من العرا ، ليسص سابقة  وان ا فقط بل تعبر عن ،ل  نسرائيلي وتحكم أميركي،  ن 
ير العناوين ال،حافية في ا ردن تدبر أمورةا بحكمة كبيرة، وال توشك أن تن ار ،باح زد كما تش

 الوالياص المتحدة.
التقارير ال،حافية عن معارك بين مقاتلي "داعش" والجيش ا ردني على طول الحدود العراقية زير 
دقيقة: فالمعابر الحدودية بقيص ماتوحة، والمجاةدون السنيون لم يدشلوا الى ا ردن. لكن ةعا بالطبع 

يرة، احتمال ت ديدةا للمنطقة كل ا عميم. ول عا زادص نسرائيل ال يغير حقيقة أن "داعش" منممة شط
 متابعت ا منع بدأص حملة اجتياح ا في الشر  ا وسط.

نن الفجئين، العين زادوا على مليون والعين أزرقوا ا ردن في السنواص ا شيرة، أ عاوا المملكة 
ة أن ةعه ةي الار،ة إل عا  نمام جدا . وقد يكون ةعا الواقع المتغير أنشم عند ج اص أ،ولية فكر 

حكم الملك عبد  . لكن ل ردنيين ج از أمن داشليا قويا يتمتع بوالء القبائل المركزية. وقد سن 
ا ردنيون أي ا سياسة " بط الناس وبرود ا ع،اا"، أي أن م ال ي حدثون ععرا بسبا ت ديداص 

 ا. ويترك ا ردنيون عمل التشوي  من ان يار المجاةدين كي ال ي ولدوا رعبا ي،بح نبوءة تحق  ناس
والوكفء ا علين في واشنطن  –اإلسرائيليين  –المملكة ال اشمية للجيران ال ستيريين من الغرا 

  ن م "يتميزون" با م الشر  ا وسط.
من نقاط ال ع  في ا ردن عدم ال دوء المستمر بين القبائل الجنوبية في مدينة معان، التي ملم ا 

عانمام عمان، سنين كثيرة.  ان م  نعاكان يحتمل دشول "داعش" الى داشل ا ردن فسيحدث علك  وا 
 رجال ا الى تلك القبائل.

نن النمام والجيش ا ردنيين قويان بقدر كا ٍّ الى ا ن كي ي،دا جيوش الج اد من العرا . 
شر الجيش ا ردني متمةبا في ليس مرتاعا. وقد ن   –دون دعم من الداشل  –واحتمال دشول م المملكة 

مطلع الش ر حينما بدأ جيش العرا  تنتقض ع راه. ون،ا ا ردنيون على طول حدودةم مع العرا  
 قوات م الشا،ة.

" وبطارية ،واريخ 26ول ميركيين أي ا قوة من أل  رجل في الدولة تشمل ن،  تشكيلة "ن  
ة وحراسا للساارة في عمان وةم قوة تشليص باتريوص. والقواص ا ميركية ت درا متمردين في سوري

عانشمص حاجة الى علك.  نعاياترض أن تستوعا قواص م رسلة كبيرة  تقرر زيادة التدشل ا ميركي  وا 
في ا ردن فإن نسرائيل تستطيع أن تودي دورا  حيويا  وأن تمنح قواص اإلنزال في ا ردن تغطية جوية. 

ا ميركي ال تحتوي على عشيرة فقط بل على مستشاياص  وفي نسرائيل أي ا مشازن طوارئ للجيش
تعر ص المملكة ا ردنية للشطر، منطقي.  نعاعسكرية، وةكعا فإن القول بمن نسرائيل ستكون شريكة 
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ومن الم م أن نعكر أن نسرائيل وقاص في الما ي الى جانا ا ردن عدة مراص، وةي ترى حدودةا 
ا الدفاعي في مواج ة انتقاض الدول القومية العربية كسورية الشرقية مع المملكة جزءا  من نمام 

 والعرا .
نن ا حداث في العرا ، كما يزعم أششاص أمنيون في نسرائيل على ا قل، ت ثبص مبلغ كون الشطة 
ا ميركية ل،وغ الترتيباص ا منية في زور ا ردن وقص التااوض السياسي مع الالسطينيين مقطوعة 

ط دفا  نسرائيل يبدأ من حدود ا ردن مع العرا  وينت ي الى البحر المتوسط. واعا عن الواقع  ن ش
فكي   –كما يتساءلون في نسرائيل  –كانص اإلدارة ا ميركية شائاة جدا على استقرار الملك ا ردني 

 شطر ببال م أ،ف أن ت شلي نسرائيل زور ا ردن؟.
 "يديعوت"
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