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حول فشل االستخبارات بالتعامل مع أنفـاق غـزة خـالل العـدوان... واسـتمرار إسرائيلية  تحقيقات 
 المقاومة بحفر المزيد منها

ا فرري نشرررتها الم زهيررر دنرردراوس:–الناصررر   سرراري لا دمررس كشرر ا الانررا  الةانيررل فرري التل زيرروي ا سررراريلي 
الةالةاءا النااب عي دي  ُمراقب الدولل ا سراريلي لا الااضي الُمتااعد يوسف شابيراا يارو  برالتيايف فري 
فشررل اسررتخباراتي ئسررراريلي  فرري مسرر لل ا ن رراف الترري اسررتخدمتها يركررل يمرراس خررالل ال رردواي ا خيررر 

ابع التل زيروي ا سرراريلي  قرارال ا . وت6102الذي شن ه جيش االيتالل ضد  قطاع غز   في صيف ال ا  
ناال  عي مصرادر وصر ها ب ن هرا رفي رل المسرتوت فري ترل دبيربا ترابع قرارال  ئي  الااضري الُمتااعرد شرابيرا 
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ياو  باستجواب وزراءا وسينشر تاريرر ا م صرال  عري عرد  اسرت داد ئسرراريل للت امرل مرع تهديرد ا ن رافا 
ا ال ديديي مي المسرتوييي السياسري  وا منري  فري ئسرراريل ب ن ره الذي دجمع الُميللوي في ئسراريلا وديض  

ا على يد  ت بيره .  كاي وما زال ُيشك ل تهديد ا ئستراتيجي ا على ا مي الاومي  ا سراريلي 
ول ا التل زيويا ئلى دن ه وبسبب يساسيل الاضريلا فارد قررر الُمراقرب شرابيرا ت جيرل نشرر التاريرر يترى 

باا ال ام ل في ئسراريلا والتي مري الُماررر ئجرااهرا فري السرابع عشرر مري شرهر  ذار ب د ئجراء االنتخا
)مررارسا الارراد . ودشررار التل زيرروي ئلررى دي  وزيررر ا مرري موشرريه ي ررالويا ووزيررر االقتصرراد ن تررالي بينيررا 

تارد تبادال االتهاماا ال لني ل يرول الت امرل مرع تهديرد ا ن راف. ف ري شرهر ديلرول )سربتمبرا الماضريا ان
ي الوي وزراء بسبب تشكيكه  بإدار  اليكومل للصراع خالل الصيف ال ارا مع يمراسا وقرال ئن ره قرا  
بترروبيض ضررابط سررابف قررا  بتسررريب م لومرراا لبينيررا يررول شرربكل ا ن رراف عبررر اليرردود والترري سررميا 

 لمسليي يماس بالتسلل ئلى ئسراريل.
سررري  المصرررلرا والرررذي يرررردس يرررزب )البيرررا السيا-وكررراي بينيررراا عضرررو فررري المجلرررس الررروزاري  ا منررري  

ررد المنتاررديي لكي يررل ئدار  ي ررالوي ورررريس الرروزراء بنيرراميي نتنيرراهو اليرررب  ا مرري دش  ا ال نصررري  اليهررودي 
ا خيرررر  ضرررد  قطررراع غرررز  . وفررري يديةررره للتل زيررروي ا سرررراريلي  انتارررد بينيرررا يايارررل دي  عمليرررل )الجررررف 

دخررال قررواا بريررل ئلررى غررز ا برردا وك ن هررا تسررتند علررى الصررامدا ضررد  يمرراسا قبررل ئصرردار ا وامررر بإ
افتراضرررريل دي  يركررررل يمرررراس ال تريررررد اسررررتخدا  ا ن ررررافا وورد دي  تصررررريياا بينيررررا فرررري اجتماعرررراا 
اليكومل يول اكتشافاا الجيش ا سراريلي في غز ا دةارا الشبهاا التري دف را برالوزير ي رالوي ئلرى 

بينرري غررانتس بررالتيايف فيمررا ئذا كرراي بينيررا ييصررل علررى ئصرردار دوامررر لرررريس هيرررل ا ركرراي ال امررل 
 م لوماا مي مصادر في الجيش ا سراريلي التي ل  تمر عبر الانواا ال اديل لوزار  ا مي.

مري المسرتوت ا منري  بينيرا ب رتة قنرا  خاصرل وغيرر مصرادف عليهرا  يمسراولو عالو  على ذلر،ا اتهر  
سررراريلي ونشرررو للاررواا. واتهرر  ي ررالوي بينيررا فرري لليصررول علررى م لومرراا يررول اكتشررافاا الجرريش ا 

يينهرراا ب ن رره يسررتخد  م لومرراا عسرركريل  هررداف سياسرريل. ودنهررى الجرريش ا سررراريلي عمليررل )الجرررف 
الصامدا في دواخر شهر  ب )دغسطساا ب د دي قال ئن ه دمر  جميع ا ن اف عبر اليدودا والتري بلر  

سراريلييي. ولكي ضباط كبار اعترفوا يينها دي  الجيش لر  وت   ي رها لشي  هجماا ضد ا  30عددها 
يرررتمكي مررري كشرررف ن رررف دوت اةنررريي. واسرررتخد  ماررراتلو يمررراس ا ن ررراف فررري عرررد  هجمررراا ضرررد الارررواا 

 ا سراريليلا ونجيوا في ب ض ا يياي بالتسلل ئلى ا راضي ا سراريليل.
ايرل عروزاا ا مرر الرذي دد ت ئلرى في ئيدت الهجماا على موقع تابع للجيش بالارب مي كيبروتس )ن

ماتل خمسل جنود ئسراريلييي. وقالا مصادر ل  يت  ذكر هويتها ماخر اا ئي  يمراس ت مرل علرى ئعراد  
عاد  تسلية ترسانتها الصاروخيل.  بناء ا ن اف وا 
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ونال موقع صيي ل )يدي وا ديرونواا ال بري رل علرى ا نترنرا عري مصرادر دمني رل وعسركري ل وصر ها 
ا رفي رررل المسرررتوت فررري ترررل دبيررربا نارررل عنهرررا قولهرررا ئي  يركرررل يمررراس تسرررت د للجولرررل الاادمرررل مرررع ب ن هررر

ئسررراريلا وتاررو  بإخ رراء الصررواريض الب يررد  المرردت تيررا البنايرراا ال اليررلا كمررا تاررو  ببنرراء دن رراف  تيررا 
تارديراا  ا رض تصل تكل ل كل وايد منها دكةر مي مليوي دوالرا على يد  ت بيرهرا. ودك رد الموقرع دي  

ا جهز  ا مني رل فري ا سرراريلي ل تشرير ئلرى دي  ب رض هرذو ا ن راف ينتهري ب رد السريام اليردوديا مةلمرا 
يصررررل خررررالل الكشررررف عرررري الن ررررف قرررررب كيبرررروتس )عرررريي هشلوشررررااا والررررذي قررررال عنرررره وزيررررر ا مرررري 

ا الجنررررال فررري االيتيررراطا موشررريه )بررروغيا ي رررالويا ئن ررره كررراي ن ا رررا ئسرررتراتيج ي ا. كمرررا زعمرررا ا سرررراريلي 
رراا بيسررب الموقررعا برر ي  جهرررود ا كبيررر  تُبررذل فرري هررذو ا ن ررافا ئضررافل ئلرررى  المصررادر ا سررراريلي ل ديض 

 تكل تها ال اليلا ييث تصل تكل ل ئقامل كل ن ف دكةر مي مليوي دوالرا على يد  قولها.
 62/6/6102، رأي اليوم، لندن

 
 الضرائب أموالعن  باإلفراج "إسرائيل" إللزاملفوري بالتدخل ا األوروبيالحمد هللا يطالب االتحاد  

د. رامرررري اليمررررد هللاا االتيرررراد ا وروبرررري بالترررردخل ال رررروري  ال لسررررطينيل طالررررب رررررريس الرررروزراء :را  هللا
لوقف انتهاكاتها المستمر  بيف الش ب ال لسطينيا خاصرل اسرتمرارها  "ئسراريل"وال اجل للضلط على 

سطينيلا كمرا يرث االتيراد علرى الايرا  بردور ف رال فري ال مليرل السرلميل بايتجاز عارداا الضرارب ال ل
بررا  هللا قناصرل وممةلري دول االتيراد  دمرسخرالل لاارره  اوشردد اليمرد هللا يل الدولتيي. ئلىللوصول 

قطراع غررز ا مري خرالل االتصررال بكافرل الرردول  ئعمرار بإعرراد ا وروبريا علرى جديررل اليكومرل والتزامهرا 
 .ا عمار  عاد ا المجتمع الدولي لتوفير الدع  المالي ال ربيل وماسسا

 62/6/6102 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  
 لنائب حسن يوسفلاالحتالل يجدد االعتقال اإلداري  

قررال مركررز ديرررار لدراسرراا ا سرررت ويارروف ا نسررايا فرري بيرراي صرري يا يررو  ا رب رراءا ئي االيررتالل 
 2تلل التليير وا صالح التاب ل ليركل يماس يسي يوسرف لمرد  جد د االعتاال ا داري للنارب عي ك

برلمانيررا  فلسررطينيا  دبرررزه  رررريس  02ودشررار البيررايا ئلررى دي االيررتالل يواصررل اعتاررال  شررهور جديررد .
 المجلس التشري يا عزيز دوي،ا ئلى جانب وزيريي سابايي.

 62/6/6102 ،فلسطين أون الين
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 المركزيالمجلس  أعمالجدول  سعباكيري يبحث مع  :أبو ردينة 

وقرررال  اهررراتف وزيرررر الخارجيرررل ا مريكررري جررروي كيرررري الليلرررل الماضررريل الررررريس ميمرررود عبررراس :را  هللا
النرراطف باسرر  الرراسررل نبيررل دبررو ردينررل ئنرره جرررت خررالل االتصررال الهررات ي اليررديث يررول عررد  قضررايا 

اليررديث يرررول الاضرررايا و سرررراريليلا دبرزهررا مرررا يت لررف بيجرررز ا مرروال ال لسرررطينيل مرري قبرررل اليكومررل ا 
  .2/3/6102المطرويل على اجتماع المجلس المركزي لمنظمل التيرير ال لسطينيل الذي سي اد في 
 62/6/6102 ،وكالة معًا اإلخبارية

  
 المجلس التشريعي الفلسطيني يستهجن سياسة السلطة في تجويع غزة 

جلسرل فري ماررو بمدينرل غرز  دقرر  62/6ا رب راء عاد المجلس التشري ي ال لسطيني في غرز  يرو   :غز 
خاللهررا تاريررر لجنررل التربيررل والاضررايا االجتماعيررل يررول واقررع الصرريل فرري قطرراع غررز ا وذلرر، بيضررور 

 البرلمانيل التاب ل ليركل يماس صايبل ا غلبيل. وا صالحنواب كتلل التليير 
سرررجوي  ئدار مرررا تارررو  بررره  مسرررتنكرا  وافترررتة الجلسرررل د. ديمرررد بيرررر ررررريس المجلرررس التشرررري ي با نابرررل 

لرررى عرررزل ان ررررادي وفررري الزنرررازييا وناشرررد ئلرررى  ا سررررتااليرررتالل مررري نارررل ب رررض  سرررجوي جناريرررلا وا 
 المنظماا الدوليل والصليب ا يمر للتدخل ال اجل  نااذ ييا  ا سري.

ميمرود  يكومل التوافف الوطني واستمرارها علرى تطبيرف نهرئ ررريس السرلطل ئصراركما استهجي بير 
عباس في تجويع غز  وقطع الرواتب وعد  الشروع في ئعاد  ا عمار وتهميش الوزاراا وخاصل وزار  

وترررابع: "هرررذا لررريس غريبرررا  علرررى عبررراس الرررذي لررر  يلترررز  بكرررل ات اقيررراا  الصررريل التررري ت ررراني ا مرررريي.
لرررى وا دهررى وا مرررر انرره ال زال ييرررض ع 6112 يترررى ات رراف الشرراط  6112المصرراليل منررذ عررا  

المااومل ويالب عليها ويصطف مع ا عداء هذو المااومل الباسلل التي دذلا جيش الكياي الصهيوني 
 وقهرته وانتصرا عليه ورف ا ردس ا مل في ال دواي الصهيوني ا خير على ش بنا".
 62/6/6102قدس برس، 

 
 الفلسطينيةشرطة لغزة: تفجير عبوة في نقطة تفتيش ل 

ررر مسررليوي مجهو  :غررز  ا شررمال مدينررل ال لسررطينيللرروي عبررو  ناسرر ل فرري ناطررل ت ترريش تاب ررل لشرررطل فج 
ا رب رررراء. وقررررال النرررراطف باسرررر  الشرررررطل ديمرررري البطنيجرررري  - الةالةرررراءرفررررةا جنرررروب قطرررراع غررررز ا ليررررل 

لر"الييا "ا ئي ديردا  لر  ُيصرب بر ذت مري رجرال الشررطل الرذيي كرانوا فري الناطرلا وهري عبرار  عري غرفرل 
تارررع علرررى الطريرررف الرابطرررل بررريي مررردينتي رفرررة وخررراي يرررونسا جنررروب الاطررراع. وايرررد  مررري دوي دسررروار 
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ودضرراف دي الشرررطل شرررعا فرري التيايررف فرري االن جررار. وقالررا مصررادر ميليررل لررر"الييا "ا ئي الشرررطل 
 اعتالا مشتبها  بها ئال دي البطنيجي ن ى ذل،.

 62/6/6102 ،الحياة، لندن
  
 دة الفلتان وال للعصابات المنظمةمدير شرطة غزة: األمن مستقر ولن نسمح بعو  

غررز : دكررد مرردير الشرررطل ال لسررطينيل فرري قطرراع غررز  اللررواء تيسررير الرربطش دي الاطرراع لرري ي ررود لل لترراي 
ا منررريا ودي الميافظرررل علرررى ا مررري "واجرررب وطنررري"ا ون رررى دي تكررروي هنرررا، فررري الاطررراع "عصررراباا 

ل فرري غررز  "الميافظررل علررى اليالررل وقررال فرري تصرررية صرريافي وزعترره وزار  الداخليرر ئجراميررل منظمررل".
ا منيرل فرري غرز  واجررب وطنري ملاررى علرى عرراتف الشرررطل مري خررالل السرهر علررى رايرل النرراس وترروفير 
الطم نينل والسكينل واالستارار". ودكد دي اليالرل ا منيرل فري غرز  "مسرتار  وتيرا السريطر "ا مشريرا  ئلرى 

 ي في ئطارها الطبي ي.دي ب ض ا يداث والمخال اا التي تاع في الاطاع ت ت
ممررا ييرردث مرري ئشرركالياا ومخال رراا فرري غررز  هرري تررداعياا لخالفرراا داخليررل  وذكررر الرربطش دي جررزءا  

برريي كرروادر يركررل فررتةا مبينررا  دي الجررزء اثخررر مرري ا يررداث عبررار  عرري ب ررض المخال رراا واليرروادث 
  مري ال لتراي ا منري ول را ئلرى دي الاطراع عراش فترر  البسيطل التري تيردث فري دي مجتمرع فري ال رال .

لكنه ن   بالهدوء والطم نينل واالستارار في ظل اليكومرل السرابال وهرو مرا زال ي ريش  6112قبل عا  
 هذو اليالل مي الهدوء.

 62/6/6102 ،القدس العربي، لندن
 
 تعويضات لمالكي منشآت تضررت خالل العدوان اإلسرائيلي صرف :غزة 

صباح ا رب اء صرف ت ويضاا ماليل  ال لسطيني د الوطنيبددا وزار  االقتصا: خاص ص ا -غز  
 صررياب المنشررلا الصررناعيل والتجاريررل والخرردماا الررذيي تضرررروا جررراء اليرررب ا خيررر  علررى قطرراع 

ودوضة وكيل الوزار  في قطاع غز  يات  عويضل في تصرية خاص لوكالرل  غز ا وذل، بتبرع قطري.
والترري برردد بصرررفها وسررتكوي علررى مرردار المريلررل المابلررل "صرر ا" صررباح ا رب رراء دي هررذو الت ويضرراا 

 مليوي دوالر مي دموال المنيل الاطريل ا خير  لليكومل. 9بايمل 
مليررروي دوالر  صرررياب المنشرررلا الصرررناعيل والتجاريرررل  6بتوزيرررع مبلررر   ا رب ررراء وبررريي دنررره بررردد يرررو 

عبرررر فرررروع بنررر، فلسرررطيي فررري ا وذلررر، دوالرا   6242والخدماتيرررل لمررري بللرررا خسرررارره  باليرررد ا قصرررى 
ول ررررا عويضررررل ئلررررى دنرررره سرررريت  خررررالل ا يررررا  المابلررررل اسررررتكمال عمليررررل الصرررررف  ميافظررراا الاطرررراع.

  الف دوالر. 4 صياب المنشلا التي بللا خسارره  باليد ا قصى 
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مررري يجررر  الخسرررارر المباشرررر  بالمنشرررلا  % 2مليررروي دوالر هرررذو ال تشررركل سررروت  9ونبررره ئلرررى دي الرررر
 لتجاريل والخدماتيل جراء اليرب ا خير  الصيف الماضي.الصناعيل وا

مرري عرردد المنشررلا المتضرررر   %21ئال دي وكيررل وزار  االقتصرراد د شررار ئلررى دي هررذو المنشررلا تشرركل 
وذكر عويضل دي قيمل الخسارر المباشر في المنشرلا الصرناعيل والتجاريرل والخدماتيرل  بشكل مباشر.

 مليوي دوالر. 613تبل  نيو  يوما   20جراء اليرب ا خير  التي استمرا 
 62/6/6102 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بعد إحراق مسجد 

قالررا وزار  الخارجيررل ال لسررطينيل ئي جريمررل ئيررراف مسررجد "الهرردت" فرري ئيرردت : ك رراح زبرروي - را  هللا
ت مدينرل بيرا لير  فجرر دمرس تر تي فري سرياف هجمرل مري اليهرود المتطررفيي وال نصررييي "تسررتهدف قرر 

المسررراجد ودور ال بررراد  ا سرررالميل والمسررريييلا فررري مياولرررل ئسرررراريليل رسرررميل مدروسرررل  ةرررار  الن رررراا 
ي الطار يررلا وتكررريس م هررو  اليرررب الدينيررل فرري فلسررطييا بهرردف ئخ رراء الطررابع االيتاللرري االسررت مار 

لوجررود االيررتالل فرري فلسررطيي"ا مضرري ل دي السررلطل "تنظررر بخطررور  باللررل لهررذو الهجمررلا وترررت فيهررا 
ت بيرررا عرري ارت ررراع مسررتوت التطرررف ال نيرررف فرري المجتمرررع ا سررراريلي الررذي يسررر ى جاهرردا لالسرررتنجاد 

 بتطرف مماةل وماابلا  عطاء شرعيل لوجودو وتبرير م اهيمه ودساليب عمله ودهدافه".
وزار  الخارجيل ال لسطينيل اليكومل ا سراريليل المساوليل الكاملل عري "هرذو الهجمرل ال نصرريل ويملا 

وال اشرريل"ا وطالبررا المجتمررع الرردولي بررالتير، ال اجررل لترروفير اليمايررل الدوليررل للشرر ب ال لسررطينيا فرري 
ل الاانونيرررل مادمرررل ال برررد منهرررا لمنيررره اليرررف فررري تاريرررر المصررريرا وطالبتررره "باتخررراذ ا جرررراءاا ا مميررر

 الالزمل للتيايف في هذو الجرار ا وال مل على تادي  ال نصرييي المجرميي ئلى المياك  الدوليل".
مرري جهتررها دداي وزيررر ا وقرراف ال لسررطيني يوسررف ادعرريس وقاضرري الاضررا  ميمررود الهبرراش وم ترري 

  الادس ميمد يسييا ئيراف المسجد.
مساجد فلسطييا وعلى ردسها المسجد ا قصرى  ل ضد  ي استمرار هذو السياسل ال نصريئالهباش قال و 

المبررار، "دمررر خطيررر سرريادي ئلررى انتاررال الصررراع بشرركل متررديرم وخطيررر ئلررى يرررب دينيررلا ال يمكرري 
السررريطر  عليهرررا دو الرررتكهي بنتارجهررراا وسيضررررب كرررل الجهرررود الراميرررل لتيايرررف السرررال  واالسرررتارار فررري 

 المنطال".
 62/6/6102 ،الشرق األوسط، لندن
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 خبراء: القرار األمريكي بإدانة السلطة الفلسطينية "سياسي" 
سررراريل"م جملررل عبرررا عرري رضررا االيررتالل ا سررراريليا بإدانررل  "نصررر م نرروي : ديمررد صررار –غررز  

الاضرراء ا مريكررري "غيرررر المخرررتص فررري النظرررر فررري مةرررل هرررذو الاضرررايا"ا للسرررلطل ال لسرررطينيل ومنظمرررل 
االيتاللا  ي الصراعا يسرب ذاا الاضراءا هرو  ال لسطينيل ضد  التيرير "لدعمها" عملياا المااومل 

 "صراع سياسي"ا ييث عد و خبراء "رسالل ترهيب وتخويف" للسلطل ال لسطينيل.
وددانررا هيرررل الميل رريي ا مريكيررل منظمررل التيريررر والسررلطل ال لسررطينيل بالمسرراوليل عرري دعرر  سلسررلل 

 . ا6112–6110)النت اضل الةانيل عملياا قاما بها المااومل ال لسطينيلا خالل ا
دسرررتاذ وخبيرررر الارررانوي الررردوليا دي ا سرررراريلييي ا مرررريكييي "سررربف لهررر  رفرررع  اينرررا عيسرررى د. كشرررفو 

عشررراا الشرركوت"ا ضررد منظمررل التيريرررا الترري كرراي  خرهررا فرري المنتصررف ا ول مرري الشررهر اليرراليا 
ر النظررر فرري مةررل هررذو الاضرراياا دمرا  ميكمررل فيدراليررل فرري نيويررور،ا ييررث قضررا الميكمررل "ب ررد  جرروا

 ي الصراع الاار  بيي ال لسطينييي وا سراريلييي هو صراع سياسيا وليس له عالقل بالجرار  الجناريل 
"ا ئي هرررررذا الاررررررار "ذو طرررررابع سياسررررري"ا لرررررر"تخويف" السرررررلطل 60دو المدنيرررررل". وقرررررال عيسرررررى لرررررر"عربي

ا موضرريا دي الارررار و"بكررل ت كيررد يشررك، فرري ال لسررطينيلا لرردف ها ل ررد  رفررع شرركاوت ضررد ا سررراريلييي"
دلررف  21: "الاضرراء ا مريكرري يجررب دي ينظررر فرري دكةررر مرري ودضرراف قررارال   نزاهررل الاضرراء ا مريكرري".

دلرررف  311فلسرررطيني قتلررروا علرررى يرررد قرررواا االيرررتاللا ودكةرررر مررري مليررروي تررر  اعتاررراله ا وجررررح قرابرررل 
 يتالل ا سراريلي".فلسطينيا وكل هذا ضمي المسلسل الدموي الذي يتزعمه اال

رارررد ن يرررااا دسررتاذ ال لررو  السياسرريل بجام ررل النجرراح الوطنيررلا فاررال ئي اليكومررل ا سرررراريليل  .دمررا د
"جنرردا كررل ةالهررا فرري الواليرراا المتيررد  ا مريكيررل مرري دجررل ئصرردار هررذا الارررارم وذلرر، تن يررذا لتهديرردها 

يررل ب ننررا ئسررراريل نيرري ا قرردر علررى رفررع للسررلطل ال لسررطينيل عاررب انضررمامها لميكمررل الجنايرراا الدول
": 60وقرال ن يرراا لرر"عربي مختلف الاضايا ضدك  في المياك  الدوليلا التي سرت ود علريك  بالردمار".

"هي رسالل ترهيب وتخويف ليس دكةرا وال دقرل مري االيرتالل للسرلطل ال لسرطينيل بر ي هرذا الاررار هرو 
 خطو  دولى".

نررراجي البطررل دي هرررذا الارررار "غيررر قرررانونيم  نرره لررر  ي خررذ فررري  ردت المخررتص فرري الشررر ي الصررهيونيو 
ا دار   "ا منتاررردا  شرررديدا   االعتبرررار دي مررري قترررل لررر  ياترررل فررري دمريكررراا برررل قترررل فررري منطارررل تشرررهد تررروترا  

: "المرداي هرو مري " قرارال  60ودضاف البطل لر"عربي ا مريكيل التي "تستهتر بالد  ال ربي وال لسطيني".
ا وتضررررر بسررربب هرررذا التررروترم  نررره كررراي فررري الجهرررل الم اديرررل لتطل ررراا الشررر ب جررراء مررري ا مريكررراي

 ال لسطيني الذي يس ى للتيرر مي ايتالل بليضا وهو يف ك لته كل الاوانيي والمواةيف الدوليل".
 62/6/6102 ،"60موقع "عربي 
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 مخاوف فلسطينية من مخطط أمريكي جديد": القدس العربي" 

تابع الشارع ال لسطينيا باستلراب ويذر شديدييا تيذيراا وزير : فادي دبو س دت –را  هللا 
الخارجيل ا مريكيا جوي كيريا ليركل يماسا مي ملبل استال  اليك  في الض ل اللربيلا في يال 
انهيار السلطل ال لسطينيلا وهو التيذير ا ول مي نوعه ليماسا لكنه الةالث في غضوي ديا  قليلل 

 انهيار السلطل ال لسطينيل. يتمالاالذي يلمة فيه ئلى 
وانشلل الشارع ال لسطينيا في مياولل فه  ماصد الوزير ا مريكيا مي هذا التيذيرا دو عد  ئجبار 
ئسراريل على ا فرام عي عارداا الضرارب ال لسطينيل الميتجز  للشهر الةالث على التواليا دو مي 

لا بدل تيذير يماس مي ملبل ا قدا  على عد  تيذير االيتالل مي ملبل استال  يماس للسلط
 ذل،.

سراريلا ئال دي  ورغ  عل  الشارع ال لسطينيا بالخالف الكبير الدارر ياليا  بيي الوالياا المتيد  وا 
 الشارع ذاتها ش ر بالريبل مي هذو التصرييااا خاصل ودنها موجهل ليركل يماس.

يد للاضيل ال لسطينيلا في ظل ما ييدث ويتخوف الشارع ال لسطينيا مي وجود مخطط دمريكي جد
في دول ا قلي ا وامتداد تنظي  الدولل ا سالميلا ومياولل ال زف على كافل ا وتارا لصالة 

 المخططاا ا مريكيل في المنطال عموما  وفي فلسطيي بشكل خاص.
عد  سماع ا بسبب «الادس ال ربي»وي تي هذا الش ور في الشارع ال لسطينيا بيسب ما استطل ته 

دي تصرية دمريكي بخصوص خطل وزير ا سكاي ا سراريليا التي تاضي ببناء قرابل خمسيي دلف 
ويد  سكنيل في مستوطناا الض ل اللربيلا وال دي ت ليف دمريكي وايد بخصوص تارير يركل 

 بل.ا وهي نسبل ل  تيدث مي ق%21السال  اثي وازدياد وتير  االستيطاي في ال ا  الماضي بنسبل 
وما ي مف ش ور الريبل لدت ال لسطينيييا هو ئهمال الاضيل ال لسطينيل بشكل تا ا وُماليظ  ي 
متابعا في ظل االنشلال في ما يجري في سورياا ومصرا وال رافا والتليير الجديد في الس وديلا 

يا واالنتخاباا واالت اف الجديد مع تركيا لتدريب وتسلية الم ارضل السوريلا والملف النووي ا يران
 ا سراريليلا وغيرها مي المل اا الم اد .

وما زاد الطيي ب لل في الشارعا هو اليك  الذي اعتبر جاررا  بيف ال لسطينيييا الذي صدر عي 
ميكمل دمريكيلا بإدانل السلطل ال لسطينيلا ومنظمل التيريرا واليك  عليها بدفع مبل  كبير مي 

مي دصل دمريكيا دصيبوا خالل عملياا   سراريليييي دوالراا مليو  604الت ويضاا الماليل )
 والادس الميتلل. 0924المااومل ال لسطينيلا التي ُن ذا في فلسطيي الميتلل عا  
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 «الادس ال ربي»وكاي اللريب بالنسبل للشارع ال لسطينيا ما كش ته مصادر فلسطينيل عد  لر 
لخاط ل ئلى الس وديلا فاد تسربا دنباء ت يد ب ي بخصوص زيار  الرريس ال لسطيني ميمود عباس ا

هذو الزيار  كانا بطلب دمريكي بشكل خاصا ودولي بشكل عا ا في مياولل لةني الرريس 
ال لسطيني ويركل فتةا عي اتخاذ قرار بوقف التنسيف ا مني مع ئسراريلا خاصل ودي الزيار  تما 

نيا الذي كاي يتوقع دي ُيتخذ الارار خاللها قبل ديا  فاط مي ان ااد المجلس المركزي ال لسطي
 وتطميي الرريس عباس والسلطلا على استمرار الدع  المالي الس ودي في شتى المجاالا.

ي صيا هذو الم لومااا فإي ذل، ي ني دي الوالياا المتيد  ال زالا م نيلا كما ي ل  الجميعا  وا 
لكي غير الم هو  يتى اثيا هو تيذير كيري  ببااء السلطل ال لسطينيل يي لا وض ي ل في  ي وايدا

ليركل يماسا والماصد الياياي مي وراء هذا التيذيرا سواء كاي جديا ا دو مياولل للتاارب كما 
 ف لا دمريكا مع ئيرايا وغيرها مي المل اا.

62/6/6102، القدس العربي، لندن  
 
 نا نتائجهالتحرير تجاوز للمصالحة وال تلزم منظمةحماس: انعقاد مركزي  

رفرررض الررردكتور صرررالح البردويرررل الايرررادي بيركرررل يمررراسا اجتمررراع المجلرررس المركرررزي : ميمرررود هنيرررل
لمنظمررل التيريررر المزمررع ان اررادو بدايررل الشررهر المابررلا ماكررد ا دي هررذا االن ارراد مخررالف لمررا ترر  االت رراف 

المويرررد لمنظمرررل  عليررره فررري ات ررراف المصررراليلا ومياولرررل للهرررروب مررري االلترررزا  بت  يرررل ا طرررار الايرررادي
 التيرير.

ون ى البردويل في تصرية خاصا تلاي يركته دي دعو  بش ي المشاركل في دعمال اجتماع المجلسا 
 مشير ا ئلى دنه ال يوجد لدت يركته قارمل ب سماء دعضاءها في المجلس كما تزع  يركل فتة.

للمنظمرلا وهرو مري ياررر شركل  ودشار البردويل ئلى دي ما ت  االت اف عليره هرو ت  يرل ا طرار الايرادي
االجتماعرراا وييرردد دجنررد  الموضرروعاا بررالتواففا م تبررر ا ان ارراد المجلررس تجرراوز ا لهررذا ا طررار الايررادي 

 وجزء مي مياولل الت رد في قرار السلطل بالواقع السياسي ال لسطيني.
مشير ا ئلرى دي هرذا  ودضاف "يماس ال تدري ما الاصل ولماذا يجتم وي وماذا ت  االت اف عليه بينه "ا

االجتمررراع هرررو "فتيررراوي داخلررريا وي نررري فرررتة فارررط وال يمةرررل الشررر ب ال لسرررطيني"ا ودي نتارجررره ال تلرررز  
 يركل يماس دو دي  مي ال صارل ال لسطينيل بنتارجه.

 ا جمررراعوردت دي مرررا سررريبيةه المجلرررس المركرررزي هرررو مصرررير يركرررل فرررتة التررري دصررررا علرررى تجررراوز 
 ال لسطيني.الوطنيا وليس مصير الش ب 

 62/6/6102، الرسالة، فلسطين
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 تضامني مع األسرى الفلسطينيين في مخيم البداوي لقاءً الفصائل الفلسطينية تعقد  
نظما ال صارل ال لسطينيل والاروت ا سرالميل فري الشرمال لاراء تضرامنيا مرع ا سررت ال لسرطينييي فري 

مرريي ال ررا  ليركررل "التوييررد ا سررالمي" السررجوي ا سررراريليلا وذلرر، فرري مخرري  البررداويا فرري يضررور ا 
الشيض بالل ش بايا دمريي سرر يركرل "فرتة" ميمرد فيراضا ممةرل يركرل "الجهراد" فري الشرمال دبرو لرواء 

 موعد.
 الردول التريوشدد ش باي على" ضرور  الت راوي لتيريرر ا سررت مري ا جررا  الصرهيوني"ا منتاردا "كرل 

 يتى تيرير  خر دسير". دع  المااوملعلى" باعا الاضيل وانزلاا في الد  ال ربي"ا ويث 
ذ دكد موعد دي "ال دو  بدوروا دعا فياض ئلى " ئستراتيجيل مويد  عنوانها المااومل لتيرير ا سرت". وا 

رررل "المجتمرررع الررردولي وا نظمرررل ال ربيرررل  ينتهررر، كرررل المادسررراا ويم ررري فررري ئجرامررره بيرررف ا سررررت"ا يم 
التررري ستسررر ى ال صرررارل فررري تيريرررر ا سررررت مهمرررا بللرررا المسررراوليل فررري تجاهرررل الاضررريل ال لسرررطينيل 

 التضيياا".   
 62/6/6102، السفير، بيروت

 
 بتعطيل المصالحة الفلسطينية السلطة  داخل"الشعبية" تتهم "لوبي"  

قال الجبهرل الشر بيل لتيريرر فلسرطيي ظهرر ا يرد ئي مرا لرديها مري م لومراا يشرير ئلرى : ص ا –غز  
 ل لسطينيل لجزء مي ا شكالياا في قطاع غز  وتوفر موازناا لها.ئمكانيل م الجل السلطل ا

واسررتدركا الجبهررل فرري بيرراي جمرراهيري لهررا وصررل وكالررل "صرر ا" نسررخل عنرره "لكرري هنررا، قرررار سياسرري 
 ولوبي له مصاليه الخاصل بتهميش الاطاع وبااء الوضع على ما هو عليه".

طرررارب لبيرررث ا وضررراع المتررردهور  فررري  ودعرررا الجبهرررل فصرررارل ال مرررل الررروطني وا سرررالمي الجتمررراع
الاطرراع وسرربل م الجتهرراا ماكررد  دي الاطرراع ي رراني وضرر  ا هررو ا سررود منررذ ال رردواي ا خيرررا فرري ظررل 

غررالف الم ررابرا وت طيررل عمليررل ا  عمررار واسررتمرار االناسررا ا وعررد  قيررا  مواصررلل االيررتالل عدوانرره وا 
 يكومل التوافف بمهامها المطلوبل.

وييرد قنرواا ا غاةرل وتجنيبهرا تجاذبراا طرفري االناسرا ا وضرماي وصرولها ئلرى ودكدا على ضرور  ت
 مستيايها.

مي قيمتها الياليل  %21كما دعا للتوافف على دعو  وطنيل لتخ يض رسو  الدراسيل في الجام اا لر
ولمد  عا ا نظر ا للظرف االقتصادي والم يشي الذي ي يشه سكاي الاطاعا وت زيرز صرندوف اليراالا 

 جتماعيل ليستوعب طالب دكةر.اال
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ررا السررلطل ورريسررها ميمررود عبرراس لضررض ا مرروال المخصصررل  غاةررل قطرراع غررز  كم كررل  ودعررا ديض 
ومشررررب وطبابرررل فرررور ا لمرافرررف الاطاعررراا الخدماتيرررل واالقتصررراديل بمرررا يسرررمة برررإدار  عجلرررل االقتصررراد 

 وتجنيب الاطاع ودهله المزيد مي الملسي.
الشررروي االجتماعيررل مخصصرراا الشررروي للمررواطنيي ال اررراء بشرركل  وشرددا علررى ضرررور  صرررف وزار 

 %21شهريا واعتبار هذا الموضوع دولويل في الصرف قبل رواتب الموظ ييا ارتباط ا ب ي دكةر مي 
 مي دهالي قطاع غز  ال يوجد له  دخل مالي سوت هذا المخصص.

زمررل الماليررل سرريادي ئلررى ت رراق  واعتبرررا دي  ليررل صرررفه كررل ةررالث شررهور دو ترر خيرو تيررا مبرررراا ا 
 م انا  هاالء.

-6114وجررررررررررررددا الجبهررررررررررررل الشرررررررررررر بيل ت كيرررررررررررردها علررررررررررررى ضرررررررررررررور  اعتمرررررررررررراد شررررررررررررهداء عرررررررررررردواي ) 
 اا وهي ئيدت المشكالا التي ي اني منها الاطاع.6119/6106/6102

ودعا لتشكيل لجاي ش بيل مي فصارل ال مل الوطني وا سالمي يكوي دورهرا ت زيرز الةاافرل الوطنيرل 
شر الوعي المجتم ي اتجاو الجريمل ومخاطرهاا ومطارد  عصراباا الجريمرل المنظمرل بالت راوي مرع ون

 ا جهز  الشرطيل بالاطاع.
وطالبرررا بتشررركيل غرفرررل عمليررراا مشرررتركل ل صرررارل ال مرررل الررروطني وا سرررالمي تترررابع ملرررف اليصرررار 

عاد  ا عمار وم الجل دزمل الكهرباءا ومل اا المصاليلا وت تبر دي قر رار بالمواجهرل مرع االيرتالل وا 
 هو قرار وطني جم ي ال يجوز  يد الت رد بها كما ال يجوز  يد الت رد بالاراراا السياسيل.

 62/6/6102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
  قطاع غزةالجتماع طارئ لبحث أوضاع  الفلسطينيةالفصائل  تدعو "الشعبية" 

لتيريررر فلسررطيي فصررارل ال مررل الرروطني وا سررالمي الجتمرراع دعررا الجبهررل الشرر بيل : غررز  )فلسررطييا
طررارب يبيررث ا وضرراع االقتصرراديل والم يشرريل  هررل غررز ا وسرربل م الجررل هررذو ا وضرراعا ومواجهررل 

 تداعياتها التي قالا ب نها تهدد ا مي والسل  المجتم ي.
ا غاةررل وتجنيبهررا ا علررى ضرررور  توييررد قنررواا 6|62وشررددا الجبهررل فرري بيرراي لهررا اليررو  ا رب رراء )

تجاذبررراا طرفررري االناسرررا ا وضرررماي وصرررولها ئلرررى مسرررتيايهاا والتوافرررف علرررى دعرررو  وطنيرررل لتخ ررريض 
مررري قيمتهرررا الياليرررل ولمرررد  عرررا ا نظررررا  للظررررف االقتصرررادي  %21الرسرررو  الدراسررريل فررري الجام ررراا لرررر

 طالب دكةر.والم يشي الذي ي يشه سكاي الاطاعا وت زيز صندوف الياالا االجتماعيل ليستوعب 
قطررراع غرررز  كم كرررل   غاةرررلودعرررا الجبهرررل السرررلطل ال لسرررطينيل ورريسرررها لضرررض ا مررروال المخصصرررل 

ومشررررب وطبابرررل فرررورا  لمرافرررف الاطاعررراا الخدماتيرررل واالقتصررراديلم بمرررا يسرررمة برررإدار  عجلرررل االقتصررراد 
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اوي وتجنيرررب الاطررراع ودهلررره المزيرررد مررري الملسررري. كمرررا دعرررا ئلرررى ضررررور  صررررف السرررلطل ووزار  الشررر
االجتماعيل تيديدا مخصصاا الشاوي للمواطنيي ال اراء بشكل شهريا واعتبار هذا الموضوع دولويل 

مرري دهرالي قطرراع غررز  ال يوجررد لهرر   %21فري الصرررف قبررل رواتررب المرروظ ييا ارتباطرا  برر ي دكةررر مرري 
ي  ليررل صرررفه كررل ةررالث شررهور دو ترر خيرو تيررا مبرررراا ا زمررل  دخررل مررالي سرروت هررذا المخصررصا وا 

 ا.6119/6106/6102-6114الماليل سيادي ئلى ت اق  م انا  هاالءا واعتماد شهداء عدواي ) 
وطالبرررا الشررر بيل بتشررركيل لجررراي شررر بيل مررري فصرررارل ال مرررل الررروطني وا سرررالمي يكررروي دورهرررا ت زيرررز 
الةاافررررل الوطنيررررل ونشررررر الرررروعي المجتم رررري اتجرررراو الجريمررررل ومخاطرهرررراا ومطررررارد  عصرررراباا الجريمررررل 

الت ررراوي مرررع ا جهرررز  الشررررطيل بالاطررراعا وتشررركيل غرفرررل عمليررراا مشرررتركل ل صرررارل ال مرررل المنظمرررل ب
عاد  ا عمار وم الجرل دزمرل الكهربراءا ومل راا المصراليلا  الوطني وا سالمي تتابع ملف اليصار وا 
وت تبررر دي قرررار بالمواجهررل مررع االيررتالل هررو قرررار وطنرري جم رري ال يجرروز  يررد الت رررد بررها كمررا ال 

 يد الت رد بالاراراا السياسيل.يجوز  
كما طالبا الش بيل بضرور  دي تاو  ا ونروا والماسساا ا هليل ويكومل التوافرف بتخصريص موازنرل 

 خاصل لتمويل قطاع الشباب والخريجيي ال اطليي عي ال ملا مي خالل برنامئ مشاريع صلير . 
ااذ دبناء الش ب ال لسطيني في الاطاع مي ودكدا الش بيل دي بيانها هذا بمةابل نداء وطني عاجل  ن

 براةي التهميش وا همال والجوع وال ساد واالناسا  والمناك اا السياسيل.
 62/6/6102قدس برس، 

 
 حواتمة يدعو إلى خريطة طريق استراتيجية تنهي األزمات الفلسطينية 

فلسطيي نايف يواتمل ضرور   دكد ا ميي ال ا  للجبهل الديماراطيل لتيرير :ناديل س د الديي -عماي 
"وضررع المجلررس المركررزي ال لسررطينيا فرري اجتماعرره المارررر ا سرربوع المابررل برررا  هللاا خريطررل طريررف 

 استراتيجيل جديد  قادر  على يل ا زماا الراهنل".
وقالا في ماتمر صي ي دمسا ئي الش ب ال لسطيني ينتظر مي المجلس المركزيا الذي ي اد دورته 

مي  ذار )مارسا المابلا "قراراا استراتيجيل شجاعل بديال  عي  2و 2 شريي خالل يومي الساب ل وال
 ا ول  ت ض شيرا ".0993تل، ال ايمل الم مول بها منذ ات اف "دوسلو" )

ودضرراف ئي "الايررراد  والشررر ب ال لسرررطيني يشرررهدوي ياليرررا  خمررس دزمررراا طاينرررلا تتنارررل بررريي ا زمررراا 
 تماعيلا عدا دزمتي الم اوضاا واالناسا ".السياسيلا واالقتصاديلا واالج
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ويررذر مرري انت رراء "دي دفررف ليررل سياسرري  ينسررج  مررع قررراراا الشرررعيل الدوليررلا ئزاء مصررير المسرراعي 
السررلميل المسرردود دمررا  سياسررل االيررتالل ا سررراريلي التوسرر يل االسررتيطانيل التهويديررلا وال نصررريل ضررد  

 الش ب ال لسطيني في كل دماكي تواجدو".
عامررا ا لرر  تنررتئ سررالما ا بينمررا ت رريش  60اعتبرر دي "االن ررراد ا ميركرري ب مليررل التسررويل السررلميلا طيلرل و 

اللجنل الدوليل الرباعيرل )الواليراا المتيرد ا ا مر  المتيرد ا االتيراد ا وروبريا روسرياا فري يالرل مروا 
 ا يتى اليو ".6113سريري منذ تشكلهاا في ال ا  
د الترري تارردما بهررا ا داراا ا مريكيررل المت اقبررل واللجنررل الرباعيررلا ماابررل فرري يرريي "تبخرررا كررل الوعررو 

ةال ضلوط واشنطي على الايراد  ال لسرطينيلا ومنهرا ةنري  ا خيرر  عري الرذهاب ئلرى الميكمرل الجناريرل 
 الدوليل وتوقيع ميةاف روما"ا بيسب يواتمل.

ليل ئلرررى كرررف  اليرررد  الميتلرررل عررري دمررروال وقرررال "لررر  ترررتمكي الواليررراا المتيرررد  مررري دفرررع اليكومرررل ا سرررراري
 – 031الضرررارب المسررتيال للشرر ب ال لسررطينيا الترري تيتجزهررا للشررهر الةرراني علررى التررواليا بم رردل 

 مليوي دوالر شهريا ا ما تسبب في عد  يصول الموظ يي ئال نصف رواتبه  فاط". 032
ها مي دي السلطل ال لسرطينيل ول ا ئلى "تصريياا وزير الخارجيل ا ميركي جوي كيري التي يذر في

ئذا بايرررا سررلطاا االيرررتالل علررى ن رررس الموقررف"ا ياةرررا  الرردول المانيرررل ال ربيرررل  االنهيررارعلررى وشررر، 
 والدوليل لنجد  السلطل لمن ها مي هذا المصير.

مليررروي دوالر  221ودوضرررة يواتمرررل بررر ي "المسررراعد  ا ميركيرررل المادمرررل ئلرررى السرررلطلا والماررردر  بنيرررو 
مي الباب الدوار  ئلى الجانب ا سراريليا وذل، يينما يرذهبا وفرف تصررية كيرري ن سرها  سنويا ا ت ود

 مليوي دوالر منها لتسديد الديوي ا سراريليل على السلطلا مي مياو وكهرباء وغيرها". 262يوالي 
ودعررررا "المجلررررس المركررررزي" ئلررررى اتخرررراذ قررررراراا شررررجاعل باسررررتراتيجيل جديررررد  تلبرررري طمويرررراا الشرررر ب 

ينيا وفرري مارردمتها الرردعو  ئلررى عاررد مرراتمر دولرري شررامل لتارردي  اليلررول السياسرريل وفررف قررراراا ال لسررط
 الشرعيل الدوليلا على غرار الم مول به ئزاء ا زماا السوريل وال راقيل وا وكرانيل واليمنيل".

ب وطالررب "ب رر، التنسرريف ا منرري مررع االيررتاللا يتررى تاررف ا جهررز  ا منيررل فرري يمايررل الرروطي والشرر 
ال لسرررطيني"ا م تبررررا  دي "غيررراب الارررراراا الجررراد  سررريادي ئلرررى ت ميرررف ا زمررراا الاارمرررلا بينمرررا تباررررى 

 ماسساا السلطل وياوف المواطنيي في مهب  الرية".
 62/6/6102، الغد، عّمان
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 قضاء بيت لحم جبعةقرية فصائل فلسطينية تستنكر إحراق مسجد في  
اا علررى ئيررراف مسررجد فرري قريررل جب ررل 6-62ليررو  ا رب رراء )دةررار ئقرردا  مسررتوطنيي صررهاينلا ا: غررز 

قضررراء مدينرررل بيرررا ليررر  جنررروب الضررر ل اللربيرررل الميتلرررلا ردود دف رررال غاضررربل فررري دوسررراط ال صرررارل 
 ال لسطينيل التي عد ا هذا ال مل "خطو  في ئطار اليرب ضد المادساا".

راف المسررتوطنيي لمسررجد وقالررا يركررل يمرراسا علررى لسرراي النرراطف باسررمها سررامي دبررو زهررريا ئي ئيرر
 جب ل غرب بيا لي  يمةل صور  مي صور ا رهاب الصهيوني.

سرررالمي فررري مواجهرررل االسرررتهداف "ا سرررراريلي" لررردور ال بررراد  فررري  ودعرررا يمررراس ئلرررى يررررا، عربررري وا 
 ا راضي ال لسطينيل.

ررررد ليمايرررل المادسررررا ا مررري جانبهررراا ناشرررردا يركرررل الجهرررراد ا سرررالمي دبنررراء الشرررر ب ال لسرررطيني التوي 
 ال لسطينيل والر د "باو  وصالبل" على ما وص ته بر "ا رهاب اليهودي اللاش ".

وقالررا اليركررل فرري بيرراي لهرراا ئي ا رهرراب الصررهيوني ال ين رر، عرري سياسررل اسررتهداف المادسرراا ودور 
ال برراد ا فرري ئطررار اليرررب المسرر ور ا الترري تسررتهدف ال ايررد  والوجررود ال ربرري وا سررالمي علررى درض 

 مباركل.فلسطيي ال
فيما دك دا يركل "المااومل الش بيل في فلسطيي" على ضرور  وضع يد لر "االعتداءاا ا رهابيل" مي 

 قط اي المستوطنيي.
وشد دا اليركل في بياي لهاا على دي الشرطل ال لسرطينيل فري الضر ل اللربيرل الميتلرل مطالبرل بتروفير 

 اا عليه  بكل السبل الممكنل.اليمايل الالزمل للمواطنيي وللمساجد ومنع االعتداء
 62/6/6102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فتح تستكمل عقد مؤتمراتها الحركيةحركة نابلس:  

بصرردد اسررتكمال عاررد  ئنهرراقالررا يركررل فررتة ئقلرري  نررابلسا : عمرراد سرر ادو -الارردس دوا كررو   -نررابلس
 المدت الاريب.ماتمراا المكاتب اليركيل التي ل  تلتر  خالل ال تر  السابالا في 

جاء ذل،ا خرالل لاراء جمرع عضرو اللجنرل المركزيرل لليركرل وم روض المنظمراا الشر بيل اللرواء توفيرف 
الطيررراويا ودمرريي سررر اليركررل فرري ئقلرري  نررابلس جهرراد رمضررايا ودمنرراء سررر وكرروادر المكاتررب اليركيررلا 

 وت  خالله مناقشل الوضع الراهي والياا ال مل المستابليل.
ا رزاي هنديرلا دي اليركرل تجرد ضررور  كبيرر  فري ئعراد  ا قلري لمكاترب اليركيرل فري منسال ا ودوضيا

 ئيياء ال مل التنظيمي في المكاتب اليركيلا ومراج ل  لياا ال مل.
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وتطرف اللواء الطيراوي لألوضاع السياسيل الراهنل والتيدياا التي تواجه البرنامئ السياسري والنضرالي 
ودكرد علرى دهميرل ترتيرب الوضرع الرداخلي والنهروض  لى عاتف يركل فتة.ال لسطينيا والدور الملاى ع

 تمةل ده  الاطاعاا ال اعلل في المجتمع ال لسطيني. باعتبارهابواقع المكاتب اليركيل 
 62/6/6102، القدس، القدس

 
 تجربة صاروخية جديدة ذبتنفياالحتالل يتهم حماس ": موقع "روتر العبري 

راريلي دي كتاررررب الشرررهيد عرررز الرررديي الاسرررا  الجنررراح ال سررركري ليركرررل زعمرررا سرررلطاا االيرررتالل ا سررر
 يماس دجرا تجربل صاروخيل مساء اليو  ا رب اء.

 ودفاد موقع "روتر ال بري" دي الصاروخ ت  ئطالقه تجراو البيرر فري ئطرار تجرارب يمراس الصراروخيل.
اربهررا الصرراروخيل الترري وتاررول المصررادر ال سرركريل ا سررراريليل ئي يركررل يمرراس رف ررا مرري وتيررر  تج

تجريهرررا بشررركل مسرررتمر ومتصررراعد منرررذ انتهررراء م ركرررل "ال صرررف المررر كول" التررري دطلاتهرررا فررري مواجهرررل 
 ال دواي ا سراريلي الذي شي على قطاع غز  بدايل يوليو الماضي.

 62/6/6102، فلسطين أون الين

 

 نانللب ةألف الجئ فلسطيني فروا من سوري 44في حماس:  شؤون الالجئين مكتب 
دفاد مكتب شاوي الالجرريي فري يركرل يمراس بر ي عردد الالجرريي ال لسرطينييي ال راريي مري سروريا ئلرى 

 دلف الج . 22لبناي بل  يتى شهر يناير/كانوي الةاني الماضي نيو 
ول تررا اليركررل فرري تاريررر دصرردرته ئلررى ا وضرراع الم سرراويل الترري ي يشررها الالجرررويا ودعررا اليكومررل 

تررزا  بالم اهررداا الدوليررل واالت اقيرراا الترري تسررمة برردخول السررورييي وال لسررطينييي ئلررى اللبنانيررل ئلررى االل
 لبناي.

ودضرراف التاريررر دي ئجررراءاا عنصررريل وانتهاكرراا مورسررا بيررف الالجررريي ال لسررطينييي ال رراريي مرري 
 سوريا على الم ابر اليدوديل.

 بل داخررل مخيمرراا لبنرراي مرري ظررروف م يشرريل صرر -بيسررب التاريررر-وي رراني الالجررروي ال لسررطينيوي 
التي ت اني دصال مري االكتظراظ والضرن،. وقرال الجرروي ئي ا جرراءاا الااسريل باترا ال نرواي ا بررز 

 لكل الاادميي مي فلسطينيي سوريا ئلى لبناي.
وقال مدير مكتب شاوي الالجريي في اليركل ياسر عزا  في وقا سابف للجزير  نا ئي تدني مستوت 

ها وكالل ا م  المتيد   غاةل وتشرليل الالجرريي ال لسرطينييي )دونررواا فراق  ديروال الخدماا التي تادم
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الالجرررريي عمومررراا مررردلال علرررى الواقرررع الصررريي ا لررري  والت ايرررداا المطولرررل والصررر بل التررري يواجههررررا 
 المرضى في بيةه  عي ال الم.

وي تلميررذا فرري كررل صررفاا وعلررى صرر يد الت لرري ا دشررار عررزا  ئلررى الكةافررل ال دديررل فرري المرردارس )درب رر
وب ررد المرردارس عرري المنررازل وعررد  مراعررا  ال رروارف ا كاديميررل برريي الطررالب ال لسررطينييي الالجررريي مرري 

 سوريا وفلسطينيي لبناي.
وبش ي السكي وا عاشلا قال ئي الت هيل شمل ةمانمارل منزل فاط مي دصل ةمانيرل  الفا مشريرا ئلرى 

ال سرريما فرري مخيمرري برررم البراجنررل فرري بيررروا وعرريي اليلررو  فرري  اخررتالط ميرراو الشرررب بالميرراو اثسررنلا
 صيدا جنوب لبناي.

 62/6/6102، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حماس تطمح إلى عالقة دافئة مع الرياضتقرير:  
ةمل ماشرر علرى ئمكانيرل ان طراف ال القرل بريي يركرل يمراس وا قطرار : فادي اليسني -الرسالل نا 

ربيررل السرر وديل نيررو تيسرري ترردريجيا علررى ضرروء التاررارب برريي الدويررل ال ربيررل خصوصررا المملكررل ال 
 والرياض.

وال ي ررد اليررديث عرري ئيررراز تاررارب فرري ال القررل مررع مختلررف ا طررراف دمرررا صرر با دو مسررتييال ئذا مررا 
التاا المصالة دو على ا قل توفرا النواياا وعليه ياكد مراقبوي وجود فرصل يايايل للمصاليل بريي 

يديولوجياا والس وديل في ظرل الملر، الجديرد سرلماي دي المسلميي التي تمتد ئليها يماس جماعل ا خوا
 بي عبد ال زيز.

وتتطلع اليركل ئلى عالقل دافرل مع الس وديل التي تيظى بةال سياسي واقتصادي كبير في المنطالا 
ال سركري  ولها ت ةير بشكل خاص على النظا  الياك  في مصر الذي يظرها مراخرا بوصرف جنايهرا

 كتارب الاسا  "با رهابيل".
ري التردريجي لل القرل بريي قطرر والسر وديلا خصوصرا ب رد  ويمكي قراء  المشهد ب مف مي خرالل التيسن
االجتماع الذي جمع ال اهل الس ودي المل، سلماي بي عبد ال زيزا مع دميرر قطرر تمري  بري يمرد  ل 

يرل برريي البلرديي الشررايايي وسربل دعمهررا فري شررتى ةراني مرراخراا وجررت خاللرره اسرت راض ال القرراا الةنار
 المجاالاا وبيث مستجداا ا وضاع على الساياا الخليجيل وال ربيل والدوليل.

ورغرر  دي يمرراس الميسرروبل علررى ميررور قطرررا تسررير برربطء فرري ال القرراا الخارجيررل نتيجررل لألوضرراع 
داد ال ربرري فرري دعرر  الاضرريل المضررطربل الترري تمررر بهررا المنطاررلا ئال دنهررا مررا تررزال ت ررول علررى االمترر
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ال لسررطينيلا خصوصررا فرري هررذا التوقيررا الررذي تسررتةمرو )ئسررراريلا فرري فرررض مزيررد مرري الوقررارع علررى 
 ا رض.

وسرربف دي لخررص نارررب رررريس المكتررب السياسرري ليمرراسا ئسررماعيل هنيررلا موقررف يركترره بررالاول "ئي 
ل ةارررال  دينيورررا وعربيورررا واقتصررراديوا يمررراس تتطل رررع ئلرررى عالقررراا مسرررتار   وةابترررل مرررع السررر ودي لا ال تررري تمة ررر

قليميوا ودوليوا للش ب ال لسطيني".  وا 
المدهوي ئلى يرص يماس على ئعاد  ال القل مع المملكل ئلى  ئبراهي ويشير عدد مي الكتَّاب ومنه  

ي مرا كانررا عليرره قبررل يالرل ال تررور الترري اكتن تهررا دواخرر عهررد الملرر، عبررد هللا بري عبررد ال زيررزا ماكرردا د
قرررار ا ب هميررل دور المملكررل المركررزي والمرراةر فرري ديررداث المنطاررل ال ربيررل وا قلرري  بشرركل  ررا وا  هنررا، ئدراك 

 عا .
ويتااطع قول المدهوي مع ما جاء به الميلل السياسري عردناي دبرو عرامرا بر ي ا جرواء داخرل يمراس 

 قليميررل للسرر وديلا خاصررل مت ارلررل بالملرر، الجديررد سررلمايا دمررال  منهررا برر ي ييرردث تلييررر فرري السياسررل ا
ودي قياد  يماس تمتل، عالقاا جيد  مع ولي ال هد الجديرد ا ميرر مارريا يريي شرلل منصرب ررريس 

 االستخباراا ساباا.
رري علررى ال القررلا دوي قررراء  الواقررع الاررار  فرري المنطاررلا علررى ضرروء  وال يمكرري دي نارررد ئيررداث دي تيسن

مرري ترر ةير ذلرر، علررى المملكررل وخاصررل فرري ظررل تمرردد سرريطر  اليرروةييي علررى الرريميا وخشرريل الريرراض 
 الهالل الشي ي.

وينارل دبررو عررامر عرري دوسرراط فرري يمرراس توق اتهررا برر ي تيرردث السرر وديل تلييررراا فرري سياسرراتها اتجرراو 
ا خواي المسلمييم بسبب سيطر  اليوةييي على اليميا والتليراا الماليل في س ر الن طا واليرا، في 

 منطاتها الشرقيل.
لل على نوايا تيسيي ال القرلا صررح وزيرر الخارجيرل السر وديا سر ود ال يصرلا بر ي برالدو لريس وللدال

لديها مشكلل مع ا خواي المسلميي عموماا وقال "مشكلتنا مع فرل قليللا هذو ال رل تاول ئي في رقبتها 
 بي ل للمرشد".

فشرل ات راف مكرل للمصراليل  وبالتالي فإي مراقبيي يروي دي يماس التي تروترا عالقتهرا بالريراض ب رد
مررع فررتة برعايررل الملرر، الرايررلا مرري الممكرري دي تسررت يد هررذو ال القررل فرري ظررل ا جررواء المرييررل نسرربياا 

 وذل، مي دجل كسب مزيد مي الت ييد بما يضمي تخ يف اليصار الم روض على قطاع غز .
التري دصرابها ب رض التروتر وياول دبو عامر "المل، سلماي سيكوي م ني را بتررمي  الكةيرر مري ال القراا 

 في المنطال مع الس وديلا ومي ضمنها يماس".
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التري تمةرل نردا  ئيررايومما ال ش، فيها دي تاارب اليركل مع الس وديلا ربما يرادي لتروتر ال القرل مرع 
ي ال القاا في الوقا الاريب.  قويا للرياض في المنطالا وهذا ا مر قد ي وف تيسن

ا يسرررا  بررردرايا قرررال ئي يركتررره "ال تنطلرررف فررري عالقاتهرررا ا قليمي رررل غيرررر دي المتيررردث باسررر  يمررراس
برراالقتراب مرري طرررف علررى يسرراب  خرررا وال تريررد عالقررل مررع ئيررراي علررى يسرراب السرر ودي لا فاليركررل 
."  ب يد  عي منطف المياور مع دو ضد ا ونيي نريب ب ي  عالقل لخدمل مشروعنا السياسي  الوطني 

ري فري ال القرل قرد يشرف طرياره فري ا يرا  وعلى ضوء هذو السياسرل البرا  غماتيرلا يمكري الارول ئي التيسن
المابلرررلا مرررا لررر  يطررررد جديرررد فررري المنطارررل يضررراعف مررري يرررد  التررروتر الارررار  ويزيرررد ا وضررراع سرررخونلا 
وبخاصل فيما يت لف بالصراع ضد ما ي رف بر"داعش" الذي يخطف ا نظار عي باقي المسارل الهامل 

 في الشرف ا وسط.
 62/6/6102، سالة، فلسطينالر 

 
 "المعسكر الصهيوني"وحدة مع  حكومةنتنياهو يرفض تشكيل  

بنيررراميي  "الليكرررود"زعررري  يرررزب  ا سرررراريليجررردد ررررريس الررروزراء  :نضرررال ميمرررد وترررد -الاررردس الميتلرررل 
بزعامرررل يتسرررياف هيرتسرررو   "الصرررهيوني"نتنيررراهو المشررراركل فررري يكومرررل ويرررد  تجم ررره مرررع الم سررركر 

 بينهما بيسب ت بيرو. "بسبب الهو  ا يديولوجيل ال ميال"ا وتسي ي لي ني
: "فايسربو،"عي نتنياهو قوله في يسابه الخاص علرى  دمس ا سراريليل "م اريف"ونال موقع صيي ل 

ا ف ي ييي اننا لي نتنرازل عري دي جرزء مري الاردسا "ئي الخالف مع الم سكر الصهيوني عميف جدا  "
ا يبرردي الم سرركر الصررهيوني اسررت دادو للتنررازل عرري دجررزاء مرري راريلئسرروسررتباى مويررد  وعاصررمل دولررل 

ا ئسررراريلالي كررل منطارل ستنسريب منهرا "واكرد نتنيراهو دنره لرري ينسريب مري الضر ل اللربيرلا  ."الاردس
ا فيما اي الم سكر الصهيوني ي لي بشكل واضة ا رهابيل ا سالميلم سكر للتنظيماا  ئلىستتيول 

 ."ض ل اللربيلب نه سينسيب مي مناطف ال
لي تاو  يكومل ويد ا وتوجهي الااد  هو تشكيل يكومل وطنيل موس ل وقويلا مع يل ارنا "ودضاف: 

ا يكومل قادر  على الردفاع بيرز  عري المصرالة ا منيرل "البيا اليهودي"الطبي ييي وعلى ردسه  يزب 
 "الليكررود"فسررل برريي يكومررل ا دمررا  كررل التهديرردااا لررذل، فررإي االنتخابرراا المابلررل سررتكوي منا سررراريل
 ."يكومل اليسار برراسل هيرتسو  ولي ني دوبرراستي 

 62/6/6102، العربي الجديد، لندن
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 عن تعهده بمنع إيران من امتالك أسلحة نووية بالتخلينتنياهو يتهم الغرب  

لررررى بنيررراميي نتنيررراهو يرررو  ا رب ررراء ب نرررف ع ا سررررراريليرد ررررريس الررروزراء : سررريف يمرررداي -الاررردس 
انتااداا واشنطي لخطابه المزمع في الكونجرس واته  الاوت ال الميل برالتخلي عري ت هرد بمنرع طهرراي 

 مي امتال، دسليل نوويل.
وقال نتنياهو في خطاب "ديتر  البيا ا بيض ورريس الوالياا المتيد  لكي في قضيل مصيريل كهذو 

مةرررل هرررذا الخطرررر ال ظررري  علرررى يمكررري دي تيررردد وجودنرررا مررري عدمررره يجرررب دي دف رررل كرررل شررريء لمنرررع 
 ئسراريل."

ودضاف دي الاوت الدوليل ت هدا بمنع ئيراي مي اليصول على دسليل نوويل لكي "مي خرالل االت راف 
 الذي يجري ئعدادو يبدو دنه  تخلوا عي هذا االلتزا ."

 62/6/6102، وكالة رويترز لألنباء
 
 نا في غزةايزنكوت: لوال طائرات االستطالع ألسر الكثير من جنود 

اعتررف رررريس هيررل ا ركراي فرري الجريش الصرهيوني الجديررد غرابي ايزنكروا دي ويررد  : خراص -المجرد
الطارراا بدوي طيار ل با دورا  كبيرا  في منع دسر الكةير مي الجنود خالل اليرب ا خير  في قطاع 

ار "راكبررري ودشرررار ايزنكررروا خرررالل ي رررل تكرررري  لويرررد  طرررارراا التجسرررس واالسرررتطالع بررردوي طيررر غرررز .
السماء" ئلى دي الويد  تستيف وسا  التادير والتميز لدورها الكبير فري اليررب ا خيرر  خرالل الصريف 

 الماضي.
ودوضررة دنرره كرراي للويررد  دور مصرريري للكةيررر مرري الجنررود فرري الجرريش الررذيي دخلرروا قطرراع غررز  لترردمير 

 ا ن اف ييث من ا مياوالا المساس به  عبر االستهداف دو ا سر.
 62/6/6102األمني، مجد ال

 
 موقت أجراءالسلطة الفلسطينية  إلىوقف تحويل المستحقات الضريبية مردخاي:  

في جيش االيتالل الجنررال يرو ف مردخراي دي  "منسف شاوي المناطف"دعلي ما يسمى : الييا  –غز  
 لإلذاعررل . وقررال فرري يررديث"موقررا "دجررراءالسررلطل ال لسررطينيل  ئلررىوقررف تيويررل المسررتيااا الضررريبيل 

ال بريل ئنه سيت  الياا  تيويل هذو المستيااا كاملل مي دوي اقتطاع الرديوي المسرتيال علرى السرلطل 
 . ئسراريليللشركاا 

 62/6/6102، الحياة، لندن
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 غزة تأخر إعمارعن والمجتمع الدولي مسؤول مردخاي: ال تنسيق مع حماس حول البضائع  
مردخرراي منسررف دعمررال اليكومررل ا سررراريليل فرري المنرراطف  قررال الجنرررال يررو ف: دشرررف الهررور  –غررز  

بهدف مضاع ل عردد الشرايناا "ال لسطينيل دنه يت  ياليا توسيع م بر كر  دبو سال  التجاري مع غز  
 ."التي تدخل يوميا مي ئسراريل ئلى الاطاع

مررع  مردخرراي خررالل مرراتمر صرريافي عارردو دمررس فرري الم برررا ن يرره وجررود دي تنسرريف ئسررراريليوقررال 
مندوب السلطل ال لسطينيل في الاطاعا يرسل قارمل بااليتياجاا والطلباا "يماس في غز ا وقال ئي 

 ."لليو  التاليا ونيي ئما نوافف عليها دو نرفض ب ضها
وكرراي مردخرراي ومسرراولوي ئسررراريليوي  خررروي قررد خصصرروا المرراتمر لإلعررالي عرري ئدخررال تسررهيالا 

 البضارع ئلى قطاع غز .على يركل دخول الشايناا الميملل ب
وفرري مررا يت لررف بالبضررارع الترري تمنررع ئسررراريل ئدخالهررا ئلررى الاطرراعا ومنهررا مررواد البنرراءا قررال مردخرراي 

ن ررض قيررودا  مشرردد  علررى المررواد الترري مرري الممكرري دي تسررتخدمها يمرراس فرري تصررنيع ا سررليل وي ررر "
 ."ا ن اف

والسرررلطل ال لسرررطينيل وا مررر  المتيرررد  ممةلرررل ودشرررار مردخررراي ئلرررى االت اقيرررل التررري وق  رررا بررريي ئسرررراريل 
االت اقيرررل ترررنص علرررى ضرررماي عرررد  وصرررول مرررواد البنررراء ئلرررى يركرررل يمررراسا "بروبررررا سررريريا وقرررال 

 ."واستخدامها في تصنيع ا سليل
ويمررل المسرراول ا سررراريلي المجتمررع الرردولي مسرراوليل ترر خر ئعمررار غررز ا ورفررض تيميررل ئسررراريل دي 

 ."دي مي ا موال التي وعدا بها الدول المانيل  عاد  ئعمار غز  ل  تصل"مساوليلا بالاول 
رد عنيرفا ئذا مرا ياولرا ئطرالف صرواريض مري "لكي مردخراي جردد فري المراتمر التهديرداا ليمراس برر 

 ."غز  نيو ئسراريل
 62/6/6102، القدس العربي، لندن

 
 فيغلين يؤسس حزبًا باسم الحركة اليهودية اإلسرائيليةموشيه  

اليمينررري المتطررررف مررري يرررزب  "الكنيسرررا" ا سرررراريليعضرررو البرلمررراي  دسرررس :بتررررا -س الميتلرررل الارررد
 ."اليركل اليهوديل ا سراريليل"الليكود  موشيه فيلليي يزبا جديدا اطلف عليه اس  

ووفاررا لصرريي ل م رراريف ال بريررلا ترر تي هررذو الخطررو  ب ررد فشررل ميرراوالا فيللرريي بالسرريطر  علررى يررزب 
رراستها ب د فشلل باليصرول علرى ما رد مناسرب ضرمي قارمرل الليكرود اليزبيرل للكنيسرا الليكود وتسل  

 تادي  استاالته مي الليكود. ئلىا سراريلي المابللا ا مر الذي دف ه 
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ا ييررث سررياو  بتسررجيل يزبرره فرري 60وسرروف ينررافس يررزب فيللرريي الجديررد فرري انتخابرراا الكنيسررا الرررر 
 ا سبوع المابل. سجل ا يزاب ا سراريليل في بدايل

 62/6/6102، الرأي، عّمان
 
 لليبرمان بتوزيع نسخة "شارلي أبيدور" خالل حملته االنتخابيةالمحكمة العليا تسمح  

صادقا الميكمل ال ليا ا سراريليل دمس لوزير الخارجيل دفيلدور ليبرمايا : برهو  جرايسي -الناصر  
توزيع صيي ل "شارلي ابيدور" ال رنسيلا بما تتضرمنه بص ته رريسا ليزب "يسراريل بيتينو" ال نصريا 

وناضا الميكمل بذل، قرار رريس لجنل  مي رسوماا مسيرل للرسول الكري ا خالل يملته االنتخابيل.
 االنتخاباا المركزيل الااضي سلي  جبراي.

 62/6/6102، الغد، عّمان

 
 مصدر إسرائيلي: نتابع بقلق استعدادات حماس للمواجهة القادمة 

قال مصدر عسكري ئسرراريلي كبيرر اليرو  ا رب راء ئي يركرل المااومرل : ترجمل ص ا -الادس الميتلل 
ا سررالميل )يمرراسا تواصررل الترردرب واالسررت داد للمواجهررل الاادمررلا ا مررر الررذي يتاب رره الجرريش ببررال  

 الالف.
لي دي يمرراس ا ا ليكترونرري المارررب مرري الجرريش ا سررراري1212واعتبررر المصرردر فرري يررديث لموقررع )

 "تسابف الزمي في سبيل االست داد جيدا  للمواجهل الاادمل في قطاع غز  ".
وادعرى المصرردر دي ترردريباا يمرراس تشرمل ئطررالف الصررواريض التجريبيررل باتجراو البيررر وداخررل الاطرراع 
با ضررافل  طررالف الطررارراا الصررلير  برردوي طيررار فرري سررماء الاطرراع ئلررى جانررب ترردريباا تخوضررها 

وبيسررب المصرردر فإنرره "ال يوجررد شرر، فرري دي يمرراس تهيرر  ن سررها وتسررابف الررزمي فرري  بريررل.قواتهررا ال
سرربيل ذلرر، ونيرري ن لرر  برر ي اليركررل عمررل علررى ي ررر ا ن رراف وتيرراول تطرروير ن سررها عبررر الكةيررر مرري 

وزعررر  المصررردر ا سرررراريلي دي جررريش االيرررتالل ديررربط مررراخرا  شرررينل دسرررليل كانرررا  الوسرررارل الاتاليرررل".
 يماس عبر البير.متوجهل ليركل 

وتابع قارال : "لدينا م لوماا عي عملياا يماس وتدريباتها داخل الاطاع وكل نشاطاتها الم د  لتهيرل 
ن سها للاتال"ا ميذر ا فري الوقرا ذاتره اليركرل ا سرالميل "ب رد  مياولرل تجريبنرا مرر  دخررت  ي الردمار 

د" فرري ال رردواي ا خيررر علررى يررد الارراد  سرريكوي دكبررر مرري الررذي يصررل خررالل عمليررل الجرررف الصررام
 زعمه.

 62/6/6102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 مراقب الدولة ينشر تقريرًا يحرج نتنياهو بخصوص أزمة السكن قبل االنتخابات اإلسرائيلية 

تاريررا عري  ا رب راءالااضي يوسف يايي  شرابيرا  ئسراريلنشر مراقب الدولل في : )د ف با -الادس 
سرررركي الترررري تةيررررر جرررردال سياسرررريا ي تبررررر ميرجررررا لرررررريس الرررروزراء بنيرررراميي نتنيرررراهو مررررع اقتررررراب ال دزمررررل

 /مارس المابل.دذارمي  02االنتخاباا التشري يل المارر  في 
 دمررا  ا هرر التاريررر اي االتيرراد الصررهيوني وهررو يلررف برريي ال مررال والوسررطييي وي تبررر التيرردي  ودهميررل

نااش على ال روقاا االجتماعيل ومشكلل السركي فري يريي عمرل الليكود اليميني يريص على تركيز ال
 .ا منيلنتنياهو على رس  صور  الرجل الاوي في مواجهل التيدياا 

ويرراول يررزب الليكررود اليمينرري الررذي يتزعمرره رررريس الرروزراء بنيرراميي نتنيرراهو ت جيررل نشررر التاريررر ب ررد 
 .االنتخاباا بيجل انه يشكل ماد  دعايل انتخابيل للم ارضل

عمل مراقرب الدولرل ال يجرب اي يتر ةر "ال امل اي  ا موالواكد الااضي شابيرا المكلف مراقبل استخدا  
 ."سياسيل ب جند 

. وبيسب 6103يتى عا   ا س ارا منذ بدايل ارت اع 6114ويدرس التارير سوف ال ااراا منذ عا  
للشررراء  %22 ئلررىع الررذي وصررل لوضررع يررد لهررذا االرت ررا "يررل دي ئلررىلرر  يررت  التوصررل "التاريررر فانرره 

 .لإليجاراا %31و
 درقررا ال ررا  الماضرري بيسررب  %2زيرراد  قرردرها  ئلررى ئشررار فرري  "هررذا االتجرراو مررا زال مسررتمرا" ودضرراف

 .ا سبوعرسميل صدرا هذا 
 .ئسراريلفارا في  ا كةر ا سرالف مي  221ب دضرا ا س ارواكد مراقب الدولل اي الزياد  في 

لر  يكري "ا فراي يكومرل ايهرود اولمررا فري يينره 6114في عرا   ا زمله في بدايل وبيسب التارير فان
مري عرا  علرى تشركيل  دكةررب رد  6101مع المضاربل ال ااريلا وفري تموز/يوليرو  "لديها طرف للت امل

 .ا س ار"واعتماد سياسل لخ ض  ا س ارالياجل لوقف ارت اع " ئدرا،يكومل بنياميي نتنياهو ت  
تصرررفا الهيررراا اليكوميررل المختل ررل دوي خطررل "يكرري كافيررا بيسررب التاريررر الررذي كتررب  ولكرري ذلرر، لرر 

 .ا هداف"عمل استراتيجيل ل د  سنواا ودوي تيديد 

 62/6/6102، رأي اليوم، لندن
 
 حزب الليكود: سنحل أزمة السكن في والية حكومتنا المقبلة 

يرول دزمرل السركيا الرذي ُنشرر مسراء  عاب سياسيوي ئسراريليوي على تاريرر مراقرب الدولرل: 24عرب 
ا 6103 – 6114خالل سا سنوااا  %22اليو  ا رب اءا وكشف عي ارت اع دس ار الشاف بنسبل 
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ا مر الذي يهدد المناعل االقتصراديل للمرواطنيي ولالقتصراد ا سرراريلي برمترها يسربما جراء فري تاريرر 
رررل دعضررراء كنيسرررا مررري يرررزب الليكرررود وزيرررر المراقرررب. الماليرررل السرررابف وررررريس يرررزب "يررريش  وفيمرررا يم 

في بيراي ئنره "فري واليرل اليكومرل المابلرل سرن مل  دعتيد"ا يارير لبيدا مساوليل دزمل السكيا قال الليكو 
سررويل مررع شررركارنا الطبي يررييا الملتررزميي مةلنررا علررى يررل دزمررل السرركيا وسررنطبف اسررتنتاجاا التاريررر. 

هو سررتيل دزمررل السرركيا تمامررا مةلمررا ف لنررا فرري سلسررلل وفاررط يكومررل ليكررود قويررل برراسررل بنيرراميي نتنيررا
طويلل مي ا صالياا والتلييراا البنيويل ال ميالا التي يولا االقتصاد ا سراريلي ئلى اقتصاد قوي 

قال رريس يزب "كوالنو"ا موشيه كيلويا ئي "مراقرب الدولرل مرنة عالمرل رسروب ليكومرل و  وتنافسي".
دنره " سر نا دي التاريرر لر  يسرت رض ا خ راف ا كبرر فري السرنواا  ودضراف بينيرا". –لبيرد  –نتنياهو 

 التي طريها يارير لبيد". %1ا خير  وهو خطل ضريبل قيمل مضافل بنسبل 

 62/6/6102، 48عرب 
 
 "إسرائيل"نحو حكم ذاتي في  المشتركة... العربية القائمةتقرير:  

يل المشتركل التي ستخوض انتخابراا الكنيسرا تتطلع قياداا في الاارمل ال رب :تارير م ا -بيا لي  
بررراي تارررود تلررر، الويرررد  اتجاهرررا ليكررر  ذاتررري ويكررروي لهرررا صرررندوف قرررومي لماارعرررل اسرررتبداد  ئسرررراريلفررري 

 الصهيونيل. ا غلبيل
الشررهر المابررل هرري  02قارمررل عربيررل مويررد  لخرروض انتخابرراا الكنيسررا فرري  دوف كررر  قارمررل مشررتركل 

موضرررررروعيل ياررررررول عرررررروض عبررررررد ال ترررررراح مرررررري يررررررزب التجمررررررع فكررررررر  قديمررررررل تيااررررررا ب  ررررررل ظررررررروف 
مجلرس اعلرى  ئلرىبناء لجنل المتاب ل ال ليرا تتيرول   عاد  دفافالديماراطي..."فالاارمل المويد  ست تة 

 ا قلياا دوساطبما هو سارد في  دسو شاوي الت لي  والةاافل   دار قومي لل رب نيو اتجاو يك  ذاتي 
  ".والاوميل في ال ال ا ةنيل

وعلرررى  ا سررراريليكمررا جرراءا الاارمررل المويررد  يضررريف عبررد ال ترراح " لتزيررد وزي ال ررررب فرري البرلمرراي 
قياد  مويد  ويكوي لها صندوف  ئلىونريد اي نيولها  متماسكلاوسوف تشكل مرج يل وطنيل  ا رض

 طي".الصهيونيل التي تيتكر موارد الو  ا غلبيلقومي لتصبة قو  اقتصاديل لمواجهل استبداد 
تجرد  ئسرراريلفري  ديرزابلكي هنرا،  ئقصارناعلى الرغ  مي مياولل . عبد ال تاح لوكالل "م ا" ودضاف

 . اي هنا، ضرور  بوجود ال رب في الكنيسا
ولرري يكرروي للاارمررل المشررتركل المتوقررع برراي  ".ئسررراريلونيرري نريررد اي نسررتلل الهررامش الررديماراطي فرري 

قرروي فيمررا يت لررف بالاضررايا السياسرريل المصرريريل كمررا  يرترر ة ديما رردا فرري الكنيسررا  02تيصررل علررى 
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علرى صر يد اتخراذ الارراراا التري  تر ةيرعبرد ال تراح " لري يكروي  دوضةوهنا  اتراهي السلطل في را  هللا
  صهيوني على ذل،". ئجماعتت لف بيهوديل الدولل مةال الي هنا، 

ييرررف لهررر   دلرررف 421ه  مرررن 24 دراضررريفلسرررطيني داخرررل  دلرررف 311اي هنرررا، مليررروي و ئلرررىول رررا 
 قو  اجتماعيل واقتصاديل وسياسيل".. "نيي نزداد قو  في الداخل االقتراعا

 62/6/6102، وكالة معًا اإلخبارية

 
  ةالثغرات القائمة على الحدود مع لبنان وسوري باشر في سدّ يجيش اإلسرائيلي ال 

لمباشر  في سد الةلراا الاارمل قرر ا ا سراريليا اي جيش االيتالل دمسعبريلا  ئعال ذكرا وسارل 
عمالقرل فري ناراط ميردد  ويساسرل علرى  ئسرمنتيلعلى اليدود مع لبناي وسورياا عبرر وضرع مك براا 

كامررل المنطارررل الشررماليل مررري اليرردود مرررع سررورياا ييرررث ينتشرررر  ئلرررى ئضررافلطررول اليررردود مررع لبنرررايا 
ابير ترر تي كجررزء مرري اسررتخالص التررد دي ئلررىال بررري  ا خبرراري "والررال"موقررع  ودشررارالجرريش السرروري. 

 ال بر مي ال مليل التي ن ذها يزب هللا في مزارع شب ا الشهر الماضي.
مرري موقررع علررى  دكةرررباشررر فرري تن يررذ الخطررل فرري  ا سررراريليودوضررة اي سررالح الهندسررل فرري الجرريش 

 ودصرررواريض موجهرررل مضررراد  للررردروعا  ئطرررالفاالسرررت داد الارررار  ميررردانيا لمواجهرررل  ئطرررارفررري "اليررردود 
تاتصرررا  ا جررراءاااي  ئلررى. يشررار "عمليرراا قررنص باتجرراو الويررداا ال سرركريل المنتشررر  علررى اليرردود

الرايررل فرري  ا سررمنتيلال بريررلا علررى اليرردود مررع لبنررايا ييررث سررتيجب الكتررل  ا عررال بيسررب وسررارل 
المنطاررل الشررماليل مرري  ئلررى ئضررافلمرري موقررع يسرراس يطررل علررى الطرقرراا والمواقررع ال سرركريلا  دكةررر

المناطف اليدوديل التي تسيطر عليهرا الم ارضرل  ئمااليدود مع سوريا ييث يسيطر الجيش السوري. 
 ا جراءاا.مي هذو  ديا فال تشملها "جبهل النصر "السوريل والجماعاا المرتبطل بتنظي  الااعد ا كر 

 62/6/6102، األخبار، بيروت

 
 االنتخابيةاليمين اإلسرائيلي يتقدم المنافسة استطالع لهآرتس:  

دمررس دي م سرركر  "هررلرتس"دكررد اسررتطالع جديررد للررردي فرري ئسررراريل نشرررته صرريي ل : الييررا  –الناصررر  
م سركر الوسرط "ال يزال يتاد  ب ارف كبيرر مري المااعرد البرلمانيرل علرى  "المتدينيي المتزمتيي –اليميي "

ما ررديي  "ليكررود"ر  يررزب يومررا  مرري االنتخابرراا ال امررلا وذلرر، رغرر  خسررا 09قبررل  "ال رررب –اليسررار  –
قياسرا  باالسرتطالع السرابف مطلرع الشرهر. كمرا دشرارا النترارئ دي غالبيرل ا سرراريلييي تتوقرع دي يشرركل 

 رريس اليكومل بنياميي نتنياهو اليكومل الجديد  ب د االنتخاباا. "ليكود"زعي  
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لررو جرررا االنتخابرراا  يتسرراوت فرري عرردد المااعررد الترري ييصررل عليهرراا "ليكررود"وطباررا  لالسررتطالعا فررإي 
لكرل منهمرااا  63الوسرطي بزعامرل اسريف هرتسرو  ) "الم سركر الصرهيوني"اليو ا مع منافسره الررريس 

الوسرطي  "يرش عتيرد"اليميني المتطرف بزعامل الوزير ن تالي بينيراا و "البيا اليهودي"يليهما كل مي 
الجديرد  "كلنرا"لكرل منهرااا ةر  يرزب  06) "الاارمرل ال ربيرل المشرتركل"باياد  الروزير السرابف يريرر لبيردا و
الدينيرل المتزمترلا  "شاس"مااعداا فيركل  9موشيه كيلوي ) "ليكود"باياد  الوزير السابف المنسلض عي 

اليمينرري بزعامررل وزيررر  "ئسررراريل بيتنررا"لكررل منهمررااا ويررزب  2) "يهرردوا هترروراو"ونظيرتهررا االشرركنازيل 
ا كةررر تطرفررا  بايرراد   "يايررد"اا ويررزب 2اليسرراري ) "يرررتسم"اا فيررزب 2الخارجيررل افيلرردور ليبرمرراي )
 ا.2الوزير السابف ايلي يشاي )

ا فري ماابرل 061ما ردا  )مري مجمروع  29وتيصل ديزاب اليميي والمتدينيي المترزمتيي مجتم رل علرى 
بيضرل »ذا الميرول اليمينيرل سيشركل  "كلنرا"ال ربا ما ي ني دي يزب  –اليسار  –لم سكر الوسط  26
 في تشكيل اليكومل المابلل.« بايالا

فري المررل يتوق رروي دي يشركل نتنيراهو اليكومرل الجديرد  ب رد االنتخابررااا  20كمرا دفراد االسرتطالع دي 
فرري المرررل يتوق رروي ذلرر، لهرتسررو ا وتكرراد النسرربل تتطررابف فرري الجررواب علررى السرراال دي  62فرري ماابررل 

ا على رغر  62في المرل لنتنياهو في ماابل  21منهما ا نسب لرراسل اليكومل في تشكيل اليكومل )
 في المرل يةاوي بنتنياهو. 30في المرل تةف بهرتسو  في ماابل  34دي غالبيل مي 

 62/6/6102، الحياة، لندن
 
 محلالن في الشأن اإلسرائيلي: زيارات قادة االحتالل لحدود غزة خشية اشتعال جديد 

ديررد لهيرررل دركرراي جرريش االيررتالل ا سررراريلي الجنرررال لرر  تكرري زيررار  الرررريس الج: ميمررد الررتلمس -غررز  
غرررادي ايزنكررروا لايررراد  المنطارررل الجنوبيرررل ب يرررد ديرررا  قليلرررل مررري تسرررلمه منصررربها وزيرررار  ررررريس وزراء 
االيتالل بنياميي نتنياهو ووزير جيشه موشيه ي لويا لهذو الجبهل مر  دخرت دمس "صدفل"ا كما يررت 

 لي.ميلالي مختصاي في الش ي ا سراري
ويررررت المختصررراي فررري يرررديةيي من صرررليي لوكالرررل "صررر ا" دي هرررذو الزيررراراا تررر تي فررري ئطرررار الخشررريل 
ا سراريليل مي اشت ال جديد لجبهل قطاع غز  في ظل ا وضاع المترديل التي ي يشها سكاي الاطاعا 

 .ا عماروت طل فرص ئعاد  
المااومل ال لسطينيل وعلى ردسها يركرل ويشيراي ئلى دي الخشيل ا سراريليل ناب ل مي مسارعل فصارل 

يمرراس فرري بنرراء قرردراتها للمواجهررل ال سرركريل المابلررلا ئضررافل ئلررى دي جبهررل غررز  ت تبررر ا كةررر سررخونل 
 في ال تر  المابلل ماارنل مع الجبهاا ا سراريليل ا خرت.
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ل والتررري سررررتكوي ئال دي الميللررريي اسرررتب دا يررردوث دي تصررر يد قبيررررل االنتخابررراا البرلمانيرررل ا سرررراريلي
 منتصف مارس المابل.

وكاي نتنياهو زار على ردس وفد عسكري دمس مار قياد  المنطال الجنوبيلا وصرح ب ي جيشه مست د 
 دشهر مي اليرب ا طول التي تخوضها "ئسراريل" في تاريخها. 2لكل السيناريوهااا وذل، ب د نيو 

لررى تاررديراا الجهرراا ا منيررل ا سررراريليل برر ي ويل ررا الخبيررر فرري الشرراوي ا سررراريليل دنطررواي شررليا ئ
 مي المنطال الجنوبيل وخاصل غز . تشت ل تردالتهديداا النافذ  يالي ا والتي مي الممكي دي 

غررز  مكانهررا مررا ي نرري فشررل ال صررارلا  ئعمررارويوضررة دي سرربب ذلرر، ي ررود با سرراس لمراويررل جهررود 
 رل في الزاويل.ئضافل ئلى تشديد مصر يصارهاا ما يزيد مي يشر ال صا

ويشررير شررليا ئلررى دي االعتارراد لرردت الماسسررل ا منيررل ا سررراريليل دنرره ئذا ت اقمررا ا وضرراع ويشرررا 
 المااومل في الزاويل فلي يكوي هنا، مسار ئال استرناف الاتال يتى تخرم مي دزمتها.
ي ضروء التارارير ويرت دي "ئسراريل" تت امل مع التهديداا الوارد  مي غز  ب"دقصى درجاا الجديل" ف

المختل ل التي تتيدث عي بناء يماس لادراتها ال سكريلا ودنها ال تس ى فاط  عاد  بناء قدراتها التي 
نما مواصلل التجهيز لمواجهل مابلل.  دمرا باليرب وا 

ويول خياراا "ئسراريل" في الت امل مع غز ا يل ا شليا ئلى دي لديها خياراا "ديالها مرر"ا مشريرا 
 ئشرر اللارررار لرريس بيرردها "فالتصررريياا ا سررراريليل تتيرردث عرري اسررتمرار الهرردوءا بينمررا قرررار ئلررى دي ا

 الجبهل بيد غز ".
ئال دي الخبيرررر فررري الشررراوي ا سرررراريليل ياكرررد دي ا مرررر بيرررد "ئسرررراريل" مررري خرررالل يرررل جرررذري ولررريس 

اسرت داد لرذل،،"ا الفترا الت امل مع غز  ب"الاطار "ا متسارال "هرل الماسسرل السياسريل ا سرراريليل علرى 
ئلررى دي المااومررل يمكرري دي تصررل لوضررع تضررطر فيرره لخلررط ا وراف  نرره "لرري يكرروي لررديها مررا تخسرررو 

 يينها".
 

 عدة سيناريوهات
ويول ئمكانيل ئقدا  نتنياهو على تص يد ميتمل تجاو غز  قبيل االنتخاباا لت زيز رصيدو االنتخابيا 

 " نه ممكي دي يادي  لياف خسار  له". يوضة شليا دي نتنياهو ليس م ني بذل،
وتوقع عد  سيناريوهاا لما ب د االنتخاباا وذل، بناء علرى نتيجتهراا فرإذا كانرا هنرا، يكومرل يمينيرل 

 فهذا يص د ايتماالا اليرب دكةرا دما ئذا كانا يكومل ويد  فستال فرص ذل،.
الع المواجهاا ال سكريل كانرا علرى ئال دي شليا ينبه ئلى دي تجربل السنواا الماضيل تةبا دي اند

 نيو م اج  وغير مرتبط برس  بياني ميدد.
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فيما يرت المخرتص فري الشر ي ا سرراريلي نراجي البطرل الزيراراا المتتاليرل لكبرار المسراوليي ا سرراريليل 
لاياد  المنطال الجنوبيل والتي ضمي عملهرا قطراع غرز ا دي "الجبهرل التري ترارف الكيراي هري غرز  علرى 

 بار دي باقي الجبهاا خارم يدود الكياي".اعت
ويشير ئلى دي اليردث بلرز  يراةر علرى كرل المكونراا داخرل الكيراي )الضر ل اللربيرل والاردسا والرداخل 
الميترررل"ا الفترررا ئلرررى دي غرررز  "دصررربيا تشررركل راف رررل لةاافرررل المااومرررل الناجيرررل فررري تارررويض المشرررروع 

 الصهيوني".
 

 خطر
ا يترى ت ردت 6106رمي  تلكل قرو  الرردعا ةر  مياولرل ذلر، فري بت 6114ويضيف البطل "فشل يرب 

ا مر تلكل قو  ردع الجيش ئلى تلكل جس  المشروع الصهيوني وبدد انيسارو في ضوء ما تيدةا بره 
 التاارير ا سراريليل المختل ل عي ت ةيراا اليرب ا خير ".

)ررررريس الررروزراءا يوجررره الخطررررر  ويررررت دي "زيرررار  دي الجنررردي ا ول )ررررريس ا ركررراياا والرجرررل ا ول
ا كبر الذي يتصردر المشرهد ا سرراريلي برمتره ويركرز علرى دي غرز  دصربيا ال صريل علرى االنكسرار 

 وتشكل خطر ا"ا مشيرا ئلى التجارب الصاروخيل المتواصلل للمااومل.
ئال دي البطرررل يررررت دي تصررر يدا ئسرررراريليا تجررراو غرررز  وتصررر يل اليسررراباا مرررع يمررراس مررررتبط ب"ضررروء 
دخضرررر" دمريكرررري واسررررتارار الوضررررع ا قليمرررري خاصرررل برررردول الجرررروار مصررررر وا رديا ئضررررافل لألزمررررل 
االقتصرراديل ل"ئسررراريل" والوضررع المضررطرب وتراجررع السررلطل ال لسررطينيل "الترري تي ررظ ا مرري لصررالة 

 ئسراريل" بالض ل اللربيل.
الجديررردا وديضرررا  ويشرررير ديضرررا ئلرررى التليرررراا فررري المنطارررل خاصرررل السررر وديل فررري ظرررل سياسرررل الملررر،

فرري ضرروء اليررديث عرري ترروتر برريي الجررانبييا وتراجررع مكانررل "ئسررراريل"  ا سررراريليل-ا مريكيررلال القرراا 
 عالمي ا.

 62/6/6102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 شعارات معادية للسيد المسيح على جدرانها ونخطيو  بالقدسمستوطنون يحرقون كنيسة  

عصابل ' تدفيع الةمي ' فجر اليو  الخميسا على ئيراف  ئلىد ينتموي االيا : دقد  يهو  -الادس 
 ب جزاء مي الكنيسل. دضراروقوع  ئلىكنيسل 'جبل صهيوي' في الادس ما ددت 

ودوضة مراسلنا دي هاالء اليهود خطوا ش اراا م اديل للمسيييل وللنبي عيسى عليه السال  على 
 جدراي الكنيسل.
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رموا النيراي بإيدت غرف الكنيسلا في مبنى اليلال الدراسيل المسيييل ول ا ئلى دي المتطرفيي دض
النيراي بمرياض وغرفل االستيما  في اليلال الدينيل التي  ئضرا الالهوتيل اليونانيلا كما ت  

 يستخدمها في ال اد  رجال الديي مي الكهنل والرهباي وغيره  لدراسل الديي المسييي.
دمس ا رب اء جزء مي مسجد قريل الجب ل جنوب غرب بيا لي  وكاي مستوطنوي ديرقوا فجر 
 جدرانه.وخطوا ش اراا عنصريل على 

62/6/6102، األيام، رام هللا  
 
 خالل عام والقدس اعتداء على المقدسات في الضفة 147: األوقاف والشؤون الدينية 

قرب بيا لي ا جنوب دضر  مستوطنوي النار فجر دمسا في مسجد الهدت في قريل جب لا : را  هللا
ا ئي المستوطنيي خط وا على جدراي «الييا »الض ل اللربيل. وقال ميافظ بيا لي  جبريي البكري لر 

المسجد عباراا مناورل لل لسطينييي والمسلمييا قبل دي يضرموا النار فيه. واعتبر ممارساا 
قيا   ئلىيتاللا مشيرا  المستوطنيي ال دوانيل ضد الش ب ال لسطينيا ردي ا  لممارساا قواا اال

 «.بد  بارد»الجنود باتل شاب في مخي  الدهيشل في اليو  السابف 
وقال وزير ا وقاف والشاوي الدينيل الشيض يوسف ددعيسا ئي ئضرا  النار في المسجدا هو االعتداء 

ا بما الذي تت ر ض له المادساا ا سالميل والمسيييل على ديدي المستوطنيي في الض ل 022الرق  
 فيها الادسا في ال ا  ا خير.

وشملا تل، االعتداءااا ئضرا  النار في عدد مي المساجدا وتدنيس مساجد وددير  وكنارس وماابرا 
 وكتابل ش اراا عنصريل على جدرانهاا واقتياماا للمسجد ا قصى المبار،.

62/6/6102، الحياة، لندن  
 
صابةمستوطنون يقتحمون األقصى    بة في القدسعشرات الطل وا 

المبار،ا منذ ساعاا صباح امسا  ا قصىشهد المسجد  :وفا –الييا  الجديد   -ميافظاا 
وتما  «.جم يل طالب  جل الهيكل»اقتياماا جديد  مي المستوطنيي والجم ياا اليهوديلا تاودها 

ل االقتياماا مي باب الملاربل وسط يمايل م زز  ومشدد  مي عناصر الويداا الخاصل بشرط
 االيتالل.

عدد مي الُمصليي وطلبل مجالس ال ل ا وانتشر يراس المسجد في دركانه لمنع  ا قصىوتواجد في 
 دي مياولل للمس بمكانل وقدسيل المسجد.
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قواا االيتالل دطلاا عددا  مي قنابل اللاز السا  المسيل للدموع باتجاو طالب  ديشهود عياي  ودفاد
عشراا الطلبل  ديودضاف الشهود  الُمطل على الادس الاديمل. مدرسل بيي جبل الزيتوي "الطور"

دصيبوا باختناقاا ياد  نتيجل استنشاقه  لللازاا السامل قبل دي تنسيب قواا االيتالل ويلتيف 
 الطلبل بمدارسه .

62/6/6102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 شيكل 2000 أشهر وغرامة أربعةاالحتالل يحكم على الطفل خالد الشيخ بالسجن  

قال ميامي نادي ا سير دكر  سمار  ئي الميكمل ال سكريل في "عوفر"ا يكما على  -وفا -را  هللا 
 غرامل ماليل. شيكل 6111دشهرا ئضافل ئلى  2عاماا بالسجي ال  لي لمد   02الط ل خالد الشيض )

 كانوي ا ول الماضي. 62يذكر دي الط ل الشيض اعتال في تاريض 
62/6/6102، يدة، رام هللاالحياة الجد  

 
 "إسرائيل"منظمات إنسانية تدق ناقوس الخطر بسبب تعذيب األطفال الفلسطينيين داخل سجون  

يول تص يد سياسل « اليونيسيف»تل دبيب: في دعااب صدور تارير منظمل ا م  المتيد  للط ولل 
ذيب ا ط ال ال لسطينييي اعتاال ا ط ال ال لسطينييي في سجوي االيتالل ا سراريليا تيول ت 

داخل السجوي ا سراريليل ئلى قضيل تشلل بال عدد مي المنظماا ا نسانيل التي دقا ناقوس 
الخطرا كما تجندا عشراا الجم ياا ال لسطينيل وا سراريليل التي ُت نى بياوف ا نساي لرفع 

يل لطرح هذا الموضوع صوا االيتجاما ودعلنا دنها ستدرس التوجه ئلى ميكمل الجناياا الدول
ا خصوصا مع ازدياد وتير  الت ذيب «جريمل خطير  ينبلي مياكمل ئسراريل بسببه»باو ا واعتبرته 

 والترهيبا ويتى التيرش الجنسيا في يف ا ط ال الم تاليي داخل السجوي ا سراريليل.
دلف ط ل  02ي في را  هللاا فاد اعتالا ئسراريل ما ال يال ع« نادي ا سير»ويسب تاديراا 

ط ال داخل  603ا ما زال يابع منه  ياليا 0922فلسطيني منذ ايتاللها لألراضي ال لسطينيل سنل 
 211غياهب السجوي. وفي السنواا ال شر ا خير  فاط بل  م دل اعتاال ا ط ال ال لسطينييي نيو 

ردع ا ط ال عي  ط ل في السنلا كما لويظ في الشهور ا خير  تص يد عملياا االعتاالا بهدف
تيويل قذف اليجار  على الاواا ا سراريليل ئلى نشاط يوميا يادي بالتالي ئلى اندالع انت اضل 

 ةالةل في ا راضي ال لسطينيل.
وكانا قضيل اعتاال ا ط ال قد ت جرا مي جديد قبل شهريي بسبب ايتجاز الط لل مال، الخطيبا 

قرب را  هللاا ب د اتهامها باذف اليجار  ويياز  سكيي.  عاما مي قريل بيتيي 02الباللل مي ال مر 
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ومنذ خروجها مي السجي دصبة موضوع اعتاال ا ط ال ال لسطينييي يشلل بال الكةيريي في ال ال ا 
ودضيى ي تبرا وفاا لمنظماا ياوقيل ميليل ودوليلا ا كةر بشاعل في ممارساا االيتالل. وفي 

ا ئي االيتالل ا سراريلي اعتال «الشرف ا وسط»ر نادي ا سيرا لرهذا الصدد ياول قدور  فارسا مدي
ا مما ي ني دنه ال يوجد بيا فلسطيني ئال 0922 الف فلسطيني منذ االيتالل سنل  4دكةر مي 

وت رض ديد دبناره دو بناته لالعتاالا ولكي اعتاال ا ط ال والمرضى ي تبر ا خطرا مي وجهل 
ل  عدد ا سرت ا ط ال في سجوي االيتالل ا سراريلي في شهر لاد ب»نظروا ودضاف موضيا: 

وفاا للاوانيي الدوليلاا باي منه   04قاصر ا )دوي سي الر 641ديسمبر )كانوي ا ولا الماضي قرابل 
 ط ال داخل السجوي. 603

ويسب عدد مي الياوقييي والجم ياا ا نسانيلا فإي هاالء ا ط ال ي يشوي في ظروف قاسيلا 
ا ويت رضوي لن س ما «هشاروي»و« مجدو»و« عوفر»وانها الاهر والامع وا رهاب داخل سجي عن

يت رض له الكبار مي قسو  وت ذيب ومياكماا جارر ا وم املل غير ئنسانيل تنته، ياوقه  
 ا ساسيلا وتهدد مستابله  بالضياعا بما يخالف قواعد الاانوي الدولي وات اقيل الط ل.

وبهذا الخصوص قال الميامي ميمود البرغوةيا ئي ما تاو  سلطاا االيتالل يشكل انتهاكا لياوف 
ا ط ال ا سرتا ويخالف الاانوي الدوليا وياكد البرغوةي دي سلطاا االيتالل تير  ا ط ال 

ال ا سرت مي دبسط الياوف التي تمنيها له  المواةيف الدوليلا مةل اليف في عد  الت رض لالعتا
ال شواريا واليف في م رفل سبب االعتاالا واليف في اليصول على ميا  يال اعتاالها ويف 
ا سر  في م رفل سبب ومكاي اعتاال الط لا واليف في المةول دما  قاضا واالعتراض على التهمل 
ل والط ي بهاا وديضا اليف في االتصال بال ال  الخارجيا وفي م املل ئنسانيل تي ظ كرامل الط 

الم تال. كما دي سلطاا االيتالل ا سراريلي ضربا ب رض اليارط كل هذو الياوفا وت املا مع 
ا ودذاقته  دصناف ال ذاب والم املل الااسيل والمهينلا مي «كمشروع مخربيي»كل ا ط ال ا سرت 

ي مي ضرب ويرماي مي النو  والط ا ا وا م اي في التهديد والشتار  والتيرش الجنسيا واليرما
الزيار ا واستخدما م ه  دبشع الوسارل الن سيل والبدنيل النتزاع االعترافاا والضلط عليه  لتجنيده  

 لل مل لصالة المخابراا ا سراريليل.
قد دصدرا بيانا هاجما فيه ا يكا  ال اليل التي ت رضها المياك  « الضمير»وكانا ماسسل 

وكمةال على ذل، يوجد ط ل م تال يك  عليه بالسجي  ال سكريل على ا ط ال ال لسطينييي ا سرتا
سنوااا  9ئلى  2دط ال يك  عليه  مي  2عاماا و 02المابدا وةالةل دط ال ميكوموي لمد  

سنواا بتهمل االنتماء للتنظيماا ال لسطينيلا دو بتهمل ئلااء اليجار . وغالبا ما  3 - 0و خريي مي 
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 3849)الدوالر ا ميركي ي ادل  شيكل الف  2 -وح مي دلف يكوي اليك  مارونا بلراماا ماليل تترا
 ا. وهنا، دط ال مرضى ميروموي مي الرعايل الصييل وال الم الطبي المناسب.شيكل

في المارل مي  21وت يد ئيصارياا وزار  شاوي ا سرت في السلطل ال لسطينيل ئلى دي نيو 
روف اعتااله  غير الصييلا وعي نوعيل ا مراض التي ي اني منها ا ط ال ا سرت ناتجل عي ظ

ا كل الماد  له ا وناتجل عي ان دا  النظافل. ويتى مجلس يمايل الط ل في ئسراريلا الذي يبرر 
اعتاال ا ط ال ال لسطينييي ومياكمته  في يال ن ذوا مخال ااا يرت دي هنا، خرقا للاوانيي 

 ا سراريليل في الت امل مع ا ط ال ال لسطينييي.
62/6/6102، لشرق األوسط، لندنا  

 
 إصابات باالختناق خالل مواجهات في مخيم عايدة والخضر 

يسي عبد الجواد: دصيبا دمسا عدد مي المواطنيي بياالا اختناف مت اوتل خالل  –بيا لي  
مواجهاا مع قواا االيتالل في بلد  الخضر ومخي  عايد  بميافظل بيا لي ا في الوقا الذي 

 واا االيتالل صيافيا  دميركيا  ب د االعتداء عليه بالضرب.  ايتجزا فيه ق
وقالا مصادر ميليلا في بلد  الخضر: ئي مواجهاا اندل ا في يي د  ركبل في المنطال الجنوبيل 
مي البلد ا بيي عشراا الشباي وقواا االيتاللا الذيي خرجوا للتنديد بجريمل االيتالل في مخي  

 الشاب جهاد الج  ري. الدهيشل والتي راح ضييتها
فيما دشارا مصادر ميليل في مخي  عايد  ئلى وقوع مواجهاا بيي قواا االيتالل وعشراا الشباي 

 في منطال الم تاح المياذيل لجدار ال صل ال نصري الماا  قرب المخي .
ه  انه جنود االيتالل اعتالوا صيافيا  ودوس وو ضربا ا وعندما تبيي ل ديفيما دكدا مصادر صيافيل 
 سرايه. بإطالفييمل الجنسيل ا ميركيل قاموا 

62/6/6102، األيام، رام هللا  
 
 الكهرباء عن نابلس وجنين تقطع مجدداً  "إسرائيل" 

الكهرباء عي مدينتي جنيي ونابلس  دمس ا سراريليلقط ا شركل الكهرباء  :وكاالا –جنيي –نابلس 
 على السلطل الوطنيل ال لسطينيل دف ها. لر"تخ يف"ا على يد قولها ال اتور  التي يتوجب

باي التيار سياطع مي الساعل  ا سراريليلمي شركل الكهرباء  دمستبللا  ئنهاوقالا بلديل نابلس 
. وكانا الكهرباء قط ا عي جنيي ونابلس االةنيي 11ا61 ئلى 11ا09ومي  11ا02 ئلى 11ا02

 لمد  ساعل.
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كاي مي الميتمل  ئذاما  ا سراريليلمتيدةل باس  الشركل  وردا على ساال لوكالل فرانس برس ل  تاكد
ليس سوت قرار تتخذو شركل  ا جراءهذا  ئيقطع الكهرباء مجددا مستابال. وقالا الشركل في بياي "

 ييال زبوي مةال بالديوي لتخ يف دينه".
السلطل الذي  قطع الكهرباء ت  "بسبب تراك  ديوي ديوكاي مدير عا  الشركل روي تال دكد االةنيي 

 مليوي يورو. 221نيو  ديبل  ملياري شيكل"ا 
 شيكلمليوي  29ال اتور  الوييد  التي ل  تدفع وصلا قبل يوميي وقيمتها  ئيوقالا بلديل نابلس 

 المابلل". ا يا مليوي يوروا"ا مضي ل "لدينا المال لندفع وسن  ل في  6ا00)
62/6/6102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 آالف منشأة بغزة 6وريد أسياخ الحدادة يشل حظر ت 

يظرا سلطاا االيتالل توريد "دسياخ الليا " ئلى قطاع غز  بزع  دي المااومل : خاص ص ا -غز  
وددت ذل، ئلى وقف شبه كلي للصناعاا الم دنيل  ال لسطينيل تستخدمها في صناعتها ال سكريل.

 تمد على دسياخ الليا  بشكل دساسي في عملها.وتدهور عملهاا علما دي ورشل اليداد  الميليل ت 
وياول تاجر اليديد في غز  عالء ا قرع لر"ص ا"ا ئي منع توريد دسياخ الليا  ددت ئلى ارت اع قياسي 

 في دس ارها.
التي تسببا في ارت اع م دل  ا زملويناشد ا قرع السلطل ال لسطينيل بضرور  ئيجاد يلول لهذو 

تيجل عد  توافر المواد الخا  ومستلزماا الصناعاا الم دنيل الالزمل لمشاريع البطالل في قطاع غز  ن
دلف  61وت تمد قرابل ستل  الف منش   صناعاا م دنيل في قطاع غز  ُت يل نيو  ئعاد  ا عمار.

دسر  على توريد دسياخ الليا   نشطتها بيسب ميمد يمد نارب رريس اتياد الصناعاا الم دنيل 
 والهندسيل.

اول مدير ال القاا ال امل في اللرفل التجاريل في قطاع غز  ماهر الطباع ل"ص ا"ا ئي سلطاا وي
االيتالل منذ فرضها لليصار على الاطاع من ا ال شراا مي مواد الخا  وب ض المواد الكيمياريل 

 التي تستخد  في صناعل الدهاناا بزع  "االستخدا  المزدوم".
منها بشكل كلي في عدواي واسع  211   اقتصاديل ودمرا وتضررا دكةر مي خمسل دالف منش

يوما متواصلل على قطاع غز  في يوليو ودغسطس  20النطاف شنه االيتالل ا سراريلي لمد  
 الماضييي.

62/6/6102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  
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 أكاديميان في "بيرزيت" يحصدان جوائز الكويت للتقدم العلمي 
يصد عميد كليل اثداب ودستاذ اللسانياا وال لو  الللويل في جام ل بيرزيا د. «: را ا ي» -را  هللا 

الكويا »مهدي عرارا ودستاذ االقتصاد في كليل ا عمال واالقتصاد د. نضال صبريا جوارز 
 للتاد  ال ملي.« 6102

با دراساا في وقالا الجام لا في بياي صيافيا دمسا ئي عرار فاز بجارز  عي فرل )ال نوي واثدا
الللل ال ربيل و دابهااا وهو ياصل على شهاد  الدكتوراو في الللل ال ربيل و دابهاا تخصص: ال لو  
الللويل واللسانيااا الجام ل ا ردنيلا ويصل على جوارز علميل وتاديريل كةير  دبرزها: دستاذ كرسي 

اثداب وال نويا نواكشوطا موريتانياا الشيض تمي  بي يمد لللل ال ربيل و دابهاا وجارز  شنايط/ فرع 
وشهاد  تاديريل وتكريميل مي الجم يل الدوليل لللوييي والمترجميي ال رب في قطرا ئضافل ئلى جارز  

كتب مال ل ئضافل ئلى عدد مي  2. ول رار 6112عبد اليميد شوماي للشباي ال رب البايةيي 
 المااالا ال لميل الميكمل.

ز بجارز  عي مجال )ال لو  االقتصاديل واالجتماعيل.. االقتصاد وا دار اا ئلى دي صبري فا ودشارا
وهو دستاذ للمياسبل واالقتصاد في جام ل بيرزياا وعمل عميدا لكليل ا عمال واالقتصاد لسنواا 
عد ا ومالف لخمسل وةمانيي بيةا وكتابا صدرا بالللتيي ال ربيل واالنجليزيلا وهو عضو هيرل 

 في ةالةيي مجلل علميل عالميلا كما عمل مستشارا لل ديد مي هيراا ا م  المتيد .تيرير وتيكي  
وبينا دي ماسسل الكويا للتاد  ال لميا تاد  جوارز ل لماء عربا في درب ل مجاالا علميل هي: 
/ ال لو  التطبيايل والهندسيلا وال لو  االقتصاديل واالجتماعيل/ االقتصاد وا دار ا وال نوي واثداب

 دراساا في الللل ال ربيل و دابهاا والتراث ال لمي ال ربي وا سالمي.
تماشيا مع دهداف ماسسل الكويا للتاد  ال لميا وتياياا  0929ودنشرا جارز  الكويا ال ا  

  غراضها في دع  ا بياث ال لميل بمختلف فروعهاا وتشجيع ال لماء والبايةيي ال رب.
62/6/2610، األيام، رام هللا  

 
مركــز حقــوقي يؤكــد عــدم قــدرة معبــر كــرم أبــو ســالم علــى تلبيــة احتياجــات قطــاع غــزة مــن الســلع  

 األساسية
قلل مركز ياوقي مي قدر  م بر كر  دبو سال  على تلبيل ايتياجاا  يامد جاد وميمد الجمل:

ييد لاطاع مي السلع والبضارع المختل لا ماكدا  دي الم بر المذكور كم بر تجاري و  ا ساسيلالاطاع 
 غز  غير كاف لتلبيل كافل ايتياجاا سكاي الاطاع التي كانا تورد مي خالل درب ل م ابر تجاريل.
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مي دجل  ا سراريليبممارسل الضلط الالز  على الجانب  ا نسايوطالب المركز ال لسطيني لياوف 
راد وذل، مي دجل فتة كافل م ابر الاطاع اليدوديل التجاريل والمخصصل ليركل وتنال ا ف ئعاد 

صالح كافل دشكال التدمير الذي ليف بممتلكاته .  تمكيي السكاي مي ت هيل وا عاد  بناء وا 
دنه ل  يطرد خالل شهر  ئلىودشار المركز في تارير دصدروا دمسا يول يالل م ابر قطاع غز  

لكلي على كانوي ا ول الماضي دي تليير جوهري على اليركل التجاريلا ييث استمر اليظر شبه ا
سراريل وا سواف ال الميلا بما فيها الصادراا  دخول منتجاا الاطاع ئلى سوقي الض ل اللربيل وا 
الصناعيل والزراعيل كما استمرا الايود الشديد  على توريد عدد كبير مي السلع والبضارع ا ساسيل 

لمواد الالزمل للتصنيع ومشاريع البنيل التيتيل وا ا عمارللسكايا خاصل المواد الالزمل  عاد  
 وا نتام.

وبيي التارير دي قطاع غز  شهد ارت اعا  كبيرا  في دس ار كافل مواد البناءا ون اد م ظمها مي السوفا 
بسبب فرض االيتالل قيودا  مشدد  على توريدها لاطاع غز  ييث سمة خالل الشهر الماضي بتوريد 

 .كمياا ميدود  جدا  مي مواد البناء
استمرار دزمل غاز الطهي في جميع ميطاا الاطاع ما ددت ذل، ئلى تكدس  الف  ئلىرير ول ا التا
بتوريدها ئلى  ا سراريلياللازا وذل، بسبب ميدوديل كميل اللاز التي سمة الجانب  دسطواناا

 %6282طنا  فاطا وت ادل هذو الكميل  92طنا  فاطا بم دل يومي بل   3103الاطاعا ييث بللا 
 طنا  في فصل الشتاء. 321ا السكاي اليوميلا والتي تصل ئلى مي ايتياجا

خالل الشهر الماضي بمرور  ا سراريليمي الاطاع الخاص سمة الجانب  ا فرادويول يركل س ر 
يوما  وبل  عدد المواطنيي  64تاجرا  عبر م بر بيا يانوي ودغلف م بر رفة اليدودي لمد   2292

 دلف مواطي. 21للس ر دكةر مي  المسجلل دسمااه  بانتظار دوره 
يذكر دي م بر كر  دو سال  باا هو الم بر التجاري الوييد مع قطاع غز ا ب د ئغالف سلطاا 

ا وهي كانا متخصصل في ئدخال البضارع «صوفاو«و« نايل عوز«االيتاللا م بر المنطار و
 والوقود ومواد البناء.

62/6/6102، األيام، رام هللا  
 
 : لماذا طلب الموساد معلومات مفصلة عن مرسي؟"سويشر كاليتونمقال لـ" 

بينما كانا انت اضل الربيع ال ربي تجتاح مصر كانا الاوت اللربيل تت رم قلال لترت دي يكومل 
ستيل ميل دكتاتوريل يسني مبار،ا وكانا ئسراريل وايد  مي الدول التي دبدا االهتما  ا كبر بما 

 يجري.
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سربا ئلى الجزير ا فإي جهاز المخابراا ا سراريلي الموساد س ى  وبيسب برقيل سريل لللايل
لليصول على م لوماا م صلل مي نظيرو في جنوب دفريايا يول ميمد مرسي دول رريس مدني 

 منتخب ديماراطيا بتاريض مصرا ويول شخصياا مهمل في يركل ا خواي المسلميي.
دبرف الموساد ئلى جهاز دمي  -سي الاس ب د شهر وايد مي دداء مر - 6106يوليو/تموز  31في 

 الدولل في جنوب دفريايا بطلب سريا لليصول على م لوماا استخباراتيل يول ما يلي:
ما الخطواا ا ضافيل التي تتوقع دي يتخذها ا خواي المسلموي  ض اف ن وذ الجيش والمياك   -

 والدولل ال ميال في مصر،

رسيا ما هي ا هداف ا خرت التي وض ها ا خواي ب د خطل المارل يو  التي دعلي عنها م -
 المسلموي لضماي تيايف ئنجازاا سري ل لل وز بإعجاب الردي ال ا ،

ت اصيل ال القاا بيي الرريس مرسي وا خواي المسلميي بما في ذل، خيرا الشاطر وميمد  -
 بديعا وما هي ئجراءاا صناعل الارار في الرراسل،

: ا سماءا الوظارف داخل الرراسلا واالرتباطاا با خواي ت اصيل دارر  مستشاري مرسي -
 المسلمييا واالرتباطاا بمرسي شخصيا.

ت اصيل الخطواا التي يتخذها ا خواي المسلموي الختراف جهاز ا مي )الجيش و لياا الدفاع  -
 والشرطلاا والنظا  الاضاري ونظا  الخدمل المدنيلا ومي ه  ا شخاص في هذو ا جهز  الذيي

 ي رف عنه  دو يش، في دي له  ارتباطاا با خواي المسلميي.

-  
 انقالب عسكري

يةير ذل، تسااال عما ئذا كاي الموساد س ى لليصول على هذو الم لوماا فاط كبياناا مراقبل 
لتاديمها للااد  السياسييي في البالد د  دي وراء ا كمل ما وراءهاا وعلى فرض دي جهاز جنوب 

وال يوجد في برقياا التجسس ما يشير ئلى دي دسرلل الموساد -توفير هذو البياناا  دفريايا تمكي مي
فمي الواضة دنها ستكوي ذاا فارد   ي طرف يرغب في ئجهاض يك   -تما ا جابل عنها

 ا خواي بمصر.
ب د عا  وايد مي استالمه  6103يزيراي  دطية بالرريس مرسي باناالب عسكري في يونيو/

الماليظ دي الموساد يستخد  عبار  "الدولل ال ميال"ا وهو مصطلة يصف الاوت المتن ذ  الرراسل. مي 
داخل الجيش والخدمل المدنيل والاضاءا ئضافل ئلى النخبل االقتصاديل التي اجتم ا م ا لتساط 

 اليك  الديماراطي في مصر.
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نرال عبد ال تاح الرجل الذي قاد استيالء ال سكر على السلطل وباا اثي رريس مصر هو الج
السيسي الذي تتلخص بشخصه الدولل ال ميال والذي يتمتع ب القاا دافرل مع ئسراريل التي لها 

 دي يكوي ياك  مصر صدياا لها. استراتيجيلمصليل 
سراريل)مي الم روف دي دجهز  المخابراا في البلديي  ايت ظا ب القاا يميمل ومتداخلل  امصر وا 

ا كاي الرريس السيسي يشلل مي قبل 0924عا   دي يديي ات اقياا كامب منذ دي وق ا يكومتا البلد
 منصب مدير المخابراا اليربيل.

دشاد الميلل ال سكري ا سراريلي ئيهود ي اري بالصداقل "اليميمل" التي تربط  6102في دوارل 
جاز لي  ئذا-السيسي بإسراريل قارال: لدينا ت اوي غير مسبوف مي ييث اليج  والك  واليميميل 

 بيي ئسراريل والماسسل ال سكريل المصريل. -الت بير
هذا ما قاله ي اري لجمهور يضر ليسم ه في دسترالياا لاد كانا شراكل ال مةيل لها "ا فضل على 

 ا طالفا ل  تصل ئلى هذو الناطل في عهد يسني مبار، وال يتى في عهد الرريس الساداا".
علنا بدع  يكومل  -ل ربيل الس وديل وا ماراا ال ربيل المتيد خاصل المملكل ا-قاما دول الخليئ 

 السيسي ال سكريل وقدما لها الدع  المالي.
تشاطرا ئسراريل ودول الخليئ الخوف مي يكومل ياودها ا خواي المسلموي في الااهر ا وقاما 

ميركيل لتمتنع عي ديضا بجهود دبلوماسيل دعما لالناالب مي خالل مياولل الت ةير على ا دار  ا 
 م اقبل نظا  السيسي لايامه باالناالب على يكومل منتخبل.

غير دنه ل  يتضة بتاتا ما ئذا كاي ا سراريليوي قد ل بوا دورا في ا يداث التي جاءا بالسيسي ئلى 
 السلطل.

 
 تغير مفاجئ

لتليير الم اج  مي الطبي ي دي ياو  دي جهاز مخابراا يتيمل مساولياته بالس ي ل ه  تداعياا ا
في النظا  في عاصمل دولل كبير  مجاور ا فمصر هي دكةر الدول ال ربيل كةافل سكانيل وهي ا ولى 
التي دبرما ات اف سال  مع ئسراريلا وال غرابل ئذ ذا، دي يرغب صناع الارار في ئسراريل في فه  

 نوايا اليكومل الجديد  بالااهر .
لليصول على م لوماا ت صيليل يول  لياا صناعل الارار في  غير دي ا سراريلييي كانوا يس وي

الاياد  المصريل ويول خطط ميدد  تت لف بالسياسل الميليلا كما دي الموساد طلب م لوماا عي 
هوياا ب ض الناس داخل ا جهز  ا منيل وفي الاضاء وفي الخدمل المدنيل ممي قد ي تبروي مواليي 

 لإلخواي المسلميي.
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م لوماا مي ش نها دي ت طي صناع الارار ا سراريلييي صور  ت صيليل جدا يول مةل هذو ال
 الديناميكياا السياسيل في الااهر ا كما دنها ستكوي م يد  جدا لكل مي يخطط  سااط اليكومل.

ال نستطيع الاول ئي اليالل تشبه قيا  سارف بالس ي لليصول على الرق  السري لجهاز ا نذار في 
 ولكي ال ال المتشك، قد ي سر ما ف له ا سراريليوي على هذا النيو. منزل جاروا

 62/6/6102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
مكافحــة اإلرهــاب بســيناء وعمليــة عســكرّية ُمشــتركة مــع إســرائيل واردة ب فشــل: السيســي إســرائيليباحـث  

 جًدا
خصص في الشاوي المصريل قال البروفيسور ا سراريلي يورا  ميتالا المت زهير دندراوس: -الناصر 

ورريس مركز هرتسو  لبيوث الشرف ا وسط في جام ل بي غوريوي ا سراريلي لا ئن ه ال يستب د تدخل 
دي  خطر متوقع على ئسراريل  لدرءعسكري  ئسراريلي  علني  في سيناء بالتنسيف مع النظا  المصري 

ل الناشطل في شبه جزير  سيناء.  مي قبل الجماعاا المسلي 
ابع البروفيسور ا سراريلي  قارال  ئي  التنسيف بيي ئسراريل وبيي مصر في عهد الرريس عبد ال ت اح وت

السيسي وصل ئلى يدود غير مسبوقلا فاد ردا ئسراريل في ا خواي تيدي ا وخطر ا كبير اا فيما 
قادا يملل اعتبرا ساوطه  دمر ا مبارك ا وقررا مساند  السيسيا وكانا مي الدول الاالرل التي 

 دبلوماسيل لمنع فرض عاوباا دوليل على نظامه. 
البروفيسور ميتال ددلى بهذو التصريياا في يديث للانا  الساب ل ا سراريليل )عاروتس شي عا تي دث 
خالله عي الهجماا ا رهابيل التي تت رض لها مصرا وتيديد ا سيناء وت ةير ذل، على ئسراريل. وفي 

ال ميتال ئن ه منذ ديت ساط مرسي ووصل السيسي ئلى سد   اليك  دصبة م رض رد و على ساال ق
 الت اوي المصري ا سراريليا غير مسبوف نظر ا لوجود مصالة مشتركل بيي البلدييا على يد  ت بيرو.

الخبير ا سراريلي  في الشاوي المصري ل دجاب على ساال  يول رد  ف ل ئسراريل في يال دصبيا 
ل في سيناء تشكل خطر ا قريب ا وفوري ا على دمنها بالاول: ال استب د دي  ئمكانيل التنظيماا المسلي

ل مليل علنيل في سيناء. مع ذل، فإي  عمليل كهذو لي تت   بشكل دياديا بل بالتنسيف مع النظا  
ا  المصري. وتابع قارال  ئي  ا يداث المستابليل سوف ُتلزمنا باستخدا  الرصيد الذي تراك  هذو ا ي

ذا كاي هنا، تيدي ا فسيزداد التنسيف بينهما وت مالي سوي اا يسبما ذكر.   بيي الدولتييا وا 
ا لمصر سيسي لكونه رجل دميا فاد  وردت ميتال دن ه على الرغ  مي انتخاب المصرييي للسيسي رريس 

اا بل اتضة دن ه ل  ينجة في ئباد  موجل ا رهاب بسيناءا التي ل  ت د ميصور  في نااط ب ينه
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تيولا لصراع شامل على مناطف واس ل بشبه جزير  سيناءا وهو الصراع الذي ُيساط مر  تلو 
 ا خرت الكةير مي الضيايا بيي قواتها على يد  ت بيرو.

وساف البروفيسور ا سراريلي  قارال  ئن ه ال يدور اليديث عي جماعل متناةر  في شبه جزير  سيناءا بل 
ع  لللايل في عي تنظي  ينسب ن سه للد ولل ا سالميل ويباي هاا مشد د ا على دن ه  ي ملوي بشكل  موس 

ا ئسراريلا بيسب توصي ه.  شبه جزير  سيناءا وه  بمةابل صداع ياياي في ردس السيسي وديض 
وتطرف الخبير ا سراريلي  للتظاهراا التي تاودها جماعل ا خواي منذ ئسااط الرريس السابف ميمد 

وقال في هذا السياف: نيي بصدد وضع في غايل الخطور   6103)يوليوا مي ال ا   مرسي في تموز
بالنسبل لمصر بوجه عا . ل  ييدث في التاريض ديت شهد المجتمع المصري اناسام ا مةلما يدث في 

 ال امييي الماضييي.
ه. ئن ه التصد ع الذي ياةر على كل منايي الييا  في مصرا على يد  وص  الاولوخُلص ئلى 

ميطالا قال ماخر ا خالل ماابلل مع الانا  ال اشر  في التل زيوي ا سراريلي  ئي  ال القاا المصريل 
ا سراريليل تشهد شهر عسل ليس له مةيل وهنا، تااطع وةيف بيي الجانبيي في المصالةا على يد  

ا عبد قوله. وتابع قارال  ئن ه يتيت   على ا سراريلييي دال  يوهموا دن سه ا ذل،  دي  الرريس المصري 
ال ت اح السيسيا هو رجل دمني  وليس سياسي اا وما ياو  به مي خطواا تهدف ئلى ال مل على منع 

ومياولل ئنااذ رريس السلطل ال لسطيني ل  ئنجازاايركل يماس دو الجهاد ا سالمي  مي تيايف دي  
 في را  هللاا ميمود عب اس.

ا سراريلي  دن ه ال ُيمكي ممارسل عمليل كي الوعي وتيايف الردع عالو  على ذل،ا دوضة الُمستشرف 
دما  المااومل ويركل يماس عبر ئطالف  الف ا طناي مي المت جرااا ذل،  ي  يركل يماس 
تختلف عي جماعل ا خواي المسلميي في مصر ولها وجهل نظر مختل ل وهي م نيل باستمرار 

الُممكي التوصل ئلى ت اهماا سياسي ل ميدود  م هاا اليربا ومع ذل،ا خُلص ئلى الاولا مي 
 بيسب دقواله للانا  ال اشر .

 62/6/6102، رأي اليوم، لندن
 
 المحرر الدباس من دخول األردن للمرة الثانية االحتالل يمنع األسير 

  ئلى من ا سلطاا االيتالل ا سراريليل للمر  الةانيل ا سير ا ردني الميرر يمز  الدباس مي ال ود
 ا رديا بيسب والدو ميمد الدباس.

. ودضاف الدباس لر"السبيل" باي هذا المنع جاء ب ل  مندوبي الصليب ا يمر الذيي وعدوو بالمساعد 
الذهاب الى اليدودا ودبللته دنها ستتابع ا موضيا اي مندوبل الصليب ا يمر هي التي طلبا من
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س باي السلطاا ا سراريليل كال اد  ل  توضة هذو المر  واشار لدبا الاضيل مع السلطاا ا سراريليل.
 سبب المنع.

 62/6/6102السبيل، عمان، 
 
 "إسرائيل"تجدد رفضها التفاقية الغاز مع  أردنية فاعليات شعبية ونقابية 

دعلنا اليملل الوطنيل ا ردنيل  سااط ات اقيل اللاز مع ئسراريل عي سلسلل : ميمد الكيالي - عماي
 ش بيل تن ذها الشهر المابلا رفضا لالت اقيل.ف الياا 

"ييازتها لوةيال"ا قالا انها "تكشف عي دور شركاا ورجال دعمال دردنيييا  دمسعلنا اليملل د فيما 
في الترويئ لص ال اللاز" مع اسراريلا مي خالل فريف عمل يض  دطرافا  صهيونيلا ديده  تشاي  

 اد والماسساا الصهيونيل".وغيرو مي ا فر  –بيريز ابي شم وي بيريز
وذكرا اليمللا خالل ماتمر صي ي عادته دمس في مجمع الناابااا دي الوةيال "صادر  عي مركز 

"كش ا  ودنهاتجار  الشرف ا وسط في الوالياا المتيد ا وممهور  ب بار  )ليسا للتوزيع ال موميا"ا 
ر  ا ميركيل في عمايا ئضافل ئلى عي تشكيل فريف عمل يض  شركتيي ميليتيي )....ا وغرفل التجا

شركل "نوبل ئينرجي"ا التي وق ا رسالل النوايا مع شركل الكهرباء الوطنيلا الستيراد اللاز مي 
مليار دوالرا ومركز ا بياث الصهيوني المسمى ماسسل الت اوي االقتصادي".  02اسراريل بايمل 

لى الت ةير على قراراا الماسساا الوطنيل ودوضيا دي فريف ال مل المذكور "يهدفا وفف الوةيالا ئ
وتن يذ الدراساا التانيل مي دجل تليير ديناميكيل الطاقل التاليديل في المنطالا مي خالل مشاريع 
ميدد  هي ربط طاقل ا ردي بلاز شرف المتوسط )الذي ياع في غالبيته تيا سيطر  الكياي 

عاد  ئيياء مشروع "ناقل البيريي" ) الميااا ئضافل ئلى تطوير ياول -مبادر  ا يمرالصهيونياا وا 
 اللاز دما  شواط  غز  مي قبل الاطاع الخاص".

ودعا اليملل المواطنيي للمشاركل في مسير  "اللضب الش بي"ا في السادس مي الشهر المابلا 
ب ت بيرا عي رفض االت اقيلا والتي تتزامي مع مسيراا بالميافظاا. وقال رريس مجلس الناباءا ناي
ي على اليكومل   دالالمهندسيي الزراعييي ميمود دبو غنيمل ئي "الوطي دكبر ودةمي مي دي سل لا وا 

 تمرر ات اقيل اللاز مهما كاي يج  الضلوط".
 62/6/6102الغد، عمان، 
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 قضايا المطلوبين بجنح بسيطة لحلّ  :الفلسطينية شحرور يلتقي قيادات الفصائلالعميد  

جتماعاا ال لسطينيل ر ال لسطينيل واللبنانيل ر ال لسطينيل لبلور  الصيلل تتواصل اال: ميمد صالة
والسلطل « فتة»الجديد  ل مل ومها  الاو  ا منيل ال لسطينيل في المخيمااا ب د ئقدا  يركل 

ال لسطينيل على ت ييي قارد عامل لهذو الاو  على مستوت مخيماا لبناي كافلا بييث ل  ي د ا مر 
 ى عيي اليلو  بم ردو مي دوي سارر المخيماا.ماتصرا  عل

وكانا الاياد  السياسيل وا منيل ال ليا لل صارل ال لسطينيل في المخيمااا قد عادا دمس اجتماعا 
مطوال في ةكنل صيدا مع رريس فرع مخابراا الجيش اللبناني في الجنوب ال ميد علي شيرورا 

ي الوطني في لبناي اللواء صبيي دبو عربا وت َّ استمر  كةر مي ساعتيي وشار، فيه قارد ا م
التطرف الى المل  اا ا منيل الشاركل والوضع ا مني في عيي اليلو  وا جراءاا التي يتخذها الجيش 

 اللبناني عند مداخله.
الم روضل يول المخي  تشبه  ا جراءااللوفد ب ي  دكدشيرور  دي ئلىودشارا مصادر المجتم يي 

يول الضاييل الجنوبيل او على طريف االولي شمال صيداا اال اي ال ارف في عيي تل، المتخذ  
 اليلو  يتمةل في كةافل يركل السياراا الداخلل اليه والخارجل منه.

وتضيف مصادر دي شيرور ل ا النظر الى اي االجراءاا التي يتخذها الجيش يول عيي اليلو  
الا عي شيرور مطالبته قياد  ال صارل بوضع روتينيل عاديل وليسا كيديل. ون ئجراءااهي 

الخالفاا الشخصيل واالياديل وال صارليلا ويتى ضمي المنظمل الوايد ا جانبا ا  ي المطلوب تيييد 
المخي  عي صراعاا المنطال وليس ادخاله في صراعاا داخليل وفصارليلا انطالقا مي يرص 

 ال لسطينييي على دمي واستارار المخي  والجوار.
الكر  في مل ب ال لسطينييي بالنسبل "دوضيا المصادر ب ي شيرور خاطب اعضاء الوفد ب ي و 

طالف رصاص وغيرها مي الاضايا الاضاريل التي ئللمطلوبيي ال لسطينييي بجنة صلير ا كوةارف 
عليك  ». وقال: "...قضيلا وال عالقل لها بجرار  قتل او بإرهاب 6111تيلا وعددها يصل الى نيو 

المبادر  وتشكيل لجنل مهمتها يمل هذا الملف والاضايا المرتبطل بهذو الجنة وال مل على يلها  دنت 
. وشدد على اي المطلوب هو التنسيف مع "شيرا فشيراا وهذا االمر يساعد على تن يس االيتااي

الى اي  ا الفتا النظر«الي المريلل المابلل ستكوي ص بل مي النوايي كافل"مخابراا الجيش اللبناني 
ونيي في لبناي جزء مي هذو المنطالا والموجل "الوضع مت ز  على ص يد المنطال بشكل عا  

 ."وعناويي مختل ل ب سماءالتك يريل االرهابيل تستهدف الجميع 
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ويول مس لل ت ييي قارد للاو  االمنيل ال لسطينيل المشتركل في لبنايا اكدا المصادر اي هذا الت ييي 
مي عالمل است ها  لدت الجهاا  دكةرقارد لهذو الاو  في كل المخيمااا شك ل  بيد ذاته وتسميل

ا منيل اللبنانيل الم نيل لجهل توقيته وغاياتها خاصل انه ت  مي دوي التنسيف مع االجهز  االمنيل 
اللبنانيل. وتس ل المصادر عي مصير قارد الاو  االمنيل المشتركل في عيي اليلو  خالد الشايبا ب د 

 .. يتى قبل اي تتشكل..ت ييي منير المادح قاردا عامال لهذو الاو  في كل مخيماا لبناي
وتاكد المصادر باي المطلوب هو ت  يل دور الاو  االمنيل في عيي اليلو  لتاو  بدورها كامال في 

 مواجهل التطرف وي ظ امي المخي ا وقمع كل مياولل تستهدف امي الجوار اللبناني.
 62/6/6102ت، السفير، بيرو 

 
 العربي: مشاورات في مجلس األمن الستصدار قرار بإنهاء االحتالل اإلسرائيلينبيل  

دكد الدكتور نبيل ال ربيا ا ميي ال ا  لجام ل الدول ال ربيلا دي هنا، : سوسي دبو يسيي - الااهر 
ا ساسيل المت ف توجها نيو االلتجاء مر  دخرت ئلى مجلس ا مي لطرح قرار جديد ييوي المرج ياا 

هنا، ال ديد مي الاراراا بش ي الياوف ال لسطينيل.. »عليها بخصوص الاضيل ال لسطينيلا وقال ئي 
 «.وهذو الاراراا تمةل المرج ياا الشرعيل

ودوضة ال ربي دي الارار الجديد يجب دي ياري بلليل للتن يذ مي جهلا وساف زمني ميدد مي جهل 
ر اثي مع عدد مي الدول الماةر  لتيايف هذا الهدفا ب د دي يصل دخرتا مضي ا دنه يت  التشاو 

الارار ال ربي الذي ت  التصويا عليه نهايل ال ا  الماضي على ةمانيل دصواا. كما دكد ال ربي دي 
هنا، ماشراا ئيجابيل ب ي الدول الخمس دارمل ال ضويل في مجلس ا مي دصبيا على است داد »

س ا مي تكوي له  ليل تن يذيلا وليس مجرد قرار جديد يضاف ئلى قارمل  صدار قرار جديد مي مجل
 «.الاراراا السابال التي ل  تن ذ

وذكر ا ميي ال ا  دي جام ل الدول ال ربيل كانا دارماا وسوف تظلا تيمل مساولياتها تجاو 
دس الشرقيلا ودنها الاضيل ال لسطينيلا ئلى دي تت  ئقامل الدولل ال لسطينيل المستالل وعاصمتها الا

طالف سراح ا سرت في سجوي  عاد  ئعماروا وا  تس ى لرفع اليصار ا سراريلي عي قطاع غز  وا 
االيتالل. كما انتاد ما تت رض له الاضيل ال لسطينيل اليو  مي مخاطر جمل في ظل ممارساا 

عنف المستوطنييا  ئسراريل على ا رضا كالتهويد لمدينل الادسا وتصاعد االستيطايا وارت اع وتير 
با ضافل ئلى انتها، الياوف ا ساسيل لألسرت في سجوي االيتاللا واليصار الجارر على قطاع 

 غز .
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كما انتاد ال ربي تصريياا لمساوليي ئسراريلييي تضمنا التهديد للاياد  ال لسطينيل بن س ا سلوب 
تتصرف »رفاا. وقال ئي ئسراريل وال باراا التي سبف استخدامها في تهديد الرريس الرايل ياسر ع

وك نها فوف الاانويا وتخالف قواعد الاانوي الدولي ا نساني دوي عاابا وتمارس دخطر دنواع 
ا رهابا وهو ئرهاب الدوللا وهي ت تبر اثي مي دوي ش،  خر م اقل االست مار وال نصريل في 

 «.ال ال 
ها الاياد  ال لسطينيل في يملتها الاويل والمنظمل ودكد ا ميي ال ا  على ضرور  دع  الجهود التي تبذل

اعتراف »يتى تاتي هذو اليملل ةمارهاا وتش ر ئسراريل بالضلط ال المي المتزايد عليها. وقال ئي 
يكومل السويد ب لسطيي والاراراا التي اتخذها برلماي االتياد ا وروبي وبرلماناا عد  دول دوروبيل 

  للمجتمع الدولي يايد اليف ال لسطينيا ويدع  دولل فلسطيي التي دظهرا بوضوح دي التوجه ال ا
 «.6106تشريي الةاني / نوفمبر 69اعُترف بها في ا م  المتيد  كدولل في 

 62/6/6102الشرق األوسط، لندن، 
 
 سفراء عرب في واشنطن يرفضون دعوة نتنياهو لحضور خطابه أمام الكونغرس 

ي غولدبر  الكاتب ا ميركي ذو ال القل الوةيال مع اللوبي كشف جي ر  :س يد عريااا - واشنطي
ا سراريلي في مجلل دتالنت، ا رب اء دي رريس وزراء ئسراريل بنياميي نتنياهو وجه دعو  ل دد مي 
الس راء ال رب الم تمديي في واشنطي ليضور خطابه دما  جلسل مشتركل للكونلرس ا ميركي يو  

كانوي الةاني الماضي عي  60جدال كبيرا منذ دي وجها له الدعو  يو   الةالةاء المابل الذي اةار
طريف رريس مجلس النواب جوي بوينر )وقبل هو بها للتوا دوي ئعال  البيا ا بيض دو التنسيف 

 م ه.
وقال غولدبر  "ئي س ير نتنياهو في الوالياا المتيد  روي ديرمر/ الذي هندس الدعو ا ياول بدوي 

لس راء ال رب لالستماع ئلى خطاب رريسه )نتنياهوا عي طريف بريد الكتروني نجاح لتجنيد ا
شخصيا مناشدا ئياه  يضور الخطاب  بداء م ارضل ئسراريل للص ال مع ئيراي )الموجود  ياليا  

 في ئطار النظريلا".
يي واضاف "دخبرتني مصادر ئسراريليل دي )رويا ديرمر درسل رسارل الكترونيل ئلى س يريي عربي

على ا قلم وهما س ير الكويا )سال  الصباحا وس ير ا ماراا ال ربيل )يوسف قتيبلاا في ئطار 
عرضه لاضيته لس راء الدول ال ربيل ذاا ا كةريل السنيل الذيي ياتسموي الشراكل في المصليل في 

كونلرس ل ل طرح موقف دما  الكونلرس سيساعد على ئقناع ال -ئيباط ات اف مع ئيراي الشي يل 
 بوقف الص ال قبل دي تيدثا ولكي الس يريي رفضا". ا ميركي
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وتابع غولدبر  "صيية دي المملكل ال ربيل الس وديل وا ماراا ال ربيل المتيد  والبيريي والكويا 
يروي في ئيراي عدواا وي تادوي دي ئدار  الرريس دوباماا ربما عي غير قصدا تمهد الطريف دما  ئيراي 

ضيف غولدبر  "ولكي اليايال ديضا  دي ال ديد مي الس راء ال رب سيسمة لن سه دي يكوي نوويل". وي
 مطيل لخطاب نتنياهو المةير للجدل".

 62/6/6102القدس، القدس، 
 
 : عالقات تل أبيب بدول الخليج في طور البناء اإلسرائيلي مؤتمر مركز أبحاث األمن القومي 

وميي متتالييي نظ   مركز دبياث ا مي الاومي  ا سراريلي ا على مدار ي زهير دندراوس: - الناصر 
ا شار، فيه كبار الااد  في ئسراريلا وفي ماد مته  وزير استراتيجياالتابع لجام ل تل دبيبا ماتمر ا 

ا مي موشيه ي الويا وخالل الماتمرا تم ا مناقشل التهديداا والتيد ياا التي ُتيد ف بإسراريل مي 
ا يول ال القاا ا سراريلي ل مع دول الخليئ وفي  جميع الجبهاا. وبطبي ل اليالا دار النااش ديض 

 ماد متها المملكل ال ربي ل الس وديل.
البايث في المركزا يوريل غوجانسكيا قال في م رض تلخيصه للماتمر ال المي  الذي ُينظ   للسنل 

د العبييا مةل دول الخليئ وعلى ردسهي الةامنل على التواليا قال ئن ه في منطال الشرف ا وسط يوج
الس وديلا ُمشير ا ئلى دي  ال القل بيي ئسراريل وبيي هذو الدول في مريلل البناء. وتابع قارال ا في 
تلخيص الماتمرا كما جاء على الموقع االلكتروني  للمركزا تابع ئي  ا يالف تتشك ل ومي ة  تني لا 

مختل لا ونيي بدورناا ُنناشد اليكومل ا سراريلي ل الاادمل ديت  وهنا، دول تت تا وتتمزف ئلى اةنياا
ا دن ه ال يتيت   على تل دبيب قبولهاا ولكي عليها ديت ُتجري  تاو  ب يص المبادر  ال ربي لا موضي 

 الم اوضاا على دساسهاا بيسب ت بيرو.
بلا ت   وكاي الماتمر قد خصص جلسل جاءا تيا عنواي: يضور ئسراريل في منطال مضطر 

 . خاللها فيص ا مكانياا ا قليمي ل التي وجدتها ئسراريل في ظل  المتلي راا في ال ال  ال ربي 
ة لتبود يايبل ا مي مي قبل يزب )الم سكر الصهيوني ا  الجنرال المتااعدا عاموس يدلييا الُمرش 

السري ل بيي ئسراريل والرريس السابف لش بل االستخباراا ال سكري ل )دماياا تيد ا عي ال القاا 
والدول ال ربي ل الم تدللا الفت ا ئلى دن ه يتيت   على ئسراريل استلالل هذو ال القاا يتى النهايلا لتكوي 

 لبنل مركزي ل في سياستها الخارجي ل.
ماي دكةر مم ا يتصو ر الجمهورا على وشد د  يدليي على دي  هذو الدول مستار   مي ناييل ا مي وا 

ا تتمس، المملكل ال ربيل الس وديل برفض دي ئجراءاا يد  قوله . ُيشار ئلى دن ه على المستوت الرسمي 
لتطبيع ال القاا رسميوا مع ئسراريل طالما رفضا ئسراريل المبادر  ال ربيل للتسويل ال لسطينيل 
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التطور  ا وكانا الس وديل قد دعلنا في دكةر مي مناسبل دي  6116ا سراريليل التي ُطريا في عا  
في عالقتها مع ئسراريل يرتبط بشكل  كبير  بمدت التاد   في م اوضاا التسويل النهاريل بيي الطرفيي 

 ال لسطيني وا سراريلي والاارمل على دساس يل الدولتيي.
ولكي في ال تر  ا خير  ظهرا جملل مي المتليراا السياسيل وال وامل التي عززا التاارب بيي 

سراري لا وتمةلا دغلب هذو ال وامل في ظهور دعداء مشتركيي للدولتيي دبرزه  ئيراي الس وديل وا 
وا خواي المسلموي في مصر ويركل يماسا ئضافل  ئلى ال تور الذي دصاب عالقل الدولتيي 
بالوالياا المتيد ا وهو التاارب الذي عمدا الصيافل ا سراريليل ماخر ا ئلى ا شار  ئليه رغ  

ا ييث تداولا وسارل ئعال  ئسراريليل دنباء عي لااءاا جم ا رريس االستخباراا التجاهل الس ودي  
الس ودي ا سبف ا مير تركي ال يصل بوزير  الاضاء ا سراريليل السابال تسيبي لي ني خالل ماتمر 
ميونيض لألمي والسال  ال المي  ال ا  الماضيا ييث صرح ا مير ال يصلا يسبما نالته صيي ل 

ديرونواا ئي  ئسراريل يمكنها دي تكوي العب ا رريسيوا في منطال الشرف ا وسط يال  )يدي وا
. وفي كانوي الةاني )ينايرا  نشر مركز  6102توصلا ئلى ات اقيل سال  مع الجانب ال لسطيني 

دبياث ا مي الاومي في ئسراريل دراسل عي ال القل مع الس وديلا جاء فيها دي  الوةارف دةبتا دي 
ديد مي الشركاا ا سراريلي ل تاو  بمساعد  الدول الخليجيل في االستشار  ا مني لا وفي تدريب ال 

الاو اا الخاصل وتزويدها بمنظوماا تكنولوجيل متادملا عالو  على لااءاا سري ل ومستمر  بيي 
 مسروليي كبار مي الطرفيي.

سليل ئلى دول الخليئا با ضافل ئلى كما ذكرا الدراسل دي  ئسراريل قاما بتلييي سياسل تصدير ا 
تخ يف م ارضتها لتزويد واشنطي دول الخليئ بالسالحا وذل، في رسالل واضيل لهذو الدول دنه 
ا عي التهديدا كما دي  ئسراريل تتمتع بيريل في بيع منتجاتها في دول الخليئا  با مكاي الت اوي عوض 

جدير بالذكر دي  الت اوي االقتصادي  بيي الس وديل  شريطل دال ُيكتب عليها ئنها صن  ا في ئسراريل.
سراريل ليس جديد ا رغ  قل ل الم لوماا المتوفر  بش نها ويمتد ئلى عا   عندما دعلنا المملكل  6112وا 

 رفع اليظر عي المنتجاا ا سراريليلا علَّ ذل، يش ع لابولها في منظمل التجار  ال المي ل.
ل القاا س وديل ئسراريليل متزنلا فإي  تارير م هد دبياث ا مي  ورغ  توافر ال وامل التي تهي 

اا في ئبااء عالقاتهما قيد  ا سراريلي الذي  ُذكر دن  ا يشير ئلى رغبل البلدييا والس وديل خصوص 
السري ل في ال تر  الياليل  ي  مي ش ي ذل، دي ُيليف ا ضرار الجسيمل بالمملكل ويهز صورتها في 

ميا مشد د ا على دي  التاد   ال  لي في المسار ال لسطيني  يادي يتم ا ئلى ت زيز الت اوي ال ال  ا سال
 بيي الرياض وتل دبيب لتطوير ال القاا بينهما وتادي  مبادراا جديد .

 62/6/6102رأي اليوم، لندن، 
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 الجامعة العربية تطالب األمم المتحدة بوقف المجازر اإلسرائيلية 

طالبا جام ل الدول ال ربيلا ا ميي ال ا  لألم  المتيد  ومنظماا الط ولل : تييمراد ف -الااهر  
الدوليل التدخل ال وري والياس  لوقف المجازر المستمر  التي تاو  بها قواا االيتالل ا سراريلي 

 واستخدا  الشرطل ا سراريليل لرصاص فتا، ضد دبناء الش ب ال لسطيني.
فلسطيي وا راضي ال ربيل الميتلل بالجام ل ال ربيلا اليو  ا رب اءا هذو واستنكر تارير دصدرو قطاع 

السياسل ا سراريليل التي يساط ضييتها فتياي ودط ال ب مر الزهورا غير الذيي يت  اعتااله  وخط ه  
 مي الشوارع ومي دما  المدارس مي دجل بث الرعب في ن وس دبناء الش ب ال لسطيني.
 62/6/6102الشرق، الدوحة، 

 
 أردوغان لتبني دبلوماسية التحالف لحماية القدس يدعوالشيخ حميد األحمر  

دعا رريس مجلس ئدار  ماسسل الادس الدوليل الشيض يميد ا يمر ا رب اء : ص ا –اسطنبول 
الرريس التركي رجب طيب دردوغاي ئلى تبن ي دبلوماسيل التيالف مي دجل يمايل الادس والمسجد 

 ا قصى.
ل، خالل اللااء الذي جمع وفد الماسسل برراسل ا يمرا مع البروفسور ياسيي دقطاي نارب جاء ذ

رريس يزب ال دالل والتنميلا ومساول ال القاا الخارجيل في اليزبا ومستشار رريس الوزراء 
 التركي.

وقال ا يمر ئي دي دولل لي تتمكي مي يمايل الادس وا قصى بشكل من ردا فالبد مي التير، 
لمشتر، وتشكيل التيال اا مع الدول ومنظماا المجتمع المدنيا للي اظ على المدينل مي خطر ا

 سيطر  االيتالل المطلال عليها وتليير م المها ا سالميل والمسيييل ال ريال.
ل في ظل سيطر  اليميي المتطرف على السلطل في "ئسراريل"ا ئلى انتهام  ودكد دي الادس بياجل ماس 

 الصبور ا وتبن ي استراتيجيل الت اوي في المشتركاا بيي الدول ال ربيل وا سالميل. الدبلوماسيل
ودعا ا يمر الرريس التركي ئلى المبادر  بالدعو  ئلى قمل تض  كل مي تركيا وا ردي والس وديل 
وقطر والملرب وفلسطيي لنصر  الادس وا قصىا في مواجهل اليملل اللير مسبوقل التي يشنها 

الل لتهويد الادسا والسيطر  على قطاعاتها اليياتيلا وتليير م المها الدينيل والتراةيل االيت
 واليضاريل.

 62/6/6102وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
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 أسرة يتيم في محافظة الخليل 2677 تقدم كفاالت إلى "األعمال اإلماراتية" 
اتيل مي خالل مكتبها في فلسطييا دمسا ميمد بالص: قدما هيرل ا عمال الخيريل ا مار  -جنيي 
دسر  يتي  مي ميافظل الخليل مك ولل لدت الجم يل الخيريل  6222دوالرا ئلى  22340مبل  

االسالميل وجم يل الشباي المسلميي وزكا  الخليل المركزيلا في وقا دعلنا فيه الهيرل عي استكمال 
 فرش مسجد دبو بكر الصديف في قريل كسي ا بالناب.

ال مدير مكتب الهيرل في الض ل اللربيلا ئبراهي  راشدا ئي مشروع ا يتا  والذي تن ذو الهيرل يوفر وق
 شبكل دماي ل شريي دلف دسر  بإجمالي سنوي يبل  عشر  مالييي دوالر.

 62/6/6102األيام، رام هللا، 
 
 "قطر الخيرية" تزود مستشفيات غزة باألدوية والمعدات الطبية 

دعلنا جم يل قطر الخيريل عي تن يذ المريلل ا ولى مي مشروع توريد ددويل : قنا –الدويل 
ومستهلكاا طبيلا لمستش ياا قطاع غز  وذل، ضمي مشروع توفير ددويل للمتضرريي مي اليرب 

 ا خير  على الاطاع.
ل ودوضيا الجم يل في بياي صي ي ا رب اءا دي هذا المشروع ي تي استكماال  لبرنامئ قطر الخيري

 مالييي لاير. 2الخاص بالتدخل الطارب في قطاع غز ا والذي تجاوزا ميزانيته 
 62/6/6102الشرق، الدوحة، 

 
 في الجوالن تعتقل عميد األسرى السوريين "إسرائيل" 

ر صدقي المااا ابي بلد  مجدل شمس  اعتالا قواا االيتالل ا سراريلي فجر دمس ا سير المير 
ا الذي  62ا ب د 6106كانا سلطاا االيتالل قد دفرجا عنه في  ب عا   في الجوالي الميتل 

 عاما  مي االعتاال.
قو  كبير  ماللل مي قواا االيتالل اقتيما منزل الماا صباح دمسا "ا فإي "سانا"وبيسب وكالل 

وقاما بت تيشه وال بث بميتوياته وتخريبهاا ومصادر  ما فيه مي دجهز  وهواتف خلويل وياسوبا 
ميكمل تاب ل ". وذكرا دي "ء دي مبرر لهذا االعتداء الصارخ على منازل المواطنييدوي ئعطا

 ."لاليتالل في مدينل الناصر ا مد دا اعتاال الماا لتس ل ديا  على ذمل التيايف
 62/6/6102األخبار، بيروت، 
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 عربيتعتمد على اإلجماع الدولي والدعم ال خطة لتفعيل مفاوضات السالم: فدريكا موغيريني 

ا وروبي "فدريكا  لالتياددكدا الممةلل ال ليا الجديد  للسياسل الخارجيل  :دمجد دبو ال ز - را  هللا
موغيريني" دي ئيياء عمليل السال  في الشرف ا وسط هو "التزا  شخصي بالنسبل لهاا وييتل دوليل 

 ها قبل درب ل دشهر".بعلى جدول دعمالها منذ توليها لمنص
ردا  على دسرلل وكالل م ا على هامش الكلمل التي الاتها دمس الةالةاء في الم هد  وقالا الوزير 

الملكي البريطاني للشاوي الدوليل "تشات  هاوس" في لندي ئي خطتها المستابليل  يياء عمليل السال  
 مي International Frameworkوا جماع الدولي" ا طارتاو  على مبدديي دساسييي اوال ا ت  يل 

خالل ت  يل عمل ونشاط اللجنل الرباعيل التي تض  كال مي الوالياا المتيد  وروسيا وا م  المتيد  
 ا وروبي. واالتياد

ةانياا ت  يل دور الدول ال ربيل في عمليل السال ا قارلل "الدع  ال ربي ل مليل السال  وال سيما دور 
ي م اوضاا مستابليل بيي ال لسطينييي مصر واالردي والس وديل سيكوي عنصرا  مهما في نجاح د

واالسراريليييا وسوف ابدد في تن يذ خطتي المستابليل ب د االنتخاباا االسراريليل ال امل التي ستنظ  
 في مايو ايار المابل".

وقالا اي هذو الخطل ما هي "اال ت بير عي ا ولويل التي ي طيها االتياد للمنطال وعمليل السال  
 ترجمل لرغبل بروكسل بل ب دور ها  في تيايف االستارار وا عاد  ا عمار والسال ." فيهاا كما دنها

ول  ت صة الوزير  عي طبي ل الدور المستابلي الذي ستاو  به الدول ال ربيل الةالث في الم اوضااا 
اي هل ستكوي هذو الدول جزء ا مي اللجنل الرباعيل د  دنها ستكوي جزء ا مي م اوضاا مت دد  

طراف، لكي الوزير  االوروبيل قالا بشكل مباشر " اعتاد اي االيداث التي تمر بها منطال الشرف ا 
المتنازعل لبناء تيال اا جديد  تلبي مصاليها وتنهي  لألطرافاالوسط اثي قد تشكل فرصل تاريخيل 

 ةرها الصراع الدارر بينها".ئعلى 
 واالتيادال ربيا  –على ئنهاء الصراع ا سراريلي وقالا الوزير  االوروبيل "هنا، اجماع دولي االي 

ا وروبي يدع  هذا االجماعا كما يدع  المبادر  ال ربيل للسال   ي لدت دوروبا مساوليل كبير  في 
الي اظ على استارار المنطالا كما انه ياي الوقا الي يل ب االتياد االوروبي الدور المناط به 

االوروبي في عمليل السال  "ال يتناسب  االتيادولل االوروبيل دي دور واعترفا المسا  الصراع".  نهاء
الشري، التجاري ا ول  سراريل دو المانة  اعتبارومع ا مكانياا وا دواا التي يملكها سواء لجهل 

 ا كبر للسلطل ال لسطينيل".
 62/6/6102وكالة معا اإلخبارية، 
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 ة تقاضي في الجنائيةكيري: الفلسطينيون غير مؤهلين ليكونوا دول 
ال لسطينييي غير ماهليي ليكونوا  الةالةاء "ئيقال وزير الخارجيل ا ميركي  :س يد عريااا - واشنطي

 دولل كي يستطي وا التاد  لالنضما  ئلى الميكمل الجناريل لدوليل".
ي مي ودضاف كيري الذي مةل دما  لجنل االعتماداا )المخصصاا الماليلا لمجلس الشيوخ ا ميرك

دجل بيث موازنل وزار  الخارجيل ا ميركيل والتصديف عليها مي قبل الكونلرس "لاد دوضينا موق نا 
هذا ئلى المدعي ال ا  كما ف لا ال ديد مي البلدايا كما دخبرنا ال لسطينييي ب شد ال باراا دننا نرت 

وي له نتارئ سلبيل دي طلب انضمامه  للجناريل الدوليل تصرف غير مناسبا وهو سلو، فظيع سيك
 منها ايتمال قطع مساعداا الوالياا المتيد  عنه".

وقال كيري: "ئي ا دار  ا ميركيل اثي في انتظار ما ستاررو الميكمل في مطال تها للطلب 
 ال لسطيني لتيدد كي يل ت املها م ها عندما يت  ئعالي الارار في ا ول مي نيساي المابل".

الدوليل يمةل استاصاء مبدريا  الزال في طور ال مل. ئي تصرف السلطل واضاف: "ئجراء الميكمل 
ال لسطينيل هو خط  وسلو، غير مناسب ومدمرا وياوض الةال التي ت  ئنشااهاا وستج ل مي 
الص ب على دي ديد  ي ينظر ئليه  ويامي دنه يرت فيه  )ال لسطينيييا شريكا  جاهزا  لبدء شراكته" 

 في عمليل السال .
 62/6/6102دس، القدس، الق

 
 سرائيليةسوزان رايس: خطاب نتنياهو في الكونجرس "مدمر" للعالقات األمريكية اإل 

قالا مستشار  ا مي الاومي ا مريكي سوزاي رايس  :سيف الديي يمداي -ديمد يسي  -واشنطي 
مي مارس  ذار  ئي خطاب رريس الوزراء االسراريلي بنياميي نتنياهو المزمع في الكونجرس في الةالث

الااد  والمتوقع دي ينتاد فيه السياسل ا مريكيل تجاو البرنامئ النووي ا يراني سييدث استاطابا 
 "مدمرا" في ال القاا ا مريكيل ا سراريليل.

وي د تصرية رايس الذي ددلا به في برنامئ بي.بي.ئس. التل زيوني في وقا مت خر الةالةاء وايدا 
نتنياهو يتى اثي. وتسبب الخطاب المرتاب في زياد  يد  التوتر بيي ئسراريل مي دشد االنتااداا ل

 يل ارها وديدث اناساماا في واشنطي وبيي اليهود االسراريلييي وا مريكييي. ودقرب
وقالا رايس "ما يدث خالل ا سابيع الماضيل ب  ل الدعو  التي وجهها رريس مجلس النواب وقبلها 

قبل اسبوعيي فاط مي االنتخاباا )ا سراريليلا دنها دةارا على الجانبيي قدرا  رريس الوزراء نتنياهو
 مي التيزب وهو دمر ليس فاط ماسف بل دعتاد... دنه مدمر لنسيئ ال القل."

 62/6/6102وكالة رويترز لألنباء، 
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 الفلسطيني اإلسرائيلي : إشراك حماس هو الحل للصراعسي آي إيهمسؤول سابق في  

قال بول بيالر المساول السابف في وكالل المخابراا المركزيل : ترجمل خاصل - االرسالل ن
ا ئنه:" سواء  ديببنا ا مر د  الا فإي يماس هي السلطل الياكمل ل د  سنواا في CIAا مريكيل )

 قطاع غز ا وهي العٌب سياسٌي رريسٌي بش ي المسارل المت لال بال لسطينييي".
لوكالل "سبوتني،" الروسيل "المستييل ئيراز تاد  في يل الصراع ودضاف بيالر في تصريياا 

 ال لسطينيا الص ب يله دوي التيدث بطريال دو ب خرت مع يماس".-)ا سراريليا
لااء "سبوتني،" ببيالر جاء ت ايبا  على التاارير التي نشرتها قنا  الجزير  الاطريلا يول وةارف 

خرا ا تكشف عي قيا  وكالل االستخباراا ا مريكيل بمياولل مخابراتيل ت  تسريبهاا دفرجا عنها ما 
 التواصل مع دعضاء مي يركل يماس.

ونشرا صيي ل "الجاردياي" البريطانيل وشبكل الجزير  في ئيدت الوةارفا التي تظهر تاريرا  مخابراتيا  
جهاز دمي  ا في الادس ياولوا التواصل مع يماس في غز  بمساعد CIAجاء فيه دي عناصر في الر)

 الدولل بجنوب دفريايا "اس اس ايه".
ا استياء دجهز  المخابراا التاب ل للسلطل ال لسطينيل مي عالقاا جنوب  كما تظهر الوةارف ديض 

 دفريايا مع يماس.
 62/6/6102الرسالة، فلسطين، 

 
 مور وسط تفاقم الخالف بين الجانبينكيري يشكك في قدرة نتنياهو على تقدير األ 

شك، مساولوي دمريكيوي يو  ا رب اء في قدر  رريس : ئيالي-درشاد ميمد ودليي فيشر - واشنطي
الوزراء ا سراريلي بنياميي نتنياهو على اليك  على ا مور واعتبروا دي استنكارو الصرية لجهود 

-يلالتوصل ئلى ات اف مع ئيراي بش ي مل ها النووي ددخل ال صبياا اليزبيل ئلى ال القاا ا سراريل
 ا مريكيل على نيو مدمر.

وفي تص يد للتراشف الل ظي ال داري بيي اليلي يي قبل ستل ديا  على الخطاب الذي سيلايه نتنياهو 
خطر ئيراي اته  الزعي  ا سراريلي الدول الكبرت بالتخلي عي ت هدها بمنع  بش يدما  الكونجرس 

 ئيراي مي اليصول على الانبلل النوويل.
رجيل ا مريكي جوي كيري المنلمس في الميادةاا الدوليل مع طهراي بش ي برنامجها وقال وزير الخا

 النووي ئي نتنياهو ربما يكوي على خط .
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وقال كيري في جلسل استماع دما  الكونجرس "لديه يك  على ا مور ربما ليس صيييا ييال هذا 
 الش ي."

 طابه يو  الةالةاء المابل.ونصة كيري باالنتظار لسماع ما لدت نتنياهو لياوله في خ
غير دي كيري قال ئي نتنياهو كاي "قصير النظر بشكل كبير وتيدث صرايل عي دهميل غزو ال راف 

 في عهد )الرريس ا مريكي ا سبفا جورم بوش وجمي نا ن ل  ماذا يدث جراء ذل، الارار."
سابال لمستشار  ا مي بدورو يذر جوش ئرنسا المتيدث باس  البيا ا بيض في تكرار لتصريياا 

ا سراريليل ئلى مس لل سياسيل بيي  -الاومي ا مريكي سوزاي رايس مي اختزال ال القل ا مريكيل 
 يزبيي مشيرا ئلى دي هذا ا مر سيكوي مدمرا.

سراريل  وقال للصي ييي في ئشار  ئلى يزب نتنياهو "قال الرريس ئي ال القل بيي الوالياا المتيد  وا 
 تختزل ئلى عالقل بيي اليزب الجمهوري ويزب ليكود."ال يمكي دي 

ول  يستشر الجمهوريوي دوباما دو الديماراطييي في الكونجرس بش ي دعو  نتنياهو كما جرا ال اد  
 قبيل توجيه اي دعو .

 62/6/6102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "إسرائيلـ"ل مناهضاً  وثائقياً  منظمة يهودية نمساوية تعرض فيلماً  

عرضا منظمل السيداا المتشياا بالسواد )يهوديل مستاللا : ا ناضول – ميمد اليريري - افيين
للمخرجل اليهوديل ” على جانب الطريف“بمارها في فييناا ليل الةالةاء ا رب اءا فيلما وةارايا ب نواي 

 ليا تراشانيسكيا والذي ياد  صور  سلبيل عي تاريض دولل ئسراريل.
 سراريلا خاصل ما يت لف بالنكبل ال لسطينيل ” ا سود“مييا يواجه بجرد  التاريض ال يل ا بيسب المنظ

ا ييث دمرا المنظماا وال صاباا ا سراريليل الارت والبلداا ال لسطينيل وقتلا وذبيا 0924عا  
 وهجرا مراا اثالف منه .

نهارا منه  ئيتاي برونشتايي وتر، ال يل  دبطاله مي ا سراريلييي وال رب يتيدةوي ب ن سه  في وضة ال
مدير منظمل زوكور )غير يكوميلاا وخليل دبو يمدوا الج  فلسطينيا و منوي نايمويا جندي 

 ئسراريلي سابف.
وبيسب مراسل ا ناضولا عرض ال يل  وجهاا النظر المختل ل سواء ال لسطينيل التي تاكد ياها 

وكذل، وجهاا النظر ا سراريليل المناسمل في المست مراا التي هجرا مي درضها في عا  النكبلا 
 بيي مايد لليف ال لسطيني والرافض له.
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ال يل  تناول ال ديد مي اللاطاا التاريخيل مي عا  النكبلا وكذل، التطوراا السياسيل الخاصل 
 عاما  الماضيل. 22بالصراع على مدت الر 

 62/6/6102رأي اليوم، لندن، 
 
 فارغةالسلطة: معارك كثيرة.. وجيوب  

 نبيل عمرو
ييي توجه ال لسطينيوي ئلى مجلس ا ميا ل له  يوقظوي الضمارر النارملا خصوصا الضمير 

 ا ميركيا وافاه  الجميع على ذل،.
ومع ي سه  المسبف مي استيالل اليصول على قرار بإنهاء االيتاللا وذل، بسبب ال يتو ا ميركيا 

لليساباا المتسرعل وغير الناضجلا دي التوجه ساط ئال دنه  واصلوا الريللا وكانا الم اج   
 بالتصويا دوي االضطرار لل يتو.

وييي قرروا الذهاب ئلى ميكمل الجنايااا ت ه  الكةيروي هذا الارار ودعموو بالتشجيع وب ض 
المشور م ئذ ليس منطايا وال دخالقيا دي يمنع ال لسطينيوي مي الشكوت ب د دي من ه  الظل  المتمادي 

 اليف.مي 
غير دي ال ال  شديد الاسو  الذي ن يش فيها له موق ايم دخالقي فيه ت ه  يصل ئلى درجل التبنيا 

 ومصليي تييد فيه ا خالف وتتيك  فيه اليساباا.
ذا ما دراد ال لسطينيوي مواصلل الريلل نيو مجلس ا مي وميكمل الجنايااا ف ليه  ئدرا، يايال  وا 

يم ف ي مجلس ا مي ت ود الضمير ا ميركي على الموا ييي يتصل شديد  المرار  مي كل النواي
ا مر بإسراريلا فلألميركييي في هذا الش ي موقف مبددي استراتيجي ي وف االعتباراا ا خالقيل. 
يجاد مي يرفع الشكوت باس  ال لسطينييي هنا،ا  وبوس نا الاول ئي مجرد الذهاب ئلى مجلس ا مي وا 

لدوا ا وكذل، فيما يتصل بإجراءاا الذهاب ئلى ميكمل الجنايااا فاد يجد دمر مادور عليه على ا
ال لسطينيوي فاعل خير يلطي ن ااا الميامييا ومجرياا الدعوت في سياقها الاانونيا غير دي هذا 
ليس ئال قمل جبل الجليد الظاهر  لل يايا ذل، دي ال  ل المضاد الذي كاي ا سراريليوي قد خططوا له 

مكي دي ي ضي ئلى ئفالس السلطل عبر وسارل جهنميل مت دد ا تبدد بيجب ا موال مسبااا ي
شهار مطالباا بديوي متراكمل على ال لسطينييي وتبل  مراا  ال لسطينيل جزري ا عي دصيابهاا وا 
مالييي الدوالرااا ئضافل ئلى تيري، قضايا جناريل ليس فاط ضد صناع الارار السياسيا وقرار 

دليلا وما يبيا للبن، ال ربي دليل  خرا ئضافل ئلى قيا  نتنياهو ومي م ه مي  ميل ي نيويور،
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المتن ذيي في ئسراريلا بوضع الواقع ال لسطيني المرير في مزاد االنتخابااا وفف م ادلل تاول: كلما 
 دلياا مزيدا مي ا ذت بال لسطينيييا امتألا صناديف االقتراع با صواا.

ذا ما نظرنا ئلى الاو  ا سراريلي سلبا دو ئيجاباا فإننا نرت يالل  -ت الماةر  في المسار ال لسطيني وا 
مي ئطالف يد ئسراريلا وتيديدا نتنياهوا لي  ل ما يشاء بال لسطينيييا لياتصر رد ال  ل على 
ئجراءاته ال ايشلا على مجرد اللو  الرقيفا والتوسل برجاء التخ يف مي غلواره ولو قليالا مما ي نيا 

لزامه بالتوقف ئي ل  نال التراجع. في  ميصلل ا مرا ت هما لما ي  لا واعتذارا عي صدو وا 
ذا ما توخينا الموضوعيل في قراء  ما يجري في كل الجوانبا فإننا نجد دن سنا ييال م زف مركب  وا 

م فال لسطينيوي الذيي فرض عليه  الدخول في م ار، سياسيل ذاا «ال يل له»ال دغالي لو قلا: 
وافع م هومل وعادللا ال يستطي وي دخالقيا وسياسيا ووطنيا التراجع عي خط سيره ا  ي ذل، لو د

يدثا فسوف ي ضي ئلى تبدد المصداقيل والوقوف دما  اتها  ش بي ب نه  قايضوا على الةوابا 
بالمخصصاا الماليلا وا سراريليوي في موسمه  االنتخابي هذا ليسوا ماهلييا مهما ت رضوا 

لوط والتوسالاا لتادي  دي تراجعا بل ئنه  في هذا الموس  سوف ي تشوي عي مصادر دذت للض
جديد  لل لسطينييي. وفي يال فوز اليمييا وهذا دمر ئي ل  يكي مرجيا فهو ميتملا فكل ما ُقطع 
مي ت هداا انتخابيل سوف يجري التصرف م ه كالتزاماا يكوميل ال بد دي ُتادتا دما ئذا فاز ما 

ا فسوف يواجه م ارضل شرسل توفر له ذري ل كافيل لرال ياد  يلوال جذريل «يسار الوسط»ه نسمي
 لمس لل االيتالل واالستيطاي وغيرها.

ا سراريليلا فلديه  مي دبواب  -دما ا ميركيويا الم ترض دنه  ال ر اب التاريخي لليالل ال لسطينيل 
لكونلرس المتربص ب وباما والمت وف عليه في دي الهرب والتبرير ما يك ي ويزيدم بدء ا مي واقع ا

تصوياا ومرورا باالنهما، في المشروع النووي ا يرانيا وهو المشروع االستراتيجي ا ساسيا الذي 
الذي ال « داعش»لو نجة فيه دوباما فسوف يجد ما يباهي به في عهدوا دوي دي نهمل االنشلال في 

التنيي الذي ينبا له كل يو  ردسا ويضرب في كل يزال ا ميركيوي يصورونه كما لو دنه 
االتجاهااا وييتام لصدو زمنا قد يكوي دطول مي دزماي كل اليروب التي خاضتها دميركا في 

 الشرقيي ا قصى وا وسط.
ييي يكوي الم زف على هذا النيوا فالخوف مي انهيار السلطلا كما ييذر رريسهاا يظل م هوما ئي 

 م زف كهذا ال ين ع م ه التنايط في اليلف لت جيل الموا ليس ئال.ل  يكي قيد ال ملا و 
62/6/6102، الشرق األوسط، لندن  
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 االستيطان... الثابت المتسارع في السياسة اإلسرائيلية 
 نزار السهلي
تشلل قضيل االستيطاي ومصادر  ا راضي ال لسطينيل الميتلل ييزا  مهما  مي النااش والجدل في 

مسير  الم اوضاا المت ةر  قبل دكةر مي عادييا غير دي هذا النااش والجدل ييتد ا  دعااب انطالف
دونما  مي ا راضيا الممتد   2018442اليو ا مع كشف يكومل بنياميي نتنياهو تمديد قرار مصادر  

مي مستوطنل م الي ددومي  شرف الادس ويتى ميافظل الخليلا والتي تشكل منطال ال زل الشرقيل 
ا وعملا بموجبه على 6119تمتد يتى البير الميا. اتخذا الارار يكومل نتنياهو في ال ا  التي 

ا 2028601دون ا منها ) 08222111تليير الوقارع على ا رضا لتكوي مسايل ال زل الكليل )
دونماا مصن ل مناطف عسكريل مللالا ومناطف مصن ل )ميمياا طبي يلاا وتشكل منطال ال زل 

 الض ل اللربيل.مي مسايل  62%
ويتى مطلع  6119دكةر ما يميز واليل رريس الوزراء ا سراريلي بنياميي نتنياهوا منذ مارس/  ذار 

ال ا  الياليا الةباا على سياسل االستيطايا واستخ افه بالمطالباا المستمر  بوقف هذو السياسلا 
صرار السلطل ا ل لسطينيل على تجميد البناء مي ا طراف الراعيل عمليل "السال  والم اوضاا"ا وا 

االستيطاني شرطا  لل ود  ئلى طاولل الم اوضااا وقد تيول هذا الشرط موضوعا  خالفيا  بيي ا دار  
ا ميركيل واليكومل ا سراريليلا ئال دي االستيطاي شكل يجر الزاويل لمصطلة "الدولل اليهوديل" الذي 

ي نتنياهوا ب د مارل يو  على رراسته اليكوملا قد اتب ا مساراا تن يذو الماسسل الصهيونيل. وكا
دلاى خطابه في جام ل بار ئياليا تبنى فيه يل الدولتيي نظريا ا ومي ة  عمليا  موافاته على دي 
خطو ا تساعد في تةبيا "سلطل ئسراريل" في المناطف ال لسطينيل الميتللا بتوسيع البناء في 

ته تل، الوقارع في سنواا نتنياهو ا ولى هي المشال التي المستوطناا اليهوديل وت مياها ما دفرز 
 تكبدها الموفدوي اللربيوي وا ميركيوي لةنيه عي االستمرار في سياسل االستيطاي.

وتطرح قضيل االستيطاي تيديا  كبيرا  دما  الجانبيي ال لسطيني وا سراريليا خصوصا  ب دما تبيي دي 
ي مسايل الض ل اللربيلا وقد فشلا جهود وقف ا نشطل م %22قراراا المصادر  دتا على نيو 

االستيطانيلا بسبب الت نا ا سراريلي والدع  الذي يتلااو المستوطنوي مي يكومل نتنياهو مباشر ا 
التي ج لا سياسل التمدد االستيطاني الطابع اللالب للسياسل ا سراريليلا وليبل  عدد المستوطنيي 

مستوطنل رسميل ومارل مستوطنل غير رسميل  022ي مستوطي في في الض ل دكةر مي نصف مليو 
 منتشر  في الض ل وفي ديياء الادس الشرقيل.

تس ى يكومل نتنياهوا وبتسارع ميمو ا ئلى وضع خطط دارمل  قامل الويداا االستيطانيل والبناء 
ينيييا ولتباى المكةف في ا راضي ال لسطينيل المصادر ا لمواصلل التضييف واليصار على ال لسط
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هذو الاضيلا ناهي، عي دنها تمةل انتهاكا  صارخا  لياوف ا نساي ال لسطينيا ولكل المواةيف 
وا عراف والمبادب الدوليلا ئال دنها تشكل عابل ك داء تيول دوي ئيراز تاد  ملموس "ي مله" 

ء الذي تنتهجه السلطل ال لسطينيوي  عالي دولته  المستاللا وتشكل دليال  على باس الخيار والرجا
ال لسطينيلا وشاهدا  ييا  على ال جز دما  ا مالءاا وا جراءاا ا سراريليل في الم اوضاا. ييث 
، االيتالل بةوابته الم لنل ياود ئلى التسلي  ببااء المستوطناا على ا رض ال لسطينيل دمرا   دي تمس 

ةر ئدهاشا  باناالب الم اهي  ب ضل سياسل ال جز ال م ر منها على ما يبدوا وربما تكوي الم ارقل ا ك
ال لسطيني دي تكوي المستوطناا يجر الزاويلا مي المنظور ا سراريليا مةل غيرها مي الزوايا 
المهملا الادسا يف ال ود ا الالجرييا اليدودا المياوا ا مي .. ئلض ا تصبة ةوابا ئسراريليل وخطا  

 راريليل بمجملها مع الجانب ال لسطيني وليس ال كس.ديمرا تتيدد بموجبه السياسل ا س
مي هناا يمكي النظر ئلى خطور  االستيطاي واتساعه وكةافتها يوما  ب د يو ا ومخططا  ئةر مخططا 
اقتالع دشجار الزيتوي وهد  المنازل وتهجير البدو ومخططاا لمصادر  دراضي الناب وشف الطرف 

ل لسطينييي مي استلالل دراضيه  في البناء والزراعل واست مال لت ميي اليمايل للمستوطنيي ويرماي ا
المياو الجوفيلا وغيرها. وذل، كله ي ني ت سيس البنيل التيتيل الالزمل لالستيطاي والتهويدا وربط 

ا وهو ما يتماشى مع النظر  ا سراريليل "للم اوضاا" 0924المستوطناا مع المناطف الميتلل عا  
مدريد. ويج  التخطيط االستيطاني والمشاريع التي تن ذها الماسسل ا سراريليل  المطرويل منذ ماتمر

ال تدل على ا طالف دي دولل فلسطينيل تلوح في ا فف غير دفف الم اوضااا وال تدل على دي 
 ا سراريلي سيلادر هذو المستوطنااا كما يظي دصياب نظريل يل الدولتيي.

62/6/6102، العربي الجديد، لندن  
 
 رؤية يسارية ألوضاع اليسار 

 طالل عوكل
باهتل وعلى غير ال اد ا جاءا ايت االا ال صارل ال لسطينيل الوطنيل وا سالميلا لمناسبل 

نهايل ال ا  الماضيا مرورا  بذكرت انطالقل « يماس»انطالقاتهاا ابتداء  مي ذكرت انطالقل يركل 
الم اصر ا ئلى الذكرت السادسل وا رب يي ا التي فجرا الةور  «فتة»الجبهل الش بيلا فيركل 

النطالقل الجبهل الديماراطيل التي صادفا ذكرت انطالقتها الةاني وال شريي مي هذا الشهر. سبباي 
درادا دي تللف « يماس»يمكي ا شار  ئليهما لت سير هذا التراجع في االهتما ا ا ولا هو دي يركل 

مهرجانا  كبيرا  في قطاع غز ا سيبدو وك نه است تاء ش بيا  الطريف دما  ئمكانيل دي تاي  يركل فتة
ا تمر في ضارال ماليلا «يماس»دما الةانيا فهو دي م ظ  ال صارل ال لسطينيل بما في ذل، يركل 
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تستدعي االستجابل للداعيي يتى مي هذو ال صارلا لتوخي التاشف في الن ااا ال اليلا التي تتطلبها 
 ذاا طابع ش بي واسع.ئقامل مهرجاناا مركزيل 

على دي هنا، ما يمكي ئضافتها وال ت ترف به ال صارل ئال  لماما ا وهو دي هذو المهرجاناا ال 
تضيف شيرا  لل صارلا واي ةملا دزمل في ال القل بيي الجماهير الش بيلا وبيي ال صارلا لكونها 

 تتيمل المساوليل عما يكابدو الش ب ال لسطيني.
دشكال دخرت مي االيت الا دكةر تواض ا  وش بيل مي المهرجاناا الكبير ا وهو ال صارل لج ا ئلى 

دمر مه  خصوصا  بالنسبل ل صارل ال مل الوطني التي قاربا دعمارها الخمسل عاودا لتاكد باي 
تاريض النضال التيرري ال لسطيني ب د النكبل ل  يبدد مي اليركاا ا سالميلا واي هذو ال صارل ل  

لتااعدا وال هي بصدد االلتزا  بسي م ينل للتااعد طالما دي الش ب ال لسطيني ل  يسترجع تبل  سي ا
 كامل ياوقه.

على دي المناسباا السنويلا النطالقاا ال صارل وطنيل كانا د  ئسالميلا تتجنب يتى اثيا التاليد 
هذا ال صيل دو ذا، مي  ا ه ا والذي يت لف بضرور  المراج ل السنويلا لما ت  ئنجازوا ولما وقع فيه

 دخطاء تستدعي االعترافا والتليير.
ال صارل تتر، عملياا المراج ل للماتمراا الوطنيل ال املا وم دل ان ااد هذو الماتمرااا ياترب مي 
ماتمر كل عشر  دعوا ا وا ه  هو دنه يت  الت امل مع مس لل المراج ل والناد الذاتي وك نه عيبا دو 

 رفع ال تب والذرار يل. ك نه ي تي مي باب
منذ ب ض الوقاا والمطالباا تتزايد في السايل ال لسطينيلا لضرور  ئجراء يوار جدي وطنيا 
مساول وعميفا يول الش ي السياسيا واالستراتيجيل والمشروع الوطنيا والخيارااا ودشكال النضال. 

و دي يتيول ئلى يايال وطنيلا ولكي مةل هذا اليوار الضروريا ل  يجد مي يتسل  رايتها ويدف ه ني
 مةمر .

الجبهل الديماراطيل ي ود ئليها شرف المبادر  ئلى البرنامئ المريلي الذي تبنته منظمل التيرير 
ال لسطينيل دواسط سب ينياا الاري الماضيا وكاي ذل، ت بيرا  عي الواق يل السياسيل التي تتيلى بها 

عاد  النظر في مكوناا ال كر السياسي الجم ي الجبهل الديماراطيلا ولكي ل  ييي الوقا  
 ال لسطيني،

ةمل جملل مي الاضايا ا ساسيل التي تيتام ئلى مراج اا جريرل داخل فصارل اليسارا وخارجها ئلى 
 ال ضاء الوطنيا الذي يخص الجميع وليس فاط اليسار.
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خصوصا  واننا يركل تيرر  على ردس هذو الاضايا ذاا الطابع ال كريا موضوع االلتزا  ا يديولوجي
وطني فلسطينيلا فإذا ياولنا االقتداء بيركل مشابهلا نجيا ش وب دخرت في تيايف استااللها فإننا 

 سنجد تنوعا  واس ا  في ديديولوجياا قوت التيرر.
ال كر االشتراكي ييوي وخيار دساسي في النظر في قضايا المجتم اا ولكنه في اليالل ال لسطينيل 

جا  للت كير خصوصا  في المستوياا الاياديلا لكنه ال يصلة للتيشيدا وال ضرور   ي يصلة منه
 يكوي كل مناضل في ص وف هذا ال صيل دو ذا، ملتزما  بال كر االشتراكي.

مجتم ناا م روفل طبي تها وال بد مي مراعا  الةاافل وال اداا والتااليد المجتم يلا ما يتطلب تليير 
اليسارا وك نها مليد  وشيوعيلا وال تيتر  ا دياي دو ال اداا والتااليد والةاافل نظر  الناس ل صارل 

المجتم يل. ومطلوب داخليا  ديضا  ئعاد  النظر في مس لل التيال اا الطبايل صايبل المصليل في 
التيرر الوطنيا وكذا موضوع المركزيل الديماراطيلا دو ال كسا ومس لل اليزب اليديديا ما ي ني 

ة الباب النضما  جماهير واس لا غير قادر  على تلبيل كل شروط ال ضويل اليزبيل كما تنص فت
 عليها ا نظمل الداخليل  يزاب اليسار.

دعتاد دي مي المناسبا الت كير في تليير الصي  التنظيميل الضيالا واالتجاو نيو المرونلا 
 ل اليزب الوايد.والمنظماا اليزبيل الم تويلا والابول بت دد اثراء داخ

على الص يد الوطني ال ا ا مطلوب مبادراا فكريل سياسيلا تستظهر دكةر ال القل بيي دشكال 
النضالا ودولوياتهاا وعلى نيو جريء وميدد في هذو المريللا ئذ اننا ال نليظ تميزا  واضيا  لليسار 

ل النضال ا خرت التي عي غيرو فهو يتيدث كما اثخرييا ش اراا ك اييل عاليلا وض ف في دشكا
 تتصل بالمااومل الش بيل والسياسيل.

وعلى الص يد الوطني ال ا  ديضا ا وعدا عي الياجل لمبادراا سياسيل تتصل بمراج ل ضروريل 
لمكوناا المشروع الوطنيا الذي يت رض للتهشي  مي قبل السياسل االيتالليلا وعدا عي الياجل 

سيناريوهااا ويلولا فإي مس لل ويد  اليسار تظل تيظى لاراء المستابل وما ينطوي عليه مي 
 وينبلي دي تيظى ب ولويل فصارله.

على اليسار اي يجدد ذاته داخليا ا واي تتوجه فصارله بشكل ياياي نيو دي صيلل تضمي له دي 
يتيول ئلى قو  وازنلا طالما دي كل فصيل ل  ينجة يتى اثي في دي يتيول ئلى قو  ماةر  في 

 السياسي ال ا . المشهد 
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بصرايل دمر ويد  اليسار ميير  جدا ا ومستهجنل مي قبل كل مي يتابع الش ي ال لسطينيا خصوصا  
ودي ال وارف البرنامجيل وال كريلا واالجتماعيل بيي فصارله ميدود . ومطلوب مي اليسار دي يبادر 

ي ضوء ما تت رض له المنطال ئلى ئعاد  بناء تيال اته على الص يديي ال ربي والدوليا خصوصا  ف
 مي صراعاا وماامراا.

62/6/6102، األيام، رام هللا  
 
 فلسطينيون في مؤتمر صهيوني ُعقد مؤخرا 

 د. فايز رشيد
م هد دبياث «ماتمر دوري لر« متيف درض ئسراريل«ُعاد ماخرا في تل دبيب وفي المكاي المسمى بر 

خصص ب اد ماتمراا هرتسيليا وم هد سياساا ا بالت اوي مع ئدار  الم هد المت«الاومي ا مي
تيدياا تواجه ئسراريل في الاري الوايد وال شريي.. اسراريل في »الش ب اليهوديا تيا عنواي 

فبراير اليالي.. والم هد ي اد ماتمراا سنويل  02- 02الماتمر ان اد يومي «. منطال مضطربل
ل ديد الم اهد الدراسيل االستراتيجيل في الكياي وندواا شهريلا ودبياةه في غايل االهميلا وهو بال  

 الضباط المتااعدوي.. وهو مه  لرس  االستراتيجياا ال ليا لليركل الصهيونيل. دساسيييضرو بشكل 
دعمال  22وا راضي الميتلل عا   24ما هو ُمستلربا يضور ب ض ال لسطينييي مي منطاتي 

ه  كرمياضريي مةلا قدور  فارس ممةال عي الماتمرا ليس ذل، فيسبا بل جرت تسجيل قس  من
يركل فتة )تيدث في الجلسل الصباييل ا ولى في اليو  ا ولا د. رامي نصرهللا )تيدث في 
الجلسل الصباييل الةانيل في اليو  ا ولا د. جمال زيالال )تيدث في الجلسل المساريل الةانيل في 

 سمااه .اليو  ا ولا با ضافل ئلى يضور  خريي م روفل د
الماتمر يضرو الصهيونياي مارتيي ئندي، ودينيس روسا ئضافل ئلى قياداا ئسراريليل سياسيل منهاا 

المتطرفا الذي ال ي ترف بوجود ش ب فلسطيني مي « البيا اليهودي»ن تالي بينياا زعي  يزب 
صايب « ئسراريل بيتنا»ا ساسا وزير خارجيل اليكومل الماقتل دفيلدور ليبرمايا زعي  يزب 

و خر اقتراياتها دنه سي مل في  24المواقف الم روفل والمنادي بترانس ير ال لسطينييي مي منطال 
الدور  الجديد  للكنيسا على سي قانوي ئعدا  لل لسطينييي.. وقياداا عسكريل مي عتا  الجنراالا 

ل الصهيونيل وللكياي مي ا سراريلييي وراساء ا جهز  ا منيلا ئضافل ئلى استراتيجييي مايديي لليرك
 مختلف دنياء ال ال .
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اليضور ال لسطيني في الماتمر ئلى جانب كل م انيه الرمزيل السلبيل المسيرل للش ب ال لسطيني 
دوالا وللمشروع الوطني ةانياا ولاضيل مااط ل ئسراريل ةالةاا وللشخصياا التي يضرا راب ا.. هي 

 د منه .. الخطو  مسيرل لألمل ال ربيل ديضا.ليظل فاصلل بيي تاريخيي في ييا  كل واي
اليضور ي تي ئلى جانب يضور متطرفيي صهاينل. ان ااد الماتمر جاء في ظل تلول استيطاني 

دلف  22صهيوني اللتها  الض ل اللربيلا ولاد دقر ا ئسراريل خطل استيطانيل جديد  تاضي ببناء 
الادس. وفي ظل اقتيا  وزيريي ومراا دلف بيا في  02منهاا  22بيا جديد  في دراضي عا  

المستوطنيي لباياا ا قصىا وفي ظل قتل الاواا الصهيونيل لل لسطينييي في الادسا وماخرا في 
الدهيشلا وفي ظل ايتجاز الكياي  موال الضرارب ال لسطينيلا وفي ظل اعتزا  ا سرت ال لسطينييي 

اشي لاليتالل م ه . وديضا في ظل مخطط ئعالي ما يشبه انت اضل في السجوي ضد الت امل ال 
 ا وغير ذل، مي الجرار  الصهيونيل.ال لسطينيل»ل تا »تهويد الادس ومخطط جديد لتهويد قريل 

م روف ديضا دي يضورا فلسطينيا يجري لماتمراا هرتسيليا السنويلا وقد كتبنا على ص ياا هذو 
المركز المت دد »اهتما  كبيرا ا ولى هي الجريد  في يينها. ن   ماسستاي ئسراريليتاي تيظياي ب

المركز ي اد «. م هد تخطيط سياساا الش ب اليهودي»دما الةانيل فهي «. التخصصاا في هرتسيليا
ا دما الم هد فاد دسس ب د سنتيي مي المركزا وهو ديضا ي اد 6111ماتمراا سنويل منذ عا  

تيجيل تشكل هي وتوصياا ماتمراا ماتمرااا لكي نشاطاته تاتصر على صياغل تاارير استرا
هرتسيلياا دسسا  مهمل لسياساا وقراراا الجهل ا سراريليل الياكمل )وهي ئلى يد ما خ ي لا والم ب ر 

 ال ارضل للسياساا والاراراا على اليكوماا ا سراريليل.« الماسسل ا منيل ال سكريل«عنها بر
ولياي عمل هاتيي الماسسيتي دهميل كبرتا مع دي اليركل الصهيونيل وتمةيلها السياسي )ئسراريلا ت

م هد تخطيط سياساا الش ب اليهودي يوازي ماتمراا هرتسيليا دهميل ا وهو يتبع الوكالل اليهوديل 
مباشر ا ئي ل  ي اها. ولل ل  ردس الم هد منذ ئنشاره الصهيوني ا مريكي ذارع الصياا مستشار 

لشرف ا وسطا دينيس روسا ومي ة  تر، منصبها وعاد ا داراا ا مريكيل المت اقبل لشاوي ا
ليشار، في هيرته الرراسيل. م هد التخطيط مع دهميته ال ارال ال ييظى بالتلطيل ا عالميل 

 كماتمراا هرتسيلياا ويكاد يكوي شبه مجهول في ال ال  ال ربي.
بالللل ال بريل والللل  للسبب السابف.. ال تجد مصادر كةير  عي دعمال الماتمرا سوت ب ض المواقع

ا نكليزيل.. هنا، ت تي  ئعالمي ماصود عليه. صياغل التوصياا السياسيل وخطل ال مل الماتريل.. 
ومي دجل هذا الهدف جرت عاد الماتمر ليكوي التساال: … ستست يد منها اليكومل ا سراريليل المابلل

ل ذل، مه  له ، على ما يبدو فإنه  وماذا ي ني ذل، لل لسطينييي الذيي شاركوا في دعماله.. ه
 ي تبروي ذل، مهما.
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مةاف ودكاديمي وفناي بريطانييي ودمريكييي ومي دول  211هذا في الوقا الذي دعلي فيه ماخرا 
دخرت مااط ته   سراريلا كذل، يبرز التساال اثخرا بماذا وكيف سين كس اليضور ال لسطيني 

دال ي ني ذل، اعترافا واضيا « درض ئسراريل»متيف لماتمر صهيوني ُي اد في موقع تيا اس  
ا رض … فلسطيي»ممي يضروا بمشروعيل وقانونيل ا ساطير وا ضاليل الصهيونيل ودبرزها: 

، باهلل عليك .. هل يضور هذا الن ر لماتمر صهيوني منطاي، في «التاريخيل للش ب اليهودي
لى «. ئي ل  تستة فاف ل ما تشاء»ا صيل لإلجابل على التساال ا خير ييضرني المةل ال ربي  وا 

 لااء.
62/6/6102القدس العربي، لندن،   

 
 نتنياهو!الجمهور أكثر ثقة بهرتسوغ لكن سينتخب  

 يوسي فيرتر
ال  دومرتبكييا  دن سه على االنتخاباا. نسبل الناخبيي ممي ي تبروي  دسابيعباي اقل مي ةالةل 

 62ما ياارب  ديا %61وا في االنتخاباا ياف عند انه  لي يصوت دوي لموي لمي سيصوتويا 
 ذار. مي خالل تجربل  02سوف تتناقص كلما اقتربنا مي يو  االنتخاباا في  ا رقا ناربا. هذو 

في اليو   وديياناا ا خير ا سبوعال ارمل ستستار على ردي في  ا صوااالماضيا الكةير مي 
 ا في طرياه  ئلى الصناديف.ا خير
ل  يركز على توجهاا الناخبيي المرتبكييا ولكي  ا ولىستطالع الخاص المنشور هنا للمر  هذا اال

يزب سينتخبوي. هاالء الناخبويا  ديقرروا  ديبالذاا على التيوالا في مواقف مي سبف له  
 عندما وجه ئليه  الساال فيما ئذا كانوا سيصوتوي ليزب  خرا يذكروي اس  يزب  خر كخيار ةاي.

لشركل مشروع  ا لكترونيلبوساطل الص يل « هلرتس»ستطالع الذي اجري لصالة جريد  هذا اال
شرافالنمذجل بإدار  الدكتور ارريل ايلويا  ا يرس  دبيبالبروفيسور كميل فوكس مي جام ل تل  وا 

 ف ليا خطوط الخطر في المسايل بيي االيزاب المختل لا وخصوصا داخل الكتل.
 دياالستنتاما بشكل صيية فاط لليو  الذي جرت فيه االستطالعا مي االستخالصاا هذو يمكي 

على  دوالم اود .  ا صوااستذهب  دييا والى ا صواامي غيرو ل اداي  دكةرم رض  ا يزابمي 
 فيما يت لف بإخالص ناخبيها. ا مايالتي يمكنها دي تش ر بالمزيد مي  ا يزاب ديال كسا 
ف بالم سكر الصهيوني برراسل اسيف هرتسو  وشريكته تسيبي م اج   هو المت ل ا كةرالم طى 
 مي ناخبي الاارملا تاريبا نص ه ا ذكروا اس  يزب ةاي كخيار بديل للتصويا.  %23ليبنيا 
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اذا قرروا ئدار  الظهر للم سكر الصهيونيا « يش عتيد« يصوتوا ليزب ديا يمكي %02م ظمه  )
 %09وبالماابلا «. ميرتس»التصويا لر  ئمكانيل  ين وا ل %06له .  ا ولباعتبارو اليزب البديل 

ئلى الم سكر الصهيوني كخيار بديلا وهو ما ذكرو  دشاروا« ميرتس»كمايديي لر  دن سه ممي عر فوا 
 «.يش عتيد»مي مايدي  02%

 ئذاانه  ئلىه  كذل،  دشارواا «الليكود»ا نيو الةلث مي ناخبي %32على الطرف الةاني للنهرا 
 الرغبلا سيض وي بطاقل يزب  خر. توفرا 

يدرسوي  %2فاط «. البيا اليهودي»ا هو %02وكما هو متوقعا فإي خيار م ظمه  الم ضل )
بزعامل موشي كيلويا على النايض مي االعتااد السارد لدت الماسسل « كولينو»التصويا لر 

 السياسيل.
ضمي شروط « الليكود»لر  سي طوي اصواته « البيا اليهودي»مي ناخبي  %02وفي الماابلا 

 مي ناخبي موشي كيلوي. %2م ينلا وهذا ما سوف ي مله 
 «. يهودوا هاتوراو»م طياا اخرت: اليزب الذي لديه ناخبوي واةاوي باختياره  هو 

في هذا المجال هو يزب يايد برراسل ئيلي ييشاي وباروخ مارزلا  ئشكاليل ا كةروبالماابلا اليزب 
وهذا ما ي سر لماذا تاف «. يهودوا هاتوراو«و« شاس»لتيول وخصوصا لر نصف ناخبيه قابلوي ل

 على يافل نسبل اليس  في كافل االستطالعااا ب رب ل مااعد.« يايد»
« ميرتس»مي ناخبي الاارمل المويد  ذكروا اس  يزب  %21م طى  خر م اج  ومةير لالهتما : 

في الاارمل المويد  كخيار « ميرتس»ي ناخبي م ديكخيار ةاي للاارمل المويد . وبالماابل ال يرت 
الساباييا ممي تردعه  « يداش»ةاي له. السبب الكامي خلف هذا الم طىا بشكل عا ا اي ناخبي 

فكر  التصويا ليزب بلدا يدرسوي التيول ئلى اليزب الصهيوني اليساري. تجب االشار  انه في 
ورفع نسبل « لاانوي اليك »لتي جاءا نتيجل ال ربيل ا ا يزاباالنتخاباا الماضيلا قبل تجميع 

 ال ربيل. ا صوااعلى عدد قليل مي « ميرتس»اليس ا يصلا 
استطالع تل ونيا بوساطل شركل ديالو  وبإشراف  ديضاا جرت ا لكترونيبمياذا  االستطالع 

 لالستطالع: ا ساسيلالبروفيسور كميل فوكس. وهذو هي النتارئ 
السابف « هلرتس»تالصا نسبل ئلى استطالع « الليكود»الكبرت. قارمل  ا يزابالت ادل بيي  -0

ا يجد دخرتاسابيع بالتما  وخسرا ناربيي. يافظ الم سكر الصهيوني على مكانتها وبكلماا  3قبل 
ا ازدادا «كولينو«و« يوجد مستابل»المركزا  ديزابص وبل في التسلف مع عدد النواب السابف. 

خسر ما ديي « البيا اليهودي«ا. »كولينو»ووايد لر « يوجد مستابل»ل لر قوتها ب رب ل نواب )ةالة
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بالنسبل لالستطالع السابف. وبشكل عا ا هذو ليسا بشرت سار  لنتياهو: فاوته االرتالفيل )الكتللا 
 مي شباط اليالي. ا ولخسرا ارب ل مااعد ماارنل باستطالع 

يسارا ل  يرت ع ئلى  – سكر الةانيا م سكر المركز الم دياالخبار الجيد  بالنسبل لنتنياهو هي  -6
مستوت يهدد االيتماالا الجيد  لنتنياهو بتشكيل اليكوملا يتى وفاا لمجمل نتارئ االستطالع 

ما دا للم سكر الخص .  26ما دا ماابل  29يرادي  يبل  ت دادها  –يميي  –الياليا فكتلل الليكود 
قو  الوزير الذي عاد  دينوابا سيكوي بيضل الاباي.  برراسل كيلويا مع تس ل« كولينو»يزب 

 في يال قيا  يكومل ويد  وطنيل. ئالبوس ه تيديد مي سوف يكوي رريسا للوزراء 
مالءمل كل مي  دوالمتصلل بماهالا  ا سرلللطرح سلسلل مي « هلرتس ديالو »عاد استطالع  -3

هرتسو ا في المواضيع السياسيل. ال جو  بيي المرشييي لرراسل اليكومل في دعيي الناخبييا نتنياهو و 
م الجل للوضع  دفضللرراسل اليكوملا وقدرته على  دكةرنتنياهو وهرتسو  في الساال مي المالر  

 سراريلا استمرا كبير  لصالة رريس الوزراء الياليا على عكس المجال  وا منيالسياسي 
 هو.االجتماعي فاد ت وف هرتسو  على نتنيا –االقتصادي 

ذاا الطابع الشخصيا والمت لال ب سلوب كال المرشيييا يت وف هرتسو   ا سرللمع ذل، في  -2
 اثخرعلى الساال  دو«. مي منهما يهت  اكةر باناس على شاكلت،»على نتنياهو ردا على ساال 

 وبشكل عا  يةف الجمهور بهرتسو  لكنه ينتخب نتنياهوا ويادروي«. دكةرمي مي االةنيي تصدف »
يةاوي »الااد : « الليكود»بنسبل عاليل جدا انه سي اد انتخابه. وهو ما مي ش نه دي ينيا ش ار 

في االنتخاباا لرراسل بلديل  دولمرا)الماتبس عي الش ار الناجة  يهود «. ببوجيا ينتخبوي بيبي
 «ا.نيي نيب، تيدي كولي،ا لكننا سننتخب دولمرا»ا 0993الادسا ال ا  

62/6/6102، «هآرتس»  
62/6/6102، األيام، رام هللا  
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