
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 أبو مرزوق يدعو مصر الستئناف دورها في الملف الفلسطيني
 عنها وتقديم األموال رفع الحصاريزكريا األغا: غزة باتت على حافة االنفجار إن لم 

 عدم تشغيل عمالها في المستوطنات "إسرائيل"من  الصين تطلب: هآرتس
  تهالمحاربشيكل مليون  100" ويرصد هجوم مضاد"بـ "إسرائيل مقاطعة حملة"نتنياهو يتوعد 

 لصاروخية: لن نخوض حربًا في غزة بسبب بعض القذائف افي "إسرائيل" قائد المنطقة الجنوبية

 غـــارة جويـــة إســـرائيلية تســـتهدف موقعـــاً 
ومجموعــــات  لكتائــــب القســــام فــــي غــــزة

 مواصلة إطالق الصواريخ تؤكد  "سلفية"
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*** 
 
تؤكد مواصلة  "سلفية"ومجموعات  لكتائب القسام في غزة غارة جوية إسرائيلية تستهدف موقعاً  .0

 إطالق الصواريخ
ــدن، ذكررر   طرراارا  حربنررر ئسررراانلنر شرري  فجررر  مرر  ةررارن ، مرر  ةررأن،    8/6/5102الحيــاة، لن

لقسرا""، الرذراا الكسركرنر لحركرر "حمرا " شرما  قطراا ةرأن، بكرد سراعا  واحدن على موقع لر "كتاار  ا
ولرر" نبصرر   ي مرر  عياصررر "القسررا"" فرري ال ررارن الترري  صررارونن  علررى مدنيررر عسررق    ئطرر قعلررى 

المواقع، عادن، عيد توتر األوضاا المنداينر  ئن ء ئلىاستهدف  بصوارنخ عدن موقع "فلسطن " يظرًا 
 في القطاا 
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" )داعرر أ  طلقرروا صررارونن   اإلسرر منرتيظررن" "الدولرر  ئلررى  سررلفنو  نبكتقررد  يهر" نيتمررو  وكرا  مسررلحو 
  األحد-على مدنير عسق   )المجد أ واليق  ال ربي لن  السب  

بكررد  نررا" قلنلررر علررى  ئط قهمرراولرر" نبصرر   ي ئسررراانلي بجررروس يتنجررر سررقوط الصررارونن  اللررذن  جرراء 
 المنصصر العتراض الصوارنخ  ميظومر القبر الحدند ئسراان يشر 

نيسر  يفسر   مسرووالً  ،   را" هللامر  كفاس أبرو  ، ع  8/6/5102الشرق األوسط، لندن، و ضاف  
ئلى "التنرار السرلفي الجهرادي" قرا  فري قطراا ةرأن لرر"لشرق األوسرط"، ئ  جماعتر  ستسرتمر فري ئطر ق 

حمرا ، الرذي يرل علرى وقر   ي الصوارنخ ضد ئسراان ، باعتبارها في ح  مر  اتفاقهرا السرابق مرع 
اسرررتهدا  متبررراد  برررن  الجماعرررر السرررلفنر الجهادنرررر والحركرررر اإلسررر منر مررر  جهرررر، وعلرررى تهدارررر مرررع 

 ئسراان  م  جهر نثاينر 
و ضا  المسوو  الذي طل  عد" يشر اسرم ، و كرد    ال صرلر تيظنمنرر برن  جماعتر  و"داعر "،    

ا : "يحرر  ال يرنررد جررر القطرراا ئلررى حررر ، لكييررا جماعترر  لرر  توقرر  الصرروارنخ فرري هررذق المرحلررر، وقرر
 يفض  مواجهر ئسراان  على قتا  دانلي مع حما " 

واته" المسوو  حركر حما  بتشدند النياق على عياصر حركت  ومطاردته" م  بن  ئلى بن ، قاا  
ئ  المكتقلرن  لرردم حمررا  نتكرضرو  لتكررذن  شرردند مر   جرر  االعترررا  بومراك  الصرروارنخ ومصررادرها 

 ومطلقنها 
وبحسرر  المسرروو  يفسرر ، فررك  عررددا كبنرررا مرر  المكتقلررن  لرردم حمررا  حولرروا ئلررى المستشررفنا  يتنجررر 

 التكذن  
وردا على سوا  مترى نمكر     توقر  "التنرار السرلفي الجهرادي" ئطر ق الصروارنخ علرى ئسرراان ، قرا  

تقلرررن ، وتسرررم  ليرررا المسررروو : "عيررردما توقررر  حمرررا  الحرررر  علنيرررا، وتقرررو" بررركط ق سرررراس جمنرررع المك
بالكمررر  مجرررددا فررري القطررراا وفرررق االتفررراق السرررابق مكهرررا"  واتهررر" حمرررا  بررريقض اتفررراق سرررابق نقضررري 
 بالتهدار بن  الطرفن ، بكد هأنمتها في منن" النرموك في سورنا على ند "داع "، كما وص  األمر 

المجموعا  ،    "وكاال " وع  حس  جبر ونلن  الشنخ،، ع  8/6/5102األيام، رام هلل، ويشر  
السرررلفنر المسرررلحر فررري قطررراا ةرررأن تواصررر  تحررردي سرررلطر حمرررا  األمينرررر فررري قطررراا ةرررأن، مررر  نررر   
ئصرارها على ئط ق المأنرد مر  الصروارنخ تجراق البلردا  اإلسرراانلنر، مطالبرر بركط ق سرراس مكتقلنهرا 

 م  سجو  ةأن 
اا ةرررأن بررركط ق سرررراس مكتقلنهرررا وبكرررد    كايررر  الجماعرررا  السرررلفنر تشرررترط االلترررأا" بالتهدارررر فررري قطررر

  هد ،  م ، ئط ق الصوارنخ ئلى األسرم الفلسطنينن  في سجو  االحت   المضربن  ع  الطكا" 
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وقالررر  سررررنر الشرررنخ عمرررر حدنرررد بنررر  المقرررد : ئيهرررا قصرررف ، مسررراء  و  مررر   مررر  السرررب ، مدنيرررر 
 عبد هللا المهاجر  ضم  ما  سمت  ةأون الشنخ  بي”  031كاتنوشا “عسق   المحتلر بصاروخ 

و هرد  سررنر الشرنخ عمرر حدنرد ئطر ق الصراروخ ئلرى األسرنرا  واألسررم المضرربن  عر  الطكرا" فري 
لى األسرم في سجو  حما  وفق ما جاء في بنا  تلق  "األنا"" يسنر عي    سجو  االحت   وا 

هللا ال يقنر  وال  وتكهد  المجموعر بمواصلر ئطر ق الصروارنخ قاالرر: "ئييرا علرى الكهرد ماضرو  بكرو 
يسررتقن ، يسررن  فرري  رض هللا بسررنو  الجهرراد يطرراع   عررداء الملررر النهررود، وبرركذ  هللا لرر  نرريك" النهررود 

 باألم  واألما  ما دا" فنيا عرق نيبض" 
وجرراء ئطرر ق الصرراروخ األننررر بكررد يجرراس يفرر  المجموعررر فرري ئطرر ق صرروارنخ علررى دفكتررن  نرر   

راان  فرري  عقابهررا عرردن ةررارا  علررى قطرراا ةررأن  سررفر  عرر   ضرررار األنررا" القلنلررر الماضررنر، شرري  ئسرر
 مادنر متفاوتر 

وتسررود الك قررر بررن  حمررا  والجماعررا  السررلفنر حالررر مرر  الترروتر الشرردند ميررذ عرردن  سررابنع بكررد حملررر 
 مينررر واسررركر شرريتها  جهرررأن حمرررا  األمينررر علرررى السررلفنن  الرررذن   عليررروا مياصرررته" للدولرررر اإلسررر منر 

 الوقو  نل  عدد م  التفجنرا  التي حدنث  في قطاا ةأن واتهمته" ب
وفرري هررذا اإلطررار اعتقلرر   جهررأن حمررا  عررددًا مرر  عياصررر وكرروادر السررلفنر و نضرركته" ل سررتجوا  
للوقررو  نلرر   سرربا  التفجنرررا  األمررر الررذي تيكرررق الجماعررا  السررلفنر، وتكتبررر  يهررا حررواد  فردنررر ال 

 قتحا" وتفتن  مياأ  بكض األفراد تأند ع  نث نثر حواد  وكا   سبابها ا
وجر  وساطا  متكددن الحترواء األأمرر برن  الطررفن  ئال  يهرا مرا أالر  تواجر  صركوبا  فري التوصر  
ئلى حلو  سرنكر لألأمر، التري تصراعد  فري  عقرا  توجر  الجماعرا  السرلفنر ئلرى ئطر ق الصروارنخ 

كليررر الحترررا" الهرردوء الررذي نسررود قطرراا ةررأن تجراق البلرردا  اإلسررراانلنر، ميهنررر بررذلك حالررر توافررق ةنررر م
 بكد الحر  اإلسراانلنر علن  قب  عا" 

 
 التي تستهدف األمن القومي العربي "اإلرهابيةالمنظمات "يدين  عباس .2

، وفدا ض" الران   م استقب  الران  محمود عبا ، في مقر الرااسر بمدنير را" هللا  :وفا –را" هللا 
لشنخ موفق طرن ، والوأنر السابق صال  طرن ، ومجموعر م  شنوخ الروحي للطاافر الدرأنر ا

  0498الكق ، وران  القاامر الكربنر المشتركر  نم  عودن، في  راضي 
و كد الران  ضرورن تكرن  الوحدن الوطينر لتفون  الفرصر على ك  المحاوال  الرامنر ئلى تمأنق 

 طنافها السناسنر والدنينر  موضحا المساعي التي الشكو  الكربنر كمدن  لتهدند وحدتها الج رافنر و 
 نبذلها بالتيسنق مع جها  عربنر، لتفون  الفرصر على ذلك المنطط اآلنث" 
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و دا  الميظما  اإلرهابنر في الميطقر التي تكتمد هذا المنطط لتمرنر مشارنكها التي تستهد  األم  
 القومي الكربي 

ميع التكدي على الموحدن  الدروأ في جب  سورنا، كويه"  ونثم  الوفد دور الرااسر الفلسطنينر في
 جأءا ال نتجأ  م   بياء شكبيا الكربي 

 8/6/5102الحياة الجديدة، را م هللا، 
 
 عنها وتقديم األموال رفع الحصاريزكريا األغا: غزة باتت على حافة االنفجار إن لم  .3

ن  داارن شوو  ال جان  أكرنا األةا    قطاا  كد عضو اللجير التيفنذنر لميظمر التحرنر را :را" هللا
ةأن با  على حافر االيفجار ئ  ل" نتحرك الكال" لرفع الحصار عي  وتقدن" األموا  ال أمر لحكومر 

  اإلعمار ئعادنالوفاق للبدء في عملنر 
ينن  و وض  األةا في كلمت  بافتتاس الدورن الرابكر والتسكن  لموتمر المشرفن  على شوو  الفلسطن

بمقر األماير الكامر للجامكر الكربنر في القاهرن  م      هالي قطاا ةأن ال نأالو  نكايو  م  
اليار،  ئط قوق   ئع  م  تسكر  شهر على   كنثراألننرن رة" مرور  اإلسراانلنرتداعنا  الحر  

 الماضي قطاا ةأن الذي عقد في القاهرن صن  الكا"  ئعمار ئعادنونثماينر  شهر على موتمر 
ال تأا  تراوس مكايها دو   ي تقد" ملمو  على  رض الواقع، يتنجر القنود  اإلعماروقا : "ئ  عجلر 

المفروضر م  قب  االحت   على ئدنا  المواد ال أمر لإلعمار على مكابرها، وعد" وفاء الدو  
 " عماراإلالمايحر بالتأاماتها المالنر التي تكهد  بها في الموتمر الدولي إلعادن 

   حكومر االحت   اإلسراانلي تواص  بياء الجدار الكيصري، وس  قواينيها الكيصرنر  و ضا 
، عبر هد" الماا  م  98الرامنر ئلى تمرنر سناسر الترحن  القسري ألهليا في الضفر و راضي الر 

رم الحدودنر في البنو  الموهولر، وتدمنر عشرا  اآلبار والمأارا وحظاار األةيا" والمواشي في الق
 والقرنبر م  المستوطيا  والجدار  األةوار
تجمكا بدونا بشك  قسري في مياطق القد   96ئلى    حكومر االحت   تسكى ئلى تهجنر  و شار

قامر دولر نهودنر عرقنر تبدد  الشرقنر و رنحا، في مسكى إليهاء الوجود الفلسطنيي وتكرن  احت لها وا 
 ن  المسكى الدولي لح  الدولت
التناذ مواق  حاأمر إلحباط المنططا  اإلسراانلنر الهادفر  واإلس منرودعا األةا الدو  الكربنر 

ئلى تهوند المسجد األقصى والمدنير المقدسر، والكم  على تكأنأ صمود ونثبا  المقدسنن  في مدنير 
 القد  
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ي سورنا ولبيا  وقطاا تواجده"، ناصر ف  اك مو وض  األةا    ال جان  الفلسطنينن  في كافر 
ةأن ومنن" النرموك المحاصر، وال جان  الذن  يأحوا م  سورنا نكنشو  في ظرو  حناتنر صكبر 

م  ال جان  على  %81م    كنثرمع استفحا  البطالر والفقر في تلك المننما ، واعتماد 
 المساعدا  ال ذاانر والتوظن  الطارئ المقد" م  وكالر ال و  

الدولي والدو  المايحر بالوفاء بالتأاماتها المالنر، لوق  التراجع في ندما  وكالر  وطال  المجتمع
 ال و  

كما طال  وكالر ال و  بالتراجع الفوري ع  قراراتها والكدو  ع  سناسر التقلنل لما لها م  
ا  تداعنا  نطنرن وايككاسا  سلبنر كبنرن على مجتمع ال جان  والدو  المضنفر والميطقر برمته

موكدا ضرورن    نكو  هياك تيسنق بن  الدو  الكربنر المضنفر والدو  المايحر م   ج  دع" 
"األويروا"، مع التوكند على استمرارنر عم  الوكالر في تقدن" ندماتها حس  التفونض المميوس لها في 

هجروا ميها لحن  ح  قضنر ال جان  ح  عادال وشام  عبر عودته" ئلى دناره" التي  315القرار 
  049طبقا لما ورد في القرار  98عا" 

وشدد األةا على الموق  الفلسطنيي النثاب  والمبداي بكودن ال جان  الفلسطنينن  ئلى دناره" التي 
 ، ورفض التوطن  98هجروا ميها عا" 

 8/6/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ور المقبلةبدولة فلسطين في الشه أوروبيةشعـث: نتوقع اعتـرافات  .4

اعتبر الدكتور يبن  شك ، عضو اللجير المركأنر لحركر )فت أ،    "االعترا   عبد الروو   رياووط:
 بدولر فلسطن  سنوس  لك قر قايوينر جدندن مع ئسراان  التي هي دولر احت   تحت  دولر  نرم" 

مع عدد م  الدو  األوروبنر  ولف  د شك ، لر"األنا""، ئلى اتصاال  حنثننثر تجرنها القنادن الفلسطنينر
إلقياعها باإلع   ع  اعترافها بدولر فلسطن ، متوقكًا صدور قرارا  ع  عدد م  الدو  األوروبنر 

 بهذا الشو  ن   األشهر القلنلر المقبلر 
وقا  شك  لر"األنا"": "يح  يقو  للدو  ال ربنر    دولر ئسراان  تطبق ما نشب  يظا" "األبرتهاند" في 

ئفرنقنا، وتحت  دولر  نرم، وم  هيا يح  يقو ، ئ  االعترا  بدولر فلسطن  سنوس  لك قر  جيو 
 قايوينر جدندن مع ئسراان  التي هي دولر احت   تحت  دولر  نرم" 

و شار شك  ئلى    ردود الفك  اإلسراانلنر ال اضبر على حركر المقاطكر الدولنر " نكيي    حراكيا 
 علنه" ونننفه""  السناسي بد  بالتونثنر

 8/6/5102األيام، رام هللا، 
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 لطلبة محافظة أريحا واألغوار األوائل دراسيةمنحة  20عريقات:  .5

ميحر  51 رنحا:  عل  عضو اللجير التيفنذنر لميظمر التحرنر الدكتور صاا  عرنقا  ع  توفر 
 دراسنر لطلبر محافظر  رنحا واألةوار األواا  

لقاعا  امتحايا  التوجنهي في المحافظر، برفقر محافظ  رنحا واألةوار  جاء ذلك ن   جولر تفقدنر
  المهيد  ماجد الفتنايي وجهاد  بو الكس   من  سر حركر فت 

و كد عرنقا  على  همنر الجد واالجتهاد وتحصن   على المكدال  لنتسيى للطلبر االيتقا  الى 
وق  على  همنر دع" الكملنر التكلنمنر م  المرحلر الجامكنر بك  سهولر ونسر، ومشددا في ذا  ال

  با  المصلحر الوطينر

 8/6/5102األيام، رام هللا، 
 
 أبو مرزوق يدعو مصر الستئناف دورها في الملف الفلسطيني .6

ر  الدكتور موسى  بو مرأوق، عضو المكت  السناسي لحركرر المقاومرر اإلسر منر "حمرا " :  عةأن
المل  الفلسطنيي، و   نت" فت  صفحر جدندن مكها، وذلك بكرد  ع   مل     تستوي  مصر دورها في

 ئل اء محكمر مصرنر حكمها السابق على الحركر باعتبارها "تيظنًما ئرهابًنا" 
مرأوق في تصرن  ل  على صفحت  على موقع التواص  االجتماعي "فن  بوك": "يرجوا      بووقا  

، وناصررر ملفرري المصررالحر، والمفاوضررا  ةنررر تسررتوي  مصررر دورهررا المكهررود فرري الملرر  الفلسررطنيي
 المباشرن والتي بد    نثياء الحر  وتوقف  عيد ايتهااها" 

و وض     حركر حما  هي حركر تحرر وطيي، ملتأمر بمصال  شكبها، ول" تمار  اإلرها  نوما، 
 ول" تتنط بكملها المقاو" حدود وطيها 

مررع القرراهرن، ولكرر  حررا  دو  ذلررك اإلعرر " وكشرر     حركترر  سررك  بكرر  طاقتهررا لتحسررن  ع قاتهررا 
والقضاء، حتى كا  موق  الحكومرر المصررنر باالسرتايا  األننرر، والحكر" الرذي صردر بكل راء الحكر" 
السررابق باعتبررار "حمررا " ميظمررر ئرهابنررر  "والررذي يرنررد    نكررو  صررفحر جدنرردن فرري الك قررا  بنييررا، 

 وعلن  قدريا هذا الحك" ئنجابنا" 
 7/6/5102، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
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 حماس والجهاد: كل الخيارات مفتوحة في مواجهة االحتاللحركتا  .7

د قرررادنن مررر  حركتررري حمرررا  والجهررراد اإلسررر مي، التمسرررك بننرررار المقاومرررر والجهررراد لتحرنرررر :  كرررةرررأن 
فلسرررطن  والمسرررجد األقصرررى، مشرررددن  علرررى ضررررورن الوحررردن وتكأنرررأ التكررراو  فررري مواجهرررر االحرررت   

 ي الصهنوي
جررراء ذلرررك نررر   اللقررراء الررروطيي فررري ذكررررم احرررت   القرررد ، الرررذي يظمتررر  حركترررا "حمرررا " والجهررراد 

 أ في المركأ النثقافي بنا  نوي  6-7اإلس مي في فلسطن  مساء نو" األحد )
 

 األقصى عنوان الوحدة
ضرها فم  جهت ، دعا الدكتور موسى  بو مرأوق، القنادي في حركر حما ، ئلى وحدن األمرر واستيها

لتحرنر فلسطن  والمسجد األقصى، مشدًدا على رفرض  ي  حلرو  تيرتقل مر  مكايرر  ولرى القبلترن   و 
 تفرط بوي جأء ميها 

وقا   بو مرأوق في كلمت : "األقصى عيوا  لوحدن األمر وعأتها ومقاومتها"، مشدًدا على ضرورن    
 ضنر األه"" "تترك األمر الصراعا  التي تذه  بالذا  وتركأ جهدها على الق

و كررد    األقصررى نيتمرري لألمررر ولررن  ئلررى شررك ، مستكرًضررا بكًضررا ممررا نواجهرر  القررد  مرر  تهونررد 
 واعتداءا  م  االحت   الصهنويي وقطكا  المستوطين  

و شرراد بمقاومررر  هرر  القررد  وتصرردنه" ل حررت  ، قررااً : "النررو"  هليررا فرري القررد  نحملررو  هررذا الكرر ء 
 وك  المقدسا  وهونر األمر وعروبتها"  دفاًعا ع  المسجد األقصى

و ضا : "القد  حضارن وتارنخ، وواج  الجمنع الدفاا عيها أليها عيوا  وحدن األمر"، داعًنا الجمنع 
 ئلى مراجكر الذا : "ماذا قدميا للقد ؟، ونج     يقد" المأند" 

حدن  ع  "فوق الحر" و كد رفض  ي  حلو  تيتقل م  مكاير القد   و تفرط بوي جأء ميها، منث  ال
وتح   و عاصمر في  بو دن "، وقرا : "ال نجروأ    يتحرد  عر  دولرر فلسرطن  ويتياسرى القرد   و 

 تجأار الحدن  عيها بالحدن  ع  تح  الحر"  و فوق   و  بو دن " 
 وتابع: "القد  التي يكلمها بج رافنتها، ولنس  تلك التي نتحدنثو  عيها في برامجه" التياألنر" 

 
 لخيارات مفتوحةكل ا
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وبدورق جدد الدكتور محمود الأهار، القنادي في حركر "حما " التوكند علرى    كر  الننرارا  مفتوحرر 
في مواجهر االحت   الصهنويي، بما فنها المقاومر المسلحر والسلمنر، والحصار النثقافي )المقاطكرأ، 

 مشدًدا على رفض تحنند الس س كما نطرس البكض 
مررر المسررلحر لنسرر  قضررنر سناسررنر نمكرر  التفرراوض علنهررا، وقررا : "هرري لنسرر  قضررنر و كررد    المقاو 

ن فنررر  و مطروحررر للتفرراوض ئيمررا هرري قضررنر عقدنررر  ساسررنر"، الفتًررا ئلررى    االحررت   سرركى لترردمنر 
 النثواب  الفلسطنينر على صكند اإليسا  واألرض والمسجد األقصى ن   السيوا  الماضنر 

"مطالبتيا ك  شبر في فلسطن     سناستيا  ، قااً :0498 و  0467حدود وشدد على رفض القبو  ب
 فلسطن  ك  فلسطن " 

وقا  ئ  "طرس فلسطن  ك  فلسطن  وا   كا  نطرس في اإلطار السناسي فهو في حقنقر األمرر نطررس 
 ي كوسا  عقاادي نستيد ئلرى القرر   الكررن""، مشردًدا علرى التمسرك بتحرنرهرا كاملرر دو  التيراأ  عر  

 شبر فنها 
وبشو  الك قر مع حركر الجهاد اإلسر مي،  كرد  يهرا برد   مر  سريوا  بطررس مشرروا األمرر ووحردتها 
ناصر بن  الفصاا  التي تلتقري علرى  رضرنر واحردن فري المريهه والفهر"، الفتًرا ئلرى وجرود تيسرنق عرا   

 بن  الحركتن  في المستونا  السناسنر والكسكرنر واألمينر واليقابنر 
وض   ي  على المستوم السناسي هياك قنادا  سناسنر تلتقي باستمرار وتبلرورر المواقر ، فنمرا علرى و 

المستوم الكسكري هياك تيسنق كام  برأ في الكدوا  األننر )الكص  الموكو أ، الفتًا ئلى    نرا  
لمنداينرر فري نوي  والميطقر الشرقنر ميها كاي  شاهدن على هذا التيسنق الكالي وفي ك  المستونا  ا

 الحر  في نأاعر والأير وةنرها 
و شررار ئلررى    التيسررنق فرري البكررد األميرري نركررأ علررى مواجهررر الكمرر ء والتصرردي لمحرراوال  االنتررراق، 

 فضً  ع  التيسنق على صكند اليقابا  والكم  اليسااي وك  المجاال  
 

 تراجع االحتالل
السناسرررري لحركررررر الجهرررراد اإلسرررر مي،    وفرررري كلمترررر   كررررد الرررردكتور محمررررد الهيرررردي، عضررررو المكترررر  

 االحت   الصهنويي بد  مرحلر التراجع مقاب  بدء صكود المقاومر الفلسطنينر وتقدمها 
وقا  الهيدي في كلمتر  نر   اللقراء الروطيي بنرا  نروي ، ئ  اليكبرر واليكسرر يتنجرر طبنكنرر لتقراع  

د   تت نرر بحنر  برد  الكنرا  نتراجرع والمقاومرر األيظمر الكربنر وهوايهرا، الفتًرا ئلرى    قواعرد األمرور بر
ومرا تر  ذلرك وصرواًل اليتفاضرر األقصرى  0487الفلسطنينر تتصاعد ميذ بدء االيتفاضر الشكبنر عرا" 

الترري تطررور  للسرر س والتفجنرررا  والكملنررا  االستشررهادنر حتررى وصررليا ئلررى مرحلررر نررول الحرررو  
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كرررر ميهرررا كتااررر  القسرررا" وسررررانا القرررد     تررردك  الرررنث   علرررى ةرررأن، واسرررتطاع  المقاومرررر وفررري الطلن
 نومًا، ول" نيج  االحت   في مواجهتها  20االحت   بالصوارنخ على مدار 

و ضا : "النو" ئسراان  ال تستطنع    تحقق يصًرا سرنًكا حاأًما، لن  على دو  وجنو ، ئيمرا علرى 
 في الحرو  األننرن  حركا  مقاومر"، مشنًرا ئلى فش  االحت   في تحقنق يصر حاس"

لقرررون اليوونرررر   ال نوجرررد  ي مقرررو"  ن قررري لوجرررود لرررك وترررابع: "ئسرررراان  فررري هبررروط حترررى لرررو كايررر  تم
 االحت  "، مشدًدا على    ميحيى الشك  الفلسطنيي والمقاومر في صكود 

قنرق و شار ئلى    االحت   الذي فش  في كسر ئرادن شكبيا ومقاومت  في الحرر  األننررن، نسركى لتح
 ذلك م  ن   الحصار وتكطن  اإلعمار، موكًدا    ذلك ةنر ممك ، ول  نتحقق بكذ  هللا 

عمرار ومواجهتهرا بالصربر والوحردن، موكرًدا  وشدد على ضرورن تفه" الصكوبا  الدانلنرر مر  حصرار وا 
  همنر الوحدن لتحقنق اليصر 

ها"، الفًتا ئلى    ايتكاسا  األمرر وبن     "األمر المتصارعر ال نمك     تحقق ايتصارا  على  عداا
 جاء  بسب  صراعاتها الدانلنر، وهو ما نحاو  األعداء تكرنس  النو" 

وعب ررر عرر  تفاولرر  بالمقاومررر الفلسررطنينر وعلررى ر سررها القسررا" والسرررانا، قررااً : "هيرراك ضرروء وحنررد هررو 
اسري حمرا  والجهراد دو  المقاومر في فلسطن ، ومسوولنتيا وواجبيا    يكأأق   يكيي هياك بشك   س

 تهمن   حد   هذا هو عيوا  المقاومر"، الفتًا ئلى    هذق المقاومر متصالحر مع عقندن ودن  األمر 
وقا : "واجبيا    يتحم  المسوولنر، ورةر" كر  اإلشركالنا  التري تحرد  هيرا  و هيراك هرذق هري الرونرر 

"  مشررردًدا علرررى    "هرررذا وقررر  الصررربر االسرررتراتنجنر التررري ال نجررر     ت نررر  عيرررات المقاومرررر ووحررردتها
 والنثبا ، وبكد ذلك نكو  اليصر المبن  والفرج بكذ  هللا" 

 
 جهاد حتى النصر

رر  االحررت   الصررهنويي، مسرروولنر  ي   مررا القنررادي فرري حركررر الجهرراد اإلسرر مي نالررد الرربط ، فقررد حم 
 تصكند  و عدوا  على ةأن 

األأمررر عرر  الحصررار و ي ترروتر  و ايهنررار التفرراق وقررا  الرربط  فرري كلمترر : "تبقررى ئسررراان  هرري سررب  
 وق  ئط ق اليار" 

و كد على التمسرك بننرار المقاومرر والجهراد حترى اليصرر والتحرنرر، قرااً : "سيسرتمر فري الجهراد حترى 
 اليصر والتحرنر وذلك قرنًبا بوندي مجاهدي كتاا  القسا" وسرانا القد " 

سرترجاا األرض، مبشرًرا    "فلسرطن  علرى امشرروا وشدد على    مشرروا المقاومرر  صرو  و صردق 
 ونج  على األمر التوحد ألج  ذلك"  ،67موعد مع حطن  جدندن ل س  عار هأنمر 
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و كد على ضررورن وحردن المقاومرر فري المنردا ، وقرا : "عرأاء للحاقردن "، كمرا وجر  التحنرر لألسررم فري 
 ونضر عديا  سجو  االحت  ، وعلى ر سه" القاادا  عبد هللا البرةونثي 

وايتقد ئة ق السلطا  المصرنر لمكبر رف ، قااً : "عجًبا ألمرر تفرت  مكابرهرا إلسرراان ، وت لقهرا  مرا" 
 الفلسطنينن " 

 7/6/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الرشق: االستيطان في يافا تهجير جديد لسكانها .8

ا االسرتنطايي الرذي سرنقا" علرى كد عضو المكت  السناسي لحركرر حمرا  عرأ  الرشرق،    المشررو  
  يقرراض بنررو  الفلسررطنينن  فرري حرري اليأهررر بنافررا المحتلررر نكررد  تطهنررًرا عرقنسررا وتهجنررًرا جدنررًدا لسرركايها 

يشررها علرى صرفحت  علرى موقرع "فرن  بروك"، ئ  مواجهرر  األحرد،وقا  الرشق، في تصرنحا  ل  نو" 
ينر المحتلرررر، تمرررر  عبرررر مشرررروا وطيررري منططرررا  التهونرررد والتهجنرررر فررري نافرررا وكررر  األرض الفلسرررطن

د نحمي األرض وندافع ع  الحقوق والنثواب    يضالي موح 
، ومنططرا  التهجنرر لر" تتوقر ، واالحرت   مراض  0498نافرا عرا" و وض   ير  وميرذ احرت   مدنيرر 

 في ئرهاب ، موكدًا    ئرادن الشك  وصمودق على  رض  هو الميتصر ولو بكد حن 
 7/2/5102 ،فلسطين أون الين

 
 سعدات يهدد بإضراب عن الطعام إذا استمر منع عائلته من زيارتهأحمد  .9

قا  األمن  الكرا" لرر"الجبهر الشركبنر لتحرنرر فلسرطن ، األسرنر  حمرد سركدا   ير  : وكالر سما -را" هللا 
سنشرا في نطوا  احتجاجنر تبد  بكضراب  المفتوس عر  الطكرا" فري حرا  تمدنرد  مرر ميرع عاالتر  مر  

 حأنرا  )نوينوأ المقب   08نارت  في أ 
ورفررض سرركدا ، نرر   لقاارر  مرردنر الوحرردن القايوينررر فرري يررادي األسررنر المحررامي جررواد بررو  فرري سررج  

الدانلي )شاباكأ هو م  نقر   األم ، تذرا سلطا  مصلحر سجو  االحت   بو  جهاأ  م ةلبوا 
 برن  مصرلحر السرجو  وبرن  "شراباك"  ئلنر بر وراء ميك  م  الأنرارن، الفترًا ئلرى  ير  ال نوجرد فررق باليسر

وقررا : "هيرراك الماررا  مرر  األسرررم المحرررومن  مرر  الأنررارن ميررذ سرريوا  علررى رةرر"    مصررلحر سررجو  
االحت   تراجك  ع  قرارا  ميع الأنارا  في بكض الحاال "، مبنيًا    ميع الأنارا  جاء في حني  

ر اإلسررراانلنر ويفررذتها مصررلحر السررجو  كرررد فكرر  فرري ئطررار الكقوبررا  الجماعنررر الترري قررتهررا الحكومرر
 سناسي ميذ ميتص  الكا" الماضي  
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 و كد    نطوت  ستكو  م   ج  تسلنط الضوء على هذق السناسر، ولوضع حد لها 
  8/6/5102الحياة، لندن، 

 
 الجبهة الشعبية تحذر من مشروع "تهدئة طويلة" يخدم نتنياهو .01

بنر لتحرنررر فلسررطن  مرر   ي مشررارنع جدنرردن لتهداررر طونلررر األمررد حررذر  الجبهررر الشررك: ةررأن )فلسررطن أ
تقو" على "الس " االقتصادي" نسكى ئلنها عدد م  الدو  األوربنر والكربنر ن   أنارن ميردوبنه" ئلرى 

 قطاا ةأن 
وقررا  ربرراس مهيررا عضررو المكترر  السناسرري للجبهررر فرري ت رنرردن لرر  علررى صررفحت  علررى موقررع التواصرر  

قطراا ةرأن، األوروبنرر )السروند،  ئلرىبوك": "في اآلوير األننرن تكانثر وصو  الوفرود "فن   االجتماعي
اليررونهأ القطرنررر والتركنررر و نرررن  ومحررور يقررا  كرر  هرذق الوفررود هررو تسررهن  األمررور الحناتنررر لسرركا  

 قطاا ةأن مقاب  التهدار طونلر األمد" 
االقتصررادي وتكررن  فصر  ةررأن  و ضرا : "هر  يحر  بصرردد مشرروا ننرد" سناسررر يتينراهو فري السر "

عر  الضرفر، وبهرذا نضرر  المشرروا الروطيي الفلسرطنيي مر   ساسرر ناصرر    الجمراهنر الفلسرطنينر 
وتررابع: "علنيررا التحررذنر مرر  ذلررك، والتمسررك بالمبررادئ والنثوابرر  كالقررابض  فرري الرروط  والشررتا  ميهكررر" 

 على الجمر" 
 7/6/5102قدس برس، 

 

 له قاطعة االحتالل يعد شريكاً الرشق: من يسعى لمنع تنامي م .00
 ك رررد عرررأ   الر شرررق عضرررو المكتررر  السناسررري لحركرررر حمرررا      محررراوال  اإلدارن األمرنكنرررر : الدوحرررر

السرررراعنر لميررررع تصرررراعد مقاطكررررر االحررررت   الصررررهنويي سناسررررنًا واقتصررررادنًا و كادنمنررررًا تجكلهررررا شرررررنكر 
رهاب  ضد الشك  الفلسطنيي و رض     ل حت   في جراام  وا 
أ،     اإلدارن األمرنكنرر لر" نكرد 6|7) األحردو وض  الر شق فري تصررنحا  ناصرر لرر "قرد  برر " نرو" 

 لها  ي  دور سوم حمانر  م  االحت   وتوفنر ال طاء لجراام  المستمرن على األرض الفلسطنينر 
 7/6/5102قدس برس، 
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 إصابة إسرائيلية بجروح جراء طعنها بأداة حاّدة .02
 الحت   في مدنير الرملر المحتلر، ئصابر ئسراانلن ر بجروس متوسطر جراء طكيها بمفرك علي  شرطر ا

نثياء نروجها م   حد المتاجر، في مدنير الرملر، ما  دم ئلرى ئصرابتها بجرروس متوسرطر، حسر  قرو  
 مصدر في الشرطر للقيان اإلسراانلنر النثاينر 

صرررابت  و شرررار المصررردر ئلرررى    "شررررطر االحرررت   اإلسرررراانلي قا مررر  بررركط ق اليرررار علرررى المهررراج" وا 
 بجروس"، موضحًا    التحقنق بد  "لمكرفر نلفنر الحادنثر" 

 7/6/5102، فلسطين أون الين
 
 وقائي جنين يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار .03

أ، القنادي في حركر حما  عبد الجبار جررار بكرد 6-7اعتق  جهاأ الوقااي في جين ، ظهر األحد )
وقالرر   ا  للمقابلررر، علمررًا  يرر  تكرررض ل عتقررا  والضررر  واالسررتدعاء نرر   الشررهر الماضرري اسررتدعا

 23حركرررر حمرررا ، فررري بنرررا  صرررحفي النرررو" األحرررد، ئ  الوقرررااي اعتقررر  القنرررادي عبرررد الجبرررار جررررار )
عامررًاأ، عقرر  توجهرر  لمقررر الجهرراأ السررت " هونترر  الشنصررنر المحتجررأن بكررد المقابلررر الترري تمرر  نررو" 

نذكر    عبد الجبار جرار، قنادي في حركرر "حمرا " بمدنيرر جيرن ، وهرو  أ 6-9الماضي )النمن  
سريوا ، وهرو مر  قرنرر الجدنردن الفلسرطنينر  8 سنر محرر  مضرى فري سرجو  االحرت   مرا نقرار  الرر 

 بالقر  م  مدنير جين  
 7/6/5102، فلسطين أون الين

 
 ء التخطيط لتنفيذ عملية طعنفلسطيني في القدس القديمة بادعا يعتقل لاالحتال  .04

قال  المتحدنثر باسر" الشررطر اإلسرراانلنر لوبرا السرمري فري بنرا  وصر  "األنرا"": ئير   "األنا"": -القد  
"في ساعا  مساء  م ، تمكير  قروا  الشررطر فري البلردن القدنمرر مر  مدنيرر القرد  مر  ئحبراط تيفنرذ 

 عامررررًا"  52ا  مدنيرررر النلنررر  عمررررق عملنرررر طكررر  مكادنرررر حررراو  تيفنررررذها مشرررتب  فلسرررطنيي مررر  سررررك
و ضاف : كرا  المشرتب  قرد وصر  ئلرى برا  القطراين  المرودي للحرر" القدسري الشررن ، منثنررًا بتحركاتر  
وتصررررفات  شررربها   فرررراد وحررردن الشررررطر الكررراملن  فررري تنرررو" الحرررر" القدسررري، حنررر  قررراموا باسرررتجوا  

وتابكر  السرمري: ئ   فرراد الشررطر  ادرن المشتب  ب  حو  تصرفات  وتواجدق في المكا  حرن  هر" بالم ر
قاموا بم حقتر  وهرو نحراو  الردنو  ئلرى المسرجد األقصرى عبرر برا  الحدنرد المجراور حنر  تر" ئنقافر  

  للتحقنق 
  8/6/5102، األيام، رام هللا
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 أسرى محررينخمسة حماس: أمن السلطة يعتقل حركة  .05

رن  مرر  اتهمرر  حركررر حمررا ،  جهررأن األمرر  التابكررر للسررلطر الفل سررطنينر باعتقررا  نمسررر  سرررم محررر 
وقالر  الحركرر فري بنرا  صرحفي، النرو" النمرن ، ئ  جهراأ   بياء الحركر في الضفر ال ربنرر المحتلرر 

"األم  الوقااي" في قلقنلنر اعتقر  األسررم المحرررن   سرند يصرار، بسرا" ناسرن ، بشرنر يوفر  وعبرد هللا 
دقنق، علمًا بويه" اعتقلوا جمنكًا لردم  جهرأن السرلطر عردن ولون ، عق  اقتحا" مياأله" وتفتنشها بشك  

مرررا  تكر ضرروا ن لهررا للتكررذن ، فنمررا اسررتدعى ذا  الجهرراأ األسررنر المحرررر الشررنخ حسررا" حررر  مرر  
 قرنر ئسكاكا للتحقنق مك ، وهو مكتق  سناسي سابق عدن مرا  

 7/6/5102، فلسطين أون الين
 
 دحر "داعش" منهتتحقق إال بعد  ال مخيم اليرموكالمجيد: عودة النازحين إلى  عبدخالد  .06

قرررا   مرررن  سرررر تحرررال  الفصررراا  الفلسرررطنينر نالرررد عبدالمجنرررد ئ  "عرررودن : يادنرررر سررركد الررردن  -عمرررا 
ال جارررن  الفلسرررطنينن  الرررذن  يأحررروا مررر  منرررن" النرمررروك فررري سرررورنر ئلنررر  مجررردداب تتحقرررق عقررر  دحرررر 

 تيظنمي "داع " و"جبهر اليصرن" مي " 
ر"ال د" مرررر  دمشررررق، ئيرررر  "مرررر  الصررررك  حالنررررًا عررررودن األهررررالي ئلررررى المنررررن" مجررررددًا، يظرررررًا و ضررررا ، لرررر

ل شررررتباكا  النومنررررر المسررررتمرن بررررن  الفصرررراا  الفلسررررطنينر والتيظنمررررن  المسررررلحن ، ومحاولررررر "داعرررر " 
 الستكادن بكض المياطق م  ند الفصاا " 

جراءات  الكدواينر ضد  هالي المنن" ، م  تيفنرذ اإلعرداما  واالعتقراال ، و وض     "بط  "داع " وا 
 قد تسب  في نلق حالر م  الرع  بن  صفوفه" ما دفكه" لليأوس مي " 

 ال  الجر  فلسرطنيي  7و شار ئلى    "مكايان  هالي المنرن" فري اأدنراد مسرتمر، حنر  لر" نبرق سروم 
 نرها"  لفا ميه" ئلى المياطق المجاورن، منث  نلدا وبن  سح" وة 03فقط عق  يأوس حوالي 

و شررار عبدالمجنررد ئلررى    "تلررك الجهررا  ترروأا نومنررًا طرررودا ةذاانررر وطبنررر لمراكررأ اإلنررواء مرر   جرر  
تومنيهررا ل جاررن  الفلسررطنينن ، فنمررا نررت"،  حنايررًا، ئدنررا  بكررض المررواد ال ذاانررر ئلررى المنررن"، بشررك   و 

 بآنر، ولك  وضع المنن" نأداد سوءًا في ظ  الحاجر لإلةانثر الكاجلر"  
 لر   911م نرن  و 6بن  "عد" وصو  المبلغ"، الذي تمكي  السلطر الفلسطنينر م  تومني ، بقنمرر و 

سررررياد  هررررالي المنررررن"، سررررواء مرررر  حملررررر التبرررررا برواترررر   دوالر، عبررررر حملتهررررا المكنثفررررر مررررونرًا لرررردع" وا 
المررروظفن  ودعررر" الموسسرررا  والهنارررا  الفلسرررطنينر  ولفررر  ئلرررى    "المبلرررغ الميتظرررر لررر" نصررر  حترررى 



 
 
 
 

 

           07ص                                     3610 العدد:    8/6/5102 اإلثنبن التاريخ:

اللحظررر ئلررى  هررالي المنررن""، مبنيررًا  همنررر "تومنيرر  يظنررر الحاجررر الماسررر ل جاررن  ئلررى الرردع" والمسررايدن 
 ال أمر" 

و شررار ئلرررى    "أنررارن وفرررد حركرررر "فررت " ئلرررى سرررورنر، األسرربوا الماضررري، كايررر  ئنجابنررر، حنررر  التقرررى 
مشرق، وتر" ن لهرا االسرتماا المسوولن  السورنن ، باإلضافر ئلى الفصراا  الفلسرطنينر المتواجردن فري د

ئلررررى وجهررررا  اليظررررر وبحرررر  سررررب  مكالجررررر مكايرررران األهررررالي فرررري منررررن" النرمرررروك، وبقنررررر المننمررررا  
مر   % 91الفلسطنينر في األراضي السورنر"  و فاد "بحدو  تقد" للفصاا  التي تسنطر على حروالي 

 نن"" مساحر المنن"، في ظ  االشتباكا  المستمرن، بوتنرن متفاوتر، دان  الم
واسرررتبكد "بلرررو  حلرررو  سررررنكر مرررا لررر" نرررت" مكالجرررر الوضرررع فررري الميطقرررر الجيوبنرررر ميررر  التررري نوجرررد بهرررا 

 المسلحن ، منث  "داع " و"اليصرن" 
  8/6/5102الغد، عّمان، 

 
 هآرتس: الحرب ستشتعل في غزة بحالتين فقط .07

بتكررررار سرررنيارنو  كرررد  صرررحنفر "هرررآرت " الكبرنرررر    االحرررت   ةنرررر مكيررري  بررردًا : وكررراال  -المجرررد
الصررن  الماضرري فررري ةررأن، مشرررنرًن ئلررى    تهدنررردا  المسرروولن  بحرررر  جدنرردن "فقاعرررا  هررواء" لرررن  

  كنثر 
وفي هذا السناق، ذكر المحل  الكسكري لصحنفر "هآرت " عامو  هاران ،  ي  على الرة" م  الشدن 

نضره" علرى شر  حرر  التي  ظهرتها تصرنحا  المسوولن  بحكومرر االحرت   ويروا  الكينسر ، وتحر 
جدنرردن ضررد حركررر حمررا  فرري قطرراا ةررأن، فررك  هررذق ال تتكرردم كويهررا "شرركارا  فارةررر" ومياقضررر لمررا 

 ستتبك  حكومر االحت   
و ضررا  هارانرر : "حتررى السرراعر ال نبرردو    حكومررر يتينرراهو تيرروي الرررد بكيرر  علررى الصرروارنخ الترري 

تينرراهو ونكررالو  نرردركو     الكرردوا   طلقرر  مرر  قطرراا ةررأن  فنرر    سرربوا سررقط صررارونا  ئال    ي
المقبررر  نررر   الصرررن  لررر  نيتهررري بيترررااه مبهررررن، حترررى وا   كرررا  الجرررن  مسرررتكدًا، لرررذا فهررر" نفضرررلو  

 السكو " 
وعلن ، بحس  الكات ، فك  حكومر االحت   سو  تكتفي بالشكارا  والتهدندا   ما" وساا  اإلع " 

صوارنخ متفرقر م  ةأن على مياطق مفتوحر كمرا  ئذا ما استمر الوضع على ما هو علن ،  ي سقوط
  5109هو الحا  ميذ صن  

و وضررر  هارانررر     الحرررر  قرررد تيشررر  فررري حرررالتن  فقرررط، األولرررى ئذا برررادر  حركرررر حمرررا  وجياحهرررا 
 الكسكري بحر  مكلير ضد االحت  ،  و ئذا اتنذ  نطون نكتبرها االحت   "تصكندًا" واضحًا 
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مستبكدًا أل  م  مصلحر حركر حما  الحفراظ علرى الهردوء علرى حردودها ور م    السنيارنو السابق 
مررع االحررت   وعررد" جرررق ئلررى حررر  جدنرردن فرري الوقرر  الررراه  مراعرران ألوضرراا مررواطيي القطرراا الررذن  

 تونثر  حناته" بشدن بكد الحر  األننرن 
الجايررر    مرررا الكامررر  النثرررايي الرررذي قرررد نررردفع االحرررت   ئلرررى شررر  حرررر  جدنررردن فهرررو سرررقوط قتلرررى مررر 
 الصهنويي،  و    تتمك  هذق الصوارنخ م  ئصابر هد  استراتنجي ومه" باليسبر ل حت   

 7/6/5102األمني، المجد 
 

 انتشار لـ"القسام" لحماية آليات تشق طريًقا شمال غزة .08
أ قرر  السررناج الفاصر  لشررما  قطرراا 6|7ايتشررر عردد مرر  قراتلي "كتاارر  القسررا""، مسراء األحررد ): ةرأن

وقرا  راصرد  ذلك عق  تكرض اآللنا  التي تقو" بشق طرنق بمحاذاتر  لينررا  قروا  االحرت   ةأن، و 
  قوا  االحت   استهدف  الجرافا  التي تقرو" بشرق طرنرق بمحراذان السرناس ئمندايي لر "قد  بر ": "

م   و ضا : "بكد فترن قصنرن األميي الفاص  لشما  قطاا ةأن األمر الذي  دم لتوقفها ع  الكم " 
المكررا  حنرر   ئلررىئطرر ق اليررار وصرر  عرردد مرر  مقرراتلي "كتاارر  القسررا"" بكرردد مرر  الكربررا  الكسرركرنر 

 عاد  اآللنا  بالكم  على شق الطرنق" 
 7/6/5102قدس برس، 

 

 
 : جاهز للقائكعباسلنتنياهو  .09

ي محمرود : يق  ران  الوأراء اإلسراانلي بينامن  يتيناهو رسالر ئلى الرران  الفلسرطنيوكاال - القد 
 عبا  ) بو ماأ أ، قا  فنها: ئي  جاهأ ل جتماا ب  بوسرا وق  ممك  

" الذي كش  القصر،  م : ئ  يتيناهو يق  هذق الرسالر عبر نث نثر وأراء نارجنرر،  nrgوقا  موقع "
 التقاه" بشك  ميفرد طنلر األسبوا الماضي، ه" وأنر النارجنر األلمايي والوأنر الكيدي والينوأليدي 

قررا  يتينرراهو لرروأراء النارجنررر، قاصرردًا بك مرر  الررران  الفلسررطنيي محمررود عبررا : " يررا مسررتكد للقرراء و 
 مك ،  رجو ميك" ئقياع " 

وفسررر الموقررع اإللكترويرري المررذكور الرسرراا ، الترري يقلهررا وأراء النارجنررر علررى لسررا  يتينرراهو، برةبررر 
   رةبت  بالمفاوضا  األننر  ال تظهر ئسراان  بصورن الرافض للمفاوضا   كنثر م

 8/6/5102، األيام، رام هللا
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  تهالمحاربشيكل مليون  100" ويرصد هجوم مضاد"بـ "إسرائيل مقاطعة حملة" يتوعدنتنياهو  .21

ران  الحكومر اإلسراانلنر بينامن  يتيناهو ،     سكد تلحمي، ع  8/6/5102الحياة، لندن، ذكر  
كر ئسراان ، داعنًا "النمن  والنسار" ئلى توحند جهودهما لهذا توع د بر "هجو" مضاد" على الحملر لمقاط

 ال رض 
واسته  يتيناهو تصرنحات  األسبوعنر التي تسبق اجتماا حكومت  بدعون النمن  والنسار للوقو  صفًا 

 واحدًا في وج  حملر المقاطكر، مضنفًا    حكومت  تكد "ميظومر هجومنر" 
كر ومحاوال  الم  بكسراان  م  ن   حملرر  كاذنر  واتهامرا  وقا : "م   ج  مواجهر حملر المقاط

عبنثنررررر ومقاطكررررا ، علنيررررا الوقررررو  مكررررًا، النمررررن  والنسررررار، كرجرررر  واحررررد لصررررد األكاذنرررر  والضرررر وط 
ومهاجمررر المهرراجمن ، علنيررا    يوحررد الصررفو  هيررا وفرري النررارج، وا  يقرروض  كاذنرر   عررداايا، وا  

 "، حقها في الكن  بكامر" يوكد حق ئسراان  في الكن  بوم  وس 
وترررابع يتينررراهو    قرررادن حملرررر المقاطكرررر ال نررررو  االسرررتنطا  فررري الضرررفر ال ربنرررر لررر   الصرررراا "ئيمرررا 
استنطاييا في ت   بنر  ونافرا وحنفرا والقرد "  واتهر" الفلسرطنينن  برر "الهررو " مر  المفاوضرا ، وقرا : 

نرردفكو  يحررو نطرروا  فرري األمرر" المتحرردن  "بنيمررا يحرراو  دفررع عملنررر سناسررنر مررع الفلسررطنينن ، فرركيه"
والمحكمررر الجياانررر الدولنررر فرري الهرراي    ئيهرر" نهربررو  مرر  المفاوضررا  ونسرركو  الررى فرررض عقبررا  
وقرارا  ضرديا فري مجلر  األمر  بسرب  ةنرا  المفاوضرا ، ونوسرفيي    هيراك مر  نقرع فري مصرندن 

 هذا اليفاق الميتظ"" 
نرد "النمرن  والنسرار" لمواجهرر المقاطكرر بدانرًر لجهرود سرنبذلها ور م مراقبو  فري دعرون يتينراهو ئلرى توح

قرنبرررًا إلقيررراا "المكسررركر الصرررهنويي" المكرررارض بااليضرررما" ئلرررى حكومتررر  ذا  القاعررردن الهشرررر، لرررن  
لمواجهر المقاطكر بقدر ما هي محاولر إليقاذ الحكومر م  السقوط، وهي التي تكتمد ةالبنر م  ياا  

موشرن  كحلرو      علر  قبر   نرا"  ير  ال نمكر  لهرذق الحكومرر تيفنرذ مشرارنع  واحد  وسبق لوأنر المرا 
 وقرارا  ما ل" نت" توسنع صفوفها 

يتينررراهو عقرررد اجتماعرررًا موسررركًا مرررع  عضررراء فررري ،    8/6/5102الحيـــاة الجديـــدة، رام هللا، و ورد  
تهردد بنيرق "ئسرراان "،  حكومت  يهانر األسبوا لبح  الطررق والوسراا  لمحاربرر المقاطكرر الدولنرر التري

وفقررا لمررا  ملنررو  شررنك  لبرردء حملررر مياهضررر للمقاطكررر 011وتكهررد يتينرراهو نرر   االجتمرراا بترروفنر 
 يشرت  صحنفر "ندنكو  احرويو " 

وكبار المسوولن  األمينن  والقضاانن ،   ردا وحضر هذا االجتماا وأنر الشوو  االستراتنجنر جلكاد 
  للحملررر الترري وصررفها كملنررو  شررن 011علررى رصررد   ردا الرروأنر  حنرر  اتفررق فرري هررذا االجتمرراا مررع
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 ئلرىبرو  هرذا المبلرغ قرد نصر    ردا ، في الوق  الذي  كد الروأنر ئسراان بالرح  على المقاطكر ضد 
 ، م  ن   الحملر التي سنقو" بها ونطل  م  ن لها دعر" الجالنرا  النهودنرر فري كملنو  شن 311
 الكال" 

 اإلسرراانلنر  االجتمراا بحر  الطررق والسرب  للتكراو  برن  كافرر وأارا  الحكومرر و ضاف  الصحنفر بو
وكرررذلك التكررراو  مرررع الجالنرررا   المقاطكرررر،لمواجهرررر حمررر    ئسرررراان المنتصرررر فررري  األجسرررا"وكرررذلك 

 الكال"  ئيحاءوالميظما  النهودنر في منتل  
الكدنرد مرر  المرروظفن ، كررذلك ملفررا  منتصررر فرري المقاطكرر عمرر  علنهررا  01ووافرق يتينرراهو علررى يقر  

في برنطاينا داينا  طاو  كمستشار نال للشروو  القضراانر  اإلسراانلينفكر يتيناهو بتكنن  السفنر 
 المتكلقر في المقاطكر في مكتب ، والذي ش   سابقا ياا  المستشار القضااي لوأارن النارجنر  

ــــانو ضرررراف   ق اإلسررررراانلي الرسررررمي، مرررر  القلرررر،    برهررررو" جرانسرررري، عرررر  8/6/5102، الغــــد، عّم
المقاطكرررررر الدولنرررررر المتصررررراعدن إلسرررررراان ، والقتصررررراد مسرررررتوطياتها، ايككررررر  بالتصررررررنحا  السناسرررررنر 

وكاي  حكومر النمن  المتشردد قرد  قرر  منأاينرر  الرسمنر، وايش ا  حكومر بينامن  يتيناهو بتداعناتها 
الدولنرررر، فنمرررا دعرررا يتينررراهو الكتررر  ملنرررو  دوالر لشررر  حملرررر مضرررادن لحملرررر المقاطكرررر  57 ولنرررر مررر  

البرلماينر ئلى تشكن  حكومر ئجمراا صرهنويي لمواجهرر المقاطكرر، وايضر" ئلنر  يروا  مر   شرد النمرن  
ولرر" تكررد ئسررراان  تنفرري  و تسررتن  بحملررر المقاطكررر الدولنررر، الترري بررد   كمررا نبرردو  تطرفررا فرري حأبرر  

التري قراد  قبر  نث نثرر عقرود و كنثرر  BDSنرر تلم  يتااجها، ونصوصا مع تأاند يشراط الحركرر الكالم
 حملر المقاطكر لجيو   فرنقنا 

وقا  يتيناهو مع افتتاس جلسر حكومت ، يح  اآل  في  وج هجو" ميظ"، لتصكند حملر "مقاطكر دولر 
 ئسراان  وللم  بحق جن  الدفاا اإلسراانلي بالدفاا ع  مواطيي الدولر  

علنيرا    يقر ،  حرأا  نمنينرر ونسرارنر علرى  حراوال  للمر  بكسرراان وتابع يتيناهو قاا ، ئي  "ئأاء الم
وايض" ئلى دعون يتيناهو بتشكن  حكومر وحدن واسكر، عدد مر  وأراء اللنكرود   حد سواء، صفا واحدا

المتطررفن    مررا أعرن" حررأ  "الكمر "  كبررر  حرأا  المكارضررر اإلسرراانلنر نتسررحاق هنرتسرو ، فكررا  ردق 
 ضبا، بقول  "ئ  حكومر كهذق ال تلوس في األفق" لوساا  اإلع " مقت

 
 "إسرائيل"على  الصواريخ بإطالقسمع من األمم المتحدة والمجتمع الدولي أي تنديد نلم نتنياهو:  .20

تطررررق رارررن  الحكومرررر بينرررامن  يتينررراهو فررري تصررررنحا  عقررر  االجتمررراا األسررربوعي : الحنررران –ةرررأن 
وارنخ علرى جيرو  ئسرراان  مر  قطراا ةرأن، وقرا     الات ف  الحكومي  م ، ئلى استايا  سقوط ص

ئسررراان  ترررم فرري حركررر حمررا  المسرروولر عرر   ي ئطرر ق يحررو ئسررراان ، مسررتهجيًا عررد" صرردور  ي 
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 نضًا األم" المتحدن ال تفت  فمها    وم  المنثنر مكرفرر مرا ئذا " تيدند دولي على هذا اإلط ق  وقا :
ا حقيررا فرري الرردفاا عرر  مواطينيررا    ولررنك  واضررحًا    كررا  الصررم  سنسررتمر عيرردما يمررار  بكرر  قوتيرر

  "هذا اليفاق الممتد في الكال" ل  نكب    ندنيا م  الدفاا ع  مواطيي ئسراان 
 8/6/5102الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"يتهربون من المفاوضات ثم يدعون إلى فرض عقوبات على  نوالفلسطينينتنياهو:  .22

بينرامن  يتينراهو، تأننر  الحقرااق، وأعر" اللنلرر الماضرنر  راان نواصر  رارن  حكومرر ئسر: ب   ضراهر
في نطا   ما" مروتمر تكقردق صرحنفر "جنرروأالن" بوسر " فري ينونرورك،    الفلسرطنينن  نتهربرو  مر  

 المفاوضا  
ويقلرر  وسرراا  ئعرر " ئسررراانلنر عرر  يتينرراهو قولرر ، حررو  النطررون الفلسررطنينر فرري االتحرراد الرردولي لكرررن 

"، ئي  "ن   األسبوعن  األننرن  جر  محاولر إلقصاء ئسرراان  مر  ميظمرر الفنفرا، واتحراد القد" "فنفا
الطرر   الجررامكنن  فرري برنطاينررا قرررر دعرر" مقاطكررر ئسررراان ، ومرردنر عررا" شررركر االتصرراال  الفريسررنر 

 صرس بينت  وق   عما  الشركر مع ئسراان " 
 –د ئسراان   وهرا هرو األمرر األكنثرر تياقضرا واعتبر يتيناهو "يح  موجودو  في حملر يأا شرعنر ض

الفلسطنينو  ه" الذن  نتهربو  مر  مفاوضرا  السر "  لقرد تهربروا مر  )روسراء الحكومرا  اإلسرراانلنر 
 السابقر انهود باراك، وم  ) رنان أ شارو  وم  )انهودأ  ولمر  وه" نتهربو  ميي اآل " 

سرر " مباشرررن مرررن بكررد مرررن نثرر" نرردعو  ئلررى فرررض وتررابع    "الفلسررطنينن  نرردنرو  ظهررره" لمفاوضررا  
 عقوبا  على ئسراان  ألي  ال توجد محادنثا  س "" 

نشررار ئلررى    المجتمررع الررردولي، وفرري مقدمترر  الوالنرررا  المتحرردن، حلنفررر ئسرررراان ، نررته" يتينرراهو بميرررع 
نصا  المفاوضا  ئلى طرنق مسدود   التوص  ئلى اتفاق وا 

 8/6/5102، 48عرب 
 
 مع قطاع غزة ردًا على الصواريخ معبري بيت حانون وكرم أبو سالم إغالق يعلون يقرر .23

موشن  نكلو  ئة ق مكبري بن  حايو  "ئنرأ"، وكر"  برو  اإلسراانليقرر وأنر الدفاا : الحنان –ةأن 
عبرر  ئسرراان الضفر ال ربنر  و  ئلىالتي نسم  لها بالم ادرن  اإليساينرسال"  ونستنثيي القرار الحاال  

،  شرررار نكلرررو  ئلرررى    القررررار بكعرررادن فرررت  المكبررررن   سرررنبتنذ وفقرررًا ئسرررراانلنرانررررأ"  وحسررر  مصرررادر "
العتبررارا   مينررر وتقررون" الموقرر ، مجررددًا اتهامرر  "حمررا " بالمسرروولنر عمررا نجررري فرري القطرراا  وقررا  
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ان  ميررع راررن  تجمررع " شرركو " االسررتنطايي حررانن" نلررن  ئ  "الحررر  مررع ةررأن لرر" تيترر ر بكررد، وعلررى ئسرررا
 ئدنا   ي م  مواد البياء ئلى حن  يأا الس س م  دان  القطاا" 

 8/6/5102الحياة، لندن، 
 
 سيكثف من مطالباته لحلف الناتو بطرد تركيا بسبب عالقتها مع حماساإلذاعة العبرية: يعلون  .24

سرراانلنر يقل  اإلذاعر الكبرنر صرباس االنثيرن  عر  مصردر فري وأارن الحرر  اإل :صال  اليكامي -ةأن 
قول ، ئ  وأنر الحر  موشن  نكلو  سنكنث  م  مطالبات  لحل  الياتو بطرد تركنا م  صفوف  بسب  

 ع قتها مع حركر حما  
وشرردد المصرردر علررى    النررط الرردعااي الررذي نككرر  علنرر  نكلررو  "بسررنط ولكيرر  مقيررع، ونقررو  ئيرر  ال 

   حما  موط  قد" في تركنا" نمك  لدولر هي حل  في الياتو    تمي  تيظنما ئرهابنا منث
و وضرر  المصرردر    المسرروولن  اإلسررراانلنن  نحرصررو  علررى محاولررر ئقيرراا قررادن ال ررر  والكررال"، بررو  

  ردوةا  "ئس مي متطر  نتبيى مواق  مكادنر م  القن" ال ربنر" 
 8/6/5102، "50موقع "عربي 

 
 عات الجوالن السورية المحتلةلمرتف "إسرائيل"الدولي باالعتراف بضم  المجتمعيطالب  بينيت .25

طالرر  وأنرررر التكلرررن" اإلسررراانلي يفترررالي بنينررر  النررو" األحرررد، المجتمرررع الرردولي بررراالعترا  بضررر" بررر دق 
 لمرتفكا  الجوال  السورنر المحتلر، ودعا ئلى أنادن عدد المستوطيا  فنها 

الضرفر  بشرو ئسرراان  وقا  أعن" حأ  "البن  النهودي"، فري كلمرر وسرط تأانرد الضر وط الدولنرر علرى 
 ال ربنر والقد  الشرقنر: " دعو المجتمع الدولي ئلى االعترا  بسنادن ئسراان  على الجوال " 

واعتبر بنين ،    "وضرع الجروال  القلنلرر السركا ، منتلر  تمامرا عر  وضرع األراضري الفلسرطنينر، ئذ 
اررا  األمتررار فقررط، بكرردما  يهررا تشررك  ميطقررر تكررأ  ئسررراان  عرر  االضررطرابا  الترري تجررري علررى بكررد م

 فقد  الحكومر السورنر السنطرن على الميطقر الحدودنر التي  صبح  في  ندي المسلحن " 
 بشررو نهررودا والسررامرن، الترري نسررمنها الكررال" الضررفر ال ربنررر  وافهرر" ايرر   بشررو وقررا  "افهرر" وجررود نرر   

 هذق المسالر فكييا يتفق على    ال يتفق" 
 جوال ، ما هو الميطق م  حظر الصادرا  الأراعنر؟ ما هو الهد ؟" وتابع "ولك  باليسبر لل

وتساء  "لم  ترندوييا    يكطي الجوال ؟ للران  السروري بشرار األسرد؟  " لجبهرر اليصررن؟  " لتيظرن" 
 الدولر اإلس منر،  " لحأ  هللا؟" 

 8/6/5102، السفير، بيروت
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 إسرائيل" أثمرشركة "أورانج" من قبل أصدقاء " علىبنيت: الضغط  .26

يفتررالي بينرر  الرذي نتررر   حررأ  "البنر  النهررودي" المتطررر  والمياصررر  اإلسرراانلياعتبرر وأنررر التكلررن" 
 شررركر فرري الكررال"  جمررع مرر  نهررود وةنررر نهررود" ضررد ئسررراان   صرردقاءالشررر  ل سررتنطا  ا  اسررتيفار "

  بنررر لنا قرررر  تررر  فررري هرتسررر األمررر كرررا  مفنررردا  وقرررا  علرررى هرررام  المررروتمر السررريوي حرررو  "  " ورايررره
موقفهررررا   ورايررررهايهرررر" سررررنل و  اشررررتراكاته"  الضرررر ط  نثمررررر، وصررررحح   ألورايرررره"كنثنرررررو  مرررريه" قررررالوا 

سريرد     وا    يياأ ئسراان الميظما  التي تفكر في مقاطكر )  و"لتكل" الشركا   و ضا واعتذر "  
طكرر  فالمقاطكرر سرن  ذو عبرر الكرال" نملكرو  قردرن شرراانر ومقا ئسرراان   يصارعشرا  الم نن  م  

 حدن " 
 8/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 اتساع حملة المقاطعة يستوجب إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة: اكونيسالوزير اوفير  .27

تشركن  "حكومرر وحردن وطينرر"، علمرًا  ئلىفاجو الوأنر اوفنر اكوين  بالدعون :  سكد تلحمي -الياصرن 
بررداعي    اإلسررراانلنن  ايتنبرروا "حكومررر )نمنينرررأ قومنررر"  وقررا  لإلذاعررر   يرر  كررا  مرر   برررأ رافضررنها

الكامر ئ  اتساا حملر المقاطكر نستوج  ئقامر "حكومر وحردن وطينرر واسركر قردر اإلمكرا  تقر   مرا" 
الضرر ط الرردولي المتأانررد باسررتمرار"  و ضررا : "يكررر     فريسررا تكررد لمشررروا قرررار فرري مجلرر  األمرر  

طنينر، وكري يررتمك  مرر  صررد هرذق النطرروا  األحادنررر الجاير ، علنيررا تشرركن  حكومررر إلقامرر دولررر فلسرر
 وحدن" 

 8/6/5102الحياة، لندن، 
 
 والسكانية تتالءم مع التغييرات الديموغرافية بـ"إسرائيل" يدعو إلى تغييرات سياسية ريفلين .28

ا  سناسررنر فرري ئسررراان  دعررا الررران  اإلسررراانلي رنارروفن  رنفلررن ، ئلررى ئجررراء ت ننررر : حسرر  عبررد الحلررن"
تررت ء" مررع الت ننرررا  الدنموةرافنررر والسرركاينر، واصرررفا "وجرر  المجتمررع اإلسررراانلي" بويرر  ت نرررر دو     
نلحرررظ اإلسرررراانلنو  ذلرررك، لكيررر  نصرررر علرررى تكرنررر  ئسرررراان  كرررر"دولر نهودنرررر ودنمقراطنرررر"، ونكتبرهرررا 

 "تجسندا للحل" الصهنويي" 
اسماق ا لألم  القومي، دعا رنفنلن  ئلى تظافر الجهود م   ج  ما وفي كلمر  لقاها في موتمر هرتسلن

 اإلسراانلي"  األم الكر  والحارندن" ئلى " ض"
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 قسا": الكلماينن ، القومنن  المتدنين ، الحاردن" والكر   وقرا  ئ   9وقس" رنفنلن  سكا  ئسراان  ئلى 
 عررردد الكلمرررراينن ننررررن وتقتررررر  مررر  " عرررداد الكرررر  والحارنررردن" ارتفكرررر  بشرررك  كبنرررر فرررري السررريوا  األ

والمتررردنين  القرررومنن ف  مضرررنفا    ئسرررراان  تقترررر  مررر  وضرررع نكرررو  فنررر  "ال ةالبنرررر واضرررحر وال  قلنرررر 
 واضحر" 
   "الت ننرا  الدنم رافنر تيته الوج  الجدند للمجتمع اإلسرراانلي، وبشرك  عملري ترسر" يظامرا  و ضا 

األربكررر الترري سررماها " سررباطا" تقتررر  مرر  بكضررها عررددنا فرري ئسررراانلنا جدنرردا"  وقررا  ئ  هررذق األقسررا" 
 السيوا  المقبلر وتستوج  اليظر للمجتمع اإلسراانلي بشك  منتل  

فررري اليظرررا"  اإلسرررراانلنر، لكررر وترررابع: فررري الماضررري كرررا  الجرررن  نكتبرررر جهررراأا مركأنرررا لبلرررورن الهونرررر 
  الجن  اإلسراانلي الجدند المتشك ، حوالي يص  الجمهور ال نند" في 

ب   -النو"، هو لن  صهنوينا  كنثر وال وطينا  كنثر األسالروتابع: ك  م  هو ةنر مستكد لطرس تلك 
ذا كرا   نتجاه  التحدي الجدي  الملقى  مرا" المشرروا الصرهنويي النرو"   ئذا كيرا يرةر  فري الحنران، وا 

نرررو"    ييظرررر ئلرررى الواقرررع حلررر" الدولرررر النهودنرررر والدنمقراطنرررر هرررو حلميرررا و مينتيرررا، ئذ  نتطلررر  ميرررا ال
، ومرر  ميطلررق األسررالر  جوبررر لتلرركبشررجاعر، وذلررك مرر  ميطلررق االلتررأا" الكمنررق للكنثررور، سررونر، علررى 

 سونر، ك   سباط ئسراان ، لبلورن رونر مشتركر لألم  اإلسراانليف    -االستكداد

 7/6/5102، 48عرب 
 
 زة بسبب بعض القذائف الصاروخية: لن نخوض حربًا في غفي "إسرائيل" قائد المنطقة الجنوبية .29

األياضو : استبكد قااد عسكري ئسراانلي كبنر االنثين ،    تش  ب دق حربًا جدندن على ةأن  –القد  
 على ئط ق عدن قذاا  صاروننر على ئسراان   ”التيظن" الص نر”بسب  ئقدا" ما وصف  بر

ال نمكييررا كسررر قواعررد “امي ترجمررا ، وقررا  قااررد الميطقررر الجيوبنررر فرري جررن  االحررت   اإلسررراانلي سرر
أالرر ئيجراأا  عملنرر الجرر  الصرامد بسرب  ئقردا" تيظرن"  اللكبر ونوض حرر   نررم فري قطراا ةرأن وا 

  ”ئرهابي ص نر في القطاا على ئط ق عدن قذاا  صاروننر
 وقنادن الميطقر الجيوبنر في الجن  اإلسراانلي هي المسوولر ع  ميطقر قطاا ةأن 

ر اإلسررراانلنر الكامررر عرر  ترجمررا  قولرر  نرر   اجتمرراا عقرردق اللنلررر الماضررنر مررع روسرراء ويقلرر  اإلذاعرر
ئ  حركررر حمررا  تبررذ  جهررودًا كبنرررن مرر   جرر  “السررلطا  المحلنررر فرري الميطقررر المحنطررر بقطرراا ةررأن 

بسررط سررنطرتها وهنبتهررا علررى الفصررن  السررلفي الررذي قررا"  فرررادق برركط ق القررذاا  باتجرراق ئسررراان  نرر   
  ”عن  األننرن األسبو 
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ئ  ئسراان  ال تأا  تكتبر حركر حما  المسوولر ع  استتبا  الهردوء وضربط "ةنر  ي  استدرك قااً  
  "األم  في القطاا

الجرررن  اإلسررراانلي نقرررو" بتحسررن   داء الميظومرررا  الدفاعنررر ب نرررر التصررردي “و شررار ترجمرررا  ئلررى    
  ”إلط ق اليار والتهدند الياج" ع  األيفاق والتسل 

 8/6/5102، رأي اليوم، لندن
 
 " BDSمن نجاح حملة المقاطعة " يحذر افرايم ليفي .31

النارجنررر )موسررادأ  اإلسررراانلنرحررذر الررران  السررابق لجهرراأ االسررتنبارا  :  سرركد تلحمرري -الياصرررن 
افران" لنفي م  جهت ، م  يجاس ممانث  لحملر المقاطكر "بي دي ئ " على ةررار اليجراس الرذي حققتر  

 المقاطكر في جيو   فرنقنا ئبا  يظا" الفص  الكيصري حملر 
وحذر الران  السابق لر "موساد" م  االستنفا  بحملر المقاطكر، وقرا : "علنيرا    يسرتفند مر  تجربرر 
جيررو   فرنقنررا ويحررذر مرر  الوقرروا فرري المطرر  ذاترر     السررود فرري جيررو   فرنقنررا توجهرروا ئلررى "برري دي 

ا  هررذا  حررد الكوامرر  فرري حسرر" المكركررر وت ننررر اليظررا""  لكيرر  ئ " ضررد يظررا" الفصرر  الكيصررري، وكرر
مسرررتدركًا: "ال  قرررو  ئ  بررري دي ئ  سرررتيج  مكيرررا اليجررراس ذاتررر ، لكررر  الحملرررر ترهرررق قررردراتيا   ضرررا 

 وجهوديا، وعلنيا تكرن  جهود لمواجهتها" 
 8/6/5102الحياة، لندن، 

 
 بالصوت أو الصورةالتحقيقات  توثيقيعفي المحققين من  تقر تعديالً  "وزارية لشؤون التشريع"ال .30

 قررر  اللجيررر الوأارنررر اإلسررراانلنر لشرروو  التشرررنع تكرردن  علررى القررايو  الررذي قدمرر  : حسرر  عبررد الحلررن"
ةلكررراد ئردا ، نررريل علرررى ئل ررراء تونثنرررق التحقنقرررا  بالصرررو   و الصرررورن مرررع  وأنرررر األمررر  الررردانلي

المتبرع النرو" بموجر   وامرر طارارر ئلرى قرايو   مشتبهن  بمنالفا   مينر  ونهد  التكردن  ئلرى اإلجرراء
 داا" ومي  ةطاء قايويي لمحققي جهاأ األم  الكا" فالشاباكف جراء استندا" الكي  والتكذن  

وفي ونثنقر بكنث  بها وأارن األم  الدانلي ئلى وأراء الحكومر جراء    فالتونثنرق قرد نمر  بشرك  عملري 
منالفا   مينر، ونم  بشك  عملي في المقدرن على ئحباط بيوعنر التحقنق، والقدرن على التحقنق في 

 تهدندا  ئرهابنر، وتحلن  المنالفا ، والكش  ع  ميفذنهاف 
 7/6/5102، 48عرب 
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 القدس شرقي سلطات االحتالل اإلسرائيلي: ارتفاع عمليات خرق النظام على المعابر في  .32

ان السابكر" في التلفأنو  اإلسراانلي يق  عمرا فادي  بو سكدم: كت  موقع المستوطين  "القي -را" هللا 
نسررمى بكتنبررر المكررابر "انرررأ" المسرروولر عرر  الميطقررر،  يرر  سررج  نرر   األسررابنع األننرررن، ارتفرراا فرري 
عدد عملنا  نرق اليظا" على المكابر في القد  الشرقنر  وشهد نرو" النمرن  الماضري عملنرر ئلقراء 

مررردن  الشرررمالي لمدنيرررر القرررد  وهررري الكبرررون السادسرررر نررر   عبرررون ياسرررفر باتجررراق مكبرررر قليررردنا فررري ال
 األسبوعن  األننرن  التي تستهد  ئصابر قوا  المكابر م  الشرطر الكسكرنر 

وقا  قااد الكتنبر المقد" جن  مامو  ئ  "هياك أنادن فري عردد عملنرا  نررق اليظرا" التري تريكك  فري 
ط ق المفرقكا   اليارنر باتجاق الحواجأ  فمنث   وق   حرد الجيرود رشق الأجاجا  الحارقر والحجارن وا 

 قب   ربكر  نا" سنارن تحم  حأمر م  المفرقكا  اليارنر المكدن إلط قها على الحواجأ" 
منتلفر تجمع   يواااألننرن  ندنه" بطاقا  مأنفر م   األسابنعفي المقاب  وضع جيود الحواجأ ن   
 رنل سناقر  بنيها جودن التأنن  الكالنر  وم  بنيها

 8/6/5102، القدس العربي، لندن
 
 وحماس "إسرائيل"الصواريخ األخيرة من قطاع غزة هو إشعال النار بين  إطالقهدف ": واال"موقع  .33

رفنرع، ئ  هرد  ئطر ق الصروارنخ األننررن ئسرراانلي قا  مصدر عسركري : الشرق األوسط - ت   بن 
   و ضررا     التيظررن" المتشرردد الررذي اعتررر  مرر  قطرراا ةررأن هررو ئشرركا  اليررار بررن  ئسررراان  وحمررا

بكط ق الصاروخ على اشكلو ، نتوقع    تقو" ئسراان  بمهاجمر حما ، وتيفذ برذلك مرا نطمر  ئلنر   
وهكذا نبدو الوضع مكقدا  فم  جهر "يرند بقاء حما  تيظنما ضكنفا ةنر متضرن"، لكييرا، مر  جهرر 

 اإلرهابنر ونميع ئط ق الصوارنخ على ئسراان "  نرم، يرندق قونا بما نكفي كي نحبط الكملنا  
و ضا  المصدر، في حدن  مع موقع "واال" اإلنباري،    "قطاا ةأن قد نكو  ميقطكرا ج رافنرا عر  
بقنر األحدا  التي تشهدها الميطقر، لكي  لرن  ميقطكرا عيهرا  نردنولوجنا"  وحسر  ادعاار ، فرك  "فكررن 

ع أ، تشهد أنمرا فري قطراا ةرأن بترونثنر مر  األحردا  فري سرنياء  )الدولر اإلس منرأ التي نقودها )دا 
ومرررا نحرررد  فررري قطررراا ةرررأن هرررو يتررراج لمرررا نحرررد  فررري سرررنياء، ويتررراج عرررد" فاعلنرررر الحرررر  ضرررد  ذرا 

 )داع أ هياك، التي كاي  تسمى في السابق  يصار بن  المقد " 
 8/6/5102الشرق األوسط، لندن، 
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 أقواله" إلى" و"استدعته لالستماع أورانج" ةإدار رئيس مجلس  ضدّ  تصعد "إسرائيل" .34

رارررن  مجلررر  ئدارن شرررركر  ئلرررىدعرررون  ئسرررراان وجهررر   :وكررراال  –الحنررران الجدنررردن  -القرررد  المحتلرررر 
ل تصررراال  سرررتنفا  رنشرررار لنشررررس نطرررر المجموعرررر لمراجكرررر ع قاتهرررا التجارنرررر مرررع شرررركر   ورايررره

المجموعررر احتررواءق  وتسرركى ئسررراان  مرر  وراء جرردال حررادا تحرراو    نثررار ، والترري ئسررراانلنراتصرراال  
التصكند ضد ران  شركر  ورايه، لردا روساء ومدنري شركا  عالمنر ع  اإلدالء بتصررنحا  ضرد 

فن را  -ئسراان   و التفكنر بمقاطكتها، وعبر ميظمو مروتمر الميظمرا  النهودنرر الرذي نكقرد فري ال 
ابا ، عررر  موقررر  ممانثررر  حنررر   كررردوا    رنشرررار بمبرررادرن مررر  الملنررراردنرن  شرررلدو   دلسرررو  وحرررانن" سررر

 سنكو  "عبرن لم  تسو  ل  يفس  التفكنر بمقاطكر ئسراان "  
، لوكالر فراي  بر  ا  "الحكومر دع  )رارن   م وصرس مسوو  حكومي طل  عد" كش  هونت  

 ئلرىى المسروو  ا  رنشرار كرا  نسرك و ضرا "  ئسرراان أنرارن  ئلرىستنفا  رنشرارأ   ورايه ئدارنمجل  
فرري فريسررا نوسرري ةررا ، اال ا  توجنهررا  صرردر  للسررفنر برررفض  اإلسررراانليعقررد اجتمرراا مررع السررفنر 

بر  "صدر  توجنها  للسرفنر فري برارن  بكرد" عقرد اجتمراا هيراك  و ضا عقد االجتماا   رارن   وا 
 " إلسراان اي  سنت" الترحن  بأنارت   اإلدارنمجل  

 8/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في بتراجع "العدالة والتنمية" في تركياتنخب إسرائيلية تح .35

احتفرر  الينرر  اإلسررراانلنر بتراجررع حررأ  "الكدالررر والتيمنررر" وفقدايرر  األةلبنررر : صررال  اليكررامي -ةررأن 
 المطلقر في البرلما  التركي 

ر اإلسرراانلنر ويقل  القيان اإلسراانلنر األولى ع  مسوو  كبنر في ت   بن  قول ، ئ  دواار صيع القرا
تلق  بارتناس كبنرر يترااه االيتنابرا  التشررنكنر التركنرر، علرى اعتبرار  يهرا تقلرل مر  هرام  الميراورن 
المتررراس  مرررا" الرررران  رجررر  طنررر   ردوةرررا  وتحرررد  مررر  قدرتررر  علرررى صرررناةر سناسرررر ئقلنمنرررر مكادنرررر 

 إلسراان  بشك  مباشر  و ةنر مباشر 
ا  ئلى تشكن  حكومر اات فنر تشارك فنها  حأا  ل  تسم  وتوقع المصدر    تفضي يتنجر االيتناب

 ألردوةا  بتبيي يف  السناسا  اإلقلنمنر التي تمنث  تهدندا إلسراان  
و شار المصدر ئلى    هياك احتماال كبنرا    نبجبر  ردوةا  على ت ننر سناسات  تجاق حركر حما  

 دولنر وقطاا ةأن، و   نتوق  ع  مي  الحركر مظلر ئقلنمنر و 
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و وض  المصدر    تر   بنر  تتوقرع حررل شرركاء  ردوةرا  فري االارت   الحراك" القراد" علرى ت ننرر 
سناسررا  تركنررا تجرراق اإلسرر منن  فرري الكررال" الكربرري بشررك  عررا"، مشررددا علررى    ئسررراان  تتطلررع ئلررى 

سكري والسناسري ت ننر جذري في السناسر التركنر الهادفر ئلى ئسقاط يظا" األسد عبر تقدن" الدع" الك
 للتيظنما  اإلس منر السينر 

وتوقع المصدر ايكفاء تركنا على ذاتها في المرحلر المقبلر، على اعتبار    هذا التوج  قد نكو  يتاج 
عملنر استن ل الكبر التي قد نكو   ردوةا  قد قا" بها فري  عقرا  اإلعر   عر  يترااه االيتنابرا  

 الصادمر 
نو، توقك  صحنفر "ندنكو   حريو "    نتجر   ردوةرا  تحدنردا ئلرى ئضرفاء وفي مواجهر هذا السنيار 

 مأند م  التشدد على مواقف  م  ئسراان  م   ج  ضما  والء موندن  ويانبن  
و شار  الصحنفر في تحلن  يشرت  صباس االنثين  ئلى     ردوةا  نكي تماما حقنقر توجها  األتراك 

 حاولر استكادن قوت  السناسنر تجاق ئسراان ، ونمك     نوظفها لم
 وقد برأ  الين  النمنينر في تشفنها م  تراجع حأ   ردوةا ، بصفت  عدوا قاسنا إلسراان  

وكت  المكلق السناسي لصحنفر "منكور رنشرو " النمنينرر،  رانر  كهايرا، صرباس االنثيرن  علرى حسراب   
 إلبراأ شماتت  بوردوةا  على "تونتر" ت رندن اقتب  فنها يصا م  التوران 

وجاء في الت رندن: "قضرى الرر     نكرو  النسررا  هرو مصرنر  عرداايا"، وتر" ترذنن  الت رنردن بهاشرتا  
 " ردوةا " 

 8/6/5102، "50موقع "عربي 
 
 تجارب في الصحراء على تأثير قنابل إشعاعية أجرت "إسرائيلهآرتس: " .36

فحررل التررونثنر والضرررر مرر  اسررتندا" قيابرر   جررر  ئسررراان  سلسررلر تجررار  مرر   جرر  : برر   ضرراهر
ئشكاعنر في ئطار مشروا  طلق  علن  اس" "حق   نضر"  و جرم هرذق التجرار  براحنثو  فري مفاعر  

 دنمويا اليووي طوا   ربع سيوا  
ويقلررر  صرررحنفر "هرررآرت " النرررو" االنثيرررن ، عررر  بررراحنثن  شررراركوا فررري هرررذق التجرررار  ادعررراءه"    ةانرررر 

 و  ئمكاينر ش  هجو" بقياب  م  هذا اليوا التجار  دفاعنر ول" تتيا
و لمحررر  الصررررحنفر ئلرررى    هررررذق التجرررار  اإلسررررراانلنر لألسرررلحر ةنررررر التقلندنرررر النطنرررررن، يابكرررر مرررر  
التنو  م  استندا" تيظنما  "ئرهابنر" لقياب  ئشركاعنر، المكروفرر باسر" "قيابر  يتيرر"، مشرنرن ئلرى    

فرررري الوالنررررا   5110 نلو /سرررربتمبر الكررررا"  00اءا  تنررررو  كهررررذا يشررررو فرررري الكررررال" فرررري  عقررررا  اعتررررد
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المتحرردن، وفرري  عقررا  تهدنررد تيظررن" القاعرردن اإلرهررابي باسررتندا" قيابرر  كهررذق، علمررا    تهدنرردا كهررذا لرر" 
 نتحقق حتى النو" 

 8/6/5102، 48عرب 
 
 إسرائيلية تتوقع نشوب جـولـة قـتـال جـديـدة عـلـى جـبـهـة غـزة غالبيةاستطالع:  .37

في صحنفر "ندنكو   حرويو " الكبرنر،    ةالبنر  وكاال :  ظهر استط ا ئسراانلي يبشر -القد  
ئسرررراانلنر تتوقرررع يشرررو  جولرررر جدنررردن مررر  القترررا  مرررع فصررراا  المقاومرررر فررري قطررراا ةرررأن، وتفضررر     

 تستوي  المفاوضا  السناسنر مع السلطر الفلسطنينر 
كهد  نر لمس  الكنيا  لصال  موتمر هرتسرنلنا وحس  االستط ا الذي  عدق مكهد "منيا تسنم " وم

مررر  اإلسرررراانلنن  نتوقكرررو  جولرررر جدنررردن علرررى جبهرررر ةرررأن، و    %85الرررذي برررد   عمالررر ،  مررر ، فرررك  
يصررفه" نتوقكررو     ئسررراان  سررتحقق يصرررًا علررى فصرراا  المقاومررر، كمررا اعتبررر يصررفه" بررو  ئسررراان  

 حقق  ايتصارًا في الحر  األننرن 
سرراان ، و   م   %29ونكتقد  نكتقردو   ير   %71المستطلكن     صراعًا قد نيشر  برن  حرأ  هللا وا 

   داعرر  تمنثرر   %95فرري حررا  يشررو  جولررر قتررا  فررك  ئسررراان  سررتحقق يصرررًا كبنرررًا، فرري حررن  ر م 
 تهدندًا  ق  ضد ئسراان  في ضوء ايش الها بمكارك دانلنر 

ان  نجرر     تونررذ أمررا" المبررادرن إلجررراء عرر  اعتقرراده"    ئسرررا %68وبشررو  عملنررر السرر "،  عررر  
 يررر  علرررى ئسررراان     تررردن  المفاوضرررا  علرررى  سرررا  المبرررادرن  %75مفاوضررا  سناسرررنر، فنمرررا ر م 

 الكربنر للس " 
ع  عرد" رضراه" ليترااه االيتنابرا  األننررن التري ميحر  "بينرامن  يتينراهو" ترولي رااسرر  %25وعبر 

 الوأراء لوالنر رابكر 
 8/6/5102، األيام، رام هللا

 
 بدمشق منذ بداية األحداث قضوا في مخيم اليرموك فلسطينياً  1096": مجموعة العمل" .38

األحررد  كررد فرنررق الرصررد والتونثنررق فرري مجموعررر الكمرر  مرر   جرر  فلسررطنيني سررورنر  يرر  ونث ررق حتررى نررو" 
 فلسطنيي قضوا في منن" النرموك ل جان  الفلسطنينن  بدمشق  0146، وفان 7/6

 7/6/5102 ،الين نأوفلسطين 
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 حالة مرضية 28قاصرًا في معتقل "عوفر" اإلسرائيلي بينهم  93هيئة األسرى:  .39
نقبكررررو  فرررري سررررج  "عرررروفر"  قاصررررراً  طفرررر ً  43 فرررراد  هناررررر شرررروو  األسرررررم والمحررررررن  بررررو  هيرررراك 

ي و كرد  الهنارر فري بنرا  صرحف قنرد التوقنر   طفر ً  82اإلسراانلي، بنيه" نثماينر  طفا  محكرومن ، و
منتلفر، ووص  عدد  م  بن  هوالء نكايو   مراضاً  قاصراً  طف ً  58،    7/6 صدر عيها نو" األحد

دنراله" ئلرى "عروفر" نر   الشرهر الماضري ئلرى  مريه" ال  9، طفر ً  31القاصرن  الرذن  تر" اعتقراله" وا 
 كايوا قد  صنبوا بالرصال ن   عملنر االعتقا   8، وعاماً  02تتجاوأ  عماره" الر

 شار  ئلى    عدد األطفا  الذن  اعتقلوا و دنلوا ئلرى قسر" األشربا  فري هرذا السرج  ميرذ بدانرر الكرا" و 
،  ي بمكد  طفر  كر  نرو"، موضرحر    مجمر  ال رامرا  التري فرضر  شب ً  060الجاري وص  ئلى 

   كشن 078.111على القاصرن  ميذ مطلع الكا" الجاري وحتى يهانر  نار الماضي وصل  ئلى 
 7/6/5102 ،الين أونطين فلس

 
 يعانون من أمراض في الكلى فلسطينياً  أسيراً  47مركز أسرى فلسطين:  .41

  المارررا  مررر  األسررررم و كرررد مركرررأ حقررروقي فلسرررطنيي نكيرررى بشررروو  األسررررم الفلسرررطنينن  بررر :را" هللا
نكررايو  مرر   مررراض منتلفررر فرري سررجو  االحررت   مرريه" مصررابو  بررومراض نطنرررن حنرراته" مكرضررر 

 سرنًرا  97تنجر االستهتار بحناته" وعد" تلقنه" ع ج مياس  لحاالته" المرضنر، وم  بنيه" للنطر ي
فرري بنررا  تلقترر  "قررد   ،وقررا  مركررأ  سرررم فلسررطن  نكررايو  مرر   مررراض ومشرراك  واضررحر فرري الكلررى 

ميها األسرم تتراوس ما بن  الفش  الكلوي،  و استاصا  إلحدم  نكايي   مراض الكلى التي وب ،بر "
جأارري،   ولكلنتررن ، والتهابررا  شرردندن فرري الكلررى،  و توقرر  ئحرردم الكلنتررن  عرر  الكمرر  بشررك  كامرر  ا

ئضافر ئلى مكايان بكضه" م  وجود  كنرا  علرى الكلرى،  و وجرود حصرون فري الكلرى وهروالء نشركلو  
 ال البنر م  ئجمالي عدد األسرم الذن  نكايو  م  مشاك  الكلى في سجو  االحت   

 7/6/5102قدس برس، 
 
 فلسطينياً  أسيراً  53محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .40

 فاد "يادي األسرنر الفلسرطنيي"، برو  المحراك" الكسركرنر التابكرر لسرلطا  االحرت   اإلسرراانلي  :را" هللا
مررد د  اعتقررا  الكشرررا  مرر  األسرررم الفلسررطنينن  فرري سررجويها بذرنكررر اسررتكما  التحقنررق واإلجررراءا  

،    محراك" االحرت   مرردد  7/6فري بنرا  تلقتر  "قررد  برر " نرو" األحرد  ،يراديو وضر  ال القضراانر 
  سنرًا فلسطنينًا، مشنرًا ئلى    جلسا  محاكمر ستكقد لألسرم ن   الفترا  القادمر  23اعتقا  

 7/6/5102قدس برس، 



 
 
 
 

 

           30ص                                     3610 العدد:    8/6/5102 اإلثنبن التاريخ:

 
 االستيطاني" كيدم"رفض مخطط  .42

 7/6 األعلرررى" مسررراء نرررو" األحرررد رفضررر  "لجيرررر االسرررتايافا  فررري مجلررر  التنطرررنط :القرررد  ،سرررلوا 
حروض البلردن القدنمرر"، والرذي كرا   -عنرر دافنرد –المكرو  باسر" "مجمرع كنرد"  المنطط االستنطايي

  األقصىميوي ئقامت  على مدن  حي وادي حلون ببلدن سلوا ، جيو  المسجد 
ألعلررى" سررلوا     "لجيررر االسررتايافا  فرري مجلرر  التنطررنط ا - و وضرر  مركررأ مكلومررا  وادي حلررون

، )مر  -بشرك  ميفصر –وافق  على االستايافا  المقدمر م  قبر  مجموعرر مر  الجهرا  والموسسرا  
 هالي حي وادي حلون ومنثله" المحامي سرامي  رشرند، ومر  لجيرر وادي حلرون، وموسسرتي "عنرر عمرن"" 

 و"عمنق شافن "، ومجموعر م  األكادنمنن  اإلسراانلنن أ 
فا  فرررري مجلرررر  التنطررررنط األعلررررى طالبرررر  مرررر  جمكنررررر الكررررراد و ضررررا  المركررررأ    لجيررررر االسررررتايا

للجيرررر اللواانرررر بشرررروط  -ئذا  راد  ذلرررك –تقررردن" منطرررط جدنرررد  -مقدمرررر مشرررروا كنرررد" -االسرررتنطاينر
ومكاننر محددن م  "لجير االستايافا " ونت" اليظر فنها ودراستها م  جدند، ف  نمك  المصادقر على 

  -قرار اليهاايحس  ما جاء بال -"المنطط الحالي"
 7/6/5102 ،سلوان –مركز معلومات وادي حلوة 

 
 اعتداءات المستوطنين لصد إلى الرباط في "األقصى" يدعوالشيخ صبري  .43

دعرا نطنر  المسرجد األقصرى المبرارك الشرنخ عكرمرر صربري ئلرى "الربراط : يادنر سكد الردن  - عم ا 
المسرررتوطيو  المتطرفرررو  بتيفنرررذها ةررردًا فررري المسرررجد األقصرررى المبرررارك لصرررد  اقتحامرررا  واسررركر نهررردد  

و كرد، لرر"ال د" ضررورن "شرد  الرحرا  ئلرى األقصرى، وتكنثنر  التواجرد فري باحاتر ، حترى تتراجرع  النث نثاء" 
المسرررتوطين  المتطررررفن  للمسرررجد، وتيفنرررذ  فكرررا   اقتحرررا"قررروا  االحرررت   اإلسرررراانلي عررر  تنسرررنر سرررب  

  استفأاأنر دانل  تح  حمانته"" 
طورن دعوا   طلقتهرا مرا نسرمى جماعرا  وميظمرا  "الهنكر " المأعرو" القتحرا" األقصرى وحذر م  "ن

 بشك  واسع وتيفنذ فكالنا  تلمودنر دانل  ةدًا" 
فشا  منططه" الكردوايي  ئال مر  نر   تواجرد  وقا  ئي  "ال نوجد سبن  للتصد ي لهوالء المستوطين  وا 

وحمرررر  الشرررنخ صرررربري  انتررر  والرررردفاا عيررر " المسرررلمن  والمرررررابطن  فررري المسررررجد األقصرررى، بهررررد  حم
 "الحكومر اإلسراانلنر النمنينر المتطرفر مسوولنر حمانر هوالء المتطرفن " 

 8/6/5102 ،الغد، عّمان
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 ويرقصون على أبوابه "األقصى" يقتحمونمستوطنون  .44
ك مر  األحرد المسرجد األقصرى المبرار  نو"  مر اقتح" عشرا  المستوطين  المتطرفن   :القد  المحتلر

جهررر بررا  الم اربررر وسررط حراسررر مشررددن مرر  شرررطر االحررت   الناصررر، ومررار  المسررتوطيو  ال يرراء 
و فررراد شررراهد عنرررا     مجموعرررا   والررررقل علرررى  بررروا  المسرررجد فررري محاولرررر السرررتفأاأ المررررابطن  

اقتحمرر  المسررجد وتجولرر  فرري باحاترر  وسررط حراسررر شرررطر  اسررتنطاينر نبلررغ عررددها نث نثررن  مسررتوطياً 
   ، وتصدي المرابطو  له" بالتكبنر االحت

 8/6/5102 ،السبيل، عّمان
 
 يغلق معبر كرم أبو سالم ييلئجـانب اإلسـرالا .45

سررال" الررذي نكررد المكبررر التجرراري الوحنررد لتأونررد   برروةررأن:  ةلررق الجايرر  اإلسررراانلي،  مرر ، مكبررر كررر" 
 "ئسررراان "   السررلطر  قطرراا ةررأن بمنتلرر  البضررااع حنرر   علرر  يظمرري مهيررا مرردنر عررا" المكررابر لرردم

 م ، ألسبا   مينر   بل   الجاي  الفلسطنيي بقرارها ئة ق المكبر نو" 
وحررذر  سررلطر الطاقررر مرر  تررداعنا  ئةرر ق المكبررر المررذكور بكررد نررومن  متتررالنن  مرر  ئة قرر  "الجمكررر 

"كرر"  والسب " حن  قال  سلطر الطاقر في ةأن في بنا   صدرت ،  م ، "ئ  ئة ق االحرت   لمكبرر
، سررنودي لتقلررنل ئيتاجنررر محطررر التولنررد وحرردو  ئربرراك فرري جرردو  التوأنررع، يظرررًا  مرر  بررو سررال""، 

و علي  ع  توق  ئمداد محطر تولنرد الكهربراء برالوقود، جرراء ئةر ق مكبرر كرر"  لتوق  ئمداد الوقود" 
ربرراك بريررامه سررال" مرر  قبرر  سررلطا  االحررت  ، مررا نترترر  علنرر  تقلررنل ئيتاجنررر محطررر التولنررد و   بررو ا 

سراعا  مرهرو  بكعرادن فرت  المكبرر  8التوأنع المكمو  ب  حالنًا موكدن    عودن بريامه التوأنع بواقع 
 واستايا  تدفق الوقود لمحطر التولند 

 8/6/5102 ،األيام، رام هللا
 
 / مايوانتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خالل شهر أيار 18: وفاوكالة  .46

لوكالررر األيبرراء والمكلومررا  الفلسررطنينر )وفرراأ،    سررلطا  االحررت   اإلسررراانلي  كررد التقرنررر الشررهري 
 مانو الماضي  /ايتهاكًا بحق الصحفنن  في فلسطن ، ن   شهر  نار 08ارتكب  

 8/6/5102 ،الخليج، الشارقة
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 الخيرية و"بنك فلسطين" في غزة واألمور تتجه للتصعيد المؤسساتفشل الوساطة بين  .47
ر  الهور:  علي  الموسسا  الننرنر في ةأن التي دنل  قب   سرابنع فري نر   مرع "بيرك  ش -ةأن 

فلسطن " إلة ق   رصردتها البيكنرر، فشر  الوسراطر التري كاير  قاامرر بنيهمرا إليهراء األأمرر، وتوعرد  
 بتصكند نطواتها، ما نيذر بكة ق فروا البيك الكاملر في قطاا ةأن ن   الفترن المقبلر 

حمد الكرد، ميشق تجمع الموسسا  الننرنر في ةرأن نر   مروتمر صرحافي ئ  "بيرك فلسرطن " وقا   
رفررض الحرروار، للوصررو  ئلررى حررو  بشررو  المتضررررن  مرر  ئجررراءا  ئةرر ق الحسررابا  البيكنررر، و علرر  
 يه" نيوو  التصكند  و شار ئلى     سر األنتا" والفقراء ستكود م  جدند ل عتصرا"  مرا" فرروا البيرك 

كاملررررر فرررري ةررررأن، و   هررررذق الفكالنررررا  سررررو  تسررررتوي  ابتررررداء مرررر  النررررو"  وحمرررر  ميسررررق الجمكنررررا  ال
المتضررررن "بيررك فلسررطن " مسرروولنر مررا سررنيته نرر   الفترررن المقبلررر  واتهرر" البيررك بويرر  "نحاصررر عمرر  
الموسسرررا  الننرنرررر التررري تررردع" األنترررا""، وطالررر  برررر "رفرررع الحصرررار المرررالي عررر  عشررررا  الموسسرررا  

 ر"  وتوعد مجددا بم حقر المكينن  م  ن   اإلجراءا  القايوينر التي نيل علنها القايو  الننرن
 8/6/5102 ،القدس العربي، لندن

 
 فلسطينيين حوصروا في نفق منهار سبعةإنقاذ  .48

تمكي  فرق الردفاا المرديي مر  ئيقراذ سربكر مرواطين  فلسرطنينن  علقروا دانر  يفرق تحر  األرض  :ةأن
قطاا ةأن بكدما ايهار علنه" فري شرك  مفراج   مر   وبرذل   ئلىوالسلع م  مصر  لتهرن  البضااع

 فرق الدفاا المديي جهودًا كبنرن م   ج  ايتشاله" م  دان  اليفق وه" بصحر جندن 
 8/6/5102 ،الحياة، لندن

 
 "بتعرف إنو" ... منّصة تفاعلّية في رام هللا من أجل التغيير .49

ر  ئيرررررو"    ميصرررررر تفاعلنرررررر ئلكتروينرررررر، تشرررررك    لنرررررر لرررررربط اإلعررررر " "بتكررررر :بدنكرررررر أنررررردا  –را" هللا 
رل  االجتماعي، وتحدندًا مواقع التواص  االجتماعي، بحاجرا  المجتمرع وقضراناق، عبرر ميصرر تنص 
للتواص  بن  المواطين  والمسوولن ، وتمك   م  الحصو  علرى المكلومرا ، ومتابكرر القضرانا وحل هرا، 

ارك" الشبابي في را" هللا، و "موسسر تكبنر" لإلع " المجتمكي، وبالشراكر مرع  طلقها  ننرًا "ميتدم ش
 القيصلنر البرنطاينر الكامر في القد ، ووأارن النارجنر البرنطاينر 

وتستهد  الميصر على وج  النصول، اإلع منن  والكتا  والياشطن  الشبا  في الفار الكمرنر ما 
، ووفق مرا نهرد  القراامو  علنهرا، عيوايرًا لتكأنرأ حرنرر التكبنرر، دو  س  النث نثن ، لتصب  مع الوق 

وحررررق  الوصررررو  ئلررررى المكلومررررر مرررر  نرررر   التكيولوجنررررا فرررري فلسررررطن ، علررررى  مرررر  يشرررررها بررررن  عمررررو" 
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الفلسطنينن ، وبناصر الصحافنن  والكتا  الشبا  وصياا القرار، كمبادرن لبياء النثقر والشراكا  برن  
 لمنتلفر فاا  المجتمع الفلسطنيي ا

 8/6/5102 ،الحياة، لندن
 
 احتجاجًا على تقليص المساعدات ونروا"األ " دعوة لالحتجاج ضدّ غزة:  .51

دعرر  اللجررا  الشرركبنر ل جاررن  التابكررر لميظمررر التحرنررر الفلسررطنينر فرري قطرراا ةررأن ئلررى : ةررأن )وا"أ
ي طا  الكدند مر  ويروا، احتجاجًا على تقلنل المساعدا  الذاألاعتصاما  شكبنر في مقرا  وكالر 

جوايررر  الحنررران ل جارررن   واعتبرررر  اللجرررا  الشررركبنر فررري بنرررا  لهرررا    تقلرررنل حجررر" المسررراعدا  نأنرررد 
 األعباء، التي نواجهها ال جاو  وناصر في قطاا ةأن 

 8/6/5102 ،االتحاد، أبو ظبي
  
 بناء ملعب اليرموك  تعيد"القطرية" إلعمار غزة  .50

ةررأن، الضرروء األنضررر، لبيرراء مرردرجا  ملكرر  النرمرروك الشرررقنر  ر عطرر  اللجيررر القطرنررر إلعررادن ئعمررا
وتوهنرر  ال ربنررر، وذلررك ضررم  سلسررلر المشررارنع الحنونررر الترري  طلقهررا السررفنر محمررد الكمررادي، راررن  

 لجير اإلعمار في ةأن، ن   أنارت  األننرن للقطاا 
 8/6/5102 ،الشرق، الدوحة

 
 هم السنويبريطانيا بيوم فلسطينييأحالم العودة تراود  .52

بالرردبكا  الشرركبنر والنررن" الفلسررطنينر واألأنرراء التقلندنررر  حنررا فلسررطنينو برنطاينررا : محمررد  مررن  -ليررد  
نو" فلسطن  السيوي هرذا الكرا"، وفراء لهرا واحتفراء بترانثهرا األصرن ، ولترذكنر األجنرا  الجدنردن بهرونته" 

  وايتمااه" لها، وسط ئقبا  كبنر للجالنر الفلسطنينر والكربنر
الميتررردم الفلسرررطنيي فررري  الرررذي نيظمررر  سررريوناً -بقرررون فررري الحفررر   روحضرررر  موسررران فلسرررطنيني سرررورن

م  رنع هذا الحف   و رس  له" أهور وأهرا  فلسطن  دعواته" وتضاميه"، ونصصوا جأءاً  -برنطاينا
 لمسايدته" وتضمند جراحه" 

اسرر" ميظمرري الحفرر ، وصرر  فنهررا و لقررى راررن  الميترردم الفلسررطنيي فرري برنطاينررا أنرراد الكررالو ، كلمررر ب
هذا النرو" برالنو" الروطيي الجرامع، الرذي نتبراد  فنر  الفلسرطنينو  النبررا  للوفراء لفلسرطن  فري الردان  

وفرررري حدننثرررر  للجأنرررررن يرررر  قررررا  الكررررالو  ئ  هررررذا المهرجررررا  نركررررأ علررررى الجالنررررر  ومننمررررا  الشررررتا  
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ودن، والحفراظ علرى الهونرر الفلسرطنينر، كمرا الفلسطنينر في برنطاينا، وهو موتمر للتوكند على ئرادن الكر
  ي  نرس  رساا  هامر للمجتمع البرنطايي، بضرورن الض ط على الحكومر لرفع حصار ةأن 

علررى الحفرر ، حنرر   كررد فرري كلمترر  علررى  وحرر  عضررو مجلرر  الكمررو" البرنطررايي  يرردي سررلوتر ضررنفاً 
و كرررد  يررر  هرررو وأمررر وق مررر   الررررفض المطلرررق للحصرررار المسرررتمر علرررى ةرررأن وضررررورن ئيهااررر  الفررروري 

 صردقاء فلسررطن  مر  كافررر األحرأا  وناصررر حرأ  الكمررا ، سنسرتمرو  فرري دعر" الحقرروق الفلسررطنينر 
 المشروعر بكقامر الدولر المستقلر 

وعقرر  تكرنمرر  مرر  قبرر  الميترردم قررا  سررلوتر للجأنرررن يرر  ئيرر  سرركند جرردا بحضررور هررذا الحفرر  الترانثرري 
  المجتمع الفلسطنيي في برنطاينا، لكي  قا  ئي  حأن  ئأاء مرا الممنأ، ووصف  بالكرض الرااع م  قب

 نكاين  الفلسطنينو  م  حصار، مجددا وعدق باستمرار حأ  الكما  في دع" القضنر الفلسطنينر 
 7/6/5102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 دائرة المفاوضات تصدر تقريرًا بعنوان "نكبة الفلسطيني في التاريخ المعاصر" .53

ن المفاوضررا  فرري ميظمررر التحرنررر الفلسررطنينر النررو" تقرنرررًا بكيرروا  "يكبررر الفلسررطنيي فرري  صرردر  دااررر 
للضرفر ال ربنرر  التارنخ المكاصر" بمياسبر حلو  الذكرم النثماينرر واألربكرن  علرى االحرت   اإلسرراانلي

 والذكرم السابكر والستن  على اليكبر الفلسطنينر   وقطاا ةأن،
واألرقا" لليكبر المتجددن بوصرفها جرنمرر  واإلحصاانا ل  ه" المحطا  واستكرض التقرنر بشك  نا

فررري منرررن" النرمررروك  5102-5109ايتهررراء بيكبرررر عرررا"  0498مسرررتمرن حل ررر  علرررى شررركبيا ميرررذ يكبرررر 
ل جان  الفلسطنينن  في سورنر إلل اء الشاهد على الحق الفلسطنيي فري الكرودن، واليكبرر األنررم فري 

دم  كبررر حرراال  الطرروارئ ئيسرراينر فرري عصررريا الحرردن ، عصررر حقرروق قطرراا ةررأن الترري  صرربح  ئحرر
 اإليسا  والكدالر اإليساينر  

 4/6/5102، دائرة شؤون المفاوضات - منظمة التحرير الفلسطينية
 
 "إرهابية" ودعوات لترميم العالقات حماسترحيب مصري بإلغاء  .54

بقرار القضاء المصري  م   اءالمصرنر ونبر رح  عدد م  األحأا  والقوم السناسنر : القاهرن
السب  قبو  االستايا  المقد " م  الحكومر المصرنر على حك" اعتبار حركر المقاومر اإلس منر 
ل اء حك" محكمر  و  درجر، مكتبرن   ي  نطون في االتجاق الصحن    "حما " ميظمر "ئرهابنر"، وا 

ي المصري النساري في تصرنحا  وقا  الدكتور  حمد بهاء الدن  شكبا  موس  الحأ  االشتراك
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صحفنر، ئ  هذق اللحظر تشك  مدنً  ئنجابًنا في الك قر بن  الطرفن  تتطل  ميهما    نكأأا م  
 ن لها حالر م  التقار  الكفن  بكيهاء حالر النصا" بنيهما 

تصرنحا  صحفنر ئ   دراج في"، الدكتور  حمد 31-52م  جايب  قا  المتحد  باس" تحال  "
ك" الصادر جند وسنكو  ل  تونثنر ئنجابي على تنفن  حدن الك قر المتوترن بن  مصر وقطاا الح

 ةأن والسلطر الحاكمر في القطاا اآل  وهي حركر المقاومر "حما " 
الدكتور وحند األقصري ران  حأ  مصر الكربي االشتراكي،  كد م  جايب   همنر فت  حوار مباشر 

مكتبًرا    هذا الحك" نشك  ئرهاًصا لبدانر في الموق  السناسي المحتد"، نيهي حالر التوأ" الموجودن، 
 وم  شوي     نوفر بنار ئنجابنر لتحسن  الك قا  المتدانلر بن  األطرا  

واالستراتنجنر بدورق، وص  الدكتور وحند عبد المجند، ياا  ران  مركأ األهرا" للدراسا  السناسنر 
حركر ئرهابنر  و عد" اعتبارها كذلك بويها "ال قنمر لها"ت أل    الصادرن باعتبار حما  األحكا"

 القضانا كاي  مرفوعر على  سا  سناسي، ولن  قايويًنا 
    ضرورا  المصال  في الفترن المقبلر  -بحس  صحنفر التحرنر المصرنر-و ضا  عبد المجند، 

ا بنيهما، ناصر بكد ظهور نطر قد تدفع اليظا" المصري وحركر حما  ئلى ت ننر يمط التكام  فنم
تيظن" الدولر اإلس منر المكرو  ئع مًنا بر"داع " في مواجهر حما  في ةأن، وهو ما نيفي 

 االتهاما  الموجهر لحما  بدع" اإلرها  الحاص  في سنياء 
ولف  عبد المجند ئلى     ظهور تيظن" الدولر في ةأن سنفرض يوًعا م  التكاو  المشترك بن  مصر 

حركر حما  لمواجهر هذا النطر المشترك، وبناصًر     الن فا  بن  مصر والحركر الفلسطنينر و 
 ال  سا  ل  على  رض الواقع كما تروج بكض وساا  اإلع " 

م  جايب ، قا  منتار ةباشي، ياا  ران  المركأ الكربي للدراسا  السناسنر، ئ   "الحك" هو 
قلنمًنا ودولًنا تصحن  لنطو سابق، وم  شوي  رفع ا لحرج السناسي الذي وقع على مصر عربًنا وا 
 بسب  تصين  الحركر كميظمر ئرهابنر" 

في حن  قا  النبنر بمركأ األهرا" للدراسا  السناسنر واالستراتنجنر، الدكتور ئبراهن" اليجار، ئ  
   اإلسراانلي "حركر المقاومر اإلس منر "حما " تهد  في األسا  ئلى الدفاا والجهاد ضد االحت

قامر الدولر الفلسطنينر وعاصمتها القد  الشرن "   ال اش" حتى تحرنر األراضي الفلسطنينر وا 
فنما ر م الدكتور نسري الكأباوم، النبنر بمركأ األهرا" للدراسا ، وران  وحدن قناسا  الر ي الكا" 

حما  ميظمر  اعتباراء واليظا" المصري في تصرن  لموقع مصر الكربنر،    الحك" الصادر بكل 
توكندا على  همنر  نوتيسناسر مصر تجاق حما ، باإلضافر لكوي   فيئرهابنر نكك  ت نًرا كبنًرا 



 
 
 
 

 

           37ص                                     3610 العدد:    8/6/5102 اإلثنبن التاريخ:

الحركر باليسبر لمصر، ونوكد حس  يوانا السلطر المصرنر باليسبر لحما ، وهو ما نتطل  م  
 الحركر التكاو  مع مصر لمحاصرن اإلرها  ولمواجهر داع  والكنا  

تدافع عيها  الذيالوق   في  الكأباوم، ئلى  ي  م  ةنر الممك     تكتبر مصر حما  ئرهابنر ولف
وع  فلسطن  كك  نارجًنا باعتبارها الحركر مقاومر ل حت  ، كما  يها  صبح  طرفا مع السلطر 

  الفلسطنييالصراا الكربي  في
7/6/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 مركزية القضية الفلسطينية بوصفها جوهر الصراع على الثاني يشدد عبد هللا .55

دولر  03النثايي ن   استقبال   م  األحد، في عم ا  وفدًا م   عبد هللاشدد الملك : بترا–عما 
على مركأنر القضنر الفلسطنينر بوصفها ، ضم  كلنر الدفاا البرنطاينر على ارتباط استقرار الميطقر

استمرارها دو  التوص  ئلى ح  عاد  وشام ، نشك  عامً  رانسًا جوهر الصراا في الميطقر، و   
 في عد" استقرار الميطقر 

8/6/5102، الرأي، عّمان  
 
 في المسجد األقصى حارساً  130تعيين األردن:  .56
حارسًا بالمسجد األقصى، للحنلولر دو  اقتحا"  031 علي  الحكومر  م  ع  تكننيها لر : عما  

وقا  مدنر عا" داارن الشوو  الفلسطنينر بوأارن النارجنر المهيد  محمود  سي المستوطين  الحر" القد
الكقرباوي في تصرنحا  صحفنر حصل  "الدستور" على يسنر ميها: ئ  األرد  مكيي كنثنرًا 
باألقصى ورعانت  وهذا دورق ميذ ماار عا"، وتكنن  هذا الكدد م  الحراسر، نكبر ع  ج  اهتما" 

هللا النثايي، بو  نبقى األقصى بكندًا ع  دي  المستوطين  و نضًا للمحافظر على األرد  والملك عبد 
 دنمومت  وفاعلنت  في ك  ما نتكلق بوجهأت  الدانلنر وبصنايت  و ساس  

8/6/5102، عّمان، الدستور  
 
 قافلة مساعدات إلى غزةتسّير الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية  .57

ردينر الهاشمنر م  مقر مستودعاتها في طبربور قافلر مساعدا  طبنر سنر  الهنار الننرنر األ: بترا
   عا" الهنار انم  المفل  في تصرن  لر)بتراأ   من وقا   قطاا ةأن  ئلىشاحيا    ربعمكوير م  

القافلر تض" مساعدا  محملر باألدونر والمكدا  والمستلأما  الطبنر وذلك كتبرا م  جها  منتلفر 
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اي  ت" يق  هذق المساعدا  على مت  شاحيا  القوا  المسلحر  ةأن، مضنفاطاا لصال  األه  في ق
 تسلنمها للمستشفى المندايي الكسكري في القطاا  ئلىلنصار  األردينر

8/6/5102، الرأي، عّمان  
 
 : الوضع بالقدس في منتهى الخطورةبالجامعة العربية لشؤون فلسطين المساعداألمين العام  .58

 كد األمن  الكا" المساعد لشوو  فلسطن  واألراضي الكربنر المحتلر السفنر : تحيف مراد -القاهرن 
محمد صبن ،    الوضع في القد  في ميتهى النطورن، قاا  "يح  في الجامكر الكربنر يدق ياقو  

 07النطر ويقو  البد م  وقفر مهمر في هذق الظرو  التي تمارسها ئسراان ، حن  رصد  للقد  
 ر لتهوندها، وفي المقاب  ما نذه  أله  القد  اليذر البسنط" ملنار دوال

" لموتمر المشرفن  على شوو  الفلسطنينن  في الدو  49وقا  صبن  في كلمت   ما"  عما  الدورن "
الكربنر المضنفر ل جان  الفلسطنينن ، والذي بد    عمال  النو" األحد، في مقر الجامكر الكربنر، 

يسبر ليا قضنر القضانا حن  ا  هياك جدند طر  على م  ن   هذق الحكومر "قضنر القد  هي بال
اإلسراانلنر م  ممارسا  وايتهاكا  نومنر، والقرارا  النومنر التي تصدر ع  وأراء ئسراانلنن  بحق 

، بتونند 5107الشك  الفلسطنيي والذن  نتحدنثو  ع  حد  ها" في المسجد األقصى سنحد  عا" 
 يناهو، وقد نتجاوأ قضانا التقسن" وهي نطنرن لل انر" ران  الوأراء يت

ذا كا  هياك قرارا  عربنر على مستوم القمر الكربنر  و ضا  "وضع القد   صب  نطنرا لل انر، وا 
بو  القد  نط  حمر، ف بد    يمار  ذلك تماما، و   يضع ك  اإلمكاينا  السناسنر والدبلوماسنر 

 مرحلر القادمر"  و ئع منر لحمانر القد  في ال
8/6/5102، الشرق، الدوحة  

 
 "إسرائيل"مع  : حضوري ندوة كباحث ال يعني تطبيعًا سعودياً "القدس العربي"أنور عشقي لـ .59

سلنما  يمر: احتف  اإلع " اإلسراانلي ومك  بكض اإلع " األمرنكي بلقاء الباح   - الرناض
للدراسا  االستراتنجنر في جدن،  األوسطالسكودي الدكتور  يور ماجد عشقي، مدنر مركأ الشرق 

بمدنر مركأ مكهد القد  للقضانا االستراتنجنر اإلسراانلي داري ةولد، على هام  يدون محاضرا  
عقدها مجل  الك قا  النارجنر األمرنكي في واشيط ، وت" يشر صور ل نثين  وهما نتصافحا   

اركه" بكض اإلع " األمرنكي في يشر قصل وكت  اإلسراانلنو     هذا اللقاء ل" نك  األو ، وش
سراان  تتكاويا  وميذ مدن لمواجهر النطر اإلنرايي المشترك   ع     المملكر وا 
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وفي حن  تهت" ئسراان  بالترونه لمنث  هذق اللقاءا  حتى تنثب  للكال"  يها  صبح  حقنقر واقكر 
في  جهأن ئع مه" السنما الكربنر  نتكام  مكها  شد نصومها، روج اإلنراينو  لنبر اللقاء و برأوق

حتى نظهروا    السكودنر التي  صبح  نصمه" األو  في الميطقر تكم  على تطبنع الك قا  مع 
 ئسراان  

مدنر "مركأ الشرق األوسط للدراسا  االستراتنجنر" في جدن الدكتور  يور ماجد عشقي يفى لر"القد  
ةنر مسوولن  لتطبنع   وع ئسراانلنن  مسوولن  ئجراء  ي اتصاال  م  والكربي" عقد لقاءا  

 ي  ئذا تصاد  والتقى  حده" في  حد الموتمرا  نلتقن    والك قا  بن  المملكر والكنا  اإلسراانلي، 
مبكو  سكودي، و وض  ئي  التقى باإلسراانلي داري ةولد كمدنر لمركأ القد  لألبحا    وكمسوو  

على هام  يدون في واشيط  األسبوا الماضي والتقاق ولن  كمسوو  ئسراانلي في واشيط  
  ئسراانليكمشاركن  في هذق اليدون ولن  كمسوو  

ل  ع قر رسمنر   وعاماأ    ل   ي صفر مسوولر حالنا في السكودنر  70ونيفي الدكتور عشقي )
في مع  ي جهاأ في الدولر بكد    تقاعد ع  عمل  الرسمي األننر، وهو عضو اللجير الناصر 

 مجل  الوأراء السكودي 
نرا  قل  ئ   و ضا  الدكتور عشقي لر"القد  الكربي " حتى حن  سال  ع  الفرق بن  ئسراان  وا 

نرا  صدنق جاه  وعدو عاق  قد نكو   فض  م  صدنق جاه "   "ئسراان  هي عدو عاق  وا 
ي  في لقاءات  و كد عشقي  ي  لن  مسووال في السكودنر وال نمنث   ي مسوو  في السكودنر، و 

 وحضورق هذق اليدوا  والمحاضرا  نمنث  يفس  ومركأق 
وحو  مقابلر يشر  ل  مع صحنفر "ندنكو  احرويو " اإلسراانلنر  وض  الدكتور عشقي  ي  ن   

الماضي تكرف  علن  صحافنر هوليدنر و جر  مك  حدننثا  ئبرن وجودق في قطر في شهر ينسا  /
لس " مع ئسراان  فتحد  لها ع  الموق  السكودي المكرو  الذي ع  وجهر يظر السكودنر بشو  ا

نقو  ئي  ئذا اعترف  ئسراان  بالمبادرن الكربنر للس " وطبقتها فكي  ل  تكو  هياك موايع  ما" تطبنع 
السكودنر لك قاتها مع ئسراان   و ضا   ي   كد لها    هذا الك " موج  لإلسراانلنن  و وله" ران  

ينامن  يتيناهو  و وض   ي  فوج  بو  هذق المقابلر يشر  على  سا   يها للجرندن وأرااه" ب
 اإلسراانلنر "ندنكو  احرويو "، وقا  "وعلى ك ،    تيشر هذا الك " صحنفر ئسراانلنر ال نسنايي" 

8/6/5102، القدس العربي، لندن  
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 بعد غارة جوية على غزة "إسرائيل"يدعم  األبيض"البيت " .61

 كد البن  األبنض مجددا نو" األحد دعم  لحق ئسراان  في الدفاا ع  يفسها بكد  :  )المايناأكرون
    قص  الطنرا  اإلسراانلي اهدافا في قطاا ةأن ردا على سلسلر هجما  صاروننر فلسطنينر 

جو  انريس  الذي نرافق الران  باراك  وباما في قمر مجموعر  األبنضوقا  المتحد  باس" البن  
السبع في  لماينا للصحفنن  "تق  الوالنا  المتحدن بك  وضوس مع ئسراان  في الدفاا ع  شكبها 

 وبلدها ضد منث  هذق الهجما  "
8/6/5102، وكالة رويترز لألنباء  

 
 عدم تشغيل عمالها في المستوطنات "إسرائيل"الصين تطلب من : هآرتس .60

  ع  طل  الصن ، عد" تش ن  عما  البياء كشف  صحنفر "هآرت " اإلسراانلنر، اليقا: را" هللا
يما فقط دان   راضي فلسطن     و ضاف  الصحنفر    الحكومر 98الصنينن  في المستوطيا ، وا 

الصنينر وافق  على ئرسا   ال  الكما  ئلى ئسراان ، لك  اشترط  تش نله" دان  ئسراان  فقط، 
 ك  عام   ال  دوالر ع   6و   تدفع الحكومر اإلسراانلنر مبلغ 

 ال  دوالر ع  ك  عام ، ئال  يها رفض   6و كد     الحكومر اإلسراانلنر وافق  على دفع 
 الشرط الذي نميع الكما  م  الكم  في المستوطيا  

8/6/5102، االتحاد، أبو ظبي  
 
 باستضافة لقاء المصالحة الفلسطينية روسيعرض ": السفير" .62

م  عا" على التوص  ئلى   كنثرلى ما نرا" النو"  وبكد المصالحر الفلسطنينر لنس  ع: عمار يكمر
قع في  ينسا  م  الكا" الماضي، في  53"اتفاق الشاط "، بن  حركتي "فت " و "حما "، الذي وب

ميأ  ياا  ران  المكت  السناسي لر "حما " ئسماعن  هينر، في ةأن، نثمر تباد  ل تهاما  بن  
 الحركتن  بشو  تكطن  تيفنذ بيودق 

روسنا دنل  على نط المساعي، وكا  عرض روسي يقل  ياا  وأنر    ل" على هذا الصكند وعب 
النارجنر الروسي منناان  بوةدايو  الذي نش    نضا ميص  المبكو  النال للران  الروسي 

 ف دنمنر بوتن  ئلى الشرق األوسط وشمالي  فرنقنا، باستضافر لقاء القنادا  الفلسطنينر 
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ل" على هذا ا "حما " وافق  على حضور اللقاء، بنيما ل" تكط "فت " ر نها في    لصكند وعب
الموضوا، علمًا    موسكو ترند طلبًا رسمنًا فلسطنينًا نوجه  عبا  ئلنها في سبن  استضافر منث  

 هذا اللقاء الذي نجمع فصاا   نرم ةنر "فت " و "حما " 
م  شوي  ح  عقدن مكا  المفاوضا ، في  القبو  بالكرض الروسي    ئلىوتشنر مصادر فلسطنينر 

مكا   ئلىتكقندًا م  التوص    كنثراألمر نبدو     ئلىالوق  الذي تلف  فن  مصادر  نرم اليظر 
 عقد لقاء القنادا  الفلسطنينر 

8/6/5102، السفير، بيروت  
 
 مع حماس "صفر صواريخ"تراهن على معادلة  "إسرائيلتقرير: " .63

د تقرنبرًا،  بطلقر  الصروارنخب نثر   مررا  مر  قطراا ةرأن باتجراق ئسرراان ، في  سبوا واح: حلمي موسى
 في ظ  تهدندا  ئسراانلنر متواصلر بالرد بكي  شدند 

يما في  استراتنجنروكا  جلنا    الصوارنخ تطلق على ئسراان  في ال ال  لن  في ئطار  المقاومر، وا 
كاير  دانر  الرذراا الكسركري لحركرر "الجهراد" يطاق التيفن  ع  مشاك  دانلنر فلسطنينر، في البدانر 

 نث" ايتقل  لتكو  في يطاق الصراا بن  سلطر "حما " والسلفنر "الجهادنر" 
ون فررا لمررا كررا  علنرر  الحررا  فرري الماضرري، ورةرر" اسررتمرار النطررا  اإلسررراانلي المتشرردد، ئال    الرررد 

حسر   نر ق مر  جاير  االحرت   صار  شد منً  لكب  الريف  مير  ئلرى التصركند  وهرذا ال نكرود ئلرى 
بقدر ما نكود ئلى الرةبر فري تجير  صرراا مرع قطراا ةرأن، لر  تنررج ئسرراان  مسرتفندن مير ، حترى لرو 

  لحق  بالقطاا  شد الضرر 
واعتبر  صح  ئسراانلنر    الرد اإلسراانلي صباس  م  على ئط ق الصاروخ م  ةأن نرمأ بشك  

نرردن تجررراق "حمرررا " الترري وصرررفتها بويهررا "عيررراق واحتررواء برررداًل مررر  كبنررر ئلرررى السناسررر اإلسرررراانلنر الجد
المواجهررر الكسرركرنر"  وحسرر  هررذق الصررح ، فقررد  ةررار  ئسررراان  علررى ميرراطق فارةررر لنلررق تظرراهر 

 بالرد، في حن  ايطلق  تصرنحا  جها  تبدو وكويها تدافع ع  "حما " 
األننرررن مرر  قطرراا ةررأن هررو ئشرركا  وقررا  مصرردر  ميرري ئسررراانلي رفنررع المسررتوم    "هررد  اإلط قررا  

سراان "  وحس  هذا المصدر، فك  التيظن" السلفي، المتمانث  مع "داع "، هو م   اليار بن  حما  وا 
 طلق الصراروخ، متوقكرًا    "تهراج" ئسرراان  حمرا ، وتقرو" بالكمر  برداًل مير "  وبكلمرا   نررم حراو  

حما "، ردًا علرى ئطر ق الصراروخ، ننرد" المصدر األميي    نشرس للجمهور اإلسراانلي    ضر  "
 "داع "، وم  هيا نوتي االيطباا بو  على ئسراان  ضبط يفسها 
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ونكرود الت ننرر فري الموقرر  اإلسرراانلي مر  "حمرا " ئلررى الرةبرر فري الحفراظ علررى الهردوء، وربمرا  كنثررر 
علررى ةررأن تمنثرر  مر  ذلررك  وفرري يظرر الموسسررر األمينررر اإلسررراانلنر وصرياا القرررار فررك  سررنطرن الحركرر 

مصلحر ئسراانلنر، ولذلك فكيها ال تكم  م   ج  ئسقاطها  وتنال  هذق الفكررن مرا  وحرى بر  "اللنكرود" 
فرري المكركررر االيتنابنررر حنيمررا جرررم تصررونر "حمررا " علررى  يهررا تكمرر  مرر   جرر  ئسررقاط حكرر" بينررامن  

 يتيناهو 
الوحنرردن فرري الكررال" الترري تكمرر  مرر  ونلررل مكلررق ئسررراانلي ئلررى    ئسررراان  تبرردو النررو" وكويهررا الجهررر 

 ج  بقاء حك" "حما " في ةأن، كما  يها تكم  مرع كر  مر  قطرر وتركنرا بهرد  الحفراظ علرى الهردوء 
فرري القطرراا، وهرري تسررم  لميرردوبن  مرر  هرراتن  الرردولتن  بالتوسررط بنيهررا وبررن  "حمررا " كمررا حررد  مررع 

ننرررن علررى ةررأن  وطالرر  المكلررق وأنررر النارجنررر األمنركرري جررو  كنررري فرري محاولترر  وقرر  الحررر  األ
ئسررراان  بااليتبرراق ئلررى  نثررر موقفهررا مرر  الحركررر علررى الك قررا  مررع مصررر الترري اعتبرهررا "الحلنرر  األهرر" 
إلسراان  في الميطقر"  و شار ئلى    بالوسع تنن  كن  نيظر المصرنو  ئلى يمط الكم  اإلسراانلي 

 مع "حما " في الشهور األننرن 
طراق" السناسرري األميري فري وأارن الردفاا الجيرررا  عرامو  جلكراد  بردم تقرردنرق ولرن  صردفر    رارن  ال

 مرر ، فرري مقابلررر مررع موقررع "واال" اإلنبرراري، بررو  الصررن  الحررالي لرر  نشررهد مواجهررر واسرركر  وحسرر  
ك مررر ، فرررك  الرررردا اإلسرررراانلي نكمررر  بكامررر  الشررردن، ومررر  المهررر" مواصرررلر ترسرررنن ، وهرررذا هرررو هرررد  

 لى القطاا، ردًا على ايط ق الصوارنخ م  ةأن ال ارا  اإلسراانلنر ع
ولكرر  جلكرراد نكررر     ال ررارا  اإلسررراانلنر هرري علررى مواقررع فارةررر و راض مفتوحررر، و   ةانتهررا هرري 
ئشكار اإلسراانلنن  بالرد  كنثر م  الرد فكً   ومع ذلك فهو قا  ئ  "تيقنط الصوارنخ مرونرًا  مرر ةنرر 

كا  السلفنو  في تياأا مرع حمرا   " ال  مر  ياحنتيرا حمرا  هري  محتم   وال نه" المواطين  هيا ئ 
الجهر المسوولر، كما تقرو  هري بيفسرها، وهري ملأمرر بوقر  اإلط قرا  وفررض الهردوء  ويحر  يسركى 

 بكأ" لتحقنق صفر ئط قا " 
و ضررا  جلكرراد    "حمررا " لرر" ت نررر  نرردنولوجنتها الدمونررر ضررد ئسررراان ، كمررا لرر" ت نررر هرردفها بكأالررر 

سراان ، "لك  دافع حما  حالنًا هرو ميرع اإلط قرا  مر   جر     نسرود الهردوء  ولرذلك تبرذ  حمرا  ئ
ك  ما في وسكها لميع اإلط قا   واألمر با   صك  على حما  حالنًا كويها تواج  مصاع  في 
تهرن  األسلحر، ئذ ئ  مصر تيظر ئلى حما  بوصفها عدوا  ك  الظررو  تردفع حمرا  حالنرا يحرو 

   التهدار والردا" تفضن
وواض     ئسراان  مرتاحر للموق  المصري م  "حمرا "، وتررم  يهمرا  صربحتا شررنكتن  فري الكرداء 
لها  لك  هذا االرتناس ال نكيي التطابق  فقرد اسرتقبل  ئسرراان  بالترحرا  قررار محكمرر مصررنر بركدراج 
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 مرر  األو  لقرررار المحكمررر "حمررا " ضررم  قاامررر الميظمررا  اإلرهابنررر  ولررذلك شرركر  بكررد" ارتنرراس 
الكلنا المصرنر ئنراج الحركر م  قاامر الميظما  اإلرهابنرر  و شرار  وسراا  ئعر " ئسرراانلنر ئلرى    
الموسسررر األمينررر اإلسررراانلنر لرر" تيفكرر  مرر  قرررار المحكمررر الكلنررا المصرررنر، وقالرر  ئيرر  لرر  ن نررر شررناًا 

"واال" اإلنبررراري، فررك  "تكلنمرررا  الرررران  علررى األرض  وحسررر  مصرردر  ميررري رفنررع المسرررتوم، لموقررع 
المصري )عبد الفتاس السنسيأ في ك  مرا نتكلرق بمكالجرر  مرر اإلنروا  المسرلمن  وتيظرن" حمرا  لر  
تت نررر فرري الواقررع"  و ضررا     "مصررر تتيكررر بشررك  ميهجرري لقطرراا ةررأن، وعلررى ر سرر  حمررا   فهرري 

نياء  و يررا ال  جررد  همنررر فرري قرررار ترردمر األيفرراق بشررك  نررومي، وتحررار  مرر   جرر  فرررض اليظررا" فرري سرر
 المحكمر هذا" 

ويقلرر  صررح  ئسررراانلنر عرر  مصررادر  مينررر  نرررم قولهررا ئ  القرراهرن تيسرر  لحركررر "حمررا " ترردن   
كبنرررن فرري الكملنررا  دانرر  مصررر ودعمررا لميظمررا  ئرهابنررر تكمرر  فرري سررنياء  وحسرر  هررذق المصررادر، 

  الحكومنررر بنيررق حمررا  نمكرر  رونتهررا تحدنرردًا فرري فررك   حررد "تكررابنر الكراهنررر بررن  الطرررفن  والتكلنمررا
ئة ق مكبر رف ، و نضا في االحتجاجا  المتصاعدن م  جاي  سركا  القطراا التري ال ت نرر قررارا  
الحك" المصري"  وقد حاو  المصرنو  في السابق بح  نطر تقضي بو  تسنطر السلطر الفلسطنينر 

 "حما "  فشل  هذق النطون ورفضتها  على المكابر الحدودنر بن  ئسراان  ومصر، لك 
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 فاروق القدومي
 رسل  برنطاينا لجير ئلى فلسطن  كممنثلر للحركر الصهنوينر لتكم  كهنار استشارنر  0408في عا" 
حو  ئيشاء وط  قومي له"، و عل    نرم  مور، وفي المتكلقر بالنهود البرنطاينر بالشوو للسلطا  

بلفور  يها قادمر لتقصي األوضاا في المستكمرا  النهودنر، وقدم  لها حكومر االيتدا  ك  
التسهن   ل تصا  بالكال" النارجي، مع الكل"    الكر  كايوا محرومن  م  هذق االمتناأا  

 واالتصا  بالكال" النارجي 
ر بمشاركر النهود في اإلدارن الكسكرنر وبتشكن  لجير لألراضي تكنيها الميظمر طالب  هذق اللجي 

طالب  بحقها في تكنن  النهود في قوا  البولن ، نث"   يهاالصهنوينر للبح  في موارد الب د، كما 
طالب  بكيشاء قون عسكرنر ناصر بها وبد   بتدرنبها، في تلك األنثياء كاي  االحتجاجا  

فلسطنينر تمأل المد  الرانسنر، ولك  الجن  البرنطايي كا  دومًا مستكدًا لقمكها بالقون والتظاهرا  ال
ول" نك  بمقدور الفلسطنينن  االتصا  بالر ي الكا" الكالمي، وطالب  هذق اللجير الصهنوينر بكيشاء 
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  و  وكا  ″جب   سكوب “مجل  نهودي دستوري، كما وضك  حجر األسا  لجامكر عبرنر على 
 حاو  الذي ”واكهو   رنثر“ الجيرا  وجاءأ نهودي) ”صموان  روبر “ هو برنطايي سا"   و ميد

 على الهجرن با  ففت  النبننثر، مآرب  باي  ما وسرعا  الكر  استقطا  طفنفر بكص حا 
ضي وايتأاا األرا بنع وسه   و لماينا بوليدا م  النهود المهاجرن  م  األلو  عشرا  ودن  مصراعن ،

لتسهن  ايتقا  األراضي األمنري  0430ا م   صحابها الكر ، وشك   محاك" األراضي عا" ملكنته
 ئلى النهود 
بنكو وهناوها سناسنًا  -فلسطن  ع  البلدا  الكربنر بموج  اتفاق سانك  اإليكلنألقد فص  

سدًا في  واقتصادنًا واجتماعنًا حس  صك االيتدا  لبياء وط  قومي للنهود، لتكو  فلسطن  النهودنر
وج   ي محاوال  إليشاء دولر عربنر تض"  مصر والشا"، وتبهدد مصالحه" م  جدند، وكا  هذا 

لران   0417طبقًا لتوصنا  قدمها موتمر ليد  االستكماري عا"  0417منطط برنطايي ميذ عا" 
 الوأراء البرنطايي كامب  بيرما  حن   كد الموتمرو :

لى الجسر البري الذي نربط  وروبا بالكال" القدن" ونربطهما مكًا ئ  ئقامر حاجأ بشري قوي وةرن  ع“
بالبحر المتوسط، بحن  نشك   في هذق الميطقر وعلى مقربر م  قيان السون  قون عدون لشك  

 ” الميطقر، وصدنقر للدو  األوروبنر ومصالحها، هو التيفنذ الكملي الكاج  للوساا  والسب  المقترحر
يسمر مم  يأحوا مع الكر  م   05.111نتجاوأ  0871فلسطن  عا"  ل" نك  عدد النهود في

 سباينا قب  قرو ، وكا  االيجنلنو  والمبشرو  باليصراينر ه" الذن  نشك لو  موجا  القدو" ئلى 
فلسطن ، وقد يأس الكدند ميه" م   وروبا، ولك  النهود الرو  ونهود بلدا   وروبا الشرقنر ه"  و  

يسمر  681.111كا  عدد سكا  فلسطن   0409ر م  الهجرن، ففي عا" م  شك   موجا  واسك
 يسمر  62.111ميه"  ي ما نقار   %8ونشك   النهود 

 نمسو  عامًا على اليكبر
بكد ا  وضك  الحر  الكالمنر النثاينر  وأارها، وقام  األم" المتحدن قا" النهود في فلسطن  بكملنا  

يي وضد الكر  بهد  نلق المبررا  لتقسن" فلسطن  ونروج ئرهابنر موجهر ضد  االيتدا  البرنطا
 االيتدا  البرنطايي ميها، ول" تلَق هذق الكملنا  اإلرهابنر الردا المياس  م  حكومر االيتدا  

قام  برنطاينا بكد ذلك بكرض القضنر على األم" المتحدن، وجيد  الوالنا  المتحدن يفسها 
لمتحدن للموافقر على مشروا تقسن" فلسطن ، وصدر ذلك الستقطا  الدو  األعضاء في األم" ا

وكا  ذلك بدانر لحلو  اليكبر الكبرم، كاي  الوكالر  54/00/0497في  080القرار المشوو" رق" 
النهودنر قد  عد  يفسها لهذا النو" ن   السيوا  الماضنر، ودرب  اآلال  م  الشبا  النهودي 
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، ذلك التيظن" الرسمي المسل  للوكالر ”يظمر الهاةاياقم“على الس س، حن  ايضووا تح  رانر 
 النهودنر التي كاي  تكتبر الحكومر الرسمنر للنهود في فلسطن  على مسمع برنطاينا وبصرها 

بمهاجمر المد  والقرم الكربنر،  المسلحروما ئ   عل  قرار التقسن" حتى قام  التيظنما  النهودنر 
ع منث  هذق الكملنا  اإلرهابنر المسلحر ضد  المد  الفلسطنينر، ب  ول" نتدن  الجن  البرنطايي ونمي

 كاي  لهذق التيظنما  المسلحر اتصاال  بالجن  البرنطايي لتوفنر الس س والذناار المطلوبر لها 
 م  مجموعا  م  والمكو  ″جن  الجهاد المقد “ل" تك  للفلسطنينن  قون عسكرنر ميظمر سوم 

قنادن الشهند عبد القادر الحسنيي الذي قاد هذق القوم المسلحر في مكارك لي المتطوعن  تح  األها
، وكا  52/19/0498نو" ” مكركر القسط “بطولنر بالرة" م  يقض التدرن  والكتاد، واستشهد في 

جن  “قد دن  ئلى فلسطن  نث نثر  ال  مجاهد عربي متطوعو  مع قوا  فوأي القاوقجي تح  اس" 
 القرم ع  والدفاا المبادرن أما"  نذ ”اإليقاذ جن ”و ،″ن  الجهاد المقد ، وقد حاو  ج”اإليقاذ
 الكالمنر الحر  ئبا  تدربوا نهودي جيدي  ل  61 م   كنثر نواجها  كايا لكيهما الفلسطنينر والمد 
  للحلفاء القتالنر المدار  في النثاينر

ر قد سنطر  على الساح  كاي  القوا  النهودن 02/12/0498عيدما دنل  الجنو  الكربنر في 
جيدي، الكراق  4111 ل  جيدي )مصر  52الفلسطنيي، وكا  عدد هذق الجنو  ال نأند ع  

جيدي، ووحدا  ص نرن  0211جيدي، لبيا   3211جيدي، سورنا  9211جيدي، األرد   3111
 الكربنر م  الدو  الكربنر األنرمأ، وكا  نقودها األمنر عبد هللا ب  الحسن  بقرار م  الجامكر 

لقد تردد  القنادن الفلسطنينر في  نذ أما" المبادرن واإلع   ع  قنا" دولر فلسطنينر كما  علي  
وبسب   0436ئسراان ، ول" تهن  يفسها لهذا الحد  الها"، بسب  تراكما  سناسنر ويفسنر ميذ نثورن 

نر عبد هللا قنادن الجنو  مظاهر الن فا  الكربنر التي كاي  بارأن على ك  المستونا ، وتسل" األم
 الكربنر 

ل" نك  للكر  حلفاء في ذلك التارنخ م  الدو  الكبرم، ب     االتحاد السوفنتي والوالنا  المتحدن 
وفريسا وقف  مع قرار التقسن"، واعتبر  دنو  الجنو  الكربنر ايتهاكًا لهذا القرار ومسًا بالس " 

 الكالمي 
وجد  يفسها تقب  الهدير ول" نمر بكد  02/12/0498ربنر في بكد  سابنع م  دنو  الجنو  الك

 على بدء القتا  شهر واحد 
ل" تونذ الجنو  الكربنر في مكظ" األحنا  عيد قتالها للقوا  النهودنر شك  الهجو"، ب  شك  الحفاظ 

تح  سنطرن  ال ربنر كاي على ما تبقى م  األرض الفلسطنينر، ومكظ" هذق األرض في الضفر 
   الكراقي واألرديي الجن
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ل" نسم  النهود ل جان  الفلسطنينن  بالكودن ئلى دناره"  00/16/0498بكد ئع   الهدير األولى 
ب  اةتيموا الفرصر وجلبوا كمنا  كبنرن م  الس س والذناار التشنكنر، واستقبلوا األلو  م  

والسف  الحربنر تص  ئلى رج ، وبد   الطاارا   011.111المتطوعن  النهود حتى بل   قواته" 
ئسراان  بفض  جهود النهود في الوالنا  المتحدن وبرنطاينا بنيما فبرض حظر تصدنر الس س ال ربي 

 ئلى الدو  الكربنر 
م  فلسطن  ئلى األرد  وكا  هد  مصر   جأاءكا  هد  الملك عبد هللا كما هو مكرو  ض"  
لحاج  من  الحسنيي وكاي  هذق يقطر ن   بن  والدو  الكربنر تشكن  حكومر فلسطنينر بقنادن ا

الكر ، وقد  نثر  هذق الن فا  على وجدن القنادن الكربنر  نثياء الحر ، وتجدد القتا  بكد الهدير 
، وتمك  النهود م  احت   الرملر 08/17/0498ودا" عشرن  نا" حتى  17/00/0498نو"  األولى

ربكًا  نرم م  األراضي الفلسطنينر ئلى دولته"، وبالرة" منً  م 721واللد والجلن  األوسط فوضافوا 
م  حج" المجاأر التي ارتكبوها رفض سكا  هاتن  المدنيتن  م ادرتهما، فوصدر ب  ةورنو  ئلى 

ن ا   لو  بكشارن م  ندق بطرد سكا  المدنيتن  بالقون واإلرها ، وقا" سكا   ئسحاق رابن  وا 
  المستوطيا  القرنبر بيه  المدنيتن 

استول  ئسراان  على الجلن  ال ربي وعلى اليق  وعلى جأء م  سنياء قام  الوالنا     بكد 
، 04/17/0498المتحدن بالض ط علنها ل يسحا  م  سنياء، بكد ذلك عقد  الهدير النثاينر نو" 

حن  ناصرن ئسراان  ” منثل  الرع “وباد  الملك عبد هللا المياطق المحاذنر لطولكر" وقلقنلر 
 ضنقر، بميطقر اللطرو  قر  القد  ال

الج  فلسطنيي، وفقد الفلسطنينو   411.111 صب  عدد ال جان  نأند ع   0498مع يهانر عا" 
دوره" ككام  سناسي متماسك ل  ر ي وتونثنر، فكايوا الضحنر في هذق الحر  وحل  اليكبر به" بكد 

    فقدوا مديه" وقراه" و راضنه" ودناره" 
م  فلسطن  فوق حصته" التي  قرها مشروا التقسن" الذي قررت   %58   نضموا استطاا النهود 

اةتصب  يص  المساحر    م  مساحر فلسطن  بكد  %74األم" المتحدن فوصبح  ئسراان  تض" 
، كما قام  ئسراان  بتدمنر الماا  م  القرم 0498المقررن لدولر فلسطن  الكربنر ن   حر  

، و صدر  قواينيها لمصادرن  م ك ال جان  الفلسطنينن  باعتبارها قرنر 905الفلسطنينر بل   
 م ك ةاا ، ب   يها صادر   كنثرنر  راضي الفلسطنينن  الذن  بقوا على  رض فلسطن ، لقد كا  

كبنرًا وعمنقًا في الوسط الكربي، فبد   االيق با  الكسكرنر في سورنا  0498رد فك  اليكبر عا" 
  0425هللا في القد ، واضطرب  األحوا  في لبيا  وقام  نثورن مصر عا" واةتن  الملك عبد 
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بكعادن ال جان   0498عا"   و في كايو   049صدر قرار الجمكنر الكمومنر لألم" المتحدن رق" 
 الفلسطنينن  ئلى دناره"، وتول  وكالر ال و  الكيانر بشوو  ال جان  كموسسر دولنر 

 يهوض الحركر القومنر
لحمانر  م  ئسراان   0421في األمر    برنطاينا و مرنكا وفريسا  صدر  بنايها النث نثي عا"  ال رن 

ظهور عبد الياصر وقنادت  للنثورن    ، وال شك  0498بالرة" م  اليكبر التي حل   بالكر  عا" 
 المصرنر ومحاوالت  لشراء الس س م  الكتلر الشرقنر قد  قلق ئسراان  

 لسطن وأنر نارجنر دولر ف
 ران  الداارن السناسنر لميظمر التحرنر الفلسطنينر

6/6/5102، رأي اليوم، لندن  
 
 التضامن مع خضر عدنان وقضية األسرى .65

 مينر شفنق
دن  الشنخ المجاهد نضر عديا  قب  بضكر  نا" شهرق النثايي مضربا ع  الطكا"، مقتصرا على 

" على المضي بكضراب  حتى االستشهاد ئ  الماء، ورافضا  ي دع" ةذااي م   ي يوا كا   وقد صم  
 ل" نفرج عي  فورا، وب  قنود  و شروط تبفَرض علن  

الناونر  األمكاءهذق لنس  المر ن األولى التي نلجو فنها هذا المياض  المجاهد القااد الصل   مكركر 
، فقد سبق    األصك  بن  المكارك، بكد التكذن ، في مواجهر األجهأن األمينر الصهنوينر المجرمر

ناضها، ب  كا  في مقدمر هذا الشك  م  اليضا  والمقاومر، واستطاا حنيها    نيتصر بكد 
 نوما،  جبر الكدو على النضوا لشروط   66ئضرا  دا" 

وكا  قد فت   فاقا  ما"  سلو  المقاومر م  ن   اإلضرا  في سجو  سلطر  وسلو  وقد اعتقلت  
 وهو طال  في جامكر بنرأن  

يدما  بف ررج ع  نضر عديا  بكد ئضراب  الطون  ل" نلجو ئلى الوظنفر وهو نرنه الجامكر، حام  ع
شهادن في الرناضنا  االقتصادنر، وذلك لكلم     الوظنفر في السلطر  برنَد ميها    تكو  الفخ الذي 

ر نرو ض المياضلن  المقاومن ، لنصبحوا منث  األسود واليمور المرو ضر في السنرك، وأل    س 
الوظنفر كما  نثبت  التجربر الفلسطنينر َمق تلر يفسنر تبحو   النثاار الذي حم  روح  على كف  ردحا م  
الأما  في مقاومر الكدو الصهنويي ئلى نايع نيتظر الرات   نر ك  شهر  وقد ةرق في االستداير 

 اضأ وهو َن رق في عال" االسته ك، )القروض البيكنر التي رو ج لها س " فن
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ولهذا عيدما نرج القااد في حركر الجهاد نضر عديا  م  السج ،  نثر    نحص  على قو  
عاالت  عبر الكجن  وبنع النبأ، والقبو  بما نكفي إلمساك الرمق، ما دا" الهد  األعلى هو مقاومر 

ئلى االحت  ، رفع رانر القضنر الفلسطنينر عالنا م   ج  تحرنر فلسطن  ك  فلسطن  م  اليهر 
 البحر وم  الياقورن ئلى رف  

هذا الهد  ال نستطنع    نتحمل  المقاو" بالس س  و المياض  المقاو" بااليتفاضر طون ، ئال  ئذا 
 تقش  وجك  موويت  ومووير عاالت  في الحدود الدينا الممكير 

عر بكد المشقر في  ما ئذا سم  ليفس  ولكاالت     ندنلوا عال" االسته ك والرفاق، والبح  ع  الد ر 
اليضا ، فكي  سنصب  منث  اليمر  و األسد الذي نقب     نرو ض، ونبك َرض  ما" اليا  في السنرك 

 ذلن ، لكي نيا  بكد الكرض وجبر الطكا" )الرات   نر الشهرأ 
م  هيا نكو  نضر عديا  قد تحو   ئلى قدون في اليضا   نضًا م  ن   تفضنل  الكم  نباأا، 

ما نتن سر، على بنع تضحنا  الكفاس والسج  لوظنفر في السلطر  برنَد ميها، فنما  برنَد ميها، والكن  ب
قن  للمقاومر وااليتفاضر      ترو ض المياضلن  وتدجيه"، وتجك  ميه" مكو ر

 ما األشد  سوءا في حالر الضفر ال ربنر تح  االحت   واجتناس االستنطا ، فكببراوه" الذن  نب طو  
لوا التيسن يما تحو  قر فحس ، وا  ق األميي واألجهأن األمينر  وهوالء لنسوا مجرد عياصر سلبنر ومكو 

 نضًا ئلى حمان ل حت   واالستنطا ، بمطاردته" َم   نتجر  على المقاومر  و حتى نفكر فنها، 
رهاصا  االيتفاضر، ومحاصرن ك  م  نكارض االحت   حتى م  ن    وبقمكه" التظاهرا  وا 

 كر الكيكبوتنر الشب
ئ  ايتقا  األسنر الفلسطنيي م  حالر الصمود في السج  والنثبا  على المبد ، وضر  المنث  في 
رفع رانر المقاومر والتحرنر، ئلى حالر نوض المكارك م  ن   اإلضرابا  طونلر األمد، ولو عبر 

سرم قو ن محر ضر  فراد  و حتى فرد واحد، كما فك  نضر عديا  في ئضراب  السابق، جك  م  األ
ل يتفاضر، وفاضحر ل حت  ، وكاشفر لسناسا  السلطر الفاشلر )وهو اق  ما نج     نبقا  في 

 وصفهاأ 
في التجار  السابقر، كما عبر ع  ذلك ميظرو  نثورنو  عالمنو ، ل" نك  مكهودا هذا اليمط م  

 ، ولو على مستوم  سنر يضا  السجياء واألسرم، وهو نوض مكركر األمكاء الناونر حتى المو 
 واحد،  و عد ن  سرم 

فقد كا  القايو  الحاك" هو اإلضرا  محدود األج ،  و اإلضرا  ئلى  ج  ةنر مسم ى، لنترك 
 للسجياء وقف  حس  تطو ر الظرو ، وعد" الوصو  ئلى لحظر تلبنر المطال   و االستشهاد 
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نط وا م  ن   ما نشيوي  م  م  هيا، نكو  نضر عديا ، وعدد م  األسرم األبطا ، قد 
لوها ئلى يهه جدند في المقاومر الفلسطنينر  لك  دو   يضاال   يماطا جدندن في اليضا  النثوري، حو 

    نبفه" م  ذلك    هذا اليهه نصل  لك  الحاال  النثورنر األنرم في الكال"  
قوم جدند تشك   فلسطنينر  ب  هي نصوصنر فلسطنينر مياسبر في منأا  ئيها نصوصنرفليق  

مونرا ضد الكدو الصهنويي  فالكدو الصهنويي  صب   شد ضكفا وعألر دولنر مما كا  علن  في  ي  
مرحلر سابقر  األمر الذي فت  اآلفاق لما حد  م  تطو ر هاا  في قو ن المقاومر في قطاا ةأن، ما 

م  الضفر ال ربنر، وتفكنك فت   ما"  ي ايتفاضر شاملر متواصلر لكدن  شهر  فاقا لدحر االحت   
 المستوطيا  ب  قند  و شرط، ولتحرنر القد  وتحرنر األسرم 

هذق األيماط الجدندن التي  نذ األسرم نبدعويها في اليضا  في سجو  االحت   الصهنويي في هذق 
الناونر وةنرها،  األمكاءالمرحلر،  ي الدنو  في مواجها  ضد الكدو الصهنويي م  يمط ئضرابا  

راس نكطي لألسرم دورا ئنجابنا فاع  في المكركر ضد االحت  ، بما نتجاوأ الصمود والنثبا  على 
 المبد ، ورفع رانر تحرنر فلسطن ، ئلى لك  دور المبَكبر  والمبَحررض، وفتن  اشتكا  اليتفاضر  

ك  تحنر لألسرم جمنكا ولتضحناته" وشجاعته"، وتحنر ناصر للشنخ نضر عديا  الذي نستحق 
 تضام  مك  لنيتصر كما ايتصر في المر ن السابقر 

7/6/5102، "50موقع "عربي   
 
 الداخلية والخارجية نتنياهومفارقات حكومة  .66

 حلمي موسى
تكن  الحكومر اإلسراانلنر الجدندن مفارقر شدندن ال تكر  كن  تتكام  مكها  وتكم  المفارقر في 

لر الكبرنر نوميو     الوضع الراه  هو األفض  في واقع    ك  المفكرن  االستراتنجنن  في الدو 
تارننها لجهر ةنا  المناطر االستراتنجنر م  الدو  الكربنر  فقد تفكك  جنو  هذق الدو  ولن  
هياك في األفق ما ند  على موشرا  حو  نلق  نطار  شد في المستقب  القرن   ومع ذلك فك  

مع تفكك الدو  والمجتمكا  الكربنر لن  بالوسع  نطر ما نسمى بالجهاد الكالمي والذي نتفاق"
التكه  حالنا بحجم  مستقب   ولذلك فك  ةنا  نطر مكلو" نوفر للكنثنرن  في ئسراان  فرصر 

 لتجاه  ما نمك     نكو  نطرا مجهوال الحقا 
لك  هذا لن   كنثر م  جاي  م  الصورن والمكادلر  وتكفي قراءن سرنكر لتوجها  ران  الحكومر 

إلسراانلنر بينامن  يتيناهو لمكرفر ما صار نكتبرق نطرا وجودنا  فاالستنفا  الذي كاي  تتكام  ب  ا
ئسراان  مع ظاهرن مقاطكتها اقتصادنا و كادنمنا انتفى لتح  مكاي  تقدنرا  ترم في هذق الظاهرن 
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ستنثماراتها ع  سح  ا«  ورايه»نستدعي المواجهر الشاملر ل   وجاء ئع   شركر « نطرا وجودنا»
في قطاا شبكا  الهات  النلوي في ئسراان  لنقفأ بهذا النطر درجا  ئلى األعلى  كما    ح  
االتحاد األوروبي على تشدند اإلجراءا  بشو  وضع ع ما  ممنأن على الميتجا  اإلسراانلنر م  

ي لن  مجرد دان  المستوطيا  في الضفر ال ربنر والقد  الشرقنر صار نظهر    الموق  األوروب
ضرنبر ك منر  وايضما" اتحاد طلبر برنطاينا ئلى حملر مقاطكر ئسراان  بن      المقاطكر ل  تق  

 عيد حد و يها في تصاعد مستمر 
نثارن األمر ئع منا عبر  المشكلر الكبرم التي تواج  حكومر يتيناهو هي    التركنأ على المقاطكر وا 

يما ندمتها  فهي م  ياحنر اتها" القاامن  علنها بال سامنر وم كادان ئسراان  ل" تضك  الحملر وا 
فاقم  اإلحسا  بالكألر دان  ئسراان  والنو  م  حصار الحق نصوصا مع تأاند االتهاما  
إلسراان  بممارسر الفص  الكيصري  وهي م  ياحنر  نرم شجك  دعان المقاطكر على الذها   بكد 

   مكها على  يها نطر وجودي بكد    الحظوا    ئسراان  صار  تتكام
وم  الموكد    ك  الحدن  ع  المقاطكر ما كا  لنه" ئسراان  كنثنرا لوال  يها تستشكر    دو  الكال" 
ضجر  م  طوطون الر    ما" ئسراان  في الشو  الفلسطنيي وصار  تمن  ئلى ئنجاد ح  عبر 

الدولي ئال مجرد  حد تكابنر هذا المحاف  الدولنر  وما مشروا القرار الفريسي في مجل  األم  
الضجر  فدو  الكال"، بم  فنها دو  االتحاد األوروبي، صار  تستشكر    الوساطر األمنركنر ل" 
تو   كلها ولذلك ال بد م  تدون  األأمر  والمشكلر األكبر في يظر ئسراان     ئدارن  وباما، على 

بق و لم  الران   وباما يفس  في مقابلر مع األق ، نمك     ال تتصدم للنطوا  األوروبنر كما س
 القيان النثاينر في التلفأنو  اإلسراانلي مونرا 

وبدنهي    ك  ما نجري على هذا الصكند نت" في ظ  تدهور الوضع في األراضي الفلسطنينر 
 المحتلر واحتما  ايفجار الموق  سواء في الضفر ال ربنر  و في قطاا ةأن  وربما لهذا السب  تكنثر
األحادن  هذق األنا" ع  وجو  السكي لمي  الفلسطنينن  هامشا للتيفن  ع   يفسه" سواء في 
الضفر م  ن   تسهن  الحركر على المكابر  و في ةأن م  ن   الحدن  ع  تسهن  ئعادن 
اإلعمار  وربما    ئط قا  الصوارنخ م  ةأن على اسدود وعسق   واليق  في األسبوعن  

 لننثب     الحدن  ع  مناطر ايفجار الموق  ل  ما نسيدق على األرض األننرن  جاء 
وفي ك  حا  ال تق  المفارقر عيد هذق الحدود ب  تتنطاها لتص  ئلى الحكومر اإلسراانلنر ذاتها 
وسب  تكاطنها مع الواقع  فحكومر تستيد ئلى  ةلبنر صو  واحد في الكينس  هي حكومر تتس" 

الهشاشر تأداد نطرا حنيما تكو  المكويا  على هذا القدر م  التضاد بالهشاشر عموما  لك  هذق 
والتياف   واألمر ال نتكلق فقط باللنكود الذي نكن  صراعا  دانلنر حامنر الوطن  ل" تيت  باستقالر 
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يما تص  ئلى الك قا  بن  اللنكود والبن  النهودي   وأنر وال بتهدند وأنر  نر باالستقالر وا 
هذن  الحأبن  في االيتنابا  وبكدها نلف  جروحا نصك  الشفاء ميها على األق   والميافسر بن 

 في وق  قصنر 
بأعامر موشي « كليا»كما    الحأ  الذي نشك  الشرنك األكبر للنكود في الحكومر الحالنر، حأ  

   كحلو  نجد يفس  في تضاد شدند مع الوعود التي قطكها يتيناهو لألحأا  الشرنكر في االات 
وأل  مشروا كحلو  وحأب  اقتصادي فك  التصاد" بن  مطال  األحأا  ووأارن المالنر برااسر كحلو  

  عمق مما نبدو ظاهرنا 
ذا كا  هذا هو الوضع في ك  ما نتكلق بالسناسر الدانلنر للحكومر الحالنر فك  الوضع  صك   وا 

رابكر هي يظرن ئلى حكومر تتحم  ذي  ئأاء السناسر النارجنر  فيظرن الكال" ئلى حكومر يتيناهو ال
عد" حدو  تقد" وعد" ئمكاينر حدو  تقد" في الكملنر السلمنر  وعلى سبن  المنثا  فك  وأنرن 
النارجنر فك ، وهي ياا  وأنر النارجنر رسمنا، تسنبي حوتبولي هي في يظر الكنثنرن   سو  حتى 

ذا كا  ا لوضع الدولي صكبا على حكومر يتيناهو م  وأنر النارجنر السابق  فن دور لنبرما   وا 
برااسر « الحركر»برااسر ناانر لبند و « هياك مستقب »النثالنثر حنيما كا  فنها قوم وتنارا  منث  

 تسنبي لنفيي فك  هذا الوضع  كنثر صكوبر اآل  
م  الواض     يتيناهو نحاو  ئش ا  اإلسراانلنن  بك  ما نبكده" ع  م حظر األنطار الداهمر 

قتربر  هكذا ن  الحدن  مونرا ع  النطر اليووي اإلنرايي مع اقترا  الجمنع م  يهانر شهر الم
حأنرا ، الموعد المقرر ل تفاق، وأاد الحدن  ع  مناطر المقاطكر الدولنر واحتماال  الحر  في 

 الميطقر 
8/6/5102، السفير، بيروت  
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 جدعو  ساعر*
دراماتنكنر في الشرق األوسط م  ئسراان  ئعادن التفكنر في المسار السناسي تستدعي الت ننرا  ال

جاي  المناطر، الفرل  نضًا  فكعادن التفكنر واج   مبادرن سناسنر ئسراانلنر، توتي في  ئلىلتحدد، 
 ، ستساعد ئسراان  على تحقنق مصالحيا الوطينر في الساحر الدولنر  عقابها

التي تبيتها حكوما  ئسراان  في الماضي في السناق الفلسطنيي  ا األسا  المفاهن" السناسنر 
سارنر المفكو  النو"  هكذا منث  فك  مفهو" التبادلنر، الذي   و نضًا، ل" تكد بالضرورن ذا  صلر 
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قد  المفاوضا  المباشرن )في السناق الفلسطنيي وبشك  عا"أ بصفتها الطرنق الوحند الذي نمك  
 ليتااه، نبدو النو" ميقطكًا ع  الواقع    نحقق التقد" او ا

نق  د  هيري كنسيجر على الضك  الفلسطنيي، ونستنلل مي  « يظا" عالمي» األننرفي كتاب  
في   نرمللمسنرن السناسنر، ل رض الحصو  على دع" فاع  م  حكوما    وسع ئطار ئلىالحاجر 

  اإلقلنميعيصر واحد فقط في اليظا"  الميطقر، ولك   نضًا ال  الموضوا الفلسطنيي اإلسراانلي هو
في الماضي عارض  ئسراان  مرا  عدندن وجود سناقا  سناسنر تنرج ع  اليطاق التبادلي في 
ضوء النو  م     نكظ" الصو  الكربي الموحد الض ط علنها، وننثق  على قدرتها الوصو  الى 

والى الس س اليووي،  اإلقلنمنرلهنمير ا ئلى ئنرا التطورا  في الميطقر، وعلى ر سها سكي   مايتااه  
الكربنر  و يظمر، فكيها تنلق تطابقا واسكا في المصال  بن  ئسراان  «داع »وكذا صكود 

 اإلس "الموحدن حو  صد  اإلقلنمنرالبراةماتنر، بما فنها السكودنر، مصر، واألرد   والشراكر 
  نق  ع  ضرورتها إلسراان  بقدر ال األيظمرالمتطر  في الميطقر ضرورنر النو" لهذق 

الفلسطنيي   –لح  اليأاا اإلسراانلي  اإلمكاينا والى ذلك مطلو  ئعادن تفكنر  نضًا في طن  
 األنرمالمحددن التي بن  البحر واليهر  وصلتيا مرن تلو  األرضوفكرن الدولتن  في «  وسلو»فجمود 

 األم بوسع منث  هذا الح     نوفر  الموأق  ولن  هذا فقط: هياك  كنثر م  شك في    نكو  ئلى
 للدولر النهودنر، ونوفر دولر قابلر للكن  للفلسطنينن  

 األراضيفي الفكرن الجرنار المتمنثلر في تباد   األوراقفي حني  اقترس اللواء احتناط ةنورا انليد سرقر 
قنق هذق الفكرن تح ئمكاينر  هياك مجا  الستنضاس واألرد ، بما في ذلك مصر اإلقلنميفي السناق 

، وهو نميع األطرا المصال  المشتركر  في منث  هذا اليموذج تكم  فضاا  لك    سا على 
 « السامرن«و« نهودا»المسا  بالمشروا االستنطايي في 

كهذق « قفأن ر  »ولك  في الوق  الذي ال توجد فن   ي ضماير في  ي  م  الصحن  ليا    يقفأ 
  هدافاالبراةماتنر نمكيها    تحقق  األيظمركهذق مع  ئقلنمنرفا  شراكر  مباشرن يحو التسونر الداامر،

قطاا ةأن، الذي نكك  مصلحر مشتركر،  ئعمارتواضكا ولكيها مهمر  هد  واحد كهذا هو   كنثر
 وفي وسك     نوج  المواجهر التالنر 

  7/6/5102، «يديعوت»
القومي حاليا. ناألم*وزير الداخلية السابق وزميل كبير في معهد بحوث   

8/6/5102، األيام، رام هللا  
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 سمدار بنري
ما الذي نرج م  اللقاء الم طى ئع منا )في واشيط ، ولن  صدفر حقاأ بن  مدنر عا" وأارن 
النارجنر المرش ، د  دوري ةولد، وبن  الجيرا  )احتناطأ السكودي د   يور عشقي؟ فقد صكدا ئلى 

على  األكادنمنرفي مجل  الك قا  النارجنر، حد  يادر في عصر المقاطكر ميصر مشتركر 
 األولىواضحر با  هذق لنس  المرن  ئشارنئسراان ، والقنا نطابن  ملتهبن  وبنث  ل ر الجسد لدنهما 

اإلسراانلي والسكودي ل" نجنبا على  سالر م  الجمهور، كي    التي نلتقي فنها الواحد اآلنر  كما 
 ن فا  الر ي بن  الرناض والقد   ال تظهر

بالضبط منث  يتيناهو في الكوي ر ، وق  ةولد وعشقي في واشيط  عشنر التوقنع على االتفاق مع 
  فقد نا  المفاج ع  هذا التكاو    وبامائنرا  كي نكرضاها ككدو مشترك، نطنر  ومسوو  

، نكل  السكودي، ونلم  «ذكنا عدوا  فض  يا »السكودنر، تياأا مع يتيناهو وتسكع مع ئنرا   
 « على عدو جاه  نجل  في طهرا »إلسراان ، 

ولك  لوساا  اإلع "، التي ركأ  الكامنرا  على المصافحر بن  ةولد وعشقي توجد ذاكرن قصنرن  
، يسن  لقاء مشابها ت" بالضبط قب  سير في «المفاجون الدراماتنكنر»و « اللقاء التارنني»فحن  توج 
تركي الفنص  م   واألمنر  رانسي االستنبارا  السابقن : عامو  ندلن  م  جايبيا بروكس  بن
 السكودنر 
والجيرا  م  السكودنر اجتاأا انتبار يار مسبق  نقا  اي  بالذا  لقادن االستنبارا ،  األمنرنبدو    

الواحد اآلنر ل ر مشتركر  فه" نكرفو   ئنجادحتى لو جاءوا م  دو  ال تقن" ع قا  مفتوحر، سه  
، نكرفو  كن  نحددو  م  الكدو الذكي وم  الكدو حامي الر    يجحيا في يهانر األوراقم  

والتقدنرا   األوراقاألسبوا في التكر  على    هذا هو اللقاء النام  ل ولد وعشقي، يوا م  تباد  
 يتيناهو  ئذ  ةولد قرن  م    في الميطقر  ونكر  الجيرا   األمينرع  المناطر والتحدنا  

، في الموتمر االقتصادي في الدولر  جرن  مقابلر صحافنر مع عشقي  وكاي  هذق  سابنعقب  نث نثر 
  فقد  صر ئقياع لمسوو  سكودي مع صحنفر ئسراانلنر، والحقنقر هي اي  ل" نك  صكبا   ولىمقابلر 

اان  بمبادرن الس " عشقي على    نيق  رسالر واضحر ئلى يتيناهو: حا  الوق  ال  تكتر  ئسر 
 سير، وروساء الوأراء في القد  نتجاهلويها  و نفرو  ميها  03السكودنر التي بد   تصد  ميذ 

نطر الس " التي تقو" على   نضاً وكش  اليقا  في المقابلر ع     الملك الجدند سلما  نوند هو 
دولر في الكال"  55ك  المياطق المحتلر، وستحصلو  على تطبنع كام  مع   عطويا» سا  
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ايتنا  يتيناهو وحكومر النمن  التي تشكل  في القد  ل   ئعادنكما  عل  عشقي با  «  الكربي
 « ئذ فقط النمن  عيدك" قادر على صيع الس " ودفع النثم »القرار في الرناض،   صحا تفأعا 

  فم  في جدن، نصك  مد نط م  الشك األم على مدم سمو مكاير عشقي، ران  مركأ بحو  
حتى بكد    ايكشف  اتصاالت  مع   نرمت وم  جهر «السابق»جهر تجدق نحتفظ بجملر م  القا  

اإلسراانلنن  فاي  نذه  ونوتي في ب دق ب  مشاك ت وم  جهر نثالنثر ل" تذكر كلمر في السكودنر ر ال 
لدوافع التي وع  ا« ندنكو  احرويو »في الصح  وال في المواقع االجتماعنر ر ع  المقابلر مع 

في طهرا  كرس  عياون  ران  الذعر  األنبارمع ةولد  ووحدها مواقع  المفاج نل  الظهور 
ئنرا  تسكى ئلى السنطرن على »لتحذنرا  ةولد ضد البريامه اليووي وتحذنر عشقي م     

 « الميطقر
دنر  لن  موكدا لقد  نذ عشقي على يفس  تحدنا ةنر بسنط  فهو متفا   لندمر مبادرن الس " السكو 

ةولد ويتيناهو بوي  حاي  لحظر الحقنقر  فهما متمسكا  بالموضوا اإلنرايي   ئقياا ي  يج  في 
 صنبا   كنثروبالمقاب ، فا  صم  القصور في الرناض والرقابر على اإلع " السكودي 

7/6/5102يديعوت   
8/6/5102، القدس العربي، لندن  
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