
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 االحتالل يفرج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك
 حركة حماس: دماء الشهيد "بني غرة" الذي قتله االحتالل في مخيم جنين لن تذهب هدرا  

 حتفظ بتفوقها العسكري حتى مع تعزيز قـوة الجيوش الخليجية!ديمبسي: "إسرائيل" ست
 اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تحقق في انتهاكات ترتكبها مصر على معبر رفح

 استطالع: أغلبية اإلسرائيليين تتوقع حربا  جديدة على لبنان وغزة

يعلون يستبعد تسوية مع الفلسطينيين 
خطر توغل أن  يؤكدو  ..في فترة حياته
 لم يعد قائما   "إسرائيلـ"جيوش عربية ل

 
 4... ص 

 

 3613 01/6/5102 األربعاء



 
 
 
 

 

           5ص                                     3613 العدد:    01/6/5102 األربعاء التاريخ:

  السلطة:
 6 االحتالل يفرج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك  .2
 6 لمنتهكي حقوق األطفال "الالئحة السوداء"من  "إسرائيل"تستنكر شطب البعثة الفلسطينية باألمم المتحدة   .3
 7 مسؤولة عن حياة األسرى المضربين عن الطعام بسجونها "إسرائيل": افقالتو حكومة   .4
 8  منّسق حقوق اإلنسان من دخول األراضي الفلسطينية  "إسرائيل"السلطة تنّدد بمنع   .5
 8 تشترط الستئناف المفاوضات "إسرائيل"عريقات:   .6
 9  نائب عن حماس: حديث نتنياهو المتكرر عن السالم وقيام دولة فلسطينية محض كذب  .7
 9 تبدأ مناقشة الموازنة: سنضطر التخاذ إجراءات تقشفية  التوافق حكومة  .8

 
  المقاومة:

 00 على رأس أولويتنا" إسرائيل": تحرير األسرى من سجون نانيتصل بعائلة األسير عد هنية  .9
 00 حماس تهنئ تركيا بنجاح االنتخابات البرلمانيةمشعل يتصل بأردوغان وأغلو..   .01
 05 طلبت من قادة حماس في تركيا تقليص نشاطاتهم أنقرةهآرتس:   .00
 05 غزةقطاع حماس لتمكين حكومة الوفاق من العمل في  حركة من األحمد: ننتظر ردا    .02
 03 من لقاء محاميه منعت زوجيمصلحة السجون اإلسرائيلية زوجة األسير خضر عدنان:   .03
 03 لن تذهب هدرا  الذي قتله االحتالل في مخيم جنين  حماس: دماء الشهيد "بني غرة"حركة   .04
 03 بسبب اإلحباط من فشل المفاوضات في الضفة زيادة شعبية حماسخليل الشقاقي:   .05
 04 "لإسرائي"حماس تنظم "مسيرا  كشفيا " لفتية في غزة تضامنا  مع األسرى في سجون حركة   .06
 02 للقدس غير شرعي "إسرائيل" ضمّ : قرار المحكمة العليا األمريكية تأكيد على أن قراطية"و "الديم  .07
 02 تعجل بالمصالحة مع حركة حماس "أنصار داعش في غزة"أساليب جديدة لـ "األخبار":  .08

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 07 بحل الدولتين همالتز دعي انتنياهو ي  .09
 08 وعربية "معتدلة" ةإلى عقد مؤتمر أمني وسياسي واقتصادي بمشاركة فلسطيني يدعوشالوم   .21
 09 ومخدرات رةفتيات دعا جلب رئيس الكنيست ينحي نائبه بعد فضيحة  .20
 09 نائب رئيس الكنيست "شخصية غير مرغوب بها" في بلغاريا  .22
 51  طالب الواليات المتحدة بـ"تفوق كمي" إلى جانب "التفوق النوعي"ت "إسرائيل" "نيويورك تايمز"  .23
 51 تلوح بمقاضاة مؤسسات غربية تدعو لمقاطعتها "ائيلإسر "  .24
 51 من "الالئحة السوداء" لمنتهكي حقوق األطفال هاشطب"إسرائيل" ترحب بقرار   .25
 50 سويسرا: جنود سابقون في جيش االحتالل يفضحون انتهاكاته  .26
 50 جديدة على لبنان وغزة استطالع: أغلبية اإلسرائيليين تتوقع حربا    .27
 55  همأن العالم ضدّ  يعدون"مؤشر السالم": غالبية اإلسرائيليين  استطالع  .28

 
 



 
 
 
 

 

           3ص                                     3613 العدد:    01/6/5102 األربعاء التاريخ:

  :األرض، الشعب
 53  األقصىالمسجد االحتالل يقتحمون شرطة وعناصر من  يهود مستوطنون  .29
 53 شمال غربي القدسيهدم ثالث منشآت صناعية  االحتالل  .31
 54 مؤتمر دولي في روما تضامنا  مع األسرى :هيئة األسرى  .30
 54 كان الضفة يرغبون بالهجرةاستطالع: نصف سكان قطاع غزة وربع س  .32
 56 مالييـن دوالر لـدعـم أيتـام العـدوان األخيـر على قطاع غـزة خمسةاتفاقيتـان بقيمـة   .33
 57 عن العمل في وزارة الصحة تضربنقابة األطباء الفلسطينيون   .34
 57 ام هللا: اتفاقية إلنشاء أول قرية بيئية تعليمية للشباب في فلسطينر   .35
 58 وقفة احتجاجية في غزة رفضا  لتقليصات األونروا  .36

 
  : اقتصاد
 58 2015 مليار دينار ميزانية البنوك األردنية في فلسطين حتى نهاية نيسان 4.1تقرير:   .37

 
  : ثقافة
 59 للكاتب والروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور "جائزة القدس" يمنح "ألدباء والكتاب العربااتحاد "  .38

 
  مصر: 

 59 فحاللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تحقق في انتهاكات ترتكبها مصر على معبر ر   .39
 

  عربي، إسالمي:
 31 "إسرائيل"و"داعش" إيران العدو األول يليها تنظيم  يعدونأكثر من نصف السعوديين : استطالع  .41
 35 معرض صور حول جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين :الجزائر  .40

 
  دولي:
 33 نماركيةاحملة لمقاطعة بضائع المستوطنين في مدينة أورهوس الد  .42
 33 تقدم مساعدات نقدية لمئات األسر التي هدمت منازلها في الحرب على غزة "األونروا"  .43
 34 لمنتهكي حقوق األطفال "الالئحة السوداء"من  "إسرائيل"هيومن رايتس ووتش تستنكر شطب   .44
 32 ستحتفظ بتفوقها العسكري حتى مع تعزيز قـوة الجيوش الخليجية! "إسرائيل"ديمبسي:   .45
 36 حنظلة الفلسطيني على طابع بريد ألماني  .46
 37 فرانكو فونتانااألممي اضل رحيل المن من روما إلى فلسطين...  .47

 
  :تقارير
طالق الصواريخ: صهيوني تقرير  .48  37 استبعاد لمواجهة عسكرية قادمة مع غزة رغم تزايد التوتر على حدودها وا 

 



 
 
 
 

 

           4ص                                     3613 العدد:    01/6/5102 األربعاء التاريخ:

  حوارات ومقاالت:
 41 لوفيس مقصودك... نتنياهو يستنفر أثرياء اليهود في أميركا  .49
 40  الياس سحاب... هل بقي إلسرائيل دور تؤديه؟  .51
 45 د. يوسف رزقة أ.... "المستعجلة" تراجع نفسها  .50
 44 رونين بيرغمان ...أكاذيب إسرائيلية عن المقاطعة  .52

 
 46 :ةر صو 

*** 
 
خطر توغل جيوش عربية يؤكد أن و  ..يعلون يستبعد تسوية مع الفلسطينيين في فترة حياته .0

 لم يعد قائما   "إسرائيلـ"ل
وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعالون قال إنه  ، أنالقدس، من 01/6/5102 ،األيام، رام هللانشرت 

مرررل الطلسررر ينيين فررري حياتررره، وأيررراف: ذي رررب  لينرررا ات رررا   ال يررررم إمكانيرررة لتحقيرررس تسررروية مسرررتقر 
 أن ذالطلس ينيين أغلقوا الباب في و هنا وفي و ه السالمذ.   وات واقعية ل لس تسوية مؤقتةذ مد يا  

فري كلمرة  رالل مرؤتمر لرتسرليا يروم أمرس: الويرل فري غرز  معقرد للقايرة بسربب حقيقرة  ،وتابل يعالون
إلى أنه ذن رر    لى إسرائيلذ منولا   دمات األساسية وا تماد غز  كليا   دم قدر  حماس  لى توفير ال 

 االتصاالت مل حماس  بر وس اء أما العنوان للمطاويات فهو الرئيس الطلس يني محمود  باسذ.
وشرردد فرري لرر ا الصرردد  لررى أن ذسياسرراتنا ت رراو الطلسرر ينيين وايررحة ولرري أننررا ال نريررد أن نحكمهررم، 

أن  ة إلدار  ل ا النزاع ب ريس يمكن ال ررفين مرن التعرايو دون حرلذ، مرد يا  وي ب التوصل إلى  ريق
 الطلس ينيين قد رفيوا حتى اآلن كافة االقتراحات التي  ريت  ليهم.

 وقال يعالون إن الحكومة تحاول دفل االقتصاد الطلس يني في اليطة وفي الق اع  لى حد سواء.
سررقو ها بديررد   إلررىن  لررق قررد يررؤد  إمررن اليررطة فرر ئيلذذإسررراانسررحبت  إ اوا تبررر وزيررر الرردفاع انرره 

 .أييا   األردنية لى المملكة  حماس وسيشكل   را  
ن أوروبا تتبنرى إوقال: ذتحاول حركة المقا عة تشويه صور  ونزع الشر ية  ن إسرائيل وفي المقابل ف

 به ا الشدنذ. سا  ا   نه ا  
فيما يتعلس بالويل في سورية  لى الرغم من أن  إلى أن ذإسرائيل لن تت   أ  إ راءات يعلونوأشار 

 : ذإننا نراقب انهيار األنظمة في الشرس األوس ذ.لدينا أفكارنا بشدن ل ا المويوعذ مييطا  
وبشررردن إيرررران قرررال يعرررالون: ذ لرررى الررررغم مرررن العقوبرررات االقتصرررادية  لرررى إيرررران، فرررإن أولويتهرررا لررري 

وأياف: ذال ين و  االتطاس مل إيرران  لرى إغرالس  .االستثمار في اإلرلاب وكل من يحارب إسرائيلذ
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ولو منشد  نووية واحد  ويترق القنبلة في متناول يرد إيرران، كمرا أن االتطراس المتبلرور لرم يبحرج برنرام  
 إنوقرال  الواليرات المتحرد ذ. الصواريخ اإليرانية الباليستية التي تست يل يرب إسررائيل وأوروبرا وقريبرا  

ن االتطرراس المتبلررور مررل ا  و  األوسرر ، ررل بسرر  سرري رتها  لررى من قررة الشرررس أ  هررران تعمررل بحررزم مررن
 األوسر سباس تسرل  نروو  فري الشررس  إلىباتطاس سيئ قد يطيي  اإليراني هران حول الملف النوو  

 المحسوبة  ليها. اإلرلابيةمعتبرا أن رفل العقوبات سيسهل  لى  هران د م المنظمات 
 قد تعمس في الم الين االست باراتي والعسكر . ليسرائياإل ألمريكياالتعاون بين  أن يعلونكد أو 

ــدنوأيررافت  ــاة، لن ن أحررداج السررنوات إ قررال موشرريه يعررالون ، أنالناصررر ، مررن 01/6/5102 ،الحي
 اإلسرائيلي لو لب الصراع. –األ ير  في دول المن قة دحيت االد اء بدن النزاع الطلس يني 

في المن قة شهد تقييرات فري السرنوات األ يرر ، واأل برار ال يرد  تتمثرل ذ االستراتي يورأم أن ذالواقل 
ذفي يدس )الدول العربية( من  ريس اإلرلراب، إ  ترا رل التهديرد التقليرد  و  رر توغرل  يروو  ربيرة 

سرال   إلىإلسرائيل لم يعد قائما ، لكن حصل ارتطاع في تهديد الق ائف الصارو ية واإلرلاب والسعي 
وفررت الرردود المناسربة  ذإسررائيلذاألدا  األكثر اسرت داما  لري نرزع الشرر يةذ. وأيراف أن نوو ، واآلن 

ال تتررد ل فرري  ذإسرررائيلذذ لررى أدوات اإلرلرراب والقرر ائف الصررارو ية، رغررم أنرره لرريس تامررا ذ. وتررابل أن 
 ل الت ورات في  دد من الدول الم اور ، ذلكنهرا ويرعت   و را  حمررا  سريدفعها أ  ت راوز لهرا للترد

فرري سرروريةذ. وقررال إن ذ بهررة النصررر ذ فرري مرتطعررات ال رروالن دا ررل سررورية تقرروم بت هيررر المن قررة مررن 
 ناصر ذدا وذ، لكن ال يو د إ ماع فري شردن مسرتقبل سرورية. وأيراف أن السياسرة اإلسررائيلية فري 
المن قرررة تقيررري  ررردم الترررد ل رغرررم تبرررادل أفكرررار فررري المويررروع، ذلكننرررا ويرررعنا   و رررا  حمررررا  فررري 

 صوص سورية تعرفها ال هات اليالعة في الحرب... والعصا والردع اإلسرائيليان قويانذ. 
ن ذالعالقررات بررين إسرررائيل إيعلررون قررال  :01/6/5102 ،الســفير، بيــروتفرري  حلمرري موسررىوكتررب 

مررن مكونررات أمننررا القررومي، ومررن مثلرري ي يررد تقرردير منظومررة  وأمريكررا ي ررب أن تتواصررل كونهررا  ررزءا  
[ وزيرر ال ار يرة األمريكري  رون]أن ذأبا مازن أغلس الباب مرتين في و ره  إلى أشار. و العالقات ل وذ

االتهامرررات بررردن  ورفررر  كيرررر ، ومرررل  لرررق ال يزالرررون يو هرررون لنرررا االتهامرررات مرررن الررردا ل وال رررار ذ.
 لي المسؤولة  ن فشل المطاويات. ذإسرائيلذ
ل ريس مرررن مصرررر مقلقرررة، حترررى  برررر ذق ررراع غرررز  حاليرررا  متعلرررس بدولرررة إسررررائيل. فرررا إنيعلرررون  قرررالو 

األنطاس. ومنط  غز  إلى العالم لو  ن  ريقناذ. وأياف أن ذحكم حماستان في غز  لو حكم اإل وان 
المسلمين المد وم من ق ر وتركيا. و ناصر دا و تتصارع مرل حمراس فري ق راع غرز ، وك رزء مرن 

ت ررراو النرررزاع مرررل  ذإسررررائيلذوقرررف وقرررال إن م ي لقرررون صرررواريخ بات النررراذ. لررر ا الصرررراع فرررإنهم مرررؤ را  
الطلس ينيين واي ، ولو ذأننا ال نريد أن نسري ر  لرى الطلسر ينيين. لقرد قررروا بدنطسرهم االنقسرام إلرى 
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صررطين سياسرريين. حماسررتنا فرري ق رراع غررز  والسررل ة الطلسرر ينية بقيرراد  أبررو مررازن فرري يهررودا والسررامر . 
 ونحن ال نريدلم أن يصوتوا في الكنيستذ.

ن حرت  ذإسرائيلذموشيه يعلون أشار إلى أن ، أن 9/6/5102 ،الجزيرة نت، الدوحةموقل و اء في 
قبررل  ررام فرري إحبررا  محاولررة لحركررة حمرراس لالنقررالب  لررى رئرريس السررل ة الطلسرر ينية ذحيررج ا تقررل 

ينتمررون للحركررة    رروا لب احررة بررالرئيس محمررود  برراس  ش صررا   99ال رريو اإلسرررائيلي  ليررة مررن 
 يطة القربيةذ، حسب قوله. وقلب الحكم في ال

 
 يفرج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك االحتالل .2

سل ات االحتالل اإلسرائيلي، أفر ت اليوم الثالثاء، أن  ،9/6/5102، فلسطين أون الين كرت 
 شهر ا. 05دويق، بعد أن أميى حكم ا بالس ن  د.  زيز ن رئيس الم لس التشريعي الطلس يني 

ريحات مقتيبة أدلى بها  قب اإلفرا   نه من س ن ذ وفرذ قرب رام هللا، أن وأكد دويق في تص
اال تقاالت اإلسرائيلية لي ذمحاولة إ الل لهمذ، م البا  بوقطة من ال ميل صطا  واحدا  لمساند  قيية 

 األسرم.
يل، شهر ا  لى دويق، من ال ل 05وكانت محكمة ذ وفرذ العسكرية اإلسرائيلية، حكمت بالس ن لمد  

 دوالر(. 0011)حوالي  شيكلآالف  6وغرامة مالية قدرلا 
، من رام هللا نقال   ن مراسلها  و  الر وب، أن 9/6/5102الجزيرة نت، الدوحة، وأيافت 

الدويق قال في تصريحات للصحطيين فور اإلفرا   نه إن األسرم يعانون في س ون االحتالل ولم 
أ ل برسالة مطادلا أنه ال ي وز أن يبقى من نايل من  بانتظار سا ة الحرية، ويبرقون لشعبهم

وأياف الدويق أن قدر هللا  لى الشعب الطلس يني أن يعاني من االحتالل،  دا ل القيبان. الحرية
 لكْن للشد  أ ل تنتهي  ندو.

وبشدن نشا ه السياسي، لم ي زم الدويق بإمكانية مباشر   مله رئيسا للم لس التشريعي المع ل من  
 ، حيج اكتطى بالقول ذإ ا كانت الظروف متاحة سد ودذ.5110النقسام الطلس يني أواس  ا
 
  لمنتهكي حقوق األطفال "الالئحة السوداء"من  "إسرائيل"تستنكر شطب الفلسطينية باألمم المتحدة  البعثة .3

ن العام أ لنت البعثة الطلس ينية في األمم المتحد   ن أسطها العميس حيال ش ب األمي :نيويورق
لدول واأل راف التي تمارس انتهاكات للألمم المتحد  بان كي مون إسرائيل من ذالالئحة السوداءذ 

بحس األ طال في النزا ات المسلحة، ووصطت قرارو بدنه ذيتعار  بويو  مل األدلة التي  معتها 
األ طال واستهداف  وأكدت أن ذاألدلة تشير بويو  الى انتها  إسرائيل قتل األمم المتحد  بنطسهاذ.
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المدارس والمستشطيات ومنعها وصول المسا دات اإلنسانية الى  انب انتهاكات  سيمة أ رم 
 لحقوس األ طال في األرايي الطلس ينية المحتلة، وبينها أ مال اال تقال والتع يب لمئات األ طالذ.

ت إسرائيلية، وثّقت بويو  وأيافت أن ذليئات األمم المتحد  كوكالة أونروا ويونيسيف، وحتى منظما
االنتهاكات اإلسرائيلية ال سيمة التي تؤد  الى المعانا  التي يوا هها األ طال الطلس ينيون نتي ة 

وأشارت الى أن ذاالفتقار الى المحاسبة ش ل إسرائيل  لى ت الل  ممارسات االحتالل اإلسرائيليذ.
عتبر  أن ذالطشل في إدرا  إسرائيل في الالئحة القانون الدولي والتصرف كدنها دولة فوس القانونذ، م

 سيعزز حصانتها بما يؤد  الى المزيد من المعانا  لأل طال الطلس ينيينذ.
وقالت إن ذ دم تحرق األمم المتحد  يو ه رسالة  ا ئة ومد ا  لألسف بدن المعايير التي تحدد 

 صدقية األمم المتحد ذ.االنتهاكات  لى أساسها ال ت بس  لى كل األ طال، ولو ما يقو  
وناشدت البعثة الطلس ينية الم تمل الدولي التحرق للمسا د  في تدمين الحماية لأل طال الطلس ينيين، 
وذإلزام إسرائيل التقيد الكامل والطور  إلنهاء نصف قرن من االحتاللذ. وشددت  لى إنهاء الحصانة 

  لى  رائم إسرائيل.
 01/6/5102الحياة، لندن، 

 
 مسؤولة عن حياة األسرى المضربين عن الطعام بسجونها "إسرائيل": التوافق حكومة .4

لندن: ا لنت الحكومة الطلس ينية في بيان أنها تحمل إسرائيل ذالمسؤولية الكاملة  ن حيا  االسرم 
االداريين في س ون االحتالل والميربين  ن ال عامذ. مييطة أن الحكومة ذتحمل إسرائيل ممثلة 

 لتنطي ية والتشريعية والقيائية ومصلحة الس ون المسؤولية الكاملة  ن حيا  أسراناذ.بد هزتها ا
م تلطة من بينهم  ير  دنان ال    ألسبابوي و  ثالثة معتقلين فلس ينيين ايرابا  ن ال عام 

 يوما احت ا ا  لى تمديد ا تقاله االدار . 36بدأ ايراب ا  ن ال عام من دون مقويات من  
 ن قبل أيام إلى مستشطى  اص دا ل إسرائيل، بعد ترد  ويعه الصحي.ونقل  دنا

وقال ناد  االسير الطلس يني إن محامي الناد  زار  دنان اليوم في المستشطى، وأكد أن ويعه 
 يزداد تدلورا.

 كما قالت الحكومة الطلس ينية في بيانها إن  دنان ذيتهددو   ر الموتذ.
 01/6/5102الشرق األوسط، لندن، 
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 منّسق حقوق اإلنسان من دخول األراضي الفلسطينية "إسرائيل"تنّدد بمنع  السلطة .5
نّددت السل ة الطلس ينية بمنل سل ات االحتالل اإلسرائيلي من د ول مقرر : رام هللا ر أحمد رميان

األمم المتحد  ال اص حول حقوس االنسان في األر  الطلس ينية مكارم وبيسينو من د ول ارايي 
 سل ة، محملة إيالا من  هة أ رم، مسؤولية حيا  معتقلين فلس ينيين لديها ميربين  ن ال عام.ال

ان ل و السياسية اإلسرائيلية لي استمرار النتهاكات دولة ذوقالت ال ار ية الطلس ينية في بيان 
  االحتالل لحقوس الشعب الطلس يني، ومحاولة إل طاء حقيقة ال رائم التي ترتكبها في األر 

 .ذالطلس ينية المحتلة بما فيها القدس
ألمية دور المقرر ال اص، و ميل المقررين ال اصين لألمم المتحد ، ذوشّددت ال ار ية  لى 

بكشف انتهاكات حقوس االنسان، وويل أسس المساءلة، وا الء القانون الدولي،  صوصا  في دولة 
رائيلي يد حقوس الشعب الطلس يني غير فلس ين المحتلة التي تعاني من ممارسات االحتالل اإلس

 .ذالقابلة للتصرف
 01/6/5102المستقبل، بيروت، 

 
 تشترط الستئناف المفاوضات "إسرائيل"عريقات:  .6

استبعدت القياد  الطلس ينية إمكانية العود  إلى المطاويات مل إسرائيل في : الر وب  و -أريحا
شرو  الستئناف المطاويات، وم البة دول  ظل حكومة اليمين التي تقودلا، متهمة إيالا بويل
 العالم المؤيد  لحل الدولتين باال تراف بدولة فلس ين.

وقال  يو الل نة التنطي ية لرمنظمة التحرير الطلس ينية صائب  ريقات إنه ال إمكانية الستئناف 
إيالا برذحكومة المطاويات ما دامت الحكومة اإلسرائيلية الحالية مو ود  ببرنام ها المعلن، واصطا 

 من المستو نين وبالمستو نين وللمستو نينذ.
أ  اتصاالت مل ال انب اإلسرائيلي أو  رو  الستئناف  و ود-نتفي حديثه لل زير  -ونطى بشد  

المطاويات، مييطا أن إسرائيل تصر  لى ويل شرو  الستئناف المطاويات، منها استمرار 
سقا  ملطي القدس والال ئين  .االستي ان وا 

و كر  ريقات أن من بين الشرو  اإلسرائيلية المرفوية أن تكون الدولة الطلس ينية منزو ة السال ، 
وأن يبقى ال يو اإلسرائيلي في غور األردن وال بال الوس ى ويسي ر  لى السماء والبحار، وأن 

 تبقى غز  منطصلة  ن اليطة القربية.
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وروبي وواشن ن واألمم المتحد  وكل أصحاب العالقة وأكد أن القياد  الطلس ينية أبلقت االتحاد األ
أنه إ  أرادت إسرائيل المطاويات فعليها إيقاف األنش ة االستي انية وأن تطر   ن الدفعة الرابعة من 

 .0960أسرم ما قبل اتطاس أوسلو، وأن تقبل بالدولة الطلس ينية  لى حدود  ام 
ة الصهيونية في الكونقرس األميركي يد و وكشف  ريقات  ن مشروع قرار  ديد ت رحه الحرك

لق ل المسا دات  ن السل ة الو نية الطلس ينية ومنظمة التحرير بسبب االنيمام إلى المحكمة 
ال نائية الدولية ومحاولة ال لاب إلى م لس األمن، متهما إسرائيل بمحاولة  عل الكونقرس المؤيد 

 لها يحل محل الشر ية الدولية.
مام الطلس ينيين إال ذموا هة األدا  األميركية ال يعة  بر القانون الدولي والشر ية وأكد أنه ليس أ

والقدس الشرقية واليطة وق اع  0960الدولية، وأن ما تقوم به إسرائيل كسل ة احتالل  لى أرايي 
 غز   رائم حربذ.

 9/6/5102نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 م وقيام دولة فلسطينية محض كذب: حديث نتنياهو المتكرر عن السالحماسنائب عن  .7
قال  يو الم لس التشريعي  ن حركة حماس ذأحمد مبارقذ لألنايول :  الء الريماو -رام هللا

مكانية قيام دولة فلس ينية ما لو إال مح  ك ب كبير،  ذإن حديج نتنيالو المتكرر  ن السالم، وا 
ال البية، وال معيات  االتحاداتيريد من  الله فق العزلة المتزايد   لى إسرائيل، من قبل 

 االنت اباتوأشار مبارق ذإلى أن و ه حكومة نتنيالو الحقيقي، ظهر في  والمؤسسات الدوليةذ.
المايية قبل أشهر، والتي أكد نتنيالو فيها، بدنه غير معني بقيام دولة فلس ينية ذ، م البا  السل ة 

 إسرائيل.د  و نية لموا هة الطلس ينية وحركة فت  بعقد مصالحة واسعة تطيي لوح
 01/6/5102، ، تركيالألنباءوكالة االناضول 

 
 تبدأ مناقشة الموازنة: سنضطر التخاذ إجراءات تقشفية التوافق حكومة .8

رام هللا: بدأ م لس الوزراء  الل  لسته األسبو ية التي  قدلا أمس، برئاسة رامي الحمد هللا 
، و لق استكماال لموازنة ال وارئ 5102لس ين للسنة المالية بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة ف

 التي أقرلا في الرابل والعشرين من آ ار المايي.
وقال البيان الصادر  ن اال تماع: استمل الم لس إلى  ر  من وزير المالية شكر  بشار  حول 

، بتحسين ال باية 5106 - 5102اإل ار العام للموازنة واستراتي ية منظومة اإليرادات للسنوات 
ب ريس توسيل القا د  اليريبية، وت طي  النسب والشرائ  اليريبية، وتحسين اإلدار  اليريبية، 
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واإليرادات اليريبية المحلية، واإليرادات مل ال انب اإلسرائيلي، بمعال ة العالقة الت ارية مل 
ل ترشيد اإلنطاس، وت طي  إسرائيل، وتوثيس العالقة مل كافة الشركاء، وتمويل النطقات من  ال

الط و  التمويلية بت طي  قيمة الدين العام للق اع ال اص، وتنمية الموارد البشرية، وتحويل 
 م صصات صندوس التقا د.

وأكد بشار  أن استمرار السي ر  اإلسرائيلية  لى المعابر والحدود ستبقى العائس األكبر أمام النمو 
ادات، إيافة إلى سياسة إسرائيل االنتقائية وغير المتوازنة في االقتصاد ، وتؤثر سلبا  لى اإلير 

 ت بيس االتطاقيات، ما يؤد  إلى فقدان مبالغ كبير  من اإليرادات.
أال يثنينا ل ا  ن لدفنا االستراتي ي األول، ولو ت وير إدار  ›وبه ا الصدد، شّدد بشار   لى يرور  

تمويل  زينتها من  الل زياد  اإليرادات، يمن   ة  حديثة وفا لة لموازنة الدولة، وزياد  مصادر
توصلنا إلى التحول أكثر فدكثر نحو تمويل المشاريل الت ويرية والبنية التحتية، التي من شدنها 

 ‹.التقليص التدري ي من نسب الب الة المرتطعة
ود كل في وأ رب  ن تقديرو لألفكار التي تمت مناقشتها مل المحافظين، واستعدادلم لب ل ال ه

محافظته لزياد  اإليرادات بما يحقس الصال  العام، ويسالم في تو ه الحكومة لزياد  اال تماد  لى 
 الموارد ال اتية.

 21100، فقد بلقت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5102وحسب مقتر  مشروع قانون الموازنة لسنة 
مليار دوالر للنطقات التشقيلية،  01002ومليار دوالر للنطقات ال ارية،  31860مليار دوالر، منها 

مليون دوالر إل اد  إ مار ق اع غز ،  811مليار دوالر للنطقات الت ويرية والتي تشمل  01021و
مليون دوالر شهريا ، ما سيي ر الحكومة إلى  35مليون دوالر بمعدل  382وتبلغ الط و  التمويلية 

 ط  النطقات الشهرية بمبالغ تتناسب والط و   ات ا  إ راءات تقشطية لتق ية الط و  من  الل
التمويلية، وستكون نسبة الزياد  في إ مالي النطقات وصافي اإلقرا  محدود ، حيج من المتوقل أن 

 .5102مقارنة بالعام  %316تبلغ 
، ومن 5102، مقارنة بموازنة العام %318ومن المتوقل أن تبلغ الزياد  في الرواتب واأل ور نسبة 

مقارنة  %6مليار شيكل، أ  بزياد  بنسبة  00إليرادات يبلغ إ مالي اإليرادات المتوقل حوالى  هة ا
 %816مليار شيكل، بزياد   0116، ويبلغ صافي اإليرادات المتوقل تحقيقه حوالى 5102بدداء 

 .5102مقارنة بدداء العام 
زنة،  اصة مل الوزراء وقرر الم لس تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموا

 ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية، تمهيدا إلقرارلا في  لسة مقبلة.
 01/6/5102األيام، رام هللا، 
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 على رأس أولويتنا" إسرائيل": تحرير األسرى من سجون بعائلة األسير عدنان يتصل هنية .9

المكتب السياسي لحركة ذحمراسذ،  قال إسما يل لنية نائب رئيس: األنايول، حبوو مص طى-غز 
الثالثاء، إن حركته تيل قيية تحريرر األسررم الطلسر ينيين مرن السر ون اإلسررائيلية  أمس مساء يوم

  لى رأس أولوياتها.
، مرررل زو رررة ذ يرررر  ررردنانذ األسرررير   ررراء  لرررق  رررالل اتصرررال لررراتطي أ رررراو لنيرررة، مسررراء الثالثررراء

سرائيلية، بحسرب بيران أصردرو مكترب لنيرة فري مدينرة الطلس يني الميرب  ن ال عام في الس ون اإل
 غز ، وصل األنايول نس ة  نه.

وأيرراف لنيررة أن ذحمرراس وفصررائل المقاومررة الطلسرر ينية تيررل قيررية األسرررم  لررى رأس أولوياتهررا، 
 وتعمل بكل إمكانياتها من أ ل تحريرلم من س ون االحتاللذ، بحسب تعبيرو.

دنان مررل كافررة األ ررراف  ات العالقررة، والوفررود الدوليررة الترري كمررا أشررار أنرره سرري ر  قيررية األسررير  رر
 تصل ق اع غز ، لليق   لى إسرائيل بات او اإلفرا   نه.
 01/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 حماس تهنئ تركيا بنجاح االنتخابات البرلمانيةبأردوغان وأغلو..  يتصلمشعل  .01

رئررريس المكترررب السياسررري لحركرررة حمررراس،  الرررد ن ، أالدوحرررة، مرررن 9/6/5102قـــدس بـــرس،  كررررت 
ردوغررران، أ( اتصرررالين لررراتطيين مرررل الررررئيس التركررري ر رررب  يرررب 6|9مشرررعل، أ ررررم مسررراء الثالثررراء )

وغلررو، ولندلمررا بن ررا  االنت ابررات التركيررة الترري  رررت مررؤ ر ا، وفرروز حررزب أورئريس وزراءو احمررد داود 
 .األولىالعادلة والتنمية في المرتبة 

ردوغرران بالتهنئرررة القلبيرررة لررره وللشرررعب دل تقررردم  رررالل اتصررراله بعحركرررة حمررراس فرران مشررروحسررب بيررران ل
التركرري بن ررا  العرررس الررديمقرا ي الكبيررر، ذالرر   يعكررس  مررس الت ربررة الديمقرا يررة التركيررة وحيويرررة 

 الحيا  السياسية فيهاذ. وفس البيان.
البرلمانيرة، وبطروز حرزب العدالرة  كما لند مشعل  الل اتصراله بردوغلو، بن را  االنت ابرات الديمقرا يرة

 والتنمية ال   يرأسه بالمرتبة األولى في ل و االنت ابات.
ـــــن،  وأيرررررافت حركرررررة حمررررراس لنررررردت الشرررررعب التركررررري بن رررررا  أن ، 9/6/5102فلســـــطين أون الي

 االنت ابات البرلمانية، التي  رت األحد المايي.
الثالثرراء: إن ذحركررة حمرراس تتقرردم  وقررال المتحرردج باسررم الحركررة سررامي أبررو زلررر ، فرري بيرران صررحطي،

بالتهنئررررة للشررررعب التركرررري بن ررررا  االنت ابررررات البرلمانيررررة الحررررر  والديموقرا يررررة، والترررري  كسررررت الو رررره 
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ن ذالحركرة تتقرردم بالتهنئررة ل ميرل األحررزاب التركيررة الترري أ وأيراف أبررو زلررر  الحيرار  لهرر ا الشررعبذ.
 نمية ال   فاز بالمرتبة األولىذ.فازت في االنت ابات، وفي مقدمتها حزب العدالة والت

كما  صت الحركة بالتهنئة حزب الشعوب الديمقرا ي الكرد  ال   ن ر  فري د رول البرلمران التركري 
وأ ربررت حمرراس  ررن أملهررا فرري أن تسررهم لرر و النتررائ  فرري ذمزيررد مررن االسررتقرار والتقرردم  للمررر  األولررى.

 لقيية والشعب الطلس ينيذ.للشعب والدولة التركية، واستمرار التيامن واإلسناد ل
 
 من قادة حماس في تركيا تقليص نشاطاتهم طلبت أنقرةهآرتس:  .00

قال المعلس العسركر  فري صرحيطة ذلر"رتسذ،  راموس لرئيرل، إن تركيرا  لبرت مرن : حسن  بد الحليم
 قياد  حركة حماس في تركيا تقليص نشا اتها العسكرية يد إسرائيل.

لوماترره، الترري يبرردو أنهررا مصررادر اسررت بارية إسرررائيلية، وقررال إن ولررم يررورد المعلررس العسرركر  مصرردر مع
   العارور .الال لب التركي نقل إلى القياد  في حركة حماس ص
  العررارور ،  البررة منرره  طرر  وتيررر  نشررا اته الوقررال لرئيررل إن الحكومررة التركيررة ذلوحررتذ مرررارا لصرر

ز  االست بارات التركية التي تتهمها يد إسرائيل. مييطا أن الرسالة وصلت العارور   ن  ريس أ ه
وقررال لرئيررل إن  لررب تركيررا  رراء   ررن نشررا ات حمرراس العسرركرية فرري تركيررا. إسرررائيل بقرر  النظررر

بسبب ت وفها من التعر  النتقادات أميركية واتهامات بد م ذاإلرلابذ. وأياف إن األ هرز  األمنيرة 
 هرز  األمرن التركيرة بدنهرا تقر  النظرر اإلسرائيلية احت ت  لى نشرا ات حمراس فري تركيرا واتهمرت أ

 ررن نشررا ات حمرراس فرري تركيررا. ميرريطا أن لرر و التقررارير أثررارت يرر ة فرري تركيررا ويبرردو أن الواليررات 
 المتحد   لبت توييحا من الحكومة التركية، ف لبت من حماس تقليص نشا اتها.
 01/6/5102، 48عرب 

 
 غزةقطاع فاق من العمل في حماس لتمكين حكومة الو  حركة من األحمد: ننتظر ردا   .02

أن اتصررراال  ررررم بينررره وبرررين  يرررو  األحمررردأ لررن  يرررو الل نرررة المركزيرررة لحركرررة فرررت   رررزام : رام هللا
المكتب السياسي لحركة حمراس موسرى أبرو مررزوس قبرل يرومين بمبرادر  مرن حركرة فرت  لكسرر ال مرود 

ل بحريررة فرري ق رراع غررز  وقررال األحمررد: ذننتظررر تمكررين حكومررة الوفرراس مررن العمرر فرري ملررف المصررالحة.
وفس تطالمات لقاء بيروت السابس بين حركتري فرت  وحمراسذ. ونطرى أن يكرون لحركرة فرت  وروسريا أ  

نمرررا تنطيررر    لررم باستيرررافة موسررركو لحررروار برررين الحرررركتين. وقرررال: ذلسررنا بحا رررة إلرررى حررروارات  ديرررد  وا 
 االتطاقات السابقة وتطالمات القالر ذ.

 01/6/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 من لقاء محاميه منعت زوجيمصلحة السجون اإلسرائيلية زوجة األسير خضر عدنان:  .03

قالررت زو ررة القيرراد  فرري ذال هرراد اإلسررالميذ األسررير  يررر  رردنان الميرررب  ررن ال عررام لليرروم : غررز 
  لى التوالي احت ا ا   لى اال تقال اإلدار  من دون محاكمة، إن مصلحة الس ون اإلسرائيلية 36الر

شرررطى صررررفند مرررن لقررراء محاميررره ب ريعرررة  ررردم التنسررريس مرررل إدار  سررر ن ستمنعرررت زو هرررا القرررابل فررري م
 ذلداريمذ.

  01/6/5102الحياة، لندن، 

 
 لن تذهب هدرا  الذي قتله االحتالل في مخيم جنين : دماء الشهيد "بني غرة" حماسحركة  .04

را( برصراص االحرتالل  51ر  )استشهد، ف ر اليوم األربعاء، الشاب  ز الدين وليد بنري غر:  نين  ام 
  الل حملة ا تقاالت في م يم  نين شمال اليطة القربية المحتلة.

 ند مقادر  الم يم رصردت لر و القرو  مشرتبها “بيان انه في وأ لنت فصائل العمل الو ني واإلسالمي 
مشريرا  صرابهوأالنرار فري ات الره  أ لرسأحرد  ناصرر القرو   أنوترابل ، ”يلقري  ليهرا  برو  أنبه يحاول 

 قرب الشاب. األر  العبو  انط رت  لى  أنإلى 

وأكرردت فرري بيرران لهررا، اليرروم األربعرراء، أن دمرراء الشررهيد لررن ذ، بنرري غررر ذنعررت حركررة حمرراس الشررهيد و 
تر لب لردرا ، ولري الترري ستصرنل ف رر الحريررة القرادم، و البرت أ هرز  السررل ة بوقرف التنسريس األمنرري، 

 ناء الشعب الطلس يني.والكف  ن مالحقة الشرفاء من أب
ود ررت فرري  تررام بيانهررا، كافررة الطصررائل للتوحررد ونبرر  الطرقررة، وتحقيررس المصررالحة الو نيررة، والمشرراركة 

 الواسعة في تشييل  ثمان الشهيد بني غر .

 01/6/5102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 اوضاتبسبب اإلحباط من فشل المف في الضفة زيادة شعبية حماسخليل الشقاقي:  .05

أظهر است الع  ديد للررأ  أن حركرة حمراس زادت شرعبيتها برين الطلسر ينيين منر  : رويترز –القدس 
 العدوان اإلسرائيلي  لى غز  العام المايي.

وقررال  ليررل الشررقاقي مرردير المركررز الطلسرر يني للبحرروج السياسررية والمسررحية صرراحب االسررت الع: ذإنرره 
إنهررررم  %39أ ريرررت انت ابرررات برلمانيررررة، قرررال  فررري حصرررر مررررن سرررئلوا فررري غررررز   مرررن سررريد مون لررررو

 قبل  امذ. %35سيصوتون لحماس مقابل 
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وفرري اليررطة القربيررة، حيررج تتمتررل السررل ة برئاسررة محمررود  برراس بحكررم  اترري مررل و ررود مسررتو نات 
 قبل ثالثة أشهر.  %50من  %35إسرائيلية في منا س محتلة، ارتطعت نسبة التدييد لحماس إلى 

 في آ ار/ مارس المايي. %20، بترا ل من % 36د م بنسبة  وحصلت حركة فت   لى
وقررال الشررقاقي إن زيرراد  شررعبية حمرراس فرري اليررطة القربيررة قررد يعررود فرري  انررب منرره لبحبررا  بسرربب 
سررررائيل حرررول إنشررراء دولرررة فلسررر ينية فررري أرا  تحتلهرررا  ال رررالف الدبلوماسررري المسرررتمر برررين  بررراس وا 

 .0960إسرائيل من  حرب 
مررن الطلسرر ينيين فرري ق رراع غررز  واليررطة القربيررة  ررن  %63ع أظهررر  رردم ريررا غيررر أن االسررت ال

 نتائ  الحرب بين إسرائيل وحماس، ذمقارنة بال سائر البشرية والماديةذ التي دفعها ق اع غز  وسكانه.
وقال الشقاقي إن  باس الر   ترولى الحكرم فري السرل ة الطلسر ينية  لطرا للررئيس الراحرل ياسرر  رفرات 

 متل بدفيلية  طيطة في الشعبية الش صية  لى إسما يل لنية ز يم حماس في غز .يت 5112في 
لررردم اإل رررالن  رررن اتطررراس وحرررد  برررين فرررت   %21مرررن  %22لكرررن التقيررريم ألداء  بررراس ان طررر  إلرررى 

 وحماس العام المايي، ولو اتطاس تع ر ت بيقه  لى األر  حتى اآلن.
اليرطة القربيرة، ولرو يعرر  نترائ  االسرت الع  وقال الشقاقي للصحطيين في مؤتمر  برر الهراتف مرن
: ذلنرراق معرردل كبيررر  رردا مررن اإلحبررا  5102الرر    رررم بررين الرابررل والسررادس مررن حزيررران/ يونيررو 

مرن الطلسر ينيين يطكررون فري  %21نشالدو في غرز  أكثرر مرن أ  وقرت آ رر فري العرام المايري، إن 
 اله ر  من ق اع غز ذ.

 9/6/5102، "50موقع "عربي 

 

 "إسرائيل"حماس تنظم "مسيرا  كشفيا " لفتية في غزة تضامنا  مع األسرى في سجون  حركة .06
شارق مئات الطتية الطلس ينيين، مساء اليوم الثالثاء، في ذمسير : األنايول، مص طى حبوو - غز 

كشررررطيذ نظمترررره حركررررة حمرررراس وسرررر  مدينررررة غررررز ، تيررررامنا  مررررل األسرررررم الطلسرررر ينيين فرررري السرررر ون 
 اإلسرائيلية.

نظم حركة حماس كل  رام م يمرات صريطية كشرطية )شربه  سركرية(، لمئرات الطتيرة الطلسر ينيين فري وت
غرررز ، تتيرررمن تررردريبات  لررررى اسرررت دام بعررر  أنرررواع األسررررلحة الناريرررة ال طيطرررة مثرررل ذالكالشررررنكوفذ، 

 واألسلحة البيياء، والمهارات الكشطية، ودورات في الدفاع المدني، واإلسعافات األولية.
اسذ إن الم يمرات ذتهردف إل رداد  يرل يحمرل ثقافرة المقاومرة، وقرادر  لرى حمرل مسرؤولية وتقول ذحمر

 مشروع تحرير فلس ين من االحتالل اإلسرائيليذ.
 9/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 للقدس غير شرعي "إسرائيل" ضمّ : قرار المحكمة العليا األمريكية تأكيد على أن قراطية"و "الديم .07

قرررال البرلمررراني الطلسررر يني قررريس  برررد الكرررريم )أبرررو ليلرررى(، نائرررب األمرررين العرررام لرررر :  )فلسررر ين(رام هللا
( بعرردم ا تبررار 6|8ذال بهررة الديمقرا يررة لتحريررر فلسرر ينذ إن قرررار المحكمررة العليررا األمريكيررة االثنررين )

لذ، بدنه تدكيد قانوني الموا نين األمريكيين ال ين ولدوا بمدينة القدس المحتلة، بدنهم من مواليد ذإسرائي
 أميركي  لى أن يم إسرائيل للقدس غير شر ي.

( أن ذ لررى 9/6وأيرراف النائررب أبررو ليلررى فرري بيرران صررحطي تلقترره ذقرردس برررسذ نسرر ة  نرره الثالثرراء )
اإلدار  األمريكية أن تد   بعين اال تبار ل ا القرار الصادر  ن المحكمرة العليرا األمريكيرة، ولرو قررار 

القانون الدولي ال   يعتبر القدس تحت االحتالل اإلسرائيليذ، منولا إلى أن اإلدار   ينس م مل ت بيس
األمريكية ذم البة بت بيس القانون الردولي فيمرا يتعلرس بالقردس واألرايري المحتلرة، والعمرل  لرى إنهراء 

 االحتالل اإلسرائيلي لهاذ.
 9/6/5102قدس برس، 

 
 حماسحركة تعجل بالمصالحة مع  في غزة""أنصار داعش أساليب جديدة لـ "األخبار": .08

يبرردو أن قرررار األ هررز  األمنيررة التابعررة لحركررة ذحمرراسذ برراإلفرا   ررن  رردد مررن : لرراني إبررراليم - غررز 
السلطيين، كانت قد ا تقلتهم في األيام السابقة  لى  لطيرة التط يررات األ يرر ، أكبرر مرن فكرر  الريرو  

يررد المحافظررة  لررى الهرردوء الرردا لي، إيررافة إلررى الهدنررة مررل للتهديرردف فالحركررة مررن  هررة ال شررق أنهررا تر 
االحررتالل، ولكررن مصررادر  ديررد  تويرر  أن ذتطالمرراتذ  قرردت مررل ال ما ررات المتشرردد   رراءت نتررا  

 لقاءات  ويلة.
ذدا و غز ذ أثبتت أن لها تدثيرا  في الميدان، فهي لعبت  لى معادلة أن ما لم تحققه بالتط يرات قرب 

ومحاولة استهداف بعر  الش صريات يمكرن أن تق رف ثمرارو ببيرعة صرواريخ تسرق   المراكز األمنية
 لررى األرايرري المحتلررة وتسررتد ي ردا  إسرررائيليا  يحررر  ذحمرراسذ و صوصررا ، وبرراقي الطصررائل  مومررا ، 
ولو ما يعني بلقة الطصائل ذلي  راعذ ال يمكن الت لص منه بسهولة، كما أن أسلوبا   ديدا  بدأت تلرق 

الترررري لررررم تعلررررن بيعتهررررا بعررررد لرررررذأبو بكررررر البقررررداد ذ وظلررررت  لررررى مسررررمى ذأنصررررار الدولررررة  ال ما ررررات،
 اإلسالمية في بيت المقدسذ، تقلس ذحماسذ به.

فعلى لاشتاغ ذ#غزو _الشهيد_يونس_حنر_االلكترونيةذ، لددت سرية الشيخ  مر حديد ر  راقري قتترل 
ا ررل الطصررائل الطلسرر ينيةذ، و ريررت فرري الطلو ررة ر بنشررر أسررماء ذال واسرريس الرر ين زر ررتهم حمرراس د

أحد الكشوف ل هاز األمن الدا لي التابل للحركة وفيه ذأسرماء المصرادر البشررية دا رل حركرة ال هراد 
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سا ة لبفرا   رن المعتقلرين  28اإلسالميذ، لكنها أ طت األسماء الكاملة ألولئق مل إمهال ذحماسذ 
ة السلطية تد يلها نشرر األسرماء بعرد  لمهرا بررذنية السلطيين، ولو ما  رم بالطعل، إ  أصدرت الم مو 

 حماس اإلفرا   ن المعتقلين السلطيين تبا ا ذ.
في الدالالت األولى له و ال رس أن ثمة ذ قال   ديردا ذ يعمرل ويعررف مرن أيرن ذتتؤكرل الكترفذ، ولرو ال 

ذ ومرا يمكرن شق كما يونس الحنر ال    ر  من صلب ذكتائب القسامذ، يعررف  يردا  مرا لردم ذحمراس
أن يقلقها، بل لو ما يثبت أن ذدا و غز ذ ليست ظالر  مستقلة تشبه ما  ررم فري سروريا والعرراس أو 
نما لي ذ طر ذ تنظيمية أصابت ذحماسذ  لى و ه ال صوص، نتي ة الشحن ال ائطي  حتى سيناء، وا 

 المستمر من  قد من الزمان.
صرررار ذ، أحرررد ألرررم المتحررردثين باسرررم ال ما رررات ذاأل برررارذ اسرررت ا ت التواصرررل مرررل ذأبرررو العينررراء األن

السرررلطية فررري غرررز ، الررر   أكرررد أن م مو رررة مرررن االتطاقرررات  ررررم التوصرررل إليهرررا مرررل ذحمررراسذ تتقررردمها 
السرررما  لهرررم بممارسرررة نشرررا اتهم فررري غرررز  ذمرررا لرررم تيرررر المررروا نين وأمرررن حمررراسذ، كمرررا اتطرررس  لرررى 

تطرر  فري الق راعذ. ييريف األنصرار : ذمرا ذيرور  إ الء سربيل إ واننرا مقابرل الترزام القروانين التري 
 رم بيننا وبين حماس أتى بناء  لى المصلحة الو نية ويمان اإلفرا   ن إ واننا ال ين ال يسعون 

 إلى قتل المسلمين ولكن إلى قتل األ داء الصهاينةذ.
أليررام و كررر المتحرردج السررلطي أنرره تررم اإلفرررا   ررن العشرررات  لررى أن يكررون اإلفرررا   ررن البقيررة  ررالل ا

المقبلة، ولكنه رف  الكشف  ن الوسي  بينهم وبين الحركة، فيما لمحت مصادر في األ ير  إلى أن 
ذال هرراد اإلسررالميذ تررد لت بنرراء  لررى  القاتهررا ال يررد  مررل الطصررائل لتقنررل ال رررفين بيرررور  التحرراور 

 ومنل  ر غز  إلى تصعيد  ديد.
ى ذأبو البراءذ، إ  أشار إلى إبرام اتطاقية بين ذحكومرة التطاصيل نطسها أكدلا أحد الكوادر السلطية ويد 

حماس العلمانية واإل وان الم الدينذ سيسرم  بنراء  ليهرا بممارسرة حيراتهم ال بيعيرة واحتررام مرواقطهم 
وتدييرردلم لرررذدا وذ، مقابررل يررمان تررركهم أ  اسررتهداف للمواقررل العسرركرية التابعررة لررر ذحمرراسذ، و لررى 

 حس أحدا من ذمشاي ناذ، متدمال أال ذتنق  حماس  هدلاذ.األ ير  أن تتعهد أال تال
 كشف أسماء المصادر البشرية ال   لددت  ما ات سلطية بنشرو كامال كما ظهر  لى مواقعها

فرري المقابررل، قلررل مصرردر يعمررل فرري وزار  ذالدا ليررةذ فرري غررز  مررن ذيرر امة الحررديج  ررن تطالمررات أو 
وا أمرررن المررروا نين وغرررز ، برررل أتفرررر   رررنهم بعرررد اسرررتيطاء صرررطقاتذ، قرررائال  إن مرررن أفرررر   رررنهم ذلرررم يمسررر

التحقيقات معهمذ. واستدرق: ذمن بقري و لرى  اتقره مسرؤولية تط يررات ال يمكرن اإلفررا   رنهم إال بعرد 
 تنطي  العقوبة التي تقر بحقهمذ.
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 برغم  لق، لم ي ف المصدر األمني ر ال   تواصلنا معره بعرد رفر  المتحردج باسرم الدا ليرة الحرديج
معنا ر و ود مباحثات بين الحكومة في غز  ووسي  ثالج لم يسمه، ولكرن مصرادر أ ررم قالرت إن مرا 
 رم لم يكن لرذال هادذ الدور األكبر فيه، بل لقاد  في ذالقسامذ أ رت ذمرا عات شر يةذ مرل  ردد مرن 

 المعتقلين ذال ين أبدوا أسطهم وأقروا ب  ئهم، ولم من شباب الكتائب سابقاذ.
إلى أن القياد  في ذحماسذ يحيى موسى، أ لن في حديج صحافي أمس، أن ذالمرحلرة األولرى يشار 

للتعامررل مررل التنظيمررات السررلطية ال هاديررة الترري  ر ررت  ررن اإل مرراع الررو ني تقرروم  لررى الحرروار، فررال 
 يمكن أن تكون الحلول األمنية لي ال يار األول أو الوحيدذ.

ذحماس ال تريد أ  موا هة  ديد  مل إسرائيل في ظرل ترد ر  يعود المصدر في ذالدا ليةذ ليوي  أن
اإل مار واشتداد الحصار ال    اول أ يرا ال معيات والمؤسسات التابعة بدوامر من محمود  براس، 
وال لي أصال تريد بدء معركة به و ال ريقةذ، مييطا : ذليس من مصلحة أحرد أ  موا هرة دا ليرة مرل 

م، و اصررة فرري ظررل يررق  السررل ة فرري رام هللا  لينررا، ولكررن لرر ا لررن متشررددين لررن يترا عرروا  ررن فكرررل
يبررر فري لحظرة مسرامحة مرن يحراول ز ز رة األمرن...  ررم التوافرس برين قيراد  األ هرز  األمنيرة وقراد  

 في حماس  لى احتواء ل و الحالة الشا  ذ.
دين فري اإل رالم في ل ا السياس، يعقب المتحردج باسرم الشرر ة فري غرز  أيمرن الب ني ري بردن ذالمتشرد

أكثر بكثير مما في الواقلذ، قائال  إن الم مو ات السلطية تعد بالعشرات في الق اع ال بالمئات، ولكرْن 
 ذلهم تدثير واي  برغم أنهم ليسوا م مو ة واحد  وال يتبعون لز يم واحد لهم وال حتى تتوحد كلمتهمذ.

مشرركلة سرروم احتررواء تلررق الم مو ررات أو أمرام لرر ا التشررتت لررم ت ررد ذحمرراسذ حررال  للررت لص مررن لرر و ال
تطكيق ال اليا الصقير ، واستقالل ذالثقر في أفكارلم وانتمائهم إلى  ما ات متشدد  في برالد م تلطرة 
 مثل سوريا والعراس وليبيا وك لق مصر، ليرب صطوفهمذ، يقول مصدر في  هاز ذاألمن الدا ليذ.

  01/6/5102األخبار، بيروت، 
 

 بحل الدولتين هماز لتا دعيينتنياهو  .09
، أن  رالء الريمراو ، رام هللا، نقرال   رن مراسرلها فري 01/6/5102، لألنبـاء األناضـولوكالة نشررت 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيالو  دد، أمس الثالثاء، التزامه بحل الدولتْين مل الطلس ينيين.
لألمرن القررومي، والترري أكرد فيهررا أنرره ال و راءت تصررريحات نتنيررالو فري كلمررة لرره أمرام مررؤتمر لرتسرريليا 

 ال انب الطلس يني. لييل أ  شر  مسبس الستئناف المطاويات م
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وترابل نتنيرالو فرري كلمتره الترري نقلتهرا اإل ا رة اإلسرررائيلية ذمنر  إ رراد  تسرلمي مقاليرد رئاسررة الروزراء قبررل 
ت استعدادا الت ا  ست سنوات ونصف السنة، حاورت رئيس السل ة الطلس ينية محمود  باس، وأبدي

   وات غير مسبوقة من قبيل ت ميد أ مال البناء في المستو نات لبع  الوقتذ. 
بتكررررار حيلرررتهم القائمرررة  لرررى رفررر  التطررراو  مرررل إسررررائيل، ثرررم مرا عرررة  الطلسررر ينيينواتهرررم نتنيرررالو ذ

 الم تمل الدولي ب لب مقا عة إسرائيل مّد ين بدنها ترف  التطاو  معهمذ.
بنيرررامين نتنيرررالو اد ررى أنررره ذملترررزم بحرررل الررردولتينذ، ، أن 01/6/5102 ،بـــار، بيـــروتاألخوأيررافت 

وأياف أنه غير معنري بحرل الدولرة الواحرد ، لكرن يريرد مرن الطلسر ينيين أن يعترفروا بالدولرة اليهوديرة. 
ه وترابل: ذيتوقرل الطلسر ينيون منرا أن نعتررف بردولتهم لكرنهم لرن يعترفروا بنرا كدولرة يهوديرةذ. وأوير  أنرر

ييل ل و الشرو  ليس للد ول في المطاويات، بل ذلنتي ة نا حة لهاذ، وا تبر أن المسدلة المركزية 
لررري ذكيرررف نرررن   فررري يرررمان أال يتكررررر مرررا حررردج فررري لبنررران وغرررز ، أ  إ ا مرررا انسرررحبنا مرررن اليرررطة 

يكطري القربيةذ. واست رد: ذالمشكلة في غز  ليست في  مليات تهريب السال ، بل في إنتا ه لناق. و 
 ، مل تو يه دقيسذ.أنابيبل لق تهريب  دد من المهندسين والمعادن والحاويات وأنت تنت  

إيررران الترري وصررطها بدنهررا تت ررور بسررر ة كبيررر  فرري  ،حرر ر بنيررامين نتنيررالو مررن ال  ررر الرر   تشرركله
 وقرال ألف ش ص يعملون فري الصرنا ات العسركريةذ. 21الصنا ات العسكرية، قائال  إن ذلدم إيران 

نتنيررالو إن االتطرراس مررل إيررران ذسرريمنحها الكثيررر مررن المررال، فصررندوقها سرريمتلئ بعشرررات وربمررا بمئررات 
 المليارات الدوالرات التي ستق   بها نشا اتها العدوانيةذ.

 
 وعربية "معتدلة" ةإلى عقد مؤتمر أمني وسياسي واقتصادي بمشاركة فلسطيني يدعوشالوم  .21

سررريلطان شرررالوم الطلسررر ينيين إلرررى العرررود  إلرررى المطاويرررات مرررل  لياإلسررررائي د رررا نائرررب رئررريس الررروزراء
إنهرم إ ا كرانوا  فري كلمرة لره أمرام مرؤتمر لرتسريليا لألمرن القرومي، ،دون شرو  مسبقة، وقال ذإسرائيلذ

إلررى  قررد مررؤتمر أمنرري وسياسرري  لعمليررة السررالمذ. ود ررا شررالوم أييررا   حقيقيررا    ررادين ذفسرري دون شررريكا  
طلسرررر ينيين والرررردول العربيررررة ذالمعتدلررررةذ مررررن أ ررررل دفررررل المطاويررررات وتحسررررين واقتصرررراد  بمشرررراركة ال

لررررن يررررؤد  إال إلررررى تعميررررس  ذإسرررررائيلذاألويرررراع فرررري المن قررررة، فيمررررا رأم أن فررررر  المقا عررررة  لررررى 
 ال الفات بين ال انبين والمس بالمطاويات السياسية.

 01/6/5102 ،األخبار، بيروت
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 ومخدرات فتيات دعارةجلب  رئيس الكنيست ينحي نائبه بعد فضيحة .20
، تنحيرررة نائبررره أورن 9/6 قررررر رئررريس الكنيسرررت يرررولي إدلشررر اين، يررروم الثالثررراء: تحريرررر برررالل يرررالر

حررزان، مررن حررزب الليكررود،  ررن إدار   لسررات الكنيسررت فرري أ قرراب كشررف تحقيررس صررحافي أمررس  ررن 
 لزبائنه. ارتبا  ل ا النائب بطييحة كازينو يملكه في مدينة بورغاس و لب فتيات د ار 

واستد ى إدلشتاين حزان إلى مكتبه في الكنيست وأبلقه بقرارو بتنحيته  ن إدار   لسات الهيئة العامرة 
للكنيسرت حترى إشرعار آ رر. و الرب إدلشرتاين حرزان بالتعقيرب  لرى التقريرر الر   نشررته القنرا  الثانيررة 

 للتلطزيون اإلسرائيلي.
أنه لو ال    لب تنحية نطسره  رن إدار   لسرات  ثاءالثال وكان حزان قد ز م في وقت سابس من يوم

 الكنيست، لكن بيان إدلش اين فند  لق.
وقررال حررزان لوسررائل إ ررالم إسرررائيلية إنرره ينطرري مررا نسررب إليرره التقريررر الصررحطي وأنرره يعتررزم رفررل د رروم 

 القنا  الثانية ومراسلها السياسي أود  سيقال. ق ف وتشهير يدّ 
ارف حزان، أنه  الل  مله في كازينو في بورغاس،  مل  لرى تروفير وبينت وثائس وشهادات من مع

وبينرررت إحررردم    يرررر  مرررن الم ررردرات. فتيرررات ممرررن يعملرررن فررري الرررد ار  لزبائنررره، كمرررا اسرررت دم أنوا رررا  
الوثررائس، الترري نشرررتها القنررا  التلطزيونيررة اإلسرررائيلية الثانيررة، توقيررل حررزان كمرردير  ررام لكررازينو ذغولرردذ، 

 ته بدنه كان يدير فندس ذساني بيتوذ فق .الد اءا  الفا  
وكشررف أحررد  مررال الكررازينو السررابقين  ررن  القررات العمررل الترري تراكمررت بررين حررزان وبررين أحررد أنديررة 

، بينمرا كران حرزان ويقرول العامرل، بحسرب التقريرر، إنره  مرل سرائقا   التعر  القريبة، ويد ى ذراز روزذ.
قابرررل  لرررق. ويؤكرررد العامرررل أن حرررزان كررران يررردفل مقابرررل يسرررتد ي الطتيرررات لزبائنررره المقرررامرين، ويررردفل م

 الطتيات في كل مر  ي لب منه إحيار ذفتيات  ميالتذ إلى الكازينو.
وتقول مدير  ذراز روزذ إن حزان كان ذالز يم الكبيرذ، وأنه كان له أصدقاء كثيرين. وأكدت بردورلا أن 

 السائس كان يدتي لنقل الطتيات.
   ير  من الم درات من نوع ذكريستال ميجذ. ان كان يست دم أنوا ا  سائ  إسرائيلي إن حز  قالو 

 9/6/5102 ،48عرب 
 
 نائب رئيس الكنيست "شخصية غير مرغوب بها" في بلغاريا .22

 كشرررطت القنرررا  التلطزيونيرررة اإلسررررائيلية األولرررى، مسررراء يررروم الثالثررراء، أن مصررردرا  : تحريرررر لاشرررم حمررردان
ئيس الكنيست، يولي إدلشر اين، قبرل نحرو شرهرين ونصرف الشرهر، كان قد تو ه إلى ر  بلقاريا   سياسيا  

فررور انت رراب أورن حررزان لعيرروية الكنيسررت، و لررب منرره إبعررادو  ررن أ  نشررا  برلمرراني مشررترق بررين 
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و راء أن مكترب رئريس الكنيسرت رفر  التعقيرب  لرى النبرد، إال أن مصرادر أ ررم  وبلقاريرا. ذإسرائيلذ
 بها ا تبر حزان ذش صية غير مرغوب بهاذ في بلقاريا.أكدت  لى ل و التطاصيل، والتي بمو 

 9/6/5102 ،48عرب 
 
 طالب الواليات المتحدة بـ"تفوق كمي" إلى جانب "التفوق النوعي" ت "إسرائيل" "نيويورك تايمز" .23

 البررت رئرريس ليئررة األركرران  ذإسرررائيلذقالررت مصررادر إ الميررة أمريكيررة إن : تحريررر حسررن  بررد الحلرريم
يس فقررر  لرررلررر ا األسررربوع، بيرررمان  ذإسررررائيلذاألمريكررري مرررارتن ديمبسررري، الررر   زار المشرررتركة لل ررريو 

  في الكميات. تطوقها في نو ية السال  بل أييا  
 و كرررررت صررررحيطة نيويررررورق تررررايمز أن لقرررراءات ديمبسرررري مررررل المسررررؤولين اإلسرررررائيليين، بحثررررت أييررررا  

أن اليررقو  الترري مورسررت  لررى ، وأيررافت ذإسرائيلرذالمسررا دات األمريكيررة العسرركرية بعيررد  المرردم لرر
حيال االتطاس مل إيرران. ميريطة أن ال شرية نابعرة مرن  ذإسرائيلذذ في متصا دا   ديمبسي تعكس ذ وفا  

و كررت الصرحيطة  قيام إدار  الرئيس بيخ األسلحة المت رور  فري دول ال لري  لكسرب تدييردلا لالتطراس.
يررد أن تكررون واثقررة بدننررا لررن نسررا دلا  لررى تر  ذإسرررائيلذإن ديمبسرري قررال للصررحافيين الرر ين رافقرروو إن 

ت الب الواليات المتحد  بدن ال تتطوس  لى الردول  ذإسرائيلذصعيد النو ية وكميات السال . وقال إن 
 العربية في ال انب النو ي للسال  فحسب بل تريد أن تتطوس  ليهم أييا بكميات السال . 

 01/6/5102 ،48عرب 
 
 سات غربية تدعو لمقاطعتهاتلوح بمقاضاة مؤس "إسرائيل" .24

قالررت وزيررر  العردل اإلسرررائيلية أييليررت شرراكيد إنهرا أصرردرت تو يهاتهررا إلررى القسررم  :األنايررول –القردس 
الرررردولي فرررري وزارتهررررا، بإ ررررداد إ ررررراءات قيررررائية يررررد ذالحركررررة العالميررررة لمقا عررررة إسرررررائيل وسررررحب 

اإلسررائيلية العامرة  رن شراكيد إن  ونقلرت اإل ا رة ذ.BDSذ االستثمارات منها وفر  العقوبرات  ليهراذ
ذال ريقة لوقف ل و الحركة يكون من  الل مها مة ال هرات المقا عرة إلسررائيل، و ردم تررق المسرر  

نما العمل بصور  حازمة وموحد ذ،  لى حد ز مها.  للك ابين والمحريين وا 
 01/6/5102 ،الرأي، عّمان

 
 " لمنتهكي حقوق األطفالمن "الالئحة السوداء هاشطب"إسرائيل" ترحب بقرار  .25

مرن الئحرة  ذإسررائيلذاألمين العام لألمم المتحد  بان كي مون شر ب قرار ب ذإسرائيلذرحبت  :نيويورق
قرال السرطير اإلسررائيلي و  الدول واأل راف التي تمارس انتهاكات بحس األ طال في النزا رات المسرلحة.
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مرون ذكران محقرا  بعردم انصريا ه لبمرالءات في األمم المتحد  رون بروسور إن األمين العام بان كري 
مررن المنظمررات اإلرلابيررة والرردول العربيررة فرري قرررارو  رردم إدرا  إسرررائيل فرري الئحررة العررار الترري تتيررمن 
تنظيمات دا و والقا د  و البانذ. وا تبر أن  لى األمم المتحد  في المقابل ذبدال  من إصدار آالف 

ن المنظمات اإلرلابية التي تنش  في ق راع غرز ذ. ود را األمرين التقارير واللوائ  يد إسرائيل، أن تدي
ذويررل حررد للرردمار الرر   تسررببه لرر و المنظمررات للنرراس فرري غررز  مررن  ررالل  رقلررة وصررول  إلررىالعررام 

 المسا دات اإلنسانية والقصف من بين منازل المدنيين واست دام المدنيين درو ا  بشريةذ.
 01/6/5102 ،الحياة، لندن

 
 د سابقون في جيش االحتالل يفضحون انتهاكاته: جنو سويسرا .26

 ررر   نررود إسرررائيليون سررابقون صررورا  تطيرر  ممارسررات  يشررهم وانتهاكاترره بحررس  :زيرروريخ )سويسرررا(
 الموا نين الطلس ينيين، في معر  أقاموو في مدينة زيوريخ السويسرية.

حررتالل اإلسرررائيلي. وأقامرت المعررر  منظمرة ذكسررر الصررمتذ التري ت مررل  نرودا  سررابقين فرري  ريو اال
يونيررو فرري دار  /حزيررران 02وقررد أثررار المعررر  الرر   يواصررل فررت  أبوابرره لل مهررور حتررى يرروم األحررد 

للطررا  الثقافيررة فرري زيرروريخ، سر  ا  رسررميا  إسرررائيليا ، ولا مترره السرطار  اإلسرررائيلية والمنظمررات المؤيررد  
وا لوسرررائل اإل رررالم ولل مهرررور  رررن ورافرررس  نرررود إسررررائيليون سرررابقون لررر ا المعرررر  وتحررردث لالحرررتالل.

أ مال التنكيل واإل الل وممارسات الترويل التي ا تادوا  لرى اقترافهرا بحرس الطلسر ينيين،  اصرة  نرد 
 الحوا ز والمعابر و الل التوغالت اليومية في البلدات وأثناء اقتحام البيوت ف را .

د  حملررة اال ترايررات يررد المعررر  وبررادر السررطير اإلسرررائيلي فرري بيرررن ييقررال كاسرربي ش صرريا  بقيررا
 المصّور، ومارس اتصاالت ياغ ة  لى وزار  ال ار ية السويسرية.

 9/6/5102قدس برس، 
 
 جديدة على لبنان وغزة أغلبية اإلسرائيليين تتوقع حربا   :استطالع .27

لرى سرئل اإلسررائيليون مرا ا   ذإسررائيلذوديل  واود : في است الع  اص بالرأ  العام في  -الناصر  
منهم إن  ليها تقديم مبرادر  سرالم، فيمرا  %35أن تطعل حيال الصراع مل الطلس ينيين فقال  ذإسرائيلذ

 %2منهم د ولهرا برد  مطاويرات وقرال  %52منهم الستئنافها المطاويات، بينما رف   %36د ا 
يررة  لررى التطرراو  مررل ال امعررة العرب ذإسرررائيلذكرران  لررى  إنوردا  لررى سررؤال  مررنهم إنهررم ال يعرفررون.

 لرررى  لرررق بحررر ر  %30مرررن اإلسررررائيليين برررنعم، بينمرررا وافرررس  %32أسررراس المبرررادر  العربيرررة، أ ررراب 
ذوفي رد  لرى سرؤال آ رر  منهم لم ي يبوا  لى ل ا السؤال. %06منهم  لق و %55وشرو  ورف  
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ا نطرروا لرر  %3مررن اإلسرررائيليين حربررا ثالثررة  لررى لبنرران  ررالل السررنوات الررثالج المقبلررة و %22يتوقررل 
منهم موا هة  ديد  مل حماس في غز   %65منهم إنهم ال يعرفون. كما توقل  %00االحتمال وقال 

 قالوا إنهم ال يعرفون. % 01فق  أ ابوا بالنطي و %8قالوا نعم ولكن الحقا مقابل  %51و
 01/6/5102 ،القدس العربي، لندن

 
 همم ضدّ أن العال يعدون"مؤشر السالم": غالبية اإلسرائيليين  استطالع .28

ا تبرت أغلبية كبير  من اإلسرائيليين أن العالم يدلم، وفي است الع ذمؤشر السالمذ  :القدس المحتلة
مررن المسررت لعين إنهررم  %00الرر   ي ريرره ذالمعهررد اإلسرررائيلي للديمقرا يررةذ و امعررة تررل أبيررب، وقررال 

 ررم ت رو  صررا ات بمستوم أ القي ال ت لب من دول أ ذإسرائيلذيعتقدون أن دول العالم ت الب 
 مستوم مشابه.

مررن اإلسرررائيليين يعتقردون أن  القررات دول العررالم  %6612، فرإن أمررسووفقرا لالسررت الع، الر   نتشررر 
 أن ل و العالقات  يد . %3112مل إسرائيل ليست  يد  أو أنها ليست  يد  أبدا. بينما ا تبر 
، ثرم  مدتره فري أ قراب ذإسررائيلذتره حكومرة وانقسمت آراء اإلسرائيليين حيال القررار العنصرر  الر   ات  

احت ا ات وانتقادات دولية، بشدن الطصل بين العمال الطلسر ينيين والمسرتو نين فري الحرافالت المت هرة 
 .%2612القرار العنصر  فيما  اريه  %2215من دا ل ال   األ ير إلى اليطة القربية. وأيد 
فق  إنه في حال كانت لناق مقا عة له و  %0112وفيما يتعلس بمقا عة منت ات المستو نات، قال 

ليسوا متدكدين من مقا عتهم له و المنت ات، لكن أغلبية كبيرر   %813المنت ات فإنهم سيقا عونها، و
 أكدوا أنهم سيستمرون في شراء منت ات المستو نات حتى لو قا عها العالم. %0210بنسبة 

هررم فرري حررال حصررلوا  لررى شرررو  معيشررية  يررد  إن %02وفرري سررياس االسررتي ان والمسررتو نات، قررال 
إنهرم لرم  %21فإنه لن ينتقلوا للسكن في المستو نات، التي تعتبر أسرعار السركن فيهرا أر رص. وقرال 

 يزوروا المستو نات في السنوات األ ير .
 ن ثقتهم بدن رئيس الحكومة اإلسررائيلية بنيرامين نتنيرالو، لريس مسرتعدا لدراسرة إمكانيرة  %23و بر 

إنهرم متدكردين  %36وصل إلى تسوية مل الطلس ينيين يتم من  اللها إ الء مستو نات، بين قرال الت
 من أن نتنيالو مستعد لتنطي    و  كه و.

 01/6/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 األقصىالمسجد شرطة االحتالل يقتحمون وعناصر من  يهود مستوطنون .29

اصر شر ة االحتالل أمس،  ولة استكشافية استطزازية في نّط ت م مو ة من  ن ذ:وفاذ –القدس 
ال امل القبلي بالمس د األقصى، قابلها المصلون بهتافات التكبير االحت ا ية، وس  أ واء مشحونة 

 بالتوتر، في ظل اقتحامات  ديد  للمستو نين.
قاربة، تزامنا كما أن م مو ة أ رم من شر ة االحتالل وبلباٍس مدني اقتحمت األقصى من باب الم

 مل اقتحام م مو ة من المستو نين اليهود، ووس  توا د كبير للمصلين.
وكانت منظمة ذإم ترتسوذ اليهودية الشبابية المت رفة، ومنظمة ذ الب من أ ل الهيكلذ د تا إلى 
تنظيم اقتحامات واسعة للمس د األقصى أمس، بالتعاون مل م مو ة ذ الب أل ل الهيكلذ، في 

   أ لنتا فيه أن الم مو ات التي ستقتحم األقصى ستنّط  برنام ا تلموديا كبيرا دا له، الوقت ال
 احتطاال بنهاية الطصل ال امعي.

01/6/5102األيام، رام هللا،   
 
 شمال غربي القدسيهدم ثالث منشآت صناعية  االحتالل .31

ية في حي ال اليلة لدمت  رافات االحتالل اإلسرائيلي أمس، ثالج منش"ت صنا  ذ:وفاذ –القدس 
 من بلد  ال يب شمال غربي القدس المحتلةف بح ة البناء دون تر يص.

ودلمت  رافات االحتالل الحي بعد السا ة السادسة والنصف صباحا، حيج شر ت بهدم ثالج 
منش"ت صنا ية تشمل ذمحدد ذ تعود لعائلة الكسواني، وكرا ين لتصلي  السيارات األول يعود 

 م ر ، والثاني للموا ن مهند منصورف بح ة البناء غير المر ص.للموا ن نور ال
نسمة يعيشون في الحي يتعريون  911، أن ذوفاذوقال رئيس م لس الحي إسما يل أبو ربا  لر

ت طالتيييس ال ناس ومهدد  منازلهم بالهدم، كونها باتت محاصر  بين سلسلة مستو نات منها ذ ع
ذ، ويرون أن المستو نات تتوسل وتتمدد، ولم ال يسم  لهم زئيفذ القديمة/ وال ديد  وذ طعون

 بالعيو في أريهم التي تصنف اليوم كمنا س ذ ذ.
01/6/5102األيام، رام هللا،   

 
 
 



 
 
 
 

 

           54ص                                     3613 العدد:    01/6/5102 األربعاء التاريخ:

 مؤتمر دولي في روما تضامنا  مع األسرى :األسرىهيئة  .30
حررين بدنه من المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي القانوني أفادت ليئة شؤون األسرم والم: وكاالت

األوروبي للتيامن مل األسرم في س ون االحتالل يومي الثاني  شر والثالج  شر من الشهر 
 ال ار ، في العاصمة اإلي الية روما.

 وأويحت في بيان صحطي أمس الثالثاء، أن الد و   اءت من الهيئة اإلدارية لل اليات الطلس ينية
في أوروبا، وبمشاركة سطير  فلس ين في إي اليا مي كيلة، ورئيس الهيئة  يسى قراقل، ورئيس ناد  

 األسير قدور  فارس، ورئيس ليئة مقاومة ال دار واالستي ان وليد  ساف.
ذ إسرائيلوقال قراقل ذإن المؤتمر سيركز  لى األبعاد القانونية لقيية األسرم، من حيج انتهاكات ذ

الدولية، واتطاقيات  نيف األربل، وآليات تطعيل األدوات القانونية لحماية األسرم،  اصة للمعايير 
 المحكمة ال نائية الدوليةذ.

01/6/5102الخليج، الشارقة،   
 
 استطالع: نصف سكان قطاع غزة وربع سكان الضفة يرغبون بالهجرة .32

 ،ني للبحوج السياسية والمسحيةالمركز الطلس يأ راو  أظهر است الع حديج للرأ  العام الطلس يني
تريد إ راء انت ابات تشريعية ورئاسية  الل بيعة أشهر وحتى ستة أشهر،  %66أغلبية من  أن
 ال يريدون إ راء انت ابات. %50يريدون إ راءلا بعد سنة أو أكثر، و 01%

من  يؤيدون حملة مقا عة إسرائيل وفر  العقوبات  ليها، ونسبة %86وبحسب االست الع فإن 
تعتقد أن  %62تقول إنها توقطت  ن شراء منت ات إسرائيلية مثل تنوفا وشتراوس، ونسبة من  88%

 حملة مقا عة البيائل اإلسرائيلية ستكون فعالة في المسالمة في إنهاء االحتالل.
إنها تشعر بالتشاؤم ت او مستقبل العالقات بين الطلس ينيين واإلسرائيليين  %09وقالت نسبة من 

 ن بعد تشكيل حكومة يمينية بقياد  نتنيالو.اآل
 . ن ا تقادلا بدن ذدا وذ لو م مو ة مت رفة ال تمثل اإلسالم الصحي  %82نسبة  وأ ربت

وقال . إنها ال تعرف %6أنها تمثل اإلسالم الصحي  وتقول نسبة من  %01فيما تعتقد نسبة من  
 رت انت ابات رئاسية  ديد  اليوم وترش  المركز الطلس يني للبحوج السياسية والمسحية انه ذلو 

 إسما يلفيها اثنان فق  لما الرئيس محمود  باس ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة )حماس( 
 ذ.% 26ويحصل لنية  لى  %20لنية، يحصل الرئيس  باس  لى 
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ون سيشارك %05: ذلو  رت انت ابات برلمانية  ديد  بمشاركة كافة القوم السياسية فإن وأياف
وتحصل  %39وفت   لى  %32فيها وتحصل قائمة التقيير واإلصال  التابعة لحركة حماس  لى 

 إنها لم تقرر بعد لمن ستصوتذ. %06وتقول نسبة من  %00كافة القوائم األ رم م تمعة  لى 
 امعة بيرزيت التي فازت بها كتلة بإن نتائ  انت ابات م لس ال لبة  %20وتابل ذتقول نسبة من 

 .ينطلس ينيللتعبر فق   ن رأ  ال الب فيما تقول نسبة مت ابقة إنها تعبر  ن التو ه العام  حماس
ست الع أن نصف سكان ق اع غز ، وربل سكان اليطة القربية، يرغبون في اله ر ، في االأظهر و 

 ات زياد  وايحة في أ داد الراغبين في الرحيل  ن األرايي الطلس ينية مقارنة باألرقام في است ال
في المئة وبين  21و اء في االست الع ذنسبة الرغبة في اله ر  بين سكان ق اع غز  تبلغ  سابقة.

 في المئةذ. 52سكان اليطة 
حزيران حيج تم إ راء المقابالت و ها  لو ه مل  ينة  6-2وأ ر  االست الع في الطتر  ما بين 

موقعا  سكانيا  وكانت  051في ش ص و لق  0511 شوائية من األش اص البالقين بلغ  ددلا 
 النتائ : أبرز، وفيما يلي %3نسبة ال  د 

 

 أوضاع الضفة والقطاع:
في ل ا االست الع ونسبة التقييم اإلي ابي  %02بلقت نسبة التقييم اإلي ابي ألوياع الق اع 

 اع ، فيما بلقت نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الش صية في ق%31ألوياع اليطة القربية تبلغ 
، ونسبة الرغبة في اله ر  بين %22، ونسبة اإلحساس باألمن في اليطة القربية تبلغ %26غز  

 .%52وبين سكان اليطة  %21سكان ق اع غزو تبلغ 
، فيما بلقت نسبة اال تقاد %09وبلقت نسبة اال تقاد بو ود فساد في مؤسسات السل ة الطلس ينية 

 .%08اال تقاد بو ود حرية صحافة في ق اع غزو ونسبة  %53بو ود حرية صحافة في اليطة 
 

 المصالحة ودور حكومة الوفاق:
، وبعد سنة من إنشائها بلقت نسبة %29ونسبة التشاؤم  %38بلقت نسبة التطاؤل بن ا  المصالحة 

 . %29ونسبة  دم الريا  %32الريا  ن أداء حكومة الوفاس 
 %56) %36مة الوفاس  لى معبر رف  وفي ق اع غز ( سي ر  حكو  %26) %20وتريد نسبة من 

في ق اع غز ( يريدون بقاءلا بيد حماس، وين بس ل ا األمر أييا   لى المعابر مل إسرائيل حيج 
 في ق اع غز ( ويعها تحت سي ر  حكومة الوفاس. %26) %28تريد نسبة من 

أن يتمكنوا من و ند السؤال  من كان مسؤوال   ن  ود  وزراء حكومة الوفاس من ق اع غز  دون 
إن المسؤولية  ن  لق تعود إلى  %26ممارسة  ملهم في وزاراتهم في الق اع قالت نسبة من 
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أن حكومة  %02ويعتقد  إن حماس لي المسؤولة. %32حكومة الوفاس والرئيس وقالت نسبة من 
 الوفاس ي ب أن تكون مسؤولة  ن دفل رواتب الق اع المدني ال   كان يعمل لدم حكومة حماس

( تعتقد أن حكومة الوفاس ي ب أن تكون مسؤولة أييا  %05قبل المصالحة ونسبة شبه مت ابقة )
  ن دفل رواتب ر ال األمن والشر ة ال ين كانوا تابعين لحكومة حماس سابقا.

 

 حرب غزه:
قيام حماس بإ راء مطاويات غير مباشر  مل إسرائيل ب صوص لدنة  ويلة األمد في  %63وتؤيد 

تعار   لق، فيما نسبة اال تقاد بدن  %35مقابل إزالة الحصار  ن الق اع ونسبة من  ق اع غز 
تقول إن ال رفين  ر ا  %52ونسبة من  %29حماس قد انتصرت في الحرب  لى ق اع غزو 

 . منتصر فق  يقولون إن حماس  ر ت  %20 اسرين، في ق اع غزو 
مقارنة بال سائر البشرية والمادية التي دفعها  وبلقت نسبة الريا  ن اإلن ازات التي حققتها الحرب

تؤيد إ الس  %63، ومل  لق، فإن نسبة من %63ونسبة  دم الريا  %32ق اع غزو وسكانه 
 الصواريخ  لى إسرائيل إ  لم يتم إنهاء الحصار واإلغالس  لى الق اع.

 

 الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه:
أن القاية العليا األولى للشعب الطلس يني ينبقي أن تكون تحقيس انسحاب  %22نسبة من  وتعتقد

قامة دولة فلس ينية في اليطة والق اع و اصمتها القدس الشرقية.  0960إسرائيلي لحدود العام   وا 
يقولون إن القاية األولى ي ب أن تكون الحصول  لى حس العود  لال ئين  %31في المقابل فإن 

 . 0928دتهم لقرالم وبلداتهم التي  ر وا منها في العام و و 
 9/6/5102، رام هللا ،المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

 
 مالييـن دوالر لـدعـم أيتـام العـدوان األخيـر على قطاع غـزة خمسةاتفاقيتـان بقيمـة  .33

اشم   ا الشوا للوقف ال ير  وقعت مؤسسة التعاون مل بنق فلس ين، وصندوس الحا  ل :رام هللا
 ماليين دوالر مناصطة لد م أيتام العدوان األ ير  لى ق اع غز . 2اتطاقيتين منطصلتين بقيمة 

 لق يدتي يمن مشروع  أن قب التوقيل  أمسوأويحت المؤسسة في بيان صحافي صدر  نها 
من  5،018دامة لنحو تقديم الر اية الشاملة والمستلذو دذ ال   تنط و المؤسسة، وال   يهدف 

 . 5102األ طال األيتام ال ين فقدوا أحد الوالدين أو العائلة بدكملها نتي ة العدوان  لى غز   ام 
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و رم توقيل االتطاقية األولى بالمقر الرئيسي لبدار  العامة لبنق فلس ين في مدينة رام هللا، أول من 
عام لر ذبنق فلس ينذ لاشم الشوا والمدير العام ووقل االتطاقية رئيس م لس اإلدار  والمدير ال أمس.

 لمؤسسة التعاون د. تطيد  ال رباو .
كما تم توقيل االتطاقية الثانية بين الشوا متولي وقف صندوس الحا  لاشم   ا الشوا ال ير ، ود. 

 ال رباو ، بحيور  دد من المسؤولين في المؤسسة والبنق. 
مليون دوالر، فيما سيقوم صندوس الحا  الشوا  512فل مبلغ وبمو ب االتطاقيتين، سيقوم البنق بد

مليون  لى مدار  شر سنوات، و لق لتمكين البرنام  من توفير  512للوقف ال ير  بدفل مبلغ 
 . دمات التعليم المستدام لأليتام

01/6/5102األيام، رام هللا،   
 
 عن العمل في وزارة الصحة تضربنقابة األطباء الفلسطينيون  .34

(، في 6|9أ لنت ذنقابة األ باء الطلس ينيينذ  ن قرارلا وقف العمل ابتداء من يوم الثالثاء ): هللا رام
 ميل مرافس وزار  الصحة بما فيها المستشطيات ومراكز الر اية األولية، مستثنية من ل ا اإل راء 

 مريى السر ان والحاالت ال ارئة والوالد  وأمرا  غسيل الكلى ومريى الدم.
لت النقابة في بيان أصدرته الليلة المايية، إن إيرابها  ن العمل سيتواصل ذإلى حين الترا ل وقا

 ن أية قرارات تم ات ا لا بعيدا   ن الحكم القيائي القا ل ال   ستحترمهذ، مشّدد  رفيها توقيف 
أل باء أ   بيب قبل صدور حكم قيائي بحقه، في إشار  إلى واقعة توقيف النيابة العامة ألحد ا
  لى  لطية وفا  امرأ  و نينها  الل والدتها في مستشطى ذرفيدياذ بمدينة نابلس قبل  د  أسابيل.

9/6/5102قدس برس،   
 
 رام هللا: اتفاقية إلنشاء أول قرية بيئية تعليمية للشباب في فلسطين .35

قرية الشباب البيئية  وقل، أمس، منتدم شارق الشبابي وشركة ولدان للمقاوالت اتطاقية إلنشاء :رام هللا
 التعليمية المقامة  لى أرايي قرية كطر نعمة قياء محافظة رام هللا والبير .

االتطاقية وقعها الرئيس التنطي   للمنتدم بدر زما ر   أن أمسوأوي  المنتدم في بيان صحافي 
دم بمدينة رام هللا، والمدير العام لشركة ولدان للمقاوالت والتعمير والتشييد وليد ولدان في مقر المنت

 بحيور المدير المالي واإلدار  للمنتدم  مر ياسين والمهندس سامر ال ويل.
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شهور من العمل المكثف يمن م   ات  6وأياف بان المشروع في مرحلته الثانية سيستقرس 
تتيمن سالسل ح رية و درانا وقا ة متعدد  االست دامات ومرافس صحية وبئرا وممرات للتسلس 

 ومظالت ومقا د ح رية ومدر ات  ار ية. والمشي
و اءت قرية الشباب البيئية التعليمية كمشروع من منتدم شارق الشبابي، ومركز التمكين االقتصاد  
للشباب بالتعاون مل م لس قرو  كطر نعمة، وبد م من بنق التنمية األلماني وبرنام  األمم المتحد  

( دونما  تتميز ب بيعتها وبيئتها ال مالية 32ساحة )اإلنمائي  لى ار  يمتلكها المنتدم  لى م
 قرية بيئية تعليمية في فلس ين وفي الشرس األوس . أوللتكون 

01/6/5102األيام، رام هللا،   
 
 وقفة احتجاجية في غزة رفضا  لتقليصات األونروا .36

ات وكالة غوج وقطة احت ا ية قبالة  ياد  السويد  بمدينة غز  رفيا  إل راء أمسرام هللا: نظمت 
وتشقيل الال ئين الطلس ينيين ذاألونرواذ وتقليص  دماتها، بد و  من الل نة الشعبية لال ئين بم يم 

 الشا ئ والقوم الو نية واإلسالمية، وبحيور حاشد من ألالي الم يم والقوم والمؤسسات.
قائمين  لى وأكد رئيس الل نة الشعبية في م يم الشا ئ  ا ف حماد ، حسب بيان صدر  ن ال

الوقطة، أمس، أن إ راءات التقليص من  انب األونروا وصلت إلى منع ف   ير بات يهدد الو ود 
الطلس يني ككل، م البا  بيرور  إر اع برام  دفل بدل اإلي ار لمن دمترت بيوتهم  الل العدوان 

 سر .اإلسرائيلي األ ير  لى ق اع غز ، ورف  تعوييهم بب الة لمر  واحد  لمعيل األ
01/6/5102األيام، رام هللا،   

 
 2015مليار دينار ميزانية البنوك األردنية في فلسطين حتى نهاية نيسان  4.1تقرير:  .37

بلقت الميزانية الموحد  للبنوق األردنية العاملة في فلس ين حتى نهاية : لال أبو  ح لة - مان 
ات الصادر   ن البنق المركز ، فقد مليار دينار1 وبحسب البيان 210شهر نيسان من العام الحالي 

مليونا بالعمالت  035مليونا بالدينار و 32مليون دينار، منها  066بلغ النقد في الصندوس 
 0116مليونا بالدينار و 023مليار دينار منها  018وبلقت األرصد  لدم ال هاز المصرفي  األ نبية.

 بالعمالت األ نبية.  
مليونا  551مليار دينار منها  012بلقت حتى نهاية شهر نيسان من أما التسهيالت االئتمانية فقد 

 بالعمالت األ نبية األ رم. 231مليونا بالدوالر و 898بالدينار و
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مليونا  02مليونا بالدينار و 200مليون دينار منها  286وبلقت مو ودات محطظة االوراس المالية 
 20مليونا بالدينار و 92مليون دينار، منها  032بالعمالت األ نبية. ل ا وقد بلغ بند المو ودات 

 مليونا بالعمالت األ نبية.
مليونا بالدينار  28مليون دينار منها  088وبحسب البيانات، فقد بلقت ودائل ال هاز المصرفي 

 مليونا بالعمالت األ نبية. 036و
مليار بالدوالر  0119مليونا بالدينار و 908مليار دينار منها  310أما ودائل العمالء فقد بلقت  
 مليار بالعمالت اال نبية األ رم. 0110و
مليونا بالدينار  282مليون دينار منها  291أما رأس المال واالحتيا ات والم صصات فقد بلغ  
ماليين  519بالعمالت األ نبية. أما بند الم لوبات األ رم، فبلقت حتى نهاية شهر نيسان 012و

 مليونا بالعمالت األ نبية. 039نار ومليونا بالدي 69دينار منها 
01/6/5102الدستور، عمان،   

 
 للكاتب والروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور "جائزة القدس" يمنح "ألدباء والكتاب العربااتحاد " .38

، ولي أرفل ال وائز 5102قرر االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب من  ذ ائز  القدسذ لعام ة:  ن 
تحاد العام سنويا ، للكاتب والروائي الطلس يني رشاد أبو شاور  لى م مل إنتا ه التي يمنحها اال

األدبي ال   تنوع بين الرواية والقصة والمسر  والدراسات األدبية. تهتم أ مال أبو شاور بالصراع 
الصهيوني، وبنيال األمة العربية من أ ل تحرير فلس ين، ولمدينة القدس نصيب منها،  -العربي
تعكس الواقل المويو ي لعصرنا، ولدورو في  دمة قيية فلس ين والثقافة العربية، ومكانته ولي 

 األدبية المتميز  في اإلنتا  اإلبدا ي العربي.
وأ لن الكاتب األمين العام لالتحاد محمد سلماو ، اسم الطائز في ال لسة ال تامية ال تما ات 

 .ال ار  6و 2مدينة  ن ة في المقرب بين المكتب الدائم لالتحاد العام، التي  قدت في 
01/6/5102الحياة، لندن،   

 
 اإلنسان والشعوب تحقق في انتهاكات ترتكبها مصر على معبر رفح لحقوقاللجنة اإلفريقية  .39

كشطت المنظمة العربية لحقوس اإلنسان في بري انيا أن الل نة اإلفريقية لحقوس اإلنسان والشعوب 
العالمي للحريات والحقوس وتحالف د م  واالتحادبها المنظمة قبلت شكوم يد مصر تقدمت 

الدولية  لى معبر رف   الل  اللتزاماتهافلس ين ومنظمات أ رم حول انتهاق السل ات المصرية 
 .5102الحرب التي شنتها إسرائيل  لى ق اع غز  في تموز 
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معبر رف  رغم إ النها  وبينت المنظمة أن الشكوم تركزت  لى أن مصر  الل الحرب أغلقت فعليا
ال ادع  ن فتحه ولم تسم  إال لعدد قليل من ال رحى واألفراد بالسطر  بر معبر رف  مقارنة 

لم تسم  بد ول الوفود اإلغاثية وال بية  منعوا، وك لقباآلالف من ال رحى واألفراد ال ين 
 والمستلزمات ال بية والق ائية رغم الحا ة الماسة لسكان الق اع.

ت المنظمة أن الل نة اإلفريقية بحثت الشكوم في دورتها السابعة  شر  المنعقد  في غامبيا وأويح
بمو ب الدستور اإلفريقي  التزاماتهاوو دت أن مصر قد  رقت  5102فبراير  58-09في الطتر  

 يوما وتم تزويد الل نة بعشرات اإلفادات من  رحى وأفراد منعوا 61و البت بمزيد من األدلة  الل 
 من السطر  بر معبر رف .

و هت إشعارا لطريس المحامين  02/12/5102وأيافت المنظمة أن الل نة اإلفريقية بتاريخ 
 يوما من تاريخ اإلشعار. 61أويحت فيه أن الشكوم تم تو يهها إلى مصر للرد  ليها  الل 

دمت في آب و برت المنظمة  ن أسطها من ب ء اإل راءات في الل نة  لى الرغم أن الشكوم ق
بناء  لى إ راءات  ارئة ومل  لق تدمل المنظمة أن تت   الل نة قرارا حاسما بإلزام مصر  5102

 بطت  معبر رف  بشكل دائم.
كما أكدت المنظمة أنه وبعد انيمام دولة فلس ين إلى المحكمة ال نائية الدولية بات الباب مطتوحا 

  للمحكمة با تبارو  ريمة حرب و رس  سيم لتقديم ملف الحصار من ال انب المصر  لق اع غز 
 .0998وفس نص الماد  الثامنة من اتطاقية روما لعام  0929التطاقيات  نيف لعام 

 االحتاللوفي ل ا السياس قال محمد  ميل رئيس المنظمة ذأنه ال يمكن السكوت  لى نظام يعين 
ارسة مزيد من اليقو   لى  لى  نس ق اع غزو فمعانا  السكان وصلت حدا   يرا يو ب معه مم

 النظام المصر  لطت  معبر رف  بشكل دائمذ.
وأياف ذأن كل ما ترو ه األ هز  األمنية وبع  وسائل اإل الم المصرية من أن ق اع غز  
مصدرا لز ز ة األمن في سيناء ثبت ك به وأن تشديد الحصار  لى ق اع غز  من قبل النظام 

 كل مباشر في صال  إسرائيلذ.  أ ندات سياسية يصب بش المصر   ات
9/6/5102، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا  

 
 "إسرائيل"و"داعش" إيران العدو األول يليها تنظيم  يعدونأكثر من نصف السعوديين : استطالع .41

الناصر  ر وديل  واود : يد ي است الع رأ  كشف  نه في مؤتمر لرتزليا اإلسرائيلي للمنا ة 
ية أن أغلبية السعوديين يرون في إيران ذالعدو األكبرذ، وأن تنظيم الدولة يقلقهم أكثر من القوم

ليكس مينتز مدير معهد السياسات واالستراتي ية في معهد لرتزليا أإسرائيل. وقال البروفسور 



 
 
 
 

 

           30ص                                     3613 العدد:    01/6/5102 األربعاء التاريخ:

األكاديمي القيم  لى االست الع إنه تم  بر الهواتف األريية والمحمولة وبالتعاون مل  امعة 
 ويسكنسون األمريكية.

 من السعوديين أن إيران لي العدو األكبر بالنسبة لهم يليها تنظيم الدولة اإلسالمية، %23ويرم 
وحماس  %016وسوريا  %2واليمن  %08( وفي المرتبة الثالثة تدتي إسرائيل مل نسبة %55دا و)
118%. 

 %52حياز  إيران سالحا نوويا و إيرانيا سيحول دون -من السعوديين أن اتطاقا أمريكيا %21ويرم 
 يرون أن  لق غير مؤكد. % 32يرم  كس  لق و 

وا تبر البروفسور مينتز المشرف  لى االست الع أن نتائ ه مطا ئة بسبب العالقات العدائية التي 
 سادت بين إسرائيل وبين السعودية اللتين ال تقيمان  القات دبلوماسية.

من السعوديين أن الحل يكمن بسعي  % 25النوو  يرم وفي حال حازت إيران  لى السال  
من السعوديين بالحل حصول السعودية  لى مظلة  %50السعودية لحياز  قنبلة نووية، فيما يرم 

 %52من السعوديين أن الحوثيين لم صنا ة إيرانية و % 68نووية من الواليات المتحد . ويعتقد 
 ال.ينطون ل ا االحتم %0يقولون ذليس مؤكداذ و

 %59من السعوديين إن إيران تشكل تهديدا لسياد  السعودية ونطى  %00وردا  لى سؤال آ ر قال 
  لق.

سرائيل في حرب يد إيران، قال  من  %06وردا  لى سؤال حول تدييد اشتراق السعودية وا 
 .%52السعوديين إنهم يرفيون ل ا ال يار في ما يؤيدو 

يحملون  %02وليتها  ن الحروب  لى ق اع غز  مقابل من السعوديين إسرائيل مسؤ  %61ويحّمل 
منهم حملوا إيران مسؤولية تكرار الحروب  %51وحملوا ق ر المسؤولية  %212وحماس المسؤولية 
لحركة  %9من السعوديين إمكانية د م السعودية ماليا لحماس وفت  معا و %21 لى غز . ويرم 

 ن السعوديين  دم د م أ   هة.م %25ويرم  لحركة حماس وحدلا، %8فت  وحدلا و
 %58من السعوديين إن موقطهم سلبي  دا و %26وحول الموقف من تنظيم الدولة اإلسالمية قال 

 موقطهم إي ابي  دا. %015موقطهم حياد  و % موقطهم إي ابي و %09موقطهم سلبي و
فلس ينية  لى األر  وأفادت نسبة مماثلة أنهم يؤيدون مبادر  السالم العربية القايية بقيام دولة 

سالمية. 21مقابل  القات دبلوماسية كاملة مل نحو  0960المحتلة  ام   دولة  ربية وا 
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وفي معر  قراءته لنتائ  االست الع قال البروفسور أليكس مينتس إنها تنق  ما يعتقد اإلسرائيليون 
  السعودية، مد يا أن حيال السعوديين، الفتا لو ود تشكيلة من التهديدات والمواييل  لى األ ند

 قسما منهم يرغب بالتحالف مل إسرائيل.
01/6/5102، القدس العربي، لندن  

 
 معرض صور حول جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين :الجزائر .40

افتت  المستشار برئاسة ال مهورية ال زائرية  بد رزاس بار ، معر  صور  اص : الرأ  –ال زائر 
لشعب الطلس يني قبل بدء أشقال الملتقى الدولي حول ذمعانا  الشعب ب رائم الكيان الصهيوني بحس ا

 فيالطلس يني  راء  رائم الحرب وال رائم يد اإلنسانية والل وء إلى المحكمة ال نائيةذ وال   أقيم 
 .5102شهر يونيو  -10-16 يوميوراسى فندس األ

 لؤ ير الطلس يني في ال زائر وافتت  المعر  برفقة مستشار الرئيس  بد العزيز بوتطليقة، السط
 يسى، وبحيور ومشاركة أكثر من  مسة وفود أ نبية وبعثات دبلوماسية  ربية وأ نبية شاركت 

ال زائر التي  محامي زائر  من منظمة  محامي 011المؤتمر الدولي إيافة إلى أكثر من  في
 بادرت وأقامت وأشرفت  لى المؤتمر الدولي بكل تطاصيله.

كافة  ناوين ومحاور المؤتمر، وأن ز بإشراف مباشر من  رف ممثل ملف األسرم  تناول المعر 
سطار  دولة فلس ين السيد  الد صال  ) ز الدين(، وقد قرر المشاركون في الملتقى الدولي لد م  في

فلس ين بال زائر العاصمة تدسيس ت مل دولي للمحامين يتكطل بالدفاع  ن حقوس الطلس ينيين أمام 
ال نائية الدولية، حسبما صر  به لوا   بد الم يد سيليني، نقيب محاميي ال زائر  المحكمة

 العاصمة.
وأ لن السيد سيليني  لى لامو ملتقى دولي حول فلس ين تحت مويوع ذمعانا  الشعب الطلس يني 

قابة أمام  رائم الحرب وال رائم يد اإلنسانية والل وء إلى المحكمة ال نائية الدوليةذ من تنظيم ن
محاميي ال زائر العاصمة أن محامين ور ال قانون وم تصين في القانون الدولي قد اتطقوا  لى 
تشكيل ليئة استشارية يشارق فيها محامون أ انب من ا ل مرافقة الطلس ينيين أمام المحكمة 

 ال نائية الدولية.
لؤ  والمحامي محمد وحير الملتقى فيال  ن م تصين في القانون سطير فلس ين بال زائر  يسى 

 كمال رزاس بار  والمحامي روالن وايل مدافل  ن القييتين الطلس ينية وال زائرية العادلتين.
9/6/5102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
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 نماركيةاحملة لمقاطعة بضائع المستوطنين في مدينة أورهوس الد .42
الموحد ( في مدينة أورلوس، الدنماركية، ذاأليامذ: أ لس حزب ال ير والحمر )الالئحة  -رام هللا 

 مقا عة بيائل المستو نين واال تراف بطلس ين. إلى ديد  تد و  إ الناتمن أمس حملة  أول
أنه تم ويل ل و اإل النات  لى حافالت النقل  أمسوأوي  بيان صدر  ن القائمين  لى الحملة، 

ل، حيج ي ول في غالبية شوارع   و  النق أ ول(، ال   يعتبر من 2Aأ ) 2العمومي ال   
 يوما. 02المدينة مرورا بوس  المدينة، وتستمر الحملة لمد  

وقال مرش  البرلمان الدنماركي  ن حزب ال ير والحمر في مدينة أورلوس نيكوال  فيلومسين أنه 
الموا نين في مدينة أورلوس باست ا تهم مشالد  رسالة حملة المقا عة  إنذمما يثل  الصدر، 

 من قبل شركة النقل العام موفيا في كوبنهاغنذ. إيقافهاال تراف، والتي تم وا
فيلومسين: ي ب  لى الدنمارق اال تراف بالدولة الطلس ينية، مثل السويد ودول أوروبية  وأياف

 ألمية إلىالحملة في ظل الحملة االنت ابية للبرلمان الدنماركي، لنشير  أ لقناأ رم قد فعلت  لق، 
 لطلس ينية لحزبناذ.القيية ا

 أنلوس  شبه  زير   وتالند ميتا  ولبو،  -نائبة مدير شركة النقل العمومي  أكدتمن  هتها 
 لها في كوبنهاغن. إيقافيوما  لى  كس ما حدج من  02الحملة سوف تستمر 

وكان حزب ال ير والحمر، قدم اقتراحا  في م لس بلدية اورلوس لمقا عة بيائل ومنت ات 
ات، وال   ال يتعار  مل سياسة الشراء واالستثمار المتبعة من قبل البلدية، في الوقت المستو ن

 نطسه ييق  الحزب  لى الحكومة الدنماركية لدفعها إلى اال تراف بطلس ين كدولة مستقلة.
01/6/5102، األيام، رام هللا  

 
 رب على غزةتقدم مساعدات نقدية لمئات األسر التي هدمت منازلها في الح "األونروا" .43

أسر  ال ئة في م تلف أنحاء ق اع غز  ستتلقى ل ا األسبوع  262غز : أ لنت وكالة ذاألونرواذ، أن 
 50،811دوالر أمريكي سي صص منها ) 5،190،552مسا دات نقدية بعد توفر تمويل بقيمة 

دوالر أمريكي( إلصال  األيرار  0،890،359دوالر أمريكي( لم صصات بدل اإلي ار، )
دوالر أمريكي( إلصال   96،098دوالر أمريكي( إلصال  األيرار الكبير  و) 05،598سيمة و)ال 

دوالر  211دوالر أمريكي( لمن  إ اد  اإلدما  البالغ قيمتها  9،111األيرار البسي ة، إيافة إلى )
حقاتها أمريكي لتعوي  اللوازم المنزلية التي  سرتها األسر. وسيكون بمقدور ل و األسر استالم مست

 إما من  الل الشيكات أو  بر البنوق المحلية.
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بما في  لق الد م الم صص إلصال  المساكن المتيرر ، إ اد  اإل مار،  –يبقى اإليواء ال ارئ 
 لى رأس أولويات األونروا، حيج ما تزال الوكالة ملتزمة بد م األسر  -وحلول اإلسكان المؤقت

 ديد الستئناف برنام  المسا دات النقدية ال اصة بالمساكن.المتيرر ، ولكنها تحتا  إلى تمويل  
9/6/5102موقع أونروا،   

 
 لمنتهكي حقوق األطفال "الالئحة السوداء"من  "إسرائيل"هيومن رايتس ووتش تستنكر شطب  .44

قوبل ش ب األمين العام لألمم المتحد  بان كي مون إسرائيل من الئحة الدول ذ: الحيا ذ –نيويورق 
التي تمارس انتهاكات بحس األ طال في النزا ات المسلحة، باستنكار من منظمات حقوقية  واأل راف

 دولية ومن السل ة الطلس ينية.
ا تبرت منظمة ذليومن رايتس ووتوذ األميركية أن قرار بان ذالم يب لآلمال بت الل توصية فقد 

وحماس لو نسف ل هود ممثلته ال اصة لشؤون األ طال في النزا ات المسلحة وش ب إسرائيل 
األمم المتحد  في حماية األ طال في النزا ات المسلحةذ. وأكدت أن الحقائس المستمر  تؤكد أن ذكال 
ال انبين ي ب أن يندر  في الئحة منتهكي حقوس األ طال، لكن يبدو أن اليقو  السياسية لو من 

حد  ال   ق ل الو ود بويل حقوس انتصرذ. وقالت: ذنتوقل ما لو أفيل من األمين العام لألمم المت
 اإلنسان في المقدمةذ.

وقال مدير قسم النزا ات في المنظمة فيليب بولوبيون إن بان ذيمكنه أن يقّو  حماية األ طال في 
النزا ات من  الل ويل الئحته لأل راف ال ين ينتهكون ل و الحماية بناء  لى الحقائس، ال 

 اليقو  السياسيةذ.
سود  التقرير بحيج لم تتيمن النس ة النهائية إسرائيل أو ذحماسذ، رغم أن تحقيقا  وكان بان  ّدل م

حقائس  ن تعمد إسرائيل استهداف مدارس تابعة لر ذأونرواذ في  إلىسابقا  لألمم المتحد  كان توصل 
ورغم تعديل  سقو   شرات اليحايا المدنيين الطلس ينيين. إلىغز   الل الحرب األ ير ، ما أدم 

مقتل  إلىأن الحرب األ ير  في غز  أدت  إلىلالئحة المرفقة بالتقرير، إال أن بان أشار في تقريرو ا
 طال   55 طال  فلس ينيا  في مقابل  2529أ طال إسرائيليين، و ر   2 طال  فلس ينيا  و 220

ل العام المايي  طال  فلس ينيا  في اليطة القربية  ال 05إسرائيليا . وقال إن ال يو اإلسرائيلي قتل 
ذبالرصاص الحيذ و طال  واحدا  ذبالرصاص الم ا ذ  الل تظالرات وأ مال دلم وا تقال، كما أن 

  طال  فلس ينيا  ذقتل  لى أيد  المستو نينذ.
فقرات  إلىوأورد  ددا  كبيرا  من االنتهاكات اإلسرائيلية بحس األ طال الطلس ينيين في تقريرو، إيافة 

 06 أن إلىف ذحماسذ المدنيين اإلسرائيليين بالصواريخ من ق اع غز . وأشار تحدثت  ن استهدا
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 طال  إسرائيليا   رحوا في اليطة ذبسبب إلقاء الح ار  وقنابل المولوتوف من  انب فلس ينيين  لى 
 سياراتهمذ.

يكون  ودافل النا س باسم األمين العام ستيطان دو اريق  ن التقرير، معتبرا  أن ذالتركيز ي ب أن
 لى ميمونه أكثر من الالئحة المرفقة بهذ للتنظيمات وال هات التي انتهكت حقوس األ طال في 

 النزا ات.
01/6/5102، الحياة، لندن  

 
 ستحتفظ بتفوقها العسكري حتى مع تعزيز قـوة الجيوش الخليجية! "إسرائيل"ديمبسي:  .45

ابيد، النقاب  ن قيام مدير وكالة كشف المراسل السياسي لصحيطة ذل"رتسذ، باراق ر : حلمي موسى
االست بارات المركزية األميركية )سي آ  إيه(  ون برينان بزيار  سريَّة إلى إسرائيل  الل األسبوع 
المايي. وقال إنَّ الزيار  التمت،  صوصا ، باالتررطاس النوو  المتبلور بين إيران والقرروم العررظمى، 

 إلرلاب القائمة في أر اء المن قة.إلى  انب الدور اإليراني في مظالر ا
وأشار رابيد إلى أنَّه حصل  لى ل و المعلومات من مسؤولين إسرائيليَّين رفيررعي المستوم  البا   دم 
 كررر اسميهما نظرا  لسرية الزيار ، وأكدا أنَّ برينان حلَّ ييطا   لى رئيس  هاز ذالموسادذ اإلسرائيررلي 

 لم ال    قدو برينان كان مل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيالو.ولكن اللقاء األ، تامير باردو
 وبحسب ذل"رتسذ فإنَّ المتحدج باسم االست بارات المركزية األميركية، رف  التعقيب  لى النبد.

 لى شبكة  Face The Nationت در اإلشار  إلى أنَّ برينان كان قد تناول في برنام  ذوا ه األمةذ 
ذ األميركية قبل بيعة أيام من زيارته السرية إلى تل أبيب، العالقات االست بارية مل سأذسي بي 

إسرائيل، مؤكدا  أنَّ التوتر السياسي والحزبي بين أوباما ونتنيالو، ال يمّس التعاون بين أ هز  
 االست رربارات في الدولتين.

سرائيل في الم االت وقال بريررنان إنَّ ذلنرراق منظومة  القات وثيقة  دا  بين ا لواليات المتحد  وا 
االست بارية واألمنية والعسكرية. ل ا لررو أحررد األمور العظمى في منظومتنا. يحتمل أن تكون لناق 
 الفات سياسية بين الحكومتين، ولكن المهنيين في أ هز  األمن واالست بارات يعرفون بدنه يو د 

 ينذ.التزام بمواصلة الحطاظ  لى دولتينا آمنت
وأمس األول، بعد بيعة أيام من الزيار  التي قام بها برينان إلى إسرائيل، وصل تل أبيب رئيس 
أركان ال يو األميركي ال نرال مارتن ديمبسي ال   التقي نظيرو اإلسرائيلي ال نرال غاد  آيزنكوت، 

 وسيلتقي رئيس الوزراء نتنيالو ووزير الدفاع موشيه يعلون.
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ل مؤتمر صحافي مقتيب، أن تنطس إيران مواردلا ال ديد   لى ال يو وفرو ه ورّ   ديمبسي،  ال
إ ا أبرم اتطاس نوو  يتم    ن ت طيف العقوبات، لكنه ا ترربر أن االحتررماالت البعيد  المدم لي 

 ذأفيررل بكثيرذ في ظل  دم امتالق إيران لقو  نووية.
 لى ت طيف الم ا ر المرتب ة بإيران باتطاس أو  و مدن المسررؤولين اإلسرائيليين بدن واشن ن ستعمل

من دونه. وقال ذإ ا أبرررم اتطرراس فلدينا  مل نقوم به، وا  ا لم يبرم اتطاس فلدينا أييا   مل نقوم به. أنا 
إسرائيل  أنوشدد  لى  أ تقد أننا بنيررنا ما يكطي من الثقة بين بعينا البع  للقيام به ا العملذ.

 لعسكر  حتى مل تعزيز قرو  ال يوو ال لي ية.ستحتطظ بتطوقها ا
01/6/5102، السفير، بيروت  

 
 حنظلة الفلسطيني على طابع بريد ألماني .46

ظهر حنظلة ال طل الطلس يني الصقير  لى  ابل بريد ألماني صدر  :بيت ساحور ر  الء  معة
ية ل مل تبر ات تعريف ال مهور األلماني به و الش ص إلىبد م من  معية ألمانية  يرية تسعى 

 .تد م الق اع الصحي في فلس ين
 ربية إن الطكر  تمت DWرئيسة ال معية غيرترود نيلز من مدينة لاغن قالت في حوار لها مل موفد 

حيج قيت ل و االتطاقية بإصدار ”. اتطاقية بين ال معية األلمانية، ومؤسسة البريد األلماني“يمن 
-ألمانياولي من الطئات األكثر است داما في  –رسالة العادية مؤسسة البريد ل ابل بريد  من فئة ال

 ميل ال وابل التي تم “صور  حنظله وأسم ال معية. وأويحت نيلز أن ال معية قامت بشراء  يحمل
، و لق ”إصدارلا، وسيتم إ اد  بيعها لكل من يرغب بالتبرع بمبلغ من المال لصال  ال معية

 ساحور في فلس ين.للمسالمة في مسا د  مستشطى بيت 
أكدت رئيسة ال معية أنها  رحت ال ابل البريد   حنظلة،و ن رأ  ال مهور األلماني بش صية 

للبيل، ول مل التبر ات من  الل بيل مؤسسات و معيات ألمانية صديقة، و ن  لق تقول نيلز إن 
لماني، وسدلولا ان فو ئوا في البداية ب بيعة ل و الش صية غير المعروفة لدم ال مهور األ“الناس 

إال أنه وبعد التعريف ب بيعة ش صية حنظله ”. كانت  وابل البريد حقيقية وصالحة لالست دام
تهافتت “والتعريف بالطكر  والهدف ال ير  المر و من إصدار ل ا ال ابل البريد ، فان الناس 

اإلقبال المتزايد  لى  وترم نيلز أنه نتي ة”. للحصول  ليه، وأثنوا  لى الطكر  ال ميلة لل معية
ال ابل البريد  وبعد أيام قليلة من إصدارو،  رأت  لى ال معية فكر  إ اد  إصدار ال ابل بكميات 

 و لق لتق ية ال لب المتزايد. أكبر
01/6/5102القدس العربي، لندن،   
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 فرانكو فونتانااألممي رحيل المناضل  من روما إلى فلسطين... .47

إيمانا  بالقيية، بطلس ين التحرير والعود   أكثريام والسنون، أتصب  كلما تميي األ: سامر مناع
أنظر إلى الشهداء وكدنهم يستشهدون كل يوم... لك ا كان  .والحرية... التصس أكثر بتطاصيلها.

 فرانكو فونتانا يعيو القيية.
ة الطلس ينية في االلتحاس بصطوف المقاوم إلى اإلي اليفلس ين التي دفعت فرانكو فونتانا، المنايل 

، مقاتال  يد العدو اإلسرائيلي في ال نا  العسكر  لل بهة الديموقرا ية لتحرير 0900لبنان  ام 
 .0985إي اليا بعد  رو  منظمة التحرير الطلس ينية من لبنان  ام  إلىيعود  أنفلس ين، قبل 

 .داثته الثوريةو اد منتصف أيار الطائت ليبحج  ن ال كريات والو وو التي واكبت أيام ح

أيار ورحل  02لبنان يوم النكبة في  إلى او فونتانا سبعة  قود مطعمة بالثور  يد ال قيان، وصل 
 .5102حزيران  2يوم النكسة في 

يشّيل  ثمان المنايل فونتانا من أمام مكتب ذال بهة الديموقرا ية لتحرير فلس ينذ في م يم شاتيال 
 صرا  بات او مقبر  شهداء الثور  الطلس ينية.يوم غد، السا ة الرابعة والنصف  

01/6/5102، السفير، بيروت  
 

طالق : صهيوني تقرير .48 استبعاد لمواجهة عسكرية قادمة مع غزة رغم تزايد التوتر على حدودها وا 
 الصواريخ

استبعد ذسامي تر مانذ قائد المن قة ال نوبية في : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحطية تر مة
يو الصهيوني أن تشن بالدو حربا   ديد   لى غز  بسبب إقدام ما وصطه برذالتنظيم الصقيرذ ال 

 لى إ الس  د  ق ائف صارو ية، ألنه ال يمكننا كسر قوا د اللعبة، و و  حرب أ رم في ق اع 
زالة ذإن ازاتذ  ملية ذال رف الصامدذ بسبب إقدام تنظيم صقير في الق اع  لى إ الس  د   غز ، وا 

 ق ائف صارو ية.
وأياف: حماس تب ل  هودا  كبير  من أ ل بس  سي رتها وليبتها  لى الطصيل السلطي ال   قام 
أفرادو بإ الس الق ائف  الل األسبو ين األ يرين، لكنه استدرق أن ذإسرائيلذ ال تزال تعتبر حماس 

 يو يقوم بتحسين أداء المسؤولة  ن استتباب الهدوء، ويب  األمن في الق اع، مشيرا  إلى أن ال
 المنظومات الدفا ية بقية التصد  إل الس النار، والتهديد النا م  ن األنطاس والتسلل.

من الصهاينة يتوقعون نشوب  ولة  ديد  من القتال مل  %85وأقد ظهر است الع صهيوني أن 
ن، فيما ا ترف الطصائل في ق اع غز ، نصطهم يتوقعون أن ذإسرائيلذ ستحقس نصرا   لى الطلس ينيي
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ا قاسية  في معركته في غز  صيف  قائد شعبة الت  ي  في ال يو ذنمرود شيطرذ بتلقي  يشه دروس 
العام المايي، ولو ينظر لنتائ  الحرب األ ير   لى أنها درس كان  لى ال يو تعلمه سلطا ، ألنه 

وسائل تكنولو ية، ألن  لم يكن مستعدا  للتدقلم مل تهديد األنطاس، متعهدا بحل لقز األنطاس  بر
ال يو بحا ة ألن يكون ال يو أكثر مرونة، وبالسر ة التي تتقير فيها التحديات ونسبقها ب  و ، 

 ولو لم يكن دائما  حيج كان ي ب أن يكون، وتعلمنا درسا  قاسيا .
لكن ذأفيقدور ليبرمانذ وزير ال ار ية الصهيوني السابس توقل شن حرب  ديد   لى ق اع غز ، 

لصيف المقبل، ألنه المستحيل منل  ملية  سكرية  ديد  في ق اع غز ، فقو  حماس تزداد، ألنها ا
 واألنطاس اله ومية، دون أن يمنعها أحد من  لق. التحتية،تقوم بإ اد  بناء البنى 

فيما قال مصدر  سكر  صهيوني رفيل، إن لدف إ الس الصواريخ األ ير  من ق اع غز  لو 
ذإسرائيلذ وحماس، وأن التنظيم السلطي ا ترف بإ الس الصارو ، متوقعا  أن تقوم  إشعال النار بين

ذإسرائيلذ بمها مة حماس، وتنط  ب لق ما ي م  إليه، ولك ا يبدو الويل معقدا، فمن  هة نريد بقاء 
حماس تنظيما يعيطا غير متي م، لكننا، من  هة أ رم، نريدو قويا بما يكطي كي يحب  

 نل إ الس الصواريخ  لى ذإسرائيلذ.العمليات، ويم
وأياف: ق اع غز  قد يكون منق عا  قرافيا  ن بقية األحداج التي تشهدلا المن قة، لكنه ليس 
منق عا  نها أيديولو يا ، ألن تنظيم الدولة اإلسالمية يشهد ز ما في ق اع غز  بتدثير من األحداج 

ي سيناء، ونتا   دم فا لية الحرب يد أ رع في سيناء. وما يحدج في ق اع غز  نتا  لما يحدج ف
 )دا و( لناق، التي كانت تسمى في السابس أنصار بيت المقدس.

 
 السلفية الجهادية

أوسا   سكرية صهيونية أكدت أّن الصواريخ التي ت لس  لى ذإسرائيلذ في القالب ليس في إ ار 
نما في ن اس التنطي س  ن مشاكل دا لية فلس ينية، في استراتي ية حماس والطصائل الطلس ينية، وا 

البداية كانت دا ل ال راع العسكر  لحركة ال هاد اإلسالمي، ثم انتقلت لتكون في ن اس الصراع بين 
 سل ة حماس والسلطية ال هادية، و الفا لما كان  ليه الحال في المايي.

النطس منه إلى  ورغم استمرار ال  اب الصهيوني المتشدد، إال أن الرد صار أشد ميال  لكب 
التصعيد، ول ا يعود للرغبة في ت نب صراع مل غز ، لن ت ر  ذإسرائيلذ مستطيد  منه، حتى لو 

 ألحقت بالق اع أشد اليرر.
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وأيافت: الرد الصهيوني  لى إ الس الصارو  من غز  يرمز بشكل كبير للسياسة ال ديد  ت او 
وا هة العسكرية، ول لق أغارت ذإسرائيلذ  لى حماس التي وصطتها بدنها  ناس واحتواء بدال  من الم

 منا س فارغة ل لس تظالر بالرد، في حين ان لقت تصريحات  هات تبدو وكدنها تدافل  ن حماس. 
وتبدو ذإسرائيلذ اليوم كدنها ال هة الوحيد  في العالم التي تعمل من أ ل بقاء حكم حماس في غز ، 

الهدوء في الق اع، وتسم  لمندوبين من لاتين  كما تعمل مل ق ر وتركيا بهدف الحطاظ  لى
الدولتين بالتوس  بينها وبين حماس، و البت ذإسرائيلذ باالنتباو ألثر موقطها من الحركة  لى 
العالقات مل مصر التي ا تبرتها الحليف األلم في المن قة، وبالوسل ت يل كيف ينظر المصريون 

  ير .لنم  العمل الصهيوني مل حماس في الشهور األ
وأويحت أّن رئيس ال اقم السياسي األمني في وزار  الحرب ذ اموس غلعادذ أبدم تقديرو بدن 
ن الردع الصهيوني يعمل بكامل الشد ، ومن المهم  الصيف الحالي لن يشهد موا هة واسعة، وا 
مواصلة ترسي ه، ول ا لو لدف القارات  لى الق اع، ردا   لى ان الس الصواريخ من غز ، لكن 
القارات الصهيونية  لى مواقل فارغة وأرا  مطتوحة، غايتها إشعار الصهاينة بالرد أكثر من الرد 

 فعال . 
وأشارت إلى أن تنقي  الصواريخ مؤ را  أمر غير محتمل، وال يهم الموا نين لنا إن كان السلطيون في 

لزمة بوقف اإل القات تنازع مل حماس أم ال، لكن حماس لي ال هة المسؤولة، كما تقول بنطسها، م
وفر  الهدوء، ونحن نسعى بعزم لتحقيس صطر إ القات، ألنها لم تقير أيديولو يتها يد ذإسرائيلذ، 

لكن دافل حماس حاليا  لو منل اإل القات من أ ل أن يسود الهدوء، ول لق  ولم تقير لدفها بإزالتها.
حماس حاليا  كونها توا ه  تب ل كل ما في وسعها لمنل اإل القات، واألمر بات أصعب  لى

مصا ب في تهريب األسلحة، إ  إن مصر تنظر لحماس بوصطها  دوا، كل الظروف تدفل حماس 
 حاليا نحو تطييل التهدئة والردع.

ومن الواي  أن ذإسرائيلذ مرتاحة للموقف المصر  من حماس، وترم أنهما أصبحتا شريكتين في 
لت ابس، رغم أن مصر تتنكر بشكل منه ي لق اع غز ، العداء لها، لكن ل ا االرتيا  ال يعني ا

 و لى رأسه حماس، فهي تدمر األنطاس بشكل يومي، وتحارب من أ ل فر  النظام في سيناء. 
تسا د ذإسرائيلذ في لدم األنطاس التي تست دم  إن مصرولو ما دفل ذ اموس غلعادذ، للقول 

اظ  لى الهدوء، ألنهم يعلمون أن لناق تطوقا ألغرا  مسلحة، معتبرا  أن حماس في غز  تحاول الحط
 صهيونيا  في الردع، فيما حماس معزولة حاليا ومصر تصنطها  لى أنها  دو.

 معهد هرتسيليا متعدد المجاالت
9/6/5102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3340الترجمات العبرية   



 
 
 
 

 

           41ص                                     3613 العدد:    01/6/5102 األربعاء التاريخ:

 
 أثرياء اليهود في أميركا يستنفرنتنياهو  .49

مقصودكلوفيس   
لالستثمارات في المستو نات اإلسرائيلية، والبيائل  BDSأثار ت ور مو ة المقا عة في العالم 

المنت ة فيها، حالة استنطار في أوسا  األثرياء اليهود،  صوصا  الليكوديين منهم، من أمثال شالدون 
م   اته. وفي ل ا أدلسون وغيرو من ذالقيورينذ  لى كل ما يتصل بإسرائيل، وبالتحديد نتنيالو و 

الصدد، د ا أدلسون، الحاين األكبر لنتنيالو، إلى ا تماع  اص في الس فيقاس، من أ ل 
صياغة استراتي ية  ا لة لم ابهة مو ة المقا عة ل و، المتزايد  ح ما  وفعالية،  صوصا  في 

في حملة ال امعات والمعالد األميركية، وحتى في صطوف ال الب اليهود ال ين يسالم معظمهم 
المقا عة. إ  إن التعا ف مل ل و المو ة لدم يهود أميركيين كثيرين قد المس العصب الحساس 
لدم الصهاينة و ما ات إسرائيل،  اول العصب الحساس لدم الصهاينة، والحريصين  لى توفير 
ة التق ية لسياسات نتنيالو، و صوصا  االستي انية منها. وما كان في  عبتهم سوم توظيف ورق

الالسامية، متناسين أن فريقا  كبيرا  من اليهود األميركيين يؤيدون ل و المقا عة، وأن الطلس ينيين 
أنطسهم ساميون أييا . وا  ا كان ل لق من مدلول، فهو أن الطكر الصهيوني، المصاب، أصال ، 

لديه إال سال  بالتقوقل واالنزواء ونه  اإلمالء، قد بلغ حّد  مى البصير  واإلفالس، حيج لم يبس 
الالسامية ال   بات مبت ال  لموا هة التحركات والسياسات االستي انية العدوانية.  فالواقل ال   بات 
 ليا  حتى للمتعا طين من اليهود مل إسرائيل، أن التماد  في االستي ان لم يعد مسدلة حا ة لسد 

ة والية الستكمال االغتصاب حا ة التنامي السكاني، كما يز م نتنيالو وي ادع، بل صار  ريع
لألر  ال   سمي   د باالحتالل، في حين كان، من البداية، ليس سوم  ملية غزو واستيالء 
منظم، تم  لى مراحل لألر  الطلس ينية. ول و سياسة مدروسة غايتها ت ويب واقعية قيام دولة 

 فلس ينية  ات سياد ، وتكون القدس  اصمتها.
ت إسرائيل في أميركا ال ين سار وا إلى دس النطير في أوسا  المؤيدين  ار صواب نتنيالو و ما ا

بال حدود إلسرائيل، مثل الملياردير أدلسون وغيرو ممن دّبوا الصوت، لتحريق القوم اليهودية الطا لة 
 لى الساحة األميركية، لتوظيف نطو لا، واستنها  ألل القرار في الكونقرس، المستنطر أصال  

بادرت حاكمة والية ساوج كارولينا إلى إصدار قانون يمنل التعامل مل أ  مؤسسة في  وغيرو. فمثال  
الوالية، تؤيد حملة المقا عة. ومن غير المستبعد أن يصار إلى دفل الكونقرس، ال الز دوما  للبصم 
،  لى تو هات اللوبي اإلسرائيلي وكبار الدا مين مثال ، كي يت   إ راء مماثال   لى شكل  قوبات

 من دون التبصر بعواقب مثل ل و ال  و ،  الما أنها تريي القوم الصهيونية الملتطة حول نتنيالو. 
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يبدو أن حركة المقا عة المتنامية، والتي صارت شبكتها ممتد  إلى دول وقارات أ رم، ومنها صديقة 
ون مانديال  لى إلسرائيل، بدأت تد   شر يتها المتوسعة من كونها حركة تحاكي حملة الز يم نيلس

نظام األبارتايد. ومن لنا،  لى ما يظهر، كسبت من الز م بما  علها تنمو وتتوسل تلقائيا ، كالتزام 
أ القي إنساني في موا هة الط ور االستي اني، وتماد  إسرائيل في غ رستها وتحديها الم تمل 

داناته المتوالية ل روقاتها  و دوانيتها الشرسة.  الدولي واالستهانة بقراراته الدولية وا 
ما ت شاو القوم األميركية الحريصة  لى إسرائيل ليس ح م المقا عة المادية للبيائل المنت ة في 
المستو نات. فه ا  انب  ابر ومحدود. ال شية لدم ل و القوم أن تتحول المقا عة إلى منا  

ستحس التدييد. ولنا، يكمن يوحي بدن ممارسات إسرائيل تستحس أن تكون مدانة، أو  لى األقل ال ت
 وف ال هات اليهودية واألميركية الحريصة  لى إسرائيل وتو سها، إ  إن ت"كل التدييد لو  سار  
تمعن في  زلتها، بحيج يصب  من غير السهل توفير الق اء لها في كل الحاالت، كما كان سائدا  

  وال  قود االحتيان األميركي إلسرائيل. 
األميركية أنه، في مقابل أدلسون وأمثاله من المؤيدين بتزمت إلسرائيل، بدأت ما يلطت في الساحة 

شرائ  يهودية وأميركية تدرق أن من شدن التماد  في االستباحة أن يرتد  لى شكل ت"كل للتدييد غير 
 المشرو  ال   ميز سياسات كثير  للواليات المتحد  ت او إسرائيل.

9/6/5102، العربي الجديد، لندن  
 
 ل بقي إلسرائيل دور تؤديه؟ه .51

 الياس سحاب  
من المؤكد أنه من  اال الن  ن المشروع االستعمار  ر الصهيوني القايي بإنشاء دولة إسرائيل  لى 
أر  فلس ين بعد  رد شعبها، في اوا ر القرن التاسل  شر بشكل  اص، فإن ل ا المويوع 

اع العرب، ي تهدون كل  لى قدر  اقته في أصب  األكثر بروزا  في أبحاج  لماء السياسة واال تم
التنبيه من م ا ر ل ا المشروع  لى المن قة العربية بدسرلا، قبل قيامه وبعدلا، وي تهدون في 

 اقترا  الحلول الممكنة إلقصاء ل و الم ا ر، والقياء  ليها قياء مبرما ، إن أمكن.
نديم البي ار قد  لب الى حد ويل  ملة  حتى أن مطكرا   ربيا  مرموقا  وبالغ النشا ، لو الدكتور

حول ال ريس إلى الوحد  الررعربية، بعيها شكلت  امال  الستطزاز النهية « القوانين العلمية»من 
التاري ية لألمة، وكانت فلسررر ين في قلبها. والحقيقة أن لمعات تاري ية سريعة مرت في التاريخ 

ركل مويو ية فكرية الى  انب ل ا النحو في التحرررليل، العربي المعاصر، كان يمكن فيها الوقوف برر
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إلى أن حلت  لى الواقل العربي العام غيوم المرحلة الحالية، كالحة السواد، تكاد توحي بواقل  ملي 
 مناق  ل لق التحليل التاري ي المن قي.

دولة إسرائيل، من ومن الثابت لدم معظم المطّكرين العرب ال ين تناولوا األ  ار التي يمثلها قيام 
 الل دراسة االدوار التي أني ت بها في المن قة العربية، أن أحداثا  تاري ية كثير  أثبتت و هة 

 نظرلم، مثل المشاركة في العدوان الثالثي  لى مصر ردا   لى تدميم قنا  السويس.
لتاريخ العربي المعاصر غررررير انه من  تلق االيام المبكر ، كان يبدو ان لأل  ار والتي تهدد مسير  ا

مصادر أ رم، بعيها  ناصر يعف دا رررلية أصبحت محل انتباو التحالف االستعمار  ر 
الصهيوني، ال   أدرق أن ما  ليه سوم العررررمل  لى تحريق  وامل اليعف ل و والتناغم معها، 

 للقياء  لى أحالم العرب بمقار ة  وامل الت زئة والت لف.
العوامل ر  لى سبيل المثال ر في يرب احتماالت الوحد  بين ق رين  ربيين  ولقد ن   تحريق ل و

كبيرين متكامَلين بشريا  و قرافيا  )سوريا والعراس(، برغم وصول الحزب العربي نطسه الى سد  الحكم 
 في كال البلدين. ولم تتحول األمور بينهما فق  الى منل احتماالت قيام الوحد ، بل الى والد  حالة من

 الصدام السياسي، وصلت الى حدود العداء الكامل.
إن النرررراظر الى بانوراما االوياع العربية اليوم، يكاد يرم بدّم العين أنه لم يبس امررررام إسرائيل في 
المن قة العربية، سوم مهمة الحطاظ  لى احتاللها كامل التراب الطلس يني وتثبيت ل و السيررر ر  

ي ي للحركة الصررررهيونية. أما بقية مهمات تدمير المن قة العربية، فإن  وامل تنطي ا  للحلم التار 
اليعف والت"كل دا ل المن قة العربية كطيلة برررها، كما يحدج في سرررروريا والعراس وليبيا واليررررمن. وقد 

ررر از حلمها صار يهيد للناظر الى ل و البانوراما أن الحركة الصهيونية لم تقترب فق  من مرحلة إنر
الرررررتاري ي في فلس ين، بل يكاد اليعف العربي الدا لي لم يتبِس لها أ  مهمة أ رررررم تقوم برررها، 

 ناحية تدمير وحد  أقاليم الو ن العررررربي واحترررماالت قررريام نهية معاصر  في  ميل أ زائه.
 01/6/5102السفير، بيروت، 

 
 "المستعجلة" تراجع نفسها .50

 يوسف رزقةأ.د.  
قيت محكمة األمور المستع لة قبل أيام قليلة  لت بب الن حكم سابس لها بويل حماس  لى 
قائمة اإلرلاب المصرية. و اء في حيثيات الحكم أن المحكمة ليست  هة ا تصاص. ومن المعلوم 

 تطصل في القانون أن محكمة األمور المستع لة ت تص بالطصل في القيايا الت ارية المستع لة، وال
 في القيايا ال نائية التي ال تتسم بالع لة.
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ا من قي ا  لقد رحبت حركة حماس، وفصائل المقاومة الطلس ينية بالحكم األ ير، وا تبرته تصحيح 
لحكم سابس مستع ل بتني  لى قا د  سياسية ال قانونية. وكما رحبت الطصائل بالحكم، رحبت به 

 مود  باس في رام هللا.األوسا  الشعبية في غز ،  دا سل ة مح
الحكم ال ديد يتي  فرصة للسل ات المصرية للتواصل مل حركة حماس، ومواصلة دور مصر 
التقليد  في ر اية ملطات المصالحة الطلس ينية، واستكمال ملف التهدئة مل العدو اإلسرائيلي،  ندما 

إل راء مباحثات في تقرر مصر  لق. ويتي  لقاد  حماس السطر من  الل مصر، وتلبية د وتها 
 ملطات تهتم بها السل ات المصرية اآلن.

تناولت بع  األقالم القانونية والصحطية الحكم األ ير مقارنة بالحكم السابس والصادر  ن  ات 
 المحكمة، و لها تداولت كلمتين في التطسير لماف القانون والسياسة.

صحي  الحكم السالف لها قانوني ا، ال سيما في الكلمة األولى يرم ر ال القانون أن المحكمة قررت ت
بعد أن قيت المحكمة نطسها أنها ليست  هة ا تصاص في القيية المستع لة لويل دولة 
)إسرائيل(  لى قائمة اإلرلاب، لقتلها األسرم المصريين، وقتلها أ طال غز . إ  ليس من المن س أن 

سيتين واحد  يد حماس واأل رم يد يصدر  ن المحكمة نطسها حكمان م تلطان في تهمتين سيا
 )إسرائيل(.

وفي الكلمة الثانية رأم ألل السياسة أن السل ات المصرية ال ديد  تقف وحدلا بين السل ات 
العربية، والسل ات المصرية السابقة، في ويل حماس  لى قائمة اإلرلاب، وفي  لق إيرار 

من يديها، وفت  للباب أمام دول أ رم بمصال  مصر وتاري ها، وا  را  لملف المصال  والتهدئة 
للقيام بالدور المصر . وقد تحدثت قيادات إسرائيلية وصحف  برية  ن انتهاء الدور المصر  في 
ل و الملطات، وقالوا:  لى حكومة )إسرائيل( البحج  ن ر اية بديلة لتثبيت التهدئة ل ا من ناحية. 

لق سلمان والسعودية في اليق   لى السل ات وتحدثت أقالم سياسية من ناحية أ رم  ن دور للم
المصرية لش ب حركة حماس من قائمة اإلرلاب المصرية، ألسباب  ديد  تييس مساحة المقال 

  ن تحليلها اآلن.
إنه وبق  النظر  ن الكلمة القانونية، أو الكلمة السياسية، فإن الحكم  يد ومن قي، ويحطظ لمصر 

ا  يد  للتطالم مل حماس كحركة تحرر و ني فلس ينية تاري ها القومي والو ني، ويتي   لها فرص 
رغم صلتها الدينية مل اإل وان في ملطات أ رم، ولكن الحكم غير مكتمل في نظر بع  المراقبين، 
ألن المحكمة ما زالت تيل كتائب القسام  لى قائمة اإلرلاب، ومن ثمة تطرس الباحثون في 

 ديد للمحكمة يشمل ذالقسامذ يمن ا، ألنها  زء من حركة حماس. ات الين: األول يقول: إن الحكم ال
 واالت او الثاني ال يرم  لق، وي الب مصر بيم ذالقسامذ صراحة للحكم ال ديد، أو إصدار حكم 
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آ ر يرفل ذالقسامذ من قائمة اإلرلاب المصريةف ألن ذالقسامذ تقود المقاومة الطلس ينية، ولي  مودلا 

رحلة، ومصر د مت تاري يًّا المقاومة الطلس ينية من  النكبة، ومصلحة مصر في الرئيس في ل و الم
 مواصلة ال ريس القومي التاري ي في د م المقاومة الطلس ينية.

 9/6/5102، فلسطين أون الين
 
 أكاذيب إسرائيلية عن المقاطعة .52

 رونين بيرغمان
تشكل اشار  تح ير.  أنفي أساسها،  يمكن لألحداج األ ير  في مويوع المقا عة، ولي حاليا  رمزية

غير أن  ملة التصريحات الو نية والكا بة تقشي  يون ال مهور في إسرائيل، وتمنل نقاشا حقيقيا 
 في المويوع. ولاكم بع  النما  :

استمرار للمقا عة العربية يد إسرائيل: ليس صحيحا. فمن ال مسينيات وحتى « بي.د .اس». الر 0
لدول العربية مقا عة اقتصادية است دمت سال  النط  كي تطر   لى ال هات التسعينيات مارست ا

أ   هاز مركز  آ ر ل و  أو. ل و المر  ال تقود الدول العربية إسرائيلالدولية اال تقيم  القات مل 
المقا عة. فالحديج يدور  ن م مو ة من العناصر في كل العالم، معظمها ال يرتب  الواحد 

بعيه كا ب، بعيه  –المشترق الوحيد بينهم لو االنتقاد الحاد للقاية إلسرائيل ، القاسم باآل ر
 والرغبة في ات ا    وات إل بار إسرائيل  لى وقف االحتالل. –صحي  

، وألننا يهود فهي السامية: ليس صحيحا. فالمقايسة بين إسرائيل. المقا عة ظالر   اصة يد 5
في  أفريقياية التي فريت  لى حكم االبرتهايد في  نوب والمقا عة الدول إسرائيلالمقا عة يد 

الثمانينيات تظهر   و  شبه  ديد  مشتركة بالنسبة للمشاركين، المصادر، الصياغات، المنا س 
والمواييل التي اقيمت  ليها المقا عة وما شابه.  فهل ال الب ال ين  ر وا في مظالر  كبرم في 

 أييايد التطرقة العنصرية والنظام في بريتوريا كانوا  أوروبا ال امعات في الواليات المتحد  وفي
 الساميين؟

في الواليات المتحد  فه ا لن ين  : ليس صحيحا.  أماأساسها ظالر  أوروبية.  لي في. المقا عة 3
الويل  أييا، ولكن لناق أوروباا لى في الواليات المتحد  منه في  إسرائيلصحي  ان التعا ف مل 

رد . فر ال المنظمات اليهودية يبلقون  ن صعوبة متزايد  في ال امعات في ار اء آ   في الت
أميركا، حيج يتعاظم نشا  مؤيد  المقا عة، وتنيم اليه المزيد فالمزيد من المحافل في وسائل 
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اال الم األميركية، التي تعتبر في القالب مؤيد  إلسرائيل. وفي دول ا رم اييا تعتبر  ا طة  دا 
 رائيل )كندا، استراليا( تتكاثر االصوات المؤيد  للمقا عة. لى إس

فلس ينيون/مت رفون الساميون: ليس صحيحا. بالتدكيد «/محافل ارلاب».  لف المقا عة تقف 2
يمكن أن ن د في مئات المنظمات وم مو ات الطيسبوق المشاركة في محاوالت فر  المقا عات 

ان االمر متعلقا بهم لكانت فريت ل و  لى إسرائيل  لى إسرائيل  هات كه و اييا، ولكن لو ك
من  زمن بعيد. ول ا ال يعني انهم لم ي ربوا. فقو  المقا عة في اتساع متزايد في اوسا   ديد  ال 

 ن تط ير أنطسهم في شوارع « الم ربون االنتحاريون»ترتب  بالنزاع الشرس أوس ي. فما أن كف 
الطلس يني ك صام  قار  ما غير واي  يبعج  لى  دم  –ئيلي المدن  ندنا حتى بدا النزاع اإلسرا

 االستقرار، ويبدو من بعيد مثل االبرتهايد.
. إسرائيل يمكنها ان تنتصر  لى المقا عة ا ا كان اال الم اكثر ن ا ة ومزودا بالميزانية 2

ل في المناسبة: ليس صحيحا. المشكلة المركزية في الحرب يد المقا عة ليست في التسويس ب
ال يمكن تسويس االحتالل. والممارسة واالن ل للد اية اإلسرائيلية يمكنها  5102المنت . فطي العالم 

فق  أن تكسب الوقت. ا ت ار آ ر من مدير  ام اورن ، تد يل آ ر لعقوبات الطيطا، ولكنها ال 
ركز ف يد  يد  صوم يمكنها ان تؤ لها الى االبد. اما الوسائل السرية وت نيد المقدرات للنشا  الم

 معدودين، وليس يد مئات المنظمات و شرات آالف النش اء.
لدف الحملة ليس فق  التدثير في ل و السياسة أو تلق، بل تصطية و ودلا كدولة يهودية . »6

)آييلت شكيد(: قد يكون ل ا صحيحا بالنسبة لبع  المحت ين يد إسرائيل، ولكن « وديمقرا ية
آ رين. يمكن ال دال مل رأيهم، يمكن القول انهم م  ئون أو كا بون. ومل ليس بالنسبة لكثيرين 

 لق، من معرفتي ولقاءاتي مل بع  المحافل التي تد و الى المقا عة، أ  ت االن باع بان لؤالء 
لم اناس ومنظمات مقتنعون حقا بانه بسبب االحتالل تتحول إسرائيل الى دولة ابرتهايد، وان من 

ق. وسيسدل أحد ما: كيف تعرف؟ لؤالء الساميون ا كياء ي طون نوايالم الحقيقية. وا بهم تقيير  ل
وكيف تعرفون؟ االد اء بالمؤامر  الباد  إسرائيل تحت غ اء انتقاد االحتالل يت لب اثباتا، ووا ب 

 االثبات  لى المد ي.
ألن قاد  الحكم رأوا  بل ANCان حكم االبرتهايد لم ينهر بسبب العمليات االرلابية التي  ايها الر 
وصلوا الى نهاية ال ريس.  بدنهملرب أبنائهم ممن لم يرغبوا في ان يعيشوا في دولة منبو   وفهموا 

والمقايسة بين مؤيد  مقا عة إسرائيل واالبرتهايد بعيد   ن أن تكون دقيقة، ولكن المقايسة بين 
 در بنا أن ننظر الى ل و الحقيقة في موقف العالم منهم في الثمانينيات ومنا اليوم دقيقة  دا. ي
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مطاويات سياسية حقيقية  –العينين، وأن نطهم بدن لناق سبيال واحدا نا عا فق  للتصد  للمقا عة 
 مل الطلس ينيين.
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