
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر 320وزير العمل: 
 مليون دوالر 220نتنياهو يقّر خطة استيطانية بالقدس بـحوالي 

 أحكام اإلعدام األخيرة استنفذت كل طرق الطعن بــ"التشريعي":رئيس اللجنة القانونية 
 من المهاجمين الفلسطينيين لديهم هويات إسرائيلية %17: "شاباك"ال

 "براغماتية"و "متواضعة"هوالند يفتتح المؤتمر الدولي للسالم اليوم واعتماد مقاربة 

استشهاد فتاة بزعم محاولتها 
 عن جنود شرق طولكرمط
 

 4... ص 

 3953 3/6/2016الجمعة 



 
 
 
 

 

 2 ص             3953 العدد:        3/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 : تفوهات الحاخام المتطرف جليك بتدمير "األقصى" عدوانية ومقززةالفلسطينية الحكومة  2.
 5 : عشية اجتماع باريس نتنياهو يكشف عن موقفه الحقيقي المعادي للسالمالفلسطينية" الخارجية"  3.
 5 ل تخري  دورة ضباط بززة: مبادرات التسوية ميتة وال تخدم سو  االحتاللبحر خال   4.
 6 المجدالني: نملك خيارات في حال فشل اجتماع باريس  5.
 7 أحكام اإلعدام األخيرة استنفذت كل طرق الطعنبــ"التشريعي": رئيس اللجنة القانونية   6.
 7 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر 320وزير العمل:   7.
 8 "شؤون الالجئين" تطالب األمم المتحدة بسداد العجز المالي المتراكم في ميزانية "األونروا"  8.
 8 لعقد "المجلس الوطني" اإلعدادل حو تقريرا   لعباسالزعنون يقدم   9.
 9 موقع "واال" العبري: التنسيق األمني يشهد تطور وازدهار  10.
 9 مشروع إلقامة مطار في رفح بإدارة منظمة دولية وتمويل إيطالي"القدس الفلسطينية":   11.

 
  المقاومة:

 10 في مؤتمر الحزب اإلسالميبعد مشاركته  وفد حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا  12.

 11 : المقاومة خيارنا وال تنازل عن ذرة تراب من فلسطينالفلسطينية بززة فصائلال  13.

 12 الشهيدة هرشة : الشباب المقاوم يعرف طرق الثأر لدماءحماس  14.

 12 القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطينوتؤكد أن  جليك الحاخامفتح تندد بتصريحات   15.

 13  استزلت حادثة اإلعدام في غزة لتشويه صورة شعبنا "إسرائيل"فتح:   16.

 14 من المهاجمين الفلسطينيين لديهم هويات إسرائيلية %17 :"شاباك"ال  17.

 14 الجديد للحركة التي تحّولت إلى حزب سياسينشيد بالتوجه  الرجوب لـ"الزنوشي":  18.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 15 مليون دوالر 220نتنياهو يقّر خطة استيطانية بالقدس بـحوالي   19.
 15 درعي: جبهتنا الداخلية غير جاهزة للحرب  20.
 16 من الخالفات مع إردوغان %90شتاينتس: وجدنا حلوال  لـ  21.
 16 مستشار نتنياهو: لسنا هدفا  رئيسيا  لـ "داعش"  22.
 17 "إسرائيل" خائفة من مؤتمر باريس وتستعد لنتائجه  23.
 18 وزارة الخارجية اإلسرائيلية: مبادرة السالم الفرنسية الستئناف عملية السالم محكومة بالفشل  24.
 18  مستعدة للتفاوض في أي وقت أو مكانوزير العلوم اإلسرائيلي: "إسرائيل" تريد السالم و   25.
 18 النائب ميكي زوهر: رئيس الحكومة يؤمن أن إنشاء دولة فلسطينية أمر خطأ  26.
 19 يعلون يطلع ليبرمان في إطار مراسم التسليم على األوضاع األمنية وملف وزارة الدفاع  27.
 19 على ليفني لالنضمام للحكومة ا  ضزوطونتنياهو يمارسان  "هآرتس": "المعسكر الصهيوني"  28.
 20 حماس فهي قوة فاعلة ومؤثرة في المنطقة هاليفي: على المجتمع الدولي و"إسرائيل" أال يتجاهال  29.
 21 ج جرحى "النصرة" لن يرّتد سلب ا علينا.. سورية ُتّعد مفتاح السالم في المنطقةهاليفي: عال  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             3953 العدد:        3/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 21 جمعية حقوقية وعربية ملزمة بذكر مصدر تمويلها 27وزارة العدل تنشر قائمة بأسماء   31.

 22 قامة في "إسرائيل" لنحو ألفي فلسطيني"الشاباك" يرفض قرار وزير الداخلية بمنح اإل  32.

 23 "هآرتس": إفادات في فرنسا تتهم نتنياهو بتلقي أموال غير قانونية  33.

 24 خبير عسكري إسرائيلي: هناك شكوك في قدرة القبة الحديدية على حماية "إسرائيل"  34.

 25 مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة في قاعدة عسكرية  35.

 25 موقع "واال": توغالت الجيش بززة لكشف األنفاق على الحدود  36.
 

  :األرض، الشعب
 26 مايو الماضي فلسطينيا  خالل أيار/ 471االحتالل اعتقل : مؤسسات تعنى بشؤون األسر   37.
 27 إسرائيليا  اقتحموا ساحات "األقصى" الشهر الماضي 975: المركز اإلعالمي لشؤون القدس  38.
 27 مصابو الحروب على غزة يعتصمون للمطالبة بإنهاء الحصار  39.
 28 صى والجرافات العسكرية تتوغل شرق البري  بالقطاعمستوطنون يقتحمون األق  40.
 28 عائلة النايف: عباس شّكل لجنة "صورية" للتحقيق في اغتيال نجلنا  41.
 29 شبان فلسطينيون يرشقون القطار التهويدي بـ"الحجارة" شمال القدس  42.
 30 على "فيس بوك" الحكم بالسجن على فلسطيني بتهمة كتابة منشورات محرضة  43.
 31 طائرات ورقية تعرف بمواقع فلسطينية محتلة :الضفة الزربية  44.
فسادهمتقرير:   45.  31 "اإلصالحيات" لتهويد أطفال القدس وا 

 
  : اقتصاد

 33 فلسطيني لدعم قطاع السياحة في البلدين -تونسي  اتفاق  46.

 33  تّجار غزة يطالبون بفتح األسواق الخارجية لمنتجاتهم الزراعية  47.
 

  : مصر
 34 وطئ قدم لها في قطاع غزةحرمان تركيا من أي متهدف إلى مبادرة السيسي : كاتب إسرائيلي  48.
 34 للدفاع عقب تعيين ليبرمان وزيرا  تكشف فحو  محادثة بين السيسي ونتنياهو  معاريف  49.

 
  األردن: 

 35 المجالي ينفي تحدثه عن خطة اتحاد كونفدرالي بين فلسطين واألردن  50.
 

  لبنان: 
 35 مسؤول لبناني يدعو آللية جديدة لتمويل "األونروا"  51.

 
  عربي، إسالمي:

 36 مؤتمر عربي لحقوق اإلنسان يدعو لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه  52.



 
 
 
 

 

 4 ص             3953 العدد:        3/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 36 ن في غزةبتمويل قطري.. تدشين أول مستشفى تخصصي لطب العيو  53.
 

  دولي:
 37 "براغماتية"و "متواضعة"هوالند يفتتح المؤتمر الدولي للسالم اليوم واعتماد مقاربة   54.
 38 منظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا  بشأن الحالة الصحية في األراضي المحتلة  55.
 39 االتحاد األوروبي يحذر االحتالل من هدم منشآت مولها بالضفة  56.
 39 تطالب بمعاملة فلسطين كدولة "عدم االنحياز"  57.
 40 قرار أممي يدعو لدعم المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها  58.
 41 مم المتحدة تطلق فيلما  وثائقيا  يجسد مشاركة المرأة الفلسطينيةاأل  59.
 41 سلسلة محال سويسرية كبر  تقاطع البضائع اإلسرائيلية  60.

 
  حوارات ومقاالت:

 42 أ.د. يوسف رزقة... تنازالت العرب عادة تكون من جيب فلسطين؟!  61.

 43 منير شفيق ...ثالث مبادرات فاشلة لحّل الدولتين  62.

 46 د. أسعد عبد الرحمن ...أعراض التحول العنصري في إسرائيل  63.

 48 ناصيف حتي... القضية الفلسطينية: القضية المنسية  64.

 51 غابي افيطال... كونوا مستعدين  65.
 

 53 :كاريكاتير
*** 

 
 استشهاد فتاة بزعم محاولتها طعن جنود شرق طولكرم .1

استشووتدف فتوواس فنسووطينيةا ختوور الصموويالا برصووار ايحووتزل امسووراهيني بووزع  محاولتتووا : طووولمر 
 الغربية المحتنة. طعن جنود قرب حاجز عناب شرق طولمر  بالضفة

وذمرف وزارس الصحة الفنسطينية أنتا أبنغف رسميا باستشتاد الفتواس أأنصوار حسوا  حفخوي "رشوةأ مون 
 بندس أقفينأ و"ي أ  لطفنين.

وأفوووادف الووووزارس بوووالن جنوووود ايحوووتزل منعووووا طوووواق  التوووزل ا حمووور الفنسوووطيني مووون الوصوووول لنمنط وووة 
 وت دي  امسعافاف لنفتاس عند إصابتتا.

وادعووووف وسوووواهل إعووووز  عبريووووةا أن الفتوووواس حاولووووف تنفيووووذ عمنيووووة طعوووون عنوووو  الحوووواجز فووووالطنق الجنووووود 
 الرصار عنيتاا ما أدى يستشتاد"ا.

 2/6/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
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 المتطرف جليك بتدمير "األقصى" عدوانية ومقززة الحاخام: تفوهات الفلسطينية الحكومة .2

حمومة الوفاق الوطني يو  الصميالا التفو"اف التي صدرف عن عضو المنيسف وصفف : را  هللا
 الحاصا  المتطرف أيتودا جنيكأا والتي "دد فيتا بتدمير المسجد ا قص  المبارك بالعدوانية والم ززس.
وشددف الحمومة في بيان باس  المتحدث الرسمي باسمتا يوسف المحمود عن  أن تصريحاف 

 يج الموقفا وتدفع ا مور نحو إشعال حرب دينية في المنط ة برمتتا.أجنيكأ تست  في تالج
وطالب المتحدث الرسمي المجتمع الدولي بسرعة التحرك ِلَنْج  التتور الصطير الذي ت د  عنيه 

 حمومة نتنيا"و وتتدف إل  الدفع نحو حرب دينية.
 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 : عشية اجتماع باريس نتنياهو يكشف عن موقفه الحقيقي المعادي للسالمالفلسطينية" الخارجية" .3
أدانف وزارس الصارجية أبالشد العباراف التصريحاف العنصرية المتطرفةا المعادية لنسز  التي : را  هللا

 دال(.بنيامين نتنيا"وا صزل إحياء ما يسم  بو)يو  توحيد ال  امسراهينيأطن تا رهيال الوزراء 
واعتبرف وزارس الصارجية في بيان لتاا يو  الصميالا أن "ذه التصريحاف التي اعتاد نتنيا"و عن  

ا تعمال موقفه الح ي ي المعادي لعمنية السز ا وأيديولوجيته المتطرفة التي تنمر الح وق إطزقتا
 حتنة.الوطنية المشروعة لنشعب الفنسطيني عامةا وبشمل صار ح وقه في عاصمة دولته الم

وأمدف الوزارسا أأن تصريحاف نتنيا"و "ذها سرعان ما مشفف مذب وتضنيل ما قاله عن عمنية 
السز  وحل الدولتينا في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير جيشه الجديد أفيغدور ليبرمان قبل 

الفينة  أيا ا و"ي تصريحاف أمدف ح ي ة الموقف الذي يتبناه نتنيا"وا والذي يحاول إصفاءه بين
ن اذالمنادية بتفعيل المسار السنمي  ا يمتصار الضغوط الدوليةاوا صرى حل الدولتينأا مطالبة  وا 

المجتمع الدوليا بتحمل مسؤولياته بجدية عاليةا في ضرورس عد  تضييع الفرصة الثمينة التي توفر"ا 
 .ا وانالمبادرس الفرنسيةا محياء عمنية السز ا قبل فواف 

 2/6/2016، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 بززة: مبادرات التسوية ميتة وال تخدم سو  االحتالل ضباطبحر خالل تخري  دورة  .4

حذر الناهب ا ول لرهيال المجنال التشريعيا أحمد بحرا من المبادراف التي تطن تا بعض : غزس
 إل  المبادرس الفرنسية لعمنية السز .الدول الغربية من أجل إحياء مسيرس التسوية في إشارس منه 
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وقال بحرا صزل منمه له في تصريج دورس ضباط بغزسا اليو  الصميال: أإن المبادراف التي تطن تا 
بعض الدول وال وى الغربية معادس المفاوضاف ما "ي إي مبادراف با"تة وميتة وي تصد  إي 

 ايحتزل الصتيونيأ.
ة والتسويف في قضايا المعبر والموخفين والمترباء ي يممن أن نن ي وأضاف أرغ  الحصار والمماطن

البندقيةا وسنب يتا موجتة ف ط نحو تحرير فنسطينا وي يممن أن نصنط ا وراقا ونحن عن  موعد 
 مع التحريرأ.

نيةا وأمد أن قطاع غزس أمثر أمامن العال  أمًنا واست راًراا لما ت و  به وزارس الداصنية وأجتزتتا ا م
 وقواف ا من الوطني من جتود مبيرس لحفخ أمن الوطن والمواطن.

وأشاد بحر بالع يدس ا منية لتنك ا جتزس والتي قال إنتا أست ودنا لننصر والتحريرا و"ي ع يدس 
 الم اومة والحفاخ عن  أمن المواطنأ.

 ودعا حرمة أفتحأ إل  سنوك طريق الوحدس عن  أساال الثوابف الفنسطينية.
دد تالميده أن ا من ال ومي المصري "و من ا من الفنسطينيا مشيًرا إل  أن قوى ا من في غزس وج

ستحمي ا رض الفنسطينية والحدودا مطالبا مصر بضرورس فتح معبر رفح بشمل داه  لنبضاهع 
 وا فراد.

مغن ا في وجه وقال: أبحم  العروبة والدين والجغرافيا نناشد مصر فتح معبر رفحا وي يجوز أن يخل 
 المرض  والطزب والحايف امنسانيةأ.

 2/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المجدالني: نملك خيارات في حال فشل اجتماع باريس .5
)ا ناضول(: قال عضو النجنة التنفيذية لمنخمة التحرير الفنسطينيةا أحمد ا قيال أبو سمرس -را  هللا 

ادس الفنسطينية تمنك صياراف وصطواف )ل  يحدد"ا( ستدرستا في المجدينيا أمال الصميالا إن ال ي
حال فشل اجتماع باريالا الم رر انع اده غدا الجمعةا تمتيدا لتنخي  مؤتمر دولي لنسز  في 

 الصريف الم بل.
نطمح أن يصرج عن مؤتمر باريالا ثزث قضاياا أولتا انبثاق إطار دولي  «وأضاف المجديني

 ا والتالميد عن  المرجعياف السياسيةا التي تتمثل ب راراف ا م  المتحدسا يشرف عن  عمنية السز
 «.في مدريدا ووضع جدول وس ف زمني منتاء ايحتزل امسراهيني« إعزن المبادئ«و

نحن اآلن نبحث عن نجاح المؤتمرا ولمن في حال فشنه فإن ال يادس الفنسطينية لديتا صياراف »وتابع 
 «.يعتتا( ستدرستاا وفق الموقف في حينهوصطواف )ل  يحدد طب
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مين اإسراهيل تدمر حل الدولتينا وما ت و  به الحمومة برهاسة بني»وذمر المسؤول الفنسطيني أن 
نتنيا"وا من استيطان في ا رض الفنسطينيةا وعمنياف "د  لنمنازلا وتتويدا يشير إل  أنتا ماضية 

 «.في سياستتاا رغ  الجتود الدولية لنسز 
)الدوير  شيملمنيون  850أشار أن الحمومة امسراهينية مانف قد أعننفا مؤصراا تصصيصتا مبنغ و 

 ( لتطوير مدينة ال دالا لمنتا في الواقع صصصتتا لتتويد المدينة.شيمل 3.8يعادل 
ومان رياض المالميا وزير الصارجية الفنسطينيا قال ا ربعاءا في مؤتمر صحافيا ع ده في مدينة 

حزيران/يونيو الجاري  3توقعاتنا من اجتماع باريال المنوي ع دها في »ا بالضفة الغربيةا إن را  هللا
 «.متدنيةا لمشارمة دول )ل  يسّمتا( ستعمل عن  تفريغ ايجتماع من مضمونه وصطف المبادرس
  3/6/2016القدس العربي، لندن، 

 

 يرة استنفذت كل طرق الطعنأحكام اإلعدام األخ": التشريعيبــ"رئيس اللجنة القانونية  .6
أمد الناهب المستشار محمد فرج الغول رهيال النجنة ال انونية في المجنال التشريعي الفنسطينيا : غزس

أن تنفيذ ا حما  ال ضاهية الباتة بإعدا  ثزثة مدانين بال تل بعد أن استنفذف مل طرق الطعنا و"ي 
 ون الفنسطيني.واجب شرعي وقانوني ووطني مهة بالمهة وفً ا لن ان

واستتجن الغول في تصريح ممتوبا اليو ا تصريحاف أمين سر النجنة التنفيذية لمنخمة التحرير د. 
صاهب عري افا التي صالف وانتتك فيتا ال انون ا ساسي الفنسطيني بصورس متمررس بوقوفه ضد 

 لصنةا عن  حد رأي الغول.تنفيذ ا حما  ال ضاهية الباتة بامعدا  بموجب ال وانين الفنسطينية ذاف ا
أساسي عن  مل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ أحما  المحام  عن  أي نحو  106وأمد انطباق المادس 

 وحبسه وعزله من الوخيفة إن مان موخًفا عاًما أو ممنًفا بصدمة عامة.
ني وليال وأضاف أمن سيحام  "  مغتصبوا الرهاسة والحمومة والتشريع والدستور وأرباب التعاون ا م

 من ينفذ ال انونأ.
 2/6/2016، فلسطين أون الين

 
 تعيش تحت خط الفقر فلسطينيةألف أسرة  320وزير العمل:  .7

ألف أسرس فنسطينية تعيش تحف صط الف ر داصل  320قال وزير العمل مالمون أبو شتزا أإن : جنيف
 سراهينيةأ.ا رض الفنسطينيةا واقتصادنا ضعيفا و"شا ومحاصرا بسبب امجراءاف ام
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 %40وأشار في منمته صزل مؤتمر العمل الدولي المنع د حاليا في جنيفا إل  أن نسبة البطالة 
سنة إل   16في أوساط الشباب والصريجينا وبين الشباب من سن  %55وصنف في غزسا وأمثر من 

 .%73سنة بنغف النسبة حوالي  29
 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 بسداد العجز المالي المتراكم في ميزانية "األونروا" المتحدة"شؤون الالجئين" تطالب األمم  .8
طالبف داهرس شؤون الزجهين في منخمة التحرير الفنسطينيةا يو  الصميالا ا مين العا  : را  هللا

لألونروا بصفتتا واحدس لألم  المتحدسا بان مي مونا بسداد العجز المالي المترام  في الموازنة العامة 
 من مؤسساف ا م  المتحدس.

وشددف الداهرس في بيان أصدرتها عن  ضرورس إدراج ا زمة المالية لألونروا عن  جدول أعمال 
 .2016اجتماع ا م  المتحدس المزمع ع ده في سبتمبر أينول من العا  الحالي 
الزجهين مسؤول منف ا ونروا ورفضف الداهرس عن  لسان أحمد حنون مدير عا  داهرس شؤون 

والمصيماف في المنخمةا لجوء إدارس ا ونروا إل  ت نير صدماتتا الم دمة لزجهين الفنسطينيينا يفتا 
إل  أن أوضاع المصيماف صعبة جداا وأن استمرار الت نيصاف في الصدماف يزيد من معاناتت  

 المست بل.والصوف من 
نروا يجب أي تمال بالصدماف الم دمة لزجهين مًما أو نوعاا وأن ت شفية لألو  إجراءافأن أي  وأوضح

التعديزف في برامجتا يجب أن تالصذ بعين ايعتبار الخروف المحيطة بالزجهين داصل مصيماتت ا 
 وممثنيت .والتشاور مع الدول المضيفة ومجتمع الزجهين 

 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لعقد "المجلس الوطني" اإلعدادحول  تقريرا   لعباسنون يقدم الزع .9

محمود عباالا مساء ا ربعاءا بم ر الرهاسة في مدينة را   السنطة الفنسطينية است بل رهيال :را  هللا
 هللاا رهيال المجنال الوطني الفنسطيني سني  الزعنون.

حول عمل النجنة التحضيرية الممنفة  وقد  رهيال المجنال الوطنيا لنرهيال صزل الن اءا ت ريرًا موجزاً 
 بامعداد لع د المجنال الوطني الفنسطيني.

وأشار الزعنونا إل  أن النجنة التحضيرية ع دف سنسنة اجتماعاف تتعنق بمافة ال ضايا التي منفف 
 بتا النجنة لنتحضير لع د المجنال الوطني الفنسطيني.

 2/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 األمني يشهد تطور وازدهار التنسيق" العبري: موقع "واال .11
أإنه وعن  الرغ  من تتديداف السنطة الفنسطينية المتمررس  قال موقع أوايأ العبري:: ال دال المحتنة
سر النجنة التنفيذية وعضو مرمزية فتح بوقف التنسيق ا منيا إي أن الواقع عن   أمينوتصريحاف 

 لتنسيق آصذ في ايزد"ار والتطورأ.ا رض معامال لتذه التتديدافا فا
ن نشاطاف أجتزس ا من الفنسطينية أوأوضح محرر الشهون الفنسطينية في الموقع أآفي زصاروفأا 

ازدادف بشمل منموال صزل ا شتر ا صيرسا بما في ذلك داصل ال رى المحيطة بال دالا وذلك عن  
ل  أن التنسيق في طور التحسن مع مرور الرغ  من التتديداف امعزمية بوقف التنسيقا مشيرًا إ

 الوقف.
أإن التنسيق صفض اقتحاماف الجيش لنمناطق  بينما ن ل عن مصادر أمنية فنسطينية قولتا:

الفنسطينية مؤصرًا بتدف ايعت الا وذلك بناًء عن  تفا"ماف بت نير نشاطاف الجيش داصنتاا في 
بالضفة مرده إل  تراجع موجتة العمنياف  حين يرى ا من امسراهيني أن ت نير عمنياف الجيش

وبحسب مسهولين مبار بالسنطة فتراجع عمنياف ايقتحا  مرده إل  تفا"ماف بين الجانبينا ف د  ف ط.أ
 223حالة في شتر آذار المنصر ا إل   338انصفضف عمنياف ايعت ال التي ي و  بتا الجيش من 

 تر أيار الماضي.حالة بش 215اعت ال في شتر نيسان الذي ينيها و

 2/6/2016، فلسطين أون الين
 
 مشروع إلقامة مطار في رفح بإدارة منظمة دولية وتمويل إيطالي"القدس الفلسطينية":  .11

تن   متندال فنسطيني تمنيفا بعمل ت يي  مساحي لمشروع مطار يجري  :مشتراوي عزء-غزس 
حرية المصريةا ويفترض أن تتول  التصطيط مقامته في حي المواصي بمدينة رفحا قرب الحدود الب

وتمويل  أميرميا وذلك بإشراف ا ونروا أنتاالمتحدس يعت د  لألم وتشغينه منخمة دولية تابعة  إدارته
 .إيطاليا

الصميال تفاصيل "ذا المشروعا ن ز عن ]أمال[ ونشرف صحيفة أال دالأ في عدد"ا الصادر اليو  
  مساحي تمتيدا لعمل الم ترح امنشاهي لنمطارا حيث المتندال محمد الفرعاوي الممنف بإجراء ت يي

مينومتر مربعا مبينا أنه ي ع بحي المواصي  4.2أوضح أن المشروع يفترض أن ي ا  عن  مساحة 
و"و مواجه لنبحرا بحيث تستغل الطاهراف الجتة البحرية في حالة اينطزق والتبوطا وذلك لصغر 

 ة البحرية.مساحة المطار ال ريب من الحدود المصري
 2/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 في مؤتمر الحزب اإلسالميبعد مشاركته  وفد حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا .12

شارك وفد من حرمة حماال في المؤتمر السنوي الثاني والستين لنحزب امسزمي المواليزي الوذي أقوي  
 .في ويية مننتانا تنبية لدعوس وجتتا الحزب إل  الحرمة

وانطن ووووف فعاليوووواف المووووؤتمر يووووو  الثزثوووواء الماضووووي واصتتمووووف يووووو  الصموووويالا حيووووث شوووومنف فعاليوووواف 
 المؤتمرا المؤتمر العا  لنحزب والمؤتمر الشبابي والمؤتمر النساهي ومؤتمر العنماء.

وض  الوفد ممثل الحرمة في إيران صالد ال دوميا وممثل الحرموة فوي ماليزيوا مسون  عموران وعوددًا مون 
 ء الحرمة.أعضا

بدورها أل   ال ودومي منموة الحرموة فوي مول مون موؤتمر الشوباب وموؤتمر النسواءا التوي أمود مون صزلتوا 
عن  أ"مية دور الشباب والمرأس في نصرس ال ضوية الفنسوطينيةا مستشوتدًا ببطوويف شوباب فنسوطين فوي 

 انتفاضة ال دالا ودور المرابطاف في الدفاع عن المسجد ا قص  المبارك.
ث ال ووودومي عووون جوووراه  الميوووان الصوووتيوني وانتتاماتوووه بحوووق ا رض والشوووعب والم دسوووافا وموووا وتحووود

 يحخ  به ايحتزل من دع  من دول تدعي الديموقراطية عن  حساب دماء الشعب الفنسطيني.
ودعا المؤتمرين إل  ضرورس تجديد وتالميد رفضت  لمحاويف إسراهيل تطبيع عزقاتتا مع بعض الدول 

 امسزمية وسط مفاصرس رهيال وزراء ايحتزل بنيامين نتنيا"و بذلك.العربية و 
وطالب العال  الحر بعزل "وذا ايحوتزل الغاصوب بعود مول "وذه الجوراه ا مؤمودًا أن الشوعب الفنسوطيني 
لوون ي ووف ممتوووف ا يووديا وسيواصوول انتفاضووته وم اومتووها ولوون يب وو  متفرجووًا إذا " وودمف بيوتووه وق توول 

لننمبةا وما تعانيه ا مة اآلن مون جوراح ونمبواف أصورى منمبوة  68ومي إل  الذمرى وأشار ال د شبابه.
فنسطينا مما أدى إلو  تراجوع قضوية فنسوطين إلو  ذيول ال اهموةا مشوددًا عنو  أن المسوتفيد ا مبور مون 

 ذلك "و الميان الصتيوني.
ل التواصل ايجتماعي ووجه رسالة إل  الشباب الماليزي بضرورس تطوير ا"تمامه واستثمار"ا في وساه

وامعوووز  الجديووود مووون صوووزل بنووواء حووووار مباشووور موووع الشوووباب العربوووي لتبنوووي مشوووروع وحووودوي نتضووووي 
 لمواجتة الميان الصتيوني. 

 وشمر في صتا  حديثه قيادس الحزب عن  دعوتت  لنحرمة ودعمت  لن ضية الفنسطينية.
ب رهيال ايتحاد العالمي لعنماء المسنمين مما الت   وفد الحرمة برهيال الحزب امسزمي الماليزي ناه

الشوويع عبوود التووادي أوانووجا ورهوويال وزراء وييووة مننتووان الشوويع أحموود يع وووبا نوواقًز لتمووا تحيوواف رهوويال 
الممتووب السياسووي لحرمووة حموواال صالوود مشووعل وقيووادس الحرمووة لنشوويع عبوودالتادي وتتنهووتت  بنجوواح "ووذا 

 ل ضية فنسطين وشعبتا وم دساتتا.وشمر الوفد الحزب عن  دعوته ودعمه  المؤتمر.
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من جانبها أدان الشيع عبد التادي أوانوج التطبيوع موع دولوة ايحوتزلا مؤمودًا فوي نفوال الوقوف متابعوة 
ومواصنة الحزب امسزمي ت دي  دعمه ل ضية فنسطين قضية المسونمين ا ولو ا و"وو موا أموده أيضوًا 

 ناهبه رهيال وزراء ويية مننتان.
 2/6/2016غزة، موقع حركة حماس، 

 
 : المقاومة خيارنا وال تنازل عن ذرة تراب من فلسطينالفلسطينية بززة فصائلال .13

أمووود قوووادس فوووي الفصووواهل الفنسوووطينية التمسوووك بصيوووار الم اوموووة وعووود  التفوووريط بوووالح وق والثوابوووفا : غوووزس
راب مشددين عنو  أن فنسوطين مول فنسوطين أرض وقوف إسوزمية ي يممون التنوازل عنتوا أو عون ذرس تو

 منتاا وأن ال دال قبنة ا مة ورمز عزتتا ووحدتتا وحضارتتا.
جاء ذلك صزل ندوس سياسية نخمتتا لجنة العزقاف الوطنية وامسوزمية غورب غوزس فوي ذمورى النمسوة 

( فوي م ور حرموة ا حورار 10967يونيوة  5)ايحتزل الصتيوني لألراضي لنضوفة وال طواع فوي  49الو
 الفنسطينية.
ي في حرمة حمواال إسوماعيل رضووان صوزل النودوس عنو  تمسوك حرمتوه وشوعبنا الفنسوطيني وأمد ال ياد

بالثوابف والح وق وبحق العودسا مشدًدا عن  أنه حق فردي وجماعي غير قابول لنتنوازل أو المسواومةا 
 وي يمنك ماهن من مان التنازل عنه أو التفريط فيه.

اف عنوو  أرض فنسووطين وأثبووف بووالن شووعبنا لوون وشوودد رضوووان عنوو  أن صيووار الم اومووة ح ووق اينتصووار 
يستمين وفّجر اينتفاضة تنو اينتفاضة بعود أالنمسوةأا حتو  وصول إلو  انتفاضوة ال ودالا التوي أمودف 

 إصراره عن  مواصنة نضاله حت  دحر ايحتزل عن أرض فنسطين مل فنسطين.
ف العبثيوووة والموووؤتمراف ودعوووا رضووووان السووونطة لوقوووف المرا"نوووة عنووو  صيوووار التسووووية التزيووول والمفاوضوووا

ل  وقف التنسيق ا مني والتوافق عنو  اسوتراتيجية  الدولية التي ي تصب إي في مصنحة ايحتزلا وا 
 وطنية قاهمة عن  التمسك بالح وق والثوابف والم اومة لمواجتة ايحتزل.

ف المسوومار موون جانبووها قووال ال يووادي فووي حرمووة الجتوواد امسووزمي أحموود الموودلل إن نمبووة فنسووطين مانوو
ن اينتفاضة أمدف عن  رفض شعبنا لوجود ايحتزل عن  أرض فنسطين.  ا ول في نعش ا مةا وا 

عاما أثرف وأضعفف المشروع الووطني  20وعّد أن المفاوضاف العبثية التي قادتتا السنطة  مثر من 
 الفنسطينيا وباف مطنبتا مياًنا فنسطينيًّا بين المستوطناف.

يووووة وامسووووزمية مطووووزق مبووووادراف عربيووووة لوووودع  شووووعبنا وح وقووووه ي دعوووو  مبووووادراف ودعووووا ا مووووة العرب
 ومؤتمراف تصد  ايحتزل.
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بووودورها عوووّد ا موووين العوووا  لحرموووة ا حووورار الفنسوووطينية صالووود أبوووو "وووزل أن انشوووغال ا موووة عووون قضوووية 
ي وأرض فنسووطين المرمزيووة شووجع ايحووتزل عنوو  التمووادي بجراهمووه واسووتيطانه بحووق شووعبنا الفنسووطين

وأموود أن شووعبنا الفنسووطيني لوون يتنووازل عوون أيّه موون ح وقووه متمووا منووف ذلووك موون ثموونا وأن  فنسووطين.
صياره ايستراتيجي في التعامل مع الع نيوة أامسوراهينيةأ ودحوره عون أرض فنسوطين "وو صيوار الم اوموة 

 وصيار اينتفاضة.
 2/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يعرف طرق الثأر لدماء الشهيدة هرشة: الشباب المقاوم حماس .14

أموود النوواطق باسوو  حرمووة حموواال حسووا  بوودرانا أن الشووباب الم وواو  فووي الضووفة الغربيووةا سوويثالر لوودماء 
الشوووتيدس أنصوووار "رشوووة التوووي ارت وووف ختووور اليوووو  برصوووار ايحوووتزل امسوووراهيني عنووو  حووواجز عنووواب 

شوووتيدس أنصوووار الطوووا"رس والتوووي وقوووال بووودران فوووي تصوووريح صوووحفي يوووو  الصمووويالا إن دمووواء ال بطووولمر .
ن شف اسمتا فوي سوجّل الشورف والشوتادسا لون تضويع "ودًراا موا دا  فوي الضوفة وأراضوينا المحتنوة مافوة 

 شباب م او  متمسك بنتج الشتداء ا بطال.
وأضاف: اليوو  ورغو  تمثيوف ايحوتزل والسونطة ضورباتت  بحوق مفاصول م اوموة شوعبناا إي أن مشوتد 

امقدا  ي يزال سويد الموقوف فوي مواجتوة صونف المحتولا و"وو موا يؤمود أن شوعبنا التضحية والبطولة و 
 ماضه في م اومته ما دا  ايحتزل جاثًما عن  أرضنا.

 وت د  بدران بالسم  مشاعر المواساس والتضامن مع عاهنة الشتيدس "رشةا داعًيا المول  أن يت بنتا.
الشوتداءا والوقووف جنًبوا إلو  جنوب موع مول مون  مموا طالوب شوراهح شوعبنا مافوة بايلتفواف حوول عواهول

 ضح  من أجل مرامته وفي سبيل تحرره من ايحتزل.
 2/6/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطينوتؤكد أن  جليك الحاخامفتح تندد بتصريحات  .15

صوا  المتطورف يتوودا جنيوك نددف حرمة فتح بشودس بتصوريحاف عضوو المنيسوف امسوراهيني والحا: غزس
ا وأموودف بووالن ال وودال سووتب   عاصوومة أبديووة لدولووة فنسووطينا وأن شووعبنا ا قصوو بصصووور المسووجد 

 .الفنسطيني لن يسمح بالي ت سي  ي لنمسجد ا قص  وي  ي شبر من ال دال وا راضي الفنسطينية
وّجووه تتديوودا مباشوورا ومووان المتطوورف جنيووك شوون "جومووًا عنوو  داهوورس ا وقوواف امسووزمية فووي ال وودالا و 

لداهرس ا وقافا بالنتا في حال أصرف عن  موقفتا بالتمسك بمامل المسوجد ا قصو  ورفوض ت سوميها 
 فإنتا ستصسر مل شيءا وستتد  قبة الصصرس بل ومامل المسجد ا قص .
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وقوووال المتحووودث الرسووومي باسووو  حرموووة فوووتح فوووي ال ووودال رأفوووف عنيوووان ردا عنووو  "وووذه ذلوووك إن تتديوووداف 
ودعووا فووي  يتووودا جنيووك تعمووال نوايووا الحمومووة امسووراهينية تجوواه المسووجد ا قصوو  المبووارك.المتطوورف 

الوقوووف نفسوووه العوووال  أجموووعا وفوووي م ووودمتت  العووورب والمسووونمون لنوقووووف أموووا  مسوووؤولياتت  اتجووواه النوايوووا 
وأضوواف "ووذه التتديووداف لوون تثنينووا عوون  ايحتزليووة التادفووة إلوو  "وود  قبووة الصووصرس والمسووجد ا قصوو .

دفاع عووون أقصوووانا وعووون مووودينتنا الم دسوووة وأن شوووعبنا الفنسوووطيني سووويب   مووودافعا وم اوموووا لمووول "وووذه الووو
وأثنووو  عنووو  دور وزارس ا وقووواف امسوووزمية وحوووراال المسوووجد ا قصووو  وأبنووواء  الممارسووواف ايحتزليوووة.

سزمية المسجد ا قص   .المدينة الم دسة في الحفاخ عن  عروبة ال دال وا 
 3/6/2016 القدس العربي، لندن،

 
 استزلت حادثة اإلعدام في غزة لتشويه صورة شعبنا "إسرائيل"فتح:  .16

قووال المتحوودث باسوو  حرمووة فووتح أسووامه ال واسوومي اليووو ا إن حمومووة ايحووتزل اسووتغنف حادثووة  :را  هللا
التووي ت ووو  بتووا أداعووشأ فووي  امعوودامافامعوودا  التووي قامووف بتووا حموواال فووي غووزس دوليووا لنم ارنووة بووين 

سووورياا وبووين مووا قامووف بووه حموواالا صاصووة أن الصووور التووي صرجووف موون غووزس تختوور منفووذي العووراق و 
 منثمين وينبسون ا قنعة السوداء. امعداماف

وأشوووار المتحووودث فوووي بيوووان صوووحفيا إلووو  أن موووا جووورى فوووي غوووزس يصووود  مسووواعي إسوووراهيل التوووي تسوووع  
ضووح ممارسوواف ايحووتزلا لنتشووويش عنوو  جتووود ال يووادس الفنسووطينية وحرمووة فووتح وامعووز  الوووطنيا لف

بعمل م ارنة وم اربة ح ي ية لما ت و  به إسراهيل من إعداماف ميدانية وحرق بحوق ا طفوال والمودنيين 
 العزل في الضفة وغزس وما ت و  به أداعشأ من إعداماف ميدانية في المنط ة.

 واسوومي: إن مووا وتع يبووا عنوو  تبريوور الناهووب فووي المجنووال التشووريعي محموود الغووول ل عوودامافا قووال ال
صورح بووه "ووذا الشووصر يؤمود أنووه جا"وولا وي يفتوو  أبجوودياف ال وانونا وي يميووز بووين السوونطة التشووريعية 
والتنفيذية وال ضاهيةا وأنه لمن المؤسف أن يمون عضوا في المجنوال التشوريعيا ويسومي نفسوه رهيسوا 

 لنجنة ال انونيةا و"و يصالف ال انون برمته ويدافع عن ذلك.
اسوومي الغووولا بمووا قالووه اممووا  الشووافعي رحمووه هللا أمووا جادلووف عالمووا إي وغنبتووه ومووا جادلووف وذّموور ال و 

جوا"ز إي وغنبنوويأا مضويفا: نطنووب مون الغووول إبوداء رأيووه ال وانوني إن اسووتطاع وسومح لووها بموا حوودث 
 مع أيمن طه ومحمود اشتيوي وأنال ا سطل والعشراف ممن يعدمون ميدانيا في ال طاع.

 3/6/2016باء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكالة األن
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 من المهاجمين الفلسطينيين لديهم هويات إسرائيلية %17: "شاباك"ال .17
ذمر المراسل العسمري لموقع أأن آر جيأ امسراهيني آساف غووين أن جتواز ا مون امسوراهيني العوا  

لسوووبعة ا صيووورس يحمنوووون مووون منفوووذي العمنيووواف الفنسوووطينية فوووي ا شوووتر ا %17)الشووواباك( مشوووف أن 
 "وياف إسراهينيةا مما يممنت  من الوصول  "دافت .

وقووال المراسوول إن الشوواباك قوود  الثزثوواء معطيوواف صووزل جنسووة لنمنيسووف أشووارف إلوو  أن إجووراءاف لووّ  
 شمل العاهزف الفنسطينية تسفر عن مصاطر أمنية عن  دولة ايحتزل.

ي اجتموواع لعوودد موون النجووان العامووة فووي المنيسووفا موون وأضوواف أن "ووذه المعطيوواف توو  المشووف عنتووا فوو
 بينتا الصارجية وا من والداصنية.

وأوصف "ذه النجان بتمديد إجراءاف لّ  الشمل عاما إضوافيا آصورا عنو  أن تجوري صوزل نصوف عوا  
 ن اشا شامز حول تالثر الفنسطينيين بما تسميه قانون المواطنة والدصول مسراهيل.

 2/6/2016ة، نت، الدوحالجزيرة 
 
 الجديد للحركة التي تحّولت إلى حزب سياسينشيد بالتوجه  الرجوب لـ"الزنوشي": .18

تضّمنف رسالة وجتتا ناهب أمين سر النجنة المرمزية لحرمة فوتح جبريول الرجووبا إلو  زعوي   :را  هللا
سياسوويا  حرمووة النتضووة الشوويع راشوود الغنوشووي إشووادس بالتوّجووه الجديوود لنحرمووة التووي تحّولووف إلوو  حووزب

مستصنصوووة العبووور مووون مووونيف صنوووط الووودين بالسياسوووة عنووو  ا وضووواع العربيوووةا والفتووو  الصووواط  لنووودين 
 الحنيف.

أنتتز "ذه الفرصة العزيوزسا  "نوهم  ب ودو  شوتر رمضوان المبواركا سواهنين وقال الرجوب في رسالته: أ
حوورر موون الخنوو  المووول  عووز وجوول أن يعووود عنوو  أمتنووا ونحوون فووي حووال أفضوولا وشووعب  فنسووطين قوود ت

ويسوعدنا أن نطّيور لمو  مون فنسوطين التوي ت حوبم ا أطيوب التتواني  وايحتزل ومرارس اين سوا  البغويض.
والتبريموواف بعرسووم  الووديم راطيا الووذي يجووب أن ي شوومل نموذجووًا لموول الحرموواف امسووزميةا موون أجوول 

ق بوه مون بوراثن وأموراضا ت تودد إرثنوا و  مسوت بنناا ونحون فوي فنسوطين حماية إسزمنا الحنيفا مما يحودِّ
ا حوووج لزسترشوواد باستصزصوواتم  التووي تؤموود عنوو  الوطنيووة الم رتمووزس عنوو  امسووز  الحنيووفا و"ووو مووا 

قصاهتا لصالح التوية الوطنية  .أيؤّصل لتجربة نجحف في احتواء التناقضاف وا 
 مووون وايزد"وووار ونحووون إذ نتمنووو  الصيووور لنتضوووتم ا والعمووور المديووود لشصصوووم  العزيوووزا وايسوووت رار واأ

 .ألشعبم  العخي ا تحف رهاسة حمي  العربا الرهيال الباجي قاهد السبسي
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فووإنني أرى أن تسوومحوا لووي باسووتعراض العديوود موون المخووا"ر فووي تجووربتم  الصّزقووةا عسوو  أن تمووون أ
أساسًا لحوار أحادي أو جماعي من واذ فنسوطين مون بوراثن التحجور واينغوزق باسو  الودينا "روبوًا مون 

 .أواقعا وانتصارًا  جنداف ضي ةا امسز  منتا براءا وال ضية الفنسطينية "ي الضحية المبرى فيتاال
 2/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 مليون دوالر 220حوالي بـ بالقدسنتنياهو يقّر خطة استيطانية  .19

حموميووووة لتعزيووووز  أقووووّر رهوووويال الوووووزراء امسووووراهيني بنيووووامين نتنيووووا"و صطووووة: الوووورأي –ال وووودال المحتنووووة 
 منيون دوير( 220حوالي منيون شيمل ) 850ايستيطان في مدينة ال دال المحتنة 

ون نووف امذاعووة العامووة العبريووة عوون نتنيووا"و قولووه صووزل جنسووة صاصووة لنحمومووةا إن الصطووة الحموميووة 
معيين تتوودف إلوو  تطوووير البنوو  التحتيووة السووياحية والتمنولوجيووة فووي ال وودال وزيووادس عوودد الطووزب الجووا

 فيتا. 
 2/6/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 درعي: جبهتنا الداخلية غير جاهزة للحرب .21

في زلة لسان لووزير الداصنيوة امسوراهيني آريوه درعويا أمود عود  جا"زيوة : صفا ترجمة-ال دال المحتنة 
 الجبتة الداصنية امسراهينية لمواجتة أي حرب م بنة.

موموووة امسوووراهينية التوووي ع ووودف بتواجووود وزيووور الجووويش الجديووود أفيغووودور وقوووال درعوووي صوووزل جنسوووة الح
وذلووك صووزل  ليبرمووانا إنووه وحسووب معرفتووه فووي الجبتووة الداصنيووة فإنتووا غيوور جووا"زس لمواجتووة الحووربا

 اعت اده بالن صوته بعيد عن جتاز التسجيل.
حووايف الحوورب ولديووه يوذمر أن وزيوور الداصنيووة امسوراهيني "ووو المسووهول عون المرافووق امسووراهينية صوزل 

 صزحياف واسعة في "ذا امطار.
ويووووالتي حووووديث درعووووي بعوووود أيووووا  موووون شووووروع مووووا تسووووم  أسوووونطة الطوووووارئ الوطنيووووة فووووي وزارس الجوووويش 
امسوووراهينيأ منووواوراف ممثفوووة تسوووتمر أسوووبوًعاا وتشووومل مامووول ا رض المحتنوووةا والتوووي تحوووامي تعووورض 

 وحزب هللا النبناني.الميان لتجماف قوية بالصواريع من جانب حرمة حماال 
 2/6/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 أردوغانمن الخالفات مع  %90لـ حلوال  : وجدنا شتاينتس .21
مع إعزن وزير الطاقة والميواه امسوراهيل يوفوال شوتاينتال أموال الصمويال أن : نخير مجني - تل أبيب

قوود  أردوغووانطيووب  رهيال الترمووي رجووبفووي الماهووة موون الصزفوواف بووين إسووراهيل وبووين نخووا  حموو  الوو 90
وجودف حووز لتووا مشووفف مصووادر سياسوية فووي توول أبيووب أن "ووذا التفواؤل يووالتي بعوود أن تراجعووف إسووراهيل 

إسووطنبول م ابوول تعتوود ترميووا بووالي يوودير "ووذه المماتووب  عوون مطنبتووا إغووزق مماتووب حرمووة حموواال فووي
 مسنحة ضد إسراهيل.مسؤولون مبار من حماال وأي تستصد  "ذه المماتب لتصطيط عمنياف 

سراهيل استمرف سنواف »وقال الوزير امسراهيني شتاينتال أمال إنه  بعد قطيعة دبنوماسية بين ترميا وا 
ومووان شووتاينتال قوود توقووع فووي «. موون جديوود فإنتمووا ت تربووان موون إعووادس العزقوواف بينتمووا وتبووادل السووفراء

أبريول )نيسوان( الماضوي بيود  22فوي الماضي أن يبر  ايتفاق بين البنودين عشوية عيود الفصوح العبوري 
الحمومة الترمية وتشميل الحمومة الجديدس قادف إل  تباطؤ في المباحثاف بين  أن ا زمة الداصنية في

الصووض فوي تفاصويل  راًفضوا« في الماهوة مون الع بواف الموجوودس 90تجاوزا »البندين. وقال إن البندين 
الوضوع ايقتصوادي »وأنت  شوتاينتال حديثوه بوال ول إن  الع باف التي ما زالف ماثنة أما  المفاوضين.

الطريووق لتطوووير ح وول لفيتووان عوون طريووق اسووتصراج الغوواز الووذي  فووي إسووراهيل إشوومالي فبعوود أن متوودف
اقتصوادية  يحتاج سوًقا لبيعه وأحد ا سواق ا مثر إغرًاء في المنط ة "و السوق الترمي لودينا مصونحة

 .«جبارس في إتما  ايتفاق مع ترميا
 3/6/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 "داعش"لـ رئيسيا  : لسنا هدفا  مستشار نتنياهو .22

الحمنوووة »اعتبووور مستشوووار رهووويال الووووزراء امسوووراهيني بنيوووامين نتنيوووا"وا إيتوووان بووون دافيووودا أن : رويتووورز
الوووذين يحووواولون اينضوووما  لتنخوووي  » 48فوووي ا راضوووي المحتنوووة التوووي تسوووتتدف فنسوووطينيي « الصوووارمة
ا حالوووف دون بنوووور الصطووور «تمووووين صزيوووا فوووي الوووداصل»ي سووووريا أو العوووراقا أو يحووواولون فووو« داعوووش

 مستواه في الغرب.
إسوراهيل »وقال بن دافيدا و"و مدير ممتب ممافحة امر"اب التابع لممتوب نتنيوا"وا فوي حوديث لمجنوة 

ا انضووومو  48مووون فنسوووطينيي الوووو« 100أمثووور مووون بضوووع عشووورافا لمووون لووويال أمثووور مووون »إن « ديفيووونال
 ا وقد يعود بعضت .«داعش»لصفوف 

"ؤيء الم اتنين في الصارج يممن بالتالميد أن يشمنوا صطرًا دا"مًا فوي الوداصل. لوذلك ي وو  »وأضاف أن 
جتاز ا من الداصني )شين بيف( ومل أجتوزس الدولوة بعمول جيود جودًا لودرء "وذا الصطور الوذي يممون أن 

 «.ينتشر مالسرطان
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ع مع ول. الوضع ليال ممثنه فوي أي بنود أوروبوي وي حتو  فوي أميرموا أو الوض»واعتبر بن دايفيد أن 
منوواطق مثوول الصووين أو روسوويا التووي يوجوود بتووا عوودد مبيوور موون م وواتني داعووش الووذين نشووالوا داصوول "ووذه 

 «.الدول
يسوتتدف ا راضوي المحتنوةا مشويرًا إلو  « داعوش»وبدا بون دافيود حوذرًا إزاء أي احتموال حوول "جوو  لوو 

 يشمنتا حزب هللا أو التنخيماف المسنحة الفنسطينية.« تمون أشد إلحاحاً ربما »مصاطر 
فووي مووا يتعنووق بالدولووة امسووزميةا نشووعر بووال نق موون "جموواف إر"ابيووة عنوو  أ"ووداف »وقووال بوون دايفيوود 

 «.إسراهينية أو يتودية بما في ذلك في الصارج. لمننا لسنا "دفًا رهيسيًا في الوقف الحالي
 3/6/2016السفير، بيروت، 

 
 وتستعد لنتائجه"إسرائيل" خائفة من مؤتمر باريس  .23

أبودف إسوراهيل صشويتتا مون المبوادرس الفرنسوية  نتوا رأف فيتوا أوًي وقبول مول شويء مسورًا : حنمي موس 
يحتموووار الرعايوووة ا ميرميوووة لنمفاوضوووافا وأنتوووا أيضوووًا تحووواول فووورض تسووووية غيووور م بولوووة مووون وجتوووة 

ارجيووووة التمتيوووودي "ووووذا بال"ميووووة صاصووووةا بعوووود انضووووما  وزيوووور الصارجيووووة نخر"ووووا. ويّتسوووو  ل وووواء وزراء الص
 ا ميرمي جون ميري له وتالييده لنمبادرس الفرنسية. 

ورغ  التطميناف ا ميرميةا فإن إسراهيل صاهفة فعًز من ل اء وزراء الصارجية في فرنسا المنع ود اليوو ا 
عوون المسووتوطناف وصطر"ووا عنوو  السووز . وتسووتعد لنتاهجووه فضووًز عوون عواقووب ت ريوور الرباعيووة الدوليووة 

وأقر مسؤول إسراهيني مبير بتذه المصاوفا معننًا أن الصطير في ا مر "و أن إسراهيل ل  تسوتعد بموا 
ووبطنا غيوور »بووو « مووامور ريشووون»فيووه المفايووة لمواجتووة "ووذا الصطوور. وأقوور "ووذا المسووؤول لموقووع  أننووا ض 

 «.مستعدين بما فيه المفاية لمؤتمر السز 
انشووغالتا الممثوووف »اف أن سووبب انعووودا  جا"زيووة إسوووراهيل لمواجتووة عواقووب الموووؤتمرا يمموون فوووي وأضوو

ا قاصوووودًا توسوووويع الحمومووووة والمفاوضوووواف مووووع المعسوووومر «بالتوووودابير السياسووووية الداصنيووووة فووووي إسووووراهيل
 الصتيوني في ا سابيع الماضية.

ذ يووومين ف ووط بحمنووة إقنوواع فووي ومووان ديوووان رهاسووة الحمومووة ووزارس الصارجيووة فووي إسووراهيل قوود شوورعا منوو
أوساط العديد من الدول المشوارمة فوي الموؤتمر. وبودأف إسوراهيل فوي بنوورس اسوتراتيجية لمواجتوة موؤتمر 
السوووز  فوووي بووواريالا والوووذي يبووودأ بتحضوووير وزراء الصارجيوووة لوووه عبووور ل ووواهت  الم ووورر اليوووو . و سوووباب 

طانيا وزيري صارجيتتما إل  الن اءا وامتفاهتما غامضةا أبدف إسراهيل ارتياحتا لعد  إرسال ألمانيا وبري
 بممثنين عن  مستوى أقل. 

 3/6/2016السفير، بيروت، 
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 : مبادرة السالم الفرنسية الستئناف عملية السالم محكومة بالفشلاإلسرائيليةوزارة الخارجية  .24

الفرنسوووووية  الصمووووويال أن المبوووووادرس امسوووووراهينيةقوووووال مووووودير عوووووا  وزارس الصارجيوووووة  :)أ ف ب( -ال ووووودال 
 والفنسطينيين محمومة بالفشل. إسراهيليستهناف عمنية السز  بين 

وجواء موز  دوري غولود صوزل ل واء موع صوحافيين عشوية اجتمواع وزاري دولوي فوي بواريال حوول النووزاع 
المتحودس وايتحواد  ا مو ممثنوين عون  إلو  إضوافةبمشارمة وزراء عورب وغوربيين  امسراهينيالفنسطيني 
 عمنية السز  المتعثرس.  حياءي سعي ف ا وروبي

ثابووف تتوويح قيووا  سوز  ح ي ووي فووي الشوورق  إقنيموياتفوواق  إلوو الطري ووة الوحيودس لنتوصوول  أن“وقوال غولوود 
 ”.يتفق الطرفان مع بعضتما البعض أن"ي  ا وسط

ذلك والفنسووطينيين لوو إسووراهيلالوودول العربيووة سووتدع  قيووا  مفاوضوواف مباشوورس بووين  أننعت وود “وتووابع غولوود 
 تحريمتا في باريال. إل  أحد" وليال عمنية يسع   أوسطيةنفضل عمنية سز  شرق 

 2/6/2016، رأي اليوم، لندن
 
  مستعدة للتفاوض في أي وقت أو مكانو تريد السالم  "إسرائيلوزير العلوم اإلسرائيلي: " .25

إسووراهيل تريووود »أن قووال وزيوور العنووو  أفيوور أمووونيال )ليمووود( ل ذاعووة العامووة أمووال : الحيوواس –الناصوورس 
السز  وترنو لها وأنتا مستعدس لنتفواوض فوي أي وقوف أو مموانا وتنتخور مواف وة الطورف اآلصور عنو  

 «.صوض المفاوضافا لمن ف ط المفاوضاف المباشرس التي تشمل الطريق الوحيد محزل السز 
 3/6/2016الحياة، لندن، 

 
 ولة فلسطينية أمر خطأرئيس الحكومة يؤمن أن إنشاء دالنائب ميكي زوهر:  .26

نتنيووا"و وموون بنيووامين قووال عضووو المنيسووف ميمووي زو"وورا الم وورب موون رهوويال الحمومووة : حنمووي موسوو 
إن رهيال الحمومة يعتبر أن إنشواء دولوة  اامسراهينية FM 101.5أعضاء حزبها في م ابنة مع إذاعة 

مومة يمين قوميوةا الجمتور في إسراهيل صّوف بشمل واضح لصالح ح»فنسطينية صطال. وأضاف أن 
 «.و"ذا ما ناله

الجمنة ا ول  بشالن دولتين لشعبينا "ي أن "وذا لون يحودث أبودًا. نحون سونتالمد »وبحسب زو"را فإن 
أن "ذا لن يحدث. بوسع الجميع أن ي ول ما يرى. "ناك أ"مية ل وول شويء وأ"ميوة لفعول شويء. نحون 

إن سواللت ا لو  ي ول أبودا أنوه يوؤمن بوالفمرسا نعارض إنشاء دولتين لشوعبين. بالمناسوبةا رهويال الحموموةا 
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إنوووه ف وووط قوووال إنوووه منتوووز  بوووالفمرسا وسوووبب التزاموووه بتوووا "وووو تنوووك ايتفاقيووواف المنعونوووة المسوووماس اتفاقيووواف 
 «.أوسنو

رهوويال الحمومووة يووؤمن أن إنشوواء دولووة فنسووطينية أموور صطووال. وبوسووعي قووول "ووذا لوويال »وأموود زو"وور أن 
نما باسمي. "وذا موا أشوعر بوه . أنوا أخون أن رهويال الحموموة ي يوؤمن بوالفمرسا لمون واضوح أن باسمه وا 

"نوواك اتفاقوواف دوليووةا و"ووي ليسووف اتفاقيوواف جيوودس. عنينووا الووتصنر منتوواا  ن "ووذه ايتفاقوواف ببسوواطة 
 «.يممنتا أن تنحق ضررًا ي يممن إصزحه بالمن مواطني الدولة

 3/6/2016السفير، بيروت، 
 
 دفاعم التسليم على األوضاع األمنية وملف وزارة اليعلون يطلع ليبرمان في إطار مراس .27

اجتمع وزير جيش ايحتزل امسراهيني الجديود أفيغودور ليبرموان الصمويال موع : صفا –ال دال المحتنة 
 الوزير السابق موشيه يعنون.

وأطنووع يعنووون ليبرمووان فووي إطووار مراسوو  التسووني  عنوو  ا وضوواع ا منيووة ومواضوويع أصوورى تتعنووق بعموول 
 س.الوزار 

صنفوا ليعنوون الوذي اسوت ال مون منصوبها ع وب اتفواق  دفاعومان ليبرمان قد تسن  قبل أيا  متا  وزارس ال
 بين ليبرمان ورهيال الحمومة بنيامين نتنيا"و عن  اينضما  لحمومته بحيث يمون وزيرا لنجيش.

 2/6/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 للحكومة امضمالنعلى ليفني ل ا  ضزوطاهو يمارسان ونتني "المعسكر الصهيوني""هآرتس":  .28

ي توووزال متنوووة كالمعسووومر الصوووتيونيك ب يوووادس عضوووو المنيسوووف يتسوووحاق "رتسوووور تسوووع  : بوووزل ضوووا"ر
ضووغوط عنوو  رهيسووة حووزب ك"تنوعوواكا  امثنوواءلزنضووما  إلوو  الحمومووة امسووراهينيةا وتمووارال فووي "ووذه 
 "ذه الصطوس. عضو المنيسف تسيبي ليفنيا لمي تتوقف عن معارضة

مسوووؤول رفيوووع فوووي ايهوووتزف  ا عصووور يوووو  الصمووويالا عوووناملمترونووويون ووول موقوووع صوووحيفة ك"ووونرتالك 
الحمووووميا قولوووه إنوووه اسوووتؤنفف المحووواويف مووون أجووول ضووو  كالمعسووومر الصوووتيونيك إلووو  الحموموووةا وأن 

 م ربين من رهيال الحمومة بنيامين نتنيا"وا يمارسون في ا يا  ا صيرس ضغوطا عن  ليفني.
ويرى الم ربون من نتنيا"و أنه في حال نشوء خروف تمون م بولة عن  ليفني فإن صطوس متذه يممن 
أن تصرج إل  حيز التنفيذ. وقدرف مصادر في كالمعسمر الصتيونيك أن "رتسور سيواجه صعوبة فوي 

 امقدا  عن  صطوس متذه من دون مواف ة ليفني.
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ينضوما  إلو  الحموموةا اقتورح نتنيوا"و عنيتوا توولي وفي إطار الضغوط عن  ليفني لموي توافوق عنو  ا
ح يبة الصارجية م ابل انضومامتا سووية موع أعضواء المنيسوف الصمسوة ف وط عون حوزب ك"تنوعواك داصول 

 كالمعسمر الصتيونيك.
صراج  وتشير الت ديراف في ايهتزف الحمومي إل  أن نتنيا"و يسع  إل  ض  كالمعسمر الصتيونيك وا 

يك عن  ضوء الصزفاف بينه وبين رهيال "ذا الحوزبا نفتوالي بينيوفا وصاصوة فوي حزب كالبيف اليتود
أع وواب ا زمووة ا صيوورس ومطالبووة بينيووف بتعيووين مستشووار عسوومري لنمجنووال الوووزاري المصووغر لنشووؤون 

 السياسية وا منية )المابينيف( وتتديده بإس اط الحمومة إن ل  يستجب نتنيا"و لتذا المطنب.
نوووه فوووي حوووزب النيموووود ومتنوووة كالمعسووومر الصوووتيونيك يعتبووورون أن انسوووحاب كالبيوووف ووف وووا لك"ووونرتالك فإ

اليتووووديك مووون ايهوووتزف سيسوووتل دصوووول كالمعسووومر الصوووتيونيك إلووو  ايهوووتزف. موووذلك فوووإن كالمعسووومر 
الصووووتيونيك يريوووود الحصووووول عنوووو  ح يبووووة ال ضوووواءا وفووووي حووووال توووو  ذلووووك فإنووووه سووووينين موووون المعارضووووة 

 وف قيادس حزب العمل.لزنضما  إل  ايهتزف في صف
 2/6/2016، 48عرب 

 
 حماس فهي قوة فاعلة ومؤثرة في المنطقة أال يتجاهال "إسرائيل"على المجتمع الدولي و :هاليفي .29

قووال الورهيال ا سوبق لومالوة ايسووتصباراف امسوراهينية الصارجيوة )الموسوواد(ا  ز"يور أنودراوال: –الناصورس 
امنمنيزيوة أول مون أموال إّنوه ” الجزيورس“عنو  قنواس ” و فرونوف آب“إفراي  "اليفيا في م ابنة موع برنوامج 

حماالا مؤمًدا أّن الحوار المباشر مع عدو"  النودود حرمة حان الوقف ل سراهينيين  ْن يتفاوضوا مع 
 سيؤدي بنتاية المطاف إل  ال بول بمبدأ العيش المشترك.

النووار مووع الحرمووة امسووزمية )حموواال(  وتووابع قوواهًز إّنووه يفضوول التوصوول إلوو  اتفوواق داهوو  لوقووف إطووزق
. 2014يوموًا صويف العوا   50التي تسيطر عن  قطاع غزسا والتي صاضف حرًبا مع امسراهينيين لمدس 

 اميجابيووووةوأمووود "وووواليفيا عنوووو  أّن الحووووار امسووووراهيني مووووع حمووواال سي فضووووي إلوووو  العديووود موووون المزايووووا 
صريحاف امسراهينية بعد تغيير جذري في طري ة والمحفزاف ا صرى لنحرمة امسزمية. وتالتي "ذه الت

تعاطي بعوض ال وادس امسوراهينيين تجواه حمواالا يسويما بعود تنوامي وجوود تنخوي  الدولوة امسوزمية فوي 
سووورّية والعووراق وبوودء ختووور بعووض المؤشووراف إلوو  تالييوود الووبعض فووي قطوواع غووزس لتووذا التنخووي  الووذي 

 ينتشر بصورس واسعة في الشرق ا وسط.
سراهيل أي يتجا"نوا حرمة )حماال( عند  وتابع رهيال الموساد ا سبق قاهًز إّنه عن  المجتمع الدولي وا 

امقدا  عن  محاولة ترتيب أوراق المنط ةا فتي قوس أصبحف فاعنة ومؤثرس في المنط ة. وعن العدوان 
ًراا وجووًواا لموون ا صيوور عنوو  قطوواع غووزس قووال "وواليفي: ل وود أمطوورف إسووراهيل قطوواع غووزس بالنووار بووًراا وبحوو
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حموواال صرجووف موون بووين الرمووا  والرموواد مطوواهر الفينيووقا وأدارف مفاوضوواف شرسووة مووع مصوورا و"ووي 
 تبحث عن حاجاتتاا ووجتتتا ليسف ايستسز ا عن  حّد قوله.

 2/6/2016، رأي اليوم، لندن
 
 لمنطقةُتّعد مفتاح السالم في ا.. سورية لن يرّتد سلب ا علينا "النصرة": عالج جرحى هاليفي .31

دافع الورهيال ا سوبق لومالوة ايسوتصباراف امسوراهينية الصارجيوة )الموسواد(ا  ز"ير أندراوال: –الناصرس 
المصووابين صووزل ايشووتباماف فووي سووورياا ضوومن ” جبتووة النصوورس“إفووراي  "وواليفيا عوون معالجووة م وواتني 

 المستشفياف امسراهينية.
امنمنيزيووة أول موون أمووالا أّن موون ” الجزيوورس“س عنوو  قنووا” آب و فرونووف“وأوضووح فووي م ابنووة مووع برنووامج 

الجيوود معامنووة العوودو بطري ووة إنسووانيةا مضوويًفا أّن ايعتبووار امنسوواني يووالتي فووي الم ووا  ا ولا دون أْن 
جبتوة النصورس. عوزوس عنو  ذلوكا رأى “يجز  بغياب أ"داف تمتيمية وسياسية من وراء معالجة جرحو  

ن يرتد سنًبا عن  إسراهيلا مبرًرا أّن الوضوع فوي سوورّية يسومح بوالن "اليفي أّن ت دي  المعونة لننصرسا ل
 ت و  حالًيا بما ي تستطيع ال يا  به في أي ممان آصر في العال ا عن  حّد تعبيره.

وأضاف رهيال الموساد ا سبق في معرض رّده عن  سؤاله آصرا أّن إسراهيل لو  ت سوتتدف مباشورًس مون 
مسووراهيني مون تطووراف الوضوع فوي سووورّيةا أشوار إلو  أّن سوورّية ت ّعوود تنخوي  ال اعودس. وحوول الموقوف ا

مفتواح السوز  فووي المنط وة ولويال أي بنوود آصورا وسوتة موون رؤسواء الووزراء امسووراهينيين فشونوا فوي ع وود 
اتفاقية سز  معتا. ورأى أيًضا أّن المشمنة الحالية في سورّية ليسف بين السوريينا بل فوي التودصزف 

ناك. بامضوافة إلو  ذلوك أوضوح أّن الرغبوة امسوراهينية حوول مسوت بل سوورّية تممون فوي أْن الصارجية "
 تمون بنًدا يتّبع سياساف السز  والعزقاف الطيبة مع الدول المجاورسا عن  حّد تعبيره.

 2/6/2016، رأي اليوم، لندن
 
 در تمويلهاملزمة بذكر مص حقوقية وعربيةجمعية  27وزارة العدل تنشر قائمة بأسماء  .31

 27امسوووراهينيةا يوووو  الصمووويالا قاهموووة تشووومل  عووودلنشووور مسوووجل الجمعيووواف فوووي وزارس ال: بوووزل ضوووا"ر
جمعية ح وقية وعربية سوت نز  بوالن توذمر فوي منشووراتتا مصودر التمويول المرموزي الوذي تتن واه مون دول 

نون الجمعيوافك الوذي أجنبيةا مما سي نز  مندوبيتا بت ند شارس تعريف في المنيسوفا وذلوك فوي إطوار كقوا
 بادرف إل  طرحه وزيرس ال ضاء أيينيف شاميدا من حزب كالبيف اليتوديك اليميني المتطرف.
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وتؤموود ال اهموووة أن "وووذا ال وووانون سيسوووري بشووومل مامووول عنووو  جمعيووواف يسوووارية ف وووط وتسوووتثني جمعيووواف 
هوووتزف الحموووومي اليموووين فوووي إسوووراهيل. وأثوووار ال وووانون قن وووا لووودى دول أوروبيوووة حاولوووف إقنووواع متووول اي

 بايمتناع عن سنه.   
ا إن حووالي نصوف الجمعيواف الصمويال وقالف رهيسة كالصندوق الجديد مسراهيلكا طاليوا ساسوونا يوو 

 في ال اهمة تتن   دعما ماليا من الصندوق.
وجوورى نشوور ال اهمووة فووي أع وواب مطالبووة صمسووة أعضوواء فووي لجنووة ال ووانون والدسووتور فووي المنيسووف موون 

ضوواهي لنمنيسووفا أيووال ينووونا ورهوويال النجنووةا عضووو المنيسووف نيسووان سنوميانسوومي موون المستشووار ال 
كالبيووووف اليتوووووديكا بمشووووف أسووووماء الجمعيوووواف التووووي يسووووري عنيتووووا ال ووووانونا وذلووووك بعوووود أن اعتوووورض 
سنوميانسمي عن  "ذا الطنب فوي وقوف سوابقا وذلوك فوي محاولوة مصفواء ح ي وة أن ال وانون يسوتتدف 

 .1967لبيتتا العخم  بح وق امنسان وصاصة في ا راضي المحتنة عا  جمعياف يسارية تعن  غا
 2/6/2016، 48عرب 

 
 لنحو ألفي فلسطيني "إسرائيل"منح اإلقامة في ب وزير الداخلية"الشاباك" يرفض قرار  .32

 حسوو  جتوواز المصووابراف امسووراهيني )الشوواباك( الن وواش البرلموواني حووول قوورار: نخيوور مجنووي - توول أبيووب
ال ورار بودعوى  درعي منح امقامة فوي إسوراهيل لنحوو ألفوي فنسوطيني. فوالعنن رفضوه أريهنية وزير الداص

وبنوواء عنوو  "ووذا الموقووف قووررف لجنووة مشووترمة موون لجنووة الداصنيووة «. تتديوود أموون الدولووة والمووواطنين»
 تجميد قرار الوزير. ولجنة الصارجية وا من في المنيسف أمال
الوووذي يمنوووع مووونح المواطنوووة « منوووع لووو  شووومل العووواهزف»قوووانون  وت وووول التوصوووية إنوووه ينبغوووي تمديووود فتووورس

مون إسوراهيل أو لفنسوطينيين يعويش  امسراهينية أو امقامة في إسراهيل لفنسطينياف وفنسوطينيين تزوجووا
فوووي الماهوووة مووون  10صوووزل الن ووواء أن أمثووور مووون نسوووبة « الشووواباك»أقووواربت  فوووي إسوووراهيل. وقوووال ممثووول 

استغنوا الممانة « مصربين»صزل السنة الماضية ت  تنفيذ"ا من قبل  يلالعمنياف التي وقعف في إسراه
 التوووي تووو  منحتوووا  قربووواء عووواهزتت  الوووذين حصووونوا عنووو  المواطنوووة أو امقاموووة بفضووول قوووانون لووو  شووومل

فوووإن الحوووديث يووودور حوووول ارتفووواع مبيووور بالم ارنوووة موووع السووونواف « الشووواباك»العووواهزف. وحسوووب ادعووواء 
 الحديث. ن الواضح عن أي درجة قرابة يجريالساب ة. ومع ذلك ليال م

أشوووصار ممووون شوووارموا فوووي عمنيووواف إر"ابيوووة  104فوووإن « الشووواباك»وحسوووب معطيووواف أصووورى عرضوووتا 
حصل عن  ممانة في إسراهيل بموجب قانون  مانوا من بين الجمتور الذي .2016و 2001وقعف بين 

أن « الشاباك»يين. وادع  مندوب منت  عن  الممانة بفضل الزواج من إسراهين 17ل  الشمل. وحصل 
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موون قيووا  م وودمي طنبوواف لوو  الشوومل باسووتغزل تصووريحاف المموووث فووي إسووراهيل وحريووة  الصطوور يسووود
 الحرمة من أجل تنفيذ عمنياف وأعمال تجسال. 

 3/6/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 إفادات في فرنسا تتهم نتنياهو بتلقي أموال غير قانونية"هآرتس":  .33

مين اربمووا ي يفووتح منووف تح يووق جنوواهي بحووق رهوويال حمومووة ايحووتزل بنيووو يووع عووواودس:ود -الناصوورس 
نتنيووا"وا لموون أوسوواط إسووراهينية واسووعة تتووابع شووبتاف تحووو  حووول تن يووه منيووون يووورو موون ثووري فرنسووي 

 متورط بالفساد.
لو  أن المستشار ال وانوني لحموموة ايحوتزل ابيحواي منودلبنيف لو  يتوجوه إ« "نرتال»ومشفف صحيفة 

السنطاف الفرنسية من أجل فحر إفادس بشالن تحويل ا موال لنتنيا"و والتي سبق المشف عنتوا عنو  
منصة الشتود في محممة باريالا قبل أسبوعينا من قبل الثري الفرنسي آرنو ميمران الذي يحام  في 

 منف صداع ضص .
ير إلو  قيوا  ميموران بودفع تنوك وقال رهويال التيهوة ال ضواهية الفرنسوية صوزل الجنسوة ان موواد ا دلوة تشو

 "ذا ايدعاء ماذب. أنا موال لنتنيا"وا الذي رد مدعيا 
تع وووود فووووي ا سووووبوع الم بوووول جنسووووة لمبووووار المسووووؤولين فووووي النيابووووة العامووووة بمشووووارمة  أنوموووون المتوقووووع 

 مندلبنيفا لمناقشة قضية صيانة منزل نتنيا"و وقضية تمويل رحزف نتنيا"و وأبناء عاهنته عن  نف وة
 ممانية العمل بشالن إفادس ميمران.‘يت  صزل الجنسة فحر  أنالدولةا لمنه مما يبدو يممن 

التوجتوواف التووي تمووف بشووالن إفووادس ميمووران فووي فرنسووا صاضووعة » أنوجوواء موون وزارس ال ضوواء امسووراهينية 
 «.لنفحر ول  يت  الرد عنيتا بعد

يسف مسانيا سباتنوفا )المعسمر الصتيوني( ومن بين الذين توجتوا إل  الوزارس بتذا الشالنا عضو المن
 والمحامي شاحر بن مهير.

وطرحف مساللة الدع  المالي من قبل ميمران لنتنيا"و حين سالله المدعي ميمران عن سوبب سوفره إلو  
ا فوروى لوه انوه سوافر فوي إحودى الموراف لوحوده مون أجول ل واء نتنيووا"وا 2009إسوراهيل عشور موراف فوي 
 «.فعزا في منف ا دلة يختر قيامك بدفع مبنغ له «فرد رهيال "يهة ال ضاس

"ووذه المعنومووة نشوورف ف ووط فووي صووحيفةا لموون رهوويال المحممووة  إنوعووارض محووامي ميمووران ذلووك وقووال 
 «.ي يا سيدي العزيز. "ذا بالتالميد يختر في منف ا دلة المطروح أمامي»رفض ايعتراض وقال: 

منيوون يوورو لحمنتوه  حوواليبتمويول نتنيوا"و ب يموة  قموف»وبعد ذلك قوال ميموران نفسوه أموا  المحمموة: 
 «.ا عندما انتصب لرهاسة الحمومةا سافرف إل  إسراهيل والت يف به2009اينتصابية. في حينها في 
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قوانون  أنوسوالل رهويال المحمموة ميموران عموا إذا اسوترد المبنوغ مون نتنيوا"و فالجواب بوالنفي. يشوار إلو  
 4سراهيل تمنع المرشوح فوي انتصابواف المنيسوف مون تن وي أمثور مون ا حزاب وأوامر مراقب الدولة في إ

آيف دوير من متبرع واحدا وأمثر من عشرس آيف دوير من متبرع واحد صزل منافسته عن  رهاسوة 
 حزبه.

 3/6/2016القدس العربي، لندن، 
 
 "إسرائيل"شكوك في قدرة القبة الحديدية على حماية  : هناكسكري إسرائيليعخبير  .34

ال الصبيوور العسوومري امسووراهيني فووي مجووال الصووواريع ناتووان فوواربر إن "نوواك شووموما مبيوورس فووي نجوواح قوو
 منخومة ال بة الحديدية في مواجتة ال ذاهف الصاروصية الفنسطينية.

وتساءل في م ال له عن  موقع أنيوز ونأ امصبواري: ألمواذا تسوتعد الجبتوة الداصنيوة امسوراهينية لن يوا  
جماعيوة ل سوراهينيين عنود انوديع أي مواجتوة عسومرية قادموةا وي سويما عنو  الحودود  بعمنيواف إصوزء

موون امسووراهينيين با مووان فووي حووال بوودء تسوواقط الصووواريع  %25مووع غووزسا ولموواذا ي يشووعر أمثوور موون 
 عنيت ؟أ.

تتا وأموود أنووه م ابوول مووا تعننووه المؤسسووة ا منيووة امسووراهينية بووالن نجاحوواف ال بووة الحديديووة وصوونف نسووب
 فإن ربع امسراهينيين ف ط يعت دون بذلك. 90%

وأورد فوواربر جمنووة إحصوواهياف تؤموود وجتووة نخووره المشووممة فووي "ووذه الث ووة التووي تعننتووا إسووراهيل بال بووة 
الحديديووةا ومنتووا أنووه فووي حوورب غووزس ا صيوورس )الجوورف الصووامد( أعنوون النوواطق العسوومري امسووراهيني أن 

 يل.قذيفة صاروصية س طف عن  إسراه 735
فوإن ذلوك يعنوي  %90وبحسب الصبير العسمريا فإنه طالما أن النجاحاف المعننة لن بوة الحديديوة "وي 

أن سوووبعين قذيفوووة صووواروصية نجحوووف فوووي امفوووزف مووون ال بوووة الحديديوووةا موووع أن إعزنوووا آصووور لننووواطق 
قذيفووووة صوووواروصية أصووووابف منوووواطق سوووومنية إسووووراهينيةا حسووووب  225العسوووومري امسووووراهيني ورد فيووووه أن 

 لمتحدث ذاته.ا
واعتبر فاربر أنه بغض النخور عون امحصواهياف امسوراهينية المتضواربة فوي وقوف الحورب فوإن السوؤال 

 ف ط؟ %25ا "  "و لماذا ي تزيد نسبة من يشعرون من امسراهينيين با مان عن  
ا و"ووول "وووذا يعنوووي عووود  ايعتمووواد عنووو  %75مموووا تسووواءل أيضوووا عووون شوووعور البووواقين البالغوووة نسوووبتت  

 منخومة الدفاع امسراهينية؟
ون وول فوواربر عوون ضووابط إسووراهيني فووي قيووادس الجبتووة الداصنيووة أنتوو  سووي ومون بإبعوواد امسووراهينيين عوون 
مرم  نيران قذاهف التاون قصيرس المدى التي ي يزيد نطاقتا عن  سبعة مينومترافا مما يعني إصزء 
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سوويمون صمسووة أضووعاف إن تعنووق ا موور عشوورين ألووف إسووراهيني فووي منط ووة غووزف غووزسا و"ووذا الوورق  
 بسمان التجمعاف امسراهينية الشمالية.

وتسوواءل فوواربر: ميووف سوويت  إصووزء "ووذه ا عووداد موون امسووراهينيين تحووف النيووران بالوودباباف أو نوواقزف 
 الجندا وأين سيت  إصزؤ" ؟

إسراهيل ستمون جبتوة  وقال أطالما أن ايستصباراف العسمرية امسراهينية )أمان( ت در أن جميع أنحاء
 قتالية فماذا نعمل حينتا إن مانف جميع المناطق معرضة لزستتداف الصاروصي؟أ.

وأشوار إلوو  أن مول ذلووك يطورح تسوواؤيف مثيوورس بشوالن قوودرس ال بوة الحديديووة فوي حمايووة امسووراهينيينا  ن 
 تمنفة إصزء عشراف آيف امسراهينيين تبنغ عدس منياراف.

 2/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 في قاعدة عسكرية مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة .35

توووفي جنوودي إسووراهيني يووو  الصموويالا متووالثرًا بجووروح أصوويب بتووا مسوواء أمووالا جووراء : ال وودال المحتنووة
 إصابته برصاصة طاهشة في قاعدس عسمرية بالمنط ة الجنوبية.

هور السوبع وحواول ا طبواء إن واذه وذمرف مصادر عبريةا أن الجندي ن ل إل  مستشف  أسوروماأ فوي ب
 إي أنه توفي متالثرًا بإصابته.

 2/6/2016، فلسطين أون الين
 
 نفاق على الحدوداأل : توغالت الجيش بززة لكشف "واال"موقع  .36

قووال موقووع واي العبووريا يووو  الصموويالا إن عمنيوواف التوغوول الممثفووة فووي ا يووا   :ترجمووة صاصووة -غووزس 
اع غووزسا "وودفتا مشووف مزيوود موون ا نفوواق وتسوووية ا راضووي المحاذيووة ال نينووة الماضووية عنوو  حوودود قطوو

 لمنع انتشار ا شجار التي تتسبب بالتالثير عن  عمنياف جمع المعنوماف ايستصبارية.
ون ل الموقع عن ضابط عسمري إسراهيني قولوها إن العمنيواف عنو  الحودود تتودف أيضوا لنمشوف عون 

الم اوموةا مضويفا أن الجويش سيواصول عمنياتوه لنبحوث  أي عبوواف ناسوفة يوت  زرعتوا مون قبول فصواهل
 عن ا نفاقا وأنه ل  ينتز  مع أي جتة بالي اتفاقا صزفا لما تصرح به حرمة حماال.

ورأى المصدر أن حماال ي تريد الصعيد وأنتا أتجتتد لمنع المتخوا"رين مول يوو  جمعوة مون ايقتوراب 
 من الحدودأ.

 2/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 فلسطينيا  خالل أيار/ مايو الماضي 471االحتالل اعتقل : األسر مؤسسات تعنى بشؤون  .37
مواطنا فنسطينيا  471قالف مؤسساف تعن  بشؤون ا سرىا إن سنطاف ايحتزل اعت نف : را  هللا

صزل شتر أيار/ مايو الماضيا ليترفع بذلك عدد المواطنين الذين جرى اعت الت  منذ بداية التّبة 
 ( فنسطينيي.5,805إل  ) 2015الشعبية في تشرين ا ول/ أمتوبر 

وأمدف مؤسساف ا سرى )نادي ا سير الفنسطينيا ومؤسسة الضمير لرعاية ا سير وح وق 
امنسانا ومرمز الميزان لح وق امنسانا و"يهة شؤون ا سرى والمحررين(ا في ت رير مشترك أصدته 

زل في اعت ال الفنسطينيين تعسفيًاا واستمرار انتتاماتتا الجسيمة اليو  الصميال استمرار قواف ايحت
 والمنخمة التي ترتمبتا بحق ا سرى الفنسطينيين في السجون امسراهينية.

 5سيدس و 15طفًزا و 84وأوضح الت رير أن من بين المعت نين صزل شتر مايو/أيار الماضيا 
 بد الجابر ف تاء.فتياف قاصرافا والناهب في المجنال التشريعي ع

 111وأشار إل  أن أعن  نسبة اعت ال مانف في مدينة ال دالا حيث اعت نف سنطاف ايحتزل 
من بيف لح ا فيما بنغ  48من را  هللا والبيرسا و 61مواطنًاا و 80مواطنًا منتاا تنيتا الصنيل باعت ال 

ا وعشرس 14ا ومن قن ينية 24ا ومن طولمر  34مواطنًاا ومن جنين  45عدد المعت نين من نابنال 
مواطنًا اعت نتت  من  34مواطنين من سنفيفا وصمسة من طوباالا ومذلك من أريحاا عزوس عن  

 قطاع غزس.
أسيرسا  71طفًزا و 330أسيرا منت  أمثر من  7,000وبنغ عدد ا سرى في سجون ايحتزل حوالي 

أسيرًا إداريًا. ولفف  750عن  ما ي ارب فتاس قاصرا وسبعة نّواب في المجنال التشريعيا عزوس  15و
 أمرًا جديدًا. 40أمرًا إداريًا صزل شتر أّيارا منتا  156الت رير إل  أن سنطاف ايحتزل أصدرف 

وتناول الت رير حايف ايعت ال في محافخاف غزسا مشيرًا إل  أن أغنب المعت نين مانوا من 
التي يتعرض لتا المعت نون صزل عمنياف ايعت ال الصيادينا وأختر المعامنة ال اسية والمتينة 

 والتح يق.
مما استعرض الت رير حالة ثمانية أسرى عن  ا قل صاضوا إضرابًا عن الطعا  صزل شتر أّيار 

ا احتجاجًا عن  اينتتاماف المنخمة التي ترتمب بح ت  داصل المعت زف امسراهينيةا 2016
ف من سياساف وانتتاماف مارستتا إدارس سجون ايحتزل بحق واستعرض الت رير ما وث ته المؤسسا

 ا سرى المضربين عن الطعا .
ولفف إل  معاناس ا سرى جراء استمرار مصنحة السجون امسراهينية في استصدا  عربة أالبوسطةأ 
ل  جنساف المحام   والعذاباف التي تسببتا لألسرى الذين يتعرضون لنن ل المتمرر بين السجون وا 

 المستشفياف.و 
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واستعرض الت رير استمرار سنطاف ايحتزل باستصدا  التعذيب والتر"يب؛ مسياسة التنميل با طفال 
حت  بعد أن يت  اقتياد"  إل  مرامز التوقيف والتح يقا ومذلك تتديد ا طفال بايعت ال لمدس طوينةا 

ةا ومن جتة ثانية تمارال التعذيب أو باعت ال أفراد عاهنتت ا أو بإب اهت  في نفال الممان مدس طوين
 الجسدي عنيت  بشمل مباشر مالضرب وت ييد أيديت  بمرسي التح يق وغير"ا.

 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إسرائيليا  اقتحموا ساحات "األقصى" الشهر الماضي 975: القدسالمركز اإلعالمي لشؤون  .38

 إسراهينيامستوطنا وجنديا  975ا أن 2016-6-2فنسطينيا الصميال  أختر توثيق ال دال المحتنة:
 اقتحموا المسجد أا قص أا في مدينة ال دالا صزل مايو/أيار الماضي.

إسراهينيا اقتحموا ساحاف المسجد ا قص   975وقال أالمرمز امعزمي لشؤون ال دال وا قص أا إن 
 مستوطنا يتوديا. 656بمدينة ال دالا صزل الشتر الماضيا من بينت  

طالبًا يتوديا اقتحموا ا قص ا ضمن برنامج امرشاد اليتوديا  194وأضاف التوثيقا أن أنحو 
عنصرا من المصابراف وأجتزس أمن أصرىا اقتحموا المصنياف المس وفة في  125إضافة إل  نحو 

أنحاء متفرقة من  المسجدأ. ولففا أنه رصد محاويف متمررس لوأإقامة شعاهر وصنواف يتوديةأ في
 أا قص أ.

 2/6/2016، فلسطين أون الين
 
 للمطالبة بإنهاء الحصار يعتصمونمصابو الحروب على غزة  .39

شارك العشراف من مصابي الحروب امسراهينية ضد قطاع غزس وذوي  أ:الحياس الجديدسأ –غزس 
رب النساهية الم رر ايحتياجاف الصاصة في وقفة ضد الحصار لنمطالبة بإنتاهه وترحيبًا بال وا

وحمل المشارمون في الفعالية التي نخمتتا أميال من ايبتساماف عن   وصولتا سبتمبر الم بل.
شاط  بحر غزس صور شعاراف ترحيبية بالمتضامنينا تطالب برفع الحصار ومنح ح وقت  مامنة 

 وأ"متا ح ت  في تن ي العزج الزز .
رغا  ايحتزل عن  رفع الحصار وفتح المعابرا ومنح غزس ح تا  ودعا المشارمون العال  لنتدصل وا 

واستعرض المشارمون تالثير الحصار امسراهيني عن  مافة  بإنشاء ميناء ومطار يربطتا بالعال .
ساف ودعوا المؤس مناحي حياتت  وحاجاتت  لنعزج والمستنزماف المصتنفة لنتغنب عن  معاناتت .

الدولية لنتحرك بشمل عاجل لرفع الحصار وت دي  الرعاية الززمة لت ا معتبرين استمرار الحصار 
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وشدد المشارمون عن  أنت  بالمال الحاجة  ع وبة جماعيةا وصمف المجتمع الدولي دع  لزحتزل.
جراء عمنياف متصصصة بالصارجا و"و ما ي ف الحصار عاه ًا أما  تح ي ه.  لتدصل طبي وا 

 2/6/2016، حياة الجديدة، رام هللاال
 
 العسكرية تتوغل شرق البري  بالقطاع والجرافاتمستوطنون يقتحمون األقصى  .41

أفادف وساهل إعز  أإسراهينيةأ أمال الصميال بالن قواف من الجيش اعت نف النينة قبل : ومايف
اف ضبطف وساهل الماضية تسعة فنسطينيين من مناطق مصتنفة بالضفة الغربية. وأضافف أن ال و 

قتالية من أنواع مصتنفة. إل  جانب ذلك اقتح  مستوطنون ومجموعاف من منخمة أطزب  جل 
التيملأ المزعو  المتطرفةا أمال الصميالا المسجد ا قص  المبارك من باب المغاربةا بحراسة 
ه معززس ومشددس من عناصر الوحداف الصاصةا والتدصل السريع بشرطة ايحتزل. ونفذف "ذ

المجموعاف جويف استفزازية في المسجد المباركا فيما تصدى المصنون لتذه ايقتحاماف والجويفا 
بتتافاف التمبير ايحتجاجية. ودعف منخماف التيمل المزعو  أنصار"ا إل  المشارمة الواسعة في 

من مدينة ا واحتزل ما تب   1967اقتحاماف جماعية بعد غد ا حدا بالتزامن مع ذمرى نمسة عا  
ال دالا من صزل تنخي  احتفايف صاصة في ا قص ا وسترفع أعز  ايحتزل في ساحاتها فضًز 
عن فعالياف ومسيراف استفزازية ستصترق البندس ال ديمة من ال دال المحتنةا تتصننتا فعالية ما تسم  

صاصبةا و"تافاف  رفع ا عز  في باحة باب العامود أحد أشتر أبواب ال دال ال ديمة وسط رقصاف
عنصريةا تدعو ل تل العرب والفنسطينيينا وعادس ما يصاحب "ذه الفعالياف اعتداء عن  الم دسيين 
في البندس ال ديمةا وممتنماتت . وفي قطاع غزس المحاصر توغنف قواف ايحتزل صباح الصميال 

صادر فنسطينية إن عشراف ا متار في أراضي المواطنين شرق مصي  البريج وسط ال طاع. وقالف م
قواف ايحتزل المعززس بالجرافاف واآللياف العسمريةا توغنف عشراف ا متار في أراضي المواطنين 

 شرق مصي  البريج وقامف بالعمال تجريف وتسوية بالمنط ة.
 3/6/2016الخلي ، الشارقة، 

 
 "صورية" للتحقيق في اغتيال نجلنا لجنةعائلة النايف: عباس شّكل  .41

أعننف عاهنة المواطن الفنسطيني أعمر النايفأا : تحرير صندون مخنو ا ن محمد من م - صوفيا
حزيران/ يونيو الجاريا في العاصمة البنغارية )صوفيا(؛ بعد  10أنتا ست و  بدفن جثمان نجنتا في 

 يو  من العثور عن  جثته داصل م ر السفارس الفنسطينيةا نتاية شباط/ فبراير الماضي. 100نحو 
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عامًا( المعروف بو أعمر النايفأا م توًي في م ر السفارس الفنسطينية  52ر عن  عمر نايف زايد )وع ث
 شباط/ فبراير الماضي. 26في العاصمة البنغارية )صوفيا(ا بتاريع 

وقالف العاهنة في بيان لتا اليو  الصميالا إن أنجنتا لجال لنسفارس الفنسطينية معت ًد أنتا مزذًا آمنًا له 
زح ة سنطاف ايحتزل امسراهيني )...(ا ولمنتا مانف عن  أبناهتا أو"ن من بيف العنمبوفأا من م

 وفق البيان.
واتتمف عاهنة النايف طاق  السفارس الفنسطينية في صوفيا بالنه أمارال مل أنواع المضاي اف 

 والتتديداف والضغوطاف عن  ع مر النايفا بغية دفعه لمغادرس السفارسأ.
  أنه أليال لديتا أدن  شك من أن الموساد امسراهيني "و من ي ف صنف عمنية وأشارف إل

ايغتيالأا مستدرمة ألمن يب   السؤال المبير والمفتوح عن دور طاق  السفارس وا من والمصابراف 
 البنغارية والصارجية الفنسطينية قبل وأثناء عمنية ايغتيالأا وفق عاهنة النايف.

ة الفنسطينية في بنغاريا وطاقمه مانوا ي صّرون عن  إصراج نجنتا من م ر وقالف إن سفير السنط
 السفارس أمي يغدو "دفًا أمثر ستولة لجتاز الموساد ايسراهينيأا حسب قولتا.

وأمدف أنحن معاهنة لن تمل في البحث عن الح ي يةا وقمنا بتشميل فريق عمل قانوني سيعمل عن  
قنيميًا ودوليًاأ.متابعة المنف أما  مل الجتاف ذا  ف العزقة محنيًا وا 

وتابع بيان عاهنة النايف أل د ثبف لنا أن النجنة ا صيرس التي شمنتا الرهيال محمود عباالا والتي 
يومًاا ل  ت   صزلتا بالية تح ي اف ول  تمن سوى لجنة صورية "دفتا رذ الرماد  40ممثف في صوفيا 

ضحف نوايا وزارس الصارجية الفنسطينيةا بعد  ال يا  بالية وأضاف أف في العيون وصداع الرأي العا أ.
تح ي اف تطال السفير وغيره ممن تدور حولت  الشبتاف سواء بالت صير والتواطؤا أو المشارمة في 

 عمنية ايغتيالأ.
مما بّينف أنتا قامف عبر محاميتا في بنغاريا بالت د  بطنب رسمي لنحصول عن  العيناف البيولوجية 

لتسجيزف التاتفية الصادرس والواردس لنسفارس الفنسطينية وداهرس المشبو"ين لينة ايغتيال أحت  وعن  ا
 يتسن  لنا النجوء لنمحام  ا وروبية والدوليةأ.

 2/6/2016، قدس برس
 
 التهويدي بـ"الحجارة" شمال القدس القطارشبان فلسطينيون يرشقون  .42

أ العبريا بإقدا  0404أفاد موقع أ: ير صندون مخنو تحر ا فاطمة أبو سبيتان من -المحتنة ال دال 
شبان فنسطينيين عن  رشق ال طار التتويدي الصفيف بالحجارسا أثناء مروره بحي أشعفاطأ شمالي 

 مدينة ال دال المحتنةا صباح يو  الصميال.
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 وأوضح الموقع الم  رب من جيش ايحتزلا أن العمنية أسفرف عن إلحاق أضرار مادية بال طار؛
وقال أعمنياف رشق الحجارس التي تستتدف  حيث أسفر رشق الحجارس عن تحّط  عدد من نوافذه.

وأضاف أرشق  ال طار الصفيف في ال دال باف ي يممن التصّدي لتا؛ فتي تتمّرر بشمل يوميأ.
الحجارس باتجاه ال طار الصفيفا صاصة في حي شعفاط شمالي ال دال أصبح أمرًا يوميًا وروتينيًاأا 

يرًا إل  أنه رغ  ايعت ايف والع وباف التي ت فرض عن  راش ي الحجارسا إي أن العمنياف مستمرس مش
 وي ي ممن إي افتا.

مرس أبالحجارس وعنب الّد"انأ؛ صزل  40ورصدف أقدال برالأ رشق ال طار الصفيف في ال دال نحو 
 ا شتر الثزثة الماضية.

 2/6/2016، قدس برس
 
 على "فيس بوك" كتابة منشورات محرضة بتهمةسطيني الحكم بالسجن على فل .43

أال دال العربيأ: فرضف المحممة العسمرية في عوفر حمما بالسجن الفعني لمدس سنة عن   -را  هللا 
بوكأا وادعف النيابة  شاب فنسطيني من بيف لح  بعد إدانته بمتابة مزحخاف محرضة في أفيال

اول من صزل منشوراته التالثير عن  الرأي العا  من عاما( ح 22الشاب قصي عيس  ) أنالعسمرية 
 صزل نشر تالييد وتشجيع لنعمنياف تحف اس  أشتيد عن  قاهمة اينتخارأ.

الماضي  أمتوبروحسب يهحة ايتتا  ف د نشر عيس  مزحخاته بين الرابع والثامن من تشرين ا ول/
لثناء من قبل رواد صفحتها وفي اليو  حد منفذي العمنياف والتي حخيف باوفي إحدا"ا نشر صورس  

التالي نشر شريطا مصورا ومتب إل  جانبه أالفين  أمثر من مد"ش ونشا"د فيه ميف ي تل المحارب 
 من أجل الحرية أربعة جنود صتاينة طعنا بالسمينأ.

 متب عيس  أالشبان الذين يواجتون ايحتزل أدصنوا ال مصان أمتوبروفي السابع من تشرين ا ول/
بحماية  وأحخ انشر"ا  إل  السراويل  ن المستعربين يترمونتا صارج السراويل مي تصفي المسدال.

 شبيبة الشعبأ.
وب ي في المعت ل. وت  اتصاذ قرار الحم  وف ا لصف ة ادعاء  أمتوبرواعت ل عيس  في تشرين ا ول/
 شيمل. 2000طولب صزلتا بدفع غرامة قيمتتا 

 3/6/2016، القدس العربي، لندن
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 طائرات ورقية تعرف بمواقع فلسطينية محتلة :الضفة الزربية .44
شارك مهاف ا طفال الفنسطينيين في مترجان الطاهراف الورقية الذي أقي  عن  قمة أحد الجبال 
بضواحي مدينة البيرس في الضفة الغربية المحتنةا لنتعريف بمواقع فنسطينية ت ع تحف السيطرس 

 امسراهينية.
ا المترجان الذي ي ا  لنعا  الصامال عن  التوالي إل  تذمير ا جيال بالمناطق الفنسطينية ويتدف "ذ

وتاريصتاا مجبل قرطيال الذي أقيمف عنيه مستوطنة بسغوفا والجبل المحاذي الذي ت ع عنيه 
 مستوطنة بيف إيلا حت  تب   حاضرس في ذامرتت  رغ  التتويد وايستيطان.

 ل مصحوبين بنباهت  وأمتاتت ا وشبان لنمشارمة في "ذا المترجان.وقد جاء المهاف من ا طفا
وبمل ا لوان حن ف الطاهراف الورقية عاليا فوق الحدود التي رسمتا ايحتزلا في رسالة تحد مفاد"ا 

 أن مل ا راضي فنسطينيةا وأنه ي بد من يو  تعود فيه ا رض  صحابتا.
 2/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
فسادهم تقرير: .45  "اإلصالحيات" لتهويد أطفال القدس وا 

في "ذا الت رير تن ل صفحة ال دال شتاداف لذوي أطفال ومصتصين م دسيين : ال دال - ري  التندي
فساد"اا بل  بشالن ميفية استغزل ايحتزل لبراءس ا طفال فيما تسم  أامصزحيافأ لنعبث بع ولت  وا 

 يعة وجود أجواء تحريضية في منزل العاهنة.وتتديد عاهزف بن ل أطفالتا إليتا بذر 
-عاما(  12أل  تصتنف امصزحية عن السجنا سور عال وأسزك مترباءأا ي ول محمد شاويش )

ي بع في إصزحية إسراهينية بتتمة تنفيذه عمنية طعنا واآلن تصش   والذي-بال دالمن البندس ال ديمة 
 ه أميويأ لتنفيذ عمنياف.عاهنته من إلحاق ش ي ه ا صغر به بزع  أن لدي

الحديث "نا عن أامصزحياف امسراهينيةأ المصصصة يعت ال ا طفال الم دسيين الذين ت ل 
ي بع محمد شاويش  -وتدع  أمرمز الطوارئأ-عاماا وفي إحدى "ذه المؤسساف  14أعمار"  عن 

يعت الا فالصراخ منذ انتتاء التح يق معها ويصبر أمه بالن الخروف "نا ي تصتنف عن خروف ا
 والتتديد داهمانا بل والضرب أيضا.

 
 تعذيب وقلق

تروي منار الشاويش ن ز عن طفنتا أنه تعرض لنتعذيب صزل التح يق معه بتاريع الثزثين من 
ديسمبر/مانون ا ول الماضيا وبعد ن نه إل  امصزحية يؤمد تعرضه لنضرب أيضاا بتدف إجباره 
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ب عد  الحضور في ذلك اليو  لشعوره بالصداعا مضيفة أن المشرفين عن  دصول الصف بعد أن طن
 ضربوا رأال محمد حينتا بالدرج.

وتفصل سنطاف ايحتزل في سجونتا بين ا سرى الفنسطينيين الذين يعت نون عن  صنفية تنفيذ 
 عمنياف ضد أ"داف إسراهينية وبين السجناء الذين يعت نون عن  صنفية جناهيةا لمنتا في "ذه

يشعر بصوف داه   -مما ت ول أمه-امصزحياف تجمع بين ا طفال من الجانبينا ولتذا فإن محمد 
 نتيجة جمعه بالطفال يعانون أمراضا نفسية واعت نوا بسبب جراه  سرقة أو مصدراف.

يسمح    محمد بزيارس ابنتا لمدس ثزثين دقي ة مل أسبوع بعد رحنة تستغرق ساعتين لنوصول إل  
 يةا وفوق ذلك تمنع من اينفراد بطفنتاا بل يشارمتما الزيارس أحد المشرفين في امصزحية. امصزح

لمن و ن    محمد ابنا أسيرا آصر في سجن أمجدوأ "و آد  فإن سنطاف ايحتزل افترضف أن 
ا( عام 11العاهنة منتا أإر"ابيةأا وأرسنف عناصر مصابراتية مصتصة لنحديث مع ش ي ه الطفل عمار )

 لنتالمد مما إذا مانف لديه أميول لزنت ا  لش ي يهأ.
توضح ا   منار أن طفنتا عرض عن  طبيب نفسي من دون عنمتاا ف رر أن الطفل ذمي جدا 
وعاطفته ممبوتةا وأن "ناك احتماي بالن ينت   لش ي يها مضيفة أنتا تنتخر تحديد موعد  صذ طفنتا 

 ن يب   عمار في منزلتا.منتا بدعوى أنتا أمحرضةأ وي يصنح أ
من أمتوبر/تشرين  18أحمد وأد"  الزعتري طفزن وابنا ع  من البندس ال ديمةا اعت ل أد"  بتاريع الو

بتتمة رشق جنود ايحتزل بالحجارسا وأودع في إصزحية تدع  أالفنارأا ث  ن ل بعد  2015ا ول 
راهينية في إحدى جنساف محاممته ذلك إل  سجن أ"شارونأا وعن  إثر ذلك طنبف النيابة امس

 إعادته ل صزحيةا إي أنه رفض ذلك قاهز لن اضي أحما  السجن أحسن من مل مرامزم أ.
بتتمة محاولة طعن  2015أما ابن عمه أحمد فاعت ل بتاريع الثزثين من ديسمبر/مانون ا ول 

نا و"ي منزل مغنق من حارال قطار داصل ال دالا وي يزال قابعا في امصزحية ذاتتا حت  اآل
 طاب ين ي ساحة له وي فناء.

 
 تهويد العقول

أدصنف السنطاف امسراهينية عدس تعديزف عن  قانون اعت ال ال اصرينا آصر"ا أنتا فتحف المجال 
عاما في امصزحياف حت  يت  ت ديمت  لنمحاممة بعد  14أما  ال ضاس يعت ال ا طفال ما دون الو

 ث  اعت الت ا وذلك وف ا لرهيال لجنة أ"الي ا سرى الم دسيين أمجد أبو عصب.بنوغت  "ذه السن 
ويتحدث أبو عصب عن ثزث إصزحياف إسراهينية في أيرثاا وطمرسا واعبنينأ تحتجز السنطاف 
امسراهينية فيتا حاليا عشرس أطفال م دسيينا مبينا أن "ذه امصزحياف أمبرمجة لتتويد الع ل 
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ل تعنيمت  عن  ميفية التمرد عن  أ"اليت ا وتعويد"  عن  أساليب حياس مصتنفة الفنسطيني من صز
 تتناقض مع عاداف المجتمع الفنسطيني وترميبتهأ.

ويشير أبو عصب إل  أن عاهزف م دسية اشتمف من تغير أفمار أطفالتا بشمل مبير وتوجتاتت  
يت ا مضيفا أيصبح ا طفال عبرس بعد صروجت  من "ذه امصزحياف حت  أصبحوا ث ينين عن  أ"ال

لغير"  بالن أي طفل سي او  ايحتزل سيت  تغيير شصصيته بتذه الطري ةا مما يسبب صوفا مبيرا لدى 
 العاهزف عن  أطفالتا وبالتالي منعت  من أي نشاطاف وطنية أيا مانفأ.

 2/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 في البلدينفلسطيني لدعم قطاع السياحة  -تونسي  اتفاق .46

وّقعف را  هللا وتونالا اليو  الصميالا اتفاق تعاون لدع  قطاع السياحة في : صندون مخنو  - را  هللا
 فنسطين والجمتورية التونسيةا وتبادل الصبراف والتدريب.

وقالف وزيرس السياحة التونسيةا سنم  النوميا إن ايتفاق يشمل مجايف التدريب والتسويق وايتصال 
برامج الترويج السياحي في تونال وفنسطينا وتشجيع رجال ا عمال عن  ايستثمار في وتنفيذ 

 ال طاع السياحي.
من جانبتاا اعتبرف وزيرس السياحة واآلثار الفنسطينيةا روي معايعةا أن ايتفاق سيعمل عن  دفع 

 التدريبية.التدف اف السياحية في ايتجا"ينا من صزل تبادل الصبراف والمعنوماف والدوراف 
 2/6/2016، قدس برس

 
 تّجار غزة يطالبون بفتح األسواق الخارجية لمنتجاتهم الزراعية .47

عبر تجار ومسوقون من غزس عن أمنت  في فتح ا سواق الصارجية أما  المنتجاف الزراعية لن طاع 
 وتذليل مل الع باف التي تعترضت .

عن فعالية أزرع  امعزنلعدد منت  صزل  في ال دال ا ميرميةجاء ذلك صزل استضافة ال نصنية 
لنتنمية  ا ميرميةمنيون دويرا م دمة من صزل بعثة الومالة  50في غزس لدع  قطاع غزسأ ب يمة 

 الدولية في الضفة الغربية.
التدف من زيارس ال نصنية  إنصفر من دير البنح  أبووقال تاجر المحاصيل الزراعية عبد الرؤوف 

بالتصدير لنصارج  أقو ض منتوجاتنا الفنسطينية التي تتميز بجودس عاليةا مضيفا: أ"و عر  ا ميرمية
  والصنيجأ. ا ردن إل سال   أبومن معبر مر  
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 تصريح. 2000وأشار إل  أّنّه ت  ت نير عدد التصاريح الممنوحة لنتجار بشمل مبير بمعدل 
 3/6/2016، الدستور، عّمان

 
 حرمان تركيا من أي موطئ قدم لها في قطاع غزةتهدف إلى  السيسيمبادرة : كاتب إسرائيلي .48

رأى الماتب امسراهيني الشتير يوني بن مناحي  أن الرهيال المصري عبد الفتاح السيسي قد يواجه 
مصير الرهيال أنور السادافا وذلك في إطار التعنيق عن  التحرك المصري محياء المفاوضاف بين 

 عزقاف بين ال ا"رس وتل أبيب.امسراهينيين والفنسطينيين وال
إن الغرض المصري من الحراك السياسي ا صير يتدف إل  -في م ال له-وقال الماتب بن مناحي  

حرمان ترميا من أي موط  قد  لتا في قطاع غزسا والعودس لدور"ا التاريصي في قيادس العال  العربي 
الح ي ية لمبادرس السيسيا و"و ما يضطر  وأضاف أن "ذه "ي الصنفية عبر بوابة ال ضية الفنسطينية.

ال ا"رس وبعض العواص  العربية إل  إحداث تغييراف في مبادرس السز  العربية حت  تفسح المجال لو 
وتابع بن  أإسراهيلأ لنمشارمة في قمة إقنيميةا وافتتاح عتد جديد من المفاوضاف مع الفنسطينيين.

أن الفصاهل الفنسطينية وغير"ا من ال وى -ارافو"و ضابط سابق في جتاز ايستصب-مناحي  
امقنيمية تعارض مبادرس السيسيا وقد تذ"ب لن يا  بالعمال مسنحة مبيرس في المنط ةا مما يجعل 

 السيسي قنً ا عن  مصير مبادرته.
وصت  بالنه ع ب صطاب السيسي ا صيرا الذي دعا فيه لتجديد المفاوضاف الفنسطينية امسراهينيةا 

ديداف ضده من امصوان المسنمين وأتنخي  الدولةأا و"و ما قد يجعل مصيره مشابتا صدرف تت
 لمصير الرهيال المصري الراحل أنور الساداف.

 2/6/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 للدفاع عقب تعيين ليبرمان وزيرا  تكشف فحو  محادثة بين السيسي ونتنياهو  معاريف .49

 تطفاف من محادثة أجرا"ا رهيال الحمومة امسراهينية بنيامين نتنيا"و مشفف صحيفة معاريف عن م
مع الرهيال المصري عبد الفتاح السيسي ع ب تعيين أفيجدور ليبرمان زعي  حزب إسراهيل بيتنا وزيرا 

تضمنف طمالنة من  -التي ل  تحدد تاريصتا بدقة-وأضافف أن "ذه المحادثة  لندفاع امسراهيني.
النه سيفي بوعوده الصاصة باينطزق في العمنية السياسية مع الفنسطينيينا رغ  نتنيا"و لنسيسي ب

 انضما  ليبرمان لنحمومة امسراهينيةا لمن السيسي رد عنيه ساهز: أين تنطنق؟ ومع ليبرمان؟!
لمن نتنيا"و رد عن  السيسي بالن ليبرمان ليال مما يعت د البعض؛ فتو منتز  بالعمنية السنميةا 

ر في المنط ةا والحراك امقنيميا وطالب بوجود عمنية إقنيمية مشترمة قبل انضمامه وايست را
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لنحمومةا لمن السيسي ل  يشعر بالراحة المنيةا وقرر مما يبدو المضي قدما مع أفعال نتنيا"وا 
 وليال وعوده.

أن  -الأفي م ال له عن  موقع أيسراهيل بز-وفي "ذا السياقا يرى المحنل امسراهيني بن ماسبيف 
وأضاف أن نتنيا"و  نتنيا"و والسيسي يرتبطان بمنخومة عزقاف وثي ة وتحالف أمني غير مسبوق.

قد  لنسيسي تعتدا لن يا  بعمنياف ميدانية في المناطق الفنسطينية تدفع إسراهيل إل  حل الدولتينا 
ض التعديزف وايعتراف با مر الواقع من صزل المبادرس العربية مالساال لنمفاوضافا مع بع

 المطنوبة.
بينما تعتد المصريون من جانبت  بع د قمة إقنيمية لنسز  في ال ا"رسا تعمل عن  دفع عمنية السز  

 من جديدا وتحويل المبادرس العربية لنسز  إل  صطة عمل عن  ا رض.
 2/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 طين واألردنالمجالي ينفي تحدثه عن خطة اتحاد كونفدرالي بين فلس .51

السز  المجالي وجود أي صطة مقامة اتحاد مونفدرالي بين  نف  رهيال الوزراء ا سبق عبد: عّمان
 الممنمة ا ردنية وفنسطينا مؤمدا أن ما ن ل عن  لسانه ساب ا مان مجرد وجتة نخر شصصية.

درالي بين ا ردن وتحدث المجالي صزل زيارته لنابنال قبل أسبوعين عن إممانية إقامة اتحاد مونف
وفنسطين بعد إقامة الدولة الفنسطينيةا لمنه استغرب اليو  الصميال أطري ة تداول تصريحاته من 
بعض وساهل امعز  ومالنتا صطة أو مبادرس رسمية سوف تنفذ غداأا وفق ما صرح به لمرصد 

صدر عنه  أن ماوأمد المجالي أنه ي يمثل أي صفة رسميةا و  مصداقية امعز  ا ردني أأميدأ.
يمثل آراء تعبر عن وجتة نخره الشصصيةا مضيفا أي أحد في امعز  اتصل به لزستفسار أو 

 التح ق مما ن  ل عنها وامتفف أغنب وساهل امعز  باينسياق وراء امثارسأا وفق تعبيره.
مع رموز  الماضيا والت   أيارمن  21ومان المجالي زار مدينة نابنال في الضفة الغربيةا في 

 ووجتاء بالمدينة.
 2/6/2016، القدس، القدس

 
 مسؤول لبناني يدعو آللية جديدة لتمويل "األونروا" .51

شدد رهيال لجنة الحوار النبناني الفنسطيني حسن منيمنة عن  أن لبنان لن تمضي في أي : بيروف
 إجراءاف يرفضتا المجتمع الفنسطيني بشالن الزجهين.
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لبنان في اجتماع النجنة ايستشارية لومالة أا ونرواأ المنع د في  وأمد منيمنة الذي يرأال وفد
 عمانا أ"مية الحوار بين الومالة ومجتمع الزجهين حول برامج أا ونرواأ. ا ردنيةالعاصمة 

وقال: إن لبنان تتحرك مع الدول المضيفة والدول العربية باتجاه ا م  المتحدس والمجتمع الدوليا 
مستدامة تتمثل بإعادس النخر بنلياف تمويل أا ونرواأ بما يضمن استمرار"ا في  لنوصول إل  حنول

ت دي  صدماتتا مما يجب أن تمون عنيها أي وف ا لزحتياجاف ا ساسية وليال تبعا لما قد يتوفر من 
ني ودعا الدول المانحة سواء أمانف عربية أو أجنبية إل  ال يا  بواجبتا امنسا أموال الدول المانحة.

في ايستمرار بدع  الزجهين الفنسطينيين الذين يعانون من ضغط ايحتزل امسراهيني من جتةا 
 ومن تجا"ل قضية إعادتت  إل  ديار"  من جانب المجتمع الدولي من جتة ثانية.

 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الفلسطيني من نيل حقه مؤتمر عربي لحقوق اإلنسان يدعو لتمكين الشعب .52

دعا مؤتمر أاآللياف العربية لتعزيز ح وق امنسان وا من ال ومي العربيأا المجتمع الدولي : ال ا"رس
 وا م  المتحدس إل  العمل بمل الوساهل لتممين الشعب الفنسطيني من نيل ح ه في ت رير المصير.

منسانا بالتعاون مع البرلمان العربيا اليو  وأدان المؤتمرا الذي نخمته الفيدرالية العربية لح وق ا
الصميال بم ر الجامعة العربية في العاصمة المصرية ال ا"رسا امر"اب بمافة أشماله وصورها وأي 
ربط أو تالسيال ل ر"اب عن  أساال التوية أو الدين أو الطاهفية. وطالب باحترا  وحماية ح وق 

 امنسان في سياق التصدي له.
 2/6/2016، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
 بتمويل قطري.. تدشين أول مستشفى تخصصي لطب العيون في غزة .53

افتتح رهيال مجنال إدارس مجموعة مستشف  سانف جون : امفرنجي ومحمد جمال مصعب -غزس 
لنعيون نيمويال وولفا اليو ا المستشف  التصصصي في طب وجراحة العيون )سانف جون( الجديد 

 مالول مستشف  متصصر في طب العيون بدع  قطري. ا ي قطاع غزسا بتمويل مري  من دولة قطرف
وحضر ايفتتاح محافخ مدينة غزس الوزير عبدهللا امفرنجيا وعضو مجنال أمناء مجموعة مستشف  
سانف جون أال دالأ لنعيون في لندن ماجد أبو رمضانا وعضو النجنة المرمزية لحرمة فتح آمال 

(ا وا طباء العامنون في المستشف ا UNDPمثنين عن برنامج ا م  المتحدس امنماهي )حمدا وم
 ولفيف من أطباء العيون في ال طاعا وجمع من وجتاء ومصاتير غزس.

 3/6/2016، الشرق، الدوحة
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 "براغماتية"و "متواضعة"هوالند يفتتح المؤتمر الدولي للسالم اليوم واعتماد مقاربة  .54

يفتتح الرهيال فرانسوا "ويند في باريال اليو  المؤتمر الدولي الذي يتدف إل  : صوري أرليف -باريال 
أتالمين الخروف المزهمةأ معادس إطزق مفاوضاف السز  في الشرق ا وسط في أع اب مساع 
حثيثة بذلتا المسؤولون الفرنسيون مقناع إسراهيل بالعدول عن رفضتا المبادرس الفرنسية أدف بت  إل  

 راغتا من مضمونتا ا ساسي.إف
وقال مصدر ديبنوماسي مطنع عن  امعداد لتذا ايجتماعا إن المبادرس الفرنسية أطن تا وزير 
الصارجية السابق لوران فابيوال ورغب الوزير الحالي جان مارك أرولف باستممالتا نخرًا لتد"ور 

حل الدولتْين الذي أيب    الوضع عن  ا رض والتتديداف الناجمة عن "ذا التد"ور عن  صعيد
 المعادلة التي تحخ  بتالييد ا سرس الدوليةأ.

لمن التصريحاف التي صدرف عن أرولف الذي زار إسراهيل والمناطق الفنسطينية أصيرًا تشير بوضوح 
إل  أن المبادرس باتف مصتنفة لجتة التدف والمضمون عن تنك التي أطن تا فابيوال. وتنر مبادرس 

عمل لع د مؤتمر دولي معادس إطزق مسيرس السز  وصوًي إل  تطبيق حل الدولتينا فابيوال عن  ال
وأنه في حال فشل "ذه المبادرس صزل مدس معينةا فإن فرنسا ستتحمل مسؤولياتتا وتعترف بالدولة 

 الفنسطينية.
يرغب  ويشير مز  المصدر الديبنوماسي إل  أن فرنسا عدلف عن "ذا المضمون ب وله إن أرولف ل 

بر"ن المبادرس الفرنسية باحتمال الفشل باعتبار أن أ"ذا غير مجدأا وأن من ا فضل اينطزق من 
 فرضية السز  والعمل عن  توفير الخروف المزهمة له.

وبصزف مبادرس فابيوال التي يممن وصفتا بالجريهةا شدد المصدر عن  أن فرنسا تعتمد أم اربة 
  إل  الت د  صطوس صطوس سعيًا إل  إيجاد ديناميمية جديدس من صزل متواضعةأ وأبراغماتيةأ وتسع

 أحوافز سنضعتا عن  الطاولة لحمل ا طراف عن  معاودس التفاوضأ.
والواضح أن التواضع في ا سنوب الذي تحدث عنه المصدر ي ترن أيضًا مع تواضع لجتة "دف 

وليال عن   امسراهيني-الفنسطيني  المبادرس الذي باف م تصرًا عن  الحض عن  معاودس الحوار
 فرض حل الدولتينا وف ًا لما ورد في مبادرس فابيوال.

وعن  "ذا الصعيدا لفف المصدر إل  أن أرولف أمد أن التدف من المبادرس ليال الحنول محل طرفْي 
ل  حل النزاع ميجاد تسويةا وي يصتراع شيء جديد أإنما ال ول إن ا مل ي يزال موجودًا بالنسبة إ

 الدولتين والمساعدس عن  إعادس التفاوض في شالنهأ.
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وأضاف: أي ندعي أننا سنحل المشمنة بسرعة ووحدنا بل ا صذ بنراء ومواقف المشارمين وصوًي إل  
ع د مؤتمر دولي بحنول نتاية السنةأا وأن أال يمة المضافة لمبادرتنا "ي أنتا تستند إل  عدد من 

 سع  إل  دفع ا مور.ا طراف الدوليةأ التي ت
من دول ومنخماف دوليةا لن  28وذمر المصدر أن اجتماع اليو  الذي يبنغ عدد المشارمين فيه 

يدصل في تفاصيل الحلا بل سيضع صيغة  سنوب العمل الذي سيتبع في إطار المبادرسا يفتًا إل  
ليال في عتد الرهيال أن آصر اجتماع دولي في شالن قضية الشرق ا وسط يعود إل  اجتماع أنابو 

 ا ميرمي السابق جورج بوش.
وتابع أن المبادرس ت ضي بإعادس تالميد المبادئ المبرى الموجودس في ال راراف الدولية والنخر في إممان 

 إعادس إحياء مبادرس بيروف العربيةا وأيضًا ال راراف التي ت  اتصاذ"ا في مؤتمر مدريد.
سراهيل إل  اجتماع باريال  ن الحوار متعذر بينتما في ول  تت  دعوس أي من السنطة الفنسطين ية وا 

سنب   عن  أالوقف الحاليا لمن المصدر قال إن منيتما أراد ايطزع عن  تطوراف المبادرسا و
 يطزعتما عن  ما يحصل. أاتصال معتما

 3/6/2016، الحياة، لندن
 
 األراضي المحتلة منظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا  بشأن الحالة الصحية في .55

اعتمدف منخمة الصحة العالمية مشروع قرارا ت دمف به المويف نيابة عن المجموعة العربية أ: موناأ
بحم  رهاستتا لنبعثاف الدبنوماسية العربية في جنيفا بشالن الحالة الصحية في ا راضي العربية 

  التي تحتنتا أإسراهيلأا بما فيتا ال دال والجوين السورية.
مندوب المويف لدى ا م  المتحدس والمنخماف الدوليةا السفير جمال الغني ا مساء ا ربعاء:  وقال

أإن المويف ت دمف بمشروع ال رار بناء عن  النتاهج المروعة التي مشف عنتا ت رير منخمة الصحة 
  العالمية حول ا وضاع في ا راضي العربية التي تحتنتا إسراهيلأ.

معت ًزا ل  تتممن ا م   5936ك النتاهج عن  سبيل المثال ي الحصر وجود وأضاف أن أمن بين تن
المتحدس من التعرف إل  أوضاعت  الصحيةأ. وأشار إل  أولهك المحتجزين في المرافق العسمرية 
امسراهينية في الضفة الغربيةا حيث ترفض سنطاف ايحتزل السماح لنجان تفتيش محايدس الدصول 

 الت  عن مثب.والتعرف إل  أحو 
صزل العا  الماضيا ما  %30و 20مما أشار إل  أالن ر الحاد في ا دوية الذي تتراوح نسبته بين 

ينعمال بشمل سنبي لنغاية يسيما عن  المصابين بالمراض مزمنةا أو تنك التي تتطنب عزجًا 
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ا ساسية لدستور منخمة  مستمرًا لفتراف محددسأ. وقال الغني  إن ال رار يستند في ف راته إل  المبادئ
 الصحة العالمية.

 3/6/2016، الخلي ، الشارقة
 
 االتحاد األوروبي يحذر االحتالل من هدم منشآت مولها بالضفة .56

حذر ايتحاد ا وروبي أإسراهيلأ من تالثير "د  المباني الفنسطينية في المناطق أسيأ عن  أ: وا أ
أمال الصميالا أن ايتحاد ا وروبي حول رسالة وأفادف صحيفة أ"نرتالأ  العزقة بين الجانبين.

شديدس النتجة إل  الميان بسبب قيا  قواته بتد  مهاف المباني والمنشنف الفنسطينية في المنط ة 
 أسيأا ومن بينتا المباني التي مولتا ايتحاد. 

منسق ومان سفير ايتحاد ا وروبي في الميان يرال فابورر اندرسونا حذر صزل ل اء ع ده مع 
أعمال حمومة ايحتزل الجنرال يوآب مردصاي في ا سبوع الماضيا من أن استمرار عمنياف التد  
الواسعة لبيوف الفنسطينيين في الضفة الغربيةا يممن أن يؤدي إل  المال بالعزقاف بين ايتحاد 

 والميان.
 3/6/2016، الخلي ، الشارقة

 
 ةتطالب بمعاملة فلسطين كدول "عدم االنحياز" .57

بدأف دولة فنسطين تحرمًا داصل منخماف ا م  المتحدس في فييناا يتدف إل  تالميد ضرورس أ: موناأ
ايعتراف الدولي بالوضع ال انوني لفنسطين مدولة غير عضو في المنخمة الدوليةا واعتماد ذلك في 

لة ا نباء وأبنغف مصادر دبنوماسية في حرمة عد  اينحياز وما وثاهق ومصاطباف "ذه المنخماف.
المويتية أن سفراء دول الحرمة في فيينا استجابوا لطنب سفير فنسطين صزح عبد الشافي وع دوا 
اجتماعًا النينة قبل الماضية في م ر الومالة الدولية لنطاقة الذريةا لنتشاور بشالن أعد  امشارس 

. واتف ف دول 2015وي لعا  لفنسطين مدولةأ في ت رير الومالة حول تنفيذ ضماناف عد  اينتشار النو 
الحرمة عن  نر بيان سيت  إل اؤه أما  دورس مجنال محافخي الومالة ايثنين الم بلا لتوضيح أبعاد 
ما ورد في ت رير الومالة الذي أشار إل  فنسطين مطرف في معا"دس اينتشارا بدًي من استصدا  

 مصطنح دولة وف ًا ل رار الجمعية العامة لألم  المتحدس.
ما ينتخر أن تبدأ اتصايف بين سفراء دول الحرمة والمدير العا  لنومالة يوميا امانو مبزغه بعد  م

 ارتياح دول عد  اينحياز لموقف الومالة الذي يتعارض مع ايعتراف الدولي بفنسطين مدولة.
 3/6/2016، الخلي ، الشارقة
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  ة إليهاقرار أممي يدعو لدعم المرأة الفلسطينية وتقديم المساعد .58

التي  2016اعتمد المجنال ايقتصادي وايجتماعي التابع لألم  المتحدس في دورته لعا  : نيويورك
ع دف اليو ا بم ر ا م  المتحدس في نيويوركا وبناًء عن  توصية لجنة ا م  المتحدس المعنية بوضع 

 ليتاأ.المرأسا مشروع قرار بعنوان أحالة المرأس الفنسطينية وت دي  المساعدس إ
دولة عن  19دولة لصالح ال رارا فيما عارضته الويياف المتحدسا وأسترالياا مما امتنعف  27وصوتف 

التصويفا و"ي: بنجيماا جمتورية التشيكا استونياا فنننداا فرنساا جورجياا ألمانياا اليونانا 
ولدوفاا صربياا السويدا "ندوراالا إيطالياا إيرلنداا اليابانا البرتغالا جمتورية مورياا جمتورية م

 سويسراا الممنمة المتحدس.
ويؤمد ال رار مجددا أن ايحتزل امسراهيني ييزال يشمل الع بة الرهيسية التي تحول بين النساء 

 الفنسطينياف وت دمتن واعتماد"ن عن  النفال ومشارمتتن في تنمية مجتمعتن.
  المساعداف والصدماف المنحة والمساعداف ويتيب ال رار بالمجتمع الدولي أن يواصل مواصنة ت دي

الطارهة بصفة صاصة لنتصفيف من حدس ا زمة امنسانية الصطيرس التي تعاني منتا النساء 
 الفنسطينياف وأسر"نا والمساعدس في إعادس بناء المؤسساف الفنسطينية ذاف الصنة.

التي قطعو"ا عن  أنفست  في  ويحث ال رار المانحين الدوليين لنوفاء دون إبطاء بجميع التعتداف
( من أجل التعجيل بالمساعدس امنسانية وعمنية إعادس امعمار في قطاع 2014مؤتمر ال ا"رس )أمتوبر 

 غزس.
مما يطالب ال رار بالن تمتثل إسراهيلا السنطة ال اهمة بايحتزلا امتثاي تامًا  حما  ومبادئ 

 ة ح وق النساء الفنسطينياف وأسر"ن.وصموك ال انون الدولي ذاف الصنة من أجل حماي
الواجبة لننساء  امنسانويحث المجتمع الدولي عن  مواصنة إيزء ا"تما  صار لتعزيز ح وق 

تحسين الخروف الصعبة التي  إل والفتياف الفنسطينياف وحمايتتا وعن  تمثيف تدابيره الرامية 
 راهيني.تواجتتا النساء الفنسطينياف وأسر"ن في خل ايحتزل امس

مما يدعو ال رار المجتمع الدولي إل  تجديد الجتود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعمنية إبرا  معا"دس 
السز  والتعجيل بتا عن  أساال ثوابف واضحة وضمن إطار زمني محدد لنتوصل دون إبطاء إل  

العال ةا بما فيتا  عن طريق تسوية جميع ال ضايا 1967إنتاء ايحتزل امسراهيني الذي بدأ عا  
جميع ال ضايا ا ساسية دول استثناءا سعيًا إل  تح يق تسوية عادلة وداهمة وسنمية لنصراع 

امسراهيني ممل -الفنسطينيا عن  أساال حل الدولتين المعترف به دوليًاا ولنصراع العربي-امسراهيني
 من أجل إقامة سز  شامل في الشرق ا وسط.
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ستشار أول بالبعثة المراقبة الداهمة لدولة فنسطين لدى ا م  المتحدس وبعد التصويف أل ف الم
 الدبنوماسية نادية رشيدا منمة أعربف فيتا عن شمر فنسطين لندول التي صوتف لصالح ال رار.

 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الفلسطينية األمم المتحدة تطلق فيلما  وثائقيا  يجسد مشاركة المرأة .59

أعنن الممتب امقنيمي لتيهة ا م  المتحدس لنمرأس في الدول العربيةا أمالا عن أ: الصنيجأ - دبي
إطزق فين  وثاه ي يجسد دور المرأس الفنسطينية في العمل السياسي وايجتماعي في إطار حمنة دع  

 وتوعية بعنوان أنحن "ناأ. 
ط ة عن  مشارمة قصصتّن مع العال ا وتوثيق دور"ّن تسع  الحمنة إل  تشجيع الناشطاف في المن

في بناء أوطانتّن. وي ول محمد الناصريا مدير الممتب امقنيمي لنتيهة: أيجب دمج المرأس في 
المرحنة اينت الية السياسية وحّل النزاع بطري ة مستدامةا  ّنتا جزء ي يتجزأ من المجتمعاف والبندان. 

ّدمف المساعدس لبند"ا في وقف الشّدسا إي أّن مستوى مشارمة المرأس ي يزال نعن  أّن المرأس لطالما ق
غير معروف لنمثيرين في "ذا المجال. ونحن نالمل من صزل حمنة التواصل ايجتماعي أنحن "ناأ 

 أن نمشف بعر ال صر المنتمة ونشّجع اآلصرين عن  ال يا  بالمثلأ.
 3/6/2016، الخلي ، الشارقة

 
 سويسرية كبر  تقاطع البضائع اإلسرائيليةسلسلة محال  .61

قاطعف ثاني أمبر سنسنة محال تجارية في سويسرا البضاهَع امسراهينيةا حيث وضعف في أجنحة 
 العرض صضارا ألص ف عنيه عبارس أم اطعة إسراهيلأا مما أثار غضب السفارس امسراهينية في بيرن.

ال المراسل السياسي لصحيفة يديعوف أحرونوف وقد تناولف "ذا الصبر الصحافة امسراهينيةا وق
إيتمار آيصنر إن شبمة محزف أموفأ في سويسرا تبيع البطاطاا وتضع عنيتا منص ا ممتوب عنيه 
أنع  لم اطعة إسراهيلأا دون امشارس إل  مونتا بضاعة ت  إنتاجتا في المستوطناف امسراهينيةا أو 

 من داصل الصط ا صضر في إسراهيل.
أن "ذه الصطوس تالتي رغ  أن السويسريين حافخوا داهما عن  الحياد في الصراع الفنسطيني وبّين 

امسراهينيا لمنت  "ذه المرس اتصذوا صطوس عداهية مسراهيلا و"ي عن  صنفية قرار ايتحاد ا وروبي 
 وس  منتجاف المستوطناف امسراهينية.

قولتا إن "ذه الصطوس ليسف  -في سويسراو"ي يتودية تعيش -ون ل المراسل عن نينا غيرالدين 
 معادية لنصتيونية ف طا بل عنصريةا ومن شالنتا زيادس عداء السويسريين لنيتود.
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من جتتتا أعننف السفارس امسراهينية في سويسرا اعتزامتا مصاطبة شبمة المحزف السويسرية لطنب 
زالة "ذه المنص اف المعادية مسراهيل.  توضيحاف منتاا وا 

ف الصحيفة أن صطوس سويسرا تعيد لألذ"ان صطوس قامف بتا شبمة محزف في إيرلنداا دون وأوضح
 تحديد سنة معينةا حين وضعف منص اف صفراء عن  تمور مستوردس من إسراهيل.

وقال المفمر والماتب ا ميرمي اليتودي نعو  تشومسمي إنه ي يممن م ارنة نخا  ا بارتتايد في 
  به إسراهيلا  ن العنصرية امسراهينية تشمل قتل الشعب الفنسطينيا وقال جنوب أفري يا بما ت و 

ن إسراهيل تعيش مرحنة  يتود آصرون إن حرمة الم اطعة ستنتتي إذا انتت  ايحتزل امسراهينيا وا 
 اينتحار بسبب استمرار ايحتزل.

 2/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ين؟!تنازالت العرب عادة تكون من جيب فلسط .61

 أ.د. يوسف رزقة
"ل دّق ناقوال الصطر من جديد؟! أقصد ناقوال صطر التنازيف العربية عن ح وق وثوابف فنسطينية 
أصينة. منذ أن طرحف الممنمة العربية السعودية المبادرس العربية لنسز  مع دولة العدو بعد أحداث 

افة الممنمة بالتطرفا بحسب  ا حيث اتتمف استصباراف أميرميا ث 2001الحادي عشر من سبتمبر 
النسصة الو"ابية الساهدس في البزد. مانف المبادرس السعودية عند بعض المحننين يومذاك أنتا محاولة 
سعودية يمتصار الغضب ا ميرميا وردس الفعل ا ميرمي من صزل ايقتراب من دولة ايحتزل 

 امسراهيني بصفتتا البنف المدلنة في واشنطن.
مبادرس بعض أ"دافتاا وارتفع التتديد ا ميرمي مؤقتاا ي سيما تتديداف الضحايا بالنجوء إل  أنجزف ال

ال ضاء ا ميرمي لنحصول عن  تعويضاف با"خة. ولمن العداوس ا ميرمية ل سز ا أو قل لننسصة 
لنمنمة  الو"ابية منها ما تزال قاهمةا وتتحرك بين الفينة وا صرى بتحرك مرامز النفوذ المعادية

 وامسز . 
قبل أيا  نشر العزمة محمد الجوادي عن  صفحته في الفيال بوك وثي ة من مز  أوباماا تمشف 
بال ول الصريح أنه يعادي امسز  نفسها ويعده مصدرا لصناعة امر"اب في العال ا وأن امر"اب 

ن ليسف دولة إسزمية البتةا سني ف طا ومنابعه من النسصة الو"ابية التي ترعا"ا الممنمةا وأن إيرا
   ال ي  ا ميرمية الغربية. نوي تمثل صطرا ع

( )مسراهيل"ذه الحالة التي تمشف الموقف ا ميرمي وتجنية حسب محمد الجوادي ت د  فرصة جيدس 
ن تحالف أميرما مع  لزقتراب الوثيق من الممنمة ودول الصنيجا تحف شعار أن إيران "ي العدوا وا 
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صطرا عن  الممنمة والصنيجا ي سيما بعد أن عادف ا صابع الصفية في واشنطن إل   إيران يمثل
 ا وابتزاز الممنمةا ومن "نا جاءف وهللا أعن  قصة 2001/سبتمبر11تحريك مشمنة تعويضاف 

وليبرمان عن  ت بنتا والتعاطي معتا  نتنيا"وايتصايف الصنيجية لتعديل المبادرس العربية بما يساعد 
 يما بعد ايتفاق اميراني ا ميرمي. ي س

أ إن تعديزف متمة ت   قولتا: نتنيا"والعبرية عن مصادر في ممتب  امذاعةبا مال الصميال ن نف 
اقتراحتا عن  المبادرس العربية والسز ا مرحبة بشدس بتصريحاف وزير الصارجية السعودي أمالا بالن 

لا وأن تل أبيب جا"زس لنمضي قدما في السز ؟!. إل  ا فض ا وضاع في إسراهيل والممنمة تسير
( ليسف عدواا وأن "ناك أعداء مشترمين يجب التحالف )إسراهيلوأن العال  العربي يدرك اآلن أن 

ضد"  و"و ما يحدث اآلن عن  مافة المستوياف ا منية والسياسية وايقتصادية. متمنية أن يدرك 
  ف ع بة في وجتتا؟!أرهيال السنطة عباال حج  التغيراف وأّي ي

مثل تإن ايجتماعاف التي جرفا والتي ستجري يح اا لتعديل المبادرس العربية لنسز  مع العدوا 
المرحنة ا صطر في طريق التنازيف العربية عن الح وق الفنسطينية الثابتة لدولة العدوا بحجة الحل 

المنط ة العربيةا والتفرر لنتمدد الشيعي  العربيا وبحجة تجفيف منابع امر"ابا والتشدد في امقنيمي
واسع النطاق في المنط ةا حت  ولو بالتعاون مع )إسراهيل(ا فإسراهيل ل  تعد العدو المرمزي لنعرب 
في الصنيج ومصر وا ردنا  ن العدو المرمزي اآلن "و امر"ابا و"و التشيع ؟!! فتل الفصاهل 

 الفنسطينية تستشعر صطر المرحنة ال ادمة؟!
 2/6/2016فلسطين أون الين، 

 
 ثالث مبادرات فاشلة لحّل الدولتين .62

 منير شفيق
تتحّرك ثزث مبادراف متنافسة ومتزقية ومتمامنةا  2016في أسبوع واحد قبل نتاية شتر أيار/مايو 

أي عن  أساال الحّل التصفوي ”. حّل الدولتين“معادس بحث حّل لن ضية الفنسطينية عن  أساال 
. و"و الحّل الذي يتتالك عنيه محمود عباالا وبعد فشل متمّرر منذ اتفاق أوسنو سطينيةالفنلن ضية 

)وقبل ذلك بالطبع(ا مما تسع  إليه امدارس ا مريمية والحموماف ا وروبية )فرنسا في  1993في 
ة الم دمة(ا مما بعض العرب )مبادرس عبد الفتاح السيسي مؤصرًاا وبدع  من السعودية ومجنال الجامع

 أيا/مايو(. 28العربية في اجتماعه ا صير في 
إن أول "ذه المبادرافا يتمثل في استضافة وزارس الصارجية السويسرية في الثزثين من شتر 
أيار/مايو ل اًء دوليًا في شالن المصالحة الفنسطينية وحّل الدولتين. وقد أ ْعِنَن عن مشارمة النجنة 
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ايتحاد ا وروبي وا م  المتحدس(ا والمفوضية العنيا لزتحاد الرباعية الدولية )أمريما وروسيا و 
 ا وروبي والسويد والنرويج والصين وروسيا ومصر والسعودية وفنسطين.

وأ ْعِنَن أيضًا بالن الن اء سي رمز عن  بحث مساللة المصالحة الفنسطينية والع باف التي حالف حت  
في التغنب عن  الع باف التي حالف ” مجتمع الدوليال“ا وضرورس مسا"مة اين سا اآلن دون إنتاء 

حت  اآلن دون إجراء المصالحة. أما الحافز الم ّد  فبحث إعادس امعمار ورفع الحصار والوحدس بين 
 الصفة الغربية وقطاع غزس.

وزارس الصارجية السويسرية التي ترع  الن اء في م ّر"ا مانف قد تحرمف باتجاه غزس والدوحةا وقيل أن 
من المتوقع أن تت ّد  في الن اء باقتراح آلياف لحل المشامل التي تعترض المصالحةا ومنتا توفير 
عادس امعمار )طبعًا ثمة  دع  دولي إضافي لنحمومة الفنسطينية من أجل دفع رواتب الموخفين وا 

 تجا"ل لجو"ر مشمنة الرواتب باعتبار"ا سياسية وليسف مالية(.
ا عن اتصايف مستمرس بين الحمومة السويسريةا ومؤسساف غير حمومية وقد مشفا ما مان معروفاً 

وتشمينتا الحمومة الفنسطينية.  2006عن  صنة بتا من جتة وبين حماال منذ فوز"ا في انتصاباف 
وقد دأبف حمومة سويسرا عن  محاولة إقناع الحموماف ا وروبية وامدارس ا مريمية بالن اينفتاح 

قناعتا باينضما  إل  العمنية السياسية أفضل وأقل منفة من والعمل ع أحماال“عن   ن  احتواهتا وا 
محاربتتاا مع التحذير من أن استمرار الحصار قد يؤدي إل  انتيار الحرمة وتشخيتا إل  مجموعاف 

 (.2016أيار/مايو  28تشمل صطرًا عن  ا من الدولي )الحياس 
أيار/مايو وقد  30في  أمؤتمر باريال“ي الدعوس لع د المبادرس الثانية جاءف من فرنسا وقد تمثنف ف

حزيران/يونية بناًء عن  طنب جون ميري وزير صارجية أمريما من أجل المشارمة فيه.  3أّجل إل  
العالمي )الجامعة العربيةا  –امسزمي  –و"ذه المبادرس مما أ ْعِنَن تستتدف الحشد الدولي العربي 

التعاون امسزميا النجنة الرباعية الدوليةا ومجنال ا منا مجنال التعاون الصنيجيا منخمة 
وضعتا أما  إسراهيل “تسع  باريال إل  ” وا غراءاف أحوافز“وايتحاد ا وروبي( من أجل ت دي  

طبعًا يممن أن ي تصّور ما ”. ضمن إطار زمني“لتشجيعت  عن  العودس إل  التفاوض ” والفنسطينيين
و"ذا منه تنازيف ”. ضمن إطار زمني“أن ت تنع بالعودس إل  المفاوضاف سي دَّ  لحمومة نتنيا"و قبل 

”. وضع إطار زمني“مجانية مسب ة لي بل نتنيا"و العودس إل  المفاوضاف م ابل قبوله النفخي بفمرس 
 نه يريد"ا مفاوضاف ثناهية مفتوحة عن  الزمن. عنمًا أن "ذا الشرط يخل قابًز لنتمديد أو امعفاءا 

 مون قد أصذ من الحوافز الشيء المثير.فيما ي
تما  المصالحة ” حّل الدولتين“المبادرس الثالثة جاءف من عبد الفتاح السيسي وصزصتتا  وا 

الفنسطينيةا والتالميد عن  تنفيذ مبادرس السز  العربية. وذلك مع التالميد بالن "ذه المبادرس ي تتناقض 
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رّد مؤتمر باريال لتا الجميل بالتشديد عن  مبادرس مع المبادرس الفرنسية بل تدعمتا مما سوف ي
 السيسي ودعمتا.

والطريف أن "ذه التحّرماف والمبادراف تالتي لتمسح دموع المتبامين عن  ال ضية الفنسطينية التي قيل 
أصبحف ثانويةا أو و ِضَعف عن  الرف وتّ  تناسيتا نتيجة الصراعاف والحروب المندلعة في “بالنتا 

مذا فجالس تعود إل  الواجتة ومن صزل ثزثة تحرماف أو مبادرافا فضًز عن استي اخ و"”. المنط ة
الرباعية الدولية وتحّرمتا المستجد. ولمن سيتبّين أن تناسي ال ضية الفنسطينية صيٌر من تذّمّر"ا 

 وا عادس لعبة التفاوض لتمون الغطاء الذي يندفع المزيد من استيطان” حّل الدولتين“ودفعتا إل  
الضفة الغربية وتتويد ال دال تحته. فضًز عما سّي ّد  من محفزاف مقناع نتنيا"و بالعودس إل  

وسيمون من بين ”. ضمن إطار زمني“مفاوضاف يطالب بتا مع الضغط عنيه ب بول شمني لشرط 
 المحفزاف تنازيف تتعنق بيتودية الدولةا ومسب ًا.
دراف والتحّرماف بعد سباف عميق منذ انسداد باب عن  أن السؤالا ما الذي حّرك مل "ذه المبا

المفاوضاف الثناهية؟ ا مر الذي دفع المثيرين من المتبامين أو قصار النخر إل  اعتبار غياب 
تجا"ًز لتاا وقد وضعتا عن  ” حّل الدولتين“ال ضية الفنسطينية عن مسرح المفاوضاف والبحث في 

صفاق الرفا عنمًا أن "ذا الغياب جاء بسبب ف و"و في مصنحة ”. حّل الدولتين“شل المفاوضاف وا 
 ال ضية الفنسطينية ومدعاس لنصرتتا من صزل استراتيجية الم اومة واينتفاضة.

سزميًاا  فال ضية الفنسطينيةا مما أثبتف التجربة تذ"ب إل  التنازل عن ثوابتتا فنسطينيًا وعربيًا وا 
ف "يهة ا م  المتحدس( من ب ايا ح وق فنسطينية. وذلك وحت  عما تضمنته ال راراف الدولية )قرارا

حين أصبحف مرجعية المفاوضاف "ي المرجعية الوحيدسا وبز أّية شروط مسب ة. ا مر الذي يعني 
تنازل الدول المبرى عما وقعف عنيه من قراراف دولية اعتبرف مرجعية الحل. فعندما تصبح 

 جعية يصبح المفاوض الصتيوني "و المرجع.المفاوضاف الثناهية سيدس نفستا و"ي المر 
ما يجري اآلن من مبادراف يريد إعادس التجربة المجّربة من جديد. وي يوجد أي سبب أو أي متغّير 
يسمح بتذه امعادس سوى التروب من اينسداد الذي يفتح لنشعب الفنسطينيا مما حدث ويحدث اآلن 

مة نتنيا"وا ينحصر في دحر ايحتزل بز قيده أو في انتفاضة ال دالا آفاقًا لفرض حله عن  حمو 
شرط وتفميك المستوطناف بز قيده أو شرطا فضًز عن إطزق ا سرى وفك الحصار عن قطاع 
غزس. وذلك من صزل تصعيد انتفاضة ال دال لتصبح عصيانًا سنميًا شعبيًا شامًزا يفرض عن  

اهر"ا في استمرار ايحتزل وايستيطان حمومة نتنيا"و الرضوخ لها و"ي ممر"ةا وقد وصنف صس
 والتراجع بز قيده أو شرط. اينسحابوحصار قطاع غزس وسجن ا سرى أعن  من 
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ل د أثبتف التجربة حت  اآلن ومنذ حمومة رابين وبيريز وشارون وأولمرف ونتنيا"و أن التوصل إل  
أو شرط و"ي مرغمة.  ن  أصعب عنيتا من اينسحاب وفك المستوطناف بز قيده ” حّل الدولتين“
يتطنب من جتة الفنسطينيين تنبية شروط وتنازيف جديدس ومضاعفةا وي ِقَبَل لت ا أو ” حّل الدولتين“

 غنب الدول العربية عن  قبولتا وتحّمنتا. من جتةا أما من الجتة ا صرى فإن حموماف الميان 
م  المتحدسا وقد رفضف استصدا  عبارس الصتيوني التي ل  تعترف بالّي قرار من قراراف "يهة ا 

أو ” إعادس اينتشار“من مناطق )أ( في اتفاق أوسنو واستصدمف بدًي عنتا عبارس ” اينسحاب“
” فك ايرتباط“. ومذلك رفض شارون أن يوقع أّي اتفاق مع السنطة الفنسطينية بدًي من أالتموضع“

 ع غزس بز قيد أو شرط.الذي فرض عنيه اينسحاب وتفميك المستوطناف من قطا
فضًز عما تطالب به من المزيد من ” حّل الدولتين“إن معضنة قياداف الميان الصتيوني في 

التنازيف مثًز ايعتراف بيتودية الدولة وبالسردية الصتيونية حول الحق التاريصي الزاهف في 
” أرض إسراهيل“لتي تعتبر"ا فنسطينا تتمثل في أن التوقيع عن  اتفاق يعترف بالن جزءًا من ا رض ا
لتذا فإن ”. أرض إسراهيل“"ي أرض فنسطين سوف ي ْبِطل مل سردية اعتبار أرض فنسطين "ي 

ا ي ب ي اّدعاء الحق أتموضع“أو ” فك ارتباط“أو ” إعادس انتشار“اينسحاب بز قيده أو شرطا وتسميته 
ك العودس بال ّوس مت  تغّيرف موازين ومذل” قاهماً “في ما َيب   تحف سيطرتتاا وفي ما ستنسحب منه 

 ال وى وسمحف بذلك.
ولتذا فإن المبادراف الثزث مصير"ا الفشل من حيث تح يق أ"دافتا الم عننة ولن ينج  عنتا إّي 

قاهمًا ولو بصورس وا"مة. وذلك من أجل  أحلّ أالعودس إل  المربع ا ولا عن  أمل إب اء إممان إيجاد 
سداد وحّل اينتفاضةا فضًز عما سيتضمنه من استمرار لزحتزل والتغّول تجّنب الوصول إل  اين

 في ايستيطان. ومن ث  ايستمرار في عذاب الفنسطينيين وت دي  التنازيف والدوران في الممان.
 2/6/2016، رأي اليوم، لندن

 
 أعراض التحول العنصري في إسرائيل .63

 د. أسعد عبد الرحمن
مصطنح « يشعيا"و ليفوفيتش»رن العشرينا استصد  البروفيسور امسراهيني في بداية ثمانينياف ال 

مازجًا اليتود بالنازيين. وقتتاا اعتبروا ذلك البروفيسور شصصًا "اذيًا من طعًا عن الواقع « يودو نازية»
واحة الديم راطية »"يمنة المذبة السمجة المتداولة في حينها و"ي أن إسراهيل  -أو خز -في ضوء 

اليو ا تبين أن ذلك البروفيسور مان واقعيًا ي رأ المجتمع امسراهيني بعين «! مستن ع عربي آسن في
الفاحر المدققا حيث إن العديد من المتاب والمحننين السياسيين امسراهينيين يؤمدون اليو  تنامي 



 
 
 
 

 

 47 ص             3953 العدد:        3/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

بنيامين »مة أعراض الفاشية الممارثية العنصرية في إسراهيل في خل حمومة اليمين المتطرف بزعا
ا الذي نجح بتشميل الحمومة ا مثر يمينية وفاشية في تاريع الدولة الصتيونية بعد تسني  «نتنيا"و

 «.الدفاع»وزارس « أفيغدور ليبرمان»ال ومي المتطرف « المستوطن»المستعمر/ 
 ا عراض في إسراهيل»أعننتا صراحة: « يهير جوين»الجنرال « الدفاع»ناهب رهيال أرمان جيش 

سراهيل تسير عن  ذاف الصط  وقد أقر وزير البيهة «. اليو  "ي شبيتة بالوباء في ألمانيا النازيةا وا 
العنصرية امسراهينية تعيد إل  ا ذ"ان العنصرية التي مانف ساهدس في »بالن « آفي جباي»اليميني 

قبل نحو شترين « بي ميصاهيل»مما متب المفمر اليتودي «. ألمانيا في ثزثينياف ال رن الماضي
الذي مان يستصدمه النازيونا ومان  VOGELFREIإسراهيل تطبق حاليًا المصطنح ا لماني »ي ول: 

ي ستصد  لتشريع المال بمل من "و غير ألماني. إسراهيل اليو  تعيش أحط عصور الفاشية الجديدس 
ء في الب اء إل  دين أو عرق أو شعب آصرا وتسّور المال بحق "ؤي ينتميالتي تشيطن مل من 

أما الباحث «. والحياسا بعد مصادرس ح وقت  وتصوير"  ممجرد ماهناف صطيرس وتتديد متواصل
إن مجتمعًا يممن أن ي بل إحراق عاهنة في منزلتا والدفاع عن »في ول: « إيتان بمرمان»امسراهيني 

يعمال توجتاف ي تصتنف "ذه الجريمةا أو ال بول بحق الذين يؤيدون "ذه الجريمة بالمجا"رس بتالييد"ا 
نسبة ضهينة من النازيين شارمف في عمنياف امبادس »ويضرب مثًز في ول: «. عن توجتاف النازية

الجماعية ضد اليتود وغير" ا بينما امتف  عشراف المزيين من ا لمان بتالييد "ذه الممارسافا أو 
ن "ذه الجراه ا وعّد"  جزءًا من الصمف تجا"تاا ومع ذلك فإن العال  حّمنت  جميعًا المسؤولية ع

ومن جانبها قال رهيال المنيسف ا سبق «. مشروع ال تل النازيا و"ذا ما يحدث عندنا بالضبط
قرابة نصف )الشعب( امسراهينيا عنصريا وعنيف وسطحي ومتعطش »إن: « أبرا"ا  بورر»

 ول مرس في تاريع «: »جدعون ليفي»ومتب المحنل السياسي «. لندماءا ومتطرف وعدواني وقومي
وفي "ذا الشالنا وعن  نحو يفف بسبب «. الدولةا أصبح صطر الفاشية صطرًا ح ي يًاا ي بل محدقاً 

إسراهيل أصابتتا بذور الفاشية. يجب أن يمون ذلك ضوءًا »بالن: « إيتود باراك»أ"مية ال اهلا صرح 
 «.أحمر لنا جميعاً 

ثي العنصري في إسراهيل تختر في مواقف إن مضامين ودعواف "ذا التحول الفاشي الممار 
بل إن نتنيا"و نفسه ي تصنو تصريحاته اليومية من تالميد «. منيسف»حاصاماف ووزراء وأعضاء 

البيف »من « بتسنهيل سموطريتش»وقوع "ذا التحول. وفي "ذا السياق جاءف دعوس عضو المنيسف 
أينيف »مستشفيافا ومذلكا مساعي لنفصل بين الوالداف اليتودياف والعربياف في ال« اليتودي

عن  صزحية محممة العدل العنيا امسراهينيةا « المنيسف»تغنيب صزحية « العدل»وزيرس « شميد
وفي «. المنيسف»أي المحممة عن  إفشال تشريعاف غير قانونية ي دمتا متطرفو -التي تحرر 
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الحاصا  ا مبر لنيتود  الم ابلا يختر "ذا التحول في صطاب المرا"ية الدينيا حيث يواصل
فتاواه امر"ابية. فبعد أن أصدر فتوى تجيز قتل مل من « يتسحاق يوسيف»الشرقيين  امسراهينيين

يجب عن  الفنسطينيين أن يمونوا صدمًا »يحمل سمينًاا حرض عن  المرا"ية والعنصرية قاهًز: 
«. ا العيش في "ذه البزدلنيتودا أو يحخر عنيت ا مما عن  غير"  من ا غيار )غير اليتود(

في «! المعارضة»المفترض أنه رهيال « المعسمر الصتيوني»والغريب العجيب أن رهيال 
إسحاق "رتسور قد توجه إل  أعضاء حزبها مشددًا عن  ضرورس معالجة تراجع تالييد « المنيسف»

نا بالننا محبون في منع الشعور ال اه  لدى امسراهينيي»امسراهينيين لحزبها وأن معالجة ذلك "ي 
 («!48لنعرب )فنسطينيو 

امسراهينيا وم ره « مساواس»حول العنصرية امسراهينيةا أورد مرمز  2016وفي ت ريره السنوي لعا  
 10ا سجنف: 2015في حيفاا منفاف العنف العنصري وممارساف الشرطة امسراهينية التي في عا  

ًا يستتدف الحد من الحرية السياسية ل ياداف نشاط 30ا و«المنيسف»اقتراحاف قانون عنصرية في 
نشاطًا عنصريًا  12موقفًا عنصريًا صادرًا عن  لسان قياداف إسراهينيةا و 38ا و1948من فنسطينيي 

منفاف عنصرية صادرس عن  103بتدف امضرار با مامن الم دسة )امسزمية والمسيحية(ا و
إسراهينيونا « أفراد»عمًز عنصريًا نفذ"ا  123مؤسساف رسمية وأصرى اقتصادية صاصة وعامةا و

حالة عنصرية في مؤسساف تعنيمية وأماديمية  31نشاطًا عنصريًا صدر عن رجال أمنا و 39و
منشورًا عنصريًا في مواقع  19نشاطًا عنصريًا في مزعب مرس ال د  في إسراهيلا و 60إسراهينيةا و

يب الح ي ة الفاشية/ العنصرية امسراهينية عن أعين إعزمية إسراهينية... إلع. فتلا بعد مل "ذاا تغ
 البعض؟

 3/6/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
 القضية الفلسطينية: القضية المنسية .64

 ناصيف حتي
تحاول فرنسا من صزل المؤتمر الدولي لنسز  الذي تستضيفه يو  الثالث من حزيران توفير المنصة 

سراهينية رغ  مل الرساهل امسراهينية المباشرس المعارضة عمنية السز  الفنسطينية ام إطزق معادس
 لتذه المحاولة.

 وأطرافهيًا مانف طبيعة "ذا الدور ومتماته أالمحاولة التي ت و  عن  دور لوأالطرف الثالث الدوليأ 
فرنسا بالتراجع عن تتديداف باستعمال  أخترتتاإسراهيل استمرف في معارضتتا رغ  المرونة التي 

اينصراط في سياسة ت و  بطرح الموضوع مجددًا في  أوبدينة مثل ايعتراف بالدولة الفنسطينية  أوراق
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ب يف صجولة بعد  النجوء يستعمال حق الن ض في "ذا  أميرمية إيحاءافوفي خل  ا منمجنال 
 .أوبامافي نتاية ويية الرهيال  ا مر

وضع  أعادفصرية فنسطينية إسراهينيةا محاولة فرنساا التي توامبتا دعوس مصرية ل مة ثزثية م
قطار التسويةا  مطزقالدولي بغية صنق الدينامية المطنوبة  ا عمالال ضية الفنسطينية عن  جدول 

عديدس تتعدى الرغبة  و سبابالشديد  لألسفالصدأ. "ذه المحاولة لن تؤديا  أصابهال طار الذي 
 مطزقالتالثير في العناصر المانعة  إل المجالا التي توخفتا باريال في "ذا  وا وراقالفرنسية 

 فعني وفعال ل طار التسويةا و"ي:
وًي: ال ضية الفنسطينية صارف ال ضية المنسية عربيًا بسبب حج  وطبيعة وتداعياف ال ضايا أ

 امقنيميوالصراعاف ذاف البعد  ا زمافالجميع في المنط ة ومنتا  أجندافالضاغطة عن   امقنيمية
السعوديةا بحيث ل  تبق  اميرانيةير في مل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والحرب الباردس الصط

مراسميًا وموسميًا في المؤتمراف  إيالديبنوماسية العربية  ا جندسال ضية الفنسطينية بالفعل عن  
موس أ الجمعية نيويورك في أ إل أالحجأ الديبنوماسي السنوي  إطارالعربية عن  مل مستوياتتا وفي 

 المتحدس. لألم العمومية 
ثانيًا: حالة اين سا  الفنسطيني المستمر والمتزايد بين الضفة الغربية وغزس وحالة الضياع والتصبط 

 واين ساماف التي تعيشتا ال يادس الفنسطينية والتي ل  تعد في الصفاء.
الصطاب  أواليمين ذو الصطاب الديني  ثالثًا: التحول المبير نحو اليمين المتشدد في إسراهيلا سواء

وزيادس ايستيطان بغية  ا رضالذي يدفع نحو ايستمرار في سياساف تتويد  ا مرايستراتيجيا 
تغيير البنية الديموغرافية في ال دال وفي الضفة الغربية مع ايستمرار في سياسة حصار غزس وصن تا 

مما "و مطروح دوليًا  ا دن يمين وي تزقي الحد وتمرار طروحاف لوأالسز أ تعبر عن فمر "ذا ال
 لتسوية النزاع.

مما يشتد عن  ذلك تراجع الحرمة  ا دن رابعًا: الدور الدولي في "ذا المجال ل  يعد قاهمًا في الحد 
 ا ساالالديبنوماسية المعنية بالتسوية بحيث صار دور أالرباعية الدوليةأ الذي مان ضعيفًا في 

 د الذي أما شافش حاجةأ.بمثابة الشا"
"ي من نوع المبادراف التادفة يحتواء  ا قلعن   ا صيرسمل التحرماف في العشرية  إنصامسًا: 

النزاع  إدارسسياسة  أنتاالنعبة وتحسين الوضع ال اه  وتنفيال ايحت ان:  أوراقحريق قد يشتعل ويصنط 
لنسف العناصر الضرورية لنتسوية  ا رض بامتياز وليال العمل عن  تسويته فيما تنشط إسراهيل عن 

 المتحدس ذاف الصنة. ا م السنمية الشامنة مما جاءف في قراراف 
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 إيجابيةمانف عناصر البيان الصادر عنه والذي قد يحمل توجيه رساهل  أياً نتاهج المؤتمر الم بل  إن
تسوية  أ"ميةن  ل اء الضوء وب وس عإ إعادس إل الخروف  أفضلومشجعة مسراهيلا سيؤدي في 

 إذا إيعمنية التسوية الفعنية  مطزقال ضية الفنسطينيةا و"و شرط ضروري ولمنه غير ماف 
 توافرف عناصر صمسة:

فنسطينية ليسف من نوع تبويال النح  والت اط الصورا والسوابق عديدس  -وًي: مصالحة فنسطينية أ
ل تشمل عنوانًا واحدًا لنحراك الفنسطيني في "ذا المجالا بل المطنوب مصالحة حول استراتيجية عم

 المطنوب والذي طال انتخاره.
والدعواف  وامدانافال ضية الفنسطينية بعيدًا عن سياسة البياناف والمناشداف  إل ثانيًا: عودس العرب 

إسراهيل بشمل  إل رسالة ذاف صدقية  أيةالتي "ي بمثابة تسجيل موقف ي ي د  وي يؤصر وي يوجه 
 الدولية المعنية. ا طرافو صار 

بالن استمرار  مشعار"ادوليين عن  إسراهيل  أصدقاءثالثًا: بنورس استراتيجية ضغط فنسطينية عربية مع 
 ايحتزل وسياساته صار ممنفًا عن  مل الصعد عن  إسراهيل مما يدفعتا لنبحث عن مصرج.

طرح حنول  إل ا مما يدفع بالعودس هإس اط إل الوقف يعمل ضد أ صيار الدولتينأ ويؤدي  إنرابعًا: 
ساب ًا  أفري ياغير واقعية مثل أإسراهيل المبرىأ حسب النموذج العنصري لجنوب  أوغير مممنة  أصرى

 أوا ا صيرسحت  لو ب ي الضغط الديموغرافي الفنسطيني عنصر صطر عن  إسراهيل من منخار 
ل  يمن مستحيًزا  إنامر ل  يعد مممنًا أالدولة الديموقراطيةأ عن  ارض فنسطين التاريصية و"و 

متعددس و"و بالطبع امر مصتنف  بالشمالأ الذي ت دمه إسراهيل ا ردنيبالنسبة لوأالصيار  ا مرومذلك 
 ا رضمنيًا عن قيا  عزقاف صاصة في المست بل بين الدولة الفنسطينية المست نة عندما تنشال عن  

 التاشمية. ا ردنيةوالممنمة 
التي انطنق منتا  وا سالع دان ونصف من الزمن ت ريبًا تفصننا عن مؤتمر مدريد لنسز   صامسًا:

بسبب التعنف امسراهيني والضعف العربي والتراجع  أس طفوآفاق التسوية الشامنة التي حمنتا والتي 
 الدولي.

لزنصراط الناشط مفترق طرقا فتل يمون أاليو  التاليأ بعد مؤتمر باريال يو  الدعوس  أما نحن اآلن 
النزاع وتصفيض التوتر عبر سياسة المسمناف  إدارسالذي سيتبدد بسرعة بعد ذلك في ديبنوماسية 

ب اء تنفجر يومًا في وجه الجميع ا   أن إل  ا وسطال ضية الفنسطينية عن  أرفأ قضايا الشرق  وا 
قطار التسوية حسب ما  طزقمسيمون مؤتمر باريال دعوس لوقفة مع الذاف فنسطينيًا وعربيًا ودوليًا 

 أreversed engineeringيعرف أبالتندسة المعموسةأ
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عمنية التسوية  أدبيافالمفاوضاف ونتاهجتا مما تنحختا مل  أ"دافالم اربة التي ت و  عن  تحديد 
يمون "ناك التزا  وضمان دولي  أنالمتحدس ذاف الصنة. المطنوب  ا م الشامنة منذ مدريد وقراراف 

طاربمل عناصر سنة التسوية الشامنة والداهمة والعادلةا  وأممي صيرًا ي أزمني محدد لنمفاوضافا و  وا 
 آصرًاا دور الطرف الثالث الدولي الموامب والمستل والضامن والحم  لنمفاوضاف التسوية الشامنة.

شجاعة عبرف عن نخرس  2002في قمة بيروف عا   أقرفمبادرس السز  العربية التي  أنوي ننس  
عربية. وحان الوقف  ن تصبح  وا عزميةوشامنة لنسز  ولمنتا ب يف بمثابة شعار ودعوس ديبنوماسية 

 عنوانًا لديبنوماسية عربية ناشطة وفاعنة لتح يق السز  الشامل والعادل والداه  في المنط ة.
 3/6/2016، النهار، بيروت
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 غابي افيطال
المثيرسا الستنة والصعبةا نزل عنينا ت رير مديرية سزمة الجنود.  ا حداثين دون أي استعدادا من ب

يختر نتاهج  ا صيرمنا نضعه موضع ايحترا  مدس يو . وانتت . إي أن الت رير  ا حيانفي اغنب 
سنة  49يعيدني  ا مرلنوساهل المدرعة لنجيش امسراهيني. و"ذا  الطوارئصطيرس عن تراجع جتاز 

 راء.إل  الو 
ا ت  تجنيد ايحتياط. ال واف استعدف وت  1967أيار  15ا في أسابيعالستة بثزثة  ا يا قبل حرب 

تجتيز الوساهل ال تالية. مل توثيق ومل ذمرى تختر صورس الجنود حول السزح. يحفرون الصنادق 
الحرب. ولمن لن تن  المثيرين الذين توقعوا س وطت  في  ا مياالوعشراف آيف  المزج ويجتزون 
حت  اليو ا حيث انتصر الجيش امسراهيني  ا وسط"ذه الحرب غيرف صارطة الشرق  إنجازاف

الصغير عن  صمسة جيوش تحرمتا مشاعر اينت ا  من حرب التحرير وعمنية سيناء. وبعد ذلك 
ا مفاج بسف سنواف حينما ل  يمن الجنود والمواطنين مستعدينا جاءف حرب يو  الغفران بشمل 

ومان الجيش امسراهيني ومصازن المدرعاف في وضع صعب. والدباباف التي مانف في حالة جيدس 
م  مي تصل إل  جبتة الحرب. الم ا  "نا ي يسمح بذمر جميع  500سافرف عن  الشاحناف مسافة 

 .امصفاقاف
 ا يا رب . وفي "ذه المرسا مما في حا ول دروال تنك الحرب ت  ا صذ بتا جزهيا في حرب لبنان 

الستةا مان الجيش ووساهنه عن  استعداد. و"ناك من ي ول إن الوساهل والجنود الذين دصنوا إل  
مناطق صغيرس مانوا أمثر من الزز . ل د مانف صدمة حرب يو  الغفران حاضرس. وتنك الحرب 

زا فان . ومثل وجود سيناريو جا"2000المتواصنة في الحدود الشمالية انتتف بصروج متسرع في 
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الحرب التالية جاءف بدون استعداد. حرب لبنان الثانية مع المصازن وايحتياط والمعنوماف 
الستة. و"ناك  ا يا ايستصبارية والوساهلا مان الوضع يشبه ما حدث في السنواف التي تنف حرب 

س . و"ناك من تحدث عن فتر ا رضمن تحدث عن صواريع العدو التي ستصدأ بسبب وجود"ا تحف 
من الحروب. جيش صغير وذمي. ت نير فرق مامنةا بما في ذلك المدرعاف وال ذاهفا  أصرى

التدريب إل  ما تحف الصط المنط ي الذي  أيا صدمة ايحتياطا أي ت نير   يا ت نير مصيف 
 يسمح بالتال"ب لنحرب ال ادمة.

مجتمع »فة لزنت ال إل  ويثير ال نق. من شدس النت ا سبوععودس إل  الت رير الذي نشر في "ذا 
نسوا أنه ي توجد دولة قنصف من قواتتا ول  تفمك الدباباف أو الطاهراف بالمستوى الذي « مدني

مهاف الضباط المتنيين  إقالةيتفاصر به بعض السياسيين. الجنرال احتياط اسحق بريكا ينت د بشدس 
الجيش. أي أن تنك الوساهل  أذرعي والصبراء الذين لت  دور "ا  في سزح المدرعاف وال ذاهف وباق

قايف جاءف عن  صنفية المطالبة بت نير . "ذه امالطوارئالتي ل  يت  ت نيصتا ستب   في مصازن 
 ميزانية ا من.

ي يوجد اصتزف عن  أن ميزانية وزارس الدفاع ضصمة. ولمن "ناك تناسب بين من طنب في الماضي 
سنة إل  ميدان  40دبابة عمر"ا  إدصالر من اينت اد بسبب والحاضر ت نير الميزانية وبين من يمث

 المعرمة في عمنية الجرف الصامد والتي احترقف مثنما يحترق المرتون.
انت اد الجتاز الذي  ا ستلوحداف. ومن الستل ت نير ايحتياط. ومن  إغزقمن الستل جدا 

جب التساؤل "ل مرمز الث ل في يصمد في ايمتحان مع وساهل أقل وتدريب أقل. وفي الم ابلا ي
الميزانية يتطنب شراء طاهراف قتالية جديدس ومعنوماف استصبارية وسايبر مت دمة م ابل دباباف قديمة 

 وسزح شصصي قدي .
حسب رأييا مدس صمسين سنة تمفي من اجل ما حدث عند الدصول إل  حرب غير مصطط لتاا ليال 

 حدا ما نسي تحضير الوساهل.لدينا ايمتياز لصسارس الحربا ف ط  ن أ
 2/6/2016إسرائيل اليوم، 
 3/6/2016القدس العربي، لندن، 
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