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*** 
 

صابة تسعة  .1  نار قرب وزارة الدفاع في تل أبيببعملية إطالق  آخرينمقتل أربعة إسرائيليين وا 
قتال  نرعةال  والورالات،، ننال   إليالاس رالرام، نقالال  مالم مراسالل  9/6/2016موقع الجزيـرة نـت، الدوحـة، قال 

إسالالراليليين  الالو هنالالوم نبالال ف سالالايان  لسالالطينيان يمررالالا تنالالارا قالالرر واارة الالالد ا  ا سالالراليلي  وسالال  تالال  
النار وقع  و التاسالة  والنصالم مالن مسالاخ الخماليس وقال مراس  النايرة إلياس ررام إن إطالق  نبير.

ونضالا  نن  الالد ا ، و مررالا شسالاروناش التنالارا قالرر مقالر القيالادة الةسالرري  ا سالراليلي  ومنمالع واارة 
ممالا اسالتدمن نقلال  إلالن  يالرصالا،،السرط  ا سراليلي  امتقل، منب ا الهنوم يةالدما نصالاب، نهالدهما 

 مستسبن إسراليلو  نراخ نراه  ل .

وقالالالد هترمالالال، سالالاليارا، ا سالالالةا  إلالالالن  مختلبالالالين،سالالار المراسالالال  إلالالالن نن إطالالالالق النالالالار تالالالم  الالالو مالالالوقةين ون
المنطقالال  التالالو نهلقتهالالا السالالرط . رمالالا نقالال  مالالن السالالرط  ا سالالراليلي  نن المنبالال ين همالالا شابنالالا ممومالال ش مالالن 

 بلدة يطا قضاخ الخلي  ننوعو الضب  الغرعي ، واصب  الهنوم شيا رهابوش.
 قالالد تنرالالر المنبالال ان بليالالاس متالالدينين يهالالود ودخالالال مطةمالالا يرتالالادف مالالادة ضالاليا  قالالرر  وو الالش سالالهود ميالالان،

 الواارة، وطليا وني  للةساخ قب  نن يبدآ إطالق النار.
ونقالال   نبيالالر،ويةيالالد الهنالالوم مياسالالرة وضالالة، سالالرط  اتهالالتالل قواتهالالا  الالو هالالال  ت هالالر قصالالو   الالو تالال  

المنطقالال  مارومالال  يالالالمتبنرا،، رمالالا  سالالهود ميالالان للنايالالرة نن السالالرط  تطالالوق المرالالان خسالالي  نن ت الالون 
 األمني   ي . إنراخاتهاماا، 

وعدن، قوا، اتهتالل ا سراليلو مهاصرة بلدة يطا التو تقع ننور مدين  الخلي . ون الاد سالهود ميالان 
وتهقا اقتهم،  تقتهامها،ي ن ن ثر من ثالثين آلي  مسرري  تغلش المداخ  الرليسي  للمدين  استةدادا 

 الل منال مالل  مهمد موسن المخامرة  و يطا وقام، بتبتيس  والتهقيش مع ماللت .قوا، اتهت
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نن مددا  من ا سراليليين  الطير هنايمو  يالل ضاهر، من مراسلي  9/6/2016، 48موقع عرب ونسار 
  .ةملي ال و  رون ونصير آخر  واقتل

رة، لاليةلن تهقالا مالن وقالو  مالنهم خطيال 7نرهن وصلوا إلي  ونن نراح  8ونملن مستسبن إيخيلو  نن 
 نرهن  و هال  خطر ملن هياتهم. 4وقال، مصادر  و المستسبن نن  قتلن.

ويهسر وسال  إمالم إسراليلي   النن الهالديي يالدور مالن ممليال  إطالالق نالار نبال ها  لسالطينيان ونن رواد 
ق النالار وقالال سالهود ميالان إن سالايا  لسالطينيا اسالتمر  الو إطالال المران نمسروا يالبلسطينو وهو نالري..

ونملنالال، السالالرط  ا سالالراليلي  نن الهالالديي يالالدور مالالن ممليالال   ياتنالالاف المالالارة هتالالن  رهالال،  خيالالرة بندقيتالال .
نرهالن سالقطوا  الو ن ثالر مالن ممليال   9ويةد  لك ورد، تقارير مالن نن  إطالق نار ملن خلبي  قومي .

 إطالق نار  و سوار  بوس  ت  نبير.
 

 بتجفيف مستنقع االحتالل عريقات: من يريد هزيمة اإلرهاب عليه أن يبدأ .2
قال نمين سر اللنن  التنبي ي  لمنظم  التهرير البلسطيني  صالر مريقا،، إن  ملن ر  من : رام هللا

يريد هايم  ا رهار، ودمم نمن واستقرار دول منطق  السرق األوس ، ملي  نن يبدن بتنبيم مستنقع 
قام  دول   لسطين المستقل  ية اصمتها القدس السرقي  ملن هدود الرايع من اتهتالل ا سراليلو، وا 

 .1967هايران مام 
ون د مريقا،، لد  لقال  اليوم األرعةاخ، سبير الصين لد   لسطين، والقنصلين البريطانو الةام  و 
القدس، واألميررو، ر  ملن هدة، نن الهروم  ا سراليلي  رد، ملن انتما  ياريس التهضيرا 

 مالن من مطاخا، استيطاني  نديدة  و مدين  القدس السرقي  المهتل ، للمؤتمر الدولو للسالم، يا
وايارة مدد من المسؤولين ا سراليليين للمستوطنا، اتستةماري  ا سراليلي   و نراضو دول   لسطين 

وسدد ملن ونور قيام المنتمع الدولو يمساخل  ومهاسي  إسرالي  )سلط  اتهتالل(، إ ا ما  المهتل .
، ألن استمرار 1967ال الهباظ ملن مبدن إقام  الدولتين ملن هدود الرايع من هايران مام نراد  ة

اتهتالل اتستةمارا ا سراليلو لخمسين ماما )نصم قرن( يسر  وصم  مار  و نبين المنتمع 
 الدولو.

 8/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لجنة أممية مكافأة فاضحة لجرائمها وانتهاكها القانون الدولي لرئاسة "إسرائيل"رشيح ت: عشراوي  .3

ندان، مضو اللنن  التنبي ي  لمنظم  التهرير البلسطيني  هنان مسراوا، ترسي. إسرالي  من : رام هللا
( لرلاس  اللنن  السادس  التاية  للنمةي  WEOGقب  منموم  دول هرر نورويا ودول نخر   و )
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، والمةني  يمرا ه  ا رهار وقضايا القانون الدولو، يما  و  لك البروتوروت، الةام  لألمم المتهدة
 الملهق  ياتباقي  ننيم الراية  الخاص  يهماي  المدنيين امن الهرر واتنتها ا، التو ترت بها الدول.
ق وقال، تةقييا ملن  لك: شمن المبارقا، المخاي  هقا نن إسرالي ، وهو الدول  التو ت تاال تخر 

القانون الدولو والدولو ا نسانو واتتباقيا، والمةاهدا، وقرارا، األمم المتهدة يسر  متةمد 
ومتواص ، ينرا ترسيهها لرلاس  لنن  قانوني  مهمتها األساسي  تةايا القانون الدولو وهماي  هقوق 

 ا نسان والهريا، األساسي ش.
القانونو الدولو ياستخبا ،  هو يقرارها  ( تتةام  مع النظامWEOGوتاية،: شيبدو نن منموم  )

ه ا ت ا ئ إسرالي  شالقوة القالم  ياتهتاللش ملن انتها اتها الصارخ  والمخالب  للقانونين الدولو 
والدولو ا نسانو من خالل  رض الةقويا، النمامي  وممارس  الةنم وا رهار ضد سةر نمال، 

و والموارد، إضا   إلن ممليا، التطهير الةرقو وترسيخ اتستيطان هير السرمو وسرق  األراض
للتنمةا، والقر  البلسطيني ، وهدم المناال، وا مداما، الميداني ، وسهر ا قام  من المقدسيين، 

 وهيرها من الممارسا، التو ترقن إلن نرالم هررش.
( إلن سهر ترسيهها  سرالي  ومهاسبتها ومساخلتها ملن WEOGودم، مسراوا منموم  )

انتها اتها المستمرة للقانون الدولو وهقوق ا نسان، وقال،: شإننا ماضون  و نهودنا الدبلوماسي  
والسياسي  الدولي  لةال سياسا، اتهتالل، وتثبي، هقنا السياسو والقانونو وا نسانو  و تقرير 

ي  لسةبنا قب   وا، المصير واتستقالل والهري  ونلر إسرالي  للةدال  الدولي ، وتو ير الهماي  الدول
 األوانش.

 8/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مع زيارة نتنياهو إلى روسيا تزامناً  رسميةالمالكي في زيارة  .4
: نملن، الخارني  البلسطيني  نن واير الخارني  البلسطينو رياض شالقدس الةرعوشرام هللا ال هاة ال 

روسي  موسرو تلبي   لدموة ونهها ل  نظيرف واير الخارني  الروسو المال و وص  إلن الةاصم  ال
سيرهو ت رو  ليهي الةالقا، الثنالي  بين البلدين وللتياهي  و مخرنا، اتنتما  الدولو يس ن 

 الميادرة البرنسي  للسالم  و السرق األوس  ال ا انةقد  و ياريس يوم النمة  الماضو.
نن الايارة ت تو تنسيقا  للمواقم ما بين القيادتين  شالقدس الةرعوشوص  وناخ  و بيان الخارني  ال ا 

الروسي  والبلسطيني  وتةاياا  للتساور المسترك هول المواقم الدولي  وا قليمي  من الميادرة. وسو  
تستمر الايارة لمدة يومين يلتقو  يها نيضا مع منلس السبراخ الةرر يا ضا   لةدد من اللقاخا، مع 

 صها   ووسال  ا مالم الروسي .ال
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 رما ت تو ايارة المال و خالل ايارة رليس الواراخ ا سراليلو بنيامين نتنياهو إلن موسرو.
 9/6/2016، القدس العربي، لندن

 
 عتقل آخرين سياسياً تقتل مواطنًا بجنين و في الضفة ت األمنيةاألجهزة  .5

  الغرعي  سايا   لسطينيا  يالرصا،  و ننين،  يما قتل، قوة من األنهاة األمني  البلسطيني   و الضب
 امتقل، اثنين بينهما طالر نامةو ونسير مهرر و لك ملن خلبي  انتمالهما السياسو.

ون اد سهود ميان نن قوة من نهاا األمن الوقالو اقتهم، نمس هارة النرادا،  و قري  السيل  
ارة ند  إلن إصاي  السار مادل نصر  ارس الهارثي ، ما قاد إلن استياك مسل. مع سيان من اله

 نرادا،.
و ارق السار نرادا، الهياة يةد ترر  ملقن ملن األرض لمدة طويل  دون تقديم ا سةا ا، الالام  
ل  ما ند  إلن  قدان  رمي  ربيرة من دم ، ونملن تهقا  من و ات  يةد نقل  إلن مستسبن السهيد 

 الدرتور خلي  سليمان )الهرومو(.
دورف امتق  نهاا األمن الوقالو  و طوياس األسير المهرر مراد مودة صوا ط  من منال ، ملم ا ب

امتق   ،و و بلدة بيراي،  ا، النهاا ي ن  مةتق  سياسو سابش مدة مرا، لد  األنهاة األمني .
الطالر  و نامة  بيراي، سامر المصرا نثناخ مودت  إلن منال   و البلدة، وهو نسير مهرر 

وران الطالر المصرا قد نملن  و وق، سابش مقر اقتهام  ةتق  سياسو سابش لد  نمن السلط .وم
نهاا األمن الوقالو لمنال  نن  لن يسلم نبس  ونن  سيخوض إضرايا مبتوها من الطةام والسرار  ور 

 امتقال .
ع ملن التوالو، من نهت  يواص  نهاا المخابرا،  و الخلي  امتقال السار خالد هنيما، لليوم الراي

 يةد نن ران، قد امتقلت  من منطق  مين سارة يالخلي  وهو من بلدة صوريم.
 8/6/2016، موقع حركة حماس

 
 لتهريبها نفايات لألراضي الفلسطينية "إسرائيل"ضد  شكوى بالسلطة تتقدم  .6

ن  الةام  إلن األما شإسرالي شتقدم، سلط  نودة البيل   و السلط  البلسطيني ، يسرو  ضد ش: بناش
 لسررتاري  اتباقي  ياال، يس ن التهرم  و نق  النبايا، الخطرة والتخل، منها.

وقال، سلط  نودة البيل   و بيان إنها است ، سلطا، ال يان لمخالبتها اتتباقي ، بنق  نبايا، خطرة 
يني ، إلن نراضو دول   لسطين. و رر البيان نن طواقم من سلط  النودة ضيط، مع السرط  البلسط
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نيسورا هرر طول رم  شا سراليلي شتم تهريبهما من المنطق  الصنامي   شإسراليليتينشساهنتو نبايا، 
 إلن ننين  و الضب  الغرعي  المهتل .

واتباقي  ياال يس ن التهرم  و نق  النبايا، الخطرة والتخل، منها نقر،  و ننيم يسويسرا مام 
 م،  لسطين إليها مطلع الةام الماضو.، وانض1992، ونصيه، نا  ة  و مام 1989

 9/6/2016، الخليج، الشارقة
 

على تدميرها الممنهج للمنشآت الممولة  "إسرائيل"االتحاد األوروبي بمعاقبة  تطالبالخارجية وزارة  .7
 أوروبياً 

تتةمد هروم  نتنياهو و و ظ  النهود الدولي  الندي  الهاد   إلن إهياخ مملي  سالم هقيقي ، تصةيد 
نراخاتها الممنهن  الهاد   إلن تقويض ه  الدولتين، وسد اآل اق نمام قيام دول   لسطيني  قابل  إ

للهياة و ا، سيادة. وتتررا ه ف ا نراخا، يسر  نساس  و المناطش المصنب  )ج( والقدس المهتل ، 
سآ، بهد   رض هقالش ملن األرض تؤدا إلن تهويدها وضمها، وتطال ه ف الهنم  السرس  المن
المرصد “والمساريع الهيوي  الممول  من اتتهاد األوروعو، وهو ما رسم من  تقرير صادر من 

، ونسار التقرير نن ه ا التصةيد ا سراليلو الخطير قد تضامم من  ”األورومتوسطو لهقوق ا نسان
 بدن، نورويا تهررها لوسم منتنا، المستوطنا، ا سراليلي .

التهويدي   و  اتهتاللوت رارا  من المخاطر والتداميا، ال ارثي  لسياس  لقد ه ر، الواارة مرارا  
 المناطش المصنب  )ج( والقدس المهتل .

إن المنتمع الدولو واتتهاد األوروعو مطالر ن ثر من نا وق، مضن يةدم إضام  البرص  الثمين  
موف  و  ا، الوق، إلن التو تو رها الميادرة البرنسي   طالق مباوضا، ندي  و ا، مغا ، وتد

والتهويد الممنهن  ألرض دول   اتستيطانا نراخا، الةملي  ال بيل  بلنم ووقم ممليا،  اتخا 
  لسطين.  

 8/6/2016، موقع وزارة الخارجية الفلسطينية
 

 ألف حالة إنسانية 28تدعو مصر لفتح معبر رفح لسفر  غزةفي وزارة الداخلية  .8
رة الداخلي  البلسطيني   و هاة السلطا، المصري  إلن  ت. مةبر ر . دم، واا: شإ سبرس نيواش-هاة

 منددا  من نن  سبر آت  الهات، ا نساني  المتردس   و رسو ا، السبر.
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آت   3ونسار إياد البتام الناطش ياسم الواارة  و تصري. مرتور ل  اليوم األرعةاخ إلن نن ن ثر من 
بر مةبر ر . خالل نرعة  نيام من  ته  استثناليا  األسبو  مسا ر تمرنوا من مغادرة قطا  هاة م

 الماضو ومطلع األسبو  النارا.
وامتبر ان  ت. المةبر خالل ه ف األيام خطوة إينابي  ومتقدرة من قب  السلطا، المصري   و 
التخبيم من الظرو  ا نساني  الصةي   و القطا  ملن نبوار سهر رمضان الميارك، مثمنا ه ف 

 وة.الخط
ورسم الناطش ياسم واارة الداخلي  ان  يةد سبر الثالث  آت  مسا ر وص  مدد المسنلين للسبر 

نلم هال  وهم يهان  ماس  لتلبي  اهتياناتهم ا نساني ، خاص   و ظ   28اآلن  و رسو ا، الواارة 
 سهر رمضان وقرر هلول ميد البطر.

 8/6/2016قدس برس، 

 
 تحمل رسائل تحٍد لقادة االحتاللو شائر الشهر الفضيل حماس: عملية تل أبيب أولى ب .9

قالالال النالالاطش ياسالالم هررالال  همالالاس، هسالالام بالالدران، إن ممليالال  تالال  نبيالالر اليطوليالال  التالالو نالالر، مسالالاخ يالالوم 
األرعةالالاخ، تةالالدل نولالالن يسالالالر السالالهر البضالالي  لسالالةبنا ومقاومتالال  الياسالالل ، ونولالالن المبانالالآ، التالالو تنتظالالر 

ران  و تصري. صالهبو، مسالاخ يالوم األرعةالاخ، بيطولال  منبال ا ونساد بد اتهتالل خالل سهر رمضان.
ا ننهالالم  4آخالالرون بيالالنهم  6إسالالراليليين، ونالالرح  4الةمليالال  النريلالال ، التالالو قتالال   يهالالا  هالالات، خطيالالرة، مؤرالالد 

 استطاموا رسر هيي  منظوم  األمن ا سراليلي ، وضرر اتهتالل  و مقر دارف.
ليالالوم مالالن الوصالالول إلالالن الالالداخ  المهتالال  قالالادمين مالالن ونسالار إلالالن نن تمرالالن منبالال ا ممليالال  إطالالالق النالالار ا

الضب  الغرعي ، وتنبي هم تلك الةملي  اليطولي  قرر واارة الهرر بدول  اتهتالل، يدلل ملن  س  را   
 إنراخا، اتهتالل الرامي  إلن وند اتنتباض  وقت  روح المقاوم   و سيابها.

  تهالد  مالالن ساليار المقاومالال  إلالن قالالادة اتهالالتالل، وسالدد بالالدران ملالن نن مرالالان تنبيال  الةمليالال  يهمال  رسالالال
 خاص  ليبرمان ال ا طالما تبن. وهدد سةبنا دون نن يقدر ملن رسر مايمت .

ون د نن سهر رمضان البضي  سيرون ويات  ملن را   قادة اتهتالل، وملن مختلم ننهات  األمني ، 
 لي  اليوم اليطولي .طالما نن األرض البلسطيني  ت اال، تولد نيطات  رمنب ا مم

 8/6/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 "إسرائيل"فتح: عملية تل أبيب رد فعل طبيعي على خيار القوة الذي تتبناه  .11
هو رد  ة   نبيرمملي  ت   ننقال، هرر   ت.  و بيان صدر من مبوضي  التةبل  والتنظيم : رام هللا

يهالش  اتهتالليال اتنتها الا،  وارتبالا  وتيالرةاف إسالرالي   ردا وتلقالو طبيةو لواقالع خيالار القالوة الال ا تتيال
وقالالال منيالالر النالالاهور رلالاليس اللننالال  ا مالميالال   الالو مبوضالالي  التةبلالال  والتنظالاليم  سالالةبنا  الالو رالال  مرالالان.

تالدرك نيالدا  تيةالا، مالا تقالوم يال  مالن اسالتمرار د ةهالا ياتنالاف خيالار الةنالم  ننلهرر   ت.: شملن إسالرالي  
سالرا للمقدساليين واتقتهامالا، المتواليال  مالن قبال  قطةالان المسالتوطنين البيو، والتهنير الق وسياس  هدم

لياها، المسند األقصن المتةااة يقواتها لي  نهار وقت  البلسطينيتين بدم يارد ملن هواناها المنتسالرة 
نالالالالاخ، يةالالالالد تغليالالالالر رالالالال   ننهالالالالامالالالالن ممليالالالال  تالالالال  نبيالالالالر  ونضالالالالا  .ش1967المهتلالالالال  مالالالالام  األراضالالالالو الالالو 

نا رؤيالال  تالالؤمن هقالالوق السالالةر  وانةالالدام تهقيالالش  البالالر، الداميالال  للسالالالم األصالالوا، ا سالالراليلي   الالوق رالال
 .خيار القوة الةسرري  المبرط  إلنالبلسطينو، مؤردا  هال  اللنوخ الواضه  لالهتالل ا سراليلو 

 9/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب فصائلال .11

ليالال  شتالال  نبيالالرش، التالالو نبالال ها  الالداليان مالالن الخليالال ، مسالالاخ األرعةالالاخ نسالالاد،  صالالال   لسالالطيني  يةم: هالالاة
صالالاي   ة  ننهالالا رسالالرم لهييالال  منظومالال  نمالالن اتهالالتالل وتهالالدل   7وند، لمقتالال  نرعةالال  صالالهاين  وا  آخالالرين، مالالادل

 لواير نيس  ليبرمان.
ين مالالن نانبهالالا، ن الالد، النبهالال  السالالةبي  لتهريالالر  لسالالطين نن ممليالال  شتالال  نبيالالرش النوميالال  ونيطالهالالا المنبالال 

مبخالالرة لسالالةبنا، وتمثلالال  نقلالال  نوميالال   الالو البةالال  اتنتباضالالو، وهالالو ردا طبيةالالو ملالالن ا مالالداما، الميدانيالال  
 التو ينب ها ال يان الصهيونو ضد سةبنا.

ومالالالدل، النبهالالال  نن توقيالالال، تنبيالالال  الةمليالالال   الالالو قلالالالر ريالالالان اتهالالالتالل، وملالالالن مقرعالالال  مالالالن واارة النالالالي  
ا ملالالن نن خيالالار المقاومالال  هالالو  تمثالال  رسالالال  تهالالدل  لالالواير الهالالرر ا سالالراليلي  الصالالهيونو شليبرمالالانش وت  يالالد 

 األسلور األننع  و انتاا  الهقوق، ورسال  ر ض ل   الميادرا، السياسي  المسبوه .
مالالالن نهتالالال ، مالالالدل مضالالالو اللننالالال  المررايالالال  للنبهالالال  الديمقراطيالالال  لتهريالالالر  لسالالالطين، مصالالالام نبالالالو دقالالال ، نن 

  التوقةالالا، بننهالهالالا، والرهالالان ملالالن التنسالاليش األمنالالو الةمليالال  ت  يالالد ملالالن اسالالتمرار اتنتباضالال  و سالال  رالال
ا ر    أليطال اتنتباض  والمقاوم . التهي والمباوضا، الةبثي ، مونه 

بدورها، ياررال، هررال  المقاومال  السالةبي  ونناههالا الةسالررا رتالالر الناصالر صالالح الالدين، ممليال  شتال  
 البلسطينو.نبيرش قالل  إنها ت تو ردا  ملن استمرار الةدوان ضد السةر 
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نن الةملي  ت تو لتيةي برسال  مبادها نن  -يهسر شقدس برسش-ونضا ، الهرر ،  و بيان مقتضر 
 المقاوم  ومسرومها هو ال بيل  وهدها بتهرير األرض وا مادة الهقوق،  دامي  نميع  صال  المقاوم 

ال امالال  مالالن تالالرار  إلالالن الةمالال  الةسالالرراك  و لالالك تهقيقالالا لمطالالالر السالالةر البلسالالطينو بننهالالاخ اتهالالتالل
  لسطين.

رمالالالا ياررالالال، هررالالال  المناهالالالدين البلسالالالطيني  ممليالالال  إطالالالالق النالالالار التالالالو وقةالالال، وسالالال  تالالال  نبيالالالر )وسالالال  
ة  ننها نقل  نومي  للمقاوم .1948 لسطين المهتل  مام   (، مادل

وقالال،: إن ممليالال  تال  نبيالالر تالال تو  الو سالالياق إصالرار سالالةبنا ملالالن تبنالو خيالالار المقاومال  واتنتباضالال   الالو 
هالالالتالل هتالالالن اسالالالترداد را الالال  الهقالالالوق، مؤرالالالدة ملالالالن نن هالالال ف الةمليالالال  ضالالالرع، منظومالالال  األمالالالن ونالالال  ات
 ير  مناصرف ورسب، هساست  وضةم نبهت  الداخلي   و ماصمت  الماموم  شت  نبيرش. ا سراليلو

 9/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ى الطريقة الشيشانيةعل "إسرائيل"حماس تعد لقتال  :موقع القناة اإلسرائيلية السابعة .12

توقالالالع راتالالالر إسالالالراليلو نن موانهالالال  مسالالالرري  قادمالالال  مهتملالالال  بالالالين النالالالي  ا سالالالراليلو وهررالالال  المقاومالالال  
وستتيع  يها الهررال  طريقال  المقالاتلين السيسالان ضالد  دامي ،ا سالمي  )هماس(  و قطا  هاة ست ون 
 .1994القوا، الروسي   و مدين  هروانو مام 

ال اتر  و موقع القناة ا سراليلي  الساية  إن الموانه  القادم  المهتملال  مالع د  يسر يوقال يةقور ديب
 .1973هماس ست ون دامي  يصورة رعما لم تةر ها إسرالي  من  هرر ن توعر/تسرين األول 

وتوقالالع نن ت الالون لهالال ف  ا سالالراليلو،ونضالالا  نن همالالاس سالالتهر، ملالالن تهقيالالش انتصالالار ملالالن النالالي  
 وهو ما سيد ع إسرالي  ألن تبة  ما  و وسةها لتننبها. ربيرة،لي  الموانه  تيةا، إقليمي  دو 

 نن هماس قد تلنال   الو هالرر قادمال  مهتملال  مالع إسالرالي  إلالن طريقال  القتالال  ا سراليلو،وو قا لل اتر 
شهالالين قطلالالع المقالاتلون السيسالالان نوصالالال القالالوا، الروسالي   الالو هروانالالو، وتمرنالالوا  1994السيسالاني  مالالام 

 هرم مليهاش.من القضاخ سي  الم
د  يسر إن   و نمقار ر  هرر تستخل، هرر  هماس منها الدروس والةبر، وتوند مقيدة يوقال ديب

قتالي  نديدة ن ثر تطورا، مما ينة  نمداد القتلن مالن همالاس  الو رال  هالرر نقال  مالن الهالرر السالايق ، 
 مقاب  ارتبا  نمداد القتلن من الني  ا سراليلو.

ر نن شالدروس التو يستخلصها الني  ا سراليلو من موانهات   و هالاة وامتبر نن نخطر ما  و األم
 ت خ  الطايع الد امو،  و هين تسةن هماس ألن ت ون دروسها هنومي  ضد إسرالي ش.

 9/6/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 للقاء يجمع عباس ومشعل في قطر ترتيباتأمين مقبول: ال  .13
رر  ش ت.ش ونود نا ترتييا، للقاخ ينمع بين رلاليس الساللط   و ه قيادانبن س: اين  األخر  -رام هللا 

البلسالالطيني  مهمالالود ميالالاس ورلالاليس المرتالالر السياسالالو لهررالال  شهمالالاسش خالالالد مسالالة ،  الالو قطالالر، ليهالالي 
 ملم المصاله  الوطني .

ون د نمين سالر المنلالس الثالورا لهررال  ش الت.ش، نمالين مقبالول، ملالن نن هررتال  ترهالر بنهالود نا طالر  
المصالالاله ، مسالاليرا إلالن اسالالتةداد ش الالت.ش لقالاخ شهمالالاسش  الالو نا دولال  مرعيالال  تبالالدا  مرعالو يسالالهم  الالو إتمالام

 استةدادا واهتماما بننناا ه ف الملم، و ش تصريهات .
ونضالا  مقبالالول  الالو هالالديي لالالال شقالالدس بالالرسش، شيالالرهم مالالن نن مصالالر مرلبالال  مالالن النامةالال  الةرعيالال  برمايالال  

ر   ت. ت تغلش نا يار نو مسالاهم  مالن اتباق المصاله  وهو األقدر ملن متاية  الملمك إت نن هر 
 نا طر  للمصاله ش، رما قال.

 8/6/2016قدس برس، 

 

 المصالحة إتماموفدا فتح وحماس في القاهرة خالل أيام لبحث سبل "القدس الفلسطينية":  .14
ن الالد مصالالدر مصالالرا ر يالالع المسالالتو  نن القيالالادة البلسالالطيني  سالالتو د إلالالن القالالاهرة  :نمةالال  صالالالح-القالالاهرة 
يالالام القادمالال  و الالدا ر يالالع المسالالتو  مالالن هررالال  ش الالت.ش برلاسالال  مالالاام األهمالالد،  يمالالا سالالتو د شهمالالاسش خالالالل األ

مهمالالود الاهالالار وخليالال  الهيالال ،  يمالالا يضالالم و الالد الخالالارج الالالدرتور  د.و الالدا مالالن هالالاة والخالالارج ملالالن رنسالالهم 
 المصاله . إتمامموسن نبو مراوق ليهي سب  

بهتالين السالةبي  والديمقراطيال  للقالاهرة هاليالا تتةلالش وقال المصالدر  الو تصالري. لال  الليلال  نن ايالارة و الد الن
يملم المصاله  بين األطرا  البلسطيني ، نا يالا صاله  مالا سالبش نسالرف  الو يةالض وسالال  ا مالالم مالن 

 نن الايارة تتةلش ي سيار داخلي  خاص  يالتنظيما، الم رورة.
المخالالالابرا، الةامالالال  ونسالالالار المصالالالدر إلالالالن نن الو الالالود بالالالدن، تصالالال  إلالالالن القالالالاهرة تلبيالالال  لالالالدموة مالالالن نهالالالاا 

 المصرا لةدد من البصال  والتو ستسارك  و الهوار ال ا دما إلي  الرليس مبد البتاح السيسو.
ون الالد المصالالالدر نن الوضالالع ا قليمالالالو ومالالا تمالالالر يالالال  القضالالي  البلسالالالطيني  مالالن مخالالالاطر هالالتم ملالالالن مصالالالر 

 التهرك ياتناف إنهاخ ه ا اتنقسام ال ا نضر يالقضي  البلسطيني .
ن هناك ضغ  مرعو من مصر والسةودي  وال وي، وقطر ملن األطرا  المنقسم   االال  مسيرا إلن ن

 ه ف اليقة  السوداخ من تاريخ السةر البلسطينو.
 8/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 عودة وتقرير المصيرالتمسكها بالثوابت وفي مقدمتها حق تجدد  القوى الفلسطينيةرام هللا:  .15
دة القو  والبصال  البلسطيني  ملن تمسرها يالثوابال، البلسالطيني  و الو مقالدمتها هالش ندد، قيارام هللا: 

مودة الالنلين وتقرير المصير، ور ض، نا مساس بهم، ون د،  و  ا، الوق، ملن ر ضالها لةالودة 
ليهي إطالالق ميالادرة سالالم  رنسالي   شياريس التمهيداش، و لك يةد انقضاخ مؤتمر شالمباوضا، الثنالي ش

 شالقالدس الةرعالوشون د، القو   و بيان لها  و ختام انتما  مرراا لها يمدين  رام هللا وصل،  سامل .
نسخ  من  ملن تمسرها يهقوق وثواب، السةر البلسالطينو وقالرارا، اتنتمالا  الالوطنو، المتمثلال  يهالش 

قامالال  الدولالال  البلسالالطيني  المسالالتقل  راملالال  ا لسالاليادة مالالودة الالنلالالين البلسالالطينيين وهالالش تقريالالر المصالالير وا 
وماصالالمتها القالالدس، ور الالض نا مسالالاس بهالال ف الثوابالال، التالالو قالالدم السالالةر التضالالهيا، النسالالام  الالو سالالبي  

 تهقيقها.
يةالالد تنرعالال  ش اتهالالتالل الباسالالوشمالالع مالالا وصالالبت  بالالال  شمباوضالالا، ثناليالال شونملنالال، ر ضالالها الةالالودة إلالالن نا 

ر لالهالالالالتالل سالالالالنوا، طويلالالالال  مالالالالن البسالالالال  لهالالالال ف المباوضالالالالا، يالرمايالالالال  األمريريالالالال  المنهالالالالااة يسالالالالر  سالالالالا 
  .شالمتواص  ضد سةبنا ومدوان المغطي  ملن نرالم  شو

ون د، نن  لك يطلر الت  يد ملن نن ني  هلول يتةين نن تستند إلن قرارا، السالرمي  الدوليال  وخاصال  
القالالالالرارا، الصالالالالادرة مالالالالن منلالالالالس األمالالالالن الالالالالدولو والنمةيالالالال  الةامالالالال  لألمالالالالم المتهالالالالدة، وتنهالالالالو اتهالالالالتالل 

من ر  األراضالو المهتلال  يسالقم امنالو مهالدد ولاليس الهالديي مالن الةالودة إلالن واستيطان  اتستةمارا 
 نا سر  من إسرال المباوضا، مع هروم  اتهتالل.

رما هم  البيان الت  يد ضمنيا ملن ر الض نا مسالاريع تهالد  إلالن تةالدي  ميالادرة السالالم الةرعيال ، مالن 
ة البصالال  ملالن ضالرورة مالال ون الد، قيالاد خالل سطر هش مودة الالنلين البلسالطينيين إلالن ديالارهم.

 .اتهتالل ومقاطةت  ومها مت  ملن نرالم  المتواصل  ضد السةر
 9/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لجان المقاومة: طريق الجهاد والمقاومة هو األقرب الستعادة فلسطين .16

سالالطين ن الالد، لنالالان المقاومالال   الالو  لسالالطين، نن طريالالش النهالالاد والمقاومالال  هالالو األقالالرر تسالالتةادة  ل: هالالاة
وسالالالدد، اللنالالالان  الالالو بيالالالان لهالالالا لمناسالالالي  الالالال رر  الةاسالالالرة تستسالالالهاد نمينهالالالا الةالالالام  وتطهيالالالر مقدسالالالاتها.

المؤسس السيخ نمال نبو سالمهدان  السالهير بالالشنبو مطايالاش، نن شدمالاخ السالهداخ ملالن امتالداد ثالورة سالةبنا 
 ا ساليرنس ريالان البلسطينو هو الرصيد األهلن  و مسيرة المقاوم  والتهرير وهو السالي  النالار  الال

 الوهم الصهيونو  و  لسطينش.
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ونضالالا ، لنالالان المقاومالال  نن شالقالاليم والميالالاده التالالو هرسالالها السالالهيد المؤسالالس السالاليخ نبالالو مطايالالا، راسالالخ  
 و نبوس األهرار من مقاتلو نلويتنا ومموم السيار المقات   و  لسطين، وهالو القاليم األصاليل  القالمال  

يمان  بوهدة وتماسك السةر البلسطينو ومن ملن مرراي  قضيتنا البلسطيني  ل   األ م  ا سالمي ، وا 
االت  من  لسطينش.  خلب  نمت   و موانه  المسرو  الصهيونو وا 

 8/6/2016، فلسطين أون الين
 

 ويتعهد باتخاذ إجراءات مكثفة هجوم تل أبيب بأنه "جريمة قتل بدم بارد" يصفنتنياهو  .17
راليلو بنيالالامين نتنيالالاهو الالال ا مالالاد األرعةالالاخ مالالن موسالالرو، اار رلالاليس الالالواراخ ا سالال :ن   ر -نبيالالرتالال  

صالالاي  خمسالال   موقالالع الهنالالوم الالال ا نبالال ف  لسالالطينيان  الالو تالال  نبيالالر ونسالالبر مالالن مقتالال  نرعةالال  نسالالخا، وا 
 آخرين بنروح، متومدا ياتخا  تدابير مرثب .

يغالالدور ومالالاد نتنيالالاهو مرالالان الهنالالوم يةالالد انتمامالال  مالالع ريالالار المسالالؤولين، بيالالنهم وايالالر الالالد ا  النديالالد ن 
 ليبرمان، يهسر بيان صادرة من مرتر رليس الواراخ.
يهثنالالا سلسالالل  مالالن ا نالالراخا، الهنوميالال  والد اميالال  “ونقالال  البيالالان مالالن رلالاليس الهرومالال  ا سالالراليلي  قولالال  

نريمالال  إرهابيال  نبالال ، “مالن الهنمالا،، مةتبالالرا نن مالا هصال  ” التالو سالنتخ ها للتهالالرك ضالد هال ف الظالالاهرة
 ”.بدم يارد
إنراخا، مرثب  للسرط  والنالي  واألنهالاة األمنيال  األخالر ، لاليس  قال  للقاليض  ست ون هناك“ونضا  

 ”.ملن ر  من سارك  و النريم ، ب  نيضا لمنع نهداي مماثل 
 9/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"تصبح سورية منصة صواريخ ضد  بأالنتنياهو: نهتم  .18

ين نتنيالالالاهو، خالالالالل لقالالالال  ممثلالالالين مالالالن الناليالالال  قالالالال رلالالاليس الهرومالالال  ا سالالالراليلي ، بنيالالالام: اهمالالالد دراوسالالال 
اليهوديالال   الالو موسالالرو، ملالالن هالالام  ايارتالال  لروسالاليا، إنالال  يهالالي مالالع الالالرليس الروسالالو،  الديميالالر بالالوتين، 

مالالالن ننالالال  الت  يالالالد نن التنسالالاليش بالالالين النيالالالو  متواصالالال ، لمنالالالع اصالالالطدام هيالالالر شاألوضالالالا   الالالو سالالالوري  
 .شضرورا 

سالم مع سوري ، رهم إمالن  نن  لن يةيالد هضالي   وهين سل  نتنياهو ريم ستص  إسرالي  إلن اتباق
ننالا نسال ل مالا هالو شمرد  الا  شننَ، تس ل من مستقب  الةالقا، مع الرليس األسد؟شالنوتن، ننار نتنياهو 

ا؟ ت مالق  لنا يسؤال ره ا، نهالن نهالتم يال تل تصالي. سالوري  منصال  إطالالق  مستقب  الرليس األسد نساس 
 .شقوا، سوري  نو إيراني  نو هار هللا نو القو  ا سالمي  صواريخ ضد إسرالي ، ت من طريش
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الالع واألطبالالال والنسالالاخ  وقالالال نتنيالالاهو إنالال  نمالالر ببنالالاخ مستسالالبن ميالالدانو سالالامد آت  السالالوريين مالالن الرضل
ا  م لهالالم شوالرنالالال، مالالانوا مالالن ضالالرعا، هالالدلد، هيالالاتهم، سالالاره  نةالالالنهم هنالالاك و الالو المسالالا و منالالدنا، ونقالالدل

 .شضا   موقم إسرالي  الصارم من خطوطها الهمرالمسامدا، ا نساني  يا 
وادلمن نتنياهو نن  ت يمرالن إمالادة الوضالع  الو سالوري  إلالن مالا رالان مليال  قبال   لالك، الالدول مالن هولنالا، 

وقال نتنياهو إن  يهالي  لالك مالع  شل لك نهن يهان  إلن ترتييا، نخر  شومن ضمنها سوري ، تتبرلك، و
د دولنامن سيستبدل تلك األشبوتين،  المهم نن   .شنظم  لن ينلر المايد من ال واري ولن يهدل

 8/6/2016، 48عرب   
 
 "إسرائيل"عام نبحث عن مقاتلينا ولن نتوقف إال بعد دفنهم في  34إعادة الدبابة:  بمراسمنتنياهو  .19

نتنيالالاهو  الالو مراسالالم إمالالادة الديايالال  ا سالالراليلي  رلالاليس الالالواراخ ا سالالراليلو بنيالالامين سالالارك : هلمالالو موسالالن
رالان النالي  السالورا هنمهالا  الو مةررال  الالالديايا، السالهيرة  الو الساللطان يةقالور  الو انتيالاح الةالالام التالو 
1982. 

هالال ا مثيالالر نالالدا  لالالو ول الال  مالالواطنو شوقالالال نتنيالالاهو،  الالو متهالالم المالالدرما، الروسالالو قالالرر موسالالرو، إنالال  
 الالو مامالالا  نيهالالي مالالن مقاتلينالالا، ونةلالالم نننالالا لالالن نتوقالالم مالالن  لالالك إت يةالالد د الالنهم  34إسالالرالي .  الالنهن مالالن 

ماما  ه ف ت يوند قبر تاورف مالال، راتس،  يلدمان وياومال . ول الن اآلن سالت ون  34إسرالي . طوال 
لهالالم هالال ف الديايالال . يقيالال  مالالن مةررالال  السالاللطان يةقالالور يمرالالنهم نن ياوروهالالا، ويمرالالنهم نيضالالا نن يلمسالالوها 

 .شر رر  من نبنالهم
ديميالالالر بالالالوتين ملالالالن لبتتالالال  ا نسالالالاني  نود نن نهتالالالنم هالالال ف المناسالالالي  ألتقالالالدم يالسالالالرر للالالالرليس  الشونضالالالا  

 .شنمتقد نن ه ا الهدي يرما إلن الرايط  الةاطبي  والةميق  بينناشالننود. وتايع  شالمؤثرة ياسم مالال،
 9/6/2016السفير، بيروت، 

 
 لن تقوم ولن تحيابينيت ردًا على الفروف: المبادرة العربية  .21

ت الالالرو  ننالالال  يةالالالدما نوضالالال. الالالالرليس الروسالالالو نملالالالن وايالالالر الخارنيالالال  الروسالالالو سالالاليرهو : هلمالالالو موسالالالن
نتنيالالالاهو ننالالال  يؤيالالالد الميالالالادرة الةرعيالالال  مالالالن دون نا رليس الالالالواراخ ا سالالالراليلو بنيالالالامين  الديميالالالر بالالالوتين لالالال

 .شلم نسمع نا تهبظ نو طلر يالتغيير من نتنياهوشتغيير، 
 شارس مرمالالنهالالشنبتالالالو بينالال،، الالال ا يخالالدم  الالو هرومالال  نتنيالالاهو رنالالو  مالالن  شالبيالال، اليهالالوداشورد امالاليم 

. رمالالا نن شلالالن تقالالوم ولالالن تهيالالاشالموقالالم اليمينالالو ملالالن نقالالوال وايالالر الخارنيالال  الروسالالو يالال ن هالال ف الميالالادرة 
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إ ا صال. رالالالم ت الرو   هالال ا خطيالر نالالدا . شاميلال   الالو ال تلال  مضالالو ال نيسال، بتسالالللي  سالموتريت  قالالال 
 .شسنقم رسد منيع، ونقيم سورا  هديديا  من اليمين يهيي ت ند  ه ا يهدي

 9/6/2016فير، بيروت، الس
 
 بوتين في روسيا -طرح خالل لقاء نتنياهو : مبادرة السالم العربية لم تُ الوزراء رئيسديوان  .21

نن الميادرة الةرعي  للسالم لم تطرح ملن يسا   ا سراليلون د ديوان رليس الواراخ  :ر ا د- نبيرت  
و والالالرليس الروسالالو  الديميالالر بالالوتين  الالو اليهالالي خالالالل اللقالالاخ الالال ا نمالالع رلالاليس الالالواراخ بنيالالامين نتنيالالاه

 موسرو الثالثاخ.
ضرورة تهديي الميادرة  إلن و السابش  نسارنتنياهو قد  ننالديوان  و بيان ل  اليوم الثالثاخ  ونضا 

 ا  امالالالال ، يهسالالالالر 2002خاصالالالال   الالالالو ظالالالال  المتغيالالالالرا، الدراماتيريالالالال  التالالالالو تسالالالالهدها المنطقالالالال  منالالالال  مالالالالام 
 ا سراليلي .
بالال   إسالالرالي الميالالادرة الةرعيالال  للسالالالم ملالالن  نمالالالخيالالتم  نن األهالالواليالالاا هالالال مالالن  انالال  ت يمرالالن ونوضالال.

 إلالالنمالالع الالالدول الةرعيالال   ا قليمالالوودول المنطقالال  بهالالد  د الالع السالالالم  إسالالرالي ت الالون موضالالع يهالالي بالالين 
 .األمام

 8/6/2016، رأي اليوم، لندن
 
 "عملية السالم اإلقليمّية"لدفع ية الدول العربُتقيم تعاوًنا دبلوماسًيا مع عدد من  "إسرائيل"هرتزوج:  .22

المةسالالالالالرر “رالالالالالال رلالالالالاليس المةارضالالالالال  ا سالالالالالراليليل   الالالالالو ال نيسالالالالال،، رلالالالالاليس  اهيالالالالالر ننالالالالالدراوس: –الناصالالالالالرة 
ا يسالنامتهم التالو يتهلالون بهالا. ”الصهيونو ، يستهاق هرتاوج، المدي. لةدد  من الاممالاخ الةالرر، متساليد 

، والتالو ونوض. ننل الهديي يدور من امماخ مدد  من الدول الةرع ي  المةتدل ، و ش المتةنم الصهيونول
ينالالاد مسالالار لمالالا نسالالماها  الالا يالتةالالاون الدبلوماسالالو مالالع إسالالرالي  وا  الالا ملهوظ  نبالالد،، يهسالالر نقوالالال ، اهتمام 
يالتسالالوي  ا قليميالال ، التالالو سالالتؤدلا  الالو نهايالال  المطالالا  إلالالن إنهالالاخ هالالال  الصالالرا  وتقالاليم سالالالم ا مالالع الالالدول 

الالا تنضالالمام هالالار  الةرعيالال ، ملالالن هالالدل تةبيالالرف. تصالالريها، هرتالالاوج، الالال ا نملالالن ننل اليالالار مالالا اال مبتوه 
 و ” يهود نمريرا“لهروم  بنيامين نتنياهو، ورد،  و رلم  نمس خالل مؤتمر ” المةسرر الصهيونول “

الةاصالالم  واسالالنطن، هيالالي رسالالم  يهالالا النقالالار مالالن ننل الالالدول الةرعيالال  التالالو نالالر  التواصالال  مةهالالا للالالد ع 
ا يمالالا نسالالماها يالةمليالال   السالاللمي  ا قليميالال ، هالالو مصالالر واألردن والممل الال  الةرعيالال  السالالةودي  وال ويالال، قالالدم 

 وا مارا، الةرعي  واليهرين والمغرر.
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مالوة ملن  لك، نسار اميم المةارض  ا سراليليل   و رلمت  نمام المؤتمر المال رور إلالن ونالود  رصال  
ا ملالالن ننل هالال ف الالال د  دول هالالو سالالرير  مهتملالال   الالو هالال ف  الالو التغييالالر ا قليمالالو والتوصالال  إلالالن سالالالم، متسالالدل

، لقالد مملالال، ملالالن  –( ا خيالارال WALLAالةمليال . وسالالاق هرتالاوج قالالالال ، يهسالر موقالالع ) ا سالالراليلول
قليميالين، وعوسالال  مياسالرة وهيالر مياسالرة، وتهظال، ننل منمومال  مالن  ه ا الموضو  مع قادة مالميين وا 

رالي ، األمر ال ا يةد  رص  استثنالي ، الدول الةرعي  المةتدل  مستةدة للدخول  و ه ا المسار مع إس
هسيما ن لد. يا ضا   إلن  لك، نساد هرتاوج يالرليس المصالرا مبالد البتالاح السيسالو، ووصالب  يالقالالد 
السنا  ال ا نوض. رهبت   و السير قدم ا  و ه ف الةملي  التاريخي  خالل خطايال  التالاريخو األخيالر. 

دل رليس هار  ا ” المةسرر الصهيونول “رما سدل  و رلمت  ملن ننل األمر ت يتةلش يمصر  ق ، متوضاله 
ننلالال  مقابالال  النيالال  السالالابش مالالن القالالادة الةالالرر، يونالالد اليالالوم قالالادة مالالن السالالنل  ن ثالالر نالالرنة ونصالالغر سالالن ا ونقالال  
مةانالالاة مالالن مقالالدة إسالالرالي ، وهالالم ملالالن اسالالتةداد للةمالال  مالالع إسالالرالي  مالالا دام  لالالك يخالالدم مصالالالههم، قالالال 

  .رليس المةارض  ا سراليليل 
الا ننل األمالر يتةلالش بترتيالر إقليمالو نديالد يهالد  إلالن القضالاخ ملالن   مالوة ملن  لك، ن لالد هرتالاوج نيض 

ال راهي  والةنم الل ين ينتسران  و منطق  السرق األوس . ولب، إلالن ننل هال ا الهلالم مهالدد مالن إيالران 
الا هالو مهالدد مالن قبال  تنظاليم  )دامال ( الال ا ت ” الدولال  ا سالالمي “التالو تواصال  دممهالا لارهالار، ونيض 

 ياال يتهدد اتستقرار  و الةالم، ملن هدل وصب .
وسالالالاق هرتالالالاوج قالالالالال  إنل هالالال ف الالالالدول الةرعيلالالال  المالالال رورة، تقالالالوم يالتةالالالاون دبلوماسالالالي ا مالالالع الدولالالال  الةبريلالالال ، 
متةتبر ا ننل  لك هالو يمثايال  تطالور  إينالابول  مالن ناهيال  إسالرالي ، ل النهم يطالالبون  الو المقابال  مالن إسالرالي  

لبلسالالالطينيين ياتخالالالا  خطالالالوا، ربيالالالرة لهالالال  النالالالاا  بينهمالالالا، نو  الالالو هالالالد ندنالالالن التقالالالدم بهالالال ا اتتنالالالاف، رالالالو وا
 يهسنوا الةالقا، مع ت  نبير، ن لد اميم المةارض  ا سراليليل .

 8/6/2016، رأي اليوم، لندن
 
 "اإلرهاب لن يسقط إسرائيلء: "يدعو إلى التحلي بالهدو  أبيبرئيس بلدية تل  .23

إلالالن  ا سالالراليلود ر ا: دمالالا رلالاليس بلديالال  تالال  نبيالالر رون هولالالدا  الالالرنا الةالالام  –  ر  ن -تالال  ابيالالر 
 ”.إن ا رهار لن يسق  إسرالي ” وقال هولدا : التهلو يالهدوخ.

مسالاخ يالوم األرعةالاخ نن ثالثال   ا سالراليلي ناخ  لك، يةالدما نملنال، لويالا سالامرا المتهدثال  ياسالم السالرط  
 خ هنوم وقع  و وس  ت  نبير.نسخا، ملن األق  لقوا هتبهم نرا

 8/6/2016، رأي اليوم، لندن
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 اإلذاعة اإلسرائيلية: لقاء في جنيف جمع بين نواب إسرائيليين وعرب .24
رسب، ا  ام  ا سراليليل  الرسميل  ياللغ  الةبريل  )ريسالي، بيال،(، نقالال  مالن  اهير نندراوس: –الناصرة 

سالالالب، النقالالالار مالالالن ننل لقالالالاخ  نمالالالع نهايالالال  األسالالالبو  مصالالالادر سياسالالاليل  ر يةالالال  المتسالالالتو   الالالو تالالال  نبيالالالر، ر
الماضو  و ننيم، مسؤولين إسالراليليين ونمضالاخ رنيسال،، مالع برلمالانيين مالن دول مرعيال ، يهثالوا  الو 
إقام  مساريع مالي . وو ش التقرير،  ننل اللقاخ نالر  برمايال  مالن اتتهالاد الالدولو للبرلمالان، وسالارك  يال  

 إضا   إلن السلط  البلسطيني .ممثلون من مصر واليهرين وا مارا،، 
ومن هؤتخ مضو ال نيس، رسينيا سبيتلو ا، إلن نانر المستسار القانونو لل نيس، موديد بن هور، 
ونيضالالا  ممثالال  واارة اتقتصالالاد ا سالالراليلي ، موديالالد ديسالالت ، مالالن الو الالد ا سالالراليلو. وتالالايع تقريالالر ا  امالال  

ألطالرا  المسالارر  اتبقال، ملالن تسالري  منمومالا، ممال  الةبري  قالال ، نقال  مالن المصالادر مينهالا، إنل ا
ا يالمسالالالالاريع الماليالالالال ، ومناقسالالالال  المواضالالالاليع المتةلقالالالال  يمنالالالالات، الارامالالالال  والطاقالالالال   مالالالالن ننالالالال  الالالالالد ع قالالالالدم 

 المتنددة، خالل اللقاخا، التو تقرر نن تنر  تهق ا، ملن هدل قولها.
 8/6/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ي منع هجمات الفلسطينيين نتيجة تحديات جديدةيجد صعوبات ف "الشاباك": "معاريف" .25

قال ليلور ن رمان المسؤول السابش  و نهاا األمن ا سراليلو الةام )الساياك(  الو مقالال لال  يصالهيب  
 مةاريم إن الساياك يند صةويا،  و منع هنما، البلسطينيين نتين  تهديا، نديدة.

ا سالالالراليلي  لل سالالالم مالالالن الخاليالالالا البلسالالالالطيني  و رالالالر ن رمالالالان نن النهالالالد الالالال ا تب لالالال  األنهالالالاة األمنيالالال  
المسله  التالو تنبال  هنمالا، ضالد إسالرالي  تتطلالر إقامال  بنيال  تهتيال  اسالتخياري ، ونمالع مةلومالا، ملالن 

 المد  اليةيد.
ونضا  المسؤول األمنو السابش نن هناك واقةا  لسطينيا صةيا يبالرض تهالديا، ملالن السالاياك، ومالن 

لي ، والهنما، البردي ، والمهانمون المهيطون ال ين ت ينتسبون إلن بينها التنظيما، البلسطيني  المه
 نا من التنظيما، المةرو  .

رالال   لالالك يضالالع صالالةويا، نمالالام السالالاياك ل الالو يمنالالع تنبيالال  الهنمالالا، البلسالالطيني   الالو الوقالال، المناسالالر، 
وال سم من نا خاليالا تنظيميال  تقالم خلالم الهنمالا،، والهيلولال  دون نناههالا  الو تنبيال  هنمالا،  الو 

 المستقب .
ونوضالال. ن رمالالان نن موانهالال  السالالاياك الهنمالالا، البلسالالطيني  تبالالدن  الالو المرهلالال  األولالالن الخاصالال  بنمالالع 
المةلوما،، وتاويد المهققين يرا   المةلوما، الالام ، والتسخي، الننالو ال ا يسامد  و الوصول 

 لمنب ا الةمليا،.
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ا الةمالال   الالو منالالاطش نغرا يالال  يةينهالالا  الالو والمرهلالال  الثانيالال  تتةلالالش يالةمالال  المهنالالو الميالالدانو الالال ا يررالال
األراضو البلسطيني ، ويالو ر صالورة اسالتخياري  ت الون قابلال  للتهالديي  الو رال  وقال، و قالا لمالا يصال  مالن 

 مةلوما، مبر الوسال  الت نولوني .
 8/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اي"وامتداده إلى "معسكر يش "ميشور أدوميم" ةقرب مستوطن يقحر  اندالع"إسرائيل":  .26

انالالالدلع هريالالالش ربيالالالر مصالالالر نمالالالس  الالالو هقالالالول مالالالن األمسالالالار والسالالالنيرا، النا الالال  قالالالرر مسالالالتوطن  وام: 
المقامالالال  ملالالالن نراضالالالو البلسالالالطينيين سالالالرق مدينالالال  بيالالال، لهالالالم ننالالالور الضالالالب  الغرعيالالال   شميسالالالور ندومالالاليمش

التايع لقوا، اتهتالل، والتهمال، مبنيالين  الو  شمةسرر يسااشوامتد، النيران إلن ما يةر  ر المهتل .
مةسالالالرر بينهمالالالا نهالالالد المخالالالاان، هيالالالي سالالالمع دوا انبنالالالارا، نانمالالال  مالالالن انبنالالالار  خالالالالر وقالالال الم  الالالو ال

اتسالالتيطانو  شالخارصالاليناشإن الهريالالش سالالر  الالو موقالالع  شا سالالراليلي شالقامالالدة المالال رورة. وقالالال، المصالالادر 
ن  رق ا طباخ تهاول إخمادف.  شرريا، نرععشالقرير من مستوطن    وا 

 9/6/2016الخليج، الشارقة، 
 
 في الضفة ُيقرر تغيير "قواعد إطالق النار" اإلسرائيليالجيش  .27

الةبالالرا، يالالوم األرعةالالاخ، نن النالالي  ا سالالراليلو قالالرر  0404 رالالر موقالالع  :شالقالالدسش دو، رالالوم -تالال  نبيالالر 
تغيير ما وصبها بال شقوامد اتستياكش المةمول  يها يالضب  الغرعي  خالل األسهر األخيرة التالو سالهد، 

 هسر قول . شمون  الةمليا،ش،
ويهسر الموقعك  نن القوامد النديالدة تمنالع إطالالق النالار ملالن نا  لسالطينو يبالر مالن مرالان نا هنالوم 
نو نا هادثالال  مالالا لالالم يسالالر  خطالالرا، مالالع السالالماح للننالالود بالالنطالق النالالار  الالو الهالالواخ  قالال  خالالالل مالهقتالال  

 والةم  ملن امتقال .
ادة المررايالال  للنالالي  ا سالالراليلو يالضالالب  ونسالالار الموقالالع إلالالن نن وثيقالال  وقةهالالا ضالالاي  الةمليالالا،  الالو القيالال

الغرعيالال  تبالالرض الةمالال  ضالالمن التونيهالالا، النديالالدة رالالال شنمالالر مسالالررا مؤقالال،ش، بهالالد  الهالالد مالالن اسالالتخدام 
 ال خيرة الهي  خالل نو يةد نا مهاول  هنوم ضد قوا، الني  والمستوطنين.

 8/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 : لم يجِر تدخل تقني بشريط إعدام الشريفية"لـ"المحكمة العسكر  خبير إسرائيلي .28
ن د خبير تسخي، ننالو نمام المهرم  الةسرري  ا سراليلي  التو تنرا  يهالا مها مال  : يالل ضاهر

الننالالدا القاتالال ، إليلالالور نااريالالا، يالالوم األرعةالالاخ، ملالالن ننالال  لالالم تتنالالر ممليالال  مونتالالاج، نا تالالدخ  تقنالالو،  الالو 
البلسالطينو مبالد البتالاح السالريم  الو مدينال  الخليال   الو آ ار  السري  المصور ال ا يوثالش إمالدام السالار

 الماضو.
و و ردف ملن سالؤال القاضالو الةسالررا ررمال  وهبالو، سالدد خبيالر التسالخي، الننالالو، رون هالور إل، 

نا تدخ   و السري  المصور يترك نثرا. ونهيانا يرون ضالليال ونهيانالا يرالون واضالها نالدا. وهنالا، شنن 
د ملن سريه   ا رت ، نوليال، نهميال  قصالو  للمالادة األصاللي ، ولالم ننالد نا  و نميع المواد، مع التسدي

 .شإسارة تدل ملن نن  نر  التدخ   و المضمون. ولو ران هناك تدخ  تقنو لرني،  لك
ون د هور إل ملن نن السرين التو نر  اتدماخ ي ن السهيد السريم اسالتخدمها لتنبيال  ممليال  طةالن، 

 ور وثش قيام مستوطنين بتقرير السرين من نث  السريم.تهرر، مدة مرا،. وران سري  مص
 8/6/2016، 48عرب   

 
 قراءة إسرائيلية لخطاب رايس: إدارة أوباما ُتحّضر لنا األسوأ .29

 يمالالا يهالالاول رلالاليس الهرومالال  ا سالالراليلي  بنيالالامين نتنيالالاهو  الالت. نبالالوار  لالال   الالو موسالالرو،  :هلمالالو موسالالن
قالالال  مالالالع الوتيالالالا، المتهالالالدة. وت يقتصالالالر التهالالال ير ملالالالن يهالالال ر رثيالالالر مالالالن ا سالالالراليليين مالالالن تالالالدهور الةال

نمالالالالا يتخطالالالن  لالالالالك إلالالالالن الةالقالالالالا، مالالالع  لالالالالا، المنتمالالالالع األميررالالالالو،  الةالقالالالا، مالالالالع ا دارة األميرريالالالال ، وا 
وخصوصا  ننيال  الصالامدة. ومالؤخرا  تنبسال، نوسالا  إسالراليلي  الصالةداخ منالدما منالا، هملال  مقاطةال  

ي هلبي  ضليل . ل ن المسالرل  األساسالي   شايط  األنثرعولوني الر شإسرالي   و نميررا من تمرير قرار  و 
دارة يالالالاراك نويامالالالا، والتالالالو ونالالالد، مالالالؤخرا   يقيالال، تتررالالالا  الالالو الةالقالالالا، المتالالالدهورة بالالالين هرومالال  نتنيالالالاهو وا 

 تنسيدا  لها  و خطار مستسارة األمن القومو األميررو سواان رايس نمام منظم  يهودي .
رة نوياما،  و الد ا  من إسرالي ، إت ننها لم تو ر  و خطابها نهدا  ورهم استمرار رايس، رممثل   دا

 طالالالالق منمومالالال  مالالالن الرسالالالال  والتلميهالالالا، التالالالو  همالالال، ملالالالن ننهالالالا اسالالالتمرار للخالالالال  مالالالع نتنيالالالاهو 
اللننال  شوهرومت  ومي  لمةاقبتها ملن ما  ةلت  من توتير للةالقال  مةهالا. وهرال ا  الو المالؤتمر السالنوا لالال

 و واسنطن، قالال، رايالس إن إدارة نويامالا ملتامال  يال من إسالرالي ، ل الن هال ا ت يمنالع  شي اليهودي  األميرر
ونالالود مقيالالا، واهتمالالال تبنالالر نامالالا، مةهالالا  الالو السالالهور القليلالال  الياقيالال  قبالال  انتهالالاخ وتيتهالالا  الالو رالالانون 

 الثانو المقب .
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ن نانالر هررال  ويةدما همل، رايس ملن ما امتبرت  إرهايا  يسن ضد إسرالي  ومواطنيها وخصوصالا  مال
تةالالالرض البلسالالالطينيين ش، سالالالارم،  دانالالال  شإسالالالرالي  ليسالالال، وهيالالالدةش الالالو قطالالالا  هالالالاة مؤرالالالدة نن  شهمالالالاسش

لهنمالالا، مالالالن نانالالالر مصالالالايا، تصالالالر  المالالالو، للةالالرر، ومنالالالدما تتةالالالرض البيالالالو، والمسالالالاند وال نالالالالس 
 الالالم . وقالالرن إسالالراليليون  الالو هالال ا الشالبلسالالطيني  ألممالالال التخريالالر،  الالنن السالالةر البلسالالطينو لالاليس وهيالالدا  

مقارن   بين ما رن،  ي  نممال منم إسراليلي  و لسالطيني . وسالدد، ملالن الوقالو  إلالن نانالر إسالرالي ، 
ول ن ملن الوقو  ضد اتستيطان، مؤردة نن إدارة نوياما ستواص   و السهور القريي  هي خطالوا، 

ألطبالالالال رمالالالا لألطبالالالال  الالالو سالالالديرو، وهالالالاة، ننالالالين ونتانيالالالا، لشسياسالالالي  بالالالين إسالالالرالي  والبلسالالالطينيين ألن 
 .شألطبال م ونطبالو، هقا  و مستقب  ن ض ، هير مرتي  يالناا  بين السةبين

وتهظ يهالود نميرريالون نن رالالم رايالس لاليس سالو  تمهيالد لخطالوا، تنالوا إدارة نويامالا اتخا هالا قرييالا   الو 
امالا الس ن البلسطينو، وخصوصا  ضد اتستيطان. وما ترريا رايس ملن الالدمم الال ا قدمتال  إدارتالا نوي

األولن والثاني  ألمن إسرالي  إت ت  يد ملالن نن مالا تنالوا  ةلال  ملالن الصالةيد السياسالو ينيالع نيضالا  مالن 
 التاام ي من إسرالي .

و و ت  نبير، استقب  رالم رايس ور ن  ت  يد للمخاو  التو رثيرا  مالا نسالامها المقرعالون مالن نتنيالاهو، 
اتنتقالي  من نيلول المقب  إلن نهاي  الةام لتمرير مدد  والتو تقول إن إدارة نوياما تنوا استغالل البترة

مالن المواقالم ضالالد إسالرالي  يسالال ن المسالتوطنا،. وهنالاك امتقالالاد ي نال  يسالالبر نن رال  ا دارا، األميرريالال ، 
مارضالال، اتسالالتيطان  الالنن نا قالالرار بهالال ا السالال ن  الالو األمالالم المتهالالدة لالالن يبالالدو ور نالال  منالالاقض للسياسالال  

األميرري  لن تستخدم البيتالو ضالد قالرار ضالد اتسالتيطان  الو منلالس األمالن األميرري . ونقل   نن ا دارة 
 .2011رما سبش و ةل،  و الةام 

، نقالر، شاللننال  اليهوديال  األميرريال شوما ااد الطين بل   الو نظالر إسالرالي ، نن رايالس، ويةالد خطابهالا  الو 
ن  إ ا تم التصالوي، منالددا  اليهودي  األميرري  ننها ت تستطيع اتلتاام ي  ش ورووردش و مقابل  مع منل  

ملالالن قالالرار يسالال ن المسالالتوطنا،، سالالو  تةالالود نميررالالا للتصالالوي، يالطريقالال   اتهالالا. ويهسالالر رالمهالالا،  الالنن 
التصالالوي، يالالرتي  يالصالاليغ  الدقيقالال  لمسالالرو  القالالرار، ويالالالظر  السياسالالو  الالو نميررالالا، وعتطالالور األهالالداي 

هتمالالالالالات، التصالالالالالوي، ضالالالالالد بالالالالالين إسالالالالالرالي  والبلسالالالالالطينيين. وطالمالالالالالا نن هنالالالالالاك نمالالالالالودا سياسالالالالاليا،  الالالالالنن ا
 المستوطنا، تتاايد.

المس ل  الثاني  التالو ت تقال  نهميال  مالن األولالن تتةلالش يالمةونال  الةسالرري  األميرريال   سالرالي  والتالو لالم 
يتبالالش يسالال نها هتالالن اآلن بالالين الطالالر ين. وتبالالدو اتتصالالات، بالالين النالالانبين ملالالن هالال ا الصالالةيد  الالو هالالال  

يالال  إسالالرالي  والمبلالال  المسالالتةدة نميررالالا لتقديمالال . وتقرييالالا ،  الالنن نمالالود نالالراخ البالالارق بالالين المبلالال  الالال ا تطل
نمالالا ملالالن مسالالتو  نالالالر رلالاليس  اتتصالالات، ملالالن هالال ا الصالالةيد لالالم تةالالد تالالدور بالالين نملالالن المسالالتويا،، وا 
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منلالالس األمالالالن القالالالومو  الالالو إسالالالرالي ، وهالالال ا مسالالالتو  يةيالالالد مالالالن القالالالدرة ملالالالن إبالالالرام صالالالبق . ومةالالالرو  نن 
 35للسالالنوا، الةسالالر المقبلالال ،  يمالالا تبالالدا نميررالالا اسالالتةدادا  لتقالالديم إسالالرالي  تطالالالر بخمسالالين مليالالار دوتر 

 مليار دوتر ت ن ثر.
، نميالالالر تيبالالالون،  الالالنن إسالالالرالي  صالالالار، تخسالالالن مالالالن نن الالالالرليس شواتشويهسالالالر المةلالالالش السياسالالالو لموقالالالع 

المقب  سواخ ران هيالرا رلينتون نم دونالد ترامر لن يد ةا  سرالي  ن ثر مما يةرض نوياما. بال  نن 
ترامر نملن نن  سيطالر إسرالي  برد ر  الميال  التو د ة، لها  الو السالابش يةالدما اادهالر اقتصالادها. 

 ويةتقد نن هيالرا رلينتون ستةرض مبلغا نق  من نوياما يسبر الضالق  اتقتصادي  األميرري .
مةونال  الةسالرري  وله ا السبر، صار رثيرون  و إسرالي  يطالبون نتنياهو يا سرا   الو إبالرام اتباقيال  ال

مع نوياما ومدم ت ني   لك إلن ما يةد اتنتخايا،. وعين نبرا الدماة  و إسرالي  له ا ا سرا ، وايالر 
يالالير لبيالد، الال ا اار واسالنطن األسالبو  الماضالو، والتقالن يالال ثير  شهنالاك مسالتقب شالمالي  السابش اميم 

نننالالو  الالو لقالالاخاتو  الالو شاخ. وقالالال لبيالالد مالالن نمضالالاخ ال الالونغرس النمهالالوريين والالالديموقراطيين ملالالن هالالد سالالو 
 .شواسنطن ندرر، نن ه ا نيضا  هو موقم ن بر نصدقالنا  و واسنطن

 9/6/2016السفير، بيروت، 
 

من أراضي األوقاف اإلسالمّية ليست  %98في استعادة مقبرة االستقالل بحيفا:  للنضالاستمراًرا  .31
 بيد الُمسلمين

ا لمهاوت، لنن  الد ا  من وقم هيبا، يالتةاون مع را   استمرار   من اهير نندراوس: - الناصرة
األطر السياسيل  والهاعيل  والقانونيل  والنماهيريل  البامل ،  و إنقا  مقبرة اتستقالل من سي. المصادرة 
والبيع، خاص   وننل المهرم  المرراي  ران قد نصدر، قرارها بنمادة ما بيع من المقبرة للسررا، 

شسمولي  رونينش  و نواس  التسةينا، للمالك األصلو، وقم هيبا، سر   -راتين مليرش وا سراليلي  ش
ماليين  ثالث ننل يقوم متولو هيبا بنمادة مبل  الصبق  رامال  للسررا، الم رورة وال ا يقدلر هالي ا بال

  تبرما، سير ، متقد  و هيبا ه ا األسبو  انتمام ا طارل ا تمل من خالل  اتتباق ملن إطالق همل
ماليل  خالل سهر رمضان البضي  ملن نم  نن يتم تهصي  المبل  المطلور، هيي ت تو همل  

 التبرما، يالتةاون والتنسيش مع لنن  المتاية  الةليا للنماهير الةرعي .
 ، ون د المساررون  و اتنتما  ملن ضرورة تننيد المبل  المطلور يةد استيباخ المسار القضالول

ر يهد  ات  إنناا ا خاص   وننها المرة األولن التو يتم  يها إرنا  نراض يةد بيةها، مع وال ا يتةتب
التوضي. ننل هنالك متباوضا، تنرا هالي ا ما بين دالرة ا نراخا، وممثلو وقم هيبا بهد  خبض 
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سير  قب  نن تياسر  3,053,090 المبل ، إت نن  وصهي. هتن المرهل  ت اال الهديي يدور من
 لرة ا نراخا،  و نياي  المبل  المطلور من خالل مملي  المصادرة نو إمالن بيع الممتل ا،.دا

نو الضب  الغرعي  نو هتن الةالم الةرعو،  و  48ونهار المساررون يالنماهير الةرعي ، سواخ   و الال 
ي من إري وطنول السياسيل ،  الهدي نيةادهامساندة الهمل  مؤرديلن ننل القضي  ليس، ديني   ق   لها 

.  وتاريخول وملك للسةر البلسطينول

مضو سررتاري  لنن  المتاية  الةليا مبد الهريم مبيد: ه ف الهمل  ت تو ألننا نؤمن ننل  بدورف قال
الهال  طارل  وت تتهم  اتنتظار. هنالك مملي  هنا ملن ممتل ا، األوقا  وليس هنالك خيارا، 

 ه ا الوق، األنسر لنتهدي من تباصي  ما هدي  و األوقا . إتل نن نقوم بنمع المبل ، وليس
الهديي ليس من مقبرة اتستقالل ومسند األوقا   ق ، إت ننل هنالك ال ثير من األوقا  التو 
تتةرض لسي. المصادرة ولة  ه ا الملم يبت. اليار ملن واقع األوقا  المخبو نمال   و نن نستطيع 

 من نراضو الوقم ليس، بيد المسلمين، ملن هدل قول . %98 نن نهمو ما تيقن من ،  قراي 

 8/6/2016، رأي اليوم، لندن

 
 االحتالل يعلن بلدة يطا بالخليل منطقة عسكرية مغلقة .31

نملن، قوا، اتهتالل الصهيونو، الليل  الماضي ، بلدة يطا ننور الخلي  يالضب  الغرعي  : الخلي 
 ن تواندها  و مهيطها.المهتل ، منطق  مسرري  مغلق ، ورثب، م

وقال منسش اللنن  السةبي  لمقاوم  الندار واتستيطان  و يطا، إن قوا، اتهتالل نهلق، مداخ  
نلم نسم ، ورثب، من تواندها مهيطها يةد األنياخ التو تهدث،  120البلدة التو يقطنها ن ثر من 

صاي   4لمقت   من تنبي  سابين يقطنانها مملي  إطالق نار  و ت  نبير التو ند،  7صهاين  وا 
 آخرين.

 9/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مسيرة عفوية في مخيم الدهيشة ابتهاًجا بعملية "تل أبيب" .32
مبر نهالو مخيم الدهيس ، ننور مدين  بي، لهم، ننور الضب  المهتل ، من  رهتهم : بي، لهم

قلر مدين  شت  نبيرش، الةاصم  اتقتصادي  يالةملي  اليطولي  التو نب ها  داليان من الخلي ،  و 
وسارك الةسرا، من السيان  و مسيرة مبوي  ناب، سوار  المخيم، وهتبوا  لل يان الصهيونو.

 .للمقاوم  البلسطيني ، ولمنب ا الةملي 
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الندير يال رر نن سيان مخيم الدهيس  يخرنون  و ر  مرة تهدي  يها مملي   دالي  ابتهانا بها، 
لسيان ألا اقتهام يقوم ي  اتهتالل للمخيم خاص   و ساما، البنر األولن، هيي نطلش ويتصد  ا

 ملي  اتهتالل شم  الديابيرش.
 9/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قد يدفع المرء حياته للحصول على كسرة خبز… في مخيم اليرموك .33

يمخيم اليرموك لالنلين  و ننور يةتمد البلسطينيون المقيمون  :رويترا -نون ديبيسون  -بيرو، 
دمسش ملن المسامدا، الغ الي  للةي   و الهرر األهلي  التو تةصم يسوري . ل ن الوصول إلن 

 تلك المسامدا، قد يرلم المرخ هيات .
 بو ظ  القتال بين تنظيم الدول  ا سالمي  ونبه  النصرة من نن  السيطرة ملن المخيم منا، 

 من مام من إيصال المسامدا، وتو رها بدت من  لك  و مناطش مناورة. األمم المتهدة من  ن ثر
 و الرهل  إلن نقط  الهصول ملن المسامدا، ت تتو ر للسران  و يةض المناطش نا هماي  من 
رصا، القناص  إت قطع قما  سميك تتدلن بين الميانو. وت ينن. القناص  مادة  و التمييا بين 

 المقاتلين وهيرهم.
. وتسيطر شدام شنن ينتاا سران المخيم ه ا التهدا يتةين مليهم مبور نقط  تبتي  نقامها  ويةد

نقط  التبتي  تلك ملن الطريش الواص  إلن بلدة يلدا المناورة هيي تتولن ورال  األمم المتهدة 
لها لغوي وتسغي  الالنلين البلسطينيين )األونروا( ومنظما، نخر  تسليم المسامدا، هينما يتسنن 

  لك.
رهم ت  يدف نن  لك اسم مستةار يستخدم  خو ا من  -ووصم سا ن يطلش ملن نبس  اسم مهمود

  و هوار مبر ا نترن، ريم يقوم به ف الرهل  ثالي مرا، نسبوميا. -يط  المتسددين
ماما لرويترا شنخرج من منالو ونند نقط  تبتي  ملن يةد  22ونضا  السار اليال  من الةمر 

تقرييا. نهلر السوار   و المخيم تقع  و مرمن نيران القناص .. من النانبين. يرون ملو نن ريلومتر 
 نه ر منهم. يمرننو الررض  و يةض السوار  وت يسةنو  و اليةض اآلخر سو  السيرش.

 ر مسرا، اآلت  من المخيم من  اندت  الهرر ل ن ملا، السران ت ياال يمل ون نرنة القيام بنبس 
  .الرهل

ماما شإ ا رهر نهدهم  و مغادرة منال  للهصول  30وقال سا ن آخر قدم نبس  ياسم مهمد وممرف 
 ملن يةض الماخ  قد ت يةودش.
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ونضا  مهمد ال ا استغ  قب  نهداي الةنم األخيرة بيع األطةم  من رسك  و السار  شقد يد ع 
 المرخ هيات  ثمنا للهصول ملن رسرة خبا نو يةض الطةامش.

 8/6/2016، لة رويترز لألنباءوكا
 
 شرطة االحتالل تعاقب شهداء القدس وعائالتهم بمنع دفنهم في مقابر قراهم األصلية .34

رام هللا: رسم موقع صهيب  شيديةو، نهرونو،ش ا سراليلي  من قرار لسرط  اتهتالل ا سراليلو 
نما  و مقابر نخر  يمنع د ن سهداخ القدس المهتناة نث مينهم لديها داخ  قراهم وعلداته م األصلي  وا 

وهو نا سرط  اتهتالل من سيختار المقبرة ل   سهيد. ويهسر الموقع ا سراليلو إن القرار ال ا 
اتخ ت  السرط  ناخ ب رية  ننااة السهيد مالخ نبو نم  التو ران، قب  مدة نسابيع  و نب  

 المربر.
و و تلك الننااة امم، سرط  اتهتالل نن ما يقرر من ملتو سخ، تنمةوا  و مقبرة نب  المربر 
 وهتبوا للسهيد بهتا ا، شتهريضش وهو ما يخالم اتتباق ال ا تم تسليم نثمان السهيد ملن نساس .

رما ن، وا ش ملن القرار.  نردانلةاد ناتها  نن واير األمن الداخلو ا سراليلو  وهسر المصادر 
التو سيد ن  يها السهيد  ا سالمي القرار نن سرط  اتهتالل خول، صالهي  اختيار وتهديد المقبرة 

خالل  األمورومران الننااة للواير نبس  وهو األمر ال ا سيسم. للسرط  يالسيطرة ملن منريا، 
 التسييع.

 9/6/2016القدس العربي، لندن، 
 
 لهدم أحياء في القدس القديمة "الحائط المخفي".. مخططات االحتالل .35

رسم الياهي ا سراليلو ندا  سرناا  و رتاي  النديد شالهال   إبراهيم: رام -القدس المهتل  
المخبوش مخططا، اتهتالل لهدم هارا، ونهياخ  و القدس القديم  مالصق  للمسند األقصن 

، بهد  السيطرة 1967مام الميارك ملن طول الندار الغرعو، سبيه  يةمليا، هدم هو المغارع  
ال امل  ملن الندار الغرعو لألقصن، وتهويل  إلن مةلم يهودا مقدس، رما هدي لهال  البراق 

 والساه  المالصق  يةد نيام من اهتالل القدس القديم .
تهتالل  49مس تقريرا من ه ا ال تار، لمناسي  ال رر  الال ناليومش الةبري   إسرالي ونسر، صهيب  ش

القدس يال ام ، يتضمن مضامين مياهثا،، ونلسا،، ومخططا، هندسي  مرض، ملن مدين  
الهروم  ا سراليلي ، لهدم البيو، والةقارا، الوقبي   و وقم السهابو، نو ما يسمن شبرعا  ال ردش، 
وهو ناخ من الندار الغرعو لألقصن مند يار الهديد، و لك من نن  ال سم من رام  منطق  
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د، وتهويلها إلن رنيس يهودا مماث  للساه  ال بيرة، مند هال  البراق، ته، اسم ندار رعا  ال ر 
 شالميرن الصغيرش.

وهسر ال تار،  قد تم رسم خرال  استند، إلن الصور النوي  وسهادا، إسراليلي ، تتةلش بتباصي  
سم متر، رما وضع تصولر  مراني  ر 500رام  الندار الغرعو للمسند األقصن ملن طول نهو 

رام  الندار، مع وضع قالم  للبيو، والةقارا، ا سالمي  التو ينر هدمها لتهقيش المخط ، 
 والسيطرة ملن مناال  و منطق  يار المطهرة، وسوق القطانين، ووقم السهابو.

ويقول الياهي سرناا شإن خططا من ه ا النو  وضةتها واارة األديان ا سراليلي  مقر اهتالل 
، ومرضتها  و هين  ملن واير الني  شموسي  ديانش، وال ا مارضها 1972ةد مام القدس ويال ا، ي

يسدةك ألنها قد تتسبر ي ام  دبلوماسي  قوي  ضد اتهتالل،  و هين نيلد المخط  شمناهيم بيغنش 
اميم هرر  شهيرو،ش  و  لك الهين، مةلال  لك ي ن  شإن لم نبة   لك اليوم  قد ت تت رر ه ف 

 نه ش.البرص  السا
 9/6/2016الرأي، عم ان، 

 
 االحتالل يعيق مشاريع التهوية واإلنارة واإلطفاء في األقصى: مدير عام المسجد األقصى .36

صرح مسامد األمين الةام ومدير مام المسند األقصن الميارك  و واارة األوقا  : القدس المهتل 
ا ربير ا من المساريع  و المسند األردني ، المهندس مبد هللا الةيادا نن سلطا، اتهتالل تةرق   مدد 
 األقصن، و و مقدمتها ا نارة والتهوي  ومسرو  إطباخ الهريش.

وقال الةيادا  و هديي خا، لالشالمررا البلسطينو لامالمش، إن إدارة األوقا  ا سالمي  يصدد 
رك إلن منظم  الميا األقصنر ع را   اتنتها ا، الصهيوني  من اقتهاما، وتناواا، يهش المسند 

، مسير ا إلن نن المنموم  إسطنبولشاليونسروش  و انتمامها الدولو ال ا سيةقد السهر المقب   و 
 الةرعي  ستةقد انتمام ا تمهيديًّا، ليهي را   القضايا  و ال وي، قب   لك المؤتمر الدولو.

ول الةرعي  وقضي  الةيادا نن  سيتم اليهي  و ه ا اتنتما   و القضايا التو تهم الدونضا  
المسند األقصن الميارك يسر  خا،، إ  سينرا يهي وضع المدين  المقدس  ونهلها وما يتةرضون 
ل  من اقتهاما، وانتها ا، مستمرة، وقد وثقناها يةد الرصد والمتاية  وقدمناها ياسم األردن و لسطين 

 لليونسرو، وسيةرض ر   لك  و اتنتما  المقب .
ل نولت  التبقدي   و قي  الصخرة المسر   مساخ نمس، نن مساريع ا ممار الةيادا خال ونوض.
رهم الةراقي  الصهيوني ، وقال إن من نهم المساريع التو ينرا  - و سهر رمضان ويةدف-مستمرة 
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 نرععتنبي ها  و المسند األقصنك هو ترميم البسيبساخ  و قي  الصخرة المسر  ، والتو مضن مليها 
 للةام الخامس ملن التوالو.دورا، مستمرة و 

ورسم الةيادا نن هناك الةديد من المساريع  و المسند األقصن الميارك مةطل  يسبر اتهتالل، 
ال ا يمنع نو يتةيش تنبي ها، وقال إن هناك مسرو  ا نارة الخارني  ومسرو  التهوي  داخ  قي  

  إلن مقاول مهلو، إت نن سلطا، الصخرة والمسند األقصن، ور لك مسرو  ا طباخ ال ا تم إهالت
اتهتالل تمنة  من الدخول إلن المسند لتنبي  المسرو ، وه ف المساريع من نهم المسروما، التو 

 يهتانها المسند وتةط  تنبي ها السلطا، الصهيوني ، رما قال.
 8/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رية العراقيبعلى التوالي: جرافات الداخلية تهدم ق 99للمرة  .37

اخليل ، صياح : الطير هنايم يوم الخميس، ملن تنبي  هدمها لقري  الةراقير، النقدم، نرلا ا، الدل
ادس   99مسلوي  اتمترا ، للمرلة الال  ملن التلوالو، و لك يةد نن قدم، إلن القري   و تمام السل

ادس  واللنصم، دون  بول  و السل ا، لتياسر ممليل  الهدم التلةسل األخ  يةين اتمتيار األنواخ  صياه 
ديد. هراويل  السل  الرلمضانيل  وهرل المنطق  الصل

ياسول  و قري  الةراقير، مايا الطلورا، ن اد ننل  لطا، ا سراليليل  شو و هديي مع اللناس  السل السل
ادس ، لن تند البي، ال ا  تسهلر، تررتنا  و الةراخ. تخيل  نن تتسهلر  و الرلاية   و بيتك، و و السل

 .ش ي 
لطا، ت شونضا  الطلورا هول األنواخ الرلمضانيل  التو ران، ملن مومد متوقلع مع ه ا الهدم  السل

ت ي  ت برمضان، وت يمواقي، خاصل  وت يغيرف،  ه ف سياس  اقتال  وتهنير ت لغ  لها سو  لغ  القولة 
 .شوا نرام

 9/6/2016، 48عرب 

 
 قتصادية في القطاع رفع عدد المستفيدين من الطرود الغذائية"األونروا": تدهور األوضاع اال .38

نملن، شاألونرواش، يوم األرعةاخ، نن مدد المستبيدين ال ين يهصلون ملن الطرود الغ الي  من : هاة
شاألونرواش ااداد يسر  ربير خالل األموام الماضي ، يسبر تدهور األوضا  اتقتصادي  واتنتمامي  

  و قطا  هاة.
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ش، نن شاألونرواش مستمرة  و توايع 146ا صدار رقم  –. تقرير شالوضع الطاره  و قطا  هاةونوض
طرودها الغ الي  النديدة، والمهسن   و دورة التوايع الثاني  له ا الةامك والتو بدن،  و نيسان/ إبري  

 وهتن اليوم. 2016
توايع الهالي  والتو تمتد هتن نلم مالل  تستبيد من نول  ال 177نلم تنئ نو  933 نهووقال إن 

 نهاي  السهر النارا.
تنئ نلم، إت  80قدم، شاألونرواش المسامدة الغ الي   و قطا  هاة لهوالو  2000وعين ان   و مام 

 نلم مستبيد ه ف األيام. 930نن الرقم تضامم إلن ن ثر من 

 8/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 جنوب المسجد األقصى لى حريق شب  السيطرة ع .39

سيطر، طواقم إطبالي  المسند األقصن الميارك، مساخ اليوم، ملن هريش سر  و  المهتل :القدس 
 منطق  القصور األموي  ننوعو المسند األقصن الميارك.

وقال نهد متطومو الد ا  المدنو البلسطينو مؤيد الغول لمراسلتنا إن هريقا  سر  و األمسار مند 
 منطق  القصور األموي ، هيي سيطر، طواقم إطبالي  المسند األقصن ملن الهريش.

ونسار إلن نن متطومو الد ا  المدنو البلسطينو تبقدوا المصلين  و المصلن المروانو وت إصايا، 
  و صبو هم.

 8/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 سطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري استشهاد الجئ فل": مجموعة العمل" .41

ن د، شمنموم  الةم  من نن   لسطينو سوري ش، استسهاد الالنئ نهمد خالد هوا ، من : دمسش
 نبناخ مخيم هندرا،  و هلر، ته، التة ير  و سنون النظام السورا.

ا ، نن السار هو  ونوضه، المنموم   و بيان مرتور وصل، ش لسطين نون تينش نسخ  من 
 مةتق  من  ثالي سنوا، لد  النظام.

 تنل ا  لسطيني ا ته، التة ير  و سنون النظام. 444ونسار، المنموم  إلن ننها وثق، استسهاد 
من نانر آخر، ن اد، منموم  الةم  نن الطلي  البلسطينيين ال ين خرنوا من مخيماتهم المهاصرة 

لت دي  امتهانا، السهادة  -دمسش الغرعو مخيم اليرموك ننور دمسش ومخيم خان السي. بريم -
الثانوي   و سوري ، يسرون ا همال والالمياتة لوضةهم المةيسو المؤق،  و مررا شاألليانسش 

 يالةاصم  دمسش، والتو تسر  ملي  ورال  هوي الالنلين شنونرواش.
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ر المياف والطةام ونقل، المنموم   و بيانها، من ناسطين ومدد من الطالر، نن يةانون من مدم تو 
 و المررا، رما ن د الطالر نن المررا يةانو من الق ارة ومدم تنظيب  يسر  يومو، وسي  نهد 

 الطالر المررا يالمةتق  وي ن  ت يصل. لسرن اليسر.
 6/2016، /فلسطين أون الين

 
كل جوالت مجانية لألجانب لتقديم فلسطين وتاريخها بشب يقومون أدالء سياحيون في بيت لحم  .41

 مغاير
قرر مدد من األدتخ السياهيين  و بي، لهم الخروج يبررة نديدة لمهنتهم، خاص  وننهم : بي، لهم

يؤمنون ننهم يمارسون ه ا الةم  ررسال  ن ثر منها مهن  رونهم  لسطينيين يؤمنون يةدال  قضيتهم 
 نو رهناج مسيهيين. ويريدون تقديمها يطريق  مغايرة لألنانر ال ين ياورون  لسطين سواخ للسياه 

ومةرو  نن نا االر لمدين  بي، لهم ينر نن يدخ  لها مادة مبر مدخلها السمالو، وهو  ات  
ش الةسررا. وهناك توند ت ت  همراخ ضخم  ته ر 300المسمن من قب  اتهتالل ا سراليلو شهانا 

دخول سيرون ملن مسؤوليتهم األنانر ننهم سيدخلون إلن منطق  شنش التاية  للسلط  البلسطيني  ونن ال
 الخاص .

والتق، شالقدس الةرعوش مع الدلي  السياهو البلسطينو رن ، سوملو ال ا نخبرنا نن البررة تستهد  
األنانر ال ين ياورون  لسطين ر  راد وليس ضمن منموما، سياهي  رسمي  ونيضا  األنانر من 

 قليلو الدخ ، وه ف البل  المستهد   من ه ف البررة.
ن ران مث  هؤتخ األنانر مونودين  و بي، و  يقول شقررنا ا مالن من الهدي رو يةلم النميع وا 

لهم  ننهم سيساررون ير  ت  يد  و ه ف النول  خاص  ونن نميع الناس يهبون ما هو منانو لتبدن 
 النول  من هيي دخلوا إلن المدين ، نا من الهانا الةسررا ا سراليلو.

الم يقدم سوملو للسياح مد  ت ثير الندار ال ا ت يمرن هني  من نمينهم ملن مدخ  مدين  الس
ومد  ت ثيرف ملن البلسطينيين وملن البيل  وملن مدين  بي، لهم رمدين  سياهي  ديني  وواهدة من 
نهم ونها، السياح  و الةالم ي سرف، ومن هناك يتم إدخال السياح إلن داخ  مخيم مايدة لالنلين 

 البلسطينيين.
وتتوقم النول   و المخيم لتقديم سرح من الالنلين البلسطينيين وريم وصلوا إلن ه ا المخيم وهتن 

 . 194من قرار األمم المتهدة الخاص  يالالنلين البلسطينيين مث  قرار 
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يةد المرور يقصر ناسر يرم   ريش النول  السياهي  مسيا  ملن األقدام  و سوار  بي، لهم ياتناف 
ديم  للوصول إلن رنيس  المهد هيي تختتم النول  هناك. ويتم تقديم سرح خا، هول بلدتها الق

 تاريخ ال نيس  والهصار ال ا سهدت  من قب  اتهتالل ا سراليلو لمدة نرعةين يوما .
ويختم سوملو هديث  لالشالقدس الةرعوش يالت  يد ملن نن رسال  ه ف النوت، هو شتقديم ننبسنا ملن نننا 

 د وسةر يستهش الهياة. وسةر يقات  ر  يوم من نن  هقوق ش.سةر مونو 

 9/6/2016القدس العربي، لندن، 
 
 " ومستوطنون يجرفون أراضي في بيت لحماألقصىشرطة االحتالل تدهس أحد حراس " .42

، األقصنلؤا نبو السةد، اهد هراس المسند  ننمصادر مقدسي   : ن اد،نهمد رمضان  - رام هللا
، خالل تواندف  و ممل   و إسراليلي ةرض  للدهس من قب  سيارة سرط  بنروح اثر ت نصير

 مس.نالمسند يوم 
ونوض. سهود ميان نن السةد ران يقم بين يابو السلسل  والقطانين  و األقصن، وخالل  لك، 

 خالل قيامها بنول   و المنطق . إسراليلي تةرض للدهس يسيارة سرط  
ير  المامومش وشطالر من نن  الهير ش، إلن اقتهاما، واسة  و و السياق نبس ، دم، منظما، شاله

للمسند األقصن اليوم الخميس، لمناسي  اقترار ما يسمن ميد شالسبومو،ش )األسابيع الةبرا(، ال ا 
 يه  األهد المقب .

ونسر، ه ف المنظما، مبر مواقةها ا مالمي  ومواقع التواص  اتنتمامو التاية  لها، دموة ياسم 
  شطالر من نن  الهير ش، ولنان طالبي  نخر  مث  شام ترتسوش، وشلبوش، وشهيرو،ش، وطالر منظم

 نامة  بن هوريون  و بلر السيعش، للمسارر   و اقتهام األقصن.
 9/6/2016المستقبل، بيروت، 

 
 الشريف الشهيدثالثة فلسطينيين أمام محكمة إسرائيلية لتقديم شهادتهم في قتل  .43

ن من مدين  الخلي   و الضب  الغرعي  نمس سهادتهم نمام المهرم  الةسرري  قدم ثالث  مواطني
 بنطالق النار ملن السار النري. مبد إسراليلوا سراليلي   و مدين  يا ا  و قضي  قيام نندا 

 آ ار )مارس( الماضو  و الخلي . 24البتاح السريم وقتل   و 
ر المتطو   و مررا  شبتسيلمش ال ا التق  صورة  ا سراليلوالمةلوما، وقال مماد نبو سمسي  المصول

للنندا وهو يطلش النار ملن السريم وهو نري. ملن األرض ويقتل   و الموقع، ي ن  واثنين من 
 السهود اآلخرين قدموا نمام المهرم  سهاداتهم  و مملي  القت .
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م  يسري   يدو ونوض. نن مهامو النندا القات  سرك  و سهادت  ملن رهم نن السهادة مدمو 
التقط  لةملي  إطالق النار والقت . وتايع نن مسرا، المتطر ين اليهود تنمةوا خارج المهرم ، وهتبوا 

 مطالبين يا  راج من النندا القات .
وقدم ساهد آخر هو مماد نابر سهادت  نمام المهرم   و مملي  القت . وقدم الساهد للمهرم  سري  

ام المستوطن المتطر  المةرو  يارو  مارال ال ا يةي   و الخلي ،  يديو صورف للهادي يظهر قي
النندا القات  ويسلم ملي  يهرارة يةد قيام األخير يقت  السريم. ونضا : شهاول  إلنوهو يمد يدف 

مهامو النندا التسريك  و سهادتو مستخدما  ستن الطرقش. والساهد الثالي هو نصر نوانة  ال ا 
استدمت  للسؤال  المهرم شبتسيلمش. وقال إن  ا نسانلهقوق  ا سراليلوما، يةم   و مررا المةلو 

 من سري  البيديو ال ا وام  مررا شبتسليمش من مملي  قت  السريم.
ونظهر، سهادا، نديدة نسرها مررا شبتسيلمش نن السار رماا القصراوا ال ا نصير قرر السريم 

 قت  مماثل  يةد إصابت .نار و  إطالقمملي   إلن و الموقع نبس  تةرض 
المررا نمع سهادا، تبين نن نهد  إنوقال مسؤول اليهي الميدانو  و مررا شبتسيلمش رريم نبران 

. ونضا  نن المررا إصابت الننود نطلش النار ملن قصراوا وقتل  وهو ملقن ملن األرض مقر 
 هص  ملن سهادتين لسهود  و الموقع لهظ  وقو  الهادي.

 9/6/2016الحياة، لندن، 
 
 سفينة التحكم عن بعد.. ابتكار فلسطيني ينأى بصيادي غزة عن دائرة االستهداف اإلسرائيلي .44

 و هاة، يات، الهياة نسي  يرابوس يومو يةيس  :  اين  األخرس، مبد الغنو السامو -خان يونس 
هم داخ  نهو مليونو  لسطينو تهاصرهم قوا، اتهتالل ا سراليلي  نرضا ويهرا ونوا، وتستهد 

متر مرعع مردلسين داخلها، األمر ال ا هدا يالةديد من السيان الغايين صور ريلو  360مساه  
ابت ار وتطوير ننهاة تسامدهم ملن تخطو ناماتهمك  منهم من قادت  نام  الوقود وال هرعاخ  و هاة 

ر القطا  الارامو إلن  ررة اخترا  مرري  تسير ملن اليطاريا،، ومنهم من  هر ياتناف مساريع تطوي
 والطبو واألمنو، وهيرها. 

ماما(، خرج يبررة اخترا  سبين  تةم  بواسط  نظام التهرم  12الطالر البلسطينو ننس نبو مناة )
من يةد ويمرن اتستبادة منها  و منال الصيد والمراقي  اليهري ، دون نن يضطر الصيادون التواند 

استهدا  اتهتالل ا سراليلو سي  اليومو لهم وما يتضمن   ملن متنها، ما يتي. لهم إمراني  تبادا
  لك من خطر ملن هياتهم.
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وي تو ه ا اتبت ار، يةد قيام واارة الترعي  والتةليم الةالو يغاة، بتنبي  خطوا، وعرامج متقدم  من 
قام  مسايق  نومي   و ه ا المنال شمس ايق  نن  تسنيع الطلي  المبدمين والمبت رين ورمايتهم وا 

 اتبت ار الةلموش.
ونسار نبو مناة  و هديي لال شقدس برسش، إلن نن ابت ارف قد يتساهم  و التخبيم من مةاناة الصيادين 

 ال ين يتةرضون لمخاطر إطالق النار يسر  سي  يومو من قب  الاوارق اليهري  ا سراليلي .
 8/6/2016س، خدمة قدس بر 

 
 والعرب "إسرائيل"يضم  بمحور مركز إسرائيلي: السيسي معني   .45

قال نهم مرا ا األيهاي  و إسرالي ، إن صةود مبد البتاح السيسو للهرم : النةامو صال.-هاة
نسهم يسر  واض.  و تهيل  الةالم الةرعو لتقب  ن رار شالتطبيع مع إسرالي  وتنبي  المساريع ا قليمي  

 والتةاون الثنالو والنمامو مةهاش.
من القوموش، ال ا يةد نهم مها   التقدير اتستراتينو  و ت  نبير،  نن ويهسر شمررا نيهاي األ

مهد السيسو اتسم شبنرنة هير مسبوق   و التنظير للتةاون مع إسرالي   و ر  المنات،، وهو ما 
 نسهم  و د ع نظم الهرم المهم   و الةالم الةرعو لتوسيع التةاون والتنسيش السرا وسي  الةلنوش.

ير موقم نسرها اليوم األرعةاخ ملن موقة ، قال المررا إن إسرالي   و السابش شران، و و ورق  تقد
هو التو تهاول ير  قوة إقنا  الةرر يالتةاون الثنالو، هيي ران، ه ف المهاوت، توان  بر ض من 

 قب  الهرام الةرر، وه ا ما يدل  ملن هنم التهول ال ا هديش.
نو ير  نتور،  نن نظام السيسو ومةظم األنظم  الةرعي  شلم  ويهسر الورق  التو نمدها المستسرق 

تةد تلوح بورق  التطبيع من نن  إقنا  إسرالي  يالتقدم  و المسار التباوضو مع البلسطينيين، ب  إن 
ه ف األنظم  يات، تر   و التطبيع مصله  من الطراا األول لها وتةدف مرريا نساسيا من مرريا، 

 و تر  نن من مصلهتها نن تت رس  و مهيطهاش.البيل  ا قليمي  الت
ولب،  نتور األنظار إلن نن ا مالم الرسمو المصرا شبتوني  من السيسو هو ما قاد الهمال، 
الدامي  للتطبيع مع إسرالي  وتسخين السالم مةهاش، مسيرا إلن نن صهيبتو شاألهرامش وشالمصرا 

ملن مؤيدا نظام السيسو تدمو للتطبيع مع  اليومش نسر، الةديد من المقات، ل تار مهسوعين
 إسرالي  شملن امتيار نن  يمث  مصله  قومي  مصري ش.

ونوف  نتور إلن نن السيسو وريار المسؤولين  و القاهرة ورثير من رتار األممدة الداممين ل  ياتوا 
رعي  المةتدل  شينظرون يسر  مياسر وهير مياسر لبررة تدسين مهور إقليمو يضم إسرالي  والدول الة

 لموانه  المخاطر المسترر ش. 
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واستدرك  نتور ي ن  ملن الرهم من هر، السيسو وهماس األنظم  الةرعي  األخر ،  نن  ر، 
تمرير التطبيع والمساريع ا قليمي   و الوق، الهالو شتبدو متدني  يسبر الر ض النماهيرا الةارم 

 لها  و الةالم الةرعوش.
ا ينة  األمور ن ثر تةقيدا هو هقيق  شونود هروم  يمين متسددة  و وسدد  نتور ملن نن م

إسرالي ش، مسيرا إلن نن  سيرون من الصةر تمرير التطبيع والتةاون ا قليمو  و ظ  مناهرة قادة 
 إسرالي  الهاليين يمواقم يالغ  التطر .

 8/6/2016، 21موقع عربي 
 
 عيات مشكلة األونروايحذر المانحين من تدااللبناني وزير الخارجية  .46

 إلنندد واير الخارني  نبران ياسي  دموت  المنتمع الدولو والدول المانه  ونامة  الدول الةرعي  
 ننللمضو قدما  و مهماتها، وت سيما  األونرواالتدخ  الةان  لتو ير الدمم المالو ال ا و لورال  ش

لي  لما يايد من المليون ونصم إم لبنان يا، يراح ته، نمياخ نسيم  تتمث   و الناوح ال ثي
التهديدا، األمني  والةسرري  التو تقيد مم  المؤسسا،  و ظ  س.  إلنمليون سورا، إضا   

 .شوالموارد المتاه  ا مرانا،
وايرا(، والن األمين  20واراخ خارني  ن بر الدول المانه ، )نا اهاخ  إلنوران ياسي  يةي رسال  
لالنلين  األونرواعي  نهمد نبو الغي  تتمهور هول تقلي، خدما، الةام لنامة  الدول الةر 

لهضهم ملن ا يباخ يهص  شالبلسطينيين  و لبنان  و ظ  األام  المالي  التو تةانيها الورال ، و لك 
الهلول لتو ير التموي   إينادضرورة ش. رما سدد ملن شلألونروايالدهم من المساهما، المالي  

 .شالمستدام
التداميا، األمني  الخطيرة النانم  من ه ف المسرل  والتو تهدد الالنلين شسي   و رسالت  من وني  يا

 .شالبلسطينيين والمنتمع اللبنانو ال ا يستضيبهم
 9/6/2016، السفير، بيروت

 
 الجيش اللبناني يفّكك جهاز تجسس إسرائيلي في الباروك .47

بنانو نهاا تنص،  و تالل الياروك ملن سةد الياس: رسم الني  الل شالقدس الةرعوشبيرو، ال 
م يسي  صخرة اصطنامي ، ملن ارتبا   متر من سط. اليهر،  و  1900إلن  1850سر  منسل

المنطق  الةقاري  بين الياروك ومين اهلتا،  و نقط  ت سم رام  سه  اليقا  من يةليك إلن ما يةد 
ملن السو  امتدادا  إلن المتن. وتبيلن  يهيرة القرمون إلن ناخ من الننور، وتط  من النه  الثاني 
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يةد ال سم ملن نهاا التنص، وتبرير  نن  يهتوا ملن رابلو رهرعاخ موصولين إلن ما يسي  
مترا   15إلن  10ثالي هقالر نخبي، بين سنيرا، لاار، ولد  تبتي  المران مثر ملن مسا   نهو 

 ملن صخرة مموه  نخر  موصول  يالهقالر مينها.
نن شيرسم الني  لنهاا التنسس ا سراليلو مؤردا   نمسرليس منلس النوار نبي  برا  وقد نولف

هير السرمو نو مبر ه ف  ا نترن،البلد مستهد  من الةدو ن ان مبر التنسس نو من خالل سير  
 .شوالمةدا، األدوا،

 9/6/2016، القدس العربي، لندن
 
ن في حال عدم رفع التحالف العربي من بوقف مساعدات الفلسطينيي تنفي تهديدهاالسعودية  .48

 القائمة السوداء
ماامم ي ن  نمس مندور السةودي  لد  األمم المتهدة  ند، ننَّ 9/6/2016عكاظ، جدة،  رر، نريدة 

الممل   هدد، األمين الةام لألمم المتهدة يان رو مون بنصدار  تو  تةتبر المنظم  الدولي  مةادي  
ةودي   و منظما، وعرامج األمم المتهدة، إ ا لم ترضخ لطلر لاسالم، وسهر مساهما، الس

الممل   سهر التهالم الةرعو من قالمتها السوداخ تنتهاك هقوق األطبال  و اليمن. وقال السبير 
سخيب  شمبد هللا المةلمو إن الممل   ت تستخدم التهديد والترهير. ووصم تلك الماامم ي نها 

ماموم  لنمع الةلماخ  صدار البتو  هو  و هقيقتها انتما  مقدت  . و رر نن الدمو  الشومسين 
 هيل  ريار الةلماخ  و الرياض  صدار بيان يندد بندراج التهالم  و القالم  األممي  السوداخ.

مصادر دبلوماسي  يوم الثالثاخ قال، إن نن  قد  رر، 8/6/2016، وكالة رويترز لألنباء وران،
نهالوا الضغو  ملن يان نو مون األمين الةام لألمم المتهدة يةد إدراج هلباخ مسلمين للسةودي  

التهالم يقيادة السةودي  ملن قالم  سوداخ يس ن هقوق الطب   و اليمن رما لوه، الرياض بوقم 
 مسامدا، للبلسطينيين ووقم تموي  برامج نخر  تاية  للمنظم  الدولي .

م التهالم من القالم  السوداخ التو نملن، األسبو  ونملن، األمم المتهدة يوم اتثنين ه   اس
الماضو و لك لهين إنراخ مرانة  مسترر  بين المنظم  الدولي  والتهالم لهات، الو يا، وا صاي  

 بين األطبال نثناخ الهرر  و اليمن.
ونثار اله   ردود  ة  هاضي  من نماما، مةني  يهقوق ا نسان اتهم، يان ياتنصيا  لضغو  

لدول القوي . وقال، إن يان ال ا يمارس ممل   و الةام األخير لوتيت  الثاني  يناا  يا ضرار ا
 بنرث  ر مين مام لألمم المتهدة.
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وقال، المصادر طالي  مدم نسر نسمالها إن مرالما، من واراخ خارني  دول خليني  مرعي  واراخ 
إمالن إدراج التهالم ملن القالم  السوداخ من منظم  التةاون ا سالمو انهال، ملن مرتر يان يةد 

 األسبو  الماضو. وتهدي مسؤول ياألمم المتهدة من شضغو  من هنا وهناكش له ا السبر.
وتةليقا ملن رد البة  قال مصدر دبلوماسو آخر لرويترا طاليا مدم نسر اسم  شتنمر وتهديدا، 

 وضغو ش مضيبا نن ما هدي شران ابتاااا يمةنن ال لم ش.
رر المصدر نن  ران هناك تهديد نيضا شيانتما  سيو   و الرياض  صدار  تو  ضد األمم و 

المتهدة تقضو يرونها مةادي  لاسالم مما يةنو نن  لن ت ون هناك اتصات، بدول منظم  التةاون 
 ا سالمو وت مالقا، وت مساهما، وت دمم ألا من مسروما، نو برامج األمم المتهدة.ش

ه ف الماامم قال سبير السةودي   و األمم المتهدة مبد هللا المةلمو إن الممل   ت تستخدم وردا ملن 
نها ملتام  ندا تناف األمم المتهدة.  التهديدا، وت الترهير وا 

ونبن المةلمو نا تهديد ياهتمال إصدار  تو  ووصم األمر يالسخيم والمسين مضيبا نن الهد  
صدار بيان يدين إدراج التهالم  و اليمن من انتما  هيل  ريار الةلماخ   و السةودي  هو إقرار وا 

 ملن القالم  السوداخ.
وقال، مصادر دبلوماسي  مديدة إن ورال  األمم المتهدة  هاث  وتسغي  الالنلين البلسطينيين  و 
 السرق األدنن )نونروا( سو  تتضرر ملن نهو خا، لو نميد إدراج التهالم ملن القالم  السوداخ.
والسةودي  هو رايع ن بر مان. لألونروا يةد الوتيا، المتهدة واتتهاد األوروعو وعريطانيا وقدم، 

 قراي  مل  مليون دوتر للورال  الةام الماضو.
 50رما نن ال وي، وا مارا، الةضوين  و التهالم مانهتان ربيرتان لألونروا إ  قدمتا للورال  قراي  

 .2015مليون دوتر  و 
لن نانر السةودي  قال دوناريك إن األردن وا مارا، وعننالد  اتصل، يمرتر يان لالهتناج  وا 

 ملن الخطوة. وقال دبلوماسيون إن مصر وال وي، وقطر مبر، لمرتر يان من سرواها.
ويضم التهالم يقيادة السةودي  إلن نانر الممل   رال من ا مارا، واليهرين وال وي، وقطر ومصر 

 غرر والسنغال والسودان.واألردن والم
ون اد مصدر دبلوماسو مطلع ملن الموقم نن هضر السةودي  ران متوقةا ونن شرد  ة  األمين 

 الةام ملن ما هدي ران مخييا لآلمال.ش
ونسار مدد من الدبلوماسيين إلن قرار األمم المتهدة مدم إدراج إسرالي  ملن القالم  السوداخ الةام 

 و قطا  هاة يةد نن ضغط، الهرومتان ا سراليلي  واألمريري  يسدة  الماضو يسبر مقت  نطبال
 ملن يان. وقال الدبلوماسيون إن من الواض. نن األمين الةام الهالو ضةيم نمام الضغو .
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 الفروف: ال داعي إلدخال أي تعديالت على مبادرة السالم العربية .49
ليس الواراخ ا سراليلو بنيامين نتنياهو، قال واير الخارني  الروسو، سيرهو ت رو ، إن ر : ورات،

 نبد ، خالل ايارت  األخيرة إلن موسرو، استةدادا لقبول ميادرة السالم الةرعي  دون نا تةديال،.
ونوض. ت رو ، خالل مؤتمر صهبو مسترك مع نظيرف البلسطينو رياض المال و  و موسرو، 

ت  مع الرليس الروسو  الديمير بوتين، يوم يونيو/هايران، نن نتنياهو نثناخ مهادثا 8األرعةاخ 
 الثالثاخ،  رر ميادرة السالم الةرعي  ن ثر من مرة ووصبها ي نها مقبول  للنميع.

واستطرد الواير قالال: شتةد ه ف الميادرة مت امل ، وهو تسم  منم  الةالقا، بين إسرالي  والدول 
ال، مليها. وا  ا اتبقنا نميةا ملن نن ه ف الةرعي ، يما  يها  لسطين. وت دامو  دخال نا تةدي

الوثيق  مقبول  للنميع ر ساس نيد لمواصل  المباوضا،،  من المهم السرو   و وضع تباصيلها 
-ا سراليلي  والةرعي -الةملي  وتسلس  الخطوا، من نن  إهراا تقدم نهو التسوي  البلسطيني 

 ا سراليلي ش.
ؤل هو نن رليس الواراخ بنيامين نتنياهو خالل مهادثات  مع واستطرد قالال: شما ييةي ملن التبا

 الرليس بوتين  رر ميادرة السالم الةرعي  ن ثر من مرة ر ساس مقبول للنميع لمواصل  النهودش.
وسدد قالال: شإننو لم نتلمس  و تصريها، بنيامين نتنياهو نا مطالر بندخال تةديال، ملن ميادرة 

 السالم الةرعي ش.
رو  نن ميادرة السالم الةرعي  التو طرهتها  و البداي  السةودي ، ومن ثم تبنتها نامة  ون د ت 

 الدول الةرعي  برمتها، تةد اليوم وثيق  يقبلها النميع وهم مستةدون لالمتماد مليها ر ساس للتسوي .
لوضع  و رما امتبر الواير الروسو نن  من الضرورا اتخا  إنراخا، إضا ي  للهيلول  دون تصةيد ا

السرق األوس . ونوض. نن اللقاخ مع نظيرف البلسطينو تناول تردا الةالقا، بين البلسطينيين 
وا سراليليين، مسددا ملن ضرورة تناوا ه ف النام  السلبي  التو تصر  و مصله  المتطر ين  و 

 المنطق  برمتها.
يا ملن خلش ظرو  ماللم  وسدد ت رو  ملن ضرورة تخلو النميع من مواصل  الموانه ، والترر

-تستلنا  مملي  سياسي  تصر  و مصله  التسوي  السام  والةادل  والمتين  للتسوي  البلسطيني 
ودما الواير إلن ت ثيم دور لنن  الوسطاخ الرعامي  المةني  يالتسوي  السرق نوسطي ،  ا سراليلي .

تقرير يتضمن توصيا، هول ورسم نن روسيا تةم  هاليا مع سررالها  و اللنن  ملن وضع 
الهيلول  دون تدهور الوضع، مةرعا من نمل   و نن ي تو ه ا التقرير يمساهم  مهم   و إنةا  

 مملي  السالم.
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ورسم ت رو  نن التقرير ال ا تةدف اللنن  الرعامي  هاليا يرمو إلن تنديد وتهديي األطر القانوني  
 و.ا سراليل-الدولي  لتسوي  الناا  البلسطينو

ونضا : شإننا ندمم من هيي المبدن نا ميادرا، قد تسامدنا  و ه ف المرهل  الهرن ، مندما نساهد 
تدهور الوضع، ل و ند ع ه ف الظاهرة نهو التهدل  وتهيل  الظرو  تستلنا  المباوضا، المياسرة، 

سارر، روسيا وانطالقا من ه ف المهم ، ومن تبهمنا لضرورة تهيل  الظرو  تستلنا  المباوضا،، 
 يونيو/هايرانش. 3 و انتما  ياريس ال ا انةقد يوم 

-و و س ن  ا صل ، ندد ت رو  استةداد موسرو تستضا   نوت، نديدة من الهوار البلسطينو
البلسطينو، ورهر يالنهود التو ب لتها قطر  و ه ا المسار وياستةداد القاهرة تستلنا  دورها  و 

 ه ف النهود نيضا.
ول، المهادثا، بين ت رو  والمال و إمراني  إطالق التةاون بين  لسطين واتتهاد رما تنا

اتقتصادا األورآسو. وقال ت رو : شيبدا نصدقاؤنا البلسطينيون اهتماما به ا الموضو ، ونهن 
بدورف قال المال و إن روسيا قادرة ملن لةر دور مهم ندا  و تهقيش مهم   سندممهم  و  لكش.

لمباوضا،، ول لك سةر النانر البلسطينو بونود هان   نراخ مساورا، يموسرو يةد استلنا  ا
يونيو/هايران، يغي  تيادل اآلراخ هول آ اق إهراا تقدم  و تسوي  الناا   3انتما  ياريس يوم 

 ا سراليلو.-البلسطينو
 8/6/2016موقع روسيا اليوم، 

 
  الفلسطيني –حوار الفلسطيني الفروف يبدي استعداد بالده الستضافة جولة من ال .51

نمرر واير الخارني  الروسو سيرهو ت رو  األرعةاخ من استةداد يالدف  ش:د ر نش-موسرو
 ، دون نن ي رر اسم هررتو  ت. وهماس.البلسطينو-البلسطينوتستضا   نول  من الهوار 

 وسرو األرعةاخ.ناخ  لك  و ختام لقاخ ت رو  مع واير الخارني  البلسطينو رياض المال و يم
استقبلنا يموسرو  و الماضو مختلم البصال  البلسطيني ، ونهن ملن استةداد “ونضا  ت رو  

 الروسي  لألنياخ. تارسش-شايتار، و قا لما نوردت  ورال  ”للقيام به ا الدور  و المرهل  الهالي 
سطيني . روسيا تؤيد تماما نهن نولو اهتماما خاصا تستةادة الوهدة بين البصال  البل“وقال ت رو  

النهود المب ول   و ه ا المنال من نانر قطر، رما نرهر ياستةداد مصر للقيام بدورها  و ه ا 
 ”.المنال

 8/6/2016، رأي اليوم، لندن
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 تدين عملية تل أبيب وبان كي مون يعبِّر عن "صدمته" الواليات المتحدة .51
ر ست  آخرون  و هنوم نب ف سايان  لسطينيان قت  نرعة  إسراليليين ونصي: النايرة + ورات،

ووصبت   الهنوم،يمررا تنارا قرر واارة الد ا  ا سراليلي  وس  ت  نبير. ندان، الوتيا، المتهدة 
 الخارني  األمريري   و بيان يالنيان. رما وصب  الرليس البرنسو  رانسوا هوتند ياتمتداخ اليغيض.

والمهانمين  يا رهابو،متهدة يان رو مون ه ا الهنوم ووصب  رما ندان األمين الةام لألمم ال
 نو تمنيد منب ا مم  سالن ره ا. ا رهارمضيبا  و بيان نن  ت يمرن تبرير  يالمةتدين،

ومبر يان من صدمت  لترهير قادة هرر  هماس يالهنوم واهتباخ يةضهم ي ، داميا القادة 
 تغ ي ،يصرام  ضد الةنم ونممال التهريض التو إلن تهم  مسؤولياتهم والوقو   البلسطينيين

 يهسر البيان. 
 9/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ةأونروا: الفلسطينيون يواجهون الموت بسوري .52

نمرع، ورال  )نونروا( من قلقها من تةرض تنلو  لسطين والمدنيين اآلخرين يسوريا لخطر : بيرو،
 القت  وا صاي  بنروح خطيرة.

األطرا  شاتمتنا  من تةريض  را  -2016-6-8 و بيان نصدرت  اليوم األرعةاخ -ا وناسد، نونرو 
المدنيين لتلك المخاطرش، دامي   و الوق،  ات  إلن شاهترام اتلتااما، المنصو، مليها  و القانون 

 ا نسانو الدولو والتقيد بهاش.
الخامس من يونيو/هايران  وقال، الورال  الدولي  إن منطق  الهمداني  يمدين  هلر تةرض،  و

ون د، نن  النارا للقصم بواب  من الق الم التو تسبب،  و وقو  الةسرا، من القتلن والنرهن.
مخيم خان السي. )ننور ريم دمسش( ت ياال يسهد قتات منيبا ياستخدام األسله  الثقيل  وال خالر 

تال  مناال المدنيينش.المهمول  نوا، شالتو تهدد نرواح تنلو  لسطين، وتةم  ملن تد  مير وا 
وهسر الةديد من المرا ا الهقوقي  وا نساني ،  نن المخيما، البلسطيني   و سوريا تتةرض 

 تستهدا  ربير، وهو األمر ال ا خلم ن ثر من نلم سهيد  لسطينو من  اندت  األام  السوري .
 8/6/2016، فلسطين أون الين
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 فيين بغزةابقتل صح "إسرائيل"نشطاء بواشنطن يتهمون  .53
 رر موقع شنن آر نوش ا خيارا ا سراليلو نن نسطاخ من هرر  المقاطة  الةالمي   سرالي  )بو 
دا نس( قاطةوا متهدث  مسرري  إسراليلي  نثناخ مخاطبتها نمس الثالثاخ مؤتمرا للنن  اليهودي  

 األمريري   و واسنطن، واتهموها يقت  الصهبيين  و قطا  هاة.
 2009ض. الموقع نن ن يتال ليبو يت  المتهدث  السايق  ياسم الني  ا سراليلو إيان هرعو ونو 
ملن هاة ران، تلقو رلم  نمام اتنتما  السنوا للنن  مندما دخ  ناسطون مناهضون  2012و

 يين ال ين قتتلوا خالل ا سرالي  قام  المتهم الصهبو بواسنطن وهم يهملون ت تا، ي سماخ الصه
 رعين، قب  نن تخليهم السرط  من المران.اله

 9/6/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 بيكو: هل نترحم عليها أو ندفنها تمهيدا لتقسيمات جديدة؟–عام على سايكس  100 .54

 قاسم قصير
بيرو، والتو مضن ملن توقيةها مل  مام، مهورا مهما لليهي والدراس  من  -سرل، اتباقي  سايرس
 و الةالم الةرعو، ومن اهم المؤتمرا، التو مقد،  و  واأليهايالدراسا،  قب  الةديد من مرا ا

لي  بي، المستقب   و بلدة يربيا النبلي  وهو مررا دراسا، إلبنان هول اتتباقي  المؤتمر ال ا دما 
ل  التو مقدها مررا الايتون   نمين األسبشيسر  ملي  الرليس اللبنانو  النمي ، وهلق  الهوار المطول

للةديد من المقات، والدراسا، وال تر  إضا  دراسا، والتوثيش  و بيرو،، وسرل، ه ف المؤتمرا، لل
وتدتها،  إلن ند،التو صدر، هول اتتباقي   رص  لمرانة  نتالج اتتباقي  والظرو  التو 

 ه  ه  اليوم يةد مرور مل  مام ملن اتتباقي .  وا سالمووالتطورا، التو يوانهها الةالم الةرعو 
الواقع اليوم يةتبر  نن نملي  نتالج اتتباقي ؟ إ نوصلتناالنبش والم اق ال ا  للخروج منهناك من سبي  

مستقيال مما ينةلنا نترهم مليها ونطالر ياتستمرار بها  األوضا لي  إتؤول  ننمما يمرن  األ ض 
التو تسهدها المنطق    و ظ  الهرور والصراما، األوضا لي  إتؤول  ننمما يمرن  ن ض  ألن 
 اليوم؟
اتتباقي  لدول مرعي  قطري  بناخ ملن هدود وضةها المستةمر، نم، مةها ظرو   نسس،لقد 

التنال ، واتنغالقك ونتج منها هال  من الالاستقرار، رما هي ،  و الوق، نبس  لنسوخ ال يان 
 الصهيونو ملن نرض  لسطين  و بيل  ضةيب  مبرر  متخلب .

، انطلق، السةور  و المنطق  الةرعي   و ثورا، تهم  تطلةاتها  و الهري  والنهض  ومن  سنوا
والوهدة، ول نها وونه، ي نظم  قمةي ، وعتدخال، خارني  تدمم مايدا  من التبتي، الطالبو والةرقو. 
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بيرو نديدةش، وخرال   -وماد، دالرة الصرا   و المنطق ، وملن المنطق ، لتهم  مخاطر شسايرس 
يد تترسم، و ش مةايير تخدم المسرو  الصهيونو والقو  الدولي . وهو مخاطر ينر موانهتها ند

 يمسرو  نهضوا وهدوا.
الةم  والدراسا،  نوراقوخالل مؤتمرا بي، المستقب  ومررا الايتون  للدراسا، قدلم، الةديد من 

مديدة وتسيما ملن من ظرو  سياسي  ومخاطر  ننتنت والمالهظا، هول اتتباقي  وما  واآلراخ
 س  المساريع الوهدوي   نوصةيد التنال  وقيام الةديد من الدول القطري  والهويا، النالي  وترانع 

ما يوانه  الةالم  ننوقيام ال يان الصهيونو، ل ن مةظم المساررين  و ه ين المؤتمرين امتبروا 
يهص  من  ننان ما يهص  وما يمرن لي  اتتباقي  و إ ند،اليوم اخطر يرثير مما  وا سالموالةرعو 

هرور وتقسيما، نديدة وصراما، م هبي  وطالبي  وديني  قد ينةلنا نترهم اليوم ملن اتتباقي  
. مدير مررا الايتون  الدرتور إيالماونطالر ياتستمرار بها تن ما سي تو سيرون اخطر واسد 
نن  خالل الخمس سنوا،  المررا: هانقاممهسن صال. قال خالل مداخل  ل   و هلق  الهوار التو 

الماضي  هصل، مونتان، األولن ضد  األنظم  المستبدة، هيي نمط، رسال  نن هناك طاقا، هالل  
قادرة ملن التغيير، نما المون  الثاني   ران، من خالل الثورة المضادة، التو ونه، ضرع  قوي  لقو  

هيي نظهر، نن ه ف القو  هير ناهاة للهرم.  التغيير، ويسر  نساسو للقو  ا سالمي  المةتدل ،
ورن  صال. نننا نمام مثلي تغيير يتمث  يالسةور التو تتطلع للتغيير، وي نظم   اسدة مستبدة، 

 والضلع الثالي يتمث  يالتدخ  الخارنو ال ا يريد نن يةيد توني  الصرا  ياتناف مصاله .
هصول  نوالباسدة والمستبدة،  ألنظم اوتهدي صال. من خمس  سيناريوها، مهتمل : انتصار 

بروا مون  ثوري  نديدة تضرر المنطق  تختلم من  نو، واألنظم مصالها، تاريخي  بين الثوار 
البوضن والتبتي، واستمرار الصراما، مما سيؤدا لتقسيم المنطق  منددا،  نوالمرهل  الماضي ، 

ةا  المررا، وليس يالضرورة نن يهص  سيناريو ترهر ي  الدول ال بر  يقوم ملن  ررة إض ونخيرا
و رر صال. نن السيناريو الخامس هو الخيار المرهور مند الغرر، ول ن  سدد ملن  تبريك نديد.

نما ما نريدف نهن، وريم نرسم خرالطنا ي نبسنا.  نن الموضو  ليس ما يريدف اآلخرون، وا 
ر   و المنطق  يهيي يتم تو ير و رر صال. نن  مطلور إقليميا  نن يهدي توا ش بين القو  ال ب

سير  نمان  و المنطق  لقطع الطريش نمام نا  وضن وتقسيم، وهناك توا ش ملن تو ير سير  نمان 
. األمانإقليمو لمنع نا تدخ  خارنو، وملن التون  ضدل المسرو  الصهيونو يةد تو ير سيرا، 

 –سنترهم ملن اتباقي  سايرس  نما  ه  نسهد مث  ه ا التوا ش وخصوصا بين ايران والسةودي  وترري
 اخلي ؟بيرو يةد مرور مل  مام ملن هصولها وال هار نهو المايد من التقسيم والتبتي، والهرور الد

 8/6/2016، "21موقع "عربي 
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 المقاومة تصفع ليبرمان .55
 إياد القرا

بع الليل  الماضي  يالقرر من واارة  الرن  الضخم المتطر  ال ا يصر  ويهدد ويتومد دوم ا، صت
الني  وس  ت  نبير، هيي قام سايان  لسطينيان يةملي  يطولي  ضد ننود اتهتالل والمستوطنين، 

 ليرسبا منا األمن ا سراليلو نمام يةض السيان  و الضب  الغرعي .
مملي  الليل  الماضي  التو قت   يها نرعة  من المستوطنين ونصير الةديد منهم، تةتبر الةملي  األ بر 

هيي الةدد من  انطالق اتنتباض ، ور لك من هيي المران وهساسيت ، هيي تمرنا من اختراق  من
األمن ا سراليلو والوصول إلن قلر مدينتها األولن وتنبي  الةملي  بنطالق النار، ما يدل  ملن ما 

 . هبنا إلي  دالم ا ي ن المقاوم  ستنتق  إلن مرهل  مهم  وهو الةم  المسل. واتستسهادا
مملي  ت  نبير ناخ، للرد ملن ما  هر إلي  اليةض خالل البترة الماضي  ي ن اتنتباض  تخبو وقد 
ترانة،، وادماخ اليةض نن المخططا، اتستخياراتي  ا قليمي  قد ننه،  و تغيير اتنتباض ، ب  

 سنع ملن التقدم يميادرا، سياسي   مادة المياهثا، بين السلط  واتهتالل.
رن  القبي. ليبرمان إمطاخ انطيا  يالخو  والرمر  و هال تولن واارة الني ، ونصدر هاول ال

تهديدا، رثيرة ت هصر لها ضد المقاوم  البلسطيني  وقد هدد القيادة السياسي  بتنبي  ممليا، اهتيال 
  و هال تولي  نا منصر.

ستخدم  نداة للتهديد والوميد، ل ن ليبرمان ما هو إت وانه  لهروم  اتهتالل المتطر   اتستيطاني  وت
مملي  ت  نبير صبة، ليبرمان، رما قب   لك سلب  يةلون ونتنياهو، ومن المتوقع نن تسدد المايد 
من الضرعا، لألمن ا سراليلو لتؤرد نن المقاوم  ت تخسن تهديدا، ليبرمان، ويمرن نن ت هر مة  

 المرعع ال ا يخا   وهو الهرر والموانه .رثير ا، ونن خطوة متهورة من  يمرن نن تنرلف إلن 
ل ن قال، التنرع  إنها لم تتردد  و المرا، السايق   و  لها،المقاوم  ت ترهر يالهرر وت تسةن 

، ب  امتر  اتهتالل مبر تقرير مراقر الدول  نن  2012وقبلها  2014الدخول بها يقوة رما هدي  و 
ا  و هرع  ملن هاة.   س   سال   رية 

وم الضب  الغرعي  تصبع ليبرمان لتلقن  الدرس األول وهو يتولن المنصر األول  و واارة الني ، الي
 ولتبض. األمن ا سراليلو لتدمو المستوطنين للصرا  الليل  الماضي .

إن ما هدي هو البس  ي وض. صورف، هيي يقوم المقاومان يالخروج من وس  الضب  والوصول إلن 
ن واارة الني  والنلوس  و نهد المطامم بهدوخ ثم يهانمان المستوطنين وس  ت  نبير ويالقرر م

 ير  ثق  ونرنة ليهرر نمامهم الننود والمستوطنون وس  ما تسمن ماصمتهم.
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متوقع نن اتنتباض  ستدخ  مرهل  نديدة من الموانه  مع اتهتالل لموانه  الةدوان المتواص  
هد الليل  ستت رر  و ظ  تولو ليبرمان لواارة الني ، ملن المواطنين  و الضب  الغرعي  ونن مسا

ا. ا للمقاوم  لصبة  مندد   ونن ونودف لن يؤثر  و المقاوم  ب  يرون مسنة 
 9/6/2016، فلسطين أون الين

 
 المبادرة الفرنسية حول السلطة الفلسطينية: لعب في الوقت الضائع .56

 طالل سلمان
ال ا يمسك بامام السلط   و  رنسا، يقيادة  شتسترا والهار اش ن ة، ومن هير تمهيد مسبش، تهرك 

الرليس  رانسوا هوتند، وال ا تتآ   سةبيت  يوما  يةد يوم،  و اتناف اليهي من تسوي  للمس ل  
البلسطيني ، نو رعما السلط  البلسطيني ، و ش رؤي  ت نديد  يها، ر ضتها الهروم  ا سراليلي  سلبا ، 

 نطلقها و و استهدا اتها من نا ميادرة سايق . و م شندننشبرهم ننها 
هر ا سهد، ياريس، األسبو  الماضو، انتماما  دوليا  سارك  ي  مدد ربير من واراخ الخارني   و 
رهم واير الخارني  األميررو ويةض واراخ الخارني  الةرر، يتقدمهم الواير السةودا  الغرر، تصدل

لن ناني  األمين الةام المنتهي  وتي  ت  لنامة  الدول الةرعي  السيد نبي  الةرعو.وا 
م  دت  الرياض من نن الميادرة السةودي  التو تقدل لة  ن ض  ما يلخ، الميادرة البرنسي  النديدة ما ردل

، ران، 2002بها الملك السةودا الراه  مبد هللا بن مبد الةايا  و القم  الةرعي  ببيرو،  و الةام 
ت  من الميادرة البرنسي ، التو يات، اآلن دولي ،  و ما خ،ل هقوق ن ثر تقدما ، ورعما ن ثر مد

السةر البلسطينو  و نرض ، واستطرادا   و دور السلط  الوطني  البلسطيني   و إدارة سؤون سةبها 
 داخ   لسطين المهتل .

ا تطر ها الةنصرا يةد انضمام ليبرمان إليها،  و تاامن هير  ولم ت ن هروم  نتنياهو، ال ا تةال
مقصود مع الميادرة البرنسي  ال الدولي  النديدة، يهان  ألن تناهر بر ضها، خصوصا  ننها تهبلظ، 
مليها هين مرض مناوينها رليس الهروم  البرنسي  خالل ايارت  األخيرة لل يان ا سراليلو. وهر ا، 

سيع مساه   قد تصر ، رما لو ننها هير مةني  يما تضملنت  من مقترها، تقوم ملن نساس تو 
  و القرار ال ا يةنو البلسطينيين، يالتباهم طيةا  مع الهرم الةسررا ا سراليلو. شالسلط ش

ن ارتبة، نصوا،  رعما له ف األسيار منتمة  لم تتهدي ه ف الميادرة نا ردود  ة  مؤثرة، وا 
ي  ور نها  لسطيني  داخ  المنلس الوطنو البلسطينو يالر ض،  و هين تصرل ، الهروم  ا سراليل

ر  و ياريس.  هير مةني  يما تقرَّ
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ومةلوم نن مياان القو  القالم هاليا ، يستيةد نن يقب  التطر  ا سراليلو الها م نا ميادرة من س نها 
لصال. السةر البلسطينو. برهم  لك، ي تو اتستةراض األخير  شتهريكشإهداي نا تةدي  نو 

بنيناد تسوي  للصرا  الةرعو ال ا سراليلو، وهو ال ا سرمان لمسلس  الميادرا، نو المقترها، المةني  
بين السلط  البلسطيني  التو ت سلط   شنااما  شما انرم  يةد الهاالم والنرسا، الةرعي  المتوالي   صار 

لها، وعين اتهتالل ا سراليلو ال ا ما اال صاهر القرار  و السؤون البلسطيني ، يما  يها 
لسطيني   و األرض التو ما تاال ته، اتهتالل ومد  هري  الهرر  المتاه  صالهيا، السلط  الب

 نمامها.
هر من التداول تةبير  يةد مسلس  النرسا، والهاالم والتسويا،  شالصرا  الةرعو ال ا سراليلوشلقد ست

عي  الدول الةر  شخروجشالتو تةرلض لها النانر الةرعو،  بدل، ه ف الهاالم من طبيةت ، ت سيما يةد 
المةني  مياسرة ي ، نا مصر وسوريا ثمل األردن، ر  منها لسبر وضمن إطار مغاير لآلخر، من 

ال ا هدا يتمتع يقوة  شالةدو القوموشهوم  الصرا ، ما نة  السلط  البلسطيني  وهيدة  و موانه  
سرالي  سرالي ، ثمل بين سوريا وا  ، مبر  ك نسطوري  يةدما توال، اتتباقا، المنبردة بين مصر وا 

ت  شنوالا ترضي ش، ثمل بين إسرالي  واألردن ال ا ران يهصال  دالما  ملن 1974اتستياك  و الةام 
 يستهقها، ربدي  مبترض، نو رسريك مضارر للسلط  البلسطيني .

، ويةد الهايم  القاسي  التو متني، بها مصر )ومةها سوريا(  و هرر 1967 بو خريم الةام 
ال ا ران قيد  شتهرير  لسطين من النهر إلن اليهرشثمل ممليا، سهر سةار الخامس من هايران، 

التداول هين ، توال، سلسل  من اتتباقا، المنبردة، نخطرها ما نقدم، ملي  مصر ال السادا، يةد 
، من اتند ا  إلن التسوي  المنبردة مع ا سراليليين، متخلي  ب لك من 1973هرر رمضان ال تسرين 

 ومبترض  ننها قد ند، ما يبرض  وانر التضامن مةها. قضي   لسطين،
يةدها سيختلم األمر ن ريا ، خصوصا  مبر المسارا، المنبصل  للدول الةرعي ، والتو رد، مليها 

، وهو اتتباق ال ا مرلن 1993القيادة البلسطيني  ياتباق نوسلو مع اتهتالل ا سراليلو  و الةام 
إلن داخ  األرض المهتل ، بيةض من البصال  المقاتل  التو صار، القالد ياسر مر ا، من الةودة 

منرد سرط ، ت س ن لها يالتهرير، وتتختصر مهمتها يقمع اتمتراضا، ومظاهر  شالداخ ش و 
 التو لم تلبي نن هدن، يقوة األمر الواقع. شصك الهايم  الندي شو  شاتباقا، الخيي شاتهتناج ور ض 

 َمن هو القادر ملن  رضها؟؟ و شالتسوي شما ا تةنو 
هو ال يمةناها الهقيقو ال  شالتسوي شمع انةدام التواان بين الةرر منتمةين وعين الةدو ا سراليلو،  نن 

تناات، مرعي  لةدوهم األقو  منهم، قد تصير يةض ننظمتهم  و وطنيتها نو  و مروعتها، ول نها 
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نوهر نضالهم الوطنو المستمر من  تصير البلسطينيين  و صميم هقوقهم  و نرضهم، نا  و 
 ثمانين ماما  نو يايد.

والخ  البيانو لمساريع التسوي  يثب، نن ر  مسرو  طرح ملن البلسطينيين ران يخصم المايد من 
هقوقهم، خصوصا  مع تناق، الدمم الةرعو، ب  مع انةدام  نهيانا ، يهيي ياتوا يوانهون ال وهدهم ال 

 الةدو التاريخو لنمو  الةرر.
 ش ت.شيةد الةودة إلن الداخ  سرمان ما انسق، السلط  إلن سلطتين، واهدة  و الضب  الغرعي  )يقيادة 

تنتهو  و سوق  شالقضي  المقدس ش و هاة،  ن ا  شالنهادشومةها  شهماسشومن مةها(، والثاني  يقيادة 
التناات،، خصوصا  نن إلن مايد من  شالسلط  البلسطيني شالمساوما، السياسي . وا  ا الةرر يد ةون 

التو استهد ،  شالهرر ا سراليلي شانقسامها بل   روة مخاطرف مندما ابتةد، السلط   و رام هللا من 
ر، ثالي مرا،  شهماسشهاة الخاضة  ممليا  لسلط   من  و اة ياسر مر ا،. وهو الهرر التو ت رل

 يا .خالل السنوا، األرعع مسرة الماضي   دملر، ر  ما  و هاة تقري
م ميادرت   و لهظ  سياسي  مهددة:  ملن ه ا  نن الرليس البرنسو يقدل

ال الوضع الةرعو  و نتةس هاتت  مطلقا . مصر التو ترعطها مةاهدة صل. مع الةدو ا سراليلو 
، ت يستطيع الطر  البلسطينو نن شتسوي  للناا شتةرض اآلن ما يسي  الوساط ، متبرلم  يالسةو إلن 

، وت تقبلها إسرالي  يسبر تةاظم إهساسها ي نها نقو  من الةرر منتمةين، ونن ير ضها لضةب 
 هو إضةا  لموقع الطر  البلسطينو. شوسيطا  شمنرد اتخا  مصر موقةا  

 و المقاب ،  نن الهرر  و سوريا ومليها تتخرج ه ف الدول  التو ران، قوي  من دالرة الصرا ، ب  
لبلسطينو،  و ظ  ضةبها الراهن ال ا يتغرا بها الةدو ا سراليلو، وت اد تنةلها مبلا  ملن الطر  ا

  تسن طالرات  الهرعي  الغارا، مليها،  و مواقع متةددة، مستغلل  انهما ها  و الهرر  يها ومليها.
ه  من الضرورا الهديي من الةراق ال ا يةي  مناخا، هرر نهلي  ويايد من إرهاق  ال سياسيا  

ا رهابو ملن هوالو نصم مساهت ، متخ ا  من  شدام شيالطيع ال سيطرة تنظيم  ومسرريا  واقتصاديا  
 مدين  الموص  ماصم  ومررا قيادة؟

ر، مقاومت  نرض ،  و الةام  ، ثمل تصدل، للهرر ا سراليلي  ملي   و الةام 2000نما لبنان،  قد هرل
من البلسطينيين ونميع الةرر  انتصر،  يها، ول نها ت تستطيع ال هتن لو نراد، ال نن تنور  2006

، نو إنيار إسرالي  ملن القبول بتسوي  تةيد شتهرير  لسطينش و التصدا لقضي   و خطورة 
 للبلسطينيين الهد األدنن من هقوقهم  و نرضهم.
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رعما له ا لم تهتمل إسرالي  رثيرا  يالميادرة البرنسي  النديدة، وت اهتمل الةرر، نو سمه، لهم ظرو هم 
وهاول  2002مام بها،  ا تبن الواير السةودا يالت رير يميادرة مل    و بيرو،  و الةام ياتهت

يششإهياخها يةد مواتها. ول ن  لك رل  ران  و مهاول  تبرل  ال ا، من  دلِّ  .شدم ه ا الصلِّ
وسيرون ملن سةر  لسطين نن ينتظر انقاليا، ن ري   و ه ا الوضع الةرعو اليالس قب  تنديد 

 .شالتهريرشن الهديي م
ومع  لك،  نن  تي   لسطين وصياياها يخرنون ملن مسرر اتهتالل يسرا ينهم الصغيرة ليقولوا: 

 ه ف نرضو، وهو هش لو، ولن ننسن!
 8/6/2016، السفير، بيروت

 
 لماذا تحريك المخيمات في األردن؟ .57

 خيرهللا خيرهللا
، لديهم هسايا، قديم  نهدهم، امتق  إرهابيون من دون سكل لضرع  قويل  ونهها ل   األردنتةرلض 

د يوم ا  و موانهتهم و و التصدا لهم. لم يرتم  ألن يريدون تصبيتها مة ، ت لسوخ سو   لم يتردل
ر ل ما يمرن  تنريد ا رهابيين من سالههم  إلن، ب  لن  األرضاألردن يالموانه  المياسرة ملن 

ه ا ا رهار ت مالق  ل   ننن هدود  و ت  يد اقص إلن.  هر الملك مبدهللا الثانو األيديولونو
د الةاه  األردنو دالم ا  نومن قرير  يا سالم هؤتخ  ننيةيد.  و داخ  األردن رما  و خارن ، يردل

التصدا  نن. ه ا يةنو ير  يساط  شهرر المسلمين اولت  شوان المةرر  مع ا رهار هو  شخوارجش
يرونوا  و  ننملن المسلمين  نن، رما األول و المقام  ما سالوانر، و لك د ام ا من  لارهار

هرعهم  ننهاوانل مليهم تهم  مسؤولياتهم  و ه ا المنال.  ا رهارطلية  َمن يخوض الهرر ملن 
 التو لن يخوضها اآلخرون منهم.

مخيلم الهد  ران مررا المخابرا،  و  نن األولتبدو الضرع  التو تلقاها األردن قويل . اقلل  لسببين. 
من  ن ثرالنظام القالم.  نممدةآخر، من  إسةار إلناليقة  سمال مملان. مؤسس  المخابرا، ت تاال، 

ملن مث  ه ف المغامرة.  ا قدامتتمتع بهيي  ربيرة تنة  من يريد استهدا ها يبرلر طويال  قب   ننها لك 
 ر الدول  األردني ؟رسر هيي  النظام ورس ناه  ران مطلوي ا رسر هيي  نهاا المخابرا،، 

رهي   إلنهصول ه ا اتمتداخ  و داخ  المخيلم البلسطينو يسير  نن إلنالسبر اآلخر،  يةود  نما
تهريك المخيما، والرهان  و الوق،  ات  ملن  تن  داخلي  تقوم ملن انقسام  إمادةلد  نها، ما  و 

. وقت اك، ران، المخيما، 1970 من نوم  من  الةام األولهدل ربير. انل  تطور يةتبر  إلنمبتة  
خارج سيطرة السلط  األردني ، رما هال مةظم المخيما، البلسطيني   و لبنان  و الوق، الهاضر، 
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ا مخيلم مين الهلوة ال ا صار م و  لمنموما، متطر   ليس مةرو ا  متن تستخدم  و تنبي   خصوص 
سوخ ياستثناخ مصله  لبنان  مةيلن   ا، مالق  ير  نهدا من ان  تهقيش  إرهابي ممليا، 
 .واللبنانيين

مران ا تسرح  ي  وتمرح منظما،  ا،  1970ران، المخيلما، البلسطيني   و األردن قب  الةام 
النه   نواقصن اليسار، ليس مةرو  ا لمن تنتمو هقيق   إلنمختلب ، من اقصن اليمن  إيديولونيا،

ا له ا الوضع السا  التو تةم  لها. ناخ، الهمل  الةسرري  التو نبل  تها السلط   و األردن لتضع هدًّ
، رما همن قضيتهم  و المد  نومن المخططا، ا سراليلي   ننبسهمال ا همن البلسطينيين من  ولت 

 اليةيد.
. ران ملي   و مهد الملك هسين، رهم  هللا، و و مهد الملك ا رهارخاض األردن هرع ا طويل  مع 

و موانها، ملن نبها، مدة. ران الهلم الدالم للنظام السورا ال ا اهلش مبدهللا الثانو الدخول  
 ت. نبه  األردن و لك من ان  المتانرة بها، ملن هرار ما  إمادة، 1974نبه  النوتن من  الةام 
األردن مر  دالم ا ريم يرد الصا   نن و ننور لبنان. من هسن الهظ  إيران ةل ، يالمسارر  مع 

من ان  اختراق  شهار هللاشال ا لم يتردد هتلن  و استخدام  ا يرانولسورا ولهليب  صامين للنظام ا
 األردنو. األمن

ملن مررا المخابرا، األردني   و مخيلم اليقة   األخيرما  و الهنوم  نخطر، يظ  األهوال و ر ل 
هاا ا المران ال ا هص   ي . ران، هناك استياه  لالمن األردنو  و مران هساس استهد  ن

ا ما   سقو  خمس ضهايا. بين هؤتخ ثالث  من ضيا  الصم  و نهاا المخابرا،. إلن ند هساس 
مندما استهد ،  2005التو يتةرلض  يها األردن لهالة قويل   و تسرين الثانو  األخيرةران، المرلة 

ا ت ي س ي  من  نردني ثالث   نادق  شالقامدةش . ل نل الردل ملن ياخاألبر مستخدم  انتهاريين قتلوا مدد 
ا. لةر األردن دور ا مهوري ا  و القضاخ ملن  ال ا  شمصةر الارقاوا  نبوشه ف النريم  ران سرية 

. ومن   لك التاريخ، ت 2006 و الةراق. هدي  لك  و هايران  شالقامدةشلال األولران يةتبر الرن  
 .نخر  من نه   شدام ش نننب،التو  شالقامدةشتاال الهرر مستمرلة بين األردن من نه  و

 لك رلل ، تةتبر الةملي  التو استهد ، مررا المخابرا، األردني   و مخيلم اليقة  الواقع  إلن إضا  
لها الدرتور هانو الملقو. ت من  نولملن الطريش بين مملان وارعد اختيار ا  للهروم  النديدة التو سرل

خايا، النيابي  المتوقع ان تنر  قب  نهاي  السن  نلها ستةد لالنتنله ف الهروم   و  األولن األهمي 
يرون استثناخ  و  نناألردن قادر ملن  ننالناري . يو لر هصول مث  ه ف اتنتخايا، دليال  ملن 

ه ف المنطق . هناك انتخايا، تنرا  و األردن يسر  طبيةو  و وق، يبدو مصير سوريا والةراق 
 و هال  األوس ما دالما مرراا استقطار  و السرق ملن رم مبري،. هناك بلدان امتبرا نبسيه
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انتخايا، نيابي  تؤرد استمرار الهياة السياسي  يسر  طبيةو  إنراخانهيار،  يما الترريا األردنو ملن 
  و بلد يمتلك مؤسسا، هقيقي .

و ررف  شدام شمرتيط   ق  بال األخيرةساخ األردن نم نبن، انل   و مين الةاصب . قد ت ت ون الةملي  
الداخلي  وتصديرها  ناماتهاالهرر من  إلنتسةن  إقليمي ت ون مرتيط  يقو   ننا رهابو، ب  يمرن 

خارج. تلك هو مدرس  النظام السورا ال ا هالي ا ما مر  ريم يستخدم البلسطينيين لمآرر ت  إلن
 يةيد. نومالق  لها يقضيتهم من قرير 

السلطا، األردني  ست سم  و نهاي  المطا  الهد  الهقيقو  نتالج التهقيقا، التو تنريها نن األ يد
األردنو  و ه ف  األمنلةملي  مخيلم اليقة . ل ن ت سوخ يمنع من طرح تساؤت،  و س ن استهدا  

الظرو  يال ا، والترريا ملن المخيلما، البلسطيني  المونودة  و الممل  . يهص   لك  و وق، 
و منها األردن  و ظ  ونود مليون ونصم مليون سورا،  و اق ل اقتصادي  مميق  يةان نام هناك 

 تقدير،  و بلد تةتبر مواردف سهيه  وثروات  الطبيةي  سي  مةدوم .
القالم من  مل   ا قليموانل  ليس الهلق  الضةيب   و النظام  إثيا،ملن األردن  ننمرلة نخر ، يبدو 

  انل  يالبة  دول  مؤسسا، تستطيع الد ا  من بيرو، ب -اتباق سايرس  إلنمن  التوص   نامام، 
 .األوس تةقيدا  و السرق  األ ثرنبسها  و ر ل الظرو  يما  و  لك الظرو  

 8/6/2016، المستقبل، بيروت
 
 العالم يئس على ما يبدو من المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .58

هابر إيتان  
الماضو  و  األسبو ر الدولو لواراخ الخارني  انتهن  و نهاي  :  المؤتماأللماألمور يسيط  هتن 

لن يخرج من . المساررون  و المؤتمر نلسوا  و المقامد  نوياريس بدقيق  صم،. سوخ لم يخرج 
النديدة للمؤتمرا، الدولي   األهدا المريه   و الطالرا،، هادروا ياريس الغارق  وهم  و طريقهم إلن 

ياريس.  نودوما تقرييا  و مطارح مرهور  يها مث  مانيال، هون  رون ، ننيم  التالي  ال التو تنةقد
 و ياريس لم ينتج هتا ا، نصر  و القدس، واهد من بين رؤساخ الدول لم يخرج  و  األخيرالبس  

رقص  ماصب .  و القدس يبهمون نيدا إلن نن تتن  دول الةالم، يقيادة الوتيا، المتهدة، رعما 
التالي . ومن ه ف الننااة لن يخرج اهتبال.  و ديوان رليس الواراخ وواارة  سهراألابتداخ من 

مؤتمر واهد، وصياح هد سيستيقظون   هيا . انتهن مم  واهد شمم شمثاي   األمرالخارني  يرون 
 المؤتمر الثانو، الثالي، الرايع، وهر ا دواليك.  هيا ليوم نديد ولةم  نديد ال 
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 نخر  يان ه ا سينتهو ياليراخ. مؤتمر آخر ويةدف واهد آخر، ومرة  نيضان ول ن  و القدس يةر و 
ربن، لن شنو سنتين، نو رعما خمس، سيرون  و الةالم من يصر ،  نخر  مونتو رارلو، وهر ا سن  

. ومن ه ف اللهظ  يخا  النميع، يما  و  لك رليس الواراخ ال ا يهاول  و ه ف شنلةر يةد اليوم
يالنسي  ل    األسون. نيديناوهدتنا المتماسر  وسدة  األن ال لألهيارسيطرت  ليرا  توسيع منال األيام

من ه ف الناهي  قد يرونا السيدة رلينتون والسيد ترامر. وهتن اتنتخايا،  و تسرين الثانو 
 و  األساسمؤتمر رؤساخ المنظما، اليهودي  شستتصر  رلينتون بتهبر لمال وم هونالين ور اق   و 

ستلتهم يةضا من  2017يا، المتهدة، ويةد يوم من ندالها اليمين القانوني   و رانون الثانو الوت
المهي   سرالي  لديها. ررليس ، مالم  نيدا يالتةلش السياسو، األمنو واتقتصادا  سرالي   نوراق

سترهر  ها ننيالوتيا، المتهدة، ستتخ  قرارا،. وملن خلبي  ضةم الرليس المنصر  براك نوياما، 
، تلك التو هطم، رؤوس ا سراليليين شالسيدة الهديدي شملن ما يبدو  و نن تدخ  التاريخ يصبتها 

. والطابور األسبشوالبلسطينيين  و يةضها اليةض، وتلك التو ستنهو مهام  اونها، الرليس 
 نيضاا ، ول ن ي ق  يرثير، يبترض بهاألمورللصالة  و هال  الميرن سيرون طويال ندا.  ا، 

 يالنسي  لترامر.
، ال ا يبدو  و نظرف رروم  نمر األوس المي  واض.. الةالم، رل  تقرييا، م  اتنسغال يالسرق 

الةالم يلس ملن ما يبدو من المباوضا،  ننور  هي  ري. صغيرة تسةلها. رما  إطباخهانسوا 
 و مؤتمر  اآلن لك تبدو من  المياسرة بين ا سراليليين والبلسطينيين. واآلن ال وثم  مؤسرا، ملن 

ياريس الباس  ال قرر الةالم مهاول  ه  ونع الرنس الدالم ه ا دون الالمبين الرليسيين. مثاي  صيغ  
مقبوت من  نبدالن يرون  ألسبنايرلما، قديم  ومةرو  : ه  مبروض،  نونديدة للةالم رل  ضدنا. 

من  إمبال الةالم سيصبش لمن سينن. من  إسرالي . إسرالي  يمرنها تقرييا  ق  نن تخسر، بينما
 مقار ا سراليليين والبلسطينيين.

 8/6/2016يديعوت 
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