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 38 :كاريكاتير
*** 

 
 عروضًا دولية إلنقاذ غزة حماس كشف تلقيأبو مرزوق ي .1

موسزززب  بزززو مزززر وك  ن الحرسزززة ت  ززز  عزززددا  مزززن « حمزززا »قزززال عازززو المستززز  السياسزززي لزززز : غززز  
ييئزة اججزوال لمسزاعد  قرزاة غز   ع ززب مزن  رزرام ملت فزةش اشزترر  ازرور  ت« الشزفيية»العزرو  

مزن بزين ،زاأل اجرززرام ا تحزاد اجوروبزي الززا  »اللزرو  مزن اج مزة الرا،نززةش و وازم  بزو مززر وك  ن 
سمب النرويجش  اافة  لب مصر سفاعل  سا  في مواوة البحثش ورصزدوا لزالأ  مزوا  ش ويحزاولون 

البزززززا  مفتزززززو  »ش مؤسزززززدا   ن «ي غززززز   ن يت مسزززززوا اللزززززرم المناسززززز  لمعالجزززززة ال ازززززايا اجساسزززززية فززززز
ل مساعدا  من اجررام سافةش ويجز  الفصزل بزين الجانز  اننسزاني والرغبزا  السياسزية التزي عانز  

 ن تسزون الحرسزة ررحز  فزي    « الرسزالة»ونفب  بزو مزر وك فزي حزديث مزف صزحيفة  «.بسببيا غ  
لزن تررحيزا فزي المسزت بل »ع ب  نيا  ش مشددا  «ورقة متع  ة بتيدئة روي ة اجمد مف ا حتالل»مرح ة 

لربيعزززة لزززروم المرح زززة السياسزززية الرا،نزززة والزززتالل مزززوا ين ال زززوبش و،زززي   تح زززك مصززز حة الشزززع  
  «.الف سريني

رئاسزززة المج ززز  »وعزززن مزززر  الزززرئي  محمزززود عبزززا  وسزززبل التيزززار ل يفتززز ش ر ب  بزززو مزززر وك  ن 
رة فزي حزال شزهورألش بحسز  نزا ال زانون التشريعي ،ي التي تستريف  ن تسون في م عزد رئاسزة السز 

واعتبزر  ن «. حمزا »ش في  شار   لب رئي  المج   ع يز  دويزأش ال يزاد  فزي «اجساسي الف سريني
تحترم قزوانين السز رة النالمزة ليزاش وات  سزتفتم البزا   جتيزادا  ملت فزة   ازابر » ن « فتم»ع ب 
 «.ليا

 1/6/2018الحياة، لندن، 
 

 قابلة وفد من الكونجرس األمريكي في رام هللا: عباس رفض م"هآرتس" .2
ش  ّن الزرئي  الف سزريني محمزود 1/6/2018 العبريةش يزوم اللمزي  "،آرت "اجنااول: اسر  صحيفة 

عبززا ش رفزز  م اب ززة وفززد مززن السززونجر  اجمريسززي قبززل نحززو شززيرينش احتجاجززا  ع ززب سياسززا   دار  
عاززوا  مزن السززونجر   غ زبيم مززن  11فزد سززان يازم الو "و فزاد  الصززحيفةش  ن  الزرئي  دونالزد ترامزز .

 ."الديم راريينش ب ياد   عيمة اجق ية الديم رارية بمج   النوا  اجمريسي نانسي بي وسي
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اجردنززي مززف الم ززأ و بنيززامين نتنيززا،وش  ل انسززرائي يو راالزو ازاف   ن الوفززد ع ززد محادعززا  مززف رئززي  
سززززان يريززززد  يززززار  رام هللا " ّن الوفززززد  "،ززززآرت "واززززح  سمززززا   ان.هللا العززززانيش فززززي العاصززززمة عّمزززز عبززززد

 ش لسن رغبت  قوب   بالرف ."لالستماة  لب وجية نلر الرئي  عبا  حيال سياسا  ترام 
 1/6/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الحمد هللا يطالب بوقف انتهاكات "إسرائيل" .3

رامي الحمزد الف سريني بحث رئي  الو رال  شرام هللاش من 31/5/2018 ،رام هللا الحياة الجديدة،نشر  
ش مزززف المنسزززك اللزززاا لدمزززم المتحزززد  لعم يزززة السزززالم فزززي الشزززرك اجوسزززر 31/5/2018 هللاش اللمزززي 

نيسو   ميالدينومش آلر الترورا  السياسيةش والتصعيد العسسر  انسزرائي ي فزي قرزاة غز   والازفة 
شززدد الحمززد هللا لززالل ال  ززالش الززا  ع ززد فززي رام هللاش ع ززب اززرور  اسززتجابة اجمززم المتحززد  و  الهربيززة.

 لمرالزز  ال يززاد ش وع ززب ر سززيا الززرئي  محمززود عبززا ش والحسومززةش بتززوفير حمايززة دوليززة جبنززال شززعبنا.
الشزرعية  وجدد الحمد هللا دعوت  اجمم المتحد   لب دعم مبادر  سيادت  لع د مؤتمر دولي ل سزالمش وفزك

قامززةالدوليززة وقززرارا  اجمززم المتحززد  اا  العالقززةش واتلززاا لرززوا  عم يززة ننيززال ا حززتاللش  الدولززة  وات
 الف سرينية المست  ة وعاصمتيا ال د .

ــــيل، الشــــارقةو اززززاف   لززززالل اجتماعزززز ش  مزززز   شرالزززز  الحمززززد هللا شرام هللاش مززززن 1/6/2018 ،الخل
ا تحزاد اجوروبزي بالازهر ش من جوليان سينغش فزي رام هللااللمي ش مف المفو  اجوروبي لشؤون اج

الف سززرينيينش لاصززة فززي قرززاة غزز  ش ووقززم سياسززة  ع ززب " سززرائيل" نل اميززا بوقززم انتياساتيززا بحززكّ 
 المتلا،رين الس ميين ع ب حدود ال راة. ال تل المتعمد بحكّ 

 
 نعريقات: األمن ال يتحقق إال بإنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسطي .4

 سد  مين سر ال جنة التنفياية لمنلمة التحرير الف سرينية صائ  عري ا   ن اجمزن   يمسزن  :رام هللا
ال زززد  "وتجسززيد اسززت الل دولزززة ف سززرين بعاصززمتيا  انسززرائي يشعبززر  نيززال ا حزززتالل    يتح ززك   ن

 اجسززرب اسززتنادا  قاززايا الواززف النيززائي سافززة بمززا فييززا الالجئززين و  ش وحززلّ 1967ع ززب حززدود  "الشززرقية
ز ة. مزف و يزر الدولزة البريرزاني ل شزؤون  ئز ل ا ش لزاللودعزا عري زا  ل رارا  الشرعية الدوليزة اا  الصل

المجتمزف الزدولي  شاللارجية السزتر بيزر ش ووفزد برلمزاني مزن الحز   ال يبرالزي اجلمزانيش سزل ع زب حزد 
دانةورف   شمساللة ومحاسبة الحسومة انسرائي ية  لب الرئي  اجمريسي ولاصة ل لروقا   سياسة وات

 ال د .  لب  بي ش ون ل السفار  من تل " سرائيلز"الفااحة ل  انون الدولي باعتبار ال د  عاصمة ل
 31/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ي القدساالتحاد األرجنتيني بالتراجع عن لعب المباراة مع المنتخب اإلسرائيلي ف يطالبالرجوب  .5
 بزززرك رئزززي  ا تحزززاد الف سزززريني لسزززر  ال زززدم ال زززوال جبريزززل الرجزززو   لزززب و يزززر : سفزززا   بزززون - رام هللا

التع يم والريااة اجرجنتيني استيبان بولريتشش وا تحزاد اجرجنتينزي ل سزر ش بازرور  التراجزف عزن لعز  
ش لتمريززر "سياسززة " سززرائيل"ا التززي تسززته ي ش9/7/2018المبززارا  مززف المنتلزز  انسززرائي ي فززي ال ززد  فززي 

 الام غير ال انوني في ال د ".
وسززان يفتزززر   ن يع زززد ال  ززال الزززود  بزززين المنتلبزززين فززي حيفزززاش لسزززن الحسومززة انسزززرائي ية ن  تززز   لزززب 

واتيززززم الرجززززو  الحسومززززة  ال ززززد  فززززي رسززززالة سياسززززية   عالقززززة ليززززا بالريااززززة سمززززا يؤسززززد الرجززززو .
غيزززر  ش لتمريزززر سياسزززة الازززمّ " سزززرائيل"سزززتهالل اتحزززاد سزززر  ال زززدم فزززي انسزززرائي ية بتسزززيي  الرياازززة وا

 ال انوني ل  د .
 1/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 العمال الفلسطينيين بحق   "إسرائيل"وقف انتهاكات  إلىأبو شهال يدعو "العمل الدولية" الوزير  .6

ش منلمزة العمززل 31/5/2018 شزيالش يززوم اللمزي   بزومززومون  الف سزريني دعزا و يززر العمزل :وفزاوسالزة 
العمزال الف سزرينيين  ومعزايير المنلمزة الدوليزةش ووقزم انتياساتيزا بحزكّ  بونلمتز  " سزرائيل"  ل امالدولية 

فززي س مززة  ل ا،ززا لززالل اجتماعززا  منلمززة العمززل الدوليززة فززي  ششززيال  بززوسمززا دعززا  والتنسززر لح ززوقيم.
فززي منلمززة  اجعاززالالمتحززد  بجنيززمش الززدول  اجمززمفززي م ززر   عماليززاش التززي انر  زز  107 دورتيززا الززز

  نواعتبزززر و يزززر العمزززل  دعزززم العازززوية السام زززة لف سزززرين فزززي المنلمزززة الدوليزززة.  لزززبالعمزززل الدوليزززة 
"استمرار سياسا  ا حتالل انسرائي ي ،األش تشير بشسل واازم لعزدم اسزتعداد  سزرائيل ل توصزل لحزل 

 ر  والعبودية الجديد  وال تل المستمر ل حيا ".س ميش بل  نيا تمار   بشف ملا،ر الفصل العنص
 31/5/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فلسطين تثم ن موقف الكويت في مجلس األمن .7

 سززد السززفير الف سززريني لززدب السويزز  رامززي ريبززو   ن السويزز  تعبزز  : الحسززيني البجالتززي - السويزز 
جمزن الزدوليش معتبزرا   نيزا ليزر مزن يمعزل مر   لرب مدب استح اقيا وبجدار  مر  زة لعازوية مج ز  ا

و اززام ريبززو :  ن "تصززد  دولززة السويزز  لمشززروة البيززان الم ززدم مززن  اجمززة العربيززة فززي المج زز .
الو يا  المتحد  اجمريسية لصالم  سرائيل ليزو دليزل آلزر ع زب  ن صزو  السويز  يصزد  فزي  روقزة 

ويزز  تعمززل وبسززل  لززالا مززن  جززل  ن يتحمززل الل ززم الواقززف ع ززب شززعبناش و ن الس اجمززم المتحززد  اززدّ 
عزاد   المجتمف الدولي مسزؤوليات  مزن  جزل رفزف ،زاا الل زم عزن الشزع  الف سزريني حتزب يزتم  نصزاف  وات
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ح وق  المس وبةش ولمنف مساوا  ناال الشع  الف سريني الس مي من  جل حريت  واست الل  بممارسا  
 ا حتالل ومجا رأل تجاأل شعبنا اجع ل". 

 1/6/2018 ،، الشارقةالخليل
 

 في السلطة عن دور مقبل دحالن ينتقل من أبو ظبي إلى القاهرة بحثاً : "القدس العربي" .8
 شززرم اليززور: يززرب العززارفون بتفاصززيل الم فززا  الف سززرينية الدال يززةش فززي عم يززة انت ززال محمززد  -غزز   

ش  لزززب العاصزززمة دحزززالن ال يزززاد  المفصزززول مزززن حرسزززة فزززتمش مزززن مسزززان  قامتززز  اجول فزززي انمزززارا 
المصرية ال ا،ر ش لإلقامة بشسل مؤق  في م زرأل العزاني منزا اللزرو   مزن رام هللاش  نيزا تزوتي فزي  رزار 

مززن ن اشززا  واسززعةش لترتيزز   البحززث عززن دور جديززدش بسززب  مززا تشززيدأل  روقززة ال يززاد  الف سززرينية حاليززا  
 .2011واف المؤسسا  الورنيةش التي غادر،ا بشسل سامل منا عام 

،نزاأ مزا يشزير  لزب  ن دحزالن تواجزد منزا  يزام عزد    ن م  "ال د  العربي" مزن مصزادر لاصزةش وع
في ال ا،ر ش و،ي  يار  ت امن  مف وجود الرئي  الف سريني محمود عبزا  فزي المشزفب. وع زد دحزالن 

 ،ناأ عد  اجتماعا  مف مساعدي  وفري   الا  يعمل بحرية في العاصمة المصرية.
المر عززون ع ززب لفايززا اجمززور الف سززرينيةش  ن يعيززد دحززالن تفعيززل م ززم العالقززة مززف و،نززا   يسززتبعد 

حرسة حما ش و،و  مر ع ب اجرجم لن تمانع  الحرسةش لتسوين جية تحرأ وترف  قزرارا  المج ز  
المرس   الم ب ةش  اا ما سان  ليا عالقة بترتيبا  مست ب ية ل حسمش والتيزار "نائز  ل زرئي " مزن لزالل 

 لررفين بديل "التشزريعي" ل  يزاد  ال زائم ع زب تزولي رئزي  المج ز  التشزريعي م اليزد الحسزمش بزد   رر  ا
 من بديل "المرس  "ش الا  تدعم  حرسة فتم. 

 1/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 رة" لحماس في غزة"إسرائيل" تدعي استهداف "غواصات مسي   .9
بونز  اسزتيدم مجموعزة مزن "الهواصزا  المسزير "  ادعزب جزيش ا حزتالل انسزرائي يش : ال د  المحت ة

  ول من  م  )العالعال(ش "لرر  حرسة حما   ستلداميا في ،جما  من البحر".
وقال  صزحيفة "تزايم   وم  سزرائيل"ش  نز  سزان ي شزتب  بزامتالأ حمزا  فزي غز   لهواصزا  مسزير  منزا 

 م  اجربعال. سعر من عامش لسن الجيش انسرائي ي لم ي ر بياأل ال در  حتب  
وتابعززز : "لرالمزززا اعت زززد الجزززيش  ن حرسزززة حمزززا  ت زززوم بتوسزززيف قزززدراتيا البحريزززةش سزززوال مزززن حيزززث 
التسنولوجيا معل غواصا  مسير  وسالأ في تدري  الافادة البشرية ع ب التس ل من البحر لمياجمة 
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حمززا  تجززر   ون  زز  عززن اززابر فززي البحريززة انسززرائي ية قززوليمش " ن سززفن  سززرائي ية" حسزز  قوليززا.
 تروير ا جدي ا في مجال ما تح  المال" وفك ت دير،ا.

واسر  الصحيفة العبريةش  ن  يمسزن اسزتلدام ،زاأل الهواصزا  لمياجمزة عزدد مزن اج،زدام انسزرائي ية 
فززززي البحززززرش بمززززا فززززي الززززأ منصززززا  اسززززتلرا  الهززززا  الربيعززززي وسززززفن مدنيززززة وسززززفن تابعززززة ل بحريززززة 

 انسرائي يةش حس   عميا.
 31/5/2018، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 أي عدوان إسرائيلي جديد لن يمر بال عقاب: النخالة .11

   عزدوان  سزرائي ي جديزد لزن يمزر »حار نائ  اجمين العام لحرسة الجيزاد  يزاد النلالزة مزن  ن غ  : 
فصزززائل الم اومزززة لزززن تصزززم  ع زززب    عزززدوان  سزززرائي ي جديزززد  و » سزززد النلالزززة  ن و  «.بزززال ع زززا 

فززي آلززر مواجيززة بززين « ام  و لززرك قواعززد ا شززتباأ التززي تززم تعبيتيززا تحزز  اززربا  الم اومززةاسززتيد
وقزال النلالزة «. سزترد برري زة  و بزولربش ولزن يمزر عزدوان مزن دون ع زا »الررفين قبل يومينش بل 
مصزززر تزززدل   منزززا السزززاعا  اجولزززب »التابعزززة ل حرسزززةش  ن « ف سزززرين اليزززوم»فزززي حزززديث  لزززب وسالزززة 

مسززان العززود   لززب تفا،مززا  وقززم النززار حتززوال ا التززي تززم التوصززل  لييززا ع زز  « لموقززم الميززدانيش وات
قيززاد  الحرسززة واززع  شززررا  محززددا  لوقززم »ش مشززيرا   لززب  ن 2014انتيززال العززدوان ع ززب ال رززاة عززام 

سزان وقزال  ن الزرد ع زب العزدوان انسزرائي ي المسزتمر «. النار و،و  نيا ت ت مز  ب زدر التز ام  سزرائيل بز 
حزززر  شزززام ةش فزززنحن   نسزززتدعي لمو ونزززا  ومحسزززوبا  بال زززدر الزززا    تزززا،  فيززز  اجوازززاة الميدانيزززة 

بحزززك  الحززر  ع ززب غزز  ش لسزززن سززان ع ززب العززدو  ن يزززدرأ جيززدا   ننززا لززن نصزززم  ع ززب    اعتززدالا 
 شعبنا.

 1/6/2018الحياة، لندن، 
 

 الحية: مسيرات العودة لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها .11
  رئززي  المستزز  السياسززي لحرسززة "حمززا " فززي قرززاة غزز   ل يززل الحيززة  ن مسززيرا  العززود   سززد نائزز

 وسسر الحصار لن تتوقم حتب تح يك جميف  ،دافيا.
وشدد الحية لالل ل ال عبر فاائية اجقصب مسال اللمي ش ع ب  ن مسيرا  العزود   ليزر  ل عزالم 

ا   ن  ،زززدافيا سسزززر الحصزززارش و ن يسزززتي ل مل وميزززة الشزززع  الف سزززريني  مزززام ترسزززانة ا حزززتاللش مبينززز
ا ويريد العود   لب بالدأل.  العالم من غف ت  بون ل شع  الف سريني  را 
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عزام  100و شار الحية  لب  ن ،األ المسيرا  فاح  و عاد  الصور  البشعة لالحتالل منا  سعر من 
يرا  العزود ش وفزي ولف   ن شعبنا انصير في وحزد  ورنيزة بمسز وتدميرأل لسل شيل من شجر وحجر.

الم اومة التي لرج  لتدافف عن شعبناش وشسل  ي ونة الوحد  ورو  التاحية والعبا  ع ب الحك التي 
   تسسر،ا سياسة ا حتالل.

ونفززب الحيززة  ساايزز  تززداولتيا بعزز  وسززائل انعززالم حززول مرالبززة مصززر ل حرسززة فززي  يارتيززا اجليززر  
مصر لم يرالبونا بوقم مسيرا  العود ش بزل رالبونزا بتع يز   بوقم مسيرا  العود ش قائال : انلو  في

سززز مية ت زززأ المسزززيرا   ونحزززن لزززم نسزززتلدم اجسززز حة ال تاليزززةش ون زززول  مزززام العزززالم  ن مسزززيرتنا    الززز  
ونفب الحية ت  ي حما  عرواا جديد  حزول ،دنزةش لسزن ،نزاأ اتصزا   و رروحزا  جديزد   س مية.

 ندما يعر  ع ينا شيل جديد سن ول مف السل الورني نعم  م  .لم يتام منيا شيل حتب اآلنش وع
 31/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حماس تثمن موقف الكويت في إفشال مشروع قرار ضد غزة .12

عمنزز  حرسززة "حمززا " موقززم دولززة السويزز  العربززي اجصززيل فززي  فشززال  صززدار مشززروة قززرار قدمتزز  
حزززك الشزززع  الف سزززريني فزززي الم اومزززة والزززدفاة عزززن نفسززز  اندار  اجمريسيزززة  لزززب مج ززز  اجمزززن يزززدين 

 المسفول دوليا ش والا  تحاول في   دار  ترم  التهرية ع ب جرائم ا حتالل بحك شعبنا في غ  .
و شززاد  حرسززة حمززا  فززي تصززريم صززحفي بموقززم روسززيا وسززائر المواقززم الدوليززة التززي وقفزز   لززب 

 مريسي والعدوان انسرائي ي اللالم.جان  الحك الف سريني في مواجية ا نحيا  اج
و دانز  الحرسزة المواقزم اجمريسيزة المنحزا   بالسامزل لالحزتالل انسزرائي ي والتزي تشزجع  ع زب ارتسززا  

ورالبزز  سززل المؤسسززا  الدوليززة ومج زز  اجمززن  م يززد مززن العنززم وانر،ززا  اززد الشززع  الف سززريني.
ع ب جرائم  واتلاا ال رارا  الرادعة بح  ش ودعم ببال م يد من الجيود لمحاسبة ا حتالل انسرائي ي 

 حك الشع  الف سريني بالحرية وا ست الل.
 31/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بموقف الكويت في مجلس األمن " تشيدانالديموقراطية"الجهاد" و" .13

ا   شاد  فصائل ف سرينية بموقم السوي  في مج   اجمن  ول من  م ش ال: فتحي صّبا  -غ   
 فشل  صدار بيان يدين الم اومة الف سزرينية فزي قرزاة غز  ش فزي لرزو  اّسزر  بموقزم رئزي  مج ز  

 «.قات ة اجرفال»اجمة السويتي قبل شيور عندما نع   سرائيل بونيا 
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لدولززة السويزز  حسومززة  « شززسرأل العميززك» حمززد المززدلل « الجيززاد انسززالمي»وّجزز  ال يززاد  فززي حرسززة و 
ليسزز  المززر  اجولززب التززي ي ززم فييززا المنززدو  »يحا   ااعيززة  مزز ش  لززب  نيززا وشززعبا . ولفزز  فززي تصززر 

سرائيل في اجمم المتحد   «.السويتي بياا الموقم اجصيل في وج   ميرسا وات
انحيززا  »ش ودانزز  «المواقززم الشززجاعة ل سويزز »بززز « الجبيززة الديموقراريززة لتحريززر ف سززرين»ورّحبزز  

 «. حتاللش وعدائيا لشعبنا وقايت  وح وق  الورنية المشروعةالو يا  المتحد  السامل لحسومة ا 
 1/6/2018الحياة، لندن، 

 
 على رئيَسي األركان والموساد بالتنصتطالب رئيس الشاباك ينتنياهو  .41

رال  رئي  الحسومة انسرائي ّيةش بنيامين نتنيا،وش من رئي  جيا  اجمن انسرائي ي : باسل مهربي
في اجشير اجولب من و يت   التنصُّ  ع ب رئي  اجرسان السابكش بيني  "الشاباأ" يورام سو،ينش

جانت ش ورئي  الموسادش تامير باردوش من لالل تتبُّف اتصا تيما الياتفيةش وفَك ما قالت  الصحافّية 
 انسرائي يةش  ي نا دايانش في  حد البرامج الت ف يونيةش يوم اللمي .

الل قدر  الشاباأش لترسيخ "انشرام الشامل" الا  يتاّمن  التنّص  ور   نتنيا،و من سو،ينش استه
وتتّبف اتصا   عدد من الشلصيا ش منيا رئي   اجرسانش ورئي   الموساد. وما سان من سو،ين    

  ن رف  ر   نتنيا،وش وفك  قوال الصحافية.
شلاا الاين ر  بَ  من  و شار   ي نا  لب  ّن سو،ينش غا  من ر   نتنيا،وش   سّيما و َن اج

التنّص  ع ييمش سانوا  مالل قريبين ل ش  ا سان  الميام  المنورة بيمش تفر  ع ييم العمل معا بشسل 
 دائم.

سما  ن سو،ين يرب  ن  "من الميم الحفال ع ب  من المع وما ش و  يجو  ل شاباأ استلدام ،األ 
 الجيش والموساد".التدابير ال اسية اد اجشلاا الاين ي فون ع ب ر   

 31/5/2018، 48عرب 
 

 صفقة تبادل مع حماس على غرار صفقة شاليط ي  ألن تبرم " إسرائيلالمفقودين: "مسؤول ملف  .41
غ  : سشم منسك م م اجسرب والمف ودين انسرائي يين في  سرائيلش ان دولة ا حتالل لن ت دم ع ب 

. ون    2011لصف ة التي  برم  في عام  برام صف ة تبادل جديد  مف حرسة حما ش ع ب غرار ا
،يئة البث انسرائي ية عن يارون ب وم مسؤول م م المف ودين انسرائي يين لالل ل ال مه ك مف 

لن تبرم اية صف ة تبادل مف حرسة حما  ع ب » عاال لجنة اللارجية واجمنش قول   ن  سرائيل 
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رائيل ،و  عاد  جنديي جيش الدفاة ا تفاك الم بول لدب  س»و اام «. غرار صف ة شالير 
 «.والموارنين انسرائي يينش ل ال لرة نعاد   عمار قراة غ   بالسامل

 1/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 ليفني: نتنياهو يستجدي حماس .41
،اجم  تسيبي ليفني و ير  اللارجية انسرائي ية الساب ةش رئي  الو رال بنيامين نتنيا،و بسب   لندن:

،ا ،و نتنيا،وش يرف  الرد ع ب غ  ش بل ويستجد  منيم ” وقال  ليفني  ا لير  في غ  . ا حداث
وسلر  ليفني  “.اليدولش لاا يج  وقم ،األ المي لة السياسية والتحرأ بشسل شامل اد قراة غ   

ادعب نتنيا،و قبل انتلاب ش  ن  سي اي ع ب حسم حما  حين تولي  ال ياد ش لسن  سان “: بال ول 
 ”ب ا في  رالك سرا  العديد منيمش بمن فييم  عيم حما  به   يحيب السنوار.سب

 1/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 حماس ساهمت في تأسيس حركة  "إسرائيل": يزعمون مسؤولون كبار سابقون .41

تل  بي : لر  عدد من سبار قاد  الجيش والملابرا ش الاين لدموا في س رة ا حتالل في قراة 
 ن ،ناأ فييا ي عمون افة الهربية في سبعينا  ال رن المااي وعمانينات ش بحم ة تصريحا  غ   وال

ش «ال نا  العاشر »وقد لير ،ؤ ل في في م ت ف يونيش بعت  «. دور  سرائي ي في توسي  حرسة حما »
مف المج»فوسدوا  ن جيا  معينة اا  نفوا في السياسة انسرائي يةش سست ش في حين ش ع ب توسي  

ب ياد  الشيخ  حمد ياسينش مف  ن قوب سعير  حارتيم من  ن ،اا تنليم  سالمي سياسي « انسالمي
 لإللوان المس مينش لدي   ،دام وااحة اد  سرائيل.

وقال شالوم تسورش نائ  الحاسم العسسر  ل راة غ   في حين ش و فنير سو،نش من قياد  الملابرا ش 
رر  لتنفيا البند اللاا بال اية الف سرينية في اتفاقيا  سام   ن  سرائيل ب عامة مناحم بيهن ل

ديفيد مف مصر. وجن  سان معاديا لمنلمة التحرير الف سرينية ب ياد  ياسر عرفا ش اعت د  ن التيار 
ال ومي الف سريني ،و اللرر الدا،مش ويج   يجاد من يصارع  في الدالل. لالأ وافك ع ب  قامة 

يم الال مة لالأش و تا  ل   ن يحصل ع ب  موال رائ ة من اللار . وع ب المجمف ومنح  التصار 
سبيل المعالش حصل المجمف ع ب نحو نصم م يار دو ر نقامة س ية اج ،ر في غ  ش التي 
 صبح  ق عة سياسية وفسرية لحما . وعندما بد   تصل  لباريا  عن نشار عسسر  ل مجمفش 

ش تم التح يك مف قادت ش  حمد ياسين «حما  -ومة انسالمية حرسة الم ا»الا  تحول  ح ا  لب 
وصال  شحاد  وعبد الع ي  الرنتيسي )وجميعيم اغتالتيم  سرائيل  ح ا( ومحمود ال ،ار. فوجابوا بون 
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نشاريم العسسر  موج  ل عناصر الدال يةش حرسة فتم ومن وصفو،م بالسفار. وفي مرح ة  ح ة قال 
بون  يستعد لتربيك الحسم الااتي الف سريني ويحتا   لب قو  عسسرية تجعل ليم الشيخ  حمد ياسين 

فتم تعترم ب  و  ت اي ع ي . ويرو  تسفي بي غش الحاسم العسسر ش  ن   قام عالقة ودية مف الشيخ 
 ياسين و رس   ل عال  في مستشفب  سرائي ي من ع ة انعاقة التي  صابت .

 1/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 كبير في لواء الجنوب: المقاومة تتطور وعجزنا عن رصد مطلقي الصواريخإسرائيلي ابط ض .41
يوم اللمي ش عن تفاصيل تتع ك بترور الم اومة  انسرائي يجيش السشم : ال د  المحت ة

الف سرينية في غ  ش وعج  ا حتالل عن استيدام لاليا  رالك الصواريخ ع ب رول الحدود ل راة 
سان  ،نالأ  وامر باستيدام لاليا  رالك “ر سبير في لوال الجنو  بجيشش وقال ااب غ  .

الصواريخ وتم ا ستعداد لالأش لسن الم اومة به   تحسن  ومعلم الصواريخ  ر    من تح  
 ”.اجر  وباستلدام ساعا  مؤقتة

يوم العالعالش وفيما يتع ك بعدم قدر  الجيش ع ب استيدام    ل ية ل م اومة  عنال  رالك الصواريخ 
و عم الاابر انسرائي يش  ن   وام  ن جيش يجر  تح ي ا  حول الأ ل حصول ع ب العبر.
يمسن منف “راة غ  ش مايف ا قالوق  الحالي ،و  سعر اجوقا  احتما    ند ة حر  جديد  مف 

اابر واّدعب ال ”.تلفيم الحصار المفرو  ع ب قراة غ   حسومةالحر  ال ادمة في حال قرر ال
 ن ا تفاك رويل المدب يج   ن يشمل  رجاة الجنود المحتج ين لدب الم اومة في غ  ش مؤسد ا  ن 
ال ياد  السياسية في حسومة  جر  محادعا  في اآلونة اجلير  لتحسين اللروم المعيشية في قراة 

 غ   سمحاولة لمنف اند ة حر .
 31/5/2018، فلسطين أون الين

 
 "أصوات أربعةمار يملك : "درعي ح"الليكود" .41

 عار  عالن و ير "شؤون ال د " انسرائي يش  ئيم  لسينش الترشم لرئاسة ب دّية :  حمد دراوشة
 ا حتالل في ال د ش يوم اللمي ش سجا   حاد ا بين  قرا  اليمين الّصييوني في ا ئتالم الحاسم.

لا  حاول عني رئي  الحسومة وفور  عالن  لسين ترّشح ش قال و ير الدال ية انسرائي يش ا
انسرائي ّيةش بنيامين نتنيا،وش عن دفع   لسين ل ترشمش  ن نتنيا،و   يم أ في ال د     صوت  
و صوا  عائ   في ال د ش في  شار   لب  ن ال يسود لم يحصل    ع ب م عد واحٍد في ب دّية ال د  

ول في ح   ال يسود الا  ينتمي  لي   لسين ورّد مسؤ  .2013المحتّ ة في ا نتلابا  اجلير ش عام 
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 صوا " و ن نتنيا،و لم يرد  ن يدعم  لسينش     ن تصريحا   4ونتنيا،و  ن درعي "حماٌر يمت أ 
 درعي شّجعت  ع ب دعم .

 31/5/2018، 48عرب 
 

 سوريةسُيغادرون  "حزب هللا"طالما أن إيران و عارض بقاء األسد رئيساً نأبلغت فرنسا: لن  "إسرائيل" .02
ال نا  العاشر  في الت ف يون انسرائي يش ف د اسر   ن  سرائيل قد  ب ه  ح فاَل،ا  ن   :  حمد دراوشة

واسر المراسل  معاراة  سرائي ّية لب ال اجسد في الحسمش رالما  ن انيرانيين سي هادرون سورية.
ال ومي انسرائي يش مئير بن  السياسي ل  نا  العاشر ش باراأ رافيدش عن مصادرألش  ن مستشار اجمن

شابا ش قد  ب غ نليرأل الفرنسيش في ي  آتاينش اجحد الماايش في ال د ش  ن  سرائيل لن تعار  
اش بعد انتيال "الحر  اج، ية" رالما  ن انيرانيين وح   هللا ال بناني "والمي يشيا   ب ال اجسد رئيس 

 .الشيعّية" )بتعبير بن شابا ( سي هادرون سورية
 31/5/2018، 48عرب 

 
 استعماريةوحدة  2,070صادق على بناء يالمجلس اإلسرائيلي األعلى للتخطيط : "السالم اآلن" .04

عبد الرؤوم  رناؤور: صادك المج   انسرائي ي اجع ب ل تلريرش  م ش ع ب بنال  -ال د  
وقال  حرسة  ة.في مستورنا  مع ول %80وحد  استيرانية جديد  في الافة الهربية منيا  2,070

"السالم اآلن" انسرائي يةش  ن المج   انسرائي ي صادكش  م ش ع ب بنال ،األ الوحدا  ا ستيرانية 
انسرائي ي افيهدور ليبرمان عن قرار المصادقة ع ب بنال  دفاةبعد  يام ق ي ة من  عالن و ير ال

 وحد  استيرانية. 2,500
من الوحدا  ا ستيرانية موجود  في مستورنا  من  1,536و ااف  في ت رير وصل "اجيام"ش  ن 

وتابع ش  ن الملررا   المفتر   ن يتم  لالؤ،ا في    اتفاك سالم م بل بين  سرائيل وف سرين.
 لب  ن ما تم   النلر ولفت  تشمل  نشال مستورنتين جديدتين ،ما " اي  ترعنان" و"بروش".

في  250وحد  في "ارئيل" و 400لي  ادوميم" ووحد  في مستورنة "معا 460المصادقة ع ي  يشمل 
 وحد  في "الفي  منشي ". 40في "معالي  افرايم" و 45مستورنة "السنا" و

 31/5/2018األيام، رام هللا، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 14 ص             4657 العدد:             6/1/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 مواطنًا من الضفة بينهم صحفي  16 تعتقلقوات االحتالل  .22
وم ية المااية وفجر قال ناد  اجسير الف سريني  ن قوا  ا حتالل انسرائي ي اعت    ال ي 

وبين ناد  اجسير  ن قوا  ا حتالل  موارنا  من الافة الهربيةش بينيم صحفي. 16اللمي ش 
و اام الناد   ن قوا  ا حتالل اعت     اعت    عمانية موارنين ع ب اجقل من محافلة الل يل.

ب دتي بيتين و م  لمسة موارنين من عد  ب دا  في محافلة جنين. سما جرب اعت ال موارنين من
 واسر ناد  اجسير  ن قوا  ا حتالل اعت    موارنا من ال د ..  صفا في محافلة رام هللا والبير 

 31/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 خطة إلسكان مليون مستوطن في الضفة بتنفيذ"التفكجي": االحتالل شرع  .23
ل التفسجيش  ن س را  ا حتالل انسرائي ي قال اللبير الم دسي بشؤون اللرائر وا ستيران ل ي

وي اي بإسسان م يون  1979شرع  بالفعل بتنفيا ملرر استيراني ع ب  ر  الواقف سان   قّر عام 
 مستورن بمحافلا  الافة الهربية.

و وام التفسجيش في تصريم ل ش يوم اللمي ش  ن الصحم العبرية بد   تع ن عن الملررا  
اجميرسية لسياسة تيجير  اندار قامة البؤر ا ستيرانية بشسل صريمش بعد دعم الييس ية المتع  ة بإ

 الف سرينيينش و ياد  عدد المستورنين بالافة.
وسان  س را  ا حتالل  ع ن   م  مواف تياش ع ب بنال  لفين وسبعين وحد  استيرانية جديد  

والتي صادك قاا  محسمة ا حتالل  بال ر  من ال رية البدوية اللان اجحمر شرك ال د  المحت ةش
 الع يا ع ب ،دميا اجسبوة المااي.

 31/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 موظفي غزة انتهاك دستوري لحقوق المواطنين األساسية لرواتبئتالف حقوقي: قطع السلطة ا .24
تدلل ومنف انييار بال لع افية "عدالة"رال  ا ئتالم الف سريني ل ح وك ا قتصادية وا جتماعية وا

الس رة الف سرينية اتلا   جرالا  ع ابية اد مولفييا   نوقال ا ئتالم في بيان ل   قراة غ  .
ش والأ في 2017من مرتباتيم منا  بريل/ نيسان  %60 لب  %30في قراة غ   تمع   في لصم 

وتمسين الحسومة من ممارسة ميامياش  رار الاهر ع ب حرسة حما  لحل ال جنة اندارية ل  راة 
وقد مس  ت أ انجرالا  سافة مناحي الحيا  في ال راةش لاصة بعد فر  الم يد من الع وبا  
حالة عدد سبير من المولفين  لب الت اعد ال سر ش مما فاقم اج مة  واللصوما  ع ب الروات ش وات

بل العيش السريم ل موارنين.  اننسانية  لب حد المسا  بس 
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وفي ،اا السياكش ت دم ا ئتالم الف سريني ل ح وك ا قتصادية وا جتماعية والع افية "عدالة" بر   
لع د ل ال مف دولة رئي  الو رال رامي الحمد هلل لمناقشة ت أ انجرالا  وحث الحسومة لدعم صمود 

ا  الواسعة التي الموارنين في ال راة في مواجية  جرالا  دولة ا حتاللش لاصة في لل ا نتياس
ارتسبتيا بحك مسيرا  العود  السبرب التي ترال  بحك العود  وفأ الحصار عن ال راةش     ن 

 الر   لم يجد آاانا  صاغيةش  و  ن مج   الو رال لي  لدي  ما ي ول  بياا الشون.
ا ن سام ورال  ا ئتالم الف سريني ل ح وك ا قتصادية وا جتماعية والع افية "عدالة"  ررام 

السياسي الف سرينيش وجميف اجح ا  واجرر السياسيةش وا تحادا  الن ابية والفعاليا  المجتمعية 
جرال  ل عمل الجاد والدؤو  ننيال حالة ا ن سام السياسيش وتح يك المصالحة الف سرينيةش وات

 ا نتلابا  العامة في  قر  وق  ممسن.
صوما  وان راة الروات  ناتج عن  لرال فنية غير ا  ص ةش واعتبر ا ئتالم ا دعال بون ت أ الل

و ن ا ستمرار فييا يشسل انتياسا  دستوريا  لح وك الموارنين اجساسية المسفولة في ش ووفك المعايير 
بل  الدولية التي انام  ليا دولة ف سرين دون تحفلا ش واستمرار،ا يشسل مساسا  لريرا  في س 

  من وسالمة المجتمف.العيش السريم ليم وييدد 
 31/5/2018، الين أونفلسطين 

 
 عن الطعام واألسرى "اإلداريون" يضربون ..المستوطناتمخططات لتوسيع  .25

 ع ن  س را  ا حتالل انسرائي ي  م  اللمي ش عن  قرار لرائر لبنال : بر،وم جرايسي -الناصر  
لافة المحت ة. ومن جية  لربش  لم بي  استيراني جديد في عدد من المستورنا  الصهير  في ا

 ع ن  ،يئة شؤون اجسرب الف سرينيةش  ن اجسرب انداريون سيبدؤون اجسبوة الم بل  ارابا عن 
 الرعام نرالك سراحيم.

ف د  ع ن رئي  الييئة الف سرينية لشؤون اجسرب والمحررين عيسب قراقفش  ن مئا  اجسرب 
لش بانارا  عن الرعام بشسل تدريجي ومنلمش  اافة  لب انداريين سيشرعون مر ف اجسبوة الم ب
 استمرار،م بم ارعة محاسم ا حتالل.

 سير  دار  ي بعون في  500قراقف في تصريحا  نااعة "صو  ف سرين"ش  م ش  ن  و اام
السجونش اتلاوا قرار،م بعدم المعول  مام محاسم ا حتاللش لممارسة الاهر ننيال م م ا عت ال 

 ر ش ميددين بلروا  تصعيدية ابتدال من الشير الم بل.اندا
 1/6/2018، الغد، عم ان
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 مستوطنة "العين الثالثة" بغالف غزة بطائرة ورقية قربحريق  .26
اندلف حريك قر  مستورنة "العين العالعة" شرقي لان يون  جنو  قراة غ   صبا  اللمي  نتيجة 

واسر  صحيفة "يديعو   حرونو "  ن فرك  سان.س ور رائر  ورقية محم ة بمواد مشتع ة في الم
 انرفال تحاول بإلماد الحريك.

شرك ب د  بي   1948سما  فاد مراس نا بون حري ا آلر اندلف في اجرااي الف سرينية المحت ة عام 
ا.  حانون شمال ال راة بفعل رائر  ورقية حارقة  يا 
ب شبان اقتربوا من السيا  الحدود  شرك ب د  في السياكش  ر ك جنود ا حتالل انسرائي ي النار ع 
 عبسان ول اعة جنو  قراة غ  ش وفك مراسل "صفا".

و شار  لب  ن جنود ا حتالل  ر  وا النار ع ب عدد من الشبان الاين اقتربوا من السيا  الحدود  
 وحاولوا سح   ج ال من  شرقي عبسان ول اعة جنو  ال راة.

 31/5/2018، صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية )
 

 للجمعة العاشرة "مسيرات العودة"الفلسطينيون يواصلون .. و مظاهرات في حيفا وعلى امتداد حدود غزة .01
يشيد قراة غ   اليوم الجمعةش مسيرا  جما،يرية حاشد ش دع   لييا الييئة الورنية الع يا لمسير  

جمعة من غ    لب حيفا »  اسم العود  السبرب وسسر الحصار عن ال راةش في الجمعة العاشر ش تح
ش مت امنة مف مسير  ستشيد،ا مدينة حيفا ل جمعة العالعة ع ب التوالي «وحد  دم ومصير مشترأ
 تاامنا مف قراة غ  .

ولاصة في  1948ووجي  الييئة في بيان لياش التحية ل ف سرينيين دالل  رااي اللر اجلار عام 
ووحد   ،داف . و سد  ع ب استمرار المسيرا  بمشارسة حيفاش مؤسد  ع ب وحد  الشع  الف سريني 

 سافة ال وب والمنلما  والييئا  الشعبيةش سمسيرا  جما،يرية شعبية اا  رابف س مي.
 1/6/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 أزمة كهرباء حادة جديدة في قطاع غزة بسبب تعطل خطوط إسرائيلية .28

تواج    مة حاد  في توفير التيار   نياي قراة غ   شرسة تو يف السيربال ف  ع ن ا م  :  -غ   
ساعا  وصلش بسب   4ساعة م ابل  30  لبالسيربائي حيث تصل ساعا  قرف التيار السيربائي 

 مهاية ل  راة.  سرائي يةتعرل عد  لرور 
في الشرسة لوسالة فران  بر  "نعاني حاليا من  وانعالموقال محمد عاب  مدير العالقا  العامة 

 20ساعا  وصل م ابل  4ت  يا في برنامج تو يف السيربالش   لب مة حاد  في السيربال ااررنا  
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السب  في ،األ الت  يا الجديد ،و "تعرل عدد من اللرور   نساعة قرف"ش مبينا  30  لب
 التي تها  قراة غ  ". انسرائي ية
ميهاوار بسب   120 من بد  انسرائي يةميهاوار من الشرسة  85الشرسة تست بل "  ن و وام
 ".انسرائي يةفي اللرور  اجعرال

 31/5/2018، األيام، رام هللا
 

 وتحركنا سلمي "كاذبة": مندوبة ترامب "هيئة مسيرات العودة" .29
 سد  الييئة الورنية الع يا لمسير  العود  وسسر الحصار  ن قرار الشع  الف سريني في قراة غ   

العود  وسسر الحصار ل مرالبة بح وق  العابتة في العود ش في  بالتحرأ بشسل س مي عبر مسيرا 
 رار قرالت  ل مشيد المح ي وانق يمي والدوليش ل حفال ع ب مصالح  وح وق  الورنية الع يا. 

 سااي  نيسي ،ي ي مندوبة ترام  باجمم المتحد  وبع  »  سمت ورفا  الييئة في بيانش ما 
 «.العود  وتبرير قتل المشارسين الع لاجصوا  المشسسة بس مية مسيرا  

و سد  الييئة  ن محاو   ا حتالل لتمرير روايت  لن تنر ي ع ب  حد و ن سل محاو ت  لرسم 
المشيد حس  م اييس  ستبول بالفشلش مؤسد  استمرار مسيراتنا الس مية ل مرالبة بح وقنا العابتة وفي 

 لحصار. م دمتيا المحافلة ع ب ح نا في العود  وسسر ا
 31/5/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 عمل المسحراتي ممنوع في القدس .31

بد   شررة ال د  تحرير ملالفا  واحتجا  الشبان الف سرينيين الاين يعم ون م سحرينش ويوقلون 
المس مين لتناول السحور قبل صال  الفجر وبدل صيام رماان. ووف ا ل شبان فإن الشررة تنسل بيم 

 ال  المستورنين الييود في الحي انسالمي.استجابة لمر
 ورغم  ن عمل المسحراتي ،و  حد الرمو  الت  يدية لشير رماانش و ن ،اا النشار يجر  منا غابر 

ال مانش ولم يسبك تعر  الشبان الاين ي ومون بياأل الميمة  لب    مشاسل في الب د  ال ديمة في 
المسحرين وتحرير ملالفا  ليم ب عم ت  ي شساوب من ال د ش فإن الشررة بد   ،األ السنة اعت ال 

جان  سسان في الحيش بسب  الاجيج الا  يحدع  الم سحر. وتم حتب اآلن التح يك مف عدد من 
 الشبان الاين ي ومون بعمل المسحراتي وتحرير غراما  ليم ب ه  آ م الشواسل.

 31/5/2018الجزيرة.نت، الدوحة، 
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التهدئة ورفع الحصار ودعم : سطيني يناقش الوضع في غزةفل -أردني  - مصرياجتماع  .14
 الفلسطينيين

ع د سل من سامم شسر  و ير اللارجية وال وال عبا  سامل رئي  : سوسن  بو حسين -ال ا،ر 
الملابرا  العامةش اجتماعا مف نليرييما اجردنيين في م ر و ار  اللارجية مسال  م ش سما ع  د بعد 

م و رال لارجية مصر واجردن وف سرينش ومدير  الملابرا  في الدول الأش اجتماة عالعي ا
 العالث.

ش المستشار  حمد  بو  يدش  ن الو رال بحعوا المصرية وقال المتحدث الرسمي باسم و ار  اللارجية
لالل ا جتماةش سبل تع ي  العالقا  العنائية و بر  الترورا  انق يميةش   سيما ت أ المرتبرة بدعم 

 اية الف سرينية وجيود تح يك المصالحة الورنية الف سرينيةش وت ييم اجوااة اجمنية في ال
 اجرااي الف سرينيةش فاال عن ت ييم التحرسا  والجيود الدولية اا  الص ة.

سما بحث الو رال آلر المستجدا  السياسية واجمنية في سوريا واجوااة في العراك واليمنش 
 سافحة انر،ا  والتنسيك بين الب دين في المحافل الدولية.باناافة  لب جيود م

و شار  بو  يدش  لب  ن ا جتماة استعر  سالأ مسار التعاون العنائي بين اجردن ومصرش في 
اول نتائج ال يار  الناجحة اجلير  لجاللة الم أ عبد هللا العاني  لب مصرش  ا تم التوسيد ع ب 

مصر واجردن لتع ي  آفاك التعاون وتنويع ش تنفياا  لتوجييا  ال يادتين اج،مية التي تولييا حسومتا 
السياسيتينش سما عسس  المناقشا  الحرا المتبادل ع ب مواص ة التنسيك والتشاور فيما يتع ك 
بمجمل اجوااة في المنر ةش بما ت تاي  محددا  اجمن ال ومي العربي ولتعايد التاامن في 

 ت فة.مواجية التحديا  المل
لب رفف « الشرك اجوسر»وع م    ن ا جتماة العالعي يسعب  لب تيدئة اجوااة في قراة غ   وات

 الحصار وت ديم الدعم الال م ل شع  الف سريني.
 1/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 شكري يبحث مع وفد مجلس النواب األمريكي تطورات القضية الفلسطينية  .10

 ب و ير اللارجية المصر ش سامم شسر ش مف وفد مج   النوا  الت: سوسن  بو حسين -ال ا،ر 
اجميرسيينش حيث جرب تناول ملت م جوان  العالقا  المصرية اجميرسية وسبل دعميا و ،مية 

تناول  المناقشا  بشسل مستفي  الترورا  اللاصة بال اية الف سرينية والجمود الا  و تع ي ،ا. 
و ير اللارجية رؤية مصر وت ييميا ل ملارر الناجمة عن يعتر  عم ية السالمش حيث استعر  

التصعيد الحالي في اجرااي الف سرينية المحت ةش وملارر استمرار الجمود في عم ية السالمش 
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وتوعيرأل ع ب انعدام اجمل تدريجيا لدب الموارن الف سريني في  قامة دولت  المست  ة وعاصمتيا ال د  
 الشرقية.

  1/6/2018ن، الشرق األوسط، لند
 

 منتدون يدعون لرؤية وطنية للتعامل مع مخططات تصفية القضية الفلسطينيةاألردن:  .11
 سد المشارسون في الصالون السياسي الا   قام  مرس  دراسا  الشرك اجوسر مسال  ول  :عمان

ارور  من  م  بعنوان "ليارا  اجردن الرسمية والشعبية في لّل ترورا  ال اية الف سرينية" ع ب 
تع ي  ا نسجام بين الموقم الشعبي والرسمي في مواجية ما تتعر  ل  ال اية الف سرينية من 
ملررا  بيدم تصفيتيا وع ب ر سيا قرارا  اندار  اجميرسية المتع  ة بال د ش وما يسّمب بز"صف ة 

الشع  الف سرينيش ال رن"ش لما تمع   ،األ ال رارا  من تيديد لمصالم اجردن وسيادت  وتفرير بح وك 
 وفي م ّدمتيا حك العود .

وشددوا ع ب  ،مية الحراأ الشعبي وقدرت  ع ب مواجية الملررا  التي تستيدم ال اية 
الف سرينيةش وارور  واف رؤية ورنية جامعة ل تعامل مف ،األ الملررا ش و ن يتمسأ اجردن 

أل انق يمي والعربي والدفف باتجاأل بدورأل في الوصاية ع ب الم دسا  في مدينة ال د  وتع ي  حاور 
مواقم جماعية توّفر ملّ ة سياسية عربية لمواجية ما يمّ  اليوية العربية وانسالمية ل  د  وما 

 يسمب بصف ة ال رنش مف تع ي  الدور اجردني في دعم صمود الشع  الف سريني.
ر وقائف الصالون الساسي  ن ما واعتبر نائ  رئي  الو رال اجسبك الدستور جواد العنانيش والا   دا

يجر  في المنر ةش لاصة ما يتع ك بال اية الف سرينية يؤعر بشسل مباشر ع ب اجردنش مشيرا  لب 
 ،مية الدور المر و   ردنيا سوال من الجان  الرسمي  و الشعبي  و من مؤسسا  المجتمف المدنيش 

اجررامش مشّددا ع ب عدم ا ستسالم  وسعي الجان  الرسمي لتع ي  العالقا  الدولية مف ملت م
 ل واقف السياسي الا  يواجي  اجردن وال اية الف سرينية والبحث عن بدائل سياسية ل تعاري مع .

و شار رئي  الجمعية اجردنية ل ع وم السياسية الدستور محمد مصالحة في ورقة قّدميا حول ترورا  
عاما تستمر  70 ّن ال اية الف سرينية ع ب مدب  لب  2018-2017ال اية الف سرينية لالل عامي 

بسس  التوييد العالمي ون ار جديد  تاام لمص حة الف سرينيين في لّل السيناريو،ا  المحتم ة 
التي تتامن تجدد اليّبة الشعبية وا نتفااة والم اومة سما حال مسيرا  العود  في لّل حالة 

 ال اية الف سرينية. التشرام العربي وما ي ال عن مشاريف لتصفية
من جيت  اعتبر الدستور ع ي محافلة المؤرخش و ستاا الشرم في الجامعة اجردنية في ورقة قدميا 

 ّن الموقم  2018 –2016حول الموقم الرسمي اجردني من ترورا  ال اية الف سرينية بين عامي 
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العربية اجلربش مشيرا  لب عد  الرسمي اجردني تجاأل ،األ اجحداث سان متمي ا م ارنة بمواقم الدول 
محددا  دال ية ولارجية تتع ك بياا الموقم وع ب ر سيا العالقة التي تربر الشعبين اجردني 
والف سرينيش وما يشيدأل اجردن من حراأ متع ك بالواقف ا قتصاد ش  اافة  لب ربيعة العالقة 

ائمة ع ب اتفاقية واد  عربة والتي اتسم  انسرائي ية ال  -اجمريسيةش والعالقة اجردنية -اجردنية
بالتوتر لالل السنوا  العالث اجلير    سيما بعد حادعة السفار ش وانجرالا  انسرائي ية المتع  ة 
بالمسجد اجقصبش والعالقة اجردنية مف ملت م اجررام العربية وانق يمية وغيا  حالة التاامن 

 العربي تجاأل ال اية الف سرينية.
ول الليارا  اجردنية الشعبية  ّسد رئي  ال جنة الشعبية اجردنية ل دفاة عن ال د  والم دسا  وح

الميند  عبدهللا عبيدا  ع ب  ،مية الموقم الشعبي في مواجية ما يلرر ل  اية الف سرينيةش 
ّن ما يرو  ل  مؤسدا  ع ب  ن اجردن ،و اجسعر التصاقا  بياأل ال اية ويرتبر بيا ارتبارا  مباشرا ش و 

من صف ة ال رن  و غير،ا من الملررا  ل  اية الف سرينية يمّ  اجردن ومصالح ش حيث اعتبر 
عبيدا   ّن ما يمر ب  اجردن من   مة اقتصادية ييدم ل اهر ع ب الموقم الرسمي اجردني 

 لتمرير ،األ الملررا .
 لب  ّن قاايا الحّل النيائي ل  اية الف سرينية تمّ  المصالم اجردنية سوال  النلر ولف  المتحدعون

 ما يرتبر منيا بال د   و الحدود  و المياأل  و الترتيبا  اجمنية وغير،ا.
وشّددوا ع ب  ّن المر و  رسميا  وشعبيا  من اجردن تمتين الواف الدال يش وتبني منيج  صال  

 اعيش ع ب نحو يع   التمعيل الشعبي وي و  الجبية الدال ية.شامل سياسي واقتصاد  واجتم
 1/6/2018الغد، عم ان، 

 
 ونروا"أماليين دوالر إضافية لـ" بعشرةتركيا تتبرع  .11

 ع ن  اللارجية الترسية  ن ترسيا قدم  لوسالة اجمم المتحد  لهوث وتشهيل الالجئين  : ن ر 
دو ر  اافية عن التبرعا  الروعية التي ت دميا سل ش عشر  ماليين 2018الف سرينيين ) ونروا( في 

ون    وسالة "اجنااول" الترسية يوم اللمي  عن بيان صادر عن الو ار   ن  ن ر  قام   عام.
و وام البيان  ن  بتحويل المب غ الماسور  لب الوسالة التي تعاني   مة مالية في الوق  الحاار.

تعر  اللدما  الصحية والتع يمية التي ت دميا اجونروا ترسيا قدم  المب غ اناافي "سي   ت
و سد   ماليين  جئ ف سريني. 5ر3لالجئين الف سرينيين  لب التوقم". وت دم الوسالة لدماتيا لنحو 

واسر البيان  ن  اللارجية الترسية  ن  ن ر  ستواصل ت ديم المساعدا  لدونروا في مجا    لرب.
 لم دو ر لمص حة منلمة الصحة العالميةش "التي تشرم  200م يون وترسيا قرر  التبرة بمب غ 
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ع ب معالجة جرحب اجحداث الدموية اجلير  التي ارتسبتيا ال وا  انسرائي ية بحك  ،الي قراة 
 غ  ".

 31/5/2018القدس، القدس، 
 

 ردناأل  إلىطائرات مغربية تحمل مساعدات للشعب الفلسطيني تصل  ست .11
رائرا   6است ب   الييئة الليرية ا ردنية اليوم اللمي ش جسرا  جويا  من  :الرحمنمنير عبد  -عمان

تحمل مساعدا  انسانية مهربية من لالل مؤسسة الم أ محمد اللام  م دمة ل شع  الف سريني 
 رنان من المواد الهاائية وانغاعيةش وجال   10وتحمل سل رائر  ع ب متنيا  في الافة الهربية.

ادر  بتوجييا  من م أ المهر  محمد الساد  ل تلفيم من معانا  الشع  الف سريني نلرا  ،األ المب
 ل لروم الرا،نة الصعبة التي يمرون بيا.

 31/5/2018القدس، القدس، 
 

 توقيع مذكرة الفتتاح مستشفى تركي في قطاع غزة .11
تا  مستشفب الصداقة الترسي وقع  و ارتا الصحة الترسية والف سرينيةش بروتوسول تفا،مش  فت: رام هللا

ومّعل الجان  الترسي في حفل توقيف   عوام. 3الف سريني ب راة غ  ش والتشارأ في تشهي   لمد  
 البروتوسولش و ير الصحة  حمد دميرجانش بينما سان في الم ابلش نليرأل الف سريني جواد عواد.

سريرا ش في م ر و ار   180لز وجرب حفل توقيف بروتوسول افتتا  وتشهيل المستشفب الا  يتسف 
وفي س مة لالل حفل التوقيفش قال و ير الصحة الترسيش  ّن الجان   الصحة الترسية بالعاصمة  ن ر .

و وام دميرجانش  ّن  الف سريني سيتولب  دار  وتشهيل المستشفب بعد ان اال مد  البروتوسول.
العالعةش تعاني اليومش من  ر،ا  الدولة مدينة ال د  التي تعتبر مسانا م دسا لدديان السماوية 

و شار و ير الصحة الترسيش  لب  ّن ال وا  انسرائي ية تعيك بشسل متعّمد  يصال  انسرائي ية.
 المساعدا  الربية الترسيةش  لب الف سرينيين.

 31/5/2018، وكالة سما اإلخبارية
 

 ى"عيش القدس".. عيون األتراك ترنو إلى المسجد األقصتقرير:  .11
تتجول الترسية  ين  قردغ في المسجد اجقصب المبارأش و،ي ما،ولة من :  سرنبول-،نال رالل

شد  جمال المسانش وحجم قبة الصلر  الالمش فيي جول مر  ترا،ا  مامياش بعد  ن حفل  شس يا 
 من الت فا .
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متيا ب دية جولتيا في اجقصب المبارأ لم تسن بف سرينش لسن في فعالية "عيش ال د " التي نل
الس ران غا  ش بالررم اجوروبي من مدينة  سرنبول الترسيةش واستسب   ،مية سبير  بحاور 

 برلمانيين  تراأ وسياسيين من ملت م اجريام الترسية.
ن سان صوريا في  الح  السبير والشهم بمدينة ال د  دفعا قردغ جن تحار  لب ،اا المسانش وات

 ا حتالل انسرائي ي. انتلار  يارت  بعد انفساس  من
ففي حار  المسجد ال ب ي وقبة الصلر  عبر مجسما  جسد  المسان الا  تتوك ل  اجروا ش 
 تتياف  ق و  اجتراأ قبل اججسادش لترب قب ة المس مين اجولبش وتعيش في رحا  المدينة الم دسة.

ا  المةش منيا مسجد و،ي تدلل عبر اجبوا  المؤدية لباحة المسجد اجقصبش ترب قردغ مجسم
قبة الصلر ش ومن حول  المسجد ال ب يش وسبيل قايتبا  )عين مال شيير  بالمسجد( والبوائأ ) عمد  
متتابعة ع ب شسل لر مست يم( باناافة  لب م يب م دسيش لت م وتتومل في رحا  ،اا المسان 

 الا   لا،ا في رح ة نحو ال د .
 الوحدانية اإلهية

ول قردغ "،اا المسان جميل جداش  نا لم   ر ال د  من قبلش و رغ  في  يارتيا ولالل تجوالياش ت 
 قريباش ولسنني ر ي  مشا،د ليا بالت فا ش قبة الصلر  معل الصور التي ر يتيا تماما ش  نيا سبير  جدا".
وع ب با  قبة الصلر ش ترب  لارم ومعالم معمارية  سالمية رسم  بعناية فائ ةش وتفاصيل دقي ة 
ّ يا واع  لتشسل لوحة روحانية  بدال  ش من  عمد  وسجاد ول انا  ومسان ل صال  ومصابيم ج 

قردغ بعد تجواليا دالل مجسم المسجد اجقصبش بين  بحديعيا ل ج ير  ن   ،مية ،اا المسان  ال د .
من حول و  لدب اجتراأش قائ ة " ن  قب تنا اجولبش ونحن اجتراأ ن ول عن : ناموسناش    شرفنا".

قردغش ترب الفتيان واجرفال يتجولون في رحا  المسجدش ويحاولون قرال  ما ست  ع ب جدران ش و ن 
 يشرحوأل لبعايم البع .

 ظلم االحتالل
 حدب ال وايا جسد  سجون ا حتاللش وواع  فييا  سالأش ول فيا سرير جسير مري  مست ٍكش 

في مشيد مؤلم يرو  ل م ا حتالل وبجانب   سروانة  سسجينش وفوك ر س  اول لاف ش 
وفي جانبياش تجسيد ل ن انة  لرب احتج  فييا  رفالش واجتمف حوليا فتيان  تراأ  ل ف سرينيين.

وفي جية  لرب من  يتوم ون بياش ومنيم من اقتر  نحو،ا ودلل بجان  اجسرب ليعيش التجربة.
وتن ل  سينةش و لسنتين ت يج بالدعال. وايا المسانش ترب  ميا  يمسسن  يد   رفالينش ويتوّم ن بس

الفعالية  وار،ا  لب رحا  ال د ش حيث تعّرم بالسعير من ،موم الف سرينيين. عبد هللا معروم 
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اجستاا في دراسا  بي  الم د  الا  تجّول في المسانش قال  ن "الجو العام ياسر بالمسجد اجقصب 
 ل النا  لجو م دسي جميل وبرري ة  بداعية".به  النلر عن دقة اجبعاد والنس ش     نيا تن 

 الضمير التركي
ويصم معروم ل ج ير  ن   حد المشا،د التي  عر  ب  سعيرا بال ول "عند ال دوم ل مسان من موقم 
السيارا ش يلير المدلل ول ف  ال بة الا،بيةش ويسون معل سور اجقصب بالفعلش مشيد ييّ  

ية التي تستمر روال شير رماان المبارأش في وق  تعيش في  ويوتي تنليم ،األ الفعال اننسان".
ف سرين وال د  ترورا  متسارعة بعد اعترام الرئي  اجميرسي دونالد ترام  بال د  عاصمة لدولة 

وعن اج،دام المتولا  من ،اا النشار الا  يدعم الموقم الترسي  ا حتالل ون ل سفار  بالد  لييا.
نية شعبيا ورسمياش  وام محمد مشينش رئي  الجمعية الترسية ل تاامن الم ناصر ل  اية الف سري

مف ف سرين )فيدار(ش التي نلم  "عيش ال د "ش بالتعاون مف ب دية الس ران غا     ن "،اا النشار 
 يلير مدب التصاك وحاور قاية ال د  في الامير الترسي".

معرفي عند اجتراأ من لالل استعرا  باناافة  لب الأش تع   فعالية "عيش ال د " "الجان  ال
تاريخ ال اية الف سرينية من لي ة انسرال والمعرا  وحتب يومنا الحاارش بواف عناوين ج،م 

ولالل التجوال في الباحةش ترب عالعة  قسام تحسي قصة العود  والن و ش  اجحداث"ش وفك مشينش.
ماش باناافة  لب قاية اجسرب بسجون عا 12وحسايا  الالجئينش وحصار قراة غ   المستمر منا 

سما جسد التراث الف سريني من لالل بيف ست ش و" سسسوارا "ش ومالب   ا حتالل انسرائي ي.
 ع ييا  عالم ف سرينية و لارم  لتب ب اسرب جصحابيا تربريم بال د  وف سرين.

 31/5/2018الجزيرة.نت، 
 

 لحماية الفلسطينيينمشروع قرار  واشنطن تنوي استخدام الفيتو ضد   .11
 ع ن  مندوبة الو يا  المتحد  في اجمم المتحد ش نيسي ،اي يش : ووسا   ش،اشم حمدانش 48عر  

يوم  م  اللمي ش  ن بالد،ا ستستلدم "حتما الفيتو" اد مشروة ال رار الا  قدمت  السوي   لب 
واعتبر  ،اي ي  هربية المحت ة.مج   اجمن الدولي ويدعو  لب حماية الف سرينيين في غ   والافة ال

 ن النا الا  قدمت  السوي  نيابة عن الدول العربية يعتمد "نيجا  حاديا مف سا من الناحية 
اجلالقيةش ولن يؤد  سوب  لب ت وي  الجيود الجارية نحو السالم بين انسرائي يين والف سرينيينش 

 ع ب   تعبير،ا.
لتصوي ش من المرت    ن يجر  مج   اجمن تصويتا وبعد  عالن  في بادئ اجمر عن توجيل ا

 اليومش الجمعة.
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وسان  السوي  قدم  مشروة ال رار ،اا قبل  سبوعينش ورالب  في البداية بميمة تؤمن حماية دولية 
منيم بنيران قوا  ا حتالل انسرائي ية ع ب الحدود بين  سرائيل  60ل ف سرينيين بعد م تل حوالي 

 وقراة غ  .
لة النيائية من مشروة ال رار الا  قدمت  السوي  تدعو  لب "النلر في اتلاا تدابير تامن والنس

 من وحماية" المدنيين الف سرينيينش سما تدعو اجمين العام لدمم المتحد ش  نرونيو غوتيريشش  لب 
 ت ديم ت رير حول "آلية الحماية الدولية" المحتم ة.

رار الا  قدمت  السوي  "يدعو  سرائيل  لب السم فورا عن وقال  ،اي ي في بيان  ن مشروة ال 
 عماليا دفاعا عن النف ش لسن  لم يشر  لب تصرفا  حما  العدوانية اد قوا  اجمن والمدنيين 

 انسرائي يين".
في الم ابل و ع  الو يا  المتحد  مشروة قرار ي  ي بال وم ع ب حرسة حما ش ويرال  بون توقم 

ياد انسالمي "سل اجنشرة العنيفة واجعمال ا ستف ا ية بما في الأ ع ب رول حرستا حما  والج
 السيا  الحدود " وف ا لنا المشروة الا  ار ع  ع ي  وسالة "فران  بر ".

وقال دب وماسيون  ن الف سرينيين قد ي جوون  لب الجمعية العامة لدمم المتحد   اا استلدم  
  رار الا  قدمت  السوي  في مج   اجمن.واشنرن الفيتو لتعريل مشروة ال

 1/6/2018، 48عرب 
  

 مم المتحدة: قطاع غزة على حافة الحرباأل .11
قال نيسو   مالدينوم المنسك اللاا لعم ية السالم في الشرك  ن  رالك الصواريخ وقاائم 

م من الياون اد المدنيين ،ي ،جما  غير م بولة ع ب انرالكش و  يمسن تبرير،ا تح     لر 
اللرومش داعيا المجتمف الدولي لالنامام  لب اجمم المتحد  في  دانة ،األ اليجما  والتصعيد 

وشدد منسك عم ية السالم ع ب  ،مية الحفال ع ب ،األ الفتر   اللرير في غ   بشسل   لب  في .
في ال ع  من اليدول بو  عمن قائالش "  يستريف  حد في غ   تحمل حر   لرب.    حد لدي  الحك 

بحيا  م يوني شلا عاشوا في الجحيم لالل الع د اجلير.   ينبهي جحد  ن يعيش في لوم من 
،جوم صارولي عشوائي. يتحمل الجميف مسؤولية ال يام بدور،م في تلفيم حد  التوتر والتراجف عن 

 حافة الياوية من  جل مصالم شعوبيم ومست بل  رفاليم."
 30/5/2018 ،المتحدة األمم أنباءمركز 
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 االستيطان تدينفرنسا  .12
 دان  فرنسا ال رارا  التي اتلاتيا الس را  انسرائي ية التي تتيم بنال حوالي  لفي وحد   :باري 

وحد  سسنية تحديد ا قر   92سسنية في عالعين مستورنة ملت فة في الافة الهربيةش بما فييا بنال 
انية قيام دولة ف سرينية قاب ة ل حيا  واا   رااي (ش التي تيدد  مسE1المنر ة المعروفة باسم )

وشدد  النار ة باسم و ار   وروبا  موحد ش و ن تسون ال د  عاصمة الدولتين انسرائي ية والف سرينية.
والشؤون اللارجية الفرنسية في بيان صدر عنياش يوم اللمي ش ع ب  ن ال رار انسرائي ي يؤّسد 

 اليدم التي صدر  بحك الجماعا  البدوية في ،األ المنر ة.الملاوم التي  عارتيا  وامر 
الصادر عن مج    2334وقال  ن ا ستيران يتنافب مف ال انون الدوليش وفك ما شّدد ع ي  ال رار 

اجمن التابف لدمم المتحد ش ويؤّد  ا ستيرانش ع ب التالم  وجي ش  لب ام الافة الهربية بفعل 
لدولتين وعرق ة مساعي  حالل السالم العادل والدائمش سما يسيم في توجيج اجمر الواقف وتعريل حّل ا

و سد   ن فرنسا تسعب بالدرجة اجولب  لب صون حّل الدولتين  ا اررابا  ميداني ا وبين الشعو .
 واستئنام المفاواا  الحاسمة.

 1/6/2018القدس، القدس، 
 

 رمضانشهر طينيين خالل لمساعدة الالجئين الفلس حملةونروا تطلق وكالة األ  .14
 ر    وسالة "اجونروا" حم ة لجمف التبرعا  بيدم مساعد  الالجئين الف سرينيين لالل : نيويورأ

وقال بيتر م رين مدير منلمة "اجونروا"  شير رماان امن حم تيا المسما  "السرامة   ت در بعمن".
مسين النا  الميتمين ب اية الالجئين في نيويورأش في تصريحا  ل  اليوم: " ن الحم ة تيدم  لب ت

 الف سرينيين ومحنتيم من المسا،مة لالل شير رماان".
و اام: " عالن حم ة ملصصة لشير رماان ،و ما ن وم ب  اآلن من لالل حم ة السرامة   ت در 
بعمنش والتي ستتيم لنا الوصول  لب النا  انرالقا من با  شير،م المفال الا  يحباون في  

لش لت ديم الدعم لالجئين الف سرينيين ع ب النحو الا  يرون  مناسباش ولسنيا في الوق  نفس  العرا
 تتيم الفرصة ل نا  ل تعرم ع ب برامج اجونروا عن قر ".

 31/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وكالة األونروا تشيد بدعم "التعاون اإلسالمي" موازنتها .10
ش بتوسي  « ونروا»اجمم المتحد  لهوث وتشهيل الالجئين الف سرينيين رحب  وسالة  ف سرين المحت ة:

من  جل دعم  نشرتيا. و عر  المفو  العام « صندوقا  ل وقم»منلمة التعاون انسالمي 
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نني  ود »بيير سرينبول عن شسرأل لياا ال رارش وقال: «  ونروا»ل  ن ،اا ال رار يحمل  ،مية عليمة وات
يك ل  ياد  التي  بدتيا منلمة التعاون انسالمي والدول اجعاال في  )..(  ن  عبر عن ت دير  العم

في الوق  الا  يشعر في   جئو ف سرين بال  ك العميك حيال مست ب يمش فإن انعالن عن الصندوك 
الوقفي يمعل مع ما  ميّما  في سياك الجيود العالمية الرامية  لب المحافلة ع ب اللدما  الحيوية 

 «.الدونرو 
  1/6/2018الخليل، الشارقة، 

 
 من مخطط إسرائيلي لتهجير البدو الفلسطينيين بضواحي القدس الشرقية أمميتحذير  .11

ف سرينيا   181نيويورأ: حار لبيران  مميانش اللمي ش من ملررا   سرائي ية تيدم  لب  جالل 
جال الأ في بيانش  محت ة.من منا ليم في تجمف لان اجحمر ) بو الح و( باواحي ال د  الشرقية ال

 صدرأل مايسل لينأش الم رر اللاا المعني بحالة ح وك اننسان في اجرااي الف سرينية المحت ة 
و عر  اللبيران  ش وليالني فرحة الم رر  اللاصة المعنية بالحك في السسن المالئم.1967منا عام 

ار الجار  بتوييد لرة الحسومة مايو/ ي 24ال  ك العميك   ال قرار محسمة  سرائي ية في “عن 
 ."انسرائي ية ،دم سامل المجتمف البدو  الف سريني في لان اجحمر في الافة الهربية شرقي ال د 

 1/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 طلبتا منا لعب دور كبير في عملية السالم "إسرائيل"و مصرالصين:  .11
وسرش سونغ شياو شينغش يوم اللمي ش  ن مصر : قال المبعوث الصيني ل شرك اجا نااول-ال ا،ر 

سرائيل ر بتا من بسين  ن ت ع  دورا  سبيرا  في عم ية السالم.  ولالل مؤتمر صحافي ع دألش مسال وات
ش بم ر سفار  بسين لدب ال ا،ر ش  وام شينغ الا  ي ور مصر حالياش  ن الصين ستعمل اللمي 

ال اية الف سرينية وعم ية السالمش وفك  ع ب  جرال تنسيك وتعاون بشسل  فال مف مصر حول
 التيالصين تدعم مبادر  السالم العربية وسل المبادرا  واللرر “و سد  ن  وسالة اجنبال المصرية.

 ”.تتفك مف المصالم الف سرينية
  1/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 في باريس" ال بساط أحمر لمجرم الحرب نتنياهو" فرنسيون لماكرون: .11

مف اقترا  موعد  يار  رئي  حسومة ا حتالل انسرائي يةش بنيامين نتنيا،وش  لب  آدم جابر:-باري 
باري ش الم رر  اللام  من يونيو/ح يران الم بلش صّعد  جمعيا  وشلصيا  مع فة ووسائل  عالم 
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نسي فرنسية من ليجتياش مندد  بياأل ال يار ش التي من المفتر   ن يدّشن ع ب ،امشيا الرئي  الفر 
 ’’.2018 سرائيل الع افي -موسم فرنسا’’  يمانويل وايف ش انرالقة 

وندد  عد  جمعيا  ح وقية بياأل ال يار ش لاصة  نيا توتي بعد  يام من  حداث غ   اجلير ش 
’’ واستنسر  تنسي ية الجمعيا  الف سرينية في فرنسا ،األ ال يار  وحاور الرئي  الفرنسي موسم

ش داعيةش في الوق  اات ش  لب التعبئة من  جل التنديد بجرائم الحر  ’’2018 سرائيل -فرنسا
 انسرائي ية اد الشع  الف سريني وشجبياش لالل ،األ ال يار .

الفرنسيةش التي شدد ش اللمي ش ع ب ’’ ليمانيتب’’ سما   تس م ،األ ال يار  من سيام انت اد صحيفة
ش في  شار   لب بنيامين ’’اد اجحمر لمجرم حر تفرش السج’’ ع ب فرنسا  ن’’ عاٌر ’’  ن  سيسون

موسم ’’ ودع  الصحيفة  لب  لهال نسلة ،اا العام من’’. جّ ار غ  ’’ ننتيا،وش الا  وصفت  بز 
ش مشير   لب  ن  باستعنال الو يا  المتحد ش الداعم الا    يت ع ة نسرائيلش ’’ سرائيل الع افي-فرنسا

الا  يتر   حسومة تتشسل -عالم يمت أ  دنب عار لبنيامين نتنيا،و فإن  لي  ،ناأ  ّ  ب د في ال
 ع ب انتياسات  لح وك اننسان.- ساسا من المستورنين وقاد  اليمين المتررم 

نشر مجموعة من المع فين الفرنسيينش بينيم ملرجون ’’ حيا  الف سرينيين ميّمة’’ وتح  عنوان:
” ليبراسيون ” عيونش عرياة ،اا اجسبوة بصحيفة ومنتجون سينمائيون و  ربال و  ساتا  جام

من ال مف الدمو  انسرائي ي اجليرش في حك ’’ الرع ’’الفرنسيةش  عربوا فييا عن شعور،م بز
 المتلا،رين الف سرينيين الع ل و صدمتيم من ردود الفعل الدولية حيال اجحداث اجلير  في غ   .

  1/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 «السوري صفقة الجنوب»إسرائيلية تمه د لـ  -ات روسية تفاهم .11
تمّيد تفا،ما  تم التوصل  لييا بين موسسو وتل  بي   م  لز : سامر اليا  -موسسوش الناصر  

ش وفك ترتيبا  تامن عدم بنال قواعد  يرانية دائمةش وحرية توجي  اربا  «صف ة الجنو  السور »
  سرائي ية.

ر تستعج   روسيا مف ممع ين عن الو يا  المتحد  واجردن لترتي  اجوااة وقبل  يام من ل ال منتل
في جنو  سوريةش  جرب و ير الدفاة الروسي سيرغي شويهو محادعا  مف نليرأل انسرائي ي  فيهدور 

حول التسوية في سوريةش قبل  ن ي ع ن السرم ين  ن « قاايا حيوية وميمة»ليبرمان تررق   لب 
الديمير بوتين بحث ،اتفيا  مف رئي  الو رال انسرائي ي بنيامين نتانيا،و في الرئي  الروسي ف

 «.بع  جوان  التسوية السورية»
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 ن نناقش سل ال اايا المتع  ة بالعمل ع ب »وفي بداية ل ائ  ليبرمانش شدد شويهو ع ب ارور  
ينا اتفاك ع ييا مف الحدود وفي المنر ة الجنوبية للف  التصعيدش لصوصا  البنود التي يوجد لد

ش فيما «ترور الواف في سورية يستس  وتير   يجابية»و شار  لب  ن «. اجردن والو يا  المتحد 
ت ّدر تفيم روسيا لحاجاتيا اجمنيةش »قائال   ن  سرائيل « تويتر»غّرد ليبرمان عبر حساب  ع ب موقف 

سنواصل الحوار مف روسيا حول »ش و اام: «لصوصا  في ما يتع ك بالواف ع ب حدودنا الشمالية
 «.جميف ال اايا اا  الص ة
ا جتماة بحث عددا  من ال ااياش ع ب ر سيا السما  ل جيش » ن « الحيا »و سد مصدر روسي لز 

ش في تجاو   تفاقية ف  ا شتباأ «السور  بنشر آليا  ع ي ة في الج ل المحرر من الجو ن موقتا  
قع  بعد حر  الساد  من وجود  يران ». و وام  ن 1973تشرين اجول ) ستوبر(  التي و 

ش مشيرا   لب  ن مشارسة رئي  «ومي يشياتيا في سورية استحوا ع ب ج ل ميم من المحادعا 
،دف   ساسا   لب تبادل مع وما  استلبارية حول »ا ستلبارا  العسسرية انسرائي ية تمير ،ايمن 
مرس  ال وا  انيرانية والمي يشيا  ال بنانية واجفهانية مس حي المعاراة في جنو  غربي سوريةش وت

 «.والعراقية الداعمة لدسد
انسرائي ّية يوسي مي مان ع ب « معاريم»من جانب ش  لمم محّ ل الشؤون اجمنية في صحيفة 

 بعاد »ش  لب توصل الررفين  لب تفا،ما  جديد  حول منارك لف  التصعيد تنا ع ب «تويتر»
سي ومترا ش وعدم بنال  ّ  قواعد  يرانّية دائمةش جوية  و  20رانية عن لر اليدنة مسافة ال وا  اني

صاروليةش في سوريةش مف حرية تصرم  سرائيل اد ال واعد انيرانية في سوريةش مشرورة بالتنسيك 
ووفك مي مانش فإن روسيا ستن ل «. مف موسسو )بما في الأ ،جما  عسسرية واربا  جوية(

« ،آرت »الروسية  لب اجسد الا  سين  يا بدورأل  لب ريران. ون    صحيفة  -  انسرائي يةالتفا،ما
توسيد مصدر ديب وماسي غربي  ن روسيا ن     لب  سرائيل رسائل من اجسد تتع ك بانسحا  ال وا  

منا  انيرانية من مرتفعا  الجو نش مايفة  ن تبادل ،األ الرسائل لي  اجول من نوع  و،و متواصل
  سابيف.

  1/6/2018الحياة، لندن، 
 

 الصليب األحمر يرسل جراحين ومستلزمات طبية إلى غزة .11
اللمي   نيا سترسل فري ين من يوم قال  ال جنة الدولية ل ص ي  اجحمر : رويتر  –جنيم 

الجراحين الملتصين في  صابا  الحر   لب غ   نقامة وحد  جراحية في المستشفب الرئي  في 
وقال  ةش لعال  حا   انصابة الشديد  من ا شتباسا  بين ال وا  انسرائي ية والف سرينيين.ال را
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مدير الص ي  اجحمر لشؤون الشرك اجدنب واجوسر روبر  مارديني  ن  منا بد   ا حتجاجا  
سرائيل يوم   ف سرينيا   115آاار )مار (ش قت   ال وا  انسرائي ية  30ع ب الحدود بين غ   وات

و وام مارديني لالل مؤتمر صحافي في  بالالير  الحية. 3,600 لفا  بينيم  13و صاب   سعر من 
الملا،را  و عمال العنم التي وقع  ع ب رول حدود غ   منا نياية آاار فجر    مة »جنيم  ن 

وسي يم الص ي  اجحمر وحد  جراحية «. صحية ع ب نراك غير مسبوك في ،اا الج ل من العالم
 سريرا  في مستشفب الشفالش  سبر مستشفيا  غ  . 50 بيا

 ولوياتنا اآلن بواو  ،ي مساعد  الاحايا المصابين بالرصاا. تليل  ن »وقال مارديني  ن 
شلصا  حا تيم مع د  ويحتا  سل منيم من عالث  لب لم  جراحا     نحو  ربعة آ م  1,350

 «.لية ل ص ي  اجحمرجراحة في المجمل نصفيا ستجري  فرك ال جنة الدو 
وقال منسك الص ي  اجحمر لشؤون الصحة في  سرائيل واجرااي المحت ة الربي  غابرييل سا عار 

لالل اجسابيف العمانية المااية سان  اجولوية »ش  ن  «سساي » ربياليث ل صحافيين عبر تربيك 
واسر رئي   «ت  ،ائ ة في غ  ال صوب ،ي  ن اا اجروا  واجررام. احتياجا  ما بعد الجراحا  با

الوفد الفرعي ل ص ي  اجحمر في غ   جيسالن ديفورن  ن سعيرين سيصبحون من او  انعاقا  
 الدائمة.

في لل ارتفاة « يلتنك»و شار مارديني  ياا   لب  ن اقتصاد غ   الا  تفر  ع ي   سرائيل حصارا  
فحس  في اليوم وعدم معالجة مياأل الصرم معدل البرالة وتوافر  مدادا  السيربال لمد  ساعتين 

 «.غ   سفينة تهرك»الصحي التي ينتيي بيا اجمر في البحر. وقال مارديني  ن 
 31/5/2018الحياة، لندن، 

 
 الغرور إلى الفشل مننيكي هيلي  .11

 د. عبد الحميد صيام  
الا  ع د في مار  « اأ يب»في مؤتمر ال جنة اجمريسية انسرائي ية ل عالقا  العامة المعروفة باسم 
وسان  «. نحن نحبأ يا نيسي»من ،اا العامش وقم المئا  في قاعة المؤتمر ييتفون بصو  مدو: 

و ع ن   ن  يام منارحة  سرائيل «. و نا  حبسم  ياا. يشرفني  ن  سون بين  صدقائي»ترد ع ييم 
سما سما،ا والدا،ا الينديانش « نمراتا رانداوا»وا ستفراد بيا في اجمم المتحد  قد ول . ويبدو  ن 

صدق  نفسيا ولن   نيا عندما تتس م يصفك ليا الحاارونش ويرمون ع ييا ال بل والورودش سما 
 «.اجيباأ»فع   جماعة 
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ولسنيا ما فتئ  تتعر  ل صدما ش دالل اجمم المتحد  ولارجياش فيرترم غرور،ا بالواقف وتتجمد في 
   الحنك وانحبار من ع ب جبينيا.مسانياش   تعرم سيم تلفي عالما

رال  جامعة ،يوستون  راحوا بالأ الهرور الا  حم ت  معيا  لب و ية تسسا ش مع ل المحافلين 
مايو  24الجدد واليمين اجمريسي والح   الجميور  اجسعر صالبة في الو يا  المتحد . وقف  يوم 

جية في عيد الرئي  دونالد ترام  قائ ة: بسل ع ة ع ب المنصة لت  ي محاار  عن السياسة اللار 
ش ف ارعيا  حد «جئ   لب ،نا بعد باعة  سابيف من ا نشهال الشديد بالسياسة اللارجية اجمريسية»

نيسي ،ي يش يداأ م رلتان بالدمش  ن  تواف ين ع ب انباد  الجماعية لشع  ساملش »الر بة صائحا: 
وقم العشرا  من المتلا،رين في ال اعة ييتفون لف سرينش عم «.  ن  شريسة لإلر،ابيين والمستعمرين

نيسي نيسي    ترين؟  ن ب تشرعين في حم ة قتل. نيسي »و،م ي وحون باجعالم الف سرينية ويرددون: 
تسمر  في مسانيا وعالما  الي يمة «. ،ي ي   يمسنأ ا لتبالش ل د واف   ع ب انباد  الجماعية

 ين ،اا الجميور من جميور »احة تماما ع ب وجييا. وسوني بيا ت ول والا،ول وانحبار سان  وا
 «.اجيباأ

 
 مجلس األمن وأحداث غزة

مار  الماايش استراع  نيسي ،ي ي  ن تفشل عالث  30منا انرالك مسيرا  العود  في غ   يوم 
منش محاو   قام بيا السفير السويتيش منصور العتيبيش العاو العربي الوحيد في مج   اج

 ستصدار بيان صحافي من المج   يعبر عن موقم الحد اجدنب لدعاال من المجا ر التي 
ترتسبيا  سرائيل اد المتلا،رين المدنيين. سان البيان الصحافي الا   عدت  السوي  بالتشاور مف 
المجموعة العربية يحتو  ع ب ف را  بسيرةش تدين استيدام المدنيينش وتؤسد ع ب ح يم في 

لا،ر الس ميش وتدعو  لب رفف الحصار عن غ  ش عم تدعو ف ر   لير  في   لب  جرال تح يك عادل الت
وشفام ومحايد في قتل المدنيين. استراع  ،ي ي  ن تفشل صدور البيان في عالث محاو   متتالية 

فحس  آلية عمل مج   اجمن   يصدر عن «. الصو  المعرزّل»لي  ميار  منياش بل بسب  
  بيان رئاسي  و بيان صحافي    بانجماة. وقد حلي  ت أ البيانا  الملففة والمتوا نة المج 

ع ب دعم ب ية  عاال المج   اجربعة عشر. لسن ال واعد انجرائية في  صدار البيانا  عن 
 المج   وااحة   تحتمل التوويلش فو  لرو  عن انجماة يؤد   لب  لهال  صدار البيان.

لسوي  برر  مشروة قرار يتامن عالعة عناصر  ساسية: المرالبة بتومين الحماية قام  بعد،ا ا
يجاد آلية لت أ الحماية ي ترحيا اجمين العامش  نرونيو غوتيريش ومبعوع   ل شع  الف سرينيش وات
اللاا نيسو   مالدينومش مستفيدين من ساب تين في ،اا المجالش و،ما اعتماد مج   اجمن ال رار 
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( بعد مج ر  الحرم 1994) 905( بعد بداية ا نتفااة اجولبش عم اعتماد المج   ال رار 1987) 605
انبرا،يمي في الل يلش وسال،ما يتامن بندا حول حماية المدنيين الف سرينيين. سما يتامن مشروة 

ل رار برفف ال رار السويتي بندا يدين استيدام المدنيين وا ستلدام المفرر ل  و ش سما يرال  مشروة ا
الحصار عن غ   وتسييل مرور المعونا  والباائف ل تلفيم من الحالة اننسانية المتد،ور  في 
ال راة. ومن المفرو   ن يصو  المج   ع ب مشروة ال رار ،اا اللمي   و الجمعة. ولي  لدينا 

 شأ  ن سيم الفيتو اجمريسي واقم بالمرصاد لإلراحة ب .
 

 ثي للسفيرة األمريكيةجلسة األربعاء وفشل ثال 
مايو  لا  من الم اوفا  البدائية اد  سرائيل )سنر ك ع ييا  29 ر    حرستا حما  والجياد يوم 

مجا ا صواريخ( لم تسب  حتب سسر غصن في شجر . ارترم واحد منيا قر  دار حاانة لدرفالش 
دا ع ب قيام  سرائيل لسن  حدا لم يص  بواب. جال  رالك الصواريخ من حرستي حما  والجيادش ر 

بشن غارا  جوية في اليوم السابك  د   لب استشياد عالعة عناصر تابعين ل حرستين.  عر  حادعة 
 رالك الصواريخ فرصة ل مندوبة اجمريسية بون تص  جام ح د،ا ع ب الف سرينيين. فوجي  رسالة 

ن ح وك سل عاو في  لب رئيسة المج  ش سفير  بولنداش رالبة ع د ج سة رارئة. و،اا حك م
المج  . ويج   ن تصنم الج سة تح   حد البنود التي يتعامل معيا مج   اجمن. رفا  نيسي 

الحالة في الشرك اجوسر بما في الأ ال اية »،ي ي  ن تع د الج سة تح  البند المعتاد و،و 
ش لربر ما «الدوليينانر،ا  وآعارأل ع ب الس م واجمن »وررح  بندا بديال تح  عنوان «. الف سرينية

قام  ب  حرسة حما  بانر،ا . ولسن رئيسة المج   وبعد المشاورا  رفا  اقترا  نيسي ،ي ي 
وسان ،اا الفشل «. التيديدا  ل س م واجمن الدوليين» واستبدل  البند بعنوان آلر  سعر مواوعية 

 اجول لنيسي ،ي ي.
ب الدول اجعاال يدين ما قام  ب  حرسة حما  عم قام  السفير  اجمريسية بتو يف بيان صحافي ع 

باعتبارأل عمال  ر،ابيا يستيدم  لحاك  سبر الارر بالمدنيين. وينا البيان الصحافي في  حد بنودأل 
ع ب اعتبار حرسة حما  حرسة  ر،ابية ويرال  المج   بإدرا  الحرسة ع ب قائمة المجموعا  

وغير،ا. و،نا جال دور السفير السويتي « حرام بوسو«و« داعش«و« ال اعد «انر،ابيةش  سو  بز
ليستلدم اآللية نفسيا التي استلدمتيا ،ي ي لإلراحة بالبيانا  الصحافية العالعةش فورا  العتيبي 
ببيانيا الصحافي عندما لر  عن الصم ش ساسرا     جماة حول ش وبالتالي فش   نيسي ،ي ي في 

ليا حرفيا السفير انسرائي ي داني دانون. و،اا ،و الفشل استدرا  المج   لتبني موقفيا الا  صاغ  
 العاني.
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 ما الفشل العالث ف د تمعل في مامون مداو   المج   يوم اجربعال. ل د تفرد  ،ي ي في اعتبار 
حادعة  رالك الصواريخ م روعة عن جاور،ا وغير مرتبرة بو  حدث قب يا  و بعد،اش ويج   ن 

ابي لرير ييدد اجمن والس م الدوليين. و،اا الموقم لم ينرل ع ب    من ينلر  لييا ف ر سعمل  ر،
الدول اجعاال. ف د تحدث سافة المندوبين عن الواف في غ  ش الا   دب  لب معل ،اا التفاقم 

عاماش والا   دب  لب انتشار  11اللريرمن  اويتين: الحصار المربك الا  تعيش  غ   منا  سعر من 
الل م واليو  والها ش ما  دب  لب ا نفجار. ومن جية  لربش تم ربر الحادعة بما حالة من ال ير و 

 118مار  الماايش التي  د   لب استشياد  30شيدت  غ   منا انرالك مسيرا  العود  يوم 
 لم شلا. وقد حّار مبعوث اجمم  13رفال وجر  ما ي يد عن  15ف سرينياش من بينيم نحو 
حت ةش نيسو   مالدينومش في س مت  من  ن اجوااة في غ   مرشحة المتحد  في ف سرين الم

  نفجار  سبرش  اا لم يتم ال يام بإجرالا  سريعة ل تعامل مف اجوااة اننسانية المتردية.
سان  نيسي تستمف  لب س ما  المندوبين الواحد بعد اآللر و،م ياسرون بون جو،ر المشس ة ،و 

قائما ف ن يسون ،ناأ ،دولش بل ا،  مندو  السويد بعيدا عندما عر   ا حتاللش وما دام ا حتالل
ع ب قرار  سرائيل بيدم تجمف ل بدو في منر ة اللان اجحمرش ورال   سرائيل بوقم ،األ 
الممارسا . وعندما جال دور س مة السفير الف سرينيش ريا  منصورش لرج  من ال اعة حتب   

س متيا من مهالرا  وت وير ل وقائف ورر  سردية شاا    يتفك تسمف الرد الموسف ع ب ما جال في 
 معيا  حد.

و ليرا لدّ  سؤال  ريد  ن  وجي  لحرسة حما : مااا استفاد  من  رالك ،األ الم اوفا  البدائية؟ 
لماا تصرالحرسة دائما ع ب تبديد التعارم الدولي وتعري العدو الصييوني فرصة ل لرو  من 

مسؤول من حما  ليدعي  ن  يرسل الم ات ين في عيا  مدنية في ت أ المسيرا ؟ مو ق ؟ لمااا يوتي 
و،و ما رح  ب  و ير الدفاة انسرائي ي واعتبرأل شياد  لصالم الرواية انسرائي ية؟    يرون  ن 
مسيرا  العود  سان  من  علم  نواة المواجيا  مف السيانش وواعت  وح يفت  في ال اوية بسب  

ن تنليميا وتوحد،ا تح  ع م واحدش ف ماا يوتي من يبدد معل ،اا ال لم الورني السبير س ميتيا وحس
 ويعري  عدالأل الير  لدعم حجج  الوا،ية.

 14و ود  ن  شير ،نا  لب  ن مشروة ال رار السويتي الماسورش سان يحلب قبل ،األ الحادعة بإجماة 
ي ا عترا  ع ي  بالفيتوش     ن الحادعة عاوا في المج   وسان  ست م الو يا  المتحد  وحيد  ف

اجلير  بدد  الأ انجماة.  تمنب يوما  ن يسون ل حرسة مستشار لدي  بعد نلر  سبر من ع  ية 
 التنليم و بعد من حدود قراة غ  .

 1/6/2018القدس العربي، لندن، 
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 مسيرات العودة إلى الطنطورة .11
 عوني فرسخ

  المسيرا   لب موقف ب د  الرنرور ش ع ب شارئ البحر جنوبي لالل السنوا  اجربف المااية توال
ش وقد ام   حدث ت أ المسيرا  المئا  من موارني «عائدون يا رنرور »حيفاش تح  شعار 

. من ال د  والمع ث والج يلش شيبا  وشبانا  و رفا  ش اسورا  1948اجر  الف سرينية المحت ة منا عام 
ناعا ش رافعين  عالم ف سر ين مؤسدين الت اميم بالعواب  الورنيةش وبالاا  عروبة ال د  وحك العود ش وات

مرددين اجناشيد واليتافا  الورنية. وسان  الرنرور   والر عيد ا نتدا  البريراني ع ب ف سرين 
ليجوم من ال وا   21/5/1948ب د  م د،ر ش تام نحو  لم وسبعمئة نسمة. وقد تعرا  في 

موارنو،ا شيبا  وشبانا ش بوس حتيم المحدود ش معرسة استشيادية في مواجية  ش فلا «انسرائي ية»
قوا  اله وش التي ارتسب  بعد استيالئيا ع ب الب د  واحد  من  بشف المجا ر التي اقترفيا العدو 

 . 1949/1948لالل حر  
ب د  التار قاد  وحس  شياد   حد  بنال الرنرور   عنال المسير  اجلير ش  ن  بعد توقم م اومة ال

العدوان مئتين ولمسين شابا ش قسموا  لب مجموعا ش تام سل مجموعة عشر  شبا ش سانوا يؤمرون 
تح  تيديد السال  بحفر قبور،مش عم يجر   عداميمش ول د ل د  الروائية المبدعة راوب عاشور في 

ناعا ش في واحد  من  ب غ م اومة موارني الب د  المنسوبةش شيبا  وشبابا ش اسو « الرنرورية»رواية  را  وات
 الروايا  العربية التي تناول   حداث النسبة.

وياسر الباحث العربي د. س مان  بو ستةش الملتا في قاية الالجئين وحك العود ش  ن المجا ر 
التي تح ك المؤرلون من وقوعيا ،ي لمسة وعالعون مج ر ش و،ناأ مجا ر عديد   لربش سما قدم 

ة المعتمد  في التعاري مف احايا انر،ا  الصييونيش والأ استنادا   لب  بحاث توصيفا  ل سيفي
المؤرلين انسرائي يين والييود الجددش وت ارير مراقبي اليدنةش الاين شا،د،ا بعايم وح ك فييا 

تروك ال رية من جيا  عالثش وتترأ الرابعة « انسرائي ية»سان  ال وا  »البع  اآللر. فيو ي ول: 
حةش وتجمف النسال واجرفال في مسان منع لش عم تررد،م باتجاأل لبنانش بعد تجريد،م مما لدييم مفتو 

من المصاغ والن ود.  ما الرجال فين ت ب منيم عدد ي رمب بالرصاا في دفعة واحد   و دفعا ش 
 ل ويؤمر بعايم بحفر ال بور لدفن الجعثش ويؤلا اجقويال منيم  لب معسسرا  سلر ش لي وموا بن

 حجار المنا ل العربية الميدمةش حيث يب ون ،ناأ لعد  شيورش ويلر  اآللرون مشيا  ع ب اجقدام 
 نحو حدود لبنان. 
عمل ع ب  1948بني موري   ن بن غوريون بدلا  من  بريل/ نيسان « انسرائي ي»وياسر المؤرخ 

مر لري صريم من  بياا و وام  ن    يوجد  « الترانسفير»واف لرور  ساسية لرسالة الترحيل 
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ن سان  فسر  الترحيل موجود ش و ن ال ياد  برمتيا سان  تعي ،األ الفسر ش والابار  اللصواش وات
 يفيمون المر و .

قد الاعوا ل حسم العسسر ش الا  تواصل  1948وسان الباقون في اجر  العربية التي احت   سنة 
جماعة »تشسل تنليم 1959مر الواقفش ففي عام .     نيم لم يستس موا لد1966العمل ب  حتب عام 

ا جتماعي. وفي سياك النياة الورنية لعر  اجر  المحت ة  -معتمدا  الناال السياسي « اجر 
التي عارا  قرار الت سيمش ورالب  بعود  الالجئين « حرسة  بنال الب د»1969حينيا تشس   سنة 

 م.  لب ديار،م واسترداد،م  مالسيم والتعوي  ع يي
انعراف ا في واقف الصامدين في اجر   1976مار / آاار  30في « يوم اجر »ول د شسل  ارا 

ش في مجال التنليم والعمل السياسيش والتعبير عن اليوية ال وميةش ومرالبة 1948المحت ة سنة 
 ا عترام بيم سوق ية قومية. «  سرائيل»

ر  التي توال  لالل السنوا  اجربف الماايةش وحين النلر بمواوعية لمسيرا  العود   لب الرنرو 
بما حف   ب  ،اا العام من مشارسة المئا  من ال د   لب حيفاش مف غ بة الجيل الرابف من مواليد ما 
بعد النسبةش وما شيدت  من رفف اجعالم الف سرينيةش واتعالن تاامنيم مف مسيرا  عروبة ال د  

توال  في قراة الصمود والتصد  منا  حيال اسرب يوم  وحك العود  وسسر حصار قراة غ  ش التي
راد  2018/  3/ 30اجر  في  . سل الأ يدل بواو  تام ع ب الترور السيفي في معرفة ووعي وات

ش و ن  لي  من المها   ال ول بفشل الممارسا  1948وقدرا  وع م موارني اجر  المحت ة منا عام 
 يم والت اميم الورني ما يؤشر  حتما   مست ب ية واعد .في قير  رادت« انسرائي ية»العنصرية 

 1/6/2018الخليل، الشارقة، 
 

 العالم ال يصغي لغزة إال إذا أطلقت النار .12
 جدعون ليفي
يج  ع ينا قول ،اا ببسارة ون ا،ة: ،م ع ب حك. لي  لدييم ليار آلر عدا  ن ي ات وا بوجساد،م 

م. لي  ليم ليار آلر سوب ال سام وال اائم. لي  ،ناأ وممت ساتيم وسالحيم ودميم من اجل حريتي
من رريك مفتو   ماميم سوب العنم  و ا ستسالم. لي  لدييم رري ة  لتراك اسوار حبسيم    
بال و ش قوتيم ،ي بدائية وتعير الشف ةش ت ريبا تم ك ال   . شع  يناال من اجل حريت  بالرائرا  

ارا  والم صا  وال جاجا  الحارقة وقاائم الياون ومواسير ال سامش الورقية وا نفاك والمرايا وا ر
 مام آلة الحر  اجسعر ترورا في العالمش ،و شع  لي  ل   مل. ولسن لي  لدي  ليار آلر لتهيير 

 واع     عن رريك سالح  البائ .
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سارعتيم  لب الوعي. عندما يسونون ،ادئين فإن  سرائيل والعالم   ييتمون بمصير،م. ف ر ال سام  عاد 
متب يسمعون في  سرائيل عن غ  ؟ ف ر عندما ت وم غ   بإرالك النار. لالأ لي  ليم ليار سوب 
 رالك النار. ولياا فإن نيرانيم مح ةش حتب  اا اصاب  بصور  مجرمة موارنين ابريالش وت  ي 

سال   سعر دقةش  الرع  ع ب سسان الجنو  وسان غير محتمل من ناحية  سرائيل وبحك. لي  ليم
لالأ لي  بانمسان اتياميم بالم  بالمدنيين: اغ بية قاائفيم تس ر في منارك مفتوحةش  ياا ،اا 
بدون  ن ي صدوا الأ. يصع  اتياميم بإرالك النار ع ب رواة  رفال: ،م بالتوسيد سانوا يفا ون 

 ناسبةش السعير من اجرفال.سالحا دقي ا يوج  ج،دام عسسريةش مع ما لدب  سرائيل التي تار  بالم
من الواام  ن عنفيم قا  معل سل عنم. ولسن    ليار ليم؟ سل محاولة متردد  ليم ل سير في 
رريك الربش ،دنةش تهيير ال ياد   و تهيير المواقمش تواج  ع ب الفور برف   سرائيل الت  ائي. في 

اام ل افة الهربيةش ،ناأ   توجد  سرائيل يصدقونيم ف ر عندما ير  ون. توجد مجموعة ل ن د الو 
 حما  و  قسامش بصعوبة ب ايا  ر،ا . ومااا استفاد من الأ محمود عبا   و شعب ؟

،م مح ونش حيث  ن  بعد سل حرم ا نلارش التا يل وا سااي  في الدعاية انسرائي يةش لم يعد 
 لب اجبد. حصار   يصدكش  ،ناأ شيل يمسن  الفال الح ي ة العابتة بون  تم رمييم في قفا سبير

سنة بدون توقمش و،و يمعل جريمة الحر  السبرب في ،األ الساحة.   يمسن ج  دعاية الفال  11
مااييم وحاار،م ومست ب يم. معلميم يعيشون في قراة غ   جنيم  جئو  سرائيل.  –،ويتيم 

ا. وبعد الأ لم يسمم ليم  سرائيل ررد  آبال،م من قرا،م ومن ارااييم. آلرون ،ربوا بسب  رعبي
 بالعود ش و،ي جريمة   ت ل لرور  عن الررد.

سنة تح  احتالل  50سل قرا،م دمر  ولرب . ل د عاشوا روال عشرين سنة تح  حسم مصر. و
 سرائيل. الا  لم يتوقم عن التنسيل بيم بررك ملت فة. عندما لرج   سرائيل من غ    عتباراتياش 

ير،م  اد سول. لم يسونوا  حرارا ولو ليوم واحد في حياتيم.  ياا   فرا  ع ييم الحصار. ومص
يبدو ،ناأ  مل بون يسونوا سالأ. حتب و  اجرفال من بينيم. ،م يعيشون ع ب قرعة ار  من 
 سعر المنارك استلالا في العالم التي  ع ن  اجمم المتحد   نيا لن تسون مناسبة ل عيش فييا بعد 

 ،اا سي ن م  لب جانبيم. سنة ونصم. ا  يسفي
،م المحاربون ا ليرون لالحتالل انسرائي ي. في حين  ن معلم الافة الهربية المحت ة تتصرم 
وسونيا رفع   يديياش غ   لم تستس م. دائما سانوا  سعر تصميما وشجاعة من الوانيم في الافةش ربما 

يتليل حيات  في غ  .  و معنب العيش في بسب   ن معاناتيم  سبر.   يوجد  سرائي ي واحد يمسن   ن 
واقعيم. ل د قيل سل شيل عن الأش ولم يشعر  حد. لدييم نلام حسم قا  وغير ديم راريش لسن 
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سرائيل   تعمل      سرائيل   يمسنيا  ن ت  ي الان  ع ب حما . في الافة نلام معتدل  سعرش وات
 شيل من اجل انيال ا حتالل ،ناأ.

قتيل لديناش و،م لم  500شلصا. الا  ،و بالنسبة لعدد السسان يعادل  118ير  دفنوا في ا سابيف ا ل
 يتوقفوا في    يوم عن الناال.  نيم ع ب حك.

 هآرتس
 1/6/2018، الغد، عم ان

 
 حماس ما زالت شريكًا خفياً  .14

 بدل الردة ح     سرائيل مي انا  من التواف ا  والرابم اجسبر ،و مصر
 تسفي برئيل

ش قيل  م  في «ب العيد الا  في  قواعد المواجية يتم تحديد،ا بصور  حصرية من ررم واحدانتي»
بيان مشترأ لرؤسال ا ارة العسسرية ل تنليما  في غ  . ،اا ال ول استيدم سما يبدو  عرال 
 شارا  نسرائيل بونيا لم تعد تستريف مياجمة غ   بدون ردش لسن ،ي  ياا  ت يد  يد  التنليما  

 تي تولا ع ب عات يا عدم المبادر  ل يجوم رالما  ن  سرائيل   ت وم بالأ.ال
ش و،األ ،ي نف  2014،األ ،ي الصيهة التي سان  في  سا  تفا،ما  الجرم الصامد في العام 

التواف ا  التي  لاتيا التنليما  ع ب نفسيا  م  في  ع ا  الوسارة المصرية التي ت ريبا ساد   ن 
ب ن رة البداية تاف من جديد حما  سمسؤولة عن سل الترورا  في ال راة سوال تفشل. العود   ل

من قب يا  و من قبل تنليما   لرب معل الجياد انسالميش ال جان الشعبية  و التنليما  الس فية. 
شريسة « حما »تدل من جانبيا  ن  سرائيل ترب في  2014استعداد  سرائيل ل عود   لب لرور 

 سان    تجر  معيا حوارا  مباشرا .مسؤولة حتب لو 
فع يا ش  سرائيل تتصرم في غ   وسون    توجد ،ناأ س رة ف سرينية التي عن رري يا اعتاد  في 
المااي  جرال حوارا  بشون تيدئة ال راة. وبياا فإنيا تؤمن بونيا نجح  في استسمال الفصل 

ا من  جل رف  العم ية السياسية باريعة المريم بين ال راة والافة الهربيةش فصل سان اروريا لي
  ن  رالما  ن الس رة   تسيرر ع ب ال راة فال معنب  جرال مفاواا  سياسية معيا.

ولسن ،اا الفصل يجر  ف ر في المستوب العسسر ش و،و   يستريف  ن يصمد عندما وفي حال  ن 
الفصل ع ب ادار  ا حتالل في يرر  الرئي  ترام  لرت  السياسية. في ،األ ا عنال سيساعد ،اا 

غ   حس  الشرور التي تحدد،ا  سرائيل ومصر. حما  سشريسة لفيةش ع ب ا قل من جان  
 سرائيلش تعيش بسالم مف ،األ الشرور رالما  نيا حص   من مصر ع ب وعود بفتم معبر رفمش 
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وال من دولة سما عم   ح ا  بمناسبة شير رماانش ويبدو  نيا تستريف  ياا  الحصول ع ب  م
ا مارا  التي سا،م  بتمويل ال راة ومستعد   ن تاف تح  تصرم الحسومة في غ    موا   تب غ 

 عشرا  الماليين في ال حلة التي تتحول فييا المصالحة بين فتم وحما   لب واقف ع ب ا ر .
مصالحة الف سرينية حما  والجياد انسالميش ورغم الفجو  ا يديولوجية بينيما تتف ان حول مسولة ال

ومسولة الرعاية المصرية. واللالم في قياد  الجياد بين مؤيد  العالقة مف  يران وبين المعاراين 
ليا لي  متوقعا  ن تعيك في الفتر  ال ريبة تربيك التواف ا  التي تم التوصل اليياش والتي تشمل امن 

  مور  لرب  بعاد قرر وترسيا عن    تدلل في ال راة.
يل التي سارع   لب واف انتصار،ا في المواجية العسسرية ع ب  ئحة النتائجش لم تح ك  سرائ

اا  راد   ليار قدر  ع ب الردة فان  ،نا  ياا   انعرافة في الواف ال ائم الا  ساد قبل ا حداثش وات
ية التي تبين ليا  ن ردة الجرم الصامد قد ت  اش سوال ا ال مسيرا  العود   و  مام المعرسة العنائ

 دار،ا اد،ا الجياد وحما . بدل الردة نشو مي ان تواف ا  بينيا وبين التنليما  وسون ا مر يتع ك 
 بعالقا  بين دولتين متعاديتين تسّ مان ب يود ال و  ليما.

المسس  السبيرش  اا  مسن التررك لياأل ا حداث بمفا،يم حسابيةش ،و من نصي  مصر التي  عبت  
تح يك تيدئة في المسان وال مان الا  تسون مر وبة في . مسانة مصر سشريسة في عانية قوتيا في 

 دار  غ   من اللار  جال  من عالقا  الع ة السائد  بينيا وبين  سرائيل وبينيا وبين حما  والجياد 
 انسالمي. حتب لو سان  لروم بنال الع ة غير متشابية.

محاربة مصر لإلر،ا  في سينال والا  في  رارأل  مف  سرائيل نشو تعاون غير مسبوك ع ب ل فية
سمح   سرائيل لمصر بإدلال قوا  سبير   لب سينال بما في الأ سال  الجو من لالل لرك فع ي 
 تفاك سام  ديفيدش وفي الم ابل حص    سرائيل ع ب حر  مصرية مصممة اد  نفاك حما  

 واد مسارا  السال  ل تنليما .
 لب تبني الحان المصر  بعد  ن انفص   عن  يران ع ب ل فية  حما  في الم ابل اارر 

انت اد،ا الشديد ل رئي  بشار ا سد وبسب  الاهر ا قتصاد  الا  فرات  مصر ع ب عبور 
التجار  والسسان منيا واليياش وبياا ف د  اد  حرار  وعال الاهر. ا مر الميم ،و  ن  لالفا 

هر دولي بسب  سياستيا تجاأل غ  ش في حين  ن  سرائيل نسرائيلش فان مصر غير واقعة تح  ا
 سنة. 11تعتبر المسؤولة الحصرية عن الحصار الا  يستمر منا 

ولسن اعتماد  سرائيل ع ب قدر  مصر ع ب مواص ة ولع  دور الوسير الن ي  الا  يمسن  تجميد    
 . لي  ف ر بسب  اعتبارا  مواجية عسسرية ت  م  سرائيل با سيام بنصيبيا في است رار اقتصاد غ  

انسانية التي   ت  ك بشسل لاا  سرائيلش بل من  جل منف حدوث  عمال معل نموا  مسيرا  
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العود   و التد،ور  لب مواجية عسسرية. ،األ الارور  ت و  فع يا  حما ش لسن ،اا ،و العمن الا  
تجاأل التفا،ما  التي تم  ستارر  سرائيل لدفع  من  جل  ن يواصل ،اا الشريأ تحمل المسؤولية

 التوصل الييا في المواجية ا لير .
ااافة  لب الأش مواص ة سياسة الحصار لن يسون ليا معنب سبير  اا قرر  مصر فتم معبر رفم 
ع ب مصراعي  سج ل من سياستيا ل حفال ع ب قو  حما  الارورية ليا ز مع ما ،ي نسرائيل ز من 

ك. يج  اجمل بون تعترم  سرائيل  ليرا  بعدم جدوب سياسة  جل الحفال ع ب حدود،ا من الشر 
 الحصار و ن   ترب فييا الرا  ،اما  عمن  با،ل جدا .

 31/5/2018هآرتس 
 1/6/2018القدس العربي، لندن، 
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