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*** 
 

 .. والمقاومة تدك األراضي المحتلة بأربعة صواريخموقعًا لحماس 15قصف أكثر من االحتالل ي .1
الجتي  ا،سترالي ي أع تن  توم ا،حتد، أ  عتن كاتا، ، أ   غتة ، متن 3/6/2018الحياة، لنـدن، قالت  
األراضتي  صتوارخ  ع ت  إطتق في غة ، ردا ع ت   حماس موقعا لحراة 15من  أكثرقصف   طالراته

فتي س لت ة اكلت  متن التترلا  الجوختة، قصتف  طتالرا  حرليتة »كقتا  الجتي  فتي نيتا  انته المحت ة. 
كاضتتاا ا   «.عشتر  مواقتا ارهانيتتة فتي ثقثتة مجمعتتا  علتكرخة تا عتة لحراتتة حمتاس فتي ق تتا  غتة 

 «.ا موقعا  لتصنيا كتخةخن الذخير  تا عا  لحماس كمجما علكري نين هذه ا،هدا»
صتتوارخ  ضتتد إستتراليى، كع تت  ع تت   إطتتق ردًا ع تت   تتتيتيكاكضتتا الايتتا  ا  هتتذه التتترلا  الجوختتة 

 «.انش ة ارهانية مخت فة كافق  ع يها كنّظمتها حماس خق  ع  ة نهاية ا،ساو »
 قصت  خملتة »ساعا  متن س لت ة الرتارا  األكلت   كقا  الجي  في نيا  آخر، ا  طالر  قام   عد

 «. أهداا في مجما علكري تا ا إل  القو  الاحرخة لحماس في شما  ق ا  غة 
كلت   قتذيفتين ع ت  الجنتوال ا،سترالي ي، أط قواكاع ن  اسراليى ملاء اللا  أ  مقات ين في ق ا  غة  

  .يع ن أي فصيى ف ل يني مل ا ملؤكليته عن إطق  هذه القذال
أع ن  الناطق ن لا  جي  ا،حتق  اإلسرالي ي، أ  3/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمكأضاا 

رشقا  من الصوارخ  من ق ا  غة  منذ منتص  ال يى كحت  ساعا   4فجر  وم األحد عن إطق  
 الفجر األكل  دك  كقو  إصا ا .

كخية نتتتدأ  ختتق  قيتتتام ال تتتالرا  كذاتتر  صتتتحيفة و تتديعو  أحركنتتتو و العارختتتة، أ  الرشتتقا  الصتتتار 
 غارا   10اإلسرالي ية  ل ل ة من الرارا  ع   أهداا ل مقاكمة الف ل ينية  الق ا  كالتي شم   

 عتد منتصت  ال يتى،  0:39كقال  الصحيفة إ  صافرا  اإلنذار األكل  اان  في تمام اللاعة  جوخة.
، فيمتا اعترضت  منظومتة القاتة الحد ديتة حيث دك  الصافرا  في ن د  وستد رك و كالمنتاطق المجتاكر 

دقيقة ت  تفعيى الصفارا  ل مر  الثانية في نفس المن قة، حيث أع ن الجتي   38أحد الصوارخ ، كلعد 
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كفيمتتا  عتتد، كلعتتد متتركر ستتاعة كنصتت ،  عتتن اعتتتراظ منظومتتته الدفاعيتتة لصتتاركل آختتر متتن الق تتا .
ختتتتي و كوشتتتتاعر هنيريتتتت و كوستتتتاحى دك  الصتتتتافرا  اإلنتتتتذار متتتتن جد تتتتد فتتتتي مج تتتتس ملتتتتتوطنا  ول

علتتقق و شتتمالي كشتتمالي شتتر  الق تتا ، حيتتث أع تتن الجتتي  عتتن اعتراضتته لصتتاركل ثالتتث كت تترر  
فجترًا فتي تجمعتا  وشتاعر  03:15العم ية  عد نص  ستاعة، حيتث دك  الصتافرا  فتي تمتام اللتاعة 

   .هنيري و كوسدك  نيري و فيما أع ن الجي  عن تشخيصه إلطق  صاركل من الق ا
 

 "الواليات المتحدة لحماية االحتالل اإلسرائيلي في مجلس األمن استنفارالسلطة تستنكر " .2
 الرلاسة الف ل ينية أصدر  أمس، أ  رام هللاك نيوخورك، ، من 3/6/2018الحياة، لندن، ذار  
 ، نيانًا شد د ال هجة اتهم  فيه اإلدار  األميراية ندع  ا،حتق  كا،ستي ا .]اللا [

استمرار اللياسة األميراية الداعمة »  الناطق الرسمي  اس  الرلاسة نايى أنو رد نة في الايا : إ  كقا
لقحتق  كاستي انه... سينهي أي  ارقة أمى ل خركج من ال رخق الملدكد الذي كص   إليه العم ية 

   استخدام جاء ذلك ردًا ع«. اللياسية جراء هذه اللياسة المعةكلة عن  اقي المجتما الدكلي
خق  ج لة لمج س األمن ملاء الجمعة، ضد مشرك  قرار  د ن قتى « فيتو»الو،يا  المتحد  الت 

القوا  اإلسرالي ية المتظاهرخن الف ل ينيين في غة  كخدعو إل  توفير حماية دكلية ل شعب 
 الف ل يني.

ل  إيجاد تلوخة ع   المقاس الفشى سيكو  مصير المحاك،  األميراية الرامية إ»كأكد أنو رد نة أ  
أي تلوخة لن ت و  مقاولة كقان ة ل ت ايق من دك  موافقة »، مشددًا ع   أ  «األميراي -اإلسرالي ي

 «.  مااشر  ل قياد  الف ل ينية كمؤسلاتها
كأع ن اللفير الف ل يني رخاظ منصور أ  التحرك الد ا وماسي سينتقى إل  الجمعية العامة لألم  

يلتمر الشعب »د إسقاط الو،يا  المتحد  القرار في مج س األمن، مؤادًا رفته أ  المتحد ،  ع
 في تحّمى انتهاكا  حقو  اإلنلا  التي ترت اها إسراليى. « الف ل يني في أ  يكو  ا،ستثناء

المتحدث الرسمي  اس  ، أ  2/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(كنشر  
المحمود، استن ر استنفار الو،يا  المتحد  األميراية لحماية ا،حتق  ا،سرالي ي في الحكومة  وس  

مج س األمن الدكلي عار استخدام والفيتوو كإفشا  مشرك  القرار الذي قدمته دكلة ال وخ  الشقيقة 
 لتوفير حماية دكلية لشعانا الف ل يني. 
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 خططاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تواصل تنفيذ م "إسرائيل" :الفلسطينية الخارجية .3
كزار   رأ ،  عد غد الثقثاء، كلهذه المناساة 1967لن لة عام  51ما ح و  الذارى الت: رام هللا

الخارجية كالمرترلين في نيا  لها، اليوم ا،حد، ا  مخ  ا  ا،حتق  تهدا ال  تهوخد القدس 
الف ل يني  ال امى، كلشكى  ترافق ما تصعيد احتقلي الشرقية المحت ة، كفص ها عن محي ها 

كحشي في عم يا  اإلعدام الميدانية كا،غتيا  كالقتى العشوالي كهدم المناز  كالمدارس كالتهجير 
القلري ل ف ل ينيين، كغيرها من الجرال  كا،نتهاكا  الجليمة ل قانو  الدكلي كاتفاقيا  جني  التي 

ال كجرال  ضد ا،نلانية،  ما  ؤدي ال  انتق  التفة الررلية كتهوخد ترتق  ال  ملتوى جرال  حر 
، كخمنا إقامة أجةاء كاسعة منها كضمها، كخؤسس لنظام فصى عنصري  ريض في ف ل ين المحت ة

 دكلة ف ل ينية متواص ة. 
 3/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ن المساءلة شريك له في جرائمه بحق شعبناالمجلس الوطني: من يحمي االحتالل م .4

قا  المج س الوطني الف ل يني إ  الو،يا  المتحد  األميراية  ات  شرخكا لقحتق  : عما 
 اإلسرالي ي في جرالمه  حق أنناء شعانا، خاصة  عد حما تها له أمس في مج س األمن الدكلي.

عن رليله س ي  الةعنو ،  وم اللا ، كاعتار المج س الوطني الف ل يني في تصرخا صحفي صدر 
أ  من يعرقى توفير الحماية الدكلية لشعانا الف ل يني التي طالب نها مشرك  قرار تقدم   ه ال وخ  
في مج س األمن الدكلي، يعتار شرخكا اامق لهذا ا،حتق  اإلرهاني في اى ما يقوم  ه من قتى 

سا ، كمصادر  لألراضي كحصار أله نا في ق ا  كاعتقا  كاستي ا  استعماري، كعدكا  ع   المقد
 غة .

 2/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للقدس "الظهران"قمة  مسؤولون فلسطينيون: لم يصل شيء من تعهدات .5
أكد عتو ال جنة التنفيذية لمنظمة التحرخر، كاصى أنو  وس ، أهمية : نادية سعد الد ن -عما  

را  في اللعودية، التي أط ق ع يها اس  وقمة القدسو، حيث أع   اهتمامًا خاصًا ل قتية وقّمة الظه
الف ل ينية فيكد  ع   الهوخة العرلية ل قدس المحت ة عاصمة دكلة ف ل ين، كل ق  كعدم شرعية 

 القرار األمرخكي  شي  ا،عتراا  القدس عاصمة ل  يا  اإلسرالي يو.
ن ف ل ين المحت ة، أنه ول  يصى، حت  اآل ، أي ما غ من قيمة الدع  كقا  أنو  وس ، لتوالردو م

المالي الذي ت  اإلعق  عنه في قمة الظهرا ، من جانب اللعودية، لدع  األكقااو، أسّو  و تع  
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اإليفاء  التعهدا  اللا قة التي ت  إطققها في القّم  العرلية، المنعقد  مؤخرًا، لتعةخة صمود أهالي 
 حت ةو.القدس الم

ندكره؛ قا  اللفير الف ل يني في مصر، دياال ال ّوح، إ  والقدس المحت ة تتعرظ لخ ر تهوخد 
إسرالي ي فاّدح،  ما يّتا األرد  كف ل ين أمام تحٍد كاّز ، مرّدا  تركر  توفير الدع  العرلي 

كجوده  في اإلسقمي، المالي كاللياسي، المناسب لتعةخة صمود أهالي المد نة المحت ة كتثاي  
 أرضه و.

كأضاا اللفير ال ّوح، لتوالردو من القاهر ، إ  والدع  المقدم ل قدس غير ااٍا، ندك  التق يى من 
حيوّخة ما يصى ل تخفي  من معانا  أهالي المد نة المحت ة كإسناد صموده  المتاّد لعدكا  ا،حتق  

 المتواصى  حق الشعب الف ل ينيو.
دالر  الخرالط كالملاحة في ني  الشر ، خ يى التف جّي، إ  والوضا في  من جاناه، اعتار مد ر عام

القدس المحت ة يعّد وميسا و حقيقية، مقانى دع  عرلي إسقمي ضعي  كمتق ا، في ظى انشرا،  
كقا  التف جّي، لتوالردو، إ  والدع  المقدم ل قدس غير ااٍا ك، يلّد  دك  المن قة  قتاياها الداخ يةو.

 م يو  دك،ر شهرخًا في حدها األدن و. 30تها األساسية، كالمقدر  ننحو احتياجا
 4/6/2018الغد، عّمان، 

 

 تقاطع احتفاالت اليوم الوطني اإليطالي الفلسطينيةهآرتس: السلطة  .6
ذار موقا صحيفة )هآرتس( العارخة،  وم اللا ، أ   :ترجمة خاصة -والقدسو دك  اوم  -رام هللا 

قرر  عدم المشاراة في احتفا،  اليوم الوطني اإلي الي التي ستنظ  غرلي  الل  ة الف ل ينية
كحلب الموقا، فإ  ممث ي الل  ة قرركا عدم المشاراة في ا،حتفا  الذي سيقام في  مد نة القدس.

منة  القنصى اإلي الي الذي انتقى ل عي  في الجانب الررلي من حي أنو طور  المد نة، خاصًة كأ  
كأشار  الصحيفة إل  أ  تحقيق أجرته أظهر أ   إسراليى سيشاراو  في هذا ا،حتفا .ممث ين عن 

 دكتع منة  القنصى ا،ي الي يقا  القرال من الخط األختر ل نه فع يا يقا في الجانب الررلي منه.
القنص ية اإلي الية في القدس  مثا ة  عثة دن وماسية لدى الل  ة الف ل ينية ع   عكس اللفار  

 ي الية في تى أنيب التي تعمى  شكى رسمي لدى إسراليى.ا،
 2/6/2018القدس، القدس، 
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 يدعو لنقل ملف الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى الجمعية العمومية خالدر يتيس .7
رام هللا: دعا عتو ال جنة التنفيذية لمنظمة التحرخر الف ل ينية تيلير خالد، لنقى م   الحماية 

عب الف ل يني، ال  الجمعية العامة لألم  المتحد  تح  نند الفصى اللا ا لميثا  األم  الدكلية ل ش
كنا نتوقا »األمرخكي « الفيتو»قا  في تصرخا صحافي عقب  «.متحدك  من أجى اللقم»المتحد  

هذا الموق  من اإلدار  األمرخكية كلينها سوا تلتخدم  كى تيكيد حق النقض )الفيتو( ضد مشرك  
ار ال وختي كدعونا س فا ال  ا،ستعداد لنقى م   هذه الجرال  ال  الجمعية العامة لألم  المتحد  القر 

 «.تح  نند الفصى اللا ا
 4/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 المقدسيون يطردون جبريل الرجوب من المسجد األقصى .8

ة لحراة فتا جارخى طرد مقدسيو  غاضاو ، ملاء األحد، عتو ال جنة المراةخ: القدس المحت ة
كرفض المص و  اللماح ل رجوال  الصق  في  الرجوال من  احا  الملجد األقص  الماارك.

 األقص ، كلقي الرجوال تح  حراسة جنود ا،حتق .
 3/6/2018الرسالة نت، 

 
 "يديعوت": حماس لم ُتهرول إلى القاهرة ولم تتوسل لوقف النار .9

العارختة، أ  حراتة حمتاس ولت  تلهترك  إلت  القتاهر ، كلت   كشتف  صتحيفة و تديعو  أحركنتو و: الناصر 
 تتوسى لوق  النارو، في اإلشار  إل  التصعيد كتااد  القص  ما المقاكمة األساو  الماضي.

كقا  الصحيفة العارخة األحد، إ  حماس كافق   شركطها ع ت  كقت  النتار امتا كافقت  إستراليى أيًتتا 
نتدشين مرح ة جد د  تنوي فيها الرد أك اللماح  الرد ع ت   كأضاف : وحماس ندأ   الفعى  شركطها،

 أي هجوم إسرالي ي ع   ق ا  غة ، كالتعامى  المثى ما أي فعى علكريو.
كذار ، أ  الصوارخ  التي أط قتها المقاكمة ال ي ة الماضية، كضع  الملؤكلين اإلسرالي يين  موضا 

 ر في غة  األساو  الماضي.محرج، عقب تصرخحاته  األخير   عد التصعيد األخي
كأضتتاف  الصتتحيفة، أ  قتتاد  ا،حتتتق  زعمتتوا  تتي  حمتتاس هرعتت  إلتت  القتتاهر   عتتد التصتتعيد األخيتتر 

كأشار  إل  أ  والهجما  الصاركخية التي قام   ل تدخى من أجى كق  قص  جي  ا،حتق  لرة .
ذا ا،دعتتتاء )فتتتي اإلشتتتار  نهتتتا المقاكمتتتة الف لتتت ينية ال ي تتتة الماضتتتية، نينتتت  عتتتدم صتتتحة كمصتتتداقية هتتت

 لتصرخحا  قاد  ا،حتق (و.
 3/6/2018قدس برس، 
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 العودة جاءت للتصدي لمحاوالت تصفية القضية مسيراتالحية:  .11
قتتتا  خ يتتتى الحيتتتة، عتتتتتو المكتتتتب اللياستتتي لحراتتتة حمتتتاس، األحتتتد، إ  ملتتتتيرا  كاتتتا، :  –غتتتة  

 والعود و جاء  ل تصدي لمحاك،  تصفية القتية الف ل ينية.
اء  ا متتة والحيتتتةو فتتي لقتتتاء ت رخمتتي متتتن الفصتتالى الف لتت ينية فتتتي ق تتا  غتتتة  ل وجهتتاء كالمختتتاتير جتت

كقتتا  الحيتتة، إ  الملتتيرا  وجتتاء   كرجتتا  اإلصتتقح ع تت  الحتتدكد الشتترقية نتتين ق تتا  غتتة  كإستتراليى.
 ل تصدي ل مؤامرا  كمحاك،  تصفية القتية الف لت ينية كلتقتو  ل عتال  إ  ف لت ين لهتا شتعب  احتث

كأضتتاا وأ  شتتعانا الف لتت يني متتن ختتق  الملتتيرا  حقتتق  و.1948عتتن العتتود  ألراضتتيه المحت تتة عتتام 
كذاتتر الحيتتة، أ  الملتتيرا  وأرلكتت  العتتال  كغيتتر  كجتته المرح تتة كتصتتنا  أهتتداا عد تتد  )لتت   تتذارها(و.

حقيتق كأكد ع   استمرار المليرا  ع   حتدكد غتة  حتت  ت معاد،  جد د  ما ا،حتق  )إسراليى( و.
كأكضتتتا أ  وتتتتتحيا  شتتتعانا غيتتتر  المتتتوازخن  أهتتتدافها، مشتتتيرا إلتتت  أ  وخ فهتتتا مقاكمتتتة حاميتتتة لهتتتاو.

 كأحرج  القاد  كاللاسة )ل  يحدده ( كالعال  كاشف  كجه ا،حتق  القاياو.
 3/6/2018فلسطين أون الين، 

 
 العاروري يلتقي مع الفصائل في لبنان .11

ا متتن الفصتتالى الف لتت ينية  مكتاهتتا فتتي نيتترك ، كلحثتت  استتتقا   حراتتة حمتتاس، أمتتس الجمعتتة كفتتود
كاتتا  فتتي استتتقاا  الوفتتود نالتتب رلتتيس المكتتتب اللياستتي ل حراتتة  معهتتا ت تتورا  القتتتية الف لتت ينية.

كضتم  الوفتود حراتة     الحراتة.و صالا العاركري، كملؤك  العققتا  الوطنيتة حلتام نتدرا ، كقيتاد 
حازم، كالجاهة الشتعاية نرلاستة نالتب األمتين العتام أنتو أحمتد  ا،نتفاضة نرلاسة أمين سرها أنو -فتا 

كمتا التقت  كفتد حراتة حمتاس كفتدا  فؤاد، كالجاهة الديمقراطيتة نرلاستة نالتب األمتين العتام فهتد ست يما .
 من الجاهة الشعاية القياد  العامة، نرلاسة األمين العام أحمد جارخى في مقر الجاهة في نيرك .

إلتتت  القتتتدس،   لتتتفار الملتتتتجدا  القتتتتية الف لتتت ينية، خصوصتتتا قتتترار نقتتتى  كلحتتتث المجتمعتتتو  آختتتر
 كمليرا  العود ، كالعدكا  األخير ع   ق ا  غة ،  اإلضافة إل  الوضا الف ل يني الداخ ي.

حتتت  تحقيتتق أهتتدافها كفتتك الحصتتار عتتن ق تتا  غتتة ، كتحقيتتق  العتتود  كأكتتدكا ع تت  استتتمرار ملتتيرا 
  يني، داعين إل  دعمها كت وخرها  كى اللاى كالوسالى المتاحة.العود  إل  اامى التراال الف ل

كطالب المجتمعو   تركر  عقد مج س كطني كحتدكي، كفتق اتفاقتا  القتاهر  اللتا قة، ككفتق مقتررا  
 .2017ال جنة التحتيرخة التي انعقد  في نيرك  عام 

 2/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 على مسيرات العودة ال المنطقة رداً بالعمل على إشع االحتاللحماس تتهم  .12
أكتتد  حراتتة حمتتاس، أ  وتجد تتد ا،حتتتق  قصتت  ق تتا  غتتة  هتتو محاكلتتة إلشتتعا  حتترال فتتي : غتتة 

كأكتتد مصتتدر قيتتادي فتتي وحمتتاسو  المن قتتة لتحوختتى األنظتتار عتتن ملتتيرا  العتتود  الشتتعاية كاللتت ميةو.
تواصتى ضتد ق تا  غتة ، هتو تحدث لت وقدس نرسو، كط ب ا،حتفاظ  استمه، أ  وقصت  ا،حتتق  الم

 رسالى من حكومة ا،حتق  إل  جماهيرها، لمواجهة الميز  الذي سااته لها مليرا  العود  الشعايةو.
كأضتتتاا: وا،حتتتتق  يعتتتي  حالتتتة إرلتتتاك حقيقيتتتة، كهتتتو  رت تتتب جتتترال  ملدانتتتة دكليتتتا  حتتتق شتتتعب أعتتتة  

كرخا لحرا أنظار العال  عن هذا  تظاهر س ميا من أجى العود  إل  دياره، كلذلك يلع  ل تصعيد عل
كأكد المصدر، وأ  المقاكمة تعي جيدا دقتة المرح تة، كهتي تتعامتى  المشهد، كمحاكلة الحل  علكرخاو.

  ملؤكلية ما اى الت ورا ، كهي منتا ة كتراعي حراة شعاها، كمليراته الل ميةو.
 3/6/2018قدس برس، 

 
 خانيونس ومعدات لالحتالل شرق  يحرقون موقعاً  فلسطينيون  .13

أشعى شاا  النار في موقا كمعتدا  علتكرخة لقحتتق  الصتهيوني،  : نور الد ن الر اا  - خانيونس
كقتتا  مصتتدر   عتتد اجتيتتازه  ملتتاء اليتتوم األحتتد، اللتتياج الفاصتتى شتتر  ختتانيونس، جنتتوال ق تتا  غتتة .

اليتوم قترال  مح ي لمراست نا: إ  مجموعتة متن الشتااال الثتالر تمكنتوا متن اجتيتاز اللتياج الفاصتى ملتاء
موقا اللرخج شترقي ن تد  القترار   ختانيونس، كأشتع وا النتار ندشتمة علتكرخة كمعتدا  لقحتتق  قاتى أ  

كأكضتتا أنتته تاتتا ذلتتك كصتتو  قتتو  متتن جتتي  ا،حتتتق ، كترج تت  ختتارج   تمكنتتوا متتن العتتود   لتتقم.
 متر، كقام   عم يا  تمشيط. 100اللياج لحوالي 

 ، نتمكن عدد من الف ل ينيين من اجتياز اللياج الفاصى كإشتعا  كأقّر المتحدث  اس  جي  ا،حتق
 النار في معدا  شراة مقاك،  تعمى في نناء الجدار المتاد لألنفا  كانلحاوا إل  ق ا  غة .

 3/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يتولى مستقبال دفة القيادة الفلسطينيةتقرير إسرائيلي: السنوار قد  .14
نث  قنا  رخش  اا  العارخة، ال ي ة الماضية، تقرخرا عن يحي  اللتنوار قالتد  :ترجمة خاصة - رام هللا

حراة حماس في ق ا  غة  خق  فتر  سجنه كتوقعاته  حو  سياسته عقب صعوده لهرم الحراة  عد 
ككصت  اللتنوار ختق  التقرختر  ينته وال رتة المحيترو  .2011اإلفراج عنه في صفقة ج عاد شاليط عام 

 والرق  الصعبو، مشيرا معده إل  أ  اللنوار قد  تول  ملتقاق دفة القياد  الف ل ينية. ك
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كلف  التقرخر إل  أ  اللتنوار حاصتى ع ت  الماجلتتير فتي الع توم اللياستية كختتقن العارختة جيتدا، كأنته 
ذي شهد التق  في سجنه ما عااس الليد كسمير القن ار. مشيرا إل  أنه من مواليد مخي  خانيونس ال

كت تتر  التقرختتر إلصتتا ة اللتتنوار نتتورم دمتتاغي كمعالجتتته ختتق   ك،د  محمتتد التتتي  دمحمتتد دحتتق .
 اعتقاله كاي  خرج من اللجن شخصا مخت فا.

كتحتتدث  نتتتي ،هتتط قالتتد  ستتجن هتتدارخ  ستتا قا كالتتتي كصتتف   ينهتتا وأدار  اللتتجن  قاتتتة متتن حد تتدو 
 تي  متن ستاقها فتي المنصتب قتالوا لهتا أ  اللتنوار  كقالت  عن تجرلتها ما كجتود اللتنوار فتي ستجنها.

لن  تحتدث معهتا، مشتيرً  إلت  أنهتا اانت  فظتة جتدا حينهتا كألنهتا امترأ  لت   تحم هتا اللتنوار كاستصتعب 
كأشتار  إلت  أ  اللتنوار أثتار اهتمامهتا  لتاب ج وسته فتي  ذلك. قال ًة وكا  يصعب ع يه أ   ا عنيو.

لتتتته  ال تتتتتاميرا، مشتتتتيرً  إلتتتت  أ  المعتق تتتتتين اتتتتانوا يتتتتيتوه تااعتتتتتا  زاكختتتتة معينتتتتة داختتتتى اللتتتتتجن كمتا عتهتتتتا
 كخلتشيركنه في ال ثير من القتايا كل ن اا  همه أ  ،  ارز ذلك حت  ،  تترر.

كأضاف  ونحن عندما رأ ناه اا   تخذ ال ثيتر متن القترارا  انتا نةعجتهو. مشتيرً  إلت  أنهتا اانت  تعاقاته 
ها له كأنها اان  تقو  له وأن  لل  من تقرر إ  ان  ستيتي  عشرا  العقولا  حين  رفض استدعال

 أم ، .. عندما أستدعيك ع يك أ  تيتي، أن  من ييتي كليس آخرو.
كلفتتت  إلتت  أنهتتا اانتت  تقتتوم ننق تته اتتى  تتومين إلتت  قلتت  أك ستتجن آختتر. مشتتيرً  إلتت  أنتته  تتالرغ  متتن أ  

مين كاتتا  ييتيتته أعتتتاء انيلتت  متتركا  الارغتتوثي اتتا  يج تتس ستتاعا  متتا المحتتامي فتتي غتترا المحتتا
 كغيره  إ، أ  المعتق ين اانوا  نظرك  ل لنوار  شكى مخت   كلاهتمام أكار.

من جاناه قا  ميخه اولي رليس شعاة المحققين في الشا اك سا قا كالذي حقق ما اللنوار، أنه اتا  
كلشتي  إمكانيتة  هو. رى في عينيه  ينه وقاتىو. متيفا وتشعر امحقق أ  هتذا الشتخال ، مشتاعر لديت

أ   تجه اللنوار ل تصعيد، قا  أقدر أنه سيلع  لمواجهة جد د  ما إسراليى طالما أنته قالتد كآمتى أ  
 ،  اق  قالدا.

من جاناه قا  ال ولونيى احتيتاط ديفيتد حاختام منلتق األنشت ة الحكوميتة ستا قا، أ  اللتنوار فتي قيتاد  
حمتتاس الحاليتتة فقتتد أصتتاا الشخصتتية األنتترز متتن حيتتث حمتاس لتتن يجتتد متتن  تحتتداه كأنتته خقفتتا لقيتتاد  

 القياد  كلا   هدد مكانة إسماعيى هنية  عد أ  كطد مكانته كهيمنته ع   حماس.
، أ  اللتتتنوار منتتتذ أ  اتتتا  فتتتي 2 فيمتتتا قتتتا   تتتورام نينتتتور مراستتتى الشتتتؤك  الف لتتت ينية ستتتا قا فتتتي القنتتتا 

سته لجهاز مجد الذي أسلته حماس ندايتة اللجن اا  شخصية قيادية كسرخعا تول  مراة قيادي نرلا
تيسيلها لتعقب والعمقءو المتعتاكنين متا إستراليى كاتا   ترل ه  عترا  فتي الشتار  كخلتكب ع تيه  متواد 

كأشار إل  أنه خق  سجنه اا  يقوم ننشاطا  رخاضية ع   عكس المعتق تين اآلخترخن كاتا   حارقة.
كاعتاتتر أ  اللتتنوار قتتادر ع تت  خ تتق كضتتا  يحتترد دالمتتا ع تت  الظهتتور  شتتكى مخت تت  عتتن اللتتجناء.
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سياستتي كقتترارا  يمكتتن أ  تتتؤدي إلتت  هتتدكء حقيقتتي لفتتتر  طوخ تتة جتتدا فتتي غتتة  متتن ختتق  هدنتتة متتا 
 إسراليى. معتارا إياه  ينه وشخال يمكن التحاكر معه كهو جد ر نذلكو.

متا إستراليى.  فيما قا  الصحفي ركني شاكيد أ  اللنوار  ا  عنوا  مه  كأنه ملتعد لاحث أي هدنة
من سجنه  ينه يمكن التعامى ما إسراليى ضمن هدنة كأنه  2006مشيرا إل  تصرخحا  أدل  نها عام 

يعتترا القتتدرا  اإلستترالي ية، كخعتترا أ  إستتراليى  إمكانهتتا أ  تعامتتى الف لتت ينيين  شتتكى مخت تت  حتتت  
 كإ  اا  حيا  أشخاد وسيئين مث هو. كفق قوله.

 2/6/2018القدس، القدس، 
 

 كي معيب ويقف مع الجالد ضد الضحيةيتح: الموقف األمر ف .15
قالتتت  حراتتتة فتتتتا إ  الموقتتت  األميراتتتي  استتتتخدامها الفيتتتتو فتتتي مج تتتس األمتتتن كعرق تتتة ط تتتب  :رام هللا

تتتوفير الحمايتتة ل شتتعب الف لتت يني معيتتب كغيتتر أخققتتي، كمتنتتاقض متتا القتتانو  كاإلجمتتا  التتدكليين، 
كقا  المتحدث الرستمي  است  حراتة فتتا أستامة  ية كهو شعانا.ككقوفا ما الجقد وإسراليىو ضد التح

القواستتمي إ  أميراتتا كإستتراليى  تاتتاد،  األدكار فتتي ا،عتتتداء ع تت  الشتتعب الف لتت يني، حيتتث تمتتارس 
إستتتتراليى اافتتتتة أنتتتتوا  ا،عتتتتتداءا  ع تتتت  الشتتتتعب الف لتتتت يني، متتتتن قتتتتتى كإعتتتتداما  ميدانيتتتتة كمصتتتتادر  

 ، كتقوم أميراا نتوفير الحماية لها في المؤسلا  الدكلية.لألراضي كلناء جدار الت  كالتوسا
 2/6/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 قتل المسعفة رزان النجار جريمةدين حماس ت .16

أدا  عتو المكتب اللياسي لحراة وحماسو حلام نتدرا ، جرخمتة قتتى ا،حتتق  اإلسترالي ي ل ملتعفة 
كقتا  نتدرا  فتي تصترخا  ع ت  الحتدكد الشترقية لق تا  غتة   توم أمتس الجمعتة. الف ل ينية رزا  النجار

صتتحفي، إ  مجموعتتة متتن القت تتة اإلرهتتانيين يلتتمو  أنفلتته  دكلتتة،  نفتتذك  أكامتتر مااشتتر  متتن ليارمتتا  
كشتتدد ع تت  أ  الجرخمتتة  كنتنيتتاهو كخعتتدمو  عتتن قصتتد الملتتعفة النجتتار التتتي تقتتوم  عم هتتا اإلنلتتاني.

كناتته إلتت  أ  صتتم  العتتال  كختتذ،  األقتتارال يشتتجا  ثتتو  أمتتام المحتتاك  الدكليتتة.مت تترر  كتلتتتحق الم
كأضاا: شعانا  دافا عن نفله كعن حقه في العتي   كرامتة كحرختة،  ا،حتق  ع   مواص ة جرالمه.

 كلن نرفا الراية الايتاء، كلن نلتل   أندا مهما اان  التتحيا .
 2/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 االحتالل رزان شاهدة على إرهاب الشهيدةدماء : "الجهاد" .17
ودماء الشهيد  رزا  النجار ال اهر  ستاق  شتاهد  ع ت  ارهتاال  قال  حراة الجهاد اإلسقمي إ : غة 

كقال  الجهاد فتي نيتا  لهتا: وإ  هتذه المشتاراة دليتى قتو  كإصترار ع ت   ا،حتق  ا،سرالي ي كعدكانه.
ي لعدكانتته نوحتتد  الصتت  كثاتتا  الموقتت  الملتتتند إلتت  قتتو  الحتتق مواجهتتة سياستتا  ا،حتتتق  كالتصتتد

 كاستالا  المقاكمة ا،نية التي تحمي هذا الحق كتدافا عنهو.

 2/6/2018، فلسطين أون الين
 

 جسيم لمبادئ القانون الدولي انتهاك النجار: جريمة استهداف "الشعبية" .18
انتهاكتتتًا جلتتتيمًا لماتتتاد  القتتتانو  التتتدكلي  ارالشتتتهيد  رزا  النجتتت اغتيتتتا  رأ  الجاهتتتة الشتتتعاية إ : غتتتة 

أ  تشتتّكى فرصتتة أل   تحّمتتى المجتمتتا التتدكلي كأكتتد  أ  هتتذه الجرخمتتة يجتتب  ك،تفاقيتتة جنيتت  الرا عتتة
كالمؤسلا  الدكلية ملئولياته  في التصدي كإدانة جرال  الحرال التي  واصى ا،حتق  ارت انهتا  حتق 

رفر أندًا ل ى من تواطي كصتم  ع ت  هتذه الجترال  المتواصت ة شعانا، مؤاد  أ  شعانا الف ل يني لن ي
كاعتار  الجاهة الشعاية أ  شعانا الف ل يني  حاجة إل  مواق  حازمة كقرارا  كاضحة   حق شعانا.

 كحاسمة من أجى لج  ا،حتق  ك، يحتاج مواق  شك ية كلفظية
 2/6/2018، فلسطين أون الين

 
 حتالل في جرائمه بحق الفلسطينيينلال شريكة واشنطن"الجبهة العربية":  .19

اعتاتتتتر  والجاهتتتتة العرليتتتتةو الف لتتتت ينية، الو،يتتتتا  المتحتتتتد  األمرخكيتتتتة  ينهتتتتا شتتتترخك لقحتتتتتق  : رام هللا
كقال  الجاهة في نيا  لها  وم  اإلسرالي ي في جرالمه  حق الشعب الف ل يني عار توفير الحماية له.

يتتا  المتحتتد  تواصتتى انحيازهتتا واللتتافرو لدكلتتة ا،حتتتق  األحتتد، حصتت   ع يتته وقتتدس نتترسو، إ  الو،
كأضتاف : وإدار  ترمتب  اتت  شترخًكا  كت ش  عن عدالها الفاضا ل شعب الف ل يني كحقوقه الوطنية.

 لقحتق  في جرالمه  حق الشعب الف ل يني نتوفيرها الحماية الم  قة لقحتق  كحكومتهو.
 3/6/2018قدس برس، 

 

 بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الخليل فلسطينياً تل جيش االحتالل يق .21
حتاك  »قتى الجي  اإلسترالي ي ستالق جرافتة صترير  فتي مد نتة الخ يتى، متدعيًا أنته كاا، :  –رام هللا 

سنة(، تجاكز  36ل ن شهود عيا  قالوا إ  اللالق، المدعو رامي كحيد حلن صاارنة )«. دهس جنود
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ة له  في الا د  القديمة من المد نتة، كلت  يلتما أصتواته  كهت  ي الاونته مجموعة من الجنود أثناء دكرخ
  التوق ، جراء الصو  المرتفا لمحرك الجرافة، فيط قوا النار ع يه كأردكه قتيًق.

ككقا الحادث أثناء عمى الشاال في مشرك  لتوسعة ال رخق كتيهيى الانية التحتية في حار  جانر قرال 
كقتتا  الشتتهود إ  الحتتادث كقتتا أثنتتاء  ، فتتي الا تتد  القديمتتة متتن مد نتتة الخ يتتى.الحتترم اإلنراهيمتتي الشتترخ 
 كجود المتعهد في الموقا.

 3/6/2018الحياة، لندن، 
 

 بالفصائلعالقتها  بتهمة المقاومة ويصادر أموااًل بزعمفلسطينيين  سبعةاالحتالل يعتقل الضفة:  .21
حتتتد، ستتتاعة متتتواطنين ف لتتت ينيين عقتتتب اقتحتتتام اعتق تتت  قتتتوا  ا،حتتتتق  اإلستتترالي ي، فجتتتر األ: رام هللا

كذار جتي  ا،حتتق  فتي نيتا  لته اليتوم، أ  قواتته  منازله  في أنحاء متفرقة  التفة الررلية المحت ة.
اعتق   ساعة ف لت ينيين، نتدعوى أنهت  وم  ولتو و ع ت  خ فيتة ممارستة أنشت ة تتع تق  المقاكمتة ضتد 

جي  أ  قواته صادر  آ،ا الشتواكى ختق  حم تة دهت  ال  كزع أهداا إسرالي ية، كت  نق ه  ل تحقيق.
 كتفتي  نّفذتها في مد نة الخ يى ندعوى عققتها  التنظيما  الف ل ينية.

 3/6/2018قدس برس، 
 

 الفلسطينية عن أضرار "الطائرات الورقية" من ميزانية السلطة التعويضاتنتنياهو يأمر بخصم  .22
سرالي ية، ننيامين نتنياهو، تع يماته لرليس مج س واألمن أصدر رليس الحكومة اإل: محمود مجادلة

القوميو اإلسرالي ي، مئير نن شاا ، ل ادء نوضا إجراءا  من شينها أ  تتيا خص  ماالغ 
التعوختا  التي تقدمها الحكومة اإلسرالي ية لمال ي الحقو  الةراعية المتترر  جراء ال الرا  

 من ق ا  غة  المحاصر، من ميةانية الل  ة الف ل ينية.الورقية الحارقة التي  ت  إطققها 
 3/6/2018، 48عرب 

 
 يوّقعون عريضة لطرد حنين زعبي الكنيستعضوًا في  أربعون  .23

عتوًا في ال نيل  اإلسرالي ي عرختة ل رد النالاة حنين زعاي، عتو  40كّقا أكثر من  :تى أنيب
حا  دع  فيها الف ل ينيين ل توجه  المق ين القالمة العرلية المشتراة، من ال نيل ؛  لاب تصرخ

 نحو القدس.
كلحلب قنا  ورخش  اا و العارخة، فإ  هذه العرختة ت  التوقيا ع يها  عد أساو  كاحد فقط من 

 موافقة المحكمة الع يا ع   قانو  واإلقصاءو من ال نيل .
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عرختة التي رفض نواال كأشار  إل  أ  عود د فورخر، من حةال إسراليى نيتنا، هو من  ادر  ال
 أحةاال  هودية متد نة التوقيا ع يها ألسااال تتع ق  مصالا ترل ه   النواال العرال في ال نيل .

كخقتي القانو  الذي كافق  ع يه المحكمة  عد عامين من إقراره في ال نيل ، إل  أ  إجراءا  
 عتوًا. 70ال رد أك واإلقصاءو تت  ب توقيا 

 4/6/2018األيام، رام هللا، 

 
 ... وخطة لشرعنة بؤر استيطانية في الضفةغزةيهودية جديدة مقابل  مستوطنة .24

الل مية في ق ا  غة ،  ادر كزخر « مليرا  العود »تى أنيب: في إطار األعما  ا،نتقامية ضد 
اإلسكا  اإلسرالي ي، الجنرا  في ا،حتياط  وآا غا،ن ، إل  مشرك  لاناء ن د   هودية إضافية في 

لعدد « الشرعية»قة المحي ة  الق ا ، كلادر  قوى سياسية أخرى في اليمين الحاك ، إل  منا المن 
كاا  غا،ن   نوي أ  ي رح ع    من الاؤر ا،ستي انية المقامة  شكى عشوالي في التفة الررلية.

حكومته، خق  ج لتها األساوعية، أمس األحد، خ ته إلقامة الا د  مقانى ق ا  غة . كحلب 
، ع   اس  ن د  ني  حانو  الف ل ينية شما  «حانو  »تفاصيى التي عرضها، ستدع  الا د  ال

كحد  سكنية.  500اي ومترا  عن اللياج األمني. كستان  فيها  7الق ا . كستقام ع    عد نحو 
أفتى رد ع   العن  الف ل يني كتصعيد العداء إلسراليى هو نةخاد  ا،ستي ا  »كقا  غا،ن ، إ  

 «.هودي في اى  قعة من أرظ إسراليى كتوسيعهالي
كفي الليا ، اشف  مصادر في اإلدار  المد نة اإلسرالي ية في التفة الررلية، عن س ل ة قرارا  
تجري دراستها نهدا منا شرعية قانونية لعدد جد د من الاؤر ا،ستي انية التي تم  إقامتها  شكى 

لمقامة ع   أراضي قرى ترملعيا، المرير، جالود ا« عدي عاد»عشوالي. كمن نين هذه الاؤر: 
كاستمرارا لهذه المشارخا  كقرخو ، التي أقيم  ع   أراظ تقا في الجنوال الشرقي من مد نة نان س.

ا،ستي انية، أن ر  النيا ة العامة المحكمة الع يا اإلسرالي ية، أمس، أنها تدرس ف ر  إقامة ملتوطنة 
 ، في المناطق الشرقية الوس   من التفة الررلية المحت ة. «ننيامين»جد د  في التجما ا،ستي اني 

 4/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 باالعتراف بمذابح األرمن لما بعد االنتخابات التركية البتّ   بتأجيلنتنياهو يوعز  .25
لن قانو   عد أسانيا من التصعيد اإلسرالي ي ضد ترايا كالتهد د  : القدس المحت ة تت نتا  محمد كتد

ا،عتراا  ملؤكلية أنقر  عن المذا ا التي تعرظ لها األرمن في الحرال العالمية األكل ، أكعة 
رليس حكومة ا،حتق ، ننيامين نتنياهو، إل  ال جنة الوزارخة لشؤك  التشرخا، نتيجيى الا  في 
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رىَّ إقرار القانو  من المصادقة ع   ذلك القانو  إل  ما  عد ا،نتخا ا  التراية، كذلك حت  ، يللت
 قاى الرليس رجب طيب أردكغا  في المعراة ا،نتخانية الرلاسية التي يخوضها.

 3/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 الجيش واألمن دارج منذ السبعينيات قيادةهواتف على أيالون: التنصت  .26

، أ  رؤساء حكوما  قا  الرليس اللانق لجهاز األمن العام والشا اكو، عامي أيالو  : محمد كتد
إسراليى ط اوا  اللانق التنص  ع   هوات  كاتصا،  رؤساء هيئة األراا  كضااط ااار  الجي  
اإلسرالي ي كذلك خوفا من التلرخاا ، مؤادا  ي  ط ا  التنص  اان  معهود  حت  في ساعينيا  

 القر  الماضي.
امين نتنياهو، ع   خ فية ما اش  النقاال كقا  في إشار  ال  ا،نتقادا  الموجهة لرليس الحكومة نني

عن ط اه ل تنص  ع   هوات  رليس الموساد كرليس هيئة األراا : واعتقد إننا نحب أ  ن ره كهذه 
 المر  حقا اراهية حر  كدك  أي ماررو.

كأكضا أيالو : ونحن ، نفه  تماما الوضا نرمته، كدالر  األمن العام ملؤكلة قانونيا عن أمن 
 عن النظام الديمقراطي، كعن التهد د  التخرخب، كاإلرهاال، كاش  أسرار الدكلةو.الدكلة، 

 3/6/2018، 48عرب 
 

 قطاراتالوتوقف  في مستوطنات غالف غزة كبيرةالطائرات الورقية تتسبب بحرائق  .27
كحد  ال الرا  الورقية التا عة لمتظاهري ، أ  محمد الجمى عن، 4/6/2018األيام، رام هللا، ذار  

عود ، اثف  عم ها  شكى غير ملاو  منذ استشهاد الممرضة رزا  النجار، كأط ق  في غتو  ال
متلااة  ا،ختر، ومين مئا  ال الرا  الورقية الحارقة في اتجاه أحراش كملتوطنا  داخى الخط 

 في س ل ة من الحرالق غير الملاوقة.
غقا غة ، أسفر  عن إحرا  كأع ن ا،حتق  عن اند،  حرالق ااير  كغير ملاوقة في قرى 

ساعة فقط، كامتد  الحرالق  فعى الرخاح حت  خرج  عن  24دكن  خق   6000كتدمير أكثر من 
 سي ر  أطق  اإلطفاء اإلسرالي ية.

اياوتلا  إسرالي ية  3حرالق ااير  نشا  أمس، في ، أ  4/6/2018الشرق األوسط، لندن، كأضاف  
كامتد  الحرالق إل  الحد الذي «. كفار عة »ك« نير عام»ك« شعار هنير »مجاكر  ل حدكد، في 

دفا س  ة الق ارا  في إسراليى، إل  كق  خط سير الق ار في الملافة الواقعة نين علقق  
من الشما  إل  الجنوال. كقد هرع  طواق  إطفاء إسرالي ية  34كنتيفو . كاذلك غ ق ال رخق رق  
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كجاء  حرالق أمس  عد  وم من اشتعا  حرخق ااير في  .كاير  في محاكلة ل لي ر  ع   الحرالق
 المحميا  ال ايعية، قرال من قة اارميا القرخاة من الحدكد ما الق ا .

 
 "18بمناورات حلف األطلسي "ضربة السيف  يشاركالجيش اإلسرائيلي  .28

ح   تشارك مجموعة من جنود الجي  اإلسرالي ي في المناكرا  التي أط قها، األحد، : محمد كتد
و، كالتي ستتراة 18شما  األط لي والناتوو، حيث أت  المناكرا  العلكرخة  عنوا  وضرلة اللي  

في الجناح األكركلي الشرقي ل ح  ، ع ما أ  هذه المشاراة ل جي  اإلسرالي ي تعتار األكل  من 
 نوعها.

في أكركلا، كالتي كحلب صحيفة وهآرتسو، فإ  الجي  اإلسرالي ي يشارك في تدرخاا  ح   والناتوو 
 15ندأ   وم األحد ل مر  الثامنة، فيما قال  الو،يا  المتحد  إ  التدرخاا  التي ستلتمر حت  

حةخرا / ونيو،  مثا ة ودليى ع   التةام الح   كتتامنهو، في حين أ  المناكرا  العلكرخة الركسية 
 تق ق أعتاء الناتو المجاكرخن.

 4/6/2018، 48عرب 
 

 يرفع أسهم نتنياهو لدى الرأي العام اإلسرائيلي العسكري صعيد استطالع: الت .29
في مؤشر جد د  د  ع   أ  اللياسيين في إسراليى يعتمدك  ع   المؤسلا  : محمود مجادلة

األمنية كالعم يا  العلكرخة لترذية قاعدته  الشعاية لتترج  ،حًقا في أصوا  الناخاين اإلسرالي يين 
خا ا  نرلمانية مقا ة، أظهر  نتالج است ق  جد د ل رأي العام اإلسرالي ي  صناد ق ا،قترا  في انت

حو  األحةاال الارلمانية كالقيادا  اللياسية، صعود أسه  رليس الحكومة اإلسرالي ية، ننيامين 
 نتنياهو.

الجه كلّين ا،ست ق  الخاد، الذي أجراه موقا وكا،و اإلسرالي ي، كنفذه و ان ة نوليتيكسو، كنشر  نت
ملاء اليوم، األحد، ارتفا  قو  حةال ال يكود الحاك ، كرليله، نتنياهو، كتوسيا الفار  عن أقرال 

 المنافلين، حةال وي  عتيدو، كقالده يالير لايد.
ييتي ذلك في ظى التصعيد العلكري اإلسرالي ي األخير في غة ، كالذي أعقب المجازر التي ارت اها 

ظاهرخن الل ميين الم الاين  حق العود  كفك الحصار ع   طو  ا،حتق  اإلسرالي ي  حق المت
اللياج األمني الفاصى شرقي الق ا ، كفي أعقاال اش  نتنياهو، عما زع  أنها الوثالق األص ية 
ل ارنامج النوكي اإل راني، كإثر نقى اللفار  األميراية ل قدس المحت ة، كالهجما  العدكانية اإلسرالي ية 

 .ع   مواقا سورخة
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كخقًفا لمخت   ا،ست قعا  التي أجرخ  نهاية العام الماضي كالتي أظهر  تراجا قو  ال يكود 
 قياد  نتنياهو ع   كقا التحقيقا  في م فا  الفلاد التي يشتاه نتورطها نها، تيتي نتالج است ق  

 وكالقو متشا ه ما است ق  نشرته صحيفة ومعارخ و، األساو  الماضي.
مقعدا، نينما  34 ق  أنه في حا  جر  ا،نتخا ا  اليوم، فإ  ال يكود يحصى ع   كأظهر ا،ست

مقعدا، ع ًما  ي  نتالج آخر است ق  ل موقا ذاته أظهر  حصو   16تحصى ات ة وي  عتيدو ع   
 مقًعا فيما ت ا ق  نتالج وي  عتيدو  ا،ست قعين. 29ال يكود ع   

مقاعد كخحى في المرتاة الرا عة، حيث  10آفي غااي، ع   كخحصى والمعلكر الصهيونيو، نرلاسة 
 مقعًدا كتحى في المرتاة الثالثة. 12تحصى القالمة المشتراة ع   

مقعدا، في حين تحصى اى من وكو،نوو  11كأظهر ا،ست ق  حصو  ات ة والاي  اليهوديو ع   
أ كليس )المنشقة عن  –لي ليفي كو هدك  هتوراهو كوميرتسو كويلراليى نيتينوو كقالمة نرلاسة أكر 

 مقاعد. 5مقاعد، نينما تحصى وشاسو ع    8ويلراليى نيتينوو( ع   
كخاّين ا،ست ق  أ  القوى المكونة لقلتقا الحكومي في إسراليى  قياد  ال يكود كنتنياهو تلتمر 

مقعًدا  66ما مقًعا في ال نيل ، مقارنة  70 الصعود، حيث ستحصى في انتخا ا  تجرى اليوم ع   
 تم  ها في ال نيل  الحالية.

فيما أظهر ا،ست ق  خلار  قالمة مشتراة نين ال يكود كويلراليى نيتينوو لمقعد ن مقارنة ما مجمو  
 المقاعد التي قد تحصى ع يها القالمتين إذا ما قررتا خوظ ا،نتخا ا  الارلمانية  صور  ملتق ة.

قناعته  أ  وإسراليى أنه  جولة التصعيد ما حماس في من الملت  عة آراؤه  عن  %55كعّار 
من الملت  عين  %19ق ا  غة  كخدها هي الع يا )ع   حد تعاير نتنياهو نفله(و، في حين اعتار 
منه  قالوا إنه   %26أ  حماس كفصالى المقاكمة هي من رلا هذه الجولة من التصعيد األمني، ك

 و، يعرفو و.
ض األصوا  اليمينية  حكومة ا،حتق  اإلسرالي ي كالم الاة  احتق  كفي ظى دعوا  أط قتها  ع

من  %58فع ي لق ا  غة  المحاصر، ع   غرار كزخر  القتاء اإلسرالي ية، أ ي ي  شاكيد، رفض 
من الجمهور اإلسرالي ي احتق  ق ا  غة ، كقا   %29الملت  عة آراؤه  هذه الف ر ، في حين أ د 

من الملت  عة آراؤه  كخنتمو  لحةال  %55رفو و. من جهة أخرى،  ؤخد منه  إنه  و، يع 13%
 من المنتمين إل  والاي  اليهوديو، ف ر  احتق  ق ا  غة . %52ال يكود ك

 3/6/2018، 48عرب 
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 استشهاد شاب متأثرا بجروحه شرق مدينة غزة .31
حمد نعي  حماد  أع ن ملتشف  الشفاء غرال مد نة غة ، فجر  وم األحد، عن استشهاد الشاال م

أيار  14عاما( متيثرًا  جركحه، التي أصيب نها نرصاد قناصة ا،حتق  اإلسرالي ي في 30)
 الماضي شر  المد نة.

كأفاد مراس نا في غة ،  ي  الشاال حماد  أصيب نرصاد قناصة ا،حتق  خق  مشاراته في ملير  
األميرايةو من تى أنيب إل  مد نة القدس واللفار   ا،ستي انيةالعود  كا،حتجاج ع   نقى الاؤر  

 المحت ة، كحالته كصف   الخ ير ، إل  أ  أع ن عن استشهاده فجر اليوم.
 3/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "هيئة األسرى": القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون" .31

جدكو من اللياسة القمعية المتعمد  التي تنتهجها قوا  اشت   األسرى القاصرك  في سجن وم
والنحشو و، في ا،عتداء  الترال كالتن يى نه ، خق  عم ية نق ه  من سجن آلخر، أك من كال  

 المحاك .
كأكضا ممث و أقلام األسرى األشاا  لمحامية هيئة شؤك  األسرى كالمحررخن هاة مصالحة، أ  هذه 

حيث تظهر عقما  الترال كالتن يى الشد د ن ع   كجوه كأجلاد األسرى الظاهر  آخذ   ا،زدياد، 
ما تلم  كحد  التحقيق  إل كأضافوا، انه  ت  التقدم  شكاكى مت رر   القاصرخن حا  دخوله  األقلام.

 ما اللجانين والياحسو، ل ن ، تت  المتا عة، أك حت  ا،هتمام نت ك الشكاكى.
 3/6/2018، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف

 
 ألقصىلمسجد ااالحتالل يستأنف العمل لفصل جزء من مقبرة باب الرحمة المالصقة ل .32

استينف  طواق  س  ة ال ايعة التا عة لقحتق  اإلسرالي ي،  وم األحد، أعمالها لفصى جةء مه  من 
 لا مشارخا تهوخدية.مقار   اال الرحمة المقصقة ل جدار الشرقي ل ملجد األقص  الماارك، لصا

كاان  س  ا  ا،حتق  شرع  منذ نحو عشرخن  وما  يعما  حفرخا  كنا  قاور  المقار ، ككضا 
أسوار كحواجة حد دية لفصى الجةء الذي اقت عته من المقار ، كاستول  ع يه لصالا إنشاء مشارخا 

 تهوخدية كملارا  ت مودية تخدم خرافة الهيكى المةعوم.
 اال الرحمة من أقدم المقانر اإلسقمية في عموم ف ل ين، كفيها رفا  عدد ااير من  ذار أ  مقار  

 الشهداء كالع ماء كالصالحين كالمقدسيين كالصحا ة.
 3/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رئيس االتحاد الفلسطيني يدعو إلى حرق صور ميسي في حال شارك في مباراة في القدس .33
،عب ار  حر  صور  إل أ ا ال: دعا رليس ا،تحاد الف ل يني ل ر  القدم جارخى الرجوال  – ر الاي

، المقرر  كإسراليىليونيى ميلي في حا  مشاراته في الماارا  الودية نين منتخب نقده األرجنتين القدم 
 األساو  المقاى في القدس.

 إل ي مد نة الاير   التفة الررلية، موجهة الممث ية األرجنتينية ف إل كقدم الرجوال رسالة احتجاج 
 الحكومة األرجنتينية كاتحاد ار  القدم، داعيا  شكى خاد نج  نرش ونة لعدم المشاراة في الماارا .

 4/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 2014غزة عاجزة عن توفير العالج... وحصيلة جرحى المسيرات فاقت حرب  .34
ال حاد في مخةك  األدكخة كالملت ةما  ال اية، في ظى تشد د تعاني ملتشفيا  ق ا  غة  من نق

الحصار اإلسرالي ي، كارتفا  عدد اإلصا ا  المتةا د نتيجة التوترا  األمنية التي تشهدها الحدكد من 
 فتر  إل  أخرى.

في المالة من  50كلحلب ملؤكلين في كزار  الصحة، فقد كصى العجة في مخةكنها إل  أكثر من 
 في المالة في ملتشفياتها كمختاراتها كلنوك الدم. 60  ال اية، كأكثر من الملته  ا

كأكد  الوزار  خق  مؤتمر صحافي عقد في غة  أمس، ع   استمرارها في تقدي  خدما  استثنالية، 
في ظى استمرار المليرا  ع   الحدكد كتةا د أعداد المصانين. ،فتة إل  أنها انتدع  ف ر  الخيام 

 عند الحدكد، ما خف  العبء عن الملتشفيا  كتق ال عدد التحايا. الميدانية
ألفا، كصى منها إل   13كقا  أشرا القدر ، الناطق  اس  الوزار ، إ  حصي ة الجرح  كص   إل  

آ،ا، كالااقي عولج في النقاط ال اية الميدانية. كنوه إل  أ  أغ ب اإلصا ا  خق   7الملتشفيا  
  في األطراا، كاستخدم ا،حتق  فيها أنواعا من الرصاد المتفجر المليرا  الل مية اان

 كالمحتوي ع   شظايا تمة  األنلجة كتفت  العظام.
كحذر الملؤكلو  الثقثة الذ ن شاراوا في المؤتمر الصحافي من خ ور  المرح ة المقا ة، ،فتين إل  

 ة من إنقاذه في األيام المقا ة.أ  ما ت  إنقاذه في الفتر  الماضية، لن تتمكن ال واق  ال اي
 9اا   دخى إل  أقلام ال وار   الوزار ، من المصانين  2014كلف  القدر  إل  أنه في حرال عام 

ما العشر الماضية، اا   دخى إل   حا،  في اللاعة، نينما في مليرا  العود  كخق  الجل
كفق القدرا  ا،ستيعانية في  هذا ، يمكن تحم ه»إصا ة في اللاعة. كأضاا:  280الملتشفيا  

 «.أي نظام صحي في العال 
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مارس )آذار( الماضي، ن ر   30كذار أ  حصي ة ا،عتداءا  اإلسرالي ية منذ ان ق  المليرا  في 
من ال واق  الصحافية،  اإلضافة إل   2من طواق  اإلسعاا، ك 2طفق، ك 13ضحية من نينها  123

 .مواطنا  جركح مخت فة 13672إصا ة 
 4/6/2018، لندن، طالشرق األوس

 
 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األقصىال .35

استينف  مجموعا  من الملتوطنين اليوم األحد، اقتحاماتها ا،ستفةازخة  وكفاو – المحت ة القدس
 ل ملجد األقص  الماارك،  حراسة مشدد  من قوا  ا،حتق .

ما   الملجد األقص  قاى خركجه  من  اال الل ل ة، كنفذ الملتوطنو  جو،  في ملار ا،قتحا
كاى ذلك كسط رقا ة صارمة من حراس الملجد الماارك إلحااط أي محاكلة إلقامة طقوس ت مودية 

 فيه.
 3/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ح المساعداتنازحون فلسطينيون من سورية يعانون التهميش وشُ ": مجموعة العمل" .36

لعمى من أجى ف ل يني سورخة أ  العالق  الف ل ينية المهجر  إل  لانا  تشكو من ذار  مجموعة ا
أكضا  إنلانية مةرخة ع   الملتوخا  اافة الحياتية كا،قتصادية كا،جتماعية نتيجة انتشار الا الة 

عدا  نينه  كعدم توافر موارد مالية كتجاهى المؤسلا  اإلغاثية كالجمعيا  الخيرخة كعدم تقدي  الملا
له . كشدد  في نيا  ع   أ  النازحين من سورخة يعانو  من التهمي  كعدم إيصا  الملاعدا  
اإلغاثية. كطالا  نتل يط التوء ع   ميسا  النازحين الذ ن أجاركا ع   ترك مخيماته .  ذار أ  

فًا في حين أل 31ن غ « أكنركا»عدد النازحين الف ل ينيين من سورخة إل  لانا  كفق إحصاءا  كاالة 
النهالية لمشرك  التعداد العام ل لكا  كالملاكن في المخيما  كالتجمعا   اإلحصاءا تشير 

 نازح. 18,601الف ل ينية في لانا  إل  انخفاظ العدد إل  
 3/6/2018، الحياة، لندن

 
 / مايو المنصرمشهر أيارخالل انتهاكًا بحق الحريات اإلعالمية  134"وزارة اإلعالم":  .37

المكتب اإلعقم الحكومي في غة ، تقرخرها الشهري ،نتهاكا  الحرخا  ،   كزار  اإلعقمأصدر 
شهد ارتفاعًا م حوظًا في عدد  2018اإلعقمية في األراضي الف ل ينية، ماينة أ  شهر أيار/ ما و 

 ا،نتهاكا  من قاى ا،حتق  اإلسرالي ي في ق ا  غة  كالتفة المحت ة.



 
 
 
 

 

 22 ص             4659 العدد:             6/4/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

تهاكا  ا،حتق  اإلسرالي ي  حق الحرخا  اإلعقمية في األراضي الف ل ينية ان أ كأكضا التقرخر 
( من 9الف ل ينية في التفة المحت ة) األمنانتهاكا، في حين ن غ عدد انتهاكا  أجهة   125ن ر  

 ا،نتهاكا .
كأظهر التقرخر حج  اإلصا ا  التي تعرظ لها الصحافيو  خق  تر يته  ملير  العود  الل مية 
ع   حدكد شر  ق ا  غة ، ماينًا تنوعًا اايرًا في حج  اإلصا ا  كا،عتداءا ، جراء استخدام قوا  
ا،حتق  أس حة متفجر  تفتك  يجلاد الصحفيين لتخ   إعاقة دالمة كت جمه  عن تيدية مهامه  في 

 فتا جرال  ا،حتق   حق الشعب الف ل يني.
 3/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل اإلسرائيلي يخشى من "ثأر الخليل".. االعتقاالت والمداهمات مستمرة .38

تشن قوا  ا،حتق  اإلسرالي ي، منذ الخميس الماضي، كلشكى  ومي، : محمد عايدا  -الخ يى 
حم ة مداهما  كاعتقا،  كاسعة ت اك  أنحاء عد  في مد نة الخ يى إل  الجنوال من التفة الررلية 

 ، تتخ  ها مداهمة ل ايو  كمصادر  لألموا  كاستهداا لألسرى المحررخن.المحت ة
كلالتةامن ما ذلك، نصب ا،حتق  عشرا  الحواجة العلكرخة ع   مداخى األحياء كالقرى كالا دا  
المحي ة  المد نة، كالتي  تعرظ فيها األهالي لعم يا  تتييق كتفتي  دقيق لمراااته ، كعرق ة 

ا يشير إل  تخوفا  كق ق من قاى س  ا  ا،حتق  من أهالي المد نة التي أط ق لحراة مركره ، م
 .2015ع يها عاصمة الرتب الف ل ينية إ ا  الهاة الجماهيرخة التي اندلع  في العام 

كقا  مد ر نادي األسير الف ل يني، أمجد النجار، لتوالعرلي الجد دو، إ  قوا  ا،حتق  اعتق   
ف ل ينيا من المد نة، غالايته  من األسرى  30ر منذ الخميس الماضي نحو خق  ال يى كالنها

المحررخن، فيما صادر  أموا، من مناز  داهمتها لعدد من العالق ، فيما ل   ت  حصر ت ك الماالغ 
 منة،  شكى  ومي، كالعاث في محتوخاتها. 30 عد، إضافة إل  تفتي  ما يقارال 

إلسرالي ي يخ ط لشيء ما في مد نة الخ يى، كمن الواضا أكثر أنه ككفق النجار، فإ  ا،حتق  ا
ق ق من ردكد أفعا  أهالي المد نة، التي سج   عد  مواق  كعم يا  فدالية اان  ثيرخة كردا ع   
جرال  ا،حتق  التي ترت ب  حق أنناء الشعب الف ل يني، كآخرها عدد ااير من عم يا  ال عن في 

 .2015هاة 
 3/6/2018، ديد، لندنالعربي الج
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 لمخيم اليرموك "أونروا"مساعدات من  .39
تقدي  ملاعدا  مالية إضافية للكا  مخي  اليرموك جنوال العاصمة اللورخة « أكنركا»أع ن  كاالة 

دمشق. كأشار  الواالة إل  أنها سترسى رسالى نصية ع   الهوات  الجوالة لعالق  مخي  اليرموك 
 كتارخ  التوزخا خق  األيام المقا ة.الملتحقة كإعقمه   مكا  

نتحمى ملؤكلياتها إلعاد  إعمار المخي  « أكنركا»من جاناها، طالا  ال جا  المح ية الف ل ينية 
 كإعاد  األهالي المهجرخن إل  منازلها المدمر  كالمتترر .

قص  في المئة من سكا  مخي  اليرموك اض ركا لمرادرته  عد الحصار الخانق ك  80 ذار أ  
 طيرا  نظام األسد الحرلي لألحياء اللكنية كمناز  القجئين في المخي .

 4/6/2018ن، الحياة، لند
 

 مقتل الجئ فلسطيني برصاص مجهولين جنوب سورية .41
قت  القجئ الف ل يني الشاال وصانر المصريو إثر تعرضه لرصاد مجهولين، ككجد  جثته في 

 -سكا  مخي  درعا لقجئين الف ل ينيين جنوال سورخامن قة الميلري في حي طرخق اللد، كهو من 
  حلب مجموعة العمى من أجى ف ل ينيي سورخا.

كأكضح  المجموعة في نيا  لها نشر اليوم، أ  عم يا  التفجير كا،غتيا  جنوال سورخة، تشكى 
دا أنناء مصدر ق ٍق اايٍر نين القجئين الف ل ينيين، كذلك جراء ارتفا  معد  ا،غتيا،  التي تلته

المن قة، كخاصة أ  الفاعى كالجهة التي تق  خ فها مجهولة في ظى حالة ف تا  أمني تشهدها 
 المن قة نرّمتهاو.

 3/6/2018، فلسطين أون الين
 

 تشييع المسعفة "رزان النجار" في موكب جنائزي مهيب شرق خان يونس .41
يب، اليوم، الملعفة شيع  جماهير غفير  في مواب جنالةي مه: أحمد المصري  -خا   ونس

عاًما( في ن د  خةاعة شر  مد نة خا   ونس كالتي استشهد  نرصاد  21المت وعة رزا  النجار )
 جنود ا،حتق  خق  عم ها في إسعاا الجرح ، خق  األساو  العاشر لمليرا  العود  ال ارى.

خةاعة،  مشاراة  كان  ق المواب الجنالةي من مشف  غة  األكركلي كحت  ملقط رأسها في ن د 
مئا  آ،ا المواطنين،  تقدمه  العشرا  من العام ين في الق ا  ال اي، كسيارا  اإلسعاا كالتي 

 أط ق  أنواقها حت  لحظة التشييا األخير .
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كقايى إلقاء نظر  الودا  األخير  حمى المشيعو  الشهيد  النجار نحو مخي  العود  كمكا  استشهادها، 
قنتقام كمحاساة دكلة ا،حتق  اإلسرالي ي ع   جرالمها  حق الملعفين كسط هتافا  كدعوا  ل

 كالمواطنين، فيما رفعوا األعقم الف ل ينية كأعقم الفصالى كالقوى.
 2/6/2018، فلسطين أون الين

 
 "حملة المقاطعة": مباراة األرجنتين تلفت األنظار عن جرائم االحتالل .42

ة ماارا  األرجنتين كا،حتق  واإلسرالي يو في قرخة المالحة تواص   ردكد األفعا  الرافتة إلقام
 الملهجر  في مد نة القدس المحت ة.

فر  ف ل ين، ع   رفتها كاستن ارها إلقامة والماارا  الوديةو نين منتخب  -كشدد وحم ة المقاطعةو
 يو الجاري.دكلة ا،حتق  كنظيره األرجنتيني في القدس، كالمقرر  في التاسا من حةخرا /  ون
و(، في نيا  PACBIكأشار  الحم ة )الحم ة الف ل ينية ل مقاطعة األكاديمية كالف ل ينية إلسراليى و

لها  وم األحد، إل  أ  دكلة ا،حتق  تحاك  من خق  هذه الماارا  التر ية ع   جرالمها كمجازرها 
 المتتالية  حق الشعب الف ل يني.

س الاعثة األرجنتينية في ف ل ين ا دكاردك ديما و،  إلراء إقامة كطالا  خق  رسالة أرس تها لرلي
الماارا ، وأك تريير مكانها ع   األقىو، كا،لتةام  مااد  فصى الرخاضة عن اللياسة ولما في ذلك 

 مص حة ،ستقرار جميا الشعوالو.
تق  واإلسرالي يو كأكد  حم ة المقاطعة أ  ماارا  األرجنتين وتلاه  في لف  األنظار عن جرال  ا،ح

كتجّمى صورته الاريتة، عدا عن ترسيخها لف ر  القدس عاصمة لدكلة ا،حتق ، كهو األمر الذي 
 يخال  القانو  الدكليو.

 3/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في األردن االحتجاجاتساهموا بتصاعد  "إسرائيل"و واإلماراتيديعوت أحرونوت: السعودية  .43

اللعودية كاإلمارا  كمصر كإسراليى  إ قال  صحيفة  ديعو  أحركنو ، ”: س العرليالقد“ –لند  
 التي تع  األرد  حاليًا. كا،حتجاجا كأمرخكا اا  له  دكر في تصاعد األحداث 

أمرخن حصق في األرد  في “ أ  إل كفي تقرخر لمراسى الصحيفة ل شؤك  العرلية أشار  الصحيفة 
استثناء عما  من ا،تفا  الذي ت  نين الو،يا  المتحد  كإسراليى كاللعودية األيام األخير ، األك ؛ 

تظاهر األردنيين في المد  “، أما الثاني، فهو وكمصر، في موضو  نقى اللفار  األمرخكية إل  القدس
في الظاهر “انه   إل ال ارى ضد رفا أسعار النفط كال هرلاء كمشرك  ضرخاة الدخى الجد د، مشير  
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، ”وجد را ط نين األمرخن، فنقى اللفار  سياسي، كم الب األردنيين تتع ق  الشي  ا،قتصادي،  
 الدع األرد  الذي  تصرا ادكلة غنية، يعي  عم يًا ع   “ أ الرا ط يكمن في  أ مؤاد  

 ”.كالملاعدا  األجناية منذ سنوا  عد د 
ألرد  آخذ في ا،نخفاظ كلالتالي؛ الترط اإلسرالي ي ع   كاشن ن لحماية ا“كادع  الصحيفة أ  

 ”.فإ  ع   األرد  أ  يق  ع   قدميه كأ   هت  ننفله
تفجر غتب الو،يا  المتحد ، كإسراليى كاللعودية من مشاراة عاهى “كت رق  الصحيفة إل  

 18في القمة ا،ستثنالية لمنظمة التعاك  اإلسقمي، التي عقد   إس ناو  التراية الجمعة  األرد 
/ما و الماضي، كالتي  حث  ت ورا  الوضا في ف ل ين المحت ة عقب نقى اللفار  األمرخكية أيار

 ”إل  القدس.
 3/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 السفير الكويتي لدى األمم المتحدة يتعهد بالذهاب إلى الجمعية العامة لحماية الفلسطينيين .44

دى األم  المتحد ،  وم الجمعة،  الذهاال إل  تعهد اللفير ال وختي ل و:شينخواو -األم  المتحد  
الجمعية العامة من أجى حماية الف ل ينيين  عد أ  استخدم  الو،يا  المتحد  حق النقض )الفيتو( 

 ضد مشرك  قرار قدمه كفد نقده لهذا الررظ.
، كقا  اللفير ال وختي، منصور العتياي، ل صحفيين وسوا ننظر في الذهاال إل  الجمعية العامة

كالذهاال إل  هيئا  أخرى تا عة لألم  المتحد  لمحاكلة إيجاد كسي ة لتوفير الحماية الدكلية ل مدنيين 
 الف ل ينيينو.

كأشار  كلف  العتياي إل  أنه يشعر  خياة أمى  لاب والفيتوو األمرخكي ع   مشرك  قرار كفد نقده.
ال وختي، كصوت  الو،يا   عتوا في مج س األمن صوتوا لصالا المشرك  15من  10إل  أ  

 المتحد  كحدها ضده.
 2/6/2018، القدس، القدس

 
 لقتلها مسعفة فلسطينية "إسرائيل"لمالحقة  الدول العربية تدعو جامعة .45

أدان  الجامعة العرلية، جرخمة القتى المتعمد، التي أقدم  ع يها قوا  ا،حتق  و: الخ يجو-القاهر 
عامًا(، أثناء تيد تها لواجاها  21ل ينية الشهيد  رزا  النجار)،  حق الملعفة الف «اإلسرالي ي»

 اإلنلاني، شرقي مد نة خا   ونس في ق ا  غة . 
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كدع  الجامعة في نيا  أصدره ق ا  ف ل ين كاألراضي العرلية المحت ة أمس، منظمَتي الصحة 
صحية، إل  عدم تفوخ  ، كال جنة الدكلية ل ص يب األحمر، كاألطر ال«أطااء نق حدكد»العالمية، ك

ع   احترام المعاهدا  الدكلية الخاصة « إسراليى»هذه الجرخمة، كمقحقة المتورطين فيها، كإجاار 
  عمى األطااء كالملعفين.

كطالب الايا ، المجتما الدكلي كالمؤسلا  الدكلية، كع   رأسها األم  المتحد  كمج س األمن 
، كمقحقة الملؤكلين عنها كمحاساته ، فتق عن «ياإلسرالي » التحقيق في جرال  ا،حتق  
من خق  توفير الحماية الدكلية ل شعب الف ل يني، او  « إسراليى»النهوظ  عبء التصدي لجرال  

 هذه الجرخمة تشكى انتهاكًا جليمًا لمااد  القانو  الدكلي ك،تفاقية جني  الرا عة.
لعرق ة صدكر أي قرار من شينه حقن « الفيتو»ستخدام كأكد الايا  أ  استمرار الو،يا  المتحد  في ا

ع   ا،ستمرار في ممارساتها الجالر  « إسراليى»الدم الف ل يني، لن  ؤدي إ، إل  تشجيا 
 كالمتعلفة، المنتهكة ل شرعية الدكلية كقواعد القانو  الدكلي  شكى جلي .

 4/6/2018، الشارقة، الخليج
 

 اإلسرائيلية -مت المفاوضات المصرية وثائق كامب ديفيد: السعودية دع .46
ت ش  كثالق رفع  كزار  الخارجية األميراية اللرخة عنها أخيرًا، كخاحث و: العرلي الجد دوكاشن ن تت 

والعرلي الجد دو عن الجد د ال امن فيها، أ  اللعودية اان  داعمة لمفاكضا  اللقم المصرخة 
، ع   عكس الموق  الرسمي المع ن كالرافض 1978عام اإلسرالي ية التي تلوج   اتفا  اامب ديفيد 

 لقتفاقية كمفاكضاتها.
كاان  اللعودية قد  ادر  حينها إل  ق ا العققا  ما القاهر   عد توقيعها اتفاقية اللقم ما 
إسراليى، ككصف  الرخاظ الرليس المصري آنذاك، أنور اللادا ،  ينه خا  الدك  العرلية. إ، أ  

جية األميراية تلظهر أ  موق  الرخاظ اا  مةدكجًا، ففي الوق  الذي ندد  كرفت  كثالق الخار 
والحى المصري المنفردو ما إسراليى، أظهر  الرخاظ لواشن ن دعمها اإلطار العام لعم ية سقم 

 الشر  األكسط، كالدكر األميراي فيها.
األميراي في اللعودية نوزخر لقاء جما اللفير  1978أغل س/آال  10كتلظهر نرقية من جد  نتارخ  

الخارجية، سعود الفيصى، في مد نة ال ال ، كدع  المم  ة دعو  الرليس األميراي، جيمي اارتر، 
 نيرن.  مناحي ل رليس المصري كلرليس الوزراء اإلسرالي ي 

 2/6/2018الجديد، لندن،  العربي
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 انيةالجالية الجزائرية في فلسطين: إعدام النجار جريمة بحق اإلنس .47
اعتار  الجالية الجةالرخة في ف ل ين، اليوم اللا ، إعدام قوا  ا،حتق  اإلسرالي ي : الجةالر

 عاما(، جرخمة  حق اإلنلانية. 21ل ملعفة رزا  النجار )
قوا   إعدامكأكضا المنلق العام ل جالية الجةالرخة في أفرخقيا كالشر  األكسط كآسيا فتا أنو طير أ  

ليى جد د ع   استمرار ت ك القوا  في استهداا ال واق  ال اية  شكى مااشر، ا،حتق  لرزا  د
كت رار ،ستهداا العام ين في الخدما  ال اية كسيارا  اإلسعاا،  الرغ  من التةامه   الحيادية 

 ال اية، كلالرغ  من كضوح شاراته  الممية  الدالة ع يه .
العة  كاستهداا الملعفين كال واق  ال اية ، يجب  كقا  أنو طير إ  جرال  ا،حتق   حق المدنيين

 أ  يمر دك  عقاال من قاى المجتما الدكلي.
 2/6/2018، فلسطين أون الين

 
 بهم اليهود للعراق فأهالً  ءإذا كان وال :مقتدى الصدر .48

رحب الةعي  الشيعي مقتدى الصدر  عود   هود العرا  إل  نقده  إذا اا  ك،ؤه  لها، مؤادا د ا: 
كردا ع   سؤا  كرد ملاء اللا  ع   مكتاه  ي األثناء أ  زخاراته الخارجية هدفها مص حة الاقد.ف

في مد نة النج  عما إذا اا  يحق ل يهود ذكي األصى العراقي العود  إل  العرا   عد هجرته  إل  
  نه و.ف ل ين المحت ة منتص  القر  الماضي، أجاال الصدر خ يا وإذا اا  ك،ؤه  ل عرا  فيهق

 3/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "إسرائيل"قائد إيراني يتوعد بتدمير  .49
: توعد نالب رليس منظمة تعائة الملتتعفين اإل رانية )الاليج(، األحد، نتدمير ود ال أو -طهرا 

كقا  العميد محمد حلين ساهر خق  م تق  ت رخ  الرخاضيين الذ ن امتنعوا عن خوظ  إسراليى.
ألكلئك الذ ن ل  تلما حميته  ” هذا الم تق  يقام تقد راً ”: ال يا  الصهيوني“ا رخاضيي المنافلا  م

 فارس. أنااء حلب كاالة  ،”الوطنية  خوظ ماارخا  ما ممث ي ال يا  الصهيوني
كفق ما أع نه سماحة قالد الثور  اإلسقمية أ  األعوام “كأكد نالب رليس منظمة تعائة الملتتعفين 

قادمة ستشهد زكا  إسراليى، متيفًا  قو  هللا نعدل أ  ندمر إسراليى كه   دراو  تمامًا أنه  عام ال 25الت
 ”.سالرك  في طرخق الةكا 

 3/6/2018رأي اليوم، لندن، 
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 كية لالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن المحتليخطة أمر : سرائيل هيوم"إ" .51
اليوم األحد، إ  نوا ًا  ارزخن في ال ونررس األميراي قال  صحيفة ويلراليى هيومو، : صالا النعامي

لتعةخة  اللوري المحت ةأعدكا خ ة تهدا إل  ا،عتراا  اللياد  اإلسرالي ية ع   هتاة الجو،  
 سي ر  تى أنيب ع   الهتاة.

كفي تقرخر أعده مراس ها اللياسي أرليى اهانا، لفت  الصحيفة إل  أ  أعتاء في مج لي الشيول 
اال عرضوا األساو  الماضي ع   ملؤكلين أميرايين كإسرالي يين في كاشن ن الخ ة التي كالنو 

تتتمن ستة ننود، ع   رأسها إصدار الو،يا  المتحد  رسالة تعترا فيها نتوالتريرا و التي شهدتها 
 سورخة خق  الحرال األه ية الدالر  كالمن قة  شكى عام.

اه إل  حد ااير الرسالة التي  عث نها الرليس األميراي كذار  الصحيفة أ  الرسالة العتيد  تش
، كالتي تتمن  2004األساق جورج نوش ا،نن لرليس الوزراء اإلسرالي ي األساق أرليى شارك  عام 

اعترافًا أميرايًا  خارطة المصالا اإلسرالي ية في القدس كالتفة الررلية، كضمنها التجمعا  
جةءًا من  1967حياء اليهودية التي دشن  في محيط المد نة منذ عام ا،ستي انية ال ارى كاعتاار األ

 إسراليى.
كأشار  الصحيفة إل  أ  الخ ة تعد جةءًا من تحرك كاسا يعك  ع يه عدد من أعتاء مج س 
الشيول نرلاسة عتو مج س الشيول الجمهوري تيد اركز، كتهدا إل  تعةخة اللياد  اإلسرالي ية ع   

خق  دع  سياسي كاقتصادي أميراي، ماينًة أ  عتو مج س النواال رك   الجو،  المحتى من
 نتيس يقود تحراًا مماثًق في المج س.

كحلب الصحيفة، فإ  الخ ة تتتمن أ  يصدر ال ونررس تشرخعا  تلما  ت  موازنا  لدع  
إل   مشارخا اقتصادية أميراية إسرالي ية مشتراة تدشن في الهتاة؛ إل  جانب أ   ت  اإلشار 

 الصادرا  اإلسرالي ية التي تنتج في الجو،  ع   أساس أنه ت  إنتاجها داخى إسراليى.
كتتتمن الخ ة اذلك اللماح نت ايق اتفاقا  التجار  نين إسراليى كالو،يا  المتحد  ع   الجو، . 

فقدية إل  جانب ذلك، تشمى الخ ة إرسا  كفود من قاى ال ونررس إل  الجو،  ل قيام نةخارا  ت
 ل تعاير عن دع  الوجود اإلسرالي ي هناك.

كأكضح  الصحيفة أ  الوثيقة التي تتمنتها الخ ة تشير إل  أ  هتاة الجو،  لن تعود ل لياد  
 اللورخة، مشير  إل  أ  الخ ة تشمى إصدار ال ونررس كثالق تعترا  ت  الجو،  إلسراليى.

 3/6/2018العربي الجديد، لندن، 
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ف ل "األطلسي" .51  إذا هاجمتها طهران "إسرائيل"ن ُيسع 
أع ن األمين العام ل ح   األط لي  نس ستولتنارغ أ  الح   لن  دافا عن إسراليى : أ ال –نرلين 

، ل نها «األط لي»األلمانية إ  الدكلة العارخة شرخك لت « در شايرى»كقا  لمج ة  إذا هاجمتها إ را .
التي يقّدمها الح   ، تن اق ع يها. كذّار  ي  « األمنضمانة »ليل  عتوًا فيه، ،فتًا إل  أ  

 ليس منخرطًا في جهود اللقم في الشر  األكسط، أك في نةاعاته.« األط لي»
، ، عن الدك  الشرخكة، 28كتناّل معاهد  الح   ع   أ   دافا علكرخًا عن الدك  األعتاء الت 

، في أفرانلتا  كالمهما  الاحرخة قاالة « لياألط»ع مًا أ  األخير  تلاه   انتظام في عم يا  لت 
 الصوما  كالاحر المتوسط.

، محاك،تها لفتا 2016ك 2010ل ن ترايا عرق  ، نين عاَمي  1994كإسراليى شرخك ل ح   منذ العام 
 في نركاليى.« األط لي» عثة رسمية في مقّر 

 3/6/2018الحياة، لندن، 
 

 التجارية واألمنية وخالفات حول إيران وفلسطينوبريطانيا: تعزيز العالقات  "إسرائيل" .52
قا  تقرخر نشرته صحيفة وهآرتسو اليوم، إ  كزار  الخارجية اإلسرالي ية تولي اهتماما : نق  ضاهر

، كتعتارها ان ققة نحو انفراج ااير في العققا  نين الجاناين، رغ  أ  كليام الرا لةخار  األمير 
مراةخةو في أكركلا. كنق   الصحيفة عن خاراء لفته  إل  حدكث  إسراليى رأ  نارخ انيا وشرخكة

ارتفا  في المع يا  التجارخة كتعةخة العققا  ا،قتصادية، كإل  تعاك  أمني  ا  ع نيا أكثر من 
الماضي وكحت  أنه  وجد أمى  حدكث تريير زاح  في شكى تصوخ  نرخ انيا في المؤسلا  

 الف ل يني. –لصرا  اإلسرالي ي الدكليةو في القتايا المتع قة  ا
 حلب تقرخر وهآرتسو، فإ  ونرخكل و عةز مكانة إسراليى  النلاة لارخ انيا، التي اعتار  أ  
إسراليى هي كاحد  من الدك  العشر األكل  التي تهت  نرخ انيا  التوقيا ع   اتفاقيا  تجار  حر  

 ثنالية جد د  معها.
زخار  حام ة مركحيا  نرخ انية إل  ميناء حيفا، في نهاية العام كخشير اإلسرالي يو   اإليجاال إل  

الفال ، كتدرخاا  جوخة علكرخة نرخ انية إسراليى مشتراة، اما أ  نرخ انيا هي ثاني أكار ملتورد 
ل اتالا اإلسرالي ية  عد الو،يا  المتحد . كلحلب الصحيفة، فإ  نرخ انيا امتنع  في الماضي عن 

أمني نينها كلين إسراليى، كخاصة في المجا  ا،ستخااري اللري. اذلك شارا   اإلعق  عن تعاك  
طالرا  نرخ انية في ا،ستعراظ الجوي في احتفا،  إسراليى نذارى تيسيلها اللاعين، في 

 نيلا /أنرخى الماضي.
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من ا،تحاد كخعةكا هؤ،ء الخاراء أسااال ترير اللياسة الارخ انية تجاه إسراليى إل  انلحاال نرخ انيا 
األكركلي )نرخكل (، كما يصفونه  ينه ترير مراة ا،هتمام الدكلي تجاه الشر  األكسط من الصرا  

الف ل يني إل  الحرال ضد اإلرهاال، كصعود المحافظين الارخ انيين إل  الحك ، كأ   –اإلسرالي ي 
د و  تجاه إسراليى.  المحافظين كل

راليى يشددك  دالما ع   الوضا في سورخة خصوصا أنه كقال  وهآرتسو إ  الجها  الرسمية في إس
محرك ل تريير كتوثيق العققا  األمنية نين إسراليى كلرخ انيا. كأضاف  هذه الجها  أ  ماي تقود 
توجها كديا نحو حكومة نتنياهو أكثر من أي حكومة نرخ انيا سا قة. كخدع  هذا التوجه العققا  

ألميراي، دكنالد ترامب، كإدارته، خاصة فيما  تع ق  التعاك  في القوخة نين حكومة ماي كالرليس ا
 سورخة، كلذلك خقفا لفرنلا كألمانيا.

 3/6/2018، 48عرب 
 

 : مصدوم من أعداد المصابين في غزة"الخليج"جراح بريطاني لـ  .53
 ، ل  ما شاهده الجراح الارخ اني رختشارد فيقر في ملتشف  الشفاء في مد نة غة : أحقم حماد -غة 

يشاهد مث ه طوا  حياته، من حيث أعداد الجرح  الذ ن شارك في إنقاذ حياته ، كطايعة الجركح 
ملير  العود  »خق  مشاراته  في فعاليا  « اإلسرالي ي»التي أصياوا نها نرصاد قوا  ا،حتق  

 «.ال ارى 
د يصانو  في إ  األشخا»عامًا(، عتو ال جنة الدكلية ل ص يب األحمر،  65كخقو  فيقر )

كأضاا فيقر، نينما ند  ع يه الدهشة  «.لحظا ، ل ن إصا اته  تترك له  معانا  مدى الحيا 
أغ اية اإلصا ا  معقد  كتحتاج ال ثير من الرعاية »كالصدمة جراء نوعية الجركح كاإلصا ا ، أ  

ا تتراة في صعق  من أعداد اإلصا ا  كخ ورتها خاصة أنه»كتا ا: «. ألنها ستاق  لوق  طوخى
 «.األجةاء اللف ية محدثة أضرارًا  الرة كتهت ًا في األعتاء

 3/6/2018، الشارقة، الخليج
 

 ندوة في أمستردام بعنوان "كيف نكسر الحصار عن غزة؟" .54
انعقد في العاصمة الهولندية أملتردام، اليوم، ندك   عنوا  وكي  ن لر الحصار عن : أملتردام

 ل اتاة الهولندية من أصى مررلي حلناء نو عة .غة ؟و، أدارتها الصحفية كا
كشارك في الندك  الااحث كاألكاديمي ونياجن نراندك و كاللفير الهولندي اللانق وارخك ادارو، 
كالناش ة الهولندية وكوني نرامو كلمشاراة عتوخن من الارلما  الهولندي ه  وإ ةانيى د نكو من حةال 
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،شتراكيين كعتو المج س الا دي ل عاصمة أملتردام ومراد الختر كوسعادا  ارانولو و من حةال ا
 تيمونتيو من حةال ود نكو، كلمشاراة العشرا  من الناش ين كالمتتامنين الهولند ين.

كت رق  الندك  إل  محاكر غة  كالر الحصار، ملير  العود ، كحراة المقاطعة، دكلة الفصى 
األحةاال كالحكوما  في إلةام وإسراليىو  القوانين العنصري، العداء ل لامية، كدكر الشعوال الحر  ك 

 الدكلية.
كخق  الندك  تحدث رليس لجنة المقاطعة في المؤتمر الشعاي لف ل ينيي الخارج زاهر نيراكي، مؤاًدا 
أهمية توحيد جهود المتتامنين الدكليين من األحةاال كالمجموعا  المخت فة لت و  أكثر تيثيًرا في 

 ر قدر  ع   تريير المواق  اللياسية ل دك  األكركلية.الترط اللياسي كأكث
 3/6/2018، فلسطين أون الين

 
 في مجلس األمن وفرنسا بسبب المشروع الكويتي "إسرائيل"تراشق بين  .55

رام هللا: تاادل  إسراليى كفرنلا ا،تهاما   عد التصوخ  ع   المشرك  ال وختي في مج س األمن، 
 وزراء اإلسرالي ي ننيامين نتنياهو إل  فرنلا.كعشية زخار  مرتقاة لرليس ال

أثني ع   الو،يا  «: »توختر»كهاج  نالب الوزخر اإلسرالي ي مايكى أكرخن،  ارخس، كاتب ع   
المتحد  لمعارضتها المقترح الذي قّدم لمج س األمن  شي  غة ، الذي ل  تذار فيه )حماس(  ك مة، 

إسراليى. عار ع   فرنلا لدعمها هذا المقترح. ، تلت يا كأد ن فيه الجي  اإلسرالي ي لدفاعه عن 
 «.الحكومة الفرنلية أ  تقو  إنها ضد معادا  اللامية، كتصّو  لصالا هذا القرار المعادي ل لامية

العار ع يك »أكرخن، كقال : « تررخد »كفورًا رد  اللفير  الفرنلية في تى أنيب هي ين لي غا ، ع   
ك فرنلا عشية زخار  رليس حكومتك لاارخس. أن  ل  تقرأ المقترح. صحيا أنه ل  يا سيد أكرخن، إلهانت

تدع  أمن »، مؤاد  أ  نقدها «يكن مثاليًا، كل نه أدا  اى أعما  العن  الموّجهة ضد إسراليى
 «.إسراليى  قو 

لراء كخفترظ أ   ةكر نتنياهو ا،ثنين، فرنلا، في ملتهى جولة أكركلية، إلقنا  األكركليين  إ
 ا،تفا  النوكي ما إ را  أك تعد  ه  اتفا  ند ى.

 3/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 حماس على مفترق طرق صعبة! .56
 مكرم محمد أحمد
لو أ  حماس جاد  في الاحث عن مخرج صحيا ألزمتها في ق ا  غة  يع ي متنفلًا ألكثر من 

ء الحيا  كندر  فرد العمى  عد أ  م يوني ف ل يني يعيشو  في الق ا ، يعانو  الحصار كسو 
كل  تعد موارد حماس تمكنها من تموخى كقود  ،%40كص   معد،  الا الة نين الشااال إل  حدكد 

كل  تعد ركاتب الموظفين تيتي من رام هللا، كامتنع   ت،ساعا  فق  4مح ة ال هرلاء في غة  سوى 
أل  حماس ترفض تل ي  اامى الل  ة في حكومة محمود عااس عن القيام  ملئولياتها تجاه الق ا  

الق ا  ل ل  ة الوطنية الف ل ينية، كألنها أيتًا اما تقو  رام هللا حاكل  تفجير مواب رليس الوزراء 
 رامي الحمد هللا أثناء مركره في الق ا .

كلو أ  حماس جاد  في إيجاد مخرج صحيا من األزمة الراهنة لوجب ع يها أ  تعترا  ينها فش   
سنوا ، حكم  فيها  10تحقيق أي من أهدافها في الق ا  رغ  استمرار حكمها ألكثر من  في

الق ا   الحد د كالنار كدخ   في ثقث مواجها  ما إسراليى طال  إحداها إل  ما يقرال من 
شهرخن, ل ن المواجها  الثقث انته  إل  المةخد من تدمير الق ا ، كالمةخد من التحايا، كزاد  

ضا الق ا  إل  حد ميساكي دك  أ  تحرر شارًا من األرظ المحت ة أك تعيد ،جئا من سوء ك 
عامًا تح  ضرط العصا ا  الصهيونية المل حة، كفاق  من  70ف ل ينيا إل  قرخته التي غادرها قاى 

سوء الوضا ما فع ه تنظي  الجهاد أخيرًا عندما أط ق صوارخخه كهاكناته ع   الملتوطنا  القرخاة 
حدكد كجاء الرد اإلسرالي ي ااسحًا كشامًق، ط ا  حماس ع   أثره كق  إطق  النار, كأند  من ال

استعدادها لتقدي  اى ضمانا  التهدلة إلسراليى ندً، من العمى ع   إعاد  كحد  الص  الف ل يني 
 كإنهاء خقفاتها ما الل  ة الوطنية في رام هللا كتوحيد الموق  الف ل يني.

  حماس ت كقد زاد  األكضا  سوًءا ت أ  تخ ي ملئولياتها  ال امى, كتتيا الفرصة كا   تحت  ع 
،نتخا ا  جد د  تلاعد ع   لم مة كحد  الص  الف ل يني، كتمكن الف ل ينيين من تجاكز حالة 
ا،نقلام العقالدي كاللياسي كالجررافي التي فص   غة  عن التفة ألنه ندك  كحد  الموق  

 و  هناك تلوخة عادلة, كسوا يظى مصير القتية مع قا  صراعا  القوى الف ل يني لن ت
الف ل ينية دك  خ و  كاحد  إل  األمام!، كما  ةخد األزمة تعقيدًا أ  نشاط حماس في تهرخب 

 ان م الاتالا من مصر قد قى  عد ا  ت  ضاط الحدكد, اما أ  تموخ ها القادم من إ را  كق ر قد 
حدث أيتًا ما تنظي  الجهاد، كثمة ما يشير إل  التيثير المتةا د ألزمة الليولة كج  اثيرًا، كهذا ما 

النقدية ع   القدر  العلكرخة لتنظيمي حماس كالجهاد. ال ذ ن ، يم  ا  اآل  قدر  الصمود في أي 
مواجهة ما إسراليى كخرغاا   إلحاح شد د في الوصو  إل  أي اتفا  تهدلة ما إسراليى كتقدي  اى 
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مانا  الم  ولة التي يمكن أ  يكو  في مقدمتها كق  العمى في حفر أيه أنفا  في أرظ الت
الق ا , ككق  جميا عم يا  المقاكمة العلكرخة كالشعاية, كما  ةخد ميز  حماس كالجهاد أ  خ ط 
التنظيمين إلطق  تظاهرا  العود  في من قة اللياج الحدكدي نين إسراليى كق ا  غة  اى جمعة 

تلتنةا أهدافها ل ثر  عدد التحايا الف ل ينيين الذي جاكز أكثر من مالة شهيد، فتًق عن ت اد 
آ،ا الجرح  من الشااال، معظمه  أصيب قصدًا في من قة اللاقين  ما  ؤدي إل  نترهما، أل  
العقج الصحيا يكاد  تعذر كجوده في الملتشف  الوحيد الموجود في الق ا ، كأل  المجتما الدكلي 

غ  اعترافه  ي  إسراليى تفرط في استخدام القو  المل حة ضد تظاهرا  س مية ل  يلت ا ااا جماح ر 
إسراليى في ا،نتقام من الف ل ينيين، فتًق عن انحياز الو،يا  المتحد  الذي يمنا المجتما الدكلي 

 تظاهر حت  لومن اتخاذ أي عقاال راد  إلسراليى كلرغ  الرغاة الجارفة ل شااال الف ل يني في ال
أدى األمر إل  ا،ستشهاد خقصًا من حيا  مذلة كمهينة يصعب تحم ها، فإ  حماس تتحمى مجمى 
نتالج العم ية التي ،  ت افي عالدها ما ضخامة عدد التحايا من الشااال الف ل يني!، خاصة أ  

ض ع   الشعب الف ل يني في الق ا  ، يعفي حماس أك الجهاد من ملئوليتهما عن التحرخ
التظاهر اى جمعة, كأنهما يقدما  الدع  ال وجيلتي الذي يمكن المتظاهرخن من الوصو  إل  من قة 

 اللياج الحدكدي.
 3/6/2018األهرام، القاهرة، 

 
 فلسطين: من يخُلف أبو مازن؟ .57

 هاني المصري 
 كي  يحتفظ الرليس  موقعه؟

الف ل يني، كا،نتقادا  المتصاعد  رغ  سنّي عمره الثقثة كالثمانين، كضع  موقعه في الداخى 
 شينه،  اق  موقا الرليس الف ل يني محمود عااس أنو ماز  غير مهدد. ذلك أ  رحي ه يفتا نوعا 

 من انعدام اليقين تخشاه اى األطراا الفاع ة ع   الملتوخين الداخ ي كالخارجي.
،عتراا  القدس عاصمة ت اثر الحد ث عن خقفة الرليس محمود عااس  عد القرار األميراي  ا

إلسراليى، كما تاعه من قرارا  كت ورا  أد  إل  كق  ا،تصا،  اللياسية الملتمر  منذ أشهر نين 
الل  ة الف ل ينية كاإلدار  األميراية المتع قة  العم ية اللياسية، إل  درجة ترّيب ف ل ين عن 

اة عشرخن دكلة، كفي ظى اجتما  كاشن ن الذي خصال ل وضا الميساكي في ق ا  غة   مشار 
عاًما  عد إجراله فحوًصا طاية أثناء  83تواتر األنااء عن تدهور صحة الرليس الاالغ من العمر 

 شااط/فارا ر الماضي. 20زخارته األخير  إل  الو،يا  المتحد  إللقاء خ اال في مج س األمن في 
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مه خقفة الرليس، للاب  ليط، كهو إذا أردنا الحد ث  صراحة، ،  وجد شيء ع   ال اكلة حالًيا اس
أ  الرليس  تمتا  صحة جيد ، ك، يعاني من أي أمراظ خ ير  تعيق عم ه، نى ما يعاني منه ازدياد 
حد  أمراظ ال ار. كاأله  من ذلك أ  الرليس ، يف ر كل  يع ن ك، يعمى من أجى مرادر  موقعه 

نذ تلا سنوا ، كجرى التمد د له  قرار من المج س قرخًاا. ما الع   أ  مد  ك، ته القانونية انته  م
 المراةي، كهو الهيئة الوسي ة نين المج س الوطني كال جنة التنفيذية لمنظمة التحرخر الف ل ينية.

كخعةز حقيقة عدم جدية مليلة الخقفة عدم تحد د موعد إلجراء انتخا ا  رلاسية رغ  ت رار الحد ث 
 عن أ  عقدها  واجه معيقا  ااير ، ، سيما في ظى الحاجة إل  عن ضركر  إجرالها قرخًاا، فتًق 

موافقة ا،حتق  ع   إجرالها، كهو لن  وافق إ، إذا كجد مص حة له  إجرالها اما حصى تماًما عند 
، إذ اان  مص حته من ا،نتخا ا  منا الشرعية الشعاية ،تفا  1996إجراء ا،نتخا ا  في العام 

 للياسية كا،قتصادية كاألمنية.أكس و كالتةاماته ا
، كالتشرخعية 2005كما أّ  المص حة اإلسرالي ية اان  كاضحة من إجراء ا،نتخا ا  الرلاسية العام 

، اونها مدد  الشرعية ل ل  ة كقيادتها الجد د   عد اغتيا  ياسر عرفا ، كراهن  ع   2006العام 
الج مخالفة ل توقعا ، كجع   حلا ا  دمج حراة حماس تح  مظ ة اتفا  أكس و. فجاء  النت

 الحقى ، تناسب حلا ا  الايدر.
كخ عب استمرار ا،نقلام دكًرا مهًما في منا إجراء ا،نتخا ا  ،  إجرالها قاى توحيد مؤسلا  

 إجراءكخعةز عدم كاقعية انفصا ، الل  ة من شينه تعميق ا،نقلام كالملاهمة نتحوله إل  
إل  حالة المو  اللرخري منذ فتر  ” عم ية اللقم“المفاكضا  كما تلم  ا،نتخا ا  سرخعا كصو  

طوخة، كاتتاح أ  ملاعي إحيالها من قاى إدار  الرليس دكنالد ترامب تواجه تحديا  ااير  خصوصا 
 إل من تى أنيب  األمرخكيةقراره  ا،عتراا  القدس عاصمة إلسراليى كا،ستعداد لنقى اللفار    عد

القادم. فتق عما ساق ا ه إذا جر  ا،نتخا ا  قرخًاا يمكن أ   ترشا فيها  أيارر القدس في شه
ع   سؤا  في المقان ة التي أجرتها معه اإلعقمية  إجانتهاما قا  في  -إذا أراد الناس  -الرليس 

 المصرخة لميس الحد دي عندما زار  األراضي الف ل ينية المحت ة في تشرخن األك /أكتولر الماضي.
 

 رفض الخطة األميركية
، يمكن اعتاار تحد د موعد لعقد المج س الوطني في نهاية شهر نيلا /أنرخى القادم مؤشًرا ع   
قرال رحيى الرليس، ك، ع   نيته تعيين نالب لرليس ال جنة التنفيذية ل منظمة، أل  رليلها  لنتخب 

ها، نى الهدا منه تجد د شرعية من نين أعتالها، كإذا حدث شرور يمكن ا،تفا  ما نين أعتال
الرليس كانتخاال لجنة تنفيذية جد د  ل منظمة،  عد متي أكثر من عشرخن عاًما ع   عقد آخر 
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ج لة عادية ل مج س، كلعد كفا  كمرظ عدد من أعتالها، إل  حد يمنعه  من حتور اجتماعاتها، 
 ر  إل  التجد د.. ما  هدد  فقدانها النصاال القانوني لعقد ا،جتماعا  إذا ل  تلا

كما  هدا عقد الوطني إل  الوقوا في كجه صفقة ترامب، كالمحاك،  كالتروطا  األميراية 
كاإلسرالي ية، كمن  عض األكساط العرلية، إلختا  الرليس كدفعه لقاولها، إذ اان  تتوقا اإلدار  

اصمة إلسراليى، سيلتمر األميراية أ  رفته لها كمقاطعتها سياسًيا  عد قرارها ا،عتراا  القدس ع
أساوًعا أك أساوعين، كمن ث  تعود المياه إل  مجارخها. ل نها تفاجي  نثاا  الرليس ع   موقفه 

 ل شهر الرا ا ع   التوالي كالحاى ع   الجرار.
إ  استمرار الرفض ل صفقة مفهوم كطايعي جًدا، ألنه ، عااس ك، أي زعي  ف ل يني ييتي  عده 

ع   تصفية القتية الف ل ينية من جميا جواناها، كأل  أقص  ما يمكن الحصو  يلت يا الموافقة 
، كمراةه ق ا  غة ، كخرتاط ”القدس الجد د “عاصمتها ” دكلة“ع يه حك  ذاتي، يلم  أك ، يلم  

 المعاز  المق عة األكصا   التفة التي تت  حوالي نص  ملاحتها، أما القدس كمعظ  التفة  ت  
 إلسراليى. التخ يط لتمها

كإذا استمر الرليس في موقفه، يمكن أ  تتحو  التروط األميراية إل  محاك،  حثيثة لعةله اما 
 د  من خق  جس ناض العد د من الشخصيا  كحثها ع   إجراء لقاءا  ما ملؤكلين أميرايين 

عم ية اللياسية، رغ  القرار الف ل يني نوق  ال قاءا  ما اإلدار  األميراية كماعوثيها فيما يخال ال
التي يمكن أ  تتحو  تمهيًدا ،ستاداله. غير أ  هناك ما ، يشجا اإلدار  األميراية كإسراليى ع   
فعى ذلك قرخًاا، كهو خوفهما من الاد ى القادم، عدا عن أ  الرليس متملك  التةاما  اتفا  أكس و، 

 كخاصة التنليق األمني.
آذار الجاري حاًدا ضد الخ ة  19تما  القياد   وم ل ن، جاء خ اال الرليس األخير أمام اج

، ما  د  ع   استمرار تدهور ”انن ا ب“األميراية، ككص  الرليسل اللفيَر األميراي في إسراليى نت
العققة، ما سيةخد من احتما  الشرك  في عة  الرليس، كتهيئة األجواء ،ستاداله، ما صعولة ذلك 

 كما أس فنا.
ة القر  رسًميا مرا  عد  جراء استمرار الرفض الف ل يني لها، غير أ  كجرى تيجيى طرح صفق

الشرك  في ت ايقها ملتمر ع   األرظ، ندليى القرارا   ا،عتراا  ت  القدس، كنقى اللفار ، 
كتقييد عمى مكتب المنظمة في كاشن ن، كتق يال الدع  األميراي ل ل  ة كاألكنركا، كالتهد د نوقفها 

لها، كأنها لن تمر، فق حفى زفاا نق عرخس أك  الف ل ينيينرحها سيعني رفض ك ًيا؛ ذلك أ  ط
عركس، ما سيدفا إل  ق يعة نين اإلدار  األميراية كالل  ة. لذا، ذار  مصادر متعدد  أ  إدار  
ترامب تف ر جّدًيا نتيجيى طرح الخ ة إل  حين توفر إمكانية لقاو  عااس نها، أك إل  حين إنتاج 
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. ع ًما  ي  الفرخق األميراي المك    الم   شر   إعاد  صياغة ل خ ة في محاكلة  ادك خ يفة له
أنها ل  تنجا لرش  عض العلى ع   الل ، ع   أمى أ  يلما ذلك  قاولها ف ل ينًيا، أك ع   األقى 

 القاو   التفاكظ ع يها.
 

دة  خالفة معقَّ
من المفيد اإلشار  إل  أ  األمر الذي يع ي الشيء  الشيء  ذار. ما دمنا نتناك  خقفة الرليس، ف

أهمية اارى لهذه المليلة أ  المج س التشرخعي مع ى منذ سنوا  طوخ ة، إذ إ  شرور منصب 
الرليس في الوضا ال ايعي ألي ساب اا   ترتب ع يه ت قالًيا ح و  رليس المج س التشرخعي مح ه 

ل ن المج س  األساسي،( من القانو  2( فقر  )36د  )لمد  ستين  وًما تجرى فيها ا،نتخا ا  كفًقا ل ما
 ل  يعقد منذ سنوا ، ما أكجد أزمة دستورخة كاجتهادا  مخت فة حو  ايفية ح ها.

كمعها األعتاء المحلولو  ع يها من المج س التشرخعي كأعتاء ات ة النالب المفصو  ” حماس“فت
نو  األساسي في حالة حدكث شرور من فتا محمد دحق  له  رأي يصر ع   ضركر  تفعيى القا

 منصب الرليس، ألنه  ، يعترفو   ي  المج س التشرخعي غالب، كخدعو  ل تصرا تماًما اما حدث 
 ا،نتخا ا  عد اغتيا  الرليس الشهيد ياسر عرفا  حين ترأس ركحي فتوح الل  ة لحين إجراء 

 الرلاسية.
كالمهيمن ع   مخت   المؤسلا  الف ل ينية أما الل  ة، كمن كرالها حراة فتا الفصيى األكار 

كح فالها، فقد أعرل  مرا  عد  أ  غياال المج س التشرخعي عن ا،نعقاد أ  ى ك،ية هيئة رلاسته، 
لذا لن تقاى  ي  يحى رليس المج س محى الرليس في حا  شرور المنصب ألي ساب اا ، سواء 

ر  تمنعه من ممارسة مهامه. اما أ  هناك كفا  الرليس، أك اغتياله، أك استقالته أك مرضه  صو 
احتماً، نرز  عد خ اال الرليس األخير  ي  تلْقِدم المحكمةل الدستورخة المخت   ع   دستورختها ع   

 حى المج س التشرخعي.
طاًعا، يمكن حى معت ة الخقفة من خق  ا،تفا  ع   إنهاء ا،نقلام، كعقد ج لة ل مج س 

فا  ع   هيئة رلاسة جد د  ل مج س. كل ن مثى هذا ا،تفا  ملتاعد جًدا، التشرخعي،  ت  فيها ا،ت
كو  الرليس هو المخو  كفق القانو  األساسي ندعو  المج س لقنعقاد، كهو ،  رغب نذلك في حا  

كح فالها ” حماس“عدم توفر ضمانا   ي، يقرر المج س شيًئا من دك  ا،تفا  ملاًقا ع يه، او  
اير  في المج س تجع ه  قادرخن ع   التحك  ننتالجه، لذا لن يعقد المج س ج لة لد ه  أغ اية ا

 كهذا ملتاعد جًدا إ  ل  يكن ملتحيًق. نتالجه.شرعية معترًفا نها إ،  عد أ  يحصى توافق ع   
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 توافق على بقاء الرئيس عباس
القعاين المح يين من المفيد التوق  عند نق ة في منته  األهمية، كهي أ  مخت   األطراا ك 

كالخارجيين ،  ةالو  ألسااال مخت فة متفقين ع    قاء الرليس إل  حين ترتيب خقفته، أك ترتيب 
الوضا الف ل يني  عده، أل  غيا ه من دك  معرفة من يخ فه يعني أ  اى ا،حتما،  ست و  

 .سيمألهمن الل  ة كنشوء فراغ ، يعرا أحد اي  ك  انهيار احتما مفتوحة  ما في ذلك 
إ  مليلة عدم معرفة خ يفة أك خ فاء الرليس تع ي ل رليس محمود عااس قو   قاء كاستمرارخة 

 متاعفة جدا. فق  وجد شخال يحظ  ندع  ااٍا يجعى أمر خقفته ل رليس محلومة أك مرجحة.
 

 الخلفاء المحتملون 
ع   الخقفة، ما يجعى األمر، كالل  ة يمكن أ   تنافلوا ” فتا“ وجد عدد ااير نلاًيا من قيادا  

في ظى عدم كجود آلية قانونية متفق ع يها، مفتوًحا ع   احتما،  عد ،  عتها مخي  مثى 
الدخو  في الفوض  كالف تا  األمني، كما يمكن أ  يجرانه من كخق ، فتًق عن خوظ صرا  ع   

  المتنافلين ،  تنافلو  الل  ة كالرلاسة يمكن أ  ييخذ في طرخقه الل  ة كاى شيء، خصوًصا أ
 في جةخر  معةكلة، فهناك أطراا داخ ية كخارجية تؤثر ع   تحد د هوخة الخ يفة القادم.

داخ ًيا:  ه  حراة حماس أ  تشارك في تقرخر هوخة الرليس المقاى، ، سيما أ  القتية الف ل ينية 
عن عم ية سياسية دخ   في مرح ة حرجة في ظى صفقة ترامب التي ، تعتار صفقة ستنتج 

تفاكضية، فق يمكن إيجاد قياد  ف ل ينية لها كز  كتمثى الف ل ينيين يمكن أ  توافق ع   هذه 
 تمرخر الحى اإلسرالي ي  القو . كتهدا إل الصفقة، كإنما هي صفقة سيت  محاكلة فرضها 

ي ت عب دكًرا رليلًيا خارجًيا: هناك أطراا تؤثر ع   هوخة الرليس القادم، كفي مقدمتها إسراليى، الت
في تعةخة فرد  عض المرشحين أك إضعافها، اونها تم ك أكرا  عد د  تلت يا التيثير من خقلها. 
فمثًق مركا  الارغوثي المعتقى في اللجو  اإلسرالي ية كالذي يحظ   يكار شعاية نين المتنافلين 

اعتقاله كفاز لن  تمكن من ممارسة  يمكن أ  يحو  اعتقاله دك  قدرته ع   المنافلة، كإذا نافس رغ 
 مهامه إذا  قي كراء القتاا .

كما أ  هناك عدًدا من الدك  العرلية كاإلق يمية كاألطراا الدكلية، كخاصة الو،يا  المتحد ، تلت يا 
خصوصا  أكس والتيثير ع   مليلة الخقفة، كهناك ، ند من القو  إ  تملك الرليس  التةاما  

 .كاستادالهكعدم القفة ك، ا،ستعجا  لعةله   قالهتوفر نوليصة تيمين تلاعد ع   التنليق األمني 
محمد دحق  المفصو  من حراة فتا كأنه هو الاد ى األكثر احتماً،  أما ما  ثار دالًما عن أ 

لخقفة الرليس نظًرا لما  تمتا  ه من دع  من  عض الدك  العرلية كغيرها، فهي مليلة تن وي ع   
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رة ااير  جدا كلحاجة إل  تدقيق، أل  دحق  ،  ةا  خارج حراة فتا، كمن الصعب أ  يكو  ماال
منافًلا ما دام خارجها، أل  من  رفض كجوده ليس الرليس محمود عااس فقط، كإنما أغ اية كازنة من 

عد  قيادا  حراة فتا، فتًق عند كجود تلاؤ،  حو  دكره اللانق كالمحتمى، اما أنه ، يم ك قا
سياسية كجماهيرخة اافية ك، ي رح نرنامجا جد دا  ت  أخذه ع   محمى الجد، كل  يف ر نتشكيى حةال 

 سياسي جد د.
كإدراًكا من دحق  لعدم كجود فرصة له لخقفة عااس، صّرح  ينه ، يلتهدا هذا المنصب، كأنه 

عد ذلك من المنافلة ع    دع  آخرخن لخقفة الرليس، مثى مركا  الارغوثي. ع   أمى أ   تمكن  
 هذا المنصب.

 
 «القيادة الفلسطينية األم»

 د  ما ساق ع   أ  مصير الرليس كخقفته سيتيثر  مصير صفقة ترامب، كهى سيجري التراجا 
عنها ا ًيا، كهذا ملتاعد، أم تعد  ها  حيث  تمكن الرليس محمود عااس من النةك  عن رأس الشجر  

ليس من اللهولة النةك  عنها من دك  س  ، أك المتي قدًما في ت ايقها العالية التي صعد إليها ك 
 عد طرحها أك من دك  طرحها رسمًيا، أل  ال رخق الذي تلير فيه إدار  ترامب تد  ع   أ  
المفتى لد ها حت  اآل  المتي قدًما في خ ق الحقالق ع   األرظ كالعمى ع   تركخض القياد  

لها إذا ل  تتجاكال، كتجاكزها كتحتير ند ى عنها، كتوظي   عض الدك  الف ل ينية كا،ستعداد لعة 
العرلية لتحقيق هذه األغراظ ملتر ة حاجتها لما يلم  مواجهة الخ ر اإل راني الذي تع يه هذه 

 الدك  األكلوخة ع   ما سواه من أخ ار.
كصعب جًدا ما دام  إ  عة  القياد  الف ل ينية كتحد دا الرليس محمود عااس أك استادالها صعب 

كإذا ما نن  ع   رفتها خ ة عمى  ال فظي،ترفض صفقة ترامب، خصوًصا إذا ل  ت تِ   الرفض 
مت ام ة تجع ها قادر  ع   إحااطها. صحيا أ  س واها حت  اآل   رجا أنها ستيخذ سياسة ا،نتظار 

)أك مظ ة دكلية( كتلع  من أجى استئناا المفاكضا  ضمن آلية متعدد  كفي إطار مؤتمر دكلي 
كفق الماادر  التي أع نها الرليس، كل نها تعرا أ  فرد ماادرتها  النجاح محدكد  إ  ل  ت ن 

 معدكمة، كل نها ت رحها رغ  ذلك ل لب الوق  إل  حين ظهور مع يا  جد د .
إذا افترضنا جدً، حدكث شرور  منصب الرليس، فحينها إذا توفر توافق كطني داخ ي في صفوا 

أكً، كأساًسا كالمنظمة ثانًيا، يمكن ال جوء إل  منظمة التحرخر نوصفها الممثى الشرعي ل شعب  فتا
الف ل يني كمرجعيته اللياسية كمنشئة الل  ة لمىء الفراغ، كتلت يا اختيار رليس دال  أك مؤق  

لرلاسية. كخوجد ل ل  ة/الدكلة من أعتاء ال جنة التنفيذية أك من خارجها إل  حين إجراء ا،نتخا ا  ا
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احتما  آخر  ي  ت جي القياد  الف ل ينية إل  المحكمة الدستورخة التي شك   تحلًاا لحدكث فراغ، 
 كهي محى خقفا  ااير ، ما يجعى ال جوء إليها ليس أك  ك، أفتى الح و .

هناك ف ر  تجد  عض الركاج داخى حراة فتا تقوم ع   توزخا مناصب الرليس ع   عدد من 
اد،  حيث يكو  هناك رليس لحراة فتا، كآخر ل ل  ة/الدكلة، كثالث ل منظمة. كهي صيرة األشخ

لها فوالد كأضرار. أما فوالدها، فهي تخف  من حد  المنافلة من خق  مشاراة عدد من األشخاد 
في المناصب ما قد يق ى حد  التنافس. كأما أضرارها فلت و  فادحة جًدا إذا ل  تيتي في سيا  

كحد  كطنية ف ل ينية، كإذا ل  يكن هناك مؤسلا  إجما  كطني قوخة ع   أسس الشراكة  تحقيق
سياسية كنتالية تجلد القواس  المشتراة، أل  توزخا الل  ا  ع   عدد من  كاستراتيجيةكالتعددية، 

 التي تعاني منها المؤسلا  الف ل ينية؛ كا،نقلاماألشخاد في ظى حالة الترهى كالتع  كالتقادم 
 سيؤدي إل  مةخد من التشرذم كا،ستق اال كاإلضعاا.

ORIENT XXI ،27/3/2018 

 
 حماية دولية ... إلسرائيل! .58

 فاتنة الدجاني
ل  يكن متوقعًا من اجتماعا  مج س األمن في شي  م  ب الحماية الدكلية ل ف ل ينيين، أ  تخرج 

ليس في حاجة إل  إثاا ، كالت ننتالج غير ت ك التي خرج  نها، فا،نحياز األميراي إلسراليى 
 كا  متوقعًا.« فيتو»

أما اإلخفا  المت رر في تمرخر القرار، فق يعني القو   عاثية المحاكلة أك التشكيك في جدكاها. 
جةٌء من »األميراي دالمًا  المرصاد، ل ن الصحيا أيتًا أ  ت رار الم الاة « الفيتو»صحيا أ  

فالنقاش حو  الوضا الف ل يني في أركقة «. المحافى الدكليةالمعراة اللياسية الف ل ينية في 
مج س األمن كاألم  المتحد  مكلٌب،  لاقي القتية حّية ع   جدك  األعما  الدكلي، كخلحدث ترييرًا، 
كلو  لي ًا، في ا،ص فافا  داخى المنظمة الدكلية. اإلنجازا  الف ل ينية هي حصي ة تراكما  

 لترييرا   لي ة.
التصوخ  ع   الحماية الدكلية، نَد  أميراا ال را األضع ، ع   رغ  تع ي ها  الت  في ج لة

صدكر مشرك  القرار. اان  األضع  عندما كقف  كحيدً  معةكلة إل  جانب دكلة احتق  « فيتو»
التحّية الشد د في شكى ميؤكس منه ضد »عنصري، فاقدً  الصدقية ت يى ا،تهام إل  األم  المتحد  نت 

، كفق اللفير  األميراية نيكي ها  ي. كلد  ال را األضع  أل  أقرال ح فالها اختار أ  «اليىإسر 
  نيى ننفله عن مواقفها.
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األن  ، أنها طرح  في الج لة ذاتها مشرك  قرار متادًا ل  يحظ ندعٍ  من أحد. كحدها أميراا 
الف ل ينيين في غة ،  صّوت  معه. ك، عجب، فمشرك  القرار  ار  إسراليى من قتى المحتجين

كحدها ملؤكلية التصعيد. ل  يكن « حماس»كخدافا عن حقها في الدفا  عن نفلها، كخلحّمى حراة 
  نقصه سوى الم الاة  حماية دكلية لقحتق !

ذلك ، يعني أ  الدك  الررلية أصاح  في ص  الف ل ينيين، كل ن  ادك أنها أقرال إل  موقفه  
ميراا التي تتجاهى مصالا ح فالها، سواء التجارخة أك في ما له عققة هذه األيام مما هي إل  أ

 24 ا،تفا  النوكي ما إ را . ، ننل  أ  مليلة الحماية الدكلية ملؤكلية مج س األمن كفق الماد  
من ميثا  األم  المتحد ، كهي م  ب اا  يص دم في اللانق  التحّية شاه ال امى لألعتاء 

لمص حة إسراليى، ف ان  مواقفه  أقرال إل  الملاهمة في دع  ا،حتق  منها  الدالمين في المج س
 إل  رفته.

ع   رغ  طو  َنَفس الف ل ينيين في خوظ معراة الحماية الدكلية، إ، أ  المشك ة هي أنه  ، 
يم  و  خرخ ة طرخق أك مخ  ًا كاضحًا لما  رخدكنه من هذه الحماية. مثًق ل   رل وا مراحى 

يق  منجةا  إنهاء ا،حتق  في فتر  محدكد  تنتهي  ا،ستقق ، كتحو  دك  تصرا ا،حتق  الت ا
 الموارد ال ايعية، كلالما  الف ل يني، كمن دك  مصادر  األراضي كضمها كلناء الملتوطنا ، 

نيين كتريير المعال . نى يكتفي الف ل ينيو   المعن  العام ل حماية، أي كجود قوا  دكلية تحمي المد
من عل  ا،حتق  كجرالمه. كاألجدر، نظرخًا، أ  ت و  الحماية الدكلية مرح ة انتقالية تتل   نها 
األم  المتحد  كمج س األمن ملؤكلية إدار  الا د ندً، من القو  المحت ة، إل  حين إنجاز المؤسلا  

 الوطنية التي ستتول  اإلدار  تح  راية ا،ستقق .
في العقد ن الماضيين. في تيمور الشرقية، كاوسوفو ث  في الاوسنة. كفي كثمة نماذج مجرَّلة 

الحا،  الثقث، اا  اإلجرام في حق المدنيين ن غ ما  رق  إل  جرال  حرال، كأسا  دماء آ،ا من 
 المدنيين العة .

در  األم  هناك أيتًا تجرلة ف ل ينية ل   لاَن ع يها هي تجرلة الرقا ة الدكلية في مد نة الخ يى )أص
شااط )فارا ر( حين أط ق  25(  عد مذ حة الحرم اإلنراهيمي في 1994عام  904المتحد  القرار الرق  

آخرخن  23قاى أ  يقتلى جي  ا،حتق   27الملتوطن  اركل غولدشتا ن النار ع   مص ين، فقَتى 
 في اليوم ذاته.

حارًا ع   كر . ل ن الجد د اليوم في إسراليى نجح  في تمييا القرار كإ  ا  مفاعي ه،  حيث صار 
توقي  الم الاة الف ل ينية  الحماية الدكلية هو عتوخة ف ل ين في المحكمة الجنالية الدكلية، إل  
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جانب تةا د التعاط  الرأي العام كما تقوم  ه حمق  المقاطعة كتةا د جرال  الحرال اإلسرالي ية، 
 لم الاة  الحماية... ل ف ل ينيين.عل  أ  يكو  ذلك عنصر ضرط  ّولد قو  في ا

 3/6/2018، الحياة، لندن
 

 1948حرب إسرائيل الكولونيالية ضد الشعب الفلسطيني ال تزال مستمرة منذ  .59
 اسحق ليئور

، قاى الرةك المصري، في الوق  الذي اا  يصى فيه إل  غة  ،جئو نيلا  من 1948أيار  24في 
لا مالو في ق ا  غة  حاك، تلمي  اآل ار  جراثي  التيفوس يافا، ت  اعتقا  ملتعرلين اثنين من وا

دار حقق  في الصم   –كالدزن ارخا، كت  إعدامهما دك  أي احتجاج إسرالي ي. سار  ،يفوفيت  
 (.13/8/1993)وجراثي  في خدمة الدكلةو، م حق وحداشو و 

، ك، حت   عد سنوا  1956كي  حدث أ  الجثتين ل  تنقق إل  أراضي إسراليى ك، حت  في احتق  
؟ التلمي  الذي ت  إحااطه )خقفًا لتلمي  التيفوس الذي ونجاو في عكا(  قي 1967كثير  في احتق  

 مثاً، لإلن ار كا،ستعداد لإل اد  الجماعية. 
في هذه األثناء كصى عشرا  اآل،ا اآلخرخن نتيجة قص  سقح الجو كالمدفعية )عم ية  وآا في 

 1950كحت  ترحيى سكا  المجد  التي هي أشك و ، الذ ن اجتازكا الن اة: في نداية  (،1948خرخ  
 أخاره  الحاك  العلكري،  هوشا فارلن، أنه خق  كق  قصير سيت  ونق ه و. 

في حةخرا  طردكا اما  ادك إل  الرم ة، ل ن من هناك دفعه  ديا  أيتا إل  الق ا . في وعم يا  
 حيك  أف ار حو  الترحيى. القتى الجماعي تواصى دالما. 1956الثيرو كفي احتق  

يحاو  في اليلار أ  يقتالوا تينين ديا  ع   قار ركعي ركتارغ. هذا التينين هو ص ب والاؤس 
الصهيونيو: نحن ن رد، نجو ، كأنت  تحاكلو  الرد، عندها ع نيا أ  ندافا عن أنفلنا من 

اقي والررلاءو. اآل  ه  وحملاكخو و ع   أسوار الريتو، لهذا والمتل  ينو، والفداليينو، والمخرلينو كل
 فا  مصير المتظاهرخن هو المو . هذا هو الوعي الجماعي: ونحن  شر كأنت  جراثي و.

ع   مدى اللنين كضع  مخ  ا  لتفرخغ الق ا  )اشكو  كعيدا سيرني( كنق ه إل  صحراء سيناء، 
 كتق يال عدد سكانه. 
.  قياد  ارليى شارك  كمئير دغا . عاد  جياا  من اإلسرالي يام الجي  كفي المقانى ت  استخد

كهي تحمى في مقدمتها جثث ومخرلينو. من الملموح لنا أ  نفعى  1971مخيما  القجئين في العام 
 نه  ما نشاء ألنه ،  وجد ما نفع ه ما الق ا  في نقدنا، نقد نتهوفن كلقد النور كالترفيه.
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قاى ا،نفصا ، إل  جانب التدمير كمحو الايارا ، دخى الجي  إل  حي الةختو ،  ،2004في العام 
 اإلسرالي يكلادر إل  مواجها  ما نش اء، قتى القناصة خملة منه ، كضمن  عم ية الجي  

كتجنيد  أخرى النار ع   سدرك . والرتب العامو اا  ضركرخا من اجى التمكين لخ وا   إطق 
 2006كحت  آذار  2005 أ  و تدمير مئا  الايو  في رفا )فيقدلفيا(. في دع  جماهيري كقانوني ل

قاصرا. نهذا است م   عم ية خ ق الريتو. ن دا   15ف ل ينيا، نينه   64 اإلسرالي يقتى الجي  
وغقا غة و تحول  إل  ضحية، مراة لحج زعماء العال  كعامى تجميعي ل مجتما اللياسي، من 

 أجيالهشكيد. عال  ا،جتما  الفرنلي، لوخ  ف ا ، شّاه الريتو ع   مر موس  راز كحت  ا ي   
  الواقي. وغقا غة و هو كاٍ  دال . لصالحه تيتي العم يا : حت  ،  نهتوا.

و. أيتا إنلانيةمنذ عم ية والرصاد المصاوالو  تحدث المعتدلو ، وميرتسو كجمعياتها، عن وأزمة 
تمار زندنرغ قال  في مؤتمر هرتل يا: وفي الملالى ال ارى التي  الجي  ويحذرو ل نه يفاق  ال ارثة.

 األمنجهاز  إلجما تق  ع   رأس جدك  العمى، ميرتس أكثر قرلا من أي حةال آخر 
(.  اختصار، ت  ا الجناح المعتد  هو لتصفية الحك  الذاتي في الق ا ، فص ه عن 10/5/2018)

ديقة لنا. عندها: وقى لي ماذا تقترحو. قولوا لي أنت  ماذا التفة الررلية، كتل يمه لت وقوا  دكليةو ص
 اقترحت  في  وم ما.

هذه حرال اولونيالية نين دكلة عظم  علكرخة ندع  غرلي ااير كلين شعب يصم  ع   الاقاء حت  
. اليلار في الجانب ال ولونيالي ، يختار ل مت هد ن زعماءه ، نى ال رخق إنلانيةفي ظركا غير 

 ملاند  نتاله . ه  اختاركا وحماسو. كصمة عار أيار تع منا: إما تتامن أك نرلرخة.ل تماهي ك 
 "هآرتس"

 3/6/2018، األيام، رام هللا
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