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حباط مخطط شعبيةاعتقال خلية لـ"ال زعمي اباكالش .1  القدس المحتلةورئيس بلدية الغتيال نتنياهو " وا 
الناصررر : معمررس التررألماس األمنيررا فرري كترررائيل ال شرر  عررن كربررام خمررا   تيررال رئرريس ر ومت ررا 
بنيامين نتنياهو عألى يد خأليا كرهابيا تألقس توجي اس من تروريا. ورترب بيران صرادر عرن المخرابراس 
اإلترائيأليا )الشاباك( فقد قراد كرهرابي مرن تروريا خأليرا كرهابيرا خممرس لألمتراس بشخصرياس كتررائيأليا 
مرموقا من بين ا رئيس الومراء بنيامين نتنياهو ورئيس بألديا القدس المرتألا نير بر راس. وععألنرس عرن 

ين، مرن   عترير عمأليا كربام مبّ ر وعن اعتقال ثالثرا ناشرمين ينتمرون لألجب را الشرعبيا لترريرر فألترم
 مرررررر مرررن القررردس المرتألرررا وج رررس لررري شرررب ا التخمررريم لألقيرررا  بعمأليررراس  رررد عهررردا  عمري يرررا عي رررا.

 30وع ررافس عن ررا تررتقد   ئرررا ات ررا   ررده  يررو  األرررد المقبررل. وعو رررس عن مرمررد جمررال رشرردي )
تقألتررري عامرررا( مرررن مخررري  شرررع ام فررري القررردس المرتألرررا يرمرررل بماقرررا ال ويرررا اإلتررررائيأليا، وترررب  وعن اع

تألماس ا رتالل عألى خأل يا عمنيا. ومعمس عني خمم لعمألياس كرهابيا بتوجيي من ج اس كرهابيا في 
 الخارج من ا ناشم في توريا. 

 مرررا ادعرررس المخرررابراس اإلتررررائيأليا عن رشررردي خمرررم لألقيرررا  بعمأليررراس  رررد م تتررراس تابعرررا لألقنصرررأليا 
ا ب ررد  تردريب قررواس الترألما ال ألتررمينيا األمري يرا واتررت دا  بعثرا دبألوماترريا وصرألس لألقرردس المرتألر

في ال  ا الغربيا المرتألا. ورتب عقوال الشاباك فإن الخمرا العمألياتيرا لألخأليرا اقت رس كدخرال ناشرم 
كرهرررابي مرررن األردن.  مرررا يرررمع  الشررراباك عن رشررردي قرررا  بجمرررل معألومررراس اترررتخباراتيا ررررول األهررردا  

 المردد  بتوجي اس من ناشم كرهابي في توريا.
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رئرريس بألديررا ا رررتالل فرري القرردس نيررر بر رراس كن الشرراباك هررو مررن عف ررل عج ررم  المخررابراس فرري  وقررال
العال . وتابل في رديث لألموقرل المرو ور تمرس كررامتي بمرا رصرل وعنردما ت رون األج رم  األمنيرا فري 

 الميدان فإنني اعتمد عألي ا والنو  ب دوء وبأمن.
 6/6/201القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيلي بشأن قرار اقتطاع أموال عائدات الضرائب -ي اجتماع فلسطين .2

و رس كواعا "ريشس  ان" العبريا، اليو  الثالثاء، عن اجتماعا عقد عمس بين مت ولين : تل عبيب
وبرتب اإلواعا، فإن  كترائيأليين وفألتمينيين بشأن قرار اقتماع عموال من عائداس ال رائب.

لماليا اإلترائيألي ونظيره ال ألتميني ش ري بشار ، ورتين ا جتماع عقد بين موشيي  رألون ومير ا
ووفقا لإلواعا، فإن ا جتماع برث ر با كترائيل في تعميم المشاريل  الشيخ ومير الش ون المدنيا.

اإلنتانيا بغم ، والت ديد اإلترائيألي باقتماع عموال من عائداس ال رائب في رال ل  تدفل التألما 
ا  امألا بغم ، كلى جانب قرار اقتماع عموال عخرى لتعويض كترائيل عن ال ألتمينيا رواتب موظ ي 

 الررائ .
 5/6/2018القدس، القدس، 

 
 على جرائمها "إسرائيل"يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومحاسبة  الوزراءمجلس  .3

ولي،  د قرار عدان مجألس الومراء، اتتخدا  الو ياس المترد  "ال يتو" في مجألس األمن الد: را  هللا
توفير الرمايا الدوليا لشعبنا ال ألتميني األعمل، وتقدي  قرار بديل مبني عألى ال وب والت أليل، يوفر 

 الرمايا لر وما وجيش ا رتالل.
واعتبر مجألس الومراء خالل جألتتي األتبوعيا التي عقدها يو  الثالثاء في مدينا را  هللا، برئاتا 

، عن ولك تناقض فا ح لألمبادئ التي تتغنى ب ا الو ياس المترد ، رئيس الومراء رامي الرمد هللا
ولتبرير خروج دولا ا رتالل عألى القانون الدولي واإلنتاني، وا   اء الشرعيا الممألقا عألى 
انت ا ات ا وجرائم ا، وتوفير الغماء القانوني والتياتي لممارتات ا، وتشجيع ا عألى مواصألا ارت اب 

 س ال ا را وجرائ  الررب والقتل المتعمد الوي ترت بي بر  شعبنا األعمل.المميد من ا نت ا ا
وععرب المجألس عن كدانتي الشديد  لقتل قواس ا رتالل اإلترائيألي لألمتع ا رمان عشر  النجار، عثناء 

 عمأل ا اإلنتاني في انقاو ورعايا الجررى شر  مدينا خان يونس عثناء متيراس العود .
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مل الدولي والم تتاس األمميا والدوليا والرقوقيا، خاصا منظمتي الصرا ودعا المجألس المجت
العالميا، و"عمباء بال ردود"، والألجنا الدوليا لألصأليب األرمر، واألمر الصريا لألتدخل لرمايا 

 شعبنا، وعد  المرور عألى هوه الجرائ ، ومالرقا المتورمين في ا.
 5/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
نهائه يدعوعريقات  .4  العالم لدعم الخطوات الفلسطينية لمحاسبة االحتالل وا 

قال عمين تر الألجنا التن يويا صائب عريقاس، كن التاريخ المويل لالرتالل ا تتعماري : را  هللا
مجتمل ل ألتمين، واألهميا التاريخيا لو رى ا رتالل، يو  الثالثاء )الن تا(، يجب عن تش ل رافما لأل
 الدولي لترمل مت ولياتي القانونيا والتياتيا تجاه شعب   يمال ينتظر ترقي  العدالا اإلنتانيا.

لألن تا، دول العال  في هوه المناتبا كلى اتخاو  51ودعا عريقاس في بيان لي لمناتبا الو رى الر
رتالل الوي ل  يخ ل اإلجراءاس العمأليا لتصريح الخمأ والظأل  التاريخي الوي لر  بشعبنا ب عل ا 

 يوما كلى القانون الدولي، والتدخل الرادع والمتاءلا عمال بأر ا  وقي  ومبادئ الشرعيا الدوليا.
 5/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : الفيتو األمريكي يضرب مصداقية مجلس األمن  منصور .5

دى األم  المترد  الت ير رياض منصور ثالث بعث المندوب المراقب لدولا فألتمين ل: نيويورك
رتائل متمابقا ل ل من األمين العا  ورئيس الجمعيا العاما ورئيس مجألس األمن )روتيا( لتر يم 
اهتما  المجتمل الدولي نرو الجرائ  وانت ا اس رقو  اإلنتان التي   يمال الشعب ال ألتميني يعيش ا 

ر القانوني، وولك في الو رى الراديا والخمتين  رتالل نتيجا ا رتالل العت ري اإلترائيألي  ي
 .1967كترائيل لقماع  م  وال  ا الغربيا عا  

وقال الت ير منصور: "اني عمر مأتاوي لألغايا عني بعد مرور ع ثر من نص  قرن عألى ارتالل 
ن با  كترائيل ومرور تبعين عاًما عألى اقتالع ال ألتمينيين من دياره  ونمور   وا م اده  في

متتمر  وقاتيا، ي شل المجتمل في معالجا هوا الو ل  ير القانوني بل ويتمح بتدهور الو ل 
 وتراجعي عألى األرض وتالشي آفا  ترقي  رل عادل وتألمي".

 ما قال: "من  ير المقبول عني عألى الر   من  ل ما ردث وعألى الر   من المناشداس التي   
من قبل الدول والمنظماس اإلنتانيا ومنظماس رقو  اإلنتان رصر ل ا لرمايا الشعب ال ألتميني 

في جميل عنراء العال ،   يمال عرد عع اء مجألس األمن يبرر عد  شرعيا وقتو  ا رتالل 
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العت ري اإلترائيألي ويع ي كترائيل بش ل من رد من جرائم ا، ما ي رب بمصداقيا مجألس األمن 
 واألمن الدوليين. وقدرتي عألى الن وض بو يتي ل مان التأل 

 6/6/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 غزةفي م قيادة السلطة رسالة بشأن رواتب موظفيها االحتالل يسل    .6
 ش س اإلواعا العبريا، يو  الثالثاء، عن فروى الرتالا التي تألم ا ومير ماليا : الداخل المرتل

رواتب موظ ي التألما في  م  خالل  بشأنا رتالل "موشيي  رألون لقياد  التألما ال ألتمينيا 
وو رس اإلواعا عن ماليا ا رتالل هددس بخص  عموال ال رائب  ا جتماع الوي عقد عمس ا ثنين.

المتترقا لألتألما ال ألتمينيا، في رالا عد  صرف ا رواتب موظ ي التألما في القماع، منوهًا كلى 
وعشارس كلى عن مرافظ  يا في قماع  م .عن ا جتماع تناول ر با ا رتالل في دفل مشاريل كنتان

 تألما النقد ال ألتمينيا عما  الشوا ر ر جانبا من ا جتماع الوي برث في ق ايا ماليا عخرى.
 5/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 باريس يقول إن إيران تمول مسيرات غزةفي تقرير: السفير الفلسطيني  .7

تميني في فرنتا، تألمان ال رفي، قبل عتبوعين، مت و  فرنتًيا رفيًعا عبألغ الّت ير ال أل: عرمد دراوشا
عن "كيران تمّول وتدع  بش ل ممأل  مظاهراس رماس في قماع  ّم " في كشار  كلى مظاهراس العود ، 

ونقل المت ول ال رنتي لألمراتل الّتياتّي لألقنا   وفًقا لما و رتي القنا  العاشر  في التأل ميون اإلترائيألي.
لعاشر  عن ال رفي قولي كن "  مبّرَر عما  التألما ال ألتمينيا ك  دع  المظاهراس، بتبب عن معظ  ا

 ما عدان ال رفي، وفًقا لألقنا ، الرّد اإلترائيألي عألى  المتظاهرين يتظاهرون بتبب األمما المالّيا".
 المتظاهرين التألمّيين.

 5/6/2018، 48عرب 
 

 هو نياهو التضليلية تفضحها جرائم االحتالل ومستوطن: أكاذيب نتالفلسطينية الخارجية .8
عدانس ومار  الخارجيا والمغتربين، بأشد العباراس ُم اتراس وع اويب رئيس الومراء ا ترائيألي : را  هللا 

واعتبرس الومار   بنيامين نتنياهو الت أليأليا، الوي يقو  راليا بجولا في عدد من العواص  األوروبيا.
  الثالثاء، ان نتنياهو واه  بقدرتي عألى تتوي  ع اويبي، ورمالتي الت أليأليا، وتمويره في بيان ل ا، يو 

مارت ا عن تأل   المتعمد لرقائ  الصراع، من خالل مراو تي المتواصألا لت ميش الق يا ال ألتمينيا وا 
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اع عولوياس المجتمل الدولي، وترميل الجانب ال ألتميني المت وليا عن التدهور الراصل في األو 
 في تارا الصراع.

وعو رس الومار  ان هوه األ اويب اإلترائيأليا ُيبددها ما يردث ميدانيًا عألى األرض ال ألتمينيا 
 المرتألا من اتتيمان، وت ويد، وانت ا اس جتيما لألقانون الدولي، وتشريعاس عنصريا.

 5/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قام بحمالت اعتقال استباقيةف الل يخشى من تصدير مظاهرات غزة للضفةالرجوب: االحتنايف  .9
ع د النائب في المجألس التشريعي ال ألتميني عن مرافظا الخأليل ناي  الرجوب، عن الرمألا الم ث ا 
التي يشن ا ا رتالل في ال  ا الغربيا وخاصا مرافظا الخأليل واعتقال الشباب والنتاء واألم ال ما 

وع ا  الرجوب في تصريح  كنتانيا جديد ، ت ا  لتجل ا رتالل األتود. هي ك  جريما
صر ي، عن هناك رمألا منظما تتت د  مرافظا الخأليل وهي متتمر  منو نرو عتبوع، وت د  
لألترهيب ومنل تصدير مش د المظاهراس التألميا في  م  التي عررجس ا رتالل، لمرافظاس ال  ا 

ل تخشى من انت ا ا ال  ا وتررك الشباب في ا، وبالتالي ف ي تقو  وعرد  "دولا ا رتال المرتألا.
برمالس اتتباقيا لمنل وصول األرداث كلى هناك، وهي تياتا ليتس بالجديد ، ولن تجدي ن عا مل 

 شعبنا".
 5/6/2018، موقع حركة حماس

 
 ينية ويسلمه رسالة شكر على مواقفه الداعمة للقضية الفلسط أمير الكويت يلتقي المالكي .01

تأّل  ومير الخارجيا والمغتربين ال ألتميني رياض المال ي عمير ال ويس الشيخ صباح األرمد : ال ويس
الجابر الصباح، رتالا ش ر وتقدير خميا لدولا ال ويس، لمواق  ا الداعما رقو  الشعب ال ألتميني 

قرار عن مجألس وق يتي الومنيا وتمألعاتي في الرريا وا تتقالل، وآخرها متاعي ا  تتصدار 
مواق  دولا ال ويس الشجاعا وتبّني ا »وثّمن المال ي  األمن لتوفير الرمايا لألمدنيين ال ألتمينيين.

المخألص والمألتم  لق ايا شعبنا ومعاناتي في المرافل  افا، وفي مقدم ا تبّني ا مواق  فألتمين في 
 «.األم  المترد  وعروقت ا ومجالت ا المختأل ا

   6/6/2018الحياة، لندن، 
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 وزير األوقاف الفلسطيني: االحتالل ما زال يمارس انتهاكاته ضد  المسجد األقصى .00
قال ومير األوقا  والش ون الدينيا، الشيخ يوت  ادعيس، كن "قواس ا رتالل، في و رى ارتالل 
القدس،   تمال تمارس انت ا ات ا  د ا قصى من خالل توفير الغماء والرمايا لألمتتومنين 

قترا  تاراس المتجد وا عتداء عألى المصألين والمعت  ين الصائمين خالل عمأليا ا قترا  ورمايا  
وع د الشيخ ادعيس عن "ا قتراماس ت رب بعرض الرائم بمشاعر ماليين المتألمين في  متمرفي  ".

د عقدس متجد في فألتمين، وفي ش ر مقدس، بما يقت ي وق ا جديا لمواج ا عدوان ا رتالل والر 
ودعا "المجتمل الدولي والم تتاس المتعألقا برمايا  عأليي بما يتناتب مل انت ا اتي المتواصألا".

األما ن الدينيا والتراثيا لألعمل عألى و ل رد رات  لممارتاس ا رتالل داخل األقصى وبقيا 
 األما ن الدينيا، اإلتالميا والمتيريا".

   6/6/2018الغد، عم ان، 
 

 رمضان شهر مجلس المركزي لمنظمة التحرير يتجه الختيار رئاسة جديدة بعدال"القدس العربي":  .02
من مصادر ممألعا، عن هناك توج ا إلدراج مأل  « القدس العربي»عشر  ال ور: عألمس  - م  

لألمجألس الومني، عألى جدول ععمال المجألس المر مي المقرر عقده بعد « رئاتا جديد »انتخاب 
وتم ال  ا الغربيا،  من الترتيباس الخاصا التي تجري ا القياد  ش ر رم ان في مدينا را  هللا 

 «.نائب الرئيس»في م تتاس الر   الرئيتيا، والتي قد تصل كلى التواف  عألى اتترداث منصب 
وتتمرح رر ا فتح مرشرا ليرل مرل رئيس المجألس الومني الرالي تألي  المعنون، ولي ون عألى 

ئبي رئيس وعمين التر، ريث تتجي األنظار ألن يشغل المنصب رعس ال يئا الرئاتيا التي ت   نا
 عرد عع اء الألجنا المر ميا الراليين.

عن عد  مأل اس تياتيا م ما تتو ل عألى ماولا المجألس المر مي « القدس العربي»وعألمس 
المقبل، ريث يريد الرئيس مرمود عباس من هوا ا جتماع اتت مال بناء وترتيب  ل م تتاس 

تررير، خاصا وعني تي ون ا جتماع األول لألمجألس الجديد، بعد انتخاب عع ائي المتتقألين منظما ال
خالل الجألتا األخير  لألومني، وتبقى فقم ممثألو ال صائل الوين يشار ون في تألك الجألتاس رتب 

 قانون منظما التررير،  ل رتب رجمي في المنظما.
 ميا لرر ا فتح، كن المجألس المر مي تينعقد وفي هوا التيا  قال جمال مريتن ع و الألجنا المر 
، «في كمار ترتيب البيس الداخألي ال ألتميني»بعد عيد ال مر عو الش ر المقبل، وتيتخو عد  قراراس 

 وولك بعد عمأليا انتخاب قياد  جديد  لألجنا التن يويا والمجألس المر مي. 
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في ال  ا الغربيا، « س التياتياالصالونا»في هوا التيا  عن الرديث في « القدس العربي»وعألمس 
رول اختيار خألي ا لألرئيس مرمود عباس خ س بش ل  بير، خاصا بعد مماولا الرئيس من جديد 

قبل عتبوعين، يرظى « رديث التاعا»عمألي في مقر المقامعا. ول  يعد المو وع الوي  ان يمثل 
ورر ا فتح، الترتيباس التي  بواس ا هتما ، ريث تنتظر القياداس ال ألتمينيا في فصائل المنظما

تتنظ  هوه العمأليا، من قبل الرئيس عباس ن تي، والمتوقل عن تظ ر كما بش ل قراراس رتميا، عو 
من خالل تشريعاس وخمواس عمأليا يتخوها المجألس المر مي، بناء عألى رديث الرئيس األخير رول 

س مي ال تمان، والوي رمل في اإلدار  والر  ، وولك إلبقاء تألك المخمما« ثقافا الم تتا»
 تألميراس قويا  قتراب تن يو مخمم معين، برتب ما قال عرد قاد  المنظما.

  6/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 : المقاومة مستمرة بكل أشكالها ونرفض المساس بسالحهاحماس .11
ن المترراس   تألغرري وترريألاي وترريألًا عخرررى، وعو ع رردس رر ررا رمرراس عن المقاومررا متررتمر  ب ررل عشرر ال ا، 

بتالر ا عمر مرفوض، وعني من ر  شعبنا تمروير وترائل المقاومرا وآليات را، مبينرًا عن كدار  المقاومرا 
من ريُث التصعيد عو الت دئا، عو من ريرث تنرّوع الوترائل واألتراليب، تنردرج  أّل را  رمن عمأليرا كدار  

لألن تررا عن  51ى الررر وشررددس فرري بيران صررر ي فرري الرو ر  الصرراع، ولرريس عألرى رترراب مبرردع المقاومرا.
دارتي من نقرل تر ار  الو يراس المتررد  كلي را  القدس عاصما فألتمين، وبّينس عن  ّل مراو س ترمب وا 

  وا عترا  ب ا عاصما لأل يان، منعدما  أن ا ل  ت ن.
بأوتررل مشررار ا فرري مترريراس  - 1967/ يونيررو 5 -ودعررس شررعبنا كلررى كريرراء و رررى الن تررا وال ميمررا 

ل تر رألقاس الرصار المتتر ما عأليي، وولك في مأليونيا القدس التي تبألغ وروت ا يو   العود  ال برى
 رم ان. 23الجمعا 

وع رردس رمرراس عألررى  رررور  بنرراء الم تترراس والمرجعيرراس الومنيررا ال ألتررمينيا عألررى عتررس ديمقراميررا 
 2005  عأليري تأليما وراتخا، ودعرس الرر را فرتح كلرى كن راء ا نقترا  عبرر ا لترما  ب رل مرا تر  ا ت را

، والمترارعا لتعميرم صررمود شرعبنا مررن خرالل رفرل العقوبرراس ا نتقاميرا الم رو ررا عألرى قمرراع 2011و
، وترتيب البيس ال ألتميني 2017 م ، وعقد مجألس ومني توريدي وف  مخرجاس اجتماع بيروس في 

 تم يدا إلجراء انتخاباس رئاتيا، ولألمجألس الومني والتشريعي.
مبيررل وال رولررا المعيبررا مررل ا رررتالل القاتررل مررن عي ج ررا وعألررى عي متررتوى ورف ررس  ررل عمأليرراس الت

رربررس و   رران، واعتبرت ررا جررمًءا مررن مراربررا الشررعب ال ألتررميني وقررتال ومالرري فرري الرريررا وا تررتقالل.
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بمواقرر  الرردول والمنظمرراس وال يئرراس الداعمررا لرقررو  الشررعب ال ألتررميني والمناه ررا لألتمبيررل، ورر ررا 
BDS  ّس  ل عررار العال  المناصرين لألق يا.و يرها، وري 

 5/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 وترفض الوطن البديل والهرولة نحو التطبيع ةبحق العود هاتؤكد في ذكرى النكسة تمسك الفصائل .11
را  هللا: جددس ال صرائل ال ألترمينيا تمتر  ا برر  عرود  الالجئرين ال ألترمينيين كلرى عرا ري  ،  - م  

يرررا كن ررراء مألررر  ا نقترررا ، وترتررريخ الوررررد  الومنيرررا بشررر ل  امرررل، مرررن عجرررل و رررل وع ررردس عألرررى عهم
 . 1967لن تا يونيو/ رميران  51اتتراتيجيا لمواج ا ا رتالل اإلترائيألي، وولك في الو رى الر 

وع دس رر ا فتح ب وه المناتبا تمت  ا بالمبادر  ال ألتمينيا القائما عألى عتاس تن يو قراراس الشرعيا 
اإلترررررائيألي عألررررى عترررراس كنجررررام -يررررا بخصرررروص الق رررريا ال ألتررررمينيا، ورررررل الصررررراع ال ألتررررمينيالدول

وعاصررمت ا القرردس  1967ا تررتقالل الررومني لدولررا فألتررمينيا عألررى ررردود الرابررل مررن يونيررو مررن عررا  
 الشرقيا. 

 ومالبس بتدخل المجتمل الدولي إلجبار دولا ا رتالل عألى كيقرا  التوترل ا ترتيماني فري األرا ري
المرتألا عمومًا والقدس الشرقيا خصوصرًا، وت  يرك المترتعمراس فري ال ر ا الغربيرا والقردس باعتبارهرا 
  شرررعيا وجريمررا ررررب، معتبررر  اعترررا  اإلدار  األمري يررا بالقرردس  عاصررما الدولررا القائمررا، ودعم ررا 

رررررتالل فرررري الالمررررردود لالتررررتيمان ومواق  ررررا المعاديررررا لألشررررعب ال ألتررررميني عدى كلررررى تمررررادي دولررررا ا 
 عدوان ا عألى شعبنا وتوتيل دائر  القتل وا  تيا س والتدمير.

مرررن ج تررري قرررال الشررريخ نافرررو عرررما ، ع رررو الم ترررب التياتررري لرر رررا الج ررراد اإلترررالمي، كن الشرررعب 
ال ألتميني لن يترك رقي في عي يوٍ  من األيا  ر   الظرو  الصعبا التي ي ر  ا ا ررتالل، مشرددًا 

ى تمترررك رر ترري فرري مقاومررا ا رررتالل اإلتررررائيألي. وقررال فرري هرروه الرررو رى كن فرري و رررى الن تررا عألرر
فألتمين والقدس   ترتاج من العرب والمتألمين مميدًا من الشعاراس التي ترفل هنا وهناك، بل ترتاج 
كلى وعي وج رد وج راد  بيررين فري  رل م ونراس األمرا العربيرا واإلترالميا،  فترا كلرى عن هروه الرو رى 

برعجم األما عن ا ت ا  عألى مشروع يعيد ما  اع مرن فألترمين ويعيرد ال ألترمينيين الروي تمر راليا 
  .1948هجروا في ن بت   األولى عا  

وع دس الجب ا الشعبيا عن الصراع مل ا رتالل في جوهره ومبيعتي هو صرراع برين األمرا العربيرا مرن 
ل ا عألى  رور  كن اء الرهان عألى ج ا والعدو الص يوني ورأل ائي من ج ا عخرى، وشددس في بيان 

عاد  ا عتبار لألصراع  مشروع التتويا وم او اتي البائتا والعبثيا وما ترتب عأليي من نتائج خمير ، وا 
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وع دس عألى  رور  وق  ال رولا التي تبردي ا بعرض األنظمرا العربيرا لتمبيرل عالقات را مرل  ومبيعتي.
 لألما العربيا، وعألى رتاب الق يا ال ألتمينيا.كترائيل عألى رتاب المصالح واألهدا  المشتر ا 

 6/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 تجردوا من كل القيم الوطنية واألخالقية فرض العقوبات على غزة الذين اتخذوا قرار :"جهادال .11
قال داوود ش اب، مت ول الم تب اإلعالمي لرر ا الج اد اإلتالمي في فألتمين، كني   يوجد :  م 

إلصرررار التررألما ال ألتررمينيا عألررى بقرراء العقوبرراس عألررى قمرراع  ررم ، ومالرقررا المرروظ ين فرري عي مبرررر 
واعتبر ش اب في تصرريح لري، فجرر الثالثراء، ولرك بأنري كجرراء ظرال  يرأتي  قوس عم ال   بالخصوماس.

وخرت  تصرريري قرائاًل: الروين اتخرووا هروا القررار تجرردوا مرن  رل  في تيا  رصرار الشرعب ال ألترميني.
 الومنيا واألخالقيا. القي 

 5/6/2018، فلسطين أون الين
 

 تتوعد بالكشف عن أسماء البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة "الشعبية" .11
رمألرررس الجب رررا الشرررعبيا رئررريس الترررألما مرمرررود عبررراس ور ومرررا الرمرررد هللا المترررئوليا ال امألرررا :  رررم 

الرواترب عو الخصروماس عرن والمباشر  عن مواصألت ما فرض العقوباس عألى القمراع وخصوصرًا قمرل 
وقالرس الجب ررا الشرعبيا فرري بيران ل را نشررر اليرو  كن ررا تت شر  باألتررماء  آ   المروظ ين فري القمرراع.

عرررن البمانرررا ال اترررد  المريمرررا بالرئاترررا والتررري تتغررروى وتترررتولي عألرررى مقررردراس وثررررواس شرررعبنا عألرررى 
بنا و رررب صررموده رترراب قرروس عم ررال ونترراء  ررم ، وتعمررل ليررل ن ررار مررن عجررل تقررويض ورررد  شررع

ورعس فرري اتررتمرار تجويررل  ررم ، جريمررا كنتررانيا تخررال  األخررال  الومنيررا  ومقاومترري  ررد ا رررتالل.
وت رررب ورررد  شررعبنا وهرري مخال ررا ل افررا القرروانين الدوليررا، وهرري تغررّول وا ررح عألررى قررراراس اإلجمرراع 

 ا.الومني يجب عن يت  التراجل ال وري عن ا وعن يخ ل مرت بوها لألمرا   الشعبي
واعتبررس الجب ررا عن  ررل المبرررراس التري تترروق ا مررا وصرر ت ا بررالقياد  المتن ررو  ور ومررا الرمررد هللا  يررر 
مقبولرا وت شرر  عررن نوايرا خبيثررا تتررت د  مراولررا تر يرل عهألنررا فرري القمرراع واإلصررار عألررى كبقائرري فرري 

د  ا تررتثمار مربعرراس المعانررا  لترقيرر  م اتررب فئويررا، وتعررمم ن رروو جماعرراس المصررالح، والترري تتررت 
بمعانا  الناس تقامعًا مل  ل المتآمرين والوين يروجون لمشروع فصل  م  تم يدًا لتن يو ص قا القرن، 

 م  د  عن من يجّوع ويراصر  م  يعمل ن تي عن شعبي وق يتي ومقاومتي.
 5/6/2018، فلسطين أون الين
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 فتح تنتقد حكومة الحمد هللا الستمرار خصم رواتب موظفي غزة .11
 : انتقرردس رر ررا فررتح فرري قمرراع  ررم  اتررتمرار عمأليررا فرررض الخصرروماس عألررى رواتررب المرروظ ين  ررم 

الر رروميين، ودعررس إللغائ ررا فررورا، فرري الوقررس الرروي تواصررألس فيرري انتقرراداس فصررائل منظمررا الترريررر 
شرر را، ومالررب القيررادي فرري فررتح جمررال عبيررد فرري بيرران  15ال ألتررمينيا ل رروه الخمررواس المتررتمر  منررو 

ح، برفرل  ررل اإلجرراءاس عررن القمراع فرورا وصررر  رواترب المرروظ ين ومترترقات    امألررا صردر عرن فررت
وع د عن تألك اإلجراءاس التي اترت دفس مروظ ي  رم   وبش ل فوري، عتو  بنظرائ   في ال  ا الغربيا.

 دون تواه   ان ل ا نتائج  ارثيا عألى الرر ا، وجعألس ريا  الموظ ين اليوميا شبي متتريألا.
عن الموظ ين وجأل   من رر ا فتح ترمألوا تألك ا جراءاس الصعبا ب د  كن اء ا نقتا  عو وع د عبيد 

تقصير عمره، م ي ا، عن تألك اإلجراءاس ل  يعان من ا توى عع اء رر ا فتح دون عي ترأثير يرو ر 
 عألى ا نقتا  وقادتي، وعن تألك ا جراءاس تاهمس في خدما عجنداس رعا  ا نقتا .

بتن يو مقرراس المجألس الومني، واعالن الرئيس مرمود عباس، م  ردا عن قيراد  فرتح ومالب الر وما 
 لن تقبل باتتمرار هوه اإلجراءاس وهي بصدد اتخاو خمواس عمأليا  تتعاد  رقو  عبنائ ا.

 6/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 : استمرار خصومات رواتب موظفي السلطة جريمة وعمل مدان"الديمقراطية" .11
ّدس الجب ررا الديمقراميررا لترريررر فألتررمين، اتررتمرار ر ومررا الرمررد هللا، فرري الخصرروماس عألررى عرر:  ررم 

رواتررب المرروظ ين فرري المرافظرراس الجنوبيررا جريمررا وعمررل مرردان و يررر قررانوني و  يصررب فرري مصررألرا 
ومالررب ع ررو القيرراد  المر ميررا فرري الجب ررا، ومترر ول مألرر  المرروظ ين في ررا، عدهرر   الورررد  الومنيررا.

صررريح صررر ي يررو  الثالثرراء، وصررل المر ررم ال ألتررميني لإلعررال  نتررخا عنرري، الر ومررا خألرر ، فرري ت
بترمررل مترر وليات ا تجرراه عبنرراء شررعبنا فرري  ررم ، و رررور  تن يررو قررراراس المجألررس الررومني وقرررار رئرريس 
عاد  ا تتقماعاس الماليا  افا كلى  التألما بصر  الرواتب  امألا وعد  الممامألا عو التالعب ب ا، وا 

 قماع  م  لرمايت   وعتره  من تردي عو اع   ا قتصاديا وا جتماعيا.موظ ي 
ودعا خأل  الألجنا التن يويا لمنظما التررير ال ألتمينيا لألتدخل ال وري إلن اء ق ايا قماع  م ، ورفل 
العقوبررراس عن رررا دون كبمررراء، ُمشرررددًا فررري الوقرررس واتررري عألرررى عنررري لررر  يعرررد مقبررروً  التالعرررب بألقمرررا عررريش 

 ل ألتميني، والممألوب هو تعميم صموده في ظل الم شراس الخمير  التي ت دد القماع.الموامن ا
 5/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الداعمة للقضية الفلسطينية األردنفتح تشيد بمواقف  .11
عشادس رر ا فتح بمواق  ا ردن الشقي  مأل ا وشرعبا، فري دعر  الق ريا ال ألترمينيا والوقرو  : را  هللا
جانب الشعب ال ألتميني وقيادتي لرمايا القدس والمقدتاس، والوقو  ببترالا فري وجري المرراو س كلى 

وع ررد المتررردث الرتررمي باترر  رر ررا فررتح  اإلترررائيأليا لممررس هويررا المدينررا المقدتررا وتمويررر تاريخ ررا.
 وع و مجألت ا الثوري عتامي القواتمي، في تصريح صر ي، كن فألترمين واألردن وشرعبي ما توعمران
ترريامان   يم ررن فصررأل ما، وعن مررا يصرريب األردن يصررريب فألتررمين، مشررددا عألررى عن عمررن واترررتقرار 

 ا ردن هو مصألرا ومنيا فألتمينيا عأليا.
 5/6/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 تطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا في ذكرى النكسة برام هللا القوى الوطنية .02

القوى الومنيا خالل وق ا ارتجاجيا، عمرا  مقرر األمر  المتررد  بررا  هللا، رترالا لألمرين تألمس : را  هللا
رترال لجرران ترقيرر   العرا  لألمرر  المتررد  تمالررب بترروفير رمايرا دوليررا فوريررا لشرعبنا ترررس ا رررتالل، وا 

مأليرا وتتأل  الرتالا مردير م ترب منتر  األمر  المتررد  لع دوليا مختصا لألرا ي ال ألتمينيا المرتألا.
التال  في الشرر  األوترم مايرك برروك، وت رمنس الوقرو  عألرى الجررائ  التري ترت ب را دولرا ا ررتالل 

 بر  شعبنا، والعمل عألى كن اء ا رتالل، ف ال عن تم ين شعبنا من ممارتا رقوقي المشروعا.
المدينا بصر ت ا وع دس الرتالا عن اإلجراءاس األمير يا بما في ا نقل الت ار  لألقدس لن يغير من واقل 

وقررال منترر  القرروى الومنيررا واإلتررالميا عصررا  . عاصررما لدولررا فألتررمين برراعترا  معظرر  دول العررال 
عامررا عألررى ارررتالل األرا رري العربيررا وال ألتررمينيا، ومررا تررمال تررألماس  51ب ررر: كن شررعبنا يقرر  بعررد 

صررر يون والمررواق  ا رررتالل تمعررن فرري ارت رراب الجرررائ  بررر  المرردنيين العررمل والترري لرر  يتررأل  من ررا ال
 .المبيا التي  ان آخرها اتتش اد الممر ا رمان النجار

 5/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الماضي  خالل أيار/ مايو في الضفة مقاوماا  عمالا  664حماس:  .20
انت اً را ن روت ا قرواس ا ررتالل اإلتررائيألي  2651، ما يميد عن 2018ش د ش ر مايو من عا  : را  هللا
وعفرراد تقريررر صررادر عررن الرردائر  اإلعالميررا لرر ررا رمرراس فرري  ال رر ا الغربيررا والقرردس المرتألتررين.فرري 

انت اً ررا مررن مجمرروع ا نت ا رراس وقعررس فرري مرافظررا القرردس وررردها  بين ررا اتتشرر اد  393ال رر ا، بررأن 
صابا   .124آخرين، واعتقال وارتجام ما يميد عن  80موامن وا 
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عمأليرراس،  8عمررال مقاومررا فرري ال رر ا الغربيررا، شررمألس  664 يواترر شرر رالشرر د رصرراد المقاومررا فرري و 
 باإل افا إللقاء رجار  ومجاجاس رارقا وعبواس نات ا، ومواج اس وصّد اعتداءاس المتتومنين.

قتررل جنررردي كترررائيألي مرررن القررواس الخاصرررا عثنرراء اقتررررا  قرررواس  مرررن وقررد تم نرررس المقاومررا فررري ال رر ا
كترائيأليا بجرراح مختأل را فري منرام  مت رقرا مرن  18 ما عصابس ا رتالل لمخي  األمعري في را  هللا، 

مرراو س  3عمألياس كمال  نار وعمأليا دهس واررد ، و 3 -برتب التقرير-ون وس المقاوما  ال  ا.
 4مواج را،  مرا وععألرن عرن اتتشر اد  278دهرس ومراولرا معرن،  مرا شر دس منرام  ال ر ا والقردس 

صرابا فألتمينيين في عنراء مت رقرا فري ال ر ا ا آخررين بجرراح مت اوترا خرالل مواج راس  640لغربيرا وا 
شرر دت ا عنررراء ال رر ا الغربيررا. وشرر دس وتيررر  األعمررال المقاومررا خررالل شرر ر عيررار ارت اعررا عمررا شرر ده 

عمرل مقراو  فري نيتران،  302عمرال مقاومرا فري عيرار، مقابرل  664ش ر نيتران مرن العرا  ن تري، بواقرل 
 عبواس نات ا. 6جاجا رارقا، وفّجروا م  28علقى خالل ا شبان فألتمينيون 

 5/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو: لن نسمح إليران بامتالك أسلحة نووية .22
قال رئيس الومراء اإلترائيألي بنيامين نتنياهو اليو  الثالثاء في رده عألى كعالن كيران اإلعداد لرفل 

 اليورانيو . قدرات ا عألى تخصيب
تدمير دولا  هيبيان مصور" ععألن عمس األول را   كيران ايا هللا خامنئي عن نيتي وقال نتنياهو في 

كترائيل. وعمس عو ح  ي  تو  ي عل ولك، من خالل تخصيب بدون ردود لأليورانيو  من عجل 
وع ا "   نشعر بالم اجأ . نرن لن نتمح إليران بامتالك عتألرا  كنتاج ترتانا من القنابل النوويا".

 نوويا".
 5/6/2018أليام، رام هللا، ا

 
 ةليبرمان: تحسين الحياة بغزة لن يغير الوضع ولن نسمح بتواجد إيران في سوري .23

اإلترائيألي، يو  الثالثاء، عن ترتين الو ل اإلنتاني لدى  دفاعقال عفيغدور ليبرمان ومير ال :را  هللا
مال  المائراس الورقيا.الت ان في قماع  م  لن يغير من الو ل األمني ولن يوق  ا رت ا ا  س وا 

واعتبر ليبرمان خالل مشار تي في م تمر المراتبين، عن من يعتقد بأن األمن تيتود بأني "مخمئ 
وع د عألى عن كترائيل برألول ن ايا العا  الجاري تتنجح في كمالا ت ديد األن ا  والق اء  وم ألل".

 عألي ا بش ل  امل.
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يران ، م  دا عألى عن كترائيل لن تتمح بأن تبقى عي قواس كيرانيا وتمر  ليبرمان لألو ل في توريا وا 
ن  انس بعيد  عن الردود خاصًا عن تألك القواس تمتألك صواريخ يبألغ  عو شيعيا في توريا رتى وا 

 وعشار كلى عن الجيش تيواصل هجماتي  د قوافل األتألرا. مداها مئاس ال يألو متراس.
ران ممرورا عألى الماولا. معتبرا عن كعالن م ران عن وع د عألى عن جميل الخياراس لألتعامل مل كي

 تتريل عمأليا تخصيب اليورانيو ، يدل عألى رالا ال مع التي عصابس قيادت ا.  ما قال.
 وع ا  "كن كيران ليتس مش ألا كترائيأليا بل كقأليميا وعالميا".

 5/6/2018القدس، القدس، 

 
 لحارقةا الورقية مطلقي الطائرات استهدافردان يدعو إلى أ .24

ومير األمن الداخألي اإلترائيألي ، عن عشر  ال ور، عن 6/6/2018القدس العربي، لندن، و رس 
 جألعاد عردان، هدد عمس، با تيال ممألقي المائراس الورقيا الرارقا.

من  ير المعقول عن هناك من يعتقد عن ه  ء عم ال "و تب في تغريد  عبر رتابي عألى تويتر: 
 ."ا هدفًا لألجيش اإلترائيألييألعبون، يجب عن ي ونو 

آردان، دعا عمس، كلى اتت دا  ، عن   اح مبون، عن 6/6/2018الشرق األوسط، لندن، ونشرس 
عن يقو  بتن يو عمألياس كربام مو عيا، "ممألقي المائراس قائاًل كني ينتظر من الجيش اإلترائيألي 

يوميًا. يتوجب عن يعألموا عن    لمن يرتألون المائراس الورقيا، التي تش ل خمرًا عألى ريا  البشر
 ."يخامرون بريات  

 
 تخصيب اليورانيومببالحصول على أسلحة نووية و  إليرانلن تسمح  "إسرائيلكاتس: " .25

تل عبيب: رد المت ولون اإلترائيأليون عألى تصريراس نائب الرئيس اإليراني، عألي ع بر صالري، 
ورانيو ، بالت ديد المباشر و ير المباشر عمس الثالثاء، رول مياد  قدر  بالده عألى تخصيب الي

 بالررب.
كترائيل لن تتمح إليران "فقد صرح ومير ا تتخباراس والمواصالس اإلترائيألي، يترائيل  اتس، بأن 

بالرصول عألى عتألرا نوويا وتخصيب اليورانيو . فتصريح كيران بأن ا تعتم  مياد  تخصيب 
اإلعالن اإليراني عن عمم   مياد  تخصيب "تس عن . وع ا   ا"اليورانيو ، يش ل وريعا لألررب

اليورانيو  يشير كلى رالا من الوعر التا  لألقياد  اإليرانيا، كن العقوباس التي ععألن ا الرئيس دونالد 
ترمب بدعس ت تي ثمارها، وعألى اإليرانيين عن يقرروا ما كوا  انوا تيقبألون الموق  األمير ي ع  

لدينا معألوماس عن مظاهراس واتتياء في كيران يم ن عن ". وتابل: "اديا ن يار ترس ال غم ا قتص
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تتقم النظا ، ويجب عن ي ون جواب الغرب وا را عني كوا ل  تتتتأل  كيران اون، فتيت  تش يل 
 ."ترال  عت ري  دها

 6/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 لورقيةبصرامة مع "إرهاب" الطائرات ا للتعامللبيد من حدود غزة يدعو  .26

دعا يائير لبيد معي  رمب هناك متتقبل اإلترائيألي المعارض، يو  الثالثاء، كلى التعامل  :را  هللا
 بصراما مل ما وص ي بر "كرهاب" المائراس الورقيا.

وقال لبيد خالل جولا ت قد خالل ا متتومناس  ال   م ، عن المائراس الورقيا هي تالح يتبب 
 تألرا ت د  كلى القتل.ال رر، بينما الصواريخ هي ع

وع ا  "يجب عن نربم بين هوه المائراس الورقيا ومئاس الصواريخ وقوائ  ال اون التي ت رب هوه 
 المنام   إرهاب يجب عن ت ون رد  ال عل  ده قاتيا وصارما".

وتابل "تت ون دولا كترائيل قويا وقويا جدا  د رماس، ل ن يجب عألى الر وما عن ت ل تياتا 
 ما تن عألي  دا بد  من انتظار الجولا المقبألا من القتال".تو ح لنا 

 5/6/2018القدس، القدس، 

 
 الطيبي: حذاء الشهيدة النجار برأس نيكي هيلي .27

عرمد الميبي،  اإلترائيأليالنائب العربي في ال نيتس  عن، 5/6/2018، وكالة سما اإلخباريةو رس 
والتال ، خالل خماب علقاه  اإلنتانيانجار تمثل رمم الش يد  الُمتع ا رمان ال عنمتاء ا ثنين،  ع د

 عما  عع اء ال نيتس اإلترائيألي.
ريا  الجررى عألى ردود  م ، واص ا  كنقاوالش يد  النجار  انس تعمل عألى  عن كلىالميبي  وعشار

 قناصا ا رتالل لقتأل ا. عردالتي دفعس  األتباب"، متتائال عن األبيضالش يد  "بالمالك 
لميبي "رواء الش يد  النجار بيتوى راس ني ي هايألي"، وهي ت ير  الو ياس المترد  ا وع ا 

 األمناألمري يا في األم  المترد . و انس هايألي قد وص س في  ل خمابت ا التابقا في مجألس 
ر  ا رتالل بقتأل   بوريعا  كلى وعشارسالمترد  ش داء متيراس العود  ال برى بر"ا رهابيين"،  واألم 

 المتيراس  انس تألميا. عنبالر   من  كترائيلرمايا ردود 
عرتل بتعاميي لعائألا تي في ال نيتس، في  ألمالميبي ، عن 5/6/2018، 21موقع عربي وجاء في 

النجار، وقال كن ا " انس تتع  الجررى عند اتت داف ا"، متتائال: "ماوا ف ر القناص في هوه 
 مان؟".الألرظا، ما الوي عمعجي بما تقو  بي ر 
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ووجي الميبي  المي لنائب في ال نيتس هاجمتي بتبب  ألمتي، وقال كن "قي  رمان اإلنتانيا عرقى من 
قيمك هي تمثل الريا  وعنس تقدتين الموس"،  ما تناول ت ير  واشنمن في مجألس األمن، وقال: "كن 

  هايألي التي وص س رواء الش يد  رمان النجار والتي اتتش دس في متير  العود  يتاوي رعس الت ير 
 ال ألتمينيين باإلرهابيين".

 
 سنة للتعافي من حرائق الطائرات الورقية 20النقب الغربي: نحتاج  لمنطقةالمدير اإلقليمي  .28

قال المدير اإلقأليمي لمنمقا النقب الغربي دانييل بن دافيد كن الغاباس واألرا ي : القدس المرتألا
تنا لتعود لما  20 – 15الورقيا في " ال   م " براجا كلى المراعيا التي تعر س لنيران المائراس 

  انس عأليي.
وع ا  بن دافيد في تصريٍح لصري ا "جيرومالي  بوتس" الثالثاء عن الررائ  في  اباس "بئيري" 
تتببس بأ رار بيئيا وتألوث عألى نرٍو واتل، عدا عن ن و  بعض الريواناس البريا الصغير ، في 

 اد في  ل م ان.جٍو معب  برائرا الرم
وقال: "ال ثير من الممارعين تعر وا أل رار اقتصاديا  بير ، واليو  يتعون لمراعت ا مجدًدا بمتاعد  

 موت  الممر المقبل".
 5/6/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 قراطيةو تعترف بالتناقض بين الصهيونية والديم "إسرائيل": الوطني التجمعحزب  .29

لتقدي  التماس كلى المر ما العأليا  48د رمب التجمل الومني الديمقرامي داخل عرا ي الناصر : يتتع
كترائيل دولا " د رئيس ال نيتس يولي ادلشتاين، ألني يرفض مرح مشروع قانون جديد يتمى 

قرامي، جمال مرالقا ورنين معبي وجمعا و و ان نواب التجمّل الومني الديم ."لجميل موامني ا
. وع دس  تألا التجّمل "دولا  ل موامني ا"قدموا في الش ر الما ي مشروع قانون المبارقا، قد 

الوي يتتند  هو المبدع الم تس لرمب التجمل، "دولا  ل موامني ا"البرلمانيا، في بيان، عن مشروع 
 الى المتاوا  ال رديا والجماعيا. 

قرامي و ش  التناقض بين و يموو ر بيان  تألا التجمل عن مشروع القانون ي د  لمرح الترّدي الد
لألشعب الي ودي في "الص يونيا والديمقراميا، مشير  كلى عن الدولا العبريا، بر   تعري  ا لوات ا، هي 

، وهي بولك دولا لجمء من موامني ا وهي في الوقس ن تي دولا لمن ه  "العال   ألي بش ل رصري
قرامي الوريد في و هو المشروع الديم "ادولا  ل موامني "ليتوا موامنين في ا. وع دس عن مشروع 

البالد ويمرح بدياًل لألص يونيا، وعن الم تتا اإلترائيأليا تق   ده بشراتا بالواس ألني مشروع 
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ديمقرامي ينمع القناع عن مبيعا النظا  اإلترائيألي.  ما تعتبر شمب القانون اعتراًفا من ال نيتس 
قرامي الوي يمرري و  دولا ي وديا وبين التعري  الديم بالتناقض الجوهري بين تعري  كترائيل القائ 
 عألى مصير الدولا. الممروح خمّراالقانون، وع ثر من ولك هي تعتبر القانون 

 6/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

  يزعم: لم نطلق النار على رزان النجار بشكل مباشر اإلسرائيليجيش ال .31
عمل متعمد من جانب جنوده في اتتش اد متع ا اإلترائيألي الثالثاء عي  جيشالن ى و ا س: 

 فألتمينيا الجمعا خالل تظاهراس وصداماس في قماع  م .
هوه الرالا عألى  رار را س اخرى قتل في ا مدنيون برصاص ” يدرس بدقا“جيش يوم ا اني الوععألن 

 باني اترائيألي.” يشتبي“
عددا مردودا من “ عن كلىيشير  "لفي الوقائ عولياتدقيقا “ عنفي بيان الثالثاء  شجيالوععألن 

رصاصا ل   عي“التي اتتش دس في ا رمان النجار، وان  األرداثخالل ” الرصاصاس قد عمألقس
 كلىنتائجي تتنقل  عنمو را ” هوا التدقي  متتمر“ عن وع ا  ”.تتت دف ا عمدا او بش ل مباشر

 عد في ص و  الجيش.المدعي العا  العت ري الوي يشر  عألى رتن ارترا  القانون والقوا 
 5/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
آالف لمصابين  6بينها  ينفلسطينيللعالج  ألف طلب 25ترفض سنوياا  أبيبتل  ":أطباء"منظمة  .30

 بالسرطان
، في كترائيل، معمياس عن النقص الراد "عمباء من عجل رقو  اإلنتان"تل عبيب:  ش س منظما 

ي قماع  م ، وعد  تّوفر كم انياس عالج الترمان باألشعا في األدويا والمتتألمماس المبّيا ف
والعالجاس ال يماوّيا. وتمنل كترائيل علو  المر ى ال ألتمينيين من تألقي العالج في متتش يات ا. 

 ، تّوفوا خالل فتر  ا نتظار.2017مري ًا خالل عا   54وقالس كن هوه األو اع عودس بريا  
عل  مريض فألتميني من ت ان قماع  م ، ممن يتوج ون  25با وبرتب معمياس المنظما، فإن قرا

 آ   مريض بالترمان. 6تنويًا بمألباس تصريح لتألقي العالج، يت  رف   ، ومن بين ه  ء يوجد 
وقد وردس هوه المعألوماس المقألقا خالل برث عجري في لجنا م انا المرع  في ال نيتس )البرلمان 

، وهو البرث الوي راول رئيس "الصريا لألنتاء في قماع  م األو اع "اإلترائيألي(، بعنوان: 
معنا ت ين في ظ ر "ال نيتس يولي عدلشتاين، وعدد من قاد  اليمين فيي، كلغاءه، بدعوى عني 

. وقد رف س رئيتا الألجنا، عايد  توما تأليمان، هوه المراو س، وعصرس عألى كجراء "كترائيل



 
 
 
 

 

 20 ص             4661 العدد:             6/6/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

يش عأليي، ل ن   ل  يتتميعوا كت اس صوس الت امن البرث. وقد ر ر بعض نواب اليمين لألتشو 
 مل عهل  م .

 6/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيلية مفاجئة في الجليل عسكريةمناورات  .32
ععألن الجيش اإلترائيألي، صباح الثالثاء، عن مناوراس عت ريا تتجري بعد الظ ر وتنت ي  :تل عبيب

 مل تاعاس المتاء في منمقا الجأليل األعألى.
وبرتب النام  بات  الجيش، فإني تيالرظ رر ا  بير  لقواس الجيش واألمن في تألك المنام ، 

 مشيرا كلى عني ت  اإلعداد ل وه المناوراس في وقس تاب   من مخمم لرفل   اءً  الجنود.
بدورها، قالس وتائل اإلعال  العبريا عن اإلعالن قبل وقس قصير من بدء المناوراس يشير كلى عن ا 

  اجئا.م
 5/6/2018القدس، القدس، 

 
 في محيط قطاع غزة الطائرات الورقية تشعل الحرائق مجدداا  .33

اندلعس الررائ ، يو  الثالثاء، في عد  مواقل في المنام  الواقعا في مريم قماع : هاش  رمدان
  م ، وولك في ععقاب كمال  مائراس ورقيا رارقا من القماع.

ل عألى كخماد رري   بير في منمقا " يبوتس نير عا "، ول  تت  وجاء عن عربعا مواق  كم اء تعم
و ان قد اندلل رري ، في وقس تاب  اليو ، قرب  أليا "تابير"، وانتشرس  التيمر  بعد عألى الرري .

با تجاهين، وت  فتر ا بعد  232النيران في رقل قمح. وفي ععقاب ولك ع ألقس رر ا التير في شارع 
 ما اندلل رري  ثالث قرب "موشا  نتي  هعتراه"، وتمس  عألى الرري .وقس قصير بعد التيمر  

 التيمر  عأليي بعد نرو تاعا ونص  التاعا.
 5/6/2018، 48عرب 

 
 غالبية إسرائيلية تدعم الرد العسكري على مسيرات العودةاستطالع:  .34

عا تل عبيب، كن قال "م شر التال " الش ري لر"المع د اإلترائيألي لألديمقراميا" وجام: هاش  رمدان
 البيا اإلترائيأليين التارقا يدعمون الرد العت ري اإلترائيألي عألى فعالياس متيراس العود ، ريث 
قالس الغالبيا كن ا تعتقد عن القو  العت ريا التي يمارت ا جيش ا رتالل اإلترائيألي  د المتظاهرين 

 الغميين العمل قرب التياج الردودي هي "متناتبا".
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مالع البروفيتور عفراي  ياعر من جامعا تل عبيب، والبروفيتور تمار هرمان من "المع د عجرى ا تت
 شخص. 600من عيار/مايو الما ي، وشمل عينا م ل ا من  30و 28اإلترائيألي لألديمقراميا، بين 

من الي ود يعتقدون عن "معالجا الجيش اإلترائيألي لالرتجاجاس  %61وعظ ر ا تتمالع عن 
رب التياج الردودي صائبا، وعن القو  التي يقو  بت عيأل ا  د المتظاهرين صائبا ال ألتمينيا ق

 عي ا".
من العرب في الداخل ال ألتميني يعتقدون عن جيش ا رتالل يتتخد  قو   %92في المقابل، تبين عن 

 م رما جدا.
من    %68وردا عألى ت ال "من المت ول عن المظاهراس؟"، بينس نتائج الم شر بين الي ود عن 

من العرب عن المظاهراس  انس  %62يعتقدون عن المظاهراس خممس ل ا رر ا رماس، بينما يعتقد 
 عألى خأل يا "اليأس"، برتب "م شر التال ".

عما بنتبا لمعيشا ت ان قماع  م ، فقد بّين الم شر عن نص  اإلترائيأليين يعتقدون عني عألى 
ان  م  من خالل تت يالس في رريا التنقل التألماس عن تعمل من عجل التخ ي  من  ائقا ت 

دخال الب ائل.  وا 
كلى ولك، تناول الم شر متألا مياد  عا  عألى و يا الم تش العا  لألشرما، روني علشيخ، وتدخل 

من اإلترائيأليين كني يجب تمديد مد  و يتي،  %41رئيس الر وما، بنيامين نتنياهو ب وا الشأن. وقال 
 ب تعيين م تش عا  جديد.قالوا كني يج %32مقابل 

يران والقوى المواليا   ما تناول الم شر التوتر اإلقأليمي في المنمقا، وخاصا المواج ا بين كترائيل وا 
من اإلترائيأليين يعتقدون عن ارتما س اند ع ررب شامألا مل كيران عو ج ا  %43ل ا، وتبين عن 

 عت ريا عخرى في العا  القريب عاليا.
المتتمألعين كن   يعتقدون عن عنظما الموارئ في كترائيل جاهم  لرمايا  وقال ع ثر من نص 

 الموامنين في رال اند ع مثل هوه الررب.
 5/6/2018، 48عرب 

 
 يفقد بصره كلياا جراء اإلهمال الطبي المتعمد أسير: نادي األسير .11

رتان التميمي  قال مرامي نادي األتير عرمد ص يا، كن النتائج األوليا لأل روص الخاصا بال تى
عامًا(، ُتشير كلى فقداني البصر  أليًا، وولك وفقًا لأل روص التي ُعجريس لي في متتش ى "شعاري  18)

 تتيدك" اإلترائيألي صباح اليو  الثالثاء.
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وعو ح ص يا، في بيان صدر عن نادي األتير، عن ال روص عثبتس عن التبب المباشر هو ردوث 
نتيجا لجريما اإلهمال المبي الوي تعرض ل ا خالل فتر  تأل  بأعصاب العيون، والتي جاءس 

 اعتقالي.
وع ا  عن كدار  معتقالس ا رتالل مامألس في تقدي  العالج ومارتس تياتا اإلهمال المبي منو 
تاريخ اعتقال ال تى التميمي في التابل من نيتان الما ي، ر   عألم ا بت اصيل و عي الصري 

 دي  العالج والمعا  الخاص بي. افا، وممالبتنا المت رر  بتق
 5/6/2018، األيام، رام هللا

 
 مساكنها في األغوار بذريعة المناورات العسكرية منطرد خمس عائالت  .11

مردس قواس ا رتالل، خمس عائالس من خربا رمصا ال وقا، بوريعا البدء بإجراء  مرمد بالص:
وا نت ا اس اإلترائيأليا في األ وار،  التدريباس العت ريا، وفقا لما ع ده خبير ش ون ا تتيمان

عار  درا ما، والوي عشار كلى عن من بين عفراد تألك العائالس عم ال ونتاء ومر ى و بار في 
 التن.

وعبألغس تألماس ا رتالل، العائالس البدويا الخمس بالمرد من متا ن ا البدائيا، بوريعا كجراء 
 عشر  ظ را، وولك لألمر  الثالثا خالل الش رين األخيرين.التدريباس من التادتا صبارا ولغايا الثانيا 

وعشار درا ما، كلى عن من بين العائالس البدويا الخمس التي عجبرها ا رتالل عألى كخالء متا ن ا، 
م ال، في وقس رور فيي من خمور  تياتا الت جير القتري التي تنت ج ا تألماس ا رتالل في  19

 األ وار.
 6/6/2018، األيام، رام هللا

 
 النجاررزان "هيئة مسيرة العودة" تدعو لمشاركة واسعة في تأبين الشهيدة  .11

دعس فصائل فألتمينيا يو  الثالثاء الموامنين لألمشار ا في ر ل تأبين الش يد  المتع ا رمان النجار 
 متاء اليو  عألى عرض مخي  العود  شرقي مرافظا خانيونس جنوبي قماع  م .

ا لتررير فألتمين، ورر ا الج اد اإلتالمي، ورر ا المقاوما اإلتالميا وو رس الجب ا الشعبي
القياد  العاما، والجب ا الديمقراميا لتررير فألتمين، ومنظما الصاعقا،  –)رماس(، والجب ا الشعبيا

 في بيان صر ي مشترك ل ا، عني "  مبر و  داعي ل ل ما يثار رول ق يا تأبين الش يد  النجار".
صائل عن ا "توافقس بال اتتثناء عألى كقاما عماء الش يد  النجار بات  ال يئا الومنيا وعو رس ال 

العأليا لمتير  العود  و تر الرصار، ث  توافقس عألى كقاما م رجان تأبين ومني ل ا يو  الثالثاء عألى 
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ودعس ال صائل الموامنين لألمشار ا الواتعا و"عد  ا لت اس  عرض مخي  العود  شر  خانيونس".
 لألشائعاس عو ألي مراو س لألمس بالورد  الومنيا المتجّتد  عألى عرض الواقل".

 5/6/2018، فلسطين أون الين

 
 تجويع المعتقلين الفلسطينيين في رمضان: األسرىهيئة شؤون  .11

د  مرت با بر  األترى ال ألتمينيين في  ش س هيئا ش ون األترى والمرررين عن انت ا اس جدي
من خالل تعمد تقدي  وجباس اإلفمار لألترى بعد مرور عربل تاعاس  "اإلترائيألي"تجون ا رتالل 

 عألى موعد عوان المغرب وررمان   من تناول وجبا الترور.
ا رتين الشيخ، عمس، فإن األو اع الرياتي ورتب كفاد  مرامي هيئا ش ون األترى والمرررين،

جنوب بيس لر ، تيئا وصعبا لألغايا وتت اع   "عتصيون اإلترائيألي"لألمعتقألين في مر م توقي  
مأتاويت ا خالل عيا  ش ر رم ان المبارك، مشيرا كلى عني خالل ميارتي لألمعتقل ا ثنين الما ي، 

ي عو عر  رصد عن المعانا  واإلو ل بر  المعتقألين تمداد يوما بعد آخر دون مراعا  ألي ر  كنتان
 دولي تجاه  ، ريث تتعمد كدار  المعتقل عد  تقدي  وجباس اإلفمار ل   في ش ر الصيا .
 6/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 جنود االحتالل يهددون بقتل ناشط لتوثيقه قتل شاب بالخليل .11

غربيا  ش  الّناشم في توثي  انت ا اس ا رتالل بالمنمقا الجنوبيا لمدينا الخأليل جنوبي ال  ا ال
المرتألا عار  جابر عن ت ديداس تألقاها من جنود كترائيأليين بالقتل في ععقاب توثيقي رادثا اتتش اد 

 الّشاب رامي صبارنا الّتبس الما ي.
وعو ح جابر لو الا "ص ا" عّن جنود ا رتالل ارتجموه في الرار  وهددوه بالقتل في رال اتتمر 

 ي المنمقا المغألقا بالرواجم العت ريا.بتوثي  انت ا ات   وترر اس متتومني   ف
 5/6/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 غالبيتهم من باحات األقصى في الضفة  فلسطينياا  24قوات االحتالل تعتقل  .12

 15دس قواس ا رتالل اإلترائيألي هجمات ا  د ال  ا الغربيا والمتجد األقصى، واعتقألس صع  
ل تالو  القرآن، فيما  انس ت من عمأليا اقترا  عشراس المتتومنين مصأليا من باراس المتجد خال

لباراس المتجد. وشنس رمألا اعتقا س عخرى مالس عددا من ال ألتمينيين بين   تيد  من مدينا 
 الخأليل، وادعس قواس ا رتالل عثورها عألى عتألرا خالل عمألياس الده  والت تيش.
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لمعت  ين في األقصى صباح يو  عمس، في الوقس وهاجمس قواس ا رتالل رشدا من المصألين ا
 الوي  ان فيي عشراس المتتومنين يقترمون المتجد.

، عألى مجموعا من المعت  ين عثناء تالو  القرآن في اإلترائيألياواعتدس قواس ا رتالل والشرما 
قبل عن  كردى تاراس المتجد، وترديدا في التارا المقابألا لألمتجد القبألي، واعتدس عألي   بال رب

من  . وو رس مصادر مرأليا عن عمأليا ا عتقال تمس بتبب رفل المعت  ين عصوات    15تعتقل 
 مرور مجموعا المتتومنين من جواره . عثناءعقيمس هناك،  "رألقا و ر"خالل تالو  القرآن،  من 

  من داخل فألتمينيا من ال  ا،  البيت  24وقال نادي األتير ال ألتميني كن قواس ا رتالل اعتقألس 
 باراس المتجد األقصى.

 6/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 لذكرى النكسة مسيرة دراجات نارية في غزة إحياءا  .11
في  م  متير  دراجاس ناريا  من فعالياس متير  العود  وتمامنا مل  عمسانمألقس  رتن جبر:

   لألتأ يد عألى ر  العود  و تر الرصار.1967و رى الن تا عا  
من را بي الدراجاس الناريا في المتير  التي انمألقس من م تر  الترايا في  50ميد عألى وشارك ما ي

 معبر بيس رانون "كيرم" شمال قماع  م . كلىالمدينا مرورًا بشوارع جباليا وبيس  هيا وصو  
 ورفل المشار ون في المتير  اإلعال  ال ألتمينيا وعمألقوا عبوا  الدراجاس في مش د اتتقمب انتباه
الموامنين الوين اصم وا عألى جانبي المري  لمراقبا ال عاليا التي تت ون با ور  عدد من النشاماس 

 مأليونيا القدس يو  الجمعا القادما. كلىوصوً  
 6/6/2018، األيام، رام هللا

 
 إماراتية على األردن ليقبل بصفقة القرن -سعودية  ضغوط": الجزيرة" .42

تاعا، ععاد المألك األردني عبد هللا الثاني التأ يد  48خالل عقل من  في ثاني رديث لي: مرمد النجار
عألى " ألما التر" في األمما التي تمّر ب ا بالده التي تعيش عألى وقل ارتجاجاس متتمر  منو 

 األربعاء الما ي.
فخالل لقائي عمس ا ثنين بر تاء تررير و تاب صر يين، ععاد عبد هللا الثاني التأ يد عألى دور 

لظر  اإلقأليمي" في األمما التي تعيش ا بالده، األمر الوي تردث بي عي ا خالل تر تي اجتماع "ا
"مجألس التياتاس الومني" عول عمس األرد،  ما ردده في تصريراس واجتماعاس تبقس األمما 

 الراليا.
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 وبرتب ع ثر من مصدر تردث لألجمير  نس، فإن ما بين التمور في رديث العاهل األردني عمس 
وفي لقاءاتي المختأل ا، هو كشارتي بو وح ل غوم يتعرض ل ا تتعأل  عتاتا بموق ي من القدس 

 والق يا ال ألتمينيا ورف ي ا نخرام في ص قا القرن.
المصادر ععادس الرديث عن  غوم تعوديا كماراتيا تتعرض ل ا الممأل ا في مأل اس ص قا القرن، 

 لتين وترال ات ما وعممات ما بل رروب ما في المنمقا.ومراولا دفل األردن لالنخرام في مرور الدو 
مصدر ممألل  ش  عن تأثر عالقا المألك بواشنمن بترريض من عمرا  عربيا تر ب في كبعاده 
عن التأثير في مأل اس المنمقا، لصالح المرور الوي باس يتش ل من واشنمن وتل عبيب والدولتين 

ترال  يرول األولويا في الصراع في المنمقا من كترائيل  الخأليجيتين الألتين ل  يعد ترا تعي ما لبناء
 كلى كيران.

وخالل التاعاس األربل والعشرين الما يا، تألقى المألك األردني اتصا س من ولي ع د عبو ظبي 
 مرمد بن مايد، وولي الع د التعودي مرمد بن تألمان، والرئيس المصري عبد ال تاح التيتي.

ردن ير ب فعال باتتمرار عالقتي التاخنا مل الرياض وعبو ظبي، ل ني ل ن مصدرا ممألعا قال كن األ
انقماع المتاعداس المباشر  التي  انس الدولتان تقدمان ا لألردن ك  في  -وفقا لألمصدر-  ي    

 كمار ا بتمام التياتي.
 5/6/2018، الدوحة، الجزيرة نت

 
 "إسرائيل"ن ووساطة أمريكية لحل النزاع البحري والحدودي بين لبنا .43

كلى الواج ا  كترائيلعاد مأل  الردود البريا والبرريا المتنامع عألي ا مل : لياسكتعد  -روس يب
التياتيا من جديد بعد الألقاء الوي عقده رئيس الجم وريا العماد ميشال عون في قصر بعبدا، و ّ  

العا  الألواء  لألمنا  رئيس مجألس النواب نبيي بري، والرئيس الم أل  تعد الرريري، والمدير الع
، ورئيس الوفد العت ري الألبناني المشارك في الألقاءاس الثالثيا التي تعقد في الناقور  كبراهي عباس 

العميد عمين فرراس، والعميد رولي فارس وجرى خاللي عرض لرصيألا الم او اس  ير المباشر  بين 
ترائيللبنان   امع عألي ا من الخم األمر .عبر األم  المترد ، لمعالجا النقام المتن وا 

الوي تي ون عألى جدول ععمال الألقاء الثالثي  اإلتمنتيومرح في هوا ا جتماع مو وع الجدار 
المقبل في الناقور ، ف اًل عن المألب الألبناني لأليوني ل برت  خم عمر  مائي في  األتبوعالوي تيعقد 

قيب عن الن م في المنمقا الألبنانيا المنمقا البرريا ما ي من رريا عمل الشر اس الم أل ا التن
البريا  اإلترائيأليامن القت  الألبناني لبألد  الغجر والخروقاس  كترائيلالخالصا. ك افا كلى انتراب 

 . "األمر والجويا لألخم 
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وعشارس مصادر متابعا لألم او اس كلى عن الو ياس المترد  األمري يا تواصل ج ودها لرل النماع 
ترائيلالردودي بين لبنان  بما ي من عد  رصول عي صدا  مباشر، خصوصًا كوا ما تخمى  وا 

 الألبنانيا. األرا ينرو  األمر الخم  اإلترائيأليالجدار 
 عف اراً عن "وتمامن لقاء الر تاء الثالثا في بعبدا مل كعالن ومير الماقا اإلترائيألي يوفال شتاينتم 

 ععمالع برري بين كترائيل ولبنان عقب جديد  مررس عبر قنا  تريا عمري يا لألوتاما في نما 
 ."التنقيب عن الن م والغام

 6/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 لشعب الفلسطينيل بالحماية الدوليةالجامعة العربية تطالب  .44

جدد الد تور تعيد عبو عألي، األمين العا  المتاعد لش ون فألتمين : توتن عبو رتين-القاهر 
ي الجامعا العربيا، ممالبتي م تتاس المجتمل الدولي، وفي مقدمت ا واألرا ي العربيا المرتألا ف

مجألس األمن والرباعيا الدوليا، ب رور  توفير الرمايا لألشعب ال ألتميني، والتدخل ال وري لرفل 
الظأل  والمعانا  عني، مشيرًا كلى عن ا نت ا اس اإلترائيأليا بر  ال ألتمينيين تد  ناقوس الخمر، عبر 

يمان وا تتيالء عألى األرا ي، ونقل الت ار  األمير يا في كترائيل كلى القدس رمالس ا تت
 المرتألا، ك افا لالنت ا اس المتواصألا بر  المتظاهرين التألميين، خاصا في قماع  م .

و رى "، كن ا 1967لن تا يونيو )رميران(  51وقال عبو عألي، في تصريح لي عمس، بمناتبا الو رى الر
الشعب ال ألتميني،  رتالل عر ي وتشريده من ا... و رى عليما رمألس  ل معاني جريما  برى  د 

 ."الظأل 
وندد األمين العا  المتاعد، باتتمرار ا قتراماس لألمتجد األقصى، وتواصأل ا بتصعيد  بير خالل 
هوه ال تر ، وفي ش ر رم ان، وما يمثألي ولك من اتت مام واتت تار بمشاعر ورقو  المتألمين، ما 

 د عألى عهميا و رور  توفير الرمايا لألشعب والمقدتاس ال ألتمينيا، مو را عن متير  الشعب ي  
قاما الدولا، ريث قد  مئاس آ   الش داء.  ال ألتميني وت رياتي متتمر  إلن اء ا رتالل وا 

لى الرئيس مرمود عباس والقياد   ووجي الت ير تريا كجالل وتقدير لألشعب ال ألتميني لت رياتي، وا 
يمان واقتدار"ل ألتمينيا ا  ."الوين يخو ون اليو  معر ا القدس وعروبت ا، ب ل شجاعا وا 

 6/6/2018، الشرق األوسط، لندن
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 مجلس الوزراء السعودي يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين .45
 ا ات ا لرقو  دان مجألس الومراء التعودي اتتمرار التألماس اإلترائيأليا في انت م ا الم رما:

جاء ولك خالل الجألتا التي عقدها مجألس  الشعب ال ألتميني وتردي ا لقراراس الشرعيا الدوليا.
الومراء برئاتا خاد  الررمين الشري ين المألك تألمان بن عبد العميم، متاء عمس )الثالثاء(، بقصر 

 الص ا في م ا الم رما.
ورد   2070 رتالل اإلترائيألي عألى بناء وعّبر المجألس عن كدانا الممأل ا لمصادقا تألماس ا

اتتيمانيا جديد  في ال  ا الغربيا المرتألا، مما يع س اتتمرار التألماس اإلترائيأليا في اعتداءات ا 
 الصألا.وانت ا ات ا المتتمر  لرقو  الشعب ال ألتميني وتردي ا لقراراس الشرعيا الدوليا واس 

 5/6/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 ن سلمان يريد السيطرة على شركة بن الدنهآرتس: اب .46
نشرس صري ا هآرتس اإلترائيأليا مقا  عشارس فيي كلى عن ولي الع د التعودي مرمد بن تألمان 

 يريد التيمر  عألى شر ا بن  دن ال خما لإلنشاءاس.
 وع ا  المقال عن ابن تألمان بدع ا تترواو عألى الشر ا في يناير/ انون الثاني الما ي، عندما

 عجبرها عألى تغيير مديري مجألس اإلدار ، وو ل في المجألس رجألين مقربين مني.
من عت م ا الماليا لألدولا، مما ي قدها  ينونت ا  شر ا  %35ومن المنتظر عن تتأل  الشر ا نرو 

 ممألو ا لألعائألا، وممرورا لألتداول العا .
تب المقال عن تترح مجموعا بن وتوقل  ا تألمان،وتت ون الشر ا ترس اإلدار   ير المباشر   بن 

  دن آ   العامألين، وتبيل بعض شر ات ا.
ويمرح المقال ت ا  عما كوا  ان المتتثمرون األجانب تيواصألون  خ عموال   كلى التعوديا، ريث 

 يم ن مصادر  عموال   وتأميم ا فجأ  في عي وقس كوا عمر مرمد بن تألمان بولك.
 5/6/2018الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 : القادة العرب ال يريدون دولة فلسطينية1980-1978كية يالوثائق األمر  .47

في جديد الوثائ  التي رفعس ومار  الخارجيا األمير يا التريا عن ا، ": العربي الجديد"واشنمن رر 
األتبوع الما ي،  ش س برقياس عد  عّن مصير مدينا القدس المرتألا  ان من الق ايا التي اهت  ب ا 

. ك  1979ومعاهد  التال  عا   1978لمصري خالل م او اس ات اقيا " امب دي يد" عا  الجانب ا
عّن الوثائ  ت ش   ولك عن عد  ا تراث الجانب اإلترائيألي بالموق  المصري، وصوً  كلى تمرير 
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، 1980قانون في ال نيتس يعتبر القدس مدينا موّرد  وعاصما عبديا إلترائيل في ن ايا يوليو/ تموم 
وولك في خ ّ  م او اس الجانبين، بوتاما عمير يا، رول الر   الواتي ال ألتميني في ال  ا 

 الغربيا وقماع  م .
بين نائب الرئيس  1980يناير/  انون الثاني  17وعشار مر ر اجتماع ُعقد في البيس األبيض يو  

ر ومير الخارجيا المصري رينواك، رتني مبارك، والرئيس األمير ي وقت ا، جيمي  ارتر، بر و 
تايروس فانس، ومتتشار األمن القومي مبيغنيو بريجنت ي، كلى كثار  مبارك ألهميا ق يا القدس، 
ريث قال "تافرس عخيرًا كلى تونس لر ور اجتماع مل مجموعا من الدول اإلتالميا، وتافرس 

ن التعوديا والبررين عي ًا كلى ماليميا وُعمان. وخالل ميار  ُعمان قابألس في تريا تاما مت ولين م
واإلماراس العربيا المترد . ول  ي ن هناك ك  ت ال وارد: ماوا فعألت  بخصوص القدس؟ هوه الق يا 
األه . األمير ف د )بن عبد العميم آل تعود( والمألك خالد )بن عبد العميم آل تعود(   يعرفان ك  

منو عش ر قأليألا عّن   عرد من القاد   القدس. ولقد  ان الرئيس )عنور( التاداس عألى ر  عندما و ر
العرب يريد دولا فألتمينيا متتقألا. ه  يخشون ال ألتمينيين، ويخشون من الن وو التوفييتي الوي 
تيتمدد داخل عي دولا فألتمينيا". وع ا  "يرتل ياتر عرفاس قبل  ل مر  ي مر في ا كلى انتقادنا 

ادنا من عجل كر اء )الرئيس التوري الرارل رافظ( عألنًا، رتائل خاصا، ُيقّر في ا با مراره  نتق
األتد و)العقيد الأليبي الرارل معّمر( القوافي، وعني يأمل عن تت ّ   مصر صعوبا موق ي. ونرن نت    
موق ي، ف و يتعى لألرصول عألى عموال من ما، ك  عّني يبقى القائد ال ألتميني الوي كن رعى القمار 

 فيي، و  تنتى عّني ترك مبعوثي في مصر ول  يتربي".يترّرك، فتيتارع كلى الر وب 
 6/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 .. ويجب أن تصبح القدس عاصمة للدولتينيرانيالنووي اإلاالتفاق ماكرون لنتنياهو: ملتزمون ب .11

قال الرئيس ال رنتي كيمانويل ما رون كني عبألغ رئيس الومراء اإلترائيألي  رور  مواصألا و ا س: 
، ريث يجب كعاد  صيا تي ليشمل برنامج كيران 2025 لتما  با ت ا  النووي مل كيران كلى عا  ا

وتصدر المأل  النووي اإليراني عجند  مبارثاس ما رون ونتنياهو الوي يمور  لألصواريخ البالتتيا.
 باريس  من جولتي األوروبيا التي اتت أل ا بألمانيا ويختتم ا ببريمانيا.

ل س ما رون كلى عني برث عي ا مل نتنياهو عهميا التعاون بين البألدين إليجاد رل من ج ا عخرى، 
تياتي لألررب في توريا. وع ا  عن مبارثات ما تمرقس عي ا كلى الق يا اإلترائيأليا ال ألتمينيا، 

  فتا كلى عهميا عن تصبح القدس عاصما لألدولتين، وعن تجري الم او اس وفًقا لولك.
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تي ل افا عش ال العن  التي اتت دفس المدنيين في قماع  م     تيما في وجدد ما رون كدان
 األتابيل األخير .

 6/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الطائرات الورقية باألسلحة العشوائية غرينبالت يصف .11
  رينبالس، عمسالرئيس األمري ي لالت اقياس الدوليا جيتون  هاج  مبعوث عشر  ال ور: - م  

. و تب  رينبالس بالألغا العربيا في تغريد  "عتألرا عشوائيا"مائراس الرارقا، معتبرًا كياها كمال  ال
مائراس رماس الورقيا المقاتألا ليتس علعابًا  ير م ويا عو تعبيراس مجاميا "عبر رتابي عألى تويتر: 

 ."لألرريا، بل هي ررب دعائيا وعتألرا عشوائيا
مقاتألا التابعا لرماس النار مئاس المراس، ودمرس آ   لقد ع رمس المائراس الورقيا ال"وع ا  

 ."الدونماس، وعهدرس ماليين الدو راس منو نشوب العن  في ال تر  األخير 
وتب  عن نشر المبعوث األمري ي في األتابيل األخير ، العديد من التغريداس التي هاجمس الناشمين 

  م .ال ألتمينيين الوين نظموا مظاهراس قرب ردود قماع 
 6/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 يهاجم تغطية الصحافة األجنبية ألحداث غزة فريدمان .12

هاج  الت ير األمير ي لدى كترائيل دي يد فريدمان، عمس ا ثنين، الصرافا األجنبيا  :تل عبيب
 لتغميت ا األرداث التي  انس تش دها ردود قماع  م .

يو  الثالثاء، فإن فريدمان اعتبر التغميا اإلعالميا وبرتب صري ا "معاري " في عددها الصادر 
 األجنبيا لألرداث بأن ا  ير منص ا.

وعشارس الصري ا كلى عن تصريراس فريدمان جاءس خالل م تمر صر ي عقد في القدس بمشار ا 
واعتبر فريدمان التغميا اإلعالميا في الصر   من صرافيين وتياتيين رول الشر  األوتم.

شاب ا انتقاداس  ثير  موج ا إلترائيل بش ل  ير منمقي، مشيرا كلى عن بعض التغميا  الدوليا بأني
  انس منمقيا ول ن  انس يجب عن ت ون بش ل عف ل.

من ا ت منس انتقاداس راد  إلترائيل دون عن تتمر   9تقارير كعالميا،  10ول س كلى عن من بين 
 ئيل لألدفاع عن ن ت ا.تألك التقارير كلى عد  وجود رألول بديألا عما  كترا

عل  شخص وصألوا الجدار وترس  40وع ا  "من يقو  بمثل ما قامس بي كترائيل بصور  عخرى؟ 
تراب دخان اإلماراس المماميا المرروقا والمجاجاس الرارقا والمتدتاس والمائراس الورقيا 
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رداث  انس إلشعال الررائ ..   يوجد م ان في ظرو  مشاب ا، لولك التغميا اإلعالميا لأل
  رألا".

 5/6/2018، القدس، القدس
 

 رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة يطالب بتحقيق فوري وشفاف في مقتل رزان النجار .11
تنا( يو  الجمعا  21ق يا اتتش اد المتع ا ال ألتمينيا رمان عشر  النجار ) عبد الرميد صيا :

رثا في الم تمر الصرافي اليومي لألمتردث األول من رميران/ يونيو الرالي،  انس الق يا األ ثر ب
الرتمي بات  األمين العا ، تتي ان دوجريك، والمتردث الرتمي بات  رئيس الجمعيا العاما. و انس 
هناك ممالباس بت تير  ياب موق  وا ح وصريح من األمين العا ، عنمونيو  وتيريش، وممثألي 

صر دوجريك عألى الخاص في األرض ال ألتمينيا المرتألا، ني و ي مالد ينو  من هوه الجريما. وا 
عن البيان الوي عصدره منت  الش ون اإلنتانيا، جيمي ما غولدريك، وعبر فيي عن األتى لمقتل 
المتع ا ال ألتمينيا يعبر عن موق  األم  المترد ، وعن تغريد  مالدينو  تعبر عن موق  رتمي 

 عي ا، وهو ما ل  يقنل العديد من الصرافيين.
ت ا  لألتيد بريندن فيرما، المتردث الرتمي بات  رئيس الجمعيا العاما،  "القدس العربي"ووج س 

ني تيعود  ميروتال   يتشاك، الوي قال كني ل  يبرث المتألا مل  يتشاك في الجألتا الصباريا وا 
 ."القدس العربي"بجواب لر 
ا بيان رتمي جاء فيي: ردا رتميا من رئيس الجمعيا متاء، عألى صيغ "القدس العربي"واتتألمس 

يعرب رئيس الجمعيا العاما عن رمني العمي  ل قدان رمان النجار، ويدعو كلى كجراء ترقي  فوري "
ومتتقل وش ا  في هوا الرادث المأتوي. ويشدد رئيس الجمعيا العاما عألى عني يتعين عألى جميل 

لوصول كلى المدنيين وتيتير األمرا  التعاون مل الموظ ين المبيين واإلنتانيين والتماح ل   با
رر ت   دون عوائ . كن عي ش ل من عش ال العن  والتخوي  الموجي  د العامألين في المجال 

 ."المبي واإلنتاني عمر  ير مقبول عألى اإلمال 
 6/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 يليمنتخب اإلسرائالمع قرر إلغاء المباراة الودية ياالتحاد األرجنتيني لكرة القدم  .10

قالس وتائل كعال  عرجنتينيا كن ا تراد األرجنتيني ل ر  القد  قرر كلغاء المبارا  الوديا التي  انس 
ترائيل التبس المقبل.  مقرر  بين األرجنتين وا 
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وعو رس المصادر عن ا تراد األرجنتيني اتخو القرار بناء عألى مألب من الالعبين الوين رف وا 
 ألو اع التي تعيش ا المنمقا والرفض ال ألتميني لقدوم  .ا نتقال كلى كترائيل بتبب ا

وجاء القرار بعد تاعاس من ارتجاجاس لمت امنين مل الق يا ال ألتمينيا خارج مقر تر يراس 
ورفل المرتجون قمصانا مخ با بالدماء في كشار  رمميا كلى  برشألونا،المنتخب األرجنتيني في 

 تورم كترائيل في اتت دا  ال ألتمينيين.
 ما ش دس األيا  الما يا ارتجاجاس فألتمينيا عألى كقاما المبارا  ومتاعي إللغائ ا، ووجي رئيس 
ا تراد ال ألتميني ل ر  القد  جبريل الرجوب رتالا كلى نظيره األرجنتيني  الوديو تابيا مالبي في ا 

دراج  ا  من ارت ا ت   بما بإلغاء المبارا  بتبب تعي المر  اإلترائيألي  تتغالل المبارا  تياتيا وا 
 يعتبروني و رى قيا  كترائيل.

 5/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لجهود السالم "إسرائيل""دول عدم االنحياز" تدين عرقلة  .11
لمنظما العمل  107عدان ا جتماع الوماري لدول عد  ا نريام الوي عقد عألى هامش الدور   :جني 

ج ود التال  وترتيخ ارتالل ا العت ري المتتمر منو ع ثر من  الدوليا تعنس كترائيل المتتمر وعرقألا
جراءاس  ير قانونيا مختأل ا في األرا ي ال ألتمينيا المرتألا،  خمتين عاما، من خالل مخمماس وا 

 بما في ولك القدس الشرقيا.
وععرب ا جتماع الوماري عن قألقي الشديد عما يترتب عألى ولك من عمما رقو  اإلنتان وعمما 

ايا التي يتعرض ل ا الشعب ال ألتميني عن عمد، وت اق  انعدا  األمن والمعانا  اإلنتانيا الرم
 وا جتماعيا وا قتصاديا التي يتعر ون ل ا.

واتتن ر ا رتالل اإلترائيألي لألرا ي ال ألتمينيا المرتألا، و ولك األرا ي المرتألا في الجو ن 
 في هوا الصدد. التوري، ويعبر عن رف ي لألتياتاس اإلترائيأليا

 5/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مليون دوالر لتنمية القطاع الخاص في فلسطين 16البنك الدولي:  .11
مأليون  16عمأل  البنك الدولي مشروعين جديدين في األرا ي ال ألتمينيا، بقيما  و ا س: –الرعي 

يا بوص  ا مصدرا لت يئا فرص عمل دو ر، بغيا تعميم ا قتصاد الرقمي، وتعبئا موارد مرأليا لألتنم
 بأمس الراجا كلي ا،   تيما لألشباب من الرجال والنتاء.
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مأليون  13وعو ح البنك الدولي في بيان، صدر عني اليو  الثالثاء، عني تيت  تمويل منرا بقيما 
دو ر، لتنميا القماع الخاص، من عجل متاند  الشر اس الناشئا، وتيتير رصول ا عألى التدريب 
وا ئتمان، ومنرا عخرى تقدر بر ثالثا ماليين دو ر لترتين اإلدار  الماليا العاما لألتشجيل عألى 

 مشار ا القماع الخاص في تقدي  الخدماس العاما.
 5/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لزيارة نتنياهو ضاا في باريس رف مئات الفرنسيين يتظاهرون .11

ئاس األشخاص في باريس ومدن فرنتيا عخرى، الثالثاء، ارتجاًجا تظاهر م :)ع   ب( -باريس 
عألى ميار  رئيس الومراء اإلترائيألي بنيامين نتنياهو كلى فرنتا، مألّبين بولك دعو  عمألقت ا منظماس 

 م يد  لأل ألتمينيين ترى في المائر اإلترائيألي "مجر  ررب".
 300رئيس كيمانويل ما رون تجمل روالي وفي باريس التي وصأل ا نتنياهو عصر الثالثاء لألقاء ال

شخص، رافعين العأل  ال ألتميني وعأل  جمعيا "الت امن بين فرنتا وفألتمين". ورددوا هتافاس مناوئا 
لألدولا العبريا من بين ا "كترائيل مجرما وما رون متآمر" و"عوق وا قتل الشعب ال ألتميني"، في رين 

 من عبور جتر ال تندر الثالث فو  ن ر التين. عرامس ب   قواس م افرا الشغب التي منعت  
ناشم في كردى تاراس وتم المدينا رافعين عألًما  200وفي مرتيأليا )جنوب( تظاهر روالي 

 شخًصا. 80فألتمينًيا  خًما، في رين تظاهر لألغايا عين ا في ليل )شمال( روالي 
 6/6/2018، القدس، القدس

 
 قطاع غزةى إل" تصل 34قافلة "أميال من االبتسامات  .11

كلى قماع  م ، متاء الثالثاء، عبر معبر رفح، في  34وصألس قافألا عميال من ا بتتاماس :  م 
 ميار  هي األولى بعد انقماع عد  تنواس.

ويترعس القافألا، منتق ا العا  عصا  يوت ، وت   مت امنين من بريمانيا وبألجي ا وعلمانيا والجمائر 
ندونيتيا وال ويس يمث نتانيا.واألردن وا   ل  البيت   م تتاس خيريا وا 

وععرب يوت  عن تعادتي بميار   م  بعد انقماع لمّد  مويألا، م  ًدا عني ل  يقمل األمل يوًما في 
ودعا القوافل اإلنتانيا بمختأل  عش ال ا لميار   م ، واتتئنا  تتيير الوفود  ميار  القماع مر  عخرى.

ا كلى ولك في هوه المررألا الصعبا التي يعيش ا الت ان الت امنيا كلى القماع، ريث الراجا ماتّ 
وعشار كلى عن "المتاعداس التي ترمأل ا القافألا تتدخل  بتبب الرصار اإلترائيألي واألمماس المختأل ا.
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كلى القماع عثناء وجود الوفد المراف  في  م ، وتشتمل عألى آ   المرود الغوائيا، و ميا من 
 ماس المبيا".المتاعداس واألدويا والمتتألم 

 5/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 و"الخليفة" الخالفةبعد مرض الرئيس...  .57
 هاني المصري

الوي ن نئي بالتالما ونتمنى لي الصرا  -مرح مرض الرئيس مرمود عباس الوي تماثل لألش اء 
الما ي متألا الخالفا بقو ،   تيما في ظل تقدمي في العمر، ودخولي الش ر  -ومول العمر 

 المتتش ى ثالث مراس.
راف  مرض الرئيس قأل  شديد عألى متتقبل التألما ومجمل النظا  التياتي، جراء  موض المش د 
عمن تيخأل ي، وهل تيت  ولك بتالتا، ع  من خالل اقتتال قد ي تح عبواب ال و ى التي يم ن عن 

ال راغ الرئاتي والقيادي  تميح ب ل شيء، وولك بتبب  ياب الم تتا ال ألتمينيا القادر  عألى تد
 في رال مرض الرئيس عو وفاتي عو اتتقالتي، وفي ظل ترّ م التألماس في يد شخص وارد.

في هوا التيا ، انتشرس كشاعاس عن رقيقا مرض الرئيس، واشتعال ررب الخالفا، وبروم عتماء 
 من داخل فتح عتاًتا ومن خارج ا.

 
 الخشية من رحيل الرئيس؟

 لرئيس والخشيا من رريألي الم اجئ كلى هوا القأل  ال بير عألى مصير التألما؟لماوا ي دي مرض ا
الجواب ب ل بتاما: ليس بتبب عد  و وح آليا انتقال التألما في رال ردوث شا ر، عألى عهميا 
نما المقصود عي ًا، وهوا هو األه ،  ياب الم تتاس القويا، وعد  و وح هويا الخألي ا  ولك فقم، وا 

ظل عد  تعيين نائب ليرل مرل الرئيس خالل ال تر  ا نتقاليا كلى رين كجراء عو الخأل اء في 
المعتمد  كلى  ا تتراتيجياسا نتخاباس، ما يميد الغموض رول متتقبل التألما،   تيما بعد وصول 

جديد ، وتعاظ  المخامر المردقا بالق يا ال ألتمينيا،    اتتراتيجيامري  متدود، وعد  اعتماد 
 ظل "ص قا ترامب". تيما في

 ما عن المقصود عد  وجود ات ا ، بتبب ا نقتا ، عألى تمبي  اوليا القانونيا التي اعتمدس بعد 
ا تيال الرئيس ياتر عرفاس، كو جرى رين ا تمبي  ما هو وارد في القانون األتاتي لألتألما، وقد 

س بعدها انتخاباس رئاتيا تتأل  روري فتوح رئيس المجألس التشريعي الرئاتا لمد  تتين يوًما جر 
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رشرس في ا رر ا فتح مرمود عباس لألرئاتا بعد عن اختارتي رئيًتا لألرر ا، وفام في ا نتخاباس 
 الرئاتيا من بين عدد من المرشرين.

 ما اختارس رين ا الألجنا التن يويا لألمنظما مرمود عباس رئيًتا ل ا، وولك تمبيًقا لما هو وارد في 
ظما الوي ينص عألى عن الألجنا التن يويا وليس المجألس الومني هي التي تختار النظا  األتاتي لألمن

 رئيت ا.
عما في الرالا الراهنا، ف وا األمر متعور، ف ي  يم ن عن يقو  رئيس لمجألس تشريعي  ائب ومغّيب 

ض ينتمي كلى رر ا مت ما بتن يو "انقالب" برئاتا ال تر  ا نتقاليا، وهوا عمر تي ون  ولك مرل رف
 كترائيألي وعربي ودولي، عرببنا ولك ع   رهناه.

 
 أسباب عدم تطبيق سيناريو خالفة عرفات؟

لماوا   ُيمب  ن س التيناريو الوي رصل بعد وفا  الرئيس عرفاس في "فتح" والتألما والمنظما، في 
 رال ردوث شا ر بتبب وفا  الرئيس، عو تعور قيامي بالمت ولياس المناما بي؟

مم ن بصعوبا في "فتح" بعد تعيين نائب لرئيس الرر ا، و ولك في المنظما، فالألجنا  كن هوا األمر
التن يويا هي التي تنتخب رئيت ا. عما بالنتبا كلى التألما ف وا األمر صعب جًدا، كلى درجا 

 ا تترالا، لألتباب اوتيا:
يس داخل "فتح" والمنظما عوً : عد  وجود شخصيا وامنا مت   عألي ا عو ترظى باأل ألبيا ال بير ، ل

نما   بد عن ترظى بموافقا رر تي رماس والج اد، ومن ه  خارج كمار  فقم، ف وا ل  يعد  افًيا، وا 
المنظما، وهوا األمر ل  ي ن ممروًرا ب وا الش ل عند اختيار ومن ث  انتخاب خألي ا عرفاس، فعند 

ا ل  ت ن "رماس" والج اد موقعتين اختيار مرمود عباس خألي ا لي ل  ت ن "رماس" في التألما،  م
، 2005عألى ات اقياس ومنيا تنص عألى انخرام ما في المنظما، بدًءا من كعالن القاهر  في آوار 

، وانت اء باجتماع الألجنا التر يريا لعقد المجألس الومني التوريدي في 2011مروًرا بات ا  القاهر  
 .2017في  انون الثاني بيروس بمشار ا جميل الموقعين عألى هوه ا ت اقاس 

ثانًيا: عد  وجود عمأليا تياتيا مت   عألي ا من األمرا  المرأليا والعربيا والدوليا، بما في ولك 
كترائيل، كو انمألقس في تألك ال تر  خارما المري  الدوليا المعدلا، بعد المالرظاس اإلترائيأليا عألي ا، 

 و بش ل عتوع.التي عدس كلى عمأليا تياتيا جديد  ععادس كنتاج عوتأل
كن وجود هوه العمأليا تّ ل التواف  عألى مرمود عباس. عما اون فالو ل عألى الع س من ولك، 
فالعمأليا التياتيا الممرورا هي "ص قا ترامب" المرفو ا من العال   ألي باتتثناء الو ياس المترد  

ترائيل وبعض الدول، األمر الوي ُيصعِّّب عي عمأليا انتقال لألتألما، فواش نمن وتل عبيب تريدان وا 
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تمويل الرئيس مرمود عباس، عو تشجيل وتنصيب قياد  جديد  تقبل عو تتعايش مل الص قا/الم امر ، 
 ومن دون ولك لن تعميا ال وء األخ ر لتجاوم متألا انتقال التألما بتالتا.

الج ود المصريا  ثالثًا: وجود ا نقتا  الوي تعّم  عمودًيا وعفقًيا، وامدهر في هوه األيا  بعد وصول
لرعايا ا ت ا  األخير كلى المري  المتدود، لدرجا عن ا براجا كلى عمأليا كنقاو رتى   تصل كلى 

 كعالن فشأل ا.
كن هوا التبب م  ، ألن عي عمأليا انتقال لألتألما رتى ت ون شرعيا براجا كلى الر اظ عألى 

لى وفا  ومني ثانًيا، و  لى توريد الم تتاس المنقتما عألى المصالح والرقو  واألهدا  عوً ، وا  ا 
عتس م نيا وومنيا وليتس فصائأليا ثالثًا، ف اًل عن ا رت ا  كلى الشعب في انتخاباس رر  ونمي ا 

 .اً ُترَترُ  نتائج ا رابع
 

 خالفة خلف الكواليس
  تن ل رالا اإلن ار لألواقل ال ش والمعرض  رتما س عرالها مر التي نشاهدها عند القياد  

ألتمينيا، من خالل المع  بأن الم تتاس قويا واتتعادس شرعيت ا بعد عقد المجألس الومني، وما ال 
قيل ويقال في عروقا المجألس و يرها من األروقا عن الرل الدتتوري متاح، من خالل الألجوء كلى 

 ا لتقدي  المر ما الدتتوريا الممعون في دتتوريت ا وشرعيت ا، كو كن هناك عخباًرا عن مألب ُرفَِّل كلي
رعي قانوني رول رل المجألس التشريعي وصوابيا اعتبار المجألس المر مي هو البرلمان. ف  ر  رل 
المجألس التشريعي عصبرس ممرورا بش ل ع بر بعد قيا  المجألس الومني بت ويض جميل 
صالرياتي لألمجألس المر مي، وهي ف ر  في منت ى الخمور  و ير وارد  في القانون األتاتي 

 ا، ف ي  لمجألس  ير منتخب عن يرل مجألًتا منتخًبا.لألتألم
 

 إن هذه االحتماالت المطروحة في الكواليس الفلسطينية تتناسى األمور اآلتية:
عوً : كن ت ويض صالرياس المجألس الومني لألمجألس المر مي  ير قانوني و ير متواف  عأليي 

عأليي كلى تعديل في بنود النظا  الداخألي  ومنًيا،  ما عني ممعون في شرعيتي، ألني براجا قبل اإلقدا 
لألمجألس الومني، بما يتمح بولك، وهوا ل  يردث عثناء انعقاد "الومني"، فال يعقل عن ي وض األصل 
وا وّ ل يوّ ل جمًءا من صالرياتي ولغرض مردد  ال رع ب ل شيء وين ي وجوده، فالو يل   يوّ ل، وا 

 امل   بد من التراجل عني وليس اإلمعان في الخمأ.ول تر  م قتا. لوا، فإن الت ويض كجراء ب
ثانًيا: ا نت ا اس الواتعا لألنظا  الداخألي لألمجألس الومني عثناء انعقاده والتر ير لي،  ما ظ ر في 
العديد من المظاهر، من ا منح الع ويا ألع اء  ي ما ات  ، ومنع ا عمن يتترق ا، وشمب 
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يويا ومجألس مر مي لعشراس التنين، وا تتمرار في التمو عع اء من   من  انوا عع اء لجنا تن 
عألى رصا المتتقألين من خالل و ل عع اء من تنظيماس بدً  من   في الألجنا التن يويا 
والمجألتين الومني والمر مي، وعد  انتخاب رئيس الصندو  القومي من المجألس مباشر   ما ينص 

، والرديث عن رفل العدد كلى 15كلى  18تن يويا من النظا  الداخألي، وتغيير عدد عع اء الألجنا ال
 من دون تعديل النظا  الداخألي. 21

ع و مجألس  150ثالثًا: عد  دعو  رر تي رماس والج اد ومقامعا الجب ا الشعبيا وع ثر من 
ومني، معظم   من المنتخبين من الشعب، يجعل خيار الألجوء كلى المجألس المر مي الممعون في 

 ، بل كيغاً  بالمأم  الشامل ع ثر وع ثر.شرعيتي ليس راًل 
ومن التواجا هنا، اعتبار ممالبت   با ن ما  كلى الألجنا التن يويا والمجألس المر مي ممالبا جديا، 
عو مم ن ا تتجابا ل ا كن  انس جديا، فمن قامل المجألس الومني لن يتأل  بنتائجي بعد  ل 

 ا نت ا اس التي ارُت َِّبس.
 

 حوار وطنيالبديل ... 
ُل دائر  المشار ين فيي لتشمل المشار ين  البديل قائ ، ويتمثل في الشروع في روار ومني شامل، ُتوت 
والمقامعين لألمجألس الومني، و   ممثألين ع ثر بش ل مألموس عن الشباب والمرع  والشتاس وف  

مألا تت من معايير مو وعيا، ت من عوتل وع نى تمثيل. روار يتت د  التوصل كلى رمما شا
البرنامج الومني الواقعي بعيًدا عن ا تتتال  والمغامر ، وعتس الشرا ا، وترديد العالقا بين 
المنظما والتألما وعي تألما نريد، وتش يل ر وما ورد  ومنيا عو وفا  ومني رقيقي تورد 
 م تتاس التألما، والتر ير لعقد مجألس ومني توريدي، والوهاب بعد ولك كلى انتخاباس رر 
ونمي ا و مان ارترا  نتائج ا، اتتناًدا كلى ات اقاس المصالرا التابقا، مل التعي لتمويرها من 

 خالل تد الثغراس، ورل العوائ  التي تاهمس في عد  تمبيق ا.
من يقول كن البديل عن هوا البديل هو الألجوء كلى ا نتخاباس العاما فوًرا ترس ا رتالل، وفي ظل 

عفقًيا وعمودًيا والترريض واإلقصاء المتبادل، تي ون لنا وق ا معي في المقال  ا نقتا  الوي يتعم 
 القاد .

 5/6/2018س، القدس، القد
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 بعد نقل السفارة إلى القدس ... كيف يفك ر العقل األميركي؟ .58
 مختار شعيب

إلتالمي عثارس القراراس األمير يا األخير  المتعألقا بق ايا الشر  األوتم والعالمين العربي وا
التتا ل التالي:  ي  ي  ر العقل األمير ي؟ ألني بالنظر كلى رج  مصالح واشنمن في المنمقا، 
خصوصًا لدى العرب،   يتوقل عن تتخو عي كدار  قرارًا يعر  ا لألخمر. فما الوي تغير في العقل 

 ي  ي  ر العقل  األمير ي ليجعل الرئيس دونالد ترامب يتخو مثل هوا القرار الخمير؟ ولألتعر  كلى
األمير ي   بد من معرفا ما يتمى في العأل  مردداس عو عوامل تش يل ال ي يا التي ي  ر ب ا هوا 
العقل بعاما وتجاه ق ايا الشر  األوتم بخاصا. عول تألك العوامل هو عن خريما الت  ير األمير يا 

ا، و الهما يتتمد بعض جووره من تياتيًا وشعبيًا تعتمد عألى ال  ر الأليبرالي بعاما والمرافظ بخاص
الثقافا األن ألوتا تونيا البروتتتانتيا، وبالتالي فإن ال  ر الديني را ر بقو  في خريما الت  ير 
التياتي لواشنمن خصوصًا مل تو ل ال نيتا المرافظا المشيخيا في دوائر صناعا القرار وتالقي ا 

متيري األمير ي قائ  عألى عمروراس  -ومتيريا.  ما عن الترال  الص ي -مل النخبا الص يو
قاما ال ي ل الثالث عألى عنقاض األقصى رتى ي بم التيد  "هرمجدون"الصراع الديني القائألا بررب  وا 

المتيح من التماء كلى األرض مر  عخرى. هوه الر يا ترى العرب شعوبًا تمتألك موارد  ثير  و نيا 
رالا ا تتثناء الديموقرامي من ريث نمم الر    ل ن ا تج ل  ي  تتتخدم ا،  ما عن ا دول تمثل

بربريا وهمجيا وتمثل خمرًا "وتداول التألما، ف اًل عن عن الثقافا العربيا بتقاليدها وتعالي  دين ا 
، ول وا   بد من رصار العرب بالمش الس واألمماس إلل ائ   بعيدًا من " بيرًا عألى الر ار  الغربيا

 الغرب.
هناك تياران تياتيان، عول ما يمثألي الرمب الديموقرامي الأليبرالي واوخر يمثألي ورول هوه المتارا 

الرمب الجم وري بأليبراليتي المرافظا. هوه الأليبراليا خألقس ما يعر  في مريقا ت  ير العقل األمير ي 
تي تجعل بمبدعي الن عيا والبرا ماتيا، وهما ي تران ا نت اميا التي تت  صناعا التياتا الخارجيا وال

المصألرا األمير يا فو  مصالح الشعوب األخرى وفو  القي  واألعرا .  ما تعتمد مريقا ت  ير 
العقل األمير ي عألى تأثير الرا نا ا جتماعيا التي تتميم بتعدديا اجتماعيا وعرقيا ودينيا 

 وري والديموقرامي. وموهبيا ل ن ا تعدديا تعمل في كمار الثنائيا األمير يا التي يمثأل ا الرمبان الجم
وبالتالي هناك تعدديا صوريا في الر ى التي تمرح رول هد  وارد  هو  ي  تترق  المصالح 

 األمير يا، وفي الن ايا تختأل  الوتائل وتتشابي لترقي  هد  وارد يتعى ال ل كليي.
ا مخمون  ما تعتمد مريقا ت  ير العقل األمير ي عألى ما يعر  بتأثير المخمون الثقافي، وهو هن

عدائي يدفل لأل جو  والتر م الدائ  لمواج ا اوخر والتيمر  عأليي،  ما تيمر األتال  عألى ال نود 
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الرمر. وهنا تُتبل الوتائل المشروعا و ير المشروعا التي تت  شرعنت ا باتتخدا  وتائل اإلعال  
 ى الرالين  ثير .عألى تعددها، عو عمأليا ك  اء الشرعيا من خالل األم  المترد . واألمثألا عأل

ويتت  العقل األمير ي بمبدع القو  وال يمنا عألى اوخرين )األ يار(، ول وا تجد الم تتاس القويا هي 
األ ثر تأثيرًا في صناعا القرار األمير ي،  المجمل الصناعي العت ري الوي يش ل مل لوبي 

 .المرافظين والألوبي الص يوني ما يتمي بقاعد  ت  ير العقل األمير ي
وهوا الثالوث هو مر م صناعا القرار األمير ي عمومًا وتجاه الشر  األوتم بخاصا، وقد دشن  ل 
 ألل في هوا الثالوث لن تي مرا م ت  ير، تصنل عف اره واتتراتيجياتي لترقي  األهدا  والمصالح 

  من خالل وتائل األمير يا  ما يراها، والترويج ل وه الر يا في عوتام الرعي العا  في عمير ا والعال
يأتي تمويألي  "برو ينغم"اإلعال  التي تتومع مأل يت ا وتوج ات ا عألى ع الع هوا الثالوث. فمثاًل مع د 

لألتال   " ارنيغي"الرئيتي من م تتاس المجمل الصناعي العت ري وفي التوجي واتي يقل مر م 
س العالقاس الخارجيا ومر م ومجأل "راند"الدولي ومر م الدراتاس ا تتراتيجيا والدوليا وم تتا 

لألبراث. وهي تقد  اتتشاراس لأل يئاس الر وميا  "بيو"الدولي لألبارثين ومر م  "وودرو ويألتون"
 وا تتخباريا، خصوصًا البيس األبيض والبنتا ون وومار  الخارجيا وال ونغرس.

س المترد ، وتقد  ، ف ي ع بر مرا م ال  ر المرافظ الص يومتيري في الو يا"م تتا التراث"عما 
الدع  ا تتشاري والبرثي لألرمب الجم وري، ما ي ثر عألى اتجاهاتي ورمالتي ا نتخابيا. وبدعس 
الم تتا دورها الم ثر خالل ع د الرئيس رونالد ريغان الوي اتتقى مالمح تياتاتي من عرد عبراث 

فيدع  توج اس  "د  األمير يمر م التق"، هو مر م آخر لأل  ر المرافظ، عما " اتو"الم تتا. ومع د 
الرمب الديموقرامي، وعّثر في ش ل  بير في تش يل كدار  عوباما وتوج ات ا في قماعاس مثل التعألي  

 والرعايا الصريا والتغير المناخي.
وف  هوه العقأليا يصبح الشر  األوتم بموارده ترس مظألا الر  في التيمر  عألى اوخر لمصألرا 

ارد  من ر ائم القو  األمير يا قائما عألى اتتراتيجيا تتخير موارد وعقول الت و  األمير ي، ألن و 
لخدما األما األمير يا، وهو عنصر رئيتي ورات  لألتالقي مل الص يونيا القائما عألى  األخرىاألم  

ال  ر  وات ا والتي تبرر التيمر  عألى األ يار وف  العقيد  الص يونيا. وهي األمروراس التي يتبناها 
جمل الصناعي العت ري في ظل اتتراتيجيا نشر األمماس والرروب في العال ، ليجد عتواقًا رائجا الم

لألتالح األمير ي  أه  تألعا صنعس مجد القو  األمير يا اقتصاديًا وعت ريًا وتياتيًا. والمراقب لما 
المنمقا هي  رققس كدار  دونالد ترامب من م اتب خالل ال تر  الما يا يتأ د من عن تياتا تأمي 

الن ج الرئيتي ل وه اإلدار  ع س ما  انس ت عألي اإلداراس التابقا التي  انس تماوج بين تياتتي 
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وبالتالي نقل الت ار  األمير يا كلى القدس العربيا المرتألا  المش الس،التأمي  وو ل الرألول لبعض 
 هو ترجما ل وه المروراس الدينيا والتياتيا وا قتصاديا.

لوا ح عن هوه الر يا وتألك التياتا مغألوما و  بد من مواج ت ا عوً  بإصالح واس البين ل ن، من ا
العربيا، والعمل عألى رل  ثير من األمماس والمش الس العربيا با تجاه نرو المميد من التشبيك 

صبح وا ندماج العربي وليس فقم التعاون المشترك، والعمل عألى تعديل عمأليا كدار  الر   لدينا لت
ع ثر ديموقراميا مل و ل رألول تمب  فورًا لمش الس التمر  الديني واإلرهاب في المنمقا. هوا 
ف اًل عن التعي الجاد لتنميا بألداننا في ش ل عألمي واقتصادي يعتمد عألى ما لدينا من موارد 

 ا بناء وا عماء عولويا لعمألياس التصنيل والتنميا البشريا. واأله  هو العمل ب ل التبل، من عهم
جيوش عربيا قويا قادر  عألى رمايا بألدان ا، لمنل اتتمرار الوجود العت ري األمير ي عألى األرض 

 العربيا، ألني جاء بمميد من األمماس والمشا ل لألعرب عوً ، ف اًل عن اتتنما  ثروات  .
 6/6/2018الحياة، لندن، 

 
 "حماس"لـ "األمان"إذا أعطت  "الورقة المركزية"ستفقد إسرائيل  .59

 دانييل فريدمان
بين الجيش اإلترائيألي وبين "رماس" شوهاء لألغايا من ناريا كترائيل.  األخير نتائج تبادل ال رباس 

ردس كترائيل عألى موجا ال جماس عألى موامني ا بقص  ليألي لتألتألا عهدا  في القماع. ل  يصب 
ن من "رماس" و"الج اد عي من رجال "رماس" بأوى.  ما عن الخاليا التي تمأل  قوائ  ال او 

اإلتالمي" خرجس هي ا خرى بال عي  ر. وروى رئيس الومراء بأن "رماس" تألقس  ربا قاتيا. 
 من المش وك فيي عن ي ون الجم ور اقتنل بولك. و  بد ان "رماس" تعتقد خال  ولك.

ى من ماويا نظر "رماس"، كترائيل هي التي ردعس. وولك ألن ا خشيس من مواج ا عألى متتو 
عوتل،  انس نتيجت ا بال شك كمال  "رماس" لصواريخ عألى متافاس مويألا بوتع ا الوصول رتى 

وممار بن  وريون. معظ  الصواريخ  عبيببئر التبل، اتدود، ريشون لتتيون، وربما عي ًا كلى تل 
اعتر ت ا "القبا الرديديا"، ول ن ي  ي تقوم بع  ا عألى عهدا  في هوه المنام   ي تألر  

ائيل  ررا جتيما. هوا الت ديد   يمال معألقا فو  رعس كترائيل، و"رماس" تعتقد عني ي  ي ا عن بإتر 
 لي ا المائراس الورقيا الرارقا.كتمأل  النار دون خو  عألى بألداس  ال   م  وترتل 

كن الت ديدين المرتمألين المر ميين الألوين بوتع ما ان يردعا "رماس" عن هوه التياتا، ال داما من 
، الخو  عألى ر م ا  والثاني، الخو  من عن يجر اشتعال األولاريا كترائيل، هما التاليان: ن

خمير تدهورا آخر في الو ل البائس لت ان  م  والوين تعد "رماس"  ر   مت ولا عن  . ول ن 
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من كترائيل تو ح لر"رماس" بان هوين الت ديدين اميال، وان ا رر  في مواصألا  واألصواسمنو ممن 
 فعال ا دون خو .ا

لقد صرح رئيس الومراء، عندما  ان في المعار ا، باني عندما تيصبح في الر   تيررص عألى 
"رماس". وعمأل  ومير الدفاع ليبرمان تصريراس مشاب ا. لقد تبين اني في هوه التصريراس    كتقام

ي الجيش مرافل ف عوتامالتي تمأل  في  األصواسيوجد ما هو رقيقي. وف ال عن ولك، فان 
 عن األقلاإلترائيألي، بل من داخل الر وما ت يد بان كترائيل معنيا باتتمرار ر   "رماس"، عو عألى 

العامل المر مي  عميل. وه وا عتوعالج اس المت ولا في كترائيل تعتقد بان  ل بديل آخر تي ون 
 الوي بوتعي عن يردع "رماس"، ا  وهو الخو  من فقدان ر م ا.

ثاني ف و مصير ت ان  م ، الوي هو بال عل تيئ ومرير وم ت  جدا. ول ن "رماس" اما العامل ال
تراول، وبقدر   بأس بي من النجاح، ان ترفل عن ن ت ا المت وليا عن و ع  ، وعألى الصعيد 
الدولي عن تدررج ا، بغير ر ، كلى كترائيل. يتبين عي ًا عن ا ترظى بالنجاح رتى داخل كترائيل 

ت يد ترتين و ل ت ان  م ، دون اشترام الترتين  عصواسمن ُتمأل  في كترائيل ن ت ا. فمنو م 
، ما ع برالتدهور في و ل الت ان في  م  يعرض كترائيل لخمر  عنبتجريد القماع. وا دعاء هو 

يعرض "رماس" لألخمر، وترتين شروم ريا  ت ان  م  تي دي كلى عن ي ون ل   ما يختروني في 
 رالا ا شتعال.

التجربا التاريخيا باني ليس في هوه الرجا ما هو رقيقي. فتيتر "رماس" عن تدررج كلى  ت يد
عألى مدى تنين  ير قأليألا  عف لكترائيل المت وليا عن ت ان القماع. وبالنتبا لو ع    فقد  ان 

من التتبب با شتعا س، وان  ان وا را  األمر انوا في ا ترس ر   "رماس"، ومل ولك ل  يمنع ا 
تي ر بالت ان الوين ترس ر م ا. ل  تمتنل "رماس" رتى عن خوض رمألا "الجر   األمر ا عن ل

يوما، اتتجدس في ا كترائيل وق  النار، ر   ال رر الوا ح الوي  50الصامد" عألى مدى ع ثر من 
 لر  بت ان القماع.

اس" المواج ا. ورقيقا اتتمرار الصراع يجب عن يت  انمالقا من ال    لألمريقا التي ترى في ا "رم كن
"رماس" تعاني من رتاتيا مشاب ا بالنتبا لت ان ا  عنعن كترائيل رتاتا لألمس بموامني ا   تعني 

  تخشى الت ريا من عجل عهداف ا. رتاتيا "رماس" هي عو  وقبل  ل شيء رول ر م ا.  وعن ا
 الورقا المر ميا التي لدي ا. ت قد فإن افي هوه النقما المر ميا،  األمانوعندما تمنر ا كترائيل 

 5/6/2018، "يديعوت"
 5/6/2018، األيام، رام هللا
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 تزيد اللهب في الجنوب النتزاع تنازل إسرائيلي "حماس" .61
 عاموس هرئيل
دخل وق  كمال  النار  ير الرتمي بين كترائيل وقماع  م  كلى ريم التن يو فعأليا ) ير الرتمي 

، ل ن منو ولك الرين تجدد كمال  النار من القماع بين ليألا الما ي األربعاءعي ًا( في صباح 
التبس وتاعاس الصباح البا ر من عول من عمس، ريث ت  كمال  قوائ  هاون وصواريخ من 

 6من بين  4القماع. رتب اعالن المتردث بألتان الجيش اإلترائيألي فان "القبا الرديديا" اعتر س 
دا عألى ولك عهدافا في ثالثا مواقل لر"رماس" في القماع. قوائ  وصواريخ. وقد هاج  تالح الجو ر 
 ل  يت  ا بالغ في عي من ا عن مصابين.

ليي بوتاما كالت تير اإلترائيألي إلمال  النار ال ألتمينيا، الوي يش ل خرقًا لالت ا  الوي ت  التوصل 
لر   "رماس"، مصريا، هو عني يق  من ورائي منظماس مارقا، فصائل ج اديا فألتمينيا   تخ ل 

لي ا بدرجا من الشك. خالل كك  عن مش ألا التيمر  ال جائيا لر"رماس" في القماع يجب النظر 
فألتميني بإمال  نار الجيش اإلترائيألي في التظاهراس عألى  100ش رين تقريبا، ريث قتل ع ثر من 

 عمأل الما ي، عندما  مول الجدار، ل  يت  كمال  عي قوي ا من  م . بدع كمال  النار فقم، الثالثاء
"الج اد اإلتالمي" صألياس من القوائ  من اجل الرد عألى قتل ثالثا من نشمائي عألى عيدي الجيش 
اإلترائيألي قبل يومين من ولك. في ريني ان مس "رماس" إلمال  النار، وقامس كترائيل بال جو  

" من تيمر   امألا عألى تدخل مصر.  ي  انتقألس "رماس ععقابفقم في  عوق س، والنيران عخرىمر  
كمال  النار و ولك عألى قو  ا رت اك في المظاهراس كلى صعوبا في ال بم؟ يمرح الت ال هل 
تجديد كمال  النار   يخد  اون قياد  "رماس"؟ وع ثر من ولك يبدو عني عألى األقل جمء من كمال  

 عامل آخر في  األولىج تين: ت  بمصادقت ا. "رماس" يم ن ا عن تجني مني فائد  من  األخيرالنار 
مال  المائراس الورقيا الرارقا، التي عررقس منام  واتعا من  المواج ا كلى جانب التظاهراس وا 
رقول  ال   م . ويبدو عن هوا خأليم من الوتائل هد  كلى دفل كترائيل لألتنامل. اتتمرار 

التتا" و ولك يو  الجمعا، ريث  األيا التظاهراس يتوقل عن ي ون اليو  في الو رى التنويا لررب "
 يصاد  "يو  القدس" الوي يخألده اإليرانيون.

الثانيا هي جمء من معادلا الردع الجديد  التي تقول كني اوا اتتخدمس كترائيل النار  د عهدا  
عت ريا لألتنظيماس )قواعد "رماس" في عم  المنمقا، مواقل "رماس" و"الج اد اإلتالمي" عألى 

 واجي بإمال  الصواريخ والقوائ  عألى المتتومناس.مول الجدار(، تت
الرديث عن انتصار كترائيألي في جولا ال رباس يو  الثالثاء، هو عرض  اوب، تماما مثل مماع  
ال ميما الم ينا. من الناريا العمأليا،   تريد الر وما وهيئا األر ان العاما شن ررب عألى  م ، 
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ل اإلمارا بنظا  "رماس" لن يرق  بدياًل عف ل وتي أل  اون، ويعرفون عن  مو قماع  م  من عج
 ثمنًا باهظًا.

ك افا كلى ولك ه  ير مون اون عألى الج ود لتتويا كبعاد كيران والمأليشياس الشيعيا من جنوب 
توريا. من المعقول عي ًا عن "رماس" و"الج اد اإلتالمي"، بتشجيل كيران، بالواس معنيون 

لتصدي ، في المقابل، عن التنظيماس في القماع تريد اون مواج ا با رت اك في  م . يصعب ا
لر"رماس" هي تخ ي  الو ل  األولىشامألا. فميمان القو  بين المرفين معرو ، ويبدو عن األولويا 

ا قتصادي في القماع، التي عألي ا تألقى المت وليا عن الو ل البائس التائد فيي باعتبارها الج ا 
 التي تتيمر في  م .

هوه يصعب جدا التالعب ب ا. الخمر ال امن في اتتمرار كمال   واألهدا ك  عن متاها ا عتباراس 
النار هو عني آجال ع  عاجال تي ون هناك ختائر رقيقيا في عرد المرفين. رين ا فان قدر  القياداس 

ألغ الرهان، عألى التيمر  عألى رج  الأل ب تتواجي ترديا  بيرا. المرفان يصممان هنا عألى رفل مب
بعد عن تبين في الجو س التابقا عن ما يجدان صعوبا في قراء  الوارد لنوايا خصمي وعني من الت ل 

 جدا ا نم   لررب.
لقد فترس لر وما نتنياهو بالترديد، اون، نافو  فرص لألتوصل كلى تتويا مل "رماس"، ربما تم ن 

س جوهريا في الرصار ا قتصادي عألى من التوصل كلى وق  كمال  مويل المدى مقابل تت يال
القماع. هوا هد  قابل لألترق  رتب تقديراس الجيش اإلترائيألي،  ما قال  ابم  بير في مرادثا 
مل مراتألين، الخميس الما ي. في  ياب التتويا، فان اتتمرار كمال  النار من شأني عن ي دي 

 كلى ان جار، خالفا ل د  الر وما.
 

 جدد –جيران قدامى 
الشمال، ا تصا س رول ات ا  إلبعاد كيران والمأليشياس الشيعيا عن الردود اإلترائيأليا في  في

العربيا )وبدرجا عقل اإلترائيأليا(. ول ن  اإلعال ه با الجو ن ل  تثمر بعد، ر   ما نشر في وتائل 
كيران ومأليشيات ا الخموم ال ي أليا لالت ا  اوخو في التبألور آخو  في التو ح: روتيا متتعد  إلبعاد 

   عن ه با الجو ن  70التويداء الوي يقل عألى بعد  –عن الردود، ربما رتى شارع دمش  
قواس نظا   كعاد كيران عألى  كخراجاإلترائيأليا. مل ولك فان موت و معنيا بأن تواف  كترائيل مقابل 

 كلى الردود. األتد
قدامى. ك افا كلى ولك فان رئيس الر وما ال –يوجد إلترائيل ش وك فيما يتعأل  بالجيران الجدد 

توريا  أل ا. هوا مألب ل   عرا ينتنياهو قرر م خرا الممالبا بإبعاد  امل لإليرانيين والمأليشياس من 
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يقبألي ال رمألين رتى اون، وهناك شك في عن يقبل بي متتقبال  ألن من شأني عن ي ون مقرونا 
ن تي بألبألا موج ا بمعمي عني  األتدينثر الرئيس بشار  ءاألثنابمواج ا مباشر  لي مل م ران. في هوه 

   يوجد إليران عي جنود في توريا، بل فقم "متتشارون".
بعد التدقي  في مجمل ما نشر وفرص ا مر مل عدد من المصادر اإلترائيأليا، يبدو عني نشأس هنا 

ل من الدولا  أل ا تي ون إلبعاد كيران عن جنوب توريا في الوقس القريب. اإلبعاد ال ام كم انيا
ليي،  ما في كا رتما س هو عن ا ت ا  الجمئي تيت  التوصل  عردب ثير.  عصعبليي كالتوصل 

عن ا  اإلعالن، وتتتميل كترائيل واألردنتشرين الثاني الما ي، بات ا  بين روتيا والو ياس المترد  
 ليتس مرفا فيي، لولك هي  ير مألمما ببنوده.

ي ون ما مال يم ن ر يا هل تتعمل كترائيل  د عهدا  كيرانيا في عم  توريا بعد عي ًا رين ا ت
عن يأخو الوجود اإليراني هناك نوعا من الموافقا المجدد  من روتيا. قال نتنياهو، عول من عمس، في 
افتتاح جألتا الر وما كن "كترائيل تتواصل الر اظ عألى رريا عمأل ا  د التمر م اإليراني في  ل 

 ا في توريا".منمق
 

 يتطلعون شرقاا 
. األردنلما يجري في  ع براهتماما  األخير  األيا خالل ولك تت ون كترائيل م مر  ألن توجي في 

الما ي، تظاهراس  بير  بمشار ا مئاس او   في مدن  ثير  ارتجاجا  األتبوعفي الممأل ا جرس، 
أل يا هناك صعوبا في اتت افا ع ثر من عألى  الء المعيشا والتياتا ا قتصاديا لألر وما. في الخ

لى جانب ولك التوتر بين التألماس و"ا خوان المتألمين".  مأليون  جئ توري وا 
المألك عبد هللا، الوي اختصر ميار  رتميا في الخارج من اجل العود  كلى بالده، قا  في التاب  

لألتدخل في الش ون  ردنيااألبالتعامل بش ل جيد مل موجاس ارتجاج   وه. القدس تدرك الرتاتيا 
الداخأليا لألجيران، ل وا ليس من المعقول عن نتمل عي ومير كترائيألي يتمر  بش ل عألني لما يجري 

عأليا بالنتبا إلترائيل. في  عمنياوراء الردود الشرقيا. ومل ولك فان اتتقرار الممأل ا هو مصألرا 
 د النظا  ل بح ا رتجاج.القدس يتابعون اون بانتباه خاص التظاهراس في األردن وج و 

 "هآرتس"
 5/6/2018، األيام، رام هللا
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