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 .1هنية يدعو لبناء استراتيجية "إساءة وجه االحتالل"
غزة :أشاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالجهود المصررية التري أف رت

إلى فتح معبر رفح أليام قليلة نهاية األسبوع الما ري داعيراإ إياهرا إلرى فتحر بشركل دائرم وعلرى مردار

الساعة .وقرال هنيرة لرمل مهرجران دالوردس واألقصرىد الره نئمتر دائررة الوردس فري حركرة دحمراسد

وقد قدمنا في غزة كل ما يمكن من أجل

األحد ( :)6-5دنحن ّنودر متطلبات األمن الوومي المصر
حمايرة الحرردود لحاررئ األمرن المشررترن ونحررن نورروم برهلن مررن موقر المسر وليةد مشردداإ علررى ّأنر لرريس
لحركة حماس أ نشاط عسكر في سيناء أو في غيرها.
وأشار الوياد الالسطيني إلى أن غزة لن تُرمى في ِ
الحجر المصر وأ را ::دلرن نتعراطى مر أ
ّ
مبادرات لها عمقة بالتوطين أو التدويل وليس أمامنا إال فلسطيند.

دعررا هنيررة أبنرراء الشررعب الالسررطيني واألمررة للبرردء فرري بنرراء اسررتراتيجية دإسرراءة وجر االحررتملد مشرريداإ
بكل األياد التي تعمل ليل نهار في كل الساحات العربية واألوروبية من أجل إساءة وج االحتمل.

أن
ودعررا هنيررة إلررى اسررتعادة الوحرردة الوطنيررة وبنرراء صرررل فلسررطيني يورروم علررى أسررس وا ررحة مبين راإ ّ
المطلررب األس رراس ه ررو مشررروع وطن رري ج رروهرا الورردس والثواب ررت ويو رروم علررى قاع رردة الشررراكة وتطبيرر
االتااقية الموقعة م كداإ على جاهزية حركت التامة لهلن.

ورحب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بأ جهرد عربري مصرر السرتئنا :المصرالحة وتطبير

االتااقي ررات الموقع ررة م ّك ررداإ محافئ ررة حركتر ر عل ررى اس ررتراتيجية االنات ررال عل ررى ك ررل األقط ررار العربي ررة
واألوروبية.

وفي إطار آلر أشاد هنية بأهالي الودس وال اة و 48الفتاإ إلى ّأنهم يشكلون الحارس األمين علرى
الودس .ودعا إلرى حمايرة انتاا رة الوردس محره اإر مرن محراوالت احتوائهرا وأ را ::دنحرن فري مرحلرة
استثنائية تحتاج إلى ق اررات استثنائية تتميز بالجرأة واإلقدام والشجاعةد.
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وم ى يوول :داالنتاا ة هي ليار الشعب وانتاا ة جيلد م ّكداإ ّأنها الطرير نحرو تحريرر الوردس
وعودة الشعب الالسطيني إلى أر .

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/5 ،

 .2عباس :لن نقبل بأقل من إنهاء كامل لالحتـالل اإلسـرائيلـي واقـامـة الـدولـة
رام هللا  -دوفاد :أكد الرئيس محمود عباس دأن شعبنا لن يوبل بأقل من إنهاء االحتمل اإلسرائيلي
إنهاء كاممإ واقامة الدولة الالسطينية المستولة هات السيادة
اله بدأ في حرب حزيران 1967
إ
وعاصمتها الودس الشرقية على حدود الراب من حزيران لعام 1967د.

وقال في الهكرى التاسعة واألربعين لحرب  5حزيران  1967وبدء احتمل ال اة والوطاع التي
صادفت أمس :دإن شعبنا اله

واق تحاول إسرائيل فر

قدم الت حيات الجسام من أجل تحوي هها الهد :لن يوبل بأ

بالووة لاصة في الودس ومودساتها اإلسممية والمسيحيةد م كداإ دأن

الويادة الالسطينية متمسكة بمبدأ حل الدولتين اللتين تعيشان بأمن وسمم جنباإ إلى جنب وأن كل ما
نجم عن االحتمل هو باطل وغير شرعيد.

وأو ح الرئيس دأن شعبنا الالسطيني موحد حول هها الهد :ومتمسن بثوابت

وحووق الوطنية

المشروعة التي تنص عليها ق اررات الشرعية الدولية مرحباإ في الوقت ناس بكل الجهود الدولية التي
تصب في مصلحة السمم العادل والشامل والدائم عبر الوصول إلى حل الدولتين على حدود الراب

من حزيران وايجاد حل لجمي ق ايا الحل النهائي وفي مودمتها إيجاد حل عادل لو ية المجئين
بموجب المبادرة العربية واستناداإ لورار 194د.

وأكد عباس رفض الجانب الالسطيني أل محاولة لتعديل هها المبادرة وأن متمسن بها كما أقرتها

الومة العربية عام 2002د مشي اإر إلى أن دالرهان على كسر اإلرادة الوطنية لشعبنا أو تطويعها قد

فشلتد م كداإ دأن شعبنا اليوم في هكرى نكسة حزيران هو أكثر إص ار اإر وتصميماإ على تحوي
أهداف

ونيل حووق الوطنية المشروعة وفي مودمتها حو في الحرية واالستومل واقامة الدولة

المستولة وعاصمتها الودس الشرقية وتحرير كافة األسرى والحاائ على ثوابتنا الوطنية

ومودساتناد.
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 .3الحمد هللا يحذر من التبعات الخطيرة لما تقوم به دولة االحتالل في القدس
رام هللا – وفا :ح ّهر رئيس الوزراء رامي الحمد هللا يوم األحد من التبعات اللطيرة لما تووم ب قوات
االحتمل اإلسرائيلي في مدينة الودس وسائر األرض الالسطينية المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوس :المحمود في بيان صحاي دإن رئيس الوزراء أكد أن
المنطوة برمتها لن تنعم باألمن والسمم واالستورار دون استرداد مدينة الودس المحتلة ولن يواف

فلسطيني واحد على أ

الشرقية عاصمة لهاد.

حل حتى لو كان قيام دولة فلسطينية مستولة دون كامل مدينة الودس

وأ ا :المحمود دأن رئيس الوزراء وص :ما تووم ب سلطات االحتمل في مدينة الودس من
احتااالت مزعومة تحت مسميات وعناوين لادعة ال يمكن أن تغطي على الحويوة السوداء والهكرى

األليمة وهي كارثة احتمل عاصمتنا األبدية واعمال يد الطمس والتزوير والتهويد فيهاد.

وتاب المحمود دأن حكومة الوفا الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا تناشد العالم وتطالب
م سسات المجتم

الدولي إجبار إسرائيل على إنهاء احتمل مدينة الودس وسائر األرض

الالسطينيةد.

وفي هها اإلطار شددت الحكومة على أن ما يجر في مدينة الودس اليوم ولصوصا نشر وحشد

اآلال :من عناصر االحتمل وتمكين آال :المستوطنين من التدف
احتمل لها وتشديد الوب ة االحتملية عليهاد.

إلى المدينة إنما يمثل إعادة

وأكدت الحكومة أن إصرار حكومة االحتمل على االستمرار في عزل مدينة الودس ومحاوالت تغيير

طابعها العربي اإلسممي والعدوان اليومي والمستمر على المودسات ولاصة المسجد األقصى إنما
ياتح الباب على مصراعي لدوامة عن :لطيرة تطال المنطوة برمتها.

التطر :واالحتمل اإلسرائيلية الحالية
وأو ح المحمود أن حكومة الوفا الوطني تحمل حكومة
ّ
كامل المس ولية عن تبعات لطواتها العدوانية.
الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .4عباس يهنئ الفلسطينيين بحلول شهر رمضان الفضيل
رام هللا :هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء يوم األحد جمي أبناء شعبنا في الوطن
والشتات لمناسبة حلول شهر رم ان الا يل .وقال في كلمة وجهها لشعبنا الالسطيني في الوطن
والشتات لمناسبة حلول شهر رم ان الا يل بثها تلازيون فلسطين دإن واجبنا الديني والوطني

واأللمقي يارض علينا أن ْيحترم هها الشهر المبارن وأن نراعي حرمات وآداب
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توجيهاتي للحكومة ولكل مراكز المس ولية ل مان هلن وكهلن لتكثي :مراقبة األسعار في هها
الشكر الكريم بالهات حماية للمواطن ومصالح و رورات حيات

سيكونون على قدر المس ولية في هها السيا د.

م ثوتي بأن تجارنا األعزاء

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .5المالكي :فرنسا ستشكل لجان عمل للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام
رام هللا :أعلن وزير اللارجية الالسطيني يوم األحد أن فرنسا ستشكل لجان عمل للتح ير لعود
الم تمر الدولي للسمم إلنهاء الصراع الالسطيني اإلسرائيلي قبل نهاية العام الجار .

وقال رياض المالكي في تصريحات إلهاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن الدول التي شاركت في

اجتماع باريس الدولي اله عود الجمعة الما ية إلحياء مااو ات السمم بين الالسطينيين واسرائيل
دتوافوت على تكلي :فرنسا بالمتابعة من لمل تشكيل لجان عمل للوصول إلى الم تمر الدولي

للسممد .وأ ا :المالكي أن دالم تمر الدولي للسمم المزم عودا قبل نهاية العام الجار سيحدد
اإلطار الزمني وطبيعة المااو ات م

الجانب اإلسرائيلي التي يجب أن تنتهي باتاا

االحتمل ويسمح بإقامة دولة فلسطينية على كامل األ ار ي التي احتلت عام 1967د.

ورأى أن دالمتابعة هي أهم ق ية أساسية بالنسبة لم تمر السمم الدولي ألنها ست

ينهي

اآلليات

ال رورية قبل انعواداد معتب ار أن دأحدا ال يستطي اآلن الهروب من م تمر السمم الدولي آلن

اإلطار الدولي قد تم تشكيل في هها الصددد .وأشار إلى أن جرى التواف بين الدول التي ح رت

اجتماع باريس على عود اجتماع آلر قريب في مجلس األمن الدولي وكهلن اجتماع على هامش

الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر سبتمبر الموبلد.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/5 ،

 .6االحتالل يمدد اعتقال وزير األسرى السابق وصفي قبها
جنين :مددت سلطات االحتمل الصهيوني في معسكر سالم غرب جنين المحتلة يوم األحد اعتوال
وزير األسرى الساب المهندس وصاي قبها بهريعة استكمال التحوي مع .
ويل

الوزير قبها للتحوي في سجن الجلمة منه  19يوماإ على للاية تهم متعددة متعلوة بنشاط

في مناصرة األسرى وفعاليات مجتمعية كما وجهت ل تهمة التحريض

التاريخ :اإل نثنين 2016/6/6

العدد3956 :

د االحتمل.

ص

7

وقالت أسرة الوزير قبها لمراسلنا إن المحكمة قررت تمديد اعتوال بهريعة التحوي علما بأنها هات
التهم التي يعتول عليها في كل مرة .وأشارت إلى أن الوياد قبها يعاني من أمراض السكر و غط

الدم نتيجة كثرة اعتواالت حيث أم ى ما يزيد عن  12عاما في سجون االحتمل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/5 ،

 .7الحمد هللا يبحث مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة في مجال التنمية االقتصادية
رام هللا :بحث رئيس الوزراء رامي الحمد هللا لمل اللواء الماتول بين الوطاع اللاص الالسطيني
والحكومة سبل تعزيز الشراكة في مجال التنمية االقتصادية بين الوطاعين العام واللاص لمواجهة

التحديات االقتصادية وتوئي :الطاقات واإلمكانيات المتنوعة لتجاوز حالة الركود والتمكن من رف

معدالت النمو والحد من الاور والبطالة والعمل تجاا تحوي تنمية وطنية مستدامة.

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،

 .8غزة :إطالق  156سجيناً جنائياً قبل رمضان

غزة :أطلوت المديرية العامة لإلصمل والتأهيل في و ازرة الداللية التي توودها حركة دحماسد في
قطاع غزة صبال أمس  156سجيناإ جنائياإ ممن ق وا ثلثي مدة محكوميتهم وأثبتوا ُحسن السير
والسلون دالل السجن .وقال الناط باسم الو ازرة إياد البزم في بيان إن دهها اللطوة والمكرمة
الرم انية تأكيد على الدور الرياد لمراكز التأهيل واإلصمل في العمل على إصمل النزالء وتووية

النسيج االجتماعي واعادة دمجهم في المجتم في ئل هها األجواء الرم انيةد.
ودأبت الو ازرة في األعوام الما ية على إطم

عشرات السجناء الجنائيين لمناسبة شهر رم ان

واألعياد لصوصاإ ممن يثبتون حسن السير والسلون ويو ون ثلثي مدة محكوميتهم فأكثر .وقدرت
مصادر حووقية عدد السجناء الجنائيين في لمسة سجون تابعة للمديرية بأن يتراول بين 1,200

و 1,500سجين فيما يبلغ عدد الموقوفين حوالي أل :مواطن.

الحياة ،لندن2016/6/6 ،

 .9غزة :وزارة داخلية تنفي شائعات إحداها نسبت لهنية وتطالب اإلعالم بالوقوف أمام مسؤولياته
في

غزة :طالبت و ازرة الداللية في قطاع غزة وسائل اإلعمم والصحافيين بالحهر من االنزال

دمستنو نشر اإلشاعةد وعدم نشر األلبار قبل التحو من مصداقيتها وهلن بعد انتشار شائعات
لمل الساعات الما ية إحداها طالت إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
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وقال إياد البزم الناط باسم الو ازرة في غزة إن لمل الر  24ساعة الما ية نشرت إشاعتان وقال
إنهما دكشاتا حالة من الاو ى والممس ولية تمس بالمنئومة اإلعممية الالسطينيةد.

وأ ا :دبدا وا حاإ انسيا

الكثير من وسائل اإلعمم الرسمية لل :حسابات وصاحات فاقدة

المس ولية على مواق التواصل االجتماعي دون مجرد تثبت هها الوسائل من حويوة المعلومات
بالرغم من سهولة هلن سواء بالرجوع للجهات الرسمية أو حتى مطابوة ما ينشرون م ما يسمعون

وهها من أبسط قواعد العمل اإلعمميد.

وأشار إلى أن ما حدث من نشر وسائل إعمم رسمية للبر وفاة مواطنة مساء السبت تبين أن

كاهب ولم يصدر عن أ

جهة رسمية مشي ار كهلن إلى إشاعة انتشرت حول ورود كلمات غير

صحيحة في لطبة صمة الجمعة التي ألواها قبل يومين إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب

السياسي لحركة حماس منتودا الناط باسم الداللية دانسيا البعض لل :جملة كاهبةد قال إن زج

بها

من لطبة الجمعة.

وقال البزم إن هها يتطلب من الجهات هات العمقة دالوقو :أمام مس ولياتها لمعالجة هها الواق د.

وكانت توارير نسبت لهنية أن قال في لطبة صمة الجمعة الما ية إن غزة تعيش دحياة رغيدةد

وهو ما جعل الكلمة محل انتواد من قبل رواد مواق التواصل االجتماعي.

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،

 .11الهندي :مبادرات "السالم" تهدف لمزيد من التهويد وقمع االنتفاضة

قررال المركــز الفلســطيني لإلعــالم 2016/6/5 ،مررن غ رزة أن محمررد الهنررد ع ررو المكتررب السياسرري
لحركرة الجهراد اإلسررممي أدان كرل المبرادرات والتسرريبات التري توردم تنررازالت للعردو الصرهيوني مبينراإ
أنها تأتي كغطاء لمزيد من التهويد وقم االنتاا ة الالسطينية.

ووص :الهند لمل مهرجان دالوردس واألقصرىد الره نئمتر دائررة الوردس فري دحمراسد األحرد (-5

غطاء لكل الشرور.
أن دأوسلود كانت
 )6عملية التسوية بردالوهمد مو حاإ ّ
إ
وقال إن المبادرة العربية قدمت تنازالت مجانيرة عرن حر العرودة وتبشرر العردو بتطبير مر كرل الردول

أن المطلرروب اليرروم هررو استسررمم كامررل وتطبي ر
العربيررة وف ر الهنررد  .وأشررار الويرراد فرري الجهرراد ّ
مجاني م العدو الصهيوني مشدداإ ّأن ال نه رة وال اسرتومل حويوري فري أ قُطرر دون العمرل علرى
التصد للمشروع الصهيوني في فلسطين.

أن الوروى الدوليرة مشرغولة اليروم بترتيرب مصرالحها فري المنطورة م ريااإ :داألمرة غيرر م هلرة
ونوا إلى ّ
لتورير مستوبل الصراع في فلسطيند.
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وجرراء فرري القـــدس العربـــي ،لنـــدن ،2016/6/6 ،مررن غ رزة عررن م ارسررلها فرراد أبررو سررعدى أن محمررد
الهنررد ع ررو المكتررب السياسرري لحركررة الجهرراد اإلسررممي قررال فرري كلمررة ل ر لررمل مهرجرران الورردس
واألقصى إن في هها الهكرى ينتاض أهل الودس في وج الحود والغطرسة والجبروت مشي ار إلى أن

راء لمس ررتيطان والتهوي ررد
المنطو ررة عاش ررت ط ررويم ف رري وه ررم عملي ررة س ررمم .وبع ررد أن مثل ررت أوس ررلو غط ر إ
والتطبي المستتر .كهلن أدان كل األصوات التي تدعو إلى التطبي وكهلن رفض أ مشروع يحاول
استغمل ترد األمة لتصاية ق ية فلسطين والتنكر لحوو شعبها.

وبعررد أن اسررتعرض الواق ر العربرري والرردولي شرردد الهنررد علررى أن المرحلررة الحاليررة هرري مرحلررة إعررداد
واستعداد ومواومة وليست مرحلة التصاية واالستسمم واالستجداء.

وأكررد أن طري ر الجهرراد والمواومررة هررو طريونررا الوحيررد السررتعادة أر ررنا وحونررا وحوررو أمتنررا فرري كررل
فلسطين وكل مودسات فلسطين.
 .11الشعبية :المبادرة الفرنسية تنتقص من الحقوق الوطنية النثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني
غ رزة  -فرراد أبررو سررعدى :أعلنررت الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين عررن رف ررها للترحيررب الالسررطيني
الرسررمي بالمبررادرة الارنسررية الترري قالررت إنهررا تنررتوص مررن الحوررو الوطنيررة الثابتررة والمشررروعة للشررعب

الالسطيني الفتة إلى أن هها من شأن أن يشج رئيس الروزراء اإلسررائيلي بنيرامين نتنيراهو وحكومتر
على مزيد من التعنت وبالتالي تركيز ال غوط علي الجانبين الالسطيني والعربي.

وأكرردت علررى التمسررن بكامررل الحوررو الوطنيررة الثابتررة والمشررروعة للشررعب الالسررطيني وفرري الولررب منهررا

ح المجئين في العودة إلى ديرارهم التري شرردوا منهرا ورفرض وادانرة أ تنرازالت أو مسراومات تمرس
بهها الح أو غيرا من الحوو .

ودع ررت الوي ررادة الالس ررطينية إل ررى وق رر :التس رراو مر ر الحال ررة العربي ررة المستس ررلمة وال ررى إع ررمن رف ررها
الصرريح للمبررادرة الارنسررية أو أ مبررادرات ألرررى تنررتوص مررن حوررو شررعبنا وترردعو للعررودة إلررى مربر

المااو ات الثنائية م العدو.

ودعت كهلن إلى سحب التنازالت الاادحة التي قدمتها باالعترا :المجاني بح إسرائيل في الوجرود

وقب رول مبرردأ تبررادل األ ار رري .كمررا طالررب الويررادة بترروفير المنالررات لر ر تجرراوز حالررة االنوسررام واسررتعادة
الوحدة الوطنية الالسرطينية علرى أسرس وطنيرة ارسرلة وشرددت علرى

ررورة اإلسرراع فري دعروة إطرار

تاعيل وتطروير منئمرة التحريرر الالسرطينية لمنعوراد مرن أجرل متابعرة تنايره االتااقرات الموقعرة إلنهراء

االنوسام .وأكدت على

رورة حماية االنتاا ة وتوفير موومات استمرارها وتصاعدها لمواومة وانهراء

االحررتمل واإلس رراع فرري تش رركيل قيررادة وطنيررة موح رردة لهررا ودعررت لوقرر :التا رررد فرري التوريررر بالش ررأن
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الوطني واحترام الموق :الوطني المشترن وصمحيات اللجنة التنايهية وسائر م سسات المنئمرة فري
البحث والتورير بهها اللصوص.

وحررهرت مررن لطررر المشرراري الترري تسررتهد :تك رريس اناصررال قطرراع غ رزة عررن ال رراة الغربيررة وقط ر
الطري على إمكانية إقامة الدولة الالسطينية تحت عنوان الهدنة أو غيرها من المسميات.

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،

 .12وفد من "الشعبية" يلتقي مسؤولين مصريين
الورراهرة :أجرررى وفررد رفي ر المسررتوى مررن قيررادة الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين فرري الرردالل واللررارج
لواء هاما م عدد من كبار المس ولين المصريين في العاصمة المصرية الواهرة.
مساء السبت
إ
وناقش المجتمعون العديد من الملاات أهمها مل :االنوسام الالسطيني م كدين على ررورة اسرتعادة
الوحرردة الوطنيررة وتوحيررد البيررت الالسررطيني .وقررد أبرردى المسر ولين المصرريين تجرراوبهم الكامررل فرري هررها

المل .:وأكد المس ولون المصريون على

أساسي للشعب الالسطيني.

رورة الحاائ على دور منئمة التحرير الالسطينية كمنجز

كمررا نرراقش الطرفرران ملرر :إعررادة اإلعم رار ومعبررر رفررح واألو رراع الصررعبة فرري قطرراع غ رزة فيمررا أكررد
المصريون أنهم سيعملون دائما على تلاي :المعانراة عرن أبنراء قطراع غرزة مر التأكيرد علرى اسرتعادة

الوحرردة الوطنيررة .وأكرردت قيررادة الجبهررة أن اللورراءات كانررت إيجابيررة جرردا وأن الطررر :المصررر تجرراوب
م جمي الو ايا والموترحات التي تمت مناقشتها.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/5 ،

 .13وفد من "الديموقراطية" يتباحث مع مسؤولين مصريين مجمل األوضاع الفلسطينية
وفدا من كبار المس ولين المصريين
غزة :التوى وفد قياد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إ
مهمة تناولت مجمل األو اع الالسطينية.
وأجرى مباحثات ّ

وأكررد وفررد الجبهررة علررى ال رررورة الوطنيررة الاائوررة السررتئنا :الجهررود الراميررة السررتعادة الوحرردة الدالليررة

الالس ررطينية عل ررى طرير ر توحي ررد الم سس ررات وانتل رراب قي ررادات موح رردة للم سس ررات كاف ررة ف رري منئم ررة
التحريررر والسررلطة الالسررطينية وتشرركيل حكومررة وحرردة وطنيررة .كمررا تررم التأكيررد عل رى أهميررة اسررتئنا:

الحوار الوطني انطمقا من الدور الحيو وال رور اله لعبت الواهرة في الحروارات السرابوة معتبر اإر

أن هها الدور يشكل واحداإ من الشروط األساسية إلنجال هها الحوار.
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وتحر ّردث وفررد الجبهررة عررن األو رراع المعيشررية واإلنسررانية الصررعبة الترري يرررزل تحتهررا الالسررطينيون فرري
قطرراع غرزة مررا يتوجررب اإلسرراع فرري إعررادة إعمررار مررا دمررا العرردوان اإلسررائيلي ورفر الحصررار الئررالم
اله يار

االحتمل على الوطاع .والتأكيد على أهمية تواصل الوطاع م العالم اللرارجي انطمقرا

من أولوية صون األمن كواجب على الجمي

و رورة انتئام فتح معبر فتح.

وجرردد وفررد الجبهررة تمسررك بررالحوو الوطنيررة المشررروعة للشررعب الالسررطيني غيررر الوابلررة للتصررر :فرري
إقامررة الدولررة المسررتولة كاملررة السرريادة وعاصررمتها الورردس فرري حرردود  4حزيرران  67وحر المجئررين فرري
العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منه العام  1948كما أكد على ح شعبنا في مجابهة

االحتمل واالستيطان ومواومتهما باعتبارا حواإ كالت الشرعية الدولية وشرعة حوو اإلنسان.

وثمرن الوفرد الردور الره تلعبر الوراهرة فري دعمهرا للو رية الالسررطينية وحورو الشرعب وحرصرها علررى
ّ
إنهاء االنوسام واستعادة الوحدة الداللية.
موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/5 ،

" .14إسرائيل" تحاكم فلسطينياً شارك في حفر أنفاق لحماس في غزة

وجهررت محكمررة إس ررائيلية األحررد اتهام راإ إلررى م اره ر فلسررطيني باالنتمرراء إلررى حركررة
الورردس -أ  :بّ :
حمرراس بعرردما كشرر :بحسررب األجه رزة األمنيررة عررن معلومررات حررول عمليررات بنرراء أناررا مررن قبررل
الحرك ررة الالس ررطينية ف رري قط رراع غر رزة .وأوق رر :الش رراب الالس ررطيني الب ررالغ م ررن العم ررر  17عامر راإ الش ررهر

الما ي بعد دلول “بمبادرة فردية” إلى إسرائيل من قطاع غزة بحسب ما أكد جهاز األمن الداللي
اإلسرائيلي (شين بيت) .ولم يتم الكش :عن هوية الشاب بسربب عمررا لكرن الجريش اإلسررائيلي أشرار

إلى أن الواصر ينتمي إلى الجنال العسكر لحماس.

وهها هو المراه الثاني المنتمي لحركة حماس اله تتهمر إسررائيل لرمل شرهر برالتورط فري أنشرطة

متعلوة باألناا .

قيمة حرول أنشرطة حمراس فري شرمال قطراع
وأشار ّ
نص االتهام إلى أن المراه “كش :عن معلومات ّ
غرزة لصوصراإ فيمررا يتعلر باألناررا الهجوميررة .ووفوراإ للشررين بيررت فررإن الشرراب أكررد أن حمرراس تعمررل
على بناء أناا بأعما ملتلاة في قطاع غزة للتسلل إلى إسرائيل.

وأشار متحدث باسم و ازرة العردل اإلسررائيلية ل ردوكالرة فررانس بررسد إلرى أن محكمرة فري جنروب إسررائيل
اتهمت المراه لصوصاإ برداالنتماء إلى جماعة إرهابيةد ودالتسلل إلى إسرائيلد.

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،
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 .15خبير إسرائيلي :سويس ار تتجاوز مصر بتحضيرها لمصالحة فلسطينية
قال لبير إسرائيلي إن سويس ار تحاول من لمل است افتها الوادمة م تم ار للمصالحة الالسطينية برين
فتح وحماس تجاوز دور مصر في هها المل.:

وفي موال ل بموق دنيوز وند اإللبار اعتبر اللبير اإلسرائيلي في الش ون العربية يوني بن مناحيم
أن هها الم تمر يئهر أن سويس ار هات عمقة وثيوة بما يحصل في األو راع الردائرة فري قطراع غرزة

م ياا أن المبادرتين الارنسية والمصررية لحرل الصرراع اإلسررائيلي الالسرطيني ربمرا تردفعان دوال ألررى

في العالم للتدلل بالتطورات المتمحوة في المنطوة واعمن مبادرات سياسية إ افية.

وأ ررا :بررن منرراحيم أن سويسر ار تمتلررن عمقررات إيجابيررة مر حركررة المواومررة اإلسررممية (حمرراس) فرري

غزة حيث حاولت في أكتوبر/تشرين األول  2014التدلل لحل مشكلة الرواتب للموئاين الالسطينيين
بالوطرراع ممررن التحو روا بررالو ازرات الحكوميررة الالسررطينية عوررب سرريطرة حمرراس علررى غ رزة أواسررط .2007
وأشررار الكاتررب إلررى أن هررها المو رروع شرركل إحرردى نورراط اللررم :بررين حركترري فررتح وحمرراس فالسررلطة
الالسررطينية ت ررفض دف ر رواتررب له ر الء المرروئاين ألنهررم بنئرهررا عناصررر فرري حمرراس والحركررة تبرردو

معنية بدمج موئايها في األجهزة األمنية واإلدارية التابعة للسلطة الالسطينية ورغم فشل سويسر ار فري
ح ررل ه ررها المش رركلة لك ررن هل ررن ل ررم يمنعه ررا م ررن المب ررادرة إل ررى عو ررد مر ر تمر دول رري كبي ررر لتحري ررن عجل ررة

المصالحة بين الحركتين.
وتوق بن مناحيم -وهو

ابط ساب في جهاز االستلبارات العسكرية -أن ينعود الم تمر السويسر

أوال ررر يوني ررو/حزيران الج ررار بح ررور ممثل ررين ع ررن اللجن ررة الرباعي ررة إ ررافة إل ررى الس ررويد والن رررويج
والصين وروسيا والسعودية ومصر م ممثلين عن حركة التحرير الروطني (فرتح) وحمراس وسينشرغل

الم تمر في مسائل إعادة إعمار قطاع غزة وازالة الحصار عن

وتوحيدا م ال اة الغربية.

وأك ررد أن سويسر ر ار ل ررم تنسر ر ترتيباته ررا لعو ررد المر ر تمر الم ررهكور مر ر مص ررر الت رري تو ررود جه ررود الوس رراطة
للمصالحة الالسطينية حيث تنشط الواهرة في هرها األيرام لجمر ممثلري الحرركتين لتحوير المصرالحة

ويب رردو أن الر ررئيس المص ررر عب ررد الات ررال السيس رري معن رري أكث ررر م ررن أ وق ررت م ررى بالتوص ررل له ررها
المصررالحة تح رري ار إلطررم مبادرت ر السياسررية لبرردء المااو ررات بررين إس ررائيل والالسررطينيين برعايررة

إقليميررة .ولررتم الكاتررب باإلشررارة إلررى أن مس ر ولين سويس رريين زاروا غ رزة الشررهر الما رري والتو روا م ر

ممثلررين عررن حمرراس مررن أجررل الترتيررب للم ر تمر مررن دون تنسرري م ر مصررر فرري وقررت تحرراول في ر

الحركة تحسين عمقتها م الواهرة التي تتهمها بتوديم المساعدات لإللوان المسلمين دالل أ ار يها.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/5 ،
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بالعبرية بينما ننشئ دولة فلسطين
 .16بينيت يهاجم نتنياهو :ال يمكن أن نكون مع أرض "إسرائيل"
ّ
باإلنجليزية
ّ
وج رئيس حزب دالبيت اليهود ّ د مسراء األحرد نو إردا علرى رئريس الحكومرة اإلسررائيلي
الطيب غنايمّ :
ّ
الموحردةد والره يحيري
تسمي إسرائيل بر ديوم الودس
بنيامين نتنياهو لمل مراسم احتاال
ّ
رسمي بما ّ
ّ
رائم دال يمك ررن أن نك ررون مر ر أرض
ة/النكس ررة ق ر إ
الستّ ّ
األي ررام ّ
هك رررى اح ررتمل الو رردس ع ررام  1967بح رررب ّ
إسررائيل بالعبرّيررة فرري الوقررت الرره ننشررل فير دولررة فلسررطين باإلنجليزّيررةد فرري إشررارة إلررى تصرريحات
نتنيرراهو الترري أعوبررت ر ّرم رئرريس حررزب ديس ررائيل بيتينررود أفيغرردور ليبرمرران إلررى االئررتم :الحكررومي
ّ
سياسية تلول في األف د.
إقليمية لتسوية
أن دفرصة
صرل نتنياهو ّ
ّ
ّ
حينما ّ

ممررن يلتصرروون بالمبررادرات العر ّبيررة
وأ ررا :بينيررت دهنرران مثررل ه ر الء فرري الرربمد وفرري أنحرراء العررالم ّ
سنوسم ال سمح هللا الودس لنعود إلى حدود عام 1967د.
سنوسم البمد
الملتلاة والتي وفوإا لها
ّ
ّ

رتم هلرن
وواصل بينيت ّ
دألن العالم ي غط وهنان حاجرة لم ار رات  .ولهرم أقرول فري هرها المسراء لرن ي ّ
بتاتإا .كلّنا نو :مثل جر :صامد من أجل وحدة بمدنا .ال نتلعثم ال نتبلبل ال نتولّبد.
قررال دآن األوان أن نوررول بو ررول أرض

وعررن حر ّرل الر ّردولتين الرره يعتبررر بينيررت مررن أشر ّرد معار رري
الصرري :فرري فصررل
بالروسر ّرية وبالارنسر ّرية فرري ّ
إسررائيل تابعررة لشررعب إس ررائيل .بالعبرّيررة باإلنجليزّيررة ّ
ألن العرالم يصرغي لنرا .يصرغي لك ّرل كلمرة
ّ
الشتاء أثناء االنتلابات وحينما ال تنعود انتلابرات .لمراهاأل ّ
أقر بينيرت دال يمكرن أن نكرون مر أرض إسررائيل
نطلوها .العالم ّ
يشلص عاإا كما ّ
قوةد .و ّ
يشلص ّ

دومررا سرريتركنا
بالعبرّيررة بينمررا ننشررل دولررة فلسررطين باإلنجليزّيررة .فوررط حينمررا نكررون حررا ّدين وصررارمين إ
مجد إداد.
نحرر الودس ّ
العالم وشأننا وحتّى هلن الحين فسنحتاج يوميًّا أن ّ

ائيلية نتنيراهو لرمل حارل
وجاء لطاب بينيت باار
زمني بسيط عرن لطراب رئريس الحكومرة اإلسرر ّ
ّ
بالسررمم علررى حر ّرد
قية إه أعلررن لمل ر ّأن ر معنر
رسر
عامررا علررى احررتمل الورردس ّ
ري ّ
الش رر ّ
رمي بررهكرى  49إ
ّ
ّ
الالسطينيين.
قول فوط عبر التّااوض المباشر م
ّ
عرب 2016/6/5 ،48
 .17أردان وهنغبي يدعمان مساعي كحلون لضم "المعسكر الصهيوني" للحكومة
رام هللا :دعررا رئرريس حررزب (كلنررا) وزيررر الماليررة موشرري كحلررون دالمعسرركر الصررهيونيد لمن ررمام إلررى
االئتم :الحكومي معتب ار ان الارصة أصربحت مواتيرة لردف عمليرة السرمم إلرى األمرام د معربراإ عرن د
تأييرردا لحررل الرردولتين للشررعبين .وأعرررب كررل مررن الرروزيرين جلعرراد اردن وتسرراحي هنغبرري عررن دعمهمررا
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المسرراعي الهادفررة إلررى

ررم دالمعسرركر الصررهيونيد .وأو ررحا دان ر مررن المستحسررن توسرري الحكومررة

بسبب ما تجابه دولة إسرائيل من تحديات داللية ودولية كبيرةد.

المستقبل ،بيروت2016/6/6 ،

 .18هرتزوج يشكك في نوايا نتنياهو وليبرمان إزاء "حل الدولتين"
رام هللا :شركن زعرريم المعار رة اإلسررائيلية اسرح هرتررزوج بتصرريحات رئرريس الروزراء بنيررامين نتنيرراهو

ووزير الدفاع الجديد افيغدور ليبرمران بشرأن دحرل الردولتيند .ونولرت اإلهاعرة اإلسررائيلية عنر الورول أن

دتصريحات نتنياهو وليبرمان بشأن (حل الدولتين) ال تلوى المصداقية لدى الشعوب العربية التي تريرد

األفعال وليس األقروالد .وقرال هرترزوج لرمل نردوة فري مسرتعمرة (مروديعين) الموامرة علرى أ ار ري بلردة
نعلين الالسطينية دإن على إسرائيل أله زمام المبرادرة إها أرادت تاراد مر تمرات مثرل مر تمر براريسد

م يااإ دأن اليمين المتطر :يعرقل سبيل كل مبادرةد.

المستقبل ،بيروت2016/6/6 ،

 .19مشاحنات بين نتنياهو و"البيت اليهودي" يعيد الحديث لضم "العمل" إلى الحكومة
الناصرة  -برهوم جرايسري :عراد أمرس الحرديث عرن وجرود اتصراالت غيرر مباشررة برين رئريس الروزراء
اإلسررائيلي بنيررامين نتنيرراهو ورئرريس حررزب دالعمررلد المعرارض يتسررحا هيرتسررو ل ررم حررزب األليررر

إلررى الحكومررة بعررد أسرربوع مررن

ررم أفيغرردور ليبرمرران إلررى الحكومررة .إال أن وزراء مررن حررزب دالليكررودد

يجر رراهرون برف ر ررهم ال ر ررمني ل ر ررم حر ررزب دالعمر ررلد مر ررا ي كر ررد أن فر رري للاير ررة هر ررها األحادير ررث هر رري
المشرراحنات الوائمررة بررين نتنيرراهو وتحررال :أحرزاب المسررتوطنين دالبيررت اليهررود د علررى اتبرراع السياسررة

األكثر تطرفا.

وكانررت المااو ررات بررين نتنيرراهو وهيرتسررو قررد جرررت علررى مرردى أسررابي

وتوقاررت فجررأة فرري الثررامن

عشر من شهر أيار (مايو) الما ي بعد أن اتا نتنياهو م أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ديسررائيل
بيتينود على

م األلير إلى الحكومة واسناد حويبة الحرب إلى ليبرمان .وأعلن هيرتسرو الحورا عرن

إغم كافة االتصاالت م نتنياهو وحزب الليكود .إال أن في نهاية األسبوع الما ري انتشررت أنبراء
حول استئنا :االتصاالت غير المباشرة بين الجانبين ل م حزب دالعملد وكتلت البرلمانيرة دالمعسركر
الصهيونيد إلى الحكومة .وقالت األنباء إن االتصاالت شملت تسيبي لياني رئيسة حزب دالحركرةد
الشرين في كتلة دالمعسكر الصهيونيد .وسارعت الكتلة البرلمانية هاتهرا إلرى إصردار بيران يعتبرر فير

األنباء عن استئنا :االتصاالت مجرد شائعات.
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إال أن كررل وسررائل اإلعررمم اإلسررائيلية تحرردثت أمررس عررن االتصرراالت الجاريررة فيمررا ألمحررت صررحياة
دمعراري:د اإلسررائيلية إلرى أن هيرتسرو الره بردأ بزيررارة إلرى الواليرات المتحردة األميركيرة قرد يتعرررض

إلررى توجهررات مررن جهررات أميركيررة وغيرهررا تشررجع إلررى االن ررمام إلررى الحكومررة نتنيرراهو اعتوررادا مررن
أصحاب هها التوجهات أن
من الحكومة ما ي

م دالعملد سيوود إلى لروج كتلة تحال :المستوطنين دالبيت اليهرود د

الحكومة مجددا على مسار التااوض م الجانب الالسطيني.

وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن هيرتسو ما يزال معنيا باالن مام إلى الحكومة وأن يسعى حاليرا

إلى تجنيد م يدين ل من حزب
الالسطيني.

إال أن نتني رراهو وكعادتر ر

رابطا المو وع بالمبادرة الارنسية الستئنا :المااو رات مر الجانرب

يتص ررر :ف رري مس ررارين إه يرس ررل فري ر دالمص ررادر المورب ررةد للتح رردث إل ررى

وسائل اإلعمم عن مااو ات م حرزب دالعمرلد وفري الموابرل ي رمن ئهرور وزراء مورربين منر فري
وسائل اإلعمم لت كد على المواق :المشددة والراف ة لحزبهم دالليكودد.

عمان2016/6/6 ،
الغدّ ،

" .21يديعوت أحرونوت"" :الليكود" يفضل بينيت على هرتزوج بالحكومة
ب ررمل

رراهر :أئه ررر اس ررتاتاء أج ررر ب ررين وزراء وأع رراء الكنيس ررت م ررن ح ررزب الليك ررود أن غ ررالبيتهم

الساحوة تا ل بواء حزب دالبيت اليهود د في الحكومة على انسحاب هها الحزب منهرا ودلرول كتلرة

دالمعسكر الصهيونيد للحكومة مكان .

ووفوا لمستاتاء اله أجرت صحياة ديديعوت أحرونروتد ونشررت نتائجر اليروم االثنرين فرإن  27وزير ار

وع و كنيست من الليكود من أصل  29عبروا عن معار تهم إللراج دالبيت اليهود د من الحكومة
لصررالح دلررول دالمعسرركر الصررهيونيد برئاسررة يتسررحا هرتسررو  .وامتن ر وزيررر األمررن السرراب

موشرري

يعل ررون وع ررو الكنيس ررت بين رري ب رريغن ع ررن اإلجاب ررة عل ررى سر ر ال الص ررحياة .ويش ررار إل ررى أن ع ررو

الكنيست الثمثين عن الليكود هو نتنياهو اله لم يسأل في االستاتاء.

وعبر وزراء وأع اء الكنيسرت مرن الليكرود عرن تأييردهم ل رم دالمعسركر الصرهيونيد ولكرن لريس علرى

حساب دالبيت اليهود د.
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 .21حزب "البيت اليهودي" يدفع باتجاه شرعنة أراض مصادرة استولى عليها المستوطنون
الوردس :قالررت صررحياة دهر رتسد العبريررة أمررس إن حرزب دالبيررت اليهررود د يعترزم إعررادة طرررل مشررروع
قررانون يهررد :إلررى شرررعنة مصررادرة أراض يملكهررا الالسررطينيون قررام المسررتوطنون بسررقتها تحررت ه ارئر

عدة وتم إلحاقها بالمستعمرات .وأ افت دهر رتسد :إن رئيسرة كتلرة البيرت اليهرود فري الكنيسرت شروال
بعردما

معلم تعمرل علرى إعرادة الردف بالمشرروع فري األيرام الموبلرة مرن لرمل طررل صريغة جديردة لر
كانت الحكومة قد فشلت في منح صياغة متاواإ عليها في الما ي.

ونولررت الصررحياة عررن المعلررم زعمهررا أن دتنئرريم عمليررة االسررتيطان اليهررود هرري السرربيل الوحيررد لحررل

إشرركالية آال :البيرروت (الموامررة علررى أراض فلسررطينية بملكيررة لاصررة) مثررل مسررتعمرة عامونررا والترري
أقيمت بتوجي وتشجي حكومات إسرائيل طوال عشرات السنيند.

وأشررارت الصررحياة إلررى بيانررات قرردمتها الجمعيررة االسررتيطانية درجررافيمد أمررام الكنيسررت فرري شررهر أيررار

الما ي وجاء فيها أن حوالي  2026مبنى في المستعمرات موامة على أراض فلسطينية لاصة.

األيام ،رام هللا2016/6/6 ،

 .22قاض إسرائيلي :حركة "بي.دي.أس" هدفها نزع شرعية "إسرائيل"
نوررل موق ر دنيرروز وند اإللبررار عررن الوا رري اإلس ررائيلي إليرراكيم روبنشررتاين قول ر إن حركررة مواطعررة

إسر ررائيل المعروف ررة التص ررا ار بر رردبي د أسد ته ررد :إل ررى دن ررزع الش رررعية ع ررن إسر ررائيل وتص رراية الدول ررة
اليهودية الوحيردة فري العرالمد وزعرم الوا ري أن الحركرة تغسرل أدمغرة الطرمب فري الجامعرات العالميرة

وتمارس إرهابا سياسيا.

وزعررم روبنشررتاين وهررو مسرراعد رئرريس المحكمررة اإلس ررائيلية العليررا أن حركررة مواطعررة إس ررائيل دعايررة

جديرردة بأسررلوب نرراز

ألن الحركررة النازيررة برردأت بالرردعوة إلررى مواطعررة المشرراري اليهوديررة قبررل ثمررانين

عاما وهها المواطعة الجديدة هي شكل حديث من معاداة السامية وتحئى بدعم بعض اليهود.

وأ ررا :الوا رري اإلسررائيلي أن حركررة دبرري د أسد تورروم بعمليررات غسرريل دمررا فرري مجررالس طررمب

الجامعررات العالميررة وهنرران شرربان ص رغار ال يعرفررون الترراريى علررى حويوت ر يررتم تحري ررهم عررن طري ر
اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.

وأشار روبنشتاين إلى أن حركة مواطعة إسرائيل تدعو لمواطعرة أ جامعرة لمجررد أنهرا تاسرح المجرال

لبرراحثين يهررود بالعمررل فيهررا كمررا ترردعو لمواطعررة محررمت تجاريررة ألن مالكيهررا مررن اليهررود ويللررص
المتحدث إلى أن الحركة تسعى لمواطعة دولة كاملة هي إسرائيل ونرزع الشررعية عنهرا فورط ألنهرا هات

هوية يهودية متاردة في العالم.
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ووص :الوا ي اإلسرائيلي الحركة بردإرهاب سياسري يردعو لتوييرد حريرة التعبيررد مسرتدركا برالوول إن
هنان الكثير مما يمكن قول بشأن مساواة العرب دالل المجتم اإلسررائيلي لي ري :دلكرن الرزعم برأن

إسرائيل دولة فصل عنصر أكاهيب ودعاية ليس لها عمقة بالواق د.

ونوررل الموق ر اإللكترونرري اإلس ررائيلي عررن الوا رري قول ر إن ر فرري السررنوات العش ررين األولررى مررن قيررام

إس ررائيل لررم تكررن هنرران أراض محتلررة وم ر هلررن فررإن جيرانهررا العرررب لررم يعترف روا بحوهررا فرري الوجررود

م ياا أن حركرة المواطعرة تلوري اللروم واالتهرام كلر علرى إسررائيل بشرأن الاشرل فري التوصرل التااقرات

سياسية م الالسطينيين.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/5 ،

 .23اإلحصاء اإلسرائيلي 870 :ألف نسمة عدد سكان القدس بشطريها
الناصرة  -ودي عواودة :في الهكرى السنوية الحتمل الودس التي تحاول إسرائيل التشديد على كونها
عاصررمة أبديررة وموحرردة غيررر قابلررة للتوسرريم تايررد معطيررات جديرردة أن واقعهررا مركررب وت رراع :عرردد

سكانها عشر مررات منره  .1948وبحسرب معطيرات د دائررة اإلحصراء المركزيرة د ت راع :عردد سركان
الودس منه حرب  1948عشرة أ عا :وباتت أكبر المدن عددا في البمد.

وفي مطل عام  2016بلغ عدد سكان الودس بشطريها الغربي اله احتل في  1948وبشطرها الشرقي

المحتل عام  1967نحو  870أل :نسمة توريبا.

ويبلرغ عردد اليهرود فري المدينرة بكرل أحيائهرا ومسرتعمراتها  548ألر :نسرمة ( )%63وعردد العررب 322

أل :نسمة (.)%37

وقد تعود نسبة الاور العالية في الودس المحتلة إلرى حويورة أن حروالي  %50مرن المودسريين ال ينتمرون

إلى قوة العمل والى الزيادة الطبيعية العالية ناهين عن التمييز العنصر اله يمارس االحتمل بحر
المودسيين الالسطينيين.

ورغررم ازديرراد عرردد سرركان الورردس سررنويا بحروالي  19,800نسررمة نتيجررة الروالدة الطبيعيررة إال أن الورردس
تعاني من الهجرة السلبية حيث يغادرها كرل سرنة حروالي  17,100نسرمة موابرل  13,600نسرمة يرأتون

لإلقامة فيها.

ويعرريش  %57.9مررن المودسرريين فرري بيرروت لاص ررة بهررم بينمررا يعرريش  %30.9فرري بيرروت مس ررتأجرة
والبوية يعيشون في مساكن الجامعيين أو بيوت بالماتاحية.
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" .24القدس لدراسات إسرائيل" %80 :من الفلسطينيين في الشطر الشرقي تحت خط الفقر
الناصرة  -ودي عواودة :بحسب معطيات جديردة ل ر د معهرد الوردس لد ارسرات إسررائيل د يتجلرى التمييرز
العنصر بحويوة كون أن  %80من الالسطينيين في الشطر الشرقي تحت لط الاور موابل  %28في

الشطر الغربي.

كهلن في فرع البناء ترم بنراء  10,700شروة سركنية جديردة فري السرنوات اللمرس األليررة ربعهرا فورط فري

الشطر الشرقي.

وينتشررر فرري الشررطر الغربرري  70لط ررا للحررافمت موابررل  30لطررا ف رري الشررطر الش ررقي لكررن الوط ررار

اللاي :يشارن في ربط الشطرين وجعلها مدينة واحدة منه انطمق قبرل عرامين وبواسرطت ينتورل 129

أل :شلص بين غربي وشرقي الودس يوميا.

وهنان  77فندقا فري الوردس  30منهرا فري الشرطر الشررقي وبعكرس الانراد اإلسررائيلية ال تت ارجر أعرداد
السائحين في الاناد الالسطينية.

وانلاض عدد السائحين ( 745أل :سائح) في شطر الودس في العام المنصرم بر  %10ويبدو نتيجة

األو اع األمنية.

وبحسب معطيات المعهد المهكور يعتمد الشطر الغربي في حيات اليومية على الشرطر الشررقي إه أن

 %69مررن عمررال البنرراء فرري المنرراط المأهولررة برراليهود فرري الورردس اليرروم هررم فلسررطينيون مررن الشررطر

الشرقي.

ومثلما ترتم عمليرة بنراء مسراكن اليهرود علرى يرد الالسرطينيين فرإن  %55مرن عمرال المواصرمت العامرة
والبريد والملازن فلسطينيون من الشرطر الشررقي .ويشركل الالسرطينيون  %42مرن العراملين فري م ارفر

اللدمات واإلسناد واإلدارة والمطاعم والاندقة في الشطر الغربي.

وبشرركل عررام ورغررم المواجهررات وترردهور األو رراع األمنيررة فررإن  %40مررن األيررد العاملررة مررن الشررطر

الش ررقي العرراملين بالشررطر الغربرري هررم فلسررطينيون عررموة علررى  %12مررنهم يعملررون فرري مواق ر لررارج

الودس المحتلة و %5مرنهم فورط يعملرون فري أ ار ري السرلطة الالسرطينية .وهكرها تردلل بويرة النسرب أن
اليهرود يعملررون باألعمررال المربحرة فري الشررطر الغربرري للورردس فيمرا يتررورط الالسررطينيون بمعئمهررم فرري
أعمال سوداء متدنية التدلل وبالموابل فإن  %2من العاملين في الشطر الشرقي هم يهود.

ومررن المعطيررات المولوررة إلس ررائيل أن  %29مررن اليهررود فرري الورردس بشررطريها مررن اليهررود األرثرروهوكس

(الحريديم)الررهين يعررادون الصررهيونية عررادة بجررانبهم  %19مررن اليهررود التوليررديين  %26يهررود مترردينون
غير متزمتين و %26يهود علمانيون.
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وهها يعني أن  %56من سكان الودس بشطريها هم دحريديمد أو فلسطينيون أ غير صهاينة.

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،

 .25القناة األولى تعرض فيلماً ونثائقياً يوضح دور البطريركية األرنثوذكسية اليونانية بتغيير معالم
القدس

الناصررة – أسررعد تلحمرري :بررث الونرراة األولررى للتلازيررون اإلسررائيلي فيلمراإ وثائويراإ أكررد الرردور الرره لعبتر

البطريركية األرثوهكسية اليونانية في الودس وما زالت تحت إغراءات المال اليهود وامسران إسررائيل
بماتال تعيين البطريرن في تغييرر معرالم المدينرة وتوسري االسرتيطان مرن لرمل بير عورارات تمتلكهرا
في شطر المدينة أو تأجيرها لمئات السنين للحكومة اإلسررائيلية وحترى لجمعيرات اسرتيطانية تنشرط

علناإ لتهويد البلدة الوديمة في الودس.

وعلررى رغررم أن عمقررات الكنيسررة األرثوهكسررية الترري تملررن أكثررر مررن  60ألرر :دونررم مررن األ ار رري فرري
الودس وأنحاء فلسطين (بينها مبنى الكنيست ومور رئاسة الدولة والحالاميرة الكبررى ومكاترب حكوميرة

أجرتهرا لاتررات طويلرة
رئيسة) بالحركة الصهيونية تعود إلى ثمثينات الوررن الما ري حرين باعتهرا أو ّ

أراض فرري الورردس الغربيررة أقامررت عليهررا أحيرراء كبيررة إال أن الارريلم الوثررائوي ي كررد مررن لررمل لورراءات
مباش ررة م ر سياسرريين إس ررائيليين كبررار وشلصرريات نافررهة فرري البطريركيررة أن النارروه اإلس ررائيلي علررى

البطريركيرة يتعرزز عامراإ بعررد عرام مرا يترريح للحكومرة اإلسررائيلية و ر الشررروط التري تلردم مصررالحها
لدى المصادقة على تعيين بطريرن جديد.

الحياة ،لندن2016/6/6 ،

 .26توتر شديد في القدس في ذكرى "النكسة" وتعزيزات أمنية تواكب "مسيرة األعالم" اإلسرائيلية
الودس المحتلة  -أ  :ب  -وكالة سما :شهدت مدينة الودس الشرقية وبلدتها الوديمة توت اإر شديداإ فري

الهكرى ال ر 49للنكسرة واحرتمل المدينرة فيمرا نشررت الشررطة اإلسررائيلية أكثرر مرن ألارين مرن عناصررها
فرري المدينررة فرري اسررتبا لر ر دمسرريرة األعررممد السررنوية الترري يشررارن فيهررا يهررود متطرفررون وتمررر بالبلرردة

الوديمة والحي اإلسممي وصوالإ إلى حائط المبكى (الب ار ).

ويحيي الالسطينيون في اللامس من حزيران (يونيو) من كل عام هكرى النكسة وهي احتمل الشطر

الشرقي من مدينة الودس بمرا فير المسرجد األقصرى عرام  .1967وبعرد احتملهرا أعلنرت إسررائيل

رم

الورردس الشررقية فرري لطرروة لررم يعتررر :بهررا المجتمر الرردولي الرره يعتبررر االسررتيطان فرري كررل األ ار رري
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المحتلررة غيررر شرررعي وفو راإ للوررانون الرردولي .وتعتبررر إس ررائيل أن الورردس بشررطريها عاصررمتها داألبديررة
والموحدةد بينما يرغب الالسطينيون بجعل الودس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم.

وقال ناط باسم الشرطة :دهنان قوات عديدها أكثر من ألاي شرطي يرتدون الز الرسمي والمردنيد

مشي اإر إلى أن يتوق مشاركة  30أل :شلص في دمسيرة األعممد.

وسر ّريرت الشرررطة دوريررات عسرركرية راجلررة فرري البلرردة الوديمررة إ ررافة إلررى دوريررات محمولررة وليالررة فرري
الشوارع الوريبة والمحاهية لسور الودس التاريلي وفي المنطوة الااصلة بين شرطر المدينرة المودسرة.
كما ركبت أنئمة كاميرات للمراقبة دالل البلدة الوديمة ولارجها واسرتلدمت طرائرات مروحيرة لمراقبرة

المسرريرة محررهرة مررن أنهررا دلررن تتسررامح م ر أ أعمررال عنرر :جسرردية أو لائيررة أو محرراوالت اإللررمل
بالنئررام العررامد علم راإ أن أعمررال عنرر :انرردلعت العررام الما رري فرري مسرريرة األعررمم م ر اشررتباكات بررين
متطرفين إسرائيليين ورجال الشرطة من جهة وشبان فلسطينيين من جهة ألرى.

وكان مور اإر أن تصدر المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس رداإ علرى التمراس قدمتر منئمرة دعيرر عراميمد
غير الحكومية لمن مرور المسيرة دالل الحي اإلسممي عبر باب العمرود أحرد أبرواب البلردة الوديمرة

في الودس علما أن المحكمة العليا رف ت التماساإ مماثمإ العام الما ي.

الحياة ،لندن2016/6/6 ،

 .27مواجهات في األقصى واالحتالل يحمي اقتحام مئات المستوطنين للمسجد

عمان نادية سعد الدين أن المسجد األقصى
عمان 2016/6/6 ،نومإ عن مراسلتها في ّ
نشرت الغدّ ،
المب ررارن ومحيطر ر ش ررهدا أم ررس أجر رواء م ررن الت رروتر واالحتو رران الش ررديدين إث ررر مواجه ررات وقع ررت ب ررين
المصلين وحراس المسجد وبرين المسرتوطنين الرهين اقتحمروا باحاتر اسرتجابة لردعوات منئمرات يهوديرة

متطرفررة .بينمررا يسررود الهرردوء والحررهر فرري األقصررى فرري ئررل أج رواء مرشررحة للمزيررد مررن االقتحامررات

حيث نشرت قوات االحتمل تعزيزات وعناصر أمنية مكثاة في محيط األقصى ووسط شروارع وأحيراء
مدينرة الورردس المحتلررة وهرو األمررر الرره نردد بر الجانررب الالسرطيني واعتبررا ديمثررل إعرادة احررتمل لهررا
وتشديد الوب ة االحتملية عليهاد بحسب قولها.

وتر ررداف المسر ررتوطنون الموتحمر ررون القتحر ررام المسر ررجد مر ررن جهر ررة بر رراب المغاربر ررة تحر ررت حماير ررة ق ر روات
االحتمل وتنايههم جوالت استا اززية دالل باحات

مما أدى إلرى االصرطدام مر الالسرطينيين وحرراس

المسررجد .وقامررت مجموعررة مررن المسررتوطنين بمحاولررة تأديررة طووسررهم التلموديررة دالررل المسررجد إال أن
المص ررلين والحر رراس تص ر ّردوا له ررم تح ررت وقر ر مش رراحنات متبادل ررة اس ررتمرت ط ررويمإ إل ررى ح ررين ان رردحار
المستوطنين لارج المسجد من لمل باب دالسلسلةد.
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بينمررا تورردم أحررد الحالامررات مجموعررة ألرررى مررن الموتحمررين تزامن راإ مر توررديم شررروحات مزعومررة عررن
دالهيكررلد المزعرروم وهلررن مررن بعررد تجم ر المسررتوطنين منرره صرربال أمررس فرري األقصررى اسررتجابة

ل رردعوات منئم ررات يهودير رة متطرف ررة القتحام ررات واس ررعة للمس ررجد لمحتا رراء باس ررتكمال اح ررتمل الو رردس
المحتلة في هكراها التاسعة واألربعين.

وجرراء فرري األيـــام ،رام هللا 2016/6/6 ،نو رمإ عررن عبررد الررر و :أرنررا وط أن ف رراس الرردبس مس ر ول
اإلعررمم ف رري إدارة األوق ررا :اإلس ررممية بالو رردس قررال لر ررداأليامد :إن  307مسر رتوطنين اقتحمر روا س رراحات
المسجد األقصى في الاترتين :الصباحية وبعد صمة الئهر من لمل باب المغاربة بحراسة ومرافوة

عناصر الشرطة اإلسرائيلية.
 .28القدس :بلدية االحتالل تعتزم بناء حي استيطاني جديد في مطار قلنديا
تل أبيب  -دد.ب.أد :أعلن نائب رئيس بلديرة االحرتمل فري الوردس عزمر علرى بنراء حري جديرد لليهرود

المتطر ررفين ف رري شر ررقي الو رردس ي ررم  15أل رر :وح رردة س رركنية ف رري موقر ر مط ررار س رراب مع رررو :باس ررم
دعطروتد ( مطار قلنديا) .وقال نائب رئيس البلدية مائير ترجمان اله يرأس لجنة التلطيط والبناء
في المدينة أمس :دأعتزم بناء حي لليهود المتشددين هنان؛ لتلبية طلبات السكان الحريديمد.

وأ ا :لإلهاعة اإلسرائيلية :دإنها فكرة موجودة منه فترة طويلة فري البلديرة وأنرا عرازم علرى تحويوهراد

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وو ازرة اإلسكان وغيرها مرن الجهرات التري يتطلرب األمرر الحصرول

على موافوتها لدعم اللطة .وأو ح ترجمان أن الحي االستيطاني الجديد يمكرن أن يكرون جراه اإز فري

غ ون أرب سنوات .وقالت اإلهاعة :إن اللطة تشمل أي راإ  3,000وحردة سركنية للسركان العررب فري

دعطروتد.

وعلى الرغم من هلن نات المتحدثرة باسرم بلديرة الوردس براتشري سربرنج بشردة الموافورة علرى اللطرة.

وقالررت :دالورردس لررم تورردم لطرة إلقامررة حرري جديررد فرري عطررروتد .برردالإ مررن هلررن فررإن المنطوررة ستشررهد
المزيد من التطور لتصبح منطوة صناعية.

األيام ،رام هللا2016/6/6 ،

 .29مئة اعتداء إسرائيلي على المقدسات في أيار /مايو الماضي
وكالة بت ار :قال وزير األوقا :والش ون الدينية الالسطيني يوس :ادعيس إن أيار /مايو الما ي شهد
أكثررر مررن مئررة اعتررداء إسررائيلي علررى األمرراكن الدينيررة والموامررات أغلبيتهررا اسررتهدفت المسررجد األقصررى
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ومن بعدا الحرم اإلبراهيمي في اللليل فيما بويرة االعترداءات شرملت مورام يوسر :فري نرابلس وأرض
الوق :في أريحا والموامات في سلايت.

وأ ررا :ادع رريس ف رري بي رران أم ررس أن االقتحام ررات واالنتهاك ررات اليومي ررة للمس ررجد األقص ررى المب ررارن
وباحات

تعتبر من أبرز الجرائم التي تمارسها سلطات االحتمل بح األقصى والمدينة.

وفي المسجد اإلبراهيمي من االحتمل رف األهان لمل الشهر الما ي ألكثر من  48وقتاإ.

الخليج ،الشارقة2016/6/6 ،

فلسطيني ْين تحت التعذيب في السجون السورية
الجئ ْين
َّ
 .31استشهاد َ
لندن :استشهد الجئان فلسرطينيان تحرت التعرهيب فري سرجون النئرام السرور

حسربما أفرادت مجموعرة

العمل من أجل فلسطينيي سورية .وأو حت دمجموعة العملد في بيان مكتوب وصل دفلسرطين أون
دمررر فرري دمش ر
اليررند نسررلة عن ر األحررد  2016-6-5أن المجررل ارئررد اللطيررب مررن سرركان بلرردة ّ
ق ى تحت التعهيب وهلن أثناء اعتوال في سجون النئام السور .
وكان اللطيب واحدا من العبي فري ناد الوحدة السور لكرة الودم وف المجموعة.

كمررا ق ررى الشرراب عررامر الشررهابي تحررت التعررهيب فرري سررجون النئررام السررور

وهررو مررن أبنرراء ملرريم

اليرمون جنوب دمش  .ونول بيران المجموعرة عرن مركرز توثير المعتولرين والماورودين أن نبرأ ق راء
الشهابي وصل من لمل معتول أفرج عن وكان شاهداإ على وفات في فرع األمن السور بالعاصمة

دمش

المعرو :بر .215

وبهلن يرتا عدد المعتولين الالسطينيين الهين ق وا تحرت التعرهيب فري سرجون النئرام السرور ممرن

وثوتهم مجموعة العمل إلى  443الجئاإ.

فلسطين أون الين2016/6/5 ،

 .31نادي األسير 23 :ألف دوالر غرامات مالية بحق أسرى
رام هللا :أفادت جمعية ناد األسير الالسطيني الحووقية أن االحتمل اإلسرائيلي فرض غ ارمرات ماليرة
على أسرى فلسطينيين أطاال؛ الشهر الما ي بلغت نحو  88أل :شيومإ (نحو  23أل :دوالر).

بالسجن الاعلري
وأو ح الناد في بيان ل األحد  2016-6-5أن محاكم االحتمل فر ت أحكاماإ ّ
باإل افة للغرامات المالية لمل أيار /مايو الما ي بح ّ  48أسري اإر فري سرجن دعروفرد العسركر

مبينة أن األحكام تراوحت بين الر  3شهور 30 -شه اإر.
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وهكر ناد األسير أن االحتمل يحتجز  183أسي اإر قاص اإر في سجن دعوفرد و 81في سجن دمجدود

وقرابة  50أسي اإر في م اركرز التوقير :والتحوير وقيرد الحربس المنزلري وفري م اركرز إسررائيلية ُيحتجرز فيهرا

األسرى الجنائيين.

فلسطين أون الين2016/6/5 ،

 .32األسيرات في "هشارون" يشتكين من انتشار الصراصير في السجن
رام هللا :أفاد ناد األسرير الالرس يروم األحرد أن األسريرات فري سرجن دهشراروند اشرتكين مرن انتشرار
الصراصير دالل الوسم اله يوبعن في .

جرراء هلررن عوررب زيررارة محررامي نرراد األسررير لألسرريرات إه أ رران أنهررن يعررانين مررن االكتئررائ الشررديد

ونوررص األس ر ّررة علم راإ أن ع ررددهن وص ررل إلررى  42أس رريرة عررموة عل ررى معان رراتهن مررن نو ررل األس رريرات
المري ات والجريحات عبر عربة دالبوسطةد والتي تزيد من أوجاعهن.

يارت األهالي.
لهن بإدلال الكتب عن طري ز ا
وأشارت األسيرات إلى أن إدارة السجن ال تسمح ّ
يهكر أن  70أسيرة يوبعن في سجني دهشاروند والداموند.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .33االحتالل ُينثبت االعتقال اإلداري بحق  17أسي ارً
رام هللا :ثبتررت المحكمررة العسرركرية لمحررتمل فرري دعرروفرد أوامررر االعتوررال اإلدار بحر  17أسرري اإر لمرردة
تااوتت من شهرين إلى  6شهور.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .34هيئة األسرى :أسير كولومبي من أصل فلسطيني في "عوفر" يروي لحظات اعتقاله
رام هللا :نول محامو هيئة شر ون األسررى والمحرررين األحرد شرهادات ألسررى يوبعرون حاليراإ فري سرجن
عوفر ومركز توقي :عصيون بتعر هم للتنكيل واالعتداء الوحشي على أيد جنود االحتمل لحئة

اعتوالهم واستجوابهم.

وروى األسررير الكولررومبي مررن أصررل فلسررطيني كريسررتيانو سررام ( 17عامررا) مررن قريررة ديررر أبررو مشررعل

اللحئات الصعبة والواسية التي مر بها لحئة اعتوال واستجواب على أيد المحووين اإلسرائيليين.
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ولاتت الهيئة إلى أن هنان مئات الشهادات التي تايرد باعترداء جنرود االحرتمل ومحووير علرى األسررى
واألسرى األطاال بأبش وسائل التعني :في ملتل :السجون ومراكز التوقير :التري يزيرد تعردادها عرن

 22معتول ومركز توقي :لمل عمليات االعتوال والتحوي .

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .35سبعة آالف أسير فلسطيني يصومون رمضان في السجون
غرزة  -ارئررد الفرري :قالررت و ازرة شر ون األسرررى والمحررررين الالسررطينيين إنر ال يرزال هنرران سرربعة آال:
أسير يوبعون دالل سجون االحتمل في ئل ئرو :قاسية ستزداد حدتها م حلول شهر رم ان.
وأ ررافت الررو ازرة فرري بيرران أن األسرررى سيعيشررون فرري شررهر رم رران معانرراة مزدوجررة يتواسررمونها مر

عرائمتهم كلهررا لوعررة فر ار ومر اررة حرمرران باعررل البعررد الوسررر النرراتج عررن غطرسررة االحررتمل وحورردا
وتشتيت لألسر وانتزاع جو الجماعة الدافل لمل الشهر الا يل.

ولاتت إلى وجود  41أسي اإر م رى علرى اعتورالهم أكثرر مرن عشررين عامراإ وأقردمهم األسرير كرريم يرونس

المعتو ررل من رره ك ررانون الث رراني /ين رراير  1983و 70أس رريرة أق رردمهن األس رريرة لين ررا الجرب رروني المعتول ررة من رره
نيسرران /أبريررل  2002وأكثررر مررن  450طاررم وسرربعة ن رواب فرري المجلررس التش رريعي باإل ررافة إل ررى
وزيرين سابوين وأكثر من  1500حالة مر ية في صاوفهم.

الخليج ،الشارقة2016/6/6 ،

 .36إغالق معبر رفح بعد أربعة أيام من فتحه
غرزة :أغلوررت السررلطات المصررية مسرراء يرروم األحررد معبررر رفررح البررر أمررام حركررة المسررافرين فرري كررم

االتجاهين بعرد أربعرة أيرام مرن فتحر بشركل اسرتثنائي .وغرادر لرمل األيرام األربعرة  3,250مسراف اإر مرن

قطاع غزة باتجاا مصر ومنها إلى دول ألرى فيما عاد إلى الوطاع نحرو  900مسرافر كرانوا عرالوين

في الجانب المصر بانتئار العودة إلى غزة.

القدس ،القدس2016/6/5 ،

 .37إطالق نار على مراكب الصيد في غزة
غزة  -اللليج والوكاالت :هاجمت زوار حربية إسرائيلية صبال األحرد م اركرب لصريادين فلسرطينيين
قبالة بحر مدينة غزة بوابل من النيران .وأطلورت الرزوار الرصراص الحري مرن الرشاشرات الثويلرة علرى
مجموعة من مراكب الصيادين على بعد نحو سرتة أميرال بحريرة قبالرة بحرر منطورة السرودانية شرمال
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غربرري مدينررة غ رزة مررا أدى إلررى ت رررر مركبرري صرريد وا ررطرار الصرريادين إلررى الهررروب لوف راإ مررن

اإلصابة.

الخليج ،الشارقة2016/6/6 ،

 .38الفلسطينيون والسوريون يحيون الذكرى الـ  49لـ"النكسة"
عواصررم ر دالورردس العربرريد مررن فرراد أبررو سررعدى :أحيررا الالسررطينيون والسرروريون فرري ال رراة الغربيررة

وقطاع غزة والجوالن والشتات أمس األحد الرهكرى السرنوية ال ر  49ل ر دالنكسرةد التري حلرت بهرم عرام

 .1967ونئم الالسطينيون في ال رراة الغربية وقطاع غزة عدداإ من الاعاليات بهها المناسبة.

القدس العربي ،لندن 2016/6/6

ضد اإلعدامات الميدانية لألطفال
 .39فلسطينيون يرفعون الصوت بـ"كل لغات العالم" ّ
رام هللا  -بديعررة زيرردان :تجمعررت علررى دوار المنررارة فرري وسررط مدينررة رام هللا قبررل أيررام مجموعررة مررن
األطاررال الررهين رفع روا الفتررات بكررل لغررات العررالم مطررالبين بوقرر :قتررل أطاررال فلسررطين

ررمن مبررادرة

أطلوتها مجموعة شبابية تحمل عنوان داألمرل ألطارال فلسرطيند .وحمرل العشررات مرنهم الفترات تصرب

فرري هررها اإلطررار بلغررات عرردة تكرراد تشرركل بمجموعهررا غالبيررة لغررات العررالم أو أكثرهررا انتشررا اإر فكانررت

مبادرة دبكل لغات العالمد.

ويبرررر أنررس الوريرروتي منس ر المبررادرة والمتطرروع فيهررا اتجاه ر ورفاق ر نحررو إطررم مبررادرة دبكررل لغررات
العالمد بارتااع نسبة اإلعدامات الميدانيرة التري يمارسرها جريش االحرتمل

تزيد يوماإ بعد يوم من دون أن تحرن ال أر العام الدولي.

رد أطارال فلسرطين والتري

وهررها هرري الاعاليررة الثانيررة الترري حاولررت مبررادرة داألمررل ألطاررال فلسررطيند مررن لملهررا توسرري نطررا
عملها معتمدة علرى بنراء شرراكات مر م سسرات وم اركرز ثوافيرة ومجتمعيرة بينهرا مركرز دالشرراكة مرن

أجررل التنميررةد فرري رام هللا ومركررز دحمررد منكررود فرري نررابلس ومركررز دالعررودةد مررن طررولكرم وهررو مررا
ررمن مشرراركة أوس ر مررن جانررب األطاررال واليررافعين مررن الجنسررين .وكانررت المشرراركة الواسررعة الفتررة

بالاعل لمل الحدث فود جاء مشاركون من المحافئات الالسرطينية الرثمث رام هللا والبيررة ونرابلس

وطررولكرم فكان ررت الرس ررائل متنوع ررة والح ررور أكث ررر تمي ر اإز لنو ررل تل ررن الرس ررالة البس رريطة م ررن الطا ررل

الالسطيني إلى دكل لغات العالمد وبصوت هو.

ولررم توتصررر فعاليررات الحملررة علررى االعتصررامات والمسرريرات بررل اتجهررت نحررو العررروض الانيررة ومررن
بينهررا عرررض مسرررحي صررامت يجسررد اإلعرردامات الميدانيررة الترري يمارسررها االحررتمل اإلس ررائيلي بح ر
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أطاال فلسطين وقدمتة الارقة المسرحية دعشرة على عشرةد وكانرت فعاليرة جاهبرة للمرارة وكرهلن فري
موق التواصل االجتماعي (فايسبون) حيث تجاوزت نسبة مشاهدت مليوني مشاهدة.

وفرري المرحلررة الثالثررة يسررتعد الوررائمون علررى المبررادرة الشرربابية داألمررل ألطاررال فلسررطيند لتوررديم أفكررار

جديدة تنول المبرادرة إلرى مرحلرة جديردة ومرن بينهرا االتجراا نحرو الايرديو مسرتلدمين وسرائل التواصرل
االجتماعي والمواق المتلصصة كر ديوتيوبد وغيرا.

الحياة ،لندن2016/6/6 ،

 .41سلطة النقد :تباطؤ نمو االقتصاد الفلسطيني العام الماضي
رام هللا  -م ررن أحم ررد شررراهين تحري ررر للررردون مئل رروم :أف ررادت مصر ررادر رس ررمية بر ررأن نم ررو االقتصر رراد
الالسطيني شهد تباط ا في ال اة الغربية المحتلرة وقطراع غرزة؛ لرمل العرام الما ري  .2015وهكررت

سررلطة النوررد الالسررطينية أن النرراتج المحلرري ارتا ر بنحررو %6.1ة؛ لررمل الرب ر األليررر مررن عررام 2015

على أساس سنو

موارنة م  %9.6لمل الرب الثالث من العام هات .

وأئهرررت المعطيررات الالسررطينية أن البطالررة ال ترزال مرتاعررة جر إردا ال سرريما فرري قطرراع غرزة وأعلررى مررن
مس ررتواها ف رري ال رراة الغربي ررة الفت ررة إل ررى ت ارجر ر بس رريط ف رري مع رردالت البطال ررة بالوط رراع ل ررمل الع ررام
الما رري واس ررتورارها ف رري ال رراة .وأش ررارت إل ررى أن الربر ر األلي ررر م ررن ع ررام  2015حم ررل مزي ررداإ م ررن

ال غوط الت لمية والتي تسببت في نمو األسعار بوتيرة متسارعة.

وارتا معدل ت لم أسعار المستهلن في فلسطين نحرو  %1.5علرى أسراس سرنو

الربر السراب

موابرل  %0.9فري

وهلررن جرراء ارتارراع األسرعار بنحرو  %2.1بال رراة الغربيرة موارنرةإ بنحرو  %1.6وبواقر

 %2في قطاع غزة.

قدس برس2016/6/5 ،

" .41اإلحصاء الفلسطيني" :فلسطين تُشكل  %3من التنوع البيولوجي العالمي
رام هللا  -من يوس :فوي تحرير للدون مئلوم :أئهررت معطيرات إحصرائية رسرمية أن  51ألاراإ مرن
األنواع الحية النباتية والحيوانية تعيش في فلسطين التاريليرة وتشركل نحرو  %3مرن التنروع البيولروجي

العررالمي .وأو ررح توريررر لجهرراز اإلحصرراء المركررز الالسررطيني أن عرردد األن رواع الحيوانيررة فرري ال رراة
الغربيررة وقطرراع غ رزة بلررغ نحررو الر ر  30آال :و 904أن رواع؛ منهررا  30ألرر :مررن المفواريررات و 373مررن

الطيور و 297من األسمان و 92من الثدييات و 82من الزواح :و 5من البرمائيات.
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وبينت الدراسات الحديثة على الطيور في فلسطين وجود  373نوعاإ بما ُيمثل  23صنااإ و 69عائلة
ّ
و 21عائلررة فرعيررة و 172جنسراإ باإل ررافة إلررى است ررافة فلسررطين التاريليررة لررألاين و 850نوعراإ مررن

النباتررات مررن  138عائلررة .ووفوراإ التااقيررة التجررارة الدوليررة لألنرواع المهررددة برراالنوراض ( )CITESفإنر

يوجد في فلسطين عدة أنواع يمن االتجار بها؛ وتشرمل سرتة أنرواع مرن الزواحر :وأكثرر مرن  20نوعراإ
من الطيور باإل افة إلى أكثر مرن  13نروع مرن الثردييات ونروع واحرد فورط مرن األنرواع النباتيرة وهري

بلور مريم الاارسي (قرن الغزال).

قدس برس2016/6/5 ،

 .42وزير األوقاف األردني يدين اقتحامات "األقصى" ويحذر من التطرف
عمان – ال أر  :دان وزير األوقا :والش ون والمودسات اإلسممية الدكتور وائل عربيات مرا قامرت بر

سررلطات االحررتمل أمررس مررن تمكررين أكثررر مررن  300مررن المتط ررفين اليهررود اقتحررام المسررجد األقصررى
وبحماي ررة الش رررطة والور روات اللاص ررة التابع ررة لمح ررتمل ف رري الوق ررت ال رره تس ررتعد فير ر األمت ررين العربي ررة

واإلسممية والمرابطين في المدينة المودسة الستوبال شهر رم ان حيث يمتلل في المسجد األقصى.
وبرين عربيرات أن هررها األجرراء دليرل وا ررح علرى أن سررلطات االحرتمل ال تحتررم معاهرردة السرمم مر

األردن وال تحترم حرمة شهر رم ان وان ما أقدمت علي سلطات االحتمل دليرل وا رح علرى النوايرا
المبيتة لمحتمل للتحريض علرى الصرراع الرديني .وحرهر عربيرات سرلطات االحرتمل مرن أن مرن يرزرع

الشون لن يحصد العنب ومن يزرع التطر :ال يمكن أن يحصد السمم.

عمان2016/6/6 ،
الرأيّ ،

" .43العمل اإلسالمي" يستنكر الدعوات الصهيونية إلى اقتحام "األقصى"
استنكر حزب جبهة العمل اإلسممي مرا توروم بر منئمرات الهيكرل المزعروم مرن دعروات للمسرتوطنين

للمشاركة في اقتحامرات جماعيرة واسرعة للمسرجد األقصرى تزامنراإ مر الرهكرى الرر( )49الحرتمل المسرجد

المبررارن .وطالررب الحررزب فرري بيرران صررادر عنر أمررس عوررب جلسررة لمكتبر التنايرره الحكومررة األردنيررة
باال ررطمع بمس ر وليتها بحسررب الوصرراية الرسررمية علررى المودسررات باتلرراه اإلج رراءات الترري ت ررمن

سممة المسجد األقصى وعدم االعتداء على قدسيت من العصابات الصهيونية.

عمان2016/6/5 ،
السبيلّ ،

التاريخ :اإل نثنين 2016/6/6

العدد3956 :

ص

28

عمان يطالب بإلغاء كوتا التصدير إلى فلسطين
 .44نائب رئيس غرفة صناعة ّ
السرربيل  -حررارث ع رواد :طالررب عرردنان غيررث نائررب رئرريس غرفررة صررناعة عمرران بإلغرراء الكوتررا علررى
الصررادرات األردنيررة إلررى فلس ررطين والمتمثلررة باتااقيررة ب رراريس الترري كبلررت حري ررة التبررادل التجررار ب ررين

البلرردين م ررياا أن التبررادل التجررار األردنرري الالسررطيني ال يتجرراوز  100مليررون دوالر سررنويا بينمررا
التبادل التجار الالسطيني اإلسرائيلي يتجاوز  4.5مليار دوالر سنويا.

وبين أن األردن وفلسطين يتواسمان الثوافة والعادات والتواليد مما يحتم زيادة التبادل التجار بينهم.

وقال غيث في ندوة نئم ملتوى األعمال الالسطيني األردني حول دقوانين االستثمار في فلسطيند في
موررر غرفررة صررناعة عمرران إن الغرفررة سررتبوى دائمررا مبررادرة بالمشرراركة فرري الاعاليررات الترري تعوررد فرري
فلسطين وتسهم في تعزيز التبادل التجار بين األردن وفلسطين.

عمان2016/6/6 ،
السبيلّ ،

 .45الجيش اإلسرائيلي يضرم النار على الحدود بين بلدتي الغجر والعباسية اللبنانيتين
بيروت – الحياة :أ رم جنود إسرائيليون النار عصر أمس دالل المنطوة المحتلة بين بلدتي الغجرر
والعباسية اللبنانيتين بمحراهاة السرياج الحردود الشرائن فري الوطراع الشررقي .وأفرادت دالوكالرة الوطنيرة

لإلعممد بأن الحري امتد لب عة أمتار إلى الجانب المحرر .وأشارت معلومرات مرن المنطورة إلرى أن

النيران أتت على مساحات واسعة وصلت إلى الطرير العسركر المحراه للسرياج الحردود  .وأن هرها
الحري يتعمدا الجيش اإلسرائيلي في كل عام بهد :تسهيل عملية استطمع ومراقبت المنطوة.

الحياة ،لندن2016/6/6 ،

 .46نبيل العربي لـ"الشرق األوسط" :الطرف األمريكي عطل صدور بيان أقوى عن اجتماع باريس
برراريس  -ميشررال أبررو نجررم :لررص أمررين عررام الجامعررة العربيررة الرردكتور نبيررل العربرري دالشررر األوسررطد
بحررديث مطررول بمناسرربة مشرراركت فرري اجتمرراع برراريس الرره لصررص للن رزاع الالسررطيني  اإلس ررائيلي.
وبردصراحة دبلوماسيةد كش :العربي عن بعض ما حصل دالل االجتماع وأهمر الردور دغيرر السرو د

اله لعب الوزير جون كير لمن صدور توصيات أقوى عن المجتمعرين كران يمكرن ت رمينها البيران

اللتررامي .وأشررار األمررين العررام إلررى أن واشررنطن وعررددا مررن العواصررم األوروبيررة يريرردون دقلررب المبررادرة

العربيررةد بمعنررى تسلسررل مررا يتعررين الويررام ب ر بحيررث ترردف الرردول العربيررة للويررام بلط روات أولررى لحررث
إسرائيل على التحرن باتجاا الحرل وهرو مرا رف ر الطرر :العربري الره مثلر إلرى جانرب األمرين العرام
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وزراء لارجيرة المملكررة السررعودية ومصرر والمغرررب .وأكررد العربرري أن دال تعرديل أو تغييرررد فرري المبررادرة
العربية كما ع از اهتمام

بنيررامين نتنيرراهو بهررا إلررى رغبت ر فرري الرردلول إلررى أس روا الللرريج واالسررتاادة مررن ثرواتهررا وتصررورا أن

الطري إلى هلن يمر عبر المبادرة المهكورة.

أم ررا بش ررأن االجتم رراع ف رري ب رراريس فو ررد اعتبر ررا ال رردكتور العرب رري ماي رردا ودمكس ررباد لكنر ر رأى بالمواب ررل أن

المطلوب هو دم تمر تنايه د كالم تمر اله است افت جني :في عام 1974؛ ألن دمحدداتد السمم
معروفررة وت ررمنتها الو ر اررات الدوليررة وبالتررالي ال حاجررة الجتماعررات أو م ر تمرات ال يلرررج منهررا سرروى

تصريحات أو بيانات.

الشرق األوسط ،لندن2016/6/6 ،

 .47إعالميون ومؤسسات مدنية من الجوالن تتهم "إسرائيل" بدعم األسد لـ"تدمير سورية"
عواصم  -وكاالت :اتهم إعمميون وم سسات مدنيرة سرورية امرس األحرد إسررائيل بردعم نئرام بشرار
األسررد فرري دقتلر للشررعب وترردميرا الرربمدد كمررا اتهمروا النئررام السررور دبجعررل ق ررية الجروالن وفلسررطين

مطية لتغطية ئلم للشعبد وف تعبيرهم.

وقال الصرحافي سرميح أيروب الموريم فري قريرة مجردل شرمس فري المنطورة التري تسريطر عليهرا إسررائيل

به رربة الج روالن إن دأبنرراء الج روالن المحتررل عاش روا أكثررر مررن  40سررنة تحررت شررعارات مزياررة أطلوهررا
النئرام السررور

بررالووات األجنبيررة

وعرردت بتحريررر األرض مررن المحتررل إال أن النئررام اسررتودم مليشرريات إيرانيررة واسررتووى
ررد أبنرراء شررعب

فيمررا بويررت جبهت ر م ر إس ررائيل تررنعم بالهرردوء واألمرران طيلررة تلررن

الاترةد.

وش رردد عل ررى دأن س رركان الجر روالن ال ررهين ع ررانوا جمير ر أنر رواع الئل ررم لاص ررة ف رري فتر ررة الحك ررم العس رركر

اإلسر ررائيلي للجر روالن والممت ررد م ررا ب ررين  1967وحت ررى مطلر ر  1982ق ررارعوا االح ررتمل ورف ر روا الجنس ررية
اإلسرائيلية وأعلنوا االنتماء إلى الوطن سورياد.

وأكرد علرى أن أبنراء الجروالن السرور والالسرطينيين فري الردالل (دالرل حردود عرام  )1948وفري ال رراة

الغربية وغزة هم دفي لند واحدد موجهإا تحيات دللثورة السورية والمواتلين في الجيش السور الحرر
رددا علررى دح ر
وأبنرراء الشررعب الالسررطيني المرردافعين عررن الج روالن وق رريت وعررن الثررورة السرروريةد مشر إ
العودة بالنسبة لسكان الجوالن السور وللشعب الالسطينيد و رورة تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها

الودس.
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أمررا عبررد الك رريم آغررا رئرريس الحركررة التركمانيررة الديموراطيررة السررورية (معار ررة) فوررد اتهررم إس ررائيل بر ر
دالسررعي لإلبورراء علررى نئررام (بشررار) األسررد بهررد :االسررتمرار فرري السرريطرة علررى مرتاعررات الج روالند

رددا عل ررى أن دأرض الجر روالن س ررتبوى س رروريةد وأن ددع ررم إسر ررائيل لنئ ررام األس ررد ف رري قتلر ر للش ررعب
مش ر إ
السور وا عاف وتشريدا لن يناعها في إسواط ق ية الجوالن من أجندة ووجدان الشعب السور د.
وأ ّكرد زيرراد محمرد العلرري مردير العمقررات العامرة فرري دجمعيرة أمررل ألترران الجروالند علرى سررورية أرض
الجروالن وأن دأبنرراء المرتاعررات المحتلررة منرره عررام  1967لررن يتنررازلوا أبر إردا عررن حوهررم فرري أر ررهم مهمررا
تعاقبت األجيالد.

وحمل العلي إسرائيل مس ولية مأساة التهجير اله تعرض لها أبناء الجوالن ومرا تبر هلرن مرن معانراة

رددا بر ر دسياسررات التهجيررر واالحررتمل واالسررتيطان الترري
عامررا الما ر إريا منر إ
اسررتمرت علررى مرردى الر ر  49إ
تتبعها إسرائيل في الجوالند.
وأبدى استغراب من الحصانة الدوليرة التري تتمتر بهرا إسررائيل ونئرام األسرد وقرال دأيرن مجلرس األمرن

الدولي من مأساة أبناء الجوالن السور والالسطينيين المستمرة منه  49عامأل إن ه الء الناس تعر روا

للتهجيررر ع ررن مرردنهم ..ع ررن ق رراهم ..أي ررن موقرر :ال رردول والمنئمررات الت رري ترردعي دفاعه ررا عررن حو ررو
اإلنسانأل أين الشرعية والعدالة الدولية من سياسة التهجير اإلسرائيلي وبراميل األسدألد.

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،

 .48حاكم والية نيويورك يصدر ق اررات داعمة لـ"إسرائيل" :المقاطعة لِمن يقاطع
عدة ق اررات مناه ة لحركة
نيويورن  -دوكاالتد :اتّله حاكم والية نيويورن أندرو كومو أمس ّ
المواطعة وسحب االستثمارات وفرض العووبات على إسرائيل ( )BDSوهلن تزامناإ م مرور 49

الموحدةد (في هكرى احتمل
يسمون ديوم الودس
عاماإ على ّ
ّ
النكسة والتي يحيي فيها اإلسر ّ
ائيليون ما ّ
الداعمة
الودس ّ
نويةد في نيويورن ّ
يسمى بردمسيرة إسرائيل ّ
الس ّ
الشر ّ
قية) والتي ينعود فيها أي اإ ما ّ
إلسرائيل ولسياساتها.
وستاعل والية
كل من يواط إسرائيل
ّ
وق ت الو اررات التي وقّ عليها كومو بمواطعة والية نيويورن ّ
يتبنى نهج المواطعة اله بادرت إلي حركة ( )BDSمتمثّلة بسحب
كل من ّ
نيويورن عووبات ّد ّ

أموال استثمارات فيها.

الداعمة لحركة المواطعة
وأعلن حاكم نيويورن كومو ّأن سيووم بتركيز قائمة للمصالح التّجارّية ّ
الصاوات م
كل الهيئات اللا عة لواليت من وكاالت وشركات
حكومية أال تعود ّ
ّ
( )BDSوسيأمر ّ
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المنئّمات والمصالح التّجارّية إ افةإ إلى سحب األموال المستثمرة فيها والتّنازل عن اللدمات التي
ِ
المواطعة إلسرائيل.
تشتريها الوالية من المنئّمات

عام
العام في والية نيويورن عيدو أهروني ومدير ّ
وتم إعمن هها اللطوة بح ور قنصل إسرائيل ّ
ّ
األميركية مالكولم هونمين إه كان في الجمهور العشرات من
اليهودية
لجنة ر ساء التّنئيمات
ّ
ّ

الديموراطي جير نادلر.
المشرعين من بينهم ّ
ّ
ّ
الساير اإلسرائيلي في األمم المتّحدة داني دنون لطوة حاكم والية نيويورن.
وبارن ّ
ّ
األيام ،رام هللا2016/6/6 ،
 .49وزيرة نمساوية من أصل فلسطيني تقاضي زعيم حزب بسبب تصريحات "مسيئة" لها
فيينا  -األنا ول :رفعت وزيرة بالحكومة النمساوية الجديدة من أصل فلسطيني دعوى ق ائية
د كريستيان هاينز شترال

زعيم حزب األحرار اليميني المتشدد تجاا األجانب والمسلمين على

للاية تصريحات مسيئة لها دكونها من أصول عربيةد.

وأعلنت منى دزدار وزيرة اللدمة العامة والرقمنة (الحزب االشتراكي الديموراطي) من أب فلسطيني

األصل في تصريحات نولها التليازيون الرسمي (أو أر إ ):يوم األحد أنها رفعت دعوى ق ائية
د شترال

زعيم الحزب اليميني بسبب تصريحات المسيئة لشلصها على للاية كونها من

وكان شترال

قال في تصريحات للتليازيون الرسمي قبل ب عة أيام إن ددزدار لها أن تاعل شيئاإ

أصل فلسطيني وفوا لتعبيرها.

م دعوة اإلرهابيين اإلسممييند في إشارة من لزيارة المنا لة الالسطينية ليلى لالد للبمد والواء

األليرة محا رة في المركز الثوافي النمساو  -العربي بايينا منتص :أبريل /نيسان الما ي .
وأ ا :أن ددزدار كرئيسة لجمعية الصداقة النمساوية  -الالسطينية قامت بدعوة ليلى لالد التي
كانت

من المجموعة الالسطينية التي لطات طائرات في أوروبا بداية سبعينات الورن الما ي

بهد :لات األنئار إلى الو ية الالسطينيةد.

وعباس في الضفّة
ضد حماس في ّ
 .51ليبرمان ّ
غزة ّ

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

د .عدنان أبو عامر

الالسطينيون في حاجة إلى تعيين أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا وزي اإر (للدفاع)
لم يكن
ّ
الحكومية التي يوودها بنيامين نتنياهو منه ّ 15أيار/مايو
بأن التولياة
في ّ 25أيار/مايو حتّى يوتنعوا ّ
ّ
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الوومية
ألنها جمعت ملتل :األحزاب
يمينية
وتطرفاإ في تاريى إسرائيل ّ
الدينية و ّ
ّ
 2015هي األكثر ّ
ّ
وفي ئلّها توقّات المااو ات واتّس االستيطان واندلعت انتاا ة الودس في أوائل تشرين

األول/أكتوبر .2015
ّ
تهدد
ما قد يثير قل
الالسطينيين من ليبرمان اتّهام نتنياهو بالاشل في مواجهة حماس التي ّ
ّ
الجنوبية في
ائيلية
ائيليين في غمّ :
ّ
غزة زاعماإ ّأنها تلطّط إلى احتمل المستوطنات اإلسر ّ
اإلسر ّ
مما قد ياتح الباب أمام إمكان تنايه
الحرب الموبلة تزامناإ م اكتشا :إسرائيل ناواإ دالل أ ار يها ّ
الالسطينية في أ ّ مواجهة عسكرّية.
ليبرمان تهديدات الغتيال الويادات
ّ
عباس لائ :من
أن الرئيس
ائيلية ّ
الالسطيني محمود ّ
بالتزامن م تعيين ليبرمان هكرت أوساط إسر ّ
ّ
محمد دحمن م ليبرمان اله سيسعى إلى توفير الئرو :أمام عودة
ّ
عمقة الوياد ّ الاتحاو ّ

بأن ليبرمان ودحمن التويا
مما يرف
الدم لدى األلير علماإ ّ
دحمن اللصم اللدود ّ
لعباس ّ
غط ّ
في باريس في  2015ولديهما مصلحة مشتركة بإزاحة عباس عن المشهد السياسي فليبرمان يرى
عباس محر ا على العن:

إلى سلم الرئاسة الالسطينية.

د اإلسرائيليين ودحمن يعتبر بواء عباس عوبة في طريو للصعود

الالسطينية عبر تهديدات سابوة ّد عباس في مناسبات
الداللية
يحاول ليبرمان العبث بالساحة
ّ
ّ
غزة
عدة وامكان الههاب إلى اغتياالت في صاو :الويادات
الالسطينية وافتعال حرباإ مجنونة في ّ
ّ
ّ

لكن نتنياهو سيبوى المسيطر على الورار السياسي
ليثبت للصوم
ّ
ّ
السياسيين في إسرائيل ّأن قو ّ
ّ
الالسطينية سياشل ملطّطات ليبرمان
الداللية
أن تماسن الجبهة
والعسكر ّ في إسرائيل في حين ّ
ّ
ّ
الالسطينيين مواجهة هها التعيين العنصر ّ بصورة أكثر تماسكاإ.
مما يارض على
ّ
ّدها ّ
أن إسرائيل ال
تحتائ هاكرة
الالسطينيين بالتصريحات النارّية لليبرمان ّدهم وآلرها حين أعلن ّ
ّ

وتوعد قادة
غزة
يجب أن تو :مكتوفة األيد
ّد ما تووم ب حماس من حار أناا على حدود ّ
ّ
ترتيبات
غزة منه صي 2014 :وطالبهم بو
حماس باالغتيال إها لم يعيدوا الجنود الماوودين في ّ

جنازاتهم.

عر :الالسطينيون سابوإا قيادات إسرائيلية أكثر دموية وشراسة من ليبرمان مثل أريئيل شارون اله
أن ليبرمان في
لكن
ترأس الحكومة اإلسرائيلية بين عامي 2005-2001
الالسطينيين يعلمون ّ
ّ
ّ

األمنية
المعار ة سيلتل :حين يصبح وزي اإر للدفاع محاطاإ بهيئة أركان الجيش ور ساء األجهزة
ّ

ّد حماس التي انشغلت في العامين
الهين قد يطالبون بالهدوء وعدم االندفاع في تهديدات
غزة األليرة  2014بمراكمة قدراتها بما يجعل من المواجهة العسكرّية األليرة
الما يين بعد حرب ّ
عما قد يشهدا الجانبان في جولة موبلة إها أتت.
معها نموهجاإ
ّ
مصغ اإر ّ

التاريخ :اإل نثنين 2016/6/6

العدد3956 :

ص

33

الالسطينيين
تزداد التوديرات بأن مجيء ليبرمان لو ازرة الدفاع قد يتزامن م تصعيد عسكر ّ موبل م
ّ
غزة عبر تنايه جملة اغتياالت ّد قادة المواومة ومحاولة الكش :عن أناا جديدة
السيما في ّ
ّ

مما قد
آليات الجيش اإلسر
على حدود ّ
ائيلي كيلومترات ّ
غزة يتللّلها ّ
تودم ّ
عدة دالل حدود الوطاع ّ
ّ
الالسطينيين إلى تصعيد عسكر ّ ويتطلّب من المواومة عدم االستجابة إلى الحراكات
يستدرج
ّ
يسرع في طي صاحة أبو مازن باستغمل الحران
ائيلية كما ّ
الميدانية اإلسر ّ
ّ
أن مجيء ليبرمان قد ّ
ّ
ستغل ليبرمان انشغال الواليات المتّحدة
ّ
اإلقليمي في المنطوة وقد ي ّ
األميركية بانتلابات الرئاسة وأ ّ
ّ
تم حشر إسرائيل في الزاوية عبر ال غوط األميركيّة
تصعيد سيووم ب ليبرمان ّد ّ
غزة سيزداد إها ّ
الالسطينيين.
األوروبية للعودة إلى المااو ات م
و
ّ
ّ
شن حرب لاطاة عوب اغتيال
ليارات ليبرمان نحو
الالسطينيين ستترّكز في سيناريوهين ّأولهما ّ
ّ
غزة
شلصيات
تهيل األجواء لتهدئة طويلة م ّ
فلسطينية وازنة وبالتالي تنزل األمور إلى حرب ّ
ّ
ّ
غزة لتوجي
بجر إسرائيل إلى مواجهة واسعة م ّ
وطي ملاّها لاترة ليست قليلة وثانيهما قيام ليبرمان ّ
ّ
المتطورة بشكل ملحوئ من دون المجازفة
ربة قاصمة للمواومة والو اء على قدراتها
ّ
الجوية وحتّى لو كانت هها غير
باالقتحامات البرّية للطورتها على جنودها واالكتااء بال ربات
ّ
غزة.
لكنها ستدف
معينة في مستوبل ّ
قادرة على حسم الحرب لصالح إسرائيل ّ
الالسطينيين إلى تسوية ّ
ّ

لكن لديهم
ألي اإر ...على الرغم من قل
ائيلية ّ
الالسطينيين من ان مام ليبرمان إلى الحكومة اإلسر ّ
ّ
تصرفات وعدم االنصياع إلى
بصيص أمل يتمثّل في قدرة جنراالت الجيش اإلسر
ائيلي على بط ّ
ّ
الالسطينيين نئ اإر إلى لبرتهم الطويلة في التعامل معهم من
انية ّد
كل ما يطلب من
ّ
سلوكيات عدو ّ
ّ
ّ
الناحية العسكرّية موابل لبرت شب المعدومة في الو ايا العسكرّية حيث لم يمض أكثر من عام
توجسهم من يبوى مشروعاإ!
واحد في صاو :الجيش اإلسر
ائيلي ّ
لكن ّ
ّ
فلسطين أون الين2016/6/5 ،

يستعدان لمواجهة تسونامي سياسي
 .51نتنياهو وليبرمان
ّ

حلمي موسى

منه توسي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لحكومت و م أفيجدور ليبرمان وزي اإر للدفاع

فيها أثيرت سيناريوهات كثيرة حول الوجهة التي يسعى إلدارة دفت نحوها .البعض سارع العتبار هلن

شر .
تلندقاإ في مواق اليمين وترهيباإ لألسرة الدولية من ملاطر عدوانية جديدة وعلى قاعدة تجنبوا ّ
تتهددا في ائتم:
يتعدى محاولة من نتنياهو للبواء في ئل الملاطر التي ّ
وآلرون أروا أن األمر ال ّ

النص :زائداإ واحداإ وفي ئل وجود منافس ال يكل اسم دالبيت اليهود د بزعامة ناتالي بينت .ولكن
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توبل التلميحات بأن نتنياهو يعمل من أجل إبرام تسوية إقليمية وعلى قاعدة التحال:
كان هنان َمن ّ
م دالمحور السنيد في الساحة العربية.
ورغم أن لكل واحدة من السيناريوهات السابوة مبرراتها إال أن أشد ما أثار الجدل والسجال هو

التلميحات بأن نتنياهو يعمل من أجل تسوية إقليمية .فالمشككون في هلن يرون أن نتنياهو ال يحمل

في دالل أ

قناعة بتغيير المواق :التي دأب على إعمنها طوال الوقت في أوساط اليمينية

تعبر عن ر يت األيديولوجية بأن ال جدوى من الحوار م العرب وأن السمم هو ما
المتطرفة والتي ّ
يارض بالووة وليس ما ينتج عن المااو ات .ويرفض ه الء فكرة أن وجود ليبرمان في الحكومة

يساعد على تحوي السمم م العرب ألن في دالل الحكومة يكون أقل شغباإ وأكثر ميمإ لتسهيل

مجريات تسوية كهها .وي ي :ه الء أن ليبرمان ونتنياهو وجهان لعملة واحدة وأنها األكثر قرباإ
لبع هما حتى رغم تصريحات هنا وهنان عن استعداد لتسويات إقليمية.

فليبرمان طوال تاريل كان يسعى ألن يغرس في الههن صورة المداف اله

يحمل الهراوة واله

ال

يتهيب من اعتبار اآللرين ل دأزعر الحيد بل يتمنى هها الصورة .وكهلن الحال بشكل أكثر تههيباإ
ّ
م نتنياهو اله تبنى ولكن بلطابية أرقى مههب اسح شامير الرافض مبدأ األرض موابل السمم
والمناد بمبدأ السمم موابل السمم.

وم هلن كان يمكن فهم تلميح نتنياهو برغبت في تحوي تسوية إقليمية م دالمحور السنيد لو أن

فعمإ نجح في اجتهاب تسيبي لياني أو حتى اسح
الرسمي العربي على أنهما موبوالن للحوار اله

هرتسو  .فمثل ههين ينئر إليهما في النئام

قد يوود إلى نتيجة .ولكن األمر م ليبرمان يحتاج

إلى الكثير من الزيوت لجعل قابمإ لمبتمع ولكن من دون جدوى .غير أن َمن يوبل بمنط نتنياهو
عن التلميح باستعداد للتسوية اإلقليمية ي من أن هها ممكن ولكن شرط أن ال يصل إلى الغاية

المرجوة.

فنتنياهو تعلّم من أسمف أن ما جعلهم ناجحين في كسب التأييد الدولي لم يكن سعيهم الحثيث
لتحوي السمم وانما تئاهرهم باالستعداد لهلن .ولمفاإ السح شامير اله

نادى بمااو ات إلى

األبد عمل كل من اسح رابين وشمعون بيريز وايهود باران وايهود أولمرت وتسيبي لياني على
محاولة عرض أفكار تكون أقل مما يمكن للالسطينيين أو العرب قبولها .ومرات عديدة كما في
كامب ديايد وبمعونة من دالراعي األميركيد كانت تسهل إثارة الغموض حول الجهة التي رف ت

التودم إلى األمام وتحوي التسوية .وفي النهاية كانت إسرائيل هي الرابحة من مثل هه الغموض.
ّ
ورغم إيمان نتنياهو أن المبادرة الارنسية لن توود إلى شيء فإن أدرن أن إها تعامل معها فإن هلن

سيغير صورة التعاطي الوائمة م المسألة حتى اآلن .إه أن المبادرة الارنسية تعني لروج الو ية
ّ
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تماماإ من األياد

األميركية إلى أياد دولية ليس إلسرائيل قدرة كبيرة على التحكم في ق ارراتها .وكان

مزعجاإ من وجهة نئرا التطورات في الموق :األوروبي

د االستيطان وتزايد االعترا :بالسطين

كدولة وتأييد المطالب الالسطينية في المحافل الدولية .وبدا وا حاإ أن الرباعية الدولية صارت أقرب

التوج كان يتعارض م ما صار يلمس
إلى الموق :األوروبي منها إلى الموق :األميركي وألن هها
ّ
من تسامح من جانب بعض الدول العربية فأكثر نتنياهو والناطوون باسم م ل اإر من مطالبة أوروبا
بالتعامل م إسرائيل كما تتعامل معها دول عربية رئيسية.

حينها صار ادعاء قبول ما أطلوت علي تسمية دالمبادرة المصريةد ثوالة في مواجهة المبادرة

الارنسية .بل إن نتنياه و وليبرمان ههبا أبعد من هلن إلى حد التغزل ببعض جوانب المبادرة العربية
والمطالبة بتعديلها في إطار ما اعتبراا لل أر ية للحوار ليس بعيداإ في باريس وانما في المنطوة
هاتها وعلى قاعدة المااو ات المباشرة .واعتودا أن هلن يمكن أن يدف الدول العربية دالمعتدلةد إلى

الوقو :في وج المبادرة الارنسية إن لم يكن علناإ فعلى األقل س اإر .لكن وبسبب عدم جدية نتنياهو
وليبرمان في التجاوب ال م دالمبادرة المصريةد وال م المبادرة العربية كان الفتاإ الغ ب اله أبداا

ليس فوط المصريون والسعوديون وانما األميركيون أناسهم.

لود ههب األميركيون نحو المبادرة الارنسية محاولين التأثير عليها وتلطياها لصالح إسرائيل ولكن

المس بالنوطة الجوهرية وهي تحويل رعاية المااو ات من أميركية إلى دولية .وربما لهها
من دون ّ
السبب اعتبر معلوون إسرائيليون أن ال ينبغي لنتنياهو أن يارل جراء اعتدال البيان اللتامي للواء
وزراء اللارجية في باريس ألن ما جرى هنان ليس سوى البداية .والمطرول حالياإ وقبل تشرين الثاني

الموبل ليس فوط المبادرة الارنسية وانما أي اإ لطوة أميركية وهها ما ال يريدا نتنياهو وليبرمان .إن

يتلوفان من واله سب إليهود باران وآلرين أن حذروا منه.
التسونامي السياسي اله
ّ
السفير ،بيروت2016/6/6 ،
 .52ليبرمان خرج عن طوره
يوسي فيرتر

(مور و ازرة الدفاع) في تل أبيب.
حاي :أجنحة الحمائم كان مسموعاإ هها األسبوع فو برج دهكريااد ّ
تعرض مواطنو الدولة واألسرة الدولية لحملة رسائل
فبعد تعيين أفيجدور ليبرمان وزي اإر للدفاع ّ
يمر بنوبة حادة
تصالحية ومعتدلة تطلّعاإ للسمم والمساواة واأللوة .وبدا الوزير الجديد كما لو أن ّ
من المس ولية واالتزان .وفي ثمث مناسبات على األقل منه التوقي على االتاا االئتمفي وحتى

تولّي مهام منصب

كرر وعزز
لم ّ
أطل على منطوتنا :فود ّ
يدلر جهداإ إلثبات أن فجر يوم جديد ّ
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أقوال نتنياهو اله أعرب عن تأييدا لمبدأ دولتين لشعبين من لمل إبداء استعداد للنئر إيجاباإ في

مكونات من دالل المبادرة السعودية وهو يرى أن محئور على إسرائيل اللروج في حرب ليار (إه
ّ
يكرر قول الوديم بأن إها تناق ت سممة الشعب م سممة
لرج إسماعيل هنية من ملجئ ) وهو ّ

األرض فإن األولى تتغلّب.

وفي السنوات السب األليرة رسى وزي ار دفاع عممإ تحت إمرة نتنياهو ناسيهما كنا جين مس ولين
في الحكومة .إيهود باران كانت فترة اعتبر فيها المحاز الرئيس للهجوم على إيران .وفي وقت ما

تصر :بعومنية
لطر هها ببال لكن هدأ بعد هلن .أما يعلون في كل سنوات وجودا في المنصب
ّ
وببرود ولم يبحث عن مشاكل .وأحياناإ بدا كسكرتير عسكر لنتنياهو .فوط في الشهور األليرة على
للاية مناقشات الميزانية وبداهة بسبب ق ية الجند

مطل النار في اللليل ولطاب نائب رئيس

تحول إلى معارض لرئيس الحكومة.
األركان ّ
وعلى األقل حالياإ فإن ليبرمان غير معني بالئهور في نئر الجمهور كمشعل الحرائ اله

و

يدا على ماتال الدلول لملزن الوقود األكبر في الشر األوسط وفوط ينتئر الارصة إلشعال عود

ثواب .والتبارا األول هو عندما يتزعزع الو

الوائم ويكسر الهدوء سواء في الجنوب أو الشمال أو

المتاجرة األلرى.
الشر أو في كل واحدة من الجبهات
ّ
والتودير السائد في الحلبة السياسية في اليسار واليمين على حد سواء هو أن الوزير الجديد سيلرج
يتاحص
عن طورا كي ال يلرج عن طورا بهد :التلميح لإلسرائيليين في الدالل وللعالم بأسرا اله
ّ

صب
زعما ا بإمعان كبير وبلو :غير قليل أن ليس هنان ما يدعو للول  .فرب البيت لم ُي َ
كررا كثي اإر في الما ي بأن السياسة الوحيدة التي
بالجنون لمفاإ للوول المشهور لليبرمان واله ّ
جند.
درب البيت ّ
ياهمونها في المنطوة هي تلن المسماة ّ

مصر على دف نتنياهو إلى اإلمسان هات يوم برأس بين يدي وأن
وقال شلص يعرف عن قرب أن
ّ
يردد :ديا ويما من اله قمت بتعيين وزي اإر للدفاع! انئروا كي :يدير الو ازرة .بعد قليل سيوولون
ّ
عن إن م التجربة المتراكمة صار م همإ ألن يغدو رئيس الحكومةد.

وتوول جهة لها مدالل على الدهاليز السياسية واألمنية في إسرائيل هها األسبوع أنها تنتئر ر ية

سيرد ليبرمان عندما تتبين ل نتيجة االتصاالت األساسية م البيت األبيض وو ازرة الدفاع
كي:
ّ
األميركية بشأن مهكرة التااهم حول حجم المساعدات األمنية للعام الموبل والتي يديرها مبعوث

نتنياهو المحمي اسح موللو والساير في واشنطن رون دريم ار له يعتبر شلصية غير مرغوب
ّ
فيها لدى اإلدارة األميركية( .من ديوان رئاسة الحكومة تم اإلعمن عن أن موللو ليس العاإ في
أ محادثات م األميركيين حول مهكرة التااهم).
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ويرى هها المصدر أن دليبرمان ملزم بأن يمثل و ازرة الدفاع في مواجهة رئيس الحكومة .وفي وقت
قريب علي أن يتله الورار :ما اله يمهّد طريو للنجال لتأييد الجمهورأل التعاون م نتنياهو أم
االستوملية في مواجهت أل إن سيعمل على العيش بسمم م رئيس األركان وأن يكون وزي اإر للجيش
وليس وزي اإر على الجيشد.

الثناء على لطاب الرئيس

إن عرض الجدوى التصالحية لليبرمان ونتنياهو والتي شملت إغدا
المصر عبد الاتال السيسي أ ِ
ُع ّدت ليس فوط آلهان بعيدة وانما أي اإ لمن يجلس على كرسي زعيم
مستمرة.
المعار ة في الشارع الموابل .وحتى ال يحدث لطأ :الحوارات بين نتنياهو وهرتسو ال تزال
ّ
صحيح أن الباب دقد أُغل د كما قال هرتسو لكن كما يعر :كل صاحب عوار عندما يصدأ الوال

فإن الباب المغلَ ال يغدو شديد اإلغم  .إن فوط يصدر صلباإ ويدف الكمب لللروج من أوجرتها.

وكرر الدعوة م ار اإر وسيواصل دعوة هرتسو للدلول إلى االئتم( :مثل العئمة
ونتنياهو دعا مرة ّ
رد
قدمت شيلي يحيموفيتش ال يزال سارياإ رغم أنها لن تعيد استلدام ) .وهرتسو ّ
والكلب اله ّ
بمبادرات حسن نية هادئة من جانب إه أغد الثناء على التصريحات المعتدلة لرئيس الحكومة

تم التطافهم
ووزير الدفاع ونشر تغريدة يوم األربعاء ئهر فيها م عائمت الجنود الثمثة الهين ّ
وقتلوا قبل عامين.
وكتب هرتسو أن دموابل المشتتين والمارقين توجد عائمت ناتالي جيلعاد وايالد .ولمن ليس
ليعاإ باألمور فإن العائمت الثمث لرجت بمبادرة تدعو إلى دوحدة إسرائيلد .والمشتتون

والمارقون هم في األصل في حزب ومعسكرا الهين حاولوا ويحاولون إحباط سعي العنيد لدلول

االئتم.:

وكتب يونتان ليس في ده رتسد أمس أن الموربين من رئيس الحكومة مارسوا

غوطاإ على تسيبي

يتم تعيينها وزيرة
لياني من أجل أن تن ّم م أربعة أع اء الكنيست من حزب دالحركةد على أن ّ
تمت إعطاء لياني وعداإ بأنها إن دللت الحكومة سو :يويل نتنياهو ناتالي بينت
لللارجية .وقد ّ
ورفاق ممن أثاروا غ ب في األسبوع الاائت .لياني سمعت الكمم ولم توتن أن نتنياهو موجود في

هها المكان .بل إن نتنياهو أرسل للياني مورب
المااو ات م مندوب هرتسو

أدار

محامي العائلة دافيد شومرون اله

وبعد هلن م إسرائيل بيتنا .والتوى شومرون م لياني في مكتبها

في الكنيست في األسبوع الاائت .وحسب مصادر في الليكود فإن لياني رف ت العرض (اله
يشمل حويبة العدل) بشكل مطل  .وهي ال تزال موتنعة أن دأقصى ما يمكن لنتنياهو أن يعر

الناحية السياسية أساساإ) ال يوترب من الحد األدنى اله
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ب د .وبعد أن رف ت لياني عرض رئيس الحكومة عادوا إلى هرتسو وحالياإ اللطوات تجر على

نار هادئة .نار دائمة.

واها تم اإلعمن عن عود م تمر إقليمي ويتوج إلي نتنياهو علناإ فإن هرتسو لن ي

طري التاريى .حينها سيدعو م تمر الحزب وي

أمام اقتراحاإ مزدوجاإ :دلول الحكومة زائد رفض

التنافس على الزعامة حتى نهاية  .2017من دون هها الشرط األساس اله

تم اآلن تعيين
لوزير لارجية ّ
وم تمر السمم اله ُيدعى هرتسو إلدارت

نتنياهو ال يرى جدوى من الصاوة.

أ

عوائ في

يحبط إبعاداإ محتممإ

هو أكثر من عئمة (رغم أن السمم لن يلرج من وال

شيء آلر ألن الو ايا الجوهرية حدود  67إلمء المستوطنات الودس الحرم الودسي وما

يتغير موق :نتنياهو منها قيد أنملة) .ونشطاء حزب العمل التواقون للعودة إلى مواق
شاب لم ّ
سلطوية بعد لمس سنوات ونص :كانوا مكرهين على التواجد لارجها سيوازون عليها كوجبة
مشهية .ولكن في هها األثناء و

هرتسو في الم تمر يزداد سوءاإ :فحليا األساسي رئيس

سويا
الهستدروت آفي نيسنكورن تللّى عن المعركة .ونيسنكورن
ّ
سيتعرض لمنتلاب بعد عام حث ّ
م هرتسو لتأجيل االنتلابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل إلى نهاية  2017ألسباب اللاصة.
وحتى اناجار المااو ات بين هرتسو ونتنياهو والتيار األلير إلسرائيل بيتنا كشرين ائتمفي

تهب الريال قبل أن ياهم
نيسنكورن كان عميواإ في الصورة
اغطاإ وحاسماإ .وعندما فهم أين ّ
هرتسو استلدم كرسي النجاة وترن هرتسو وحيداإ في قمرة الطيار .في مطل األسبوع لرج نداء
من الهستدروت :ر ساء األلوية أبلغوا جنودهم أن من اآلن فصاعداإ ال مصلحة لهم في التدلل في

الش ون الداللية للحزب لصوصاإ في موعد االنتلابات التمهيدية.

تدبر أمورا بناس  .وهها ما سو:
حينها أبلغ رئيس الهستدروت هرتسو أن من اآلن فصاعداإ علي ّ
ياعل رئيس حزب العمل من دون ليار .وهو يأمل بأن تتم تغطية العجز الحزبي اله نشأ جراء
انسحاب حلي :بنيل العون من نتنياهو ليبرمان والسيسي و دزعماء إقليمييند وبعض الرجال

صد
الطيبين في وسط الطري مثل طوني بلير اله ال ّ
يك :عن بهل الجهود .وهكها فإن َمن لم ُي ّ
أو َمن لم يلطر ببال أن يجلس هرتسو في حكومة واحدة م ناتالي بينت – سو :يجدا في
الحكومة م بينت وم ليبرمان .من أجل السمم.

ده رتسد 2016-6-3

السفير ،بيروت2016/6/6 ،
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 .53القدس التي لم تعرفوها
* نير بركات
ليس س ار أن الودس اجتازت م ل ار فترة تحديات غير بسيطة .ورغم هلن يثبت المودسيون في كل

يوم ما هي الووة الحويوية وما هي المودسية .ما هو الت امن وما هو التكافل المتبادل .لود أثبتنا
ألعدائنا بان كلما حاولوا المس بها – هكها يتعائم فعلنا ونمونا .لود عادت الودس الن تكون في

السنوات األليرة حا رة أكثر فأكثر بالنسبة لكل أجزاء شعب إسرائيل ممن يشعرون بان لهم نصيبا
فيها .رياض األطاال والمدارس في الوطاع الصهيوني والتي كانت منه أكثر من  15سنة في حالة
تراج شديدة وأغلوت الواحدة تلو األلرى تمتلىء نمو وتكبر .والى جانب النمو المبارن لباقي

الوطاعات ترف الصهيونية مرة ألرى ئهرها في الودس وال توجد بشرى أكثر سعادة من هها.

قبل أكثر من عود من الزمان تركت كل أشغالي كي أقاتل الميول السلبية التي ميزت الودس وأوق:

الهجرة السلبية منها .ويسعدني أن أبشر بأن هها السنة سجل ميزان الهجرة السلبي األدنى منه ست
سنوات .كل هها لم يحصل هكها هباء .عشرات الجماعات السكانية الشابة من المثاليين والمصممين

يغرقون أحياء المدينة ويحووون حلم الصهيونية .الودس تغير وجهها بسرعة والى جانب حائ التاريى
الاالر نطورها ونبني مستوبلها كل يوم .وفي هها السنة أي ا
في الودس واله

ربنا أرقاما قياسية في بدايات البناء

هو األعلى في البمد .الودس تصبح عاصمة االستحداثات وعددها ت اع :في

السنتين األليرتين من  250إلى  500شركة .وليس صدفة أن التارتنا مجلة دتايمد االعتبارية لنكون
واحدة من لمسة مدن هات تكنولوجيا عليا أكثر تطو ار في العالم .بدأنا ببناء حي األعمال التجارية

الجديد في مدلل المدينة واله

سي ي :عشرات آال :أماكن العمل الجديدة األلرى .مجال

المواصمت يجتاز ثورة كبرى م قطار من وسط البمد يوجد في هروة بنائ

شبكة لطوط قطار

لاي :جديدة قيد التلطيط وطر سريعة وتحويمت يدشنها كل أسبوع توريبا .من يتجول في الودس
يرى ثورة هائلة من البنى التحتية من قصر هبايس أرنا وتيد الموس

عبر حوض السمن األكبر

في الشر األوسط واله سينتهي قريبا في حديوة الحيوانات ونطا مانورة اله بات يمكن ممحئة
األساسات لحرم المدارس المودسي للان واله
بعد سنوات يلا

نووم ببنائ  .وسط المدينة الولب الهائج للودس عاد

وينجح وفي هها األيام بدأ بناء الحرم الجديد لبتسلئيل في المسكوبية واله

سيعيد آال :الطمب إلى مركز المدينة.

في السنوات اللمسة األليرة صادقنا على قرابة  20أل :وحدة سكن جديدة في كل أرجاء المدينة

ولكل الوطاعات السكانية في شر المدينة نحن نولص الاوار في كل مجاالت الحياة التي لم
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نلمسها على مدى سنوات ووج المدينة يتحسن من يوم إلى يوم م مئات الحدائ ورياض األلعاب
الجديدة والطر واألرصاة التي تجتاز شد وج شامل.

ما تزال أمامنا تحديات مركبة وعمل كثير .ولكننا أثبتنا

ملتزم وطاب مودسي قو

د على ان بالعمل الكد م مجتم مدني

يمكن أن نغير نبني وننمو .هها ليست فوط مصلحتنا نحن المودسيين.

فالودس هي الحصانة الوطنية لدولة إسرائيل كلها .علينا أن نوول بصوت وا ح أن الودس عاصمة

إسرائيل لن توسم ولن تصاب ب ر .وليس صدفة أن االستطمعات بين أن الودس هي المدينة التي
يبد سكانها أكبر الر ى في البمد .في يوم الودس هها أكثر من أ وقت م ى كل واحد منا

مودسي وغير مودسي يمكن أن يوول بالار عئيم – أنا مودسي! عيد قدس سعيد!
*رئيس بلدية االحتمل في الودس

معاري:

عمان2016/6/6 ،
الغدّ ،

 .54كاريكاتير:

القدس العربي ،لندن2016/6/6 ،

التاريخ :اإل نثنين 2016/6/6

العدد3956 :

ص

41

