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 لدولتكم عاصمتيا القاىرة وليست فمسطين شفيق لـ"المصريين بالخارج": اختاروا رئيساً أحمد  2
الخارج، بأف نقرروا  يؽ مرشح رئاسة الجمهورنة الياخبنف المصرننف فطالب الفرنؽ أحمد شفن :يوار يرام

نمنثمها هو وعاصمتها القاهرة، كما كايت، ولنس  يوأف نختاروا الدولة العصرنة الت ،مصنر بمدهـ وشرعنتهـ
، أف القاهرةب األحد عقده نوـ يالذ يفمسطنف كما نرند البعض. وأضاؼ شفنؽ، خالؿ المؤتمر الصحف

أف  "مف نفهموف أقصدهـ نفهموف ذلؾ"، مضنفاً  :فمسطنف، قائالً  يدوف أف تكوف عاصمة مصر فالبعض نرن
ولكف لمصر عاصمتها القاهرة الشامخة، ومف قمب عاصمة  ،وقضنتها محور اهتماميا ،قموبيا يفمسطنف ف

تاف لف مصر سوؼ أسعى لتأسنس دولة فمسطنينة مستقمة عاصمتها القدس، فالقاهرة وفمسطنف كالهما مقدس
إمارة.. ولعؿ مف اقصدهـ نفهموف، والقاهرة ستظؿ عاصمة  يوب كالهما فذاألخرى ولف ت يوب أنهما فذت

 مصر".
 3/6/1021اليوم السابع، القاىرة، 

 
 لتشويو المنياج الفمسطيني في القدس اإلسرائيميةفياض: نرفض المحاوالت  

خالؿ  أكد سالـ فناض،  د.رئنس الوزراء  أف ،راـ اهللمف  //الحياة الجديدة، رام اهلل،  يشرت
اتحاد الطمبة المقدسننف ومؤسسة القدس الطالبنة الشبابنة، أف السمطة الوطينة تعمؿ ،ظهر أمس استقباله

وبكؿ الوسائؿ الممكية لتعزنز صمود المواطينف في القدس الشرقنة، والتصدي لسناسة االحتالؿ وممارساته 
مف خالؿ اليهوض بدور المؤسسات الفمسطنينة في المدنية، وتمكنف هذه  ومشروعه االستنطايي، وذلؾ

المؤسسات مف القناـ بمسؤولناتها في مختمؼ المجاالت، كما أكد عـز السمطة الوطينة عمى االستمرار في 
التحرؾ، وعمى مختمؼ األصعدة، لحمانة الميهاج الفمسطنيي في القدس الشرقنة بكافة مكوياته، ومواجهة 

 اءات والمحاوالت اإلسرائنمنة المستمرة لمعبث فنه وتشونهه.اإلجر 
يقال عف مراسمها مف القاهرة عمر عطنة ووكاالت، أف فناض أعرب  //الشرق، الدوحة،  ويشرت

األحد عف ترحنبه، بقرار جيوب إفرنقنا مقاطعة ميتجات المستوطيات اإلسرائنمنة في األراضي المحتمة 
 .واردات دولة الكناف الصهنويي الُمعترؼ بها بحدود عاـ  وتمننزها عف غنرها مف

وجاءت أقواؿ فناض، خالؿ استقباله ممنثؿ جمهورنة جيوب إفرنقنا لدى السمطة منؿ ويجسي مكالنما، حنث 
أعرب رئنس الحكومة الفمسطنينة عف أممه في أف تقتدي دوؿ العالـ بجوهايسبرج، بقوله: "يأمؿ بأف تتحوؿ 

 إلى موقؼ إجماع دولي عمى الصعندنف الشعبي والرسمي". هذه الخطوات
 
 "تبادل األدوار مع االحتالل لمواصمة الحصار"بـ مصريةحكومة غزة تتيم جيات  

في بناف أمس استغرابها  ،الطاقة والموارد الطبنعنة التابعة لمحكومة في غزة سمطة أبدت": الحناة" –غزة 
تأكندًا جدندًا لممماطمة المتعمدة مف "إلى القطاع، معتبرة ذلؾ  "القطري الػتأخنر المتكرر إلدخاؿ شحية الوقود"

. ووصفت ذلؾ بأيه "طرؼ السمطات المصرنة، والتعيت اإلسرائنمي الصرنح لمعاقبة الشعب الفمسطنيي
عمى  "تبادؿ لألدوار بنف االحتالؿ اإلسرائنمي وجهات مصرنة لخيؽ الشعب الفمسطنيي واستمرار الحصار"

 .القطاع
دامة المعاياة "وتساءلت عف  المستفند مف وراء حرماف الشعب الفمسطنيي مف هذه الميحة العربنة الكرنمة وا 

مغبة االستمرار في تأخنر وصوؿ شحية الوقود القطري إلى القطاع، وبالتالي ". وحذرت مف "في غزة
بت جمنع األطراؼ . وطال"استمرار أزمة الكهرباء الخايقة في غزة، خصوصًا مع دخوؿ فصؿ الصنؼ
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أخذ دورها لتذلنؿ كؿ العراقنؿ التي تحوؿ دوف إدخاؿ الوقود وعدـ السماح ألي طرؼ بابتزاز "المعينة بػ 
الشعب الفمسطنيي وممارسة الضغوط عمنه مف خالؿ احتناجاته اإليساينة والخدماتنة، خصوصًا أف جمنع 

 ."غنؿ محطة التولندمياحي الحناة في غزة في أمّس الحاجة إلى هذه الشحية لتش
 //الحياة، لندن، 

 
 تعزيز االستيطان سرائيمية لوقفبالضغط عمى الحكومة اإل واشنطنمنظمة التحرير تطالب  

ولند عوض: دعا تنسنر خالد، عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، عضو المكتب  -راـ اهلل 
نف المجتمع الدولي وأعضاء المجية الرباعنة الدولنة وخاصة السناسي لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسط

 أقامتهاتفكنؾ البؤر االستنطاينة التي  إلىممارسة الضغط عمى حكومة يتيناهو ودفعها  إلى األمرنكنة اإلدارة
وفقا لما يصت عمنه خارطة الطرنؽ الدولنة، بدؿ وعوده لممستوطينف  في الضفة الغربنة بعد العاـ 

شرة بنوت في المستوطيات مقابؿ كؿ بنت نجري هدمه في هذه البؤر االستنطاينة التي ايتشرت ببياء ع
كالفطر عمى رؤوس التالؿ والجباؿ وأراضي المواطينف الفمسطنيننف في مختمؼ محافظات الضفة الغربنة 

 المحتمة.
االسرائنمنة السبت  إلعالـاويدد بموقؼ رئنس الحكومة االسرائنمنة بينامنف يتيناهو، الذي تياقمته وسائؿ 

أيه سوؼ نواصؿ سناسته االستنطاينة في الضفة الغربنة رغـ إعاليه ايه سنعارض مشروع القايوف  وبإعاليه
القرنبة مف "أولبايا "البؤرة االستنطاينة  بإخالءااللتفاؼ عمى قرار العمنا االسرائنمنة، القاضي  إلىالذي نهدؼ 

تمرنر هذا القايوف سنكشؼ ظهر االستنطاف  أفدنية راـ اهلل، باعتبار مستوطية بنت إنؿ إلى الشرؽ مف م
 اليقد الدولي. أماـفي الضفة الغربنة 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 المتحدة لبحث قضية األسرى باألممعريقات: اجتماع استثنائي  

د اجتماع استنثيائي لمجمعنة أعمف عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات عق: الضفة الغربنة
العامة لألمـ المتحدة بخصوص قضنة األسرى بأبعادها كافة، والذهاب بالممؼ إلى المحكمة الدولنة ألخذ 

 قرار استشاري حوله، دوف أف نحدد الموعد لذلؾ.
ة وقاؿ عرنقات إلذاعة "صوت فمسطنف" أمس األحد: "تـ االتفاؽ باألمس في اجتماع لجية المتابعة العربن

، وبجداوؿ اإلتباععمى تفعنؿ طمب فمسطنف، لينؿ العضونة الكاممة في األمـ المتحدة وفؽ الخطوات الواجبة 
زمينة محددة بالتعاوف مع الكتؿ السناسنة الدولنة واإلقمنمنة، بالتزامف مع إجراءات أخرى قدمها الرئنس 

 ".اإلستراتنجنةمحمود عباس في خطته 
يهاء االيقساـ؛ وأوضح عرنقات أيه تـ االتفا ؽ أنضًا عمى تذلنؿ العقبات كافة التي تواجه تحقنؽ المصالحة وا 

 "ألف تحقنؽ ذلؾ مصمحة وطينة عمنا، وأليه صعب التحرؾ مف دوف طي هذه الصفحة".
وكشؼ عرنقات عف اجتماع مرتقب بنف حركتي فتح وحماس سنعقد في القاهرة نوـ النثالنثاء المقبؿ؛ 

 الوطينة، وتذلنؿ العقبات كافة التي تحوؿ دوف تحقنقها. الستكماؿ عممنة المصالحة
 //السبيل، عمان، 
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 األردن لمشعب الفمسطيني  بدعم السمطة الفمسطينية تشيد 
األحد، في مقر الرئاسة بمدنية  أمسالرحنـ،  استقبؿ أمنف عاـ الرئاسة الفمسطنيي الطنب عبد: بترا –راـ اهلل 

عاـ الهنئة أنمف رناض المفمح، وبحضور رئنس  أمنفالهاشمنة، برئاسة  األردينةنرنة راـ اهلل، وفد الهنئة الخ
 المكتب التمنثنمي األرديي في راـ اهلل عواد السرحاف.

وأشار إلى أف الدعـ األرديي لمشعب والقضنة الفمسطنينة عمى جمنع المستونات، هو ترجمة حقنقنة 
تربط الشعبنف الشقنقنف، مشندا بالدعـ األرديي الممنز آلماؿ لمعالقات التارنخنة والروابط األخونة التي 

 .وطموحات الشعب الفمسطنيي بإقامة دولته المستقمة وعاصمتها القدس الشرنؼ عمى حدود عاـ
 //الدستور، عمان، 

 
نواب حماس يتيمون "أوقاف رام اهلل" بمحاربة الخطباء في مساجد الضفة 

ة حماس بالضفة الغربنة وزارة األوقاؼ في الحكومة الفمسطنينة براـ اهلل "بمواصمة اتهـ يواب حرك: راـ اهلل
كبت الحرنات وميع بعض الوعاظ والخطباء مف إعطاء الدروس الدنينة في المساجد".

اليواب في بناف لهـ تمقت "قدس برس" يسخة عيه إلى "قناـ مدنر أوقاؼ راـ اهلل بالتصدي لمداعنة وأشار 
( والتهجـ |رة وميعه مف إلقاء موعظة بعد صالة المغرب في مسجد البنرة الكبنر السبت )عمر أبو سا

بأجهزة األمف لقمعه، األمر الذي أنثار سخط المصمنف والمواطينف بشكؿ عاـ الذنف هبوا  واالستعايةعمنه 
.لمدفاع عف الشنخ أبو سارة"

فمسطنينة بػ"إبداء حسف الينة" تجاه الجهود طالب يواب حركة حماس عف مدنية يابمس السمطة الإلى ذلؾ 
وجاء موقؼ اليواب تعمنقا عمى إضراب المعتقؿ في سجوف السمطة  التي تبذؿ إليجاح المصالحة الوطينة.

الفمسطنينة عبد اهلل العكر عف الطعاـ ميذ تسعة أناـ، حنث تـ يقمه لنمة أمس السبت إلى المستشفى انثر 
 تدهور حالته الصحنة.

 // قدس برس،
 
 توافق عمى البدء في إنشاء الطريق المحاذي لمحدود المصرية غزةحكومة  

وافقت الحكومة الفمسطنينة في غزة، عمى تيفنذ المرحمة األولى مف مشروع إيشاء الطرنؽ المحاذي : غزة
 ألؼ دوالر. لمحدود الفمسطنينة المصرنة، جيوب قطاع غزة، وذلؾ بتكمفة تقدر 

إلعالمي لألماية العامة لمجمس الوزراء في بناف صحفي له، تمقت "قدس برس" يسخة عيه: وقاؿ المكتب ا
عمى توصنة لجية الشؤوف االقتصادنة والبينة التحتنة  "إف مجمس الوزراء صادؽ في جمسته رقـ 
 (".الوزارنة الدائمة في محضر اجتماعها رقـ )

لوطيي بتوفنر كمنات "البنسكورس" الالزمة لتيفنذ المرحمة أف مجمس الوزراء "كّمؼ وزارة االقتصاد ا وأضاؼ
األولى مف المشروع، عمى أف نتـ ذلؾ بالتيسنؽ بنف وزارات األشغاؿ العامة واإلسكاف واالقتصاد الوطيي 

 والمالنة.
 //قدس برس، 
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 اعتداءات المستوطنين محمية من الجيش اإلسرائيمي جرار: النائب  
قالت اليائب في التشرنعي خالدة جرار إيه "مف المالحظ أف كؿ اعتداءات : زنودحياف  -راـ اهلل 

، فهـ نعتدوف عمى القرى التي تخضع بالكامؿ لمسنطرة اإلسرائنميالمستوطينف محمنة مف الجنش 
االسرائنمنة، واف ادعاءاتهـ غنر صحنحة وكاذبة، والمواطيوف شهود عمى حمانة الجنش لممستوطينف، فهـ 

ف ونحرقوف المزروعات، ويحف يعتقد أف المستوطينف وما نقوموف به نأتي ضمف اطر سناسنة تتـ نعربدو 
 بحمانة الجنش".

 //القدس، القدس، 
 
 والتمفزيون اإلذاعةتزاحم بين المسؤولين الفمسطينيين عمى خالفة رئيس ىيئة "القدس العربي":  

العامة بنثهما المعتاد بعد حوالي  واإلذاعةالرسمي  نواصؿ التمفزنوف الفمسطنيي: ولند عوض -راـ اهلل 
والتمفزنوف ناسر  اإلذاعةالرسمي الفمسطنيي، رئنس هنئة  اإلعالـعمى تقدنـ المشرؼ العاـ عمى  أسبوعنف

مف  "القدس العربي"وعممت  عبد ربه استقالته مف ميصبه لمرئنس الفمسطنيي محمود عباس الذي قبمها فورا.
بنف المسؤولنف الفمسطنيننف الراغبنف  "التزاحـ"الساحة الفمسطنينة تشهد حالة مف  مصادر فمسطنينة بأف

العامة، ميوهة  واإلذاعةالرسمي الفمسطنيي وخاصة التمفزنوف الرسمي  اإلعالـعمى  اإلشراؼبتولي مهمة 
المدنر العاـ  التي تتداولها الصالويات السناسنة الفمسطنينة لخالفة عبد ربه منثؿ رناض الحسف األسماءباف 

 الفمسطنينة الرسمنة لـ نتـ اتخاذ قرار بشأيها. األيباءلوكالة 
المصادر بأف العدند مف المسؤولنف الفمسطنيننف عبروا لمؤسسة الرئاسة الفمسطنينة عف رغبتهما  وأشارت

في  وقرر الترنث اآلفالرسمي، ميوهة باف عباس رفض التعننف لغانة  اإلعالـعمى  اإلشراؼبتولي موقع 
 الرسمي. اإلعالـدراسة ممؼ 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 شيور بحق النائب عمي والقيادي غزال ستةاالحتالل يجدد االعتقال اإلداري لمدة  

قالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإليساف أّف سمطات االحتالؿ اإلسرائنمنة جددت صباح نوـ الخمنس : الضفة
 يائٍب في المجمس التشرنعي وقنادٍي في حركة حماس. االعتقاؿ اإلداري بحؽ //

وأوضح محامي مؤسسة التضامف أسامة مقبوؿ أّف ما نسمى القائد العسكري اإلسرائنمي وبطمب مف جهاز 
شهور بحؽ اليائب في المجمس التشرنعي عف مدنية  المخابرات أصدر قرارا بتجدند االعتقاؿ اإلداري لمدة 

 والمحاضر في جامعة اليجاح الوطينة والقنادي في حركة حماس د.محمد غزاؿ.يابمس أحمد الحاج عمي، 
 //السبيل، عمان، 

 
  األمنية األجيزةعن اعتقال رجال أمن فمسطينيين شمال الضفة من قبل  "القدس العربي": أنباء 

 األمينة األجهزةاعتقاؿ  األحدالفمسطنينة المحمنة  اإلعالـولند عوض: تداولت بعض وسائؿ  -راـ اهلل 
 والمتاجرة بها بشكؿ غنر قايويي. أسمحةشماؿ الضفة الغربنة لحنازتهـ  األمفلمسمطة عدد مف رجاؿ 

 "صفا"المحمنة  األيباءويقؿ عف مصادر أمينة فمسطنينة في مدنية يابمس شماؿ الضفة الغربنة قولها لوكالة 
 ا لمحممة األمينة في المدنية.إف أجهزة األمف اعتقمت ضباطًا برتب مرموقة خالؿ تيفنذه
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وذكرت المصادر التي رفضت الكشؼ عف هونتها أف أجهزة األمف اعتقمت ضابطًا مف جهاز المخابرات 
العامة لنمة أمس مف بمدة عصنرة الشمالنة شماؿ يابمس، ويقمته إلى التحقنؽ ووجهت له عددًا مف التهـ ميها 

 .التجارة بالسالح ومساعدة خارجنف عف القايوف
وبنيت أف عددًا مف أفراد األجهزة األمينة مف بمدة كفر قمنؿ اعتقموا مؤخرا بتهمة التجارة بالسالح حنث ضبط 

 لدنهـ كمنات كبنرة مف الذخنرة واألسمحة.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 حماسليس من ميام حكومة التوافق وال وجود لمراكز قوى داخل  منيةألابو مرزوق: توحيد االجيزة أ 13

محمد ابو خضنر: كشؼ يائب رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" الدكتور موسى ابو مرزوؽ   -القاهرة
، اف المرحمة المقبمة ستشهد ايفتاحًا مف جايب الحركة عمى وسائؿ القدس الفسطنينة في لقاء خاص مع

 تهادات.االعالـ فنما نتصؿ بشؤويها الداخمنة وكؿ ما نجري في مؤسساتها مف حراؾ واج
وقاؿ: "الحدنث عف الوضع الداخمي في حركة حماس نكنثر والياس معها حؽ، وانضا هياؾ شغؼ في 
اوساط السناسننف واإلعالمننف لمعرفة تفاصنؿ االيتخابات الداخمنة لمجمس الشورى والمكتب السناسي وكنؼ 

الحركة ومحصورا ضمف وانف ؟ ويحف صريا يتفهـ اف ما نجري داخؿ حماس لـ نعد شأيا داخمنا خاصا ب
 اطاراتها القنادنة بؿ اصبح شأيا عاما والبد مف اف نكوف هياؾ استجابه لهذا الوضع بطرنقة قايوينة".
واضاؼ: المستقبؿ قد نشهد أتاحة المجاؿ اماـ وسائؿ االعالـ لمتعاطي مع القضانا الداخمنة لحركة "حماس" 

 قد نكوف االمر مختمفا.وهو االمر غنر الموجود حالنًا ولكف في المستقبؿ 
وعف االيتخابات الداخمنة لحركة "حماس" واف كايت يتائجها قد بدلت مف خارطة اطارها القنادي، اكد ابو 
مرزوؽ اف االيتخابات الداخمنة في حركة حماس ايتهت في قطاع غزة ولكيها لـ تيته في الضفة الغربنة 

 والخارج.
حركة في الضفة الغربنة شارفت عمى االيتهاء بعد ايجاز اكنثر مف "اعتقد اف االيتخابات الداخمنة لم وقاؿ:
في المئة ميها، بنيما تحتاج ايتخابات الخارج الى المزند مف الوقت وايشاء اهلل ستيتهي هذه العممنة في  80

 الخارج خالؿ شهر.
وتأنثنر وبشأف االستقطاب داخؿ حماس بنف مف هـ مع وضد رئنس المكتب السناسي لمحركة خالد مشعؿ 

ذلؾ عمى الحوار والمصالحة، قاؿ ابو مرزوؽ:" البد مف التأكند اوال اف منثؿ هذا االستقطاب غنر موجود 
داخؿ حركة حماس وهو غرنب عف نثقافتها ذلؾ الف طبنعة االيتخابات داخؿ مؤسسات الحركة وقواعدها ال 

 تسمح بوجود منثؿ هذا االستقطاب.
حركة ومؤسساتها عمى الحوار وجهود تحقنؽ المصالحة قمنمة جدًا، واكد "اف ايعاكاسات ما نجري داخؿ ال

وذلؾ لسبب بسنط وهو اف القرارات في حركة حماس هي قرارات مؤسسة ولنست قرارات فردنة. ال نوجد مف 
نيفرد بأتخاذ القرار في حركة حماس لذلؾ ال خشنة مف تأنثنر االيتخابات الداخمنة لمحركة عمى قضنة مهمة 

 ؿ المصالحة وال عمى مسارها السناسي وعالقتها السناسنة".واساسنة منث
وفي الرد عمى بعض التحالنؿ السناسنة واإلعالمنة التي تتحدث عف وجود تنارات ومراكز قوى داخؿ حركة 
حماس بعضها محسوب عمى قنادة الداخؿ واالخر عمى الخارج او بنف الضفة والقطاع، وايعكاس ذلؾ عمى 

"أمر طبنعي اف نكوف في حماس مف هو داخؿ الوطف ومف هو قصرًا  اؿ ابو مرزوؽ :القضانا الرئنسنة، ق
خارج الوطف ، هذه الظاهرة كايت موجودة ولنس غرنبا عمى الشعب الفمسطنيي التعامؿ مع هذه المسألة، 
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ذا تـ التضننؽ عمى ا لخارج السنما واف حركة النثورة الفمسطنينة كايت اكنثر فاعمنة إذا كاف لمخارج فسحة وا 
كاف الداخؿ نيطمؽ فكايت المسألة أشبه ما تكوف بتبادؿ االدوار بنف الداخؿ والخارج وهذه الحالة تأخذ عادة 

 فترة زمينة تبعا لمظروؼ وطبنعة االوضاع التي تحنط بالعمؿ.
 استراتيجية "حماس" والعالقة مع المحيط العربي

و مرزوؽ :" اتصور ايه في النوـ الذي قذفت فنه وبشأف استراتنجنة الحركة في المرحمة المقبمه، قاؿ اب
القضنة الفمسطنينة الى احضاف الوالنات المتحدة ومجمس األمف فقد خسريا معظـ خسائريا االستراتنجنة ، 
ففي الوقت الذي كايت فنه القضنة الفمسطنينة تستيد الى العمؽ العربي واإلسالمي كيا اكنثر قوة واكنثر 

 سي عالنا.تماسكا وكاف سقفيا السنا
واضاؼ: "في النوـ الذي اصبحت فنه مرجعنتيا األمـ المتحدة والوالنات المتحدة اصبح سقفيا السناسي اقؿ 
وباتت حقوقيا عرضة لمضناع بشكؿ اوسع ، الف هذه المرجعنة ميحازة وفي كؿ نوـ تقدـ الدعـ لالحتالؿ 

 الذي نواصؿ ايكار الحقوؽ الفمسطنينة وااليتقاص ميها".
ف استراتنجنة الحركة تتمنثؿ في التمسؾ بخنار المقاومة واهمنة ايجاز المصالحة وايهاء االيقساـ واكد ا

وضرورة اعداد خطة واستراتنجنة تحكـ العمؿ الفمسطنيي في المرحمة المقبمة مف اجؿ التصدي لممشروع 
 الصهنويي.

 االنتخابات الفمسطينية في القدس
قدس، قاؿ ابو مرزوؽ "سناسنًا ال نستطنع احد اف نستنثيي القدس مف وعف امكاينة اجراء االيتخابات دوف ال

اي ايتخابات فمسطنينة" ، مشددًا عمى "اف استنثياء القدس معياه التسمنـ باف القدس لنست جزءًا مف الضفة 
الغربنة ولنست عاصمة لمدولة الفمسطنينة العتندة وهو نعيي انضا التسمنـ بضمها الى االحتالؿ اإلسرائنمي 

 وهذا امر خطنر لمغانة لف يقبمه".
واضاؼ:" اف اي ايتخابات فمسطنينة نجب اف تشمؿ الضفة الغربنة والقدس وقطاع غزة ونجب اف تشمؿ 
كافة المواطينف واف تكوف هياؾ حرنة كاممة واجواء طبنعنة الجراء هذه االيتخابات ودوف ضغط إسرائنمي او 

 ضغط مف اي جهة اخرى".
 

 ماعة االخوان المسممين في مصرعالقة "حماس" مع ج
وعف العالقة مع جماعة االخواف المسممنف في مصر والخطوط الفاصمة بنف الحركة والجماعة وايعكاسات 
فوز مرشح "االخواف" في ايتخابات الرئاسة المصرنة عمى حماس، قاؿ ابو مرزوؽ :" االخواف في مصر 

لمصري، اما حماس فهي حركة تحرر فمسطنينة حركة سناسنة دعونة مصرنة تعمؿ في االطار الوطيي ا
بامتناز تسعى بكؿ طاقتها وقدرتها لتحرنر الوطف الفمسطنيي واف كايت الجوايب السناسنة واالجتماعنة 

 وغنرها هي جزء مف بريامجها وخطتها".
 برنامج الحكومة المؤقتة وأعادة إعمار غزة

تيفنذ اتفاؽ المصالحة، اكد ابو مرزوؽ "اف موضوع  وعف بريامج الحكومة المؤقتة المزمع تشكنمها في اطار
توحند االجهزة االمينة في الضفة الغربنة وقطاع غزة لنس مف مهاـ حكومة التوافؽ الوطيي المقبمة ، اما 
فنما نخص أعادة أعمار غزة فهياؾ مشارنع وخطط متكاممة ال تحتاج غنر اشارة البدء لمتيفنذ وكؿ جهة 

 ف متوفر لدنها كؿ المعمومات واالحتناجات والمخططات.معينة في التيفنذ سنكو 
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وكشؼ ابو مرزوؽ اف هياؾ استعداد مف قبؿ دوؿ عربنة لمبدء فورا في اعمار ما دمره االحتالؿ في قطاع 
غزة خالؿ العدواف االخنر، مشنرا الى اف مهمة إعمار قطاع غزة مهمة كبنرة ومتشعبة وستستمر حتى ما 

 طيي .بعد حكومة التوافؽ الو 
واكد ايه لف نسمح الي شركة إسرائنمنة بالعمؿ في اي مشروع نتصؿ بأعادة اعمار غزة واذا تمكيا مف جمب 

 كؿ المواد االساسنة الالزمة إلعمار غزة مف مصر فسيقوـ بذلؾ دوف تردد.
 الدور األميركي مشمول وال نعمق اماال عمى المفاوضات

و بعد االيتخابات األمنركنة ودبموماسنة الرسائؿ التي تدعمها وعف امكاينة فتح افؽ مف المفاوضات قبؿ ا
واشيطف، أوضح ابو مرزوؽ :" اف االيتخابات األمنركنة تعتمد عمى حشد االصوات االيتخابنة وعمى الدعـ 
االيتخابي لمرشح الرئاسة المقبؿ وفي تقدنري اف الرئنس باراؾ اوباما سنبتعد عف كؿ المؤنثرات التي قد 

 ت النهودي والموبي الصهنويي عيه في االيتخابات المقبمة.تحجب الصو 
ويصح ابو مرزوؽ اف ال تعمؽ اي آماؿ او رهايات عمى الدور األمنركي في الوقت الحاضر وحتى يهانة 

 العاـ الجاري.
 االنتياكات االسرائيمية في القدس .. اتفاق )اوسمو( ىو السبب

مدنية القدس ، قاؿ ابو مرزوؽ "ما تتعرض له القدس غانة في وعف االيتهاكات االسرائنمنة المتصاعدة ضد 
الخطورة ولألسؼ الشدند اف اتفاؽ )اوسمو( والمسوغات التي كاف نسوقها )فرنؽ اوسمو( لتبرنر هذا االتفاؽ 
والمتمنثمة في كويه وسنمة لوقؼ االستنطاف ووقؼ تهوند القدس وايتزاع حقيا بالقدس بطرنقة نقبمها العالـ ، 

ف اهـ االسباب التي ادت الى تسارع وتنرة االستنطاف وتهوند القدس ألف هذا االتفاؽ صيع اختالؼ كاف م
في البرامج داخؿ الشعب الفمسطنيي وجعؿ جزءا مف مهمات السمطة الفمسطنينة وقؼ المقاومة وحمانة 

الفترة التي سبقت المستوطينف ، ما جعؿ االستنطاف نتضاعؼ في الضفة الغربنة والقدس بشكؿ كبنر قناسا ب
 توقنع اتفاؽ )اوسمو( وفتح شهنة االحتالؿ االحتالؿ عمى مضاعفة االستنطاف في القدس وتهوندها".

 ولالطالع عؿ يص الحوار عمى الرابط التالي:
http://www.alquds.com/news/article/view/id/360512 

 3/6/2012القدس، القدس، 
 

 رد لن يكون ليا أي شرعيةتجري بشكل منف انتخاباتأبو زىري: أي  14
غزة: قاؿ المتحدث باسـ حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصرنحات خاصة لػ "قدس برس": يحف في 
حركة "حماس" يستهجف تصرنحات وزنر الحكـ المحمي في الحكومة الفمسطنينة براـ اهلل خالد القواسمي 

وغنر مخولة بإجراء أي ايتخابات، وأي بشأف االيتخابات المحمنة، فحكومة فناض هي حكومة غنر شرعنة 
ايتخابات نجب أف تشرؼ عمنها حكومة التوافؽ الوطيي، وفي ظؿ حالة مف التوافؽ، خصوصا فنما نتعمؽ 

 بتحدند المواعند وتوفنر األجواء الالزمة لضماف يزاهة االيتخابات ويجاحها".
 ي شرعنة ولف تقبؿ بها حركة حماس".وأضاؼ أبو زهري: "أي ايتخابات تجري بشكؿ ميفرد، لف نكوف لها أ

 3/6/2012قدس برس، 
 
 

 الفمسطينية: التصعيد اإلسرائيمي ييدف إلفشال المصالحة الفمسطينيةفصائل المقاومة  15
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محمد عند: أكدت فصائؿ المقاومة الفمسطنينة أف العدواف اإلسرائنمي الذي استهدؼ مياطؽ متفرقة في  -غزة
رباؾ الحالة الداخمنة لمجاف ، نهد2012-6-3قطاع غزة، األحد  ؼ إلى إفشاؿ المصالحة الفمسطنينة، وا 

 العاممة في بحث وتشكنؿ الحكومة الفمسطنينة القادمة. 
وحممت الفصائؿ، في أحادنث ميفصمة لػ"فمسطنف"، االحتالؿ اإلسرائنمي المسئولنة الكاممة عف أي تصعند 

 قادـ نستهدؼ المديننف. 
اليائب مشنر المصري، العدواف اإلسرائنمي تجاه قطاع غزة بػ"المتجدد"،  ووصؼ اليائب عف حركة "حماس"

مؤكدًا أف هذا القصؼ نعبر عف سناسة االحتالؿ "الهمجنة، التي ال تحتـر المعاهدات وال االتفاقنات 
 الموقعة". 

جدندة  وحمؿ المصري، في تصرنح لػ"فمسطنف أوف النف"، االحتالؿ اإلسرائنمي مسؤولنة ارتكاب أي حماقة
 بحؽ الفمسطنيننف العزؿ. 

ورأى اليائب الفمسطنيي أف الساحة الفمسطنينة ستعمؿ وفؽ الميظور الوطيي المشترؾ، والمصمحة الوطينة 
 العمنا، ألجؿ تحدند طبنعة العمؿ المندايي. 

غزة، عبارة  مف جايبه، قاؿ القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي يافذ عزاـ: "إف العدواف اإلسرائنمي تجاه قطاع
 عف سناسة " نثابتة" ضد الشعب الفمسطنيي وبنوته اآلهمة بالسكاف. 

واعتبر عزاـ في تصرنح لػ"فمسطنف أوف النف" أف القصؼ اإلسرائنمي، محاولة إلفشاؿ المصالحة الفمسطنينة، 
رباؾ الساحة الوطينة الميشغمة في تحقنؽ المصالحة الوطينة.   وا 

شعار سكايه ورأى عزاـ أف االحتالؿ اإلسر  ائنمي نحاوؿ ممارسة سناسة الضغط المستمر عمى قطاع غزة، وا 
 بوقوعهـ تحت االحتالؿ اإلسرائنمي، عبر القصؼ والدمار المستمر مف طائراته وآلناته العسكرنة. 

 وقاؿ القنادي في حركة الجهاد: "ال أظف أف األمور تتجه إلى تصعند أكبر". 
باسـ لجاف المقاومة الشعبنة، أف العدواف اإلسرائنمي الذي استهدؼ  مف ياحنته، عد أبو مجاهد المتحدث

بقاء الوضع الداخمي لمفمسطنيننف عمى  مياطؽ متفرقة في قطاع غزة نهدؼ إلحباط معيونات الفمسطنيننف، وا 
 حاله، "باعتبار أيه الكاسب مف حالة االيقساـ الداخمنة". 
ف"، أف االحتالؿ اإلسرائنمي حاوؿ وال نزاؿ نحاوؿ وأوضح أبو مجاهد، في تصرنح لػ"فمسطنف أوف الن

إجهاض المحاوالت الفمسطنينة الساعنة لتحقنؽ الوحدة الوطينة، عبر هجماته العسكرنة المتذبذبة مف وقت 
 آلخر، وبمسوغات واهنة وغنر قايوينة، ألجؿ تسونغ عدوايه عمى الشعب الفمسطنيي. 

االحتالؿ اإلسرائنمي عمى قطاع غزة استدراج المقاومة  وأكد أبو مجاهد أف الهدؼ مف هجمات طائرات
الفمسطنينة وتوسنع الهجمات التصعندنة، ألجؿ إشغاؿ الساحة الفمسطنينة والذهاب بها إلى المواجهة 

 العسكرنة. 
 3/6/2012فمسطين أون الين، 

 
 غزة الحركة في  التعاطي معبلفتح الى صياغة إستراتيجية جديدة  المركزيةأبو سميدانة يدعو المجنة  16

ولند عوض واشرؼ الهور: جدد عضو المجمس النثوري لحركة فتح الدكتور عبد اهلل أبو سمهداية مف  -غزة 
قطاع غزة دعوته قنادة الحركة وعمى رأسها المجية المركزنة إلى صناغة إستراتنجنة جدندة في التعاطي مع 

مواجهة التحدنات التي تعترض طرنؽ إعادة الحركة وكوادرها وقواعدها في غزة لتمكنيها مف اليهوض و 
 ترتنب البنت الفتحاوي بما نضمف تحضنرها لالستحقاقات االيتخابنة القادمة.
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واشار أبو سمهداية في تصرنح صحافي األحد تعقنبًا عمى التصرنحات التي أدلى بها أمنف سر الهنئة 
اف المجية المركزنة لـ تتواصؿ مع قنادة فتح في القنادنة العمنا لمحركة في غزة نزند الحونحي والتي قاؿ فنها 

غزة ميذ نثالنثة أسابنع الى اف هذه التصرنحات تؤكد عمى وجود حالة مف الالمباالة وعدـ االهتماـ بحركة 
فتح في قطاع غزة، محذرًا مف بقاء هذه الحالة التي لف تخدـ حركة فتح والتي نشكؿ القطاع عصبًا رئنسنًا 

 تكوف هياؾ فتح بدوف غزة ولف تيجح إال بها. فنها، مضنفًا أيه لف
وجدد أبو سمهداية مطالبته لمجية المركزنة بإعفاء الدكتور يبنؿ شعت مف ممؼ العالقات الدولنة ويقؿ مقر 
إقامته إلى غزة باعتباره مفوضًا لمحركة في المحافظات الجيوبنة، مشنرًا إلى أف الحركة في القطاع ال زالت 

ركزنة بهذه المطالبات والتي مف شأيها أف تمكف المجية المركزنة ومف خالؿ تواجد احد تستجدي المجية الم
أعضائها بشكؿ دائـ والوقوؼ عمى مشاكمها والعمؿ عمى حمها تحضنرا لالستحقاقات االيتخابنة القادمة، 

 ة .خصوصًا وأف شعث هو يائب في المجمس التشرنعي عف خاينويس وعضوًا في المجية المركزنة عف غز 
وأكد أبو سمهداية 'أف غزة لف تسامح أولئؾ الذنف عقوها وعقوا عطائها وأصبحوا يواب في التشرنعي 
وأعضاء في المركزنة باسمها، ولـ نتواصموا معها ولـ نزوروها إال وقت الحصاد'، مضنفًا أف غزة ظممت في 

تمر ولـ تقبؿ القنادة باف تختار المؤتمر السادس حنف ميعت حماس أبياء المؤتمر فنها مف الوصوؿ إلى المؤ 
غزة ممنثمنها في المجية المركزنة والمجمس النثوري مف أولئؾ الموجودنف في داخمها فكاف مف مخرجات 
المؤتمر أف تعجز المجية المركزنة عف أف نقنـ مفوض غزة فنها ولو قدر ألبياء فتح مف غزة الوصوؿ إلى 

ى األقؿ سبعة مف أعضاء المجية المركزنة وأربعة وعشرنف المؤتمر السادس لكاف مف المقنمنف في غزة عم
 في المجمس النثوري، وحنيها لكايت تغنر المعادلة والحنونة في كؿ الدوائر التيظنمنة في قطاع غزة.

 6/4/2012القدس العربي، لندن، 
 

 لتمثيل الضفة في مجمس شورى الحركة محررا أسيرا 15الحياة: حماس تعّين  17
تمكيت أخنرًا « حماس»الحسنيي: كشؼ مصدر مصري مونثوؽ به لػ "الحناة"، أف حركة جنهاف  –القاهرة 

مف األسرى المحررنف  15مف تمنثنؿ إقمنـ الضفة الغربنة في مجمس الشورى العاـ لمحركة مف خالؿ تعننف 
ى قطر في اطار صفقة تبادؿ األسرى االخنرة وأبياء الضفة الذنف نمنثموف كؿ محافظاتها والذنف ُأبعدوا إل

 وسورنة وتركنا، وذلؾ يظرًا الى صعوبة إجراء ايتخابات في الضفة.
خمصت حماس الى هذا المخرج لعدـ تمكيها مف إجراء ايتخابات وإلدراكها الظرؼ األميي هياؾ »وأوضح: 

، الفتًا الى اف هياؾ صعوبة «)الضفة( الذي ال نمكِّف كوادر حماس او قناداتها مف االجتماع في مكاف واحد
 بالغة في الوضع التيظنمي لمحركة في الضفة.

، إيه ال نوجد تيظنـ جامع لمحركة في الضفة ولنس «الحناة»لػ « حماس»في السناؽ ذاته، قاؿ مسؤوؿ في 
هياؾ مجمس شورى موحد او مكتب سناسي يظرًا الى المالحقات األمينة، سواء مف أجهزة السمطة أو مف 

أف عقد اجتماع نمنثؿ محافظات الضفة في مكاف آمف، أمر غنر متاح االستخبارات االسرائنمنة، موضحًا 
عمى االطالؽ يظرًا الى بعد المحافظات وصعوبة الحركة، ولفت الى أف عضو المكتب السناسي الحالي 
صالح العاروري الذي أبعد مف الضفة العاـ الماضي، عنيته رئاسة الحركة. ومف المفترض اف نضـ المكتب 

عف كؿ اقمنـ )غزة، والضفة، والخارج(، باإلضافة الى رئنسي  6عضوًا،  18رة القادمة السناسي في الدو 
 المكتب السناسي.

 4/6/2012الحياة، لندن، 
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 بزيارة عائمتو بعد منع دام ثالث سنوات يحظىاالمين العام لمجبية الشعبية  18

السنر احمد سعدات بزنارته لممرة توفنؽ عبد الفتاح: قامت عائمة امنف عاـ الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف ا
األولى ميذ نثالث سيوات حنث تـ اخراجه مف العزؿ االيفرادي بعد إضراب الكرامة األخنر الذي خاضه 

 األسرى الفمسطنينوف.
عبمة سعدات زوجة االسنر اوضحت إيها فوجئت مف التغننر الذي طرأ عمى زوجها في السيوات النثالث 

 28نومًا، والنثاينة مع باقي األسرى  22إلضراب عف الطعاـ مرتنف، األولى األخنرة، التي قاـ خاللها با
 نومًا.

وقالت: "وجدت جسده متعبًا وقد تركت سيوات العزؿ واإلضراب عف الطعاـ آنثارًا قاسنة عمنه، لكيه نتمتع 
 بروح معيونة عالنة جدًا".

 3/6/2012، 48عرب 
 

 السعوديةاعتقال عدد من كوادر حماس في المجد، األردن:  29
مصدر  إلىيسبت ميظمة حقوقنة تدعى "اتحاد العايي الحقوقي لمدفاع عف أسرى المقاومة"، ومقرها غزة 

المخابرات السعودنة قد اعتقمت بعض كوادر الحركة، وعمى رأسهـ القنادي  إفمقرب مف حركة حماس قوله: 
 .مؿ جواز سفر أرديناً الحمساوي، زكي عبد اهلل أبو محمد، وهو مف أبياء الضفة الغربنة ونح

هذه الميظمة، والذي تربطه عالقة صداقة مع الطالب في كمنة الطب  إلىالذي تحدث  ،وأكد المصدر
محمد، يجؿ القنادي زكي، أف والده المطموب لمصهانية كمقاوـ والمسؤوؿ في حركة حماس معتقؿ ميذ أكنثر 

 ه. حماس لإلفراج عيمف عامنف في السعودنة، رغـ جمنع المحاوالت التي قامت بها 
التحقنقات مع والده في أقبنة المخابرات السعودنة تمت بالتيسنؽ مع  إفوقاؿ المصدر يقال عف ابف القنادي: 

األردينة، وشممت أسئمة عف مصادر تمونؿ حماس، وعف تارنخ عممه مع الحركة في الضفة  األمف أجهزة
ض اهلل، وعف بعض األسماء الحساسة في قنادة مع القائدنف الشهندنف عماد وعادؿ عو  الغربنة خصوصاً 

 .حركة حماس
محمد نرفض طرح  .ميظمة: لقد طمبيا مف المصدر ترتنب اتصاؿ ليا مع ابف القنادي فقاؿ: إف دالوقالت 

( .ع·حماس )عحركة األمر في اإلعالـ، ولمتأكد مف صحة الخبر فقد توجهيا بالسؤاؿ ألحد العاممنف في 
ي الحركة فأفاديا "بأف هياؾ بعض التوتر مع السمطات األمينة السعودنة فقد شيت حوؿ اعتقاؿ القنادي ف

وأف بعض التضننؽ األميي ضد أبياء  حممة اعتقاالت ضد بعض أبياء الحركة المقنمنف عمى أراضنها مؤخراً 
 األراضيالحركة ومجاهدنها بدأ بشكؿ مباشر عقب اغتناؿ المبحوح في دبي سواء ضد المقنمنف عمى 

 .لسعودنة أو القادمنف مف الخارج"ا
وقاؿ ذات المصدر: "بحسب المعطنات التي لدي فإف معظـ هؤالء اإلخوة تـ اإلفراج عيهـ، وتـ سحب 

بنيما هياؾ عدد ال نتجاوز الخمسة ال نزاؿ قند التحقنؽ واالعتقاؿ وتبذؿ  .اإلقامة مف البعض اآلخر وترحنمه
عيهـ إال أف الدولة السعودنة تبدي تعيتا غنر مفهـو في هذا الممؼ في سبنؿ اإلفراج  كبنراً  الحركة جهداً 

 .مع مواقؼ المممكة الُمعمية والداعمة لمحقوؽ الفمسطنينة" ومتعارضاً 
 18/5/1021المجد، األردن، 
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 عن حل قضائي وفيغمين ييدد الوزراء باالنتخابات التمييدية يبحثنتنياىو حي "أولبانا":  20
سرائنمنة، بينامنف يتيناهو، أمس األحد، البحث عف حؿ نعفي الحكومة واصؿ رئنس الحكومة اإل

يا" في مستوطية "بنت إنؿ"، ااإلسرائنمنة مف التزامها بإخالء البنوت الخمسة في الحي اإلستنطايي "أولب
 بعد أف نثبت بياؤها عمى أراض فمسطنينة خالفا لمقايوف.

أف المستشار القضائي لمحكومة نهودا فانيشطانف، عقد  وذكرت اإلذاعة اإلسرائنمنة، صباح النوـ االنثينف،
مساء أمس جمسة مشاورات رسمنة مع جهات قايوينة وقضائنة مختمفة، بنيها خبراء في القايوف الدولي، 

 لمبحث عف حؿ لممخرج.
ويقمت اإلذاعة أيه تبنف مف المداوالت أف الحؿ الذي حاوؿ يتيناهو عرضه، وهو يقؿ البنوت المذكورة 

هي، بعد يشرها وقطعها، إلى تمة مجاورة هو غنر قايويي ألف األراضي المذكورة والموقع المقترح،  كما
 صودر بياء عمى أوامر عسكرنة وألهداؼ عسكرنة، وبالتالي ال نمكف استخدامه ألغراض مدينة.

نف الذنف قالوا إلى ذلؾ تبنف وفؽ ما أوردت "هآرتس" أيه إلى جايب آراء عدد مف خبراء القايوف اإلسرائنمن
باياه" ال نمكف أف نشكؿ سابقة لدعاوى لإف قرار المحكمة العمنا بشأف إخالء الحي اإلستنطايي "أو 

فمسطنينة أخرى في أماكف مختمفة مف الضفة الغربنة، قاؿ خبراء آخروف خالؿ المداوالت إف القرار 
 المذكور ال نضمف، في المقابؿ، عدـ تقدنـ منثؿ هذه الدعاوى.

عند اليشاط الحزبي والسناسي أعمف المستوطيوف أيهـ سنواصموف اإلضراب عف الطعاـ في وعمى ص
القدس إلى أف نتـ تمرنر القايوف المذكور، بنيما أصدر موشنه فنغمنف، رئنس مجموعة "القنادة النهودنة" 

ي داخؿ حزب المنكود، أمس بنايا هدد فنه صراحة كؿ وزنر مف وزراء المنكود وكؿ عضو كينست ف
 ،المنكود نصوت ضد قايوف أورلنؼ، بأف أعضاء مركز المنكود وأعضاء المنكود مف جمهور المستوطينف

 سنهتموف بإسقاطه في االيتخابات الداخمنة القادمة، ونحولوف دوف عودته لمكينست.
أف لنبرماف قد نكوف  ،صباح النوـ ،ف تقرنر موسع يشرته صحنفة "ندنعوت أحرويوت"في المقابؿ بن  

 عضو كينست. 57لشخص الذي سنحسـ أمر القايوف، الذي نحظى لغانة اآلف بمعارضة ا
وقالت الصحنفة إيه في حاؿ قرر لنبرماف التصونت إلى جايب القايوف رغـ موقؼ يتيناهو فقد نعيي ذلؾ 

 تمرنر القايوف بالقراءة التمهندنة وتعرنض إسرائنؿ لمشكمة دولنة.
 4/6/2012، 48عرب 

 
   "األعداء"المجال اإللكتروني لمياجمة  باستخدام ترف"إسرائيل" تع 21

، أمس، باستخداـ المجاؿ اإللكترويي في مهاجمة أعدائها. وقاؿ بناف يشر ”إسرائنؿ“اعترفت : )د .ب .أ(
ونثنقة كتبتها مؤخرًا إدارة عممنات في ” لممرة األولى“عمى الموقع االلكترويي لجنش االحتالؿ  إيه نكشؼ 

الجنش االسرائنمي “تسرد بالتفصنؿ اهداؼ ووسائؿ الحرب اإللكتروينة، وذكر أف ” نمياإلسرائ“الجنش 
أيه نستخدـ المجاؿ اإللكترويي في جمع “، وأضاؼ ”نقوـ بأيشطة إلكتروينة مستمرة وبال هوادة

 ”.سرنة“وعممنات ” في تيفنذ هجمات“المعمومات االستخباراتنة وسوؼ نستخدمه أنضًا 
العسكري عمى ” إسرائنؿ“يشاط اإللكترويي سوؼ نستخدـ لمحفاظ عمى ما أسماه تفوؽ وتابع البناف اف ال

” احباط وعرقمة مشارنع العدو”اعدائها ولمحد مف قدراتهـ العسكرنة، وأشار الى اف هدفا آخر نتعمؽ ب
 ”.االسرائنمنة“الذي نستهدؼ الجنش والحكومة 

 4/6/2012، الخميج، الشارقة
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ّّ دولفين" "غواصات «: ر شبيغليد» 22  ذات قدرات نووية "إسرائيلـ"مة لالمسّل

لممرة األولى في تارنخ العالقات اإلسرائنمنة األلماينة نعترؼ خبراء مف الجايبنف بأف : حممي موسى
« در شبنغؿ»تمتمؾ قدرات يوونة. وجاء هذا االعتراؼ في تحقنؽ شامؿ أجرته مجمة « دولفنف»غواصات 

عت بمواصفات إسرائنمنة والتي سممت إلسرائنؿ حتى اآلف أربع ميها عف الغواصات األلماينة التي صي
 في حنف أبـر اتفاؽ لتسمنـ أخرننف. 

تمتمؾ قدرات لحمؿ رؤوس حربنة يوونة. وتحت « دولفنف»وأشار التحقنؽ بوضوح إلى أف غواصات 
منح طواؿ سيوات أنثنرت تكهيات بشأف تس»كتبت المجمة أيه « العممنة السرنة: شمشوف»عيواف 

الغواصات التي تصدرها ألماينا إلسرائنؿ. واآلف نؤكد الخبراء في ألماينا وتؿ أبنب: الغواصات مسمحة 
 «.برؤوس حربنة يوونة. في برلنف نعرفوف ذلؾ ميذ زمف طونؿ

 4/6/2012، السفير، بيروت
 

 عمى المياجرين األفارقة  الحربتعمن  "إسرائيل" 23
أمس حربًا عمى المهاجرنف األفارقة الذنف نتسمموف عبر ” سرائنؿإ“أعميت  ”:الخمنج“ -القدس المحتمة 

سنياء بالقوؿ إيها ستسجف كؿ متسمؿ نثالث سيوات داخؿ معسكر اعتقاؿ استيادًا لقايوف تـ تشرنعه مطمع 
. وتأتي اإلجراءات  في أعقاب حمالت واعتداءات عمى المهاجرنف ” اإلسرائنمنة“العاـ وتقرر تفعنمه النـو

رنترنا، وفؽ معطنات 90ألؼ يسمة،  60الذنف باتوا نعدوف النوـ يحو األفارقة  % ميهـ مف السوداف وا 
 الكناف.

 4/6/2012، الخميج، الشارقة
 

  73قبل حرب د مائير رفضت عرضا مصريا عمى غرار كامب ديفي غولدامؤرخ إسرائيمي:  24
سرائنمننف الجدد، في تحمنؿ توـ سنغؼ، وهو واحد مف المؤرخنف اإل الياصرة ػ زهنر أيدراوس: طرح د.

يشرته صحنفة 'هارتس' العبرنة أمس تساؤاًل في ما إذا كايت رئنسة وزراء إسرائنؿ السابقة غولدا مئنر، قد 
فوتت فرصة التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع مصر عمى غرار اتفاقنة )كامب دنفند( التي وقعها رئنس 

دامنة، أي حرب تشرنف االوؿ )أكتوبر( مف العاـ  الوزراء اإلسرائنمي األسبؽ، مياحنـ بنغف بعد حرب
 ، والتي كمفت إسرائنؿ آالؼ الضحانا.1973

واعتمد سنغؼ عمى معمومات استخبارنة تفند أف العمنؿ المزدوج، عمى حد تعبنره، اشرؼ مرواف الذي 
نمي، قاـ ُيشر بأيه قاـ بيقؿ استعدادات مصر لشف الهجوـ في حرب أكتوبر لمشغمنه مف الجايب اإلسرائ

أنًضا بيقؿ رسالة إلى قادة الدولة العبرنة مفادها أف قادة مصر عمى استعداد لتوقنع اتفاؽ سالـ مع 
 إسرائنؿ، مقابؿ تيازؿ األخنرة عف سنياء كاممة، عمى حد تعبنره.

 4/6/2012، القدس العربي، لندن
 

 مالحزبي الميكود والعمل وتراجع كادي كبيراً  تقدماً استطالع جديد يظير  25
بعد نثالنثة  ،أظهرت يتائج استطالع جدند أجراه معهد األبحاث لمدراسات "لرافي سامنت" :عكا أوف النف

تقدـ حزب المنكود برئاسة بينامنف يتيناهو بنثالنثة  ،أسابنع مف ايضماـ حزب كادنما لالئتالؼ الحكومي
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عشر مقعدًا، بنيما بنف ونثالنثنف مقعدًا في حنف نتقدـ حزب العمؿ برئاسة "شنمي نحنموفنتش" بتسعة 
االستطالع تراجعًا غنر ممحوظ لحزب كادنما الذي نترأسه "شاؤوؿ موفاز" حنث حاز عمى سبعة مقاعد 

 فقط.
 ،وأشارت صحنفة معارنؼ إلى أف حكومة الوحدة الوطينة التي حظنت بايتقادات جماهنرنة إسرائنمنة كبنرة

ها أماـ حزب كادنما حنث نرى محمموف أف يسبته لـ تضعؼ أحزاب االئتالؼ القدنـ بؿ عمؿ عمى تقونت
 تقؿ شنئًا فشنئًا.

ونشار إلى أيه قبؿ تشكنؿ حكومة الوحدة الوطينة كاف حزب كادنما هو البدنؿ الوحند عف حكومة 
إال أيه وبعد ايضماـ حزب كادنما لالئتالؼ الحكومي فقد أكنثر مف يصؼ شعبنته والتي جعمت  ،يتيناهو

 الميافس الوحند ليتيناهو في المعركة االيتخابنة القادمة. رئنسة حزب العمؿ هي
وتراجع  ،مقعداً  19مقعدًا في حنف تقدـ حزب العمؿ بػ 33وبحسب االستطالع فإف حزب المنكود تقدـ بػ

مقاعد بداًل مف  8مقاعد كما وتراجع حزب هياؾ مستقبؿ برئاسة اإلعالمي "نائنر لبند" لػ 7حزب كادنما لػ
مقاعد بداًل  5استطالع سابؽ، كما بنف االستطالع تراجع كؿ مف حزب "نهدوت هتوراه" لػمقعدًا في  11
كما تراجع حزب  ،لكؿ ميهما 4مقاعد بداًل مف  3والبنت النهودي لػ ،وكذلؾ حزب االتحاد الوطيي 6مف 

 مقاعد. 4االستقالؿ برئاسة "أنهود باراؾ إلى مقعدنف بداًل مف 
األحزاب اإلسرائنمنة التالنة حزب "منرتس" و"حداش" و"بمد" عمى يتائجهـ وبنف االستطالع نثبات كؿ مف 

سنحصؿ حزب التجمع الوطيي عمى نثالنثة  حنف في ،السابقة بحصولهـ عمى أربعة مقاعد لكؿ ميهـ
 مقاعد داخال لكينست خالؿ االيتخابات المقبمة.

 4/6/2012، عكا اون الين
 

 ة بسبب غطاء رأسيارفض توظيف عربيشركة إسرائيمية ت 26
مف هالة ياطور مف قميسوة،  رفضت إحدى الشركات التجارنة اإلسرائنمنة التجارنة المعرفة، قبوؿ

مؤخرا لعمؿ تقدمت له، وذلؾ عمى خمفنة قومنة، وبسبب غطاء رأسها االسالمي، كما  ،1948فمسطنينو 
 مؤهالتها.تقوؿ، دوف أديى اطالع مف إحدى مسؤوالت الشبكة التي قابمتها، عمى 

بدورها، وجهت اليائب عف التجمع الوطيي الدنموقراطي، حينف زعبي، رسالة إلى المسؤولنف عف الشبكة 
التجارنة، بعنثت بيسخة ميها إلى مفوضنة المساواة في فرص العمؿ، استعرضت فنها تفاصنؿ قضنة 

يبع مف ميطمقات هالة ياطور، واعتبرت أف رفض إشغالها الوظنفة ألسباب قومنة ودنينة، أمور ت
 عيصرنة وظالمنة ال مكاف لها في أي مجتمع دنموقراطي.

 3/6/2012، 48عرب 
 

 اإلسرائيمية  بالصحافةالحكم عمى مبارك  27
عمى الرئنس المصري المخموع حسيي مبارؾ  ،الذي صدر نوـ أمس ،تياولت الصحافة اإلسرائنمنة الحكـ

ة المحاسبة لمماضي، عممنة تمر بها كؿ نثورة. وقالت هآرتس إف الحكـ أيهى "جزءا جوهرنا مف عممن
 فالرئنس لـ نخمع فقط، بؿ وعوقب أنضا". 
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ورأت الصحنفة أف ما حدث نمنز مصر عف سائر دوؿ الربنع العربي ألف "جنثة الرئنس لـ تسحؿ في 
شوارع العاصمة منثمما في حالة )معمر( القذافي، مبارؾ لـ نفر مف وطيه منثؿ زمنمه التويسي )زنف 

 ابدنف بف عمي( ولـ نواصؿ قتؿ أبياء شعبه منثمما نفعؿ )الرئنس السوري بشار( األسد". الع
واعتبرت الصحنفة أف الحكـ قد صدر عف محكمة في عهد النثورة، ولـ تعد ممنثمة لميظاـ السابؽ، وبنيما 

الفساد"، أرادت الجماهنر أف تكوف المحاكمة بمنثابة محاسبة ليظاـ "مبارؾ عمى نثالنثنف سية مف القمع و 
إال أف "رد الجمهور عمى قرار المحكمة سنحسـ إذا كايت مصر مستعدة ألف تعطي نثقتها لمجهاز 

 القضائي الحالي وتتبياه كأساس لمنثورة وككناف نحظى بالنثقة مستقبال".
أما صحنفة معارنؼ، فقد اعتبرت أف رد فعؿ المرشح الرئاسي أحمد شفنؽ عمى الحكـ لـ نكف موفقا، 

ماهنر لقبوؿ الحكـ وضعته في داخؿ قوقعة عزلته عف باقي قطاعات الشعب المصري أكنثر ودعوته الج
 وأكنثر.

وتعتقد الصحنفة أف الحكـ أعطى دفعة قونة لإلخواف المسممنف الذنف اتهموا المحكمة بإيزاؿ مبارؾ 
في مؤتمر  -مرشح اإلخواف المسممنف-وأعوايه عف المشيقة، و"ألوؿ مرة وقؼ أمس محمد مرسي 

صحفي لنس فقط بصفته الرجؿ األكنثر مالءمة لخالفة مبارؾ بؿ وأنضا كمف نصد بجسده "النثورة 
 المضادة" التي نقودها الجنش، والتي تجسدت في األحكاـ المخففة.

وقد أقسـ مرسي عمى "مواصمة النثورة" ووعد بأيه إذا ما ايتخب فمف نفرج أبدا عف مبارؾ مف السجف. 
 ـ قايوينة كي نجمع أدلة جدندة ضد المبرأة ساحتهـ إلجراء محاكمة معادة لهـ.ووعد أنضا بأف نجيد طواق

 3/6/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

صابة مواطن بجراح  18  ثالث غارات إسرائيمية فجرا عمى قطاع غزة وا 
، في نثالث غارات يفذتها طائرات االحتالؿ اإلسرائنمي عمى مدنية غزة  :غزة أصنب مواطف فجر النـو

' استهدفت بصاروخ واحد عمى 26وأفاد شهود عناف بأف طائرة حربنة إسرائنمنة مف يوع 'إؼ القطاع. وشماؿ
تعود ممكنته  ،نقع بنف حني الزنتوف والصبرة جيوب شرؽ مدنية غزة ،األقؿ مصيعا إليتاج األجباف واأللباف

صابة مواطف تـ يقمه إلى مجمع  'الشفاء' الطبي لتمقي العالج. لمواطف مف عائمة دلوؿ، ما أدى إلى تدمنره وا 
وأضاؼ الشهود أف الطنراف الحربي شّف غارة نثاينة استهدفت أرضا زراعنة في بمدة بنت الهنا شماؿ 
القطاع. ونثالنثة استهدفت بنارة مزروعة بأشجار الحمضنات في حي التفاح شماؿ شرؽ مدنية غزة دوف أف 

ف الحربي نجوب سماء القطاع مما نيذر باحتماؿ تجدد نبمغ عف إصابات في الغارتنف. هذا وال نزاؿ الطنرا
 القصؼ. 

 4/6/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 األسرى ييددون بمعاودة اإلضراب عن الطعام بسبب تنكر السمطات اإلسرائيمية لتعيداتيا ليم 19
دوف في سجوف االحتالؿ نهد األسرىعنسى قراقع امس، اف  األسرىوزنر شؤوف  أعمفراـ اهلل: في حنف 

لالتفاقنة، وقاؿ قراقع: "االستفزازات داخؿ  اإلسرائنميعف الطعاـ، بسبب ايتهاؾ الجايب  اإلضرابباستئياؼ 
 إف وأضاؼ اذا بقي الوضع عمى ما هو عمنه". اإلضرابهددوا باستئياؼ  واألسرىالسجوف ما زالت موجودة 

، اإلضرابالعشرة التي اعقبت وقؼ  اـاألن، وخالؿ األسرىبدأت تيتهؾ االتفاؽ الذي وقعته مع  إسرائنؿ"
 لحوالي نثالنثنف اسنرا". اإلدارياالعتقاؿ  إسرائنؿجددت 
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لمعدد الذي قامت به بعد  اإلدارياالعتقاؿ  إسرائنؿعف الطعاـ لـ تجدد  اإلضرابوقاؿ قراقع: "قبؿ 
 أنضاى اآلف : "ال يعرؼ حتوأضاؼ ".إضرابهـعمى  األسرى، وهي ترند مف هذا التجدند معاقبة اإلضراب
 اـ ال". أبيائهـمف قطاع غزة بزنارة  األسرى ألهاليستسمح  إسرائنؿاف كايت 

الرنخاوي "بدآ ندخالف في حالة غنبوبة وايخفاض في دقات اكـر  السرسؾ و األسنرنف محمود وقاؿ قراقع اف
عمى ايقاذ واضاؼ اف "وضعهـ الصحي صعب لمغانة ويوجه يداء الى كافة الجهات لمساعدتيا  القمب".
 حناتهـ".

مف جهته، اعمف رئنس يادي االسنر، خالؿ المؤتمر عف بدء حممة فمسطنينة "اقمنمنة ودولنة تستهدؼ 
 الضغط عمى اسرائنؿ الطالؽ سراح االسرى المرضى واالسرى المعتقمنف قبؿ اوسمو والمعتقمنف االدارننف".

عب مع قضنة االسرى في هذه الحممة التي ستبدأ وقاؿ ايه "آف االواف لتدخؿ دولي واقمنمي واف نتفاعؿ الش
 خالؿ االشهر القمنمة المقبمة".

 4/6/1021، األيام، رام اهلل
 

 يعمنون إضرابيم عن الطعام دعما لممصالحة الوطنية األسرىنادي األسير: ثمانية من  30
نة مؤكدنف أيهـ لف أعمف عدد مف األسرى اإلضراب مفتوح عف الطعاـ دعما لجهود المصالحة الوطي :راـ اهلل

 نتراجعوا عف الخطوة حتى وصوؿ قطار المصالحة لمحطته األخنرة إليهاء االيقساـ.
أف الخطوة تأتي كرسالة لكافة اإلطراؼ بأييا » في بناف أف األسرى قالوا ،وأفاد بناف يشره يادي األسنر, أمس

ييا عاهديا اهلل والوط ف والشعب باف يواصؿ إضرابيا عف الطعاـ لف يسمح بهذه المرة بالتراجع أو المماطمة وا 
حتى وصوؿ قطار المصالحة لمحطته األخنرة إليهاء االيقساـ حتى لو استشهد احديا أو كميا في سبنؿ وحدة 

( 24/6وأكد المضربوف أف مجموعة أخرى مف األسرى سوؼ تمتحؽ بهـ في )  ».شعبيا ولحمنته وتالحمه
ود، مؤكدنف أف العدد سنزداد تصاعدنا وفؽ بريامج متكامؿ، داعنف بمياسبة الذكرى السادسة لاليقساـ األس

 محطة إلشعاؿ نثورة شعبنة ووطينة ضد االيقساـ. 24/06العتبار تارنخ 
 4/6/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 االنقسام بإنياءلممطالبة  "الزم تزبط"في رام اهلل وغزة في حممة  يعتصمونعشرات النشطاء  32

طالب عشرات المعتصمنف، غالبنتهـ مف اليساء، بضرورة العمؿ عمى إتماـ  :يفوذ البكري - راـ اهلل -غزة 
يهاء االيقساـ بنف شطري الوطف، واإلسراع في إجراء ايتخابات دنمقراطنة، لمخروج مف  ممؼ المصالحة، وا 

الـز «هما حممة جاء ذلؾ خالؿ اعتصامنف يظمت هذه الحالة التي أنثرت سمبا عمى مسار القضنة الفمسطنينة.
اليسونة، في راـ اهلل وغزة امس بمشاركة عشرات اليساء وياشطنف شباب، مف أجؿ إيهاء االيقساـ » تزبط

جراء االيتخابات. ورفع المشاركوف في االعتصامنف األعالـ الفمسطنينة، والشعارات التي تطالب حركتي  وا 
 وحماس بضرورة العمؿ عمى إيهاء هذا الممؼ األسود.  فتح

 4/6/1021، لحياة الجديدة، رام اهللا
 

 الحفريات أسفل "االقصى" تواصلالشيخ التميمي يحذر من  31
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حذر الشنخ تنسنر رجب التمنمي، أمنف سر الهنئة اإلسالمنة العمنا بالقدس تواصؿ الحفرنات وفتح : راـ اهلل
قامة الهنكؿ المزعـو  المزند مف األيفاؽ في محنط المسجد األقصى وتحت أساساته والتي تهدؼ إلى هدمه وا 

 مكايه حسب مخططات سمطات االحتالؿ.
 4/4/1021، القدس، القدس

 
 الضفة والقدس حاليا بجري بناؤه ي استيطاني بيت 4341: منظمة التحرير 33

شعب تحت »دائرة العالقات الدولنة في ميظمة التحرنر الفمسطنينة، تقرنر تحت عيواف  أصدرتتؿ أبنب: 
االيتهاكات اإلسرائنمنة بحؽ الشعب الفمسطنيي وممتمكاته، مشنرة إلى أف االحتالؿ  ، رصدت فنه«االحتالؿ
شجرة زنتوف،  2014وحدة استنطاينة جدندة، فنما اقتمع المستوطيوف وجنش االحتالؿ  4441أقر بياء 
 مواطيا خالؿ شهر مانو )أنار(. 140ميزال وميشأة، وتـ اعتقاؿ  43وهدموا 

 4/6/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 العميا لمدفاع عن حق العودة تحذر من محاوالت إنياء قضية الالجئين الفمسطينيين عالمياالمجنة  34
وجهت المجية العمنا لمدفاع عف حؽ العودة لالجئنف الفمسطنيننف يداء عاجال لدوؿ : ماجد القرعاف –عماف 

 مف اإلفالس.« روااالوي»العالـ اليقاذ صيدوؽ وكالة غوث وتشغنؿ الالجئنف الفمسطنينف 
عضوا في الكويغرس االمرنكي بالتحقؽ مف اعداد  40وأشار بناف أصدرته المجية، ردا عمى مطالبة 

المخططات األمرنكنة الرامنة إلى ايتزاع صفة الالجئ مف أبياء »الالجئنف واليازحنف الفمسطنينف، الى 
عادة اليظر في عمى اعتبار ‹األويروا‹حجـ التمونؿ المقدـ لػ الالجئنف الفمسطنيننف الذنف شردوا عف دنارهـ وا 

، نختمؼ عف عددهـ اآلف وكأف 2444 -2446أف أعداد الالجئنف الذي خرجوا مف فمسطنف بنف العامنف 
اف الموبي الصهنويي الياشط في »وأضاؼ البناف  «.أبياءهـ وأحفادهـ ال نحمموف يفس صفة الالجئ

نجاد ما نسمى بػالوالنات المتحدة األمرنكنة بهذا نحاوؿ  الوطف «إيهاء قضنة الالجئنف الفمسطنيننف عالمنا، وا 
 «.وتوطنف الالجئنف كوف واشيطف تدفع معظـ منزاينتها« البدنؿ

ودعت المجية العمنا لمدفاع عف حؽ العودة الدوؿ المايحة الى مواصمة التزامها بدعـ الوكالة وزنادته بعندا 
السكايي لالجئنف الفمسطنيننف والتطور الخدماتي وظروؼ عف الضغوطات الصهنوينة في ضوء اليمو 

االحتالؿ والحصار الجائر الذي نمارسه االحتالؿ اإلسرائنمي عمى الضفة الغربنة والقطاع المحتمنف الذي 
 فاقـ مف األعباء المالنة عمنها.

 4/6/1021، الدستور، عّمان
 
 
 

 األطفال إلنقاذ وأخرم طالب فمسطينيون يخترعون جيازا لرصد التسمل بكرة القد 35
تمكف طالب فمسطنينوف مف مدرسة كفر ميدا داخؿ الخط االخضر لمتوصؿ الى اختراع جهاز  :راـ اهلل

 نرصد حالة التسمؿ بكرة القدـ اضافة الى جهاز اليقاذ االطفاؿ داخؿ السنارات المغمقة.
ورينكا"، برعانة معهد الدراسات فقد فازت مدرسة كفر ميدا النثايونة بالمرتبة األولى في مسابقة "منكاط

 التطبنقنة االسرائنمنة )التخينوف(، بفضؿ أبحاث طالبها.
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وكاف المشروع األوؿ جهاز إيقاذ الطفؿ داخؿ سنارة مغمقة، فإذا ما ارتفعت درجة الحرارة نعمؿ الجهاز تمقائنًا 
يقاذ الطفؿ، أما النثايي فهو جهاز آلي نك شؼ تسمؿ الالعب خالؿ لعبة كرة عمى فتح يوافذ السنارة لمتهونة وا 

 القدـ. 
 4/6/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 وزارة الصحة تعمن عن توّفر ثالثة أنواع من العالج الكيميائي لمرضى السرطان 36

أعمف مسؤوؿ التحونالت في وزارة الصحة يزار مسالمة، أف نثالنثة أيواع مف العالج الكنمنائي : راـ اهلل
 مستودعات الوزارة، وسنتـ توزنعها عمى المستشفنات. لمرضى السرطاف وصمت إلى

إف الوزارة تقوـ بتحونؿ المرضى الذنف ال نتوفر لهـ العالج المياسب في « صوت فمسطنف»وقاؿ مسالمة لػ
المستشفنات الفمسطنينة إلى األردف، أو إلى إسرائنؿ. وأضاؼ: تجد الوزارة البدنؿ لممرضى، في حاؿ وجود 

جهـ في الخارج، مياشدا المرضى الذنف نواجهوف أي مشكالت تتعمؽ بعالجهـ، أي مشكالت تخص عال
وأوضح مسالمة أيه نوجد مشكمة حقنقنة في العالج بالمستشفنات األردينة،  التوجه لدائرة العالج بالخارج.

 ردف.يظرا لعدـ تسدند الحكومة لدنويها المتعمقة بتغطنة تكالنؼ العالج لممواطينف المرضى المحولنف لأل
 4/6/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 

سرائيميين في احتفالية مشتركة تندد "مقاومة التطبيع النقابية" 37  بمشاركة خيالة أردنيين وا 
سرائنمننف : محمد محنسف -السبنؿ يددت لجية مقاومة التطبنع اليقابنة األردينة بمشاركة خنالة أرديننف وا 

ذي تيظمه وزارة النثقافة والرناضة اإلسرائنمنة سيونًا في "جبؿ الجمبوع" ولممرة النثاينة في "مسار الخنوؿ" ال
 الواقع في المياطؽ الفمسطنينة المحتمة الواقعة جيوب مدنية جينف.

يقابة مهينة أردينة  24وأكدت المجية في تصرنح صحفي أف التيدند جاء بإجماع أعضاء المجية والتي تمنثؿ 
صهنويي وفؽ قرارات لمهنئات العامة فنها اتخذت بعد توقنع معاهدة وادي ترفض جمنعها التطبنع مع العدو ال

 .2444عربة العاـ 
وكاف موقع عموف اإلخباري ومواقع أخرى قد يشرت في الخامس والعشرنف مف الشهر الماضي ويقاًل عف 

ه وزارة إذاعة بالعبرنة اف مجموعة خنالة مف األردف شاركت في تقمند سيوي نسمى "مسار الخنوؿ" تيظم
النثقافة والرناضة اإلسرائنمنة في جبؿ الجمبوع الواقع ضمف المياطؽ العربنة المحتمة الواقعة جيوب جينف، 

 حسب اإلذاعة العبرنة الجمعة.   
 4/6/1021، السبيل، عّمان

 
 

 : أي ىجوم عمى إيران سيسقط كالصاعقة عمى رؤوسكم"إسرائيل" خامنئي محذراً  38
المسؤولنف اإلسرائنمننف مف مغبة  ،عمي خاميئيفي إنراف لنثورة اإلسالمنة مرشد ا: حذر، رناض االخرس

أي خطأ نقوموف به، وأي عمؿ غنر صحنح، سنيزؿ فوؽ "إف  :الً ئقا ،القناـ بأي عمؿ عسكري ضد بالده
. وقمؿ خاميئي مف أهمنة التهدندات اإلسرائنمنة المستمرة بالخنار العسكري، معتبرًا أف "رؤوسهـ كالصاعقة

تبجح المسؤولنف اإلسرائنمننف بالهجوـ العسكري نحكي عف خوائهـ ورعبهـ وحنرتهـ... إيهـ في وضع "
 عيد القناـ بأي خطوة مف هذا القبنؿ. "نجعمهـ األكنثر تضرراً 
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 4/6/1021السفير، بيروت، 
 

 شفيق بشأن مصر وفمسطينأحمد انتقاد لتصريحات  39
أحمد  ة في مصرالرئاسنااليتخابات التي أدلى بها مرشح  ايتقد مراقبوف التصرنحات: أيس زكي -القاهرة 

والتي دعا فنها الياخبنف المصرننف إلى اختنار الدولة العصرنة التي نمنثمها وعاصمتها  ،4/6 شفنؽ األحد
 القاهرة، ولنس فمسطنف كما نرند البعض وذلؾ في إشارة إلى ميافسه محمد مرسي.

ووصفها بأيها إقصائنة،  ،رة إبراهنـ الدراوي، ايتقد تصرنحات شفنؽمدنر مركز الدراسات الفمسطنينة بالقاه
أيها تشنر إلى يظرة ضنقة لألمور ألف ما نرنده أغمب المصرننف هو أف  لمجزنرة يت،في حدنث كما اعتبر 

تكوف القاهرة عاصمة لنس فقط لمصر ولكف لمعالمنف العربي واإلسالمي، وهو ما ال نتحقؽ إال عبر 
سالمنة.إستراتنجنة ع  ربنة وا 

أما أستاذ العمـو السناسنة وخبنر الشؤوف العربنة محمود العجمي، فقاؿ لمجزنرة يت إف منثؿ هذه التصرنحات 
 تأتي ضمف ما تشهده حممة ايتخابات الرئاسة في مصر مف تصعند نصؿ إلى حد السفه في بعض األحناف.

ف نثوابت األمف القومي المصري أنا كاف واعتبر العجمي أف الموقؼ المصري مف فمسطنف نجب أف نكوف م
 الرئنس.

وسعت الجزنرة يت لمحصوؿ عمى تعمنقات في هذا الشأف مف ممنثمي حممتي مرسي وشفنؽ، حنث وصؼ د. 
ناسر عمي، الميسؽ اإلعالمي لحممة مرسي، تصرنحات شفنؽ بأيها ال تستحؽ الرد، وقاؿ إيه ال نوجد شؾ 

جنة األمف القومي المصري، شأيها في ذلؾ شأف وادي الينؿ وشماؿ مف إستراتن في أف فمسطنف تمنثؿ جزءاً 
 أفرنقنا والوطف العربي بشكؿ عاـ.

أما أحمد سرحاف، المتحدث اإلعالمي باسـ حممة شفنؽ، فقاؿ إف تصرنحات شفنؽ كايت واضحة، وهي 
دا أف أحمد مف إمبراطورنة متخمنة عف هونتها الوطينة، مؤك ايتقاد مف نخططوف ألف تصبح مصر جزءاً 

شفنؽ نؤمف بأف عمى مصر أف تساعد فمسطنف، بؿ وتضحي مف أجمها، دوف أف نكوف هذا عمى حساب 
وأضاؼ سرحاف أف رؤنة شفنؽ في حؿ القضنة الفمسطنينة تيطمؽ مف نثوابت  الهونة الوطينة المصرنة.

ة دولة مستقمة عمى حدود ما ارتضاها الشعب الفمسطنيي وأرستها القرارات الدولنة والمبادرة العربنة مف إقام
 ."القدس الشرقنة"وعاصمتها  2463قبؿ 

 4/6/1021موقع الجزيرة.نت، 
 

 رئيسًا لمصرشفيق  أحمد يفضالن "إسرائيل"ألماني: الغرب وباحث 40
إف الغرب ، قاؿ مدنر مركز آسنا وأفرنقنا بجامعة ماربورغ األلماينة أودو شتانيباخ: خالد شمت - برلنف

موف فوز المرشح أحمد شفنؽ برئاسة مصر، لكيه أكد أف هذا لف نكوف له أي دور في تحدند نفض "إسرائنؿ"و
بعد أف امتمؾ الشعب المصري زماـ أمره بنده وبات هو الوحند الذي سنحدد مف  ،الفائز بهذه االيتخابات

ة الرئاسة تتميى وصوؿ شفنؽ إلى سد "إسرائنؿ"أف  ،يت في مقابمة مع الجزنرة، وذكر شتانيباخ نحكمه.
المصرنة، أليها تتوقع أف نؤدي ايتخاب محمد مرسي إلى اتخاذه مواقؼ متشددة تجاهها وضد اتفاقنة 

"تدرؾ تؿ أبنب أف فوز مرسي نعيي تعزنز عزلتها وتراجع عالقتها مع مصر،  :وأضاؼ سالمها مع القاهرة.
مسطنيننف أقوى مما سنفعؿ شفنؽ قادـ مف صفوؼ اإلخواف المسممنف سنقؼ مع حقوؽ الف مصرناً  وأف رئنساً 

 المطبوع منثؿ حسيي مبارؾ عمى التفاوض معها ومع واشيطف في كؿ صغنرة وكبنرة".
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 3/6/1021موقع الجزيرة.نت، 
 

 ثورةال أثناء في كمة مبارك: حماس وبدو سيناء تعاونوا في اقتحام السجونامح خاللسميمان عمر  42
األسبؽ، ويائب الرئنس  المصري اف، رئنس جهاز المخابراتتيشر "سما" شهادة المواء عمر سمنم :القاهرة

 يجمسة محاكمة الرئنس السابؽ ويجمنه عالء وجماؿ، ووزنر داخمنته حبنب العادل يالسابؽ حسيى مبارؾ ف
بسرنتها وحظر يشرها بوسائؿ  كايت المحكمة أصدرت قراراً  يوهى الشهادة الت ،مف كبار مساعدنه 6و

ماف خاللها أف الرئنس السابؽ لـ نصدر تعمنمات صرنحة بقتؿ المتظاهرنف أو أكد سمن ياإلعالـ، والذ
التعامؿ معهـ بعيؼ، وأف إصداره تعمنمات بتشكنؿ لجية لتقصى الحقائؽ نعيى معرفته بوجود إصابات 

 ووفنات.
 "تبنف وجود اتصاالت بنف حركة حماس وبدو سنياء، ييه أنثياء متابعة اليشاط الفمسطنيأ وذكر سمنماف

يه تـ االتفاؽ عمى مد  وخروج بعض المجموعات مف خالؿ األيفاؽ الموجودة بنف غزة والحدود المصرنة، وا 
مقابؿ معاويتهـ عمى إخراج عياصر مف حركة حماس مف السجوف، وكاف ذلؾ  يالبدو باألسمحة والذخائر، ف

ة شرطة الشنخ زوند، وضرب ، وبالفعؿ قاـ البدو بتهنئة المياخ لعممنة التهرنب بضرب يقط13تحدندا نوـ 
جمنع المياطؽ المحنطة باأليفاؽ عف طرنؽ األسمحة اليارنة، حتى ال تقترب الشرطة أو حرس  يف يعشوائ

 يالحدود، وتمت عممنات التهرنب لألسمحة والذخائر والمفرقعات واأللغاـ، وقامت كتائب عز الدنف القساـ ف
 حتى ال تتدخؿ قوات حرس الحدود".  ياالتجاه اآلخر مف الحدود المصرنة بيشاط عسكر 

، فقاؿ سمنماف، إف معموماته عف هذه التهمة أيه كاف اتفاًقا "إسرائنؿػ"نثـ ياقشته المحكمة حوؿ تصدنر الغاز ل
ذلؾ الوقت والرئنس األمرنكى السابؽ جنمى  ي، ف"إسرائنؿ"ف، رئنس وزراء نـ بنجنبنف أيور السادات ومياح
، وحدث ذلؾ يبالسعر العالم ممنوف طف سيوناً  1حدود  فيبمواد بترولنة  "رائنؿإسػ"كارتر عمى إمداد مصر ل

عقب توقنع اتفاقنة السالـ، واستمر بنع البتروؿ حتى زاد حجـ االستهالؾ المحمى  2434غضوف عاـ  يف
، وعمى هذا األساس حدث اتصاؿ بنف شركات البتروؿ "إسرائنؿػ"داخؿ مصر، وتياقصت الكمنات المصدرة ل

 . الطبنعيبالغاز  ياإلسرائنمإلمداد الجايب  "كهرباء إسرائنؿ"مصرنة وشركة ال
، والهدؼ هو الحفاظ عمى عممنة التجاريكايت تسعى إلى التطبنع والتبادؿ  "إسرائنؿ"بأف  سمنمافوشهد 

، تـ عرض تصدنر الغاز داخؿ مجمس 1000عاـ  يالسالـ ومصالح مصر القومنة واإلستراتنجنة، وأيه ف
لبياف"،  ،إسرائنؿ ،األردف ،تركنا ،إنطالنا ،راء لمجموعة مف دوؿ حوض البحر المتوسط، وهى "إسبايناالوز 

، وتقدـ رجؿ األعماؿ حسنف سالـ إلى هنئة "إسرائنؿػ"مشروعات ميها تصدنر الغاز ل 4واتفؽ المجمس عمى 
اف، إف جهاز المخابرات كاف االستنثمار إليشاء شركات بهدؼ التصدنر، وتمت الموافقة األمينة. وقاؿ سمنم

مهتًما جًدا بتمؾ المشروعات، أليها تصيع مصالح مشتركة وتدعـ عممنة السالـ وفرض يفوذ وأغراض 
 1000أكتوبر عاـ  يأخرى، وأف جهاز المخابرات ظؿ نتابع األمر، حتى جاءت االيتفاضة الفمسطنينة ف

مشروع مرة أخرى، وتـ توقنع عقد التصدنر عاـ فتوقؼ المشروع، حتى تمت المصالحة، وعاد الجهاز لدفع ال
وشركة  ،طرؼ أوؿ ،بنف شركة شرؽ البحر األبنض المتوسط والهنئة المصرنة العامة لمبتروؿ 1002

برفع سعر الغاز  ، وأصدر الرئنس السابؽ قراراً 1002عاـ  يكطرؼ نثاف، وتـ ضخ الغاز ف "كهرباء إسرائنؿ"
 اإلسرائنميوطمب مف رئنس الوزراء  "،إسرائنؿػ"مهمة رسمنة ل يماف فدوالرات، وذهب سمن 4بما ال نقؿ عف 

تسعنر الغاز أو مطالعته  يذلؾ الوقت تعدنؿ االتفاقنة. ويفى الشاهد أف نكوف الرئنس مبارؾ تدخؿ ف يف
 عقد التصدنر، وقاؿ إف المختص بهذا هو هنئة فينة متخصصة.
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 3/6/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 فيروس إسرائيمي يستيدف الدول العربية واإلسالمية منحذر مسؤول سوداني ي 41

تستهدؼ به المعمومات  "إسرائنؿ"حذر المركز القومي لممعمومات في السوداف مف فنروس أطمقته  :الخرطوـ
 أي معمومات مف االيتريت. إيزاؿفي الدوؿ العربنة واإلسالمنة، ووجه جمنع الوزارات والمواقع الحكومة بعدـ 

العامة لمدوائر  اإلدارةعف مدنر  6|4ندة الصحافة السوداينة في عددها الصادر نـو األحد ويقمت جر 
بابكر، قوله: "إف الهنئة القومنة لالتصاالت وأمف  إسماعنؿالمتخصصة بالمركز القومي لممعمومات، 

)قراصية  المعمومات بالمركز القومي لممعمومات سنقوماف النـو بالتحري والتحقنؽ في حادنثة "الهكرز"
االيتريت( الذي اخترؽ موقع وزارة الداخمنة، وتتبع الرابط الذي دخؿ به الهكرز لمعرفة أصمه، هؿ تـ مف 

استهدفت به المعمومات في الدوؿ العربنة  "إسرائنؿ"الداخؿ أو مف الخارج". وحذر بابكر مف فنروس أطمقته 
 واإلسالمنة.

 3/6/1021قدس برس، 
 

 يين في قاعدة الدرع الصاروخيةتركيا تنفي وجود إسرائيم 43
سند عبد المجند: يفي وزنر الدفاع مصطفي نمماز األيباء التي أشارت إلي وجود فيننف إسرائنمننف  -أيقرة 

والتي دشيت ببمدة كورجنؾ التابعة ، الدفاع الجونة التابعة لحمؼ شماؿ األطميطي الياتو أيظمةفي قاعدة 
أف ما نعمؿ في القاعدة أتراؾ وأمرنكنوف. وأشار الوزنر إلي أيه نمكف  مؤكداً  ،لمدنية ماالطنا جيوب البالد

بالعمؿ في  "إسرائنؿ"لكف ال نمكف السماح مطمقا لخبراء مف  ،االستعاية بمتخصصنف مف أعضاء الحمؼ
 القاعدة.

 4/6/1021األىرام، القاىرة، 
 

 عقوبات جديدة عمى إيران تبموران رزمة" إسرائيل"الواليات المتحدة و :وزير المالية األمريكي 44
والوالنات المتحدة األمرنكنة تعمالف عمى بمورة سمسة جدندة مف  "إسرائنؿ"أفادت "هآرتس"، النوـ االنثينف، أف 

في حاؿ فشؿ الجولة القادمة مف المحادنثات بنف إنراف والغرب، التي مف  ،العقوبات لفرضها عمى إنراف
 مف الشهر الجاري. 22المقرر إطالقها في 

أمس إلجراء محادنثات مع كبار  "إسرائنؿ"وصؿ إلى  ،وجاء أف يائب وزنر المالنة األمرنكي دنفند كوهنف
مسألة فرض عقوبات عمى سورنا  حنث سنبحث مع أنضاً  "،إسرائنؿ"المسؤولنف السناسننف واألميننف في 

ات عمى إنراف، قاؿ في وأضافت "هآرتس" أف كوهنف، المسؤوؿ في الوالنات المتحدة عف ممؼ العقوب .أنضاً 
تبحنثاف فرض عقوبات إضافنة عمى إنراف. ويقؿ عيه  "إسرائنؿ"مقابمة معها، إف الوالنات المتحدة األمرنكنة و

قوله: "إييا يعمؿ مع شركائيا، بمف فنهـ اإلسرائنمنوف، ويتحدث عف خطوات إضافنة لزنادة الضغوط 
ميا في السيوات األخنرة بشكؿ مشترؾ ومكنثؼ مع الحكومة ألقواؿ كوهنف: لقد عم ووفقاً  الممارسة عمى إنراف.

ومبدعوف وسيواصؿ  اإلسرائنمنة عمى إقرار سمسمة مف العقوبات، اإلسرائنمنوف هـ شركاء جندوف جداً 
 استشارتهـ في هذا الموضوع".

 4/6/1021، 48موقع عرب 
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 كوك يصاىر الفمسطينيين ويتبنى قضيتيم ثاناجونبريطاني الصحفي ال 45
وما لبث أف  جوينثاف كوؾ صحفي برنطايي قدـ لفمسطنف قبؿ عشرة أعواـ لنؤلؼ كتاباً : ودنع عواودة - حنفا

 لهـ ولقضنتهـ. داعماً  استقر فنها وكّوف أسرة بعد مصاهرته الفمسطنيننف وصار ياشطاً 
لغرب ولدور ا ،روى لمجزنرة يت قصته ورؤنته اليقدنة لمصراع 42داخؿ ميزله في الياصرة داخؿ أراضي 
 وأداء اإلسرائنمننف والفمسطنيننف واإلعالـ.

وقد غطى فور وصوله قضانا فمسطنيني الداخؿ في عدة صحؼ أجيبنة خاصة ذي غاردناف لجايب عممه 
 .2442كمرشد سناسي نرافؽ أجايب في زنارات منداينة لمقرى الفمسطنينة المدمرة ميذ 

كيت ساذجا  1001ع "حتى احتالؿ الضفة مجددا في جوينثاف الذي نصؼ اإلعالـ العبري بػ"المّجيد" نتاب
حنث كايت إسرائنؿ بيظري دنمقراطنة وضحنة حتى كّذبتيي  ،منثمي منثؿ بقنة زمالئي الصحفننف األجايب

 عنويي وآذايي".
لكف مشكمته مع الصهنوينة باعتبارها "أندنولوجنة قذرة" خاصة  ،ونسارع جوينثاف لمتوضنح أيه ال نكره النهود

 ورداً  ف شعب اهلل المختار, ونضنؼ "هذه عيصرنة ومحاولة تضمنؿ إلقياع بطابو عمى أرض".الحدنث ع
الفتا أف لها دورا كبنرا بذلؾ وال  ،الحقنقنة "إسرائنؿ"عمى سؤاؿ نشنر إلى أف الشعوب األوروبنة النوـ تعرؼ 

ونشنر إلى  د السمـ العالمي".سنما بعد حربي غزة ولبياف النثاينة البشعتنف "وأيها دولة حرب غنر طبنعنة وتهد
لإلعالـ الغربي بما  "إسرائنؿ"أف الجزنرة باإليجمنزنة ومواقع اإليتريت ساهمت في فضح الدور المتواطئ مع 

 في ذلؾ شبكة الػ" بي بي سي". حسب قوله.
عالمي  تتسبب بايهنار روانته الرسمنة عف ايقساـ العالـ بنف "إسرائنؿ"ونذكر أف الغرب نخشى أف ايتهاكات 

 الخنر والشر "اإلرهاب" ضمف ما نعرؼ بػ"صراع الحضارات".
عمى  ورداً  ونشدد عمى أهمنة تعاوف الفمسطنيننف عمى طرفي الخط األخضر لمواجهة يظاـ "األبرتهاند".

سؤاؿ نقوؿ إيه ال مصمحة لمغرب بالتعرؼ عمى فمسطنيني الداخؿ أليهـ نتياقضوف وروانته المعتمدة لكيه 
 يكـ يسبنا أكنثر مف الماضي.بات نعرؼ ع

 3/6/1021موقع الجزيرة.نت، 
 
 
 

 ليجوم من قبل عشرة أشخاص من أصول أفريقية ييودض ثالثة تعرّ : فرنسا 46
تعرض نثالنثة نهود لهجـو مف قبؿ عشرة أشخاص بمدنية "فنمنورباف" في فريسا نـو السبت  ف:عكا أوف الن

وتبنف مف  قؿ انثينف ميهـ إلى المستشفى لتمقي.الماضي، أسفر عف إصابتهـ بجروح طفنفة ومتوسطة ي
تحقنقات الشرطة الفريسنة حوؿ الحادث أف المهاجمنف فريسننف مف أصوؿ أفرنقنة، وقد تعامموا بعيؼ مع 

 النهود واستخدموا المطارؽ والقضباف الحدندنة.
 4/6/1021موقع عكا أون الين، 

سرائيلإ 47
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توحي 'اسرائنؿ' بأيها تخشى انراف وال تخشى العرب. تخشى انراف أليها في سبنمها الى امتالؾ اسمحة يوونة. 
 لكيها ال تخشى العرب، ألف لنس لدنهـ ما ندعو الى الخوؼ .

سػػنطروا مصػػر، المرشػػحة لتصػػبح جمهورنػػة اسػػالمنة اذا مػػا سػػنطر االخػػواف المسػػمموف عمػػى الرئاسػػة بعػػد اف 
عمى البرلماف، ال تخنؼ 'اسرائنؿ' أليها تعايي أزمًة اقتصادنة سواء ُأيتخب 'االخوايي' محمد مرسي رئنسػًا او 
'العممايي' احمد شفنؽ. كؿ ميهما سنجد يفسه مضطرًا الى مواجهة ازمة إقتصادنة ال تترؾ له ولفرنقه الحاكـ 

 اخرى . هامشًا واسعًا لممياورة او لإلهتماـ بقضانا اساسنة
نقػػوؿ ألكسػػيدر بػػالي، رئػػنس مركػػز ابحػػاث الشػػرؽ االوسػػط فػػي جامعػػة ارنئنػػؿ اإلسػػرائنمنة فػػي دراسػػٍة يشػػرتها 

( ' (، 'إف التطورات في مصر ال تبشر بالخنر، ال باليسبة الى 'اسػرائنؿ'  42/2/1021صحنفة 'نسرائنؿ هنـو
 مصمحة ؿ 'اسػرائنؿ' وال لموالنػات المتحػدة وال باليسبة الى مصالح الغرب في الميطقة'. رغـ ذلؾ، نرى اف 'ال

 في التشدند عمى المخاطر التي نيطوي عمنها صعود يظاـ إسالمي في مصر'. لماذا ؟
ألف مػػػف المتوقػػػع، بحسػػػب بػػػالي ومػػػف نشػػػاطره الػػػرأي، 'اف تتحػػػوؿ مصػػػر فػػػي المػػػدى المباشػػػر الػػػى عػػػػبء 

حزنراف/نوينػو موافقتهػا عمػى  40الػدولي فػي اقتصادي عمى المجتمع الدولي، اذ عمنها اف تبّمغ صيدوؽ اليقػد 
سمسمة مف الخطوات التقشفنة مف اجؿ حصولها عمى مساعدة اقتصادنة، ولكف مف الصعب اف نوافؽ الحكػـ 
الجدنػػد عمػػى ذلػػؾ. فػػالرئنس القػػادـ ال نسػػتطنع اف نضػػع خطػػة اقتصػػادنة جدنػػدة خػػالؿ اسػػبوعنف. نثػػـ اف مػػف 

الفقػر وعمػى اتهػاـ المجمػس العسػكري بأيػه هػو المسػبب لػه، وبأيػه  مصمحة اليظاـ الجدند التركنز عمى مشكمة
 استمرار لمفساد الذي كاف سائدًا في عهد مبارؾ'.

هؿ مف سػبنؿ الػى حصػوؿ مصػر عمػى مسػاعدات مػف امرنكػا واوروبػا؟ نبػدو اف ذلػؾ صػعب ومتعػذر بسػبب 
صػيدوؽ اليقػد الػدولي  الوضع اإلقتصادي السػائد فنهمػا. لكػف بػالي نػرّجح إمكػاف الحصػوؿ عمػى قػروض مػف

والبيؾ الدولي شرنطة وجود خطة اقتصادنة. لكيه نستدرؾ بأف 'عدـ وجود خطة اقتصادنة سػنزند فػي تعمنػؽ 
االزمة االقتصادنة التػي نعّبػر عيهػا تخفػنض درجػة التصػينؼ اإليتمػائي، وتبعػًا لػذلؾ صػعوبة الحصػوؿ عمػى 

 قروض خارجنة'.
ف كػاف نػوحي ال نشنر بالي صراحة الى امكاينة إيزال ؽ مصر، في العهد الجدند، الى مرتبة الدولة الفاشمة وا 

بذلؾ. لكيه نتوقع اف تحوؿ ازمتها اإلقتصادنة المتفاقمة دوف تفكنر قنادتها الجدندة بإلغاء معاهدة السالـ مػع 
اسرائنؿ، واف تستعنض عف ذلؾ بالضغط عمى الوالنات المتحدة مف اجػؿ إدخػاؿ تغننػرات جوهرنػة عمػى هػذه 

 المعاهدة .
قػػػد تتضػػػمف مقػػػوالت بػػػالي قػػػدلرًا مػػػف الصػػػحة، لكيهػػػا تيطػػػوي انضػػػًا عمػػػى كنثنػػػر مػػػف التفكنػػػر الرغبػػػوي غنػػػر 
الموضػػوعي. فهػػو نتجاهػػؿ مصػػدرًا آخػػر سػػخنًا لتزونػػد مصػػر بالمسػػاعدات والقػػروض غنػػر الوالنػػات المتحػػدة 

وقطػػػر، المتػػػنف ال اعتراضػػػات وصػػػيدوؽ اليقػػػد الػػػدولي والبيػػػؾ الػػػدولي. إيػػػه دوؿ الخمػػػنج، والسػػػنما السػػػعودنة 
جوهرنة لهما عمى سناسة محمد مرسي اإلسالمي او احمد شفنؽ 'العممايي'. لكف لمدعـ الخمنجي المالي نثميػًا 

 سناسنًا، قد نرفض شعب مصر دفعه .
لماذا تراهف اوساط قنادنػة فػي 'اسػرائنؿ' عمػى مفاعنػؿ االزمػة اإلقتصػادنة فػي مصػر ؟ أليهػا تأمػؿ بػأف تكػوف 

صػػر الػػى المسػػاعدات والقػػروض وسػػنمة لحممهػػا، بواسػػطة واشػػيطف ويفوذهػػا فػػي المؤسسػػات المالنػػػة حاجػػة م
الدولنة، عمى التسمنـ باإلبقاء عمى معاهدة السالـ مع 'اسرائنؿ' لتسهنؿ حصولها عمى المسػاعدات والقػروض 

 المطموبة .



 
 
 

 

 

           16ص                                    1511العدد:                4/6/1021 اإلثنين التاريخ:

جيػراؿ نػائنر غػوالف فػي محاضػرة ألقاهػا في موازاة بالي، أّكد قائد الميطقػة العسػكرنة الشػمالنة فػي 'اسػرائنؿ' ال
السادات لمدراسات اإلستراتنجنة في جامعة بار إنالف، اف 'الحرب االهمنة الدائرة في سػورنا  -في 'مركز بنغف

اآلف مف شأيها اف تحّولها في المدى البعند الى دولة فاشمة تعّج بالحركات اإلرهابنة'. غنر ايه لـ نستبعد اف 
اإلرهابنػػة موجهػػًا يحػػو 'اسػػػرائنؿ' عقػػب إسػػتالئها عمػػى ترسػػاية اسػػمحة الػػدمار الشػػػامؿ نكػػوف يشػػاط الحركػػات 
 الموجودة لدى سورنا'.

الػػػى ذلػػػؾ، حػػػرص غػػػوالف عمػػػى وصػػػؼ حػػػزب اهلل بأيػػػه 'مػػػازاؿ نشػػػّكؿ خطػػػرًا كبنػػػرًا عمػػػى 'اسػػػرائنؿ' يظػػػرًا الػػػى 
ة تفتقػػر النهػػػا دوؿ اسػػتمراره فػػي تعزنػػز قوتػػػه عمػػى مسػػتوى غنػػر مسػػػبوؽ بحنػػث اصػػبح نممػػؾ قػػػدرات عسػػكرن

كنثنرة'. وهو إذ حشره في فئة 'الحركات اإلرهابنة' فمكي نصؿ الى اعالف خشنته مف ايتقاؿ 'ترساية سورنا مف 
بحػر واالسػمحة الكنماونػة، الػى حػزب اهلل' -جػو وارض -االسمحة المتطػورة جػدًا، بمػا فػي ذلػؾ صػوارنخ ارض
غوالف مف اف بقاء سورنا مخزيًا لالسػمحة النثقنمػة نشػّكؿ في حاؿ 'رحنؿ' اليظاـ السوري. اكنثر مف ذلؾ، حّذر 

 اغراء لمحركات اإلرهابنة في المحنط لإليتقاؿ النها بغنة المشاركة في الحصوؿ عمى قسـ مف تمؾ االسمحة .
لماذا تضّخـ أوساط قنادنة في 'اسرائنؿ'، النوـ عمى وجه الخصوص، مف قدرات سورنا الصاروخنة واسمحتها 

 ّذر مف إحتماؿ ايتقالها الى حزب اهلل رغـ أيه 'نممؾ قدرات عسكرنة تفتقر النها دوؿ كنثنرة' ؟النثقنمة وتح
مف المعموـ اف 'اسرائنؿ' تضغط عمى الوالنػات المتحػدة مػف اجػؿ ضػرب انػراف لتعطنػؿ قػدراتها اليوونػة، وهػي 

كنػػػػة مطمػػػػع  تشػػػػرنف تتخػػػػوؼ مػػػػف اف تتوصػػػػؿ ادارة اوبامػػػػا الػػػػى تسػػػػونة معهػػػػا قبػػػػؿ ايتخابػػػػات الرئاسػػػػة االمرن
النثايي/يوفمبر المقبؿ، ال تالئـ مصػالحها األمينػة. فهػؿ تيتهػز حكومػة يتينػاهو حػرب اإلسػتيزاؼ التػي تعاينهػا 

 سورنا حالنًا لمحاولة تسدند ضربة مدمرة لها ؟
تػي لوحظ اف يتيناهو شجب مجزرة حولة االخنرة، قائاًل إف 'انراف وحزب اهلل جزء ال نتجزأ مف اعمػاؿ القتػؿ ال

 نقترفها اليظاـ السوري، واف عمى العالـ اف نعمؿ ضدهما بكؿ ما اوتي مف قوة'.
( فػػي سػػناؽ لقػػاء مػػع مسػػؤولنف 12/2/1021فػػوؽ ذلػػؾ، اكػػد يتينػػاهو، بحسػػب صػػحنفة 'نػػدنعوت احرويػػوت' )

ريػػامج كبػار فػي المؤسسػتنف االمينػة واإلقتصػػادنة، ايػه 'فػي حػاؿ تبػّنف ؿ 'اسػػرائنؿ' اف الجهػود الدولنػة )لكػبح ب
انػػراف اليػػووي( لػػـ تسػػفر عػػف اي يتنجػػة، فمػػف نكػػوف امامهػػا خنػػار سػػوى اف تعمػػؿ بمفردهػػا دفاعػػًا عػػف الشػػعب 

 النهودي'...
 انف نمكف اف تعمؿ 'اسرائنؿ' بمفردها؟

ُنخشى اف تيتهز 'اسرائنؿ' إيشغاؿ سورنا بيفسها وبأعدائها لضػرب قػدراتها الصػاروخنة، المتقدمػة يوعػًا وكّمػًا، 
ادي ايتقالهػػا الػػى حػػوزة حػػزب اهلل وسػػائر 'الحركػػات اإلرهابنػػة'. غنػػر اف محممػػنف اسػػتراتنجننف كنثػػر بػػدعوى تفػػ

نستبعدوف هذا اإلحتماؿ. ذلؾ اف رئنس مجمس الشورى اإلنرايي عمي الرنجايي كاف حّذر قبؿ اناـ مػف مغبػة 
ه بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اي تػػػدخؿ غربػػػي فػػػي سػػػورنا ألف انػػػراف 'ستشػػػعؿ اليػػػار مػػػف تحػػػت اقػػػداـ الشػػػرؽ االوسػػػط كمػػػ

 'اسرائنؿ'.
ترى ، هؿ نتحّمؿ ايٌّ مػف اطػراؼ الصػراع، االقمنمػي او الػدولي، حربػًا شػاممة مػدمرة ومكمفػة فػي زمػف االزمػة 

 اإلقتصادنة التي تضرب العالـ بمعظمه؟
 4/6/1021، القدس العربي، لندن
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سػطنيي، فػاف دولػة االحػتالؿ تواصػؿ مشػارنعها التهوندنػة التػي ايطمقػت ميػذ مػا قبػؿ وفؽ تطػورات المشػهد الفم
ايشػػػائها، وههػػػي تواصػػػؿ اعتمػػػاد ذات االسػػػتراتنجنات الرامنػػػة الػػػى احكػػػاـ القبضػػػة الصػػػهنوينة عمػػػى فمسػػػطنف 
 بكاممهػا، فجػاء فػي هػذا السػناؽ، فػي احػدث المعطنػات  حػوؿ المنػزاف الجنػو دنمػوغرافي فػي فمسػطنف المحتمػػة

تجمػػع سػػكايي )بػػنف مدنيػػة وبمػػدة(نهودي  دوف اف نقػػاـ ولػػو تجمػػع  300اقامػػت اسػػرائنؿ  2442ايه"ميػػذ العػػاـ 
عربي واحد بالمقابػؿ باسػتنثياء بعػض التجمعػات التػي اقنمػت فػي اليقػب  فػي ميػاطؽ سػكينة محاصػرة الجبػار 

 عرب اليقب عمى التخمي عف مياطقهـ الحنونة واجبارهـ بالتالي عمى الرحنؿ".
 22فػي هػآرتس العبرنػة: "اف عػرب اسػرائنؿ الػذنف نشػكموف  قاؿ الكاتب االسرائنمي المعروؼ"عوزي بيزنماف"و 

بالمئة فقط مف االرض ..والمساحة المخصصة لمنهودي اكبر مػف  1,4بالمئة مف السكاف النـو نشغموف فقط 
مف السػكاف ولكػيهـ  31%تمؾ المخصصة لمعربي بنثماينة اضعاؼ "؟، مضنفا"اف العرب في الجمنؿ نشكموف 

فقط مف االراضي هياؾ"، مشنرا الى"ايه قبؿ قناـ اسرائنؿ كايت االراضي العامة اقػؿ  26ال نشغموف سوى %
ال –حنػث وضػعت الدولػة نػدها عمػى االراضػي العربنػة بػاربع طػرؽ   44اما النوـ فقد اصبحت % 20مف %

 ". –مجاؿ لذكرها هيا 
يػا بيزنمػاف اماميػا ممػؼ المنػزاف الجنودنمػوغرافي فػي فمسػطنف، وكنػؼ كػاف تفتح هذه المعطنات  التي نونثقها ل

هػػذا المنػػزاف قبػػؿ قنػػاـ تمػػؾ الدولػػة الصػػهنوينة وكنػػؼ اصػػبح النػػوـ .....؟ل، كمػػا تفػػتح اماميػػا ممػػؼ  التهجنػػر 
 والتهوند الشامؿ لفمسطنف عمى اندى االحتالؿ الصهنويي ....؟ل.

الصػهنويي عمػى فمسػطنف نحمػؿ كػؿ عيػاونف االغتصػاب والمجػازر وفي هذا السناؽ نمكػف القػوؿ اف الهجػوـ 
 واالقتالع والترحنؿ والتهوند والغاء اآلخر العربي الفمسطنيي تماما...

وحسب المشارنع واليوانا المقروءة لدولة االحتالؿ وبمدوزرها االستنطايي، فاف هذا الهجـو الصػهنويي لػـ ولػف 
دا سناسػػنا او فكرنػػا تحػػت الجػػدؿ وايمػػا هػػو حقنقػػة كبنػػرة راسػػخة نتوقػػؼ ابػػدا، وهػػذا االسػػتخالص لػػنس اجتهػػا

تتكػػػػرس عمػػػػى االرض مػػػػع مػػػػرور كػػػػؿ سػػػػاعة مػػػػف سػػػػاعات المفاوضػػػػات العقنمػػػػة وتواصػػػػؿ عمػػػػؿ بمػػػػدوزرات 
االسػػتنطاف والجػػدراف عمػػى االرض، وهػػي حقنقػػة معػػززة مدعمػػة بكػػـ هائػػؿ مػػف الونثػػائؽ والمعطنػػات والوقػػائع 

 المونثقة الممموسة..
عمى سػبنؿ المنثػاؿ وهػي عيػواف اليكبػة والتهجنػر وتهونػد المكػاف الفمسػطنيي  2442مسطنف المحتمة فباليسبة لف

فتؤكػػػد كػػػؿ التقػػػارنر والدراسػػػات العربنػػػة والعبرنػػػة عمػػػى"اف دولػػػة اسػػػرائنؿ تواصػػػؿ "عبريػػػة" و"تهونػػػد" اكنثػػػر مػػػف 
 اسـ عربي لمواقع جغرافنة وتارنخنة". 2400

االسػػماء العربنػػة والتسػػمنات العبرنػػة" وهػػو تػػألنؼ الػػػدكتور  -طنف وحسػػب كتػػاب "المواقػػع الجغرافنػػة فػػي فمسػػ
شػػػكري عػػػراؼ وصػػػدر عػػػف مؤسسػػػة الدراسػػػات الفمسػػػطنينة فػػػي بنػػػروت، فمػػػـ نكػػػف فػػػي فمسػػػطنف حتػػػى غػػػزو 

اسػػما ألمكيػػة  220اسػػما عبرنػػا فقػػط، واف التػػوراة النهودنػػة ال تشػػمؿ باالصػػؿ سػػوى  20الصػػهنوينة لهػػا سػػوى 
االصؿ اسماء كيعاينة، وبادر الصهانية الى تحونر االسماء االصمنة او وضع مختمفة في فمسطنف وهي في 

اسماء عبرنة عمى المواقع الفمسطنينة، وهكذا تحولت "بئر السبع " منثال الى "بئنر شنبع" وطبرنا الى "طبنرنػا" 
 والخضنرة الى "حدنرة" والمطمة الى "مطولة" وصفورنة الى "تسنبوري" وعكا الى "عكو" وهكذا.

 % مف اسماء المواقع في فمسطنف".40ونتحدث الكتاب عف اف "الصهنوينة غنرت وهودت 
ولنس ذلؾ فحسب، فدولة االحتالؿ تواصؿ مػف جهػة اولػى مخططػات تهونػد مػا تبقػى مػف المواقػع واالراضػي 

سػػػواء فػػػي اليقػػػب او الجمنػػػؿ المحتمػػػنف، بنيمػػػا تشػػػف مػػػف جهػػػة نثاينػػػة هجومػػػا  2442الفمسػػػطنينة فػػػي فمسػػػطنف 
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ندنا استراتنجنا انضا عمى المواقع واالراضي العربنة في الضفة الغربنة، ونتركز هذا الهجوـ الى حد كبنر تهو 
 عمى مدنيتي القدس والخمنؿ وقد امتد في اآلوية االخنرة الى ميطقة االغوار االستراتنجنة.

سػرائنمنة المتعاقبػة ميػذ عػاـ فقد جاء عمى سبنؿ المنثاؿ في تقرنر أعدته المبادرة الفمسػطنينة "اف الحكومػات اال
شرعت العدند مػف القػواينف واالجػراءات التػي تخػدـ سناسػة تهونػد القػدس" و"ايهػا تحػاوؿ فػرض حقػائؽ  2442

عمػػػى االرض مػػػف شػػػأيها فصػػػؿ المدنيػػػة المقدسػػػة عػػػف تارنخهػػػا العربػػػي واالسػػػالمي لصػػػالح تنثبنػػػت ادعػػػاءات 
 نهودنة المدنية المقدسة".

كتفػػي بتهونػػد الجغرافنػػا والتػػارنخ وايمػػا تخطػػط وتبنػػت وتسػػعى القػػتالع وترحنػػؿ مػػف ولكػػف، دولػػة االحػػتالؿ ال ت
تبقى مف اهؿ فمسطنف بوسائؿ مختمفة، او تسػعى اللغػاء وجػودهـ تارنخنػا ووطينػا وسناسػنا وحقوقنػا وحشػرهـ 
في اطار كايتويات ومعازؿ عيصػرنة هػي فػي الصػمنـ معسػكرات اعتقػاؿ ضػخمة قػد نطمػؽ عمنهػا اسػـ "دولػة 

 دونمة فمسطنف" او "كناف فمسطنيي" او ربما تبقى بسقؼ "الحكـ الذاتي الموسع". او
وبنػػػت القصػػػند هيػػػا فػػػي هػػػذا الصػػػدد اف فمسػػػطنف مػػػف البحػػػر الػػػى اليهػػػر تحػػػت مخالػػػب االغتصػػػاب والتهونػػػد 
واالقػػػتالع والترحنػػػؿ، وهػػػذه العممنػػػة جػػػرت وتجػػػري  تحػػػت مظمػػػة "عممنػػػة السػػػالـ" تػػػارة او تحػػػت غبػػػار حػػػرب 

 حات واالغتناالت والتدمنر والجدراف طورا، وذلؾ عمى مرأى مف العالـ العربي والمجتمع الدولي.االجتنا
 1/6/1021، المستقبل العربي
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 افرانـ همنفي
يشػػر زمنػػؿ بحػػث ضػػنؼ فػػي معهػػد واشػػيطف تحمػػنال مفصػػال ألداء حمػػاس  1004فػػي تشػػرنف االوؿ/اكتػػوبر 

الرصاص المصػبوب. وكػاف اسػتيتاجه المركػزي اف حمػاس فشػمت فشػال مطمقػا العسكري في غزة انثياء عممنة 
في منداف القتػاؿ قناسػا بسػموؾ حػزب اهلل فػي حػرب لبيػاف النثاينػة، فػي حػنف تمنػز الجػنش االسػرائنمي فػي هػذه 

. وكػػاف تقػػدنر الباحػػث اف حمػػاس سػػتغنر يظرنتهػػا القتالنػػة وتبػػدؿ قػػادة 1006المعركػػة قناسػػا بأدائػػه فػػي حػػرب 
ا وتحصػػر عيانتهػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى وسػػائؿ قتالنػػة محسػػية مػػع تأكنػػد صػػوارنخ أبعػػد مػػدى ذات رؤوس قواتهػػ

 حربنة أكبر وأكنثر دقة.
مرت نثالث سينف وتحققت تقدنرات الباحث واحدا بعد آخػر. والباحػث وهػو نػوراـ كػوهنف نعمػؿ النػـو رئنسػا ؿ 

دنثػػػة. فقػػػد اقتػػػبس مػػػف كالمػػػه ايػػػه قػػػاؿ اف 'الشػػػباؾ' وأشػػػرؾ الجمهػػػور فػػػي االسػػػبوع الماضػػػي فػػػي تقدنراتػػػه المح
حماس تقترب مف مستوى قدرة عسكرنة لدولة. وقػد بمغػت هػذا االيجػاز فػي سػيي والنػة الحكومػة الحالنػة التػي 

 نتولى فنها اهود باراؾ وزارة الدفاع وهذا ميصب تواله حنيما قاد الرصاص المصبوب.
ب شػػهادة عياصػػر مػػف الجػػنش االسػػرائنمي، الػػى أشػػارت الواقعػػة فػػي قطػػاع غػػزة فػػي نػػـو الجمعػػة االخنػػر بحسػػ

تطػػور تقيػػي فػػي القػػدرة القتالنػػة بػػازاء اسػػرائنؿ. وفػػي ظػػؿ األسػػى العمنػػؽ لفقػػداف محػػارب مػػف غػػواليي تحتػػاج 
 القنادة الى اف تتعمؽ في بحث معايي هذه الواقعة وقضنة يظريا الى العدو الذي في القطاع.

ة تهدند القطاع عف بمدات الجيوب'. ومف الواضح النـو اف حدد هدؼ الرصاص المصبوب في حنيه ايه 'ازال
هػػػذه المهمػػػة لػػػـ تحػػػرز. وقػػػد أخػػػذ مػػػدى التهدنػػػد نتسػػػع وهػػػو نشػػػمؿ اآلف بمػػػدات غػػػوش داف، ومػػػا تػػػزاؿ النػػػد 
مبسوطة. وتغنػرت المعطنػات الػى اسػوأ فػي الصػعند السناسػي االسػتراتنجي انضػا. فمصػر مػا بعػد مبػارؾ لػف 

يظػرا مختمفػػا الػى عممنػػة  1021نػػة دعمػا ظػػاهرا أو خفنػا، وسػػتيظر تركنػا فػػي تمػيح الرصػػاص المصػبوب النثاي
اسػرائنمنة بعػػد حادنثػة مرمرة.فػػي صػعند دولػػي أوسػػع سػتميع دروس سػػورنا الوالنػات المتحػػدة مػف الوقػػوؼ جايبػػا 



 
 
 

 

 

           19ص                                    1511العدد:                4/6/1021 اإلثنين التاريخ:

 كما فعؿ الرئنس بوش في أواخر والنته التي طابقت عممنة الجنش االسرائنمي. هذا الػى كػوف اهتمػاـ اسػرائنؿ
الػػذي أخػػذ نػػزداد باعػػداد الخنػػار العسػػكري لمواجهػػة انػػراف سػػنجعؿ مػػف الصػػعب عمنػػه اف تخػػاطر بعممنػػة فػػي 

 مواجهة غزة تقتضي تركنزا لجهد مركزي اذا استقر الرأي عمى الدفع بها الى األماـ.
رنحات في مقابؿ ذلؾ عمؿ رئنس الوزراء يتيناهو في السينف النثالث االخنػرة بطرنقػة ألفػت بػنف مجموعػة تصػ

قونػػة تتحػػدث عػػف الحاجػػة 'الػػى اجتنثػػاث الوجػػود االنرايػػي فػػي غػػزة' واتمػػاـ صػػفقتنف مػػع حمػػاس كايػػت اوالهمػػا 
صفقة شمنط التي غنر رئنس الوزراء سناسته معها وال نهـ هؿ كايت تمؾ تقدنرات سناسنة داخمنة أو تقدنرات 

ف كػػاف ح صػػؿ فػػي األطػػراؼ عمػػى تحسػػنيات خارجنػػة أو تألنفػػا بنيهمػػا. فيتينػػاهو قبػػؿ أسػػس شػػروط حمػػاس وا 
 طفنفة مف وجهة يظر اسرائنمنة. وتياوؿ االتفاؽ النثايي شروط ايهاء اضراب السجياء االميننف عف الطعاـ.

ترى حماس اف اتفاؽ شمنط جاءها بايجازات كبنرة واف االختطاؼ أنثبت جػدواه أمػا فػي اضػراب السػجياء عػف 
ماؿ 'القػػػوة المنيػػػة'. فػػػي الحالػػػة االولػػػى ايحػػػرؼ رئػػػنس الطعػػػاـ فوجػػػدت حمػػػاس طرنقػػػة الحػػػراز مكاسػػػب باسػػػتع

'الشػػباؾ' ع موقػػؼ سػػمفه، وفػػي الحالػػة النثاينػػة كػػاف هػػو الػػذي أدار التفػػاوض اليػػاجح الػػذي أزاؿ االضػػراب عػػف 
 الطعاـ عف صفحات االعالـ الدولي.

دأب فػي تحسػنف ال نوجد اهتماـ عيد الطرفنف، عيد اسرائنؿ التي تتجه شرقا الى طهراف، وعيد حماس التػي تػ
حنػاة سػػكاف القطػػاع وتفضػػؿ جمػع السػػالح وتقمنػػؿ اسػػتعماله، ال نوجػػد اهتمػاـ بالتػػدهور الػػى مواجهػػة عسػػكرنة 
شاممة هذه السية. والطرفاف ال نرنداف وال نستطنعاف اف نخاطرا بمحاولة تغننر أساسي لمتوازف الهػش بنيهمػا. 

يهما اتفاقات تؤلمهما معا. وكالهما نعمـ ايه ال أمؿ وكالهما متمسؾ بخطابة متطرفة لكيهما نعقداف بالرغـ م
وال داعػػي لمتحػػادث. فالمصػػنر متػػروؾ اذا لالحػػداث المتفرقػػة التػػي قػػد تػػدهور الطػػرفنف الػػى مواجهػػة عسػػكرنة 

 واسعة تياقض مصالحهما الحنونة.
 
 

 .لنست هذه سناسة ومف المياسب اف تصوغ حكومة اسرائنؿ سناسة واقعنة وتعرضها عمى الجمهور
 3/6/1021يديعوت 
 4/6/1021، القدس العربي، لندن
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 انتاف هابر
 2421آب  –توجد مياظر في الحناة ال نمكف اف ييسػاها ولػو أرديػا ذلػؾ. وهػاكـ واحػدا ميهػا: فػي حػر تمػوز 

فػي شػػوارع بنػػروت. طمػػب شػػخص مػا الػػى شػػخص آخػػر مػػف القػوات المسػػنحنة، أعيػػي الكتائػػب فػػي لبيػػاف، اف 
ميػػػا يػػػرى بنػػػروت. وقبػػػؿ اف يخػػػرج فػػػي طرنقيػػػا ُأمطريػػػا بارشػػػادات تبػػػنف "مػػػاذا يفعػػػؿ"، وكنػػػؼ يتصػػػرؼ اذا نجع

 هاجميا المسمموف، وأنف يختبيء وبماذا يصرخ والى أنف يحاوؿ الوصوؿ.
وبعد اف خرجيا في طرنقيا التصقت وجوهيا بواجهة السنارة، فقد تكشػفت ألعنييػا مدنيػة اوروبنػة فكايػت هيػاؾ 

احتفالنػػة وحػػدائؽ فػػي الشػػرفات وشػػاطيء بحػػر ازرؽ وصػػمت ذكريػػا بظهػػر نػػـو الغفػػراف فػػي اسػػرائنؿ. الفتػػات 
كايػػت الشػػمس محرقػػة وال أحػػد فػػي الشػػوارع. وكايػػت اليوافػػذ مغمقػػة فػػي كػػؿ بنػػت تقرنبػػا فػػي الميػػاطؽ الحدودنػػة 

النػا آخػر قصػر التي قسمت المدنيػة، تػرى بعػدها بنتػا ايهػار وبنتػا آخػر مهػدوما ويصػؼ شػقة مػدمرة ومبيػى ع
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لنصػػبح ضػػئنؿ الحجػػـ وكنثنػػرا مػػف نثقػػوب الرصػػاص. وفػػي الجػػزء اآلخػػر مػػف المدنيػػة اسػػواؽ متيوعػػة ضػػاجة، 
 وأكواـ مف الفواكه والخضراوات وحواينت مفتوحة وسنارات صافرة.

. في منياء بنروت أمرويا بااليحياء أماـ االرصفة الكبنرة الصامتة. فهيا نيشط "اولئؾ" القياصة يشاطا خاصا
فنيبغي عدـ رفع الرؤوس مف وراء الموايع "الطبنعنة": منثؿ جػدار خشػبي أو حاونػة صػدئة. هكػذا تبػدو مدنيػة 
ومنيػػاء فػػي الحػػرب كمػػا نبػػدو. ولػػـ تحػػرؾ سػػوى رنػػح واهيػػة فػػي مدنيػػة سػػاحمنة فػػي ميتصػػؼ الصػػنؼ أوراؽ 

 االشجار.
اف"، صػػػرخت الالفتػػػة الكبنػػػرة عمػػػى وآيػػػذاؾ بمغيػػػا الػػػى مبيػػػى كبنػػػر فػػػي بمػػػدة جوينػػػة السػػػاحمنة. "كػػػازنيو دي لبػػػ

المبيى. وفي الطرنؽ القصنر مف سنارة القوات المسنحنة الى الكازنيو تخنميا لمحظة الميظػر الػذي بػدا: موائػد 
 رولنت مقموبة وكراسي محطمة وأكواـ مف اوراؽ المعب المموية عمى االرض، ودمار وسكوف في كؿ ركف.

زنيو لػػف أيسػػاه. فقػػد كايػػت مكتظػػة بػػالجموع مػػف ذوي ربطػػات العيػػؽ أيػػتـ متوهمػػوف فػػالميظر داخػػؿ قاعػػة الكػػا 
المزركشػػة. وكػػاف فػػي القاعػػة ضػػجنج وجمبػػة، وأكػػواـ مػػف الشػػطائر الميمقػػة والشػػمباينا والونسػػكي تصػػب فػػي 
الكػػؤوس. وكايػػت الوجػػوه سػػعندة وكايػػت صػػنحات يصػػر لكػػؿ فػػوز. كايػػت بنػػروت فػػي احتفػػاؿ حنيمػػا كايػػت 

مى مبعدة قصنرة مف الكازنيو تضرب بنتػا بعػد بنػت وكايػت اعمػدة الػدخاف ترتفػع دبابات الجنش االسرائنمي ع
 مف اركاف مختمفة ومف المؤكد ايه وقع قتمى كنثنروف لـ نكويوا محاربنف جمنعا.

جػػرت الميػػاظر مػػف الكػػازنيو فػػي أطػػواء ذاكرتػػي الػػى جايػػب مشػػاهد الحػػرب الصػػعبة. وصػػب الونسػػكي وسػػفؾ 
الكمنات. ولماذا تطفػو هػذه الػذكرنات عيػدي النػـو خاصػة: ال ألييػا يتػذكر فػي الدـ. وفي الحالتنف لـ نحصوا 

هػػذه االنػػاـ مػػرور نثالنثػػنف سػػية عمػػى حػػرب بائسػػة وال حاجػػة النهػػا، بػػؿ أليػػه نخنػػؿ إلػػي أييػػا صػػريا يشػػبه مػػف 
ع جوايب ما اولئؾ المسنحننف الشدندي االبتهاج في كازنيو دي لباف، فيحف، وحكومتيا بنقػنف، يحػاوؿ اف يػدف

عػػف أيفسػػيا واف يبعػػد اف اذهاييػػا مػػا نجػػري فػػي هػػذه االنػػاـ حوليػػا فػػي العػػالـ المسػػمـ اليػػاهض ومئػػات المالنػػنف 
الػػذنف نرنػػدوف االسػػاءة النيػػا ويوانػػاهـ فػػي السػػينف والحقػػب التالنػػة. وهػػـ تشػػجعهـ يجاحػػاتهـ فػػي دؽ أوتػػاد فػػي 

 ي فريسا وبمجنكا.كنثنر مف بالد اوروبا ونبتهجوف لرؤنتهـ كؿ مسجد نحؿ محؿ كينسة ف
قػػد تصػػبح حناتيػػا فػػي دولػػة اسػػرائنؿ أصػػعب فػػي السػػينف التالنػػة. وكنثنػػروف ميػػا مػػف ذوي االعمػػاؿ المتقدمػػة  

نعػػزوف أيفسػػهـ بػػأف المشػػكمة لػػف تكػػوف مشػػكمتهـ كمػػا نبػػدو بػػؿ مشػػكمة ابيػػائهـ واحفػػادهـ وهػػذا بالضػػبط هػػو 
ومة وشعبا كي ال تدعيا المياظر مف كازنيو دي السؤاؿ: ماذا يترؾ لهـ؟ أي دولة؟ وأي بمد؟ وماذا فعميا، حك

لباف الغارؽ في المؤامرة والبنوت المحروقة في ذلؾ الوقت في شوارع بنروت، في قمؽ. عرؼ كػؿ مقػامر فػي 
كازنيو دي لباف آيػذاؾ ونعػرؼ كػؿ مقػامر النػـو انضػا ايػه نمكػف "المعػب عمػى الصػيدوؽ كمػه"، لكػف ال نمكػف 

 المعب عمى الحناة يفسها.
س عمؿ الحكومة، كػؿ حكومػة، اف تتػأنثر بعيػواف صػحنفة الغػد واف تعمػؿ بحسػبه بػؿ اف تهػتـ لألمػد البعنػد لن

 واالجناؿ التالنة كي يعنش جمنعا في خنر.
 3/6/1021يديعوت 
 3/6/1021، وكالة سما اإلخبارية
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