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 نواجو المحكمة الدولية أالا نتنياىو: الدفاع عن االستيطان ميمة صعبة ويجب  2

رئيس ، أف ا.ؼ.ب، وعف وكالة راـ اهلل -القدس المحتمة ، مف 5/6/2012، ام اهللالحياة الجديدة، ر ذكرت 
بشأف مسألة اخالء بؤرة  ،فيالوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو تمقى امس ضربة جديدة مف صقور اليم

 االستيطانية المقامة عمى اراض فمسطينية خاصة. « اولبانا»
ووزير الداخمية ايمي يشاي « يسرائيؿ بيتينا»فيغدور ليبرماف رئيس حزب فقد أعمف وزير الخارجية االسرائيمي ا

عف عزميما دعـ مشروع القانوف الذي يسعى الى االلتفاؼ عمى قرار المحكمة العميا  ،«شاس»رئيس حزب 
« اولبانا»ويشرعف السطو عمى االراضي الفمسطينية الخاصة ويحوؿ دوف اخالء حي  ،االسرائيمية

مستوطنة بيت ايؿ. فيما خرج مئات المستوطنيف امس في مسيرة انطالقا مف بؤرة  االسستيطاني في
 الى القدس حيث أقاموا خياما قبالة الكنيست.« اولبانا»

الذي  ؛أسبابو في الدفاع عف عدـ المصادقة عمى القانوف ،امس ،واستعرض نتنياىو أماـ كتمة حزب الميكود
اف ىناؾ استنكار دولي واسع لمبناء في الضفة الغربية، »قائال  ،ئيميةيتحايؿ عمى قرار المحكمة العميا االسرا

ونحف وقفنا بشكؿ مثير لالعجاب ضده. الدفاع عف االستيطاف في الساحة الدولية ميمة صعبة، وأنا اقترح 
 واضاؼ نتنياىو اف عمى الحكومة اف تنفذ قرار المحكمة العميا.«. اال نتجاىؿ المحمة الدولية في الىاي

 ،الذي دعا الى عدـ التصويت لصالح القانوف المذكور ، اف ليبرماف ويشاي خرجا عمنا ضد رغبة نتنياىواال
والى ايجاد حؿ وسط لمحي االستيطاني )اولبانا( موضوع الخالؼ بشكؿ يحفظ ىيبة المحكمة العميا وسمطة 

، مقابؿ كؿ بيت يتـ اخالؤه في ويعزز االستيطاف في ذات الوقت واعدا ببناء عشرة بيوت استيطانية ،القانوف
 الحي االستيطاني المذكور.
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 ،اعمف عف معارضتو لمقانوف المذكور وتأييده لنتنياىو ،والالفت اف ابرزصقور الميكود، الوزير بوغي يعموف
وكذلؾ الوزير جدعوف ساعر الذي اعمف انو سيصوت ضد القانوف ودعـ نتنياىو في شبو األزمة الحالية، 

 ،اف الحاخاـ عوفاديا يوسؼ الزعيـ الروحي لحركة شاس ،االخباري« واي نت»اد موقع ىذا في حيف اف
أصدر توجيياتو بعدـ التسبب بأي أزمة حكومية عشية البحث في القانوف الذي يفترض اف ينظـ مسألة 
 الخدمة العسكرية لمحريديـ مف عدميا، او ما يعرؼ بالقانوف البديؿ لقانوف طاؿ الذي انتيت صالحيتو

 مؤخرا.
، أف رئيس االئتالؼ الحكومي، «يديعوت أحرونوت«و« معاريؼ»وذكرت مواقع إسرائيمية مختمفة، بينيا 

زئيؼ إيمكف )الميكود( اتيـ نتنياىو بخيانة ناخبي الميكود والسعي لتمرير مخططات باراؾ، ميددا بتقديـ 
 ارضة القانوف.مشروع القانوف المذكور وتأييده عمى الرغـ مف تعميمات نتنياىو بمع

وكاف عضو الكنيست داني دانوف، مف الميكود، قد اعمف أنو سيعقد في الكنيست اجتماعا طارئا يدعو إليو 
ممثمي المستوطنيف لمبت في سبؿ الرد عمى قرار نتنياىو. قائال أنو يجب البدء بتمرير قانوف تشريع 

 «.االستيطاف المذكور قبؿ أف يفوت األواف
ب تنحية باراؾ مف وزارة األمف والمحافظة عمى قيـ ومبادئ الميكود مف خطر وأضاؼ دانوف إنو يج

 «.المتسمميف مف كديما»
احتجاجا عمى خطة ليدـ  ،الى القدس« اولبانا»وخرج امس مئات المستوطنيف في مسيرة انطالقا مف بؤرة 

وطنوف اعالما في خمسة مباف بنيت عمى اراض فمسطينية خاصة. وبدأت التظاىرة التي حمؿ فييا المست
بؤرة اولبانا قرب مستوطنة بيت ايؿ عند مدينة راـ اهلل وتنتيي مساء اليوـ الثالثاء في القدس عمى اف تنظـ 

 تظاىرة كبيرة أماـ الكنيست غدا االربعاء بحسب المنظميف.
صباح اليـو  ،الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية المختمفة ، أف05/06/2012، 48عرب وأضافت 

ثالثاء، كشفت أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية تمكف أمس مف كسب الجولة الحالية في المواجيات مع ال
أف يفرض عمى  ،في غضوف ذلؾ اقترح أعضاء مقربيف مف نتنياىو عمى رئيس الحكومة،مستوطني بيت أيؿ

الذي مف المقرر والتصويت ضد القانوف  ،"االنضباط الكتموي"ػأعضاء الكنيست في كتمة الميكود ما يسمى ب
أف يطرحو عمى الكنيست غدا األربعاء عضوا زبولوف أروليؼ ويعقوؼ كاتس، فيما قدر البعض انو عمى 

فقد بات مف شبو المؤكد إسقاط القانوف عند  ،أثر إعالف عدد الوزراء عف تراجعيـ عف موقفيـ السابؽ
 التصويت عميو غدا.

 
 حياء فكرة دولة عمى غرار الفاتيكانإل باس بعد تركيا إلى روما وباريس"النيار": ع 2

اهلل غوؿ في  بحث الرئيس الفمسطيني محمود عباس مع نظيره التركي عبد :محمد ىواش –راـ اهلل 
 التطورات السياسية في المنطقة وجيود المصالحة الفمسطينية والعالقات الثنائية وسبؿ تطويرىا.

مشروع  إلحياءروما وفرنسا  إلى"إف عباس سوؼ ينتقؿ  ،وقالت مصادر فمسطينية رفيعة المستوى لػ"النيار"
الجمعية العمومية والحصوؿ عمى اعتراؼ بدولة فمسطينية ليست عضوا في  إلىالتوجو  األوروبياالقتراح 

يحتفظ الفمسطينيوف بعالقات جيدة مع  إذالمتحدة، وخصوصا بعد انتخاب فرنسوا ىوالند رئيسا لفرنسا،  األمـ
 مشروعيـ". بإحياء أوروبا إقناعيساعدىـ في  أفجديد ويريدوف الرئيس الفرنسي ال
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المتحدة، عمى  األمـيكتفوا بدولة غير كاممة العضوية في  أفاقترح عمى الفمسطينييف  األوروبيوكاف االتحاد 
المتحدة  األمـغرار دولة الفاتيكاف، عوض الطمب الذي قدمتو السمطة الفمسطينية لمحصوؿ عمى اعتراؼ 

 .دولة عمى حدود  بفمسطيف
 //النيار، بيروت، 

 
صراره عمى تمسكو بحقو في العودة 3  فياض: المخيم ىو عنوان لصمود شعبنا وا 

سالـ فياض عمى أف المخيـ ىو عنواف الصمود والبقاء والثبات لشعبنا  د.أكد رئيس الوزراء  :راـ اهلل
صراره عمى تمسكو بحقوقو كافة، وفي مقدمتيا حقو في  العودة وتقرير المصير، والعيش حرًا عزيزًا كريمًا وا 

، وعاصمتيا القدس الشريؼ. جاء ذلؾ خالؿ كممة رئيس في كنؼ دولتو المستقمة عمى حدود عاـ 
 الوزراء التي ألقاىا مساء أمس في حفؿ افتتاح مركز شباب مخيـ قدورة، بمحافظة راـ اهلل.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "الوطني الفمسطيني"بحث القضايا المفصمية في نظام انتخابات ان: عم 4
في عماف  أمسبحثت لجنة إعداد نظاـ انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني خالؿ اجتماعيا : بترا –عماف 

القضايا المفصمية في نظاـ االنتخابات الخاص بالمجمس مف قضية تقسيـ الدوائر االنتخابية لممجمس 
األراضي الفمسطينية المحتمة عمى أف تكوف تمؾ األراضي دائرة انتخابية واحدة عمى أساس الوطني خارج 

 التمثيؿ النسبي الكامؿ.
تضـ ممثميف عف كؿ الفصائؿ والقوى الفمسطينية الموقعة عمى اتفاؽ المصالحة  التىوأكدت المجنة 

عمى  ،لوطني الفمسطيني سميـ الزعنوفالفمسطينية في أيار العاـ الماضي في القاىرة ويرأسيا رئيس المجمس ا
ذا تعذرت تمؾ االنتخابات في بعض الدوؿ يتـ المجوء إلى مبدأ  مبدأ االنتخابات ألعضاء المجمس الوطني، وا 

 التوافؽ عمى اختيار األعضاء وفؽ أسس محددة.
في المجمس  كما ناقش المجتمعوف شروط قبوؿ ترشح القوائـ االنتخابية النتخابات المجمس وتمثيؿ المرأة

 الوطني وفؽ ما جاء في مواد ىذا النظاـ.
مناقشة مواد مشروع  األربعاءغد  إلىوتوقع الزعنوف أف تنيي المجنة خالؿ ىذه االجتماعات التي تستمر 

 نظاـ انتخابات المجمس الوطني تمييدا إلجراء االنتخابات العامة.
ني ما تناقمتو بعض وسائؿ اإلعالـ عف مف جانب آخر، نفى مصدر مسؤوؿ في المجمس الوطني الفمسطي

منع األردف لممثؿ حركة الجياد اإلسالمي في اجتماعات لجنة إعداد نظاـ انتخابات المجمس معيف الرفاعي 
 مف دخوؿ المممكة لممشاركة في اجتماعات المجنة.

يا الكامؿ الجيات األردنية المختصة مشكورة أبدت تعاون" إفوقاؿ المصدر في تصريح لوكالة ) بترا( 
وقدمت التسييالت الالزمة لعقد ىذا االجتماع في مقر المجمس الوطني بعماف، ومف المتوقع مشاركة 

 ."الرفاعي في اجتماعات المجنة التي ستستمر خالؿ اليوميف المقبميف
بالغو بموافقأوأضاؼ المصدر المسؤوؿ  ة نو تـ االتصاؿ بالرفاعي الذي كاف خارج لبناف حيث مقر إقامتو وا 

عمى دخولو لممشاركة في االجتماع، وارجع المصدر األمر إلى أف إجراءات عقد االجتماع قد أعدت  األردف
 عمى عجؿ.

 //الدستور، عمان، 
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 "التغيير واإلصالح" تنتخب قيادتيا لممرة السادسة وخميل الحية رئيساً  5

انتخاب ىيئة  -ألسبوعي االثنيف )أجرت كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية خالؿ اجتماعيا ا: غزة
 جديدة لقيادتيا في المرحمة المقبمة، حيث أفرزت نتائج االنتخابات ىيئة قيادية جديدة لقيادة الكتمة.
إسماعيؿ  وفاز في االنتخابات كال مف النائب د.خميؿ الحية رئيسًا لكتمة التغيير واإلصالح، والنائب ـ.

جماؿ  الثانية عمى التوالي، والنائب أ.ىدى نعيـ أمينًا لمسر، والنائب أ.األشقر نائبًا لمرئيس وذلؾ لممرة 
 نصار أمينًا لمصندوؽ والنائب د.صالح البردويؿ ناطقا إعالميًا باسـ الكتمة.

وثمف نائب رئيس الكتمة ـ.إسماعيؿ األشقر عمؿ ىيئة الكتمة السابقة في خدمة أىدافيا واجتيادىا الكبير في 
 النتخابي القائـ عمى التغيير واإلصالح في كؿ المجاالت التشريعية والقانونية والقضائية.تطبيؽ برنامجيا ا

 //المركز الفمسطيني لإلعالم،             
 

 حكومة التوافق.. "التشريعي" وحماس يؤكدان وجوب عرضيا عمى "التشريعي".. وفتح ترفض 6
"إف حكومة التوافؽ المقبمة  فتح جماؿ محيسف: قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة: محمد جاسر - غزة

 برئاسة رئيس السمطة محمود عباس لف تعرض عمى المجمس التشريعي". 
، أف الحكومة ستشكؿ وفؽ معايير -- االثنيفوأوضح محيسف في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف"، 

 لحكومة ذو كفاءات وطنية. خاصة متفؽ عمييا مف قبؿ الطرفيف ومنيا مستقميف ومينييف، مؤكدًا أف ا
ولفت النظر إلى أف بعد االتفاؽ عمى أسماء الوزراء، سيتـ عرضيا عمى الفصائؿ الفمسطينية، ومف ثـ عمى 
رئيس السمطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ خالؿ اجتماع سيعقد في 

 العشريف مف الشير الجاري. 
 دور التشريعي 

اني لرئيس المجمس التشريعي د. حسف خريشة رد عمى تصريحات محيسف بالقوؿ:" إف حكومة النائب الث
 التوافؽ المقبمة ستكوف غير قانونية في حاؿ لـ تنؿ ثقة األغمبية مف أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني". 

عمى الساحة واعتبر خريشة في تصريح خاص لػ"فمسطيف أوف اليف" أف االتفاؽ تـ بيف الطرفيف األكبر 
%، مشيرًا إلى إمكانية تمرير تشكيؿ الحكومة باتفاؽ بيف الفمسطينية والمذاف يمثالف في التشريعي نسبة 

 الحركتيف دوف عرضيا عمى "التشريعي". 
حماس وفتح إلى حؿ المجمس التشريعي بتوافؽ سياسي في حاؿ لـ تعرض الحكومة المقبمة  خريشةودعا 

بػ"أف الطرفيف رضوا بوضع التشريعي أف يكوف حجز الزاوية في نظاـ الشعب عمى المجمس، معماًل ذلؾ 
 الفمسطيني". 

وأعرب عف أممو في أف يكوف لممجمس التشريعي دوٌر في المصالحة الفمسطينية بيف الحركتيف، منوىًا إلى 
 سماعو دعوة رئيس السمطة محمود عباس لعقد المجمس التشريعي. 

حركة حماس د. إسماعيؿ رضواف أف حكومة التوافؽ المقبمة ستعرض عمى مف جانبو، أكد القيادي في 
، --المجمس التشريعي، مشيرًا إلى أف ذلؾ ما سيتـ التوافؽ عميو في اجتماع الحركتيف الثالثاء 

 في القاىرة. 
اللتزاـ وأوضح د. رضواف في حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف" أف كؿ ما ُيتفؽ عميو في اجتماع القاىرة يجب ا

 بو، الفتًا النظر إلى أف الرئيس عباس سيصدر مرسومًا رئاسيًا النعقاد المجمس التشريعي ونيؿ ثقة األغمبية. 
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وبشأف انتقاء وزراء الحكومة المقبمة، بيف أنيا سُتشكؿ مف وزراء مينييف وذوي كفاءات وطنية، لحيف إجراء 
 االنتخابات المقبمة الرئاسية والتشريعية. 

 //أون الين، فمسطين 
 

 عمى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتو التخاذ إجراءات لوضع حدا لالحتالل اإلسرائيميعريقات:  7
قاؿ صائب عريقات عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إف "إحياء الشعب الفمسطيني : ميسرة شعباف

ى مواصمتو نضالو السممي لتحقيؽ ، يؤكد عمالخامس مف حزيراف )يونيو( العاـ  ذكرى النكسة في
وعاصمتيا القدس". وأضاؼ "عمى المجتمع الدولي  حريتو بإقامة دولتو المستقمة عمى حدود العاـ 

 تحمؿ مسؤولياتو التخاذ إجراءات لوضع حّد لالحتالؿ اإلسرائيمي لجميع األراضي العربية".
خاصة في القدس المحتمة بالرغـ مف قرارات األمـ ولفت إلى أف "إسرائيؿ ُتمعف في سياستيا االستيطانية، و 

المتحدة المتتالية ودعوات المجتمع الدولي إلسرائيؿ باالنسحاب مف جميع األراضي العربية والفمسطينية 
 المحتمة".

 //المستقبل، بيروت، 
 

 ما زالت تستثمر في االحتالل واالستيطان "إسرائيل"عشراوي:  8
عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حناف عشراوي: "إف إسرائيؿ تدرؾ بعد مرور قالت  :القدس –راـ اهلل 

، واستمرار النكبة ومأساة الشعب الفمسطيني تحت االحتالؿ العسكري خمسة وأربعيف عامًا عمى ىزيمة الػ
ـ لـ ولف غير القانوني عمى ما تبقى مف أرض فمسطيف التاريخية، أف الفمسطينييف في كّؿ أماكف تواجدى

ينسوا، وىـ صامدوف حتى نيؿ حقوقيـ المشروعة غير القابمة لمتصرؼ وفي مقدمتيا حقيـ في تقرير 
 المصير".

وأضافت في بياف صحافي "أف السياسات المتطرفة التي تنتيجيا الحكومة اإلسرائيمية، والتي يشّرعيا 
، تستثمر إسرائيؿ في المزيد مف الكنيست تنقؿ رسائؿ غير مسؤولة، فعوضًا عف االستثمار في السالـ

االحتالؿ واإلمعاف في الخروقات األحادية لقواعد القانوف الدولي، واالتفاقات التي وقعت عمييا مع الجانب 
 الفمسطيني والتي أطالت بعمر االحتالؿ".

 //القدس، القدس، 
 

 وسيال فأىال أوسعاشتية: لو جاء مقترح باراك ضمن خطة محمد  9
وزير الجيش  أعمنوالمقترح الذي  أفمحمد اشتية القيادي في حركة فتح اعتبر  د. أفرغـ  :معا - بيت لحـ
القيادة  أروقةمف الضفة الغربية لـ يؤخذ عمى محمؿ الجد داخؿ  األحادياييود باراؾ باالنسحاب  اإلسرائيمي

ة فمسطينية عمى حدود تنيي االحتالؿ وتقيـ دول أوسعالفمسطينية لكنو مرحب بو لو جاء كجزء مف خطة 
. 

في حديث لوكالة "معا": المقترح بالوف اختبار ليس موجو لمقيادة الفمسطينية بؿ ىو موجو لمحالة  وأضاؼ
برنامج سياسي  أيعضو  المشكؿ مف  اإلسرائيمينحف نرد عمييـ ىؿ لدى االئتالؼ  ...اإلسرائيمية

 فقط عمى تكثيؼ االستيطاف".ىـ متفقوف  متعمؽ بالجانب الفمسطيني يتفقوا عميو..
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ذر الرماد في العيوف مف خالؿ مقترح باراؾ الذي  إسرائيؿانو وفي ظؿ ىذا المشيد تحاوؿ  إلىاشتية  وأشار
االنسحاب مف الضفة مختمؼ "وقاؿ:  نبحث عف حؿ دائـ وىـ يريدوف حال مؤقتا". ألننالف يحؿ المشكمة 

تطبؽ االتفاقيات الموقعة وتوسع  أفسحابات عمييا عف ان إسرائيؿتتحدث  أفعما جرى في غزة وبدؿ 
 صالحيات السمطة ".

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 

 المتحدة  لألمم األسرىتقرر نقل ممف  الفمسطينية السمطة 10
مف  أكثرمصادر فمسطينية رسمية االثنيف باف السمطة قررت نقؿ ممؼ  أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
 المتحدة. األمـ إلى اإلسرائيميسجوف االحتالؿ فمسطيني في  أسير 

وقاؿ وزير الشؤوف الخارجية الفمسطيني رياض المالكي انو سيجري طرح قضيتيـ في الجمعية العامة 
 .أوضاعيـلطمب لجنة تقصي حقائؽ داخؿ السجوف لالطالع عمى  اإلنسافومجمس حقوؽ  األمفومجمس 

 إلىية الدكتور نبيؿ العربي سيتوجو في السابع مف ىذا الشير عاـ الجامعة العرب أميفالمالكي باف  وأكد
المتحدة لمبحث قضية  لألمـنيويورؾ لبحث ىذه المسألة، وطمب عقد اجتماع استثنائي لمجمعية العامة 

 يتـ ىذا االجتماع في القريب العاجؿ. أف، مستبعدا األسرى
ستطرح كذلؾ عمى مجمس  األسرىقضية  فأ إلىالفمسطينية الرسمية  اإلذاعةالمالكي مف خالؿ  وأشار

 حقوؽ اإلنساف الذي سيجتمع ىذا الشير في جنيؼ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لمنظمة التجارة سيكون جاىزا في القريب العاجل االنضمامطمب  الفمسطينية: السمطة 11

كعضو في منظمة أشرؼ اليور: أعمنت السمطة الفمسطينية يوـ أمس أف طمب انضماـ فمسطيني  -غزة 
التجارة العالمية سيكوف جاىزا فنيًا في القريب العاجؿ، رغـ معارضة إسرائيؿ وتحذيرىا في أوقات سابقة 

  باتخاذ إجراءات عقابية ضد السمطة.
وقاؿ جواد ناجي وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفمسطينية في تصريح صحافي عقب اجتماع لمفريؽ 

 ."انضماـ فمسطيف لمنظمة التجارة العالمية سيجيز فنيا في القريب العاجؿ إف طمب"الفني بوزارتو 
تييئة الوضع الفمسطيني الداخمي بما ينسجـ مع "عاما، لػ وأشار إلى المساعي التي انطمقت قبؿ 

متطمبات االنضماـ، بعد تنفيذ عدد مف البرامج كمراجعة قوانيف وأنظمة التجارة، وتييئة مؤسسات القطاع 
 ."اصالخ

 //القدس العربي، لندن، 
 
 

 السمطة الفمسطينية تشن حممة أمنية في جنين 12
في األزقة الضيقة لمخيـ  :تحرير عال شوقي( -جنيف )الضفة الغربية( )إعداد أميرة فيمي لمنشرة العربية 

قميـ في سيارات جنيف لالجئيف الفمسطينييف والقرى الفقيرة المحيطة تقـو قوات خاصة باقتياد مشتبو بيـ ون
 سجف أريحا البعيد. إلىمدنية 
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نيراف مف  إطالؽالنار خالؿ الميؿ بؿ في أحياف  إلطالؽيواكب موجة جرائـ في مدينة جنيف أصوات تبادؿ 
كانت المدينة الواقعة في شماؿ الضفة الغربية معقال لمنشطاء  أفسيارات مسرعة عمى مراكز الشرطة بعد 

 .إسرائيؿارييف شنوا ىجمات داخؿ الفمسطينييف ومياجميف انتح
عمى ذلؾ بقوة  إسرائيؿوردت السمطة الفمسطينية التي تسيطر بشكؿ جزئي عمى الضفة الغربية التي تحتميا 

 الالزمة. باإلجراءاتال تمتـز  أنياواف جاء ردىا متأخرا. ويقوؿ منتقدوف أيضا 
محاولة مف جانب  أنيانظر ليا عمى وي اإلرىابوينفذ الحممة الحرس الرئاسي وقوات خاصة لمكافحة 

السمطة الفمسطينية التي يدعميا الغرب الستعادة السيطرة عمى المنطقة الفقيرة والقضاء عمى شبكات محمية 
 تتحدى سمطتيا.

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 

 نواب حماس: االحتالل يتنكر التفاق األسرى ويسعى لتعطيل "التشريعي" 13
ب المجمس التشريعي الفمسطيني عف كتمة "التغيير واإلصالح" في الضفة الغربية، بأف أكد نوا: راـ اهلل

االحتالؿ اإلسرائيمي "تنكر ومازاؿ يتنكر التفاؽ األسرى األخير، وأف التمديدات اإلدارية األخيرة خير دليؿ 
 عمى ذلؾ".

أف "االعتقاؿ اإلداري ( تمقت "قدس برس" نسخة منو ب|وقاؿ النواب في تصريح صحفي مساء األحد )
غير قانوني، ونستغرب صمت المجتمع الدولي عمى الخروقات التي يرتكبيا االحتالؿ بحؽ األسرى متجاوزًا 
بذلؾ كافة االتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تخص األسرى، ال سيما جنيؼ الرابعة، كما أف كافة قرارات 

 لمحتؿ"، حسب قوليـ. المحاكـ الصييونية غير قانونية ألنو ال شرعية
يصاليا لممحافؿ الدولية لمضغط عمى الكياف  وطالب نواب حركة "حماس" بػ "تدويؿ قضية األسرى وا 
الصييوني في ىذا الجانب"، كما طالبوا الدوؿ العربية "بالخروج عف صمتيا وتشكيؿ لجنة دولية لإلفراج عف 

واب المختطفيف دوف أدنى تيمة أو دليؿ إدانة األسرى ومف ضمنيـ رئيس المجمس التشريعي دويؾ وكافة الن
سوى أف االحتالؿ ييدؼ لالستمرار في تعطيؿ عمؿ المجمس حتى ال يأخذ دوره الحقيقي في إتماـ 

 المصالحة".
//قدس برس، 

 
 "الخيرية الياشمية"يثمن جيود محمود اليباش  14

ني الدكتور محمود اليباش مواقؼ األردف ثمف وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطي: بترا –راـ اهلل 
بالوقوؼ الى جانب الشعب الفمسطيني في مختمؼ مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية معتبرا 

 الدور األردني والفمسطيني ىو دور تكاممي ال يمكف التفريؽ بينيما.
ة األميف العاـ أيمف المفمح ووفد تكية أـ جاء ذلؾ خالؿ لقائو وفد الييئة الخيرية األردنية الياشمية برئاس
في راـ اهلل عواد السرحاف ومدير  األردنيعمي برئاسة مديرىا العاـ محمود الشريؼ ورئيس المكتب التمثيمي 

عاـ المساعدات وأميف سر المجنة الرئاسية لإلشراؼ عمى المساعدات ظافر النوباني وبساـ حجاوي مندوبا 
 وذلؾ في مقر وزارة األوقاؼ في راـ اهلل.عف سفارة فمسطيف في عماف 

 //الدستور، عمان، 
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 النائب عطون: االحتالل يريد أن ُيظير لمعالم أن القدس وما فييا ييودي فقط 15
ناجح  باعتقاؿاعتبر النائب المقدسي المبعد إلى راـ اهلل أحمد عطوف، قياـ سمطات االحتالؿ : راـ اهلل

في المسجد األقصى، بأنو "يأتي في سياؽ إسكات صوت الحؽ الذي يعمؿ بكيرات رئيس قسـ المخطوطات 
عمى فضح جرائـ وممارسات واعتداءات االحتالؿ الصييوني، التي تطاؿ المسجد األقصى والقدس 

 والمقدسات كافة".
: "االحتالؿ ما زاؿ يعتبر أف مشروعو الصييوني التيويدي يكمف في قمب مدينة في بياف وأضاؼ عطوف

، ويريد أف ُيظير لمعالـ أف القدس وما فييا ييودي فقط، وىو بذلؾ ال يريد أي مشوشات أو معوقات القدس
 تحوؿ بينو وبيف تحقيؽ مشروعو الباطؿ أصاًل".

//قدس برس، 
 

  داخمية غزة: تخريج دورة متقدمة ألمن وحماية الشخصيات  16
لداخمية في حكومة غزة دورة متقدمة لحماية خّرج جياز األمف والحماية التابع لوزارة ا :سما -غزة 

الشخصيات بحضور وزير الداخمية فتحي حماد وعدد مف قادة األجيزة األمنية ومدراء اإلدارات والييئات 
 المركزية في الوزارة وأسرى محرروف ولفيؼ مف ضباط وأفراد جياز األمف والحماية.

المشاركوف في الدورة جسدوا خالليا التدريبات التي وتخمؿ فعاليات الحفؿ عروضًا متنوعة قدميا األفراد 
 تمقوىا عمى مدار شيريف متواصميف.

وشكر حماد أفراد األمف والحماية المشاركيف في الدورة، مؤكدًا مواصمتيـ طريؽ المقاومة عمى قاعدة العطاء 
 في ظؿ تواصؿ الثورات واالنتصارات في الدوؿ العربية واإلسالمية المجاورة.

اد "ال زلنا أىؿ فمسطيف نواصؿ طريؽ الجياد والمقاومة بمد الثورات بالوقود الالـز لتواصؿ وقاؿ حم
 الطريؽ".

بدوره، اشار مدير عاـ جياز األمف والحماية المقدـ عبد الباسط المصري إلى أف الدورة الجديدة جاءت 
جراءات طويمة لالرتقاء بميمات العممية التدريبية، وقاؿ "إف  كادر جياز األمف والحماية ضمف سنوات وا 

 يتمتع بالعزة والكرامة والصدؽ واإلبداع والمحافظة عمى ثوابت األمة".
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 غزة: وزارة االتصاالت تطمق أول تطبيق حكومي لمياتف المحمول 17

كومي لتطبيقات أعمنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في غزة، عف إطالؽ أوؿ برنامج ح: غزة
"الموبايؿ" يقدـ خدمة االستعالـ عف الخدمات الحكومية عبر اليواتؼ المحمولة، التي تعمؿ بنظاـ تشغيؿ 

 "اندرويد" وكذلؾ عمى أجيزة "آيفوف".
وقاؿ وكيؿ وزارة االتصاالت المساعد سييؿ مدوخ في تصريح مكتوب لو، تمقت "قدس برس" نسخة عنو، أف 

مستوى الحكومة التي يتـ فييا تقديـ برامج حكومية بتقنيات الياتؼ المحموؿ ىذه المرة األولى عمى 
 وباستخداـ وسائؿ التكنولوجيا الحديثة.

 //قدس برس، 
 

 سماء وزراء حكومة التوافق الوطني برئاسة عباسأفتح وحماس في القاىرة لبحث  18
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مصادر فمسطينية أف  ،وليد عوضميا نقاًل عف مراسراـ اهلل  مف 5/6/2012القدس العربي، لندن،  ذكرت
متعددة اكدت باف وفدي حركتي فتح وحماس سيعقداف اليوـ الثالثاء اجتماعا في القاىرة لبحث اسماء وزراء 
حكومة التوافؽ الوطني المتفؽ عمى تشكيميا برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود عباس لمتحضير واجراء 

 االنقساـ الداخمي.االنتخابات الرئاسية والتشريعية النياء 
واوضحت المصادر بأف لقاء اليوـ سيكوف بحضور طاقـ مف المخابرات المصرية لالطالع عمى ما سيجري 
بيف وفد فتح الذي يضـ عزاـ األحمد، وصخر بسيسو، في حيف يضـ وفد حماس نائب رئيس مكتبيا 

 السياسي موسى أبو مرزوؽ، وعضوي المكتب محمد نصر وعزت الرشؽ.
ؿ محيسف عضو المجنة المركزية لحركة فتح اف الحركتيف ستناقشاف الثالثاء تسمية وزراء حكومة وأكد جما

التوافؽ الوطني، موضحًا أف لدى الحركتيف أسماء سيتـ عرضيا خالؿ المقاء لمناقشتيا والتوصؿ لتوافؽ 
 عمى تشكيمة الحكومة.

دة والمتفؽ عمييا سيتـ ترحيميا لمقاء القمة وأشار محيسف في تصريح صحافي الى اف التشكيمة الوزارية الجدي
الذي سيجمع عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاىرة في العشريف مف الشير الجاري 

عالف حكومة الوحدة بشكؿ رسمي. ووصؼ محيسف األجواء التي تحيط بممفات المصالحة  إلقرارىا وا 
 ولقاءات القاىرة باإليجابية والمشجعة.

القيادي في حركة أن  ،جماؿ غيثنقاًل عف مراسميا  غزة مف 4/6/2012فمسطين أون الين،  وأضافت
، بيف وفدي حركتي "حماس" و"فتح" 2012-6-5"حماس" د. إسماعيؿ رضواف، أكد أف اجتماع، الثالثاء 

 في العاصمة المصرية القاىرة سيناقش تسمية وزراء حكومة التوافؽ الوطني الفمسطيني. 
ف لػ"فمسطيف أوف اليف": "إف حركة حماس جاىزة لما تـ االتفاؽ عميو مؤخًرا بشأف حكومة التوافؽ وقاؿ رضوا

الوطني"، الفًتا إلى أف وزراء الحكومة القادمة مف المستقميف والكفاءات، "وليسوا مف الحكومتيف الحاليتيف ال 
 مف الضفة أو غزة". 

العريضة لحكومة التوافؽ الوطني القادمة, مشدًدا عمى  وأشار إلى أف المقاء يأتي استكماال لبعض الخطوط
أف المقاءات واالجتماعات  رضوافوبيف  أف الحكومة القادمة يجب أف تكوف محؿ توافؽ مف قبؿ الجميع. 

تسير باتجاه جيد لتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو مؤخًرا, مضيًفا: "نأمؿ أف تسفر المقاءات عف تطبيؽ كامؿ لما 
 مف االتفاقات السابقة".  تـ التوصؿ إليو

غالؽ ممؼ االعتقاؿ  وشدد رضواف عمى ضرورة تييئة األجواء المناسبة إلنجاح الحكومة القادمة، وا 
طالؽ الحريات، مؤكًدا عمى جدية حركتو في استعادة  السياسي، ووقؼ المالحقات واالعتقاالت األمنية، وا 

 الوحدة الوطنية، وحرصيا التاـ عمى تحقيؽ المصالحة. 
 
 

 الفمسطينية برىوم: االعتقال السياسي ال يخدم أجواء المصالحة 19
حمَّؿ الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ السمطة الفمسطينية المسؤولية عف حياة المعتقؿ  :غزة

 السياسي لدييا وأحد كوادر "كتائب الشييد عز الديف القساـ" عبد اهلل العكر، بسبب تدىور حالتو الصحية مع
 استمرار إضرابو عف الطعاـ بسجف الجنيد منذ تسعة أياـ.

( أف االعتقاؿ 6|4وأكد برىوـ في تصريحات صحفية أذاعيا القسـ اإلعالمي لحركة "حماس" اليوـ االثنيف )
السياسي المستمر في الضفة الغربية ضد أبناء حركة "حماس" ال يمكف أف يخدـ في المطمؽ أجواء 
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قاؿ: "ال مبرر عمى اإلطالؽ بعد اتفاؽ الرزمة األخيرة في القاىرة أف يبقى معتقؿ المصالحة الفمسطينية، و 
نياء ممؼ االعتقاؿ السياسي".  سياسي في الضفة، ومطموب إطالؽ سراح جميعيـ فوًرا، وا 

واستيجف برىوـ بشدة "استمرار اختطاؼ العكر وتجاىؿ السمطة إلضرابو المفتوح عف الطعاـ رغـ كؿ 
داءات الوطنية إلطالؽ سراحو"، وشّدد عمى أف السمطة في الضفة "تتحمؿ المسؤولية الكاممة االتفاقات والن

 عف حياة المعتقميف السياسييف، وعمى رأسيـ المعتقؿ القسامي عبد اهلل العكر".
نياء  وطالب برىوـ رعاة المصالحة ولجنة الحريات العامة التدخؿ الفوري والسريع إلنياء معاناة العكر، وا 

 االعتقاؿ السياسي؛ ألنو سيكوف العقبة األكبر أماـ إتماـ المصالحة، كما قاؿ.  ممؼ
 4/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 محررا من الضفة في مجمس الشورى أسيرا 15مسؤول بحماس ينفي تعيين  20

زة في أشرؼ اليور: نفى األسير المحرر مازف فقياء الناطؽ باسـ أسرى حماس المبعديف إلى غ -غزة 
منيـ، كممثميف لمحركة في مجمس الشورى عف مناطؽ  15تصريحات صحافية أف تكوف الحركة قد اختارت 

  الضفة الغربية، لصعوبة إجراء االنتخابات الداخمية لمحركة ىناؾ.
 5/6/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ة حزيرانواالستيطان وقيام دولة فمسطين سيمحو آثار نكس ..فتح: ال سالم مع االحتالل 21

عاما عمى  45أكدت حركة فتح في بياف صدر عف مفوضية االعالـ والثقافة لمحركة بمناسبة مرور : راـ اهلل
واحتالؿ الجيش االسرائيمي لمقدس والضفة الفمسطينية وقطاع غزة واألراضي  1967حرب حزيراف عاـ 

 .العربية في سوريا ومصر
ت سمطات االحتالؿ فييا باطمة، ال شرعية ليا اطالقا، كما أف القدس ستبقى فمسطينية عربية، وأف اجراءا

شددت عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تحرير األراضي الفمسطينية المحتمة في حرب الخامس مف حزيراف 
وقياـ دولة فمسطيف عمييا بعاصمتيا القدس، معتبرة اف تحقيؽ ىذا اليدؼ وتحرير باقي  1967مف العاـ 

 ة ىو السبيؿ الوحيد لمحو آثار نكسة حزيراف. واحقاؽ السالـ بالمنطقة.األراضي العربية المحتم
 5/6/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 
 
 

 لمجمس الوطني الفمسطينياجتماعات بإلممشاركة  أراضيومنع ممثل الجياد من دخول ي االردن 22
لفمسطينية مف دخوؿ االردف وليد عوض: منعت السمطات االردنية ممثؿ حركة الجياد االسالمي ا -راـ اهلل

 لممشاركة في اجتماعات لجنة االنتخابات لممجمس الوطني الفمسطيني التي بدأت اجتماعاتيا االثنيف بعماف.
وطالبت حركة الجياد اإلسالمي بنقؿ مقر اجتماع المجنة التحضيرية النتخابات منظمة التحرير الفمسطينية 

 يا األراضي األردنية.مف عماف إلى مكاف اخر بعد منع دخوؿ ممثم
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وقالت الحركة في بياف صحافي ارسؿ لػ'القدس العربي' إف السمطات األردنية رفضت السماح لمقيادي فييا 
أبو عماد الرفاعي مف دخوؿ األردف لحضور االجتماعات التحضيرية النتخابات المجمس الوطني 

 الفمسطيني.
 5/6/2012القدس العربي، لندن، 

 
 لمخروج من مستنقع الوىم بأوسمو والمفاوضات وبناء الوحدة الفمسطينيةماىر الطاىر يدعو  23

دمشؽ:أكد عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ومسؤوؿ فرعيا في الخارج ماىر الطاىر 
أف "الخروج مف مستنقع الوىـ بأوسمو والمفاوضات ونيجيا مع إسرائيؿ، مع ضرورة معالجة األوضاع 

فمسطينية بإنياء االنقساـ وبناء الوحدة الوطنية وبرفض مبدأ المحاصصة بيف "فتح" و"حماس" ىو السياسية ال
السبيؿ الوحيد أماـ الشعب الفمسطيني وقيادتو لمخروج مف األزمة الوطنية الراىنة، وصوف عيد الشيداء 

 وتضحياتيـ وتضحيات األسرى مف اجؿ الحرية والكرامة".
( في الميرجاف الوطني لتأبيف شيداء ىبة حزيراف عمى 6|3ساء أمس األحد )وأشاد الطاىر في كممة لو م

 جبية الجوالف المحتؿ في الذكرى السنوية األولى الستشيادىـ، بعطاءات وتضحيات المخيمات الفمسطينية.
 4/6/2012قدس برس، 

 
 ىو الكنز االستراتيجي الجديد لـ "إسرائيل" أحمد شفيق حركة األحرار الفمسطينية: 24

تصريحات مرّشح الرئاسة المصرية أحمد شفيؽ، التي ىاجـ مف  "حركة األحرار الفمسطينية"راـ اهلل: انتقدت 
رسالة "خالليا خصومو السياسييف الىتماميـ بالقضية الفمسطينية، معتبرًة أف ىذه التصريحات ال تعدو كونيا 

 ."لطمأنة إسرائيؿ بأف كنزىا االستراتيجي في مصر ال يزاؿ موجوداً 
اليـو  وقاؿ األميف العاـ لمحركة، خالد أبو ىالؿ، في مؤتمر صحفي عقده في راـ اهلل بالضفة الغربية المحتمة

إف تصريحات أحمد شفيؽ تحمؿ إساءة وتطاوؿ عمى الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة "، (6|4)االثنيف 
األمريكية بأف الكنز االستراتيجي ال  وتحريض ضده، كما أنيا تحمؿ رسائؿ تطميف لمعدو اإلسرائيمي واإلدارة

 ."الكنز االستراتيجي الجديد لمعدو الصييوني"، واصفًا شفيؽ بأنو "زاؿ لو خميفة في مصر بانتظارىـ
تأتي في الوقت الذي يستعد فيو الجانب اإلسرائيمي  "خطيرة"ولفت إلى أف تصريحات شفيؽ التي وصفيا بػ 

 لشّف تصعيد جديد ضد قطاع غزة.
 4/6/2012رس، قدس ب

 
 "المقدح"و "المينو"عين الحموة: مصالحة بين  25

شيد مقر قيادة األمف الوطني الفمسطيني في مخيـ عيف الحموة لقاء مصالحة بيف القائد السابؽ لممقر : صيدا
العاـ لحركة فتح في لبناف المواء منير المقدح والقائد السابؽ لمكفاح المسمح الفمسطيني في لبناف العميد 

ود العيسى "المينو " برعاية وحضور قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني في لبناف المواء صبحي ابو محم
 عرب وعدد مف قادة الوحدات العسكرية في حركة فتح ومسؤوليف فتحاوييف.

وفيما فضؿ كؿ مف المقدح والمينو عدـ التحدث لإلعالـ عف خمفية ىذا المقاء مكتفيف بالمصافحة المتبادلة 
يما، قاؿ ابو عرب: "ال يوجد خالؼ، وانما كاف ىناؾ سوء تفاىـ وانتيى وكؿ يعمؿ لمصمحة شعبنا بين

 واىمنا في ىذا المخيـ".
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اال اف مصادر فمسطينية مطمعة كشفت لػ"المستقبؿ" أف المقاء بيف المقدح والمينو والذي استمر ألكثر مف 
يف الرجميف عمى خمفية ما شاب العالقة بينيما مف ساعة ونصؼ الساعة، اتسـ بالصراحة والعتاب المتبادؿ ب

تراكمات وخالفات. وعمـ في ىذا السياؽ اف المقدح والمينو اتفقا ضمنا عمى طي صفحة الخالفات وفتح 
صفحة جديدة وتغميب المصمحة الوطنية العميا عمى اي مصالح أخرى خاصة في ظؿ المرحمة الدقيقة 

حديات التي تواجييا القضية الفمسطينية وتتطمب مف الفمسطينييف والصعبة التي تمر بيا المنطقة والت
 تحصيف ساحتيـ الداخمية والحفاظ عمى األمف واالستقرار في مخيماتيـ في لبناف .

وحسب المصادر نفسيا فاف لقاء المصالحة بيف المقدح والمينو سبقو اتصاؿ ىاتفي بيف الرجميف عمى اثر 
 مع عضو المجنة المركزية لحركة فتح في لبناف عزاـ األحمد. وساطة قاـ بيا أبو عرب بالتنسيؽ

 5/6/2012المستقبل، بيروت، 
 

 : أسرى مبعدون إلى غزة يعممون عمى تنفيذ ىجمات ضد األىداف اإلسرائيمية"إسرائيل" 26
الذيف  ،أف األسرى الفمسطينييف مف الضفة الغربية ،غزة: زعـ جياز المخابرات اإلسرائيمية الداخمية )الشاباؾ(

يقوموف بتوجيو وتمويؿ محاوالت  ،تـ إبعادىـ لقطاع غزة بعد تطبيؽ صفقة تبادؿ األسرى مع حركة حماس
اإلخباري اإلسرائيمي عف « ولال»لتنفيذ ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية في الضفة الغربية. ونقؿ موقع 

ت ألسر جنود ومدنييف إنو تـ الحصوؿ عمى عدة إنذارات عف محاوال ،مصادر أمنية إسرائيمية قوليا
 إسرائيمييف في الضفة الغربية، تمت تحت تأثير أسرى فمسطينييف محرريف تـ إبعادىـ إلى قطاع غزة.

 5/6/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 يرانإ بعد خمس دقائق من مياجمة قميميةً إ داغان: سندخل حرباً  27
ألي ىجوـ محتمؿ ” العواقب المدمرة“ف السابؽ مئير داغاف مجددا امس م "الموساد"حذر رئيس : راـ اهلل

 .يستيدؼ المنشآت النووية اإليرانية
إف اليجـو عمى إيراف امر ساذج وغبي وال أحد »االخباري االسرائيمي عف داغاف قولو ” واي نت“ونقؿ موقع 

ي يكمؼ نفسو عناء السؤاؿ ماذا سيحدث بعد خمس دقائؽ فقط مف اليجوـ؟. وأنا اقوؿ اننا سنجد أنفسنا ف
 .”خضـ حرب إقميمية بعد خمس دقائؽ

 
لو كنت مقتنعا بأف ىجوما يستيدؼ المنشآت النووية اإليرانية سيوقؼ برنامجيا النووي “واضاؼ داغاف: 
 .”لدعمت ىذا األمر

 5/6/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 إسرائيل" تعمن عن االكتشاف الثالث: حقول نفط وغاز قبالة حيفا" 28
عف احتماؿ العثور عمى مخزوف غازي ونفطي كبير في منطقة « ىزدمنوت»شركة نت أعمحممي موسى: 

امتيازاتيا الواقعة في غربي حيفا، في أقصى المياه االقتصادية الحصرية، وعمى مقربة مف خط المنتصؼ 
الشريكة في خمسة امتيازات لمتنقيب « ىزدمنوت»وبحسب شركة  .مع المياه االقتصادية الحصرية القبرصية

إلى  5، فإف تقرير الموارد الذي نشرتو أمس يبيف احتماال بنسبة «بيالجيؾ»عف النفط والغاز تعرؼ باسـ 
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تريميوف قدـ مكعب مف الغاز الطبيعي في طبقات  13,5مميار برميؿ نفط أو  1,4في المئة لوجود  12
 .عميقة تحت الماء

د يمتد عمى مساحة امتيازات عديدة. وبحسب التقديرات فإف معظـ ىذه الكميات تتركز في مخزوف واح
 .الذي توقؼ الحفر فيو مؤخرا« 1لفيتاف »ويدور الحديث عف طبقات عمؽ تشبو ما تـ التنقيب فيو في حقؿ 

 5/6/2012، بيروت، السفير
 

 مستوطنون يخططون العتداءات دموية عمى البمدات الفمسطينية 29
، أف ىناؾ قمقا بأف ينفذ المستوطنوف المتطرفوف تؿ أبيب: كشفت مصادر في المخابرات اإلسرائيمية، أمس

في الضفة الغربية، اعتداءات انتقامية عمى البمدات الفمسطينية، في حاؿ تنفيذ الحكومة قرار محكمة العدؿ 
خالء المستوطنيف في حي  وقالت ىذه المصادر  في مستعمرة بيت إيؿ قرب راـ اهلل.« أولبانا»العميا وا 

زيوف اإلسرائيمي الرسمي، إف ىناؾ بوادر واضحة عمى مجموعات غير قميمة مف لممراسؿ العسكري لمتمف
المستوطنيف المتطرفيف بتنظيـ ىذه االعتداءات. فيـ يسمكوف مسمؾ االنتقاـ مف الفمسطينييف عمى كؿ إجراء 

 ال يعجبيـ تنفذه السمطات اإلسرائيمية الرسمية.
 5/6/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 1948أكثر حظا في االستيالء عمى بيوت الفمسطينيين الميجورة منذ نكبة  الييود األشكناز 30

(، وذلؾ إثر التقدـ 1948تبحث إسرائيؿ قضية نيب البيوت الفمسطينية الميجورة منذ أياـ النكبة ) تؿ أبيب:
ة بدعوى قضائية إلى محكمة العدؿ العميا باسـ عشرات ألوؼ الييود الشرقييف، الذيف يشتكوف مف الحكوم

 ألنيا تعاممت معيـ بتمييز عنصري لصالح الييود األشكناز في توزيع الغنائـ الفمسطينية.
تعويضات »يوما لتقديـ تفسير ليا حوؿ ىذا التمييز، وكيؼ ستقدـ  15وقد قررت المحكمة إمياؿ الحكومة 

 «.لمضحايا
توعب مياجريف ييودا مف الدوؿ وتعود جذور ىذه القضية إلى السنوات األولى لقياـ إسرائيؿ، عندما بدأت تس

العربية. فحسب الدعوى التي رفعيا المحامي غمعاد حريش، باسمو وباسـ الييود الشرقييف، كانت الحكومة 
اإلسرائيمية تضع يدىا عمى جميع البيوت والعقارات التي خمفيا المشردوف الفمسطينيوف وراءىـ، عندما طردوا 

 مف وطنيـ.
الدوائر قاؿ إف يا شرقيا مف ضحايا ىذا التمييز، ويدعى يوني يوحناف، ويكشؼ حريش أف مواطنا ييود

، وُوسعت صالحياتو في سنة 1954الحكومية أبمغت الييود األشكناز بوجود قانوف تـ سنو في سنة 
، يجيز لمف يكوف في بيت فمسطيني أف يمتمؾ البيت ويستطيع بعد فترة معينة التصرؼ بو وبيعو 1958

 خفت ىذه الحقيقة عف الييود الشرقييف.آلخريف. ولكنيا أ
 5/6/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 المخابرات اإلسرائيمية في مطار المد تنكل باألمين العام لمتجمع الوطني الديمقراطي  31

تحولت فجر أمس، صالة وصوؿ المسافريف في مطار المد إلى ساحة مواجيو  :الناصرة ػ زىير أندراوس
تطور إلى أكثر مف ذلؾ، بيف أميف عاـ حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض كالمية حادة، كادت أف ت

عبد الفتاح، وبيف عدد مف رجاؿ أمف المطار حيف حاوؿ الخروج مف الغرفة األمنية الجانبية، والتقدـ نحو 
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ازه الصالة ليعود إلى قريتو تاركًا جواز سفره مع األمف، وذلؾ احتجاجًا عمى المحاوالت المتكررة الحتج
 لساعات أحيانا، دوف تحديد الدافع وراء ذلؾ.

 5/6/2012، القدس العربي، لندن
 

 المحكة العميا تبحث التماس حنين زعبي حول حرمانيا من حقوقيا البرلمانية 32
وبييئة قضائية موسعة مكونة مف سبعة قضاة، في  5.6.12تبُت المحكمة العميا االسرائيمية، الثالثاء 

كؿ النائبة حنيف زعبي ومركز "عدالة" وجمعية حقوؽ المواطف، وذلؾ ضد سحب االلتماس الذي قدمو 
 .2010الحقوؽ البرلمانية لمنائبة زعبي عمى اثر مشاركتيا في اسطوؿ الحرية الى قطاع غزة عاـ 

وقالت النائبة حنيف زعبي: "لقد قدـ االلتماس ضد سحب بعض حقوقي البرلمانية في أعقاب مشاركتي في 
ية إذ قررت الكنيست معاقبتي عمى نشاط سياسي ىو جوىر العمؿ البرلماني ألي عضو برلماف أسطوؿ الحر 

في العالـ. الكنيست تعاقبني كوني أديت مسؤوليتي السياسية واألخالقية بشكؿ ال يحمو ألغمبية عنصرية 
ف معاقبات موجودة في الكنيست. وبالتالي فالكنيست تحوؿ نفسيا مف منبر لتحرؾ واحتجاج سياسي لميدا

 ."سياسية، تعاقب بيا األغمبية األقمية
 5/6/2012، 48عرب 

 
 ألف أفريقي من تل أبيب 25نتنياىو يأمر بطرد ىآرتس:  33

اإلسرائيمية أمس، أف رئيس الوزراء ” ىا آرتس“ذكرت صحيفة  -غزة، القدس المحتمة )االتحاد، وكاالت( 
ئ عقدتو حكومتو الميمة قبؿ الماضية لبحث قضية أصدر، خالؿ اجتماع طار  اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو

المياجريف األفارقة، تعميمات لبدء عممية ترحيؿ فوري لممياجريف مف ساحؿ العاج وجنوب السوداف وغانا 
ثيوبيا وعددىـ  ألؼ مياجر إلى تمؾ الدوؿ، نظرًا لوجود عالقات دبموماسية بينيا وبيف إسرائيؿ. كما  25وا 

 مف السوداف والصوماؿ وأرتيريا، التي ال تربطيا عالقات  أمر باحتجاز المياجريف
 

مع إسرائيؿ، في معسكرات اعتقاؿ بسبب عدـ قدرة إسرائيؿ عمى ترحيميـ خوفًا عمى حياتيـ وفقًا لتقديرات 
 األمـ المتحدة.

 5/6/2012، االتحاد، أبو ظبي
 

   القدس: إحراق شقة يقطنيا مياجرون أفارقة 34
اجريف أفارقة الى مستشفى إسرائيمي، أمس، بعد إصابتيـ بحروؽ واختناؽ بفعؿ نقؿ أربعة مي: )أ ؼ ب(

 الدخاف بعدما حاوؿ مجيولوف إضراـ النار في مبنى يقيموف فيو في مدينة القدس المحتمة.
في مبنى مؤلؼ مف طابقيف في حي فقير « خطير جدا»ووقع الحادث الذي وصفتو الشرطة اإلسرائيمية بأنو 

 ييودا الرئيسي في القدس الغربية بعد الساعة الثالثة فجرًا.قرب سوؽ محني 
شخصا يقيموف في المبنى ويؤدي  18كاف ىناؾ »وقاؿ المتحدث باسـ الشرطة اإلسرائيمية ميكي روزنفيمد 

مف الواضح انو تـ استيداؼ األشخاص الذيف يقيموف ىناؾ وليس »وأضاؼ «. المدخؿ الى كافة الشقؽ
 الى دوافع عنصرية وراء الحريؽ.مشيرا « البناية فحسب

 5/6/2012السفير، بيروت، 
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 تسرق أرشيف العراق وكنوزه التاريخية  "إسرائيل"أحمد بن حمي:  35

كشفت وزارة الثقافة العراقية أف الواليات المتحدة ال تزاؿ تماطؿ في تسميميا النسخ : وكاالت –الرسالة نت 
رشيؼ الذي عثر عميو في أقبية مبنى المخابرات العراقية األصمية لعدة وثائؽ عراقية قديمة، وخصوصا األ

 والخاص بالييود في العراؽ.
وذكرت تسريبات صحافية أف )إسرائيؿ( تقؼ وراء "سرقة" ىذا األرشيؼ باعتبارىا المستفيد األوؿ مف سرقتو، 

إف العراؽ تعرض وقد أشار إلى ذلؾ صراحة نائب األميف العاـ لمجامعة العربية أحمد بف حمي الذي قاؿ: "
ف )إسرائيؿ( ضالعة بالجريمة".  ألكبر عممية نيب وسرقة لوثائقو وكنوزه التاريخية وا 

تحفة نادرة توثؽ  1700آالؼ وثيقة و 3وكشؼ خبراء آثار أف األرشيؼ الييودي العراقي يحتوي عمى قرابة 
بي البابمي الثاني، إضافة إلى آثار لمعيود التي سبي خالليا الييود في العراؽ وىما السبي البابمي األوؿ والس

 ييود العراؽ الموجوديف أصال في ىذه األراضي آنذاؾ.
كما يحتوي األرشيؼ أيضًا عمى آثار تعود إلى أزماف أبعد مف العيد البابمي، أىميا أقدـ نسخة لػ"التممود" 

السابقة بيذه اآلثار في وأقدـ نسخة لػ"التوراة" ومخطوطات أخرى، وليذا السبب احتفاظ الحكومة العراقية 
  مبنى المخابرات العامة، عمى حد قوؿ الخبراء.

وأكد خبراء أف سعي )إسرائيؿ( لمحصوؿ عمى أرشيؼ الييود في العراؽ ىو لتأكيد فرضيتيا التي تّدعي أف 
الييود ىـ بناة برج بابؿ مثمما ىـ بناة األىرامات في مصر، كما يقوؿ البعض إف )إسرائيؿ( تسعى إلى 

 وير التاريخ بما يخدـ مصالحيا في المنطقة.تز 
 4/6/2012، الرسالة، فمسطين

 
 
 
 

 عمى الئحة التراث العالمي كنيسة الميد قريباً  36
قد يتمكف الفمسطينيوف قريبًا مف ادراج اوؿ موقع ليػـ عمى الئحة التراث العػالمي، ويتػمثؿ في : )ا ؼ ب(

موقعًا ستقوـ لجنة التراث بمراجعتيا  56ػو واحد مف بيف كنيسة الميد وطريؽ الحج في مدينة بيت لحـ، وى
 عػػندما تجتمع في روسيا اواخر حزيراف الحالي.

ستقدـ فمسطيف التي اصبحت عضوا »وقاؿ بياف صادر عف منظمة االمـ المتحدة لمثقافة والعموـ )يونيسكو( 
الوؿ مرة، موقعًا إلدراجو عمى وصادقت عمى مؤتمر التراث العالمي  1022في اليونيسكو في تشريف االوؿ 

 «.الئحة التراث العالمي، وىو مكاف ميالد المسيح: كنيسة الميد وطريؽ الحج في بيت لحـ
 5/6/1021، السفير، بيروت

 
 عوفر"سجن "في  األسرىفارس: وحدات القمع االسرائيمية تقتحم غرف قدورة  37

وات مف الشرطة االسرائيمية اقتحمت صباح أكد رئيس نادي األسير قدورة فارس، أف ق :عمي سمودي -جنيف
 .21اليـو االثنيف، غرؼ االسرى في سجف "عوفر" وتحديدا قسـ 
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واوضح فارس لػ القدس، "اف وحدات القمع المتخصصة في السجوف شرعت في تفتيش االقساـ وارغمت 
فارس ىذه  واستنكر االسرى عمى الخروج منيا وفتشتيـ وكبمت ايدييـ دوف مبرر ليذه الممارسات".

االجراءات غير القانونية والتعسفية، محذرا مف اف استمرارىا ييدد بتفجر االوضاع داخؿ السجوف، مطالبًا 
 المؤسسات بضرورة التحرؾ لوضع حد ليذه اإلجراءات القمعية والتي تنغص حياة االسرى.

 4/6/1021، القدس، القدس
 

 تدىور الحالة الصحية لألسيرة لينا الجربوني 38
ذكر مركز أسرى فمسطيف لمدراسات، أف عميدة األسيرات الفمسطينيات لينا الجربوني نقمت مؤخرًا : غزة

لمستشفى "مائير" بعد ضغط شديد مف األسيرات والتيديد باإلضراب عف الطعاـ إثر تدىور حالتيا الصحية 
ىماؿ عالجيا. كيمو  10سرت حوالي وذكر المركز أف الجربوني تعاني مف التيابات حادة في المرارة، وخ وا 

وأضاؼ: "قاـ السجانوف في المستشفى بربطيا  مف وزنيا، وتحتاج إلى إجراء عممية جراحية بأسرع وقت.
بيدىا ورجميا بأطراؼ السرير رغـ مرضيا، ما زاد مف معاناتيا وسوء حالتيا الصحية، فيما ترفض اإلدارة 

وناشد المركز المؤسسات  ب آالميا".إدخاؿ طبيب خاص مف الخارج إلجراء فحوصات ليا ومعرفة سب
المعنية بشؤوف المرأة التي تنادى بحقوقيا، بالتدخؿ العاجؿ إلنقاذ حياة األسيرات السبعة، وخاصة األسيرات 

 المريضات.
 4/6/1021، القدس، القدس

 
 االحتالل يعين مديرة لقسم األسيرات تعرف بعدائيا لين 39

ات االحتالؿ اإلسرائيمي قامت مؤخرًا بتعييف مديرة جديدة لمقسـ أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات بأف سمط
الذي تقبع فيو األسيرات الفمسطينيات في سجف "الشاروف"، وىى معروفة بمعاممتيا السيئة لألسيرات 

وأوضح المدير اإلعالمي لممركز رياض األشقر أف إدارة السجوف تتعامؿ مع  األمنيات وعدائيا الشديد ليف.
كؿ قسوة ووحشية وتختمؽ المشاكؿ معيف مف أجؿ تبرير التضييؽ عمييف وتعمد إذالليف األسيرات ب

ىانتيف. وطالب األشقر المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخؿ العاجؿ لتحسيف ظروؼ األسيرات, والحد مف  وا 
 معاناتيف والتي تتفاقـ يوًما بعد يوـ.

 4/6/1021، فمسطين أون الين
 

 لمدة شير بكيرات بكفالة ومنعو من دخول المسجد األقصى سراح الشيخ ناجح أطالق 40
قررت محكمة الصمح بالقدس، اليوـ االثنيف، االفراج عف رئيس قسـ المخطوطات في المسجد : القدس

آالؼ شيكؿ، وذلؾ الى حيف إنتياء االجراءات القانونية  5األقصى الشيخ ناجح بكيرات بكفالة مالية قدرىا 
وكاف بكيرات خضع لتحقيؽ متواصؿ استمر نحو عشر ساعات في مركز اعتقاؿ  عمى حد وصؼ المحكمة.

"المسكوبية"، وذلؾ قبؿ عرضو عمى المحكمة التي قررت االفراج عنو بشروط تقضي بمنعو مف دخوؿ 
 شيور. 6المسجد األقصى ومكاف عممو لمدة شير وكذلؾ منعو مف التحدث الى وسائؿ االعالـ لمدة 

ات تيمة "تحريض الجميور العربي واالسالمي عمى دولة إسرائيؿ لمقياـ بأعماؿ شغب ووجيت المحكمة لبكير 
 ضدىا".

 4/6/1021، القدس، القدس
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 الميزان يحذر من خطورة األوضاع البيئية في قطاع غزةمركز  41

ارده حذر مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف مف األوضاع البيئية الخطيرة التي تسبب استنزافا وتموثا في مو  : غزة
ودعا المركز المجتمع الدولي لمقياـ بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه تحسيف األوضاع البيئية في  الطبيعية.

األراضي الفمسطينية ووقؼ االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة، مطالبًا السمطة الوطنية إلى اتخاذ التدابير 
واكد المركز في بياف صدر بمناسبة يوـ البيئة  ع غزة.الكفيمة بتحسيف الشروط والظروؼ البيئية فخاصة قطا

العالمي، "عمى خطورة الممارسات اإلسرائيمة المضرة بالبيئة، حيث تعرقؿ دخوؿ المواد والمعدات الالزمة 
 لتنفيذ مشاريع المياه والصرؼ الصحي، كما يمقي الحصار وأزمة إمدادات الوقود والطاقة بآثار سمبية عمييا.

 5/6/1021، سالقدس، القد
 

 األردن يمنع المحرر نزار التميمي من دخول أراضيو...  بعد سبعة أشير من المنع اإلسرائيمي 42
أفادت مصادر فمسطينية بأف السمطات األردنية أقدمت عمى منع األسير المحرر ضمف صفقة "وفاء 

ية المحررة أحالـ التميمي. األحرار" نزار التميمي مف دخوؿ المممكة، ليقيـ حفؿ زفافو عمى األسيرة األردن
، فإنو بعد منع داـ سبعة 1021-6-1وبحسب ما أوردتو "شبكة قدس" المحمية عمى شبكة االنترنت؛ اإلثنيف 

أشير مف قبؿ سمطات االحتالؿ، والموافقة عمى طمبو بالسفر إلى الخارج وتحديًدا إلى العاصمة عّماف؛ 
تميمي مف دخوؿ المممكة عبر جسـ الممؾ حسيف، مشيرة منعت السمطات األردنية األسير المحرر نزار ال

إلى أف بعض المعمومات تتحدث عف تعرض التميمي لالعتداء قبؿ إجباره عمى العودة إلى الجزء اإلسرائيمي 
 مف الجسر. 

 4/6/1021، فمسطين أون الين
 
 

 وطبيت آيل لمسق 200إعمار  لتطبيق المرحمة الثانية من عين الحموةاجتماع في مخيم  43
بحثت "المجاف الشعبية الفمسطينية"، و"قوى التحالؼ"، و"القوى االسالمية" في مخيـ عيف : محمد صالح

الحموه أمس، مع المجنة اليندسية في "األونروا" إمكانية البدء بتطبيؽ المرحمة الثانية، مف إعادة بناء مئتي 
لبحث أسماء المنتفعيف الذيف تـ وحدة سكنية آيمة لمسقوط. وتناوؿ ا 2100منزؿ في المخيـ مف أصؿ 

  .عقد االجتماع في مسجد "النور" في المخيـ اختيارىـ، وتنطبؽ عمييـ المواصفات التي حددتيا "األونروا".
 5/6/1021، السفير، بيروت

 
 قرية النبي صالح لميوم الرابع رام اهلل: االحتالل يواصل إغالق 44

ض إغالقيا المشدد وطوقيا األمني عمى قرية النبي صالح واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فر : راـ اهلل
 شماؿ غربي راـ اهلل لميـو الرابع عمى التوالي، منذ صباح الجمعة الماضي.

وذكرت لجنة المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح أف قوات االحتالؿ أغمقت المدخؿ الرئيس لمقرية بوضع 
لي منطقة بني زيد الغربية ومناطؽ الشماؿ مف المرور مف ىذا قفؿ عمى البوابة وحرماف أىالي القرية وأىا

 أىـ المداخؿ في منطقة شماؿ غرب راـ اهلل. المدخؿ، الذي يعد أحد
 5/6/1021قدس برس، 
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 يدعو الى القمق وضع العمال باألراضي الفمسطينية تحذار:منظمة العمل الدولية  45

ف وضع العماؿ في األراضي العربية المحتمة 'يدعو بيروت ػ يو بي آي: حذرت منظمة العمؿ الدولية مف ا
وقالت المنظمة ومقرىا جنيؼ في تقريرىا السنوي الذي وزعو اليوـ اإلثنيف مكتبيا في  إلى القمؽ الشديد'.

بيروت، إف القمؽ عمى الوضع العمالي في األراضي الفمسطينية المحتمة يعود عمى الخصوص إلى واقع 
المستوطنات اإلسرائيمية مف دوف ىوادة، ما يؤدي إلى تقمص المجاؿ أماـ  اإلحتالؿ عمى األرض وتوسع

ؽ بصفة خاصة عمى ما يسمى بػِ 'المنطقة جيـ' مف الضفة واضاؼ التقرير اف ىذا 'ينطب التنمية الفمسطينية.
بالمئة مف مجموع  60الغربية، التي ستشكؿ جزءًا ميمًا مف دولة فمسطينية مستقبمية، وتغطي ىذه المنطقة 

 أراضي الضفة الغربية لكنيا ال تزاؿ خاضعة إلشراؼ إسرائيؿ بالكامؿ'.
لى بعضيـ البعض.واشار الى اف الفسطينييف في تمؾ المنطقة محروم  يف مف الوصوؿ إلى موارد رزقيـ وا 

دعا 'إلى منطؽ تنمية وسالـ يقوـ عمى  ،وذكر التقرير أف المدير العاـ لمكتب العمؿ الدولي، خواف سومافيا
لجميع العماؿ في األراضي  ،رؤية طويمة األجؿ لممصالح االقتصادية ولممصالح المتصمة بالعمؿ واألمف

واعرب سومافيا عف قِمقو 'بشدة إزاء استجابة شركاء التعاوف  إسرائيؿ عمى حد سواء'. العربية المحتمة وفي
الدولييف التي كانت أضعؼ مف ذي قبؿ.. وىذا ما يزيد مف عرقمة الميمة المتمثمة في ضماف مستوى 

 وجودة'.ناىيؾ عف القدرة عمى دعـ المؤشرات اإليجابية القميمة الم ،معيشة أساسي لنسبة كبيرة مف السكاف
وحذر مف أف  واكد التقرير 'عمى عدـ وجود بديؿ قوي أو عادؿ غير إنياء احتالؿ األراضي العربية'.

'االقتصاد الفمسطيني قد بمغ حدودا مف غير الممكف تجاوزىا مف دوف تدبير يتخذ بشأف القيديف الرئيسييف 
 المذيف يواجييما وىما اإلحتالؿ والفصؿ'.

ود وبقاء دولة فمسطينية تنيض بكامؿ طاقاتيا، إذا لـ يظير حؿ سياسي في وقاؿ أف 'الخطر يتيدد وج
ذا زاد إدماج اقتصاد  ذا أصبح االحتالؿ العسكري واالقتصادي الرابض أشد وطأة وقساوة، وا  األفؽ، وا 

واعرب التقرير عف 'القمؽ بشأف تزايد أعماؿ العنؼ مؤخرا التي  المستوطنات في االقتصاد اإلسرائيمي'.
 فيا المستوطنوف والفمسطينيوف عمى السواء ضد بعضيـ'.يقتر 

ارتفاع النمو االقتصادي  1022لكف التقرير اشار الى 'تحقؽ بعض اإلنجازات'، وقاؿ 'تواصؿ في عاـ 
، إذ زاد الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي 1020و 1008المسّجؿ في األرض الفمسطينية المحتمة بيف عامي 

 %.20بنسبة 
 5/6/1021، بي، لندنالقدس العر 

 
 : فمسطين رائدة في استخدام السخانات الشمسيةاإلحصاء 46

، بمناسبة يـو البيئة 1021-6-1بينت مؤشرات المسح الذي أعده جياز اإلحصاء المركزي، اإلثنيف 
، أف فمسطيف رائدة في استخداـ السخانات الشمسية، حيث بمغت نسبة 6-5العالمي، الذي يصادؼ الثالثاء 

%، مقارنة مع 66، حوالي 1022التي يتوفر لدييا سخانات المياه الشمسية، خالؿ شير تموز األسر 
% في الضفة الغربية، 6961وأوضحت النتائج أف ىذه النسبة بمغت  .  1020% لنفس الفترة مف عاـ 6667

 . 1022% في قطاع غزة، وذلؾ خالؿ شير تموز 6065مقارنة مع 
أصدره اإلثنيف، بعنواف "االقتصاد األخضر"، إلى أف أكثر مف نصؼ وأشار جياز اإلحصاء، في تقرير 

% 6169، أشارت إلى أف 1020الحيازات الزراعية تستخدـ األسمدة العضوية، فنتائج التعداد الزراعي لعاـ 
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% تستخدـ 5168مف إجمالي الحيازات النباتية والمختمطة في األرضي الفمسطينية تستخدـ أسمدة عضوية، و
% مف إجمالي الحيازات النباتية، والمختمطة تستخدـ مبيدات زراعية. 1967ميائية، إضافة إلى أسمدة كي

وبيف التقرير أف وزارة الزراعة وزعت مميوف ونصؼ مميوف شجرة خالؿ الموسـ الماضي، بواقع نصؼ مميوف 
مشروع شجرة حرجية ورعوية، ونصؼ مميوف شجرة زيتوف، ونصؼ مميوف شجرة أشتااًل متنوعة، ضمف 

 تخضير فمسطيف. 
%، مف 1565التي تقوـ بفصؿ النفايات الكيميائية  -بحسب التقرير -وبمغت نسبة المنشآت االقتصادية

% في قطاع األنشطة 1761، منيا 1022مجموع المنشآت التي تنتج عنيا النفايات الكيمائية، خالؿ عاـ 
 الصناعية. 

 4/6/1021الجياز المكزي لالحصاء الفمسطيني، 
 

 طرد مجموعة من السياح الييود في الكرك 47
خميػػؿ قنػػديؿ: تفاجػػأ عػػدد مػػف أىػػالي منطقػػة الربػػة فػػي الكػػرؾ صػػباح أمػػس االثنػػيف بمجموعػػة سػػياح ييػػود، 

 بينيـ رجاؿ ونساء، يتجولوف داخؿ المدينة.
وبحسب شاىد عياف، فإف السياح الييود كانوا يرتدوف المالبس والقبعػات الييوديػة ضػمف مجموعػة تتكػوف 

سػيارات تحمػػؿ لوحػػات أردنيػة، تتجػػوؿ داخػؿ مدينػػة الربػػة. وأضػاؼ الشػػاىد أف المػػواطنيف  5أفػػراد و 7مػف 
اعتبػػروا زيػػارة الييػػود وتعمػػدىـ لػػبس المالبػػس الخاصػػة بػػديانتيـ خطػػوة اسػػتفزازية ليػػـ، ممػػا أثػػار امتعػػاض 

النسػحاب والفػرار مػف المواطنيف فأقدموا عمػى ضػربيـ بإلقػاء األحذيػة عمػييـ وشػتميـ، ممػا اضػطر الوفػد ل
 المكاف.

 5/6/1021السبيل، عماان، 
 

 جنبالط: الشعب لن يرحم َمن عاداه وقتمو باسم فمسطين والممانعة 48
الشػعب العربػي، والشػعب السػوري »النائب وليػد جنػبالط، اف « جبية النضاؿ الوطني»بيروت: أكد رئيس 

ضحية والعذاب والقير، لػف يػرحـ َمػف باسػـ بالتحديد، في نضالو األسطوري في ممحمة ال مثيؿ ليا في الت
 «.فمسطيف عاداه وقيره مف أنظمة وأحزاب، وَمف باسـ الممانعة سجنو وقتمو

أنظمػػة االسػػتبداد والقيػػر »ورأى جنػػبالط فػػي عشػػاء جمعيػػة خريجػػي الجامعػػة األميركيػػة فػػي الكويػػت، أف 
تالقػػػػي ىػػػػذه الشػػػػعوب الحػػػػرة »، آمػػػػال بػػػػ «والقمػػػع، التػػػػي مزقػػػػت العػػػػرب وأضػػػاعت فمسػػػػطيف، تنيػػػػار اليػػػػوـ

وتواصميا، عمى أساس العدالة والحرّية والعيش الكريـ، وأف يتوحد عالمنا العربػي ويواجػو تحػديات العصػر 
 «.في كؿ مجاؿ، ويستعيد فمسطيف

 5/6/1021الحياة، لندن، 
 

 : سنثأر من قوى الردة العربية1982الجتياح العام  30قميالت لمناسبة الذكرى  49
المرابطػػػوف"، خػػػالؿ اجتماعيػػػا برئاسػػػة  -سػػػر المركزيػػػة فػػػي "حركػػػة الناصػػػرييف المسػػػتقميف شػػػددت أمانػػػة ال

، عمػػى انيػػا "سػػتثأر مػػف كػػؿ قػػوى الػػردة العربيػػة 2981الجتيػػاح العػػاـ  50ابػػراىيـ قمػػيالت لمناسػػبة الػػذكرى 
ة مػػع التػػي احتضػػنت المتػػآمريف ومشػػاريعيـ بػػدءا بقػػرار اخػػراج المقاومػػة الفمسػػطينية مػػف جغرافيػػة المواجيػػ

العػػدو الصػػييوني، ومػػا سػػاواه مػػف اسػػتيداؼ لحركتنػػا تنفيػػذا لطمبػػات وزيػػر الػػدفاع الصػػييوني آنػػذاؾ آرييػػؿ 
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شػاروف ورئػيس أركػاف جػيش العػدو رافائيػؿ ايتػاف بػاخراج قػادة الحركػة وآالؼ مػف مقػاتمي "المرابطػوف" مػف 
 لبناف".

ميعػػػػة القضػػػػية الفمسػػػػطينية. واعمػػػػف واكػػػػد البيػػػػاف، اف الحركػػػػة ممتزمػػػػة بنيجيػػػػا الػػػػوطني القػػػػومي، وفػػػػي الط
 المجتمعوف اف الحركة "ستواجو مشاريع استغالؿ اسميا وتاريخيا".

 5/6/1021السفير، بيروت، 
 

 ع أراضي طابا لمييوديببشفيق  يتيم أحمدوكيل لجنة الدفاع واألمن القومي في البرلمان المصري  50
في البرلماف المصري، إنو يممؾ  القوميألمف قاؿ النائب فريد إسماعيؿ، وكيؿ لجنة الدفاع وا :القاىرة

وزىير جرانة وزير السياحة  إسماعيؿمستندات تؤكد بيع الفريؽ أحمد شفيؽ ورجؿ األعماؿ اليارب ممدوح 
ألؼ فداف  60أنو تـ بيع  ىلإ ،في جمسة اإلثنيف لمبرلماف ،ولفت ألؼ متر في طابا لمييود. 560األسبؽ 

مع تحويؿ نشاطيا مف  ،جنيو لمفداف 100جنييا و 50بسعر يتراوح بيف بطريؽ مصر إسكندرية الصحراوي 
 زراعي إلسكاني.

 4/6/1021، الرسالة نتموقع 
 

 مميون لاير لتنفيذ برامج صحية عاجمة 6.7تحول  غزة: السعودية 51
الرياض: وجو األمير نايؼ بف عبد العزيز، ولي العيد نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الداخمية السعودي 

مالييف  6المشرؼ العاـ عمى حممة خادـ الحرميف الشريفيف إلغاثة الشعب الفمسطيني بغزة، بتحويؿ مبمغ 
ألؼ لاير لمنظمة التعاوف اإلسالمي لتنفيذ برامج صحية عاجمة، تمبية لمحاجة الماسة لدى  750و

 إلى معظـ األدوية الضرورية. المستشفيات الفمسطينية التي تفتقر حالياً 
ا المبمغ الدفعة األولى مف اتفاقية التعاوف المشترؾ التي وقعتيا الحممة مؤخرا مع منظمة التعاوف ويمثؿ ىذ

 اإلسالمي لتنفيذ برنامج متكامؿ لتأىيؿ النواحي الصحية والطبية لمشعب الفمسطيني.
 5/6/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ينيألف طفل فمسط 200مؤسسة زايد تنفذ مشروعًا لتطعيم اإلمارات:  52

بحث أحمد شبيب الظاىري مدير عاـ مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ  :واـوكالة  –أبوظبي 
الخيرية واإلنسانية، مع بيتر فورد المفوض العاـ لوكالة األونروا، البرامج التي تنفذىا الوكالة في المخيمات 

لمؤسسة مولت العديد مف المشروعات ا أفوأكد الظاىري  الفمسطينية داخؿ األراضي الفمسطينية وخارجيا.
اإلنشائية والطبية في األراضي الفمسطينية وخارجيا، مشيرًا إلى مشروع تطعيـ األطفاؿ الفمسطينييف الذي 

ألؼ طفؿ فمسطيني ضد  100يجري تنفيذه في األراضي الفمسطينية، والذي يستيدؼ تطعيـ أكثر مف 
 التياب الكبد والدرف وأمراض السؿ وغيرىا.

 5/6/1021تحاد، أبو ظبي، اال 
 

 : ضبط أسمحة مقبمة من ليبيا إلى غزة عبر األراضي المصريةمصرية مصادر أمنية 53
قالت مصادر أمنية بمحافظة اإلسماعيمية إف أجيزة األمف تمكنت الميمة : يسري محمد - مصر /اإلسماعيمية

مقات الرصاص داخؿ مخبأ بمنطقة قبؿ الماضية مف ضبط كمية كبيرة مف القذائؼ الصاروخية والمدفعية وط
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المحاجر بمدينة فايد جنوب اإلسماعيمية القريبة مف شبو جزيرة سيناء، يعتقد أنيا كانت تعد لتيريبيا إلى 
طمقة  11و "آر بي جي"مقذوؼ مدفع سالح ثقيؿ وقذيفتي  175وقاؿ مصدر أمني إنو تـ ضبط  قطاع غزة.

قوات األمف تقوـ حاليا بعممية تمشيط بحثا عف ": صدر قائالً بندقية آلية سالح بمجيكي متعدد، وأضاؼ الم
 ."أي كميات أخرى مف األسمحة أو مخابئ

 المصدر أف تكوف األسمحة ميربة مف ليبيا عبر الطريؽ الدولي الساحمي الذي يربط الدولتيف. رجحو 
 5/6/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 تعود مع محمد مرسيىآرتس: مراكز القوى حول الرئيس المصري الجديد س 54

ما أسمتو بالصراعات المشتعمة اآلف  5/5األحد أبرزت جريدة ىآرتس في تقرير ليا الميمة  :القدس المحتمة
 محمد مرسي، أو الفريؽ أحمد شفيؽ.  .في مصر، بيف أعضاء فريقي المرشحيف لمرئاسة سواء د

ة اآلف، سيتأكد مف اشتعاؿ ىذا الصراع، وقالت الجريدة إف المتابع لما يجري عمى الساحة السياسية المصري
وىو ما يؤكد تحكـ الفريؽ المصاحب لمرئيس في الكثير مف القرارات السياسية التي سيصدرىا في المستقبؿ 

بعمؽ مع مرسي الذي تظير سطوة  سواء أف كاف شفيؽ أو مرسي، غير أف ىذا التحكـ سيكوف واضحاً 
 ريحات التي يدلي بيا شفيؽ. الفريؽ المالـز لو اآلف مع ردىـ عمى التص

عصاـ العرياف، والذي ىاجـ وبضراوة شفيؽ، وىو ما دفع . وعرضت الجريدة التصريحات التي أدلى بيا د
ندىاش مف تصريحات العرياف ألنيا رد عمى مرشح االبعدد مف وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية إلى اإلعراب عف 

 في الجماعة.  لرد عمييا وليس قيادياً الرئاسة، وكاف مف األجدر أف يبادر مرسي إلى ا
 
 

ورأى الموقع أف ىذا السموؾ مف الجماعة يؤكد أف مرسي لف يكوف وحده صاحب القرار الرسمي الصادر مف 
 لمجماعة.  جماعياً  قصر الرئاسة، بؿ سيكوف قراراً 

 4/6/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 "إسرائيلـ"ات لعن صفقة الغواص لميركالمعارضة تستوضح من ألمانيا:  55
بعد كشؼ مجمة دير شبيغؿ األلمانية أوؿ مف أمس جزءًا مف الصفقة العسكرية : اسكندر الديؾ -برليف 

لبناء تسع غواصات قادرة عمى إطالؽ صواريخ تحمؿ رؤوسًا نووية، انتقد  "إسرائيؿ"السرية بيف ألمانيا و
يال جي تغّمؼ الصفقة، وطالب المستشارة أنالحزب االشتراكي الديموقراطي األلماني المعارض السرية الت

ركؿ بتقديـ إيضاحات عنيا. كما انتقد التراخي الكبير في موقؼ الحكومة إزاء سياسة االستيطاف، يم
واالمتناع عف ممارسة الضغوط عمى تؿ أبيب الستئناؼ التعاوف مع السمطة الفمسطينية لتنفيذ حؿ الدولتيف، 

وفي حديث مع موقع شبيغؿ  في األراضي العربية المحتمة وقطاع غزة. وتعزيز حرية الحركة لمفمسطينييف
أوناليف، قاؿ الناطؽ باسـ الحزب االشتراكي لمشؤوف الخارجية رولؼ موتسينيخ إف التبرير الذي كاف يعطى 

تحمؿ أنظمة ردع تقميدية. وأضاؼ أف  "دولفيف"مف نوع  "إسرائيؿػ"حتى اآلف ىو أف الغواصات المسممة ل
أف تزوده معمومات تؤكد أو تنفي صحة المعمومات التي تشير إلى أف  ؿميركيريد اآلف مف حكومة حزبو 

 الغواصات مصممة بشكؿ يسمح بتجييزىا بمنصات إلطالؽ صواريخ تحمؿ رؤوسًا نووية.
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واتيـ رئيس الكتمة النيابية لحزب الخضر المعارض يورغف تريتيف في حديث مع جريدة دي فيمت حكومة 
لبيع األسمحة إلى الخارج، وقاؿ إف تسميـ الغواصة  "بتجاىؿ الشروط الموضوعة أصالً "ارة األلمانية المستش

الثالثة أخيرًا كاف مشروطًا بتعديؿ سياسة االستيطاف، والسماح ببناء معمؿ لمصرؼ الصحي في غزة، ودفع 
. وأضاؼ أف صفقة "لشرط األخيرإال أف إسرائيؿ لـ تنفذ سوى ا"األمواؿ المستحقة إلى السمطة الفمسطينية، 

فوتت حتى اآلف " ؿميركالغواصات مثٌؿ عمى كيفية ممارسة الضغوط في مجاالت أخرى، مضيفًا أف 
 ."لألسؼ فرصة دفع الحكومة اإلسرائيمية إلى تغيير مواقفيا مف خالؿ تعاوف مشروط معيا

ال "أوؿ مف أمس إف الحكومة  ركؿ قوليا ردًا عمى سؤاؿ لمصحافييفيونقؿ الناطؽ باسـ الحكومة عف م
. لكف وسائؿ "تشارؾ في التكينات الحاصمة عمى تجييز الغواصات بأنظمة إطالؽ صواريخ بعد تسميميا

بإمكاف األلماف أف يفخروا "باراؾ قاؿ فيو إف  إييوداإلعالـ األلمانية نقمت كالمًا لوزير الدفاع اإلسرائيمي 
 ."المقبمة بأنيـ ضمنوا وجود دولة إسرائيؿ لمسنوات

أماـ الجانب األلماني رغبتيا في بناء ثالث  وذكرت المجمة األلمانية أف الدولة العبرية طرحت أخيراً 
كثيرًا، إذ قبمت بأف تدفع حكومتيا ثمث الكمفة المقدرة  "إسرائيؿ"ركؿ راعت يغواصات جديدة، مشيرة إلى أف م

 .1025مميوف يورو حتى عاـ  170أبيب الػ مميوف يورو، عمى أف تدفع تؿ  255لمغواصة السادسة، أي 
 5/6/1021الحياة، لندن، 

 
 
 

 الحكومة الفرنسية تدين االعتداء عمى ثالثة شبان ييود 56
: داف رئيس الحكومة الفرنسية جاف مارؾ آيرولت االثنيف االعتداء الذي تعرض لو السبت ثالث .(ب.ؼ.ا)

 ."الخطير جداً "مؿ ليوف، ووصؼ ىذا االعتداء بالعمدينة شباف ييود قرب 
يجب "الذي  "العمؿ الشنيع"مف جانبيا انتقدت المتحدثة باسـ الحكومة نجاة فالو بمقاسـ في تصريح صحافي 

 ."يداف بحـز شديد أف
وربط المجمس التمثيمي لممنظمات الييودية في فرنسا )كريؼ( االعتداء بحادثة القتؿ التي ارتكبت في 

 في تولوز.المدرسة الييودية اوزار ىاتورا 
 5/6/1021، لندن، القدس العربي

 
 2011بميون دوالر عام  300الناتج المحمي اإلماراتي تجاوز  57

أعمف وزير االقتصاد اإلماراتي سمطاف المنصوري في مؤتمر صحافي عقده أمس، أف : دالؿ ابوغزالة -دبي 
بميوف دوالر(  500درىـ )نحو  تريميوف 261الناتج المحمي اإلجمالي لدولة اإلمارات تجاوز العاـ الماضي 

 169بميوف درىـ ) 98767وفقًا لمبينات الرسمية واألسعار الجارية. أما بناًء عمى األسعار الحقيقية، فقد بمغ 
في  161، بمعدؿ نمو تجاوز 1020بميوف دوالر( عاـ  156بميوف درىـ ) 91161بميوف دوالر( في مقابؿ 

 المئة.
منطقة »النفط يبمغ مئة دوالر لمبرميؿ في العاـ الحالي، يضع اإلمارات في وأوضح اف معداًل متوقعًا لسعر 

، مشيرًا إلى أف تراجع أسعار النفط خالؿ األسبوع الماضي إلى ما دوف مئة دوالر لمبرميؿ لف يؤثر «االماف
 في المئة مف دخمو. 69في اقتصاد البمد الذي تشكؿ القطاعات غير النفطية نحو 
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في المئة،  265تفاع معدالت التضخـ خالؿ العاـ الجاري بمعدالت تتراوح بيف واحد ووتوقع المنصوري ار 
. ولفت إلى إمكاف أف تتأثر معدالت النمو في اإلمارات بتباطؤ 1020في المئة خالؿ عاـ  0688مقارنة بػ 

ثة في المئة، اإلقتصاد الصيني وأزمة الديوف األوروبية ومشكمة سوؽ العمؿ في أميركا، وأف تتراجع الى ثال
، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط 1020في المئة عاـ  265في مقابؿ  161بعد اف ارتفعت العاـ الماضي الى 

 وانتعاش قطاع السياحة والتجارة والخدمات.
في المئة،  20في المئة، والعقارات  2565واكد اف معدؿ النمو في قطاع التجارة ارتفع العاـ الماضي 

في المئة. اما  9في المئة، وقطاع التشييد والبناء بمعدؿ  22في المئة، والسياحة  9ية والصناعات التحويم
. واكد اف النمو العاـ الماضي كاف في 1020في المئة مقارنة بو عاـ  667في القطاع النفطي فارتفع 

ئة في الم 161الى  1020في المئة خالؿ عاـ  265، حيث انتقؿ مف معدالت ال تتجاوز «وضع متميز»
، ويرجح اف تكوف جيدة أيضًا ىذه السنة، ألف اإلمارات تحاوؿ البحث عف شركاء آخريف، بعيدًا 1022عاـ 

، أكد المنصوري اف األرقاـ المتوافرة تشير إلى «الحياة»مف الدوؿ التي تعاني أزمات.وردًا عمى سؤاؿ لػ 
تي تعاني توترات سياسية، ومف أوروبا وجود سيولة كبيرة في الدولة جاءت العاـ الماضي مف دوؿ المنطقة ال

 التي تعاني أزمة اقتصادية ومالية.
لكف لـ ينكر اف بمده تأثر بالعقوبات التي يفرضيا المجتمع الدولي عمى ايراف، خصوصًا لجية تحويؿ 
االمواؿ. موضحًا اف اإلمارات ضد فرض مثؿ ىذه العقوبات التي تؤثر في المقاـ االوؿ عمى صغار التجار 

 فقراء، وعمى المجتمع الدولي اف يفكر في طرؽ اخرى لمعقاب غير التجارة.وال
وتوقع أف تبدأ اإلمارات قريبًا تشغيؿ خط أنابيب يسمح بتصدير غالبية نفطيا مف مرفأ الفجيرة مف دوف 
المرور عبر مضيؽ ىرمز. وأكد اف اإلمارات تخطط إلصدار حزمة مف القوانيف الجديدة التي تدعـ 

األجنبي ىذا العاـ، منيا واحد لمشركات، وآخر خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانوف  االستثمار
 لحماية المستيمؾ ولمخدمات المالية.

 5/6/1021الحياة، لندن، 
 

 حكومُة الوفاق.. فرُص التشكيل واستحقاقاُت المصالحة 58
 ىاني المصري

وفػػػاؽ الػػػوطني، ألّف مصػػػر تضػػػغط مػػػف أجػػػؿ إذا لػػػـ يحػػػدث طػػػارٌئ فػػػإّف ىنػػػاؾ إمكانّيػػػة لتشػػػكيؿ حكومػػػة ال
تشػكيميا، والطػرفيف المتنػػازعيف لػف يجػدا عػػذًرا لتبريػر عػدـ تشػػكيميا بعػد سمسػمة االتفاقػػات والوعػود التػي لػػـ 
تنفػػذ. يمكػػف أف تتشػػكؿ الحكومػػة إنقػػاًذ لمػػاء الوجػػو ولمػػا تبقػػى مػػف مصػػداقّية، ولمعػػب فػػي الوقػػت الضػػائع، 

تظػاًرا لمػا سػتؤوؿ إليػو المنطقػة العربيػة، خصوًصػا فػي مصػر وسػوريا، ومؿء الفراغ فػي األشػير القادمػة ان
ولمػػػػػا سػػػػػتنتيي إليػػػػػو االنتخابػػػػػات الرئاسػػػػػّية األميركيػػػػػة، ولكػػػػػف المصػػػػػالحة الحقيقّيػػػػػة لػػػػػف تػػػػػرى النػػػػػور، ألّف 
استحقاقاتيا الجوىرّية تـ تأجيميا. في كؿ األحواؿ، المواطف الفمسطيني لف يصّدؽ أّف ىناؾ حكومَة وفػاؽ 

 ال عندما تتشكؿ وتصمد، كما لف يصّدؽ أّف ىناؾ انتخابات إال عندما ُتْجَرى فعاًل.وطني إ
عػػادة تشػػكيؿ المنظمػػة، ووضػػع  فتشػػكيؿ الحكومػػة دوف رزمػػة متكاممػػة تشػػمؿ: إحيػػاء المشػػروع الػػوطني، وا 

تفاؽ برنامج سياسي لمحكومة ُيجسِّد القواسـ المشتركة، وتوحيد المؤسسات، خصوًصا األجيزة األمنية، واال
إلػى  -إف تحقػؽ –عمى إستراتيجية لمواجيػة التحػديات والمخػاطر التػي تيػدد القضػية الفمسػطينية؛ ال يقػود 
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لػى شػكؿ جديػد مػف  إنياء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنّية، بؿ يمكف إلى االستمرار في إدارة االنقساـ، وا 
 أشكاؿ المحاصصة واالقتساـ.

واجتازت اختبار تشكيميا لجية تعيػيف أو عػدـ تعيػيف نائػب أو نػائبيف إذا خرجت حكومة الوفاؽ إلى النور 
لػػرئيس الحكومػػة، واختيػػار وزراء الػػوزارات السػػيادّية، وعرضػػيا أو عػػدـ عرضػػيا عمػػى المجمػػس التشػػريعي 
لنيؿ الثقة، واختبار انعكاسات االنتخابات الرئاسّية المصرّية، وعػودة عشػرات آالؼ المػوظفيف المسػتنكفيف 

 يف، وتوفير الموارد الالزمة ليـ؛ فإنيا ستصطدـ بعقد ستيددىا باالنييار بعد تشكيميا، وىي:والمفصول
عقدة البرنامج السياسي لمحكومة، التي أدت ىي والعقػدة األمنّيػة إلػى انييػار حكومػة الوحػدة الوطنّيػة التػي 

 لـ تعمر سوى ثالثة أشير.
إشػػارة لمبرنػػػامج السياسػػي، وعنػػػد مراقبػػة التصػػػريحات  ففػػي "إعػػالف الّدوحػػػة" وقبمػػو اتفػػػاؽ القػػاىرة، ال توجػػػد

الصادرة نجد أف الحكومة ليس ليا برنػامج سياسػي، بػؿ ليػا ميمػات محػددة، وأف السياسػة مػف اختصػاص 
المنظمة بعد إعادة تشكيميا. كما نجد في أحياف أخرى تصريحات مختمفة لنفس الشخص أف وثيقة الوفاؽ 

ومػػػة، فػػػال يمكػػػف تػػػرؾ مسػػػألة بمثػػػؿ ىػػػذه األىميػػػة غامضػػػة وعرضػػػة الػػػوطني ىػػػي البرنػػػامج السياسػػػي لمحك
لمتفسيرات المختمفة، وال يمكف أف تكوف حكومة مف دوف برنامج سياسي بغض النظر عػف المرجعيػة التػي 

 ستقر ىذا البرنامج السمطة أـ المنظمة.
ذا نظرنػػا فػػي العمػػؽ إلػػى ىػػذا األمػػر، سػػنجد أّف السػػبَب وراء االتفػػاؽ عمػػى تػػرؤس "أبػػ و مػػازف" لحكومػػة وا 

الوفاؽ الوطني ىو سياسي بامتياز، مثؿ مثؿ اختيار حكومة كفاءات وليس حكومة وحدة وطنية التي ىي 
أقوى، في محاولة لمتغمب عمى عقدة البرنامج السياسي مػف خػالؿ اإليحػاء بػأف برنامجيػا ىػو برنػامج "أبػو 

 مازف" دوف التصريح بذلؾ مباشرة.
الف الدوحة" إف برنامج الحكومة ىو برنامجو، الذي سيتضمف االلتزاـ بخيار فعندما قاؿ أبو مازف بعد "إع

 السالـ وشروط المجنة الرباعّية الدولّية، ردت "حماس" بأف الحكومة ال برنامج سياسي ليا.
حتى كتابة ىػذا السػطور لػـ يصػرح أبػو مػازف شػيًئا عػف برنػامج الحكومػة، ولكػف ىػذا االسػتحقاؽ ال يمكػف 

ؿ ستجده الحكومة أماميا إذا سألت اإلدارة األميركّية أو إسرائيؿ أو أطراؼ المجتمع الدولّي التيرب منو، ب
 عف برنامج الحكومة السياسي، وىذا سيحدث عاجاًل أـ آجاًل.

إف اإلدارة األميركّية ال توافػؽ عمػى تشػكيؿ حكومػة الوفػاؽ الػوطني دوف التزاميػا بشػروط الرباعّيػة، ولكّنيػا 
حتػػى اآلف، ويمكػػف أف تصػػّرح بػػو قبػػؿ تشػػكيميا أو بعػػده، فمػػاذا سػػيكوف الجػػواب، ومػػاذا  لػػـ تصػػرح بموقفيػػا

 سيكوف مصير الحكومة إذا كاف سمبًيا، كما ىو متوقع؟
ذا تجػػاوزت الحكومػػة عقػػدة البرنػػامج السياسػػي فػػإف العقػػدة األمنّيػػة تقػػؼ ليػػا بالمرصػػاد،  العقػػدة األمنّيػػة، وا 

االقتػػراب منيػػا إلػػى تعطيػػؿ تشػػكيؿ الحكومػػة، تػػـ تجميػػد تطبيػػؽ مػػا فنظػػًرا لصػػعوبتيا وخشػػّية مػػف أف يػػؤدي 
نّص عميو اتفاؽ القاىرة بخصوص األمف، لدرجة أّف موسى أبو مرزوؽ صرح بأف توحيد األجيزة األمنية 
ليس مف ميمات الحكومة القادمة، ما يعني أف الحكومة ستقود أجيزة أمنية مختمفة في المرجعيػة والػوالء، 

لتأجيػػؿ الممػػؼ األمنػػي، فكمػػا نالحػػظ أف المجنػػة األمنّيػػة العميػػا المنصػػوص عمييػػا فػػي اتفػػاؽ وىػػذا اسػػتمرار 
القػػاىرة لػػـ تشػػكؿ، وكػػذلؾ لػػـ يػػتـ االتفػػاؽ عمػػى البػػدء فػػي تشػػكيؿ القػػوة األمنّيػػة المشػػتركة التػػي تضػػـ ثالثػػة 

 آالؼ عنصر المنصوص عمييا في اتفاؽ القاىرة.
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غػزة والمحسػػوبة عمػػى "حمػاس"، أّف "فػػتح" و"حمػػاس" اتفقتػػا  كمػا نشػػرت صػػحيفة "الرسػالة" التػػي تصػػدر فػػي
عمػػى تأجيػػؿ البحػػث فػػي الممػػؼ األمنػػي لمػػدة سػػتة أشػػير، حتػػى ال يػػؤدي فتحػػو إلػػى تعطيػػؿ فرصػػة تشػػكيؿ 

 الحكومة.
لػػـ تعمػػؽ "فػػتح" عمػػى خبػػر "الرسػػالة" وال عمػػى تصػػريح أبػػو مػػرزوؽ، كمػػا لػػـ تفسػػر "فػػتح" و"حمػػاس" السػػبب 

تشكيؿ الحكومة مف السادس مف الشير الحالي إلى العشريف منػو، كمػا لػـ تعمّػؽ  وراء تأجيؿ اإلعالف عف
"فتح" عمى إعالف أكثر مف قيادي مف "حماس"، أبرزىـ أبو مرزوؽ، بأف الرئيس سيصدر مرسوًما بانعقاد 
د المجمس التشريعي في العشريف مف ىذا الشػير، فالعقػدة القانونيػة عقػدة ال يمكػف االسػتيانة بيػا كػذلؾ بعػ

 صدور كـٍ ىائٍؿ مف القوانيف في الضفة وغزة دوف مصادقة المجمس التشريعي.
العقػػدة اإلسػػرائيمّية )عقػػدة العقػػد( فيػػي الغائبػػة الحاضػػرة عػػف االتفاقػػات، والتػػي تيػػدد االتفػػاؽ بعػػدـ التطبيػػؽ، 

 والحكومة باالنييار إذا شكمت.
مػة تممػؾ تعطيػؿ تنفيػذ ثالثػة ممفػات مػف الممفػات فإسرائيؿ )الدولة المحتمة( التي يعطييػا االنقسػاـ مزايػا ىائ

 الخمسة التي تضمنيا اتفاؽ القاىرة، وىي الحكومة واالنتخابات وتوحيد األجيزة األمنّية.
وما لـ يتـ االتفاؽ عمى كيفّية تذليؿ العقدة اإلسرائيمّية أو تحدي إسرائيؿ كما ىو مفترض، سيؤدي تشػكيؿ 

لػػى تعطيػػؿ عمػػؿ الحكومػػة ومنػػع الحكومػػة دوف موافقػػة إسػػرائيؿ إلػػى و  قػػؼ تحويػػؿ العائػػدات الفمسػػطينّية، وا 
نائًبا ال يزالػوف معتقمػيف فػي  17تحرؾ الوزراء مف خالؿ المضايقات واالعتقاالت، فال يجب أف ننسى أف 
 السجوف اإلسرائيمّية، ما سيؤدي إلى انييارىا مثؿ حكومة الوحدة الوطنية.

مباشرة، أو بصػورة غيػر مباشػرة األجيػزة األمنّيػة فػي الضػفة الغربّيػة فإسرائيؿ لف تسمح لػ"حماس" أف تقود 
إال إذا وافقت "حماس" عمى شروط المجنة الرباعّية، و"حماس" لػف تفػّرط بسػيطرتيا عمػى غػزة دوف ضػماف 

 مشاركتيا في السمطة بالضفة.
ة الشػروط اإلسػرائيمّية مف خالؿ إيراد ما سبؽ، ال نيدؼ إلى دفع األمور إلى البقػاء كمػا ىػي، أو إلػى تمبيػ

نمػػػا نقصػػػد أنػػػو مػػػف دوف أف تكػػػوف  حتػػػى توافػػػؽ إسػػػرائيؿ أو تغػػػض النظػػػر عػػػف تطبيػػػؽ اتفػػػاؽ القػػػاىرة، وا 
المصالحة جزًءا مف مسار سياسي يتضمف إحياء المشروع الػوطني والػتخمص مػف قيػود والتزامػات أوسػمو، 

ىدافػو؛ ال يمكػف تحقيػؽ المصػالحة وقادر عمى فتح أفؽ جديد يقود الشعب الفمسطيني إلػى طريػؽ تحقيػؽ أ
 حتى بالشروط الواردة في اتفاؽ المصالحة.

إّف إدراؾ العقدة اإلسرائيمّية أدى إلى وضع بند في الممحؽ التنفيذي لػ"إعالف الّدوحة" يتحػدث عػف احتمػاؿ 
ئاسػة تعذر إجراء االنتخابات، والدعوة في ىػذه الحالػة إلػى تشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنّيػة بعػد سػتة أشػير بر 

شخصّية مستقمة، وىذا يجعؿ االنتخابات مجرد خيػار مػف الخيػارات، ولػيس الخيػار الوحيػد الػذي يجػب أف 
يعػػزز عػػدـ القػػدرة عمػػى تطبيقػػو إلػػى الخػػروج مػػف المسػػار السياسػػي واعتمػػاد مسػػار جديػػد يسػػتند إلػػى تعزيػػز 

نيػػاء االنقسػػاـ واسػػتعادة الوحػػدة عمػػى أسػػاس برنػػامج وطنػػي وشػػر  اكة سياسػػّية حقيقّيػػة مقومػػات الصػػمود، وا 
وأسس ديمقراطّية، وتنظيـ مقاومة شاممة، ومقاطعة إسرائيؿ في سياؽ إستراتيجية التوجو لجمع أوراؽ القوة 
والضغط، بما فييا التوجو إلى األمـ المتحدة بداًل مف تأجيؿ اعتماد ىذا الخيار تارة انتظاًرا لتطبيػؽ وعػود 

ت التقريبّيػػػة ثػػػـ االستكشػػػافّية، وتػػػارة ثالثػػػة لمػػػدوراف فػػػي حمقػػػة أوبامػػػا، وتػػػارة أخػػػرى لميػػػاث وراء المفاوضػػػا
المقترحػات  -كما يظيػر فػي قػرارات اجتمػاع لجنػة المتابعػة العربيػة األخيػر -ديبموماسّية الرسائؿ وانتظار 

األمريكّيػػة وتحػػرؾ المجنػػة الرباعّيػػة والتوجػػو إلػػى الجمعّيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي "الوقػػت المناسػػب" إذا 
 تمر" االستيطاف ووصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود."اس
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إف استمرار الرىاف عمى استئناؼ المفاوضات إذا لـ يكف اآلف، فبعد االنتخابات الرئاسية األميركية يعطؿ 
كػػؿ الجيػػود الراميػػػة إلػػى اعتمػػػاد خيػػار جديػػػد صػػعب جػػًدا نعػػػـ، لكنػػو قػػػادر عمػػى تحقيػػػؽ الوحػػدة والنصػػػر 

 لمشعب الفمسطيني.
 5/6/1021، لفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(المركز ا
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 جيرـو شاىيف
ذا  منذ أكثر مف ثالثة آالؼ سنة تشكؿ القدس عصب التالقي واالفتراؽ لشػعوب المنطقػة المجػاورة ليػا. وا 

ا مشػػػكمة، فػػػإف تػػػاريخ القػػػدس ىػػػو لػػػب كانػػػت مػػػدف بقػػػدميا عمػػػى سػػػاحؿ البحػػػر المتوسػػػط ال يشػػػكؿ تاريخيػػػ
 المسألة التي طرح إشكاليتيا االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف.

فعالقػػة الييػػود بيػػا  -كمػػا يقػػوؿ الكاتػػب أنػػور محمػػود زنػػاتي  -لػػيس ثابتػػًا تاريخيػػًا أف القػػدس مدينػػة ييوديػػة
مػػف اسػػميف  عارضػػة وتقتصػػر عمػػى مراحػػؿ متفرقػػة مػػف تػػاريخ قػػديـ، حتػػى أف أصػػؿ اسػػميا كنعػػاني مركػػب

ىما: يوري شميـ أي مدينة السالـ. وكانت األرض التي تقع عمييا القػدس تعػرؼ بػأرض كنعػاف، حتػى إف 
 ابراىيـ في ىجرتو مف العراؽ يقوؿ إنو وصؿ الى أرض كنعاف وأقاـ خارجيا.

مػا ويتضح مف الكتابات التاريخية أف العرب عمى اختالؼ قبائميـ سكنوا أرض فمسػطيف قبػؿ الييػود، منػذ 
يزيد عمى ثالثة آالؼ سنة وعمى مراحؿ متواصمة، سػواء أكػاف الكنعػانيوف فييػا حػيف قيػؿ إف شػعبًا يػدعى 
فمسطو غزاىا مف البحر وأقاـ فييا وأعطاىا اسمو، فإنيا في التوراة تعرؼ بأرض كنعػاف، أي أف سػاكينيا 

ي منػػػاطؽ منيػػػا عمػػػى مراحػػػؿ كنعػػػانيوف. والمؤكػػػد أف الييػػػود وصػػػموا الػػػى تمػػػؾ البقعػػػة الجغرافيػػػة وسػػػكنوا فػػػ
متقطعة ال تتجاوز المرحمة المئة سنة. حتى أف عالـ اآلثار اإلسرائيمي إسرائيؿ فمنكشتايف المعػروؼ بػأبي 

 اآلثار، يشكؾ في وجود أي صمة لمييود بالقدس.
، 2918وموضوع تيويد القدس حاليًا ال ينفصؿ عف مسار صػييوني متواصػؿ منػذ احػتالؿ فمسػطيف عػاـ 

ترحيؿ الشعب الفمسطيني بمجممػو واالسػتيالء عمػى أوسػع المسػاحات مػف أرض فمسػطيف إلقامػة  يعمد الى
سكاف المياجريف الييود الذيف تبذؿ كؿ اإلغراءات وتستعمؿ كؿ وسائؿ الترغيب والترىيػب  المستوطنات وا 

عممػػػًا أف القػػػتالعيـ مػػػف البمػػػداف التػػػي يعيشػػػوف فييػػػا، وجمعيػػػـ فػػػي إسػػػرائيؿ، بذريعػػػة أنيػػػا أرض الميعػػػاد، 
 المؤرخيف حتى الييود الموضوعييف ينفوف وجود آثار ييودية في القدس.

الػى أكثػر مػف خمسػة ماليػيف عػاـ  2918ألفػًا عػاـ  650وفي ىذا الصدد يذكر أف عدد الييود ارتفػع مػف 
 . فكـ صار عددىـ اآلف؟1000

الػػذي كانػػت تسػػكنو  امػػا القػػدس فقػػد اتسػػعت مسػػاحتيا مػػف خمسػػة آالؼ متػػر مربػػع مسػػاحة الحػػي الييػػودي
، الػػى آالؼ الكيمػػومترات حاليػػًا مػػع تغميػػب الطػػابع الييػػودي عمييػػا. وقػػد 2918تسػػعوف أسػػرة ييوديػػة عػػاـ 

، وال سػػيما شػػطرىا 2918اتخػػذت السػػمطات اإلسػػرائيمية سمسػػمة خطػػوات لتيويػػد القػػدس بعػػد احتالليػػا عػػاـ 
عف الكنيسػت اإلسػرائيمي تصػب فػي حيث بدأت عممية التيويد تدعميا قرارات صادرة  2967الشرقي عاـ 
 ىذا اليدؼ.

نشاء مستوطنات عمييا لتشكؿ حزامػًا  وأبرز ىذه الخطوات مصادرة األراضي خارج سور المدينة القديمة وا 
ييوديًا حوليا يحاصر بقيػة العػرب فييػا ويػدفع بيػـ الػى الرحيػؿ، ولػيس ىػذا الحػزاـ الوحيػد بػؿ تقػاـ أحزمػة 

 حوؿ القدس. مف المستوطنات في ثالثة مواقع
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باشػر خطػة اسػتيطانية  1009ومنذ حموؿ بنياميف نتنياىو عمى رأس الحكومة اإلسرائيمية فػي نيسػاف عػاـ 
جديػػػدة فػػػي القػػػدس شػػػكمت حجػػػر عثػػػرة فػػػي مسػػػار المفاوضػػػات، مسػػػتندًا الػػػى قػػػرارات اتخػػػذتيا الحكومػػػات 

 1007الكنيسػػت أواخػػر عػػاـ  اإلسػػرائيمية المتعاقبػػة لتطبيػػؽ إجػػراءات التيويػػد وتسػػييمو، منيػػا قػػرار أصػػدره
 بعدـ التنازؿ عف شرؽ القدس في أي حؿ تتوصؿ اليو حكوماتيا إال إذا أقر بثمثي أصوات األعضاء.

أمػػا آليػػات تيويػػد القػػدس فتعتمػػد عمػػى أنمػػاط مػػف التزويػػر والطمػػس لممعػػالـ الدينيػػة اإلسػػالمية والمسػػيحية، 
والميجػػرة، ثػػـ اعتمػػاد أسػػموب طمػػس المعػػالـ بيػػدـ عشػػرات المسػػاجد فػػي القػػرى المػػدمرة  2918بػػدأت عػػاـ 

الدينية في القدس بغية تيويدىا بتحويميا مف مسجد الى كنيس كمسجد النبي داود ومسجد النبي صموئيؿ 
 ومسجد خميؿ الرحمف وغيرىا.

وأبػرز االعتػػداءات تقػػع عمػى المسػػجد األقصػػى الرمػز اإلسػػالمي األوؿ فػػي القػدس، وتمثمػػت فػػي الخطػػوات 
 اآلتية:

 سيطرة عمى حائط البراؽ وتحويمو الى "حائط المبكى".ػ ال
 .2967حزيراف  20ػ ىدـ "حارة المغاربة" المجاورة لمحائط في 

 .2969آب  12ػ إحراؽ المسجد األقصى في 
 ػ إجراء حفريات بذرائع مختمفة تحت المسجد األقصى بغاية انيياره.

 .2967ػ منع ترميـ المسجد منذ عاـ 
اإلسرائيمية سياسة تيويد القدس بسمسمة إجراءات واعتداءات عمى أىؿ المدينة، وعمى لقد تبنت الحكومات 

األماكف المقدسة إسالمية ومسيحية، حتى لـ تبؽ حارة أو زاويػة فػي القػدس إال وتعرضػت لمحفريػات، فػإذا 
العتداءات اكتشفت آثار إسالمية تمقى االىماؿ والضياع وحتى التدمير وال توثؽ. وكاف أىـ االنتياكات وا

وأخطرىػػا الشػػروع فػػي تنفيػػذ مخططػػات الحفريػػات تحػػت أساسػػات البمػػدة القديمػػة واألمػػاكف المقدسػػة بذريعػػة 
الكشػؼ عػػف التػػاريخ الييػػودي وىيكػؿ سػػميماف، ولكػػف اليػػدؼ الحقيقػػي ليػذه الحفريػػات تصػػديع ىػػذه المعػػالـ 

 والتسبب بانييارىا.
بنكمػػر فػػي ىػػذا الصػػدد والػػذي يتضػػمف النقػػاط  وفػػي خطػػط تيويػػد القػػدس يمكػػف اإلشػػارة الػػى مشػػروع رافػػؿ

 اآلتية:
 ػ إبقاء القدس موحدة تحت السيادة الييودية.

ػ توسيع حدود القدس وتقسيميا الى ثمانية أحياء لكؿ منيػا مجمػس بمػدي فرعػي تتبػع جميعيػا مجمسػًا بمػديًا 
 مف الييود. 58عضوًا بينيـ  55مركزيًا مكونًا مف 

 نوعًا مف الحكـ الذاتي.ػ إعطاء األحياء الييودية 
 ػ ضماف حرية العبادة في األماكف المقدسة لجميع األدياف.

 في المئة مف السكاف. 15ػ تحديد نسبة السكاف العرب بحيث ال تزيد عمى 
ػػػػ أف يشػػػمؿ التوسػػػع المنػػػاطؽ العربيػػػة الممتػػػدة شػػػمااًل حتػػػى مػػػدينتي راـ اهلل والبيػػػرة، وشػػػرقًا حتػػػى أبػػػوديس 

 تى المطروف وجنوبًا حتى بيت لحـ.والعيزرية، وغربا ح
لقػػد اسػػػتخدمت الحكومػػة اإلسػػػرائيمية كػػؿ اإلمكانػػػات المتػػػوافرة لػػدييا واتخػػػذت القػػرارات ووضػػػعت المشػػػاريع 
ونفػػذتيا بكػػؿ الوسػػائؿ واألدوات مػػف أجػػؿ تنفيػػذ عمميػػة تيويػػد القػػدس ومػػا زالػػت مسػػتمرة، وىػػي تنجػػز فػػي 

يويد ولػف يكػوف األخيػر منػذ اتخػذت قرارىػا بػإعالف القػدس المرحمة األخيرة جزءًا إضافيًا مف مخططات الت
 عاصمة إلسرائيؿ ثـ قرار نتنياىو األخير بتيويد إسرائيؿ وىي الخطوة األكثر خطورة.
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 ماىر ابو طير

يـ الحسػػيف، ُيعبػػر عػػف اسػػتغالؿ مػػع االحتػػراـ لجماعػػة االخػػواف المسػػمميف، فػػاف ذىػػابيـ الجمعػػة الػػى مخػػ
سػػػيىء لممخػػػيـ وعنوانػػػو، فػػػي توظيػػػؼ ال يخمػػػو مػػػف االنتيازيػػػة، وىػػػو توظيػػػؼ يؤشػػػرعمى ضػػػيؽ خيػػػارات 

 الجماعة وبحثيا عف بدائؿ جديدةُ مبدعة.
يقػػاؿ ىػػذا الكػػالـ، وقػػد دافعنػػا عػػف حقػػوؽ االخػػواف ومشػػروعيتيـ، وكنػػا نتوقػػع اف يبقػػى حػػراؾ االسػػالمييف، 

السػػتثمارىا بطريقػػة غيػػر مقبولػػة، تػػؤدي « خاصػػرة حساسػػة»يػػؼ عػػاـ، دوف المجػػوء الػػى سياسػػيًا، تحػػت تعر 
 الى ايذاء الخاصرة والبمد.

ىػػي مشػػكمة التيػػارات السياسػػية فػػي البمػػد التػػي تريػػد منػػؾ اف تشػػتغؿ معيػػا بالمقاولػػة، فتؤيػػدىا فػػي كػػؿ مػػا 
مكمفػًا باالسػاءة «ُ مارقػاً مدسوسػًا »تفعؿ، فػاذا ايػدتيا فػي خطػوة واعترضػت عمييػا فػي خطػوة اخػرى صػرت 

 الييـ، فتترحـ عمى سعة صدر العرفييف احيانًا!.
الذي في المخيـ مواطف ومف حقو اف يعترض عمى االسعار، ويطالب باالصالح السياسي، غير اف ذلػؾ 
يكػػوف فػػي حػػراؾ عػػاـ دوف داللػػة المجػػوء والمخػػيـ، ودوف اف يػػتـ السػػماح باسػػتغالؿ المخػػيـ كموقػػع بعنوانػػو 

 لنشاط سياسي بيذا الشكؿ. الحساس،
ىذا ليس انتقاصًا لحؽ اىؿ المخيـ، لكنػو تحػذير مػف توظيػؼ المخػيـ بعنوانػو االردنػي مػف جيػة، وتعريفػو 

مف جية اخرى، وديموغرافيًا عبر استثارة بقية المكونات، بيذه الطريقة، فقد ضاقت الدنيا «المجوء»بمعنى 
يػػػؼ مكشػػػوؼ!. وكػػػأف الجماعػػػة خفػػػت ذكاؤىػػػا فػػػي ىػػػذا عمػػػى االسػػػالمييف ولػػػـ يجػػػدوا اال المخػػػيـ فػػػي توظ

المشيد، الف توظيؼ المخيـ في صراع سياسي، تحت عنواف االسعار، يراد منو اخافة الدولة عبر ارساؿ 
رسػػالة اولػػى بػػأف لنػػا حمفػػاء احتيػػاطييف، وبأننػػا مسػػتعدوف لتوظيػػؼ اي ورقػػة، خصوصػػًا، المخيمػػات بكػػؿ 

 حساسية االرث والتفسيرات.
ى االخػػواف المسػػمموف المخيمػػات عامػػًا ونصػػفا، وتػػذكروىا فجػػأة وبػػدأوا بمخػػيـ الحسػػيف، توطئػػة لمػػاذا تناسػػ

 لمتوسع في بقية المخيمات؟!.
ىذا أسموب يراد منو دفع المخيمات لمواجيػة، وادخاليػا عنػوة كطػرؼ فػي الصػراع السياسػي عمػى السػمطة، 

ر سياسػي، وىػي فكػرة تسػتدعي قصػص وىناؾ كثرة مستثارة مف فكػرة احتمػاؿ توظيػؼ المخػيـ عمػى يػد تيػا
 قديمة، تعب الناس وجيدوا في محو آثارىا.

المخيمات ليست صفًا ثانيًا، وال مجتمعًا انسػانيًا فػي الظػؿ، الف المخػيـ محتػـر وانػتج النائػب والػوزير، فػال 
ـ مشػػكمة فػػي ذلػػؾ، لكنيػػا قصػػة التوظيػػؼ االنتيػػازي لالمػػاكف والنػػاس واالرث، تحػػت شػػعارات براقػػة، فػػاف لػػ

 يكف االصالح السياسي كاف االعتراض عمى رفع االسعار.
حػػاوؿ مػػف حػػاوؿ قبػػؿ شػػيور افُ يّحػػرؾ كػػؿ المخيمػػات فػػي االردف، وتسػػييميـ نحػػو الفوضػػى الخالقػػة، لػػوال 
صحوة العقالء فييا، والذي يقاؿ ىنا اف مف حؽ المواطف في المخػيـ اف ينضػـ الػى اي حػراؾ عػاـ، دوف 

 رافي محال لمحراؾ.اف يكوف عنواف المخيـ الجغ
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ُمحّرمػا عميػو اف يمػارس حقػو فػي موقعػو، لكنيػا الحساسػيات التػي سػتجعؿ اي كسػر « غيتػو»المخيـ ليس 
لممبػػة فػػي شػػارع فػػي المخػػيـ او ضػػرب لمػػواطف او شػػرطي خاضػػعًا لمبالغػػات فػػي التفسػػيرات، تأخػػذنا الػػى 

 االستثارة حوؿ دور المخيـ وأعادة انتاجو كبؤرة منفمتة.
وفشػمو « العنػواف السياسػي»لعنواف معيشي، حتى يكوف المرور الى المخيـ آمنًا في ظؿ كمفػة ىذا تسخير 

في استقطاب سكاف المخيـ، فاف وقعت فتنة غدًا، ال سمح اهلل، يكوف المخيـ طرفًا فييا، ومتيمًا بأنو كاف 
 شريكًا متعمدًا في اشعاؿ نيرانيا.

حزب والوصوؿ لمنيابة والوزارة، فيوليس مواطنًا اقػؿ مػف  الذي في المخيـ مواطف، وبامكانو االنتساب الى
غيػػػره، وبامكانػػػو اف يفعػػػؿ كػػػؿ ذلػػػؾ عبػػػر المحافظػػػة، دوف اف يفػػػتح بػػػاب المخػػػيـ لحراكػػػات سياسػػػية تريػػػد 

 استغالؿ استقراره في المكاسرة الداخمية، الستثارة جيات كثيرة.
مسطيني، وىي قصة ليا مخاطرىا التي ىي قصة ايحاء االخواف انيـ وحدىـ وكالء االردنييف مف اصؿ ف

تفػػػرض عمػػػى كثػػػرة اف ال تسػػػمح بيػػػذا االنطبػػػاع، وال يتركونػػػو يتعػػػاظـ، النػػػؾ لسػػػت وحػػػدؾ وىنػػػاؾ اطػػػراؼ 
 اخرى، ايضًا، تتسع حدقات عيونيا وىي ترقب دالالت المستقبؿ.

سػجدوا سػجدتي المخيـ ليس ورقة يتـ رمييا في محرقة الصراع عمى السمطة، اييا المؤمنػوف، وعمػيكـ اف ت
السػػػيو، الف الػػػذي فػػػي المخػػػيـ يركػػػع كػػػؿ ليمػػػة ركعتػػػي شػػػكر هلل، عمػػػى نعمػػػة اسػػػتقراره وحياتػػػو، ايػػػا كانػػػت 

 مصاعبيا االقتصادية.
 5/6/1021، الدستور، عماان
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 فيمي ىويدي
أكثػػر مػػف انشػػغالو ثمػػة خطػػاب عػػالي الصػػوت يمػػأل فضػػاء مصػػر اآلف مشػػغوؿ بتكػػريس كراىيػػة اإلخػػواف 

 باالصطفاؼ دفاعا عف محبة الوطف.
 (2) 

لػػدينا مشػػػكمة كبػػػرى فػػػي تكييػػؼ المشػػػيد أربكػػػت كثيػػػريف وضػػػممتيـ، إذ لػػدينا فػػػي انتخابػػػات اإلعػػػادة رمػػػزاف 
ذا كاف ىناؾ مشترؾ بيف االثنيف فيو أنيما ال  أحدىما يمثؿ جماعة اإلخواف والثاني يمثؿ نظاـ مبارؾ. وا 

يناه. لكف الخطأ الكبير الذي يؤدي إلى االلتباس والتضميؿ يكمػف فػي طمػس الفػروؽ يمثالف أفضؿ ما تمن
 بينيما ومف ثـ وضعيما معا عمى قدـ المساواة.

وقػػد قمػػت مػػف قبػػؿ إف األوؿ ينبغػػي أف تفكػػر جيػػدا قبػػؿ أف ترفضػػو، فػػي حػػيف أف الثػػاني نرفضػػو دوف أف 
تعيد ماضػػيا كئيبػػا. واألوؿ يقػػؼ منحػػازا إلػػى نفكػػر. كمػػا أف األوؿ يعػػدنا بمسػػتقبؿ غػػامض أمػػا الثػػاني فيسػػ

شخصا مف اإلخواف قتموا أثناء الثورة( والثاني كاف شريكا في محاولة إجياض الثػورة. فػي ىػذا  15الثورة )
السياؽ تمقيت رسالة مف الشيخ جماؿ قطب مسؤوؿ اإلفتاء السابؽ باألزىر قارف فييػا بػيف الػرجميف، قػائال 

واء لـ تستطع الشركة المنتجة الترويج لو أو إقنػاع النػاس بفاعميتػو وجػدواه، إف خيارنا صار بيف تعاطي د
 وبيف دواء مسرطف يفتؾ بكؿ مف يتعاطاه وال أمؿ في نجاة مف يبتمعو.

نما وجدنا مف عمػد إلػى قمبيػا رأسػا عمػى عقػب فقرأنػا لمػف  ىذه الفروؽ لـ يتغاَض عنيا البعض فحسب، وا 
بيف الكوليرا والتيفود، إذ كالىمػا قاتػؿ. وذىػب آخػروف فػي التػدليس إلػى  قاؿ إف الفرؽ بيف الرجميف كالفرؽ
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حد القوؿ بأف "الفريػؽ" أحمػد شػفيؽ يمثػؿ الدولػة المدنيػة. أمػا الػدكتور محمػد مرسػي فيمثػؿ الدولػة الدينيػة، 
 الفاشية عند البعض.

(1) 
التيارات المختمفة ظػؿ ألف حسني مبارؾ أمات السياسة في مصر فإف التنافس والتجاذب بيف الجماعات و 

يػػدور فػػي سػػاحة اإلعػػالـ بالدرجػػة األولػػى. وىػػي السػػاحة التػػي ييػػيمف عمييػػا تاريخيػػا خصػػـو اإلخػػواف مػػف 
عممػػانييف وليبػػرالييف وماركسػػييف، يضػػاؼ إلػػييـ عناصػػر وأذرع أجيػػزة اإلدارة واألمػػف، وىػػؤالء ظمػػوا طػػواؿ 

ثابتػػا لمعالقػػة بػػيف السػػمطة واإلخػػواف منػػذ نحػػو  العقػػود الماضػػية يروجػػوف لفكػػرة "الفزاعػػة" التػػي غػػدت عنوانػػا
 ستيف عاما.

حػػيف دخػػؿ إلػػى المرحمػػة األخيػػرة مػػف سػػباؽ التنػػافس عمػػى الرئاسػػة مرشػػح اإلخػػواف فػػإف كػػؿ تمػػؾ المنػػابر 
تحولت إلى منصػات إلطػالؽ مػا ال حصػر لػو مػف زخػات النقػد والتجػريح والترويػع التػي اسػتيدفت اغتيػاؿ 

مشروعيا. وكاف أخؼ مػا قيػؿ فػي حقيػـ مػا ذكػره أحػد الكتػاب المحتػرميف الجماعة وتخويؼ المجتمع مف 
مػػف أف اإلخػػواف "يريػػدوف أف يطػػردوا البيجػػة مػػف حياتنػػا. يريػػدوف حيػػاة  2/6فػػي مقػػاؿ نشػػر يػػـو الجمعػػة 

ذا  قواميا الجنس وأكؿ المحمة والفتة. )لذلؾ( فػإف المسػتقبؿ فػي حكػـ اإلخػواف أسػود مػف قػرف الخػروب". وا 
الكالـ المخفؼ الذي صدر عف كاتب محتـر فمؾ أف تتصور ما يمكف أف يصػدر عػف غيػر كاف ذلؾ ىو 
 المحترميف.

لست أدعى أف اإلخواف فوؽ النقد، وكنت أحػد الػذيف مارسػوا ذلػؾ النقػد فػي حينػو. ولػيس عنػدي أي دفػاع 
ماليػػيف  عػػف أخطػػائيـ الجسػػيمة التػػي وقعػػوا فييػػا خػػالؿ األشػػير األخيػػرة، والتػػي أدت إلػػى خسػػرانيـ خمسػػة

صػػػوت فػػػي الجولػػػة األولػػػى مػػػف انتخابػػػات الرئاسػػػة. لكنػػػي فقػػػط أسػػػجؿ تحفظػػػي عمػػػى ثالثػػػة أمػػػور، أوليػػػا 
استخداـ النقد سبيال إلى التجػريح واالغتيػاؿ واإلقصػاء، والمجػوء إلػى أسػاليب غيػر شػريفة فػي ذلػؾ. األمػر 

ى مقاصد اإلسالـ وقيمو. أما الثاني تعميـ ذلؾ النقد عمى مجمؿ الحالة اإلسالمية والتطاوؿ مف خاللو عم
األمػػر الثالػػث فيػػو الغمػػّو فػػي النقػػد إلػػى الحػػد الػػذي يعبػػر عػػف االسػػتعداد السػػتمرار حكػػـ العسػػكر أو لتسػػميـ 
البمػػػد إلػػػى نظػػػاـ مبػػػارؾ مػػػرة أخػػػرى، مقابػػػؿ إسػػػقاط مرشػػػح اإلخػػػواف، كمػػػا جػػػاء فػػػي عنػػػواف نشػػػرتو إحػػػدى 

ؾ أيضػػا فػػي قػػوؿ أحػػدىـ إنػػو يقبػػؿ بػػأي طػػرؼ الصػػحؼ يقػػوؿ: "نػػار العسػػكر وال جنػػة اإلخػػواف". تجسػػد ذلػػ
 غير اإلخواف، ويقبؿ بأي مرجعية إال مرجعية اإلسالـ.

حتػػى ال يمتػػبس األمػػر عمػػى أحػػد فػػإنني أقػػرر أنػػو منػػذ بػػدأت الحممػػة االنتخابيػػة لػػـ أكػػف مشػػغوال كثيػػرا بمػػف 
رؾ ونظامػو. إذ سينجح في االنتخابات، لكنني لـ أكؼ عف الدعوة إلى إسقاط كؿ مف كانت لو صػمة بمبػا

اعتبرت أف إنقاذ الثورة واستمرارىا ىو مسؤولية الجماعة الوطنية المصرية بكػؿ فصػائميا، وأف أي اختػراؽ 
 مف جانب رموز عصر مبارؾ ألي موقع متقدـ في مدارج السمطة العميا يمثؿ تيديدا مباشرا لمثورة.

نييف والميبػرالييف الػذيف انسػاقوا وراء لذلؾ ال أستطيع أف أخفي دىشتي إزاء موقؼ قطاع عريض مف العمما
مشاعرىـ المخاصمة لإلخواف، إلى الحد الذي جعميـ يقفوف تمقائيا في صؼ الفريؽ شفيؽ. وبالتالي فإنيـ 
شغموا أنفسيـ بتصفية حساباتيـ مع اإلخواف وبإسقاط الدكتور مرسي، ولـ يكترثوا بإنقاذ الوطف مػف بػراثف 

ي أف أقوؿ إف كراىيتيـ لإلخواف تمبستيـ حتى أعمتيـ عف محبة الػوطف نظاـ مبارؾ. األمر الذي يسوغ ل
 والغيرة عميو.

(5) 
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منػػذ تبػػيف أف اإلعػػادة فػػي انتخابػػات الرئاسػػة بػػيف مرشػػح اإلخػػواف ومرشػػح نظػػاـ مبػػارؾ، انطمقػػت ماكينػػة 
فؽ سػػيؿ اإلعػالـ والدعايػة التػي أعػادت إنتػاج خطػاب الفزاعػة، بصػورة أكثػر شراسػة وكثافػة. إذ فوجئنػا بتػد

مف الكتابات خوؼ الناس مف أف اإلخواف سيسارعوف إلى إعالف الخالفة، وسيفرضوف الحجاب عمى كؿ 
اإلنػػاث، وسػػيحرموف السػػياحة وسػػيغمقوف البنػػوؾ الربويػػة وسػػيمنعوف السػػينما والمسػػرح وسػػيحاربوف مختمػػؼ 

آخػػر العنػػاويف التػػي  صػػور التفكيػػر واإلبػػداع. سػػيختتنوف الفتيػػات وسيفرضػػوف الجزيػػة عمػػى األقبػػاط.. إلػػى
تبشػػػر باستنسػػػاخ طالبػػػاف فػػػي أفغانسػػػتاف وتخػػػوؼ مػػػف مميشػػػيات يعػػػدىا اإلخػػػواف ويػػػدربونيا عمػػػى السػػػالح 

 لمقاومة الجيش المصري.
نمػػا اسػػتيدفت حممػػة التشػػويو والتخويػػؼ مجمػػس الشػػعب أيضػػا لمجػػرد أف اإلسػػالمييف  لػػيس ذلػػؾ فحسػػب، وا 

مخضػػرما ىػػو المستشػػار محمػػود الخضػػيري الػػذي يػػرأس حػػازوا األغمبيػػة فيػػو، األمػػر الػػذي اسػػتفز قاضػػيا 
، قاؿ فييا إنو لـ ير 17/5المجنة التشريعية بالمجمس، ودفعو إلى كتابة مقالة نشرتيا "المصري اليوـ" في 

في حياتو ىجوما عمى مجمس شعب مصر مثمما رأى فػي المجمػس الحػالي. وفيمنػا مػف المقالػة أف الرجػؿ 
فييف عف مشػروع قػانوف يبػيح مضػاجعة المػوتى )وىػي شػائعة مدسوسػة فقد أعصابو حيف سألو أحد الصح

وكاذبة(، في حيف لـ ييتـ الصحفي بحزمة التشريعات الميمة التي تبنتيا المجنة التشريعية، وفػي مقػدمتيا 
ما تعمؽ بمنع محاكمة المدنييف أماـ المحاكـ العسكرية. وتثبيت العمالة المؤقتة الذي يفيد عشرات اآلالؼ 

 عماؿ، وتقرير الحد األدنى واألقصى لألجور.. إلخ.مف ال
ما يثير االنتباه في ىذه الحمالت التي تصب كميا في مجػرى التيئػيس والترويػع والتخويػؼ مػف انقضػاض 
اإلخواف عمى الدولة ىو أنيا تفتػرض أف الخمسػة والثمػانيف مميػوف مصػري تحولػوا إلػى قطيػع مػف الماشػية 

يػػيف الجسػػورة التػػي انتفضػػت إلسػػقاط مبػػارؾ ونظامػػو، سػػوؼ تسػػمب إرادتيػػا ال حػػوؿ ليػػـ وال قػػوة، وأف المال
ذ أفيػػـ أسػػباب تراجػػع الثقػػة فػػي  وتػػركف إلػػى االستسػػالـ والخنػػوع فػػي ظػػؿ الحكػػـ الػػذي يتصػػدره اإلخػػواف. وا 
اإلخػػػواف فػػػإنني ال أفيػػػـ وال أجػػػد مبػػػررا لفقػػػداف الثقػػػة فػػػي وعػػػي الجمػػػاىير المصػػػرية، وفػػػي قػػػدرة الجماعػػػة 

 وقؼ أي تغوؿ أو انحراؼ مف جانب اإلخواف أو غيرىـ. الوطنية عمى
إف محاسػػػبة اإلخػػػواف ومطػػػالبتيـ بتصػػػحيح أخطػػػائيـ وطمأنػػػة النػػػاس واجػػػب فػػػي كػػػؿ وقػػػت. ولكػػػف تأكيػػػد 
القطيعػػة مػػع النظػػاـ السػػابؽ ىػػو واجػػب الوقػػت. والمعركػػة األولػػى مرحميػػة بوسػػعنا أف نكسػػبيا، أمػػا المعركػػة 

ف نتراخى أو نيمؿ في التصدي ليا. ذلؾ أننا نستطيع أف نسحب الثقة مػف الثانية فإستراتيجية وال ينبغي أ
 اإلخواف في ظؿ الثورة، لكننا لف نستطيع أف نكسب المعركة الثانية إال بثورة جديدة.

(1) 
ثمػػػة جانػػػب مسػػػكوت عنػػػو فػػػي المشػػػيد الػػػذي نحػػػف بصػػػدده، يتعمػػػؽ ببرنػػػامج الفريػػػؽ أحمػػػد شػػػفيؽ عمػػػػى 

قد أخذ الرجؿ راحتو في الحديث عف سياسػتو الداخميػة أمػاـ غرفػة التجػارة الصعيديف الداخمي والخارجي. و 
األميركيػػػة المصػػػرية، فػػػي حػػػيف حػػػدثتنا تصػػػريحات المسػػػؤوليف اإلسػػػرائيمييف عػػػف سياسػػػتو الخارجيػػػة، التػػػي 

 سكت عنيا وتجاىميا.
لقػاىرة نشرت صحيفة نيويورؾ تايمز خالصة لكالمو أمػاـ غرفػة التجػارة، عرضػو مراسػميا فػي ا 11/5في 

دافيد كيرؾ باتريؾ. ولـ يفت المحرر أف ينوه في البداية إلى أف الفريؽ شفيؽ ذكر لسامعيو أنو ليس آسفا 
ألنػػػو اعتبػػػر حسػػػني مبػػػارؾ مثمػػػو األعمػػػى، وأنػػػو خػػػاض االنتخابػػػات الرئاسػػػية مراىنػػػا عمػػػى أمػػػريف، أوليمػػػا 

 الخوؼ مف اإلخواف، وثانييما الوعد بوقؼ التسيب األمني.
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ا أف المرشػح الرئاسػي أعمػف أمػاـ سػامعيو أنػو سػوؼ يسػتخدـ القػوة المفرطػة ولػف يتػردد فػي أضاؼ صاحبن
المجوء إلى تطبيؽ عقوبة اإلعداـ إلعادة األمف إلى البالد خالؿ شير، ووسط تصفيؽ النخبة التي رحبت 

يـ مميشػػيات بكالمػػو سػػخر الفريػػؽ مػػف البرلمػػاف الػػذي تػػـ انتخابػػو بعػػد الثػػورة، وقػػاؿ إف اإلسػػالمييف فيػػو لػػدي
 مسمحة مستعدة لخوض الحرب األىمية، ولبننة الوضع في مصر.

في حديثو عف عالقة المجمس العسكري بالسياسػة نقػؿ المحػرر األميركػي عنػو قولػو إنػو يؤيػد قيػاـ الجػيش 
بػػدور الحػػامي لمشػػرعية الدسػػػتورية فػػي مصػػر، كمػػػا أنػػو يؤيػػد اسػػػتمرار اإلمبراطوريػػة االقتصػػادية لمجػػػيش، 

اسػتمرارىا يعػد "ضػرورة إسػتراتيجية". وذكػر اعتقػاده أف الفريػؽ شػفيؽ يؤيػد أيضػا فػرض األحكػاـ معتبرا أف 
العرفيػػة فػػي حالػػة الطػػوارئ، دوف حاجػػة لمرجػػوع إلػػػى البرلمػػاف، وفيمػػا يخػػص المػػواء عمػػر سػػميماف رئػػػيس 

نتػػردد فػػي  المخػػابرات السػػابؽ، قػػاؿ صػػاحبنا إنػػو إذا أمكػػف االسػػتفادة مػػف خبراتػػو فػػي أي موقػػع، فينبغػػي أال
 ذلؾ. وىي المقولة التي قاؿ الصحفي األميركي إنيا استقبمت بعاصفة مف التصفيؽ.

أمػػا فػػي الشػػؽ المتعمػػؽ بالسياسػػة الخارجيػػة المسػػكوت عنيػػا بػػدورىا، فػػإف حفػػاوة اإلسػػرائيمييف بػػو كافيػػة فػػي 
تمػػوا فػػرحتيـ، إلقػػاء الضػػوء عمػػى موقفػػو، حتػػى إف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو طمػػب مػػف وزرائػػو أف يك

حتػػى ال تنكشػػؼ حقيقػػة الرجػػؿ أمػػاـ الػػرأي العػػاـ المصػػري ويػػؤثر ذلػػؾ عمػػى التصػػويت لصػػالحو. وىػػو مػػا 
. أمػػا الػػذيف تكممػػوا مػػف المسػػؤوليف اإلسػػرائيمييف فقػػد قػػاؿ 19/5ذكرتػػو اإلذاعػػة العبريػػة صػػراحة مسػػاء يػػـو 

نتخػػب فسػػيكوف قػػد جػػاء بطريقػػة أحػػدىـ إف أحمػػد شػػفيؽ سػػيكوف ذخػػرا إلسػػرائيؿ أىػػـ مػػف مبػػارؾ، ألنػػو إذا ا
ديمقراطيػػة، وقػػاؿ آخػػر إنػػو إذا تحقػػؽ ذلػػؾ فسػػيعود ضػػخ الغػػاز إلػػى إسػػرائيؿ. وسػػتعود العالقػػة بػػيف القػػاىرة 

 وتؿ أبيب إلى "الصفاء" الذي كانت عميو قبؿ الثورة.
مػػا يدىشػػني فػػي األمػػر أنػػو فػػي حػػيف يمػػوح شػػبح مبػػارؾ ونظامػػو فػػي األفػػؽ بقػػوة، أجػػد بعػػض السياسػػييف 

مثقفػػيف فػػي مصػػر يتحػػدثوف عػػف مقاطعػػة االنتخابػػات الرئاسػػية بػػدعوى أنيػػـ غيػػر مقتنعػػيف بالمرشػػحيف وال
االثنيف. وىو موقؼ غريب ألنو يقدـ ىدية مجانية إلى مرشح مبارؾ، باعتبار أنيػـ بػذلؾ يضػعفوف مركػز 

أف يكوف ذلؾ منافسو. إنني إذ أفيـ سبب تحفظيـ عمى اإلخواف أو كراىية بعضيـ ليـ، فإنني ال أتصور 
 سببا كافيا إلفساح الطريؽ لفوز مرشح مبارؾ برئاسة مصر.
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وأدى إلػى أزمػة  1020صادؼ يوـ الخميس الذكرى السنوية الثانية لحادث أسطوؿ الحرية الذي وقع عاـ 
 الي البحار تدىورت عمى إثرىا العالقات التركية اإلسرائيمية بشكؿ سريع.في أع

وفػػي أعقػػاب الحػػادث، اسػػتدعت تركيػػا سػػفيرىا وطالبػػت باعتػػذار مػػف إسػػرائيؿ إلػػى جانػػب دفػػع تعويضػػات 
لمنشػػػػطاء التسػػػػعة القتمػػػػى. بػػػػؿ ذىبػػػػت أنقػػػػرة إلػػػػى حػػػػد اإلعػػػػالف عػػػػف أف سػػػػفنيا الحربيػػػػة سػػػػترافؽ البعثػػػػات 

 زة.المستقبمية إلى غ
وقػػد تعثػػرت محػػاوالت رأب الصػػدع بشػػأف قضػػية االعتػػذار اإلسػػرائيمي. ومػػع عػػدـ اسػػتعداد تركيػػا قبػػوؿ أي 
شيء يكوف أقػؿ مػف االعتػذار الكامػؿ، وعػدـ اسػتعداد إسػرائيؿ حاليػًا لتمبيػة ىػذا الطمػب، يبػدو أف الطػرفيف 

 يواجياف مأزقًا حقيقيًا.
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فيما يتعمؽ بالعالقات التركية اإلسرائيمية. والشػيء الجػدير  بيد أنو تحت السطح ال تعد األمور قاتمة تماماً 
 بالمالحظة أف العالقات االقتصادية بيف البمديف تشيد حالة مف االزدىار.

سرائيؿ في أواخر التسعينيات مف القػرف الماضػي كجػزء مػف  فقد انطمقت العالقات االقتصادية بيف تركيا وا 
ت التبػػادالت التجاريػػة وتعمقػػت بفضػػؿ سمسػػمة مػػف االتفاقػػات حالػػة تالقػػي اسػػتراتيجي متنػػامي. وقػػد تعػػزز 

الثنائيػػػػة التػػػػي فتحػػػػت األسػػػػواؽ التركيػػػػة واإلسػػػػرائيمية عمػػػػى بعضػػػػيا الػػػػبعض. وتشػػػػمؿ االتفاقيػػػػات الجػػػػديرة 
(، واتفاقيػػػػػة 2997( واتفاقيػػػػػة منػػػػػع االزدواج الضػػػػػريبي )2996بالمالحظػػػػػة إبػػػػػراـ اتفاقيػػػػػة التجػػػػػارة الحػػػػػرة )

(. وقػػػػػػد بّشػػػػػػرت ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػات بعصػػػػػػر مػػػػػػف تحسػػػػػػف العالقػػػػػػات السياسػػػػػػية 2998االسػػػػػػتثمار الثنػػػػػػائي )
مميػػار دوالر  162لتتجػػاوز  2996مميػػوف دوالر فػػي عػػاـ  119واالقتصػػادية. فقػػد شػػيدت التجػػارة قفػػزة مػػف 

% سػنويًا، 2166. وقد اسػتمرت ىػذه الػوتيرة االسػتثنائية مػع زيػادة التجػارة الثنائيػة بمتوسػط 1001في عاـ 
 .1008إلى  1001مف  خالؿ الفترة

والمفاجئ أف األزمػة الدبموماسػية لػـ تُتػرجـ إلػى أزمػة اقتصػادية. فمتأخػذ عمػى سػبيؿ المثػاؿ المقاطعػة التػي 
أعمنت عنيػا سالسػؿ المتػاجر اإلسػرائيمية العديػدة فػي أعقػاب حػادث أسػطوؿ الحريػة. فػرغـ التأكيػدات مػف 

، كمػا 1007نتجػات الخضػروات ثابتػة منػذ عػاـ جانب متاجر التجزئة ىذه، ظمت الصادرات التركية مف م
 1020. وخػػالؿ الفتػػرة مػػف 1022و 1007تضػػاعفت صػػادرات األغذيػػة المجيػػزة والمشػػروبات والتبػػغ بػػيف 

%، متجػاوزة بشػكؿ كبيػر النمػو الحاصػؿ أثنػاء أوج تحسػف 5067، شػيدت التجػارة زيػادة بنسػبة 1022إلى 
 العالقات التركية اإلسرائيمية.

لعالقات في مجاؿ الدفاع قد تضػررت بشػدة. ففػي أعقػاب حػادث أسػطوؿ الحريػة، جمػدت ورغـ ذلؾ فإف ا
مميػػار دوالر  5تركيػػا مػػا ال يقػػؿ عػػف اثنػػي عشػػر مشػػروعًا دفاعيػػًا مػػع إسػػرائيؿ، بمػػا فػػي ذلػػؾ اتفػػاؽ بقيمػػة 

 مميوف دوالر لطائرات دوريات وطائرة رادار لإلنذار المبِكر. 800]لشراء[ دبابات ومبيعات قيمتيا 
 ورغـ ىذه االضطرابات يبدو أف العالقات االقتصادية ستتعمؽ بشكؿ أكبر عمى المدى الطويؿ.

فػػأواًل وقبػػؿ كػػؿ شػػػيء، ال تػػزاؿ كافػػة االتفاقيػػػات التجاريػػة واالسػػتثمارية آنفػػة الػػػذكر سػػارية المفعػػوؿ بقػػػوة. 
دىػػرة. ففػػي أعقػػاب حػػادث وثانيػػًا، ال يبػػدو أف أيػػًا مػػف الطػػرفيف مػػتحمس إلعاقػػة اتجػػاه التجػػارة الثنائيػػة المز 

أسػػػطوؿ الحريػػػة، أعمػػػف رئػػػيس الػػػوزراء التركػػػي رجػػػب طيػػػب أردوغػػػاف عػػػف نيتػػػو قطػػػع كافػػػة العالقػػػات مػػػع 
إسرائيؿ، بما في ذلؾ العالقات التجارية. لكف أنقػرة قامػت سػريعًا بتصػحيح ذلػؾ البيػاف، وأضػافت بأنػو لػف 

ت اسػػػتثماري إسػػػرائيمي عػػػف خططػػػو يػػػتـ خفػػػض العالقػػػات التجاريػػػة. وعمػػػى نحػػػو مماثػػػؿ، عنػػػدما أعمػػػف بيػػػ
لمخروج باستثماراتو مف تركيا، حث رئيس "غرفة التجارة اإلسرائيمية" الشركات عمى اإلحجاـ عف اتخاذ أي 

سرائيؿ.  إجراءات مف شأنيا أف تضر بالعالقات التجارية بيف تركيا وا 
، ال سػػػيما فػػػي ضػػػ وء المنػػػاخ االقتصػػػادي إف التػػػردد المتبػػػادؿ تجػػػاه قطػػػع العالقػػػات التجاريػػػة أمػػػر مفيػػػـو

العالمي. ففي النياية، يديف كال البمديف بالكثير مف نموىما خالؿ السنوات األخيرة إلى ازدىػار الصػادرات 
التػػي بيعػػت حصػػة كبيػػرة منيػػا فػػي األسػػواؽ األوروبيػػة. وىػػذا يعنػػي أف كػػال البمػػديف معػػرض لمتػػأثر بتراجػػع 

قػػات التجاريػػة الثنائيػػة أف يعػػوض بعضػػًا مػػف ذلػػؾ التعػػافي االقتصػػادي األوروبػػي. ومػػف شػػأف تعزيػػز العال
التراجع، ال سيما عمى الجانب اإلسرائيمي، حيث شكمت تركيا سادس أكبر سوؽ لمصادرات اإلسرائيمية في 

 ، ويمكف أف ترتقي مع استمرار ضعؼ األسواؽ التقميدية اإلسرائيمية.1022عاـ 
حجػاـ، فػإف السػوؽ اإلسػرائيمية صػغيرة، لكنيػا تمثػؿ كما تمثؿ إسرائيؿ أىمية بالنسبة لتركيا. فمف حيػث األ

فرصػػػًا ىائمػػػة لممنتجػػػيف األتػػػراؾ لالرتقػػػاء فػػػي سمسػػػمة القيمػػػة. ففػػػي آذار/مػػػارس، صػػػّنفت "رابطػػػة الصػػػناعة 
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واألعماؿ التركيػة" إسػرائيؿ باعتبارىػا شػريكًا اسػتثماريًا محػؿ أولويػة، حيػث أكػدت عمػى مميػزات الػربط بػيف 
مػػػػع االقتصػػػػاد اإلسػػػػرائيمي المبتكػػػػر. ويمكػػػػف العثػػػػور عمػػػػى مثػػػػاؿ كاشػػػػؼ ليػػػػذه  األرض والعمالػػػػة التركيػػػػة

االحتماالت في مدينة بورصة، حيث تقوـ شركات التصنيع التركية بتجميع السيارات الكيربائية كجزء مػف 
مشػػػروع مشػػػترؾ مػػػع شػػػركة "بيتػػػر پمػػػيس" اإلسػػػرائيمية. وبفضػػػؿ ىػػػذا المشػػػروع تُنػػػِتج تركيػػػا حاليػػػًا سػػػيارتيا 

 ئية األولى باستخداـ التقنية التي لـ يكف مف السيؿ عمى األتراؾ تطويرىا بمفردىـ.الكيربا
وىناؾ أيضًا زاويػة سياسػية يمكػف أف تبشػر بخيػر فيمػا يتعمػؽ بالعالقػات الثنائيػة. ففػي الوقػت الػذي تواجػو 

بنػاء العالقػات  فيو إسرائيؿ شػرقًا أوسػطيًا أكثػر تقمبػًا، يػرى بعػض اإلسػرائيمييف أنػو مػف األفضػؿ ليػـ إعػادة
ف كاف ذلؾ ال يعني العودة إلى سنوات شير العسػؿ مػف فتػرة التسػعينيات. وفػي غضػوف  مع تركيا حتى وا 
لػى جانػب  ذلؾ، تواجو تركيا انتفاضة شعبية في سوريا حيػث ىنػاؾ احتمػاالت بػأف تنتقػؿ عبػر حػدودىا. وا 

راف، يشير ىذا إلى أف إسرائيؿ ربما ال العالقات المتردية مع العراؽ، ناىيؾ عف المنافسة اإلقميمية ضد إي
 تكوف اليدؼ األكثر أىمية.

سػػرائيؿ. وحتػػى إذا اسػػتمر تباعػػد البمػػديف حػػوؿ بعػػض  يبػػدو أف ىنػػاؾ احتمػػاالت لبدايػػة جديػػدة بػػيف تركيػػا وا 
القضػػػايا السياسػػػية الرئيسػػػية، إال أف كمييمػػػا يبػػػدو مسػػػتعدًا بشػػػكؿ سػػػري لميػػػوـ الػػػذي يسػػػتطيعاف فيػػػو رأب 

 ة أخرى. وكما ىو الحاؿ دائمًا، فإف العالقات السياسية تتبع الماؿ.العالقات مر 
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بػا. فيػي ال تجيػد نفسػيا فػي اف مف السيؿ جدا اف نمزؽ عضو الكنيست ميػري ريغػؼ مػف الميكػود إربػا إر 

تػػػدثر عنصػػػريتيا بصػػػيغ معوجػػػة. وىػػػي ممػػػف يطالػػػب بطػػػرد السػػػودانييف وضػػػـ المسػػػتوطنات الػػػى اسػػػرائيؿ 
والكػؼ عػػف بمبمػػة الػذىف بمسػػيرة السػػالـ. وليسػػت ريغػؼ آخػػر االمػػر سػػوى عضػو كنيسػػت صػػغيرة ذات فػػـ 

د ومعارضػة تبيػيض سػمعة مخػػالفي كبيػر تخػزي حزبيػا وتتػيح لػوزراء ذوي قػيـ فرصػا لمتنديػد بكػارىي السػو 
 القانوف.

ألؼ مياجر مػف  60في الوقت الذي تتحدث فيو متحدثة الجيش االسرائيمي السابقة عف الحاجة الى طرد 
افريقيػػا، يتػػولى رئػػيس االركػػاف السػػابؽ فػػي ىػػدوء طػػرد آالؼ الفمسػػطينييف مػػف ارضػػيـ. فتحػػت إمػػرة وزيػػر 

والجػػيش االسػػرائيمي يضػػيقاف مجػػاؿ العػػيش الضػػيؽ الػػذي بقػػي  الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ، أخػػذت االدارة المدنيػػة
لمفمسطينييف الموزعيف فػي المنطقػة ج التػي تخضػع لسػيطرة اسػرائيؿ الكاممػة. وبػرغـ اف عػدد المسػتوطنيف 

فػػي المئػػة مػػف مسػػاحة الضػػفة، ىػػو ضػػعؼ عػػدد السػػكاف  60فػػي ىػػذه المنطقػػة التػػي مسػػاحتيا نحػػو مػػف 
جنائيػػة التػػي فتحػػت عمػػييـ بسػػبب بنػػاء غيػػر قػػانوني ال تبمػػغ ثمػػث عػػدد الفمسػػطينييف، فػػإف عػػدد القضػػايا ال

 القضايا التي فتحت عمى الفمسطينييف.
وفي حيف يتمتع المستوطنوف بسياسة فرض قانوف مشايعة وبمساعدة حكومية سخية وافقت االدارة المدنية 

نطقة ج في السنيف طمب رخصة بناء قدميا الفمسطينيوف مف سكاف الم 2116طمبات مف بيف  206عمى 
 رخصة. 61، وأصدرت 1020 – 1007

ينفؽ دافعو الضرائب االميركيوف واالوروبيوف عمى اعادة بناء البنى التحتية لمقرى الفمسطينية في المنطقة 
سػنة مػف سػنوات حكميػا لمضػفة. ولػوال تػدخؿ حكومػة المانيػا ليػدـ مراقبػو بػػاراؾ  15التػي أىممتيػا اسػرائيؿ 
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ا االلمػػاف لسػػكاف الكيػػوؼ فػػي جبػػؿ الخميػػؿ. اف الخػػوؼ مػػف ذوي الزعرنػػة الييػػود منشػػآت طاقػػة تبػػرع بيػػ
وعجز الجيات االمنية يبعداف أصحاب االرض الفمسطينييف وأصػحاب االعمػاؿ فػي الخميػؿ عػف مصػادر 
عيشػيـ. ويبمػػغ نشػطاء يمػػيف فػي ابتيػػاج عػف ىجػػرة سػمبية لمفمسػػطينييف مػف المنػػاطؽ وىػا ىػػي ذي أمػػامكـ 

 «.الترحيؿ الطوعي»صيغة باراؾ لػ 
وافػؽ عمػى بػدء بنػاء  1022ال يحتاج باراؾ الى قػانوف ريغػؼ لضػـ المسػتوطنات الػى اسػرائيؿ. ففػي سػنة 

فػػي المئػػة فػػي المسػػتوطنات المفرقػػة  55وحػػدة سػػكنية فػػي المسػػتوطنات عمػػى األقػػؿ منيػػا نحػػو مػػف  2850
توطنات مػػف حركػػة سػػالـ وراء مسػػار جػػدار الفصػػؿ المخطػػط لػػو )وىػػذه ىػػي معطيػػات فريػػؽ متابعػػة المسػػ

اآلف(. ويتحمػػؿ وزيػػر الػػدفاع المسػػؤولية عػػف اجػػالء سػػكاف بػػدو وعػػف ىػػدـ بيػػوت فمسػػطينييف فػػي المنطقػػة 
تمييدا النشاء حي سيضـ في واقع االمر مسػتوطنة معاليػو ادومػيـ الػى القػدس، وىػذا اجػراء سػيحبط  2إي

 امكانية تحقيؽ حؿ الدولتيف.
ت الجػػيش االسػػرائيمي يتنػػاوؿ قضػػية جفعػػات األولبانػػو زؿ لسػػاف قبػػؿ اسػػبوعيف، فػػي لقػػاء صػػحفي مػػع صػػو 

اف بيت ايؿ وعوفره وىار باعؿ حتسور ىي امػاكف ميمػة »باراؾ ربما مف غير اف ينتبو بجممة قاؿ فييا: 
ويعمـ باراؾ بيقػيف اف رعايػة مسػتوطنات مثػؿ بيػت ايػؿ وعػوفره «. ستبقى مع اسرائيؿ في كؿ تسوية دائمة

ة كيمومترات عف راـ اهلل، والتسوية الدائمة مع القيادة المستقرة في راـ اهلل ىما الشػيء تقع عمى مبعدة عشر 
ونقيضػػو. وقػػد يكػػوف ىػػذا تفسػػير كالمػػو فػػي مػػؤتمر معيػػد ابحػػاث االمػػف القػػومي فػػي االسػػبوع الماضػػي إذ 

أو حتػػى  اذا لػػـ يكػػف ممكنػػا التوصػػؿ الػػى اتفػػاؽ دائػػـ مػػع الفمسػػطينييف فيجػػب اف نػػزف اتفاقػػا مرحميػػا»قػػاؿ: 
 «.اجراء مف طرؼ واحد

قاؿ بػاراؾ نفسػو فػي آذار مػف العػاـ الماضػي فػي مػؤتمر لممعيػد نفسػو عػف خطػة وزيػر الخارجيػة افيغػدور 
حتػى حينمػا نتحػدث عػف تسػوية »ليبرماف لتسوية مرحمية بعيدة األمد اف ىذه أحالـ يقظػة وأضػاؼ قػائال: 

واشػػتكى صػػاحب سػػر رئػػيس «. فػػي المسػػتقبؿمرحميػػة فسػػيكوف مػػف الواجػػب اف تشػػمؿ وصػػؼ الحػػؿ الػػدائـ 
لػػػـ نحػػػاوؿ فػػػي السػػػنتيف االخيػػػرتيف اف نضػػػع جميػػػع الموضػػػوعات الجوىريػػػة عمػػػى »الػػػوزراء آنػػػذاؾ بقولػػػو 

تسػونامي »فما الذي فعمو باراؾ فػي سػنة وأكثػر مػرت منػذ ذلػؾ الحػيف ليمنػع مػا سػماه ىػو نفسػو «. المائدة
 ؟«سياسي

الذي اقترحتو والذي يرمي الى تمكيف وزير مف توزيع « وظائؼقانوف ال»بينت ريغؼ في رد عمى منتقدي 
وال «. أريد في الحاصؿ العاـ اف ُأحػؿ الوبػاء»وظائؼ مشتياة عمى اربعة مف اعضاء حزبو، بينت قائمة: 

الػػػى ىػػػذا القػػػانوف، فقػػػد رتػػػب لنفسػػػو ولرفاقػػػو االربعػػػة المنشػػػقيف أحسػػػف « االسػػػتقالؿ»يحتػػػاج زعػػػيـ حػػػزب 
اده اف يرووا اف جدىـ أحؿ أوبئة حكومة ىنيبعؿ الييودي وشارؾ ايضا في نشيد الوظائؼ. ويستطيع أحف
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