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 " بالقدسيموج"مستوطنة وحدة استيطانية في  0522 بناءتصادق عمى مخطط ل االحتاللبمدية  7

عبد الرؤوؼ ارناؤوط: ُكشؼ النقاب عف مصادقة بمدية القدس الغربية عمى خطة لتوسيع  -القدس 
صؿ وحدة استيطانية إضافية، في وقت قالت فيو البمدية: إنيا ستوا 1600مستوطنة )غيمو( بإقامة 

 المصادقة عمى المخططات االستيطانية في المدينة لتمبية احتياجات السكاف الييود.
وكاف موقع )واال( اإلخباري اإلسرائيمي كشؼ النقاب، أمس، عف أف بمدية القدس الغربية صادقت عمى 

ا زاؿ وحدة استيطانية جديدة، مشيرًة إلى أف األمر م 1600مخطط كبير لتوسيع مستوطنة )غيمو( بإقامة 
وجاء ىذا القرار مف بمدية القدس الغربية في ذروة االنتقاد  يتطمب المزيد مف المصادقات قبؿ أف يتـ البناء.

 وحدة استيطانية جديدة في األراضي الفمسطينية. 800الدولي لقرار الحكومة اإلسرائيمية إقامة أكثر مف 
ص يدعي ممكيتو لقسـ كبير مف األراضي وتدعي بمدية القدس الغربية أف المخطط قدـ مف قبؿ مطور خا

 المنوي البناء االستيطاني عمييا.
 8/6/0270، األيام، رام اهلل
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 االستيطان تعبير سيئ عن نوايا من ال يريد السالم توسيع: اإلعالن عن عباس 

لدعـ وقع الرئيس محمود عباس، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس، اتفاقية  :وفا - باريس
مالييف يورو، الدفعة األولى مف مساىمة فرنسا لدعـ ميزانية السمطة  الميزانية العامة الفمسطينية بقيمة 

وأعرب عباس، في مؤتمر صحافي مشترؾ مع فابيوس، عقب توقيع االتفاقية، عف شكره  .لعاـ 
 ."الذي لـ يتأخر منذ مؤتمر باريس وحتى اآلف"لفرنسا عمى الدعـ االقتصادي 

ىناؾ أيضا بيننا وبيف الحكومة الفرنسية تعاوف سياسي وثيؽ ألننا نعرؼ قيمة فرنسا ودورىا في العالـ "وقاؿ 
وبالتالي نحف بحاجة دائما ألف ننسؽ مواقفنا السياسية معيا ولذلؾ مف ىنا كاف معظـ حديثنا مع معالي 

ماضية زارنا السيد الوزير مبعوثا لممرشح المرة ال"وأضاؼ:  ."الوزير منصب حوؿ التنسيؽ والتعاوف السياسي
 ."الرئيس ىوالند، ونحف ندعوه اآلف لزيارتنا كوزير لمخارجية

وحوؿ إعالف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو توسيع االستيطاف، قاؿ عباس إف اإلعالف عف توسيع 
ؿ إف عمى الحكومة اإلسرائيمية أف نحف نقو "وأضاؼ:  االستيطاف تعبير سيئ عف نوايا مف ال يريد السالـ.

نما ىو التزاـ عمى  توقؼ النشاطات االستيطانية، وىذا كما كررنا ونكرر أكثر مف مرة ليس شرطا مسبقا وا 
الحكومة اإلسرائيمية، وعندما يصمـ رئيس الوزراء نتنياىو عمى استمرار االستيطاف فيذا يدؿ عمى أنو ال 

يدنا ومددنا يدنا منذ سنوات طويمة لممفاوضات ولمسالـ ونحف مؤمنوف  يريد العودة لممفاوضات مع أننا نمد
 ."بالسالـ وليس لدينا خيار غير السالـ

نحف متفقوف عمى أف الخيار األوؿ لنا مع إسرائيؿ ىو المفاوضات، ونحف لـ نتخؿ عف ىذا ": عباسوتابع 
فنحف جاىزوف لمعودة  اعترفت بحدود الخيار، وقمنا أكثر مف مرة إنو إذا توقفت إسرائيؿ عف االستيطاف و 

لكف إذا استنفدنا كؿ الوسائؿ، فنحف نذىب إلى األمـ المتحدة، وىذا ليس موجيا "وأضاؼ:  ."لممفاوضات
نما ىذا حؽ لمشعب الفمسطيني وىذا ال يمنع أيضا مف أف نعود  ضد إسرائيؿ لعزليا وإلزالة الشرعية عنيا، وا 

 ."ؿ عف المفاوضاتلممفاوضات مرة أخرى ألنو ال بدي
تحدثنا أيضا عف قضية ىامة ال نستطيع أف نتجاىميا وىي ما يسمى الربيع العربي واألجواء التي "وقاؿ: 

 ."تسود عدد مف الدوؿ العربية، وما ىو تصورنا لممستقبؿ
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 لعادل إلنياء االحتالل وتأسيس دولتنايبحث عن السالم ا منىنية: نمد أيدينا لكل  

 إلىويوجو ىنية خطابو . في غزة الحكومةىنية رئيس  إسماعيؿصحيفة الغاردياف مقاال خاصا كتبو  نشرت
القارئ الغربي، فيحرص بعد استخداـ خمفية تاريخية عمى التأكيد عمى رغبة الشعب الفمسطيني في العيش 

 وديمقراطية". بحرية وكرامة أجدادنا"في وطننا وارض 
الذي  اإلسرائيمي"جذورىا تكمف في االحتالؿ  أفمتعددة، بيد  إبعاداأف لمقضية الفمسطينية  إلىويشير ىنية 

. ولسوء الحظ، إطارهينكر ىذا الحؽ الذي ال يمكف التصرؼ فيو، ويحاوؿ البحث عف ما يسمى "حموؿ" في 
كؿ مف يبحث عف السالـ  إلى أيديناية "نحف نمد ويقوؿ ىن فأف بعض القوى الكبرى توفر غطاء سياسيا لو".

 االحتالؿ ومساعدتنا في تأسيس دولتنا والتي قد اعترؼ بيا العالـ". إلنياءالعادؿ لمعمؿ بجدية 
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ويعرج ىنية إلى القوؿ بأف ذلؾ يتطمب بالتأكيد تحقيؽ الوحدة والمصالحة الوطنية كي يتمكف الفمسطينيوف 
الشعب الفمسطيني، بيد أنو يرى أف ثمة ضغطا خارجيا  إرادةيمثؿ مجمؿ مف مخاطبة العالـ بصوت واحد 

 يقؼ في طريؽ ىذا المسعى ويعيؽ سبيؿ تحقيؽ المساواة السياسية والمصالحة الوطنية.
تشكيؿ حكومة  إلىفي الخروج مف عنؽ الزجاجة والتحرؾ نحو مصالحة وطنية تستند  األمؿ أفويرى ىنية 

النتخابات حرة وشفافة بات كبيرا، وبشكؿ خاص مع ما يشيده الربيع العربي وحدة وطنية يمكف أف تحضر 
ويخمص  مضاعة سوؼ لف تمزؽ المنطقة بؿ ستجمعيا معا". أصالة إلىمف تحوالت ديمقراطية و"عودة 

وحريتو  أرضوىنية قائال "ال نريد مزيدا مف الدـ، نحف نطمب المساعدة في تحقيؽ العدالة لشعبنا الذي فقد 
 أفلممنطقة التي قاست طويال مف الظمـ والمعاناة. وتمؾ مسؤولية ال ينبغي  األمفعقود مضت، وجمب منذ 

 يتيرب منيا احد".
 //ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 مسؤولية تدمير عممية السالم "إسرائيل"بتحميل  "الرباعية"و األميركيةأبو ردينة يطالب اإلدارة  

، واشنطف / طالب الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، مساء يوـ الخميس :وفا -باريس 
وحدة استيطانية جديدة  والمجنة الرباعية بتحميؿ إسرائيؿ مسؤولية تدمير عممية السالـ بعد قرارىا بناء 

تصريحات  وقاؿ أبو ردينة، في المقامة عمى أراضي بيت جاال بالضفة الغربية. "جيمو"في مستوطنة 
وحدة استيطانية  نطالب اإلدارة األميركية والمجنة الرباعية بالرد عمى خطوة إسرائيؿ بناء "صحافية، 

  ."جديدة في مستوطنة جيمو بالضفة الغربية
بتحميؿ إسرائيؿ مسؤولية تدمير عممية السالـ، حيث لـ يعد مقبوال السماح بأف "وطالب الرباعية وواشنطف 

نعتبر جميع االستيطاف غير ". وشدد أبو ردينة عمى أننا "خارج القانوف الدولي والشرعية الدوليةتبقى إسرائيؿ 
بما  شرعي ولف نقبؿ أف تبقى مستوطنة، أو أي مستوطف في األرض الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 

إسرائيؿ بوجود  أف أي فمسطيني لف يقبؿ توقيع أي اتفاؽ سالـ مع"، كما شدد عمى "فييا القدس الشرقية
 ."االستيطاف، وتحديدا في القدس الشرقية عاصمة دولة فمسطيف

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 المضربين األسرىحياة  إلنقاذالفوري  بالتدخلالمتحدة  األممقراقع يطالب  

ميف العاـ لالمـ المتحدة طالب وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع اال :عمي سمودي - جنيف
وكافة مؤسسات حقوؽ اإلنساف بالتحرؾ الفوري النقاذ حياة ثالثة اسرى مضربيف عف الطعاـ دخموا مرحمة 

وقاؿ قراقع لػ القدس: "اماـ خطورة  الخطر في ظؿ اىماؿ رعايتيـ ورفض عالجيـ في مستشفى الرممة.
ـ المتحدة والدوؿ دائمة العضوية في مجمس االمف اوضاعيـ توجينا لمقيادة المصرية واالميف العاـ لألم

واالسرة الدولية؛ لبذؿ كؿ جيد مستطاع النقاذ حياة ىؤالء المضربيف والتعامؿ معيـ كبشر وعدـ اىماؿ 
 قضيتيـ والضغط عمى إسرائيؿ لالستجابة لمطالبيـ العادلة والمشروعة ".

 //القدس، القدس، 
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 عاماً  تحكم عمى محمد رشيد بالسجن  دبالفسامحكمة فمسطينية خاصة  
عامًا مع االشغاؿ  أصدرت محكمة خاصة بجرائـ الفساد أمس حكمًا بالسجف : محمد يونس –راـ اهلل 

مميوف دوالر، عمى محمد رشيد المعروؼ باسـ خالد سالـ، المستشار االقتصادي  الشاقة، وغرامة قدرىا 
ودانت المحكمة أيضًا «. االختالس الجنائي وغسؿ االمواؿ»يمة السابؽ لمرئيس الراحؿ ياسر عرفات، بت

اثنيف مف مساعدي رشيد في إدارة صندوؽ االستثمار الفمسطيني ىما وليد النجاب وخالد الفرا، وحكمت عمى 
عامًا وغرامة مالية قدرىا  مالييف دوالر، وعمى الثاني بالسجف  عامًا وغرامة قدرىا  االوؿ بالسجف 

يف دوالر. وقضت المحكمة التي تألفت مف ثالثة قضاة برئاسة القاضي حسيف عبيدات، بحؿ شركة مالي 
 الخدمات االستشارية التي يممكيا رشيد ومعاونوه ومصادرة أمالكيا. كما دانت الثالثة باختالس نحو 

 مميوف دوالر. وقضت بمصادرة االمواؿ والممتمكات المحجوزة لممدانيف الثالثة.
« الحياة»رفيؽ النتشة، وىي الجية التي قدمت الوثاثؽ الى المحكمة، لػ « ىيئة محاكمة الفساد»رئيس  وقاؿ

انو يرحب بقرار المحكمة، معّبرًا عف أممو في اف تجد السمطة الفمسطينية طريقة إلعادة الثالثة الى البالد 
عادة االمواؿ التي دينوا باختالسيا. وأضاؼ سنظؿ نالحقيـ حتى نعيد أمواؿ : »وتنفيذ العقوبة بحقيـ وا 

 «.الشعب الفمسطيني التي اختمسوىا، وميما طاؿ الزمف أو قصر، فإننا سنعيد أمواؿ شعبنا
قبؿ نحو عاميف لمبحث في قضايا الفساد التي « ىيئة مكافحة الفساد»وكانت السمطة الفمسطينية أسست 

حالة فساد، بعضيا  مت وثائؽ عف . وقاؿ النتشة إف الييئة قدرافقت إنشاء السمطة عاـ 
لمسؤوليف كبار في السمطة الى المحكمة. وأصدرت المحكمة قرارات في عشرة مف ىذه الممفات، أبرزىا 

 قرارىا أمس في قضية محمد رشيد.
 //الحياة، لندن، 

 
 فمسطين تشارك ألول مرة في اجتماع أممي بصفة دولة 

لدى األمـ المتحدة رياض منصور، انتصارًا دبموماسيًا لدى مشاركتو  حقؽ مراقب فمسطيف: القدس -راـ اهلل
 في اجتماع لمدوؿ الموقعة عمى المواثيؽ البحرية الدولية في مقر األمـ المتحدة بنيويورؾ.

وذكرت االذاعة العامة االسرائيمية أف اسرائيؿ والواليات المتحدة عارضتا مشاركة منصور في االجتماع الذي 
 مشاركة لممراقب الفمسطيني في مداوالت ىيئة كيذه بصفة ممثؿ دولة.يعتبر أوؿ 

 //القدس، القدس، 
 

 تدين موافقة نتنياىو عمى بناء وحدات استيطانية جديدة "الخارجيةالضفة: " 
أدانت وزارة الخارجية، في بياف سياسي أصدرتو امس الخميس، موافقة رئيس  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 وحدة استيطانية جديدة في األرض الفمسطينية. سرائيؿ بنياميف نتنياىو عمى بناء وزراء إ

في تحّد جديد إلرادة السالـ الدولية، وتمرد متواصؿ عمى قرارات الشرعية الدولية، »وقالت الوزارة في بيانيا 
جديدة في األرض  ( وحدة استيطانيةأقدـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو بالموافقة عمى بناء )

 «.الفمسطينية المحتمة، كامتداد لعمميات تيويد غالبية أراضي الضفة بما فييا القدس الشرقية
تصرؼ المالؾ في ممكو، عمى »وأضافت أف الحكومة اإلسرائيمية تتصرؼ باألوضاع واألرض الفمسطينية 

لداخمية عمى حساب الحقوؽ مرأى ومسمع مف العالـ، كما أنيا تقوـ بحؿ مشاكميا وتعزز تحالفاتيا ا
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الفمسطينية، ضاربًة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، واالتفاقات الموقعة مع الجانب الفمسطيني، 
 «.وباستيتار واضح لحممة اإلدانات الدولية لالستيطاف

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ر تمويل جديدةنظمة التحرير وحماس تطالبان األونروا بالبحث عن مصادم 

دعت منظمة التحرير الفمسطينية، وحركة حماس، وكالة األونروا إلى ضرورة البحث عف مصادر : غزة
 تمويؿ جديد لتمويؿ خدماتيا، محذرتيف مف التقميصات التي أعمنت عنيا المنظمة الدولية.

نظمة التحرير بيف رئيس دائرة شؤوف الالجئيف في م |جاء ذلؾ خالؿ لقاء عقد ظير يـو الخميس 
الفمسطينية الدكتور زكريا األغا، والدكتور عصاـ عدواف رئيس دائرة شؤوف الالجئيف في حركة حماس، بغزة 
وذلؾ لبحث آخر المستجدات حوؿ تصريحات مدير عمميات "االونروا" في غزة روبرت تيرنر مؤخرًا بشأف 

 تقميص الخدمات والعجز في ميزانيتيا.
حركة حماس عمى رفض ىذه التقميصات، ووجيوا دعوة لألونروا لمضرورة البحث واتفقت منظمة التحرير و 

عف مصادر أخرى لتمويؿ خدماتيا. ودعا الطرفاف الدوؿ المانحة بما فييا الدوؿ العربية "بالوفاء بتعيداتيا 
 المالية لالونروا لمقياـ بمياميا تجاه الالجئيف الفمسطينييف".

تعويض األمـ المتحدة كؿ نقص في ميزانية األونروا، حيث أف األمـ وأكد االغا وعدواف عمى ضرورة "
 المتحدة ىي التي فوضتيا بتقديـ الخدمات لالجئيف وىي المسئولة عف ضماف استمرار ىذه الخدمات".

 //قدس برس، 
 
 األونرواغزة: منظمة التحرير تحذر من المساس ببرنامج الطوارئ في  

يد حمد عضو دائرة شؤوف الالجئيف في منظمة التحرير وعضو المجنة حذر عبد الحم :القدس - غزة
المركزية لمجبية الديمقراطية بقطاع غزة، مف المساس ببرنامج الطوارئ، داعيا الدوؿ العربية والمجتمع 

مالية الدولي إلى تحمؿ مسؤولياتو القانونية واألخالقية اتجاه قضايا الالجئيف، واإلسراع باإليفاء بااللتزامات ال
مميوف دوالر لجية دعـ برامج االونروا في األقاليـ الخمسة في مجاالت  المستحقة عمييا والتي بمغت 

 مميوف دوالر. اإلسكاف والصحة والتعميـ، حيث بمغت نسبة العجز المالي في االونروا 
خطير في صفوؼ  واشار حمد إلى أف قطاع غزة يعاني مف ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تفشت بشكؿ

%، حيث يعتمد أكثر مف نصفيـ عمى المساعدات الغذائية % ونسبة الفقر الالجئيف والتي بمغت 
 % مف الالجئيف يعانوف مف انعداـ األمف الغذائي.التي تقدميا "االونروا"، واف 

 //القدس، القدس، 
 
 حة خطوة عمى الطريقالحسني: القدس أقرب لمتحرير والمصال المقدسي وائلالنائب 

أكد النائب المقدسي وائؿ الحسني أف القدس باتت اليوـ أقرب لمتحرير مف أي وقت  اياد سرور: - القدس
مضى بفعؿ الربيع العربي الذي يشكؿ الحمقة األىـ في مسيرة التحرر لقضائو عمى الحكومات التي رىنت 

ي تصريح لػ"فمسطيف"، عمى أف المتابع قضايا األمة الكبرى مف أجؿ مصالح شخصية. وشدد الحسني ف
لمجريات األحداث يجد التضامف الكبير تجاه القضية الفمسطينية عمى المستوى العربي واإلسالمي و الدولي 
الذي يؤكد قرب تحقؽ الوعد اإلليي بتحرير القدس مف براثف االحتالؿ الذي يعمؿ عمى مدار الساعة لتفريغ 
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بعا د الشخصيات السياسية والشعبية الوازنة لمساعدتو في تنفيذ مخططاتو دوف القدس مف أىميا الصامديف وا 
 تصد. 

وأكد النائب المقدسي أف المصالحة الحقيقية ال يمكف أف تتـ دوف وجود إرادة حقيقية ونوايا صادقة وقبوؿ كؿ 
ؽ األخير جزءًا األطراؼ الفمسطينية كجزء أساسي مف الجسد الفمسطيني المتكامؿ. واعتبر تنفيذ بنود االتفا

مف المقاومة وخطوة أساسية في طريؽ تحرير األرض واإلنساف مشددًا عمى ضرورة أف يكوف التنفيذ مبنيًا 
 عمى التمسؾ بالثوابت الفمسطينية. 

 //فمسطين أون الين، 
 

 "التشريعي" وُنِعد لمقاء عباس ومشعل إلعالن الحكومة تفعيلأبو مرزوق: توافقنا حول  12
أكَّد الدكتور موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس لػ "المركز الفمسطيني  :القاىرة

لالعالـ": أّف وفد حركة حماس بحث مع وفد فتح مشاروات استكماؿ تشكيؿ الحكومة الفمسطينية برعاية 
يذ اتفاقية الوفاؽ االجتماع الثالث في غضوف األياـ القميمة الماضية لمتابعة تنف والجانب المصري، وى

 مشيًرا إلى أّف االجتماعات والجيود متواصمة إلنجاز ممؼ المصالحة.، الوطني"
وأشار أبو مرزوؽ إلى أّف االجتماع ساده روٌح إيجابية وتعاوٌف مثمر بيف الجانبيف، مضيًفا: "توافقنا عمى 

تعراض مالمح وآليات وأعضاء تفعيؿ عمؿ المجمس التشريعي الفمسطيني وفًقا لما سبؽ االتفاؽ عميو، واس
الحكومة الفمسطينية المقبمة، واإلعداد لمقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

 في القاىرة مف إجؿ إنجاز التشكيؿ النيائي لحكومة التوافؽ الوطني". 20/6/2012خالد مشعؿ يـو 
َـّ االتفاؽ عمى قياـ مصر بمتابعة أ عماؿ لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة وأوضح أنَّو ت

المصالحة المجتمعية مف أجؿ اإلسراع بأعماليـ لخمؽ األجواء اإليجابية الالزمة لتنفيذ خطوات اتفاؽ 
المصالحة وفًقا لمورقة المصرية الموقعة مف كافة الفصائؿ الفمسطينية وصواًل إلى إجراء االنتخابات الرئاسية 

 ية والمجمس الوطني الفمسطيني.والتشريع
 7/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 السياسي وال عمى توحيد األجيزة األمنية البرنامجعزام األحمد: ال خالف عمى  13

عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدىا لممصالحة مع حركة المقاومة  القاىرة: قمؿ عزاـ األحمد،
مية المخاوؼ التي يثيرىا البعض حوؿ ممفي البرنامج السياسي لمحكومة اإلسالمية "حماس"، مف أى

الفمسطينية المقبمة وتوحيد األجيزة األمنية، وأكد أف "الوساطة المصرية لـ تغفؿ شيئا مف ممفات المصالحة 
 بما في ذلؾ البرنامج السياسي وتوحيد األجيزة األمنية".

أف الذيف يتحدثوف عف عقبات أماـ المصالحة ويستندوف  ورأى األحمد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"
إلى الخالؼ بيف برنامجي "فتح" و"حماس" السياسي واألمني يغفموف اتفاؽ المصالحة الذي جرى عمى 
أساسو البدء بتنفيذ المصالحة، وقاؿ: "إف الذيف يرددوف ىذا الكالـ ىـ في الحقيقة إما مف المنزعجيف مف 

أو ممف ليس ليـ دراية بيا، ذلؾ أف البرنامج السياسي تـ تحديده في ورقة المصالحة تقدـ عممية المصالحة، 
بأنو موجود في وثيقة الوفاؽ الوطني التي تـ التوقيع عمييا مف مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية، وىي وثيقة 

عديمو أو تضع الممؼ السياسي بيد منظمة التحرير الفمسطينية، وىذه األخيرة ليا برنامج المسؤوؿ عف ت
 تطويره أو تبديمو مجمسيا الوطني".
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وأضاؼ: "أؤكد أف وثيقة الوفاؽ الوطني المنسجمة تماما مع برنامج منظمة التحرير الفمسطينية عالجت كؿ 
القضايا السياسية بما في ذلؾ المفاوضات، التي قالت بأنيا مف شأف المنظمة. أما األجيزة األمنية فيناؾ 

 مصالحة المصرية، وىناؾ اتفاؽ حوؿ إعادة ىيكمة ىذه األجيزة".فصؿ خاص بيا في ورقة ال
وقاؿ األحمد: المخاوؼ موجودة، وكما قيؿ فإف الشيطاف يكمف في التفاصيؿ، ونحف شياطيننا كثيرة داخميا 
قميميا ودوليا، ولذلؾ فنحف في مستنقع نحاوؿ تجاوزه برؤية فمسطينية وطنية، ونحف اآلف في مرحمة التنفيذ  وا 

 نا في حاجة إلى أي حوارات جديدة، والتنفيذ يريد إرادة وانتماء وطني ونحف سائروف فيو لمنياية.ولس
 7/6/2012قدس برس، 

 
 عزت الرشق: إجتماع  حماس وفتح جرى في أجواء إيجابية لمتشاور حول تشكيل الحكومة 14

شؽ "أفَّ االجتماع الذي القاىرة: أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الر 
عقده مسؤولوف مف حركتي "فتح" و"حماس" في مقر المخابرات المصرية في العاصمة القاىرة سادتو "أجواء 

 إيجابية".
(، نشره موقع المكتب اإلعالمي لحركة 6|7وأوضح الرشؽ في تصريح صحفي ظير اليوـ الخميس )

كومة الفمسطينية"، وقاؿ: "امتنع الفريقاف عف أفَّ "االجتماع خصص لمتشاور حوؿ تشكيؿ الح "حماس"،
َـّ التباحث بشأنيا لالنضماـ إلى الحكومة، إاّل أفَّ كال الجانبيف أكدا عمى أفَّ  الخوض في األسماء التي ت
الشخصيات التي ستنضـ إلى الحكومة ستكوف مف الشخصيات المينية المستقمة التي ال تنتمي إلى "فتح" أو 

 لفصائؿ الفمسطينية"."حماس" أو أّي مف ا
وأشار الرشؽ إلى أفَّ "القرار األخير بشأف األسماء سيعود لرئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس الذي 

 سيترأس الحكومة".
 7/6/2012قدس برس، 

 
 السمطة ال يوفر األجواء لتطبيق المصالحة عتقاالتإستمرار إأبو زىري:  15

ي أبو زىري، حممة االعتقاالت الواسعة التي شنتيا أجيزة أمف داف الناطؽ باسـ حركة "حماس" د. سام: غزة
السمطة مساء أمس ضد أبناء الحركة في مدينة حمحوؿ بالضفة المحتمة، والتي تتزامف مع تدىور الحالة 
الصحية لممعتقؿ السياسي في سجوف السمطة عبد اهلل العكر، ما أدى إلى نقمو لممستشفى بعد إعالنو 

ف الطعاـ لميـو الثاني عشر عمى التوالي، بسبب رفض السمطة تنفيذ قرار المحكمة العميا اإلضراب المفتوح ع
 القاضي باإلفراج عنو.

(، "إف 6-7وقاؿ أبو زىري، في بياف صحفي وصؿ " المركز الفمسطيني لإلعالـ " نسخة منو الخميس )
وفر األجواء الالزمة لتطبيؽ اتفاؽ استمرار االعتقاالت واالنتياكات ضد حركة حماس وأبنائيا في الضفة ال ي

المصالحة أو إجراء االنتخابات العامة، كما أنيا ال تخدـ األجواء اإليجابية السائدة في حوارات القاىرة وتزيد 
وتابع "إف حركة حماس تدعو إلى إصدار قرار سياسي مف السيد محمود عباس يمـز ىذه  مف تعقيد األمور".

نياء االعتقاالت السياسية واإلفراج عف األجيزة بوقؼ انتياكاتيا وم مارساتيا التوتيرية وغير المبررة، وا 
 المعتقميف السياسييف". 

 7/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 



 
 

 

 

 

           77ص                                    0506العدد:                8/6/0270 الجمعة التاريخ:

 عضوا 19فتح وحماس تتوافقان عمى حكومة من صالح البردويل:  16
إف « الشرؽ األوسط»ػصالح البردويؿ، أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة، لقاؿ  :صالح النعامي-غزة

الحكومة سيقؿ عدد أعضائيا عف عشريف، وستتشكؿ مف شخصيات مستقمة وتكنوقراط لـ يسبؽ ليـ أف 
شاركوا في الحكومات التي تشكمت في ظؿ االنقساـ سواء في حكومة ىنية المقالة أو في حكومة سالـ 

 فياض، كما أنيا لف تضـ قادة الفصائؿ الفمسطينية المختمفة.
لبردويؿ أنو تقرر أف يتـ منح ممثمي الحركتيف مدة زمنية ال تتجاوز أسبوعا لمتوافؽ عمى التشكيمة وأضاؼ ا

 النيائية لموزارة، عمى أف يتـ رفع القائمة النيائية ألبو مازف ومشعؿ.
وزيرا، نافيا أف يكوف ىناؾ توافؽ عمى تفرد  19وحسب البردويؿ فقد تقرر أال يتجاوز عدد أعضاء الحكومة 

 و مازف باختيار وزيري المالية والداخمية مف دوف الرجوع لحماس. أب
 8/6/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 الوطنياعتذرت لفتح وحماس عن المشاركة في حكومة التوافق  مستقمةشخصيات القدس العربي:  17

بعاء ثاني عممت 'القدس العربي' أف وفدي حركتي فتح وحماس المذيف أنييا مساء األر : رأشرؼ اليو  -غزة
اجتماع في القاىرة لبحث تشكيؿ حكومة التوافؽ، تبادال قوائـ بأسماء المرشحيف لشغؿ المناصب الوزارية، 
بعد أف شرعا طوؿ األسبوع الماضي بإجراء اتصاالت مع شخصيات لمطمب منيا االنضماـ لمحكومة، حيث 

 ممو الحالي.تفيد المعمومات أف ىناؾ مف اعتذر عف المشاركة، وآثر البقاء في ع
وبحسب المعمومات فيناؾ مف فضؿ البقاء في مكاف عممو الحالي، وآخروف عبروا عف خشيتيـ مف فشميـ 

 في العمؿ مستقباًل، حاؿ برزت نقاط خالؼ جديدة بيف حركتي فتح وحماس.
 8/6/2012القدس العربي، لندن، 

 
 لمداخمية اً يس الوزراء ووزير لرئ وزراء وحماس تقترح نائباً ال سماءأسما: ال اتفاق نيائي عمى  18

اكدت مصادر فمسطينية مطمعة لوكالة "سما" مساء الخميس اف ال اتفاؽ نيائي عمى اسماء : القاىرة
 المرشحيف لتولي الوزارات المختمفة في الحكومة الفمسطينية المقبمة التي يراسيا الرئيس عباس.

رئيس الوزراء ووزير الداخمية مف غزة فيما  وقالت المصادر اف حركة حماس قدمت مقترحا باف يكوف نائب
 رفضت حركة فتح اعطاء رد عمى مقترح حماس بانتظار لقاء الرئيس عباس ومشعؿ .

واوضحت المصادر أف اإلعالف عف حكومة التوافؽ الوطني سيكوف مف مدينة راـ اهلل وستؤدي اليميف 
 لحكومة.الدستوري ىناؾ، مؤكدة أف الرئيس سيحضر إلى غزة بعد تشكيؿ ا

واكدت المصادر انو قد تـ استبعاد كؿ مف لو لوف سياسي، مؤكدة وجود خالؼ عمى نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخمية وىو ما تـ تأجيؿ الحديث فيو لمقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعؿ رئيس المكتب 

جنة العميا لمنظمة التحرير كما مف المتوقع أف تدعو الم مف الشير الجاري. 20السياسي لحركة حماس يوـ 
والتي تضـ المجنة التنفيذية والشخصيات المستقمة واألمناء العاموف لمفصائؿ لتتويج ىذا االتفاؽ النيائي 

واضاؼ"كما سيقوـ الرئيس محمود عباس بإجراء  لتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني، عمى حد قوؿ المصدر.
 ضع الممسات تجاه اختيار شخصيات مستقمة لمحكومة".مشاورات مع القوى الوطنية اإلسالمية مف اجؿ و 

 7/6/2012وكالة سما االخبارية، 
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   1967: الصراع لم يبدأ ولن ينتيي بحدود باراك تصريحاتمنتقدًا  يعمونموشي  19
حمؿ وزير الشؤوف االستخباراتية في الكياف الصييوني موشيو يعموف عمى وزير الحرب إييود باراؾ  :القدس

 ال يفيـ الصراع مع الفمسطينييف. ووصفو بأنو
تؿ “في جامعة ” معيد دراسات األمف القومي“جاءت أقواؿ يعموف )ليكود( ضمف ندوة نظميا ما يسمى 

، رد فييا عمى تصريح باراؾ األسبوع الماضي حوؿ فحص إمكاف االنسحاب األحادي مف الضفة ”أبيب
 ”.الجمود السياسي“الغربية في حاؿ استمر 

ال يفيمو وال يستطيع التوضيح لماذا رفض  1967يظف أف الصراع بدأ وانتيى في حدود وقاؿ إف مف 
)الرئيس الفمسطيني( محمود عباس مقترحات رئيس الحكومة السابؽ إييود أولمرت غداة مؤتمر انابوليس. 

ومف ” الجدار الحديدي“التصريحات عف انسحاب أحادي مف الضفة الغربية تخمؽ ثقوبًا عميقة في “وتابع 
 ”.يرغب باستدراج عباس لمائدة المفاوضات يحظر عميو التفوه بيكذا تصريحات

 8/6/2012، الخميج، الشارقة
 

  يموالمستوطنين لتسوية تضمن عدم ىدم بيوت الحكومةاتصاالت بين ىآرتس:  20
، الجمعة، أف ىناؾ اتصاالت حثيثة بيف مجموعة مف رجاؿ  كشفت صحيفة "ىآرتس" النقاب صباح اليـو

يميف وبيف مكتبي رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ومكتب المستشار القانوني لمحكومة اإلسرائيمية، بيدؼ ال
التوصؿ إلى تسوية تبقي عمى البيوت الخمسة في حي "ىأولبناه" في مستوطنة "بيت إيؿ"، مقابؿ إخالء ىذه 

ميا(، عمى أف تبقى البيوت قائمة البيوت مف المستوطنيف، دوف أف يتـ ىدميا )وفؽ ما نص قرار المحكمة الع
 لحيف العودة إلييا بعد التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ دائـ مع الفمسطينييف. 

 8/6/2012، 48عرب 
 

 جنوب السودان إلى ديارىم مياجريطرد  محكمة إسرائيمية تقرّ  21
ى ديارىـ، اقرت المحكمة المركزية االسرائيمية يوـ الخميس أف طرد مياجري جنوب السوداف مف اسرائيؿ ال

ورحب وزير الداخمية االسرائيمي إيمي  بعد اف ردت االعتراض الذي قدـ ليا لمنع طرد ىؤالء المياجريف.
يشاي بالقرار يالذي يطمؽ يده بطرد المياجريف االفارقة مف اسرائيؿ، معتبرا ذلؾ الخطوة االولى مف ضمف 

مؤكدا اف ىذا القرار سوؼ يسمح بطرد سمسمة خطوات تؤدي الى طرد المياجريف مف ارتيريا والسوداف، 
 مياجر مف دولة جنوب السوداف خالؿ االسابيع القادمة. 1500

بدوره توجو عضو الكنيست داني دانوف الى يشاي مطالبا بالبدء الفوري بطرد المياجريف وأنو ال يوجد أي 
الوقت اليوـ لمعمؿ  مياجر مف جنوب السوداف مف اسرائيؿ الى ديارىـ، معتبرا أف 3000سبب يمنع طرد 

 وذلؾ بعد قرار المحكمة ويجب وقؼ النقاش في ىذا االمر.
 7/6/2012، 48عرب 

 
 راض فمسطينية خاصةأجزئيا عمى  أوتقوم كميا  إضافية استيطانيةبؤرة  18رتس: آى 22

بؤرة استيطانية في الضفة الغربية  18االسرائيمية في موقعيا، يوـ الخميس، اف  كشفت صحيفة "ىارتس"
واجو دعاوى والتماسات ضدىا في المحكمة العميا، شبيية بااللتماس الذي تقدـ بو اصحاب االراضي ت

 الفمسطينييف التي تقـو عمييا بيوت حي "اولباناة" االستيطاني.
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بؤرة حتى االف، في حيف لـ يتسنى لمحكومة االسرائيمية شرعنة البؤر  13واضافت الصحيفة، انو تـ شرعنة 
، النيا تقـو عمى اراض فمسطينية خاصة وعميو ستوجب اخالؤىا مثمما سيتـ اخالء بيوت الحمس المتبقية

حي "اولباناة"، مشيرة الى اف البؤرة المرشحة لالخالء بعد "اولباناة" ىي "جفعات" اساؼ المجاورة لمجروف 
 والتي بنيت عمى اراضي فمسطينة خاصة.

ماس "جفعات اساؼ" مازاؿ معمقا في المحكمة العميا واف ولكف بعكس "ميجروف" و"جفعات ىاولباناة" فاف الت
الحكومة االسرائيمية لـ تعمف بعد عف برنامج زمني الخالء او شرعنة مجموعة بؤر اضافية بينيا "متسبيو 

عائمة وكذلؾ البؤرة االستيطانية "ىيوفيؿ"  50كراميـ" الواقعة بالقرب مف "كوخاؼ ىشاحر" والتي تقطنيا 
 ومة االسرائيمية شرعنتيا وبعدىا اخالء البيوت التي تقوـ عمى اراض خاصة.التي تنوي الحك

 7/6/2012، 48عرب 
 

 ية معركة مع حزب اهللأيران قبل خوض إ بإضعاف "سرائيل"إلحد يطالب نطوان ا 23
قائد جيش جنوب لبناف السابؽ الذي كاف تابعا السرائيؿ قبؿ  ،راـ اهلل ػ وليد عوض: طالب انطوف لحد

الخميس حكومة بنياميف نتنياىو باضعاؼ ايراف قبؿ التفكير في  ،2000ا مف جنوب لبناف عاـ انسحابي
خوض اية معركة عسكرية مع حزب اهلل المبناني لمقضاء عميو، مشيرا الى انو ال يمكف السرائيؿ القضاء 

 اني الحقا'.عمى حزب اهلل قبؿ اضعاؼ ايراف، مضيفا 'اضعاؼ ايراف اوال مف اجؿ اضعاؼ حزب اهلل البن
 8/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 تصرف عمى المستوطن أكثر مما تصرف عمى غيره الحكومةأمام الكنيست:  بركةمحمد  24

الناصرة ػ زىير أندراوس: ىاجـ النائب محمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، أمس حكومة 
طاب لو مف عمى منصة الكنيست، وقاؿ معقبا عمى الجدؿ بنياميف نتنياىو وأحزاب اليميف المتطرؼ في خ

حوؿ إخالء بيوت استيطانية: أنتـ ىنا تتشاجروف ولكنكـ لستـ سوى عصابة لصوص تتنازعوف عمى تقاسـ 
غنائـ الشعب الفمسطيني المسموبة. وكاف بركة قد بادر أمس إلى طرح موضوع تقرير مركز 'أدفا' اإلسرائيمي 

ذي يستعرض معطيات موثقة عمى حجـ صرؼ حكومات االحتالؿ عمى الجيش حوؿ ثمف االحتالؿ، ال
 يسببو االحتالؿ لمشعب الفمسطيني.واالستيطاف، إلى جانب ما 

وقاؿ بركة، لقد كنا اليـو شاىديف في ىذه القاعة )الكنيست( عمى ما يظير وكأنو خالفات وشجار، حوؿ 
لفمسطينية عمى أيدي المستوطنيف، ولكف في الحقيقة مشروع القانوف الذي ييدؼ إلى شرعنة سمب األراضي ا

نحف كنا أماـ مشاجرة فارغة ومقيتة وانتيازية بيف عصابتي لصوص تتنازع في ما بينيا عمى تقاسـ غنائـ 
 الشعب الفمسطيني المسموبة أصال وواقعة تحت سيطرة االحتالؿ.

اليائمة التي يحصؿ عمييا المستوطنوف،  واستعرض بركة في كممتو، معطيات ىامة، حوؿ االمتيازات المالية
فمثال في الصرؼ عمى قضايا الرفاه بالنسبة لمفرد الواحد، فإف الحكومة تصرؼ عمى المستوطف أكثر بنسبة 

' مما تصرؼ عمى الفرد في داخؿ إسرائيؿ، كذلؾ فإف الحكومة تموؿ البنى التحتية لألحياء السكنية، 32
بما يشكؿ ضعفيف إلى ثالثة أضعاؼ التمويؿ عمى البنى التحتية  والمباني السكنية في المستوطنات،

  والمباني في داخؿ إسرائيؿ.
وقاؿ بركة، إف التقرير يؤكد عمى الصرؼ اليائؿ عمى جيش االحتالؿ، وىذا عدا أف ميزانيتو ىائمة بشكؿ 

ت العسكرية خاص سنويا، ولكف ىناؾ ميزانيات فوؽ العادة تصرؼ عمى الجيش لتمويؿ الحروب واليجما
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عمى الضفة الغربية وقطاه غزة، ىذا وقررت الييئة العامة لمكنيست بحث الموضوع بشكؿ أوسع في لجنة 
 المالية البرلمانية في األياـ المقبمة.

 8/6/2012، القدس العربي، لندن
 

 ألف مستوطن 70لعممية فصل أخرى تتضمن إخالء  يخططقائد استيطاني كبير: نتنياىو  25
ادعى أحد كبار قادة االستيطاف في الضفة الغربية، يعقوب كاتس، بأف رئيس : ظير مجمين - تؿ أبيب

الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، ووزير دفاعو، إييود باراؾ، يسعياف لتنفيذ خطة فصؿ جديدة عمى نمط 
دة ترمي إلى ، وأف الخطة الجدي2005خطة الفصؿ التي قادىا أرئيؿ شاروف لالنسحاب مف قطاع غزة سنة 

ونفى نائب رئيس الوزراء وزير الشؤوف االستراتيجية، موشيو  ألؼ مستوطف مف الضفة الغربية. 70إخالء 
تحريضا ساما يروجو كاتس وغيره »يعموف، وجود خطة كيذه. وفي تصريحات صحافية لو، أمس، اعتبرىا 

 «.مف المسؤوليف في اليميف المتطرؼ
 8/6/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 "وفرقة الفوالذ" تتدرب عمى عبور النيرفي مجال أىدافو..  ردناأل الجيش اإلسرائيمي ُيدخل  26

نير االردف والتدريب عمى عبوره الى االىداؼ التي يضعيا "إسرائيؿ" دخمت : أاماؿ شحادة -القدس المحتمة 
ى عبور النير في حاؿ الجيش في خطة تدريباتو العسكرية. واختارت فرقتي "الفوالذ" و"ياعيؿ" لمتدريب عم

وقوع طارئ، يكوف فيو الطرؼ االخر في طريقو مف الجية المقابمة لضفة النير لتنفيذ عممية او عند وقوع 
وىذه المرة االولى التي يقوـ فييا الجيش بالتدريب عمى محاكاة سيناريو مواجيات  مواجيات بيف الطرفيف.

واستخداـ مختمؼ المعدات الحربية  -الكثر ىدوءا واطمئنانًا الجبية التي يعتبرىا االسرائيمية ا -مع االردف 
 وبينيا صواريخ مضادة لمدبابات.

التدريبات في نير االردف تجري في ساعات الميؿ ايضا وقد اعد الجيش كمية مف الجسور الستخداميا عند 
بور مدرعة مف عبور النير، بعضيا بطوؿ عشرات االمتار كما تـ التدريب عمى قوارب مطاطية وحباؿ وع

. ولمترويج لقدرة الجيش عمى مواجية اخطر السيناريوىات المتوقعة مف ىذه الجبية شممت D-9طراز 
التدريبات  المنظومة الصاروخية المضادة لمدبابات "سترة الرياح". واعتبر الجيش التدريب عمى عبور النير 

طقة الشماؿ يمكنو وقؼ الجيش وحتى تدريبات نادرة. وبحسب الضابط نوعاـ تيفوف "اليوجد عدو في من
القدرة عمى مواجيتو". واضاؼ مدعيا:" الشؾ اف التدريبات صعبة ولكف الحاجة تتطمب االستعداد لمختمؼ 

 سيناريو المواجيات المقبمة".
 8/6/2012، الحياة، لندن

 
 باراك بسبب قضايا فسادل يوّجو نقدا الذعاً  أشكنازى 27

و الجنراؿ جابى أشكنازى، رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمى السابؽ، اتيامات وج: اإلذاعة العامة اإلسرائيمية
شديدة الميجة إلى وزير الدفاع إييود باراؾ، فيما يخص قضية "ىارباز" التى كانت قد أشعمت فتيؿ النزاع 

و ونقمت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية عف أشكنازى قولو: "إف باراؾ يعامم بينيما قبؿ خروجو مف منصبو.
معاممة تنـّ عف حالة مف اليوس وتفتقد إلى الرؤية المتوازنة، رافضا باشمئزاز الشبيات التى كاف باراؾ أثارىا 
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حوؿ احتماؿ ضموعو بتمقى الرشاوى، وما وصفو بتسريبات إعالمية صادرة مؤخرًا لمتشيير بو وبمساعده 
 ة.السابؽ المواء إيرز فينر وبعدد آخر مف ضباط ىيئة األركاف العام

 7/6/2012، اليوم السابع، مصر
 

 مظاىرات ضخمة بتل أبيب لإلطاحة بنتنياىو  28
خرج اآلالؼ مف المتظاىريف اإلسرائيمييف مساء أمس األربعاء، مف سكاف األحياء الجنوبية فى  :معاريؼ

ًا عمى مدينة تؿ أبيب فى مظاىرة ضخمة نادت باإلطاحة برئيس الوزراء اإلسرائيمى بنياميف نتنياىو، احتجاج
تفاقـ ظاىرة المتسمميف األفارقة باألحياء التى يعيشوف فييا، وسياسية الال مسئولية التى تنتيجيا الحكومة 

ورفع المتظاىروف يافطات وشعارات طالبت نتنياىو  تجاه ىذه الظاىرة، عمى حد تعبيرىـ خالؿ المظاىرة.
 باالستقالة.

 7/6/2012، اليوم السابع، مصر
 

 إدخال كتاب ألىم فالسفة الييود في العصر األندلسي ترجم إلى العربية تمنع  "إسرائيل" 29
الناصرة ػ زىير أندراوس: كشفت صحيفة 'ىآرتس' العبرية النقاب عف أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمّية المرابطة 

ي نصرة عمى معبر الكرامة جسر المنبي تحتجز في مخازف دائرة الجمارؾ اإلسرائيمية 'كتاب الحجة والدليؿ ف
(، 1148ػ  1085الديف الذليؿ' لمشاعر والفيمسوؼ الييودي األندلسي أبو الحسف ييودا ىاليفي أو الالوي )

الذي يعتبر أىـ فالسفة الييود في العصر األندلسي وعاش تحت سمطة الدولة اإلسالمية في األندلس 
 و مكتبة ييودية منو.المرابطوف، ويعتبر الكتاب المذكور أىـ الكتب الييودية وتكاد ال تخم

 8/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 % من اإلسرائيميين: مصر ستحافظ عمى اتفاقية "كامب ديفيد"30  30

بالمائة يروف أنيا  42مف الصياينة إّف مصر ستحافظ عمى اتفاقية "كامب ديفيد"، مقابؿ  بالمائة 30قاؿ 
بالمائة عف ثقتيـ 69لحرب مع "إسرائيؿ". وعّبر بالمائة يعتقدوف أنيا قد تنجر  13ستفرغيا مف مضمونيا، و

 بالمائة قالوا إنيا قادرة عمى  94بقدرة "إسرائيؿ" عمى مواجية حرب شاممة ضد الدوؿ العربية، و
 بالمائة واثقوف أنيا ستواجو نشاطًا مسمحًا نوعيًا متواصاًل. 86حسـ المعركة ضد سوريا، و

 مة المركز()معيد أبحاث األمن القومي الصييوني، ترج 
 7/6/2012، 2556 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 

 خميس بالقدس رأسبناء مستوطنة جديدة في حي  37
نصبت السمطات االسرائيمية مؤخرًا، رافعات في أرض تقع شماؿ حي رأس خميس،  :منى القواسمي -القدس

وقاؿ  إستيطانية. وبدأت عمميات حفر قطعة مف األرض، وصب الباطوف فييا، تيدؼ بناء وحدات سكنية
 إسرائيؿرئيس لجنة تطوير حي رأس خميس، جميؿ صندوقة، اف األرض التي بدأ العمؿ فييا، كانت 

، بعد مرور نحو  أصدرت سنوات عمى القرار،  4قرارا بمصادرتيا لصالح بناء الجدار الفاصؿ، وفوجئنا اليـو
 وتعني "بوابة بسغات زئيؼ".ىذه األرض لصالح بناء مستوطنة تسمى " شعر ىبزغاه "  باستغالؿ
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 7/6/0270، القدس، القدس
 

 الحتالل يحفر انفاقا في مغارة الكتان تحت البمدة القديمة بالقدسمؤسسة األقصى: ا 30
في تقرير ليا امس النقاب عف اف »مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث »كشفت : جماؿ جماؿ -القدس 

تعمؿ عمى ربط شبكة « سمطة اآلثار اإلسرائيمية«ما يسمى بػاالحتالؿ اإلسرائيمي وأذرعو التنفيذية متمثمة في
االنفاؽ اسفؿ البمدة القديمة بمغارة الكتاف الواقعة ما بيف بابي العامود والساىرة عمى حدود السور الشمالي 

 تحت أسوار والبيوت الفمسطينية في البمدة القديمة بالقدس المحتمة. -لمبمدة القديمة بالقدس 
اف االحتالؿ ينفذ أعماال إنشائية لتيويد كامؿ مغارة الكتاف، في حيف بدأ في االياـ األخيرة  واوضح التقرير

إقامة حفالت تممودية كجزء مف تيويد الموقع مف خالؿ وضع طاوالت ورموز توراتية واستغالؿ ىذه المغارة 
 في المناسبات الدينية ولحفالت الجنود اإلسرائيمييف. 

 8/6/0270، الدستور، عّمان
 

 سرى القطاعأىالي أتنفي حل مشكمة زيارة  األسرىضراب إلجنة قيادة  33
نفى االسير عالء ابو جزر مف ممثمي حركة فتح في المجنة العميا لقيادة اضراب االسرى حؿ مشكمة  :جنيف

ير زيارة اىالي اسرى القطاع البنائيـ في السجوف االسرائيمية، مؤكدا اف الحديث عف تحديد موعد لمزيارات غ
 صحيح ومغاير لمحقيقة جممة وتفصيال.

 7/6/0270، القدس، القدس
 

 مستشفى مئير المدني بعد تدىور وضعو الصحي إلىالسرسك األسير نقل إدارة السجون اإلسرائيمية ت 34
،  اإلسرائيميةمصمحة السجوف  إدارةنقمت : غزة محمود السرسؾ المضرب عف الطعاـ مف  األسيراليـو

، عماد األسيروافاد شقيؽ  مستشفى مئير المدني، بعد تدىور وضعو الصحي. لىإمستشفى سجف الرممة 
مئير  إلىالقدس" باف وضع محمود الصحي خطير جدا وجرى تحويمو مف مستشفى سجف الرممة لمراسؿ "

 بشكؿ مباشر.
 7/6/0270، القدس، القدس

 
 
 

 وصول الدفعة األولى من الوقود القطري إلى غزةرائد أبو الفتوح:  35
ألؼ ليتر مف وقود الديزؿ الخاص  260سمحت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مساء أمس بضخ : ةغز 

 بتشغيؿ محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، والذي تبرعت بو قطر.
وبدأ توريد الوقود بواسطة خمس شاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر كـر أبو سالـ بعد توقؼ محطة توليد 

مساء أوؿ مف أمس بسبب نفاد الوقود. وقاؿ رئيس لجنة إدخاؿ البضائع إلى قطاع غزة الكيرباء عف العمؿ 
 10ألؼ ليتر تقريبًا مف أصؿ نحو  260إنو تـ إدخاؿ خمس شاحنات تحمؿ نحو « الحياة»رائد فتوح لػ 

 ألؼ ليتر وقود إسرائيمي لممحطة 00مميوف ليتر. وأضاؼ أف سمطات االحتالؿ سمحت أيضًا بإدخاؿ نحو 
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 22أيضًا. ولفت إلى أف سمطات االحتالؿ ستفتح معبر كـر أبو سالـ اليوـ في شكؿ استثنائي لضخ نحو 
 شاحنة محممة بالوقود القطري إلى قطاع غزة.

 8/6/0270، الحياة، لندن
 

 ندالع مواجيات عنيفة بعد اعتقال االحتالل لشاب في قرية النبي صالح إ 36
ميس مواجيات عنيفة في قرية النبي صالح قرب راـ اهلل بيف شباف اندلعت فجر أمس الخ: الضفة الغربية

وكانت قوات االحتالؿ اقتحمت القرية،  فمسطينييف وأىالي القرية مف جية، وقوات االحتالؿ مف جية أخرى.
وداىمت منزؿ القيادي في المقاومة الشعبية بشير التميمي، وعبثت بمحتويات المنزؿ، واختطفت ابنو طارؽ 

 عاًما( واقتادتو إلى جية مجيولة بعد االعتداء عميو بالضرب. 00) التميمي
ونشبت ىذه المواجيات التي ُوصفت بػ"األعنؼ" عمى صعيد االقتحامات الميمية لمقرية منذ عدة أشير، حيف 
اقتحـ االحتالؿ منزؿ الشييد مصطفى التميمي، واعتقؿ شقيقو بعد أسابيع مف استشياده، وأطمؽ االحتالؿ 

 ص الحي بكثافة.الرصا
 8/6/0270، السبيل، عّمان

 
 المستوطنون يصعدون اعتداءاتيم و"يعربدون" في عدة مناطق في الضفة 37

صعد المستوطنوف االسرائيميوف اعتداءاتيـ ضد المواطنيف وممتمكاتيـ في مناطؽ متعددة بالضفة  :محافظات
  افظات الخميؿ وبيت لحـ ونابمس.الغربية، ونفذوا اليـو الخميس، عمميات عنؼ وعربدة تركزت في مح

 7/6/0270، القدس، القدس
 

 مستوطنون يياجمون مركبات الفمسطينيين جنوب نابمس 38
أعمف مسؤوؿ فمسطيني اف مستوطنيف ىاجموا صباح اليوـ مركبات مواطنيف فمسطينييف  :يو بي أي -نابمس

 جنوب مدينة نابمس بالضفة الغربية ورجموىا بالحجارة.
ألنباء الفمسطينية "وفا" عف مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس ونقمت وكالة ا

 قولو إف "مستوطنيف مف مستوطنة 'جمعاد' نصبوا كمائف لممركبات قرب بمدة حوارة ورجموىا بالحجارة".
وأضاؼ اف "عدة مجموعات مف المستوطنيف ترابط عمى الطرؽ جنوب المدينة، بيدؼ إلحاؽ األذى 

 لمواطنيف ومركباتيـ".با
 8/6/0270، الحياة، لندن

 
 نالفمسطينييجرين تدريبات لمكالب البوليسية عمى مركبات أمجندات إسرائيميات ىآرتس:  39

الناصرة ػ زىير أندراوس: ال يتورع جيش االحتالؿ اإلسرائيمي في القياـ بأي عمؿ مف أجؿ التنكيؿ بأبناء 
ربّية المحتّمة، فبعد قيامو باستعماليـ كدروع بشرّية، ُكشؼ أمس الشعب العربي الفمسطيني في الضفة الغ

الخميس النقاب عف قياـ مجندات مف )الوحدة الكمبية( في جيش االحتالؿ المسماة )عوكتس(، ومعناىا 
بالعربية لدغة، بتدريب كالبيف عمى اكتشاؼ المتفجرات عمى مركبات المسافريف الفمسطينييف في احد 

وأوضحت الموقع االلكتروني التابع لصحيفة 'ىآرتس' العبرية، الذي أورد النبأ  مف راـ اهلل.الحواجز بالقرب 
أّنو وفًقا لشيادات عدة وصمت إلى منظمة )نكسر الصمت(، المناىضة لالحتالؿ والتي تعمؿ عمى رصد 
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ة األولى التي يحدث االحتالؿ لحقوؽ اإلنساف الفمسطيني بالضفة الغربّية المحتّمة، فقد تبيف أنيا ليست المر 
 .فييا أمر كيذا، فيو يحدث مرة في األسبوع عمى األقؿ

 8/6/0270، القدس العربي، لندن
 

 تسعى إلحكام قبضتيا عمى مؤسسات المجتمع المدني في غزة : الحكومةحقوقيون 42
يرى حقوقيوف ومسؤولوف في مؤسسات غير حكومية تعمؿ في قطاع غزة اف حكومة حماس تتدخؿ في  :غزة
حكاـ قبضتيا عمى المجتمع المدني.ع  مؿ مؤسساتيـ بشكؿ "غير قانوني" بيدؼ وضعيا تحت وصايتيا وا 

ورغـ تأكيد ىذه المصادر عمى أىمية الرقابة عمى ىذا القطاع الذي يضخ مالييف الدوالرات سنويا بتمويؿ 
ر امني ييدؼ لتعزيز أجنبي في أغمبو إال أنيـ يروف اف حكومة حماس تمارس ىذا الدور الرقابي مف منظو 

 ايديولوجيتيا وسيطرتيا عمى القطاع.
 8/6/0270، الغد، عّمان

 
 إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام "تويتر"و "بوك فيسموقع "الغزة: حممة عمى  47

أطمؽ ناشطوف فمسطينيوف حممة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي لصالح األسيريف : فتحي صباح -غزة 
عمى  60والػ 80كـر الريخاوي، الذيف واصال أمس اضرابيما المفتوح عف الطعاـ لميوـ الػمحمود السرسؾ وأ

إف عددًا مف الناشطات والناشطيف الشباب قرروا اطالؽ الحممة عمى « ياةالح»التوالي. وقالت ناشطة لػ 
، فضاًل عف تنظيـ اعتصامات وسالسؿ بشرية لمتعبير «تويتر»و « فايسبوؾ»شبكتي التواصؿ االجتماعي 

كممات البحث في  عف غضبيـ ازاء استمرار اسر السرسؾ والريخاوي عمى رغـ تدىور حالتيما الصحية.
 hunger stirke ،paletinian prisonersفايسبوؾ: 

 8/6/0270، الحياة، لندن
 

  جنوب لبنانلالجئين الفمسطينيينمسؤولة في السفارة البريطانية تزور تجّمع جل البحر 40
زارت مسؤولة الشؤوف السياسية في السفارة البريطانية في لبناف كاروليف كانت، تجمع جؿ البحر لالجئيف 

يرافقيا مدير "االنروا" في المنطقة فوزي كساب، لالطالع عمى احتياجات الالجئيف الفمسطينييف في صور، 
 واألوضاع الحياتية واالجتماعية في التجمع. 

 8/6/0270، المستقبل، بيروت
 

 المدارس في مدينة القدس الشرقية مؤلم بسبب االحتالل أطفال: واقع وزارة اإلعالم في رام اهلل 43
طالب يتوزعوف  00000عالـ اف عدد الطمبة في مدارس القدس الشرقية يبمغ حوالي قالت وزارة اال :راـ اهلل
مدرسة أكثر  60مدرسة وتعد المدارس التابعة لالحتالؿ وعددىا  240شعبة صفية في  1400عمى 

% مف مجموع الطمبة في مدينة 60طالب ونسبتيـ  41000المدارس التي يتـ االلتحاؽ بيا وعدد طالبيا 
مدرسة  08% أما مدارس األوقاؼ وعددىا 20ية وتصؿ نسبة التسرب مف تمؾ المدارس إلى القدس الشرق

وتأتي . %0،0طالب وتعد نسبة التسرب مف ىذه المدارس منخفضة ال تتجاوز  6600ويبمغ عدد طالبيا 
ف فييا المدارس الخاصة في المرتبة الثالثة مف حيث قدرتيا عمى استيعاب الطمبة ويبمغ عدد الطالب الدارسي

أما  طالب ونسبة التسرب ىي األدنى مف بيف المدارس المنتشرة في مدينة القدس وضواحييا. 24000
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طالب وتعتبر نسبة التسرب في ىذه المدارس ىي األعمى وتبمغ  10000مدارس وكالة الغوث فيمتحؽ بيا 
0،4%. 

معاناتيـ ويجعميـ يفكروف % مف الطالب العبور يوميا عبر جدار الضـ والتوسع، ما يزيد مف 10يضطر 
 في ترؾ المدرسة لما يالقونو مف اىانات وعذابات المرور عبر تمؾ الحواجز.

% مف الطالب ال ينيوف تعميميـ الثانوي، حيث يمتحقوف 40وبحسب مديرية التربية في مدينة القدس فاف 
 في سوؽ العمؿ بسبب الوضع االقتصادي المتردي .

 202في مدينة القدس وبحسب دراسة حديثة فنو يوجد في الوقت الحاضر  أما بالنسبة لمطفولة المبكرة
مف دور الحضانة ورياض األطفاؿ تقدـ  210روضة وحضانة تعمؿ في مدينة القدس الشرقية وضواحييا، 

 خدمات لرياض األطفاؿ فقط
 فقط تقدـ خدمات حضانة. 0روضة تقدـ خدمات حضانة ورياض أطفاؿ،  16

طفال موزعيف في القدس الشرقية  21400لمسجميف في دور الحضانة ورياض األطفاؿ ويبمغ عدد األطفاؿ ا
 )البمدة القديمة وبيت حنينا وبمدة الراـ والعيزرية وأبو ديس(.

مف رياض األطفاؿ والحضانات تقع ضمف حدود مناطؽ القدس العربية في حيف  08واوضحت الوزارة اف 
 % مف رياض األطفاؿ العاممة.40تمثؿ في البمدة القديمة وبيت حنينا و  26تقع 
 %.60مف رياض األطفاؿ ضمف ضواحي مدينة القدس وتمثؿ  00وتقع 

سنوات ( غير مسجميف أو ممتحقيف في أي  4-0ألؼ طفؿ في سف ما قبؿ المدرسة أي مف)  26ما زاؿ 
 ألؼ طفؿ في مدينة القدس وضواحييا تحت خط الفقر. 06ويعيش  برنامج مف برامج التعميـ.

وقالت: إف األطفاؿ في مدينة القدس يحتاجوف إلى مقومات الصمود وىذا يتطمب مف تضافر كافة جيود 
 المؤسسات لمساعدتيـ في تمقي تعميميـ رغـ المعاناة التي يواجيونيا.

كما اف كثيرا مف الفتية في مدينة القدس يتسربوف مف المدارس، بسبب الوضع االقتصادي الصعب الذي 
 ة ويجبر الطمبة عمى ترؾ مقاعد الدراسة لمساعدة أىالييـ في تحسيف ظروؼ معيشتيـ.تعيشو المدين

وأكدت اف االحتالؿ يعيؽ التعميـ مف خالؿ إبقاء الحواجز عمى مداخؿ المدف وىذا أدى بدوره إلى قمة 
 االىتماـ بالتعميـ لدى الطمبة القاطنيف خمؼ الجدار.

 8/6/0270، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 
 

 اإلسرائيميةفي السجون  075الف طفل فمسطيني في سوق العمل و 65 :معطيات فمسطينية 44
 واألسواؽالفمسطينييف الضائعيف في ورشات العمؿ  األطفاؿعدد  إفكشفت معطيات فمسطينية : شحادة أماؿ

مف  في المئة 6الؼ طفؿ فمسطيني. ويشكؿ ىذا العدد حوالي  66  إلىومستوطناتيا ارتفع  اإلسرائيمية
  لألطفاؿعاما. وبموجب المعطيات فاف ىذا العدد الكبير  24 إلى 6في الفئة العمرية مف  األطفاؿمجمؿ 

 يعمموف باجر زىيدة ونسبة ليست قميمة مف دوف اجر.
االقتصادية الصعبة الى ترؾ مقاعد الدراسة  األوضاعىـ لعائالت فقيرة دفعتيـ  األطفاؿىؤالء  إفوالمعروؼ 

في ظروؼ قاسية وخطيرة جدا تعرضيـ لخطر الموت حيث انيـ يخترقوف الحواجز  بحثا عف العمؿ
العمؿ والمبيت  أماكفالعسكرية ويجازفوف بالتسمؿ في ساعات المساء. ويتعرض ىؤالء  خالؿ وجودىـ في 



 
 

 

 

 

           02ص                                    0506العدد:                8/6/0270 الجمعة التاريخ:

المحالت التجارية او قضاء وقتيـ يتسكعوف في الشوارع ، لخطر االنزالؽ  أسطحاو  األرصفةعمى قارعة 
المخدرات او الكحوؿ.وال تقؿ خطورة ما يتعرضوف لو مف استغالؿ اقتصادي بشع ، فكؿ الظروؼ  الى

 والقوانيف وطبيعة عمميـ تكوف حجة كبيرة لممشغميف الستغالليـ االقتصادي.
واالستغالؿ االقتصادي الذي ال يمكف الي منيـ النجاة منو ينعكس في معطيات بحث حوؿ معدؿ االجر 

دوالرات  اما في اسرائيؿ والمستوطنات  8والتي بينت انو في الضفة يصؿ الى حوالي   اليومي لالطفاؿ
 دوالرا، وىو نصؼ االجر القانوني في اسرائيؿ. 14فيصؿ الى  

طفال وىذا  126في جانب اخر مف المعطيات حوؿ االطفاؿ الفمسطينييف ، يقبع في السجوف االسرائيمية  و
 206اية شير أيار )مايو(. وتبيف اف قوات االحتالؿ االسرائيمي اعتقمت المعطى حتى االسبوع الماضي، ني

عاما، إثر عمميات دىـ وتفتيش نفذتيا في الضفة الغربية.  28طفال منذ بداية العاـ، تقؿ أعمارىـ عف 
في المئة مف المجتمع  61وبحسب تقرير لدائرة إعالـ الطفؿ الفمسطيني فاف ىذه الشريحة الفمسطينية تشكؿ 

لفمسطيني ويتعرضوف منذ انتفاضة االقصى الى اعتداءات متكررة واستيداؼ مباشر، نتيجة القصؼ ا
طالؽ النيراف عمييـ، حيث استشيد أكثر مف   طفؿ آخر. 6000طفال، وجرح أكثر مف  2466اإلسرائيمي وا 

 8/6/0270، الحياة، لندن
 

 مسؤولية النكبة والغالبية الييودية "إسرائيل"مون يحمّ  48فمسطينيي من استطالع: الغالبية الساحقة  45
في المائة(  80دلت نتائج استطالع جديد نشر في حيفا، أمس، عمى أف الغالبية الساحقة )نحو  تؿ أبيب:

(، ما زالوا يحمموف إسرائيؿ والغالبية الييودية فييا المسؤولية 48مف المواطنيف العرب في إسرائيؿ )فمسطينيي 
في المائة منيـ إف عدـ اعتراؼ الحكومات اإلسرائيمية  06ـ الفمسطيني. وقاؿ عف النكبة التي حمت بشعبي

بيذه المسؤولية عف النكبة يؤدي إلى فقداف الثقة وزعزعة العالقات ويضعؼ األمؿ في حياة مشتركة بيف 
  الييود والعرب داخؿ الدولة العبرية.

شاركوا  48في المائة مف فمسطينيي  08وجاء في االستطالع الذي أجراه البروفسور سامي سموحا، أف 
ويتناوؿ ىذا  بشكؿ أو بآخر في النشاطات التي نظمت إلحياء ذكرى النكبة في الشير الماضي.

شخص يمثموف  000بإسرائيؿ. ويتـ مف خاللو إجراء لقاءات معمقة مع  48االستطالع، عالقة فمسطينيي 
 تركيبة السكاف العرب مواطني إسرائيؿ. 

في المائة منيـ يسمموف بوجود إسرائيؿ كدولة ذات أكثرية ييودية  68نتائج االستطالع أف  وجاء في تمخيص
في  68ومعنيوف بالعيش المشترؾ ويقبموف بأف يكوف يوـ السبت فييا ىو يوـ العطمة األسبوعية ليـ أيضا و

في المائة  00ولكف  المائة منيـ يفضموف العيش كمواطنيف إسرائيمييف أكثر مف أي مواطنة أخرى في العالـ،
منيـ يؤكدوف أف الحكومة تدير سياسة تمييز عنصري معيـ وتعتبرىـ مواطنيف مف الدرجة الثانية أو كأعداء 

  ال يستحقوف المساواة.
وقاؿ سموحا، خالؿ مؤتمر خصص لمبحث في نتائج االستطالع، إف العرب في إسرائيؿ يثبتوف طيمة 

دوف لمتعايش المشترؾ ولكف جنبا إلى جنب مع ىذا يتصاعد لدييـ السنوات الماضية أنيـ منيجيوف ومستع
فإف ىذه النسبة ارتفعت  1000في المائة منيـ يرفضوف حؽ إسرائيؿ في الوجود سنة  22التطرؼ. فإذا كاف 

ذا كانت نسبة العرب في إسرائيؿ الذيف أعمنوا أنيـ في حاؿ التصويت 1022في المائة في سنة  20إلى  . وا 
في المائة  02ء شعبي عمى دستور إسرائيمي يحدد ىوية الدولة عمى أنيا دولة ييودية وديمقراطية في استفتا
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. واعتبر سموحا ىذا النيج في اتجاه  60، فإف ىذه النسبة انخفضت إلى 1006في سنة  في المائة اليـو
 تدىور.

 8/6/0270، الشرق األوسط، لندن
 

 ي من تصوير فيمم مجزرة الدوايمة ينتي باألردن مركز دراسات وأبحاث الالجئين 46
عماف: إنتيى مركز دراسات وأبحاث الالجئيف ومقرة في عماف األردف وضمف خطتو في توثيؽ المجازر 
التي ارتكبيا االحتالؿ االسرائيمي ضد أبناء الشعب الفمسطيني مف تصوير فيمـ وثائقي عف مجزرة الدوايمة 

ة الدوايمة ممف شيدوا المجزرة ومف الناجيف منيا حيث ذىب وتـ أخذ العديد مف الشيادات مف أىالي قري
كما  شييدا والفيمـ مف إخراج مديف مصطفى ومدة الفيمـ ساعة تمفزيونية. 660ضحية مجزرة الدوايمة قرابة 

بدأ المركز في التحضير لتصوير فيمـ يوثؽ لمجزرة المد التي تعتبر كذلؾ مف أكبر المجازر التي أرتكبيا 
 مدنيا أعزؿ مف أىالي مدينة المد. 406ي فمسطيف وذىب ضحيتيا زىاء الصياينة ف

 8/6/0270، القدس العربي، لندن
 

 "مجابية التطبيع" تدين عقد مؤتمر شبابي باألردن يشارك فيو صياينة 47
عمػػاف: اسػػتنكر تجمػػع القػػوى الشػػبابية والطالبيػػة لػػدعـ المقاومػػة ومجابيػػة التطبيػػع فػػي األردف "اتحػػرؾ" تنظػػيـ 

ة تدعى منظمة "سوليا لمزمالة" مؤتمر شبابي تطبيعي لمدة ثالثة اياـ في عماف اعتبارا مف غد الجمعة مؤسس
 ( بمشاركة شباب صياينة. 8-6) 

( إلػػػى "أف ىػػػذا 6-0وأشػػػار تجمػػػع "اتحػػػرؾ" فػػػي بيػػػاف وصػػػؿ "المركػػػز الفمسػػػطيني لإلعػػػالـ" مسػػػاء الخمػػػيس )
رات التػػي تعقػػدىا المنظمػػة لمجموعػػة مػػف الطمبػػة والشػػباب المػػؤتمر يػػأتي اسػػتكمااًل لسمسػػمة المقػػاءات والمػػؤتم

شاب وشابة يمثموف دواًل عربية وغربية مف بينيا تونس ومصر ولبناف وأمريكا إضافة  210يتجاوز عددىـ اؿ
إلػػى األردف والكيػػاف الصػػييوني". وأكػػد التجمػػع أف ىػػذه المنظمػػة قامػػت بتزويػػد كافػػة ىػػؤالء األعضػػاء بػػأجيزة 

 حديثة إضافة إلى تخصيص موقع لمتواصؿ بيف أعضائيا.وتقنيات تصويرية 
وكشؼ تجمع "اتحرؾ" عف "وجػود قنػاة إعالميػة وناشػطة فػي شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي تعمػؿ ضػمف ىػذه 
المجموعة، حيث سيقوـ التجمع بمخاطبتيا مباشرة لوقؼ تعاونيا مػع ىػذه المنظمػة وشػطب اسػميا مػف قائمػة 

 إصدار بياف تعتذر فيو عف مشاركتيا السابقة مع ىذه المنظمة.عضوية المنظمة، كما سيطالبيا ب
 8/6/0270المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 اختتام دورة تدريبية لقضاة فمسطينيين في المعيد القضائي في عّمان 48

بتػػػرا: أنيػػػى قضػػػاة محػػػاكـ االسػػػتئناؼ فػػػي قطػػػاع غػػػزة امػػػس دورة تدريبيػػػة متخصصػػػة فػػػي المعيػػػد  –عمػػػاف 
حوؿ إجراءات المحاكمة أمػاـ محكمػة الجنايػات. وقػاؿ مػدير عػاـ المعيػد القاضػي منصػور  القضائي االردني

الحديدي في اختتاـ الدورة إف عقد مثؿ ىذه الػدورات يسػيـ فػي تعزيػز واسػتمرار التعػاوف بػيف االردف والسػمطة 
 خالؿ األعواـ الماضية.الوطنية الفمسطينية، مشيرا الى عقد العديد مف الدورات المماثمة لألشقاء الفمسطينييف 

 8/6/0270الدستور، عّمان، 
 

 عّمان: اختتام دورة اطفاء لمرتبات الدفاع المدني الفمسطيني 49
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عماف: خرجت المديرية العامة لمدفاع المدني امػس دورة االطفػاء المتوسػطة الخاصػة بمرتبػات الػدفاع المػدني 
حضػػور مسػػاعد مػػدير عػػاـ الػػدفاع المػػدني لػػالدارة الفمسػػطيني والتػػي عقػػدتيا مدينػػة الػػدفاع المػػدني التدريبيػػة، ب

 العميد شاماف البداريف ومندوب مدير عاـ الدفاع المدني الفمسطيني العقيد فايز شاىيف.
يشار إلى أف ىذه الدورة جاءت ضمف سمسمة مف البرامج التدريبية التي ينفذىا الدفاع المدني األردني لتدريب 

 يمكنيـ مف أداء واجباتيـ الميدانية بكفاءة و اقتدار. كوادر الدفاع المدني الفمسطيني بما
 8/6/0270الدستور، عّمان، 

 
 لتنفيذ أحكام اإلعدام بالعمالء يدعو رئيس مجمس النواب نبيو بري 52

دعػػػا رئػػػيس مجمػػػػس النػػػواب نبيػػػػو بػػػري إلػػػػى تنفيػػػذ أحكػػػاـ اإلعػػػػداـ التػػػي سػػػػّطرت بحػػػؽ متعػػػػامميف مػػػع العػػػػدو 
جمعو أمس بعدد مف األسرى المحرريف مف السجوف والمعتقالت االسرائيمية أف االسرائيمي، معتبرًا خالؿ لقاء 

الجو العاـ في لبناف بات يكسر الحػاجز النفسػي الػذي يقػؼ حػائاًل دوف التعامػؿ مػع العػدو. بػري أشػار، وفػؽ 
مػػا نقػػؿ عنػػو المحػػّرروف، إلػػى عػػدد مػػف الظػػواىر التػػي تؤكػػد كالمػػو، ومنيػػا األحكػػاـ األخيػػرة الصػػادرة بحػػؽ 
العمالء، واالستقباالت التي تقاـ ليـ إثر اإلفراج عنيـ، حتى إف وزيرًا في الحكومة المبنانية لـ يتػرّدد فػي نقػؿ 

 أحدىـ.
 8/6/0270االخبار، بيروت، 

 
 "المستقبل" وحركة فتح في بيروت: محورية فمسطين والسمم األىمي 57

سر بيروت في حركة فػتح ومنسػقية بيػروت عقد في منسقية بيروت في تيار المستقبؿ لقاء سياسي بيف امانة 
في تيار المستقبؿ. ورأس االجتماع كػؿ مػف امػيف سػر حركػة فػتح ومنظمػة التحريػر فػي بيػروت العميػد سػمير 

 ابو عفش )ابو يوسؼ( وعف تيار المستقبؿ المنسؽ العاـ في بيروت العميد محمود الجمؿ. 
فػػي ضػػوء التطػػورات الحاصػػمة لجيػػة التطػػورات  واسػػتعرض الطرفػػاف االوضػػاع السياسػػية فػػي لبنػػاف والمنطقػػة

االمنيػػة التػػي شػػيدتيا منػػاطؽ الشػػماؿ وتحديػػدا مدينػػة طػػرابمس ومػػا تبعيػػا مػػف اشػػتباكات فػػي منطقػػة الطريػػؽ 
 الجديدة في بيروت، مطالبيف بضرورة اال يتكرر ما حصؿ في بيروت.

التيدئة التػي ركػز عمييػا الػرئيس  واكد الطرفاف ضرورة التعاطي االيجابي في كؿ االطر، انطالقا مف دعوات
 الفمسطيني محمود عباس )ابو مازف( والرئيس سعد الحريري في اكثر مف مناسبة.

 8/6/0270المستقبل، بيروت، 

 
 بمخرجات لقاء فتح وحماس حول المصالحة ترّحبالجامعة العربية  50

 ،ر عنيا اجتماع حركتي فتح وحماسرّحبت األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، بالنتائج التي أسف :القاىرة
الذي انعقد مؤخًرا في مقّر جياز المخابرات المصرية في العاصمة القاىرة، واصفًة ىذه النتائج بأنيا "تقدـ 

وقاؿ األميف العاـ المساعد لمجامعة العربية لشئوف فمسطيف،  ميـ في مسار المصالحة الوطنية الفمسطينية".
"إذا لـ تتحقؽ الوحدة الوطنية  :6|0ت صحفية أدلى بيا يوـ الخميس السفير محمد صبيح، في تصريحا

فستبقى القضية الفمسطينية في خطر، حيث أنو ال بد مف إبعاد القضية عف المشكالت الحزبية واألىواء 
 الفصائمية"، حسب تعبيره.

 7/6/0270قدس برس، 
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 الفمسطينية ية لمسمطةيطالب بسداد االلتزامات المال العربيةمجمس الوحدة االقتصادية  53

مجمس الوحدة االقتصادية العربية طالب الدوؿ ، أف القاىرةمف  8/6/0270الخميج، الشارقة، نشرت 
األعضاء بالوفاء بالتزاماتيـ المالية تجاه السمطة الفمسطينية في ظؿ عجزىا عف سداد رواتب موظفييا، كما 

وؿ العربية لتحقيؽ التعاوف االقتصادي في ظؿ دعا إلى تفعيؿ مشاركة القطاعيف الخاص والعاـ في الد
المتغيرات في المنطقة. وأكد المجمس، في ختاـ اجتماعات دورتو الوزارية الرابعة والتسعيف في القاىرة أمس، 
عروبة القدس ورفض كؿ اإلجراءات اإلسرائيمية غير الشرعية وغير القانونية، التي تستيدؼ تيويد المدينة 

حماية الصناعة "ا. وأشار إلى ضرورة عقد ورشة عمؿ مصغرة، تحت عنواف وضميا وتيجير سكاني
، مطالبًا بإعداد ورقة عمؿ موسعة حوؿ المعايير واألسس الالزمة لتحديد مواصفات المنتج الذي "العربية

سيحمؿ شعار منتج عربي. وطالب بتأسيس مركز رصد متقدـ لألزمات االقتصادية، مطالبًا الدوؿ العربية 
 اء التي لـ تصادؽ عمى االتفاقيات العربية المقررة في إطاره لممصادقة عمييا.األعض

مجمس الوحدة االقتصادية العربية أكد عمى ، أف بترا نقاًل عف وكالة 8/6/0270الدستور، عمان، وأضافت 
ى ودعـ جيود مصر في ىذا المجاؿ وحث الدوؿ العربية عم ،تحقيؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية أىمية

 الوفاء بالتزاماتيا المالية تجاه السمطة الوطنية الفمسطينية.
 

 لتحرك دولي إلنياء ممف األسرى تدعو حقوق اإلنسان لمعموماتالشبكة العربية :مصر 54
دعت الشبكة العربية لمعمومات حقوؽ اإلنساف في مصر الجيات الدولية إلى القياـ بدورىا في إنياء  القاىرة:

ييف بسجوف االحتالؿ فورًا، ووقؼ االنتياكات اإلسرائيمية التي تعمؿ عمى توظيؼ ممؼ األسرى الفمسطين
نياء االحتالؿ. وطالبت الشبكة  األسرى كرىائف إلضعاؼ الصمود الشعبي الفمسطيني في المطالبة بحقوقو وا 

يرتكبيا  في بياف ليا، أمس، بمساءلة ومحاسبة الكياف الصييوني عمى االنتياكات الخطرة والممنيجة، التي
بحؽ األسرى الفمسطينييف، منتقدة حالة التردي البالغ لألوضاع في سجوف االحتالؿ بما يخالؼ كؿ القوانيف 
واألعراؼ الدولية. وأكدت حؽ األسرى في المجوء لكؿ أشكاؿ النضاؿ السممي المشروعة في الذود عف 

 كرامتيـ وحقوقيـ، بما فييا خوض اإلضرابات عف الطعاـ.
 8/6/0270شارقة، الخميج، ال

 
 القادم / يوليويزور رام اهلل في تموز التونسيةرئيس الحكومة  55

يوليو القادـ عمى / بداية شير تموز يمحمود معروؼ: يقوـ رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبال -تونس 
 لىاألو ىي  ،وفد تونسي كبير بزيارة رسمية لراـ اهلل بدعوة مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس رأس

 الفمسطينية. لألراضيلمسؤوؿ تونسي بيذا المستوى 
حمادي الجبالي يرأس خالؿ  إفالقدس العربي جريدة وقالت مصادر دبموماسية عربية بالعاصمة التونسية ل

 1008الفمسطينية التي تعقد منذ  -زيارتو لراـ اهلل الجانب التونسي في اجتماعات المجنة المشتركة التونسية 
 رئيس الحكومة الفمسطينية ،سالـ فياض .مع دالوفد يبحث ومف المقرر أف  س الحكومة.عمى مستوى رئي

 .ممفات التعاوف في ميداف االقتصاد والتعميـ في راـ اهلل،
ما  إذافي تونس  صاخباً  زيارة الجبالي لراـ اهلل خطوة سياسية ىامة قد تثير نقاشاً  أفالمصادر  وأكدت

 .ئيؿ""إسراوضعت في خانة التطبيع مع 
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 8/6/0270، لندن، القدس العربي
 

 أصبحت رسميًا عضوًا مراقبًا في قمة اتحاد المغرب العربي فمسطين :الحكومة التونسية 56
في قمة  مراقباً  عضواً  رسمياً  أصبحتف فمسطيف أالقدس العربي جريدة محمود معروؼ:  عممت  -تونس 

الجيات الفمسطينية المعنية  أبمغتكومة التونسية ف الحإاتحاد المغرب العربي. وقالت مصادر لمقدس العربي 
كتوبر القادـ ستعقد بحضور فمسطيف أ األوؿ/تحتضنيا تونس في تشريف  أفالقمة المغاربية المقرر  أف

 كعضو مراقب باالتحاد.
زيارة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لراـ  ،السفير الفمسطيني في تونس ،ووصؼ سمماف اليرفي

بالخطوات التي تعيد لمقضية الفمسطينية  ،وترسيـ فمسطيف كعضو مراقب دائـ باتحاد المغرب العربي ،اهلل
 خفت حضورىا خالؿ الشيور الماضية. أفمكانتيا في المشيد السياسي العربي بعد 

 8/6/0270، لندن، القدس العربي
 

 استراتيجيتنار في صد يةيراناإلتحرير فمسطين أصبح بعد انتصار الثورة : عمي الريجاني 57
قاؿ رئيس مجمس الشورى اإليراني عمي الريجاني خالؿ استقبالو األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير 

األعداء ينفذوف خطة لضرب الدوؿ المستقمة " إف: :في طيراف ،القيادة العامة، أحمد جبريؿ -فمسطيف 
عـ الشعب والحكومة في إيراف لمشعب د"وجدد التشديد عمى  ."الستئصاؿ كؿ جذور المقاومة في المنطقة

ف تحرير األراضي الفمسطينية المحتمة أصبح بعد انتصار "إوأضاؼ الريجاني  ."الفمسطيني في كؿ الظروؼ
 ."الثورة اإلسالمية في إيراف في صدر استراتيجية الجميورية اإلسالمية

 8/6/0270الراي، الكويت، 
 

 جولة موسكو النووية "إفشال"ودواًل عربية بمحاولة  "إسرائيل"و المتحدةالواليات إيران تتيم  58
، في إيراف اعتبر محسف رضائي، سكرتير مجمس تشخيص مصمحة النظاـ: محمد صالح صدقياف –طيراف 

سرائيؿ تتخبطاف اآلف، وتريداف إفشاؿ محادثات موسكو"أف  ، حوؿ البرنامج أياـ 20بعد ]التي ستعقد أميركا وا 
سالمية تعمؿ، بسبب ". وأِسؼ ألف "براف أف إيراف بدأت تكسب عظمة، إذ تعتالنووي اإليراني[ دواًل عربية وا 

استراتيجية أميركا والكياف ". وزاد: "عدائيا إليراف، إلفشاؿ محادثات موسكو، وتساند إسرائيؿ بدؿ مساندتنا
ض مع الصييوني ودوؿ عربية، إلفشاؿ المحادثات، تتمّثؿ في إجبار إيراف عمى خوض حرب أو التفاو 

 ."أميركا وبريطانيا، أو إرغاميا عمى الرضوخ لضغوط االستكبار العالمي، ومواجية عقوبات مشددة
 8/6/0270الحياة، لندن، 

 
 يمصر الدور القطري والد بيشحكومة ىنية تو  ...ألف لتر سوالر قطري إلى غزة 753وصول  59

، بإدخاؿ أوؿ سمحت السمطات المصرية بمنفذ العوجة البر : عبد الحميـ سالـ -رفح  ى بوسط سيناء اليـو
بالتنسيؽ مع الجانب  يإلى محطة كيرباء غزة عبر منفذ العوجة البر  يمف السوالر الصناع يدفعة وقود قطر 

قاؿ المواء جابر العربى، رئيس اليالؿ األحمر بشماؿ سيناء، لقد تـ إدخاؿ و  منفذ نيتسانا. يف اإلسرائيمي
" إسرائيؿالتي تحتميا "ع غزة مف معبر كـر أبو سالـ عبر األراضي شاحنات وصمت بالفعؿ إلى قطا 0أوؿ 

 وىى أوؿ كمية وقود تدخؿ إلى غزة بعد توقؼ محطة الكيرباء يوـ أمس. ،بعد استالميا ،2048منذ سنة 
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بساحة منفذ العوجة لتصؿ الكميات  شاحنات أخرى موجودة حالياً  6أضاؼ العربى أنو سيتـ غدا إدخاؿ و 
 تر.ألؼ ل 442إلى 

بمغت  ]الخميس[الكميات الواردة إلى المنفذ اليوـ ياليوـ السابع، إف إجمالموقع قاؿ مصدر بمنفذ العوجة لو 
مميوف لتر وقود أدخؿ  16شاحنات، وردت مف سفينة قطرية بالسويس تقؿ قرابة  0 يألؼ لتر سوالر ف 442
 التفاوض إلدخاؿ المزيد. يألؼ لتر وجار  260منيا 

، عمى يغزة عف تقديرىا ألمير دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثان يالحكومة فمف جانبيا عبرت 
وقاؿ طاىر  غزة. يسفينة الوقود لشركة توليد الكيرباء ف يالمتمثمة ف يمكرمتو العظيمة لمشعب الفمسطين

صوؿ إتماـ عممية و  فيالنونو، الناطؽ باسـ الحكومة" كما نعبر عف تقديرنا لمصر الشقيقة عمى دورىا 
 الوقود لمقطاع".

 7/6/0270اليوم السابع، القاىرة، 
 

 ألف طن سوالر ميداة من مصر لقطاع غزة عشرون 62
لمقوات المسمحة  األعمىالقائد العاـ رئيس المجمس  ،أ.ش.أ: أصدر المشير حسيف طنطاوي -القاىرة 

وذلؾ مف مستودعات ، ألؼ طف سوالر ميداة لتشغيؿ محطة كيرباء غزة 10تعميماتو بسرعة نقؿ المصرية، 
القطاع  ىلدخولو إل منفذ العوجة البري تمييداً  ىالييئة المصرية العامة لمبتروؿ بميناء السويس البحري إل
قطاع غزة إلنياء أزمة محطة الكيرباء بالقطاع  ىأمس. وتضمنت تعميمات طنطاوي سرعة نقؿ الشحنة إل

 ورفع المعاناة عف الشعب الفمسطيني.
 8/6/0270رة، األىرام، القاى

 
 السفارة الفرنسية في تل أبيب فيفي ندوة  تشاركمخرجة تونسية  67

نضاالت النساء في "تشارؾ المخرجة اليسارية التونسية نادية الفاني في ندوة حوؿ  :عثماف تزغارت -باريس 
 6بيب مف الذي عقدتو السفارة الفرنسية في تؿ أ "،الديموقراطية واألدياف"ضمف ممتقى  "مواجية األصولية

المخرجة التونسية تزعـ أنيا لـ تتخؿَّ عف أفكارىا اليسارية، وأف  غير أفحزيراف/ يونيو الجاري.  0إلى 
 ."زيارتي إلسرائيؿ ال تتعارض مع دعمي لمقضية الفمسطينية"
ال "عشية وصوليا إلى تؿ أبيب، أدلت نادية الفاني بحوار لجريدة ىآرتس كّررت فيو الحجج الواىية ذاتيا: و 

، لكف ىذه التطمينات لـ تمنع الجريدة العبرية مف "أزاؿ أعارض صييونية إسرائيؿ، ولـ أبّدؿ آرائي السياسية
، عريضة 1006، وىي التي وّقعت بعد عدواف تموز عاـ "إسرائيؿ"التساؤؿ عف سّر قرار المخرجة زيارة 

بعد التشاور مع أصدقائي "ًا ومتناقضًا: . أما رد الفاني عمى تساؤؿ الجريدة، فجاء ممتبس"إسرائيؿ"لمقاطعة 
، "الفمسطينييف)!( قّررُت أف أكسر عيدًا كنُت قد قطعتو عمى نفسي، قبؿ سنوات، بأال تطأ قدماي إسرائيؿ

 ."ثـ إّف ىذه ليست دعوة إسرائيمية، بؿ ىي دعوة لممشاركة في ممتقى فرنسي"قبؿ أف تضيؼ 
 8/6/0270األخبار، بيروت، 

 
 قابمة لمحياةفمسطينية دولة  إقامةال يمكن  "ج": دون مناطق ألوروبي في القدساممثل االتحاد  60

مع  األوروبيف االتحاد يتبنى برنامج الجوار أفي القدس جوف كات راتر  األوروبيكد ممثؿ االتحاد أ :راـ اهلل
ـ في العاـ دوؿ حوض المتوسط في الجنوب والشرؽ األوسط ضمف سياسة تبناىا االتحاد منذ التوسع الذي ت
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توجينا وعالقاتنا مع جيراننا في " :وقاؿ دولة. 16إلى  26عندما ازداد عدد أعضاء اإلتحاد مف  1004
وكمييما تتنوع حسب  المنطقة ضمف ىذه المبادرة ويوجد لدينا خطة عمؿ مع الفمسطينييف وأخرى مع الغرب،

بشكؿ مشترؾ، لذا الخطة الموجودة مع الحاجة وتعبر عف اليدؼ المشترؾ الذي يتبناه اإلتحاد األوروبي 
 ."الفمسطينييف ىي أيضًا ثمرة ليذا التفاىـ والتوافؽ

والتعاوف مع  األوروبيوالتقرير السنوي  حوؿ الجوار، خالؿ حوار خاص مع تمفزيوف وطف ،وقاؿ راتر
ي قرارات سياسية الدعـ الذي نقدمو لمفمسطينييف ليس مشروطًا بأ ، إفسائدة حمد والسمطة الفمسطينية، أدارت

ممتـز بحؿ الدولتيف ودوف مناطؽ "ج" التي ميموف  األوروبيتحاد الاف أ كدقد تتخذىا القيادة الفمسطينية. وأ
 تقـو الدولة الفمسطينية. أفبالضفة ال يمكف  "إسرائيؿ"عمييا 

قضية ىامة  ىذه وقاؿ: ال شؾ أف االنقساـ بيف الفمسطينييف ىو مشكمة كبرى بيف الضفة وغزة جغرافيًا،
ونعمؿ معيا بشكؿ وثيؽ. وكالكثير مف الفمسطينييف نريد أف نرى  عالقاتنا ىي مع السمطة، تشكؿ عائقًا،

 نياية ىذا االنقساـ، حتى نتمكف مف البناء عمى إنجازاتنا أيضًا في غزة.
 8/6/0270الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ده لالنتياكات اإلسرائيميةيؤكد رفض بالالفمسطينية ممثل فنزويال لدى السمطة  63

أكد ممثؿ فنزويال لدى السمطة الفمسطينية لويس دانييؿ ارنانديز لوغو، موقؼ بالده الرافض  :راـ اهلل
 الؿ لقائو في مقر الممثمية براـ اهلل، يوـ الخميسخ ،وقاؿ لوغو لالنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف.

"إف إسرائيؿ  ة المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى:، مع األميف العاـ لمييئة اإلسالمي0/6
 ."بممارساتيا، تخرؽ كافة المواثيؽ واألعراؼ والقوانيف الدولية

 7/6/0270، القدس، القدس
 

 الضفةستيطانية في اال اتوحدالندد بقرار نتنياىو بناء مئات تالواليات المتحدة األمريكية  64
بقرار رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف  أمسمساء أوؿ مف األمريكية نددت الواليات المتحدة  :(.ب.ؼ.)أ

، وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الخارجية "بيت إيؿ"وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  000نتنياىو بناء 
مواصمة االستيطاف في الضفة يقوض جيود السالـ ويتعارض مع تعيداتإسرائيؿ "األميركية مارؾ تونر إف 

موقفنا مف االستيطاف لـ يتغير. لف نقبؿ بتشريع مواصمة االستيطاف مف جانب "وأضاؼ:  ."ياوواجبات
يعيؽ التقدـ نحو أي نوع مف االتفاقات التي يريدىا في ". وأوضح أف بناء الوحدات السكنية الجديدة "إسرائيؿ

ا يدعياف بأنيما يريداف عمى األقؿ ىذا م"، مضيفًا: "نياية المطاؼ كؿ الناس ىنا، وأىـ مف ذلؾ الطرفاف
 ."حصولو

 8/6/0270الحياة، لندن، 
 

 الضفةفي  بناء وحدات استيطانية جديدة عمىفرنسا تدين موافقة نتنياىو  65
 862بنياميف نتنياىو عمى بناء  "إسرائيؿ"فرنسا موافقة رئيس وزراء  دانت: أحمد رمضاف ووكاالت -راـ اهلل 

نتنياىو "ندعو  :ة، وقاؿ الناطؽ باسـ الخارجية الفرنسية برنار فاليرووحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربي
غير شرعي بموجب القانوف  أشكالو. ونكرر باف االستيطاف بجميع اإلعالناتاالمتناع عف تنفيذ ىذه  إلى

بعض ىذه المستوطنات  أف إلىحؿ الدولتيف ويشكؿ عقبة في طريؽ السالـ"، مشيرًا  أسسالدولي ويقوض 
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في وقت ينبغي فيو الحرص أكثر ما يكوف عمى تجنب  2060تـ فييا البناء "بعيدة عف حدود عاـ التي سي
 االستفزازات واستئناؼ الحوار بيف الطرفيف".

 8/6/0270، بيروت، المستقبل
 

 لمسمطةلدعم الميزانية العامة الفمسطينيةالسمطة و توقيع اتفاقية بين فرنسا  66
، مع وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس، اتفاقية 0/6 ـو الخميسوقع الرئيس محمود عباس، ي :باريس

مالييف يورو، الدفعة األولى مف مساىمة فرنسا لدعـ ميزانية  20لدعـ الميزانية العامة الفمسطينية بقيمة 
 .1021السمطة لعاـ 

عف شكره وأعرب الرئيس محمود عباس، في مؤتمر صحافي مشترؾ مع فابيوس، عقب توقيع االتفاقية، 
 ."الذي لـ يتأخر منذ مؤتمر باريس وحتى اآلف"لفرنسا عمى الدعـ االقتصادي 

مميوف يورو لمسمطة الفمسطينية كدعـ  206وأشار فابيوس إلى أنو وبيذه المناسبة يكوف قد تـ تحويؿ 
ف فرنسا إلى ذلؾ فإ ...1000ديسمبر  لمموازنة منذ مؤتمر المانحيف الذي عقد في باريس في كانوف األوؿ/

 88أسيمت في العديد مف مشاريع التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة مف خالؿ الوكالة الفرنسية لمتنمية )
 مميوف يورو منذ مؤتمر المانحيف( والقنصمية الفرنسية العامة في القدس.

 7/6/0270نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 "دالفمسطينيين الجد"روابي: مدينة  67
عمػى بعػد تسػعة كيمػومترات شػماؿ مدينػة راـ اهلل، وفػي منتصػؼ المسػافة بػيف القػدس المحتمػة : عباد يحيى

الفمسػػػػطيني، مسػػػػتعينًا بسػػػػخاء « الػػػػوطني الخػػػػاص»ونػػػابمس فػػػػي قمػػػػب الضػػػػفة الغربيػػػػة، يبنػػػػي رأس المػػػػاؿ 
ؿ األميركػػي كيػػث ، كمػػا يسػػمييا الجنػػرا«الفمسػػطيني الجديػػد»القطػػرييف، ومحتميػػًا بجػػيش االحػػتالؿ، مدينػػة 

دونـ  6000، ُتشّيد بكمفة تقارب مميار دوالر عمى مساحة «المستوطنة الفمسطينية»، أو «روابي»دايتوف. 
وضعتيا السمطة الفمسطينية تحت الحجػز بموجػب مرسػوـ وّقعػو الػرئيس محمػود عّبػاس فػي تشػريف الثػاني 

قػرار أو تخفيػؼ وطأتػو، ليشػتري . ولـ تفمح كؿ محاوالت أصحاب األراضي في االعتػراض عمػى ال1000
األرض بعػػػد ذلػػػؾ رجػػػؿ األعمػػػاؿ، بشػػػار المصػػػري، حامػػػؿ الجنسػػػية األميركيػػػة، الػػػذي دعػػػا أكثػػػر مػػػف مػػػّرة 

 «.الفمسطينييف الجدد»اإلسرائيمييف إلى شراء شقؽ ومنازؿ في مدينتو، ليتجاوروا مع 
يش اإلسرائيمي الذيف يػأتوف إلػى ييمس أىالي قرية عطارة القريبة بحذر بالغ وىـ يتحدثوف عف ضّباط الج

المدينػػة ليتنػػاولوا الفطػػور مػػع القػػائميف عمييػػا. وىػػذه الزيػػارات متكػػّررة، ويشػػارؾ فييػػا ضػػباط اإلدارة المدنيػػة 
اإلسػػرائيمية برفقػػة قػػوات الجػػيش وحػػرس الحػػدود. ويػػذكر األىػػالي كيػػؼ سػػمح الجنػػود عمػػى حػػاجز عطػػارة 

 وا تنّقؿ عامة الفمسطينييف في أوقات اإلغالؽ.القريب بمرور كؿ مف لو عالقة بروابي، ومنع
وما كاف ُيتناقؿ ىمسًا بات ثابتًا جمّيًا بعد األحاديث الوّدية لصػاحب المدينػة بشػار المصػري مػع الصػحافة 

بأف األمور تحت السيطرة واألمف مستتب والتنسيؽ مع جيش « لمجيراف»اإلسرائيمية، وبّث رسائؿ التطميف 
حتػى شػارع المدينػة الرئيسػي مرىػوف بتػرخيص إسػرائيمي قػد يبطػؿ فػي أي لحظػة، االحتالؿ معطى ثابػت. 

 «.الدولة األرخبيؿ»إلى جممة المعازؿ والكانتونات التي تكّوف مشروع « روابي»لتضاؼ ىكذا 
ىنػػا مرحمػػة جديػػػدة مػػف اليندسػػػة المكانيػػة؛ فبعػػػدما شػػنت إسػػرائيؿ حربػػػًا عمػػى المخيمػػػات والبمػػدات القديمػػػة 

لغريػػب خػػالؿ االنتفاضػػة، وبعػػدما سػػعت إلػػى تػػدمير الحّيػػز المقػػاِوـ فػػي المػػدف الفمسػػطينية، العصػػّية عمػػى ا
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عادة بنائو مكشوفًا مخترقًا في مخيـ جنيف، بحيػث أشػرفت دولػة اإلمػارات عمػى إعػادة اإلعمػار المطبَّػع،  وا 
لممفارقػػة، لتػػتالءـ مػػع حاجػػات المسػػتعمر الغػػازي، وُتسػػرؼ فػػي االنكشػػاؼ أمامػػو. و « روابػػي»تػػأتي ىندسػػة 

فاف الماؿ ىنػا أيضػًا خميجػّي. ويبػدو الػنمط المعمػاري لممدينػة دخػياًل عمػى محيطػو، ومػف ىنػا يػأتي تشػبيو 
إحاللػػو فػػي محػػيط »المدينػػة بالمسػػتوطنات اإلسػػرائيمية، حيػػث الطػػراز المتماثػػؿ لممسػػاكف المعػػّد سػػمفًا ليػػتـ 

خضػػػػاع الموقػػػػع المحمػػػػي والمشػػػػيد الجديػػػػد والسػػػػيطرة عم ، ضػػػػمف تعريػػػػؼ آنيػػػػا لومبػػػػا «يػػػػوغريػػػػب عنػػػػو، وا 
 لالستعمار.

في حديثو عف المدينة الفمسطينية الشبيية بضاحية أغنياء حداثية، والمستعدة الستقباؿ قرابػة أربعػيف ألػؼ 
الباحػػػث عػػػف الحريػػػة بعيػػػدًا عػػػف عائمػػػة ذويػػػو »سػػػاكف غػػػالبيتيـ مػػػف الشػػػباب، يقػػػوؿ المصػػػري إنػػػؾ تجػػػد 

ة بػػاالحتالؿ، وكأنػػو غيػػر موجػػود، أو كػػأف روابػػي مدينػػة فػػي ىنػػاؾ ال وجػػود ألي إشػػارة متعمقػػ«. الممتػػدة
، تسعى إلى طرح نموذج مثالي صديؽ لمبيئة، ومؤمف بقيـ الحياة المدنية، وممتـز بمعػايير «العالـ األوؿ»

 تنمية مستدامة يجري الحديث عنيا أكثر مف أي شيء آخر.
اد تيػدأ الوفػود والزيػارات. ىػي عمػى خريطػة ، ال تكػ«المدينة الفمسطينية األولى منذ ألفي سنة»في روابي، 

أّي زائػػػر دولػػػي، سياسػػػي أو اقتصػػػادي، وحتػػػى رياضػػػي. يفػػػاخر بيػػػا المصػػػري أمػػػاـ زّواره بػػػدءًا مػػػف قػػػادة 
األجيػػزة األمنيػػة الفمسػػطينية، وصػػواًل الػػى األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف؛ فالمدينػػة تتنػػاغـ مػػع 

ولػة ومؤسسػاتيا، وىػػي جػزء مػف الدعايػػة الممجوجػة منػذ سػػنوات خطػاب حكومػة سػػالـ فيػاض عػف بنػػاء الد
وىنػا روابػػي كالدولػة الحّيػػة فػي خطابػػات السػمطة فقػػط، «. حػؽ الفمسػػطيني فػي الحيػػاة واسػتحقاقو ليػػا»عػف 

 لكنيا رىينة أمر القائد العسكري اإلسرائيمي في المنطقة.
د. مػؤتمر االسػتثمار الفمسػطيني الػذي ومنذ بدء الحديث عف المشروع والسمطة الفمسطينية تدعمو بكؿ جي

فػػي بيػت لحػـ وبالتنسػيؽ الكامػػؿ مػع جػيش وحكومػة االحػػتالؿ، جػاء لتػوفير التمويػػؿ  1008ُعقػد فػي أيػار 
الضروري لمشروعي روابي وضاحية الريحاف. وضمف ىذا اإلطار ُتطرح روابي دومػًا عمػى أّنيػا جػزء مػف 

قاـ وعشرة آالؼ وظيفة ستوفرىا المدينة، إضافة الى الحؿ لموضع االقتصادي المتردي، وتحضر لغة األر 
كؿ الحراؾ التجاري المرافؽ ألربعيف ألؼ سػاكف كحػد أدنػى، مػع إسػقاط متعّمػد لػدور االحػتالؿ فػي الحالػة 
االقتصػػػػػادية لمفمسػػػػػطينييف، فػػػػػي ظػػػػػؿ صػػػػػمت أو تواطػػػػػؤ الفصػػػػػائؿ الفمسػػػػػطينية عمػػػػػى اخػػػػػتالؼ برامجيػػػػػا 

وآلتػػو اإلعالميػػة « الػػوطني»قفػػيف أو خػػوفيـ مػػف مواجيػػة المشػػروع وتوجياتيػػا، وتواطػػؤ سػػواد النخػػب والمث
 غير المسبوقة.

المسػتوطنة »تحضر روابي بكثرة في الصحافة اإلسرائيمية، ويظير جميًا اىتماـ اإلسػرائيمييف بػالتعرؼ إلػى 
 وغيرىػا بمقػابالت« ىػآرتس»و« جيػروزاليـ بوسػت»وحظيت القنػاة اإلسػرائيمية العاشػرة وصػحؼ «. الجديدة

حصػػرية مػػع بشػػار المصػػري فػػي مدينتػػو. وال تنفػػؾ ىػػذه المقػػاءات تبػػث الطمأنينػػة فػػي قمػػوب اإلسػػرائيمييف، 
وتؤكد ليـ أف روابػي مختمفػة عػف أي مدينػة فمسػطينية. وفػي المقابػؿ، يطيػب لصػحافييف إسػرائيمييف تشػبيو 

يػػاىو ووزيػػر دفاعػػو ، ىػػي وأجػػزاء مػػف راـ اهلل. وبػػرزت دعػػوات صػػريحة لنتن«بيػػروت الحريػػري»المدينػػة بػػػ 
التػي يقودىػا سػالـ فيػاض، وخالصػتيا « الثػورة اليادئػة»إييود باراؾ لممشاركة في افتتاحيػا؛ فيػي حصػيمة 

 «.تعبوا وسئموا مف الصراع، وىـ يبحثوف عف حياة جديدة»أف الفمسطينييف 
المختصػػة،  وال يفػػوت المصػػري التأكيػػد عمػػى أف شػػركتو تسػػير وفػػؽ ضػػوابط السػػمطة الفمسػػطينية والػػوزارات

وتحديػػدًا وزارة الحكػػـ المحمػػي؛ فالمدينػػة ستسػػّمـ إلػػى ىيئػػة محمّيػػة منتخبػػة فػػور االنتيػػاء مػػف تسػػميـ الشػػقؽ 
سػػيجري تسػػػميـ الدفعػػة األولػػى(، واألسػػواؽ لممسػػػاىميف فييػػا. إال أنػػو يوضػػػح أف  1020لمشػػترييا )خػػالؿ 
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يػػدؼ إلػػى الحفػػاظ عمػػى الطػػابع ستضػػطمع بميمػػات إداريػػة وتنظيميػػة ت« بيتػػي»الشػػركة المنفػػذة لممشػػروع 
العمراني لممدينة وأحيائيا، مع غياب تحديد واضح لحجـ الصالحيات المحتممة ليذه الشركة الخاصػة، مػا 
يفتح الباب واسعًا أماـ استكماؿ اليندسة المكانية بيندسة اجتماعية منسجمة مػع قػيـ النيوليبراليػة: اإلطػار 

 يتوف األمني.االقتصادي االجتماعي لمشروع الجنراؿ دا
قبػؿ أشػير حػيف كانػت روابػي مجػرد فكػرة، كثػر الحػديث عػف كونيػا مدينػة لالجئػيف سػُيجمبوف مػف الشػػتات 
بانتقػػاء صػػاـر ليصػػّور سػػكنيـ فػػي المدينػػة عمػػى أّنػػو جػػزء مػػف حػػؿ قضػػية الالجئػػيف، لكػػف ىػػذه األحاديػػث 

مطػػابع القمػػؽ المؤقػػت فػػي عمػػارة تختفػػي تحػػت البنايػػات المتعاليػػة فػػي المدينػػة المسػػتقرة والمناقضػػة تمامػػًا ل
ال يبػدو « ثميف نػادر»المخيمات؛ ففي روابي الزجاج سيد المشيد بكؿ دالالتو اليّشة االنكشافية، والحجر 

 أىاًل ليرجـ بو جندي محتؿ.
 7/6/0270، 48عرب 

 
 الصياينة عندما يرصدون مظاىر التراجع األمريكي في المنطقة 68

 صالح النعامي
ددًا مػػف المظػػاىر التػػي تعكػػس تراجػػع مكانػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة، وعمػػى يرصػػد اإلسػػرائيميوف عػػ

رأسيا عجزىا عف الحفاظ عمى األنظمة العربية التي كانت تدور في فمكيا، والتي كانت تسػيـ فػي تحقيػؽ 
 المصالح األمريكية واإلسرائيمية، ال سيما نظاـ الرئيس المصري المخموع حسني مبارؾ.

لنظاـ يمثؿ رأس الحربة في المنظومة اإلقميمية المتحالفة مع الواليات المتحدة، وكػاف يػؤدي فقد كاف ىذا ا
 عددًا مف األدوار الوظيفية، عمى رأسيا التصدي لمنفوذ اإليراني في المنطقة.

وممػػا زاد األمػػور تعقيػػدًا بالنسػػبة إلػػى اإلسػػرائيمييف اضػػطرار اإلدارة األمريكيػػة إلجػػراء حػػوارات رسػػمية مػػع 
ثمػػي الحركػػػات اإلسػػالمية التػػػي صػػػعدت الػػى الحكػػػـ، أو التػػي فػػػي طريقيػػػا الػػى الحكػػػـ فػػي الػػػدوؿ التػػػي مم

احتضنت الثورات العربية؛ حيث إف األمريكييف رأوا في الحوار مػع اإلسػالمييف محاولػة لتقمػيص األضػرار 
 الناجمة عف سقوط أو إضعاؼ األنظمة المتحالفة معيـ.

رسػػمية عّبػػرت بشػػكؿ واضػح وصػػريح عػػف انزعاجيػا مػػف ىػػذه الحػػوارات، ال« إسػرائيؿ»وعمػى الػػرغـ مػػف أف 
عمػػػى اعتبػػػار أف إضػػػفاء شػػػرعية دوليػػػة عمػػػى ممارسػػػة اإلسػػػالمييف الحكػػػـ يمثػػػؿ تحػػػواًل خطيػػػرًا فػػػي البيئػػػة 

، إال أف األمػػريكييف أوضػػحوا أنػػو لػػيس فػػي حكػػـ الػػوارد لػػدييـ التراجػػع عػػف ىػػذا «إسػػرائيؿ»االسػػتراتيجية لػػػ
 التوجو.
سرائيميوف أف الضربة التػي تمقاىػا قػادة العسػكر فػي تركيػا الموالػوف لمغػرب عمػى يػد حكومػة طيػب ويرى اإل

رجب أردوغاف، دوف أف تتمكف واشنطف مف التدخؿ لمػدفاع عػنيـ، ىػو مظيػر آخػر مػف مظػاىر الضػعؼ 
 األمريكي.

حػّد كبيػر فػي أعقػاب والمفارقة التي تغيظ اإلسرائيمييف تتمثؿ في أف مكانػة أردوغػاف تحديػدًا تعاظمػت إلػى 
تفجر الثورات العربية، حتى أف الرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا صػّرح مػؤخرًا بػأف أردوغػاف ىػو مػف زعمػاء 

 العالـ القالئؿ الذيف يحرص عمى االتصاؿ بيـ في فترات متقاربة جدًا.
تػػػي فػػػتح ويعتبػػػر اإلسػػػرائيميوف أف نجػػػاح حػػػزب اهلل وحمفائػػػو فػػػي تشػػػكيؿ حكومػػػة فػػػي لبنػػػاف، وتوصػػػؿ حرك

وحمػػاس التفػػاؽ إلنيػػاء حالػػة االنقسػػػاـ رغػػـ االعتػػراض األمريكػػي، مؤشػػػراف إضػػافياف عمػػى تراجػػع الػػػدور 
 األمريكي.
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صحيح أف اتفاقات المصالحة الفمسطينية لـ تجػد طريقيػا الػى التطبيػؽ، إال أف مجػرد جػرأة رئػيس السػمطة 
جػػع واضػػح فػػي تػػأثير الواليػػات عمػػى ترا -فػػي نظػػر اإلسػػرائيمييف–محمػػود عبػػاس عمػػى التوصػػؿ ليػػا يػػدؿ 

 المتحدة.
 العامل االقتصادي

يعي اإلسرائيميوف أف األسباب التي تقؼ وراء مظاىر الضعؼ األمريكي مرتبطة بتحوالت ذاتية؛ حيث لـ 
يكػػف بوسػػع اإلدارة األمريكيػػة الحيمولػػة دوف تفجػػر ثػػورات التحػػوؿ الػػديموقراطي فػػي العػػالـ العربػػي، وىػػو مػػا 

لى تعاظـ مكانة تركيا، وأصاب أبو مازف بالحرج ودفعػو نحػو التوقيػع عمػى المصػالحة، أفضى تبعًا لذلؾ إ
ف أضمر عدـ إنجازىا.  حتى وا 

لكف اإلسرائيمييف َيُعوف أيضًا أنو ال يمكف تجاىؿ العامػؿ االقتصػادي كمحػدد لفيػـ تراجػع الػدور األمريكػي 
اإلدارة األمريكيػة الحاليػة باتػت حساسػة  في المنطقة؛ فبسبب األزمة التي تعصؼ باالقتصاد العالمي، فإف
 جدًا ألي تطور ترى أنو قد يؤثر سمبًا عمى االقتصاد األمريكي.

ونظرًا ألف األمػريكييف بػاتوا متوجسػيف مػف قػدرة الصػيف عمػى زيػادة تأثيرىػا فػي منطقػة جنػوب شػرؽ آسػيا، 
مريكيػة، فػإف الػرئيس أوبامػا قػد ومحاولتيا إمالء سياقات محددة في المنطقة تيدد المصالح االقتصادية األ

استنتج أف مصػالح أمريكػا الحيويػة باتػت ميػددة بػالخطر فػي ىػذه المنطقػة، وىػذا مػا دفعػو إلػى نقػؿ مركػز 
 االىتماـ مف الشرؽ األوسط إلى جنوب شرؽ آسيا.

ة والذي يدؿ عمى ىذا التوجو بشكؿ واضح، ىو قرار أوباما نقؿ جػزء كبيػر مػف القػوات األمريكيػة المتمركػز 
 في أوروبا إلى جنوب شرؽ آسيا.

 «إسرائيل»انعكاسات التراجع عمى 
َمثَّػػؿ التحػػالؼ مػػع قػػوة عالميػػة كبيػػرة دومػػًا إحػػدى ركػػائز نظريػػة األمػػف اإلسػػرائيمية؛ حيػػث تػػـ التعامػػؿ مػػع 
العالقػػػة مػػػع الواليػػػػات المتحػػػدة كػػػذخر اسػػػػتراتيجي مػػػف الطػػػػراز األوؿ. ويسػػػود اعتقػػػاد فػػػػي دوائػػػر التقػػػػدير 

 أف تراجع مكانة الواليات المتحدة ودورىا سيؤدي إلى:« إسرائيؿ»جي في االستراتي
ال تعتمػػد فػػي ردع أعػػدائيا عمػػى قوتيػػا العسػػكرية « إسػػرائيؿ»أواًل: المػػس بقػػوة الػػردع اإلسػػرائيمية؛ حيػػث إف 

فقػػػط، بػػػؿ أيضػػػًا عمػػػى عوائػػػد العالقػػػة مػػػع الواليػػػات المتحػػػدة. فنظػػػرًا إلػػػى إدراؾ األطػػػراؼ الخارجيػػػة طػػػابع 
والواليات المتحدة، فإنيا ستجري ألؼ حساب قبػؿ اتخاذىػا قػرارًا بمياجمػة « إسرائيؿ»عالقة الخاصة بيف ال
منتصػرة مػف ىػذه « إسػرائيؿ»، عمى اعتبار أف ىذا قد يؤدي إلػى تػدخؿ أمريكػي يضػمف خػروج «إسرائيؿ»

 المعركة.
فػػي عزلػػة إقميميػػة؛ حيػػث إف « يؿإسػػرائ»ثانيػػًا: أدى تراجػػع مكانػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة إلػػى غػػرؽ 

، عمى اعتبار أف ىذه ىػي الوسػيمة «إسرائيؿ»بعض دوؿ اإلقميـ كانت تحرص عمى تحسيف عالقاتيا مع 
 األنجع لموصوؿ إلى واشنطف.

ومع تراجع مكانة واشػنطف ودورىػا لػـ يعػد ىنػاؾ مػا يغػري ىػذه الدولػة بمواصػمة ىػذا الػنيج. وىنػاؾ خشػية 
تضطر الدوؿ العربية التػي لػـ تشػيد ثػورات، والتػي ارتبطػت بعالقػات خاصػة  مف أف« إسرائيؿ»جدية في 

 ، إلعادة تقييـ عالقاتيا معيا بعد أف لمست تأثير تراجع الدور األمريكي.«إسرائيؿ»مع 
، وتقمص ىامش المنػاورة أماميػا، فمقػد تمكنػت مػف «إسرائيؿ»ثالثًا: زيادة األعباء االستراتيجية عمى كاىؿ 

ت عسػػػكرية ضػػػد أطػػػراؼ عربيػػػة؛ بسػػػبب حػػػرص دوؿ عربيػػػة عمػػػى تػػػوفير الظػػػروؼ شػػػف حػػػروب وحمػػػال
 اإلقميمية المناسبة لذلؾ، مف منطمؽ الحرص عمى استرضاء الواليات المتحدة.
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؛ مػػا يعنػػي أف تراجػػع 1008، والحػػرب عمػػى غػػزة عػػاـ  1006وخيػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ الحػػرب عمػػى لبنػػاف 
، ويقمص قدرتيا عمى العمػؿ ضػد «إسرائيؿ»بيئة االستراتيجية لػمكانة الواليات المتحدة سيؤثر سمبًا عمى ال

 أعدائيا.
انضماـ الػرأي العػاـ كعامػؿ مػؤثر عمػى دوائػر صػنع القػرار فػي العػالـ العربػي « إسرائيؿ»ومما يثقؿ كاىؿ 

باتت تػرى أف عمييػا قبػؿ الشػروع فػي عمػؿ عسػكري مػا، « إسرائيؿ»في أعقاب الثورات العربية؛ حيث إف 
 بعيف االعتبار ردة فعؿ الرأي العاـ العربي.أف تأخذ 

« إسػرائيؿ»رابعًا: نسفت تأثيرات تراجع مكانة الواليات المتحدة في المنطقة صحة االفتراض الذي حاولػت 
وحمفاؤىا في الغرب تسويقو، بأنيا تمثؿ ذخرًا اسػتراتيجيًا لمغػرب وتحديػدًا لمواليػات المتحػدة؛ إذ تبػيف بشػكؿ 

ىػػػي الطػػػرؼ األكثػػر تضػػػّررًا مػػػف تراجػػػع « إسػػرائيؿ»العكػػػس ىػػو الصػػػحيح، بػػػدليؿ أف  ال يقبػػؿ التأويػػػؿ أف
 مكانة الواليات المتحدة.

وىػػذا مػػا يشػػير إليػػو بشػػكؿ واضػػح كػػؿ مػػف الباحػػث اإلسػػرائيمي فػػي الشػػؤوف االسػػتراتيجية عػػومر جننػػدلر، 
 روف بف يشاي.« يديعوت أحرنوت»وكبير المعمقيف العسكرييف في صحيفة 

 8/6/0270، وتاألمان، بير 
 

 .. عنصرية دامغة شطب حق الالجئين الفمسطينيين في العودة 69
 اليكس كيف

فػػػي مجمػػػس الشػػػيوخ األمريكػػػي، يػػػـو الخمػػػيس، ” لجنػػػة تخصػػػيص الميزانيػػػات“أقػػػّرت : اعػػػداد عمػػػر عػػػدس
دخػاؿ بنػد عميػو، ُيمػـز وزارة  1020باإلجماع، تعديؿ قانوف ميزانيػة المسػاعدات الخارجيػة لمعػاـ ، 6/،14 وا 

 2048الخارجيػػة األمريكيػػة بتقػػديـ تقريػػر عػػف عػػدد الالجئػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف ُىجػػروا مػػف ديػػارىـ عػػاـ 
 .2060و

ييػػػدؼ القػػػرار عمػػػى المػػػدى القريػػػب، إلػػػى خفػػػض المسػػػاعدات األمريكيػػػة لوكالػػػة غػػػوث وتشػػػغيؿ الالجئػػػيف 
ديػػارىـ، الػػذي تعتبػػره  الفمسػػطينييف )أونػػروا( . . وعمػػى المػػدى البعيػػد، إلػػى شػػطب حػػؽ عػػودة الالجئػػيف إلػػى

 حكومة الكياف حجرًا عثرة في طريؽ الحّؿ!..
(، كتػػب الػػيكس كػػيف: أحيػػا الفمسػػطينيوف فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة، وفػػي 10/6/1021، )”الترنػػت“فػػي موقػػع 

الشتات وفي مخيمات الالجئيف، في شير مايو/ أيار، الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة، احتجاجًا عمى طػرد 
حديثة التكويف، في أواخر اربعينات القرف الماضي . ” اإلسرائيمية“يني عمى أيدي القوات ألؼ فمسط 060

وكاف الفمسطينيوف، بإحيائيـ ذكرى المناسبة، يبعثػوف رسػالة إلػى العػالـ، تفيػد بػأف حػؽ العػودة إلػى ديػارىـ 
 لف ُينسى، وأف مالييف الالجئيف ينتظروف حال.

واليػػة الينػػوي، يريػػد شػػطب تمػػؾ الماليػػيف مػػف الالجئػػيف، وتغييػػر  ومػػع ذلػػؾ، فػػإف السػػيناتور األمريكػػي مػػف
تصنيؼ َمف ُيعد الجئًا فمسطينيًا . فالسيناتور الجميوري المتطرؼ، مارؾ كيرؾ، المدعوـ مف قبؿ أنصار 

 اليمينييف، يقود حممة إلعادة تعريؼ مفيوـ الالجئ الفمسطيني في ُعْرؼ الواليات المتحدة.” إسرائيؿ“
 خطوة أولى

ويرى المنتقدوف ىذا التحرؾ، مجرد خطوة واحدة، ضمف اسػتراتيجية أوسػع، ترمػي إلػى إزالػة قضػية حقػوؽ 
الالجئيف الفمسطينييف عف مائدة التفاوض، وقطع التمويؿ عف وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف التابعة لألمـ 

 المتحدة )أونروا(، وىي الوكالة التي تساعد الفمسطينييف.
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سػيكوف لػذلؾ انعكاسػات كبػرى “ي مجمس الشيوخ، شاَرَؾ في صياغة مسػودة التعػديؿ: وقاؿ معاوف رفيع ف
 ”.عمى مستقبؿ المفاوضات حوؿ قضايا الوضع النيائي لالجئيف

تعارض بشدة حؽ الفمسطينييف في العودة إلى ديارىـ، أو ديػار نسػميـ، التػي ” إسرائيؿ“ويقوؿ الكاتب، إف 
ـّ تيجيػػرىـ منيػػا أثنػػاء الحػػرب العرب ولػػـ ُيسػػَمح ليػػـ بػػالعودة إلييػػا  2040،-2040عػػاـ ” اإلسػػرائيمية“ -يػػةتػػ

حؽ العودة انطالقًا مف سياسية الحفاظ عمى أغمبية ديموغرافيػة ييوديػة . ولكػف ” إسرائيؿ“أبدًا . وتعارض 
 القانوف الدولي، كما يقوؿ الكاتب، يدعـ بقوة حقوؽ الالجئيف في العودة إلى المنازؿ التي ُطردوا منيا.

ويقػػػػػوؿ الكاتػػػػػب، إف السػػػػػيناتور الػػػػػذي يقػػػػػؼ وراء التعػػػػػديؿ، ىػػػػػو كيػػػػػرؾ، المقػػػػػرب مػػػػػف المجنػػػػػة األمريكيػػػػػة 
، الػػذي تسػػمـ أثنػػاء فتػػرة عممػػو السياسػػي، أكثػػر مػػف مميػػوف دوالر مػػف ”ايبػػاؾ“لمشػػؤوف العامػػة، ” اإلسػػرائيمية“

ي، باتريػؾ لييػي، عػف وقػد أعػرب السػيناتور الػديمقراط”. إسػرائيؿ“لجاف العمؿ السياسية الموجيػة مػف قبػؿ 
القمػػػؽ إزاء مشػػػروع القػػػانوف، وعػػػّدؿ التعػػػديؿ، ولكػػػف مشػػػروع القػػػانوف ال يػػػزاؿ يحتػػػوي عمػػػى مطالبػػػة وزارة 

 الخارجية، بإعداد تقرير عف عدد الالجئيف، وىو ما يضغط كيرؾ مف أجمو.
ة فاصػػمة، إف التعػػديؿ، الػػذي يشػػكؿ نقطػػ“وقػػد احتفػػى كيػػرؾ بػػإقرار التعػػديؿ فػػي مػػؤتمر صػػحافي قػػاؿ فيػػو: 

مميػارات دوالر منػذ عػاـ  4الػذيف يػزودوف األونػروا بػأكثر مػف  -سوؼ يسػاعد دافعػي الضػرائب األمػريكييف
عمػػػػى أف يفيمػػػػوا بصػػػػورة أفضػػػػؿ، مػػػػا اذا كانػػػػت األونػػػػروا مسػػػػتمرة فػػػػي كونيػػػػا منظمػػػػة لمسػػػػاعدة  -2060

 ”.توسطالالجئيف، أـ أنيا تحولت إلى وكالة لرفاه ذوي الدخؿ المتدني مف سكاف شرؽ الم
 ألفًا فقط!! 32

وكانت نسخة سابقة مف مشػروع القػانوف الػذي قدمػو كيػرؾ، سػتجعؿ وزارة الخارجيػة األمريكيػة، ال تصػنؼ 
 ”.اإلسرائيمية“أي فمسطيني الجئًا، إاّل إذا كاف شخصًا قد ُطرد عمى أيدي القوات 

ينييف المسػػجميف تقريبػػًا، ويعنػػي ذلػػؾ فػػي الممارسػػة العمميػػة، شػػطب وضػػعية المجػػوء لكػػؿ الالجئػػيف الفمسػػط
 ألفًا. 00وخفض عددىـ إلى نحو 

ويقوؿ الكاتب، ليس مف الواضح إلى أي مدًى سيمضي التعديؿ في العممية التشريعية . فقد تصدت وزارة 
 الخارجية األمريكية بقوة لفكرة كيرؾ الداعية إلى إعادة تعريؼ الالجئيف الفمسطينييف.

(: إف تحديػػد عػػدد ووضػػعية 16/6/1021مجمػػة فػػوريف بوليسػػي، )وموقفيػػا كمػػا يقػػوؿ غػػوش روغػػيف فػػي 
نػػو مػػف قضػػايا الوضػػع النيػػائي، التػػي يجػػب التفػػاوض  الالجئػػيف، ال يخػػدـ القضػػية، ويزعػػزع االسػػتقرار، وا 

 والفمسطينييف..” اإلسرائيمييف“عمييا بيف 
وىو العدد المسجؿ  -ئمالييف الج 6ويقوؿ روغيف إف وزارة الخارجية تقّدر عدد الالجئيف الفمسطينييف ب

وأف سياسػػة الواليػػات المتحػػدة منسػػجمة مػػع ممارسػػة األونػػروا القائمػػة عمػػى إضػػفاء وضػػعية  -لػػدى األونػػروا
 الالجئ عمى ذرية الالجئيف.

وُيجِمؿ اليكس كيف المشاكؿ الجوىرية التي ينطوي عمييا تعديؿ كيرؾ . ومنيا أف الواليات المتحدة، ليس 
ونػػروا، ألف ىػػذه الوكالػػة، تشػػكؿ عامػػؿ اسػػتقرار فػػي دوؿ حميفػػة مثػػؿ األردف، ليػػا مصػػمحة فػػي مياجمػػة األ

الذي يؤوي نحو مميوني الجئ فمسطيني مسجميف لدى األونروا، التػي تػزود الالجئػيف بالخػدمات األساسػية 
 في التعميـ والصحة.

لػى أجيػاؿ ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف تعديؿ كيرؾ يستند إلى افتراض خػاطيء ىػو أف وضػعية الالجػئ، تمػرر إ
الفمسػػطينييف دوف غيػػرىـ. وحقيقػػة األمػػر، أف المفوضػػية العميػػا لشػػؤوف الالجئػػيف فػػي األمػػـ المتحػػدة، وىػػي 
وكالػػة منفصػػمة تشػػرؼ عمػػى أوضػػاع الالجئػػيف خػػارج فمسػػطيف، تمػػنح وضػػعة الالجػػئ ألجيػػاؿ مػػف أفػػراد 
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لػدى المفوضػية العميػا  األسر التي تظؿ مشردة . وعمى سبيؿ المثاؿ، فإف ابػف الالجػئ الكمبػودي المسػجؿ
 األممية لشؤوف الالجئيف نتيجة لكونو مشردًا عف دياره، ُيعد الجئًا كذلؾ مف قبؿ المفوضية.

ألػؼ الجػئ  206ألػؼ فمسػطيني، وتسػجيؿ  600ألكثر مػف  2060كما أف التعديؿ ال يعالج تشريد حرب 
 فمسطيني آخر لدى األونروا نتيجة لذلؾ.

يػػرؾ يػػدفع باتجػػاه تحػػوؿ جػػذري فػػي سياسػػة الواليػػات المتحػػدة إزاء َمػػف ىػػو فالقضػػية الكبػػرى ىنػػا، ىػػي أف ك
الجئ فمسطيني . وفي المقابؿ، يمكف أف يساعد ىذا التحوؿ في إحبػاط حقػوؽ الالجئػيف الفمسػطينييف فػي 

الفمسػػػػطيني . فػػػػإذا كػػػػاف ليػػػػذا التعػػػػديؿ أف يصػػػػبح سياسػػػػة ” اإلسػػػػرائيمي“المفاوضػػػػات عمػػػػى حػػػػؿ الصػػػػراع 
 في إزالة حؽ العودة عف الطاولة.” إسرائيؿ“زز محاوالت أمريكية، فسوؼ يع

 ”أونروا”اليجوم عمى الـ
ويقػػوؿ الكاتػػب، إف كػػؿ ذلػػؾ منسػػجـ مػػع اليجمػػات األخيػػرة عمػػى األونػػروا، مػػف قبػػؿ عضػػو حػػزب الميكػػود 

 داني ايالوف، الذي يعتقد أف األونروا تؤّبد نزاع الالجئيف، والصراع مع الفمسطينييف.
األستاذة المشاركة لمادة عمـ األجناس البشرية، في جامعة اونتػاريو الغربيػة، والخبيػرة فػي  ولكف رندة فرح،

القمعػػي المسػػخر ” إسػػرائيؿ“جيػػاز “شػػؤوف الالجئػػيف الفمسػػطينييف واألونػػروا، كتبػػت فػػي اآلونػػة األخيػػرة، أف 
سػػاعدة األونػػروا يزيػػد اعتمػاد الالجئػػيف عمػى م”لمسػيطرة عمػػى الفمسػطينييف، ىػػو الػذي يطيػػؿ أمػػد الصػراع و

 ”.الضئيمة، بينما يخمؽ في الوقت ذاتو مزيدًا مف الالجئيف، والمشرديف داخمياً 
 8/6/0270، الخميج، الشارقة
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 أودي الِبؿ
وغ اف حػػرب لبنػػاف االولػػى ىػػي التػػي أنتجػػت جممػػة الطػػرز والنمػػاذج التػػي مػػا تػػزاؿ تػػؤثر الػػى اليػػـو فػػي صػػ

سياسة اسرائيؿ االمنية. فقد صػيغ بيػا مػثال نمػوذج األـ الثكمػى الػذي انشػأتو رعيػا ىرنػؾ أـ جػوني الراحػؿ 
وشػػاركيا مػػف أصػػبحوا ُيسػػموف "عائمػػة البوفػػور". ولػػيعمـ كػػؿ وزيػػر دفػػاع ورئػػيس وزراء اف أميػػات ضػػحايا 

 –بيتػو وينظػرف اليػو  حربو سيتظاىرف في ميداف صييوف عمى سياستو ويعددف قتمى المعػارؾ تحػت نافػذة
عمػى أنػو مسػؤوؿ عػف فقػدانيـ. وتكػؼ المعركػة عػف اف تكػوف  –ال الػى العػدو المحػدد الػذي قتػؿ أبنػاءىف 

 شرعية حينما تتطمب ضحايا.
وصػػيغ آنػػذاؾ ايضػػا نمػػوذج الػػرافض السياسػػي ال ذاؾ الػػذي يعمػػؿ بصػػورة شخصػػية وضػػميرية واحػػدا فػػي 

بػؿ منظمػة ممولػة مثػؿ "يوجػد حػد"، اختػارت التيديػد بػرفض مواجية مؤسسػة ميػدةدة، بػؿ الػذي يعمػؿ مػف ق
الخدمػػة المػػنظـ وسػػيمة لصػػوغ السياسػػة. اف مػػف كػػانوا فػػي األقميػػة فػػي الميػػداف البرلمػػاني لكػػف تػػـ تمثػػيميـ 
تمثػػيال واسػػعا فػػي الميػػداف العسػػكري )كػػانوا فػػي األسػػاس مػػف أبنػػاء الكيبوتسػػات والثانويػػات الممتػػازة( وجػػدوا 

تصورىـ العاـ عمى السموؾ العسكري قسرا مع التيديد برفض الخدمة الجماعي. وكؿ آنذاؾ طريقة لفرض 
ذلػػػؾ مػػػع عطػػػؼ والػػػدي الجنػػػود )"والػػػدوف ضػػػد الصػػػمت"(، وضػػػباط كبػػػار وصػػػاغة ثقافػػػة جعمػػػوا ىػػػؤالء 
الرافضػػيف لمخدمػػة مشػػاىير متػػآمريف. وعمػػـ كػػؿ قائػػد لػػواء جيػػد آنػػذاؾ انػػو لػػف يبػػارؾ أوامػػره رئػػيس االركػػاف 

ألف حرب لبناف االولى بينت أنيـ ذوو تأثير في  –اع فقط بؿ اشعياء ليفوفيتش وعاموس عوز ووزير الدف
 االستعداد لتنفيذ االوامر العسكرية بيف الجنود بقدر ال يقؿ عف القادة ذوي المالبس العسكرية.
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ف االولػى وصيغ آنذاؾ التعمؽ بوسائؿ االعالـ اف تصوغ التػأثر العػاـ بػالحرب، وىكػذا بػرغـ اف حػرب لبنػا
كمػا  –أحرزت حسما مف دولة ديمقراطية عمى منظمة ارىابية )ـ.ت.ؼ( ُطردت مف قواعدىا فػي بيػروت 

اضػػطر نصػػر اهلل الػػى مغػػادرة الضػػاحية فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة أو حمػػاس الػػى مغػػادرة غػػزة فػػي أعقػػاب 
وروح عسػكرية عممية الرصاص المصبوب، برغـ االنجاز صنفت وسائؿ االعالـ الحػرب عمػى أنيػا فسػاد 

 قاىرة وكارثة، ال عمى أنيا عممية أزالت تيديد صواريخ الكاتيوشا عف سكاف الشماؿ.
صػػػػيغت آنػػػػذاؾ العالقػػػػات المعقػػػػدة بػػػػيف أبنػػػػاء اليسػػػػار والكيبوتسػػػػات والجػػػػيش  –ومػػػػف ناحيػػػػة اجتماعيػػػػة 

نيضػػػة االسػػرائيمي التػػػي ستفضػػػي بعػػػد ذلػػػؾ الػػػى ازمػػػة باعػػػث عمػػػى القتػػػاؿ وتػػػرؾ لمحمبػػػة العسػػػكرية، والػػػى 
بدأت تصػاغ آنػذاؾ "نظريػة  –عسكرية بعد ذلؾ بيف الجماعة الصييونية المتدينة؛ ومف ناحية استراتيجية 
كتمؾ التي تُبعد الجندي عف  –القتاؿ بعد الحداثية"، التي تشتيي حربا معقمة وتحمـ بالحسـ بالقوة الجوية 

لبري أمرا محظورا في كؿ حاؿ. وىذه حومة الوغى، والتي ترى السعي الى الصداـ وجيا لوجو أو الحسـ ا
سػػوابؽ أصػػبحت جػػزءا مػػف النظريػػة القتاليػػة. وأضػػيفت عوامػػؿ قػػاىرة اخػػرى ازدادت شػػدة عمػػى مػػر السػػنيف 
وأضرت بقدرة الجيش، وأصبح ثـ جػيش لػـ يعػد فيػو قيػادة عسػكرية وتحريػؾ لمقػوات فقػط بػؿ ادارة سياسػية 

السياسػية لممجتمػع المػدني ألف الجميػع يعممػوف فيػو: وانشاء تحالفات؛ الجيش الذي أصبح ميداف االلعاب 
 منظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ االنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ومنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفض 

 
واتحػادات اآلبػاء؛ الجػيش الػذي ىػو مثػاؿ التػوازف بػيف المجموعػات، لكػف نشػؾ فػي اف يعػرؼ كيػؼ يحسػـ 

 الحروب.
 7/6/0270اسرائيل اليوم 
 7/6/0270، وكالة سما اإلخبارية
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