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 عباس: ال سالم وال دولة وال أمن واستقرار من دون القدس 2
قاؿ الرئيس محمود عباس، أمس، إف عمى المجتمع الدولي أف يدرؾ أنه دوف إحػلؿ السػلـ  سائد أبو فرحة:

فػي أي مكػاف فػي المػالـ، مشػددًا فػي الوقػ  ذاتػه، عمػى حتميػة زواؿ اهحػتلؿ، وأنػه ه  هنا، لػف يحػؿ السػلـ
 سلـ مع اهستيطاف.

وكاف الرئيس، يتحػد  خػلؿ افتتػاؤ مػ تمر  بيػ  المإلػدس ااسػلمي الػدولي الرابػع  ، ويإلػاـ فػي راـ ا  عمػى 
رئيس المالػػػدياي الزائػػػر، وذلػػػؾ تحػػػ  مػػػدار يػػػوميف، بمبػػػادرة مػػػف وزارة انوقػػػاؼ والشػػػ وف الدينيػػػة وبح ػػػور الػػػ

 عنواف  انوقاؼ ااسلمية والمسيحية في الإلدس تح  اهحتلؿ ااسرائيمي .
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وقػػاؿ: لإلػػد  منػػا بالسػػلـ وقػػدمنا مػػف أجمػػه الكنيػػر الكنيػػر، لكػػف السػػلـ الحإليإلػػي ه يكػػوف مػػف طػػرؼ واحػػد، وه 
تمػػع الػػدولي كمػػه، باعتبػػارع مصػػمحة عالميػػة يمكػػف أف يتحإلػػؽ إه بػػورادة وتمػػاوف انطػػراؼ كافػػة، ورعايػػة المج

 إنسانية عامة.
وأ ػاؼ: الكػؿ بػدأ يػدرؾ انف أف منبػع السػلـ، ومنبػع الحػر، مػف هنػا، لػذا عمػي ـ أف يا مػوا أنػه دوف سػلـ 

 هنا في أرض السلـ، ه يمكف أف يحؿ السلـ في أي مكاف في المالـ.
ئؿ ه محالة، ه تمتاتوا إليه، وه تستمموا إلى مف يمتبػرع وأ اؼ مخاطبا المشاركيف في الم تمر: اهحتلؿ زا

 ذريمة، حتى ه يإلـو بالواج،، أولئؾ الذيف يإلدموف الاتيا، وهي غير صحيحة عمى ااطلؽ.
عاما عمى النكسة،  ها هو ين ض مف بيف ركاـ  66عاما عمى النكبة، و 66وبيف أف الشم، الامسطيني بمد 

ميػػد رسػػـ خارطتػػه السياسػػية، وليسػػإلط وهػػـ قػػادة اهحػػتلؿ الػػذيف قػػالوا: إف الكبػػار النكبػػة وأنإلػػاض ال زيمػػة، لي
يموتوف والصػاار ينسػوف، ولينبػ  لمإلاصػي والػداني أف أر ػه لػف تكػوف أر ػا بػل شػم،، لشػم، بػل أرض، 

ف الإلدس لف تمو ، ولف ت ود، وستظؿ لنا .  ف ذع أكذوبة ه يمكف أف تنطمي عمى أحد، وا 
ااسرائيمية بحؽ المدينة المإلدسة، ممتبرا إياها تحديا سافرا لمإلانوف الدولي، ومن جا اسرائيميا وأداف الممارسا  

 يمكس عدـ اايماف بالسلـ.
وقػػاؿ: السػػلـ واهسػػتيطاف ه يجتممػػاف، وهػػذع انرض أر ػػنا، وعمػػي ـ أف يتوقاػػوا، وأف يإلتممػػوا مسػػتوطنات ـ 

 ليكوف هناؾ سلـ.
  ااسػػرائيمية لػػػف تإلمػػؿ مػػػف تمسػػؾ الشػػػم، الامسػػطيني بالإلػػػدس عاصػػمة أبديػػػة وأشػػار إلػػػى أف كافػػة اهجػػػرا ا

لدولتػه، ولػف تػػوهف عزيمتػه الن ػالية، م ػػياا  ه سػلـ دوف الإلػدس، وه دولػػة دوف الإلػدس، وه أمػف واسػػتإلرار 
 دوف الإلدس، فمف نإلبؿ بايرها عاصمة لدولة فمسطيف .
مإلدسػػات ا ه تإلػػع عمػػى كاهػػؿ الامسػػطينييف وحػػدهـ، بػػؿ  وأكػػد أف مسػػ ولية حمايػػة الإلػػدس واسػػتمادت ا، وتط يػػر

 تشمؿ انمة المربية، وااسلمية، والمسيحية، وهذا الم تمر ينب  هذا الكلـ.
وذكػر أف الواجػػ، ياػػرض مػػ ازرة أهػػؿ المدينػػة المإلدسػػة ماديػا وممنويػػا، داعيػػا إلػػى شػػد الرحػػاؿ إلي ػػا، وأماكن ػػا 

 المإلدسة ااسلمية والمسيحية.
ي لمنا أف البمض يحاوؿ قطع الطريؽ، وتحريـ زيارة المػر، والمسػمميف إلػى الإلػدس، بحجػي واهيػة،  وقاؿ: كـ

 تاتإلر إلى الدليؿ الشرعي، والوعي السياسي.
ولاػػ  إلػػى اهعتػػراؼ الػػدولي انخيػػػر بدولػػة فمسػػطيف كم ػػو مراقػػ، فػػػي انمػػـ المتحػػدة، ممتبػػرا ذلػػؾ خطػػػوة 

 م وية الكاممة.ستمي ا خطوا  أخرى تم يدا لمحصوؿ عمى ال
ف هنػاؾ  منظمػة، ومماهػدة، واتااقيػة  63واستدرؾ: هـ منمونا أوؿ مػرة، لكػف لػف يمنمونػا فػي المػرة الإلادمػة، وا 

ف شا  ا  سنن ـ، وتجسيد قياـ دولة فمسطيف الحرة المستإلمة عمى كامؿ أر  ا  مف حإلنا أف نن ـ إلي ا، وا 
 المحتمة، وعاصمت ا الإلدس.

الحة، أكد الرئيس أنػه رغػـ انإل ػا  سػتة أعػواـ عمػى اهنإلػل، الػذي قامػ  بػه حركػة وفيما يتممؽ بممؼ المص
حماس في قطاع غزة، إه أف الإليادة مصممة عمى إنجاز المصالحة، نن ػا واجػ، شػرعي، و ػرورة وطنيػة، 

وبيف أنه تـ اتخاذ عدة خطوا  عمى طريؽ المصالحة، مو ػحا أف  تميد المحمة لمشم،، وانرض، والوطف.
وأ ػػػػاؼ: ه نريػػػػد أكنػػػػر مػػػػف أف نسػػػػ ؿ الشػػػػم،، وه بػػػػد  نتخابػػػػا  الديمإلراطيػػػػة هػػػػي انسػػػػاس انجازهػػػػا.اه

 لمديمإلراطية أف ت خذ طريإل ا عبر اهنتخابا .
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كما خص جانبا مػف حدينػه لمو ػوع انسػرى، مشػددا عمػى أنػه لػف يكػوف هنػاؾ سػلـ، أو اتاػاؽ مػع الجانػ، 
وقاؿ مخاطبا إيػاهـ: قسػما لػف ننسػاكـ، ولػف  الامسطينييف والمر،.ااسرائيمي دوف اطلؽ سراؤ كافة انسرى 

 نت اوف عف تحريركـ، ف ذا ع د عمينا، وديف في أعناقنا.
 6/6/1023، األيام، رام اهلل

 
 67تقوم بجرائم حرب في حدود  "إسرائيل"عريقات:  1

، إف مػا تإلػوـ بػه إسػرائيؿ مػف قاؿ ع و المجنة التنايذية لمنظمة التحرير الامسطينية صائ، عريإلػا : راـ ا 
  جرائـ حر، . 2661انت اكا  عمى حدود عاـ 

جػػا  ذلػػؾ خػػلؿ جولػػة فػػي منطإلػػة المطػػروف غربػػي الإلػػدس وقػػرى  يػػالو وعمػػواس  و بيػػ  نوبػػا ، التػػي دمرهػػا 
  هؼ مواطف من ا عشية احتلؿ الإلدس. 6اهحتلؿ وهجر 

 6/6/1023، الغد، عم ان
 

 االنقسام إلنياءدرة العبادسة ويدعو لتطويرىا النائب أبو شمالة يرحب بمبا 3
رح، ع و المجمس التشريمي عف كتمة فتح البرلمانيػة النائػ، ماجػد أبػو شػمالة بمػا أطمإلػه النائػ، عػف : غزة

كتمة التايير وااصلؤ لحماس يحيى المبادسة مف رأي وصاه المبادسة بالشخصي دعوة حماس لتبنػي فكػرة 
بػاف “ؼ عمي ا رئيس الوزرا  المكمؼ رامي الحمػد ا  مإلترحػا النائػ، أبػو شػمالة تشكيؿ هيئة قيادة وطنية يشر 

تستبدؿ هيئة الإليادة الوطنية ب يئة مف التكنوقراط تختارها الاصائؿ الوطنيػة وااسػلمية ويشػرؼ عمي ػا رئػيس 
 وكخطوة أولى ان ا  اهنإلساـ.” الوزرا  المكمؼ رامي الحمد ا  كمستإلؿ

أف ما قاله المبادسة يحمؿ ر ية وطنية لممباشرة في و ع حد لحالة اهنإلسػاـ وصػوه ان ائػه وأكد أبو شمالة 
بميدا عف إجرا ا  المصالحة وحوارات ا الطويمة التػي لػـ تاػض إلػى أي نتػائي واقميػة أو عمميػة عمػى انرض 

عممػي يبنػى عميػػه  مشػيرا إلػى أف مػػا قالػه النائػ، المبادسػة يصػػمح هف يكػوف هػو انسػاس كػػوجرا  حتػى انف.
 واف حكومة واحدة تإلود الوطف قادرة عمى إن ا  كنير مف مسببا  اهنإلساـ.

 6/6/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 بريد بصور الجعبري والحرب األخيرة طوابع تصدر غزةفي وزارة االتصاالت  4
الامسػػػطينية التػػػي تإلودهػػػا  أصػػػدر  وزارة اهتصػػػاه  وتكنولوجيػػػا المممومػػػا  فػػػي الحكومػػػة: «الحيػػػاة» -غػػػزة 
كػانوف  26في قطاع غزة، طوابع بريد جديدة حمم  صورًا لمحر، انخيرة عمػى الإلطػاع فػي « حماس»حركة 

هػػذع ااصػػدارا  ت ػػدؼ الػػى ربػػط ». وقػػاؿ نائػػ، رئػػيس الػػوزرا  زيػػاد الظاظػػا اف 1021انوؿ )ديسػػمبرع عػػاـ 
 «.ؿ التي اقترف ا بحؽ الشم، الامسطينيالمواطف الامسطيني بما يه وحا رع، وتا ح جرائـ اهحتل

فػػي الإلطػػاع « حمػػاس»، الػػذراع المسػػكرية لحركػػة «كتائػػ، عػػز الػػديف الإلسػػاـ»وحمػػؿ أحػػد الطوابػػع صػػورة قائػػد 
أحمد الجمبري الذي اغتالته اسرائيؿ في اليوـ انوؿ مػف حرب ػا عمػى غػزة. واحتامػ  الػوزارة بوصػدارها الجديػد 

اعية شػػرؽ غػػزة فػػي ذكػػرى النكسػػة فػػي الخػػامس مػػف حزيػػراف )يونيػػوع عػػاـ امػػاـ منػػزؿ الجمبػػري فػػي حػػي الشػػج
2661. 

سػػػاير فمسػػػطيف »بػػػدورع، أكػػػد وزيػػػر اهتصػػػاه  وتكنولوجيػػػا المممومػػػا  أسػػػامة الميسػػػوي أف الطػػػابع سػػػيكوف 
 «.وشمبنا في الخارج، وي كد أننا ما وف في طريؽ المإلاومة حتى نيؿ حإلوقنا المشروعة
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 6/6/1023، الحياة، لندن
 

 أسيرًا لمطالبة االحتالل باإلفراج عنيم 210سمم كيري قائمة بـ تالسمطة الفمسطينية  5
راـ ا : كشؼ حسيف الشيخ، وزير ش وف ال يئة المدنية في الحكومػة التػي يرأسػ ا سػلـ فيػاض، النإلػا، عػف 

ئػة وعشػريف أسػيرًا أف السمطة الامسطينية سمم  م خرًا وزير الخارجيػة انمريكػي جػوف كيػري قائمػة ب سػما  ما
 فمسطينيًا لمطالبة اهحتلؿ ااسرائيمي باافراج عن ـ،  مما سيشجع السمطة لممودة إلى المااو ا  .

ودعا الشيخ، في تصريحا  لإلذاعة المبرية، الجان، ااسرائيمي إلى اافراج عػف مائػة وعشػريف مػف انسػرى 
أف منؿ هذع الخطوة  قد تشجع الإليػادة الامسػطينية عمػى  الإلدامى مف فترة ما قبؿ اتااقيا   أوسمو ، وأشار إلى

إعادة النظر في موقا ا مف استئناؼ المااو ا  ، كما قاؿ. وأ ػاؼ الشػيخ أف  انج ػزة انمنيػة ااسػرائيمية 
تدرؾ أف اافراج عف ه ه  انسرى ه ينطوي عمى أي خطر، وأف الممار ػة لػذلؾ ه تمتمػد عمػى اعتبػارا  

نما عمى اعتبارا  سياسية .أمنية أو ق ائي  ة وا 
 وذكر الشيخ أف الامسطينييف لـ يتمإلوا أي رد إسرائيمي عمى ذلؾ حتى انف.

 6/6/1023قدس برس، 
 

 ةمن سوري انفي ما أوردتو صحيفة القدس العربي عن موقفيتالقسام كتائب  6
أوردته صحياة الإلدس المربي الإلساـ ػ خاص: ناى أبو عبيدة الناطؽ باسـ كتائ، الش يد عز الديف الإلساـ ما 

رسال ا رسالة لممكت،  نإلًل عف مصادر مج ولة، تحدن  عف موقؼ كتائ، الإلساـ مما يجري في سوريا، وا 
 السياسي لمحركة ب ذا الخصوص.

:  هذا الخبر ه أساس له مف الصحة 6/6/1023وقاؿ أبو عبيدة في تصريح خاص لموقع الإلساـ انربما  
 ننوي الخوض في مناقشة ما ورد فيه مف تااصيؿ .جممًة، وبالتالي فل 

وأّكد ابو عبيدة أّف الموقؼ السياسي تمّبر عنه الإليادة السياسية لمحركة،   وهي قيادة تمّنؿ الحركة بكؿ 
أج زت ا، وعميه فل حاجة لمجناؤ المسكري لمحركة أف يو ح موقاه في ق ايا سياسية يمرؼ الجميع 

  موقؼ الحركة من ا

 // ائب الشييد عز الدين القسام،موقع كت
 

 القدس ستفشل الرشق: المخططات اإلسرائيمية ضد   7
وليد عوض: قاؿ عز  الرشؽ ع و المكت، السياسي لحركة حماس: إَف المخططا  الص يونية  - راـ ا 

الم امرة المتصاعدة  د الإلدس وانقصى ستاشؿ ولف تامح في طمس الممالـ وتايير الحإلائؽ م ما بمغ حجـ 
 والتواط  الدولي.

وشدَّد الّرشؽ عمى: أف الإلدس ستبإلى دائما وأبدا الماصمة انبدية لامسطيف ولألمة المربية وااسلمية، وأف 
عامًا عمى احتلله شرقي الإلدس، يميش في أحلـ وأوهاـ ستتحّطـ عمى  66اهحتلؿ الص يوني وبمد مرور 

خماه ج ود الشمو، المربية وااسلمية وأحرار المالـ الداعمة  صخرة صمود ون اؿ شمبنا الامسطيني ومف
 لإل يته المادلة.

 // القدس العربي، لندن،
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 صندوق بريد الفمسطينية في لبنان حماس: نرفض تحويل المخيمات 8
، عإلد  قيادة حركة حماس في لبناف، اجتماعًا ناقش  فيه انو اع السياسية المامة، وانو اع الامسطينية

وش وف الوجود الامسطيني في لبناف، والتوترا  انمنية داخؿ المخيما ، وانمكاسا  انزمة السورية عمى 
 الوجود الامسطيني في لبناف.

 وشدد المجتمموف عمى المواقؼ انتية:
 الت كيد عمى أولوية الإل ية الامسطينية بشكؿ دائـ، وتمسك ا بمشروع المإلاومة  د المدو الص يوني حتى 

تحرير والمودة، وعمى نواب  حماس في عدـ اهنجرار لممارؾ جانبية. التمسؾ بوحدة لبناف وأمنه واستإلرارع، ال
ودعوة جميع المبنانييف لتوحيد صاوف ـ في مواج ة المدو الص يوني ومإلاومة مشاريمه التوسمية وأعماله 

 اارهابية واعتدا اته المتواصمة .
لمخيما  الامسطينية صندوؽ بريد ني طرؼ كاف، وترفض استخداـ وأكد  الحركة ان ا  ترفض تحويؿ ا

المخيما  ساحة لتصاية الحسابا ، كما تستنكر التحريض ااعلمي غير المسبوؽ عمى الوجود الامسطيني 
في لبناف، وفبركة انخبار والتإلارير  د اللجئيف الامسطينييف، وتدعو الج ا  المبنانية الرسمية إلى التدخؿ 

 ات اـ الامسطينييف وممالجة هذا المستوى مف التحريض الرخيص .لمنع 
 //النيار، بيروت، 

 
 شائعات مكاتب الحركة في ضاحية بيروت الجنوبية: الكالم عن إغالق حماس وحزب اهلل 9

ناى الإليادي في  حز، ا   النائ، السابؽ حسف ح، ا ، اف يكوف الحز، قد طم، مف : عباس الصباغ
نشطا  حركة  حماس  الموجوديف في لبناف ماادرته، واكد ب ف هذع اهنبا  تمكس رغبة اسرائيؿ في قيادة و 

زرع الخلفا  بيف فصائؿ المإلاومة ، اما عف الملقة مع  حماس  في ظؿ التبايف في المواقؼ مع  حز، 
ج ة توصيؼ ا   عمى  و  الحواد  في سوريا ف و ح:  هناؾ وج ا  نظر مختماة مع بمض اهخوة ل

اهزمة السورية والموقؼ من ا، لكف ذلؾ ه ي نر في علقة فصائؿ المإلاومة في ما بين ا. وما يجممنا لج ة 
 المدا  لمكياف الص يوني أكبر مف الخلؼ عمى توصيؼ هذع انزمة أو تمؾ انزمة .

وصم  الى  مف ج ته ناى ممنؿ  حماس  في لبناف عمي بركة كؿ  ما ُيشاع عف خلفا  أو طمبا 
 حماس  مف أي ج ة ، وي يؼ:  اف الخبر الذي تداولته بمض المواقع اهلكترونية المشبوهة والممروفة 

 اهنتما  جا  محاولة لزرع الخلؼ بيننا وبيف المإلاومة المبنانية. 
ومف نافؿ الإلوؿ اف حركة  حماس  موجودة في المخيما  الامسطينية عمى كؿ اهرا ي المبنانية، وهي 
أصًل ه تممؾ مكات، أو مإلارًا خارج هذع المخيما ، باستننا  مكت، في ال احية الجنوبية لبيرو  الذي ه 
يزاؿ يممؿ في صورة طبيمية، وه ناسر أكنر هعتبارا  يمرف ا الجميع، وه يخدـ الحدي  عن ا اه المدو 

 اهسرائيمي. 
اريخ عمى ال احية منذ اكنر مف أسبوع وال دؼ من ا وأي ًا هناؾ مف أشاع أخبارًا كاذبة بميد اطلؽ الصو 

يبدو وا حًا ويكمف في زج المخيما  الامسطينية في اهزمة المبنانية، في الوق  الذي نحرص عمى إقامة 
أف ؿ الملقا  مع الشم، المبناني ونرفض كؿ تمؾ اهت اما  والشائما  التي يإلؼ خما ا أحد المس وليف 

 .الامسطينييف السابإليف 
 //النيار، بيروت، 
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 بوقف االستيطان  "إسرائيل"في إقناع كيري أبمغ عباس أنو فشل حواتمة:  20
قاؿ انميف الماـ لمجب ة الديمإلراطية لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة إف  هناؾ  :نادية سمد الديف –عماف 

انغوار والتإلاسـ مم ا نلنيًا إدارة مدنية  توافإلًا فمسطينيًا أردنيًا برفض السيطرة انمنية ااسرائيمية عمى منطإلة
 مشتركة، مإلابؿ قبوؿ فمسطيني بإلوة أممية في ا .

وأ اؼ، في حدي  لػ الاد  أننا  تواجدع في عماف، إف  هذا التوافؽ الننائي يمتد إلى ت جيؿ بح  صياة 
قام –سياسية وقانونية لمملقة انردنية  ة الدولة الامسطينية، وهذا ما تـ الامسطينية لما بمد إن ا  اهحتلؿ وا 

 ت كيدع لوزير الخارجية انميركي جوف كيري خلؿ جولته انخيرة لممنطإلة .
انردني ني مسمى لارض الكونادرالية انف ، في ظؿ ما يتردد مف حمؿ كيري  –وأكد  الرفض الامسطيني 

لى إنارة أجوا  ماتممة حوؿ  الوطف البديؿ  ل ذا الممؼ أننا  جوهته الحالية، ممتبرًا أف  طرح ا انف ي دؼ إ
 وخمؽ نزعا  إقميمية ه مكاف ل ا في الملقة الننائية .

وأو ح أف كيري سي تي لممنطإلة انسبوع الإلادـ  خالي الوفاض ، بدوف إطار هستئناؼ المااو ا  كاف قد 
س باشمه في إقناع الجان، التـز بتإلديمه في السابع مف الش ر الحالي، بمدما أبمغ الرئيس محمود عبا

  .2661ااسرائيمي بوقؼ اهستيطاف واهلتزاـ بمرجمية حدود 
وأشار إلى  طرؤ كيري عمى الجان، الامسطيني البد  بممؼ انمف والبنا  عميه في مباحنا  الحدود ، بينما 

تحديدها بالسابع مف  لـ يجد طمبه بتمديد م مته إلى ش ر أيموؿ )سبتمبرع المإلبؿ اهستجابة الامسطينية، و 
 تموز )يوليوع المإلبؿ، في ظؿ  اوط مف واشنطف ودوؿ عربية لإلبوؿ طمبه .

% في منطإلة النإل،  2وقاؿ إف  أقصى ما قدمه اهحتلؿ ااسرائيمي في إطار  تبادؿ انرا ي  نحو 
في واشنطف %، فيما ذه، الوفد المربي  1 – 2,6لتوسيع قطاع غزة، بينما قدـ الجان، الامسطيني نسبة 

 % . 6,3أبمد مف ذلؾ بكنير بمإلترؤ نسبة تصؿ إلى 
وكاف حواتمة قد التإلى بالرئيس عباس في عماف م خرًا، حي  اطمع منه عمى وقائع اجتماعه مع كيري في 
راـ ا  ومف نـ البحر المي ، وت كيدع خلله  الرفض الامسطيني المطمؽ لوجود أي قوا  إسرائيمية عمى 

باعتبارها أرا ي تح  اهحتلؿ ، بما يشكؿ رف ًا لما تردد م خرًا عف مإلترؤ أميركي  2661أرا ي الماـ 
 ب ذا الخصوص.

وأشار حواتمة إلى أف  الرئيس عباس أخطر كيري ب ف  ماف اهدعا ا  التي تزعـ ب ا الحكومة ااسرائيمية 
را  الدولية، وفي مإلدمت ا قرار حوؿ انمف ي تي مف خلؿ قوة أممية عمى أرا ي دولة فمسطيف، وفؽ الإلرا

  .2661اهعتراؼ بامسطيف عمى حدود الماـ 
وتحد  كيري أماـ الرئيس عباس، بحس، حواتمة، عف فشمه، طيمة انش ر انربمة الما ية مف بد  جوهته 

 .2661المكوكية لممنطإلة، في إقناع سمطا  اهحتلؿ بوقؼ اهستيطاف واهلتزاـ بمرجمية حدود الماـ 
ًً  لإلد أبمغ كيري، أي ًا، عف الرفض ااسرائيمي لتإلديـ خريطة لتحديد الحدود قبؿ اهتااؽ عمى وت ابع قائَل

الجوان، انمنية، بما يمني البد  بالممؼ انمني أوًه ومف نـ البنا  عميه في مباحنا  تحديد الحدود، تح  
 هئتلؼ الحكومي .ذريمة أف الموافإلة عمى المطال، الامسطينية تإلود إلى ان يار ا

 // الغد، عم ان،
 

 "الجياد" تحذر من مخططات إسرائيمية لمسيطرة عمى المسجد األقصى 22
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ػ وليد عوض: حذر  حركة الج اد ااسلمي في فمسطيف، مف مخططا  اهحتلؿ الرامية لمسيطرة  راـ ا 
 ودية فيه.الكاممة عمى المسجد انقصى المبارؾ تم يدًا لتحإليؽ المزاعـ التمم

ودع  حركة الج اد ااسلمي في بياف صحافي بمناسبة ذكرى نكبة حزيراف، لمتنبه جيدًا لما يحاؾ مف 
م امرا  تستاؿ حالة انشااؿ شمبنا وانمة في متاها  السياسة وألموبا  إل ا  الشمو، عّما يجري في 

 مدينة الإلدس.
 // القدس العربي، لندن،

 
 المفاوضات مع العدو عبث بحقوق الشعب والثوابت الوطنيةة: لجان المقاومة الشعبي 21

ػ وليد عوض: دع  حركة المإلاومة الشمبية في فمسطيف الامسطينييف احيا  ذكرى النكسة بتصميد  راـ ا 
المإلاومة وبكافة أشكال ا  د اهحتلؿ اهسرائيمي والت كيد عمى أف خيار المإلاومة هو طريؽ النصر وزواؿ 

 اهحتلؿ.
المااو ا  مع المدو هي عب  بحإلوؽ الشم، والنواب  ‘وقال  المإلاومة الشمبية في بياف وصحافي: 

الوطنية وهي تمطي مبررا للحتلؿ ليمارس المزيد مف عدوانه  د الشم، الامسطيني ل ذا فاف أي عودة 
 ’.لممااو ا  هي تاريط بالحإلوؽ والنواب 

 رائيمية وت ويد الإلدس ومحاوه  هدـ انقصى مستمرة.عاما وهزال  المجازر اهس 66وأو ح  أف 
 // القدس العربي، لندن،

 
 حزب الشعب يدعو لإلسراع في االنضمام إلى المنظمات الدولية لمواجية تعن ت االحتالل 23

ػ وليد عوض: دعا حز، الشم، الامسطيني لإلسراع في اهن ماـ لممنظما  والم سسا  الدولية  راـ ا 
إلة عف انمـ المتحدة خصوصا بمد اعتراؼ اهمـ المتحدة بدولة فمسطيف، وذلؾ بمناسبة الذكرى المنبن

واحتلؿ ال اة الاربية بما في ا الإلدس وقطاع غزة  2661السادسة وانربميف لممدواف ااسرائيمي عاـ 
شرعي يج، باا افة نراض عربية أخرى، وقاؿ الحز، أف اهن ماـ لمنظما  انمـ المتحدة هو حؽ 

 اهستاادة منه إلى ابمد الحدود و دوف تردد.
ودعا الحز، في بيانه هستخداـ ذلؾ في مواج ة سياسة التمن  والصمؼ ااسرائيمي واستمرار سياسة 
اهستيطاف والمدواف، ورفض الحكومة ااسرائيمية وقؼ اهستيطاف في انرا ي الامسطينية، علوة عمى 

طلؽ المناف لممستوطنيف لممارسة اعتدا ات ـ تح  حماية جيش اهحتلؿ في رف  ا اافراج عف انسرى  وا 
 كافة المدف والإلرى الامسطينية.

 // القدس العربي، لندن،
 

 يبنى المقاومةد تدعو العتماد منيج جدي "الشعبية" 24
سة، إلى مراجمة دع  الجب ة الشمبية لتحرير فمسطيف وبمناسبة الذكرى الرابمة والستيف لما يسمى بالنك

براز س اؿ لماذا أستمر اهحتلؿ الص يوني حتى المحظة؟  شاممة لممن ي السابؽ لمإليادة الامسطينية وا 
ن ا  ممؼ اهنإلساـ والمودة لممصالحة الوطنية.  وطالب  بمراجمة سياسية شاممة وا 
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ربما ، اذاعة صو  وقال  ع و المكت، السياسي لمجب ة الشمبية خالدة جرار في تصريحا  ل ا اليـو اه
الشم،:  إف المراجمة السياسية المطموبة مف الإليادة الامسطينية يج، أف يكوف هدف ا التوصؿ استراتيجية 

 متوافؽ عمي ا واعتماد من ي جديد يبنى عمى مشروع المإلاومة لتحرير فمسطيف .
ـ اعتماد بديًل ل ا بالحماية وطالب  جرار بون ا  المااو ا  مع الجان، ااسرائيمي ووقا ا فورًا وأف يت

 الدولية الم قتة حتى تإلرير المصير وقياـ الدولة الامسطينية المستإلمة.
 //، فمسطين أون الين

 
 تفرض عمى نتنياىو المثول أمام الكنيست لمناقشة المبادرة العربية والتسوية  اإلسرائيمية المعارضة 25

الممار ػة ااسػرائيمية أجبػر  رئػيس الحكومػػة ، أف سػىحممػي مو ، عػف 6/6/1023، السـفير، بيـروتذكػر  
وشكؿ النإلاش  ، عمى المنوؿ أماـ الكنيس  لمناقشة المبادرة المربية والتسوية السياسية.أمسبنياميف نتنياهو، 

السياسي الذي جرى أمس، والذي ألزم  فيه الممار ة رئيس الحكومة ااسرائيمية بح ور الجمسة مف أول ا 
صػػة لإليػػاـ نتنيػػاهو بتصػػاية الحسػػا، مػػع خصػػومه السياسػػييف. وأشػػار أوه إلػػى أنػػه سػػمع فػػي إلػػى  خرهػػا، فر 

الحكومػة ستسػإلط، لكػف الحكومػة لػـ تسػإلط وهػي باقيػة. »الكنيس  كلمًا يسممه منذ أربػع سػنوا ، وماػادع أف 
ظننػػػ  أف النػػػاس سػػػيحذروف. تػػػذكر  أف مكونػػػا  الحكومػػػة منإلطمػػػة بم ػػػ ا عػػػف بمػػػض وأف ه جػػػامع بػػػيف 

وكان  إشارته هذع تتممؽ بال زيمة التي مني ب ػا اهئػتلؼ «. زائ ا المختماة، وأن ا عديمة الر ية وما شابهأج
أمرًا ك ذا لـ يحػد  منػذ تشػكيؿ الحكومػة، لكػف »في التصوي  عمى أع ا  لجنة تمييف الإل اة، ممترفًا ب ف 

 «.ؼ لديه  هـ وهدةهذع بداية كؿ ائتلؼ جديد مع الكنير مف انع ا  الجدد، فكؿ ائتل
وتحػد  نتنيػاهو عػف مسػاعي حكومتػػه لمػتخمص مػف الم ػاجريف انفارقػة وج ودهػػا اقػرار قػانوف المسػاواة فػػي 

 «.عاما 66إننا ننتظرع منذ »انعبا  المسكرية، والذي قاؿ 
حتػى اليػـو لف تاير شيئًا، حي  إف إيػراف جممػ  »وبمدها تطرؽ إلى اهنتخابا  اايرانية التي وصا ا ب ن ا 

في المئة. وقبؿ أكنر مف عاـ بإلميؿ كاف لدي ا  10كيموغراما مف اليورانيوـ المخص، بمستوى  280أكنر مف 
كيموغراما . وحتى انف لـ تتجػاوز إيػراف الخػط انحمػر الػذي رسػمته فػي انمػـ المتحػدة، لكن ػا تإلتػر،  220

لػى جانػ، سػباؽ منه بمن جية. وأنا أطال، أه يوهـ أحد ناسه، نتػائي اهنتخ ابػا  فػي إيػراف لػف تايػر شػيئًا، وا 
 «.التسمح نحو الإلنبمة اايرانية تواصؿ تسميح سوريا، حز، ا ، حماس والج اد ااسلمي

بسػب، أنػه ه يتحػد  المبريػة، »وبمد ذلؾ دعا نتنياهو الرئيس الامسطيني هسػتئناؼ الممميػة السياسػية. وقػاؿ 
 «.Give peace a chanceتوجه إليه بماة يمرف ا كلنا: ولاتي المربية ليس  جيدة، فونني أ

هيػػػا ه ن ػػػيع الارصػػػة. فػػػالواقع يتايػػػر بسػػػرعة تسػػػمح ب ننػػػا بمػػػد توقيمنػػػا عمػػػى أي شػػػي  »وأ ػػػاؼ نتنيػػػاهو 
واعتبػػػر أف اهتصػػػاه  فػػػي السػػػنوا  انخيػػػرة كانػػػ  متإلطمػػػة «. نسػػػتطيع الػػػدفاع عػػػف الدولػػػة وعػػػف حػػػدودنا

، مو حًا أنه عمى تواصؿ مع وزيػر الخارجيػة انميركػي مػرا  عػدة فػي «كؿالمااو ا  ه تدار ب ذا الش»و
 انسبوع.

مواطنو إسرائيؿ يريدوف انمف، مواطنو إسرائيؿ يريدوف السلـ وأنػا أريػد انمػف والسػلـ. وكػؿ »وقاؿ نتنياهو 
ع مػػف يطمػػع عمػػى دقػػائؽ المااو ػػا  يمػػرؼ أف إسػػرائيؿ ليسػػ  الطػػرؼ الػػذي يت ػػر، مػػف المااو ػػا  وي ػػ

المإلبا  أماـ المودة إلي ا. فانمر الم ـ هو عدـ و ع شروط مسػبإلة، والػدخوؿ ببسػاطة لممااو ػا . ونحػف 
نصػػاي لكػػؿ مبػػادرة، وقػػد ذكػػر  المبػػادرة المربيػػة، ونحػػف مسػػتمدوف لمبحػػ  فػػي المبػػادرا  التػػي هػػي اقتراحػػا  

 «.ولكف ليس  إمل ا 
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شيمي يحيموفيتش باسـ الممار ػة مػف الت ديػدا  « حز، الممؿ»وفي ردها عمى كلـ نتنياهو حذر  زعيمة 
إننػي أرجػوؾ يػا رئػيس الحكومػػة: »التػي يطمإل ػا نتنيػاهو، والتػي تػوحي بػػ ف إسػرائيؿ عمػى حافػة الانػا . وقالػػ  

كؼ عف هذع الت ديدا . إننا أقوى مما كنا في حر، انياـ الستة، أقوى مف أي وق  م ى. والتاييػرا  فػي 
 «.د  عن ا تإلمؿ الردع والمخاطر عميناالمالـ المربي التي تتح

سػػيناريو الدولػػة الننائيػػة الإلوميػػة يحنػػه الم منػػوف بػػه لكػػف نسػػاي تحنونػػه أنػػتـ »وأشػػار  يحيمػػوفيتش إلػػى أف 
أي ا، عبر عجزكـ ومماطمتكـ، وعدـ مبػادرتكـ، وأنػتـ تإلودوننػا فمػل لتجسػيد هػذا السػيناريو. وأنػا ه أسػتخؼ 

أفمػػالكـ أو بال ػػبط مػػا ه تاممػػوف ه يتوافػػؽ مػػع الر يػػة الصػػ يونية. ه يمكػػف فػػي أنكػػـ تحبػػوف الدولػػة، لكػػف 
 «.تسميتكـ الممسكر الإلومي عندما تدفموف إلى دولة ننائية الإلومية

في الجان، الامسطيني هناؾ شػريؾ. هػؿ أنػ  فمػل شػريؾ؟ »زهافا غالئوف، قائمة « ميرتس»وتسا ل  زعيمة 
 «.هؿ ستمد يدؾ لممبادرة المربية؟

سيدي رئيس الحكومة، نحف فػي لحظػة حاسػمة. نمػة »وأ اف  غالئوف، التي بادر  إلى إجرا  هذا النإلاش، 
 «.نافذة فرص، لكف حكومتؾ تجر رجمي ا وت ع المصي في دوالي، المااو ا 

النائبػػػة زهافػػػا غػػػلوف، رئيسػػػة حػػػز، ، أف نظيػػػر مجمػػػي، عػػػف 6/6/1023، الشـــرق األوســـط، لنـــدنونشػػػر  
نائبا م يػدا لاكرت ػا فػي الممار ػة، فار ػ  عمػى الحكومػة  60، نجح  في تجنيد تواقيع اليساري« ميرتس»

إجرا  مناقشة حوؿ مبادرة السلـ المربية؛ وذلؾ نوؿ مرة منذ أف طرح ا خادـ الحرميف الشريايف الممػؾ عبػد 
إف المبادرة المربية . واست م  غلوف البح  بالإلوؿ 1001ا  بف عبد المزيز عندما كاف وليا لمم د في سنة 

 -هي أف ؿ ما جرى اسرائيؿ وشمو، المنطإلة خػلؿ السػنوا  المائػة التػي مػر  عمػى الصػراع ااسػرائيمي 
المربي، وه يمإلؿ أف تظؿ الحكومة متجاهمة ل ا. وعاد  لتمرؼ الجم ور ااسرائيمي عمى أهـ بنود المبادرة، 

مع  2661ـ مع جميع دول ـ مإلابؿ اهنسحا، إلى حدود وقال  إف المر، يإلترحوف عمى إسرائيؿ إقامة السل
تمػػديل  طاياػػة فػػي الحػػدود. وهػػذا عػػرض م ػػـ وقػػوي وتػػاريخي. وفإلػػط حكومػػة ه تتمتػػع بالمسػػ ولية الوطنيػػة 

 يمكف أف تتجاهؿ هذا المرض.
في ا وتكمم  رئيسة حز، الممؿ الممارض، شيمي يحيموفتش، فإلال  إف السياسة التي يإلودها نتنياهو ويتنكر 

لممميػػة السػػلـ، هػػي مماديػػة لمصػػ يونية؛ نن ػػا تػػ دي إلػػى سػػإلوط فكػػرة دولتػػيف لمشػػمبيف، وحمػػوؿ فكػػرة الدولػػة 
الواحدة لمشمبيف، وهي التي ت دد انكنرية الي ودية فػي الػبلد، وفإلػداف الدولػة الي وديػة، واسػتبداؿ دولػة ننائيػة 

 الإلومية ب ا. 
أعػػػر، عػػػف اسػػػتمدادع هتخػػػاذ قػػػرارا  ، أف نتنيػػػاهو وكػػػاه ، عػػػف 6/6/1023، الخمـــيج، الشـــارقةوأ ػػػاف  

” إسػرائيؿ“وكػرر نتنيػاهو أف  احلؿ السلـ شريطة أف يتخذ الامسػطينيوف هػـ أي ػًا قػرارا  ممانمػة.” صمبة“
 ستبذؿ قصارى ج دها مف أجؿ منع نإلؿ أسمحة لحز، ا . 

 
 

 ساسية السيطرة عمى فمسطينرئيس االئتالف الحاكم بالكنيست ينشئ مجموعة ضغط ميمتيا األ 26
أطمػػؽ رئػػيس اهئػػتلؼ الحػػاكـ فػػي الكنيسػػ  ااسػػرائيمي يػػاريؼ لاػػيف أمػػس، مجموعػػة  ػػاط : برهػػـو جرايسػػي

برلمانية تح  اسـ  الموبي مف أجؿ أرض إسرائيؿ ، م مته انساسية الدعوة إلى فػرض  السػيادة ااسػرائيمية ، 
 عمى فمسطيف التاريخية، دوف ذكر لإلطاع غزة.
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 تي ااعلف عف هذا اهئتلؼ في ظؿ تزايد  البرامي السياسية  لميميف ااسرائيمي تجاع الحؿ الن ائي والتي وي
تتػػػراوؤ مػػػا بػػػيف المػػػيش في كانتونػػػا  فمسػػػطينية ، أو  إقامػػػة لمسػػػكاف فػػػي ال ػػػاة وتصػػػوي  لبرلمػػػاف انردف ، 

 ونالن ا ترنساير جماعي لكؿ الامسطينييف.
أع ػػا  الكنيسػػ ، أف ال ػػدؼ مػػف المػػوبي:  عػػدـ المػػس بػػالتوطيف )اهسػػتيطافع  وقػػاؿ لاػػيف فػػي رسػػالته إلػػى

وبػػػ مف منػػػاطؽ ي ػػػودا والسػػػامرة وغػػػور انردف )ال ػػػاة الاربيػػػةع ، والممػػػؿ عمػػػى تشػػػريع قػػػوانيف تمػػػزز مكػػػاف 
المستوطنا  وتمنع المس ب ػا، و تمػزز المكانػة الإل ػائية لمشػم، الي ػودي فػي كػؿ أرض إسػرائيؿ ، مػا يمنػي 

مػػا يسػػمى  السػػيادة ااسػػرائيمية  عمػػى كامػػؿ فمسػػطيف التاريخيػػة، إ ػػافة إلػػى أهػػداؼ أخػػرى، مػػف بين ػػا  سػػيطرة
 زيادة ميزانيا  اهستيطاف مف الخزينة المامة.

 6/6/1023، الغد، عم ان
 

 يصدر تعميمات بإعادة تفعيل "الخط األخضر" مع الضفةاإلسرائيمي وزير األمن الداخمي  27
هحػػتلؿ  66كشػػا  تسػػريبا  إخباريػػة إسػػرائيمية أمػػس، تزامنػػ  مػػع الػػذكرى الػػػ :  وكػػاه -انرا ػػي المحتمػػة

مػع ال ػاة الاربيػة، مػا « الخػط انخ ػر»انرا ي الامسطينية، أف تؿ أبي، بصدد إعادة تاميؿ ما يمرؼ بػ 
 يمني إعادة انتشار كنيؼ لشرطة اهحتلؿ في المناطؽ المحاذية لجدار الاصؿ المنصري.

ة النانيػة ااسػرائيمية، عمػى موقم ػا االكترونػي صػباؤ أمػس، أف وزيػر انمػف الػداخمي ااسػرائيمي وذكر  الإلنػا
يتسػػحاؽ أهرونػػوفيتش أصػػدر تمميماتػػه لإلائػػد الشػػرطة ااسػػرائيمية يوحنػػاف دانينػػو بالبػػد  بتج يػػز إعػػادة تاميػػؿ 

 مع مناطؽ ال اة الاربية.« الخط انخ ر»
أفراد الشرطة سػيإلوموف باهنتشػار عمػى طػوؿ المنطإلػة الااصػمة، ابتػداً  مػف  ووفإلًا لمخطة، فوف عددًا كبيرًا مف

منطإلة جمبوع مرورًا بطريؽ مستوطنة عميؾ حيار، ومنطإلة المنم  جنوبًا، حتى منطإلة مودعيف، إ افة إلى 
منطإلػػة جنػػو، جبػػؿ الخميػػؿ، كمػػا سػػيتـ نشػػر أفػػراد الشػػرطة فػػي كػػؿ مػػف مدينػػة الطيبػػة والطيػػرة وقمنسػػوة وكاػػر 

 سـ.قا
 5/6/1023، البيان، دبي

 
 "أحادية الجانب"فضل المجوء لخطوات يو  "إسرائيل"رفض التفاوض مع يعباس  زئيف إلكين: 28

ات ـ نائ، وزير خارجية اهحتلؿ ااسرائيمي زئيؼ الكيف الرئيس الامسطيني محمود عباس : عبدالإلادر فارس
وقػػاؿ الكػػيف لإلذاعػػة «. أحاديػػة الجانػػ،»  بػػرفض التاػػاوض مباشػػرة مػػع إسػػرائيؿ وتا ػػيؿ المجػػو  إلػػى خطػػوا

المامػػة إف محمػػود عبػػاس لػػيس عمػػى عجمػػة مػػف أمػػرع هسػػتئناؼ المااو ػػا  رغػػـ ال ػػاوطا  التػػي تمػػارس 
عميه، ننه يمتإلد أف التحرؾ انحادي الجان، سيجم، له نتائي أكنر وأنه لف يكوف عميػه عبػر ذلػؾ دفػع نمػف 

 «.سياسي
الشػم، ». وقػاؿ 2661مجددا رفض إسرائيؿ المودة إلى خطوط حر، يونيو وأكد نائ، وزير الخارجية أي ا 

عػػػادة ناػػػس الخطػػػ  الػػػذي ارتكػػػ، خػػػلؿ اهنسػػػحا، مػػػف قطػػػاع غػػػزة فػػػي  ااسػػػرائيمي لػػػيس مسػػػتمدا للنتحػػػار وا 
1006.» 

 6/6/1023، عكاظ، جدة
 

 السالم األمريكية كوىين إزاء جيودعن تشاؤم  "معاريف"ما نسبتو "الشاباك" ينفي  29
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ناػػى ج ػػاز انمػػف المػػاـ ااسػػرائيمي )الشػػاباؾع مػػا تػػردد مػػف أنبػػا  تتحػػد  عػػف : وكػػاه  -را ػػي المحتمػػةان
 تشاـ  أبداع رئيسه يوراـ كوهيف، بش ف فرص نجاؤ ج ود السلـ انميركية المبذولة.

ؼ مػػػا نسػػػبته صػػػحياة ممػػػاري»وأكػػػد النػػػاطؽ بمسػػػاف الج ػػػاز، فػػػي تصػػػريحا  نإلمت ػػػا ااذاعػػػة ااسػػػرائيمية، أف 
 «.انربما  بش ف حدي  كوهيف عف تشا مه إزا  هذع الج ود، غير صحيح جممة وتاصيلً 

يشمر بالتشاـ  »نإلم  عف كوهيف ت كيدع نع ا  في الكنيس  ااسرائيمي أوؿ أمس، أنه « مماريؼ»وكان  
 وناك«. الامسطينية –حياؿ فرص نجاؤ المبادرة انميركية الجديدة لدفع المااو ا  ااسرائيمية 

 5/6/1023، البيان، دبي
 

 إسرائيميين: ارتفاع محاوالت اختطاف جنود "الشاباك" 10
الماـ الداخمي  الشاباؾ ، ارتااعا تجػاوز المئػة فػي  انمفكشا  تإلرير لج از :  ماؿ شحادة -الإلدس المحتمة 

سػػرائيمييفالمئػػة فػػي محػػاوه  اختطػػاؼ جنػػود  فمسػػطينييف ، هسػػتخدام ـ ورقػػة مسػػاومة للفػػراج عػػف اسػػرى وا 
، نحمػاف شػاي، فػاف هػذا اهرتاػاع الكبيػر يشػير إلػى المخػاطر وانمػفوعر،. وبحس، ع ػو لجنػة الخارجيػة 

 واتتطمػػ، المزيػػد مػػف الج ػػود ل ػػماف عػػدـ تنايػػذ ايػػة عمميػػة اختطػػاؼ. إسػػرائيؿالمتصػػاعدة التػػي تتمػػرض ل ػػا 
ليط، التي افرج خلل ا عف اسػرى ويتوقع شاي اف يكوف اهرتااع الكبير لممميا  اهختطاؼ بسب، صاإلة شا

 فمسطينييف.
وكػػػاف رئػػػيس ج ػػػاز الشػػػاباؾ، يػػػوراـ كػػػوهيف، قػػػد وصػػػؼ اهو ػػػاع اهمنيػػػة بال شػػػة، وذلػػػؾ فػػػي جمسػػػة لمجنػػػة 

 الخارجية واهمف، استمرض في ا مجمؿ التطورا  اهمنية، خاصة تجاع ال اة الاربية. 
 6/6/1023، الحياة، لندن

 
 وينشئ "الجيش الشعبي" في سورية متمركز في الجوالن: حزب اهلل يخطط ل"إسرائيل" 12

ذكر  تإلارير إسرائيمية اف  حز، ا  يكنؼ نشاطاته في المناطؽ الإلريبة مػف :  ماؿ شحادة -الإلدس المحتمة 
الجػػػوهف المحتػػػؿ ويسػػػمى إلػػػى و ػػػع مػػػوطة قػػػدـ لػػػه فػػػي المنطإلػػػة، وذلػػػؾ  ػػػمف اسػػػتمداداته لتنايػػػذ عمميػػػا  

نإلػػػؿ عػػػف مصػػػادر امنيػػػة إسػػػرائيمية تإلػػػديرات ـ اف  رغبػػػة الحػػػز، فػػػي تواجػػػد لػػػه فػػػي مسػػػتإلبمية  ػػػد إسػػػرائيؿ . و 
الجوهف ياتي لإلناعته باف الو ع في الجوهف غير مستإلر، كما يسمى إلػى منػع تواجػد تنظيمػا  مسػمحة مػف 

 الممار ة السورية .
ها سػورية ، فيمػا يممػؿ وبحس، اهمنييف ااسرائيمييف فػاف  حػز، ا  يمػزز وجػودع فػي المواج ػا  التػي تشػ د

الحز، بالتماوف مع ايراف عمى المدى البميد، في حاؿ سإلوط نظاـ انسد وبنا  قوة يطمؽ عمي ا اسـ  الجيش 
ألؼ  260 - 200الشمبي  مبنية مف السكاف الشيمة والمموييف في سورية، ويبمغ عدد أع ائ ا انف ما بيف 

 تبر احد ااسرائيمييف.شخص مف المموييف والشيمة في سورية، عمى ما اع
وبتإلديرا  ااسرائيمييف عمى رغـ م اجمة  إسرائيؿ  لإلوافؿ أسمحة كان  في طريإل ا لحز، ا  فوف انخير لف 
يتػرؾ فكػػرة نإلػػؿ السػػلؤ لمخازنػػه فػػي لبنػػاف، فػػي حػيف أف  الحػػز، قػػد اسػػتخمص المبػػر مػػف ال جمػػا  انخيػػرة، 

 ذا  الوق  . ويحاوؿ الإلياـ بطرؽ ت ري، أكنر دقة وسرية في
 6/6/1023، الحياة، لندن

 
ل ال سابق لو سيتسبب بانعكاسات "إسرائيل" 11  سوريةعمى : سقوط القصير تحو 
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باانجاز الكبير »وصا  الإلناة النانية في التمازيوف المبري انتصار الجيش السوري في الإلصير : يحيى دبوؽ
الإلصػػػير كانػػػ  تسػػػتخدـ »، إذ إف «السػػػوريةلمػػػرئيس )السػػػوري بشػػػارع انسػػػد، و ػػػربة قاسػػػية جػػػدًا لمممار ػػػة 

وقػػػدر  الإلنػػػاة أف «. كممبػػػر وشػػػرياف حيػػػوي واسػػػتراتيجي لممسػػػمحيف، انطلقػػػًا مػػػف الحػػػدود المبنانيػػػة السػػػورية
سإلوط الإلصير هو أوؿ اهنتصارا  المحإلإلػة لمجػيش السػوري ومإلػاتمي حػز، ا ، الػذيف يمممػوف أي ػًا عمػى »

 «.بما قريبًا أي ًا، مف مدينة حم، في الشماؿطرد المسمحيف في ريؼ دمشؽ وحمص، ور 
ما يجري حاليًا في سوريا يػ نر عمػى صػانع »وفيما اكتا  الإلناة انولى في التمازيوف المبري بااشارة إلى أف 
سػػإلوط »، أكػػد  الإلنػػاة الماشػػرة المبريػػة أف «الإلػػرار فػػي إسػػرائيؿ، وتحديػػدًا مػػا تحإلػػؽ مػػف إنجػػازا  فػػي الإلصػػير

ه سابؽ له، وسيتسب، بانمكاسا  واسمة النطاؽ عمى مجمؿ الساحة السورية، بما يشػمؿ الإلصير هو تحّوؿ 
 «.الجان، الممنوي وأصؿ الإلتاؿ والحر، الدائرة في سوريا

 6/6/1023، االخبار، بيروت
 

 القدسون تقسيم رفضيغالبية اإلسرائيميين استطالع:  13
سػػرائيمييف، )نلنػػة مػػف كػػؿ اربمػػة إسػػرائيمييفع، أظ ػػر اسػػتطلع لمػػرأي، أف غالبيػػة اا :موسػػى قػػوس -راـ ا 

 يرف وف تإلسيـ مدينة الإلدس، رغـ اهقرار بانإلسام ا، عمميا بيف الامسطينييف وااسرائيميف.
% مػػػف المائػػػة مػػػف المينػػػة التػػػي شػػػمم ا هػػػذا اهسػػػتطلع ان ػػػـ يرف ػػػوف اف تصػػػبح الإلػػػدس الشػػػرقية 16وقػػػاؿ 

 المحتمة عاصمة لدولة فمسطينية.
هحػتلؿ ال ػاة  66ستطلع الذي أجرته صحياة  جيروازليـ بوس   ونشػر  نتائجػه فػي الػذكرى الػػ ووفإلا لل

% مػػف ااسػػرائيمييف، يرف ػػوف اقامػػة عاصػػمة فمسػػطينية عمػػى أي جػػز  مػػف 16الاربيػػة ومدينػػة الإلػػدس، فػػوف 
أظ ػػػػػر و  % مػػػػػن ـ يػػػػػروف أف المدينػػػػػة منإلسػػػػػمة عمميػػػػػا مػػػػػا بػػػػػيف الامسػػػػػطينييف والي ػػػػػود. 11الإلػػػػػدس، رغػػػػػـ اف 
% فإلػػط مػػف ااسػػرائيمييف، ي يػػدوف تإلسػػيـ المدينػػة، والتنػػازؿ عػػف السػػيادة عػػف أجػػزا  من ػػا، 26ااسػػتطلع اف 

 هقامة عاصمة لمامسطينييف في ا.
% مػن ـ يدعمونػه عمػى  8%ع يػدعموف حػؿ الػدولتيف، وفإلػط 61وكشؼ ااستطلع أف غالبية ااسػرائيمييف )

% مف المتدينيف  10ي وديا، من ـ  600ع الذي أجرته الصحياة وشمؿ اهستطل .2661أساس حدود الماـ 
 % مف المممانييف.60% تإلميدييف و 16و 

 6/6/1023، القدس، القدس
 

 البنوك اإلسرائيمية وشركات التأمين تتعامل بعنصرية مع المواطنين العرب في "إسرائيل" 14
 ػػد فمسػػطينيي الػػداخؿ فػػي جميػػع منػػاحي  زهيػػر أنػػدراوس: ُتواصػػؿ الدولػػة المبريػػة ممارسػػة المنصػػرية المإليتػػة

وفػي  الحياة لت ييؽ الحيز، ال يؽ أصًل، عمى أكنر مف عشريف بالمئة مف المػواطنيف المػر، فػي إسػرائيؿ.
هػػذا السػػياؽ، قػػدـ النائػػ، محمػػد بركػػة، رئػػيس الجب ػػة الديمإلراطيػػة لمسػػلـ والمسػػاواة، أمػػس انربمػػا ، اسػػتجوابا 

، بشػػ ف مػػا تكشػػؼ عنػػه أمػػس، بػػرفض فػػرعيف لبنػػؾ )هبػػوعميـع انوؿ فػػي تػػؿ مباشػػرا ومسػػتمجل لػػوزير الماليػػة
أبي، والناني في تسور يائاؿ، فتح حسا، بنكي لمواطنيف عر،، بزعـ أن ـ ه ارتبػاط ل ػـ بالمكػاف، وهػو مػا 

 تنبم  منه رائحة عنصرية خطيرة.
التػ ميف )مػزراؤع التابمػة لمبريػد عمى صمة بما سمؼ، بن  الإلناة النانيػة مسػا  أمػس تإلريػرا جػا  فيػه أف شػركة 

تػػرفض تػػ ميف سػػيارا  لمػػواطنيف عػػر،. واظ ػػر التإلريػػر كيػػؼ أف التمميمػػا  التػػي ُأعطيػػ  لممػػوظايف تطمػػ، 
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من ـ مماطمػة التمامػؿ مػع طمبػا  المػر، والطمػ، مػف المػر، إح ػار عػدد كبيػر مػف الونػائؽ ب ػدؼ إرهػاق ـ 
تػػي تنتشػػر هفتات ػػا ااعلنيػػة فػػي كافػػة فػػروع البريػػد فػػي لكػػي يتنػػازلوا عػػف فكػػرة التػػ ميف فػػي شػػركة مػػزراؤ وال

 البلد.
هذا وكان  لجنة المالية بمبادرة النائ، د.احمد الطيبي ناقش  التمييز اللحؽ بالمر، عامًة وبوكل  التػ ميف 

 المر، خاصًة مف قبؿ شركا  الت ميف ااسرائيمية.
ية لمإلد جمسة بمد أف توجػه لػه المديػد مػف وكػل  التػ ميف وقد كاف د.الطيبي قد تإلدـ باقتراؤ لرئيس لجنة المال

المػػر، الػػذيف يمػػانوف مػػف تمييػػز شػػركا  التػػ ميف ل ػػـ وعػػدـ موافإلػػة المديػػد من ػػا التماقػػد مم ػػـ. وافتػػتح الجمسػػة 
النائ، الطيبي الذي قاؿ إف التوج ا  التي وصمته في الاترة انخيرة تشير إلػى ظػاهرة مإلمإلػة  خػذة باهنتشػار 

مى ما يبدو مف نظػرة شػركا  التػ ميف لموسػط المربػي كسػوؽ غيػر مػربح وتتػرجـ أحيانػًا بممار ػة هػذع تنبع ع
 الشركا  ت ميف مواطنيف عر، وأحيانًا أخرى بممار ت ا التمامؿ مع وكل  ت ميف مف البمدا  المربية.

 6/6/1023، القدس العربي، لندن
 

 يوبي وتعمن استعدادىا لمساعدة مصر" تنفي تورطيا بمشروع "سد  النيضة" اإلثإسرائيل" 15
ناػػ  تػػؿ أبيػػ، تورط ػػا فػػي أزمػػة سػػد الن  ػػة اانيػػوبي، م كػػدة أن ػػا عمػػى اسػػتمداد : عمػػر عطيػػة –الدوحػػة 

 لمساعدة مصر في إدارة وتنمية مواردها المائية.
اهجتمػػاعي وأصػدر  السػػاارة ااسػػرائيمية فػػي الإلػػاهرة، اليػػوـ انربمػػا ، بيانػػًا عمػػى صػػاحتي ا بمػػوقمي التواصػػؿ 

 تػػػويتر وفيسػػػبوؾ  جػػػا  فيػػػه:  إف سػػػاارة إسػػػرائيؿ فػػػي مصػػػر ت كػػػد وبشػػػدة رف ػػػ ا الإلػػػاطع لنظريػػػا  المػػػ امرة 
السخياة التي تردد  في انونة انخيرة مف خلؿ بمض وسائؿ ااعلـ المصرية التي نسب  تورطًا مزعومػًا 

وأعربػ  تػؿ أبيػ، عػف تمنيات ػا بانت ػا   إلى دولة إسرائيؿ في مو وع بنػا  مشػروع سػد الن  ػة فػي أنيوبيػا .
المشكمة بيف الإلاهرة وأديس أبابا، م ػياة:  تتمنػى دولػة إسػرائيؿ أف تصػؿ كػل مػف مصػر وأنيوبيػا إلػى تاػاهـ 
مشػػترؾ مػػف شػػ نه أف يخػػدـ مصػػالح كػػل البمػػديف ، مممنػػة اسػػتمدادها الكامػػؿ لمسػػاعدة الحكومػػة المصػػرية فػػي 

ؿ التػػي تتمتػػع بخبػػرا  طويمػػة وغنيػػة فػػي مجػػاؿ إدارع الميػػاع عمػػى اسػػتمداد أف هػػذع انزمػػة، قائمػػة:  دولػػة إسػػرائي
 تتماوف مع مصر في كؿ مايتممؽ بتنميه الموارد المائية .

 6/6/1023، الشرق، الدوحة
 

 باحث إسرائيمي: حرب لبنان الثانية وحرب أكتوبر أثبتتا أننا دفعنا ثمنا ال يطاق بسبب الغرور  16
رأى الباح ، تساي فوغؿ، وهو جنػراؿ فػي اهحتيػاط، أف إسػرائيؿ ُتوشػؾ أف تػدفع  س:زهير أندراو  -الناصرة 

نمنا باهظا عمى مذبح المصالحا  والصاإلا  والوظائؼ السياسية، وبدؿ استإلرار الرأي عمى ترتيػ، أولويػا  
تممإلنػا بػه  لألمد البميد، فاف اهقتطاعا  الماليػة التػي ست ػر بنظػاـ اهحتيػاط قػد تإلطػع الاصػف الوحيػد الػذي

جميمػػا، أه وهػػو ج ػػاز انمػػف. المػػس بتػػدريبا  وحػػدا  اهحتيػػاط، وتإلصػػير مػػدة الخدمػػة المسػػكرية، وتسػػريح 
رجػػػاؿ الخدمػػػة الدائمػػػة والمػػػس كمػػػا يبػػػدو أي ػػػا بالمشػػػتريا  المسػػػكرية وبػػػالتطوير ستا ػػػي إلػػػى خسػػػائر فػػػي 

 انرواؤ.
دفمنػا نمنػا ه يطػاؽ بسػب، الاػرور والنإلػة بػالناس قبم ػا أننػا  13وزاد أنبت  حر، لبناف النانية وحر، أكتػوبر 

واا رار بالمنظومة الإلتالية، مشيرا إلى أف الشرؽ انوسط يحترؽ وه يكمؼ الساسة أناس ـ عنا  ر ية ذلؾ، 
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ف ػػؿ الحاجػػة إلػػى اهنتخػػا، مجػػددا والحاجػػة لػػذلؾ للهتمػػاـ بتإلسػػيـ موازنػػة فئويػػة أهػػـ عنػػدهـ مػػف أمػػف سػػكاف 
 اتميف؟.الدولة وسلمة المإل

وأ ػاؼ قػػد تنشػػ  فػػي ه ػػبة الجػػوهف، كممػػا طالػػ  الحػػر، انهميػػة السػػورية، دولػػة ج ػػاد و)قاعػػدةع. أصػػبح  
سينا  منذ سنتيف مخزف سلؤ وميداف تدري، ومنطإلة إرساؿ مخربيف )ولمزعيـ المصري محمد مرسي ترتيػ، 

غزة، برغـ ج ود أذرع انمػف، أولويا  خاص ه يشتمؿ عمى حماية حدود دولة إسرائيؿع، وفي لبناف وقطاع 
يتسمح )حز، ا ع و)حمػاسع ويزيػداف قوت مػا، وفػي ال ػاة الاربيػة زعػيـ فمسػطيني بػل زعامػة، وه ينػوي فػي 

 الحإليإلة التوصؿ إلى مصالحة.
وقػػاؿ أي ػػا إف الاػػرور والنإلػػة بػػالناس التػػي ه تاسػػير ل ػػا عنػػد الساسػػة الصػػاار سػػيوقظاننا جميمػػا فػػي وقػػ  

عمى واقع حياة غير محتمؿ، مشيرا إلى أف أعدا  إسرائيؿ يراقبون ا بمدسة تكبير وينتظروف  أسبؽ مما ُنخمف
 فإلط ساعة مناسبة مف عدـ التيإلظ واهستمداد. ورأى أنه حاف الوق  لمإلياـ بمحاسبة ناس مستإلبمية ونإلافية.

يػرا فػي الػذهف وأْف تبػ  فػي م كدا أنه يتحتـ عمى سكاف الدولة المبريػة إقنػاع الحكومػة الحاليػة بػ ف تجػري تاي
 انمر لمصمحة مستإلبؿ الدولة ه مف اجؿ مستإلبم ا السياسي.

وخمػػص إلػػى الإلػػوؿ عنػػد رئػػيس الػػوزرا  نتنيػػاهو ووزيػػر الماليػػة، كػػؿ واحػػد مػػف موقمػػه وتجربتػػه، الوسػػائؿ لامػػؿ 
ذا أرادا أْف يدخل التاريخ باعتبارهما حافظا عمى وجود دولة إسرائيؿ فيج، عمي  ما أف يمبػرا عػف تمػؾ ذلؾ، وا 

الشػجاعة الموجػػودة عنػػد الجنػدي الػػذي ي ػػاجـ المػدو أمامػػه، يممػػـ ذلػؾ الجنػػدي أنػػه يسػتطيع فػػي ميػػداف الإلتػػاؿ 
 فإلط أف يحرز ال دؼ الذي هو موجود مف اجمه هناؾ، وهو حماية سكاف دولة إسرائيؿ، عمى حد تمبيرع.

 6/6/1023، القدس العربي، لندن

 
 األقصى المسجد الرحال إلى لشد  عكرمة صبري يدعو الشيخ  17

دعػػا الشػػيخ عكرمػػة صػػبري رئػػيس ال يئػػة ااسػػلمية المميػػا وخطيػػ، المسػػجد انقصػػى : قنػػا –الإلػػدس المحتمػػة 
المبارؾ، المواطنيف في انرا ي الامسطينية إلى شد الرحاؿ إلى المسجد انقصى المبارؾ غًدا الخمػيس، فػي  

وأشػػار الشػػيخ إلػػى أف المسػػجد  مػػوؿ ذكػػرى ااسػػرا  والممػػراج.السػػابع والمشػػريف مػػف شػػ ر رجػػ،، بمناسػػبة ح
انقصى ش د م خًرا ارتااًعا ممحوًظػا فػي انت اكػا  واقتحامػا  الجماعػا  الي وديػة المتطرفػة لباحاتػه  وبػدعـ 

 مف الحكومة الص يونية ب دؼ السيطرة عميه.
 5/6/1023الشرق، الدوحة، 

 
 

 يافي الذكرى السادسة واألربعين الحتاللقدس تدعو لمتضامن مع ال مؤسسة القدس الدولية 18
جمػػػاهير انمػػػة المربيػػة وااسػػػلمية لمت ػػػامف مػػػع « م سسػػػة الإلػػػدس الدوليػػة»دعػػ  : حمػػػزة حيمػػػور -السػػبيؿ

 الإلدس وفمسطيف في الذكرى السادسة وانربميف هحتلؿ كامؿ الإلدس.
انفراد والم سسا  وال يئا  انهمية  وحّن  مدير عاـ م سسة الإلدس الدولية ياسيف حمود المدير الماـ جميع

وانحػػزا، الااعمػػة عمػػى المشػػاركة فػػي المسػػيرة المالميػػة، التػػي سػػتنطمؽ فػػي السػػابع مػػف شػػ ر حزيػػراف الجػػاري 
لنصرة الشػم، الامسػطيني ولمػدفاع عػف مدينػة الإلػدس فػي ظػؿ مػا تتمػرض لػه مػف »عمى أوسع نطاؽ ممكف، 
 «.قبؿ اهحتلؿ ااسرائيمي

 6/6/1023 السبيل، عمان،
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 "واعد": تجاىل األردن الرسمي لسأسرى المضربين يجرئ االحتالل عمى حياتيم  19

أعربػػ  جمميػػة  واعػػد  لألسػػرى والمحػػرريف عػػف خشػػيت ا الشػػديدة عمػػى : خدمػػة قػػدس بػػرس -غػػزة )فمسػػطيفع 
 حياة انسرى انردنييف الم ربيف عف الطماـ في سجوف اهحتلؿ ااسرائيمي.

اف ل ػػا بمػا أسػػمته  الت مػيش  الرسػػمي وعػدـ التااعػػؿ ااعلمػي بشػػكؿ يميػؽ بت ػػحيات ـ ونػدد   واعػد  فػػي بيػ
 وظروف ـ  التي تتحوؿ مف سي  إلى أسوأ بامؿ وحشية السجاف ااسرائيمي .

وأهاب  بكافة الج ا  الممنية  والتي سيكوف ل ا دور كبير فػي إن ػا  م سػاة انسػرى انردنيػيف ، ب ػرورة أف 
وطني واانسػاني تجػاع انسػرى انردنيػيف مشػددة عمػى الػدور الم ػـ الػذي يجػ، أف تممبػه وزارة تإلوـ بواجب ا الػ

الخارجيػػػة انردنيػػػة واتحػػػادا  المحػػػاميف المػػػر، وانردنيػػػيف فػػػي هػػػذا الممػػػؼ، مو ػػػحة أف  التجاهػػػؿ الرسػػػمي 
عػػف الطمػػاـ  وااعلمػػي لإل ػػيت ـ جمػػؿ اهحػػتلؿ يتجػػرأ أكنػػر عمػػى التلعػػ، بحيػػاة هػػ ه  انسػػرى الم ػػربيف

 الذيف أ حوا انف عمى أسّرة المرض وبحاجة لمتابمة طبية وعلج دائـ .
 5/6/1023قدس برس، 

 
 "أسرى حرب"العتراف بيم كـل "معركة االنبعاث الوطنييبدؤون "األسرى الفمسطينيون  30

ـ إسػرائيؿ اهعتػراؼ يبدأ انسرى الامسػطينيوف اليػـو سمسػمة مػف الخطػوا  ال ادفػة إلػى إلػزا : الحياة  –راـ ا  
ب ـ أسرى حر،، انمر الذي يترت، عميه حصول ـ عمى حإلوؽ  منت ا ل ـ الموانيؽ الدولية، ويت مف ذلؾ 
نإلم ػػػـ مػػػف سػػػجوف فػػػي إسػػػرائيؿ الػػػى سػػػجوف فػػػي انرا ػػػي الامسػػػطينية المحتمػػػة، ومػػػنح ـ الحػػػؽ فػػػي التممػػػيـ 

 واهنتسا، لمجامما  وغيرها.
فتح محمود المالوؿ أمس فػي مػ تمر صػحافي عإلػد فػي راـ ا : غػدًا تبػدأ  وقاؿ ع و المجنة المركزية لحركة

 .خطوا  ممركة اهنبما  الوطني لألسرى للعتراؼ ب ـ ك سرى حر،
وقاؿ وزيػر انسػرى عيسػى قراقػع خػلؿ المػ تمر: إف لػوائح انمػـ المتحػدة وااعػلف المػالمي لحإلػوؽ اانسػاف 

يػػة واتااقيػػه جنيػػؼ الرابمػػة والنالنػػة، جميم ػػا يإلػػر بحػػؽ تإلريػػر المصػػير والم ػػد الػػدولي لمحإلػػوؽ السياسػػية والمدن
لمشمو، التي تخ ع هحتلؿ أجنبػي، ويمتبػر انسػرى الػذيف يإلمػوف فػي قب ػة الجػيش المحتػؿ أسػرى حػر، 

إف  ممركػة اهنبمػا  الػوطني  التػي  . وأ ػاؼيتمتموف بػالحإلوؽ المنصػوص عمي ػا فػي اتااقيػة جنيػؼ الرابمػة
ى في ممتإلل  اهحتلؿ خطوة مف أجؿ تنبي  الحػؽ الإلػانوني لألسػرى الامسػطينييف بصػات ـ يخو  ا انسر 

 أسرى حر، ومإلاتمي حرية.
يونيو الجاري هو ش ر حاسـ ننتظر فيه أف يكػوف هنػاؾ /  وقاؿ رئيس نادي انسير قدورة فارس، إف حزيراف

ى أف خطػػوة انسػػرى فػػي اهعتػػراؼ ب ػػـ هفتػػًا إلػػ اناػػراج فػػي ق ػػية انسػػرى بػػالتوازي مػػع التحػػرؾ السياسػػي،
 ك سرى حر، هي تطور نوعي.

 6/6/1023الحياة، لندن، 
 

 من األسرى "إسرائيل"ألف دوالر.. عائدات  860 مجموع ما ينفقو األسرى شيرياً  32
أكػد أسػرى فمسػطينيوف سػابإلوف، إف إدارا  السػجوف ااسػرائيمية تسػتاؿ : نور أبو عيشػة  - اننا وؿ – غزة

امسطينييف ماليا، عبر رفع أسمار المبيما  داخؿ  مإلصؼ السػجف  إلػى أ ػماؼ سػمرها انصػمي، انسرى ال
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أو مػػف خػػلؿ فػػرض غرامػػا   المحػػاكـ  أو غرامػػا   المإلوبػػا   اليوميػػة والشػػ رية عمػػى انسػػرى، دوف تونيػػؽ 
 قانونّي ل ا.

سػػػبوعيف والنصػػػؼ، مػػػف وتمكنػػػ  مراسػػػمة وكالػػػة  اننا ػػػوؿ  لألنبػػػا ، عإلػػػ، بحػػػ  متواصػػػؿ اسػػػتمر قرابػػػة ان
التواصؿ مع أسرى سابإليف عمموا خلؿ فترة أْسرهـ داخؿ مإلاصؼ السجوف المختصة ببيع مسػتمزما  الحيػاة 

 انساسية مف م كٍؿ ومشر،.
وتوصػػؿ البحػػ  الػػذي أجرتػػه مراسػػمة اننا ػػوؿ إلػػى أف مػػدخل  خػػزائف السػػمطا  ااسػػرائيمية مػػف انسػػرى 

دوهر  286ألػؼ و 860ألػؼ شػيكؿ أي مػا يمػادؿ  260يبمغ نلنػة مليػيف و  ش ريًا  )المشتريا  والمإلوبا ع
 أمريكيا تإلريبًا، كحد أدني.

 5/6/1023فمسطين أون الين، 
 

 شبان في الضفة ستةمستوطنون يقتحمون المسجد األقصى وقوات االحتالل تعتقل  31
أمػس سػاحا  المسػجد اقتحمػا طل، جامميوف إسرائيميوف ، مف راـ ا  أف 6/6/1023الحياة، لندن، ذكر  

 انقصى المبارؾ تح  حراسة الشرطة ااسرائيمية، وقاموا بجولة في منطإلة المصمى المرواني برفإلة مرشد.
وقاؿ ش ود إف المرشد المرافؽ لمطػل، قػدـ ل ػـ شػرحًا مسػتمينًا بخريطػة، مشػيريف إلػى أف طالبػا  مصػاط، 

لشػرطة التإلطػوا صػورًا ل ػف، وهػددوهف بمػنم ف مػف دخػوؿ ، لكػف رجػاؿ ا60الممـ تصدْيف لممإلتحميف وعػددهـ 
 المسجد مرة نانية.

فػػي بيػػاف ل ػػا إف أعػػدادًا كبيػػرة ومتنوعػػة مػػف الي ػػود تإلػػتحـ المسػػجد   م سسػػة انقصػػى لموقػػؼ والتػػرا  وقالػػ  
ف السػػمطا  ااسػػرائيمية تسػػاعد عمػػى ذلػػؾ ب ػػدؼ ترسػػيخ أسػػطورة  لػػدى شػػرائح المجتمػػع   ال يكػػؿ انقصػػى، وا 

 عممًا أف أوساطًا ي ودية واسمة تزعـ أف المسجد انقصى مإلاـ عمى أنإلاض ال يكؿ. .يونيالص 
قػوا  أف  عػل  المشػ راويو عبػدالرحيـ حسػيف، ، نإلػل عػف مراسػمي ا 6/6/1023االتحاد أبو ظبـي، وأ اف  
لامسػطينييف مػف مخػيـ قػدورة للجئػيف ا نلنػة  خػريففػي بمػدة بيػ  أمػر شػماؿ و نػل  شػباف  اعتإلمػ  إسرائيمية

 في قر، راـ ا .
وقمم  قوا  اهحتلؿ اعتصامًا نظمػه قيػاديوف وناشػطوف فمسػطينيوف وعػدد كبيػر مػف طمبػة جاممػة بيرزيػ  

المسكري ااسرائيمي في بيتونيػا غػر، « عوفر»وأهالي انسرى الامسطينييف وسكاف راـ ا  والبيرة أماـ سجف 
، حيػ  أطمإلػ  2661ى احػتلؿ انرا ػي الامسػطينية والمربيػة عػاـ راـ ا  ت امنًا مع انسػرى بمناسػبة ذكػر 

 عمي ـ قنابؿ الااز المسيؿ لمدموع وفرَّقت ـ بالإلوة.
 

 تعمل عمى تعميق احتالليا وسيطرتيا عمى المنطقة "ج" "إسرائيل""بتسيمم":  33
سػاف أف اهحػػتلؿ أظ ػر تإلريػػر لمنظمػة  بتسػػيمـ  الممنيػة بحإلػػوؽ اان: خدمػػة قػدس بػػرس -راـ ا  )فمسػطيفع 

مػف خػلؿ اسػتالؿ مواردهػا بال ػاة الاربيػة  يممؿ عمػى الت ػييؽ عمػى الوجػود الامسػطيني فػي المنطإلػة  ج  
لمصػػمحة المسػػتوطنيف ، مشػػيرة ذلػػؾ الت ػػييؽ ي ػػدؼ لتكػػريس واقػػع نابػػ  مػػف اهسػػتيطاف المزدهػػر فػػي مإلابػػؿ 

 تإلميص وجود الامسطينييف وا  ماف ـ .
لسياسة ااسرائيمية بمنابة  ـ فممي لألرا ي الامسطينية المحتمة لمسيادة ااسرائيمية وجا  في التإلرير:  هذع ا

مف خلؿ إيجاد ظروؼ تسّ ؿ عمى إسػرائيؿ إدامػة هػذا الو ػع لممػدى البميػد، والتػ نير عمػى المكانػة الن ائيػة 
 ل ذع المناطؽ .
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 ػػػػع بالكامػػػػؿ للحػػػػػتلؿ فػػػػي المائػػػػةع مػػػػف أرا ػػػػي ال ػػػػاة، وهػػػػي تخ 60وبينػػػػ  أف المنطإلػػػػة  ج  تشػػػػكؿ )
ألػؼع، وفي ػا احتيػاطي انرا ػي انساسػي لتطػوير البمػدا   280ااسرائيمي، ويإلّدر عدد الامسطينييف في ا بػػ)

 الامسطينية.
فػػي المائػػة مػػف هػػذع المنطإلػػة مامػػؽ فػػي وجػػه الامسػػطينييف وه يتػػاؤ ل ػػـ إمكػػاف البنػػا   10وتابمػػ  المنظمػػة:  

 والتطوير فيه تح  ذرائع مختماة .
قريػػةع  260وشػػدد  عمػػى أف السػػمطا  ااسػػرائيمية تتسػػب، ب ذيػػة كػػؿ الامسػػطينييف فػػي ال ػػاة،  إذ أف نحػػو )

فمسطينية محسوبة عمى منطإلتي  أ  و ، ، الخا مة لمسمطة الامسطينية، موجودة  مف المنطإلة )جع ، كمػا 
 قال .

 5/6/1023قدس برس، 

 
 تحظى بدعم حكومي "األقصى"أجل ىدم  الجماعات الييودية الفاعمة من إسرائيمية: دراسة 34

تكشػػػؼ دراسػػػة إسػػػرائيمية أف الجماعػػػا  الي وديػػػة الااعمػػػة مػػػف أجػػػؿ هػػػدـ : الإلػػػدس المحتمػػػة -وديػػػع عػػػواودة 
انقصى وقبة الصخرة وبنػا  ال يكػؿ النالػ  المزعػـو باتػ  منتشػرة وقويػة وتحظػى بػدعـ حكػومي، محػذرة مػف 

 ة والمالـ.اناجار  برميؿ بارود  ستصي، تبماته المنطإل
الدراسة التي تنشر لممرة انولى، وسيممف عن ا بمػد أيػاـ بمنػواف  الملقػة الخطيػرة.. ديناميكيػة تمػاظـ حركػا  
ال يكػػؿ فػػي إسػػرائيؿ ودههت ػػا  صػػادرة عػػف جمميػػة عيػػر عمػػيـ )بالتمػػاوف مػػع جمميػػة كيشػػؼ المختصػػة فػػي 

ااسػػرائيمية فػػي عػػدة مجػػاه  خاصػػة  الرصػػد ااعلمػػيع وهػػي جمميػػة تممػػؿ منػػذ سػػنوا  لرصػػد اهنت اكػػا 
 بالإلدس.

وت كد الدراسة الموسمة أف أوساطا دينية متزايدة ترى  رورة بنا  ال يكؿ النال  المزعوـ، مستش دة ب ف نحو 
 ألؼ ي ودي يزوروف الحـر الإلدسي كؿ عاـ. 26

ة ببنػا  مجسػما  كمػا أو ػح  أف ج ػا  إسػرائيمية خاصػة كالمجممػا  التجاريػة بػادر  فػي السػنوا  انخيػر 
  خمة لمإلدس استبدؿ في ا ال يكؿ بإلبة الصخرة.

، والخػوؼ 2663وتكشؼ الدراسػة أف التاييػر فػي الر يػة الدينيػة المػذكورة بػدأ غػداة توقيػع اتااقيػة أوسػمو عػاـ 
 مف إنجاز تسوية مع المالـ ااسلمي تشمؿ تنازه عف  جبؿ ال يكؿ .

بػػيف تزايػػد الصػػراع ااسػػرائيمي الامسػػطيني بػػالحـر الشػػريؼ منػػذ  -وفػػؽ الدراسػػة-وتوجػػد علقػػة سػػببية وا ػػحة 
وبػػيف تمػػاظـ قػػوة جماعػػا  ال يكػػؿ. لكػػف الدراسػػة المنطمإلػػة مػػف ر يػػة إسػػرائيمية  1000اهنتاا ػػة النانيػػة عػػاـ 

 .68تتجاهؿ مخططا  الص يونية مف قبؿ وهدة إسرائيؿ عاـ 
ياػػذياف بم ػػ ما الػػبمض محػػذرة مػػف تاػػاقـ المركػػ،  وتػػزعـ أف  المتطػػرفيف  فػػي الجػػانبيف الي ػػودي وااسػػلمي

 الديني في الصراع.
وتحمػػؿ الجمميتػػاف ااسػػرائيميتاف حكومػػة اهحػػتلؿ مسػػ ولية مػػا يجػػري، وتحػػذراف مػػف اناجػػار  برميػػؿ بػػارود  

 يصي، المنطإلة والمالـ وي دد السلـ مع انردف والامسطينييف.
 5/6/1023الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 بعد استجابة الحكومة لمطالبيا تعمق إضرابيا نالفمسطينيي األطباء نقابة 35
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أعمف نإلي، انطبا  جواد عواد أمس عف موافإلة الحكومة عمى تنايذ  :نائؿ موسى -الحياة الجديدة  -راـ ا  
الجػػز  النػػاني مػػف اهتااقيػػة التػػي وقمت ػػا الحكومػػة مػػع النإلابػػة، ووقػػع عمػػى ذلػػؾ رئػػيس الػػوزرا  المسػػتإليؿ سػػلـ 

 وب نر رجمي مف بداية الماـ. فياض
كمػػا أعمػػف عػػواد عػػف تمميػػؽ اا ػػرا، الماتػػوؤ الػػذي دعػػ  إليػػه النإلابػػة. وبػػيف أف اهتاػػاؽ يإل ػػي برفػػع بػػدؿ 

% لكػؿ 200%. بمػد أف كانػ  260% والطبيػ، المػاـ إلػى 100طبيمة عمؿ لمطبيػ، المخػتص لتصػؿ إلػى 
 انطبا .

% والطبيػػػ، 10% بػػده مػػف 36ة لمطبيػػ، المػػاـ إلػػػى كمػػا وافإلػػ  الحكومػػة أي ػػػا عمػػى رفػػع عػػػلوة المخػػاطر 
 %.36-%16% حس، اهختصاص بده مف 66-60المختص إلى 

أماـ مجمس الوزرا  وهػدد فيػه عػدد  أمسوجا   هذع الموافإلة استجابة للعتصاـ الحاشد الذي نظمته النإلابة 
 مف انطبا  بتإلديـ استإلاهت ـ.

 6/6/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ين: اعتصام تضامني مع األسرى األردنيين المضربين عن الطعامجن 36
جنػػيف ػ محمػػد بػػلص: حّمػػؿ مشػػاركوف فػػي وقاػػة ت ػػامنية نظمت ػػا الجب ػػة المربيػػة الامسػػطينية فػػي محافظػػة 
جنيف، أمس، أماـ مإلر المجنة الدولية لمصمي، انحمر في المدينة، سمطا  اهحتلؿ المسػ ولية الكاممػة عػف 

 انردنييف الم ربيف عف الطماـ.حياة انسرى 
ونظمػػ  الوقاػػة الت ػػامنية، بالتمػػاوف مػػع نػػادي انسػػير، ووزارة شػػ وف انسػػرى والمحػػرريف، والمجنػػة الشػػمبية 
اطػػػلؽ سػػػراؤ انسػػػرى، والم سسػػػا  الماممػػػة فػػػي مجػػػاؿ انسػػػرى، وانطػػػر الوطنيػػػة وااسػػػلمية، وبمشػػػاركة 

قمإل ػػـ الشػػديد جػػرا  تػػدهور أو ػػاع انسػػرى انردنيػػيف  وعبػػر الممتصػػموف، عػػف المشػػرا  مػػف ذوي انسػػرى.
 الم ربيف لميـو السادس والنلنيف عمى التوالي، في ظؿ تراجع و م ـ الصحي.

 6/6/1023األيام، رام اهلل، 
 

 غزة قطاع تصل عشرينقافمة أميال من االبتسامات  37
ما ، إلى قطاع غزة عبر ممبػر ، بمد عصر انرب10وصم  قافمة أمياؿ مف اهبتساما  : فمسطيف أوف هيف

 رفح، قادمة مف انرا ي المصرية.
وقاؿ ع ػو لجنػة اسػتإلباؿ الوفػود الت ػامنية فػي غػزة، عبػد الػرحمف المػدهوف: إف أع ػا  الإلافمػة سيشػاركوف 
فػي المسػػيرة المالميػػة لمإلػػدس، المإلػػرر تنظيم ػػا يػػـو الجممػػة المإلبػػؿ ، مشػػيرا إلػػى أنػػه مػػف المإلػػرر أف يػػتـ تنظػػيـ 

سػػلمية. مسػػيرا  وبػػيف المػػدهوف أف الإلافمػػة تحمػػؿ أطنانػػا مػػف اندويػػة والمػػواد  ممانمػػة فػػي عػػدة دوؿ عربيػػة وا 
 الطبية.

 5/6/1023، فمسطين أون الين
 

 الفمسطيني يعتمد لغة اإلشارة لخدمة الصم والبكم اإلسالميالبنك  38
لـ يمػد ذوي اهحتياجػا  الخاصػة فػي فمسػطيف بحاجػة إلػى طػرٍؼ وسػيٍط نالػٍ  كػي يتػرجـ : اننا وؿ –غزة 

الامسػػطيني اسػػتخداـ لاػػة ااشػػارة فػػي  ااسػػلمييتمػػامموف ممػػه، فإلػػد دشػػف البنػػؾ  الػػذيلاػػت ـ لمحاسػػ، البنػػؾ 
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اشػرة مػع تماملته المصرفية، ك وؿ بنؾ في الشرؽ انوسط، يكسر حاجز الصم  الذي َسكَّف التمامل  المب
 البنوؾ لذوي اهحتياجا  الخاصة.

قػػاـ البنػػؾ باسػػتحدا  لاػػة ااشػػارة فػػي التمػػامل  البنكيػػة، لمملئػػه مػػف ذوي اهحتياجػػا  الخاصػػة. وعّمم ػػا و 
مػػف  60وعمػػؿ عمػػى ت هيػػؿ أكنػػر مػػف  عمػػى فروعػػه الخمسػػة عشػػر المنتشػػرة فػػي ال ػػاة الاربيػػة وقطػػاع غػػزة.

 تماملت ـ المصرفية.موظايه عمى استخداـ  لاة الصم   في 
، بوصػػدار أسػػطوانة ااعاقػػةكمػػا أدخػػؿ مجموعػػة مػػف  المصػػطمحا  المصػػرفية  إلػػى الإلػػاموس الاكػػري لػػذوي 

 .ااشارةمدمجة، تترجـ المصطمحا  المصرفية كافة إلى لاة 
الج ػػػاز المركػػػزي الامسػػػطيني، وصػػػؿ عػػػدد ذوي اهحتياجػػػا  الخاصػػػة، فػػػي قطػػػاع غػػػزة،  إحصػػػائيةوبحسػػػ، 
 21066عامًا، نحػو  28ويبمغ عدد انفراد ذوي ااعاقة دوف  فردًا، 11160عامًا إلى  28 كنر مفالبالايف أ

 .فرداً 
 6/6/1023الحياة، لندن، 

 
 المتوسطالبحر غزة: مشروع لتصدير البضائع عبر  39

أعمن  مجموعة مف المت ػامنيف المػر، وانجانػ، عػف اسػتمدادها اطػلؽ مشػروع لتصػدير  : الحياة  –غزة 
 ائع مف قطاع غزة عبر البحر انبيض المتوسط. وقػاؿ رئػيس الجمميػة الامسػطينية والريا ػا  البحريػة، الب

هػو فػتح الممػر المػائي الوحيػد المامػؽ « غػزة فولػؾ»مدير المشػروع محاػوظ الكبػاريتي إف ال ػدؼ مػف مشػروع 
ولاػ  إلػى أف المشػروع  في المالـ، مبينًا أف الاكرة جا   بمػد محػاوه  عػدة لكسػر الحصػار مػف خػارج غػزة.

، مشيرًا إلى أف قاربًا «مساعدة التحالؼ الدولي ومت امنيف كندييف وأسترالييف و خريف عر، أي اً »يحظى بػ 
 مج زًا ب حد  أج زة الملحة سيخرج مف غزة إلى دوؿ خارج البحر انبيض المتوسط.

 6/6/1023الحياة، لندن، 
 

 قدمت من حزب اهلل غذائيةًا حصصيحرقون  يوننايل ونازحون فمسطينيون وسور  أىالي سعد 40
عشػرا  الحصػص  أقدـ عدد مف أهالي سمدنايؿ ونازحوف فمسطينيوف وسوريوف، أمس، عمى حػرؽ  : الساير 

حمػػود لمصػػمحة  الاذائيػػة التػػي كػػاف قػػد قػػدم ا، أمػػس انوؿ، ع ػػو المجمػػس السياسػػي فػػي  حػػز، ا   عطػػا  
  وريا.مف س فالامسطينييالاصائؿ والنازحيف 

لتحريػػػػر  الديمإلراطيػػػػةواقػػػػتحـ عػػػػدد مػػػػف الشػػػػباف  المركػػػػز النإلػػػػافي الامسػػػػطيني  فػػػػي سػػػػمدنايؿ التػػػػابع لػػػػػ لجب ة 
الحصص الاذائية، ورموها خارج المركز نـ أ ػرموا في ػا النيػراف.  فمسطيف ، وقاموا بوخراج عشرا  صناديؽ 

المسػػاعدا ، إه  ف إكمػػاؿ تمػػؼ هػػذع ح ػػر  قػػوة مػػف الجػػيش المبنػػاني، وحاولػػ  منػػع مإلتحمػػي المركػػز مػػ وقػػد 
المػدني عمػى إخمػاد النيػراف التػي كانػ  قػد الت مػ   ، وعمم  سيارة إطاػا  تابمػة لمػدفاع إيإلاف ـلـ تستطع  أن ا

  الاذائية. مختمؼ الحصص 
 6/6/1023السفير، بيروت، 

 
 "األونروا"رفضًا إلغالق مدرسة تابعة لـطالبية مسيرة لبنان:  42

فػػي الطريػػؽ الجديػػدة يػػرافإل ـ تلميػػذ مػػف أربػػع مػػدارس تابمػػة لػػػ « يمبػػد»ميػػذ مػػف مدرسػػة سػػار أمػػس مئػػا  التل
ويػ تي هػذا التحػرؾ  فػي بئػر حسػف.« انونػروا»في بيرو ، مػف أمػاـ بوابػة المدرسػة باتجػاع مركػز « انونروا»
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بحسػ، مػا شػرؤ ، «يمبد»بوغلؽ مدرسة « انونروا»الذي يتزامف مع فترة امتحانا   خر السنة، رف ًا لإلرار 
أصػػدر  بيانػػًا قبػػؿ « انونػػروا»صػػبحي عاياػػي. وقػػاؿ عاياػػي: إف « أحػػلـ هجػػة»رئػػيس جمميػػة « السػػاير»لػػػ

فترة أشار  فيه إلى أف صػاح، أحػد مبنيػي المدرسػة طالػ، باسػتمادة مبنػاع، وبمػا أنػه ه تمويػؿ لتج يػز مإلػر 
انخػػرى. أمػػا النصػػؼ انخػػر فيجػػري  توزيػػع نصػػؼ التلميػػذ عمػػى مدارسػػ ا الإلريبػػة« انونػػروا» خػػر، قػػرر  

 تإلسيمه إلى دواميف صباحي ومسائي، غير أف التلميذ وأهالي ـ رف وا هذا انمر.
وأكد عاياػي أف مسػيرة انمػس هػي حػد  لماػ  النظػر إلػى المو ػوع بمشػاركة الجمميػا  انهميػة والااعميػا  

التدخؿ السػريع ايإلػاؼ تنايػذ الإلػرار »ال، بػوقدموا مذكرة تط«. انونروا»الشبابية حي  سار الجميع نحو مإلر 
المتممػػػؽ بػػػوغلؽ مدرسػػػة يمبػػػد أو إيجػػػاد حمػػػوؿ عادلػػػة مػػػف خػػػلؿ البحػػػ  عػػػف مإلػػػر جديػػػد لممدرسػػػة كاممػػػة ه 

 «.تشتيت ا كما يو ح قراركـ
 6/6/1023السفير، بيروت، 

 
 غذائيا ة% من األسر في فمسطين غير آمن17 :حصاء الفمسطينيالمركزي لإل جيازال 41

ااحصػػػا  الامسػػػطيني أمػػػس بيانػػػا لمناسػػػبة يػػػـو البيئػػػة  المركػػػزي ج ػػػازالأصػػػدر : الحيػػػاة اهقتصػػػادية –بيػػػرة ال
 المالمي بمنواف   فكر، وكؿ، وأنإلذ البيئة .

وقاؿ الج از إنه حس، التصػنيؼ الػذي يمتمػدع برنػامي انغذيػة المػالمي ومنظمػة انغذيػة والزراعػة وانونػروا 
ممؽ بانمف الاذائي، بمغ عػدد السػكاف الامسػطينييف غيػر انمنػيف غػذائيا خػلؿ عػاـ لألسر الامسطينية فيما يت

% مػػف انسػػػر ممر ػػػة 26% مػػػف انسػػر فػػػي فمسػػػطيفع، فػػي حػػػيف أف 11مميػػػوف فػػرد ) 2.3حػػوالي  1022
% مف انسر  منة غذائيا بشػكؿ جزئػي، بينمػا بماػ  نسػبة انسػر انمنػة غػذائيا 11هنمداـ انمف الاذائي، و

 % لناس الماـ.31 حوالي
 مف الجدير بالذكر أف مستويا  انمف الاذائي تشمؿ  نار المساعدا  التي تمإلت ا انسر خلؿ فترة ااسناد.

% 11 إلػىوأو ح الج ػاز أنػه خػلؿ السػنوا  الػنل  الما ػية، انخا ػ  نسػبة انسػر غيػر انمنػة غػذائيا 
ا إلػػى أف هػػذا اهنخاػػاض ظ ػػر جميػػا مػػػف ، مشػػػير 1006% خػػلؿ عػػاـ 36بالمإلارنػػة مػػع  1022خػػلؿ عػػاـ 

% خػلؿ السػنوا  المػذكورة، وزيػادة نسػبة 3خلؿ زيادة نسبة انسػر الممر ػة هنمػداـ انمػف الاػذائي بنسػبة 
% خػػلؿ الاتػػرة مػػف 6%، وزيػػادة انسػػر انمنػػة غػػذائيا بنسػػبة 2انسػػر انمنػػة غػػذائيا بشػػكؿ هامشػػي بنسػػبة 

 .1022إلى  1006
 6/6/1023اهلل،  الحياة الجديدة، رام

 
 الضفة بحافالت متطورةب حافمة 400ر تتضمن تغيي .. استراتيجيةمشروع "اوريو" اليولندي 43

دولػػة  أفأكػػد وزيػػر النإلػػؿ والمواصػػل  د. عمػػي زيػػداف، : كػػامش أبػػو إبػػراهيـ -الحيػػاة اهقتصػػادية  -راـ ا  
دولػة كانػ  تإلػدم  لممسػابإلة  60فمسطيف حصم  عمى منحة مشروع  اوريو  ال ولنػدي قبػؿ يػوميف، مػف بػيف 

 18,6مميػوف يػورو من ػا حػػوالي  31,6مػػف المنحػة تبمػغ  انولػىحافمػة، مشػيرا أف المرحمػة  260لتجديػد قرابػة 
تطػػوير نػػل  محطػػا  مركزيػػة ونػػل  ل باا ػػافةمميػػوف منحػػة كاممػػة لامسػػطيف والبػػاقي مػػف الخزينػػة المامػػة، 

نشا محطا  صيانة رئيسية في ال اة،  محوس، لمممموما  لممرفة حركة الحافل  بخطوط سػارها نظاـ  وا 
  ومحطات ا ومواقيت ا.
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لتطػػػوير المبػػػادظ والػػػنظـ  انولػػػى، سػػػيناذ عمػػػى مػػػرحمتيف: 1008مشػػػروع الػػػذي بػػػدأ منػػػذ عػػػاـ الوأو ػػػح أف 
الحكومػػة طالمػػا لػػـ  بوشػػراؼوالإلػػوانيف والتشػػريما ، والنانيػػة تحػػدي  الحػػافل  والكراجػػا  المركزيػػة لمحػػافل  

 أنحا حافمة في جميع  600الجديدة، ت كد عمى تايير حوالي  ااستراتيجية أف إلى . وأشاريجر خصخصت ا
نماال اة بحافل  ليس  فإلط جديدة   .متطورة وا 

 6/6/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "تكون فمسطينيا في لبنان "أن .سامر مناع..كتاب لمباحث الفمسطيني  44
يروي الصحاي، والباح  الامسطيني، سامر مناع، في كتابػه  اف تكػوف  :رويترز–الإلدس دو  كـو  -بيرو 

والمتاعػػػ، التػػػي يتمػػػرض ل ػػػا اللجئػػػوف  انهـفمسػػػطينيا فػػػي لبنػػػاف .. قصػػػص قصػػػيرة ػ مشػػػاهدا   عػػػف 
 .أخرى وأمورالامسطينيوف في لبناف، مف حي  الإلوانيف المارو ة عمي ـ، والتي تحوؿ بين ـ وبيف الممؿ، 

، وتػػدفم ـ أحلم ػػـفمسػػطيف، التػػي تسػكف فػػي  إلػىفػػي قصػػص مػ نرة محزنػػة، عػػف ذلػؾ الحنػػيف الػػدائـ ويػروي 
صػبر  أعظػـ ب نػهينطبػؽ عميػه الوصػؼ،  أفالحياة والى المو  مف اجم ا، ويصؼ عذابات ـ، وما يمكف  إلى

 في التاريخ الحدي .
توسػػطة الإلطػػع، وباػػلؼ صػػاحة م 216الكتػػا، الػػذي صػػدر عػػف  دار نمسػػف  لمنشػػر فػػي بيػػرو ، جػػا  فػػي 

 صإليؿ، ولوحة غلؼ لمالؾ محاوظ.
 6/6/1023القدس، القدس، 

 
 "الخارجية"في قمة أولويات  اإلسرائيميةجودة: قضية األردنيين في السجون ناصر  45

الوزارة تتابع  أفناصر جودة  انردنييف وزير الخارجية وش وف الماتربيف أكد :بتراوكالة الدستور و  -عّماف 
واف    إسرائيؿ   ومف خلؿ مختمؼ الإلنوا  أو اع السجنا  والممتإلميف والموقوفيف انردنييف في بشكؿ حني

 .أولويات ا الوزارة ت ع هذا الممؼ في قمة 
جا  ذلؾ خلؿ اجتماع مشترؾ عإلدته لجنة الش وف المربية والدولية ولجنة فمسطيف ولجنة الحريا  المامة 

في  انردنييف، حي  خصص المإلا  لمحدي  حوؿ ممؼ السجنا  بما انر  أمس انردني في مجمس النوا،
 وخاصة السجنا  الم ربيف عف الطماـ.  إسرائيؿ 

وحرص الوزارة عمى طم نت ـ  انردنييف،السجنا   وأهاليالتواصؿ المستمر بيف الوزارة  إلىجودة  وأشار
النوا، في  إشراؾيتـ  أفـ اهتااؽ ، حي  ت ب وؿ أوهً وج ود الوزارة  انو اعبصورة تطورا   وو م ـ 

تممؿ عمى ترتي،  أبي،في تؿ  انردنيةالساارة  أف وأو ح المإلا ا  واهجتماعا  الإلادمة ب ذا الخصوص.
 أحوال ـبمف في ـ الم ربوف عف الطماـ للطلع عمى  انردنييفموعد لزيارة ولإلا  جميع السجنا  

السجنا   أحواؿللطلع عمى  أردنييف أطبا  إرساؿ إمكانيةى ف الممؿ جار حاليا عم إوقاؿ  واحتياجات ـ.
 .انردنييف 

ا   الممؾ عبد إلىموج ة  انردنييف انسرىزكريا الشيخ جودة رسالة مف  .وخلؿ اهجتماع، سمـ النائ، د
 الناني.

 6/6/1023، الدستور، عم ان

 
 ان الصييوني فيو إىمال وعجزجبية العمل اإلسالمي: الموقف األردني تجاه األسرى لدى الكي 46
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مس وؿ الممؼ الامسطيني في حز، جب ة الممؿ  ،رأى الم ندس مراد الم ايمة :موسى كراعيف -السبيؿ 
أف هناؾ مشكمة حإليإلية لدى النظاـ في التمامؿ مع ممؼ اانساف انردني في الخارج، وات ـ  ،ااسلمي

انردنييف في الخارج بشكؿ عاـ وليس فإلط في ممؼ الم ايمة الحكومة انردنية بوهماؿ ممؼ المواطنيف 
 انسرى لدى اهحتلؿ الص يوني.

كما رأى الم ايمة أف الموقؼ انردني تجاع انسرى لدى الكياف الص يوني فيه إهماؿ وعجز وذلؾ يظ ر 
مف خلؿ  مؼ الموقؼ انردني الذي ه يرقى إلى الحد اندنى المطمو،، وقد تسب، ذلؾ في زيادة 

البا  أهالي انسرى انردنييف؛ فإلد كان  مطالب ـ قبؿ عدة ش ور مإلتصرة عمى زيارة أبنائ ـ في السجوف مط
وكاف مف الممكف تحإليؽ ذلؾ بج ود دبموماسية بسيطة مف قبؿ الج ا  انردنية وفإلًا لمم ايمة الذي قاؿ إف 

ة انهالي في فمسطيف وانسرى، الذريمة انردنية ابإلا  الملقة مع الكياف الص يوني هو مف أجؿ خدم
السياسية لدى الحكومة؛ خاصة وأف انردف يمتمؾ أوراؽ قوة في المجاؿ  اارادةويمزو الم ايمة ذلؾ لايا، 

]رئيس المكت، السياسي حسيف مف محاولة اغتياؿ  ممؾانمني والدبموماسي وقد تجمى ذلؾ في موقؼ ال
 ياسيف. أحمد]الشيخ[ مشمؿ واافراج عف لحماس خالد[ 

 6/6/1023، السبيل، عم ان

  
 نواب ينفذون وقفة تضامنية مع "أسرى االحتالل" 47

 63، دعا إلي ا انردني وقاة ت امنية عمى بوابة مجمس انمة أردنيوف ناذ نوا، ، ووكالة بترا:الاد –عّماف 
حتلؿ ااسرائيمية ، بمد انت ا  جمسة مجمس النوا، أمس، ت امنا مع انسرى انردنييف في سجوف اهنائباً 

 الم ربيف عف الطماـ.
 6/6/1023، الغد، عم ان

 
 

 يعانون من أوضاع صحية صعبة لمغاية األردنيوناألسرى  :نادي األسير الفمسطيني 48

فمسطيف المحتمة: قاؿ نادي انسير الامسطيني إف انسرى انردنييف في سجوف اهحتلؿ يمانوف مف أو اع 
ومًا عمى إ راب ـ الماتوؤ عف الطماـ. ونإلؿ محامي النادي فواز الشمودي، ي 36صحية صمبة لمااية بمد 

أف حراكًا واسمًا بدأ  تإلـو به   عيادة سجف الرممة الذي زار انسرى انردنييف الم ربيف عف الطماـ، في 
 إدارة مصمحة سجوف اهحتلؿ مف أجؿ ال اط عمي ـ ان ا  إ راب ـ.

حرريف في غزة عف خشيت ا الشديدة عمى حياة انسرى انردنييف، منددًة وأعرب  جممية واعد لألسرى والم
 بالت ميش الرسمي وعدـ التااعؿ ااعلمي بشكؿ يميؽ بت حيات ـ وظروف ـ التي تتحوؿ مف سية إلى أسوأ.

 6/6/1023، الخميج، الشارقة

  
 في دير البمح ألف دينار إلكمال بناء مستشفى أطفال 75تجمع  "العميا إلعمار غزةعم ان: " 49

اكماؿ بنا  مستشاى  أردني دينار ألؼ 16مف  انردنية أكنرجمم  المجنة المميا اعمار غزة  :عّماف
 والوهدة الذي تناذع المجنة في دير البمح بإلطاع غزة. انطااؿ

 6/6/1023، الدستور، عم ان

 
 من الدفاع إلى اليجوم "حزب اهلل"القصير إسرائيميًا:  50
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حَظ َحَدُ  سإلوِط مدينِة الإلصير السورية، فجر أمس، ب يدي الجيش النظامي السوري لـ ي: عمي ش ا،
حتى أنه  ، باهتماـ في أي بمد في المالـ، كما كاف هو الحاؿ في دوائر الإلرار اهسرائيمي. حز، ا  ومإلاتمي 

نة الإلصير، يمتبر مف الإلا ي بورساؿ مإلاتمي الحز، إلى مدي  حز، ا  ه ماامرة في الإلوؿ إف قرار قيادة 
حتى يومنا هذا، أقمه مف الناحية  2681بيف أهـ الإلرارا  اهستراتيجية في مسيرة الحز، الممتدة منذ الماـ 

 المسكرية ه السياسية.
ناسه في مرحمة هجوـ ه دفاع. منذ نحو نلنيف عاما، َبَنِ    حز، ا  هي المرة انولى التي يجد في ا 

حيف  1006عإليدَت ا الإلتاليَة عمى نظرية الدفاع وحر، المصابا ، حتى حر، تموز  ية ااسلمالمإلاومُة  
 حاول  الدمي بيف أسالي، الجيوش النظامية والتكتيكا  الل تناظرية.

تجربة عسكرية جديدة بالكامؿ، وقد حإلؽ في ا فوزا في أوؿ مرحمة من ا،   حز، ا  في الإلصير، خاض 
جارافية واسمة )غير ممروفة لديه مسبإلاع وفرض سيطرته عمي ا، بالتنسيؽ بإلدرته عمى اقتحاـ منطإلة 
 والتكامؿ مع الجيش السوري.

الذيف تابموا عف كن، تااصيؿ ممركة الإلصير، فما حصؿ كاف بالنسبة  ااسرائيميأما بالنسبة لإلادة الجيش 
مكاف إقداـ المإلاومة عمى احتلؿ بو  حر، تموز ا ، غداة  ، أوؿ إنبا  ميداني لوعيد السيد حسف نصرإلي ـ

 .ااسرائيميالجميؿ انعمى في شماؿ فمسطيف المحتمة، في أي مواج ة مإلبمة بين ا وبيف الجيش 
ولمؿ الخبرة ال جومية التي اكتسب ا الحز،، وخاصة بتمكف قواته مف اختراؽ خط الدفاع انمامي قبؿ أقؿ 

سَتْظَ ُر دههُت ا بإلوة في أي مواج ة مستإلبمية  خط الدفاع انخير، فجر أمس، إلىمف ش ر، وصوه 
 .ااسرائيميماتر ة مع الجيش 

، تُااخر عادة، ااسرائيميوهنا ه بد مف المرور عمى نإلطة محورية، فالجيوش الكلسيكية ومف بين ا الجيش 
يف ت ع الإليادة المسكرية ح أف؛ أي 2 إلى 3في أف ممدؿ الخسائر في صاوف ا عند ال جـو هو بممدؿ 

جنود م اجميف في مإلابؿ كؿ جندي في  3الخطط للحتلؿ والدفع بالإلوا  تحتس، بحس، الممـ المسكري 
ب ذا الممنى، فوف عدد مإلاتمي الحز، الذيف سإلطوا في ممركة مدينة الإلصير هو إنجاز  الطرؼ الممادي.

عدد ش دا  الحز، في  ااعلـ واحتسا، إلىعسكري تاريخي بكؿ ما لمكممة مف ممنى )يمكف الرجوع 
إحصا ا  الطرؼ انخر في إحصا   حاياع، ه سيما حدي  جورج صبرا عف  إلىالإلصير وحدها والركوف 

 جريح في صاوؼ المسمحيفع. ألؼ
أما المرحمة النانية وانهـ مف ممركة الإلصير ف ي الحااظ عمي ا. هنا، قد يجادؿ بمُض الخبرا  المسكرييف 

مٌر ما وـ، غير أّف المامؿ انخطر أ، وهذا صمباً  المدينة با  أمراً  إلىلمسمحة في أف عودة المجموعا  ا
هو في الحسابا  الدولية باعتبار ممركة الإلصير في صم، الصراع الكبير في المنطإلة، ومرتبطة  حالياً 

 .ااسرائيميةجذريا بالمصمحة 
ير)عيد المإلاومة والتحريرع حيف أعمف ا  دقيإلا في انتإلا  كمماته في الخطا، انخ ولإلد كاف السيد نصر

في ممركة الإلصير. هو لـ يتحد  عف قر، انت ا  انزمة السورية، وه عف قتاؿ   حز، ا  حينيا  مشاركة 
ف كاف هذا المنواف محؿ ترويي في ااعلـع؛ اكتاى بب ع كمما  أبرزها  حماية ظ ر »بدوافع دينية )وا 

 قاة سريمة:... ويستحؽ هذا المنواف و  المإلاومة
السورية يوفر المديد مف حاجيا  المإلاومة في  انرا يفي   كوريدور أوه، نمة حاجة استراتيجية ايجاد 

لبناف في ظؿ تاّير شكؿ سوريا الطبيمية الذي تتكشؼ ملمحه رويدا رويدا مع انسداد أفؽ أي حؿ سياسي 
 دولي قري،.
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، برغـ انخراطه في ممركة إسرائيمياج ة أي عدواف خططه الدفاعية في مو   حز، ا  نانيا، لـ يبدؿ 
الإلصير، ه بؿ فصؿ بنيته المسكرية، هنا عف بنيته المسكرية هناؾ، بالرغـ مف حإليإلة أف الحز، يإلاتؿ في 

 . إسرائيؿ جب ته الجنوبية مع  إلىالإلصير، بينما هو مشدود 
لإلصير الجديدة التي ارتسم  فجر أمس، هو نالنا، لمؿ اللع، الوحيد الإلادر عمى المناورة لكسر ممادلة ا

الرئيس الروسي فلديمير بوتيف، كاف أوؿ مف التا  إلى حجـ الم زؽ في الج ة  أف. صحيٌح  إسرائيؿ 
الصاروخية وفشؿ الخيار المسكري في   300أس  انخرى )فكان  تصريحاته انخيرة حوؿ منظوما  

سح، ورقة « المنار»نسد حاوؿ في مإلابمته انخيرة عبر سورياع، وصحيح أي ا أف الرئيس السوري بشار ا
جديد، غير أّف الخيارا  ت يؽ في  إسرائيميبالتمويح برد استراتيجي عمى أي عدواف   إسرائيؿ الإلوة مف 

 إلىالكنياة م خرا، في سما  س ؿ البإلاع تحديدا، ت شر  ااسرائيميةالمحور المإلابؿ، ولمؿ المناورا  الجوية 
 مإلبمة.الخطوة ال

 نجؿ ما تإلدـ، لـ تنتِه ممركُة الإلصير اهستراتيجية بمد.
 6/6/1023، السفير، بيروت
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سما: أعمن  الممار ة السورية، اليـو الخميس، سيطرت ا عمػى الجانػ، السػوري مػف ممبػر  -الإلدس المحتمة 
 وفإلا لما أوردته وسائؿ ااعلـ ااسرائيمية. الإلنيطرة

وأكد  استمرار الممارؾ بيف الممار ة والجيش السوري فػي المدينػة السػورية الوحيػدة الإلريبػة مػف الحػدود مػع 
 إسرائيؿ.

ووفإلا لما صدر عف الممار ة السػورية فػوف وحػدا   الممتصػـ بػا   تخػوض ممركػة  تحريػر  مدينػة الإلنيطػرة 
سرائيؿ. مف أيدي قوا   نظاـ بشار انسد، وأكد  أن ا سيطر  عمى الممبر الوحيد الذي يربط بيف سوريا وا 

وعمى  و  تمؾ التطورا  أعمف جيش اهحتلؿ ااسرائيمي حالة اهستناار في صػاوؼ وحداتػه فػي الشػماؿ، 
 كما أوعز لسكاف منطإلة الجوهف المحتمة بملزمة منازل ـ تحسبا ني طارظ.

 6/6/1023خبارية، وكالة سما اإل
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طالبػػػ  الجاممػػػة المربيػػػة المجتمػػػع الػػػدولي بػػػالتمبير عػػػف رف ػػػه بشػػػكؿ قػػػاطع لمواصػػػمة  الخمػػػيي: -الإلػػػاهرة 

عػا اهحتلؿ ااسرائيمي لألرا ي المربيػة والممػؿ عمػى إن ائػه باتخػاذ ااجػرا ا  الإلانونيػة الدوليػة اللزمػة. ود
، جميػػع انطػػراؼ الدوليػػة إلػػى الكػػؼ عػػف اهنحيػػاز لدولػػة اهحػػتلؿ  61 ػنكسة الػػػ لػػ 66بيػػاف بمناسػػبة الػػذكرى 

التػػػي تواصػػػؿ عػػػدوان ا عمػػػى الشػػػم، الامسػػػطيني واحتلل ػػػا انرا ػػػي الامسػػػطينية، مسػػػتمرة فػػػي مخططات ػػػا  
 . المدوانية التي تممؽ مماناة و هـ الشم، الامسطيني

 6/6/1023 الخميج، الشارقة،
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دان  جاممة الدوؿ المربية اهتحاد انوروبي لكرة الإلدـ عمى است ػافة إسػرائيؿ مباريػا  كػ س  :واـ - الإلاهرة
اعتبػار عامػًا ابتػدا  مػف مسػا  أمػس فػي الإلػدس المحتمػة وتػؿ أبيػ،، ب 12انمػـ انوروبيػة لمشػبا، تحػ  سػف 

 ذلؾ تشجيمًا ل ا عمى استمرار احتلل ا لألرا ي الامسطينية.
وأكد أميف عاـ الجاممػة المسػاعد لشػ وف فمسػطيف وانرا ػي المربيػة المحتمػة محمػد صػبيح، فػي تصػريح فػي 
الإلاهرة، أف إقامة المسابإلة في إسرائيؿ أمر خطيػر لماايػة نف انخػلؽ واهحػتلؿ ه يسػيراف جنبػا إلػى جنػ، 

إف انخلؽ هي التي تمنع احتلؿ ومصادرة أرض الاير وتمنع  عمى المكس هما مت اداف تمامًا. وقاؿ  بؿ
سػرائيؿ دولػة عنصػرية  انت اكا  حإلوؽ اانساف في فمسطيف وتمنع بالدرجة انولى نظاـ التارقة المنصػرية، وا 

 . مف الدرجة انولى
 6/6/1023االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "إسرائيل"سوري بتفادي الدخول في أي مواجية مسمحة مع  -ني قرار إيرا :"السياسة" 54

كشػؼ قيػادي بػارز فػي تيػار رجػؿ الػديف الشػيمي مإلتػدى الصػدر، لػػ  السياسػة ، أمػس،  باسػؿ محمػد: -باداد 
وسػػورية بمػػد قػػرا ة الكنيػػر مػػف التإلػػارير والممطيػػا  يتممػػؽ بتاػػادي  إيػػرافعػػف وجػػود قػػرار اتخذتػػه الإليادتػػاف فػػي 

 ذريمة. أيوتح   إسرائيؿي مواج ة مسمحة مع الدخوؿ في ا
وقاؿ الإليادي الصدري، إف الممموما  المتػوافرة لػدى الإليػادا  الدينيػة والسياسػية الشػيمية فػي المػراؽ، تايػد اف 

بشػػ ف كيايػػة الػػرد عمػػى  انفكػػار، تبػػاده انسػػدعمػػي خػػامنئي والػػرئيس السػػوري بشػػار  اايرانػػي انعمػػىالمرشػػد 
انػه مػف الخطػ   إلػىالتي شن  في الاترة السابإلة  د مواقع تابمة لمنظاـ السوري، وخمصا  يةااسرائيمالاارا  

المواج ػة يجػ،  أولويػةصػداـ مسػمح مػع الدولػة المبريػة فػي الوقػ  الػراهف واف  أياهنجػرار ورا   يااستراتيج
والسوري باػتح  اايرانييف تتركز عمى الإل ا  عمى النورة السورية، مشككًا بوجود نوايا حإليإلية لدى النظام أف

جب ػػة الجػػوهف المحتػػػؿ لمإلػػاتمي  حػػػز، ا   والتنظيمػػا  الامسػػػطينية المواليػػة لألسػػػد، وأف  مػػا يشػػػاع فػػي هػػػذا 
  .وااقميميهو مجرد كذبة كبيرة وللست لؾ المحمي  انمر

ا  المراقػي ووفؽ ممموما  حصرية خص ب ػا الإليػادي الصػدري  السياسػة ، فػوف تصػريحا  نائػ، رئػيس الػوزر 
سػورية، مردهػا  أو إيػرافالمراقية ل ػر،  انجوا بش ف منع إسرائيؿ مف استخداـ  أياـحسيف الش رستاني قبؿ 

الإلميمػػػة الما ػػػية، بشػػػ ف مخػػػاطر المواج ػػػة  انسػػػابيعجػػػر  فػػػي  إيرانيػػػة،نإلاشػػػا  نلنيػػػة عراقيػػػة سػػػورية  إلػػػى
سػتاؿ هػذا المو ػوع وطمبػ  مػف رئػيس الػوزرا  أف ت اايرانيػة، ولػذلؾ حاولػ  الحكومػة إسػرائيؿالمسكرية مع 

جػػو لحمايػػة السػػما  المراقيػػة مػػف أي  -ارض  إيرانيػػةنػػوري المػػالكي السػػماؤ ايػػراف بنشػػر بطاريػػا  صػػواريخ 
 أففػػي ظػػؿ عػػدـ امػػتلؾ الإلػػوة الجويػػة المراقيػػة ني وسػػائؿ دفػػاع جػػوي، غيػػر  ااسػػرائيميةاختػػراؽ لمطػػائرا  

 .انميركية اادارةنه يخشى مف رد فمؿ المالكي طم، المزيد مف الوق  ن
 6/6/1023السياسة، الكويت، 
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كشؼ المدير الماـ ل يئة المواصاا  والمإلاييس و بط الجودة في اليمف، وليد عمي عنماف، أمس، : انخبار
حاويػػة كاممػػة تحمػػؿ ب ػػائع مخصصػػة لألسػػواؽ أف فػػرع هيئػػة المواصػػاا  والمإلػػاييس فػػي مينػػا  عػػدف  ػػبط 

ااسرائيمية كان  قادمة مف إحدى دوؿ الجوار الصديإلة والتػي تربط ػا علقػا  دبموماسػية وتبػادؿ تجػاري مػع 
 تؿ أبي،.
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الرسػمي إف هػذع الشػحنة تمػد سػابإلة خطيػرة لمحاولػة   سػبتمبرن  16 وأ اؼ عنمػاف فػي تصػريح نإلمػه موقػع 
 ف قبؿ هذع الدولة الصديإلة والترويي لمب ائع المخصصة لألسواؽ ااسرائيمية.اختراؽ انسواؽ اليمنية م

 6/6/1023األخبار، بيروت، 
 

جراءوفاة سوري  56  إسرائيميفي مستشفى  آلخرعممية جراحية  وا 
فيػه عمميػة جراحيػة لسػوري  أجريػ  إسرائيميمستشاى  إلىا ؼ ،: توفي مواطف سوري خلؿ نإلمه  -الإلدس 

 .إسرائيؿالمتحدنة باسـ هذا المستشاى الموجود في مدينة صاد، شماؿ  نربما ا أو ح كما   خر
 6/6/1023القدس العربي، لندن، 
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مػػع تػػدفؽ أفػػواج  ااسػػرائيميةد ، أ: تشػػ د مػػدف جنػػو، سػػينا  فػػي مصػػر انتماشػػا ممحوظػػا لمسػػياحة  -الإلػػاهرة 
الاترة مف الصيؼ إلى المنطإلػة. وأفػاد مصػدر أمنػي مصػري بمناػذ طابػا البػرى أف هنػاؾ  هذع فيائيمييف ااسر 

 أمػػسالاتػػرة مشػػيرا إلػػى أف المناػػذ اسػػتإلبؿ صػػباؤ  هػػذع فػػي ااسػػرائيمييفأعػػداد السػػائحيف  فػػيانتماشػػا ممحوظػػا 
بػػػري فػػػي طػػػريإل ـ لإل ػػػا  سػػػائحا قػػػادميف مػػػف منطإلػػػة إيػػػل  ااسػػػرائيمية عبػػػر مناػػػذ طابػػػا ال 2116 انربمػػػا 

 سائحيف. 2003إجازات ـ بمنتجما  طابا ونويبع وده، وشـر الشيخ. فيما غادر المناذ 
 6/6/1023القدس العربي، لندن، 
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ربيػػة والتممػػيـ المصػػرية قػػرر  مماممػػة قالػػ   مجموعػػة الممػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية  إف وزارة الت: لنػػدف
اللجئػػيف الامسػػطينييف مػػف سػػورية إلػػى مصػػر مماممػػة المػػواطف المصػػري، فيمػػا يتممػػؽ بالتسػػجيؿ فػػي المػػدارس 

 الحكومية.
ع أرسػم  نسػخة منػػه لػػ قدس بػرس  بإلػػرار الحكومػة المصػػرية، 6/6وأشػاد  المجموعػة فػػي بيػاف ل ػا انربمػػا  )

ذا الإلػػرار يمبػػر عػػف عميػػؽ الملقػػة الطيبػػة التػػي تجمػػع الشػػمبيف الامسػػطيني وقالػػ :  تمتبػػر المجموعػػة أف هػػ
والمصري، وتمدع خطوة م مة في إطار التخايؼ مف مماناة اللجئيف الامسطينييف المنكػوبيف والم جػريف مػف 
مخيمات ـ في سػورية، كمػا وت مػؿ المجموعػة أف ينسػح، هػذا التطػور عمػى قػرار ممانػؿ مػف قبػؿ وزارة التممػيـ 

لمالي لتمكيف الطمبة الامسػطينييف الجػاممييف مػف متابمػة تحصػيم ـ المممػي الػذي يمتبػر رأسػمال ـ الوحيػد فػي ا
وناشد  المجموعة كافة الدوؿ التي وصم ا هجئوف فمسطينيوف لمتخايؼ مف مماناة  ظؿ النكبا  المتلحإلة .

 أشإلائ ـ، خصوصًا فيما يتممؽ بتس يؿ حيات ـ وتنإلم ـ.
 5/6/1023قدس برس، 

 
 مؤسسات األمم المتحدة بلمفاوضات سندعم فمسطين أفشمتم ا: إذا "إسرائيلـ"االتحاد األوروبي ل 59

ذكػػػر  صػػػحياة ممػػػاريؼ ااسػػػرائيمية أف قػػػادة أوروبػػػا ابماػػػوا نتنيػػػاهو أنػػػه فػػػي حػػػاؿ  :سػػػما –الإلػػػدس المحتمػػػة 
متحػػدة وان ػػمام ا إلػػى اسػػتمرار البنػػا  فػػي الإلػػدس الشػػرقية فػػون ـ سػػيدعموف فمسػػطيف فػػي م سسػػا  انمػػـ ال

 المحكمة الجنائية في هاغ.
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وأ ػػاف  الصػػحياة أف الرسػػالة غيػػر المسػػبوقة مػػف قػػادة مركػػزييف فػػي أوروبػػا جػػا   عمػػى خمايػػة تخػػوف ـ مػػف 
سػػرائيؿ مػػف  قيػػاـ نتنيػػاهو بوفشػػاؿ وزيػػر الخارجيػػة انمريكيػػة جػػوف كيػػري ، لتجديػػد المااو ػػا  بػػيف فمسػػطيف وا 

ة في الإلدس، خاصة بمد ااعلف ااسرائيمي عف بنا   هؼ الوحدا  السكنية خلؿ البنا  اهستيطاني خاص
 في الإلدس الشرقية.

موظاػػػوف كبػػػار فػػػي تػػػؿ أبيػػػ، قػػػالوا لمصػػػحياة إف انوروبيػػػيف حػػػذروا إسػػػرائيؿ مػػػف أف الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس 
مـ المتحدة، الجان، لمحصوؿ مف اجؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ كامؿ في ان أحاديةسيجدد الحممة الامسطينية 

إذا لػػـ تتوقػػؼ أعمػػاؿ البنػػا  فػػي ال ػػاة .  الػػرئيس عبػػاس التػػـز لكيػػري بت جيػػؿ التوجػػه إلػػى م سسػػا  انمػػـ 
المتحدة مف اجؿ إعطا  كيري فرصة لتجديد المااو ا  ونتنياهو التـز بمجـ اهستيطاف لكنه لػـ يػؼ بوعػدع  

 قاؿ مصدر أوروبي لمصحياة.
 6/6/1023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بين حيفا والخميل االختيار "إسرائيل"مسؤول أوروبي: عمى  60

اهختيػػار بػػيف دولػػة ي وديػػة داخػػؿ حػػدود خػػط  إلػػىااسػػرائيمييف،  أوروبػػيدعػػا مسػػ وؿ : وكػػاه  – 68 عػػر،
، أو دولة ديمإلراطية لجميع مواطني ػا عمػى كامػؿ أرض فمسػطيف التاريخيػة، التػي لػف تبإلػى 2668ال دنة لماـ 

 بالطبع ي ودية.
، أندرو ستاندلي، فػي مػ تمر صػحاي بالإلػدس مػ خرا، إسرائيؿوصرؤ ساير اهتحاد انوروبي المنصرؼ، في 

وافإلػػ  عمػػى قػػرار التإلسػػيـ  إسػػرائيؿأف عمػػى ااسػػرائيمييف اهختيػػار بػػيف حياػػا والخميػػؿ. وقػػاؿ: عمينػػا التػػذكر أف 
منطؽ المإلؿ، وعدـ اهنإلياد  وتباعب، ما يمني أن ا وافإل  عمى تإلسيـ انرض، ونصح ااسرائيمييف 2661عاـ 

 ورا  رغبا  قموب ـ.
 6/6/1023، 48عرب 

 
 وباما محاولة لكبح كيري في ممف السالمأتعيين رايس مستشارة لمرئيس "القدس":  62

مع الممـ أف تميػيف سػوزاف رايػس، سػايرة الوهيػا  المتحػدة فػي انمػـ المتحػدة، فػي : سميد عريإلا  - واشنطف
أوبامػػا لشػػ وف انمػػف الإلػػومي، لػػـ يكػػف مااجئػػًا، بػػؿ كػػاف  أف ػػؿ سػػر مكشػػوؼ فػػي  منصػػ، مستشػػار الػػرئيس

انش ر الستة الما ية  عمى انقؿ كما وصػاه مصػدر فػي انمػـ المتحػدة، إه أنػه  يظ ػر أف الػرئيس )بػاراؾ 
 ػػا، أوبامػػاع، طاػػح الكيػػؿ مػػع مناوئيػػه فػػي الحػػز، الجم ػػوري، الػػذيف تم ػػدوا بمرقمػػة كػػؿ صػػايرة وكبيػػرة يبػػادر ل

 بحس، مصدر مطمع في البي  انبيض.
وكانػػ  الإلػػدس قػػد كشػػا  نيػػة الػػرئيس أوبامػػا، تميػػيف سػػوزاف رايػػس فػػي هػػذا المنصػػ،، بػػالغ اننػػر فػػي شػػ وف 
السياسػػة الخارجيػػة، فػػي شػػ ر شػػباط/فبراير الما ػػي، إه أنػػه تريػػ  ب ػػمة أشػػ ر  إلػػى حػػيف هػػدو  الماصػػاة، 

 22لػػذي تمر ػػ  لػػه الإلنصػػمية انميركيػػة فػػي بناػػازي، يػػـو التػػي أحاطػػ  بػػرايس، عإلػػ، ال جػػـو اارهػػابي ا
أيموؿ/سبتمبر الما ي، الذي ادى لمإلتؿ الساير انميركي في ليبيا، كػريس سػيانز، ونلنػة أميػركييف  خػريف، 
وهػػػو حػػػاد  راى فيػػػه الجم وريػػػوف فرصػػػة ل زيمػػػة أوبامػػػا فػػػي انتخابػػػا  نػػػوفمبر الما ػػػي الرئاسػػػية  بحسػػػ، 

 المصدر.
ي واشنطف لػ الإلػدس أف وزيػر الخارجيػة جػوف كيػري، الػذي و ػع نإلمػه وسػممته ورا  محاولػة وت كد مصادر ف

إحيا  عممية السػلـ الامسػطينية ااسػرائيمية، ي ػع يػدع عمػى قمبػه، كػوف رايػس تمتبػر أف كػؿ الج ػود فػي هػذا 
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ممار ة السػورية اهتجاع تذه، هدرًا، وأف انولية في السياسة الخارجية، يج، أف تمطى إلى سورية ودعـ ال
 بالسلؤ والمتاد ل ماف انتصارها، و ماف هزيمة بشار انسد ون اية نظامه .

وتتاؽ رايس مع صإلور مجمس الشيوخ في هذع الإل ية )ق ية دعـ الممار ػة السػورية بالسػلؤع، كمػا تتاػؽ 
 مم ـ في نانوية الش ف الامسطيني، واتخاذ موقؼ صإلري في مواجه إيراف.

ز، الجم وري في الكونجرس، بإليػادة النائػ، ديػرؿ عيسػي، المبنػاني انصػؿ، اسػتخدـ  جػدؿ يشار إلى أف الح
بناػػازي  كمػػا يطمػػؽ عميػػه  كحجػػة مسػػتدامة )قمػػيص عنمػػافع، لإلبإلػػا  عمػػى قػػدمي اادارة فػػي نػػار الا ػػيحة، 

 التي أد  بشكؿ م ساوي بمإلتؿ انميركييف انربمة بمف في ـ الساير ستيانز .
رايػػس، كسػػايرة لموهيػػا  المتحػػدة فػػي انمػػـ المتحػػدة، انكاديميػػة انميركيػػة انيرلنديػػة،  وسػػتحؿ مكػػاف سػػوزاف

سماننا باورز، التي  تستطيع الممؿ بااعمية مع الدبموماسية المالمية، وتجمػ، الابطػة لروسػيا والصػيف وانمػـ 
 المتحدة، بسب، دمانت ا وابتمادها عف المواج ة .

 تجاع حؽ الامسطينييف في قياـ دولت ـ، أكنر مف رايس بكنير.وتتحمى باورز بمواقؼ إيجابية 
 6/6/1023القدس، القدس، 

 
 ة في لبنانلالجئين الفمسطينيين من سوري "األونروا": مساعدات نقدية 61

ستإلـو  بجولة توزيع  أن ااهونروا إعلنا إلى  اللجئيف الامسطينييف مف سوريا في لبناف ، أفاد  فيه  أصدر 
 أسػػما هـالمدونػػة  لألشػػخاصحزيػػراف، وسػػيتـ التوزيػع فإلػػط  21اعدا  النإلديػػة لليػػوا  والاػذا  فػػي جديػدة لممسػػ

. بمػد انإل ػا  هػذع الم مػة المػذكورة، لػف يػتـ صػرؼ 1023حزيػراف  22عمى لوائح اهونروا حتى يوـ النلنا  
يع، لكن ـ سيتمكنوف مػف لدى اهونروا مف خلؿ هذع الجولة مف التوز  أسما هـأي مساعدا  لمذيف لـ يدونوا 

اسػػػػتلـ مسػػػػاعدات ـ فػػػػي حػػػػاؿ تسػػػػجيم ـ خػػػػلؿ الاتػػػػرة التػػػػي تحػػػػددها اهونػػػػروا، لػػػػذلؾ يرجػػػػى مػػػػف اللجئػػػػيف 
نيسػػاف ولػػـ يسػػتايدوا مػػف التوزيمػػة  6الامسػػطينييف مػػف سػػوريا الػػذيف دونػػوا أسػػما هـ لػػدى اهونػػروا قبػػؿ تػػاريخ 

عػادة تاميػؿ السابإلة ني سب، كاف، التوجػه إلػى مكتػ، التػدويف الخػا ص بػاللجئيف الامسػطينييف مػف سػوريا وا 
 أسمائ ـ .

 6/6/1023المستقبل، بيروت، 
 

 "حزب اهلل"بمغاريا: ال نممك دلياًل قاطعًا عمى تورط  63
  م شػرا بتاجير بورغاس، م كدة أنه ليس لدي ا ما يتجػاوز   حز، ا  حسم  بمااريا أمس المبس حوؿ ات اـ 

ف هػػذا وحػػػدع ه يبػػرر أي تحػػػرؾ مػػف جانػػػ، اهتحػػاد ربمػػػا يكػػوف  ػػػالما  عمػػى أنػػه   انوروبػػػيفػػي التاجيػػػر وا 
 . لتصنياه جماعة إرهابية

وتراجم  الحكومة الجديدة التي يإلودها اهشتراكيوف عف اهت اما  التي وج ت ا حكومة يميف الوسط السابإلة 
فمػػػة البماػػػاري فػػػي مدينػػػة وسػػػائؽ الحا إسػػػرائيمييفشػػػف ال جػػػـو الػػػذي أسػػػار عػػػف مإلتػػػؿ خمسػػػة   حػػػز، ا  بػػػ ف 

 .انسودبورغاس السياحية عمى البحر 
 لإلذاعػةالما ػي  انسػبوعفػي  أعمال ػاوقاؿ وزيػر الخارجيػة البماػاري كريسػتياف فيجنػيف الػذي تولػ  حكومتػه 

 أفلػػيس فإلػػط عمػػى التاجيػػر فػػي بورغػػاس نننػػي أعتإلػػد  انوروبػػييبنػػى قػػرار اهتحػػاد  أفمػػف الم ػػـ  الرسػػمية 
 . نممكه ليس قاطماالدليؿ الذي 

 6/6/1023السفير، بيروت، 
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 "إسرائيل": البابا سيزور إسرائيميموقع  64

  اسػػػتإلبؿ نائػػػ، وزيػػػر انوؿأف قداسػػػا البابػػػا  فرنسػػػيس  ااسػػػرائيميهبػػػة مصػػػطاى: ذكػػػر موقػػػع  ريشػػػي  بيػػػ   
. ااسرائيميالخارجية    زئيؼ ألكيف  في حا رة الااتيكاف بروما اليـو

بالااتيكاف، هفته إلى أف الحبر انعظػـ  إسرائيؿنسيس  و ألكيف   تباحنا بش ف علقا  وأو ح الموقع أف  فر 
كمػا اجتمػع  ألكػيف  مػع وزيػرة الخارجيػة اهيطاليػة  ايمػا بونينػا  وبحػ   .إسػرائيؿاستجا، لدعوة  الكػيف  بزيػارة 

 والسوري. واايرانيمم ا مسائؿ مختماة كالمماا  الامسطيني 
 6/6/1023الوفد، الجيزة، 

 
 لعدوان حزيران: القدس تتيود ... وقرارات عربية لدعميا قيد النظر 46في الذكرى  65

أسػػار  السياسػػة ااسػػرائيمية اهسػػتيطانية  ػػد الإلػػدس المحتمػػة، منػػذ عػػدواف المػػاـ  :ناديػػة سػػمد الػػديف -عمػػاف 
ـّ مػػا نسػػبته 2661 نحسػػار فػػي % لمامسػػطينييف، مرشػػحة لل 23% مػػف مسػػاحت ا، مبإليػة نحػػو  81، عػف ق ػػ

 ألؼ دونـ مف محيط ا لصالح اهستيطاف. 61ظؿ مخطط مصادرة 
عامػػًا، يسػػتح  الجانػػ، ااسػػرائيمي خطػػاع لتاييػػر الوقػػائع  66ومنػػذ احتللػػه لمجانػػ، الشػػرقي مػػف الإلػػدس قبػػؿ 

%، ممػػا  1عمػػى انرض عبػػر مخططػػا  المصػػادرة، التػػي زاد  وتيرت ػػا فػػي السػػنوا  الػػنل  انخيػػرة بنسػػبة 
 % مف مساحة ال اة الاربية، بما في ا الإلدس المحتمة. 80هستيل  عمى قرابة مكنه مف ا

% مػػف المسػاحة الخارجػػة عػف يػػّد اهحػتلؿ فػػي ال ػاة الاربيػػة، إلػى جانػػ، قطػػاع  18 – 11وأمػاـ أقػػؿ مػف 
غػػزة، لتشػػكؿ قػػواـ الكيػػػاف الامسػػطيني المسػػتإلبمي، وفػػؽ منظػػػورع، فػػوف  حػػؿ الػػدولتيف  بػػػا  مو ػػع شػػؾ عنػػػد 

 سطينييف، بما يجمؿ مستإلبؿ عاصمت ـ المنشودة في الإلدس مج وًه لدي ـ.الام
وبالنسػػػبة إلػػػى مسػػػ وليف فمسػػػطينييف، فػػػوف  سػػػمطا  اهحػػػتلؿ تسػػػت دؼ ت ويػػػد المدينػػػة وفصػػػم ا عػػػف أرا ػػػي 
ال اة الاربية ومنع تإلسيم ا، بما يصطدـ عمميًا مع مسمى الامسطينييف اقامػة دولػت ـ المسػتإلمة عمػى حػدود 

 وعاصمت ا الإلدس الشريؼ . 2661ـ الما
ـّ الكتػؿ اهسػتيطانية الكبػرى حػوؿ مدينػة الإلػدس إلػى كيانػه المحتػؿ، باا ػافة  ووفؽ المخطط ااسػرائيمي ل ػ

%، عػدا المرافػؽ المحيطػة  26إلى المسػتممرا  التػي تشػؽ أوصػاؿ ال ػاة الاربيػة، فػوف مػا يإلػر، مػف نسػبة 
 ادمة مع الجان، الامسطيني.ب ا، ستخرج بحس، منظورع مف أي مااو ا  ق

% مػػف مسػػاحة أرا ػػي الإلػػدس، مػػف  36وعمػػد اهحػػتلؿ، عبػػر سياسػػة خمػػؽ الػػذرائع، إلػػى اهسػػتيل  عمػػى 
% مػػف محيط ػػا نظيػػر مخططػػا  المصػػادرة،  61كػػـ مربػػع، تحػػ  زعػػـ المصػػمحة المامػػة، وعمػػى 10إجمػػالي 

 % تح  يّدع المحتمة مباشرة. 81مما جمؿ نسبة 
الخارجػػة عػػف سػػيطرته، مرشػػحة للنإلبػػاض بسػػب، سياسػػة اهحػػتلؿ المتواصػػمة فػػي هػػدـ %  23وتبإلػػى  نسػػبة 

المنازؿ وتشريد مواطني ا وبنا  الم سسا  الص يونية داخؿ حدود المدينة ، وفػؽ رئػيس المجنػة المامػة لمػدفاع 
 عف انرا ي الامسطينية المحتمة عبد ال ادي هنطش.

المدينة، عمى توسيع بمدية الإلػدس ايجػاد مػا يسػمى  الإلػدس وعمم  سمطا  اهحتلؿ، منذ اهنإل اض عمى 
الكبػػػرى ، مػػػف خػػػلؿ مصػػػادرة انرا ػػػي لصػػػالح ا، وخمػػػؽ  حا ػػػرة الإلػػػدس ، عبػػػر توسػػػيع المدينػػػة لصػػػالح 

 المستوطنا .
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 10اهسػػتيطاني الػػذي رف ػػته الإليػػادة الامسػػطينية، لمصػػادرة نحػػو  E1ويخطػػط اهحػػتلؿ، فػػي إطػػار  مشػػروع 
را ػػي الواقمػػة بػػيف مدينػػة الإلػػدس والتجمػػع اهسػػتيطاني الإلػػائـ فػػي شػػرقي ا  مماليػػه أدومػػيـ ، ألػػؼ دونػػـ مػػف ان
 بحس، هنطش.

ألػؼ دونػـ لصػالح مسػتوطنة  مماليػه أدومػيـ  ومسػتوطنتي  ميشػور أدومػيـ   21.661وغداة مصػادرته حػوالي 
ـّ التجمػػع  اهسػػتيطاني  غػػوش و كاػػار أدومػػيـ ، و ػػع اهحػػتلؿ مخطػػط مصػػادرة  هؼ الػػدونما  لصػػالح  ػػ

عتصيوف  عند مشارؼ الج ة الشمالية لمحافظة الخميػؿ وامتػدادها ناحيػة الإلػدس، بمػا يشػمؿ عػدة مسػتممرا  
 مإلامة عمى أرا ي بي  لحـ.

ألػػػػؼ دونػػػػـ غػػػػر،  30وقػػػػاؿ هػػػػنطش، لػػػػػ الاد  مػػػػف فمسػػػػطيف المحتمػػػػة، إف  هنػػػػاؾ مخططػػػػًا  خػػػػر لمصػػػػادرة 
  .A30ع المستممرا  المإلامة عمى بي  لحـ  مف مشرو 

وتمتبػػر  مماليػػة أدومػػيـ  شػػرقي الإلػػدس، و غػػوش عتصػػيوف  جنوب ػػا، و غيمػػو  فػػي جنوب ػػا الاربػػي و جماػػا  
زئيؼ  مػف الشػماؿ حتػى مشػارؼ راـ ا  مػف الج ػة الجنوبيػة، مػف أبػرز التجممػا  اهسػتيطانية التػي يخطػط 

 اهحتلؿ ل م ا إلى مدينة الإلدس.
ب رة استيطانية في ال اة الاربية بما في ا الإلدس،  228مستممرة و 160وقد مكن  سياسة الإل ـ مف ايجاد 

 ألؼ مستممر. 660ت ـ زها  
 
 
 

 تغيير معالم القدس
أسػار  سياسػة اهسػتيطاف والت ويػد ااسػرائيمية المتواصػمة إلػى تاييػر ممػالـ الإلػدس الجارافيػة، فوفػؽ سػجل  

كػػـ مربػػع، وتشػػمؿ  10أقػػؿ مػػف  2668لإلػػدس المػػاـ المجنػػة الممكيػػة لشػػ وف الإلػػدس، فإلػػد  كانػػ  مسػػاحة بمديػػة ا
دونمػػػًا، إلػػػى جانػػػ، البمػػػدة الجديػػػدة التػػػي تطػػػور  خػػػارج  860البمػػػدة الإلديمػػػة المسػػػورة وتإلػػػدر مسػػػاحت ا بنحػػػو 

 كـ مربع . 26انسوار بمساحة تإلار، نحو 
ممكيػػت ـ كػػـ مربػػع، بينمػػا لػػـ تػػزد  6% مػػف مسػػاحت ا، أي حػػوالي  16فيمػػا كػػاف  الي ػػود يسػػيطروف عمػػى نحػػو 
 داخؿ البمدة الإلديمة عف خمسة دونما  .

%،  86غير أف ذلؾ الحاؿ قد تاير بمد النكبة، حي   وصؿ مجموع ما استولى عميه اهحػتلؿ إلػى حػوالي 
شػػػرؽ الإلػػػدس  2661يإلػػػع ممظم ػػػا فػػػي الإلػػػدس الجديػػػدة خػػػارج انسػػػوار، بينمػػػا احتمػػػ  قواتػػػه نتيجػػػة عػػػدواف 

 يف .باا افة إلى ما تبإلى مف أرض فمسط
وبمد نلنة أسابيع مف المدواف، أصدر  سمطا  اهحتلؿ قرارًا بحؿ مجمس أمانة بمدية شػرؽ الإلػدس المربيػة 
خ اع ا لمإلوانيف واادارة ااسرائيمية مع  ػم ا إلػى الشػطر الاربػي مػف الإلػدس، كمػا صػادر  فػي حزيػراف  وا 

ية حػػػوؿ مدينػػػة الإلػػػدس ووسػػػم  قريػػػة ومدينػػػة فمسػػػطين 18كػػػـ مربػػػع مػػػف أرا ػػػي  66حػػػوالي  2668)يونيػػػوع 
 كـ مربع  مت ا إلى غر، الإلدس. 11حدودها البمدية لتصبح مساحت ا حوالي 

 هؼ دونػـ، وبمػد عػدة سػنوا  وسػم   220وقد بات  مساحة مػا يسػمى  ببمديػة الإلػدس الموحػدة  تإلػدر بنحػو 
وهكػذا بماػ  مسػاحة  كػـ مربػع، 63كـ مربع لتصػبح  26سمطا  اهحتلؿ مجددًا بمدية غر، الإلدس بمإلدار 

 ألؼ دونـ. 216حوالي  2661بمدية ما يسمى  الإلدس الموحدة  عاـ 
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عف  ـّ  2680واستكماًه لن ي الت ويد واهستيل ، أعمف البرلماف ااسرائيمي  الكنيس   في  ، )أغسطسع 
دس الموحػدة  مػا شرقي الإلدس إلى الكياف المحتؿ وتوحيدها مع شطرها الاربي، بينما بما  مساحة  بمديػة الإلػ

 كـ مربع نتيجة استمرار المصادرا  والتوسما  عمى حسا، انرا ي الامسطينية. 211يزيد عمى 
كػػـ مربػػع، موصػػًل مسػػاحة  600 – 600بينمػػا تتػػراوؤ مسػػاحة مػػا يسػػميه اهحػػتلؿ  الإلػػدس الكبػػرى  مػػا بػػيف 

  حا رة الإلدس  إلى ما يزيد عمى مميوف دونـ.
دونمػػًا داخػػؿ البمػػدة  226لنحػػو  2668و 2661ادرة اهحػػتلؿ خػػلؿ عػػامي وتشػػير ناػػس السػػجل  إلػػى مصػػ

بنايػػة ت ػػـ أكنػػر مػػف ألػػؼ بيػػ ،  600الإلديمػػة فػػي أحيػػا  الشػػرؼ والمااربػػة والسمسػػة والميػػداف، وهػػدـ نحػػو 
 محًل يممك ا ستة  هؼ فمسطيني بمد طردهـ، إ افة إلى مسجديف. 660وحوالي 

مػا أسػماع  الحػّي الي ػودي  الػذي لػـ يكػف يممػؾ الي ػود فيػه قبػؿ المػدواف  وأنش  اهحتلؿ عمى أنإلاض ما هدمه
 مستممر. 1600دونما ، كان  تدعى  حارة الي ود ، فيما يستوطنه اليـو حوالي  6سوى 

وتزامف ذلؾ مع اهستيل  عمى حائط البراؽ والساحة المإلابمة له، وعمى ماتػاؤ بػا، المااربػة المػ دي لمحػائط 
 لبوابا  الخارجية لمحـر الإلدسي الشريؼ وعدة مباٍف إسلمية تاريخية.والسيطرة عمى ا

 قرارات عربية قيد النظر 
نمػػا تصػػي،  مميشػػة مواطني ػػا المإلدسػػييف، مػػف  وه تتوقػػؼ انت اكػػا  اهحػػتلؿ بحػػؽ الإلػػدس عنػػد حػػّد ممػػيف، وا 

الخنػاؽ عمػي ـ فػػي خػلؿ هػدـ المنػازؿ وتشػريد أهم ػا ومصػادرة انرا ػي وفػرض ال ػرائ، الباهظػة وت ػييؽ 
 الممؿ والتمميـ ، وفؽ مس وؿ ممؼ الإلدس المحتمة في الرئاسة الامسطينية أحمد الروي ي.

وأ ػػاؼ، لػػػ الاد  مػػف فمسػػطيف المحتمػػة، إف  المػػدواف ااسػػرائيمي متواصػػؿ  ػػد انمػػاكف والمإلدسػػا  الدينيػػة، 
 هسيما المسجد انقصى المبارؾ الذي يتمرض حاليًا لخطر التإلسيـ .

كػػد  ػػرورة  تػػوفير مإلومػػا  الصػػمود لمػػواطني الإلػػدس، عبػػر دعػػـ عربػػي إسػػلمي، لتنبيػػت ـ عمػػى أر ػػ ـ وأ
 وتمزيز وجودهـ، والتصدي لما تتمرض له المدينة مف هجمة استيطانية ت ويدية إسرائيمية محمومة .

إه أف  ليػا   وأو ح ب نه  عمى الرغـ مف الإلرارا  التي صػدر  فػي قمػـ عربيػة متواليػة لػدعـ مدينػة الإلػدس،
التنايػػذ مػػا تػػزاؿ غيػػر ماممػػة ، مبينػػًا  عػػدـ وصػػوؿ أي شػػي  مػػف مبمػػغ المميػػار دوهر الػػذي تػػـ إعلنػػه فػػي قمػػة 

 الدوحة انخيرة لدعـ الإلدس .
 600مميوف دوهر فإلط مػف أصػؿ  60، سوى 1020فيما  لـ يصؿ مف قمة سر ، التي عإلد  في ليبيا عاـ 

 ظ عمى الإلدس المحتمة وحماية انقصى المبارؾ .مميوف دوهر أقرت ا الإلمة لمحاا
ودعػػا الروي ػػي  الػػدوؿ المربيػػة إلػػى اهلتػػزاـ بتنايػػذ الإلػػرارا  الصػػادرة عػػف الإلمػػـ المتواليػػة، مػػف أجػػؿ التصػػدي 

 لمدواف اهحتلؿ  د الإلدس المحتمة .
 

 الجدار العنصري
رغػـ قػرار  1001ع ا بػه المػاـ وتسرع سمطا  اهحتلؿ مف خطوا  بنا  جػدار الاصػؿ المنصػري، منػذ شػرو 

ب دمه وتمويض الامسػطينييف المت ػرريف  1006محكمة المدؿ الدولية الإلا ي في التاسع مف تموز )يوليوع 
 منه.

% مػػف  66ألػػؼ مإلدسػػي خػػارج مػػدينت ـ، وق ػػـ  200ويػػ دي ذلػػؾ الجػػدار، عنػػد اسػػتكماله، إلػػى طػػرد زهػػا  
ـّ سػػػػػ  كتػػػػؿ اسػػػػػتيطا % مػػػػػف  80نية فػػػػػي المرحمػػػػػة الن ائيػػػػػة تحػػػػػوي مسػػػػاحة أرا ػػػػػي ال ػػػػػاة الاربيػػػػػة، و ػػػػػ

 % مف المستوطنيف. 10المستوطنا  ونحو 
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وبالنسبة إلى مركػز المممومػا  الػوطني الامسػطيني التػابع لمسػمطة الامسػطينية، فػوف خطػورة الجػدار تكمػف فػي 
ال ػػاة   تاريػغ مدينػة الإلػػدس مػف مواطني ػػا الامسػطينييف المػػر،، ومنمػه ني توسػػع عمرانػي مسػػتإلبمي، وتجريػد

 الاربية مف ممظـ مصادر مياه ا وأرا ي ا الزراعية الخصبة .
وكػاف رئػيس مجمػس انوقػاؼ ااسػلمية فػي الإلػدس المحتمػة الشػيخ عبػد المظػيـ سػم ، قػد حػذر مػ خرًا بػ ف   

 الإلدس مست دفة إسرائيميًا اليوـ أكنر مف أي وق  م ى .
طػط لتخاػػيض عػػدد المػواطنيف الامسػػطينييف فػػي مدينػػة وأو ػح، لػػػ الاد  مػػف الإلػدس المحتمػػة، إف  اهحػػتلؿ يخ

 ، لتحإليؽ هدؼ الي ودية الخالصة .1010% حتى الماـ 26 -21%، نسبت ـ الحالية، إلى  36الإلدس مف 
 6/6/1023، الغد، عم ان

 
 حكومات فمسطينية ال تحكم 66

 عبد الستار قاسـ
هب  وسائؿ ااعػلـ المختماػة تبحػ  عػف ما أف ُأعمف عف تمييف رئيس وزرا  جديد لمسمطة الامسطينية حتى 

شخصػػية رئػػيس الػػوزرا  الجديػػد، ومػػا يمكػػف أف يتبنػػى مػػف سياسػػا ، وفيمػػا إذا كانػػ  سياسػػاته سػػتختمؼ عػػف 
سياسا  سماه، وت نير الجديد عمى و ع السمطة الامسطينية وما تجبيه مف أمواؿ، وقدرت ا عمػى دفػع رواتػ، 

 الموظايف بصورة منتظمة.
  أسػػئمة ااعلميػػيف بالسػػذاجة والسػػطحية وكػػ ن ـ ه يمرفػػوف الواقػػع الامسػػطيني ولػػـ يخبػػروع وكنيػػرا مػػا اتسػػم

بتاتا. كاف مف الماروض أف تبدأ أسئمت ـ مف حي  ما أيإلنوع عبر السنوا ، لكن ـ أصروا ويصػروف عمػى أف 
 تبإلى أسئمت ـ ذا  إجابا  هـ يتوقمون ا.

كارهـ باختلؼ شخصػيات ـ، ولكػؿ شخصػية بصػمات ا فػي تختمؼ الشخصيا ، ويختمؼ الناس في أدائ ـ وأف
المحػػيط الػػذي تتواجػػد فيػػه. وعػػادة مػػف المتوقػػع أف يختمػػؼ أدا  رئػػيس عػػف أدا   خػػر رغػػـ أف اهننػػيف يمتزمػػاف 
بػػذا  الدسػػتور وذا  الإلػػوانيف، وه نسػػتطيع الإلػػوؿ إف شخصػػية سػػتكوف نسػػخة عػػف شخصػػية أخػػرى، بػػؿ إف 

 متطابإلة.أسالي، ووسائؿ كؿ من ما ستكوف 
لكننا ه نتوقع اختلفا واسما في إدارة انمور خاصة عندما تكوف المرجميا  انخلقية والإلانونيػة والدسػتورية 
واحدة. لكف هذا ه ينطبؽ كنيرا عمى السمطة الامسطينية ومختمؼ أج زت ا، نف المنصر الخارجي يممؾ اليػد 

 ف عمى الساحة في ال اة الاربية.الطولى في تحديد السموؾ السياسي للعبيف السياسيي
 

 بين االتفاق مع إسرائيل والقانون األساسي
السػػػ اؿ المطػػػروؤ دائمػػػا: أي مػػػا السػػػيد الإلػػػانوف انساسػػػي الامسػػػطيني أـ اهتااقيػػػا  مػػػع إسػػػرائيؿ؟ إذا تمػػػارض 

  مػع إسػرائيؿ الإلانوف الامسطيني مع بنود اهتااقيا  مػع إسػرائيؿ، أي مػا سػيكوف نافػذا؟ السػيادة هػي للتااقيػا
 بخاصة عندما يتممؽ انمر ب مف إسرائيؿ.

، لكػف سػمطة رئػيس السػمطة انإلمبػ  عمػى 1006حصؿ أف فاز  حركة حماس في اهنتخابا  التشريمية عاـ 
 النتائي، نف إمساؾ حماس بزماـ انمور يتخطى اهتااقيا  وي كد عمى اهستإلللية الامسطينية.

ة ت ييػػػدا مػػػف قبػػػؿ إسػػػرائيؿ وأميركػػػا، وقػػػرر  الػػػدولتاف اافػػػراج عػػػف أمػػػواؿ وقػػػد وجػػػد رئػػػيس السػػػمطة الامسػػػطيني
 ال رائ، والدعـ لكي تتمكف السمطة مف دفع روات، الموظايف.
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وكمنػػػاؿ  خػػػر، تتطمػػػ، انو ػػػاع انف إطػػػلؽ يػػػد الشػػػبا، الامسػػػطيني لمواج ػػػة المسػػػتوطنيف الػػػذيف يممنػػػوف 
عػف الػناس، لكػف السػمطة الامسػطينية تلحػؽ كػؿ مػف باهعتدا ا  عمى الشم،، وذلؾ بموجػ، قاعػدة الػدفاع 

 يمإلي حجرا عمى مستوطف، نف اهتااقيا  تمـز السمطة بملحإلة اارها، واارهابييف الامسطينييف.
وكمنػػػاؿ  خػػػر، يػػػنص الإلػػػانوف انساسػػػي عمػػػى أف الحكومػػػة ه تكتسػػػ، شػػػرعية إه مػػػف خػػػلؿ نإلػػػة المجمػػػس 

ا  تتناقض ممه نف المجمس التشػريمي حمسػاوي، وحمػاس ه تحتػـر التشريمي الامسطيني، لكف بنود اهتااقي
 اتااؽ أوسمو أو اتااؽ باريس.

وا ػػػح مػػػف ممارسػػػا  السػػػمطة الامسػػػطينية منػػػذ أنشػػػئ  أف السػػػيادة للتااقيػػػا  مػػػع إسػػػرائيؿ ولػػػيس لمإلػػػانوف 
 ـ الوهيػػػا  انساسػػػي الامسػػػطيني، أي أف السػػػيادة لحػػػراس اهتااقيػػػا  وهػػػـ إسػػػرائيؿ ومػػػف حالا ػػػا وعمػػػى رأسػػػ

 المتحدة انميركية.
وقد عزز هػ ه  الحػراس هيمنػت ـ مػف خػلؿ المػاؿ الػذي يمسػكوف بػه، فيمنمونػه أو يناإلونػه وفػؽ إرادت ػـ هػـ. 

يػػدركوف قب ػػة إسػػرائيؿ وأميركػػا  61ومػػا دامػػ  السػػمطة ومم ػػا جم ػػور غايػػر مػػف جمػػاهير انرض المحتمػػة/
 أمر مإلبوؿ فمسطينيا ومبرر.عمى الماؿ، فوف التخمي عف اارادة السياسية 

 
 
 

 من يحكم الضفة الغربية
مػػف الناحيػػة الامميػػة، الحكػػـ فػػي ال ػػاة الاربيػػة لػػيس لمامسػػطينييف رغػػـ أن ػػـ يظ ػػروف عمػػى وسػػائؿ ااعػػلـ 
نمػػػا الإلػػػرار بيػػػد إسػػػرائيؿ وأميركػػػا ويممػػػؿ عمػػػى تنايػػػذع  ويتحػػػدنوف عػػػف الإلػػػرار الػػػوطني الامسػػػطيني المسػػػتإلؿ، وا 

ي الإلدس الممروؼ بالمندو، السػامي انميركػي، والمنسػؽ انمنػي انميركػي بػيف إسػرائيؿ الإلنصؿ انميركي ف
 .USAIDوالسمطة الامسطينية وم سسة الػ

هناؾ مظمة إسرائيمية أميركية تراق، وتوجه وتخطط وت مر، وعمػى الامسػطينييف التنايػذ  ػمف الحيػز الممطػى 
سرائيؿ تتدخؿ إذا عجز هذا النلني انميرك  ي عف الإلياـ بالواج،.ل ـ. وا 

الحيػػز الممطػػى لمامسػػطينييف محصػػور بمسػػاحة المظمػػة، وبومكػػان ـ أف يممبػػوا تحػػ  المظمػػة ولػػيس فوق ػػا أو 
خارج ػػػػا، والمإلػػػػا، يطػػػػال ـ إذا لػػػػـ يمتزمػػػػوا مػػػػف خػػػػلؿ منػػػػع انمػػػػواؿ وعإلوبػػػػا  أخػػػػرى يمكػػػػف أف يسػػػػتممم ا 

 التنإلؿ.ااسرائيميوف وانميركيوف وق  ال رورة منؿ منع المس وؿ مف 
بومكػػػاف الامسػػػطينييف أف يتصػػػارعوا ويإلتتمػػػوا، وبومكػػػان ـ أف ياسػػػدوا، وأف يسػػػرؽ بم ػػػ ـ أمػػػواؿ بمػػػض، وأف 
يتزاحمػػػوا عمػػػى المناصػػػ، والمػػػنح والمطايػػػا، لكنػػػه لػػػيس بومكػػػان ـ التوقػػػؼ عػػػف التنسػػػيؽ انمنػػػي وااداري مػػػع 

 ب ناس ـ بمد ذلؾ ما يشا وف.إسرائيؿ. عمي ـ الوفا  بالتزامات ـ تجاع إسرائيؿ، ول ـ أف يصنموا 
الممنى أف ال اة الاربية ليس  بحاجة ه إلى رئيس سمطة وه إلى رئاسة وزرا ، وه إلى كػؿ هػذع التسػميا  
التي ه تمبر عف حإليإلة انمػر. هػذع تسػميا  أو مسػميا  ليسػ  فػي مكان ػا وتصػنع أوهامػا لػدى المديػد مػف 

مف ظف أف هناؾ رئيس وزرا  أو رئيس سمطة ه يجػد وقتػا مػف الامسطينييف ب ن ـ أصحا، استإللؿ وقرار. و 
 زحمة الممؿ ف و واهـ.

 
 الصراع ضد فياض



 
 
 

 

 

           37ص                                    1881العدد:                6/6/1023الخميس  التاريخ:

لػػـ يكػػف الصػػراع  ػػد فيػػاض مػػف أجػػؿ فمسػػطيف، ولػػـ تكػػف هنػػاؾ ق ػػايا فمسػػطينية جػػادة مطروحػػة مػػف أجػػؿ 
الزراعيػة، أو  التخمص منه رئيسا لموزرا  منؿ التخمػي عػف اتاػاؽ أوسػمو، أو تخصػيص ميزانيػة واسػمة لمتنميػة

نمػػػا تمحػػػور   التوقػػػؼ عػػػف التنسػػػيؽ انمنػػػي مػػػع إسػػػرائيؿ، أو تإلػػػديـ حػػػؽ المػػػودة عمػػػى مسػػػ لة إقامػػػة دولػػػة، وا 
الإل ػػػايا حػػػوؿ أبمػػػاد شخصػػػية تػػػتمخص بػػػانمواؿ والمناصػػػ،. هنػػػاؾ مػػػف أحسػػػوا أن ػػػـ خػػػارج لمبػػػة الوجاهػػػة 

 اض بالخيانة.والمنص،، وأف نصيب ـ مف الماؿ قد تإلمص أو تبخر، فإلرروا أف يت موا في
داريػػػا، ويمترفػػػوف ب ػػػا قانونيػػػا،  ات مػػػوع أنػػػه رجػػػؿ أميركػػػا رغػػػـ أن ػػػـ يطبمػػػوف مػػػع إسػػػرائيؿ ويسػػػاعدون ا أمنيػػػا وا 
ويرجوف المإلا  مع الإلنصؿ انميركي. لإلد كان  المنابزا  أشبه ما تكوف بصراع عمى الخيانة وليس مف أجؿ 

 الوطف.
يػػة ااسػػرائيمية بمػػد غيػػا، فيػػاض؟ طبمػػا ه، نف رئػػيس ف ػػؿ سػػيخرج الامسػػطينيوف مػػف تحػػ  المظمػػة انميرك

السمطة الامسطينية ه يستطيع تمييف رئيس وزرا  ه تتوفر فيه الممايير الخارجية، أو يسمى إلى التمرد عمى 
داريا.  الو ع الإلائـ وعدـ المحافظة عمى اهلتزاما  الامسطينية تجاع إسرائيؿ أمنيا وا 

ذا كػػاف لػػرئيس السػػمطة أف يا مػػؿ ذلػػؾ، فػػوف أدوا  إسػػرائيؿ وأميركػػا فػػي تاييػػر انو ػػاع متمػػددة، والػػدولتاف وا 
متحكمتاف تماما في رقا، الامسطينييف مف عدة زوايا. تتحكـ الدولتاف بالماؿ، وتمتمكاف المديد مف الجواسيس 

لمم ػػػػايإلة والممػػػػل  الػػػػذيف وصػػػػموا سػػػػدة التػػػػ نير فػػػػي الإلػػػػرار أو اتخػػػػاذع، وبومكان مػػػػا الإليػػػػاـ بػػػػوحرا ا  كنيػػػػرة 
 وااركاع، وغير ذلؾ.

وعميه فونه ليس مف المتوقع أف يختمؼ رئيس وزرا  فمسػطيني فػي ال ػاة الاربيػة عػف  خػر. يجػ، أف تتػوفر 
فػػي كػػؿ رئػػيس وزرا  صػػاا  وميػػزا  ممينػػة تدفمػػه لللتػػزاـ بالمتطمبػػا  ااسػػرائيمية وانميركيػػة التػػي تتنػػاقض 

ا  كاف رئيس وزرا  السمطة أحمد أو سميدا أو عميا أو ممدوحا لف تماما مع الحإلوؽ الوطنية الامسطينية. فسو 
 يتاير عمى الامسطينييف شي  في السياسة المامة أو الخارجية.

 
 الوضع االقتصادي

هناؾ مف يإلوؿ إف رئيس الوزرا  يممؾ الإلدرة عمى و ع سياسة اقتصادية تحؿ المشاكؿ اهقتصادية والماليػة 
ف رئيس الوزرا  الجديد سػيمالي هػذع المشػاكؿ التػي التي يماني من ا الشم، الام سطيني في ال اة الاربية، وا 

 عجز عن ا فياض.
هذا قوؿ صحيح لو كاف لم اة اقتصاد خاص ب ػا، أو لػو أصػر الامسػطينيوف منػذ البػد  عمػى إقامػة اقتصػاد 

قتصػػاد فمسػػطيني خػػاص ب ػػـ. إسػػرائيؿ وأميركػػا تتحكمػػاف باهقتصػػاد الامسػػطيني، وهمػػا ه يمكػػف أف يسػػمحا با
 خاص، نف ذلؾ قد ي دي إلى اعتماد الامسطينييف عمى أناس ـ اقتصاديا وماليا.

اهعتماد عمى الذا  يشكؿ خطورة عمى إسرائيؿ وعمػى السياسػة انميركيػة لمػا ينطػوي عميػه مػف تطػوير إرادة 
 إسرائيؿ. سياسية حرة، وما يمكف أف يتبم ا مف تمرد عمى تنايذ اهلتزاما  الامسطينية تجاع

سياسة إسػرائيؿ وأميركػا اهقتصػادية تإلػوؿ ب نػه يجػ، إبإلػا  الامسػطينييف تحػ  التبميػة اهقتصػادية ليبإلػى حبػؿ 
 المشنإلة اهقتصادية مماوفا حوؿ رقاب ـ.

رئػػيس الػػوزرا  السػػابؽ لػػـ يرفػػع ال ػػرائ، مػػنل ننػػه أراد اانإلػػاؿ عمػػى النػػاس، لكػػف ذلػػؾ كػػاف مطموبػػا أميركيػػا 
ناس عمى دفع ال رائ، ورد فمم ـ عمى ذلؾ. ولذلؾ لـ يتواف نتنياهو وأوباما عف تإلديـ الػدعـ لاحص إرادة ال

المالي السريع لمسمطة عندما اشتد  اهحتجاجػا  فػي ال ػاة. إسػرائيؿ وأميركػا تحتاجػاف السػمطة الامسػطينية 
 انف ولف يسمحا بان يارها.
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ينييف بميزانيت ـ، لكف لػيس إلػى الحػد الػذي ي ػدد وجػود يا ؿ انميركيوف وااسرائيميوف زيادة مساهمة الامسط
 السمطة واستمرارها.

وهػػذع الإلاعػػدة تنطبػػؽ عمػػى سياسػػت ما تجػػاع رئػػيس الػػوزرا  الجديػػد.. ه يوجػػد اقتصػػاد فمسػػطيني مزدهػػر لكػػي 
عمى تزدهر ممه جباية ال رائ،، وانميركيوف وااسرائيميوف لف يسمحوا بتنمية اقتصادية فمسطينية مستإلمة، و 

الامسػػػػطينييف أف يتوقمػػػػوا بإلػػػػا هـ تحػػػػ  الت ديػػػػد باسػػػػتمرار، ولػػػػف ينجػػػػي ـ مػػػػف هػػػػذا إه قػػػػرارهـ بػػػػالتمرد عمػػػػى 
 اهتااقيا  مع إسرائيؿ.

 
 اليروب من الحقيقة

ف انميركييف وااسرائيمييف هـ  الحإليإلة المانمة في ال اة الاربية تإلوؿ إف الامسطينييف ليسوا أصحا، قرار، وا 
 يف يإلرروف.في الن اية الذ

هنػػاؾ هػػامش نػػانوي  ػػئيؿ أمػػاـ الامسػػطينييف هتخػػاذ قػػرارا ، وهػػو متممػػؽ بػػبمض الملقػػا  الداخميػػة النانويػػة 
والمنافسػػا  وااممػػػاف فػػػي الاسػػاد والمناكاػػػا  التػػػي تسػػتنزؼ الطاقػػػا ، لكػػػن ـ ه يسػػتطيموف الإلاػػػز عػػػف إرادة 

 الاير فيما يتممؽ بمسائؿ تتممؽ بوسرائيؿ.
الامسطينيوف فتح شارع جديد داخؿ مدينة إذا اعتر ػ  عميػه إسػرائيؿ، وه يسػتطيموف حاػر  فمنل ه يستطيع

 بئر ما  داخؿ مدينة إه بوذف مف إسرائيؿ.
يسػػػمح ااسػػػرائيميوف أحيانػػػا لمسػػػمطة بتصػػػرؼ يإلػػػيـ ل ػػػا شػػػ نا أو هيبػػػة، لكػػػف هػػػذا السػػػماؤ موسػػػمي وه يشػػػكؿ 

 ظاهرة.
سطينية مع رئاسة الوزرا  الجديدة يتممؽ بصورة كبيرة بوعادة ترتي، ول ذا ما هو متوقع انف عمى الساحة الام

مراكػػز الإلػػوى داخػػؿ السػػمطة الامسػػطينية، بحيػػ  يخسػػر بمػػض المتناػػذيف السػػابإليف بمػػض مػػواقم ـ وحظػػوظ ـ 
 المالية والترفي ية لصالح  خريف ممف كانوا بميديف عف الحمإلة السياسية انولى.

المظمػػة الخارجيػػة رغػػـ إطلق ػػـ لمشػػمارا  الوطنيػػة السػػاخنة بػػيف الحػػيف  وسػػيبإلى الخاسػػروف والرابحػػوف تحػػ 
 وانخر.

والحإليإلػػة المػػرة التػػي يحػػاوؿ قػػادة السػػمطة الامسػػطينية ال ػػرو، من ػػا تتممػػؽ ب زمػػة الشػػرعية. أيػػف هػػي الشػػرعية 
 الامسػػطينية إذا كػػػاف رئػػػيس السػػمطة يممػػػ، فػػػي الوقػػ  ال ػػػائع، وكػػػذلؾ المجمػػس التشػػػريمي ومجػػػالس منظمػػػة

 التحرير، ورئاسة الوزرا  بدوف نإلة المشرع؟
 5/6/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 د. صبري صيدـ
مف الوا ح أف الممركػة انهػـ التػي تإلودهػا إسػرائيؿ عمػى انرض هػي ممركػة فػرض الوقػائع وتبديػد الج ػود، 

راؼ ال اة الاربية تست دؼ توسػيع دائػرة التمػدد الممرانػي، بحيػ  فالحر، اهستيطانية المستمرة في قم، وأط
تصبح إقامة الدولة الامسطينية حدينًا مف الما ي، خاصػة مػع الطػرؤ المتجػدد لمبػدأ تبػادؿ انرا ػي وقناعػة 
إسػػرائيؿ بػػ ف ال ػػاط اهسػػتيطاني سػػيولد مزيػػدا مػػف إعػػادة النظػػر عربيػػًا بحجػػـ المطالػػ، الامسػػطينية، ودعػػوة 

 مإليادا  المربية بتبني الواقمية وقبوؿ مبدأ التخمي عف المزيد مف انرض. أممية ل
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يػػػػوازي هػػػػذا انمػػػػر تّانػػػػيف فػػػػي إ ػػػػاعة الج ػػػػد الػػػػذي يبذلػػػػه أي كػػػػاف باتجػػػػاع احيػػػػا  فػػػػرص السػػػػلـ، أو حتػػػػى 
ر المحادنا  التي تإلود إليه، تارة بااعلف عف بنا  المزيد مػف المسػتوطنا  واعتبػار أف هػذا ااعػلف ه يػ ن

عمى فرص السلـ، وتارة بالتذرع بالتركيبة الحكومية ااسرائيمية التي ه تمطي نتنياهو، كما يإلولػوف، مسػاحة 
نمػػا هػػي أرض متنػػازع عمي ػػا، ممػػا  لممنػػاورة، وتػػارة أخػػرى باهدعػػا  أف ال ػػاة الاربيػػة ليسػػ  أر ػػًا محتمػػة وا 

تمػػػدد ومصػػػادرة انرا ػػػي وبنػػػا  يمطػػػي إسػػػرائيؿ الحػػػؽ، حسػػػ، رأي أصػػػحا، مشػػػروع ا اهسػػػتيطاني، فػػػي ال
 جدارها المنصري في أي مربع ومساحة وأرٍض ترت ي ا. 

وكمما أشيع عف فرصة احيا  مااو ا  السلـ أو حتى الحدي  عػف السػلـ ذاتػه، رأينػا مػا رأينػاع ونػراع مػف 
لمبيػػو   عطػػا ا  لمبنػػا  اهسػػتيطاني وقػػوانيف عنصػػرية وتصػػميٍد وا ػػٍح فػػي ااجػػرا ا  اهحتلليػػة مػػف هػػدـ

 ومصادرة لألرا ي وت جيٍر لمناس مف أرا ي ا وأماكف سكناها.
إذًا أيف تتجه إسرائيؿ في احتلل ا هذا؟ وما هي الطريإلة ااسرائيمية لحسـ الصراع؟ مجريا  انمور ت كد أف 
ف كانػػ  قػػد اسػػتخدم  هػػذا  إسػػرائيؿ اسػػت و  فكػػرة اادعػػا  باهنسػػحا، انحػػادي الجانػػ، بمػػد تجربػػة غػػزة، وا 
اهنسػػحا، نغػػراض دعائيػػة، تػػارة باهدعػػا  ب ن ػػا بانسػػحاب ا إنمػػا تجػػنح نحػػو السػػلـ وهػػي ت ػػدـ مسػػتوطنات ا 
بيدي ا في غزة، وتارة في استمطاؼ المالـ بمم، دور ال حية في ممركة انمف، واادعا  ب ن ا انسحب  مف 

تياجات ػػا انمنيػػة وبنػػا  منظومػػة غػػزة لكن ػػا واج ػػ  الصػػواريخ التػػي تتسػػاقط عمي ػػا ممػػا مكن ػػا مػػف شػػرعنة اح
 دفاعية وهجومية جديدة. 

انرض المربيػػػة حتػػػى أننػػػا  كتابػػػة كممػػػاتي هػػػذع، والرفػػػػػػػػػض ’ تّبخػػػر’وأمػػػاـ اسػػػتمرار المشػػػروع اهسػػػتيطاني و
ااسرائيػػمي لما يطرحه البمض مف أبنا  جمدتنا حوؿ الدولػة الواحػدة، فػي ظػؿ اعتبػارا  إسػرائيمية قائمػة عمػى 

الإلنبمة السكانية الامسطينية بمزل ا والتمادي فػي التط يػر والت جيػر والت ويػد، فػوف مػف حإلنػا جميمػًا أف  محاربة
 نس ؿ عف مآؿ انمور والسيناريو ااسرائيمي المتوقع لحسـ الصراع؟

لػف المراق، لألمػور يممػـ أف إسػرائيؿ لػف تإلبػؿ بدولػة فمسػطينية فػي ال ػاة الاربيػة ولػف تإلبػؿ بالدولػة الواحػدة و 
تإلبػػؿ بػػػ ي ترتيبػػا  مسػػػتإلبمية خاصػػة بالإلػػػدس أو اللجئػػيف فػػػي ظػػؿ أي اتاػػػاؽ، ولػػف تإلبػػػؿ بحػػدود الرابػػػع مػػػف 
حزيراف، وه حتى حػؿ الػدولتيف وه التنػازؿ عػف المسػتوطنا  حتػى وسػط ال ػاوط باتجػاع مبػادرا  مػا يسػمى 

لي: اسػػتكماؿ بنػػا  جػػدار الاصػػؿ ، لػػذا فػػوف إسػػرائيؿ ربمػػا وهػػذع احتماليػػة كبيػػرة تتجػػه نحػػو التػػا’بحسػػف النوايػػا‘
المنصػػري بمػػد مصػػادرة أرا ػػي التوسػػع اهسػػتيطاني، وااعػػلف عػػف اهنسػػحا، أحػػادي الجانػػ، مػػف ال ػػاة 
الاربية، وال اط مف خلل ما ومف خلؿ حماائ ا عمى انردف لتولي إدارة ما تبإلى مف ال اة الاربيػة مإلابػؿ 

غػػرا ا  ماليػػة ل ػػذا البمػػد الػػذي يمػػاني مػػف ارتاػػاع المديونيػػة وتػػدفؽ اللجئػػيف السػػورييف عبػػر  حػػـز اقتصػػادية وا 
 حدودع.

هػػػذا السػػػيناريو الػػػذي ه شػػػؾ انػػػه يػػػدور فػػػي مخيمػػػة الإليػػػادة انردنيػػػة، كمػػػا يشػػػاؿ بػػػاؿ الجميػػػع فمسػػػطينيًا لػػػيس 
كد  بالمإلبوؿ ه أردنيًا وه فمسطينينًا هعتبارا  عدة، فانردف هو انردف وفمسطيف هي فمسطيف، تمامًا كما أ

الإليادتاف في انردف وفمسػطيف، وتشػديد الجميػع عمػى رفػض محػاوه  إسػرائيؿ فػرض الػوطف البػديؿ وتصػدير 
ف سم  إسػرائيؿ إلػى ترسػيخه هػو  دولة مراقبة في انمـ المتحدة أو تجييرها لصالح دولة أخرى. هذا انمر وا 

 شكؿ متطور هستممار جديد ومحاولة مستميتة لوأد حإلوؽ شمٍ، ب كممه.
ل دؼ الامسطيني اليوـ يج، أف يتمحور حوؿ سياسة التخريػ،، تخريػ، هػذا السػيناريو وتمطيمػه، مػف خػلؿ ا

إن ػػا  اهنإلسػػاـ وتصػػميد المإلاومػػة الشػػمبية وزيػػادة وتيػػرة مإلاطمػػة دولػػة اهحػػتلؿ وف ػػح ممارسػػات ا وتنشػػيط 
متزايػد ومتصػػاعد لممػالـ عمػػى  ال ػاط الامسػػطيني نحػو اسػػتخداـ الوسػائؿ التإلنيػػة الشػائمة اليػػـو باتجػاع اطػػلع
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الممارسػػا  ااسػػرائيمية. سياسػػة المنػػاورة ااسػػرائيمية وهػػدر الوقػػ  باتػػ  ما ػػوحة، لكػػف غالبػػًا مػػا يطمػػ، مػػف 
الامسطينييف التحمي بالصبر، وب ف اختراقًا ما سيحصػؿ.اهختراؽ الوا ػح هػو مػا تمارسػه انليػا  ااسػرائيمية 

ا ا  الم سسػػة ااعلميػػة ااسػػرائيمية ذات ػػا التػػي تػػروج لنوايػػا السػػلـ النإليمػػة عمػػى انرض، وهػػو اختػػراؽ هدعػػ
المزعومػػة، واختراقػػا  مسػػتمرة لمإلػػرارا  الدوليػػة والإلػػانوف الػػدولي ونوايػػا الوسػػطا  وحتػػى أصػػوا  الػػدوؿ التػػي 

 أقر  بالحؽ الامسطيني.
لرفػػع تكماػػة بإلائػػه بكػػؿ السػػبؿ  هػػذا اهحػػتلؿ الػػذي ه يميػػر بػػاًه إه ارادتػػه يجػػ، أف يمإلػػى منػػا توج ػػًا وا ػػحاً 

فإلادع لجدوى هذا البإلا  واستمرارع. ولربما مف المايػد دراسػة إعػادة النظػر بسػإلؼ المطالػ، الامسػطينية عنػدما  وا 
 نكتشؼ قريبًا ومف جديد ب ف اهحتلؿ لديه بند واحد عمى إجندته وهو استدامته واستكماؿ مشروعه.

 6/6/1023، القدس العربي، لندن
 

 ستدفع "الثمن" "إسرائيل"يالل العراقي: شبو ال 68
 د. شوكي فريدماف
بإلػوة أقػوؿ هكػػذا. فػي غ ػػوف ب ػمة اشػػ ر سػنجد أناسػنا امػػاـ  شػبه هػػلؿ عراقػي : الاو ػػى الاتاكػة السػػائدة 
منػػذ عإلػػد فػػي المػػراؽ وسػػنتيف فػػي سػػورية سػػتنتإلؿ إلػػى لبنػػاف. والػػنمف، وكيػػؼ ه، سػػتدفمه اسػػرائيؿ أي ػػا. منػػذ 

، ُقتػػػؿ هنػػػاؾ فػػػي أحػػػدا  المنػػػؼ مئػػػا   هؼ انشػػػخاص. 1003المتحػػػدة المػػػراؽ، المػػػاـ اجتاحػػػ  الوهيػػػا  
الػػؼ واكنػػر مػػف مميػػوف ) ع قتيػػؿ، اغمبيػػت ـ السػػاحإلة مػػدنيوف. ولػػـ ي ػػدأ الو ػػع  100وتتػػراوؤ التإلػػديرا  بػػيف 

ف حإلًا. ش ر أيار الما ي كاف فتاكًا عمى نحو خاص. فإلد أحص  مصادر في اهمػـ المتحػدة مػا ه يإلػؿ عػ
 قتيل في ش ر واحد. 2066

المػػواد التػػي يتشػػكؿ من ػػا الممممػػاف المراقػػي هػػي حكػػـ مركػػزي  ػػميؼ، مو ػػع خػػلؼ وغيػػر نػػاجع؛ أغمبيػػة 
شػػيمية تمسػػؾ بػػالحكـ بصػػموبة؛ أقميػػة سػػنية م مػػة تشػػمر بػػ ن ـ سػػرقوا الحكػػـ من ػػا؛ اقميػػة كرديػػة تتطمػػع الػػى 

ية عالمية،  الإلاعدة  ومنظما  شإليإلة مف الناحيػة توسيع استإللل ا عمى حسا، الحكـ المركزي؛ محافؿ ج اد
الأليديولوجيػػة تتػػدفؽ إلػػى المػػراؽ دوف توقػػؼ؛ خمػػؼ الكػػواليس الجػػار والمػػدو الإلػػديـ، ايػػراف؛ متػػدخموف أجانػػ، 

قوة عظمى واحدة، الوهيا  المتحدة، وج ا  عربية وغربية. كؿ المناصر تخمؽ رد فمؿ ه يتوقؼ  – خروف 
ل يبػػه قمػػيل، وتحػػرص ج ػػة مػا عمػػى أف تصػػ، مزيػػدا مػػف الزيػػ  عمػػى الشػػممة كػػي فػي كػػؿ مػػرة ي ػػمؼ في ػػا 

 يرفع مستوى الم ي، مف جديد.
ألؼ قتيؿ، حإلًا. هناؾ أي ػا الحكػـ المركػزي الشػيمي الػذي  210كؿ هذع المناصر موجودة اليـو في سورية. 

النظاـ، عمػى المػأل يإلاتػؿ رجػاؿ فإلد السيطرة الناجمة عمى الدولة واهف يكافح في مف أجؿ حياته. الى جان، 
 حز، ا  . نمة ميؿ واحد مف الخمؼ، رجاؿ الحرس النوري اهيراني ممف ياذوف الشممة بمساعدة المإلاتميف، 
بالسلؤ والماؿ. ومإلابم ـ تإلاتؿ محافؿ الممار ة السنية المحمية، ولكػف هػ ه  اغػرار صػاار مإلارنػة بمحافػؿ 

ساحا  الممارؾ في المراؽ، اليمف، افاانستاف وغيرها ممف يتػدفإلوف الػى  الج اد المالمي السنية، مف خريجي
داخؿ سورية ويشػكموف أسػاس الإلػوة المسػكرية لمنػوار. واهكػراد، الػذيف يحػاولوف هنػا اي ػا ق ػـ سػيادة النظػاـ 

 في مناطإله.
ربيػػة تػػدفع تاػػذى الشػػممة اي ػػا مػػف الخػػارج، منممػػا فػػي المػػراؽ: قػػوة عظمػػى واحػػدة، روسػػيا، وج ػػا  عربيػػة وغ

لمنػػوار السػػلؤ والمػػاؿ الحيػػوي جػػدا، وحسػػ، قػػرار اهتحػػاد اهوروبػػي سػػيزيدوف اكنػػر فػػ كنر هػػذع المسػػاعدة فػػي 
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الػػزمف الإلريػػ، الإلػػادـ. مػػا أف ا ػػرم  الشػػممة حتػػى باتػػ  كػػؿ هػػذع المحافػػؿ متواجػػدة وتإلاتػػؿ، ومػػف الصػػم، 
 التوقع متى سيتوقؼ رد الامؿ.

ناصػر ذات ػا. أغمبيػة سػنية تسػيطر سػيطرة غيػر ناجمػة، أقميػة شػيمية تممػؾ في لبناف توجد منذ اهف تإلريبػا الم
قوة عسكرية لدولة متوسطة وتارض ناس ا عمى الباقي، تدخؿ إيراني حتى الرقبة، تاريخ مف الحرو، انهمية 

 الدامية لمشرا  السنيف وتدخؿ مف خمؼ الكواليس لج ا  عربية وغربية.
رؾ علنيػػة الػػى جانػػ، نظػػاـ اهسػد سي ػػيؼ المناصػػر الناقصػػة وسػػي دي قػرار نصػػرا  اهسػػتراتيجي بػػاف يشػا

الى ا راـ الشممة )مف جديدع في لبناف اي ا. فطالما كاف يإلاتؿ نصرا  الى جان، اهسد ليس بشكؿ عمني 
ومممف، استوعب  المحافؿ السنية تدخمه ولـ توجه النار اليه، ولكػف فػي اهيػاـ اهخيػرة تػـ اجتيػاز هػذا الخػط. 

اي ممارؾ الإلصير بدا وك ف  حز، ا   يإلود الممركة، ونظاـ انسد يإلدـ له الوسائؿ فإلط. اف قرار نصرا ، ف
الذي اسند بتصريحا  عمنية، جمب  عميه منذ اهف نار الرد نحو مماقؿ  حز، ا   في البإلاع وفي ال احية 

سػػني اهبػػرز، بػػ ف الإلتػػاؿ  ػػد  حػػز، ا   الجنوبيػػة فػػي بيػػرو . وبػػالتوازي أعمػػف الشػػيخ الإلر ػػاوي، الماتػػي ال
 فري ة.

ولكف هذع مجرد بداية. فميس هناؾ بػيف سػورية ولبنػاف حػدود عمميػة. وعبػور المإلػاتميف بػيف الػدولتيف ه يمكػف 
منمه. ما أف اصبح  منظمة  حز، ا   هعبا عمنيا وكامل في مواج ة الممار ػة السػورية ومحافػؿ الج ػاد 

سػػيطاردونه فػػي قواعػػدع، فػػي لبنػػاف. وهكػػذا ت ػػـر مػػرة اخػػرى الشػػممة المبنانيػػة، والم يػػ، التػػي تسػػاندها، فػػون ـ 
الخايض عمى مدى السنيف تح  السطح سيناجر ل يبػا كبيػرا. وفػي غ ػوف اسػابيع حتػى اشػ ر هنػاؾ اي ػا 
سػػنجد أناسػػنا امػػاـ حػػر، الجميػػع  ػػد الجميػػع، مػػع كػػؿ المناصػػر الممروفػػة مػػف السػػاحا  انخػػرى. والمشػػكمة 

يرة. وهكذا سينش   شبه هلؿ عراقي  مف جب ة واحدة طويمة بيف تمؾ الإلوى ذات ا ومع التدفؽ الحر لمإلوا  كب
والوسائؿ بيف الساحا . واسرائيؿ؟ ه بد سػي تي اليػـو الػذي تشػتاؽ فيػه الػى الو ػع الػذي كػاف فيػه فػي لبنػاف 

 عنوانًا، حتى واف كاف هذا المنواف هو  حز، ا  .
 5/6/1023، "معاريف"
 6/6/1023، األيام، رام اهلل
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