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 عباسالجديدة برئاسة رامي الحمد اهلل تؤدي اليمين الدستورية أمام  كومة الفمسطينيةالح 3

راـ اهلل: حافظ غالبية الوزراء في حكومة الدكتور سبلـ فياض المستقيمة عمى مقاعدىـ في الحكومة الجديدة 
اس، في مقر الرئاسة برئاسة الدكتور رامي الحمد اهلل، والتي أدت اليميف الدستورية أماـ الرئيس محمود عب

 بمدينة راـ اهلل، مساء أمس.
وعّيف الدكتور زياد أبو عمرو نائبًا لرئيس الوزراء وسبؽ لو شغؿ مناصب وزارية، كما عّيف الدكتور محمد 
 5مصطفى رئيس صندوؽ االستثمار نائبًا لرئيس الوزراء لمشؤوف االقتصادية، فيما انضـ لصفوؼ الحكومة 

شارة وزير المالية، والدكتور كماؿ الشرافي وزير الشؤوف االجتماعية )شغؿ منصب وزراء جدد ىـ: شكري ب
وزير الصحة في حكومة سابقة(، والدكتور سائد الكوني وزير الحكـ المحمي، والدكتور نبيؿ ضميدي وزير 

مف المواصبلت، والدكتور جواد عواد وزير الصحة )وىو نقيب األطباء(، وانتقؿ الدكتور عمي أبو زىري 
وزارة المواصبلت إلى حقيبة التربية والتعميـ التي أعيد ضـ حقيبة التعميـ العالي إلييا، فيما عيف الدكتور 

 فواز عقؿ أمينًا عامًا لمجمس الوزراء برتبة وزير.
وتقمص عدد الحقائب الوزارية التي تشغميا النساء في الحكومة الجديدة إلى ثبلث ىي: وزارة شؤوف المرأة، 

السياحة، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وذلؾ بخروج ماجدة المصري )الشؤوف االجتماعية( ووزارة 
وسياـ البرغوثي )الثقافة( ممثمتي الجبية الديمقراطية و"فدا" حيث قرر الفصيبلف عدـ المشاركة في الحكومة 

 وتغيير لميس العممي وزيرة التربية.
الجرباوي وزير التعميـ العالي والدكتور خالد القواسمي وزير الحكـ  وخرج مف الوزارة أيضا الدكتور عمي

 المحمي والدكتور ىاني عابديف وزير الصحة.
 كما تقرر مف جانب آخر تحويؿ وزارتي الثقافة والبيئة )كاف يتوالىا الدكتور يوسؼ أبو صفية( إلى ىيئتيف.

الدعـ الكامؿ والمساندة لتقوـ بواجباتيا تجاه وأكد الرئيس عباس، أف الحكومة الجديدة ىي حكومتو، "وليا 
 المواطف الفمسطيني عمى الوجو األكمؿ وصواًل إلى قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس".

خبلؿ اجتماعو مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائيا اليميف القانونية، مساء امس، بمقر  عباسوقاؿ 
: ىذه الحكومة عمييا أف تعمؿ بكؿ جيد كؿ الوقت المتاح ليا، سواء أكاف أسابيع الرئاسة في مدينة راـ اهلل

أو أشيرًا او ال نعرؼ الى متى، ولكف ما داـ اإلنساف في موقع المسؤولية عميو اف يقوـ بمسؤولياتو، وىذا 
 األمر متعمؽ باألمر المحيط بنا.

الكاممة، طبعا ربما يكوف ىناؾ انتقادات ألنو  وأضاؼ: لذلؾ نقوؿ لمحكومة إف ليا الدعـ الكامؿ والحماية
لدينا ديمقراطية، وىذا أمر يمكف اف نتحممو جميعا دوف الوصوؿ الى مستوى التجريح واإلساءة، وىذا 

 سنتصدى لو ولف نقبؿ بو إطبلقا.
 وأوضح: اف النقد عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة مسموح بو، ونحف نتقبمو بصدر رحب ونستمع لمنقد الذي
نتمنى اف يكوف نقدًا بناء ليصمح ما قد نكوف قد ارتكبناه مف أخطاء لكف ىذه الحكومة حكومتي، وىي التي 
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نما ىو يمثؿ  ستدير الدولة كمجموعة، ونرجو اف تعمؿ كفريؽ واحد، فالوزير ليس مسؤواًل فقط عف وزارتو، وا 
 في المسار الصحيح.كؿ الحكومة واف يكوف حريصا عمى اف تكوف كؿ اعماؿ الوزارات جيدة و 

قائبل: لذلؾ نينئ أخي رامي وأعضاء الحكومة، وأتمنى ليـ النجاح والتوفيؽ في ميمتيـ  عباسوتابع 
الصعبة، الف ميمتنا جميعا صعبة، وعمينا اف نواجو الصعوبات بعزيمة ووحدة صؼ وموقؼ، وأتمنى اف 

المتواصمة، او االجتماعات الثنائية او يكوف ىذا دأب الحكومة الجديدة، ويمكف ذلؾ مف خبلؿ االجتماعات 
 الثبلثية او الرباعية، بحيث تقـو الوزارة بواجبيا عمى الوجو األكمؿ.

وأشار الى اف "ىذه الحكومة كاف مف المفروض اف تكوف حكومة وحدة وطنية، بمعنى اف نشكؿ حكومة 
ؽ بعد عمى موضوع االنتخابات الوحدة الوطنية مف اجؿ اف نسير بالمصالحة، ولكف الذي حصؿ اننا لـ نتف

اي لـ تأت اي اشارة ايجابية مف قبؿ اخواننا في حماس بالموافقة عمى االنتخابات، لذلؾ نحف بانتظار 
الموافقة عمى اجراء االنتخابات لتشكيؿ حكومة توافقية وليست حكومة وحدة وطنية، بمعنى أنيا تشكؿ مف 

 التكنوقراط والمستقميف".
 7/6/2013األيام، رام اهلل، 

 
 سمح ألحد بالعبث بأمن مصر وسيناءنهنية لن  2

تصدر أمف سيناء مباحثات وفد الدعوة السمفية برئاسة الدكتور ياسر برىامي مع إسماعيؿ  غزة ػ محمد عنز:
 . ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة بغزة أمس

لي أف األمف المصري خط أحمر ال وأكد ىنية أنيـ لف يسمحوا ألحد بالعبث بأمف مصر وسيناء, مشيرا إ
يجوز االقتراب منو, فمصر عندما تكوف حرة وقوية فإف ذلؾ ينعكس عمي فمسطيف وعمي األمة العربية 
بأسرىا. وأوضح ىنية أنيـ ال يتدخموف في الشئوف الداخمية لمصر ولكف ىناؾ محاوالت إلدخاؿ الفمسطينييف 

ننا اقتحمنا السجوف وخطفنا الجنود المصرييف وأف ىذا الكبلـ في الحياة المصرية مف خبلؿ نشر الشائعات بأ
ال أساس لو مف الصحة, فنحف لـ نتدخؿ في الشئوف المصرية في عيد مبارؾ, فكيؼ لنا أف نفعؿ ذلؾ في 

 عيد الثورة.
 7/6/2013األهرام، القاهرة، 

 
 لمسمطة ة إحراجفورية من دون شروط ُمسبقة محاول دعوة نتنياهو الستئناف مفاوضات عريقات: 3

اتيـ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف  راـ اهلل:
نتنياىو بمحاولة إحراج الفمسطينييف أماـ المجتمع الدولي، بدعوتو الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو 

إف »يدعـ بدء مفاوضات. وقاؿ عريقات في بياف  مازف( إلى مفاوضات فورية، مؤكدا أنو لـ يقدـ أي جديد
دعوات نتنياىو لمرئيس عباس الستئناؼ المفاوضات وتكراره لعبارة مف دوف شروط ُمسبقة تعني أنو بدأ 
بالفعؿ التحضير إللقاء المـو وتحميؿ الجانب الفمسطيني مسؤولية فشؿ جيود وزير الخارجية األميركي جوف 

 «.كيري
المطموب مف رئيس »قائو مع روبرت سيري، مبعوث السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة وأضاؼ عريقات بعد ل

، ووقؼ االستيطاف، واإلفراج عف 1691الوزراء اإلسرائيمي اإلعبلف عف قبولو لمبدأ الدولتيف عمى حدود 
 «.1661األسرى خاصة ىؤالء الذيف اعتقموا قبؿ نياية عاـ 

 7/6/2013الشرق األوسط، لندن، 
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 ل يعتقل النائب الفقها ويفرج عن وزير األسرى السابقاالحتال  4

أفرجت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ظير أمس الخميس عف وزير األسرى في الحكومة : الضفة الغربية
 العاشرة وصفي قبيا بعد اعتقاؿ إداري استمر عاميف.

لبرلمانية عبد الجابر فقيا، ومف جانب اخر اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي أمس النائب عف كتمة حماس ا
 .مف منزلو في مدينة راـ اهلل بالضفة المحتمة

 7/6/2013السبيل، عمان، 
 

 إسماعيل رضوان يدعو لنبذ الخالفات والتوحد خمف المقاومة 5
دعا وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية د. إسماعيؿ رضواف أبناء شعبنا الفمسطيني إلى نبذ الخبلفات : غزة

مقاومة لمواجية العدو الصييوني لتحرير مدينة القدس والمسجد األقصى، مطالبًا السمطة في والتوحد خمؼ ال
طبلؽ سراح المجاىديف في الضفة المحتمة.  راـ اهلل برفع يدييا عف المقاومة، وا 

وطالب رضواف في بياف أمس الخميس في ذكرى اإلسراء والمعراج، عمماء األمة اإلسبلمية بحشد الطاقات 
وب عمى نصرة القدس والمسجد األقصى، ودعـ أىمو القدس ماديًا ومعنويًا وتعزيز صمودىـ وحث الشع

ليتمكنوا مف التصدي لمخططات العدو الصييوني الرامية لتيويد المدينة المقدسة وطمس معالميا العربية 
 واإلسبلمية.

 7/6/2013السبيل، عمان، 
 

 الضفة فمسطينيًا في ثالثينأجهزة السمطة تعتقل وتستدعي  6
شنت أجيزة أمف السمطة حممة اعتقاالٍت واستدعاءاٍت واسعة النطاؽ شممت نحو ثبلثيف : الضفة الغربية

 مواطنًا أغمبيـ أسرى محرروف مف سجوف االحتبلؿ مف أبناء حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتمة.
نًا عرؼ منيـ األسرى مواط 20ففي نابمس، طالت حممة نفذىا جياز "المخابرات العامة" أكثر مف 

 المحرروف، سائد ياسيف، وراغب عميوي، ومجاىد الحمامي، ومحمد مازف دويكات.
وقالت مصادر مف المدينة إف عددًا مف الذيف تـ اعتقاليـ نقموا إلى سجف جنيد، مؤكدًة أنو لـ يتبيف بعد 

.السبب وراء ىذا التصعيد الذي يأتي بعد يوـٍ واحٍد مف حممٍة مشابيٍة في م  حافظة طولكـر
 15وفي بيت لحـ، اعتقؿ جيػاز المخابرات العامة ستة فتيٍة مف مخيـ عػايدة مف بينيـ فتى يبمغ مف العمر 

عػامًا، وسمـ عددًا مف الببلغات ألبناء المخيـ، فيما أكدت مصادر أف ىذه الحممة تتعمؽ بالمواجيات التي 
 تدور أحيانًا عند الحاجز الشمالي.

 7/6/2013السبيل، عمان، 
 
 

 امتداد ألطماع فتح وتكريس لالنقسام "اهلل الحمد"في التشريعي الفمسطيني: حكومة  لنائب 7
قالت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني سميرة الحبليقة إف تشكيؿ حكومة : حمزة حيمور -السبيؿ

لحة وتوصيات لجنة الحريات، جديدة بالضفة الغربية برئاسة رامي الحمد اهلل مناؼ تماما لبنود اتفاؽ المصا
متابعة: ىذه الحكومة امتداد ألطماع حركة فتح إلعادة سيطرتيا عمى الحكومة بعد فشميا في احتواء حكومة 
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فياض، واستمرار لمسمسؿ إفشاؿ المصالحة، وىي ال تعبر إال عف الخبلؼ بيف حركة فتح وسياسة حكومة 
 فياض.

في حديثيا لػ"السبيؿ" أف حكومة "الحمد اهلل" فاقدة لمشرعية لعدـ  واعتبرت النائب عف كتمة التغير واإلصبلح
وجود توافؽ وطني فصائمي عمييا، وبسبب عدـ عرضيا عمى المجمس التشريعي لمتصويت، إضافة الفتقارىا 

 إلى برنامج سياسي توافقي.
 7/6/2013السبيل، عمان، 

 
 استعداداتها إلطالق مخيمات "جيل العودة" تنهيماس غزة: ح 8

 أنيت حركة حماس استعداداتيا إلطبلؽ مخيماتيا الصيفية ليذا العاـ تحت شعار "جيؿ العودة".: غزة
وأعمػػف موسػػى السػػػماؾ أحػػد قػػادة الحركػػػة ومسػػؤوؿ ممػػؼ المخيمػػػات، أف أكثػػر مػػف مئػػػة ألػػؼ طالػػب وطالبػػػة 

ف السػبت القػادـ فػي سينخرطوف اعتبارا مف غدًا السبت فػي المخيمػات الصػيفية التػي سػتفتح ابوابيػا اعتبػارا مػ
 جميع مناطؽ قطاع غزة.

وأوضح السماؾ أف حركتو تحرص في كؿ عاـ عمى تنظيـ ىذا المخيمات، مشيرًا الى أنيا اختارت أف تطمؽ 
عمييػػػا ىػػػذا العػػػاـ "مخيمػػػات جيػػػؿ العػػػودة"، بيػػػدؼ تعزيػػػز مفيػػػـو العػػػودة، والتأكيػػػد عمػػػى تمسػػػؾ ىػػػذه األجيػػػاؿ 

 رامج مختمفة تعنى بتنمية مياراتيـ والترفيو عنيـ.بحقوقيا التاريخية والوطنية، عبر ب
يشار إلى أف حركة "حماس" دأبت خػبلؿ السػنوات الماضػية عمػى عقػد المخيمػات الصػيفية بشػكؿ منػتظـ بمػا 

 يخدـ قضايا شعبنا ويؤكد عمى حقوقو وثوابتو.

 7/6/8031، السبيل، عّمان

 
 فقهاء حتالل لمنائب عبد الجابراال قواتعتقال اكر نالرشق يست 9

اسػػتنكر عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عػػزت الرشػػؽ حممػػة االعتقػػاالت التػػي شػػنتيا القػػوات : بيػػروت
(، والتػي طالػت أحػد النػواب الفمسػطينييف عػف كتمػة التغييػر واإلصػبلح التابعػة 6|6اإلسرائيمية اليوـ الخمػيس )

تصػريح نشػره عمػى صػفحتو الشخصػية  وقػاؿ الرشػؽ فػي لحركة "حماس" في راـ اهلل بالضفة الغربيػة المحتمػة.
(: "إنَّنػػا نػػديف اعتقػػاؿ االحػػتبلؿ لمنائػػب فػػي التشػػريعي الفمسػػطيني عبػػد الجػػابر 6|6"الفيسػػبوؾ" اليػػـو الخمػػيس )

 فقياء وخمسة مواطنيف في الضفة ونعده استمرارا لمحاوالت تغييب رموز شعبنا وممثميو". 
 6/6/8038قدس برس، 

 
 ان عمى آخر تطورات الوضع الفمسطينييطمع بن كير  األحمدالرباط:  30

التقػػى عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح ورئػػيس كتمتيػػا البرلمانيػػة عػػزاـ االحمػػد أمػػس فػػي العاصػػمة : الربػػاط
 المغربية الرباط رئيس الوزراء المغربي اميف عاـ حزب العدالة والتنمية عبد االلو بف كيراف.

لراىنة عمى صعيد الوضع السياسي والجيود الدولية لبلستئناؼ واطمع االحمد بف كيراف عمى آخر التطورات ا
المفاوضات، اضافة آلخر تطورات ممؼ المصالحة الفمسطينية. وثمف االحمػد دعػـ المممكػة المغربيػة لنضػاؿ 
شػػعبنا فػػي كافػػة المراحػػؿ، مؤكػػدا اف الشػػعب الفمسػػطيني والقيػػادة الفمسػػطينية تقػػدر عاليػػا جيػػود الممػػؾ محمػػد 

ـ صػػمود شػػعبنا ال سػػيما مػػف خػػبلؿ رئاسػػتو لمجنػػة القػػدس فػػي دعػػـ صػػمود ابنػػاء شػػعبنا فػػي السػػادس فػػي دعػػ
 القدس ومواجية مخاطر التيويد ومحاوالت االحتبلؿ لتغيير معالميا العربية واالسبلمية.
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مف جانبو, اكد بف كيراف دعمو لصمود الشعب الفمسطيني ومقاومتػو الشػعبية فػي وجػو االسػتيطاف ومحػاوالت 
والقػدس عاصػمتيا، كمػا اكػد ضػرورة  2967لقدس واقامة دولتو المسػتقمة عمػى االراضػي المحتمػة عػاـ تيويد ا

االسػػراع بتنفيػػذ اتفػػاؽ المصػػالحة واعػػادة المحمػػة فػػي السػػاحة الفمسػػطينية لتحقيػػؽ اىػػداؼ الشػػعب الفمسػػطيني. 
والمستشػػار عمػػػي وحضػػر االجتمػػاع الػػػى جانػػب االحمػػػد نائػػب السػػفير الفمسػػػطيني فػػي الربػػػاط ثػػائر ابػػو بكػػػر 

 قببلوي.
 7/6/8031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 نرفض الحمول االقتصادية لقضيتنا وال فاعمية لواشنطن في إحياء السالم :عكاظشعث لـ  33

الدكتور نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة )فػتح( ورئػيس : أكد عبدالقادر فارس، ردينة فارس -«غزة»
لحركػػة أف القيػػادة الفمسػػطينية لػػـ تممػػس أيػػة فاعميػػة جػػادة مػػف اإلدارة األمريكيػػة فػػي دائػػرة العبلقػػات الدوليػػة با

عمميػػػػة السػػػػبلـ، رافضػػػػا الحمػػػػوؿ االقتصػػػػادية التػػػػي طرحيػػػػا وزيػػػػر الخارجيػػػػة األمريكػػػػي جػػػػوف كيػػػػري لمقضػػػػية 
أف التعنػػت اإلسػػرائيمي لػػـ يبػػؽ فرصػػة لمسػػبلـ. وبشػػأف « عكػػاظ»الفمسػػطينية. وأضػػاؼ فػػي حػػوار أجرتػػو معػػو 

نياء االنقساـ، مؤكدا عمى ال وضع الداخمي الفمسطيني والمصالحة، دعا شعث إلى سرعة تحقيؽ المصالحة وا 
 بقاء ممؼ المصالحة بيد مصر. 

القيػادة الفمسػطينية أكػدت إصػرارىا عمػى أنػو ال مفاوضػات مػع اسػتمرار االسػتيطاف وأنػو ال بػد وقاؿ شػعث إف 
قابػػؿ تصػػر إسػػرائيؿ عمػػى مواصػػمة االسػػتيطاف وتػػرفض مػػف وضػػع مرجعيػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات، وفػػي الم

 .. كيؼ يمكف الخروج مف ىذا المأزؽ والدائرة المغمقة والمفاوضات العقيمة ؟ 2967العودة لحدود حزيراف 
لف يتـ إصبلح الوضع الفمسطيني المأزوـ سوى بالوحدة الوطنية أوال المصالحة وعػودة غػزة والضػفة وأضاؼ 

لة فمسطيف أوال ىػذه األولويػة الرئيسػية وعمينػا أف نبقػى بالسػعي وبػدعـ مػف أشػقائنا إلى إطار واحد في ظؿ دو 
 العرب.

 7/6/8031، عكاظ، جدة
 

  وأهدافها شبكات األنفاق في غزة ورفح تقريرا حول تنشريديعوت  38
تحػػت عنػػواف "يحفػػروف فػػي غػػزة: شػػبكة أنفػػاؽ اإلرىػػاب تتشػػعب"، نشػػرت صػػحيفة "يػػديعوت : القػػدس المحتمػػة

 ت" تقريرا حوؿ شبكة األنفاؽ في قطاع غزة.أحرونو 
وكتبػػػت أف الحيػػػاة فػػػي قطػػػاع غػػػزة تجػػػري فػػػوؽ وتحػػػت األرض. فظػػػاىرة أنفػػػاؽ التيريػػػب فػػػي رفػػػح معروفػػػة، 

 ومعروؼ أف ىناؾ في داخؿ قطاع غزة خطوط أنفاؽ ألىداؼ عسكرية تؤدي إلى مواقع مختمفة.
ي لناشػػػطي اإلرىػػػابي وتخػػػزيف وسػػػائؿ قتاليػػػة وتابعػػػت الصػػػحيفة أنػػػو يوجػػػد عػػػدة أىػػػداؼ لؤلنفػػػاؽ: "مكػػػاف سػػػر 

ومنتجػػات أساسػػية لئلمػػداد بيػػدؼ المكػػوث طػػويبل فييػػا عنػػد الطػػوارئي لمتمويػػو والخػػداع خػػبلؿ القتػػاؿي إضػػافة 
 إلى أنفاؽ معدة الحتماؿ اجتياح بري إسرائيمي".

طػػبلؽ تحػػت وأضػػافت الصػػحيفة أنػػو فػػي السػػنوات األخيػػرة جػػرى تحويػػؿ بعػػض األنفػػاؽ السػػتخداميا كمواقػػع إ
 األرض وتـ نصب منصات إطبلؽ فييا.

وبحسػػب الصػػحيفة فػػإف اسػػتخداـ األنفػػاؽ إلطػػبلؽ القػػذائؼ والصػػواريل بػػدأ فػػي أعقػػاب الحػػرب العدوانيػػة عمػػى 
قطػػاع غػػزة، أو مػػا أطمػػؽ عمييػػا "حممػػة الرصػػاص المصػػبوب"، مشػػيرة إلػػى أف تقػػديرات كبػػار المسػػؤوليف فػػي 

نت تشير إلى أف منصات إطبلؽ الصواريل تشػكؿ أىػدافا سػيمة لمجػيش األذرع العسكرية لفصائؿ المقاومة كا
 اإلسرائيمي بسبب التفوؽ التكنولوجي اإلسرائيمي.
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وتػػػدعي الصػػػحيفة فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ أنػػػو فػػػي البدايػػػة جربػػػت فصػػػائؿ المقاومػػػة إطػػػبلؽ الصػػػواريل مػػػف منػػػاطؽ 
حػؿ آخػر. وبالتػالي فػإف األنفػاؽ مأىولة، ومف مدارس وحتى مف مقابر، إال أف استيدافيا تطمػب البحػث عػف 

شػػكمت مخػػابئ سػػرية ومػػأوى لمناشػػطيف العسػػكرييف، وكانػػت أنجػػع إلطػػبلؽ الصػػواريل، وخاصػػة خػػبلؿ عمميػػة 
 "عامود السحاب". بحسب "يديعوت أحرونوت".

وادعت الصحيفة أف شبكة األنفاؽ التي تستخدـ لئلطبلؽ منتشرة في كؿ قطػاع غػزة، مضػيفة أنػو تػـ الحفػاظ 
ات كبيرة بيف األنفاؽ بيدؼ الحفاظ عمى القدرة عمى إطبلؽ صواريل أخرى بعد وقوع ىجمات مف عمى مساف
 الجيش.

ونقمت الصحيفة عف "مصادر في قطاع غزة" قوليػا أف طريقػة إطػبلؽ النػار ىػذه أثبتػت نفسػيا خػبلؿ "عػامود 
 السحاب"، ولـ يحدث وأف قتؿ أي ناشط خبلؿ مكوثو في "خندؽ اإلطبلؽ". 

الصحيفة أف "مشروع األنفػاؽ ىػو مشػروع مػنظـ، ومحسػوب وال يتػيح مجػاال لمقرصػنة. فيػو منسػؽ  كما كتبت
بيف كافة األذرع العسكرية لمفصائؿ، بما في ذلؾ تسجيؿ كػؿ األنفػاؽ فػي القطػاع، ومسػارات األنفػاؽ، وطػرؽ 

 الدخوؿ إلييا واليدؼ الذي حفرت ألجمو".
منػػاطؽ: شػػماؿ القطػػاع ومدينػػة غػػزة ومركػػز القطػػاع وجنوبػػو. وتتػػابع الصػػحيفة أف األنفػػاؽ مقسػػمة إلػػى أربػػع 

وىنػػاؾ مسػػؤوؿ عمػػى كػػؿ منطقػػة ينسػػؽ مػػع نظرائػػو خػػبلؿ االجتيػػاح البػػري لتحديػػد حػػدود كػػؿ منطقػػة. ويقػػؼ 
شػػػخص واحػػػد عنػػػد مػػػدخؿ كػػػؿ نفػػػؽ لمحفػػػاظ عمػػػى السػػػرية، ويكػػػوف اسػػػمو سػػػريا، وكػػػذلؾ مسػػػار النفػػػؽ، وفقػػػط 

 ف التفاصيؿ.الحفاروف والمسؤوؿ عف المنطقة يعرفو 
وتضػػػيؼ الصػػػحيفة أنػػػو يسػػػمح لكػػػؿ جنػػػاح عسػػػكري بحفػػػر نفػػػؽ، ولكػػػف فقػػػط بعػػػد التنسػػػيؽ مػػػع المسػػػؤوؿ فػػػي 

شيور، ويتـ الحفر غالبا بشكؿ يدوي وفي ساعات الميؿ اسػتنادا إلػى  4المنطقة. ويستغرؽ معدؿ الحفر نحو 
قطػاع غػزة كمنػاطؽ مناسػبة  حسابات دقيقة. كمػا لفتػت الصػحيفة إلػى أف كافػة الفصػائؿ حػددت كافػة مسػاحة

ويسمح الحفر فييا ألىداؼ عسكرية. وعندما يتـ حفر نفؽ قرب الحدود يتـ إبػبلغ صػاحب األرض وبموجػب 
تنسػػيؽ أمنػػػي، بحيػػػث يػػػتـ إبػػػبلغ صػػاحب األرض بأنػػػو يممػػػؾ مػػػا عمييػػػا ولػػيس مػػػا تحتيػػػا حيػػػث يعتبػػػر تحػػػت 

 مسؤولية الجناح العسكري.
يػتـ بسػرية تامػة، وأف بعػض أصػحاب األراضػي يعرفػوف أف ىنػاؾ نفقػا وتنيي الصحيفة التقرير بػأف كػؿ ذلػؾ 

 تحت أراضييـ، ولكنيـ ال يعرفوف مساره. 
 6/5/8031، وكالة سما اإلخبارية

 
 بتبني جمعية مجمس أوروبا مشروع قرار يدعم حق فمسطين بدولة  ترحبفتح  31

مجمػػس أوروبػػا مشػػروع قػػرار يػػدعـ  رحبػػت حركػػة فػػتح بتبنػػي لجنػػة الشػػرؽ األوسػػط بجمعيػػة: راـ اهلل )فمسػػطيف(
 حؽ الشعب الفمسطيني بدولة مستقمة وينتقد اإلستيطاف.

( لئلذاعػػة 6|6وقػػاؿ المسػػؤوؿ اإلعبلمػػي لحركػػة فػػتح فػػي أوروبػػا جمػػاؿ نػػزاؿ فػػي حػػديث لػػو اليػػـو الخمػػيس )
أوروبػي  الفمسطينية الرسمية: "إف المشروع سيعرض عمى الجمعية العاممة لمجمس أوروبا وىو تجمػع برلمػاني

 وفيو دولتاف عربيتاف ىما المغرب وفمسطيف".
وأضاؼ: "إف اليدؼ المستعجؿ الػذي يشػغؿ بالنػا يوميػا فػي السػاحة األوروبيػة ىػو اعتمػاد سياسػات تفصػيمية 
فػػي مجػػاؿ فػػؾ اإلرتبػػاط اإلقتصػػادي بػػيف أوروبػػا واإلسػػتيطاف فػػبل نقبػػؿ أف يكػػوف لػػدوؿ العػػالـ دور فػػي تػػدعيـ 

 ا يؤدي لتوسيعيا عمى حساب مستقبؿ شعبنا ومصالحو الحيوية".اقتصاد المستوطنات بم
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 6/6/8038قدس برس، 

 
 والمعارضةالسوري  الجوالن في ظل استمرار االشتباكات بين الجيشبعزز قواته ي اإلسرائيميالجيش  38

وكاالت: اكد مصدر امني اسرائيمي اف قوات النظاـ السوري استعادت الخميس السيطرة  -مجدؿ شمس 
لمعبر الوحيد في خط وقؼ اطبلؽ النار بيف اسرائيؿ وسورية في مرتفعات الجوالف بعد اف كاف عمى ا

 مسمحو المعارضة السورية سيطروا عميو في وقت سابؽ.
الجيش السوري استعاد السيطرة عمى المعبر. يسمع دوي ‘وقاؿ المصدر الذي طمب عدـ ذكر اسمو اف 

 ’.الصباح انفجارات مف وقت الخر لكف اقؿ بكثير مف
واكد مراسؿ وكالة فرانس برس الذي تواجد بالقرب مف المعبر انو شاىد قوات الجيش السوري تنشر دباباتيا 

 ’.بامكاني رؤية دباباتيـ تتحرؾ ىناؾ‘عمى المعبر. وقاؿ 
ويقع معبر القنيطرة في المنطقة المنزوعة السبلح في مرتفعات ىضبة الجوالف التي سيطرت اسرائيؿ عمى 

وىو ما لـ تعترؼ بو االسرة الدولية. ولمقنيطرة اىمية  2982وضمتو في  2967كبير منيا في قسـ 
 استراتيجية لقربيا مف العاصمة دمشؽ.

اف الجيش االسرائيمي عزز قواتو في ىضبة الجوالف في ظؿ ‘ومف جية اخرى قالت االذاعة االسرائيمية 
 ’.مي والمعارضةاستمرار االشتباكات العنيفة بيف قوات الجيش النظا

اف الجيش دفع بدباباتو الى منطقة معبر القنيطرة بعد اف اعادت القوات النظامية السورية ’ واضافت
ورفض الناطؽ باسـ ’. اف حرائؽ شبت في الجوالف جراء االشتباكات‘كما ذكرت ’. سيطرتيا عمى المعبر

 الجيش االسرائيمي التعميؽ عمى نبأ تعزيز قواتو في الجوالف.
ف الجيش االسرائيمي اكد صباح الخميس سيطرة مقاتميف مف المعارضة السورية عمى معبر القنيطرة لفترة وكا

وقاؿ متحدث باسـ الجيش االسرائيمي انو تـ اجبلء جريحيف سورييف الخميس الى مستشفى زيؼ في  وجيزة.
 .48مدينة صفد في شماؿ منطقة الػ 

عبر الحدود فراغا عمى الجانب السوري مف ىضبة الجوالف، وتخشى اسرائيؿ مف اف يترؾ القتاؿ الدامي 
وقاؿ مصدر  ويفتح المجاؿ لتسمؿ الجماعات المسمحة المتشددة التي قد تشف ىجمات عمى الدولة العبرية.

انو امر مقمؽ لمغاية ألف مف ناحية لديؾ الجيادييف واالسبلمييف الذيف ‘امني اسرائيمي لوكالة فرانس برس 
 ’.ومف ناحية أخرى، لديؾ ايضا قوات الحكومة التي تتحالؼ مع حزب اهلل يقاتموف ىناؾ،

نحف نتخوؼ مف أف يقع المعبر في أيدي عناصر ذات اجندة غير معروفة بحيث ال ‘واضاؼ المصدر 
 ’.نعرؼ ما إذا كانت معنا او ضدنا

ى الى االمـ المتحدة بعد اف الجيش االسرائيمي قدـ الخميس شكو ‘ومف جية ثانية قالت االذاعة االسرائيمية 
قياـ الجيش السوري بنشر دبابات وناقبلت جنود مدرعة في المنطقة المنزوعة السبلح عمى الحدود 

 االسرائيمية السورية وذلؾ خبلؿ استعداداتو العادة السيطرة عمى معبر القنيطرة.
 7/6/8031، القدس العربي، لندن

 
 ميرتسحزب خول تل أبيب لممشاركة في مؤتمر تقرر منع الرجوب من د "إسرائيل"معاريف": " 35

ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ" العبرية، مساء اليوـ الخميس، أف نظاـ األمف قرر منع  :غزة
عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جياز األمف الوقائي السابؽ جبريؿ الرجوب مف الدخوؿ لتؿ أبيب، 
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ووفقًا لمصحيفة فإف رئيسة حزب ميرتس "زىافا  ميرتس يوـ األحد المقبؿ.لممشاركة في مؤتمر ينظمو حزب 
غالئوف" قد طمبت مف وزير الدفاع اإلسرائيمي "موشيو يعموف"، منذ أسبوع السماح لرجوب لدخوؿ تؿ أبيب 

 والمشاركة في مؤتمر الحزب، وذلؾ مف خبلؿ منحو التصريح الخاص لمدخوؿ.

 7/6/8031، القدس، القدس
 

 ال يوجد مكان ليس فيه تمييز عنصريو  "سوبرالند كبير"هي كمها  "إسرائيل": دولة الطيبي 36
رئيس الحركة العربية و زىير أندراوس: طرح النائب أحمد الطيبي القائمة الموحدة والعربية لمتغيير  -الناصرة 

ة المبلىي لمتغيير، عمى جدوؿ أعماؿ الكنيست، الفصؿ العنصري بيف األوالد العرب والييود في مدين
سوبرالند ومظاىر العنصرية في المجتمع، وسرعاف ما تحوؿ النقاش إلى ىجمة يمينية ضد النائب الطيبي 

 مف قبؿ الوزير النداو، ونواب يميف آخريف.
وقاؿ الطيبي في خطابو: ىناؾ مف تفاجأوا مما حدث في مدينة المبلىي سوبرالند، ولكف ىذه الممارسات 

 بلـ أصبح يبرزىا ويغطييا ويتابعيا. موجودة، والفرؽ أف اإلع
وتابع الطيبي: عضو الكنيست شمعوف أوحايوف يطالب بعدـ استعماؿ مصطمح عنصرية ألف ىذا يسيء 
نما في  إلى صورة إسرائيؿ واقترح أف ُيسمى ذلؾ تمييزا، وىو اقتراح بائس ألف المشكمة ليست في التسمية وا 

دانة العنصرية.. الممارسة.. في الفعؿ.. وأكثر ما يثير اس تيجاننا عندما يقوـ العنصريوف أنفسيـ بانتقاد وا 
إف دولة إسرائيؿ ىي كميا سوبرالند كبير.. ال يوجد مكاف ليس فيو تمييز عنصري.. في الجامعات.. 
البنوؾ.. وبينما تقولوف ال يجوز لمفرد أف يفعؿ ذلؾ .. الحكومة نفسيا تميز عمى خمفية عنصرية .. يجب 

 لعنصريوف مرآة .. او حتى نحف سنشترييا ونيدييا ليـ لكي يروا ُقبح وجوىيـ.أف يشتري ا
 7/6/8031، القدس العربي، لندن

 
 بشأن أمالك الكنيسة الكاثوليكية في فمسطين و"إسرائيل"بوادر اتفاق بين الفاتيكان "معاريف":  37

سية، بدأت تموح في االفؽ بوادر ذكرت صحيفة "معاريؼ"، انو بعد سنوات طويمة، وتوترات دبموما: الفاتيكاف
 إتفاؽ بيف اسرائيؿ والفاتيكاف، حوؿ موضوع سيادة الفاتيكاف عمى االماكف الدينية لممسيحييف في اسرائيؿ.

وتشير الصحيفة اف مف بيف القضايا التي مازالت قيد البحث، ولـ يتـ حميا، قضية بناء مركز لمعبادة، 
ة في مدينة قيساريا، حيث يطالب الفاتيكاف بحيازة المكاف، اال اف لممؤمنيف المسيحييف، في حديقة الوطني

 اسرائيؿ ما زالت ترفض ذلؾ.
وحاليًا تمت الموافقة عمى تمكيف الفاتيكاف، بإقامة موقع في المكاف مخصص لتجمعات المسيحييف، وطالبت 

جميع الزوار. وقاـ الفاتيكاف اسرائيؿ بأف ال يحمؿ ىذا الموقع عبلمات دينية ظاىرة، وأف يكوف مفتوحًا اماـ 
بعرض مخططات لممبنى الجديد الذي يتضمف شواىد دينية بارزة، فطمب االسرائيميوف منيـ تقديـ مخطط 

ومف بيف القضايا التي شارؼ الطرفاف عمى حّميا،  بديؿ )بدوف تمؾ الشواىد او الرموز الدينية المسيحية(.
اسوار البمدة القديمة في القدس المحتمة، حيث تعود ممكية موضوع البناء في جبؿ صييوف الذي يقع بجوار 

 االرض لمكنيسة الكاثوليكية اال اف اسرائيؿ تعارض البناء فيو.
وبيذا الصدد، إقترحت اسرائيؿ عمى الفاتيكاف، مكانًا بديبًل، بالقرب مف كنيسة النوترداـ، والذي كاف 

زلماف شازار، حيث توجيت الحكومة االسرائيمية الى  مخصصًا إلقامة مركز باسـ الرئيس االسرائيمي االسبؽ
 المركز، وطالبتو بتخصيص جزء مف قطعة االرض، لمفاتيكاف مقابؿ مساعدة الدولة في إقامة المركز.
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وشمؿ االتفاؽ )المبدئي( عددا مف المواقع المسيحية المقّدسة األخرى، مف بينيا أماكف لمعبادة، ومقابر 
 االماكف، معفاٌة مف الضرائب بناء عمى طمب مف الفاتيكاف. لممسيحييف، بحيث تظؿ ىذه

وتقوؿ الصحيفة اف نائب وزير الخارجية االسرائيمي، زئيؼ آلكيف، شارؾ يوـ امس االربعاء، باالجتماعات 
التي عقدت في الفاتيكاف، إلستكماؿ الفقرات االخيرة عمى االتفاؽ بيف الطرفيف، فيما يتعمؽ بممتمكات 

 اسرائيؿ. الفاتيكاف في
وفي ىذا السياؽ قابؿ آلكيف، البابا فرنسيس الثاني، وقاؿ لصحيفة "معاريؼ" في اعقاب ىذا االجتماع بأنو 
يتوقع اف يتـ توقيع االتفاؽ قبؿ نياية العاـ الجاري، واف البابا أعاد التأكيد خبلؿ االجتماع عمى إعتزامو 

 يف الجانبيف الطريؽ اماـ ىذه الزيارة.زيارة اسرائيؿ، حيث مف المتوقع اف يمّيد االتفاؽ ب

 7/6/8031، القدس، القدس
 

 باور سفيرة أميركية في األمم المتحدةسامنتا استياء إسرائيمي من تعيين  38
عكست عناويف كبرى الصحؼ العبرية في شأف قرار الرئيس باراؾ أوباما تعييف : اسعد تمحمي –الناصرة 

متحدة، امتعاضًا إسرائيميًا وسط توقعات بأف ييّب الجميوريوف سامنتا باور سفيرة لببلده في األمـ ال
األميركيوف إلفشاؿ ىذا التعييف. وحكمت وسائؿ اإلعبلـ عمى السفيرة المعّينة اعتمادًا عمى تصريحات ليا 
قبؿ سنوات اعتبرتيا مناىضة لمدولة العبرية ألنيا دعت في إحداىا إلى توقؼ الواليات المتحدة عف ىدر 

إلرغاميا عمى التوصؿ إلى « اجتياح إسرائيؿ»الدوالرات عمى إسرائيؿ، كما دعت في أخرى إلى ببلييف 
عنوانًا بارزًا لتضيؼ في عنوانيا الفرعي: « يديعوت أحرونوت»سبلـ مع الفمسطينييف، وىو تصريح اختارتو 

القضية إشارة مف أوباما: سامنتا باور التي نجحت في إغضاب إسرائيؿ في جممة تصريحات عف »
 «.الفمسطينية ىي التعييف الجديد ألوباما في األمـ المتحدة

الواليات »إباف االنتفاضة الثانية أف  1001وأبرزت الصحيفة أربعة مف التصريحات جاء في األولى عاـ 
المتحدة يجب أال تيدر ببلييف الدوالرات لدعـ الجيش اإلسرائيمي، بؿ عمييا توظيؼ ىذه الببلييف إلقامة 

إنو  1004ونقمت عنيا قوليا عاـ «. لة الفمسطينية... عمى الواليات المتحدة التدخؿ لمنع إبادة شعبالدو 
وفي «. يجب عمى الواليات المتحدة أف تمارس ضغطًا أكبر عمى إسرائيؿ لمتوصؿ إلى حؿ مع الفمسطينييف

خرى في الشرؽ اإلسرائيمي ضروري لحؿ المشاكؿ األ -، صرحت بأف حؿ النزاع الفمسطيني 1005عاـ 
، قالت إنو ربما تضطر الواليات المتحدة إلى اجتياح إسرائيؿ لتجريدىا مف 1006وفي عاـ «. األوسط

 «.سبلحيا لتتيح إقامة دولة فمسطينية
في واشنطف حيمي شاليؼ أف اختيار أوباما لباور كما اختياره « ىآرتس»مف جانبو، كتب مراسؿ صحيفة 

ىي رسالة استخفاؼ موجية إلى الحزب الجميوري »مستشارة لؤلمف القومي لمسفيرة الحالية سوزاف رايس 
وأضاؼ أف تعييف رايس وباور يعزز التزاـ إدارة أوباما بالمبادئ «. الذي عارض تعييف رايس وزيرة لمخارجية

التي يمتعض منيا معظـ الجميورييف واإلسرائيمييف أيضًا، خصوصًا لجية حرصيما عمى »والقيـ اليسارية 
 «. قوؽ اإلنسافح

 7/6/8031، الحياة، لندن
 

 بين معركة القصير وحركة حماس في غزة؟ "إسرائيل"كيف تربط تقرير:  39
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تابعت اسرائيؿ بقوة ما يجري في مدينة القصير السورية مؤخرا، وقد حافظت  -تقرير مترجـ  -بيت لحـ 
ع ما حدث، وراحت صفحات عمى صمت رسمي وشبو رسمي، فيما اظيرت وسائؿ االعبلـ تفاعبل شديدا م

اسرائيمية تصؼ ما يحدث ىناؾ انو حرب عالمية يشارؾ فييا المخابرات الفرنسية والبريطانية وااللمانية 
والسي اي ايو واالتراؾ وقطر والسعودية والجيش الحر مف جية، ومف جية اخرى تقؼ روسيا وسوريا وحزب 

 عمى مدينة عادية. اهلل والعراؽ، واف المعركة اكبر مف مسألة السيطرة
وعقب فوز الجيش السوري وحزب اهلل في المعركة، ورد في تقرير عسكري اسرائيمي بعد نجاح االسد في 
حسـ معركة القصير، اف النجاح العسكري لمجيش السوري في مدينة القصير ال يعد فشبل عسكريا لممعارضة 

ؿ، واف اليزات االرتدادية لممعركة ستصؿ السورية فحسب وانما فشؿ امني وسياسي وعسكري لمغرب واسرائي
 الى ساحتي الجوالف وغزة بأسرع وقت.

البروفيسور موشيو معوز مف الجامعة العبرية يقوؿ اف االالؼ مف مقاتمي القاعدة يزحفوف نحو الجوالف، وال 
 يخفي بعض المحمميف االسرائيمييف اف اسرائيؿ وامريكا تمعباف بالنار.

المعارضة السورية ليست ىي التي ُىزمت وانما اسرائيؿ وامريكا واوروبا وتركيا وقطر  وفي تقرير اسرائيمي اف
 واف ما حدث يعتبر استراتيجية كبرى مف النواحي التالية:

 بعد معركة القصير قاـ الرئيس االسد باخذ المبادرة العسكرية بيده. -اوال 
 ياسية بيدىا.بعد معركة القصير قامت روسيا واخذت المبادرة الس -ثانيا 
 روسيا وايراف والعراؽ وسوريا ولبناف تعود كميا محور واحد وجبية واحدة متصمة جغرافيا. -ثالثا 
حماس غزة عادت وحسمت امرىا مع ايراف وحزب اهلل، وىناؾ تيار القيادي محمود الزىار وبمساعدة  -رابعا 

مع ايراف وحزب اهلل عمى اعادة تسميح مف القيادي القسامي مرواف عيسى المتواجد في طيراف اتفقا امس 
 حماس والعودة لمحور ايراف ردا عمى محور اسماعيؿ ىنية وخالد مشعؿ المذاف راىنا عمى تركيا وقطر.

ومف وجية نظر ىذه التقارير االسرائيمية، فاف ىذا يعني فشؿ اتفاؽ اليدنة االخير في القاىرة بعد حرب 
 جبية ساخنة مف جديد. االياـ السبعة عمى غزة، واف غزة تعود

ويذىب التقرير لمقوؿ اف ما حدث في القصير يعد ضربة الوباما واف فشؿ وزير الخارجية االمريكي جوف 
كيري في ميمة العودة لطاولة المفاوضات يعني اف قيادة منظمة التحرير مع عباس وحتى مف دوف عباس 

 لف تقبؿ العودة لممفاوضات مع نتانياىو.
جبية غزة وجبية الجوالف حيث حصؿ حزب اهلل عمى مكافئتو مف الرئيس السوري بأف  والنتيجة اشتعاؿ

 اىداه جبية الجوالف لتصبح بيده، عمى حد قوؿ ىذه التقارير.

 7/6/8031، وكالة معًا اإلخبارية

 
 بدون طيار" في مبيعات "الطائرات الواليات المتحدةتفوق  "إسرائيل" 80

وقػػت الػػذي توجػػو فيػػو انتقػػادات فػػي الغالػػب إلػػى المركبػػات الجويػػة غيػػر فػػي ال: سػػكاي نيػػوز عربيػػة -أبػػوظبي 
المأىولػػػة أو مػػػا اصػػػطمح عمػػػى تعريفػػػو بالطػػػائرات بػػػدوف طيػػػار فػػػي أمػػػاكف أخػػػرى مػػػف العػػػالـ باعتبارىػػػا مثيػػػرة 

 لبلعتراض مف الناحية األخبلقية والقانونية، إال أنيا تعتبر في إسرائيؿ موضع فخر.
في صػناعة الطػائرات بػدوف طيػار، باعتبارىػا أكبػر مصػدر ليػذه الطػائرات وقطػع وبرزت إسرائيؿ، وىي رائدة 

 غيارىا، مما يضعيا في موقع قوي مع استمرار نمو الصناعة.
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وأشار تقرير أعدتو شركة فروست أند سوليفاف االستشارية ومقرىا كاليفورنيا في وقت سابؽ مف العاـ الجاري 
الجويػة غيػػر المأىولػة، لتتفػػوؽ عمػى شػػركات الفضػاء والطيػػراف  إلػى أف إسػػرائيؿ أصػبحت أكبػػر مصػدر لمػػنظـ

 العمبلقة في الواليات المتحدة.
مميػارات دوالر مػف األنظمػة،  4.6، صدرت إسرائيؿ مػا قيمتػو 1021إلى  1005وقاؿ التقرير إنو بيف عامي 

 بما فييا الطائرات نفسيا، واألحماؿ ونظـ التشغيؿ ومركبات القيادة والتحكـ.
ويػػرى  مميػػارات دوالر، وفقػػا لمػػا ذكػػره التقريػػر. 3إلػػى  1ت مبيعػػات الواليػػات المتحػػدة لػػنفس الفتػػرة بػػيف وتراوحػػ

الخبػػػراء أف الطمػػػب عمػػػى الطػػػائرات بػػػدوف طيػػػار سػػػوؼ يتضػػػاعؼ إلػػػى أربعػػػة أضػػػعاؼ خػػػبلؿ العقػػػد المقبػػػؿ، 
وتصػدر دوؿ مثػؿ  مدفوعا بنجاحيا في الحروب في العػراؽ وأفغانسػتاف، حيػث اسػتخدمت لمراقبػة المتشػدديف.

إيطاليػػا وألمانيػػػا وجنػػوب إفريقيػػػا، مػػف بػػػيف دوؿ أخػػرى، طائراتيػػػا بػػدوف طيػػػار كمػػا بػػػدأت عشػػرات مػػػف الػػػدوؿ 
 األخرى في برامجيا المحمية لمطائرات بدوف طيار.

مميار دوالر  22.4مميار دوالر ىذا العاـ إلى  6.6ومف المتوقع أف يرتفع اإلنفاؽ العالمي عمى الصناعة مف 
كػذلؾ مػف المتوقػع  ، وفقا لما تورده تيؿ جروب، التي تقـو بتحميػؿ صػناعة الطيػراف والفضػاء.1011اـ في ع

أف يشيد سوؽ الطائرات المدنيػة بػدوف طيػار وىػو سػوؽ أقػؿ تطػورا، زيػادة ىػو األخػر، حيػث مػف المتوقػع أف 
 تخفؼ الواليات المتحدة القيود عمى استخداماتيا.

فػي لبنػاف،  2981طاؽ لمطػائرات بػدوف طيػار مػف قبػؿ إسػرائيؿ كػاف فػي عػاـ يذكر أف أوؿ استخداـ واسع الن
 في الشرؽ األوسط. 2973وبعد تطوير التكنولوجيا في أعقاب إخفاقاتيا في حرب 

وتبيػػع مؤسسػػة إسػػرائيؿ لمطيػػراف والفضػػاء، التػػي تعتبرىػػا فروسػػت أنػػد سػػوليفاف أبػػرز شػػركة إسػػرائيمية لتصػػدير 
% مػػف منتجاتيػػا مػػف 80عمػػيبل فػػي أنحػػاء العػػالـ وتقػػوؿ إف  49تجاتيػػا إلػػى نظػػـ الطػػائرات بػػدوف طيػػار، من

وتنػػتج الشػػركة واحػػدة مػػف أكبػػر الطػػائرات بػػدوف طيػػار فػػي  الطػػائرات بػػدوف طيػػار تتجػػو إلػػى السػػوؽ الخػػارجي.
متػػرا ويمكػػف أف تصػػؿ إلػػى  16العػػالـ وىػػي طػػائرة ىيػػروف تػػي بػػي، التػػي تبمػػغ المسػػاحة بػػيف طرفػػي جناحييػػا 

 ساعة. 45يمكنيا أف تظؿ محمقة لمدة  2ئرة أخرى ىي ىيروف إيراف، وطا
 6/6/8031، سكاي نيوز عربية، ابوظبي
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أعمػػف الجػػػيش اإلسػػرائيمي، الخمػػػيس، أنػػو سيصػػػدر قريبػػا قيػػػودا جديػػدة عمػػػى : سػػػكاي نيػػوز عربيػػػة -أبػػوظبي 
 ره مف مواقع التواصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت.استخداـ "الفيسبوؾ" وغي

وتحظػػر القيػػود المقترحػػة عمػػى الجنػػود فػػي الوحػػدات السػػرية نشػػر صػػور ألنفسػػيـ فػػي القاعػػدة أو وىػػـ يرتػػدوف 
ولف يتـ السماح مطمقا لعناصر الوحدات األكثػر سػرية بػأف يكػوف ليػـ حسػابات عمػى المواقػع  الزي العسكري.
وة بعػػد أيػػاـ مػػف جػػذب جنػػديات إسػػرائيميات انتبػػاه العػػالـ عنػػدما ظيػػرت صػػور وتػػأتي ىػػذه الخطػػ االجتماعيػػة.

ويقػوؿ الجػيش اإلسػرائيمي إف  ماجنة ليف عمى موقع "فيسبوؾ" وىف يرتديف المبلبس الداخمية والعتػاد القتػالي.
 ىذه القيود الجديدة تأتي لدواع أمنية وغير مرتبطة بالحادث األخير.

 6/6/8031، سكاي نيوز عربية، ابوظبي
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استشيد خمسة فمسطينييف الخميس جراء تواصؿ عمميات القصػؼ واليجمػات عمػى مخيمػات : صفا –دمشؽ 
 .ةالبلجئيف الفمسطينييف في سوري

الشػاب خالػد محمػد  أف وقالػت مجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػوريا فػي بيػاف وصػؿ "صػفا" نسػخة عنػو
وبينػت أف الفمسػطيني حػاتـ  تشيد أثناء إسعافو ألحد المصابيف يػوـ أمػس فػي مخػيـ اليرمػوؾ.جماؿ سميـ، اس

 عمى منزليـ منذ يوميف. ارًخص طوقسالثبلثة مف سكاف مخيـ السبينة، قضوا جراء  ءهنابًأ ارقش بوأ
شػكو مػف أف مخيـ اليرموؾ يعاني سػكانو مػف انقطػاع فػي التيػار الكيربػائي ألكثػر مػف شػيريف، كمػا ي وذكرت

 .28/21/1021استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو منذ 
مجموعة العمؿ أف الطواقـ الطبيػة فػي مخػيـ اليرمػوؾ نفػذت اعتصػاًما أمػاـ مشػفى فمسػطيف رفًضػا  وأوضحت

ئي الػذي لبلعتداءات المتكررة التي يتعرضوف ليا مف قبؿ مجموعات الجيش الحر مف جيػة والقصػؼ العشػوا
 يقوـ بو الجيش النظامي مف جية أخرى.

إلى أف الجيش النظػامي يواصػؿ فرضػو لمحصػار عمػى بػاقي مخيمػات البلجئيػيف، مشػيرة إلػى اسػتمرار  ولفتت
سقوط عدد كبير مف القذائؼ عمييا، وانعػداـ مقومػات الحيػاة األساسػية والخػدمات الطبيػة والبيئيػة ونقػص فػي 

  المحروقات والطحيف.
 7/6/8031، لصحافة الفمسطينية )صفا(وكالة ا
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المجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني  أعضػػػاءمصػػػادر حقوقيػػػة الخمػػػيس بػػػاف عػػػدد  أكػػػدت وليػػػد عػػػوض: -راـ اهلل 
قػػاؿ قػػوات االحػػتبلؿ النائػػب عػػف كتمػػة حمػػاس نائبػػا عقػػب اعت 23 إلػػىالمعتقمػػيف فػػي سػػجوف االحػػتبلؿ ارتفػػع 

مركػز أحػرار لدراسػات األسػرى وحقػوؽ اإلنسػاف اف  وأفاد البرلمانية عبد الجابر فقيا مف منزلو بمدينة راـ اهلل.
 قوات االحتبلؿ اقتحمت مدينة راـ اهلل فجر الخميس، واعتقمت النائب فقيا بعد مداىمة منزلو.

مسػطيف لمدراسػات بػأف قائمػة عمػداء األسػرى وىػـ الػذيف امضػوا مػا يزيػد أفػاد مركػز أسػرى ف آخروعمى صعيد 
أسيرا، وذلؾ بعد انضماـ أسػير مػف بيػت لحػـ إلييػا  81 إلىسجوف قد ارتفعت لتصؿ العف عشريف عاما في 

. وأوضح المػدير اإلعبلمػي لممركػز الباحػث ريػاض األشػقر فػي بيػاف صػحافي بػأف أمسعامو العشريف  أنيى
اليػـو عامػو العشػريف  أنيػى أفالقائمة بعػد  إلىعاما انضـ  50 "رزؽ عمي خضر صبلح"ني األسير الفمسطي

، وحكـ عميو االحتبلؿ بالسجف المؤبد 7/6/2993في سجوف االحتبلؿ بشكؿ متواصؿ، حيث انو معتقؿ منذ 
ت لحػـ وقػد مدى الحياة، بعد أف اتيمو بزرع عبوتيف ناسفتيف قرب مقر الحكـ العسػكري اإلسػرائيمي بمدينػة بيػ

 .أدى انفجار إحداىا إلى مقتؿ جندي إسرائيمي وجرح اثنيف آخريف
 14، بيػنيـ ) أوسػموأسرى منذ ما قبػؿ اتفػاؽ  204وأشار المركز إلى أف االحتبلؿ ال يزاؿ يعتقؿ في سجونو 

أسيرا  (52أسيرًا، بينيـ ) 81 األسرى( أسيرًا مضى عمى اعتقاليـ ما يزيد عف ربع قرف، وتضـ قائمة عمداء 
( مػػػف المنػػػاطؽ المحتمػػػة عػػػاـ 24( مػػػف القػػػدس، و)5( أسػػػيرا مػػػف قطػػػاع غػػػزة، و)21مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة، و)

2948. 
 7/6/8031القدس، العربي، لندن، 
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ير المحػػرر توفيػػؽ أبػػو نعػػيـ، إف معركػػة أكػػد رئػػيس رابطػػة األسػػرى والمحػػرريف، األسػػ: أحمػػد المبابيػػدي -غػػزة
"االنبعاث الوطني" الذي يخوضيا األسرى في سجوف االحتبلؿ منذ األربعاء، قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا التػي 

وأوضح فػي تصػريح لػػ"فمسطيف أوف اليػف" أف األسػرى ال يتخػذوف مثػؿ ىػذه الخطػوات إال  .انطمقت مف أجميا
ضػػاع اإلنسػػانية التػػي يعيشػػونيا داخػػؿ السػػجوف فػػي ظػػؿ حالػػة اإلىمػػاؿ مػػف أجػػؿ لفػػت االنتبػػاه عمػػى سػػوء األو 

 .الطبي المتعمد التي تمارس مف قبؿ مصمحة السجوف ضد األسرى لكسر إرادتيـ
وأضاؼ: "مطالبة األسرى باالعتراؼ بيـ كأسرى حرب ومنحيـ كافة الحقوؽ واالمتيازات المتعمقػة بػذلؾ وفقػًا 

وليػػة التػػي تعنػػى بحقػػوؽ األسػػرى، مطمػػب قػػديـ جديػػد" إال أنػػو ىػػذه المػػرة يتخػػذ ألحكػػاـ االتفاقيػػات والمواثيػػؽ الد
شكبًل جديدًا مف خبلؿ دخوؿ األسرى في خطوات تصعيدية جماعية لتحقيقو، معتقدًا أف األسرى لف يتراجعوا 

 .عف معركتيـ إال بتحقيؽ مطمبيـ
 6/6/8031فمسطين أون الين، 
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قاؿ مػدير الوحػدة القانونيػة فػي نػادي األسػير جػواد بػولس عقػب زيػارة قػاـ بيػا أمػس  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
لسػػجف "جمبػػوع" إف "الشػػاباؾ" اإلسػػرائيمي سػػحب رفضػػو التػػاريخي بػػاإلفراج عػػف عػػدد مػػف األسػػرى القػػدامى مػػف 

ووفؽ بياف صادر عف النػادي، أوضػح األسػير مػاىر يػونس الػذي دخػؿ  .أسيرا 24وعددىـ  48فمسطينيي الػ 
في سجوف االحتبلؿ لبولس أف "الشاباؾ" أبمغيـ أنو غير معترض عمى اإلفراج المبكػر عػف عػدد  32عامو الػ

مف األسرى القػدامى، وال يعتػرض كػذلؾ بػأف يتمقػوا بعػض الحقػوؽ التػي حرمػوا منيػا ألسػباب أمنيػة. وأضػاؼ 
غـ مف ىذا الموقؼ إال أنيـ ما زالوا يخشوف مف موقؼ "مصمحة سجوف" االحتبلؿ بشأف اإلفػراج أنو عمى الر 

 عنيـ، قائبل: "ىذا ما سنعرفو مف خبلؿ جمسات ستعقد مف أجؿ اإلفراج المبكر عنيـ".
 7/6/8031الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 فراج عنهبموجب اتفاق يقضي باإل إضرابه عن الطعام ينهير ياألسير أبو خض 86

أف زوجيػا إيػاد  أمػسأفادت زوجػة األسػير إيػاد أبػو خضػير إلذاعػة األسػرى عصػر  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
عمػػؽ إضػػرابو عػػف الطعػػاـ بموجػػب اتفػػاؽ مػػع إدارة السػػجوف يقضػػي بػػاإلفراج عنػػو خػػبلؿ ثمانيػػة أيػػاـ, وكػػاف 

ات االحػػتبلؿ أسػػره بعػػد انتيػػاء مػػدة األسػػير إيػػاد خػػاض إضػػرابا عػػف الطعػػاـ والمػػاء احتجاجػػا عمػػى اسػػتمرار قػػو 
عمػػى حػػاجز  1005اعتقالػػو, يػػذكر أف أبػػو خضػػير مػػف سػػكاف محافظػػة رفػػح جنػػوب قطػػاع غػػزة اعتقػػؿ عػػاـ 

نيسػػاف الماضػػي ولػػـ يفػػرج عنػػو إلػػى غػػزة بسػػبب حصػػولو عمػػى  21"نتسػػاريـ" سػػابقا, وأنيػػى حكمػػو منػػذ تػػاريل 
 الجنسية األردنية.

 7/6/8031الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 بند قانون يقمص مخصصات أطفال البدوترفض إلغاء  العميا اإلسرائيميةالمحكمة  87
قدمو مركز "عدالة" ومنظمات حقوقيػة أخػرى،  التماسارفضت المحكمة اإلسرائيمية العميا، : فمسطيف أوف اليف

البلزمػػة  مػػف أجػػؿ إلغػػاء بنػػد قػػانوف يقمػػص مخصصػػات األطفػػاؿ لمعػػائبلت، التػػي لػػـ يتمػػّؽ أبناؤىػػا التطعيمػػات
 صحيا، وىو نص يشمؿ عمى وجو الخصوص العائبلت البدوية.
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وقاؿ المركز في بياف لو يػوـ الخمػيس: إف ىػذا التقمػيص يمػس بالعبلئػات الفقيػرة داخػؿ إسػرائيؿ، خاصػة بػدو 
 النقب الذيف يتيددىـ خطر التيجير.

أوسػاط األطفػاؿ، بر الفقػر إلػى أف تطبيػؽ القػانوف، وتقمػيص المخصصػات، سػيزيد مػف انتشػا االلتمػاس وأشار
 الذيف سيتضرروف مف ىذا القانوف، وخصوًصا الذيف ينحدروف مف عائبلت فقيرة.

، وقالػػػت فػػػي بيانيػػا، إف الممتمسػػػيف لػػػـ يقػػدموا "حػػػاالت عينّيػػػة تشػػير إلػػػى المػػػّس االلتمػػاسورفضػػت المحكمػػػة 
 دوية غير في النقب.، مف القرى البامرأة 22باألطفاؿ"، رغـ أف االلتماس احتوى عمى شيادات مف 

 6/6/8031، فمسطين أون الين
 

 عمى أمالك أبناء الضفة في القدس االستيالءاالحتالل ُيشرع  88
قاؿ المستشػار القػانوني لمحكومػة اإلسػرائيمية، ييػودا فاينشػتايف: إنػو سػيتـ التعامػؿ : القدس دوت كوـ -راـ اهلل

وحسػػب  ف، مػػا يعنػػي عمميػػا االسػػتيبلء عمييػػا.مػع أمػػبلؾ فمسػػطيني الضػػفة فػػي القػػدس عمػػى أنيػػا أمػػبلؾ غػػائبي
اإلذاعة اإلسرائيمية التي أوردت النبأ، فإف فاينشتايف أوضح في سياؽ الئحة جوابية قدميا إلى محكمػة العػدؿ 
العميا اإلسرائيمية، أف أي عقارات في القدس الشرقية تعػود ممكيتيػا لفمسػطينييف مػف الضػفة الغربيػة، ستخضػع 

 رائيمية.لحراسة الحكومة اإلس
، عممػػا أنػػو ال يقػػر بممكيػػة "مػػواطني 2950يشػػار إلػػى أف إسػػرائيؿ أقػػرت قػػانوف حراسػػة أمػػبلؾ الغػػائبيف عػػاـ 

 الدوؿ المعادية أو سكاف األراضي الواقعة خارج حدود إسرائيؿ المعترؼ بيا لعقاراتيـ داخؿ إسرائيؿ".
 7/6/8031القدس، القدس، 

 
 ر معترف بها لدى االحتاللتهجير خمس قرى غيبيهدد  قانون "برافر" 89

يتضػح مػف مسػودة القػانوف الػذي سػيتـ طرحػو عمػى طاولػة الكنيسػت االسػرائيمي، أّف  :خاص معػا -بئر السبع
ىناؾ بنودا فػي القػانوف تخػّوؿ الحكومػة سػجف صػاحب األرض مػف بػدو النقػب لمػدة عػاميف إذا رفػض إخػبلء 

 أرضو أو حتى استغميا لمزراعة عمى سبيؿ المثاؿ.
أنو يمكف ألذرع السمطات اإلسرائيمية أف تقػـو بيػدـ المنػزؿ دوف أخػذ أي  اإلسرائيميي مشروع القانوف وجاء ف

والػػذي مػػا زاؿ سػػارًيا عمػػى جميػػع  اإلسػػرائيميقػػرار مػػف المحكمػػة كمػػا ىػػو معتػػاد حسػػب قػػانوف التنظػػيـ والبنػػاء 
 نوف الجديد بشكؿ مختمؼ.المواطنيف في إسرائيؿ، ما عدا عرب النقب البدو، الذيف يتعامؿ معيـ القا

ويقوؿ الُمطمعوف عمى القانوف الجديد، إّنو سيتـ بشػكؿ مؤكػد ترحيػؿ خمػس قػرى غيػر معتػرؼ بيػا ىػي عتيػر 
وأـ الحيػػراف )أبػػو القيعػػاف(، وتػػؿ عػػراد )النبػػاري وأبػػو جػػودة والعمػػور وأبػػو عػػايش والػػرميبلت وغيرىػػا(، الحمػػرة 

واألطرش وأبػو نػادي  القصصية والقرعاف( سعوة )عائبلت )عائبلت الحسوني والكريشات وجزء مف أبو ربيع
 وجزء مف أبو سبيت(، الباط )عائبلت أبو صبيح وأبو رّمانو وأبو بنّية والعبيد(.

 6/6/8031وكالة معا اإلخبارية، 
 

 نصفين ةيشطر الضفو  ربط مستوطنات القدسيطريق االحتالل يصادق عمى  10
لجنػػة تخطػػيط تابعػػة لبمديػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي أمػػس عمػػى  صػػادقت :عبػػدالرحيـ حسػػيف - عػػبلء المشػػيراوي

الييوديػػػة المقامػػػة عمػػػى « معاليػػػو أدومػػػيـ»خطػػػة لشػػػؽ طريػػػؽ جديػػػد، يػػػربط بػػػيف القػػػدس الشػػػرقية ومسػػػتوطنة 
أراضييا قرب بيػت جػاال جنػوبي الضػفة الغربيػة، فػي سػياؽ مشػروع تيويػد منطقػة شػرقي القػدس التػي تسػمييا 
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ويمنػػع إقامػػة دولػػة فمسػػطينية مترابطػػة  جػػزأيفالػػذي سيقسػػـ الضػػفة الغربيػػة إلػػى ، و «2إي »سػػمطات االحػػتبلؿ 
 جغرافيًا.

خطورة الخطة، قائمة إف الطريؽ الجديد سيمتد « السبلـ اآلف»وشرحت رئيسة قسـ مراقبة االستيطاف في حرة 
راوح طولػو بػيف إلى طريؽ المرور السريع بيف مدف شمالي فمسطيف المحتمة والقػدس ويتػ« معاليو أدوميـ»مف 

متر فقط، لكف سيكوف لو تػأثير سياسػي كبيػر إذ سػيربط المسػتوطنة بالمسػتوطنات الييوديػة فػي  100و 200
لتػػدعي إسػػرائيؿ أنػػو ليسػػت « 2-إي»القػػدس الشػػرقية ويسػػمح، فػػي الوقػػت نفسػػو، لمفمسػػطينييف بعبػػور منطقػػة 

 ىناؾ مشكمة.
وقالػػػت «. 2-إي»ميػػػة بنػػػاء مسػػػتوطنات فػػػي اإلسػػػرائيمية أف الخطػػػة ستسػػػيؿ عم« ىػػػآرتس»وذكػػػرت صػػػحيفة 

الطريػػػػؽ المقػػػػرر الجديػػػػد سيسػػػػمح بمػػػػرور السػػػػيارات الفمسػػػػطينية عمػػػػى طريػػػػؽ المػػػػرور السػػػػريع المخصػػػػص »
ىذا أوؿ طريؽ مرور سريع في »لممستوطنيف، ولكف في مسارات مختمفة يفصؿ بينيا جدار مرتفع. وأضافت 

ليػػذا السػػبب، بػػدأ معارضػػو الخطػػة يسػػمونو جػػدار الضػػفة الغربيػػة سػػيكوف فيػػو جػػدار فاصػػؿ فػػي منتصػػفو، و 
 «.الفصؿ العنصري

 7/6/8031االتحاد، أبو ظبي، 
 

 زيتون قرب الخميل ةشجر  عشرينفمسطينيين والمستوطنون يقطعون  أربعةاالحتالل يعتقل  13
أربعػة  (،6|6خدمة قدس برس: اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، فجػر يػـو الخمػيس ) -الخميؿ )فمسطيف( 

شباف فمسطينييف مػف الخميػؿ وبيػت لحػـ فػي جنػوب الضػفة الغربيػة، وفقًػا لمػا أفػاد بػو مصػدر أمنػي فمسػطيني 
 لوكالة "قدس برس".

(، عمى تقطيع حوالي عشريف شجرة زيتػوف لمػزارع 6|6مف جية اخرى، أقدـ مستوطنوف ييود، يـو الخميس )
 ضفة الغربية.فمسطيني في بمدة بيت امر قضاء الخميؿ الواقعة في جنوب ال

وذكػػػػر محمػػػػد عػػػػوض منسػػػػؽ المجنػػػػة الشػػػػعبية لمواجيػػػػة االسػػػػتيطاف لػػػػػ"قدس بػػػػرس" أف عػػػػدًدا مػػػػف مسػػػػتوطني 
شػػجرة زيتػػوف أعمارىػػا حػػوالي ثػػبلث  مسػػتوطنة "بيػػت عػػيف" شػػماؿ بمػػده بيػػت امػػر أقػػدموا عمػػى تقطيػػع عشػػريف

 سنوات في تعود لممواطف حماد جابر الصميبي.
 6/6/8031قدس برس، 

 
 في محطة العروب لمزارعين من الخميل وبيت لحم حقمياً " ينفذ يومًا معهد "أريج 18

نظـ معيػد األبحػاث التطبيقيػة )أريػج(، بالتعػاوف مػع محطػة العػروب الزراعيػة، يومػًا حقميػًا  حسف عبد الجواد:
لمزارعي الفمحة مف محافظتي الخميؿ وبيت لحـ، ضمف مشػروع تحسػيف األمػف الغػذائي لؤلسػر المحتاجػة فػي 

ؾ فػي اليػـو جنوب الضفة، المموؿ مػف بنػؾ الحبػوب الغذائيػة الكنػدي ولجنػة المانونايػت المركزيػة، حيػث شػار 
مزارعػًا ومزارعػة، وممثمػوف عػف ثمػػاني جمعيػات زراعيػة ومراكػز نسػوية، وعػػف مػديريات الزراعػة فػي بيػػت  45

 لحـ، والخميؿ، ودورا، ويطا، ومدرسة العروب الزراعية.
وبيف "أريج" أف اليوـ الحقمي ييدؼ إلى زيادة خبرة الحضور في االستخداـ األمثؿ لمبيدات األعشاب كوسيمة 

مػػف شػػح المطػػار، ومقاومػػة الجفػػاؼ بسػػبب ظػػاىرة التغيػػر المنػػاخي، وتقميػػؿ عػػدد الحراثػػات لمحفػػاظ عمػػى  لمحػػدّ 
 .الرطوبة األرضية

 7/6/8031األيام، رام اهلل، 
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 المشاركة في احتفاالت لمناسبة احتالل مدينتهمبطمب إسرائيمي  يرفضونالتجار المقدسيون  11

 اإلسػرائيميةمسطينيوف فػي القػدس المحتمػة التػزاـ تعميمػات البمديػة رفض التجار الف: «الحياة» -القدس المحتمة 
الميؿ خبلؿ االحتفاالت التػي تنظميػا فػي البمػدة القديمػة عمػى مػدى خمسػة  أثناءلممدينة بفتح محاليـ التجارية 

 .2967، ويسميو الفمسطينيوف احتبلليا عاـ «توحيد المدينة»لمناسبة ما تسميو  أياـ
« ميرجاف الضوء»نير بركات االحتفاالت التي تطمؽ عمييا البمدية اسـ  اإلسرائيميالقدس وافتتح رئيس بمدية 

 .أسػبوعامف أمس فػي بػاب الخميػؿ فػي البمػدة القديمػة، وقػاؿ فػي كممػو لػو اف االحتفػاالت ستسػتمر  أوؿمساء 
ى فػتح محػػاليـ مػف الفمسػطينييف، دعػػوة الػ ىالعظمػالمحػاؿ التجاريػة، وغػػالبيتيـ  أصػػحاب إلػىووجيػت البمديػة 

 ـوبػػػاحتبلليانيػػػـ يحتفمػػػوف بانتصػػػارىـ عمينػػػا »المحػػػاؿ:  أصػػػحابلػػػيبًل، لكػػػنيـ رفضػػػوا االسػػػتجابة، وقػػػاؿ أحػػػد 
 «.، ولف نشاركيـ في ذلؾالمدينتن

الفنيػػة.  األشػػكاؿ إلقامػػةمػػف أمبلكيػػا  أيالسػػماح لمبمديػػة باسػػتخداـ  األرثػػوذكسكمػػا رفضػػت بطريركيػػة الػػرـو 
، فيمػػا «ال تعّبػػر عػػف اليويػػة المقدسػػية الحقيقيػػة األعيػػادىػػذه »ركيػػة عيسػػى مصػػمح: وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ البطري

 تظاىر عشرات الفمسطينييف أمس أماـ باب العامود احتجاجًا عمى ىذه االحتفاالت.
 7/6/8031الحياة، لندن، 
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عػف اآلثػار والنتػائج التػي أسػفرت عػف ىجػرة مميػوف ييػودي مػف يقدـ الكتاب مسحا تاريخيا : عدناف أبو عامر
، وىو ما أسيـ بدور كبير في تغيير وجو 1020و 2990االتحاد السوفياتي السابؽ إلى إسرائيؿ بيف العاميف 

 الدولة، خاصة عمى صعيد التزايد السكاني، لمرد عمى ما يعده المؤلفاف "القنبمة الديموغرافية الفمسطينية".
صوصية الكتاب في كونو يقدـ مقاربة نظرية مستندة ألعمؽ أدبيات اليجػرة فػي العػالـ، بحيػث يعيػد وتكمف خ

وضػػػع اليجػػػرة الروسػػػية إلػػػى إسػػػرائيؿ فػػػي سػػػياقيا التػػػاريخي، بعيػػػدا عػػػف التقػػػديمات األيديولوجيػػػة التػػػي تقػػػدميا 
سػتيمو رئػيس جيػاز الموسػاد الرواية الصييونية التقميدية، ولعؿ ما يكسب الكتاب أىمية خاصة التقػديـ الػذي ا

 األسبؽ "أفرايـ ىاليفي".
 العنواف: مميوف ييودي غيروا الشرؽ األوسط -
 المؤلفاف: ليمي غميمي وروماف برونفماف -
 تؿ أبيب-الناشر: ميتر لمنشر -
 لغة الكتاب: العبرية -
 صفحة 188الصفحات:  -
 1021طبعة:  -
 ىجرة الذعر-

وس وصؿ إسرائيؿ في سنوات السبعينيات مف القرف العشريف، لكف ما يعدىا يؤكد المؤلفاف أف أوؿ الييود الر 
"اليجرة الكبرى"، وىي موضوع الكتاب، لـ تبدأ حتى أواخر عقد الثمانينيات، في السنوات األخيرة مف االتحاد 

، بسػبب واصػفا إياىػا بػػ"ىجرة الػذعر" 2993و 2989السوفياتي، قبيػؿ انييػاره النيػائي، وتحديػدا بػيف العػاميف 
األزمػػة االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية، عممػػػا بػػػأف كثيػػرا مػػػنيـ لػػػـ يكػػػف لديػػػو أي عبلقػػة مػػػع الصػػػييونية فػػػي مكػػػاف 
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إقامتيـ السابؽ، وجاء معظميػـ مػف روسػيا وأوكرانيػا، وروسػيا البيضػاء وآسػيا الوسػطى، ولػذلؾ لػـ يكػف لػدييـ 
 الكثير مف التقدير لوطنيـ الجديد "إسرائيؿ".

المعطيػػػات الرقميػػػة التػػػي أصػػػدرىا الجيػػػاز المركػػػزي لئلحصػػػاء السػػػوفياتي األخيػػػر لمعػػػاـ  ويسػػػتند الكتػػػاب إلػػػى
ألفػػا ىػػاجر إلسػػرائيؿ، وكانػػت  877مميػػوف ييػػودي يعيشػػوف فػػي الػػببلد، مػػنيـ  2.4، وأكػػد حينيػػا تواجػػد 2989

إنشػػائيا،  ىػذه الموجػػة مػػف اليجػػرة فػػي ىػذه الفتػػرة القصػػيرة مػػف الوقػػت، أكبػػر تػدفؽ لمميػػاجريف إلييػػا منػػذ تػػاريل
كاشفا النقاب عف تسريبات مفادىا أف جزءا كبيرا منيـ ليسوا ييودا، واستخدـ العديد منيـ وثائؽ مزورة لمقدـو 

 إلسرائيؿ، لتحسيف مستوى معيشتيـ، وتعزيز وضعيـ المالي الشخصي.
عمػػى مميػػوف  الكتػػاب ينقػػؿ مػػا أسػػماىا وثػػائؽ تجػػد طريقيػػا لمنشػػر لممػػرة األولػػى، ومفادىػػا أف إسػػرائيؿ احتالػػت

مف خبلؿ فرض قيػود عمػييـ تمنػع ىجػرتيـ ألي دولػة فػي العػالـ باسػتثنائيا، عبػر  2989مياجر روسي عاـ 
مميػػوف  200دفػػع رشػػى لمػػديكتاتور الرومػػاني السػػابؽ "نيكػػوالي تشاوشيسػػكو"، وبموجبيػػا تحصػػؿ رومانيػػا عمػػى 

 دوالر عمى شكؿ قرض مف الواليات المتحدة.
اؿ الكبرى ىيئة "ناتيؼ" التي تركز نشاطيا بيف ييود دوؿ االتحاد السػوفياتي السػابؽ وقاـ بتنفيذ عممية االحتي

وأوروبا الشرقية، وبمصادقة رئيس الػوزراء الراحػؿ إسػحاؽ شػامير، عمػى اعتبػار أف ىػذه اليجػرة سػتعمؿ عمػى 
ف في المنطقة الواقعػة تغيير التوازف الديمغرافي بيف العرب والييود في إسرائيؿ، وبيف الفمسطينييف واإلسرائيميي

 بيف نير األردف والبحر المتوسط.
 
 البراغماتية وليس األيديولوجية -

يػػرى الكتػػػاب أف اليجػػرة الييوديػػػة الكبيػػػرة مػػف دوؿ االتحػػػاد السػػػوفياتي إلػػى إسػػػرائيؿ جػػػاءت فػػي ظػػػؿ ظػػػروؼ 
ماضػي جػاءت وشروط تاريخية خاصة لـ يسبؽ ليا مثيػؿ، فالموجػة التػي وقعػت فػي حقبػة تسػعينيات القػرف ال

عمى أرضية الفوضى التي استشرت في روسيا الجديدة عقب بشائر الضعؼ والتفكؾ في االتحاد السػوفياتي، 
والضػػبابية التػػي سػػادت الحيػػاة والخػػوؼ ممػػا يسػػميو الييػػود "البلسػػامية"، والرغبػػة بػػالخروج لمػػا عػػدوه فػػي حينػػو 

 "العالـ الحر".
حينػو كتمػة متماسػكة، قػادرة عمػى تشػغيؿ وتغذيػة الكثيػر  ولذلؾ فػإف عػددىـ، حػوالي مميػوف ميػاجر، شػكؿ فػي

مػػػف المنػػػػاحي فػػػي إسػػػػرائيؿ عمػػػى األصػػػػعدة: السياسػػػية، والتشػػػػغيمية، والثقافيػػػة، خػػػػدمتيا وأتاحػػػت ليػػػػا فرصػػػػة 
 التواصؿ والبقاء، واعتبرت ىجرة ذات معايير "رأس ماؿ بشري" كبيرة.

الييوديػػة مػػف االتحػػاد السػػوفياتي، وتمحػػورت حػػوؿ وىػػو مػػا دفػػع بإسػػرائيؿ لزيػػادة أسػػباب ودوافػػع ىػػذه اليجػػرات 
األزمػػة التػػي انتابتػػو، وأدت النقسػػامو إلػػى دويػػبلت وجماعػػات عرقيػػة، والمشػػاكؿ القائمػػة عمػػى صػػعيد العبلقػػة 
والتعامػػػؿ بػػػيف الييػػػود وغيػػػرىـ، فضػػػبل عػػػف الدعايػػػة فػػػي أوسػػػاط الييػػػود السػػػوفيات بػػػأنيـ سػػػيجدوف الجنػػػة فػػػي 

الصييوني في اليقظة القومية الييوديػة، ودعميػا ييػود الواليػات المتحػدة، وقػاموا "إسرائيؿ"، إلى جانب العامؿ 
 عمى تمويميا عمى الصعيديف المادي والثقافي، عمى أف يتجيوا إلسرائيؿ، وليس ألي مكاف آخر.

ويتطػػرؽ الكتػػاب لمجموعػػة مػػف السػػمات اإليجابيػػة لمميػػاجريف الييػػود الػػروس إلػػى إسػػرائيؿ، كػػونيـ يتمتعػػوف 
ثقافة مينية عالية مقارنة بباقي اإلسرائيمييف، خصوصا ببعض المجاالت التي تيـ الدولة، وتعمؿ فييػا  بنسبة

عمػػى صػػعيد التسػػويؽ العسػػكري كالصػػواريل واألسػػمحة، والميػػف األساسػػية األخػػرى كالطػػب واليندسػػة، وزيػػادة 
ة، وخطػػػوط اإلنتػػػاج، بمػػػا تعػػػداد الممتحقػػػيف بػػػالجيش، وارتفػػػاع حجػػػـ االحتيػػػاط، واتسػػػاع األسػػػواؽ االسػػػتيبلكي

 يصاحبو مف نمو.
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أما عف السمات السمبية ليـ فيذكر الكتاب أىميا، ومنيا أف الكثير مف المياجريف الروس يعممػوف فػي مجػاؿ 
الفسػػاد والجريمػػة، بمػػا يعكسػػو ذلػػؾ عمػػى المجتمػػع اإلسػػرائيمي مػػف آثػػار سػػمبية، وعػػدد كبيػػر مػػنيـ ال يؤمنػػوف 

الكنس، وال يؤدوف الشعائر، ويوجد بيػنيـ عػدد مػف العمػبلء لممخػابرات الروسػية، بالديانة الييودية، وال يؤموف 
 سبؽ أف جندتيـ إباف تواجدىـ في دوؿ االتحاد السوفياتي، وأبقت عمى صمتيا بيـ عقب ىجرتيـ إلسرائيؿ.

رى، ممػا ويستمد المياجروف الييود الروس تأثيرىـ مف كثافتيـ العددية، وتماسكيـ النسبي مقارنة بطوائؼ أخ
عكس نفسو في شتى مناحي الحياة، كالتوظيؼ واحتبلؿ المراكز اليامة، ونسبتيـ في الكنيسػت التػي تجعميػـ 
"بيضػػػة القبػػػاف" فػػػػي أي تشػػػكيمة ائتبلفيػػػة حكوميػػػػة، واحػػػتبلؿ مراكػػػػز ىامػػػة فػػػي الػػػػوزارات، ومػػػف شخصػػػػياتيـ 

دانػػي أيمػػوف"، ورئػػيس الوكالػػة الييوديػػة السياسػػية المػػؤثرة وزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ "أفيغػػدور ليبرمػػاف"، ونائبػػو "
 "نتاف شيرانسكي".

ويتنػػاوؿ الكتػػاب بتوسػػع الجوانػػب المختمفػػة لمميػػاجريف الييػػود السػػوفيات، والػػدوافع وراءىػػا، والتكػػويف اإلثنػػي، 
وأنمػػاط اليويػػة والتوجيػػات االجتماعيػػة والتعبئػػة السياسػػية لػػدييـ، ويتمحػػور حػػوؿ انعكاسػػات ىػػذه اليجػػرة عمػػى 

الجتمػػػػاعي والثقػػػػافي إلسػػػػرائيؿ، مػػػػف خػػػػبلؿ تحميػػػػؿ تمػػػػؾ القضػػػػايا عمػػػػى ضػػػػوء التغييػػػػرات السياسػػػػية النسػػػػيج ا
واالقتصػػػػادية واأليديولوجيػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع اإلسػػػػرائيمي، وديناميكيػػػػة الصػػػػراع اإلسػػػػرائيمي العربػػػػي، ومحػػػػاوالت 

 التسويات السممية، وتدىور العبلقات اإلسرائيمية الفمسطينية.
ميدانيػػة أجريػػت عمػػى مػػدى العشػػريف عامػػا الماضػػية منػػذ قػػدـو الموجػػة األولػػى مػػف  ويسػػتند المؤلفػػاف ألبحػػاث

المياجريف الروس في سنوات التسعيف مف القرف الماضي، وتشمؿ البحوث مجموعة مف استطبلعات الػرأي، 
ومقاببلت شخصية مع مجموعة تمثيمية منيـ، وتحميبل لمصػحؼ الصػادرة فػي إسػرائيؿ بالمغػة الروسػية، حيػث 

ا أف دوافعيػػـ لميجػػرة كانػػت "براغماتيػػة" وليسػػت "أيديولوجيػػة"، وىػػو مػػا عبػػرت عنػػو توجيػػاتيـ ومػػواقفيـ أظيػػر 
 وسموكياتيـ.

كما أظير الكتاب أنو ال يزاؿ لدى عدد كبير مػف الميػاجريف الييػود الػروس حنػيف قػوي لمػوطف األـ "روسػيا"، 
وفخػر عميػؽ بثقػافتيـ األصػمية مقترنػا بشػعور واشتياؽ لوجػود روابػط اجتماعيػة وثقافيػة مػع بمػدانيـ األصػمية، 

 باالستعبلء الثقافي مقابؿ الثقافة اإلسرائيمية، ألف لدييـ فكرة ال تصب كثيرا في مصمحة إسرائيؿ.
فقػػد عػػدوىا دولػػة صػػغيرة ال تصػػؿ فػػي مقاييسػػيا لبلتحػػاد السػػوفياتي، وىػػـ قػػادموف مػػف دولػػة عظمػػى، وعػػدوا 

أفقيػا الػديني، واتضػح ليػـ أنيػا دولػة تواجػو العديػد مػف المشػاكؿ،  ثقافتيا محدودة جراء صغر حجميا وضػيؽ
ولـ تحؿ المشاكؿ األساسية التي يجب عمى كؿ دولة أف تحميا كالوضع األمني والحػدودي والنظػاـ السياسػي 

 والتشريع، ولذلؾ شعروا بغربة كبيرة وعميقة عف حياة اعتادوىا، فأغمقوا أنفسيـ داخؿ شرنقة صغيرة.
 
 الندماجصعوبة ا -

يؤكد الكتاب أف الييود الروس يتكممػوف المغػة الروسػية ألطفػاليـ، ويقػرؤوف واحػدة مػف الصػحؼ السػبع بالمغػة 
الروسػػية التػػي أنشػػؤوىا، ويشػػاىدوف محطػػات القنػػوات الخاصػػة الروسػػية فػػي إسػػرائيؿ، ومحطػػات روسػػية فػػي 

مػػا زالػػوا نػػاطقيف بالروسػػية، وال  الخػػارج، وبعػػد سػػنوات زادت عمػػى العشػػريف عاشػػوىا، فػػإف مئػػات اآلالؼ مػػنيـ
يمكنيـ مواصمة محادثة ىاتفيػة بالمغػة العبريػة، وعػدة آالؼ مػنيـ ال يمكػنيـ االستفسػار عػف اتجاىػات الطػرؽ 

 % مف مجمؿ المواطنيف في إسرائيؿ.10بالعبرية، رغـ أنيـ يشكموف ما يقرب مف 
ىتمػػاـ مػػف مػػؤلفيف آخػػريف، وىػػي أنػػو رغػػـ ويػػذىب المؤلفػػاف لنقطػػة فػػي غايػػة األىميػػة، ربمػػا لػػـ تحػػظ بػػنفس اال

اإلجمػػػاع اإلسػػػرائيمي الواسػػػع عمػػػى اسػػػتجبلب الميػػػاجريف الييػػػود مػػػف دوؿ االتحػػػاد السػػػوفياتي السػػػابؽ، ألنيػػػـ 
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يعػػززوف الحالػػة الديمغرافيػػة لصػػالح الييػػود فػػي إسػػرائيؿ، بجانػػب كونػػو عمػػبل صػػييونيا أيػػديولوجيا قوميػػا، فػػإف 
مػػف ييػػود رابطػػة الػػدوؿ المسػػتقمة عػػف االتحػػاد السػػوفياتي السػػابؽ أخػػذت الحماسػػة السػػتيعاب الػػروس وغيػػرىـ 

بالتبلشػػي تػػدريجيا، ووصػػؿ الحػػد فػػي العديػػد مػػف األطيػػاؼ السياسػػية لتوجيػػو أصػػابع االتيػػاـ لمقػػادميف الجػػدد 
 بجمب ظواىر وآفات جديدة عمى المجتمع اإلسرائيمي.

ييػود بػأنيـ جمبػوا معيػـ أفكػارا لػـ تكػف منتشػرة أو وأضاؼ أف ىؤالء المياجريف الييود الروس، يتيميـ بػاقي ال
قائمػػة فػػي المجتمػػع اإلسػػرائيمي، كالجريمػػة المنظمػػة والػػدعارة واإلدمػػاف عمػػى الكحػػوؿ وغيرىػػا، إضػػافة لػػدخوؿ 

 عصابات المافيا، وانتشار ظاىرة رشوة وشراء األحزاب الفاعمة في الحمبة السياسية اإلسرائيمية.
مػى موجػة اليجػرة الكبػرى لمييػود السػوفيات، يظيػر الكتػاب عػددا مػف المشػاكؿ وبعد مرور كؿ ىذا السػنوات ع

التي شكمت صعوبات أماميـ، وحالت بينيـ وبػيف االنػدماج فػي المجتمػع الييػودي فػي إسػرائيؿ، أبرزىػا: عػدـ 
% 33ألػؼ ميػاجر،  400توفر أماكف عمؿ، فيناؾ صعوبة في تأمينيا حيث يفوؽ عدد العامميف مػف بيػنيـ 

آالؼ  207% مػػػف حممػػػة الشػػػيادات العميػػػا، بيػػػنيـ 81يـ يعممػػػوف بمجػػػاؿ تخصصػػػاتيـ، عممػػػا بػػػأف فقػػػط مػػػن
خبيػر  1000مػدرس، و 5000ألػؼ ممػرض وممرضػة، و 12ألػؼ عػالـ، و 24ألؼ طبيب، و 15ميندس، و
 اقتصادي.

ات ومػػع ذلػػؾ، يوضػػح الكتػػاب أنيػػـ يعػػانوف مػػف التمييػػز فػػي الرواتػػب والضػػمانات االجتماعيػػة، وتتبػػع المؤسسػػ
اإلسػػرائيمية سياسػػة التمييػػز ضػػدىـ، وتقػػـو الكثيػػر مػػف المؤسسػػات المشػػغمة لمػػروس بطػػردىـ، بادعػػاء اإلسػػاءة 

 إلييا، وىناؾ مؤسسات ترفض استيعابيـ أصبل.
 
 التوزيع الجغرافي-

% مػػنيـ انخرطػػوا فػػي حيػػاة الدولػػة، وأصػػبحوا عنصػػرا مركزيػػا ميمػػا فػػي كػػؿ مجػػاالت 50فػػي المقابػػؿ، فػػإف 
ألفػػا يعممػػوف فػػي الصػػناعات  80قتصػػاد واألمػػف واألكاديميػػة والطػػب وفػػي الثقافػػة وغيرىػػا، وىنػػاؾ الحيػػاة، كاال

% مػػػف العػػػامميف فييػػػا، كمػػػا خػػػدموا فػػػي الجػػػيش، وشػػػاركوا فػػػي الكنيسػػػت، وأقػػػاموا 11اإلسػػػرائيمية، ويشػػػكموف 
المغػػة  إذاعػػات ومحطػػة تمفزيػػوف خاصػػة بيػػـ ناطقػػة بالروسػػية، وعػػددا مػػف الصػػحؼ والمجػػبلت لمحفػػاظ عمػػى

 الروسية.
ويقدـ المؤلفاف خريطة جغرافية تبيف توزيع ىؤالء المياجريف الييود الروس في أنحاء إسرائيؿ، حيث يتركزوف 
في المدف المتوسطة مثػؿ "الكػاريوت، وأشػكموف ونتسػيرت عيميػت وحيفػا وأسػدود وبئػر السػبع وتػؿ أبيػب وبػات 

موف عمى ثقافة ثانوية ومتوسطة، وىـ متمسكوف % حاص70% لـ يتجاوزوا سف الخمسيف، و70ياـ"، ومنيـ 
، وتوجد متاجر لبيع المشروبات والمأكوالت المستوردة  بالعادات والتقاليد، وحتى المأكوالت الروسية حتى اليـو
 مف روسيا، رغـ أنيا تخالؼ الشريعة الييودية ألنيا تبيع المحـ والسمؾ الذي لـ يشرؼ عميو حاخاـ ييودي.

عػػف شخصػػيات نافػػذة فيمػػا يمكػػف أف تسػػمى "الطائفػػة الييوديػػة مػػف أصػػؿ سػػوفياتي" قوليػػا إف  المؤلفػػاف يػػنقبلف
% مػنيـ 33القضية الحساسة التي يعانونيا ىي تعريؼ الييودي وفؽ الشريعة الييودية، فالحػديث يػدور عػف 

السياسية حوؿ  ليسوا ييودا وفقيا، وتشكؿ ليـ أمرا معرقبل بقضايا الزواج والدفف، وىناؾ جدؿ داخؿ األوساط
الموضوع، فثمة جيات تدعو لتخفيؼ الشروط المطموبػة التػي تضػعيا الحاخاميػة الرئيسػية، وىنػاؾ مػف يػدعو 

 لمتشديد.
عاما عمػى أكبػر ىجػرة ييوديػة مػف روسػيا إلػى  14وفي مفارقة تاريخية، يبدي الكتاب قمقو مف أنو بعد مرور 

تفاعػػا فػػي قائمػػة الميػػاجريف الييػػود الػػروس منيػػا، وال تػػزاؿ إسػػرائيؿ، فػػإف األخيػػرة تشػػيد فػػي اآلونػػة األخيػػرة ار 
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القائمة تزداد طوال، وىـ يتوجيوف لبقاع مشتتة في جميع أنحاء العالـ، ألنيـ لـ يحصموا عمى ما حصؿ عميو 
المياجروف األوائؿ في أربعينيات وخمسينيات القرف الماضي، رغـ أنيـ قدموا خبرات تمقوىا فػي الخػارج، بعػد 

 عدد منيـ وراءه شركات ومؤسسات تأسست في روسيا.أف ترؾ 
ويحػػذر المؤلفػػاف صػػناع القػػرار فػػي إسػػرائيؿ بػػأنيـ سيخسػػروف الدولػػة نفسػػيا، إف لػػـ يتػػدارؾ الموقػػؼ الخطيػػر، 
الذي عداه حالة "استنزاؼ بشري" لمدولة، وتيديدا ال يقؿ عف سواه مػف التيديػدات األمنيػة المحيطػة بيػا، رغػـ 

روس قد يصبحوف بعد عدة عقود أغمبية في إسرائيؿ، ومف الممكف أف يصبح رئيس الدولة أف ىؤالء الييود ال
 أو رئيس الحكومة منيـ.

ورغـ أف ىؤالء مياجروف جدد، أصبحوا قوة ال يستياف بيا في النسيج السياسي واالجتماعي اإلسرائيمي، وقد 
 الثقافات وتناقضيا. يقدموف عمى تشكيؿ جسـ متوحد ومتكاتؼ داخؿ دولة تعاني مف اختبلؼ

 5/6/8031الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 جل القدسأوأسمى مكارمهم كانت من  األمة اإلسالمية أعظم بطوالتاألردني:  وزير األوقاف 15
 اإلسبلمية األردنية في عّمافوالشؤوف والمقدسات  األوقاؼأقامت وزارة : بتراوكالة باسؿ الزغيبلت و  -عماف 
لما عرفت امتنا معاني : "محمد القضاة .د األوقاؼوزير وقاؿ والمعراج،  اإلسراءذكرى بمناسبة  اً ديني احتفاالً 
بطوالتيـ ما كانت مف اجؿ  وأعظـفتوحاتيـ ما كانت قبمتيا نحو القدس،  أعظـوالمعراج كانت  اإلسراء
ال تعرفو  الوقفية والخيرية بشكؿ األعماؿمكارميـ ما كانت مف اجؿ القدس، فانتشرت فييا  وأسمىالقدس، 

 ."في العالـ أخرىمدينة  أي
الرباط، ألدلة  أردفأننا ورغـ كؿ الظروؼ المحيطة ببمدنا، سنبقى مراىنيف عمى الحؽ في القضاة عمى "وأكد 

 ."نراىا بأعيننا وتشيد بيا ضمائرنا
 7/6/8031الدستور، عمان، 

 
 مى المدينة المقدسةمهرجان يسمط الضوء عو  ...تنطمق اليوم "شد الرحال إلى القدس"مسيرة  16

يتوجو نقابيوف وحزبيوف وفاعميات وطنية وشعبية اليوـ إلى منطقة سويمة في : محمد الكيالي - عماف
األغوار، لممشاركة في مسيرة "شد الرحاؿ إلى القدس" التي تنفذىا الييئة الشعبية لمدفاع عف المسجد 

 األقصى والمقدسات.
مترات عف الحدود مع فمسطيف ميرجاف شعبي حاشد ييدؼ إلى ويقاـ في المنطقة التي تبعد بضعة كيمو 

 دولة. 40تسميط الضوء عمى قضية القدس، بالتزامف مع مسيرات مماثمة في 
اهلل عبيدات "أف  عبد .رئيس الييئة الشعبية لمدفاع عف المسجد األقصى والمقدسات نقيب الميندسيف، ـ دكأو 

 بلـ األردنية فقط مع ىتافات لمقدس".المسيرة ستكوف سممية، وسيتـ فييا رفع األع
 7/6/8031الغد، عّمان، 

 
 الفمسطينية كانت وستبقي عقل الشعب المصري ووجدانه القضيةمرسي:  17

قػػاؿ الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي فػػي حػػوار مطػػوؿ مػػع "األىػػراـ" فػػي رد عمػػى سػػؤاؿ  الناصػػر سػػبلمة: عبػػد
اء الخارجيػة العػرب بالقػاىرة أخيػرا, وكػاف الموضػوع كاف ىناؾ اجتماع لوزر حوؿ القدس وانتياكات االحتبلؿ: 

الرئيسػػي حػػوؿ شػػركتيف فرنسػػيتيف تقومػػاف بإنشػػاء خطػػوط متػػرو فػػي المدينػػة المقدسػػة وتغيػػراف مػػف معالميػػا, 
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ولذلؾ فقد اتصمت بالسيد أكمؿ الػديف إحسػاف أوغمػو األمػيف العػاـ لمنظمػة التعػاوف اإلسػبلمي باعتبػار مصػر 
 ببياف يديف ىذا الفعؿ.رئيس الدورة, وقد خرجنا 

وأسػػػتطيع أف أؤكػػػد أف القضػػػية الفمسػػػطينية كانػػػت وسػػػتبقي عقػػػؿ الشػػػعب المصػػػري ووجدانػػػو, ونحػػػف ال نتخػػػذ 
نمػػا ىػػـ يقػػرروف ونحػػف نػػدعميـ, سػػواء فػػي المحافػػؿ الدوليػػة, أو بفػػتح الحػػدود, ونػػدعـ  قػػرارات بالنيابػػة عػػنيـ, وا 

 بالنسبة لنا محورية. أيضا حكومتيـ في راـ اهلل, ونرعي مصالحيـ, فقضيتيـ
وأما فيما يتعمؽ بارتباطنا بمنظومة المنطقة واتفاقية السػبلـ, فػنحف دولػة كبيػرة نحتػـر االتفاقيػات, لكننػا نرصػد 

 وال نسمح بأي تجاوز أو عدواف يتجاوز ىذه االتفاقية بحاؿ مف األحواؿ.
 7/6/8031األهرام، القاهرة، 

 
 في القدس "إسرائيل"بشأن انتهاكات  التعاون اإلسالمي لمنظمةرسالة من مرسي  18

أكمػػؿ الػػديف إحسػػاف اوغمػػو   تمقػػي األمػػيف العػػاـ لمنظمػػة التعػػاوف اإلسػػبلمي،  : وكػػاالت  -   نصػػرزعموؾ  -  جػػدة
بشػأف تطػورات القضػػية   رسػالة مػف الػػرئيس محمػد مرسػي رئػػيس الػدورة الثانيػة عشػػرة لمػؤتمر القمػة اإلسػػبلمي،

يرة االنتياكات اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة خصوصا فػي مدينػة والسيما تصاعد وت  الفمسطينية،
  . والمتمثمة في المساعي اإلسرائيمية لتيويد المدينة وتغيير معالميا وطمس آثارىا  القدس الشريؼ،

كمػػا تضػػمنت الرسػػالة حكػػـ االسػػتئناؼ الػػذي أصػػدرتو محكمػػة فرنسػػية لصػػالح الشػػركات الفرنسػػية المنضػػوية 
تجمػػع سػػيتي بػػاس اإلسػػرائيمي, المسػػئوؿ عػػف تنفيػػذ مشػػروع التػػراـ اإلسػػرائيمي فػػي مدينػػة القػػدس الشػػرقية تحػػت 

 المحتمة.
 7/6/8031األهرام، القاهرة، 

 
 "الكنيست"تطالب بمواجهة مشروع عنصري في العربية  الجامعة 19

اإلسػػرائيمي الخػػاص ب  دانػػت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، أمػػس، إعػػادة طػػرح مشػػروع القػػانوف :"الخمػػيج" –القػػاىرة 
، والمزمػػع التصػػويت عميػػو خػػبلؿ األيػػاـ القميمػػة المقبمػػة. وطالبػػت الجامعػػة "الكنيسػػت"داخػػؿ ” الدولػػة القوميػػة“

المجتمػػػػع الػػػػدولي واألمػػػػـ المتحػػػػدة ومنظمػػػػات حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف بػػػػالتحرؾ الفاعػػػػؿ والجػػػػدي لوقػػػػؼ اإلجػػػػراءات 
 ."نية المحتمةالعنصرية والعدوانية اإلسرائيمية في األراضي الفمسطي

 7/6/8031الخميج، الشارقة، 
 

 أكبر خطر عمى األمن المائي العربي "إسرائيل"العربي: أطماع نبيل  80
قاؿ األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي إف "مف أكبر المخاطر عمى األمف : مراد فتحي –القاىرة 

ة عامػػة ىػػي األطمػػاع اإلسػػرائيمية فػػي الميػػاه المػػائي العربػػي بصػػفة خاصػػة وعمػػى األمػػف القػػومي العربػػي بصػػف
 العربية".

وأضػػاؼ العربػػي فػػي كممتػػو االفتتاحيػػة أمػػاـ الػػدورة الخامسػػة لمجمػػس وزراء العػػرب لمميػػاه اليػػـو الخمػػيس، أف 
مشكمة المياه في ىذه المنطقة "تأخذ أبعادًا سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية ال تنفصؿ عف طبيعػة الصػراع 

 رائيمي الذي لـ ينتو بعد".العربي اإلس
 19و 18وأوضػػح أف الجامعػػة العربيػػة ستستضػػيؼ مػػؤتمرا دوليػػًا حػػوؿ "الميػػاه العربيػػة تحػػت االحػػتبلؿ" يػػومي 

أكتوبر المقبؿ.ويتضمف المؤتمر ثبلثة محاور: األوؿ الحقوؽ المائية في األراضي العربيػة المحتمػة، والمحػور 
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ا، والثالػث حػوؿ الوضػع المػائي فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة الثاني عػف دور القػانوف الػدولي فػي حمايتيػ
 والخطة التنفيذية لمحماية والدفاع عف الحقوؽ المائية العربية.

 7/6/8031الشرق، الدوحة، 
 

 لضرب مصالح إسرائيمية المزيد من أسمحة "خطيرة" تابعة لحزب اهلل اكتشاف :نيجيريا 83
نيجيػػري اكتشػػاؼ كميػػات أسػػمحة وذخيػػرة وصػػفيا بػػالخطيرة، قػػاؿ إنيػػا متابعػػات: أعمػػف الجػػيش ال -بوابػػة الوفػػد 

تابعة لحزب اهلل المبناني في مدينة كانو شماؿ الببلد، وذلؾ بعد أياـ مف اكتشاؼ مخزف أسمحة وذخيرة تابعة 
 لمحزب في نفس المدينة كاف يجيزىا، حسب مصادر أمنية، لضرب مصالح إسرائيمية في نيجيريا.

دث العسػػكري فػػي مدينػػة كػػانو الكػػابتف ايديشػػي اوييػػا، اليػػـو الخمػػيس، أف األسػػمحة الجديػػدة وذكػػر بيػػاف لممتحػػ
كانػت مخبػػأة فػػي قبػػو أحػد المبػػاني، مشػػيرا إلػػى أف أىميػة التعػػاوف مػػع المػػواطنيف فػي المدينػػة الػػذي سػػاعد فػػي 

 اكتشاؼ األسمحة.
تػي تػـ اكتشػافيا مػؤخًرا بمدينػة كػانو، وقالت الحكومة النيجيرية إنيا تدرس احتمػاؿ وجػود عبلقػة بػيف الخميػة ال

والتػػي قيػػؿ أنيػػا تابعػػة لحػػػزب اهلل، وجماعػػة بوكػػو حػػراـ المتشػػددة، بينمػػػا أعمػػف وكيػػؿ وزارة الخارجيػػة السػػػفير 
مارتيف اموىيبي أف اكتشاؼ الخمية التابعة لحزب اهلل لف يؤثر عمي العبلقات القوية بيف الجانبيف، مشيرا إلي 

انتظار تفاصيؿ التحقيقات حوؿ عمؿ الخمية وأىداؼ وجودىا فػي نيجيريػا، ووصػؼ أف الجانب النيجيري في 
 العبلقات المبنانية النيجيرية بالممتازة.

 7/6/8031الوفد، الجيزة، 
 

 "إسرائيل"بعد تصريحات عن التطبيع مع  يسوداننذر أزمة بحزب  88
"األصػؿ" فػي السػوداف، عمػى خمفيػة بدت نذر أزمة تموح في األفػؽ بػيف قيػادات الحػزب االتحػادي الػديمقراطي 

 إعبلف القيادي بالحزب عمى نايؿ تأييده لمتطبيع مع إسرائيؿ إذا كانت الخطوة تأتي في مصمحة السوداف.
فػي تصػريح لصػحيفة "آخػر لحظػة"  -وقاؿ عضو الييئة القيادية مدير المركػز العػاـ ميرغنػي مسػاعد بػالحزب

متمسؾ بالثوابت األساسية لمقضية الفمسطينية، مشيرا إلػى أنيػا إف الحزب  -الصادرة اليوـ الخميس بالخرطوـ
سرائيؿ خًطا أحمر.  ثوابت مركزية لمعرب والمسمميف، مؤكدا أف بينيـ وا 

، واعتبػػر أي حػػديث عػػف التطبيػػع مػػع إسػػرائيؿ شػػيءوأوضػػح ميرغنػػي أف مػػا قالػػو نايػػؿ ال يمثػػؿ الحػػزب فػػي 
 خروجا عف دستور الحزب ولوائحو.

لحزب االتحػػادي الػػديمقراطي "األصػػؿ" عمػػي نايػػؿ قػػاؿ إنػػو لػػيس مػػف الحكمػػة والمصػػمحة أف وكػػاف القيػػادي بػػا
يعػػادي السػػوداف كػػؿ الػػدوؿ، وأشػػار فػػي تصػػريح لمصػػحيفة ذاتيػػا أمػػس إلػػى أف أىميػػة االلتفػػات إلػػى المصػػالح 

ف كػػاف ذلػػؾ فػػي التطبيػػع مػػع إسػػرائيؿ وأمريكػػا، الفتػػا النظػػر إلػػى أف ،القوميػػة لمشػػعب السػػوداني وجػػود  حتػػى وا 
 عبلقات واتفاقات بيف دوؿ عربية وتؿ أبيب.

 7/6/8031الوفد، الجيزة، 
 

 تقرير لممركز السوداني لمخدمات الصحفية يحذر من تنامي النفوذ اإلسرائيمي في البحر األحمر 81
رأى تقريػػر لممركػػز السػػوداني لمخػػدمات الصػػحفية أف ازديػػاد صػػدى المقاومػػة الفمسػػطينية والتعػػاطؼ : الخرطػػوـ

تػػػراؼ بيػػػا ودعميػػػا عمنػػػًا، خاصػػػًة فػػػي ضػػػوء التغييػػػرات التػػػي تشػػػيدىا المنطقػػػة العربيػػػة "سػػػيدفع إسػػػرائيؿ واالع
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لبلسػػتعداد لمحػػرب المفترضػػة مػػف قبميػػا، وىػػذا سػػيدفعيا لتوجيػػو نشػػاطيا وتعزيػػزه عمػػى البحػػر األحمػػر، وتنفيػػذ 
 بعض العمميات وفقًا لمفيوـ الحرب االستباقية والوقائية".

( النقػػػػاب عػػػػف نشػػػػاط 6|6ي نشػػػػره المركػػػػز عمػػػػى صػػػػفحتو االلكترونيػػػػة اليػػػػـو الخمػػػػيس )وكشػػػؼ التقريػػػػر، الػػػػذ
اسػػػتخباراتي اسػػػرائيمي يتعمػػػؽ فػػػي السػػػوداف، وقػػػاؿ: "ىنػػػاؾ اعتػػػراؼ بػػػأف النشػػػاط االسػػػتخباري اإلسػػػرائيمي فػػػي 
السػػوداف كبيػػر ومتعػػدد األوجػػو، وىػػو نشػػاط حاضػػر وفاعػػؿ فػػي مختمػػؼ الجبيػػات فػػي السػػوداف، ممػػا يتطمػػب 

دقيقػػػًا وضػػػبطًا لموجػػػود األجنبػػػي أواًل، واالىتمػػػاـ بالجانػػػب التخصصػػػي فػػػي العمػػػؿ االسػػػتخباري، ورفػػػع رصػػػدًا 
مستوى الػوعي األمنػي لػدى عامػة النػاس عبػر وسػائؿ االعػبلـ وغيرىػا. والػدفاع عػف األمػف القػومي السػوداني 

ة، والتػػدخؿ فػػي يعتبػػر حقػػا مشػػروعا فيػػو دفػػاع عػػف الوجػػود ورقابػػة فػػي الوقػػت نفسػػو ضػػد األخطػػار الخارجيػػ
الشؤوف الداخمية لمببلد، ولـ يعد خافيًا عمى أحد أف إسرائيؿ وبدعـ مف الواليات المتحدة األمريكية تسعى إلى 

شػػػعاؿ األزمػػػات فيػػػو. وال شػػػؾ أف ىنػػػاؾ عبلقػػػات   تقويػػػة نفوذىػػػا والعبػػػث بأصػػػابعيا الخبيثػػػة بػػػأمف السػػػوداف وا 
الصػػييوني مػػع دوؿ حػػوض النيػػؿ ودوؿ البحػػر األحمػػر  سياسػػية واقتصػػادية وعسػػكرية وأمنيػػة لكيػػاف االحػػتبلؿ

)إثيوبيا، إرتيريا، كينيا، أوغندة( وىي مطمة عمى البحر األحمر. وذات موقع قريب مػف بػور تسػوداف وىػو مػا 
   يجب أف يأخذه السوداف بعيف االعتبار والحذر".

ة عمػػى السػػوداف لػػف يكػػوف األخيػػر، المتمثػػؿ فػػي الغػػارة األخيػػر  اإلسػػرائيميوأشػار التقريػػر إلػػى النشػػاط العسػػكري 
وقػػػاؿ: "بحجػػػة تيريػػػب أسػػػمحة عبػػػر السػػػوداف ومصػػػر إلػػػى قطػػػاع غػػػرة يمكػػػف أف تتكػػػرر العمميػػػات وبأسػػػاليب 
مختمفة. ويتوقع أف تستمر الضغوط الخارجية عمى السوداف برعاية إسػرائيمية )جماعػات الضػغط( فػي أشػكاؿ 

تفرغ لقضية دارفور والسعي لبلنحراؼ بيا لتصؿ إلى ما متعددة خاصًة بعد االنتياء مف انفصاؿ الجنوب، وال
تجػػاه  اإلسػػرائيميةوصػػمت إليػػو قضػػية الجنػػوب اعتمػػادًا عمػػى نظريػػة شػػد األطػػراؼ المضػػّمنة فػػي االسػػتراتيجية 

 السوداف ودوؿ أخرى".
 6/6/8031قدس برس، 

 
 عمى معبر القنيطرة في الجوالن السيطرةالجيش السوري يستعيد  88

قػػوات النظػػاـ السػػوري اسػػتعادت الخمػػيس السػػيطرة  أف إسػػرائيميمصػػدر امنػػي  أكػػدت: وكػػاال - مجػػدؿ شػػمس
كػػاف  أفوسػػورية فػػي مرتفعػػات الجػػوالف بعػػد  إسػػرائيؿعمػػى المعبػػر الوحيػػد فػػي خػػط وقػػؼ اطػػبلؽ النػػار بػػيف 
 مسمحو المعارضة السورية سيطروا عميو في وقت سابؽ.

ري اسػػتعاد السػػيطرة عمػػى المعبػػر. يسػػمع دوي الجػػيش السػػو "وقػػاؿ المصػػدر الػػذي طمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػمو اف 
مراسػؿ وكالػة فػرانس بػرس الػذي تواجػد بػالقرب  وأكػد ."انفجارات مػف وقػت الخػر لكػف اقػؿ بكثيػر مػف الصػباح

بامكػاني رؤيػة دبابػاتيـ تتحػرؾ ‘مف المعبر انو شاىد قوات الجيش السوري تنشر دباباتيا عمى المعبر. وقػاؿ 
 ."ىناؾ

 7/6/8031القدس العربي، لندن، 
 

 اإلسرائيميصفد  مستشفىقنابل سورية تبث الذعر في  85
اطباء غرفة الطوارئ في مستشفى صفد في اسرائيؿ حاؿ طوارئ، القؿ  : أعمفآماؿ شحادة -القدس المحتمة 

مػػػف سػػػاعة، بعػػػد اف كشػػػفوا قنابػػػؿ يدويػػػة لػػػدى احػػػد المصػػػابيف السػػػورييف مػػػف المتمػػػرديف، الػػػذيف تػػػـ نقمػػػو الػػػى 
 ووصفت حالتو بػ"الخطيرة جدًا". المستشفى لمعبلج
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وبحسػػػب الجػػػيش االسػػػرائيمي فقػػػد وصػػػمت مجموعػػػة مػػػف السػػػورييف المتمػػػرديف الػػػى منطقػػػة السػػػياج الحػػػدودي 
وطمبت مف الجيش استدعاء الطوارئ االسرائيمية السعاؼ احد المصابيف. وقػاؿ الجػيش اف "طاقمػًا طبيػًا منػو 

الػػػى مستشػػػفى صػػػفد  كانػػػت حالتػػػو خطيػػػرة جػػػدًا فنقػػػؿوصػػػؿ الػػػى المكػػػاف وقػػػدـ االسػػػعاؼ االولػػػي لممصػػػاب و 
وفػػي المستشػػفى، بحسػػب الجػػيش، فػػوجئ اطبػػاء غرفػػة الطػػوارئ لػػدى تقػػديـ العػػبلج لػػو بوجػػود قنابػػؿ  لمعػػبلج".

ة تفكيػػػؾ القنابػػػؿ اف وصػػػمت وحػػػد إلػػػىيدويػػػة فػػػي جيبػػػو فػػػاعمنوا حػػػاؿ طػػػوارئ واخرجػػػوا المصػػػاب مػػػف المكػػػاف 
ة الثانيػػة ينقػػؿ مصػػابيف منػػذ سػػاعات الصػػباح مػػف السػػياج الحػػدودي وذكػػر الجػػيش انػػو لممػػر  وابطمػػت مفعوليػػا.

 بالقرب مف القنيطرة، وكثؼ دورياتو في تمؾ المنطقة ويتوقع نقؿ اخريف.
 7/6/8031الحياة، لندن، 

 
 المسجد األقصى فيرئيس المالديف يؤدي الصالة  86

محتمػة وأدى الصػبلة فػي المسػجد زار رئيس جميورية المالديؼ اإلسبلمية محمػد وحيػد، أمػس، القػدس ال: واـ 
األقصػػى. وقػػاؿ وحيػػد خػػبلؿ تواجػػده فػػي باحػػات الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ إف ىػػذه مناسػػبة خاصػػة جػػدًا وفرصػػة 
ميمػػة سػػنحت لػػو لزيػػارة القػػدس والمسػػجد األقصػػى المبػػارؾ فػػي ذكػػرى اإلسػػراء والمعػػراج. وأعػػرب عػػف رغبتػػو 

قصػػى لينػػالوا الشػػرؼ والبركػػة مػػف أحػػد أىػػـ األمػػاكف برؤيػػة المزيػػد مػػف الػػزوار المسػػمميف لمقػػدس والمسػػجد األ
 المقدسة في العالـ، مشيرًا إلى وجوب وقؼ الممارسات التي مف شأنيا إعاقة عممية السبلـ في المنطقة.

 7/6/8031الخميج، الشارقة، 
 

 ي" هزيمة لممشروع الناصر 67"نكسة  طارق الزمر: 87
ب السياسػى لحػزب "البنػاء والتنميػة"، أف ىزيمػة مصػر زعـ الدكتور طارؽ الزمر، رئيس المكت أماني صبحي:

 لـ تكف لمصر إنما لممشروع الناصرى. 2967فى عاـ 
وقاؿ الزمر فى تغريدة لو عمى "تويتر" اليـو الخميس، "كنت أتمنى أف يقؼ إخواننا الناصرييف وقفة حداد فى 

نما لمشروع نا 5ذكرى   صرى ولتجربة غير قابمة لمعودة".يونيو وأف يعترفوا بأف اليزيمة لـ تكف لمصر وا 
 7/6/8031الوفد، الجيزة، 

 
 مصر: مسيرة لإلخوان المسممين غدا لدعم القدس الشريف 88

دعػت جماعػة اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر إلػى المشػاركة، غػدًا بعػد صػبلة الجمعػػة، : أيمػف قنػاوي -القػاىرة 
اري لمجنػػػدي المجيػػػوؿ )رمػػػز العػػػداء " عنػػػد النصػػػب التػػػذك1023فػػػي "المسػػػيرة العالميػػػة إلػػػى القػػػدس.. مصػػػر 

 لمكياف الصييوني( بمدينة نصر شرقي القاىرة.
وتػػأتي ىػػذه المسػػيرة بػػالتزامف مػػع فعاليػػات أخػػرى فػػي نفػػس التوقيػػت بػػدوؿ أخػػرى تحػػت رعايػػة مؤسسػػة القػػدس 

 مصر. -الدولية 
مى قضية القدس وقاؿ المتحدث الرسمي لمجماعة أحمد عارؼ إف اليدؼ مف تمؾ المسيرة ىو إلقاء الضوء ع

وأضػػاؼ عػارؼ أف جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف تؤكػػد أف  باعتبارىػا مفتػػاح السػمـ والحػػرب فػي المنطقػػة والعػالـ.
ممارسػػات دولػػة االحػػتبلؿ العنصػػرية والتيويديػػة ضػػد القػػدس وفمسػػطيف وأىميػػا ومقدسػػاتيا تشػػكؿ جريمػػة ضػػد 

 اإلنسانية جمعاء وليس ضد الفمسطينييف وحدىـ.
 7/6/8031الشرق، الدوحة، 
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تعيدت تركيا باإلشراؼ الكامؿ عمى تجييز "قصر العدؿ" الفمسطيني )دار القضاء( بػاألجيزة والمعػدات ة: غز 
 مميوف دوالر. 22البلزمة التي وعدت دولة قطر بتحمؿ نفقات بنائو، بتكمفة تقدر بحوالي 

العدؿ واالشغاؿ العامة االستعدادات البلزمة لبناء قصر العدؿ في غزة والػذي يقػع عمػى مسػاحة وتجري وزارة 
 عشر دونمات.

وأكد الدكتور عطاهلل ابو السبح وزير العدؿ في غزة عقب انتياء زيػارة قػاـ بيػا الػى تركيػا عمػى اسػتعداد تركيػا 
دات المختبػر، إلػى جانػب إرسػاؿ فريػؽ ذو التاـ لتجييز مركز الطب الشػرعي والمعمػؿ الجنػائي بػاألجيزة ومعػ

 ألؼ دوالر. 70خبرة لئلشراؼ عمى تجييز المختبر بتكمفة 
منحػة لطػبلب الماجسػتير والػدكتوراه فػي تخصػص القػانوف لمدراسػة فػي جامعاتيػا،  50وأعمف عف تقديـ تركيػا 

 في القانوف ىناؾ. إضافة لمموافقة عمى تدريب محاميف ووكبلء نيابة فمسطينييف عمى أيدي قضاة وخبراء
جاء ذلؾ خبلؿ اتفاؽ ابو السبح مع نظيره التركي سعد اهلل أريجيف عمى انجاو عمى ىذه المشاريع بعد المقػاء 

 معو في انقرة.
 6/6/8031قدس برس، 

 
 "إسرائيل"الظواهري: أمريكا ترى في السيطرة عمى سوريا ضمانا لحماية  50

الظواىري السػورييف عمػى االتحػاد ومواصػمة القتػاؿ ضػد حكػـ حث زعيـ تنظيـ القاعدة أيمف : وكاالت -دبي 
الرئيس بشار االسد واحباط ما وصفو بمخطط الواليات المتحدة لتجيء بحكومػة مواليػة ليػا فػي سػوريا تحمػي 
أمف اسرائيؿ. ودعا الظواىري في تسػجيؿ صػوتي تػـ بثػو عمػى االنترنػت أمػس المجموعػات الجياديػة المقاتمػة 

 حاد لمحيمولة دوف اقامة نظاـ مواؿ لمواليات المتحدة في الببلد.في سوريا الى االت
 7/6/8031الدستور، عمان، 
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أظير تقرير لمنظمة العمؿ الدولية وزعو مكتبيا في بيػروت، أمػس، ارتفػاع معػدالت البطالػة عنػد : يو بي آي
ط ركود نمو االقتصاد الفمسطيني فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة. وقػاؿ التقريػر إنػو فػي ظػؿ الفمسطينييف وس

ركػػػػود نمػػػػو االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني، وارتفػػػػاع معػػػػدالت البطالػػػػة، والفقػػػػر، والتبعيػػػػة الغذائيػػػػة، فقػػػػد ارتفػػػػع عػػػػدد “
إلػػػى ليصػػػؿ معػػػدؿ البطالػػػة  1021و 1022% بػػػيف عػػػامي 3.25الفمسػػػطينييف العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ بنسػػػبة 

لى نحو 32%. والوضع أسوأ في غزة حيث وصؿ معدؿ البطالة إلى 13  ”.% بيف النساء50% وا 
% مػػف الشػػباب الفمسػػطيني خػػارج القػػوى العاممػػة وخػػارج التعمػػيـ، بمػػا فػػي ذلػػؾ 4.28ولفػػت التقريػػر إلػػى وجػػود 

وقػؼ النمػو، إلػى تتحػوؿ نتيجػة ت“% مف الشابات. وبّيف تقرير المنظمة أف األزمػة الماليػة فػي فمسػطيف 4.32
 ”. أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً 

منيػػا اسػػتمرار عػػدـ تقيػػد الجيػػات المانحػػة بالتزاماتيػػا، وقػػرار “وبحسػػب التقريػػر، تعػػود األزمػػة إلػػى عػػدة عوامػػؿ 
 ”.بتعميؽ دفع إيرادات التخميص الجمركي ولو مؤقتًا، فضبًل عف زيادة وتيرة نمو المستوطنات” إسرائيؿ“

 7/6/8031، الخميج، الشارقة
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 المتحدة تنوي تعويض المتضررين من اعتداءات المستوطنين األمم 58
ذكر الموقع االلكتروني لػصحيفة "ىآرتس" اف "مفوضػية حقػوؽ  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 

االنساف في االمـ المتحدة، "تعمؿ عمػى بمػورة خطػة لتعػويض الفمسػطينييف المتضػرريف مػف إعتػداءات وعنػؼ 
 لمستوطنيف في الضفة الغربية.ا

وعممػػت الصػػحيفة اف ىػػذا االجػػراء مػػف قبػػؿ المنظمػػة، جػػاء نتيجػػة لتصػػاعد اعمػػاؿ العنػػؼ واالعتػػداءات التػػي 
لحػػاؽ  يقػػوـ بيػػا المسػػتوطنوف ضػػد الفمسػػطينييف فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة، والتػػي شػػممت اإلعتػػداءات الجسػػدية وا 

 رات والحقوؿ الزراعية.الضرر بالممتمكات ومف بينيا عمميات الحرؽ لمسيا
وتشػػير الصػػحيفة الػػى عػػدـ قيػػاـ السػػمطة الفمسػػطينية او اسػػرائيؿ بتشػػغيؿ جيػػاز خػػاص لتوصػػيؿ المسػػاعدات 

 لممتضرريف جّراء ىذه االعتداءات.
وتسػػػعى المفوضػػػية السػػػامية لحقػػػوؽ االنسػػػاف إلعػػػداد خطػػػة ممنيجػػػة بيػػػذا الخصػػػوص، وتعمػػػؿ عمػػػى إيجػػػاد 

الوقػػت ذاتػػو تجيػػد بتجنيػػد جيػػات ومنظمػػات دوليػػة لتمويػػؿ ىػػذا المشػػروع،  التصػػنيفات ليػػذه المسػػاعدات، وفػػي
والتػػػي لػػػف تقتصػػػر عمػػػى المسػػػاعدات الماليػػػة فقػػػط، بػػػؿ سػػػيتـ التعبيػػػر عنػػػو بأشػػػكاؿ اخػػػرى، بحيػػػث يػػػتـ مػػػنح 

 المساعدة بشكؿ شخصي في اعقاب إجراء المفوضية تقييمًا لكؿ حالة عمى حدة.
 7/6/8031القدس، القدس، 
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)يونيسػػػكو( مشػػػروعًا « منظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمتربيػػػة والعمػػػـو والثقافػػػة»أطمقػػػت : رنػػػدة تقػػػي الػػػديف -بػػػاريس 
لمساعدة طبلب الجامعات الفمسطينية مف الفئػات المحرومػة والمنػاطؽ الميمشػة عمػى مواصػمة دراسػاتيـ عػف 

والمعػػدات التعميميػػة األساسػػية، بمػػا فػػي ذلػػؾ الكتػػب الدراسػػية والمرجعيػػة، طريػػؽ تمكيػػنيـ مػػف االنتفػػاع بػػالمواد 
 والمرافؽ البلزمة الستخداـ الحواسيب واإلنترنت.

حزيػراف  4إيرينا بوكوفا وسفير فمسػطيف لػدى المنظمػة اليػاس صػنبر فػي « يونيسكو»ووقعت المديرة العامة لػ 
ي تمّولػػػو المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، عممػػػًا أف ، عمػػػى خطػػػة عمػػػؿ تػػػرتبط بالمشػػػروع الػػػذ1023)يونيػػػو( عػػػاـ 

، 1023آذار )مػػػارس( عػػػاـ  15والسػػػعودية فػػػي « يونيسػػػكو»التوقيػػػع عمػػػى االتفػػػاؽ اإلطػػػار لمتمويػػػؿ تػػػـ بػػػيف 
 مميوف دوالر لتنفيذ المشروع. 1.9وحصمت المنظمة الدولية بموجبو عمى مبمغ 

لمكتبػات التػي تتضػمف مػواد دراسػية أساسػية، أو شػيرًا إلػى دعػـ ا 36ويرمػي المشػروع الػذي سيسػتغرؽ تنفيػذه 
منطقة فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة، وىػو أمػر سػيعود بالفائػدة  21إنشاء مكتبات جديدة مف ىذا النوع في 

ألؼ طالب في السنة، عممًا أف المكتبة الواحدة ستضـ منسػقًا محميػًا وأمػيف مكتبػة، فضػبًل عػف  21عمى نحو 
ت المحمية المعنية بالمشروع، وسيتـ تزويدىا محطة لئلنترنت وآلة لمطباعة وأخرى متطوعيف تابعيف لممجتمعا

الستنسػػاخ الوثػػائؽ، إضػػافًة إلػػى حواسػػيب عػػدة، مػػا يمّكػػف الطػػبلب مػػف البحػػث عػػف المعمومػػات مجانػػًا. ومػػف 
كؿ المزمػػع إعػػداد اسػػتراتيجية ترويجيػػة فػػي إطػػار المشػػروع لتعزيػػز الحػػؽ فػػي التعمػػيـ، وىػػي اسػػتراتيجية ستشػػ

 محور حممة وطنية.
 7/6/8031الحياة، لندن، 
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 د. عبد الحميد صياـ
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ال يجػػوز لػػرئيس الػػوزراء، أو ألي ‘مػػف قػػانوف المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني عمػػى مػػا يمػػي:  79تػػنص المػػادة 
ىػذا البنػد لػـ يػتـ ’. لحصػوؿ عمػى الثقػة بػو مػف المجمػس التشػريعيمف الوزراء ممارسة ميػاـ منصػبو إال بعػد ا

وال نعتقػػد أنػػو سػػيطبؽ  1007حزيراف/يونيػػو عػػاـ  25احترامػػو ال عنػػد تعيػػيف سػػبلـ فيػػاض رئيسػػا لمػػوزراء فػػي 
اآلف مع تعييف رئيس وزراء جديد ىو الدكتور رامي حمداهلل، رئيس جامعة النجػاح الوطنيػة. لقػد جػرى تجميػد 

. فػػػالمجمس الػػػوطني 1007ات الفمسػػػطينية بشػػػكؿ كامػػػؿ أو شػػػبو كامػػػؿ، خاصػػػة بعػػػد انقسػػػاـ عمػػػؿ المؤسسػػػ
والمجمس المركزي والمجمس التشريعي والمجمس الثوري لحركة فتح والمجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر والمجنػة 

االنتخابيػة فػي المركزية لحركة فتح، تكاد تكوف كميا معطمػة، كمػا أنيػا تجػاوزت صػبلحياتيا بعػد تعطػؿ اآللػة 
كػؿ تمػػؾ المؤسسػػات. لقػد اسػػتبدلت كػػؿ ىػػذه المؤسسػات بػػالقرار الفػػردي غيػػر المػدروس منػػذ شػػير تموز/يوليػػو 

ولغاية اآلف. ال نعرؼ ما فائػدة المؤسسػات إذا لػـ تقػـ بػدورىا الجمػاعي فػي الرقابػة والتشػريع والتنفيػذ،  1007
نتخابات الموسمية. فانتخابات المجمػس التشػريعي عػاـ وما فائدة العممية الديمقراطية إذا كانت تختصر في اال

دخمػػت عاميػػا السػابع، رغػػـ أف القػػانوف الػداخمي يحػػدد مػػدة  1006اسػتمرت عشػػر سػػنوات، وانتخابػات  2996
عمؿ المجمس بأربع سنوات فقط ، وكذلؾ منصب الرئيس الذي حدد بأربع سنوات قابمة لمتجديد، أي أف والية 

 . 1009كانوف الثاني/يناير  9ت منذ السيد محمود عباس قد انتي
ومػػع أننػػا، معشػػر األكػػاديمييف، نفػػرح عنػػدما يػػتـ تكميػػؼ أي زميػػؿ لنػػا بميمػػة وزاريػػة، لمعرفتنػػا بػػأف الشػػخص 
األكػػاديمي يتمتػػع بخبػػرة وثقافػػة واسػػعتيف، كمػػا أف األكػػاديمي يسػػتخدـ األسػػموب العممػػي فػػي اتخػػاذ القػػرارات، 

الصػػػبر والقػػػدرة عمػػػى التحميػػػؿ السػػػميـ والتوصػػػؿ إلػػػى نتػػػائج دقيقػػػة وموثقػػػة باإلضػػػافة إلػػػى أنػػػو يتمتػػػع بالرويػػػة و 
اكتسبيا أثناء ممارستو البحث العممي، لكف تجاربنا السابقة مع األكاديمييف الذيف ولجػوا بػاب السياسػة مخيبػة 

ابمػػة لآلمػػاؿ، حيػػث يبػػدأ األكػػاديمي يسػػتمرئ السياسػػة وأضػػواءىا وامتيازاتيػػا ويتعػػود عمػػى الحػػؿ والترحػػاؿ ومق
المسؤوليف األجانب، وتيافت كاميرات الفضائيات اللتقاط تصريح أو تعميؽ أو ابتسػامة، فمػا ىػي إال سػنة أو 
ذا باألكاديمي يبتعد عف مقاعد الجامعة ويمتصؽ أكثر بكراسي السمطة ويتحوؿ مف إنساف  سنتاف أو ثبلث، وا 

ائو يمتػؼ حولػة ثمػة مػف االنتيػازييف موضوعي ومتزف ومحايد إلى شخص آخر تماما، أعداؤه أكثر مف أصػدق
والفاسديف والمنتفعيف، ويصبح ىدفا لمنقد والتيـ والتجريح. ونتمنى عمى الػرئيس عبػاس أف يتمفػت حولػو ليػرى 
مجموعة مف ىؤالء الذيف وصػموا سػاحات السياسػة عػف طريػؽ األكاديميػة، فخسػروا االثنتػيف معػا عمػى طريقػة 

مػػة. كمػػا نتمنػػى عمػػى السػػيد حمػػداهلل أف يحػػافظ عمػػى السػػمعة الطيبػػة التػػي الغػػراب الػػذي أراد تقميػػد مشػػية الحما
 اكتسبيا نتيجة عممو الدؤوب في الميداف األكاديمي واإلداري في جامعة النجاح.

التحديات الكبػرى أمػاـ رئػيس الػوزراء المكمػؼ: نتػذكر ىػذه البػديييات بعػد أف سػمعنا يػـو األحػد الماضػي عػف 
، رئيس جامعة النجػاح الوطنيػة، بميمػة رئػيس الػوزراء، خمفػا لمسػيد سػبلـ فيػاض تكميؼ الدكتور رامي حمداهلل

الذي بقي في ىذا المنصب نحو ست سنوات. كاف اهلل في عوف السيد حمداهلل لكثػرة التحػديات التػي تواجيػو، 
ؼ كيػػؼ لدرجػػة أف أحػػد الكتػػاب شػػبو ميمتػػو بالعمميػػات االنتحاريػػة. أمػػاـ السػػيد حمػػداهلل تحػػديات كبػػرى ال نعػػر 

سػػػيجدؼ أشػػػرعتو فػػػي خضػػػـ تمػػػؾ العواصػػػؼ والتيػػػارات المتعاكسػػػة واألخطػػػار القاتمػػػة التػػػي أطاحػػػت بفيػػػاض، 
ولنذكر النزر اليسير منيا حتػى ال نثقػؿ عمػى الرجػؿ أكثػر وىػو ابػف البمػد والعػارؼ بشػعابو ودىػاليزه، وال نريػد 

ز وجعميػا أفضػؿ جامعػات فمسػطيف، بػؿ أف نتأستذ عمى أستاذ عمـ المسانيات، الذي قاد جامعة النجػاح بامتيػا
 مف أفضؿ جامعات الشرؽ األوسط قاطبة.

التحػدي االقتصػػادي: مػػف أولػػى ميمػػات رئػػيس الػػوزراء الجديػػد، كسػػب ثقػػة الػػدوؿ المانحػػة، وبالتحديػػد الواليػػات 
ر المتحدة واالتػحاد األوروبي، لضماف استمرار المساعدات المالية. وكػي يضػمف ذلػؾ عميػو أف يثبػت باسػتمرا
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أنو جاد، عممي، عصي عمى الفسػاد، ال يتيػاوف مػع التسػيب المػالي والتبلعػب بالمناصػب وىػدر المػاؿ العػاـ 
، التي أرادت أف ’فتح‘في مشاريع غير مجدية. لقد كسب فياض ثقة الدوؿ المانحة وخسر ثقة حزب السمطة 

مشػػجبا مناسػػبا تعمػػؽ عميػػو  تسػتعممو كػػبش فػػداء لتراجػػع الحركػػة سياسػػيا وشػػعبيا وتنظيميػػا، فوجػػدت فػػي فيػػاض
خيبتيػػا. لقػػد أصػػبحت السػػمطة الفمسػػطينية أكبػػر مؤسسػػة تشػػغيمية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، وىنػػاؾ 
اآلالؼ مف الموظفػػيف يعيشوف مف شير إلى شير بانتظػػػػػػار الراتػب، وأي خمػؿ فػي ىػذا النظػاـ سػيدفع رئػيس 

 فكي كماشة الجيش البيروقراطي وشروط الدوؿ المانحة.الوزراء الجديد ثمنو. فيو ال محالة واقع بيف 
التحدي السياسي: عمى رئيس الوزراء الجديد أف يتعامؿ مع كثير مف القضايا السياسة الشػائكة وأوليػا مسػألة 
االنقساـ بيف سمطتي حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية. ىذا االنقسػاـ، الػذي عززتػو تػدخبلت خارجيػة، 

اع مطػػرد، وال نتوقػػع أف ينتيػػي قريبػػا. واالنقسػػاـ العمػػودي واألفقػػي ىػػذا يجػػب، فػػي رأينػػا، أال يبػػدو أنػػو فػػي اتسػػ
ينتيي بحفمة تبويس لحى وتحاضف بيف المسؤوليف، بؿ باالتفاؽ عمى برنامج شامؿ وجذري لممرحمة القادمػة. 

أللػؼ، أمػا برنػامج فبرنامج عباس القائـ عمى المفاوضػات ثػـ المفاوضػات ثػـ المفاوضػات أثبػت خطمػو لممػرة ا
حماس، الذي كاف في ما مضي مف غابر األياـ قائما عمى المقاومة إلى أف أوصميا سدة الحكـ، تحػوؿ إلػى 
لػى جيػاز يضػبط األمػف ويجبػي ضػرائب األنفػاؽ ويمنػع  برنامج سػمطة تسػعى ألسػممة مجتمػع مسػمـ أصػبل، وا 

اـ مسيرة أو مظاىرة مناوئػة. وعمػى رأي عمى إسرائيؿ، بؿ يعرقؿ قي’ فتيشة‘أي فصيؿ، ليس فقط في إطبلؽ 
 ’.لقد أصبح حاضر حماس كماضي فتح ومستقبؿ حماس كحاضر فتح‘صديقنا محمد أبو ميز )أبو حاتـ( 

التحدي الوطني: وىو األخطر، ال حاجة أف نذكر رئيس الوزراء الجديد بأف الشعب الفمسػطيني مػا زاؿ تحػت 
و تيود والجدار العنصري يمتؼ كحبؿ المشنقة عمػى أعنػاؽ االحتبلؿ ويراقب صباح مساء أرضو تسمب وقدس

القرى والمدف الفمسطينية، والمستوطنات تنتشر وتتمدد وتتقيح كبقع الجدري عمى الجسـ الفمسطيني، بحيث لـ 
يبؽ مف األرض مػا يمكػف أف يقػاـ عمييػا دولػة مسػتقمة. كمػا يشػاىد رعونػة المسػتوطنيف واعتػداءاتيـ المتكػررة 

يف وتكسير أشجارىـ وحرؽ مزارعيـ. المواطف العادي يسأؿ: إلى متى سيبقى آالؼ األسرى في عمى المواطن
السجوف اإلسرائيمية؟ إلى متى سيبقى الظمأ يقتؿ الشعب الفمسطيني ومياىو تتحوؿ لبرؾ سباحة لممسػتوطنيف 

غوؿ جػدا ينتقػؿ مػف ورشاشات مياه ألعشابيـ؟ إلى متى يبقى التنسيؽ األمني مستمرا؟ الرئيس الفمسطيني مش
بمػػد إلػػى آخػػر ويسػػتعرض حػػرس شػػرؼ فػػي كػػؿ مطػػار يحػػط فيػػو، ويضػػطر أف يمشػػي بػػبطء عمػػى السػػجادة 
الحمػػػراء المفروشػػػة خصيصػػػا لػػػو. والػػػرئيس يعمػػػؿ حاليػػػا بػػػدأب وجديػػػة لتحريػػػؾ عجمػػػة المفاوضػػػات المعطمػػػة، 

سػػرائيمي وعربػػي، لقػػد تمكػػف ببراعػػة أف ينشػػر األمػػف واألمػػاف وأف يػػؤمف نومػػا ىانئػػا  ويحظػػى بػػدعـ أمريكػػي وا 
لممسػػتوطنيف، حيػػث اسػػتطاع تفريػػغ الػػببلد مؤقتػػا مػػف أيػػة إمكانيػػة لقيػػاـ انتفاضػػة ثالثػػة، وأعطػػى غطػػاء شػػرعيا 

نيساف/أبريؿ الماضي في لقاء مع وزيػر  30لمتنازالت العربية وآخرىا وفد لجنة المتابعة العربية الذي قدـ يـو 
 ابؿ بقبولو فكرة تبادؿ األراضي. الخارجية األمريكية ىدية مجانية بدوف مق

الخػػػػوؼ أف يمقػػػػي السػػػػيد عبػػػػاس ىػػػػذا الحمػػػػؿ الثقيػػػػؿ عمػػػػى كاىػػػػؿ رئػػػػيس الػػػػوزراء الجديػػػػد فيدخمػػػػو فػػػػي متاىػػػػة 
المفاوضات العبثية، التي اصػبحت محرقػة يسػقط فييػا الكثيػر مػف األكػاديمييف وغيػر األكػاديمييف مػف صػغار 

 المفاوضيف إلى كبارىـ.
. وقػد كتبػت 1022سبلـ فياض الشعب الفمسطيني بأف دولتو المستقمة ستقاـ عاـ وعد السيد  1009في عاـ 

أشكؾ فيو بيػذا الوعػد، يقػوؿ بػالحرؼ:  1020تشريف األوؿ /أكتوبر  3عمى صفحات ىذه الجريدة تعميقا في 
والقابمػػة  أعػػد القػػراء أف أعتػػذر عمنػػا لمسػػيد فيػػاض إذا مػػا قامػػت الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة المترابطػػة جغرافيػػا‘

لكنني أخشى أف تمر السنتاف وال يبقى مكاف نقيـ عميػو دولػة المؤسسػات العتيػدة التػي يبنييػا السػيد …. لمحياة
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مػػرت السػػنتاف ومػػرت ’. فيػػاض، ويكػػوف مثمػػو كمثػػؿ الػػذي أعػػد العربػػة جيػػدا قبػػؿ التأكػػد مػػف وجػػود الحصػػاف
ب الفمسػػػػطيني حقػػػػو فػػػػي التحػػػػرر بعػػػػدىما سػػػػنتاف ولػػػػـ تقػػػػـ الدولػػػػة. وسػػػػقط فيػػػػاض مػػػػف دوف أف ُيسػػػػقط الشػػػػع

 واالستقبلؿ وتقرير المصير وحؽ العودة. 
نتمنػػى عمػػى السػػيد حمػػداهلل أف يػػتعمـ مػػف أخطػػاء اآلخػػريف ويمتنػػع عػػف قطػػع الوعػػود وأال يتحمػػؿ أوزار كارثػػة 
أوسػػمو التػػي أحرقػػت الكثيػػريف مػػف قبمػػو وقضػػمت الكثيػػر مػػف الحقػػوؽ الفمسػػطينية، ومػػا زاؿ ميندسػػوىا يبػػدلوف 

اء والػػػػوزارات ويمنحػػػػوف الثقػػػػة ويسػػػػحبونيا، وال يػػػػدركوف أف الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فػػػػي فمسػػػػطيف التاريخيػػػػة الػػػػوزر 
 ومناطؽ الشتات قد سحب الثقة منيـ منذ زمف بعيد.

 7/6/8031، القدس العربي، لندن
 

 .. تتبدل الشخوص والهم واحدالفمسطينيةالحكومة  55
 نبيؿ عمرو

زعامػػة الفمسػػطينية، فقػػد غػادر الرجػػؿ المثيػػر لمجػػدؿ سػػبلـ فيػػاض أسػدلت السػػتارة عػػف فصػػؿ مثيػػر مػف درامػػا ال
موقعػػو رئيسػػا لمػػوزراء فػػي فمسػػطيف، وحػػؿ محمػػو الػػدكتور رامػػي الحمػػد اهلل، رئػػيس جامعػػة النجػػاح، الػػذي كممػػا 
احتاج الفمسطينيوف إلى رجؿ يحتؿ موقعا ويمقى قبوال فيو عمى الدواـ األوفر حظا واألكثر تػداوال. وفػي حيػاة 

ر رامي مأساة إنسانية أدمت قموب الفمسطينييف، إذ فقد كؿ أبنائو في حادث سير مروع، إال أنػو نيػض الدكتو 
مف ىذه الكارثة، وعوض المأساة بالعمؿ واإلبداع، فكانت جامعة النجاح في عيد رئاستو قصػة نجػاح فعمػي، 

كثيروف يحتموف مواقع كبػرى وكانت قاعدة االنطبلؽ لرئاسة الحكومة، كما كانت كذلؾ لمواقع أساسية عدة. و 
بعد نجاحات الفتة في مواقع أصغر: شيراؾ انتقؿ إلى رئاسة فرنسا مف رئاسة بمدية بػاريس، وأردوغػاف انتقػؿ 
إلػػػى زعامػػػة تركيػػػا مػػػف نجػػػاح فػػػي بمديػػػة إسػػػطنبوؿ، ولػػػو بحثنػػػا فػػػي خمفيػػػات الزعمػػػاء ورجػػػاؿ الدولػػػة لرأينػػػا أف 

 مر ذاتو.مروا مف الم -إف لـ يكونوا جميعا  -معظميـ 
غيػػر أف رئػػيس وزراء فمسػػطيف أمػػر مختمػػؼ كميػػا عػػف كػػؿ الرؤسػػاء، ذلػػؾ أف جممػػة رئػػيس وزراء، وخصوصػػا 

، ال تستقيـ في مضمونيا الفعمي مػع واقػع رئػيس وزراء فمسػطيف، «دولة»حيف يسبقيا مف قبيؿ التفخيـ مفردة 
سػاء الػوزراء فػي الػدوؿ العاديػة، فمف يكمؼ ىذا الموقع يجد نفسو مطالبا بأضعاؼ ما يطالب بو غيػره مػف رؤ 

 أي إف فرص اإلخفاؽ تظؿ أكبر.
مينيػا وسياسػيا وشخصػيا، إال  -ومع أىميػة أف يكػوف رئػيس وزراء فمسػطيف رجػبل مػؤىبل مػف جميػع النػواحي 

 أف ىذا التأىيؿ ميما بدا قويا ونموذجيا يظؿ محدود األىمية في توفير فرص نجاح مضمونة.
نظػػرة فاحصػة عمػػى تجربػة الػػدكتور سػبلـ فيػػاض التػي ينبغػػي أف يتمثميػا الػػدكتور  وىنػا، يتعػيف عمينػػا أف نمقػي

رامػػي الحمػػد اهلل جيػػدا، لمػػا فييػػا مػػف دروس وعبػػر. لقػػد جػػاء سػػبلـ فيػػاض إلػػى مواقعػػو الفمسػػطينية بعػػد تجربػػة 
ء، غنية في مجاؿ اإلدارة والماؿ، حتػى أصػبح فػي عيػد عرفػات وزيػرا لمماليػة، وفػي عيػد عبػاس رئيسػا لمػوزرا

ولقػػد حصػػؿ فيػػاض فػػي البدايػػة عمػػى دعػػـ كامػػؿ متكامػػؿ مػػف الفمسػػطينييف والعػػرب واألميػػركييف واألوروبيػػيف، 
وحصد شيادات جودة أداء لـ يحصؿ غيره عمى نصفيا، وفي معظـ استطبلعات الػرأي األجنبيػة كػاف يحتػؿ 

الػػػذي ممػػػؾ كػػػؿ ىػػػذه  مواقػػػع متقدمػػػة فػػػي سػػػجبلت الشخصػػػيات األكثػػػر تػػػأثيرا فػػػي العػػػالـ، إال أف ىػػػذا الرجػػػؿ
الدعامات، وجد نفسو أخيرا يحصؿ عمى نسب أدنى في االستطبلعات المحميػة، ويتوالػد لػو خصػـو كػؿ يػوـ، 
مػػف حركػػة فػػتح التػػي يفتػػرض أنػػو رئػػيس حكومتيػػا بوصػػفيا الحػػزب الحػػاكـ فػػي الضػػفة الغربيػػة، ومػػف فصػػائؿ 
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ؾ فوؽ الخصومة التقميديػة والمغمقػة التػي منظمة التحرير التي منحتو الشرعية ووفرت لو الغطاء السياسي. ذل
 جسدتيا حماس ضد ىذا الرجؿ ميما فعؿ لمجرد أنو منافس في الشرعية والنفوذ لحكومتيا المقالة في غزة.

ولقد صمد فياض طويبل فػي وجػو الخصػوـ الػداخمييف، وتحمػؿ شراسػة اليجػـو عميػو، واالتيامػات التػي بمغػت 
وشػػاىدنا صػػورا كثيػػرة أحػػب كثيػػروف تفسػػيرىا عمػػى أنيػػا مقدمػػة لربيػػع  حػػد المػػس بانتمائػػو ولػػيس مجػػرد أدائػػو،

فمسطيني ضده بالذات. كاف فياض يطالب بتقديـ المرتبات في موعدىا، ويداف إذا مػا اضػطر إلػى االسػتدانة 
 مف أجؿ ذلؾ.

التػػالي وكػػاف يػػتيـ بػػالحظوة عنػػد األميػػركييف واألوروبيػػيف، فيشػػكر إذا مػػا جمػػب دعمػػا مػػنيـ، ثػػـ يػػذـ فػػي اليػػـو 
بتيمػػػة ارتمائػػػو فػػػي أحضػػػانيـ، وفػػػوؽ ذلػػػؾ يسػػػدد فػػػواتير إشػػػادتيـ بػػػو. وبعػػػد صػػػمود طويػػػؿ ومكػػػابرة أطػػػوؿ، 
ومحػػاوالت إلدخػػاؿ الجمػػؿ مػػف ثقػػب اإلبػػرة، قػػرر الرحيػػؿ عػػف الموقػػع، واالبتعػػاد عػػف الواجيػػة، تاركػػا لمػػزمف 

يقـو المسؤوؿ بالمقارنة مػع أداء  إصدار الحكـ األخير عميو وعمى أدائو. ففي فمسطيف، وربما في العالـ كمو،
 غيره، وىذا ما سنراه خبلؿ الشيور المقبمة.

ولػػػو جػػػاز لػػػي تقػػػديـ تفسػػػير لمػػػا حػػػدث مػػػع الػػػدكتور سػػػبلـ فيػػػاض لقمػػػت: إف الرجػػػؿ ذىػػػب ضػػػحية محاولتػػػو 
 -المسػػػتحيمة فػػػي الفصػػػؿ بػػػيف السياسػػػة واإلدارة والمػػػاؿ، ذلػػػؾ أف مشػػػروع التسػػػوية عمػػػى المسػػػار الفمسػػػطيني 

يمي، يقوـ عمى دعامة رئيسة وجوىرية، ىي الدعامة السياسية التي توفر حياة لمدعامات األخرى ومف اإلسرائ
ضمنيا الماؿ واإلدارة والتنمية، وكممػا تعثػرت الدعامػة السياسػية واىتػزت، ظيػر عجػز ال مخػرج منػو فػي أمػر 

ؿ سػػبلـ فيػػاض تجاوزىػػا، حػػيف اإلدارة والمػػاؿ، وال نسػػتبعد األمػػف فػػي ىػػذه المعادلػػة، وىػػذه المعضػػمة التػػي حػػاو 
عػػرض برنػػامج االعتمػػاد عمػػى الػػذات، سػػجمت عميػػو فشػػبل لمجػػرد أنػػو عػػرض الفكػػرة، مػػع أف الػػذي أدى إلػػى 

 الفشؿ ىو تعثر الصيغة السياسية وليس تعثر األداء الحكومي.
ء فمسػطيني ما يواجو الحمد اهلل ىو التحدي ذاتو، وتشابو الممػرات اإلجباريػة التػي يتعػيف عمػى أي رئػيس وزرا

أف يسمكيا، وبصرؼ النظر عف اسػتنتاجاتنا المبكػرة أو المتسػرعة فػي النجػاح أو الفشػؿ، إال أف الحقيقػة التػي 
 تحكمنا جميعا تقوؿ..

ف تبدلت الشخوص يظؿ اليـ واحدا...  وا 
 7/6/8031، الشرق األوسط
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 اسرائيؿ ىرئيؿ
شؾ في أنو يرغب في الخير السػرائيؿ. وال يجػوز أف يكػوف التوجػو نحػوه تيكميػًا. نجػا  جوف كيري مثالي. وال

العػػالـ فػػي القػػرف العشػػريف ثػػبلث مػػرات عمػػى االقػػؿ بفضػػؿ المثاليػػة األميركيػػة "السػػاذجة" التػػي ضػػحت بأبنائيػػا 
 مي.ومواردىا النقاذه مف الطغياف. فيجب اف تكوف الحقائؽ ىي وسائؿ التباحث، ال الشعور التيك

لـ يحجب جوف كيري بخطبتو فػي المػؤتمر السػنوي لمييئػة الييوديػة األميركيػة، الػذي عقػد فػي مطمػع االسػبوع 
في واشػنطف، سػوط انتقػاده لقػادة اسػرائيؿ المحػافظيف والمتػردديف. فعمػييـ لػذلؾ اف يعممػوا أف المنعػة لػف تبقػى 

نػع ذلػؾ شػيء مػا فػي جعبتػو وستتضػػح الػى االبػد، والوضػع الػراىف قػد يتػدىور الػى عنػؼ عػػاـ. لػدى كيػري لم
 األمور "بعد بضعة أياـ".

مختمفػة. لكػف اكثػرىـ يخرجػوف أنقيػاء كػالثمج مػف تيمػة  –صحيحة  –يمكف أف نتيـ قادة إسرائيؿ الكبار بتيـ 
واحدة اتيميـ بيا كيري. فكؿ رؤساء الوزراء تقريبا في االربعيف سنة االخيرة، أي منػذ طأطػأت صػدمة حػرب 
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ف" ىاماتنػا، كػانوا مسػتعديف لممصػالحة عمػى التصػور األميركػي لمسػبلـ والسػير نحػو تنػازالت مبػالغ "يوـ الغفرا
فييا عف أراٍض. وكاف المسار عكسيا عند الفمسطينييفي فكمما زادت اسرائيؿ مقدار تنازليا أخذ يػزداد الػرفض 

الوقػت خاصػة، حينمػا وافقػت الفمسطيني لمتوصؿ الى تسوية. وكانت ذروة ذلؾ بعد اتفاقات اوسػمو. ففػي ىػذا 
بػدأ الفمسػطينيوف "حػرب  –ومنيا االمػاكف المقدسػة فػي القػدس  –اسرائيؿ عمى التخمي عف كؿ امبلكيا تقريبا 
 ارىاب" كانت أشد الفترات في حياة الدولة.

"مػػا الػػذي تغيػػر؟"، سػػأؿ كيػػري )بالمغػػة العبريػػة( حضػػور المػػؤتمر وأجػػاب: اف الثػػورات فػػي العػػالـ العربػػي تتػػيح 
فرصػػػة "ال يجػػػوز اضػػػاعتيا" لمسػػػبلـ بػػػيف دولػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني المسػػػتقبمية وبػػػيف دولػػػة الشػػػعب الييػػػودي 

عكػػس ذلػػؾ:  –بصػػورة ال يوجػػد اوضػػح منيػػا  –القائمػػة. بيػػد أف كػػؿ مػػا يحػػدث االف فػػي العػػالـ العربػػي يثبػػت 
عبلقػػات سػػبلـ بينيػػا  فيػػذا أسػػوأ وقػػت إلنشػػاء دولػػة عربيػػة اخػػرى. واذا نشػػأت فػػبل يوجػػد أي احتمػػاؿ ألف تنشػػأ

 وبيف إسرائيؿ.
اف "الفرص" التي تبدو لمناظر في السنوات االخيرة تتمخص بانييارات مصحوبة بسفؾ دماء فظيػع فػي الػدوؿ 
"القوميػػة" العربيػػة التػػي انشػػأىا البريطػػانيوف والفرنسػػيوف قبػػؿ نحػػو مػػف مئػػة سػػنة، مػػع تحديػػد تعسػػفي لمحػػدود 

االسػبلمية التػي يحػارب كميػا أو اكثرىػا الواليػات المتحػدة ايضػا تشػارؾ وتركيب السكاف. المنظمػات االرىابيػة 
 حتى اعناقيا في العنؼ الذي يضعضع بنية الدولة في تمؾ الدوؿ.

فػػػي ىػػػذا الوقػػػت خاصػػػة، وبػػػرغـ الػػػزمف الطويػػػؿ الػػػذي كػػػاف لمعػػػرب ليشػػػكموا أنفسػػػيـ ويتحولػػػوا مػػػف قبائػػػؿ الػػػى 
 عف أف تكوف ديمقراطيػة. وفػي كػؿ مكػاف بػدأت تمػوح شعوب، ثبت عدـ قدرتيـ عمى انشاء دوؿ قومية فضبل

فيو تباشير ربيع ديمقراطية اصبحت الحمائمية والقبميػة والطائفيػة والصػراع الػدامي، خاصػة الػذي يعػود لمئػات 
 السنيف بيف الشيعة والسنييف، تيدـ ركائز ىذه الدوؿ وقدرتيا عمى البقاء.

 – تقؿ انقساما في الداخؿ عف كؿ "اخػت" عربيػة اخػرى التي ال –ىؿ ثَمة احتماؿ بأف كوف مصير فمسطيف 
مختمفا؟ ومف أي يستمد كيري ثقتو بأف انتقاد الدوؿ االخرى خاصة تتيح الفرصة )االخيرة قبؿ أف يكوف ذلػؾ 
متأخرا كثيرا( بسبلـ بيف اسرائيؿ وفمسطيف؟ يخطر بالباؿ اف المنظمات "اإلرىابية" الفمسطينية ستحشد القوات 

سػػريعًا، وىكػػذا سػػينتقض االسػػتقبلؿ الفمسػػطيني وتصػػبح فمسػػطيف قاعػػدة متقدمػػة لحػػرب اسػػتنزاؼ  فػػي فمسػػطيف
 عربية عامة ضد إسرائيؿ.

وىكػػذا إذا تحققػػت أواًل أيضػػًا رؤيػػا آخػػر الزمػػاف عنػػد كيػػري، فسػػتنيار فمسػػطيف مػػف الػػداخؿ. أجػػؿ اف الوضػػع 
وسائر المنظمات االرىابية موجودة عمى  الحالي ليس جيدا السرائيؿ، لكف ما سيحدث حينما تصبح "القاعدة"

 طوؿ الخط االخضر سيكوف أسوأ بأضعاؼ مضاعفة.
 7/6/8031، "هآرتس"
 7/6/8031، األيام، رام اهلل
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 ةتواصؿ عمميات القصؼ واليجمات عمى مخيمات البلجئيف الفمسطينييف في سوري

 7/6/8031، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 


