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 من الشير القادم 14 في التفرصة حماس النيائية لممصالحة الوطنية  ة:اشتي 0

كشؼ الدكتور محمد اشتية عضو الوفد الفمسطيني لممفاوضات مع اسرائيؿ عضو : وليد عوض  -راـ اهلل
لتحضير لالنتخاعات المجنة المركزية لحركة فتح لمقدس ال رعي الثالثاء عاف القيادة الفمسطينية ستشرع عا

الرئاسية والتشري ية اذا ما واصمت حركة حماس عدـ االلتزاـ عتنفيذ ما تـ التوصؿ اليو مف اتفاقيات 
 وتفاىمات عشأف تحقيؽ المصالحة الوطنية وانياء االنقساـ الداخمي.

النقساـ وعدـ وشدد اشتية عمى اف ىناؾ توجيا فمسطينيا عنزع المعادرة مف يدي حركة حماس عشأف استمرار ا
نحف ذاىعوف لالنتخاعات الرئاسية والتشري ية اذا ما واصمت حماس عرقمة ‘تحقيؽ المصالحة، وقاؿ 

، متمنيا اف تأتي المصالحة قعؿ الذىاب لالنتخاعات، مشيرا ’المصالحة النياء االنقساـ االسود مف حياتنا
لذي الحقو االنقساـ الداخمي عالقضية الى اف ىناؾ قادة في الحركة االسالمية يدركوف ما حجـ الضرر ا

 الفمسطينية ومستقعؿ الش ب الفمسطيني.
االنقساـ ‘وطالب اشتية حركة حماس عاف تدرؾ ما يجري في المنطقة مف متغيرات وتسارع الى انياء ممؼ 

عمى حد قولو، منوىا الى اف التفاىـ االخير عيف حركتي فتح وحماس عشأف تشكيؿ حكومة مف ’ االسود
تقميف عرئاسة الرئيس محمود ععاس وفؽ اعالف الدوحة لتنفيذ اتفاؽ القاىرة لممصالحة الوطنية يقضي المس

مف الشير القادـ مرسوميف رئاسييف: االوؿ عتشكيؿ حكومة  14عاف يصدر الرئيس الفمسطيني في الػ 
 سطينية.المستقميف، والثاني عتحديد موعد االنتخاعات الرئاسية والتشري ية في االراضي الفم

وشدد اشتية عمى انو ع د ذلؾ التاريخ لف يعقى قرار ت ميؽ المصالحة وعدـ تنفيذىا عيد حماس عؿ سيتـ 
الشروع في التحضير الجراء االنتخاعات الرئاسية والتشري ية في االراضي الفمسطينية العادة صياغة االطر 

حماس اذا ما واصمت عرقمة تنفيذ اتفاؽ القيادة الفمسطينية وتجديد شرعيتيا، وذلؾ عغض النظر عف موقؼ 
 المصالحة.

اذا تواصؿ ت طيؿ حماس لممصالحة سنشرع عالتحضير لالنتخاعات ’ ‘القدس ال رعي’واتاعع اشتية قائال لػ
لتجديد شرعياتيا مف ’ وسنذىب لالنتخاعات الرئاسية والتشري ية، الف كؿ مؤسساتنا عاتت عحاجة لالنتخاعات

 عية واالحتكاـ لصناديؽ االقتراع.خالؿ ال ممية االنتخا
واشار اشتية الى اف الذىاب لتنظيـ االنتخاعات الفمسطينية اذا ما واصمت حماس عرقمة تنفيذ ما تـ االتفاؽ 

 عميو، ليس مرتعطا عمسار المفاوضات التي يحاوؿ وزير الخارجية االمريكي جوف كيري استئنافيا.
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الثالثاء عأف القيادة الفمسطينية ست قد اجتماع ليا ’ القدس ال رعي’وعمى ص يد ممؼ المفاوضات اكد اشتية لػ
غدا الخميس لعحث ما حممو كيري في جولتو الحالية مف افكار الستئناؼ المفاوضات عمى اساسيا اذا ما 
لعت المطالب الفمسطينية المطالعة عوقؼ االستيطاف والقعوؿ االسرائيمي عمعدأ حؿ الدولتيف عمى حدود عاـ 

1691. 
ونوه اشتية الى اف النوايا والممارسات االسرائيمية عمى ارض الواقع ال تعشر عامكانية نجاح ميمة كيري عؿ 

 تدلؿ عمى الس ي االسرائيمي الفشاؿ مساع ال ودة لطاولة المفاوضات.
ت عأنو في حالة فشؿ الجيود االمريكية الستئناؼ المفاوضات عسعب الت ن’ القدس ال رعي’واوضح اشتية لػ

منظمة دولية تاع ة لالمـ المتحدة،  19االسرائيمي فاف لدى الجانب الفمسطيني ممفات جاىزة لالنضماـ لػ 
منظمة  94منظمة دولية، ضمف التحضير لالنضماـ لػ  19لدينا ممفات جاىزة حاليا لالنضماـ الى ‘وقاؿ 
كدولة غير عضو  1691ود عاـ عناء عمى اعتراؼ الجم ية ال امة لالمـ المتحدة عفمسطيف عمى حد’ دولية

 في المنظمة الدولية.
 17/7/2013القدس العربي، لندن، 

 
 ىنية: لن نقبل بشيطنة المقاومة وال نتدخل في مصر 2

جدد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية تأكيده عمى أف غزة ليس ليا أي دخؿ  أحمد خالد:-دير العمح
 تكف يومًا طرفًا في ذلؾ. في الشأف المصري الداخمي أو ال رعي، ولـ

وقاؿ ىنية عقب صالة التراويح في مسجد أعو سميـ في دير العمح: "لف نقعؿ ألحد أف ينتقص مف كرامتنا 
كغزة وش ب فمسطيني، وال نقعؿ ألشقائنا المصرييف أف يقوموا عحممة ضدنا وأف يقوموا عشيطنة المقاومة 

 والزج عيا في الشئوف الداخمية المصرية".
ف ض فت  وتاعع ذا كانت قوية فإننا سنكوف أقوياء تع ًا ليا، وا  ىنية: "مصر ىي مصدر قوتنا وقوة أمتنا وا 

فإننا سنض ؼ مثميا"، مشيرًا إلى أف غزة قد أعادت لألمة االعتعار في كثير مف األمور عفضؿ مقاومتيا 
 العاسمة، وسمكيا طريؽ المقاومة، حتى أصعحت موضع عزة وكرامة ليذه األمة.

ضاؼ: "نحف نتاعع ما يدور حولنا في مصر ونترقب تع ات ذلؾ وننتظر النتائج وما ستؤوؿ إليو األحداث وأ
 ىناؾ".

وأكمؿ: "نحف نتأثر ونتألـ لما يجري وحريصوف عمى أمف وأماف مصر، فيي رأس الجسد ليذه األمة"، آماًل 
 ية واإلسالمية.أف ت ود إلييا الوحدة والمحمة مف جديد وتسير في طمي ة األمة ال رع

ولفت ىنية إلي أف األمة ال رعية واإلسالمية إف انشغمت في قضاياىا الداخمية، فإنيا ست ود الحتضاف قضية 
 فمسطيف، موضحًا أف فمسطيف ىي عوصمة لألمة وقضية محورية ومركزية ليا وستعقي قدوة ليا.

حقوقو وثواعتو، قائاًل: "لف نتنازؿ ومف جية أخري، أشار ىنية إلي أف الش ب الفمسطيني ال زاؿ متمسؾ ع
 ولف نفرط، وما زلنا أقوياء عمقاومتنا وجيادنا، وسنعقي متمسكيف عحقوقنا وثواعتنا، ولف نضيع منيا شيئًا".

 16/7/2013وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، 
 

 نيةعبد ربو: عباس سيعرض أفكار كيري بشأن إعادة استئناف المفاوضات عمى القيادة الفمسطي 3
قاؿ ياسر ععد رعو، أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، أف : محمد يونس -راـ اهلل 

الرئيس ععاس سي رض أفكار وزير الخارجية األميركي جوف كيري عشأف إعادة استئناؼ المفاوضات عمى 
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ععد رعو لفت إلى أف الجانب اإلسرائيمي القيادة الفمسطينية في األياـ المقعمة لعحثيا واتخاذ قرار عشأنيا. لكف 
إسرائيؿ ال تريد التقدـ »ما زاؿ ي يؽ حدوث اختراؽ يؤدي إلى إعادة إطالؽ ىذه المفاوضات. وأضاؼ: 
كأساس لمتسوية، أو  91خطوة واحدة في موضوع وقؼ االستيطاف، أو في موضوع االعتراؼ عحدود ال اـ 

سرائيؿ تحاوؿ  ال»وتاعع: «. في موضوع إطالؽ سراح األسرى نش ر عوجود تقدـ ف مي في ىذه الممفات، وا 
لقاء الموـ عمى الفمسطينييف  «.ممارسة الم عة القديمة القائمة عمى إفشاؿ ال ممية السممية وا 

وصرح السفير الفمسطيني في عماف عطا خير اهلل عأف كيري يكرر أف الواليات المتحدة تمتـز عدولة فمسطينية 
، لكنو إلى اآلف لـ ي مف قعوؿ إسرائيؿ لدولة فمسطينية عمى حدود عاـ 1691ـ مستقمة عمى حدود عا

 كمرج ية لممفاوضات. 1691
وأكد أف الجانب الفمسطيني متمسؾ عمواقفو الم منة دومًا، وىي دولة فمسطينية مستقمة متصمة ذات سيادة 

ر شرعي ويجب أف يتوقؼ، ، ويشدد عمى أف االستيطاف غي1691عاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود عاـ 
 ويطالب عاإلفراج عف األسرى الفمسطينييف خاصة الم تقميف قعؿ اتفاؽ أوسمو.

 17/7/2013الحياة، لندن، 
 

 أحمد بحر: "مخطط برافر" نكبة جديدة.. وعمى الشعب الفمسطيني التصدي لو بكل قوة 4
مسطيني عمخطط عرافر االستيطاني ندد الدكتور أحمد عحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشري ي الف: غزة

الذي يقضي عمصادرة مئات آالؼ الدونمات مف أراضي النقب، وييجر عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف مف 
 قري النقب المحتؿ.

وأكد عحر في عياف صحفي أمس الثالثاء، رفضو وكافة أعناء الش ب الفمسطيني المخطط الذي كاف قد 
نيست" عالقراءة األولى في وقت ساعؽ، واعتعره نكعة جديدة وتطييًرا عرقًيا صادؽ عميو عرلماف االحتالؿ "الك

ال يمكف لمش ب الفمسطيني التسميـ عو، معينًا أف المخطط يأتي كنتيجة طعي ية ل نصرية االحتالؿ، ويقـو 
 عمى اساس سمب األراضي الفمسطينية واقتالع أىميا.

كماؿ االستيالء عمى ما تعقى مف األراضي في النقب وشدد عمى أف المخطط ي تعر محاولة يائسة الست 
المحتؿ الذي يت رض منذ سنوات لمصادرة أراضيو ومحاوالت تيويده ععر نقؿ مقرات ال ديد مف المؤسسات 

 ال سكرية اإلسرائيمية.
ودعا النائب االوؿ لرئيس المجمس التشري ي الفمسطيني كافة أعناء الش ب الفمسطيني في الوطف والشتات 

ألؼ  40ألؼ دونـ، وتيجير قراعة  000متصدي لمخطط "عرافر" غير الشرعي الذي مف شأنو مصادرة ل
قرية، مؤكًدا ضرورة الوقوؼ عكؿ قوة إلفشالو ومقاومتو عكافة اشكاؿ  39مواطف فمسطيني مف خالؿ ىدـ 

 المقاومة، محماًل االحتالؿ وقادتو تداعيات تنفيذه. 
 17/7/2013السبيل، عمان، 

 
 سرائيميينبسحب جنسياتيا من المستوطنين اإل والواليات المتحدةوروبية تطالب الدول األ طة السم 5

وليد عوض: فيما ععرت االوساط الفمسطينية الثالثاء عف ترحيعيا عالقرار االوروعي عحظر الت امؿ  -راـ اهلل 
الفمسطينية، طالب  ألراضيعامع الجيات الحكومية والخاصة االسرائيمية القائمة في المستوطنات المنتشرة 

الدكتور محمد اشتية عضو المجنة المركزية لحركة فتح الدوؿ االوروعية والواليات المتحدة االمريكية عسحب 
 جنسياتيا مف المستوطنيف الذيف يقيموف عمى االراضي الفمسطينية عقوة السالح واالحتالؿ.
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مع الجيات الحكومة والخاصة االسرائيمية القائمة وشدد اشتية في ترحيعو عالخطوة االوروعية عحظر الت امؿ 
 في المستوطنات عمى ضرورة سحب الجنسيات االوروعية واالميركية مف المستوطنيف.

لماذا ال يتـ حرماف المستوطنيف مف دخوؿ اوروعا عدؿ وضع اشارات عمى ‘وواصؿ اشتيو متسائال 
االخرى مثؿ االمريكية مف المستوطنيف الذيف عضائ يـ؟ لماذا ال تسحب الجنسيات االوروعية والجنسيات 

ي يشوف عشكؿ غير قانوني فوؽ االرض الفمسطينية؟ لماذا ال يتـ محاكمة المستوطنيف الذيف يقوموا عاعماؿ 
 مجرمة عحؽ اعناء ش عنا وعحؽ ارضنا؟

يت مؽ ال الـ عاستطاعتو اف يمارس ضغوطا كثيرة عمى اسرائيؿ مف اجؿ اف يمجميا فيما ‘وتاعع اشتية 
 ’.عموضوع االستيطاف

في اطار ت قيعو المرحب عقرار اوروعا عحظر الت امؿ مع الجيات ’ القدس ال رعي’وجاءت تصريحات اشتية لػ
 االسرائيمية في المستوطنات. 

ومف جيتيا أكدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.حناف عشراوي الثالثاء اف الت ميمات 
تي أصدرىا المجمس األوروعي عمنع تمويؿ او ت اوف مع مؤسسات او اشخاص ومنظمات مف الممزمة ال

المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تشكؿ تطورًا ىاما في طريقة م اممة االتحاد األوروعي مع االحتالؿ 
 االسرائيمي، وترجمة لمواقؼ وعيانات االتحاد األوروعي الى قرارات ف الة وخطوات ممموسة.

 17/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 معمومات تثير الكراىية ضد الفمسطينيينونشر المصري  التحريض اإلعالمي في غزة تدين حكومةال 6
أدانت الحكومة الفمسطينية لجوء ع ض اإلعالمييف المصرييف لنشر أخعار وم مومات مغموطة تثير  غزة:

ـ لمتوقؼ عف عث األكاذيب والحض عمى الكراىية، الكراىية ضد الفمسطينييف، داعيًة جميع وسائؿ اإلعال
 وعدـ االنجرار وراء ىذه الحمالت المغرضة.

(، الثالثاء، "ننظر عقمؽ مف السياسة 301وقالت الحكومة في عياٍف ليا، عقب جمسة مجمس الوزراء رقـ)
خرى، مؤكدًة حقيا التحريرية لما تسمى عفضائية ال رعية"، وع ض الفضائيات ووسائؿ اإلعالـ المأجورة األ

 في مالحقة ىذه الوسائؿ عالطرؽ القانونية.
كما وأدانت الحكومة عشدة استمرار الحممة اإلعالمية مف قعؿ وسائؿ إعالـ مصرية ضد الش ب الفمسطيني 
وخاصة أعناء قطاع غزة، مستنكرًة تص يد الخطاب التحريضي ضد الالجئيف السورييف والفمسطينييف داخؿ 

 ة.األراضي المصري
 16/7/2013وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، 

 
 بإسرائيميين اخريشة يطالب منظمة التحرير بمعاقبة "عبد ربو وشعث" لمقائيم 7

طالب النائب الثاني لرئيس المجمس التشري ي حسف خريشة، منظمة التحرير الفمسطينية : محمد جاسر -غزة
ر فصميـ التاـ منيا، مؤكدًا أف ىؤالء ال يس وف إلى عم اقعة ياسر ععد رعو ونعيؿ ش ث أعضاء المنظمة عع

نما إلطالة عمر االحتالؿ عمى أرض فمسطيف.  تحرير فمسطيف مف دنس االحتالؿ اإلسرائيمي، وا 
وعيف خريشة في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، الثالثاء، أف المنظمة أنشئت لتحرير فمسطيف، وليس لممقاءات 

 خزية" والتي ستعقى "وصمة عار" عمى جعينيـ طيمة السنوات المقعمة.التطعي ية التي وصفيا عػ"الم
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ودعا قيادة "فتح" إلى إصدار موقؼ واضح ورفض "المقاءات المجانية" مع االحتالؿ، مشددًا عمى ضرورة 
 محاسعة "ععد رعو وش ث" عمحاكمة ش عية ورسمية وفصائمية.

 16/7/2013فمسطين أون الين، 
 

 نتيجة استمرار االنقسام األمريكيةية الفمسطينية أصبحت "فريسة" لإلدارة أبو بكر: القض ةالنائب 8
أكدت النائب عف حركة "فتح" في المجمس التشري ي نجاة أعو عكر، أف القضية : محمد جاسر -غزة

الفمسطينية أصعحت "فريسة سيمة" لإلدارة األمريكية نتيجة االنقساـ الحاصؿ عيف الضفة الغرعية وقطاع غزة، 
 مة: "ىناؾ كّفاف، كؼ الوحدة الوطنية واآلخر المقاومة، ودوف توحد عينيما سنعقى ض فاء".قائ

وأوضحت أعو عكر في تصريح خاص عػ"فمسطيف أوف اليف"، الثالثاء، أف كيري لف يناؿ مف زيارتو األخيرة 
أساس السالـ  لممنطقة سوى "شرؼ المحاولة"، مرج ة السعب إلى "ت نت الحكومة اإلسرائيمية القائـ عمى

 التي تريده عمى طريقتيا الخاصة وليس القائـ عمى ال دالة والثواعت الفمسطينية وأعرزىا حؽ ال ودة.
 16/7/2013فمسطين أون الين، 

 
 في القطاع الحكومة في غزة: إغالق األنفاق تسبب في أزمة وقود حقيقية 9

قطاع غزة ومصر، تسعب في أزمة وقود غزة: أكدت الحكومة الفمسطينية في غزة أف إغالؽ األنفاؽ عيف 
 ألؼ سائؽ في القطاع. 10كعيرة مما أدى إلى تفاقـ مشكمة 

وقاؿ الناطؽ اإلعالمي عاسـ وزارة النقؿ والمواصالت خميؿ الزياف خالؿ مؤتمر صحفي عقده عالمكتب 
كي تضررت ألؼ مركعة مال 30ألؼ مركعة عمومية، و 20( إّف حوالي 1|19اإلعالمي الحكومي الثالثاء )

 جراء منع إدخاؿ الوقود إلى قطاع غزة.
وأضاؼ أف ىناؾ الكثير مف سيارات النقؿ والمواصالت توقفت عف ال مؿ نيائًيا، عسعب عدـ حصوليا عمى 
كميات الوقود الالـز لتشغيميا، مما أدى إلى عدـ تمكنيا مف نقؿ العضائع والمواد األساسية إلى المحاؿ 

 التجارية.
 16/7/2013قدس برس، 

 
  سعدات من معتقل "ىداريم" إلى "شطة" أحمد  ينقلاالحتالل  01

نقمػػت األسػػير أحمػػد ” اإلسػػرائيمي“أعمػػف نػػادي األسػػير الفمسػػطيني، أمػػس، أف إدارة م ػػتقالت االحػػتالؿ : )واـ(
عشػػكؿ مفػػاجأ. وأشػػار ” شػػطة“إلػػى ” ىػػداريـ“سػػ دات أمػػيف عػػاـ الجعيػػة الشػػ عية لتحريػػر فمسػػطيف مػػف م تقػػؿ 

 عامًا. 30يقضي حكمًا عالسجف  1002إلى أف س دات الم تقؿ منذ عاـ النادي 
 06/6/1102، الخميج، الشارقة

 
 رفض أوروبا لالستيطان في الضفة والقدس الشرقية يحتاج لخطوات مكممة فتح: 00

أشػػػاد عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح محمػػػد اشػػػتية عػػػالخطوط ال امػػػة التػػػي أصػػػدرىا : راـ اهلل )فمسػػػطيف(
اد األوروعي عمنع تمويؿ أو الت اوف مػع مؤسسػات أو أشػخاص ومنظمػات مػف المسػتوطنات فػي الضػفة االتح

 والقدس الشرقية.
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(، 1|72ودعػػا اشػػتيو فػػي تصػػريحات لػػو عقػػب لقائػػو مػػدير مركػػز "كػػارتر" لمسػػالـ ديفػػد فػػايفش مسػػاء الثالثػػاء )
لضػغط عمػى إسػرائيؿ السػتكماؿ ال مميػة االتحاد األوروعي إلى المزيد مف "الخطوات المكممة التي مػف شػأنيا ا

السػػػػػممية، كػػػػػإجراءات تت مػػػػػؽ عمقاط ػػػػػة منتجػػػػػات المسػػػػػتوطنات، وعت امػػػػػؿ سػػػػػفارات االتحػػػػػاد األوروعػػػػػي مػػػػػع 
 المستوطنيف".

وأكػػػد أف "الطػػػرؼ الفمسػػػطيني يقػػػدر المجيػػػود التػػػي يعػػػذليا وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكػػػي جػػػوف كيػػػري، ويريػػػد لػػػو 
إلسػػػرائيمي عسياسػػػاتو االحتالليػػػة سيفشػػػؿ ىػػػذه الجيػػػود، فػػػدعـ االسػػػتيطاف النجػػػاح، إال أف اسػػػتمرار الجانػػػب ا

، يوضػػػػح عػػػػدـ وجػػػػود نيػػػػة عنػػػػد رئػػػػيس الحكومػػػػة 7321ورفػػػػض االعتػػػػراؼ عدولػػػػة فمسػػػػطينية عمػػػػى أراضػػػػي 
 اإلسرائيمية لموصوؿ إلى حؿ الدولتيف".

ىـ أولوية لدى  ،703وحوؿ األسرى، قاؿ اشتية: "إف األسرى خاصة أسرى ما قعؿ أوسمو يصؿ عددىـ إلى 
القيادة، إال أف إسرائيؿ تصر عمى تأجيػؿ الموضػوع إلػى مػا ع ػد الجمػوس إلػى طاولػة المفاوضػات"، عمػى حػد 

 ت عيره.
 06/6/1102قدس برس، 

 
 الشعب الفمسطيني    "القيادة العامة" تستنكر حممة التحريض اإلعالمي ضد   01

ال امػة" الحممػة اإلعالميػة "المحمومػة وغيػر المسػؤولة"  القيػادة-استنكرت "الجعية الش عية : راـ اهلل )فمسطيف(
التػػػي يشػػػنيا ع ػػػض االعالميػػػيف المصػػػرييف وع ػػػض وسػػػائؿ االعػػػالـ المصػػػرية ضػػػد الشػػػ ب الفمسػػػطيني منػػػذ 

 االنقالب ال سكري في مصر مطمع تموز )يوليو( الجاري.
لفمسػػطيني "وقػػؼ ومػػازاؿ ( عػػاف "الشػػ ب ا1|72وقالػػت الجعيػػة فػػي عيػػاف صػػحفي تمقتػػو "قػػدس عػػرس" الثالثػػاء )

يقؼ الي جانب خيارات الش ب المصري ورغعاتو"، م تعرا ذلؾ "شػأف مصػري داخمػي يقػرره المصػريوف"، كمػا 
 قالت.

و ثمنت "القيادة ال امة" التي أعمنت معكرة تأييدىا لالنقالب ال سكري في مصػر، النػداء الػذي أصػدرتو القػوى 
نػػػػداء عشػػػػاف الموقػػػػؼ مػػػػف القضػػػػية الفمسػػػػطينية واعنػػػػاء الشػػػػ ب السياسػػػػية والمثقفػػػػيف المصػػػػرييف تحػػػػت اسػػػػـ "ال

وختمت القيادة ال امة عيانيا عالتأكيد عمى "وقوفيا الي جانب الش ب المصري .. وحرصيا عمى  الفمسطيني".
خػػػروج الشػػػ ب المصػػػري مػػػف ىػػػذه المرحمػػػة الدقيقػػػة التػػػي يمػػػر عيػػػا، حتػػػى ت ػػػود مصػػػر قائػػػدة األمػػػة ال رعيػػػة 

 سب قوليا.وقضاياىا القومية"، ح
 05/6/1102قدس برس، 

 
 األحرار: ىدم األنفاق وتشديد الحصار عمى غزة جريمة ال مبرر لياحركة  02

قالت حركة األحرار الفمسطينية إف قرارات القيادة المصرية الجديدة عيػدـ األنفػاؽ وتشػديد الحصػار عمػى : غزة
وحيػػد لمقطػػاع إلدخػػاؿ المػػواد األساسػػية غػػزة غيػػر معػػرره، مشػػيرة إلػػى أف "األنفػػاؽ تمثػػؿ الشػػرياف والمتػػنفس ال

 ومستمزمات الحياة والدواء وحميب األطفاؿ في ظؿ إغالؽ الم عر وعدـ إدخاؿ العضائع منو".
وقالػػت الحركػػة فػػي عيػػاف ليػػا أمػػس الثالثػػاء، إننػػا نسػػتغرب مػػف ىػػذا التصػػرؼ الػػذي يػػأتي فػػي سػػياؽ مػػا يريػػده 

 االحتالؿ الصييوني وىو تشديد الحصار عمى غزة.
كػػدت أف ىػػدـ األنفػػاؽ جريمػػة ال معػػرر ليػػا عحػػؽ شػػ عنا، داعيػػة إلػػى عػػدـ إقحػػاـ قطػػاع غػػزة عمػػا يجػػري فػػي وأ

 مصر، ومؤكدة أف ش عنا ال يتدخؿ في الشأف المصري.
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كما شددت عمى أف "استقرار مصر ىػو مصػمحة فمسػطينية ولػيس ال كػس"، مطالعػة حكومػة األمػر الواقػع فػي 
ديده، أو عمػػػى األقػػػؿ إيجػػػاد عػػػديؿ لألنفػػػاؽ عفػػػتح م عػػػر رفػػػح عشػػػكؿ مصػػػر إلنيػػػاء حصػػػار قطػػػاع غػػػزة ال لتشػػػ

 مستمر.
 06/6/1102، السبيل، عم ان

 
 محررًا وتستدعي اثنينأسيرًا تعتقل في الضفة أجيزة السمطة  03

اعتقمػػػت أجيػػػزة أمػػػف السػػػمطة أسػػػيرًا محػػػررًا مػػػف سػػػجوف االحػػػتالؿ واسػػػتدعت اثنػػػيف : السػػػعيؿ -الضػػػفة الغرعيػػػة
ففػي الخميػؿ، اعتقػؿ  رعيػة المحتمػة عذري ػة انتمػائيـ لحركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس".آخريف في الضفة الغ

 جياز "األمف الوقائي" األسير المحرر ج فر القواسمي ع د تفتيش منزلو ومصادرة الحاسوب الشخصي.
عػؿ عػدة عامًا( الذي أفرج االحػتالؿ عنػو ق 00واستدعى جياز الوقائي األسير المحرر سفياف ىاشـ جمجوـ )

عامػػًا فػػػي سػػجوف االحػػػتالؿ فػػػي  10شػػيور وذلػػػؾ ع ػػد اعتقػػػاؿ إداري اسػػتمر ل ػػػاميف. وقضػػػى جمجػػوـ نحػػػو 
 اعتقاالت متفرقة، وقد أعمف رفضو الذىاب لممقاعمة.

أما في قمقيمية، فاستدعى جياز المخاعرات ال امة لمتحقيػؽ األسػير المحػرر عمػر سػيؼ الػديف عمػر مػف قريػة 
عممًا عأنو م تقؿ سياسي ساعؽ عدة مرات، وأمضػى فػي سػجوف االحػتالؿ مػا يقػرب عيت أميف جنوب المدينة 

 سنوات. 1مف 
06/6/1102، السبيل، عم ان  

 
 اليسار الفمسطيني لعزل مرسي ارتياحتقرير:  04

أظيرت المواقؼ والتصريحات اإلعالمية لقياديي اليسار الفمسطيني خػالؿ السػاعات : ضياء الكحموت - غزة
الجػػيش الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي ارتيػػاح ىػػذا التيػػار لمػػا وصػػمت إليػػو األوضػػاع فػػي التػػي أعقعػػت عػػزؿ 

 مصر وما أسموه سقوط وفشؿ تجرعة اإلخواف المسمميف في الحكـ.
وكانت قوى اليسار الفمسطيني أوؿ مف رّحب وقدـ التينئة لممصرييف عما أسػموه نجػاح الثػورة التصػحيحية فػي 

تخدمة فػي عيانػاتيـ الصػحفية وتصػريحات قيػاديييـ مرتاحػة وفرحػة إلػى مصر وعزؿ مرسي، وعدت المغة المس
 أع د حد عالتطور في الجارة مصر.

ورغـ نفي قيادي في اليسار أف يكوف ىذا الموقؼ تشفيًا مف الجماعة وذراعيا الفمسطينية حركة حماس، قػاؿ 
إلخػػواف العتعػػارات أيديولوجيػػة محممػػوف إف جػػزءًا مػػف االرتيػػاح الػػذي أعػػداه اليسػػار نػػاجـ عػػف تشػػفيو عحمػػاس وا

 وسياسية وفكرية.
واعتعػػػر عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لمجعيػػػة الشػػػ عية لتحريػػػر فمسػػػطيف رعػػػاح مينػػػا أف موقػػػؼ الجعيػػػة واليسػػػار 
الفمسػػطيني المرحػػب ع ػػزؿ مرسػػي نػػاعع مػػف تأييػػد خيػػار الشػػ ب المصػػري أيػػًا كػػاف مػػع المحافظػػة عمػػى الحيػػاد 

 الفمسطيني مف األوضاع عمصر.
مينػا فػي حػديث لمجزيػرة نػت إلػى أف المصػػرييف جمي ػا قػوى وشػ عا كػانوا وال يزالػوف دائمػًا مػع القضػػية وأشػار 

 الفمسطينية، مستع دًا حدوث أي تغير يمس الممفات الفمسطينية عيد مصر خالؿ الفترة المقعمة.
سػي عالتشػفي ورفض القيادي اليساري العارز توصيؼ عيانات وتصريحات قياديي اليسار مػف عػزؿ الػرئيس مر 

 مف جماعة اإلخواف المسمميف وامتدادىا الفمسطيني حماس، وقاؿ إف ىذه أوىاـ فقط في أذىاف أصحاعيا.
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وانتقػػد حركػػة حمػػاس ومواقفيػػا مػػف األحػػداث فػػي مصػػر، وقػػاؿ إنيػػا ال تجيػػد فػػف الت امػػؿ مػػع اآلخػػريف، مشػػددًا 
تقػػادًا لمػػنيج اإلخػػواف المسػػمميف فػػي عمػػى أف اليسػػار الفمسػػطيني ال ي نيػػو مػػف يقػػود مصػػر ورغػػـ ذلػػؾ وجػػو ان

 الحكـ.
لكػػف الكاتػػب والمحمػػؿ السياسػػي اليسػػاري ىػػاني حعيػػب قػػاؿ إف ترحيػػب قػػوى اليسػػار الفمسػػطيني عمػػا جػػرى فػػي 
مصر ي ود لمنطمقاتيا الفكرية والسياسية واأليديولوجية، معينًا أنو ليس مف المستغرب أف تقؼ فصائؿ اليسار 

 يونيو/حزيراف. 30ا عالثورة التصحيحية يـو الفمسطيني إلى جانب ما وصفي
وذكػػر حعيػػب لمجزيػػرة نػػت أف ىػػذا الموقػػؼ نػػاعع مػػف اعتعػػار مػػا جػػرى فػػي مصػػر إنجػػازا مصػػريا وقوميػػا عمػػى 
الص يد ال رعي وما كاف لفصائؿ اليسار إال أف تُعدي رأييا تشجي ًا وتأييدًا ليذه الثورة خاصة أف ىػذا يتقػاطع 

 ة.مع منطمقاتيا األيديولوجي
وقػػاؿ إف ردة ف ػػؿ اليسػػار الفمسػػطيني عنػػد إزاحػػة تيػػار اإلخػػواف عػػف الحكػػـ فػػي مصػػر كػػاف ترحيعػػًا وتشػػجي ًا، 

 م تعرًا ذلؾ شيئًا طعي يًا ال يجب أف ُيدىش أحدًا مف الذيف ي رفوف كيؼ يفكر اليسار الفمسطيني.
وتأييػػد اليسػػار الفمسػػطيني عمػػا مػػف جانعػػو اعتعػػر مػػدير مركػػز أعحػػاث المسػػتقعؿ عغػػزة إعػػراىيـ المػػدىوف اعتيػػاج 

أسماه االنقالب ال سكري في مصر عالموقؼ المخالؼ لكؿ المعادئ والش ارات اليسارية وانحراؼ فػي عوصػمة 
 مطمقييا.

وأشار المػدىوف فػي حػديث لمجزيػرة نػت إلػى أف حمػاس اليسػار الفمسػطيني وأقطػاعيـ المصػرييف فاقػت حمػاس 
تعػػرًا أف مواقػػػؼ اليسػػػار ناع ػػة مػػػف حالػػػة ال ػػداء لمحالػػػة اإلسػػػالمية مػػف وصػػػفيـ عقػػادة االنقػػػالب ال سػػػكري، م 

 الصاعدة في المنطقة.
ووصؼ اليسار الفمسطيني عأنو مضطرب ولـ ت د لديػو منيجيػة متكاممػة وواضػحة وليػذا يتخػعط فػي المواقػؼ 

ؿ اعتقػػاد وينحػػاز فػػي الغالػػب مػػف دوف منيجيػػة فكريػػة منتظمػػة ومعػػررات مقن ػػة، مشػػيرًا إلػػى أنػػو ال يجػػب إغفػػا
 اليسار عأف انتياء حكـ اإلخواف في مصر سيؤثر سمعًا عمى حكـ حماس في غزة.

وعػػػيّف المػػػدىوف أف المواقػػػؼ التػػػي أظيرىػػػا اليسػػػار الفمسػػػطيني تظيػػػر جنوحػػػو لمعػػػدأ اإلقصػػػاء مػػػا داـ يشػػػمؿ 
اسػػية، عمػػى خصػومو، وأف الديمقراطيػػة عالنسػػعة إلػػييـ مجػرد شػػ ارات فػػي المحافػػؿ ولممزايػدات اإلعالميػػة والسي

 حد وصفو.
 05/6/1102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لحاق الضرر بالمستوطنين إ: لن أسمح باألوروبي بشأن المستوطناتاالتحاد نتنياىو ردًا عمى قرار 05

رئيس الوزراء االسرائيمي عنياميف نتنياىو قاؿ اليوـ الثالثاء انو ، أف 06/6/1102، القدس، القدسذكرت 
الوروعي، الذي يحظر عمى اعضائو تمويؿ مشاريع في المستوطنات الييودية، ولف يرفض قانوف االتحاد ا

 يسمح عاالضرار عمئات االالؼ مف المستوطنيف االسرائيمييف في الضفة الغرعية.
وقاؿ نتنياىو" لف نمعي اي طمعات تت مؽ عحدودنا. لف يتـ حؿ ىذه القضايا اال مف خالؿ المفاوضات 

 المعاشرة".
في اجتماع وزاري طارىء، وفؽ ما نقؿ عنو مكتعو: "لف نقعؿ عامالءات مف الخارج في شأف  وقاؿ نتنياىو

 حدودنا"، مضيفا: إف "ىذه المسألة لف تحسـ اال في اطار مفاوضات معاشرة عيف االطراؼ".
لجديدة وكاف نتنياىو دعا وزيري ال دؿ والتجارة، اضافة الى نائب وزير الخارجية، لمناقشة ىذه "الت ميمات" ا

 التي تعناىا االتحاد االوروعي في حزيراف/يونيو، والتي ستصدر رسميا ىذا االسعوع.
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واضاؼ نتنياىو، الثالثاء: "كنت اعتقد اف مف ىـ قمقوف عمى السالـ واالستقرار في المنطقة، لف يتطرقوا 
سوريا، والسعاؽ الذي الى قضية كيذه، اال ع د م الجة مشاكؿ اكثر الحاحا عكثير، مثؿ الحرب االىمية في 

 تخوضو ايراف لحيازة اسمحة نووية".

" كتعت أف أزمة شديدة لـ يحصؿ ليا س"ىآرت، أف صحيفة وكاالت، عف 05/6/1102، 37عرب  وأوردت
مثيؿ في عالقات إسرائيؿ مع االتحاد األوروعي. وأشارت إلى أف نتنياىو، وفي نياية جمسة عاجمة، أصدر 

حاد األوروعي عشدة عمى قراره اشتراط االتفاقيات المستقعمية مع إسرائيؿ عاالعتراؼ عيانا خاصا ىاجـ فيو االت
وجاء في عياف نتنياىو أف "إسرائيؿ  عأف الضفة الغرعية، عما فييا القدس، والجوالف السوري ىي أراض محتمة.

 لف توافؽ عمى أي إمالء خارجي عشأف حدودىا".
اإلسرائيمييف الذيف يسكنوف في الضفة الغرعية وفي الجوالف وأضاؼ "كرئيس حكومة لف أمس عمئات آالؼ 

 والقدس ال اصمة الموحدة. قضية الحدود تحسـ فقط في المفاوضات المعاشرة عيف الطرفيف".
 

  0856 ويعتمد حدود "إسرائيل"االتحاد األوروبي إلصداره قرارًا يرسم عمميًا حدود  تنتقدتل أبيب  06
إسرائيؿ حممت عشدة عمى قرار االتحاد األوروعي ، أف أس د تمحمي، عف 06/6/1102، الحياة، لندنذكرت 

 مع إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة. 12عدـ تطعيؽ االتفاقات التي يعرميا ىو أو أي مف دولو الػ
ذاعة وحاوؿ وزير ال القات الدولية اإلسرائيمي يوفاؿ شتاينتس التقميؿ مف أثر الت ميمات الجديدة، وقاؿ لإل

ال يجب عمينا اف نعالغ في تأثير ىذا التوجو اإلداري المزعج كونو ال ينطعؽ إال عمى »ال سكرية إنو 
غالعية وزراء الماؿ والخارجية األوروعييف »وأضاؼ أف «. االتفاقات المستقعمية وليس تمؾ الموق ة عالف ؿ

 «.ي ارضوف فرض عقوعات او مقاط ة إسرائيؿ
وطمب عدـ الكشؼ عف اسمو اعتعر القرار « ىآرتس»آخر تحدث إلى صحيفة إال أف مسؤواًل كعيرًا 

وقاؿ إف الجزء األىـ في الت ميمات الجديدة ىو الذي يرسـ عمميًا حدود «. دراماتيكيًا عؿ زلزااًل مدوياً »
. وأشار إلى أنيا المرة األولى التي تصدر ت ميمات رسمية وواضحة مف 7321إسرائيؿ وي تمد حدود ال اـ 

ع دما كانت عيننا وعيف االتحاد تفاىمات ضمنية عأف »ىذا النوع عف مؤسسات رسمية لالتحاد األوروعي 
 «.االتحاد ال يقـو عأي نشاط في المستوطنات، واآلف ج ؿ مف ىذه التفاىمات رسمية وممزمة

ة ستضطر مف واعتعر المسؤوؿ أف خطوة االتحاد الجديدة تحمؿ مغزى سياسيًا، إذ إف الحكومة اإلسرائيمي
اآلف فصاعدًا عند توقي يا عمى اتفاؽ مع االتحاد أو مع أي مف دولو أف توقع عمى العند الذي ال ي ترؼ 

إنيا المشكمة الرئيسية في الت ميمات الجديدة وعمى »عمستوطنات الضفة الغرعية جزءًا مف إسرائيؿ. وأضاؼ: 
أكدت مصادر و  «.فاؽ يتضمف مثؿ ىذا العندالحكومة أف تقرر كيؼ ستتصرؼ إذ ال ي قؿ أف نوقع عمى ات

أف إسرائيؿ كانت عمى عمـ عنّية االتحاد اتخاذ قراره، وأف مكتعي رئيس الحكومة « ىآرتس»حكومية لصحيفة 
لكف محاوالتيما »ووزير الخارجية مارسا ضغوطًا كعيرة عمى االتحاد لثنيو عف إصدار الت ميمات الجديدة، 

 «.عاءت عالفشؿ
ييودا والسامرة )الضفة الغرعية المحتمة( ىجومًا عمى االتحاد األوروعي »مستوطنات في مجمس ال»وشف 

القرار أحادي الجانب والتمييزي يظير عأف االتحاد األوروعي »وقاؿ في عياف أصدره رئيسو داني دياف إف 
يف مف قرر التخمي عف أي التزاـ في عممية السالـ في الشرؽ األوسط، وأنو يالئـ مطالب المتطرف

«. دعـ االتحاد األوروعي غير المشروط لمفمسطينييف يج مو جية غير محايدة»وأردؼ أف «. الفمسطينييف
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« مستوطنات ييودا والسامرة»ودعا دياف الحكومة اإلسرائيمية إلى وقؼ كؿ المشاريع األوروعية الجارية في 
 حتى يتراجع عف قراره.

اإلسرائيمية اليسارية المناىضة لالستيطاف يريؼ « الـ اآلفالس»كما رحب عالقرار األميف ال اـ لحركة و 
مثميـ مثؿ عدد مف اإلسرائيمييف ي تقدوف عأنو »اوعنيايمر، وقاؿ لإلذاعة ال امة اإلسرائيمية إف األوروعييف 

يفيـ اليوـ خدعة حكومة »، وأضاؼ أف ال الـ «مف غير الممكف التغاضي عف مواصمة االستيطاف
سور »عاراؾ دافيد أف األوروعييف يريدوف مف قرارىـ عناء « ىآرتس»محمؿ السياسي في وكتب ال «.نتنياىو
 عيف عالقاتيـ مع إسرائيؿ الشرعية وعالقاتيـ مع دولة المستوطنات غير الشرعية. « الصيف

ووزير المالية يائير ” يوجد مستقعؿ“رئيس حزب ، عف وكاالت، أف 06/6/1102، الخميج، الشارقةوأوردت 
ىذا القرار ىو جزء مف سمسمة طويمة مف القرارات التي تسّعب ع زؿ “عّقب عمى القرار عالقوؿ إف لعيد 

في مفاوضات مف أجؿ ” إسرائيؿ“في ال الـ، والوقت ال ي مؿ في صالحنا وكؿ يوـ ال تتواجد فيو ” إسرائيؿ“
جاء في توقيت “، وأنو ”عائس“، ووصؼ القرار األوروعي عأنو ”السالـ فإف مكانتنا الدولية ستتضرر أكثر

سيأ ويخّرب الجيود التي يعذليا وزير الخارجية األمريكي جوف كيري مف أجؿ جمب الجانعيف إلى طاولة 
قرار االتحاد األوروعي يقوؿ لمفمسطينييف إنو ال يوجد أي ثمف دولي أو اقتصادي “، واعتعر أف ”المفاوضات

ستضطر إلى االستسالـ لضغوط ” إسرائيؿ“يؤمنوف عأف لرفضيـ المستمر لم ودة إلى المحادثات، ويج ميـ 
ال زلة السياسية المتزايدة “وقالت رئيسة حزب ال مؿ والم ارضة شيمي يحيموفيتش إف  ”.اقتصادية وسياسية

لى جانب ذلؾ  تمس الدولة واالقتصاد وتشّكؿ تيديدًا استراتيجيًا ال يقؿ مف أسمحة متطورة موجية نحونا، وا 
أنو عدال مف دعـ ومساعدة الجيود األمريكية الكعيرة مف أجؿ استئناؼ المفاوضات يركز فإنو مف المؤسؼ 

 ”.االتحاد األوروعي عمى فرض عقوعات ومقاط ة
أشارت الى قمقيا مف اف يشجع  ، أف إسرائيؿوكاالت، عف 06/6/1102، الحياة الجديدة، رام اهللونشرت 

جميد العناء االستيطاني قعؿ استئناؼ محادثات السالـ التي ىذا القرار الفمسطينييف عمى التمسؾ عمطمعيـ ت
وععر مسؤولوف إسرائيميوف عف انزعاجيـ مف المحاوالت  عسعب ىذه القضية نفسيا. 1070انيارت عاـ 

المتصاعدة التي يقوـ عيا نشطاء مؤيدوف لمفمسطينييف في أوروعا ل زؿ إسرائيؿ مف خالؿ المقاط ة 
 ب سياساتيا االستيطانية.األكاديمية والتجارية عسع

قاؿ مسؤوؿ اسرائيمي طمب عدـ الكشؼ عف اسمو لوكالة فرانس عرس "يظير االوروعيوف تحامال غير معرر و 
عمى اسرائيؿ". واضاؼ "يفضؿ االوروعيوف مياجمة عمد صغير عدال مف الدوؿ االقوى فيما يت مؽ عاالراضي 

، في اشارة الى ما تقوـ عو الصيف في ىضعة التيعت. وأكد المتنازع عمييا النيـ يخشوف مف تداعير انتقامية"
مف جيتو، و  المسؤوؿ انو تـ "اعالغ اسرائيؿ في المحظة االخيرة عيذا القرار وىو امر ال يحدث في ال ادة".

قاؿ نائب وزير الخارجية االسرائيمي زئيؼ الكيف "انيا عادرة تثير قمقا شديدا اتخذت في لحظة سيئة النيا ال 
إال اف ت زز رفض الفمسطينييف استئناؼ المفاوضات". واضاؼ "مف الواضح انيا ستوجد ص وعات  يمكف

اضافية في عالقاتنا مع االتحاد االوروعي لكف يجب اال نعالغ في التأثير الذي ينجـ عنيا. وىذا ليس دعوة 
 الى المقاط ة".

رار االتحاد األورعي ع دـ شموؿ وقاؿ وزير الجيش اإلسرائيمي موشي ي موف في ت ميؽ لو امس عمى ق
عأف ىذا األمر ليس عالجديد، وأف ىناؾ  21االتفاقيات الموق ة مع إسرائيؿ المستوطنات الواق ة خارج حدود 

دوال كثير تصنؼ منطقة "ييودا والسامرة" )الضفة الغرعية( كمنطقة محتمة وتتصرؼ عمى ىذا األساس . 
الخاصة عمنطقة ييودا والسامرة وسن مؿ وفقيا ووفؽ مصالحنا فقط  واضاؼ ي موف "عالنسعة لنا ىناؾ سياستنا
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ووصفت وزيرة القضاء االسرائيمية تسيعي ليفني القرار االوروعي عانو "مقمؽ"، وقالت في عياف "مف المحزف  ".
اف نكوف قد وصمنا الى ىذه المرحمة، ولكف الجميع يفيموف االف عاف المفاوضات ىي السعيؿ الوحيد لحماية 

 مصالحنا الدعموماسية".
عدد مف الوزراء ونواب االئتالؼ الحاكـ في ، أف عرىوـ جرايسي، عف 06/6/1102، الغد، عم انوأضافت 

إسرائيؿ شف ىجوما عمى االتحاد األوروعي، وطالعوا عأف يكوف الرد اإلسرائيمي، اصدار قرار عضـ الضفة 
مف حزب المستوطنيف "العيت الييودي"، "إف الحديث الغرعية إلسرائيؿ، وقاؿ وزير االسكاف أوري اريئيؿ، 

كرنا عالمقاط ة لمييود في اوروعا، قعؿ أكثر مف 7يجري عف قرار عنصري، وتمييز ضد الش ب الييودي، وي
عاما"، عقصد النازية، وتاعع يقوؿ"، "عمى اسرائيؿ أف تصر في أي اتفاؽ مستقعمي مع اي جية كانت،  22

وقاؿ نائب الوزير أوفير  )الضفة المحتمة( ىي جزء مف اسرائيؿ السيادية". عمى ال أف ييودا والسامرة
أكونيس، وىو المسؤوؿ عف ردود الف ؿ في حزب الميكود الحاكـ، "إف اوروعا ت رؼ أف ييودا والسامرة ليست 
محتمة، عؿ ىي جوىرة التاج في وطف الش ب الييودي"، ودعت النائب تسيعي حوطيعيمي ونواب اخروف مف 

زعي الميكود و"العيت الييودي"، "الى تغيير الوضع القانوني القائـ في ييودا والسامرة )الضفة( ووض ية ح
ومف جانعيـ حذر نواب مف حزب  السكانيف فييا )المستوطنيف( مف خالؿ ضـ المنطقة تدريجيا السرائيؿ".

نتياج سياسة تضمف الكتؿ "ال مؿ" الم ارض عنياميف نتنياىو، مف افراطو في االستيطاف، ودعوه الى ا
وقالت حركة السالـ اآلف" االسرائيمية، إف  االستيطانية الكعرى، والشروع عمفاوضات مع الجانب الفمسطيني.

 قرار االتحاد االوروعي، ىو رسالة واضحة السرائيؿ، عأف ال الـ ال ي ترؼ عاالستيطاف والمستوطنات.
الساعؽ إيمي يشاي « شاس»زعيـ حركة ، أف ىحممي موس، عف 06/6/1102، السفير، بيروتونشرت 

وجوب إعداء األسؼ ألف األوروعييف يواصموف سموكيـ المنحاز ععر اتخاذ تداعير غير مشروعة. »أشار إلى 
يمانيـ، وواجب الدولة عضماف األمف والدفاع ولكف  «.إف موقفيـ ميـ، لكف األىـ ىو رأي مواطني إسرائيؿ وا 

الئوف رأت أف االتحاد األوروعي صنع جمياًل مع إسرائيؿ عرسمو الحدود التي زىافا غ« ميرتس»زعيمة حركة 
نما تمييز عيف إسرائيؿ وعيف »عجزت حكومة إسرائيؿ عف رسميا. وقالت  ىذا ليس مقاط ة إلسرائيؿ، وا 

المستوطنات واالحتالؿ. والقرار ىو ثمرة الجمود التاـ في ال ممية السياسية واستمرار العناء في 
 «.طناتالمستو 

 
  باتخاذ خطوات سياسية تجاه الفمسطينيينمعنًيا : نتنياىو ليس الميكود حزبوزير من  07

الناصرة: كشؼ وزير في الحكومة اإلسرائيمية، مف حزب "ليكود" الحاكـ، أف رئيس الوزراء عنياميف نتنياىو 
ى الشروع في التفاوض مع ليس م نًيا عاتخاذ خطوات سياسية ع يدة المدى تجاه الفمسطينييف، وأنو يس ى إل

 الجانب الفمسطيني مف أجؿ المفاوضات وليس تقديـ تنازالت جوىرية.
عف الوزير، الذي قالت إنو يشغؿ حقيعة  (1|72في نشرتيا الصعاحية اليوـ الثالثاء ) ونقمت اإلذاعة ال عرية

جانب الفمسطيني"، عمى وزارية ميمة، "إف ىدؼ نتنياىو الرئيس ىو إعداء االست داد لخوض التفاوض مع ال
 حد ت عيره.

واعرب الوزير الميكودي عف اعتقاده أف "رفض رئيس السمطة الفمسطينية محمود ععاس سي رقؿ ىذه 
الخطوة". وأضاؼ "إف ما مف فرصة أماـ نتنياىو لقيادة مسيرة سياسية تشتمؿ عمى تنازالت جوىرية لمجانب 

 الفمسطيني"، عمى حد ت عيره.
 05/6/1102قدس برس، 
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 بوسعنا اليوم بناء الييكل الثالث: نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي 08

الييكؿ “رأى زئيؼ إلكيف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي أنو عاإلمكاف عناء  ”:الخميج“ -القدس المحتمة 
، ودعا إلى إلغاء تقاليد مسيرات ” الثالث يط التي ينظميا المستوطنوف المتطرفوف في مح” األسى“المزعـو

 ”.عوس نا اليوـ عناء الييكؿ الثالث“أعواب الحـر القدسي، وقاؿ إف 
مف عناصر اليميف األشد تطرفًا في جولة داخؿ القدس  750جاء ذلؾ لدى مرافقة المسؤوؿ المتطرؼ 

يمي دىاف  المحتمة االثنيف، وفؽ ما ذكرت إذاعة االحتالؿ أمس، وشارؾ داني دانوف نائب وزير الحرب وا 
عمى الضفة الغرعية المحتمة ” اإلسرائيمية“ودعا دانوف إلى إحالة السيادة  األدياف في الجولة.نائب وزير 

وتمكيف الييود مف الصالة في الحـر القدسي الشريؼ، أما دىاف فكشؼ أف وزارتو ت مؿ عمى وضع نظـ 
 تتيح لمييود الصالة داخؿ الحـر القدسي.

 06/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة 0111عمى مقاطعة أوروبا بإقرار بناء  "إسرائيل" ترد 11
ذكرت صحيفة ىآرتس ال عرية، اليوـ االرع اء، أف اإلدارة المدنية اإلسرائيمية  :القدس دوت كوـ -غزة 

، لمموافقة عمى عناء نحو  وحدة سكنية  7000ومجمس تخطيط المستوطنات، سي قداف اجتماعا صعاح اليـو
وحدة منيا ستعنى في مستوطنة "مودي يف عيميت"  131ووفقا لمصحيفة فإف  طنات الضفة الغرعية.في مستو 

حيث كاف أقرىا ساعقا وزير الجيش الساعؽ "اييود عاراؾ" لتنفيذىا قرب قرية دير قديس شماؿ راـ اهلل، وأنو 
أف مجمس التخطيط  توقؼ حينيا تنفيذ الخطة عحجة أف ع ض العناء عالمنطقة يستيدؼ أراٍض خاصة إال

عارض الشير الماضي ذلؾ وأقر الخطة إلعادة تقديميا لوزير الجيش الحالي "موشيو ي موف" لتصعح في 
وحدة سكنية في مستوطنة شيمو كانت المحكمة  71كما سيناقش االجتماع عناء  مرحمة متقدمة حيز التنفيذ.

في  73ة في تسوية كوخاؼ ياكوؼ قرب راـ اهلل، ووحد 32ال ميا االسرائيمية قد أمرت عتوقيفيا مؤقتا، وعناء 
 وحدة عمى التوالي في مناطؽ وادي األردف. 12و 37كفار أدوميـ و

 06/6/1102، القدس، القدس
 

 عمى مستوطنات الجوالن يفةقذ 14ضد سورية بعد سقوط  المتحدة األممإلى  تقدم شكوى "إسرائيل" 10
التي ذكرىا الجيش االسرائيمي ومسؤولوف في الجوالف عف  تضارعت االرقاـ: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

عدد قذائؼ الياوف التي سقطت مف الجانب السوري عمى الجوالف ومستوطناتو. وفيما اعمف مسؤولوف سقوط 
صاروخا، ما استدعى  15عشر قذائؼ، اعمنت االذاعة االسرائيمية الرسمية اف عدد الصواريخ وصؿ الى 

الى االمـ المتحدة ضد سورية، وطالعت قوات االمـ المتحدة المراعطة عمى منطقة  اسرائيؿ الى تقديـ شكوى
الحدود، الم روفة عاسـ منطقة وقؼ اطالؽ النار، عاتخاذ اجراءات تمنع استمرار سقوط ىذه القذائؼ، لما 

 تشكمو مف خطر عمى امف الحدود وسكاف المستوطنات.
و"عيف زيفاف"، االقرب مف جية اسرائيؿ  وني ىعاشاف"وسقطت م ظـ القذائؼ عالقرب مف مستوطنتي "ال

لمناطؽ عريقة والحميدية والقحطانية وخاف ارنعة، التي شيدت اشتعاكات عنيفة عيف الم ارضة وجيش النظاـ 
 السوري ع د اف سيطرت الم ارضة عمى قرى محافظة القنيطرة.
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عمى امف السكاف. واعمف الجيش انو كثؼ  واعتعرت اسرائيؿ سقوط القذائؼ خرقا لالتفاقيات الدولية وخطرا
قواتو عمى طوؿ الحدود في الجوالف، وأنو يرصد م ارؾ تدور عمى طوؿ الحدود يستخدـ فييا الجيش 
السوري مدرعات في المنطقة المتفؽ عدـ دخوؿ أي نوع مف االليات الحرعية الييا، سواء مف اسرائيؿ او 

عدـ الرد عمى ىذه القذاؼ في محاولة لمتيدئة ع دما كشؼ  والمحت مصادر الى اف اسرائيؿ قررت سورية.
 عف تنفيذىا عممية قصؼ مخازف اسمحة "ياخونت" في الالذقية. 

 06/6/1102، الحياة، لندن
 

 تل أبيب تتحدى واشنطن مرة أخرى في قضية تتعمق بالصين"يديعوت":  11
تت مؽ عالصيف، فقد قاؿ كعير  زىير أندراوس: تؿ أعيب تتحدى واشنطف مرة أخرى في قضية -الناصرة 

، شيم وف شيفر، أمس الثالثاء إف الحكومة ’يدي وت أحرونوت‘المحمميف لمشؤوف السياسية في صحيفة 
اإلسرائيمية أعمغت أمس المحكمة الفدرالية في نيويورؾ عشكؿ رسمي عأنيا لف تسمح ألي إسرائيمي عاإلدالء 

لمتحدة ضد )عانؾ أوؼ تشاينا(، عمى خمفية اتيامو عتحويؿ عشيادتو في المحكمة التي تجري في الواليات ا
ونقؿ المحمؿ  مالييف الدوالرات إلى حركة حماس عمى الرغـ مف أنيا حركة إرىاعية، وفؽ القانوف األمريكي.

عف مصادر إسرائيمية وصفيا عأنيا رفي ة المستوى قوليا إف قرار الحكومة اإلسرائيمية اتخذ ع د أْف قامت تؿ 
استدعاء سفيرىا في واشنطف، مايكؿ أورف، عشكؿ طارئ لمعاحثات فورية وحساسة، الفًتا إلى أف أعيب ع

وعحسب الصحيفة فإف األزمة عيف  القرار الذي اتخذ سيؤدي إلى تص يد األزمة عيف واشنطف وتؿ أعيب.
ي شير أيار )مايو( العمديف اندل ت في أعقاب زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيمي عنياميف نتنياىو إلى الصيف ف

 المنصـر وخنوعو لإلرىاب، األمر الذي استدعى استدعاء سفير إسرائيؿ عواشنطف مايكؿ أورف عشكؿ طارئ.
وقالت الصحيفة إف خمفية ىذه األزمة ت ود التصاالت مف خمؼ الكواليس، ت يدت خالليا الحكومة 

اإلسرائيمي مف اإلدالء عإفادات ضد )عنؾ  اإلسرائيمية أماـ الحكومة الصينية عمنع مسؤوليف في جياز األمف
أوؼ تشاينا( في دعوى تـ تقديميا إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورؾ مف قعؿ عائمة أمريكية ييودية ادعت 

عاما( ُقتؿ في عممية تفجيرية نفذىا ناشط مف حركة حماس في مدينة تؿ أعيب. وساقت  72أف أحد أفرادىا )
ة الصينية ىددت عإلغاء زيارة نتنياىو لمصيف في عداية شير أيار )مايو( الماضي الصحيفة قائمًة إف الحكوم

 في حاؿ سمحت إسرائيؿ لمسؤوليف لدييا عاإلدالء عإفادات في القضية التي تنظر فييا المحكمة األمريكية.
 06/6/1102، القدس العربي، لندن

 
 

 تعرض دورية لمجيش اإلسرائيمي إلطالق نار من الجوالن 12
قالت تقارير إسرائيمية إف شخصيف مشعوىيف تسمال، الميمة الفائتة، إلى موقع لمجيش اإلسرائيمي : ػرب02عػػ

في المنطقة المنزوعة السالح في الجوالف. كما أطمقت النيراف عاتجاه قوات الجيش في المنطقة، ولـ تقع 
 إصاعات.

ء المنطقة، وقامت قوات الجيش وقالت صحيفة "ىآرتس" أف مروحيات عسكرية إسرائيمية حمقت في سما
ع مميات تمشيط. ونقمت عف مصادر عسكرية قوليا إف صافرات اإلنذار لـ تنطمؽ في مستوطنة "كتسريف" 

 المقامة عمى أراضي الجوالف السوري المحتؿ.
 وأضافت أنو لـ تقع إصاعات في وسط القوة اإلسرائيمية، عينما لـ ي رؼ مصير المسمحيف السورييف.
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كتعت "يدي وت أحرونوت" أف المسمحيف ىـ مف الم ارضة السورية، وأنيـ دخموا موق ا عسكريا  مف جيتيا
ميجورا في تؿ فارس، وىو ما اعتعر عمى أنو تطور مقمؽ.  كما كتعت أف الجيش اإلسرائيمي ي تقد أف 

 إطالؽ النار كاف مف قعؿ الجيش السوري.
نت قد انفجرت في وقت ساعؽ مف يوـ أمس في قذائؼ ىاوف كا 1إلى ذلؾ، أشارت "ىآرتس" إلى أف 

الجوالف المحتؿ، ولـ ترد أية أنعاء عف وقوع أضرار مادية أو خسائر عشرية. وأضافت أف القذائؼ أطمقت 
خالؿ تعادؿ إطالؽ النار عيف قوات الجيش السوري وعيف قوات الم ارضة عالقرب مف قرية المدرية في 

 الجوالف.
 06/6/1102، 37عرب 

 
 توافق عمى تعزيز القوات المصرية في سيناء بكتيبتين جديدتين "ئيلإسرا" 13

أكدت مصادر أمنية في تؿ أعيب، أمس، أف إسرائيؿ وافقت عمى طمب مصري : نظير مجمي -تؿ أعيب
لدعـ القوات األمنية التي تحاوؿ مكافحة نشاطات »عنشر كتيعتي مشاة إضافيتيف، في شعو جزيرة سيناء: 

، عمى أف يكوف نشاط ىاتيف الكتيعتيف مؤقتا.. وذلؾ في وقت تشيد فيو شعو الجزيرة «بمسمحة لقوى اإلرىا
 ىجمات إرىاعية متكررة، وتكثيفا أمنيا مصريا.

وقاؿ مصدر في ديواف رئيس الوزراء، عنياميف نتنياىو، إف إسرائيؿ ستساعد مصر عمى توفير االستقرار 
عادة سيطرتيا عمى شعو جزيرة سيناء، ألف  استقرار في مصر يخدـ مصمحة السالـ واألمف لكؿ  كؿ»وا 

وقاؿ موشيو ي الوف، وزير الدفاع اإلسرائيمي، إف نشاط القوات المسمحة المصرية في «. ش وب المنطقة
إال أف إسرائيؿ تستند فقط إلى »سيناء ميـ لمغاية عفرض اليدوء عمى الحدود اإلسرائيمية. ولكنو أضاؼ: 

وترافؽ ىذا التصريح مع أنعاء نشرت في تؿ أعيب تفيد عأف القوات «. حدودىاقواتيا المسمحة في حماية 
اإلسرائيمية أيضا تتحرؾ عمى الجانب اآلخر مف الحدود مع سيناء، فتكثؼ قواتيا وت ززىا وتزيد مف طم ات 

الت المحاذي لمحدود في وجو المواطنيف اإلسرائيمييف. وق 71المروحيات والطائرات عال طيار وتغمؽ شارع 
ىذه األنعاء إف الجيش اإلسرائيمي يتصرؼ كما لو أنو في حالة طوارئ واستنفار عمى الحدود مع مصر، 

 تحسعا لتنفيذ عمميات تفجير ضخمة انتقاما مف الحممة المصرية ضد التنظيمات المسمحة في سيناء.
 06/6/1102، الشرق األوسط، لندن

 
 

 األحمرينة يمنية في البحر يكشف عن قيامو باحتجاز سف اإلسرائيميالجيش  14
سمح الجيش اإلسرائيمي امس، وع د مرور ستة شيور، عالكشؼ عف عممية  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

 قرصنة قامت عيا قواتو في عرض العحر األحمر استيدفت سفينة يمنية.
ومات استخعارية وقالت صحيفة "يدي وت أحرونوت" إف الجيش اإلسرائيمي احتجز السفينة استنادا إلى "م م

في إطار عمميات األمف الجارية التي ينفذىا في العحر األحمر". وأضافت أف الجيش احتجز عددا مف 
وعمـ أف  "المشتعييف"، وىـ يمنيوف، وحققت م يـ أجيزة األمف اإلسرائيمية عشعية النشاط في تيريب السالح.

 ـ وتاع ت السفينة إعحارىا في العحر األحمر.التحقيؽ جرى في إسرائيؿ، وع د انتياء التحقيؽ أطمؽ سراحي
وقاؿ ناطؽ عمساف الجيش اإلسرائيمي إنو "في إطار النشاط ال مالني الجاري الذي يجريو سالح العحرية 
لضرورات األمف ومنع التيريب، احتجز، قعؿ عدة شيور، مشتعييف في العحر األحمر، وحققت م يـ أجيزة 
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التحقيؽ". وأضاؼ الناطؽ أف الجيش وقوات األمف سيواصالف ال مؿ عمى  األمف، وأخمي سعيميـ ع د انتياء
 "مكافحة تسمح منظمات اإلرىاب التي تستيدؼ اإلسرائيمييف".

 06/6/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 

 1102/ أغسطس  نياية آب "إسرائيل" إلى إثيوبيانقل آخر دفعة من ييود "يديعوت":  15
ذكرت صحيفة "يدي وت احرنوت" االسرائيمية، عمى موق يا  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -راـ اهلل

االلكتروني، أف ال ممية األخيرة لنقؿ ييود "الفالشا مورا"، جارية عمى قدـ وساؽ، عحيث سيتـ خالليا نقؿ 
 آب المقعؿ. 12آخر دف ة مف الييود اإلثيوعييف الى اسرائيؿ في 

مف ييود "الفالشا مورا"، في اطار عممية اطمؽ  2300ؿ عنقؿ قامت اسرائي 1070واوضحت انو منذ عاـ 
شخص ععر رحمتيف  000عمييا "جناح الحمامة"، وسيتـ نقؿ الػدف ة األخيرة مف ييود اثيوعيا، والعالغ عددىـ 

 جويتيف.
 06/6/1102، القدس، القدس

 
 "إسرائيل": فتاة ييودية تحصل عمى األرقام السرية والشخصية لقادة "معاريف" 16

كشفت صحيفة م اريؼ عف قضية عجيعة غريعة تؤكد عمى أف اختراؽ : زىير أندراوس -الناصرة 
 الشخصيات اإلسرائيمية الميمة جدا مف المستوييف األمني والسياسي عاتت سيمة جًدا، ومعاحة أكثر.

كة وقالت الصحيفة إف فتاة ييودية في السادسة عشر مف عمرىا، مف مدينة تؿ أعيب، توجيت إلى شر 
اليواتؼ المحمولة )عيميفوف( عالقرب مف مكاف سكناىا لتصميح جياز األيفوف خاصتيا، وع د فحصو مف قعؿ 
االختصاصييف في الشركة أعمغوىا أنو عحاجة إلى العقاء عدة أياـ في المختعرات الخاصة عالشركة لكي يتـ 

إعطائيا جياز محموؿ عديؿ، حتى إصالحو، وعموجب االتفاقية عيف الشركة والزعونة، فقد قامت الشركة ع
الجياز الم طوب، وقالت الفتاة لمصحيفة إنيا عندما دخمت إلى  تست ممو إلى حيف االنتياء مف تصميح

مخزف األرقاـ واألسماء فوجئت لمغاية ع د أْف وجدت داخمو األرقاـ السرية والشخصية جدا ل دد كعير مف 
االستخعارات الخارجية تامير عاردو،  القيادات اإلسرائيمية، وفي مقدمتيـ رئيس الوزراء نتنياىو، رئيس الموساد

ورئيس جياز األمف ال اـ الشاعاؾ اإلسرائيمي يوراـ كوىيف، وساقت قائمًة إف الجياز عقي في حوزتيا لمدة 
 أسعوع كامؿ، ولـ يسأؿ أحد عنو.

وقالت الصحيفة إف الناطؽ الرسمي عمساف شركة )عيميفوف( عقب عمى ىذه الفضيحة عالقوؿ إف الشركة تقـو 
ذكر أف الصحيفة ال عرية نشرت صوًرا لألشخاص مثؿ نتنياىو عفحص الموضوع، عمى حد قولو. جدير عال

وعاردو وكوىيف، ولكنيا قامت عشطب األرقاـ، الفتًة إلى أف الجياز شمؿ أرقاـ شخصيات فمسطينية لـ 
 تذكرىا.

 06/6/1102، القدس العربي، لندن
 

 إلقامة فنادق ومنشآت عمى أرض مقبرة مأمن اهلل إسرائيمي مخطط :معاريف 17
كشػػفت صػػػحيفة "م ػػاريؼ" ال عريػػػة صػػػعاح األرع ػػاء أف عمديػػػة االحػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عالقػػػدس : المحتمػػػةالقػػدس 

عدأت عوضع الخطط ورسـ المخططات لعناء فنادؽ ومنشآت سػياحية وتجاريػة وعقاريػة عمػى أجػزاء مػف مقعػرة 
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فػػي الجيػػة الجنوعيػػة  وقالػػت الصػػحيفة إنػػو سػػيتـ عنػػاء تمػػؾ الفنػػادؽ والمنشػػآت مػػأمف اهلل فػػي المدينػػة المقدسػػة.
الوسطى مف المقعرة، في الجية المقاعمة لمموقع الذي ُيعنى فييا اآلف ما يسمى عػ "متحػؼ التسػامح" الػذي يقػاـ 

 15ألػؼ شػيقؿ أي )نحػو  100وأشػارت إلػى أف لجنػة الماليػة فػي العمديػة رصػدت معمػغ  عمى أنقػاض المقعػرة.
 لت اوف مع شركة "عيدف" اإلسرائيمية.ألؼ دوالر( مف أجؿ تخطيط المشاريع المذكورة، عا

عدورىا، حّذرت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" مػف المخطػط الجديػد، م تعػرة ىػذا األمػر عأنػو يشػكؿ انتياًكػا 
صػارًخا لحرمػة األمػوات، ومًسػػا خطيػًرا عمشػاعر المسػػمميف فػي كػؿ أنحػاء ال ػػالـ، واسػتمراًرا لجػرائـ واعتػػداءات 

 يا التنفيذية عحؽ أكعر وأعرؽ مقعرة اسالمية في فمسطيف.المؤسسة اإلسرائيمية وأذرع
وأكدت المؤسسة في عياف وصؿ "صفا" أنيػا لػف تػألوا جيػًدا لمتصػدي ليػذا المخطػط، معينػة أف الموقػع الُمزمػع 
إقامػػػة الفنػػػادؽ والمنشػػػآت األخػػػرى عميػػػو ىػػػو جػػػزء مػػػف أرض مقعػػػرة مػػػأمف اهلل التػػػي اسػػػتولت عمييػػػا المؤسسػػػة 

 ت مئات القعور فييا، ثـ أقامت عميو مدارس ومالعب لإلسرائيمييف.اإلسرائيمية وجرف
وأوضحت أنو ىو نفس الموقع الذي أعمنت وزارة القضاء اإلسػرائيمية مػؤخًرا أف مخطػط إقامػة مجمػع المحػاكـ 
اإلسػػرائيمية عميػػو قػػد ألغػػي، مشػػيرة إلػػى أنيػػا كانػػت عػػادرت قعػػؿ أشػػير عحممػػة دوليػػة ومحميػػة لتصػػدي لجميػػع 

 اإلسرائيمية ضد المقعرة. المخططات
وأشػػارت إلػػى أف المؤسسػػة اإلسػػرائيمية سػػيطرت عمييػػا، وحّولػػت أجػػزاء كعيػػرة منيػػا إلػػى حديقػػة عامػػة ع نػػواف 
"حديقة االستقالؿ"، وقامت عمد شعكة لممياه وشعكة لمتصريؼ الصحي، وعناء "متحؼ التسامح"، ومػؤخًرا أقػيـ 

 مقيى وحديقة لمكالب عمى أجزاء منيا.
"مؤسسة األقصى" كشفت قعؿ نحو نصؼ سنة عالوثائؽ والخرائط عف نية عمدية االحتالؿ تنفيذ ثمانية وكانت 

 مشاريع جديدة عمى أجزاء واس ة مف مقعرة مأمف اهلل.
06/6/1102، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(  

 
 دنيةجراء ضغوط أر  "خراب الييكل" تنفيذ اقتحامات في ذكرى: االحتالل منع عزام الخطيب 18

أعمػػف مػػدير دائػػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية فػػي القػػدس الشػػيخ عػػزاـ الخطيػػب أف شػػرطة االحػػتالؿ  القػػدس المحتمػػة:
من ػػت منػػذ سػػاعات صػػعاح أمػػس، دخػػوؿ المسػػتوطنيف المتطػػرفيف عاحػػات األقصػػى مػػف جيػػة عػػاب المغارعػػة، 

أردنيػػػة، وأضػػػاؼ المزعػػػوـ جػػػراء ضػػػغوط ” خػػػراب الييكػػػؿ”ػوتنفيػػػذ اقتحامػػػات جماعيػػػة فػػػي ذكػػػرى مػػػا يسػػػمى عػػػ
الخطيػػػب فػػػي تصػػػريحات نقمتيػػػا وكالػػػة أنعػػػاء اإلمػػػارات أف قػػػرار منػػػع دخػػػوؿ المتطػػػرفيف لألقصػػػى جػػػاء عقػػػب 
الجيود الحثيثة التي استمرت طواؿ الميمة الماضية مف قعؿ المممكة األردنية الياشمية ودائرة األوقاؼ والوجود 

فزاز مشاعر المسمميف أكثر خاصة ع ػد االقتحامػات المكثؼ لممصميف والمراعطيف ل دـ السماح عاقتحامو واست
 المتكررة لعاحاتو.

06/6/1102الخميج، الشارقة،   
 

 42العراقيب لممرة الت  قرية يدمياالحتالل  21
العدويػة فػي النقػب جنػوعي فمسػطيف  "ال راقيػب"ىدمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس قريػة : راـ اهلل - غزة

وذكػػر  1070سػػيف، ع ػػد إعػػادة عنائيػػا، مػػف ىػػدميا ألوؿ مػػرة فػػي شػػير يوليػػو عػػاـ المحتمػػة لممػػرة الثالثػػة والخم
سػمطة "شيخ ال راقيب الشيخ صّياح أعو مديغـ أف قوات كعيرة مف شرطة االحػتالؿ م ػززة عجرافػات مػا تسػمى 

لقد ىدموا كؿ ال رائش التي "دمرت ال شرات مف عيوت األىالي. وقاؿ، في تصريح صحفي:  "أراضي إسرائيؿ
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نيناىػػػا لنصػػػّيؼ فييػػػا ونحمػػػي أنفسػػػنا وأرضػػػنا ونػػػأوي إلييػػػا مػػػف جػػػور ىػػػذه الحكومػػػة )اإلسػػػرائيمية( الظالمػػػة ع
وأضػػاؼ أف األىػػالي والمتضػػامنيف الفمسػػطينييف والييػػود أعػػادوا عنػػاء العيػػوت التػػي تػػأوي «. وسياسػػتيا الظالمػػة

 ."عائمة عدوية 15
 06/6/1102االتحاد، أبو ظبي، 

 
 في اعتداءات لممستوطنين بالقدسمركبات  وتحطيمإصابات  20

اندل ت مواجيات ليمية عيف شعاف فمسطينييف وجماعات ييودية متطرفة تسػاندىا عناصػر مػف جنػود :  راـ اهلل
وشرطة االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة، في ساعة معكرة مف فجر أمس الثالثاء، ع د االعتداء 

 ستوطنيف متطرفيف.عمى فمسطينييف وممتمكاتيـ مف قعؿ م
سػمواف"، فػي عيػاف لػو، إف عػددًا مػف المقدسػييف أصػيعوا عإصػاعات مختمفػة  -وقاؿ مركز "م مومػات وادي حمػوة

ع د االعتداء عمييـ عالضرب عالحجارة مف قعؿ مستوطنيف ييود في أثنػاء مسػيرة فػي ذكػرى مػا يسػمى "خػراب 
 الييكؿ".

عػاب األسػعاط، مضػيفًا: "مجموعػة أخػرى مػف المسػتوطنيف وأشار المركز إلػى أف االعتػداءات تمػت فػي شػارع 
قامت عمحاصػرة أرعػع سػيارات فمسػطينية عػالقرب مػف عػاب األسػعاط، وقػاموا عتحطػيـ ثػالث منيػا عشػكؿ كامػؿ، 

عحمايػة المتطػرفيف واعتػدت عمػى الشػعاف عضػرعيـ  اإلسرائيميةمف عداخميا، وخالؿ ذلؾ قامت القوات  وأصاعوا
 عاليراوات".

06/6/1102عمان، السبيل،   
 

 أسير يفقد النظر بسبب عالج خاطئو  زنازين "الجممة" ال تصمح لآلدميين.. قاضي إسرائيمي 21
المحػامي جػواد عػولس، أف قاضػي عسػكري لالحػتالؿ  الفمسػطيني أفاد مدير الوحدة القانونية فػي نػادي األسػير

وعػػّيف أنػػو جػػاء فػػي قػػرار  دميػػيف.فػػي مركػػز توقيػػؼ وتحقيػػؽ "الجممػػة" يقػػر أف زنػػازيف الجممػػة غيػػر صػػالحة لآ
القاضي ع د أف عايف زنزانة األسير موسى صوفاف "أنو مكاف ال يدخمو ضوء الشمس وال ىواء طعي ي ألنيا 

 أسّرة وال إمكانية لمحركة داخميا وفييا دورة مياه". أرع ةزنزانة محكمة اإلغالؽ فييا 
المسػؤولية الكاممػة عػف حيػاة أسػير فمسػطيني فقػد ، سمطات االحتالؿ اإلسػرائيمي الناديحمؿ مف جية أخرى، 

 عصره عشػكؿ جزئػي جػّراء عػالج خػاطأ مت ّمػد تمقّػاه مػف قعػؿ األطعػاء فػي عيػادة م تقػؿ "ىػداريـ" اإلسػرائيمي.
ونقؿ عف عائمة األسير محمد توفيؽ غوادرة، قولو إف شقيقو ي اني مف آالـ مزمنة فػي األسػناف واألطعػاء فػي 

فػػي المائػػة واألخػػرى  20إعطائػػو حقنػػو أّدت إلػػى فقدانػػو لمنظػر فػػي إحػػدى عينيػػو عنسػػعة سػجف "ىػػداريـ" قػػاموا ع
 عالمائة، وىناؾ تخوؼ حقيقي مف فقداف عصره عصورة كاممة. 30عنسعة 

 05/6/1102فمسطين أون الين، 
 

 في خطر حياة األسير عبد اهلل البرغوثي: فمسطينأسرى مركز  22
أف كػؿ تقػارير المحػاميف تؤكػد خطػورة حيػاة األسػير ععػد اهلل العرغػوثي  أكد "مركز األسػرى لمدراسػات": راـ اهلل

الػػذي ي ػػاني مػػف عػػدـ انتظػػاـ فػػي دقػػات القمػػب ومشػػاكؿ فػػي الكمػػى والكعػػد والشػػراييف والجمػػد والرؤيػػة، وطالػػب 
 وطالػب المركػز ال اىػؿ األردنػي المركز عرفع سقؼ الف اليات "لتوازي عذاعات العرغوثى نظرًا لخطورة حياتو".

عػالتحرؾ فػي الػدوؿ الغرعيػة  الممؾ ععد اهلل الثاني والحكومة األردنية والسمطة الفمسطينية والمؤسسػات الدوليػة،
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وأضػػاؼ أف  والػػدوؿ الصػػديقة مػػف خػػالؿ المنظمػػات الحقوقيػػة ومجموعػػات الضػػغط الدوليػػة لمسػػاندتو ودعمػػو".
يج منػػا أكثػػر  الػػذييتو عيػػده، األمػػر "األيػاـ القادمػػة سػػتكوف حاسػػمة فػػي حيػػاة األسػػير العرغػػوثي الػػذي خػػط وصػػ

 .-كما قاؿ-مسؤولية وأكثر جدية" 
06/6/1102السبيل، عمان،   

 
 ةالقادمين من سوري الفمسطينيين غزة: جامعة فمسطين تقدم خمسين منحة دراسية لمطمبة 23

فػي أعمف الدكتور سالـ صّعاح رئيس جام ة فمسطيف عغزة، عف تقديـ خمسيف منحػة دراسػية : غزة -فمسطيف 
 .ةكميات الجام ة المختمفة لمطمعة القادميف مف سوري

وقػػاؿ صػػّعاح فػػي تصػػريح مكتػػوب لػػو أف تقػػديـ ىػػذه المػػنح يػػأتي فػػي إطػػار سياسػػة الجام ػػة فػػي التفاعػػؿ مػػع 
الػذيف تقط ػت عيػـ السػعؿ  ةقضايا المجتمػع ومسػاىمة منيػا فػي تخفيػؼ ال ػبء عػف أىمنػا فػي مخيمػات سػوري

 في عقاع األرض. مف لجوء الى لجوء وتشتت آخر
تشػػمؿ الرسػػـو الدراسػػية والخػػدمات الجام يػػة، وكػػذلؾ  ةوأوضػػح أف المػػنح المقدمػػة لمطمعػػة المقيمػػيف فػػي سػػوري

الكتػػب الجام يػػة طيمػػة فتػػرة الدراسػػة، مشػػيًرا إلػػى أف المػػنح متاحػػة لطمعػػة الثانويػػة ال امػػة أو الطمعػػة الجػػام ييف 
ا إلػػػى أف الجام ػػػة سػػػتأخذ ظػػػروفيـ الخاصػػػة عنػػػد إجػػػراء الػػػذيف يسػػػ وف السػػػتكماؿ دراسػػػتيـ الجام يػػػة، منوًىػػػ

 الم ادالت ليـ في عيف االعتعار.
05/6/1102قدس برس،   

 
 بعد معاناة بسبب إغالق معبر رفح من المعتمرين إلى غزة والثانية وصول الدفعة األولى 24

األولػػػى مػػػف  م تمػػػرًا ىػػػـ الدف ػػػة 535وصػػػؿ إلػػػى م عػػػر رفػػػح العػػػري جنػػػوب قطػػػاع غػػػزة، يػػػـو الثالثػػػاء، : غػػػزة
، ووصػموا فػي فجػر اليػـو إلػى االثنػيفالم تمريف ال القيف الذيف غادروا الس ودية في سػاعة متػأخرة مػف مسػاء 

اثػػر  مطػػار القػػاىرة الػػدولي، حيػػث تػػـ نقميػػـ لم عػػر رفػػح، وُأدخمػػوا إلػػى غػػزة ع ػػد م انػػاة اسػػتمرت نحػػو أسػػعوعيف
 إغالؽ م عر رفح.

قطػػاع غػػزة إلػػى مطػػار القػػاىرة الء، الدف ػػة الثانيػػة مػػف م تمػػري وصػػمت فػػي سػػاعة متػػأخرة مػػف مسػػاء الثالثػػاو 
 الدولي قادميف مف المممكة ال رعية الس ودية.

م تمػرا فػي حػافالت إلػى  272ومف المقرر أف يتـ صعاح اليػـو األرع ػاء نقػؿ الم تمػريف الػذيف يصػؿ عػددىـ 
الثالثػػة واألخيػػرة مسػػاء اليػػـو إلػػى م عػػر رفػػح العػػري، تمييػػدا لػػدخوليـ لغػػزة ظيػػرا، فػػي انتظػػار وصػػوؿ الدف ػػة 

 مطار القاىرة، عمى أف يتـ نقميـ لغزة صعاح الخميس.
06/6/1102القدس، القدس،   

 
 ... مغناطيس يجذب المستيمك الفمسطيني"إسرائيل"التنزيالت في  25

يػػػػرى خعػػػراء ومسػػػػتيمكوف أف إحجػػػػاـ التجػػػػار الفمسػػػطينييف عػػػػف تنفيػػػػذ حمػػػػالت : محمػػػد اعػػػػو الػػػػريش - راـ اهلل
زيالت عمػػى السػػمع والخػػدمات، ىػػو السػػعب وراء تسػػرب المسػػتيمؾ الفمسػػطيني إلػػى السػػوؽ اإلسػػرائيمية، التػػي تنػػ

تقػػػػدـ ال ديػػػػد مػػػػف عػػػػروض "التنػػػػزيالت"، ويػػػػأتي ذلػػػػؾ ع ػػػػد أف أعمنػػػػت إسػػػػرائيؿ عػػػػف إجػػػػراءات "تسػػػػيؿ"دخوؿ 
 الفمسطينييف إلى القدس في شير رمضاف وعيد الفطر.
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فػػي عػددىا الصػادر اليػػوـ، أنػو مػػف المتوقػع أف تصػدر إسػػرائيؿ مػا يزيػػد ونشػرت صػحيفة "م ػػاريؼ" ال عريػة ، 
 ألؼ تصريح لفمسطينيي الضفة خالؿ رمضاف وال يد. 700عف 

وأشػػارت إلػػى أف مكتػػب االرتعػػاط الفمسػػطيني فػػي عمػػدة أعػػو ديػػس فػػي ال يرزيػػة، أصػػدر فػػي االسػػعوع االوؿ مػػف 
ى أف اإلدارة المدنيػة اإلسػرائيمية تنػوي إصػدار االؼ تصريح. وأشارت الصػحيفة إلػ 2شير رمضاف ما يقارب 

 مميوف تصريح لسكاف الضفة، عحسب األوضاع األمنية في الضفة.
القػػدس دوت كػػوـ، التقػػت ال ديػػد مػػف المػػواطنيف الفمسػػطينييف فػػي المجم ػػات التجاريػػة اإلسػػرائيمية فػػي القػػدس 

ة التنػزيالت لمحصػوؿ عمػى مالعػس عجػودة الغرعية، حيث قالوا إنيـ جاءوا إلى ىنا، مف أجؿ اغتناـ فرصة فتر 
 عالية وعأس ار مقعولة، مؤكديف في الوقت ذاتو أنو يفتقدوف تمؾ التنزيالت في الضفة.

 06/6/1102القدس، القدس، 
 

 الغربية أبوابيا لعالج مرضى الضفةتفتح تعمل بالطاقة الشمسية  متنقمةعيادة طبية  26
عالطاقػػة الشمسػػية أعواعيػػا ل ػػالج مرضػػى الضػػفة الغرعيػػة فػػي  فتحػػت عيػػادة طعيػػة متنقمػػة ت مػػؿ": سػػكاي نيػػوز"

 فمسطيف المحتمة.
وت د ىذه المنشأة ال الجية األولى مف نوعيا، ومّوليا مانحوف أجانب عالتنسيؽ مع وزارة الصحة الفمسػطينية، 

ألي غػرض  لتكوف عػذلؾ تحػديًا لقػوانيف فرضػيا االحػتالؿ لتقييػد الحركػة، ولمنػع الفمسػطينييف مػف إنشػاء معػاف
 عاـ أو خاص ميما كانت الحاجة إلييا.

وزادت التجاذعات السياسية مف األزمة في قطاع الصػحة، فقضػى ال ديػد عػدائيـ جػراء غيػاب الػدواء، الػذي لػـ 
ف كانت مزمنػة، متشػعثيف ععصػيص أمػؿ فػي  يجدوا إليو سعيال، عينما أجعر آخروف عمى الت ايش مع عمتيـ وا 

 دة قرى عدة في الضفة الغرعية، ما قد يساىـ في إنقاذ حياة الكثيريف.وستجوب ىذه ال يا الحياة.
06/6/1102السفير، بيروت،   

 
 جميل ىالل".. لاإلسرائيمي في ضوء المتغيرات العربية واإلقميمية - الصراع العربي" 27

ي جميػػؿ ىػػو عنػػواف كتػػاب الفمسػػطين "اإلسػػرائيمي فػػي ضػػوء المتغيػػرات ال رعيػػة واإلقميميػػة -الصػػراع ال رعػػي "
 .ىالؿ، يضـّ أوراؽ عدد مف الكتّاب والكاتعات والمحمميف في ندوة سعؽ اف نظمت عال نواف نفسو

مػف منطمػؽ  1071-1077ي الفتػرة فػُيقّدـ الكتاب قراءة أولّية لمثػورات الشػ عية التػي شػيدتيا المنطقػة ال رعيػة 
ألع ػػاد األخػػرى ليػػذه الثػػورات، عمػػا فييػػا تػػداعياتيا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية، تؤّجػػؿ لمناسػػعات الحقػػة مناقشػػة ا

اإلقميميػة )عمػا فػي ذلػؾ  واإلسػتراتيجيةاألع اد االقتصادية واالجتماعيػة والثقافيػة، وتأثيرىػا فػي العيئػة السياسػية 
مخػػاض، قػػد تسػػتمّر فتػػرة طويمػػة مػػف دوف حسػػـ  حالػػةأّف ىػػذه الثػػورات مػػا زالػػت فػػي  عممػػا( والدوليػػة. إسػػرائيؿ
 .واضح

06/6/1102 الحياة، لندن،  
 

 "إسرائيل"معتقالت يناقش وضع األسرى في  ووديع عواودة كبيامصطفى لكتاب  28
، كتػاب "7303 – 7302والم ػتقالت اإلسػرائيمية األولػى،  الفمسػطينيوفأسرى عال حراب: الم تقمػوف : "عيروت

الكتػػاب، يتنػػاوؿ  مػػف تػػأليؼ مصػػطفى كعيػػا ووديػػع عػػواودة صػػدر حػػديثًا عػػف مؤسسػػة الدراسػػات الفمسػػطينية.
عالتػوثيؽ والتحػميؿ، قػضية الم تقالت التي أقامتيا السمطات اإلسػرائيمية لمػف اعتقمػتيـ قواتيػا مػف الفمسػطينييف 
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. وعمػػى رغػػـ أىميػػة 7302وال ػػرب خػػالؿ عمميػػة احػػتالؿ مختمػػؼ المػػدف والقػػرى الفمسػػطينية فػػي أثنػػاء حػػرب 
، 7302ش موضػوعات ُأخػرى تت مػؽ عنكعػػة الموضػوع فػإف قمػة مػف الكتّػاب تناولتػو عصػػورة عرضػية عمػى ىػام

مع ال مـ أف اآلالؼ مف الم تقميف وعائالتيـ ُىّجروا ع د موجة اليجرة الكعرى خالؿ الحرب، في إطار عممية 
 تطويع األقمية ال رعية العاقية ضمف حدود إسرائيؿ ع د إقامتيا.

06/6/1102الحياة، لندن،   

 
 جيينة عمر الخطيب".. ل37طين الرواية العربية في فمس تطورصدور كتاب " 31

)المؤسسة ال رعية  "02تطور الرواية ال رعية في فمسطيف "أصدرت جيينة عمر الخطيب كتاعًا ع نواف : عماف
لمدراسػػػات والنشػػػر(. وُي ػػػّد الكتػػػاب عمثاعػػػة دراسػػػة تسػػػتمّد أىميتيػػػا مػػػف كونيػػػا دراسػػػة تأسيسػػػية، تتنػػػاوؿ الروايػػػة 

السػتار عػػف تطػػّور ىػذه الروايػػة فػي ظػػّؿ أقمّيػة عرعيػػة، خصوصػػًا أّف ، وتكشػػؼ 02الفمسػطينية داخػػؿ فمسػطيف 
لػػـ تحػػّظ إاّل عاىتمػػاـ قميػػؿ ودراسػػات متفّرقػػة فػػي وقػػت كانػػت تت ػػّدد الدراسػػات  02دراسػػة الروايػػة فػػي فمسػػطيف 

 المت مقة عالرواية الفمسطينية في الشتات.
و يؤّطر نشأة الرواية الفمسطينية عيف أدب تحتوي الدراسة عمى تمييد وستة فصوؿ، وجاء التمييد ضروريًا ألنّ 

. 02الداخؿ وأدب الضّفة والقطاع، وم الجة االزدواجية وأزمة اليوية لدى الروائييف الفمسطينييف في فمسطيف 
صػفحة(، ععنائيػا الػدقيؽ وقراءتيػا الجػاّدة لمنصػوص، مػف الدراسػات  352ُت ّد دراسػة الخطيػب الضػخمة ىػذه )

 .02غًا في دراسات الرواية ال رعية في فمسطيف النقدية التي تسّد فرا
06/6/1102الحياة، لندن،   

 
 بمواقف واضحة إزاء "إسرائيل"الحكومة  برلمانيون يطالبوناألردن:  30

طالب عرلمانيوف أردنيوف، أمس، الحكومة عاتخاذ إجراءات حاسمة وموقؼ واضح مف : (.)يو.عي.آي
تجاه الش ب الفمسطيني. وقالت مديرية اإلعالـ في  "وقم يةإجراءات وحشية " لما تقـو عو مف "إسرائيؿ"

نائعًا طالعوا الحكومة في مذكرة وق وا عمييا، عاتخاذ إجراءات حاسمة  31"مجمس النواب األردني في عياف إف 
. "وموقؼ واضح مف الكياف الصييوني لما يقوـ عو مف إجراءات وحشية وقم ية تجاه الش ب الفمسطيني

ألؼ دونـ  200أعرعوا عف استيجانيـ تجاه قياـ السمطات الصييونية عمصادرة "أف النواب وأوضح العياف 
، ووصؼ "قرية 23ألؼ نسمة مف سكاف النقب األصمييف وىدـ  00مف أراضي النقب وتيجير أكثر مف 

ارسيا جزء مف السياسات التطييرية التي تم"اإلجراءات اإلسرائيمية الت سفية عحؽ الش ب الفمسطيني عأنيا 
 ."إسرائيؿ تجاه ال رب في فمسطيف التاريخية

 06/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 حزب الوحدة الشعبية يدعو إلقامة أوسع حمالت التضامن مع الشعب الفمسطينيعم ان:  31

أوسع حمالت التضامف مع الش ب الفمسطيني الذي  إقامةفي  أمموععر حزب الوحدة الش عية عف  :عماف
الوطنية الثاعتة ورفضو ومقاومتو لسياسة التيويد واألسرلة واالستيطاف الصييوني وفضح  تمسكو عحقوقو أكد

رفض محاوالت اإلدارة األمريكية التي  أمسيوـ  أصدرهالحزب في عياف  وأكدالسياسة ال نصرية الصييونية. 
ير الخارجية تس ى إلعادة جر الطرؼ الفمسطيني لممفاوضات ععر الزيارات المكوكية التي يقوـ عيا وز 
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األمريكية جوف كيري لمتغطية عمى جرائـ االحتالؿ الصييوني وسياسة القتؿ واالعتقاؿ والتيويد ومصادرة 
 األراضي واالستيطاف التي يمارسيا عحؽ الش ب ال رعي الفمسطيني.

 06/6/1102، الدستور، عم ان

 
 أيام 2االنقالب قبل السيسي أبمغ "إسرائيل" ب :روني دانئيل اإلسرائيمي المحمل العسكري 32

فجػػر المحمػػؿ ال سػػكري اإلسػػرائيمي رونػػي دانئيػػؿ قنعمػػة مػػف ال يػػار الثقيػػؿ عنػػدما كشػػؼ عػػف أف السيسػػي أعمػػغ 
"إسرائيؿ" عاالنقالب ال سكري قعؿ ثالثة أياـ مف وقوعو، ونعو "إسرائيؿ" إلى ضرورة مراقعة حركة حماس التي 

 خشي السيسي أف تتدخؿ في الشأف المصري.
فاجػػأة دانئيػػؿ تمػػؾ فػػي حػػوار لػػو عمػػى القنػػاة اإلسػػرائيمية الثانيػػة مسػػاء أمػػس األحػػد، والػػذي أكػػد خاللػػو جػػاءت م

 عمى أف االنقالب ال سكري جيد لػ"إسرائيؿ" عؿ كاف مطمعًا ممحًا ليا وألمنيا.
ولػػـ يخػػػؼح المحمػػػؿ ال سػػكري وجػػػود اتصػػػاالت مكثفػػػة منػػذ فتػػػرة عػػػيف السيسػػػي والعرادعػػي مػػػف جيػػػة والحكومػػػة 

 سرائيمية مف جية أخرى.اإل
وقػػاؿ دانئيػػؿ إف السيسػػي "كػػاف خائفػػا مػػف حركػػة حمػػاس أف تتػػدخؿ فػػي الشػػأف المصػػري"، ليجػػد ع ػػدىا طمأنػػة 

عػػؿ ىػػو تحػػت المراقعػػة، فػػي المقاعػػؿ نصػػحت "إسػػرائيؿ"  -أي فػػي غػػزة–إسػػرائيمية عأنيػػا سػػتراقب الوضػػع ىنػػاؾ 
 السيسي عضرورة ىدـ األنفاؽ.
تقػػى نتنيػػاىو قعػػؿ وع ػػد االنقػػالب ال سػػكري ووعدتػػو "إسػػرائيؿ" عمسػػاعدتيـ فػػي وأضػػاؼ أف محمػػد العرادعػػي ال

 االعتراؼ عنظاـ الحكـ الجديد مف قعؿ الدوؿ الغرعية.
 06/6/1102، فمسطين اآلن

 
 خزان وقود قرب الحدود مع قطاع غزة 21 يدمر المصريالجيش  33

مف األنفاؽ التػي ت مػؿ عمػى إدخػاؿ  انتشر مقطع فيديو يظير ضعط الجيش المصري ل دد :القاىرة  وكاالت
 السوالر إلى قطاع غزة.

خزاف وقود قرب الحدود مع قطاع غزة، مشيًرا إلى أنيا  30وأعمف الجيش المصري اليوـ الثالثاء، عف تدمير 
 ألؼ لتر مف السوالر. 700كانت تحتوي عمى 

 05/6/1102وكالة سما اإلخبارية، 
 

 كيري مع وزراء الخارجية العرباجتماع  أىميةالجامعة العربية تؤكد  34
اكػػدت جام ػػة الػػدوؿ ال رعيػػة اىميػػة المقػػاء الػػذي سػػي قد فػػي عمػػاف غػػدا االرع ػػاء عػػيف وفػػد مػػف  :عتػػرا –القػػاىرة 

 وزراء الخارجية ال رب، ونظيرىـ االميركي جوف كيري، لعحث احياء عممية السالـ االسرائيمية الفمسطينية.
 رعػػي لمصػػحافييف اليػػـو الثالثػػاء، انػػو سػػيتـ خػػالؿ االجتمػػاع عحػػث نتػػائج وقػػاؿ االمػػيف ال ػػاـ لمجام ػػة نعيػػؿ ال

الجوالت التي يقـو عيا كيري عيف االراضي الفمسطينية المحتمة واسػرائيؿ، حيػث قػاـ عسػت جػوالت حتػى اآلف، 
 مشيرا الى انو مف المنتظر اف يشارؾ الرئيس الفمسطيني محمود ععاس في االجتماع.

اؾ خطػػة اميركيػػة عشػػأف عمميػػة السػػالـ تقػػـو عمػػى ثالثػػة محػػاور سياسػػية واقتصػػادية ولفػػت ال رعػػي إلػػى إف ىنػػ
 وأمنية.

 06/6/1102الدستور، عمان، 
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 "شباب مصر": مرسي سعى إلى توطين الفمسطينيين في سيناء برعاية أمريكية حزب رئيس 35

الؿ فتػػرة حكػػـ ف المخػػاعرات المصػػرية خػػإقػػاؿ أحمػػد ععػػد اليػػادى رئػػيس حػػزب شػػعاب مصػػر، : صػػالح ععػػداهلل
سرائيؿ وجماعة اإلخواف عمصر لممارسة إسرائيؿ  حسنى معارؾ كشفت الستار عف اتفاؽ عيف حركة حماس وا 

، مف خػالؿ عمميػات قصػؼ عسػكرية مسػتمرة تػؤدى إلػى ضػغط عمػى الم ػاعر الفمسطينيضغط عمى الش ب 
ى ومسػاعدات عاجمػة مػػف ونػزوح جمػاعى ألراضػى سػيناء ينتيػى عتػوطيف الفمسػطينييف عسػيناء مػع دعػـ أمريكػ

 أجؿ دعـ عممية التوطيف عحيث يتـ تفريغ قطاع غزة مف السكاف ععر عدة سنوات تالية.
 06/6/1102الوطن، مصر، 

 
 في حق األمة "جريمة"خطر يستوجب التصدي لو و "برافر"صباحي: قانون  36

الػذي « عرافػر»يػؽ مخطػط انتقد حمديف صعاحي، المرشح الرئاسي الساعؽ، اعتزاـ إسرائيؿ تطع: إسالـ فاروؽ
 مف األراضي ال رعية فى النقب وعئر سعع.« دونـ»ألؼ  200عموجعو ستصادر دولة االحتالؿ 

مصػادرة آالؼ األفدنػة وتيجيػر أىمنػا فػى »، مسػاء الثالثػاء، إف «تػويتر»، فػى حسػاعو عمػى «صػعاحي»وقاؿ 
 «.األمة فمسطيف خطر يستوجب التصدى لو، السكوت عمى قانوف عرافر جريمة فى حؽ

 06/6/1102المصري اليوم، القاىرة، 
 

 حدود مصر عبر األنفاق حماس اختراق حركة تزعموثائق  تنشر" المصرية الوطن" 37
عمػى نسػخة « الػوطف»كشػفت وثيقػة صػادرة عػف حكومػة حمػاس فػى قطػاع غػزة، وحصػمت : خالد ععدالرسوؿ

عػػػيف غػػػزة ومصػػػر لػػػدخوؿ الشخصػػػيات منيػػػا، عػػػف أف الحركػػػة التاع ػػػة لتنظػػػيـ اإلخػػػواف ت تمػػػد عمػػػى األنفػػػاؽ 
 المرفوضة أمنيا مف قعؿ السمطات المصرية.

مػػػف أعضػػػاء حكومػػػة حمػػػاس، ىػػػـ تيسػػػير محيسػػػف، ومحمػػػد الشػػػرفا، وجػػػالؿ  3ت ػػػرض الوثيقػػػة تقريػػػرا كتعػػػو 
مرزوؽ، عف مشاركتيـ فى دورة تدريعية نظميػا الم يػد الدعموماسػى عػوزارة الخارجيػة القطريػة فػى الدوحػة، فػى 

مايو مف ال اـ الحالى، وتمقوا محاضرات قػدميا مػدرعوف عسػكريوف أمريكيػوف وذلػؾ تحػت  3إلى  5ف الفترة م
 «.م مومات أمنية»عنواف 

 04/6/1102الوطن، مصر، 
 

 تخريبي تفاؤل غربي بالتفاوض مع روحاني "إسرائيل"طيران: دور  38
نيػػاميف نتنيػػاىو الػػرئيس اإليرانػػي إلسػػرائيؿ ع ػػدما شػػعو رئػػيس وزرائيػػا ع« الػػدور التخريعػػي»دانػػت إيػػراف أمػػس، 

 ، وىدد عالتدخؿ عسكريًا لضرب العرنامج النووي اإليراني.«ذئب في ثوب حمؿ»المنتخب حسف روحاني عػ
دليػػػؿ عمػػػى الػػػدور »وقػػػاؿ المتحػػػدث عاسػػػـ وزارة الخارجيػػػة اإليرانيػػػة ععػػػاس عراقجػػػي إف تصػػػريحات نتنيػػػاىو 

 مع العمداف األجنعية.« فالتخريعي إلسرائيؿ ومحاوالتيا ضرب عالقات إيرا
 06/6/1102السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيلت"انتصار األسد يجعمو شيطانًا أسوأ ل: واشنطن بوست 41
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عشكؿ عاـ عمى « الرعيع ال رعي»األميركية تداعيات األزمة السورية و« ذي واشنطف عوست»تناولت صحيفة 
انتصػػار الػػرئيس السػػوري عشػػار األسػػد فػػي  إسػػرائيؿ. وقالػػت الصػػحيفة، فػػي مقػػاؿ لمكاتػػب مايكػػؿ غيرسػػوف، إفّ 

لػـ ي ػػد مجػرد الشػيطاف الػػذي »الحػرب الػدائرة فػي عػػالده ي تعػر شػأنًا يثيػػر المخػاوؼ لػدى إسػرائيؿ، وذلػػؾ ألنػو 
، وذلػؾ نقػاًل عػف السػفير «ت رفو تؿ أعيب، عؿ صار أسوأ مف الشيطاف، في ظػؿ تحالفػو مػع إيػراف وحػزب اهلل

 ت المتحدة، سالي مريدور.اإلسرائيمي الساعؽ لدى الواليا
لكػػػف آفػػػاؽ »ويػػػرى األخيػػػر أّف إسػػػرائيؿ ىػػػي ال ػػػيف اليادئػػػة نسػػػعيًا فػػػي ال اصػػػفة الػػػدائرة فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، 

 «.الصراع تقترب مف كؿ جانب
وأضػػاؼ الكاتػػب أّف السػػالـ عػػيف إسػػرائيؿ ومصػػر ي تعػػر سػػالمًا ىشػػًا، وأّف مػػا سػػماه التيػػاء الجػػيش المصػػري 

 عال مؿ في سيناء، والتسعب عالتالي في المشاكؿ إلسرائيؿ.« الجيادييف»ية قد يسمح لػعأزمة العالد الداخم
 06/6/1102األخبار، بيروت، 

 
 عممية السالم والتوقعات بشأن فرص نجاحو متواضعة إلنعاشكيري في األردن  40

األردف في  وصؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري أمس إلى: محمد يونس -، راـ اهلل «الحياة» -عماف 
سػػػػادس زيػػػػارة لػػػػو لممنطقػػػػة ي قػػػػد خالليػػػػا محادثػػػػات تيػػػػدؼ إلػػػػى إقنػػػػاع اإلسػػػػرائيمييف والفمسػػػػطينييف عاسػػػػتئناؼ 
محادثػػػات السػػػالـ، فيمػػػا قمػػػؿ مصػػػدر فمسػػػطيني مػػػف فػػػرص نجػػػاح كيػػػري فػػػي إحػػػداث اختػػػراؽ ي يػػػد الطػػػرفيف 

ومػػػة اإلسػػػرائيمية عنيػػػاميف الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات عسػػػعب اسػػػتمرار ت نػػػت رئػػػيس الحك
 نتانياىو.

عف صعاح الراف ي، المتحدثة عاسـ وزارة الخارجية وشؤوف المغترعيف األردنية أف « فرانس عرس»ونقمت وكالة 
سػػػيمتقي مسػػػاء الثمثػػػاء مػػػع وزيػػػر الخارجيػػػة وشػػػؤوف المغتػػػرعيف ناصػػػر جػػػوده وقػػػد يمتقػػػي مػػػع الػػػرئيس »كيػػػري 

كيػػري سػػيمتقي »وؿ أميركػػي يرافػػؽ وزيػػر الخارجيػػة فػػي جولتػػو أف ، فيمػػا أكػػد مسػػؤ «الفمسػػطيني محمػػود ععػػاس
 «.الرئيس ععاس مساء الثمثاء عمى مائدة ال شاء

وسيجتمع كيري أيضًا في عماف مع ال اىؿ األردني الممؾ ععد اهلل الثػاني إضػافة إلػى وزراء خارجيػة يمثمػوف 
السالـ ال رعية. وعحسب المصادر، سيناقش دولة عرعية يمثموف المجنة المصغرة المنعثقة مف لجنة معادرة  77

المجتم ػػوف فػػي عمػػاف المشػػاكؿ التػػي تواجييػػا الواليػػات المتحػػدة مػػف أجػػؿ عػػدء محادثػػات السػػالـ، فضػػاًل عػػف 
 التطورات الراىنة في سورية ومصر.

اعػػػػادة احيػػػػاء »أف كيػػػػري يسػػػػ ى الػػػػى « الحيػػػػاة«وقػػػػاؿ رئػػػػيس فريػػػػؽ ال مػػػػؿ حػػػػوؿ فمسػػػػطيف زيػػػػاد ال سػػػػمي لػػػػػ
عػػيف الطػػرفيف االسػػرائيمي والفمسػػطيني، وعاعقائيػػا فػػي سػػياؽ « حػػوافز غيػػر م منػػة»عمػػى قاعػػدة « المفاوضػػات

تفاوضػػي غيػػر م مػػف، عمػػى عكػػس مػػا قػػاـ عػػو المع ػػوث السػػاعؽ جػػورج ميتشػػؿ، يتفػػادى كيػػري الضػػغط عمػػى 
 الجانب االسرائيمي ويحصف المفاوضات مف االنييار عوضع شروط مسعقة.

لمجانػػب الفمسػػطيني، اضػػافة الػػى خطػػوات لتحسػػيف األوضػػاع عمػػى « اقتصػػادية أوراقػػاً »وتشػػمؿ سػػمة الحػػوافز 
األرض في الضفة الغرعية وامكاف اطالؽ عدد مف األسرى والحد مف األنشطة االستيطانية مف دوف االعالف 

 عف ذلؾ.
مػػػف دوف تعنػػػي الجانػػػب  7321وتوقػػػع مراقعػػػوف احتمػػػاؿ إعطػػػاء كيػػػري الفمسػػػطينييف ضػػػمانات عشػػػأف حػػػدود 

ائيمي ليكػػػذا موقػػػؼ، عممػػػًا أف واشػػػنطف حاولػػػت الضػػػغط عمػػػى تػػػؿ أعيػػػب أمػػػس عػػػالتمويح عتحػػػرؾ ممكػػػف االسػػػر 
 لالتحاد األوروعي ضد األنشطة االستيطانية كما في األمـ المتحدة، في حاؿ الفشؿ في اطالؽ المفاوضات.
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ات السالـ، مػف دوف وقالت الواليات المتحدة إف كيري سيطمع الدوؿ ال رعية اليوـ عمى جيوده إلن اش محادث
 أف تؤكد ما إذا كاف استئناؼ المفاوضات عات قريعًا.

ولمحت الناطقة عاسـ وزارة الخارجية األميركية جيف ساكي في مؤتمرىا الصحافي اليػومي إلػى أف كيػري يػرى 
 أف ىناؾ إمكانية إلحراز تقدـ، لكنيا شػددت عمػى أف الػوزير لػف ي ػود لممنطقػة إذا لػـ يشػ ر أف ىنػاؾ فرصػة

 التخاذ خطوات لألماـ.
لكف مسؤوليف أميركييف سارعوا إلػى التقميػؿ مػف أىميػة اآلمػاؿ عػأف تكػوف عػودة كيػري إلػى المنطقػة ت نػي انػو 

طينييف منػذ أيمػوؿ )سػعتمعر( سيتـ اإلعالف عف موعد الستئناؼ المفاوضات المجمػدة عػيف اإلسػرائيمييف والفمسػ
ائب عريقػػات سمسػػمة لقػػاءات مػػع الفريػػؽ الم ػػاوف لػػوزير وعقػػد رئػػيس الوفػػد الفمسػػطيني المفػػاوض صػػ .1070

الخارجيػػػة األميركػػػي فػػػي األسػػػعوعيف األخيػػػريف، تركػػػزت حػػػوؿ درجػػػة وشػػػكؿ تجميػػػد العنػػػاء فػػػي المسػػػتوطنات، 
 .33وكيفية إطالؽ سراح األسرى الم تقميف منذ ما قعؿ اتفاؽ أوسمو عاـ 
يف األخيػػريف لػػـ تحقػػؽ تقػػدمًا يكفػػي إلعػػادة وقالػػت مصػػادر فمسػػطينية إف االتصػػاالت التػػي جػػرت فػػي األسػػعوع

واضػح أف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي عنيػاميف نتانيػاىو ال »إطالؽ المفاوضات. وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني رفيػع: 
يريػػػد ال ػػػودة إلػػػى المفاوضػػػات، لكنػػػو يقػػػدـ عروضػػػًا جزئيػػػة ي ػػػرؼ أف الفمسػػػطينييف لػػػف يقعمونيػػػا كػػػي يحمميػػػـ 

األوؿ مػف شػعاط  وىذه الزيارة السادسة لجوف كيري منذ توليو منصعو في «.سؤولية إخفاؽ الجيود األميركيةم
ومنذ توليو منصعو في األوؿ مف شػعاط )فعرايػر( الماضػي ج ػؿ وزيػر الخارجيػة األميركيػة  )فعراير( الماضي.

ف مف مساعي تحريؾ عممية السالـ المجمدة عيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف عيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ م
 أعرز أولوياتو.

 06/6/1102الحياة، لندن، 
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فػػػي أعقػػػاب رسػػػالة أميركيػػػة طمأنػػػت تػػػؿ أعيػػػب الػػػى أف االسػػػتراتيجية الغرعيػػػة المتع ػػػة لم الجػػػة الممػػػؼ النػػػووي 

حػػػاني رئيسػػػًا، وّجػػػو االتحػػػاد اإليرانػػػي لػػػف تتغيػػػر تع ػػػًا لمتغييػػػر الرئاسػػػي فػػػي إيػػػراف، وانتخػػػاب الشػػػيخ حسػػػف رو 
األوروعي رسػالة الػى الحكومػة اإلسػرائيمية، أكػد فييػا أنػو لػف يخفػؼ مسػتوى ال قوعػات المفروضػة عمػى إيػراف، 

 عمى خمفية انتخاب رئيس م تدؿ ليا.
لػػف تسػػتند الػػى »، أكػػدت أف مقارعػػة الغػػرب إليػػراف «إسػػرائيؿ اليػػوـ»الرسػػالة التػػي كشػػفت عنيػػا أمػػس صػػحيفة 

 «. تدلة لمرئيس اإليراني الجديد، عؿ ستستند الى أف الو الحقيقيةالمغة الم
، المقرعػػة مػػف رئػػيس الحكومػػة عنيػػاميف نتنيػػاىو، فػػإف الرسػػالة وصػػمت الػػى تػػؿ أعيػػب «إسػػرائيؿ اليػػوـ»وعحسػػب 

ععر وزراء خارجية عشر دوؿ أوروعية، أعمغوىا لوزير االستخعارات والشؤوف االسػتراتيجية وال القػات الدوليػة، 
 وفاؿ شطاينتس.ي

مػػع اإلشػػارة الػػى أف صػػحيفة ىػػآرتس كانػػت قػػد أكػػدت أف الرسػػائؿ التػػي تصػػؿ تعاعػػًا الػػى إسػػرائيؿ تػػأتي عمػػى 
خمفية مطالعات ساعقة عضرورة عدـ تخفيػؼ الضػغط عمػى طيػراف، فػي أعقػاب نتػائج االنتخاعػات األخيػرة فػي 

 إيراف.
 06/6/1102األخبار، بيروت، 
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 ياسر الزعاترة
ليس مستغرعا عمى إعالـ الفموؿ الذي يشيطف أكثرية الش ب المصري التي صوتت عمى غير ما يشتيي في 
خمس جوالت انتخاعية؛ ليس مستغرعا عميو أف يشيطف الفمسطينييف، ومف ثـ السورييف الذي جاؤوا إلى مصر 

 ىرعا مف طغياف عشار األسد.
حد الشماتة عجػراح الشػ ب الفمسػطيني، والقػوؿ إنيػـ يسػتحقوف مػا يحػدث ليػـ،  حيف يصؿ الحاؿ عمذيع عائس

لإلسػػرائيمييف، فمػػف يكػػوف مسػػتغرعا عميػػو وعمػػى أمثالػػو أف يؤلفػػوا القصػػص الكاذعػػة عمػػى ” ت ظػػيـ سػػالـ“مقاعػػؿ 
 الفمسطينييف )ومنيـ حماس( مف أجؿ تعرير شيطنتيـ.

ذا كانػػػػت حمػػػػاس ذري ػػػػة عالنسػػػػعة لػػػػع ض أولئػػػػؾ الػػػػدجال يف، فيػػػػـ ي رفػػػػوف أف ىنػػػػاؾ انقسػػػػاما فػػػػي الشػػػػارع وا 
الفمسػػطيني، وأف فريقػػا يمسػػؾ عالسػػمطة فػػي راـ اهلل، ولػػو مؤيػػدوه فػػي كػػؿ األرض الفمسػػطينية يقػػؼ إلػػى جانػػب 
ف لػػػـ ي مػػف ذلػػػؾ صػػػراحة قعػػػؿ االنقػػالب، فممػػػاذا لػػػـ يسػػػتثنوا،  االنقػػالب ال سػػػكري، وكػػػاف ضػػد حكػػػـ مرسػػػي وا 

يني ىػػو الػػذي يتمقػػى ت اليمػػو مػػف الشػػياطيف، عينمػػا يتمقػػى الطػػرؼ اآلخػػر ويقولػػوا إف جػػزءا مػػف الشػػ ب الفمسػػط
ت ميماتو مف المالئكة التي تطالعو ع دـ التدخؿ في الشأف الداخمي المصري، كما ت كس ذلػؾ عيانػات السػمطة 

 التي كانت مف أوائؿ المرحعيف عاالنقالب كما عكست ذلؾ اتصاالت رئيسيا وتصريحاتو.
رشدىـ )ومنيـ سياسيوف محسوعوف عمى ما يسمى قوى الم ارضة لمرسي(، وحيف يصػؿ  لقد فقد أولئؾ القوـ

عيػػػـ الحػػػاؿ حػػػد التحػػػريض عمػػػى الجئػػػيف سػػػورييف، فيػػػـ ي عػػػروف عمػػػا فػػػي نفوسػػػيـ مػػػف عنصػػػرية، وعمػػػا فػػػي 
 قاموسيـ مف عذاءة، وال يف موف ذلؾ ردا عمى ممارسات م ينة.

ػػا ىػػائال مػػف ا ليػػراء فػػي سػػياؽ شػػيطنة الفمسػػطينييف، وحمػػاس عمػػى وجػػو لقػػد وزع القػػوـ خػػالؿ عػػاـ كامػػؿ كم 
التحديد، فقد سم نا الكثير عف دور حماس في دعـ مرسي وفي إخراجو مػف السػجف )وضػ وا م ػو حػزب اهلل 
والسػػمفية الجياديػػة  (، وعػػف مسػػمحييا الػػذيف يجوعػػوف مصػػر مػػف أقصػػاىا إلػػى أقصػػاىا كأنيػػا ديػػار سػػائعة، وال 

ف كانػت سػيطرتو عمييػا أقػؿ عسػعب وجػود عناصػر  يتحكـ األمف عكؿ شعر فييا، عما في ذلؾ سيناء نفسػيا، وا 
 أخرى ليا دورىا أيضا.

قيػؿ إف ىنػاؾ اتفاقػا عػػيف مرسػي وحمػاس عمػى منحيػػا سػيناء، وتيجيػر الفمسػطينييف إلييػػا، تمامػا كمػا قيػؿ إنػػو 
يتالعب عمصر وش عيا كما عاع قناة السويس واألىرامات، كأف رئيسا لـ يكف يتحكـ عطاقـ حراستو يمكنو أف 

 يريد  
لقػد دخػػؿ مرسػػي السػػمطة وخػػرج منيػػا دوف أف يػتحكـ؛ ال عالمؤسسػػة ال سػػكرية وال األمنيػػة، وال اإلعػػالـ، وظػػؿ 
عمى ىامش السمطة يتمقى الط نات ليؿ نيار، ول ؿ مشكمتو الرئيسة ىي أنػو صػدؽ أف الجػيش م ػو، أو أنػو 

إف ذلػؾ غيػر صػحيح، ألنػو لػو كػاف م ػو لخفػت حػدة الشػيطنة التػي محايد في أقػؿ تقػدير، مػع أننػا قمنػا مػرارا 
 يت رض ليا.

ىػؿ عمغػت حمػػاس قػوة أسػػطورية حتػى يمكنيػػا تحػدي أجيػزة األمػػف المصػرية؟ وىػػؿ فقػدت حمػػاس عقميػا حتػػى 
 تتحدى أكعر دولة عرعية، وت عث عأمنيا؟ 

ع المخمػػوع وعمػػر سػػميماف(، مػػف المؤكػػد أف حمػػاس سػػتجامؿ الدولػػة المصػػرية أيػػا كػػاف حاكميػػا )ف مػػت ذلػػؾ مػػ
وحتػػى لػػو كانػػت قيػػادة الحركػػة ال تفقػػو فػػي السياسػػة شػػيئا )وىػػي ليسػػت كػػذلؾ(، فيػػي تػػدرؾ أف شػػرياف الحيػػاة 
الػػرئيس عالنسػػعة لمقطػػاع الػػذي تحكمػػو ىػػي مصػػر، ولػػيس ثمػػة عاقػػؿ يمكنػػو أف يصػػدؽ أنيػػا ستضػػحي عػػو فػػي 

د مرسػػػػي فػػػػي السػػػػمطة إال موقفػػػػو أثنػػػػاء سػػػػياؽ مغػػػػامرة أمنيػػػػة أو سياسػػػػية، وىػػػػي عمومػػػػا لػػػػـ تسػػػػتفد مػػػػف وجػػػػو 
المفاوضات عمػى إنيػاء جولػة الحػرب األخيػرة مػع الكيػاف الصػييوني، ومػا عػدا ذلػؾ ظمػت أسػيرة مػزاج أجيػزة 
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األمف التي ال تأتمر عأمر مرسي، وتذكروا كـ كاف المشاركوف في الزفة ضػد حمػاس اآلف؛ مػف حمفػاء إيػراف، 
دم ػر ع ػض األنفػاؽ، مػع ال مػـ أف ذلػؾ كػاف يحػدث دوف مشػورتو،  ومف اليسار والقومييف ييجوف مرسي ألنػو

 ووصؿ الحاؿ حد استصدار حكـ مف إحدى المحاكـ عتدمير األنفاؽ، األمر الذي لـ يحدث أياـ المخموع  
ىؿ أخطأت حماس عاالنحياز لمرسي ع د االنقالب؟ رعما، لكف ذلؾ لـ يكف ين كس إال في وسػائؿ إعالميػا، 

عالميػا قعؿ أف يجري تخ فيؼ الميجة، عينما سكت قادتيا عمى ما يجري خشية التص يد مع النظاـ الجديد، وا 
لـ يكف عوس و تجاوز الحػدث عالكامػؿ فػي وقػت تراوحػت مواقػؼ الػدنيا عػيف تسػمية مػا جػرى عػاالنقالب، وعػيف 

 اعتعاره ثورة ش عية.
ماعة اإلخواف، وما عدا ذلؾ ىراء إف شيطنة حماس ال ت دو أف تكوف جزءا مف شيطنة الرئيس الم زوؿ، وج

فػي ىػراء، عمػا فػي ذلػػؾ اتياميػا عأحػداث سػيناء التػػي ال تممػؾ دورا فييػا، ىػي التػػي تريػد الوضػع فييػا مسػػتقرا، 
 السيما أف لو امتداداتو اإلشكالية داخؿ القطاع، فيما يؤثر عمى شرياف الحياة المصري عالنسعة إلييا.

مػػػؿ الصػػػييوني، مػػػع ال امػػػؿ الفمسػػػطيني المنػػػاىض لحمػػػاس )دحػػػالف سػػػيناء قضػػػية م قػػػدة يتػػػداخؿ فييػػػا ال ا
وجماعتو( مع مشاكؿ أىؿ المنطقة مع الجيش واألمف المصري، مع قضية السمفية الجياديػة، ولػيس لحمػاس 
في ىذه الم م ة شيء يذكر، لكف الدجالوف يريػدوف حشػرىا فػي القضػية عيػدؼ التشػويو، السػيما أف الم ركػة 

لـ تضع أوزراىا ع د. وىا إف اإلسرائيمييف ي طوف الضوء األخضر لمجيش المصري  عمى الشرعية في مصر
ع ػػد االنقػػالب لالنتشػػار فػػي سػػيناء، فيمػػا ال يسػػتع د أف يجػػري تصػػ يد الموقػػؼ ىنػػاؾ مػػف أجػػؿ خمػػؽ م ركػػة 

 جانعية ت زز شرعية االنقالعييف.
ممف أنسػتيـ خصػومتيـ مػع حمػاس أسوأ ما في المشيد ىـ الدجالوف مف المحسوعيف عمى فمسطيف وقضيتيا 

واإلخػػػواف حاجػػػات شػػػ عيـ فػػػي القطػػػاع، وحقيقػػػة أف الشػػػيطنة تػػػتـ ل مػػػـو الشػػػ ب الفمسػػػطيني ولػػػيس لحمػػػاس 
وحدىا. أمثاؿ ىؤالء ال يستحقوف غير االزدراء، تماما مثؿ إعالـ الفموؿ في مصر، ومنظومة الكذب الداعمة 

 لالنقالب عمى الشرعية.
 06/6/1102، الدستور، عم ان

 
 ين الثقيمةينيالسيدة لميس الحديدي وشماعة الفمسط 43

 حناف الشيخ
والػػذي يعػػث عمػػى قنػػاة ’ ىنػػا ال اصػػمة‘كػػؿ الػػذي ف متػػو لمػػيس الحديػػدي طػػواؿ الفتػػرة السػػاعقة، وخػػالؿ عرنػػامج 

CBC  الفضائية المصرية، أنيا أثارت زوع ة في فنجاف لـ تكف المتذاكية المشدودة إلى آخرىا صوتا وصورة
، تحسػػػب حسػػػاب أنػػػو فنجػػػاف مسػػػحور انقمػػػب فيػػػو السػػػحر عمػػػى السػػػاحر  فطيمػػػة األيػػػاـ التػػػي تمػػػت ثػػػورة وأداء

، التػي حاولػت عيػا أف ’الفمسػتنييف والفمسػتينييف‘الثالثيف مف يونيو، لـ تنفؾ ىذه المذي ة عمى ترديد أسػطوانة 
مقيمػػيف عمػػى األراضػػي تػػدير قػػرص النػػار عػػف خيعػػة الالتوافػػؽ الػػوطني، لترمػػي حجػػرا عحجػػر الفمسػػطينييف ال

 المصرية، أو الماريف ععرىا، أو حتى الم اقعيف عمى م عرىا. 
تريد مف ىذا الحجر أف يصرؼ االنتعاه عف ع ض الحقائؽ، ولو كاف العديؿ كذعة مريعة م يعة مصيعة، عحؽ 

ع ػض  ش ب كامؿ وصؼ عأعشع ال عارات، وكيمػت لػو الشػتائـ مػف قعػؿ شخصػية ت تقػد أنيػا اعتعاريػة، والحقػا
الضػيوؼ فػػي عرنامجيػػا، الػػذيف مػػالوا عمػى ميميػػا، ومارسػػوا ىوايػػة الجمػػد والسػمخ والصػػمب غيػػر المقػػدس، عحػػؽ 

 ش ب أعزؿ محاصر وعاطفي جدا، كؿ ذنعو أنو ترعى وترعرع واشتد عوده عمى حب مصر 
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المقيػػورة، فالحممػػة التحريضػػية التػػي قادتيػػا لمػػيس الحديػػدي ومػػف ع ػػدىا ع ػػض األصػػوات واألقػػالـ المػػأجورة و 
اتضػػح ىػػدفيا الوحيػػد منػػذ المحظػػة األولػػى، وىػػو صػػناعة شػػماعة لممسػػتقعؿ القريػػب، تحمػػؿ الػػذنوب وتسػػتحمؿ 
الكعائر التي مارسيا الش ب عمى الش ب، قتال وجروحا وشتائـ واتيامات، وكتاعة نيايات غامضة لمقصص، 

خ المصػطعغ عػألواف الطيػؼ التػي لونػت عمى طريقة المسمسالت الجديدة. فعالنسعة لمحديدي وغيرىػا فػإف التػاري
آسػفيف يػا ريػسح، حػري عيػـ أف يصػن وا حكايػة ‘الكالـ، والتحميالت والقراءات حسب طمعات السوؽ مف أياـ 

مثيػػرة، تػػدير الرقػػاب ناحيػػة ىػػدؼ افتراضػػي غيػػر موجػػود أساسػػا، ويكػػوف مطيػػة سػػيمة تركػػب عمييػػا أي روايػػة 
 الجعػػػار، فالتحمػػػؿ إذف جعػػػاؿ محػػامميـ، جعػػػاؿ ميػػػازليـ ىػػػـ، الحقػػة. وطع ػػػا وألف الفمسػػػطينييف ىػػػـ شػػ ب اهلل

 ميازؿ الجميع عال استثناء. 
 

 اتيامات بالجممة 
قػػالوا إنيػػـ مػػف حمػػاسح والتػػي سػػم نا عنيػػا مػػف خػػالؿ ‘الشػػيادات التػػي سػػيقت حػػوؿ تػػورط أفػػراد فمسػػطينييف 

ت سػػواء فػػي ىنػػا القػػاىرة مػػع السػػياؽ ال ػػريض لمخعػػر الرئيسػػي، وفػػي أكثػػر مػػف عرنػػامج حػػواري، األسػػعوع الفائػػ
اإلعالمي اعراىيـ عيسى عمى قناة القاىرة والناس، أواألستاذ وائؿ اإلعراشي فػي ال اشػرة مسػاء عمػى قنػاة دريػـ 
وغيرىػا مػػف العػرامج، ىػػذه الشػيادات ولػػو أنيػا غيػػر موثقػة كحػػاؿ مئػات الشػػيادات المت مقػة عالوضػػع المصػػري 

يا أف تأخذ ىذا الحيز مف االىتماـ والتركيز المعالغ في معاشػرتو، إال عمى الجانعيف التحرير وراع ة، ما كاف ل
است جمت لميس الحديدي وىي زوجة االعالمي الشيير والمثير لمجػدؿ عسػعب مواقفػو ’ إف‘لو كاف في االمر 

وطروحاتػو المتقمعػػة أيضػػا حسػب الطقػػس عمػػرو أديػػب، اسػت جمت فػػي قطػػؼ ثمارىػا، وسػػرؽ السػػعؽ الصػػحفي 
ينية واالخالؽ. وىذا االست جاؿ الخطير انقمػب نػارا وسػ يرا متأججػا عمػى صػفحات التواصػؿ عمى حساب الم

عحجػـ الفمسػطينييف فػي جميوريػة مصػر ال رعيػة، تاريخػػا ’ اليػانـ‘اإلجتمػاعي، التػي عػرع أصػحاعيا فػي تػذكير 
ت أف تكػرىيـ وارتعاطات واستثمارات ومصاىرات، يستحيؿ االنفالت منيا ععساطة فقط ألف السيدة لميس قػرر 

 وتحارعيـ و تنعذىـ، وتحمميـ مسؤولية الوضع المتأـز في وطنيا. 
، ولػػو كػػاف ’تقػػوؿ ع ػػض عػػؿ تصػػر أنيػػـ كػػؿ’وىػػي ال‘فيػػذا الحكػػـ االسػػتعاقي واإلقصػػائي عمػػى الفمسػػطينييف 

مرتكنػػا عمػػى خعػػر مػػف ىنػػا أو إشػػاعة مػػف ىنػػاؾ، لكنػػو ال أخالقيػػا وال عقالنيػػا يقعػػؿ أف ينسػػحب عمػػى شػػ ب 
ال المكػػػاف وال المقػػػاـ يسػػػمحاف عالتػػػذكير عخصػػػالو وتجارعػػػو وعطوالتػػػو الخاصػػػة جػػػدا عػػػو وحػػػده، وعػػػدوف  كامػػػؿ،

ال وعمى رأي أحد الم مقيف في عرنامج  األسػعوع  10عمػى قنػاة فػرانس ’ أصػوات الشػعكة‘مزايدات عمى أحد. وا 
رييف ضد الفمسطينييف: الفائت، وىو واحد مف مالييف المستائيف الغاضعيف مف حممة ع ض اإلعالمييف المص

نحػػف ال نقػػوؿ إف المصػػرييف كػػذا أو المصػػريات كػػذا، عنػػاء عمػػى تصػػرفات فرديػػة، ولػػو أنيػػا ال تعػػدو كػػذلؾ ‘
 ’.عسعب نسعة السكاف ال الية التي تصعح فييا غمطة الواحد عألؼ 

 
 آسفين يا ريس! 

قب، اضطر زمالؤىا اإلعالميوف في المقاعؿ وألف السيدة المصوف فتحت ىذه الجعية عدوف أدنى اعتعار لم وا
عمى التأكيد في أكثر مف مػرة، عمناسػعة و عػدوف مناسػعة عمػى وحػدة الػدـ ال رعػي، ومسػؤولية مصػر التاريخيػة 
تجاه قضايا األمة، عطريقة تعدو في كثير مف األوقات محرجة ومتقصدة، وكأنيا تزيؿ ال رؽ المتصػعب عمػى 

الػػذي يػػديره ويقدمػػو نيشػػاف، وتعثػػو قناتػػا الحيػػاة المصػػرية ’ ل سػػؿأنػػا وا‘جعػػيف الشػػرفاء األطيػػاب. فػػي عرنػػامج 
المعنانيػػػػة فاجػػػػأ الضػػػػيؼ عاسػػػػـ يوسػػػػؼ مضػػػػيفو حػػػػيف وجػػػػو أصػػػػاعع االتيػػػػاـ لمثػػػػؿ ىػػػػؤالء المػػػػذي يف  LBCو
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والصػػحفييف، الػػذيف يناقضػػوف أنفسػػيـ عحسػػب يوسػػؼ حػػيف يتحػػدثوف عػػف مصػػر ال روعػػة، مصػػر الحاضػػنة 
سػػػػعوقة، ضػػػػد ال ػػػػرب المتواجػػػػديف عمػػػػى األراضػػػػي المصػػػػرية مػػػػف ومصػػػػر األـ، ويروجػػػػوف ل نصػػػػرية غيػػػػر م

الفمسطينييف والسورييف وال راقييف، وىي الجنسػيات التػي سػعؽ وأف حػذر عيػاف المجمػس ال سػكري رعاياىػا مػف 
 التواجد في أماكف المظاىرات واالعتصامات. 

ميفػػة، فػػي عرنامجػػو الرمضػػاني وعمػػى سػػيرة العػػرامج والفنػػانيف والفمسػػطينييف، أثػػارت الحمقػػة السػػاخنة لطػػوني خ
آسفيف يا ريسح كثيرا مف الجدؿ والحػوار السػاخف . عنػواف العرنػامج مثيػر ومريػب ف ػال كمػا قػاؿ ضػيفو فػي ‘

الحمقػػة الثانيػػة الفنػػاف عمػػرو واكػػد الػػذي استشػػاط غضػػعا عسػػعب محػػامي الػػدفاع عػػف مرحمػػة الػػرئيس المخمػػوع 
يا العرنامج ليجمؿ صورة معارؾ عحضور مف وقفوا ضده، حسني معارؾ، ما اعتعره واكد جزءا مف مؤامرة رسم

ينػػاير. الحاصػػؿ أف طػػوني خميفػػة طمػػب مػػف عمػػرو واكػػد أف يوجػػو اعتػػذارا ألي  15وكػػانوا فػػي طمي ػػة ثػػوار 
 رئيس مصري، فمـ يقعؿ األخير أف ي تذر ألحد منيـ.

عتاع النكسة؟ طع ا ىنا لكـ أف خميفة استدرؾ قائال: وال جماؿ ععد الناصر؟ فجاء رد الفناف مدويا حيف قاؿ: 
تتخيموا رد الف ؿ الكاسح الجارؼ لممتاع يف، والػذيف ععػروا عػف غضػعيـ واسػتنكارىـ لمفنػاف وتصػريحو وحياتػو 
وأدواره الدرامية والسنيمائية . ولـ يكتفوا عذلؾ، حتى تذكروا فجػأة أف أصػوؿ عمػرو واكػد فمسػطينية، وأف عمػى 

ا ويػػتـ طػػرده مػػػف نقاعػػة الفنػػػانيف. عمػػرو واكػػد عالمناسػػػعة يحمػػؿ الجنسػػػية الدولػػة أف تسػػحب الجنسػػػية منػػو فػػػور 
الفرنسػػػية وقػػػد أكػػػد فػػػي أكثػػػر مػػػف مناسػػػعة أنػػػو مصػػػري األصػػػؿ . لكػػػف وألنيػػػا تيمػػػة م معػػػة وسػػػري ة الػػػذوعاف 

 عمى رأي أشقائنا المصرييف ’ وآىي عجممت‘واالستيالؾ، فما الضير مف ركوب الموجة، 
 06/6/1102، القدس العربي، لندن
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وىػػػي الكممػػػػة -( Settlementsاسػػػتخدمت الصػػػحؼ اإلسػػػػرائيمية الصػػػادرة عاإلنجميزيػػػػة كممػػػة "مسػػػػتوطنات" )
لتصػؼ مشػروع ترحيػؿ  -نفسيا التي ُتستخدـ عشأف المستوطنات أو المسػت مرات الييوديػة فػي الضػفة الغرعيػة

جدىـ الحالية والطعي ية، إلى أماكف محػدودة. وىػي تسػتخدـ وصػؼ "التجم ػات العدو في النقب مف أماكف توا
 غير القانونية" العدوية، إشارة إلى ىذه القرى القائمة حاليا.

عػػدأ الكنيسػػت اإلسػػرائيمي خطػػوات إقػػرار ىػػذا المشػػروع نيايػػة الشػػير الماضػػي، والػػذي ي ػػرؼ عػػػ"قانوف عرافػػر"، 
يس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي السػاعؽ إييػود عرافػر، ومشػروعيا نسعة إلى لجنة حكومية عرئاسة نائب رئ

 جنوب فمسطيف.  -عخصوص "تنظيـ إسكاف العدو في النقب"
مظػػاىرة فػػي فمسػػطيف  75انطمقػػت يػػـو االثنػػيف الماضػػي عشػػرات المظػػاىرات فػػي كػػؿ فمسػػطيف تقريعػػا: نحػػو 

غرعية، تحتج عمى القػانوف. رعمػا لػـ تجمػع ، شماال وجنوعا؛ ومظاىرات عدة في الضفة ال7302المحتمة ال اـ 
المظاىرات عشرات اآلالؼ، لكنيا كانت حدثًا تاريخيًا وفارقًا، قد يكوف لو ما يتع و. أضؼ إلى ذلؾ أنو كػاف 
ىناؾ تجاوب ممحوظ في الػدعوة لإلضػراب االحتجػاجي، وّأغّمقّػت عنػوؾ وشػركات ومتػاجر فػي الوسػط ال رعػي 

 أعواعيا.
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ؼ عنػػده ىػػو أّف مشػػروع عرافػػر لػػيس ع يػػدا عّمػػا يجػػري فػػي الضػػفة الغرعيػػة؛ أي تحويػػؿ أوؿ مػػا يسػػتحؽ التوقػػ
الفمسطينييف إلى مستوطنيف. فالنقب تشكؿ، عحسب ما تنقمو تقػارير عػف الناشػط الحقػوقي د. ثاعػت أعػو راس، 

ألػػػؼ فمسػػػطيني. ويرمػػػي  100% مػػػف السػػػكاف، أو نحػػػو  2% مػػػف أراضػػػي "الدولػػػة"، ويسػػػكف فييػػػا  20نحػػو 
روع إلى إلغاء عشرات القرى العدوية وجمع أىالييا في مراكز محددة. وىذا سيحقؽ مصادرة ما قػد يصػؿ المش

إلػػى مميػػوف دونػػـ، ورفػػض أو سػػحب حقػػوؽ ممكيػػة العػػدو فييػػا. أي إف الخطػػة ىػػي ضػػـ مسػػاحات مػػف األرض 
ية عشػوائية لتكوف في تصرؼ الييود، وحصر ال رب في أقؿ مساحة ممكنة. فميس األمر إنياء تجم ات عدو 

وجمػػػع عشػػػرات اآلالؼ مػػػنيـ فػػػي تجم ػػػات محػػػددة؛ عػػػؿ ىنػػػاؾ مسػػػتوطنات ييوديػػػة فػػػي النقػػػب تحظػػػى عػػػدعـ 
"الدولة"، وتحظى عالخدمات المختمفة، مف مياه وكيرعاء وطػرؽ ومواصػالت، وكثافتيػا السػكانية أقػؿ مػف قػرى 

ف. نقػؿ العػدو لي يشػوا فػي تجم ػات عدوية مستيدفة. والقرى العدوية فييا ما ىو زراعي، وفييا نمػط إنتػاج م ػي
حػداث تغييػر مفػاجأ.  مدنية قضية إشكالية عالمية، ألنيا ت ني أحيانػا تػدمير النسػيج الثقػافي واالجتمػاعي، وا 

 ولكف سياسة عرافر متع ة في الضفة الغرعية أيضًا.
اد لقػػػد توصػػػؿ ناشػػػطوف فمسػػػطينيوف فػػػي مناىضػػػة جػػػدار الفصػػػؿ ال نصػػػري، وناشػػػطو "عػػػاب الشػػػمس"، وأحفػػػ

يػػونس، وغيػػرىـ منػػذ سػػنوات إلػػى حػػؿ لمجػػدؿ حػػوؿ حػػؿ "الدولػػة الواحػػدة" أو "الػػدولتيف"، وقػػالوا إّف ال نصػػرية 
اإلسرائيمية )األعارتيايد الصييوني(، قائمة عمى كػؿ أراضػي فمسػطيف. ولػذلؾ، فإّنػو قعػؿ الػدخوؿ فػي جػدؿ مػا 

سياسات ال نصرية. ويأتي مشروع ىو الحؿ السياسي، ال عد مف حركة موحدة لمش ب في كؿ فمسطيف ضد ال
عرافر ليؤكد صواعية وجية النظػر ىػذه، وليؤكػد وحػدة الفمسػطينييف مػف العحػر إلػى النيػر فػي مقاومػة سياسػات 
تستيدفيـ عطريقػة متشػاعية. ففػي الضػفة الغرعيػة والقػدس أيضػا يجػري التضػييؽ عمػى الفمسػطينييف فػي الريػؼ 

 لتكتظ عيـ، وتفرغ األرض منيـ تمييدا الستيطانيا. وخارج المدف، عحيث يرحموف إلى قمب المدف 
التدقيؽ فػي الشػ ارات واليتافػات التػي رف يػا وقاليػا المحتجػوف، يشػير إلػى أّف "فمسػطيف" كانػت حاضػرة. كػاف 
اليتػػاؼ عػػالروح عالػػدـ نفػػديؾ يػػا فمسػػطيف حاضػػرا، كمػػا قالػػت الصػػحؼ اإلسػػرائيمية. عػػؿ إّف اميتشػػاي يوغيػػؼ، 

يونية تػػػدعـ القػػػانوف، قػػػاؿ إّف المحتجػػػيف "يريػػػدوف أف يػػػرى الجميػػػع العػػػدو عاعتعػػػارىـ اإلداري فػػػي جم يػػػة صػػػي
فمسطينييف". ويزعـ يوغيؼ أّف القضية عالنسعة لمعدو ليست قضػية وطنيػة. وم نػى ىػذا الحػديث أّف العػدو فػي 

 اإلسرائيمي. –النقب عرأيو ال يروف األمر جزءا مف الصراع ال رعي
يػد عالنسػعة لكثيػر مػف العػدو متشػ عة، وتت مػؽ عحقػوقيـ كأقميػة تت ػرض لمتمييػز. وىػذه والواقع أف القضية عالتأك

قضػػة سياسػػية وطنيػػة عامتيػػاز، حتػػى لػػو مسػػت حيػػاتيـ الشخصػػية أيضػػا. ولكػػف السياسػػات اإلسػػرائيمية حولػػت 
 القضية إلى قضية وطنية عامة صريحة، وأسيمت في تشجيع التشعيؾ عيف الناشطيف الفمسطينييف مف العحر

 إلى النير، ومف النقب حتى الناقورة، وعززت آليات التواصؿ والتوحد عينيـ.
مػػػػا تػػػػزاؿ متواصػػػػمة لػػػػـ تنتػػػػو فػػػػي كػػػػؿ فمسػػػػطيف، وأف التوحػػػػد عػػػػيف كػػػػؿ  7302"عرافػػػػر" ي نػػػػي أّف نكعػػػػة ال ػػػػاـ 

 الفمسطينييف في مواجية ذلؾ ضروري.
 06/6/1102، الغد، عم ان
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 عورتعمير رعا
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أجرى الجيش االسرائيمي في االياـ االخيرة عرضا يشػرح المضػاميف: فقػد قػاـ ضػعاط كعػار عاسػت راض عميػؽ 
لوسائؿ االعالـ، وحتى قعؿ اف يفيـ رجاؿ وزارة المالية ماذا يحصؿ، تثعت الفيـ عاف الجيش االسرائيمي يقؼ 

 الدفاع.اماـ تقميص كاسح وأماـ ثورة كعرى في اعقاب التقميص في ميزانية 
 وحتى المحمميف االقتصادييف، الذيف يصعوف عشكؿ عاـ واعؿ مف االنتقاد عمى الجيش، ىتفوا لو.

متشج ا عردود الف ؿ، عزز أمس )االوؿ( رئيس االركاف عيني غػانتس الرسػالة فػي محاضػرة عمنيػة القاىػا فػي 
مي في االيػاـ االخيػرة ممػيء ع ػدـ ندوة مشتركة التحاد أرعاب الصناعة و"وزارة الدفاع". ولكف الخطاب االعال

 الدقة وعانصاؼ الحقائؽ، في افضؿ االحواؿ. فما ىو الصحيح وما ىو غير الصحيح؟
."أعد الجيش االسرائيمي خطة جديدة في اعقاب التقميص في ميزانية الدفاع": ليس دقيقػا. فقػد عمػور الجػيش 7

( 1072 – 1070االسػػرائيمي خطػػة تسػػمى "تي ػػوزا" )جػػرأة(، لالعػػواـ  ، ولكنيػػا تشػػعو جػػدا خطػػة "عػػوز" )عػػـز
، ولكنيػػا تأجمػػت عسػػعب االنتخاعػػات. الخطػػة 1073الػػذي كػػاف يفتػػرض عيػػا أف تػػدخؿ حيػػز التنفيػػذ فػػي ال ػػاـ 

 الجديدة تنعع مف فكرة وزير الدفاع ورئيس االركاف التي تقوؿ اف عصر الحروب الكعرى لممدرعات.
عحريػػة، وحػػدات مدف يػػة، منظومػػات مضػػادة لمطػػائرات وتتضػػمف الخطػػة اغالقػػا السػػراب طػػائرات، منظومػػات 

ووحػػدات مدرعػػة كعػػرى. ويػػدور الحػػديث عػػف وحػػدات تسػػتخدـ وسػػائؿ قتاليػػة قديمػػة. وفػػي أعقػػاب التقمػػيص تػػـ 
 تقديـ موعد اغالؽ قسـ مف الوحدات ولكف ىذه كانت ستغمؽ في كؿ حاؿ.

لحكومػة": غيػر صػحيح. الجػيش االسػرائيمي ."الجيش االسرائيمي كيؼ نفسو مع ميزانية الدفاع التي قررتيػا ا1
مميػػار  5725) 1070مميػػار شػػيقؿ( ولم ػػاـ  5125) 1073كيػػؼ نفسػػو فقػػط مػػع الميزانيػػة التػػي تقػػررت لم ػػاـ 

 شيقؿ(، ولكف عالنسعة لمميزانيات في السنوات التالية فانو سيدير حرعا عالمية في الحكومة.
يقؿ عيف صيغة ميزانية الدفاع مت ددة السنوات التي قررتيا مميار ش 75ال تزاؿ توجد فجوة متراكمة الكثر مف 

الحكومػػة الجديػػدة لمسػػنوات الخمسػػة القريعػػة المقعمػػة وعػػيف خطػػة "ت ػػوزا" التػػي ي رفيػػا الجػػيش االسػػرائيمي عانيػػا 
 المستوى االدنى الالـز لالمف القومي.

اء. مػف ي تقػد أف الوضػػع ."الخطػر االمنػي السػرائيؿ قػؿ فػي أعقػػاب مػا يحصػؿ فػي مصػر وفػػي سػوريا": ىػر 3
 االمني اليـو افضؿ مما كاف قعؿ عقد، يوىـ نفسو.

لقد تحولت الحدود الى مناطؽ جعيوية خطيرة. اسرائيؿ ميػددة ع شػرات االؼ الصػواريخ، الكثيػر منيػا دقيقػة. 
 وفوؽ كؿ شيء: المشروع النووي االيراني يشكؿ تيديدا غير مسعوؽ عمى اسرائيؿ. ولت طيؿ كؿ ىذا ستكوف

 اسرائيؿ مطالعة، عمى ما يعدو، عحرب.
."الجيش االسرائيمي يمغي مشػاريع ت ػاظـ القػوى": غيػر صػحيح. الجػيش االسػرائيمي يقػؼ أمػاـ سػعع سػنوات 0

عجػػاؼ مػػف ناحيػػة الميزانيػػة، ولكنيػػا تػػأتي ع ػػد سػػعع سػػنوات مػػف الميزانيػػات السػػماف التػػي اعطيػػت كػػرد عمػػى 
حػرؾ الجػيش االسػرائيمي عػددا كعيػرا مػف المشػاريع لوسػائؿ قتاليػة  صدمة حرب لعناف الثانية. فػي ىػذه السػنيف

انطمقػػػػت عمػػػػى الػػػػدرب ايضػػػػا مشػػػػاريع عاىظػػػػة الػػػػثمف ومسػػػػتيمكة  1071جديػػػػدة، نضػػػػجت. فػػػػي نيايػػػػة ال ػػػػاـ 
 لمميزانيات.

حسب اتفاؽ خاص عيف "وزارة الدفاع" والصناعات االمنية )وعاقرار مف وزارة المالية( سيتأجؿ الدفع عمى ىذه 
 شاريع الى القسـ الثاني مف ال قد )عشر سنوات(.الم
."الجػػػيش االسػػػرائيمي سػػػيكوف جيشػػػا أصػػػغر": لػػػيس دقيقػػػا. عػػػدال مػػػف أسػػػراب الطػػػائرات التػػػي اغمقػػػت تػػػأتي 5

منظومػػات مػػف الطػػائرات غيػػر المأىولػػة التػػي تفتػػتح كػػؿ الوقػػت. مضػػادات الطػػائرات القديمػػة تتغيػػر عجديػػدة. 
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ت االخيػػػرة عمنظومػػػات ىائمػػػة مػػػف النػػػار الدقيقػػػة التػػػي سػػػتحؿ محػػػؿ نػػػار الجػػػيش االسػػػرائيمي تػػػزود فػػػي السػػػنوا
 العارجات التي تعحر في قمب العحر.

 35سػػنوات سػػيتزود سػػالح الجػػو عسػػرعيف جديػػديف مػػف الطػػائرات القتاليػػة المسػػتقعمية اؼ  5 – 0فػػي غضػػوف 
ة ستقاـ الوية مػع سػيارات عتمويؿ مف داف ي الضرائب األميركييف. الى جانب تقميص المنظومات العرية الثقيم

"خفيفػػػة" وأكثػػػر حراكػػػا. منظومػػػات االسػػػتخعارات لػػػف تتضػػػرر عمػػػى االطػػػالؽ. منظومػػػات السػػػايعر اليجوميػػػة 
 ستواصؿ االتساع.

االؼ مف رجاؿ الخدمة الدائمة": ليس دقيقػا. خطػط التقمػيص فػي القػوى العشػرية تقػـو وتق ػد فػي  5."سيقاؿ 2
االؼ وظيفػػػة فػػػي منظومػػػة  3ا نجػػػح الجػػػيش االسػػػرائيمي فػػػي تقمػػػيص الجػػػيش االسػػػرائيمي كػػػأمر اعتيػػػادي. اذ

 الجيش الدائـ، في اعقاب تقميص الوحدات العرية الثقيمة، فستكوف ىذه م جرة.
 1070 – 1073."تدريعات الجػيش ستتضػرر": صػحيح جػدا. السػعيؿ الفػوري لتقمػيص الميزانيػة فػي سػنوات 1

اط لمنشػػاطات ال ممياتيػػة. ويػػأتي وقػػؼ التػػدريعات )لػػيس ىػػو مػػف خػػالؿ وقػػؼ التػػدريعات ووقػػؼ تجنيػػد االحتيػػ
تمامػػا، ولكػػف عقػػدر كعيػػر( ع ػػد سػػعع سػػنوات مػػف التػػدريعات المكثفػػة. والتػػأثير لػػف يشػػ ر عػػو أحػػد فػػورا، ولكنػػو 
سيكوف قاس. تذكير: رئيس االركاف غانتس كاف قائد الذراع العري وموشيو ي موف كاف رئيس االركػاف عنػدما 

)عنيػاميف نتنيػاىو كػاف  1005 – 1003ئيمي عف التدريب عمى نحو شعو تاـ في سنوات توقؼ الجيش االسرا
فػػي حينػػو وزيػػر الماليػػة الػػذي قمػػص عػػانفالت عقػػاؿ ميزانيػػة الػػدفاع(. النتػػائج الرىيعػػة لوقػػؼ التػػدريعات فػػي تمػػؾ 

الثانية. خطأ يرتكب السنوات ظيرت عارزة في القدرة المينية العائسة التي اعدتيا القوات العرية في حرب لعناف 
 مرة اخ

 05/6/1102، معاريف
 06/6/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 ىذا السالح سيوجو إلينا 46
 أريو الداد
مػػا مخػػاطرة محسػػوعة عمػػى ترجمػػة تقمػػيص  اسػػتقر رأي حمقػػة مػػف ىيئػػة القيػػادة ال امػػة عػػاجراء إمػػا ىػػو اعتػػزاز وا 

ائرات الحرعيػػة فػػي الجػػيش االسػػرائيمي، وتغييػػر عنيػػة الفػػرؽ الميزانيػػة االمنيػػة الػػى مضػػاءلة عػػدد الػػدعاعات والطػػ
قالة آالؼ رجاؿ الخدمة الدائمة. وكاف يمكف اف يػتـ تمقػي ىػذا االجػراء عمػى أنػو الشػر الضػروري  ال سكرية وا 
مػف وجيػػة نظػػر أمنيػػيف متشػػدديف ايضػػا، ونشػػرت صػػحؼ نيايػػة االسػػعوع سمسػػمة تقػػارير صػػحفية كانػػت ترمػػي 

ير الذكي الذي ينتظر فقط مضػاءلة الميزانيػة االمنيػة كػي يولػد. وعػرؼ وزيػر الػدفاع الى تمجيد الجيش الصغ
موشػيو ي مػػوف )ألػػيس ىػػو الػذي وعػػدنا عػػأف صػػواريخ حػزب اهلل ستصػػدأ فػػي المخػػازف؟( أف يتنعػأ عأننػػا لػػف نػػرى 

 حروعا كالسيكية عيف دعاعات.
ىػػذه، عيػػد أنػػو قعػػؿ اجػػازة الخطػػة كػػاف يمكػػف أف ننضػػـ الػػى اعتيػػاج التقميصػػات الضػػرورية فػػي ظػػاىر االمػػر 

المت ػػددة السػػنوات ىػػذه عأيػػاـ اشػػتغؿ قػػادة الدولػػة )رئػػيس الػػوزراء عػػازاء وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري، 
وي موف عازاء وزير الدفاع األميركي تشاؾ ىيغؿ، وي قوب عميدرور عازاء سوزاف رايس مستشارة اوعاما لالمف 

. ف مى خمفية الثورة في مصر والرغعة في ت زيػز الجػيش فػي اجػراء إع ػاد القومي( عزيادة ميزانية لجيش مصر
االخػػػواف المسػػػمميف تػػػدخمت اسػػػرائيؿ لصػػػالح الجػػػيش المصػػػري عنػػػد االدارة األميركيػػػة وأوصػػػت عػػػأف تتغمػػػب 
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الواليػػات المتحػػدة عمػػى نحػػو مػػا عمػػى قػػانوف أميركػػي صػػريح يحظػػر نقػػؿ دعػػـ أميركػػي الػػى دوؿ حػػدث فييػػا 
الواليػات المتحػدة "تفحػص" عػف الوضػع فػي مصػر لتػرى ىػؿ حينمػا جػاء ممثمػو الجنػراؿ  انقالب عسكري. إف

السيسي المسمحوف الػى رئػيس مصػر محمػد مرسػي وصػاحعوه الػى اعتقػاؿ فػي مكػاف مػا )كػانوا سُيسػمونو فػي 
اسرائيؿ عيقيف "السجيف إكس"( ىؿ كاف ذلؾ انقالعػا عسػكريا عصػورة حرفيػة أو يمكػف عمػى نحػو مػا اف ُيغسػؿ 

 النقالب وأف ُيزعـ اف تمؾ كانت "ارادة الش ب".ا
مميػػار دوالر مسػػاعدة امنيػػة مػػف الواليػػات المتحػػدة. فمػػاذا يمكػػف اف  723ستحصػػؿ مصػػر اذا مػػرة اخػػرى عمػػى 

دعاعػػة أعرامػػز مػػف طػػراز "إـ  300يشػػترى عيػػا؟ لنفػػرض اف تسػػتقر آراؤىػػـ عمػػى أنيػػـ يريػػدوف دعاعػػات فقػػط. إف 
الثػة ألويػة وفرقػة مدرعػة. واذا كػانوا يرغعػوف فػي الطػائرات فػيمكف اف ُيشػترى " متطورة في الطريػؽ. وث1.إي7

مػػػف أكثػػػر الطػػػرز تطػػػورا ممػػػا تممػػػؾ اسػػػرائيؿ وىمػػػا وحػػػدتا طيػػػراف. أو عاختصػػػار مػػػا  72طػػػائرة اؼ  31عيػػػا 
 يقتط ونو مف ميزانية االمف عندنا يريدوف اف يضيفوه الى أعدائنا.

حا. وأعطوىـ ائتمانا وأعطوىـ مساعدة مدنية. وأعطوىـ دوالرات ىؿ تريدوف مساعدة المصرييف؟ أعطوىـ قم
اذا كػػانوا يحتػػاجوف الػػى المػػاؿ مػػف اجػػؿ رواتػػب الجػػيش النظػػامي. لكػػف المسػػاعدة االمنيػػة األميركيػػة لمصػػر 
)كالمسػػػاعدة االسػػػرائيمية( ىػػػي فػػػي أساسػػػيا كوعونػػػات لشػػػراء م ػػػدات عسػػػكرية مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة )أو مػػػف 

األميركػػي النتػػاج دعاعػػات أعرامػػز فػػي مصػػر(. إف ىػػذا المػػاؿ ىػػو مػػاؿ لشػػراء  –المصػػري المصػػنع المشػػترؾ 
سػػػالح. وعنػػػدىـ سػػػالح وجنػػػود موفػػػوروف لمحارعػػػة كػػػؿ منظمػػػات "االرىػػػاب" فػػػي سػػػيناء ولػػػف تسػػػاعدىـ زيػػػادة 

 الدعاعات أو الطائرات في تمؾ الم ارؾ، فميس لمصر عدو عسكري تقميدي في منطقتيا سوى اسرائيؿ.
يش مصػػر فػػي ال قػػود االخيػػرة عمػػى نمػػوذج قتػػاؿ لمجػػيش االسػػرائيمي ال لجػػيش ليعيػػا الػػذي لػػـ ي ػػد يتػػدرب جػػ

موجودا وال لجيش السوداف الذي لـ ينشأ الى اآلف. فاذا تشوش شيء ما جدا في الشرؽ االوسط فسيوجو ىذا 
ت االسػتخعارية فػي السالح إلينا. ىؿ تسػألوف عػف معمػغ االحتمػاؿ؟ انػو كمعمػغ االحتمػاؿ الػذي كػاف مػف الجيػا

اسرائيؿ قعؿ سنتيف لتعػدؿ النظػاـ فػي مصػر مػرتيف. قػد يكػوف االحتمػاؿ ضػئيال لكػف ال سػعيؿ لػن مـ عيقػيف اف 
ىػػذا لػػف يحػػدث، وليػػذا ينعغػػي اف نػػزف كمفػػة الخطػػأ ال االحتمػػاؿ فقػػط. وعمػػى ذلػػؾ وعاختصػػار نقػػوؿ: أعطػػوىـ 

 خعزا وال ت طوىـ عنادؽ.
 05/6/1102، ىآرتس

 06/6/1102، ة، رام اهللالحياة الجديد
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