
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 أبو زهري: حماس ترفض أي إعالن عن تشكيلة للحكومة ال تشمل وزارة األسرى
 مشروع قانون منع تحرير األسرىنتنياهو يجمد التصويت على 
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 نووية تنشر غواصات على سواحل إيران مزوّدة بصواريخ كرزو "إسرائيل": "تايمز يصاندا"
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نتنياهو: كيري تعهد بعدم االعتراف 
بحكومة التوافق الفلسطينية فور 
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 55 :كاريكاتير
*** 

 
 نتنياهو: كيري تعهد بعدم االعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية فور تشكيلها .0

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قال، إن وزير ، أن 2/6/2702، 28عرب ذكرت 
د بأن ال تعترف الواليات المتحدة بحكومة التوافق الفلسطينية فور جون كيري، تعه الخارجية األميركي

تشكيلها. ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم االثنين، عن نتنياهو قوله إن كيري وعده بأن تنتظر الواليات 
المتحدة لترى أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يجري تشكيلها على أثر اتفاق المصالحة بين 

 وحماس، وبعد ذلك ُيتخذ قرار فيما إذا كانت واشنطن ستتعاون معها أم ال.حركتي فتح 
وأضافت الصحيفة أن أقوال نتنياهو جاءت خالل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
واألمنية )الكابينيت(، عقد أمس، وتم تخصيصه للبحث في تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية 

ة إسرائيل في هذه األثناء بحملة دبلوماسية تحاول من خاللها إقناع دول غربية، وتقوم حكوم الجديدة.
وخاصة الواليات المتحدة، بعدم االعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية الجديدة، التي من المقرر 

 اإلعالن عن تشكيلها في رام هللا اليوم.
و جميع األطراف المسؤولة في وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته األسبوعي أمس، "أدع

المجتمع الدولي إلى عدم التسرع إلى االعتراف بحكومة فلسطينية تشمل حماس وتعتمد عليها. إن 
حركة حماس هي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل وال يجوز للمجتمع الدولي أن يحتضنها. 

 هذا لن يعزز السالم بل يعزز اإلرهاب".
إسرائيل قررت إطالق حملة ، أن كفاح زبون، عن 2/6/2702، لندن الشرق األوسط،وأضافت، 

دولية ضد حكومة التوافق الفلسطينية، ترتكز إلى جهود مكثفة تبذلها في الواليات المتحدة عبر 
الحوار مع اإلدارة األميركية وممارسة الضغط على مسؤولين في مجلس الشيوخ والكونغرس من أجل 

، وسط توقعات بمساع مماثلة في أوروبا. ووصف مصدر سياسي مقاطعتها سياسيا واقتصاديا
، قائال إن إسرائيل ستغير «خطوة سلبية للغاية»إسرائيلي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بـ

شريكا لحماس حتى في المسؤولية عن »سياستها مع الرئيس الفلسطيني وستعده من اآلن فصاعدا 
وبعثت إسرائيل برسائل تهديد إلى السلطة الفلسطينية وحثتها  «.أعمال وهجمات تنطلق من قطاع غزة

إن الرسائل « الشرق األوسط»على مقاطعة الحكومة الجديدة، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
 .كذلكشملت تهديدات لعباس 
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 بكأس التحدي وتأهله لبطولة أمم آسيا فوزهعباس يكرم منتخب فلسطين لكرة القدم بعد  .2

م محمود عباس، مساء اليوم األحد، منتخب فلسطين لكرة القدم في مقر الرئاسة بمدينة رام كر : رام هللا
 هللا، بعد فوزه بكأس التحدي وتأهله لبطولة أمم آسيا.

وكـــان الـــرئيس عبـــاس اســـتقبل أعضـــاء المنتخـــب الـــوطني والجهـــاز الفنـــي واإلداري للمنتخـــب بحضـــور 
ـــل الرجـــوب، وأعضـــاء االتحـــاد وعـــدد مـــن الســـفراء رئـــيس االتحـــاد الفلســـطيني لكـــرة القـــدم اللـــواء  جبري

 والقناصل المعتمدين لدى فلسطين.
اســتقباله المنتخــب الــوطني:" آن لشــعبنا أن يبــتهص بهــذا النصــر  أثنــاءوقــال الــرئيس فــي كلمــة مقتضــبة 

 العظيم الذي جئتم به، رفعتم رؤوسنا عاليا فاستمروا، وأتمنى لكم كل النجاح والتقدم"
 0/6/2702، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
 هنية ينعي الفقيد خيري األغا .3

نعــى رئــيس الــوزراء الفلســطيني إســماعيل هنيــة فقيــد فلســطين الــدكتور خيــري حــافظ األغــا الــذي : غــزة
 عاًما. 00وافته المنية اليوم األحد عن عمر يناهز 

 يرة شعبنا الفلسطيني. وقال هنية إن األغا كان علما ورمزا وشيخا ومؤسسا في مس

 0/6/2702،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 أبو ردينة: حكومة التوافق تحظى بترحيب دولي .4
قــال النــاطق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، ردًا علــى دعــوة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي  :رام هللا

لوفـاق الـوطني الفلسـطيني الجديـدة،  إن بنيامين نتنياهو للمجتمع الدولي إلى عـدم االعتـراف بحكومـة ا
المجتمع الدولي بأسره سبق وأن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس محمود عباس على خطوته الكبيرة 

 الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب .
وجــــدد أبــــو ردينــــة التأكيــــد مــــرة أخــــرى، علــــى أن الحكومــــة الجديــــدة مهمتهــــا واضــــحة، وهــــي  اإلعــــداد 

دة ســـتة أشـــهر، وستضـــم شخصـــيات وطنيـــة مســـتقلة، كمـــا أنهـــا ســـتلتزم ببرنـــامص لالنتخابـــات خـــالل مـــ
 فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف . إقامة دولةالرئيس السياسي، الهادف إلى 

 0/6/2702، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 : الحكومة في موعدها اليوم ما لم تحدث مفاجآت"السبيل"دويك لـ .5
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيـز دويـك أن الجهـود ال زالـت متواصـلة مـن : زة حيمورحم

أجل تجاوز العقبات في طريق المصالحة الوطنية، وأن االتصاالت ما زالـت مسـتمرة لتجـاوز الخـالف 
 حول مسألة إلغاء وزارة األسرى، مشيرا إلى أنها قضية وطنية تخص كل شعبنا.

لـ"السبيل قال: "اإلعالن عن الحكومة في موعـده )اليـوم االثنـين( مـا لـم تحـدث أي  الدويك وفي حديث
مفاجـآت، فـي إشـارة للمشـاورات الجاريـة حـول إلغـاء وزارة األسـرى، التـي ترفضـه حركـة حمـاس ويصـر 

 عليه رئيس السلطة محمود عباس.
يس السـلطة إلـى عـدم دويك لم يستبعد وجود ضغوط خارجيـة تسـعى لعرقلـة اتفـاق المصـلحة، داعيـا رئـ

 االستجابة لها وتغليب المصلحة الوطنية.
وتابع: "حماس أبدت مرونة كبيرة في مشـاورات حكومـة التوافـق الـوطني بتسـمية ريـال المـالكي وزيـرًا 

التــي يتعرضــون لهــا،  الشرســةللخارجيــة"، ولكنــه رفــل بشــدة أن تلغــى وزارة األســرى فــي ظــل الهجمــة 
 يومًا". 40سرنا المضربين عن الطعام منذ قائاًل: "ال نريد أن نخذل أ

 0/6/2702السبيل، عمان، 
 

 انعباس سيشكل حكومة التوافق قبل لقاء كيري بعمّ العربي:  القدس .6
أشرف الهـور: أكـدت مصـادر سياسـية فلسـطينية أن الـرئيس محمـود عبـاس أبلـا حركـة حمـاس  -غزة 

بمــا فــي ذلــك أداء القســم قبــل زيــارة جــون أنــه يريــد أن تنتهــي جميــع إجــراءات تشــكيل حكومــة التوافــق، 
 كيري وزير الخارجية األمريكي للمنطقة األربعاء المقبل، 

عــن الموعــد المحــدد للوصــول إلــى التشــكيلة  "القــدس العربــي"وتشــير المصــادر السياســية التــي ســألتها 
زير النهائيــة لحكومــة التوافــق، فــي ظــل اســتمرار الخــالف بــين فــتح وحمــاس علــى بعــل المســائل، كــو 

الخارجية الدكتور ريـال المـالكي، ووزارة األسـرى، إال أن الـرئيس يريـد أن تبصـر الحكومـة النـور قبـل 
 يوم األربعاء المقبل.

 2/6/2702القدس العربي، لندن، 
 

 تسعى لتخريب المصالحة الفلسطينية وتتذرع بها لتدمير السالم "إسرائيل": عريقات .7
الفلســطيني المفــاول صــائب عريقــات اليــوم )األحــد( إســرائيل،  اتهــم رئــيس الوفــد :)شــينخوا(-رام هللا 

بالســـعي إلـــى تخريـــب اتفـــاق المصـــالحة الفلســـطينية واســـتخدامه كذريعـــة لتـــدمير عمليـــة الســـالم. وقـــال 
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إن إســرائيل "تبحــث عــن ذرائــع لتــدمير عمليــة الســالم وحــل الــدولتين  (،عريقــات لوكالــة أنبــاء )شــينخوا
 لة ال شريك فلسطيني".انطالقا من سعيها لتكريس مقو 

واآلن  السـالم،وأشار إلى أن إسرائيل "كانت تستخدم االنقسام الفلسطيني الداخلي كذريعـة للتهـرب مـن 
ـــه ال يوجـــد شـــريك ســـالم فلســـطيني حتـــى تســـتمر فـــي سياســـاتها  ـــذرع باتفـــاق المصـــالحة إلعـــالن أن تت

هـــدفا إســـتراتيجيا مهمـــا وهـــو االســـتيطانية وتتهـــرب مـــن عمليـــة الســـالم". ورأى عريقـــات أن "إلســـرائيل 
اإلبقــاء علــى االنقســام الفلســطيني الــداخلي وقطــاع غــزة خــاري الــوطن الفلســطيني مــن أجــل تــدمير حــل 
الدولتين". وأكد أن المصالحة الفلسطينية "مستمرة ألنها مصلحة وطنية عليا ولن نتراجع عنها", معتبرا 

 ع الدولي سيرحب بهاأنه فور إعالن حكومة التوافق "فإننا نعتقد أن المجتم
 2/6/2702القدس، القدس، 

 
 تشكيلة حكومة التوافق الوطني"األيام":  .8

"األيــام": اكتملــت، مســاء أمــس، الصــورة شــبه النهائيــة لتشــكيلة حكومــة التوافــق التــي ســتؤدي  -رام هللا 
 اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم.

 ة ستكون كالتالي مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة:ووفق مصادر متقاطعة، فإن التشكيل
 رامي الحمد هللا رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية -
 محمد مصطفى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية -
 زياد أبو عمرو نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للثقافة -
 ريال المالكي وزيرًا للشؤون الخارجية -
 ًا للماليةشكري بشارة وزير  -
 عدنان الحسيني وزيرًا لشؤون القدس -
 جواد عواد وزيرًا للصحة -
 نايف أبو خلف وزيرًا للحكم المحلي -
 روال معايعة وزيرة للسياحة واآلثار -
 شوقي العيسه وزيرًا للزراعة -
 خولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم -
 سليم السقا وزيرًا للعدل -
 لشؤون االجتماعية والعملهيفاء اآلغا وزيرة ل -
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 عالم موسى وزيرًا لالتصاالت والمواصالت -
 مأمون أبو شهال وزيرًا لالقتصاد -
 مفيد حساينة وزيرًا لألشغال العامة -
 يوسف دعيس وزيرًا لألوقاف -

 2/6/2702األيام، رام هللا، 
 

 ت: تحريض االحتالل على شعبنا هروب من االلتزامافي رام هللا مجلس الوزراء .9
الـرئيس محمـود علـى مجلس الوزراء أن حملة التحـريل التـي تقـوم بهـا حكومـة االحـتالل  هللا: أكدرام 

عباس وشعبنا تهدف للتهرب من االلتزامات، والتنكر لالتفاقيات، والعمل على ترسـي  االحـتالل بكافـة 
 الوسائل.

المزيــد مــن التوســع وحــذر المجلــس مــن "غــرور حكومــة االحــتالل، وتصــعيد مخططاتهــا وممارســاتها ب
، واحتجـاز عائـدات الضـرائب وتقييـد حريـة الحركـة"، مسـتنكرا دعـوة رئـيس وزراء االحـتالل االستيطاني

 بنيامين نتنياهو للمجتمع الدولي إلى عدم االعتراف بحكومة الوفاق الوطني. 
هللا، كافـة  ودعا الحمدهللا خالل الجلسة الختاميـة للحكومـة السادسـة عشـرة التـي عقـدت، أمـس، فـي رام

المؤسســـات والهيئـــات الحقوقيـــة واإلنســـانية إلـــى التـــدخل الفـــوري إللـــزام إســـرائيل بـــاإلفراي الفـــوري عـــن 
األسرى اإلداريين، ووضع حد لسياسة االعتقال اإلداري، بعد أن دخـل إضـرابهم فـي سـجون االحـتالل 

 على التوالي. 40الـ يومه 
 .لية الكاملة عن حياة أسراناوحّمل حكومة االحتالل بمختلف أجهزتها المسؤو 

وتقــدم رئــيس الــوزراء بالتهــاني إلــى الشــعب المصــري لنجــاح االنتخابــات الرئاســية وفــوز المشــير عبــد 
الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، مؤكدا "أن هذا االنتصار يشكل دعمـا لقضـية فلسـطين 

 ورفعة ألمتنا العربية".
 2/6/2702الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قريع: مقبرة باب الرحمة وقف إسالمي ال يجوز المساس به .01

القــدس: نــدد عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي منظمــة التحريــر رئــيس دائــرة شــؤون القــدس أحمــد قريــع أبــو 
، إلزالـة مقبـرة بـاب اإلسـرائيليةاريه كينا برفع قضـية بالمحكمـة العليـا  اإلسرائيليعالء، بقيام المحامي 
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محــاذاة ســور الحــرم القدســي الشــريف مــن الشــرق فــي مدينــة القــدس بذريعــة وجودهـــا الرحمــة الواقعــة ب
 وبادعاء انها مقبرة غير قانونية على "حد زعمهم". األثريةبالحديقة 

علــى تشــريع  واإلصــراربالعــدوان الفاضــح  اإلجــراءووصــف أبــو عــالء، فــي بيــان صــحافي أمــس، هــذا 
مسـاس حتـى بـالموتى والشـهداء ومقـابرهم واالعتـداء وتـدنيس المقدسـات وال األراضـياالستيطان ونهـب 

 على حرماتها، في سياق حملة محمومة وممنهجة بالتهويد والتوسع االستيطاني.
 2/6/2702األيام، رام هللا، 

 
 تتهم "إسرائيل" باستخدام االعتقال اإلداري كوسيلة للعقاب جماعي ضد الفلسطينيين عشراوي .00

نفيذيـة لمنظمـة التحريــر الفلسـطينية حنـان عشـراوي إسـرائيل باســتخدام اتهمـت عضـو اللجنـة الترام هللا: 
كوســـيلة للعقـــاب الجمـــاعي ضـــد الفلســـطينيين. وقالـــت فـــي بيـــان  "ممـــنهص"االعتقـــال اإلداري فـــي شـــكل 

ـــانوني »أمـــس:  ـــر الق ـــى إســـرائيل لوقـــف اســـتخدامها القاســـي وغي ـــدول إلـــى الضـــغط عل ـــع ال ـــدعو جمي ن
 «.عقابية األخرىلالعتقال اإلداري واإلجراءات ال

 2/6/2702الحياة، لندن، 

 
 أبو زهري: حماس ترفض أي إعالن عن تشكيلة للحكومة ال تشمل وزارة األسرى .02

أكــد الــدكتور ســامي أبــو زهــري النــاطق باســم حركــة حمــاس، أن حركتــه أبلغــت حركــة فــتح رســميًا : غــزة
ســنادها إلــى أحــد بأنهــا تــرفل أي إعــالن عــن تشــكيلة للحكومــة دون أن تشــتمل علــى وزارة لأل ســرى واا

 الوزراء.

( إلـى أن 6-2وأشار أبو زهري في تصريٍح خاص لـ"المركز الفلسـطيني لععـالم" فجـر اليـوم االثنـين )
 ملف وزارة األسرى الزال عالقًا.

 2/6/2702، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 األسرى والخارجية لن يعيق إعالن حكومة التوافقوزارتي حماس: الخالف حول  .03

ــ مــن مصــطفى حبــو  غــزة قيــادي فــي حركــة حمــاس عيســى النشــار إن تحفــظ القــال  :(األناضــول)، ـ
حركتـــه علـــى اســـتبدال الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس لـــوزارة األســـرى، فـــي حكومـــة التوافـــق بهيئـــة 

 مستقلة، لن يعيق اإلعالن عن الحكومة.
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الــة "الــرأي" التابعــة لحكومــة فــي تصــريح نشــرته وك ،فــي غــزةحكومــة الوأوضــح النشــار مستشــار رئــيس 
غـــزة، أن إصـــرار عبـــاس علـــى اســـتبدال وزارة األســـرى بهيئـــة مســـتقلة تابعـــة لمنظمـــة التحريـــر، وتعيـــين 

 ريال المالكي وزيرا للخارجية لن يكونا عائقا أمام اإلعالن عن حكومة التوافق.
رة األسـرى بهيئـة مسـتقلة، وأكد النشار أن حماس ال تزال ترفل المالكي وزيرا للخارجية، واسـتبدال وزا

 وسيكون لها موقف متحفظ دون أن تعيق اإلعالن عن الحكومة.
وأشــار إلــى أن حركتــه اجتمعــت مــع جميــع القــوى والفصــائل الفلســطينية، صــباح اليــوم األحــد، التخــاذ 
موقـــف موحـــد بشـــأن قضـــية اســـتبدال وزارة األســـرى بهيئـــة مســـتقلة، ألن المســـألة وطنيـــة وغيـــر متعلقـــة 

 عينه.بفصيل ب
 2/6/2702، القدس العربي، لندن

 
 د إسرائيليينالشاباك: أسرى فلسطينيون خططوا لخطف جنو  .04

زعم جهاز األمن اإلسرائيلي )الشاباك( أنه أحبط مخططات لخطف جنود ومواطنين إسـرائيليين خـالل 
ون ريون إضرابا مفتوحا انضم إليـه أسـرى آخـر ااألشهر الماضية، وذلك في وقت يخول فيه أسرى إد

 للتضامن معهم.
إنه كشف منذ سـبتمبر/أيلول الماضـي  -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه-وقال الشاباك 

مخططا "لخطف جنود ومواطنين إسرائيليين على يد خاليا  22بالتعاون مع إدارة السجون النقاب عن 
 إرهابية".

اء أمنيـين فلسـطينيين يقضـون وأشار الجهاز إلـى أن هـذه المخططـات يقـف وراءهـا مـن وصـفهم بسـجن
 محكوميات في السجون اإلسرائيلية بهدف المساومة على اإلفراي عنهم، وفق البيان.

واتهم الشاباك سجناء ينتمون لحركة التحرير الوطني )فتح( وآخرين ينتمون لحركة المقاومة اإلسالمية 
 )حماس( وتنظيمات إسالمية أخرى.
اضـي تــم الكشـف عـن خليــة تابعـة لفـتح للقيــام بعمليـة خطـف مــن وذكـر البيـان أنـه فــي مـارس/آذار الم

وهـو ناشـط مـن -خالل أقرباء أفرادها، وأشار أيضا إلى أنه في سبتمبر/أيلول خطط نور الدين عمار 
لخطف الجندي تـومير حـزان ونفـذ العمليـة شـقيقه نضـال عمـار، ولكـن العمليـة لـم تحقـق غايتهـا  -فتح

 قال الخاطفين والعثور على جثة الجندي، وفق الشاباك.باإلفراي عن أسرى، ألنه تم اعت



 
 

 

 

 
           02ص                                     9296 العدد:     2/6/2702اإلثنين  التاريخ:

 

أســيرا فلســطينيا فــي الســجون اإلســرائيلية يخوضــون إضــرابا عــن الطعــام  250يشــار إلــى أن أكثــر مــن 
يومـــا احتجاجـــا علـــى اســـتمرار اعتقـــالهم إداريـــا دون تهمـــة ودون تحديـــد ســـقف زمنـــي لعفـــراي  20منـــذ 
 عنهم.

أسـير فـي إضـراب عـن الطعـام، وقالـت وزارة  2200اليـوم األحـد وللتضامن مـع هـؤالء األسـرى، دخـل 
شؤون األسرى الفلسطينيين إن انضمام هذا العدد من األسرى يأتي في إطار دعم األسـرى اإلداريـين، 

 ولرفل السياسات اإلسرائيلية القمعية بحق األسرى.
ن، يمكن وضع الفلسطيني وبموجب القانون اإلسرائيلي الموروث عن عهد االحتالل البريطاني لفلسطي

المشــتبه فيــه قيــد االعتقــال اإلداري دون توجيــه االتهــام لــه لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد لفتــرة غيــر 
 محددة.

 0/6/2702، الجزيرة نت، الدوحة
 
 حمدان: المقاومة لن ترضخ للضغوط ولن تتنازل عن ثوابتها أسامة .05

س أســامة حمــدان أن الضـغوط التــي مورســت أكــد مسـؤول العالقــات الخارجيــة فـي حركــة حمـا: بيـروت
وال تــزال علــى المقاومــة مــن أجــل دفعهــا للتنــازل عــن التمســك بالثوابــت الفلســطينية "لــم ولــن تــنجح فــي 

 إخماد المقاومة أو دفعها لتغيير مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".
يخشـون علـى المقاومـة مـن  وأعرب حمدان في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عن تقديره لكل الذين

تداعيات التغيرات اإلقليمية والدوليـة والضـغوط المتزايـدة، وقـال: "أقـدر كـل مـن يعبـر عـن مخاوفـه إزاء 
مـــا تتعـــرل لـــه المقاومـــة الفلســـطينية مـــن ضـــغوط ومحـــاوالت لتصـــفيتها، لكننـــي أقـــول بـــأن المقاومـــة 

علـى األرل يشـهد بهـا العـدو تجاوزت مرحلة التهديدات وخاضت حربـا ونجحـت فـي تحقيـق انجـازات 
قبل الصديق، وكلنا يدرك أن المقاومة استطاعت أن تعزز حماية القضية الفلسطينية وتؤكـد أن الحـل 
فـــي المقاومـــة ولـــيس غيـــر ذلـــك، بعـــد كـــل هـــذا لـــن تـــأتي قيـــادة المقاومـــة لتقـــدم تنـــازالت عـــن حقوقهـــا 

 وثوابتها".
المقاومـة تـدرك مـا ُيحـاك ضـدها، وهـي متشـبثة  وأضاف: "عوامـل القلـق علـى المقاومـة نتفهمهـا وقيـادة

بمواقفهـا وبحقوقهـا وثوابتهـا وال خـوف عليهــا. لقـد ُطلـب مـن المقاومــة أن التنـازل فـي القضـايا الرئيســية 
سواء في القدس أو الالجئين أو األسرى وكانـت صـلبة فـي ظـروف أصـعب ممـا هـي عليـه اآلن، هـذه 

قــد أن الخطــأ التــاريخي للفريــق المفــاول الفلســطيني أنــه قضــايا أساســية غيــر قابلــة للنقــا ، ونحــن نعت
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وضع قضايا أساسـية ثابتـة للشـعب الفلسـطيني علـى طاولـة التفـاول الخاضـعة لمنطـق مـوازين القـوى 
 على األرل".

وأكـــد حمـــدان أن موقـــف المقاومـــة مـــن التمســـك بـــاإلفراي عـــن األســـرى ثابـــت ولـــن يتغيـــر، وقـــال: "لقـــد 
ة األحــرار وســتعمل علــى اإلفــراي عــن األســرى فــي صــوالت وجــوالت نجحــت المقاومــة فــي تنفيــذ صــفق

قادمـــة بحـــول هللا. أمـــا القـــدس التـــي يصـــر االحـــتالل علـــى تحييـــدها عـــن أي نقـــا ، فـــنحن نعتقـــد أن 
ـــازل عـــن  ـــل بالتن ـــه أن يقب ـــاك عاقـــل يمكن ـــيس هن ـــد لتحريرهـــا هـــو المقاومـــة، لكـــل هـــذا ل المـــدخل الوحي

 المقاومة"، على حد تعبيره.
 0/6/2702 قدس برس،

 
 .. وال مواعيد لزيارة قريبة لطهرانستتم خالل الشهر الجاري لموسكو : زيارة مشعلبدران .06

قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم حركـــة حمـــاس، حســـام بـــدران: إن زيـــارة رئـــيس : أحمـــد المصـــري -غـــزة
 المكتب السياسـي للحركـة، خالـد مشـعل، التـي كشـف النقـاب عنهـا مـؤخرا، سـتتم خـالل يونيـو/ حزيـران

وقــال بــدران فـي تصــريح خــاص لـــ"فلسطين": إن هـذه الزيــارة تمــت بـدعوة مــن موســكو، وتــأتي  الجـاري.
فــي إطــار العالقــات الخارجيــة لحركــة "حمــاس"، وضــمن رؤيــة حشــد أي دعــم ممكــن يصــب فــي خدمــة 

 القضية الفلسطينية، ومفاصلها المختلفة.
سـات االحـتالل ضـد شـعبنا الفلسـطيني، وأضاف أن الزيارة ستناق  تطورات القضية الفلسـطينية وممار 

 دون أن يتطرق إلى الشخصيات الروسية التي سيلتقي بها "مشعل" خالل زيارته.
وذكـــر بـــدران أن زيـــارة "مشـــعل ســـبقها لقـــاء رســـمي مـــا بـــين نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي ميخائيـــل 

 ر الماضي.بوغدانوف مع قيادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة بداية مايو/أيا
وفي شأن منفصل لزيارة روسيا، نفى المتحدث الرسمي باسم "حماس" بدران، وجود زيارة قريبة لـرئيس 

 يران، وفقا لما نشر عبر عدد من وسائل اإلعالم.إلالمكتب السياسي "مشعل" 
يــران لــم تنقطــع فــي األصــل، لكــن فــي حقيقــة األمــر ال يوجــد مواعيــد  وقــال: "العالقــة مــا بــين حمــاس واا

زيــارة قريبــة لمشــعل"، مشــددا علــى أن العالقــة تشــهد تحســنا فــي العالقــة مــا بــين الجــانبين، داعيــا فــي ل
 الوقت نفسه إلى ضرورة حصول وسائل اإلعالم على معلوماتها من المصادر السياسية الموثوقة.

 0/6/2702، فلسطين أون الين
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 مستعدون: حكومة الوفاق ستتعرض لعقوبات اقتصادية لكننا اشتيةمحمد  .07
قال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح رئـيس مجلـس أمنـاء الجامعـة العربيـة األمريكيـة بجنـين : جنين

محمد اشتية إن حكومة الوفاق الوطني المرتقبة ستتعرل حتًما لعقوبات اقتصادية من قبل "إسرائيل"، 
 ولكننا مستعدون لذلك، مشدًدا على ضرورة تغيير أولويات المرحلة.

كلمتــه بــالمؤتمر الــدولي األول بالجامعــة العربيــة األمريكيــة بجنــين األحــد بعنــوان )تحويــل  وأضــاف فــي
الصراع وبنـاء السـالم فـي فلسـطين: تحـديات ونزعـات مسـتقبلية( أن "السياسـة الفلسـطينية الحاليـة تقـوم 
نهــــاء االنقســــام وتشــــكي ل علــــى كســــر األمــــر الواقــــع وأولهــــا االســــتمرار بتحقيــــق المصــــالحة الوطنيــــة واا

وأشار إلى أن أولويات الحكومـة يجـب أن تكـون العمـل الفـوري إلعـادة الكهربـاء إلـى قطـاع  الحكومة".
ساعة، ومعالجة مشاكل البطالة التي وصلت إلى مسـتويات خطيـرة، وفـتح معبـر  24غزة وعلى مدار 

 ل.رفح على أرضية فلسطينية مصرية دون السماح بعودة "إسرائيل" إليه تحت أي شكل من األشكا
وطالـــب بإعـــادة النظـــر فـــي الســـلطة لكســـر الواقـــع بتغييـــر وظيفتهـــا لتصـــبح ســـلطة مقاومـــة ال ســـلطة 

 خدمات، وأضاف "نحن مشروع تحرر وطني لم ينجز برنامجه حتى اآلن".
مليــون  6,2مليــون فلســطيني و 6,2وقــال اشــتية: "حاليــا يعــي  مــا بــين نهــر األردن والبحــر المتوســط 

مــــــن الســــــكان مــــــن  %52سيصــــــبح  2020لواحــــــد، لكــــــن فــــــي عــــــام  يهــــــودي، أي أن النســــــبة واحــــــد
الفلســطينيين، مـــا يعنــي أن اقليـــة يهوديــة ســـتحكم أغلبيـــة فلســطينية كمـــا كــان عليـــه الحــال فـــي النظـــام 

 العنصري بجنوب إفريقيا، بالتالي ديناميكية الصراع ستتغير وبالتالي ديناميكية الحل".
 0/6/2702، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 نصر لفلسطين كما هو لمصر يسر فتح باألردن: فوز المشير السيس أمين .08

األردن، أن فـوز المشـير عبـد الفتـاح  ي، أمين سـر حركـة )فـتح( فـيأكد نجيب القدوم: عمان )أ   أ(
االنتخابــات الرئاســية يعــد نصــرًا لفلســطين كمــا هــو لمصــر، وأيضــًا لكــل الشــعوب العربيــة  يفــ يالسيســ

 وأنفسنا على هذا الفوز". ي، " إننا نهنئ الشعب المصر واإلسالمية، قائال
 يالتـــ يوحـــول إبـــالئ إســـرائيل القيـــادة الفلســـطينية بأنهـــا ســـتقاطعها فـــور تشـــكيل حكومـــة الوفـــاق الـــوطن

تصــريح اليــوم، إن هـــذا يعــد تأكيــدا علــى أن اإلســـرائيليين ال  ي، فــيســتعلن غــدا االثنــين، قــال القـــدوم
 يريدون السالم.

 0/6/2702، مصر اليوم السابع،
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 وزارة األسرى بتراجع عباس عن إلغاء مصدر يلمحلإلعالم":  الفلسطيني" .09
لمــح مصــدر رســمي مطلــع لمراســلنا إلــى تراجــع رئــيس الســلطة محمــود عبــاس عــن إلغــاء وزارة : غــزة

 األسرى في حكومة التوافق الوطني من المقرر اإلعالن عنها غدًا.
ند مهمة إدارتها لوكيل وزارة األسرة زياد أبو عين في حكومة وأشار المصدر إلى أن رئيس السلطة أس

 الحمد هللا الحالية، دون أن يكون هناك وزير رسمي.
 وأوضح المصدر أن عباس قرر ذلك على أن يتم إحالة ملف الوزارة إلى منظمة التحرير.
يــة ووطنيــة وكانــت حركــة حمــاس قــد عبــرت عــن رفضــها إلغــاء وزارة األســرى لمــا تمثلــه مــن قيمــة معنو 

 عليا.
 2/6/2702، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ": الخالف حول بقاء وزارة األسرى يهدد إعالن حكومة المصالحةاألخبار" .21

إلــى التوافــق التــام علــى  نفــت مصــادر قياديــة فــي حركــة حمــاس أن تكــون قــد توصــلت مــع فــتح :غــزة
للنـــور اليـــوم ظهـــرا، وهـــو مـــا تنفيـــه  التشـــكيلة النهائيـــة لحكومـــة التكنـــوقراط التـــي مـــن المقـــرر خروجهـــا

األخيرة، مؤكدة أن الساعة الواحدة ظهرا ستشهد والدة الحكومة، بعدما ُحسمت مواضـع الخـالف، وهـو 
 ما يعني بقاء احتمال اإلعالن عنها قائما مع نقيضه.

لتوصـل وقالت المصادر التي فضلت أال يذكر اسمها، لـ"األخبار"، إن المباحثات ال تزال جارية بغية ا
إلــى اتفــاق حــول التشــكيلة الوزاريــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، مؤكــدة أن األمــور علــى حالهــا. يــأتي هــذا 
خالفــا لمــا ورد علــى لســان القيــادي فــي "فــتح" عــزام األحمــد، الــذي صــرح بــأن اإلعــالن عــن الحكومــة 

ادر نفســها أن سـيكون اليـوم، علـى أن يــؤدي وزراء غـزة القسـم عبـر "الفيــديوكونفرنس". وأضـافت المصـ
مــا ورد علــى لســان "األحمــد" تقــديرات شخصــية منــه، "ولــيس هنــاك مــا يــدعونا إلــى تأكيــد أن اإلعــالن 

 بات قريبا".
في غضون ذلك، قال رئيس جمعية واعد لألسرى والمحررين والقيادي في "حمـاس"، توفيـق أبـو نعـيم، 

أن حمــاس متفاجئــة مــن توجــه إن الخــالف مــع "فــتح" علــى وزارة األســرى ال يــزال قائمــا، "وخصوصــا 
عبـاس إلــى تحويــل الـوزارة إلــى هيئــة فـي هــذا الوقــت بالـذات، الــذي يضــرب فيـه األســرى عــن الطعــام". 
وكشــف لـــ"األخبار"، أن وفــد حركتــه للمصــالحة برئاســة عضــو المكتــب السياســي، موســى أبــو مــرزوق، 

وزارة األسرى "لكن حمـاس  كان قد تشاور مع األحمد، حول أربعة أسماء طرحتها "فتح" لتولي منصب
 اعترضت عليها وقدمت أسماء مختلفة". 
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وقـــال أبـــو نعـــيم، وهـــو أســـير محـــرر، "ال نعـــرف الـــدافع وراء تحويـــل هـــذه الـــوزارة تحديـــدا إلـــى هيئـــة... 
صحيح أن للرئيس أن يرى ما يشاء، لكن عندما تتعلق المسألة باألسرى، فهذه قضية وطنية ال يمكن 

إلــى أن وجــود وزارة لألســرى منــذ ســنوات كــان "ثمــرة رســالة مــن داخــل الســجون التســاهل معهــا"، مشــيرا 
ــــى حقــــوقهم  ــــاظ عل ــــه بإقامــــة وزارة خاصــــة باألســــرى للحف ــــات، تطالب ــــرئيس الراحــــل ياســــر عرف ــــى ال إل

 وتضحياتهم". 
ر تيســير البردينــي،  ويتقــاطع مــع هــذا الكــالم )األخبــار( مــع تصــريح مفــول األســرى فــي "فــتح" المحــر 

ي تصريح صحافي أمس، إن تحويل وزارة األسرى إلى هيئة لم يطرح على منظمة التحرير حين قال ف
 رسميا بصفتها الجهة الرسمية المخولة بذلك. 

أمــا القيــادي فــي "حمــاس"، وعضــو وفــدها للمصــالحة، خليــل الحيــة، فحــذر، أمــس، مــن أن إلغــاء وزارة 
أبو نعيم ليلمح إلى أهميـة االسـتفادة مـن  األسرى، سيدفع نحو تأجيل حكومة الوفاق. في المقابل، عاد

التجربة الجزائرية في إبقاء وزارة األحـرار حتـى اآلن، مختتمـا: "حتـى لـو كـان هنـاك جـدوى مـن خفـل 
 مستوى وزارة األسرى إلى هيئة، يجب بحث القضية بعد ستة أشهر من تأليف الحكومة".
  2/6/2702األخبار، بيروت، 

 
 تح" باطل ويتناقض مع النظام الداخلي للحركةأبو زايدة: قرار فصلي من "ف .20

اعتبر القيادي المفصول من حركة "فتح" الدكتور سفيان أبـو زايـدة أن قـرار الـرئيس : رام هللا )فلسطين(
محمود عباس بفصـله ومجموعـة مـن القيـاديين فـي الحركـة، بأنـه قـرار باطـل، مشـيرا إلـى أنـه تقـدم فـي 

 وقـرر تجميـدقالته طوعا مـن المجلـس الثـوري لحركـة "فـتح" منتصف شهر آذار )مارس( الماضي باست
 نشاطاته الحركية احتجاجا على السياسة "التدميرية" التي يتبعها رئيس الحركة، وفقا لرأيه.

( إلــى أنــه تفــاجئ ليلــة أمــس مــن 6|2وأشــار أبــو زايــدة فــي بيــان صــحفي تلقتــه "قــدس بــرس" االثنــين )
ء الرسـمية بفصـله كليـا مـن حركـة فـتح" مـع اربعـة كـوادر قياديـة إصدار قرار تم نشره على وكالة االنبـا

 لهذه الحركة.
وأكد أبو زايدة على انه لم يتم ابالغه من أي جهة تنظيميـة بقـرار الفصـل، وأنـه لـم يـتم مراجعتـه حـول 
اي سلوك تنظيمي او توجيه اي تهمه او حتى استفسار، اال ان التهمة او الذريعة خلـف قـرار الفصـل 

 (.جنح)التهي 
وفــي معــرل تفنيــده قــرار الفصــل، والتأكيــد علــى بطالنــه أشــار أبــو زايــدة إلــى أنــه "ال يوجــد شــيئ فــي 
النظام الداخلي لحركة فتح اسمة القائد العام للحركة كما ورد فـي البيـان الـذي نشـرته وكالـة "وفـا"، وأن 
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لمركزيـة سـوى أنـه يـرأس عـن بقيـة أعضـاء اللجنـة ا تميـزههناك رئيسا للحركة ال يتمتع بأي صالحيات 
 اجتماعات اللجنة."

من قانون العقوبات التـي  202وأضاف سفيان أبو زايدة قائال إن قرار الفصل باطل وذلك وفقا للمادة 
تنص على أنه ال يجوز إصدار عقوبات دون اعطاء العضو الذي يـدعى عليـة بالمخالفـة حـق الـدفاع 

 براءته. إلثبات الكافية واخذه الفرص واالستماع اليهعن نفسه 
 0/6/2702قدس برس، 

 
 رئيس محكمة فتح يقّدم استقالته من الحركة وعباس يقبلها .22

أفادت مصادر إعالمية فلسطينية رسمية بقيام عضو المجلس الثوري لـ "فتح" علي : رام هللا )فلسطين(
 مهنا بتقديم استقالته من صفوف الحركة.

(، بطلــب 6|2حركــة( محمــود عبــاس، اليــوم األحــد )وأوضــحت المصــادر أن مهنــا توّجــه إلــى رئــيس ال
قبول انسحابه من صفوف حركة "فتح" واستقالته من كافة المراكز التي يشغلها فيها، وذلـك بمـا يشـمل 

 عضويته في المجلس الثوري ورئاسة المحكمة الحركية.
عفائـــه مـــن كافـــة مناصـــبه، فـــي حـــين لـــم تـــ أت وأضـــافت أن عبـــاس وافـــق علـــى طلـــب اســـتقالة مهنـــا واا

 المصادر على ذكر أسباب وخلفيات قرار االستقالة.
 0/6/2702قدس برس، 

 
 العامة" تنفي استشارتها بتشكيل حكومة التوافق القيادة" .23

القيـــادة العامـــة" استشـــارتها فـــي تشـــكيل حكومـــة التوافـــق  -نفـــت "الجبهـــة الشـــعبية : رام هللا )فلســـطين(
 بأي شكل من األشكال. الوطني القادمة. مؤكدة أنه لم يتم التواصل معها

(، علـى أنـه 2/6وأكدت "القيادة العامة" في تصريح صحفي، وصل "قـدس بـرس" نسـخة عنـه، األحـد )
لــم يــتم مشــاورتها بكــل مراحــل المحادثــات التــي جــرت بــين حركتــي "فــتح وحمــاس" التــي توجــت باتفــاق 

مـة التوافـق، وفقـًا لبيـان الشاطيء وبما فيها المشاورات األخيـرة التـي جـرت بـين الحـركتين لتشـكيل حكو 
 "القيادة العامة".

 0/6/2702قدس برس، 
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  قد فشلت مخيم عين الحلوةفي  كّل المحاوالت لنشر القوة األمنية الفاعلة ":السفير" .24
عـين الحلـوة، أمـس، بعـد حصـول مخيم أشارت مصادر فلسطينية إلى توّتر الوضع في : محمد صالح

، التـي يتزّعمهـا جمـال سـليمان، مـن دون وقـوع إصـابات، معتبـرًة إطالق نار على مكتب لــ"أنصار هللا"
هللا" فــي مخــيم الميــة وميــة علــى توقيــف الفلســطيني فــادي  أنصــارأن الحادثــة أتــت علــى خلفيــة إقــدام "

حـــوراني مـــن عـــين الحلـــوة أثنـــاء دخولـــه المخـــيم قبـــل أن يـــتّم إطـــالق ســـراحه بعـــد جهـــود بـــذلتها القـــوى 
 الفلسطينية.
ذ يعتبــر الــب عل أن الوضــع فــي عــين الحلــوة علــى وشــك االنهيــار، تلفــت مصــادر فلســطينية االنتبــاه واا

إلــى أّن "الحـــّل لكـــل األزمـــات األمنيـــة فـــي المخـــيم هــو التوافـــق علـــى مرجعيـــة سياســـية وأمنيـــة موحـــدة، 
وتطبيـق كـل بنــود الوثيقـة الفلســطينية التـي تــم التوقيـع عليهـا فــي آذار الماضـي، وانتشــار القـوة األمنيــة 

 اغتيال". أولرادعة ألي اقتتال ا
عنصــرًا فــي المخــيم والتــي  250وتشــدد علــى أن كــّل "المحــاوالت لنشــر القــوة األمنيــة الفاعلــة، وقوامهــا 

جــرى االتفــاق المبــدئي بشــأنها بــين الفصــائل وباركتهــا مرجعيــات أمنيــة لبنانيــة، قــد فشــلت، بــالرغم مــن 
 ".السعي الدؤوب لمختلف القوى والفصائل الفلسطينية

وتؤّكد المصادر حصول عشرات اللقاءات واالجتماعـات فـي المخـيم وفـي مقـّر السـفارة الفلسـطينية فـي 
بيــروت، باإلضــافة إلــى اللقــاءات التــي تعقــد بــين الحــين واآلخــر مــع المــدير العــام لألمــن العــام اللــواء 

ي ثكنــة فــي مكتبــه ومــع مســؤول مخــابرات الجــي  فــي الجنــوب العميــد علــي شــحرور فــ إبــراهيمعبــاس 
الجي  في صيدا. كما أن االجتماعـات التـي عقـدت مـع الفعاليـات والقـوى السياسـية والحزبيـة الوطنيـة 

 االحتضان السياسي واألمني اللبناني للقوة األمنية الفلسطينية. إلىواإلسالمية اللبناني قد أفضت 
المخـيم مـع وجـود وتخلص المصادر إلى أّن "هناك من يضع العصـي فـي دواليـب الخطـة األمنيـة فـي 

 قطبة مخفية ال أحد يريد اإلفصاح عنها، وهي التي تعيق مسألة انتشارها".
تحــدث عنهــا أميــر "الحركــة اإلســالمية المجاهــدة" فــي المخــيم الشــي  جمــال خطــاب  األوضــاعكــل هــذه 

، الذي قال: "لن نسمح ألحد بتخريب الوضع األمني في المخيم أو افتعال مشكلة مع الجـوار اللبنـاني"
داعيـــًا إلـــى "ضـــرورة تكـــاتف الجميـــع بوجـــه أي حـــدث أمنـــي"، ومبـــديًا تخوفـــه مـــن االنفجـــارات التـــي قـــد 

 تحصل في أية لحظة.
ولفت االنتباه، خالل لقائه وفدًا فلسطينيًا، إلى "وعد نالته الفصائل الفلسطينية من اللواء عباس إبراهيم 

 للبنانية".بتفعيل المبادرة وتغطيتها بشكل كامل من قبل الدولة ا
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ــد أميــر "عصــبة األنصــار" الشــي  ابــو طــارق الســعدي، خــالل لقائــه مفتــي صــيدا وأقضــيتها  بــدوره، أّك
في المخـيم انطالقـًا مـن  ألهلناالمعّين الشي  احمد نصار، "أننا نعمل جاهدين إلعطاء األمن واألمان 
ســـطيني ـ اللبنـــاني، ال لالقتتـــال الءاتنـــا الـــثالث: ال لالقتتـــال الفلســـطيني ـ الفلســـطيني، ال لالقتتـــال الفل

كما عقد وفد من "المبادرة الشعبية الفلسطينية في عين الحلوة" لقاء في مقر "الجبهة  السني ـ الشيعي".
الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين" فـي عـين الحلـوة مـع قيـادة "الجبهـة" ضـّم: عضـو اللجنـة المركزيـة خالــد 

لبنـان ياسـر عـول )أبـو إيـاد(، وطالـب الوفـد الفصـائل يونس )أبو إيهاب( وعضو قيـادة "الجبهـة" فـي 
 الفلسطينية بتحّمل مسؤولياتها لجهة حفظ األمن واالستقرار بالمخيم.

ودعا يـونس إلـى "تشـكيل مرجعيـة سياسـية موحـدة وتشـكيل قـوة أمنيـة ذات صـالحيات تسـتطيع ترسـي  
لدولـة اللبنانيـة للخطـوات التــي األمـن واالسـتقرار فـي المخـيم، وتقـديم غطـاء سياسـي وقـانوني مـن قبـل ا

 ستقوم بها القوة األمنية".
 2/6/2702السفير، بيروت، 

 
 لبنان: حماس تبحث مع الحزب التقدمي االشتراكي أوضاع الفلسطينيين النازحين من سورية .25

التقــى وفــد مــن حركــة حمــاس، بقيــادة مســؤولها السياســي فــي البقــاع بســام خلــف وكيــل داخليــة : راشــيا
وبي فـــي الحـــزب التقـــدمي االشـــتراكي ربـــاح القاضـــي ونائـــب مفـــول التربيـــة نـــواف التقـــي البقـــاع الجنـــ

 الوكالة في مركز كمال جنبالط الثقافي االجتماعي في راشيا. وأعضاء
 األطمـاعالتنسيق بين الفصائل الفلسطينية والوقوف سدا منيعـا فـي وجـه  أهميةوشددت القيادتان على 

 لداخلي.وضرورة رأب الصدع ا اإلسرائيلية
ــذين هجــروا مــن ســورية ال ســيما مــن  أوضــاعالمجتمعــون علــى متابعــة  وأكــد الالجئــين الفلســطينيين ال

واالجتمـــاعي االهتمـــام الـــذي يخفـــف مـــن معانـــاتهم جـــراء مـــا  اإلنســـانيمخـــيم اليرمـــوك وايـــالء الشـــأن 
جحافيتعرضون له من حرمان   في ظل ظروف معيشية وسكنية صعبة. واا

 2/6/2702، المستقبل، بيروت
 

 حماس تنعى المراقب العام إلخوان سورية منير الغضبان .26
نعــــت حركـــة حمــــاس الداعيـــة اإلســـالمي البــــارز والمراقـــب العــــام األســـبق لجماعــــة : األناضـــول -غـــزة

اإلخوان المسلمين بسورية منير الغضبان، الذي أعلن عن وفاته، اليوم األحد، في مدينة مكة المكرمة 
 ، بعد معاناة طويلة مع المرل.بالمملكة العربية السعودية
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وقالـت حمـاس فـي بيـان لهـا وصـل مراسـل "األناضـول" نسـخة عنـه: "نتقـدم بخـالص التعـازي والمواسـاة 
إلـــى علمـــاء ودعـــاة الشـــام وأمتنـــا العربيـــة واإلســـالمية بوفـــاة المفكـــر والداعيـــة اإلســـالمي الـــدكتور منيـــر 

 الغضبان".
فــي الــدعوة والتصــنيف والتــدريس، وأثــرى المكتبــة  وأضــافت حمــاس أن "العــالم الغضــبان قضــى حياتــه

 اإلسالمية بالعديد من المؤلفات في التربية والفكر والدعوة".
عامـــا(، فـــي مدينـــة مكـــة المكرمـــة  22وأعلـــن، اليـــوم األحـــد، عـــن وفـــاة الداعيـــة اإلســـالمي الغضـــبان )

 بالمملكة العربية السعودية، بعد معاناة طويلة مع المرل.
 0/6/2702، رأي اليوم، لندن

 
 مشروع قانون منع تحرير األسرىالتصويت على  يجمدنتنياهو  .27

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن برهوم جرايسي، عن 2/6/2702، الغد، عّمانذكرت 
اضطر إلى تجميد التصويت في الحكومة على مشروع قانون أقرته لجنة التشريعات الوزارية قبل 

دينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون، إذ أن  40يا تحرير أسرى من فلسطينيي اسبوعين، ويمنع عمل
 القانون يصطدم مع قوانين اخرى وصالحيات الرئيس اإلسرائيلي.

المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين ابلا نتنياهو باعتراضه على القانون نظرا حيث أن 
، الذي يمنحه القانون صالحيات العفو، وايضا الصطدام القانون بصالحيات الرئيس اإلسرائيلي
 بصالحيات الحكومة وحرية عملها السياسي الحقا.

فاينشتاين أدعى أنه يجب بحث اقتراح القانون ، أن 2/6/2702، الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 
الى جانب توصيات لجنة "شمجار" الخاصة بالمفاوضات على تحرير األسرى. وهي اللجنة التي 

 شكلت قبل بضع سنوات وأوصت بإقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين.ت
وفي اعقاب توصية المستشار القضائي أعلن نتنياهو عن نقل بحث الموضوع الى الطاقم الوزاري 

 المصغر، في حين قال مصدر في مكتبه ان البحث قد يجري بعد اسبوع.
 
 ًا في "إسرائيل"كبير  اً تسم بالنازية والعنصرية يثير قلقالتي تاألوروبية قوة األحزاب  تعاظمليبرمان:  .28

حثت إسرائيل أحزاب اليمين اآلخذة في الصعود في أوروبا يوم األحد : سيف الدين حمدان -القدس 
على عدم التحالف مع أحزاب "النازية الجديدة والعنصرية" قائلة إنها لن تعترف بتكتالت سياسية لها 

 روابط بمثل هذه األحزاب.
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دور ليبرمان للسياسي األلماني الزائر شتيفان فيل "تعاظم قوة غوقال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي
 األحزاب التي تتسم بالنازية الجديدة والعنصرية يثير بواعث قلق كبيرة."

وقال بيان صادر عن مكتب ليبرمان "يجب على الدول األوروبية أن تدرس عن كثب االتجاهات 
 هور ذلك )صعود اليمين المتطرف( وكيفية التعامل مع الموقف."التي أدت إلى ظ

وسمى ليبرمان حزب جوبيك في المجر والفجر الذهبي في اليونان من بين األحزاب التي تعتبرها 
 إسرائيل "غير شرعية" وطالب اليمينيين األوروبيين األكثر اعتداال بعدم االنضمام إلى تلك األحزاب.

متطرف داخل االئتالف الحكومي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين  وقال ليبرمان وهو قومي
 نتنياهو "الفصيل الذي يضم حزبا من هذا النوع سيكون باطال فيما يتعلق بنا."

 0/6/2702، وكالة رويترز لألنباء
 

  "إسرائيلـ"واالعتراف ب "الرباعية"من مصلحتنا أن نضع حماس أمام معضلة قبول شروط بيرتس:  .29
أعلن الوزير عمير بيرتس الذي يعتبر أكثر الوزراء المعتدلين في حكومة : أسعد تلحمي –ناصرة ال

. "من الخطأ إغالق األبواب الديبلوماسية مسبقًا ألنه سيكون صعبًا إعادة فتحها الحقاً "نتانياهو، أن 
لجديدة. وأضاف انه يجدر بالحكومة أن تضبط نفسها وتتريث وتدرس الخطوط العريضة للحكومة ا

سيتسبب في سد الفجوات والخالفات بين حركتي "ورأى أن إعالن إسرائيل أن ال خيار أمامها للتحاور 
فتح وحماس أسرع ما يكون، بينما من مصلحتنا أن نضع حماس أمام معضلة قبول شروط الرباعية 

 ."ى األرلالدولية واالعتراف بإسرائيل ونبذ اإلرهاب، وبعدها نفحص إذا ما تغيرت األمور عل
 2/6/2702، الحياة، لندن

 
طالق سراح األسرى هو معيار التصويت لمرشحي الرئاسة اإلسرائيلية: العربيةالكتل  .31  السالم وا 

عشية قيام الكنيست اإلسرائيلي انتخاب رئيس جديد إلسرائيل المزمع : حسن مواسي -القدس المحتلة 
عرب من الكتل الثالث الممثلة في الكنيست إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري، جدد النواب ال

على أن معيار التصويت سيكون لمرشح يؤيد عملية السالم ويوافق على إطالق سراح األسرى 
 الفلسطينيين.

 2/6/2702، المستقبل، بيروت
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 التوقيع على اتفاق مرحلي مع طهران أفضل بكثير من الوقوع في حرب ضروس: حالوتس .30
اإلسرائيلّي على موقعها االلكتروني  التلفزيوننقلت القناة الثانية في  س:زهير أندراو  - الناصرة 

صباح اليوم األحد عن رئيس هيئة األركان األسبق، الجنرال في االحتياط دان حالوتس قوله إّن 
ن لم يعد حقيقيًا، على حّد التهديد اإليراني حول تخصيب اليورانيوم في المفاعل النووية في طهرا

، زاد في 2006حالوتس، الذي كان قائًدا لألركان في فترة العدوان على لبنان في العام  وزاد قوله.
كلمة له أمام طالب كلية التدريب المسرحي في بئر السبع قائاًل إّنه يتوّجب على الدولة العبرّية 

لتهديد الحفاظ على نفسها واالعتماد على قوتها في مواجهة النووي اإليراني، واستدرك قائاًل إّن ا
اإليراني هو تهديد وجودي، وعلينا الحذر منه، لكن يجب الحديث عن ذلك عندما يكون السيف 

وأوضح حالوتس بأّن التوقيع على اتفاق مرحلي مع  مسلًطا على رقبة إسرائيل، على حد تعبيره.
 مصلحة إسرائيل، على حّد تعبيره. بحرب ضروس وحتى لو كانت بطهران أفضل بكثير من الوقوع 

 0/6/2702، رأي اليوم، لندن
 
 ح الجو استهدف مواقع في غزة ردًا على إطالق صواريخ الس: أدرعي .32

طائرات "  اإلسرائيلي، صباح االثنين، في خبر عاجل إن يقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الج
سب ، بح"سالح الجو اإلسرائيلي ضربت واستهدفت بدقة هدفْين إرهابيين في جنوب ووسط قطاع غزة

 قوله.
الضربتين رًدا على إطالق )مخربين( بعل القذائف الصاروخية من القطاع "أن  وأضاف أدرعي

 ، بحسب قوله."على جنوب إسرائيل، مساء األحد
لن نحتمل محاوالت المخربين في قطاع غزة على مختلف منظماتهم إلحاق األذى بمواطنينا "وتابع: 

 ."نا، وحماس هي العنوان وتتحمل المسؤوليةوسنرد بقوة ضد كل من يستعمل اإلرهاب ضد
 2/6/2702، المصري اليوم، القاهرة

 
 تقليص ميزانيتهاحول  ةخالف بين وزارة المال ووزارة الدفاع اإلسرائيلي .33

تخول وزارة الدفاع اإلسرائيلية منذ أسابيع نزاعا علنيا مع وزارة المالية : سيف الدين حمدان -القدس 
نيتها التي تعد األكبر في إسرائيل وترفل تحذيرات بأن الخفل سيزيد من التي تسعى لتقليص ميزا

 صعوبة توفير الحماية إلسرائيل.
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مليار دوالر  24,5مليون دوالر من ميزانية الدفاع التي تبلا حوالي  020وتسعى الوزارة القتطاع 
فاع من الخطر الذي في المئة من اجمالي ميزانية إسرائيل. وبدورها حذرت وزارة الد 22وتمثل نحو 

 سيواجه أمن إسرائيل ما لم تزد الميزانية المخصصة لها.
ووضع النزاع المسؤولين في وزارتي الدفاع والمالية وجها لوجه وتبادلوا التهديدات في وسائل اإلعالم. 
ويرى البعل ان هذا النزاع داللة على حدوث تغيير في موقف إسرائيل تجاه جيشها الذي كانت له 

 خاصة في البالد. قدسية
 0/6/2702، وكالة رويترز لألنباء

 
 تغلق وزارة الجبهة الداخلية وتنقل صالحيتها لوزارة الدفاع اإلسرائيليةالحكومة  .34

وافقت الحكومة اإلسرائيلية أمس على إغالق وزارة الجبهة الداخلية، ونقل صالحياتها إلى وزارة 
زير الجبهة الداخلية، الذي استقال قبل أسابيع من الدفاع. وجاء ذلك عمال بتوصية غلعاد أردان، و 

جراء خالفات حول صالحيات الوزارة ودورها. وكانت وزارة الجبهة الداخلية قد ُأنشئت في أعقاب 
، تطبيقا إلحدى ِعَبر الحرب التي تعرل فيها الداخل اإلسرائيلي آلالف 2006حرب تموز 
 الصواري .

 2/6/2702، األخبار، بيروت
 
 ن في "الموساد" ضالعان باغتيال مغنية والمبحوحال ضابطقتيال بروكس": اليومل إسرائي" .35

عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن عملية االغتيال التي  "إسرائيل اليوم"نقلت صحيفة  الناصرة:
واستهدفت ضابطين في المخابرات ويشغالن  "مدبرة"نفذت في المتحف اليهودي في بروكسل 

البلجيكية " لوسوار"وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تنشر صحيفة  ن فيه.منصَبين حساَسيْ 
 األربعاء مقاال يوضح عملية التصفية وعن الجهة التي تقف وراءها.

 دوقالت الصحيفة ان القتلى يعملون في جهاز الموساد لهم عالقة باغتيال القيادي في القسام محمو 
م، ولهم صلة باغتيال القيادي العسكري البارز في حزب هللا المبحوح الذي قضى في دبي قبل أعوا

 عماد مغنية.
 0/6/2702، رأي اليوم، لندن
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 السلطات اإلسرائيلية تمنع مردخاي فعنونو من السفر إلى بريطانيا .36
دعون ساعر، والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين، ديرفل وزير الداخلية اإلسرائيلي 

ا لمدة فعنونو، الذي كشف جزءا من األسرار النووية اإلسرائيلية، بالسفر إلى بريطاني السماح لمردخاي
وذكرت تقارير إعالمية، اليوم االثنين، أن فعنونو تلقى دعوة من منظمة العفو الدولية  ثالثة أيام.

"أمنستي" للمشاركة في مؤتمر حول حماية من يكشفون معلومات تخدم مصلحة الجمهور أو 
تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان. كذلك تمت دعوة فعنونو للتحدث أمام أعضاء في البرلمان  معلومات

وقالت صحيفة  سنوات على إطالق سراحه من السجن اإلسرائيلي. 20البريطاني في ذكرى مرور 
"هآرتس" إنه في أعقاب رفل السلطات اإلسرائيلية السماح له بالسفر، قدم فعنونو التماسا إلى 

لعليا بواسطة محاميه أفيغدور فيلدمان. ويشار إلى أن مؤتمر "أمنستي" سيعقد في لندن بين المحكمة ا
 حزيران الجاري. 21و 22

 2/6/2702، 28عرب 
 
 ةالماضي سنةخالل ال %08ثري إسرائيلي ازداد بنسبة  577 رأسمال "ذي ماركر": .37

بحوا أكثر ثراء. ووفقا لتقرير نشرته أفاد تقرير إسرائيلي بأن عدد األثرياء في إسرائيل ازداد وأنهم أص
األكثر ثراء في إسرائيل ضاعفوا رأس  500ال صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية، اليوم االثنين، فإن 

خالل العام  %20سبة عاما الماضية، وأن رأس مالهم ازداد بن 22ال مالهم ثالث مرات خالل 
مليار دوالر، بعد  220ثراء في إسرائيل األكثر  500ال يبلا حجم رأس مال  وأصبح الماضي وحده.

، بفضل ارتفاع أسهم األسواق المالية %20األرباح التي حققوها العام الماضي ووصلت نسبتها إلى 
وتبين أن ثمة أمرين بارزين لدى تحليل  في إسرائيل والعالم واالرتفاع في سوق العقارات المحلي.

مر األول هو تزايد الفجوة بين األثرياء الذين على رأس . األ2024قائمة األثرياء اإلسرائيليين للعام 
القائمة وأولئك الذين في نهاية القائمة. واألمر الثاني هو تزايد قوة الصناعيين التقليديين مقابل تراجع 

 األثرياء الجدد.
 2/6/2702، 28عرب 

 
 نووية رزوتنشر غواصات على سواحل إيران مزوّدة بصواريخ ك "إسرائيل": "تايمز يصاندا" .38

البريطانّية اليوم األحد، واقتبستها مواقع  تايمز يصانداأفادت صحيفة  زهير أندراوس: - الناصرة 
ألمانية  "دولفين"اإلنترنت العبرّية، أفادت أّن سالح البحرية اإلسرائيلي نشر ثالثة غواصات من طراز 



 
 

 

 

 
           25ص                                     9296 العدد:     2/6/2702اإلثنين  التاريخ:

 

  كروز نووية. وبحسب الصحيفة الصنع في الخليص العربّي قرب السواحل اإليرانّية، مزودة بصواري
البريطانية، التي أعّد لها التقرير المذكور مراسلها في تل أبيب، عوزي محانايمي، المرتبط جًدا 
بالمؤسسة األمنّية في الدولة العبرّية، جاءت هذه الخطوة على أثر مخاوف إسرائيلية من الصواري  

نظمة حزب هللا اللبنانية من جهة، ومن جهة البالستية التي تطوراتها إيران ووصلت إلى سوريا وم
ثانية ضمان وجود إسرائيلي دائم بالقرب من السواحل اإليرانية. ولفتت الصحيفة أيًضا إلى أّن جهات 

داخل الدولة  استراتيجيةأمنية إسرائيلية تخشى من أن تستخدم إيران هذه الصواري  في ضرب مواقع 
الصواري . وقال ضابط أسطول الغواصات اإلسرائيلي للصحيفة،  العبرّية مثل القواعد الجوية وقاذفات

إّن القصد من الغواصات المنتشرة تحقيق قوة الردع وجمع المعلومات االستخبارية ويحتمل أن تحمل 
 على متنها عمالء من جهاز الموساد، على حد زعم الصحيفة.

 0/6/2702، رأي اليوم، لندن
 
 عية باتجاه األراضي السورية الجيش اإلسرائيلي يطلق قذائف مدف .39

أعلن الجي  اإلسرائيلي أن قواته في منطقة جبل الشي  في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة أطلقت 
قذائف مدفعية باتجاه منطقة في األراضي السورية، صباح اليوم االثنين. ووفقا للجي  اإلسرائيلي فإن 

ن موقع عسكري في جبل الشي  من دون قذيفة أطلقت من األراضي السورية سقطت بالقرب م
 إحداث أضرار أو وقوع إصابات.

وقال الناطق العسكري اإلسرائيلي في بيان إن "الجي  اإلسرائيلي يحتفظ بحقه العمل بأية طريقة وفي 
ولم يحدد الجي  اإلسرائيلي الجهة  أي وقت يراه مناسبا من أجل الدفاع عن سكان دولة إسرائيل".

 يفة أو ما إذا كان إطالقها متعمد أو طائ  نتيجة للقتال الدائر في سورية.التي أطلقت القذ
 2/6/2702، 28عرب 

 
 عبودية جديدة... العّمال الفلسطينيين استغاللالكنيست:  فيتقرير  .41

وديع عواودة: كشف في الكنيست اإلسرائيلي عن حاالت استغالل شنيع لعّمال   –الناصرة 
ائيليين اعتبرها النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي د. باسل فلسطينيين من قبل مشغلين إسر 

غطاس عبودية جديدة. وبحثت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست اإلسرائيلي انتهاك حقوق 
العمال الفلسطينيين في منطقة غور األردن بناء على طلب النائب غطاس. وكشف خالل البحث 
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دوالر "شيكل  0-6الفلسطيني يتلقى لقاء عمله في المستوطنة بين  عن تقرير حقوقي يفيد بأن العامل
 للساعة. "ونصف حتى دوالرين ونصف

ساعة متواصلة يوميًا وسبعة  26ومن أجل تأمين لقمة عيشه يضطر العامل الفلسطيني للعمل لمدة 
ة أيام في األسبوع دون الحصول على قسيمة راتب ودون الحصول على أدنى الحقوق االقتصادي

واالجتماعية. وقال النائب غّطاس إن انتهاك حقوق الّعمال الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلية 
يعبر عن نوع من العبودية الحديثة مؤكدا أن هذا االستغالل يكشف عن ظلم وشراسة احتالل يفرل 

 واقعا ُيستعبد فيه العامل الفلسطيني من أجل لقمة العي .
لبلدات التعاونية )الكيبوتس( رمزا لالشتراكية والمساواة الصهيونية مؤكدا ا"وسخر غطاس من اعتبار 

طالب النائب غّطاس الجهات  "القدس العربي"أنه ال توجد اشتراكية كولونيالية. وردا على سؤال 
المسؤولة كوزارة االقتصاد واإلدارة المدنية بتطبيق قانون العمل على المناطق المحتلة، خاصًة في 

ر األردن حيث تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين دون أي رقابة قانونية. ويستذكر غطاس منطقة غو 
قانون العمل الذي يلزم المشغلين اإلسرائيليين الذي ينطبق على العمال الفلسطينيين في المناطق 
 المحتلة. وأضاف أن استغالل العّمال الفلسطينيين يشكل رافعة القتصاد االحتالل اإلسرائيلي وجزء

 من نظام الفصل العنصري )األبرتهايد( داعيا للبحث عن بدائل تعزز فرص العمل للفلسطينيين.
 2/6/2702، القدس العربي، لندن

 
 إسرائيلي لفوز قوى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان األوروبي ارتياحتقرير:  .40

روبا، ساد ارتياح إسرائيلي بخالف الموقف الذي عبرت عنه الجاليات اليهودية في أو : صالح النعامي
لفوز قوى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان األوروبي، وهي القوى التي تنادي بالتخلص من 

 االتحاد األوروبي وتدعو إلى استعادة كل دولة أوروبية لخصوصياتها السيادية.
االتحاد األوروبي، واعتبر "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي ذلك تطورا قد يفضي إلى زوال 

الذي تتهمه إسرائيل بتبني سياسات تتعارل مع مواقفها. وقال السفير اإلسرائيلي األسبق بكل من 
إن في إسرائيل  -في ورقة نشرها موقع المركز أمس السبت-األردن واالتحاد األوروبي عوديد عيران 

ي األوروبي الذي يتبنى من يرى أن صعود اليمين المتطرف قد يفضي إلى إضعاف اإلطار المركز 
مواقف نقدية للسياسات اإلسرائيلية، سيما في كل ما يتعلق بالمستوطنات والسلوك اإلسرائيلي تجاه 

 الفلسطينيين.
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وحذر عيران من أن الرهانات اإلسرائيلية على إضعاف االتحاد األوروبي ليست في مكانها، على 
إلسرائيل، عالوة على أن صعود اليمين المتطرف اعتبار أن أوروبا مازالت الشريك التجاري األكبر 

لن يهدد في المستقبل المنظور بقاء االتحاد األوروبي كجسم يبلور السياسات الخارجية للدول 
 األوروبية.

وشدد على أن هناك هوة بين الرغبة اإلسرائيلية الواضحة في إضعاف االتحاد األوروبي كنتاي 
على الحفاظ  -سيما ألمانيا-تصميم قادة الدول األوروبية المركزية النتخابات البرلمان األوروبي وبين 
 على دور المؤسسات الرائدة لالتحاد.

من ناحيته قال تسفي بارئيل المعلق بصحيفة "هآرتس" إن هناك عالقات وثيقة بين قادة اليمين 
ة الغربية المتطرف بأوروبا واليمين اإلسرائيلي، وعلى وجه الخصوص قادة المستوطنين في الضف

عالوة على أن بعل نخب اليمين األوروبي المتطرف تتخذ موقفا رافضا لحمالت المقاطعة الدولية 
 إلسرائيل.
أن إسرائيل واجهت في البداية تحديًا في أعقاب  -في مقال نشرته الصحيفة األربعاء الماضي-وذكر 

أن تندد بصعود اليمين المتطرف اإلعالن عن نتائص االنتخابات األوروبية، حيث إنه كان يفترل بها 
في أوروبا بسبب طابع برامجه "الالسامية". لكنها في نفس الوقت كانت تشعر براحة بسبب مواقف 
اليمين المتطرف العدائية من المسلمين في أوروبا، لكنها سرعان ما تغلبت على ترددها عبر التنديد بـ 

 ه احتفت بمواقفه العنصرية تجاه المسلمين."السامية" اليمين المتطرف بأوروبا، وفي الوقت ذات
وأشار بارئيل إلى أن إسرائيل تستفيد من"الالسامية" األوروبية ألنها قد تدفع يهود أوروبا للهجرة 
إلسرائيل مما يسهم في تحسين الميزان الديموغرافي لصالح اليهود، وتوقع أن تسهم هجرة اليهود 

ألن هؤالء اليهود سيكونون أكثر تأثرًا بمواقف اليمين  األوروبيين في تعزيز اليمين اإلسرائيلي
 األوروبي من المسلمين.

أما صحيفة "معاريف" فشنت هجومًا عنيفًا على حلف شمال األطلسي)ناتو( بعد قرار تعيين رئيس 
وزراء النرويص السابق يونس ستولتستنبيرئ سكرتيرا عاما للحلف، بسبب مواقفه "اإليجابية" من حركة 

 مة اإلسالمية )حماس(.المقاو 
أن حزب  -في مقال نشره موقع الصحيفة يوم الجمعة الماضي-واعتبر الكاتب منفرد غرستيلفيد 

العمال النرويجي الذي كان يقوده ستولتستنبيرئ عمل على تعزيز شرعية حركة حماس من خالل 
مة الوحدة الوطنية ، عالوة على اعتراف حكومته بحكو 2006دعوة ممثلين عنها لزيارة النرويص عام 

وضمت حركتي فتح وحماس. مشيرا إلى أن ريموند  2002الفلسطينية التي تشكلت في فبراير/ شباط 
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يهونسان نائب وزير الخارجية النرويجي كان أول مسؤول أوروبي رسمي يلتقي رئيس حكومة الوحدة 
 إسماعيل هنية بعيد تشكيلها.

 الصحافة اإلسرائيلية
 0/6/2702، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 تقرر "شرعنة" بؤرة استيطانية مقامة جنوب الخليل "إسرائيلهآرتس: " .42

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن النيابة العامة اإلسرائيلية، أبلغت  :القدس دوت كوم -الخليل
منازل مقامة على أراضي  2المحكمة العليا نيتها شرعنة البؤرة االستيطانية "ابيجيل" التي تضم 

 سوسيا جنوب الخليل، رغم وجودها في منطقة تدريبات عسكرية.منطقة 
وأوضحت "هآرتس" على موقعها االلكتروني اليوم األحد، أن الحكومة اإلسرائيلية كانت أعلنت عن 

"، وأخلت عددا 120المنطقة التي تمتد من جبال الخليل وحتى منطقة عراد "منطقة تدريبات عسكرية 
 اخالء عدد آخر. من القرى الفلسطينية وتحاول

 0/6/2702، القدس، القدس
 
 "الهيكل"ناء بتدريبات على طقوس  بقيادة غليك.. يقتحمون األقصى ونمستوطناألقصى:  مؤسسة .43

من تصعيد جديد  2/6/2024في بيان لها عصر االحد  حّذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث
لي، على مستوى اقتحام وتدنيس بحق المسجد األقصى المبارك من قبل قوات االحتالل االسرائي

الى مزيد من شد الرحال الى األقصى في كل وقت  المسجد األقصى، ودعت مؤسسة األقصى
 وحين.

عنصرًا احتالليًا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى، خالل ساعات  222أن  وذكرت مؤسسة األقصى
جهة باب المغاربة، مستوطنا، على مجموعات، من  262اليوم، فقد اقتحم ودنس صباح اليوم 

ونظموا جوالت في أنحاء متفرقة من االقصى، وكان من بين المقتحمين الحاخام والناشط الليكوي 
الذي قاد عددًا من االقتحامات ورافق مجموعات من المستوطنين وهو يقدم لهم شروحا  يهودا قليص

 عن الهيكل المزعوم.
عنصرًا احتالليا، ما بين جنود  222ر الى ذلك اقتحم ودنس المسجد االقصى بعد صالة الظه

مجموعات من القوات الخاصة، كل ذلك ضمن ما ُيعرف  إليهموجنديات بلباس عسكري، ُيضاف 
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بجوالت االرشاد واالستكشاف العسكري، وهؤالء توزعوا على فرق واستمعوا الى تفصيالت دقيقة عن 
 المسجد األقصى، وشروحات عن الهيكل المزعوم.

هذا وتواجد في المسجد االقصى منذ ساعات الصباح المئات من طالب مصاطب العلم، وطالب 
 .المدارس في القدس، ومجموعات من شادي الرحال، وجميعهم توزعوا في انحاء المسجد األقصى

الطقوس التلمودية لبناء  ألداءفي سياق متصل دعت منظمات الهيكل المزعوم الى تنظيم تدريبات 
سينظم مساء اليوم في جبل الطور،  أحدهامزعوم بمناسبة ما يطلقون عليه عيد الشفوعوت، الهيكل ال

 قبالة المسجد االقصى، والثاني نسائي ينظم يوم الخميس.
0/6/2702مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 خيري األغابغزة الدكتور األمين العام لهيئة المشرفين للجامعة اإلسالمية ينعى  الخضريجمال  .44

خيري حافظ األغا األمين العام لهيئة المشرفين للجامعة اإلسالمية  د.توفي : اية المشهراوي -غزة 
 عامًا وذلك في المملكة العربية السعودية. 02في غزة عميد آل األغا عن عمر ناهز 

معة ونعى رئيس مجلس أمناء الجامعة النائب جمال الخضري وأعضاء مجلس األمناء ورئيس الجا
الدكتور كمالين كامل شعث وأعضاء مجلس الجامعة ونقابة العاملين ومجلسا الطالب والطالبات 

 بمزيد من مشاعر الحزن الراحل األغا.
وعد الخضري وشعث الدكتور األغا "رجال من رجاالت فلسطين الكبار المشهود لهم بالعطاء وعمل 

 ه من أجل قضية شعبه وأمته"الخير ورعاية العلم والعلماء..رجال بذل حياته وعمر 
ودعت هللا أن يجعل كل ما قدمه من عطاء كبير في ميزان حسناته وأن يضاعف أجره وأن يلهم آله 

 وجامعته وشعبه وكل محبيه الصبر وحسن العزاء.
وأعلنت الجامعة أنها تتقبل التعازي يوم الثالثاء ابتداء من الساعة الثانية من بعد الظهر في مبنى 

 ؤتمرات بالمقر الرئيس بمدينة غزة.مركز الم
 وقد اقامت عائلة األغا بيت عزاء للراحل الدكتور خيري في ديوان العائلة في محافظة خان يونس.

0/6/2702، غزة، المشرق االلكترونية  
 
 مليون شيكل كلفة الخزينة الشهرية لألسرى والمحررين 90 ..األسرى بدون وزارة: العربيالقدس  .45

علمت "القدس العربي" من مصادر متطابقة، بأن الحكومة الفلسطينية  :فادي أبو سعدى - رام هللا
 النور خالل الساعات القادمة، سُتعلن بدون وزير لألسرى، وبحسب المعلومات سترىالجديدة التي 
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ست الفلسطينية، ولي المتوفرة، فإنه سُيصار لتحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة، تتبع لمنظمة التحرير
 .مرسومًا رئاسيًا بهذا الشأن للحكومة أي شأن في ذلك، بعد أن يصدر الرئيس محمود عباس

التي تصرف  الكبيرةالتطورات قد تكون لها عالقة بالمبالا  إن هذهمصادر "القدس العربي"، قالت 
مليون  22الشهرية بما يقارب  على األسرى والمحررين، وترهق خزينة الحكومة، وتصل هذه المبالا

 .للمحررين كرواتبمليون لألسرى، وعشرة ماليين  22شيكل، بواقع 
اإلداريين في سجون  تأتي هذه التطورات في وقت أكد نادي األسير الفلسطيني، أن إضراب األسرى

منعطفا جديدا بانضمام أعداد جديدة  االحتالل والذي دخل يومه األربعين على التوالي، ما جعله يأخذ
 . أسيرا 2500لـ ليصل عددهم  سرى لعضراب المفتوح ومن كافة السجونمن األ

االحتالل، على  وأوضح نادي األسير بأن ال حوار جدي حتى اآلن بين قيادة اإلضراب وسلطات
المضربين، وخاصة من بدأ  الرغم من التدهور الخطير الذي طرأ على األوضاع الصحية لألسرى

وأضاف أن عمليات نقل وتنكيل تجري   أسيرا، 220لذي قارب عددهم إضرابه منذ اليوم األول وا
اإلضراب، بالمقابل فإن األسرى يصرون على  لتقويلبحق األسرى بهدف تشتيتهم، وفي محاولة 

 .مطالبهم بوضع حد لسياسية االعتقال اإلداري االستمرار في معركتهم حتى تحقيق
2/6/2702القدس العربي، لندن،   

 
 لإلضراب عن الطعام 93يومهم الـ في  أسيرًا إلى المستشفيات 07 نقل يديعوت: .46

أسيرًا فلسطينيًا مضربًا عن الطعام  20نقلت إدارة سجون االحتالل  مندوبو "األيام"، وكاالت:
احتجاجًا على اعتقالهم دون محاكمة "إداريًا" إلى مختلف المستشفيات اإلسرائيلية، وفقا لما أكده 

 عوت احرونوت" اإللكتروني الناطق بالعبرية.أمس، موقع "يدي
وأضاف الموقع، إن إدارة السجون وزعت األسرى المضربين على مختلف المستشفيات اإلسرائيلية 

أسيرًا من  220أسير آخر يواصلون إضرابهم داخل زنازين االحتالل معززين بـ  200فيما ال زال 
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع األسرى المحكومين انضموا إلى رفاقهم المضربين وأعلنوا 

 "اإلداريين".
من جهته، أكد نادي األسير، أن إضراب األسرى اإلداريين في سجون االحتالل والذي دخل يومه 

على التوالي دخل منعطفًا جديدًا بانضمام أعداد جديدة من األسرى لعضراب المفتوح ومن كافة  21
 أسير. 2500السجون ليصل عددهم لـ 

2/6/2702األيام، رام هللا،   
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 جل األسرى المضربينأتدخل من للمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تدعو االتحاد االوروبي  .47

وجهت منظمات حقوقية اسرائيلية وفلسطينية االحد رسالة الى وزيرة خارجية : مندوبو "األيام"، وكاالت
معتقال فلسطينيا في  225"بالتدخل العاجل" من اجل االتحاد االوروبي كاثرين اشتون مطالبة اياها 

 السجون االسرائيلية يخوضون اضرابا عن الطعام.
منظمة حقوقية ووزارة االسرى الفلسطينية "نود ان نلفت انتباهكم الى  22واوردت الرسالة التي وقعتها 

لب تدخلكم معتقال واسيرا فلسطينيا ونط 225االضراب المتواصل عن الطعام الذي يشمل نحو 
 العاجل بالنيابة عنهم".

وبحسب الرسالة فانه "اعتبارا من االول من حزيران/يونيو الجاري، فان الغالبية من المضربين عن 
يوما". واضافت "وصلنا الى مرحلة حرجة وما لم يكن هناك تدخل  20الطعام لم يتناولوا الطعام منذ 

 ميع من يخوضون االضراب".فوري فان هذا سيؤدي الى عواقب وخيمة على صحة ج
وذكرت الرسالة ان غالبية االسرى المضربين توقفوا عن اخذ الفيتامينات ويعتمدون فقط على شرب 

 المياه، كما اتهمت اسرائيل بحجب الملح عنهم في االسبوعين االولين من االضراب.
2/6/2702األيام، رام هللا،   

 
 لمضربينإدارة سجن جلبوع تعزل األسرى ا :نادي األسير .48

قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، إثر زيارة : وكاالت
أنهاها لعدد من األسرى في سجن "جلبوع"، أن إدارة السجن أقدمت على نقل جميع األسرى الذين 

 أسيرا إلى أماكن مجهولة. 21أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام والبالا عددهم 
أوضح بولس أنه ال توجد أي معلومات عن أماكن نقلهم، مشيرًا إلى أن من تبقى منهم في العزل ال و 

 يوجد أي معلومات بشأنهم بعدما عزلوا عزال تاما.
وأضاف بولس نقاًل عن األسرى أن جلسات داخلية ستعقد بين أسرى السجن ومن كافة التنظيمات 

لطات االحتالل بتعنتها اتجاه ما يجري بحق األسرى لتدارس الخطوات القادمة في حال استمرار س
 المضربين عن الطعام.

0/5/2702، 28عرب   
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 يتم وفق أوامر عسكرية سنها االحتاللو  االعتقال اإلداري ال يستند إلى أسس قانونيةمعطيات:  .49
على أن  -فضال عن أخرى فلسطينية وعربية-تتفق منظمات إسرائيلية : الخليل-عول الرجوب

ل االحتالل الفلسطينيين إداريا ال يستند إلى أسس قانونية، وتؤكد أن هذا النوع من االعتقال يتم اعتقا
 وفق أوامر عسكرية سنها االحتالل لخدمة مصالحه وأهدافه وحماية مصادر معلوماته.

وبينما يغيب تعريف االعتقال اإلداري عن القوانين واألوامر العسكرية، يعرفه مركز المعلومات 
سرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة والمعروف اختصارا باسم "بتسيلم" بأنه "اعتقال يستند اإل

 إلى أمر إداري فقط، دون حسم قضائي، وبدون الئحة اتهام وبدون محاكمة".
االعتقال اإلداري، بووفق بتسيلم، فإن هناك ثالثة قوانين مختلفة تتيح إلسرائيل االحتفاظ بالفلسطينيين 

، وهو 2001لعام  2652مقدمة هذه القوانين األوامر العسكرية وخاصة أمر تعليمات األمن رقم ب
، وجزء من التشريعات العسكرية السارية 2162األخير والبديل لسلسلة أوامر عسكرية منذ عام 

 الضفة.ب
ستبدل أما القانون الثاني فهو قانون الصالحيات الخاص بالطوارئ الساري في إسرائيل، والذي ا

 .2145االعتقال اإلداري الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ خالل فترة االنتداب البريطاني لعام 
. ووفق بتسيلم فإن 2002وأخيرا قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله عام 

هم إسرائيل تستعمل هذا القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة دون تقديم
في أمر  214-204وحسب تقرير لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن المواد  للمحاكمة.

، وهو بمثابة تشريع، تمنح القادة العسكريين في الضفة 2652تعليمات األمن الذي يحمل الرقم 
الغربية صالحية إصدار أمر اعتقال إداري عندما يتوّفر "أساس معقول لالفترال بأن أمن المنطقة 

 و أمن الجمهور يستوجب أن يوضع فالن في المعتقل".أ
ووفق تقديرات مركز أحرار لدراسات األسرى، فإن عدد المعتقلين اإلداريين بلا نحو عشرين ألفا 

ألف أمر إداري  20، بينما صدر قرابة 2114و 2102خالل االنتفاضة األولى في الفترة ما بين 
، أما اليوم فيقدر عددهم حسب نادي األسير 2000خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت عام 

 الفلسطيني بمائتي أسير بينهم نواب.
أن  ،في حديثه للجزيرة نت -المحامي المختص بقضايا األسرى-من جهته، يوضح محمود جبارين 

أغلب قضايا االعتقال اإلداري لها عالقة بإخفاء مصدر المعلومات الذي أوصل المعلومة للمخابرات 
 ية.اإلسرائيل

2/6/2702الجزيرة نت، الدوحة،   
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 %5 محمد صبيح: نسبة األمّية في فلسطين .51

اعمال  أمسافتتح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي  :الرأي –عمان 
( للبرامص التعليمية الموجهة للطلبة في االراضي المحتلة والتي تعقد في مبنى الدائرة 01الدورة )
اربعة ايام بمشاركة وفود من االردن ومصر وفلسطين واالمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر 

 ( واتحاد اذاعات الدول العربية.)اليونسكووالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
القى السفير محمد صبيح رئيس قطاع فلسطين واالراضي المحتلة في جامعة الدول العربية كلمة و 

يها الدور الكبير الذي يقوم به االردن قائدا وحكومة وشعبا في حماية المقدسات والدفاع عن ثمن ف
الشعب الفلسطيني وسعيهم الدائم في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للوصول الى حل 

الفلسطينية وفي  األراضيواشار صبيح الى ان صمود الشعب الفلسطيني على  عادل وشامل.
والمخيمات والشتات ينعكس بشكل كبير على التعليم فيها مشيرا الى ان نسبة االمية في السجون 

فقط على الرغم من محاوالت  %5لى إفلسطين تعتبر االقل حسب احصاءات اليونسكو والتي تصل 
 الكيان الصهيوني استهداف العملية التربوية من خالل التغيير في المناهص وتزييف التاري  والحقائق.

 2/6/2702رأي، عمان، ال
 
 "تجمع الشخصيات المستقلة": مخطط حكومة التوافق ال يسير مع مصالح الشعب الفلسطيني .50

أعلنت قيادة "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات : الخليل
ن "مخطط حكومة عن سحب قائمة مرشحيها للمشاركة في حكومة التوافق الوطني، مشيرة إلى أ

 التوافق ال يسر مع مصالح الشعب الفلسطيني"، على حد قولها.
وأشارت قيادة التجمع في بيان تلقته "قدس برس" إلى "استيائها الشديد من الطريقة التي تم التعامل 
بها لتشكيل حكومة التوافق واإلنقاذ الوطني"، مؤكدة أن "مشوار إنهاء االنقسام يلزمه تكاتف وطني 

 نه من محاوالت فلول االنقسام المتوقعة إلفشاله".يحص
وعبر خليل عساف عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة عن "امتعاضه البالا من 
طريقة اختيار وزراء قطاع غزة"، مبديا دهشته من اختيار أربعة وزراء ونائب لرئيس الوزراء من غزة 

االنقسام المدمرة في قطاع غزة الذي عانى األمرين بدون أي صالحيات تعينهم على إزالة نتائص 
 وخرجت منها اللحظة األولى لالنقسام وتحملت العبء األكبر طوال األعوام الماضية".

0/6/2702قدس برس،   
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 طيران االحتالل يقصف موقعين في قطاع غزة .52

فجر اليوم  أعلن جي  االحتالل اإلسرائيلي أن طيرانه الحربي قصف موقعين في قطاع غزة، قبيل
االثنين، وأنه سجل إصابات دقيقة للهدفين اللذين وصفهما "أهدافا إرهابية"، بادعاء الرد على إطالق 

 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.
ووفقا للجي  فإن القذيفة الصاروخية انفجرت في منطقة مفتوحة في محيط المجلس اإلقليمي 

 ابات أو تلحق أضرار."أشكول"، من دون أن توقع إص
وقال جي  االحتالل في بيان إنه "لن يتحمل محاوالت إللحاق األذى بمواطني دولة إسرائيل وجنود 

 الجي  اإلسرائيلي وسيعمل ضد أية جهة تمارس اإلرهاب ضد دولة إسرائيل".
2/6/2702، 28عرب   

 
 مايو/ أيار رآخرين خالل شه 907تقرير: االحتالل اغتال فلسطينيْين اثنين واعتقل  .53

أظهر تقرير حقوقي فلسطيني، أن جي  االحتالل اإلسرائيلي قتل فلسطينيْين اثنين واعتقل : الخليل
 مواطنًا آخر من الضفة الغربية والقدس المحتلة، خالل الشهر الماضي. 220

يوم وأفاد مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان في تقريره الشهري الذي تلقته "قدس برس" 
عامًا( ارتقيا  20عامًا( ومحمد أبو ظاهر ) 22(، بأن الشهيدين الفلسطينيين نديم نوارة )6|2األحد )

 برصاص االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من حاجز عوفر قرب رام هللا في ذكرى النكبة.
ينة حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين ثلثهم من القدس المحتلة التي تلتها مد 220ورصد المركز، 

 فلسطينيًا. 06الخليل في المرتبة الثانية وبلا عدد المعتقلين فيها 
 .مواطنًا فلسطينيًا خالل شهر أيار )مايو( الماضي 22وذكر المركز، أن قطاع غزة شهد اعتقال 

وبحسب التقرير، فإن من بين المعتقلين خمس مواطنات فلسطينيات تم اإلفراي عن ثالثة منهن، 
 ين على ذمة التوقيف.بينما ال تزال اثنت

0/6/2702، قدس برس  
 
 المضربين لدعم األسرى الفلسطينيين( مي وملح)#  هاشتاغإطالق حملة شبابية ل .54

"مي وملح" هو عنوان الحملة الشبابية التضامنية العالمية التي انطلقت من : بديعة زيدان - رام هللا
معتقلين "إداريًا"، أي من دون تهمة معلنة،  أسيرًا فلسطينياً  222فلسطين، قبل أيام، للتعريف بمعاناة 
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من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي. وبدأت الحملة من الزنازين للتحول إلى عالمية في سرعة 
قياسية، بعد أن تم اعتماد هاشتائ أو وسم "# مي _ ملح" كرمز لها، وهو الذي انتشر كالنار في 

 24ة "تويتر" و "فايسبوك" و "إنستغرام"، وبأكثر من الهشيم عبر مواقع التواصل االجتماعي، وبخاص
وعن هذه الحملة، قالت الناشطة الرا يحيى: "هي حملة متشعبة في أكثر من اتجاه انطلقت عبر  لغة.

مواقع التواصل االجتماعي، وبات لها صدى كبير. ما يسعدنا أن أهالي األسرى يقدرون الجهود التي 
 جميع أنحاء العالم". نقوم بها لنشر قضية أبنائهم في

2/6/2702الحياة، لندن،   
 
 فعاليات األسبوع الفلسطيني بجامعة قطر الدوحة: اختتام .55

فعاليات األسبوع الفلسطيني بجامعة قطر تحت عنوان "سنعود" بحفلين كبيرين على  : اختتمتالدوحة
 ضي.مايو الما 26و 25خشبة مسرح قاعة ابن خلدون، على مدار يومي األحد واإلثنين 

عبد وأقيم الحفل الفني مساء األحد بمشاركة ثالثة من كبار الفّنانين الذين أنشدوا للقضية الفلسطينية: 
عوينات وخيري حاتم ورامي الهندي، حيث تّرنموا بحّب الوطن والتذكير بقضايا الالجئين وحق  الفتاح

إنشادية متميزة في ألحانها العودة ضمن وصالٍت فنّية تمّيزت بتنّوعها بين مواويل شعبية ووصالت 
 نالت استحسان الجمهور الذي مأل جنبات قاعة ابن خلدون.

وفي سياٍق متصل، اختتمت فعاليات أسبوع "سنعود" حيث أقيم الحفل الختامي بحضوٍر حاشد 
تم عرل فيلٍم قصير من إخراي إبراهيم عرار بعنوان و  امتألت به قاعة ابن خلدون بجامعة قطر،

 ي عن قصة الشعب الفلسطيني في النضال واسترداد حقوقه المسلوبة.المواجهة، يحك
2/6/2702الشرق، الدوحة،   

 
 أول تبادل تجاري بين لبنان وفلسطين .56

دشنت شحنة منتص غذائي ممهور بعبارة "صنع في فلسطين" أول تبادل تجاري بين : سامر الحسيني
لميدل ايست" في "مطار رفيق الحريري لبنان ودولة فلسطين. فيوم األربعاء الماضي حطت طائرة "ا

الدولي"، قادمة من "مطار عمان الدولي"، تحمل معها طنًا من التمور الفلسطينية لمصلحة احدى 
 الشركات في لبنان.
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باستثناء حاالت االستغراب التي بدت على مالمح المخلصين الجمركيين الذين دّونوا اسم المنشأ 
  الجمهورية اللبنانية، جرت معامالت إخراي المنتص الغذائي "دولة فلسطين"، ألول مرة في تاري

 بالطرق القانونية المتبعة، وبكل سهولة، بعد ان انسابت حركة المعامالت االدارية طبيعيًا.
وأهم ما في عملية االستيراد من فلسطين التي ستكون باكورة التبادل التجاري بين لبنان وفلسطين، 

ن اقتصرت على كمية متواض عة جدا من التمور، بأنها وصلت إلى لبنان من دون أي ختم أو واا
عبارة إسرائيلية على أي مستند أو كرتونة، بعد أن انطلقت جوًا من مطار عمان قادمة من أريحا برًا 

 في المئة. 200عبر جسر الملك حسين، وبذلك تكون الشحنة منتجًا فلسطينيًا 
2/5/2702السفير، بيروت،   

 
 في الرباط العالم" إيقاعات "موازين مهرجانني محمد عساف يفتتح الفلسطي الفنان .57

سارة آيت خرصة: على وقع اإليقاعات التراثية الفلسطينية، افتتح المغني الفلسطيني الشاب  –الرباط 
لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، والذي يتواصل  22محمد عساف مساء الجمعة فعاليات الدورة 

 يونيو/ حزيران المقبل، ويعد أهم مهرجان فني في العالم العربي. 2الرباط حتىبالعاصمة المغربية 
وعلى هام  مؤتمر صحافي قاده النجوم الشباب الثالثة، ُقبيل انطالق حفل االفتتاح، قال عساف 
إنه قدم للغناء ألول مرة في المغرب من أجل إيصال رسالة إلى كل الشباب العربي الذي تمر أوطانه 

تحقيق الكرامة  ستستطيعبة، مفادها "أن هناك بصيصا من األمل، وأن الشعوب العربية بظروف صع
 في بلدانها واستعادة األمن واألمان".

2/6/2702القدس العربي، لندن،   
 
 صحيفة إسرائيلية: السيسي يحتاج إلى مساعدة الغرب وباألخص الواليات المتحدة .58

المشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس المنتخب سيستخدم  قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" اإلسرائيلية إن
طريقة الحاكم األموي، الحجاي بن يوسف الثقفي، الذي اشتهر بأسلوبه الدموي في مواجهة خصومه.   
وتابعت: "الوضع في الشرق األوسط بشكل عام وفي مصر بشكل خاص فوضوي نتيجة للربيع 

قبل السلطات، مهمة السيسي صعبة سواء على العربي، ويتطلب طريقة جديدة في التعامل من 
صعيد التحديات الموضوعية، باألخص االقتصادية واالجتماعية، أو على صعيد المعركة العنيفة 
والتي ال تعرف هوادة التي يشنها ضده أنصار جماعة اإلخوان المسلمين،  فعلى الرغم من مصادقة 

بات، يزعم اإلخوان أن الرئيس السابق محمد مرسي مراقبي االتحاد األوروبي شرعية وقانونية االنتخا
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من المواطنين ومنحوا السيسي أكثر  %44,5هو الرئيس وأن االنتخابات التي شارك فيها أكثر من 
 من األصوات غير شرعية وغير قانونية". % 10من 

فون لحظة وأشارت إلى أنه بجانب الدعاية المضادة النتخاب السيسي، فإن "اإلخوان المسلمين ال يعر 
من  % 2ملل واحدة؛ فقد قاطعوا االنتخابات التي حصل فيها المرشح الخاسر على حوالي 

 األصوات، كما يحتجون ضد النظام".
ولفتت إلى أن الغضب زاد بعد إلغاء السيسي للعفو الذي منحه مرسي للمعتقلين والمحكوم عليهم 

 المتدهور نحو الهاوية.باإلعدام. وقالت إن السيسي يحتاي إلى استقرار في مصر 
وختمت تقريرها قائلة: "السيسي يحتاي إلى مساعدة الغرب وباألخص الواليات المتحدة األمريكية التي 
تجلس في المقعد الخلفي بعربة التاري ،"، مضيفة "نأمل أن يدرك األمريكيون المتزمتون ضرورة 

نقاذ مصر".   مساعدة السيسي واا
 0/6/2702شنطن، موقع وطن يغرد خارج السرب، وا

 
 أيام  ثالثةفتح معبر رفح مع "غزة" لمدة  .59

 2قررت السلطات المصرية إعادة فتح ميناء رفح البري، اليوم األحد، ولمدة : أيمن قناوي -القاهرة 
وقال مصدر مسئول في ميناء رفح البري إن  أيام قادمة أمام حركة العبور والعالقين من الجانبين.

أيام في كال االتجاهين، وذلك لعبور  2على إعادة افتتاح المنفذ ولمدة  السلطات المصرية وافقت
 المعتمرين والعالقين من الحاالت اإلنسانية من الجانبين.

 2/6/2702الشرق، الدوحة، 
 

 من المساس بحدودنا "إسرائيل"حافظ سالمة: نحذر  .61
ية بالسويس، رسالة وجه الشي  حافظ سالمة أحد أبطال المقاومة الشعب: محمد كمال –السويس 

تحركت وقامت بعمل استعراضات  التيعلى الحدود المصرية  للكتيبة اإلسرائيلية المتواجدة حالياً 
 على أراضيه. التعديحال  فييحذركم ولن يرحكم  المصريعسكرية، أن الشعب 

فوجئ  المصريوأضاف سالمة عبر بيان أصدره اليوم تحت عنوان "نحذر إسرائيل" أن الشعب 
منطقة صحراء النقب بسيناء، وقامت  فيائيل بأنها كونت كتيبة نسائية على حدودنا معها بإسر 

عندما حاولت بعل  2105الكتيبة ببعل االستعراضات هناك ونسيت إسرائيل ما حدث عام 
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المجندات اإلسرائيليات اإلغراء بجنودنا على حدودنا واستفزازهم وتصدى لهم الشهيد سليمان خاطر 
 بل من النيران بعد أن دخلوا حدودنا باستعراضاتهم.وأمطرهم بوا

 2/6/2702اليوم السابع، مصر، 
 
 "إسرائيلـ"باإلفراج عن األسرى األردنيين بنسور يطالبون حكومة أردنيًا  نائباً  عشرون .60

في مذكرة تبنى عليها النائب خليل عطية من الحكومة ترتيب زيارة أردنيًا  نائباً  20طالب  :عّمان
 أصغرألسرى في سجون االحتالل، معربين عن تضامنهم الكامل مع األسرى، وخاصة ا ألهالي

وحث عطية رئاسة مجلس النواب مخاطبة البرلمانات العربية  محمد مهدي سليمان. أردنيسير أ
 عن األسرى في سجون االحتالل. لعفراي "إسرائيل"والدولية واالسالمية للضغط على 

األسرى الفلسطينيين ال سيما االداريين الذي بات وضعهم الصحي النواب عن تضامنهم مع  وأعلن
عن األسرى األردنيين وتحسين  لعفرايهمية بذل الجهود الكاملة أ مقلق للغاية، وشددوا على الحكومة 

 هذا الشأن. بهذه الغاية، واتخاذ خطوات ملموسة ب أكبروضعهم االنساني، مشددين على بذل جهود 
 2/6/2702 ،الغد، عّمان

 
 مع األسرى المضربين في سجون االحتالل يتضامن اعتصام: عّمان .62

عبدهللا عبيدات إن األسرى في سجون  األردنيين قال نقيب المهندسين: محمد الكيالي - عّمان
 يخوضون ملحمة وبطولة قل نظيرها في الوطن العربي الذي يغص بالقهر"."االحتالل اإلسرائيلي 

نفذته لجنة "مهندسون ألجل فلسطين والقدس"، بالتعاون مع اللجنة خالل اعتصام،  ،وأكد عبيدات
الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في السجون الصهيونية، أمس أمام مجمع النقابات المهنية، 

، واألسرى األردنيين المتضامنين معهم، يوماً  21مع األسرى المضربين عن الطعام منذ  تضامناً 
أن األسرى يدافعون بأمعائهم الخاوية عن المسجد األقصى وكرامة األمة،  ،يوماً  24والمضربون منذ 

ولفت إلى أن األسرى بإضرابهم عن الطعام "يضعون األمة  ويسطرون بطولة ستسجل في التاري .
عضو  ودعا معرل للتقسيم الزماني والمكاني".أمام مسؤولياتها في الدفاع عن فلسطين واألقصى، ال

 ذيب غنما إلغالق السفارة اإلسرائيلية في عّمان. .ألسرى ماللجنة الوطنية ل
ناشد األسير المحرر أنس أبو خضير الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية إلى "أن ترفع أيديها و 

 عن قضية األسرى".
  2/6/2702 ،الغد، عّمان
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 راضي المحتلة: افتتاح دورة للبرامج التعليمية الموجهة للطلبة في األ عّمان .63

عمال أ مس أمحمود العقرباوي  .افتتح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م: جعفر الدقس -عّمان 
للبرامص التعليمية الموجهة للطلبة في االراضي المحتلة والتي تعقد في مبنى الدائرة وتستمر  01الدورة 

دول العربية والمنظمة يام بمشاركة وفود من األردن ومصر وفلسطين واالمانة العامة لجامعة الأربعة أ
 العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد اذاعات الدول العربية.

 2/6/2702 ،الدستور، عّمان
 

 : فلسطين أكبر من األحزاب وأعرق من الشعارات"المهندسين الفلسطينيين"شهاب يفتتح مؤتمر  .64
لسادس لالتحاد العام للمهندسين افتتح رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب المؤتمر ا

االمين العام لالتحاد ورئيس الفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية  بإشرافالفلسطينيين فرع لبنان 
مين المال في نقابة أمروان عبد الحميد وحضور نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني و 

العرب عادل الحديثي، ومستشار الرئيس  مين العام التحاد المهندسينالمهندسين ميشال متى واأل
سماعيل، إالفلسطيني عدنان سمارة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود 

مين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو أوسفير فلسطين في لبنان اشرف دبور، و 
، ومسؤولة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية قليم لبنان في حركة فتح رفعت شناعةإمين سر أالعردات، و 

في لبنان آمنة جبريل، ومسؤول ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان صالح صالح، ومسؤول المهن 
حسن حجازي، وعضو نقابة المهندسين في بيروت غالب غانم وحشد من  .الحرة في حزب هللا م

 لتحرير الفلسطينية في لبنان.المهندسين الفلسطينيين واللبنانيين وفصائل منظمة ا
ندعم كل المبادرات التي تقوم بها الهيئات "وحيا شهاب الشعب الفلسطيني وفلسطين وقال: 

الفلسطينية والعربية والدولية لعقد ملتقى دولي لدعم هذه القضية العادلة والمحقة. ونطالب بتشكيل 
إن اتخاذكم "وختم شهاب قائاًل:  ."ينلجنة متابعة في كل بلد عربي وأجنبي دعمًا لألسرى والمعتقل

دليل على اخالصكم للقضية  "«دورة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني"السم الدورة 
فباسمكم جميعًا نحيي المصالحة الفلسطينية التي أثبتت أن فلسطين أكبر من األحزاب،  ...وأهلها

 ."وأعرق من الشعارات
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اللبنانيين  باألخوةمننا وازدهاره سند لقضيتنا، ولنا ملء الثقة أمن لبنان من أن "إوتحدث دبور فقال: 
والتي تجيز للفلسطيني العمل وهذا  51قره مجلس النواب اللبناني من تعديل للمادة أبالسعي لتنفيذ ما 

 ."كفيل بالتخفيف من المعاناة التي يعي  في ظلها الشعب
 2/6/2702 ،المستقبل، بيروت

 
 خرجت عن طابعها تهزيار ًا و ردًا على الراعي: كالم البطريرك عن العمالء كان مفاجئفضل هللا  .65

تساءل السيد علي فضل هللا، اليوم، أنه "إذا لم نطلق صفة العمالء على  :"الوكالة الوطنية لععالم"
الة ال الذين كانوا يد العدو التي تبط  وتقتل وتعتقل، فأي صفة نعطي هؤالء؟"، مشددًا على أن "العم

وقال فضل هللا، تعليقًا على الكالم الذي صدر  ك".طائفة لها، والخونة ال يمثلون هذا المذهب أو ذا
عن البطريرك بشارة الراعي خالل زيارته فلسطين المحتلة، إن "ما صدر عن البطريرك كان مفاجئًا 

الحديث عنها من قبل،  للبنانيين، الذين رصدوا خروجًا لهذه الزيارة عن طابعها الراعوي، كما كان
إضافة إلى الموقف الصادر عن غبطته، حيال الذين تعاملوا مع العدو الصهيوني بقوله: أنا أرفل 

 أن يقال بأن هؤالء عمالء أو خونة".
 2/6/2702 ،السفير، بيروت

 
 على دعم القضية الفلسطينية "الجامعة"العربي يؤكد حرص نبيل  .66

العربية نبيل العربي، أمس، حرص الجامعة على دعم القضية  أكد أمين عام جامعة الدول: وكاالت
الفلسطينية، مشددًا على أنها تأتي في صدارة االهتمامات باعتبارها القضية المحورية واألساسية التي 

 تحظى باهتمام عالمي، وأن ما تشهده فلسطين من انتهاكات ال يوجد له مثيل في العالم.
الحتفالية التي نظمتها الجامعة لتوديع سفير فلسطين بالقاهرة جاء ذلك في كلمة العربي أمام ا

ومندوبها لدى الجامعة بركات الفرا، لمناسبة انتهاء مهام عمله، بحضور عدد من السفراء والمندوبين 
الدائمين واألمناء المساعدين، وبمشاركة سفارة اإلمارات بالقاهرة التي مثلها خليفة الطنيجي نائب 

  لدولة اإلمارات لدى الجامعة. المندوب الدائم
وشدد العربي على أن القضية الفلسطينية تحتاي إلى كفاءات إلبالئ وجهات النظر إلى األطراف 
األخرى والدفاع عن المواقف العادلة التي تمثلها، مشيدًا بالدور البناء الذي لعبه الفرا، الذي قضى في 
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وصفه بأنه خير ممثل لفلسطين، وأعرب عن أمله سنوات في الجامعة، و  6خدمة القضية الفلسطينية 
 .في أن تقوم الواليات المتحدة بدور ضاغط يلزم "إسرائيل" احترام القوانين الدولية

 2/6/2702الخليج، الشارقة، 
 
 القدس ومرمرة تلتقيان في مسيرة بإسطنبول .67

فع األخيرة ثمن يصر النشطاء األتراك المناهضون إلسرائيل على أن تد: خليل مبروك - إسطنبول
اعتدائها على سفينة "مافي مرمرة" في عرل البحر المتوسط قبل أربعة أعوام، ويلتقى هذا اإلصرار 

 لديهم بمساٍع فلسطينية للفت انتباه الرأي العام الدولي إلى مواصلة إسرائيل احتاللها ألرضهم.
بول أمس السبت حجم وأظهر عشرات اآلالف من المشاركين في مسيرٍة ضخمٍة جابت شوارع إسطن

المزاي الشعبي التركي الرافل للتطبيع مع إسرائيل، رغم استجابتها للشروط الثالثة التي وضعتها 
 تركيا إلعادة تحسين العالقات بين البلدين.

وتجمهر المشاركون في مسيرة الذكرى السنوية الرابعة للهجوم على سفينة مرمرة في ساحة مسجد 
وانضم إليهم المشاركون في مسيرة القدس العالمية التي -المدينة التاريخية أحد معالم-السلطان أحمد 

لالحتالل اإلسرائيلي للقدس واألراضي  42الـ تقام في عدد من عواصم العالم بالذكرى السنوية 
وتوجهت المسيرة نحو ميناء أمينونو، حيث رست سفينة مرمرة التي أدى الهجوم  .2162المحتلة عام 
 ليها إلى مقتل عشرة أتراك، فارق آخرهم الحياة مطلع األسبوع الماضي متأثرًا بإصابته.اإلسرائيلي ع

 0/6/2702الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 الفلسطينيةكيري يعرب عن قلقه من حكومة التوافق جون  .68

أعرب وزير الخارجية األمريكية جون كيري عن قلقه من تشكيل حكومة  :القدس دوت كوم - رام هللا
جاء ذلك خالل اتصال أجراه كيري الليلة الماضية مع الرئيس  ة تشارك فيها حركة حماس.فلسطيني

 محمود عباس، حيث أكد األخير أن الحكومة المقبلة ستتبنى برنامجه السياسي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية "جنيفر بساكي" مساء األحد، إن "الوزير األمريكي 

لرئيس عباس عن خطته لتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية معربا عن قلقه من دور تحدث هاتفيا مع ا
  حماس في حكومة من هذا القبيل".

وأكد كيري خالل االتصال، بحسب المتحدثة، ضرورة التزام الحكومة الجديدة بالال عنف واالعتراف 
بساكي إن الرئيس عباس من وأضافت  بدولة إسرائيل، والقبول بجميع االتفاقات السابقة مع إسرائيل.
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وشدد كيري،  جهته أكد لوزير الخارجية األمريكي، جون كيري، التزام الحكومة المقبلة بهذه المبادئ.
على أن بالده ستواصل "مراقبة الوضع عن كثب، وستقيم أي حكومة على أساس التشكيلة 

 والسياسات واألفعال"، بحسب بساكي.
 0/6/2702القدس، القدس، 

 
 "عائد من سورية"لمتحف اليهودي في بروكسل فرنسي مهاجم ا .69

أفادت معلومات أمنية أمس، بأن موقوفًا يشتبه في تورطه بقتل : أ ف ب - الحياة -باريس  - لندن
 "جهادي"مايو الماضي، هو / أيار 24أربعة في هجوم على المتحف اليهودي في بروكسيل في 

ظاهرة »القلق في عواصم أوروبية عدة من فرنسي عائد من سورية. يأتي ذلك في وقت اتسع 
 ، وسط تحذيرات أوروبية من تخطيط هؤالء لشن هجمات في الغرب.«العائدين من سورية

وقال مصدر قريب من التحقيق في إطالق النار على المتحف إن المشتبه به الذي أوقف في 
در من روبيه )شمال عاما( ويتح 21مارسيليا يوم الجمعة الماضي، فرنسي يدعى مهدي نينمو  )

. وأضاف المصدر أن اسم نينمو  2022في سورية عام  "جهادية"فرنسا(، انضم إلى مجموعات 
 كان مدرجًا في ملفات اإلدارة العامة لألمن الداخلي.

 2/6/2702الحياة، لندن، 
 
 "األونروا" تبحث تأثير أزمة سورية على الالجئين الفلسطينيين .71

دولة مانحة ومضيفة لالجئين الفلسطينيين، خالل  24حث ممثلو يب: نادية سعد الدين - عمان
اجتماع لهم في عمان منتصف الشهر الجاري، "وضع الالجئين الفلسطينيين، وتأثير األزمة السورية 

ويتبع الجلسة االفتتاحية لالجتماع التي سيتحدث فيها وزير الخارجية وشؤون المغتربين  عليهم".
بيير كرينبول، لقاء صحفي حول األزمة السورية " األونروا"الجديد لوكالة ناصر جودة والمفول العام 

وسيتضمن  وتأثيرها على الالجئين الفلسطينيين، سواء الموجودون منهم في سورية أم في األردن.
االجتماع "إطالق نداء استغاثة خاص بشهر رمضان الفضيل"، وذلك بحضور المفول العام 

 في سورية مايكل كنجزلي. "ونروااال"لألونروا ومدير عمليات 
 2/6/2702الغد، عمان، 
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 أولوية القضية وليس فتح والسلطة وحماس .70
 ياسر الزعاترة
لو كنا نفكر بمنطق فتح أو السلطة أو حماس، لربما احتفلنا مثل آخرين بما يجري اآلن من مصالحة 

ا )لم يتغيرا(، وسيعلن عن بين فتح وحماس، وحكومة الوحدة التي أعلن عن رئيسها ووزير خارجيته
بقية وزرائها اليوم كما قيل، لكننا نحاول التفكير من خاري الصندوق، وبعيدا عن لغة المحاصصة، 
وأيضا بعيدا عن تلك الفزاعة التي تحمل كل مصائب القضية لحكاية االنقسام، لكأن كل شيء كان 

 !!2002على ما يرام قبل أن يحدث ما حدث منتصف العام 
يني شخصيا ومثلي كثيرون هو القضية ذاتها، وهي أكبر من حماس ومن فتح، ومن السلطة ما يعن

في آن معا، السيما أن الثالثة يعيشون حالة تيه، فالسلطة صممت لخدمة االحتالل، وال زالت بكل 
أجهزتها وفية للتنسيق األمني معه، وترتبط به ارتباطا كامال في كل شيء، أي تتنفس من رئته 

أدق، بما في ذلك قادتها الذين يتحركون ببطاقات )في آي بي( التي يمنحهم إياها )هل كان  بتعبير
بوسع عزام األحمد أن يدخل غزة من معبر بيت حانون لو لم يكن الصهاينة راضين عن ذلك؟!(، 
وفتح التي تحولت من حركة تحرر إلى حزب سلطة تحت االحتالل في ظل القادة الجدد الذين 

قاومة رفضا أيديولوجيا، وحماس التي تاهت حين دخلت انتخابات أوسلو، ومن ثم يرفضون الم
اضطرت إلى تحمل أعباء غزة وأهلها بعد الحسم العسكري الذي يبدو أنها استدرجت، فيما تعرل 
فرعها في الضفة إلى استباحة غير مسبوقة تبعا لذلك، مع أنها حولت القطاع إلى قاعدة للمقاومة، 

 ن باقتدار مشهود.وخاضت معركتي
حل هذا التيه للقضية برمتها ال يمكن أن يتأتى بهذه المصالحة التي نحن بصددها، وللعلم فنحن ال 
نقبل أبدا بروباغندا نتنياهو الرافضة للحكومة والمصالحة، ولو كان رافضا لها حقا، لرفضتها أمريكا 

 أيضا، بدل أن تدعو رئيسها )الحمدهللا( لزيارة واشنطن.
رائيليون يدركون تمام اإلدراك حقيقة المسار الذي ترسمه المصالحة العتيدة، وهم فرحون به أيما اإلس

فرح، لكن طريقة نتنياهو دائما هي االبتزاز. أال تالحظون كيف يتعامل مثال مع مفاوضات النووي 
 بين أمريكا والغرب؟ 

اإلسرائيليون؟ الجواب بسيط جدا، ولكن ما هو المسار الذي تمضي فيه المصالحة العتيدة، ويفرح به 
فهم سيحصلون على حكومة وحدة ال تغير شيئا في المسار السياسي واألمني للسلطة. وحين يبقى 
وزير الخارجية في مكانه، وحين يعلنون عن بقاء التنسيق األمني )مقدس بحسب تعبير عباس(، 

د حاليا في الحكومتين قبل وحين يذهبون أبعد من ذلك بالحديث عن شطب وزارة األسرى الموجو 
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، يعني المقاومة، وتعترف بالقرارات ”تنبذ اإلرهاب“المصالحة، ويؤكد عباس أيضا أن الحكومة 
 الدولية، حين يحدث ذلك كله، فهذا يعطي المراقب مساحة واسعة للتأمل في المسار الجديد.

، 2006ها في العام المسار بكل بساطة هو منح عباس األقرب فرصة استعادة شرعيته التي فقد
سواًء وقع اتفاقا نهائيا، أم بقي يتشبث بما يسميها الثوابت، ويرفل التوقيع، بينما يتعامل مع 
االحتالل كدولة جارة، وينسق معها أمنيا، ويعقد معها اتفاقيات طويلة المدى مثل اتفاقات الغاز 

 والمياه.
نها الصناديق، وتلك لعمري مقولة حق يراد بها باطل، فالصناديق ليست  سيقولون إنها االنتخابات، واا

قدرا بالنسبة لشعب يقع تحت االحتالل ويتوزع ثلثا أبنائه في المخيمات وشتات األرل، وال توجد قوة 
على األرل تمكنهم من قول رأيهم جميعا، وليس فئة منهم فقط. وال تسأل هنا عن انتخابات تتم 

 ”.إذا انتخبت حماس، فانتظر الحصار من جديد“ه والمسدس في رأس الشعب )في الداخل(، ونداؤ 
األولوية للتحرير وليس للديمقراطية، وللتذكير، فقد كنت شخصيا ضد دخول حماس النتخابات 
أوسلو، وضد مسار أوسلو وسلطته أيضا، وكررت مئات المرات أن هذه سلطة صممت لخدمة 

حماس ألغلبيتها في التشريعي )ليس  االحتالل، ما يعني أنني ال أفعل ذلك ألنني خائف من فقدان
 ذلك مؤكدا في األصل(.

ما يعنيني، والكثير من ابناء الشعب الفلسطيني، بل أغلبية الشعب في الداخل والخاري هو مصير 
القضية، وهنا يمكن القول إن ما يريده عباس هو استعادة غالبية البرلمان بالتحالف مع آخرين، ونقل 

الوطني للمنظمة بدعوى عدم إمكانية إجراء انتخابات في أي مكان خاري  تلك الغالبية إلى المجلس
فلسطين )لماذا يمكن إجراؤها داخل فلسطين، أليس ألن الصهاينة يقبلون بذلك؟!(، وبعد ذلك يستمر 
عبث المفاوضات، ومعه التنسيق األمني، ولو سنوات طويلة، فيما يعلم الجميع أن نتنياهو لن يقدم 

. أليست هذه هي ثمار 2000أن قدمه باراك في قمة كامب ديفيد صيف العام لعباس ما سبق 
المصالحة التي يبشروننا بها؟ إنها هي وال شيء غيرها، لكننا نعول على شعب عظيم ننتظر أن 

، ولكن هذه 2000ينتفل ضد هذا العبث كله، تماما كما انتفل من قبل نهاية أيلول من العام 
ر وعيا، وبدعم شارع عربي أكثر حيوية، حتى لو قيل إن قوى الثورة المضادة المرة ببرنامص ورؤية أكث

قد نجحت في كبح جماحه مرحليا بأموالها، ومؤامراتها المدعومة من أمريكا والغرب، وللمفارقة من 
 الصين وروسيا أيضا!!

2/6/2702، الدستور، عّمان  
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 الحكومة الفلسطينية الجديدة وتجارب الحكومات السابقة .72
امر راشدع  

تقد م الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يجري العمل على تشكيلها، بكونها حكومة توافق وطني، 
وكثمرة من ثمار اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ويعو ل عليها في الخطاب اإلعالمي 

من خالل المهام الملقاة  للحركتين أن تكون أحد مرتكزات استعادة الوحدة والوطنية وتجسيدا عمليا لها
 على كاهلها، رغم تجارب فشل كل الحكومات السابقة للسلطة في امتالك حيثية وطنية جامعة.

تحتل مهمة تشكيل حكومة توافق وطني سلم األولويات في اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" 
طوات العملية لتنفيذ و"حماس"، الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في غزة، وذلك الرتباط التشكيل بالخ

االتفاق، من إعادة إدماي لمؤسسات وأجهزة السلطة في قطاع غزة والضفة وتوحيدها، وفي مقدمتها 
 .2002األجهزة األمنية، وحل المسائل العالقة والمستجدة منذ االنقسام السياسي والكياني الكبير عام 

نتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، كما أنه من المفترل أن تنجز في ظل هذه الحكومة العتيدة اال
 جنبا إلى جنب مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير.

وبات من شبه المؤكد أن التشكيلة ستكون شبه محصورة بين قطبي االنقسام واتفاق المصالحة 
وحمساوية، األخير، حركتي "فتح" و"حماس"، في محاصصة ثنائية تحت ضغط من قيادات فتحاوية 

ولعل هذا في جانب منه دفع الطرفين في حوارات غزة إلى التوجه نحو تكليف رئيس حكومة تصريف 
األعمال رامي الحمد هللا برئاسة الحكومة القادمة، علما بأن نص االتفاق األساسي كان يتضمن 

 تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.
في منظمة التحرير باعتبارها خطوة غير موفقة، وتحمل في طياتها عوامل  بداية حذ رت منها فصائل

انفجار وتعطيل، وال سيما في ظل المهام التي ستلقى على كاهلها، ومجاهيل برنامجها خاصة في 
 الشق السياسي، بينما ما زالت الفجوة في المواقف السياسية بين "فتح" و"حماس" واسعة.

 
 حكومات السلطة

رة إلى أن حكومات السلطة الفلسطينية لم تكن صاحبة صالحيات سياسية معتبرة منذ تجدر اإلشا
تأسيس السلطة، حيث بقيت الملفات السياسية والتفاوضية في يد الرئيس الراحل ياسر عرفات، رئيس 

، ودائرة محدودة من النافذين، ولم يتغير الوضع 2002السلطة ورئيس حكوماتها المتعاقبة حتى العام 
سرائيلية وأوروبية غربية، كان هدفها عند ما استحدث منصب رئيس الوزراء تحت ضغوط أميركية واا

 تقليص صالحيات عرفات، وتحجيم ثقله السياسي الكاسح.
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لكن عرفات بقي حتى اللحظة األخيرة الرقم الصعب في المعادلة القيادية لمنظمة التحرير والسلطة 
س حينها من منصبة كأول رئيس وزراء في السلطة بعد الفلسطينية، وأدى ذلك إلى استقالة عبا

الفصل بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، حيث لم يستمر عباس في منصبه أكثر من 
 يوما فقط، وجهت له خاللها انتقادات سياسية الذعة. 220

ة شاركت الصورة تكررت في عهد رئاسة عباس للسلطة، وكانت تجربة أول انتخابات تشريعية تعددي
منعطفا كبيرا في تركيبة السلطة، بفوز "حماس"  2006فيها حركة "حماس"، يناير/كانون الثاني 

بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وتشكيلها ألول حكومة للسلطة برئاسة شخصية من خاري حركة 
 طة."فتح"، إسماعيل هنية، قبل أن تتحول العالقة بين الحركتين إلى صراع تناحري على السل

بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وتكريس  2002وقد وصل هذا الصراع ذروته في يونيو/حزيران 
سابقة االنقسام السياسي والكياني، الذي فجرت شرارته كما جاء في رسالة أرسلها هنية إلى عباس 
تسليح قوات الحرس الرئاسي بكميات ضخمة، و"تشكيل قوات خاصة من األمن الوطني تقدر 

 ف، لمواجهة الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية واعتماد "مقر أنصار في غزة" مقرا مركزيا لها".باآلال
رئاسة السلطة وحركة "فتح" نفت حينها اتهامات حكومة هنية وحركة "حماس"، واتهمتها في المقابل 

لى بأنها تريد فرل سطوتها على األجهزة األمنية، في صالح مشروعها الخاص لالستحواذ ع
مؤسسات السلطة، انطالقا من قطاع غزة كمرحلة أولى، ومن ثم مدها تدريجيا إلى الضفة 

 الفلسطينية.
وكانت حكومة هنية قد اشتكت من سلب الصالحيات األمنية منها، والمتعلقة بإعادة تشكيل األجهزة 

لمكرمة"، وثمة خشية األمنية للسلطة وفقا التفاق "القاهرة"، الذي جرى التأكيد عليه في اتفاق "مكة ا
 كبيرة من أن يتحول هذا الملف مجددا إلى لغم قد ينفجر في وجه الحكومة القادمة.

للمفارقة استندت "حماس" حينذاك إلى أن أحد األسس التعديالت في النظام األساسي للسلطة عام 
إعطاء ، التي قام عليها مبدأ الفصل بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، قضى ب2002

رئيس الوزراء الصالحيات األوسع في اإلشراف على األجهزة األمنية، وحصر الموازنات والشؤون 
 المالية بوزير المالية، وشغل المنصب وقتها سالم فيال.

 
 ملفات عالقة

من الالفت أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، أبقى الباب مواربا 
الجديدة على مصادقة المجلس التشريعي، إذ لم يعط أبو مرزوق جوابا حاسما أمام حصول الحكومة 
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على هذه المسألة، رغم اتفاق غزة مع حركة "فتح"، بل وضع ذلك في سياق عدم استبعاد احتمال 
عدم حصولها على المصادقة، وذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" ضمن برنامص "لقاء اليوم" بتاري  

 هذا ضمنيا إلى استمرار وجود خالفات سياسية. ، وعزا22/5/2024
كما لم يعط أبو مرزوق جوابا واضحا على سؤال حول مهمة توحيد األجهزة األمنية، واكتفى بالتأكيد 
على أنه ستشكل لجنة ستعنى باألمر. وانتقد في شكل مبطن تأخر دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة 

، وجرى التأكيد عليها في االتفاقات 2005" مارس/آذار التحرير، التي نص عليها "إعالن القاهرة
 الالحقة.

ثالثة عناوين رئيسية تختصر أهم القضايا والملفات التي بقيت عالقة في اتفاق غزة للمصالحة، مما 
يضع عالمات شك إزاء فرص نجاح الحكومة القادمة في االضطالع بدورها ومهامها المفترضة، 

 ة لها ستعيد األوضاع إلى نقطة خالفات استعصت في الماضي.وفي حال لم توضع حلول مبدئي
يضاف إلى ما سبق ثقل المهمات األخرى التي ستواجهها الحكومة الجديدة، من معالجة األزمات 
المالية واالقتصادية المستعصية وانعكاساتها االجتماعية، ونجاحها فيها سيرتبط بمدى قدرتها على 

امل، يخلص إدارات السلطة من الفساد ومن االتفاقيات والقيود اشتقاق وتنفيذ برنامص إصالح ش
االقتصادية الجائرة، وتنمية ودعم صمود االقتصاد والمجتمع المحلي الفلسطيني في مواجهة 

 االحتالل.
ومن المعوقات التي ستنتصب أمام الحكومة الجديدة األخطاء الكبيرة التي تراكمت خالل ما يقارب 

 لسلطة الفلسطينية، في السياسات االقتصادية واالجتماعية.عشرين عاما من عمر ا
أخطاء آلت بالسلطة إلى ربط مصيرها ومصادر تمويل موازنتها بقنوات دعم الدول والجهات المانحة 
والتحويالت المالية اإلسرائيلية للضرائب المستحقة للسلطة، تُفتح أو تتقلص أو تغلق للضغط على 

مالء خطوات سياسية عليها، أحجمت أو عجزت كل حكومات السلطة عن  القيادة الفلسطينية واا
 تنطلق مما هو مطلوب فعال. استراتيجيةمعالجتها، ببرامص جذرية تمتلك رؤية 

ولن تنجح الحكومة الجديدة في تحقيق ما فشلت به الحكومات السابقة في المجال االقتصادي، إال 
لحاق اقتصادي كانت بالتخلص من قيود "بروتوكول باريس االقتصادي"،  وما كرسه من دمص واا

 تمارسه إسرائيل بفعل األمر الواقع.
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 الحكومة الجديدة
قبل رئيس الحكومة الحالية والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رامي الحمد هللا، تولت خمسة 
شخصيات فقط رئاسة الحكومات الفلسطينية، أولها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خمس 

، جمع فيها بين رئاسة الحكومة ورئاسة 2002حتى أبريل/نيسان 2114حكومات من سبتمبر/أيلول 
 21يوما، تشكلت في  220السلطة، وحكومة واحدة برئاسة محمود عباس لم تعمر أكثر من 

سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وثالث حكومات برئاسة  6وقدمت استقالتها في  2002أبريل/نيسان 
، وحكومتان برئاسة إسماعيل 2006حتى مارس/آذار  2002من أكتوبر/تشرين األول  أحمد قريع،

، الثانية كانت حكومة وحدة وطنية. وثالث 2002إلى مايو/أيار  2006هنية، من مايو/أيار 
. وتولى بعدها رامي 2022إلى أبريل/نيسان  2002حكومات برئاسة سالم فيال، من مايو/أيار 

 تين.الحمد هللا رئاسة حكوم
المحطات الست للحكومات عكست مسار تطور السلطة الفلسطينية، وتبدل قواعد اللعبة في العالقات 
الداخلية بعد أن باتت محكومة بموازين مختلفة، وحالة السيولة السياسية التي يعيشها الوضع 

هدار المال العام، طالت ع داري واا ددا كبيرا الفلسطيني، باإلضافة إلى مسلسل فضائح فساد مالي واا
 من الوزراء في الحكومات المتعاقبة.

ويعاب على الحكومات الفلسطينية أنها بقيت تعاني من بطالة سياسية، وحالة شلل وعجز عن 
اطالعها كما ينبغي بإدارة شؤون السلطة وأوضاعها، ولعبت الرؤى المتباينة لتكتيك إدارة الصراع مع 

لك الحكومات في اعتماد سياسة وطنية جامعة بأفق برنامص االحتالل اإلسرائيلي دورا كبيرا في فشل ت
مشترك، واالفتقار إلى أجندة واضحة في هذا المضمار، ما حول ها إلى مرآة للوضع الفلسطيني 
المنقسم على نفسه، والموزع على خطوط سياسية وتكتيكية متصارعة، فاقمت حصيلتها أزمات النظام 

 السياسي الفلسطيني ككل.
الحكومات الفلسطينية برنامجا لعصالح المالي واإلداري، باستثناء حكومات سالم فيال  ولم تمتلك

التي أقدمت على عدد من اإلجراءات واجهت انتقادات من قوى وفصائل معارضة. وعانت كل 
الحكومات من تعثر في األداء، فازداد الوضع االقتصادي تدهورا، واتسعت حالة الفقر، وارتفعت 

 نسب البطالة.
كما شابت عالقات الحكومات والرئاسة الفلسطينية عالقات متوترة مع المجلس التشريعي، في ظل 
مرحلة اللون الفتحاوي الواحد للحكومات والمجلس التشريعي، حتى الحكومة التاسعة التي استقالت في 
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مقاعد ، وتعاظمت الخالفات بين السلطات الثالث بانتزاع حركة "حماس" أغلبية 2005مارس/آذار 
 التشريعي.

ويعود ذلك باألساس إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، الذي يتمتع فيه رئيس السلطة 
 بصالحيات تصادر الكثير من صالحيات رئيس الحكومة، وكذلك صالحيات المجلس التشريعي.

عات بين وعّبر فشل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني في النزا 
رئيس السلطة ورئيس السلطة، النابعة من هيمنة الدور الفردي، وتجلى فشل الحكومات في إخفاقها 
بترسي  دور المؤسسة بديال لدور الفرد، مما أعاق بناء اقتصاد وطني والقضاء على مظاهر الفساد 

 والتسيب، ناهيك عن عجزها في إدارة الشأن السياسي.
ديدة كبيرة في النجاح بخلق واقع جديد، فهي لن تضم ائتالفا سياسيا وال تبدو حظوظ الحكومة الج

دخال  فاعال، أو رؤية سياسية مشتركة بين أطرافها، تمكنها من وضع أجندة لتنمية الحياة السياسية واا
 إصالحات جذرية على النظام السياسي الفلسطيني.

بين مكونات النظام السياسي والحركة إنها جزء من إعادة إنتاي األزمة بين حركتي "فتح" و"حماس"، و 
الوطنية الفلسطينية، وهي حتما لن ُتمنح االستقرار الكافي لوضع برامص عمل طموح، إلى أن يثبت 

 العكس.
0/6/2702الجزيرة نت، الدوحة،   
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 زهير أندراوس
ة باتت متفشّية في جميع األماكن، والتنكيل بفلسطينيي العنصرّية الصهيونّية، المؤسساتّية والشعبيّ 

الداخل، بات أمًرا مقبواًل ومرحبًا به في المجتمع اإلسرائيلّي على مختلف شرائحه، والعنصرّية، العلنّية 
امين نتنياهو الثالثة. فعلى سبيل الذكر ال نيوالمبطّنة، مرشّحة للتنامي أكثر فأكثر في ظّل حكومة ب

الدبلوماسّية في دولة االحتالل هو العنصرّي بامتياز، أفيغدور ليبرمان، هذا الحصر، رئيس 
الُمستجلب من روسيا، والذي يسكن بمستوطنٍة في الضّفة الغربّية المحتّلة، ُيطالب بتهجير أصحاب 
األرل األصليين واألصالنيين، أْي نحن الذين بقينا في موطننا، رغًما عن أنفهم، وسنبقى هنا إلى 

اآلبدين، وبما أنّنا نرفل جملًة وتفصياًل هذا التهجير الجماعّي، نقول من باب المنطق إّن ًمْن أبد 
 وصل أخيًرا، يخري أواًل.
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أّما رئيس الوزراء نتنياهو، فهو صاحب المقولة المشهورة بأّن العرب في إسرائيل هم قنبلة ديمغرافية 
قابلة للحل، ولكن الُمعضلة هم من ُيسميهم هذا موقوتة، وأّن المشكلة مع العرب في الضّفة والقطاع 

 الصهيونّي بعرب إسرائيل.
وال غضاضة في هذه الُعجالة التذكير بأقوال رئيس جهاز األمن العام السابق )الشاباك اإلسرائيلي( 
يوفال ديسكين، بأّن جهازه سُيالحق كّل عربّي فلسطينّي يرفل االعتراف بإسرائيل كدولة يهودّية 

، كما أّنه من األهمّية بمكان، 40ة، وهو األمر الذي يرفضه السواد األعظم من فلسطينيي الـديمقراطيّ 
العودة قلياًل إلى الماضي غير البعيد، والتذكير بمقولة وزيرة القضاء ومسؤولة مّلف المفاوضات مع 

ر عن العنجهّية الفلسطينيين، تسيبي ليفني، وهي مقولة تحمل في طّياتها الكثير من نفي اآلخر، وُتعبّ 
من منطلق فوقّي، هذه الوزيرة، ” دونيين”الصهيونّية، التي كانت وما زالت وستبقى تنظر إلى العرب الـ

المحسوبة على ما ُيطلق عليه المركز في الدولة العبرّية، قالت إّن الدولة الفلسطينّية العتيدة هي 
سطينيون في الضفة الغربية المحتّلة وقطاع المكان الوحيد للفلسطينيين من ثالثة أضالع المثلث: الفل

غزة، والفلسطينيون في إسرائيل والفلسطينيون في الشتات لتحقيق أحالمهم الوطنية، بمعنى أْو بآخر، 
هذه مقولة خطيرة تُنادي بشكٍل مبطٍن بترحيل فلسطينيي الداخل إلى الدولة الفلسطينّية التي ستقوم، 

ميل إلى الترجيح بأّن هذا الحلم، بات كابوًسا ُمرعًبا للصهاينة هذا إْن قامت هذه الدولة، ونحن ن
ولشركائهم الفلسطينيين، الذين أدمنوا على المفاوضات العقيمة، العاقرة، الفارغة والقاحلة. أّما عامي 
أيلون، الوزير السابق ورئيس الشاباك في الماضي، الذي يفتخر ويتباهى بأّنه قتل فلسطينيين، أكثر 

د واإلسرائيليين الذين قتلتهم حركة حماس، فقد قال في مقابلة صحافية إّنه في حال شعور من اليهو 
الدولة العبرّية بوجوٍد خطٍر وجودّي حقيقّي عليها، فإّنها لن تتوّرع عن القيام بما قامت به في العام 

ضّد ، وكما نعلم فإّنه في ذلك العام المشؤوم نفّذت العصابات الصهيونّية المجازر 2140
الفلسطينيين وطردت شعبًا من وطنه متسلّحة بالمقولة الصهيونّية الكاذبة بأّن فلسطين هي أرل بال 
شعب لشعب بال أرل، وبالتالي ال نتجّنى على أحد إذا قلنا وجزمنا أيًضا إّنه  في عقل كل 

ثر كالهشيم ، ُيعشع  فاشّي صغير، ينمو بسرعٍة كبيرٍة، ويتكا”الحليب والعسل“صهيونّي، في بالد 
 في النار.

*** 
والعنصرّية، التي تسير بخطى حثيثة نحو الفاشّية، نعم الفاشّية، بهدف تحويل هذه الدولة إلى دولة 
عزل عنصرّي )أبرتهايد(، كما كانت جنوب إفريقيا في عهد سلطة األقلّية البيضاء على األكثرّية 

يكفينا اإلشارة إلى أّنه في الضّفة الغربّية  السوداء، وللتدليل على هذا التوّجه الصهيونّي الخبيث،
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المحتّلة، بات نظام العزل العنصرّي قائًما وفعاًل، فكيف ُيمكن تفسير وجود شوارع خاّصة بغزاة 
األرل والعرل، أْي المستوطنين، وُيمنع الفلسطينيين من استعمالها، هل هذا ليس عزاًل عنصريًّا 

، فإّن العزل العنصرّي ُيطّبق قواًل وفعاًل، وال بّد من التذكير بأّن بأبشع تجلياّته؟ أّما هنا في الداخل
األغلبّية الساحقة من العرب في هذه الديار هم من الفقراء، هذه الحالة لم تأِت من فرائ، وال تدور في 
 فرائ، إّنها نتيجة حتمّية للسياسة العنصرّية التي أرستها حكومات هذه الدولة المارقة منذ زرعها في
الشرق األوسط: ما هي الوظائف التي ُيسمح للعربّي بإشغالها؟ أْو فلَنَضع السؤال بصيغته التبسيطّية: 
لماذا ُيشترط على المتقّدم للوظيفة الشاغرة أْن يكون قد خدم في جي  االحتالل؟ علًما بأّنه في الدول 

ن المهازل أّن هذه الدولة تعتبر الديمقراطّية اللبرالّية، ال يوجد اشتراط بين الواجبات والحقوق، وم
نفسها ديمقراطّية لبرالّية، طبًعا على الورق فقط، في حين تقوم بممارسة أبشع صنوف التمييز 
قناعها بأّن الهجرة  فقارها واا العنصرّي ضّد األقلّية الفلسطينّية في البالد، وذلك إمعاًنا بإذاللها واا

 وبحبوحة وَتَرف. الطوعّية إلى الغرب، تمنحها فرصة العي  برغدٍ 
مضاًفا إلى ذلك، علينا أْن نأخذ بعين االعتبار أّن هذه الدولة هي دولة شاباك، بمعنى آخر، الشاباك 
يملك دولة، وليست الدولة هي التي تملك الشاباك، وهذا الجهاز الظالمّي يتّدخل في كّل صغيرٍة 

لحّيز األضيق من الضّيق أصاًل، وعلى وكبيرٍة، وُيحاول تضييق الحّيز على فلسطينيي الداخل، وهو ا
سبيل الذكر ال الحصر: لماذا يحشر نفسه الشاباك في تعيين مدراء المدارس العربّية وحتى الُمعلمين 
في وزارة التربّية والتعليم، إال يكفينا أّنهم ُيجبروننا على دراسة الرواية الصهيونّية الكاذبة، ويمنعوننا 

ة، روايتنا، رواية شعب ُهّجر وُشّرد من أرضه، في إحدى أكبر الجرائم التي من تعّلم الرواية الفلسطينيّ 
 اقُترفت في العصر الحديث.

*** 
األمور تسير من سيء إلى األسوأ، في الدورة الحالّية للبرلمان الصهيونّي، يوجد كًما هائاًل من 

، وأحد هذه المشاريع إلزام مشاريع القوانين التي تهدف إلى تكريس دونية العربّي وفوقّية اليهوديّ 
المحكمة العليا اإلسرائيلّية بتفضيل اليهودّي على العربّي، نعم هكذا بدون رتو ، كما أّن مشروع 

 القانون الفاشّي ُيطالب باعتماد التلمود مرجعّية للقانون في هذه الدولة.
سرائيل وتحويلها إلى لغة عالوة على ذلك، هناك مشروع قانون ُيلغي اللغة العربّية كلغة رسمّية في إ

ثانوّية. كما أّن لجنة التشريع الوزارّية صادقت على مشروع قانون يقضي بحظر تسجيل جمعية أهلّية 
ال تعترف بإسرائيل دولة يهودّية، وغنٌي عن القول إّن القانون الجديد، المقّدم من رئيسة لجنة الداخلّية 

نا( يعني عملية فرل االعتراف بيهودّية الدولة على إسرائيل بيت –البرلمانّية ميري ريغف )ليكود 
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الجمعيات األهلّية، خاّصًة لدى فلسطينيي الداخل عنوة، ألّن عدم تسجيلها يجعلها غير قانونّية، كما 
ُيمكن اعتباره مالحقًة سياسّيًة وترهيًبا للجمعيات األهلّية والحقوقّية وللناشطين الذين ُيبدون مواقف 

سرائيلّي. باإلضافة إلى ذلك، توّصل نتنياهو والوزير نفتالي بينيت التفاٍق حول خاري اإلجماع اإل
اقتراحات القوانين، التي سُتحّول الدولة العبرّية من تعريفها لنفسها كدولة يهودّية ديمقراطّية، إلى دولة 

أو القوم، هو  يهودّية، التي ُتحكم من قبل نظام ديمقراطّي. كما أّن القانون الُمّسمى بقانون الشعب
مشروع قانون ينضح بالعنصرّية، ضد المواطنين العرب ووجودهم في وطن اآلباء واألجداد. وُيطلق 
على القانون اسم إسرائيل: الدولة القومّية للشعب اليهودّي، بمعنى أّنه يعتبر اليهود في العالم شعًبا، 

وُيثّبت القانون رموز الدولة  وهذا يعني أّن حق السكن والتوطن فيها يقتصر على اليهود فقط،
 المعروفة باإلضافة إلى نشيدها ذي التعابير الصهيونية والمتزمتة. وما ذكرناه هو غيٌل من فيل.

*** 
إّزاء هذا التصعيد العنصرّي الصهيونّي ضّد فلسطينيي الداخل، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ماذا 

ن من القوانين الُمجحفة بحّقنا؟ خصوًصا إذا أخذنا بعين ُيمكننا أْن نفعل؟ كيف ُنواجه هذا الطوفا
ستان، أعلنت براءتها الكاملة مّنا، وتركتنا كاأليتام على موائد اللئام. وبما -االعتبار أّن سلطة أوسلو

أّن جامعة الدول العربّية، هي جسم هالمّي تستخدمه أمريكا وربيبتها إسرائيل لتمرير قرارات تّصُب 
بريالّية العالمّية، كما جرى مع ليبيا وسورّية، فإّن َمْن ُيعّول عليها ال ُيعّول عليه، في مصلحة اإلم

وبالتالي المناص الوحيد الذي، رّبما بقي أمامنا، هو التوّجه إلى المجتمع الدولّي وطلب الحماية من 
عادتنا إلى  براثن العنصرّية اإلسرائيلّية، ألّن غير ذلك، سيمنح هذه الدولة الفرصة لالستفراد بنا واا

 حّطابين وسقاة ماء، وبعد ذلك تنفيذ التهجير الجماعي )الترانسفير( البطيء.
0/6/2702، رأي اليوم، لندن  

 
 خطة مخيفة لطرد وتجميع البدو في الضفةّد االدارة المدنية في الضفة ُتع .74

 عميره هاس
ق المسددة أن يغادروا اماكن بماذا ُيذكركم ما يلي؟ ُيطلب الى آالف الناس بتهديد فوهات البناد

سكنهم. وهم ُيجمعون وُيركزون ويرغمهم المسلحون على السكن معا، في زحام يناقل ما اعتادوا 
 عليه ويناقل طريقة كسبهم أرزاقهم.

المدنية ما زالت تدأب في االتيان بكارثة انسانية اخرى الى آالف  فاإلدارةال يهم بماذا ُيذكر ذلك: 
هذا في الحقيقة مال ضئيل بالنسبة الينا، أصحيح؟ وهو رجة طفيفة في طابعة كثيرة من البشر. و 
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تقذف بهذا األمر. إن جسما معينا لم ينتخبه ذلك الجمهور الذي مصيره في يديه، وهو مؤلف من 
” خطة براور“موظفين وعسكريين في الحاضر والماضي ومستوطنين، ُيعد نسخة مخيفة اخرى من 

، وال يحسب حسابا إليهمة الغربية. وهو ال يسألهم عما يريدون، وال يصغي تجميع بدو الضف –لطرد 
لتاريخهم ومستقبلهم. واالرل التي ستفرئ ستصبح احتياطيا من االرل آلالف الوحدات السكنية 

 المحسنة لليهود ولمتنزهات ومزارع أفراد )لليهود فقط( كما يبدو. فما أسهل ذلك وأخفه.
 20هآرتس?، )“لجماعات البدوية بين القدس وأريحا وفي شمال أريحا إن المستهدفة اليوم هي ا
ألف نسمة. وقد اعتدنا أن نراهم في خيام وبيوت صفيح على  20 – 25أيار(. ويبلا العدد بين 

جوانب الشوارع السريعة الجديدة، أو يسعون وراء شيء قليل من العشب للغنم في مربعات االرل 
اتساعا ومعسكرات الجي . وُترى طريقة عيشهم بدائية وقاسية وال حاجة بين المستوطنات التي تزداد 
التجميع الجماعي الذي تبيح االدارة المدنية التي هي رسول الحداثة  –اليها وهذا هو تسويا الطرد 

 تخطط له في هذه االيام حقا. لنفسها أنوالتقدم، 
ان منسق العمليات في المناطق ممثلي نيس 22كما وعد في  –ُتعد االدارة المدنية لهم ثالث بلدات 

المستوطنات القلقين من استمرار وجود البدو قربهم. وقد أبلغت الدولة محكمة العدل العليا قبل عشر 
سنوات أن هذه هي الخطة، وبهذا تتذرع بحظر ربط هذه الجماعات بالماء والكهرباء وبناء مدارس 

 لى بعد صرخة عن فخامة المستوطنات اليهودية.وزيادة مبان سكنية على حسب الزيادة الطبيعية ع
إن البلدة الكبرى المخطط لها لثالث قبائل مختلفة تقع قرب قرية النعيمة شمال أريحا. وتبلا مساحتها 

دونم من ارل الدولة في المنطقة ي. وهي جيب من االرل عثر عليه في طرف  2000نحوا من 
وبسبب معارضة المستوطنين في المنطقة ُأدخل  (.2022أيار  26، "هآرتس)“الجيب أ من أريحا 

الى الخطة عدد من التغييرات. وفي االسبوع الماضي كان يفترل أن تضرب االدارة المدنية أجاًل 
النهائي من اجل االعتراضات عليها ولم ُيضرب أجل الى اآلن. وجاء عن منسق  إليداعهامسمى 

مة وكيدومة ما زالت في مراحل المحادثة مع الخطة الهيكلية للنعي“العمليات في المناطق أن 
أمحادثة؟ في البدء فهمت الحمولتان من قبيلة الرشايدة اللتان تسكنان في المنطقة، أن ”. السكان

الخطة الهيكلية مخصصة لهما فقط. فهمتا ذلك ووافقتا على الخطة. ولم تعلما أن القصد الى ضم 
تعارضان الخطة التي ُأخذ في صوغها، ويعارل حمائل من قبيلتي الكعابنة والجهالين. وهما 

 التجميع من القبائل االخرى هم ايضا ذلك بقوة. –المرشحون للطرد 
لجنة التخطيط العليا التي يفترل أن تبحث في “وجاء عن منسق العمليات في المناطق ايضا أن 
ي التخطيط للكارثة أي أنها ستجدد مباحثاتها ف”. االعتراضات يتوقع أن تجدد مباحثاتها بعد ذلك
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بدوي هناك في ميادين وبيوت  6000الى  2000االنسانية التالية: فعلى حسب الخطة سُيجمع بين 
ستبنى فوقهم، في جوار بين القبائل والحمائل يعارل ما اعتادوا عليه ويعارل عاداتهم، على مبعدة 

د حركات النساء أكثر. فهذا القرب وتوجب عليهم أن يبيعوا أكثرها. وستُقي لألغناملن تدع مكانا كبيرا 
بين الحمائل والقبائل المختلفة داعية الى احتكاكات وخصومات تتصاعد سريعا. ولن تخف عنهم 
الصدمة بسبب النقل القسري. إن شجارا ساذجا بين اوالد صغار قد يشعل نارا عظيمة كما تعلمنا 

 وقع احتكاك. إذاالعادة اليوم  التجربة. ولن يكون من الممكن طي الخيمة واالنتقال كما هي
ومزرعة لمستوطن فرد ومعسكر ستسد ” يتيف“ومستوطنة ” مفؤوت يريحو“إن البؤرة االستيطانية 

طريق الوصول الى مرعى في الغرب والشمال. وستحاصر القرية الفلسطينية النعيمة من الجنوب 
راعة الصناعية )في المنطقة أ(، ، ومشروع فلسطيني للز ”قمر“الغربي ومدينة فلسطينية جديدة اسمها 

ستحاصر البلدة من الشرق. وسُيقطع مصدر عيشهم الرئيس الذي هو القطب الذي يدور حوله تراث 
 عمره آالف السنين.

إن زيادة كبيرة جدا من الناس ستضائل موارد الماء في قرية النعيمة وحقولها. وقد ضاءل جوار مركز 
بالمئة وستسوء حال الفالحين ايضا.  40ينبوعيها بنحو من شرطة فلسطيني كبير نصيب القرية من 

إن مخيم الالجئين القريب عين السلطان له القدرة على الوصول الى ينبوع واحد ويعاني المخيم في 
خصص بعل مائه للجيران  إذا، إذاالصيف إمدادا غير منظم بالماء. فستقوى ازمة المخيم  أشهر

جديدة ايضا في اماكن العمل المعدودة مع سكان مخيم الالجئين، الجدد. وسيتنافس سكان البلدة ال
 وفي الخدمات التربوية والصحية والطبية لوكالة الغوث في عين السلطان.

ُطرد كثير من البدو في الضفة الغربية والمنطقة ي أو أنهم من ذرية اولئك الذين طردناهم من قراهم 
دون في انحاء الضفة الغربية مع الحفاظ على مسافة . وانتشر المطرو 2140االصلية في النقب بعد 

مالئمة بين كل قبيلة وحمولة. واشترى عدد منهم ارضا. وحينها جاء مرة اخرى المجتث الكبير في 
. فقد حدت اسرائيل أكثر فأكثر بالحيل المعروفة )المصادرات وميادين الرماية والمحميات 2162

 رد( حدت من مجال حركة البدو وارتزاقهم.الطبيعية ومصادرة االغنام والهدم والط
 لم يصُح أي واحد ليقول: لن يكون ذلك بعد. إذاوها نحن اوالء نقترب من مرحلة الهدم النهائية 

0/6/2702، هآرتس  
0/6/2702، رأي اليوم، لندن  
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