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التوجـه مجـددًا إلـى مجلـس األمـن إلعـادة طـرح مشـروع قـرار إنهـاء االحـتالل  تقررالجامعة العربية  .0

 لسطينيةالف على توفير الدعم المالي للسلطةتشدد و 
"وفا": كلف االجتماع الوزاري العربي "مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية  -القاهرة 

العرب"، مساء أمس، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السالم العربية )الكويت( وموريتانيا رئيس 
غرب وفلسطين واألمين مجلس الجامعة العربية واألردن العضو العربي في مجلس األمن ومصر والم

العام للجامعة العربية "إجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح 
نجاز التسوية النهائية  مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس األمن الدولي خاص بإنهاء االحتالل وا 

 عات اإلقليمية".واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء في المجلس والمجمو 
مليون دوالر أمريكي شهريًا لحكومة  600وأكد المجلس مجددًا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 

 الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية.
ان المالية وفي مقدمتها المملكة ووجه المجلس الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة األم

 العربية السعودية ومطالبة باقي الدول سرعة اإليفاء بالتزاماتها.
وأكد المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ بالقاهرة، تمسكه بمبادرة السالم العربية 

ا القمة العربية في التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز والتي أقرته
نهاء النزاع العربي اإلسرائيلي". 5005بيروت   "حيث ال تزال تشكل الحل األمثل لتحقيق السالم وا 

وطلب المجلس الوزاري العربي من اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية "مواصلة جهودها لحشد 
 ية وطبقًا لما ورد فيها من التزامات".التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات اإلقليمية والدول

وأيد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين لالنضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات 
والبروتوكوالت الدولية بما فيها االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات 

 واستشارات قانونية في هذا المجال.
لس الوزاري العربي استمرار العمل العربي المشترك لضمان االعتراف الدولي بدولة فلسطين وأكد المج

 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد. 6311وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
كما ثمن المجلس قرار السويد االعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية 

 واإلسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني اإليطالي في هذا الشأن. واإليرلندية
وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع "االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط 
دانة جميع اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس ما  التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وا 
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دية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب يسمى يهو 
 الفلسطيني والمنطقة".

دانته جميع محاوالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي التقسيم المكاني والزماني  كما أكد المجلس رفضه وا 
دانة االعتداءات المتكر  رة كافة من المتطرفين للمسجد األقصى، وفرض السيطرة اإلسرائيلية عليه وا 

 اإلسرائيليين على حرمة المسجد األقصى.
وأدان المجلس األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاوالت تهويد المدينة 
المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية واإلنسانية والثقافية، ما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها 

 .القانون الدولي
كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد األسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل 
والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم اإلنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطالق سراح الدفعة الرابعة من 

 األسرى القدامى.
ألطراف السامية وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعالن ا

في األراضي الفلسطينية المحتلة  6353المتعاقدة إلنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف األربعة للعام 
كانون  61بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو اإلعالن الصادر في 

 .5065األول 
لسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وأكد "الوزاري العربي" دعمه حكومة الوفاق الوطني الف

ووجه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين إلعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا الدول 
 التي قدمت االلتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خالل حكومة الوفاق الوطني.

ومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل كما رفض ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حك
أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك االنضمام 

 للمحكمة الجنائية الدولية.
ووجه المجلس أيضًا الشكر لملك األردن عبد هللا الثاني "لرعايته للمقدسات في القدس الشريف لوقف 

مة واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة"، وأشاد بجهوده "التي أدت إلى حمل إسرائيل االنتهاكات الجسي
على عدم منع المصلين من مختلف األعمار من أداء صالة الجمعة في الحرم القدسي بما فيه 

 المسجد األقصى".
لفريق  وأكد مجلس الجامعة العربية دعمه لجهود المملكة المغربية والملك محمد السادس في ترؤسها

االتصال الوزاري اإلسالمي المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي المعني بالتحرك لفائدة القدس 
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الشريف وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق األهداف المرجوة في هذا 
 الشأن.

واألمين العام للجامعة العربية وعبر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي 
خالل لقاءاته مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية في الشهر الماضي 

 بهدف حشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس األمن.
61/6/5162، األيام، رام هللا  

 
 يكون لها مضمون واستراتيجية محددة إلى المفاوضات شرط أنيعلن استعداده للعودة  عباس .2

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الواليات المتحدة بتقديم اقتراحات : محمد الشاذلي -القاهرة 
واضحة الستئناف المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وجدد التهديد 

 يلي مسؤولية إدارة األراضي الفلسطينية.بحل السلطة الفلسطينية وتحميل االحتالل اإلسرائ
وكان الرئيس الفلسطيني دعا في كلمة ألقاها خالل الجلسة االفتتاحية لالجتماع إلى "الذهاب مرة 
أخرى إلى مجلس األمن لنحصل على قرار" بإنهاء االحتالل. ودعا الدول العربية إلى اإلسراع بتنفيذ 

مليون دوالر شهريًا لدعم الموازنة الفلسطينية  600ة التي تقدر التزاماتها المالية لشبكة األمان العربي
 في مواجهة حجز إسرائيل لعائدات الجمارك والضرائب الفلسطينية لديها، وهو ما قامت به أخيرًا.

وأعلن أبو مازن استعداد الجانب الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل شرط أن يكون لها 
محددة بحيث ال تكون مضيعة للوقت كما حدث خالل السنوات األخيرة  يةواستراتيجمضمون واضح 

مرارًا. وأكد أن الفلسطينيين ال يراهنون على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، وفقًا لنصائح 
أمريكية وأطراف أخرى، وقال إن "إسرائيل لن تمنحنا شيئًا قبل االنتخابات أو بعدها. ونحن لن نعول 

 سيأتي للحكم مرة أخرى".على من 
وجدد عباس موقفه باعتبار المفاوضات هي الطريق الوحيد الستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، 
وطالب الواليات المتحدة بالتقدم باقتراحات جديدة للفلسطينيين لدراستها الستئناف المفاوضات، مؤكدا 

وأكد عباس أن "األمر يحتاج إلى  قة.حرصه على الوصول لبداية خيط يقود إلى السالم في المنط
قرار دولي، أو باألحرى أمريكي"، مشيرًا إلى "استمرار االتصاالت مع الواليات المتحدة الستئناف 
عملية السالم"، وقال: "ال نريد الصدام مع واشنطن. ولم نفشل جولة المفاوضات التي جرت منذ عام 

سرائيلية بنيامين نتانياهو باعتراف وزير الخارجية ، بينما الذي أفشلها هو رئيس الحكومة اإل5069
األمريكي جون كيري، بسبب استمرار حكومته في مشروعات االستيطان في األراضي المحتلة 

 ورفضها إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين وفق االتفاق المبرم بين الجانبين".



 
 
 
 

           7ص                                     3424 العدد:    61/6/5162 الجمعة التاريخ:

لراهن والخطوات العقابية اإلسرائيلية ضد وجدد عباس تهديده، في حال استمرار الوضع ا
الفلسطينيين، بحل السلطة الفلسطينية وتحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية إدارة األراضي 
الفلسطينية. وقال: "نحن دولة تحت االحتالل، ولم نعد قادرين على تحمل المسؤولية. فنحن سلطة 

لي فإنه من األفضل واألشرف لنا أن تتحمل من دون سلطة ودولة من دون مقومات الدولة. وبالتا
 إسرائيل مسؤولياتها في األراضي المحتلة".

وأكد عباس حق الفلسطينيين في االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد العجز عن وقف عدوان 
إسرائيل على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه، مشددًا على أن دولة فلسطين ستلتزم بميثاق روما 

 أبريل المقبل عندما تبدأ عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية. /اعتبارًا من نيسان
وطالب أبو مازن مجددًا األمم المتحدة بالعمل على "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بحيث 

الذي يبقى هذا المطلب على األجندة الدولية خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي السافر على قطاع غزة و 
 ألف منزل". 00أدى إلى تدمير أكثر من 

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت 
بعد االتفاق مع "حماس" "لم تفعل حتى اآلن رغم ذهابها لغزة مرتين، حيث لم تتح لها الفرصة كي 

 تمارس عملها واستعادة الوحدة الحقيقية".
لفت إلى الصعوبات التي تواجهها حكومة التوافق بخاصة على الحدود لممارسة دورها بالتنسيق مع و 

 األمم المتحدة إلدخال المساعدات خصوصًا تلك المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.
وعبر عن رفضه لتوجه الكونغرس لقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، وقال إن هذه 

 مخصصة للموازنة والبنية التحتية وسنحتج بشدة على توقف أمريكا عن هذا األمر. األموال هي
 61/6/5162الحياة، لندن، 

 
 رسومات مسيئة للرسول "تشارلي إيبدو"تدين نشر صحيفة  الفلسطينية الرئاسة .3

إيبدو" ، ما نشرته الصحيفة الفرنسية " تشارلي 62/6 يوم الخميس ،أدانت الرئاسة الفلسطينية :رام هللا
وقالت الرئاسة إن "وقوفنا إلى  من رسومات مسيئة للرسول صلى هللا عليه وسلم في طبعتها األخيرة.

جانب الشعب الفرنسي منذ أيام في مواجهته لإلرهاب الذي جرى في فرنسا، هو موقف مبدئي ضد 
أنه ال يحق  وأضافت: وفي نفس الوقت تؤكد الرئاسة اإلرهاب بكل اشكاله في كل مكان في العالم".

ألي جهة استغالل حرية الرأي لإلساءة لعقائد اآلخرين ورموزهم الدينية، وما يجب أن يتم هو احترام 
 المشاعر الدينية للجميع من أجل خلق أجواء مالئمة للتسامح والتعايش بين الشعوب.
 62/6/5162، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لية لموظفي غزة المدنيين والعسكريين دون تدخل من حكومة الحمد هللاصرف سلفة ما ":المالية" .4

غزة: شرعت مكاتب البريد وبعض البنوك التي تخضع إلدارة حركة حماس في قطاع غزة بصرف 
سلفة مالية لموظفي غزة، الذين ال تعترف بهم حتى اللحظة حكومة التوافق الفلسطينية، في ظل 

وبدأت البنوك ومكاتب البريد منذ ساعات  هدد مستقبل المصالحة.استفحال الخالف حولهم، الذي ي
شيكل"، لجميع  9.3شيكل "الدوالر األمريكي يساوي  6000صباح أمس بصرف مبلغ مالي قدره 

 الموظفين المدنيين والعسكريين الذين عينوا خالل فترة حكم حركة حماس لغزة.
إن السلفة المالية التي بدأ صرفها تشمل أيضا وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في القطاع 

العقود والبطالة، مشيرا إلى أن الصرف سيستمر في ظل تجاهل حكومة التوافق التي يرأسها الدكتور 
. وأوضح أن أموال السلفة تتم جبايتها من الضرائب بغزة وتسهيالت "حقوق الموظفين"رامي الحمد لـ

تم صرف هذه السلف بوجود أي تدخل من جانب وزارة المالية وال ي بعض البنوك العاملة في القطاع.
 في حكومة التوافق في الضفة الغربية.

 61/6/5162القدس العربي، لندن، 
 

 ونركز على استعادتها "إسرائيل": أموال عائدات المقاصة ليست حسنة من وزير المالية .5
ـ"وفا" "حجز إسرائيل لمستحقاتنا قال وزير المالية شكري بشارة في حديث ل: جعفر صدقة - رام هللا

من عائدات المقاصة معناه توجيه ضربة مدمرة لالقتصاد الفلسطيني. فبالنظر إلى نسبتها من 
إجمالي اإليرادات، فإن حجزها يسبب ضررا يطال مختلف الشرائح والقطاعات: الموظفين، واألسر 

ك، وحتى الدكاكين الصغيرة تلقت المستفيدة من شبكة األمان االجتماعي، والقطاع الخاص، والبنو 
 ضربة بهذا اإلجراء الباطل، والمخالف لالتفاقات الثنائية والقوانين الدولية".

يصر و ويقر بشارة بأن السلطة دوما تعاني من ضائقة مالية، وتتدبر أمورها شهرا بشهر ويوما بيوم، 
قال بشارة: و  اليا".على أن "أي مصاريف إضافية يجب أن تكون وفق رؤية واضحة، وليس ارتج

كوزارة مالية، هناك دائمًا سيناريوهات وواجبنا الوطني دراسة هذه السيناريوهات والضغط على 
الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن مستحقاتنا، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك فعال 

ا الواليات المتحدة في ضغوط جدية من عدة أطراف على طليعتها مصر واالتحاد األوروبي ونوعًا م
هذا االتجاه نأمل أن تتكلل بالنجاح. كذلك قمنا بمخاطبة الحكومة اإلسرائيلية رسميا بضرورة اإلفراج 

 عن مستحقاتنا، وسنلجأ أيضا إلى القضاء، سواء اإلسرائيلي أو الدولي. 
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لهذا اإلجراء  فهذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل، وهي تتحمل مسؤولية التداعيات االقتصادية
 المجحف وغير المبرر.

 62/6/5162، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عائدات الضرائب للسلطة  : يطالب بتدخل دولي إللزام "إسرائيل" بتحويلالحمد هللا .6

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا بتدخل دولي لوقف حجز "إسرائيل" أموال : وكاالت
 الفلسطينية.ائب المستحقة للسلطة الضر 

واجتمع الحمد هللا بهذا الخصوص في مدينة رام هللا مع القنصل األمريكي العام في القدس مايكل 
"ضرورة تدخل المجتمع الدولي ـراتني، ونقل بيان صادر عن مكتب الحمد هللا مطالبته خالل اللقاء ب

 ".لمقاصة، ووقف احتجاز أموال الفلسطينيينبشكل فوري إللزام "اإلسرائيليين" بتحويل أموال ا
وشدد الحمد هللا على أن ""إسرائيل" تخرق المعاهدات والقوانين الدولية كافة باستمرار احتجاز عائدات 

 ".الضرائب وبسياسة التنكيل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين
 61/6/5162الخليج، الشارقة، 

 

 التمدد العنصري واال دينينائب فلسطيني يطالب فرنسا بمالحقة  .7
غزة: استنكر النائب مروان أبو راس، رئيس فرع فلسطين في اتحاد علماء المسلمين إعادة نشر 
صحيفة "شاراي ابدو" الفرنسية صورًا مسيئة للنبي صلي هللا عليه وسلم، مؤكدا رفضه في ذات الوقت 

مكتوب له بأن إعادة نشر الصور استعمال العنف في ردات الفعل. وأكد النائب أبو راس في صريح 
المسيئة والرسومات والعبارات الغير الئقة للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم سيكون لها أثر كبير 
على نفوس المسلمين في جميع أنحاء العالم وخاصة في ظل العنصرية المقيتة التي بدأت في الغرب 

تؤدي إلى شيوع وانتشار الرغبة لالنتقام في حقدها على اإلسالم والمسلمين. وقال: "هذه األعمال 
واستخدم العنف في ردات الفعل". ودعا أبو راس حكومة فرنسا لمالحقة ومحاصرة التمدد العنصري 

 واال ديني، موضحا بأن العنصرية ضد اإلسالم تتزايد بشكل كبير في الغرب وتحت حجج واهية. 
 61/6/5162قدس برس، 

 
 صفقة شاليطخالفت اتفاق  "إسرائيل" ..مغلقملف تبادل األسرى : مرزوقأبو  .8

قال القيادي البارز في حركة حماس موسى أبـو مـرزوق إن ملـف تبـادل : جيهان الحسيني - واشنطن
األســرى مــع الجانــب اإلســرائيلي مغلــق بســبب عــدم التــزام إســرائيل تعهــداتها فــي "صــفقة وفــاء األحــرار" 

 .5066أيلول )سبتمبر(  60( التي أبرمت في ط)شالي
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وأضـاف أبــو مــرزوق فــي تصــريح إلــى "الحيــاة" عبـر اتصــال هــاتفي أن إســرائيل خالفــت اتفــاق الصــفقة 
التـــي رعتهـــا مصـــر وأعـــادت اعتقـــال أعـــداد كبيـــرة مـــن األســـرى الـــذين تـــم اإلفـــراج عـــنهم بموجـــب هـــذه 
 الصــفقة، كمــا أنهــا أعــادت األحكــام الســابقة فــي حــق الكثيــر مــن هــؤالء األســرى المحــررين، ولــم تســمح

 بعودة أعداد منهم إلى بيوتهم في الضفة الغربية، كما ورد في بنود الصفقة.
ولفت "كيف إذن يمكننا أن نفتح حوارًا معهم )اإلسرائيليين( فـي إطـالق سـراح أسـرى جـددت". وتـابع إن 
"موقفنـــا باختصـــار أنـــه ال يوجـــد شـــيء. فليســـت هنـــاك معلومـــات أو حـــديث عـــن هـــذا الملـــف )تبـــادل 

دما تلتـــزم إســـرائيل أواًل البنـــود التـــي وقةعتهـــا فـــي صـــفقة األحـــرار، وتتراجـــع عـــن كـــل األســـرى( إال عنـــ
 اإلجراءات المخالفة لبنود الصفقة التي قامت بها في حق األسرى المحررين".

وانتقد أبو مرزوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب "عدم وجود إرادة سياسية فعلية لديه إلعادة 
غط علـى حكومـة التوافـق الـوطني كـي ال تقـوم بواجباتهـا تجـاه غـزة مـن إعمـار إعمار غزة، بل إنه يضـ

بعـــد الحـــرب الشرســـة التـــي تعرضـــت لهـــا"، الفتـــًا إلـــى أن "هنـــاك التزامـــات علـــى الحكومـــة، بعـــد اتفـــاق 
المصــالحة الــذي حــدد مهماتهــا بالنســبة إلــى إعمــار غــزة. لكــن الحكومــة غيــر فاعلــة، بــل تقــف متفرجــة 

 ا يجري في غزة".وغير معنية تجاه م
وتــابع: "كنــت أتوقــع مــن الــرئيس الفلســطيني أن يتصــل بــاألطراف الدوليــة التــي التزمــت المشــاركة فــي 

 إعمار غزة ولم تدفع أيًا من المبالغ التي التزمت بها".
وفي ردة على سؤال عن العالقة بين "حماس" والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمـد دحـالن، وهـل 

"المصـالحة المجتمعيـة أسـاس بيننـا وبـين تيـار  أنمـرزوق  أبـوسـتقباله فـي غـزة أجـاب هناك إمكانية ال
دحالن. لذلك عندما تكتمل المصالحة المجتمعية يمكن لدحالن القدوم إلى غزة في شكل طبيعي ومن 
ثم يخوض االنتخابات. لكن اآلن ما زال هنـاك شـعور سـلبي تجاهـه مـن بعـض النـاس )...( وسـيزول 

 المصالحة المجتمعية".عند اكتمال 
مليـون دوالر، وهـي تـأتي فــي  200 حـواليوأشـار أبـو مـرزوق إلـى أن حجـم مسـاعدات اإلمـارات يبلـغ 

المرتبـة الثانيـة بعـد قطـر فـي دعـم قطـاع غـزة، مشـيرًا إلـى أن هنـاك مشـاريع أخـرى يقـدمها األميركيـون 
 واألوروبيون.

اليـًا أمـارس مهمـاتي مـن غـزة التـي نقلـت إقـامتي وأكد أبو مرزوق أنه نقل إقامته إلى غزة، موضـحًا "ح
قامتي مستمرة لم تنقطع، وأتحرةك بين القاهرة وغزة".  إليها، لكن ما زال مكتبي موجودًا في القاهرة وا 

 61/6/5162الحياة، لندن، 
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 حماس: لدينا أوراق ستلزم عباس بالشراكة واحترام حقوق أهل غزة .9
لطة محمـــود عبـــاس ال يـــزال لديـــه أمـــل فـــي شـــطب الحركـــة قالـــت حركـــة حمـــاس، إن رئـــيس الســـ: غـــزة

 سياسيا، لكنها أكدت أن "هذا وهم، ليس أكثر".
: "إن لـم يتراجـع 62/6وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صـحفي، يـوم الخمـيس 

فيـق عباس عن مؤامراته ضد حركة حماس وغزة؛ فإن الحركة لديها الكثير من األوراق لجعل عبـاس ي
لزامه بالشراكة واحترام حقوق أهل غزة".  من أوهامه، وا 

 وأكد أبو زهري رفض حركته اتهامات عباس لها، بأنها أعاقت دور الحكومة، وعدةها قلبًا للحقيقة.
وقال: "حماس هـي الطـرف الوحيـد الـذي التـزم بتنفيـذ االتفـاق بسـحب وزرائهـا وتشـكيل حكومـة جديـدة، 

االتفـاق المنوطـة بــه، خاصـة بمـا يتعلـق بعقـد اإلطـار القيـادي المؤقــت،  بينمـا رفـض عبـاس تنفيـذ بنـود
 ودعوة التشريعي لالنعقاد، والتحضير النتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي".

 62/6/5162، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حماس على سيطرتها على غزة يعيق إعادة اإلعمار إصرارفتح:  .01
ث باســم حركــة فــتح، إن قــادة حمــاس يــذرفون دمــوع التماســيح علــى معانــاة قــال أحمــد عســاف، المتحــد

أهلنا في قطاع غزة بالرغم من إدراكهم أن أصغر طفل فلسطيني يعرف أنهـم المتسـببون بهـذه المعانـاة 
مــن خــالل إصــرارهم علــى إبقــاء ســيطرتهم علــى غــزة وتكبيــل أيــدي الحكومــة، وعــدم الســماح لهــا ببســط 

وأضــاف "عســاف" فــي تصــريح صــدر عــن مفوضــية اإلعــالم والثقافــة أن عــدم  واليتهــا علــى القطــاع.
عــادة المــوظفين الشــرعيين إلــى وزاراتهــم ومنــع الحكومــة مــن بســط  تمكــين الحكومــة مــن تســلةم المعــابر وا 

 سيطرتها األمنية على القطاع هو السبب في استمرار معاناة أهلنا في القطاع.
كومـة الوفـاق، وال تريـد منهـا سـوى أن تتحـول إلـى صـراف وأكد "عساف" أن حماس لم تكن تريد من ح

آلي، وبنك يصرف المال لموظفيها، ويعفيها من أي مسؤولية مالية تجاه أهلنا في القطاع من دون أن 
 تتنازل عن تفردها في حكم غزة. 

 61/6/5162، المصري اليوم، القاهرة
 

 صحفي إسرائيلي: فتح تفقد االنضباط واألمن والشرعية .00
قال الكاتب الصحفي اإلسرائيلي أريه شبيط، إن عقـد الهـدوء فـي الضـفة الغربيـة علـى : س المحتلةالقد

وقـال الكاتـب فـي مقالـه المنشـور  سـيكون عـام زعزعـة االسـتقرار. 5062وشك األفـول، مشـيرا إلـى أن 
ن فتـرة الهـدوء علـى الحـد ود في صحيفة "هـررتس"، الخمـيس، إن الضـفة يمكنهـا االشـتعال قبـل غـزة، وا 

وتـابع شـبيط بـأن الهـدوء فـي الضـفة الغربيـة فـي التسـع سـنوات األخيـرة كـان يسـتند  مع غزة لن تطول.
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إلى ثالثة عوامـل: "النمـو االقتصـادي، والنشـاط األمنـي اإلسـرائيلي الفلسـطيني المشـترك، ووجـود قيـادة 
ا، وأن التعـاون فلسطينية شرعية ترفض استخدام العنف". غير أنه استدرك بأن الوضع اآلن ليس جيد

 األمني في خطر شديد، وشرعية القيادة الفلسطينية "آخذه بالتبدد".
سـرائيل قلبـت الطاولـة فـي رام  وعن السيناريو المحتمل قال: "إذا ما قلب عبـاس الطاولـة فـي الهـاي، وا 

عقدا هللا، فلن يكون للسلطة الفلسطينية ما يكفي من المال لتمويل معاشات رجال األمن الذين منحونا 
مــن الهــدوء واالزدهـــار.. والمقلــق فـــي الموضــوع هـــو توســع النـــواة الصــلبة لملقـــي الحجــارة والزجاجـــات 

 الحارقة، وفقدان حركة فتح االنضباط واألمن والشرعية".
وعــن الحــرب األخيــرة علــى قطــاع غــزة قــال الكاتــب، إن الحــرب انتهــت بــدون حســم اســتراتيجي أو حــل 

ن الجــزرة االقتصــادية  التــي كانــت معــدة الســتكمال مهمــة العصــا العســكرية لــم تصــل، وفــي سياســي، وا 
وتساءل شبيط في  المقابل تعمل حماس على ترميم قدراتها للصيف القادم الذي قد يشهد جولة أخرى.

 نهاية مقاله: "هل يعرف نتنياهو هذا اإلنذار االستراتيجيت هل يقوم بأي شيء لوقف التصعيدت.. ال".
 62/6/5162، "56موقع "عربي 

 
 المقاطعة تؤكد أنها تؤتي ثمارهاحمالت  "الشعبية": الحملة الصهيونية ضد   .02

، علــى أن الهجــوم 62/6شــددت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين فــي بيــان لهــا يــوم الخمــيس : رام هللا
ــد والمقاومــة الفلســطينية بســبب الجولــة التــي مــن اإلســرائيلي السياســي واإلعالمــي  علــى المناضــلة خال

ؤكــد أن حمــالت مقاطعــة تمــدن بجنــوب أفريقيــا هــو  3ر أن تقــوم بهــا مطلــع الشــهر المقبــل فــي المقــر 
محاورهــا الرئيســية تــؤتي ثمارهــا، وتلحــق أفــدح  إحــدىاالحــتالل الصــهيوني التــي تعتبــر جنــوب أفريقيــا 

 الخسائر بالكيان الصهيوني اقتصاديًا وسياسيًا، وتكشف وجهه اإلجرامي والعنصري للعالم أجمع.
 62/6/5162س برس، قد

 
 حماس تنعى الشهيد أبو جندية وتدعو إلى الثأر .03

نعت حركة حماس في الضـفة الغربيـة الشـهيد أسـامة أبـو جنديـة، ودعـت للثـأر لدمائـه : الضفة الغربية
ـــى جـــرائم االحـــتالل. ـــوم الخمـــيس والـــرد عل ـــان لهـــا، ي ـــت حمـــاس، فـــي بي ، وصـــل "المركـــز 62/6 وقال

، إن جــرائم االحــتالل ال تحتــاج إلــى الــذرائع والحجــج كــي تنفــذ بحــق الفلســطيني لإلعــالم" نســخة عنــه
الفلســـطينيين الـــذين يتشـــبثون بأرضـــهم ويتمســـكون بحقـــوقهم، رغـــم كـــل مـــا يواجهـــون مـــن أدوات القتـــل 

 والدمار الصهيوني إلبعادهم عن وطنهم فلسطين.
 62/6/5162، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ة سياسة إسرائيلية ممنهجة"الشعبية": جريمة اغتيال أبو جندي .04

( عامـاً  55رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استشـهاد الشـاب أسـامة علـي أبـو جنديـة ): الخليل
، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، 65/6األربعاء  يوم مساء

ـــر عـــن "جريمـــة إرهابيـــة"، علـــى حـــد تعبيرهـــا. ـــت الجبهـــة  يعبة فـــي بيـــان لهـــا "إن اســـتمرار إرهـــاب وقال
المستوطنين واالعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين تؤكـد ضـرورة تجسـيد حالـة مـن التوحـد الـوطني 
استنادًا لخطة مواجهة شاملة ضد االحتالل الصهيوني ومخططاته اإلجرامية، ووقف حالـة العبـث فـي 

 نقسام"، وفق تقديرها.الساحة الفلسطينية الناجمة عن المناكفات والتشرذم واال
 62/6/5162قدس برس، 

 
 اريئيل إلسرائيل وأم الفحم للفلسطينيين"ـ"االنتخابية ب يعلن عن إطالق حملته ليبرمان .05

دور ليبرمان، يوم الخميس، يجأعلن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أف :ترجمة القدس دوت كوم -القدس
النتخابات المقبلة وسط تحالفات وتكتالت عن إطالق حملته االنتخابية التي سيخوض فيها حزبه ا

 جديدة في الوسط السياسي اإلسرائيلي.
وأظهر ليبرمان في مؤتمر صحفي له، عنوان حملته بشعار رأت صحف إسرائيلية أنه يحاول من 
خالله جذب انتباه اإلسرائيليين لمشروعه السياسي الذي طرحه، حيث حمل عنوان الحملة "ليبرمان 

يئيل إلسرائيل وأم الفحم للفلسطينيين"، في إشارة لمستوطنة اريئيل كبرى المستوطنات بيت القصيد.. ار 
 اإلسرائيلية التي تربط القدس بمدن الضفة.

 61مرشحا من حزبه سيتنافسون على قائمة االنتخابات المكونة من  12أن  إلىوأشار ليبرمان 
جري في السابع عشر من مارس/ آذار مقعدا التي يطمح بتحقيقها في االنتخابات المقبلة التي ست

 المقبل.
وقال ليبرمان أن مشروعه السياسي يتركز على الصراع مع الفلسطينيين وملف المفاوضات السياسية 
مع السلطة الفلسطينية، مشددا على أنه ليس من الضروري التوجه التفاق سالم مع الرئيس محمود 

 من عباس.عباس وأنه من المهم القضاء على حماس والتخلص 
وبين أنه سيعمل من أجل مصالح اإلسرائيليين واليهود خارج إسرائيل، كما سيعمل على تعزيز 

 العالقات مع الدول العربية.
 62/6/5162، القدس، القدس
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 منع تسوية إقليمية "إسرائيل"ليبرمان يزعم أن تقديم االنتخابات في  .06
أن تقديم موعد االنتخابات العامة في  زعم وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان،: 50عرب 

 إسرائيل منع التوصل إلى تسوية إقليمية قبل حلول نهاية العام الحالي.
، إن ليبرمان حاول دفع تسوية 62/6 وقالت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء يوم الخميس

مان كان تجاوز الرئيس سياسية مع "الدول العربية المعتدلة"، لكن القناة رجحت أن هدف ليبر 
 الفلسطيني، محمود عباس، بواسطة مفاوضات مباشرة مع دول عربية.

وكررت القناة أنباء ترددت مؤخرا حول لقاءات عقدها ليبرمان مع مسؤولين في دول عربية واقترح 
 عليهم خطته "نقل بلدات عربية داخل الخط األخضر إلى سيادة عربية".

برمان جرت بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحضرها مسؤولون وأضافت القناة أن لقاءات لي
من الموساد، وأن هذه المحاولة هدفت إلى إقناع العالم العربي بإجراء مفاوضات مع إسرائيل وفرض 
نتائجها على الفلسطينيين، بادعاء أن عباس "أضعف مما يمكن أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات 

مان الكشف عن "المسؤولين العرب" الذين التقاهم، خاصة وأنه جرى تجميد ويرفض ليبر  هامة".
 خطته في أعقاب تقديم االنتخابات.

 62/6/5162، 48عرب 
 
 غير مرحب بها د وزيرة خارجية السوي ":إسرائيل" .07

قالــت إســرائيل الخمــيس إن وزيــرة الخارجيــة الســويدية مــارغوت فالســتروم التــي : أ ف ب -اســتوكهولم 
المقــرر أن تقــوم بزيــارة رســمية إلــى الدولــة العبريــة، غيــر مرحــب بهــا فــي الــبالد وســط تــوتر كــان مــن 

 العالقات بين البلدين عقب اعتراف استوكهولم بدولة فلسطين.
وكانــت الــوزيرة أرجــأت األســبوع الماضــي إلــى أجــل غيــر مســمى زيــارة كانــت تنــوي القيــام بهــا إلســرائيل 

عـالم اإلسـرائيلي أن وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي أفيجـدور ليبرمـان واألراضي الفلسطينية، حيث ذكـر اإل
تشــرين األول/أكتــوبر ممــا دفــع إســرائيل  90ال يرغــب فــي لقائهــا. واعترفــت الســويد بدولــة فلســطين فــي 

 إلى استدعاء سفيرها إلجراء مشاورات. وعاد السفير إلى استوكهولم بعد شهر.
ـــة اإلســـر  ال "ائيلية عمانوئيـــل نحشـــون لإلذاعـــة الســـويدية العامـــة وصـــرح المتحـــدث باســـم وزارة الخارجي

 ."تنتظروا زيارة وزيرة الخارجية السويدية إلى إسرائيل ألن ذلك قد ال يتم قبل فترة طويلة
لــو زارت وزيــرة الخارجيــة الســويدية إســرائيل لمــا تــوافر لهــا عقــد أيــة لقــاءات رســمية. مــا "وأضــاف أنــه 

 ."فعلته السويد أمر غير ودي مطلقاً 
 61/6/5162، الحياة، لندن
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 بمساعدة الفلسطينيين لكن يبدو أن أنابيب النفط جفت تالخليج وعددول رون بروسر:  .08

تهكم مندوب إسرائيل الدائم لدي األمم المتحدة، رون بروسر، علي الدول  :محمد طارق -نيويورك 
اهمات مالية للفلسطينيين لقد وعدت دول الخليج بضخ مس"المانحة لغزة، خاصة دول الخليج، قائال: 

 .")في غزة(، لكن يبدو أن أنابيب النفط قد جفت
وبحسب مراسل األناضول، كان السفير اإلسرائيلي يتحدث في إفادة بمجلس األمن الدولي، ويشير 

مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين، والذي عقد بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين األول الماضي،  إلىبذلك 
 للمساعدة في إعادة إعمار غزة. لجمع أموال 

 إلىسعي الفلسطينيين "قال بروسر، خالل الجلسة التي كانت حول الحالة في الشرق األوسط، إن 
 المحكمة الجنائية الدولية )من المقرر أن تنضم فلسطين إليها في إبريل/نيسان المقبل( إلى االنضمام

 ."ت السالمهو بمثابة رسالة مفادها أنهم غير راغبين في مفاوضا
المجتمع الدولي أن يبلغ الفلسطينيين أن السالم يتطلب حلوال وسط وأنه  علىيتعين "ومضي قائال: 

 ."يتعين عليهم العودة إلي طاولة المفاوضات المباشرة
 61/6/5162، القدس العربي، لندن

 
 يتسحاق هرتسوغ يقرر تشديد الحراسة على رئيس المعارضة جهاز "الشاباك" .09

قرر جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، مساء الخميس، تشديد الحراسة األمنية على  األناضول:
 رئيس المعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، دون إبداء األسباب.

قرر جهاز األمن العام اإلسرائيلي تشديد الحراسات األمنية على "وقالت القناة السابعة اإلسرائيلية، 
  ."ائيلية ورئيس حزب العمل يتسحاق هرتسوغرئيس المعارضة اإلسر 

 61/6/5162، القدس العربي، لندن
 
 مع حماس ال يمكنها إغالق الباب أمام صفقات التبادل اإلسرائيليةحكومة : الديسكن .21

كما وصفه )أبو عبيدة( الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري : خاص -المجد
ون الصهيوني الذي ينص على عدم إطالق سراح األسرى الفلسطينيين لحركة حماس مؤخرًا بأن القان

"ال يساوي الحبر الذي كتب فيه"، ها هي االعترافات الصهيونية تأتي بأن الحكومة الصهيونية ال 
 يمكنها تفعيله.
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وقد اعترف يوفال ديسكن الرئيس األسبق لجهاز األمن الداخلي الصهيوني "الشاباك" بإن الحكومة 
ية لم تحسم مسألة رفض عقد صفقات تبادل أسرى مع حماس في المستقبل، مؤكدًا أنها الصهيون

 أبقت الباب مفتوحًا لهذا الخيار.
ودعا ديسكن الحكومة الصهيونية ألن تكون صريحة مع الصهاينة وواضحة معهم عبر تبني 

واعتبارها  برفض إبرام صفقات تبادل جديدة 5065توصيات لجنة "شمغار" التي أوصت في العام 
ولم يتم حتى اليوم نشر توصيات "لجنة شمغار" رغم مرور عامين على  عملية تحدي استراتيجي.

تقديم توصياتها، حيث يصنف تقرير اللجنة بأنه "سري للغاية"، وسبب جعله سري جدًا حتى ال يشكل 
 حرج للحكومة الصهيونية عند رضوخها وقبولها بصفقة تبادل.

رد الحكومة الصهيونية على توصيات اللجنة جاء بشكل فضفاض حيث وبحسب ديسكن فقد جاء 
 أعلنت أن الطاقم األمني الثماني تبنى سياسة صارمة من عمليات الخطف في المستقبل.

وأشار إلى أن تهديد الحكومة السابق بأن خطف جنود سينهي حكم حماس لم يعد له أي وزن بعد 
سحبت توصيات اللجنة ولم تثبت توصياتها عبر قوانين  الحرب األخيرة على قطاع غزة ألن الحكومة

 تمنع صفقات تبادل مستقبلية.
وشدد على أن الحكومة الصهيونية تحاول إيجاد طريق عودة إلمكانية اضطرارها لسيناريو مشابه 

 لصفقة شاليط.
 61/6/5162األمني، المجد 

 
 ل أراض في الجليلإسرائيلي: عباس ال يريد اإلرهاب وحزب هللا يخطط الحتال  جنرال .20

، سينشر كامال اليوم الجمعة، "يسرائيل هيوم"القدس العربي: في لقاء خاص مع صحيفة  -الناصرة 
في شعبة االستخبارات اإلسرائيلية )أمان(، الجنرال ايتاي بارون  األبحاثيقول الرئيس السابق لقسم 

 . "5062ستتواصل في عام  األوسطالفوضى في الشرق  "إن
ن إن حماس تعمل على ترميم األنفاق التي تم تدميرها خالل الجرف الصامد، ولكنها بارو  قالو 

ليست معنية اآلن بمواجهة أخرى، وتعمل من أجل كبح النيران من غزة. وبخالف مزاعم رئيس 
السابق الرئيس محمود  "أمان"الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان يبرىء رئيس 

مازن ال يريد اإلرهاب. إنه ال  أبوال يوجد لدينا أدنى شك بأن "تهمة اإلرهاب، ويضيف:  عباس من
فهذا ليس طريقه. هناك آراء تختلف مع ذلك، لكن هذا هو " يغمز وال يحرض، وال يريد اإلرهاب 

أي جهة أخرى للتدخل  أوكما إلى أن قسم االستخبارات ال يالحظ أي محاولة فلسطينية  ."مفهومنا
 االنتخابات اإلسرائيلية. في
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، التي نسبت إلى األسلحةوتطرق بارون إلى رد حزب هللا على الهجمات التي استهدفت قوافل 
فتح مواجهة مع إسرائيل في مزارع شبعا. وقال إن حزب  إلعادةإسرائيل، ويقدر بأن التنظيم يسعى 

صاروخ يوميا على إسرائيل،  ألفهللا يخطط خالل الحرب اللبنانية المقبلة إلى إطالق أكثر من 
 والتسبب بأضرار للمنشرت االستراتيجية.

أننا سنجد في المرة المقبلة قوات حزب هللا على أرضنا  أتوقعخالفا لحرب لبنان الثانية "ويحذر قائال: 
معلوت وغيرها من البلدات في  أوشلومي  أوعمليات ـ طعنات محددة في نهاريا  أولهمابطريقتين 
اني عمليات أكثر ملموسة للسيطرة على أراض إسرائيلية، أي سيطرة حزب هللا على بلدة الجليل، والث

 ."إسرائيلية كاملة
 61/6/5162، القدس العربي، لندن

 
 يسرائيلاإلجيش الأزمة مالية تعصف بمقدرات "ذي ماركر":  صحيفة .22

ائقة مالية االقتصادية أن المؤسسة العسكرية تعيش ض "ذي ماركر"نشرت صحيفة : حلمي موسى
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الجيش اإلسرائيلي قوله إن الجيش قد يوقف التدريبات  شديدة.

ذي ". وأوضحت 5065في أيار ــــ حزيران المقبلين بسبب مشاكل ميزانية كما سبق وفعل في العام 
مليار شيكل  6.6ن أن الميزانية المخصصة للنشاط العملياتي للقوات االحتياطية تراجعت م "ماركر

مليون  651مليون شيكل )حوالي  200-550إلى  5065مليون دوالر( في العام  500)حوالي 
 .5062دوالر( في العام 

واضطرار الجيش إلى مواصلة  5062وبحسب المسؤول العسكري، فإن واقع عدم إقرار ميزانية العام 
كبيرًا يمكن أن يؤثر على الخطط وهي ميزانية شهدت عجزًا  5065التصرف وفق ميزانية العام 

والبرامج العسكرية. ووفق كالم المسؤول فإن األموال التي تلقاها الجيش مؤخرًا ذهبت غالبيتها لتغطية 
على غزة. ولهذا السبب يحاول  "الجرف الصامد"التزامات سابقة ولتغطية جانب من تكاليف حرب 

لمالية يسمح له بالتصرف بشكل موثوق لتمويل الجيش التوصل إلى اتفاق متعدد السنوات مع وزارة ا
 برامجه.

والحظ المسؤول أن برامج التسلح الجديدة التي أقرت باهظة التكلفة أصاًل، وأن القيادة القتالية في 
 الجيش صارت أكبر سنًا، وهذا غير مجد اقتصاديًا.

الموضوع االقتصادي ونفى المسؤول العسكري اإلسرائيلي الحديث عن تبذير في الجيش، مبينًا أن 
صار جزءًا بارزًا في دورات األركان والقيادة بهدف إطالع الجيل الجديد من القادة على أهمية وحيوية 

 هذا الجانب.
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وبحسب رأيه، فإن "االعتبارات االقتصادية تؤخذ طوال الوقت في الحسبان". وأعلن المسؤول العسكري 
تم عرضها في وسائل اإلعالم بشكل يضر بالجيش. أن المشاكل االقتصادية في المؤسسة األمنية ي

وفي رأيه ينبغي للحكومة والجيش أن يحددا "ميزانية العضالت" إلسرائيل، أي تكلفة منظومات 
 السالح والعتاد ومخازن الذخائر والتدريبات، وبعد ذلك وضع باقي ميزانية الدولة.

اقتصادا، ألن دواعي غير اقتصادية وختامًا، حذر المسؤول نفسه من واقع أن الجيش ليس دومًا 
تتحكم في األمر أحيانًا. وخالفًا لما تنشره الصحف "فإننا ال نشتري األسلحة األعلى سعرًا ألننا ال 
نملك الموارد. عمومًا محظور أن ننسى المكان الذي نعيش فيه، حيث ال يريدوننا أن نكون هنا. ولو 

ين. فقط مؤخرًا أعلن رئيس شعبة االستخبارات أن كان بمقدور حماس وحزب هللا، لما كنا موجود
 ألف صاروخ". 610حزب هللا يمتلك 

وفي هذا السياق، أشار معلق اقتصادي إلى أن الناس ال تعرف كثيرًا عن ميزانية الدفاع. ففي حين 
، ال يعرف الكثيرون 5065في المئة من ميزانية العام  33.1تم اإلعالن عن أن الحكومة استنفدت 

لوزارات الخدماتية واالجتماعية أنفقت أقل من ميزانياتها المقررة، في حين أنفقت وزارة الدفاع أكثر أن ا
 بكثير من ميزانيتها المقررة.

ويكشف المعلق النقاب عن أن حوالي ستة مليارات شيكل كانت مقررة للوزارات المدنية اقتطعت 
تحدثت عن تقليص ميزانية الدفاع  5065لعام وأعطيت للجيش. وبين أنه برغم أن الميزانية األصلية ل

. وبداًل من 5065في المئة إال أن نفقات الجيش زادت عن الميزانية المقررة في العام  1.2بحوالي 
 مليارًا. 10.1مليار شيكل، أنفق الجيش  29.1إنفاق 

 61/6/5162، السفير، بيروت
 
 رأس أجندته االنتخابيةاإلسرائيلي يضع مكافحة قيام دولة فلسطينية على  اليمين .23

في وقت أشارت فيه استطالعات الرأي إلى أن قائمة تحالف يتسحاق : نظير مجلي - تل أبيب
هيرتسوغ وتسيبي ليفني ستتغلب على قائمة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، خرجت أحزاب اليمين 

 المتطرف بحملة دعائية ضد قيام الدولة الفلسطينية.
ان، وزير الخارجية اإلسرائيلي، في االفتتاح الرسمي لحملته االنتخابية، إنه لن وقال أفيجدور ليبرم

يجري السالم من دون تصفية حماس، والتخلص من الرئيس محمود عباس. كما أعلن نفتالي بنيت، 
رئيس حزب المستوطنين )البيت اليهودي(، خالل احتفاله بانتخاب قائمة حزبه، إنه يفتخر بأن حزبه 

قبل سنتين "الذي يقول إنه ضد قيام دولة فلسطينية جهارا وبال ثأثأة، وأضاف موضحا:  هو الوحيد
مقعدا. واليوم تعطينا االستطالعات  65فقط كانوا يقولون بأننا لن نتجاوز نسبة الحسم، ولكننا فزنا بـ
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 مقعدا. وصرنا الحزب الثاني من حيث عدد األعضاء المنتسبين. ونحن نقترب من تولي 60 - 61
 ."الحكم. والسبب في هذا هو وضوحنا ومثابرتنا على رفض الدولة الفلسطينية

نحن "وركز ليبرمان على رفض القيادة الفلسطينية بشقيها، حماس وفتح، وقال بهذا الخصوص: 
الوحيدون الذين نتحدث عن حل واقعي للصراع، مبني على قيام دولة فلسطينية، ولكن بشروط 

ا المستوطنات مع العرب في إسرائيل، بحيث تكون أرئيل إلسرائيل )مدينة مختلفة. دولة نتبادل فيه
استيطانية قامت على أراضي نابلس في الضفة الغربية( وأم الفحم لفلسطين )وهي مدينة عربية في 
إسرائيل تقع في منطقة المثلث، التي ينادي ليبرمان بضمها إلى فلسطين مقابل ضم إسرائيل 

لن يكون أحمد "رمان يهاجم قادة األحزاب العربية الوطنية في إسرائيل بقوله: للمستوطنات(. وراح ليب
 ."الطيبي وحنين زعبي مواطنين إسرائيليين حسب برنامجي

وكان حزب الليكود قد هاجم أيضا النواب العرب، واستخدمهم أداة لمهاجمة قوى الوسط واليسار في 
، ليفني-العربي زهير بهلول في قائمة هيرتسوغ إسرائيل، وكمثال على ذلك فبسبب انتخاب الصحافي 

 ."قائمة يسارية متطرفة تهدد أمن إسرائيل"عدها الليكود 
 61/6/5162، الشرق األوسط، لندن

 
 سرائيلية ترفض دعوى تعويض للديرانيالعليا اإل محكمةال .24

وات ضد ثالثة بغالبية أربعة أص اإلسرائيليةقضت هيئة المحكمة العليا : سيف الدين حمدان -القدس 
المحاكم  أمامبرفض دعوى التعويض المقدمة من مصطفى الديراني. وهي دعوى كانت منظورة 

 .اإلسرائيليةعامًا وأكد فيها تعرضه للتعذيب أثناء وجوده في السجون  62اإلسرائيلية منذ 
على  6335نبا في البقاع عام  وكانت قوة كوماندوس إسرائيلية خطفت الديراني من منزله في قصر

في جنوب  6301رون أراد الذي سقطت طائرته عام  اإلسرائيليأمل مقايضته بمعلومات عن الطيار 
 لبنان وأسرته مجموعة كان ينتمي إليها الديراني.

الديراني الذي أفرج عنه في إطار اتفاق "وقالت إن  5066وأبطلت المحكمة حكمًا أصدرته عام 
ال يحق له المضي قدمًا في الدعوى ألنه انضم مجددًا  5005 لمبادلة السجناء وأعيد إلى لبنان عام

 ."إلى صفوف "جماعة إرهابية تعمل على تدمير إسرائيل
أعلن الديراني بعد عودته إلى لبنان بفترة قصيرة دمج حركته مع منظمة "وجاء في قرار المحكمة: 

حزب "منصبًا في قيادة  . وقالت انه عرض خدمات حركته على الجماعة وتولى"حزب هللا اإلرهابية
 ."هللا

 62/6/5162، وكالة رويترز لألنباء
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 وتفترس مئات العجول "إسرائيلـ"الكالب الضالة تتسلل من غزة لالقناة الثانية:  .25

القدس العربي: كشف تقرير إسرائيلي عن هروب كالب ضالة من قطاع غزة، إلى إسرائيل  -غزة 
إلى البلدات الزراعية القريبة من الحدود، واالنقضاض  ، وتسللهااإللكترونيعبر السياج الحدودي 

وذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة أن تلك الكالب المفترسة، قد قضت  على مزارع العجول والتهامها.
وذكر التقرير أن هجوم  شرق قطاع غزة. "نير عوز"عجاًل، من كيبوتس  920بفعلتها على أكثر من 

ئيلية على غزة، ويعتقد بأنها استغلت السياج األمني الذي جرى تدمير تلك الكالب تال الحرب اإلسرا
 أجزاء منه، خالل الهجمات، وخالل عمليات التوغل اإلسرائيلية للوصول إلى مبتغاها. 

 61/6/5162، القدس العربي، لندن
 
 في غزة يتحدثون عن خروج قريب عبر البحر والمرضىالطلبة  .26

قطــاع غـزة بيــنهم طلبــة ومصـابون ومرضــى أنهـم ينــوون فــي  أشــرف الهـور: كشــف نشــطاء مـن -غـزة 
القريــب اإلبحــار مــن المينــاء المخصــص للصــيادين، عبــر ســفن نقــل ركــاب، كــل إلــى مقصــده، وأكــدوا 
خــالل فعاليــة تطالــب بفــتح "ممــر مــائي" فــي القطــاع، أنهــم قــرروا مواجهــة مخــاطر البحــر واالعتــراض 

 ، على أن ال يبقوا محاصرين يفتقدون التعليم والعالج.اإلسرائيلي حتى لو كان ذلك سيكلفهم حياتهم
ونظــم عشـــرات الطلبـــة الموجــدين فـــي قطـــاع غــزة والمســـجلين فـــي جامعــات عربيـــة وأجنبيـــة، ومرضـــى 
ومصابون يحتاجون للعالج في الخارج، وقفة احتجاجيـة فـي مينـاء صـيادي غـزة، طـالبوا خاللهـا بفـتح 

 "ممر مائي" يربط القطاع بالعالم.
 ،دهم أبو سلمية منسق الهيئة الوطنية لمواجهة الحصـار وتـأخر اإلعمـار، التـي نظمـت الفعاليـةوقال أ

ووجه أبو سلمية انتقادات ألداء مصر  من عزل غزة بالكامل عن العالم. يوماً  30إن طلبهم جاء بعد 
م وأشــار إلــى أنهــ فــي وجــه آالف المرضــى والطلبــة. رفــح تجــاه غــزة، وقــال إنهــا تواصــل إغــالق معبــر

إلى أن بعضها  ينوون القيام في األيام المقبلة بسلسلة فعاليات من أجل الدعوة لـ"الممر المائي"، مشيراً 
ودعــا فــي كلمتــه كــال مــن فرنســا وهولنــدا اللتــين قــال إنهمــا  ســيعلن عنــه وآخــر ســيكون بشــكل مفــاج .

إلــى إرســال ســفن نقــل  علــى ذلــك، كمــا دعــا تركيــا تعهــدتا بتدشــين "الممــر المــائي"، لغــزة، بالعمــل فــوراً 
 وألمح أبو سلمية إلى أنه سيتم سفر العديد من الطلبة ركاب لنقل الراغبين بالسفر من غزة إلى العالم.

والمرضى، حتى في حال عدم وجود موافقة إسرائيلية على ذلك، وأكد أن االحتالل "لن يستطيع منعنـا 
ما أن نصل أ من السفر عبر البحر".  و نواجه الموت".وأضاف "سندخل البحر وا 

 61/6/5162 ،القدس العربي، لندن
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 شركة إسرائيلية خاصة ضيعت جثث عشرات الشهداء :جثث الشهداء الستردادالحملة الوطنية  .27

كشف منسق الحملة الوطنية السترداد جثـث الشـهداء الفلسـطينيين والعـرب : عوض الرجوب -رام هللا 
المحتجزة في مقابر األرقام اإلسرائيلية سالم خلـة عـن وثيقـة تثبـت أن جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي كـان 
يســلم جثــث الشــهداء الفلســطينيين والعــرب لشــركة خاصــة تــدعى "إي أي أس" لــدفنها دون ضــوابط أو 

 دولي.مراعاة للقانون ال
الــذي يتــولى  ،أن المراســالت بــين مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة ،فــي حــوار للجزيــرة نــت ،وأضــاف

همـال متعمـدين فـي  ،الجانب القانوني الستعادة الجثث في المحاكم اإلسـرائيلية كشـفت عـن عنصـرية وا 
ح خلـة أن وأوضـ التعامل مع جثث الشهداء ودفنها قريبا من سطح األرض مما أضاع العشرات منهـا.

جــيش االحــتالل يــرفض إعطــاء معلومــات عــن الســنوات التــي عملــت فيهــا الشــركة وعــدد الجثــث التــي 
ســلمت لهــا، ويكتفــى باإلشــارة لتوقــف التعامــل معهــا فــي حينــه، مرجحــا أنهــا ظلــت تعمــل حتــى أوائــل 

ى مـن أن جيش االحـتالل فعةـل مـع االسـتيالء علـى مـا تبقـ وذكر خلة أيضاً  سبعينيات القرن الماضي.
، الـــذي أتـــاح للقائـــد العســـكري الميـــداني 6352قـــانون الطـــوارئ البريطـــاني لعـــام  6311فلســـطين عـــام 

 التعاطي مع الجثمان كيفما شاء هو، يدفنه وينقله أو يتركه في أرض المعركة.
ـــذلها مركـــز القـــدس مـــع  ـــة عـــن مســـاع يب ـــة لتجنـــب إشـــكاالت ســـابقة، كشـــف منســـق الحمل وفـــي محاول

لحـوادث سـابقة  ركز وطنـي إلجـراء فحوصـات الحمـض النـووي )دي أن أي( تجنبـاً األرجنتين إلنشاء م
أغســطس  /وأفــاد خلــة بــأن الحملــة تمكنــت منــذ تأسيســها فــي آب تتعلــق باســتالم جثــث غيــر معروفــة.

، فـــي حـــين تـــدعي ســــلطات جثمانـــاً  515، ويتبقـــى حســـب توثيقهــــا جثمانـــاً  690مـــن تحريـــر  5000
فقدان البقية وهـو العـدد الـذي يعتقـد أن تكـون الشـركة  فقط، مرجحاً  جثماناً  663االحتالل أن ما تبقى 

 20، تـم تقـديم جـاهزاً  ملفـاً  621ر إلـى اوأشـ الخاصة قد تولت دفنه، أو تصرف به القـادة العسـكريون.
وتعهـد باالســتفادة مـن انضــمام فلسـطين للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة لمقاضــاة  منهـا إلــى المحكمـة العليــا.

 بسبب عشرات الجثث التي ضيعتها وتنكر معرفتها بمصيرها. ولياً د "إسرائيل"
 62/6/5162 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الوقود التابعة لمحطة توليد الكهرباء بخزاناتغزة: حريق هائل  .28

انـدلع، صـباح أمـس، حريـق هائـل فـي محطـة توليـد الكهربـاء فـي محافظـة وسـط  كتب فايز أبـو عـون:
وأكــد مــدير  الشــرر خــالل عمليــات صــيانة لخزانــات الوقــود بالمحطــة. قطــاع غــزة، وذلــك نتيجــة تطــاير

ــدفاع المــدني فــي غــزة رائــد الدهشــان، أن الحريــق نجــم عــن تطــاير الشــرار علــى  العمليــات المركزيــة لل
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خزانـــات الوقـــود خـــالل أعمـــال القـــص والصـــيانة لتلـــك الخزانـــات التـــي كانـــت تعرضـــت للقصـــف خـــالل 
 شهري تموز وآب الماضيين.الحرب األخيرة على قطاع غزة في 

 61/6/5162 ،األيام، رام هللا
 
 أسيرًا فلسطينيًا بحالة صحية صعبة في معتقل الرملة 15 ":األسرىهيئة شؤون " .29

 62قالت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسـطينية، إن  رائد الفي: -غزة 
وذكــرت  بحالــة صــحية صــعبة وخطــرة ويتهــددهم المــوت. أســيرا فــي مستشــفى معتقــل الرملــة اإلســرائيلي

في تصريح لها عقب زيارة األسرى المرضى في مستشفى معتقل الرملـة  ،محامية الهيئة هبة مصالحة
أمس، إن أغلب هؤالء األسرى يقبعون في المستشـفى بشـكل شـبه دائـم، وهـم مقعـدون ويتحركـون علـى 

همـــال طبـــي متعمـــدة، وال يعطـــون إال المســـكنات وأكـــدت أنهـــم يتعرضـــون لسياســـة إ  كراســـي متحركـــة.
 والمنومات، وجلهم في حالة وصلت الخطر والخطر الشديد.

 61/6/5162 ،الخليج، الشارقة
 
 "ونروا"األ الجئو نهر البارد يحتجون على تقليص خدمات لبنان:  .31

البــارد اعتصــم عشــرات الالجئــين الفلســطينيين مــن ســكان مخــيم نهــر  :الصــحافة الفلســطينية، الجزيــرة
خـــدماتها الصـــحية، حيـــث دعـــا ســـكان المخـــيم  "ونـــروا"األعلـــى تقلـــيص وكالـــة  شـــمالي لبنـــان احتجاجـــاً 

 الوكالة األممية والدول المانحة للوفاء بالتزاماتهما بإعادة إعمار المخيم وتوفير الخدمات الصحية.
عتبـــر هـــذا االعتصـــام وطالـــب الالجئـــون القيـــادة الفلســـطينية بمـــؤازرة أهـــالي المخـــيم ودعـــم مطـــالبهم، وي

 تقليص خدماتها قبل أسبوعين. "ونروا"األالثالث الذي ينظمه أهالي المخيم منذ قرار 
 62/6/5162 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 المقبل / أبريليعقدون مؤتمرهم في برلين في نيسان أوروباو يفلسطين .30

ر الســـنوي ســـينعقد فـــي النســـخة الثالثـــة عشـــرة مـــن المـــؤتم أنأعلنـــت رئاســـة مـــؤتمر فلســـطينيي أوروبـــا 
المقبـــل بالشـــراكة مـــع مركـــز العـــودة الفلســـطيني  52/5/5062بـــرلين يـــوم الســـبت  األلمانيـــةالعاصـــمة 

والتجمــع الفلســطيني فــي ألمانيــا وبالتعــاون مــع المؤسســات الفلســطينية والعربيــة العاملــة هنــاك وعمــوم 
 صـــحفي، يـــوم الخمـــيسوأوضـــح رئـــيس مـــؤتمر فلســـطينيي أوروبـــا ماجـــد الزيـــر، فـــي تصـــريح  أوروبـــا.

تجـاه  األوروبيـة، أن فعاليات المؤتمر لهذا العام ستتمحور حول الدور المنوط بفلسطينيي القارة 62/6
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ـــه القضـــية مـــن تطـــورات متالحقـــة فـــي مختلـــف  ـــوطن المختلفـــة خاصـــة فـــي ظـــل مـــا تمـــر ب قضـــايا ال
 لسطيني في أوروبا.المجاالت. كما وسيتناول المؤتمر البحث في آفاق تطوير العمل المؤسساتي الف

 62/6/5162 ،الين أونفلسطين 
 
 االحتالل ال يملك أدلة إدانة مسؤولين فلسطينيين :الصورانيراجي  .32

لـن تسـكت  "إسـرائيل"مـن أن  هر يحـذتنقلت صحيفة هـررتس عـن مسـؤول إسـرائيلي : ردينة فارس - غزة
ن بين العقوبات المتوقعة تقديم على انضمام السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية. وأفاد أنه م

 في مختلف دول العالم. "إسرائيلـ"شخصيات فلسطينية من قبل منظمات مؤيدة ل دعاوى قضائية ضدة 
غيــر قــادرة  "إســرائيل"واعتبــر رئــيس المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان المحــامي راجــي الصــوراني أن 

أكد أن محاسبة مجرمي الحرب اإلسـرائيليين فـي وعاجزة وال تملك األدلة لمالحقة القادة الفلسطينيين، و 
محكمــة الجنايــات ليســت قاصــرة علــى جــرائم الحــرب التــي ارتكبوهــا فــي عــدوانهم المتواصــل علــى غــزة 
بــادة عــائالت فلســطينية، لكــن تمتــد إلـــى االســتيطان وجــدار الفصــل العنصــري والحصــار والتطهيـــر  وا 

هـذه جـرائم تسـمى "جـرائم مسـتمرة" وجميعهـا ملفـات العرقي في القدس وتعذيب المعتقلـين الفلسـطينيين و 
 .  "إسرائيل"جاهزة ستالحق 

 61/6/5162 ،عكاظ، جدة
 
 أسوأ عام بالنسبة للصحافة الفلسطينية 2014: "الدوحة لحرية اإلعالم" .33

وقـال  بأنه األخطر واألسوأ فـي انتهـاك حريـة الصـحافة فـي فلسـطين. 5065وصف تقرير العام  :غزة
لإلعـالن  ،خـالل مـؤتمر صـحافي عقـده فـي مقـره فـي مدينـة غـزة أمـس ،حريـة اإلعـالم""مركز الدوحة ل

عــن تقريــره حــول حريــة التعبيــر والصــحافة فــي فلســطين إن "قــوات االحــتالل اإلســرائيلي والمســتوطنين 
وأضاف أن "أبرز هذه االنتهاكات  .5065انتهاكًا" في فلسطين خالل  532اليهود المتطرفين ارتكبوا 

صابة  61استشهاد  صحافيًا،  55آخرين، واعتقال أو احتجاز أو استدعاء  660صحافيًا فلسطينيًا، وا 
إضـــافة إلـــى المنـــع مـــن التغطيـــة أو الســـفر، أو اقتحـــام منـــازل ومؤسســـات إعالميـــة ومصـــادرة معـــدات 
صــحافية، واختــراق بــث محطــات إذاعيــة أو تلفزيونيــة أو مواقــع إلكترونيــة، إضــافة إلــى تــدمير منــازل 

 ات إعالمية وفصل من العمل".ومؤسس
انتهاكــــًا، أبرزهــــا استشــــهاد  623نحــــو  5069وأوضــــح المركــــز أنــــه ســــجل فــــي تقريــــره الســــنوي لعــــام 

صابة  صحافيًا، واعتقـال أو  13الصحافي محمود عادل الطيطي بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي، وا 
 صحافيًا، إضافة إلى انتهاكات أخرى. 23احتجاز أو استدعاء 
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 رصد المركز استمرار االنتهاكات من قبل السلطات الفلسطينية.كما 
انتهاكـــًا مـــن قبـــل األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية فـــي  05وقـــال إن المركـــز رصـــد خـــالل العـــام المنصـــرم 

وعبةر المركز عـن أسـفه السـتمرار ارتكـاب انتهاكـات وتعـديات علـى حريـة  .الضفة الغربية وقطاع غزة
 سلطات الفلسطينية.الرأي والصحافة من قبل ال

 61/6/5162 ،الحياة، لندن
 
 االحتالل يجرف أراضي الفلسطينيين في الضفة لتوسيع مستوطناته .34

واصل المستوطنون "اإلسرائيليون" المتطرفون، أمس الخميس، تجريف أراضي الفلسطينيين : وكاالتال
 ناتهم غيــر الشــرعية.فــي تســعة مواقــع بمحافظــة ســلفيت شــمال الضــفة الغربيــة المحتلــة لتوســيع مســتوط

أفـــاد نائـــب المنســـق العـــام للجـــان المقاومـــة الشـــعبية فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة حســـن بريجيـــة، بـــأن و 
دونمــًا فــي منطقــة خلــة  90مجموعـة مــن المســتوطنين شــرعوا ومـن خــالل ثــالث جرافــات، فــي تجريـف 

أعمــال التجريــف  النحلــة القريبــة مــن مســتوطنة "فــرات" جنــوب مدينــة بيــت لحــم، ولفــت بريجيــة إلــى أن
 تهدف إلى شق طريق استيطاني تمهيدًا إلقامة بؤرة استيطانية في الموقع.

 61/6/5162 ،الخليج، الشارقة
 
 دونم من أراضيهم مئةاالحتالل يسلم فلسطينيين إخطارات بمصادرة  :طولكرم .35

وفة قضـاء ( أهـالي منطقتـي كفـا وشـ6\65األربعاء ) يومسلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  :طولكرم
دونــم مــن أراضــيهم الزراعيــة بحجــة وقوعهــا فــي المنــاطق  600ات عســكرية لمصــادرة إخطــار طــولكرم 
 تابعة لدولة "إسرائيل" حسب ادعاءهم. أراض" حسب اتفاق أوسلو، وباعتبارها Cالمصنفة "

 62/6/5162قدس برس، 
 
 تستهدف منازل الفلسطينيين شرق خان يونس االحتاللغزة: قوات  .36

قــال راصــد ميــداني لـــ"قدس بــرس" "إن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي المتمركــزة فــي المواقــع  :خــان يــونس
فتحت صباح يوم الخميس  ،العسكرية، وكذلك في المركبات شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

نيـــران أســـلحتها الرشاشـــة بشـــكل كثيـــف تجـــاه منـــازل المـــواطنين الفلســـطينيين فـــي تلـــك المنطقـــة  62/6
 ."، دون أن يبلغ عن وقوقع إصابات في األرواحالحدودية

 62/6/5162قدس برس، 
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 : نسبة العجز المائي في قطاع غزة لم تتغيراليعقوبيأحمد  .37
أكد مستشار مصـادر الميـاه فـي سـلطة الميـاه الفلسـطينية أحمـد اليعقـوبي أن الخـزان الجـوفي فـي  :غزة

لتــي هطلــت مــؤخرًا، بســبب عــدم وجــود خطــط قطــاع غــزة لــم يســتفد كثيــرًا مــن كميــة األمطــار الكبيــرة ا
وقال اليعقـوبي "إن الخـزان الجـوفي السـاحلي فـي قطـاع غـزة لـم يسـتفد إال بنسـب قليلـة  لالستفادة منها.

من مياه األمطار التـي هطلـت خـالل الشـتاء الحـالي، رغـم ارتفـاع معـدالت هطولهـا والتـي فاقـت حتـى 
خيــرة"، مشــيرًا إلــى اســتمرار نســبة العجــز المــائي فــي اليــوم معــدلها الســنوي العــام حســب التقــديرات األ
مليــون متــر مكعــب، وهــو مــا يعنــي بقــاء الوضــع  650القطــاع وفــق معدالتــه الســنوية والمقــدرة بنحــو 

 المائي المتدهور على حاله.
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الهاشــمية،  األردنيــةقــال وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين ناصــر جــودة إن المملكــة  :)بتــرا(-رة القــاه
الثـــاني لـــم ولـــن تتـــأخر يومـــا عـــن تقـــديم كـــل أشـــكال الـــدعم والمســـاندة ل شـــقاء  عبـــد هللابقيـــادة الملـــك 

 الفلسطينيين، وخصوصا في مجال سعيهم وسعي األردن الحثيث معهم لتجسيد حقوقهم المشروعة.
وأكد في كلمته خـالل االجتمـاع غيـر العـادي الـذي عقـده مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى المسـتوى 

 إقامـــةبحضـــور الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، حـــق الفلســـطينيين فـــي  أمـــسالـــوزاري فـــي القـــاهرة 
دولـــتهم المســـتقلة وذات الســـيادة الكاملـــة علـــى تـــرابهم الـــوطني، علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن حزيـــران لعـــام 

 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين. 6311
أن هـــذا الحـــق يجمـــع العـــالم بأســـره علـــى انـــه يشـــكل الحـــل الوحيـــد الكفيـــل بإنهـــاء الصـــراع  إلـــىوأشـــار 

األوسـع  اإلسـرائيلي-والوحيد إلنهـاء الصـراع العربـي اإلجباري، وبالتالي المدخل اإلسرائيلي-الفلسطيني
 مدة، ومبادرة السالم العربية بعناصرها كافة. طبقا للمرجعيات الدولية المعت

وقـت مضـى تأكيـد هـذا الحقـوق ومركزيتـه وتوازنـه كإطـار للحـل  أيمـن  أكثرعلينا  اآلنوشدد: يتعين 
ونـــذكر مـــن يعـــرف مـــنهم بمـــا تقدمـــه هـــذه  اإلســـرائيليالشـــامل، وبـــذل الجهـــد لنعـــرف العـــالم والمجتمـــع 

 اإلسـرائيلي-زن وعـادل يفضـي إلـى إحـالل السـالم العربـيالمبادرة االستراتيجية من طرح متبصر ومتوا
 .اإلسرائيلي-الشامل وفي القلب منه وقبله الصراع الفلسطيني

لم ولن يتأخر فـي تقـديم النصـح ل شـقاء الفلسـطينيين بصـدق وشـفافية، حرصـا علـيهم  األردن أنوأكد 
لـة الفلسـطينية المسـتقلة وذات قضـيتنا المركزيـة، لمـا يحققـه قيـام الدو  أيضـاوعلى قضـيتهم التـي تشـكل 

الفلســـطينية مـــن مصـــلحة عليـــا لـــ ردن، مثلمـــا هـــو شـــأن حـــل القضـــايا  األرضالســـيادة الكاملـــة علـــى 
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والحدود والمياه، وفقا للمرجعيـات  واألمنالجوهرية كلها بالنسبة ل ردن، وهي قضايا الالجئين والقدس 
افـة وبمـا يصـون بالكامـل المصـالح العليـا لـ ردن الدولية المعتمـدة ومبـادرة السـالم العربيـة بعناصـرها ك

 المتربطة بهذه القضايا.
المســار السياســي مــن خــالل اســتئناف  إحيــاءالعمــل الجــاد والمنســق إلعــادة  اآلنانــه يتوجــب  وأوضــح

 إطارتجسيد حل الدولتين ضمن  إلىمفاوضات جادة وملتزمة ومحددة بسياق مرجعي واضح، وصوال 
 زمني واضح ومعقول.

الدوليــة الفاعلــة وخصوصــا  اإلطــرافسيســاند ويــدعم هــذه الجهــود وســيحث  األردن أنجــودة  أكــد كمــا
الواليــات المتحــدة األميركيــة علــى التشــبيك االيجــابي مــع التصــور العربــي ومــع اللجنــة الوزاريــة العربيــة 

بوسـائل  أوثنائيـا  أمـامرجعـي واضـح لهـا  إطـار إلىالمنوط بها استئناف المفاوضات الجادة والتوصل 
 .أخرىمرة  األمنعبر بوابة مجلس  أو أخرى

 61/6/5162، الغد، عم ان
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هللا عـن قـدرات المقاومـة فـي  األمين العام لحـزب هللا حسـن نصـرتحدث في حوار على قناة الميادين، 
المحليــة اللبنانيــة  الملفــاتكــد جهوزيــة الحــزب وتعــاظم قدراتــه العســكرية، وتنــاول كــل أوجــه إســرائيل، و 

 واإلقليمية والدولية.
أكــد نصــر هللا أن انشــغاالت حــزب هللا فــي الســاحات والميــادين األخــرى ال ولــن تكــون علــى حســاب و 

لعــدو اإلســرائيلي، جهوزيــة المقاومــة التــي تبقــي عيونهــا وعقلهــا ومتابعتهــا قائمــة وحثيثــة فــي مواجهــة ا
معتبرًا أن األخير سيكتشف أنه ارتكب حماقة في حال كان يبني حساباته على المقوالت بأن المقاومة 

مكاناتها وعزمها.  أصابها الوهن أو الضعف أو أنها مستنزفة أو أنه تم المس بقدراتها وجهوزيتها وا 
والتـي قـال إنهـا جــاءت ردًا  5065 واسـتدل نصـر هللا علـى ذلـك بعمليـة المقاومـة فــي مـزارع شـبعا عـام

على القتل اإلسرائيلي المتعمد ألحد المجاهدين في عدلون حين فجر اإلسرائيليون جهاز تنصت كانوا 
زرعوه في المنطقة. وأكد نصر هللا "أن العملية كانت بمثابة رسالة فهمها اإلسرائيلي بـأن هنـاك حـدودًا 

اآلثــار والتـــداعيات. وهــي حاضـــرة لتحمــل هـــذه اآلثـــار  إذا تخطاهــا ســـتقوم المقاومــة بـــالرد بمعــزل عـــن
 والتداعيات والتبعات مهما كانت".

وقال نصر هللا في حوار مطول مع الزميل غسان بـن جـدو عبـر قنـاة الميـادين "إن قـرار الـرد ال يؤخـذ 
بشـــكل تلقـــائي بـــل يـــدرس مـــن كـــل الزوايـــا وهـــو لـــيس تفويضـــًا موجـــودًا فـــي الميـــدان، لـــذلك تؤخـــذ كـــل 

 بات بعين االعتبار ومن موقع الشجاعة التي تحتاج دائما إلى حكمة".الحسا
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األمين العام لحزب هللا أكـد أن المقاومـة اليـوم أفضـل ممـا كانـت عليـه فـي أي وقـت مـن حيـث قـدراتها 
وسالحها النوعي وأن هذه القدرات تتطور عامًا بعد عام وهي كافية لتحقيق عملية الردع المطلوبة مع 

ل "نحــن ال نضــع ســقفا لقــدرتنا البشــرية أو ســالحنا وســقفنا مرتفــع دائمــا فــي المعركــة مــع إســرائيل. وقــا
، ونعمـــل لــنم  مـــا دون هــذا الســـقف، ونحـــن اليــوم أقـــوى مــن أي وقـــت مضــى فـــي المقاومـــة، إســرائيل

 وسنعمل لنصبح أقوى مما نحن عليه".
يس فقـط مـن خـالل الصـواريخ نصر هللا أكـد أن المقاومـة جـاهزة ألن تنقـل المعركـة إلـى أرض العـدو لـ

بـــل مـــن خـــالل الحركـــة الميدانيـــة، ولكـــن قيامهـــا بـــذلك مـــن عدمـــه قـــرار متـــروك لـــزمن الحـــرب. مؤكـــدًا 
لى ما بعد الجليل.  استعداد المقاومة للدخول إلى الجليل وا 

 5001منــذ عــام  660كشــف األمــين العــام لحــزب هللا أن المقاومــة تمتلــك صــواريخ مــن طــراز فــاتح و 
ها وسائل قديمة مقارنة بما لديها فعليًا والذي يؤهلها لتكون قادرة علـى خـوض أي مواجهـة قـد معتبرًا أن

 .اإلسرائيليتخطر في بال 
هــو اســتهداف لكــل محــور المقاومــة، ولــيس اســتهدافًا  ةنصــر هللا أن ضــرب أي أهــداف فــي ســوري وعــدة 
مماثل وباتخاذ القـرار وتحديـد  وحدها وبالتالي فإن محور المقاومة معني بالرد على أي عدوان ةلسوري

موعـــد هـــذا الـــرد قـــائاًل "إن هـــذا أمـــر مفتـــوح وقـــد يحصـــل فـــي أي وقـــت". وعمـــا يحصـــل فـــي المنطقـــة 
المحاذية لشبعا والقنيطرة قال األمين العام لحـزب هللا "هنـاك أمـر كبيـر وخطيـر يخطـط لـه" مشـيرًا إلـى 

 إسرائيلقاومة بأن يكون من ضمن مخططات أن هناك حذرًا عند الدولة والجيش واألجهزة األمنية والم
على لبنان إلشغال هذه األجهـزة، قـائاًل إن هـذه فرضـية قائمـة ولكـن  لالعتداءالدفع ببعض التنظيمات 

 لم يحصل حتى اآلن أي خرق يستلزم ردًا من المقاومة.
فـي الجـوالن  أكد نصر هللا أن ما يحصل في الجوالن هو مقاومة سورية نافيًا وجود تشكيل لحزب هللاو 

 يقوم بأعمال المقاومة.
سـرائيل اسـتبعد نصـر هللا حصـول أمـر ضـخم قـائاًل إن اإلسـرائيلي  وعن اتجاه الصراع بـين حـزب هللا وا 
سيذهب إلى الحرب فـي لبنـان إذا كانـت الحـرب تمنحـه انتصـارًا حاسـمًا واضـحًا ال لـبس فيـه، وسـريع، 

 تحقيق نصر سريع حاسم جازم.  مؤكدًا أن إسرائيل بوضعها الحالي غير قادرة على
ذ أشــار إلــى فشــل إســرائيل فــي غــزة لفــت إلــى أن الســاحة فــي لبنــان مختلفــة كمــا اإلمكانــات واألجــواء و  ا 

مفتوحــة أكثــر معتبــرًا أن اإلســرائيلي "ســيكون مجنونــًا إذا اتخــذ قــرار الحــرب" ألنهــا ســتغير معــادالت قــد 
 منطقة برمتها. تؤدي إلى استنهاض كبير وتغير مسار األحداث في ال
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 العالقة بين حزب هللا وحماس
أكـــد األمـــين العـــام لحـــزب هللا أن التواصـــل مـــع األجنحـــة العســـكرية لفصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية لـــم و 

ينقطــع خــالل الحــرب اإلســرائيلية األخيــرة علــى غــزة. وكشــف نصــر هللا أن هنــاك قــرارًا إداريــًا ومركزيــًا 
اإليرانيــة وحــزب هللا،  اإلســالميةالقــة مــن جديــد مــع الجمهوريــة داخــل حركــة حمــاس إلعــادة ترتيــب الع

مشــيرًا إلـــى أن العالقـــة الثنائيــة بـــين حـــزب هللا وحمـــاس تــم ترميمهـــا بدرجـــة عاليــة بمعـــزل عـــن الملـــف 
 ةالسوري الذي لم يصل النقاش حولـه إلـى أي مكـان. ولفـت إلـى أن عـودة العالقـة بـين حمـاس وسـوري

ـــ ى درجـــة عاليـــة مـــن الصـــعوبة، نتيجـــة التطـــورات واألحـــداث التـــي موضـــوع مطـــروح للنقـــاش لكنـــه عل
 ."حصلت، قائاًل "حتى اآلن هذا ليس موضوع بحث، قد نصل إليه في مرحلة من المراحل

السيد نصر هللا قال إنه لم توضع شروط على حماس مؤكدًا الحرص على عالقـة اسـتراتيجية مـع كـل 
رائيل عــدو ل مــة وخطــر علــى كــل المنطقــة وأنــه قــد  حركــات المقاومــة الفلســطينية علــى قاعــدة أن إســ

"يأتي اليوم الذي نقاتل فيه في وقت واحد في جبهات عديدة مفتوحة" بمعزل عن وجود تحفظـات لـدى 
بعض أصدقاء أو حلفاء الطرفين على عودة هذه العالقة ألن "فلسطين هي القضية المركزية وهي مـا 

 شيء". يجمعنا وهي األولوية، وعندها نتجاوز كل
السيد نصر هللا وردًا على سؤال قال إنـه حتـى اآلن "ال دليـل علـى أن هنـاك أطـرًا مـن حمـاس شـاركت 

أو أن هناك قرارًا فصائليًا بالمشاركة" مشيرًا إلى  ةفي القتال إلى جانب المجموعات المسلحة في سوري
كــن الفصــائل التــي أن مــا حصــل هــو مشــاركة شــباب فلســطينيين ينتمــون إلــى هــذا الفصــيل أو ذاك، ل

 ينتمون إليها تبرأت منهم.
نصــر هللا أكــد أن حــزب هللا علــى تواصــل مــع مختلــف التنظيمــات واألحــزاب والشخصــيات الفلســطينية 
بما فيها حركة فتح بمعزل عن االختالف حول رويتها للحل مشيرًا إلى أنه كان هناك تعاون لوجسـتي 

 التابعة لحركة فتح. األقصىاء في المرحلة السابقة بين حزب هللا وكتائب شهد
 

 العالقة مع مصر واإلخوان المسلمين
يران طرقـا األبـواب فـي زمـن حكـم اإلخـوان المسـلمين فـي مصـر لكـن و  كشف نصر هللا أن حزب هللا وا 

لم تفتح األبواب مشيرًا إلى أن اإلخوان ربما أرادوا تجنـب إثـارة حساسـيات الواليـات المتحـدة والسـعودية 
 على المنطقة. سيسيطرونيفترضون أنهم  في وقت كانوا

 62/6/5162موقع قناة الميادين، 
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 آمنا للفارين يستمر مخيم عين الحلوة بأن يكون مبيتاً  أن: لن نقبل وزير الداخلية اللبناني .41
ـــن وزيـــر الداخليـــة نهـــاد المشـــنوق أن المبنـــى "ب" فـــي ســـجن روميـــة كـــان غرفـــة عمليـــات تتصـــل  أعل

 والموصل والمناطق اللبنانية كافة، خاصة في الشمال ومخيم عين الحلوة.باإلرهابيين في الرقة 
موجـود فـي مخـيم عـين الحلـوة"، مؤكـدًا  اإلرهابيـةوأكد وزير الداخلية أن "مـن جنةـد لعمليـة جبـل محسـن 

 أن "المخيم لن يبقى مكانًا آمنًا للمطلوبين".
ذ اعتبـــر المشـــنوق أن " ألراضـــي اللبنانيـــة"، أشـــار إلـــى أن أصـــبح علـــى ا ةاآلتـــي مـــن ســـوري اإلرهـــابوا 

 "الخطة األمنية ستحصل في البقاع في أقرب وقت بغطاء سياسي شامل".
يستمر مخيم عين الحلوة بأن يكون مبيتـا آمنـا للفـارين والخـارجين عـن  أنوأكد المشنوق "أننا لن نقبل 

 القانون". وردًا على سؤال حول الخطط األمنية.
اللبنانيـة شـئنا أم أبينـا، والـدليل عمليـة  األراضـي إلـىوالعـراق  ةمـن سـوريقـادم  اإلرهابوشدد على أن "

 جبل محسن التي تختلف عما سبقها من عمليات".
 61/6/5162السفير، بيروت، 

 
 الفلسطينيين بدعم اإلرهاب دبلوماسية سوداء اتهاممحمد صبيح:  .40

وجهة للقيادة الفلسطينية التي فنةدت جامعة الدول العربية االتهامات الم: إسماعيل أحمد-القاهرة 
 ترافقها دعاوى قضائية لعائالت يهودية لدى القضاء األمريكي بتهم دعم هجمات إرهابي.

ونفى األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في 
: "ال عالقة لدولة فلسطين بهذا قائالً  االدعاءاتتصريحات خاصة لـ "البيان"، احتمالية صحة تلك 

األمر ال من قريب أو من بعيد"، واصفًا إلصاق تهم أو إيحاء بذلك بأنه نوع من أنواع العمل 
"الدبلوماسي األسود"، معتبرًا أن تلك الدعاوى محاوالت سياسية للضغط على القيادة الفلسطينية ودولة 

 فلسطين.
شرعت النظر في دعوى حركتها عائالت يهودية أمريكية  وكانت محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك

ضد القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتعويضات بقيمة مليار دوالر، تعويضًا عن "دعم 
، وخلفت قتلى وجرحى، بينهم 5005و 5006هجمات إرهابية" وقعت في مدينة القدس بين عامي 

 .إسرائيليون يحملون الجنسية األمريكية
61/6/5162، البيان، دبي  
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 داود أوغلو يساوي بين نتنياهو ومنفذي هجمات باريس .42
شبه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الخميس نظيره : آيال جين ياكلي-إسطنبول

شخصا في باريس األسبوع  61اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمتشددين اإلسالميين الذين قتلوا 
 نهم جميعا ارتكبوا جرائم بحق اإلنسانية.الماضي قائال إ

وقال داود أوغلو إن القصف اإلسرائيلي لقطاع غزة ومهاجمة إسرائيل لقافلة مساعدات تقودها سفينة 
يختلف عن  ال-الهجوم الذي قتل فيه عشرة أتراك  وهو- 5060تركية كانت متجهة إليه عام 

 جر لبيع األطعمة اليهودية.هجمات باريس التي سقط فيها قتلى من بينهم رواد مت
وأصدر متحدث باسم أردوغان بيانا منفصال وصف فيه ربط نتنياهو بين سفك الدماء في باريس 

 سالموفوبيا(.إواإلسالم بأنه غير مقبول وينطوي على رهاب اإلسالم )
أن  في بيان مكتوب بموقع الرئاسة على اإلنترنت "يجب أردوغانقالين المتحدث باسم  إبراهيموقال 

توقف الحكومة اإلسرائيلية سياساتها العدوانية والعنصرية بدال من مهاجمة اآلخرين واالختباء وراء 
 معاداة السامية."

في باريس جريمة ضد اإلنسانية فإن  إرهابيونوقال داود أوغلو "مثلما تعتبر المجزرة التي ارتكبها 
بقصف غزة وتدمر آالف المنازل..  لشاط اكرئيس للحكومة التي تقتل أطفاال يلعبون على -نتنياهو 

ارتكب جرائم ضد  -والتي قتلت مواطنين )أتراكا( في غارة على سفينة مساعدات في المياه الدولية
 اإلنسانية."

 وقال داود أوغلو "إذا كانت إسرائيل تبحث عن بلطجي فلتنظر في المرآة."
62/6/5162، وكالة رويترز لألنباء  

 
 "خيانة عظمى"قديم دفعة مالية للسلطة الفلسطينية ت يعدوننواب : العراق .43

قوبل قرار منح العراق مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية برد فعل معارض من قبل نواب وقوى : بغداد
 اعتبرته خيانة للعراق.

ألف  100مليونًا و 50فقد اعتبر النائب عن التحالف الوطني علي البديري، الخميس، تسديد العراق 
فعة أولى من التزاماته لدعم موازنة السلطة الفلسطينية "خيانة عظمى" للشعب العراقي، دوالر كد

 مؤكدًا أن مجلس النواب سيكون له موقف تجاه هذه األموال التي تعطى للخارج.
لفلسطين وسط ظروف الحرب هذه التي نمر بها هي  أموالوقال في تصريح صحافي إن "إعطاء 

معربًا عن "استنكاره ومعارضته لهذه الخطوة التي قام بها العراق تجاه  خيانة كبرى للشعب العراقي"،
 فلسطين او أي دولة أخرى نعطي لهم األموال بهذه الظروف".
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وأضاف أن "العراق يحتاج إلى جميع أنواع الدعم المادي والعسكري والمعنوي واإلعالمي من قبل 
لنواب ليأخذ رأي المجلس بذلك ألنه ممثل الدول"، مشيرًا إلى أن "هذا األمر سيطرح على مجلس ا

 عن الشعب العراقي الذي تذهب أمواله لدول أخرى بحجة االلتزامات".
أي دولة أخرى، فال نستطيع  أوولفت البديري إلى أنه "حتى إذا كانت هناك االلتزامات مع فلسطين 

 تطبيقها حاليًا، بسبب األوضاع التي تمر بها البالد".
ب كاظم الصيادي، الخميس، أن فلسطين لم تقف موقفًا مشرفًا مع العراق، مشيرًا إلى وبدوره أكد النائ

إلى أبناء الحشد الشعبي بداًل من منحها إلى  األموالبالحكومة العراقية إعطاء  األولىأنه كان 
 فلسطين.

بيع وقال في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق يمر بأصعب ظروف اقتصادية بسبب هبوط أسعار 
 النفط التي أدت إلى اتخاذ قرارات تضر المواطنين ومنها ادخار الرواتب وفرض الضرائب".

وأضاف أنه "وسط هذه الظروف، نجد الحكومة تهدر أموال الشعب العراقي من خالل تسديد مبالغ 
 أن"فلسطين لم تقف موقفًا مشرفًا على طول عهدها مع العراق، رغم  أنلغير مستحقيها"، مدعيًا 

 موقف البالد مع القضية الفلسطينية".
واكد الصيادي أن "أول من فجر نفسه في العراق في عملية إرهابية هو فلسطيني الجنسية"، الفتا إلى 

يذكر كيف  أندون  داعشي من فلسطين يقاتلون ضد أبناء الحشد الشعبي" 600"وجود أكثر من 
 توصل إلى هذا العدد.

وى الوطنية، الخميس، أن النازحين من المواطنين العراقيين أولى ومن جهة أخرى، اعتبر اتحاد الق
لن تذهب إلى الشعب  األموالمن الشعب الفلسطيني بأموال الحكومة العراقية، فيما لفت إلى أن هذه 

نماالفلسطيني   لجيوب رئيس السلطة الفلسطينية. وا 
د أولى من غيره باألموال، رغم أن وقال القيادي في االتحاد النائب احمد السليماني إن "صاحب البال

تقدم األموال  أنالقضية الفلسطينية تهم كل الدول العربية واإلسالمية"، مضيفًا أنه "يفترض بالحكومة 
ذا بقي فائض يعطى لفلسطين".  لشعبها، وا 

وكان مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية ضياء الدباس، أعلن األربعاء، أن العراق دفع مبلغ 
 ألف دوالر كدفعة أولى من التزاماته لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. 100مليونا و 50

من جانبه وجه األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الشكر لجمهورية العراق على استجابتها 
إقراره  لدعوته وتقديم الدعم لموازنة السلطة الفلسطينية، رغم الظروف التي يعاني منها العراق وعدم

 الموازنة الجديدة حتى اآلن.
61/6/5162، القدس العربي، لندن  
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الدولــة العثمانيــة أســقطت ألنهــا رفضــت التخلــي عــن فلســطين إلقامــة وطــن التركــي:  حــزب العدالــة .44

 قومي لليهود
ظهور الرئيس التركي رجب طيب ] لم تكن مصادفة أن يكون التدبير الجديد: ثائر عباس - بيروت

جنديا يرتدون ثياب محاربين أتراك قدامى، خالل استقباله الرئيس الفلسطيني  61فه ، وخلأردوغان
قد ظهر مع زيارة عباس األخيرة إلى أنقرة، فلهذه الواقعة  [محمود عباس في قصره الرئاسي الجديد

 رمزيتها كما تقول مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم لـ"الشرق األوسط"، مشيرة إلى أن الدولة
العثمانية أسقطت ألنها رفضت التخلي عن فلسطين إلقامة وطن قومي لليهود، وظهور شعاراتها في 

 استقبال الرئيس الفلسطيني يحمل داللة استمرار الدعم التركي عبر التاريخ للقضية الفلسطينية.
نمية عن مدينة كانت ما كتبته النائبة بحزب العدالة والت أردوغانلكن الداللة األبرز وراء ما قام به 

باليكسير على حسابها في "تويتر"، عندما نشرت صورة اللقاء وكتبت أسفلها "انتهى الفاصل 
عام".. في إشارة واضحة إلى  100عاما من عمر اإلمبراطورية العثمانية البالغ  30اإلعالني البالغ 

، معلنا نهاية الخالفة عمر الجمهورية التركية الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال المعروف بأتاتورك
والدولة العثمانية معا. وأضاف: "هذه الصورة ينبغي الوقوف عليها وقراءتها جيدا: اإلمبراطورية 

( مع أردوغانالعثمانية المتهدمة بحجة أنها لم تسلم فلسطين إلسرائيل والمظهر الخلفي لرئيسنا )
عاما من عمر  30عالني البالغ نظيره الفلسطيني. إنه لذكاء أكثر من رائع. انتهى الفاصل اإل

 عام". 100اإلمبراطورية العثمانية البالغ 
61/6/5162، الشرق األوسط، لندن  

 
 بتسديد جباياتها لحساب السلطة الفلسطينية "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .45

 طلبت األمم المتحدة، أمس، من إسرائيل أن تستأنف "على الفور" تسديد الضرائب األمم المتحدة:
التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، بعد أن أوقفت تسديدها، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى 

 المحكمة الجنائية الدولية.
وخالل نقاش عام حول الشرق األوسط في مجلس األمن الدولي، أكد يانس أندرس تويبرغ فراندزن، 

لفلسطينيين دخلوا "دوامة سلبية من مساعد األمين العام للشؤون السياسية، أن اإلسرائيليين وا
اإلجراءات والردود عليها"، داعيا الطرفين إلى "االمتناع عن أي عمل قد يفاقم الخالفات". وأضاف 

 فراندزن "نطالب إسرائيل بأن تستأنف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب".
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ل إلى المجهول وال يبرز أي أمل في دخ الفلسطيني-وأضاف تويبرغ فراندزن أن "النزاع اإلسرائيلي 
العودة إلى مفاوضات السالم في المستقبل القريب"، داعيا الطرفين إلى الترويج "لحل تفاوضي للنزاع 

 يستند إلى حل على أساس دولتين".
61/6/5162، الشرق األوسط، لندن  

 
 د" مليون دوالر الستكمال إعمار مخيم "نهر البار  2.3"األونروا" تناشد توفير  .46

أطلقت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، نداًء عاجاًل : بيروت
تمام  2.9لتوفير مبلغ  مليون دوالر، من أجل تمكينها من االستمرار بتقديم مساعدات اإلغاثة وا 

 .5001مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي تعرض للتدمير عام 
(، إنها وضعت 6|62ونروا" في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه يوم الخميس )وقالت "األ

عملية إعادة إعمار المخيم وتقديم المساعدات اإلغاثية لنازحي المخيم كإحدى أولوياتها، وعليه فإنها 
 ستستمر ببذل أقصى جهودها للوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين من مخيم نهر البارد، كما قالت.

ضافت أن الوكالة بكامل طاقمها وعلى رأسها المفوض العام، تبذل قصارى جهودها من أجل حشد وأ
التمويل الدولي وتنظيم الزيارات لوفود من الدول المانحة إلى المخيم، في محاولة إلعادة إحياء 

تعد وشدةدت على أنها ماضية في عملية إعمار المخيم، وأنها تس اهتمامها بمسألة إعادة اإلعمار.
لبدء أعمال إعادة اإلعمار في الرزمة الخامسة في وقت الحق من هذا العام للسماح لعدد أكبر من 

 النازحين بالعودة أخيرًا إلى منازلهم.
62/6/5162، قدس برس  

 
 مدن أوروبية خمسالحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة تختتم األحد بتظاهرات في  .47

والتي بدأت  األحد،لة األوروبية لرفع الحصار عن غزة بعد غد تختتم الحم: حمدان الحاج -عمةان 
-5000حيث وافق ذلك الذكرى السادسة للعدوان اإلسرائيلي على القطاع  الماضي،الشهر  51في 

، وشهدت الفعاليات التي انطلقت من مختلف المدن والعواصم األوروبية على مدار األيام 5003
 أوروبا، والنشطاء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني. الماضية مشاركة واسعة من فلسطينيي

وقالت الحملة األوروبية في بيان صحفي امس الخميس وحصلت "الدستور" على نسخة منه إن 
فعالية متنوعة شملت التظاهرات االحتجاجية،  10األسابيع األوروبية والتي اشتملت على نحو 

سرحية، سُتختتم بعد غد األحد بخمس فعاليات والحمالت اإللكترونية، والمعارض، والعروض الم
يطاليا والنمسا، لتجديد المطالبة بضرورة كسر الحصار  رئيسية في السويد وألمانيا وهولندا وا 
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اإلسرائيلي عن قطاع غزة، وااللتفات إلى معاناة مليون ونصف المليون محاصر في القطاع، إلى 
ي إعادة إعمار قطاع غزة، ومنح سكان القطاع جانب الدعوة لفتح معبر رفح البري، والمسارعة ف
 حقهم في ميناء بحري يربط غزة مع أنحاء العالم.

وطالب رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، مازن كحيل، السلطات المصرية بضرورة 
فتح معبر رفح بشكل عاجل، والضغط على السلطات اإلسرائيلية لفتح باقي المعابر التي تربط 

عادة بناء  الخارجي،ع بالعالم القطا مجددًا مطالبته بمنح سكان قطاع غزة ممرا مائيا وبناء الميناء، وا 
وفتح مطار غزة الدولي، والعمل على حل مشكلة موظفي غزة الذي يعيلون أكثر من ثلث سكان 

 قطاع غزة.
61/6/5162، الدستور، عم ان  

 
 في خدمة االحتالل! "التنسيق األمني" .48

الرحمند. أسعد عبد   
من أجل ضمان »ذهب اتفاق أوسلو مع الريح، ولم يبق منه إال مادتين، الثامنة التي تنص على أنه: 

النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ستنش  السلطة الفلسطينية 
لتهديدات الخارجية قوة شرطية قوية، بينما ستستمر إسرائيل في االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد ا

والعاشرة: «. وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام
من أجل تأمين تطبيق هادئ إلعالن المبادئ هذا، وألية اتفاقيات الحقة تتعلق بالفترة االنتقالية، »

فلسطينية من  -ارتباط مشتركة إسرائيلية  ستشكل فور دخول إعالن المبادئ هذا حيَّز التنفيذ، لجنة
فأين أصبحت «. أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات االهتمام المشترك

 الدولة المحتلةت –لجنة االرتباط هذه، وهل تمارس أمرًا غير التنسيق األمني الذي يخدم إسرائيل 
حماية المحتل من أنفسهم! « مسؤولية»لواقعين تحته مبدأ التنسيق األمني تحت االحتالل هو إعطاء ا

وبهذا، في الحالة الفلسطينية، يدفع الفلسطينيون فاتورة االحتالل على مستوى أمنهم، حتى أضحوا 
بين فكي كماشة: مواجهة االلتزامات األمنية للسلطة في مواجهة أي عمل نضالي عنيف أو شبه 

تهي يوميًا، وسعي االحتالل اإلسرائيلي نحو تحويل عنيف ضد االحتالل ومقارفاته التي ال تن
، عمليًا، إلى وكيل أمني فقط، مستبيحًا حتى األراضي الفلسطينية المصنفة )أ(. إذن، بات «السلطة»

 التنسيق األمني ال يقدم حتى النزر اليسير، أمنيًا، للشعب الفلسطيني.
ويتزايد عدد المؤمنين بأن بقاء  إذن، نجحت إسرائيل في استغالل التنسيق األمني لصالحها،

مرهون بفعالية هذا التنسيق في حماية أمن إسرائيل، األمر الذي يزيد اإلحباط العام بين « السلطة»
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أما دوليًا، فقد «. السلطة»الفلسطينيين الذين يتمنون إلغاء التنسيق األمني حتى لو كان سيؤدي لحل 
وأخذت أغلب مقارفاته شكاًل قانونيًا خاصة تجاه شرعن التنسيق األمني االحتالل اإلسرائيلي، 

« للسلطة»ومفهومه اإلسرائيلي. أما المفارقة، فلسطينيًا، فإن التنسيق األمني ال يسمح « اإلرهاب»
منع إسرائيل من القتل أو انتهاك القانون الدولي، موفرًا إلسرائيل األداة القانونية لممارسة مقارفاتها 

 «.بمكافحة اإلرها»تحت اسم 
ليست بجديدة، بل هي متجددة. وخالل السنوات السابقة، لوح الرئيس )محمود « السلطة»فكرة حل 

عباس( وغيره من القيادات الفلسطينية باحتمال اتخاذ قرارات من هذا النوع، كون سياسات حكومات 
ي ف« والية حقيقية»إسرائيل المتعاقبة قد سلبت السلطة الفلسطينية كل سلطة وأصبحت دون 

فقدت مبرر وجودها. نعلم  -عمليًا  –المجاالت السياسية واالقتصادية والجغرافية واألمنية، أي أنها 
أن وقف التنسيق األمني سيقود بالضرورة الى إجراءات إسرائيلية ستؤدي بشكل تدريجي إلى إنهاء 

ًا، لن يكون هناك بشكلها وتركيبتها الحالية. وطالما أنه ال يوجد قرار بحل السلطة سريع« السلطة»
نما لربما على مراحل. ومعلوم أنه، في حال حل  قرار بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل فجأة، وا 

، سيتعين على إسرائيل تسيير أمور التعليم والصحة والمياه وشبكات الصرف الصحي «السلطة»
األوروبي والواليات  وغير ذلك. كما أن المساعدات السنوية ) ملياري دوالر( التي يقدمها االتحاد

المتحدة األميركية للسلطة الفلسطينية ستتوقف، وسيكون على إسرائيل تسديد النقص الناتج عن 
توقفها، وهو جزء بسيط من المبالغ اإلجمالية التي سيتعين على إسرائيل صرفها في حال حل 

 السلطة.
أوروبا يحاوالن اإلبقاء على إن أميركا و »في مقال كاشف، أكد الكاتب اإلسرائيلي )أوري سفير(: 

التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، باعتبارها مصلحة مشتركة للجميع.. لكن الرأي 
العام الفلسطيني في الضفة الغربية يضغط على السلطة بهدف إلغاء التنسيق األمني مع إسرائيل بعد 

وقبل أيام قليلة، حذر وزير «. ستيطانيةأن اقتنع أنه خضوع لالحتالل اإلسرائيلي وللسياسات اال
إسرائيل ستحل السلطة الفلسطينية إذا تم تمرير »االستخبارات اإلسرائيلي )يوفال شتاينتس( من أن 

مشروع القرار في مجلس األمن باعتباره قرارًا عدائيًا وعدوانيًا وأحادي الجانب فيما يتعلق بدولة 
 «.فلسطينية

التنسيق األمني يصبح إسطوانة مشروخة ال يعكس االستماع لها  يكاد الحديث عن ضرورة بقاء
الحقائق القائمة. فإسرائيل هي من يمارس مختلف أنواع المقارفات أحادية الجانب، متجاهلة التنسيق 
األمني حين تشاء، يوميًا. وعليه، لماذا نبقى نتمسك نحن بهذا التنسيقت! ألم يحن الوقت بعد لتمزيق 

في اتفاقية أوسلو كما مزقتهما إسرائيل مع كل البنود األخرىت! وطبعًا، مثل هذا هاتين المادتين 
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الخيار يقتضي العودة سريعًا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والصمود والتمسك 
نتزاع بالبرنامج الوطني الفلسطيني )برنامج الحد األدنى على األقل( باعتباره الطريق األنسب راهنًا ال

قامة الدولة الفلسطينية.  الحقوق وحماية القدس واألقصى والمقدسات، وتحرير األرض وا 
61/6/5162أبو ظبي، االتحاد،   

 
 فرنسا بين اإلرهاب والعنصرية .49

 شفيق ناظم الغبرا
إن استخدام العنف والقتل في مقابل صور كرتونية ليس مقبواًل، كما أن ضرب المدنيين في عواصم 

مقبواًل ال باسم اإلسالم وال باسم أي دين. لقد نفذت العملية التي قامت بها مجموعة  العالم ليس
الهدف منها إثارة أقصى كراهية ونزاع  استعراضيةأعضاؤها فرنسيون من جذور جزائرية بطريقة 

وفرنسا والعالم. وجدت نفسي وسط العاصفة بينما أقوم بزيارة علمية  أوروباوغضب ممكن في 
 األسئلة، فبسبب العملية الدموية ضد صحيفة فرنسية عادت نفس األميركيةمعة دينفر ومطولة لجا

 والمسلمين. اإلرهابحول 
بمجرد حصول العملية بدأت مؤسسات عالمية وقنوات إعالمية في إتهام كل مسلم بموقفه وضميره. 

عن  6006العام لكن المسلمين ليسوا مسؤولين عما وقع، تمامًا كما لم يكن اليهود مسؤولين في 
مقتل قيصر روسيا الكسندر الثاني في عملية إرهابية شهيرة. في ذلك الزمن صور إعالم النظام 
للشعب الروسي أن اليهود هم من قتلوا القيصر مما أدى الى سلسلة مجازر وهجمات وتطهير ضد 

روسيا إلى يهود روسيا. انتهى األمر بهجرة ذهب ضحيتها ميلونان ونصف مليون يهودي روسي من 
. إن يهود الواليات المتحدة هم أحفاد من هجةروا 6369حتى  6006الواليات المتحدة بين األعوام 

من روسيا بسبب التعميم والعنصرية، ومع ذلك قلما يتذكر اإلعالم االميركي أن العنصرية والتعميم 
الذي أدى إلى  واإلهانة بحق فئات مستضعفة هي التي أدت الى كارثة يهود روسيا، وهو نفسه

 مذابح ضد أقليات وشعوب بريئة عبر التاريخ. إلىالهولوكوست وهو نفسه الذي أدى 
في فرنسا نشأت الصهيونية بسبب حادثة دريفوس العنصرية ضد اليهود في أواخر القرن التاسع 
عشر، وهي المكان الذي طبع فيه أسوأ كتاب خيالي يحرض ضد اليهود )بروتوكوالت حكماء 

ولكنها في الوقت نفسه الدولة التي ما زالت تحتضن أكبر جالية يهودية )نصف مليون(  صهيون(،
بعد الواليات المتحدة. فرنسا اليوم هي الدولة التي تزداد فيها مشكالت الهوية والتطرف بالنسبة الى 

 الشبان المسلمين القاطنين في األحياء الفقيرة والمعزولة.
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وشعور بانعدام القيمة في ظل فقر  انتشارئة مسدودة سبلها، وسط وال يبرز اإلرهاب إال في ظل بي
همال رسمي وسكن في أحياء معزولة. ان سيرة األخوين كواشي اللذين قاما بالعملية تؤكد  ذالل وا  وا 
إنهما ترعرعا في غيتو مغلق فقير ال يدخله البوليس الفرنسي، وتؤكد المعلومات أن أحدهما بدأ 

سنوات في سجن فرنسي بسبب منعه من  9متطرفًا راديكاليًا، كما انه سجن مجرمًا بسيطًا وانتهى 
بسبب تعذيب المساجين في العراق في  5005الذهاب للقتال في العراق، بل تحول راديكاليًا عام 

خوان في بيئة متخمة بالعنصرية والتفرقة في العمل والتعليم والحياة مما سجن ابو غريب. لقد نشأ اإل
راهية للمجتمع الفرنسي الذي قلما تعرفا عليه. ان تنشأ في بلد وال تحتك او تتعرف ال خلق لديهم ك

. الكراهية بدأت في الغيتو بين أبناء أسئلةفي المدرسة وال في الحياة بالمجتمع الذي يحيط بك يثير 
 وأحفاد المهاجرين الذين جاؤوا من الجزائر. فقصة األخوين تفرض على الفرنسيين التساؤل عن
العالقة مع المهاجرين الذين وصلوا باألساس الى فرنسا بسبب قيامها باستعمار شمال أفريقيا 

 والجزائر لعقود طويلة.
، إال أن حرية التعبير من جهة أخرى يجب أن اإلرهابيةوبينما يدين كل صاحب ضمير العملية 

نسانية خاصة تجاه الجماعات المهمةشة وال مستضعفة. مثاًل لو قام أحد تترافق مع مسؤولية سياسية وا 
بالتشكيك بالهولوكوست في أوروبا وفي فرنسا والمانيا سينتهي في السجن، وفي ألمانيا قد تصل 
العقوبة لغاية خمسة سنوات. والسبب في ذلك أن ماليين الناس قتلوا في الهولوكوست، فالموضوع 

بإطالق السخرية على « ابدوشارلي »شديد الحساسية لليهود كما للمسيحيين. ولو قامت صحيفة 
أيلول )سبتمبر( وهم يسقطون من األبنية ماذا سيحصلت ولو قام أحدهم بالهجوم اللفظي  66ضحايا 

ن منذ  والعنصري على الملونين األميركيين اثناء محاكمة الشرطة للمتهم بحادثة قتل الشاب الملوة
يؤكد أن حرية التعبير، بغض النظر عن شهور النفجر الشارع الملوةن في كل الواليات المتحدة. هذا 

لم تضع رسومًا « شارلي إيبدو»القانون، يجب أن تترافق مع درجة من درجات المسؤولية. فصحيفة 
تصور الهولوكوست وكأنه لم يقع، أما المسلمون فهم في قاع النظام العالمي وباإلمكان اإلستهزاء 

( ألنه تلفظ بلفظ Senetسيًا )موريس سينيت فصلت رسامًا فرن« شارلي إيبدو»بهم. والمعروف إن 
 5002معاٍد للسامية، كما أن الجريدة الدانماركية التي طبعت كاريكاتورًا مسيئًا للرسول محمد عام 

 رفضت نشر كاريكاتور يسخر من المسيح خوفًا من ردود الفعل.
غة أكثر رقيًا وأسلوبًا وبينما يجب أن نقدس حرية التعبير، إال أن حرية التعبير يجب أن تجد لها ل

جوهره االحترام في التعامل مع الفئات المهمةشة والضعيفة والتي تعاني من العنصرية والتمييز 
والخوف والحروب، وهذا يشمل الفئات الفقيرة والمستثناة في المجتمع الفرنسي والعالم. حرية التعبير 

جهة رئيس ورئيس وزراء ودوائر النفوذ في التجربة الغربية عنت دائمًا أنك تقول ما تريد في موا
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والسلطة والقوة، وأنك تستطيع أن تقول الحقيقة مهما كانت قاسية أمام الدولة، وقد عنت حرية التعبير 
في الوقت نفسه وجود ضمانات قضائية وحقوقية تحد من قدرة النظام السياسي واألقوياء على تدمير 

دت الضعفاء المهمشين والمثقفين ممن ال يملكون حريتك. حرية التعبير منذ عصر التنوير ساع
سالحًا وأجهزة أمنية وجيوشًا على مواجهة النفوذ عبر الكلمة. لكن حرية التعبير غير المسؤولة والتي 
تمعن في توجيه إهانات عنصرية لفئات مهمشة مستثناة وضعيفة ستثير ردود فعل خاصة أن 

 المهمش يشعر انه ال يملك ما يخسره.
، فحالهم من األرضون والعرب في هذا العالم هم من أكثر الفئات تهميشًا. إنهم المعذبون في المسلم
فلسطين ومن مصر إلى ليبيا وسورية والعراق بل ولبنان وغيره، بل حالهم مع الشتاء  إلىاليمن 

القارس والحروب المفتوحة يؤكد هذه الحقيقة. العرب في قاع الكوكب والمسلمون معهم في هذا 
لقاع، لهذا سترتفع حتمًا الحساسية تجاه صور كرتونية وتعبيرات عنصرية مصدرها الغرب ا

 الذي يتدخل عسكريًا ويمارس العنف ضد عرب ومسلمين بوسائل مختلفة. االستعماري
في باريس كانت ستختلف لو قام بها « شارلي إيبدو»ردود الفعل في العالم الغربي بسبب عملية 

ف أوروبي كما حصل في السنوات العشر االخيرة عندما قام متطرفون متطرف فرنسي أو متطر 
أوروبيون او أميركيون بأعمال إرهابية أدت الى قتل االبرياء. بعض هذه االعمال وقع في اوروبا 
وبعضها حتى في دينفر االميركية وفي دور للسينما ومدارس. إن لسان حال العالم يختلف عندما 

ما يعكس ما تختزنه القوى العالمية المهيمنة على الحضارة الغربية واألجندة يتعلق االمر بالمسلمين م
اإلسرائيلية تجاه العالم اإلسالمي وقضاياه، وهذا ما يجب ان نلحظه ونعيه في هذه المرحلة الحساسة 

 من تاريخ المسلمين والعرب تحديدًا.
« داعش»هاب قد تعني مواجهة أيلول فإن محاربة اإلر  66عامًا على احداث  65وعلى رغم انقضاء 

، لكنها ستعني في الوقت نفسه بناء تحالف يجعل الشعوب العربية مقيدة في قدرتها على «القاعدة»و 
المقاومة الوطنية كما هو حال الفلسطينيين في االراضي المحتلة وفي غزة. الحرب على اإلرهاب في 

النظر عن سجله في حقوق االنسان.  جانب منها تسليم بأن من يحارب االرهاب حليف للغرب بغض
فعاًل كان ينقص تظاهرة االحد الماضي في باريس بعض الرؤساء ممن انتهكوا حقوق االنسان من 
الباب الواسع. تكفي مشاركة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو في تلك التظاهرة وهو المسؤول عن 

 جزء كبير من اإلرهاب في منطقتنا.
به الحرب على اإلرهاب سيصيب األبرياء مما سيرفع من منسوب اإلرهاب،  إن الشكل الذي تسوق

وسيدفع بالشرق الى مزيد من الفوضى وسيدخل اإلرهاب في مرحلة أشد فتكًا. اإلرهاب ليس نتاج 
تراٍخ في السياسات األمنية والتنسيق بين وزراء الداخلية العرب واالوروبيين واألميركيين وغيرهم، بل 
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نتشار الظلم هو نتاج مشو  ه للعنصرية تجاه العرب والمسلمين في ظل تردي العالقات اإلنسانية وا 
 وسوء التعليم والفقر واإلهانة وانتهاك الحقوق والتدخل الخارجي العسكري والسياسي.

  62/6/5162الحياة، لندن، 
 
 ال يوجد لليهود مستقبل في أوروبا .51

 يسرائيل هرئيل
لم نقم بما فيه الكفاية ضد »-المشاعرومة فرنسا تثير ان تصريحات مانويل والس رئيس حك

ابقوا معنا، سنحارب »وهكذا هو طلبه «. الالسامية الجديدة، وان فرنسا بدون يهود ليست فرنسا
، ليست اإلرهاب. ففرنسا أوروباليهود فرنسا هي عمليًا في كل  األساسيةولكن المشكلة «. اإلرهاب

اإلرهاب ستستمر في الحدوث. لكنها لن تعرض الجمهورية  الأعمتعرف كيف تواجه اإلرهاب. وان 
بشكل تظاهري  األسبوعالمعارضين وتتقوى. كما عملت هذا  إسرائيلللخطر. فبعد كل عملية ستخرج 

 مثير ال مثيل له، وبتوحد تاريخي للبرلمان بعد االجتماع الحاشد.
، المسيحيين هي «القدماء»يين لليهود في فرنسا وبشكل جوهري باقي الفرنس األساسيةالمشكلة 

طابع الثقافة والحياة العلمانية الديمقراطية في  -بدون إرهاب –المسلمون المصرون على التغيير 
وبالنسبة لهؤالء فان كل عمل إرهابي لمسلمين، فقط يعيق تقدم المسار الثابت  أوروبافرنسا وفي 

 لديهم.
ساوي الصفر، بينما التزايد الطبيعي للمسلمين عالي ي األصليينالتزايد الطبيعي للفرنسيين  أنوبما 

جدًا والهجرة اإلسالمية متواصلة التدفق على فرنسا، فال حاجة لإلرهاب من اجل احتالل البلد من 
 احتالل الحكم. األيامالداخل، ومع 
ية. غير المهاجرون إلى فرنسا االنخراط في اللغة والثقافة في مجتمع األغلب أراد األخيرةحتى العقود 

أن هذا لم يعد ألن المهاجرين المسلمين يرفضون اي انخراط، أو مزج ثقافي ايًا كان. ويعرضون 
 بفخر وتحد البديل اإلسالمي. والمجتمع الفرنسي يسمح بهذا التمدد الكياني البديل مهما تكن النتائج.

 اإلرهاقفرنسا بسبب لن تكون  إنهاليس بسبب رحيل اليهود عن فرنسا لن تكون فرنسا كما هي، بل 
الذي سيصيب قوتها وستصل هذه الدولة التي تفتقر إلى قوة الكبح إلى حيث تصل ومنذ اليوم يعيش 

 واألقليةفي فرنسا مجتمعان: االول وهو الغالبية المطلقة، ديمقراطي مسيحي اخذ في التقلص. 
عيش في الوسط. وان المسلمين في التسلط والسيطرة. واليهودت انهم اقلية متناقصة، ت اآلخذةالمسلمة 

. )والالسامية القديمة حيه وتركل(. وآلس إلغاثتهاال يستطيعون تحملها. والمسيحيون غير مهيئين 
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الصحيحة لوقف هذه  باألعمالوفرنسوا اوالند يصرحان التصريحات الصحيحة، فكيف ال يقومان 
 المسيرة التي هي في بدايتها.

د إلى اسرائيل لدوافع صهيونية، وليس في اعقاب عمليات إرهابية. من المفضل طبعًا ان يهاجر اليهو 
فكيف ان تطلع كهذا ال يتحقق. كما يعلمنا التاريخ. حتى عندما يكون السيف مسلطًا على رقابهم. 

صعوبة من هذه الفترة، وكان هناك قادة مثل زئيف جابوتنسكي  أكثرلقد عرف يهود اوروبا فترات 
وكان الجواب معروفا جواب «. ايها اليهود انقذوا انفسكم!»وانذروا وصرخوا:  الذين تنبأوا بما سيحدث

نفي من قبل الغالبية المطلقة لدعوته إلى االخالء. واليوم ايضًا، ليس إلى اسرائيل بل إلى كندا، 
 استراليا وباقي االماكن يتوجه معظم المغادرين من فرنسا.

ا بمغادرة المنفى والعودة إلى الوطن قد تكون مثل صوت ان دعوة بنيامين نتنياهو ايضًا ليهود فرنس
المنادي في الصحراء، ولكن ليس لهذا السبب حظيت اقواله، في اسرائيل إلى القليل من التفاعل 
معها والى السخرية وكان هناك من اتهمه بغرس سكين في ظهر فرنسا. وان التهافت على رئيس 

دعوات جابوتنسكي، وكما هو الوضع اليوم يوجد يهود  الحكومة يذكر بصيغته الردود والحماس من
 لقد خبرنا قيمة وجمال يافت في الدفاع عن اليهود طوال تاريخنا.»ال يطيب لهم سماع الحقيقة المرة: 

62/6/5162هآرتس   
61/6/5162، القدس العربي، لندن  
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