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خالل للميزانية الية من المساعدة حتاج إلى مستويات عتالفلسطينية  السلطةلجنة المانحين:  .0

 السنوات المقبلة
(: إ  الفلسطنينن  سوف AHLCقالت لجية تيسنق مساعدات الدول المايحة ) عبد الرؤوف أرياؤوط:

نحتاجو  إلى مستونات عالنة م  المساعدة للمنزاينة خالل السيوات المقبلة، "داعنة" الجهات المايحة 
إلى أيه" نجب أال نتم تحونل المساعدة م  الضفة الغربنة إلى إعادة لالستجابة لهذه الحاجة، "مشنرة 

 إعمار غزة، ونيبغي توجنه المساعدات إلى غزة عبر السلطة الفلسطنينة".
وأضافت اللجية في بنا  ختامي الجتماعها، الذي عقدته قبل أنام في العاصمة البلجنكنة بروكسل، 

ميه: "دو  استئياف العملنة السناسنة إليهاء االحتالل،  برئاسة اليرونج، وحصلت "األنام" على يسخة
 فإ  الوضع المالي للسلطة الفلسطنينة سنكو  م  غنر الممك  السنطرة علنه".
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وخلصت في يهانة اجتماعها إلى "دعوة األطراف إلى اتخاذ خطوات إلعادة بياء النثقة والمساعدة في 
مستقبل؛ وتؤكد م  جدند استعدادها لمواصلة خلق الظروف الضرورنة الستئياف المفاوضات في ال

 دعمها لبياء وتعزنز المؤسسات الالزمة لقنام دولة فلسطنينة".
وقالت: إيها "تدعو المايحن  إلى زنادة مساعداتهم لتلبنة احتناجات منزاينة السلطة الفلسطنينة لعام 

 لتقاسم األعباء".  المراعاة الواجبة غزة، مع، وكذلك إلعادة اإلعمار وا عادة إدماج 5112
وأضافت: إيها "تكرر الحاجة إلى إزالة كبنرة ومتواصلة للعقبات أمام حركة األشخاص والبضائع، 
فضاًل ع  العقبات التي تعترض التيمنة والتجارة والصادرات في الضفة الغربنة وقطاع غزة، بما في 

ذ مزند م  الخطوات في هذا ذلك في الميطقة )ج( والقدس الشرقنة، وترحب بإعال  إسرائنل اتخا
 االتجاه".

وتابعت: "باإلشارة إلى أ  بروتوكول بارنس، ندعو األطراف إلى تعزنز الحوار بشأ  جمنع القضانا 
االقتصادنة، بما في ذلك إنرادات المقاصة، وتذكر بواجب يقل العائدات بطرنقة نمك  التيبؤ بها 

 وغنر مشروطة وشفافة".
لفلسطنينة الحفاظ على ضبط اليفس المالي واإلصالحات، للحد م  العجز، ورحبت "بالتزام السلطة ا

ومواصلة تعزنز بنئة األعمال بما نتماشى مع توصنات البيك الدولي وصيدوق اليقد الدولي"، حانثة 
جمنع الفصائل الفلسطنينة العمل على تسهنل استئياف الحكم على قطاع غزة م  قبل السلطة 

ة الفلسطنينة إلظهار القنادة الالزمة، وتؤكد م  جدند استعدادها للمساعدة الفلسطنينة، ودعت السلط
 في تحقنق ذلك".

على هامش الجمعنة العامة لألمم  5112واتفقت على العودة لالجتماع في ينونورك في أنلول 
 المتحدة.

صل إلى ولفتت إلى أيها اجتمعت "في ظل حالة م  عدم النقن  بشأ  آفاق استئياف المفاوضات للتو 
حل الدولتن  إليهاء الصراع"، مؤكدة على "التزامها بدولة مستقلة ودنمقراطنة وذات سنادة في 

 فلسطن ، تعنش جيبًا إلى جيب مع إسرائنل في سالم وأم ".
وأشارت في هذا الصدد إلى أيه "تهدف المساعدة المالنة لدعم العملنة السناسنة م  خالل دعم بياء 

 فلسطنينة".  مؤسسات مستدامة لدولة
وقالت: "أكدت الجهات المايحة على أ  نثمة حاجة ملحة التخاذ خطوات إلعادة بياء النثقة وتساعد 

 على تهنئة الظروف الالزمة الستئياف المفاوضات في المستقبل".
وذكرت أ  التقارنر المقدمة إلى االجتماع م  األمم المتحدة والبيك الدولي وصيدوق اليقد الدولي 

ور الحالة المالنة للسلطة الفلسطنينة. وقالت: حرب غزة، والقنود المستمرة على االقتصاد وصفت تده
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الفلسطنيي في الضفة الغربنة والقدس الشرقنة، وقطاع غزة، وعدم إحراز تقدم سناسي، وحجب 
عائدات الضرائب والجمارك الفلسطنينة، فضاًل ع  عدم كفانة التبرعات م  الجهات المايحة أدت 

 يكماش في االقتصاد الفلسطنيي".إلى ا
، والياتج المحلي %1.5، ايخفض الياتج المحلي اإلجمالي الحقنقي بيسبة 5115وأضافت: "في عام 

? في الضفة الغربنة، والبطالة في قطاع 2في قطاع غزة، وبيسبة  %12اإلجمالي ايكمش بيسبة 
 ضفة الغربنة".في ال %11في يهانة العام، وبلغت يسبتها  %53غزة ارتفعت إلى 

وأشارت إلى أيه "بفضل اإلنرادات القونة والزنادة المتواضعة في اإليفاق، خفضت الحكومة 
، وبلغ دعم المنزاينة ملنار دوالر، وهو أقل مما كا  %11.9إلى  %15.6الفلسطنينة العجز م  

 متوقعًا".
، وحذرت م  أ  %5.2اًل بيسبة ، تتوقع التقارنر ايتعاشًا اقتصادنًا معتد5112وقالت: "باليسبة لعام 

الشكوك كبنرة، بما في ذلك الدعاوى القضائنة المرفوعة ضد السلطة الفلسطنينة، قد تضع استمرارنة 
بتجدند  السلطة الفلسطنينة في خطر، فنما ال تزال مؤشرات األعمال التجارنة واالجتماعنة ضعنفة"

فلسطنينة إلقامة دولة فلسطنينة، فقد رحبت ، وبشأ  جاهزنة السلطة ال5111تأكند تقننمها في عام 
م  عبور التحدنات مع  5112الجهات المايحة بتمك  حكومة الحمد هللا خالل الربع األول م  

عالمات مقبولة م  قبل صيدوق اليقد الدولي والبيك الدولي، وقد أخذت علمًا بالتزام هذه الحكومة 
 اتها وخفض صافي اإلقراض. بمواصلة االيضباط المالي الصارم، توسنع إنراد

وأعربت الجهات المايحة أيها ستدعم جهود رئنس الوزراء الحمد هللا إلعادة إدماج إطار الحكم تحت 
 سلطة واحدة، والتي نمك  أ  تعمل بوصفها السلطة الشرعنة والمسؤولة والمستفند م  كل المساعدة".

خنرة التي قامت بها حكومة إسرائنل ولفتت إلى أ  "الجهات المايحة أخذت علمًا بالخطوات األ
سرائنل، واتفقت مع تقرنر م  مكتب ممنثل  للسماح للصادرات م  غزة إلى كل م  الضفة الغربنة وا 
اللجية الرباعنة بأ  القطاع الخاص الفلسطنيي نمك  أ  نستجنب بشكل فعال بمجرد رفع القنود 

  لإلمكايات االقتصادنة كاملة فقط؛ عيدما المفروضة على حرنة الحركة والتيقل" ونمك  إطالق العيا
 نتم ضما  الوصول لليشاط الفلسطنيي أنضًا في ميطقة )ج(".

 وحذرت م  أ  "بطء وتنرة إعادة إعمار غزة نترك السكا  في قطاع غزة في محية وتحدنات خطنرة". 
هياك حاجة لتيفنذ  وقالت: "آلنة استنراد للمواد تعمل، ولك  يطاق إعادة اإلعمار ال نزال غنر كاف،

سرنع لمشارنع إعادة بياء الميازل والبينة التحتنة، إ  م  شأ  منثل هذه المشارنع تعبئة القطاع 
 الخاص وخلق فرص العمل".
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وأضافت: "بعد سبعة أشهر على مؤتمر القاهرة، فإ  مساهمات الجهات المايحة إلعادة إعمار قطاع 
 سيوات". 3م  التعهدات لقطاع غزة على مدى  %51ملنو  دوالر أو ما نعادل  921غزة تجاوزت 

وتابعت: "أخذت الجهات المايحة علمًا بجهود إسرائنل لزنادة حجم المواد المسموح بإدخالها إلى قطاع 
غزة، كما رحبت باستعدادها لزنادة الكمنات"، مشددة على أ  "دخول المواد والتمونل واألشخاص إلى 

بياء غزة بالكامل، ونجب ضما  حمانة حناة وأم  جمنع قطاع غزة هو شرط ضروري إلعادة 
 السكا  المدينن ".

1/6/5112، األيام، رام هللا  
 
 الحمد هللا لشتاينماير: نأمل اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين .2

"األنام": قال الدكتور رامي الحمد هللا رئنس الوزراء بعد اجتماعه، أمس، مع وزنر الخارجنة  -رام هللا 
جاهزنة مؤسسات الدولة  5111فرايك شتانيمانر "إ  المجتمع الدولي أكد في العام  األلمايي

الفلسطنينة، كما جدد تأكنده على جاهزنة مؤسساتيا قبل أنام خالل مؤتمر المايحن ، ويح  على أمل 
، وعاصمتها القدس الشرقنة 1961بأ  تقوم ألماينا باالعتراف بالدولة الفلسطنينة المستقلة على حدود 

أسوة بالعدند م  الدول والبرلمايات األوروبنة، لما سنساعد ذلك م  خلق مياخ مياسب لعودة 
 المفاوضات وتحقنق حل الدولتن ".

وأكد رئنس الوزراء خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الضنف األلمايي "التزام القنادة الفلسطنينة، 
 1961ن ، على حدود العام وعلى رأسها الرئنس محمود عباس، الكامل بمبدأ حل الدولت

وبالمفاوضات مع الجايب اإلسرائنلي، ولك  بياء على معاننر جدندة وجدول زميي محدد إلقامة 
الدولة الفلسطنينة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقنة"، مشددًا على "إنما  القنادة والشعب الفلسطنيي 

 .بقنم السالم واحترام حقوق اإليسا  والتعانش بن  الشعوب"
وشدد رئنس الوزراء على ضرورة العمل م  خالل االتحاد األوروبي والمؤسسات الدولنة على تمكن  

م   %63.9الحكومة م  االستفادة م  الموارد الطبنعنة في المياطق المسماة "ج"، والبالغة مساحتها 
 مساحة الضفة الغربنة بما فنها القدس الشرقنة.

ر م  أكبر خمس دول مايحة لفلسطن  حنث تقدم سيونًا ما وأوضح الحمد هللا أ  ألماينا تعتب
ملنو  نورو، إما بشكل مباشر أو م  خالل االتحاد األوروِبي، قائاًل: "ال  121 حواليمجموعه 

نسعيي إال أ  أشكر الحكومَة والشعب األلمايي على كِل ما تقدمه ليا ألماينا م  أجل بياء مؤسسات 
 وحقوق الشعِب الفلسطنيِي بشكل عام".الدولة الفلسطنينة بشكل خاص، 
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م  جهته، أكد وزنر الخارجنة األلمايي دعم بالده لحكومة الوفاق الوطيي، وأكد أ  بالده إلى جايب 
دول أوروبا تسعى لتكنثنف دعمها لعملنة إعادة اإلعمار، م  خالل حكومة الوفاق، مشددًا على 

 زة.ضرورة فتح المعابر، وا عطاء متيفس للمواطين  في غ
1/6/5112، األيام، رام هللا  

 
 السلطة الفلسطينية تنفي تشكيل طاقم مفاوضات جديد .3

يفى وزنر الخارجنة الفلسطنيي رناض المالكي األيباء الصحافنة التي تحدنثت ع  ينة السلطة : رام هللا
 الفلسطنينة تشكنل طاقم تفاوضي جدند تمهندًا الستئياف المفاوضات السناسنة مع إسرائنل.

ال المالكي في تصرنحات صحافنة أدلى بها أمس أ  القنادة الفلسطنينة لنست معينة بتشكنل وق
طواقم تفاوضنة جدندة يظرًا إلى عدم وجود أي مبادرات إقلنمنة أو دولنة للعودة إلى المفاوضات 

 الوزنر الفلسطنيي أ  العودة وأضاف وعدم رغبة الجايب اإلسرائنلي في استئياف عملنة التفاوض.
العملنة التفاوضنة كما كايت في السابق غنر مجد وغنر مقبول وبالتالي نجب أ  تكو  هياك  إلى

 آلنة جدندة تحمل في طناتها ما نكفي م  أسس ومقومات لضما  اليجاح.
1/6/5112، المستقبل، بيروت  

 
 اسيةأبو يوسف: ال إمكانية لعودة المفاوضات.. واجتماع قريب للقيادة لبحث المستجدات السي .4

أشرف الهور: أكد الدكتور واصل أبو نوسف عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر  - غزة
الفلسطنينة في تصرنحات لـ"القدس العربي"، أ  القنادة الفلسطنينة ال نمكيها العودة لعملنة 

وميع  المفاوضات في ظل الحكومة اإلسرائنلنة الحالنة "األكنثر تطرفا" والساعنة لمواصلة االستنطا 
إقامة دولة فلسطنينة مستقلة. نأتي ذلك في وقت ذكرت فنه تقارنر صحافنة، ويفتها القنادة 
 الفلسطنينة، سعي الرئنس محمود عباس لتشكنل طاقم مفاوضات جدند، بطلب م  اإلدارة األمرنكنة.

لعودة ويفى أبو نوسف وهو عضو في اللجية السناسنة في الميظمة وجود أي يوانا لدى القنادة با
للمفاوضات م  جدند في ظل أفعال الحكومة اإلسرائنلنة النمنينة المتطرفة الجدندة. وقال "ال إمكاينة 
للحدنث ع  المفاوضات في ظل الحكومة اإلسرائنلنة األكنثر تطرفا، التي تستمر في االستنطا ، 

 وفي ميع إقامة الدولة الفلسطنينة المستقلة".
اهو وافق خالل لقاء خاص عقده مع مفوضة العالقات الخارجنة وكايت تقارنر قد كشفت أ  يتين

باالتحاد األوروبي فدرنكا موغرنيي، على العودة للمفاوضات، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول 
 حدود الكتل االستنطاينة الميوي ضمها إلسرائنل في إطار اتفاقنة سالم مستقبلنة.
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س المركزي األخنر لميظمة التحرنر الفلسطنينة، الذي وأعاد الدكتور أبو نوسف التذكنر بقرار المجل
 أعل  "طي صفحة المفاوضات مع إسرائنل، وقرر تدونل القضنة الفلسطنينة".

ونأتي اليفي الفلسطنيي لوجود أي ينة للعودة للمفاوضات، في ظل مقترحات دولنة م  االتحاد 
تيكر إسرائنل الستحقاقات عملنة األوروبي، وم  فريسا أنضا إلعادة إطالق المفاوضات، وفي ظل 

 السالم.
إلى ذلك كشف أبو نوسف ع  اجتماع ستعقده القنادة الفلسطنينة برئاسة الرئنس محمود عباس، فور 

 عودته م  جولته الخارجنة، لبحث عدة ملفات سناسنة هامة.
1/6/5112، القدس العربي، لندن  

 
 قرار رئاسي بتشكيل لجنة لشؤون الجمعيات الخيرية .5

رئنس السلطة محمود عباس، نوم األحد، قرارًا رئاسنًا بتعنن  لجية استشارنة  أصدر الرأي: –م هللا را
 لرئنس الدولة لشؤو  الجمعنات الخنرنة.

وتضم اللجية الرئاسنة كال م  د. ياصر الجاغوب رئنسا للجية، ود. كمال الشخرة يائبًا، وعضونة م. 
 عم دراغمة والسند فانز أبو الرب.حمد هللا حمد هللا، والمحامي عبد المي

دارة بيك فلسطن   وكايت المؤسسات الخنرنة اتهمت سلطة اليقد الفلسطنينة )البيك المركزي( وا 
بتسننس قضنة تجمند حساباتها وميع حواالت اآلالف م  الفقراء الوصول إلى القطاع، والمشاركة في 

دار  ة البيك ع  وعودها بإلغاء هذا التجمند، حصار الشعب الفلسطنيي، مشنرة إلى تراجع السلطة وا 
 على الرغم م  قايوينة هذه المؤسسات.

نشار إلى أ  األنتام والمؤسسات الخنرنة قامت مؤخرًا في سلسلة فعالنات للمطالبة بوقف تجمند 
( باغالق فروع البيك في قطاع 2|56أرصدتها أمام بيك فلسطن  م  المقرر ا  تقوم النثالنثاء المقبل )

 ذا لم نستجب لمطالبها.غزة إ
ونبلغ عدد األنتام الذن  تم إغالق حساباتهم حوالي أربعن  ألف نتم، في حن  تصل قنمة المبلغ الذي 

 دوالر شهرًنا. 21ندفع إلى كل نتنم قرابة 
وكايت المؤسسات الخنرنة في قطاع غزة لجأت إلى ربط األنتام بكافلنهم مباشرة لتجمند سلطة اليقد 

جمعنة  35ساباتهم في البيوك ميذ سيوات وترفض فتحه، حنث تجمد السلطة حسابات الفلسطنينة ح
 خنرنة في القطاع.

31/2/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
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 برجًا في غزة 20هنية: تركيا تبرعت ببناء  .6
ا "إ  تركن قال يائب رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، إسماعنل هينة:

دويمًا تم تخصنصها ألصحاب الميازل المهدمة جراء  19برجًا سكينًا على مساحة  51تبرعت ببياء 
 العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة".

وأكد هينة خالل كلمته في حفل الزفاف الذي أقنم برعانة وزارة الشئو  الدنينة التركنة ووكالة التيسنق 
ذ العرس الفلسطنيي التركي نأتي ترسنخًا لروابط هذه األمة والتعاو  التركي "تنكا" الحكومنة "إ  ه

وتعمنقًا ألواصر أخوتيا التي تربطيا بتركنا رئنسًا وحكومة وبرلمايًا وشعبًا وتربطيًا بكل مكويات هذه 
األمة، معتبرًا أ  هذا العرس نمنثل تتمنمًا لليصر الذي صيعته المقاومة وبيادقها في الحرب األطول 

 ف الماضي".واألشرس الصن
ووجه هينة التحنة إلى شهداء سفنية مرمرة التركنة، مؤكدًا أ  محاولتهم الوصول إلى غزة تؤكد على 
يساينًا وا عالمنًا وشعبنًا  سيادًا سناسنًا وا  وحدة الدم والمصنر مع الدولة التركنة التي قدمت دعمًا وا 

 سبنل الوصول إلى غزة. ورسمنًا ومالنًا، وتقدمت فوق كل ذلك بتقدنم دماء أبيائها في
وشكر الجمهورنة التركنة ورئنسها رجب طنب أردوغا  على رعانتهم لحفل زواج أربعة آالف عرنس 

 وعروس م  قطاع غزة، والذي أقنم النوم األحد على أرض ملعب النرموك في غزة.
لم تفعل  وأضاف، إ  "غزة النوم م  خالل هذا العرس تؤكد أ  لنل الظلم نمضي وأ  أيناب الحصار

في إرادتيا شنئًا، وأ  المؤامرات تحطمت على صخرة صمود هذا الشعب؛ أل  غزة التي أراد لها 
 البعض الموت النوم تكتب فصول الحناة والكبرناء".

وأكد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس على تبيي استراتنجنة االيفتاح على كل مكويات 
مع كافة الدول العربنة واإلسالمنة "أل  فلسطن  ومقاومتها  األمة ودولها، والسعي إلى عالقات

 وشعبها بحاجة إلى بقاء هذه الحاضية والعمق االستراتنجي".
 31/2/5112، فلسطين أون الين

 
 : األسرى يتفهمون تريث التفاوض على مبادلتهمأسامة حمدان .7

د هللا البرغونثي م  داخل أنثيت حركة المقاومة اإلسالمنة )حماس( على مكالمة إذاعنة لألسنر عب
سجيه، طالب فنها الحركة بالترنث قبل عقد صفقة لتبادل األسرى مع إسرائنل، واعتبرت الحركة أ  

 المكالمة تؤكد قدرة األسرى على اختراق حواجز سجو  االحتالل، وتنثبت تفهمهم لترنث الحركة.
نة في حركة حماس أسامة حمدا ، وفي مقابلة مع الجزنرة مساء األحد، قال مسؤول العالقات الخارج

العالم على معاياتهم، حنث تميعهم  الطالعإ  المكالمة تعيي أ  األسرى نبذلو  كل جهد ممك  
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إدارات سجو  االحتالل م  تلقي الزنارات واللقاء بعائالتهم واالتصال بالعالم الخارجي، وبالكاد ُنسمح 
 لهم بلقاء محامنهم، بحسب قوله.

ة جاءت لتقول إيه رغم كل القنود فهياك إرادة لخرق أحكام السج  وقواعده، وأ  وأضاف أ  المكالم
 لدى األسرى القدرة على اختراق الحواجز التي تميع اتصالهم بالخارج.

واعتبر حمدا  أ  مكالمة البرغونثي تطمئ  الحركة بأ  األسرى نتفهمو  الترنث الذي قد نصدر ع  
حال بدء المفاوضات، وأ  معاياة األسرى نجب أال تكو  عامل قادتها وع  الجهة التي ستفاوض في 

 ضغط على الجهة المفاوضة.
وأوضح القنادي في حماس أ  عملنة تبادل األسرى هي م  التداعنات المرتقبة لمعركة "العصف 
المأكول" في غزة العام الماضي، مشنرا إلى أيه "ال نوجد شيء ليتحدث عيه حتى اآل "، وأ  هياك 

 في داخل السجو  وخارجها على ضرورة الترنث لتحقنق أفضل اليتائج. إجماعا
 1/6/5112، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أبو عبيدة للبرغوثي: حريتكم التزام وسّجانكم إلى زوال .8

أكد المتحدث باسم كتائب عز الدن  القسام الجياح العسكري لحركة "حماس"، أ  حرنة األسنر 
وكتب "أبو عبندة" على صفحته الرسمنة على  رغونثي "واجب والتزام".القنادي بالكتائب عبد هللا الب

 موقع "تونتر": "عبدهللا البرغونثي.. حرنتكم واجب والتزام، وسّجايكم إلى زوال".
وتأتي رسالة القسام بعد نوم واحد م  رسالة وجهها األسنر القسامي عبد هللا البرغونثي للكتائب، بعدم 

وقال البرغونثي الملقب بـ"أمنر الظل":  أسرى مع االحتالل اإلسرائنلي. التسرع في إتمام صفقة تبادل
 "أوجه رسالة لحركة حماس وجياحها العسكري بعدم التسرع، فيح  صابرو  صامدو  كما عهدتمويا".

 31/2/5112، فلسطين أون الين
 
 الحبس االنفرادي بعد عزله في عبد هللا البرغوثي يدخل بإضراب مفتوح عن الطعام .9

"هنئة شؤو  األسرى والمحررن " التابعة للسلطة  أ  ،31/2/5112، فلسطين أون الينرت ذك
عاما( م  بلدة بنت رنما قضاء رام هللا  55الفلسطنينة، أفادت أ  األسنر عبد هللا البرغونثي )

(، 2|31مؤبًدا، شرع باإلضراب المفتوح ع  الطعام ميذ صباح النوم األحد ) 61والمحكوم بالسج  لـ 
 عد إقدام إدارة سجو  االحتالل في سج  "رنمو " على عزله ويقله إلى زيازن  السج  االيفرادي.ب

واستيكر رئنس "هنئة شؤو  األسرى والمحررن " عنسى قراقع في بنا  صحفي، ما تقوم به قوات 
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ت أسنر فلسطنيي، وارتفاع وتنرة االعتداءات والتصعند بحقهم، وحملة التيقال 6211االحتالل بحق 
 غنر المبررة واالستفزازنة في العدند م  السجو .

وحمل قراقع "االحتالل مسؤولنة تدهور األمور"، مشنًرا إلى أ  ما حدث النوم في سجو  "رنمو " 
و"انشل" و"يفحة "، نأتي في سناق الضغط على األسرى والينل م  صمودهم، وأ  هذه السناسة 

لى الميطقة بأسرها، وستكو  "إسرائنل" الخاسر األكبر الالإيساينة والالأخالقنة ستجلب الفوضى إ
 ميها، متعهًدا بعدم ترك األسرى فرنسة سهلة لهذه التصرفات الجيوينة م  اإلدارة والسجاين .

ذكرت مصادر حقوقنة فلسطنينة أ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي أقدمت على إخراج القنادي في و 
" في سج  "رامو "، مشنرة االيفراديونثي ويقلته لـ "زيازن  الحبس "كتائب القسام" األسنر عبد هللا البرغ

وأوضح مكتب "إعالم األسرى" في بنا  صحفي، األحد، أ  سجايو  إلى أ  ذلك اإلجراء "عقابي".
االحتالل في معتقل "رامو " في اليقب المحتل، توعدوا األسنر البرغونثي بإنقاع أقصى العقوبات 

 التي أجراها مع محطة إذاعنة بغزة أمس السبت.بحقه، وذلك بعد المكالمة 
مصلحة السجو  اإلسرائنلنة  ، أ األياضول ع ، 1/6/5112، القدس العربي، لندنوأضافت 

مساء األحد العنثور على الهاتف اليقال لألسنر عبد هللا البرغونثي، القنادي السابق في كتائب  عليتأ 
 وذلك بحسب ما يقلته القياة السابعة اإلسرائنلنة. -الجياح المسلح لحركة حماس -عز الدن  القسام

وأشارت القياة إلى أ َّ مصلحة السجو  أجرت تفتنشا دقنقًا في سج  رنمو  جيوبي إسرائنل وعنثرت 
 . على الهاتف في مغسلة للمالبس التابعة للسج

 
 باليمن" نوالتورط مع حزب هللا والحوثيي الفساد الماليعن " ""العربيةتنفي تقرير قناة حماس  .01

السعودنة. ويفت صحة ما جاء  "العربنة اإلخبارنة"هاجمت حركة حماس قياة  :القدس العربي - غزة
الذي أشار إلى وجود شبهات فساد مالنة في  "الحدث"في تقرنر بنثته احدى قيواتها المعروفة باسم 

 في النم . الحركة، إضافة إلى عمل أعضاء م  قناداتها مع حزب هللا اللبيايي، والحونثنن 
يسخة ميه في أعقاب  "القدس العربي"وقال مصدر مسؤول في الحركة في تصرنح صحافي تلقت 

إ   "حماس بن  فساد مالي وتورط مع حزب هللا والحونثنن "، تحت عيوا  "قياة العربنة الحدث"تقرنر 
نسمها بأيها تهم جهات لم ا. و "محض أكاذنب وتلفنقات ال أصل لها"كل ما ورد في هذا التقرنر هو 

ترند عبر هذه األكاذنب اإلساءة إلى حركة حماس ومحاولة تشونه موقفها المعروف، والعمل م  "
 ."أجل التأنثنر السلبي على عالقاتها العربنة

غنر "في خطأ بث تقارنر  "الحدث"وعبر القنادي في حماس ع  أسف الحركة أل  تقع قياة العربنة 
. وقال إ  ذلك "أكاذنب وافتراءات"إلى أ  ما ورد كا  محض  . وأشار"مبينة على معطنات حقنقنة
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. "تصونب هذا الخطأ وعدم تكراره"إلى  "العربنة" ، ودعا قياة"أمر نيافي قواعد المهينة والمصداقنة"
 ."عدم التدخل في الشؤو  الداخلنة للدول مطلقاً "وأكد على سناسة حركة حماس النثابتة في 

ذكرت فنه يقال ع  قادة م  حماس في النم ، أ   "الحدث"ته قياة جاء ذلك عقب تقرنر متلفز بنث
ممنثل كتائب القسام الجياح العسكري للحركة إسماعنل عوض، غادر مكتب الحركة غاضبا وهو 

 "وضعت نثقتها وأودعت أموالها في "أندي نثعالب". إ  الحركةنقول 
جية تحقنق الحتواء األزمة، التي وحسب القياة فإ  خالد مشعل رئنس المكتب السناسي للحركة شكل ل

يشبت في كل م  لبيا  والنم  خصوصا، وأ  ذلك تبعة قرر بتقلنص يفقات ورواتب قادة الحركة 
 لليصف في النم . وأشار التقرنر إلى أ  ذلك أغضب القنادي لحماس في النم  إسماعنل عوض.

 ادعتى للحركة في النم ، وحسب القياة اإلخبارنة التي تبث م  دبي، فقد ذكرت أ  أجيحة أخر 
 التقلنص في الرواتب، للحد م  دور قنادة الحركة هياك، التي ذهبت للتحالف والتعاو  مع الحونثنن .

وخال التقرنر التلفزنويي م  المقابالت الخاصة واكتفى بسرد المعلومات مع االستعاية بصور لقنادة 
مجموعة لبياينة تعمل لصالح حماس حماس وأخرى عامة مستعنيا بالخرائط. وذكر أيه كشف ع  

 وتستخدم اليظام البيكي اللبيايي لالتجار مع كورنا الشمالنة إلعادة تعزنز يظام االتصال في حماس.
ويقل غضب السلطات اللبياينة، م  استعمال أراضنها كغطاء للتعامل مع كل م  إنرا  وكورنا 

قايوينة، خاصة في ظل العقوبات  لمسائلةالشمالنة، وع  خشنتها م  أ  نؤنثر ذلك علنها، وتتعرض 
 الدولنة على هاذن  البلدن .

وأشار التقرنر في يهانته إلى أ  خالد مشعل، نسعى إلعادة السنطرة على فروع الحركة في لبيا  
 والنم .

ونحمل هذا التقرنر اتهامات مباشرة لحركة حماس بالتدخل في شؤو  البلدا  العربنة الداخلنة، وهو 
نه حركة حماس مرارا وتكرارا، وتؤكد دوما على عدم وجود أي تدخل لها في شؤو  البلدا  أمر تيف

العربنة، وذلك في كل مرة تتعرض فنها اليتقادات واتهامات م  مؤسسات إعالمنة مصرنة، ميذ عزل 
 الرئنس السابق محمد مرسي، بمسايدة جماعة اإلخوا  المسلمن .

رعها في النم  الحونثنن ، رغم أ  موقف الحركة الرسمي أعل  ميذ وتأتي االتهامات للحركة بمسايدة ف
بدانات عملنة "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودنة، بتأنند التحالف العربي والرئنس الشرعي في هذا 
البلد العربي، خالفا لما ورد في التقرنر. وكنثنرا ما ذكرت تقارنر أ  حركة حماس لم تعد تتمتع بذات 

حزب هللا اللبيايي، عقب خروج الحركة م  سورنا، وتوجنهها ايتقادات لليظام، خاصة في العالقة مع 
 ظل الحلف القوي القائم بن  الحزب واليظام السوري.
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وجاء تقرنر العربنة اإلخبارنة الجدند التي تعود ملكنتها للسعودنة، ونهاجم حماس بحدة، في ظل ما 
ة، بعد تولي الملك سلما  الحكم. وترددت أخبار ع  ذكر ع  تحس  العالقة بن  الحركة والمملك

 عودة االتصاالت بن  الحركة والمملكة، تمهندا إلجراء زنارة لقنادة الحركة للمملكة في الفترة المقبلة. 
 1/6/5112، القدس العربي، لندن

 
 : ال وجهة لبندقية عين الحلوة إال فلسطينالفلسطينية" الفصائل" .00

السلفنة  اإلسالمنةالقوى "ومات األمينة م  داخل عن  الحلوة إلى أ  تشنر المعل: محمد صالح
سالمنة وغنرها. "المتشددة  باتت تفرض إنقاعها على الجمنع م  قوى وفصائل فلسطنينة، وطينة وا 

وباتت تلك القوى تملك ذراعا أمينًا نمكيها م  حمانة يفسها م  أي استهداف داخلي، لنس فقط في 
 في كل المخنم.  أنضا إيما "حي الطوارئ"

والدلنل على تطور القدرات لدى القوى السلفنة المتطرفة هو عدم قدرة الفصائل مجتمعة على تسلنم 
أي موقوف أو متهم محسوب على القوى السلفنة، إضافة إلى تنثبنت حاجز للقوة األمينة الفلسطنينة 

، بياء "الطوارئ"م   األمتار ، المدخل التحتايي لعن  الحلوة، على بعد عشرات"محطة جلول"عيد 
، إال أيه تم طالء "حاجز مينر المقدح"لرغبة تلك القوى السلفنة. علمًا أ  الحاجز كا  موجودًا باسم 

 ."الفلسطنينة األمينةحاجز القوة "وكتب علنها عبارة  األحمردشمته باللو  
لفلسطنينة العلنا برئاسة قائد وقد كا  الوضع في عن  الحلوة، محور لقاءات وفد م  اللجية األمينة ا

عرب مع كل م  اليائبة بهنة الحرنري ورئنس بلدنة  أبواللواء صبحي  "األم  الوطيي الفلسطنيي"
في الجيوب  اإلسالمنة"الجماعة "صندا السابق الدكتور عبد الرحم  البزري والمسؤول السناسي لـ

 الدكتور بسام حمود.
 "األجواء التي تعم مخنم عن  الحلوة بعد االيتشار إلىلوفد، الشرنف عقل، باسم ا أبووأشار الشنخ 

 واألشهر األسابنع"، مشنرًا إلى استكمال هذا االيتشار في األمينةالذي قامت به اللجية  األخنر
 أ  إلى، طمأيا الحرنري باإلرهابالمقبلة. وقال "في ظل هذه المرحلة التي أصبح عيوايها نعرف 

الصحنح. والبوصلة للبيدقنة الفلسطنينة،  اإلسالمم عن  الحلوة ستبقى تحمل في مخن اإلسالمنةالحالة 
يرد له الجمنل  أ وطينة، ستبقى فلسطن ، وا  جواريا اللبيايي واجب علنيا  أو إسالمنةكايت  إ 

أفضل في  األم شيء نسوؤه". ووعد أ  نكو   أيبالمنثل وا  ال نأتي لهذا الجوار م  المخنمات 
 المقبلة. واألشهر بنعواألسا األنام
عرب كاًل م : مسؤول العالقات السناسنة في حركة "حماس" في  أبوجايب  إلىالوفد ضم  أ نذكر 

الشرنف عقل،  أبوالشنخ  اإلسالمنةلبيا  الدكتور احمد عبد الهادي، الياطق باسم "عصبة األيصار" 
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العالقات السناسنة في "حركة  عضو اللجية المركزنة لـ"الجبهة الدنمقراطنة" أبو اليانف، مسؤول
ماهر عوند، مسؤول  "أيصار هللا"" في لبيا  شكنب العنيا، المسؤول التيظنمي لـاإلسالميالجهاد 

في الجيوب عبد هللا الديا ، ومسؤول القنادة العامة رفعت جبر،  "الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن "
ح النوسف، مسؤول جبهة اليضال تامر صال "جبهة التحرنر الفلسطنينة"عضو المكتب السناسي لـ

 عزنز، ورئنس لجية االرتباط الفلسطنيي ـ اللبيايي العمند سعند العسوس .
 1/6/5112ت، السفير، بيرو 

 
 حماس: زيارة "شتاينماير" لغزة خطوة مهمة .02

رحبت حركة المقاومة اإلسالمنة حماس بالزنارة التي نرغب وزنر الخارجنة األلمايي "فالتر : غزة
 ، عاّدًة إناها "خطوة مهمة".5112-6-1نيمانر" القنام بها إلى قطاع غزة االنثين  شتا

وفي تصرنح صحفي، وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم"، قالت الحركة إ  "زنارة وزنر الخارجنة 
 األلمايي فالتر شتانيمانر إلى غزة غدًا االنثين  خطوة مهمة".

تلعب ألماينا الدور الذي نتياسب مع حجمها على وأضاف التصرنح إ  "الحركة تتطلع إلى أ  
يصاف الشعب الفلسطنيي".  المستوى األوروبي والدولي لرفع الحصار ع  غزة، ووقف العدوا ، وا 

 31/2/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ت منظمة التحريراخروج على قرار " الفيفا"بـ "إسرائيل": سحب طلب تعليق عضوية "قراطيةو لديم"ا .03

اعتبر صالح زندا  عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، سحب : بترا –غزة 
طلب فلسطن  تعلنق عضونة إسرائنل في االتحاد الدولي لكرة القدم "الفنفا" خروجًا على قرارات 

 المجلس المركزي لميظمة التحرنر بمقاطعة دولة االحتالل ومعاقبتها.
له أ  سحب الطلب الفلسطنيي الُمقّدم إلى الجمعنة العمومنة  وشدد زندا  في تصرنح صحفي

لالتحاد الدولي لكرة القدم بتعلنق عضونة فلسطن ، خطوة في االتجاه الخاطئ في ظل ارتباط )الفنفا( 
بعضونة خمسة أيدنة رناضنة تتواجد في المستوطيات، أمام تزاند المقاطعة العالمنة لدولة االحتالل 

 ات وتصاعد عزلتها في شتى المجاالت.ولبضائع المستوطي
وأوضح زندا  أ  دولة االحتالل ستتهرب مما تم التصونت علنه بتشكنل لجية مراقبة م  الجمعنة 
زالة العراقنل التي تميع  العمومنة لبحث جمنع االيتهاكات التي تقند حركة االتحاد الفلسطنيي وأيدنته وا 

دعا االتحاد الفلسطنيي لكرة القدم للتحضنر لجولة جدندة تيقل الالعبن  بن  غزة والضفة والخارج. و 
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وطلب جدند لتعلنق عضونة إسرائنل في الفنفا الذي نتضم  تعلنق عضونة األيدنة الخمسة المقامة 
 في المستوطيات.

 1/6/5112، الدستور، عّمان
 
 ل الحسينيلـرحي 14الـ أضاءت الشموع بالذكرى  القدسبالقوى الوطنية واإلسالمية والمسيحية  .04

األنام: أضاءت القوى الوطينة واإلسالمنة والمسنحنة في القدس وموظفو بنت الشرق،  -القدس 
مساء امس، الشموع أمام مقر بنت الشرق في القدس المحتلة، إحناء للذكرى الرابعة عشرة لرحنل 

لم تغادره أمنر القدس الشهند فنصل الحسنيي، وسط تواجد لشرطة االحتالل التي أحاطت الموقع و 
وأكد المشاركو  في الفعالنة دور الشهند الحسنيي في الحفاظ على عروبة مدنية  لحن  ايتهاء الوقفة.

 القدس، وتعزنز صمود مواطينها، واستمرارها بإكمال المسنرة على يهج ومدرسة الشهند الحسنيي.
التي بدأها الشهند وأكد وزنر شؤو  القدس ومحافظها عديا  الحسنيي العمل على إكمال المسنرة 

الحسنيي، الذي كا  ظاهرة خاصة وملجأ لكافة المقدسنن ، إذ كا  سفنرًا للدبلوماسنة وأطلع العالم 
 على وجع الفلسطنينن  م  خالل عدة مواقع قنادنة شغلها.

 1/6/5112، األيام، رام هللا
 
توافق وكرست حركة األحرار: الحكومة فشلت في تعزيز اللقادة ومسؤولون خالل ورشة عمل  .05

 االنقسام
أكد قادة فصائل ومسؤولو  محلنو  أ  حكومة التوافق الوطيي فشلت في تعزنز : جمال غنث - غزة

التوافق الوطيي، وكرست االيقسام السناسي، ولم تلتزم باالتفاقنات التي وقعت كاتفاق القاهرة وا عال  
 الشاطئ، ولم تيه القضانا العالقة في قطاع غزة.

ء خالل ورشة عمل يظمتها حركة األحرار الفلسطنينة، بعيوا : "أداء حكومة الحمد هلل وشددوا هؤال
بن  تعزنز التوافق وتكرنس االيقسام بعد مرور عام على تشكنلها"؛ على ضرورة أ  تتحمل حكومة 
 التوافق الوطيي مسؤولناتها ومهامها في قطاع غزة، وتعمل على إيهاء كل القضانا والملفات العالقة.

 
 استراتيجيخيار 

إسماعنل رضوا  أ  المصالحة الفلسطنينة  وأكد القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" د.
 ال رجعة عيه لدى حركته. استراتنجيخنار 
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وقال رضوا : "قدميا مروية ع  االتفاقات السابقة؛ م  أجل الوصول لتحقنق المصالحة الوطينة"، 
تزم باتفاق القاهرة وا عال  الشاطئ، وأ  حكومة التوافق تجاوزت مشنًرا إلى أ  حركة فتح لم تل

 االتفاقات السابقة.
وأضاف: "إ  حكومة التوافق لم تقم بمهامها ومسؤولناتها التي أوكلت إلنها، وكرست االيقسام، 
ومارست التمننز بن  الضفة وغزة، ولم تيه معاياة أهالي القطاع، ولم تصرف رواتب الموظفن "، 

 إلى أيها تيكرت لكل التفاهمات واحتناجات الشعب الفلسطنيي. مشنًرا
رادة صادقة وجادة م  رئنس السلطة الفلسطنينة محمود  وتابع: "المصالحة تحتاج لقرار سناسي وا 

 عباس وحركة فتح؛ فالرئنس ميذ تشكنل الحكومة نؤلب على غزة؛ الستمرار االيقسام والحصار".
افق لتحمل مسؤولناتهما وفق اتفاق القاهرة وا عال  الشاطئ، ودعا رضوا  الرئنس وحكومة التو 

مضنًفا: "إذا لم تؤد الحكومة التزاماتها فعلنها الرحنل"، وشدد في الوقت يفسه على ضرورة عقد حوار 
على  استراتنجنةوطيي شامل نضم الفصائل الفلسطنينة كافة، نعاد خالله تقونم المرحلة السابقة وبياء 

 طبنق المصالحة.قاعدة الوحدة وت
وأكمل: "إذا ما استمر تهمنش القطاع، والتمننز بن  الموظفن ، وعدم إعادة اإلعمار؛ فم  حق 

 الفصائل الوطينة واإلسالمنة البحث ع  بدائل لتعزنز صمود أهالي القطاع".
 

 صناع القرار
مة التوافق قدمت م  جهته قال األمن  العام لحركة "األحرار" الفلسطنينة خالد أبو هالل: "إ  حكو 

 األيموذج األسوأ للحكومة في قطاع غزة"، مدلاًل على ذلك بعدم التواصل مع أركا  الوزارات في غزة،
وعدم إنصال األموال والمنزاينات التشغنلنة للوزارات، واستمرار التجاهل لمعاياة الموظفن ، وعدم 

 التحضنر لاليتخابات الرئاسنة والتشرنعنة.
التوافق عززت االيقسام، وزادت م  وتنرة االعتقاالت السناسنة في الضفة، وأضاف: "إ  حكومة 

 واستمرت على يهج التيسنق األميي مع االحتالل".
وتابع: "يح  أمام حكومة أفسدت المجتمع الفلسطنيي، وكرست االيقسام، وأوجدت مشكلة الموظفن ، 

 قدرتها على إيهاء معاياة القطاع.وفصلت غزة ع  الضفة"، داعًنا إناها لتقدنم استقالتها لعدم 
وأشار القنادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش إلى أ  األزمة في قطاع غزة تشتد وتتوسع، مرجًعا 

 ذلك إلى عدم قنام حكومة التوافق الوطيي بمهامها ومسؤولناتها في القطاع.
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اتب الموظفن ، وتحمل ودعا رئنس السلطة ورئنس حكومته إليهاء معاياة أهالي القطاع، وصرف رو 
مسؤولناتها تجاه غزة، والتخفنف م  معاياة الغزنن ، مطالًبا صياع القرار والمسؤولن  بالقنام بدورهم 

 ومسؤولناتهم.
 

 أداء سلبي
م  ياحنته أكد عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة صالح ياصر أ  االيقسام السناسي له 

ي قطاع غزة، مشدًدا على ضرورة حل كل القضانا العالقة دو  تداعنات خطنرة على األصعدة كافة ف
 تمننز بن  الضفة وغزة.

وقال: "إ  أداء حكومة التوافق الوطيي ميذ تسلمها مهامها سلبي"، مشدًدا على ضرورة البحث ع  
حلول م  "الكل الوطيي"، وتجيب اللقاءات النثيائنة؛ إليهاء كل المشاكل العالقة التي نعايي ميها 

 قطاع.ال
وأضاف: "المياكفات السناسنة ال تحل مشكلة، بل نجب البحث ع  حلول جدنة إليهائها"، مؤكًدا أيه 
ال بدنل ع  إيهاء االيقسام، واستعادة الوحدة الوطينة، داعًنا في الوقت يفسه لتمكن  الحكومة م  

عادة اإلعمار، والتمهند إلجراء االيتخابات   الرئاسنة والتشرنعنة.أداء مهامها، وتسلم المعابر وا 
وحمل القنادي في حركة المجاهدن  سالم عطا هللا الرئنس عباس وحكومة التوافق المسؤولنة ع  

 زنادة معاياة أهالي القطاع، داعًنا إليهاء معاياة القطاع ورفع الحصار عيه.
نًفا: "إ  وأكد أ  االحتالل ال نرند تحقق المصالحة، ونسعى جاهًدا إلفشال الوحدة الوطينة، مض

 استمرار الحصار وعدم إدخال احتناجات القطاع سنؤدنا  إلى ايفجار في وجه االحتالل".
 

 تواصل منقطع
م  جهته قال المدنر العام لجهاز الدفاع المديي سعند السعودي: "ميذ تولي حكومة التوافق مهامها 

على معاياة القطاع،  قبل قرابة عام لم نتصل بيا رئنس الوزراء أو وزنر الداخلنة؛ لالطالع
 واحتناجات الجهاز التي تمكيه م  مواصلة عمله".

رسال رسائل لهم توضح احتناجاتهم، مستدرًكا:  وأشار إلى االتصال برئنس الوزراء ووزنر الداخلنة، وا 
"ولك  دو  جدوى ولم نرد علنيا أحد"، وأضاف: "هياك إشكالنة سناسنة البد م  حلها بعنًدا ع  

 ن ".مصالح المواطي
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إلى ذلك قال يقنب الموظفن  الحكومنن  محمد صنام: "إ  حكومة التوافق فشلت في إيهاء ملف 
الموظفن  وحل قضنتهم، مع سهولة الملف، وزادت م  مفردات االيقسام، وعدت الموظفن  )التابعن  

 لحكومة غزة السابقة( غنر شرعنن ، ومنزت بن  غزة والضفة".
وقعتها الحكومة غنر مجدنة للموظفن ، ولم تك  مكتملة األركا ، ولم  وأضاف: "كل االتفاقنات التي

تلتزم بها حكومة التوافق، خاصة موضوع دمج الموظفن  وا عادة المستيكفن  للعمل"، مشنًرا إلى أ  
 الحكومة ال تزال تتيكر لحقوق أهالي القطاع كافة.

 1/6/5112، فلسطين أون الين
 
 االحتالل شعبية ضدّ "فتح" تدعو لتصعيد المقاومة ال .06

أكد عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" ومفوض التعبئة والتيظنم محمود العالول، ُمِضيَّ : رام هللا
العيصرنة، وعدوايه المستمر  االحتاللحركة "فتح" في تصعند المقاومة الشعبنة في وجه ممارسات 
 .حتاللاالعلى أراضي دولة فلسطن ، وعملنات القتل التي نرتكبها جيود 

(، على 2|31السبت ) نوموشّدد العالول في تصرنحات لـ "إذاعة موطيي"، الفلسطنينة المحلنة مساء 
ضرورة تيونع أشكال المقاومة الشعبنة لتعزنز صمود الشعب الفلسطنيي على أرضه المهددة 

تعزنز " واألغوار الفلسطنينة وكذلك مسافر نطا، و E1، وخاصة في الميطقة المصيفة "باالستنطا 
 .االستنطاينة االحتاللصموده م  البدو الذن  تستهدفهم سناسات 

وحول حملة مقاطعة الميتجات اإلسرائنلنة، أكد رئنس اللجية إ  الحملة ما زالت مستمرة، وهي لنست 
مرتبطة بحدث ما، ولها أشكال متعددة م  بنيها ميع دخول البضائع اإلسرائنلنة لألسواق الفلسطنينة، 

 .االحتاللفي مقاطعة ميتجات  لالستمرارياء الشعب الفلسطنيي داعنًا أب
 31/2/5112قدس برس، 

 
 لألسرى "الشعبية" تدعو لـ"برنامج نضالي" دعماً  .07

حذرت "الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن "، م  تصاعد سناسة القمع والتيكنل التي تمارسها : رام هللا
ة" إلى "ارتفاع دائرة سناسة اإلعدام البطيء للعدند وأشارت "الشعبن إسرائنل بحق األسرى في سجويها.

م  األسرى عبر سناسة اإلهمال الطبي المتعمد والمبرمج، والتي كايت م  يتائجها سابقًا استشهاد 
 عشرات األسرى، والنوم أعداد أخرى تعايي وتتعرض لذات االيتهاكات".
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المداهمات اللنلنة للغرف واألقسام،  على "تصاعد سناسة 31/2وأكدت "الشعبنة" في بنا  لها األحد 
واستخدام وحدات القتلة المسماة متسادا في هذه االقتحامات، واستمرار سناسة الميع األميي لعائالت 

 األسرى م  زنارة أبيائهم، وسناسة العزل االيفرادي وغنرها م  الممارسات".
ى الوطينة واإلسالمنة ودعت إلى عقد اجتماع وطيي "على أعلى مستوى، بمشاركة كافة القو 

الفلسطنينة، إلقرار بريامج وطيي يضالي شامل لدعم يضال الحركة األسنرة في مواجهة سناسة إدارة 
وطالبت "الشعبنة" بتفعنل حالة "اليضال المندايي على األرض، وباألخص فنما  سجو  االحتالل".

ة في داخل السجو  متفجرة نتعلق باألسرى المرضى المهددة حناتهم بالخطر.. فاألوضاع الراهي
 وتحتاج إلى فعل بمستوى الحدث" وفق البنا .

 31/2/5112قدس برس، 
 
  هاوقف محاوالت عزلو  شرط اعتراف الفلسطينيين "بيهودية الدولة" ممكننتنياهو: حل الدولتين  .08

هو، رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتينا، أ  برهوم جرانسي، ع  1/6/5112، الغد، عّمانذكرت 
اشــترط خــالل لقائــه بــوزنر الخارجنــة األلمــايي فرايــك شــتانيمر، اعتــراف الفلســطنينن  بـــ"نهودنة الدولــة" 

 لحل الدولتن ، " و"احتناجات إسرائنل األمينة". كأساس
وقال يتيناهو في لقائه بالوزنر شتانيمر، الذي زار إسرائنل أمس، "علنيـا أ  يرسـل رسـالة واضـحة إلـى 

أ  تسـتغل لقاءاتـك معهـم مـ  أجـل القنـام بـذلك. ُقـل للفلسـطنينن  أ  نوقفـوا حملـتهم  الفلسطنينن  وآمـل
ليزع الشرعنة ضد إسرائنل والعودة إلى طاولة المفاوضات م  دو  شروط مسبقة". وأضاف قائال، إ  
التوصــل إلــى حــل للصــراع، نســتوجب اعتــراف الجايــب الفلســطنيي بــأ  "إســرائنل دول الشــعب النهــودي 

م"، واالعتـــراف بــــ"احتناجات إســـرائنل األمينـــة"، بمعيـــى الترتنبـــات التـــي تطالـــب بهـــا إســـرائنل، فـــي العـــال
 وتلغي كلنا السنادة الفلسطنينة المستقلة على الكنا  الذي سنقوم.

وادعى يتيناهو أ  إسرائنل مستعدة لتيفنذ خطوات لبياء النثقة تجاه الفلسطنينن  وبنيهـا السـماح بـدخول 
 بالمساعدات إلى غزة نومنا.شاحية محملة  011

مــ  ياحنتــه، قــال الــرئنس اإلســرائنلي رفلــن ، فــي حدننثــه مــع شــتانيمر، إيــه مــا مــ  جــدوى مــ  الضــغط 
تأهنـــل قطـــاع غـــزة،  إعـــادةعلـــى إســـرائنل فـــي الموضـــوع الفلســـطنيي، أل  إســـرائنل تفهـــم أصـــال أهمنـــة 
اوضـــات مـــ  دو  شـــروط واســـتئياف المفاوضـــات. وقـــال شـــتانيمر، إيـــه مـــ  الضـــروري اســـتئياف المف

 قطاع غزة، ميعا ألي تصعند عسكري آخر. إعمارمسبقة ألي م  الطرفن ، والعمل على إعادة 
يتيناهو أكد، استعداده للقبول بإقامة دولة ، أ  أ ف ب، ع  31/2/5112، السفير، بيروتوأوردت 

 فالتر شتانيمانر. فلسطنينة بشروط، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزنر الخارجنة األلمايي فرايك
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وقال يتينـاهو، بعـد لقائـه شـتانيمانر الـذي نـزور إسـرائنل واألراضـي الفلسـطنينة: "مـا زلـت ملتزمـًا بفكـرة 
 أ  الطرنق الوحند للتوصل إلى سالم دائم هو م  خالل مفهوم دولتن  لشعبن ".

 إسرائنل النهودنة".وشدد على أ  الدولة الفلسطنينة نجب أ  تكو  "ميزوعة السالح" و"تعترف بدولة 
وقال رئنس الوزراء اإلسرائنلي إ  أحـد هـذه الشـروط هـو "وقـف الفلسـطنينن  لمحـاوالتهم لعـزل إسـرائنل 
ويزع الشرعنة عيها على الساحة الدولنة"، في إشارة إلى مسعى الفلسطنينن  إلى تعلنق عضونة اتحاد 

ر االتحـــاد الفلســـطنيي لكـــرة القـــدم ســـحبه كـــرة القـــدم اإلســـرائنلي مـــ  االتحـــاد الـــدولي "فنفـــا"، والـــذي قـــر 
وبحسـب يتينـاهو فـإ  "المشـكلة لنسـت المسـتوطيات )اإلسـرائنلنة( وال الحـدود"، مشـنرًا إلـى أ   الجمعة.

 "المسألة ال تتعلق بالحدود، بل ما هي الترتنبات األمينة وراء تلك الحدود".
اليتخابــات التشــرنعنة اإلســرائنلنة، التــي ويفـى يتينــاهو مــرة أخــرى أيــه قــام خــالل حملتــه االيتخابنــة فــي ا

مــ  آذار الماضـي، بــدف  فكـرة إقامــة دولـة فلسـطنينة مســتقلة، مؤكـدًا أيــه فقـط قــال إ   11أجرنـت فـي 
 "الظروف الحالنة إلقامة دولة فلسطنينة لم تتحقق".

ــدن، وأضــافت  يتينــاهو قــال فــي مســتهل تصــرنحاته ، أ  اســعد تلحمــي، عــ  1/6/5112الحيــاة، لن
إســرائنل تواجــه حملــة دولنــة ليــزع الشــرعنة الدولنــة عيهــا  إ ســبوعنة التــي تســبق اجتمــاع حكومتــه، األ
، وأ  ال عالقة بن  هذه الحملة وسناسـتها فـي الضـفة الغربنـة وقطـاع غـزة، إيمـا هـي "لتسوند وجهها"و

ئ ياجمــة عــ  الرغبــة فــي يفــي حقهــا فــي الوجــود. وقــال إ  "آخــر مــا نجــب أ  يقــوم بــه هــو أ  يطــأط
رؤوسيا ويسأل أيفسيا أن  وبماذا أخطأيا... لم يرتكب أي خطأ... ال نجب علنيا أ  يبّرر مواقفيا إيما 
ــًا لحملــة يــزع الشــرعنة عيــا". وتــابع: "فــي  فقــط قــول الحقنقــة التــي يــؤم  بهــا ليؤكــد أ  ال مبــرر حقنقن

أييــا يشــرب دمــاء الماضــي قــالوا كــل شــيء عــ  الشــعب النهــودي... أييــا مصــدر الشــرور فــي العــالم، و 
األطفــال الفلســطنينن . النــوم أنضــًا نقولــو  ذلــك عيــا... هــذا لــم نكــ  صــحنحًا آيــذاك ولــنس صــحنحًا 
النوم... طالما رفضيا تصـدنق هـذه االتهامـات وطالمـا ال ييشـغل بالجلـد الـذاتي، سـيكو  أقونـاء". وزاد 

شـنئًا ألييـا بصـدد حملـة قونـة  أ  إسرائنل قدمت في الماضـي الكنثنـر مـ  التيـازالت "لكـ  ذلـك لـم نغنـر
 ليزع الشرعنة تبغي سلبيا مجرد حقيا في الحناة هيا".

وكـــا  يتينـــاهو اعتبـــر ســـحب االقتـــراح الفلســـطنيي فـــي مـــؤتمر "الفنفـــا" بإبعـــاد إســـرائنل عـــ  المســـابقات 
الدولنة م  التصونت "إيجازًا مهمًا ومحطة مهمة في مسنرة طونلة تتطلـب ميـا أ  يصـر علـى عـرض 

 قة كما هي وعدم السماح بإبعاديا ع  أي ميظمة".الحقن
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 لدينا أدوات لمواجهة "االنتفاضة السياسية"  ليسالخارجية اإلسرائيلية:  .09

أوســــاط رفنعـــــة فـــــي وزارة الخارجنـــــة ، أ  اســـــعد تلحمـــــي، عــــ  1/6/5112الحيـــــاة، لنـــــدن، ذكــــرت 
حـاد الـدولي لكـرة القـدم )الفنفـا( حذرت بعـدما سـحب الفلسـطنينو  اقتـراحهم علـى مـؤتمر االتاإلسرائنلنة 

فـي  "االيتفاضـة الفلسـطنينة"، متوقعـًة أ  تتواصـل "المهمة ايتهت لكيها لـم تكتمـل"أ   اتحاد، م إبعاد 
تبغـي يـزع الشـرعنة عـ  "المحافل الدولنة م  خالل إجراءات ممانثلة في المسـتقبل علـى صـعد مختلفـة 

 ."إسرائنل
جنة نوفال دوتام م  أ  يجاح الفلسطنينن  في إنثارة ضجة دولنة المسؤول الرفنع في وزارة الخار  وحذر

فــي شــأ  حركــة المــرور لالعبــنهم علــى المعــابر الحدودنــة ستحضــهم علــى تكــرار المحاولــة فــي تشــرن  
 األول )أكتوبر( المقبل خالل مؤتمر اللجية األولمبنة الدولنة إلبعاد إسرائنل ع  االولمبنادات المقبلة.

فلسطنينة في زنورنخ "بدانة المعركة الدنبلوماسنة الجدنـدة" للفلسـطنينن  ليـزع الشـرعنة واعتبر الخطوة ال
ع  إسرائنل في حلبات جدندة منثـل الرناضـة والعلـوم والنثقافـة "ونجـدو  تجاوبـًا فـي الهنئـات الدولنـة مـا 

 آلنات جدندة لمواجهة هذه الدنبلوماسنة الجدندة". إنجادنحتم علنيا 
ــــل وزا ــــة ورأى يائــــب وكن ــــة لشــــؤو  اإلعــــالم أ  االقتــــراح الفلســــطنيي هــــو جــــزء مــــ  محاول رة الخارجن

الفلسطنينن  تـدونل الصـراع، مشـنرًا إلـى االرتفـاع "لكـ  ال أقـول ايهنـارًا" فـي عـدد الهنئـات الدولنـة التـي 
تــدعو إلــى مقاطعــة الميتجــات اإلســرائنلنة مــ  مســتوطيات الضــفة الغربنــة وعــدم التعامــل مــع الشــركات 

نلنة التـــي تيشـــط فـــي هـــذه المســـتوطيات. وأشـــار إلـــى أ  ميظمـــات أهلنـــة ولجـــا  طـــالب فـــي اإلســـرائ
 هي التي تقود دعوات مقاطعة إسرائنل أكادنمنًا". أوروباالجامعات في شمال أمنركا وغرب 

وقــال اليـــاطق الســـابق بلســـا  وزارة الخارجنــة نغـــمل بـــالمور إيـــه رغــم ســـحب الفلســـطنينن  طلـــبهم "لكـــ  
نينة لتشونه سمعة إسرائنل يجحت... صحنح أيهم لم نحصلوا على إبعاديا عـ  االتحـاد الحملة الفلسط

الدولي، لكيهم يجحوا أنما يجاح في إظهار إسرائنل بشكل سلبي... والوصمة م  الضجة السلبنة ع  
إســرائنل بقنــت". وزاد أ  الفلســطنينن  نــرو  فــي "ايتفاضــتهم الفلســطنينة" الجــواب المالئــم علــى التفــوق 

 العسكري اإلسرائنلي علنهم.
سؤول في الخارجنة اإلسرائنلنة قال ، أ  محس  عبد الحلنم، ع  31/2/5112، 48عرب وأضافت 

 إ  إسرائنل لنس لدنها أدوات لمواجهة ما اسماه "االيتفاضة السناسنة".
اجهــة السناســنة وقـال تقرنــر للقيــاة اإلســرائنلنة النثاينــة إيــه بــالرغم مــ  الرضــى اإلســرائنلي مــ  يتــائج المو 

األخنرة التي ايتهت بسحب الفلسطنينن  اقتراحهم لتجمند عضونة إسرائنل في "فنفا"، غنر أ  المحافل 
السناسنة تدرك أ  الحدنث ندور ع  حدث واحد ضم  موجة آخذة فـي التوسـع. وأضـاف التقرنـر أيـه 
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ســؤولو  فــي الخارجنــة "علــى خلفنــة التخــوف مــ  تيــامي مقاطعــة إســرائنل ويــزع الشــرعنة عيهــا نحــذر م
 اإلسرائنلنة م  أيهم ال نمتلكو  األدوات لمواجهة االيتفاضة السناسنة".

وقــال المســؤولو  إ  مواجهــة حمــالت المقاطعــة تتطلــب عمــال اســتخبارنا وحشــد قــوى ومــال، فنمــا يقــل 
مة. التقرنر ع  مسؤول سناسي رفنع المستوى قوله: "يح  ال يعرف حتى م  أن  ستأتي الضربة القاد

 وكافة التقدنرات ال تتعدى كويها تخمنيات".
وقــال التقرنــر إ  إســرائنل تــدرك جنــدا أ  هيــاك محــاوالت ال تتوقــف لفــرض مقاطعــة علــى إســرائنل فــي 
الهنئــات الدولنــة. مضــنفا أ  التقــدنرات تفنــد بأيــه طالمــا نيظــر إلســرائنل كمــ  نعرقــل التســونة ســتكو  

نالما المعركة السناسنة  .أكنثر صعوبة وا 
وكايـــت صـــحنفة "نـــدنعوت أحريـــوت" يشـــرت صـــباح النـــوم تقرنـــرا نحـــذر مـــ  حمـــالت المقاطعـــة ضـــد 
إســـرائنل، وحســـب التقرنـــر فإيـــه فـــي إســـرائنل نـــدركو  أ  أنـــة مواجهـــة كهـــذه تـــؤدي إلـــى تراجـــع مكايـــة 
إسرائنل الدولنة. وأشارت مصادر في الخارجنة اإلسرائنلنة إلى أ  "إسرائنل موجودة فـي وضـع تتوسـل 

 ه إلى صدنقاتها م  أجل مساعدتها، ولنس مؤكدا أيها ستتمك  غدا م  طلب المساعدة مجددا".فن
وأضــافت المصــادر ذاتهــا أ  "هــذه كــرة قــدم النــوم، وقــد تكــو  كــرة الطــائرة وكــرة النــد وكــرة الســلة غــدا، 

التهدنـدات وتوجد دورة ألعاب أولمبنة العام المقبل. وفي اللحظـة التـي تـدخل فنهـا إلـى حـراك كهـذا مـ  
 بالمقاطعة واإلقصاء، فإيك تدخل إلى فترة سنحاولو  فنها إحراجك وجرك إلى مداوالت كهذه".

م  جايبها اعتبرت صحنفة "همرتس"، أ  الفنفا أخرجت إلسرائنل بطاقة صفراء، بعد أ  قرر مؤتمرهـا 
ة القـدم الفلسـطنينن ، تشكنل لجية دولنة تكو  مهمتها مراقبة تعامل االحتالل اإلسرائنلي مع العبي كر 

 وبحث الممارسات العيصرنة تجاههم.
 
 الوزير بيني بيغن يقدم استقالته من حكومة نتنياهو  .21

تقدم الوزنر اإلسرائنلي بدو  حقنبة بنيي بنغ ، يجـل رئـنس الـوزراء السـابق ميـاحنم بـنغ ، : )أ ف ب(
زعمـه رئـنس الـوزراء بينـامن  أمس باستقالته بسبب وجود فائض م  الوزراء م  حـزب "لنكـود" الـذي نت

وأفــادت اإلذاعــة العامــة بــأ  بــنغ  قــدم اســتقالته بعــد ايضــمام غلعــاد اردا  مــ  حــزب "لنكــود"  يتينــاهو.
 إلى الحكومة كوزنر لألم  الداخلي والدنبلوماسنة العامة والشؤو  االستراتنجنة.
ح عـدد وزراء "لنكـود" فـي وكا  اردا  رفض في البدانة االيضـمام إلـى الحكومـة، لكـ  بايضـمامه أصـب

وزنــــرًا، مــــ  دو  يتينــــاهو. وطالبــــت األحــــزاب الشــــرنكة فــــي االئــــتالف  51مــــ  أصــــل  13الحكومــــة 
 ، ما دفع بنغ  إلى تقدنم استقالته.15الحكومي برئاسة يتيناهو، بأ  نقتصر عدد وزراء "لنكود" على 

 1/6/5112الحياة، لندن، 
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 ل" ويجب حبسه في المقاطعة: الرجوب تجرأ على "إسرائيسرائيل كاتسي .20

ســـرائنل كـــاتس بحـــبس رئـــنس اتحـــاد كـــرة القـــدم الفلســـطنيي نطالـــب وزنـــر المواصـــالت واالســـتخبارات، 
جبرنــل الرجــوب فــي المقاطعــة جــراء تجــرؤه علــى إســرائنل. وقــال إ  "الرجــوب فشــل فــي مؤامرتــه لطــرد 

الســنجا مــع رفاقــه هيــاك".  وتركــه هيــاك نلعــب المقاطعــةإســرائنل مــ  الفنفــا، وحــا  الوقــت لحبســه فــي 
وكـا  يتينــاهو أعلــ  أ  جهـديا الــدولي أنثبــت يفسـه وقــاد إلــى فشـل محاولــة الســلطة إبعاديـا عــ  الفنفــا". 
وشـكر يتينـاهو "كـل مـ  سـاهم فـي الجهـد الـدولي إلفشـال هـذه المحاولـة والوفـد اإلسـرائنلي فـي سونسـرا 

ـــة بســـالم نضـــم  أمـــ  برئاســـة رئـــنس اتحـــاد كـــرة القـــدم اإلســـرائنلي عـــوفر عنيـــي. قو  ـــة إســـرائنل معين ل
مواطينهــا، لكــ  بطرنــق اإلكــراه وتشــونه الحقــائق لــ  نتحقــق. الســبنل الوحنــد للســالم هــو المفاوضــات 

 المباشرة بن  الطرفن ".
 1/6/5112، السفير، بيروت

 

 في أوروبا حوطوفيلي تطالب ألمانيا بمحاربة مقاطعة بضائع المستوطناتتسيبي  .22
ائبـــة وزنـــر الخارجنـــة اإلســـرائنلي تســـنبي حوطـــوفنلي، خـــالل لقائهـــا مـــع وزنـــر طالبـــت ي: بـــالل ضـــاهر

الخارجنة األلمايي، فرايك فولتنر شـتانيمانر، فـي القـدس النـوم األحـد، بـأ  تقـود ألماينـا محاربـة الحملـة 
 لمقاطعة ميتجات المستوطيات م  خالل وضع إشارات علنها.

لهــا إ  "دولــة إســرائنل تقــف أمــام جبهــة صــعبة مــ  ويقلــت وســائل إعــالم إســرائنلنة عــ  حوطــوفنلي قو 
حمالت المقاطعة القادمة م  أوروبا ويتوقـع أ  تقـود ألماينـا اليضـال ضـد ظـاهرة وضـع إشـارات علـى 

 الميتجات م  نهودا والسامرة" في إشارة إلى المستوطيات في الضفة الغربنة المحتلة.
لميتجــــات تمــــس بيســــنج الحنــــاة فــــي نهــــودا وزعمــــت حوطــــوفنلي أمــــام الــــوزنر األلمــــايي أ  "مقاطعــــة ا

 والسامرة، سواء في الجايب الفلسطنيي أو في الجايب اإلسرائنلي".
وقالـــت حوطـــوفنلي إ  "ألماينـــا هـــي مـــ  أفضـــل الـــدول الصـــدنقة ليـــا. ويحـــ  يـــنثم  جـــدا وقوفهـــا دو  

هــذه  ضــد اليضــالمســاومة ضــد العــداء للســامنة المتعــاظم فــي أوروبــا، ويأمــل بــأ  تســتمر فــي قنــادة 
 الظاهرة الهدامة". 

 31/2/5112، 48عرب 
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 المتاخم للسياج الحدودي ليبرمان يهاجم نتنياهو ويعلون لصمتهما أمام "شارع حماس" .23
ــا" المعــارض أفنغــدور لنبرمــا  مســاء أمــس الســبت، رئــنس الحكومــة  هــاجم رئــنس حــزب "نســرائنل بنتي

ا أمــام قنــام حركــة "حمــاس" بشــق شــارع بينــامن  يتينــاهو ووزنــر األمــ  موشــنه نعلــو ، بســبب صــمتهم
 متاخم للسناج الحدودي في قطاع غزة.

وكا  القنادي في حركة "حماس" ووزنر الداخلنة السـابق فتحـي حمـاد قـد أعلـ  مـؤخرًا "أ  شـق الشـارع 
 المقابل لكنبوتس "ياحل عوز" هدفه االستعداد لصدور القرار بالهجوم". 

ذاع  لنبرما  قوله: "إ  حكومة إسرائنل تـدف  رأسـها فـي الرمـل، ويقل موقع "القياة السابعة" العبري   وا 
وقعــت الكارنثــة، فــا  رئــنس الحكومــة ووزنــر األمــ  لــ  نســتطنعا التهــرب مــ  المســؤولنة، فتصــرنحات 

 بمكبر الصوت أمام رئنس الحكومة الذي نصر على صم أذينه".  اإلعال حماد تشبه 
وقعت كارنثة فـي ياحـل عـوزال سـمح هللا، ستضـطر لـنس فقـط  إذاوتابع: "إ  لجية التحقنق التي ستقوم 

يما  إلى  قراءة تصرنحات حماد هذه التي قنلت عالينة"، كما قال. إلىفتح بروتوكوالت سرنة، وا 
 31/2/5112، فلسطين أون الين

 
 غطاس يطالب السويد بالتحقيق بقضية تحويل أمالك كنيسة لمستوطنينالنائب  .24

الـــب باســـل غطـــاس اليائـــب عـــ  القائمـــة العربنـــة المشـــتركة الســـوند بفـــتح ودنـــع عـــواودة: ط -الياصـــرة 
تحقنـــق جيـــائي فـــوري فـــي قضـــنة الخدنعـــة التـــي كشـــفتها صـــحنفة "هـــمرتس" حـــول قنـــام شـــركة مســـجلة 

 دويما في الضفة الغربنة وتسرنبها للمستوطين . 30بالسوند بشراء 
فـي إسـرائنل، كـارل مـاغينس ياصـر، وفي رسالة عاجلة ومفصـلة إلـى الحكومـة السـوندنة عبـر سـفنرها 

أشار غطاس إلى ابتناع أرض مع كينسة أمرنكنـة وتسـرنبها للمسـتوطين  عبـر جمعنـة أمرنكنـة تـدنرها 
 إنرون  موسكوفنتش. األمرنكيزوجة الملناردنر النهودي 

ودعـــا الحكومـــة الســـوندنة إلـــى فحـــص تمونـــل الشـــركة الســـوندنة وكنفنـــة تفكنـــك الشـــركة الحقـــا، ولمـــاذا 
وطالــب بأخــذ إجــراءات قايوينــة فــي  أمرنكنــة لــت ملكنــة األرض مــ  الشــركة الســوندنة إلــى جمعنــة حو 

 السوند وبالد أخرى لميع الضرر الحاصل يتنجة هذه الخدعة ومحاسبة المسؤولن  عيها.
 1/6/5112، القدس العربي، لندن

 
 " تقر مشروع قانون "أطفال الحجارةللتشريع سرائيلية اإلوزارية اللجنة ال .25

أقــرت اللجيــة الوزارنــة اإلســرائنلنة للتشــرنع بعــد ظهــر النــوم، مشــروع قــايو  "أطفــال : حســ  عبــد الحلــنم
 الحجارة" الذي نشدد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطنينن .
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عقــدت الجلســة برئاســة وزنــرة القضــاء، أننلنــت شــاكند، التــي قــدمت مشــروع القــايو  الــذي نهــدف إلــى 
 الفلسطنينن  الذن  نشاركو  في االحتجاجات السلمنة ال سنما في مدنية القدس. تشدند العقوبات على

ونــيص مشــروع القــايو  علــى تشــدند العقوبــات علــى راشــقي الحجــارة علــى أفــراد الشــرطة أو المركبــات 
 اإلسرائنلنة "حتى لو لم تنثبت ينتهم إلحاق األذى بأفراد الشرطة".

نفرق بن  إلقـاء حجـر بهـدف إلحـاق األذى وبـن  رشـق الحجـارة وتقترح شاكند تعدنال للقايو  بحنث ال 
 11خالل عملنات االحتجاج، وُتسقط الحاجـة إلنثبـات ينـة راشـق الحجـارة. ونحـدد القـايو  عقابـا حتـى 

 سيوات سجيا فعلنا على المداين .
 31/2/5112، 48عرب 

 
 من استخدام الهاتف يناألمني يمنع األسرى" تطرح مشروع قانون اللجنة الوزارية اإلسرائيلية" .26

قررت اللجية الوزارنة اإلسرائنلنة للتشرنع، أمـس األحـد، أ  نؤنـد االئـتالف فـي الكينسـت : بالل ضاهر
مشـروع قــايو  نميـع األســرى األمينــن  مـ  حــق إجــراء محادنثـات هاتفنــة مــع عـائالتهم بادعــاء التخــوف 

 م  إعطاء توجنهات م  السج  لتيفنذ هجمات.
 ، الــذي قدمتــه وزنــرة القضــاء، أننلنــت شــاكند، باســم وزارتهــا، علــى ميــع الحــق ونــيص مشــروع القــايو 

لــى جايــب ميــع الــذن   بــإجراء محادنثــة هاتفنــة حتــى المعتقلــن  بشــبهة ارتكــاب مخالفــات خفنفــة يســبنا. وا 
ارتكبــوا عملنــات قتــل واختطــاف وتجســس وتحطــنم طــائرة، فــإ  مشــروع القــايو  نميــع هــذا الحــق عمــ  

 كن  أو شاركوا في مواجهات.ُضبطت بحوزتهم س
وقالــت مصــادر فــي وزارة القضــاء إيــه ســنتم البحــث فــي إمكاينــة التفرنــق بــن  أســرى قاصــرن  وبــالغن  

 "طالما أ  األمر ال نمس بأم  الدولة".
 1/6/5112، 48عرب   

 
 فاينشطاين تستر على أشكنازي في "قضية هارباز"هآرتس:  .27

ار القضــائي للحكومــة اإلســرائنلنة، نهــودا فانيشــطان ، أظهــر يــص محادنثــة بــن  المستشــ: بــالل ضــاهر
ورئـــنس أركـــا  الجـــنش اإلســـرائنلي األســـبق، غـــابي أشـــكيازي، أ  المستشـــار تســـتر علـــى الجيـــرال فـــي 
"قضــنة هاربــاز"، التــي هــدفت إلــى تشــونه ســمعة المرشــح لخالفــة أشــكيازي، نــوءاف غااليــت، برســالة 

 مزورة ُعرفت باسم "ونثنقة هارباز".
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صحنفة "همرتس"، النوم االنثين ، مضمو  محادنثة جرت بن  أشكيازي وفانيشطان ، وعد فنها وكشفت 
 األخنر بإخفاء حقنقة وجود "ونثنقة هارباز" بأندي أشكيازي ميذ شهور.
 1/6/5112، 48عرب   

 
 وصمة عار وبالتأكيد ال تمثل اليهود "إسرائيل"دولة ن: الحاخام فيلدما .28

)حركـة اجتماعنـة نهودنـة( احتجاجـا فـي  "نهـود الحاسـندنم"موعـة مـ  األياضول: يظمـت مج -ينونورك
مســنرة "رك األمرنكنــة، تيدنــدا بالحكومــة اإلســرائنلنة والمســنرة التــي نيظمهــا النهــود بعيــوا  نــو مدنيــة ينو 

ـــة اإلســـرائنلنة ـــد هتافـــات  ."النثقاف ـــام مجموعـــة مـــ  نهـــود الحاســـندنم برفـــع األعـــالم الفلســـطنينة وتردن وق
مـة اإلسـرائنلنة، خـالل مــرور المشـاركن  فـي المسـنرة التـي نيظمهــا النهـود كـل عـام فــي مياهضـة للحكو 

 الشارع الخامس بمدنية ينونورك.
دولـة إسـرائنل وصـمة عـار وبالتأكنـد ال تمنثـل "فـي حدننثـه للصـحفنن  إ   "دنفنـد فنلـدما "وقال الحاخـام 

لــدن  ال نمكــ  أ  نمنثلــوا النهــود الدولــة التــي تؤســس مــ  أشــخاص نكرهــو  الــرب وا"، مشــنرا أ  "النهـود
 ."في العالم

ـــل  ـــدما  أ  إســـرائنل التـــي أسســـت قب ســـت فقـــط  61وأضـــاف فنل ـــرب، وُأسِّ ـــدة عـــ  الـــدن  وال عامـــًا بعن
 لمصالح مادنة، وال نحق لها التحدث باسم النهود، خاصة بعد ما الذي ارتكبته بحق الفلسطنينن .

ـــة ا" الحاســـندنم"الجـــدنر بالـــذكر أ   جتماعنـــة نهودنـــة يشـــأت فـــي القـــر  الســـابع عشـــر، حركـــة روحاين
 وتمنزت بالدعوة إلى عبادة الرب وطاعته ومحبة إسرائنل واتباع الصالحن .

 1/6/5112، القدس العربي، لندن
 
 حتى الخميس المقبل "نهاية الكون"الجيش اإلسرائيلي يباشر تدريبات  .29

ة تســتمر خمســة أنــام، نــتم خاللهــا باشــر الجــنش اإلســرائنلي، أمــس األحــد، تــدرنبات ضــخم: تــل أبنــب
ـــى إســـرائنل مـــ  كـــل  ـــاط، تحـــاكي ســـنيارنو لحـــرب شـــاملة تشـــ  عل اســـتدعاء قـــوات مـــ  جـــنش االحتن
ـــة، وحتـــى المـــواطين  العـــرب  ـــا  وســـنياء المصـــرنة وقطـــاع غـــزة والضـــفة الغربن الجبهـــات، ســـورنا ولبي

نطلقــو  علنهــا، فــي  "، لكــ  قــادة الجــنش12(. وتــدعى هــذه التــدرنبات "يقطــة تحــول 50)فلســطنيني 
 األحادنث الداخلنة، "يهانة الكو "، إذ تبدو سنيارنوهاتها خنالنة.

وتشارك في هذا التدرنب القطري الكبنر، إضافة إلـى قـوات الجـنش، أجهـزة الـدفاع المـديي، والسـلطات 
روتــه نــوم البلدنــة والمحلنــة، والجهــاز التعلنمــي، وقــوات اإليقــاذ، والــدوائر الحكومنــة. وســنبلغ التمــرن  ذ

النثالنثـــاء بعـــد غـــد، وســـتطلق خاللـــه صـــفارات اإليـــذار فـــي الســـاعة الحادنـــة عشـــرة وخمـــس دقـــائق قبـــل 



 
 
 
 

 

           58ص                                     3294 العدد:    1/6/5112 اإلثنين التاريخ:

الظهر، وفي السابعة وخمس دقـائق مسـاء، وعيـدها سـُنطلب مـ  جمنـع المـواطين  دخـول المالجـئ أو 
 األماك  المحمنة.

 1/6/5112، الشرق األوسط، لندن
 
 يران وحزب هللا بشأن تدريب واسع النطاقتطمئن إ "إسرائيليديعوت أحرونوت: " .31

مـؤخرا رسـائل تهدئـة إلـى إنـرا  وحـزب هللا  أرسلتإسرائنل  أ  إخباري)د ب أ(: ذكر تقرنر  -أبنبتل 
وقالــت صــحنفة  ."12يقطــة التحــول "نطلــق علنــه  األســبوعبشــأ  تــدرنب واســع اليطــاق فــي الــبالد هــذا 

التدرنب الذي تجرنه  أ  أكدتالرسائل  أ  األحد رويياإللكتفي موقعها  اإلسرائنلنةندنعوت احرويوت 
ـــة. أيحـــاءفـــي جمنـــع  األســـبوعهـــذا  إســـرائنل ـــبالد دفـــاعي محـــض بهـــدف التعامـــل مـــع مواقـــف طارئ  ال
علــى ضــوء الصــعوبات الحالنــة  إســرائنلتقنــنم خــاطئ ليوانــا  أيميــع  إلــىالرســائل تهــدف  أ  وأضــافت

مكاينة األسدبشار التي نواجهها حزب هللا ويظام الرئنس السوري  والدول  إنرا اتفاق يووي بن   إبرام وا 
 الست في يهانة الشهر المقبل.

 1/6/5112، القدس العربي، لندن
 
 من مخيم اليرموك طالب أربعةشهيد واعتقال  .30

سورنا" إ  الجئًا فلسطنينًا م  سكا  مخنم النرموك  فلسطنينيقالت "مجموعة العمل م  أجل : دمشق
وأوضـحت فـي تقرنرهـا النـومي، األحـد،  .31/2السـبت تأنثرًا بجراح أصنب بهـا نـوم بدمشق، استشهد م

أ  الالجـــئ "أبـــو رائـــد خلنلـــي" مـــ  أهـــالي مخـــنم النرمـــوك لالجئـــن  الفلســـطنينن  بدمشـــق، قضـــى إنثـــر 
 برصاص قياص بالقرب م  ب  األمراء في ميتصف شارع النرموك الرئنسي. السبتاستهدافه نوم 

 األول لالجئ أبو رائد خلنلي. االسمأيه لم نتس  لها حتى اآل  معرفة  وأشارت المجموعة إلى
كـذلك لفتـت المجموعـة فـي تقرنرهـا إلـى أ  عـدد مـ  عياصـر الجـنش اليظـامي السـوري، اعتقلـوا أربعـة 

 طالب خرجوا لتقدنم امتحاياتهم خارج المخنم، عيد مرورهم على حاجز بنت سحم في المخنم.
 31/2/5112 ،لإلعالموكالة الرأي الفلسطينية 

 
 كمال خطيب عن األقصى لستة أشهر الشيخللمرة الثانية.. إبعاد  .32

قائـــد الجبهـــة الداخلنـــة فـــي جـــنش ، أ  محمـــد وتـــد، يقـــاًل عـــ  31/2/5112 ،48عـــرب يشـــر موقـــع 
بميع يائب رئنس الحركة اإلسالمنة فضنلة الشـنخ كمـال  اإلسرائنلي، أصدر نوم األحد، قراراً االحتالل 
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ــــــوم  ،دخــــــول المســــــجد األقصــــــى لمــــــدة ســــــتة أشــــــهر خطنــــــب مــــــ  ــــــوم  51/2/5112مــــــ  ن حتــــــى ن
52/11/5112. 

وقال الشنخ كمال خطنب على صفحته فـي شـبكة التواصـل االجتمـاعي "الفنسـبوك": "إييـي أقـول لقائـد 
الجبهــة الداخلنــة ولجهــاز األمــ  الــذي نقــف خلــف هــذا القــرار وللجهــات السناســنة التــي تعلــ  الحــرب 

لـى األبـد، وأ  القـدس تحدنـداً  نسـجل التـارنخ أ  احـتالالً  إيه لمؤالء أقول علنيا، لكل ه قـد  قـد اسـتمر وا 
سـية.  91شهدت احتالالت كنثنرة، وكل هؤالء رحلوا وكا  أقساهم االحتالل الصـلنبي الـذي رحـل بعـد 

 سية".  61سترحلو  رغم مرور  ، وأيكم حتماً فرنداً  وا   احتاللكم للقدس لنس طرازاً 
ــــي مو وأضــــاف  ــــع "عرب ــــة 1/6/5112 ،"51ق الحركــــة اإلســــالمنة ، أ  األياضــــول، يقــــاًل عــــ  وكال
ميع الشنخ كمال الخطنب م  دخول المسجد األقصى، وقالت في بنـا  أصـدرته: "هـذا قرار استيكرت 

م  االحتالل اإلسرائنلي لالستفراد  األمر المرفوض هو مالحقة سناسنة واضطهاد دنيي وقومي، سعناً 
 مجرنات األمور في القدس واألقصى المباركن ".أكنثر وأكنثر ب

  
 األقصىالمسجد والمستوطنين تقتحم  المخابراتمجموعات من عناصر  .33

اقتحمـت مجموعــات مـ  عياصــر المخــابرات الصـهنوينة، وعصــابات المســتوطين  النهـود، نــوم األحــد، 
االحـتالل الخاصـة، المسجد األقصى المبارك، م  باب المغاربة بحراسـات  معـززة ومشـددة مـ  شـرطة 

أ  المســــتوطين  وعياصــــر  إلــــىولفــــت مراســــليا  ووســــط هتافــــات التكبنــــر االحتجاجنــــة مــــ  المصــــلن .
المخابرات يفذوا جوالت استفزازنة في المسجد المبارك، في ما شددت شرطة االحـتالل إجراءاتهـا بحـق 

 اليساء والشبا  خالل دخولهم لألقصى واحتجزت بطاقات عدد  كبنر ميهم.
جايبهـا، قــررت الطفلـة المقدســنة هـدنل الرجبــي الربـاط فــي بـاب السلســلة مـ  الخــارج بسـبب ميعهــا مـ  

 المتواصل م  دخول األقصى بقرار م  شرطة االحتالل.
 1/6/5112 ،السبيل، عّمان

 
 22أسرى وأوامر "إداري" بحق  تسعةأحكام بالسجن على  .34

أحكامًا بالّسج  الفعلي والغرامات المالنة بحـق رام هللا: أصدرت محكمتا االحتالل في "عوفر" و"سالم" 
 تسعة أسرى م  محافظتي بنت لحم وطوباس.
  سلطات االحتالل أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق إوقال يادي األسنر، في بنا  صحافي، أمس، 

ة، أســـنرًا جـــدد اعتقـــالهم للمـــرة النثاينـــة والنثالنثـــ 11أشـــهر، بنـــيهم  6و 3، أســـنرًا تراوحـــت مـــددها بـــن  55
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وميهم م  مر على اعتقالـه سـيوات، فنمـا أصـدر لخمسـة أسـرى أوامـر اعتقـال إداري ألول مـرة، مشـنرًا 
 إلى أ  غالبنتهم م  محافظة الخلنل، التي تعتبر األعلى في يسبة االعتقال اإلداري.
 1/6/5112 ،األيام، رام هللا

 
 دخول أقسامهمالسجون بمنع وحدات "المتسادا" من  مصلحةأسرى "جلبوع" يطالبون  .35

فــــادي أبـــــو ســـــعدى: وجـــــه أســــرى ســـــج  "جلبـــــوع" رســـــالة إلــــى مصـــــلحة ســـــجو  االحـــــتالل  -رام هللا 
اإلسرائنلي. وتضميت هذه الرسالة عدة مطالب أبرزها عدم السماح لوحدات القمع المسماة "بالمتسـادا" 

تيتهجــه بحقهــم. بالــدخول مســتقباًل إلــى أقســامهم، بعــدما أنثبتــت اســتمرارها فــي الســلوك الهمجــي الــذي 
ووصـــف األســـرى االعتـــداء األخنـــر الـــذي اســـتخدمت خاللـــه وحـــدات "المتســـادا" الرصـــاص المطـــاطي 

 بإعادة األسنرن  بشار الخطنب، وضرغام األعرج إلى األقسام. أنضاً بالخطنر. وطالب األسرى 
 1/6/5112 ،القدس العربي، لندن

  
 مايوأيار/ جديدة في  أعواماً  دخلوا أسيراً  250أكثر من  .36

دخلـــوا فـــي شـــهر أنـــار/ مـــانو  أســـنرًا فلســـطنيناً  521قالـــت مصـــادر حقوقنـــة فلســـطنينة، إ  أكنثـــر مـــ  
 ،فـي تقرنـر لهـا ،وأوضـحت "إذاعـة األسـرى" جدندة داخل سجو  االحتالل اإلسرائنلي. ، أعواماً 5112

أســــرى  0محكـــومن  بالســــج  المؤبـــد، و أســــنراً  30جدنـــدة  أ  مـــ  بــــن  األســـرى الــــذن  دخلـــوا أعوامــــاً 
 65، ومحكومن  بما نزند ع  عشـرن  عامـاً  أسنراً  50، ومحكومن  بالسج  ما نزند ع  نثالنثن  عاماً 

 أسـنراً  03محكـومن  بأقـل مـ  عشـرة أعـوام، و أسـنراً  51أسنرًا محكـومن  بمـا نزنـد عـ  عشـرة أعـوام، و
مدنيـــة القـــدس  أســـنرًا مـــ  11كمـــا أوضـــحت اإلذاعـــة أ   تقرنبـــا مـــازالوا موقـــوفن  نيتظـــرو  المحاكمـــة.

 512مــ  قطــاع غــزة، و اً ر أســن 50، و1950أســرى مــ  داخــل األراضــي المحتلــة عــام  2المحتلــة، و
 أسرى م  الضفة الغربنة المحتلة.

 31/2/5112 ،فلسطين أون الين
 
 مايوأيار/ اعتقال في الضفة خالل  حالة 352شهداء و ثالثةتقرير:  .37

آخـرن  علـى  325ينن  واعتقـال مـا ال نقـل عـ  فلسـطن 3أظهرت معطنـات حقوقنـة، استشـهاد  :يابلس
 .أندي قوات االحتالل اإلسرائنلنة في األراضي الفلسطنينة، خالل شهر أنار )مانو( الماضي

ى األقـل مـ  مختلـف األراضـي المحتلـة، مـ  بنـيهم مواطيًا فلسطنينًا علـ 325وأوضح التقرنر، اعتقال 
سندة فلسطنينة، معظمه  تم إطالق سراحه  بعد فترات وجنزة مـ  االعتقـال، خاصـة المقدسـنات  15
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ورصــــد التقرنــــر  اللــــواتي نــــتم اعتقــــاله  أنثيــــاء تــــوجهه  أو خــــروجه  مــــ  المســــجد األقصــــى المبــــارك.
 دو  س  النثامية عشر م  العمر. طفاًل وقاصراً  21الحقوقي، اعتقال ما ال نقل ع  

 1/6/5112قدس برس، 
 
 توقف إجراء "خط أزرق" "إسرائيل" .38

ألغـــت الينابـــة العامـــة اإلســـرائنلنة إجـــراء "خـــط أزرق"، الـــذي نســـمح لـــإلدارة المدينـــة التابعـــة : غـــزة )وام(
بــــــاإلعال  عــــــ  أراض  توصــــــف بأيهــــــا "أراضــــــي دولــــــة" دو  إعــــــالم  1999لجــــــنش االحــــــتالل ميــــــذ 

ينن . وقالــت صــحنفة "هــمرتس"، إيــه فــي إطــار هــذا اإلجــراء عمــل طــاقم خبــراء قــايوينن  علــى الفلســطن
 المصادقة على مصادرة أراض فلسطنينة في الضفة الغربنة بعد أ  أعل  عيها كـ"أراضي دولة".

ميطقــة، بــزعم أيــه تــم اإلعــال  عيهــا  565بموجــب اإلجــراء  1999وصــادرت ســلطات االحــتالل ميــذ 
فنمـا تـزعم اإلدارة المدينـة أ  االعتبـارات لتيفنـذ ذلـك لنسـت سناسـنة. وتبـن  مـ  التـدقنق أراضي دولـة، 

فــي المواقــع التــي تمــت مصــادرتها بادعــاء أيهــا أراضــي دولــة، أ  هــذه األراضــي تمــت مصــادرتها مــ  
 أجل توسنع المستوطيات. 

 1/6/5112 أبو ظبي،االتحاد، 
  
 ي الخليلمستوطنون يضرمون النار في منزل فلسطيني ف .39

أضــرم مســتوطيو  مــ  مســتوطية رمــات نشــاي المقامــة علــى أراضــي المــواطين  وســط مدنيــة الخلنــل 
وقــال  جيــوب الضــفة الغربنــة أمــس، الينــرا  بميــزل فــي حــي تــل أرمنــدة مــا أدى إلــى احتــراق معظمــه.

مـاد شهود إ  "المستوطين  قاموا بإلقاء زجاجات حارقة وحجـارة علـى ميـزل الياشـط ضـد االسـتنطا  ع
 عويي أبو شمسنة، ما أدى إلى احتراق األجزاء الخارجنة والمحنطة بالميزل".

 1/6/5112 ،المستقبل، بيروت
 
 إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الحالي استيطانياً  ملفاً  160التفكجي: رفع  .41

محتلـة خلنـل قـال مـدنر دائـرة الخـرائط والمسـاحة فـي بنـت الشـرق بالقـدس ال: يادنة سعد الدن  -عّما  
ملفـــًا اســـتنطاينًا، مرفـــدًا بالونثـــائق  161التفكجـــّي إيـــه "نجـــري حالنـــًا اســـتكمال الترتنبـــات اليهائنـــة لرفـــع 

  "طـواقم أ ،وأضـاف، لــ"الغد" والخرائط والصور الجوّنة، إلى المحكمة الجيائنة الدولنة الشهر الحالي".
ـــايو  الـــدو  ـــراء الق ـــًا، مـــع فرنـــق مـــ  خب ـــرة تجهـــد حالن ـــة خبن ـــع كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة فين لي، لتجمن

مســتوطية فـــي  152ملفــًا عــ   161وأوضــح بأيــه "ســنتم رفـــع  باالســتنطا  خــالل الســيوات األخنـــرة".



 
 
 
 

 

           35ص                                     3294 العدد:    1/6/5112 اإلثنين التاريخ:

مســتوطية فـي القـدس المحتلــة،  12ألـف مســتعمر، باإلضـافة إلـى  511الضـفة الغربنـة، تضــّم حـوالي 
و  مســــتعمر فــــي األراضــــي ألــــف مســــتعمر، لتضــــّم جمنعــــًا أكنثــــر مــــ  يصــــف ملنــــ 511تحــــوّي يحــــو 

 المخصصة إلقامة الدولة الفلسطنينة المستقلة ضميها".
 1/6/5112 ،الغد، عّمان

 
 أدهم أبو سلمية: الوضع اإلنساني في غزة "كارثي ومعقد" .40

عـادة إعمـار غـزة"، أدهـم  :غزة وصف المتحدث الرسمي باسم "هنئـة الحـراك الـوطيي لكسـر الحصـار وا 
ينة فـــي القطـــاع بأيهـــا "كارنثنـــة ومعقـــدة" وتيـــذر بتـــداعنات إيســـاينة بالغـــة أبـــو ســـلمنة، األوضـــاع اإليســـا

ـــ"أبشع عقــاب جمــاعي" نتعــرض لــه  ــة مــ  الصــمت والتجاهــل الــدولي واإلقلنمــي ل الخطــورة، وســط حال
وقــال أبــو ســلمنة فــي تصــرنح صــحفي مكتــب تلقــت "قــدس  أعــوام، وفــق تعبنــره. 9ســكا  القطــاع ميــذ 

، "الوضع في غـزة مخنـف وكـل التقـارنر الصـادرة عـ  المؤسسـات 31/2برس" يسخة عيه، نوم األحد 
الدولنة والحقوقنة تيذر بكارنثة إيساينة وايعدام للحناة الكرنمة إذا اسـتمر الحصـار بوتنرتـه الحالنـة، وأ  
إغالق المعـابر وميـع دخـول مواعـد اإلعمـار زاد مـ  مسـتوى اإلحبـاط والشـعور بالغضـب لـدى السـكا  

 ".في القطاع المحاصر
 31/2/5112قدس برس، 

 
 "1يحيون الذكرى الخامسة لمجزرة "أسطول الحرية  غزةفلسطينيون في قطاع ال .42

رائــد الفــي: أحنــا فلســطنينو  فــي قطــاع غــزة، الــذكرى الســيونة الخامســة للمجــزرة التــي ارتكبتهــا  -غــزة 
 ر الحصار." بنيما كايت في طرنقها لكس1قوات االحتالل اإلسرائنلي بحق سف  "أسطول الحرنة 

وأبحــرت قــوارب صــند صــغنرة علــى متيهــا عشــرات الفلســطنينن  مــ  منيــاء غــزة البحــري، ليحــو منلــن  
بحـــــرنن ، وســـــط تلـــــونح بـــــاألعالم الفلســـــطنينة ودول عربنـــــة وأوروبنـــــة أخـــــرى تـــــدعم حقـــــوق الشـــــعب 

 وألقنـــت مـــ  القـــوارب ورود فـــي البحـــر تخلنـــدًا لـــذكرى يشـــطاء ســـقطوا فـــي المجـــزرة التـــي الفلســـطنيي.
 .31/2/5111" في 1ارتكبتها قوات البحرنة اإلسرائنلنة بحق سف  "أسطول الحرنة 

( الـذي أعليـت لجـا  تيشـط 3)أسـطول الحرنـة  ـكما رفع المشاركو  في إحناء الذكرى الفتات ترحـب بـ
 في أوروبا عزمها تسننره يحو قطاع غزة خالل الصنف الجاري.
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التضامينة إلى غزة علي اليزلي في مؤتمر صحفي عقد في  وقال ممنثل قوافل )أمنال م  االبتسامات(
غزة )مرفأ الصنادن (، إ  "هدف هذا الحـراك هـو كسـر الحصـار اإلسـرائنلي بشـكل كامـل أليـه نتيـافى 

 مع أبسط القواين  الدولنة وحقوق اإليسا ".
 1/6/5112 ،الخليج، الشارقة

 
 اللجنة الحكومية تدعو لتسيير قوافل فك الحصار .43

عت اللجية الحكومنة لكسر الحصار اإلسرائنلي على غزة، إلى تسننر قوافل إغانثنة إليهاء هـذا غزة: د
، 5111الحصــار، وذلــك فــي الــذكرى الخامســة للهجــوم اإلســرائنلي علــى "أســطول الحرنــة" األول عــام 

 رة".وارتكاب مجزرة راح ضحنتها تسعة م  المتضامين  األتراك، كايوا على مت  السفنية الشهنرة "مرم
واعتبرت اللجية في بنا  لها أ  مجزرة "سفنية مرمرة" التركنـة، تعـد "عالمـة فارقـة فـي تـارنخ التضـام  

وأكــد حمــدي شــعت  ســيوات". 9مــع الشــعب الفلســطنيي المحاصــر فــي قطــا   غــزة ميــذ مــا نزنــد عــ  
المجـزرة  رئنس اللجيـة فـي الـذكرى الخامسـة للهجـوم اإلسـرائنلي علـى أسـطول الحرنـة األول، أ  ذكـرى

مازالــت حاضــرة فــي وجــدا  وذاكــرة الشــعب الفلســطنيي بكــل أطنافــه وشــرائحه، وأيهــا تعــد "وصــمة عــار 
 في تارنخ دولة االحتالل". وأكد أ  الشعب الفلسطنيي "لم ول  نيسى شهداءها وجرحاها".

 1/6/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 تركي دعمب آالف عريس بغزة 4حفل زفاف لـ  .44

فــي حفــل زفــاف جمــاعي فــي مدنيــة  31/2عــة آالف عــرنس وعــروس عصــر نــوم األحــد ُزّف أرب :غــزة
، ومشــاركة غـزة برعانــة وزارة الشــئو  الدنينــة التركنــة ووكالــة التيسـنق والتعامــل التركــي "تنكــا" الحكومنــة

وايطلقت زفة العرسا  م  أرض السرانا  يائب رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" إسماعنل هينة.
 لعب النرموك وسط مدنية غزة مع العدند م  الفقرات الفينة والترانثنة.باتجاه م

أبــدى ممنثــل مؤسســة "تنكــا" فرحتــه وســعادته بحفــل الزفــاف الجمــاعي للعرســا  الــذن  ضــحوا مــ  أجــل و 
وقــال إ  الجمهورنـــة  علـــى دعــم ســبعن  ملنـــو  تركــي وحكـــومتهم لهــذا الحفــل الكبنـــر. وطــيهم، مؤكــداً 

شــهداء ســـفنية مرمـــرة  أهـــل قطــاع غـــزة وســـتدعمهم حتــى اليهانـــة، مســـتذكراً  التركنــة ســـتبقى إلــى جايـــب
 العشرة ضم  أسطول الحرنة في ذكراهم الخامسة لدى محاولتهم الوصول إلى القطاع.
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وعقــد حفــل الزفــاف الجمــاعي بــالتزام  مــع الــذكرى الســيونة الخامســة لهجــوم قــوات البحرنــة اإلســرائنلنة 
ية "مرمــرة الزرقــاء" فــي عــرض البحــر المتوســط لــدى توجههــا إلــى بالرصــاص الحــي والغــاز علــى ســفن

 قطاع غزة لكسر الحصار المفروض علنه. 
 31/2/5112 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 التهويدي بالقدس المحتلة "األنوار مهرجانـ"تستعد ل "إسرائيل" .45

المؤسسـة اإلسـرائنلنة تسـتعد بلدنـة االحـتالل فـي مدنيـة القـدس إلـى جايـب أذرع فـي : تحرنر محمـد وتـد
هذه األنام، إلى إطالق فعالنات ما نسمى "مهرجا  األيوار" التهوندي السابع في الفترة الزمينة ما بـن  

، حنث سنقام طوال هذه المدة سلسلة عروض وأفالم نثالنثنة األبعاد وأمسنات غيائنة 3-11/6/5112
 سوار البلدة القدنمة في القدس.أراقصة داخل وفي محنط 

محور فعالنات المهرجا  حول عروض ضـوئنة مختلفـة تقـام كلهـا فـي البلـدة القدنمـة، حنـث تتحـول وتت
معالم المدنية )خالل المهرجـا ( التارنخنـة وأسـوارها وأبوابهـا العرنقـة إلـى لوحـات فينـة تحـوي رسـومات 

لبعــد فــي تغلنــب اللــو  الفيــي علــى ا -وفــق مــراقبن   –ضــوئنة تســهم بشــكل كبنــر  وتصــامنم وأشــكاالً 
ونقام المهرجا  التهوندي بمحاذاة أسوار البلـدة القدنمـة، حنـث  التارنخي الذي تمتاز به القدس العتنقة.

خصص القائمو  علنه أربعة مسارات مركزنة نتيقل بنيهـا المشـاركو ، وتضـم محطـات مختلفـة سـتقام 
سـعى االحـتالل إلـى م  جغرافنة مواقع العروض حقنقة الهدف الـذي ن وبدا الفتاً  بها عروض ضوئنة.

تســلنط أيظـار الـرأي العـام المحلـي والعــالمي إلـى مـا نـزعم االحــتالل  –بحسـب مـراقبن   –تحقنقـه وهـو 
 أيه تارنخ الشعب النهودي، وهو ما نيدرج ضم  مشروع تهوند المدنية اإلسالمنة وتارنخها األصنل.

ب إ  "االحتالل اإلسـرائنلي منر خطنأم  جهته قال مدنر مؤسسة األقصى للوقف والتراث، المهيدس 
ال نمّل م  ابتداع المشارنع التهوندنة لضـرب وتشـونه الوجـه العربـي لمدنيـة القـدس المحتلـة مـ  خـالل 

 خطنـراً  ، لك  تحمل في باطيها مشروعاً نثقافناً  أو الفعالنات والمسّمنات المختلفة التي تحمل ظاهرا فيناً 
 إسـالمناً  والمسجد األقصى األمـر الـذي نسـتدعي تحركـاً  نهدف إلى "تمرنر" روانته الباطلة على القدس

 لوقف المّد التهوندي".  عربناً 
 31/2/5112 ،48عرب 
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 بالفيفا  "إسرائيل"في لبنان بعد سحب طلب تعليق عضوية  الفلسطينيينرد الرياضيين … "ارحل" .46

تعبنر عر رفضهم لبقاء "ارحل" شعار حمله الرناضنو  في مخنمات الالجئن  الفلسطنينن  في لبيا  ك
جبرنل الرجوب في ميصب رئنس االتحاد الفلسطنيي لكرة القدم بعد رفعه الرانة البنضاء مدنية زنورنخ 

 وسحبه طلب معاقبة الكنا  الصهنويي م  اتحاد الفنفا
 31/2/5112 موقع المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة،

 
 م الفلسطينيرئيس اتحاد كرة القد لطردالتوقيع على عريضة  .47

أطلقـت مجموعـة مـ  اليشـطاء الفلسـطنينن  حملـة لطـرد اللـواء جبرنـل الرجـوب مـ  ميصـبه كـرئنس  :غزة
لالتحاد الفلسطنيي لكرة القدم، وذلك بعـد سـحبه طلـب تجمنـد عضـونة الدولـة العبرنـة فـي االتحـاد الـدولي 

ســة "أفــاز" الدولنــة الجمنــع وطالــب اليشــطاء مــ  خــالل مؤس .59/2لكــرة القــدم "الفنفــا" الجمعــة الماضــي 
ووعــدت المجموعــة مــ  خــالل رســالة وجهتهــا للشــارع  بــالتوقنع علــى عرضــة تطالــب بعزلــه مــ  ميصــبه.

 الفلسطنيي التوقنع على العرنضة م  أجل رفع بطاقة حمراء كبنرة له ووضعها أمام مكتبه في رام هللا.
 31/2/5112قدس برس، 

 
 على واقعة الفيفا حداداً  صفحاتها الرياضية ُتسودفلسطين  صحيفة .48

تواصل صحنفة فلسطنينة وللنوم النثـايي علـى التـوالي صـدور صـفحاتها الرناضـنة بخلفنـة سـوداء  :غزة
تعبنــًرا عــ  رفضــها وغضــبها لســحب اللــواء جبرنــل الرجــوب رئــنس اتحــاد كــرة القــدم الفلســطنيي طلــب 

 .59/2نفا" الجمعة الماضي تجمند عضونة الدولة العبرنة في االتحاد الدولي لكرة القدم "الف
وتُفــرد صــحنفة فلســطن  النومنــة التــي تصــدر مــ  قطــاع غــزة وللنــوم النثــايي علــى التــوالي جــل أخبــار 
وتقــارنر صــفحاتها الرناضــنة حــول ســحب الرجــوب لطلــب تحمنــد عضــونة دولــة االحــتالل مــ  االتحــاد 

عــ  "الحــداد"، وفــق محــرر  راً الــدولي لكــرة القــدم "الفنفــا" مــع إبقــاء خلفنــة هــذه الصــفحات ســوداء تعبنــ
 الصفحة خالد أبو زاهر لـ"قدس برس".

 31/2/5112قدس برس، 
 
 شكر قطر على الدعم الالمحدوديرئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينية  .49

وجـــه علـــي الحانـــك، رئـــنس جمعنـــة رجـــال األعمـــال الفلســـطنينة، ويائـــب رئـــنس : أشـــرف مطـــر –غـــزة 
قطر، أمنرًا وحكومًة وشعبًا، على ما قدموه لدعم صمود الشـعب  االتحاد العام للصياعات، الشكر إلى
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، أو ميحــة الملنــار الــدوالر الــذي تبرعــت بهــا قطــر ســابقالفلســطنيي ســواء مــ  خــالل ميحــة األمنــر ال
إلعمار غزة بعد  5115أكتوبر تشرن  األول/ خالل اجتماع المايحن  الذي عقد في القاهرة في شهر 

 نومًا، حنث كايت تلك الميحة األكبر م  بن  جمنع الدول المايحة. 21ر لـايتهاء العدوا  الذي استم
 وأكد الحانك، أ  قطر تعتبر أكبر رافد لالقتصاد الفلسطنيي في الوقت الراه  في قطاع غزة.

وأنثيى الحانك على الجهد الجبار الذي نقوم به السفنر محمـد العمـادي، وحرصـه الشـدند علـى التعـاو  
ع الخــاص الفلســطنيي، ووضــع الميــتج الــوطيي الفلســطنيي كأولونــة لكافــة المشــارنع الكامــل مــع القطــا

القطرنــة الميفــذة فــي قطــاع غــزة، خاصــة باليســبة للصــياعات البالســتنكنة والمعدينــة والهيدســنة والتــي 
 حصلت على شهادة الجودة.

 1/6/5112 ،الشرق، الدوحة
 
 "أحلم بالسالم"لبنان: مسيرة رمزية صامتة ألطفال مخيماتنا بعنوان  .51

يظـم أطفـال شـعبيا فـي لبيـا  أمـس مسـنرة رمزنـة صـامتة بعيـوا  "أحلـم بالسـالم"، جابـت  :وفـا -بنروت
لمـــا نتعـــرض لـــه الطفـــل  أحنـــاء وأزقـــة مخـــنم عـــن  الحلـــوة القرنـــب مـــ  مدنيـــة صـــندا اللبياينـــة، اســـتيكاراً 

 الفلسطنيي م  ايتهاكات إيساينة وقايوينة.
الحقوقنــة التــي نيظمهــا "البرلمــا  الطالبــي الفلســطنيي" فــي  األيشــطة  وتــأتي المســنرة ضــم  سلســلة مــ

لبيا  بالتعاو  مـع حركـة السـالم الـدائم ميـذ أشـهر، وتهـدف لرفـع الـوعي لـدى زمالئهـم ولـدى المجتمـع 
الفلســطنينو  فــي  األطفــالالمحلــي حــول حقــوق الطفــل وحــول االيتهاكــات الحقوقنــة التــي نتعــرض لهــا 

 .واإليسا لبيا ، مستيدن  بذلك على اتفاقنتي حقوق الطفل  إلى ةسورنلبيا  واليازحو  م  
 31/2/5112 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 محاوالت لتوحيد االتحادات العمالية في الضفة وغزة بإطار موحد تفعياًل لدورها :بكر الجمل .50

نــة الفلســطنينة اليقابــات العمال أطــرافجــل توحنــد أتجــرى تحركــات واتصــاالت حنثننثــة مــ   حســ  جبــر:
علــى اخــتالف توجهاتهــا لتأخــذ دورهــا المطلــوب فــي دعــم قضــانا العمــال والمجتمــع الفلســطنيي بشــكل 

 أفكـــارالماضــي مســودة  أنــارشــهر  أوائــلالعمالنــة المختلفــة بـــدءا مــ   األطــرونيــاقش ممنثلــو  خــاص.
 لتوحند الحركة العمالنة خاصة اتحاد يقابات عمال فلسطن  واتحاد عمال فلسطن .

قال بكـر الجمـل عضـو اللجيـة التيفنذنـة التحـاد يقابـات عمـال فلسـطن  إ  اليقـاش لتوحنـد االتحـادات و 
جسـم يقـابي موحـد نسـتطنع القنـام بواجباتـه  إنجادالعمالنة ندور في محافظات الضفة الغربنة م  اجل 

شــتركة فــي الم أطرهــاتجــاه الطبقــة العاملــة، ميوهــا إلــى أ  االتحــادات فــي غــزة تشــارك باليقــاش عبــر 
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وأكد الجمل لـ "األنام" أ  مسؤول ملف الميظمـات الشـعبنة فـي ميظمـة التحرنـر توفنـق  الضفة الغربنة.
مـا زالـت  األمـورإلى أ   الطنراوي نقود هذا التحرك بالتعاو  مع لجية م  كافة القوى والفصائل، الفتاً 

 في طور اليقاش ولم تتضح مالمح كاملة لالتفاق.
العمالنة تدعم هذه الخطوة التي ربما نتم االتفـاق خاللهـا علـى  واألطراالتحادات  وأشار إلى أ  جمنع

تشكنل هنئة تيسنقنة أو مرجعنة مؤقتة لنصار خالل سيتن  إجراء االيتخابـات فـي االتحـادات العمالنـة 
 الموحدة وذلك اعتمادا على قايو  التمنثنل اليسبي الكامل الذي تدعمه كل األطراف.

 1/6/5112 ،األيام، رام هللا
 
 الرجوب جبريلحملة أردنية على  .52

بسام البدارن : أوصلت الحملة األردينة الشعواء القنادي الفلسطنيي جبرنل الرجوب إلى  - عما 
مرحلة اإلدالء العليي بالقسم وبشرفه العسكري والوطيي على أيه ميح صوت فلسطن  في ايتخابات 

الحسن  مباشرة بعد تصرنحات للفضائنات أكد فنها على الـ"فنفا" للمرشح األرديي األمنر علي ب  
 المسألة يفسها.

قبل ذلك غادر الرجوب سونسرا إلى تويس وبقي فنها ألربعة أنام متتالنة، فنما فسر أردينا على أيه 
رام هللا عبر عما  بسبب ردود الفعل الصاخبة والقاسنة ضده على  إلىمحاولة لتجيب العبور 

 أنثارد التكهيات المتعلقة بالتصونت فلسطنينا لصالح جوزنف بالتر، األمر الذي المستوى الشعبي، بع
 عاصفة م  الصخب.

في األنثياء بدا واضحا تماما أ  أركا  السلطة الفلسطنينة في حالة اجتماع دائم ميذ نثالنثة أنام 
ايتخابات الحتواء أزمة صامتة رسمنا ويشطة شعبنا بن  السلطة واألرد  لنس فقط على خلفنة جدل 

الفنفا، ولك  أنضا أل  هذا الجدل أعقب يظنرا له برز وبقوة إنثر ميع قاضي قضاة أرديي قبل نثالنثة 
 أسابنع م  إلقاء خطبة الجمعة في المسجد األقصى.

اتحاد كرة القدم الفلسطنيي يشط عيدما أصدر بنايا نلغي تصرنحا سابقا للرجوب ونتحدث ع  
 له عالقة بالمصالح الفلسطنينة. التصونت لصالح بالتر ضم  ترتنب

اللواء الرجوب  إلىوفي األنثياء أصدر الرئنس محمود عباس أمرا مباشرا علمت به "القدس العربي" 
 بأ  نفعل كل ما نستطنع الحتواء الغضب العارم ضده وضد السلطة في األرد .
ردينة التي كايت قد على هذا األساس أجرى الرجوب اتصاال هاتفنا بوكالة "عمو " اإلخبارنة األ

 تصدرت في يشر تصرنحات مسنئة ع  الرجوب وأبرزت مواقفه السلبنة م  ترشنح األمنر علي.
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واألخنر فنما نبدو وخالفا لعاداته اإلعالمنة وجد يفسه مضطرا للتحدث مع وكالة "عمو " على أمل 
األمنرة هنا بيت الحسن  إبال  الرأي العام األرديي بأ  صوته سجل لصالح األمنر علي وبأ  شقنقته 

 شاهدت بعنيها ورقة االقتراع الفلسطنينة.
قواين  الفنفا الداخلنة تميع األعضاء م  كشف تفاصنل التصونت السرنة إال أ  حجم  أ ورغم 

اإلشكال السناسي والشعبي المنثار في األرد  ضد السلطة والرجوب دفع األخنر للقول: أقسم بشرفي 
 ألمنر علي ب  الحسن  وبأييي كيت ضد بالتر الذي خذل فلسطن .العسكري بأ  صوتي سجل ل

قناسا بالحملة الشرسة ضد الرجوب ال تبدو هذه الشروحات مقيعة خصوصا مع بروز بعض 
األطراف التي تحاول استنثمار الحدث لصالح تأزنم وتوتنر العالقات األردينة الفلسطنينة رسمنا أوال، 

 خصوصا وأ  الرجوب نحمل الجيسنة األردينة. ونثاينا الوضع الداخلي في األرد 
1/6/5112، القدس العربي، لندن  

 
 عن موقف الرجوب للحديثاألمير علي: ال داٍع  .53

يه لنس هياك داع  للحدنث ع  موقف أعلي ب  الحسن ، ب األمنرقال رئنس اتحاد كرة القدم  :الغد
والشعب العربي  إخوايياالفلسطنيي هم  الشعب أ رئنس اتحاد كرة القدم اللواء جبرنل الرجوب، مؤكدا 

، خالل مقابلة مع التلفزنو  األرديي 31/2 علي ب  الحسن ، نوم األحد األمنر وأضاف كا  بجايبي.
اللواء جبرنل الرجوب ابلغه مسايدته قبل خوضه  أ  األرد  م  العاصمة السونسرنة، إلىبعد عودته 

 .أناماليتخابات رئاسة الفنفا بعدة 
1/6/5112، انالغد، عمّ   

 
 " النعكاساتها السلبية على الالجئيناألونروا"حشد" يرفض إجراءات " .54

رفضت دائرة الالجئن  "عودة" في حزب الشعب الدنمقراطي "حشد" اإلجراءات التي تيوي  :عما 
 " اتخاذها لـ"ايعكاساتها السلبنةاألويرواوكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  "

والتدابنر التي تعتزم  اإلجراءات إ وقال الحزب، في بنا  صحفي أمس،  على مختلف المستونات".
" اتخاذها، بـ"حجة العجز في الموازية، ستطال بسلبناتها كل شرائح الالجئن  وفئاتهم وعلى األويروا"

هة ما تتعرض له ذلك "نتطلب عماًل وطينًا نوحد الشارع الفلسطنيي لمواج أ جمنع المنادن "، مؤكدا 
مصالح الالجئن  م  مخاطر". ودعا البنا  الشعب الفلسطنيي إلى رفض هذه اإلجراءات و"التصدي 
لسناسة تخفنض الخدمات في إطار موقف فلسطنيي وطيي نوحد الشارع الفلسطنيي لدرء المخاطر 
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  أجلها تأسست، التي تتعرض له مصالح الالجئن "، الفتًا إلى الوظنفة األساسنة للوكالة والتي م
 وهي إغانثة الالجئن  وتشغنلهم إلى حن  عودتهم إلى أرضهم وممتلكاتهم.

1/6/5112، الغد، عّمان  
 
 دان حالوتس: ال تسمحوا لنظام األسد أن يسقط .55

دعا رئنس هنئة أركا  الجنش اإلسرائنلي األسبق، دا  حالوتس، إلى عدم : صالح اليعامي -غزة 
 سد، محذرا م  أ  العالم بأسره سندفع نثم  هذا التطور.السماح بإسقاط يظام بشار األ

وخالل مقابلة أجرتها معه اإلذاعة اإلسرائنلنة، مساء األحد، يوه حالوتس إلى أ  حالة م  "الفوضى 
وايعدام االستقرار" ستتبع سقوط األسد، وستيعكس تداعناتها بشكل خاص على كل م  إسرائنل 

 والغرب.
د م  التيظنمات الجهادنة العاملة في سورنا حالنا في استهداف إسرائنل، وتوقع حالوتس أ  تشرع عد

بمجرد االيتهاء م  مهمة إسقاط يظام األسد، مشنرا إلى أ  مواجهة هذه التيظنمات ستكو  مكلفة 
 ومضينة وطونلة.

وشدد حالوتس على أ  أبرز ما نعنق العمل ضد الجماعات "الجهادنة"، حقنقة أيها "عصنة على 
ويّوه  ع"، مشنرا إلى أ  ممارسة القوة ضدها ال تفضي بالضرورة إلى إقياعها بتبيي مواقف مرية.الرد

حالوتس إلى أ  الجنش اإلسرائنلي شرع ميذ وقت في مواءمة ذاته مع التهدندات الجدندة، مشددا 
 على ضرورة مواصلة هذا الخط إلى اليهانة.

السينة العاملة في سورنا، نمك  أ  تشل الحناة  ولفت حالوتس األيظار إلى أ  عملنات التيظنمات
في إسرائنل، بسبب قرب الحدود مع سورنا التي فنها الكنثنر م  المرافق الحنونة الرئنسة، التي تمنثل 

 ذخرا استراتنجنا لإلسرائنلنن ، وستكو  معرضة لالستهداف.
1/6/5112، "51موقع "عربي   

 
 ينمع عمال فلسط تضامناً اعتصام عربي الجمعة  .56

أكدت وزنرة الشؤو  االجتماعنة والعمل وزنرة الدولة لشؤو  التخطنط والتيمنة في الكونت : وام-جينف
هيد صبنح براك الصبنح وجود تيسنق خلنجي عربي لبحث القضانا ذات االهتمام المشترك خالل 

نحات أمس أعمال المؤتمر السيوي لميظمة العمل الدولنة الذي نبدأ النوم في جينف، وقالت في تصر 
لى  "إ  الدول العربنة عازمة على توجنه رسالة قونة إلى الدول األعضاء في ميظمة العمل الدولنة وا 
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الرأي العام العالمي م  خالل اعتصام نوم الجمعة المقبل تضاميًا مع عمال فلسطن  تحت 
 االحتالل".

1/6/5112، االتحاد، أبو ظبي  
 
 نصرة لغزةالنيل بالسودان  نهرمسيرة بالقوارب في  .57

مسنرة بالزوارق على يهر الينل،  31/2السبت  نومشهدت العاصمة السوداينة الخرطوم : الخرطوم
شارك فنها ممنثلو  ع  فعالنات شعبنة متيوعة تمنثل الهنئة الشعبنة السوداينة لدعم غزة واتحاد 

بابي ويسائي الزوارق الينلنة السودايي وشبكة الميظمات السوداينة العاملة لفلسطن ، بحضور ش
 وأطفال، ويائب السفنر التركي بالخرطوم.

تحمل األعالم الفلسطنينة والسوداينة  وهيوقد تجولت القوارب في يهر الينل حول مدنية الخرطوم 
 وميددة بالحصار الظالم على غزة. 3والتركنة، معلية تضاميها ودعمها لتسننر أسطول الحرنة 

الخامسة لشهداء السفنية مرمرة الذن  جسدوا معايي البطولة وحنت مسنرة القوارب الينلنة الذكرى 
 ووحدة األمة وتدافعها ليصرة أهل غزة المحاصرن  ظلما وعدوايا.

وخاطب مسنرة القوارب الينلنة قنادات سوداينة م  الرجال واليساء مؤكدن  على معايي ودالالت 
. كما خاطبها يائب السفنر 3الحرنة  أصولذكرى شهداء مرمرة وتزاميها مع مجهودات ايطالق 

 التركي بالخرطوم
شعب  أ م  جهته أكد عنثما  البشنر الكباشي رئنس الهنئة الشعبنة السوداينة لدعم فلسطن ، 

لكل الفلسطنينن   أخويفي غزة ونرسل رسالة تضام   إخوايهجايب  إلىالسودا  بكافة شرائحه نقف 
 م  خالل هذه الفعالنات.

31/2/5112، قدس برس  
 
 مع فلسطين تضامنياً  مهرجاناً  ينظمونسالميو الجزائر إ .58

يظمت حركة مجتمع السلم الجزائرنة مهرجايا شعبنًا حاشدًا في مدنية تلمسا  بساحة : الجزائر
بمياسبة تظاهرة المسنرة العالمنة إلى القدس وتخلندا للذكرى السيونة  احتفاالالحوض الكبنر، وذلك 

للمؤتمر  55على سفنية مرمرة، وذلك بالتزام  مع الذكرى  اءواالعتدالخامسة ألسطول الحرنة 
 التأسنسي لحركة مجتمع السلم.
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 أبوتلمسا  مرقد الشنخ  واختنرتخطابنا إيشادنا،  59/2الجمعة  نوموكا  المهرجا ، الذي عقد 
مدن  شعنب الغوث رفنق صالح الدن  األنوبي في تحرنر المسجد األقصى المبارك وصاحب وقفنة 

 المغاربة. حارة
وقد أكد رئنس حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري وقوف الحركة مع فلسطن  ودعمها 
للشعب الفلسطنيي، وأوضح أ  هذه الوقفات هي وقفة أحرار الجزائر، وهي فرصة لتسلنط الضوء 

مياصرة على المخاطر التي تهدد المسجد األقصى والتذكنر بضرورة حمانة مقدسات األمة ومواصلة 
 غزة المحاصرة والتضام  مع الالجئن  واألسرى القابعن  في سجو  الصهانية.

وقد تضم  المهرجا  جايبا مخصصا لألطفال بورشات للرسم ومعرضا بمشاركة رابطة شباب ألجل 
 القدس وركيا للمبنعات الفلسطنينة والتي ترجع كل مدخالتها إلى دعم القضنة.

31/2/5112، قدس برس  
 

 للوساطة في مفاوضات تبادل أسرى مستعدةألمانيا ير: شتاينما .59
وزنر الخارجنة األلمايي ، أ  رام هللا، من 31/2/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ذكرت

قال إ  بالده إلى جايب دول أوروبا تسعى لتكنثنف دعمها لعملنة إعادة إعمار ، فرايك شتانيمانر
مر صحفي مع رئنس الوزراء رامي الحمد هلل عقب لقاء جمع وأكد شتانيمانر خالل مؤت قطاع غزة.

بنيهما برام هللا، ظهر األحد، دعم بالده لحكومة التوافق الوطيي، مشدًدا على ضرورة فتح المعابر 
 وا عطاء متيفس للمواطين  في غزة.

قطاع يه سنزور إقال ، شتانيمانر، أ  وكالة سما ، ع رام هللا 1/6/5112، الحياة، لندن وأضافت
وحركة "حماس" في مفاوضات تبادل  إسرائنلبالده مستعدة للوساطة بن   أ غزة النوم، مضنفًا 

وأوضح ردًا على سؤال ع  فرص قنام بالده بلعب دور في مفاوضات تبادل األسرى بن   .أسرى
وحماس: "ألماينا ستقوم بذلك عيدما نطلب ميها". وأضاف أيه سنزور غزة النوم حنث  "إسرائنل"

جتمع مع وزراء في حكومة الوفاق الفلسطنينة، ومع ممنثلي عدد م  الميظمات الدولنة العاملة في ن
 إ المفاوضات، لكيه قال  إلىوحّض شتانيمانر الجايبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي على العودة  القطاع.

سرائنلي تكو  م  دو  يهانة. وأضاف: "هذه كايت رسالتي لرئنس الوزراء اإل أالالمفاوضات نجب 
 بينامن  يتايناهو".
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 مايو /شتاينماير من الطيران بمجالها الجوي منتصف أيار تمنع "إسرائيل: "دير شبيغيل .61

ميعت طائرة وزنر الخارجنة  "إسرائنل"كشفت أسبوعنة دنر شبنغنل األلماينة أ  : خالد شمت - برلن 
وأجبرتها على تغننر مسارها والطنرا  األلمايي فرايك فالتر شتانيمانر م  المرور بمجالها الجوي 

، خالل رحلة شتانيمانر األخنرة ميتصف 551مسافة طونلة امتدت إلى ستمئة كنلومتر بدال م  
 مانو/أنار الحالي بن  العاصمتن  اللبياينة بنروت واألردينة عما .

ة األلمايي وذكرت المجلة األلماينة في عددها األسبوعي الصادر النوم األحد أ  وزنر الخارجن
تعرض لهذا الموقف الدبلوماسي الحرج بعد رد إسرائنل بغضب على عدم إدراجها على قائمة زنارته 
للبيا  واألرد  لتفقد أوضاع الالجئن  السورنن  هياك، وميعت طائرته م  السفر م  بنروت إلى 

 عما  عبر مجالها الجوي.
ائرة شتانيمانر الحكومنة لتغننر مسارها، ووفقا لدنر شبنغنل فقد اضطر هذا الميع اإلسرائنلي ط

والتوجه م  العاصمة اللبياينة ليظنرتها األردينة ع  طرنق المجال الجوي القبرصي، وهو ما جعلها 
وأشارت المجلة إلى أ  الخارجنة األلماينة وصفت هذا التصرف اإلسرائنلي بغنر  تقطع مسافة أطول.

 الودي متجيبة الحدنث حوله.
13/2/5112، الدوحةالجزيرة نت،   

 
 ملة تضامنية مع الشعب الفلسطينيح :جمهورية غانا .60

، ايطالق 31/2قالت وزارة الخارجنة الفلسطنينة أ  العاصمة الغاينة )أكرا( شهدت، األحد : رام هللا
حملة تضامينة مع الشعب الفلسطنيي تهدف لجمع تواقنع لدعم يضال الفلسطنينن  م  أجل إيهاء 

ت الوزارة في بنا  لها "أ  الحملة شملت جمع التواقنع في مركز الحرنة في وأوضح االحتالل.
العاصمة )أكرا( بمشاركة الياشطن  هود  أوكان  الياشط في الحملة الغاينة للتضام  مع الشعب 
الفلسطنيي، وكواسي برات المدنر العام لصحنفة "الرؤنة"، وكوفي هوياكو القنادي في الحزب 

شارت الوزارة إلى أ  الحملة تهدف إليهاء االحتالل وضرورة إلزام "إسرائنل" في وأ الشنوعي الغايي.
القايو  الدولي. الفتة اليظر إلى أ  الياشطن  الغاينن  ايتقدوا ممارسات االحتالل ضد أبياء الشعب 

 الفلسطنيي، "م  ظلم تارنخي وسلب ألراضي الفلسطنينن ".
31/2/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 على التدخين في مرافقها تاماً  تفرض حظراً  "األونروا" .62

حظرا تاما على التدخن  في كافة مرافقها  األحد األويروا(، أمسفرضت وكالة ) بترا:-عما 
وقال مدنر دائرة الصحة في )األويروا( الدكتور  وميشمتها، باستنثياء األماك  المخصصة للتدخن .

إ  "هذه الخطوة تأتي تماشنا مع توصنات ميظمة  أمسا  أكنهنرو سنتا في مؤتمر صحفي في عم
أ  "األويروا" أصبحت بنئة خالنة م   إلىالصحة العالمنة والجمعنة العامة لألمم المتحدة"، مشنرا 

 حنث تم ميع التدخن  داخل مباينها وحافالتها. 5116التدخن  ميذ العام 
1/6/5112، الدستور، عّمان  

 
 إسرائيليةموافقة  إلىوكل شيء يحتاج  ضع في غزة كارثي..الو  :"نيراأرئيس مؤسسة " .63

في غزة لم  األوضاع أ رئنس مؤسسة اينرا، بنل كويكورا ،  أكد :عنسى الشرباتي–القدس المحتلة 
عملنة  أمام، حنث ما زالت إسرائنل تفرض الشروط والعراقنل وتضع صعوبات اإلطالقتتغنر على 

 موافقة وتصرنح إسرائنلي. إلىكل شيء بحاجة  أ  إلىاإلعمار، مشنرا  وا عادةالبياء 
الفلسطنينة ميذ عشرات السيوات م   األراضيولم نخف كويكورا  والتي تعمل مؤسسته األمنركنة في 

بعض  إلىبعض القلق جراء تيامي قوة الجماعات السلفنة الجهادنة خاصة في قطاع غزة، الفتا 
 شارنع التي تقوم بها.التدخالت م  قبل حماس في غزة تجاه بعض الم

وقال كويكورا  في مقابلته مع "الحناة الجدندة" في مقر المؤسسة بالقدس المحتلة "كايت الصورة 
الوضع ما زال كما هو، الفلسطنينو  ضحانا  أ  أناملغزة قبل  األخنرةخالل زنارتي  أماميواضحة 

لواقع، الدمار والركام والبينة التحتنة والبياء امر ما زال بعندًا ع  ا اإلعمار فإعادةلم نتغنر شيء، 
 محطمة. والمشارنع التي نتم تيفنذها صغنرة جدا، وتأتي بعد ضغوط وجهود طونلة ".

الفلسطنينة بعد االحتالل بعام واحد، ويعمل في  األراضيكويكورا  "يح  في اينرا يعمل في  وأضاف
، ميها واحد في غزة، وجمنع مكاتب 2الفلسطنينة  األراضي، ولدنيا في 1902غزة ميذ عام 

ساعديا في فهم الواقع وتلبنة الكنثنر م  احتناجات الفئات  األمرالموظفن  لدنيا فلسطنينو ، وهذا 
بتقدنم المساعدات للمحتاجن  وتيفنذ  أهدافيا إلىالفقنرة والمهمشة، وجعليا قادرن  على الوصول 

 البرامج واليشاطات بما نكفل تحقنق اليتائج ". أفضل
في  %11يسبة البطالة تبلغ  أ فنما نتعلق بالمشارنع التي تيفذها اينرا في غزة قال كويكورا  "يذكر و 

م  الجايب المصري ما جعل  وا غالقها األيفاقبعد التضننق على  األسعارالقطاع، وهياك ارتفاع في 
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 األسركنثنر م   القطاع نعتمد كلنا على إسرائنل، واينرا ضم  رؤنتها للواقع سعت للحد م  معاياة
ال تصلها الماء يتنجة  أحناء إلىمناه صالحة للشرب  بإنصالعبر تيفنذ مشارنع صغنرة تتعلق 
طار تم شراء المستلزمات م  السوق المحلي وتم توظنف عاملن  تضرر البينة التحتنة، وفي هذا اإل

 محلنن  لتيفنذ المشروع، وبالتالي هو مشروع تشغنلي في جزء ميه".
بريامج المناه والصرف الصحي الطارئ ممول م  الوكالة األمنركنة للتيمنة  أ يكورا  كو  وأوضح

وتعمل مشارنعيا على وصول مناه  ونهدف لتحسن  وضع المناه والبينة التحتنة في الضفة وغزة،
مجتمعا وبياء وترمنم  31مجتمعا محلنًا وتحسن  يظام الصرف الصحي ألكنثر م   11الشرب إلى 

رفقا صحنا عاما وخلق أكنثر م  خمسة وأربعن  ألف فرصة عمل في المياطق القرونة مدرسة وم 31
 واليائنة، باإلضافة إلى جعل المناه اليظنفة ومصادر المناه العامة تصل إلى أكنثر م  ملنو  فرد. 

تقدر  أدونةاينرا تركز كل عام على المساعدات الطبنة بما نشمل ذلك م   أ  إلىولفت كويكورا  
أمنركنة فعالة وتارنخ صالحنتها طونل يسبنا مقارية مع  أدونةملنو  دوالر، ومعظمها  15ي بحوال
مستشفى وعنادة  32المستشفنات والقطاع الطبي، حنث تعمل اينرا مع  إلى إرسالها، ونتم أخرى أيواع

 مستشفى وعنادة في الضفة". 52في غزة، و
زاد م  معاياة الياس  األمرابر تعمل ببطء، وهذا وتابع "إسرائنل تتحكم بكل شيء حتى الهواء، والمع

زالةوترمنم وعمل بينة تحتنة جدندة  تأهنل إعادةالذن  نيتظرو   الركام، والبدء في اعمار القطاع،  وا 
 عاما قادمة". 12لك  برأني ا  استمر الوضع على حاله فل  نكو  هياك تغننر ملحوظ حتى 

في غزة، وما افرزه  الجهادنن   تيامي ظاهرة السلفنن  كويكورا  "لك  هياك بعض القلق م وأضاف
هيا  أشنرالمركز النثقافي الفريسي، ولك   إحداهام  بعض عملنات التفجنر والتي طالت  األمرهذا 
موظفا في غزة كلهم فلسطنينو  وم   12، لك  اينرا لدنها األجايبالقلق ربما نساور بعض  أ  إلى

، ولنس هياك ما نغنر م  رؤنتيا وطرنقة باألم ومع ذلك يشعر  ضميهم مهيدسو  وصنادلة وخبراء،
 عمليا ".

المتالحقة م  يسنا  الفلسطنينن   باألزماتفي ظل ايشغال العالم  أخشاهما  أخشىوقال كويكورا  " 
 ومعاياتهم ".

31/2/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 غزةمسلمو أوروبا يدينون تصعيد االحتالل في القدس وحصار  .64

دعا مجلس شورى اتحاد الميظمات اإلسالمنة في أوروبا، إلى تطونر جهود التعاو  : مناليو
والتيسنق بن  المسلمن  والمؤسسات اإلسالمنة في أوروبا في شتى المجاالت، مع تعزنز التواصل 
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يات المجتمعات األوروبنة، وتيمنة مشاركة المسلمن  في ا لحناة العامة الجاّد والشراكة البّياءة مع مكوِّ
 .المجتمعاتوالتعامل مع التحدنات المشتركة التي تواجهها 

الماضي  األسبوعواستيكر شورى اتحاد الميظمات اإلسالمنة، في بنا  أصدره في ختام اجتماعات له 
، تعبنرات الكراهنة 31/2في مدنية مناليو اإلنطالنة، ووصلت "قدس برس" يسخة ميه نوم األحد 

لتي ظهرت بوضوح في بعض البلدا  األوروبنة في اآلوية األخنرة، فضاًل ع  موجة واإلسالموفوبنا ا
 االعتداءات المادنة واللفظنة ضد المسلمن  والمساجد.

جراءات التضننق على سكايها  ودا  المجلس تصعند سلطات االحتالل في مدنية القدس والخطوات وا 
صى المبارك. كما يّدد بحرما  الشعب الفلسطنينن  وااليتهاكات المتواصلة ضد المسجد األق

 الفلسطنيي م  حقوقه واستمرار الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وأعرب المجلس ع  قلقه م  تدهور األوضاع في عدد م  الدول العربنة واإلسالمنة واإلفرنقنة، 

ي االضطرابات وصعود االيقالبات على الدنمقراطنة واالستبداد العسكري وا تساع اليزاعات وتفشِّ
ر المجلس م  خطورة هذه التطّورات على أم  الشعوب  ي التطرف والكراهنة، ونحذِّ المسّلحة التي تغذِّ
وتعانش المجتمعات وتطّلعاتها في الحرنة والدنمقراطنة واالزدهار. ونشنر المجلس بصفة خاصة إلى 

ابن  والالجئن ، معربًا ع  استمرار المأساة في سورنة مخلفة أعدادًا هائلة م  الضحانا والمص
 تضاميه مع الشعب السوري في محيته المتواصلة.

31/2/5112، قدس برس  
 
نقاشات صهيونية مستفيضة حول التطورات العسكرية واألمنية في غزة استعداًدا للجولة القادمة  .65

 مع حماس
نفلن " لبلورة دعا الرئنس الصهنويي "رؤوبن  ر : ترجمة مركز دراسات وتحلنل المعلومات الصحفنة

مبادرة دولنة لحل ضائقة سكا  قطاع غزة، ألّيه ال نمايع في سبنل ذلك إجراء حوار مع حماس 
ومواصلة إعمار القطاع، وتهدئة األوضاع فنه، ألييا يبحث ع  مبادرة دولنة تشمل ربط إعمار غزة 

لمجيء للميطقة ليعمل معًا بوقف كامل األعمال المسلحة تجاهيا، داعنًا الوالنات المتحدة واألوربنن  ل
على تحسن  وضع سكا  القطاع، في إطار مبادرة شاملة تأخذ في الحسبا  أال تستخدم غزة كجبهة 
للمس بأم  "إسرائنل"، فإعمار غزة مصلحة صهنوينة، ونتوجب القنام بمبادرة تحل مشكلة سكا  

 القطاع.
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برما " الحكومة أليها اتخذت قرارًا مبدئنًا فنما هاجم رئنس حزب "إسرائنل بنتيا" المعارض "أفنغدور لن
بعدم تحطنم حكم حماس في غزة، وما دامت حماس وانثقة أ  حكمها بخنر، فستظل تستعد للحرب 

 المقبلة، وتجرب قوتها على الصهانية. 
فنما أكد "نوسي منلما " الخبنر الصهنويي في الشئو  األمينة، أّيه إذا حاولت "إسرائنل" أ  تحقق 

بعندة المدى مع قطاع غزة، فقد تصطدم بمعارضة مصر التي ترى في حماس عدوا، ولهذا تسونة 
فا  المعضلة في غزة ستستمر، كما أ  السلطة الفلسطنينة التي نفترض بها أ  ترتبط وتلعب دورا 

 إعمارفي غزة، ال ترند أو ال تستطنع عمل ذلك، و"إسرائنل" التي لها مصلحة علنا في المساعدة في 
طاع واستقراره، تجد يفسها في معضلة، ولذلك فإ  احتماالت االتفاق هزنلة، وكل حادنثة صغنرة الق

 م  شأيها مرة أخرى أ  تتضخم ألحجام غنر متوازنة.
"ألنكس فنشما " المراسل العسكري، أشار إلى مستجد مندايي نتعلق بقدرة حماس و"إسرائنل" على 

األخرى بهدوء، دو  وسنط مصري، سونسري، أو قطري، إطفاء الحرنق األخنر في غزة الواحدة مع 
وال مبعوث م  األمم المتحدة، وهذا التغننر األكنثر أهمنة الجاري مع حماس بعندًا ع  عن  

 الجمهور، حنث تبادلتا الرسائل م  خالل جهة فلسطنينة م  غزة.
بعندة المدى،  فحماس تبث ميذ يصف سية رغبة حقنقنة في حوار مباشر مع "إسرائنل" في تهدئة

و"إسرائنل" السناسنة غنر مستعدة لمحادنثات علينة معها على تسونة بعندة المدى، لك  "إسرائنل" 
األمينة والعسكرنة، السنما ميسق أعمال المياطق ورئنس األركا ، ترى المنزة الكامية في ذلك، ولذلك 

 يها تقطف.فإ  نثمار الحوار الخفي تقتطف ميذ اآل  في الجايبن ، بتقين ، ولك
وأضاف: هذا ال نعيي أ  حماس طورت فجأة أجيحة مالك، فهي تواصل التسلح، ونحتمل جدا أيه 
في حالة التدهور الداخلي في غزة ستستأيف اليار مع "إسرائنل"، لكيها توجد النوم في أسوأ وضع 

وزارة  سناسي على اإلطالق، فهي تيظر بعنو  تعبة كنف تمر عالقاتها التقلندنة مع قطر عبر
الحرب في تل أبنب، ونواصل المصرنو  إدارة كتف باردة لها، وتواصل العالقات مع السلطة 

 الفلسطنينة التدهور. 
ولذلك كايت غزة وتبقى الجبهة األكنثر تفجرا، ونبقى اإليجاز السناسي المركزي كاميًا في حقنقة أ  

لنهما أ  نتدبرا أمرهما الواحدة مع "إسرائنل" وحماس اكتشفتا بأ  أحدًا ل  نساعدهما، وسنتعن  ع
األخرى بقواهما الذاتنة، وبالفعل، حنث يشأت فرصة، لك  إذا لم يعرف كنف يلعب على يحو صحنح 

 باألوراق التي في أندنيا النوم، مرة أخرى سيجد أيفسيا في جوالت جدندة.
 

 تهديد األنفاق
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يي السابق، حذر م  االيجرار وراء الجيرال "نعقوب عمندرور" رئنس مجلس األم  القومي الصهنو 
دعوات الرد على كل عملنة إطالق يار م  القطاع بعملنة غنر متوازية، فـ"إسرائنل" تستغل فترات 
وقف إطالق اليار أفضل م  جنرايها كي ُتحس  قدراتها عيدما نتم اتخاذ قرار للقنام بذلك في نوم ما، 

ال فإييا مصابو  بالهستنرنا، بسبب الدعوات  المتزاندة لعملنة أخرى للجنش في غزة، ألييا سيعود وا 
م  جدند ليفس اليقطة بالضبط بعد سيتن ، وهذه أمور عدنمة المسؤولنة، لنس لها صلة بالواقع في 

 غزة.
"غابي سنفويي" رئنس الدائرة العسكرنة في معهد أبحاث األم  القومي، أكد أ  حماس وباقي 

صاروخ لمسافات  5211أطلقوا خالل الجرف الصامد أكنثر م  التيظنمات المسلحة العاملة في غزة 
مختلفة داخل "إسرائنل"، وشكل إجبار مالنن  الصهانية للمالجئ بصورة نومنة ومتواصلة، والتشونش 

مهما، وقدرتها على تشونش الطنرا  المديي واإلمكاينة الكامية للضرر  إيجازاعلى حناتهم 
شجع التوجه إليتاج الصوارنخ م  خالل زنادة كمنات اإليتاج، االقتصادي والمعيوي التي تكتيفها ت

 تحسن  درجة الدقة وزنادة المدى.
وأضاف: إ  تيفنذ تجارب اإلطالق المتواصلة في القطاع نعزز هذا التقدنر، فحماس تفهم أيه في 
 المستقبل سنكو  علنها أ  توسع كنثنرا أهداف القصف، لتفرض على "إسرائنل" تقلنل كنثافة يشر
البطارنات، وتركنز الدفاع ع  البينة التحتنة الحنونة بما نزند م  احتمال اختراق الغالف الدفاعي، 
لنس م  المستبعد أيه م  أجل توسنع يشر األهداف، والتسبب في تقلنل كنثافة البطارنات، ستستعن  

وارنخ حماس بقوات حلنفة م  داخل المياطق وخارجها كي نفتحوا جبهات أخرى، ونطلقو  الص
 باتجاه "إسرائنل".

قتال في عملنة الجرف الصامد، فبرامج  نوم 21وأكد أ  حماس خرجت مضروبة وجرنحة م  الـ
غزة ال نتم تيفنذها كما توقعه قادتها عيد ايتهاء الحرب، والوضع االقتصادي في غزة  إعمارإعادة 

ذي نهدد سلطتها، وال نوجد صعب جدا، واألزمة اإليساينة قد تشكل محفزا لالحتجاج الجماهنري ال
أفق سناسي ميظور، واليضال المسلح ضد "إسرائنل" بقي عيصرا مركزنا في عقندتها السناسنة 

 اإلسالمنة.
وبياًء على ذلك فا  جولة قتال أخرى معها مسألة وقت، وفي الجولة القادمة م  المواجهة ستكو  

  يتائج التقننم واستخالص العبر لها حماس أكنثر استعدادا وخطرا مما كايت علنه حتى اآل ، أل
معروفة جندا، ونتم تطبنقها في كل جولة قادمة، وم  الواضح النوم أ  الحركة مستعدة جندا للجولة 

 القادمة، فهي تعند إصالح وتبيي م  جدند وبيشاط قوتها وبينتها العسكرنة التحتنة. 
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ماتنكنة عقندتها القتالنة، لك  تعكف واستعدادا للمواجهة القادمة فا  حماس ل  تغنر بصورة درا
باجتهاد على تطونر وتعزنز عقندتها القتالنة باستنعاب وتطبنق العبر التي استخلصتها ميذ وقف 

 إطالق اليار.
تعكف حماس على إعادة  5115ويقل ع  محافل عسكرنة واستخبارنة أيه ميذ ايتهاء حرب صنف 

عدد األيفاق التي حفرتها ومدى استخدامها شكلت  إصالح شبكة األيفاق الهجومنة، أليه فهمت أ 
 مفاجأة لـ"إسرائنل"، وبياء على ذلك أصبحت األيفاق الهجومنة عيصرا مركزنا في العقندة القتالنة. 

رغم أ  يتائج استخدامها خالل الحرب لم تتياسب مع القنمة الحاسمة التي ميحتها حماس إناها، 
حقنقها، لكيها ستواصل حفرها، ومفاجأة "إسرائنل" نثاينة لجبانة نثم  واإلمكاينات الكامية فنها لم نتم ت

باهظ ميها، ولنس مستبعدا أ  تتركز جهود الحفر في عدد أقل م  المحاور، لكيها ذات فعالنة 
بالقدر األعلى م  ياحنة حماس كخطف جيود أو مستوطين ، أل  أيفاق  إيجازعالنة، بهدف تحقنق 

فرها كشبكة متشعبة في باط  األرض في القطاع شكلت عيصرا أساسًنا في البينة التحتنة التي تم ح
يجازهاقدرة حماس على الحرب الطونلة،   األهم نرتبط ببقاء القنادة األساسنة. وا 

وم  شبه المؤكد أيها ستعند إصالح األيفاق التي أصنبت، وتواصل حفر أيفاق جدندة على ضوء 
ت كل سلسلة القنادة العلنا والقنادة السناسنة لحماس على قند حقنقة أيه في يهانة الجرف الصامد بقن

 الحناة.
 معهد هرتسيليا متعدد المجاالت

31/2/5112مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3332الترجمات العبرية   
 
 دبلوماسية الرضوخ الفلسطينية في زيوريخ .66

 حسام شاكر
المستوى الدولي، ونمك  اعتبارها فرصة لقناس  لم تك  مواجهة كرونة، بل معركة يموذجنة على

 حدود االستقالل الفلسطنيي في زم  االعترافات المتوالنة بدولة لم تيهض بعد.
م  مانو/أنار الجاري جدنر بالفحص والتحلنل  59على أ  ما جرى في زنورنخ نوم الجمعة الـ

بالفعل حدود التحرك  واستخالص العبر ميه للحاضر الفلسطنيي ومستقبله، فما وقع قد خط
المستقبلي للدبلوماسنة الفلسطنينة ورسم التوقعات م  سلوكها المقبل في الهنئات والمحاكم الدولنة في 

 هذه المرحلة على األقل.
في ميشأ القصة أ  حمالت الضغط لعزل فرق االحتالل م  مالعب العالم قد تعاظمت في اآلوية 

لمديي المؤند لحقوق الشعب الفلسطنيي، وم  اإليصاف القول األخنرة مع تيامي العمل الجماهنري وا



 
 
 
 

 

           49ص                                     3294 العدد:    1/6/5112 اإلثنين التاريخ:

إ  الرسمنة الفلسطنينة لم تكترث بهذا التوجه أساسا إلى أ  أعل  اتحاد كرة القدم الفلسطنيي ممنثال 
برئنسه اللواء جبرنل الرجوب عزمه تقدنم طلب التصونت على تعلنق عضونة االتحاد اإلسرائنلي في 

 حاد الدولي لكرة القدم.الجمعنة العمومنة لالت
والواقع أ  اللواء الرجوب إيما جاء إلى ميصبه هذا بعد مسنرة حافلة في قنادة أجهزة أم  السلطة 
التي تدنر تيسنقا أمينا عمنقا مع أجهزة االحتالل اإلسرائنلي، وهو ما أنثار تساؤالت ع  جدنة هذا 

 التحرك لمواجهة االحتالل في دبلوماسنة الرناضة.
ا أ  الشكوك قد ساورت الياشطن  في حمالت الضغط األوروبنة والعالمنة م  مفعول هذا لنس سر 

التحرك مع خبراتهم المؤلمة مع الرسمنة الفلسطنينة بشأ  مطالب عزل االحتالل، نثم اتضح للجمنع 
مع حلول نوم الجمعة األخنر م  مانو/أنار أ  السلطة قررت ركوب القطار متأخرة نثم حرفته ع  

 .مساره
ونمك  تلخنص ما جرى بأ  الرسمنة الفلسطنينة أقحمت يفسها في الضغوط الشعبنة والجماهنرنة 
والتضامينة التي سعت لعزل االحتالل م  المالعب، نثم أبطلت مفعولها بضربة واحدة، قاطعة 

 الطرنق على جهود جماهنرنة وحمالت مدينة وا عالمنة تراكمت عبر السيوات األخنرة.
تجابة لضغوط الجماهنر والحمالت المطالبة بعزل االحتالل م  مالعب العالم عطلت وبدال م  االس

الرسمنة الفلسطنينة التحرك وخرجت إلى العالم بمشاهد المصافحة الحمنمة مع رئنس اتحاد الكرة 
 اإلسرائنلي محتمنة بخطاب تبرنري خجول.

حتالل حول العالم حتى كا  لهذا الحدث مفعول الصدمة في أوساط الحمالت الضاغطة ضد اال
وصف بعضهم الخطوة بأيها صفعة للجهود المدينة لعزل االحتالل وا عاقة لمسنرة االستقالل 

 الفلسطنيي، ومفعولها العملي هو ميح يظام االحتالل ومؤسساته حصاية م  العقاب.
حتالل إ  ما جرى في زنورنخ ألقى طوق يجاة للجايب اإلسرائنلي في مأزقه، فقد نصطبر يظام اال

اإلسرائنلي على حجبه ع  رواق دولي موصد على ذاته ولكيه ل  نحتمل بكل تأكند استبعاده م  
المالعب المفتوحة للعالم بأسره، فلم تعد المالعب مجرد كرة تتقاذفها األقدام، بل هي حلبة الشعوب 

الظواهر المتحركة ومضمار الميافسات ووجهة اإلعالم والدعانة ورواق الدبلوماسنة الشعبنة ومختبر 
 أنضًا.

كايت فلسطن  حتى ظهنرة نوم الجمعة األخنر م  مانو/أنار قاب قوسن  أو أديى م  تسجنل سابقة 
تارنخنة في محاصرة االحتالل على المستوى الدولي، فهي لحظة تارنخنة فتحت الباب إلمكاينة 

 استصدار قرار تارنخي بعزل االحتالل، أو وضعه في خاية المساءلة.
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ال تيحصر الخشنة اإلسرائنلنة في استصدار قرار بالعزل، بل ما ننثنر الهلع ابتداء هو وضع يظام و 
االحتالل في خاية الشك والمساءلة، ومباشرة التصونت على بقائه م  عدمه في الفضاء الدولي، 

ولة وذلك بعد عقود سبعة م  يشأته على أيقاض فلسطن ، وبمفعول العقدة الوجودنة التي تعنشها د
االحتالل بدا مفهوما تماما أ  تأخذ الحكومة اإلسرائنلنة مطالب طرد اتحاد الكرة اإلسرائنلي م  
االتحاد الدولي )فنفا( وحتى م  االتحاد األوروبي )ونفا( بأقصى درجات الجدنة واالستعداد، وأ  

ك وفودها وأذرعها تجهز حمالتها السناسنة والدبلوماسنة واإلعالمنة الضارنة عبر العالم، وأ  تحر 
 لتخوض المعارك االستباقنة في اتجاهات عدة.

لنست واقعة زنورنخ سابقة بحد ذاتها، بل هي تعبنر أمن  ع  يهج اتضحت معالمه مرارا في 
منثال تسببت الدبلوماسنة  5111محطات مفصلنة بما نعن  على تقدنر ممالته، ففي صنف 

نر ملحوظ لتحرك قطري في مجلس األم  كا  م  الفلسطنينة والضغوط اإلسرائنلنة في تعطنل غ
 شأيه إيهاء الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة عبر اعتباره "ميطقة ميكوبة إيساينا".

بتفونت فرصة تارنخنة في مجلس  5119نثم أحدنثت الدبلوماسنة ذاتها صدمة واسعة في خرنف 
لدستو  بخصوص جرائم الحرب حقوق اإليسا  لمحاسبة االحتالل بموجب ما جاء في تقرنر غو 

اإلسرائنلنة على غزة، مما أشعل غضبا فلسطنينا عارما وقتها على قنادة السلطة الفلسطنينة التي لم 
تصارح شعبها بالحقائق، لك  "دبلوماسنة سحب الملفات" لم تتوقف، بل تكرست يهجا أطل مجددا 

حاد الكرة اإلسرائنلي م  االتحاد على العالم في زنورنخ باإلعال  ع  سحب طلب تعلنق عضونة ات
 الدولي لكرة القدم.

وظف اإلسرائنلنو  أوراق قوتهم وحشدوا قواهم، بنيما لم تلتفت الدبلوماسنة الفلسطنينة لوقوف معظم 
دول العالم مع فلسطن ، عالوة على ضمائر الشعوب والتفاعالت الجماهنرنة والمدينة المتعاظمة 

لشعب الفلسطنيي قبل ذلك وبعده، بل اكترنثت بضغوط واتصاالت عبر القارات، فضال ع  صمود ا
 قال اللواء الرجوب إيه تلقاها لسحب الطلب.

ما استخلصته الحمالت المتصاعدة ضد االحتالل مما جرى هو غناب اإلرادة السناسنة لدى الرسمنة 
حتالل ال نملكو  الفلسطنينة لعزل االحتالل ومحاصرته، وأ  م  نرفعو  الفتات االستقالل تحت اال

قرارهم على األرجح بل نمك  إخضاعهم ببعض االتصاالت الضاغطة، وأيه م  المبالغة التعونل 
على تمنثنل هذا اليهج لفلسطن  في الميظمات الدولنة طالما ال تتوفر اإلرادة السناسنة للمواجهة وال 

 الشروط الذاتنة وال الموضوعنة الحتمال كلفة الضغوط.
درس بالغ الجدوى في إدراك مواقف األطراف ضم  تفاعالت القضنة الفلسطنينة  إيه على أي حال

في لحظتها التارنخنة الراهية، لكيه لنس أول الدروس المؤلمة ول  نكو  آخرها على األرجح، وقد 
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كايت ميها أوصاف السخرنة التي كالها السند محمود عباس لزوارق المخاطرن  بأرواحهم م  أمم 
 بأيها "محاوالت سخنفة". 5110صار غزة حتى وصفها في أواخر العالم لكسر ح

ولم نعد ياشطو حركة المقاطعة ويزع االستنثمارات وفرض العقوبات نكتمو  شكواهم هم أنضًا م  
سلبنة الموقف الرسمي الفلسطنيي إزاء هذه الموجة المتعاظمة م  محاصرة االحتالل، وتبقى لالجئن  

لمفاتنح في شتاتهم العرنض حول العالم آالمهم التي نتجرعويها الفلسطنينن  الذن  نرفعو  ا
 بتصرنحات التيصل المتوالنة م  حق العودة و"التخلي ع  صفد" مسقط رأس السند عباس.

والواقع أ  شعارات "المقاومة الشعبنة" التي احتمى بها خطاب السلطة الفلسطنينة بدنال ع  "الكفاح 
ألخرى بالتهاوي، عالوة على أيها تتحول إلى مقوالت جوفاء إ  تم المسلح ضد االحتالل" آخذة هي ا

تمزنق أوراقها الرابحة على المستوى الدولي، فماذا نتبقى لفلسطن  إ  صادرت التحرك باسمها 
دبلوماسنة غنر مستقلة ترضخ للتسونات والضغوط وتتجرد م  أوراق قوتها المتمنثلة بحشد األمم مع 

 الحق والعدالة !
عب الفلسطنيي فسنتخلص بوعنه الجمعي دروسا قاسنة ع  يمط قنادته الرسمنة التي تتحدث أما الش

ع  عزمها مواجهة االحتالل في األروقة الدولنة، بنيما تعجز حتى ع  رفع صوتها لعزله في 
 مالعب العالم.

سرائنلي وللشارع الفلسطنيي تساؤالته الشائكة في اللحظة الراهية ع  مفعول يظام االمتنازات اإل
المميوح لبعض الشخصنات الفلسطنينة دو  أخرى، بما نتنح لها التحرك عبر المعابر والحواجز 
ونجعلها في مأم  م  االعتقال واألسر إلى جايب صفوة الشعب الفلسطنيي القنادنة القابعة خلف 

 القضبا .
سهنالت التي نميحها فهل نمك  منثال رفع بطاقة حمراء في وجه االحتالل قبل التخلي ع  بطاقة الت

ذا كا  األوروبنو  نسددو  للسلطة رواتبها فم  نحتمل  االحتالل لفئة "الشخصنات األكنثر أهمنة"  وا 
إغضاب اتحادهم الكروي الذي نضم االتحاد اإلسرائنلي في عضونته  وفنرة هي التساؤالت التي 

ى التحرك بمشروع دولة تحت تسعى لتحري واقع القنادة الفلسطنينة الرسمنة وقدراتها الفعلنة عل
 االحتالل.

لنس مبالغة الزعم أ  ما جرى في زنورنخ لنس سحبا لطلب فلسطنيي، بل هو تعبنر متجدد ع  يهج 
تفرنغ شعارات االستقالل المرفوعة م  محتواها، إ  قرار سحب الطلب نعيي تحونل الموقف م  

احدة، وغانة القول إ  فلسطن  بحاجة مأزق لالحتالل إلى أزمة للجايب الفلسطنيي بضربة كرونة و 
 في هذا الميعطف إلى دبلوماسنة تحرر ال إلى دبلوماسنة رضوخ.
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نثمة رسالة ال تخطئها العن ، فالجماهنر تواصل ضغوطها لطرد االحتالل م  مالعب العالم حتى 
عب بعد خذاليها في زنورنخ، وقد تواصلت حمالت المطالبة بطرد ميتخب االحتالل وفرقه م  مال

العالم فحصدت آالف التوقنعات على عرائضها في الساعات األولى التي أعقبت إعال  اللواء 
الرجوب، وفي هذا رسالة بلنغة م  الشعوب والجماهنر بأ  حمالت الضغط لعزل االحتالل في 

 الرناضة األممنة لم تيطلق بقرار رسمي ول  تتوقف بقرار م  أحد.
31/2/5112، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 "تهابر السيسي" و"تخابر مرسي" .67

 وائل قيدنل
حتى التراث الشعبي لم نسلم م  ركاكة الجيرال زعنم المقبرة، فقرر أ  "نهبر" قطعة م  العامنة 
المصرنة، لبياء رؤنته العبقرنة لبياء األوطا . نقول السنسي "كل مواط  الزم نهابر مع بلده، ونيحت 

نبا على العامنة المصرنة الصحنحة، إ  اعتبريا أيه جاهل في الصخر عشا  تقوم". الرجل نبدو غر 
بما نقول، وهو نستخدم الفعل" نهابر" في سناق الدعوة إلى اليهوض بالوط . أما إذا كا  نعيي 
المفردة بميطوقها الذي ورد في خطبته لعمال الترساية، فأيت أمام حاكم نطلب م  شعبه أ  نسلكوا 

طلح "نهابر" و"مهابرة" في العامنة المصرنة القدنمة نستخدم للتعبنر كالكالب حبًا في الوط ، فالمص
ع  تلك الحالة التي تيتاب الجراء الصغنرة، فتمع  في اليباح، وتبالغ في محاوالت االقتياص 
والخطف. لذا، كا  أبياء القرى حن  نيهرو  أطفالهم ونعيفويهم، إذا صيعوا ضجنجا وشغبا، نقولو  

ي العامنة المصرنة أنضًا، تسمع مصطلح "الهبرة الكبنرة" البد أيك سمعته إذا كيت "كفانة مهابرة".  ف
م  متابعي الدراما، خصوصًا ما نعالج ميها عالم الجرنمة والفساد وأيشطة العصابات، وفي المعاجم 

هَبر  -ًعا كباًرا:اللغونة تجد "هَبَر َنهُبر، َهْبًرا، فهو هاِبر، والمفعول َمْهبور وهَبر اللَّحَم قَطعُه ِقطَ 
اة . إيهم "نهبرو " الوط  بكل إخالص وتفا ، إذ  صارت "المهابرة" أو "التهابر"  الجّزاُر َفِخَذ الشَّ
معنارا للوطينة، ووحدة قناس المواط  الشرنف، وأل  "المهابرة" فعل تراكمي ممتد، فم  الطبنعي أ  

رسة وفي الشارع، وفي المصيع، فنتحول "نهبر" المجتمع بعضه بعضا، تهابر في الجامعة وفي المد
الكل إلى عنو  على الكل، ونيتعش البصاصو  م  "المهابرن " أمينا في حب الوط ، ونتحول كاتب 
رصن  م  أكادنمي رصن  إلى "مهبر" في حب مصر. في أجواء كهذه، م  الميطقي أ  نيشط عتاة 

ي محمد سلطا ، بعد أ  خنروه بن  "المهبرن  والمتهابرن " في يهش أنوب السجو ، الشهند الح
حناته واالحتفاظ بجيسنة دولة بمواصفات خرابة، وأبعاد مقبرة، فاختار الحفاظ على حناته. تسمعهم 
"نهابرو " على الشاشات، وصفحات الجرائد، ومواقع التواصل االجتماعي، بحدنث مهترئ ع  وطينة 
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تعذنبا على أرض بلده، لنس وطينا،  فاسدة، تتأسس على ميطق فاشي مؤداه إ  م  نرفض الموت
وهو ميطق تتحول معه الجيسنة، على أندي القتلة والسفاحن ، إلى مشيقة ومقصلة، وم  نرفض أ  
نضع رأسه فنها، نتهم بالخناية والتخلي ع  الوط . هذه الوطينة الفاسدة لها رعاة رسمنو  وآباء 

يفسه، حن  فرضوا "الطرنقة الزيدنة شرعنو ، ميذ حكم المجلس العسكري، وحتى حكم العسكري 
العكاشنة" مذهبًا وحندًا في حب الوط ، ولعلك تذكر أ  "عكاشة القضاة" الذي عنيوه وزنرًا للعدل 
اآل ، كا  أول م  يادى على باراك أوباما، لكي نتدخل لتغننر يظام الحكم الميتخب في مصر، في 

ث بزعماء الكنا  الصهنويي، ونفاخر، على الهواء الوقت الذي كا  فنه "زيد اإلعالم العسكري" نستغن
مباشرة، بعالقته بهم، فنتحدث إلنه أحد قادة المجلس العسكري، في مداخلة نصفه فنها "بيموذج 
اإلعالمي الوطيي". ال غرابة، إذ ، حن  تجد هؤالء الذن  اعتبروا معايقة إسرائنل، ومعاقبة حماس، 

رسي بتهمة "التخابر" مع المقاومة الفلسطنينة والدول العربنة، قمة الوطينة، نحاكمو  الرئنس محمد م
ونعتبرو  أمنركا ربهم األعلى، وفي الوقت يفسه، نخويو  سلطا  أليه ذهب إلنها هربًا م  الهالك. 
إ  الوط  هو المكا  الذي تتحقق فنه إيساينتك، ولنس مقر تعذنبك، أو سرداب التخلص م  جنثتك، 

رة ترحنالت تحترق على م  فنها م  سجياء. إ  الذن  نأخذو  على محمد الوط  الحقنقي لنس سنا
سلطا  استخدام جيسنته األمنركنة فرارا م  قتله بالجيسنة المصرنة، ونهرفو  بكالم سقنم ع  
تفضنلهم أ  ندفيوا في تراب الوط ، على الحناة خارجه، هم أيفسهم الذن  رفضوا السماح لجنثما  

بالعودة، لكي نوارى النثرى في مصر. وننثنر السخرنة أ  قطعا  الوطينة العمند طارق الجوهري 
الفاسدة تركت كل شيء في قصة التيكنل والتعذنب التي عاشها محمد سلطا  أكنثر م  أربعمائة نوم، 
وتعلقت بلقطة سجوده هلل شكرًا على يجاته م  بن  برانث  مصاصي دماء الشعوب. بعضهم، بميتهى 

التدلنس، اعتبرها سجودًا ألمنركا، وكأ  شكر هللا ال نكو  إال على أرض مقبرة  الوقاحة والقدرة على
 عبد الفتاح السنسي فقط.

1/6/5112، العربي الجديد، لندن  
 
 انفجار الوضع في غزة يقلق إسرائيل .68

 حلمي موسى
نتفاقم الوضع االقتصادي واالجتماعي وحتى السناسي في قطاع غزة بسرعة ونزداد سوءًا. فمنثار 
لى  الحرب األخنرة على القطاع والتي أضنفت إلى الحصار الخايق الذي كايت تفرضه إسرائنل وا 
واقع إغالق معبر رفح ومحاربة األيفاق م  جايب مصر قادت الوضع إلى الدرك األسفل. وبات 

 األمر واضحا للقرنب والبعند على حد سواء مع فارق االهتمام بعمل شيء على هذا الصعند.
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سلطة الفلسطنينة في كل م  رام هللا وغزة تتصرف على أساس أ  الوضع ال نمك  أ  نتغنر فقنادة ال
م  دو  أ  نتيازل الطرف األخر ونقبل بكل مطالبه. وندعي كل طرف أيه قدم تيازالت م  جايبه 
وأ  الطرف اآلخر هو م  نضع العقبات. ورغم تشكنل حكومة التوافق الوطيي التي ألغت ميطق 

تن  تدعي كل ميهما الشرعنة واحدة في رام هللا والنثاينة في غزة، فإ  شنئا فعلنا على وجود حكوم
األرض لم نتغنر. ظلت حكومة التوافق تتحدث ع  حكومة ظل حمساونة في قطاع غزة تشكل 
عملنا الحكم الفعلي في القطاع. وظلت حماس في غزة تتهم حكومة التوافق بأيها صنغة أخرى م  

 وتهدد بتحرك مغانر لكسر دائرة الحصار المفروض. حكومة رام هللا
وبن  هذا وذاك تؤم  أوساط فلسطنينة كنثنرة بأ  األمور تتجه يحو يوع م  االيفصال وتكرنس الفارق 
بن  القطاع والضفة إذا استمر الحال على ما هو. ونقول آخرو  بأ  إسرائنل، خصوصا حكومة 

على أساس حل الدولتن ، تسعى لتكرنس ايفصال الضفة يتيناهو المعينة بعدم التوصل إلى تسونة 
ع  القطاع. وهيا وهياك نتكرر الحدنث ع  وجود مخطط إلقامة إمارة إسالمنة أو دولة في غزة م  

 دو  البحث جدنا ع  قدرة هذه الدولة على الحناة في ظل الواقع الجنوسناسي القائم.
ا على قطاع غزة هي المتهمة أكنثر م  سواها وال نخفى على أحد أ  حركة حماس التي تسنطر فعلن

بالعمل على إيشاء اإلمارة أو الدولة التي نجري الحدنث عيها. لك  حماس ترفض هذه االتهامات 
وتؤكد أيها ضد كل محاولة لتجزئة القضنة أو فصل القطاع ع  الضفة لكيها ترفض محاوالت فرض 

يازالت كنثنرة م  أجل المصالحة وتحقنق الوصانة علنها م  أي طرف كا . وتقول إيها قدمت ت
 الشراكة ولك  الطرف النثايي هو م  نرفض ألغراضه الخاصة.

ومهما نك  الحال م  الواضح أ  تفاقم الوضع االجتماعي واالقتصادي قاد العدند م  القوى 
ل والدولنة إلى محاوالت البحث ع  مخارج. وتحركت قوى أوروبنة في محاولة إلنجاد سب اإلقلنمنة

لتفعنل المصالحة وحل الخالفات بن  حماس وفتح. كما تحركت قوى عربنة منثل قطر وحتى تركنا 
م  أجل إنجاد مخارج. وبصرف اليظر ع  كل ما نقال فاليتنجة على األرض حتى اآل  هي صفر. 
وكنثنرا ما نردد مسؤولو  م  حماس أو فتح كالما نفهم ميه أ  الطرفن  ال نزاال  في مربع الخالف 

 األول.
لك ، وبعندا ع  تجمنل الكالم، نثمة طرفا  نبدوا  أقرب م  أي طرف نثالث إلى محاوالت البحث 
سرائنل. ونعود اهتمام حماس بالمخارج لكويها الجهة المسؤولة التي ترفض  ع  مخارج: حماس وا 
حتى اآل  الخروج م  دائرة الحكم في غزة، بغض اليظر ع  أسباب ذلك. وتعتبر حماس، ولو 

لخلق فرا  في ظل ايعدام وجود أي قوة أخرى لملء  إفساحكلنا، أ  تخلنها ع  المسؤولنة هو ش
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الفرا . أما إسرائنل فنعود اهتمامها لواقع أيها في يظر العالم ال تزال قوة االحتالل كما أيها بسبب 
 سنطرتها البرنة والبحرنة والجونة هي م  أوصل القطاع إلى هذا الحال.

نوما في الصنف الفائت  21إحدى أهم العبر التي استخلصتها إسرائنل م  حرب ألـ وم  الجائز أ 
هي أ  الحصار لم نعق المقاومة ع  تعزنز قوتها وأسهم في خلق التفاف حول المقاومة. ولنس 
يما أساسا قصر المهلة بن  الحروب في غزة  طول الحرب وايعدام الحسم هو ما أزعج إسرائنل وا 

حرب كل عامن  فضال ع  االشتباكات المتقطعة. وزاد الطن  بلة في يظر  والتي صارت بمعدل
إسرائنل أ  مدى خطر المقاومة ازداد وتكنثف حنث تم في الحرب األخنرة إدخال تل أبنب وما بعدها 

 في معادلة غزة.
لى جايب ذلك صارت تتكانثر لدى اإلسرائنلنن  مخاوف م  يوع جدند تتمنثل في أ  تضطر األزمة  وا 

ي تعصف بغزة أهلها إلى تفجنر أزمتهم في وجه إسرائنل بوصفها المسؤولة األساسنة ع  وجودها. الت
ورغم محاوالت إسرائنل التيكر لمسؤولنتها عما نجري في غزة فإ  واقع أ  نثلنثي أهالي قطاع غزة هم 

ما لهذا م  الالجئن  تؤكد دوام مسؤولنة إسرائنل ع  طردهم م  أراضنهم وقراهم خلف الحدود. ورب
السبب صارت تتزاند في إسرائنل الدعوات لفك الحصار ع  غزة بل والتفاوض حتى مع حماس م  

 أجل إعادة إعمار القطاع وا عادة فتح أفق لألمل أمام سكايه.
وهيا تصطدم إسرائنل بواقع أ  األسرة الدولنة، غالبا، ما ترند أ  تتم خطوات االيفتاح عبر السلطة 

سرائ نل النمنينة لنست مرتاحة للسلطة الفلسطنينة في رام هللا على األقل بسبب قبولها الفلسطنينة. وا 
بحل الدولتن . وهذا نعرقل جدنا مساعي الضغط العالمنة للتخفنف ع  غزة. وبالتوازي فإ  الصراع 
بن  مصر وحماس نشكل سببا عيد اإلسرائنلنن  لعدم التساهل أكنثر مع حماس حتى ال نؤنثر ذلك 

 قات مع مصر.على العال
وهكذا نجد القطاع يفسه في دوامة نصعب الخالص ميها. مشارنع إلعادة اإلعمار تقابل بيوع م  
العوائق التي تجعل األمور في مكايها جامدة. والخطر نتراكم لدرجة أ  افتتاحنات صحف إسرائنلنة 

التفاوض مع  صارت تحذر م  الخطر ولدرجة أ  الرئنس اإلسرائنلي، رنفلن ، يفسه دعا لتقبل
 حماس إذا كا  في ذلك حال لمشكلة القطاع.

1/6/5112، السفير، بيروت  
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 تهاوي الشرق األوسط يخدم مصالح إسرائيل .69

 نوسي منلما 
، اإلطالق بعند المدى «نفيه»، الذي سقط نوم النثالنثاء الماضي لنال على حدنقة «غراد». صاروخ 1

، كا  حدنثا محلنا، تم احتواؤه بسرعة، 5115في صنف « الجرف الصامد»األول م  غزة ميذ عملنة 
 بفضل الحذر الذي نبدنه حتى اآل  وزنر الدفاع، موشنه نعلو ، ورئنس الحكومة، بينامن  يتيناهو.

 باألم وتتصل  األوسطنجب أال تؤنثر الحادنثة على االهتمام باألمور المهمة التي تحدث في الشرق 
ورنة والعراق، والتي تقضي على الدولتن ، أو ما تبقى ميهما. ، وهي الحروب في سإلسرائنلالقومي 
 .األخنرة)داعش( في األسابنع « الدولة اإلسالمنة» إجراءات وأنضاً 

بعض اليشطاء  –« الجهاد االسالمي»السبب وراء إطالق الصاروخ م  غزة هو خالف داخلي في 
، الذي «الجهاد االسالمي«و« اسحم«رفضوا تعنن  أحد القادة المحلنن  في الميظمة. إسرائنل و

دخل في خالف، مؤخرًا، مع الراعنة إنرا ، ال نرندو  التصعند الذي قد نقود الى حرب رابعة في 
. أرادت إسرائنل الوصول الى ترتنب األمينةغزة. تتصرف إسرائنل عملنا في غزة عكس مصالحها 

بب الفجوات بن  إسرائنل بعند المدى، لك  م  المشكوك فنه ا  األمر ممك . لنس فقط بس
 رئنس مصر، عبد الفتاح السنسي.« فنتو»، بل بسبب «حماس«و

الذي نفقده عقله.  اإلسالميجيبًا الى جيب مع البارزن  في اليظام، تزداد كراهنة السنسي للتيظنم 
هم الشيء ذاته. ونتهم السنسي « المسلمن  و"اإلخوا « حماس»وحسب اليظام في القاهرة فإ  

الدولة »وغنر اسمه إلى « داعش«، الذي قدم الوالء لـ«ايصار بنت المقدس»بالتعاو  مع « حماس»
ال نوجد دلنل على االدعاء المصري حول عالقة كهذه. وبالتأكند ال توجد «. والنة سنياء -اإلسالمنة 

 في سنياء.« االرهاب«لـ« حماس»مساعدة ممأسسة م  قبل 
وفا م  غضب السنسي وبالتالي التأنثنر على التعاو  األميي ، خ«حماس»ال ترند إسرائنل الحوار مع 
 واالستخباراتي بن  الدولتن .

، «حزب هللا». تلقى الجنش السوري، هذا الشهر، ضربات قونة في عدة محاور، وحلنفه رئنس 5
حس  يصر هللا تحدث )م  المخبأ( بشكل ندلل على الضغط الواقع فنه بسبب إيجازات المتمردن ، 

أما راعنه، قاسم سلنما ، « تهدند وجودي»بكلمات « داعش»تحدث يصر هللا ع  «. داعش»بالذات 
، فايتقد تساهل الوالنات المتحدة في الحرب ضد التيظنم اإلنراييقائد قوات القدس في الحرس النثوري 

 السيي في العراق.
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نرا « حزب هللا»ولك  رغم  السوري لنست قرنبة  ، ويهانة الرئنساألسدفال زال مبكرا يعي يظام  وا 
باراك، الذي نعتبره مقربو  ايه ذات قدرة تحلنلنة فوق طبنعنة،  إنهودبعد، ولك  وزنر الدفاع السابق، 

سنسقط خالل  األسدإ  » أسابنعفي سورنة بعدة  األهلنةوبعد ايدالع الحرب  5111قال في آذار 
في سورنة  األهلنةالفرات، والحرب ولك  مناها كنثنرة سارت ميذ ذلك الحن  في يهر « نثالنثة أسابنع
 .األفقشهرا، واليهانة ال تظهر في  21مستمرة ميذ 

، حنث تعود العالم على «داعش»فقد الجنش السوري مدنية تدمر، جيوب شرقي الدولة، لصالح برابرة 
ة في إدلب في الشمال م  قبل جبهة اليصر  أنضاً األفعال الشينعة ولم نعد نيفعل لها. ولحقته خسائر 

ومجموعات متمردة اخرى. بالمقابل على جبهة جبال القلمو  والمطلة على «( القاعدة»)التابعة لـ 
« حزب هللا»المعابر الحنونة للبيا ، ولنس بعندا ع  دمشق، يجح الجنش السوري وخاصة محاربي 

ش في صد هجوم المتمردن  والسنطرة على عدة مواقع استراتنجنة مهمة. ولجايب المعارك ضد جن
 نحاربو  بعضهم.« اليصرة«و« داعش»في القلمو ، فإ  « حزب هللا«و األسد

تحظى تدمر على عياون  كبنرة في الصحافة العالمنة، أهمنتها العسكرنة واالستراتنجنة لنست كبنرة، 
الذي نهدد « داعش» أعالم. وهي األنثرنةالسوداء على معالمها  األعالمواالهتمام يابع م  رفرفة 

 الم أنثرنة م  الفترة الروماينة والباقنة في المكا .بتدمنر مع
فنلما حول اآلنثار حنث نمك  تفسنره باتجاهن : « داعش»المعلومات م  تدمر متياقضة، يشرت 

التي تعود للعصور الوسطى. النثايي، اليشر قد نيبئ ببدء عملنة  اآلنثار، ايه وعد بعدم تدمنر األول
قبل سيوات كمعلم حضاري عالمي. « النويسكو»ي أعليت عيه التدمنر في المكا . هذا المكا  الذ

 اإلسالمبتدمنر المكا  كما فعل في الموصل بتدمنر معالم ما قبل « داعش»خوف العالم هو أ  نقوم 
ساحة إعدام  إلىفي العراق. وتحول المكا   األشورنةفي المياطق وفي مدنية اليمرود، م  الفترة 

 ميظمة.الذن  وقعوا في ند ال لألسرى
تدمر، التي تقع في الصحراء، كايت محطة يقل مهمة للتجارة بن  سورنة والعراق وكايت تتصل 
بطرنق الحرنر لمركز آسنا. والنوم أنضًا ما زالت مفترقا مهما وميها تتفرع الطرق الى حمص في 

غنرة مواقع ص إقامةفي « داعش»كنلومترا. يجح  531الشمال ودمشق في الغرب، حنث تبعد حوالي 
 أ باتجاه المدنية، ولك  ال نبدو  وأخرىفي معابر دمشق وم  هياك نطلق رجاله القذائف بن  فنية 

التيظنم نيوي االيقضاض على المدنية العاصمة. بالمقابل، قائد جبهة اليصرة، أبو محمد الجواليي، 
 ، ينته قصف دمشق.األسبوع، هذا أعل 

، دمشق ومركز حلب، والشوارع الرئنسنة للمد  صعب، وهو نسنطر على ربع سورنة األسدوضع 
الكبرى والشواطئ والموايئ الالذقنة وطرطوس، مواقع المدنية العلونة التي نيتمي إلنها. جنشه تضرر 
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بشكل كبنر في الحرب م  خالل آالف الموتى وعشرات آالف الجرحى والهاربن . وفقد الجنش أنضًا 
التي باستطاعتها إصابة « سكاد»في ذلك صوارنخ  جزءا كبنرا م  الصوارنخ الخاصة به بما

له، لك  الطائرات ال زالت تقلع  األساسيإسرائنل، أنضًا سالح الجو سحق في المعركة وهو السيد 
لنس  اإلمدادم  أبياء شعبه. يجح اليظام في الحفاظ على خطوط  األبرناءوتلقي القيابل التي تصنب 

يمافقط داخلنا  لدمشق والسف  الروسنة تصل  إنرا ًا. السالح والذخنرة ندخل م  باتجاه الداخل أنض وا 
سورنة تحت سنطرة المتمردن   أراضيفي المئة م   11الموايئ، وال توجد أهمنة كبنرة لوجود حوالي 

 عاصمة له.« داعش» أعليهاأليها صحراء في الشرق ومد  دنر الزور والرقة التي 
لسناسة اإلسرائنلنة بعدم التدخل معقولة، حتى وا  كايت ماذا على إسرائنل أ  تفعل  حتى اآل  ا

المتحاربة. وكما يشر في السابق فإ  إسرائنل  األطرافتجاه مقتل شعب واقع بن   أخالقنةغنر 
تعل  مسؤولنتها، ضد قوافل  أ تدخلت في سورنة فقط عيدما قامت بعشر ضربات جونة، دو  

عيدما  أو، «حزب هللا» إلىنة الدقة كايت في طرنقها السالح الجدند والمتطور بالذات صوارنخ عال
الرد السوري، وانرا   إلىاطلقت اليار م  سورنة باتجاه إسرائنل هياك خطر بأ  تدفع ضربات كهذه 

 ال ترند التصعند. األطراف، هذا لم نحدث حتى اآل ، أليه منثلما في غزة، جمنع «حزب هللا«و
التي تسنطر تقرنبا على « جبهة اليصرة»ع المتمردن ، وبالذات نقال إ  إسرائنل تزند م  عالقاتها م

في « داعش»الشرنط الحدودي في هضبة الجوال  باستنثياء الحرمو  الذي نسنطر علنه اآل . يجح 
السنطرة على عدة قرى في هضبة الجوال ، لكيها بعندة عشرات الكنلومترات ع  الحدود اإلسرائنلنة 

« جبهة اليصرة«كنلومترا(. و 21فة بن  دمشق والحدود اإلسرائنلنة م  دمشق )المسا أكنثروقرنبة 
 في تلك القرى وترند طرده ميها.« داعش»تحارب 

، حنث إ  األوسطفي سورنة وم  تهاوي الشرق  األهلنةم  الحرب  األكبرإسرائنل هي المستفند 
 األمينةعلى األجهزة أعداءها نستيزفو  بعضهم، وال نوجد تقرنبا اهتمام بمحاربة إسرائنل. لك  

اهتماما بالجار « اليصرة»أو « داعش»ومتخذي القرارات إعطاء موقفهم في النوم التالي حنث نظهر 
 م  الغرب، وتحضنر سنيارنو رد وعمل. آمل أال نحدث هذا.

. نوجد في تدمر أنضًا مطار سقط في أندي المتمردن ، رغم أ  الطائرات السورنة هربت قبل 3
، الدور المخنف والمهم األسبوعسالح الجو واالستخبارات في إسرائنل تذكروا، هذا سقوطه. قدامى 

الذي لعبه هذا المطار في الستنينات والسبعنينات وبدانة النثماينينات. فقد عملت في المطار مجموعة 
سوفننتي، وكايت تقوم بطلعات وتصونر، ولم نك  إلسرائنل رد مياسب  إيتاجم   52طائرات منغ 

تطورا. وهي ذات محركن   األكنثرعاما طائرة متقدمة ومخنفة، بل  51. طائرة المنغ تعتبر ميذ علنها
 سرعة الصوت(. أضعافماك )نثالنثة  5.0قونن  وقدرة عالنة على المياورة. وتسنر بسرعة 
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وضعت عدة طائرات منغ في مصر وقام بتشغنلها طنارو  روس حنث « الستة األنام»بعد حرب 
أو  إصابتهاطلعة تصونر فوق سنياء دو  أ  نستطنع سالح الجو اإلسرائنلي  51قاموا بحوالي 

ميح االتحاد السوفننتي طائرات منغ لسالح الجو  1913في « نوم الغفرا ». بعد حرب إسقاطها
كم ع  هضبة الجوال . المسافة الكبنرة  521السوري، حنث تم وضع الطائرات في تدمر البعندة 

بهدوء يسبي دو  أ  تستطنع االستخبارات اإلسرائنلنة رصدها،  باإلقالعيسبنا سمحت للطائرات 
 األخضرالمجال الجوي لهضبة الجوال  والى حدود الخط  إلىوهكذا يجحت الطائرات في الدخول 

 وتصونر أهداف ومواقع عسكرنة استراتنجنة.
التخطنط  إلىالمطاف إ  خنبة األمل اإلسرائنلنة م  قدرة الطائرات في مطار تدمر أدت في يهانة 

الطلعات والتصونر. هكذا ولدت  إيهاء إلىهذه الطائرة المخنفة على أمل أ  نؤدي ذلك  إلسقاط
، قال «كا  هذا كمنيا ياجحا»لالستخبارات العسكرنة وسالح الجو.  1905في العام « الفرخ»عملنة 

الذكرى النثالنثن  للعملنة، أحنا طنارو سالح الجو القدامى  5115 األولالدكتور كندار. في كايو  
بطارنة متحركة «. الدفاع اإلسرائنلي»ومجلة  اإللكتروييوتمت تغطنة اللقاء في موقع الجنش 

كم تقرنبا. وتم  5الجوال ، ووضعت في جبل الباروك على ارتفاع  إلىلصوارنخ هوك يقلت سرا 
 لطائرات المنغ. األقصىتحسن  مدى الصوارنخ الى مستوى الطنرا  

« 12اف »صاروخا  باتجاه الطائرة وأصنبت، لكيها لم تسقط، وطائرات مقاتلة م  يوع  ُأطلق
 .وأسقطتهاأطلقت الصوارنخ باتجاه طائرة المنغ 

يجحت العملنة وحققت هدفها حنث كف السورنو  ع  الطلعات الجونة م  اجل التجسس فوق 
 هضبة الجوال .

، اإلسالمي، وهو مستشرق ومختص في التارنخ . نوم النثالنثاء، قام البروفنسور عمايونل سنو 5
«. الدولة اإلسالمنة»حول ظاهرة  أبنبالقومي في تل  األمييمحاضرة في مركز التعلنم  بإعطاء

حسب قوله تتحمل الوالنات المتحدة المسؤولنة الكبرى ع  يشوئها. عدد جرائم واشيط ، الدخول الى 
)بقنادة الزرقاوي الذي هو جد « القاعدة»فاء ، ومصاعب التغلب على حل5113العراق في العام 

 االيسحاب كلنا م  الدولة. لك  أمنركا لنست وحدها. أوباماوقرار «( داعش»
وقد «. فدائنو صدام«وقد ذكر أنضًا فترة صدام حسن ، الذي أقام في اطار حزب البعث ما سمي بـ

للتأنثنر على الياس.  اإلسالمدام كايت قوة م  المتطوعن  الذن  مروا بعملنة أسلمة، وقد استخدم ص
نقول عمايونل سنو  إ  لدنه شرنطا نظهر صدام في أحد االجتماعات مع اللجية المركزنة للحزب 

حنث نطالب بالتخفي على شكل متدنين ، لك  االمر تحول بشكل معاكس بعد  1906في العام 
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رقاوي، وهي تعمل النوم الى التابعة للز « القاعدة» إلىسقوطه، حنث توجهت تلك القوة المتطوعة 
 وزعنمها أبو بكر البغدادي.« داعش»جايب 

ايك ال تركز على مراكز القوة أو »هو  -رأي عمايونل سنو   حسب-وغنره « داعش»الفرق بن  
تدمرها أو تضر بالمصالح االقتصادنة للدولة، وايما تستفند ميها وبالذات في المحنط، والسلطة تفقد 

هي استخدام العيف الشدند ضد العيف الشدند. وردة « داعش«منزة اخرى لـ«. قدرتها على محاربتك
الغرب ال نهتم «. أل  هذه عقوبة المدخين »الفعل م  قبل الغرب على قطع الرؤوس غنر صادقة، 

، ونعتبر ذلك خدعة م  اجل العالقات العامة «خالفة«دولة شرنعة و إلقامةبالحلم األندنولوجي 
 الياجحة.

القوة، ونقوم باستخدام العيف ع  وعي، لنس فقط ضد السكا   إلىنسعى « داعش»فإ   حسب رأنه
الشنعة بل أنضًا ضد السية الذن  تحت سنطرته. وم  هذه الياحنة فإ  سلطته تشبه سلطة زعنم 

 االتحاد السوفننتي جوزنف ستالن .
«معاريف»  

1/6/5112، األيام، رام هللا  
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