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 التنمية والحياة الكريمة مقابل "إسرائيلـ"المن ل.. شتاينماير: غزة برميل بارود ال يجوز أن ينفجر .0
شتاينماير وزير الخارجية األلماني إنه ال يمكن تحقيق األمن  قال فرانك وكاالت: -حسن جبر

الق الصواريخ ألن التنمية واألمن وقف إط»واإلعمار في قطاع غزة إال بعد فتح المعابر، داعيا إلى 
 «.مترابطان

في ميناء الصيادين بمدينة غزة إن قطاع غزة  أمسكد شتاينماير خالل مؤتمر صحافي عقده أو 
يحتاج إلى المساعدات اإلنسانية بجانب مساعدات إعادة اإلعمار واالستثمارات من الداخل والخارج 

  يمكن أن يتحقق دون فتح المعابر.لتحسين الوضع االقتصادي، منوها إلى أن ذلك ال
وتابع: الحقيقة الكبرى أنه من الصعب إنجاز ذلك دون وقف إلطالق الصواريخ من غزة، وأن ال 

 «.تكون هذه المدينة منصة إلطالق الصواريخ
أهمية األمن مقابل التنمية في القطاع، مشيرًا إلى أن الوضع اإلنساني  إدراكودعا الجميع إلى أهمية 

 العسكرية تجاه القطاع. إسرائيلم في قطاع غزة يجب أال يستمر، ويجب أن ال تتواصل عمليات القائ
ونوه إلى أنه التقى خالل جولته في المنطقة مع عدد من السياسيين اإلسرائيليين في القدس، 
ومسؤولين في رام هللا، وبحثوا كيف يمكن العمل سويًا من أجل خلق آفاق للناس والعيش بكرامة 

 كان القطاع.لس
وقال إنه رأى الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية اإلسرائيلية على القطاع والتقى مع عدد من 
األهالي الذين فقدوا منازلهم وعملهم، مؤكدًا حاجتهم إلى المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي 

 لهؤالء الناس.
رف أننا نجلس على برميل بارود ال وقال: في جميع االجتماعات تحدثت عن األمل والجميع يع

 يجوز أبدًا أن ينفجر.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى المزيد من المساعدات بالرغم من األحداث الكبيرة التي تمر بها 

 عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة ضد غزة. أيةالمنطقة والعالم، داعيًا إلى وقف 
المساعدات كما قدمتها سابقا لجميع المنظمات التي وأشار إلى أن الحكومة األلمانية ستواصل تقديم 

ومساعدات ُأخرى من « أونروا»تساعد األهالي بغزة في مقدمتها وكالة الغوث وتشغيل الالجئين 
 المجتمع الدولي.

وشدد شتاينماير على أن غزة بحاجة لمزيد من الجهود إلعادة اإلعمار، منوهًا إلى أن الحكومة 
نمية من خالل عمل ساحات إلصالح شبكات الصيد للصيادين وخطوات األلمانية ساهمت في الت

 ُأخرى في مجال إعادة اإلعمار.
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وفي ختام مؤتمره الصحافي تجول وزير الخارجية مع وفد مرافق من وكالة الغوث وتشغيل الالجئين 
خالل  الممول من البنك األلماني للتنمية من‹ مشروع غرف الصيادين›في مرفأ الصيادين « أونروا»

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ(، إن شتاينماير التقى 

 أربعة صيادين فلسطينيين واطلع منهم على حجم القيود اإلسرائيلية على عملهم.
ت البحرية اإلسرائيلية خمسة من وذكر عياش أنه تم إطالع الوزير األلماني على اعتقال قوا

 الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل شمال مدينة غزة بالتزامن مع زيارته إلى القطاع.
وأضاف: إن شتاينماير وعد بالعمل على تحسين أوضاع الصيادين الفلسطينيين وتخفيف القيود 

 اإلسرائيلية المفروضة على عملهم إلى جانب دعم احتياجاتهم.  
إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون على رأس وفد كبير يضم  أمسينماير وصل صباح وكان شتا

شخصا في زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خاللها بمسؤولين دوليين ووزراء في حكومة  61
 التوافق الوطني واستمع منهم إلى شرح عن األوضاع في قطاع غزة.

 في مدينة غزة.‹ أونروا›التي تتبع لـ ‹ االبتدائيةأسماء ›ولدى وصوله غزة افتتح شتاينماير مدرسة 
شرق مدينة غزة جراء العدوان اإلسرائيلي ‹ الشجاعية›وتفقد الوزير األلماني مناطق الدمار في حي 

األخير على القطاع صيف العام الماضي والتقى عددا من النازحين ممن دمرت منازلهم في العدوان 
 اإلسرائيلي واطلع على أوضاعهم.

شهال وزير  أبوعمرو نائب رئيس الوزراء والوزيرين مأمون  أبوالدكتور زياد  األلمانيالتقى الوزير و 
 األشغال.العمل ومفيد الحساينة وزير 

2/6/2105، اليام، رام هللا  
 
 2012خالل  %22.7 بنسبة على المساعدا في غزة حكومة الض اعتماد اانخفدراسة لـلزيتونة:  .2

دراسة علمية؛ ُأجيز نشرها في كتاب "السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسات في هذه الدراسة بيروت: 
محسن محمد صالح، وصدر نصها العربي عن  "، وقام بتحريرها د.2103-0991التجربة واألداء 

، وتنشر "السبيل" الحلقة الرابعة من 2102مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت سنة 
 الدراسة.
وضعًا شاذًا، إذ تعاملت األنظمة العربية  2112نقسام الفلسطيني الذي حدث في صيف أوجد اال

والدولية مع حكومة سالم فياض التي عينتها الرئاسة الفلسطينية كحكومة شرعية، بينما ووجهت 
حكومة إسماعيل هنية المدعومة من المجلس التشريعي الفلسطيني والتي تمكنت من متابعة عملها 



 
 
 
 

 

           1ص                                     3595 عدد:ال    2/6/2105 الثالثاء التاريخ:

ة بحصار إسرائيلي، وُعزلة رسمية واسعة عربيًا ودوليًا. ولذلك وجدت المساعدات والمنح في قطاع غز 
الدولية طريقها إلى رام هللا، أما الحكومة في غزة فتدبرت أمرها من خالل برامج تقشفية، ومن خالل 
ما ُيعرف بـ"اقتصاد األنفاق" من جهة الحدود مع مصر، ومن خالل الدعم من بعض األنظمة 

 تعاطفة معها كإيران وقطر وتركيا.الم
كان تحدي إدارة قطاع غزة كبيرًا بالنسبة لحكومة هنية؛ إذ مع ضيق المساحة وكثافة السكان 
ومحدودية الموارد الطبيعية، ومع الحصار اإلسرائيلي الخانق، ومع شّح المساعدات قياسًا بما كان 

اجه حروبًا إسرائيلية مدمرة واعتداءات مستمرة يصل حكومة السلطة في رام هللا، فإنه كان عليها أن تو 
أضرت بشكل هائل بالبنى التحتية وبإمكانات النهوض. ومع ذلك فإن معدل دخل الفرد من الناتج 

-2112المحلي اإلجمالي )وفق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( في القطاع زاد في الفترة 
لناتج المحلي اإلجمالي للسلطة في الضفة ، كما أن نصيب قطاع غزة من ا%3252بنسبة  2103

. هذا مع مالحظة أن السلطة في رام هللا %2250إلى  %2153والقطاع زاد في الفترة نفسها من 
مليون دوالر،  2،92152( بقيمة 2103-2112تلقت مساعدات ومنحا خارجية خالل هذه الفترة )

في "إسرائيل" والمستعمرات ألف عامل من أبناء الضفة  011وكذلك مع مالحظة وجود نحو 
اإلسرائيلية. كما تجدر اإلشارة إلى أن قطاع غزة، بالرغم من كل أشكال المعاناة والحصار، تمكن من 

 .%21، وشبه اكتفاء ذاتي من الفواكه بنسبة %92تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات بنسبة 
كبير على المساعدات  وتظهر موازنة حكومة تسيير األعمال في القطاع أنها اعتمدت بشكل

من مجمل اإليرادات، غير أنها  %6153بلغت نسبة هذه المساعدات  2101الخارجية، ففي سنة 
 2103؛ ثم عادت نسبة المساعدات إلى االرتفاع سنة 2102سنة  %2252انخفضت إلى ما نسبته 

مثاًل في سنة  %2252. وظّلت حكومة هنية تعاني عجزًا مزمنًا في موازنتها بلغ %3152لتصل إلى 
 من مجمل إيراداتها. 2102

 
 العمل والبطالة والفقر:

بلغ مجموع القوى العاملة )التي تشمل العاملين فعاًل، والمتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه( 
مليون  05022، وارتفع العدد إلى 0992ألفًا سنة  203في مناطق السلطة )الضفة والقطاع( نحو 

. وبلغ مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية %02250نسبة زيادة مقدارها ، ب2103شخص سنة 
؛ %002، بنسبة زيادة مقدارها 2103ألفًا سنة  229، حيث ارتفع عددها إلى 0992ألفًا سنة  322

إلى  %6952من  2103-0992أي أن نسبتها إلى العدد الكلي للقوى العاملة انخفضت خالل الفترة 
، حيث ارتفع عددها 0992ألفًا سنة  022اع غزة فبلغ مجموع القوى العاملة . أما في قط6252%
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، أي أن نسبتها إلى العدد الكلي للقوى %02252بنسبة زيادة مقدارها  2103ألفًا سنة  396إلى 
. ويدل ذلك على أن الزيادة %3153إلى  %3152من  2103-0992العاملة ارتفعت خالل الفترة 

في قطاع غزة قد انعكست على تزايد حجم القوى العاملة لديه مقارنة بالضفة  السكانية األعلى وتيرة
الغربية. وهذا ما ألقى أعباء أكبر على العمل والبطالة في القطاع، المثقل بضيق المساحة وقلة 

 الموارد والحصار والحروب العدوانية اإلسرائيلية.
عشرين عامًا على حّل مشكلة البطالة،  لم يؤثر إنشاء السلطة الفلسطينية وقيامها بمهامها مدة

واستيعاب األعداد المتزايدة من الشباب الذين ينتقلون إلى سوق العمل. بل إن المؤشر العام يعطي 
سنة  %0252مدلواًل عامًا سلبيًا، حيث كانت نسبة البطالة في مناطق السلطة )الضفة والقطاع( 

(، لم 2103-0992غطيها اإلحصائيات )عامًا ت 09. وطوال 2103سنة  %2351، وبلغت 0992
تنخفض النسبة العامة للبطالة في مناطق السلطة عن النسبة التي بدأت بها إال في ثالث سنوات 

(؛ وينطبق األمر نفسه على الضفة الغربية إذا ُأخذت لوحدها. أما في قطاع غزة 0992-2111)
-0992سنوات فقط هي الفترة  فانخفضت نسبة البطالة فيه عن النسبة التي بدأ بها في خمس

 .2113، وسنة 2111
عندما  2112وُتظهر المؤشرات أن النسبة العامة للبطالة في مناطق السلطة بلغت ذروتها في سنة 

. وهو ما %0052عندما تدنت إلى  0999، وأن أدنى نسبة لها كانت في سنة %3052بلغت 
، %2252عندما بلغت  2112تها سنة ينطبق على الضفة الغربية التي بلغت البطالة فيها ذرو 

. وفي المقابل فإن أعلى نسبة بطالة في %952عندما بلغت  0999وانخفضت ألدنى نسبها سنة 
، وانخفضت ألدنى نسبها في القطاع سنة %1156عندما وصلت إلى  2112قطاع غزة كانت سنة 

ي الضفة كان في . ومن الواضح أن التأثير األقسى على العمالة ف%0659عندما بلغت  0999
أثناء انتفاضة األقصى؛ أما التأثير األقسى على القطاع فكان بسبب الحصار اإلسرائيلي الخانق 

. هذا، باإلضافة إلى معاناته القاسية في 2112/2119والعدوان المدمر عليه خصوصًا في الفترة 
اإلسرائيلية تلعب دورًا  أثناء انتفاضة األقصى. وهو ما يؤكد أن الممارسات والعقوبات واالعتداءات

 جوهريًا في مشكلة البطالة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، فإن "إسرائيل" تستفيد من جانب من العمالة الفلسطينية، وتستغل أوضاع البؤس 
والفقر والبطالة، التي تسببت بها لتستغل حاجة اإلنسان الفلسطيني ليسد رمق عيشه. وفي الوقت 

ينيين يجدون في العمل مع الجانب اإلسرائيلي فرصة للخروج من معاناة نفسه، فإن العمال الفلسط
البطالة، ولالستفادة من الفروق في مستوى المعيشة للحصول على عائد أفضل لعملهم. أما الجانب 
اإلسرائيلي فيستفيد من العمالة الفلسطينية كعمالة رخيصة، وفي معظم األحيان ال يلتزم أرباب العمل 
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بحقوق العمال، حيث يتّم العمل في أحيان كثيرة على أسس المياومة، ويتم طرد العامل  اإلسرائيليين
متى شاء ربُّ العمل، ودونما أتعاب أو نهاية خدمة أو عالج اإلصابات الناتجة عن العمل، 

 باإلضافة إلى إعطاء أجور أقل بكثير مما ُيعطى لنظرائهم اإلسرائيليين.
من  %0652عامل فلسطيني لدى الجانب اإلسرائيلي بنسبة  62،611كان هناك  0992وفي سنة 

عامل بنسبة  031،211عندما وصل إلى  0999مجموع العاملين؛ وهو رقم وصل ذروته سنة 
من مجموع العاملين. غير أن ظروف االنتفاضة خّففت بسرعة من أعداد العاملين لدى  2259%

من  %953بنسبة  2112ألفًا سنة  12و الجانب اإلسرائيلي، حيث وصلت إلى أقل عدد بلغته وه
عندما  2111مجموع العاملين. غير أن أقل نسبة ألعداد العاملين لدى اإلسرائيليين كانت في سنة 

ن كان مجموع العمال أكبر قلياًل ) %2بلغت  . وبشكل عام، 2112ألفًا( من نظيره في سنة  11وا 
إسرائيل" قد خّفت في أثناء انتفاضة األقصى، فإن نسبة اعتماد العمال الفلسطينيين على العمل في "

ولعل ذلك مّثل فرصة لالنفكاك ولو جزئيًا عن االقتصاد اإلسرائيلي؛ غير أنه عمليًا ألقى أعباء جديدة 
على السلطة التي اضطرت لتوظيف اآلالف من العمال في وزاراتها ومؤسساتها، بينما كانت تزداد 

المنهجي لالقتصاد والبنى التحتية في أثناء االنتفاضة، وبسبب معاناتها بسبب التدمير اإلسرائيلي 
عدم تحويل "إسرائيل" لمعظم إيرادات الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة. كما تسببت عملية 

 التوظيف بمزيد من الترهل والبطالة المقّنعة في أجهزة السلطة.
ي يأتون من الضفة الغربية، وعلى مدى وتجدر اإلشارة إلى أن معظم العاملين لدى الجانب اإلسرائيل

ألف عامل. أما العاملون من قطاع غزة  69( كان معدلهم السنوي هو 2103-0992عامًا ) 09
فقد "استفادوا" بشكل أقل بكثير من سوق العمل اإلسرائيلي؛ وكان ذلك خصوصًا في الفترة التي 

ع إلى أن توقفت تمامًا منذ مطلع سبقت انتفاضة األقصى، ثم أخذت مشاركتهم بالتضاؤل بشكل سري
-0992. وقد بلغ المعدل السنوي لهؤالء العمال القادمين من قطاع غزة في الفترة )2116سنة 

عامل. أي أن معدل إسهام قطاع غزة في العمل لدى الجانب اإلسرائيلي لم  2،911( نحو 2103
 من الضفة الغربية. %9250مقابل  %259تزد نسبته عن 
، يجب أن ننظر بعين الحذر عند الحديث عن بيئة أفضل للعمل في الضفة أو عن وبعبارة أخرى

نجاح السلطة في رام هللا مقارنة بالسلطة في غزة في عالج مشكلة البطالة. إذ لو تّم تحييد نسب 
العمالة لدى الجانب اإلسرائيلي من كال المنطقتين )الضفة والقطاع(، التضح أن نسبة البطالة تكاد 

تشابهة بين الطرفين، بالرغم من وجود بيئة وظروف أصعب في القطاع. هذا، إذا وضعنا تكون م
جانبًا االنعكاس السلبي الكبير إلسهام العمال الفلسطينيين في بناء االقتصاد اإلسرائيلي على 
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الفلسطينيين أنفسهم بما في ذلك إسهام بعضهم في بناء المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 
 تحت سمع السلطة وبصرها.

 
 الفقر:

ال ُتظهر المؤشرات المتوفرة تحسنًا ُيذكر في عالج مشكلة الفقر في مناطق السلطة الفلسطينية. وهو 
ما عكسته بشكل أو بآخر معطيات أخرى مرتبطة بالناتج اإلجمالي ودخل الفرد ونسب البطالة. 

سنة  %2356الضفة والقطاع كان  وُتظهر اإلحصائيات أن معدل الفقر على مستوى األسر في
، وذلك بعد معاناة الفلسطينيين من اإلجراءات 2112سنة  %3152، وازداد سوءًا ليصل إلى 0996

جراءاتها التالية كذلك من خنق وحصار، في  اإلسرائيلية القمعية في مواجهة انتفاضة األقصى، وا 
فشال الحكومة التي تقودها حماس.  محاولة إسقاط وا 

حظ أن نسبة الفقر في الضفة الغربية شهدت بعض التراجع في السنوات األولى لحكم ومن المال
. أما في قطاع %0152إلى  %0652من  0992-0996السلطة الفلسطينية، فانخفضت في الفترة 

غزة، المثقل أساسًا بفقره، فشهدت النسبة أيضًا بعض التراجع في الفترة نفسها، حيث انخفضت من 
 2112غير أن الوضع تدهور في السنوات التالية فوصلت نسبة الفقر سنة . %33إلى  1059%

 .%2252وفي القطاع إلى  %2356في الضفة إلى 
وقد اختلفت طريقة احتساب نسبة الفقر في السنوات التالية، حيث أصبحت ُتحتسب على مستوى 

 2100بلغت سنة  األفراد وليس على مستوى األسر. ومع ذلك فإن نسبة الفقر ظّلت مرتفعة، حيث
وعلى قطاع غزة بنسبة  %0252، موزعة على الضفة الغربية بنسبة %2252في مناطق السلطة 

3252%. 
ومن الجدير بالذكر أن تقارير أخرى ترفع نسب الفقر بدرجة كبيرة، خصوصًا في قطاع غزة. ولعل 

د أشارت بيانات مسح ذلك يعود إلى الطرق واألساليب التي يتم من خاللها احتساب نسبة الفقر. فق
إلى أن معدل الفقر بين األسر الفلسطينية وفقًا  2112إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية لسنة 

لألسر في الضفة الغربية،  %1252في مناطق السلطة؛ بواقع  %2253ألنماط الدخل، بلغ 
قطاع غزة سنة  لألسر في قطاع غزة. كما أعطت تقارير أخرى نسبًا متفاوتة عن الفقر في %2659و

 .%91و %21تراوحت بين  2119
0/6/2105السبيل، عمان،   
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 الوطنية للتصدير االستراتيجيةالحكومة الفلسطينية تطلق  .3

الوطنية  االستراتيجية"بال تريد"، أمس،  ومركز التجارة الفلسطيني الفلسطينية رام هللا: أطلقت الحكومة
، %03وبمعدل نمو سنوي يبلغ  %62الصادرات بنسبة للتصدير لألعوام الخمس القادمة، لرفع حجم 

فــي التصــدير،  "إســرائيل"وتقليــل العجــز فــي الميــزان التجــاري الســلعي، وتقليــل االعتمــاد المفــرط علــى 
 والحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

ئــيس مركــز د. رام هللا الحمــد هللا، بمشــاركة ر  وجــرى حفــل اإلطــالق برعايــة رئــيس الــوزراء الفلســطيني
"بـال تريــد"، إبــراهيم بـرهم، والمــدير التنفيـذي لمركــز التجــارة الـدولي ارانشــا كــونزاليز،  التجـارة الفلســطيني

ــــين عــــن القطــــاعين العــــام والخــــاص  ــــر، وبحضــــور ممثل ــــي جــــون جــــات روت ــــل االتحــــاد األوروب وممث
 ومؤسسات المجتمع المدني واألكاديمي.

قبــل وزارة االقتصــاد الــوطني، بالشــراكة مــع مركــز التجــارة  واعــدت االســتراتيجية الوطنيــة للتصــدير مــن
الفلســـطيني )بـــال تريـــد( وبمشـــاركة جميـــع الشـــركاء فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص، والمجتمـــع المـــدني 

 وبإشراف مركز التجارة الدولي وبتمويل من االتحاد األوروبي. 
ـــادة حجـــم الصـــادرات صـــنع فـــي فلســـطين"تحقيـــق ازدهـــار تقـــوده صـــادات  االســـتراتيجيةوتســـتهدف  " وزي

الفلسطينية والعمل على اندماج االقتصـاد الفلسـطيني مـع االقتصـاديات اإلقليميـة والعالميـة، وتعزيـز بيئـة 
وتمكينهــا مــن خــالل سياســة وبيئــة تنظيميــة داعمــة لالبتكــار واالســتثمار فــي قطــاع التصــدير،  األعمــال

فـي  إحـداث نمـواً  االسـتراتيجيةوتفتـرض  اختراقهـا.وبناء قدرات قطاع المصدرين لتنويع األسـواق الدوليـة و 
ــــة بنحــــو  ــــي صــــادرات القطاعــــات  مليــــون دوالر أمريكــــي، وأيضــــاً  123صــــادرات القطاعــــات اإلنتاجي ف

، ولتحقيق هـذا النمـو يتوجـب علـى %03وبمعدل سنوي يبلغ  %62اإلنتاجية خالل الفترة المقبلة بنسبة 
وتحتــوي  ون دوالر علــى مــدار الســنوات الخمــس القادمــة.مليــ031قيمتــه  الحكومــة الفلســطينية تــوفير مــا

علــى آليــات لتنفيــذها، بهــدف تطــوير القــدرة التنافســية للصــادرات عبــر توطيــد العالقــة بــين  االســتراتيجية
القطــاعين العــام والخــاص. إضــافة إلــى امتالكهــا لخطــة عمــل للخمــس ســنوات القادمــة مربوطــة بجــدول 

 وأهدافها عند الحاجة.  لالستراتيجيةالمراجعة أو حتى أعاده هيكلة زمني مع إمكانية التقييم والرصد و 
خراجهـاوأكد الحمد هللا التزام الحكومة الجـاد بـدعم االسـتراتيجية الوطنيـة للتصـدير،  حيـز التنفيـذ  إلـى وا 

 إلىم في رصد األموال الالزمة لتمكينها من تحقيق األهداف المرجوة منها، باإلضافة اسهالفعلي، واإل
مجلــس وطنــي للصــادرات برئاســة وزارة االقتصــاد الــوطني، وعضــوية ممثلــين  إلنشــاءيــذ التوصــيات تنف

للحكومـة، ويسـهم  استشـارياً  ليكـون جسـماً  كاديمي أيضاً عن القطاعين العام والخاص، ومن القطاع األ
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ه ونقـل الحمــد هللا تحيــات الــرئيس محمــود عبــاس وتثمينــ فـي تطــوير قــدرات وحجــم الصــادرات الوطنيــة.
 الوطني. اإلطارالكبير لإلرادة الوطنية الصلبة التي تجلت في بلورة هذا 

ال تــزال تعــاني  وقــال إنهــاالعقبــات التــي تواجــه التجــارة الخارجيــة الفلســطينية،  إلــىوتطــرق الحمــد هللا 
مليـار دوالر، الجـزء األعظـم منـه  153حـو ن إلـى، حيث وصل حجمه فـي السـنوات األخيـرة كبيراً  عجزاً 

زيـادة تـذكر فـي نفـس السـنوات، وبقيـت  أي، في حين لم تشهد الصادرات الفلسـطينية "إسرائيل" لصالح
، لتؤكـــد مـــدى "إســـرائيل" إلـــىيصـــدر معظمهـــا  دوالر ســـنوياً  211-211قيمـــة الصـــادرات تتـــراوح بـــين 

 االرتباط القسري الذي فرضه االحتالل على االقتصاد الوطني.
 2/6/2105، اليام، رام هللا

 
 على استصدار قرار أممي بشأن قيام دولة فلسطينية مصرةالسلطة  هللا:الحمد  .4

د. رامــي الحمـد هللا إن الواليــات المتحـدة تعهــدت  الفلسـطيني وكـاالت: قــال رئـيس الــوزراءال -واشـنطن 
، وقـــال الحمـــد هللا فـــي مقابلـــة مـــع صـــحيفة "واشـــنطن "إســـرائيل"للفلســـطينيين بتجديـــد المفاوضـــات مـــع 

ة الفلسطينية حصـلت علـى تعهـد مـن األميـركيين بأنـه بعـد االنتهـاء مـن االتفـاق مـع بوست" إن "السلط
: "نحــن نثــق بالواليــات المتحــدة وواثقــون إيــران، ســيجددون المحادثــات بيننــا وبــين اإلســرائيليين"، مضــيفاً 

وأكـــد أن القيـــادة الفلســـطينية عازمـــة علـــى إنهـــاء االحـــتالل، وأن "ال شـــروط  إنهـــم ســـيحترمون كلمـــتهم".
 مسبقة لدينا لتجديد المحادثات، لكننا نريد قرارًا من األمم المتحدة يؤسس إلقامة دولة فلسطينية".

وألمــح الحمــد هللا إلــى أن الواليــات المتحــدة لــن تفــرض "فيتــو" علــى مشــروع القــرار الفرنســي لالعتــراف 
المتحـــدة حـــول بفلســـطين فـــي األمـــم المتحـــدة وقـــال: "ممـــا نســـمعه هنـــاك تعـــاون بـــين فرنســـا والواليـــات 

نريد مفاوضات  - وتابع: "جربنا المسار المباشر وفشل، ال شيء يمكن فرضه من الخارج الموضوع".
بواسـطة األمــم المتحــدة واالتحـاد األوروبــي والواليــات المتحــدة. نريـد تــدخاًل خارجيــًا يقـود إلــى حــل. مــن 

 عداد للتسويات".شأن ممارسة الضغوط على إسرائيل أن تحملها لطاولة المفاوضات مع است
بالتعنــت ورفــض التســويات التــي طرحــت، وأضــاف: "هــم يخشــون بــأن نعــرض  "إســرائيل"واتهــم الحمــد هللا 

أمــنهم للخطــر، لهــذا اقتــرح أبــو مــازن إقامــة دولــة منزوعــة الســالح. واقترحنــا علــيهم إدخــال طــرف ثالــث فــي 
نريـد أن نكـون فـي حالـة حـرب مـع جيراننـا وتـابع: "ال  المنطقة الحدودية، لكن اإلسـرائيليين ال يثقـون بأحـد".

نريـد اتفاقــًا تاريخيــًا طويــل األمــد، ونحـن مســتعدون لتقــديم كافــة الضــمانات األمنيـة فــي مقابــل حقنــا بدولــة  –
 ".عاماً  12نحن تحت االحتالل طوال  - مستقلة وسيادية. نحن شعب يريد العيش بسالم ووئام
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ــ ة وفــرض ســلطة القــانون يثبــت بــأن الســلطة الفلســطينية وقــال الحمــد هللا إن الوضــع فــي الضــفة الغربي
قادرة علـى إدارة دولـة. أنـا أؤمـن أنـه يمكننـا العـيش هنـا نحـن واإلسـرائيليون كمـا فـي الجنـة. إن جـدران 

 مشرقًا ألوالدنا ولألوالد اإلسرائيليين. الفصل لن تأتي بالسالم، ونريد مستقبالً 
 2/6/2105 ،اليام، رام هللا 

 
 مع "إسرائيل" محاوال  أوروبية الستئنا  المفاوضا  :جميل شحادة .5

قـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية جميـل شـحادة إن : نادية سعد الـدين -عّمان 
"هنــاك محــاوالت أوروبيــة، ومنهــا مســعى وزيــر الخارجيــة األلمــاني فرانــك فــالتر شــتاينماير، الســتئناف 

وأضاف، لـ"الغد"، أن "نتنيـاهو  ّد أي أفق للتقدم في العملية السياسية".المفاوضات، غير أن نتنياهو س
رّد علـــى الوســـاطة األلمانيـــة بتأكيـــد ضـــرورة االعتـــراف الفلســـطيني "بيهوديـــة الدولـــة"، ودولـــة فلســـطينية 

 ".0962منزوعة السالح، ومرجعية محددة وفق حدود المستوطنات وليس العام 
ض الحكومـة اإلسـرائيلية العـودة إلـى المفاوضـات أو تحقيـق تقـدم واعتبـر أن ذلـك "يشـي بجـالء عـن رفـ

وأكـــد "الموقـــف الفلســـطيني الثابـــت مـــن  فـــي العمليـــة السياســـية، عبـــر وضـــع العراقيـــل أمـــام اســـتئنافها".
عن الدفعة األخيـرة مـن األسـرى، وتنفيـذ  واإلفراجمتطلبات العودة للتفاوض، بضرورة وقف االستيطان 

قامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة قرارات الشرعية الدولي ة إلنهـاء االحـتالل، وفـق سـقف زمنـي محـدد، وا 
 ".091وعاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة وفق القرار الدولي  0962على حدود العام 

 2/6/2105 ،الغد، عم ان
 
 قوانين إسرائيلية عنصرية بحملة دولية ضد   تشرعالخارجية الفلسطينية  .6

ـــــ"اللجنة الوزاريــــة اإلســــرائيلية لشــــؤون نــــّددت و  :رام هللا ــــة الفلســــطينية، بإقــــدام مــــا تســــمى ب زارة الخارجي
التشريع" على إعالن تأييدها لمشروعي قـانونين عنصـريين، يفـرض أحـدهما عقوبـات قاسـية جـدًا علـى 
راشقي الحجارة الفلسطينيين، فيما يقضي الثاني بحرمان األسرى الفلسطينيين من االتصـال هاتفيـًا مـع 

، "إنــه مــن 0/6وقالــت الــوزارة فــي بيــان صــحفي تلقــت "قــدس بــرس" نســخة عنــه، يــوم االثنــين  ذويهــم.
خـــالل ســـفارات دولـــة فلســـطين فـــي العـــالم وعالقاتهـــا مـــع مراكـــز صـــنع القـــرار فـــي الـــدول والمؤسســـات 

 فاشية".األممية واإلقليمية المختلفة بدأت بإطالق حملة دولية إلدانة هذه القوانين باعتبارها عنصرية و 
 0/6/2105قدس برس، 
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 خريشة: رهاننا على القيادة الفلسطينية الحالية "خاسر" .7
نّدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسـطيني، حسـن خريشـة، بـالموقف الفلسـطيني  :طولكرم

 "سـرائيلإ"الرسمي خالل االنتخابات الرئاسية التحاد الكرة العالمي "فيفـا"، وتراجعـه عـن مطالبتـه بطـرد 
وقـال خريشـة  من االتحاد، وكـذلك تصـويت الجانـب الفلسـطيني لصـالح رئـيس االتحـاد جوزيـف بالتـر.

في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، "إن هذا الموقف يؤكد أن كل من يراهن علـى القيـادة الفلسـطينية 
رهابهــا ضــدّ  الفلســطيني الشــعب  الحاليــة، فــي أن تواصــل طريقهــا فــي محاكمــة إســرائيل علــى جرائمهــا وا 

وأضاف "رئيس اتحاد كـرة القـدم الفلسـطيني جبريـل الرجـوب  وضد الرياضة الفلسطينية، رهانه خاسر".
وأضـاف "األصـل  جزء من مدرسة هذه القيادة الفلسطينية التي تتقن الكالم ولكن عنـد الحسـم تتراجـع".
ســلطة الفلســطينية أن يكــون هنــاك تحقيــق فــي هــذه القضــية، وأول مــن يتحمــل المســؤولية هــو رئــيس ال

محمــود عبــاس، ولكــن حتــى فــي حــال وجــود لجنــة تحقيــق فقــد تعودنــا فــي الســابق أن يــتم تكــريم أمثــال 
 هؤالء على فشلهم وخنوعهم واستسالمهم ليتنقلوا من موقع قيادي إلى موقع آخر أكبر وأهم".

 0/6/2105قدس برس، 
 

 " لم تكن سهلة وأتحمل المسؤوليةالفيفاالرجو : معركة " .8
أكـــد رئـــيس االتحـــاد الفلســـطيني لكـــرة القـــدم اللـــواء جبريـــل الرجـــوب أن التصـــويت علـــى تجميـــد  :يحـــاأر 

نـه يتحمـل مسـؤولية أ ، مؤكـداً عضوية دولة االحتالل في االتحـاد الـدولي لكـرة القـدم "الفيفـا" لـيس سـهالً 
 القرار الذي اتخذه، حول سحب طلب تجميد دولة االحتالل من "الفيفا".

"إن  إلـــى الضـــفة الغربيـــة: 0/6ثنـــين فـــي ســـاعة متـــأخرة مـــن مســـاء اإل هقـــب وصـــولع ،وقـــال الرجـــوب
معركتنـا مـع االحـتالل لـم تنتـه وســنتابعها مـن خـالل الفيفـا، وأخـذنا مــا نريـد وثبتنـا ألول مـرة فـي تــاريخ 

"اكتشفنا أن التصويت على سحب  وأضاف: الرياضة الكيان الرياضي الفلسطيني بقوة الفيفا وقوانينها".
واســتعرض األســباب الثالثــة وهــي أن المكتــب  ية إســرائيل لــيس بــاألمر الســهل، لثالثــة أســباب".عضــو 

يطالب برفض تصويت أي اتحاد على وقف عضوية اتحاد آخر، والثاني أن  التنفيذي للفيفا اتخذ قراراً 
اتحـاد القارات األساسية كان موقفها أنها مع االتحاد الفلسطيني لكن ال تستطيع التصويت علـى وقـف 

سـاعة مـن التصـويت علـى  21آخر دون إجراء تحقيق، والثالث اعتقال عدد من مسؤولي "الفيفـا" قبـل 
 خلفية قضايا فساد، والتي ألقت بظاللها على الموضوع وأحدثت خلال في ميزان القوى.

ه تأتي واعتبر أن الحملة ضدّ  ن الفلسطينيين ذهبوا إلى "الفيفا" برسالة رياضية وليست سياسية.أوأكد ب
 "في سياق حمالت تم التخطيط لها بشكل مسبق من قبل بعض أصحاب األجندات الخاصة".

 2/6/2105قدس برس، 
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 الردنمكت  الرجو  ينفي منعه من دخول  .9

نفــى مكتــب رئــيس االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم اللــواء جبريــل الرجــوب أن تكــون الســلطات رام هللا: 
يــوم االثنــين،  لــه فــي بيــان ،مكتــبالوأضــاف  ه مــن دخولــه أراضــيها.األردنيــة قــد أصــدرت أوامــر بمنعــ

حــول منــع المملكــة األردنيــة الهاشــمية  اإللكترونيــةعلــى األخبــار المزعومــة مــن بعــض المواقــع  "تعقيبــاً 
اللواء جبريل الرجوب من دخول األردن، حيـث اتصـل األا اللـواء بالسـفير األردنـي فـي تـونس، والـذي 

ملـــك عبـــد هللا الثـــاني، أنـــه مرحـــب بـــك فـــي األردن بلـــده الثـــاني، وال صـــحة لكافـــة جاللـــة الأبلغـــه باســـم 
 األخبار المغرضة، وعليه فإن اللواء الرجوب سيصل مطار الملكة علياء الدولي كما هو مقرر". 

 0/6/2105 ،القدس، القدس
  
 دائرة الجمارك في غزة تفرض ضريبة على دخول المركبا  ":الحياة الجديدة" .01

سـالم بقيمـة  أبـوضت دائرة الجمارك في غزة ضـريبة علـى السـيارات المسـتوردة مـن معبـر كـرم فر  :غزة
 الضرائب التي تحصلها الحكومة الفلسطينية. إلىلتضاف  22%

وهـدد مســتوردو المركبـات فــي قطـاع غــزة بعـدم اســتيراد المركبـات عبــر معبـر كــرم أبـو ســالم وذلـك بعــد 
جمــارك بغــزة. وقــال نائــب رئــيس جمعيــة مســتوردي المركبــات فــرض الضــريبة الجديــدة مــن قبــل دائــرة ال

علــى المركبــات التــي  %22بغــزة وائــل الهلــيس إن دائــرة الجمــارك بغــزة فرضــت ضــريبة جديــدة بنســبة 
واســتنكر الهلــيس االزدواج الضــريبي المعمــول بــه فــي الضــفة  االثنــين. أمــستــدخل القطــاع ابتــداء مــن 

لمعقول أن يدفع التاجر ضريبة مرتين فنحن ندفع ضريبة للضفة الغربية وقطاع غزة، قائاًل "من غير ا
، واآلن يضاف علينا ضريبة جديدة من غزة". وطالب الحكومة بالتدخل %31وأقلها  %001أقصاها 

 إللغاء القرار الجديد والعمل على توحيد الضرائب بين الضفة وغزة. 
 2/6/2105 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 دخال طولكرم "بالخطأ" إسرائيليينأمن السلطة ُيعيد جنديين  :"يديعو  أحرونو " .00

لصـــحيفة يـــديعوت أحرونـــوت العبريـــة، مســـاء يـــوم االثنـــين، أن أجهـــزة األمـــن  اإللكترونـــيذكـــر الموقـــع 
وبحسب الموقع، فإن الجنديين اللذين  الفلسطينية أعادت جنديين إسرائيليين دخال بالخطأ إلى طولكرم.

ا بتــل أبيــب دخــال بســيارتهما عــن طريــق الخطــأ إلــى طــولكرم، وتمكنــت أجهــزة يخــدمان فــي قاعــدة كيريــ
عادتهما إلى سلطات االحتالل.  األمن الفلسطينية من تحديد مكانهما وا 

 0/6/2105 ،فلسطين أون الين
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 قرار رئاسي بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية .02

بتشـكيل مجلـس إدارة مؤسسـة الـرئيس بـوتين  رئاسـياً  راً ، قـراأمـسأصدر الرئيس محمود عبـاس  :رام هللا
مجلــس  وضــمّ  الفلســطينية للثقافــة واالقتصــاد، برئاســة المستشــار زيــاد البنــدك ممــثاًل عــن رئاســة الدولــة.

عـن  ممـثالً  ،عـن وزارة الماليـة، وعبـد السـالم هنيـة ممـثالً  ،اإلدارة كاًل من: فؤاد عبـد اللطيـف الشـوبكي
 ،ممــثاًل عــن المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، وفيــرا بــابون ،عــادل القــدومي وزارة الثقافــة، وعصــام

الروسـية،  - ممـثاًل عـن جمعيـة الصـداقة الفلسـطينية ،ممثلة عن بلدية بيت لحم، وسـفيان خليـل بسـيط
 ،ممثاًل عـن الجمعيـة اإلمبراطوريـة األرثوذكسـية الفلسـطينية، وسـمير عثمـان حليلـة ،وحنا عزات العالم

 خبيرًا في المجال الفني والموسيقي. ،في مجال التنمية واالستثمار، وسهيل يوسف خوريخبيرًا 
 2/6/2105 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 بعد مرور عام لم تنجح في أي من مهماتها التوافقحكومة هنية لـ معا:  .03

يئا لـم يتغيـر قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس إن شـ :قنن إبراهيم- غزة
منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني قبل عام، وان األوضاع اإلنسانية واالقتصادية ظلت كما هي دون 

 تقدم في الملفات التي كان يتوجب على الحكومة إيجاد حلول عملية وسريعة لها. أيإحراز 
غـالقوأضاف هنية لـ معا أن مشاكل غزة ظلت كما هي فالحصـار قـائم،  لحـدود مسـتمر، المعـابر وا وا 

باإلضافة لعدم إحراز تقدم ملحوظ في عملية إعادة اإلعمـار، ورواتـب المـوظفين، عـالوة علـى مشـاكل 
 حياتية كثيرة كأزمة الكهرباء والمياه وغيرها.

وأكــد أن حكومــة التوافــق الــوطني كانــت ضــمن ملفــات المصــالحة التــي تــم االتفــاق والتوقيــع عليهــا فــي 
ين وهي ملفات تتعلـق )بمنظمـة التحريـر، واالنتخابـات، واألمـن والحريـات، منزله بمخيم الشاطئ لالجئ

 والمصالحة المجتمعية(.
زالـــةوأضـــاف كنـــا نأمـــل أن يســـاهم تشـــكيل حكومـــة التوافـــق فـــي فـــتح الخطـــوط  العراقيـــل أمـــام إنهـــاء  وا 

طــالق روح المشــاركة الوطنيــة فــي ا تخـــاذ االنقســام كليــا بمــا يعــود بــالنفع علــى الشــعب الفلســطيني، وا 
القرار واإلدارة والسياسة، وان تتحمل حكومة "التوافـق" مسـؤولياتها الكاملـة عـن غـزة ومعاناتهـا كمـا فـي 

 الضفة الغربية.
حكومــة التوافــق فرصــة ألخــذ دورهــا مــن خــالل االنطــالق مــن كونهــا تمثــل كــل  أمــام أنوأوضــح هنيــة 

ن )الضـــفة الغربيـــة وغـــزة( وان أبنــاء الشـــعب الفلســـطيني دون تمييـــز، وان تقـــف علـــى مســافة واحـــدة مـــ
تتحمل مسؤولياتها الوطنية. وان تتحرر من اإلرادة السياسية التـي تكبـل أياديهـا فـي العمـل وتقـف سـدا 
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مـدخل رئيسـا النجـاز الحكومـة لعملهـا  هيالسياسية السلبية  اإلرادةانطالقتها، فالتحرر من  أماممنيعا 
 على أكمل وجه.

تنجح فـي المهمـات الـثالث الرئيسـية التـي وردت ضـمن اتفـاق  أنومة واستطرد هنية قائال: "على الحك
القــاهرة، وهـــي مهمـــة إنهـــاء الحصـــار وانجـــاز ملــف األعمـــار، والعمـــل علـــى توحيـــد مؤسســـات الســـلطة 

 الفلسطينية في شقي الوطن، والتحضير إلجراء االنتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني".
أنهــا لــم تــنجح فــي أي مــن تلــك الملفــات  إالى تشــكيل الحكومــة، انــه وبعــد عــام كامــل علــ إلــىوأشــار 

انطالقة حقيقية على صعيد المهام الثالث الرئيسـة التـي مـن  أيوالمهام الملقاة على عاتقها ولم نشهد 
 تعمل على انجازها الحكومة. أنالمفترض 

ين لقطــاع غــزة والتــي كــان وفيمــا يتعلــق بالزيــارات التــي يقــوم بهــا الســفراء والقناصــل األوروبيــين والــدولي
هذه الزيارات استكشافية لالطالع  أنوزير الخارجية األلماني )فرانك فالتر شتاينماير( أكد هنية  آخرها

علـــى حجـــم المعانـــاة والماســـة التـــي يواجههـــا ســـكان غـــزة، ونحـــن ننظـــر إليهـــا بارتيـــاح ، لكنهـــا بحاجـــة 
المعــاش فــي غــزة، وال تكــون مجــرد زيــارات )الزيــارات( إلــى نتــائج عمليــة تخفــف مــن الواقــع المأســاوي 

 .أكثربروتوكولية ال 
تلعـب دورا بـالغ األهميـة فـي إنهـاء الحصـار،  أنوأضاف "نأمل من تلك الوفود وفي مقـدمتها ألمانيـان 

والتسريع بإعادة األعمار والضـغط علـى حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي، لتغييـر قواعـد سـلوكها العـدواني 
 نيين في غزة".تجاه األبرياء والمد

 0/6/2105، وكالة معا  اإلخبارية
 
 معاناة أهل غزة في ظل الحصار تخفي   الدوحة من مواق هنية: لن ننسى  .04

هنيــة نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" الشــكر إلــى  إســماعيلوجــه : أشــرف مطــر –غــزة 
 أبطالسطيني، ولرعايتها لتكريم أميرًا وحكومًة وشعبًا على الدعم الكبير لصمود الشعب الفل دولة قطر

 الدوري الفلسطيني لكرة القدم والطائرة والطاولة، المقدمة من قبل اللجنة األولمبية القطرية.
محمـد العمـادي إننـا نشـكر قطـر علـى هـذا المـدد والـذي القطـري  وقال هنية خالل حفل حضـره السـفير

 إلـى أن قطـر وأشـارنـذ سـنوات طويلـة يخفف من معاناة أهل غزة في ظل الحصار الـذي يعـانوا منـه م
علــى الوقــوف إلــى جانــب الفلســطينيين وأهــل غــزة فــي كــل المحطــات ســواء محطــات  عودتنــا باســتمرار

لــذلك البــد مــن توجيــه التحيــة والشــكر إلــى حضــرة صــاحب الســمو  محطــات األمــل والبنــاء، األلــم، أو
لــى ســموأميــر الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني  لى الحكومــة والشــعب  ميــراأل الــبالد المفــدى، وا  الوالــد،وا 
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القطري األصيل، الذي وقف إلى جانب غزة في كافة الميادين، بما فيها الميدان الرياضي عبر تكـريم 
 أبطال الموسم الرياضي في قطاع غزة لهذا الموسم.

وأثنــى هنيـــة علـــى جهــد نجلـــه عبـــد الســـالم، عضــو المجلـــس األعلـــى المتواجـــد فــي الدوحـــة، مـــن اجـــل 
 في تطوير الحركة الرياضية. المساهمة

 2/6/2105الشرق، الدوحة، 
 

 شتاينماير"الحياة": حركة حماس تنفي التقاء أي من قادتها مع وزير الخارجية اللماني  .05
نفى قيادي رفيع في حركة "حماس" لـ "الحياة" أن يكون وزير الخارجية األلمـاني : فتحي صّباح -غزة 

التقــى أيــًا مــن قــادة الحركــة. كمــا نفــى أن تكــون ألمانيــا  قطــاع غــزة،، الــذي زار فرانــك فــالتر شــتاينماير
سرائيل.  تتوسط في صفقة لتبادل األسرى بين الحركة وا 

واســـتبقت "حمـــاس" الزيـــارة، قائلـــة إنهـــا "تتطلـــع إلـــى أن تلعـــب ألمانيـــا دورًا يتناســـب مـــع حجمهـــا علـــى 
غـزة، ووقـف العـدوان". ووصـفت فـي المستويين األوروبي والدولي لرفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع 

 بيان الزيارة بأنها "مهمة".
  2/6/2105، الحياة، لندن

 

 معروفة ونتنياهو يراوغ لتأجيل العقوبا  الوروبية للمفاوضا فتح: شروطنا حركة  .06
، بنيامين نتنياهو ردت حركة فتح على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي: رام هللا ـ فادي أبو سعدى

ه من وزير الخارجية األلماني الضغط على الرئيس عباس للعودة إلى المفاوضات بالقول، خاصة طلب
إنــه مــن حيــث المبــدأ ال مشــكلة فــي العــودة للمفاوضــات، لكــن شــروط القيــادة الفلســطينية لتحقيــق ذلــك 
بالغة الوضوح. وقال المتحدث باسم حركة فتح أسـامة القواسـمي لــ "القـدس العربـي"، أن ال مشـكلة فـي 
العودة للمفاوضات في حال وقف االستيطان تمامًا واالعتـراف بدولـة فلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن 

طــالق ســراح الدفعــة الرابعــة مــن أســرى مــا قبــل أوســلو ووجــود جــدول زمنــي 0962حزيــران للعــام  ، وا 
 واضح للمفاوضات وإلنهاء االحتالل.

ائيل ونتنيـاهو علـى وجـه الخصـوص يريـد لكن القواسـمي أكـد أن حركـة فـتح علـى قناعـة تامـة بـأن إسـر 
المراوغة فقط. إنه يريد تأجيل العقوبات األوروبية على إسرائيل في محاولة لاللتفاف على حالة العزلة 

  معنية بالسالم وحل الدولتين.  إن إسرائيلالتي تعيشها دولة االحتالل بالقول 
 2/6/2105، القدس العربي، لندن
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 في سجون االحتالل لألسير خضر عدنانلة الصحية الحا تدهورنادي السير:  .07
الحالــة الصــحية لمعتقــل فلســطيني لــدى إســرائيل بــدا  إن)أ ف ب(: قالــت مصــادر فلســطينية  -رام هللا
 يوما تشهد مزيدا من التدهور. 22عن الطعام قبل  إضرابا
 تدهور مستمر.حالة خضر عدنان في  أنالفلسطيني نقال عن معلومات لمحامين  األسيرنادي  وأفاد
حالـــة  أنابلغهــا  األحمـــرمحــامي للصــليب  أنرنـــدة موســى، زوجــة المعتقـــل لفــرانس بـــرس  أكــدتكمــا 

 مقويات. أيفي التدهور، خصوصا وانه يرفض تناول  آخذةزوجها 
 للمعتقلين الفلسـطينيين. اإلسرائيليةويتواجد عدنان حاليا في مستشفى الرملة الذي تخصصه السلطات 

انـه سـيتم نقلــه غـدا الثالثـاء إلـى مستشــفى داخـل إسـرائيل الن ظروفــه  أبلغنــيمحـامي ال“وقالـت موسـى 
 ”.الحالية ال تسمح ببقائه في الرملة

 2/6/2105، القدس العربي، لندن
 
 الجهاد في طريقها للحلحركة المالية التي تعيشها  الزمة"القدس العربي":  .08

ـــو ســـعدى ـــع، أن العـــاملين فـــي فضـــائية علمـــت "القـــدس العربـــي" مـــ: رام هللا ـ فـــادي أب ن مصـــدر مطل
فلســطين اليــوم التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســالمي اســتلموا رواتــبهم حســب المعتــاد، بعــد أن تعــذر ذلــك 
خالل الفترة الماضية بسبب األزمة المالية التي مرت بها الحركة ككل ولـيس فقـط الفضـائية. وبحسـب 

ة التي ألمـت بالحركـة خـالل الفتـرة الماضـية وتسـببت المصدر فإن هناك شبه انفراجة في األزمة المالي
 في االستغناء عن خدمات بعض العاملين في الفضائية التابعة للحركة وكذلك بعض مؤسساتها.

ووصــل إلــى "القــدس العربــي" بيــان صــادر عــن حركــة الجهــاد اإلســالمي قالــت فيــه "إن شــعبنا كلــه فــي 
ضـائقة ماليـة واقتصـادية قاتلـة جـراء الحصـار  فلسطين، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، يعاني مـن

ن هــذه  الظــالم واالحــتالل، ونحــن جــزء مــن هــذا الشــعب الصــابر الصــامد نعــاني ونكابــد مــا يعانيــه، وا 
 المعاناة ليست جديدة وهي نتاج الظروف المعقدة والمحزنة التي تمر بها قضيتنا وأمتنا".

 2/6/2105، القدس العربي، لندن
 

 تقدم في ملفي السرى والتهدئة  لغزة مؤشر على حصول اللمانيالوزير  كايد الغول: زيارة .09
حسن جبر: قال عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين كايـد الغـول إن  -وكاالت 

زيـارة الوفــد األلمــاني إلـى قطــاع غــزة بهــذا المسـتوى وبرئاســة وزيــر الخارجيــة يحمـل علــى االعتقــاد بــأن 
حصــل فــي ملفــي تبــادل األســرى والتهدئــة طويلــة األمــد المقرونــة بوقــف التســّلح وعــدم هنــاك تقــدمًا قــد 
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عــادة اإل نهــاء الحصــار وا  عمــار فــي تطــوير قــدرات المقاومــة ووقــف بنــاء األنفــاق، مقابــل بنــاء المينــاء وا 
 غزة.

وقــال الغــول فــي تصــريحات صــحافية أن داللــة عقــد المــؤتمر الصــحافي لــوزير الخارجيــة األلمــاني فــي 
نــاء غــزة يعطــي رســالة شــديدة الوضــوح حــول مــا ســبق، خاصــة وأنــه قــد أكــد مــن ذات المكــان علــى مي

"حاجة القطاع للمساعدات االقتصادية واالستثمارات التي ال تتم إاّل من خالل فـتح المعـابر، وأنـه مـن 
الصــعب إنجــاز ذلــك دون وقــف إطــالق الصــواريخ وأاًل تكــون غــزة منصــة إلطالقهــا، وأن األمــن هــو 

 مقابل للتنمية البشرية ومقابل مصير حياة الناس"!!ال
وحـــذر مـــن االنخـــداع أو المراهنـــة علـــى إمكانيـــة إيجـــاد حلـــول فـــي غـــزة بعيـــدًا عـــن الضـــفة، معتبـــرًا أي 
ــا إلــى قطــع الطريــق علــى أي  رهانــات علــى ذلــك خاســرة وتلحــق أشــد الضــرر بالقضــية الوطنيــة، داعي

عـادة اإلمحاوالت تستهدف تدفيع شعبنا الثمن السياس عمـار وتـأمين حاجـات ي مقابل إنهاء الحصـار وا 
 سكان القطاع التي نرى أن تحقيقها يجب أن يكون من خالل توجيه الضغط الدولي على االحتالل.

   2/6/2105، اليام، رام هللا

 

 ماس في الشأن المصري يزيد من معاناة غزةحركة حعسا : تدخل أحمد  .21
مــاس، إلــى الكــف عــن العبــث بالقضــية ومصــير شــعبنا ومصــالحه دعــت حركــة فــتح، قيــادة ح: رام هللا

 الوطنية العليا، من خالل إصرارها على التدخل في الشأن المصري.
وتساءل المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف، في بيـان صـحفي أمـس مـاذا يعنـي وصـف القيـادي 

؟، ومــاذا يعنــي قيــام فــي حمــاس فتحــي حمــاد، للــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي بـــ"معربد مصــر"
المشاركين في العرس الجمـاعي الحمسـاوي الـذي نظمتـه مؤسسـة "تيكـا" التركيـة، برفـع إشـارة "رابعـة"؟، 

 يكترث لمعاناة أهلنا في غزة؟ األفعالوهل من يقوم بهذه 
وأكد أن قيادة حماس ال ترى فـي المشـهد السياسـي إال مصـالحها التنظيميـة الضـيقة ومصـلحة جماعـة 

المنهـارة، ومصـلحة مشـغليها اإلقليمـين، الـذين يسـتخدمون الـدم والمعانـاة الفلسـطينية لمصـلحة اإلخوان 
 أجنداتهم وطموحاتهم اإلقليمية والدولية.

   2/6/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 عقوبا  خيالية على ملقي الحجارة لن يحد من عزيمتنا االحتاللديمتري دلياني: فرض  .20
ضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتـري دليـاني: إن محـاوالت فـرض حكومـة االحـتالل قال ع: رام هللا

عقوبات خيالية على ملقي الحجارة ستزيد من إصرارنا ودفاعنا عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية، ولـن تحـد 
 من عزيمتنا.

كيد برفــع ييلـت شـاإ اإلسـرائيليةوأضـاف دليـاني أمـس: مـا قامـت بـه العنصـرية وزيــرة مـا يسـمى "العـدل" 
الحكــم علــى ملقــي الحجــارة إلــى عشــر ســنوات، لــن يحــد مــن عزيمتنــا فــي الــدفاع عــن حقوقنــا الوطنيــة 

 واالجتماعية وعن المسجد األقصى. 
   2/6/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 حصار قطاع غزة والضفة الغربيةنزال: نأمل بموق  ألماني قوي ضد جمال  .22
أن المشــاهد المأســاوية  فــي ركــة فــتح فــي أوروبــا جمــال نــزال عــن ثقتــهعبــر المتحــدث باســم ح: رام هللا

التي خبرها وزير الخارجيـة األلمـاني شخصـيا فـي فلسـطين وبخاصـة فـي المحافظـات الجنوبيـة سـتترك 
أثــرا كفــيال بتحويــل الموقــف األلمــاني إلــى رافعــة لجهــود دولــة فلســطين فــي رفــع الحصــار فــي كــل مــن 

 محافظات غزة والضفة أيضا.
قال نزال: إن لفلسطين مصلحة حيوية في أن يرى مسؤولون عالميون حقيقة الوضع الشـاذ والخطيـر و 

 جدا الذي تعيشه غزة ومواطنونا فيها على حدود المستحيل.
  2/6/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 القصى المسجد أحقادا  دينية وسياسية تجاه يمارسبدران: االحتالل حسام  .23
أكد القيادي في حركة حماس والناطق باسمها، حسام بدران، أن سلطات االحتالل : طين(رام هللا )فلس

اإلسرائيلي تتصـرف بــ "أحقـاد دينيـة وسياسـية"، تجـاه المسـجد األقصـى المبـارك والمـرابطين فـي القـدس 
 المحتلة، ال يوجد لها مثيل في أي مكان بالعالم.

(، أن منـع الشـيخ كمـال الخطيـب مـن 6|0ثنـين )ورأى بدران في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، اال
دخــول األقصــى ومــن قبــل الشــيخ رائــد صــالح والعشــرات مــن المــرابطين والمرابطــات "ســلوك يــدل علــى 

 حجم العنصرية" لدى سلطات االحتالل.
 0/6/2105قدس برس، 
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 الرجو  را  أهدا  سياسيةجبريل اإلعالمية ضد  الحملةمجدالني: أحمد  .24
ثمن األمين العام لجبهـة النضـال الشـعبي الفلسـطيني أحمـد مجـدالني، مـا أسـماه بــ : سطين(رام هللا )فل

"اإلنجـاز الفلســطيني" الـذي قــال بـأن رئــيس االتحــاد الفلسـطيني لكــرة القـدم اللــواء جبريـل الرجــوب حققــه 
عبـين، ووقـف في االتحاد الدولي لكـرة القـدم الفيفـا"، وأكـد أن هـذه االنجـازات المتعلقـة بحريـة حركـة الال

بمــا يترتــب  إســرائيلانتهاكــات حكومــة االحــتالل بحقهــم، إضــافة لتشــكيل لجنــة سداســية لمتابعــة التــزام 
 عليها تعد مكسبًا مهما.

بـــأن ، ( إلذاعـــة "مـــوطني" الفلســـطينية المحليـــة6|0وأكـــد مجـــدالني فـــي تصـــريحات لـــه اليـــوم االثنـــين )
 واإلسـاءةرب العالقـات الفلسـطينية ـ األردنيـة الحملة التي تشـن ضـد اللـواء جبريـل الرجـوب، هـدفها ضـ

 التحاد الكرة الفلسطينية ورئيسه.
 0/6/2105قدس برس، 

 

 حل تنظيما  السرى بالسجون إلمكانيةحماس يلمح حركة قيادي في  .25
رأى القيادي في حركة حماس، نادر صوافطة، أن األسرى الفلسطينيين في سجون : رام هللا )فلسطين(
ئيلي "اعتــادوا علــى إجــراءات إدارة الســجون القمعيــة". مشــددًا علــى أنهــم "لــن يرضــخوا االحــتالل اإلســرا

 لهذه اإلجراءات نهائيًا، حتى لو كلف األمر الدخول بمواجهة مع اإلدارة".
وقال صوافطة، وهو أسير محـرر أمضـى فـي سـجون االحـتالل عـدة سـنوات، فـي تصـريحات صـحفية 

(، إن اإلدارة تحـــاول 6|0دس بـــرس" نســـخة عنهـــا، االثنـــين )نشـــرها "مكتـــب إعـــالم األســـرى" وتلقـــت "قـــ
 التأثير على حالة االستقرار النسبي الذي تعيشه سجون الجنوب.

ـــة والتعســـفية، وكـــل إجـــراء تعســـفي يقابلـــه  ـــى هـــذه الممارســـات المفاجئ واســـتطرد: "األســـرى اعتـــادوا عل
رجــاع الوجبــات،  غــالق األقســام، وعــدم خطــوات مــن جانــب األســرى، مثــل اإلضــراب عــن الطعــام، وا  وا 

 التواصل والتعاون مع اإلدارة".
مؤكــدا أن "حــل التنظــيم أحــد الحلــول أيضــًا )تنظيمــات األســرى داخــل الســجون(، حتــى ال يكــون هنــاك 
ممثــل لألســـرى أمـــام اإلدارة وهــذا يفـــرض عليهـــا التعامـــل مــع كـــل أســـير علـــى حــدة، وهـــو أمـــر مكلـــف 

 .ومرهق لإلدارة خاصة في السجون المركزية"
 0/6/2105قدس برس، 
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 لتعزيز السيطرة على القدس المحتلة مليون دوالر سنويا   63 تخصصالحكومة اإلسرائيلية  .26
صــادق الكنيســت اإلســرائيلي أمــس، علــى تــولي وزيــر الهجــرة واالســتيعاب : برهــوم جرايســي -الناصــرة 

ون مكلفــا فــي المتطــرف زئيــف إلكــين مــن حــزب الليكــود، مســؤولية "ملــف القــدس" فــي حكومتــه، وســيك
مليـون دوالر، تخصصـها حكومـة االحـتالل لتعزيـز السـيطرة علـى  63صرف ميزانية سنويا تزيد علـى 

. والقــى التعيــين معارضــة رئــيس بلديــة 0962و 0912القــدس المحتلــة بشــطريها المحتلــين منــذ العــام 
 الملف بيدي نتنياهو. إبقاءاالحتالل نير بركات، الذي يريد 

مليـون دوالر، وهـي ال عالقـة لهـا بميزانيـة بلديـة  63بصـرف ميزانيـة سـنوية مـن وسيكون إلكين مكلفـا 
االحتالل في المدينة المحتلة، التي تقدر بمئات ماليين الدوالرات سنويا. فالصرف الحكومي المباشر، 
يتعلق بمشاريع بنى تحتيـة وبنيويـة ضـخمة، ومـن بينهـا توطيـد سـيطرة االحـتالل علـى المدينـة، وتقـديم 

 ات للمستوطنين في المدينة، وغيرها من بنود الصرف األخرى.محفز 
 2/6/2105، الغد، عم ان

 
 "الكابين "على تشكيل  تصادقالحكومة اإلسرائيلية  .27

صـــادقت الحكومـــة اإلســـرائيلية علـــى تشـــكيل المجلـــس الـــوزاري المصـــغر : األناضـــول– القـــدس المحتلـــة
، المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية «الكابينــت»للشــؤون األمنيــة والسياســية، المعــروف باســم 

 المهمة.
األحد، أن يكـون المجلـس برئاسـة  ، أنها قررت في جلستها،أمسوقالت الحكومة اإلسرائيلية، في بيان 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما ينص على ذلك القانون اإلسرائيلي.
الماليــة موشــيه كحلــون، واألمــن الــداخلي جلعــاد أردان، ويضــم المجلــس وزراء الــدفاع موشــيه يعلــون، و 

 والعدل إياليت شاكيد.
كما يضم المجلـس بموجـب القـرار الحكـومي وزيـر التعلـيم وزعـيم حـزب البيـت اليهـودي اليمينـي نفتـالي 

شـاس اليمينـي آرييـه درعـي، ووزيـر المواصـالت يسـرائيل كـاتس،  بنيت، ووزيـر االقتصـاد وزعـيم حـزب
 ة سيلفان شالوم، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس.ووزير الداخلي

وينص القرار على أن يكون وزيـر البنـاء واإلسـكان يـؤاف غالنـت، ووزيـر الشـؤون االسـتراتيجية زئيـف 
 وحتى نهاية تشرين الثاني المقبل. األحدإلكين عضوين بصفة مراقب في المجلس في الفترة ما بين 

قضايا األمـن القـومي "إن المجلس الوزاري المصغر مسؤول عن وقالت الحكومة اإلسرائيلية في بيانها 
لدولة إسرائيل، والمؤسسة األمنيـة وسياسـاتها، والعالقـات الخارجيـة والسياسـة الخارجيـة لدولـة إسـرائيل، 
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والموافقــة علــى خطــط التطــوير والمشــتريات للمؤسســة األمنيــة وأجهــزة االســتخبارات، وأي مســألة أخــرى 
 ."مناسبة للبحثيراها رئيس الوزراء 

 2/6/2105، الرأي، عم ان

 
 "إسرائيلـ"هي الصديقة الكبر ل المتحدةنتنياهو: الواليا   .28

، "عالقات الصـداقة الحميمـة"بنيامين نتنياهو، بـ األناضول : أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي  -رام هللا 
 التي تربط بين إسرائيل والواليات المتحدة.

ه نتنياهو مسـاء اليـوم، ونقلتـه اإلذاعـة اإلسـرائيلية الرسـمية، حيـث أضـاف جاء ذلك في تصريح أدلى ب
 ."الواليات المتحدة هي أكبر صديق إلسرائيل والعكس صحيح"أن 

، ومثال للتسامح والتنوع في منطقة الشرق اإلنسانإسرائيل هي منارٌة للحرية وحقوق "وتابع نتنياهو أن 
ــُح اإلسـالم نحــو التطـرف، ويقــوم المخربــون األوسـط العاصــفة، فـي الوقــت الـذي تنهــار ف يـه دوٌل، ويججمج

 على حد تعبيره. "بذجبح األشخاص العزَّل، وتداس فيه حقوق اإلنسان بشكل يومي
 30/5/2105، رأي اليوم، لندن

 
 سرائيلييناإلجنود اليعلون: ال عالقة بين زيارة شتاينماير وجثث  .29

يعلـــون، اليـــوم االثنـــين، إن زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة  قـــال وزيـــر األمـــن اإلســـرائيلي موشـــي: هاشـــم حمـــدان
األلمانيـــة، فرانـــك شـــتايماير، لقطـــاع غـــزة لـــيس لهـــا عالقـــة بمســـألة المفاوضـــات حـــول "جثـــث الجنـــود 

 اإلسرائيليين" الذين قتلوا في الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة، في صيف العام الماضي.
لوا، أورون شاؤول وهدار غولدين، على سلم االهتمامات، وقال يعلون إن قضية جثث الجنود الذين قت

 إال أنه أضاف أنه "في هذه الحالة ال عالقة بين الزيارة وبين هذه المسألة".
وأشار وزير األمن اإلسرائيلي إلى أن إسرائيل تبذل جهودا مختلفة من أجل جلب الجثتـين لـدفنهما فـي 

 البالد.
فــإن زيــارة شــتاينماير تتركــز فــي إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، وأنهــا وبحســب األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية 

 تتضمن لقاءات مع مسؤولين في األمم المتحدة والصليب األحمر، و"ليس مع قيادة حركة حماس".
وجــاء أيضــا أن إســرائيل تــدعي أنــه ال يوجــد أيــة جهــة تقــوم بجهــود وســاطة بــين إســرائيل وبــين حركــة 

 حماس.
 0/6/2105، 11عر  
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على تراجع  بعد الضغوط التي مورس   "إسرائيل"الكيماوية على  السلحةتهديدا   يعلون: .31
 ةسوري

مع إحراز التنظيمات اإلسالمية التي تقاتل نظام األسد في سوريا تقدما سريعا على : حسن عبد الحليم
اقبــة عــدة محــاور، قالــت وســائل إعــالم إســرائيلية إن االســتخبارات اإلســرائيلية كثفــت مــن عمليــات المر 

 للمناطق المحاذية لخط وقف إطالق النار.
وقالـت صــحيفة هــآرتس إنــه فــي الوقــت الــذي يخســر نظــام األســد منــاطق بشــكل ســريع، كثفــت إســرائيل 

 المراقبة االستخبارية.
وقالت إن األجهزة األمنية تلحظ أيضا ضغطا متزايدا في أوساط حـزب هللا، وتقـدر عـدد مقاتليـه الـذين 

 مقاتل. 0111ورية بنحو قتلوا في الحرب الس
موشــيه يعلــون، يــوم أمــس إن المخــاطر التــي تهــدد إســرائيل مــن األســلحة الكيماويــة  قــال وزيــر األمــن

ونقلــت إذاعـة شريشـت بيـتش عـن يعلــون قولـه خـالل جولـة فـي إطــار  تراجعـت كثيـرا فـي اآلونـة األخيـرة.
ئيل تراجعــت بشــكل جــدي بعــد ش شإن تهديــدات األســلحة الكيماويــة علــى إســرا02منــاورات شنقطــة تحــول 

الضــغوط التــي مورســت علــى النظــام الســوري مــن أجــل تفكيــك ترســانته مــن هــذه األســلحة، لكــن يجــب 
 على الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعدا لمواجهة أي هجوم كيماويش.

 2/6/2105، 11عر  
 
 ـ"إسرائيل"أن تكون شريكا  ل يمكندوري غولد: حماس ال  .30

لعـام الجديـد لـوزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية دوري غولـد، اليـوم االثنـين، أن حركـة أكد المدير ا: )أ ف ب(
 "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، ال يمكنها أن تصبح شريكًا سياسيًا لدولة االحتالل.

وقال غولد، اليوم االثنين، أثناء تقديمه بحثًا شارك في إعداده مع مركز أبحاث ودراسات إسرائيلي في 
، "بعـد مشـاركتي 2101لمحتلة حول الحرب اإلسرائيلية األخيرة علـى قطـاع غـزة صـيف العـام القدس ا

ال يوجـد لـدي أدنـى شـك أن حمـاس تنتمـي إلـى العـالم الجهـادي. إنهـا ليسـت مرشـحة  في هذه الدراسة،
 ألن تصبح شريكًا سياسيًا".

ومواقفـــــه وبحســـــب غولـــــد فـــــإن "آيديولوجيـــــة حمـــــاس جامـــــدة وتـــــرفض الـــــتخلص مـــــن ميثـــــاق حمـــــاس 
 اآليديولوجية. ولكن لألسف، فإنهم يحكمون قطاع غزة".

وأضاف أن "البعض يحاول أن يصور )األفـراد أو المجموعـات( التابعـة لتنظـيم القاعـدة الـذين يعملـون 
 في غزة كأنهم معارضة لحماس، ولكن اعتقد أن حماس توافق تمامًا على وجودهم في القطاع".

 2/6/2105، السفير، بيرو 
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 لإلرها  مكافأة المتحدةالمم مؤسسا   إلىالفلسطيني  العودةضم مركز ": سرائيلإ" .32

بشــــدة الليلــــة الماضــــية قــــرار لجنــــة المنظمــــات غيــــر  إســــرائيلاســــتنكرت  :القــــدس دوت كــــوم -رام هللا 
المتحـدة بالمصـادقة علـى طلـب مركـز العـودة الفلسـطيني التـابع لحركـة حمـاس  لألممالحكومية التابعة 

 عضوية اللجنة. إلىباالنضمام  -العبرية ذاعةاإلحسب -
 أبشـعووصفت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبلي هذا القـرار بالفضـيحة، واصـفة حمـاس بأنهـا "مـن 

 األمــماحــدى مؤسســات  إلــى"ان ضــم منظمــة محســوبة علــى حمــاس  وأضــافت". اإلرهابيــةالتنظيمــات 
 ".لإلرهاب مكافأةالمتحدة هو بمثابة 

ن المنظمــة إالمتحــدة رون بروســور علــى القــرار بقولــه " األمــمالــدائم لــدى  إســرائيلنــدوب بــدوره عّلــق م
المتحــدة".  لألمــمالدوليــة قامــت اليــوم بخطــوة خطيــرة بســماحها للحركــة بالــدخول عبــر البوابــة الرئيســية 

 األمــن"انــه حســب هــذا الســيناريو قــد نــرى فــي المســتقبل منظمــة حــزب هللا تجلــس فــي مجلــس  وأضــاف
واصـفا هـذا التطـور  األممـي اإلنسـانمجلس حقـوق  أعماليشارك في  اإلسالميةي وتنظيم الدولة الدول

 بذروة مسرح المستحيل".
انضــمام مركــز العــودة  أيــدتفــي لجنــة المنظمــات غيــر الحكوميــة  األعضــاءدولــة مــن  02ويــذكر ان 
لواليــات المتحــدة وا إســرائيلعضــوية هــذه اللجنــة بينمــا عارضــت ذلــك ثــالث دول هــي  إلــىالفلســطيني 
 عن التصويت. أخرىفيما امتنعت ثالث دول  وأوروغواي

 2/6/2105، القدس، القدس
 
 للجنة الخارجية والمن في الكنيس  هنغبي رئيسا  تساحي تعيين  .33

صـادق أعضـاء لجنـة الخارجيـة واألمـن التابعـة للكنيسـت اإلسـرائيلي  :الحياة الجديـدة -القدس المحتلة 
الكنيسـت عـن حـزب الليكـود تسـاحي هنغبـي رئيسـا للجنـة التـي تعتبـر األهـم امس، علـى تعيـين عضـو 

 من بين اللجان. وشغل هنغبي هذا المنصب لفترات طويلة ما يجعل اختياره استمرارا لحالة سابقة.

 2/6/2105، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الناحية االستراتيجيةلم يكن يوما  أفضل مما هو عليه اليوم من  الشمالب "إسرائيل" غوالن: وضع .34

غــوالن، خــالل احتفــال بمناســبة مــرور ثالثــين عامــًا علــى  قــال نائــب رئــيس األركــان اإلســرائيلي يــائير
يوجـــد فـــي ســـوريا ولبنـــان نشـــاط "تأســـيس الحـــزام األمنـــي ســـابقًا فـــي جنـــوب لبنـــان بجامعـــة تـــل أبيـــب: 

الصـواب حتـى اآلن أن نفعـل  لمنظمات الجهاد العالمي، إال أنهم غيـر مشـغولين بنـا اليـوم، ولـيس مـن
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. وكشف غوالن أن المؤسسة "ضدهم أي شيء ونتدخل، إال أنه يوجد هنا احتمال مستقبلي مثير للقلق
ويجـب علينـا أن "األمنية في إسرائيل تدرس طوال الوقت نيات الجهـات الجهاديـة العاملـة فـي المنطقـة 

األســد أو أنهــم يوجهــون انشــغالهم إلينــا نفهــم مــا إذا كــانوا يعملــون ضــد قــوات )الــرئيس الســوري بشــار( 
الوضـــع دينـــاميكي أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وهـــذا التغييـــر الكبيـــر إضـــافة إلـــى ". وأضـــاف: "أيضـــاً 

 ."التوقيت يوجب علينا االستعداد بنحو مناسب ومدروس
وقال غوالن، الذي شغل فـي الماضـي منصـب قائـد المنطقـة الشـمالية، إن حـزب هللا مشـغول اآلن فـي 

ـــا ـــه تهديـــدًا. القت ـــزال تـــرى في ـــالرغم مـــن ذلـــك ال ت ـــة الســـنية، لكـــن إســـرائيل ب ل ضـــد المنظمـــات الجهادي
إن حزب هللا يمتلك القدرة على أن يشكل تهديدًا هو من دون شك مثير للقلق ويوجب علينا "وأضاف: 

مــًا . وخلــص الجنــرال اإلســرائيلي إلــى أن وضــع إســرائيل فــي الشــمال لــم يكــن يو "االســتعداد بمــا يتناســب
 أفضل مما هو عليه اليوم من الناحية االستراتيجية برغم التوتر وقدرات حزب هللا.

 2/6/2105 ، الخبار، بيرو 
 
 الصهيونية ونصبو إلقامة مؤتمٍر وطني  فلسطيني  بالداخل تعريةعودة: فشلنا تاريخيًّا في  .35

ات االجتماعيـة التطبيقيـة، المركز العربي للدراسـ -عقد مركز مدى الكرمل زهير أندراوس:  –الناصرة 
حلقـــة نقـــاش حـــول مســـتقبل العمـــل الجمـــاعي العربـــي فـــي إســـرائيل ودور القائمـــة المشـــتركة، بمشـــاركة 

وقــد أدار النقــاش البروفيســور  عضــوي الكنيســت د. جمــال زحالقــة وأيمــن عــودة عــن القائمــة المشــتركة.
 نديم روحانا مدير مدى الكرمل العاّم. 

ال تكتيك؛ وقد أخذنا  استراتيجيةأن تشكيل القائمة المشتركة كان عبارة عن  النائب جمال زحالقةوقال 
بعـــين االعتبــــار جميــــع المرّكبــــات عنــــدما وضــــعنا البرنـــامج السياســــي للقائمــــة المشــــتركة. يتكــــون هــــذا 
البرنامج من ستين بنًدا، وكذلك وضعنا برنامج عمل واقعيًّـا. نعمـل ضـمن القائمـة وفـق هـذه البرنـامج، 

  نعرف ما هي اإلنجازات التي سنحققها.ألننا ال
أما في مـا يتعلـق تحديـًدا ببرنـامج التجمـع، فقـال زحالقـة إّنـه هنـاك برنامجـان؛ واحـد للمـدى المتوسـط،  

يطالب بالمساواة المدنية والقومية الكاملة ودولة المواطنين وكذلك تنظـيم الجمـاهير العربيـة؛ وأمـا علـى 
مـن الشـعب الفلسـطيني ومصـيرنا واحـد، فدولـة فلسـطينية فـي الضـفة  المدى البعيد فنحن جزء ال يتجـزأ

المأمولة فهي بناء  االستراتيجيةما هي إال حل مرحلي ألننا نصبو إلى دولة واحدة ثنائية القومية. أما 
عالقات كأقلية قوميـة مـع العـالم، والقائمـة المشـتركة تتـيح بنـاء مثـل هـذه العالقـات، ولـيس عـن طريـق 

 إسرائيل. 
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ًســا للقــاءات أخــرى لبنــاء أمـ ا النائــب أيمــن عــودة، فقــد أثنـى علــى اللقــاء، وقــال إّنــه يجـب أن يكــون مؤسّن
برنامج رؤيوّي للقائمـة المشـتركة، وربمـا للفلسـطينيين فـي الـداخل بمشـاركة تيـارات سياسـية غيـر ممثَّلـة 

يًّـا وذا أهـداف مرحليـة، في البرلمان. وأضاف عودة قوله إن طابع برنامج القائمة المشـتركة كـان انتخاب
ويحمـــل أبعـــاًدا كثيـــرة، إاّل أنـــه فـــي جـــوهره انتخـــابّي، ولكننـــا ماضـــون وملتزمـــون بالعمـــل مـــع القضـــايا 
الطارئة. أما في ما يتعلق بالجانب السياسي الحالّي، وعلى ضوء تشكيل الحكومة الجديدة، فقد أردف 

لــه عالقــة مــع القضــية الفلســطينية؛ ولــذا  عــودة قــائاًل إّن كــل مــا يحــدث معنــا كفلســطينيين فــي إســرائيل
يجب تغيير السياسة العنصرية ضدنا، كي تستطيع حكومة إسرائيل التفاوض مع السلطة الفلسـطينية. 

 فنحن فشلنا تاريخيًّا في تعرية الصهيونية وكشف طابعها وتحويلها إلى مفردة سلبية.
 يكــون هنــاك توافــق بــين مرّكبــات وقــد صــارح عضــوا الكنيســت الحضــور بقولهمــا إنــه مــن الطبيعــي أالّ 

القائمــة المشــتركة فــي جميــع المجــاالت السياســية واالجتماعيــة، لكــن األهــم أّن هنــاك توافًقــا علــى إدارة 
هــذه التمــايزات وبعــض االختالفــات. ومــن الواضــح أننــا نحتــاج إلــى وقــت كــاف  لترســيخ أدوات العمــل 

وكـــأحزاب نشـــعر أننـــا أقـــوى، محّليًّـــا وفلســـطينيًّا الجماعيـــة. إّننـــا فـــي تجربـــة القائمـــة المشـــتركة كشـــعب 
ودوليًّا، ويجب استغالل هذا التحول في ترشيد النضال الجمـاعي، السياسـي واألهلـي واالحتجـاجي، إذ 
إّن التحـّديات الماثلــة أمامنــا بالغـة وعديــدة، ونصــبو أن تفيـد تجربــة القائمــة المشـتركة فــي إقامــة مــؤتمر 

-ى غــرار المــؤتمر الــوطني األفريقــي فــي جنــوب أفريقيــا الــذي جمــع وطنــي فلســطيني فــي الــداخل، علــ
 تيارات  سياسيًة عديدة ومختلفة. -تحت سقف سياسي نضالي واحد وهدف واحد
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حملــــة الدوليــــة لمقاطعــــة إســــرائيل اقتصــــاديًا وثقافيــــًا أقــــّرت إســــرائيل بــــأن ال: أســــعد تلحمــــي -الناصــــرة 
التـي بـدأت نشـاطها « بـي دي إس»وأكاديميًا وعدم االستثمار فيها واتخاذ عقوبات بحقها، المعروفة بـ 

في توسـيع رقعـة نشـاطها فـي « نجاحًا غير مسبوق، لكن مقلق»، حققت في العام األخير 2112عام 
 صادية وأكاديمية وا عالمية وشركات تجارية بمقاطعة إسرائيل.أنحاء العالم، وفي إقناع جهات اقت

أحـــد أخطـــر الحمـــالت المنهجيـــة ضـــد وجـــود »الحملـــة بأنهـــا « يـــديعوت أحرونـــوت»ووصـــفت صـــحيفة 
 29فـي « األحداث المناوئة للسامية»وأشارت تحديدًا إلى االرتفاع الحاد في «. إسرائيل بغية شيطنتها

التـي ضـمت « بـي دي إس»الواليـات المتحـدة التـي تقودهـا حملـة  جامعة ومؤسسة أكاديمية فـي أنحـاء
منظمة غير حكومية فلسطينية ويسارية من أرجاء العالم تطالب  020مع انطالقتها قبل عشرة أعوام، 
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زالـة  إسرائيل باحترام مبادئ القانون الدولي وحقوق اإلنسان، وبإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، وا 
 منح المساواة التامة للمواطنين العرب في إسرائيل.الجدار الفاصل، و 

ن اتهمتهــا بتضــليل «معركتهــا علــى الــوعي»وأقــرت أوســاط فــي وزارة الخارجيــة بنجــاح الحملــة فــي  ، وا 
الــرأي العــام الــدولي. وأشــارت إلــى أنــه بفعــل كثــرة التظــاهرات وعــرائض االحتجــاج وتجنيــد شخصــيات 

تهــا الحملــة، أخــذت صــحف أميركيــة رئيســة تفــرد مســاحات عالميــة لــدعم مقاطعــة إســرائيل، والتــي نظم
 واسعة للحملة، فيما اتسع نشاط آالف الطالب في جامعات أميركية مختلفة تأييدًا للمقاطعة.

وأفــردت الصــحيفة صــفحاتها األولــى لتنشــر خريطــة العــالم وفوقهــا الشــركات والمنظمــات المختلفــة مــن 
 وأبرزها: أنحاء األرض التي تقوم بمقاطعة إسرائيل، 

فــي الواليــات المتحــدة، نقابــة العــاملين فــي التعلــيم والبحــوث فــي جامعــات كاليفورنيــا العامــة فرضــت  -
المقاطعــة. وأوقفــت منظمــات أكاديميــة فــي مجــاالت البحــث المختلفــة، تعاونهــا مــع مؤسســات أكاديميــة 

مؤسسـة أكاديميـة فـي  29حادثـًا معاديـًا للسـامية فـي  221إسـرائيلية. ومنـذ بدايـة العـام الحـالي، سـجل 
الواليات المتحدة. كما سحب صندوق تقاعد مركزي استثماره من شركة أميركيـة تبيـع معـدات حفريـات 

بــي دي »إلســرائيل. وألغــت المطربــة األميركيــة لــورين هيــل حفلــة لهــا فــي إســرائيل تحــت ضــغط حملــة 
 «.إس
 األردن بنسبة الفتة.أوروبا: انخفاض استيراد الخضروات والفاكهة من مستوطنات غور  -
بريطانيــا: نقابــة الصــحافيين دعــت إلــى مقاطعــة منتجــات إســرائيلية وفــرض عقوبــات علــى إســرائيل.  -

من األساتذة األكـاديميين علـى رسـالة تـدعو الـى مقاطعـة إسـرائيل ومعاقبتهـا، فـي حـين  111كما وقع 
ويقـــود «. يـــالي للفلســـطينيينإلـــى حـــين انتهـــاء االحـــتالل الكولون»فنـــان مقـــاطعتهم إســـرائيل  211أعلـــن 

 روجر ووترز حملة مقاطعة إسرائيل ثقافيًا.« بينك فلويد»عضو فرقة 
 إيرلندا: منظمة العمال اإليرلندية تقاطع منتجات شركات إسرائيلية. -
 جنوب أفريقيا: الحكومة منعت وزراءها من القيام بزيارات إلسرائيل. -
 قاطعة إسرائيل.كندا: نقابة موظفي البريد تبنت سياسة م -
 أستراليا: تهديد أصحاب محالت في استراليا في حال واصلوا شراء منتجات إسرائيلية. -
اإلسرائيلية لتورط األخيرة في بناء « أْلبنت»النروج: صندوق التقاعد الحكومي باع أسهمه في شركة  -

 الجدار الفاصل.
 2/6/2105، الحياة، لندن
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 لخفض أخطار الحر  المقبلة "15 –نقطة تحول " يبدأ اإلسرائيليالجيش تقرير:  .37

ثاء، عند الحادية عشرة قبل الظهر والسابعة مساء، سـتطلق اليوم الثال: آمال شحادة -القدس المحتلة 
ـــاطق  ـــى المالجـــئ والمن ـــى الـــدخول إل ـــة اإلســـرائيليين إل ـــدات اإلســـرائيلية داعي ـــذار فـــي البل صـــفارت اإلن

لعسكرية وصول الحرب المتخّيلة إلى ذروتها. اليوم هو ثالث يوم من ا -اآلمنة، لتعلن القيادة األمنية 
هــذه الحــرب، وفــق الســيناريو الــذي يتــدرب عليــه اإلســرائيليون، مــن جــيش دفــاع مــدني وأســلحة البحــر 

 «.02 -نقطة تحول »والبر والجو والسلطات ذات الشأن، تحت عنوان 
لســـنة عـــن الســـنوات الســـابقة، مـــن حيـــث حجـــم تختلـــف التوقعـــات اإلســـرائيلية وســـيناريو التـــدريب هـــذه ا

الحــرب وقوتهــا وأهــدافها. فقــد تــم بنــاء ســيناريو التــدريب وفــق توقعــات أمنيــين وعســكريين الحتمــاالت 
تطور األوضاع في ظل ما تشهده المنطقة من أحـداث، وسـورية فـي شـكل خـاص: االنطالقـة سـتكون 

لسـابقة، باتـت موضـع قلـق أكثـر مـن ذي قبــل. مـن الحـدود الشـمالية. فهـذه المنطقـة، وخالفـًا للسـنوات ا
ذا كانـت الحسـابات اإلسـرائيلية فـي السـنوات الخمـس الماضـية تقـول:  ، وعلـى «فخـار يكسـر بعضـه»وا 

إسـرائيل أن تتفــرج باألســاس حتــى ينهـك المحــاربون الســوريون بعضــهم، فـاليوم تنبعــث رائحــة حســم فــي 
ئيل. لــذلك، قــدم إلــى الجــوالن رئــيس الدولــة، بــأن ثمــة قــوى ستقصــف إســرا اإلســرائيليونســورية ويشــعر 

رؤوفــين ريفلــين، ليتجــول علــى المســتوطنين والوحــدات العســكرية. واختــار التوقيــت، مــع انطالقــة هــذه 
التدريبات. رافق قيادة الجيش وألقى نظرة على طول هذه الحدود مركزًا على البلدات السورية المحاذيـة 

ن مـن هنـاك أن هـذا الهـدوء ال يمكنـه أن يـوهم أحـدًا، ال يوهمـه للجوالن المحتل والجدار الحـدودي لـيعل
 وال يوهم اإلسرائيليين وال الجيش الذي يستعد لحدوث تدهور مفاجئ.

، بتسـلئيل ترايبــر الـذي راح يعلـن مــع «سـلطة الطـوارئ»حـديث ريفلـين هـذا جــاء مطابقـًا لحـديث رئــيس 
رب تســتطيع أن تكــون ســريعة، وأن ســيناريو بــدء التــدريبات أن الوضــع اليــوم هــادئ، نســبيًا، لكــن الحــ

حــرب شــاملة علــى كــل الجبهــات هــو ســيناريو واقعــي والحــرب المقبلــة يمكــن أن تبــدأ بعــد هجــوم فــي 
 أعقاب تدهور األحداث على طول الحدود الشمالية.

عمـا يملكـه  نصـر هللا، السـيد حسـن «حـزب هللا»ترايبر يعتمد على ما سبق وصرح به األمـين العـام لــ 
ألف صاروا موجهة في  21حذر أخيرًا من أن حزب هللا يملك  نصر هللا»زب من صواريخ فقال: الح

ذا كـان صـحيحًا فإنـه  كل لحظة إلـى حيفـا وتـل أبيـب. يمكـن أن يكـون هـذا هـو مـا يملكـه حـزب هللا، وا 
يؤكــد مــدى أهميــة االســتعداد لحــرب كهــذه. ال نســتطيع الســماح ألنفســنا بــأن نتجاهــل مــا يجــري لــدى 

رف الثــاني، وال نتجاهــل اســتعدادات حــزب هللا، وجاهزيــة حركــة حمــاس، لجهــة الســعي إلــى التســلح الطــ
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والتجـــارب التـــي يجرونهـــا علـــى األســـلحة التـــي ينجحـــون بتهريبهـــا إلـــى القطـــاع، والجهـــود الكبيـــرة التـــي 
 «.يبذلونها لتجديد األنفاق وترميمها داخل القطاع وتلك التي تتجاوز السياج

يــتم التـــدرب عليــه يشــمل سلســـلة أحــداث بينهــا المــس ببنـــى تحتيــة وشــبكات الكهربـــاء  الســيناريو الــذي
والمطـــارات ومنشـــآت المـــواد الخطيـــرة فـــي خلـــيج حيفـــا وتســـلل عبـــر البحـــر إلـــى مينـــاء حيفـــا أو تســـلل 
طــائرات مــن دون طيــار إلــى األجــواء اإلســرائيلية وكــذلك زرع متفجــرات علــى طــول الحــدود مــع لبنــان، 

عسكرية. التدريب وفق ترايبر يشمل سيناريوات لم تشملها الحروب السـابقة وسـتكون تستهدف دوريات 
فيها الجبهة الداخلية معرضة لضربات أشد مما تعرضت له في المواجهات العسـكرية السـابقة، ولكـن، 

 «.الضربات التي سنوجهها للطرف اآلخر ستكون هي األخرى أشد وأقوى»يضيف: 
من اليوم الذي تتعـرض لـه إسـرائيل لقصـف مكثـف بالصـواريخ، بعـد أشـهر التدريبات هذه المرة تنطلق 

ـــة تكـــون تعرضـــت خاللهـــا منطقـــة الشـــمال لصـــواريخ متفرقـــة مـــن الطـــرف اآلخـــر للحـــدود، لكـــن  طويل
إسرائيل، وفق السيناريو، ترفض الرد وتتحلى بالصبر، كمـا قـال الجـيش خـالل عرضـه التـدريبات. فـي 

المكثف يبدأ من سورية ولبنان، ثم تتحول إيالت لهدف، بعـد إطـالق  التوقعات اإلسرائيلية أن القصف
الصواريخ عليها من سيناء. االستخبارات العسكرية، وفق التوقعات، تـرى أنـه مـن الصـعب معرفـة مـن 
يقـــف وراء إطـــالق الصـــواريخ وتقـــدر أن األمـــر يتعّلـــق بمنظمـــات منشـــقة، إســـالمية متطرفـــة، ال تتقبـــل 

في الجنوب. تتوقع إسرائيل أن تتعرض لمئـات « حماس»شمال وال تخضع لـ في ال« حزب هللا»سيادة 
الصـــواريخ المتطـــورة، الطويلـــة المـــدى، يوميـــًا، تـــنجح بـــالتملص مـــن القبـــة الحديـــد، وتســـقط فـــي شـــوارع 
البلـدات اإلســرائيلية، وفـي شــكل خـاص فــي شـمال الــبالد. وتـؤدي إلــى هـدم عمــارات سـكنية فــي مراكــز 

اب الجسور على مسارات الطرق المركزية، وفي الكثير مـن المنـاطق تنـدلع نيـران المدن الكبيــرة. وتص
كثيـــفة. ويقـــوم سـالح الجـو باعتـــراض طـــائرات مـن دون طيـار، تتخطـى الحـدود، ويعمـل ضـد مطلقـي 

بتخطـــي الســـياج الحـــدودي. ويصـــل جـــزء منهـــا إلـــى « حـــزب هللا»الصـــواريخ، وتـــنجح خاليـــا عـــدة مـــن 
رهــائن. ويصــف الجــيش الوضــع بأنــه حــدث ضــخم يضــطره الســتدعاء عشــرات  المســتوطنات ويحتجــز

توقعــات اإلســرائيليين أيضــًا أن الضــفة ستنضــم «. 2»آالف جنــود االحتيــاط وفــق أوامــر التجنيــد الــرقم 
يكـون لهـم دور مـن خـالل مشـاركتهم فـي تظـاهرات  12إلى الحرب عبر اندالع انتفاضة، وفلسطينيي 

 احتجاجية.
 

 عيدا عن التدريبا خطوا  عملية ب
هي ترجمة على أرض الواقع لتوقعات المسؤولين اإلسرائيليين، ولـيس مصـادفة « 02 -نقطة تحول »

وخالفــًا للســنوات الســابقة، أن تــأتي تــدريبات أســلحة الجــو والبــر والبحــر فــي الوقــت نفســه مــع تــدريبات 
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الح البحريـة بـدأ يبنـي حـواجز الجبهة الداخليـة. فقـد كشـف قبـل يـوم مـن انطـالق هـذه التـدريبات أن ســـ
معدنية ضخمة أقوى من جـدران البـاطون المسـلح عنـد مراسـي الغواصـات وبوابـة الـدخول البحـري إلـى 
ميناء حيفا، بادعاء معلومات استخبارية تشير إلى احتمـال دخـول زوارق سـريعة مفخخـة لتنفيـذ عمليـة 

اب التهديــدات التــي أطلقهــا تنظــيم تفجيريــة فــي هــذا المكــان. هــذه االحتياطــات جــاءت أيضــًا فــي أعقــ
 «.داعش»

وأعلنت مصـادر عسـكرية أن الجـيش اإلسـرائيلي كـان بحـث فـي هـذه الوسـيلة منـذ حـرب لبنـان الثانيـة، 
ولكن التقديرات حينذاك بينت أن احتماالت اللجوء إلى هذا السالح ضئيلة. لكن هذه التقديرات تغيرت 

. وبعـــد االنتهــاء مــن هـــذا اإلجــراء فــي حيفـــا، ســينقل إلـــى حاليــًا، لــذلك تقـــررت العــودة إليهــا مـــن جديــد
 الموانئ اإلسرائيلية األخرى.

هــذه الحــواجز، وفــق هــذه المصــادر، هــي جــزء مــن المنظومــة الدفاعيــة التــي تــم وضــعها فــي حيفــا فــي 
شكل خاص تستهدف حماية أسطول الغواصات اإلسـرائيلي وبينهـا أربـع غواصـات جديـدة مـن ألمانيـا. 

مصــادر، فــإن تقــارير تتحــدث عــن أنهــا غواصــات نوويــة. الحــواجز المائيــة متطــورة جــدًا، ووفــق هــذه ال
بطــاء ســفن كبيــرة لــدى محاولتهــا الــدخول إلــى المينــاء، وتــم  وبمقــدورها إيقــاف زوارق مفخخــة ســريعة وا 
تطوير الحواجز في الواليات المتحـدة بتمويـل مـن األسـطول األميركـي. ويـتم تشـغيل الحـواجز بواسـطة 

 تحكم من بعد، وتبلغ تكلفة الحاجز بضعة ماليين من الدوالرات. أجهزة
القيــادة اإلســرائيلية اســتبقت هــذه التــدريبات بتهيئــة األجــواء، مــن جهــة، وطمأنــة اإلســرائيليين مــن جهــة 
أخرى، عبر استعراض القدرات اإلسرائيلية. وزير الدفاع موشيه يعلـون وقائـد سـالح الجـو أميـر إيشـل، 

همــا، فــي االجتمــاع الســنوي لمعهــد فيشــر الــذي يعمــل فــي البحــوث االســتراتيجية فــي اســتغال خطــابين ل
مجـال الجــو والفضــاء، السـتعراض القــدرات الدفاعيــة والهجوميـة إلســرائيل. ولــم يخـف إيشــل الحســابات 

 معتبرًا هذه المواجهة التحدي األكبر إلسرائيل.« حزب هللا»اإلسرائيلية لدى المواجهة مع 
 

 ةزيادة الموازن
لم يكتف الجيش اإلسرائيلي بهذه الزيادة فتوجه في شكل استثنائي إلى الواليات المتحدة يطالـب بزيـادة 

 باليين تدفعها اليوم. 3دعمها العسكري إلسرائيل بنحو بليون دوالر في كل سنة، إضافة إلى 
ـــد مـــن الموازنـــات مســـتغاًل كـــل تصـــري ح وحـــدث والجـــيش اإلســـرائيلي، ال يتنـــازل عـــن رغبتـــه فـــي المزي

وسيناريو الحتماالت تدهور أمنـي. هكـذا فعـل القائـد الجديـد للجـيش غـادي آيزنكـوط الـذي أعـد اقتراحـًا 
بزيادة موازانة جيشه نحو أربعة باليـين دوالر، جديدًا للحكومة، يتزامن مع موعد التدريبات، طالب فيه 

لـــى المســـاعدات األميركيـــة. هـــذه الموازنـــة، ووفـــق مـــا تســـرب لمصـــادر  إضـــافة إلـــى موازنتـــه العاديـــة وا 
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إعالمية إسرائيلية، تأتي تحت بند ضرورة إحداث طفرة في التدريبات وكذلك لتحديث عدد من اآلليات 
متطلبــات اســتخالص العبــر والتطــورات فــي العــالم العربــي.  الحربيــة، والصــواريخ الذكيــة، وغيرهــا مــن

ينـوي تشـكيل سـالح جديـد، إضـافة إلـى سـالح الجـو وسـالح  إن آيزنكـوطوتابعت هـذه المصـادر تقـول 
 البحرية وسالح اليابسة، وهو سالح السايبر.

يف المقبــل فــي مــوازاة المطالبــة بزيــادة الموازنــة، أصــدر آيزنكــوت توجيهــًا بــإيالء األولويــة خــالل الصــ
في الجو والبحر واليابسة، استعدادًا للحرب المقبلـة. وتصـل موازنـة الجـيش إلـى  -للتدريبات العسكرية 

بليــون شــيكل مخصصــة لــوزارة الــدفاع. وينتظــر الجــيش التوصــيات  22بليــون شــيكل، مــن أصــل  31
ـــدفاع، علـــى أمـــل أ ـــة ال ـــوكر لفحـــص موازن ـــاط يوحنـــان ل ـــرال احتي ن توصـــي التـــي ســـتقدمها لجنـــة الجن

 تخصيص موازنة متعددة السنة. إلىباالنتقال 
أديـرت « الجـرف الصـامد»وكجزء من الحاجة إلى التوفير يعتقد عدد من المسؤولين الكبـار أن عمليـة 

فــي شــكل مبــذر فــي كــل مــا يتعلــق باســتخدام األســلحة، وأن اقتصــاد الحــرب لــم يــتم فــي شــكل مــنظم. 
ستكون عالية أكثر من السابق. وقال مصدر  2102م ويوضح قادة الجيش أن تكاليف الجيش في عا

الحصـول علـى معلومـات فـي عصـر التكنولوجيـا يكلـف أكثـر مـن السـابق، كمـا تكلـف »أمني رفيع أن 
 «.القنابل الذكية كثيرًا، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد االستهالكية في شكل دائم

ى جــدول األعمــال، االحتمــاء الفاعــل مــن ومــن بــين المســائل المركزيــة والباهظــة الــثمن المطروحــة علــ
الجمهـــور يطالــــب بحمايتـــه مـــن الصـــواريخ، بخاصــــة »الصـــواريخ. وقـــال مســـؤول رفيــــع فـــي الجـــيش: 

الواحــد يكلــف نحــو « العصــا الســحرية»صــواريخ حــزب هللا، لكنــه ال يعــرف دائمــًا ثمــن ذلــك. فصــاروا 
ووفقـًا للحسـابات التـي «. M-611مليون دوالر، وهو ال يتصدى ألكثر من صـاروا واحـد مـن طـراز 

أجراهـا الجهــاز األمنــي، حــول حــرب لبنــان الثانيــة، فقــد اتضــح أن تكلفــة كــل صــاروا أصــاب إســرائيل، 
وصلت إلى ثالثة ماليـين دوالر فـي الحـد المتوسـط، وشـمل ذلـك معالجـة المصـابين والعـائالت الثكلـى 

 وضريبة األمالك والنشاط االقتصادي.
 2/6/2105، الحياة، لندن
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افتتحــت شــرطة االحــتالل اإلســرائيلي ألول مــرة وحــدة شــرطية نســائية خاصــة  :)بتــرا(- القــدس المحتلــة
تعنــى بظــاهرة التحــرش الجنســي اآلخــذة بالتفــاقم فــي الجــيش، الشــرطة، الــوزارات، المؤسســات الرســمية، 

 عات اإلسرائيلية.البلديات، وآخرها في الجام
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محاضـــرات مكثفــة لتأهيـــل الشـــرطيات  إعطــاءووفقــا لصـــحيفة يــديعوت أحرونـــوت العبريــة، ســـوف يـــتم 
اللواتي سيخدمن في هذه الوحدة الشرطية لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي، حيث ستكون هـذه الوحـدة 

 بها حادثة اغتصاب. بمثابة الغطاء اآلمن لكل فتاة أو امرأة مشتكية تم التحرش بها جنسيا أو نفذ
لحــوادث أخــرى  إضــافةخــالل اليــومين الماضــيين حــادثتي تحــرش جنســي،  إســرائيلوكانــت ســجلت فــي 
علـى اغتصــاب خمـس مــن العـامالت فــي البلديـة، وقيــام  إســرائيليةرئــيس بلديـة  إقـدامكثيـرة مـن أبرزهــا: 

 في الجامعة.محاضرا في الجامعة العبرية في القدس المحتلة بالتحرش جنسيا بطالبات  00

 2/6/2105، الغد، عم ان
 
 حكومته بوق  تصدير السلحة إلى جنو  السودان يطال الحز  الشيوعي اإلسرائيلي  .39

شـددت أجهـزة األمـن اإلسـرائيلية الحراسـة حـول أعضـاء وفـد أمنـي مـن جنـوب السـودان، : بالل ضـاهر
ت يســارية إســرائيلية عــن برئاســة وزيــر المواصــالت فــي هــذه الدولــة، وذلــك فــي أعقــاب إعــالن مجموعــا
المقــام فــي  Isdef 2015تنظــيم مظــاهرة، عصــر اليــوم الثالثــاء، أثنــاء زيــارة الوفــد لمعــرض األســلحة 

العبـري عــن مصـادر فــي معـرض األســلحة قولهــا إن  nrgمركـز المعــارض فـي تــل أبيـب. ونقــل موقــع 
بـــأنهم ســـيقتحمون أعضـــاء الوفـــد مـــن جنـــوب الســـودان "تلقـــوا تهديـــدات مـــن نشـــطاء اليســـار المتطـــرف 

 المعرض، احتجاجا على زيارة الوفد وعلى خلفية بيع إسرائيل أسلحة لجنوب السودان". 
للحزب الشيوعي اإلسـرائيلي، أن المتظـاهرين سـيطالبون  اإللكترونيوجاء في إعالن، ُنشر في الموقع 

ل تواصـــل بـــأن توقـــف إســـرائيل تصـــدير األســـلحة إلـــى جنـــوب الســـودان. وأضـــاف اإلعـــالن أن "إســـرائي
تسليح هذه الدولة فيما تدور فيها حرب أهلية. وفي الوقت الذي فرضت فيه الدول األوروبية والواليـات 
المتحـــدة حظـــرا علـــى بيـــع أســـلحة لجنـــوب الســـودان، تواصـــل إســـرائيل قـــوات أمنيـــة هنـــاك وبيـــع أســـلحة 

ليات اغتصاب وأشـكال وتكنولوجيا عسكرية وأمنية لدولة ُترتكب فيها جرائم ضد اإلنسانية، كما أن عم
أخرى من العنف الجنسي تستخدم كأدوات حربية. وُقتل أكثر من خمسين ألـف إنسـان فـي هـذه الدولـة 

 ألف طفل يستخدمون كجنود". 02وهناك حوالي 
 2/6/2105، 11عر  

 
 لم يأِ  بعد  السوأمستوطنو غال  غزة:  .41

ســــتوطنات غــــالف غــــزة، حكومــــة طالــــب المســــتوطنون اإلســــرائيليون القــــاطنون فــــي م: الــــرأي –غــــزة 
 االحتالل بالتصرف السريع، وبشكل حاسم لتحديد وتدمير ما أسموها األنفاق التي تهدد حياتهم.
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" المقــــرب مــــن جــــيش االحــــتالل، فــــإن المســــتوطنين خرجــــوا بعريضــــة تطالــــب 1111وحســــب موقــــع "
 الشبكات االجتماعية، واآلالف من اإلسرائيليين بدعمهم.

ء الفوري ببناء حاجز تحت األرض لمنع مرور المقـاتلين الفلسـطينيين علـى طـول ودعا هؤالء إلى البد
 حدود قطاع غزة، كما جرى خالل الحرب األخيرة.

ونقل الموقع عن المستوطنين آمالهم أن يقوم جيش االحتالل بأنشطة ضد أعمال المقاومة الفلسطينية 
 على الحدود قريبًا.

ة مــن الحــدود، ونشــعر بأنــه ال أحــد يفعــل أي شــيء، يســمع وقــال الســكان "نحــن نعــيش هنــا علــى مقربــ
 الناس جميع أنواع الضوضاء، ونخشى أن األسوأ لم يأتن بعد، وجميعنا يتخيل وجود خطر".

 0/6/2105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 قوانين جديدة لتهويد القدس وستةمليون دوالر  17 :مختصون بشؤون القدس .40

مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من تصاعد وتيرة  حذر :وفا - رام هللا
االعتداءات اإلسرائيلية اليومية على القدس والمسجد األقصى، والتنكيل بالمرابطين والمرابطات، 

 وتدنيس األماكن المقدسة خاصة في فترات األعياد اليهودية.
رام هللا، حول في  الم المجتمعيجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمته شبكة هنا القدس لإلع

االقتحامات المستمرة للمسجد األقصى وتداعيات وتوقعات ذلك، بمشاركة األمين العام للهيئة 
 اإلسالمية المسيحية، أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، والباحث في شؤون القدس جمال عمرو.

وواجب على كل مسلم ومسيحي له وأكد الشيخ حسين أال أحقية في المسجد األقصى لغير المسلمين، 
 .مقدسات في القدس، الدفاع عنها في وجه التغييرات الكبيرة التي يجريها االحتالل على معالم المدينة

مليون دوالر هذا العام لتهويد القدس، وتغيير  02من جهته، قال عيسى إن دولة االحتالل رصدت 
الكنيست اإلسرائيلية، وستعمل على طمس  معالمها، وأعدت ستة قوانين جديدة للتصويت عليها في

المعالم اإلسالمية العربية في المدينة، والتي كان آخرها تشديد العقوبات على ملقي الحجارة، حيث 
عاما، وأخطرها مشروع تقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا،  32ستصل العقوبة إلى السجن مدة 

حديدية في التعامل مع المقدسيين، واستحداث وحظر دخول المرابطين لألقصى، وسياسة اليد ال
 الطابع اليهودي، بهدف إقامة القدس الكبرى واألبدية.

نفقا أسفل البلدة القديمة، تربط المستوطنات واألحياء اليهودية حول وداخل  22وأضاف: هناك اآلن 
ول البلدة القديمة، القدس بحائط البراق، بينما يحيط االحتالل القدس بثالثة أطواق استيطانية، طوق ح
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مستوطنة  29وطوق حول األحياء العربية، وطوق حول األحياء والبلدات المجاورة، إضافة إلى 
 ُكنس يهودية. 011موجودة في حدود مدينة القدس، و

بدوره، حذر الباحث عمرو، من احتفالية األسبوع المقبل بما يسمى "عيد األنوار" اليهودي، ومن آخر 
مشروعا  03ي يستهدف المدينة، مشروع "كيدم يروشليم" وهو واحد من وأخطر مشروع صهيون

ألف  61لـ"التلفريك"، والذي تنوي إسرائيل من خالله السيطرة على بوابة وادي حلوة، وحبس ما يقارب 
مليون دوالر،  011فلسطيني من حي سلوان وحي الثوري، كما خصصت له حكومة االحتالل 

ضي بإنشاء تلفريك يمر فوق المدينة ويقدم الرواية التوراتية اليهودية، منظمة يهودية، ويق 22وتدعمه 
وقاعات تحوي مواد فنية وا عالمية خصصت لذلك، ما يخطف األبصار نحو ما يجري في السماء 

 وليس على األرض، ويشكل تداعيات خطيرة جدا على المقدسات والمسجد األقصى بشكل خاص.
والتهويد اإلسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية، الذين  ودعا عمرو إلى تقديم مخططي المدن

أسسوا متحف التسامح على جماجم المسلمين والعرب في مقبرة مأمن هللا، وما زالوا يخططون لمعابد 
 وكنس يهودية فوق آثار إسالمية.

2/6/2105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 "السيدة العرراء"ون مسيحيين دخول كنيسة يمنعالقدس: اقتحاما  للمسجد القصى ومستوطنون  .42

لم يكتفوا باالقتحامات شبه اليومية للمسجد األقصى : وكاالت، كامل إبراهيم – القدس المحتلة
بل اعترض عشرات المستوطنين المتزمتين اليهود طريق المصلين المسيحيين في منطقة ، المبارك

صلوات وطقوس  إقامةهدف منع المسيحيين من كنيسة رقاد السيدة العذراء داخل البلدة القديمة ب
 .األرثوذكسبمناسبة عيد العنصرة لدى الروم 

واغلق المستوطنون الطريق ومدخل الكنيسة ألكثر من ساعة حتى تدخلت الشرطة اإلسرائيلية 
 واستمرت الصلوات كالمعتاد. وأبعدتهم

رائيلية صباح امس المسجد تزامن هذا مع اقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر من المخابرات اإلس
 األقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

مستوطًنا وعنصرين من المخابرات  09وقال مصدر في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة إن 
 فرقة من جنباته.اقتحموا المسجد األقصى على مجموعات، ونظموا جولة استفزازية في أنحاء مت

2/6/2105الرأي، عمان،   
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 أصحابهمافي سلوان ويعتدي على  ثالثة منازلاالحتالل يهدم  .43

في  اإلنشاءمنازل، اثنان منها قيد  3هدمت جرافات بلدية االحتالل صباح اليوم الثالثاء، س: القد
ل ذلك أصيب بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، والثالث في شارع صالح الدين بالقدس، وخال

العائلة برضوض وجروح وحاالت اختناق بعد االعتداء عليهم واحتجزهم من قبل قوات االحتالل  أفراد
 المرافقة لطواقم البلدية.

وعلمت وكالة معا أن الهدم استهدف شقتين للمواطن نضال أبو خالد "أبو ارميلة"، وهما قيد اإلنشاء 
مقابل باب المغاربة وسور القدس القديمة، وحاولت  مترا مربعا، تقعان 011مساحتهما اإلجمالية 

كمال البناء لكن طبيعة المنطقة وأطماع ما يسمى "سلطة الطبيعة  العائلة استصدار رخصة بناء وا 
 واآلثار" بها ولقربها من المسجد األقصى حال دون ذلك.

2/6/2105وكالة معا  اإلخبارية،   
 
 مايوخالل شهر أيار/ لقدس تقرير يظهر انتهاكا  خطيرة لالحتالل في ا .44

، 0/6المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" يوم اإلثنين  اإلسالميةأظهر تقرير "الهيئة : القدس المحتلة
مايو الماضي، حيث ارتقى شهيد من  /مدى االنتهاكات التي تعرض لها المقدسيون خالل شهر أيار

نين من النساء والرجال واألطفال، جبل المكبر، وطالت االعتقاالت واالعتداءات عشرات المواط
 إضافة إلى ارتفاع وتيرة الهدم والتهويد في المدينة المحتلة.

مستوطنا باحات المسجد األقصى وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل، إضافة إلى  292واقتحم 
إسرائيليين  01سياحيا إسرائيليا، إضافة إلى  مرشدا 21ومن عناصر المخابرات،  002اقتحام 

فلسطينيا لفترات متفاوتة،  09وتم إبعاد  اقتحموا المسجد برفقة رئيس شرطة االحتالل في األقصى.
، وتجديد إبعاد المقدسي داوود الغول عن مدينة القدس األقصىمواطنا عن المسجد  02حيث أبعد 

 شهور إضافة إلى إبعاد شاب عن باب العمود. 6والضفة الغربية لمدة 
 .األقصىمواطنا غالبيتهم من المرابطات داخل  21تالل أكثر من كما اعتقلت قوات االح

وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات  0211وصادقت حكومة االحتالل، بحسب التقرير، على بناء 
وحدة في مستوطنة "هار حوماه"، وطرحت وزارة االسكان  91شلومو"، كما صادقت على بناء 

تيطانية في "غفعات زئيف"، وطرحت اللجنة المحلية مخططا وحدة اس 22االسرائيلية عطاءات لبناء 
غرفة فندقية على قطعة ارض في  0211وحدة استيطانية في القدس، وعطاءات لبناء  012لبناء 
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دونمات في جبل المكبر، وطرح عطاءات بشأن  01جبل المكبر، إضافة الى معاينة أرض بمساحة 
 من العرب إلى اليهود. 0962 تسجيل ونقل األمالك التي جرى مصادرتها بعد

آالف متر مربع من أراضي قرية العيسوية في القدس  2وصادرت ما تسمى بـ "اإلدارة المدنية" 
المحتلة قرب معسكر "حرس الحدود" التابع لالحتالل، والقائم على عشرات الدونمات من أراضي 

 011اإلسرائيلية رصدت ميزانية وذكر أن المؤسسة  المواطنين ألغراض تدعي إسرائيل بأنها "أمنية".
 لتطوير األبنية التهويدية في ساحة البراق. شيكلمليون 

0/6/2105قدس برس،   
 
  سوريةفي  فلسطينيين في مخيم خان الشيخ ثمانية: استشهاد "مجموعة العمل" .45

الجئين فلسطينيين في مخيم خان  2قال نشطاء حقوقيون في سورية، إنهم وثقوا استشهاد : دمشق
 مايو المنصرم. /يح قرب العاصمة دمشق، خالل شهر أيارالش

وأوضحت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة 
، أن الالجئين أحمد مجبل ومحمد صالح الهاشم وهما في العشرينات من 0/6عنه، يوم االثنين 

ري، فيما قضت الشابة فلسطين وشقيقها محمد عمرهما، قضيا جّراء التعذيب في سجون النظام السو 
سعيد صالح ووالدتهما خالدية فايز ظاهر والسائق المرافق لهما خالد الرملي جراء استهداف المركبة 

وأضاف بيان المجموعة، أن الالجئْين  التي كانت تقلهم، من قبل عناصر الجيش النظامي السوري.
لد محمد قضيا برصاص أحد عناصر األمن السوري الفلسطينيْين طارق إسماعيل محمد ومهند خا

 الذي أطلق عليهما النار بالقرب من منزلهما في منطقة جرمانا.
0/6/2105قدس برس،   

 
 "مركز العودة" عضو في مؤسسا  المم المتحدة .46

حصل مركز العودة الفلسطيني على عضوية المؤسسات غير الحكومية التابعة لألمم : نيويورك
 ضب إسرائيلي وتصدير لمزاعم حوله تزامنت مع اإلعالن عن نتائج التصويت.المتحدة، وسط غ

وكانت األمم المتحدة اعتمدت أمس المركز كعضو ذو صفة استشارية في المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي التابع لها على أن يتم االعتماد النهائي خالل األشهر المقبلة.

ام أعاقت "إسرائيل" فيها الطلب وبثت ادعاءات ليس أعو  2العضوية بعد قرابة  ىوحصل المركز عل
وأكد أنه مؤسسة مستقلة تتمتع بعالقة جيدة مع  يدعم العنف واإلرهاب. لها أساس من الصحة بأنه
وقال المركز في بيان وصل "صفا" نسخة عنه  انتماء أو لون سياسي. أيالكل الفلسطيني وليس لها 
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و"إسرائيل"  أمريكالصالح الطلب فيما رفضت دولة  02بتصويت  إنه حصل على العضوية
واعتبر المركز حصوله على الصفة االستشارية إنجازًا يصب في صالح العدالة  واألوروجواي الطلب.

الدولية لتمكين الالجئين من حقوقهم التي يقرها القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وهو 
 ه بما يتناسب مع المعايير الدولية والحقوقية.جزء من سعي المركز الدائم لتطوير عمل

2/6/2105وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 صارخ ضد  الطفال العر  من فلسطينيي الداخل إسرائيلي  : تمييز "عدالة" .47

، 0/6/2102في اليوم الدولي لحماية الطفل، الذي يصادف اليوم االثنـين  زهير أندراوس: - الناصرة
ورقــة موقـــف حــول التمييــز فــي جهــاز التعلـــيم لألطفــال فــي ســّن الطفولــة المبكـــرة. نشــر مركــز عدالــة 

وتحتوي ورقة الموقف التي كتبتها المحامّية منى حداد والمحامّية سوسن زهـر مـن مركـز عدالـة، علـى 
ــــال العــــرب  ــــذي يعــــاني األطف ــــز ال ــــد خطــــورة التميي معطيــــات جمعهــــا المركــــز مــــن مصــــادر عــــّدة تؤّك

أّن  2101ي جهــاز التعلــيم فــي إســرائيل. وجــاء مــن المعطيــات التــي تتطــّرق للعــام الفلســطينّيون منــه فــ
ســنوات لــيس لــديهم أي إطــار تعليمــّي، بينمــا ال  1-3مــن األطفــال البــدو فــي إســرائيل فــي ســّن  22%

 من األطفال اليهود. %2تتعدى هذه النسبة 
هـي الـنقص الحـاد بريـاض األطفـال  كما تذكر الورقة أّن السبب األساسّي مـن وراء هـذه الفجـوة الهائلـة

والمواصــالت إلــى ريــاض األطفــال الموجــودة. وكــان مركــز عدالــة قــد توّجــه قبــل شــهور  عديــدة لــوزارة 
المعـــارف فــــي مطالبـــة لتجهيــــز برنــــامج مفّصـــل لتــــأمين ريــــاض األطفـــال للقــــرى البدوّيــــة، إال أن وزارة 

ورقة الموقـف أن مراقـب الدولـة ذكـر فـي تقريـره المعارف لم تقّدم أي جواب  لهذه المطالبة. كذلك، تٌفيد 
بأّن وزارة المعارف ال تصادق إال على نسـبة ضـئيلة مـن طلبـات افتتـاح ريـاض األطفـال  2102للعام 

طلًبــا الفتتــاح ريــاض أطفــال فــي  03فــي القــرى والمــدن العربّيــة. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، ُقــدم 
 منها فقط. 1صادقت وزارة المعارف على ، بينما 2101و 2102مدينة حورة بين العام 

مركـز ”وتأتي هذه النسب الضئيلة بالمصادقة على افتتاح رياض األطفال علـى الـرغم مـن أن تقريـر لــ
ريـاض أطفـال فـي القـرى والمـدن العربّيـة. عـالوة علـى ذلـك،  0،121ُيفيـد بـنقص أكثـر مـن  ”الطفولـة

مراقــب الدولــة يــذكر أن الطــالب اليهــود يتلّقــون جــاء فــي ورقــة الموقــف التــي أصــدرها عدالــة أن تقريــر 
سـاعة فقـط. وأن الطـالب اليهـود يتلقّـون  31ساعة تعليمّية أسبوعًيا، بينما الطالب العرب يتلّقون  32

 للطالب العربّي. 693شيكل للطالب مقابل  212من وزارة المعارف 
د أهميـة قصـوى لمرحلـة الطفولـة وقالت المحامّية منى حـّداد مـن مركـز عدالـة إّن األبحـاث تثبـت وجـو  

المبكــرة علــى نمــو الطفــل وتطــّوره. ورغــم أن قـــانون التعلــيم اإلجبــاري ســيبدأ تطبيقــه ابتــداًء مــن العـــام 
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سـنوات ومـا فـوق(، إال أن وزارة المعـارف لـم تـوّفر أي  3الدراسي القادم على األطفـال فـي هـذا السـّن )
علـــى وزارة المعـــارف أن تتحمـــل مســـؤولّية “اد أن حلـــول مناســـبة للقـــرى والمـــدن العربّيـــة. وأضـــافت حـــدّ 

وتتخذ الخطوات المطلوبة من أجل تقليص الفجوات بين الطالب اليهود والعرب، ومن ضمنهم افتتـاح 
ريــاض أطفــال جديــدة، تخصــيص المــوارد بشــكل متســاوي، تخصــيص ميزانّيــات تتناســب مــع الظــروف 

سـنوات إلـى ريـاض األطفـال، علـى  3و من سـّن الصعبة للتعليم العربي، وتمكين وصول األطفال البد
 حّد قولها.

 0/6/2105، رأي اليوم، لندن
 
 مايوخالل أيار/ أمر اعتقال إداري  394االحتالل أصدر  .48

إحصائية حقوقية فلسطينية، أن سطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت خالل شهر  هللا: أظهرترام 
ري بحق أسرى فلسطينيين في السجون أمر اعتقال إدا 311مايو الماضي أكثر من  /أيار

وأوضحت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، االثنين  اإلسرائيلية.
أسير،  293، أن أعداد المعتقلين الذين تم تمديدهم منذ بداية أيار الماضي إداريًا وصل لـ 0/6

 أسير أصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري. 010 "وذلك في مراكز التحقيق والتوقيف"، باإلضافة لـ
أسير فلسطيني،  6111وكشفت المصادر ذاتها عن مواصلة قوات االحتالل اعتقال ما يقارب الـ 

حالة مرضية  21وأشار إلى أن أكثر من  برلمانيًا فلسطينيًا. 02أسيرة، و 21طفل، و 211منهم 
ر الحقوقية، بينهم أسيرتين وهّن: منى السايح، بين األسرى في سجون االحتالل تم توثيقها عبر التقاري

حالة مرضية بين األشبال في سجن "عوفر"، والذي يضم العدد  22وعلياء العباسي، إضافة إلى 
 األكبر من القاصرين في سجون االحتالل.

0/6/2105، قدس برس  
 
   الفلسطينييستهدفان الشع لمشروعي قانونين: تدين تأييد الحكومة اإلسرائيلية هيئة السرى .49

أدانت هيئة شؤون األسرى والمحررين ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية  :فادي أبو سعدى - رام هللا
اإلسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة، باتخاذ قرارين يستهدفان أبناء 

يفرض عقوبات خيالية على راشقي الشعب الفلسطيني وأسراه عبر تأييدها لمشروعي قانونين، األول 
 الحجارة والثاني يقضي بحرمان األسرى من االتصال هاتفيا بعائالتهم.

وقالت الهيئة في بيان وصل "القدس العربي" إن فرض مثل هذه القوانين العنصرية على الشعب 
نياهو الفلسطيني وأسراه ال تعبر إال عن طبيعة التوجه اليميني المتطرف في حكومة بنيامين نت
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لى على االجديدة. وأضافت أن إسرائيل تؤكد يومًا بعد آخر أنها كيان ال يحترم آدمية اإلنسان وتتع
 كل األعراف والتشريعات القانونية ومبادئ حقوق اإلنسان.

2/6/2105القدس العربي، لندن،   
 
 خالل أيار/ مايومـواطنا  في الضفة والقدس  378نـادي السيـر: اعتقـال  .51

: أظهر تقرير توثيقي أصدره نادي األسير، أمس، رصد خالله قضايا خاصة باألسرى، وكذلك رام هللا
االنتهاكات التي مورست بحق األسرى داخل سجون االحتالل، خالل الشهر الماضي، وعدد 

مواطنًا من  322المعتقلين الذين تم توثيقهم، وأن سلطات االحتالل اعتقلت خالل نيسان الماضي 
وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقاالت في القدس والتي وصل  بينهم ثالث سيدات. الضفة والقدس
 33معتقاًل، وفي جنين كان عدد المعتقلين  62 معتقاًل، تليها محافظة الخليل بـ 062عددها إلى 

معتقاًل،  20، بينما وصل عدد المعتقلين في بيت لحم إلى 30وكذلك في نابلس، وفي رام هللا والبيرة 
، أما طولكرم كان عدد من اعتقل منها عشرة، وقلقيلية ستة، ومن أريحا اعتقل أربعة 02ي طوباس وف

 مواطنين، وفي سلفيت سجلت حالة اعتقال واحدة. 
2/6/2105اليام، رام هللا،   

 
 قوا  االحتالل تفتح نيرانها على مزارعي البريج وتعزز انتشارها على حدود غزة .50

ت األولى إلطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات منذ اللحظا فايز أبو عون:
اإلسرائيلية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وآليات االحتالل تقوم بإطالق النار بين الحين 
واآلخر على المواطنين وأراضيهم الزراعية، ناهيك عن أعمال الدوريات المحمومة على طول الحدود 

أراضي المواطنين شرق القطاع، وذلك تحت غطاء كثيف من الطيران  مع توغالت محدودة في
وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان، أن قوات االحتالل المتمركزة شرق مخيم البريج في  الحربي.  

محافظة وسط قطاع غزة أطلقت، فجر أمس، النار على أراضي المزارعين القريبة من السياج 
 خضر وقطاع غزة.الحدودي الفاصل بين داخل الخط األ

2/6/2105اليام، رام هللا،   
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 اختتام فعاليا  المؤتمر الول للمقاومة الشعبية واإلعالمالضفة:  .52
حسن عبد الجواد: اختتمت اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار واالستيطان فعاليات  –بيت لحم 
، وشملت جوالت أياملى مدار ثمانية "المقاومة الشعبية واإلعالم" والتي استمرت ع األولمؤتمرها 

 ، في مختلف المحافظات.أوروبياً وصحافيًا  إعالمياً  31تعريفية لنحو 
المؤتمر اشتمل على العديد من الفعاليات الرامية، لتعريف  أنوقال منذر عميرة رئيس اللجنة، 

وميكرفوناتهم  المهمأقبواقع الحياة الفلسطينية، والعمل على نقلها من خالل  األوروبيينالصحافيين 
لحقوق  "إسرائيل"لم يكن اآلالف من الصور، عن انتهاكات  إنوكاميراتهم، التي التقطت المئات 

 .أوروبيالدولية التي تحظى بتركيز واهتمام  األعرافالفلسطيني والتي تخالف  اإلنسان
2/6/2105اليام، رام هللا،   

 
 أشهر 4أيام فقط خالل  5"أوتشا": مصر فتح  معبر رفح  .53

قالت مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لمنظمة األمم المتحدة "أوتشا"، إن السلطات المصرية 
أيام فقط، في الثلث األول من العام  2فتحت معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لمدة 

 .2102الجاري 
اية شهر إبريل/نيسان، تم ، وحتى نه2102وأعلن "أوتشا" في تقرير أصدره اليوم االثنين: "في العام 

 آالف شخص فقط بالمرور". 2أيام فقط مع السماح لنحو  2فتح معبر رفح لمدة 
وأضاف التقرير األممي:" نتيجة للقيود التي طال أمدها، والمرتبطة بالحصار اإلسرائيلي على معبر 

جي في السنوات ايريز )بيت حانون( فقد أصبح معبر رفح نقطة الخروج األساسية إلى العالم الخار 
األخيرة للفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فان قيودا شديدة فرضتها السلطات المصرية بدءا من 

 في سياق عدم اليقين السياسي والعمليات العسكرية في شمالي سيناء". 2103يونيو/حزيران 
لعام يوما في النصف الثاني من ا 92ولفت "أوتشا" في هذا الصدد إلى أن المعبر أغلق لمدة 

أيام في النصف األول من العام ذاته، وأضاف:" انخفض عدد الفلسطينيين  2، مقارنة مع 2103
 ".2102مع العام  مقارنة %22الذين مروا من خالل المعبر بنسبة 

ألف  011مع السماح ألقل من  2101يوما فقط خالل العام  022وأضاف:" تم فتح المعبر لمدة 
 شخص بالتنقل عبر المعبر".

 21"في أعقاب هجوم وقع في شبه جزيرة سيناء في  ابع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:وت
فقد تم إغالق معبر رفح حتى  مصريا،عسكريا  31قتل فيه أكثر من  2101أكتوبر/تشرين أول 

 نهاية العام مع بعض االستثناءات".
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فيا مسألة حياة أو موت ولفت التقرير إلى أن "الوصول إلى المستشفيات في مصر يمكن اعتباره حر 
للكثير من الفلسطينيين المرضى في قطاع غزة، الذين يتعذر عالجهم داخل القطاع، أو أنهم غير 
مؤهلين للدخول إلى المرافق الصحية في )إسرائيل( والضفة الغربية عبر معبر إيريز، وكثير منهم 

 مرضى يحتاجون إلى عمليات جراحية إلنقاذ حياتهم".
كذلك إلى انخفاض حركة دخول البضائع من مصر إلى غزة، عبر معبر رفح، وقال:"  وأشار التقرير

شاحنة  203كان يسمح لما معدله  2101وحتى يونيو/حزيران  2103منذ يناير/كانون الثاني 
شهريا، محملة بالمقام األول بمواد بناء موجهة إلى مشاريع البنى التحتية القطرية، ومساعدات 

 بر المعبر إلى غزة".، بالمرور عإغاثية
يوليو/ تموز وحتى نهاية  3"لم يسمح لشاحنات محملة بالبضائع بالدخول إلى غزة بعد  وأضاف:
شاحنة محملة  01، تم السماح فقط ل 2102وتواصل هذا النهج خالل العام  2101العام 

 /نيسان ".إبريلبالدخول في نهاية  اإلغاثيةبالمساعدات 
2/6/5210، فلسطين أون الين  

 
 الردن ومهدد بسح  الجنسية دخوللرجو  ممنوع من "الحياة": ا .54

أمس إن السلطات األردنية سمحت « الحياة»قال مسؤول أردني رفيع لـ: الصمادي تامر-عمان 
بعودة رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب بعد وساطات فلسطينية كبيرة، على 

 ة التي يدخل فيها األراضي األردنية.تكون هذه المرة األخير  أن
الحكومة منعت الرجوب من دخول أراضيها » إن أمس« الحياة»رفيع آخر قال لـ  أردنيوكان مسؤول 

قادمًا من تونس، وذلك تعبيرًا عن غضب المملكة من قرار الرجوب التصويت ضد األمير علي بن 
 أن وأضافتخابات االتحاد العالمي لكرة القدم. ان إلى، في إشارة «الحسين في انتخابات الفيفا األخيرة

 «.الرجوب ال يمكنه دخول األراضي األردنية، ولن يسمح له العبور منها إلى الضفة الغربية»
صدور بيان عن مكتب الرجوب أمس ينفي منعه من دخول األردن.  أعقابجاء هذا التصريح في 

اتصل »في هذا الصدد:  اإللكترونيةض المواقع وأوضح البيان تعقيبًا على األخبار التي تناقلها بع
الثاني أنه  عبد هللااللواء )الرجوب( بالسفير األردني في تونس، وأبلغه الثاني باسم جاللة الملك  األا

 «.مرحب بك في األردن بلدك الثاني
العام  في غضون ذلك، وّجه مدير المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية مساء أمس سؤااًل إلى المدير

المدنية والجوازات عن اآللية التي سمح من خاللها بمنح الرجوب الجنسية األردنية.  األحواللدائرة 
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، وفق مسؤول «اإلجراء الالزم»وطالب مدير المتابعة تفصيالت القيد المدني العائد للرجوب التخاذ 
 أردني آخر.

وى قضائية ضد الرجوب أمام في الوقت نفسه، أعلن المحامي األردني بدر الهروط تقدمه بشك
الرجوب  إلىفي ضوء تصريحات نسبت « النيل من الوحدة الوطنية»المدعي العام لعمان بتهمة 

 «.الفيفا»متعلقة بانتخابات 
2/6/2105، الحياة، لندن  

 
 "المسجد القصى"الردن يحقق في حادثة : القدس العربي .55

ي باسم الحكومة األردنية الدكتور محمد أبلغ وزير االتصال الناطق الرسم» :مي النمر -عمان
بأن وزارة األوقاف في بالده ال زالت تجمع خيوط حادثة المسجد األقصى « القدس العربي»المومني 

لتحديد المسؤوليات واتخاذ اإلجراءات الالزمة. وفتح وزير الوقاف هايل داوود تحقيقا في حادثة 
 .األقصى

2/6/2105، القدس العربي، لندن  
 
   هند الفايز: الردن أخطأ بحق حماس والسلطة أول من حاربتهاالنائ .56

أكّدت النائب هند الفايز عضو لجنة فلسطين في البرلمان األردني، ضرورة فتح قنوات : محمود هنية
سياسية بين األردن وحركة حماس، خاصة بعد تركيزه في السنوات السابقة على العالقة مع السلطة 

 فقط.
حركة حماس وقطع العالقة  بإقصاءإّن األردن أخطأ  "الرسالة"في حديث خاص لـ وقالت النائب هند 

وأضافت  معها، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية هي أول من حاربت الحركة وحّرضت عليها.
"حماس أعادت للشعب بعًضا من األمل، أن ما أخذ بالقوة ال يسترد إاّل بالقوة، ونحن بحاجة إلى 

الشارع لتدافع عن أرضها وشعبها مثلها"، مشيرة إلى دورها في التأكيد أن  حركة تخرج من نبض
 عملية السالم ال تعيد الحقوق.

ولكنها قالت إن األردن تتعامل على مدار الفترة السابقة، بأجندة خاصة عبر أشخاص "شكّلوا 
  تنظيمات صبت بمصالحهم الشخصية، وليس من خالل ممثلين عن الشعب بشكل حقيقي".

أكّدت أن حركة حماس "تمثل النبض الفلسطيني ولديها الحق بأن نتعاون معها"، رافضة منطق و 
 الحكومة عدم التعامل معها بمنطق أنها متهمة باإلرهاب.
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تلتقط رغبة  أنإن دعمنا للحركة يدل على موقف الشارع المؤيد للمقاومة، وعلى الحكومة  توقال
 الشعب.

يعبر عن رغبة الشعب تجاه المواقف التي تتخذ بحق الشعب  وأشارت إلى أن موقف الحكومة لم
 الفلسطيني، مستشهدة بالموقف األردني الرافض إلجراءات التطبيع ومعاهدة الغاز مع )إسرائيل(.
وأضافت "الشعوب بعيدة عن صناعة القرار، والشارع باألردن يرفض التطبيع أو اتهام المقاومة 

 باإلرهاب".
صاًل "السلطة التنفيذية أالموجود في البالد  اإلقصاءتجاه حماس، لطبيعة وعزت الموقف األردني 

 أقصت التشريعية المنتخبة، فكيف بالتعامل مع الجهات الخارجية".
وشددت على أنه ليس من حق األردن انتقائية التعامل مع تمثيلية الشعب الفلسطيني، وحصره فقط 

 ينبغي الحرص على العالقة معها". في السلطة، "فحماس تشكل جزءا كبيرا من الشعب
ونددت النائب بدور السلطة ومحاوالت إضعاف وتهميش حركة حماس، "التي كانت أول من حاربها، 
وحاربت كل من يبحث عن استرداد األرض العربية والفلسطينية"، مشددة على ضرورة أن يضع 

 األردن يده في يد الشعب الفلسطيني وفصائله وفي مقدمتها حماس.
ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، رافضة أي موقف عربي  إنهاءأكّدت ضرورة العمل على و 

العمل على  أو، محذرة من خطورة استهدافها إضعافهايقضي بمحاصرة المقاومة أو العمل على 
 تهميشها.

في الفيفا، وفي السياق، نددت الفايز بسلوك اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
ودعت إلى محاكمة  ورفضه التصويت لألمير علي بن الحسين مقابل تصويته للمرشح اآلخر بالتر.

 الرجوب ضمن المحاكم األردنية، كونه يحمل الرقم الوطني األردني.
وفي سياق آخر، انتقدت الفايز موقف الحكومة األردنية من محاوالت التطبيع مع )إسرائيل(، مشيرة 

اوالت "التفافية" من الحكومة إلبرام صفقات غاز بمعزل عن عملية الضغط الشعبي إلى وجود مح
  الرافض لعملية التطبيع مع االحتالل.

وقالت إن الموقف الرسمي يعارضه كل أردني وعربي، وهو يسعى لتطبيق هذه االتفاقية بشتى الطرق 
 التي ال تصب بمصلحة األردن.

0/6/2105، الرسالة، فلسطين  
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 تبحث واقع الخدما  في المخيما " طين النيابيةفلس" .57
االثنين برئاسة النائب المحامي يحيى  أمسلجنة فلسطين النيابية خالل اجتماعها  بترا: بحثت-عمان

سامي هلسة ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود  واإلسكانالعامة  األشغالالسعود مع وزير 
 واقع الخدمات المقدمة للمخيمات. األردنن المخيمات في العقرباوي وعدد من رؤساء لجان تحسي

خطة اللجنة لالطالع على واقع الخدمات  إطاروقال النائب السعود إن هدف االجتماع يندرج في 
للمخيمات واالطالع على الخدمات التي قدمتها الوزارة  واإلسكانالعامة  األشغالالتي تقدمها وزارة 

 األشغالمنها المخيمات كون وجود بعض المخيمات تتبع لوزارة  ومعالجة المشكالت التي تعاني
 العامة.

من جهته قال وزير االشغال العامة واالسكان سامي هلسة إن الوزارة قامت بصيانة وتعبيد عدد كبير 
تقرير لتقييم احتياجات  إعدادمن الشوارع في المخيمات من خالل المنحة الخليجية، مؤكدا انه سيتم 

جهات مانحة  إلى والمنظمات الدولية أوالطالع على احتياجاتهم لعرضة على الحكومة كل مخيم وا
 تقوم بتوفير هذه الخدمات للمخيمات.

تحويل  إلىمخيمات، إضافة  2تم تعبيد وصيانة شوارع لــ 2101العقرباوي إلى أنه في عام  وأشار
مشاريع تلبي احتياجات  إلىومة جزء من المبالغ المخصصة لدائرة الشؤون الفلسطينية من قبل الحك

 المخيمات. أبناء
نارةمن جهتهم طالب رؤساء لجان تحسين المخيمات بزيادة المبالغ المخصصة لهم وتعبيد وصيانة   وا 

 .الطرق وتحسين الخدمات والبنى التحتية
2/6/2105، الدستور، عم ان  

 
 غزة إلىتسير قافلة مساعدا   "الخيرية الهاشمية" .58

رت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية امس االثنين من مقر مستودعاتها في طبربور سيّ : بترا -عمان
 قطاع غزة. إلىشاحنات  01قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 

2/6/2105، الدستور، عم ان  
 
ر لتفجيرا  في قبرص "حز  هللا": موقو  من "إسرائيل" .59  كان يحض 

 أنرجال كنديا من أصل لبناني اعتقل في قبرص بعد »ن موشي يعلون أ اإلسرائيليأعلن وزير الدفاع 
عثرت السلطات على نحو طنين من نترات األمونيا في الطابق السفلي لمنزله كان جزءا من مؤامرة 
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وقال يعلون إنه ينقل عن معلومات تلقاها من السلطات القبرصية «. لجماعة حزب هللا لتنفيذ تفجيرات
 في نيقوسيا.

وكان  أيارعاما ووصل في  26القبرصية إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر  الماإلعوأشارت وسائل 
الماضي حيث امتنعت الشرطة عن التعليق على القضية  األربعاءيقيم في مدينة الرنكا، واعتقل يوم 

 مكتفية بالقول إنها تحقق في جميع االحتماالت.
2/6/2105، السفير، بيرو   

 
   الثقيلة جنو  لبنانمناورا  إسـرائيلية بالرشاشا .61

يجري رمايات بمدافع رشاشة ثقيلة داخل  اإلسرائيليالجيش  أنلبناني  أمنىأفاد مصدر  بترا:-بيروت
مزارع شبعا المحتلة في ظل حركة دوريات مدرعة مكثفة على طول الخط الحدودي بين منطقة 

 الغجر وتالل شبعا جنوب لبنان.
 .أسبوعاوتستمر  اإلسرائيليبدأها الجيش  مناوراتذلك يأتي ضمن  أنوبين المصدر 

قرى وبلدات جنوب لبنان في  أجواءفي  أمسدون طيار منذ صباح  إسرائيليةوتحلق طائرة استطالع 
 الغجر وتالل شبعا. الحدودي بينظل حركة دوريات مدرعة مكثفة على طول الخط 

2/6/2105، الدستور، عم ان  
 
 هو الرافضة لمبادرة السالم"الجامعة العربية" ترفض تصريحا  نتنيا .60

أكدت جامعة الدول العربية، رفضها واستنكارها لتصريحات رئيس الوزراء : مراد فتحي-القاهرة 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها أن مبادرة السالم العربية لم تعد تتالءم والتطورات في 

نها ماضية قدمًا في  المنطقة"، مؤكدة أن القيادة اإلسرائيلية الحالية ال تأبه بأي سالم في المنطقة وا 
إصرارها ونهجها العدواني الذي لن يجلب إال المزيد من الدمار وعدم االستقرار على شعوب المنطقة 

 برمتها.
ووصف األمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير 

ليوم اإلثنين، هذه التصريحات بأنها تحول علني خطير يكشف النوايا محمد صبيح، في بيان له، ا
 الحقيقية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة.

وشدد صبيح على أن السالم لن يتحقق إال من خالل عملية سالم شاملة بضمانات دولية وفق مبادرة 
 ".السالم العربية وليس بمشيئة ورغبات المتطرفين والعنصريين في "إسرائيل

2/6/2105، الشرق، الدوحة  
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 أوغلو: يريدون معاقبة تركيا لدفاعها عن فلسطين .62

تريد معاقبة تركيا بسبب موقفها  -لم يسمها -قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن أطراًفا 
 المدافع عن المظلومين الفلسطينيين والسوريين، وتريد لها أن تبقى منغلقة على نفسها.

في كلمة ألقاها داود أوغلو، أمام حشد من أنصار حزبه في مدينة قيريق قلعة، وسط تركيا، جاء ذلك 
وقال فيها إنهم "إذا كانوا يريدون أن يكون لديهم شيئان، وهم يقفون بين يدي هللا، فهما دفاعهم عن 

 فلسطين، وحمايتهم للمظلومين السوريين".
ن معاقبتهم، ألن البعض ال يريد لتركيا أن تدافع ومضى داود أوغلو بالقول "من أجل ما سبق يريدو 

عن فلسطين، هذا البعض ال يريد لتركيا أن تدافع عن سوريا ومصر أيضا، بل يريدون لها أن تبقى 
 منغلقة على نفسها، وأن تنشغل بمشاكلها".

0/6/2105، فلسطين أون الين  
 
 الحكومة التركية تنشئ استادا  رياضيا  في غزة .63

ل: أعلن بولنت قورقماز، ممثل وكالة التنسيق والتعاون والتنمية التركية )تيكا(، التابعة األناضو  –غزة 
لمجلس الوزراء التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على تمويل إنشاء إستاد 

 ماليين ونصف المليون دوالر. 3رياضي في قطاع غزة بقيمة 
أردوغان، وافق على تمويل إنشاء إستاد رياضي في  الرئيس التركي رجب طيب»وقال قورقماز: 

وأضاف إن أردوغان وافق على المشروع «. قطاع غزة بقيمة ثالثة ماليين ونصف المليون دوالر
الذي تقدم به عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة في فلسطين عبد السالم هنية، خالل زيارته 

ألف دوالر لكل فريق  02، ستقدم أيضا مبلغ «كاتي»للعاصمة التركية أنقرة، مضيفا أن مؤسسة 
 بالدرجة الممتازة.

 32منشأة رياضية بشكل كلي، فيما قتل  31وخالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، دمرت إسرائيل 
 ماليين دوالر، وفق إحصائية لوزارة الرياضة الفلسطينية. 3رياضيا، وتجاوزت الخسائر 

2/6/2105، القدس العربي، لندن  
 
 مشروعا  قطرية لدعم الشبا  في غزة 8لعمادي يعلن تنفير ا .64

 2عن تنفيذ لإلعمار محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية  كشف السفير: أشرف مطر –غزة 
 مشاريع مهمة لدعم الشباب والرياضة في قطاع غزة.
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م المزيد مشاريع مهمة للرياضة في قطاع غزة، ونحن جاهزون لتقدي 2إن قطر نفذت  العمادي:وقال 
من المشاريع الحيوية، لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شريحة الشباب والذي يحظى باهتمام 
ورعاية قطرية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهد الذي يبذله عبد السالم هنية لتطوير البنى التحتية 

 غزة.الرياضية في قطاع 
2/6/2105، الشرق، الدوحة  

 
 في الراضي الفلسطينية "إسرائيل"تخار إجراءا  للحد من انتهاكا  السعودية تجدد مطالبتها با .65

جدة: جدد مجلس الوزراء دعوات السعودية ومطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف عمليات تهويد القدس 

حاوالت لتقسيم المسجد األقصى واعتقاالت جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، وما تقوم به من م
ومحاوالت نقل بعض المكاتب إلى مدينة القدس المحتلة، مؤكًدا أن تلك اإلجراءات واالنتهاكات 
لحقوق اإلنسان الفلسطيني تبين المحاوالت المكشوفة لسلطات االحتالل لتهويد مدينة القدس عن 

خطة القدس »تيرة االستيطان ونقل مقرات الحكومة إليها تطبيًقا لما يسمى بـطريق تسريع و 
 «.م2121

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر 
 .السالم بجدة

0/6/2105، الشرق الوسط، لندن  
 
 دسمنظمة التعاون اإلسالمي تحشد الدعم لتسهيل زيارة الق .66

التي تصدرها منظمة التعاون اإلسالمي، على زيارة القدس « مجلة المنظمة»من  29رّكز العدد ال
والصالة في المسجد األقصى، إضافة إلى خطر اإلرهاب والتطرف، ومواضيع تتعلق بالالجئين 

 السوريين واإلسالموفوبيا ومشكلة المياه والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والصحة واالقتصاد.
قالت مديرة اإلعالم في المنظمة مها عقيل، إن العدد تطرق إلى الجوانب السياسية واالقتصادية و 

والدينية والتاريخية لزيارة القدس والصالة في المسجد األقصى، حيث أبرزت المجلة ما تقوم به دولة 
هيل زيارة فلسطين ومنظمة التعاون اإلسالمي لحشد الدعم في الدول األعضاء من أجل التعاون لتس

 القدس لمن يستطيع، وتوفير السبل والضوابط لذلك.
وأضافت عقيل أن اختيار مدينة القدس الشريف عاصمة للسياحة اإلسالمية يشكل مناسبة مهمة 
للفت االنتباه إلى الوضع الخاص الذي تمر به المدينة المحتلة نتيجة الحصار وعمليات التدمير 
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األضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية الفلسطينية منذ احتالل المتعمد لمواقع التراث الثقافي و 
 المدينة.

وقالت: إن المجلة، التي صدرت باللغتين العربية واإلنجليزية، سلطت الضوء على الجانب الديني 
لمدينة القدس في ظل القرار المهم الذي تبناه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في اجتماعه األخير 

، مشيرة إلى أن قضية القدس الشريف «زيارة القدس مندوبة ومرغب فيها»يقول: إن  بالكويت، والذي
 قضية األمة اإلسالمية بأكملها، ومن الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم.

2/6/2105، الخليج، الشارقة  
 
 "لمسبوقةغير ا"ونروا يحرر من توق  خدماتها بسب  التحديا  المالية ال المفوض العام لـ  .67

األناضول : حذر بيير كراهنبول، المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل -نيويورك  
في ” تحديات غير مسبوقة“الفلسطينيين )أونروا(،اليوم االثنين، من أن األونروا تواجه  الالجئين

ؤثر علي خدماتها مناطق عملياتها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان سوريا واألردن، قد ت
 اشهر من اآلن. 3المقدمة لالجئين الفلسطينيين بعد 

 الحالي وهومليون دوالر في العام  01652هناك عجزًا ماليًا حادًا يقدر بـ “وقال المسؤول األممي إن 
 أيلولبحلول سبتمبر/ اآلن أيأشهر من  3وقف خدمات )األونروا( خالل  إلىما يمكن أن يؤدي 

 ”.المقبل
يير كراهنبول في حديثه أمام مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمناسبة مرور ودعا ب

ضرورة رفع  إلىالفلسطينيين،  الالجئينالذكري الخامسة والستين إلنشاء منظمة غوث وتشغيل 
استمرار الوضع  إمكانيةعدم “سنوات، مؤكدا  2قطاع غزة منذ أكثر من  علىالحصار المفروض 

الذي يواجهه الفلسطينيون، سواء في القطاع أو في مخيماتهم القائمة في لبنان وسوريا الحالي 
 ”.واألردن

بشدة ما تناولته بعض وسائل اإلعالم في الفترة الماضية، بشأن  لألونرواونفي المفوض العام 
نهم ألف موظف، من بي 31لدينا حاليا نحو “تخفيض أعداد العاملين في الوكالة، وقال للصحفيين 

 موظفينيعملون في قطاع غزة، إن ما نقوم به حاليًا هو عبارة عن مراجعة عملية توظيف  025211
، بحسب ”جدد، ومن الخطأ االعتقاد أن تلك المراجعة سينجم عنها تخفيض عدد العاملين بالوكالة

 تعبيره.
وغزة وسوريا ولبنان  لكننا نواجه أزمة مالية خطيرة تهدد عملياتنا في الضفة الغربية“وأردف قائال 

( من قبل.. نحن بصدد األونرواواألردن.. نحن نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمة مالية لم تمر بها )



 
 
 
 

 

           50ص                                     3595 عدد:ال    2/6/2105 الثالثاء التاريخ:

الخدمات األساسية التي نقدمها للفلسطينيين، ونعاني نقصًا ماليا في  علىعجز مالي حاد سيؤثر 
 ”.مليون دوالر 01652نحو  إلىالعام الحالي، يصل 

كان عدد الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات غذائية من )األونروا(  2111ي عام ف“ومضي قائال 
ألف  261أكثر من  إلىألف شخص، أما اآلن فقد وصل العدد  21في قطاع غزة، يقترب من 

فقدان  ىلإالقطاع، والذي أدي  علىشخص، والسبب األساسي وراء ذلك هو الحصار المفروض 
 ."فلسطينيين المحاصرين في القطاعفرص العمل أمام اآلالف من ال

القطاع  على اإلسرائيليوعزا بيير كراهنبول تباطؤ عمليات إعادة اإلعمار داخل القطاع )بعد العدوان 
أسباب رئيسية تتمثل في الحصار اإلسرائيلي، وغياب التنسيق بين حركتي  3“ إلىالصيف الماضي( 

أنفسهم في مؤتمر القاهرة  علىتهم التي قطعوها فتح وحماس، وعدم وفاء المانحين الدوليين بتعهدا
 ”.للمانحين الدوليين )الذي عقد في أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي(

سؤال بشأن الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك القريب من العاصمة السورية دمشق،  علىوردا 
زال متواجدة داخل المخيم، وليس فقط أكد مفوض عام الوكالة أن العديد من الجماعات المسلحة ال ت

 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وجبهة النصرة.
اتصاالت مع تلك الجماعات المسلحة  بإجراءإن موظفي )األونروا يقومون بشكل يومي “وأردف قائال 

الفلسطينيين  إلىمن أجل ضمان وصول المساعدات أإلنسانية، وقد نجحنا في الوصول بمساعداتنا 
الذين غادروا المخيم، أما بالنسبة ألولئك الذين ال يزالون بداخله، فأحيانا نتمكن من إيصال 
مساعداتنا وأحيانا آخري نواجه صعوبات، ولكننا نعمل بشكل يومي من خالل التفاوض مع ممثلي 

لسطينيين داخل الجماعات المسلحة حتي يتم السماح لمساعدات اإلغاثة بالدخول إلي الالجئين الف
 ”.اليرموك

مدني فلسطيني  02،111ولفت بيير كراهنبول إلى وجود مخاوف هائلة بشأن سالمة وحماية حوالي 
 طفل في اليرموك. 3،211وسوري، بمن فيهم 

0/6/2105، رأي اليوم، لندن  
 
 في قطاع غزة "تقييم الفقر" الونروا تستأن  الزيارا  المنزلية لـ .68

، أنها استأنفت الزيارات المنزلية للعائالت الالجئة في «األونروا»ت وكالة أشرف الهور: أعلن-غزة
 «.تقييم الفقر»قطاع غزة لـ 
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يأتي ذلك بعد توقف دام نحو عام واحد، انخرطت خالله في جهد مكثف لتحسين جودة وسرعة 
رى التي العملية التي تعمل على تحديد استحقاق االنتفاع من المعونات الغذائية والخدمات األخ

 تستهدف الفقر.
في بيان لها أنه خالل هذا الوقت، نفذت حملة إعالمية توعوية للمجتمعات « األونروا»وأوضحت 

والجهات ذات العالقة في قطاع غزة إلبقائهم على اطالع حول العملية. وأشارت إلى أن تأخر 
 استئناف التقييم منذ العام الماضي بسبب عدوان صيف العام الماضي.

جراءات أقوى لضمان الجودة واستحداث آلية قوية وفاعلة وأوض حت أن النظام سيضمن تقييم الفقر وا 
أضحى أكثر إنصافًا وأكثر مساواة بين الجنسين من خالل »لالستئناف. وذكرت أن نظام تقييم الفقر 

 السماح للنساء المهمشات الالتي ال يحملن رقم بطاقة تسجيل الجئ خاص بهن بالخضوع للتقييم
والحصول على المعونات الغذائية بأسمائهن الخاصة، كما سيضمن تمكين األسر التي تواجه 

 «.صدمات اقتصادية من إعادة التقدم بطلبات التقييم بسرعة
2/6/2105، القدس العربي، لندن  

 
 "إسرائيل"إطالق موقع نرويجي متخصص بمقاطعة  .69

ص بمقاطعة إسرائيل من قبل المنظمة انطلق اليوم اإلثنين أول موقع إلكتروني نرويجي متخص
 النرويجية لمقاطعة إسرائيل عالميا والتي تحظى بدعم شعبي واسع.

الموقع صمم ألن يكون باللغتين النرويجية واإلنجليزية، ويسعى القائمون عليه إلى توفير معلومات 
جراءاتها تجاه الفلسطينيين، وتعريفه بقضية   الشرق األوسط.للمواطن النرويجي حول إسرائيل، وا 

كما يركز الموقع على بث رسائل لمقاطعة إسرائيل، والتي تشمل الحث على مقاطعتها في مختلف 
 المجاالت بما فيها الجوانب العلمية واألكاديمية والثقافية واالقتصادية وغيرها.

يلي لجميع وحدد الموقع عدة أهداف وراء إطالقه، أبرزها التأكيد على عدالة إنهاء االحتالل اإلسرائ
، وهدم الجدار العازل الذي بنته إسرائيل داخل الضفة الغربية، 0962األراضي العربية المحتلة عام 

كما يدعو الموقع إلى االعتراف بالحقوق األساسية للسكان العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل 
 ومساواتهم الكاملة باليهود.

لالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ونيل ويدعو الموقع كذلك الحترام وحماية وتعزيز حق ا
 .091ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار األمم المتحدة رقم 

0/6/2105، الجزيرة ن ، الدوحة  
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 مؤتمر برلين يختتم أعماله بإطالق حملة واسعة لتحال  دولي لمناصرة السرى .71
عين( الذي  الشهيد زياد أبو )مؤتمرى فلسطين اختتمت فعاليات المؤتمر الثاني لمناصرة أسر : رام هللا

 برلين،ُعقد على مدار يومي الثالثين والحادي والثالثين من أيار الماضي في العاصمة األلمانية 
 بإطالق حملة دولية واسعة لتشكيل تحالف دولي لمناصرة األسرى في سجون االحتالل.

ومشاركة هيئة شؤون  التحرير،في منظمة وكان المؤتمر انعقد تحت رعاية دائرة شؤون المغتربين 
وحضور رسمي لبرلمانيين أوروبيين من أكثر  ألمانيا،األسرى والمحررين ودعم من سفارة فلسطين في 

ومن اتحاد  والمهجر،ومشاركة فاعلة من المؤسسات الوطنية من داخل الوطن  أوروبية،من دولة 
وبا والعديد من وفود الجاليات الفلسطينية في الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أور 

 وحشد كبير من المتضامنين. واألميركيتينأوروبا 
حول دعمهم ومساندتهم لنضاالت الشعب  األوروبيينكما تحدث في المؤتمر العديد من البرلمانيين 

دعمهم لبرلماناتهم و  األسرىودعمهم الكامل في نقل معاناة  األسرىالفلسطيني وعلى رأسها قضية 
 وتشكيل حماية دولية. األوروبيفي البرلمان  األسرىوسعيهم لتبني قضية 

حول معاناة األسرى الفلسطينيين وما يتعرضوا له من  األسيركما تحدث قدورة فارس رئيس نادي 
المتعمد  اإلهمالوحالة  اإلسرائيليةمحاوالت قتل مع سبق اإلصرار والترصد من قبل حكومة االحتالل 

 انا البواسل المرضى.تجاه أسر 
ضمن  إلدراجها الصياغةهذا وتقدم المشاركون بأوراق عمل وتوصيات تم استالمها من قبل لجنة 

ولجنة قانونية ولجنة طبية  األوربيينتوصيات المؤتمر وتقرر تشكيل عدة لجان منها لجنة البرلمانيين 
 الل.في سجون االحت لألسرىولجنة دعم ومساندة  األسرى أوضاعلمتابعة 

2/6/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
تململ صهيوني من موق  مصر الرافض لتسوية مع حماس مما يص  في جان  انفجار حر   .70

 أخرى
الجيش والمخابرات يمارسون ضغوطًا على : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

 الحكومة في تل أبيب إلبرام تهدئة مع حماس وا عمار غزة
أوساط استخبارية صهيونية أّن االستعدادات مستمرة لمواجهة مقبلة بين حماس و"إسرائيل"، زعمت 

فالجيش يواصل إجراء المناورات، ويراقب استعدادات الحركة، التي تواصل تصنيع القذائف وتخزين 
 األسلحة، وا عادة صيانة شبكات األنفاق الممتدة داخل العمق الصهيوني.
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على تطوير القذائف لتحسين المدى والقدرة التفجيرية، وعمليات تهريب  وقد أجرت عشرات التجارب
السالح باتجاه القطاع مستمرة رغم انخفاض وتيرتها بسبب النشاط األمني لجهات متعددة في 

 المنطقة، مع توفر يقين بأن هناك أنفاقًا لم يتم اكتشافها بين غزة و"إسرائيل".
الحدود مع القطاع، وتدرك أن حماس صاحبة الكلمة األولى وأضافت: "إسرائيل" تسعى للهدوء على 

واألخيرة في غزة، وفي نفس الوقت، فان تل أبيب غير معنية في حدوث فراغ أمني في القطاع، 
 فالخيارات األخرى أسوأ بكثير من حماس، وسقوطها لن يكون إال عبر الدبابة الصهيونية. 

ملء الفراغ في القطاع سيعتبر تعاونا مع "إسرائيل" وخيانة وحينها فإن أي محاولة للسلطة الفلسطينية ل
للفلسطينيين، لكن "إسرائيل" تسعى من خالل االتصاالت التي تجريها لحل مسائل عالقة مع حماس، 

 والوصول لهدنة طويلة األمد.
غزة وتأجيل  إعماروطالب الجنرال السابق، عضو الكنيست "آيال بن رؤوفين" بالعمل على إعادة 

مواجهة القادمة فيها، ألنه لدى اندالع هذه المواجهة سيتعين ضرب حماس والتنظيمات األخرى في ال
 سياسي ذي مغزى. إنجازالصميم، واستغالل ضعفها لتحقيق 

ورأى أن هدف "إسرائيل" االستراتيجي يتمثل باالنفصال عن الفلسطينيين ضمن تسوية على أساس 
 مناسبة.حل الدولتين، واتخاذ ترتيبات أمنية 

لكن معلق الشؤون العسكرية "عاموس هارئيل" رجح أن سلوك مصر ال يسهم في تهدئة األوضاع في 
غزة، ألن حالة العداء الكبير الذي تكنه مصر لحماس يجعل من المستحيل على االحتالل االعتماد 

 .على دور القاهرة كوسيط قادر على إلزام الحركة بالتوافقات التي يمكن التوصل إليها
على العكس من ذلك، فإن السلوك المصري تجاه حماس قد يفضي النفجار األوضاع في غزة، ألن 

 القاهرة ترفض أية صيغة يمكن أن تفضي لتخفيف مظاهر الحصار والمعاناة في القطاع. 
وأضاف: نتائج العداء بين حماس ومصر السيسي أخطر بكثير من نتائج الصراع بين حماس 

هادية التي تتحدى حكمها، باعتبار أن موقف القاهرة تجاه غزة قد يفضي النفجار وفصائل السلفية الج
 مواجهة جديدة مع "إسرائيل"، على عكس ما تقتضيه مصلحته.

 
 تحرك عسكري

وأشار إلى أن قرار مصر إغالق معبر رفح بشكل شبه دائم يقّلص أية فرصة النطالق إعادة إعمار 
فرع من جماعة اإلخوان المسلمين التي يناصبها العداء  غزة، ألن السيسي يرى في حماس مجرد

 الشديد، وبدون توافق ثالثي بين حماس والسلطة الفلسطينية ومصر، فال أمل بإعادة إعمار القطاع.
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وأوضح أن القاهرة تشترط إعادة فتح المعبر بأن تتخلى حماس عن السيطرة على الجانب الفلسطيني 
ود عباس، الذي ال يبدي حماسًا لتسّلم المسؤولية عنه، في حين أن منه، وتسليمه لقوات الرئيس محم

السيسي معني تمامًا بأن يتولى محمد دحالن، القيادي المطرود من فتح، رئاسة السلطة بعد غياب 
 عباس.

ألن نظام الجنراالت في القاهرة يرى أن مصالحه تقتضي وجود دحالن على رأس السلطة، ورغم 
ي يكنها النظام لحماس، فإنه يرفض أن تتولى الدول األخرى أي دور في التوسط الكراهية الشديدة الت

بينها وبين "إسرائيل"، وهذا الموقف يأتي من أجل ضمان تحقيق أكبر قدر من التأثير على ما يجري 
 في غزة.

ما يعني حماس في الوقت الحالي هو السماح  إن آخرالخبير العسكري "عمير رايبوبورت" قال 
ع مواجهة جديدة مع االحتالل في ظل التدهور االقتصادي الذي يعيشه الغزيون، وفي ظل عدم باندال

 انطالق مشاريع إعادة اإلعمار.
وقد حرصت قيادات الجيش واالستخبارات على تسريب نبأ مفاده بأنه بغض النظر عن هوية الجهة 

لقطاع، يتوجب أن تتحّمل التي تقوم بإطالق الصواريخ من القطاع، فإن حماس، بصفتها حاكمة ا
المسؤولية وتدفع الثمن، ولذلك يتبع وزير الحرب "موشيه يعلون" سياسة ثابتة تقوم بالرد على كل 

 عملية إطالق نار، سواء في الجبهة الجنوبية أو الشمالية، بشكل آلي.
ا وهو يرى في حركة حماس العنوان المسئول عن األوضاع في غزة ألنها تدير األمور هناك، م

يتوجب الرد بضرب أهدافها عقب كل عملية إطالق صاروا، حتى عندما يتبّين أن فصياًل آخر هو 
 المسئول عن إطالقه.

"إسرائيل" للهدوء على الجبهة الجنوبية ال تقل  إن حاجةلكن المراسل العسكري "ألون بن دافيد" قال 
سطينية، خصوصًا إمكانية عن حاجة حماس، بسبب حالة انعدام اليقين على حدود األراضي الفل

انفجار الحدود على الجبهة السورية، مشددًا على أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" يعي تمامًا أن 
 حكومته الحالية متهمة من قبل العالم بالتطرف واليمينية. 

لذا سيكون من الصعوبة بمكان أن يحصل على دعم دولي ألي تحرك عسكري ضد غزة، السيما في 
 قاء مظاهر الدمار الناجم عن الحرب األخيرة على حالها.ظل ب

 القناة الثانية
0/6/2105مركز دراسا  وتحليل المعلوما  الصحفية، ، 3336الترجما  العبرية   
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 كي  ُيرد  على نتنياهو .72
 منير شفيق

دُّ  لضمها اقترح نتنياهو العودة إلى المفاوضات حول حدود المستوطنات في الضفة الغربية التي ُيعن
إلى الكيان الصهيوني. وجاء رّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عّراب اتفاق أوسلو والمؤمن الثابت 
اإليمان باستراتيجية المفاوضات والمفاوضات فقط، قائال أن من غير المعقول االستجابة إلى هذا 

لمفاوضين صائب االقتراح وطالب بالعودة إلى المفاوضات شريطة توقف االستيطان. وأضاف كبير ا
عريقات بأن "اقتراح نتنياهو هو محاولة لمنح الشرعية للمستوطنات. وهذا موقف ال يمكن 

 للفلسطينيين تقبله".
أما الحّجة الفلسطينية وفقا لصائب عريقات، وقد وافقه قيس عبد الكريم )أبو ليلى نائب األمين العام 

يست شرعية" ولهذا "ال مكان للتفاوض حول للجبهة الديمقراطية(، فتستند إلى أن "المستوطنات ل
 حدود مستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي".

صحيح أن المستوطنات غير شرعية ولكن هل االعتراف بالكيان الصهيوني شرعي؟ وهل التفاوض 
 شرعي حسب القانون الدولي؟ 0912التي قام عليها الكيان الصهيوني عام  0962على حدود 

ائب عريقات ال يعلم أن القانون الدولي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين في يبدو هنا أن ص
الشعب الفلسطيني وحده الذي كان يقطن فلسطين عندما كانت تحت السيطرة عليها من جانب قوات 
االستعمار البريطاني. فالقانون الدولي حصر حق تقرير المصير لشعوب المستعمرات بالشعب الذي 

في لحظة حلول االستعمار، وهو المنطبق تمام االنطباق على الحالة الفلسطينية،  كان يسكن البالد
 وال مجال للطعن في هذه الحقيقة المتعلقة بالقانون الدولي.

ويعتبر القانون الدولي أن كل ما يحدثه االستعمار في أثناء سيطرته على المستعمرات من تغيير 
كن القبول به، أو تكريسه، أو اعتباره أمرا واقعا. وهو جغرافي أو ديموغرافي هو غير شرعي، وال يم

أي  0912و 0902ما ينطبق تمام االنطباق على الهجرة اليهودية الصهيونية التي تمت ما بين 
 المرحلة التي سيطر فيها االستعمار البريطاني على فلسطين.

لفته الصريحة للقانون وذلك لمخا 0912لعام  020وهذا يستتبع ال شرعية قرار تقسيم فلسطين رقم 
الدولي. وهو مخالف أيضا لميثاق هيئة األمم المتحدة الذي يتفق مع القانون الدولي في موضوعي 
حق تقرير المصير والحلول محل الشعب األصلي في تقرير مصير بالده، كما فعل استثناء في قرار 

لبية صوت واحد بتقسيم لتقسيم فلسطين. فبأي حق يصدر قرار من قبل الجمعية العامة بأغ 020
فلسطين وا عطاء حق للمستوطنين الوافدين بالقوة وبحماية حراب االستعمار بإقامة دولة لهم على 
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من أرض فلسطين. فهو قرار غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ولميثاق هيئة األمم  %21حدود 
 المتحدة.

إسرائيل" غير شرعي، بدوره، ناهيك  ومن ثم فإن قيام دولة الكيان الصهيوني التي حملت اسم "دولة
جديدة من أرض فلسطين زيادة  %21وتهجير أهلها ليضاف  0962عن األراضي التي احتلها عام 

التي منحها قرار التقسيم غير الشرعي. فكيف يحصر صائب عريقات، وهذا ليس ذنبه  %21من الـ
وض على تلك الحدود "شرعيا ويعتبر التفا 0962أو خطيئته وحده الشرعية الفلسطينية في حدود 

، الصادر عن مجلس 212حسب القانون الدولي". وهو في حقيقة األمر يستند إلى "شرعية" قرار 
األمن في هيئة األمم المتحدة. وهو القرار الذي أضاف على قرارات هيئة األمم الالشرعية قرارا ال 

 شرعيا جديدا.
ضية الفلسطينية غير قابل للتجزئة وال للتالعب، باختصار إن موضوع الشرعية وغير الشرعية في الق

وال إلحالل قرارات تصدر عن هيئة األمم المتحدة بديال لشرعية القانون الدولي الذي يحظى على 
اإلجماع الدولي فيما تلك القرارات ال تحظى باإلجماع الدولي فضال عن ال شرعية مخالفتها للقانون 

 ة.الدولي، ولميثاق هيئة األمم المتحد
غرقت في الالشرعية حتى آذانها.  0962عندما قبلت م.ت.ف بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود 

وهذا ما يجعل موضوع الشرعية وفقا للقانون الدولي موضوعا خارج المفاوضات بالنسبة إلى نتنياهو. 
 فمنذ اتفاق أوسلو بل ومنذ القبول بحل الدولتين أصبح موقف م.ت.ف غير ذي مصداقية حين
يتحدث عن الشرعية بعد أن داسها مرات ومرات، وال سيما في عهد محمود عباس وكبير مفاوضيه، 
وقد جرت كل المفاوضات في عهده مع سقوط كل الشروط التي وضعها إلطالق المفاوضات، بما 

 ولو بتعديالت طفيفة؟ 0962فيها شرط وقف البناء في المستوطنات أو شرط االعتراف بحدود 
معقول حين يتقدم نتنياهو باقتراحه األخير؟ وأين العجب حين يهزأ نتنياهو برّد محمود فأين الال 

عباس إذ يتحدث عن المعقول والالمعقول، أو برّد صائب عريقات حين يستند إلى "الشرعية حسب 
القانون الدولي". ألن الحديث عن الشرعية هنا مزحة حين أسقطت شرعية عكا والناصرة وحيفا ويافا 

ر السبع أو قل عن الجليل. وبكلمة "من يهن يسهل الهوان عليه". وهو ما يعتمد عليه نتنياهو ولم وبئ
 يخب مع محمود عباس حتى اآلن.

ثم ما العجب في تجرؤ نتنياهو على هذا االقتراح ما دام قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق 
ق األمني ما زال مستمرا ومتصاعدا وراح األمني نام على رف التأجيل نوما عميقا، بل ما دام التنسي

 يمتد إلى القدس.
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مشكلة محمود عباس أنه فاقد لكل صدقية في ما يقول ويهدد به حين يكون األمر متعلقا بالموقف 
من نتنياهو أو بالتمسك حتى في "الثوابت" التي حّددها لسياسات التسوية والمفاوضات أو للخطوط 

 الحمر.
ن نفسها مرة أخرى من خالل التعليمات التي أعطاها الرئيس لجبريل وهذه الالصدقية عّبرت ع

ذا به  الرجوب بسحب المشروع المقّدم إلى الجمعية العامة ألعضاء الفيفا بتجميد عضوية "إسرائيل". وا 
يسحب المشروع قبل التصويت عليه بلحظات تحت حجة النزول عند رغبة بعض الوفود الصديقة 

 ومنها بعض العربية.
ن ذهبت التهديدات باللجوء إلى المؤسسات الدولية باعتبارها االستراتيجية البديلة؟ ولم تتحقق حتى فأي

بخوض تجربة متواضعة مثل تقديم مشروع تجميد عضوية الكيان الصهيوني في "الفيفا" المنظمة 
 الدولية لكرة القدم.

م استراتيجية محمود عباس في وهكذا، وبال حاجة إلى الغرق في التفاصيل، يتأكد يوما بعد يوم عق
اللجوء إلى المنظمات الدولية سواء أكانت تلك التي تجّرم القيادات العسكرية والسياسية الصهيونية 
بارتكاب جرائم حرب أم تلك التي تجّمد عضوية الكيان الصهيوني فيها، أم تلك التي تحظر التعامل 

نما لسببين األول أن هذه  معها. وذلك ليس ألن اتخاذ مثل تلك الخطوات غير مهم بحد ذاته، وا 
طالق  ذجت بديال للرّد على االحتالل واالستيطان من خالل وقف التنسيق األمني وا  االستراتيجية اُتخن
انتفاضة شعبية شاملة. أما السبب الثاني فضعف سلطة رام هللا وعلى رأسها محمود عباس أمام 

لدولية. وما حدث من تراجع في موضوع تجميد الضغوط التي تمارس ضّد اللجوء إلى المنظمات ا
 عضوية الكيان الصهيوني في الفيفا إاّل دليل واحد سريع على ذلك الضعف، واستالب اإلرادة.

أما األسوأ والذي لن يغفره التاريخ، علما أن التاريخ الفلسطيني تعب من كثرة الخطايا التي يرتكبها 
ال الفلسطيني، فيتمثل )األسوأ( في إضاعة الفرصة محمود عباس بحق القضية الفلسطينية والنض

التاريخية الراهنة في إنزال هزيمة محققة باالحتالل في حالة إطالق انتفاضة شاملة. وتكفي نظرة 
لى جانبهما االرتباك الشديد الذي تتّسم به  سريعة إلى ما يعانيه نتنياهو وحكومته من عزلة دولية وا 

مل ونتنياهو، بل وفي التعامل مع مختلف القضايا. وهو أمر قد يتغّير عالقات إدارة أوباما في التعا
إذا ما جاء رئيس جمهوري بعد انتهاء والية أوباما. أو قد يصبح األمر أشّد صعوبة ويحتاج إلى 
تضحيات أكبر حتى تنتصر استراتيجية االنتفاضة، في القدس والضفة الغربية وبدعم فلسطيني 

سالمي عالمي إلن زال هزيمة تدحر االحتالل وتفكك المستوطنات وتحّرر القدس وتطلق كل وعربي وا 
 األسرى.   

2/6/2105، "20موقع "عربي   
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 والمير علي "الفيفا"الرجو  و .73

 هاني المصري
حتى لو كان  -بادئ ذي بدء، ال يحق لجبريل الرجوب وال ألي شخص آخر مهما علت مكانته 

ة كبرى، مثل تقديم طلب بطرد أو تعليق عضوية إسرائيل أن يقرر وحده الدخول في معرك -الرئيس 
، ومن ثم سحب الطلب أو تأجيله؛ ألن هذه المسائل المهمة، التي ستترتب عليها نتائج «الفيفا»في 

كبيرة في حال الفوز بها أو خسارتها، يجب أن تحظى بدراسة في اإلطار الوطني والمؤسسي حتى 
لمسؤولية عن النتائج الكل الوطني والمؤسسة الوطنية، سواء يصدر القرار المناسب، ولكي يتحمل ا

 إذا كانت سلبية أو إيجابية.
يمكن أن يؤثر على القرار الشخصي أو يتحكم به تماًما التقدير الشخصي والمصلحة الذاتية، أما 

 القرار الصادر عن المؤسسة الوطنية فيعكس تقديرات جماعية ويعبر عن المصلحة العامة.
لكبرى أن الفلسطينيين منذ فترة طويلة لم يعد لديهم مؤسسة وطنية جامعة واحدة وال برنامج الطامة ا

وطني واحد وال قرار أو قيادة واحدة، بل تواصل االنقسام وتعمق عمودًيا وأفقًيا وطال كل شيء، 
 فأصبحت لدينا قيادات ومرجعيات مختلفة، وأصبح كل تجمع فلسطيني يبحث عن خالصه وحده.

مليون سؤال حول كيفية اتخاذ القرار الفلسطيني وتحويله أكثر إلى صالحية يتحكم بها الرئيس هناك 
وحده في ظل غياب دور فاعل لمؤسسات المنظمة )اللجنة التنفيذية، والمجلسين المركزي والوطني، 
الذي مضى على تشكيلها ردح طويل من الزمن من دون انتخابات وال تجديد بالتوافق(، وفي ظل 

حتكار مختلف السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في يد شخص واحد، ما جعل النظام ا
 السياسي الفلسطيني يتجه أكثر ليكون نظاًما فردًيا من دون مشاركة أو رقابة أو محاسبة.

إن هذا النهج يعيد إنتاج نفسه على كل المواقع والمستويات، إذ سيتحكم فرد واحد في الرياضة، وآخر 
ي األمن، وثالث في االقتصاد، ورابع في التعليم؛ ألن السياسة الفلسطينية ال تتعامل مع مؤسسات، ف

بل مع ملفات يكلف كل شخص بملف، والمرجعية تكون للرئيس وحده مستعيًنا ببعض األشخاص 
 مهمته إدارة العمل.« مطبخ»الذين ال يشكلون مؤسسة وال حتى 

فهم القرار الفردي الذي اتخذه الرجوب بتقديم طلب بتجميد في هذا السياق يمكن أن نضع وأن ن
ورفع سقف التوقعات، لدرجة الحديث عن إمكانية أو حتى ضمانة « الفيفا»عضوية إسرائيل في 

، وهو أكثر من العدد المطلوب لنجاح الطلب الفلسطيني 219صوًتا من أصل  061بتصويت 
سحب الطلب أو تفعيله بأن هذا أفضل من درجة بعد ذلك، والحديث لتبرير  021واالنقالب 

الخسارة، ألن اإلصرار عليه كان سيؤدي إلى عدم الحصول على األصوات الالزمة أو إلى تصويت 
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م السياسة بالرياضة وهذا ما ال ينسجم مع  مسبق بمنع التصويت على الطلب الفلسطيني، كونه ُيقحن
 «.الفيفا»دور 

يجب أن يتحمل المسؤولية عنه الشخص الذي اتخذ القرار.  في الحالتين كلتيهما، هناك خطأ كبير
فالخطأ بالتقدير الناجم عن تصور أن الطلب الفلسطيني سيمضي وسيصل إلى مرحلة التصويت، أو 
لن يتمكن من ذلك وسيقطع الطريق عليه أو سيخسر إذا جرى التصويت؛ يجب أن يحاسب عليه 

ة إلى انتصار وفًقا لعادة عربية مشهورة، إذ أصبح تقديم المسؤول عن هذا الخطأ، ال أن ُيحّول الهزيم
كان قد اقترحها نتنياهو على بالتر أثناء زيارته األخيرة « الفيفا»الطلب مقابل تشكيل لجنة من 

لمراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية العنصرية، وفيما يتعلق بحرية حركة الالعبين، أما مسألة الفرق 
 «.الفيفا»اختصاص  االستيطانية فهذه ليست من

وفي « الفيفا»نعم، المعركة مع االحتالل واالستعمار الصهيوني االستيطاني العنصري مفتوحة في 
نما تقتضي مواصلة العمل على  ن الخسارة في هذه الجولة ال تعني نهاية الحرب، وا  كل مكان، وا 

وفرض العزلة والمقاطعة وكل المؤسسات الدولية، والعمل على مالحقتها « الفيفا»طرد إسرائيل من 
والعقوبات جراء الجرائم التي ارتكبتها في السابق، والجرائم المستمرة مثل االستيطان، ولكن ذلك 
يقتضي ترميم المصداقية التي تآكلت للقيادة الفلسطينية؛ بسبب عدم المثابرة في سياسة العمل على 

ى لحظة يصبح االحتالل، ومن ثم جمع أوراق القوة والضغط لتغيير موازين القوى، والوصول إل
 المشروع االستعماري كله، مكلًفا إلسرائيل ومن يدعمها أكثر من الفوائد التي تعود عليهما.

اآلن سيكون صعًبا إقناع الدول لتأييد أي مسعى جديد، ألن العديد من الدول ستنظر إليه كمناورة 
ية أميركية، أو دولية شكلية، فقد تم للضغط من أجل العودة إلى مسيرة المفاوضات الثنائية برعا

، وعندما تم التراجع عن التأجيل لم يتم تفعيله، وحصلنا على الفتوى «تقرير غولدستون»تأجيل 
القانونية لمحكمة الهاي وهي كنز قانوني وسياسي أعطى الفلسطينيين أكثر ما طلبوا، ولكنهم لم 

رف ويتواصل بناء الجدار، وأخشى أن يأتي وقت يفعلوا شيًئا بهذا اإلنجاز، بل وضعت الفتوى على ال
 نفقد فيه األغلبية في المؤسسات الدولية بسبب فقدان الثقة باألداء الفلسطيني .

مسألة أخرى ترافقت مع سحب الطلب الفلسطيني وزادت الطين بلة، وهي عدم وضوح الموقف 
، فقد بدا حتى اللحظة األخيرة «الفيفا»الفلسطيني من المنافسة بين بالتر واألمير علي على رئاسة 

أن الكف الفلسطينية تميل لبالتر، وأن القرار بالتصويت لألمير اُتخذ في اللحظات األخيرة، واعترف 
 الرجوب بأنه تأخر في ذلك.
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السؤال: لماذا هذا التردد بين مرشح عربي ومرشح آخر، فإذا كان بالتر سيكون أفضل للفلسطينيين 
ذا كانت هناك حسابات شخصية أو تقديرات خاطئة فليتحمل من ارتكبها  فليتم توضيح ذلك، وا 

 المسؤولية عنها؟
طبًعا، هذا ال يعطي ألحد في األردن أو في أي مكان حق اإلساءة للشعب الفلسطيني، أو للعالقة 
بين الشعبين الفلسطيني واألردني التي هي منذ فترة في أحسن ما يكون، ويجب البناء على ذلك 

 يضه.وليس تقو 
لماذا لم نر حمالت على السعودية والكويت وليبيا وغيرها من البلدان العربية التي صوتت لصالح 
بالتر، ولتدلل بأن األوضاع العربية تواصل التردي بصورة إذا لم يظهر مشروع عربي يستجيب 

 وأبعادها؟.للمصالح والحقوق العربية وينهض بشعوبها؛ فإن التدهور سيصل إلى الكارثة بكل معانيها 
2/6/2105، اليام، رام هللا  

 
 مواقع للمعارضة اإلسرائيلي ة! 1حكومة اليمين تهد د  .74

  مرزوق الحلبي
ما أن اكتملت تركيبة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، حتى بانت وجهتها. فهي التي لم تستطع إخضاع 

 ى فعل ذلك في دورتها الحالية.مواقع المعارضة المتبّقية والعاقدة العزم، وفق تصريحات رموزها، عل
كنا أشرنا إلى أن نتائج االنتخابات األخيرة في إسرائيل لم تأتن بجديد ُيذكر، وأن التحالفات بين قوى 

متزّمتين، « حريديم»اليمين االستيطاني وجزء من الطبقات الوسطى والمستضعفين من شرقيين و?
« البيت اليهودي»بقيادة نتانياهو و?« يكودل»على حالها. بل إن أقطاب اليمين، بخاصة في حزبي 

بقيادة نفتالي بنيت، اعتبروا أن نتائج االنتخابات إنما هي تزكية للخط السياسي الذي اعتمدوه، والقائل 
خضاع السياسة لمعايير يهودية شوفينية  في شكل عام بتهويد الدولة والحيز من البحر إلى النهر، وا 

حالي، ليس ُقبالة الفلسطينيين فحسـب، بل ُقبـالة القوى اليهودية التي وعنــصرية. وهو خط االئتالف ال
 ال تزال ملتـزمة بمبـادئ ديموقـراطيـة نـسبـيـة وتـجاه األقـــلية الـفـلسطينيـة في داخل إسرائيل.

فرئيس الحكومة نتانياهو، يحتفظ لنفسه بحقيبة اإلعالم رغبة منه في إحكام قبضته على وسائل 
وفرض أجندته على غرف تحريرها، والمبادرة إلى تشريعات في هذا الشأن، بخاصة أن اإلعالم، 

الدولة هي المانحة والمانعة لتصاريح إطالق قنوات فضائية أو مؤسسات إعالمية. وقد أعلن أخيرًا 
عن نّيته تعديل قانون القذف والتشهير لجهة تقييد حرية التعبير اإلعالمية، وتقليص هامش النقد 

« مقاومة»المي للحكومة وأدائها. جاء هذا بعد أن أبدت وسائل إعالمية وأوساط صحافية، اإلع
 شديدة لحكومته وسياساته في السنوات األخيرة.



 
 
 
 

 

           62ص                                     3595 عدد:ال    2/6/2105 الثالثاء التاريخ:

وليس اإلعالم وحده على أجندة اليمين اإلسرائيلي، بل جهاز القضاء برّمته. وهنا ال تعدم الحكومة 
الكامل لسيطرة السلطة التنفيذية، من خالل تحّكم مقترحات ومبادرات، هدفها إخضاع هذا الجهاز ب

وزارة القضاء بتعيين الُقضاة، ال سيما في المحكمة العليا اإلسرائيلية. ومن مقترحات الحكومة الساعية 
إلى كسر استقاللية جهاز القضاء النسبية، مبادرات تشريعية تنّص على إلغاء صالحية المحكمة 

ان وتعتبرها غير دستورية. وهذا يعني نسف صالحية الجهاز القضائي العليا وقوانين يشّرعها البرلم
البرلمان. وهو ُعرف قضائي متجّذر في إسرائيل. وال تشفع للمحكمة  -في نقد السلطة التشريعية 

العليا سلسلة قرارات اتخذتها أخيرًا، تساير الحكومة اليمينية وتنهل من توجهات قومجية يهودية، مثل 
سات االستيطانية، واقتالع قرية فلسطينية في داخل إسرائيل لصالح بناء مستوطنة شرعنة كل السيا

 يهودية في صحراء النقب.
أما الموقع الثالث الذي يتعّرض النقضاض رموز اليمين اإلسرائيلي، فهو مؤسسات المجتمع المدني 

شاع ة الخطاب التي اهتمت عبر عقود، بتكريس خطاب حقوق اإلنسان والمواطن واألقليات، وا 
الحقوقي المقارن الوافد من دول دستورية مثل الواليات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي. ومعها 
مؤسسات ُتعنى بالمرافعة ونقد أداء الدوائر الحكومية والحّد من أضرارها تجاه فئات مستضعفة. هنا، 

معاقبة هذه المؤسسات على تفتّقت قريحة اليمين اإلسرائيلي عن سلسلة مقترحات تصّب غالبيتها في 
مقاطعة المستوطنات أو منع تمويلها الخارجي بفرض ضريبة على  إلىمواقفها، بتحريم دعوتها مثاًل 

 في المئة! 12كل دوالر يصلها بحجم 
وتطاول سياسات التضييق والقضاء على المعارضة الداخلية، األكاديميا اإلسرائيلية التي تتعّرض هي 

ضايقات عدة لجهة كّم أفواه المحاضرين وكل نشاط نقدي أو يستأنف على أيضًا منذ سنوات، لم
الرواية الحكومية. ويندرج في هذا اإلطار، إعالن النوايا الذي أطلقته وزيرة الثقافة الجديدة ميري 

، وهي من ُغالة اليمين وصقور الليكود، ومفاده أنها لن تتردد في حرمان مؤسسات ثقافية يفريغ
في تسويد سمعة إسرائيل. وهو تلميح عريض إلى « توّرطت»مويل الحكومي إذا ما يهودية من الت

 أنها ستغّير من سياسات التمويل بحيث تضرب مواقع الثقافة اليسارية الناقدة في إسرائيل.
ال أعرف إلى أي حّد ستفلح الحكومة اإلسرائيلية في توّجهها هذا، لكنها تشعر بالقوة لإلعالن صراحًة 

له من نزعة تهويدية للسياسة والحيز والخطاب والوقائع على األرض. نتوّقع أنها ستنجح في عّما تحم
جزء من مشروعها على األقّل، ألن المجتمع اليهودي شهد في العقود الخيرة، تحوالت جذرية تتمثل 

بين، وفي را إسحاقفي انزياحه نحو اليمين بعد إدراكه استحقاقات التسوية وعملية السالم، منذ اغتيال 
انضوائه تحت راية الهوية اليهودية للدولة على حساب ديموقراطيتها النسبية. قد يتفاوت نجاحها من 
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حقل، لكنها تبدو مصممة على حسم الصراع الداخلي في إسرائيل مع أوساط ديموقراطية  إلىحقل 
 السحر على الساحر. نسبيًا أو أخرى قائلة باستحالة السيادة من البحر إلى النهر من دون أن ينقلب

أما الغطاء لهذه النزعة، فسيكون من خالل تقدمات مالية للقطاعات السكانية المختلفة، بمن فيها 
الفلسطينيــون في إسرائــيــل. وهو أمــر يتأتى من سقـف استـراتـيـجـي للحكومـة وقـوى اليميـن، يفترض أن 

حداث تنمية اقتصادية من البحر إلى النهر إدارة الصراع والدولة تستدعي تحسين مستوى المعيشة ، وا 
 يشمل الفلسطينيين.

2/6/2105، الحياة، لندن  
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 حجيت عوفران
االقتراح األخير لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إجراء مفاوضات حول الكتل االستيطانية ليس 

اهو القول ألصدقائه في الحكومة إن المفاوضات تهدف الى سوى فخ سياسي محنك. يستطيع نتني
الحصول على موافقة الفلسطينيين على استمرار البناء في المستوطنات دون إقامة دولة فلسطينية 
ودون إنهاء االحتالل. وللمعارضة وأصدقاء إسرائيل في العالم، الذين يتوقعون تقدما في حل الصراع، 

أنها مفاوضات حول الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية  يستطيع تقديم المبادرة على
التي ستقوم في يوم من األيام، ويطلب تأييدهم للخطوة. يدور الحديث عمليا عن مبادرة تسعى الى 

 إسكات المعارضة والعالم، دون دفع ثمن سياسي.
لتظاهر بأنه يريد السالم وتقديم ُتظهر تجارب الماضي أن لنتنياهو طريقة تتكون من عدة أدوات: ا

مبادرة سياسية ال يقبلها الفلسطينيون، وتحميلهم المسؤولية، واالستمرار في فرض حقائق على األرض 
 بهدف إفشال خيار الدولتين لشعبين.

المبدأ األول يقول إنه يجب أن تكون عملية سياسية، مفاوضات معينة، يتجند من أجلها العالم وتقلل 
يمارس على إسرائيل، وجود العملية السياسية ُيصعب على اليسار داخل إسرائيل انتقاد  الضغط الذي

الحكومة، وتأتي األصوات المعارضة بالذات من اليمين، وعندما تفشل العملية يعتبر الجمهور أن 
ثبات صحة طريق اليمين.  هذا فشل اليسار، وا 

ا عملية سياسية معقولة، تعكس نوايا التوصل يقول المبدأ الثاني إن المبادرة يجب أن تظهر على أنه
 الى سالم، ولكن يجب أن ُتركب بطريقة تضمن رفض الفلسطينيين لها بسبب معناها الحقيقي.

بعد أن « أوسلو»وتبنى عملية  0996هذا ما حدث عندما انتخب نتنياهو لرئاسة الحكومة في العام 
ولكن على طريقته. وأضاف شرطا « أوسلو»كان من أشد معارضيها. فقد أعلن أنه سيواصل طريق 
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ذاأعطوا سيأخذون،  إذا»للتبادلية:  هذا المبدأ يظهر أنه منطقي وصحيح، «. لم يعطوا فلن يأخذوا وا 
كان «. يأخذوا»، لذلك فلن «يعطوا»إال أنه مّكن نتنياهو من القول في كل وقت إن الفلسطينيين لم 

 ل رشق الحجارة أو حديث انفعالي.دائما هناك ما يعطيه الذريعة السياسية، مث
واتفاق واي  0992وهذا ما حدث عندما وقع نتنياهو مع ياسر عرفات على اتفاق الخليل في العام 

، وحظي بالتأييد والتقدير. كانت هذه اتفاقات ال حاجة لها، تحدثت عن تطبيق 0992في العام 
سرائيل في تنفيذها )إخالء الخليل وترددت إ 0992اتفاقات مرحلية تم االتفاق عليها منذ العام 

والنبضة الثالثة( حسب اتفاق أوسلو. كان يفترض أن يناقش الطرفان االتفاق النهائي والتوقيع عليه 
 ، لكن نتنياهو لم يبدأ حتى بالمفاوضات الحقيقية.0999حتى أيار 

ملون المسؤولية عن المبدأ الثالث في طريقة نتنياهو يقول: حين تفشل العملية فإن الفلسطينيين يتح
ذلك. هذا ما حدث عندما رفضوا قبول الشرط الذي وضعه وهو االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. 
نتنياهو عرف أن هذا الشرط، الذي يبدو منطقيا لدى اإلسرائيليين، ال يمكن أن يقبله الفلسطينيون 

تنياهو سيتهمهم بأنهم كشرط مسبق. وطالما أن الفلسطينيين لم يوافقوا على هذا الطلب فإن ن
يرفضون السالم. خطوة مشابهة كانت عندما وافق نتنياهو على تجميد االستيطان لمدة عشرة أشهر 

، وبعد ذلك رفض تمديد هذه الفترة. الفلسطينيون من جانبهم رفضوا العودة الى 2119في 
 المسؤولية. المفاوضات طالما أن البناء في المستوطنات مستمر. واستطاع نتنياهو تحميلهم

اقتراح إجراء المفاوضات حول الكتل االستيطانية هو فخ من هذا النوع. لم يسبق أن قدم نتنياهو 
والخليل ستبقيان « بيت إيل»خارطة للكتل االستيطانية التي يتحدث عنها، وقد أعلن في الماضي أن 

ذافي يد إسرائيل.  بالمئة من اإلسرائيليين  22تعاطينا مع جدار الفصل كمؤشر، فإنه يوجد اليوم  وا 
ألف  121يسكنون وراء الخط األخضر، ويعيشون في الكتل االستيطانية )بما في ذلك القدس(، أي 

التي يعيش فيها الفلسطينيون حسب الخرائط التي تم تقديمها في « الكتل»شخص. في المقابل فإن 
 322الخط األخضر، أي نحو  بالمئة من اإلسرائيليين وراء 29المفاوضات في أنابوليس تشمل فقط 

 ألف دونم. 321ألف مستوطن ونحو  012ألف شخص. يدور الحديث عن فجوة كبيرة تبلغ 
كانت نية نتنياهو الحصول على موافقة الفلسطينيين على استمرار البناء في المستوطنات دون  إذا

وافقوا على البناء في الحصول على ضمانة للحدود المستقبلية، فإنه يخدعنا، ألن الفلسطينيين لن ي
كان نتنياهو  إذااألماكن التي تحطم فرصة إقامة دولة قابلة للوجود في المستقبل فيها. في المقابل 

ينوي الحديث عن الحدود المستقبلية السرائيل وللدولة الفلسطينية، فإن النقاش يجب أن يشمل القدس 
ذاالشرقية وتبادل األراضي.  اتفاق مع الفلسطينيين حول الحدود  إلى كان بوسع نتنياهو التوصل وا 
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الحل النهائي وحل الدولتين. وسيكون من الغباء من  إلىوالقدس فهذا يعني أنه يستطيع التوصل 
 ناحيته الموافقة على أمر دون الحصول على مقابل ودون إجراء صفقة شاملة.

األفضل لتخدير المعارضة. نتنياهو ال يريد اتفاقا، هذا مجرد فخ، والعملية السياسية هي الوصفة 
محظور على اليسار الوقوع في هذا الفخ، وعليه معارضة المبادرة الجديدة حول المفاوضات على 

 الكتل االستيطانية.
«هآرتس»  

2/6/2105، اليام، رام هللا  
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