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*** 
 
 محاولة لقلب الحقائق.. ومزاعمها حماس: حكومة التوافق خيبت آمال شعبناحركة  .0

"إن  قال: وزي برهومالمتحدث باسم حركة حماس ف ، أن5/2/5102، فلسطين أون الينذكرت 
حكومة التوافق الوطني بعد عام على تشكيلها قد فشلت فشال ذريعا في توفير الحد األدنى من 

وأضاف برهوم في تصريح عبر صفحته "فيسبوك"، الثالثاء، أن شعبنا  متطلبات واحتياجات شعبنا".
نهاء معا ناة غزة، "غير أن أدائها كان يتطلع لهذه الحكومة أن تنهي االنقسام، وتوحد المؤسسات، وا 

 على األرض كان مخيبا لآلمال ومفاقما للمعاناة".
وأشار برهوم إلى أن هذه الحكومة لم تخدم سوى أجندة واحددة وهدي "أجنددة تيدار فدي فدتح يقدوده رئديس 

 السلطة محمود عباس".
طئ ووافقدوا وقال المتحدث باسدم حمداس "علدى كدل المكوندات الفلسدطينية الدذين وقعدوا علدى اتفداق الشدا

على تشكيل هدذه الحكومدة: "إن يتحملدوا مسدئولياتهم الوطنيدة تجداه شدعبنا وأن يضدعوا حددا لهدذا الفشدل 
كمددا طالددع العمددل  الحكددومي وحالددة االسددتفراد التددي يمارسددها عبدداس علددى شددعبنا وقضدداياه المصدديرية".

 ء.على طرح البدائل والخيارات الوطنية التي تخدم الكل الفلسطيني على حد سوا
إن بيدان حكومدة  س قالتحركة حما ، من غزة، أن5/6/5102، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

 التوافق الذي زعم أن الحركة لم تمكنها من القيام بمهامها في غزة هو قلع للحقائق.
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(، فددي بيددان 6-5ورأت الحركددة، فددي تصددريح للندداطق باسددمها سددامي أبددو زهددري مسدداء اليددوم الثالثدداء  
محاولددة للتيطيددة علددى الفشددل وعلددى سياسددة التمييددز التددي مارسددتها ضددد أهددل غددزة وارتهانهددا الحكومددة 

 إلمالءات فتح، مما كّرس االنقسام وجعل أداءها أسوأ من حكومات االنقسام السابقة.
 
 يزور األمير علي بن الحسين ويؤكد متانة عالقات فلسطين واألردن عباس .2

عّمان: أن، الرئيس محمود عباس، زار أمس، األمير علي من  3/6/5102األيام، رام هللا،  ذكرت
وقال عباس عقع اللقاء: "كان لقاء أخويا، والعالقة بين  بن الحسين في منزله في العاصمة األردنية.

البلدين ستبقى دائما شعبا واحدا في دولتين، لن ينيص عليهما أي شيء إطالقا مهما كان من 
سى أن األردن دائما وأبدا، بدءا من الملك والحكومة ووراءهم كل تصرفات، نحن إخوة وسنبقى، وال نن

الشعع يقفون دوما إلى جانع الشعع الفلسطيني دون قيد أو شرط". وأضاف: "كل ما قيل لن يؤثر 
قيد أنملة على العالقات الفلسطينية األردنية، وستبقى كما كانت وستستمر إلى األبد إن شاء هللا 

 األردن وملكها ألنه السند األساسي لفلسطين".لتحرير فلسطين برعاية 
من جانبه، قال األمير علي: إن العالقات بين البلدين دائما وأبدا طيبة ومتينة، وأرحع بزيارة الرئيس 

 عباس، وفلسطين ستبقى دائما وأبدا سندا لنا.. ونحن سند لها في كل شيء.
العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين ورافق الرئيس في زيارته لألمير، رئيس جهاز المخابرات 

 لدى األردن عطا هللا خيري.
مصادر مطلعة أكدت  من عّمان نقاًل عن وكالة أ ف ع، أ، 3/6/5102الحياة، لندن، وأضافت 

لد"فرانس برس" أن زيارة الرئيس الفلسطيني هذه لها دالالت واسعة وتعكس مدى حرص أبو مازن 
مؤخرًا بعدما تردد في الشارعين األردني والفلسطيني أن اللواء جبريل على احتواء األزمة التي نشبت 

الرجوع رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني منح صوته لجوزيف بالتر على رغم أن الرجوع نفسه أكد في 
 عدة مناسبات أنه منح صوت فلسطين لألمير علي.

فلسطيني الداعم لألمير وعلمت "فرانس برس" أن الرئيس أبو مازن أوضح لألمير علي الموقف ال
علي في كل المواقع والمناصع وأن الشعع الفلسطيني ال يمكنه نكران الدعم الكبير الذي قدمه 

 األمير علي من خالل مواقعه المختلفة لمسيرة كرة القدم الفلسطينية.
أكد له في وكان أبو مازن استقبل قبيل انتخابات الفيفا بعدة أيام وفدًا من اتحاد الكرة األردني حيث 

 رام هللا بحضور اللواء جبريل الرجوع أن صوت فلسطين لن يذهع إال لألمير علي.
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 حكومة التوافق: عراقيل حماس لم تمكّنا من أداء مهامنا في غزة .3
رام هللا، غزة: أكد مجلس الوزراء أنه ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة والفصائل الفلسطينية "إال أن 

يلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من حركة حماس أصرت ط
أداء مهامها غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، 
والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من اإلسراع في 

 مواد البناء إلعادة اإلعمار".إدخال 
وأكدت الحكومة أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من االضطالع بمسؤولياتها في كافة 
الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من اإلشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة ما يمكنها من 

 اإلسراع في عملية إعادة اإلعمار.
لى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أكد الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء وبمناسبة مرور عام ع

أن الحكومة قد "التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت لها وفقًا لخطاع التكليف الصادر عن 
عادة توحيد مؤسس زالة سلبياته، وا  ات سيادة الرئيس، والمتمثلة بإنهاء صفحة االنقسام ومعالجة آثاره وا 

الدولة، والتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، 
 وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير". 

 3/6/5102األيام، رام هللا، 
 
 اولة اعتقالهخالل مح وزارة الداخلية في غزة: وفاة أحد الخارجين عن القانون .4

أن المتحدث باسم وزارة الداخلية أ. إياد البزم قال  5/6/5102وزارة الداخلية الفلسطينية،  ذكرت
أحد العناصر الخارجة عن القانون بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله  5/6توفي صباح يوم الثالثاء 

تفخيخ المنزل المتواجد به، حيث بعد مبادرته بإطالق النار على القوى األمنية، ورفضه تسليم نفسه، و 
 وجد بالمنزل أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف آر بي جي وأسلحة مختلفة

من غزة نقاًل عن مراسلها أشرف الهور، أن مصادر  3/6/5102القدس العربي، لندن، وأضافت 
سلحا وقع بين محلية في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة قالت لد"القدس العربي" إن اشتباكا م

أفراد من أجهزة األمن، وبين أحد نشطاء تنظيم "أنصار الدولة" خالل محاولة اعتقاله، أسفر في 
 نهايته عن مقتل المطلوع.

وسبق االشتباك فرض طوق أمني حول المنزل الذي يتواجد فيه المطلوع واسمه يونس الحنط، الذي 
العتقال، غير أنه أفراد األمن تمكنوا من قتله كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجيره لحظة تعرضه ل
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قبل التفجير. وقال سكان من المنطقة إنهم سمعوا أصوات إطالق نار عنيف في المنطقة، ناجم عن 
 االشتباك.

وعرضت وزارة الداخلية على موقعها صورا، التقطت لألسلحة التي عثر عليها في منزل الشاع 
عالقة بعمليات التفجير األخيرة التي شهدتها عدة مناطق في القتيل. وذكرت تقارير أن القتيل له 

وجاءت العملية بعد يومين فقط من تبني تنظيم "أنصار الدولة اإلسالمية"، تفجير  قطاع غزة مؤخرا.
محل يعود ملكيته ألحد ضباط األمن العاملين في قسم المباحث الجنائية، بعد أن اتهمه البيان بأنه 

 قال التي تطال أعضاء التنظيم، في الفترة األخيرة.يقف خلف عمليات االعت
ووزعت الجماعة وقتها بيانا، أعلنت خالله استهداف محل بمدينة خان يونس، تعود ملكيته ألحد 
ضباط األمن بعد أن اتهمته الجماعة بمشاركته مع حكومة غزة التي وصفها بد"حكومة الردة" في 

وحذر البيان كافة عناصر األجهزة  اض المسلمين"."الحرع المعلنة ضد الموحدين والعبث بأعر 
األمنية التابعة لحكومة غزة من استمرار مشاركتهم في "الحرع المعلنة"، ودعاهم لد "التوبة واتباع 

 منهج التوحيد".
 3/6/5102القدس العربي، لندن، 

 
 نوفل: عباس "ضيف رئيسي" على القمة اإلفريقية المقبلة الحفيظعبد  .5

د سفير دولة فلسطين لدى جمهورية جنوع إفريقيا، عبد الحفيظ نوفل، أن رئيس السلطة رام هللا: أك
للقمة اإلفريقية، التي  52الفلسطينية، محمود عباس، سيشارك كد "ضيف رئيسي" في الدورة العادية الد 

حزيران/ يونيو الحالي. وقال السفير الفلسطيني  02و 01تستضيفها مدينة جوهانسبرغ، بين يومي 
: "إن الرئيس عباس سيلقي كلمة فلسطين 5/6في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، يوم الثالثاء 

 في الجلسة االفتتاحية للقمة اإلفريقية، ضمن خمسة كلمات رئيسية، أمام القادة والزعماء األفارقة".
 5/6/5102قدس برس، 

 
 عريقات يحث على تكثيف الضغوط على قيادة االحتالل .6

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائع عريقات المجتمع الدولي الوكاالت: دعا 
لزامها بتنفيذ ما عليها من التزامات بدءًا بوقف النشاطات  للضيط على الحكومة اإلسرائيلية وا 
االستيطانية واإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وقبول مبدأ الدولتين 

 .0961ى حدود عل
 3/6/5102الخليج، الشارقة، 
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 والرجوب يقبل بأي نتائج تتوصل إليها… لجنة تحقيق رياضية تشكيل .7

فادي أبو سعدى: أعلن اللواء جبريل الرجوع رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن  -رام هللا 
ي كونيرس الفيفا. وقال تشكيل لجنة رياضية قانونية وطنية ستحقق في القرار الذي اتخذه االتحاد ف

الرجوع خالل مؤتمر صحافي أن مجلس اتحاد كرة القدم سيجتمع وسيشكل هذه اللجنة التي ستحقق 
في كل الحيثيات وكل الوثائق ومحاضر االجتماعات التي دفعته للقبول بتأجيل التصويت على تعليق 

 سرائيلية.عضوية إسرائيل في الفيفا إلى حين انتهاء التحقيقات بالممارسات اإل
وأعلن الرجوع أنه سيلتزم ويحترم نتائج التحقيق التي ستوصي بها اللجنة المشكلة مهما كانت. كما 
أنه يقبل بأي تحقيق سياسي من أي جهة كانت سواء من الفصائل أو من المجلس التشريعي وعلى 

 استعداد الطالع الجميع على حقائق ما جرى في زيوريخ.
كة التي تحاك ضده ال تستهدف شخصه فقط ولكن تستهدف الكيان واعتبر الرجوع أن المعر 

الرياضي الذي تم تطويره وكل الالعبين واألندية. إنها حمالت مشبوهة يقف خلفها أشخاص ال 
 يريدون التطور والنهوض بالرياضة الفلسطينية.

 3/6/5102القدس العربي، لندن، 
 
 يلية قريبًا؟تقرير: هل تستأنف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائ .8

عوض الرجوع: رجحت مصادر رسمية فلسطينية ومحللون أن تعمل الواليات المتحدة  -رام هللا 
على استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية خالل األسابيع القليلة القادمة، لكن الجميع شكك 

 ألميركي لرعايتها.في جدوى أي عودة إلى المفاوضات بصييتها السابقة، وطالبوا بكسر االحتكار ا
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست أمس االثنين 
وجود تطمينات من اإلدارة األميركية بأنها ستعمل على استئناف المفاوضات بعد االنتهاء من 

 مفاوضات الملف النووي اإليراني المتوقعة أواخر الشهر الجاري.
د هللا على الحاجة إلى تدخل األمم المتحدة والقوى العظمى والضيط على إسرائيل وشدد الحم

 إلجبارها على االنسحاع من األراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة نفى أن تكون لديه معلومات عن 

دة إلى المفاوضات التي توقفت الربيع الماضي مضمون حديث رئيس الوزراء، أو أن تكون العو 
 طرحت في اجتماعات اللجنة التنفيذية مؤخرا.
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 سقف زمني
من جهته، استبعد األمين العام لحزع الشعع الفلسطيني النائع بسام الصالحي إمكانية التوصل إلى 

االلتزام  حل سياسي مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل دون ضيط دولي فعلي إلجبارها على
 بتنفيذ قرارات األمم المتحدة وفي مقدمتها إنهاء االحتالل.

وأضاف الصالحي في حديثه للجزيرة نت أن آلية المفاوضات الثنائية برعاية أميركية كما في السنوات 
الماضية "أثبتت فشلها"، مشددا على أن أي إطار جديد للمفاوضات يجع أن يتم عبر التزامات 

إلنهاء االحتالل، وآلية جديدة تشرف عليها األمم المتحدة. واعتبر قبول العالم واضحة بسقف زمني 
بالعودة إلى مسار المفاوضات بالصورة التي كانت عليها دون التزامات جديدة "قبوال بسياسات رئيس 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمرار االحتالل واالستيطان، وهذا يجع أال يتم".
لل السياسي وأستاذ الدراسات الدولية بجامعة بيرزيت أحمد عزم فيؤكد أن األجواء متاحة أما المح

عاما"، وانتظار أحداث إقليمية ثم البدء في مفاوضات  52"الرتكاع نفس األخطاء التي ترتكع منذ 
تقود إلى ال شيء كما حدث في مؤتمر مدريد بعد حرع الخليج وتشكيل الرباعية الدولية بعد غزو 

لعراق. واعتبر أن عدم بلورة استراتيجية فلسطينية متكاملة وواضحة تجمع كل أطراف الشعع وتعبئ ا
طاقاته، واالعتماد على أدوات محدودة للتفاوض ومحدودية الخيارات وأوراق العمل الفلسطينية، 

 أسباع للعودة مجددا إلى خيار ثبت فشله.
عزم استمرار اتصاالت في مستويات مختلفة، ورغم استبعاده وجود مفاوضات سرية رسمية، يرجح 

 لكنه يعتقد أنها لن تؤدي إلى اتفاق سياسي.
 تنازالت فلسطينية

وفي غزة، رجح المحلل السياسي والمحاضر بجامعة األزهر ناجي شراع عودة المفاوضات 
وضات الفلسطينية اإلسرائيلية قريبا رغم وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، موضحا أن "مفا

 عديدة تمت مع وجود نتنياهو".
وقال شراع إن اكتمال الملفات اإلقليمية والدولية ال يتم إال بتسوية الملفات الفلسطينية، مما يتطلع 
العودة إلى المفاوضات. لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في الرؤية والمرجعية التفاوضية، "إذ ال يعقل 

ؤية التي حكمت المفاوضات السابقة". وشدد على حاجة العودة إلى مفاوضات بنفس المرجعية والر 
الفلسطينيين إلى ما سماها "استراتيجية حفظ ماء الوجه"، مشيرا إلى تخفيف الرئيس الفلسطيني من 

 شروطه الستئناف المفاوضات "بسبع التحوالت اإلقليمية والخشية من ضياع القضية".
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والتوصل إلى صيية لتجميد االستيطان تمهيدا وهنا توقع المحاضر الفلسطيني اإلفراج عن أسرى 
الستئناف المفاوضات التي يرى فيها مصلحة حركة حماس بقطاع غزة في تحقيق التهدئة التي 

 تسعى إليها دول أوروبية.
أما عن الدور األوروبي المرتقع، فاستبعد شراع أي تيّير استراتيجي يتجاوز دور المحرك 

 ور األميركي العام.للمفاوضات أو يخرج عن إطار الد
 3/6/5102الجزيرة، نت، الدوحة، 

 
 قضية األسرى هي قضية وطنية ومركزية: مشعل يعرب عن تضامنه مع األسير عدنان .9

أجدرى رئديس المكتدع السياسدي لحركدة حمداس، خالدد مشدعل، اتصدااًل هاتفيدًا بكدل مدن : الضفة المحتلة
منه الكبير مع األسير المضدرع عدن الطعدام سير خضر عدنان، معربًا عن تضاألوالد ووالدة وزوجة ا

خواندده األسددرى وتضددحياتهم الكبيددرة، وصددبر عددائالتهم، وبددّين  وعائلتدده. وأشدداد مشددعل بصددمود األسددير وا 
وأكد مشعل  أنها محل فخر وتقدير واعتزاز لدى قيادات وأبناء الشعع الفلسطيني في الداخل والخارج.

ة، وهددي علددى رأس أولويددات قيددادة المقاومددة، التددي علددى أن قضددية األسددرى هددي قضددية وطنيددة ومركزيدد
 تعمل جاهدة ليل نهار من أجل تحرير جميع األسرى من سجون االحتالل الصهيوني.
 3/2/5102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 فلسطين بحاجة لدعم كل مكونات األمة: هنية يهاتف وزير الخارجية اإليراني السابق .01

كتع السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن القضدية الفلسدطينية بحاجدة أكد نائع رئيس الم: غزة
 إلى جهود كل مكونات األمة العربية واإلسالمية.

، مهنئدًا 5/6جاء ذلك خالل مهاتفته وزير الخارجية اإليراني السدابق علدي أكبدر صدالحي يدوم الثالثداء 
 إياه بالسالمة بعد إجرائه عملية جراحية.

لمكالمة الهاتفية، على عمق العالقات بين الشعبين الفلسطيني واإليراني، منبهدًا إلدى وأكد هنية خالل ا
 حاجة القضية الفلسطينية إلى دعم كل مكونات األمة.

 5/2/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "األمن إلسرائيل مقابل التنمية لغزةالوزير األلماني "ترفض معادلة د حركة الجها .00

جهددداد معادلدددة وزيدددر الخارجيدددة األلمددداني فراندددك فدددالتر شدددتاينماير تدددوفير األمدددن رفضدددت حركدددة ال: غدددزة
 في مقابل التنمية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "ثوع جديد" للحصار اإلسرائيلي. إلسرائيل
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وقال القيادي في الحركة خالد البطش على حسابه على "فايسبوك" إن تصريحات شتاينماير الذي زار 
الدذي يبدادر دائمدًا  اإلسدرائيليرفوضدة مدن طرفندا تمامدًا، ألنندا شدعع تحدت االحدتالل لتوه قطداع غدزة "م

، ولددينا الحدق المسدنود بشدرائع السدماء وقدوانين األرض وأبرزهدا قدوانين 0911للعدوان علينا منذ العدام 
 األمم المتحدة التي تجيز لنا الدفاع عن أنفسنا ضد االحتالل بكل الطرق والوسائل".

، الدذي تربطندا بشدعبه أواصدر الصدداقة واإلنسدانية، األلمداني"كدان يففتدرض بدوزير الخارجيدة  واعتبر أنده
 أن يدعو إلى إنهاء المعاناة في غزة من خالل إعادة اإلعمار وفتح المعابر ووقف العدوان".

ورأى البطش أنه "ال يجدع مقايضدة حقدوق الشدعع الفلسدطيني بتدوفير األمدن إلسدرائيل، فهدذه العبدارات 
ييف للحقيقدة، ويجدع أن تفطلدق فدي وجده المعتددي، وكدان األجددر بده  شدتاينماير( أن يعلدن أن عددم تز 

عدادة اإلعمدار سديؤدي حتمدًا لالنفجدار فدي  التزام اتفاق التهدئة القاضي بوقدف العددوان وفدتح المعدابر وا 
والمجتمدع  وشدد على أنه في حال كان هناك فعاًل حرص من شدتاينماير القطاع في اتجاه االحتالل".

الدددولي "علددى عدددم انفجددار الوضددع بيددزة مددع االحددتالل، فعلدديهم البدددء بإعددادة اإلعمددار وفددتح المعددابر 
نهاءوالسماح بالتواصل مع العالم الخارجي   االحتالل". وا 

وقال إن "أهل غزة يرحبون بدزوارهم علدى قاعددة معرفدة نتدائج قدرارهم بفدرض الحصدار علدى غدزة لعلهدم 
طوات للتراجع من أجل المساعدة في رفع الحصدار وفدتح المعدابر والبددء بإعدادة يتراجعون ويتخذون خ

، وعلددى قاعدددة 5101اإلعمددار لعددودة الندداس إلددى بيددوتهم التددي هدددمها العدددو فددي عدواندده األخيددر فددي 
االحتالل ورفع الظلم عنهم وليس على قاعدة: األمن إلسرائيل  إنهاءاالعتراف بحقوقهم المشروعة في 

 عمار والتنمية ألهل غزة".اإل ةإعادمقابل 
واعتبددر أن هددذه المعادلددة المشددروطة "وصددفة دوليددة بثددوع جديددد السددتمرار الحصددار وا عطائدده الشددرعية، 

وعددن دورهددم فددي إنهدداء المعاندداة التددي  اإلنسددانوتخلددي هددؤالء المسددؤولين عددن شددعارات العدالددة وحقددوق 
فدي  -أو شدبه الحكوميدة  -ير الحكومية سببها حصارهم ليزة واالكتفاء بما يقدمه بعض مؤسساتهم غ

غزة". وقال إن ذلك "لم يخفف من مستوى عدم ثقة الشعع الفلسطيني بالمجتمع الدولي الذي يصدمت 
 ".5111ويشارك في  فرض( الحصار بذريعة االنقسام الداخلي بين فتح وحماس منذ عام 

عدن مخدرج مناسدع، بدداًل مدن قدرار  يتوافددون علدى غدزة للبحدث بددؤواورأى البطش أن "القدادة اليدربيين 
يمددررون مصددطلحات جديدددة بددأن غددزة  وبدددؤوابرفددع الحصددار والضدديط لفددتح المعددابر، وغّيددروا النيمددة 

 وبالتالي برزت الفكرة" الخاصة بد "التنمية مقابل األمن". إسرائيلمنصة إلطالق صواريخ على 
 3/2/5102الحياة، لندن، 
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 صاروخ على أسدود وتتهم حماس بإعدام أحد عناصرها غزة: جماعة "سلفية" تتبنى إطالق  .02
، الددذي قفتددل عندددما اشددتبك مددع (51ر  تدقالددت الجماعددات السددلفية إن يددونس الح: كفداح زبددون - رام هللا

جماعدة تطلدق علدى نفسدها ةسدرية عناصر من وزارة الداخلية في غزة حاولدت اعتقالده، هدو ناشدط  فدي 
ر برصاصدات تدع غزة. واتهمت الجماعدة حمداس بإعددام الحالشيخ عمر حديد د بيت المقدس{ في قطا

ر هدو جنددي سدابق فدي كتائدع تدعدة في رأسه، ألنه فقط مناصر لد"داعش". وقدال بيدان للسدلفية إن الح
القسددام، وكددان تحددت إمددرتهم حتددى الحددرع األخيددرة علددى غددزة. وقددد "قتلتدده حمدداس ألندده ناصددر  داعددش( 

 جندة خارجية".التي دخلت الحركة الحرع عليها تنفيذا أل
ونشددر التنظدديم السددلفي فيددديو أرفقددده مددع البيددان، يظهددر عمليددة إطدددالق صددارو  مددن نددوع "غددراد" علدددى 
أسددود. وأشدار البيدان إلدى الحملدة التدي تشددنها حركدة حمداس وأجهزتهدا األمنيدة والدعويدة ضدد عناصددر 

صبر علدى األذى والمضدي التيار السلفي. وقال البيان: "إن عناصر التيار السلفي الجهادي اختاروا ال
في طريق اإلعداد لقتال اليهود، وتجنيع االنجرار لطريق المواجهة الداخلية التي تحاول حماس جرهم 
إليه". وأضاف: "وبما أن حركة حماس اختارت فتح معركة مدع المجاهددين السدلفيين أرضداًء ألجنددات 

 ا إبقاء سالحنا موجًها لليهود".خارجية معادية ألهل غزة فإننا في سرية الشيخ عمر حديد اخترن
وأكد أنه في حل من التهدئة التي أبرمتها مع حماس، حتى اإلفراج عدن جميدع المعتقلدين لددى حمداس 
ووقددف التحددريض والتشددويه اإلعالمددي ومحدداوالت جددر التيددار السددلفي الجهددادي لمعركددة داخليددة، وشدددد 

عدادة على "أهمية حصول السلفيين علدى حقدوقهم المشدروعة، كحدق اإل يقداف سدرقة السدالح، وا  عدداد، وا 
رق من الجماعات السلفية سابًقا، وحرية الدعوة والعمل االجتماعي واإلغاثي".  السالح الذي سف

سداعة لاللتدزام بالشدروط، التدي هدي "حدق  11ومنح البيان من سدماهم بدد"عقالء حمداس" مهلدة أقصداها 
ق األمندي وسدرقة سدالحنا واعتقدال مجاهددينا للمجاهدين وليست منة من أحد". وقال البيان إن "التضديي

 لن يثنينا عن مواصلة طريقنا، وليعلَم الجميع أن مجاهدينا ليسوا لقمة سائية تقدم على موائد اللئام".
 3/2/5102، الشرق األوسط، لندن 

 

 بالضفةالحركة من أنصار  ستةأمن السلطة يعتقل ويستدعي حركة حماس:  .03
األمنيددددة الفلسددددطينية فددددي الضددددفة اليربيددددة المحتلددددة واصددددلت حملددددة قالددددت حركددددة حمدددداس، إن األجهددددزة 

 آخرين. 3منهم واستدعت  3االعتقاالت واالستدعاءات بحق أنصار الحركة، حيث اعتقلت 
 5/2/5102، فلسطين أون الين
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 جنين في حركة الجهاد فياالحتالل يعتقل قياديا  .04
مخيم جندين لالجئدين الفلسدطينيين غدرع اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي : عاطف دغلس -نابلس 

مدينة جنين شمال الضفة اليربية وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين بالمخيم واعتقلت قياديا فدي 
 حركة الجهاد اإلسالمي ونجله بعد اقتحام منزلهما والعبث بمحتوياته خالل اقتحامه.

قددوات االحددتالل اعتقلددت والددده بعددد  عامددا( إن22وقددال صددالح أبددو زينددة نجددل الشدديخ خالددد أبددو زينددة  
 اقتحام منزله في حارة الحواشين وسط المخيم وقامت بتفتيشه بشكل كامل والعبث بمحتوياته.

 5/6/5102، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بأساليب القتال الجديدة لدى حماس تتضمن "القنص" و"الكوماندوز" إسرائيلي تنبؤ .05
حماس قد تستخدم عدًدا من التكتيكات في المواجهة المقبلة، إّن حركة  إسرائيليةقالت أوساط عسكرية 

بينهددا دخددول "كوماندددو" بحددري داخددل "إسددرائيل"، وتشددييل طددائرات بدددون طيددار هدددفها األساسددي خلددق 
تأثير رادع معنوي وسط الصهاينة، الفًتة إلى أّنه ليس مستبعًدا أن جزء على األقل من هذه العمليدات 

والممتلكدات، ممددا يعنددي تحقيدق قفددزة نوعيددة كبيدرة للحركددة، خاصددة علددى  سيتسدبع بخسددائر فددي األرواح
ضددوء حقيقددة أن التطدددورات التكنولوجيددة فددي هدددذا المجددال تددزداد وتتقددددم. وأضددافت أّن الطددائرات بددددون 
طيار قد تشكل بدياًل موازًيا إلطالق الصواريخ، مشيرًة إلى أّنه من المتوقع أن تسدتثمر حمداس جهدوًدا 

بحر" ضد السفن، وتعزيز وتحسين منظومة الددفاع الجدوي لهدا، رغدم أن تفدوق –لحة "برفي التزود بأس
سددالح الجددو واضددح، ألندده إذا اسددتطاعت حمدداس إسددقاط طددائرة أو مروحيددة، أو إصددابة سددفينة لسددالح 
البحريدددة سدددتحظى بنجددداح تتمنددداه مندددذ فتدددرة طويلدددة. وأوضدددحت أّن بعدددض أسددداليع حمددداس القتاليدددة فدددي 

د تتركز على إطالق النار من القناصين، الرشاشات وقذائف المدفعية، زرع مكثدف المواجهة القادمة ق
للعبوات واألليام، ومحاوالت جدذع قدوات الجديش لمنداطق القتدل، كدي تجبدي مدن "إسدرائيل" ثمًندا باهًظدا 
مدن القتلددى، فضدداًل عدن اسددتخدام حمدداس إلسدتراتيجية إعالميددة ناجعددة، وصدفت بأنهددا "عقيدددة الضددحية" 

تسددبع باسددتخدام ضدديط سياسددي، إعالمددي وقددانوني دولددي علددى "إسددرائيل"، والمددس بشددرعيتها، هدددفها ال
 والتسبع بعزلها، باستخدامها قوة غير متوازنة.

 موقع الجيش الصهيوني عن العبرية، ترجمة المركز(
 5/6/5102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  3337العدد  التقرير المعلوماتي،
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 نتنياهو ال يمتلك سياسة واضحة حيال غزة: ليبرمان .06
األسدباع للضديوط  أحددرأى رئيس حزع "إسرائيل بيتنا" أفيجددور ليبرمدان إن : الرأي –القدس المحتلة 

 إسرائيلية. استراتيجيةالدولية الممارسة على "إسرائيل" هو غياع 
، قددائال اندده ليسددت لددده وانتقددد ليبرمددان خددالل حددديث إذاعددي، رئدديس حكومددة االحددتالل بنيددامين نتنيدداهو

 سياسة واضحة حيال الفلسطينيين وحيال قطاع غزة وحيال اإلعالم اإلسرائيلي بشكل عام.
وأكددد أندده ال يمكددن التوصددل إلددى حددل الدددولتين إال مددن خددالل تسددوية إقليميددة شدداملة مددع الدددول العربيددة 

مليددار شدديكل والددى إسددناد المخصصددة لالعدالم اإلسددرائيلي لتبلدد   االعتمدداداتاألخدرى، داعيددا إلددى زيددادة 
 التعامل مع هذه المهمة إلى جهة واحدة.

 3/6/5102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 "إسرائيل"ينتقد قرار "مجلس اتحاد الطالب في بريطانيا" بمقاطعة  ليبرمان .07

عدام وصف وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق أفجدور ليبرمان، في تعليقه علدى قدرار مجلدس االتحداد ال
لطدددالع الجامعدددات البريطانيدددة، االنضدددمام إلدددى الحركددددة الداعيدددة لمقاطعدددة إسدددرائيل، والمعروفدددة باسددددم 

 BDS."بأنه "خضوع إلمالءات اإلسالم المتطرف ،) 
وتددابع ليبرمددان "توقعددت مددن االتحدداد العمددل ضددد الجماعددات المتطرفددة مثددل داعددش، وتوجدده المزيددد مددن 

 لجماعات اإلرهابية" .الشبان البريطانيين للقتال في صفوف ا
من جانبها قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان نقلته اإلذاعدة اإلسدرائيلية "إنا القدرار يخلدو مدن أي 

 على هيئة سبق أن اتخذت مواقف معادية إلسرائيل". انعكاسات عملية، ويقتصر
ركدة الداعيددة إلددى مقاطعددة وقدرر مجلددس االتحدداد العدام لطددالع الجامعددات البريطانيدة االنضددمام إلددى الح

(. غير أن القرار، ال يحمل صفة اإللدزام بالنسدبة لالتحدادات الطالبيدة BDSإسرائيل والمعروفة باسم  
فدددي مختلدددف المؤسسدددات الجامعيدددة البريطانيدددة، حيدددث يتعدددين علدددى كدددل منهدددا اتخددداذ قدددرار منفدددرد بهدددذا 

 الخصوص.
 3/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ألف صاروخ 100لم يسبق لها أبدًا أن واجهت  "رائيلسإ": باراك .08

لمناسدبة الدذكرى الخامسدة عشددرة النسدحاع االحدتالل اإلسدرائيلي مدن الجندوع اللبندداني، : حلمدي موسدى
بداراك الدذي اتخدذ قدرار االنسدحاع.  إيهدودعقدت جامعدة تدل أبيدع نددوة تحدداث خاللهدا رئديس الحكومدة 

أسدباع اتخداذه القدرار وكسدر دائدرة الجمدود الدذي كدان سدائدًا حينهدا وفاجأ بداراك مسدتمعيه بتأكيدده شدرح 
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في العالقة مع لبنان. واعترف بتعاظم قوة "حزع هللا" وخطدره علدى إسدرائيل بعدد االنسدحاع، حدين أكدد 
 أنا امتالك الحزع مئة ألف صارو ، ليس مجراد زيادة في الخطر بل "هو شيء آخر تمامًا".

التددي دفعتدده فددي حيندده إلددى اتخدداذ القددرار باالنسددحاع مددن طددرف واحددد مددن  وحدداول بدداراك شددرح األسددباع
الجنددوع اللبندداني، وهددو االنسددحاع الددذي رأى فيدده كثيددر مددن اإلسددرائيليين هروبددًا. وقددال إّن "قسددمًا مددن 

 ثقافتنا ليس فقط في وعي القادة، بل في التقاليد السياسية في إسرائيل". 
ال: "لقدد أجبدروك علدى أخدذ شديء، وعليدك التفكيدر مدرتين وفي معرض دفاعده عدن قدرار االنسدحاع، قد

قبل التخلي عنه. ولكنندا فدي كدل حدال لدم نندوأ زرع أي شدجرة هنداك. وكدان ينبيدي لندا طدوال الوقدت أن 
نسأل ما الذي يخدمه هذا األمر؟ وكان األمر معدًا سلفًا لخدمة األمن. لكدن عدرض الحدزام األمندي لدم 

حتى في وجده الصدواريخ القصديرة المددى. لدذلك، كدان ينبيدي أن نسدأل  يكن كافيًا لحماية المستوطنات
 لماذا نحن بالضبط هناك".

وأشار إلى أّن "من يتذّكر ظروف نشأة حماس، سديجد هنداك، بدين أمدور مختلفدة، وزندًا معيندًا لقراراتندا. 
الحدال  نحن لسنا الجهة التي أنشأت حماس، لكن خطواتنا كان لها وزن". وبحسع كالمده: "هكدذا هدي

أيضًا مع حزع هللا، حيث إّن سلوكنا يسهم وينبيي أخذ ذلك باالعتبدار. فدالواقع لديس قددريًا ومحتومدًا. 
كما أّن قراراتنا لها تأثير. وخصمنا جّدي، وال مكان لنا للرضى في أّي جبهة. محظور علينا أن نكون 

فوقنا هو ثمدرة عمدل جدّدي. وحتدى راضين وأن نأخذ كأمر بديهي تفوقنا، وكأنه منّزل من السماء. إّن ت
اآلن، لم نواجه حقًا مئة ألف صارو ، بل إّننا لدم نبددأ حتدى فدي مواجهدة مسدألة دقدة إصدابتها. وحينمدا 

 تكون الصواريخ دقيقة، هذا ليس مجرد زيادة من الشيء نفسه. إنه أمر مختلف تمامًا".
 3/6/5102السفير، بيروت، 

 
 لقواعد اللعبة وسنرد بالمثل "سرائيلإ" عودة: هدم قرية عربية يعني كسر .09

القدس العربي: أوضح رئيس القائمة العربية المشتركة النائع أيمن عودة لد "القدس العربي"  -الناصرة 
أندده أكددد لددوزير الخارجيددة األلمدداني فرانددك والتددر شددتاينماير قددراره هددو وزمددالؤه النددواع العددرع بددرد يكسددر 

 قدمت على هدم قرية أم الحيران في صحرا النقع."قواعد اللعبة" مع إسرائيل في حال أ
ودعددا عددودة وزيددر الخارجيددة األلمدداني للضدديط علددى حكومددة إسددرائيل لوقددف سياسدداتها التددي تميددز ضددد 

 المواطنين العرع فيها. 
فور عودة الوزير األلماني من زيارة قطاع غدزة، تنداول فيهدا أوضداع المدواطنين  أبيعجاء ذلك في تل 
 ل وقضاياهم الحارقة، وقضايا الشعع الفلسطيني ومواجهة االحتالل.العرع في إسرائي
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الحدالي والسدفير القدادم الدذي سيسدتبدله.  األلمدانيواستقبل الوزير شتاينماير النائع عودة برفقة السدفير 
ونقل الوزير صورة حقيقية عن الوضع المأساوي الذي يعيشه غالبية سكان قطاع غزة. وتباحث عودة 

ول عدددددد مددددن القضددددايا المحليددددة والسياسددددية التددددي تخددددص فلسددددطينيي الددددداخل والتمييددددز وشددددتاينماير حدددد
العنصدري ضدددهم خاصدة معاندداة أهدالي النقددع والقدرى غيددر المعتدرف بهددا، ونيدة الحكومددة هددم قريددة أم 

قامة بلدة يهودية على  . وأشار عودة لد "عقدة الذنع" في ألمانيا تجاه إسرائيل. وقال أنقاضهاالحيران وا 
يتفهمها بسبع الجرائم التي ارتكبتها النازيدة بحدق اليهدود، مشدددا علدى ضدرورة اسدتنكار مدن ييمدط  إنه

 حقوق األقليات بنفس الوقت.
وأكددد عددودة لددد "القدددس العربددي" قولدده للددوزير األلمدداني إن العبددرة مددن النازيددة هددي المسدداواة بددين الشددعوع 

ئيل اليدوم. وأضداف "قلدت لده إنده ال يعقدل أن وعددم اعتدداء األغلبيدة علدى األقليدة كمدا يحصدل فدي إسدرا
نه على ألمانيا مساندة القيم المعاديدة للنازيدة كالمسداواة  تساند ألمانيا إسرائيل وتعاملها كالبنت المدللة وا 

 بدال من االنحياز إلسرائيل".
مدن وأوضح عودة للوزير أن إسدرائيل أقددمت علدى هددم قدرى بكاملهدا فدي النكبدة وبعددها بقليدل، محدذرا 

 0911وقريتي إقرث وبرعم عام  0920تكرار جريمة تهجير مجدل عسقالن عام 
وتدددابع "قلدددت للدددوزير لدددن نحتمدددل هددددم قريدددة عربيدددة وعنددددها سأسدددأل نفسدددي مددداذا أفعدددل داخدددل البرلمدددان 
اإلسددرائيلي إذا فشددلنا بإقندداع وزراء نقدديم معهددم تحددت ذات السددقف، بعدددم هدددم قريددة عربيددة". كمددا اطلددع 

على عدد من القضدايا التدي تقودهدا القائمدة المشدتركة إلحدراز تقددم جددي  األلمانيلوزير النائع عودة ا
فيها. وأكد على ضرورة دعم قضدايا المدواطنين العدرع والضديط علدى حكومدة إسدرائيل مدن أجدل وقدف 

 سياسة التمييز المستمرة.
 3/6/5102القدس العربي، لندن، 

 
 ض تطبيق حكم اإلعدام على المقاومين الفلسطينيينمشروع قانون يفر يقدم  "ناسرائيل بيتإ" حزب .21

قدم نواع من حزع "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيجدور ليبرمان، مشروع : برهوم جرايسي - الناصرة
قانون يفدرض حكدم اإلعددام علدى المقداومين الفلسدطينيين، الدذين تددينهم محداكم عسدكرية بعمليدات قفتدل 

ه فقدط ضدد الفلسدطينيين، ولديس القتدل بشدكل عدام، ومدن المتوقدع ان فيها إسدرائيليون، وهدو قدانون موجد
تبحددث الهيئددة العامددة للكنيسددت، مشددروع القددانون لربمددا حتددى نهايددة شددهر تمددوز  يوليددو( المقبددل، ولكددن 

 فرص إقراره كليا تبقى ضعيفة، في الظروف البرلمانية القائمة.
ان، قد طرح خالل حملته االنتخابيدة مطلدع وكان زعيم حزع "إسرائيل بيتنا" العنصري، أفيجدور ليبرم

سددن قدددانون اإلعدددام ضدددد المقدداومين الفلسدددطينيين، واعتبددره شدددرطا النضددمامه إلدددى أي حكومددة سدددتقام، 
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وواصددل بددالتلويح بمشددروع القددانون أيضددا حينمددا بددات خددارج حكومددة بنيددامين نتنيدداهو، إال أن مددن قدددم 
 بينما لم يوقع عليه ليبرمان شخصيا.  القانون هم أربعة من نواع كتلة حزبه البرلمانية،

وينص القانون على أن يمنح جيش االحتالل محاكم االحتالل صالحية فرض حكم اإلعدام على كدل 
من ادين بعمليات قتل "خلفية قومية أو دينية أو أيديولوجية"، وأن حكم اإلعدام ليس مشروطا بإجماع 

أن الحكددم غيددر قابددل لالسددتئناف فددي أي مسددتوى هيئددة القضدداة، بددل تكفددي أغلبيددة عاديددة لفرضدده، كمددا 
وقد انضم إلى مشروع القانون نائع من تحالف أحزاع المستوطنين "البيت اليهودي"، وحزع  قضائي.

الليكدددود الحددداكم. ومدددن بدددين المدددوقعين العضدددو "العربدددي" فدددي حدددزع ليبرمدددان حمدددد عّمدددار، وهدددو ضدددابط 
 احتياط في جيش االحتالل.
 12زع "إسددرائيل بيتنددا" بعددد منتصددف الشددهر المقبددل تمددوز  يوليددو( بمددرور ومددن المتوقددع ان يسددارع حدد

يوما على تقديم مشدروع القدانون، لطرحده للتصدويت فدي الهيئدة العامدة، إال أنده وفدق الظدروف القائمدة، 
فددإن الحكومدددة سددتعارض القدددانون، رغددم رغبدددة غالبيدددة نددواع االئدددتالف فددي تمريدددره، وهددذا نظدددرا لطابعددده 

الذي سيكون على إسرائيل تفسيره أمام العالم، لكونه على يفرض الحكم ذاته على العنصري الواضح، 
 المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين بشكل دائم.

 3/6/5102الغد، عّمان، 
 
 "إسرائيل"تراجع هجرة اليهود من فرنسا إلى : الهجرة اإلسرائيلية وزارة .20

ثدداء أن عدددد المهدداجرين مددن اليهددود الفرنسدديين الددذين وصددلوا إلددى أعلنددت وزارة الهجددرة اإلسددرائيلية الثال
 .5101مقارنة بالفترة نفسها من العام  5102منذ بداية العام  %0250إسرائيل تراجع بنسبة 

يهوديدددا فرنسددديا فدددي  0391، أقدددام 5102األربعدددة األولدددى مدددن  األشدددهروأوضدددحت الدددوزارة أنددده خدددالل 
 العام الفائت. 0611إسرائيل مقابل 

كن مسؤوال في الوكالة اليهودية المكلفة بشدؤون الهجدرة اليهوديدة إلدى إسدرائيل أوضدح أن هدذا التبداطؤ ل
 سيقابله تدفق متوقع للمهاجرين الفرنسيين هذا الصيف. 

بالنسددبة لفرنسددا داخددل الوكالددة "نعتقددد أندده ستسددجل زيددادة تتددراوح  االسددتراتيجيةوقددال آرييددل كانددديل مدددير 
يهدددودي  1211و 1111"، متوقعدددا أن يصدددل إلدددى مدددا بدددين 5102العدددام لمجمدددل  %51و %01بدددين 

 فرنسي يهاجرون إلى إسرائيل هذا العام.
 5/6/5102، الجزيرة نت، الدوحة
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  "نكسر الصمت"منظمة  صارمة ضدّ بصدد اتخاذ إجراءات  "الخارجية اإلسرائيلية" .22
راءات صارمة ضد المعرض الدذي أعلنت الخارجية اإلسرائيلية أنها بصدد اتخاذ إج: حسن عبد الحليم

تنظمددده منظمدددة "نكسدددر الصدددمت" اإلسدددرائيلية فدددي سويسدددرا والدددذي يتضدددمن شدددهادات لجندددود إسدددرائيليين 
يكشفون فيها عن جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين خالل العدوان الذي شنته إسرائيل الصيف الماضي 

نها "أوعزت لمسؤولي الوزارة بدإجراء وقالت نائبة وزيرة الخارجية، تسيبي حوطبولي، إ على قطاع غزة.
 وأضددافت سددبل العمددل ضددد نشدداطات منظمددة "نكسددر الصددمت" فددي سويسددرا". عاجلددة لتحديدددمددداوالت 

أنها، فضال عن ذلك، أصدرت تعليمدات للسدفارة فدي سويسدرا بدإجراء فحدص فدوري لطريقدة العمدل ضدد 
جدديش، وتنشددط فددي المحافددل المعددرض. وقالددت: "لددن نتسدداهل مددع المنظمددة التددي غايتهددا وصددم جنددود ال

أن وزارة الخارجية "ستواصل نشاطاتها علدى  وأضافت الدولية إللحاق الضرر الشديد بصورة إسرائيل".
 أكثر من صعيد ضد هؤالء الذين ينشطون ضد إسرائيل".

 5/6/5102، 48عرب 

 
 مالفي الش مستوطنات حتلي حزب هللا: تبلغ ذروتها "15نقطة تحول "المناورة اإلسرائيلية  .23

انطلقت صافرات اإلنذار يوم أمس مرتين، قبل الظهر وفي المساء، في أكبر مناورة : حلمي موسى
 لحماية الجبهة الداخلية في إسرائيل.

وأذيعت على الجهات المشاركة في المناورة تقارير إخبارية وهمية، هدفها إدخال المشاركين في أجواء 
صابات مباشرة في مستشفيات، ووقوع عشرات ظروف فعلية، تضمنت أنباء عن سقوط صواريخ و  ا 

القتلى والجرحى، واقتحام فدائيين لمستوطنات. وتضمنت المناورة إخالء عشرات آالف المستوطنين 
 من مناطق عرضة لقتال متوقع.

ألف نسمة من  011" ذروتها يوم أمس مع التدرع على إخالء 02وبليت مناورة "نقطة تحول 
 09:12صباحًا، وبعدها في  00512صافرات اإلنذار أوال في الساعة  مناطق المواجهات. وانطلقت

مساء. وأعلن قائد المناورة العميد بتسلئيل ترايبر أن المناورة السنوية تهدف إلى اختبار األخطار من 
كل األنواع. ولكن التدريبات ستتم على إخالء ألف من الطالع نفقلوا في حافالت معدة سلفًا إلى 

 في سلطات محلية مختلفة.أربعة مواضع 
وشاركت في المناورة قوات من قيادة الجبهة الداخلية ونجمة داود الحمراء والسلطة الوطنية لالطفاء 
واإلنقاذ والوزارات والسلطات المحلية. وجرى التدرع على سقوط صواريخ على إسرائيل، بمعدل ألف 

طاع غزة. وكما سلف تم التدرع على صارو  يوميًا، مع التركيز على الحدود مع كل من لبنان وق
ألف مستوطن من منطقة إلى أخرى، تضمنت  011خطة "فندق المواطنين"، وهي خطة إلخالء 
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إسكانهم في مدارس ومعسكرات شبيبة وفي مناطق مفتوحة. ويتعلق األمر ليس فقط بإسكان هذه 
 اآلالف، بل أيضا في توفير مقومات الحياة لهم من مسكن ومأكل ومشرع.

جاء في بث إذاعي خاص أن "المخربين سيطروا على عدد من سكان المكان وأخذوهم رهائن، و 
وهناك عشرات القتلى جراء سقوط صارو  على مستشفى رمبام". وقد وزعت هذا البث إدارة مناورة 
الجبهة الداخلية في وزارة الدفاع، عبر شريط موجه لكل القيادات المشاركة في مناورة "نقطة تحول 

. وتضمن الشريط سيناريوهات مختلقة، لكي يتدرع على مواجهتها المشاركون العسكريون "02
 والمدنيون في المناورة.

وتضمن الشريط "خبرًا" يفيد بأن "تنظيم حزع هللا اإلرهابي شن هجومًا لم يسبق له مثيل على 
الكيبوتسات" إسرائيل"، وهناك مخاوف من أن يكون عشرات من مقاتلي الحزع سيطروا على أحد "

على الحدود الشمالية، وأنهم "يسيطرون على عدد من سكان المكان وأخذوهم كرهائن.. وأن التقارير 
األولية تتحدث عن وجود قتلى غير معروف عددهم". وأضاف الشريط أن "الجيش اإلسرائيلي 

األوضاع والشرطة وقوات اإلنقاذ في المكان". وعرض مقابالت وهمية مع سكان هناك تحدثوا عن 
 الصعبة.

 3/6/5102السفير، بيروت، 
 
 : انتشار نوع خاص من الحاخامات في "إسرائيل" صحيفة فرنسية .24

نشرت صحيفة ليبراسيون مقاال حول انتشار نوع خاص من الحاخامات في : آمنة التويري -50عربي
 المجتمع اإلسرائيلي، كان قد بدأ في الظهور مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

"، إندددده يفعَتقَددددد بددددامتالك هددددذا النددددوع مددددن 50قالددددت الصددددحيفة، فددددي هددددذا التقريددددر الددددذي ترجمتدددده "عربدددديو 
 الحاخامات لقوة "إلهية"، األمر الذي مكنهم من حيازة ثروات هائلة، وكسع تأثير مثير للقلق.

يبة وفي هذا السياق، أوردت الصحيفة مثاال ألحدهم، الحاخام يوسف بينتو، الذي عرف بطريقته العج
في التواصل مع المحيطدين بده أو بأتباعده، إذ يقدوم بخفدض عينيده، واليميمدة بصدوت مرتفدع مختندق، 
ن كدانوا ممدن ينتظرونده عندد عتبدة سديارته المرسديدس، آملدين  ممتنعا عن النظر ألي من مخاطبيده، وا 

 في مسك يده وتقبيلها.
نتدو المعدروف باسدم "يشدعياهو" حيث أفادت الصدحيفة بدأن هدواة المعجدزات يعتقددون بدامتالك يوسدف بي

القبالني" لقوى خارقدة "مدن األعلدى" تجعدل منده قدادرا علدى توظيدف قدراتده، واالسدتعانة بدالتوراة لتحقيدق 
مختلف المعجزات، ما يجعل سكان أشدود من اليهود المتدينين يلجأون إليه عند الحاجة، عالوة علدى 

 إطالق اسمه على مؤسسة تلمودية خيرية.
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سف بينتو في بضع سنوات من إغواء عدد من الشخصيات النافذة، من سياسيين بدارزين فقد تمكن يو 
وممثلدددين ورجدددال أعمدددال ورياضددديين، وحتدددى مسدددؤولين فدددي الموسددداد وجندددراالت فدددي الجددديش، ليصدددبح 

 المستشار الروحي لدى هؤالء، ويضمن لنفسه درجة من النفوذ والتأثير في القرارات.
ة بينتددو" تمتددد إلددى حدددود أوروبددا اليربيددة، وتحديدددا التشدديك والسددلوفاك، وذكددرت الصددحيفة أن "امبراطوريدد

إضددافة إلددى مانهدداتن فددي الواليددات المتحدددة، حيددث سددعى لدددعم حضددوره مددن خددالل تمويددل غيددر قددانوني 
للحملة االنتخابية للمرشح جمهوري ميشدال جدريم، األمدر الدذي اعتبدره الحاخدام مجدرد طديش، فدي حدين 

 لفيدرالي "إف بي آي" أنها جريمة أطلقت على إثرها مذكرة اعتقال في حقه.أعلن مكتع التحقيقات ا
وقددد بددذل هددذا الحاخددام، بحسددع الصددحيفة، كددل مددا بوسددعه لتفددادي المتاعددع القضددائية، عارضددا مبليددا 
ضددخما علددى اثنددين مددن "رعيتدده" يعمددالن فددي سددلك الشددرطة اإلسددرائيليةي قددام األول برفضددها، فددي حددين 

 شرطيا. 133م ترقيته مؤخرا على رأس وحدة إسرائيلية تضم قبلها الثاني الذي ت
وتحدددثت الصددحيفة عددن وجددود العديددد مددن أمثددال يوسددف بينتددو، مددن قبيددل إسددرائيل إيفرجددان الددذي كددان 
موظفا عاديا لدى مصلحة الشؤون االجتماعية، قبدل أن يعلدن عدن كونده حاخامدا ويبندي لنفسده صدرحا 

 األمراض المستعصية عن طريق قوته البصرية.مرموقا، عبر ادعائه بتمكنه من شفاء 
وكان وزراء حزع الليكود الذي يقود رئيس الحكومة بنيامين نتنيداهو هرعدوا لحضدور حفدل زواج ابنده، 

 مخافة تأثيره على "رعيته"، الكفيل بحملهم على التصويت لحزع آخر.
"أبدو هتسديرة" لقائمدة عدن تصددر حفيدد  5101هذا وقد كشدفت دراسدة أصددرتها "فدوربس إسدرائيل" سدنة 

 الحاخامات األكثر ثراء "في إسرائيل"، بفضل "متاجرته الروحانية"، يليه كل من أخيه وابن عمه.
كما لفتت الصحيفة إلى انتماء معظم هؤالء الحاخامات لليهود السدفرديم، شدأنهم شدأن "رعايداهم" الدذين 

عنصددرية جديددة يقودهدا الالئيكيددون  يقطندون أساسدا فدي الجنددوع، مدا عدزز تنديدددهم بمدا اعتبدروه "حملدة
األشكيناز" على خلفية انتقاد الوجه السنيمائي المعروف يائير قربوز من وصفهم بد"أناس غيدر مثقفدين 

 يعشقون التمائم والتعويذات"، يشكلون غالبية القاعدة االنتخابية لحزع الليكود.
منحتهددا لهددم قددوة تسددعى لتفددادي ويتمتددع هددؤالء الحاخامددات، حسددع الصددحيفة، بعدددد مددن الحقددوق التددي 

أدمورا حتى الخامس من تشرين الثاني/ ندوفمبر بمعاملدة خاصدة  11تداعيات قوة تأثيرهم، حيث تمتع 
فددي المطددار الدددولي بتددل أبيددع، أقرتهددا إدارة المطددار بالتنسدديق مددع وزارة الداخليددة، تقضددي بتخصدديص 

 فضاء مزود بمعبد ال يرتاده عامة الناس.
ؤهم عن التخاطع مع "القوى العليا"، تم تكليف موظف خداص باسدتكمال المعدامالت وحتى ال يتم إلها

 اإلدارية المفَبّسطة لهؤالء "السادة"، قبل أن يتم نقلهم عبر السيارات إلى مدخل الطائرة.
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وأشددارت الصددحيفة إلددى االسددتيالل المجحددف لهددؤالء الحاخامددات لالمتيددازات التددي منحددت لهددم، مددا دفددع 
رين لرفددع قضددية ضددد أحدددهم بدددعوى "التمييددز بددين المسددافرين"، لتضددطر اإلدارة إلددى عددددا مددن المسدداف

 إلياء تعليماتها اآلنف ذكرها. غير أن ذلك لم يمنع هذه المجموعة من المضي قدما في ممارساتها.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة فرار الحاخدام أليعدازر بيرلندد إلدى هولنددا، إثدر مالحقتده مدن قبدل القضداء 

 ة التحرش الجنسي.بتهم

 3/6/5102، "50موقع "عربي 
 
 يمكن أن تحقق نتائج "إسرائيل"مع  المفاوضاتبأن تقديرات إسرائيلية: عباس لم يعد يؤمن  .25

أشارت تقديرات استخبارية إسرائيلية إلى أن قيدادة السدلطة الفلسدطينية لدم تعدد تدؤمن : حسن عبد الحليم
نتددائج، وال تتوقددع أن تحددرز المفاوضددات أي تقدددم فدددي بددأن المفاوضددات مددع إسددرائيل يمكددن أن تحقدددق 
 العملية السياسية، لهذا تتجه للمؤسسات الدولية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذه هي التقديرات التي تبلورت في معظم األذرع االستخبارية في إسرائيل 
طينية تتجه لتبندي على خلفية تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، وحسع تلك التقديرات فإن السلطة الفلس

سياسة مواجهدة غيدر عنيفدة مدع إسدرائيل مدع محاولدة النيدل مدن مكانتهدا الدوليدة، ولدن تقتصدر جهودهدا 
 على األمم المتحدة بل ستمتد إلى كافة المؤسسات الدولية.

وأضاف التقرير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يائس من المسار السياسي لسببين: ألن جدوالت 
سابقة لم تحقق أي نتيجة، وعلى خلفية التصريحات المتناقضة لنتنياهو. وتابع: "يبدو أن المحادثات ال

عباس على قناعة بأن نتنياهو ينوي إهدار الوقت دون إحراز تقددم حقيقدي فدي العمليدة السياسدية حتدى 
ري أو نهاية والية الرئيس أوباما حيث يقدر عباس ومثله نتنيداهو بأنده سدواء كدان الدرئيس القدادم جمهدو 

 ديمقراطي فإن إدارته ستكون أكثر تأييدا إلسرائيل".
بالنسددبة للتنسدديق األمنددي، يؤكددد التقريددر أندده منددذ قددرار إسددرائيل وقددف تجميددد تحويددل عائدددات الضددرائع 

شهد التنسيق األمني بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية تحسنا ملحوظا،  –للسلطة الفلسطينية
مصددادر عسددكرية أن السددلطة تعمددل بشددكل مثددابر إلحبدداط عمليددات فددي الضددفة  ونقلددت الصددحيفة عددن

 اليربية.
وحسع التقرير فدإن قلدق الجديش اإلسدرائيلي والشداباك ينبدع مدن مسدارين محتملدين: األول هدو اسدتمرار 
العمليددات التددي ينفددذها فلسددطينيون بشددكل فددردي كعمليددات الدددهس والطعددن خاصددة فددي القدددس. والثدداني 

كات العسكرية السرية التابعة لحمداس حيدث اتضدح فدي الماضدي أن التيطيدة االسدتخبارية متعلق بالشب
 .في منطقة الخليل ضعيفة
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وأشار التقرير إلى أن االستخبارات اإلسرائيلية ال تلحظ وجود خطر حقيقي الندالع انتفاضة فلسطينية 
ي المسدددار السياسدددي ثالثدددة فدددي الشدددهور القريبدددة، وقالدددت: يبددددو أن السدددلطة تفضدددل خدددوض الصدددراع فددد

 الدبلوماسي في المحافل الدولية، ودعمه عند الحاجة بمظاهرات شعبية تحت السيطرة.  
 3/6/5102، 48عرب 

 
 استطالع: أغلبية الفتية اليهود هم "يمينيون" ويبررون "جباية الثمن" .26

ن أنفسدهم بدأنهم أظهر استطالع للرأي، أن أغلبية أبناء الشبيبة اليهود في إسرائيل يعرفو : بالل ضاهر
"يمينيدون" ويبدررون جددرائم "جبايدة الدثمن"، أي االعتددداءات اإلرهابيدة التدي ينفددذها المسدتوطنون واليمددين 

 المتطرف ضد الفلسطينيين في كال جانبي الخط األخضر.
عامددا بمناسددبة انعقدداد  01 – 05فتددى يهددودي وعربددي يتددراوح أعمددارهم بددين  111وشددمل االسددتطالع 
 موضوع التربية والتعليم بمبادرة الجامعة المفتوحة ومعهد فان لير.مؤتمر اليوم حول 

 %9"وسدط" و %31من الذين شملهم االستطالع إنهم يعرفون أنفسهم أنهدم "يمينيدون"، و %25وقال 
 فقط كد"يساريين".  

وبتددأثير واضددح مددن األجددواء اليمينيددة العنصددرية فددي الحلبددة السياسددية واإلعالميددة فددي إسددرائيل، اعتبددر 
إنهدا  %52من الفتية اليهود أن إسرائيل يجع أن تكون يهودية أكثر من ديمقراطية، بينما قال  10%

من الفتية العرع إنها يجع إن إسرائيل يجدع أن تكدون  %96يجع أن تكون يهودية أكثر، بينما قال 
 ديمقراطية أكثر.

ائهدم فدي االنترندت، لكدن من بين جميع المشاركين في االستطالع أنهم ال يعبرون عن آر  %11وذكر 
ثلددث الددذين عبددروا عددن رأيهددم أفددادوا بددأنهم تعرضددوا لالعتددداء وغددالبيتهم ينتمددون إلددى اليسددار السياسددي. 

 وقال نصف المستطلعين إنه ال ينبيي على معلميهم أن يعبروا عن آرائهم السياسية في المدرسة.
الددثمن"، بينمددا نصددف أولئددك الددذين فقددط مددن الفتيددة اليهددود إنهددم يسددتنكرون جددرائم "جبايددة  %51وقددال 

 عرفوا أنفسهم كد"يمينيين" برروا هذه الجرائم اإلرهابية.
مددن  %39مددن الفتيدة اليهددود إنهدم يرفضددون الدتعلم فددي صدف واحددد مدع عددرع، بينمدا قددال  %12وقدال 

مددن الفتيددة اليهددود أنهددم لددم  %32الفتيددة العددرع إنهددم يرفضددون الددتعلم فددي صددف واحددد مددع يهددود. وأكددد 
 من الفتية العرع إنهم لم يتحدثوا أبدا مع فتية يهود. %51وا أبدا مع فتية عرع. وقال يتحدث

مددن الفتيددة اليهددود المتدددينين وفقددط  %31مددن الفتيددة اليهددود العلمددانيين و %16ووفقددا لالسددتطالع فددإن 
من الفتية الحريديم عبروا عدن مدوافقتهم علدى السدكن فدي مبندى يسدكن فيده عدرع. وفدي المقابدل  00%
 من الفتية العرع يوافقون على السكن إلى جانع يهود.   %61إن ف
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من الفتية العرع يشعرون أنهم جدزء مدن المجتمدع اإلسدرائيلي،  %11ورغم األجواء العنصرية، إال أن 
فيما قال ثلث الفتية الحريديم إنهم يشعرون أنهم جزء من المجتمع اإلسرائيلي بقدر معين أو حتى أقدل 

 من ذلك. 

 5/6/5102 ،48عرب 

 
 "الكوشر" قواعد الخاصة بالمأكوالت الحاللالالجيش اإلسرائيلي يعاقب جنديًا خرق  .27

أثددددار جندددددي إسددددرائيلي مددددن مواليددددد الواليددددات المتحدددددة غضددددع المؤسسددددة العسددددكرية  : أ ع -القدددددس 
ر اإلسرائيلية بعدما خرق قواعدها الخاصدة بالمدأكوالت الحدالل  كوشدر( وتنداول سدندويتش بلحدم الخنزيد

وقالت القيادة العسكرية اإلسرائيلية أمس إن الجندي الذي لم يفكشدف اسدمه  وهو يرتدي بزته العسكرية.
"خرق القواعد واإلجراءات" ما تطلع إحالتده علدى التأديدع. وصددرت ضدده فدي البدايدة عقوبدة بالسدجن 

فضددت إلددى اإلقامددة اإللزاميددة داخددل قاعدددة عسددكرية للفتددرة ذاتهددا 00 بعدددما بدددأ أقاربدده  يومددًا، لكنهددا خف
 يتحدثون إلى وسائل اإلعالم وكتع نائع في الكنيست رسالة إلى وزير الدفاع مثيرًا قضيته.

 3/6/5102الحياة، لندن، 
 
 48: تمييز إسرائيلي في تعيين القضاة العرب داخل الـ لجامعة حيفا دراسة .28

التدي تصددرها "جامعدة حيفدا"  يستدل مدن دراسدة بحثيدة جديددة نشدرتها مجلدة "القضداء والحكدم": الناصرة
، أندده علددى الددرغم مددن الوعددود الصددادرة عددن الحكومددة اإلسددرائيلية 0911شددمال فلسددطين المحتلددة عددام 

ومطالبدددة الجهددداز القضدددائي بتعيدددين قضددداة عدددرع فدددي المحددداكم، غيدددر أن سدددلطات االحدددتالل تمدددارس 
 العنصرية في تعيين القضاة العرع.

قاضديًا عربيدًا فقدط،  25ًا يعملدون فدي هدذه المحداكم هنداك قاضدي 615وأوضحت الدراسة، أن من بدين 
 .%51، رغم أن نسبة العرع في البالد تصل إلى قرابة %1،1أي نسبة 

، وخدالل 211قاضديًا مدن بدين  11بلد   5111وبحسع المعطيات، فإن عدد القضاة العرع فدي عدام 
يدا ومحداكم "الصدلح" و"العمدل" قاضديًا فقدط، يتوزعدون علدى المحكمدة العل 05سنوات ازداد عددهم بد  6

والمركزية، في حين ال يوجد أي قاضي عربي في المحكمة المركزية بالقدس المحتلدة أو فدي المحكمدة 
 المركزية وسط البالد.
فقددط مددن االسددتئنافات التددي قدددمها عددرع تددم قبولهددا عندددما لددم تضددم هيئددة  %51وبحسددع البحددث، فددإن 

 بوجود قاض عربي. %36نسبة إلى القضاة قاضيًا عربيًا، بينما ارتفعت ال
 5/6/5102قدس برس، 
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 مايوأيار/ مئات االعتداءات على المسجد األقصى خالل تقرير:  .29

رصدت مصادر إعالمية فلسطينية مئات االعتداءات على المسجد األقصى المبارك، : القدس المحتلة
مايو المنصرم، تمثلت باالقتحامات، واالعتقاالت، واإلبعاد، واالعتداءات على  /خالل شهر أيار

وأصدرت مجموعة "همة نيوز" الشبابية اإلعالمية، تقريرها الشهري الذي يرصد انتهاكات  المصلين.
مايو المنصرم، من قرارات إبعاد واعتقاالت واعتداءات من  /االحتالل في المسجد األقصى لشهر أيار

 لمستوطنين وشرطة االحتالل.قبل ا
رجال، وعشر نساء،  55حالة اعتقال من المسجد األقصى وأبوابه منهم  32ورصدت "هّمة نيوز" 

وثالثة فتية قاصرين، كما هددت الشرطة عشرات األطفال والنساء والرجال باالعتقال، بحجة "التكبير 
 في وجه المستوطنين خالل جوالت االقتحام".

قاصرين( من بينهم  3نساء،  9رجاًل،  51مواطنا   35تالل الشهر الماضي، وأبعدت شرطة االح
مواطنًا أبعدوا عن المسجد األقصى، وخمسة شبان أبعدوا عن باع العامود، وشاع واحد أبعد  56

 عن البلدة القديمة، وشاع آخر أبعد عن شارع السلطان سليمان في المدينة المحتلة.
عنصر  066مستوطنا، إضافة إلى  925اقتحم المسجد األقصى أما بالنسبة لالقتحامات، فقد 

مخابرات، وشهد يوم ذكرى احتالل القدس أو ما يسمونه "توحيد القدس" أكبر عدد في اقتحامات 
 مستوطنا. 022المستوطنين حيث بل  

اعتداء من قبل المستوطنين وشرطة االحتالل على المصلين  52وخالل الشهر الماضي، تم رصد 
 ساء والرجال واألطفال والحراس في المسجد األقصى، بحسع المجموعة.من الن

وأكدت أن أعنف هذه االعتداءات هو اعتداء شرطة االحتالل بالضرع المبرح على نساء منقبات 
تواجدن على صحن قبة الصخرة، وتعمد أحدهم نزع الخمار عن إحداهن خالل اعتدائه وضربه 

من شرطة االحتالل أقدموا على الدهس على رؤوس وجسد النساء وسحله لهّن، إضافة إلى أّن أفراد 
 بما يتعارض مع القانون الدولي.

5/6/5102، قدس برس  
 
 بالضفة ج"" يهدد الوجود الفلسطيني في مناطق استيطانيمخطط  .31

 6حذر اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني من طرح ما يسمى اإلدارة المدنية لالحتالل : وكاالت
لبناء مواقع متقاربة، لتشكل قرية جديدة بالقرع من منطقة النويعمة في مدينة أريحا مخططات 
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واألغوار الشمالية، مؤكدًا أن المخططات ستنهي الوجود الفلسطيني في مناطق ج الخاضعة أمنيًا 
 لسيطرة االحتالل بالضفة المحتلة.

التجمعات البدوية التي تقع بين  ويعرف المخطط باسم  النويعمة وأبو ازحيمان( بأريحا، لنقل سكان
 .E1القدس واألغوار إليها تمهيدًا للسيطرة على المنطقة االستيطانية المسماة 

بدوي  05211وبين العمل الزراعي في تقرير أن المخطط الذي بدأ تنفيذه فعليًا، يهدف إلى تهجير 
زحيمان في من جديد، وعزلهم في منطقتي العيزرية جنوع محافظة القدس وعرع النويع مة وا 

األغوار، ما يشكل تطهيرًا عرقيًا لتواجد الفلسطينيين في هذه المناطق لصالح توسيع المشاريع 
االستيطانية، وبحسع المخطط سيتم تحويل هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريع عسكري 

عن فصل  ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من المستحيل عودة البدو إلى تلك المناطق فضال
 شمال الضفة اليربية عن جنوبها.

 3/6/5102الخليج، الشارقة، 
 
 بسطت على األرض كل ما يتعلق بالوضع النهائي "إسرائيل": اإلسالمية المسيحية الهيئة .30

لى األحداث في مدينة القدس المحتلة، بشكل ال يمكن إال أن يفعني  -رام هللا  فادي أبو سعدى: تتوا 
 ياسية في هذه المدينة المقدسة قد وصلت إلى الذروة.أن الحرع الدينية والس

تحدث لد"القدس العربي" حنا عيسى األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، وكيف أن إسرائيل بكل تأكيد توصل عدة رسائل للفلسطينيين والعالم بأسره. أول هذه 

وضون حوله ال دولة فلسطينية وال القدس عاصمة لها. الرسائل هي للفلسطينيين بأن ال شيء تتفا
والرسالة الثانية هي للعرع والمسلمين ومفادها "استمروا في تقاتلكم ففي ذلك مصلحة لنا". بينما 
تتعلق الرسالة الثالثة بممارسة لعبة ازدواجية المعايير، فتسكت إسرائيل عن اعتراف برلمان هنا أو 

ى األرض تبسط كل ما يتعلق بالوضع النهائي مع الفلسطينيين عبر فتح سفارة هناك بينما هي عل
 سياسة األمر الواقع.

 3/6/5102القدس العربي، لندن، 
 
 أيار/ مايوشهر خالل الجئًا فلسطينيًا قضوا في سورية  38: "مجموعة العمل" .32

" 31أن "أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية، : لندن
" الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري، 02مايو الماضي، بينهم " /الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر أيار

الجئين بسبع  6" الجئين قضوا تحت التعذيع في سجون النظام السوري، بينما قضى 01و"
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جئ " ضحايا ألسباع غير معلومة، وال3القصف، والجئ نتيجة الحصار وقلة الرعاية الطبية، و"
 قضى برصاص قناص، والجئ إثر التفجيرات، وضحية قضت بعد خطفها ومن ثم قتلها.

أرسلت نسخة منه لد "قدس برس"، إلى أن الضحايا  5/6وأشارت المجموعة في بيان لها يوم الثالثاء 
مايو المنصرم توزعوا حسع المدن السورية على النحو  /الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر أيار

آخرين في  3الجئين في ريف دمشق، و 9الجئًا، إضافة إلى  01: في دمشق وحدها قضى التالي
 الجئًا قضوا في مناطق متفرقة. 00حلع، والجئ في درعا، و

 5/6/5102، قدس برس
 
 بمالحقة قضائية "إسرائيل"مركز العودة الفلسطيني ينفي صلته بحماس ويهدد  .33

لعودة الفلسطيني ومقره بريطانيا بعثة إسرائيل لدى األمم هدد مركز ا: لويس شاربونو -األمم المتحدة 
المتحدة بتحرك قانوني بعد أن اتهمت إسرائيل المنظمة بأنها على صلة بحركة المقاومة اإلسالمية 

  حماس( وهي مزاعم تقول المنظمة إنه ال أساس لها من الصحة.
المتحدة تشرف على المنظمات غير وجاءت االتهامات اإلسرائيلية بعد أن صوتت لجنة تابعة لألمم 

الحكومية على اعتماد المنظمة التي قالت بعثة إسرائيل إنها ليست مرتبطة بحماس فحسع بل وتروج 
 "لدعاية مناهضة إلسرائيل في أوروبا".

وقال المركز في بيان وزع على لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة لألمم المتحدة "نعلن أن مركز 
 سطيني يدرس تحركا قانونيا ضد الوفد اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة."العودة الفل

وأضاف البيان "نحملهم أيضا مسؤولية سالمة وأمن أعضائنا في جميع أنحاء العالم. مثل هذه المزاعم 
والتشويه حيث نوصف بأننا إرهابيون ومرتبطون بحماس هي أمر خطير وال أساس له من الصحة 

 لبية على عملنا وأعضائنا."وسيكون له تداعيات س
بسبع صالتها بحماس ووصفتها  5101وقالت البعثة يوم االثنين إن إسرائيل حظرت المنظمة في 

ن من بين أعضائها مسؤولين كبار من حماس.  بأنها "جناح تنظيمي وتنسيقي لحماس في أوروبا" وا 
 ال قائما.وردت البعثة اإلسرائيلية على إعالن المركز قائلة إن بيانها ال يز 

 3/6/5102وكالة رويترز لألنباء، 
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 "عيليه"و "شيلو"جنوب نابلس تمهيدًا لشق طريق يربط بين مستوطنتي االحتالل يجرف أراض  .34
أفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان بشار القريوتي، بأن جرافات تابعة الوكاالت: 

قرية قريوت جنوع مدينة نابلس، تمهيدًا لشق طريق للمستوطنين شرعت في تجريف أراض تابعة ل
 يربط بين مستوطنتي "شيلو وعيليه" اللتين أقيمتا على أراضي القرية.

وأشار القريوتي إلى أن هذا المخطط سيؤدي إلى االستيالء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، 
 366دونم لم يتبق منها سوى  ألف 55وسيليي شارع قريوت الجنوبي، الفتًا إلى أن مساحة القرية 

ولفت إلى أن لدى أهالي القرية قرارًا قضائيًا، يقضي بمنع المستوطنين من االقتراع من تلك  دونما.
المنطقة، التي تحوي موقعا أثريًا قديمًا، غير أن المستوطنين شرعوا بتجريفها، معتبرين أنها منطقة 

 سياحية استراتيجية مقدسة حسع ما يدعون.
 3/6/5102، الشارقة، الخليج

 
 إثر اقتحام مستوطنون "قبر يوسف" في نابلس مواجهات .35

مدينة نابلس الواقعة بشمال الضفة اليربية  5/6اقتحم مستوطنون يهود فجر يوم الثالثاء : نابلس
 بحماية من جيش االحتالل وأدوا طقوسا دينية في مقام قبر يوسف شرق المدينة.

الت وسيارات إسرائيلية تقل المئات من المستوطنين اليهود اقتحمت وأفاد مراسل "قدس برس" أن حاف
منطقة بالطة البلدة شرق نابلس ترافقها أعداد من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية، حيث أدى 

 المستوطنون طقوًسا دينية في مقام قبر يوسف باستخدام مكبرات الصوت.
حام مما تسبع في اندالع مواجهات تخللها وأضاف أن المواطنين الفلسطينيين تصدوا لهذا االقت

إطالق جنود االحتالل القنابل اليازية والصوتية تجاه منازلهم، فيما استخدم الشبان الذين أصيع عدد 
 منهم بحاالت اختناق الحجارة والزجاجات الفارغة.

 5/6/5102، قدس برس
 

 االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة ويمدد اعتقال سبعين أسيراً  .36
فلسطينًيا  02، حملة اعتقاالت طالت 5/6شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم الثالثاء رام هللا: 

وذكرت مصادر عبرية بان الجيش  في الضفة اليربية المحتلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
ة بالضفة اليربية، فلسطينًيا ممن يصفهم بد"المطلوبين" لقواته في أنحاء متفرق 02اإلسرائيلي اعتقل 

 ستة منهم بدعوى ممارستهم نشاطات ضد جنود االحتالل ومستوطنيه بالضفة.
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أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن "المحاكم العسكرية" التابعة لسلطات االحتالل من جهة ثانية، 
ة، مشيرًة أسيرًا فلسطينيًا بذريعة استكمال التحقيق واإلجراءات القضائي 11اإلسرائيلي مددت اعتقال 

وبّين نادي األسير الفلسطيني في بيان  إلى أن جلسات محاكمة ستعقد لألسرى في الفترات المقبلة.
معتقاًل،  51، أن محكمة االحتالل في "سالم" مددت اعتقال 5/6تلقته "قدس برس"، الثالثاء 

عتقالف في م 02ومدد اعتقال  آخرين في محكمة "عوفر العسكرية". 06باإلضافة لتمديد اعتقال 
 في مركز تحقيق "الجلمة". 6محكمة مركز تحقيق "المسكوبية"، وب 9محكمة "بيتح تكفا"، باإلضافة لد 

 3/6/5102قدس برس، 
 
 واصل عزل أسير منذ أكثر من عام ونصفاالحتالل ي .37

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن األسير حسام عمر من : فادي أبو سعدى -رام هللا 
والموجود حاليا في عزل مجدو  5115قضاء طولكرم شمال الضفة والمعتقل منذ عام الجاروشية 

يعيش ظروفا إنسانية صعبة نتيجة استمرار إدارة سجون االحتالل في نقله من عزل إلى آخر على 
في بيان لها انه خالل الفترة الماضية تعرض األسير إلى جملة من ت وقال مدار عام ونصف.
اءات، تمثلت في عزله في زنازين قذرة تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة، وهي معدة االنتهاكات واالعتد

أصال بهذا الشكل للتأثير على نفسية كل من يعزل بداخلها، وانه يتعرض للتحقيق والمضايقة كلما 
 نقل إلى عزل جديد.

 3/6/5102القدس العربي، رام هللا، 
 
 ن شمال غزةبحرية االحتالل تسير زورقًا حربيًا دون قبطا .38

وأفاد شهود  غزة: سّيرت بحرية االحتالل زورقًا حربيًا دون قبطان على الحدود الشمالية لقطاع غزة.
، أمس، بأن الزورق يجوع الحدود شرقًا وغربًا يوميًا ويقوم بإطالق النار "األيام"عيان في حديث لد

 دون سابق إنذار على كل من يقترع من المنطقة الحدودية المائية.
أكد أحد الصيادين الذي اقترع كثيرًا من الزورق: أن الزورق مزود برشاشات ثقيلة ومكبرات صوت و 

وعتاد عسكري وأجهزة مراقبة وكاميرات ويتم التحكم فيه عن بعد في أحد المواقع العسكرية البرية التي 
عه نحو متر ونصف وأشار إلى أن طول الزورق ال يتجاوز الستة أمتار فيما يبل  ارتفا تراقع المكان.

، إن قوات االحتالل ووحدات "األيام"وأضاف الصياد الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لد المتر.
 هندسية تابعة لجيش االحتالل تقوم بعمليات تحصين في عمق الحدود البحرية للقطاع مع إسرائيل.

 3/6/5102األيام، رام هللا، 
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 رواتبهمموظفو غزة يواصلون احتجاجهم على عدم صرف  .39

اعتصم العشرات من موّظفي حكومة غزة السابقة، أمس الثالثاء، أمام مقر مجلس وزراء حكومة 
التوافق الوطني، غرع غزة، استجابة لدعوة أطلقتها نقابة الموظفين في القطاع العام لالحتجاج على 

رور عام كامل ما سموه فشل حكومة التوافق في إيجاد حل شامل ألزمة الموظفين الحكوميين، رغم م
وترفض حكومة التوافق منذ اإلعالن عنها في الثاني من حزيران من العام الماضي،  على تشكيلها.

صرف رواتع موظفي حكومة غزة السابقة، ودمجهم في السجالت الرسمية التابعة لوزارة المالية، 
 لى حكومة التوافق.األمر الذي واجهته نقابة الموظفين بسلسلة من الفعاليات االحتجاجية للضيط ع

وتزامنت الوقفة االحتجاجية مع إضراع عام شّل عمل أربع وزارات يترأسها وزراء من داخل القطاع، 
وهي العدل، واألشيال العامة واإلسكان، والمرأة، والعمل، إلى جانع تعليق العمل في باقي الوزارات 

 ارة التربية والتعليم.والهيئات الحكومية، بعد الساعة العاشرة صباحًا، باستثناء وز 
 3/6/5102السبيل، عمان، 

 
 األونرواعلى قرارات وكالة  البارد والبداويتصاعد وتيرة االحتجاجات في مخيمي  .41

ساحتين العتصامات مفتوحة، بدأت منذ نحو  إلىتحّول كل من مخيمّي البداوي والبارد إبراهيم: عمر 
" المتعلقة بتقليص األونرواجًا على قرارات وكالة "يومًا وما تزال مستمرة بوتيرة تصاعدية، احتجا 23

في إعمار مخيم البارد، وآخرها قرار وقف دفع بدل  اإلسراعخدماتها لالجئين في المخيمات، وعدم 
 للنازحين من مخيمات سوريا. اإليواء

" ولم يسجل في تاريخ هذه الوكالة العاملة على إدارة شؤون الالجئين، أن واجهت مثل هكذا "تمرد
تفاقم  إلىرسمي وشعبي فلسطيني في الشمال، وربما على صعيد مخيمات لبنان كلها، وهو ما يشير 

األزمة من جهة، وغياع الحلول من جهة ثانية، والتي قد تؤدي إلى موجات متتالية قد تواجه الوكالة 
 بحسع ما يتهمها المعترضون. اإلدارةالواقعة بين فكي نقص التمويل المالي، وسوء 

ساحة اعتصام مفتوحة، حيث جرى نصع خيمة  إلىن مخيم البارد، الذي تحول الشارع العام فيه فم
مخيم البداوي على  إلىكبيرة تستقبل يوميًا الوفود الرسمية والشعبية، انتقلت العدوى منذ نحو أسبوعين 

سوريا(، حيث المنازل للنازحين من مخيمات  إيجار  اإليواء" بوقف دفع بدل األونرواخلفية قرار "
واالعتصام، في وقت يفخشى  لالقامةمكان  إلىاقتحمت عشرات العائالت مدرسة "التركيع" وحولتها 

 فيه من تضاعف عدد العائالت غير القادرة على دفع إيجار منازلها.
 3/6/5102السفير، بيروت، 
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 مخيم اليرموك في دمشق يحتضن دورة كروية .40

ورية دمشق دورة كروية بمناسبة الذكرى السابعة والستين احتضن مخيم اليرموك في العاصمة الس
 لنكبة فلسطين، وتأكيدًا على حق العودة.

 وحملت الدورة الكروية شعار "مخيم اليرموك يجمعنا وفلسطين موعدنا".
وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني وتلتها كلمة مديرها الذي أكد على التمسك بحق العودة 

 ات في عاصمة الشتات الفلسطيني  مخيم اليرموك(.وعلى الثب
ويشارك في هذه الدولة عشرة فرق تمثل الهيئات والفعاليات المدنية في مخيم اليرموك بدمشق، 
ووصلت هذه الدورة إلى الدور نصف النهائي وسط حضور وتشجيع مستمر من أهالي المخيم الذين 

 مارسة حياتهم اليومية.لم يمنعهم الجوع والحصار والقصف المستمر من م
 5/6/5102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 محلل إسرائيلي: صحافة مصر غير مستقلة وتحكمها أجهزة األمن .42

تطرق المحلل اإلسرائيلي المختص بالشؤون العربية بصحيفة هآرتس، تسفي برئيل، : القدس المحتلة
أنهم يتعرضون  إلى الضيوطات واالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، وكيف

لالستدعاء من قبل األجهزة األمنية وأحيانا يفصلون من عملهم إذا ما تطرقوا لمسائل تتعلق بالحريات 
 والقمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد معارضيها.

وقال برئيل في مقالته الثالثاء: "إن الصحافة في مصر غير مستقلة، ويتعرض الصحفيون هناك 
 إذا ما حاولوا انتقاد األجهزة والقوى األمنية أو النظام".للضيوط والتهديدات 

وتطرق برئيل إلى العديد من األمثلة التي تعرض فيها صحفيون لقمع السلطات األمنية، وذكر منها 
مقابلة مصورة صحفية مصرية تدعى إيمان هالل مع فضائية مصرية للحديث عن تجربتها كمصورة 

، والمواجهات بين مؤيدي 5103 – 5100مصر في سنوات  صحفية غطت المظاهرات العنيفة في
 اإلخوان المسلمين وبين قوات األمن.

وأشار إلى أن الحلقة التي كانت بعنوان "السلطات" لم تفبث، حيث إنه تم األمر بوقف البث دون 
 إعطاء أي سبع. فتحت نظام عبد الفتاح السيسي أيضا ممنوع توجيه النقد لقوات األمن.

إلعالميين في مصر يشعرون بالقمع الذي يفرضه نظام السيسي عليهم. ففي السنة وأكد أن ا
الماضية قرر الصحفيون رفيعو المستوى ومنهم عبير سعدي، نائبة رئيس نقابة الصحفيين، ترك 
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المهنة في أعقاع ما وصفوه بعدم القدرة على المالءمة بين المعايير المهنية وبين ما يفرضه 
 عالمية. أصحاع المؤسسات اإل

 وضرع الكاتع العديد من األمثلة على االنتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين في مصر. 
وختم برئيل مقاله بالقول: "مع ذلك، فإنها تجدر اإلشارة إلى أن االنتقادات ضد الشرطة مسموحة، 

 على عكس القوى األمنية. 
محطات الشرطة، والخط  الصحافة تحدثت عن عشرات أحداث القمع والتعذيع واالغتصاع في

الفاصل بين المسموح والممنوع غير واضح، والقرار موجود في أيدي السلطات التي ترى اآلن أن 
 الحرع ضد اإلرهاع، المبررة أصال، فرصة لمحاسبة من ينتقد النظام".

5/6/5102، "50موقع "عربي   
 
 حماس ريين ضدّ لتحريض المص "أنصار بيت المقدس"دحالن يمول ": أسرار عربية"موقع  .43

تمكن موقع "أسرار عربية" من الحصول على وثيقة بالية الخطورة، لكنها  خاص وحصري: –القاهرة 
كون نشرها سيكشف مصدرها،  إلى إضافةال تصلح للنشر نتيجة ورود أسماء ومعلومات حساسة 

ني المعروف لكن أهم ما في الوثيقة التي حطت على مكاتع "أسرار عربية" هو أن القيادي الفلسطي
هو الذي يمول  اإلماراتمحمد دحالن الذي يعمل حاليًا مستشارًا أمنيًا لدى الشيخ محمد بن زايد في 

 في سيناء. اإلرهابيتنظيم "أنصار بيت المقدس" 
حصوله على أسلحة تم  إلى إضافةوبحسع الوثيقة فقد حصل التنظيم على مبال  مالية كبيرة مؤخرًا، 

، وربما يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي على علم بها، وذلك لتنفيذ اإلماراتشراؤها من خالل دولة 
ومعهم النظام المصري من أجل تحريض المصريين ضد  واإلماراتعمليات مسلحة يستثمرها دحالن 

 قطاع غزة وحركة حماس وخلق رأي عام معادي ليزة في مصر.
ا تابعة لدحالن أو أنها من تأسيسه، حيث وبحسع المعلومات فان "أنصار بيت المقدس" ال يبدو أنه

يأمر دحالن عددًا من الرجال التابعين له في سيناء، وهم مجموعة كانت تعمل في األمن الوقائي 
، 5111الفلسطيني وهربت من قطاع غزة بعد الحسم العسكري الذي نفذته حماس في منتصف العام 

س" ومن ثم تم تمويلهم بمبال  مالية كبيرة تم حيث أصدر دحالن أوامره لهم بالتواصل مع "بيت المقد
 حيث يقيم دحالن. أبو ظبيتحويلها من 

وتأتي هذه المعلومات لتؤكد أخبارًا سابقة نشرها موقع "أسرار عربية" مرارًا وفي أوقات مختلفة حول 
ع ، وتهدف لتنفيذ انقالاإلماراتوجود خطة يعمل على تنفيذها محمد دحالن ورجاله، وتمولها دولة 



 
 
 
 

 

           35ص                                     3296 العدد:    3/6/5102 األربعاء التاريخ:

بالرئيس الفلسطيني الشرعي محمود عباس  باإلطاحةفي كل من الضفة اليربية وقطاع غزة، ينتهي 
 في رام هللا، ويطيح بحركة حماس في قطاع غزة.

5/6/5102، موقع أسرار عربية  
 
 "إسرائيل"وزراء أردنيون يرفضون اتفاقية جديدة مع  .44

النسور مقترح توقيع  عبد هللاء في حكومة أكدت تقارير أردنية محلية رفض وزرا عّمان "الخليج":
اتفاقية اقتصادية جديدة تتعلق بإنشاء منطقة حرة مع "إسرائيل" مشددين على ضرورة عدم تمريرها، 

قانونًا في مقدمتها  05فيما يبدأ البرلمان اليوم األربعاء أولى جلسات دورته االستثنائية إلقرار 
وحسع مصادر  اجه رفضًا مطلقًا من أحزاع تعهدت بإسقاطه.األحزاع والبلديات والالمركزية الذي و 

فإن المشروع المطروح من قبل الكيان الصهيوني على طاولة النسور وجد ترحيبًا عبر فريق حكومي 
والتي يعتبرها سياسيون ونطاق شعبي واسع  0991"وادي عربة" المفبرمة عام  اتفاقيةيستند على 

 بمثابة وصمة عار.
رلمان عاطف الطراونة قانون مؤسسة ولي العهد وقانون األطباء للنظر في جلسة وحدد رئيس الب 

 لالنتخاع.البرلمان بينما تحتوي القائمة على قوانين النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة 
3/6/5102، الخليج، الشارقة  

 
 األمير علي: الفلسطينيون أخوالي .45

، داعع األمير علي الرئيس الفلسطيني الفلسطينية -ردنية في رد على المروجين لتوتر العالقات األ
 محمود عباس بالقول "إن الفلسطينيين أخوالي".

جاء ذلك خالل زيارة قام بها محمود عباس لمنزل األمير علي على خلفية اإلشاعات التي راجت أن 
لقدم جبريل المملكة غضبت من السلطة الفلسطينية بسبع موقف رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة ا

 الرجوع المساند للسويسري جوزيف بالتر، رغم تأكيد الرجوع أنه أعطى صوته لألمير علي.
3/6/5102، السبيل، عّمان  

 
 على الشـركات العالمية لمنعها من التنقيب عن النفط في لبنان : ضغوط إسرائيليةقباني النائب .46

رس ضيوطا عبر سفاراتها على شركات تما إسرائيل أنكشف مجلس النواع اللبناني  بترا: -بيروت 
وقال رئيس  النفط العالمية من اجل منعها من التقدم بعروض للتنقيع عن النفط في المياه اللبنانية.

" هناك ضيوط من أمسمحمد قباني بعد اجتماع للجنة عقد  النيابية النائعلجنة الطاقة والمياه 
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وهذا أجل تخويفها من العمل في لبنان  العالمية من في الخارج على شركات النفط اإلسرائيليةالسفارات 
وأضاف"  بدء عملية التنقيع". إلىالمزيد من العمل ومتابعة الملف وصوال  إلىيدفعنا  أنيجع  األمر

وضعنا خريطة طريق قدمت لرئيس الحكومة تمام سالم ورئيس مجلس النواع نبيه بري، وهناك تفاؤل 
 ".واإلنتاجومرسوم اتفاقيات االستكشاف  أقسامعدة  إلىية اللبنانية مرسوم تقسيم المياه البحر  بإقرار

3/6/5102، الدستور، عّمان  
 
 اللبنانية -السورية طائرات إسرائيلية شنت غارات على الحدود احرونوت":  يديعوت" .47

العبرية، ظهر اليوم الثالثاء، نقال عن  احرونوتلصحيفة يديعوت  اإللكترونيذكر الموقع : القدس
 .اللبنانية-السوريةادر لبنانية لم يسمها، أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على الحدود مص

وبحسع المصادر، فإن اليارات استهدفت عدة أهداف في تلك المناطق دون أن تعرف حتى اللحظة. 
 فيما قال موقع معاريف أن قوات أمنية تابعة لحزع هللا أغلقت المنطقة.

ي اللبناني، إن إصابات وقعت في غارتين إسرائيليتين على مناطق محّددة وقال موقع النشرة اإلخبار 
 في جرود بريتال وجرود عرسال.

وفي وقت الحق، ذكرت القناة العبرية السابعة أن الجيش اإلسرائيلي رفض التعليق على تقارير حول 
 .اللبنانية-السوريةغارات لسالح الجو على الحدود 

5/6/5102، القدس، القدس  
 
لكنه قد يلجأ إليها للهروب من  بتفجير الحرب حالياً  هللا صهيونية بعدم رغبة حزب قناعاترير: تق .48

 ةمأزق سوري
وجه السفير الصهيوني لدى األمم المتحدة "رون : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

األمن الدولي اعتبر فيها بروسور" تهديدًا مباشرًا للحكومة اللبنانية وحزع هللا في عبر شكوى لمجلس 
أن ثمة ضرورة لنزع سالح الحزع الذي يستخدم عشرات القرى في جنوع لبنان قواعد عسكرية 

 والمراكز المدنية مخازن أسلحة وشعبه دروعًا بشرية، على النحو التالي: 
اريخ مواقع إلطالق الصو  2مخازن أسلحة و 9منزاًل فقط، لكن فيها  91قرية "محيبيع" الشيعية تضم 

مواقع مضادة للدبابات ومركز قيادة، كلها موضوعة فيها  3مواقع مشاة و 1أنفاق و 3وعالمات على 
 من جانع حزع هللا.
 موقع عسكري للحزع. 111آالف شخص بينما تضم  1قرية شقرا يسكنها 

 شبكة أنفاق وصواريخ جاهزة لالستخدام متاخمة للخط األزرق، فيها وحدات عسكرية في النبطية.
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 ألف منها موجهة لتل أبيع وحيفا. 11ألف صارو ،  011جمع الحزع أكثر من 
فيما أكد رئيس مجلس األمن القومي السابق "غيورا إيالند" أّن حرع لبنان الثالثة يجع أن تكون ضد 
دولة لبنان، وليس الحزع فقط، ولذلك أخطأنا جدًا في شكل إدارتنا لحرع لبنان الثانية، فقد حاولنا 

ار على الحزع، وسمحنا للدولة التي ترعاه بالتهرع من المسؤولية، ما الذي سيحدث إذا االنتص
اندلعت غدًا "حرع لبنان الثالثة؟ إذا قمنا بإدارة الحرع كما أدرنا الحرع السابقة، فسنجلع على 
أنفسنا ضائقة كبيرة. وأضاف: صحيح أنه ظاهريًا تحسن الجيش منذ حرع لبنان الثانية، لكن في 

يومًا،  21أو  33ميزان التكتيكي، تحسن الحزع بشكل أكبر، ونتائج حرع كهذه، قد تتواصل لمدة ال
ستكون أصعع بكثير من حرع لبنان الثانية، ومناسع أن نعترف بأن الجيش ال يستطيع االنتصار 

اضي على الحزع إال بثمن غير محتمل تدفعه الجبهة الداخلية، وبالتالي فإذا تم فتح الحرع من األر 
اللبنانية، وقررت "إسرائيل" إعالن الحرع فسيكون عليها إعالن الحرع على دولة لبنان، وتفعيل 

 الجهد العسكري ضد الحزع. 
لكن في األساس ضد الجيش اللبناني والبنى التحتية ومؤسسات الدولة، وبما أنه ال توجد أي جهة في 

يران من جهة، وال السعودية والد ول العربية من جهة أخرى، وال حتى الحزع المنطقة، ال سورية وا 
نفسه، على استعداد المتصاص تدمير لبنان، فان نتيجة الهجوم على لبنان ستكون كما يبدو توجيه 

يومًا، وهي الطريق لالنتصار في  33أيام وليس بعد  3دعوة عاجلة لكل األطراف لوقف النيران بعد 
عادة خلق الردع الفاعل.  الحرع المقبلة، وا 

أى أن على "إسرائيل" أن تفضل دائمًا الحرع أو أي اتفاق مع العع دولي وليس مع تنظيم معاد ور 
لها، وهذه مقولة صحيحة بالنسبة إلى لبنان، هناك من يقول إن العالم لن يسمح لنا بعمل ذلك، هذا 

من جانع اندلعت الحرع، و  إذاليس صحيحًا، فالمجتمع الدولي لن يقول لنا توقفوا عن إطالق النار 
 آخر سيقول للحزع انه يسمح له باالستمرار.

 
 أنفاق الجنوب

وختم بالقول: المجتمع الدولي سيدعو كل األطراف لوقف إطالق النيران في آن واحد، وكلما كان 
ذلك أسرع، سيكون الميزان في مصلحة "إسرائيل"، والطريق األمثل لمنع حرع لبنان الثالثة القول 

تم توجيه النيران، ففي اللحظة التي يبدأ فيها إطالق النيران، لن يكون مسبقًا كيف وضد من سي
باإلمكان البدء بشرح السياسة الجديدة، الجيش اللبناني والبنى التحتية اللبنانية ومؤسسات الدولة 
اللبنانية. فيما زعم مفحلل الشؤون العسكرّية "ميتش غينسبرغ" أّنه إذا تدهور وضع حزع هللا في 

درجة يكون فيها قريًبا من خسارة الحرع، فقد يقوم، بدافع من اليأس، كما فعل في صيف سورّية ل
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، بجر "إسرائيل" لمعركة أماًل في إشعال حرع، وهذا هو السياق الذي يجع النظر من خالله 5116
لسلسلة تصريحات الجيش األخيرة، حول األضرار التي قد تلحق بلبنان ومواطنيها إذا قام الحزع 

ل شرارة الحرع. وأضاف: إذا قام الحزع، الذي خاضت "إسرائيل" حرًبا دامية ضده في بإشعا
، بإشعال فتيل حرع أخرى، فإن لبنان، سيمر في تجربة ال يمكنها تصور أبعادها، فلن أرغع 5116

بأن أكون محل أي لبنانّي، لكن في الوقت الحالي، يبدو أّن الحزع وصل ما وراء حدود قدراته، وفي 
أّن خنادق وأنفاق القتال تحت األرض الخاصة به تشكل تهديًدا أمنًيا خطيًرا، فإّن تركيزه، رغم حين 

االحتفاالت في النبطية جنوع لبنان تحت شعار يتعهد بيزو الجليل، على المعركة ضّد تنظيم الدولة 
جيدا ثمن أي  وأمثاله في سورّية. وقال رئيس أركان الجيش السابق "بيني غانتس" إن حزع هللا يدرك

حرع مستقبلية مع "إسرائيل"، ولن يبادر إلى أي حرع لعلمه بالثمن الباهظ الذي ستخلفه عليه، 
وأوضح قائد اللواء العسكري في منطقة الجليل، "آلون مدنس" إن هناك أسبابا كثيرة المتناع الحزع 

خرى من الشرق عن فتح جبهة أخرى مع "إسرائيل" خاصة في ظل تورطه فيما يجري في أماكن أ
 األوسط، نافيًا علمه بوجود أنفاق للحزع تحت الحدود مع لبنان.

 القناة الثانية
5/6/5102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3337الترجمات العبرية   

 
 ": مشاورات الستصدار قرار جديد في مجلس األمن بشأن فلسطينالعربية "الجامعة .49

األمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، إن التحرك "وفا": قال نائع  -القاهرة 
العربي في الفترة المقبلة على الساحة الدولية، يهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف األطراف 

عملية مفاوضات  إطالقالمعنية والدول األعضاء في مجلس األمن، الستصدار قرار جديد، يتيح 
ات الدولية، وبجدول زمني محدد، يفضي إلى معالجة جميع القضايا العالقة، جدية، وفقا للمرجعي

نهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية،  قامةوا  الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود  وا 
 .0961العام 

وأضاف بن حلي في تصريحات للصحافيين، أمس، عقع لقائه وزير خارجية نيوزيالندا موراي 
العامة لجامعة الدول العربية، إن اللقاء استعرض نتائج االتصاالت  األمانةفي مقر  مكالي،

والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة عملية السالم، المنبثقة عن قمة شرم 
 .األخيرةالشيخ 

لكيفية دفع جهود عملية السالم  الوزير النيوزيلندي، بالرؤية العربية أبليتوأضاف أن الجامعة العربية 
، كما استمع وفد الجامعة العربية إلى رؤية الوزير النيوزيلندي بشأن ضرورة األوسطفي الشرق 
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يسهل عملية السالم ويقارع بين وجهات النظر المختلفة، واال يكون  األمنقرار من مجلس  إصدار
 يع.ضد هذا القرار وان تكون الصياغات مرضية للجم‹ فيتو›هناك 

3/6/5102، األيام، رام هللا  
 
 قطر توقع رزمة عقود جديدة إلعادة إعمار غزة .51

وقع رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي اليوم : أحمد فياض-غزة
الثالثاء على عقود تنفيذ رزمة مشاريع جديدة، واستكمال تنفيذ مراحل أخرى لمشاريع مبان وطرق 

 ية بفدئ بتنفيذها قبل نحو عامين.وبنى تحت
وقال العمادي في كلمة له خالل مراسم توقيع العقود بيزة إن اللجنة تقف على مشارف مرحلة جديدة 
 من مراحل المنحة القطرية إلعادة إعمار غزة، بفضل جهود كبيرة بذلت على مدار شهور مضت.

فذة والجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية تصل وأضاف أن عمل اللجنة تفوج بإنجاز رزمة من المشاريع المن
 مليون دوالر، شملت جميع قطاعات اإلعمار ومنها القطاعان الصحي والزراعي. 011إلى أكثر من 

وأوضح السفير القطري أن اللجنة نجحت في حل مشكلة إدخال مواد البناء بعد تواصلها مع كافة 
يد المشاريع القطرية بكافة احتياجاتها من األطراف ذات العالقة، وتوصلت إلى اتفاق يقضى بتزو 

 مستلزمات البناء المختلفة.
وذكر أن االتفاق الذي توصلت إليه اللجنة مع السلطة الوطنية الفلسطينية والجانع اإلسرائيلي يقضي 
بتزويد جميع المشاريع القطرية القائمة والجاري تنفيذها، وأيضا المشاريع المطروحة عطاءاتها، 

 المعتزم طرحها، بما تحتاجه من مواد خام.والمشاريع 
في مؤتمر صحفي أعقع مراسم -وعلى صعيد معالجة مشكلة الكهرباء في غزة أكد السفير القطري 

أن الدوحة تجري اتصاالتها مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي  -التوقيع على عقود إعادة اإلعمار
 لحل اإلشكالية.

الفلسطيني ممثال بسلطة الطاقة تنصع على زيادة الطاقة اإلنتاجية وبين أن المباحثات مع الجانع 
ميياواتا من خالل تزويدها بخط غاز من إسرائيل على  311لمحطة توليد كهرباء غزة الحالية إلى 

 أن تدفع دولة قطر عشرة ماليين دوالر لتمديد خط الياز للمحطة.
كز حول إنشاء محطة داخل إسرائيل يتم من وتابع أن االتصاالت مع القطاع الخاص اإلسرائيلي تتر 

وفيما يتعلق بالجهود  خاللها تزويد غزة بمئة ميياوات وذلك بالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية.
السياسية القطرية من أجل حث المجتمع الدولي على التحرك إلعادة إعمار غزة، ذكر العمادي أنه 

مندوع األمين العام -رم، التقى نيكوالي مالدينوف قبل وصوله إلى القطاع منتصف األسبوع المنص



 
 
 
 

 

           37ص                                     3296 العدد:    3/6/5102 األربعاء التاريخ:

 معاناةوأضاف أنه شرح له  في الدوحة. مرتين-األوسطلألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق 
اليزيين، واتفق معه على زيارة غزة لالطالع على المشاريع والتجربة القطرية في مجال إعادة 

 اإلعمار.
5/6/5102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 للعمل في المدارس القطرية فلسطيني مدرس 200قطر ستتيح وظائف لـ : العمادي .50

أّكد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي أن قطر ستتيح وظائف لد 
( مدرس، للعمل في المدارس القطرية، الفتًا إلى أن اللجنة القطرية وّكلت الجامعة اإلسالمية 511 

  .اختيارهمباإلشراف على بيزة، 
"تم التنسيق مع الجانع اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية، لتسهيل مرور المعلمين الذين تم  وتابع:

 اإلجراءات القانونية". انتهاءاختيارهم، بعد 
5/6/5102، فلسطين أون الين  

 
 "داعش"يتغلغل بمخيم اليرموك بعد دخول تنظيم  جيش النظام السوريمصدر عسكري:  .52

قدال مصدر عسدكري من الفصائل المقاتلة، يعمل على أرض مخيم : هبة محمد - 50عربي
اليرمدوك، جنوع دمشق، إن المخيدم الذي يعد أكبدر تجمدع لالجئين الفلسطينيين على األراضي 
السدورية، يخضدع بشكل كامل لسديطرة تنظيم الدولدة وجبهة النصرة حاليا، في حين يفعتقد أن المخيم 

 يسقط بيد النظام السدوري والمليشديات الفلسددطينية المسداندة له. بدأ
"، أن فصائل 50وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشدف عن اسدمه، في حديث خاص لد"عربي

الثوار انسحبت إلى بلدات الريف الجنوبي، في كدل من يلدا وببيال وبيت سحم، إثدر اندالع مواجهدات 
فضت إلى انسدحاع كتدائع أكناف بيت المقدس وحركة أحرار الدشام عنيفة مع تنظديم الدولة أ

 اإلسدالمية وكتدائع فلسدطينية صييرة، في مطلدع شهر نيدسان/ أبريل الماضدي.
وتحدث المصددر عن بدايدة مرحلة سدقوط مخيم اليرمدوك بيد النظام السدوري والمليشديات الفلسددطينية 

نصرة وتنظيم الدولة على كامل أرض المخيم، حيث خسر التنظيم الموالية له، بعد سديطرة جبهة ال
محور الشهداء كامال، بعد سقوطه بيد النظام السدوري، وصوال إلى بداية سداحة الريجة من جهة 

 شدارع اليرموك شدماال.



 
 
 
 

 

           38ص                                     3296 العدد:    3/6/5102 األربعاء التاريخ:

وأرجع المصدر الدسبع لعدم قدرة تنظيم الدولة وجبهة النصرة على تيطية كامل الجبهات 
يطية جميع المعارك الدائرة بين جبهة النصرة والتنظيم من جهة، والفصائل العسدكرية بعناصرهما، وت

 األخرى من جهة ثانية، فضال عن االشتباكات مع قوات الندظام السدوري في المنطقة.
" عن بدوادر توقيدع هدنة داخليدة، تتكدون أطدرافها من تنظيم 50وتحدث القيادي العسدكري لد"عربي

النصرة من جهة، وكتائع المعارضة السورية المتمثلة في لواء شام الرسول، وأكناف  الدولة وجبهة
بيت القدس، وأبابيل حوران، وأهم الكتائع العاملة على أرض ريف دمشق الجنوبي والقريبة من 
المخيم في كل من بلدات بيت سحم، ويلدا وببيال، حيث تعد هذه الفصائل في قتال ومواجهات 

 ظيم والجبهة المسيطرين على مخيم اليرموك.مستمرة مع التن
وقال: "إن توقيع مبادرة تهدئة داخلية تأتي بهدف وقف استنزاف حياة الشبان المقاتلين على الجبهات، 

 وتوحيد وجهة القتال والمعارك"، في إشارة إلى النظام السوري.
بسبع قصف قوات عائلة داخل المخيم في ظروف صعبة،  5211وأكد ناشطون بقاء ما يقرع من 

 النظام للمخيم بمختلف أنواع األسلحة، والمعارك الدائرة.
3/6/5102، "50موقع "عربي   

 
 "إسرائيل"أوباما: موقف نتنياهو من فلسطين يهدد مصداقية  .53

تصبح موضع  أنيمكن  إسرائيلقال الرئيس األمريكي باراك أوباما يوم الثالثاء إن مصداقية : القدس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للخوض في عملية دبلوماسية يمكن أن شك بسبع شروط رئيس 
وأضاف أوباما في مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية اإلسرائيلي أن موقف  تقود إلى دولة فلسطينية.

نتنياهو "فيه تحفظات كثيرة وشروط كثيرة لدرجة تجعل من غير الواقعي التفكير بأن هذه الشروط 
 "ولهذا فالخطر أن إسرائيل ككل تفقد المصداقية." تها في أي وقت في المستقبل القريع.سيتم تلبي

5/6/5102، وكالة رويترز لألنباء  
 
 ونروا": احتياجات الالجئين تفوق اإلمكاناتاأل إلنشاء " 62بان كي مون في احتفاالت الذكري الـ  .54

ن كي مون، إنشاء وكالة األمم المتحدة أرجع األمين العام لألمم المتحدة با: هبة القدسي - واشنطن
عاما، إلى حسابات الفشل السياسي للمجتمع  62إلغاثة وتشييل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" قبل 

الدولي، وغياع حل عادل ودائم لمحنة الالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى تفاقم أوضاع الالجئين 
ى السنوات الماضية، من دون التوصل إلى حل الفلسطينيين االقتصادية واالجتماعية على مد

 لمشكالتهم. وطالع األمين العام المجتمع الدولي بمساندة الالجئين الفلسطينيين.
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إلنشاء "أونروا"، أقيم صباح أمس، بمقر  62وقال بان كي مون خالل جلسة احتفال بمناسبة الذكرى 
عاما الماضية التي تعد شريان  62ة خالل الداألمم المتحدة: "إننا نحتفل اليوم بما قدمته هذه الوكال

الحياة لماليين الفلسطينيين. إال أن أعداد الالجئين تتخطى إمكانات األونروا حيث تستمر احتياجات 
الالجئين الفلسطينيين في النمو، بما يفوق الموارد المتاحة لألونروا، وتتفاقم هذه الفجوة بسبع تدهور 

عية في المنطقة، والنتيجة هي تعميق األلم والضعف لالجئين األوضاع االقتصادية واالجتما
وأضاف مون: "يجع أال يؤدي الفشل السياسي لحل القضية الفلسطينية إلى فشل  الفلسطينيين".

 أخالقي، فالفلسطينيون يستحقون الحصول على حقوقهم".
بين  %61البطالة إلى وأشار مون إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها األونروا، وارتفاع معدالت 

الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى معاناة الالجئين بسبع الحصار والقصف واالضطرابات. 
ودعا إلى تكثيف الجهود إلعادة إعمار غزة. كما دعا قادة إسرائيل وفلسطين وكل األطراف التي لها 

تجنيع مخيم اليرموك  تأثير إلى استئناف مفاوضات ذات ميزى من دون تأخير، وشدد على ضرورة
 في سوريا المزيد من المشكالت.

5/6/5102، الشرق األوسط، لندن  
 
 3تعلن مشاركتها الكاملة في أسطول الحرية  "فوركاديس"الراهبة اإلسبانية الشهيرة  .55

أعلنت الراهبة اإلسبانية الشهيرة "تيريسا فوركاديس" دعمها ومشاركتها الكاملة في أسطول الحرية 
وقالت الراهبة "فوركاديس" خالل مؤتمر صحفي عقد اليوم  تجه إلى قطاع غزة هذا الصيف.الثالث الم

في مدينة "غاليسيا" اإلسبانية" بترتيع من حملة "رومبو غزة اإلسبانية" قبل إبحار سفينة "ماريان" 
اإلسباني، أنها ستشارك في األسطول تحديًا للحصار اإلسرائيلي  Bueuالسويدية من ميناء 

 روض على قطاع غزة، وتحديًا الحتالل فلسطين.المف
يذكر أن المؤتمر الصحفي شارك فيه ركاع السفينة السويدية "ماريان" بجانع الراهبة اإلسبانية 

 الشهيرة "تيريسا فوركاديس" والتي تعتبر أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في اليسار األوروبي.
ة لرفع الحصار عن غزة في إسبانيا أن الراهبة من جهته قال د. نصر عودة عضو الحملة األوروبي

والطبيبة "فوركاديس" تتمتع بحضور واحترام واسعين في األوساط األوروبية واإلسبانية، فضاًل عن 
 أنها أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في أوروبا.

3/6/5102، السبيل، عّمان  
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 "إسرائيل"ة مقاطعة االتحاد الوطني للطالب الجامعيين في بريطانيا ينضم إلى حمل .56
وكاالت: أعلن االتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا انضمامه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحع  -لندن 

 (.bdsاالستثمارات منها وفرض العقوبات عليها  
ماليين عضو. وأقر المجلس التنفيذي  1ويضم االتحاد الوطني للطالع الجامعيين في بريطانيا نحو

 عضاء قرار االنضمام لحملة المقاطعة.لالتحاد بأغلبية األ
وصوت المجلس التنفيذي على االقتراح المقدم من قبل اتحاد الطلبة في كلية الدراسات الشرقية 

 معارضا.   01صوتا مقابل  09ودراسات أفريقيا في لندن، وأقر بأغلبية 
إسرائيل بأنه" غير وبعد إقرار المقاطعة، أصدر االتحاد بيانا وصف فيه احتالل فلسطين من قبل 

شرعي وينتهك حقوق اإلنسان والقانون الدولي". وقال إن "المجتمع الدولي مطالع بإدانة هذه 
شنت إسرائيل هجوما عنيفا ومكثفا  5101الممارسات البييضة". وأضاف البيان: "في صيف العام 

 01يع أكثر من على قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني بينهم مئات األطفال، وأص
ألف من بيوتهم، واستهدفت منازل سكنية ومستشفيات ومدارس  011آالف، كما اقتلع أكثر من 

 ومراكز لالجئين بشكل متعمد".
وشجع االتحاد موقف بريطانيا الداعم إلسرائيل وللحرع "البييضة" على قطاع غزة. وأضاف إن 

 اجح ضد االبرتهايد في جنوع أفريقيا"."المقاطعة الدولية أثبتت فعاليتها في دعم النضال الن
3/6/5102، األيام، رام هللا  

 
 فرنسا وبريطانيا تقاطعان معرض أسلحة إسرائيلي افتتح في تل أبيب .57

 Isdefقاطعت دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، معرض األسلحة اإلسرائيلي : بالل ضاهر
عزا مصدر أمني إسرائيلي سبع المقاطعة إلى أن الذي افتتح في تل أبيع، يوم الثالثاء، و  2015

 هذه الدول ال تريد أن تظهر كمن تبيع أسلحة هجومية إلسرائيل.
، إسكندنافيةوذكرت صحيفة "معاريف"، يوم الثالثاء، أن دوال أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا ودول 

اإلسرائيلي. وقالت رفضت المصادقة على مشاركة الشركات المسجلة لديها في معرض األسلحة 
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة واحدة  الصحيفة إن هذه السياسة تأتي في سياق مقاطعة إسرائيل.

تشارك في المعرض، لكن تحت اسم غير اسمها الرسمي، "كي ال تفقد عالقاتها  إسبانيامن 
إن مقاطعة  ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله االقتصادية مع دول تقاطع إسرائيل".

دول أوروبية للمعرض نابع من "رغبتها بأن ال تظهر كمن تبيع منتجات هجومية إلسرائيل". ورفض 
المصدر اإلجابة على سؤال حول ما إذا كانت هذه المقاطعة تلحق ضررا بإسرائيل. رغم ذلك أشارت 
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اإلسرائيلي  الصحيفة إلى أن عدم مشاركة شركات ريادية في هذا المجال ال يسمح لجهاز األمن
 ومنتجات أمنية متقدمة في هذا السوق. أسلحةالوصول بشكل كامل إلى 

دولة ويتوقع أن يزوره  51شركة وتاجر سالح من  521وتشارك في معرض األسلحة اإلسرائيلي 
 دولة. 011شخص من  5111

5/6/5102، 48عرب   
 
 بين األصابع المصرّية! الهدنة .58

 عادل األسطل
 -را كبيرا حول العديد من قضايا المنطقة، خاّصة المتعّلقة بالصراع الفلسطيني معلوم أن أللمانيا دو 

اإلسرائيلي، وفي ضوء أنها تحظى باحترام شبه تام من األطراف بشأن وساطتها التاريخية في طي 
العديد من القضايا الصراعّية، وقد شهدنا أدوارًا مهّمة، بشأن الصفقات المتعلقة بتبادل األسرى بين 

 -كما يهّمنا تسميتها-فلسطينيين واإلسرائيليين، التي كان آخرها صفقة "شاليط" أو "وفاء األحرار" ال
 .5100والتي تم تطبيقها أواخر عام 

فالتر شتاينماير" المفاجئة لقطاع غّزة، تفعّد لدى  -وبما أن زيارة وزير الخارجية األلماني "فرانك 
نوعها أو غير مسبوقة، كما تبدو مفجرياتها، فإن من غير العامة من المحللين والخبراء فريدة من 

بأنها جاءت لالطالع على األوضاع المرافقة للحصار اإلسرائيلي  -كما أفشيع-الالئق أن نقتصرها 
، والتركيز على الجهود المبذولة إلعادة إعماره، بسبع ما يدور 5116المفروض على القطاع منذ 

ن كان ليس جديدًا، لكنه نادر على أي حال، وذلك بالنظر في األذهان بأن هذه الزيارة تحم ل شيئًا وا 
 إلى تواجد قضيتين هامتين على الساحة.

األولى: تكمن في قضية األسرى، والثانية: تهدف إلى جمع منثورات متعلقة بعقد هدنة طويلة بين 
سرائيل.  حماس وا 

مصادر ذات الصلة، بأن هناك دردشات خالل المّدة الفائتة حففلت العديد من األوساط السياسية وال
إسرائيلية( بوساطة أوروبّية، تدور حول إمكانية تنفيذ صفقة هدوء طويلة األجل، تمتد  - حمساوية

إلى خمس سنوات فأكثر، وكانت حماس قد اقتربت من الكشف عنها، بوسطة تصريحات واضحة، 
راحًة، بأن ال مشكلة في عقد هدنة ناجمة عن رئيس الوزراء السابق "إسماعيل هنّية"ي حيث أعلن ص
 طويلة مع الكيان اإلسرائيلي، في مقابل فك الحصار عن القطاع.

وبالمقابل، فقد سال لفعاع اإلسرائيليين باتجاهها، وتاقوا إلى تحقيقها، ودأبوا في الحديث عنها بجالء، 
اينماير" تجاه زيارة وخاّصًة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" الذي أّيد بشكٍل عاجل خطوات "شت
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القطاع، وكان الجيش اإلسرائيلي قد أصدر بأن إسرائيل يفمكنها  جّدًا( القبول بإدارة حماس للقطاع، 
وبأن ال مشكلة من الجلوس معها، هكذا أيضًا قال رئيس الدولة "رؤوفين ريفلين"، ما يعني بأنه توجد 

 إمكانّية مفعتبرة، لعقد هدنة على هذا الواقع.
تنفي حصول أّي  -آتية من الطرفين-تصريحات السابقة، فقد تكررت تصريحات أخرى برغم ال

مفاوضات، وتفنكر أّي تقّدمات، وسواء حول صفقة تبادل أسرى، أو بشأن تحقيق هدنة، حتى األسبوع 
الماضي على األقل، لكن الراجح أن مصر هي التي قطعت الطريق أمام تنمية تلك األفكار، بسبع 

ماس، التي ال تريدها أن تنجو بإنجاز، يكون على غير أهوائها من ناحية، أو يكون موقفها من ح
ن  سرائيل وا  على حساع السلطة الفلسطينية، التي أبدت اعتراضًا جزياًل باتجاهها من ناحيٍة أخرى، وا 
 كانت ال تأبه برأي السلطة، لكنها بالضرورة مفروٌض عليها احترام الرغبة المصرّية، وحتى الوصول

يٍ  مقبولة.  إلى صأ
سرائيل سواًء بسواء، باعتبارها  زيارة "شتاينماير" إلى قطاع غزة، تعّد األهم لدى كل من حماس وا 

 تصع في صالحها بحسع اعتقاد كل منها، مما لها من أهمية ال سابق لها. 
أوروبّية وتأتي أهميتها لدى حماس التي رّحبت بها أّيما ترحيع، سيما أنها تأتي من قأبل شخصّية 

رفيعة، وحتى في ظل الحديث بأن الوزير لم يفخطط بااللتقاء بأحٍد من قياداتها، لكونها اعترافا ضمنيا 
اإلسرائيلية، التي تضم اسمها، ومن ناحيٍة أخرى، فإنه  -بها، وتفمّثل كسرًا لقائمة اإلرهاع اليربية

قطاع، وتحقيق صفقة تبادل أخرى لديها يمكن االعتماد على الدور األلماني في كسر الحصار عن ال
مع اإلسرائيليين، إلى جانع استيالل دورها بشأن وقف العدوان اإلسرائيلي، والسعي  باتجاه عقد 

 هدنة.
ن كان غير مفدرج  بالنسبة إلسرائيل، فهي أيضًا أبدت رغبة أكبر، لذهاع "شتاينماير" إلى القطاع، وا 

نها أن تفعل، سيما وأنها كانت منعته في بداية الرحلة داخل بنود الجولة، وبعد أن كان ال يفنتظر م
من دخول أجوائها، وفرضت عليه الطواف حتى جزيرة قبرص، للوصول إلى العاصمة بيروت، قادمًا 

 من المملكة األردنّية، بسبع أن جدول الزيارة لم ينل إعجابها.
مسألة االطالع والتركيز على بالتأكيد، فأن رواية عدم التخطيط لاللتقاء بحماس هي غير جاّدة، و 

الجهود المبذولة إلعادة إعمار القطاع بدت كحّجة وحسعي لذلك، فال أحد يمكنه بأي حال استبعاد 
ن كان من خالل وسطاء مقّربين، ال سيما أن ألمانيا يهّمها تعزيز دورها السياسي  أن يتم  حديث(، وا 

سرائيل. في المنطقة، بخاصة بشأن تثبيت هدنة طويلة األمد بين  حماس وا 
وكما جاء "شتاينماير" ٍبطانًا من ناحية الجانع اإلسرائيلي، بشأن القضايا السابقة، وعلى رأسها 
الهدنة، فقد غادر عرين حماس بأطانًا مّرة أخرى، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك اتفاقات قريبة 



 
 
 
 

 

           43ص                                     3296 العدد:    3/6/5102 األربعاء التاريخ:

ن باستطاعته أخذ بشأنها، بسبع أن مساعيه تتوقف على طرفين آخرين رئيسين، فيما إذا كا
موافقتهما لمواصلة تلك المساعي، وهما السلطة الفلسطينية وخاصة في شأن الهدنة، ومصر أيضًا، 
باعتبار جل قضايا المنطقة تقع بين أصابعها وبضمنها الهدنة، لكن "شتاينماير" بدى حريصًا على 

السيسي" أثناء زيارته إنجاز ما يستحق الذكر، وحتى قبل اجتماعه بالرئيس المصري "عبدالفتاح 
 أللمانيا.

 5/6/5102، 50موقع عربي 
 
 الفالشا وعنصرية إسرائيل المتفاقمة يهود .59

 نبيل السهلي  
ثمة حقائق تشي بتفاقم عنصرية إسرائيل إزاء اليهود الشرقيين، السفارديم في شكل عام، ويهود 

جاري، تواصل غضع الفالشا من أصل إثيوبي في شكل خاص. وفي بداية شهر أيار  مايو( ال
المهاجرين اليهود من أصل إثيوبي في إسرائيل  الفالشا(، واصطدموا مع الشرطة في قلع مدينة تل 
أبيع، وذلك بعد احتجاجهم على الممارسات العنصرية ضدهم في القدس المحتلة قبل ذلك بأيام، إثر 

 اعتداء شرطي على جندي إسرائيلي من أصل إثيوبي.
ميدان رابين بقلع تل أبيع شعارات تندد بالعنصرية اإلسرائيلية المتفاقمة، ورفع المتظاهرون في 

وتدعو في الوقت ذاته إلى دمج اإلثيوبيين في المجتمع اإلسرائيلي، وهتفوا ضد الشرطة واتهموها 
 بالعنصرية والعدوانية تجاههم.

، أن ما يتعرض له المعارض إيالن غيلون "ميرتس"ويرى قادة أحزاع إسرائيلية، ومنهم رئيس حزع 
ًً أنه  الفالشا يؤكد تفشي العنصرية في إسرائيل التي سعت الستقدامهم وأهملت استيعابهم، مضيفًا
يتفهم احتجاجهم في تل أبيع والقدس، واتهم الشرطة باستخدام قوة مفرطة ضد العرع والمتدينين 

ولن تتيير أحوالهم األصوليين أيضًا، ومن دون هذه الضجة لن يلتفت إليهم أحد في إسرائيل 
 ."ميرتس"، كما قال زعيم "فإسرائيل ال تفهم إال لية القوة في كثير من األحيان"المعيشية، 

قبل نحو عقدين من الزمن طرحت في إسرائيل قضية رفض تبرع اليهود الفالشا بالدم، األمر الذي 
الذين تعتبرهم دراسات  يؤكد عنصرية إسرائيل المتفاقمة ضد اليهود الشرقيين بخاصة يهود الفالشا

 كثيرة من غير اليهود أصاًل.
ويتركز يهود الفالشا في إسرائيل في أحياء فقيرة ومهملة ومدن من الصفيح على أطراف المدن 
القائمة، كما هي الحال في مدينتي الخضيرة والعفولة، حيث تتزايد نسبة المعتقلين منهم بتهم جنائية 

 شباع الذين يعانون الفقر والبطالة.في المئة، خصوصًا بين ال 11إلى 
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ألفًا. وهاجر هؤالء إلى إسرائيل في  032وصل مجموع اليهود من أصل إثيوبي في إسرائيل إلى 
. إال أنهم يجدون صعوبة في االندماج في المجتمع اإلسرائيلي. 0990و 0911موجتين في عامي 

ئيل ارتكبت أخطاء بحق اليهود اإلسرائيليين وقد أقر الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين أخيرًا بأن إسرا
من أصل إثيوبي. وتشير دراسات حول الهجرة اليهودية إلى إسرائيل إلى أنه في العام التالي لعملية 

 0990، وفي "العملية سبأ"ألفًا من الفالشا في عملية تعرف بد  51موسى، تم تهجير ما يقارع 
لكبرى التي نقل فيها عدد كبير من الفالشا إلى ، وهي آخر العمليات ا"عملية سليمان"جاءت 

 ألفًا في هذه العملية. 01األراضي المحتلة، حيث هاجر 
يهود الفالشا كما تشير الدراسات هي الكنية العبرية ليهود بيتا إسرائيل  يهود الحبشة(، ومعظمهم 

ت إلى النصرانية في حاليًا من أصول إثيوبية، وهي الساللة التي تركت التعاليم الدينية أو تحول
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سواء كان ذلك التنصر طوعًا أم إكراهًا. وهذه الجماعة 
هاجرت إلى إسرائيل بموجع قانون الهجرة، وحظيت هجرتها جماعة باعتراف من قضاة الهاالخاه، 

، أطلقت 5105وبر( إال أن هناك من بينهم معارضين، ومعظمهم علمانيون. وفي تشرين األول  أكت
بعد  5103إلتمام هجرة هذه الجماعة، وانتهت هذه العملية في تشرين األول  "أجنحة الحمامة"عملية 

 هجرة حوالى خمسة آالف شخص.
يالحظ المتابعون للشأن اإلسرائيلي وجود تناقضات جوهرية داخل المجتمع اإلسرائيلي، وصلت إلى 

في  11الذين يشكلون  –ك بنزول آالف اليهود األشكناز حدود العنصرية، حيث يتم التعبير عن ذل
إلى الشوارع بين فترة وأخرى للتعبير عن رفضهم اختالط  –المئة من مجموع اليهود في إسرائيل 

بنات الطائفة اليهودية المذكورة بالطالبات من السفارديم، أي من اليهود الذين يتحدرون من أصول 
مليون  6،3في المئة من إجمالي سكان إسرائيل اليهود البال   36ى أفريقية وآسيوية ونسبتهم تصل إل

 في بداية العام الحالي.
ومن األهمية اإلشارة إلى بعض الحقائق الدالة على التمييز ضد اليهود السفارديم ومن بينهم الفالشا، 

، تمت وسبع ذلك أن مراكز القوى في إسرائيل، سواء في المؤسسة العسكرية أو النظام السياسي
السيطرة عليها وتسييرها من جانع اليهود األشكناز، أي اليربيين، على اعتبار أنهم بناة الدولة 

ويشكل العامل االقتصادي والتعليمي دلياًل كبيرًا على التمييز ضد اليهود الشرقيين  اليهودية األوائل.
ل التعليمي العالي ومن بينهم الفالشا، حيث يمنع الطالع اليهود من أصول شرقية من التحصي

مقارنة بالطالع من أصول غربية، كما يعاني اليهود السفارديم من تمييز آخر، فمن الصعوبة بمكان 
 أن يكون صاحع القرار في المؤسسة التنفيذية، أي رئيس الوزراء، من أصول شرقية.

 3/6/5102الحياة، لندن، 
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 المقاطعة العالمية تستهدف وجود إسرائيل .61

 يوعز هندل 
فندق االقواس السبع في جبل  –، في أحد االماكن االكثر جمااًل في القدس 0961حزيران  5 في

الزيتون، أقام أحمد الشقيري م.ت.ف. ينبيي أن نتذكر هذا التاريخ جيدا خالل التعامل مع حركة 
، ثالث سنوات "السامرة"و "يهودا"العالمية. حدث ذلك قبل ثالث سنوات من احتالل  BDSالمقاطعة 

قبل أن تصبح دولة اسرائيل ظاهرا مصدرا النعدام االستقرار في الشرق االوسط، قبل ثالث سنوات 
من غدو الفلسطينيين  حسع الرواية المناهضة السرائيل( شعبا مقموعا. وكان هدف المنظمة الكفاح 

دولة ال"المسلح ضد دولة اسرائيل. ليس من أجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة بل من اجل الياء 
 .11المستقلة التي نجت من حرع  "اليهودية

هذه القصة هي االساس في الكفاح الحالي ضد حركة المقاطعة ضد اسرائيل. من يعتقد أن هذا 
 انتظام ضد السياسة االسرائيلية يفوت الهدف، فالكفاح هو ضد وجود اسرائيل بصفتها هذه.

ن كفاح مسلح بل عن كفاح في سبيل هي ان الحديث ال يدور ع BDSالمشكلة الكبرى مع حركة 
الوعي. حرع غير متماثلة على الرأي العام، على الشرعية ومعدالت التأييد. السالح هو االدعاءات 

خيالي تماما. توجد الجبهة في اليرع، في الدول  وأحيانامعظمها مشوه،  –بخرق حقوق االنسان 
 الليبرالية التي تنتمي إليها اسرائيل.

ر المتماثلة يستهدف شرح ما يحصل عندما يكون جيش كبير وقوي يقاتل ضد مفهوم الحرع غي
استخدمت االوالد  "حماس". كل اسرائيلي عادي يعرف قيود القوة. "عصابات االرهاع"منظمات 

النار. اما بالنسبة لمنظمات  إطالقوالمدنيين دروعا بشرية، كي يمتنع الجيش االسرائيلي عن 
توجد قواعد وقيود اخالقية. هكذا في القتال وهكذا في الكفاح ضد اسرائيل  ، بالمقابل، فال"االرهاع"

 . حرع ال توجد فيها قواعد، ال توجد قيود اخالقية، وال توجد حقيقة وكذع.BDSبوساطة الد 
سنة بالضبط التقطت بالصدفة طائرة صييرة بدون طيار عسكرية جنازة وهمية في  03في ايار قبل 

وكان على الحمالة فلسطيني شاع ملفوف بعلم يحيط به الناس. والهدف هو مخيم جنين لالجئين. 
. تلفيق آخر بجرائم حرع وانتزاع "السور الواقي"الئحة اتهام اخرى ضد الجيش االسرائيلي بعد حملة 

التنديد في أرجاء العالم بمذبحة لم تقع ولم تكن. وقد تحطمت الخطة في اللحظة التي سقطت فيها 
 فى الشاعي يهرع بساقيه الميتتين نحو الزاوية.الحمالة واخت
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الذي روى مذبحة في مخيم  "جنين جنين"بعد هذا الحدث جاء ايضا الفيلم الكاذع لمحمد بكري 
عن  5103وهكذا ايضا االدعاءات في نهاية  BDSرائجا لدى منظمات حركة الد  وأصبحالالجئين 

 ى خلفية خطة تسوية االراضي. عل –قتل شعع ترتكبه اسرائيل بحق البدو في النقع 
دولة ديمقراطية ذات سيادة ال يمكنها ان تكذع، تلفق، أو تدعي ادعاءات بال براهين حقيقية. هناك 
احيان تخطئ فيها الجهات الرسمية، وهناك أحيان عديدة ال تروى فيها االحداث، ولكن لدولة مثل 

 على الوعي.اسرائيل توجد قيود. ال يمكن اللعع بقذارة في المعركة 
وبشكل محمل بالمفارقة فان جبهة الكفاح هي بين اناس مثقفين، ليبراليين، وذوي قدرة نظرية على 

جامعة في العالم اسبوع االبرتهايد  021إجراء النقد الذاتي. وهكذا، في كل سنة يحيون في أكثر من 
 االتهام بقتل شعع. "مجرد"او  التشبيه بالنازية وأحيانا، "اإلسرائيليةالفظائع "االسرائيلي. يعرضون 

اصبحت بيركلي الجامعة  5101المسافة قصيرة. في ربيع  –من تلفيق االتهامات الى االفعال 
االولى التي حاول فيها مجلس الطلبة االعالن عن مقاطعة شركات تتاجر مع اسرائيل. قبل سنة من 

هي  –شركة اسرائيلية يسحع االستثمارات من  مرة صندوقا ألولذلك أصبح صندوق نرويجي 
باسم المقاطعة، وحفنة من  "افريقيا اسرائيل" أسهم. صندوق تقاعد يسحع أمواله من لألجهزة "البيت"

 الفنانين خافوا من روتجر ووترز قرروا عدم الوصول الى اسرائيل.
فيه هامشي بتعابير اقتصادية ولكنه ذو ميزى في أنه يخلق عالما افتراضيا  BDSان نجاح حركة الد 

الخير هو الشر والعكس. بعض شركاء المنظمات الفلسطينية هم يهود، بل اسرائيليون، يريدون 
هناك ما  –رغبة في خلق دولة اخرى. اسرائيل غير كاملة  BDSسياسة اخرى، وال يرون خلف الد 

 ولكن المسافة بين االدعاءات التي توفر نزع الشرعية والواقع هي المسافة بين –يمكن تحسينه 
الكذع والحقيقة. كيف الكفاح؟ قبل كل شيء من خالل معرفة ما يحصل وليس أقل اهمية من ذلك 

 معرفة ما حصل.
 "يديعوت"

 3/6/5102األيام، رام هللا، 
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قددوات األمددن الددوطني الفلسددطيني المرابطددة علددى الحدددود بددين قطدداع غددزة ومصددر عملددت علددى إخددالء عدددد مددن الجنددود 

ين الذين أصيبوا عصر الثالثاء جراء انقالع مدرعة "فهد" تابعة للقوات المسلحة المصرية نتيجة عطل أصابها المصري
 حدود قطاع غزة على

 5/6/5102، (صفا)وكالة الصحافة الفلسطينية 


