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 "فساد السلطة ونهب أموال غزة"بالتحقيق في  ونالتشريعي الفلسطيني يطالبالمجلس نواب في  .0

 في اً نواب، أن جمال غيث نقاًل عن مراسلها غزةن م 3/6/5105، فلسطين أون الين ذكرت
بإجراء تحقيق مع قيادات في السلطة الفلسطينية في رام هللا؛  او المجلس التشريعي الفلسطيني، طالب

 لتورطهم في إهدار المال العام وعقاب قطاع غزة وحرمانه من حقوقه المشروعة.
لمناقشة تقرير أعدته لجنة  غزة،سطيني في وبين هؤالء، خالل جلسة نظمها المجلس التشريعي الفل

، فشل حكومة 5104الرقابة العامة وحقوق اإلنسان والحريات العامة حول موازنة السلطة لسنة 
الوفاق الوطني في إنهاء معاناة قطاع غزة، داعين إلى حلها وتشكيل حكومة وطنية إلدارة القطاع 

 وتوفير كافة احتياجاته.
كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في وشددوا على ضرورة دعوة 

ساءة  الرقابة على المال العام وأداء السلطة التنفيذية، والكشف عن حاالت سوء استخدام المال العام وا 
استعمال السلطة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول جملة السياسات والممارسات المالية 

 دية المتبعة ضد قطاع غزة.واالقتصا
بخلق  وسلطته،أحمد بحر، رئيس السلطة محمود عباس  واتهم رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.

زادت من شدة الحصار ورفعت نسبة البطالة والفقر إلى  غزة،أزمات اقتصادية ومالية في قطاع 
سة: "إن أموال إعادة اإلعمار وقال بحر في كلمة له خالل الجل مستويات اعتبرت األعلى في العالم.

وبقي الفساد بكل  وسلطته،لم تسلم من السياسات المالية الفاسدة لعباس  غزة،التي خصصت لقطاع 
 أنواعه وامتد إلى كل مكونات سلطته".

ودعا القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية ومنظمات المجتمع المدني إلى اإلسراع في العمل والتدخل 
والعمل على وضع خطة استراتيجية وطنية  والوطنية،الخطير في الحياة السياسية إليقاف التدهور 

 فاعلة من أجل إنقاذ النظام السياسي الفلسطيني بسبب األداء الفاسد للسلطة ولمنع االنهيار التام.
من جهته، طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة، بمحاسبة من أصدر قراًرا 

 .5117موظفين عام باستنكاف ال
وقال خريشة، في كلمة له ألقاها عبر الهاتف: "حكومة التوافق الوطني لم تستطع صرف رواتب 

رغم عملهم الشاق خالل العدوان اإلسرائيلي المتكرر  اليوم، حتى 5117للموظفين العاملين منذ عام 
ظهار ا لقطاع على أنه "إرهابي" على غزة"، منتقًدا الحكومة ألنها عملت على عزل غزة عن الضفة وا 

 وعدم تزويدها باحتياجاته.
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وهم مرتاحون لتغييبه  زمن،وأشار إلى أن "موازنات السلطة لم تعرض على المجلس التشريعي منذ 
ال يكون رقيًبا على الموازنة"، مشدًدا على ضرورة محاسبة المتورطين في التجاوزات المالية،  حتى

واإلعداد  الوطن،؛ ألنها لم تقم بمهماتها كتوحيد مؤسسات وحل حكومة التوافق الوطني ورحيلها
 النتخابات رئاسية وتشريعية".

ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة ألوان الطيف الفلسطيني، وتفعيل المجلس 
واختيار قيادات قادرة على إنهاء معاناة الشعب  وتشريعية،التشريعي، والتحضير النتخابات رئاسية 

 يني. الفلسط
في حين، استغرب النائب فرج الغول، صمت المؤسسات المالية الرسمية وتجاهلها الرقابة على األداء 
المالي للسلطة وسلطة النقد وديوان الرقابة المالية واإلدارية، الفتًا إلى أن غياب السلطة القضائية في 

 الضفة زاد من جرائم الفساد.
ح تحقيق عاجل في فساد السلطة المالي، وأن يصدر النائب ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى فت

لغاء  العام دعوة لمحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام ومحاصرة القطاع والتحقيق معهم، وا 
اتفاقية باريس وتحرير االقتصاد الفلسطيني من االحتالل، التوجه للمحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين 

 أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في غزة. عن الجرائم المرتكبة بحق
 

 تفعيل التشريعي
تفرط في الغاز الطبيعي لصالح  هللا،بدوره، قال النائب عاطف عدوان: إن السلطة الفلسطينية في رام 

عاًما  02الشعب الفلسطيني لقرابة  تكفياالحتالل اإلسرائيلي، وتدفعه الستغالل آبار الغاز التي 
 إلحدى اآلبار.

ضرورة استغالل الغاز الطبيعي واالستفادة منه ورفع األيدي اإلسرائيلية عنه، مشيًرا إلى  وشدد على
أن السلطة زادت الضغوط االقتصادية على القطاع، مؤكًدا أن غزة تساهم في ميزانية السلطة كأكبر 

 المانحين والتي ال تستفيد منها.
رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان  أن ،3/6/5105،غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأضافت 

في المجلس التشريعي، يحيى العبادسة، طالب السلطة باإلفصاح عن البيانات المالية المتعلقة 
 .وصفقات الغازبصندوق االستثمار  وما يتعلق والدين العامبالموازنة العامة 

عامة اليوم األربعاء، بضرورة وأوصت الرقابة خالل جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة تقرير الرقابة ال
التزام السلطة بعرض الموازنة العامة والخطة العامة للتنمية والحساب الختامي على المجلس 

 حسب.التشريعي إلقرارها 
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كما دعت اللجنة لممارسة الضغط على حكومة التوافق للقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة ال سيما 
األموال المخصصة لمشاريع إعادة  واإلسراع بصرف يليةوالموازنات التشغصرف رواتب الموظفين 

 غزة.اإلعمار في 
من بناء ميناء  عنها وتمكينهاالظالم  ورفع الحصاروأكد على ضرورة عقد مؤتمر وطني إلنقاذ غزة 

وأشارت اللجنة إلى أن القطاع يعتبر مصدرًا هامًا جدًا لجني  اقتصادها المدمر. ومطار إلنقاذ
 غزة.في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى  والتي تتشكلالسلطة  اإليرادات لخزينة

-%21وأكدت أن قطاع غزة يساهم في إيرادات السلطة من خالل المقاصة بنسبة تتراوح بين 
والممارسات القطاع تأثر كثيرًا بسبب السياسات  وبينت أن من إجمالي إيرادات المقاصة.61%

فيما يتعلق بما تنفقه حكوماته على  ادعاءاتهل رئيس السلطة وعدم مصداقية ضده من قب التمييزية
والتي من حصته المفترضة  %57، 5104غزة، موضحة أن ما أن ما أنفقته السلطة على غزة عام 

 المستنكفين.ما ينفق على غزة يصرف على بند الرواتب للموظفين  وأن معظم %41إلى  تصل
يمارس بحق قطاع  واإلجحاف الذياللجنة على المجلس مدى الظلم  ستعرض التقرير الذي عرضتهاو 

 م وشارك االحتالل فيه وبعض األطراف اإلقليمية.5116غزة جراء التجربة الديمقراطية خالل عام 
وآثاره قطاع غزة على مدى سنوات االنقسام  والفاضح ضدويبين التقرير مدى التمييز الواضح 

التمييز بشكل واضح في حرمان القطاع من مخصصاته  مثل هذاوتعلى أبناء القطاع  الكارثية
 .5104إلى عام  01551المفروضة له في موازنات السلطة السابقة منذ عام 

ولفتت إلى أن إجمالي مبلغ المقاصة الُمحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي 
 مليون دوالر شهريًا. 11.45مليون دوالر سنويًا، بواقع  962هو%21تقدر بنـسبة 

من إجمالي اإلنفاق العام ويشمل  %07وأضافت:" النسبة العامة للمبالغ المنفقة على غزة ال تتجاوز 
ذا ما تم خصم صافي اإلقراض تصبح النسبة   فقط." %01ذلك صافي اإلقراض، وا 
الح وزارة مليون دوالر لص 21.5وتابعت اللجنة:" أعلى مبلغ مصروف على النفقات التطويرية هو 

من إجمالي المصروف، تم ضخه  %50الطاقة والموارد الطبيعية، التي استحوذت على نسبة 
 بالكامل لصالح الضفة الغربية، بينما غزة تعاني من مشكلة متفاقمة في الطاقة.

حوالي  5104وحسب تقرير الرقابة، فقد بلغ إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام 
مليون  510مليار دوالر هو عبارة عن دعم للموازنة، والباقي  0.150دوالر، منها مليار 0.555

 دوالر دعم للنفقات التطويرية.
فقط من نسبة الحصة المفترضة لها  %45وحسب التقرير فلم تتعد نسبة اإلنفاق الفعلي على غزة 

 في أي موازنة طبيعية.
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ين المعتمدين في موازنة السلطة وفي موضوع الموظفين أوضحت أن إجمالي أعداد الموظف
ألف  064بلغ حوالي  5104ألف موظف، وفي عام  046بلغ حوالي  5117الفلسطينية لعام 

ألف موظف موزعين بين مدني وعسكري، تم  01موظف، أي بزيادة خالل الفترة المذكورة تبلغ 
 تعيينهم بالكامل في المحافظات الشمالية.
 الفلسطينية،ولين عن الفساد المالي الكبير في السلطة ؤ سوأوصت اللجنة بمحاكمة عاجلة للم

 باإلضافة لوضع الدول المانحة في صورة هذا الفساد.
 
 يطالب حماس بأن تكون أي صفقة تبادل أسرى مرتقبة مع "إسرائيل" شاملة قراقع .2

س، طالب رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، حركة حما :وليد أبو سرحان -رام هللا
بان تكون اي صفقة تبادل اسرى مرتقبة مع إسرائيل شاملة، وضرورة إطالع الفصائل الفلسطينية 

 على سير المفاوضات بشأنها.
وشدد قراقع في تصريح لـالقدس على ضرورة ان تشمل صفقة التبادل المرتقبة كل االسرى القدامى 

 ام العالية.والنواب الفلسطينيين وأصحاب االحك لألسيراتوالمرضى، إضافة 
جديدة شاملة،  أسرىواضاف قراقع "نطالب االخوة في حركة حماس بأن تكون اي صفقة تبادل 

وتشمل خاصة قدامى االسرى والمرضى وكبار السن واالسيرات"، متمنيا ان "ال تأخذ الصفقة المرتقبة 
 أكثرين قضوا طابعا حزبيا، وان يكون هناك أولويات، مثل التركيز على قدامى االسرى وخاصة الذ

من عشرين عاما في السجون وعلى الحاالت الصعبة من المرضى خاصة المصابين بمرض 
 السرطان والمصابين بالشلل وكبار السن الذين تجاوزت اعمار بعضهم الثمانين عاما".

ورفض قراقع التعقيب على ما علمته القدس من مصادر مطلعة، بأن حماس طلبت حديثا من هيئة 
يمكن ان تشملهم صفقة تبادل االسرى التي تجري بشأنها  أسري بأسماءقوائم  شؤون االسرى

 مفاوضات سرية برعاية ألمانية في ظل تعتيم إعالمي كبير.
ونفى قراقع علمه إذا ما كان هناك مفاوضات فعال ما بين حماس واسرائيل برعاية ألمانية لبلورة بنود 

سرى والمحررين التعاون بشتى الوسائل وتقديم المعلومات الصفقة، اال انه أكد استعداد هيئة شؤون اال
ما  إذاواالسماء والتفاصيل المطلوبة للحركة من اجل انجاح الصفقة، وقال "نحن جاهزون للتعاون 

 ".أسرىطلب منا كهيئة شؤون 
ووفق ما علمته القدس من مصادر مطلعة، فإن الصفقة المرتقبة ستشمل مئات االسرى وخاصة من 

 5100مما كانت عليه الصفقة الماضية التي جرت عام  أكبرستكون  وأنهاالحكام العالية، اصحاب ا
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سراح الجندي االسرائيلي  إطالقاسير مقابل  ألفمن  أكثرسراح  إطالقبرعاية مصرية وشملت 
 "جلعاد شاليط".

 4/6/5105القدس، القدس، 
 
 للمفاوةات من أجل المفاوةات المالكي: حل الدولتين بحاجة إلجراءات فاعلة وال عودةرياض  .3

فادي أبو سعدى: دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظيره الكندي روب  -رام هللا
نيكولسون إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني، أهمها وقف االستيطان 

 ل تهويد مدينة القدس.ومصادرة األراضي ووقف اإلجراءات والممارسات الهادفة الستكما
ام هللا وأكد له ان حل الدولتين بحاجة ماسة إلى إرادة فاعلة من ر والتقى المالكي نيكولسون في مدينة 

المجتمع الدولي لحمايته وتطبيقه. وقال إن مطلوب اتخاذ خطوات فاعلة للضغط على الحكومة 
الدولية وعدم االكتفاء فقط ببيانات اإلدانة  اإلسرائيلية الجديدة لاللتزام بمبدأ حل الدولتين وفق الشرعية

 واالستنكار.
 4/6/5105القدس العربي، لندن، 

 
 يونس األسطل: أسطول الحرية الثالث ُيظهر إصرار أحرار العالم على كسر حصار غزة .4

، في قطاع غزة، يونس "األناضول: قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس -غزة
أسطول الحرية البحري الثالث، تجاه قطاع غزة، ُيظهر إصرار العالم على كسر  األسطل، إن "تسيير

 الحصار اإلسرائيلي المفروض، منذ أكثر من ثمان سنوات على القطاع ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها األسطل، أمام عشرات المشاركين في مسيرة نظمتها حركة حماس، مساء 

، رفًضا للحصار اإلسرائيلي، ولما وصفه المشاركون األربعاء، في مدينة خانيونس، جنوبي غزة
 بـ"سياسات حكومة التوافق الفلسطيني تجاه غزة".

 4/6/5105القدس العربي، لندن، 
 
 قراقع يدعو إلى فك الشراكة األوروبية اإلسرائيلية بسبب انتهاك حقوق األسرى .5

، إلى فك اتفاقيات الشراكة رام هللا: دعا رئيس هيئة شؤون األسرى عيسى قراقع الدول األوروبية
االقتصادية والتجارية واألكاديمية مع إسرائيل، بسبب انتهاكها لحقوق األسرى واستمرار معاملتها 

 لألسرى، بطريقة تعسفية، مخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان وللمواثيق الدولية.
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الثاني لمناصرة أقوال قراقع جاءت خالل كلمته باسم الرئيس محمود عباس في المؤتمر األوروبي 
  .أسرى فلسطين، الذي عقد في العاصمة األلمانية برلين

وطالب قراقع بتشكيل ائتالف اوروبي حقوقي وبرلماني لدعم األسرى، والضغط باتجاه اإلفراج عن 
 .األسرى المرضى، واإلداريين، واألطفال، والنواب

 4/6/5105األيام، رام هللا، 
 
 سيطرأ على حكومة التوافق الوطني مرتقبا   وزاريا   تعديال  عكاظ:  .6

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تعديال وزاريا مرتقبا سيطرأ على : فارس عبدالقادر -( )غزة
حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد هللا سيتم خالله استبدال خمس حقائب وزارية. 

مرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة وتوقعت المصادر أن يتم التحرك باتجاه البدء باختيار 
مشيرة إلى أن اتصاالت يقودها عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، للتشاور مع حركة 

التعديل، الذي سيطال على األقل وزارات التربية والتعليم، والزراعة، واالقتصاد.  بخصوصحماس 
هون بالحصول على الضوء األخضر من الرئيس وأشار المصدر إلى أن إتمام التغيير الوزاري مر 

عباس، من أجل الشروع في تنفيذ التعديل، بموازاة الحديث مع حماس من أجل إقناعها بقبول هذا 
التعديل الذي بات ضرورة قصوى بالنسبة لرئيس الوزراء رامي الحمد هللا، الذي طالما تذمر من 

 أكثر من حقيبة لذات الوزير ضعف األداء في بعض الوزارات، خصوصا في ظل إسناد

 4/6/5105عكاظ، جدة، 
 
 ُتٍعّد لسياسة صدامّية في المحافل الدولّية الفلسطينّية السلطةتقديرات إسرائيلّية:  .7

كشف تقدير استخباري إسرائيلي النقاب عن واقع أن القيادة الفلسطينية لم تعد تؤمن : حلمي موسى
تتوقع استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بالمفاوضات السياسية مع إسرائيل، وهي ال 

وتفّضل الصدام مع إسرائيل في المحافل الدولية. ويتعلق هذا التقدير، وفق ما ذكرت صحيفة 
 "هآرتس" بالوضع القائم في ظل حكومة اليمين الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ن تقدير أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية وأشار المراسل العسكري لـ"هآرتس" عاموس هارئيل، إلى أ
يتحدث عن توجه القيادة الفلسطينية إلى سياسة صدامية علنية غير عنيفة ضد إسرائيل، بهدف 
تقويض مكانتها في المحافل الدولية. وحسب التقدير فإن الجهد الفلسطيني لن يقتصر على العمل 

التحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، تعّبر عن ميل داخل األمم المتحدة، بل إن الخطوة التي اتخذها في ا
 التخاذ خطوات مشابهة في عشرات من المنظمات الدولية.
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وأوضح هارئيل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يئس من المسار السياسي، سواء بسبب االفتقار 
رئيس الحكومة للنتائج في جوالت المحادثات السابقة، والتي كانت متقطعة وقصيرة طوال والية 

بنيامين نتنياهو، أو على خلفية تصريحات نتنياهو المتناقضة في األشهر األخيرة بشأن حّل الدولتين. 
ومن الجائز بأن يكون عباس مقتنعًا بأن كل قصد نتنياهو هو هدر الوقت من دون تقدم فعلي في 

. ويؤمن كل من نتنياهو وأبو 5107العملية السياسية، إلى حين نهاية والية أوباما، في كانون الثاني 
مازن أن الرئيس األميركي المقبل سواء كان جمهوريًا أم ديموقراطيًا سيكون أكثر تعاطفًا مع إسرائيل 

 من اإلدارة الحالية.
وكان أوباما قد حمل في مقابلة القناة الثانية اإلسرائيلية على نتنياهو وموقفه من االتفاق النووي 

ناك اعتقاد في إسرائيل أن الواليات المتحدة تحاول منع وقوع صدام سياسي بين المتبلور مع إيران. وه
إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبيل التوقيع على االتفاق مع إيران. ومعروف أن الموعد النهائي إلنجاز 

 االتفاق النووي مع إيران هو نهاية الشهر الجاري رغم احتمال تمديد الموعد.
رنسا تؤّجل، لهذا السبب وبناء على طلب أميركي، عرض مشروع قرار على وبحسب "هآرتس" فإن ف

نشاء دولة فلسطينية. كما أن  مجلس األمن الدولي بشأن مبادئ حّل الصراع العربي اإلسرائيلي، وا 
اإلدارة األميركية تسعى إلقناع السلطة الفلسطينية باالمتناع في الفترة القريبة عن اإلقدام على 

إسرائيل متطرفة في الحلبة الدولية، مثل االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية في  خطوات تعتبرها
 الهاي مطلع العام الجاري.

ومعروف أن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية قاَد إلى سلسلة خطوات إسرائيلية بينها حظر تدفق 
ة اقتصادية. ولكن أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ما خلق أزم

اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي ضغطا على إسرائيل التي عادت لدفع هذه األموال بعد ثالثة 
أشهر على اتخاذ العقوبات. وخالل هذه الفترة حافظت السلطة على التنسيق األمني مع إسرائيل ما 

 ربية.جعل الجيش اإلسرائيلي قلقًا من تدهور الوضع األمني في الضفة الغ
ويلحظ الجيش اإلسرائيلي ازدياد حاالت المقاومة الفردية كأعمال الطعن والدهس، خصوصًا في 
القدس الشرقية. كما تبدي السلطات اإلسرائيلية قلقها من تزايد بناء خاليا تنتمي لحركة "حماس" في 

ء وضع تعود الضفة الغربية بوسعها تنفيذ عمليات. وبحسب "هآرتس" يخشى الجيش اإلسرائيلي نشو 
فيه االنتفاضة لالنفجار في الضفة الغربية في األشهر القريبة، حتى من دون رضى السلطة التي 

 تفّضل النضال الديبلوماسي في المحافل الدولية.
 4/6/5105السفير، بيروت، 
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 و"سرايا القدس" بعد إطالق مجموعات سلفية صواريخ  "لقسام"امواقع لـ علىغارات إسرائيلية غزة:  .8
مقـاتالت إسـرائيلية شـنت  ، أنوكالـة األناضـولوعـن  ،4/6/5105الجزيرة نـت، الدوحـة، ذكر موقـع 

غارة جوية على موقع تـابع لكتائـب عـز الـدين القسـام الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة 
 فجر اليوم الخميس، فيما طالبت قيادات إسرائيلية برد "حازم" على إطالق الصواريخ من القطاع.

ونقلــت وكالــة األناضــول عــن شــهود عيــان أن الطــائرات اإلســرائيلية قصــفت بصــاروخين موقــع الخيالــة 
التـــابع لكتائـــب القســـام قـــرب أبـــراج المقوســـي غربـــي مدينـــة غـــزة. وذكـــر شـــهود أن القصـــف اإلســـرائيلي 

 تسبب بأضرار مادية بالغة في المنازل المحيطة بالموقع.
قـــت متـــأخر مـــن مســـاء أمـــس األربعـــاء أن منظومـــة الـــرادار وكانـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية ذكـــرت فـــي و 

رصدت إطالق ثالثة صواريخ من غزة سقط أحدها قـرب سـدوت نغيـف فـي النقـب الغربـي وآخـر قـرب 
 مدينة نتيفوت غرب بئر السبع جنوب إسرائيل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ســالح الجــو ، أن قــدس المحتلــةالمــن  )أ ف ب(، عــن 4/6/5105القــدس العربــي، لنــدن، وأضــافت 
 أفـــادت، بحســـب مـــا إصـــاباتشـــن فجـــر الخمـــيس غـــارات علـــى قطـــاع غـــزة لـــم تســـفر عـــن  اإلســـرائيلي

قبــل ســاعات مــن ذلــك مــن داخــل القطــاع  أطلقــتمصــادر أمنيــة فلســطينية، وذلــك ردا علــى صــواريخ 
 على جنوب إسرائيل.
لكتائــــب عــــز الــــدين القســــام، الجنــــاح ثالثــــة معســــكرات تــــدريب تابعــــة  اإلســــرائيليةواســــتهدفت الغــــارات 

العســكري لحركــة حمــاس، فــي مدينــة غــزة، ومعســكرا رابعــا فــي خــان يــونس فــي جنــوب القطــاع، كمــا 
 المصادر الفلسطينية. أوضح

المواقـع  أويحـدد مكانهـا  أنفي بيان انه نفذ ثالث غارات مـن دون  اإلسرائيليالجيش  أعلنمن جهته 
 التي استهدفتها.

صـاروخان علـى جنـوب إسـرائيل  أطلـق 5102حزيران/ يونيو  3في  أمس“بيانه انه وقال الجيش في 
خـالء قـرب مـدينتي عسـقالن ونتيفـوت وان  أراضالصـاروخين سـقطا فـي  أن، مضـيفا ”من قطـاع غـزة

 من جرائهما.” لم يصب أحدا“
شــــهود عيــــان مــــن غــــزة، أن  نضــــال المغربــــي، عــــن 4/6/5105، رويتــــرز لألنبــــاء وكالــــةونشــــرت 
إن الهجمــــات التــــي وقعــــت قبــــل الفجــــر اســــتهدفت معســــكرين تــــابعين لحركــــة حمــــاس قــــالوا ون ومســــعف

 .إصاباتومعسكرا لحركة الجهاد اإلسالمي وأسفرت عن وقوع بعض األضرار ولكن دون 
الصــواريخ  إطــالقفيــه مســؤوليتها عــن  أعلنــتونشــرت جماعــة ســلفية متشــددة بيانــا علــى موقــع تــويتر 

 على إسرائيل.
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الصـــواريخ يـــوم  إطـــالقعـــة التـــي تطلـــق علـــى نفســـها اســـم ســـرية الشـــيخ عمـــر حديـــد إن وقالـــت الجما
 إلطـالقاألربعاء كان انتقاما لقيام حركة حمـاس بقتـل أحـد أنصـار تنظـيم الدولـة اإلسـالمية فـي تبـادل 

 النار قبل يوم في غزة.
ل بيننـا وبيـنهم كـائن ماضون في دربنا وجهادنـا ضـد أعـداء هللا اليهـود ولـن يحـو  إنناوقال البيان "نؤكد 
 من كان بإذن هللا."

 
 ت هاتفية برئيس مركز العودةهنية ينفي إجراء أي اتصاال .9

غــزة ـ أشــرف الهـــور: نفــى إســـماعيل هنيــة نائـــب رئــيس المكتـــب السياســي لحركـــة حمــاس، إجـــراء أي 
 اتصـاالت هاتفيــة مــع رئــيس "مركــز العــودة"، ماجــد الزيــر، بعــد حصــول المركــز علــى اعتمــاد عضــويته
فــي إحــدى لجــان األمــم المتحــدة، وذلــك فــي الوقــت الــذي هــدد فيــه المركــز إســرائيل بمالحقتهــا قضــائيا، 

 بعدما اتهمته بـ"اإلرهاب".
ونفى مكتب هنية في تصريح مقتضـب وزع علـى الصـحافيين أن رئـيس الـوزراء األسـبق قـد أجـرى أي 

المركـز قـد نفـى أن يكـون قـد تلقـى اتصاالت مع "مركـز العـودة" أو رئيسـه الـدكتور ماجـد الزيـر. وكـان 
 اتصاال من هنية.

 4/6/5105القدس العربي، لندن، 
 
 .. واالحتالل يهدد بنقله إلى مستشفى مدني "بالقوة"إةراب األسير عدنان يدخل شهره الثاني .01

إضراب القيـادي فـي حركـة ، من غزة وجنين، وعن وكالة سما، أن 4/6/5105الحياة، لندن، ذكرت 
دخـل أمـس شـهره الثـاني علـى التـوالي،  ،مي" األسير خضر عدنان المفتـوح عـن الطعـام"الجهاد اإلسال

مبديًا إصرارًا على تحقيق هدفه بإنهاء اعتقالـه اإلداري، وتسـليط الضـوء علـى قـانون االعتقـال اإلداري 
 المخالف للقوانين والمواثيق الدولية ومعايير حقوق اإلنسان

"صــحة األســير عــدنان  أن"مركــز أسـرى فلســطين" ريــاض األشــقر ذلــك، قــال النــاطق اإلعالمــي لـــ  إلـى
ـــدء شـــعره  ـــر، وأصـــبح اآلن ال يقـــوى علـــى الحركـــة بالكامـــل، كمـــا ب تتراجـــع، ويقتـــرب مـــن الخطـــر أكث

القلق على  إلىبالتساقط، إضافة إلى مظاهر اإلعياء األخرى البادية عليه في شكل واضح، ما يدعو 
 حياته".

ــدس، القــدسوأضــافت  مــدير الوحــدة القانونيــة فــي نــادي األســير مــن رام هللا، أن  ،3/6/5105، الق
المحامي جواد بولس، أكد أن ضباط إدارة سجون االحتالل قاموا بزيـارة األسـير خضـر عـدنان صـباح 

ن لــزم ذلــك اســتخدام القــوة، موضــحين "أنــه األربعــاء ، وأبلغــوه قــرارهم بنقلــه إلــى مستشــفى مــدني حتــى وا 
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ويــرفض  ايومــ 51ون االحــتالل، فــإن أي أســير مضــرب عــن الطعــام يتجــاوز ووفقــا للــوائح إدارة ســج
جــراء الفحوصــات يصــنف فــي دائــرة الخطــر الشــديد، مــا يســتلزم نقلــه  تنــاول الملــح وأخــذ المــدعمات وا 

 لرعاية طبية مباشرة"، في حين أكد األسير عدنان رفضه لقرار النقل ألي مستشفى مدني.
عامًا(، دخل مرحلة الخطـر، وأنـه يعـاني مـن  37) ير عدنانوأوضح بولس، أن الوضع الصحي لألس

 هزال وضعف شديدين.
 
 بسبب منع أهله من زيارته مفتوح عن الطعامالةراب اإليهدد ب األسير أحمد سعدات .00

ـــ "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" األســير أحمــد : "الحيــاة"، ســما -غــزة، جنــين  هــدد األمــين العــام ل
الطعـــام بســـبب اســـتمرار ســـلطات االحـــتالل بمنـــع أهلـــه مـــن زيارتـــه منـــذ  ســـعدات بإضـــراب مفتـــوح عـــن

يجـدد لـه منـع الزيـارات فـي شـكل مسـتمر. وقـال محـامي  إذعامين مـن دون إبـداء أي أسـباب قانونيـة، 
حصـــار  إلـــىالخطيـــب إن ســعدات الموجـــود فـــي ســـجن "جلبــوع" يتعـــرض  أشـــرفوزارة شــؤون األســـرى 

فشـل الجهـود القانونيـة  إلـىآخـر، مشـيرًا  إلـىت دائمة مـن سـجن تنقال إلىمستمر منذ اعتقاله، إضافة 
 جاء قرار المنع من المخابرات اإلسرائيلية. إذوااللتماسات التي رفعت للسماح بالزيارة، 

  4/6/5105الحياة، لندن، 

 

 حماس تبني استراتيجية االنفتاح مع اآلخرين ألن قةية فلسطين فوق العواطف والمذاهبهنية:  .02
هنيــة نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" الشــكر إلــى  إســماعيلوجــه : شــرف مطــرا –غــزة 

ة، قطر أميرًا وحكومًة وشعبًا، على ما قـدموه ويقـدموه مـن دعـم ال محـدود للشـعب الفلسـطيني وأهـل غـز 
عمــار محمــد العمــادي رئــيس اللجنــة القطريــة إلالقطــري  خــالل حفــل غــداء التقــى فيــه الســفيرجــاء ذلــك 

 غزة.
حركتــه تبنــى اســتراتيجية ليســت فــي حــدود  أنإلــى  تطــرق هنيــة إلــى الوضــع السياســي، حيــث أشــارو 

المنطقــة وفصــائل المقاومــة، بــل تبنــى اســتراتيجية االنفتــاح مــع اآلخــرين، فــنحن نريــد عالقــة قويــة مــع 
يــراناألشــقاء فــي قطــر وتركيــا ومصــر والســعودية  ، ألن قضــية فلســطين فــوق العواطــف والمــذاهب، وا 

وأضاف، نحن بحاجة إلـى ، األمة بحاجة إلى فلسطين أنطين دولة وكيان بحاجة إلى أمتها كما ففلس
، وفلسطين بحاجة إلى كل أبنائهـا، ونحـن نتـابع مـا اآلنالخروج من هذا الوضع الصعب الذي نعيشه 

 .يجرى لدى صناع القرار وبالتالي يجب أن نكون أكثر فهمًا لتلك المرحلة

   4/6/5105، الشرق، الدوحة
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 لغزةالوزير األلماني التهدئة وتبادل األسرى على أجندة زيارة  الزهار ينفي أن يكون ملفا   .03
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، أن يكون ملفا التهدئة طويلة األمد وتبـادل 

يــة األلمــاني فرانــك األســرى مــع االحــتالل اإلســرائيلي، علــى أجنــدة الزيــارة، التــي قــام بهــا وزيــر الخارج
 فالتر شتاينماير، إلى غزة يوم االثنين.

وقال الزهار لمراسل وكالة أنباء فارس: "لم نجتمع بالوزير األلماني .. يكفي أن يرى الدمار الذي حّل 
بغـــزة، ويســـمع مـــن األهـــالي الـــذين تجرعـــوا مـــرارة العـــدوان اإلســـرائيلي، ويعـــانون بســـبب تعطيـــل إعـــادة 

 جيد أن نسمع هذه التصريحات من السيد شتاينماير".عمار"، مضيفا: "اإل
وكان شتاينماير قد وصف لـدى وصـوله غـزة "األوضـاع بأنهـا قاسـية جـدا، وال يجـوز أن تسـتمر أبـدا"، 

 منوها إلى أن "القطاع عبارة عن برميل بارود، وال يجوز أن ينفجر، أو نسمح بذلك".
ة الجديـدة ايليـت شـاكيد لمشـروع قـانون يفـرض عقوبـة وتعقيبـا منـه علـى إعـداد وزيـرة القضـاء اإلسـرائيلي

ســنوات علــى ملقــي الحجــارة علــى الســيارات، حتــى لــو لــم تثبــت نيــة قصــد اإلضــرار،  01ســجن مــدتها 
عامــا علــى ملقــي الحجــارة علــى ســيارات الشـــرطة بغــرض التســبب بأضــرار، قــال الزهــار: "هـــذه  51و

 شتباك لدى جماهير شعبنا".محاولة يائسة من االحتالل لكسر روح المواجهة واال
وتابع: "كيان االحتالل يمارس كل أشكال اإلجرام واإلرهاب ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، وقبـل ذلـك 
فوجــوده مـــن أصـــله غيــر قـــانوني وغيـــر شـــرعي"، مشــيرا إلـــى أن "هـــذه القــوانين جـــاءت لتجميـــل جـــرائم 

 ل" قانونية العمل دائما".االحتالل، وإللهاء مجموعة من األوروبيين كي يجعلوا من "إسرائي
وفي معرض تعليقه على موقف اللواء جبريل الرجوب األخير، والقاضي بسحب طلب تجميد عضوية 
"إســــرائيل" فــــي االتحــــاد الــــدولي لكــــرة القــــدم "الفيفــــا"، قــــال الزهــــار: "هــــذا يؤكــــد مــــن جديــــد أن الســــلطة 

 .الفلسطينية ال تمتلك اإلرادة، وأن وظيفتها تنفيذ أوامر المحتل"
ولفت إلى أن "هناك ما هو مسـموح للسـلطة الفلسـطينية أن تتحـرك فيـه، وكـذلك مـا هـو غيـر المسـموح 
لها أن تتحرك فيه، وقد يتم التراجع عّما هو مسموح لها التحرك فيه فـي اللحظـات األخيـرة، كمـا جـرى 

 أخيرا في قضية سحب طلب تجميد عضوية "إسرائيل" في الفيفا".
حمـاس إلـى اإلضــراب المفتـوح عـن الطعـام، الـذي يخوضـه القيـادي بحركــة  وتطـرق القيـادي فـي حركـة

الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، منذ قرابة شـهر رفضـا لسياسـة االعتقـال اإلداري، 
 مبينا أن هذا يأتي في إطار المواجهة الشاملة مع االحتالل.

 0/6/5105، فارس، طهران أنباءوكالة 
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 من تداعيات ملف "االعتقال اإلداري" فتح تحذر في حركةمفوةية األسرى  .04

حذرت "مفوضية األسرى والمحررين" في حركة فتح: "كافة الجهـات المعنيـة وأولهـا : رام هللا )فلسطين(
مصلحة السجون اإلسـرائيلية ومـن يقـف وراءهـا مـن حكومـة يمينيـة متطرفـة مـن اسـتمرار التصـعيد فـي 

 التهم إليهم بما يسمى االعتقال اإلداري".اعتقال الفلسطينيين دون توجيه 
( إن الرسائل الـواردة مـن قيـادة 6|3وأضافت المفوضية في بيان لها تلقته "قدس برس" اليوم األربعاء )

الحركــة األســيرة تظهــر بــأن الســجون "تعــيش علــى برميــل بــارود، وأن تصــعيد خطيــر داخــل الســجون 
 وخارجها قادم ال محالة".
ســـير خضـــر عـــدنان "يشـــكل صـــفعة فـــي وجـــه مـــن يـــدعون العدالـــة واإلنســـانية وأكـــدت أن إضـــراب األ

 وينادون بها ليل نهار متناسين أو متجاهلين ما يتعرض له أسرانا تحديدا وشعبنا الفلسطيني عموما".
 3/6/5105قدس برس، 

 

 الحية: منطق اإلعمار مقابل األمن مرفوض والسلطة نهبت غزةخليل  .05
خليل الحية عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، رفـض حركتـه لمنطـق أكّد الدكتور : محمود هنية

ـــة األلمـــاني )فرانكفـــالتر  ـــه وزيـــر الخارجي ـــوفير األمـــن لالحـــتالل، طبقًـــا لمـــا صـــرح ب اإلعمـــار مقابـــل ت
 الماضي. االثنينشتاينماير( خالل زيارته األخيرة لغزة 

ار حـق ال يجـوز للـدول المانحـة أن وقال الحية فـي حـديث خـاص لــ الرسـالة اليـوم األربعـاء، إن اإلعمـ
 تساوم عليه.

ــة مــن االبتــزاز غيــر المقبــول للفلســطينيين، يشــبه إلــى حــد كبيــر مــا  واعتبــر الحيــة أن "هــذا المبــدأ حال
 تعرض له العراق من قبل، حينما ابتزه العالم بمبدأ الغذاء مقابل النفط".

د واســتحقاقات قطــاع غــزة، داعًيــا إلــى وفــي ســياق متصــل، نــدد الحيــة بســرقة الســلطة الفلســطينية لمــوار 
 ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، للبحث في نهب السلطة ألموال غزة.

 3/6/5105، الرسالة، فلسطين

 
 حماس تثمن قرار اتحاد طالب الجامعات البريطانية بمقاطعة "إسرائيل"حركة  .06

ريطانيــة، االنضــمام إلــى ثّمنــت حركــة حمــاس، قــرار مجلــس االتحــاد العــام لطــالب الجامعــات الب: غــزة
 (.BDSحركة "المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل" )
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وقالت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم األربعاء، إنها "تثمن قرار المجلس وترحـب بـه، عـاّدة أنـه 
 يشكل "رادعًا إلسرائيل".

دوليـــة التـــي تقـــاطع إســـرائيل، وتحمـــي ودعـــت الحركـــة إلـــى "مزيـــد مـــن المواقـــف والقـــرارات األوروبيـــة وال
فــي إجــراءات محاكمــة القــادة  الــدولي باإلســراعالشــعب الفلســطيني"، مطالبــة فــي الوقــت ذاتــه، المجتمــع 

 الصهاينة، وتقديمهم للمحاكم الدولية على ما وصفته بارتكابهم "جرائم حرب بحق الفلسطينيين".
 3/6/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 تقل قياديين لـ"الشعبية" في الةفة الغربية"إسرائيل" تع .07

قــوات اعتقلــت محمــد  إنقالــت  فلســطينية أمنيــةمصــادر  ، أن4/6/5105المســتقبل، بيــروت، ذكـرت 
ـــه فـــي وســـط مدينـــة  أحـــدعامـــا(  20جـــوابرة ) قيـــادات "الجبهـــة الشـــعبية فـــي طـــولكرم بعـــد اقتحـــام منزل
من قيادات الجبهة الشـعبية،  أيضاا(، وهو عام 22كما اعتقلت قوات االحتالل جمال برهم ) طولكرم.

كمـا شـن جـيش االحـتالل حملـة اعتقـاالت واسـعة فـي  بعد اقتحام منزله في قرية رامين، شرق طولكرم.
 ثنان من حركة "حماس".إفلسطينيا، بينهم  05الضفة الغربية تم خاللها اعتقال  أرجاء

ــرس، وأضــافت  علــى أن إقــدام قــوات  أكــدت شــعبية""الجبهــة ال، مــن رام هللا، أن 3/6/5105قــدس ب
( فـي 6|3االحتالل على اعتقال عدد من "رفاقهـا" القيـاديين فـي مـداهمات نفـذتها فجـر اليـوم األربعـاء )

"ليســت بــاألمر الجديــد، ويــأتي فــي إطــار االســتهداف  وقالــت الجبهــة كــل مــن قلقليليــة وطــولكرم وجنــين
 دة الجبهة الشعبية".الممنهج لقيادات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قيا

وأوضحت "الشعبية" في بيان تلقته "قدس برس" أن "االحتالل لطالما فشل في محاوالته الرامية لتغييب 
الجبهة وقيادتهـا لمـا تمتلكـه مـن مواقـف ورؤى وطنيـة وجذريـة مناهضـة ومقاومـة لالحـتالل وممارسـاته 

 وجرائمه".
 
 ؟سرائيليةجمعات اإلهل وصلت أنفاق المقاومة إلى الت"مصادر عبرية":  .08

هـذه ، تقول المصادر العبريـة إن المقاومـة الفلسـطينية مسـتمرة فـي حفـر األنفـاق التـي: خاص –المجد 
ـــذ  ـــر للصـــهاينة فـــي غـــالف غـــزة، يقـــول  انتهـــاءاألنفـــاق ومن ـــى غـــزة كانـــت الهـــاجس األكب العـــدوان عل

لحـرب األخيـرة التـي تـم المراقبون فـي داخـل الكيـان أنهـا هـي التـي حسـمت نسـبة الفشـل العسـكري فـي ا
ذلـــك الـــذي حققـــه الجـــيش وهـــم مـــا يزالـــون  انتصـــارشـــنها علـــى غـــزة، المســـتوطنين يتحـــدثون عـــن أي 

 يعيشون في قلق وتوتر.
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عنــد حـديثها عــن أصــوات سـجلها أحــد المســتوطنين لمــا  األنفــاقأثـارت القنــاة العبريــة األولـى موضــوع و 
"كيبوتس نيريم" شرقي قطاع غـزة حيـث وألول  قال عنه أنه ألعمال حفر يسمعها بداخل األرض أسفل

 مرة يقدم أحد المستوطنين على ذلك.
وذكر مراسل القناة أن المستوطن أقدم على ذلك لكي يثبت أنه يسـمع أصـوات حفـر فعليـة وال يتخيـل، 

 وذلك في محاولة إلقناع الجيش بمواصلة حماس لحفر األنفاق أسفل المستوطنات المحيطة بغزة.
ان إحدى المستوطنات فـي نيـريم وتـدعى "ميريـام يبلونكـا" أنهـا تخـاف الخـروج مـن بيتهـا وجاء على لس

 والذهاب إللقاء القمامة، وذلك خشية خروج أحدهم من باطن األرض، على حد تعبيرها.
ويرى محلل موقع "المجد األمني" تعليقا على التسجيالت التي نشـرتها القنـاة العبريـة األولـى أنـه وفيمـا 

المقاومــة مســتمرة فــي حفــر األنفــاق تجهيــزا للمواجهــة المقبلــة والتــي تســعى مــن خاللهــا لخلــق يبــدو أن 
مرة أخرى  باالعتداء، وتوجيه ضربات مؤلمة له في حال فكر االحتاللتوازن في قوة الردع مع جيش 

 على غزة.
قل عدد من وأضاف أن حالة الرعب التي يعيشها المستوطنين قد تدفع العدو الصهيوني إلى تفكيك ون

منظومـات يسـتطيع مـن خاللهـا  امـتالكالكيبوتسات القريبة من الحـدود مـع غـزة، أو أن يحـاول جاهـدا 
 كشف األنفاق التي تتجاوز الحدود نحو التجمعات الصهيونية القريبة منها.

 3/6/5105األمني، المجد 

 

 االحتالل لدىتقلين أمام الصليب األحمر تةامنا  مع المع للفصائل الفلسطينية اعتصام لبنان: .09
نفــذت الفصــائل الفلســطينية فــي لبنــان اعتصــاما حاشــدا أمــام مقــر الصــليب األحمــر : )بتــرا( -بيــروت 

 .اإلسرائيليالدولي في طرابلس شمال لبنان تضامنا مع األسرى والمعتقلين في سجون الجيش 
الســـريع والعاجـــل  وســلم المعتصـــمون الصــليب األحمـــر الــدولي مـــذكرة تطالـــب األمــم المتحـــدة بــالتحرك

، األســـرىلمعالجــة قضــية األســرى والمعتقلـــين. وألقيــت كلمــات اســتغربت الصـــمت العربــي إزاء قضــية 
 وقفة إنسانية لدعم القضية الفلسطينية. إلىودعت الدول العربية 

 4/6/5105الدستور، عّمان، 
 
 هلل بشأن المفاوةات الحمد رامي قراطية" تنتقد تصريحاتو "الديم .21

بهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين"، تصــريحات رئــيس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمــد هللا انتقــدت "الج
إلى صحيفة "واشنطن بوسـت" التـي صـدرت أمـس الثالثـاء، بالرهـان علـى دور جديـد للواليـات المتحـدة 

 في استئناف المفاوضات بعد االنتهاء من المفاوضات مع إيران.
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اليـــوم األربعـــاء، إن هـــذه التصـــريحات "تأكيـــد جديـــد علـــى أن "الديمقراطيـــة" فـــي بيـــان صـــحفي،  وقالـــت
قـــرارات اإلجمـــاع الـــوطني الفلســـطيني فـــي المجلـــس المركـــزي فـــي دورتـــه األخيـــرة فـــي واد، وأن سياســـة 

 السلطة الفلسطينية مازالت في واٍد آخر".
بثيـــة، وأضــافت أن "الرهــان علــى اســتئناف المفاوضــات، بعـــد عشــرين عامــًا مــن العمليــة السياســية الع

بالرعايــة األميركيــة المنفــردة، يشــكل هــدرًا للوقــت، ويــوفر غطــاء سياســيًا لالحــتالل اإلســرائيلي لتوســيع 
 مشاريعه االستيطانية، وال يخدم المصالح والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".

 3/6/5105، فلسطين أون الين

 

 الرحيل: الوفاء بالواجبات أو التوافق حماس لحكومةحركة قيادي في  .20
شارك آالف المواطنين في المسيرة، التي نظمتها حركة حماس في خان يونس، جنوب قطاع غزة بعد 
عشـــاء األربعـــاء، للمطالبـــة بكســـر الحصـــار وتنديـــدًا بتقصـــير الحكومـــة بمهامهـــا مـــع مـــرور عـــام علـــى 

 يل.تشكيلها، فيما خير قيادي في الحركة اإلسالمية الحكومة بين الوفاء بواجباتها أو الرح
وجــاب المشــاركون فــي المســيرة شــوارع خــان يــونس عقــب صــالة العشــاء وهــم يــرددون هتافــات مطالبــة 

 بكسر الحصار ومنددة بحكومة التوافق وتجاهلها لمعاناة المواطنين في القطاع.
وانتهت المسيرة بمهرجان خطابي في ساحة القلعة وسـط المدينـة، دعـا خاللـه الـدكتور يـونس األسـطل 

حركـــة حمـــاس، وعضـــو كتلتهــا البرلمانيـــة حكومـــة الحمـــد هللا إلـــى الرحيــل مـــا لـــم تقـــم فيـــه القيــادي فـــي 
 بواجباتها اتجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وشدد األسطل على أن الشعب الفلسطيني مجمع على رحيل الحكومة طالما لـم تقـم بواجباتهـا، مؤكـدًا 
حكومــة أمــام مســؤولياتها األخالقيــة عــن جمــاهير الشــعب أن األيــام القادمــة قــد تشــهد حراكــا لوضــع ال

 الفلسطيني.
كمــا دعــا األســطل الســلطات المصــرية إلــى فــتح معبــر رفــح والســماح بحركــة المــواطنين عبــره، مشــددًا  

 على ضرورة أن تتحمل األمة العربية واإلسالمية واجبها اتجاه شعبنا المحاصر منذ سنوات.
 4/6/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

 تدعو األمة لالستعداد لمعركة تحرير فلسطينفي حماس دائرة شؤون الالجئين  .22
األمـة العربيـة واإلسـالمية إلـى إعـداد ، دعت دائرة شؤون الالجئين في حركـة حمـاس فـي بيـان صـحفي

ال يعنــي االنبطــاح التــام  0967نفســها لمعركــة تحريــر فلســطين، مؤكــدة أن هزيمــة األمــة فــي حزيــران 
 ليوم النكسة. 41ويصادف يوم الجمعة الخامس من حزيران الذكرى الـ عدو الصهيوني.أمام ال
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دائرة إن فلسطين أرض عربية إسالمية، ولـن يغيـر مـن هـذه الحقيقـة طـول أمـد االحـتالل لهـا، الوقالت 
 ولن يثني رجال فلسطين واألمة الحرة شيئًا عن تحرير كل شبر منها.

ال تعني االنبطاح التام أمام عدوها، وقالت: "ال زال أمـام األمـة  وأوضحت أن هزيمة األمة في معركة
جـوالت، وبمقـدورها تحقيـق النصـر، وال يمكـن لألمـة أن تستسـلم اسـتجابة لقـرارات دوليـة ظالمــة، أو أن 
توافــــق علــــى االعتــــراف بحــــق عــــدوها فــــي الوجــــود علــــى أرضــــها المغتصــــبة، أو أن تمنحــــه الســـــالم 

 واالستقرار".
، مســـؤولية 0967، أو عـــام 0941لـــى أن عـــودة الالجئـــين ســـواء كـــانوا الجئـــي عـــام وشـــدد البيـــان ع

 الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم.
 4/6/5105السبيل، عّمان، 

 

 بالةفة من عناصرها سبعة حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال واستدعاءحركة  .23
ن التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضــفة ، اليــوم األربعــاء، أجهــزة األمــفــي بيــان اتهمــت حركــة حمــاس

 آخرين للتحقيق. 3من عناصرها واستدعاء  4الغربية المحتلة، باعتقال 
 3/6/5105، فلسطين أون الين

 

 شهرا  في االعتقال اإلداري 30أمةى  حماسحركة االحتالل يفرج عن قيادي في  .24
بـاجس نخلـة  ن القيادي في حركة حماسأفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية، ع: رام هللا

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت القيـادي فـي  شهرًا بشكل متواصل. 31عامًا(، عقب اعتقاله لـ  21)
"حماس" عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين قرب رام هللا وسط الضفة الغربيـة 

أشــهر، قبــل أن  9، وحولتــه لالعتقــال اإلداري لمــدة 5103كــانون ثــاني )ينــاير(  04المحتلــة، بتــاريخ 
 شهرًا. 50يحّول ملفه لقضية ويصدر بحقه حكمًا بالسجن مدة 

  3/6/5105قدس برس، 

 
 أفةل من كندا "إسرائيل"ـلنتنياهو: ال صديق  .25

رأى رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، أن كنــدا هــي أفضــل صــديق إلســرائيل، فــي مــا يشــبه 
اتجــاه الــرئيس األميركــي بــاراك أوبامــا، الــذي أطلــق مواقــف خــالل مقابلــة مــع القنــاة اإلســرائيلية الغمــز 

 الثانية، أول من أمس، انتقد فيها أداء نتنياهو وتسببه في جمود عملية السالم مع الفلسطينيين.
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قـد أنـه ال أما نتنيـاهو، فقـال خـالل اجتماعـه بـوزير الخارجيـة الكنـدي، روف نيكلسـون، أمـس، إننـا "نعت
يوجــد لــدينا صــديق أفضــل مــن كنــدا"، وهــي عبــارة تســتخدم تقليــديًا فــي األدبيــات اإلســرائيلية لوصــف 
العالقة مع الواليات المتحدة، ولكن نتنياهو أمعن في توجيه نقده المبطن إلى الحليف األميركي، قائال 

المـــس بإســـرائيل علـــى إن "كنـــدا تبـــرز فـــي موقفهـــا الواضـــح والقـــوي ضـــد اإلجـــراءات التـــي تهـــدف إلـــى 
وأضاف: "إسرائيل تقدر الدعم القوي وغير المساوم لكندا في ظل أجواء دولية تطغى  الساحة الدولية".
والســخرية... كنــدا دائمــا تظهــر القــوة وتقــول الحقيقــة ونعتقــد أن هــذا انتصــار  االزدواجيــةعليهــا أحيانــا 

 منعش في بيئة تتحول شيئًا فشيئًا إلى معادية للحقيقة".
 4/6/5105، األخبار، بيروت

 
 حماس المسؤولة عما يجري في قطاع غزة دّ تع "إسرائيل"يعلون:  .26

كانـت عصــابة مــن المحسـوبين علــى حركــات  إذاانــه حتــى يعلـون أكـد وزيــر الـدفاع اإلســرائيلي موشــيه 
 تعتبـر حركـة حمـاس إسـرائيل أن إالالقذيفتين الصاروخيتين  إطالقالجهاد العالمي هي المسؤولة عن 

 إزاء إســـرائيلالمســؤولة عمــا يجـــري فــي قطــاع غـــزة. وقــال يعلــون انـــه ال ينصــح أحــًدا باختبـــار صــبر 
 . أراضيهاالنار على  إطالقواقع يستمر فيه  إلىلن توافق على العودة  إنها إذ اإلرهاب
علـى مثـل هـذه  أكبـراقتضـت الضـرورة ذلـك فـان جـيش الـدفاع سـيرد بقـوة  إذايعلون يقول انه  وأضاف

 انه كان قد اثبت قدرته على ذلك خالل الصيف الماضي. إلىتداءات مشيرا االع
 4/6/5105اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 

 
 ةللجهاديين بالسيطرة على سوري السماحمحظور  يعلون: .27

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون بتدخل جيشه فـي مجريـات الحـرب الـدائرة  موسى: اعترفحلمي 
 لكنه حصر هذا التدّخل بحاالت يتّم فيها تجاوز ما أسماه بـ "الخطوط الحمراء".في سوريا، 

وأكد يعلـون، فـي مقابلـة مـع صـحيفة "واشـنطن بوسـت" األميركيـة ُنشـرت أمـس، أن "سياسـتنا مـن جهـة 
هــي عــدم التــدخل، ومــن جهــة أخــرى المحافظــة علــى مصــالحنا". وشــّدد علــى إيمانــه شخصــيًا بتفــوق 

 ، حتى على اتفاقيات السالم التي يمكن أن تُبَرم مع الدول العربية.المصالح وأهميتها
ووصف يعلون، في المقابلة، ثالثة "خطوط حمراء" رسمتها إسرائيل تجاه كل ما يجري خلف حدودها. 
وقال "أولها ُيحظر نقل أسلحة متطورة إلى أيادي أي تنظيم إرهابي، سـواء جـاءت األسـلحة مـن سـوريا 

ثاني ُيحظر نقل مواد كيميائية أو أسـلحة كيميائيـة أليـادي أي تنظـيم إرهـابي، والثالـث أم من إيران. وال
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يحظر كل انتهاك لسيادتنا، خصوصًا في هضبة الجوالن". وأكد أنه "عندما يحـدث ذلـك )ويـتم تجـاوز 
 أحد الخطوط(، فإننا نعمل".

ية الخسائر التي تكّبدها في وأشار يعلون في المقابلة إلى وضع الرئيس السوري بشار األسد على خلف
معاركه مع "داعش" ومع التنظيمات المعارضة األخرى. وقال "بشكل عام، األسد يخسر أراضي، وهو 

 في المئة من أراضي سوريا".  52يسيطر على أقل من 
وقال موّجهًا النصيحة لإلدارة األميركية التي اتهمت مؤخرًا النظـام السـوري بشـن غـارات تخـدم التنظـيم 

تكفيري "لـو كـان واجبـًا أن أقـدم النصـح لـإلدارة األميركيـة لكانـت نصـيحتي هـي أنـه محظـور السـماح ال
للجهــاديين بالســيطرة علــى ســوريا. ومــن منطلــق أخالقــي، فــإن الــزعيم الــذي يســتخدم الســالح الكيميــائي 

 ضد مواطنيه ال يمكنه البقاء في منصبه. إنه جّزار".
المقابلــة مــع الصـحيفة األميركيــة، علـى التواجــد اإليرانـي الكبيــر فــي وأكـد وزيــر الـدفاع اإلســرائيلي، فـي 

دمشــق. وقــال "األســد يقــود قــوات الجــيش الســوري، لكنــه ال يعطــي األوامــر لحــزب هللا الــذي يقاتــل مــن 
أجله، كما أنه ال يقود الميليشيات الشيعية الموجودة في سوريا من أجل إنقاذه. قاسم سليماني هو َمـن 

لهــذه الجماعــات. إن إيــران تــدعم بشــار األسـد فــي ســوريا، وفــي لبنــان هــي تــدعم حــزب يعطـي األوامــر 
 هللا. كما أنها تدعم في غزة حماس والجهاد اإلسالمي، وتدعم الحوثيين في اليمن".

وأعــرب يعلــون عــن خشــيته مــن عواقــب االتفــاق النــووي المتبلــور مــع إيــران، مضــيفًا "لــديهم صــواريخ 
وال أحـد يتحـّدث عـن ذلـك". وحسـب كالمـه "فإننـا علـى وشـك رؤيـة صـفقة تغطي كل مساحة إسرائيل، 

تخرج منها إيران أقوى، وهي مستعّدة الستثمار أموال أكثر لدعم امتداداتها، من أجـل زعزعـة األنظمـة 
السنية المعتدلة في المنطقة". وخلص إلى أن إلسرائيل مصـلحة مشـتركة ضـد إيـران مـع الـدول السـنية 

"فإذا كنا نتقاسم عدوًا مشتركًا، إلى جانب مصالح مشتركة، فهناك مجال للتعاون". في الشرق األوسط 
ولم يشرح يعلون كالمه، لكنه أكد "أنا مؤمن كبيـر بالمصـالح، أكثـر مـن إيمـاني بالنصـوص واتفاقيـات 

 السالم التي يكتبها المحامون".
 4/6/5105، السفير، بيروت

 

 أبنائنا : حماس عدونا وتحتجزاإلسرائيليالرئيس  .28
الرئيس اإلسرائيلي روبي ريفلين دعا  أن، 3/6/5105، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(ذكرت 

مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط "نيكوالي ملدانوف" إلى المساعدة في إعادة جثث جنود الجيش 
ينوف ظهر يوم وقال ريفلين خالل لقائه بملد في غزة "شاؤول وغولدين" المتواجدة بيد حركة حماس.
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األربعاء "حماس عدونا وتحتجز اثنين من أبناءنا، اإلسرائيليون يرونهم أبناء الجميع وعلى حماس 
 إعادتهم كخطوة لبناء الثقة" على حد قوله.

" تبـذل إسـرائيلخـالل اللقـاء " ريفلين قال، أن 3/6/5105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأضافت 
 األعمــار إعــادةفــي غــزة ولكــن شــريطة عــدم اســتغالل حمــاس لعمليــة  قصــارى جهــدها لتحســين الوضــع

وأكـد وفـق مـا نقـل موقـع "صـوت إسـرائيل" أن المفاوضـات  علـى حـد زعمـه. -بهـدف التسـلح مـن جديـد
 " والفلسطينيين.إسرائيلالمباشرة هي الطريق الوحيد لتسوية النزاع المستمر بين "

 
 على تصريحات أوباما    تعلقوا: الاإلسرائيليينسكرتارية الحكومة للوزراء  .29

وجـه الـرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا صـدمة جديـدة إلـى القـادة السياسـيين : الشـرق األوسـط - تل أبيب
فـي إسـرائيل، بتصــريحاته التـي أدلــى بهـا للقنــاة الثانيـة للتلفزيـون اإلســرائيلي، التـي قــال فيهـا إن سياســة 

رته أن تدافع عن إسرائيل في الحلبـة السياسـية الدوليـة. وقـد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ال تتيح إلدا
تلقفت المعارضـة اإلسـرائيلية هـذا التصـريح لتهـاجم سياسـة الحكومـة التـي "تفتقـر للرؤيـا االسـتراتيجية"، 
ولتلفت النظر إلى االنفالت العالمي ضد إسرائيل بسبب سياسة الجمود المقصود في العملية السلمية، 

 و وزراءه بأن ال يعلقوا على تصريحات أوباما رغم قسوتها.فيما أمر نتنياه
وفـــــي أعقـــــاب بـــــث اللقـــــاء مـــــع أوبامـــــا، حولـــــت ســـــكرتارية الحكومـــــة اإلســـــرائيلية رســـــائل إلـــــى الـــــوزراء 
اإلســرائيليين كافــة ونــوابهم، بعــدم التعقيــب أو اإلدالء بــأي تصــريح يتعلــق بتصــريحات أوبامــا. أمــا فــي 

ورئيسـها بشـدة محملـين إياهمـا مسـؤولية اإلحبـاط الـذي يصـيب أقـرب  المعارضة، فقد هاجموا الحكومة
حلفاء إسرائيل. وقال رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، إن هذه التصريحات تدل على وجود قطيعة 
خطيــرة بــين نتنيــاهو وأوبامــا، الــذي يعتبــر إنســانا مناصــرا إلســرائيل وحريصــا جــدا علــى أمنهــا. واعتبــر 

وأنـا قلـق جـدا. هـذا مـا كنـت قـد حـذرت منـه خـالل المعركـة االنتخابيـة. وضـع تصريحاته "قاسية جـدا. 
إسرائيل لم يكن بهذا السوء منذ عدة عقود. وعلى نتنياهو أن يحدث انعطافا فوريا في سياسته العقيمة 

 هذه ويضع يده بيد الرئيس أوباما من أجل انطالقة جديدة".
 4/6/5105، الشرق األوسط، لندن

 
لعلى تقديم سويسرا  تحتج "سرائيليةالخارجية اإل" .31  منظمة تنتقد الجيش اإلسرائيليدعما  

أعلنـــت وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية احتجاجهـــا بشـــدة وبشـــكل رســـمي علـــى تقـــديم سويســـرا دعمـــا ماديـــا 
 لمعرض تنظمه منظمة "كسر الصمت" اإلسرائيلية غير الحكومية التي تنتقد الجيش اإلسرائيلي.
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-ي باســم وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية إيمانويــل نحشــون، فــإن تســيبي حوتــوفلي وبحســب النــاطق الرســم
أمــرت الــوزارة والســفارة فــي العاصــمة السويســرية بــرن بإيجــاد الطــرق المناســبة  -نائبــة وزيــر الخارجيــة

 للتصدي فورا الفتتاح معرض تعتزم تنظيمه منظمة "كسر الصمت".
ت منظمة هدفها تشويه سـمعة جنـود الجـيش اإلسـرائيلي وبحسب نحشون فإنه "ال يمكن القبول بإجراءا

لحاق أضرار جسيمة بصورة إسـرائيل"، مضـيفا أن سـفير إسـرائيل فـي بـرن عبـر  على الساحة الدولية وا 
 عن "سخط" بالده على هذا األمر خالل اجتماع في وزارة الخارجية السويسرية.

 3/6/5105، الجزيرة نت، الدوحة
 
 على سلم أولوياتها بي دس أس" المقاطعة"حملة تةع  لمعارةةواالحكومة اإلسرائيلية  .30

وضــعت إســرائيل، حكومــًة ومعارضــة، حملــة مقاطعتهــا اقتصــاديًا وأكاديميــًا : تلحمــي أســعد -الناصــرة 
وثقافيًا، في رأس سلم أولوياتها، فندد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحملـة المقاطعـة "بـي. دي. إس" 

الجــامعيين فــي بريطانيــا لهــا، فيمــا دعــا وزراء فــي حكومتــه إلــى الــرد عليهــا  وانضــمام اتحــاد الطــالب
بالمثل. وعقدت الكنيست جلسة طارئة أمس لبحث الموضوع وسبل منع امتداد رقعـة المقاطعـة، وسـط 
اتهامــات نــواب اليســار للحكومــة بأنهــا هــي التــي جلبــت بممارســاتها ضــد الفلســطينيين المقاطعــة علــى 

 إسرائيل.
تنيـــاهو أن قـــرار اتحــاد الطـــالب الجـــامعيين فــي بريطانيـــا مقاطعـــة إســرائيل فـــي مقابـــل رفضـــه واعتبــر ن

مقاطعة تنظـيم "داعـش" )الدولـة اإلسـالمية( "يشـير إلـى طبيعـة حملـة "بـي. دي. إس" وحقيقتهـا". وقـال 
 في ختـام لقائـه وزيـر الخارجيـة الكنـدي روب نيكولسـون فـي القـدس المحتلـة إن "األجـواء الدوليـة غـدت
مشحونة بالسـخافة وباللسـان المـزدوج والنفـاق، إذ نـرى أن حملـة المقاطعـة تـرفض التنديـد بـداعش التـي 
تـدوس حقـوق اإلنسـان وتحـرق البشـر أحيـاء وهـم فـي أقفـاص، وتنـدد فـي المقابـل بإسـرائيل التـي تعتبــر 

 نموذجًا للديموقراطية واحترام حقوق اإلنسان وحرية الصحافة".
ة اإلســرائيلية تخفيــف وطــأة قــرار اتحــاد الطــالب البريطــاني بــالقول فــي بيــان إن وحاولــت وزارة الخارجيــ

مواقفه المناهضة إلسرائيل معروفـة منـذ زمـن، "وكـان األجـدر بـالطالب أن يكرسـوا وقتـًا لقـراءة التـاريخ 
 ة".ليستوعبوا أن المسافة بين الكراهية الكالمية واآلراء المسبقة من جهة والجرائم الحقيرة ليست كبير 

وبنــاء القتــراح ثالثــة نــواب مــن الوســط واليســار، عقــدت الكنيســت أمــس جلســة تحــت عنــوان "المقاطعــة 
 وحملة نزع الشرعية عن إسرائيل في المنظمات الدولية". 

واقترحت وزيرة القضاء أييلت شاكيد في كلمتهـا مقاطعـة كـل مـن يقـاطع إسـرائيل، و"أنـه يجـب محاربـة 
ثة عوامل: معاداة السامية، واإلسالم الراديكالي والسـذاجة". وأضـافت: "بي. دي. إس" التي تحركها ثال
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"نحن بصدد منظمات سخيفة، ويجب قطع العالقات معها ووقـف التعـاون". وتابعـت أن الجهـات التـي 
تقــاطع إســرائيل "ال تبحــث عــن الحــل الســلمي وتقســيم الــبالد إنمــا إلــى محوهــا وتســويد ســمعتها والمــس 

لقضاء عليها كدولة يهودية وديموقراطية". واتهمت حملة "بي. دي. إس" باعتماد بمصالحها الحيوية وا
األكاذيـــب، معتبـــر أن االعتقـــاد بـــأن االنســـحاب مـــن األراضـــي الفلســـطينية ســـيفيد إســـرائيل هـــو خـــاط  

 و"أكثر شيء مقبول اليوم هو أن تكون معاديًا إلسرائيل".
نـت تشـكيل طـاقم خـاص لمواجهـة حمـالت المقاطعـة وكانت وزيـرة الثقافـة اإلسـرائيلية ميـري ريغيـف أعل

الثقافيـــة إلســـرائيل، بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجيـــة، يضـــم مهنيـــين مـــن أنحـــاء العـــالم بالتعـــاون مـــع وزارة 
 الخارجية، أوكلت إليه مهمة مواجهة الحمالت الداعية لفرض المقاطعة الثقافية على إسرائيل.

ن حـــزب "كلنـــا" مايكـــل اورن أن اتســـاع المقاطعـــة يفـــاقم ورأى الســـفير الســـابق فـــي واشـــنطن، النائـــب مـــ
هــدف حملــة "بــي. دي. إس" هــو تقــويض االقتصــاد اإلســرائيلي وشــطبه  أنالخطــر المحــدق. وأضــاف 

 عن خريطة االقتصاد العالمي، منتقدًا الحكومة على عدم الرد المناسب على الحملة.
قبـــة بحـــق الفلســـطينيين وعـــدم تحريكهـــا ورأى نـــواب مـــن اليســـار أن ممارســـات حكومـــات نتنيـــاهو المتعا

 العملية السياسية "هي العامل المركزي الذي آل بإسرائيل إلى وضعها الحالي".
ووسط مشادات كالمية بين نواب اليمين واليسار، قالت زعيمـة حركـة "ميـرتس" اليسـارية النائـب زهافـه 

يريـــد الفصـــل بـــين اليهـــود غـــالؤون إن حكومـــة نتنيـــاهو هـــي التـــي جلبـــت المقاطعـــة إلســـرائيل، و"مـــن 
والفلسطينيين في الحافالت، وينشر فيديو عنصريًا عن تدفق المواطنين العرب إلى صـناديق االقتـراع، 

نــواب االئــتالف  إلــىال يمكنــه لــوم المقــاطعين". وكــررت أن االســتيطان هــو أســاس الــبالء، وتوجهــت 
". وقالــت زميلتهــا فــي الحــزب ميخــال الحكــومي قائلــة: "علــيكم الحســم بــين االســتيطان والشــرعية الدوليــة

روزين إن "إسرائيل غدت في عيون العالم مثلها مثل جنوب أفريقيـا )إبـان الفصـل العنصـري(. وطالمـا 
 أبقينا على االستيطان، فإن العالم سيكون ضدنا والنهاية لن تكون جيدة".

قــانون الــدولي، ومــن وقــال النائــب العربــي أحمــد الطيبــي إن المســتوطنات هــي جريمــة حــرب بتعريــف ال
الطبيعي مقاطعتهـا بـل يجـب مقاطعتهـا، ومطالبـة مؤسسـات دوليـة بمعاقبـة إسـرائيل هـي نتيجـة حتميـة 

 لالستيطان.
 4/6/5105الحياة، لندن، 

 
 تطبق على المستوطنين في الةفة اإلسرائيليةالقوانين معاريف:  .32

اريف" أن جميــع كتــل االئــتالف لصــحيفة "معــ اإللكترونــيذكــر الموقــع : وكالــة ســما -القــدس المحتلــة 
الحكـــومي فـــي إســـرائيل صـــادقت علـــى مشـــروع قـــرار تقـــّدم بـــه النائـــب يـــانون ميجيـــل )البيـــت اليهـــودي( 
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يقضــي بســريان مفعــول أي قــانون يقــره الكنيســت فــي شــكل تلقــائي علــى المســتوطنين فــي المســتوطنات 
 المقامة على أراضي الضفة الغربية.

قــانون جديــد يــتم إقــراره فــي الكنيســت، ُيلــزم فــي شــكل اوتومــاتيكي مــا  ووفقــًا للقــانون الجديــد، فــإن كــل
يومًا من  42يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل بتطبيق هذا القانون على الضفة خالل 

تاريخ إقرار هذا القانون في شكل نهائي في الكنيست. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يقضي أيضًا 
 يخضع ألي اعتبارات، بل إن تطبيقه واجب التنفيذ على جميع المستوطنين.بأن األمر لم يعد 

وتبرر الكتل البرلمانية تطبيق هذا القرار بإلغاء التمييز الحاصل لسكان المستوطنات من عـدم تطبيـق 
 القوانين السارية في إسرائيل عليهم.

 4/6/5105الحياة، لندن، 
 
 طالب اليهود في المرحلة الثانوية بتعلم اللغة العربيةإللزام العودة يقدم مشروع قانون للكنيست  .33

قدم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة مشـروع قـانون إللـزام الطـالب اليهـود فـي : وديع عواودة
وزارة التعلـيم فـي إسـرائيل  -فـي حـديث للجزيـرة نـت-وحّمـل عـودة  المرحلة الثانوية بتعلم اللغة العربية.

ارس اليهودية عن تعليم لغة الضاد، موضحا أن المدارس اليهودية ال تعلّـم اللغـة مسؤولية عزوف المد
وتســاءل عــن عــدم  والثقافــة العربيــة، بينمــا يحــرم الطــالب العــرب مــن تعلــم الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية.

منح الطالب العرب الحق في تعلم قصائد الشعراء محمود درويش وسميح القاسم وتوفيـق زيـاد، مثلمـا 
 علم نظراؤهم اليهود قصائد بيالك وتشارنحوبسكي.يت

 3/6/5105، الجزيرة نت، الدوحة
 
 فصل عنصري اقتصادي في كافة مجاالت الحياة "إسرائيل"زحالقة: يوجد في  .34

زحالقــة، الحكومــة اإلســرائيلية بمراجعــة  د. جمــالطالــب النائــب عــن القائمــة المشــتركة، : رازي نابلســي
خــالل تقديمــه اقتراحــًا علــى جــدول أعمــال الكنيســت  5129التوقعــات للعــام تقريــر وزارة الماليــة بشــأن 

بشــأن التقريــر ذاتــه محــّذرًا مــن اســتغالل التقريــر لتقلــيص الخــدمات االجتماعيــة بــدل تغييــر السياســات 
 الحكومية.

وأكد زحالقة أن نسبة تشـغيل العـرب منخفضـة بسـبب سياسـة التمييـز العنصـري للحكومـات اإلسـرائيلية 
ناك مجاالت عمل كثيرة نسـبة العـرب فيهـا ال تـذكر مثـل شـركة الكهربـاء وشـركات الكيماويـات حيث ه

 نسبة من السكان. %07مقابل  %7والجامعات، وحتى في الوظائف الحكومية نسبة العرب أقل من 
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عنـد النسـاء  %61مقابـل حـوالي  %53نسبة تشـغيل النسـاء العربيـات ال تتعـدى “وأضاف زحالقة أن 
 ت، والسبب المركزي هو شح فرص عمل مالئمة قريبة من مكان السكن".اليهوديا

يوجــد فــي إســرائيل فصــل عنصــري اقتصــادي فــي كافــة مجــاالت الحيــاة وأنــه مــن “وشــدد زحالقــة أنــه 
 "مصـــلحة الدولـــة"الغبـــاء التوقـــع أنـــه يمكـــن إلغـــاء التمييـــز العنصـــري فـــي االقتصـــاد ألن هـــذه هـــي 

ييـز برمتـه وكـل مسـتوياته ومجاالتـه. األبرتهايـد اإلسـرائيلي بالمجمـل االقتصادية، دون إلغـاء نظـام التم
 هو ضد منطق التطور في العالم الحديث، وهو إلى زوال. هذا النظام لن يصمد طوياًل فعاًل".

 3/6/5105، 48عرب 
 
 على حدود غزة بدقائق "القسام"ةابط إسرائيلي: يمكننا تسوية الشارع الذي تبنيه  .35

" العبري أن جيش االحتالل، غير قلق من الطريق الذي يشقه الجناح 1414وقع "زعم م: سما –غزة 
المسلح لحركة حماس "كتائب القسام"، بالقرب من السياج الحدودي على حـدود قطـاع غـزة، كمـا نشـر 

 مايو. 52ألول مرة عنه في 
نظــيم فــي وبحســب الموقــع فــإن "حمــاس تعمــل بشــكل مكثــف إلقامــة الطريــق، وتقــول: "أنــه سيســاعد الت

قامة تدريبات ونشاطات حينما يحتاج األمر في أي حرب أمام االحتالل اإلسرائيلي.  جمع معلومات وا 
وأشــار إلــى أن "حمــاس قالــت: "إن قــوة مــن جــيش االحــتالل أطلقــت النــار فــي الهــواء فــي وقــت العمــل 

ولــه "نحــن ونقــل الموقــع عــن ضــابط فــي جــيش االحــتالل ق وحاولــت مطــاردة العمــال، لكنهــا لــم تــنجح".
غيــــر متـــــأثرين بــــالتجهيزات والطريـــــق الــــذي تعبـــــده حمــــاس، واضـــــح  ألي شــــخص عاقـــــل أن الجـــــيش 

وأضـاف أن "حمـاس تتطلـع طـول الوقـت  اإلسرائيلي قادر على أن يسوي المنطقة في غضون دقائق".
 للوقوف مرة أخرى بعد أن هزمت في الحرب األخيرة وتحاول شق طريق بجانب السياج الحدودي".

 3/6/5105، سما اإلخبارية وكالة
 
 مقبلة الحرب الب من جنوب لبنانمليون لبناني  1.5 سنرحل جنرال إسرائيلي: .36

تواصل إسرائيل توجيه تهديدات إلى حزب هللا، وباألساس للمـدنيين فـي جنـوب لبنـان،  :القدس المحتلة
طن من جنوب لبنـان مليون موا 0.2وقال ضابط كبير، اليوم األربعاء، إن الجيش اإلسرائيلي سيرحل 

وقال الضابط العضو في هيئـة األركـان العامـة للجـيش  في حال شن عدوان على لبنان في المستقبل.
اإلسرائيلي، خالل لقاء مع مراسلين عسـكريين فـي ختـام منـاورة عسـكرية كبيـرة بمشـاركة عـدة أذرع فـي 

هــدف فـــي  01111إلـــى  6111الجــيش وجـــرت هــذا األســـبوع، إنــه "يوجـــد فــي جنـــوب لبنــان مـــا بــين 
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منطقة مأهولة بالمدنيين. ولن يكون مفرا سوى إخالء مليون ونصف المليون مواطن، ثم شن هجـوم"، 
 ساعة. 54معتبرا أن ترحيل المدنيين اللبنانيين من جنوب البالد سيستغرق 

وأضاف الضـابط أنـه "خـالل أيـام المنـاورة األربعـة نجحنـا فـي مهاجمـة آالف األهـداف التـي هاجمناهـا 
 .5116في حرب لبنان الثانية" في العام 

وبحســب الضــابط اإلســرائيلي، فــإن حــزب هللا بــدأ مــؤخرا فــي نقــل قــوات مقاتلــة فــي صــفوفه مــن جنــوب 
لبنان إلى سوريا مع عتادهم الشخصي. وأضاف أنه "في هذه المرحلة ال نـرى نقـل أسـلحة مـن جنـوب 

 مقاتل من حزب هللا قتلوا في سوريا. 711لبنان وهم يستخدمون ذخيرة سورية باألساس". وقال إن 
 3/6/5105، وكالة سما اإلخبارية

 
 : تعزيز غير مسبوق للسالح المتطور لدى الجيش السوريةابط في سالح الجو اإلسرائيلي .37

 أننـا إذ"السـاحة السـورية باتـت متغيـرة جـدا،  أن، اإلسـرائيليأكد ضابط رفيع المستوى فـي سـالح الجـو 
بـين الجـيش السـوري والمتمـردين  أيرة فـي سـوريا عنفـا كبيـرا جـدا بـين المتقـاتلين، نرى فـي القتـال الـدائ

، لكن في الوقت نفسـه، نالحـظ عمليـة تعزيـز غيـر مسـبوقة للوسـائل القتاليـة فـي أنواعهمعلى اختالف 
 سوريا، وتحديدا السالح المتطور، وبصورة لم نشهد لها مثيال في السنوات الماضية".

يث لموقــع صــحيفة معــاريف، خــالل تعليقــه علــى منــاورة يجريهــا ســالح الجــو الضــابط فــي حــد أضــاف
بفرضية مواجهة واسعة على الساحة الشمالية، تشمل كال من سوريا وحـزب هللا فـي لبنـان، إن "عمليـة 

ن  الدفاعيـة السـورية المتطـورة لـم تتضـرر جـراء القتـال  األنظمةبناء القوة السورية ما زالت متواصلة، وا 
 المتمردين". أيدي، ولم تسقط في األسدوهي موجودة ضمن سيطرة الرئيس السوري، بشار  في سوريا،

 4/6/5105، األخبار، بيروت
 
 وغسيل األموال تطال وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق بن إليعازر بالفسادتهٌم يديعوت أحرونوت:  .38

هــودا فاينشــطاين األربعــاء، وزيــر األناضــول: أبلــغ المستشــار القاضــي للحكومــة اإلســرائيلية ي - رام هللا
الـدفاع اإلسـرائيلي الســابق بنيـامين بــن إليعـازر، توجيــه الئحـة اتهــام ضـده، مكونــة مـن خمــس تهـم مــن 

 بينها تقاضيه الرشوة، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية.
لقيـه رًشـا، وتبيـيض وأوضحت الصحيفة في خبرها أنَّ الئحة التهم الموجهة ضد بن إليعازر تتضمن ت

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ التهم الموجهة لـ  أموال، واالحتيال، وخيانة األمانة، والتهرب من الضرائب".
وذكـرت الصـحيفة، أنَّ بـن اليعـازر، مـتهم  .5104و 5117بن إليعازر تمت في حـال ثبوتهـا مـا بـين 
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خفاء حقيقة األمالك، واألموال، وال وبالمقابـل نقلـت  ."عقارات، التي يمتلكهـابتضليل رئاسة الكنيست، وا 
 ."رفضه الشبهات المنسوبة إليه"الصحيفة عن هيئة الدفاع عن الوزير اإلسرائيلي السابق، 

 4/6/5105، القدس العربي، لندن
 
 طور منظومة العوائق المادية لتقليص خطر االختراقات الحدوديةت "إسرائيل" .39

ر دولة االحتالل لمنظومة العوائق المادية الحدوديـة كشفت مصادر عبرية عن تطوي: خاص -د المج
 لتكون مليئة بأجهزة استشعار ومراقبة شديدة الحساسية تقلص خطر االختراقات الحدودية

وبحسب مصادر عبرية فقد حدثت تغييرات على طبيعة التهديدات المحيطة بحدود الكيان برغم جهود 
 لجيش تدريجيًا يفقد السيطرة الكاملة عليها.الجيش الكبيرة لتأمينها وهناك خوف من يفقد ا

وأشارت إلى أن التغييرات جعلت من الضروري تطوير أجهـزة استشـعار جديـدة تناسـب طبيعـة الحـدود 
ولفـــت إلـــى أن األجهـــزة الجديـــدة يمكنهـــا اكتشـــاف أي  باإلضـــافة ألنظمـــة جديـــدة تعمـــل علـــى الحـــدود.

مـل أجهـزة استشـعار علـى جمـع المعلومـات عـن شخص يحمل هاتفًا خلويًا يقترب من الحدود حيـث تع
رســـالها لمقــر القيـــادة المركزيــة. وتســـعى دولــة الكيـــان  كــل مـــا يحــدث علـــى طــول الحـــدود ومعالجتهــا وا 

لتحصين حدودها بنظام أمني غبر قابل لالختراق من قبل القراصنة بما يسمح لمراقبة سلوكيات نظـام 
 .على المعلومات التي يحويها النظامالمراقبة بما يحول من الدخول لنظامه والحصول 

 4/6/5105األمني، المجد 

 
 "إسرائيلـ"العزوف عن العربية يعكس تفاقم العنصرية ب ":قراطيةو للديممعهد إسرائيل " .41

ربطت دراسة جديدة في إسرائيل بين االستخفاف باللغة العربية وتفاقم العنصرية وجـرائم : وديع عواودة
الكراهية في أوسـاط الطـالب، حيـث تبـين عـزوف الطـالب اليهـود عـن دراسـة وتعلـم العربيـة، رغـم أنهـا 

 لغة رسمية في إسرائيل.
إســرائيل، فـــي مـــؤتمر  وعــرض "معهـــد إســرائيل للديمقراطيـــة" اليـــوم األربعــاء دراســـة حــول المـــدارس فـــي

 خاص "بالتربية للديمقراطية" بمشاركة الجامعة المفتوحة في مدينة رعنانا.
وبينت الدراسة أن ستة آالف طالب يهودي في الثانوية يدرسون العربية من أصل أربعمئة ألـف، وهـو 

اســة فقــط مــن مجمــوع طــالب الثانويــة لهــذا العــام، فــي مقابــل ذلــك كشــفت الدر  %0.2يشــكل مــا نســبته 
 تأييد هؤالء الطالب جرائم الكراهية والعنصرية ضد العرب.
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مـــن مـــديري المـــدارس اليهوديـــة  %33وتعكــس الدراســـة العنصـــرية المتفشـــية فـــي إســرائيل، وتظهـــر أن 
فقــط مــن معلميهــا شــاركوا فــي ورشــات  %3المتدينــة ال يــرون حاجــة لتعلــيم الديمقراطيــة لطالبهــم، وأن 

 رسهم.عمل لتدعيم الديمقراطية بمدا
منهم إنهم ال يستنكرون  %31من الطالب اليهود عن انتمائهم لليمين، ويقول  %21ويعّبر أكثر من 

االعتداءات العنصرية وجرائم الكراهيـة ضـد العـرب، بـل ال يـرون فيهـا أي مشـكلة، كمـا يـرفض نصـف 
 الطالب اليهود تعلم اللغة العربية، أو التعليم المختلط مع العرب.

رأي أشـــرف عليـــه المعهـــد نفســـه وزارة التعلـــيم فـــي إســـرائيل مســـؤولية تفشـــي األفكـــار وحّمـــل اســـتطالع 
العنصــرية لــدى الشــباب، حيــث يعتقــد أغلــب مــديري المــدارس اليهوديــة أن الــوزارة غيــر معنيــة بالتربيــة 

 للديمقراطية.
تجاهـل  بالتحـذير مـن -الذي شارك في المـؤتمر-من جانبه، اكتفى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين 

ـــك "خطـــر  ـــر أن ذل يهـــدد االنســـجام االجتمـــاعي المنشـــود داخـــل  اســـتراتيجيثقافـــة ولغـــة اآلخـــر، واعتب
 إسرائيل".

 3/6/5105، الجزيرة نت، الدوحة
 
 خةير أبومحاكمة قتلة الشهيد أت في بد بالقدس اإلسرائيليةالمحكمة المركزية  .40

 أبــومحاكمــة قتلــة الشــهيد الطفــل محمــد  محكمــة االحــتالل المركزيــة فــي مدينــة القــدس،ال بــدأت :القــدس
وقـد رفـض المـتهم  خضير، الذي قتل بدم بارد في تموز من العام الماضي علـى يـد مسـتوطنين حرقـًا.

 "حالته النفسية ال تسمح بذلك".   أنبشهادته، بحجة  األدالءخضير أبو الرئيس في مقتل الشهيد 
 أحـدمرعبـا، لـم يكـن  أمـراً مـا حـدث كـان  إن" خضـير )القاصـر( أبـوالمتهمين فـي قضـية  أحدفيما قال 

كنـــت شـــريكا بهـــذا الحـــادث المخيـــف، بالنســـبة للمـــتهم  إننـــي، ال اصـــدق األمـــوريعـــرف كيـــف ســـتنتهي 
طلـب، وافعـل مـا يريـد، وكـان لـه تـأثير كبيـر  أيلي، لـم أكـن ارفـض لـه  األبمثابة بالرئيسي فقد كان 

الضـبط كـان يتنـاول نوعـا مـن الـدواء، لكـن لمـاذا وحول وضع المتهم الرئيس، قال: "ال أعـرف ب علي".
 ال اعرف".

 3/6/5105، القدس، القدس
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 بعد إعالن رئيسها بإنهاء التعاقد بسبب االستيطان "أورانج" شركة تهدد "إسرائيل" .42
قـــال رئـــيس شـــركة لأورانـــجل لالتصـــاالت ســـتيفان ريشـــار فـــي القـــاهرة اليـــوم إن : أ ف ب - 41عـــرب 

تحمــل عالمتهـا التجاريـة لكنهـا تنتظــر  التـي سـرائيليةاإل "بـارتنر"عاقـدها مــع شـركة شـركته تنـوي إنهـاء ت
 الوقت المناسب تجنبا لمشاكل قانونية ومالية يمكن أن تترتب على هذا القرار.
أيار/مـايو الماضـي  57وكانت منظمات غير حكومية ونقابتان في فرنسا طالبت فـي بيـان صـدر فـي 

عن رغبتهال في فسخ تعاقدها مع شركة لبارتنرل اإلسرائيلية التي تستخدم  شركة أورانج لباإلفصاح علنا
العالمــة التجاريــة ألورانــج. وقــال البيــان إن شــركة لبــارتنرل تمــارس أنشــطة اقتصــادية لفــي المســتوطنات 

 اإلسرائيلية وقد تساهم بذلك في استمرار وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانونيل.
دير عــــام شـــــركة لبــــارتنرل التـــــي تســــتخدم العالمــــة التجاريـــــة لشــــركة أورانـــــج حــــاييم رومـــــانو، مــــوهــــدد 

 أورانج بأنها ستدفع ماال كثيرا إذا فعلت ذلك.شركة لالتصاالت، 
داني دانون، إنه لمن واجبنا أن نخـوض حربـا يوميـة مـن أجـل  ءوقال وزير العلوم والتكنولوجيا والفضا

ـــة إســـرائيل  وعـــدم االعتـــذار عـــن الرغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن الحفـــاظ علـــى المصـــالح القوميـــة لدول
 مواطنينال، مبررا بذلك االحتالل واالستيطان.

واعتبــر رئــيس حــزب ليــيش عتيــدل يــائير لبيــد، أن أقــوال ريشــار لتنطــوي علــى وقاحــة بــأعلى مســتوى... 
ودولــة إســرائيل هــي جزيــرة مــن العقالنيــة داخــل حــي صــعب فــي العــالم وبــالطبع نحــن لســنا مســتعدين 

لقــي مـــواعظ أخالقيـــة مـــن أوروبيـــين. وأدعـــو الحكومـــة الفرنســـية، التـــي تســـيطر علـــى قســـم كبيـــر مـــن لت
 األسهم، إلى التنكر لهذه األقوال الشديدةل.

 3/6/5105، 48عرب 
 
 "إسرائيل"إلى إفالس  غرافي للسّكان العرب والحريديم سيؤديو النمو الديم: وزارة المالية اإلسرائيلية .43

، مـن أن اسـتمرار 5129وزارة المالية اإلسرائيلية في تقرير حول التوّقعات للعام حّذرت : رازي نابلسي
النمو الديمغرافي للسّكان العـرب والحريـديم فـي الـبالد، باإلضـافة إلـى اسـتمرار ارتفـاع معـدل األعمـار، 

، حيث أوصت الوزارة الحكومة 5129سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفالس دولة إسرائيل حتى العام 
ضـــرورة تأهيـــل ودمـــج المـــواطنين العـــرب والحريـــديم فـــي ســـوق العمـــل إلنقـــاذ الحكومـــة مـــن اإلفـــالس ب

 الحتمّي خالل نصف قرن من اليوم.
وتشــــير توقعــــات دائــــرة اإلحصــــاء المركزيــــة اإلســــرائيلية إلــــى أن المــــواطنين العــــرب واليهــــود الحريــــديم 

هم علــى مــا هــو عليــه اليــوم، نســبة ، فــي حــال اســتمر النمــو الطبيعــي لــدي5129سيشــّكلون حتــى العــام 
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مــن مجمــل الســّكان فــي الــبالد. مّمــا يعنــي أن المــواطنين العــرب والحريــديم سيشــّكلون نصــف  49.7%
 سّكان إسرائيل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لدمجهم في سوق العمل.

وزارة  ويتبــين مــن معطيــات دائــرة اإلحصــاء المركزيــة ودراســة أجراهــا الباحــث االقتصــادي الرئيســي فــي
نفاقهــا حتــى العــام  ، أن إنفــاق الحكومــة 5129الماليــة، أســاف غيفــاع، وقــارن فيهــا بــين دخــل الدولــة وا 

من الناتج القومي الخام، والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع معدل أعمار السكان  %0.5سيزداد بنسبة 
مـن نفقـة الحكومـة علـى  وارتفاع نسبة الخارجين للتقاعد مقابل المنخرطين فـي سـوق العمـل، مّمـا يزيـد

ناجمـة  %1.4التقاعـد ومخصصـات الشـيخوخة. وفـي المقابـل، تبـّين أن دخـل الحكومـة سـيزداد بنسـبة 
أساسًا من الضـرائب علـى المـوارد الطبيعيـة كالغـاز وغيـره، وانخفـاض فـي نسـبة ضـرائب العمـل بسـبب 

ف السـّكان فـي الـبالد، فـي ارتفاع المتوّسـط العمـري وعـدم دمـج العـرب والحريـديم الـذين سيشـّكلون نصـ
 سوق العمل.

وفي تعقيبه على الوضع االقتصادي الحالي فـي إسـرائيل، قـال غيفـاع إن النسـبة بـين اإلنتـاج والـديون 
ســتبدأ بالتــدهور ومــن الممكــن أن  5131وهــي مؤقتــة، ويؤكــد أنــه ومنــذ العــام  %67فــي إســرائيل هــي 

الوصول إلـى هـذا التـدهور االقتصـادي  . وأضاف أنه من أجل منع5129في العام  %11تصل إلى 
الكـــارثي يتوّجـــب علـــى الحكومـــة اإلســـرائيلية تغييـــر سياســـتها تجـــاه الحريـــديم والعـــرب، واتبـــاع سياســـة 

 إصالح في هذه المجتمعات باإلضافة إلى جباية ضرائب أكثر.
ــــى  ــــين اإلنتــــاج والــــديون إل ــــى أن تــــدهور النســــبة ب ســــيكون أفضــــل  %11وتشــــير توقعــــات غيفــــاع إل

ســيناريوهات المطروحــة، ولكــن وفــي حــال لــم تغيــر الحكومــة سياســتها تجــاه المــواطنين العــرب وعــدم ال
تـأهيلهم ودمجهــم فــي ســوق العمــل، وفــي المقابــل لـم تقــم بمعالجــة قضــية ارتفــاع المتوّســط العمــري عــن 

ئج طريق رفع سن التقاعد باإلضافة إلى معالجة قضية عدم دخول الحريديم لسوق العمل ستكون النتـا
 كارثية.

وتضيف الدراسة أنه في حال لم تتم معالجة هذه القضايا، سترتفع نسبة الفرق بين اإلنتاج الديون إلى 
 .%072، وهي قريبة من النسبة الموجودة في اليونان تقريبًا اليوم، إذ تصل لحوالي %032حوالي 

ديـدًا، يقـول غيفـاع إنـه لـن وفي حال عدم تغييـر سياسـة الحكومـة تجـاه المـواطنين العـرب والحريـديم تح
ــع نســبة الــديون، ولكنــه يؤكــد أنهــا ســتكون أكثــر مــن  مــن النــاتج المحلــي بســبب  %071يســتطيع توّق

انعــدام دخــل الدولــة مــن الضــرائب. وهــذا مــا يعتبــره غيفــاع كــارثّي حيــث ستصــبح إســرائيل واليونــان فــي 
لتـــي ضـــربت إســـرائيل فـــي العـــام ذات الحـــال مـــن الناحيـــة االقتصـــادية، وهـــي مشـــابهة لألزمـــة الماليـــة ا

0912. 
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ويشــّدد غيفــاع فــي ختــام دراســته علــى أن اســتمرار التعامــل مــع األمــور كمــا هــي عليــه اآلن، وتجاهــل 
 الحال االقتصادي الكارثّي في البالد سيؤدي حتمًا إلى اإلفالس.

 3/6/5105، 48عرب 
 
 ات الجيش والشرطةالمقاطعة األوروبية للمعرض األمني اإلسرائيلي تمس بقدر معاريف:  .44

قالــت مصــادر أمنيــة إســرائيلية إن مقاطعــة فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا ودول إســكندنافية : هاشــم حمــدان
( تمــس بــالجيش اإلســرائيلي، كمــا اعتبــرت أن المقاطعــة لــم ISDEFللمعــرض األمنــي فــي تــل أبيــب )

لمانيــا ودول إســكندنافية يشــار إلــى أن فرنســا وبريطانيــا وأ تكــن مفاجئــة، وأن المعــرض لــم يكــن فاشــال.
 دولة. 51منعت شركات أمنية فيها من المشاركة في المعرض الذي تعرض فيه منتجات من 

وبحسب صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، األربعاء، فإن عدد زوار المعرض فـي اليـوم األول، 
 يا.آالف، بينهم قادة عسكريون ووزراء من أوروبا وشرق آس 4الثالثاء، وصل إلى 

ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه لم يكن من المفاج  منع دول أوروبية لشركات أمنية من 
 الوصول إلى إسرائيل وعرض منتجاتها في المعرض األمني.

إســـرائيل تـــدرك هـــذه الظـــاهرة مـــن دول تصـــرح  مضـــيفا أنوقـــال مصـــدر أمنـــي إن "الظـــاهرة معروفـــة"، 
 أرض الواقع ال تصدر تصاريح لشركاتها بالوصول إلى المعرض.بعالقاتها الجيدة معها، وعلى 

وأقــر المصــدر األمنــي أن المقاطعــة تضــر بشــكل ملمــوس فــي قــدرة الجــيش اإلســرائيلي والشــرطة علــى 
 الدراسة بشكل واسع وتام للمنتجات القائمة اليوم في المجال األمني في العالم.

 3/6/5105، 48عرب 
 

 ك بالبراميل المتفجرة اليرمو  باستهدافقتلى وجرحى  .45
مصادر قالت لمراسل الجزيرة إن الطائرات  ، إن3/6/5105الجزيرة، نت، الدوحة، قال موقع 

على مخيم اليرموك  يوم األربعاءالمروحية التابعة للنظام السوري ألقت ستة براميل متفجرة فجر 
 دنيين بجروح، وألحق دماراً لالجئين الفلسطينيين )جنوبي دمشق(، مما أدى إلى إصابة العديد من الم

 كبيرا في األبنية والممتلكات.
، ، كلنا شركاء(السورية. نتب، واس،  أ ف)نقاًل عن  4/6/5105المستقبل، بيروت، وجاء في 

طائرات نظام األسد استهدفت أمس، أحياء المدنيين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين أن 
ى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين ودمار جنوب دمشق بالبراميل المتفجرة ما أد

براميل على عدة  4وسجل ناشطون ومواقع التواصل االجتماعي سقوط أكثر من  هائل في منازلهم.
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أحياء في المخيم وخاصة حارة عين غزال ما أثار جوا من الهلع والرعب في صفوف األطفال 
 والشيوخ والنساء.

من عمليات القصف على مخيم اليرموك على الرغم من بقاء نحو وكانت قوات األسد قد صّعدت 
 محاصر داخل المخيم، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المحاصرين. 1111

 716وال يزال جيش نظام األسد والميليشيات المسلحة التابعة له تفرض حصارها على المخيم لليوم 
يومًا على التوالي، وقد بلغ  566مًا، والماء لـيو  776على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

 ضحية. 076عدد ضحايا الحصار 
 
 ويحول حلم الدولة الفلسطينية لسراب يقسم الةفة ويهوِّد القدس االستيطان: "اإلسالمية المسيحية" .46

حنا عيسى  د.اعتبر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات وكاالت: 
وقال في بيان أمس األربعاء،  يطان سرطانًا خطرًا يستشري في الضفة الغربية والقدس المحتلة.االست

إن االستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها، وان الضفة 
ية الغربية أصبحت مقسمة وباتت أشبه بمدن صغيرة منفصلة بالمئات من التجمعات والبؤر االستيطان

 التي تتمركز على الجبال والتالل، محولًة حلم الدولة الفلسطينية إلى سراب.
وأضاف االستيطان بالقدس المحتلة رواية أخرى فالتجمعات االستيطانية تجاور البيوت العربية 
وتحيط المدينة من جميع جوانبها لتكبلها وتحاصرها وتجعلها بمنأى عن محيطها العربي، وتصادر ما 

أراضيها، وتهجر سكانها وقاطنيها، لتتحول المدينة المقدسة مهبط الديانات ومركز السالم تبقى من 
 إلى مدينة يهودية تضم اآلالف من المستوطنين المتطرفين المتربصين بعروبة القدس وحضارتها.

وتابع انه لخطورة االستيطان ودوره في سرقة األرض العربية الفلسطينية وتهويدها، وعزل المدن 
فلسطينية ومحاصرة المدينة المقدسة، ال بد من رص الصفوف، ووضع جدول عملي واضح لمقاومة ال

سرطان االستيطان والتخفيف من آثاره، ومحاربة المخططات "اإلسرائيلية" لتهويد األرض وسرقة 
 التاريخ، للحفاظ على ما تبقى من عروبة القدس.

 4/6/5105الخليج، الشارقة، 
 
 : نتنياهو وحكومته لن يستطيعوا إيقافنادي أس""بي منسق عام حركة  .47

، "األيام"(، لـBDSعبد الرؤوف أرناؤوط: قال محمود نواجعة، منسق عام حركة المقاطعة ) -القدس 
إن الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو لن يكون بإمكانهم وقف حركة المقاطعة التي أشار 
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سنوات متوقعا  01ة منذ العام الماضي بعد عمل دؤوب استمر إلى أنها بدأت تحقيق إنجازات كبير 
 تحقيق إنجازات كبرى إضافية قريبا.

رسالتي إلى اإلسرائيليين والى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أنهم لن "وقال نواجعة، 
ا من سياسيين يستطيعوا إيقاف حركة المقاطعة، حتى لو استثمروا كل األموال واستعانوا بمن شاؤو 

ال  حول العالم فإن المقاطعة مستمرة وما عليهم إال الخضوع لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وا 
 ."فإن المقاطعة مستمرة في حملتها في كل أنحاء العالم

تعاظم المقاطعة الدولية إلسرائيل هو نتيجة للتطرف اإلسرائيلي وعدم وجود نوايا "وقال نواجعة، 
ل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين وهو األمر الواضح من خطابات رئيس الوزراء إسرائيلية للوصو 

 ."اإلسرائيلي وحكومته
من خالل زيارات العديد من المسؤولين األجانب إلى إسرائيل مؤخرا أن حزب  "أليام"اوالحظت 

إقناع  "المعسكر الصهيوني" برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني قد تجند بالكامل لصالح محاولة
 ( وعدم السماح بتوسع نشاطاتها.BDSالمجتمع الدولي بمحاربة حركة )

فيهم لديه نوايا  أحدليسوا اقل تطرفا من حكومة المستوطنين الحالية، ال "وفي هذا الصدد، قال، انهم 
حسنة لحل سلمي حقيقي، ومن ناحيتنا فإن حملتنا مستمرة حتى تصبح إسرائيل دولة منبوذة، كما 

 ."نوب إفريقيا، ونقول لهم إن ال مجال لحلول مؤقتة وعليهم القبول بالحقوق الثالثةحدث في ج
سنوات وبدأنا نلمس اإلنجازات في العام  01ما يحدث اآلن هو إنجاز لجهد استمر "ورأى نواجعة أن 

العمل جار مع الكثير من "وأضاف،  "سنوات 4وما حدث في بريطانيا هو نتاج جهد استمر  5104
 ."ات في العالم ونتوقع أن تظهر نتائج هذه الجهود قريباالجامع

4/6/5105األيام، رام هللا،   
 
 تستهدف نظام االحتالل اإلسرائيليبل حركة ال تستهدف اليهود ": الأس"بي دي مؤسسي  أحد .48

 مؤسسي حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل أحدقال عمر البرغوثي 
(BDS)، الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق  إنالة فرانس برس، "لوك

اإلنسان. وترفض رفضا قاطعا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم 
 اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة االنسجام األخالقي للحركة".

تهدف اليهود، ألنها تستهدف أصال نظام االحتالل اإلسرائيلي، الحركة ال تس أنوأضاف، "الحقيقة 
إسرائيل وآلة  أنوأضاف البرغوثي، " واالستيطان االستعماري و"االبارتهايد" )الفصل العنصري(".

الدعاية الصهيونية تتهم أي مؤيد لحركة المقاطعة على الفور بمعاداة السامية وتستخدم ذلك كشكل 
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ف كل أشكال معارضتها، وتستخدم تكتيك تشويه السمعة خصوصا ضد من أشكال الترهيب إليقا
مؤيدي المقاطعة من األوروبيين لشعورهم بالذنب من المحرقة )النازية( ونجحت إسرائيل نسبيا خالل 

 العقود الماضية باستخدام عقدة الذنب عند األوروبيين للتواطؤ على قمع الفلسطينيين".
4/6/5105األيام، رام هللا،   

 
 2014 خالل سنةبيتا عربيا في النقب  1150 هدمت "إسرائيلقرير: "ت .49

أكد الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية الشق الشمالي أن مالحقة  :وديع عواودة - الناصرة
فلسطينيي الداخل، هي محاولة لتجريم كل العمل من اجل القدس والمسجد األقصى. وأشار إلى أن 

من عدد السكان( خطرا استراتيجيا،  %07في وجود فلسطينيي الداخل ) المؤسسة اإلسرائيلية ترى
 ولذلك هي تعمل على تفكيك هذا الخطر وتحييده.

جاء ذلك في ندوة بعنوان "العنصرية نهج دولة" نظمتها مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة 
بيتا عربيا في  0021لـ بمشاركة قيادات سياسية وأكاديمية ومحامين كشف فيها عن هدم إسرائيل 

 ألف منزل عربي آخر. 21بذريعة عدم الحصول على التراخيص، وتهدد  5104النقب عام 
واستعرض عامر الهزيل نائب رئيس بلدية رهط بالتفصيل مشاريع التطهير العرقي في النقب وتجند 

قدمت  اآلنتى جهاز القضاء اإلسرائيلي لهذا الهدف طمعا باألرض المتبقية بيد العرب. فقال "ح
واحد منهم وتم تسجيل  أيمن أصحاب األراضي العربية إلى المحاكم ولم يفز  261الدولة أكثر من 

دونم حتى اآلن والحبل على الجرار.  12111أراضيهم كلها باسم الدولة التي وصلت مساحتها إلى 
 بيتا في النقب. 0021كما أشار إلى أنه خالل العام الماضي هدمت أكثر من 

 4/6/5105قدس العربي، لندن، ال
 
 بالقدس "مهرجان األنوار" التهويديّ  ةدّ  فلسطينيّ "كرنفال"  .51

كما في كل عام، تقوم بلدية االحتالل بالتعاون مع عدد من : فاطمة أبوسبيتان -القدس المحتلة 
أزقة وشوارع المؤسسات اإلسرائيلية بإنارة مدينة القدس المحتلة، والبلدة القديمة، بما فيها من أسوار و 

وجدران كنائس ومساجد، دون مراعاة لحرمة ُقدسّية المدينة ضمن مهرجان تهويدي تسميه "مهرجان 
 األنوار".

"الحراك الشبابي الشعبي المقدسي" فقد كان رّده هذا العام بإقامة "كرنفال القدس لنا" حيث سيقيم 
السادسة والنصف مساء، ضد الحراك هذا المهرجان أمام باب العامود في القدس عند الساعة 
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"مهرجان األنوار" الذي يهدف كما وصفه الحراك في بيانه إلى "طمس معالم المدينة العربية، 
 ومحاولة من االحتالل لتغيير مجريات التاريخ واستمرار مسلسل التهويد".

رنفال (، ثالثة شبان فلسطينيين خالل "ك6|3اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األربعاء )
القدس لنا" الذي دعا إليه "الحراك الشبابي الشعبي المقدسي" أمام باب العامود في مدينة القدس 

 المحتلة، ردا على "مهرجان األنوار" التهويدي الذي تقيمه بلدية االحتالل لمدة أسبوع.
عرض واستطاع الشبان إفشال الفعاليات التهويدية التي كانت مقررة ضمن المهرجان من خالل ال

وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت بشكل عشوائي لتفريق  الضوئي على سور باب العامود.
المشاركين وفض المهرجان، إال أن الشبان كانوا يعودون في كل مرة ويجتمعون من جديد ويهتفون 

 للقدس واألقصى، وضد االحتالل اإلسرائيلي.
 3/6/5105قدس برس، 

 
 شكل تعسفيبنقل األسرى وممثليهم سياسة اجا  على احتج خطواتهماألسرى يصّعدون  .50

قال "مكتب إعالم األسرى" إن األسرى في سجون االحتالل يصّعدون حاليًا خطواتهم في شكل : جنين
خرى في أسجون  إلىيومي منذ نحو أسبوع احتجاجًا على سياسة نقل األسرى وممثليهم من سجونهم 

ت مع مصلحة السجون من أجل تلبية مطالب شكل تعسفي. وأوضح أن جلسات حوار عدة عقد
األسرى القاضية بإرجاع ممثل أسرى حركة "حماس" في سجن "إيشل" ووقف سياسة النقل التعسفي، 

مصلحة  إلىأن األسرى سيوجهون رسائل تحذيرية  إلىباءت بالفشل لرفض المصلحة ذلك. وأشار 
 السجون من كل أقسام وغرف السجن.

 4/6/5105الحياة، لندن، 
 
 قوامه الزحف نحو الجبال والتالل القريبة من المستوطنات نةاليا   شكال  الفلسطينيون يبتدعون  .52

لم يجد الفلسطينيون العّزل بًدا من مواجهة غول االستيطان بأنفسهم، وهم : كفاح زبون - رام هللا
 نضاليا جديدا يشاهدون هذا الوحش يتمدد في الضفة الغربية يوما بعد يوم. وابتدع الفلسطينيون شكال

سيطبقونه في األسبوع المقبل، قوامه الزحف نحو الجبال والتالل العالية القريبة من المستوطنات، 
 والبدء في إعمارها شيئا فشيئا.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية لـ"الشرق األوسط": "سنستهدف 
 م نزحف إلى كل جبال الضفة الغربية وتاللها".قمة وتلة حول مدينة نابلس أوال، ث 511
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وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف التغول االستيطاني الممتد". وعادة ما يعمل المستوطنون 
على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية من خالل السيطرة على جبال وتالل قريبة. مستوطنات 

 ضخمة بمرور الوقت. كثيرة بدأت صغيرة، لكنها تحولت إلى مجمعات
ألف مستوطن، تلقوا دعما كامال من الحكومة  321ويستوطن في الضفة الغربية اآلن نحو 

 اإلسرائيلية الجديدة، التي وعدتهم بتثبيتهم في مستوطناتهم، وبمزيد من االستيطان والدعم والمساندة.
عضو الكنيست ينون  وأمس فقط، وافقت أحزاب االئتالف الحكومي على مشروع قانون جديد قدمه

ميغال، من حزب "البيت اليهودي"، يطالب بتطبيق القوانين اإلسرائيلية كافة على المستوطنات في 
ألفا يصوتون للكنيست، لكن  321وحسب معد االقتراح، فإن عدد المستوطنين يصل إلى   الضفة.

 التمييز.القانون اإلسرائيلي ال يسري عليهم، وهو أمر غير منطقي وفيه الكثير من 
وينطلق دغلس ورفاقه إلى قمم الجبال األسبوع المقبل. وقال: "سنضع كرفانات هناك، سنزرع، سنبني 
سنقول نحن هنا وهذه أرضنا". وأضاف: "قررنا ذلك فيما راحت تنشط طائرات استطالع وتصور 

األراضي". المناطق العالية والجبلية في نابلس.. دائما كانت هذه مقدمة للسيطرة على مزيد من 
وأردف: "إنهم يستهدفون المناطق المفتوحة غير المأهولة عادة، ويجري رصدها عبر هذه الطائرات، 

 وليس المناطق السكنية".
4/6/5105الشرق األوسط، لندن،   

 
 لالعتداء على مقبرة "القسام" في حيفا رفةا  يتظاهرون  48فلسطينيو  .53

، أمام مقر محكمة الصلح في "الكريوت" 41تظاهر عشرات المسلمين من فلسطينيي  تل أبيب:
)شمال حيفا(، خالل مناقشة المحكمة لطلب شركة خاصة السماح لها بإخالء القبور اإلسالمية في 

حيث دفن الشيخ عز الدين القسام، أحد قادة الثورة  )مقبرة القسام(، مقبرة بلد الشيخ المهجرة؛
بالعربية والعبرية، كتب عليها "كلنا ضد تدنيس . ورفع المتظاهرون الفتات 0936الفلسطينية عام 

 القبور"، و"فتح القبور عقاب لألحياء واألموات".
وتدعي شركة "كرور م. ض" أنها اشترت حقوق الملكية على أرض المقبرة )التي تضم رفات كثير 
 من شهداء فلسطين، إضافة إلى الشهيد الشيخ عز الدين القسام( في السبعينات، وتخلت عن أرض
لها الستخدامها للدفن. وقد أرجأت المحكمة في حيفا البت في طلب الشركة اإلسرائيلية إزالة عدد من 

 القبور في جزء من مقبرة القسام.
4/6/5105الشرق األوسط، لندن،   
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 داخل الخط األخةر الفلسطينييناعتقال عشرات العمال  .54
، عشرات العمال الفلسطينيين في عدد من اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، الليلة الفائتة: هاشم حمدان

 القرى في الجليل، وذلك بذريعة دخول الخط األخضر بدون تصاريح.
وجاء أن شرطة "مسغاف" شنت حملة اعتقاالت واسعة في عدد من القرى، بينها عرابة البطوف ودير 

عامال  41وبمشاركة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة اعتقل نحو  حنا وسخنين وشعب.
 فلسطينيا، بادعاء "المكوث في البالد بصورة غير قانونية".

4/6/5105، 48عرب   
 
 جنين تعود للعصر الروماني فياكتشاف مقبرة أثرية  .55

أعلنت الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، ودائرة السياحة واآلثار الفلسطينية في مدينة جنين : جنين
مقبرة أثرية تعود إلى العصر الروماني في إحدى قرى  شمال الضفة الغربية المحتلة، اكتشاف

وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي تلقته  المحافظة.
، انه وبعد ورود معلومات لفرع عمليات شرطة المحافظة حول ظهور 3/6"قدس برس" األربعاء 

ن، وذلك أثناء قيام بلدية يعبد بأعمال التجريف إلنشاء موقع اثري )مغارة( في بلدة يعبد قضاء جني
مجمع لمواقف الحافالت في أحد أحياء البلدة، تحركت قوة من فرع السياحة واآلثار وبالتنسيق مع 
جراء حفرية إنقاذية  مكتب وزارة السياحة واآلثار في مدينة جنين إلى الموقع المذكور وبالكشف عليه وا 

اثري كان عبارة عن مقبرة أثرية تعود للعصر الروماني وكان بداخلها ستة للمكان تبين ظهور موقع 
قطعة أثرية تنوعت ما بين قطع من الفخار والزجاج والعملة  52عشر قبر اثريا كما تم العثور على 

 المعدنية األثرية.
3/6/5105، قدس برس  

 
 العالمية بروبوت يعمل بإشارة الدماغ فلسطينجامعة بيرزيت ُتدخل  .56

الثالثاء، بالمرتبة األولى على مستوى العالم  أمسفازت فلسطين ممثلة بجامعة بيرزيت مساء  :م هللارا
، بفئة االبتكار التكنولوجي التي نظمتها شركة Imagine Cup 2015العربي بمسابقة كأس التخيل 

 مايكروسوفت العالمية في العاصمة البحرينية المنامة.
هد مملكة البحرين األمير سلمان آل خليفة ومسؤولون كبار في ورعى حفل توزيع الجوائز ولي ع

 الدولة وخبراء دوليون وعالميون بمجال التكنولوجيا المعلوماتية والبرامجية.
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ومشروع جامعة بيرزيت الفائز بالمرتبة األولى على مستوى العالم العربي هو "روبوت" يتم التحكم به 
وعه على مستوى العالم العربي، من تنفيذ الطالبين محمد عن طريق إشارة الدماغ، وهو األول من ن

 عتيق وحسان بكر، وبإشراف أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت الدكتور واصل غانم.
وتقوم فكرة المشروع على معرفة "ماذا يفكر اإلنسان"، وهو بحث علمي جديد يهدف إلى قراءة 

ستفادة منها في كثير من التطبيقات، كمساعدة ذوي اإلشارات التي تخرج من الدماغ ومعالجتها لال
اإلعاقة في التحكم بحركة الكرسي المتحرك لديهم عن طريق تفكيرهم فقط، والعديد من التطبيقات 

 المختلفة التي تهدف إلى خدمة الحياة اإلنسانية.
ة وبيرزيت يذكر أن ثالثة فرق مثلت فلسطين في هذه المسابقة الدولية، من جامعة النجاح الوطني

 دولة عربية. 03مشروًعا من  36وجامعة البوليتكنك، ضمن ثالث فئات إبداعية نافست 
في المسابقة العالمية التي سيتم تنظيمها في مدينة  األولىوسيحظى مشروع بيرزيت بمشاركتين 

سياتل في الواليات المتحدة األميركية والثانية في مشروع تدريب لمدة أسبوع في مدينة سان 
 آالف دوالر. 7رانسيسكو لألعمال الريادية، إضافة لجائزة مالية قيمتها ف

4/6/5105القدس، القدس، رام هللا،   
 
 : حكومة الوفاق فشلت والجميع يتحمل المسؤوليةالطباع ماهرالمحلل االقتصادي  .57

أكد خبير ومحّلل اقتصادي فلسطيني، أن حكومة الوفاق الوطني فشلت في تحقيق مطالب : غزة
شعب الفلسطيني بعد عام على تشكيلها، محماًل الجميع مسؤولية هذا الفشل، ومطالبًا الحكومة ال

 بمصارحة الشعب الفلسطيني حول ما آلت إليه األمور.
وقال الخبير ماهر الطّباع لـ "قدس برس"، "لقد مضى عام كامل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني 

 لى صعيد تطبيق الوفاق والمصالحة على أرض الواقع".الفلسطيني دون أي إنجاز يذكر خصوصًا ع
وأضاف "فشلت الحكومة بمعالجة وحل العديد من األزمات التي يعاني منها قطاع غزة والتي تمس 
حياة المواطن مباشرة وعلى رأسها العمل على إنهاء الحصار وفتح المعابر وحل أزمة الكهرباء 

ارات والقوانين والتشريعات واإلجراءات والضرائب والجمارك الطاحنة، ومعالجة ازدواجية واختالف القر 
واللوائح واألنظمة والرسوم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي نمت وزادت خالل فترة االنقسام، 

الحال على ما هو  وبقيحتى على صعيد توحيد الوزارات والمؤسسات الحكومية لم يطرأ أي جديد 
 عليه".

ت كذلك في إدارة ملف إعادة اإلعمار، حيث لم يتحقق أي شيء من اإلعمار وأكد أن الحكومة فشل
 أشهر على وقف إطالق النار، حسب قوله. 01بالرغم من مرور 
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وأوضح الطّباع أن الحكومة أصبحت "عاجزة بال موازنة وبال برنامج سياسي وال اقتصادي، كما 
 اإلعداد لالنتخابات".فشلت على صعيد الهدف الرئيسي من تشكيلها وهو التجهيز و 

ونّوه إلى أن "المواطن في قطاع غزة ال يهمه كثيرًا من الطرف المعطل للمصالحة والوفاق بقدر ما 
يهمه انتهاء األزمات التي يعاني منها القطاع والتي تنعكس سلبًا على كافة مناحي الحياة، فهو 

 أضحى غير قادر على تحمل أكثر من ذلك".
ي، حكومة الوفاق إلى أن تصارح وتكاشف الشعب الفلسطيني وتعلن الحقائق ودعا الخبير االقتصاد

للمواطنين، كما يجب وضع حد لحالة الالمباالة من كافة األطراف تجاه قطاع غزة وأزماته المتراكمة، 
مّما جعل المواطن ينوء بحمل هذه األزمات المتراكمة المتالحقة على مدار سنوات االنقسام والحصار 

 ن اإلسرائيلي المستمر.والعدوا
وتساءل الطباع "إلى متى سوف يبقى قطاع غزة بال إعمار، بال كهرباء، بال مياه، بال عمل، بال 

 معابر، بال دواء وبال حياة، في حين أن الخناق يضيق على قطاع غزة واالنفجار قادم ال محال".
3/6/5105، قدس برس  

 
 لبي في لندنالفلسطينية سامية ح تشكيليةالللفنانة  معرض .58

محمد محسن: تعرض الفنانة التشكيلية الفلسطينية سامية حلبي مجموعة متنوعة من  –لندن 
لوحاتها، التي نفذتها خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في معرض "أيام" وسط لندن، ويتوافد 

حات على المعرض يوميا العشرات من عشاق ومحبي فن سامية حلبي، حيث أن بعض هذه اللو 
 مخصص للبيع، وبعضها للعرض فقط.

يوليو/تموز، ويضم لوحات  01يوما، أي حتى  61مايو/آيار، ويستمر لمدة  01المعرض بدأ يوم 
أغلبها ذات طابع تجريدي ألشكال هندسية وألوان متداخلة تعبر عن النظريات الجمالية لواقعنا 

خرى بعنوان "سلسلة الطيران" وغيرهما من المعاش، ومن بين اللوحات توجد لوحة عنوانها "اللولب" وأ
اللوحات ذات األشكال الهندسية المختلفة والتي تعبر من خاللها عن مبادئ الحياة وتأثيرها في حياة 

استخدمت الفنانة في لوحاتها ألوانا متداخلة وأضواء متدرجة وأشكاال هندسية عنيدة لتربط بين  الناس.
فتداخالت األلوان تعبر عن تداخل المبادئ وأحيانا تشابك المصالح، اللغة البصرية والحياة الواقعية، 
 من خالل رؤية تجريدية راقية.

4/6/5105القدس العربي، لندن،   
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 .. جيل جديد من صّناع السينما"باريسأفالم فلسطينية في " .59

يطاليون أفالم فلسطينية في باريس. العنوان، بحّد ذاته، مغٍر. ناشطون فرنسيون و : ةنديم جرجور  ا 
وفلسطينيون يريدون، عبره، تقديم صورة سينمائية فلسطينية، تّتخذ من فلسطين عالمًا من األسئلة 
والحاالت واالنفعاالت. يقولون إن رغبتهم كامنة  في "تسليط الضوء" على أفالم يختارونها من لوائح 

ضيفون أن األفالم أعمال عديدة لمخرجين منتمين إلى هواجس بصرية وثقافية وفنية مختلفة. يُ 
المختارة "غير منتشرة كفاية" في فرنسا، على الرغم من أنها "ذات نوعية جيدة". يعتبرون أن عرض 
األفالم المختارة ال يهدف إلى "تقديم واقع فلسطيني"، ألنهم مهتّمون بالتعريف بـ "جيل جديد من 

 صّناع السينما الفلسطينية".
ض أفالم  روائية ووثائقية طويلة وقصيرة في أمكنة متفّرقة ، ُتعر 5102حزيران  7أيار و 59بين 

)صالة سينما، قاعات جامعية، إلخ.(. أفالم  منتقاة كمرايا ذوات وحكايات. آن ـ ماري جاسر وهاني 
( و"لما شفتك" 5111أبو أسعد حاضران بفيلمين روائيين طويلين لكّل واحد منهما: "ملح هذا البحر" )

 ( للثاني. 5103( و"عمر" )5112ّنة اآلن" )( لألولى، و"الج5105)
الفيلم األول عودة إلى يافا الراهنة بعيون شبابية يتصادم أصحابها بهواجس تبدأ بالتاريخ والذاكرة، وال 
تنتهي عند معنى البقاء والهوية واالنتماء الجغرافي ـ الروحي، وعند أحالم الهجرة والخروج إلى العالم 

 نق في البلد. والتحّرر من الضيق الخا
، عبر عينّي مراهق يفقد أباه، 0967الفيلم الثاني منبثقة أحداثه من حرب األيام الستة ونكسة العام 

 ويتمّرد على أمه، ويجد في مقاتلين فلسطينيين في األردن صورة أجمل لألب المنقذ. "الجّنة اآلن"
ذات مع الموت، وصراع الذات مع ـ االنتحارية من خالل صراع ال يطرح سؤال العمليات االستشهادية

 الموروث العائلّي وفيه شيء من العمالة إلسرائيل. 
 و "عمر" يرتكز على قّصة حّب مترافقة مع قراءِة صداقة ممّزقة، ومع حالة عمالة لإلسرائيليين أيضًا.

 هذه نماذج من أفالم ُمشاركة في تظاهرة السينما الفلسطينية في باريس. 
ليل  على رغبة في تقديم أشكال مختلفة من التــعامل السينمائي مع فلسطـين، ومع التنويع المعَتمد د

 ناسها وأسئلة أبنائها المقيمين فيها أو المنتشرين في شتات قاٍس.
4/6/5105السفير، بيروت،   
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 "الداخلية"الجنسية من الرجوب بيد  سحب: وزير اإلعالم األردني .61

الدكتور محمد المومني، إن مسألة سحب الجنسية األردني التصال قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم وا
 من رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أمر يعود لوزارة الداخلية.

وشدد الوزير في تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء بعد عصر 
 لق بهذا األمر من خالل وزارة الداخلية.األربعاء، أن الحكومة تحتكم للقوانين فيما يتع

4/6/5105السبيل، عّمان،   
 
 للجنة نصرة القدس وحق العودة "إدارية جديدة" .60

اجتماعها  األول أمسلنصرة القدس وحق العودة"  األردنيةعقدت الهيئة العامة "للجنة الشعبية  :عّمان
، تم انتخاب هيئة إدارية جديدة تألفت 5104وناقشت التقريرين اإلداري والمالي لعام  السنوي العادي.

من الدكتور عدنان الحسيني رئيسا، المهندس معتز الشوارب نائبا للرئيس، فاروق العزة أمينا للسر، 
 عليان، أمجدالسيد  الفايز،ميسون المومني أمينا للصندوق، وعضوية كل من واجد الجمعاني 

 أشرف عمايرة.المهندس عيسى حمدان، المهندس  شاهين،المهندس قصي 
4/6/5105، الرأي، عّمان  

 
 والوحدة أساس إحراز المكاسب الوطنية الفلسطينية المقاومة: "عودة"الالجئين  دائرة .62

"حشد"  األردنيالالجئين "عودة" في حزب الشعب الديمقراطي  : أصدرت دائرةحمدان الحاج - عّمان
"النكسة" أكدت فيه وقوف  0967لعام لذكرى حرب ا واألربعينأمس، بيانًا بمرور الذكرى الثامنة 

وقواه الوطنية بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد االحتالل  األردنيالشعب 
الشعب األردني وقواه تقف مع الشعب الفلسطيني  لها إنوقالت الدائرة في بيان  الصهيوني العنصري.

قامة الدولة الفلسطينية الوطنية في العودة إلى الوطن والد أهدافهلتحقيق  يار، وتقرير المصير، وا 
 المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت وقوفها الحازم ضد السياسات المعادية للشعب الفلسطيني وعلى راسها ما يسمّى بالتوطين 
وقوى الحركتين الوطنيتين  أحزابوالوطن البديل، وذلك جنبا إلى جنب مع ما أعلنته اكثر من مره 

أن التجارب السياسية الكبرى التي وقعت منذ نصف قرن ويزيد، قد  إلىوالفلسطينية، الفتة  األردنية
ضد االحتالل، والوحدة الداخلية الفلسطينية القائمة على برنامج  أشكالهاأثبتت أن المقاومة بكل 
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 األهدافحقيق الوطني هما القاعدتان الذهبيتان إلحراز المكاسب الوطنية، وصواًل إلى ت اإلجماع
 الكبرى في العودة والتحرر واالستقالل الوطني وتقرير المصير.

4/6/5105الدستور، عّمان،   
 

 المآرب اإلسرائيلية ومخاطر تهديدها الدائم للبنان إلىالتنبه  يشدد على بري .63
المآرب اإلسرائيلية ومخاطر تهديدها  إلىشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة "التنبه 

النيابي في عين التينة، أمس،  األربعاءونقل النواب عنه، خالل لقاء  لدائم للبنان على غير صعيد".ا
 أنمهماًل برغم تزايد مخاطره، األمر الذي يستوجب منا  أوقوله إن "هذا التهديد العدواني بات منسيًا 

نانيين منشغلون نحذر من هذا المنحى في كل وقت ونوليه األهمية المطلوبة". وأضاف إن "اللب
 بانقساماتهم في الوقت الذي ُيجري فيه اإلسرائيليون مناوراتهم ويبيتون نياتهم العدوانية".
4/6/5105، السفير، بيروت  

 
 نتشرف بدعم الشعب الفلسطيني .. السفير المعلمي:لألونروامليار  نصفقدمت  السعودية .64

ة لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا بن أكد المندوب الدائم للمملك: محمد المداح -نيويورك، واس
يحيى المعلمي أن المملكة تتشرف بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وجميع من يسانده، مشيرا 

الماضية  02إلى أن المملكة قدمت دعما بمقدار يفوق النصف مليار دوالر خالل السنوات الـ
مليون  000تقدم بموجبها المملكة  األونرواع ، فضال عن التوقيع مؤخرا على سبع اتفاقيات ملألونروا

 دوالر أمريكي يخصص الجزء األكبر منها لالجئين في قطاع غزة. 
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمام المؤتمر الرفيع المستوى في مقر األمم المتحدة في 

 .األونروالبدء عمليات  62نيويورك الثالثاء حول الذكرى الـ
4/6/5105، عكاظ، جدة  

 
في مجلس األمن بسبب موقف نتنياهو من الدولة  "إسرائيل"عن  الدفاعأوباما: لن نستطيع  .65

 الفلسطينية
فادي أبو سعدى: قال الرئيس األمريكي باراك أوباما انه على ضوء الجمود في العملية  - رام هللا

كل ما يتعلق بإقامة الدولة  السلمية والشروط الكثيرة التي يطرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في
الفلسطينية، فإن الواليات المتحدة ستجد من الصعب عليها الدفاع عن إسرائيل أمام المبادرات 

 األوروبية لدفع قرارات في األمم المتحدة.
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والمح أوباما خالل لقاء أجرته معه محررة برنامج "حقيقة" في القناة الثانية اإلسرائيلية ايالنا ديان إلى 
انية عدم استخدام الواليات المتحدة للفيتو خالل التصويت على مبادرة تنوي فرنسا طرحها في إمك

 الفلسطيني.  –مجلس األمن الدولي التخاذ قرار بشأن تسوية الصراع اإلسرائيلي 
وأضاف أوباما خالل اللقاء أن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو ضد الدولة الفلسطينية 

آذار/ مارس الماضي كانت واضحة وال لبس فيها. وتابع القول: إن  07بات الكنيست فيقبل انتخا
توضيحات نتنياهو بعد االنتخابات شملت فعال تصريحا حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية لكنها بدت 
كمحاولة للعودة إلى الوضع الراهن. واستطرد أن "نتنياهو طرح الكثير من الشروط، لكن التفكير في 
إمكانية تنفيذها في المستقبل القريب غير واقعي. والخطر الكامن في ذلك هو أن إسرائيل ستفقد 
مصداقيتها في كل ما يتعلق بعملية السالم. ألنه منذ اآلن ال يعتقد المجتمع الدولي بأن إسرائيل 
ل جدية بشأن حل الدولتين، وتصريحات رئيس الحكومة عززت فقط الشعور بأنه غير ملتزم )بح

 الدولتين(".
وقدم أوباما إيضاحًا بخصوص ما قصده عندما قال قبل أسبوعين للصحافي جفري غولدبرغ إنه 
ستكون لتصريحات نتنياهو قبل االنتخابات ضد إقامة الدولة الفلسطينية وضد عرب إسرائيل، أبعاد 

وبية أو غيرها من . وأضاف: "لقد عرقلنا حتى اليوم الجهود األور األمريكيةعلى السياسة الخارجية 
عمل الطرفان  إذاالجهود. قلنا لهم إن السبيل الوحيد لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو فقط 

ذا لم يؤمن أحد بأنه  إذامعا. والتحدي هو أنه  كان بالفعل ال يوجد فرصة لعملية سالم حقيقية، وا 
البناء في المستوطنات أو الوضع بالفعل توجد عملية سالم، حينها سيصعب علينا مناقشة القلقين من 

الراهن. سيصعب علّي القول لهم تحلوا بالصبر، وانتظروا ألنه لدينا عملية سالم. وعندها يمكنهم فقط 
 يوجهوني إلى التصريحات التي قيلت وتؤكد عدم وجود أي عملية". أن

ئيل والفلسطينيين. وحسب تقدير أوباما فإنه سيصعب التوصل التفاق إطار في الوقت الراهن بين إسرا
وقال "ال أعتقد أننا سنتمكن من الخروج من كامب دافيد أو من مكان آخر، ونحن نشد أيادي بعضنا 
البعض". ونفى االدعاء أن العالقات المتوترة بينه وبين نتنياهو نابعة عن أسباب شخصية ولكنه وجه 

رائيلية. كما هاجم نتنياهو في انتقادا شديدا لخطاب نتنياهو في الكونغرس قبل االنتخابات اإلس
 "استغالل سياسة التخويف". أوباماموضوع مستقبل القيم الديمقراطية إلسرائيل وما يتعلق بما وصفه 

أن موضوع خطاب الكونغرس ينتمي إلى الماضي ولكنه في الوقت نفسه أضاف إنه ما  أوباماوقال 
اذا قلت أني اذا حضرت ألخطب في كان سيتصرف كما فعل نتنياهو: "أعتقد أنني سأكون منصفا 

الكنيست دون التنسيق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أو كنت سأتفاوض مع يتسحاق هرتسوغ مثال 
 فسيسود الشعور أنه لم يتم احترام قواعد السلوك الدبلوماسي".
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 وأضاف الرئيس األمريكي أّن "الشباب في رام هللا يشعرون أن فرصهم محدودة طالما بقي الوضع
الراهن كما هو. فإذا رغبوا ببقاء إسرائيل ومعارضة حماس فما هو األمل الذي يمكنك منحه لهم؟.. 
نحن نحاول دائًما خلق توازن بين السياسة التي تمنحك األمل وبين السياسة المخيفة.. وهذه السياسة 

 المخيفة هي التي توجه ردود الحكومة في إسرائيل".
أن تتنازل  أبداً و بالقول: "في جميع محادثاتي مع نتنياهو لم أقترح وتوجه أوباما مباشرة لنتنياه

نماإسرائيل عن أمنها مقابل فرص السالم. المسألة هي ليست "أال نكون ساذجين ونتوقع األفضل"،   وا 
في الوضع الحالي عندما يوجد إلسرائيل أعداء علينا أن نتأقلم لحل المشكلة، ألنك إذا لم تفعل ذلك، 

 جهات على المدى البعيد خطيرة جًدا".فإّن التو 
4/6/5105، القدس العربي، لندن  

 
 إلنشائها في مقر المنظمة الدولية بنيويورك 65 الذكرىاألونروا تحيي  .66

عبد الحميد صيام: أقامت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين -المتحدة( نيويورك )األمم 
الدولية بنيويورك شارك فيه األمين العام لألمم المتحدة،  رسمية في مقر المنظمة احتفالية)أنوروا( 

، ممثلة للرئيس عشراويبان كي مون، والمفوض العام لألونروا، بيير كريهنبول، والسيدة حنان 
الحالية وعدد كبير من  69الفلسطيني محمود عباس وسام كوتيسا رئيس الجمعية العامة لدورتها 

 ة.ممثلي الدول والمجموعات اإلقليمي
: استدامة التنمية البشرية وحماية حقوق 62وقد عقد االحتفال المركزي تحت شعار: "األونروا @ 

 الالجئين الفلسطينيين".
إن إحياء الذكرى الخامسة والستين ليس مناسبة لالحتفال فقد  االفتتاحيةقال األمين العام في كلمته و 

يكن أحد يتوقع أن تستمر األونروا كل هذا لم  كان علينا أال نصل إلى الذكرى الخامسة والستين.
إن وجود األونروا اليوم يعني أن المجتمع الدولي قد فشل  الوقت وتستمر معها معاناة الفلسطينيين.

في إيجاد حل عادل ودائم لمعاناة الالجئين الفلسطينيين، لقد تحولت األونروا خالل هذه السنين من 
من الموظفين والعاملين  31،111لعام يجب تقديم التحية ل وقال األمين ا وكالة إلى شريان حياة.

 بمهنية عالية في األونروا معظمهم من الالجئين وكثيرا ما فقدوا حياتهم وهم يخدمون اآلخرين.
ماليين الج  فلسطيني  2من جهته قال المفوض العام لألونروا، بيير كريهنبول، إن هناك أكثر من 

 عدد سكان النرويج أو سنغافورة. مسجل في المنطقة، أي ما يعادل
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وأوضح في كلمته خالل االحتفال بإنشاء األونروا أن الوكالة مازالت تقدم الخدمات لهؤالء الالجئين 
: وقل إن الالجئين يقولون لنا أحيانا إن األونروا تديم حالة اللجوء. الحقيقة هي أن 0921منذ عام 

 عاما. 32بعد مرور أي طفل الج  أفغاني في بيشاور هو الج  حتى 
ولكن هناك فارق واحد كبير: ففي اليوم الذي تقرر عائلة أفغانية العودة إلى ديارها، هناك دولة 

 مستقلة تسمى أفغانستان، لتذهب إليها. هذا ال ينطبق على الالجئين الفلسطينيين.
لفترة كلها، ظل مشيرا إلى أنه "طوال هذه ا، وذكر كريهنبول أن العالم شهد محطات تاريخية عديدة

قصاءهم وطردهم يمثل  الالجئون الفلسطينيون الجئين". وأوضح كريهنبول أن عزلة الفلسطينيين وا 
 والحقوق.قنبلة موقوتة في المنطقة، داعيا في هذا اإلطار إلى معالجة مسألة حرمانهم من الكرامة 

اي، عضو اللجنة وفي كلمتها باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قالت السيدة حنان عشرو 
التنفيذية لتحرير فلسطين، لقد آن األوان لوضع حد لمعاناة الالجئين الفلسطينيين عن طريق التوصل 

وقالت من المحزن وفي نفس  إلى حل عادل لقضيتهم واحترام قرارات الشرعية الدولية واألمم المتحدة.
 نشائها الخامسة والستين.على الدور اإليجابي لألونروا التي نحتفل بذكرى إ الثناءالوقت 

 اقتلعحيث  الفلسطينيةنحيي في نفس الشهر أيضا الذكرى السابعة والستين للنكبة  وأضافت أننا
 الشعب الفلسطيني من وطنه فلسطين ومدنه وقراه.

مجزرة راح ضحيتها  71قرية وارتكبت القوات اإلسرائيلية بحقة أكثر من  231"لقد تم تدمير 
مرة يشكلون نصف الشعب الفلسطيني  111،111د فلسطينيا وشر  02،111 بين رجل وطفل وا 

وأصبحوا الجئين في سوريا ولبنان واألردن حيث تستمر معاناتهم إلى هذا اليوم". وقالت عشراوي إن 
 األونروا تمثل أفضل ما يمكن أن تقدمه األمم المتحدة في حالة غياب اإلرادة السياسية لحل أزمة ما.

4/6/5105، نالقدس العربي، لند  
 
 ال يزال برميل بارود غزةقطاع : بان كي مون .67

 االفتتاحيةعبد الحميد صيام: قال األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في كلمته  - نيويورك
"وفي زيارتي األخيرة لغزة وضعت إكليال من الزهور على من األونروا: وكالة ل رسمية لالحتفالية

األخيرة". وقال بان إن الصراع في الصيف الماضي في غزة تسبب في سقطوا في الحرب القاسية 
 خسائر فادحة في األرواح وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.

كما حث األطراف المعنية على اإلسراع بترميم ما دمرته الحرب محذرا من أن الفشل سيؤدي إلى 
ن المؤكد أن حالة الغضب واليأس ستؤدي إلى إشعال عواقب وخيمة ألن "غزة برميل بارود وم

 الفتيل. ال بد أن نتحرك اآلن".
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وتحدث األمين العام عن معاناة الالجئين  .%61وقال األمين العام إن نسبة البطالة قد وصلت إلى 
 لج  إلى األردن ولبنان. 61،111ريا ولبنان حيث فر نحو و الفلسطينيين في س

نروا ال تزال تمثل عامل استقرار حيويا، وأضاف: "أجدد دعوتي لقادة إسرائيل وقال السيد بان إن األو 
وفلسطين وجميع األطراف ذات النفوذ الستئناف المفاوضات بدون مزيد من التأخير، ولوضع حد 
لألعمال أحادية الجانب التي تقوض الثقة. وفي نفس الوقت يتعين أال يقود الفشل السياسي إلى فشل 

يجب أن نواصل تقديم كل الدعم اإلنساني والدبلوماسي لالجئي فلسطين،  الي أخالقي.إنساني وبالت
 إنهم يستحقون حقوق اإلنسان وأن يعيشوا حياة تتوفر فيها الكرامة والفرص." 

4/6/5105، القدس العربي، لندن  
 
 نه من "صقور الليكود"أوزير خارجية كندا يؤكد لنتنياهو  .68

دعم بالده "الثابت"  أمسزير الخارجية الكندي روبرت نيكلسون و  أ.ف.ب: أكد-المحتلةالقدس 
بنيامين نتنياهو. وعبر نيكلسون عن مواقف تمثل  اإلسرائيلي، خالل لقائه رئيس الوزراء إلسرائيل

هنا ألعبر بشكل قاطع  أناأقصى اليمين اإلسرائيلي، وقال في تصريح صحفي بالقدس بعد اللقاء "
إسرائيل منذ توليه منصبه  إلىزيارة يقوم بها نيكلسون  أول". وهذه ئيلإلسراعن دعم كندا الثابت 

 .5102بداية عام 
نكون محايدين في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن  أنوقال الوزير الكندي "رفضنا منذ وقت طويل 

نفسها ضد المتشددين والعنف"، حسب تعبيره. وتابع مزاعمه قائال "نحن ندرك مدى خطورة الجوار 
من  اإلسرائيليينالمسؤولين  أماممحيط بإسرائيل مقارنة بالسالم الذي تنعم به كندا. ونعرف انه ليس ال

 إلىخيار سوى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية باستمرار لحماية )إسرائيل( من القوى التي تدعو علنا 
 جية رياض المالكي.الضفة الغربية المحتلة للقاء وزير الخار  إلىوتوجه نيكلسون بعدها  تدميرها".

4/6/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
حملة صهيونية ةد تركيا ألنها تدعم المعارةة السورية المسلحة وتكثيف استخباري مع خسائر  .69

 النظام
حّمل "يوني بن مناحيم" الخبير الصهيوني في : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

ية انتصارات قوى المعارضة المسلحة في شمال سوريا، ألنها معنية الشؤون العربية، تركيا مسؤول
تماما بتقديم الدعم لقوات المعارضة النتزاع مدينة حلب من أيدي النظام، ما يعني تغييًرا جذرًيا في 
الواقع السوري بشكل جذري، داعيًا الغرب لتحرك دولي ضد تركيا إلجبارها على التوقف عن هذا 
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ألسد في الوقت الحالي يعني تهيئة الظروف أمام قيام دولة خالفة إسالمية على النهج، ألن سقوط ا
ن الجهاديين لن يكتفوا بما أحرزوه في سوريا، وسيتوجهون لإلطاحة بالنظام  أنقاض نظامه، وا 

 األردني.
وأضاف: تتزايد التحذيرات من خطورة المس باستقرار النظام األردني، ألن وجوده يمثل مصلحة 

لـ"إسرائيل"، كاشفًا النقاب عن أن أجهزة االستخبارات باتت تعمل بشكل مكثف من أجل  جيةاستراتي
جمع المعلومات االستخبارية عن التنظيمات اإلسالمية السنية العاملة ضد نظام األسد، وسيتم 
توظيف هذه المعلومات في توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات، عندما يكون هناك ثمة حاجة 

فيما أكد وزير الحرب "موشيه يعلون" أن المخاطر التي تهدد "إسرائيل" من األسلحة الكيماوية  لها.
السورية تراجعت كثيرا في اآلونة األخيرة، بعد الضغوط التي مورست على النظام السوري لتفكيك 
ترسانته من هذه األسلحة، لكن يجب على الجيش الصهيوني أن يكون مستعدا لمواجهة أي هجوم 
كيماوي، موضحًا انه مع إحراز التنظيمات اإلسالمية التي تقاتل نظام األسد تقدما سريعا على عدة 
محاور، فإن االستخبارات الصهيونية كثفت من عمليات المراقبة للمناطق المحاذية لخط وقف إطالق 

 النار، ألن نظام األسد يخسر مناطقه بشكل سريع. 
تقريرًا حول التطورات الميدانية األخيرة في الساحة السورية، فيما أعدت االستخبارات الصهيونية 

وتداعياتها على تل أبيب، مشيرة إلى أن "انقالب الصورة" في الفترة األخيرة ال يعني أن "إسرائيل" 
باتت تواجه أخطارًا أمنية على حدودها الشمالية في الجوالن، بل إن التقدير السائد لدى الجيش، يرى 

 ما زالت مقلصة وصغيرة نسبيًا.أن التهديدات 
وكشف "عاموس هرئيل" الخبير العسكري أن "إسرائيل" استطاعت في الفترة األخيرة التوصل 
لتفاهمات، مباشرة وغير مباشرة، مع مختلف التنظيمات المسلحة التي تسيطر على الجانب الثاني 

رائيل"، وشّن هجمات على من الحدود في سوريا، وتقضي هذه التفاهمات بمنع التهديدات عن "إس
أراضيها، انطالقًا من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، ألن الجيش السوري ما زال فقط 

 يسيطر على منطقة صغيرة في الطرف الشمالي من الحدود، ما يعني أن تهديداته باتت مقلصة.
إذ من شأن تغيير  ومع ذلك، فإن التفاهمات مع المسلحين ال تعني بقاءها على المدى البعيد،

الظروف نحو األسوأ بالنسبة لـ"إسرائيل"، أن تشعر التنظيمات األكثر تطرفًا لدى المسلحين بثقة أكبر 
نتيجة سيطرتها الكاملة على المنطقة الحدودية، مع استبعاد أن يقدم المسلحون على شن هجمات 

 على أهداف صهيونية.
 القناة األولى

3/6/5105ز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، مرك، 33378الترجمات العبرية   
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 بإحراج "حماس" يتسّببتقرير "أمنستي"  .71

 عدنان أبو عامر
، استندت حماس في تثبيت اتهاماتها ضد 5104منذ نهاية الحرب اإلسرائيلية على غزة صيف 

قرير منظمة الجيش اإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين للتقارير الحقوقية، ومن أهمها ت
 "كسر الصمت"، وجاء عنوانه "كيف حاربنا في غزة".

 
 مفاجأة صادمة

مايو شهد صدور تقرير حقوقي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، "يتهم حماس بارتكاب  57لكن يوم 
، وتنفيذ أعمال 5104جرائم حرب بحق فلسطينيين تتهمهم بالتعاون مع إسرائيل في حرب غزة 

 ل غير مشروع استهدفتهم".اختطاف وتعذيب وقت
جاءت مفاجأة حماس من تقرير "أمنستي" سيئة وصادمة، وفقًا لما علمه "المونيتور" من بعض 
مسئولي الحركة الذين التقاهم، ورفضوا كشف هوياتهم، ألنه يقترب من مساواتها بإسرائيل التي 

 .5104ارتكبت جرائم حرب، كما وصفتها أمنستي ذاتها في ديسمبر 
رور عدة أيام على صدور تقرير أمنستي، فقد بات واضحًا أنه أحدث ضجة داخلية في وبعد م

حماس، السيما على األصعدة القانونية والدبلوماسية، في ضوء االنتشار الواسع له، واعتماد أمنستي 
 من قبل المحافل الدولية كمنظمة تتمتع بمصداقية كبيرة، مما قد يجعل من تقريرها هذا مقدمة إلدانة
حماس أمام المحاكم الدولية، وهو ما تخشاه حماس، ولو لم تظهر ذلك عالنية، وفقًا لما تحدث به 
أحمد يوسف المستشار السياسي السماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في مقال 

 مايو. 57نشره يوم 
 53في غزة لـ تقرير أمنستي الذي يتحدث عنه المقال، يتناول قتل من وصفتهم "قوات حماس"

فلسطينيًا متهمين بالتجسس للمخابرات اإلسرائيلية، ضمن حملة "خنق الرقاب"، في يوليو وأغسطس 
 ، أثناء اندالع حرب إسرائيل على غزة.5104

مايو بيانًا عّبرت عن رفضها له، ووصفته  57لم تتأخر حماس في الرد على أمنستي، فأصدرت يوم 
ير المهنية، ويستند الدعاءات غير صحيحة، دون توضيحها، بأنه تقرير مسيس، ويفتقر للمعاي

ودعت العتماد أساليب مهنية قبل توزيع االتهامات بشكل ينافي الحقيقة، مؤكدة عدم مسئوليتها عن 
 .5104أعمال القتل خالل حرب غزة 
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"المونيتور" التقى عمر البرش وكيل وزارة العدل في غزة، الذي طالب أمنستي "بتحري الدقة 
وتوجيه االتهام للمتهم الرئيس في القضية وهو  قانوني،الموضوعية دون واتهام أي جهة بغير سند و 

االحتالل اإلسرائيلي، وفي حالة وجود أي شبهات حول مخالفات قانونية، سيتم تشكيل اللجان 
 المختصة للوقوف على هذه المخالفة، والخروج بالنتائج والتوصيات على ضوئها".

منستي بنظر أوساط حماس، أنه يوازي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، الجالد خطورة تقرير أ
والضحية، القاتل والقتيل، ويعتبر أن الحرب اإلسرائيلية التي شنها الجيش اإلسرائيلي على غزة في 

 تساوي في بشاعتها وقسوتها ما قامت به حماس ضد بعض العمالء. 5104أغسطس 
مالء لم تحظ في حينه بالموافقة الكاملة من بعض أوساط حماس، وقد مع العلم أن خطوة إعدام الع

التقى المونيتور مع بعض مسئولين في حماس رفيعي المستوى، لم يكشفوا أسماءهم، نظرًا لخطورة 
الحديث في هذا الموضوع عالنية، وأيدوا أن يتم إعدام العمالء بعيدًا عن اإلعالم، دون تنفيذها أمام 

 ، وفي وضح النهار، وأمام اآلالف من الفلسطينيينكاميرات التلفزة
ومما زاد من عدم تأييد كافة قطاعات حماس لخطوة إعدام العمالء خالل حرب غزة أنها تزامنت مع 
قيام تنظيم الدولة بإعدامات ميدانية في سوريا، ومنحت إسرائيل فرصة للمساواة بين حماس وداعش 

 أمام العالم.
با آخر يحتل حيزًا هامًا من نقاشات حماس الداخلية حول تقرير أمنستي يرتبط "المونيتور" علم أن جان

بتخوفها من استغالل إسرائيل له، وتقديمه وثيقة قانونية تدين الحركة أمام محكمة الجنايات الدولية، 
الذين قد يصبحوا "مجرمي حرب" بين ليلة وضحاها، وهو الكابوس الذي  قادتها،وما يسفر عن اتهام 

 وف منه حماس بصورة جدية.تتخ
 

 جرائم الحرب
أبريل أن  01خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، استبق صدور تقرير أمنستي، وأعلن يوم 

حماس جاهزة للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية، لكنها لن تسّلم أي شخص قبل مثول قادة 
قاومتها لالحتالل بما تسّنه القوانين االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة، ألن حماس تنطلق في م
 الدولية، ولن يكون بمقدور العالم أن يدين المقاومة، أو يجرمها.

فيما ذكر صالح البردويل القيادي البارز في حماس، وعضو المجلس التشريعي، "للمونيتور" أن 
دانة لها في "حماس ال تخشى محكمة الجنايات الدولية، حتى لو تم تقديم تقرير ألمنستي كورقة إ

المحافل القضائية، وهي جاهزة ألي احتمال من هذا النوع، ألنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها 
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بشتى الطرق والوسائل التي كفلها القانون والشرائع الدولية، وأبوابها مفتوحة أمام أي جهة تريد أن 
 ".5104تعرف حقيقة ما جرى خالل حرب غزة 

ترويجها عقب صدور تقرير أمنستي، ربما تتعارض مع ما علمه  أجواء الثقة التي تحاول حماس
"المونيتور" من أوساط قانونية داخل الحركة، رفضت كشف هويتها، أنها بصدد "االطالع على النص 
األصلي الكامل لتقرير أمنستي، بهدف التحضير الجاد لمواجهة ما ورد فيه، ألنه قد يشكل سكينًا 

بة الموقف الفلسطيني المتجه للمحكمة الجنائية، مما يتطلب من حماس حقيقيًا وحادًا جدًا على رق
 الذهاب لخطوات عملية لتجنب الضرر المتوقع من التقرير".

وأضافت: "هناك توجه داخل حماس بتشكيل لجنة مهنية تضم ممثلي منظمات حقوقية لبحث ما 
مَّ تنفيذ حكم اإلعدام بهم خالل أشار إليه تقرير أمنستي، والتدقيق به، وتحضير ملفات كاملة لمن ت

حرب غزة األخيرة، خاصة المشتبه بتعاملهم مع المخابرات اإلسرائيلية، وا عداد كيفية الرد، ومواجهة 
 التقرير في المحافل الدولية".

وكان ملفتًا عدم صدور موقف رسمي عن السلطة الفلسطينية ردًا على تقرير أمنستي، وحاول 
عدد من المسئولين ذوي العالقة في وزارتي العدل والخارجية دون أن "المونيتور" التواصل مع 

 يستجيب أحد.
علمًا بأن السلطة الفلسطينية هاجمت إعدامات العمالء خالل حرب غزة، ووصفها الرئيس محمود 

 أغسطس بأنها أعمال إجرامية. 59عباس يوم 
طوياًل للتحقيق فيما ورد في تقرير حماس تعلم جيدًا أن اإلجراءات القضائية الدولية تستغرق وقتًا 

أمنستي ضدها، وبالتالي فإن إمكانية تقديم لوائح اتهام قانونية ضد قادة الحركة ليس أمًرا هينًا، ألنه 
يتطلب وثائق سرية تؤكد مسئوليتهم المباشرة عن تلك اإلعدامات، وهي غير متوفرة في محتوى 

 التقرير.
حماس، أنه يبعدها خطوة إضافية نحو االندماج في  لكن خطورة تقرير أمنستي من وجهة نظر

المجتمع الدولي، وهي التي تبذل جهودًا حثيثة إلثبات عدم صلتها بباقي المنظمات المصنفة إرهابية 
في العواصم العالمية، مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة، كما صرح بذلك خالد مشعل زعيم 

 أبريل. 0حماس يوم 
ن حماس تشكيل "خاليا نحل" وطواقم قانونية وسياسية لتفنيد ما ورد في التقرير وهذا يتطلب م

ثبات أنها حركة مقاومة مسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وال ترتكب جرائم حرب.  ضدها، وا 
3/6/5105المونيتور،   
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70. "BDS .."أكبر جهاد 
 صالح النعامي

"، BDSحركة المقاطعة الدولية ضده " يبدي الكيان الصهيوني حساسية كبيرة تجاه تعاظم أنشطة
حيث تتعاطى دوائر صنع القرار في تل أبيب معها باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا. ونظرًا إلدراك حجم 
"الضرر" الناجم عن أنشطة هذه الحركة، كلفت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة الوزير يغآل أردان 

لحركة، وتقليص "أضرارها". ويقود أردان خلية عمل تضم بتنسيق جهود الكيان الهادفة لمواجهة هذه ا
ممثلين عن جميع الوزارات ذات العالقة، وتعمل بتنسيق كامل مع سفارات إسرائيل والمنظمات 
اليهودية في أرجاء العالم، وال سيما داخل الواليات المتحدة وأوروبا. لم تقف األمور عند هذا الحد، بل 

ل مباشر، مع األغلبية الجمهورية في مجلسي الكونغرس، للضغط على إن ديوان نتنياهو يعمل، بشك
"، وتستجيب BDSاإلدارة األميركية إلجبارها على التحرك ضد أية دولة أوروبية تتعاطى مع "

لمطالبها بفرض عقوبات على إسرائيل. وهذا ما وجد تعبيره في مشروع القانون الذي تقدم به عضو 
اردين، إللزام اإلدارة بالتواصل مع الحكومات األوروبية، ومنعها من مجلس الشيوخ الجمهوري، بن ك

فرض أية قيود على تسويق السلع التي تنتج في المستوطنات اليهودية، المقامة على األراضي 
داخل أوروبا. وتجمع مستويات الحكم والنخب الصهيونية التي  0967الفلسطينية التي احتلت عام 

لى أنها باتت أكبر مصدر لنزع الشرعية الدولية عن إسرائيل. وعلى " عBDSتناولت آثار فعل "
الرغم من أن عشرات من الباحثين والمفكرين الصهاينة أسهبوا في رصد مركبات الخطر االستراتيجي 

"، فإن سلسلة التحقيقات التي أعدها الصحافي والكاتب بن دورون يميني، وشرعت BDSالذي تمثله "
في نشرها ابتداًء من األول من يونيو/حزيران الجاري، تتوسع بشكل  صحيفة يديعوت أحرونوت

 خاص في رصد مخاطر هذه الحركة، وآليات العمل المطلوبة لمواجهتها.
ويجزم بن يميني بأنه على الرغم من أن حركة المقاطعة الدولية لم تمثل بعد تهديدًا جديًا على 

عميقة على الوعي الجمعي العالمي تجاه إسرائيل، وال االقتصاد اإلسرائيلي، إال أنها تترك انطباعات 
سيما داخل الواليات المتحدة التي تعد الحليف األبرز إلسرائيل في العالم، ويعمل فيها اللوبي األكثر 
تنظيمًا واألشد حماسًا لدعم الكيان الصهيوني، والتصدي ألي مؤشر يشي بتغيير ما في السياسة 

لى الرغم من أن إسرائيل تحظى بتأييد واسع لدى الرأي العام األميركي، األميركية تجاه تل أبيب. وع
كما تعكس ذلك استطالعات الرأي، إال أن بن يميني يرى أن هذه االستطالعات تقدم صورة مضللة 
تمامًا، موضحا أن هناك تحواًل واضحًا ومطردًا وثابتًا في الموقف من إسرائيل داخل الجامعات 

ائل اإلعالم األميركية. أكثر ما يحذر منه بن يميني أن تيارًا داخل الحزب ومراكز األبحاث ووس
"، محذرًا من أن المعسكر المعادي BDSالديمقراطي بات ال يتردد في اإلسهام بقوة في أنشطة "
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إلسرائيل داخل الحزب قد يصبح من القوة إلى درجة أن مرشحي الحزب لالنتخابات الرئاسية قد 
عتبار مواقف هذا التيار، عندما يبلورون تصوراتهم من إسرائيل. وال خالف في يضطرون لألخذ باال

" على هذه الوتيرة، فإنها ستتحول، مع مرور الوقت، إلى BDSإسرائيل على أنه، في حال حافظت "
تهديد اقتصادي، سيفضي إلى تراجع عوائد التصدير، ناهيك عن تكبد إسرائيل خسائر غير مباشرة، 

التعاون بين إسرائيل والدول األوروبية في مجال البحث العلمي، وغيرها من  ستنجم عن توقف
 مجاالت.

لكن، ال شك في أن أكثر ما يثير رعب القيادة والنخب الصهيونية حقيقة أن نسبة كبيرة من نشطاء 
"BDSي " في الواليات المتحدة هم من اليهود تحديدًا، بل بات اليهود يمثلون أغلبية نشطاء الحركة ف

(. إن أحد أسباب اإلحباط التي تشعر بها 2-51بعض المدن األميركية، مثل شيكاغو )هارتس،
" من اليهود تبنوا مواقف مناوئة BDSالقيادة الصهيونية تتمثل في حقيقة أن بعض قيادات "

 للصهيونية تمامًا، بعد أن زاروا إسرائيل بناًء على ترتيب مسبق من الحكومة اإلسرائيلية، كما حدث
مع الطالب الجامعي سوس سوسمان وغيره. وال شك في أن خطورة مشاركة النخب اليهودية الشابة 

" بشكل خاص تتمثل في أنها تؤذن باتساع الشرخ بين الكيان الصهيوني وأكبر BDSفي أنشطة "
تجسد وأهم جالية يهودية في العالم. ويفاقم الشعور بالحرج لدى الحكومة اإلسرائيلية أن هذا الواقع ي

على الرغم من أن الحكومة اإلسرائيلية تعكف على تنفيذ خطة شاملة، بكلفة أكثر من مليار دوالر 
 لتعزيز التواصل مع يهود العالم، وخصوصًا مع اليهود األميركيين، وتحديدًا الشباب.

من أداء " على الفلسطينيين بلورة استراتيجية شاملة لدعمها وتمكينها BDSتفرض العوائد الهائلة لـ "
مهامها، من خالل التواصل مع قياداتها في كل دولة، والتوافق معها على استراتيجيات عمل تزيد من 

" بكل المواد BDSفاعليتها. ويفترض بالسلطة والفصائل الفلسطينية أن تتعاون في مجال تزويد "
عات لمساعدتها والمعطيات الموثقة لمساعدتها على العمل بكفاءة، ناهيك عن الحرص على جمع تبر 

على أداء مهامها. ويتوجب إعادة صياغة الخطاب الفلسطيني )للسلطة والفصائل( بما يخدم أنشطة 
"BDS بحيث ال يكون عبئًا عليها. يتوجب على فصائل المقاومة تحديدًا الحرص على تبني ،"

الوقت ". في BDSخطاب وانتهاج سلوٍك، يقلص من قدرة الصهاينة على توظيفه في صد أنشطة "
نفسه، يتوجب التواصل مع الجاليات اليهودية في جميع أرجاء العالم، وال سيما في الواليات المتحدة، 
براز حجم الجرائم التي ترتكب في إسرائيل، فنحن مطالبون بالتخلي  وشرح القضية الفلسطينية لها، وا 

الية، ويحتكمون لمنظومات عن المواقف المسبقة، حيث إن كثيرين من يهود العالم يتبنون مواقف ليبر 
قيم إنسانية عالمية. صحيح أن هذه الجاليات تقع تحت قصف الدعاية الصهيونية، لكن التجربة 

 أثبتت أنه في الوسع التأثير على مواقفها، ما يعني المس بذخر صهيوني ثمين.
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 " جهاد أكبر ذل من يقدر على تلبية ندائه ويتخلف.BDSقصارى القول، "
4/6/5105، ، لندنالعربي الجديد  

 
 ".. بفةــــل تـــونـــي بلـــيرالــــدولتـــينال فرصــــــة لـ "حــــل  .72

 روبرت فيسك 
وصل الوقت الذي قضاه توني بلير كمبعوث للشرق األوسط، ممثاًل للواليات المتحدة، وروسيا، 

 واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، نهايته أخيًرا. 
لى فيها هذا الدور، قدم بلير قبل أيام استقالته، تارًكا وراءه سؤاال وحيًدا، هو: فبعد ثماني سنوات تو 

 في المقام األول؟” مبعوثًا للسالم“كيف أصبح مجرم حرب مثله 
لقد كانت شعوب الشرق األوسط، وشعوب الكثير من دول العالم، تسأل نفسها هذا السؤال منذ أن تم 

دس، وكلف رسمًيا وبشكل يائس بتحقيق السالم بين اإلسرائيليين تعيين بلير مبعوثا للرباعية في الق
 والفلسطينيين. 

وهل كان من المفترض أن تؤدي مهمته الجديدة إلى غسل الدماء التي غطت يديه بعد كارثة غزوه 
 وبوش للعراق، ومئات اآلالف من األبرياء الذين لقوا حتفهم نتيجًة لذلك؟

نيين الذين فقدوا أحباءهم في حرب العراق، كان تعيين بلير في هذا وبالنسبة للعرب، وأيًضا للبريطا
 المنصب إهانة. 

الرجل الذي لم يقل يوًما إنه يشعر باألسف حتى على كوارثه السياسية، ظهر ببساطة في القدس بعد 
أربع سنوات، وأنفق مع فريقه الماليين على السكن والطيران، ولم يتمكن من تحقيق أي شيء على 

 الق خالل العقد التالي له هناك.اإلط
وبدا بلير غير مبال بالمعاناة الهائلة للفلسطينيين، وكان من الواضح أنه عاجز على منعها، وقضى 
الكثير من وقته بعيًدا عن مأساة الشرق األوسط، مفضاًل تقديم المشورة لمجموعته من الدكتاتوريين 

بالغ العالم عن األخطار التي تمثل  ها إيران في محاولة لكسب رضا إسرائيل.المسلمين، وا 
وكلما اعتقد بأنه أصبح أكثر نفوًذا كان غير ذي صلة أكثر في أعين أهل المنطقة التي تم إرساله 

من خالل التذكير بأنه سافر إلى  4لحمايتها. وقد دافع أحد أنصار بلير عنه ذات مرة على قناة 
لمفارقة األساسية، وهي أن بلير تخلى عن المنطقة مرة تقريًبا، دون أن يدرك ا 011 األوسطالشرق 

 مرة أيًضا للذهاب إلى وجهات مجزية أكثر بالنسبة له. 011أكثر من 
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الفلسطيني قد يكون أسهل  -وقد كان أكثر مزاعم بلير فحًشا هو زعمه بأن حل الصراع اإلسرائيلي 
منصبه قبل أكثر من عامين، بعد  من وضع حد ألزمة إيرلندا الشمالية. وكان على بلير االستقالة من

 “.عديمة الفائدة، ال طائل منها، ال طائل منها“أن وصف القادة الفلسطينيون أنفسهم وظيفته بأنها 
عن ” نزع الشرعية“ولم تكن إسرائيل لتوافق على هذا الوصف، بطبيعة الحال. وفي إدانته لحملة 

، في “إهانة لإلنسانية“ال التحيز الذي يمثل إسرائيل، تحدث بلير عن هذه الحملة بأنها شكل من أشك
حين أنه لم يستخدم قط مثل هذه الكلمات لوصف الخسائر الجسيمة بين المدنيين نتيجة األعمال 

 التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
يين وينتظر العرب اآلن معرفة ما إذا كانت اللجنة الرباعية ستكرر نفس الحماقة من خالل تع

شخص غير صالح أيًضا في هذا المنصب، على الرغم من أن الكثيرين في المنطقة يعتقدون بأن 
يجب التخلي عن هذا المنصب كلًيا. وقبل ثماني سنوات، كان هناك فقط فرصة ضئيلة لظهور دولة 

 فلسطينية في حيز الوجود. أما اليوم، )وبفضل بلير(، ليس هناك أي فرصة.
"اإلندبندنت"  

4/6/5105، م، رام هللااأليا  
 
ال فال اآلنالسالم  .73  وا 

 نيفا لنير
، في أربعاءفي كل يوم «. دافار»في صحيفة  األسبوعمنور لملحق نهاية  إيهودفي الثمانينيات كتب 

التحرير ومقاله في يده. في احدى المرات جاء ووضع  أسرةمنتصف النهار تقريبا، كان يأتي إلى 
مالئمة  أنهالم تكوني ترين  إذا»، قال، «هذه قصيدة»ور قصيرة. على طاولتي صفحة واحدة مع سط

في رأس « أخرىليس عندي بالد »نشرت قصيدة  األسبوعوفي نهاية ذاك «. للصحيفة فال تنشريها
 الملحق.

 أيامسيئة كانت وال تزال لنا كثير مثلها. ولكن هل كانت لنا  وأيامقاسية  أياملماذا أكتب عن ذلك؟ 
، حين تبدو الحكومة والكنيست كدائرة المساحة، في الفحص لمن توجد األيامكهذه بائسة وكريهة 

)وشكرا الفرايم سيدون، موتي « يرون النهاية»، وحين من دار الحكومة في القدس أكبر« حقيبة»
 أنتمكرشنباوم وب. ميخائيل، ُكتّاب النقد بهذا االسم( ـ نهاية االحتمال للعيش هنا عيشا طبيعيا؟ 

، النشرات والمالحق األخبار. وهي تنشر كل يوم وكل ساعة. تمأ عواميد واألدلةالحقائق  تعرفون
 وتعرض تسلسال زمنيا للبؤس والملل.
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اختفى التحول؟  أينوفي هذه األثناء، في اليسار وفي الوسط، يتباحثون: كيف حصل هذا؟ إلى 
ئيلي تعزز حكم نتنياهو، وأعطته للمجتمع اإلسرا األساسويواسون أنفسهم باالستنتاج بان المشاكل 

، يكتب زئيف شترنهل «في نظر معظم الجمهور. »أيضاوالية رابعة وربما ستعطيه خامسة 
يفضل نظام استعماري على المواجهة مع المستوطنات، والطبقات الفقيرة »(، 59/2، «هآرتس)»

لم تجتز طبقة القيادة  فاذا»وعليه، «. تضحي طوعا بمصالحها االقتصادية على مذبح التفوق القومي
 «.الحالية للوسط ـ اليسار ثورة ثقافية وفكرية عميقة، فلن تكون أهمية حقيقية لمسألة من يحكم هنا

ما وعندما تكون إلسرائيل قيادة تضع في  إذاخطأ. مسألة من يحكم في إسرائيل دراماتيكية وحرجة. 
إسرائيل والفلسطينيين كفيلون بالوصول  االحتالل، رغم كل المصاعب، فان إنهاء األولوياترأس سلم 

 أقواالالتحول الالزم هو تحول في القيادة. تغيير قيادة الوسط ـ اليسار. ولنقل  إنإلى تسوية. بمعنى، 
واضحة: الوسط ـ اليسار لن يعود إلى الحكم بال قيادة قابلة لالنتخاب، يمكن لزعمائها أن ينتخبوا 

في الكنيست؛ قيادة  األكبرتقامة الشخصية والثقافة( ويشكل الكتلة )المصداقية، القوة، التجربة، االس
، أهميةالوطني، وخطة سياسية واضحة؛ وليس أقل  األولوياتتعرض خططا مفصلة لتغيير سلم 

لالئتالف الذي ستتشكل منه  أساسالمعارضة مشتركة لكتل الوسط ـ اليسار، تكون  اآلنالتخطيط منذ 
 حكومة إسرائيل القادمة.

؟ كي ينظموا أنفسهم. من اجل وقف الشقاق ووقف النزاع فيما بينهم. كي اآلنماذا ينبغي عمل ذلك ول
تتمكن القيادة من أن تعرض على الجمهور مواقفها، وكي يعترف الجمهور بقدراتها، وليس في خمس 

 ما متى ستجرى االنتخابات القادمة؟ أحددقائق تناسب نتنياهو. وفضال عن ذلك، هل يعرف 
أنا سأكون رئيس الوزراء »مثل هذه الخطوة ممكنة؟ هرتسوغ ولبيد وعدا بعد االنتخابات بان  هل

إلى  سأسافرلهذا فأنا »البنية التحتية للحكومة القادمة،  بإعدادلبيد من جهته روى بانه بدأ «. القادم
سياسة للدولة، الن نحقق المصالح ال أنالقادم لعقد لقاءات سياسية. علينا  األسبوعالواليات المتحدة 

وان لم يكن هذا باعثا على الشفقة فانه باعث على الضحك. كالهما لم «. الحكومة ال تفعل ذلك
والترهات التي ارتكباها وقاالها. ولكننا نحن، المقترعين، ال ينبغي أن نكون  األخطاءيتعلما شيئا من 

 كبيرا. إنجازاالزعماء الذين يرون في فشلهم  أيديرهائن في 
«. يسخنا نفسيهما على الخطوط» أنالصيف الماضي ناشدت هنا رون خولدائي ويوفال ديسكن  في

 ، فلن يكون.اآلنلم يكن  إنحان الوقت الن يجتازاها. 
3/6/5105هآرتس   
4/6/5105القدس العربي،   
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 غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

 4/6/5105، الفلسطينية لإلعالم وكالة الرأي 


