
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 : المقاومة لدى حماس تتطور بكل مرحلة وما يناسبهافي كتاب لـ"مركز الزيتونة" هنية
 ا  منظمة التحرير: اقتراح نتنياهو بالتفاوض على حدود الكتل االستيطانية مرفوض تمام

  لشعبية لـ"السلطة": أال تخجلون من استمرار التنسيق األمنيلجبهة اا
 وفتح مكاتب لها بغزة األموال الموجهة للسلطة الفلسطينيةبللتدقيق  لدول المانحةحماس تدعو ا

 الئحة العار"على " "إسرائيل"هيومن رايتس تطالب بإدراج 

جرافات االحتالل تدمر ثالثين منشأة  
بمحتوياتها في األغوار الشمالية 

 بحجة البناء دون ترخيص
 

 4... ص 
 

 3598 5/6/5105 جمعةال



 
 
 
 

 

           5ص                                     3598 د:العد    5/6/5105 الجمعة التاريخ:

  السلطة:
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 7 القانون اإلسرائيلي على المستوطنات جريمة حربعريقات: قرار سـريان   
 7 صرف دفعة مالية لمتضرري حرب غزة من المنحة القطرية :وزارة األشغال واإلسكان  
 7 ن السلطاتالفصل بي إلى : الحكومة مستمرة في دعم القضاء واستقالليته وهيبته وصوال  الحمد هللا  
 8 البرغوثي: نجاحات المقاطعة أثبتت صحة استراتيجية تغيير ميزان القوى  
 8 المجلس الوطني: فلسطين مفتاح السالم في المنطقة  
 9  ا  ود الكتل االستيطانية مرفوض تماممنظمة التحرير: اقتراح نتنياهو بالتفاوض على حد  

 
  المقاومة:

 9 : المقاومة لدى حماس تتطور بكل مرحلة وما يناسبهافي كتاب لـ"مركز الزيتونة" هنية  
 05 حماس تدعو مصر والعالم إللزام االحتالل بالتهدئةحركة   
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 04  وفتح مكاتب لها بغزة األموال الموجهة للسلطة الفلسطينيةبللتدقيق  لدول المانحةحماس تدعو ا  
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 06 قيام مشعل بزيارة سرية إلى الرياض بوساطة قطريةحماس تنفي ما نشرته "رأي اليوم" عن   
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 53 وقوات اإلنقاذ تتدرب على سيناريو يحاكي عملية تسلل من البحريديعوت أحرونوت: الشرطة   
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  :األرض، الشعب
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 57 عّداء فلسطيني يفوز بمركز متقدم بـ"ألعاب القوى اآلسيوية"  
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 33 تعيش في وضع هو األصعب منذ بدء القتال ةسوري: ضابط في سالح الجو اإلسرائيلي  
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 34 ممثل فرنسا الدائم لدى األمم المتحدة: ال حل لالجئين دون دولة مستقلة  
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 35 "الئحة العار" على "إسرائيل"هيومن رايتس تطالب بإدراج   
 35 "مكافحة التمييز ضد اليهود"بلير في منصب جديد يساهم في   
 36 "إسرائيل"تنهي تعاقدها في  "أورانج"الفرنسية  المحمولة شركة الهواتف  
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 جرافات االحتالل تدمر ثالثين منشأة  بمحتوياتها في األغوار الشمالية بحجة البناء دون ترخيص 

تحّولت نحو ثالثين منشأًة تعود إلى عائالت بدوية في منطقة األغوار الشمالية،  د بالص:محم
أمس، إلى أثر بعد عين؛ بعد استهدافها بالهدم من جرافات االحتالل اإلسرائيلي التي دمرتها على ما 

 «.األيام«فيها من محتويات، بحسب ما أكده شهود عيان لـ
البدوية في األغوار الشمالية، عارف دراغمة: إن قوات كبيرة  وقال رئيس مجلس المالح والمضارب
تسمى دائرة البناء والتنظيم في اإلدارة المدنية  ومجموعة ممامن جيش االحتالل ترافقها الجرافات 

العسكري « الحمرا»القريبة من حاجز « المكسر»اإلسرائيلية، حاصرت عند السابعة صباحًا منطقة 
منشأًة تعود إلى أربع عائالت تضم خيامًا للسكن، وحظائر  31ع بهدم في األغوار، قبل أن تشر 

 «.ج»للمواشي، وصهاريج للمياه، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة 
أن قوات االحتالل بهدمها تلك المنشآت تمكنت من إخالء تلك المنطقة تقريبًا « األيام«وأكد دراغمة لـ

 «.المنطقة العسكرية المغلقة»ون ترخيص والوجود في إطار ما تسمى بالكامل بحجة البناء د
وتعود ملكية تلك المنشآت، للمواطنين عدنان عبد المهدي السالمين، وعادل عبد المهدي السالمين، 

 وكايد غياض، ونضال يوسف أبو عواد، ونظام يوسف أبو عواد.
تهداف اإلسرائيلي المباشر للوجود البدوي في وأشار إلى أن عملية الهدم األخيرة، تندرج في إطار االس

األغوار، وصواًل إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، وذلك من خالل تضييق الخناق 
على أصحاب األرض الشرعيين، وهدم منشآتهم، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، والقيام 
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مساحات واسعة من األراضي الزراعية،  بتدريبات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية، وحرق
قامة أخرى جديدة.  لصالح توسيع المستوطنات وا 

من جهتها، حذرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، في بيان لها، من خطورة سياسة االحتالل في 
محافظة طوباس واألغوار الشمالية، والتي تهدف إلى استنزاف األراضي وضمها بحجة البناء دون 

 أن المنطقة عسكرية مغلقة. ترخيص أو
واستنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية إقدام قوات االحتالل على هدم المنشآت الزراعية 

 والحيوانية في منطقة األغوار، في إطار سعيها المحموم لتفريغ المنطقة من أصحابها الشرعيين.
اطق المهمة التي تقع على مقربة من وأكدت الشبكة في بيان لها، أن منطقة األغوار تعتبر من المن

 وتسكنها خمس عائالت فلسطينية منذ عشرات السنين.« الحمرا»حاجز 
واعتبرت، أن ما يجري من استهداف واضح لمنطقة األغوار يدق ناقوس الخطر، ويستدعي ضرورة 

« ج»نفة التحرك الفوري لوقف سياسات االحتالل في األراضي الفلسطينية وتحديدًا في المناطق المص
بما في ذلك استهداف التجمعات البدوية في تلك المنطقة بهدف عزلها بشكل كامل عن عمقها 
الفلسطيني، وفق أسلوب ممنهج هدفه األول واألخير اقتالع السكان منها، ومنع أي تواصل جغرافي، 

 وفرض سياسة األمر الواقع فيها.
في العراء بال مأوى ويحتاجون إلى  وأشارت إلى أن أصحاب المنشآت المدمرة أصبحوا يعيشون

تضافر كل الجهود إلمدادهم بكل مقومات الحياة، ما يستدعي توفير مستلزمات البقاء لهم وتثبيتهم 
 فوق أرضهم في مواجهة محاوالت االحتالل الرامية إلى اجتثاثهم منها.

ًة بالزيتون آبار للمياه وجرفت حقواًل مزروع 3من جانب آخر، هدمت قوات االحتالل، أمس، 
 واللوزيات في بلدة صوريف، شمال غربي الخليل.

 5/6/5105، األيام، رام هللا
 

 رئيسية أمام جهود إنقاذ عملية السالم عقبة: االستيطان عباس 
أكد الرئيس محمود عباس التزام الجانب الفلسطيني بعملية السالم القائمة على مبدأ  :وفا –رام هللا 

، 0961لة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام حل الدولتين إلقامة الدو 
 مشيرا الى ان االستيطان يشكل العقبة الرئيسية أمام الجهود الدولية الرامية إلنقاذ عملية السالم.

جاءت أقوال الرئيس خالل استقباله بمقر الرئاسة في رام هللا أمس وزير خارجية نيوزيلندا موري 
ور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى استراليا عزت عبد الهادي، ماكولي، بحض
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حيث اطلعه على آخر مستجدات العملية السياسية، والمأزق الذي آلت إليه جراء التعنت اإلسرائيلي 
 ورفضها االلتزام بقرارات الشرعية الدولية.

زامات إلنجاح عملية السالم القائمة على وأكد الرئيس أن الجانب الفلسطيني نفذ كل ما عليه من الت
مبدأ حل الدولتين، إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 

، إال أن إصرار إسرائيل على مواصلة االستيطان ورفضها االعتراف بمبدأ حل الدولتين أفشال 0961
 إحياء المسيرة السياسية.كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي إلعادة 

وأشاد الرئيس بمواقف البرازيل الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا 
 حرص القيادة الفلسطينية على تطوير العالقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

 هد لتحقيق السالم العادل.وعبر رئيس الوفد، عن استعداد البرلمان البرازيلي للمساهمة بأي ج
 .وقدم الرئيس أمس واجب العزاء لعائلة الفقيد اللواء راجي النجمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح

 5/6/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 أيلولال وجود لمفاوضات سرية وال علم لي بمشروع فرنسي في  :عريقات 
مؤخرا حول  أشيعصائب عريقات ما  الفلسطينيين د.نفى كبير المفاوضين : مهند العدم - رام هللا

وقال عريقات في تصريح خاص مع القدس"  .واإلسرائيليين الفلسطينيينوجود مفاوضات سرية بين 
دوت كوم: ال توجد أي مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي سرية أو علنية، وال توجد مؤشرات 

سرائيلية الماضية في بناء المستوطنات وفرض الستئناف المفاوضات بالوقت القريب مع الحكومة اإل
 .بالتزاماتهاالحقائق على االرض، ورفض االتفاقيات الموقعة والوفاء 

واضاف: ان سياسية الحكومة اإلسرائيلية أصبحت واضحة على ضوء تمرير القراءة االولى من 
يعني أنها تمهد لضم فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية الذي 

 في جريمة حرب جديدة وانتهاك واضح للقانون الدولي. إلسرائيلالمستوطنات 
المفاوضات بالوقت القريب مع اعالن  استئنافواوضح عريقات انه ال توجد احتمالية إلمكانية 

لى الحكومة اإلسرائيلية اآلن عن مخططات استيطانية بالقدس والضفة، ونقل مكتب وزيرة التربية ا
القدس الشرقية، وقانون تطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات، "فكل المؤشرات تدل أن حكومة 

 إسرائيل ماضية في مشروع تدمير خارطة فلسطين وليس استئناف المفاوضات".
 ونفى عريقات علمه حول احتمالية تقديم المشروع الفرنسي في مجلس األمن في أيلول المقبل.

 5/6/5105 القدس، القدس،
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 عريقات: قرار سـريان القانون اإلسرائيلي على المستوطنات جريمة حرب 
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن اقرار الكنيست  :رام هللا

اإلسرائيلي سريان قرار ضم المستوطنات في الضفة الغربية جريمة حرب ستحاسب عليها إسرائيل 
ان هذا القرار بداية  أمسكمة الجنايات الدولية. وأوضح عريقات في بيان صادر عن مكتبه أمام مح

بالمئة من الضفة الغربية إلسرائيل وهذا دليل واضح على الخطة الحقيقية  51لضم ما يقارب 
للحكومة اإلسرائيلية وهي تدمير خيار الدولتين وتضييق األمور على الشعب الفلسطيني وحرمانه من 

 التطور والنمو فيما يتعلق بالبناء والتوسع. فرص
 5/6/5105الدستور، عّمان، 

 
 صرف دفعة مالية لمتضرري حرب غزة من المنحة القطرية :وزارة األشغال واإلسكان 

أشرف الهور: أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان أمس أنها سوف تصرف دفعة جديدة من  - غزة
الر إلغاثة متضرري الحرب األخيرة. وقال الدكتور مفيد الحساينة دو  0111المنحة القطرية بقيمة 

ووضعت  وزير األشغال أنه سوف يتم صرف الدفعة الجديدة من المنحة عبر فروع بنك فلسطين.
الوزارة أسماء المتضررين المستفيدين من المنحة على موقعها االلكتروني، ودعت السكان لمراجعة 

 أسمائهم.
 5/6/5105، القدس العربي، لندن

 
 لى الفصل بين السلطاتإ : الحكومة مستمرة في دعم القضاء واستقالليته وهيبته وصوال  الحمد هللا 

افتتحت في رام هللا تحت رعاية الرئيس محمود عباس، امس الخميس، أعمال المؤتمر  :وفا - رام هللا
 ستختتم أعماله يوم غد.القضائي السادس "السلطة القضائية على طريق التطور والتكامل"، والذي 

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد هللا خالل إلقائه كلمة الرئيس محمود عباس، أن المواطن الفلسطيني 
هو االستثمار األول واألساسي، وأحد أبرز اإلنجازات له يكون من خالل تكريس حالة األمن 

كونات قطاعات القضاء والعدل واالستقرار، "الذي لم يكن ليتحقق لوال تكامل األدوار بين كافة م
واألمن وَأذرعها المختلفة، وتضِافر الجهود لبث العدل في نفوس المواطنين، وتعزيز الثقة في 
مؤسسات السلطة القضائية التي تختص في الفصِل في أهم قضايا المواطنين التي تمس حياتهم 

ى توجيهات واهتمام الرئيس في وقال رئيس الوزراء: "الحكومة تستمر وبناء عل وكرامتهم وحقوقهم".
دعم القضاء، وتحرص على تطويره وضمان استقالليته وهيبته ونزاهته، وصوال إلى ترسيخ مبدأ سيادة 
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القانون والفصل بين السلطات، لضمان االستجابة بفعالية الحتياجات أبناء شعبنا، وتتناغم مع دور 
 القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الَمدني في باِلدنا".

 5/6/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 البرغوثي: نجاحات المقاطعة أثبتت صحة استراتيجية تغيير ميزان القوى 
قال النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية، ان نجاحات حركة  :رام هللا

لمفاوضات والمراهنة عليها، وهي المقاطعة الشعبية الباهرة أثبتت صحة االستراتيجية الوطنية البديلة ل
استراتيجية هدفها تغيير ميزان القوى مع إسرائيل من خالل تصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة 

 وفرض العقوبات عليها واالسراع في توحيد الصف الوطني.
د واضاف البرغوثي، أن المقاطعة كبدت إسرائيل خسائر اقتصادية وسياسية واخالقية ملموسة، وق

ودعا جميع المسؤولين  نجحت في وصم إسرائيل بانها دولة "أبارتهايد" ونظام فصل وتمييز عنصري.
والهيئات الفلسطينية الى تبني المقاطعة والتخلي عن أية اوهام بالمفاوضات، وتنفيذ قرارات المجلس 

 لشعبية.سيق االمني وتصعيد المقاومة انالمركزي لمنظمة التحرير بتبني المقاطعة ووقف الت

 5/6/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 المجلس الوطني: فلسطين مفتاح السالم في المنطقة 
، أن شعبنا 0961عاما على عدوان حزيران  88أكد المجلس الوطني في ذكرى مرور  :رام هللا

قامة الدولة وعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من حزيران ع ام مصمم على إنهاء االحتالل وا 
وشدد المجلس الوطني بيانا أصدره بهذه الذكرى التي تحل اليوم على أن نضالنا الوطني  .0961

متواصل وهو حق لشعبنا كفلته كافة المواثيق واألعراف وكفله أيضا ميثاق األمم المتحدة، خاصة أن 
نها واعتقاالتها إسرائيل تنكرت لكل االتفاقيات الموقعة معها، وهي مستمرة في جرائمها وتكثيف استيطا

رهاب إسرائيليين  وعدوانها على األرض والشعب. وأكد المجلس أن النكسة وما حملته من عدوان وا 
مستمرين، وقتل، وتشريد، تأتي هذه األيام واالحتالل ممعن في إجراءاته التهويدية بحق مدينة القدس 

ح الحرب والسالم في عاصمة دولتنا ومقدساتها، مشددا على أن القدس وفلسطين تشكالن مفتا
 المنطقة في ظل اشتعال إقليمنا بالحروب الداخلية.

 5/6/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ا  منظمة التحرير: اقتراح نتنياهو بالتفاوض على حدود الكتل االستيطانية مرفوض تمام 

ات رئيس الوزراء رفضت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير وبشكل قاطع؛ مقترح :رام هللا
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضية بالتفاوض على حدود الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية 

وأضافت الدائرة أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود الرابع من  بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
لدولة خالية من المستوطنات، وعلى ، والقدس الشرقية عاصمة لها، وأن تكون ا0961حزيران عام 

 إسرائيل أن تعترف بهذه الحدود للدولة الفلسطينية.
وقالت الدائرة: على إسرائيل التوقف فورًا عن الخطوات والممارسات أحادية الجانب، بما فيها الوقف 

لى الفوري لالستيطان، وسياسات هدم البيوت ومصادرة األراضي، والتي تسعى إسرائيل من خاللها إ
تقويض حل الدولتين، والسيطرة المباشرة على أكبر مساحة ممكنة من األراضي المحتلة في الضفة 

 الغربية والقدس الشرقية، لعدم خلق تواصل جغرافي بين األراضي المحتلة.
وشددت الدائرة على أن أي مفاوضات قد تحدث يجب أن تشمل كافة قضايا الحل النهائي، وأن 

زمنية، وأن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على كافة األراضي التي تكون محددة المدة ال
 وأن تكون عاصمتها شرقي القدس. 0961احتلتها إسرائيل عام 

 5/6/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 : المقاومة لدى حماس تتطور بكل مرحلة وما يناسبهالـ"مركز الزيتونة" كتابفي  هنية 
لمكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة أن اســتمرار االنقســام وحالــة أكــد نائــب رئــيس ا: غــزة

االستفراد بالقرار الفلسطيني، يشكالن خطًرا على القضية الفلسطينية، قد يـؤدي إلـى انعكاسـات خطيـرة 
 على الحاضر والمستقبل الفلسطيني.

متـه كعنـوان لتحقيـق وشدد هنية على إصرار حركته على الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني ومقاو 
األهداف الوطنية، ورفضها االنسياق إلـى أّي مسـاومة علـى هـذه الثوابـت والحقـوق، مـع إبـداء المرونـة 

 الالزمة في الهوامش المتاحة من العمل السياسي.
مركز الزيتونـة للدراسـات واالستشـارات، مدير  محسن محمد صالحالدكتور جاء ذلك في مقابلة أجراها 

تــاب "حركــة المقاومــة اإلســالمية حمـاس: دراســات فــي الفكــر والتجربــة"، والــذي صــدر وتـم نشــرها فــي ك
 .5108نصه العربي عن مركز الزيتونة في بيروت سنة 
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وقـــال إن ثوابـــت حركتـــه هـــي ثوابـــت الشـــعب الفلســـطيني، والمتعلقـــة بقضـــيتين أساســـيتين همـــا األرض 
مـــا يحقـــق حـــّق العـــودة لكـــل إنســـان الفلســـطينية غيـــر منقوصـــة، واإلنســـان الحـــر علـــى أرضـــه الحـــرة، ب

 فلسطيني إلى أرضه ووطنه وبيته وقريته.
وأفــاد بــأن الحركــة عملــت فــي كــل مجــاالت الحيــاة الفلســطينية: االجتماعيــة، والسياســية، والعســكرية، 

 واألمنية، إضافة إلى عملها األساسي الدعوي؛ مما مكنها من االنتشار وفتح ساحات جديدة.
موذًجـا جديـًدا مـن العمـل الـوطني فـي السـاحة الفلسـطينية، بـل فـي المنطقـة وأوضح أن حماس قدمت ن

العربية واإلسالمية، وهو نموذج فريد من حيث طبيعـة التحـديات التـي تواجهـه، وطبيعـة الوسـائل التـي 
 تعامل معها.

وبــين أن أداء الحركــة لــم يقتصــر علــى البعــد الخيــري والــدعوي واالجتمــاعي، ولكنــه رّكــز علــى األداء 
المقاوم للحركة بحكم طبيعة الحالة الفلسطينية ووقوعها تحت االحـتالل، ممـا أدى إلـى بـروز المقاومـة 

 كإبداع وأولوية في العمل.
وأشــار إلــى أن هــذا النمــوذج "هــو خلــيط فريــد مــن المقاومــة والعمــل الــدعوي، واإلغــاثي، والجمــاهيري، 

لدراســة بشــيء مــن التفصــيل فــي كــل هــذه والسياســي، والفكــري حتــى شــكلت هــذه الحركــة إرثًــا يســتحق ا
 المجاالت، وحتى تجربة الحكم قدمت شخصية قيادية مختلفة".

ولفت إلى أن تطور نموذج المقاومة لدى حماس بتطور كل مرحلة وبما يناسـبها سياسـًيا، وبمـا يحقـق 
األهـداف األهداف المناطة بهذا العمل المقاوم على طريق التحرير كاسـتراتيجية، وعلـى طريـق تحقيـق 

 المرحلية في إطار الرؤية الشاملة.
وحــول الموقــف مــن االعتــراف بالكيــان اإلســرائيلي، ومشــروع التســوية الســلمية، أوضــح هنيــة أن شــكل 
االعتراف الذي قدمته منظمة التحرير باالحتالل تضمن كارثة سياسية، فهو لم يكن اعتراًفا بأمر واقـع 

ـــا بحـــق " نمـــا كـــان اعتراًف لوجـــود، دون أّي ضـــوابط واعتبـــارات، ممـــا فـــتح البـــاب علـــى " فـــي اإســـرائيلوا 
 مصراعيه لالحتالل.

وذكـر أن اتفـاق أوسـلو جــاء وليـد مرحلـة سياســية جعلـت مـن الواليـات المتحــدة القطـب العـالمي األقــوى 
والوحيد، وكنتيجة ثانوية لحرب الخليج والتوجه العربي الجمعي نحو مسيرة التسوية منذ مؤتمر مدريد، 

نمــا أوجــد انقســاًما فــي ومنــذ تلــ ك اللحظــة لــم ي شــكل فقــط تنــازاًل جوهرًيــا لالحــتالل عــن حقــوق شــعبنا، وا 
 الساحة الفلسطينية حول األهداف والوسائل.

ــام أثبتــت منــذ ذلــك الوقــت أن مســار التســوية مســار عقــيم، يصــب لصــالح االحــتالل  وأضــاف أن األي
فـاوض الفلسـطيني دون أّي إنجـازات تـذكر، لمراكمة فرض وقائع على األرض وتنـازالت يوميـة مـن الم
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ويضــاف إلــى ذلــك إســهام هــذه المفاوضــات فــي تجميــل وجــه االحــتالل، وغســل يديــه مــن الجــرائم التــي 
 اقترفها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع "نحن نفرق ما بين الجهود السياسية وما بين التنازل، فلسنا ضـّد أّي جهـود دبلوماسـية وسياسـية 
 حقوقنا، ولكننا لسنا مع المساومة عليها أو مبادلة حّق بحق آخر". من أجل استعادة

وأردف قــائاًل "قــد توافقنــا فلســطينًيا علــى القبــول بإقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران/ 
، مـــع عـــودة الالجئـــين دون التنـــازل عـــن بـــاقي حقوقنـــا؛ ألن الشـــعب الفلســـطيني يفـــوض 0961يونيـــو 

حقوقه، وليس للتنازل عنها، ألنها ليسـت ملًكـا لنـا أو لجيلنـا الحـالي فقـط حتـى نتنـازل القيادة الستعادة 
 عنها".

ولفـــت إلـــى أن حركتـــه اســـتطاعت المزاوجـــة بـــين برنـــامجين ومـــرحلتين، وهمـــا التحـــرر الـــوطني والبنـــاء 
ة والتغيير، وضربت النمـوذج العملـي فـي إمكانيـة تحقيـق هـذه المزاوجـة، فقـد خاضـت الحركـة والحكومـ
 تحديات جساًما كانت تستهدف وجود الحكومة باألساس، وَضْرَب هذا المشروع القادم واستئصاله.

ونوه إلى أنها خاضت معركة الحصار وعدة حروب قاسية، اسـتطاعت الخـروج منهـا أكثـر ثباتًـا وقـدرة 
يمكـن التقـدم على تقديم المزيد مـن العطـاء للشـعب الفلسـطيني؛ وأثبتـت أنـه لـو تـوفرت اإلرادة الحقيقيـة 

 في المسارين.
وأكــد أن المقاومـــة فـــي ظــّل حكـــم حمـــاس هــي أكثـــر قـــوة وقــدرة علـــى إيـــالم االحــتالل، وفرضـــت عليـــه 
معادالت جديدة، وضربت المرتكزات األساسية لنظرياته األمنية والعسكرية، "وهذا يعود لوجود حكومـة 

 تحمي ظهر هذه المقاومة وتوفر لها الغطاء السياسي".
القة مع حركة فتح، قال هنية "ال شّك أن حركـة فـتح حركـة وطنيـة، قـادت النضـال الـوطني وبشأن الع

في مراحل مهمـة وحساسـة مـن تـاريخ القضـية الفلسـطينية، غيـر أن تطـورات األداء السياسـي لهـا أدت 
إلى خصومة سياسية معها واختالف في المنهج، ال سّيما بعد قبولها توقيع اتفاق أوسلو وخوضها في 

 المفاوضات". نفق
وأضاف "نحن نسعى عبر المصالحة إلـى َجْسـِر الهـوبة بيننـا، لـيس علـى قاعـدة أن تتحـول حمـاس إلـى 
فــتح أو تتحــول فــتح إلــى حمــاس، ولكــن علــى قاعــدة التعــايش بــين البــرامج المختلفــة، وأن تحكــم قواعــد 

 يحترم كلُّ رأٍي اآلخر.العمل الديموقراطي الخالف بين الرؤى السياسية المختلفة والمتباينة، وأن 
ن كان الخالف بيننا في مرحلة من المراحل قد وصل إلى  وتابع "نحن لسنا في حالة عداء مع فتح، وا 
الســالح نتيجــة تطــورات أْمَلْتهــا اللحظــة والمرحلــة، ولكــن فــي األســاس نحــن شــركاء فــي الــوطن، ويجــب 

ًا شـركاء فـي الـوطن، شـركاء فـي الـدم، على كلينا العمل وفق شراكة حقيقية، لنجسد مـا كنـا نـردده دائًمـ
 شركاء في القرار".
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وأكــد أن عالقــة حمــاس مــع مختلــف مكونــات الشــعب الفلســطيني وقــواه وفصــائله قائمــة علــى االحتــرام 
ــا ودوًرا نضــالًيا ووطنًيــا مميــًزا، ومــا زالــت  واالحتــرام المتبــادل، خصوًصــا وأن هــذه القــوى تحمــل تاريخًي

من أجل فلسطين، وعالقتنا بها قائمة علـى هـذا األسـاس مـن الشـراكة فـي شريكة في العطاء والنضال 
 تحمل المسؤولية الوطنية.

 4/6/5105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حماس تدعو مصر والعالم إللزام االحتالل بالتهدئةحركة  

التهدئـــة، طالبـــت حركـــة حمـــاس، مصـــر والجهـــات الدوليـــة إلـــزام االحـــتالل بتفاهمـــات : غـــزة سفلســـطين 
 محملة تل أبيب تداعيات التصعيد األخيرة على قطاع غزة.

وقــال الــدكتور إســماعيل رضــوان، القيــادي فــي حركــة "حمــاس" فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" 
 : "هـذا التصـعيد اإلسـرائيلي 6|8تعقيًبا على الغـارات التـي اسـتهدفت قطـاع غـزة فجـر اليـوم الخمـيس س

 ئة، واالحتالل يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد".يمثل خرًقا لتفاهمات التهد
 وأضاف رضوان: "ندعو مصر والجهات الدولية إلى إلزام االحتالل بتفاهمات التهدئة".

 4/6/5105قدس برس، 
 

 مع وسيط تركي في غزة حماس تبعث برسائل تهدئةحركة  التلفزيون اإلسرائيلي: 
بعثت برسالة عاجلـة « حماس»لفزيون اإلسرائيلي أن كشفت القناة األولى في الت: فتحي صّباح -غزة 

عبر وساطة تركية إلى إسرائيل أكدت فيها أنها ستحاسب الجهة التي أطلقت الصـواريخ، مشـددة علـى 
سداعـــش . وأضـــافت أن إســـرائيل « الدولـــة اإلســـالمية»أن مطلقـــي تلـــك الصـــواريخ مـــن أنصـــار تنظـــيم 
الجهـة « حمـاس»رة الخارجيـة التركيـة، أنهـا تـرى فـي أبلغت الوسيط التركي، وهو موظـف رفيـع فـي وزا
 المسؤولة عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة.

  5/6/5105الحياة، لندن، 
 

 بتقاعس المجتمع الدولي وقفة احتجاجية بغزة تنديدا  : قوى اليسار تنظم 1967ذكرى حرب  
ألمم المتحدة بغزة للتنديد شارك مئات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية أمام مقر ا: أحمد فياض - غزة

  585بتقـــاعس المجتمـــع الـــدولي تجـــاه اســـتمرار رفـــض االســـتجابة لقـــرار مجلـــس األمـــن الـــدولي رقـــم س
 . 0961القاضي بانسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها في يونيو/حزيران من العام 
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هزيمــة علـى  88 مـرور بمناســبة-وتـأتي الوقفـة االحتجاجيـة التــي دعـت إليهـا قــوى اليسـار الفلسـطيني 
وأكد عضو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين جميـل مزهـر أن الوقفـة ، 0961حرب 

االحتجاجية جاءت للتذكير والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ومن بينهـا حقـه فـي تقريـر 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق العودة لال  جئين.المصير وا 

المجتمـــع الـــدولي  إبـــال وأضـــاف أن المحتجـــين أرادوا مـــن اعتصـــامهم أمـــام مقـــر األمـــم المتحـــدة بغـــزة 
واألمم المتحـدة ومجلـس األمـن بـالكف عـن الكيـل بمكيـالين والكـف عـن التواطـؤ وتشـكيل غطـاء للعـدو 

 اإلسرائيلي ولسياسته العدوانية إزاء الشعب الفلسطيني.  
جزيـــرة نـــت جميـــل مزهـــر إلـــى الـــرد علـــى سياســـات العـــدوان اإلســـرائيلي ودعـــا مزهـــر فـــي تصـــريحات لل

بمـا فـي ذلـك االشـتباك  أشـكالهاوحكومة اليمين بالوحدة الفلسطينية والتمسك باستراتيجية المقاومة بكل 
السياســــي والــــذهاب إلــــى المؤسســــات الدوليــــة والمحافــــل الدوليــــة ومحكمــــة الجنايــــات الدوليــــة لمحاكمــــة 

 ه.االحتالل على جرائم
من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عصام أبو دقـه إن المحتجـين جـاؤوا للتعبيـر 
عن رفضهم لتقاعس الدولي اتجاه اإلجراءات التي يقوم بها االحـتالل اإلسـرائيلي مـن قصـف وحصـار 

 ودمار وتجويع ألبناء الشعب الفلسطيني.
 4/6/5105، الجزيرة نت، الدوحة

 

 ": سنسعى لحصار االحتالل عبر تدويل القضية21لـ"عربينبيل شعث  
فــتح، الــدكتور نبيــل شــعث، "قــرب إنهــاء  اســتبعد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة: أحمــد صــقر -غــزة 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية"، مؤكًدا أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "يسعى 
 ضي الفلسطينية إلتمام مشروعه الصهيوني".إلى التهام المزيد من األرا

"، أن مواجهـــة العــــدو بكافــــة الوســــائل بــــدءا بالكفــــاح المســــلح، 50وأكـــد فــــي حــــوار خــــاص مــــع "عربــــي
واالنتفاضة والمفاوضات والعمل السياسي، لـم تكـن ذات "جـدوى حقيقيـة"، مشـددا علـى "االسـتمرار فـي 

 خطوة تدويل القضية الفلسطينية".
المركزية لحركة "فتح"، أن انضمام فلسطين للمؤسسات الدولية، خاصة محكمـة وأوضح عضو اللجنة 

الجنائيـــات، ســـيمنح الفلســـطينيين "بعـــدا أقـــوى فـــي محاكمـــة القـــادة اإلســـرائيليين علـــى ممارســـاتهم ضـــد 
 الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن هدف هذا التوجه هو "الضغط على سإسرائيل  لتِفي بالحق الفلسطيني".

"، كشــف شــعث، المقــرب مــن الــرئيس محمــود عبــاس، أن األخيــر "يســعى 50ال لـــ"عربيوردا علــى ســؤ 
ـــى القـــدس"، مبيًنـــا أن  ـــة الفلســـطينية، والحفـــاظ عل ـــاق الوحـــدة الوطني ـــى إحق ـــداخلي إل ـــى المســـتوى ال عل



 
 
 
 

 

           04ص                                     3598 د:العد    5/6/5105 الجمعة التاريخ:

"المعركة الخارجية شعارها الرئيس هو المواجهة الدولية لحصار سإسـرائيل  اقتصـادي ا وسياسـي ا فـي كـل 
 برغم صعوبة الوضع العربي وندرة الدعم الحقيقي". مكان،

وحـــول معانـــاة الفلســـطينيين فـــي قطـــاع غـــزة، جـــراء إغـــالق مصـــر لمعبـــر رفـــح، أقـــر شـــعث بأنـــه "مـــن 
 .الصعب جًدا إيجاد حل لمعبر رفح دون وحدة وطنية فلسطينية"

نهــاء االنقســام وترتيــب البيــت  الفلســطيني؛ ألن وقــال: "حمــاس ال تريــد المضــي قــدًما فــي المصــالحة وا 
 حساباتها اآلن تتعلق بما يحدث في الوطن العربي، وليس بما يحدث في الوطن الفلسطيني".

   5/6/5105، "50موقع "عربي 

 
 البردويل: عباس رفض وساطة سعودية لتفعيل المصالحة 

 قال القيادي في حركة حماس د. صـالح البردويـل: "إن الـرئيس محمـود عبـاس: يحيى اليعقوبي -غزة
رفــــض وســــاطة المملكــــة العربيــــة الســــعودية، لتفعيــــل المصــــالحة الوطنيــــة، بعــــد محاولــــة مــــن الــــرئيس 

 األمريكي السابق جيمي كارتر لذلك".
ـــ"فلسطين"، إلــى وجــود مســاٍع يبــذلها كــارتر لتفعيــل المصــالحة عبــر  وأشــار البردويــل فــي تصــريحات ل

 السعودية، مؤكًدا وجود موافقة مبدئية من "حماس".
"عنــدما توجــه كــارتر إلــى الســعودية، لــم يكــن لــدى الحركــة أي مــانع فــي بدايــة األمــر، لكــن  وأضــاف:

عبـــاس رفـــض الوســـاطة الســـعودية، وتعلـــل بـــأن القضـــية لهـــا عالقـــة بمصـــر ونظامهـــا، لـــذلك ســـحبت 
 المملكة يدها". 

ونفى وجود أي ترتيبات لعقد لقاءات لبحـث المصـالحة بـين حركتـي فـتح وحمـاس، موضـًحا أن عبـاس 
 أغلق الملف وجمد كل االتفاقات الموقعة، عازيا ذلك إلى عدم اعترافه بحماس وغزة. 

وبــين البردويــل طــرح الفصــائل أفكــاًرا لـــ"حماس" لكنهــا لألســف ال تســتطيع الحــديث مــع الــرئيس عبــاس 
نهــاء  حـول ذات الموضـوع، مشـيًرا إلــى وجـود آمـال وتطلعــات لـدى الفصـائل لتحقيــق الوحـدة الوطنيـة وا 

 االنقسام.حالة 
 4/6/5105، فلسطين أون الين

 

 وفتح مكاتب لها بغزة  األموال الموجهة للسلطة الفلسطينيةبللتدقيق  لدول المانحةحماس تدعو ا 
حركـة حمــاس هاجمــت ، أن غــزة مــن أشــرف الهـور، عــن 5/6/5105القــدس العربــي، لنــدن، ذكـرت 

المخصصـة لقطـاع غـزة، ودعـت الـدول « نسرقة أموال المانحي«مجددا السلطة الفلسطينية، واتهمتها بـ
المانحة إلى التدقيق في األموال التي تدفعها للسلطة. وقال النائب عـن حركـة حمـاس الـدكتور صـالح 
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البردويل في تصريح صحافي أن هذه األموال ترسل بهدف تحسـين الظـروف المعيشـية للمـواطنين فـي 
 قطاع غزة.

الرقابــة التابعــة لنــواب حركــة حمــاس فــي المجلــس  يعقــب علــى تقريــر لجنــة فــي حمــاسوكــان القيــادي 
، وأعلــن أن حجــم اإلنفــاق مــن «اقتصــاديا وماليــا»التشــريعي، الــذي اتهــم الســلطة بمحاصــرة قطــاع غــزة 

 من موازنتها. %01قبل الحكومة على غزة بلغ فقط 
د غـزة، الـذي مارسـته السـلطة ضـ« يعكـس حالـة مـن االنتقـام السياسـي»وقال البردويـل إن هـذا التقريـر 

أقسـى أنـواع الفجـور فـي الخصــومة »، واتهـم السـلطة بأنهـا مارسـت «آداب للخصـومة»دون أي يراعـي 
تجــاوزت »وأشــار إلــى أن العقوبــات التــي تمــارس علــى ســكان غــزة «. مليــون إنســان فلســطيني 5ضــد 

 «.حماس ومست بكل شرائح الشعب
هر عــدة تركــزت علــى ســرقة العقــاب علــى غــزة انعكــس كمــا جــاء فــي التقريــر فــي مظــا»وأضــاف أن 

، الفتـــا إلـــى أن حصـــة غـــزة مـــن الموازنـــة العامـــة بلغـــت حســـب «اســـتحقاقات غـــزة مـــن الموازنـــة العامـــة
. ورأى أن ذلــك كــان سـببا فــي حالــة الفقــر والبطالــة %51 ىتــم تقلــيص هــذه الحصـة إلــ %81القـانون 

 والحرمان من التوظيف وحرمان الموظفين من رواتبهم في غزة.
الوقوف عند مسـؤولياتها لتفعيـل المجلـس التشـريعي كجهـة رقابيـة »يل الكتل البرلمانية إلى ودعا البردو 

ودعا الجهـات المانحـة إلـى تـدقيق النظـر فـي الجهـات التـي تصـل «. على المال العام للحد من الفساد
ها أمـوالكم تسـرق وال تصـل إلـى مسـتحقي»لها هذه األموال والمساعدات. وقـال موجهـا حديثـه للمـانحين 

وهــي تســتخدم لتكــريس الوضــع الكــارثي وحالــة االنفجــار فــي غــزة وهــذا األمــر ســيعود ســلبًا علــى الســلم 
 «.العالمي
"إن السـلطة  ،فـي تصـريحات لــ"فلسطين" ، أن البردويـل قـال4/6/5105، فلسطين أون الينونشـرت 

مـــار قطــاع غـــزة تعيــق عمليــة اإلعمـــار، فهــي تـــدخل األمــوال إلـــى خزينتهــا، وال يـــذهب إال الفتــات إلع
مليـون دوالر، فــ"آثارها غيـر واضـحة،  511المدمر"، مستشهًدا بما حدث في المنحـة القطريـة، البالغـة 

 والشعب الفلسطيني لم يستفد منها".
ولفــت النظــر إلــى المنحــة القطريــة فــي الوقــود الــذي قــال: إنــه "دخــل إلــى جيــب الســلطة"، عوًضــا عــن 

 نة الرقابة العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني.سرقة أموال المساعدات وفق تقرير للج
عـــادة اإلعمـــار بعيـــدا عـــن األيـــدي التـــي  وأضـــاف: "إن العمـــل المباشـــر لخدمـــة المـــواطن الفلســـطيني وا 
تخــتلس األمــوال أفضــل الطــرق لوصــول األمــوال إلــى الشــعب المســتحق"، داعًيــا فــي الوقــت ذاتــه الــدول 

 في قطاع غزة.المانحة إلى فتح مكاتب إلعادة اإلعمار 
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مــن جانــب ثــان؛ تطــرق القيــادي فــي حركــة حمــاس إلــى زيــارة الوفــود األوروبيــة لقطــاع غــزة، مــن أجــل 
االطالع على حجم المأسـاة التـي يعيشـها الشـعب الفلسـطيني، مبيًنـا أن حركتـه ال تمـانع زيـارة أي وفـٍد 

ظهــار حجــم الجريمــة علــى طريقــة عــزل الكيــا ن، مؤكــًدا أن نتــائج للقطــاع، ويســعدها فضــح االحــتالل وا 
 الزيارات لم تتبلور بعد.

 
 القسام بانهيار نفق شرق غزة كتائب استشهاد مقاوم من 

استشــهد احــد عناصــر كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، فــي  :القــدس دوت كــوم -غــزة
 ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، جراء انهيار نفق للمقاومة شرق مدينة غزة.

عامــا ، وهــو مــن  55در أمنيــة "القــدس "دوت كــوم، أن الشــاب عصــام عمــر الكتنــاني سوأفــادت مصــا
 عناصر الكتائب وصل مستشفى الشفاء بحالة خطيرة وما لبث أن فارق الحياة بعد وقـت قصـير جـدا.
وأشارت إلى أن عددا من عناصر الكتائب أصيبوا جـراء انهيـار نفـق فـي منطقـة حـي الشـجاعية شـرق 

 مدينة غزة.
 5/6/5105، ، القدسالقدس

 
 قيام مشعل بزيارة سرية إلى الرياض بوساطة قطريةحماس تنفي ما نشرته "رأي اليوم" عن  

 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيـة ، أن5/6/5105السبيل، عّمان، ذكرت 
حركــة خالــد نفــى الخمــيس، األنبــاء التــي تحــدثت عــن زيــارة ســرية قــام بهــا رئــيس المكتــب السياســي لل

 مشعل إلى العاصمة السعودية الرياض قبل أربعة أيام برعاية قطرية.
الفلسطينية خالل افتتاحه ملعب نادي الصداقة المعشب ” الوطنيـة“وقال في تصريحات خاصة لوكالة 

 ”.المعلومات غير صحيحة هذه”إنشمال غرب مدينة غزة، ” المعسكر الشمالي“صناعيا في منطقة 
وقـال فـي اتصـال  العالقات الدولية في الحركة أسامة حمدان هو اآلخر هذه األنبـاء. كما نفى مسؤول

 ”.غير صحيحة“هاتفي من العاصمة اللبنانية بيروت إن هذه المعلومات 
خالد مشعل  أنمن مصادر خليجية وثيقة ، زعمت أنها علمت 4/6/5105، رأي اليوم، لندنوكانت 

التقى خاللها  أيام أربعةمدينة الرياض قبل  إلىبزيارة سرية  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قام
 محمد بن نايف ولي العهد ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد. األميرينمسؤولين سعوديين من بينهم 

هـذه الزيـارة تمـت بوسـاطة قطريـة بهـدف تحسـين عالقـة حركـة  أن” اليـوم رأي”لـ أكدتالمصادر نفسها 
 ة من القطيعة استمرت عدة سنوات.حماس مع السعودية بعد فتر 
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 اإلســالميةانفتــاح ســعودي تــدريجي علــى الحركــات  إطــارالزيــارة تــأتي فــي  أنوتعتقــد المصــادر نفســها 
 ”.المسلمين اإلخوان“وخاصة حركة 

 
 الشعبية لـ"السلطة": أال تخجلون من استمرار التنسيق األمنيالجبهة  

ــا الــرئيس محمــود خاطــب عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبي: غــزة ة لتحريــر فلســطين ربــاح مهن
ال تخجلـــون مـــن االســـتمرار فـــي التنســـيق األمنـــي مـــع أعبـــاس وأجهـــزة أمـــن الســـلطة بالضـــفة بـــالقول: "

 االحتالل رغم جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا".
 وجــاءت تصــريحات القيــادي مهنــا فــي أعقــاب اعتقــال قــوات االحــتالل لعــدد مــن كــوادر الجبهــة الشــعبية

 أمس من قرية عصيرة الشمالية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
ال ترون أن إجراءات االحتالل المتكررة أوأضاف رباح في تصريح له على صفحته على الفيس بوك "

 بحق شعبنا مبررًا لكم لوقف التنسيق األمني البغيض؟!".
 4/6/5105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 سيون أثبتوا أن مدينتهم ستبقى عربيةفتح: المقدحركة  

قال المتحدث باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان إن "المقدسيين أثبتـوا مـن خـالل : القدس المحتلة
إفشــالهم لمهرجــان أنــوار القــدس التهويــدي فــي المدينــة المحتلــة، أن القــدس ســتبقى عربيــة رغــم القاســي 

 المدينة". والداني، وأنهم سيتصدون لكافة محاوالت تهويد
 ، أن المقدســــيين 6|8وأضــــاف عليــــان فــــي تصــــريح صــــحفي مكتــــوب تلقتــــه "قــــدس بــــرس" الخمــــيس س

استطاعوا إفشال مهرجان األنـوار التهويـدي الـذي تقـوم علـى تنفيـذه وزارة السـياحة اإلسـرائيلية بالتعـاون 
يكـــل المزعـــوم"، مــع بلديـــة االحـــتالل وعـــدة جمعيــات اســـتيطانية، بهـــدف نشـــر الروايــة اإلســـرائيلية و"اله

مــن خـالل انعكاســات األضـواء علــى أســوار  5151والمشـاريع االســتيطانية التـي ســتنتهي خـالل العــام 
 القدس وأزقة البلدة القديمة.

بعــاد  أيــام عــن بــاب  01وأفــرج صــباح اليــوم عــن أحــد المعتقلــين وهــو ســامر أبــو عيشــة بكفالــة ماليــة وا 
 ة.العامود، وهو أحد بوابات مدينة القدس العتيق

 4/6/5105قدس برس، 
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 ؟"إسرائيل"حماس وحركة بين  بغزة حربا   "التنظيمات الجهادية"هل تشعل محللون:  
لــم يســتبعد محللــون سياســيون، وكتــاب فلســطينيون، إمكانيــة انــدالع  األناضــول: - عــال عطــاهللا -غــزة

ســرائيل فــي حــال اســتمر إطــالق الصــواريخ مــن قبــل  لتنظيمــات ا“حــرب أخــرى بــين حركــة حمــاس، وا 
 في قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات اإلسرائيلية.” السلفية الجهادية

وقال المحللون في أحاديث منفصلة، لوكالة األناضول لألنباء، إنه في حال استمر إطـالق الصـواريخ 
كــرة الـثلج، ســتتدحرج إلــى ”مـن قبــل تنظيمـات ســلفية جهاديــة فـي غــزة، علــى إسـرائيل فــإن مــا وصـفوه بـــ

 ”.ٍع أبعد من الرد، ورد الفعلواق
ـــة بغـــزة، والكاتـــب السياســـي، أن  ـــة اآلداب بجامعـــة األّم ـــد كلي ـــو عـــامر، عمي ـــدكتور عـــدنان أب ويـــرى ال
الجماعات الجهادية في غزة، تفتقد لوجود هيكل تنظيمي لها، غير أنه أشار إلى أنها تحاول من باب 

 أن تتحدى حركة حماس.” المناكفة”ما وصفه بـ
جموعــات الســلفية، تحــاول أن تبتــز حركــة حمــاس، فهــي تعــرف جيــدا أن الحركــة ال تريــد الم"وأضــاف:

حربا جديـدة مـع إسـرائيل، كمـا أن إسـرائيل هـي األخـرى ليسـت فـي وارد الـدخول فـي معركـة أخـرى مـع 
 ."القطاع

ويرى أبو عـامر، أنـه فـي حـال اسـتمر إطـالق الصـواريخ، فـي األيـام المقبلـة، مـن قبـل تلـك الجماعـات 
 إلى واقع يتم فرضه على الجميع.” كرة الثلج“ن الوارد أن تتدحرج فم

لن تقبل إسرائيل أن يتم إطـالق الصـواريخ بهـذه الـوتيرة، وربمـا تـرد بحـزم أكبـر وهـو ” واستدرك بالقول:
 ”.ما قد يقودنا إلى حرب جديدة قد تكون أكثر عنفا

عـــات وقياداتهـــا فـــي قطـــاع غـــزة، وقــد تلجـــأ حركـــة حمـــاس، وفـــق أبـــو عـــامر، إلـــى محـــاورة هـــذه المجمو 
 ”.الضربة“على ” الصفقة”وتغليب ما وصفه بـ

ويــرى طــالل عوكــل الكاتــب السياســي فــي صــحيفة األيــام الفلســطينية الصــادرة مــن رام هللا فــي الضــفة 
الغربيـــة، أّن الحكومـــة اإلســـرائيلية بزعامـــة بنيـــامين نتنيـــاهو الـــذي يتعـــرض النتقـــادات حـــادة مـــن قبـــل 

 تهاون مع إطالق الصواريخ من غزة.المعارضة، لن ت
إسرائيل تعلم أن من يقـف وراء إطـالق الصـواريخ هـي تنظيمـات سـلفية تريـد أن تتحـدى حركـة ” وتابع:

حماس، وتسعى إلى ابتزازها لتحقيق مطالبها المتمثلة في إطالق السلفيين الذين تعتقلهم، لكن إسرائيل 
 ”.ع، وتحملها مسؤولية أي توتر ميدانيال ترى في غزة سوى حماس التي تسيطر على القطا

وأضاف عوكل، أن إسـرائيل قـد تـرد فـي األيـام المقبلـة بحـزم علـى أي صـارو  قـادم مـن غـزة، وهـو مـا 
 ، وصوال إلى معركة عسكرية كبيرة.”التوتر األمني“يدفع األمور نحو 
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رائيل اغتالــت قيـــادات لنفتــرض أن إســرائيليا ق تــل فــي الصــواريخ القادمــة، أو إن إســ” واســتدرك بــالقول:
التنظيمات التي تطلق الصواريخ، هذا المشهد يدفعنا نحو مشهد مماثل لما سبق للحـرب األخيـرة، وقـد 

 ”.نشهد تصعيدا عسكريا كبيرا
ويقــول الــدكتور مخيمــر أبــو ســعدة أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة األزهــر بغــزة، إن حركــة حمــاس 

ت السـلفية الجهاديـة، قبـل أن تصـل األمـور إلـى حـد ال يمكـن مطالبة بفتح حوار عاجـل مـع المجموعـا
 التراجع عنه، وفق وصفه.

في قطاع غـزة ال يحتمـل حربـا أخـرى، الحـرب األخيـرة ال تـزال آثارهـا فـي  : "الوضعوأضاف أبو سعدة
كل مكان، وحركـة حمـاس ال تريـد أن تخـوض معركـة جديـدة مـع إسـرائيل فهـي لـم تلـتقط أنفاسـها بعـد، 

يـتم إطــالق صـواريخ علـى إســرائيل بـين الفينـة واألخــرى، فهـذا يعيـدنا إلــى حالـة مـن الــرد ورد ولكـن أن 
 ."الفعل ال أحد يعرف إلى أين ستقودنا

 4/6/5105، رأي اليوم، لندن

 
 سرائيلية "بائس"" اإلبارتنر"وقف التعامل مع شركة  "أورانج" شركة نتنياهو: قرار 

بنيامين نتنياهو، إعالن شركة "أورانج" الفرنسية، وبشـكل وصف رئيس حكومة إسرائيل، : بالل ضاهر
رسمي أنها تعتزم وقف نشاطها التجاري في إسرائيل وتعاقدها مع شركة "بارتنر" اإلسرائيلية، بأنه قرار 

 "بائس"، ودعا الحكومة الفرنسية إلى التنكر لقرار الشركة.
مقولــة البائســة والعمــل البــائس للشــركة التــي وقــال نتنيــاهو إنــه "أدعــو حكومــة فرنســا إلــى التنكــر علنــا لل

تمتلــك جـــزءا منهـــا. وأدعـــو أصــدقاءنا إلـــى القـــول بصـــوت مرتفـــع وواضــح إنهـــم يعارضـــون كافـــة أنـــواع 
 المقاطعة لدولة اليهود من دون اشتراط ذلك بشيء".

مــنح وباســتخدامه عبــارة "دولــة اليهــود" ينــزع نتنيــاهو عمليــا صــفة وجــود نظــام ديمقراطــي فــي إســرائيل، ي
الحقوق وحرية التعبير لغير اليهـود، علمـا أن شـركة "أورانـج" اتخـذت موقفهـا مـن إسـرائيل بعـد ضـغوط 

 مورست عليها على خلفية نشاط شركة "بارتنر" في المستوطنات.
رغـــم ذلـــك، زعـــم نتنيـــاهو أن إســـرائيل هـــي "دولـــة ديمقراطيـــة تحـــافظ علـــى حقـــوق اإلنســـان"، وتجاهـــل 

فلسطينيين وادعى أن إسرائيل "تدافع عن نفسها من زخات صاروخية وأنفاق االحتالل والعدوان على ال
 إرهابية، وبعد ذلك تتعرض النتقادات على شكل محاوالت المقاطعة". وقال إن هذا أمر "ال يغتفر"!

 4/6/5105، 48عرب 
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 حربا  إلى ستبعد أن تتطور األمور أو القذائف..  مسؤولية إطالق تتحملحماس : لعادجعاموس  

لعــاد لاذاعــة جقــال رئــيس الهيئــة السياســية العســكرية فــي وزارة الــدفاع عــاموس : فتحــي صــّباح -غــزة 
العامــة أن إســرائيل ال يعنيهــا مــن أطلــق القــذائف، و"مــا نريــده هــو الهــدوء التــام بنســبة مئــة فــي المئــة، 

ن أجـل وحماس تتحمل المسؤولية عن أي إطالق". وأضـاف أن إسـرائيل سـتعمل كـل مـا فـي وسـعها مـ
"حمـــاس" وبفعـــل الـــردع الـــذي إن ضـــمان الهـــدوء لمواطنيهـــا. واســـتبعد أن تتطـــور األمـــور حربـــًا، وقـــال 

 حققته إسرائيل في حربها على القطاع الصيف الماضي، ال تعتزم التصعيد.
 5/6/5105الحياة، لندن، 

 
 ع": يجب نزع سالح المقاومة في غزة مقابل تطوير القطاالصهيونينائب من "المعسكر  

رأى النائب من "المعسكر الصهيوني" عـومر بـارليف فـي اسـتئناف القصـف مـن : فتحي صّباح -غزة 
نحـن ال "ناجم عن غيـاب سياسـة إسـرائيلية واضـحة. وقـال لاذاعـة العامـة:  "دليل عجز إسرائيلي"غزة 

نحـــرك ســـاكنًا طالمـــا ال يســـقط صـــارو  عنـــدنا، وعنـــدما يســـقط نـــرد بقصـــف مواقـــع وهميـــة للتنظيمـــات 
نــزع ". ودعــا إلــى إعــادة طــرح فكــرة "الفلســطينية، أو نحــاول تبريــر القصــف بأنــه نتيجــة خالفــات داخليــة

 على بساط البحث." السالح عن القطاع في مقابل تطويره
 5/6/5105الحياة، لندن، 

 
 عدم المّس بمقبرة القسام في حيفابتعّهد عودة: كحلون  

لعربيــة المشــتركة فــي الكنيســت، النائــب أيمــن عــودة، أعلــن رئــيس القائمــة ا :أ ف ب -القــدس المحتلــة 
أمــس، أنــه تلقــى تعهــدًا مــن وزيــر المــال المســؤول عــن مديريــة األراضــي موشــي كحلــون، بعــدم المــّس 

وقـال عـودة فـي بيـان لــه، إنـه طـرح علـى كحلـون "قضــية  بمقبـرة عـز الـدين القسـام جنـوب مدينــة حيفـا.
دينـة حيفـا... وحصـلت علـى تعهّـد أال تمـّس المقبـرة، وأن مقبرة القسام في بلدة الشيخ سنيشر  جنـوب م

وقال عودة: "االلتزام مهـّم، لكـن  تبحث المديرية عن حّل مع الشركة التي تّدعي أنها اشترت األرض".
غــالق الملفــات القضــائية، وهــذا مــا ســنتابعه، وحتــى ذلــك الحــين، المطلــوب  يجــب تثبيــت ذلــك رســميًا وا 

 حقيق ذلك كله".مواصلة النضال الشعبي حتى ت
 5/6/5105الحياة، لندن، 
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 حماس نا وبينيسعى لتوتير األجواء عشية التوصل إلى تهدئة بين منهناك سياسي إسرائيلي:  

هنــاك مــن "، إن "الشــرق األوســط"قــال مصــدر سياســي إســرائيلي، فــي حــديث لـــ: كفــاح زبــون - رام هللا
 . "بين إسرائيل وحماسيسعى لتوتير األجواء عشية التوصل إلى اتفاق تهدئة 

هناك جهود كبيرة تبـذل حاليـا للتوقيـع علـى اتفاقيـة تهدئـة جديـدة بيننـا وبـين حمـاس، وهنـاك "وأضاف: 
 . "قوى كثيرة ال يروق لها األمر وتسعى لجرهما إلى صدام حربي جديد

ة. وأشــار إلــى أن هــذه الجهــود تبــذل باألســاس عــن طريــق قطــر وجهــات أوروبيــة بمعرفــة األمــم المتحــد
 لكن محللين آخرين لم يستبعدوا أن ينجح خصوم حماس في جر المنطقة إلى حرب جديدة.

 5/6/5105الشرق األوسط، لندن، 
 
 مقاتل في سورية األف 8و 6ما بين  "حزب هللا": لـإسرائيليضابط  

 يةاإلسـرائيلاالسـتخبارات  أجهـزة إن األركـانضـابط كبيـر فـي هيئـة شحادة: قـال  أمال-القدس المحتلة 
 8111و 6111يواجـه ضـائقة اسـتراتيجية صـعبة. وان مـا بـين  هللا حـزب أن إلـىتملك تقارير تشـير "

ألـــف مجنـــد فـــي التنظـــيم، يتواجـــدون اليـــوم فـــي ســـورية، ومئـــات المقـــاتلين فـــي  55مقاتـــل مـــن مجمـــوع 
 ."أرسل الحزب مستشارين إلى اليمن وأخيراالعراق، 

خيرة بـدأ بنقـل قـوات مقاتلـة مـن جنـوب لبنـان إلـى سـورية مـع حزب هللا في اآلونة األ"ومضى قائاًل ان 
معداتهم الشخصـية، وال نالحـظ فـي هـذه المرحلـة نقـل وسـائل قتاليـة مـن جنـوب لبنـان وهـم يسـتخدمون 

 . "األسلحة السورية
العــام للحــزب الســيد  األمــينإن تــدخل مقــاتلي حــزب هللا فـي الحــرب األهليــة فــي ســورية، جعـل س"وقـال: 

انه منذ بـدأت الحـرب فـي سـورية قتـل  إذفي موقف حرج ال يحسد عليه داخل لبنان،   حسن نصر هللا
 ."خالل األسبوعين األخيرين 011مقاتل من الحزب، بينهم  111

ّن إفـــي هضـــبة الجـــوالن. وقـــال:  الســـورية- اإلســـرائيليةوتوقـــف الضـــابط عنـــد مـــا يجـــري علـــى الحـــدود 
اية الحـرب. وال يوجـد أي احتمـال للنظـام السـوري فـي وضع منذ بد أصعبالرئيس بشار األسد يواجه "

 ."االنتصار واستعادة سورية الكبيرة

 5/6/5105الحياة، لندن، 
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 التهديد النووي اإليراني قد يتراجع مع االتفاق المحتمل :الجيش اإلسرائيلي 

توقـع نقل عـن ضـابط إسـرائيلي كبيـر قولـه يـوم الخمـيس فـي تحليـل غيـر م: مصطفى صالح -القدس 
يرى فوائد أمنية محتملة في اتفاق نـووي متوقـع سـيحد مـن برنـامج إيـران  اإلسرائيليللوضع إن الجيش 

 النووي.
. لكـن الضـابط قـال فـي إلسـرائيلوصور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو االتفاق المزمع على أنه تهديـد 

محليــة إن االتفــاق  إعــالمل تصــريحات أثنــاء لقــاء مغلــق مــع صــحفيين إســرائيليين نشــرتها جزئيــا وســائ
يونيو حزيران وضوحا بشأن مـا إن كانـت  31يمكن أن يوفر في حال أبرم بحلول الموعد النهائي في 

ليهـــا القـــوى إالتـــي تســعى  اإلجــراءاتوقـــال الضــابط اإلســـرائيلي إن  قنبلــة. إلنتـــاجإيــران علـــى الطريــق 
وتقلــيص عمليــات تخصــيب  اإليرانيــةوويــة العالميــة حاليــا مثــل زيــادة التفتــيش الــدولي علــى المنشــآت الن

 اليورانيوم "تسمح باالفتراض بأنه خالل فترة السنوات القادمة سيصبح هذا الخطر في تراجع."
وأكــد مصــدر عســكري إســرائيلي لرويتــرز صــحة التصــريحات مشــيرا إلــى أنهــا تعكــس تفكيــرا أوســع فــي 

هـم قلقـون بشـأن المخـاطر التـي يمثلهـا حيـث أوضـح ضـباط كبـار حـديثا أن اإلسـرائيليةالقوات المسـلحة 
 في لبنان وسوريا وغزة أكثر من قلقهم بشأن برنامجها النووي. إيرانمقاتلون متحالفون مع 

 4/6/5105، وكالة رويترز لألنباء
 
 "أورانج" رضخت لضغوط جهات معادية للساميةشركة الملياردير اإلسرائيلي حاييم صبان:  

األميركـي، حـاييم صـبان، الـذي يسـيطر علـى أسـهم شـركة  –سـرائيلي المليـاردير اإل : قـالبـالل ضـاهر
للقنـاة الثانيـة  "بارتنر" اإلسرائيلية التي تستخدم العالمـة التجاريـة لشـركة "أورانـج" الفرنسـية لالتصـاالت،

للتلفزيون اإلسرائيلي، إن "شركة أورانج رضخت لضـغوط عـدة هيئـات معاديـة للسـامية. وفـي كـل جيـل 
 من أجل إفنائنا. نحن أقوياء وسنكون موحدين وسنحاربهم".ينهضون ضدنا 

وتابع صبان أن "هذه المقاطعة ليست بمكانها أبدا. وقد وقعت سأورانج العالمية  علـى عقـد معنـا مدتـه 
عشـــر ســـنوات قبـــل فتـــرة وجيـــزة. وعلينـــا أن نـــدرك أن بـــارتنر هـــي شـــركة إســـرائيلية بكـــل معنـــى الكلمـــة 

 تيلكوم"". فرانس "منتأجرها وأورانج هي عالمة تجارية نس
 اعتبر مدير عام شركة "بارتنر"، يتسحاق بنفنيستي، أن "أورانج رضخت لضغوط المقاطعة العربية".و 

 4/6/5105، 48عرب 
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سرائيليين من أصل تل أبيب:    خالل تظاهرة  إثيوبيمواجهات بين الشرطة وا 
ـــل أبيـــب  ســـ: أ ف ب -ت ـــين الشـــرطة وا  ـــل أبيـــب ب  إثيـــوبيرائيليين مـــن أصـــل وقعـــت مواجهـــات فـــي ت

 سالفاالشا  أثناء تظاهرة غير مرخص لها.
، وذلــك وسـط انتشـار أمنــي "عنصـرية مؤسسـاتية"متظـاهر وســط تـل أبيـب للتنديــد بــ 511وتجمـع نحـو 

 كبير، ومنع بعضهم من غلق طرق.
لـم خمسـة أشـخاص أوقفـوا لعصـيانهم أمـر الشـرطة، لكـن  إنوقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد 

 تسجل إصابات.
 5/6/5105الحياة، لندن، 

 
 وقوات اإلنقاذ تتدرب على سيناريو يحاكي عملية تسلل من البحريديعوت أحرونوت: الشرطة  

ذكـــرت صـــحيفة "يـــديعوت احرونـــوت" العبريـــة أمـــس أن المئـــات مـــن أفـــراد الشـــرطة : االتحـــاد –رام هللا 
تسـلل عناصـر مسـلحة مـن البحـر لـداخل مدينـة  اإلسرائيلية وقوات اإلنقاذ تتدرب على سيناريو يحـاكي

نتانيا. وتابعت الصحيفة العبرية أن الجنود سيتدربون على انفجار سيارة مفخخة في كفـار سـابا داخـل 
مركــز تجــاري، والتــدريب علــى قمــع احتجاجــات فــي مــدن الطيبــة والطيــرة وقلنســوة وأم الفحــم فــي داخــل 

 . 0988فلسطين المحتلة عام 

 5/6/5105، بياالتحاد، أبو ظ
 
 1967 في سنة حربأن الجيش اإلسرائيلي ارتكب جرائم  يكشففيلم إسرائيلي  

تمّوجــات  –ســجال بــين مقــاتلين "يكشــف فــيلم إســرائيلي وثــائقي جديــد تحــت عنــوان : الحيــاة –الناصــرة 
، 0961الـــذي يعتمـــد تســـجيالت صـــوتية التقطـــت بعـــد أيـــام مـــن حـــرب حزيـــران سيونيـــو  عـــام  "مخفيـــة

تسجيالت صوتية لجنود وضباط شاركوا فـي الحـرب وأقـروا فيهـا بـأن الجـيش اإلسـرائيلي ارتكـب جـرائم 
وذكـرت صـحيفة "هـآرتس" أن التسـجيالت هـي لجنـود عـادوا مـن الحـرب "بغيـر بهجـة أو فـرح"،  حـرب.

ســرائيليين اعتبروهــا "حــرب االنتصــار التــي غّيــرت وجــه إســرائيل"، بعــدما رأوا فظــائع علــى رغــم أن اإل
عامًا. وأضافت الصحيفة أن اإلفادات التـي وردت فـي  88ارتكبها الجيش اإلسرائيلي وتم التكتم عنها 

 التسجيالت تنسف الكثير من الروايات عن أخالقيات الجيش.
ا المــؤر  ابراهــام شــبيرا شــارك فيهــا كبيــر أدبــاء إســرائيل و"ســجال القتــال" هــو مجموعــة إفــادات جمعهــ

عاموس عوز وأدباء وشعراء وناشطون يساريون وضباط كبار "شكلوا معـًا الجيـل الصـامت أو األصـم 
 على ما جرى في وقت تعكس الصحف اليومية الحقيقة بل نشرت صورًا عن نشوة االنتصار".
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معـت ل تمكــين المقــاتلين مـن التنفــيس عمــا يعتمـل فــي صــدورهم ويشـير معــدو الفـيلم إلــى أن اإلفــادات ج 
والضائقة النفسية التي عادوا بها إلى بيوتهم حين عمت أجواء نشوة في أنحـاء إسـرائيل مـن االنتصـار 

 الذي حققه الجيش.
ومما تتضمنه اإلفادات قصص تهجير فلسطينيين من قراهم والتنكيل بهم وتهجيرهم "كأنهم قطيع غـنم 

رضة". ويقول أحد الجنود: "حيال هذه المشاهد أدركت معنى الكارثـة سهولوكوسـت ". من دون أي معا
 وبدأت صاالت السينما في إسرائيل بعرض الفيلم أمس.

 5/6/5105الحياة، لندن، 
 
 قاربا  منذ التهدئة 30صيادا  وصادرت  60اعتقلت  "إسرائيل"نقابات عمال فلسطين:  

تحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن قوات البحرية قال اال: األناضول ،مصطفى حبوش –غزة 
قارب صيد، منذ اإلعالن عن وقف إطالق  31صيادًا فلسطينيًا، وصادرت  61اإلسرائيلية اعتقلت 

 آب/ أغسطس الماضي. 56النار في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في 
سالح “خة عنه، مساء اليوم الخميس، أن وأضاف االتحاد في تصريح صحفي تسلمت األناضول نس

 56البحرية اإلسرائيلي اعتقل منذ توقيع اتفاق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في تاريخ 
صيادا فلسطينيا في حوادث منفصلة، كان آخرها اعتقال خمسة صيادين  61آب/ أغسطس الماضي 

يقاف وطالب االتحاد إسرائيل باإل”. الثالثاء الماضي فراج بشكل فوري عن الصيادين المعتقلين، وا 
وأشار أن الجيش اإلسرائيلي صادر  االعتداءات المتواصلة ضدهم أثناء عملهم في عرض البحر.

 قارب صيد، ودمر ثالثة قوارب بعد قصفها بالقذائف والرشاشات الثقيلة. 31منذ توقيع اتفاق التهدئة 
4/6/5105رأي اليوم، لندن،   

 
 يتعرضون الضطهاد ممنهج بالعراقالفلسطينيون  الالجئون 

يتعرض الالجئون الفلسطينيون في العراق إلى عمليات اضطهاد ممنهجة منذ سقوط النظام العراقي 
 ألفًا إلى ستة آالف فقط. 35وقد تناقصت أعدادهم من  ،5113السابق عام 

ال واالبتزاز من جهات عدة، ما زال الفلسطينيون في العراق مطاردين ومستهدفين بالقتل واالعتق
 ويأمل الالجئون أن تنتهي مأساة لجوئهم ونزوحهم في أقرب وقت.

وفي هذا السياق يصل إلى القنصلية الفلسطينية في أربيل سشمالي العراق  العديد من االنتهاكات 
 بحق الجئيهم من بينها الخطف واالعتقال.
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ن هناك فلسطينيين معتقلين داخل السجون تحت نظمي الحزوري إ أربيل،وقال السفير الفلسطيني في 
عناوين واعترافات غير دقيقة، أحدهم اعترف أنه قتل خمسة أشخاص وفي الحقيقة ما زال الخمسة 

 أحياء، لكن كان ال بد أن يعترف بسبب ما عاناه من تعذيب.
يات في ويضم مخيم بحركة في أربيل قرابة عشرين عائلة فلسطينية، منها من جاء من حي البلد

 بغداد ومخيم الوليد في األنبار، وبعضها من الموصل بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عليها.
4/6/5105الجزيرة، نت، الدوحة،   

 
 شجرة بالخليل 300زراعية ويقتلع  االحتالل يهدم آبارا   

 311ت قرابة   ثالثة آبار زراعية فيما اقتلع6|8هدمت آليات االحتالل صباح يوم الخميس س: الخليل
 الزراعية في بلدة صوريف قضاء الخليل. األراضيشجرة زيتون ولوزيات وجرفت 

وأفاد محمد غنيمات رئيس بلدية صوريف لـ"قدس برس" أن آليات االحتالل داهمت صباح اليوم البلدة 
 31برفقة جرافات وشرعت بعمليات تجريف وهدم واقتالع أشجار وتخريب لألراضي الزراعية بمساحة 

 311وأوضح غنيمات أن االحتالل اقتلع قرابة  دونم التي تعود للمواطن حازم غنيمات وأشقاءه.
شجرة زيتون ولوزيات مزروعة في هذه األرض وهدم الجدران االستنادية وثالثة آبار زراعية شيدت 

 الزراعية. األراضيضمن مشروع الستصالح  5118بتمويل أوروبي عام 
4/6/5105، قدس برس  

 
 فلسطينيا   28ويعتقل  بالضفةالل يداهم مدنا  االحت 

لضفة الغربية. وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في با فلسطينياً  58اعتقلت قوات االحتالل وكاالت: 
نار  إطالقجنود االحتالل داهموا مدن الخليل وبيت لحم ورام هللا ونابلس والقدس وسط  أنبيان 

 هالي.كثيف ونفذوا حملة اعتقاالت وسط األ
5/6/5105الخليج، الشارقة،   

 
 أسيرة 25األسيرات في سجون االحتالل إلى  عددارتفاع "نادي األسير":  

 55قال نادي األسير امس الخميس، إن عدد األسيرات في سجون االحتالل ارتفع إلى  :وفا -رام هللا
كل من ابتسام أسيرة، وذلك بعد اعتقال ثالث مواطنات خالل نهاية شهر أيار المنصرم، وهن 

سنة  من مخيم  56سنة  من غزة، ورنا وزني س 83سنة  من جنين، وسناء الحافي س 59حمارشة س
من األسيرات محتجزات في سجن "هشارون"، بينما  53وأوضح النادي في بيان صحفي أن  قلنديا.
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قدس محتجزة ال تزال األسيرة الحافي محتجزة في "عسقالن"، كما أن األسيرة شيرين العيساوي من ال
 في عزل سجن "نفي ترتسا" منذ بداية شهر أيار المنصرم.

5/6/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 لحدها من حرية الصحفيين الفلسطينيين "إسرائيل" إدانةعلى مشروع  تعديل أيترفض  نقابة الصحفيين 

دمته االتحادات الصحفية أي تعديل على مشروع القرار الذي ق إجراءرفضت نقابة الصحفيين : رام هللا
الذي عقد  األوروبيمؤتمر اتحاد الصحفيين  إلىوالقبرصية  واإلسبانية واإليطاليةالفرنسية والبريطانية 

والثاني من حزيران الجاري بشأن حرية الحركة للصحفيين  األولفي بوديفا في مونتينيجرو في 
لنقابة رفضت المساومات لتعديل مشروع ا إنوقال نقيب الصحفيين عبد الناصر نجار " الفلسطينيين.

إليجاد ما تسميه  أوروبيةالقرار كما رفضت الضغوط التي مارستها بعض وفود اتحادات صحفية 
التعاون معهم"، مضيفا أن مشروع القرار جرى  إشكال، أو أي شكل من اإلسرائيليينخطا ساخنا مع 

 تحويله الى االتحاد الدولي للصحفيين لمتابعته.
5/6/5105الجديدة، رام هللا،  الحياة  

 
 بها إسرائيليا   تنتزع اعترافا   القدسكلية الصيدلة في جامعة  

تمّكن طلبة كلية الصيدلة في "جامعة القدس" الفلسطينية، من انتزاع اعتراف وزارة تلة: القدس المح
ية المقدسية الصحة اإلسرائيلية بها، بعد نضال قانوني طويل خاضه الطلبة الخريجون من حملة الهو 

واستطاع الطلبة الفلسطينيون في برنامج الصيدلة بكلية المهن الصحية في  في محاكم االحتالل.
الجامعة، وبعد سنوات طويلة من اإلقصاء وعدم االعتراف بالشهادات الجامعية التي يحملونها، انتزاع 

ن حملة الهوية المقدسية اعتراف السلطات اإلسرائيلية بهم إلى جانب قرار منها بالسماح للطلبة م
 بمزاولة أعمالهم داخل األراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل الخريجين أحمد عبيدات في تصريح صحفي، "إن انتزاع االعتراف جاء بعد نضال قانوني 
طويل خاضه الخريجون ومحاميهم الذين نجحوا في السابق في انتزاع اعتراف وزارة الصحة 

وأضاف "هذا االعتراف من شأنه تعزيز توّجه المقدسيين للدراسة في هذه  لطب".اإلسرائيلية بكلية ا
الجامعة الفلسطينية، وتوفير فرص عمل لهم في مدينتهم القدس، وهو ما سينعكس إيجابًا على تعزيز 

 صمود المواطن المقدسي في مدينته التي تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة".
4/6/5105، قدس برس  
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 لـ"النكسة" 48 الـ للذكرىحياء  مسيرة بغزة إ 
شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الخميس،  األناضول: ،نور أبو عيشة - غزة

 ، والمعروفة باسم "النكسة".0961  لحرب عام 88في مسيرة إحياًء للذكرى الـس
ية لتحرير فلسطين، وردد المشاركون في المسيرة، التي نّظمتها قوى يسارية، وهي سالجبهة الشعب

والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب 
 االحتالل ، هتافات تندد بـ"استمرار UNDPفدا ، أمام مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي س

شتات، في الخامس من يونيو/ ويحيي الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية وال اإلسرائيلي".
لقطاع غزة والضفة  احتالل إسرائيل، والتي ترتب عليها 0961حزيران من كل عام، ذكرى حرب عام 

 الغربية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجوالن السورية.
ألف فلسطيني من الضفة الغربية  311وترتب على "النكسة" وفق إحصائيات فلسطينية تهجير نحو 

 محتلة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى األردن.ال
4/6/5105وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،   

 
 عّداء فلسطيني يفوز بمركز متقدم بـ"ألعاب القوى اآلسيوية" 

م رجال، 0511حل العداء الفلسطيني وسام المصري في المركز السادس في نهائي سباق : يوهان
والتي تقام في مدينة يوهان بالصين  50القوى اآلسيوية الـ  ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب

 السابع من الشهر الحالي. إلىفي الفترة من الرابع 
متسابق يمثلون الدول اآلسيوية المشاركة في هذا السباق  06وخاص الالعب وسام المصري ضمن 

طيوالي حصل  حيث نجح القطري محمد القرني من الحصول على المركز األول، والبحريني محمد
على المركز الثاني ومواطنه بالل علي في المركز الثالث، ويذكر أن المصري حصل على المركز 

 .3:81السادس بزمن قدره 
 وأكد رئيس االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى الدكتور نادر حالوة، في بيان صحفي تلقت "قدس برس"

وصل إليه العداء وسام المصري جاء من  الذي اإلنجاز ، أن هذا 6|8نسخة عنه اليوم الخميس س
أفضل في  إنجازاتخالل تدريباته المتواصلة وثمرة جهد مستمر يبذله الالعب، وتمنى له أن يحقق 

 البطوالت القادمة.
4/6/5105، قدس برس  
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 " في العاصمة األردنية عمانقدس العرب"أوبريت إطالق  

نسي لطفي بوشناق، واألردني عمر العبدلالت، في حضور النجمين التو : بديعة زيدان –رام هللا 
والشاعر الفلسطيني رامي اليوسف، أعلن في العاصمة األردنية، عن إطالق أوبريت "قدس العرب"، 
نتاجه، ومشاركة كل من الفلسطيني محمد عساف واللبنانية دينا حايك والكويتي  من كلمات اليوسف وا 

رية وعد بحري، إضافة إلى بوشناق والعبدلالت، رويشد والسعودي طالل سالمة والسو  عبد هللا
 وغيرهما.

وعّبر الفنان األردني عبدالالت عن سعادته بإنجاز هذا العمل الفني المقّدم للقدس وجامعتها، فيما 
 أبدى بوشناق استعداده تقديم مجموعة من األغاني لجامعة القدس.
رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو وشاركت جامعة القدس في إطالق أوبريت "قدس العرب". وقال 

كشك إّن األوبريت" يعتبر حدثًا فنيًا وطنيًا بامتياز، مؤكدًا أن الجامعة تتشّرف برعايته كأول مؤسسة 
أكاديمية عربّية تؤسس لهذا النهج الثقافي القومي اإلبداعي، مشيرًا خالل حديثه إلى دور الجامعة 

 الوطني والثقافي والمجتمعي في قلب القدس.
5/6/5105الحياة، لندن،   

 
 تهم التخابر مع حركة حماسيواجه الدراوي  إبراهيمالصحفي المعتقل مصر:  

يقبع عشرات الصحفيين واإلعالميين خلف سجون االنقالب العسكري بسبب معارضتهم : القاهرة
 للنظام، الذي يبدو أنه يخشى من صرير أقالمهم، أو صوت حناجرهم.

الصحفي المستقل إبراهيم الدراوي، عضو نقابة الصحفيين والمهتم بالشأن من بين هؤالء المعتقلين 
، بعد تسجيله إحدى 5103الفلسطيني، وقد تم اعتقاله عقب عودته من بيروت في آب/ أغسطس 

 الحلقات مع مقدم البرامج تامر أمين الموالي لالنقالب العسكري في قناة روتانا مصرية.
حركة حماس الفلسطينية، بالرغم من أنه صحفي مختص بالشأن  ويواجه الدراوي تهم التخابر مع

الفلسطيني، وله حلقات مسجلة عن األوضاع في األراضي الفلسطينية. وتصل عقوبة تلك التهمة 
 لاعدام شنقا.
وأكدوا جميعهم وقوفهم إلى   ،" التقت بزوجته رضا جمال، وأطفاله سأربعة أوالد وفتاة50كاميرا "عربي

 رة في محنته، كما طالبته زوجته وأوالده بالصبر والصمود.جانب رب األس
وأكد أفراد األسرة في حديثهم أن والدهم يدافع عن قضية عادلة تتعلق بحريات وحقوق الشعب  

 يناير. 55المصري؛ الذي ثار على الظلم والفساد في ثورة 
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دراوي "بالثبات والمثابرة، "، طالبوا فيها ال50ووجهت الزوجة وأوالدها رسالة من خالل موقع "عربي
والتأكيد على انتصار الحق، وانهزام االنقالب العسكري". كما وجهوا رسالة أخرى للشعب المصري، 

 فيها "أن هذا الشعب سوف يستعيد حقوقه، وسيتولى أمره من يختاره بإرادته الحرة". أكدوا
4/6/5105، "50موقع "عربي   

 
 فتح معبر رفح "بريطانيا" تطلب من مصر: االندبندنت 

طالبت الحكومة البريطانية من جمهورية مصر العربية إعادة فتح معبر رفح : وكاالت –الرأي 
 الحدودي مع قطاع غزة.

عبر الحدود يمكن أن  للفلسطينيين بالمرور إن السماحوقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند 
 للمنطقة، خاصة للمرضى والفئات المحتاجة.يخفف من بعض اآلثار اإلنسانية للحصار اإلسرائيلي 

ودعا السلطات المصرية لتسهيل حركة عبور المواطنين عبر المعبر وفتحه بشكل عاجل، وتوسيعه 
على المدى البعيد لدخول البضائع اإلنسانية، مؤكدًا أن فتح المعبر سوف يساعد  على تخفيف 

 الضغوط اإلنسانية.
من الفلسطينيين في قطاع غزة  %81 – 11ية إلى أن ما بين ولفتت صحيفة االندبندنت البريطان

 يعيشون تحت خط الفقر.
كما أشارت إلى المعاناة اليومية لسكان قطاع غزة، وخصوصا المشردين من منازلهم إبان الحرب 

 األخيرة على القطاع.
ح المعبر، يناير/كانون الثاني فت 08ولفت الوزير إلى أنه طلَب من وزير الخارجية المصرية في 

 اإلنسانية.وتسهيل حركة األفراد والبضائع، حيث أن ذلك يخفف من الضغوط 
4/6/5105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 من قادة وأركان السلطة الفلسطينية بمن فيهم عباس 30من  الجنسيةاألردن يلوح بسحب  

ين من السلطة بتفعيل البند الثاني بسام البدارين: تلويح بعض أعضاء البرلمان األردني المقرب-عمان
الفلسطينية قد ال ينتهي فعليا بسحب ما « موظفي السلطة« في تعليمات فّك االرتباط والمتعلق بـ

جواز سفر على األقل يحملها موظفون كبار في سلطة الرئيس محمود عباس، لكنه يبقى  31يقارب 
بين الدولة األردنية والسلطة « التوتر الصامت»تعكس طبيعة « رسالة تصعيد»بكل األحوال 

 الفلسطينية.
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أردني وبالتالي « قيد مدني»قائمة الشخصيات الفلسطينية البارزة التي تحمل جواز سفر أردنيا ولديها 
جنسية تضم العشرات من الجنراالت األمنيين والوزراء والمسؤولين البارزين في السلطة وبينها الرئيس 

 فون كمستثمرين أردنيين داخل المملكة.عباس نفسه وأوالده الذين يتصر 
بهذا المعنى ال يمكن اعتبار المذكرة البرلمانية التي تطالب بتطبيق المعيار القانوني هنا معزولة عن 

 سياق التوتر الكبير من السلطة خلف الكواليس.
ل المادة مقرب من السلطات، الجهد البرلماني الذي يطالب بتفعي قاد النائب علي الخاليلة، وهوفقد 

الثانية من تعليمات فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية، وهي المادة التي توضح 
 «.األردنية»بالنص المباشر بأن موظفي السلطة الفلسطينية ينبغي ان ال يحملوا وثائق الجنسية 

جرائيا ينطبق على وثيقة القيد المدني المسجلة في عمان باسم الرجوب  المعيار نفسه عمليا وا 
 آخرين من قادة السلطة. 58المنطبق على الوثائق التي يحملها عباس ونحو 

بمعنى أن سحب القيد المدني للرجوب وبالتالي حرمانه من الجنسية األردنية التي تكفل له السفر 
 59دوما عبر عمان ومنها قد يعني الحقا وفي المقايسة القانونية اتخاذ اإلجراء نفسه مع أهم 

 صية فلسطينية بهرم السلطة بمن في ذلك الرئيس عباس.شخ
بخيار من هذا « تلويح»إعالميا وسياسيا يمكن اعتبار مذكرة النائب الخاليلة وزمالئه عبارة عن 

النوع، ألن سحب جميع جوازات سفر أركان السلطة الفلسطينية بقرار إداري أردني خطوة سياسية 
ت ستوحي أو ستنتج انطباعا بانقالب كبير أردنيا على من عمان، لو اتخذ بامتياز»تصعيدية »

أركان السلطة الفلسطينية، وهي مرحلة من الغضب والتالمس لم تصل بعد لنهاياتها أو لم تتقرر من 
 حيث المبدأ في الجانب األردني على األقل.

ير وهي في كل األحوال خطوة تعكس طبيعة األزمة الصامتة بين السلطة وعباس ومشكالت األخ
« 5أوسلو »عن بعد وتعبر من عقدة « سرية»التي تبدأ من الشكوك في إجرائه اتصاالت « األردنية»

جبريل الرجوب عندما قرر استثمار  أثارهالمحتملة في العقلية األردنية وتنتهي باإلشكال الذي 
 انتخابات الفيفا سياسيا لحسابه الشخصي فأغضب األردنيين حكومة وشعبا.

تنظم وطوال أسابيع متعددة ماضية أي لقاءات قمة رسمية مع الرئيس عباس ال على في الواقع لم 
مستوى القصر الملكي وال على مستوى رئاسة الحكومة األردنية، والمذكرة البرلمانية التي تحاول 
التلويح بورقة سحب الجنسية األردنية من أركان السلطة توحي ضمنيا بأن اإلشكال ال يتعلق فقط 

ن كان قد بدأ بمشروع عباس الذي لم ينجح في مجلس األمن بعنوان « الفيفا»ت بانتخابا والرجوب، وا 
 الرئاسة األردنية للمجلس آنذاك.« أحرجت»مشروعية الدولة قبل عدة أشهر وبصورة 

5/6/5105، القدس العربي، لندن  
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 تطالب بوقف تهويد القدس العربيةجامعة الدول  

عربية، بضرورة وجود تحرك إسالمي وعربي لوقف المد التهويدي في طالبت جامعة الدول ال: وكاالت
بالجامعة « قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة»مدينة القدس المحتلة. وذكر بيان صدر عن 

العربية أمس الخميس، أن بلدية االحتالل إلى جانب األذرع التنفيذية األخرى لسلطات االحتالل في 
ومنها: مكتب وزارة السياحة، وسلطة تطوير القدس، ووزارة شؤون القدس مدينة القدس المحتلة، 

التهويدي السابع في « مهرجان األنوار»، أنهت استعداداتها إلطالق فعاليات ما يسمى «اإلسرائيلية»
 حزيران الجاري.يونيو/ 00أماكن عدة من مدينة القدس المحتلة حيث يستمر حتى 

اليات التي يسعى االحتالل من خاللها إلى تسليط أنظار الرأي العام وحذر البيان من خطورة هذه الفع
، وهو ما يندرج ضمن مشروع «تاريخ الشعب اليهودي»المحلي والعالمي، إلى ما يزعم االحتالل أنه 

 تهويد المدينة المحتلة وتاريخها األصيل.
5/6/5105، الخليج، الشارقة  

 
 ن يظهر العجز الدوليالالجئين الفلسطينيي قضيةالعربي: عدم حل  

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، على أن بقاء : مراد فتحي –القاهرة 
قضية الالجئين الفلسطينيين دون حل حتى اآلن يظهر عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ 

 القرارات الدولية الواجبة التنفيذ في هذا الصدد.
لى ضرورة االلتزام الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" لتنفيذ وشدد ع

رعاية الالجئين الفلسطينيين بما يمكنهم من العيش بكرامة، وأن التقصير في تمويلها هو إشارة سلبية 
 جدًا في تحمل المسئولية الدولية بهذا الشأن.

عامًا على انطالق الوكالة الدولية، لخدمة  65مناسبة مرور جاء ذلك في بيان له اليوم الخميس، ب
، والذي يوافق الثاني من 9/05/0989في  315الالجئين الفلسطينيين وفًقا لقرار الجمعية العامة رقم 

 من كل عام. يونية
كما عبر األمين العام، عن تقديره لالجئين الفلسطينيين الذين صمدوا مدافعين عن حقوقهم بالعودة 

وكافة القرارات الدولية ذات العالقة،  0989لعام  098لتعويض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم وا
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  والتي تشكل جميعها حزمة دولية واحدة إلقرار السالم وا 

 القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية وفي مقدمتها مبادرة السالم العربية.
5/6/5105، ، الدوحةالشرق  
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 مليون دوالر لدعم الفلسطينيين الفارين من سورية 15 بتقديمتتعهد الكويت  

مليون دوالر لوكالة ساونروا  التابعة لألمم المتحدة من  05تعهدت الكويت بتقديم  كونا: –واشنطن 
 أجل تلبية احتياجات الالجئين الفارين من سورية.

متحدة السفير منصور العتيبي في كلمته أمام مؤتمر سإستدامة وذكر مندوب الكويت لدى األمم ال
هذا المبلغ  أنالمتحدة بنيويورك  األممالتنمية البشرية وحماية حقوق الجئي فلسطين  المنعقد في مقر 

 المساهمة السنوية التي تقدمها الكويت للوكالة والبالغة مليوني دوالر. إلىيضاف 
ستضطر لخفض مستوى خدماتها في غضون  أنها  أونرواإعالن س ويأتي هذا التعهد بعد يومين على

 ثالثة أشهر بسبب النقص في ميزانيتها.
مليون دوالر لألونروا وهي لم تنقطع  031الكويت قدمت حتى اآلن  أنوكشف السفير العتيبي عن 

 .0991عن تمويلها حتى خالل الغزو العراقي في عام 
5/6/5105، السياسة، الكويت  

 
 بين النظام والمعارضة السورية في مخيم اليرموك االشتباكاتجدد تدمشق:  

شهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، أمس الخميس اشتباكات عنيفة، على ثالثة محاور، بين 
قوات النظام وعناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سالقيادة العامة  من جهة وجبهة النصرة 

ساعات، وتزامن ذلك مع قصف النظام للمخيم  6أخرى، استمرت قرابة  وحركة أحرار الشام من جهة
 بقذائف الهاون والدبابات.

مسلحًا من  51وأوضح قائد عسكري في جبهة النصرة لمراسل األناضول، أنب مجموعة مؤلفة من 
النظام والقيادة العامة، حاولت التسلل إلى داخل المخيم، بمساندة مسلحي أكناف بيت المقدس، 

جانب الثوار قبل أن تفر تجاه النظام بعد دخول تنظيم الدولة  إلىكتائب فلسطينية كانت تقاتل س
 المخيم قبل أشهر  إلىاإلسالمية 

وقال القائد الميداني إنب معرفة عناصر أكناف بيت المقدس، بخريطة المخيم ساعدت النظام في 
ط المواجهة ونقاط الرباط، ورصدنا ، إال أننا غيرنا من خطاأليام الماضيةإحراز تقدم خالل 

مجموعات لقوات النظام، وأوقعنا في صفوفهم قتلى وجرحى، ما استعدى النظام الستقدام قوات 
 مساندة لسحب قتاله من ساحة المعركة.
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الفلسطينيين الموالين له، مقابل  والمسلحينشخصًا من النظام  55وذكر ناشطون أنب عدد القتلى بلغ 
 .الشاممن جبهة النصرة وحركة أحرار عناصر  3مقتل 

5/6/5105، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
 
 تعيش في وضع هو األصعب منذ بدء القتال ةسوري: اإلسرائيلي الجوضابط في سالح  

جبهة  -تنظيم القاعدة في بالد الشام »اعترف ضابط في سالح الجو اإلسرائيلي بأنب : حلمي موسى
وهو يسيطر  الجوالن مترًا من السياج الحدودي في جنوب هضبة 51مسافة »يتواجد على « النصرة

ميدانيًا. نحن ال نتواصل معهم، وخالفًا لما هو قائم في وسط هضبة الجوالن، فإنب الجيش السوري 
يعيش حاليًا أصعب »وأضاف أنب الرئيس السوري بشار األسد «. الحر ال يتواجد في جنوب الهضبة

ال. وفي هذه المرحلة، ال يفكر اإليرانيون في نقل مقاتلين من إيران إلى سوريا، ظرف منذ بدء القت
لكنهم بالتأكيد يستخدمون متطوعين شيعة. وهناك فهم بأنه ال أمل لنظام األسد في االنتصار 

 «.واستعادة سوريا الكبرى، لذلك فإنب الصراع يدور فقط على المنطقة العلوية الواضحة
الواقع في سوريا بالغ التعقيد: ففي الفضاء »الضابط اإلسرائيلي هذا قوله إنب عن « هآرتس»ونقلت 

العلوي لالذقية، هناك تواصل منسجم وسيطرة أكثر جوهرية لقوات األسد، لكن في درعا ودمشق 
أنا ال أريد التنبؤ، لكن سوريا تعيش في وضع هو »وأضاف «. الوضع أكثر تعقيدًا وصعوبة

 «.الاألصعب منذ بدء القت
عمومًا، طمأن الضابط اإلسرائيلي الكبير الدروز في إسرائيل لمصير الدروز السوريين في الجيب 

نحن نسيطر بالرصد وبالنيران على هذه المناطق، ولكن »الدرزي القريب من هضبة الجوالن، قائال: 
لى ليس من الصواب وضع خطوط حمراء. إذا وصل أناس إلى السياج الحدودي، سنحرص فعاًل ع

 «.إبقائهم خارجها، لكننا لن نسمح بذبح الناس خلف السياج، وبالتأكيد عندما يتعلق األمر بالدروز
5/6/5105، السفير، بيروت  

 
 يجتمعون مع "يكسرون الصمت" "الخارجية"و "األبيضالبيت "مسؤولون من  

ظمة "يكسرون اجتمع مسؤولون أميركيون هذا األسبوع، للمرة األولى، مع ممثلي من: هاشم حمدان
الصمت، في لقاء تناول شهادات جمعتها المنظمة حول خروقات جيش االحتالل اإلسرائيلي لحقوق 

 اإلنسان خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي.
مة وعلم أن اللقاء جرى بعد عدة أيام من محاولة وزارة الخارجية اإلسرائيلية منع تنظيم معرض للمنظ

 في زيوريخ في سويسرا.
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وعلم أن رئيس "الصندوق للسالم في الشرق األوسط" في واشنطن، مات داس، هو الذي نظم لقاء 
 ممثلي منظمة "يكسرون الصمت" مع مسؤولين من المجلس لألمن القومي في البيت األبيض.

نما في مكاتب منظمة غير حكوم ية أميركية في كما علم أن اللقاء لم يتم في البيت األبيض، وا 
ضافة لذلك فإن ممثل "يكسرون الصمت" أجرى لقاء منفصال في وزارة الخارجية في  واشنطن. وا 

 واشنطن مع مسؤولين في دائرة حقوق اإلنسان.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن داس قوله إنه عرض خالل اللقاء مع المسؤولين في البيت األبيض 

 حول الحرب على قطاع غزة في الصيف الماضي. ووزارة الخارجية التقرير الجديد للمنظمة
وأضاف أن ممثلي اإلدارة األميركية أبدوا اهتماما كبيرا بالشهادات التي جمعت، ووجهوا أسئلة كثيرة 

 عن عملية اختيار الشهود وجمع الشهادات وفحص الحقائق.
الحرب العدوانية،  وقال داس إن التقرير قدم لادارة األميركية معلومات كثيرة حول ما حصل خالل

 وخاصة بكل ما يتصل بتعليمات إطالق النار.
ونقلت الصحيفة عن داس قوله أيضا إن "حقيقة لقاء منظمة "يكسرون الصمت" مع مسؤولين في 
البيت األبيض والخارجية األميركية تثبت أن اإلدارة األميركية تفتح األبواب أمام المنظمة، بما 

 راك أوباما مؤخرا".يتماشي مع تصريحات الرئيس با
سرائيل، والرغبة في  وقال أيضا إن "القيم المشتركة التي يجب أن تكون بين الواليات المتحدة وا 
تحسين المجتمع الذي نعيش فيه، دليل على أن واشنطن تقر بأن الحديث عن مجموعة طالئعيين 

 إسرائيليين يحاولون تحسين مجتمعهم".
إن ممثلي دائرة الديمقراطية وحقوق اإلنسان اجتمعوا مع ممثلي  من جهتها أكدت الخارجية األميركية

الجمعية اإلسرائيلية "يكسرون الصمت، مشيرة إلى أن الخارجية تعقد اجتماعات بشكل دائم مع 
 مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية من الدول في كافة أنحاء العالم.

5/6/5105، 48عرب   
 
 نسا الدائم لدى األمم المتحدة: ال حل لالجئين دون دولة مستقلةممثل فر  

فراسوا ديالتر، الممثل الدائم لفرنسا لدى األمم المتحدة في الذكرى  : أكدمعا –القدس المحتلة 
 أنالخامسة والستين لتأسيس مكتب األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 

 أنين ليسوا فقط بحاجة إلى مساعدة، إنما هم بحاجة إلى حل عادل، مضيفا الالجئين الفلسطيني
 القبول بالوضع القائم، هو نبذ لهذا الحل العادل.
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في بيان وزعته القنصلية الفرنسية في القدس: "لن يكون هناك حل لالجئين دون إقامة دولة  وأضاف
يدا وجماعيا للمجتمع الدولي. ومن هذا فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وهذا يتطلب انخراطا متزا

 المنظور، سيكون لمجلس األمن دور حازم يلعبه. وأنتم تعرفون عزم فرنسا في هذا الشأن.
وتابع ديالتر: "تنتهز فرنسا هذه المناسبة لاشادة بالدور األساسي الذي تلعبه األونروا منذ خمسة 

د أيضا بشجاعة اآلالف من موظفي المكتب وستين عاما في خدمة الالجئين الفلسطينيين، كما تشي
 الذين ينجزون مهامهم في ظروف صعبة من نوع خاص وتشكل خطرا على حياتهم".
5/6/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 على "الئحة العار" "إسرائيل"هيومن رايتس تطالب بإدراج  

ن العام لألمم المتحدة، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الخميس األمي: واشنطن
بان كي مون بإدراج الكيان اإلسرائيلي على "الئحة العار" التي تتضمن منتهكي حقوق األطفال 

 خالل النزاعات المسلحة، وذلك إثر العدوان على قطاع غزة العام الفائت.
رية وطلبت المنظمة الحقوقية خصوصا من بان كي مون مقاومة الضغوط التي تمارسها الدولة العب

والواليات المتحدة لمنع إدراج الجيش اإلسرائيلي على الالئحة السنوية التي ستنشر األسبوع المقبل، 
 طفل قتلوا خالل العدوان غزة. 511الفتة إلى أن أكثر من 

وقال أحد مديري المنظمة فيليب بولوبيون "يستطيع األمين العام بان سكي مون  تعزيز حماية 
  بر االستناد في الئحته إلى وقائع وليس إلى الضغط السياسي".األطفال في زمن الحرب ع

 آخرين.  5956طفال وأدى إلى إصابة  539بمقتل  5108وتسبب العدوان على غزة صيف 
وطلبت المنظمة التي مقرها في الواليات المتحدة، كذلك، إضافة حركة حماس التي تسيطر على 

مسلحة أخرى في باكستان وتايالند والهند، وعللت  قطاع غزة إلى هذه الالئحة، فضال عن مجموعات
 ذلك بكون المجموعات شنت هجمات على المدارس، أو لتجنيد أطفال في صفوفها.
4/6/5105، "50موقع "عربي   

 
 "مكافحة التمييز ضد اليهود"بلير في منصب جديد يساهم في  

ألسبق من موقعه كمبعوث اللجنة : خرج توني بلير رئيس الوزراء البريطاني ا"لقدس العربي"الندن ـ 
المجلس األوروبي للتسامح »الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، ليعود من النافذة كرئيس لـ 

لمكافحة التمييز ضد اليهود وكل أشكال العنصرية، والعمل من أجل إنكار الهولوكوست « والمصالحة
 جريمة جنائية يحاسب عليها القانون.
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بلير نفسه في مقال مشترك مع رجل األعمال اليهودي الروسي األصل موشيه وأعلن عن ذلك 
 البريطانية ويحذر من تصاعد معاداة السامية.« التايمز»كانتور، نشرته صحيفة 

تلوث مجمل المجتمع وتحتاج إلى »وقال المقال إن معاداة السامية ليست مشكلة يهودية، بل مشكلة 
 «.معالجة من أجلنا جميعا

أن الدول والمنظمات الدولية وفاعلين آخرين ال بد وأن يوحدوا الجهود لمواجهة الحقد وعدم »وأضاف 
 «.تتحرك، سيكون الوقت متأخرا أنلو جلسنا ننتظر لجيوشنا »واستطرد «. التسامح

5/6/5105، القدس العربي، لندن  
 
 "إسرائيل"تنهي تعاقدها في  "أورانج"الفرنسية  المحمولة شركة الهواتف 
رغبتها في إنهاء عقد ترخيص العالمة مع  أمسالفرنسية في بيان « أورانج»أكدت مجموعة : ناصرةال

على « سياسية»نقاش ذي طبيعة  أياإلسرائيلية لالتصاالت، رافضة الدخول في « بارتنر»شركة 
 خلفية القرار.

ريشار الذي أعلن  الفرنسية ستيفن« أورانج»جاء هذا القرار غداة تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة 
أول من أمس في القاهرة انه يعتزم وقف نشاط الشركة في إسرائيل، لكنه يخشى جزاء فك التعاقد، 

 إسرائيليةوأثارت هذه التصريحات انتقادات «. غداً »مضيفًا أنه شخصيًا مستعد للتخلي عن التعاقد 
 احتجاجًا رسميًا للحكومة الفرنسية. أبيبحادة، في وقت قدمت تل 

، إسرائيلدافع سياسي وراء قرار وقف نشاطها في  أي أمسفت المجموعة الفرنسية في بيانها ون
الهدف األول هو الدفاع عن عالمتها والحفاظ على قوتها في كل األسواق التي توجد » إنوقالت 

وأضافت: «. نقاش سياسي أينية للدخول بأي شكل من األشكال في  أيفيها. وهي ليس لديها 
ع سياستها الخاصة بالعالمة التجارية، ال تريد أورانج اإلبقاء على وجود عالمتها التجارية تمشيًا م»

في دول ال تجري فيها عمليات. وفي هذا اإلطار، ومع االحترام التام لالتفاقات القائمة، تود أورانج 
 «.إنهاء هذا الترخيص لعالمتها التجارية

غال، احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة أمس للرئيس وقدمت إسرائيل، عبر سفيرها في باريس يوسي 
تنظر بخطورة بالغة » أنهافرانسوا هوالند ووزارتي الخارجية واالقتصاد في باريس بحق ريشار. وأكدت 

، وطالبت هوالند والحكومة الفرنسية بإعالن موقف واضح من ريشار، خصوصًا أن «لتصريح ريشار
 «.أورانج»أسهم شركة  في المئة من 55الحكومة الفرنسية تملك 

خنوعًا »في فرنسا بتصريحات ريشار، واعتبرتها « اللجنة اليهودية لمحاربة معاداة السامية»كما نددت 
مقاطعة إسرائيل، وأنها تتعارض والدستور الفرنسي وسياسة حكومة فرنسا التي تعتبر  إلىللدعوات 
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ت تجارية مع دول كثيرة بعضها نفسها صديقة لجميع األطراف في الشرق األوسط، وتقيم عالقا
وطالبت اللجنة رئيس الشركة بالتنصل من أقواله وا عالن التزامه نشاط «. ينتهك حقوق اإلنسان
 الشركة في إسرائيل.

وأوضح سفير فرنسا السابق في إسرائيل جيرار أراز أنه ال يعتقد أن الحكومة الفرنسية ستتدخل في 
ريشار هي شركة خاصة. وأضاف أن أقوال المدير العام هذا الموضوع ألن الشركة التي يديرها 

اإلسرائيلية في المستوطنات في األراضي « بارتنر»جاءت بسبب نشاط شركة « أورانج»لشركة 
الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن العالم كله يرى أن المستوطنات غير شرعية، وال يمكن التعامل 

 معها.
5/6/5105، الحياة، لندن  

 
 اسر عرفات على أحد شوارع فرنساإطالق اسم ي 

الفرنسية، اسم الزعيم الفلسطيني الراحل ” سين سور مير“أطلقت بلدية مدينة  –األناضول  –باريس 
 على أحد شوارعها. ،”ياسر عرفات“

في بيان  ،”مارك فويليموت“وأشار رئيس مجلس بلدية المدينة والعضو في الحزب االشتراكي الفرنسي 
س، أن قرار تسمية الشارع باسم عرفات، أ خذ بغالبية أصوات أعضاء المجلس أصدره اليوم الخمي

 البلدي.
شخصية “وأضاف فويليموت، أن بعض أعضاء المجلس رفضوا القرار بداعي أن الزعيم الفلسطيني 

 ، مما أثار غضب غالبية األعضاء.”مثيرة للجدل
اسحق “الوزراء اإلسرائيلي الراحل  وأشار فويليموت، أن مجلس البلدية قرر أيضا إطالق اسم رئيس

على أحد الشوارع بالمدينة، الفتًا أن الزعيمين استحقا هذا التقدير، ألنهما حصال على جائزة  ،”رابين
 نوبل للسالم.

وهذه هي المرة األولى التي ت طِلق فيها إحدى المدن الفرنسية، اسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، 
 على أحد شوارعها.

4/6/5105، يوم، لندنرأي ال  
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 .. والمثال الصيني!"حماس"و "فتح" 
 د. أسعد عبد الرحمن

وزعيم الحزب « شي جين بينغ»في األخبار، أنه في اجتماع نادر في بكين، بين الرئيس الصيني 
« على قدم المساواة»، عرض الرئيس على الزعيم إجراء محادثات «اريك تشو»الحاكم في تايوان 

، وهو مفهوم «جزء من الصين»السياسية، لكن شريطة أن تعترف تايوان بأنها  لحل خالفاتهما
يعارضه غالبية القوميين التايوانيين. وكان هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي الحزبين الحاكمين في 
البلدين منذ ستة أعوام. ومع ذلك، بات واضحًا أن الطرفين باشرا العمل، بدأب، إليجاد صيغة تنهي، 

 االنقسام.« تقنن»على األقل، أو 
، أكد الرئيس الفلسطيني وزعيم 5108أبريل « حكومة الوفاق الوطني»في حفل توقيع اتفاق تشكيل 

وتجاوز أي عراقيل تعوق التنفيذ الفعلي « صفحة االنقسام السوداء»عزمهما طي « حماس»حركة 
وفي هذا السياق، «. قاسية للسالم ضربة»لالتفاق الذي اعتبره رئيس الوزراء اإلسرائيلي سنتنياهو  

اعتقد كثيرون أن تلك الحكومة هي بداية لخريطة طريق فلسطينية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 
، أخذت التوترات «الوفاق»، وبداًل من تعزيز «حكومة الوفاق»والوحدة الوطنية. لكن، مع بقاء 

« حماس»فين: اتهامات قوامها أن وسط حمالت من الطر « حماس»و« فتح»تتصاعد بين حركتي 
في قطاع غزة، وأنها تعد خطة لاطاحة بالرئيس عباس، وأن مبتغاها من « حكومة ظل»تشكل 

اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة هو اإلفالت من الحصار والتخلص من رواتب موظفيها.. فيما 
وره السياسي، وأنه ليس رئيسًا طالت االتهامات الرئيس عباس كونه يتحرك سلبيًا؛ ألنه يخشى فقدان د

« حماس»توافقيًا، وأنه يرفض محاوالت إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ويعرقل انضمام 
 إليها!« الجهاد اإلسالمي»و

ليس قرارًا فلسطينيًا بحتًا أو حتى عربيًا بالكامل. فعمليًا، ثمة أطراف « المصالحة»نعلم بأن قرار 
ن كنا، نحن الذين نقرر ف« حصة»إقليمية ودولية لها  تلك الحصة لو أردنا! « حجم»ي هذا القرار، وا 

إذن، فاألزمة جد خطيرة، وهناك مساع هدفها إفشال المصالحة، علمًا بأن الحال الراهن هو اليوم: 
، واحدة في الضفة واألخرى في القطاع، في ظل اتهامات متبادلة بأن كال من الطرفين «بلديتان»

ل وينسق معها، ربما حتى ضد اآلخر. والحال كذلك، فإننا، فعليًا، نطبق يتصل سرًا بإسرائي
األمني! وعلى « استقاللهما»بين سلطتين مستقلتين عن بعضهما بعضًا بعد أن حققتا « كونفدرالية»

إلى « الكونفدرالية»األقل، كنا نأمل سوما كل ما يتمنى المرء يدركه!  أن تتجاوز الحركتان واقع 
 على األقل، أي تقسيم السلطات دستوريًا بين حكومة مركزية ووحدات سياسية أصغر.« الفدرالية»
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وفي سياق التمني، وقياسًا على ما جرى بين بكين وتايوان، نسأل: من يقدم على الخطوة األكثر 
جرأة، ربما في تاريخ حركة النضال الفلسطيني، علمًا بأن أحدًا من الطرفين ال يستطيع إقصاء أو 

اآلخر؟ أم أن ثمة أوهامًا سرابية بقدرات اجتثاثية ال نراها في األفق؟! بمعنى، أي من اجتثاث 
الطرفين الفلسطينيين الكبيرين سيثبت للشعب الفلسطيني أنه يضحي بالمصالح الحزبية واألهواء 
والمناصب السياسية واالجتماعية؟ وأصاًل، لم ال يكون، من يفعل ذلك، كالهما؟! وفيما عدا ذلك، 

مسؤولتان مسؤولية كاملة، ولو بفارق قد يزيد أو يقل « حماس»و« فتح»يسجل التاريخ أن حركتي س
في الدرجة، عن تدمير النسيج الوطني واالجتماعي الفلسطيني، والمساهمة سغير المباشرة  مع 

حياد األيدي الخارجية في القضاء على القضية الفلسطينية. هنا، قد يقول قائل: إنما أنتم تتصرفون ب
أين منه حياد سويسرا! أو إنما أنتم تقومون بدور إطفائية الحرائق! ونقول، في الحالتين، نعم، أوليس 

شعال الحرائق؟  الحياد أو إطفاء الحرائق أفضل من إيغار الصدور وا 
صحيح أن االنقسام ليس مجرد صراع على السلطة، بل انعكاس لخالف سياسي أيديولوجي تنظيمي 

بين رؤيتين في العمل الوطني بين حركتين لم تتمكنا حتى اآلن من التوافق الحقيقي عميق، واختالف 
على قضايا جوهرية عديدة. وبانتظار التوافق، نستذكر جملتين: األولى، للرئيس الشهيد ياسر عرفات 

إن القضية ليست قضية سأبو عمار ، إنما قضية حياة الوطن واستقالله وكرامة هذا »الذي قال: 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف الشعب  «. وا 

وهللا لو جاءتنا السلطة على طبق من ذهب »والثانية، للزعيم الشهيد الشيخ أحمد ياسين حيث أعلن: 
 «.لرفسناها بأرجلنا وركلناها.. نحن ال نريد سلطة، نريد حاًل لقضيتنا

المصالح الخاصة والفئوية والتمسك بالسلطة  إن فشل التوافق الفلسطيني، حتى اآلن، نابع من تغليب
وامتيازاتها، وبالتالي تالشت االتفاقات سحتى لو كانت اتفاقات محاصصة ، األمر الذي يشرعن 

ولو بتكثيف اللقاءات « التكريس»ويكرس االنقسام واالنفصال. األساس هو االبتعاد عن مثل هذا 
 على أعلى المستويات بهدف توسيع نقاط التالقي.

، هل نتعلم من « حكومة الوفاق الوطني»واآلن، وبعد أن طال االنقسام الفلسطيني سرغم وجود  
 الدرس األخير الذي شهدناه مؤخرًا في الصين؟! وقبل ذلك مثله في كردستان العراق؟!
5/6/5105، االتحاد، أبو ظبي  
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 نتنياهو يستهدف حملة المقاطعة 

 كلوفيس مقصود
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع نصب عينيه تقويض حملة يبدو جليًا اليوم أن 

المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية، فهو قال، بعد اجتماعه أخيرًا بأعضاء حكومته، إن الحملة ال تستهدف 
سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بل تطال وجود دولة إسرائيل نفسها، واعتبر أن "حملة المقاطعة 

بالالسامية التي اختبرناها خالل تاريخ شعبنا، وهي تعتبر أن اليهود بؤرة كل شر في العالم"،  شبيهة
مضيفًا "أنه من الضروري اإلدراك أن الحملة تهدف ليس فقط إلى نزع الشرعية عن إسرائيل، بل 

 تطال أيضًا حقنا في أن نعيش هنا في هذه األرض".
نيين، وهو بمثابة إهانة واضحة، ال للقائمين على حملة يستهدف هذا الهذيان التحريض ضد الفلسطي

مقاطعة البضائع اإلسرائيلية فحسب، بل أيضًا ليهود إسرائيل، فضاًل عن قطاع كبير من يهود العالم. 
فهذا "المسؤول اإلسرائيلي" فاقد مسؤولية الكلمة، وهو يعتبر أن توصيفه للحملة حقيقة ال شك فيها. 

ف يمكن أن يشارك فيها قطاعات عديدة من الشباب والشابات في العالم، لكن، إذا صح قوله، فكي
وخصوصًا الطالب والطالبات اليهود في جامعاٍت كثيرة في الواليات المتحدة؟ بناء على ذلك، ال 
يمكن ألي شخص يتحمل أدنى مسؤولية أن يلجأ إلى مثل هذا األسلوب من التشويه الصار  الذي 

ئل سلمية، تهدف إلى إقناع الرأي العام الدولي، أواًل، بضرورة رفع الغبن يستهدف حملة توعية بوسا
عن الشعب الفلسطيني. وثانيًا، التأكيد على عدم شرعية بناء المستوطنات. وثالثًا، ضرورة تنفيذ 

 قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
ليست فقط حملة لمقاطعة  لكن نتنياهو يتعمد تشويه أهداف حملة مقاطعة االحتالل. فبالنسبة له هي

ما تنتجه وتصدره المستوطنات غير الشرعية، بموجب القانون الدولي وجميع قرارات األمم المتحدة 
ذات الصلة، بل تشكل خطرًا مصيريًا على دولة إسرائيل، ألنها، في جوهرها، تهدد التمدد 

ة المقاطعة على أنها االستيطاني واالستيالء على القدس الشرقية. لذا، هو يحاول تصوير حمل
مناهضة لليهود ودولة إسرائيل، بينما هي تحاول تقييد سياساته االستيطانية المغتصبة. كذلك فإن 
دعوة حركة المقاطعة إلى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم تشكل، بنظر نتنياهو، تهديدًا 

خالل االنتخابات، حين دعا "ليهودية" دولة إسرائيل. فرهابه من أي شيء فلسطيني ظهر جليًا 
المستوطنين إلى الهرع إلى صناديق االقتراع، لمواجهة "جحافل العرب". وقد دان موقفه هذا يهود 
كثيرون من أنحاء العالم، ال سيما في الواليات المتحدة، الذين رأوا مدى العنصرية في موقفه هذا. 

الفلسطينية، على لسان حنان عشراوي، بأن وفي هذا الصدد، علقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
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"أي إنسان عقالني، يتعامل مع الحقائق بداًل من هستيريا التخويف، يدرك أننا اعترفنا بإسرائيل، وما 
 نطالب به هو االلتزام بالقانون الدولي".

ضة، ولقد تبين، اليوم، أن إسرائيل تتعامل مع واقع جديد، هو أنها أصبحت عرضة للمساءلة والمعار 
فشراسة مفرداته االستفزازية تشكل نموذجًا للفاشية الممزوجة بتطرف ديني، قل نظيرهما. وقد تعرفت 
عن كثب على نهجه اإلمالئي، والذي يحرص على تصوير كل انتقاد إلسرائيل على أنه موقف 

ه. السامي، وكل تشكيك بسياساتها على أنه تشكيك بشرعيتها، وكل تساؤل على أنه تشكيك بصدقيت
إن جموح نتنياهو وغطرسته وتعنته هي التي باتت اليوم تفضح السياسات العنصرية والتوسعية 
اإلسرائيلية، حيث أصبح العالم يدرك أن هذا الرجل ليس معنيًا بالتفاوض أو بالسالم. ولعل ما 

لمسؤولين يلخص حجم المساءلة واالنتقاد التي تتعرض لهما إسرائيل في العالم اليوم، قول أحد كبار ا
في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوفيل روتيم، "حربي بدأت في اليوم التالي بعد حرب غزة. أعرف ما 
علّي عمله في األمم المتحدة، أعرف ما علي عمله في جنيف. لكن، اليوم، أصبحت مجبرًا على 

المات استفهام حول التعامل مع نقابة عمالية في إيرلندا أو كنيسة في بنما... الجميع بات يطرح ع
األنشطة اإلسرائيلية، وبات علي خوض معارك إقناع في ميادين جديدة: أمام النقابات العمالية، وفي 

 الكنائس، وفي الجامعات"!
 في تعاطف العالم مع حقوق الفلسطينيين. تساهميا للمفارقة، باتت اليوم إمالءات نتنياهو وغطرسته 

5/6/5105، العربي الجديد، لندن  
 
 ارات إسرائيل على غزة: مخاوف من انفجار واسعغ 

 حلمي موسى
للمرة الثانية خالل أسبوع يغير سالح الجو اإلسرائيلي على قطاع غزة، معلنًا أن ذلك يأتي ردًا على 

 سقوط صواريخ منطلقة من هناك.
ن، ولكن الصواريخ، سواء األول منها الذي سقط قرب أسدود، أو الصاروخان األخيران قرب عسقال

أو الغارات الجوية ال تعبر عن تغيير جوهري في الواقع القائم الذي ترفض فيه إسرائيل وحركة 
 التصعيد وال تريده.« حماس»

وتعرف إسرائيل أن هذه الصواريخ، حتى اآلن، هي نتاج خالفات داخلية أكثر مما هي فعل يعبر 
ري أكثر مما هو فعلي. وفي نظر عن سياسة مقصودة، ولهذا السبب فإن رد الفعل اإلسرائيلي تظاه

الكثيرين فإن الحدث ينتهي على قاعدة فعل محدود ورد فعل محدود، لكن هناك من يرى أن هذا هو 
 الذي يمكن أن يقود في النهاية إلى انفجار الصدام الواسع.« التنقيط»نوع من 
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ليه على أنه محصلة باتجاه أسدود قد نظر إ« غراد»وكانت المرة األولى التي أ طلق فيها صارو  
فيه. وفي المرة الثانية « حماس»، وال دخل لحركة «حركة الجهاد اإلسالمي»خالف بين قوى داخل 

كان واضحًا أن قوى سلفية بادرت إلى إطالق صاروخين باتجاه إسرائيل، معلنة أن ذلك يأتي ردًا 
سلحة ورفض تسليم نفسه ، التي يّتهمونها بقتل أحد نشطائهم، بعد أن اتهمته بجمع أ«حماس»على 

 للشرطة.
، إنها المسؤولة عن إطالق «سرية الشيخ عمر حديد»وقالت مجموعة سلفية، تطلق على نفسها اسم 

 «.الجهاد ضد اليهود، أعداء هللا، وال أحد يستطيع ردعنا»الصاروخين، مؤكدة أنها تواصل 
، سواء كانت هي المقصود أساسًا لكّن الحدثين يشهدان على أن إسرائيل تبقى عنوانًا للفعل في غزة

أم ال. وهذا ما قاد إلى نوع من النقاش في المؤسسة األمنية، وفي صفوف الفعاليات االجتماعية 
 للمستوطنين في غالف غزة.

الجيش اإلسرائيلي أغار على أهداف لحماس في »وأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون أن 
واريخ نحو إسرائيل، هم مجرد عصابة منشقين من الجهاد القطاع. وحتى إذا كان مطلقو الص

العالمي، معنيين بتحدي حماس عبر إطالق الصواريخ علينا، فإننا نرى في حماس الجهة المسؤولة 
وأكد يعلون أن إسرائيل لن «. عما يجري في القطاع، ولن نحتمل أي محاولة للمساس بمواطنينا

الليلة رّد الجيش اإلسرائيلي بشدة على »قات من غزة، قائاًل اإلطال« تنقيط»تسمح بالعودة إلى واقع 
ذا اقتضى األمر فسنضرب بشدة أكبر، والصيف الماضي أثبت ذلك  «.اإلطالقات، وا 

إننا نطلب من الجيش »تامير عيدان « سدوت هنيغف»وقال رئيس المجلس اإلقليمي لمستوطنات 
«. على أمن سكان غالف غزة والجنوب بأسرهوالدولة الرّد بشدة على كل إطالق، من أجل الحفاظ 

لكننا سنتخذ القرار وفق »وأشار إلى أنه ال توجد حتى اآلن تعليمات خاصة تجاه األيام المقبلة، و 
 «.التطورات وتقديرات الموقف

بوجوب التوصل إلى حل سياسي من أجل كسر روتين « مستقبل النقب الغربي»وطالبت حركة 
إنهم مرة أخرى يغرقوننا في الكالم عن نزاعات داخلية، »، في بيان لها، وقالت الحركة«. التنقيط»

وعن الهدوء األطول منذ الجرف الصامد. ولكن علينا أن نحث الحكومة الجديدة على المطالبة بحل 
سياسي طويل األمد في غزة، ولن نقبل بعد اآلن البقاء جبهة داخلية ساكتة تقبل الواقع والمواجهة 

 «.ة. الجولة المقبلة أمامنابوتيرة منخفض
عاموس هارئيل أن الصاروخين من غزة استدعيا ليس فقط « هآرتس»وكتب المراسل العسكري لـ 

نما أيضًا بتصريحات من أعضاء كنيست مختلفين.  قصفًا مضادًا، بغارات رمزية لسالح الجو، وا 
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بنيامين نتنياهو، على عجز رئيس الحكومة « المعسكر الصهيوني»وقد حمل عومر بارليف، من 
في القطاع. أما حاييم « أساسه نوع السالح مقابل التطوير»وحّذر من حرب جديدة، ودعا إلى اتفاق 

محظور السماح »، معتبرًا أنه «ضرب اإلرهاب بأشّد قوة»فدعا إلى « هناك مستقبل»يلين من 
ال تنوي الخروج عن  لكن رغم شدة الكالم يبدو أن حكومة نتنياهو»وأضاف «. باستمرار اإلطالقات

 «.طورها للرّد على اإلطالقات
وخالفًا لتباهي يعلون بالحرب األخيرة على غزة، كتب هارئيل أن نتائج الحرب لم تكن م بهرة، رغم 

ليسا متحمسين لتبني الحل الذي يطرحه »القوة الهائلة التي استخدمتها إسرائيل، ونتنياهو ويعلون 
 «.ماسأفيغدور ليبرمان، بإسقاط حكم ح

ورغم الرّد الرمزي أشار هارئيل إلى أن الصواريخ من غزة لم ت ِصْب أحدًا بأذى في إسرائيل، وأّن رّد 
، «حماس»إسرائيل كان سيكون أشّد لو أن القائمين على إطالق الصواريخ هم من الذراع العسكري لـ 

 أو أن الصواريخ أوقعت خسائر بشرية في إسرائيل.
، فأشار إلى أن لجوالت التصعيد في القطاع، مثل «يديعوت احرونوت»أما رون بن يشاي، في 

دوري كرة القدم، قواعد خاصة بها ال يجرؤ أي من الفرق األساسية على تجاوزها. وكتب أن أحدًا 
بعملية »ليس على استعداد النتهاك هذه القواعد، ألن الجميع يعرف أن ذلك ينتهي بالبكاء، أي 

«. في القطاع تترك خلفها خسائر ودمارًا وصدمات نفسية في كال الجانبين إضافية للجيش اإلسرائيلي
وال القيادة اإلسرائيلية ترغبان في ذلك حاليًا. ومع ذلك يرى بن « حماس»ولذلك يرى أنه ال قيادة 

يشاي أن هذا منطق ال يدوم، وعلى إسرائيل العمل على التخلص منه، ولذلك يطالب بإعادة إعمار 
القتصاد فيه. ويقترح لهذا الغرض التوّجه للسعوديين للعمل كوسيط، خصوصًا أن غزة وتحريك ا

 «.حماس»مصر لم تعد قادرة على فعل ذلك بسبب عدائها لـ 
5/6/5105، السفير، بيروت  

 
 األمنت نـتـنـيـاهـو: يجهلون أساسيات يكـابـيـنـ 

 اليكس فيشمان
، مثل وزراء الحكومة، الواحد على رأس االخر ليس واضحا أبدا لماذا يتسلق أناس مثقفون بشكل عام

األمني. صحيح ان هناك قدرا غير قليل من الشرف،  –السياسي  الكابينيتكي يحتلوا كرسيًا في 
حيث يحتكون هنا باألسرار الدفينة للدولة، يتأثرون في ضوء عروض قدرة القوات الخاصة، لكن 

 أسنان افتراضية.من ناٍد للجدال السياسي مع  أكثرعمليا هذا ليس 
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الكابينيت، الذي يفترض أن يقر ويشرف على جهاز األمن في مجاالت حرجة مثل بناء القوة، 
التنفيذية في حجم استثنائي، لم يعمل ذلك في أي مرة كما  واألعمالاالستخبارات، عقائد القتال، 

ت سابق، حيث لم ينبغي، وليس لديه األدوات لعمل ذلك اليوم أيضًا. لم يحصل هذا في أي كابين
الذي تعرض لوابل من  5116مثل كابينت  – األمنيةمن الوزراء ذوي الخلفية  أكبريكن هناك عدد 

وهذا بالتأكيد لن يحصل  –االنتقادات من لجنة فينوغراد على دوره العليل في حرب لبنان الثانية 
 ة العمارة.رئيس الوزراء والذي يبدو كقائمة عامة للجن اآلن أقامهت الذي يللكابين

ما في حكومة إسرائيل خبيرا في موضوع البنى التحتية للمواصالت  أحديكون  أنمن المشكوك فيه 
 مثل الوزير إسرائيل كاتس. 

ولكن في اللحظة التي اجترف فيها أيضًا لقب وزير شؤون االستخبارات فانه ببساطة أطلق النار 
 أن، يتعين على كاتس أضحوكةل نفسه على قدمه. فكي يسمع رأيه في الكابينيت وكي ال يجع

" أمانيكرس كل يوم ما ال يقل عن أربع ساعات كي يقرأ مادة استخبارية لـ "الشاباك"، "الموساد"، "
 . أجهزةوغيرها من 

 أجهزةكاملة في  أياما قضى-قياسهحيك المنصب على  األصلالذي في  –دان مريدور 
في قراءة المواد  األيامن والطاقة الستثمار أنصاف االستخبارات كي يتعلم. فأين سيجد كاتس الزم

أنه  أمكان يحظى حقا بالتعاون  إذاليعرف  األدواتتكون لديه  أناالستخبارية؟ من المشكوك فيه 
رئيس الوزراء  إلىوذلك الن المادة "السوداء" الحساسة حقا، تلك التي تصل  –يحرم من المعلومات 

 يراها أبدا. وزير الدفاع، لن إلىوربما أيضًا 
يجلس في الكابينيت أيضًا وزير الشؤون االستراتيجية، لقب فار  آخر. وزير الدفاع يعلون، الذي 

 حمل هذا اللقب من قبل، عرف كم هو عديم القيمة عندما تجاهلوه في قضية مرمرة. 
ثر في ، الذي قاتل ببسالة كي يحصل على هذا اللقب، سيسعى الى أن يقود ويؤ أردانالوزير جلعاد 

بناء شرطة إسرائيل. ولكن  إلعادةانكبابه على المجال الهامشي  إلى إضافة – اإليرانيالموضوع 
هو اجهزة "الموساد"، لجنة الطاقة الذرية، ووزارة الخارجية.  بإيرانتوجد هنا مشكلة صغيرة: من يعنى 

سه بعضا من هذا اللحم ، مع كل االحترام، لنفأردانوثالثتهم يتبعون نتنياهو. فهل يحتمل أن يأخذ 
 ؟اإليرانيةليقود في الكابينيت قرارات حاسمة في المسألة 

الوزيران كاتس واردان هما فقط مثال على الضعف المهني للكابينت الحالي الذي يعاني من تضخم 
والتشريفات. وحتى الجهاز الذي يفترض أن يعوض عن عدم التجربة وثغرات المعرفة  األلقابفي 

تابع لرئيس الوزراء، حيث إنه يقرر ما الذي يطلع عليه  –مجلس االمن القومي  – لدى الوزراء
 الوزراء، متى ينعقد الكابينيت، وباي ترتيب.
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-الدفاعاللواء الوحيد في الحكومة باستثناء وزير  –يجلس يوآف غالنت  أنوحقيقة ان نتنياهو قرر 
لكابينيت كهيئة مهنية جديرة بمراعاة رأيها. كمراقب في الكابينيت، تدل على ما يعتقده عن هذا ا فقط

إذًا، من يحتاج الكابينيت؟ رؤساء الوزراء على أي حال جمعوا حولهم دوما مجموعة عمل حميمية، 
 غير رسمية، مضغت عن الكابينيت والحكومة القرارات.

عميق  الذين لديهم فهم األعضاءنحصي  أنعضوا ومراقبا في الكابينيت الحالي يمكن  05 أصلمن 
أيضًا، سيدير ويراقب  5105على أقل من كف يد واحدة. وهكذا، في العام  األمنفي مجاالت 

الشؤون األمنية إلسرائيل رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وعلى ما يبدو أيضًا رئيس االركان، بالضبط 
 مثلما كان في حرب لبنان الثانية. 

في زمن  األقلأوصت بأنه على  5116في  قصورات الكابينيت إلى أشارتلجنة فينوغراد التي 
جانبهم. ولكن من  إلىالخطيرة رئيس الوزراء ملزم بتشكيل "كابينت حرب" يعمل  األمنية األزمة
 يتذكر.

 "يديعوت"
5/6/5105، األيام، رام هللا  

 
 :كاريكاتير 

 

 
5/6/5105، "50عربي موقع "  


