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 فصل نابلس عن رام هللاي في قلب الضفة ائيليمخطط استيطاني إسر هآرتس:  .0

كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن السلطاات اسسلراليطية تسلاري فلي : برهوم جرايسي -الناصرة 
تنفيللم مشلللاريي اسللتياانية ت لللدف يللللا بتللر مدينلللة نلللابطس فللي شلللما، ال لللفة الفطسللاينية المحتطلللة، علللن 

وسليي مسلتوانات ئالملة، ت لمن خطل  مناقة رام هللا، من خال، سطسلطة ملن المسلتوانات الجديلدة، وت
حللزام اسللتيااني يمتللد مللن مسللتوانة أريليلل،، غربللي جنللوا مدينللة نللابطس، باتجللا  ال للرا، وصللو  يلللا 
مسللتوانات غللور ا.ردنك وأكللد التقريللر أن ا حللتال، يشلل  عللدة اللر  يلللا التكتلل، ا سللتيااني هللما، 

 ومن ا اري  سريي يربا التكت، بالقدس المحتطةك
دعون ليفللللي، وزميطلللله أللللليكس ليبللللاس فللللي تقريرهمللللا ا.سللللبوعي "المناقللللة جللللالتقللللدمي  وئللللا، الصللللحفي

ال بابية"، والمكلرسس لكشلف جلرالم ا حلتال، عطلا أنواع لا، ين ا حلتال، يقليم عمطيلا مسلتوانة جديلدة 
 51، حوالي 5110أاط  عطي ا اسم "ليشم"، هي با.ساس بدأت كبؤرة استياانية، بني في ا في العام 

ال يك، الخارجيك ولسبا  ينجازن من المفروض أن تكون بيوتا فاخرة، ولكن البناء توئف عند بيتا كا
، يللا أن بلدأت تااللا ج لات اسلتياانية، 5101  يعرفه كاتبا التقرير، فقد توئف البنلاء حتلا العلام 

 حي استيااني يدعا "عالي زهاف"ك بإئامة
يانات مسبقة، بدأت في المكان مشاريي بنا تحتية، ويقو، الكاتبان، ينه  حقا، وب دوء ومن دون أي ب

مث، شل  شلواري عطلا أراض فطسلاينية خاصلة، نحلو هلما الحلي، اللمي تبلين  حقلا أنله لليس حيسلا، بل، 
مسللتوانة جديللدة، ياطلل  عطي للا اسللم "ليشللم"، وسللتربا بعللد ينجازهللا، مسللتوانة اريليلل، ال للخمة، بعللدة 

ام ا ستيااني المي يتوسا شما، ال فة، عند جنوا مستوانات ص يرة من حول ا، لت ط  بملس الحز 
مناقللة نللابطس، وهللو سيواصلل، امتللداد  يلللا مسللتوانات غللور ا.ردن، وبللملس تخطلل  حزامللا اسللتياانيا 

 جديدا، يفص، عمطيا مناقة نابطس عن مناقة رام هللا وجنوا ال فة تطقالياك
م ا سلتيااني، سليرباه بحلزام بطلدات ويشير التقرير، يلا أن ا حتال،، ومن أجل، أن يعلزز هلما الحلزا

، امتللدادا مللن شللما، مناقللة تلل، أبيللا الكبللرط، بمعنللا مللن شللاا  0991يسللراليطية وائعللة فللي منللاا  
 البحر ا.بيض المتوسا، وحتا غور ا.ردنك
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بيلت اسلتيااني، كمرحطلة أوللا، و حقلا ملن المفتلرض أن ي لم ا حلتال،  611ويشلم، مخالا البنلاء 
يللا ئلرط  ي لافةان ئد سطب ا في ما م ا من ئرية "كفر الديس"، وهلم  القريلة، آ ف دونم، ك 6نحو 

بروئين، دير بطوا ورفلات، سلتتحو، يللا جيلا فطسلايني فلي داخل، تكتل، اسلتيااني  لخم، وسلتكون 
 حركة ا.هالي الفطساينيين فيه، مقيسدة بقرار من ا حتال،ك  

طا مقربة من مناقلة أثريلة ملن الع لد البيزنالي، وتقو، الصحيفة، ين المستوانة القالمة، تقي أي ا ع
وفيه بقايا "دير مار سمعان"، وفي المكان ئاي فسيفساء  خمة، وآثلار مبلاني وئنلاار، وئنلوات ميلا  

 تحت ا.رض، وغيرها من اآلثار، التي ئد تكون م ددة جراء هما المشروي ا ستيااني ال خمك
يلللا الشللواري، ئالمللة عطللا أراض فطسللاينية  ي للافةروي، ويقلو، الكاتبللان، ين ئسللما كبيللرا مللن هللما المشلل

عاملللاو، وهلللو أسلللتام لطعطلللوم السياسلللية فلللي  32، فلللارس اللللديس  ا.را لللي أصلللحااخاصلللة، وملللن بلللين 
الجامعة ا.ميركية في مدينة جنين، ويعم، في جمعية تاوير الصحة العاملةك يسلكن فلي كفلر اللديس، 

وأُعطنلللت  أرا لللي ا اغطبيلللهآ ف، وئلللد تملللت مصلللادرة  6وهلللي القريلللة القريبلللة التلللي يبطللل  علللدد سلللكان ا 
ليشمك وبسبا ال القة السلكنية فلي ئريلة كفلر اللديس، فقلد غادرت لا حتلا  يئامةكأرا ي دولة من اج، 

 اآلن مالة عالطة، لتسكن في مدينة رام هللاك
، دونملا، لطشلخذ ماتله، وبقلي ملن أر له ئاعلة صل يرة 52كملس، فقلد مسلر ا حلتال، كلرم زيتلون ملن 

ولكن لا محااللة ملن كلل، الج لات با سللتياان، ملا يعنللي انله سلليكون محللور عطيلله  حقلا الللدخو، يلللا 
 أر ه المتبقيةك

 6/6/5102، الغد، عّمان

 
 من كبار موظفيها سفر جواز ثالثينسحب األردن  مستشار عباس ينفي .2

وج لات  يخباريلةا موائلي التلي تبث ل حملاد ا.نبلاءرام هللا ل "وفا": كما المستشلار السياسلي لطلرليس نملر 
جلواز سلفر عطلا ا.ئل، يحمط لا مولفلون كبلار فلي السلطاة الوانيلة  31أخرط بشأن سحا ملا يقلارا 

 الفطساينيةك
   أكاميللا واخللتال وئللا، حمللاد فللي تصللري  للله: ين كلل، مللا يشللاي مللن هللم  ا.خبللار التوتيريللة مجللرد 

 كمن الصحةل ا  أساس
اسيجابيلة  ا.جلواءخطل  أجلواء متلوترة ت لدف يللا تعكيلر  : هناس أاراف تثير الشب ات تحلاو،وأ اف

وا.خوية بين فطساين وا.ردن مستندة يلا مصادر مج ولة تصا في خدمة أهلداف ا لسسلاءة لطعالئلة 
 الفطساينية ا.ردنيةك

 6/6/5102األيام، رام هللا، 
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 يوصي بالحفاظ على استقالل السلطة القضائية القضائيالمؤتمر  :رام هللا .3

ام هللا: أوصلللا الملللؤتمر الق لللالي السلللادس لق لللاة فطسلللاين النللللاميين، فلللي ختلللام أعمالللله بلللرام هللا، ر 
أمللس، ب للرورة الحفللال عطللا اسللتقال، السللطاة الق للالية، و للرورة تعزيللز المللوارد البشللرية الق للالية 

 واسداريةك
والحلللوافز لطسلللادة وأكلللد الملللؤتمر، فلللي بيانللله الختلللامي، أهميلللة الن لللوض با.و لللاي الوليفيلللة والماليلللة 

الق اة، والعم، عطا تنليم ورش عم، متخصصة في يدارة سير اللدعوط، وتفسلير نصلوذ القلوانين 
التلللي تت لللمن مجموعلللة ملللن اسشلللكاليات، وكلللملس ا جت لللادات الق لللالية المت لللاربة لتوحيلللد المبلللاد  

 والرؤط القانونية بإزالة التنائض والتعارض بين ا.حكام الق اليةك
 كون في المؤتمر عطا أهمية تحديث وتاوير  لحة التفتيش الق الي ومعايير كوشدد المشار 

 6/6/5102األيام، رام هللا، 

 

 عبد ربه يدعو لعقد مؤتمر مصغر لبحث خطوات التسوية .4
دعللا أمللين سللر الطجنللة التنفيميللة فللي منلمللة التحريللر الفطسللاينية، ياسللر عبللد ربلله، لعقللد  :معللا -رام هللا

 كا حتال،حث خاوات التسوية وتحديد موعد زمني سن اء مؤتمر دولي مص ر لب
محاصللرة  اسللتمراررايللة عطللا أن واحللدة مللن الم مللات ا.ساسللية هللو  سماعللةوأكللد عبللد ربلله فللي حللديث 

السياسة اسسراليطية دوليا وخاصة مشاريي ا ستياان والتا يلر العرئلي لطبلدو فلي القلدس، دون يسلقاا 
 محاكم الدولية  تخام ئرار مطزم  د يسرالي، ونشااات ا تطسكوال ا.منخيار التوجه يلا مجطس 

وئا، عبد ربه:   جدوط من تحديد سقف سن اء التفاوض ف و أف ، أشكا، التسويف و  جلدوط ملن 
 الحديث عن عمطية سياسية .ن ا ستكون غااء لطممااطة اسسراليطيةك

اللابي سياسللي تحملل، تحللميرات مبانللة  وأشللار عبللد ربلله يلللا أن الو يللات المتحللدة تتخللم خاللوات مات
يلران لتمريلر ا تفلا  ملي ا لران لحمايلة مصلالح ا بعلدم املتالس  سلرالي، واس سلالحا  ييلرانلدولة عربيلة واس

 نووياك
وئا، عبد ربه ين المصطحة الوانية الفطساينية والعربية تقت ي المبادرة يلا أوسلي حلوار عميل  ومي 

ودو، الخطلليو والللدو، العربيللة المعنيللة ا.خللرط، التللي سللتكون  اللابي يسللتراتيجي بللين القيللادة الفطسللاينية
يران محتمطة في ا.مد القريا والمتوساك  هي الخاسر ا.كبر في ل، صفقات أميركية مي يسرالي، واس

وتابي عبلد ربله "أن هلما يسلتدعي عالئلة أوثل  ملي أوروبلا وتشلجيي لطتحلرس ا.وروبلي والعمل، ملي دو، 
 دارس مخاار مصيرية ت ددنا وت دد "كأخرط في المناقة والعالم لت
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دوليلللة حلللو، العمطيلللة السلللطمية، غيلللر أن  أالللرافوأو للل  عبلللد ربللله أنللله تجلللري اتصلللا ت فرنسلللية ملللي 
يسلرالي، وموائللف أميركيللة تحلاو، يحبللاا هللم  المسلاعي لتحريللس العمطيللة السياسلية لطحللديث عللن المطللف 

 حتا يتم التوص، يلا اتفا  مي ييرانكالنووي اسيراني وعدم فت  مطف التسوية مي منلمة التحرير 
  6/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
عبر الصليب األحمر المساعدة في إطفاء حريق  رسميا   منا طلبت "إسرائيل: "غزةبالدفاع المدني  .5

 حدودي
غزة ل أشرف ال ور: أعطن مسؤو، فلي ج لاز اللدفاي الملدني فلي ئالاي غلزة اللمي تلدير  حركلة حملاس، 

الي، اطبللت مللن فللر  اسافللاء التابعللة للله التللدخ، عبللر الصللطيا ا.حمللر، لطمسللاعدة فللي يافللاء أن يسللر 
 حري  نشا في أحد مناا  الحدودك

وئللا، الرالللد راللللد الدهشللان، المسللؤو، فلللي ج للاز اللللدفاي المللدني، فللي تصلللريحات صللحافية ين اللللدفاي 
ئللللي صللللوفا العسللللكري لللللم يللللرفض اطبللللا بالمسللللاعدة فللللي يافللللاء حريلللل  نشللللا بللللالقرا مللللن مو »الملللدني 

وأشللار يلللا أن الصللطيا ا.حمللر اتصلل، بالللدفاي المللدني الفطسللايني فللي غللزة، «ك اسسللراليطي شللر  رفلل 
 باطا من الجانا اسسراليطي لطمساعدة في يافاء الحري ك

وجرط تج يز اائم من فري  اسنفام لطتدخ، في عمطية يافاء الحري ، حسا ملا ئلا، الراللد الدهشلان، 
 التنسي  من الصطيا ا.حمر لطوصو، يلا الموئي اسسراليطيكوانتلر عمطية 

 وأشار يلا أنه وصطت رسالة من الصطيا ا.حمر مرة أخرط لطدفاي المدني تفيد بإل اء الم مةك 
 6/6/5102، القدس العربي، لندن

 
 اريالج إبريلنيسان/ دوالر العجز الجاري للميزانية قبل التمويل حتى  مليون 138.4": المالية" .6

أل للرت بيانللات وأرئللام صللادرة عللن وزارة الماليللة فللي حكومللة : محمللد خبيصللة –ا.نا للو،  –رام هللا 
التوافل  الللواني الفطسللاينية، الجمعللة، أن يجمللالي العجللز الجلاري فللي الميزانيللة الفطسللاينية العامللة ئبلل، 

من العام الجاري مطيون دو ر أمريكيو، خال، الثطث ا.و،  03139مطيون شيك،   295التموي،، بط  
  منم ماطي العام الجاري وحتا ن اية يبري، نيسان الفالتوك

وبحسللللا تقريللللر الميزانيللللة الفطسللللاينية العامللللة، حتللللا شلللل ر يبريلللل، نيسللللان الما للللي، وحصللللطت وكالللللة 
ا.نا لللو، عطلللا نسلللخة منللله، الجمعلللة، فقلللد تراجلللي العجلللز الجلللاري الفطسلللايني ئبللل، التمويللل، لطميزانيلللة 

مطيلون دو ر، مقارنلة ملي الفتلرة المنلالرة ملن العلام الما لي  العجلز الجلاري بطل   0935العامة، بنحلو 
 وك5109مطيون دو ر حتا يبري، نيسان  02539
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 33593وبط  يجمالي ئيمة اسيرادات الفطساينية خال، الش ور ا.ربعة ا.ولا من العام الجاري، نحو 
اسيللللرادات ال للللريبية وغيللللر ال للللريبية مطيللللون دو ر أمريكلللليو، والتللللي تمثلللل،  96133مطيللللار شلللليك،  

يرادات المقاصةك  واس
يلمكر أن حكومللة التوافلل  اللواني الفطسللاينية أكللدت فلي بيللان ل للا منتصلف ا.سللبوي الجللاري، أن نحللو 

 من يجمالي الموازنات الفطساينية لطسنوات الما ية، مخصصة لسنفا  عطا ئااي غزةك 99%
 93391خللال، الشلل ور ا.ربعللة ا.ولللا مللن العللام الجللاري، بينمللا بطلل  يجمللالي ئيمللة النفقللات الجاريللة، 

مطيللون دو ر عللن الفتللرة المنللالرة  20مطيللار دو ر أمريكلليو، بارتفللاي بطلل  ئرابللة  03191مطيللار شلليك،  
 ك5109من العام الما ي 

وتعملل، الحكومللة الفطسللاينية فللي الوئللت الحللالي، بموازنللة اللوار ، ولللم تحللدد الحكومللة يجمللالي ئيمت للا، 
عطللا أن يللتم اسللتبدا، موازنللة الاللواريء “ا تتعاملل، مللي اسيللرادات الفعطيللة التللي تجبي للا الحكومللة، .ن لل

 ، بحسا وزارة الماليةك”بموازنة عامة خال، ا.سابيي القادمة
وي للاف يلللا العجللز الجللاري فللي الميزانيللة الفطسللاينية لطشلل ور ا.ربعللة الما للية، عجللز ي للافي فللي 

مطيلون دو ر أمريكليو،  6935مطيون شليك،   52236ريةو، والمقدر بنحو الموازنة التاويرية  ا ستثما
مطيلللون دو ر، حتلللا ن ايلللة يبريللل،  51330ليسلللتقر يجملللالي العجلللز فلللي الميلللزانيتين العاملللة والتاويريلللة 

 نيسان الما يك
وتمكنللللت حكومللللة رامللللي الحمللللد هللا مللللن سللللداد الفجللللوة التمويطيللللة خللللال، الشلللل ور الما للللية مللللن خللللال، 

مطيون  011من البنوس العامطة في فطساين، كما حصطت عطا ئرض مالي من ئار بقيمة ا ئتراض 
 دو ر أمريكي، ي افة يلا المن  والمساعدات المالية الخارجيةك

مطيللار شلليك،  03090وبطلل  يجمللالي ئيمللة الللدعم الخللارجي لطموازنللة الفطسللاينية  العامللة والتاويريللةو، 
خالله ت اية العجز الجاري في الموازنتين العامة والتاويرية، مطيون دو ر أمريكيو، تم من  31035 

 كما تم سداد جزء من القروض المستحقة عطا الحكومة لصال  الدالنينك
 2/6/5102، رأي اليوم، لندن

 
 بحث مع السفير األردني التعاون في مجال السياحة الفلسطينية وزيرة السياحة .7

رولا معايعة فلي مقلر اللوزارة  واآلثارتقت وزيرة السياحة ال: نجيا فراج -دوت كوم القدس–بيت لحم 
 لدط فطساين خالد الشوابكةك ا.ردنبمدينة رام هللا سفير 

لطق للية ولطشللعا الفطسللايني فللي سللبي،  ا.ردنلليورحبللت الللوزيرة معايعللة بالسللفير مثمنللة الللدور والللدعم 
 كالمستقطةتحقي  حريته واستقالله وبناء دولة فطساين 
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وفطسلللاين فلللي مجلللا، السلللياحة وبلللرامو التلللرويو السلللياحي  ا.ردنالتعلللاون الثنلللالي بلللين  يللللا وأشلللارت
هللو بوابللة فطسللاين  ا.ردن أن يلللاالبطللدين مشلليرة  يلللاالمشللترس  سللتقااا مزيللد مللن الوفللود السللياحية 

 من خالل اك السياحيةالعالم التي نسعا  ستقااا الوفود  يلا
 6/6/5102، القدس، القدس

 
 كثيرة لدعمها سكان غزة واجهت ضغوطا   الدوحة :بتمويل قطري رياضي ملعبتتاح خالل اف هنية .8

ئللا، يسللماعي، هنيللة، نالللا رللليس المكتللا السياسللي لحركللة "حمللاس" ين ئاللر : أشللرف ماللر -غللزة 
 واج ت الكثير من ال  واات والصعوبات مقاب، دعم ا لصمود الشعا الفطساينيك

المعشلا صلناعياو واللمي أئليم بتمويل، ئالري ويحمل، اسلم  جاء ملس خال، حف، افتتاح مطعلا الصلدائة
الش يد "يسماعي، أبو شنا" بح ور السفير محمد العمادي رليس الطجنة القارية سعادة اسعمار في 
غزة وحشد كبير من ئادة العمل، اللواني والسياسلي والريا لي، مشليراو يللا أن ئالر أصلرت وصلممت 

ا المعالللاء عطلللا مواصلللطة دعلللم ئالللاي غلللزة المنكلللوا، واللللمي ب ملللة ئيادت لللا الرشللليدة وحكومت لللا وشلللعب 
 تعرض لدمار غير مسبو  خال، العدوان ا.خير وما سبقه من حربين سابقتينك

وجدد هنية توجيه الشكر يلا ح رة صاحا السمو الشيخ تميم بن حمد آ، ثاني أمير البالد المفدط، 
لا سمو ا.مير الوالد، عطلا توجي اتله الكريملة با هت ملام بالعديلد ملن مشلاريي يعلادة اسعملار والبنيلة واس

والتللللي كللللان ل للللا ا.ثللللر الايللللا عطللللا القاللللاي، وعطللللا ا ئتصللللاد  ،التحتيللللة فللللي غللللزة ومن للللا الريا للللية
الفطسللايني المن للس بفعلل، الحصللار، وعطللا تقطيلل، نسللا الباالللة، خاصللة أن المشللاريي القاريللة تشلل ، 

ف المجللا ت، خاصللة فلللة العمللا، الللمين توئفللت حاليللاو آ ف العمللا، المتعاطللين عللن العملل، فللي مختطلل
أعملال مك كملا وجله هنيللة الشلكر لتركيلا ورليسل ا رجللا ايلا أردوغلانك واللمي وافلل  عطلا ينشلاء يسللتاد 
بمواصللفات دوليللةك يقللام عطللا أرض غللزةك وعطللا مللا تبمللله تركيللا مللن دعللم   محللدود بمسللاندة الق للية 

 الفطساينيةك وئااع ا الصامد عطا وجه الخصوذك
 6/6/5102، لشرق، الدوحةا

 
 ةسوريفي  فتح قريبا  حركة ومكاتب ل السوري مع النظام العالقةزكي: عودة عباس  .9

مشللع،"، ع للو الطجنللة المركزيللة  أبللوكشللف عبللاس زكللي ": خللاذ معللا -زهيللر الشللاعر  -بيللت لحللم 
السلوري  لحركة فت ، مساء اليوم الخميس، عن بدء عودة العالئلات "الشلرعية" بلين حركلة فلت  والنللام

 ك 0913عاما تقريبا أي منم العام  35من  أكثر استمربعد انقااي 
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سلوريا  يلاالزيارة التي ئام ب ا وفد حركة فت   أنوئا، عباس زكي في حديث ل رفة تحرير وكالة معا 
كانت ناجحة جدا، مؤكدا انه سيتم فت  مكاتا لحركة فت  في سوريا خال، الفتلرة المقبطلة وبلدأوا جمطلة 

كانلت حركلة فلت  الفصلي،  أنبعلد  -عطا الشعا الفطسلايني  باسيجااالتي ستنعكس  جراءاتاسمن 
 ك -الفطسايني الوحيد الممنوي من فت  مكاتا في سوريا

العالئلات الثناليلة، وانله كطملا اشلتد الخالر عطلا سلوريا  يالارالزيلارة جلاءت فلي  أنمشلع،"  أبو"  وأكد
ريين وان المهاا هناس جاء فلي مرحطلة صلعبة، خاصلة بعلد من فطساينيين وسو  ا.ه،زاد القط  عطا 

يقللاتطون فللي  يرهللابي ألللف 52مللن  أكثللرالمتحللدة بللان كللي مللون أن هنللاس  لألمللمالعللام  ا.ملليناعتللراف 
 سورياك
هنللاس وخاصلة ملا يتعلرض لله شلعبنا الفطسلايني مللن  ا.و لايزكلي أن وفلد فلت  ااطلي عطلا  وأ لاف

احتياجلات الالجللين تفلو  الحلدود  أنت الفطسلاينية، مؤكلدا ت جير وئت، وترحي، وحصار في المخيما
 والتصوراتك

المخيمللات، وخاصللة  يلللاانلله بحللث مللن النلللام السللوري كيفيللة عللودة هللؤ ء المللرحطين والم جللرين  وأكللد
المخيمات التي حررت من ئب، الجيش السوري مث، اشبيبة والجابية وغيرها ومني دخو، تنليم داعش 

 كيلي ا
ئ ية الالجلين اللمين فقلدوا هلوايت م ووثلالق م الرسلمية، وبحلث ئ لية المعتقطلين عطلا كما جرط بحث 

 عادلةكيتم تقديم م لمحاكمة  أنعن م والمعتقطين المين شاركوا بالقت،  اسفراجيتم  أنت م بسياة 
والتقللا زكللي خللال، زيارتلله دمشلل  مللي المنسلل  العللام ل يلللة التنسللي  "المعار للة " حسللن عبللد العللليم 

فصللليال  09 يللللا باس لللافةس "لجلللان المصلللالحات الشلللعبية" فلللي سلللورية الشللليخ جلللابر عيسلللا، ورللللي
فطسللاينيا كمللا عقللد اجتماعللات مكثفللة مللي الفصللال، السللبعة بمنلمللة التحريللر وئيللادات فللت  فللي حطللا 

 كوالالمئية
 أو خيلرا.ثطثي مخيم اليرموس   يزا، بيد تنليم داعش وان الثطث  أنزكي  أكدوفيما يتعط  باليرموس 

فلللي يلللد الجللليش الشلللعبي وفصلللال، التحلللالف، مؤكلللدا انللله جلللرط ا تفلللا  عطلللا خالللة  %91يقلللارا  ملللا
 المخيمك يلاالمواد ال مالية والابية  سدخا،تس يالت 

 4/6/5102، وكالة معا  اإلخبارية
 

 فتح تمارس انتهازية رخيصة في عالقتها بدمشقحركة البردويل:  .01
ركة حماس الدكتور صالح البردوي، حركلة فلت  بانت لاج ملا أسلما  ات م القيادي في ح: غزة  فطساينو

بأسطوا "ا نت ازية الرخيصة" من خال، عمط ا عطا است ال، الخالف بين "حملاس" ودمشل  وا لران 
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سعادة فت  مكاتب ا هناس ب ض النلر "عما يمكن أن تحدثه من يساءة لطمخيمات الفطساينية في تطس 
 الدو،"ك

و تعطيقلا عطلا يعلالن ع لو 6|2تصريحات خاصلة للل "ئلدس بلرس" اليلوم الجمعلة   وأشار البردوي، في
الطجنة المركزية لحركة "فت " عباس زكي عن بدء عودة العالئلات "الشلرعية" بلين حركلة "فلت " والنللام 

، يلللا أن هللم  الخاللوة 0913عامللاو تقريبللاو أي منللم العللام  35السللوري بعللد انقاللاي اسللتمر أكثللر مللن 
فللت " عطلا ا.رض مللن خللال،  للرا أمجلاد اآلخللرين، وئللا،: "فلور خللروج ئيللادة حركللة تعكلس يفللالس "

حمللاس مللن سللورية مارسللت فللت  ومنلمللة التحريللر الفطسللاينية دورا انت ازيللا أسللاء لكلل، القلليم الوانيللة 
وأساء لطشعبين السلوري والفطسلايني فلي المخيملات، و حلنلا أن العنلوان ا.و، لوفلود فلت  يللا سلورية 

 فت  مكاتا الحركة ومنلمة التحرير في سورية"ككان يعادة 
وأ للاف: "انت للزت حركللة فللت  الفرصللة ولعبللت عطللا التللوتر بللين حمللاس وسللورية بلل، ومهبللت أبعللد مللن 
ملللس فللي يرسللا، الوفللود يلللا ييللران فللي محاولللة لبنللاء عالئللة عطللا حسللاا حركللة حمللاس وعطللا حسللاا 

 بخس"ك الشعا الفطسايني وعطا حساا المخيمات التي باعت ا بثمن
ورأط البردوي، أن هما الن و يعكس ما أسما  بل "اسفالس السياسي لحركة فت "، وئا،: "عنلدما أفطسلت 
فت  في تحقي  أي شيء عطا ا.رض فإن ا تتجه يلا محاولة البناء عطا أمجاد اآلخرين، فحركة فت  

نملا تعليش عطلا  لرا أمجلاد اآلخلرين، وهلي   تعليش عطلا مبا نملا عطللا   تعليش أمجادهلا واس دل لا واس
 تشويه اآلخرين، وهما هو جوهر ا نت ازية الرخيصة"ك

 2/6/5102قدس برس، 

 
 الحية: جنود كتائب القسام سيواصلون الليل بالنهار لحفر المزيد من األنفاق خليل  .00

أكد ع و المكتا السياسلي لحركلة حملاس خطيل، الحيلة، أن حركتله ستواصل، مسليرة اسعلداد والج لاد 
د مللن أنفللا  المقاومللة، التللي ئللا، ين للا "أعلللم سللالح تمتطكلله كتالللا القسللام، والللمي يق للر فللي حفللر المزيلل

 يسرالي،"ك
استشل د أملس  اللمي وأ اف الحيلة، فلي كطملة لله اليلوم الجمعلة ئبيل، تشلييي القسلامي عصلام الكتنلاني

كتاللا  ملن المسلجد العملري الكبيلر: "ين جنلود ب لزة،و يثر ان يلار أحلد أنفلا  المقاوملة 6-9الخميس  
 القسللام سيواصللطون الطيلل، بالن للار لحفللر المزيللد مللن ا.نفللا  التللي باتللت أعلللم سللالح يق للر ا حللتال،"ك

 وأ اف: "ين حصار ا حتال، لن يزيدنا ي  صمودوا وثباتوا"ك
 2/6/5102فلسطين أون الين، 
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 : ال مخرج للفلسطينيين إال بالمصالحةةمحمد أشتي .02
أن المصلالحة خيلار اسلتراتيجي  أشتيةة المركزية لحركة فت  محمد كد ع و الطجن: رام هللا  فطساينو

لطشعا الفطسايني ولحركة "فت "   بدي، عن اك وأشار يلا أنه كطما اا، زمن ا نقسلام كطملا زاد تعقلد 
 مطف المصالحةك

فللي تصللريحات خاصللة لللل "ئللدس بللرس" مللن الرهللان عطللا حكومللة التوافلل  سن للاء ا نقسللام  أشللتيةوئطلل، 
لل الفطسلاينية يجلا  المصالحة، وئا،: "بداية   بلد ملن التأكيلد عطلا أن المصلالحة الفطسلاينية وتحقي 

أن تللتم .نلله   منللاذ و  خللالذ لطفطسللاينيين ي  بالمصللالحةك وأعتقللد أن المناكفللات اسعالميللة بللين 
وهلللي حركتلللي فلللت  وحملللاس   تفيلللد بشللليء، و  مخلللرج لنلللا ي  بالمصلللالحةك ولطعطلللم فحكوملللة التوافللل ، 

مات ابيعلة  با.سلاسحكومة تكنوئراا فنية،   يمكن ا أن تقلدم الكثيلر فلي هلما المطلف .ن الخالفلات 
سياسلللية وأمنيلللة، أملللا الق لللايا الفنيلللة فيمكن لللا أن تحط لللا مثللل، الرواتلللا وغيرهلللا، فملللن يعمللل، يجلللا أن 

ه ُاطلا ملن م يتقا ا راتبه ومن   يعم،   يجلا أن يتقا لا راتبلا، لكلن هنلاس مولفلون يقوللون بأنل
 عدم العودة يلا عمط م، هؤ ء يرجعوا يلا أعمال م  من حياة يدارية عادية"ك

أن ا نتخابات هي الاري  ا.مث، سن اء ا نقسامات، وئا،: "الماطوا اآلن هو أن تعلود  أشتيةوأكد 
بللين  يكللون ملللس مقدمللة لطللمهاا يلللا ا نتخابللات ف للي الفيصلل، ، أنالمؤسسللات الفطسللاينية يلللا عمط للا

 لصندو  ا ئتراي"ك ا حتكامالجميي من خال، 
وحلللو، مسلللألة ا.ملللوا، المخصصلللة ل لللزة وا ت املللات التلللي توج  لللا حركلللة "حملللاس" لطسلللطاة وللللل "فلللت " 

: "مصلللاريف ئالللاي غلللزة هلللي مسلللؤولية السلللطاة ب لللض النللللر علللن أشلللتيةبائتالللاي جلللزء من لللا، ئلللا، 
تصل، غلزة، فلإن غلزة هلي مسلؤولية  الخصومة مي حماس، وب لض النللر علن حجلم المصلاريف التلي

ألللف  51السللطاة، ونحللن نصللرف عطللا غللزة فللي مجللا ت الصللحة والسللو ر والك ربللاء ونللدفي رواتللا 
 مولف"ك
أي مسؤولية لطسطاة في تأخر يعادة يعملار غلزة، وئلا،: "السلطاة تريلد يعلادة اسعملار فلي  أشتيةونفا 

نملا يجلا أن تعلود مسلؤولية السلطاة غزة لكن في هم  المسألة هناس تعثر لليس لله عالئلة بالسل طاة، واس
في غزة .ن المانحين يريلدون عنوانلا سعلادة اسعملارك وملن هنلا يجلا عطلا المصلالحة أن تلتم خلارج 

  رافيا واسئطيم .نه كطما اا، زمن ا نقسام كطما تعقد المش د أكثر"كجحسابات ال
 2/6/5102قدس برس، 
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 غزة ضد الحكومة الفلسطينية تنّظم مسيرة احتجاجية في حماسحركة  .03
شلارس المللات ملن الفطسلاينيين فلي ئالاي غلزة، اليلوم الجمعلة، فلي  ا.نا و،:-هداية الصعيدي-غزة

ا عطا ما وصفو  بل "تنكر حكومة التواف   مسيرة دعت ل ا حركة المقاومة اسسالمية "حماس"، احتجاجو
 الفطساينية لمسؤوليات ا تجا  القااي"ك

في المسيرة، التي اناطقت من أمام أحد مساجد بطدة جباليا، شمالي ئااي غزة، عقا وردسد المشاركون 
صلللالة الجمعلللة، هتافلللات تااللللا حكوملللة التوافللل  بلللل "تلللولي م ام لللا تجلللا  سلللكان ئالللاي غلللزة، والوفلللاء 

عادة يعمار ما خطفته الحرا"ك  بالتزامات ا لرفي الحصار اسسراليطي عن القااي، واس
حمللاس، محمللد أبللو عسللكر، فللي كطمللة ألقاهللا عطللا هللامش المسلليرة ينلله "بعللد وئللا، القيللادي فللي حركللة 

 مرور عام عطا تشكي، حكومة التواف ، مازالت ا.و اي في ئااي غزة تراوح مكان ا"ك
لا،  لا، بل، واشلتد أي و وتابي:" استبشر الفطساينيون خيروا ب م  الحكومة لرفي الحصلار، ولكنله ملازا، ئالمو

 تبدأ بعد، والمعابر   تزا، م طقة"ك وعمطية يعادة اسعمار لم
وات م أبو عسكر حكومة التواف  ورليس السطاة الفطساينية، محمود عباس، بل "التخطلي علن م لام م"، 

 داعيوا ييساهم "لطوئوف عند مسؤوليات م تجا  أبناء شعب م"ك
مطيلة يعلادة ودعا أبو عسكر الدو، المانحة "لفت  مكاتا خاصة ل لا فلي ئالاي غلزة، لسشلراف عطلا ع

 الفطساينية أو حركة حماس"ك السطاةاسعمار مباشرة، وعدم يرسا، ا.موا، لخزينة 
ونللروا"، ا.وفلي سليا  آخللر، اسلتنكر أبلو عسللكر تقطليذ وكالللة غلوث وتشل ي، الالجلللين الفطسلاينيين "

 لخدمات ا في ئااي غزةك
 2/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 تؤكد دعم خضر عدنان في معركته ضد االعتقال اإلداري "فتحرين بوالمحر  مفوضية األسرى" .04
ئا، الناا  باسم "مفو ية ا.سلرط والمحلررين" فلي حركلة فلت  بقالاي غلزة، نشلأت : جنين  فطساينو

الوحيدي، ين ا.سلير خ لر علدنان الم لرا علن الاعلام فلي سلجون ا حلتال، اسسلراليطي منلم أكثلر 
خللر فللي مواج للة ا.وامللر العسللكرية اسسللراليطية ممثطللة با عتقللا، مللن شلل ر، يقللود انتفا للة مللن نللوي آ

 اسداري غير القانوني واسنسانيك
وأكسد الوحيدي في اتصا، مي عالطة ا.سير عدنان المي يخوض معركة اس راا المفتوح عن الاعام 

، يوملللاو، عطلللا اللللدعم واسسلللناد لألسلللير خ لللر علللدنان ولكافلللة ا.سلللرط فلللي سلللجون ا حلللتال 35منلللم 
 اسسراليطيك

 2/6/502قدس برس، 
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 خوفا  من المقاطعة "أورانج"في قضية شركة  شخصيا  نتنياهو يتدخل  .05

فادي أبو سعدط: تصدرت ئ ية شركة أورانو الفرنسية لالتصا ت وئرارها وئف تعامالت لا  -رام هللا 
يسلللرالي، تلللدخ، ملللي يسلللرالي، عنلللاوين الصلللحف العبريلللةك وجلللاء في لللا أن بنيلللامين نتنيلللاهو رلللليس وزراء 

لالتصللا ت « أورانللو»شخصللياو فللي الق للية واالللا الحكومللة الفرنسللية بالتللدخ، السللريي لمنللي شللركة 
 وئف تعامالت ا مي يسرالي،ك

عللن « أورانللو»وتللأتي ماالبللة نتنيللاهو هللم  وتدخطلله المباشللر فللي الق للية يثللر اسعللالن الرسللمي لشللركة 
ة الللدو، الصللديقة سسللرالي، فللي العللالم بللالوئوف وئللف تعامالت للا مللي يسللرالي،ك كمللا االللا نتنيللاهو كافلل
 بحزم  د كافة الدعوات التي تدعو لمقااعة يسرالي،ك

وتللدخطت وزارة الخارجيللة اسسللراليطية فللي الق للية فاالبللت الحكومللة الفرنسللية والللرليس الفرنسللي فرانسللوا 
فقلا  %52 لا تمطلس وجلاءت الماالبلة لطدوللة الفرنسلية لكون«ك اورانلو»بالتدخ،  د ئلرار شلركة  أو ند

 من أس م الشركة العالمية لالتصا تك
 6/6/5102القدس العربي، لندن، 

 
 كتب لألسرى"أعضو الكنيست باسل غطاس يطلق مبادرة " .06

الجمعللة مبللادرة  أمللسأاطلل  الع للو العربللي فللي الكنيسللت اسسللراليطي باسلل، غاللاس  :وفللا –الناصللرة 
 في كسر العز، عن مك واسس امأسرط الحرية  تعمي  التواص، مي يلا"اكتا لألسرط" التي ت دف 

تتعاملل، ملي ا.سللرط الفطسللاينيين بإهملا، ممللن و،   بلل،  يسلرالي،وئلا، غاللاس فلي بيللان صللحفي: ين 
للا بللالعز، ا نفللرادي،  يمكللن القللو، انلله تعللميا بكلل، مللا تحملل، الكطمللة مللن معنللا، ويتمثلل، ملللس خصوصو

الجسلللدية، وفللي مللنع م مللن أبسلللا  اسصللاباتو مللن تطقلللي العللالج الللالزم لألمللراض  ا.سللرطوفللي منللي 
 والسياسيةك اسنسانيةحقوئ م 

الفطساينيين هم ئطا الق ية النابض، وهم يدفعون حريست م ثمنا لحريسة شعبنا، ومن  ا.سرطوتابي: ين 
هنا نلرط أن متابعلة ئ ليست م والتواصل، مع لم وتلأمين متاطبلات م والسلعي ملن أجل، حلريست م هلو واجلا 

 ن الناك أولوياتسطسم واني يقي في 
ووف  البيان، فقد أاط  هما النالا صفحة خاصة عطا شبكة التواص، ا جتملاعي "فليس بلوس" تحلت 

، يركسلز غالاس ملن ا.سلرطعنوان "اكتا لألسرط" حيث ستكون هم  الصفحة بمثابة بريد تواص، مي 
وينقللل،  أحلللوال مر عطلللا خالل لللا عطلللا يبلللراز زياراتللله المتواصلللطة لألسلللرط الفطسلللاينيين، لياطلللي الجم لللو 
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ة لطجم ور  ، حيث ين ا ستكون أي اصوت م من خالل ا، باس افة يلا أن هم  الصفحة ستكون منصس
 كيلي ممساحة لنق، رسال، وصوت من يود 

/ة التللي سللنقوم بزيارتلله أو ا.سلليروتللابي غاللاس: "سللنقوم ئبيلل، كلل، زيللارة بنشللر اسللم وصللورة وتفاصللي، 
 يكتا في التعطيقات رسال، لألسرط لكي تنق، ل م مباشرةوك زيارت ا لكي يتسنا لمن يود أن

 6/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 50االحتالل قبل عامه الـ بإنهاءتطالب  إسرائيليةعريضة هآرتس:  .07

نشلللرت صلللحيفة "هلللآرتس" فلللي علللددها الصلللادر اليلللوم  :ترجملللة خاصلللة -القلللدس دوت كلللوم  -رام هللا 
 21 رورة علدم ا حتفلا، باليوبيل، اللمهبي   يلاتدعو  اسسراليطيين الجمعة عري ة موئعة من ملات

عامللا عطللا حلللرا  91الفطسللاينية، وملللس بمناسلللبة مللرور  لألرا للي اسسلللراليطيعللامو عطللا ا حللتال، 
 حيث تم احتال، ال فة ال ربية وئااي غزة وه بة الجو ن وسيناءك 65حزيران

الفطسلاينية، واناالئلا ملن  ا.را يعطا احتال،  عاما 21"بعد سنتين سوف يمر  وجاء في العري ة
ين لاء ا حلتال، ئبل،  يللانحن الموئعون عطا العري لة نلدعو  فإنناالقط  العمي  عطا مستقب، دولتنا، 

 "ك21ان يستكم، عامه الل 
المجتملي اللدولي واللا اللدو،  يللاومن اج، تنفيم هما ال دف العاج، والمطل  فإننلا نتوجله  أننا وأ افت

 من اج،: ا.منفي مجطس  ا.ع اء 02الل 
دعللم توجلله السللطاة الفطسللاينية لالعتللراف الفللوري بالدولللة الفطسللاينية كع للو كاملل، الع للوية فللي  -0

 المنلمة الدوليةك
التلي  ا.را ليفرض المقااعة ا ئتصادية وا جتماعية عطا مصلاني المسلتوانات المقاملة عطلا  -5

 ك65احتطت في العام 
عللددا فللإن  أكثللر، بللالقو، " كطمللا كنللا يلللي ما ن للمام  يلللا اسسللراليطيينالعري للة  ودعللا الموئعللون عطللا

 "أكثرسُيسمي  ا.وانصوتنا المي ينادي بعدم استمرار التدهور الحاص، ئب، فوات 
 شخذك 0911من  أكثرووفقا لطصحيفة فقد وئي عطا العري ة ل اية اآلن 

 6/6/5102س، القدس، القد
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 على مواجهة حرب شاملة على كل الجبهات وراتمناتنهي  "إسرائيل" .08
أن لللا الجلللليش اسسللللراليطي، مسلللاء أو، مللللن أمللللس الخمللليس، منللللاورات عسللللكرية واسلللعة، بللللدأها ا.حللللد 
الما للي، لمحاكللاة حللرا محتمطللة عطللا جميللي الجب للات، وكيفيللة التصللدي ل جمللات صللاروخية عطللا 

 كأهداف يسراليطية من جب ات ثالث هي: سوريا، لبنان، ئااي غزة
ينَّ الجليش اسسلراليطي وئيلادة الجب لة الداخطيلة، اختتملا مسللاء »وئاللت يماعلة الجليش اسسلراليطي أملس: 

سلللطاة محطيلللة وبطديلللة، يللللا جانلللا  521 أو، ملللن أملللسو الخمللليس تلللدريبات عسلللكرية، شلللاركت في لللا 
 »كوحدات المشاة في الجيش، وسالح الجو، والبحرية، ووحدات الاوار  واسسعاف

، «وخللال، المنللاورة، تللم التللدريا بصللورة واسللعة عطللا سلليناريوات ئتللا، م مللة»اعللة انلله وأو للحت اسم
استندت يلا سيناريو يلنذ عطلا المواج لة عطلا جب لات علدة، وسلقوا »مشيرة يلا أن هم  التدريبات 

 استراتيجيةصطيات صواريخ من جنوا لبنان وئااي غزة في الوئت نفسه، ي افة يلا يصابة منشآت 
 »كاف  البحرية أو الجوية، ومحاات الاائة وشبكات الميا حيوية، كالمر 

واالبللت يماعللة الجلليش، المجتمللي اسسللراليطي، التجللاوا مللي صللفارات اسنللمار، والتوجلله يلللا المالجلل  
حا، سماع ا، وملس في ياار اختبار ج وزية المجتمي اسسراليطي وا.من في التعلااي ملي أي هجلوم 

 صاروخيك
أنَّ المجتمللي اسسللراليطي لللم يبللًد تجاوبللاو مللي توجي لللات « معللاريف»صللحيفة وفللي هللما السلليا ، مكللرت 

الجيش اسسراليطي، وئيادة الجب ة الداخطية المسلؤولة علن حمايلة اسسلراليطيين أثنلاء الحلرا فلي التوجله 
 يلا المالج ، عند سماي صفَّارات اسنمارك

ور مواان  عف فلي ئلدرات ئلوات ا حتيلاا وأشارت القناة العاشرة، أنَّ التمرين يتم سنوياو، نتيجة ل 
 ك5116والتنسي  بين ا.ج زة اسسراليطية في الحرا الثانية عطا لبنان عام 

 6/6/5102، المستقبل، بيروت
 
 بعد لقاء غير مسبوق استضافه البيت األبيض "يكسرون الصمت" منظمةقلق إسرائيلي من  .09

طية رفيعلة ئطق للا ملن ا جتملاي ا.و، ملن نوعلله أبلدت أوسللاا سياسلية يسلرالي: أسلعد تطحملي –الناصلرة 
فلللي مجطلللس ا.ملللن القلللومي فلللي البيلللت ا.بللليض ملللي ممثطلللي منلملللة « مسلللؤولون كبلللار»اللللمي عقلللد  

اسسراليطية اليسارية التي تركز نشاا ا في ف   ممارسات ا حلتال، اسسلراليطي « يكسرون الصمت»
الفطسلايني، تلال  اجتملاي ثلان بلين ممثل، علن في ال فة ال ربية وئااي غزة وانت اكله حقلو  اسنسلان 

المنلمللة ومولللف كبيللر فللي وزارة الخارجيللة ا.ميركيللةك وأئللرت بللأن وصللو، ممثلل، عللن المنلمللة يلللا 
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البيلت ا.بليض يعكلس الت ييلر فلي سياسلة اسدارة ا.ميركيللة تجلا  الحكوملة اسسلراليطية فلي لل، اتسللاي 
 حكومة اسسراليطية بنيامين نتانياهوكرئعة الخالف بين الرليس باراس أوباما ورليس ال

وجللاء ا جتماعللان بعللد أئلل، ملللن شلل ر مللن يصللدار المنلمللة تقريلللراو ت للمن يفللادات عشللرات ال لللباا 
والجنللود الللمين شللاركوا فللي الحللرا عطللا غللزة انتقللدوا في للا بشللدة تعطيمللات ياللال  النللار عطللا المللدنيين 

ا جتملللاعيتن تأكيلللداو عطلللا رغبلللة أوباملللا  وئتلل، العديلللد ملللن م ملللن دون سلللباك واعتبلللر مسللؤو، ا.ميركلللي
 بالتعاون مي يسراليطيين يريدون تحسين مجتمع م والحفال عطا القيم الديموئراايةك

 6/6/5102، الحياة، لندن
 

 الحديدية" خوفا من صواريخ غزة القبةاالحتالل يعيد نشر " .21
نشلللر بااريلللات "القبلللة  أعلللادت ئلللوات ا حلللتال، اسسلللراليطي، الجمعلللة،ر: أحملللد صلللق -القلللدس المحتطلللة 

 الحديدية" في العديد من المناا  المحتطة القريبة من حدود ئااي غزةك
وأكد موئي "والال" اسسراليطي، أن الجيش اسسراليطي ئام بنشر العديد من البااريات فلي مناقلة أسلدود 

ديلللة" ومسلللتوانات "نتيفلللوت" جنلللوا ا.را لللي المحتطلللة، ومللللس عقلللا ئيلللام مجموعلللات "السلللطفية الج ا
 بإاال  صاروخين، ا.ربعاء الما ي، من غزة عطا النقا، دون وئوي يصابات أو أ رارك

وأو   الموئي أنه تقرر نق، "القبلة الحديديلة" لتطلس المنلاا  بسلبا "تلوتر ا.و لاي الداخطيلة فلي غلزة 
 بين حماس والسطفيين"، عطا حد تعبير ك

 6/6/5102، "50موقع "عربي 
 
 كبيرة "تحديات"ذات األغلبية الهشة تواجه حكومة نتنياهو هآرتس:  .20

برغم اناال  حكومة بنيامين نتنياهو في يسرالي،، فإن التاورات السياسية المتالحقة، في لل، أغطبيلة 
هشللة تتمتللي ب للا الحكومللة فللي الكنيسللت، يجعلل، كلل، السلليناريوهات، بمللا في للا تفكيك للا، محتمطللةك كللملس 

ء فللي حالللة اسللتنفار كللي ير للي هللما وماس فللي ا لللتالف تشللتد أزمللة نتنيللاهو مللي كونلله م للارا لطبقللا
 الحكومي، وفي الوئت نفسه هو يخوض معارس سياسية ودبطوماسية عطا أكثر من صعيدك

أن هناس خشية من تفكس ا لتالف الحكلومي والتوجله يللا « هآرتس»عطا هم  الخطفية، رأت صحيفة 
 «ككارثة سياسية ائتصادية»عطا مواج ة  انتخابات مبكرة جدا، نلرا يلا أن الحكومة ليست ئادرة

ولفتللللت الصللللحيفة يلللللا أن فر للللية العملللل، التللللي يجمللللي عطي للللا الالعبللللون السياسلللليون، فللللي الحكومللللة 
والمعار ة، هي أن الو ي الدولي سسرالي، آخم بالتدهور من سي  يلا أسوأ، وبسرعةك وهو ما برز 

حلاد اللدولي لكلرة القلدم  الفيفلاو فلي الطحللة خال، ا.سبوي الما ي عندما مني يئصاء يسرالي، من ا ت
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ا.خيرة، ي افة يلا المقااعة ا.كاديمية التلي أعطن لا اتحلاد الالالا فلي برياانيلا، وكلملس تصلريحات 
العالمية عن رغبته في ئالي عالئاتله ا ئتصلادية ملي يسلرالي،، عطلا أن « أورانو»المدير العام لشركة 

 ملس أعيد ا لتفاف عطيهك
أنه لم يكن من ئبيل، الصلدفة مسلارعة نتنيلاهو يللا توجيله وزرالله ونلواا اللوزراء يللا « تسهآر »ورأت 

التمني عن الرد عطا الرليس ا.ميركي، باراس اوباما، المي أجرط مقابطة ملي القنلاة اسسلراليطية الثانيلة، 
 كيينكمي ا.مير « مواج ة   حاجة ل ا»ونقطت عن مقربين من نتنياهو ئول م ينه لم يرغا في 

وفي مؤشر ي افي عطلا ا.زملة الداخطيلة التلي تواج  لا الحكوملة، مكلرت الصلحيفة نفسل ا أن نتنيلاهو 
لللل التلي يترأسلل ا وزيللر الماليلة موشلليه كحطلون لللل الحطقللة ال لعيفة فللي الحكومللة، « كو نللو»يلرط فللي كتطلة 

ون للل بلرغم أصلوله والحريديم لن يسقاوا حكومة يمينية، فيملا كحطل« البيت الي ودي»وخاصة أن حزا 
الطيكوديللة لللل هللو وزيللر ماليللة لديلله مسللؤولياتهك وأشللارت الصللحيفة يلللا أن كحطللون أو لل  خللال، جطسللة 

ع لو  60من الصعا، ب، ملن المسلتحي،، مواصلطة العمل، فلي اللتالف ك لما ملي »م طقة لكتطته، أن 
د الكثيلر مللن هلم  التصلريحات وصلطت يللا مكتلا نتنيلاهوك وبعلد مللس بلدأ يتلرد»، وأ لافت: «كنيسلت

ليه  «كالكالم حو، سيناريو حكومة وحدة، ورسال، من المعسكر الص يوني واس
أمللا بخصلللوذ تقلللدير نتنيللاهو، فأكلللدت هلللآرتس أنللله لللم ينلللف، فلللي محادثللات خاصلللة، سللليناريو يجلللراء 

عبلر يئنلاي كحطلون بلدمو كتطتله « بوليصلة تلأمين سياسلي»انتخابات مبكرة جدا، ب، يسعا يلا ترتيا 
ع و كنيستك ولفتت  91في ئالمة مشتركة تخوض ا نتخابات المقبطة وتحص، عطا  «الطيكود»مي 

، فللي 5106لللل  5102الصللحيفة اسسللراليطية يلللا أن نتنيللاهو يعملل، عطللا تأجيلل، الموافقللة عطللا ميزانيللة 
 ش راك 09الكنيست يلا أواسا تشرين الثاني، وهو بملس ياي، أمد الحكومة 

 6/6/5102، األخبار، بيروت
 
  1967ألف فلسطيني منذ عام  850اعتقل نحو  االحتاللشؤون األسرى:  هيئة .22

كشف رليس وحدة الدراسات والتوثي ، في هيلة شؤون ا.سرط والمحررين،  :الحياة الجديدة –غزة 
ئد اعتق،  اسسراليطيا حتال،  أنوع و الطجنة المكطفة بإدارة شؤون ا في غزة، عبد الناصر فروانة، 

 %51ألف مواان فطساينيك يشكطون أكثر من  121وحتا يومنا هما نحو  0965 منم حزيران عام
من مجموي المواانين الفطساينيين المقيمين في ا.را ي الفطساينيةك وتعتبر نسبة ا عتقا ت هم  

 هي ا.كبر في العالمك 
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لنكسة عام  91جاء ملس في التقرير المي أصدرته هيلة شؤون ا.سرط والمحررين لمناسبة المكرط الل
لبائي ا.را ي الفطساينية وبعض ا.جزاء من أرا ي  يسرالي،، وما نتو عن ا من احتال، 0965
 عربيةك
 أنا عتقا ت ترافقت بالتعميا بمختطف أشكاله النفسية والجسدية، مشيراو يلا  أن يلاالتقرير  وأشار
الجسدي والنفسي واسيماء  ممن اعتقطوا تعر وا لشك، أو أكثر من أشكا، وصنوف التعميا 011%

المعنوي والمعامطة الالينسانية والم ينة والحااة بالكرامة، واحتجزوا جميعا في أماكن   تطي  بالحياة 
 اآلدميةك 

 50، ومن هؤ ء الش داء 0965أسرط ئد استش دوا بعد ا عتقا، منم عام  516وكشف التقرير أن 
معتقالو نتيجة القت، العمد  59قالو نتيجة اسهما، الابي، ومعت 29معتقالو استش دوا نتيجة التعميا، و
أسرط استش دوا نتيجة ياال  النار المباشر عطي م من ئب،  5والتصفية المباشرة بعد ا عتقا،، و
 الجنود والحراس وهم داخ، السجونك 

ا من ورثوه أمراضعشرات آخرين استش دوا بعد خروج م بفترات وجيزة نتيجة  يلاهما باس افة 
سراح م بعد تدهور حالت م الصحية، ليتوفوا خارج  ياال السجون، يم تعمد سطاات ا حتال، عطا 

السجون في محاولة من ا لطتنص، من مسؤوليات ا، كما حص، مؤخرا مي الش يد ا.سير المحرر 
 جعفر عوض من بيت أمر في الخطي،ك

سجنا  55أسير، موزعين عطا نحو  6111ومكر التقرير أن ا حتال،   يزا، يعتق، أكثر من 
أئدم ن ا.سيرة لينا الجربوني المعتقطة  أسيرة 52اف،، و 511ومعتقال ومركز توئيف، بين م ئرابة 

دون ت مة أو محاكمة، من م المعتق، خ ر عدنان  يداريامعتقال  911، و5115منم نيسان 
الفطسايني، وما يزيد عطا نالبا في المجطس التشريعي  05يوما، و 35الم را عن الاعام منم 

ا.سيران  وأئدم ممعتقطون ئب، اتفائية أوسطو،  أسيرا 31أسير يعانون من أمراض مختطفة، و 0611
 ك0913كريم وماهر يونس المعتقالن منم كانون الثاني 

6/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 لذكرى النكسة وتضامنا مع األسرى إحياءمسيرة باألقصى  .23

اناط  عشرات المقدسيين اليوم في مسيرة من داخ، المسجد ا.ئصا : القدس المحتطة-يأسي، جند
المبارس يحياء لطمكرط الثامنة وا.ربعين لطنكسة، وت امنا مي ي راا ا.سير خ ر عدنان عن 

 الاعام لطيوم الثالث والثالثين عطا التواليك
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دينة لطمشاركة في المسيرة التي اناطقت ودعا الحراس الشبابي الشعبي في القدس المحتطة أهالي الم
فور انت اء صالة الجمعة، وئا، أحد منلمي المسيرة الناشا الشبابي ياسين صبي  ين اختيار 
المسجد ا.ئصا المبارس مكانا  ناالئ ا جاء بسبا ا عتداءات المستمرة التي يتعرض ل ا المسجد، 

انت اكات شراة ا حتال، بح  المصطين والمتمثطة با ئتحامات اليومية من المستوانين، و 
 والمراباينك

وأ اف صبي  لطجزيرة نت أن الحراس الشبابي حاو، من خال، الدعوة لطمسيرة تسطيا ال وء عطا 
استمرار معاناة الشعا الفطسايني بعد النكبة التي تطت ا النكسة، والدعوة لطتفاع، مي ي راا ا.سير 

 خ ر عدنان عن الاعامك
 

 فةمشاركة ضعي
وعن المشاركين في المسيرة، أكد صبي  أن عددهم لم يرت  لطمستوط الماطوا، وأرجي ملس يلا 

 تراجي وتيرة تفاع، الشاري الفطسايني مي ئ ية ا.سرط في سجون ا حتال،ك
وئا، "ربما يعتقد الشاري الفطسايني أن الت امن مي ا.سير الم را عن الاعام يجا يبدأ بعد 

م من اس راا كما حص، مي ا.سير المقدسي سامر العيساوي، لكننا سنستمر في تجاوز  ملات ا.يا
ياال  الفعاليات الت امنية مي ا.سرط في مدينة القدس لطفت نلر الرأي العام تجا  هم  الق ية 

 ا.ساسية"ك
قة من جانبه، ئا، الناشا اسعالمي المقدسي عنان نجيا ين الرسالة التي تحمط ا الفعاليات المناط

من مدينة القدس والمسجد ا.ئصا تختطف عن كافة الفعاليات في ك، القرط والمدن ا.خرط، .ن 
ا.ئصا يمث، الق ية المركزية لألمة العربية واسسالمية، فمجرد ل ور أصوات تنادي بح  ا.سير 

 خ ر عدنان في ني، حريته من داخ، ا.ئصا هو ينجاز بحد ماته، حسا ئولهك
2/6/5102، لدوحةالجزيرة نت، ا  

 
ق وقفة مناهضة لالحتالل في حي الشيخ جراح وتعتقل ثالثة متظاهرين .24  الشرطة اإلسرائيلية تفرِّ

هاجمت الشراة اسسراليطية وئفة سطمية نلم ا مواانون ومت امنون أجانا  :أرناؤواعبد الرؤوف 
سراليطيون في حي الشيخ جراح في القدس الشرئية لمناسبة مرور  عطا احتال، يسرالي، عاما  91واس

 لطقدس الشرئية واعتقطت ثالثة من مك
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وينلم المتلاهرون منم عدة سنوات وئفة سطمية ك، يوم جمعة احتجاجا عطا استيالء مستوانين 
عاما  91لمناسبة مرور  أمس أكبرتجمي  يلاعطا مناز، مواانين في حي الشيخ جراح ولكن م دعوا 

 ئيةكلطقدس الشر  اسسراليطيعطا ا حتال، 
وتجمي العشرات من المواانين والمت امنين ا.جانا واسسراليطيين في حي الشيخ جراح ئبالة مناز، 

وحمطوا يافاات تدعو يلا ين اء  استولا عطي ا مستوانون يسراليطيون في الحي في السنوات ا.خيرةك
 " و"لينت ي ا حتال،" 3ا حتال، اسسراليطي لمدينة القدس الشرئية من بين ا "الشيخ جراح هي فطساين

واستخدم بعض المت امنين الابو، في محاولة لتحوي، الملاهرة يلا تجمي فني  د ا حتال، 
 اسسراليطي لطقدس الشرئيةك

ووصطت يلا المناقة ئوات كبيرة من الشراة اسسراليطية ئب، أن تشري بإاال  ئناب، الصوت باتجا  
 المتلاهرين في الشواريك ليطيةاسسراو حقت ئوات الشراة  المتلاهرينك

6/6/5102، األيام، رام هللا  
 
إصابة العشرات جراء قمع المسيرات األسبوعية اعتصام في صوريف وفعالية تضامنية مع  .25

 سوسيا
، عشرات المواانين والمت امنين ا.جانا بالرصاذ الحي أمس، أصيا مندوبو "ا.يام"، "وفا":

ت ا حتال، المسيرات ا.سبوعية، المناه ة لالحتال، والمعدني وبا ختنا  خال، ئمي ئوا
 وا ستياان وجدار الفص، العنصري، في عدة مناا  بال فةك

عاماو برصاذ "التوتو" المحرم دوليا، ي افة سصابة مواانين اثنين  03فقد أصيا شابان واف،  
 ات مي ا حتال، بالرصاذ المعدني الم طف بالمااا وعشرات حا ت ا ختنا ، أمس، خال، مواج

 في بطدة سطواد شر  مدينة رام هللاك
وئمعت ئوات ا حتال،، أمس، مسيرة منددة با ستياان في ئرية ئريوت جنوا نابطس، ما أدط يلا 
يصابة العشرات من المشاركين في ا بحا ت اختنا  بين م صحافي أصيا باسغماء، ما استدعا 

 نقطه يلا المشفا لتطقي العالجك
سنوات با ختنا  الشديد جراء  2و أش ر 1أافا، من عالطة واحدة، أعمارهم بين  6 اكما أصي

عاما بعيار حي في  92است داف منزل م بواب، من ئناب، ال از، فيما أصيا مواان يبط  من العمر 
 القدم خال، ئمي جيش ا حتال، لمسيرة كفر ئدوم السطمية ا.سبوعيةك

عاما لصال   03سة، ولطماالبة بفت  شاري القرية الم ط  منم وخرجت المسيرة سحياء مكرط النك
 مستوانة 'ئدوميم' المقامة عنوة عطا أرا ي القريةك
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وئمعت ئوات ا حتال،، أمس، مسيرة ئرية بطعين ا.سبوعية، غربي محافلة رام هللا والبيرة، 
لعشرات من المناه ة لالحتال، وا ستياان وجدار الفص، العنصري، ما أدط يلا يصابة ا

 متفاوتةكالمواانين والمت امنين ا.جانا بحا ت اختنا  
وفي الخطي،، شارس العشرات من أهالي بطدة صوريف شما، غربي الخطي،، أمس، في اعتصام 
احتجاجي  د عمطيات هدم وتجريف نفمت ا ئوات ا حتال، أو، من أمس، في أراض مست دفة 

 ار الفص،" غرا البطدةبمناقة "ئرنة حديد" القريا من مقاي "جد
كم جنوا  51في سيا  متص، شارس العشرات من أهالي ئرية سوسيا جنوا شرئي بطدة ياا  نحو 

وترحي، ، أمس، في مسيرة احتجاجية  د ت ديدات ئوات ا حتال، ب دم مساكن القرية الخطي،وشرئي 
ليطية الداعمة لالستياان موااناوو استجابة لدعوط ئدمت ا جمعية "ريفاغيم" اسسرا 921 نحو  أهط ا

 بحجة افتقارها لل"بنية تحتية"ك
6/6/5102، األيام، رام هللا  

 
 بالرصاص في سلواد خالل مواجهات مع االحتالل إصابات .26

عاماو برصاذ "التوتو" المحرم دوليا، فيما  03أصيا شابان واف،   :القدس دوت كوم -رام هللا 
 طف بالمااا والعشرات بحا ت اختنا ، اليوم مواانين اثنين بالرصاذ المعدني الم الصيا
 الجمعة، وملس خال، مواج ات مي ئوات ا حتال، في بطدة سطواد شر  مدينة رام هللاك]أمس[

المصابين المين تم نقط م يلا  أجساموئالت مصادر ابية أن اسصابات است دفت الجزء السفطي من 
أحد المصابين است دف في كطتا ئدميه، حيث  المستشفيات القريبة لتطقي العالج، مشيرة يلا أن

عمطية  يجراء، ما يستطزم ا.خرطاخترئت رصاصة احدط ئدميه، فيما استقرت رصاصة في القدم 
 جراحية له فيما بعد  ستخراج تطس الرصاصةك

 يلاوكانت ئوة كبيرة من جيش ا حتال، تمركزت ل ر اليوم ئرا المدخ، ال ربي لطبطدة وعمدت 
عشرات  يصابة يلاالسكنية البطدة، ما أدط  أحياء، من ئناب، ال از المسي، لطدموي باتجا  واب ياال 

 المواانين بحا ت اختنا  جراء استنشائ م ال ازك
من عالطتي النح، وعيسا حامد الطتين ترف ان  وأفرادكما اندلعت مناوشات بين جنود ا حتال، 

 صاذ تجا  المتلاهرينكالقناب، والر  ساال استخدام منازل ما كمنصة 
6/6/5102، القدس، القدس  
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 أطفال بعد استهداف منزلهم بقنابل الغاز في كفر قدوم 6إنقاذ  .27

ئمعت ئوات ا حتال،، أمس، مسيرة ئرية كفر ئدوم ا.سبوعية، بمحافلة ئطقيطية، «: ا.يام» –رام هللا 
عاماوو  03ط  منم ما يزيد عطا  المناه ة لالستياان والماالبة بفت  شاري القرية الرليس الم 

لصال  مستوانة  ئدوميمو الجاثمة عطا أرا ي القرية، ما أدط يلا يصابة مواان بجروح والعشرات 
أافا، من عالطة واحدة، أصيبوا بحا ت اختنا  شديد؛ جراء يلقاء  6بحا ت اختنا  متفاوتة بين م 

 ئوات ا حتال، ئناب، ال از في منزل مك
لمقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي بأن ئوات كبيرة من جيش ا حتال، معززة بجرافة وأفاد منس  ا

عسكرية ودوريات محمولة دهمت القرية وتوغطت في ا حتا محيا مسجد عمر بن الخااا تحت 
 غااء كثيف من ياال  ا.عيرة الحية والمعدنية الم طفة بالماااك

داف مناز، القرية بقناب، ال از المسي، لطدموي والميا  وأشار يلا أن ئوات ا حتال، تعمدت است 
العادمة؛ ما أدط يلا سقوا عدد كبير من ا في منز، المواان داود شتيوي، مسببة يصابة أفراد 

 سنواتوك 2أش ر و 1العالطة با ختنا  الشديد واسغماء، من بين م ستة أافا، تتراوح أعمارهم بين  
6/6/5102، األيام، رام هللا  

 
 اعتداء ألجهزة السلطة خالل الشهر الماضي 425السياسيين في الضفة:  المعتقلينلجنة أهالي  .28

رام هللا ل فادي أبو سعدط: ئالت لجنة أهالي المعتقطين السياسيين في ال فة ال ربية المحتطة التابعة 
نية بح  مما وصفت ا باعتداءات نفمت ا ا.ج زة ا.منية الفطساي 952لحركة حماس ين ا أحصت 

 المواانين خال، ش ر أيار/ مايو الما يك 
من ا كانت  055حالة اعتقا، من ئب، ا.ج زة ا.منية،  069وأكدت الطجنة في بيان ل ا، أن ا وثقت 

أخرط عطا أيدي عناصر ج از المخابرات العامةك  31عطا أيدي عناصر ج از ا.من الوئالي، و
 ف الحا ت ا.ربي المتبقيةكفيما لم توث  هوية ا.ج زة التي تقف خط

وحو، تقسيم حا ت ا عتقا ت حسا م ن المعتقطين السياسيين ئالت لجنة ا.هالي ين أج زة 
االبوا جامعيوا واالا مدرسة  62صحافيين وممر ين و 2ألمة و 3معطما و 05السطاة اعتقطت 

 واحدا ومحاميوا، ي افة يلا مدير مدرسة وم ندسك
 92لدط ج از المخابرات و 11حالة استدعاء عطا خطفية سياسية كان من م  052كما وثقت الطجنة 

معطمين ومحاميانك ورصدت الطجنة  2االبوا جامعيوا و 51صحافيين و 5لدط الوئاليك كان من بين م 
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حالة  25حالة معتق، سياسي تم عر  ا عطا المحاكم التابعة لطسطاة و 51من بين ا نت اكات 
 حا ت تم في ا مصادرة ممتطكات من مناز، المواانينك 6نين وتفتيش ا ومداهمة لمناز، المواا

وأ افت لجنة ا.هالي، أن من بين أبرز ا عتداءات التي ئامت ب ا أج زة السطاة ا ستدعاء 
المتكرر لطقيادي عبد الجبار جرار وا عتداء عطيه بال راك وا عتداء عطا عدد من أهالي المعتقطين 

قا، أبنال م، ي افة يلا ا عتقا ت الواسعة التي االت ناشاين في حزا بال را خال، اعت
 التحرير وحركة الج اد اسسالميك

كما أكدت لجنة ا.هالي تواص، اعتقا ت ئوات ا حتال، لطمفرج عن م من سجون السطاةك وئالت 
 5من بين م  مواانوا من ئب، ئوات ا حتال، عقا يفراج أج زة السطاة عن مك 21ينه تم اعتقا، 

 االبا جامعياك 09معطمين ومحا ر جامعي و
6/6/5102، لندن، القدس العربي  

 
 حقوق وتعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدس حمايةاختتام مشروع  .29

"ا.يام": احتف، ا تحاد ا.وروبي ومنلمة أوكسفام ومركز المرأة لسرشاد القانوني  -رام هللا 
سنماء الصحي وا جتماعي وجمعية اسغاثة الابية، وجمعية التنمية وا جتماعي ومؤسسة جمور ل

الزراعية  اسغاثة الزراعيةو، وا لتالف من أج، القدس ممثالو بمركز اسرشاد الفطسايني، بنجاح 
واختتام مشروي مدته ثالث سنوات بعنوان "حماية حقو  وتعزيز صمود المجتمعات الم مشة في 

 القدس الشرئية"ك
مطيون يورو من ا تحاد ا.وروبي في عدد من أحياء القدس،  332فيم المشروي الممو، بمبط  وتم تن

من  من ا سطوان والعيسوية وصور باهر ووادي الجوز والبطدة القديمة، حيث اشترس ب ما المشروي 
ي فطسايني وفطساينية بمن في م ا.افا، والنساء والشباا والرجا، المين يعيشون ف 31،111حوالي 

 المجتمعات الم مشة التي تعاني من ا نت اكات اسسراليطية التي تسبا الفقر والتشردك
وأو   بيان صدر عن المنلمات العامطة عطا المشروي، أمس، أن المشروي ساهم في تحسين 
اللروف المعيشية لطسكان عن اري  خط  فرذ تعطيمية أف ، لطاطبة من خال، تأهي، المدارس 

ات لالستجابة لطت ديدات وحا ت الاوار  من خال، التدريا عطا اسسعافات ومساعدة المجتمع
ا.ولية والعم، عطا معالجة ال موم البيلية والمخاار الصحية من خال، ينشاء النوادي البيلية وتقوية 

 العالئات داخ، العالطة من خال، ورش عم، التريبة اسيجابيةك
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نية واسرشاد لطمرأة الم مشة نتيجة لألو اي ا جتماعية كما ئدم المشروي أي او المساعدة القانو 
والسياسية في القدس الشرئية كالعنف القالم عطا النوي ا جتماعي وهدم المناز، وخار التعرض 

 لالنفصا، عن أافال ن بسبا القيود المفرو ة عطا حقوئ م في اسئامةك
6/6/5102، األيام، رام هللا  

 
 نزاف لموارد محدودةواست تلوثالبيئة في غزة..  .31

تواجه البيلة في ئااي غزة تحديات هالطة جراء استنزاف الموارد المحدودة، : غزة-أيمن الجرجاوي
والتطوث الشديد في عناصرها، ويحو، الحصار المستمر منم نحو عشر سنوات، ف ال عن الحروا، 

 دون ييجاد حطو، ن الية لألزمةك
في الشريا الساحطي، وأل رت يحصاءات رسمية تطوث وتتصدر الميا  والصرف الصحي المشكالت 

من شاا  بحر القااي نتيجة  خ كميات كبيرة من الميا  العادمة فيه، مما جع، نصفه غير  21%
 ئاب، لطسباحة ن اليواك

مطيون متر مكعا من الميا  العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزليا  32ويستقب، بحر القااي نحو 
 مطيون متر مكعا من تطس الميا  لطخزان الجوفي، وف  اسحصاءاتك 05ا تسرا سنويا، ي افة يل

ويرجي  خ تطس الكميات يلا انقااي التيار الك ربالي فترات اويطة خال، اليوم، وصعوبة تش ي، 
 محاات المعالجة عطا مولدات بديطة اوا، فترة ا نقاايك
من مصادر الميا  في  %95شبال  أن  ويو   مدير عام مصطحة ميا  بطديات الساح، ب زة منمر

القااي مطوثة بنسا من النترات والكطوريد بأعطا من معد ت منلمة الصحة العالمية، ا.مر المي 
 يشك، مخاار عطا السكان والبيلةك

أن معد، الكطوريد يص، في بعض اآلبار الجوفية القريبة من  -في حديثه لطجزيرة نت-ويبين شبال  
مطجم في الطيتر، أما معد،  521مطجم في الطيتر، في حين يجا أ  يتجاوز  0211الساح، يلا 

 النترات فيزيد خمسة أ عاف عطا المعايير الدوليةك
م ددة .ن تصب  غير صالحة  -المصدر الوحيد لطميا  ب زة-ويحمسر من أن ميا  الخزان الجوفي 
تجا  لتحطية ميا  البحر كمصدر ، وهو ما دفي المصطحة لال5106لالستخدام بشك، كطي ن اية عام 

 بدي،ك
وسيكون من الصعا أن ترط جميي مشروعات تحطية ميا  البحر الجارية بالقااي النور في ل، 

 ا.و اي السياسية الراهنة وانقااي التيار الك ربالي فترات اويطة، وف  شبال ك
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 نفايات وضجيج
نفايات الصطبة تمث، مصدرا كبيرا لطتطوث في وباس افة يلا المشاك، المتعطقة بالميا ، فإن مشكطة ال

 القااي، في وئت   تتم فيه ا ستفادة من ا ي  بكميات محدودة جداك
ان نفايات صطبة يوميا، ترح، يلا ثالثة مكبات رليسية في المناا   0511وينتو القااي نحو 

 يلة ب زة ب اء ا.غاكالشرئية الحدودية مي يسرالي،، كما يو   مدير اسدارة العامة لحماية الب
وف ال عن اآلثار الصحية التي تنجم عن تجميي كميات كبيرة من النفايات في مكان ئريا نسبيا 
من التجمعات السكانية، فإن احترا  النفايات وارتداد الدخان يلا المناا  اآلهطة بالسكان يتسبا في 

 أ رار صحية خارةك
ويمث، ال جيو الناتو عن تش ي، مولدات الك رباء بكثرة بفع، انقااي التيار الك ربالي نوعا آخر 

 مطيون نسمةك 031من التطوث في القااي المي يعيش فيه نحو 
ويمني خطو القااي من ج از لقياس نسبة التطوث في ال واء من ا االي عطا درجة تطوثه منم عام 

رة نت ين النسبة كانت وف  المعد ت العالمية ئب، ملس العام بفع، ، لكن ا.غا يقو، لطجزي5111
 وئوي القااي بمناقة ساحطيةك

 
 تلوث التربة

وفي ل، ا كتلال السكاني، فإن ا.را ي الزراعية تتنائذ بشك، مستمر، لكن الحصار والحروا، 
دله بين عامي وتعا، اسعمار، ئط، من الزحف العمراني باتجا  تطس ا.را ي بعد أن وص، مع

 يلا خمسملة دونم سنوياك 5115و 0999
ألف دونم مخصذ لطزراعة تحت الري، وف  مدير عام اسرشاد والتنمية  061ويوجد في القااي 

 بوزارة الزراعة ب زة نزار الوحيدي، لكن التربة تعاني من آثار ثالث حروا يسراليطية مدمرةك
لف صاروخ سقات عطا غزة ت ر صحة اسنسان، وي يف الوحيدي لطجزيرة نت أن "آثار عشرين أ

وئد تكون جزءوا من السطسطة ال مالية له؛ مما يؤدي يلا احتما، يصابته بأمراض خارة كالسراانات، 
 ف ال عن أن ك، صاروخ أفقدنا ثالثملة متر مكعا من التربة"ك

لا جانا أ رار التربة من الحروا، فإن يسرالي، تحاو، فرض مناقة عازلة عطا مساحة  واس
دونم شرئي القااي وشماله، وهي أراض زراعية خصبة، ي افة يلا رش ا مبيدات حشرية  55211

 عطا المزروعات الفطساينية القريبة من الحدود في أوئات غير منتلمة، كما يؤكد الوحيديك
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م المتحدة ويواف  اليوم الخامس من يونيو/حزيران من ك، عام "اليوم العالمي لطبيلة"، والمي أئرته ا.م
، ويشم، فعاليات لطتوعية بالمخاار المحياة بالبيلة، واتخام يجراءات سياسية وشعبية 0955عام 

 لطحفال عطي اك
2/6/5102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 منازل خشبية بغزة للمتضررين من العدوان اإلسرائيلي .30

ي لعالطت ا من ثالث لم تتمالس أم عطي نفس ا وهي تشاهد بناء منز، خشب: غزة-أحمد عبد العا،
 5109ابقات بمواصفات جيدة، ليكون بديال عن منزل ا المي دمرته ئوات ا حتال، خال، عدوان 

 عطا ئااي غزةك
واستش د .م عطي اثنان من أافال ا خال، العدوان ا.خير، ي افة يلا ثالث كان ئد استش د عام 

 ك5113
 

 البيوت األوروبية
وهي مؤسسة لتدريا موي اسعائة والمت ررين من -عة اسسالمية وتمكن "مشروي يرادة" في الجام

من ينشاء منز، خشبي بمواصفات "البيوت ا.وروبية" لعالطة  -العدوان اسسراليطي عطا الم ن الحرفية
 مت ررة من العدوانك

ن ويقو، عماد المصري مدير برنامو "يرادة" في الجامعة اسسالمية ب زة، ين م يدربون جرحا العدوا
والمعائين لتأهيط م ودمج م في المجتمي، حتا يساهموا في التنمية ا ئتصادية من خال، منتجات م 

 التي تباي في السو  المحطيةك
وي يف المصري في حديثه لطجزيرة نت أن نجاح تجربة ينشاء أو، منز، خشبي بمواصفات جيدة 

دة الابقات، بعد استيفاء الشروا دفي يحدط المؤسسات الداعمة لاطا تصاميم هندسية لمناز، متعد
 ال ندسية وفحذ التربةك

ويؤكد أن استخدام الخشا سنشاء بيوت لطمت ررين بديال عن البيوت اسسمنتية أمر جيد ويفي 
عائة مواد البناءك  بال رض، في ل، المعوئات التي تو ي أمام المت ررين من حيث اسعمار واس

دو را أميركيا، بينما  521و 511د من البيوت الخشبية بين وتبط  تكطفة ينشاء المتر المربي الواح
 دو ر، بحسا المصريك 211تص، تكطفة المتر المربي من المنز، اسسمنتي نحو 
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ومن المعوئات التي برزت في اآلونة ا.خيرة أمام صناعة البيوت الخشبية، خفض ا حتال، يدخا، 
ت يلا القااي، مما أدط يلا ارتفاي أسعارها، كميات ا.خشاا التي تستخدم في ينشاء هم  البيو 
 معربا عن أمطه في رفي الحلر عن يدخا، ا.خشااك

 
 ارتياح األسر

ويقو، مصافا البحيصي مدير مكتا ال يلة الشعبية العالمية لدعم ئااي غزة، الممولة لمشروي 
الفقراء ب م  المنز، الخشبي، ين مؤسسته ئررت دعم المت ررين من العدوان اسسراليطي وبعض 

 البيوت الخشبيةك
الخشبي، ويسعا  سكنت المنز،وئا، في حديث لطجزيرة نت، "وجدنا ارتياحا شديدا لدط ا.سر التي 

 بعض المت ررين  متالس منز، مماث،"ك
 

 مساهمة العاملين
وهو من موي ا حتياجات الخاصة ويعم، في صباغة ا.ثاث المنزلي  من -محمد الب تيني 

وئا، لطجزيرة  عبر عن سعادته لمساهمته في تقديم شيء لطمجتمي عبر المؤسسةك -دة"مشروي "يرا
نت "بعدما تعطمت داخ، هم  المؤسسة أصبحت أعم، ك يري من أصحاا الم نة، وأمارس حياتي 

 بشك، ابيعي"ك
وحدة سكنية،  366ألفا و 51 -يوما 20والمي استمر - 5109ودمرت يسرالي، خال، عدوان ا عام 

 وزارة ا.ش ا، العامة واسسكان الفطساينيةكبحسا 
2/6/5102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 بأوامر أحد وال مرجعية لنا سوى الرأي العام نتأثر : ال"48فلسطين "فضائية  .32

، احدط ئنوات تطفزيون فطساين لالناال  لطف اء «91فطساين »الناصرة ل وديي عواودة: تستعد ئناة 
ك وستعقد بعد أيام مؤتمرا أسبوعينان المقب،، أي خال، أئ، من اسعالمي في ماطي ش ر رم 

« 91فطساين »صحافيا لتو ي  معالم المبادرة اسعالمية الجديدةك وأو حت ال يلة اسدارية لقناة 
 أوتتمكن من الوئوف عطا ئدمي ا وتموي، نفس ا جزليا  أنأن تطفزيون فطساين سيتكف، بتمويط ا يلا 

 كطياوك
لقناة من منلمة التحرير الفطساينية وهي تحلا بدعم خاذ من ئب، الرليس وجاءت فكرة ا

 الفطسايني محمود عباسك 
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نفا رليس هيلة اسماعة والتطفزيون رياض الحسن أن تكون « القدس العربي»وفي حديث ساب  لل 
ئناة تواص،  القناة ت دف لطترويو السياسي لخا السطاة الفطساينية أو تكون بوئا لتوج ات اك وأكد أن ا

 بين أبناء الشعا الواحد ومعاييرها م نية ومفتوحة عطا مختطف الشرال ك 
في القناة  وا.خبارويو   بيان صدر عن ا أمس أن مرجعيت ا القانونية هي الج ات المنفمة لطبرامو 

وهي شركات ومؤسسات متخصصةك كما أو   البيان أن هيلت ا ا ستشارية التي ستتولا م ام 
ا والتوجيه والرئابة مكونة من الم ندس رامز جرايسي والكاتبة امتياز مياا وجعفر فرح التخاي

 أبوواسعالمية سناء حمود والمخرج والممث، عامر حطيح، ونبا، فاعور هواري والم ندس مصافا 
 رومي والفنان سعيد سالمةك

اصرة داخ، أرا ي كانت القناة ئد احتفطت في الن« صوت المين حرموا من صوت م»وتحت عنوان 
في حف، م يا بح ور الملات من الشخصيات التمثيطية رافقت ا ت ايات خاصة تم »بإاالئ ا  91

« الف الية الفطساينية»نقط ا من عدة عواصم عربية ومدن فطساينية في بث حي ومباشر عبر 
 «كفطساين مباشر«و

6/6/5102، القدس العربي، لندن  
 
نقاذها لة المياه مشكلحل  فلسطينياختراع لمهندس  .33  من الجفاففي غزة وا 

نشر الموئي الرسمي سماعة فرنسا الدولية تقريرا حو، مشكطة الميا  : أمنة تويري – 50عربي
 الصالحة لطشرا في غزة، والح، المي ائترحه م ندس فطسايني شاا لطتمكن من تجاوزهاك

 011الوئت المي يحتف، ئرابة  "، أنه في50وكتا الموئي، الجمعة، في تقرير ترجمته صحيفة "عربي
مطيون غزاوي اعم  031بطد باليوم العالمي لطبيلة، المي يصادف الخامس من حزيران/ يونيو، يتجري 

 الماء المرير بسبا تطوث مصدر الميا  الوحيد بالمناقةك
 في الوئت المي تنبأت فيه منلمة ا.مم المتحدة، حسا الموئي، بنفام مخزون ئااي غزة من الميا 

، توص، الم ندس الفطسايني الشاا  ياء أبو عاصي لح، 5151الصالحة لطشرا مي حطو، سنة 
 ينقم القااي من هم  الكارثة؛ حيث ائترح آلة لت يلة ميا  البحر لالستعما،ك

ئااي  سنقاموأشار الموئي يلا أهمية مشروي الم ندس  ياء أبو عاصي، معتبرا ييا  الح، ا.خير  
اك هما وئد تمكن  ياء من الحصو، عطا تموي، من الجامعة اسسالمية غزة من الموت عاش

المعروفة بقرب ا من حركة حماس بمساهمة من أحد مراكز البحث بعمان، مما مكنه من توليف 
 النانو تكنولوجياك 
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ويتمث، هدف  ياء أبو عاصي، بحسا الموئي، في "ينقام غزة من الكارثة المتوئي حصول ا مي 
تجربة ئب، أن يتمكن  059"، حيث استمات في البحث لمدة سنة كامطة أجرط في ا 5151حطو، سنة 

من الحصو، عطا نسبة مطوحة منخف ة تجع، من ميا  البحر ئابطة لطشرا بف ، النانو تكنولوجيا 
 والتصفية الدئيقة التي تخطص ا من البكتيريا والمط ك

تر من الميا  يوميا، منب ا يلا  رورة وأعطن الموئي عن تمكن الم ندس الشاا من تصفية ألف ل
 الترفيي من هم  الكمية حتا تصب  ئادرة عطا تطبية احتياج كافة سكان غزةك

مطيون  311كما أحا، الموئي عطا تقديرات فري  العم، المراف  ل ياء أبو عاصي ب رورة توفير 
سا وت يلت ا لالستعما، دو ر سنشاء معم، مج ز بمعدات تسم  بمعالجة ميا  البحر ا.بيض المتو 

البشري، غير أن اطا التموي، المي أرسطه الفري  لحكومة الوحدة الوانية لم يط  أية يجابة يلا 
 اليومك

وأشار الموئي يلا الخار المي يت دد المشروي جراء القصف اسسراليطي المتوئي حصوله في أية  
ا بما حدث في الحرا ا.خيرة من لحلة؛ مما يعي  يمكانية تموي، استثمار ب ما الحجم، ممكر 

است داف ئميفة دبابة يسراليطية لمحاة لطاائة، غير أن هم  الصعوبات لم تمني الم ندس الشاا 
  ياء أبو عاصي من التع د بإنجاح مشروعهك

وكانت منلمة الصحة العالمية ئد نب ت، حسا ما أورد  الموئي، يلا ت اعف المشاك، الصحية 
 الميا ، حيث سج، "ارتفاي نسبة اسصابة باسس ا، لدط ا.افا، خاصة"ك بقااي غزة بسبا تطوث

وأفاد الموئي بأن معد، است الس ال زاويين لطميا  يعد متوساا، يم أن نصف مخزون الميا  المي يبط  
مطيون مكعا هو من نصيا ئااعي الصناعة والزراعةك غير أن المصدر الوحيد ل ما السال،  011

مالدة لطميا  الجوفية؛ شديدة التطوث بسبا ا ست ال، المفرا وخا عة  ستعما،  الثمين يتمث، في
ن كان اغتسا ك  مفرا مما يجع، من مياه ا غير صالحة لالستعما، واس

من ج ة أخرط صرح الموئي بأن يسرالي،   تبدي استعدادا لتعدي، سياسة التقسيم غير العاد، لطثروة 
في  %95لسطاات عطا بطوغ منسوا تطوث المالدة ال زاوية مستوط المالية بالمناقة في حين تؤكد ا

 لرف سنة من اآلن، مما يجع، من است الل ا عطا غاية من الخاورة
ألف نسمة في لرف خمس سنوات،  211ونبه الموئي يلا علم ال  ا واشتداد  مي توئي ازدياد 

دير برنامو ا.مم المتحدة في مما سيجع، العيش في القااي مستحيال حسا تقدير روبارت تورنر، م
 غزةك

2/6/5102، "50موقع "عربي   
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 : الكاتب واألديب توفيق فياض إلى موطنه لفلسطينالمنفىفي  عاما   41بعد  .34

الناصرة ل وديي عواودة: عاد الكاتا وا.ديا الفطسايني توفي  فياض يلا موانه فطساين بعد يبعاد  
ستقبطه أهالي بطدته المقيبطة في مرج بن عامر داخ، أرا ي عاماوك وا 90عنه ئسراو ئب، ما يزيد عن 

 بأغصان الزيتون والورود وا.هازيو في استقبا، شعبي حاشدك 91
ب دوء ينه م ما كبر الكالم وبط  « القدس العربي»وبعدما التقا فياض أنفاسه وكفكف دمعه ئا، لل 

فعا، ما زالت بارزة عطا مالم  وج ه من البالغة ف و يص ر أمام كطمة فطساينك وتابي وشارات ا ن
، عاما وماما أئو، أمام هما الحا المي ي مرني في المقيبطة 90فما بالس حينما أحرم من فطساين »

 «ك وئد عدت ل ا وجي، كام، ئد ولد وترعري و  يعرفني
ويبدو أن ف وله دفعه لطتعرف عطا ك، من صافحه من أهالي بطدته وئد عرف بع  م استنادا 

م  الوجه فساري  ستمكار بعض مكريات الما ي ومراتي الافولة بين حقو، مرج بن عامر لمال
 ومدينة جنين المجاورةك

6/6/5102، لندن، القدس العربي  
 
 الخاصة "بي أم جي"منح عدد من تجار غزة تصاريح "إسرائيل" ت .35

رالي، شرعت مؤخرا في أشرف ال ور: ئالت مصادر في هيلة الشؤون المدنية الفطساينية، ين يس غزة ل
من  تصاري  من نوي خاذ لطعديد من التجار الفطساينيين،  من يجراءات التس ي، المتبعة، في 

 مواان من القااي الصالة في المسجد ا.ئصاك 311وئت أدط فيه 
رج، أعما، شمطت م هم  التصاري  التي ياط   91وحسا مصادر في هيلة الشؤون المدنية فإن 

، أي تاريخ سيارة 5115، وهي تصاري  تمن  لطمرة ا.ولا لطتجار منم عام «يبي أم ج»عطي ا 
 حماس عطا القااي، وفرض الحصارك

وهما النوي من التصاري  يس ، حركة التجار، ورجا، ا.عما،، ومدة سريان ا تمتد لستة ش ور، 
 وتمنح م ح  السفر من الماارات اسسراليطية مباشرةك

6/6/5102، لندن، القدس العربي  
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 واألردني بين الشعبين الفلسطيني إيقاع الفتن محاوالتكل  نرفض النسور: .36
 بين الفتن محاو ت ك، رفض عطا النسور هللا عبد ا.ردني الوزراء رليس الخطيو: شدد -عمسان

 مؤخراو  نتجت التي الواسعة والشعبية السياسية التداعيات يلا يشارة في وا.ردني، الفطسايني الشعبين
 .العام الرأي عطا خيسمت التي "الفيفا" انتخابات حيا، الموائف جراء
 ا ستقال، مكرط بين ا أردنية، وانية بمناسبات الفطساينية المخيمات احتفا ت خال، النسور وئا،
 هما ك، وبعد والعر  القربا روابا تجمع ما والفطسايني ا.ردني الشعبين ين» :الخميس أمس أو،

 .«الفتن؟ خال، من بيننا اسيقاي يتم أن يمكن ه، واسنجاز والعطم التنوير
 أهالي وتكاف، وعطم بثقافة تتدخ،، ونث  أن الص يرة لألمور نقب، ولن بملس نسم  لن "نحن واستدرس

 المخيمات"ك
  د هم ومن الفطساينية، الق ية أعداء لدط ي س  موجود غير والتنائض واحد ا.ردن ين» وتابي
 .«الفطسايني الشعا حقو  عن الدفاي في مرونمست ونحن ا.ردن

 6/6/5102الخليج، الشارقة، 
 
 ومقاطعتها "إسرائيل"النكسة بالدعوة لمقاومة  ذكرىإخوان األردن يحيون  .37

أحيا الملات من أنصار جماعة اسخوان المسطمين في ا.ردن : ا.نا و، –حمزة العكايطة  - عمان
وفة باسم "نكسة حزيران"، في م رجان أئامه حزا جب ة و والمعر 0965لحرا   91اليوم المكرط 

العم، اسسالمي "المراي السياسي لطجماعة" في مخيم الوحدات لالجلين الفطساينيين "شرئي العاصة 
 عمسان"ك

وفي الم رجان المي حم، عنوان "ح  العودة بين النكبة والنكسة" ألقيت كطمات حماسية اعتبر في ا 
م، اسسالمي محمد الزيود، وع و مجطس شورط الجماعة حمزة منصور أمين عام حزا جب ة الع

أن التمسس بح  العودة ومقاومة ا حتال، الص يوني ومقااعة منتجاته وب العه هو الاري  ا.وحد 
وأكد منصور في كطمته عطا  رورة مقااعة الب الي الص يونية،  فتوا أن  لتحرير فطساينك

عوا من دحر المحت، وصناعة أمجاد التحرير، والخالذ من استبداد المقاومة والج اد سيمكنان الش
 ا حتال،ك

واعتبر الزيود أن اتفائيات السالم التي وئعت ا البطدان العربية مي يسرالي، "مصر، السطاة الفطساينية، 
 ا.ردن" تفتقر يلا الشرعية الدينية والشعبيةك

  وئت وئد فرات بحقو  الشعا الفطساينيكوئا، ين المفاو ات   تعيد ا.واان وهي م يعة لط
 2/6/5102أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 في أية حرب مقبلة اإلسرائيلييننصر هللا: سنهّجر ماليين  .38

هللا هدسد في  ا.مين العام لحزا هللا السيد حسن نصر، أن 6/6/5102بيروت،  األخبار،مكرت 
ئادة كيان  ،«كشافة الم دي»احتفا، لجمعية كطمة له نقطت عبر الشاشات مساء أمس، خال، 

ا حتال، اسسراليطي بت جير ماليين اسسراليطيين، ردساو عطا تصريحات ئادة العدسو بأن يسرالي، ست جسر 
 مطيون ونصف مطيون لبناني في الحرا المقبطة مي لبنانك 

ة التي يجري ا الكيان العبري وبدأ ا.مين العام لحزا هللا كطمته بالحديث عن مناورات الجب ة الداخطي
يجراء المناورة الداخطية دلي، عطا ان م ان زموا، والرد »، مشيراو يلا أن «1نقاة تحو، »تحت عنوان 

 «ك سيكون في عم  عمق م، وهي اعتراف بقدرة المقاومة عطا تشكي، خار عطا الكيان اسسراليطي
بيوتنا وتبقا بيوت ا، وت جر أهطنا ويبقا  الزمن المي كانت فيه يسرالي، تدمر»أن  نصر هللاوأكد 

يما كنت ت دد »، مخااباو ئادة ا حتال، والمستوانين بالقو،: «5116مستوانوها، انت ا عام 
بت جير مطيون ونصف مطيون لبناني، فإن المقاومة اسسالمية ست جر ماليين اسسراليطيين، وهما أمر 

نا في سوريا لن ي ير شيلاو، وعطا يسرالي، أن انش ال»وأ اف أن «ك وا  ، وشعا العدو يعرفه
 «كتخاف، وعطا الطبنانيين أ  يخافوا من ت ديدات العدو .نه يخشا المقاومة ويعرف ئدرت ا

ئب، أيام ش دنا في ، أن نصر هللا ئا،، عمسار نعمة، عن 6/6/5102السفير، بيروت، وأ افت 
، عام 1نقاة تحو، »في الجب ة الداخطية اسم ا فطساين المحتطة أن حكومة العدو كانت تنفم مناورة 

هم بعد حرا تموز بعدما أجروا تقييماو، أجمعت يسرالي، ل و  يوجد أحد بإسرالي، ئا، ين م «ك 5102
انتصروا بالحرا، ابعاو في لبنان لدينا ناس يقولون ين يسرالي، انتصرت بالحرا ل في يسرالي،   

 ولون ين م فشطوا وهزموا وانكسروا يلخكككأحد يقو، ين م انتصروا بالحرا، ويق
ومن وئت ا اكتشفوا أنه بحرا تموز هناس شيء جديد »ومكسر بأن اسسراليطيين شكطوا لجنة، وئيسموا، 

دخ، عطا المعادلة وهو است داف الجب ة الداخطية لكيان العدوك فبات هو م اراو .ن يجري ما 
 «كيسما مناورة الجب ة الداخطية

در عطا هامش هم  المناورة من ت ديدات لمسؤولين يسراليطيين، عسكريين وسياسيين، وتناو، ما ص
هناس واحد تحدث عن ت جير مطيون »ووج وا ت ديدات باتجا  لبنان، بالتدمير بالتفجير، بالت جير، 

هم  الت ديدات جزءاو من الحرا النفسية  نصر هللاواعتبر  «كونصف مطيون لبناني خارج منااق م
ما الجديد؟ هما هو اسسراليطي يعيد حاله، ابعاو جيد أنه يمكسر الطبنانيين وشعوا »ي،ك وسأ، والت و 

 «كالمناقة، هناس عدو اسمه يسرالي،
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ه  أنتم تعرفون أن الدنيا ئد ت يرتك اختطفت ا.مور عن »يلا اسسراليطيين بالقو،:  نصر هللاوتوجس
تجرون اك لَم تجرون مناورة في الجب ة الداخطية من بعد العقود السابقة، والدلي، هو هم  المناورة التي 

حرا تموز؟ .نكم اكتشفتم أنكم جيش هزم وأنكم جيش ُي زم وأنكم كيان عندما يعتدي سُيردس عطيه 
 «كوفي عقر دار  وفي عم  العم 

 بو وح أنا أئو، ل ؤ ء اسسراليطيين: يما أنت ت دد بت جير مطيون ونصف مطيون لبناني،»أ اف: 
فالمقاومة اسسالمية في لبنان ت دد بت جير ماليين اسسراليطيين، ماليين اسسراليطيين سيتم ت جيرهم 

أنتم تعرفون،   نخشا حربكم ف الو عن »وئا،: «ك في الحرا المقبطة يما فر ت عطا لبنان
د عرسا، ت ديداتكم، واآلن يما أنتم تفتر ون أننا نحن مش ولون في سوريا وفي القطمون وفي جرو 

وفي أماكن أخرط، أن هما يمكن أن ي ير شيلاو من معادلة الصراي مي العدو اسسراليطي، نحن ئطنا 
 «كفي أكثر من مناسبة ين هما لن ي ير شيلاو، ب، عطيه أن يخيفكم وعطيه أن يقطقكم

ير كالما وا حا بأن المقاومة ئادرة أي ا عطا ت جئا،  " ين "نصر هللاآمار 1في " وئا، ئيادي
لطمعركة  ا.ولويةالحزا   يزا، يعاي  أنأكد من جديد  نصر هللا أن، وشدد عطا "اسسراليطيين

 ا.ساس بوجه يسرالي،ك
 
 مع السعودي أنور عشقي بحث التعاون ضد إيران إسرائيليلقاء ": إسرائيل اليوم" .39

ارجية المرش  دوري غولد مدير عام وزارة الخ ين” يسرالي، اليوم“ئالت صحيفة  ”:راي اليوم“الناصرة ل 
التقا في واشنان الخميس، بأنور عشقي، المستشار الكبير الساب  لحكومة السعودية، وتباحثا في 

 صراي يسرالي، والسعودية  د ييران في أثناء مؤتمر لمجطس العالئات الخارجيةك
أبدط تخوفه  ن غولد، المي يترأس المركز المقدسي لطشؤون العامة والسياسية،أالصحيفة  وأ افت
بأن ا “، مشيرا يلا شكوكه الكبيرة ”ييران توجد في مروة خاوات ا التوسعية في الشر  ا.وسا“من أن 

ستطتزم بك، اتفا  يقيد ئدرات ا، التقطيدية وغير التقطيدية، في حالة تتاطي ب ا يلا أن تكون ئوة علما 
 ”كيئطيمية

 ستراتيجية والقانونية في الشر  ا.وسا، من جانبه، ركز عشقي، المي يترأس مركز الدراسات ا
، مشيرا يلا أعما، ”الج ود التآمرية اسيرانية في المجا، العربي“حسا الصحيفة، عطا عرض 

، التي ارتكبت في السعودية وفي أرجاء العالم العربي، بما في ملس م اجمة ”يل ام ييراني“بل  اسرهاا
 مواانين أمريكيين في السعودية وفي بيروتك

 ودعا عشقي لتشكي، ئوة عربية مسطحة تقف في مواج ة المساعي اسيرانية في المناا  المختطفةك
2/6/5102، رأي اليوم، لندن  
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 باكستان تطالب بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .41

جددت باكستان ماالبت ا ا.مم المتحدة ب رورة ييجاد ح، سريي وعاد، لطق ية : وكا ت
المندوا الباكستاني الدالم لألمم المتحدة السفيرة مطيحة لودهي خال، مشاركت ا في الفطساينيةك وئا، 

مؤتمر رفيي المستوط في نيويورس حو، الحفال عطا التنمية البشرية وحماية حقو  الالجلين 
ينه يجا عطا مجطس ا.من الدولي ا لتزام بالمسؤولية واتخام ئرارات جريلة سخالء »الفطساينيين: 

 «كي الفطساينية المحتطة لرفي اللطم والحرمان المي يواج ه الشعا الفطساينيا.را 
  يمكن القبو، با.عما، العدوانية »ونقطت وكالة ا.نباء الباكستانية عن هم  المندوبة تأكيدها أنه 
، ماالبة ب رورة استلناف عمطية «التي يمارس ا ا حتال، بح  الشعا الفطسايني في ئااي غزة

 بأسري وئت ممكن سيجاد ح، سطمي لألزمة الفطساينيةك السالم
كما جددت تأكيد موئف باكستان الداعم لطشعا الفطسايني لينا، حقه المشروي، بإئامة الدولة 

 وعاصمت ا القدسك 0965الفطساينية المستقطة مات السيادة والقابطة لطحياة، واآلمنة عطا حدود عام
6/6/5102، الخليج، الشارقة  

 
 "إسرائيل"تعارض بحزم مقاطعة  باريس: خارجية فرنساوزير  .40

" أورانلوبعلد يعلالن شلركة " اسسلراليطيةحاولت فرنسا أمس ت دلة غ لا السلطاات : أ ف ا -باريس 
تعلللارض  ين لللاالفرنسلللية لالتصلللا ت وئلللف تعامط لللا ملللي شلللريك ا اسسلللراليطي، مؤكلللدة فلللي الوئلللت ماتللله 

 نك"مقااعة" هما البطد، لكن ا ترفض ا ستياا
كلللان يعلللود للللرليس  يمافلللي بيلللان مقت لللا جلللداو: " أملللسوئلللا، وزيلللر الخارجيلللة الفرنسلللي للللوران فلللابيوس 

 "كيسرالي،يحدد ا ستراتيجية التجارية لشركته، فإن فرنسا تعارض بحزم مقااعة  أنورانو أمجموعة 
بقول لا:  علالناسالتعطيل  فلوراو عطلا هلما  يللاتسليبي هوتلوفيطي  اسسلراليطيوساري نالا وزير الخارجية 

 "أرحا بإعالن الحكومة الفرنسية التراجي عن أي شك، من أشكا، المقااعة سسرالي،"ك
 6/6/5102الحياة، لندن، 

 
 قرار االنسحاب من السوق اإلسرائيلية ال عالقة له بدعوات المقاطعة": نحب "إسرائيل".. و أورانج" .42

رللللليس يدارة مجموعللللة ، أن تطللللةالقللللدس المحمللللن أ ف ا ، عللللن 6/6/5102الحيــــاة، لنــــدن، مكللللرت 
ن ئللرار ا نسللحاا مللن  "أورانللو" الفرنسللية، سللتيفان ريشللار، ئللا، أمللس، ين شللركته "تحللا" يسللرالي،، واس
السو  اسسراليطية   عالئة له بدعوات المقااعةك وأفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" اسسراليطية: "هما 
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ن في يسرالي، وفي سو  الشركات، ونستثمر   عالئة له بإسرالي،، نحن نحا يسرالي،، نحن موجودو 
فللي ا بتكللار فلللي يسللرالي،، نحللن أصلللدئاء يسللرالي،، بالتللالي هلللما للليس للله بلللالماط  عالئللة بللأي جلللد، 

 سياسي   أريد خو ه"ك
وأ للاف: "ين للا مسللألة تجاريللة بحتللة تتعطلل  باسللتخدام عالمتنللا التجاريللة مللن جانللا الشللركة اسسللراليطية 

ذ العالملة"ك وتلابي: "للم أكلن عطلا عطلم بوجلود حمطلة دوليلة حلو، المسلألة، بارتنر، بموجا عقد تلرخي
أنا فعالو آسف"ك وتخوض مؤسسات ومنلملات غيلر حكوميلة حمطلة دوليلة لمقااعلة يسلرالي،، لممارسلة 

   وا عطي ا سن اء احتال، ا.را ي الفطساينيةك
لصلللحيفة "يللللديعوت الموئلللي ا لكترونلللي ، ملللن القلللدس، أن 6/6/5102، القـــدس، القـــدسوأ لللافت 

فجر اليوم السبت، أن ستيفن ريتشار اطا من السفارة اسسراليطية في باريس  مكر أحرونوت" العبرية،
يوسللي غلللا، لتقللديم اعتللمار رسلللمي سسللرالي، حلللو،  اسسللراليطي تحديللد موعللد لطقلللاء يجمعلله مللي السلللفير

 تصريحاته بشأن نية شركته ئاي عالئت ا مي المش ، اسسراليطيك
لصحيفة، عن مسؤو، في السفارة اسسراليطية في باريس ئوله انه يجري فحذ الاطا من ئب، ونقطت ا

القيللادة السياسللية فللي يسللرالي،، مشلليرا يلللا أن هللما الاطللا لفللت انتبللا  رللليس الللوزراء ووزيللر الخارجيللة 
 بنيامين نتنياهو ونالبة وزير الخارجية تسيبي هوتوفطي والنلر في يمكانية الموافقة عطيهك

 
 تريد استغالل موضوع "أورانج" لشل مبادرة باريس الدبلوماسية "إسرائيل"مصادر فرنسية:  .43

ئالللت مصللادر فرنسللية رسللمية، ين ردة الفعلل، اسسللراليطية عطللا ئللرار رللليس : أبللو نجللم ،ميشللا-بللاريس
شلللركة "أورانلللو" لالتصلللا ت وئلللف أي تعامللل، لشلللركته ملللي يسلللرالي، "تتخالللا هلللما المو لللوي باللللمات 

اي الاري  عطا باريس التي تنوي تقديم مشروي ئرار يلا مجطلس ا.ملن اللدولي ملن أجل، وتست دف ئ
 تثبيللتو محللددات السللالم مللي الفطسللاينيين والللدعوة يلللا اسللتلناف ا وتحديللد أفلل  زمنللي لالنت للاء من للا، 

 ف ال عن الدعوة يلا مؤتمر دولي لمواكبت ا"ك 
سلللا"، أن يسلللرالي، "تسلللت ، كللل، المناسلللبات وأ لللافت هلللم  المصلللادر التلللي تحلللدثت يلي لللا "الشلللر  ا.و 

لتسييسللل ا بملللا في لللا المسلللال، مات الالللابي التجلللاري ا ئتصلللادي البحلللت"، كملللا هلللو الحلللا، ملللي شلللركة 
في المالة من اك وبحسلا المصلادر نفسل ا،  52"أورانو" لالتصا ت التي تمطس الدولة الفرنسية حصة 
"هم من يتخم القرارات وهم المسؤولون عن ا وليس فإن مجطس يدارة الشركة الممكورة والمسؤولين عن ا 

الحكومة الفرنسية"، م يفة أنه "لو كان ئرار  أورانوو يسلت دف بطلدا آخلر غيلر يسلرالي، لكلان ملر ملن 
 غير  جة أو جد،ك 
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 والحا،، أن ك، ما يتناو، يسرالي، وعالئة باريس مع ا يثير عاصفة من التعطيقات وا نتقادات"ك
 6/6/5102ندن، الشرق األوسط، ل

 
 عميد جامعة في البرازيل يطلب قائمة بأسماء الطلبة والمحاضرين اإلسرائيليين .44

لندن: عمم عميد جامعة سانتا ماريا الفيدرالية في و ية ريو غراندي، ممكرة ياالا في ا بقالملة أسلماء 
نانللدو سكطوسللر المحا للرين اسسللراليطيين والاطبللة فللي المؤسسللةك وأعاللا العميللد البروفسللور جوسللي فير 

عميد الدراسات العطيا في الجامعة، توجي اته كما نق، الموئي ا لكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" 
 بناء عطا اطا يلا جانا آخرين، من راباة الت امن مي الشعا الفطسايني في جنوا البرازي،ك

تللي أكللدت أصللالة التعملليم ويحملل، التعملليم خللتم "الحريللة لطفطسللاينيين وئللااي يسللرالي،"ك لكللن الجامعللة ال
وانسللجامه مللي ئللانون حريللة المعطومللات، ئاللللت ين خللتم الحريللة لطفطسللاينيين مزيللف، وجللرط ا تصلللا، 

النالا العام في الو يلة أعطلن أي لا أنله فلت  تحقيقلا  أنبالشراة لطتحقي  في ا.مرك ومكرت الصحيفة 
 والدين والقوميةك اعتمادا عطا شب ة وجود تمييز عطا أساس العر  والطون واسثنية

أيلللار/ ملللايو، عبلللر  02وحسلللا الصلللحيفة فلللإن التعمللليم اللللمي يحمللل، توئيلللي العميلللد نفسللله، أرسللل، فلللي 
ا نترنلت وعطلل  عطللا نشللرة الحللالا فللي الجامعللةك ويقللو، فيلله "أاللالبكم بللأن ترسللطوا عطللا جنللاح السللرعة 

ئا، ينله يلأتي تطبيلة لاطلا  ئالمة بأسماء الاطبة والمحا رين"ك ورغم أن العميد لم يحدد السبا ي  انه
 من عدد من ال يلات بما في ا نقابات الاطبة والمحا رين وراباة الت امن مي الشعا الفطساينيك

 6/6/5102القدس العربي، لندن، 
 
 لبنانإلى  اليرموكمخيم ونروا توقف مساعدة الفلسطينيين الالجئين من األ  .45

ونلللرواو أن لللا سلللتوئف ابتلللداء ملللن يوليو/تملللوز .اأعطنلللت وكاللللة غلللوث وتشللل ي، الالجللللين الفطسلللاينيين  
المقبللل، مسللللاعدات اسيلللواء التللللي تقللللدم ا يللللا الالجلللللين الفطسلللاينيين القللللادمين يلللللا لبنلللان مللللن مخلللليم 

 اليرموسك
ألللف  جلل  بسللبا سللوء أحللوال م الماديللة وتعللمر ييجللاد فللرذ  93وينللمر هللما القللرار بتشللريد أكثللر مللن 

 عم، ل م في لبنانك
زينة القريبلة ملن مدينله صليدا تعليش سلبعملة عالطلة فطسلاينية، لجلأت ملن سلوريا   في مناقه وادي ال

 ونرواكا.يزا، مصيرها مج و  في  وء ئرار وئف مساعدات اسيواء من ئب، 
ورغلم مللس فلإن ئطلة مللن الالجللين فقلا تشلارس فلي التحركللات ا حتجاجيلة خوفلا عطلا أو لاع ا، التللي 

 ار تفائم اكيحمر الكثير من المتابعين من مخا
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ويقلللو، محملللود حنفلللي ملللن مؤسسلللة "شلللاهد" الحقوئيلللة ين هلللما الفقلللر والحرملللان والت للليي  عطلللا هلللؤ ء 
 الالجلين من شأنه أن يوفر "بيلة مناسبة لطتارف واسرهاا" وسا مك

ونللروا، التللي تؤكللد أن للا سللتبقي مسللاعدات ا.نقللذ التمويلل، هللو الللدافي وراء وئللف البرنللامو كمللا تقللو، 
دو را لطفللرد، عطمللا بلأن الوكالللة كانلت تقللدم لكلل، عالطلة ملللة دو ر أميركللي  55  تتعلدط  شل رية رمزيللة

 دو را أميركيا عن ك، فرد مساعدة غماليةك 55ش ريا بد، سكن، و
 2/6/5102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ا  إللغاء خطة نقل بدو الضفة قسر " إسرائيل"يدعو  األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مقرر .46

جدد "ماكاريم ويبيسلونو"، مقلرر ا.ملم المتحلدة المعنلي بحاللة حقلو  : فات  أري، -جنيف –، ا.نا و 
اسنسان في ا.را ي الفطساينية المحتطة، دعوتله سسلرالي، يللا التخطلي علن خات لا لنقل، بلدو ال لفة 

 ال ربية ئسرواك
عللوتي لطحكومللة ونقل، بيللان صللادر علن مكتللا ا.مللم المتحللدة فلي جنيللف عللن ويبيسللونو ئولله: "أجللدد د

اسسراليطية أن تتخطا عن خات ا لنق، البدو في ال فة ال ربية ئسروا"، مبينوا أن ا.افا، يشكطون ثطثلي 
 عدد المت ررين من تنفيم خاة النق،ك

وتاللللر  ويبيسللللونو يلللللا عمطيللللات يعللللادة التللللواين السللللابقة، واسللللتمرار بنللللاء مسللللتوانات جديللللدة عطللللا 
بلل، يسللرالي،، محللمروا مللن أن تنفيللم تطللس الخاللا مللن شللأنه أن يولسللد ا.را للي الفطسللاينية المحتطللة مللن ئ

 نتالو سيلة لط اية، ويقوسض الوحدة الج رافية لألرا ي الفطساينية الوائعة تحت ا حتال، اسسراليطيك
ولفت البيان يلا أن ويبيسونو استااي يئاملة تعلاون وثيل  ملي الحكوملة الفطسلاينية منلم توليله منصلبه 

، ي  أن الحكوملة اسسللراليطية   تسلم  لله بزيللارة ا.را لي الفطسللاينية 5109ينللو علام فلي حزيلران/ يو 
 المحتطةك

 2/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 القدس  شرقي برنامج أممي يطلق تقريرا  جديدا  عن تجارب تخطيط التجمعات الفلسطينية في .47

 أمللسو فللي فطسللاين، UN-Habitatوانات البشللرية  المتحللدة لطمسللت ا.مللمأعطللن برنللامو  :وفللا -رام هللا
الجمعة، عن أنه أاط  تقرير "الح  في التاوير: تخايا التجمعات الفطسلاينية فلي القلدس الشلرئية"، 
والمي يستعرض من جيات مختطفة لطتخايا التي اعتمدت من ئب، هم  التجمعات التلي   تلزا، تواجله 

 والبناء في أحياء القدس الشرئيةك العديد من القيود عطا حقوئ ا في التخايا
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ومكر البرنامو في بيلان صلحفي أن هلما التقريلر يسلطا ال لوء عطلا وسلال، مبتكلرة وجديلدة تسلتخدم ا 
 هم  التجمعات في التخايا لمستقب، أف ، رغم ك، القيودك

لا وئا،: كما يركز التقرير عطا استخالذ الدروس المستفادة من تجارا التخايا السابقة، ي افة ي
تحديد أف ، الممارسات ب دف تحسين ج لود التنميلة ال ادفلة يللا مسلاعدة التجمعلات الفطسلاينية فلي 
القدس الشرئية عطا تاوير مات ا لتصلب  ئلادرة عطلا الحصلو، عطلا اللدعم والملؤازرة لخاا لمك حيلث 
ت للدف بعللض التوصلليات المستخطصللة يلللا مسللاعدة هللم  التجمعللات فللي الللدفاي عللن حقللو  التخالليا 

 بناء الخاصة ب مكوال
وتابي: لقلد أو ل  الباحلث اللرليس فلي التقريلر اللدكتور أحملد ا.الرش أن "ا سلتراتيجيات التخايايلة 
المختطفللة التللي اسللتخدمت ا التجمعللات السللكانية الفطسللاينية فللي القللدس الشللرئية فللي محاولت للا ا لتفللاف 

وا لحاو عطلا ئلدرة هلم  التجمعلات عطلا  عطا القيود المفرو ة من ئب، ا حتال، اسسراليطي تعدُّ دليالو 
 تاوير مات ا وتحوي، فكرة الح  في المدينة يلا وائي مطموس"ك

ملللن جانبللله، أشلللار مستشلللار مكتلللا الرلاسلللة لشلللؤون القلللدس المحلللامي أحملللد الروي لللي، يللللا أن هلللما 
ا المشروي يأتي  من ياار الخاة القااعية التنموية لطقدس الشرئية والتي تم و لع ا ملن ئبل، مكتل

 الرلاسة ومؤسسات المجتمي المدني بتموي، من ا تحاد ا.وروبيك
 6/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حنظلة يحمل صورة طابع بريد ألماني  .48

ل للر حنلطللة، الافلل، الفطسللايني الصلل ير، عطللا اللابي بريللد ألمللاني، صللدر بللدعم مللن جمعيللة ألمانيللة 
الشخصية لجملي تبرعلات تلدعم القالاي الصلحي فلي  خيرية تسعا يلا تعريف الجم ور ا.لماني ب م 

 فطساينك
بيلت سلاحور"، وتعنلا بتالوير القالاي  -ونجحت ج لود جمعيلة ألمانيلة خيريلة تلدعا "ميلديكا، سلينتر

الصلللحي فلللي فطسلللاين فلللي يصلللدار الللابي بريلللدي ألملللاني يحمللل، صلللورة حنلطلللة، ومللللس بالتنسلللي  ملللي 
 مؤسسة البريد ا.لمانيك

صيات، وح ر فلي غالبيلة أعملا، الفنلان الفطسلايني الراحل، نلاجي العطلي وحنلطة هو من أش ر الشخ
 الكاريكاتورية، ول، دالماو صبياو في العاشرة من عمر  يدير ل ر  لطقار ، ويعقد يديه خطف ل ر ك

وئالللت رليسللة الجمعيللة غيرتللرود نيطللز ين الفكللرة تمللت  للمن اتفائيللة بللين الجمعيللة ا.لمانيللة، ومؤسسللة 
، حيث ئ لت ا تفائيلة بإصلدار مؤسسلة البريلد لالابي بريلدي ملن فللة الرسلالة العاديلة، البريد ا.لماني

 وهي من الفلات ا.كثر استخداما في ألمانيا، يحم، صورة حنلطة واسم الجمعيةك
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وأو حت نيطز أن الجمعية ئامت بشراء "جميي الاوابي التي تم يصدارها، وسيتم يعادة بيع ا لك، من 
من الما، لصلال  الجمعيلة"، ومللس لطمسلاهمة فلي مسلاعدة مستشلفا بيلت سلاحور  يرغا بالتبري بمبط 

 في فطساينك
وأو لحت رليسلة الجمعيلة أن الفكللرة أتلت أثنلاء زيارت للا لطمستشلفا القريبلة ملن مدينللة بيلت لحلم، حيللث 
رأت "معانللاة المر للا فللي ا.رض المقدسللة"، وملللس لقللدم ا.ج للزة فللي المستشللفا وحاجللة المبنللا يلللا 

 يد والتوسيي لطتمكن من خدمة مر ا  بصورة  لقةكالتجد
ولللللدط تفقللللدها المبنللللا مللللي يدارة المستشللللفا، لمحللللت عطللللا مدخطلللله شللللعار حنلطللللة بللللالقرا مللللن اسللللم 
المستشللفا، ولعطم للا بأهميللة هللما الشللعار الللمي أصللب  رمللزاو لطمعانللاة الفطسللاينية ومللدط انتشللار  عربيللاو، 

اسللللتخدامه سبللللراز المعانللللاة الفطسللللاينية لطمللللواان  رأت نيطللللز أن "هللللما الشللللعار هللللو أف لللل، مللللا يمكللللن
ا.لمللاني"ك وبعللد منائشللة المو للوي بالجمعيللة، تللم ا تصللا، بللإدارة البريللد، وملللس لالتفللا  عطللا يصللدار 
الاوابلللي، حيلللث اطبلللت من لللا مؤسسلللة البريلللد التعريلللف ب لللم  الشخصلللية بشلللك، كتلللابي مفصللل، ومللللس 

 لطمصادئة عطيه رسمياوك
 "دويتشيه فيططه" 

 6/6/5102ير، بيروت، السف

 
سرائيل  .49  أميركا خارج "األطلسي" معالعرب وا 

 عبد النور بن عنتر
استحدثت الو يات المتحدة صفة الحطيف ا.ساسي خارج الحطف ا.اطسي منم عقود، لتأاير التعاون 

مي حطفال ا غير ا.ع اء في الحطف، ومنحت هم  الصفة يلا ست عشرة دولة، من ا  ا ستراتيجي
ر  أوساية: ست عربية  الكويت، البحرين، ا.ردن، مصر، الم را وتونسو وثالث غير تسي ش

عربية  يسرالي، وباكستان وأف انستانو، أي أن أكثر من نصف عدد الدو، المستفيدة من هم  
، في العالئة مي أميركا، شر  أوسايةك وهما ما يعبر عن حجم المصال  ا ستراتيجيةالو عية 

 ت ا في مناقة الشر  ا.وسا عموماو، والمناقة العربية تحديداوك ا.ميركية وأهمي
لكن، عطا الرغم من تمتع م بالصفة نفس ا، فإن حطفاء أميركا خارج الحطف   يحتطون المكانة نفس ا 
في استراتيجيت ا، فمصاف الدو، العربية في سطم ا.ولويات ا ستراتيجية ا.ميركية   يرئا يلا 

يبدو أن تزايد عدد الدو، العربية المتمتعة بصفة الحطيف ا.ساسي .ميركا خارج مصاف يسرالي،ك و 
"الناتو"، ولسد تخوفاو من تمييي مكانة يسرالي،، بجعط ا حطيفاو  من عدد من الحطفاء، وبما أن المكانة 
ية المميزة والفريدة سسرالي، في ا ستراتيجية ا.ميركية كانت دالماو من أم ات الشواغ، ا.من



 
 

 
 

 

           40ص                                     3299 العدد:    6/6/5102 السبت التاريخ:

ا.ميركية، استحدثت الو يات المتحدة صفة جديدة أرئا من صفة الحطيف ا.ساسي خارج "الناتو"، 
خصت ب ا يسرالي، دون سواها، هي صفة الشريس ا ستراتيجي ا.ساسيك حيث صوت الكون رس 

سرالي، ، عطا ئانون الشراكة ا ستراتيجية بين الو يات المتحدة واس 5109باسجماي، في سبتمبر/أيطو، 
المي ساند  البيت ا.بيضك وينذ هما القانون المي يجع، من يسرالي، "حطيفاو يستراتيجياو أساسياو" 
.ميركا، عطا: تسريي رخذ التصدير  نحو يسرالي،و فيما يتعط  ببعض التكنولوجيات والمنتجات 

الفالحية والبحثية، ا.ميركية، تدعيم التعاون في المجا ت الاائوية والتكنولوجية وا ئتصادية و 
وخصوصاو الحفال عطا المزايا النوعية العسكرية سسرالي، في الشر  ا.وسا  بمعنا مواصطة تزويد 
يسرالي، بأحدث منلومات ا.سطحة، واسبقاء عطا سقف منخفض لط اية في مجا، تسطي  الدو، 

 511من حيث القيمة من العربية الحطيفة .ميركاو، ورفي مخزون ا.سطحة ا.ميركية في يسرالي،  
مطيارو واستخدام يسرالي، هما المخزون  كما فعطت في حرب ا عطا غزة في  031مطيون دو ر يلا 

و في الحا ت الاارلةك ومن ثم يدعم هما القانون، ويعم ، صفة الحطيف ا.ساسي 5109صيف 
التفو  النوعي سسرالي،  خارج "الناتو" والتعاون ا ستراتيجي الثناليك وباختصار، ي دف يلا تحصين
اسسراليطي في هم  الحالة -عطا خصوم ا في المناقة  والخصوم في القاموس ا ستراتيجي ا.ميركي

 هم ييران والدو، العربية، بما في ا الحطيفة .ميركاوك
والفر  ا.ساسي بين الصفتين هو ت من ا.ولا التزامات  أميركيةو أمنية وعسكرية حيا، الارف 

يد من ا، عطا عكس الثانية التي   تقوم عطا التزامات نوعية في هما المجا،ك وتتقااي المستف
الصفتان، ولكن، بدرجات وم امين متفاوتة، فيما يتعط  بحصو، الحطيف عطا الدعم العسكري 
وا.مني  من أسطحة وتدريا وتموي، لعقود التسط كككوك ومن هنا، تت   م امين العالئة التحالفية 

 رالي، وأميركا وم ازي اك بين يس
أما الدو، العربية التي تقيم عالئات مي الو يات المتحدة، فقد اعتادت، منم ماطي تسعينيات القرن 
الما ي، عطا التأكيد عطا أن ا شريس استراتيجي .ميركا، آخمة رغبات ا عطا أن ا حقال ك وهما 

لسياسية .نلمة عربية، تتباها بينياو توصيف   يستند يلا أي شيء، ب، هو تعبير عن النرجسية ا
بعالئت ا مي الو يات المتحدة، وئد مها بع  ا يلا حد ا فتخار بكون بطدان ا تخدم ا ستراتيجية 
ا.ميركية في المناقةك وبالنلر ل ياا البعد ا ستراتيجي، وغطبة البعد البيني العربي، انخرات دو، 

ئبا، عطا تناز ت في عالئات ا مي الو يات المتحدة، عربية في عمطيات تنافس عكسي، بمعنا اس
نما كرهاو في "الشقي " العربي الجارك فك، دولة عربية تتخوف من أن تجني  ليس حباو في أميركا، واس
ا.خرط مكاسا  عطا حساب او من عالئت ا مي الو يات المتحدة، لما، تنافسن في اسئبا، عطا 

نية، وا نخراا في عمطيات مناولة سياسية وأمنية، وحتا تناز ت، وعطا عرض خدمات ا ا.م
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عسكريةك ومن هنا، تأتي المنافسة العكسية، بينما من المفروض أن تتعاون هم  الدو، لتحرز تناز ت 
من أميركاك لكن أمن بع  ا مرهون بالملطة ا.ميركية، وبالتالي،   هامش ل ا لطمناورةك ونالحل هنا 

ة، وتوليف مختطف مصادر القوة، عكس يسرالي، التي تناور بك، استقاللية، عجز العرا عن المناور 
 عطا الرغم من أن أمن ا مرهون، أي او، با لتزام الحماية ا.ميركيةك

وحسبنا أن العجز العربي عموماو يعود يلا ثالثة أسباا عطا ا.ئ،: غطبة أمن النلام عطا أمن 
ية، والتناز ت عوض جني المكاسا؛ ت خيم العرا ابيعة الدولة، ما يفسر ئصور الرؤية ا ستراتيج

ا.ميركية  خمة -العالئة مي أميركا، وهي عالئة بسياة الم امين، بينما العالئة اسسراليطية
الم امين، لكن يسرالي،   ت خم ا حتا تاطا دالماو المزيد من أميركاك وبما أن العالئة التحالفية 

ساس، يلا الحماية من "الشقي " العربي، فإن ا تفتقر يلا البعد ا.ميركية ت دف، با.-العربية
 ا.ميركيةككك-ا ستراتيجي المي يميز العالئة التحالفية اسسراليطية

وناف، القو، ين تحالف يسرالي، مي أميركا ي دف يلا اسبقاء وتحصين تفوئ ا النوعي التقطيدي  في 
في المناقة، بينما ي دف تحالف دو، عربية مي أميركا  ا.سطحة التقطيديةو، وحماية حصريت ا النووية

يلا حمايت ا من "الشقي " العربيك ومي مرور الوئت، يصب  مجرد وجود هم  العالئة د لة عطا 
انكشاف استراتيجي لدو، عربية، ساهمت ا.نلمة العربية المعنية ببنالهك فع، عكس يسرالي، التي 

لبناء ئوة عسكرية مقتدرة، وائتصاد ئوي، لتعتمد عطا نفس ا في  تولف، وبامتياز، التحالف مي أميركا
مواج ة مي ما تعتبرها تحديات وت ديدات .من ا القومي، فإن الدو، العربية لم تولف تحالف ا مي 
الو يات المتحدة، ب، زادت تبعيت ا ا ستراتيجية يزاءها مي مرور الوئت، يلا درجة أن مراجعة هم  

 ة أصبحت من ئبي، الالمفكسر فيهكالعالئة التحالفي
6/6/5102العربي الجديد، لندن،   
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 حازم صاغية
عاشت الق يسة الفطساينية أاواراو ثالثة حتا استنفدت ا بالكام،، من دون أن تتحق  ا.هداف 

ُبعيد النكبة  الماروحة في أي من هم  ا.اوار الثالثةك فقد عاشت الاور القومي العربي المي بدأ
ثمس الوحدة  0926، ووص، يلا مروته مي صعود الناصرية ابتداء بحرا السويس في 0991في 

ئامة  -المصرية ك وئد تجسد هما الاور في 0921في « الجم ورية العربية المتحدة»السورية واس
يطه بعثي عطا تمث -المصادرة الناصرية لطمو وي الفطسايني، مي ما راف  ملس من تنافس ناصري

 ك0965والنا  باسمهك أما الخاتمة المأساوية لطاور هما، فجاءت مي هزيمة يونيو  حزيرانو 
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كملس عاشت الق ية الفطساينية الاور الواني الفطسايني المي بدأ بالتناحر مي الاور القومي 
يلي ا  التي ُينسا« فت »وانت ا بالتناحر مي الاور اسسالميك وللن ُأرسخ ل ما الاور بنشأة حركة 

ابتكار ال وية الوانية الفطساينية، فإن نقاة القوة هم  ربما كانت هي نفس ا نقاة ال عفك ماس أن 
و دة تطس ال وية في الخارج لم تؤد فحسا يلا يسباغ الاابي السطبي عطي ا، ب، ترتبت عطي ا نتيجتان 

ي مجتمعات وجماعات محكوماو بالصدام م« تحرير فطساين»سطبيتان أخريان: من ج ة، صار شعار 
 -0951ا.ردنية في  -مستقرة في الجوار، وفي هما السيا  وئعت الحربان ا.هطيتان الفطساينية

ك ومن ج ة أخرط، تحكسم بالقرار الواني 0956 -0952الطبنانية في  -والفطساينية 0950
فسه بمجتمي الفطسايني وعي منقاي عن اسنتاج المادي والمعرفي سواء بسواء، وهو ما عبر عن ن

 المخيمات الم مشةك
بيد أن ت افراو استثنالياو في اللروف  ن اية الحرا الباردة، هزيمة صدام حسين في حرا الكويت 
وما تالها من يفقار منلمة التحرير الفطساينيةو أعاا الق ية الفطساينية في اورها الواني هما 

أوسطو ونشأة السطاة الفطساينية بوصف ا فرصة استثنالية، عطا رغم شوالب ا ونوائص ا، هي اتفا  
مقدمة لو دة دولة فطساينيةك ي  أن هم  الفرصة ما لبث أن بددها التعنت اسسراليطي ا ستثنالي، 
خصوصاو وج ه ا.كثر شراو المتجسد في بناء المستوانات، مت امناو مي  عف الكفاءة السياسية 

ن ال فة ال ربية وئااي غزة المي ئصم ل ر المشروي والمؤسساتية الفطساينية، كما مي ا نفصا، بي
 الواني الفطساينيك

في أواخر الثمانينيات، وجزلياو « حماس»وعرفت الق ية الفطساينية اوراو يسالمياو بدأ مي حركة 
والاور هما يجد اليوم تتويجه في السطاة ال زيطة القالمة في غزةك ولكن «ك الج اد اسسالمي»حركة 

ي أسطمته لطق ية، أبعد عن ا ئااعات فاعطة، وحرم ا من ك، جامبية حديثة هما الاور، ف
وديمقرااية، كما ئدم نمومجاو   يفتقر يلا اسغراء فحسا، ب، يناوي عطا احتما ت خصبة 
لطنزاعات ا.هطية بين ال زاويين أنفس م عطا خاوا عالطية وَئبطيةك ولما كانت هم  ا.سطمة تسير يداو 

عمطية الت ويد التي تش دها يسرالي،، بتنا أمام واحد من الصراعات الم طقة لسثنية  بيد مي تعالم
 المركزيةك

وغني عن القو، يننا يما ما أخمنا في ا عتبار حجم واائات القااي ج رافياو وبشرياو وائتصادياو، 
، لم يب  لنا ما وعالئاته الراهنة شديدة التدهور بمصر، وتوازن القوط المي يحكمه بالدولة العبرية
 نتفاء، به حيا، هما الاور اسسالمي ووج ته المرجسحة نحو تفتت وتآك، متعالمينك

ن اية  -القومي العربي والواني الفطسايني واسسالمي السياسي-ه، يعني انسداد ا.اوار الثالثة 
 لنف ؟المو وي الفطسايني، أم أن ثمة فرصاو أخرط تتي  ابتكار ح، أو ينارة  وء في آخر ا
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لقد جاء اعتراف السويد ومنلسمة اليونيسكو، وبعد ماس وهما هو ا.همس اعتراف الفاتيكان، بدولة 
فطساين، لياط  احتما و دوليس الاابي، كما أنسه مو م مون ينسانيس وثقافيس في آن معاوك فإما أ فنا 

تثمار، خصوصاو يما ما مقااعة منتجات المستوانات الي وديسة تجمسعت عناصر ئابطة لطتفعي، وا س
ترافقت مي ن اليسة مدنيسة   يخالا ا العنف، ويواكب ا تقديم السطاة الفطساينيسة في رام هللا لنمومج 
متقدسم في احترام حقو  اسنسانك وعناوين ك م   بدس أن تكون ل ا جامبيست ا، عاجالو أو آجالو، سيسما 

 يما نجحت في مخاابة الرأي العام ا.ميركيك
ا   شس فيه أن الم مة صعبة، خصوصاو أن احتما ت التخريا عطي ا كثيرة: من يسرالي،، ولكنت وم

ومع ا ييران، والقوط المتترسة بما « الج ادية»أي او من بقايا ا.اوار الثالثة المنقر ة: التنليمات 
وأخيراو فساد الاور  تسميه ئومية المعركة، وعطا رأس ا بقايا النلام السوري والفصال، التي تأتمر به،
 الواني ومحسوبيتهك مي هما،   بأس بالرهان الصعا فيما تنسدُّ اآلفا  جميعاوك

6/6/5102، االتحاد، أبو ظبي  
 
 " الصهيونيةالمصالحةمبادرات " .50

 برهوم جرايسي
ل رت في ا.يام ا.خيرة "مبادرة" جديدة "لح، الصراي"، من صنف تطس المبادرات الصادرة عن 

-يسراليطية تن م الي ا شخصيات أو ناشاون فطساينيون؛ عطا شاكطة مبادرة "نسيبةمجموعات 
 أيالون"، و"مبادرة جنيف" التي نالت ش رة خاصة، وكانت جديسة أكثر من غيرهاك 

وان واحد"ك والتسمية وحدها تعكس جوهرهاك فمشكطة -المبادرة الجديدة تحم، عنوان: "دولتان
، أن م يأتون من أاراف ما يسما "اليسار الص يوني"، ويحاولون تجنيد المبادرين اسسراليطيين عادة

 فطساينيين لمشروي "مصالحة" مي الص يونية، بتجاه، تام لجوهر الص يونيةك
وان واحد"، أسماء بارزة في "اليسار الص يوني"، ل م موائف -من المبادرين اسسراليطيين لل"دولتان

الشاري اسسراليطيك من بين م البروفيسور أورن يفتحلي،،  جريلة وشجاعة نسبة لطو ي القالم في
والصحفي ميرون ربابورتك وهما ا.خير تسج، له مبادرات صحفية وتحقيقات ساعدت في الكشف 
عن كثير من مؤامرات ومخااات ا حتال، في القدس المحتطة، وخاصة في محيا الحرم القدسي 

يستصعبون اجتياز الخاوا بالكام،، فيحاولون ييجاد  الشريفك ي  أن مشكطة هؤ ء، ك يرهم، أن م
صي  تر ي الشاري اسسراليطي، وليس التجاوا مي الحقو  المشروعة لطشعا الفطسايني، عطا 
ا.ئ، وف  القرارات الدوليةك بكطمات أخرط، هم يبحثون عن فطساينيين يقبطون بصي ة "مصالحة مي 

 الص يونية"ك
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الجديدة، أن "الشعبين" يعترفان "بالحقو  التاريخية لك، من ما في من أخار ما جاء في المبادرة 
الوان الواحد"؛ بمعنا ا.حقية الي ودية المزعومة في فطساين التاريخية، وتبني الرواية التوراتيةك 
وهم  الرواية بحد مات ا، تنفي عمطيا ح  الشعا الفطسايني في وانهك وا.مر الثاني، أن هم  المبادرة 

عودة الالجلين الفطساينيين يلا وان م؛ فطساين التاريخية، بتبني ا فكرة الحكومات  تط ي ح 
اسسراليطية، بأن "الالجلين يعودون يلا دولة فطساين" في ال فة ال ربية وئااي غزة، وأن ك، واحد 

بملس يلا  91من الشعبين يعبسر عن تقرير مصير  واموحاته القومية في دولته، ليتحو، فطساينيو 
مجرد "رعايا أجانا" في وان مك ثم تارح "المبادرة" فكرة أنه بعد "تثبيت الدولتين بحدود مفتوحة 

سراليطي أن ينتق، لطعيش في الارف اآلخرك  وبتعاون"، يستايي ك، فطسايني واس
تتنص، من المبادرة، وتعطن  91و 65بعد أن تفجرت الحكاية، بدأت أسماء فطساينية من مناا  

رف عن "زج اسم ا" في الطقاء المي من المفترض أن يعطن عن "المبادرة"، يوم الحادي أن ا لم تكن تع
عشر من الش ر الحالي، في أعالي مدينة بيت جا  المحتطةك فيما أعطنت مجموعات فطساينية عزم ا 

 التلاهر  د المبادرة، أمام مقر الطقاءك 
م وساحيته، ورغم عدم ئدرت م عطا اجتياز سنقو، ين المبادرين اسسراليطيين، ورغم النقذ في موئف 

الخاوا والتمسس بالحقيقة الواحدة، ي عون أنفس م في مأز  أمام الشاري اسسراليطيك لكن هما ليس 
مبررا .ي فطسايني كي يمد يد العون ل م في مبادرة ك م ، ويتاوي لشاا حقو  تاريخية لشعبه، 

من فطساين  % 55ني اليوم، هو دولة عطا كما حقو  الالجلينك فما يعر ه الشعا الفطساي
 التاريخية، ف ، يمكن التراجي أكثر؟

ين هما الصنف من المبادرات، يتجاه، حقيقة جوهر الص يونية، التي نشأت عطا فكرة ائتالي شعا 
من أر ه، لقيام كيان خاذ ب اك وهما يتعزز أكثر في ل، حكومات سنوات ا.لفين عطا وجه 

، أهداف ا ا ستراتيجية في نسف أي ينجاز، رغم محدوديته، من اتفائيات أوسطو، التحديد، والتي تتمث
منعا سئامة الدولة الفطساينيةك لما، فإن هم  المبادرة، مي ك، ما تحمطه من نوائذ خايرة من ناحية 
" فطساينية، وتشويه لحقال  التاريخ، ومساوات ا بين ال حية والجالد، يمكن وصف ا أي او بل"السماجة

 التي من المستحي، التعايش مع اك
هما كطه يفسر لنا حرج الفطساينيين المي شاركوا في صياغة هم  "المبادرة"، ومسارعت م لطتنص، 
من اك وكي   نجزم، فقد نقب، يعالن بع  م أنه تم زج اسمه من دون عطمه، أو لنق، ينه ئب، بزج 

من ال روري أن   يتحو، المبادرون اسمه ئب، أن يقرأ هم  المبادرة بعم ك في المقاب،، 
اسسراليطيون يلا عنوان هجوم فطسايني، وشيانت م،  سيما عدد من ا.سماء التي تقف خطف 
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المبادرة؛ ب، من المجدي محاورت م ومساعدت م عطا اجتياز ما تبقا ل م من خاوا وحدود، وهي 
 ليست ئطيطة، وليست س طة، ولكن ليس القبو، بمبادرت م هم ك

6/6/5102، غد، عّمانال  
 
 إيران على حدود إسرائيل .52

ليكس فيشمانأ  
بدأت مناقة الالمئية في شما، سورية تل ر كا ران ص يرةك السكان العطويون ي ادرون، ويدخ، 

 ينقامالرخيصة من اج، السكن ومحاولة  ا.سعارالمناقة مست طين  يلاالشق  ييرانيون وصطوا  يلا
 ي ال خم في سوريةكشيء ما من ا ستثمار اسيران

تستعد ييران لطمعركة الحاسمة عطا أمالك ا في الشر  ا.وساك لن توجد بعد اآلن حرا بين نلام 
ا.سد وبين المتمردينك ا.سد في أف ، الحا ت هو عبارة عن دمية، ووليفته ا.ساسية عدم تعوي  

محاربة المتمردين في ما تبقا من في أيدي م، ويقومون بالفع، ب ا.موراسيرانيين المين أخموا زمام 
سوريةك في ن اية ا.سبوي الما ي وص، الجنرا، ئاسم سطيماني، ئالد جيش القدس في الحرس 

خا دفاي من اج، المعركة  –ما يشبه خا م ينو  يئامةالالمئية، من اج،  يلاالثوري اسيراني، 
مفاجأة ست ير »ا.سبوي، بأن لديه  عطا الحياة أو الموت لطاالفة العطويةك وئد أعطن، هما ا.خيرة
 ، وهما نوي من الت ديدات الفارغة التي تثبت أنه ليس لديه أي ورئة ئوية وحقيقيةك «الو ي

في مناقة الشاا  السوري، شما، الالمئية وجنوب ا، تقي مدينة اراوس، وفوئ ا يوجد التركيز 
، وهو التالف «جيش الفت »نج   مايفي العالم لطاالفة العطوية: أكثر من مطيوني شخذك  ا.كبر

المتمردين السني، في السيارة عطي ا فملس سيكون ن اية ئصة ساللة ا.سدك من ناحية سطيماني 
ومقاتطون من منلمات « حزا هللا»الخا المي يقيمه مقاتطو  يلاسيكون هما أشبه بستالن رادك يتدف  

، يحاولون معا تأجي، الن ايةك حسا ةوأف انيمؤيدة سيران في سورية ومنلمات شيعية عرائية 
ألف مقات،  51 يح ار، فقد نج  اسيرانيون في «حزا هللا»الطبنانية المقربة من « السفير»صحيفة 

 هما الخا من جميي أرجاء الشر  ا.وسا، وهم يدافعون عن ك، مدينة وك، ئاعة ارضك يلا
 ودهم في مناقة الشاا  السوري ه، يستثمرون معلم ج –يقف اسيرانيون اآلن أمام المفارئة 

، ا.هطيةعطا الميناءين الكبيرين، أم ُيدخطون كتالا الحرس الثوري في محاولة لقمي الحرا  واسبقاء
، هما ا.سبوي، «الجزيرة»ما كانت عطيه عشية الحراك لقد ئالوا في محاة  يلاحتا تعود سورية 

القااي  يلاطي الحرس الثوري اسيراني دخطوا من مقات 0211ين م لم يتخموا ئرارا رسميا بعد، لكن 
السوري من اج، بدء التح يراتك صحي  أنه ليس هناس االرات أو ئوات ييرانية في سورية، لكن 
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ا.سد لم يعد جزءاو من المعادلة، وما بقي من السطاة المحطية ُيدار من ئب،  باا وخبراء في نلام 
 آيات هللاك

 
 سالح للمذابح

مفتر  ار ك بعد أن احتطت  يلامنلمات سنية وتحارا ا.سد وصطت  1ي ي م جيش الفت ، الم
كانت تريد الدخو، اآلن الا  يماومدينة غس  الشرود وأريحا، يجا عطي ا أن تقرر  يدلامحافلة 

معركة الحسم أمام العطويين واحتال، الالمئية، أم توجيه القوات  حتال، مدن حطا وحمذ وحماة، 
 ا ن يار الن الي لطنلام الحاليك يلاملس عطا أم، أن يؤدي 

المعركة الحاسمة الاويطة التي سُيسفس في ا الكثير من  يلاالدخو، الا المناقة العطوية سيقود 
الدماء، آ ف ب، عشرات آ ف القتطاك يدور الحديث ليس فقا عن الكراهية التي يحمط ا السنيون 

سعة: ليس فقا اعتبار العطويين غير مسطمين، ب، كون م  د العطويين ب، أي او الفوار  الدينية الشا
ك مكانت م أصعا من الي ود والمسيحيين، وليس أخرطوأدخطوا يليه عناصر من ديانات  اسسالمخانوا 

 غريبا أن م في حالة فو ا .ن م يعطمون أن الن اية ئد ائتربتك
مجا، القدرة العسكريةك توجد في التالف المتمردين دما جديدا في  يلاأدخ،  يدلااحتال، محافلة 

المقااعة ب عة معسكرات تواجد في ا الجيش السوري، حيث أصب  لدط المتمردين دبابات وسالح 
 سسقااالتي تستخدم ليس فقا »  ZSU23»ثقي،ك أي او لدي م صواريخ م ادة لطاالرات من نوي 

رك هم  الصواريخ سالح فعا، في خا مباش اساال الاالرات والمروحيات ب، أي او القت، بوسااة 
 لمن يريد القيام بممبحة في مناقة مدنيةك 

سيتوجه المتمردون جنوبا من اج، ال دف الن الي وهو محاصرة دمش  من  يدلابعد ا نت اء من 
الشما، والجنواك يمطس جيش الفت  دعما مباشرا من دولتين يئطيميتين كبيرتين هما السعودية وتركياك 

لطتدريا، التي تص، من  وا.موا،في أيدي المتمردين سالح متقدم وصواريخ، فجأة  أصب وئد 
الج د  ي عافالصورة بقوة من اج،  يلاا.ردن وئارك والمطس السعودي الجديد، سطمان، دخ، 

 اسيراني في اليمنك 
يران، هو  ا.سد يلا ي افةالارف الثالث في الجب ة الشيعية،  لنصر العدو رئم واحد «ك حزا هللا»واس

وصف و ي المنلمة هما ا.سبوي وئا،:  –، الجو ني «القاعدة«ئالد جب ة النصرة التابعة لل –هللا 
 «ك في لحلة سقوا ا.سد فإن  حزا هللاو سين ار»

اليوم عطا وجود ، وياطا نصر هللا عطنا التجنيد العام من اج، الدفاي عن « حزا هللا»اماو، يقات، 
ج ات  يلا« حزا هللا»يس توجد حالة هستيريا حقيقية ونقصانك يتوجه البيت، لكن من وراء الكوال
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يران من اج، الحصو، عطا الوسال، القتالية المختطفةك الل  ألف  011كثيرة في العالم العربي واس
كتيبة فطساينية  يئامةصاروخ التي خزن ا من اج، يسرالي،   تساعد  اآلن، والتنليم الشيعي يحاو، 

 رواتا لطمقاتطينكفي لبنان ودفي ال
 

 ُيسارعون في النفي
، حسن نصر هللاك مصدر في المعار ة السورية ئا،، «حزا هللا»تل ر عالمات الخوف عطا زعيم 

ين القصف اسسراليطي في لبنان هو جزء من المناورة والحرا النفسية في محاولة لحرف  ا.سبويهما 
نفي  يلاُمعر، وعطا عكس عادته ساري « هللاحزا »عن الجب ة السوريةك نجحت المناورة:  ا.نلار

المنلمة العسكرية في  ينجازاتهما القصف المي كان من شأنه أن يزيد من كراهيته داخ، لبنانك 
 محدودة جدا، والت ديد عطا المناا  الطبنانية ما زا، ئالماك  ا.خيرة ا.سابيي
س ا ستراتيجية، لكن المعركة هناس مواساة نفسه بالسيارة عطا ت، النبي يون« حزا هللا»يستايي 

 اآل فك  يلامستمرة وهي تستنزف ئواته، وعدد القتطا والمصابين وص، 
بإخفائات عسكرية كان أبرزها ما  ا.خيرةكان ك، ملس   يكفي، فقد أصيبت المنلمة في اآلونة  يما

من  ان 5الما ي، في ئبرذ حيث تم يلقاء القبض عطا شخذ في حوزته  ا.سبويحدث، 
شعور بأن شيلا فليعا « حزا هللا»ك يوجد لدط أوروبافي  يرهابيةالمتفجرات كانت ُمعدة لخاليا 

 يحدث حو، أمن المعطومات وأنه مكشوفك 
بتأجي، رفي العقوبات عن ييران، حيث تخشا  وا.وروبيينا.ميركيين  يئناييحاولون في يسرالي، 

واسيرانيين المين يقاتطون في « حزا هللا»في صفوف  ا.درينالين ا.موا،يسرالي، من أن ت خ هم  
 سوريةك 

تنتشر الج ود اسيرانية اآلن في الشر  ا.وسا بدءاو من اليمن ومرورا بالعرا  وسورية وانت اء بطبنانك 
عطا المصال  اسيرانيةك الدو رات وصفة  اسبقاءيدور الحديث عن الكثير من النفقات من اج، 

 وا.ميركيون سيقدمون ل م الشيس عطا اب  من ف ةكلطتوسي اسيراني، 
 «يديعوت»

6/6/5102، األيام، رام هللا  
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 تدمر مستقبلها غزةالبطالة في  .53
 داني روبنشتابن
ربما تعتبر معد ت الباالة في غزة من اعطا المعد ت في العالم، حسا ما جاء في تقرير لطبنس 

المي تناو، ائتصاد ئااي غزة منم يئامة السطاة  الما ي ا.ربعاءالدولي المي تم نشر  يوم 
 ك0999الفطساينية في العام 

 يلا، حيث وصطت 5109مروت ا في الربي ا.خير من العام  يلاووفقا لطتقرير، فإن الباالة وصطت 
بالملةك ووفقا لتقرير آخر، صادر عن صندو  بورتالند البريااني، فقد حص، هبوا في معد،  93

 بالملةك 9036، حيث بط  5102في الربي ا.و، من العام  الباالة في غزة
بالملة  531ويرسم التقرير صورة ئاسية لمستوط الحياة في ئااي غزة التي ئفز عدد سكانه بحوالي 

القااي  أن يلا، باس افةبالملة لطفردك  30، بموازاة التراجي بالدخ، بنسبة بط ت 0999منم العام 
بالملة، ومن بين ا.سباا لملس  61ا.خيرة بحوالي  51لسنوات الل المنتو في غزة تقطذ خال، ا

 وئف التصديرك
خرج  5109المتحدة، فإنه بالمتوسا في العام  لألممالتابي  اسنسانيةووفقا لمكتا التنسي  لطشؤون 

الزراعي وبعض الب الي المصنعة مقاب،  باسنتاجشاحنات محمطة  3واحد  أسبويمن غزة خال، 
ك 5115شاحنة كانت تخرج من القااي في النصف ا.و، من العام  591بحوالي  عيأسبو معد، 

، نصف ا مخصذ ا.سبويشاحنة في  01 يلاوص، العدد  5102وفي ا.ش ر ا.ولا من العام 
 الخارجك يلالط فة ال ربية والنصف اآلخر 

 اسنتاجيلقااي انه مقاب، التقطيذ الحاص، في عدد المستخدمين في ا يلاالبنس الدولي  أشار
 ألف 51حوالي  أن يلاا.منيةك والبيانات تشير  ا.ج زةحصطت زيادة في عدد العامطين في 

 يلاالوحيد هو المي يتار   اسيجابيا.منية لحماسك وان المعاا  ا.ج زةفطسايني يعمطون في 
 التقدم في يعمار المناز،ك

الدولية، خاصة  اسغاثةمن مؤسسات  نسانيةاسالمساعدات  يلابالملة من سكان القااي  11يحتاج 
.ه، القااي هي تطس الناجمة عن الخدمات العامة  ا.كبرالمتحدةك والمعاناة  لألممتطس التابعة 

لب ي ساعات في اليوم، والميا  مطوثة، وشبكة الصرف  لألهاليالمن ارة: فالك رباء يتم تزويدها 
 قذ في عدد المدارسكالن يلا باس افةالصحي تعم، بصورة جزلية، 

المحامين من ئااي غزة بال اتف ويدعا "بكر"، وئا،: "انه منم الحرا في الصيف  أحدلينا يتحدث 
  أم، بالخروج فيما  أنمطيون شخذ في غزة يعانون من ال طي والخوف ويشعرون  031فإن حوالي 
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و اي سيلة جدا بسبا عدا حا ت معدودة بسبا يغال  المعابر من الجانا اسسراليطي، وان ا.
 السطاات المصرية لمعبر رف "ك  يغال 

" وان حكومة حماس تستمر لسرهااويعتبر ئااي غزة، بالنسبة لطحكومة في يسرالي،، "مركزاو 
بالسيارة عطا القاايك وجميي الج ات الدولية تتف  انه من دون فت  الحدود مي غزة في ياار 

 سوط ا ستمرار بالتدهوركتسوية سياسية، فال يوجد ل زة مستقب، 
 كالكاليست

 6/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا
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