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 2الفصائل والفعاليات بنابمس :مخطط السمطة لممناطق الخرراء بالمنطقة "ج" يخدم االستيطان
نابمس -عماد سعاده :أعربت الفصػائؿ والفعاليػات ػي مظا ظػب نػابمسو اليػوـ ال بل ػاءو عػف ر طػيا لمم طػط
المكانيو الذي أقره مجمس الوزراءو ويقطي بمنع المواطنيف مف البناء والتمدد العمراني ي مسػاظات شاسػعب
مػ ػف المن ػػاطؽ "ج" العتمادى ػػا كمن ػػاطؽ طػ ػراءو واعتب ػػرت أف الم ط ػػط يص ػػب ػػي مص ػػمظب المس ػػتوطنيف
لبلستيبلء عمى مزيد مف األراطي.
وطالبت ىذه الفعاليات ي اجتماع عقدتو ي مقر ممتقى رجاؿ اعماؿ نابمسو بظطور مظا ظ نابمس جبريف
البكري ,ومم مي الفصائؿ ,بإلغاء القرار ,وليس تجميده او تعديموو لكونػو "يمظػؽ الطػرر بػالمواطف الفمسػطيني
ويشجع المستوطنيف عمى السيطرة عمى المزيد مف االراطي الفمسطينيب باعتبارىا اليب مف السكاف".
وقاؿ أميف سر ظركب تح ي نابمسو مظمود اشتيب" :لقد ذىمنا عندما اطمعنا عمى الم ططو الذي كاف يمكف
اف يكوف مناسبا لو كنا دولب مستقمب وذات سيطرة عمى ا ارطػيياو امػا اقػ ارره ػي ظػؿ مػا نعانيػو مػف اسػتيطاف
ومصػػادرة لبل ارطػػي ,يػػو تظفيػػز لبلسػػتيطاف ,ونيػػب لممزيػػد مػػف أ ارطػػيناو وىػػو طػػر عمػػى مكونػػات مجتمعنػػا
الفمسطينيو ولو ابعاد سياسيب واقتصاديب واجتماعيب طيرة".
ولمتػػذكير ب طػػورة المسػػشلبو اشػػار اشػػتيب الػػى اف الكنيسػػت اإلس ػرائيميو اعطػػى الطػػوء اال طػػر لممسػػتوطنيف
باالستيبلء عمػى  %35مػف االرطػي الفمسػطينيب ػي منػاطؽ "ج"و موطػظا اف السػيطرة عمػى  000دونػـ مػف
اراطي قريتي عورتا وروجيب ي االونب اال يرة تصب ي ىذا االتجاه.
وشدد اميف سر " ػتح" عمػى طػرورة انتشػار المػواطنيف ػي منػاطؽ "ج" والتمػدد العم ارنػي ييػاو ودظػر التوسػع
االستيطاني.
بدورهو أشار البكري الى انو مطى اك ر مف عاـ عمى اقرار الم ططو ولكنو "ظػؿ فيػا" ولػـ يعػرؼ بػو اظػدو
ولـ يتـ التشاور بششنو مع المجالس الييئات المظميب ذات العبلقب.
واطاؼ المظا ظ اف المجمس االستشاري لممظا ظبو قػد نػاقش االمػرو وتوصػؿ الػى انػو يجػب وقػؼ الم طػط
والغائوو ذلؾ أنو غير مدروسو وغير واقعيو وال يتبلءـ مع ظجـ التظديات ي مواجيب االستيطاف.
وذ ّكر" باف اك ر مف  %60مف ا ارطػي نػابمس ىػي امػا منػاطؽ "ج" او منػاطؽ عسػكريبو وىنػاؾ اشػكاليب ػي
سيطرتنا عمييا .وشدد المظا ظ عمى اىميب االنتشار ي كؿ المناطؽ و اصب المناطؽ "ج".
وقػػدـ الػػدكتور اسػػظؽ البرقػػاويو وجيػػب النظػػر القانونيػػب ظػػوؿ ىػػذا الم طػػطو موطػػظا اف المنػػاطؽ "ج" تشػػمؿ
نظو  %72مف اراطي الطفبو ي ظيف اف المنطقػب "ب" تتػراوح بػيف %17 - 16و والمنطقػب "أ" ال تتجػاوز
.%1.2
واطاؼ اف معظػـ القػرارت التػي تت ػذىا الظكومػبو وتتعمػؽ بػاالرض يػتـ اقرارىػا مسػبو مطػيفا اف اقػرار ىػذا
الم طط لـ يتـ ظسب االجراءات القانونيبو والتي مف بينيا طرورة نشره واالعبلف عنو.
وذكر البرقاوي باف الم وؿ بوطع م ؿ ىذه الم ططاتو ىو مجمس التنظيـ االعمىو وليس مجمس الوزراء.
القدس ،القدس1023/6/5 ،
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راـ اهلل :منح الرئيس مظمود عباسو نظيره المالديفي مظمد وظيد ظسف وساـ نجمب مسطيف مف الدرجب
العمياو تقدي ار لدوره الكبير عمى المستوييف اإلقميمي والدوليو وظكمتو ي دعـ القطايا اإلسبلميبو وت مينا
لجيوده ي نصرة شعبنا الفمسطينيو يما منح الرئيس وظيدو الرئيس عباسو وساـ عز الديف البطؿ مظرر
جزر المالديؼو وىو ار ع وساـ يمنح ي المالديؼو تقدي ار لجيوده ي تظقيؽ السبلـ ي الشرؽ األوسط.
وقاؿ الرئيس عباس "نظف ظريصوف عمى العودة لطاولب المفاوطات بشقصى سرعبو والوصوؿ إلى ظؿ لكؿ
القطايا المعمقب بيننا وبيف اإلسرائيمييفو والى سبلـ عمى أساس ظؿ الدولتيف عمى ظدود عاـ ."7691
وأطاؼ الرئيس ي مؤتمر صظفي مشترؾ مع نظيره المالديفيو ي مقر المقاطعب براـ اهللو ظير امس
"أكدت أك ر مف مرة أف العالـ العربي واإلسبلمي سيكوف سعيدا وسيعترؼ بدولب إسرائيؿ إذا ما انسظبت مف
األراطي المظتمبو وقامت الدولب الفمسطينيب وعاصمتيا القدس الشريؼ" .وأشار إلى أف وزير ال ارجيب
األميركيب جوف كيري يبذؿ جيودا مطنيب وصعبب متنقبل بيننا وبيف اإلسرائيمييفو وىو جاد وميتـ جدا ليصؿ
لظؿ.
وقاؿ عباس" :الكرة ي الممعب اإلسرائيميو ألف المطمب الفمسطيني واطح ويعر و األميركاف واإلسرائيميوف
جيداو ويبقى عمى اإلسرائيمييف أف يقبموا بيذا األمر مف أجؿ انطبلؽ المفاوطات".
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/5 ،
 3رامي الحمد اهلل :الحكومة الجديدة تعمن مساء الخميس وسترم  24وزي ارً ،ومعظم الوزراء باقون
نابمس " -األياـ" :أعمف الدكتور رامي الظمد اهلل رئيس الوزراء المكمّؼ أمس أف الظكومب الجديدة ستعمف
مساء ال ميس وتطـ  42وزيرا.
وقاؿ الظمد اهلل بلؿ ظفؿ توقيع اتفاقيات تعاوف بيف مجمس القطاء وجامعب النجاح" :اف المشاورات الفعميب
لتشكيؿ الظكومب الجديدة بدأت بالفعؿ منذ يوـ االظد وستنتيي مساء ال ميس القادـ وستطـ  42وزيرا".
وشكر الظمد اهلل الرئيس مظمود عباس عمى "ال قب الغاليب التي منظو إياىاو ال سيما ي ىذه الظروؼ
السياسيب واالقتصاديب الصعبب التي يمر بيا شعبنا›.
وأكد أف الظكومب ستستمر ي أعماليا ظتى الرابع عشر مف شير آب المقبؿو منوىاً إلى أف ىذه الفترة ىي
التي مف المفترض أف تتفؽ ظركتا تح وظماس عمى تشكيؿ ظكومب التوا ؽ الوطني برئاسب الرئيس مظمود
عباس.
وأطاؼ :رأينا انو يجب أال نعمؿ عمى تغيير الوزراءو لذلؾ معظـ الوزراء سيبقوف ي مناصبيـ مع تغييرات
بسيطب عمى عدد منيـ الف الوزير الجديد يظتاج مف شيريف إلى بل ب شيور ظتى يتعرؼ إلى الو ازرة›.
وظوؿ برنامج الظكومب المقبمبو قاؿ :إف ظكومتي ىي ظكومب الرئيس وممتزمب ببرنامج منظمب التظرير
الفمسطينيب›و مؤكدا أف الظكومب ستولي اىتماما كبي ار لبلقتصاد والصظب والتعميـ كما ستولي اىتماما كبي ار
لمقاومب االستيطاف ودعـ صمود المزارع عمى أرطو بشكؿ كبير.
وأطاؼ ‹ :أؤمف بشف ال ط االقتصادي وال ط السياسي يجب أف يكونا طيف متزامنيفو ظيث إف المشكمب
الرئيسب ي عدـ نمو العمميب االقتصاديب تكمف ي االظتبلؿ لذلؾ أقوؿ أف االظتبلؿ يجب أف ينتيي›.
مف جيب ا رى عممت "األياـ" اف ظزب " دا" قرر عدـ المشاركب ي الظكومب الجديدة وأف ذلؾ يعني انو
سيتـ تعييف وزير جديد لم قا ب ظيث تتولى سياـ البرغو ي القياديب ي دا المنصب ظاليا.
األيام ،رام اهلل2013/6/5 ،
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 4حكومة غزة :تكميف الحمد اهلل بتشكيل حكومة مخالف لمقانون والتفاقات المصالحة
غزة :قالت ظكومب غزة إف تكميؼ رامي الظمدهلل بتشكيؿ ظكومب ي الطفب الغربيب ي الؼ لمقانوف األساسي
والتفاقات المصالظب ويعكس رغبب مف قيادة ظركب تح بتكريس االنقساـ.
وأطا ت الظكومب ي ٍ
بياف ليا ي تاـ اجتماعيا ال بل اء إف تشكيؿ الظكومب برئاسب الظمد اهلل تنصؿ مف
وطنيا.
كؿ اتفاقات المصالظب التي تـ التوا ؽ عمييا
ً
وظذرت الظكومب مف م اطر الم ططات األمريكيب التي يعد ليا وزير ال ارجيب األمريكي جوف كيري
و"تيدؼ إلى إغراؽ المنطقب بمزيد مف الوعود وال طط الوىميب وتطميؿ الرأي العاـ وتسويؽ ظموؿ ومبادرات
تنتقص مف ظقوؽ شعبنا وتعد مناورة لتمرير ظموؿ انيزاميب تسعى لتو ير األمف والظمايب لبلظتبلؿ".
كما ظذر البياف مف التساوؽ مع ىذه األ كار مف قبؿ مجموعب تستفيد اقتصاديا عمى ظساب قوت شعبنا
وظقوقو.
وكالة سما اإلخبارية2013/6/4 ،
 5بحر :حكومة الحمد اهلل بالرفة فاقدة الشرعية و"مغتصبة لمسمطة"
غزة :أكد أظمد بظرو النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطينيو أف الظكومب المزمع تشكيميا يوـ
ال ميس المقبؿ ي الطفب الغربيب برئاسب رامي الظمد اهللو ستكوف " اقدة لمشرعيب الدستوريب"و واصفًا إياىا
بشنيا "مغتصبب لمسمطب".
وقاؿ بظرو ي بياف صظفي تمقت "قدس برس" نس ب عنو اليوـ ال بل اء (" :)9|2إف ظكومب الظمد اهللو ىي
امتداد طبيعي لظكومب سبلـ ياض التي لـ تنؿ باألساس ال قب مف المجمس التشريعيو وبالتالي يي ليست
دستوريبو ألنو ما بني عمى باطؿ يو باطؿ"و مشددا عمى أف "أي ظكومب ال تناؿ قب المجمس التشريعي
ىي ظكومب اقدة لمشرعيب الدستوريب بمتقطى نصوص القانوف األساسي الفمسطيني".
قدس برس2013/6/5 ،
 6مستشار ىنية :الحمد اهلل يمكن لو أن يثبت حياديتو من خالل إعادة فتح مقرات حماس المغمقة بالرفة
بيت لظـ :أبدى مستشار لرئيس الظكومب المقالب ارتياظا لش صيب رئيس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ الظكومب
الفمسطينيب الدكتور رامي الظمد اهللو معتب ار انو ش صيب مساعدة عمى تظقيؽ الو اؽ والمصالظب إال اف ىذا
المستشار جدد موقؼ ظماس ال ار ض لتشكيؿ ظكومب ي الطفب الغربيب دوف عرطيا عمى المجمس
التشريعي.
وقاؿ يوسؼ رزقب مستشار رئيس الوزراء ي الظكومب المقالب لوكالب معا اف الظمد اهلل يممؾ رؤيب أكاديميب
و برة مف بلؿ ترؤسو لمجنب االنت ابات المركزيب تؤىمو الف يساىـ بشكؿ عاؿ ي الوصوؿ الى توا ؽ
وطني يفطي الى تشكيؿ ظكومب وظدة وطنيب تساىـ ي ادارة الششف الفمسطيني.
ورأى اف الظمد اهلل يمكف لو اف ي بت ظياديتو مف بلؿ اعادة تح مقرات ظماس المغمقب بالطفب واطبلؽ
الظريات واإل راج عف المعتقميف السياسييف.
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وأطاؼ زرقب اف اعتراض ظماس عمى تكميؼ الظمد اهلل برئاسب الظكومب مرده الجانب القانوني المتعمؽ
بطرورة عرض ىذه الظكومب عمى المجمس التشريعي لنيؿ قتوو كما انيا تشتي ي وقت كاف مف المفترض
اف تشكؿ ظكومب وظدة وطنيب تشارؾ ييا ظركب ظماس.
وكالة معاً اإلخبارية2013/6/5 ،
 7حسين الشيخ :عباس أبمغ كيري اذا فشمت جيودكم فان الدور الوظيفي لمسمطة سينتيي
غزة -أشرؼ اليور :تقوؿ مصادر مسطينيب ر يعب أف وزير ال ارجيب األمريكيب جوف كيري يطع الممسات
األ يرة عمى طب سبلـ ينوي طرظيا بلؿ زيارتو المرتقبب إلى المنطقبو بعد أف استنبط آراء الفمسطينييف
واإلسرائيم ييفو ومف المقرر أف يقوـ الرئيس مظمود عباس بعرطيا عمى لجنب المتابعب العربيبو ي الوقت
الذي كشؼ يو ظسيف الشيخ عطو المجنب المركزيب لفتح عف قبوؿ الرئيس مقترح أمريكي بتمديد ميممب
كيري ألسبوعيفو مقابؿ اإل راج عف األسرى القدامى.
ولـ تكشؼ االتصاالت التي يجرييا مسؤولوف مسطينيوف كبار مع اإلدارة األمريكيب ال طوط العريطب ليذه
ال طب بعدو لكف يتوقع صناع القرار ي القيادة الفمسطينيب و اصب مف ليـ عبلقب بالمفاوطات أف يظصموا
عمى تفاصيؿ ال طبو قبيؿ وصوؿ كيري إلى المنطقب بيدؼ دراستيا وات اذ موقؼ بششنيا.
وبظسب ما أبمغت القيادة الفمسطينيب إف كيري ينوي القدوـ لممرة ال امسب لممنطقب األسبوع المقبؿو ويتوقع
أف يطرح ي ىذه المرة طتو لمسبلـ.
وقاؿ أظد المسؤوليف الفمسطينييف لػ ‘القدس العربي’ اف الرئيس مظمود عباس سيعرض بلؿ اجتماع لمجنب
المبادرة العربيبو طب كيري الجديدة عمى العرب أل ذ رأييـ قبؿ إعطاء الرد لؤلمريكافو ولمعر ب مدى
مواءمب ىذه ال طب مع مقترظات و د الجامعب العربيب التي قدمت لئلدارة األمريكيب ي وقت سابؽو وتقطي
بالموا قب عمى تبادؿ طفيؼ لؤلراطي مع إسرائيؿ ي إطار عمميب السبلـ النيائيب.
و ي السياؽ كشؼ ظسيف الشيخ وىو رئيس ىيئب الشؤوف المدنيب عف قياـ وزير ال ارجيب األمريكي بالطمب
مف الرئيس عباس تمديد ميمتو ظتى العشريف مف الشير الجاري الستئناؼ عمميب السبلـو موطظا أف
الرئيس قبؿ ذلؾ ي مقابؿ اإل راج عف األسرى الذيف اعتقموا قبؿ اتفاؽ أوسمو لمسبلـ الموقع ي العاـ
.7661
وأطاؼ ي تصريظات نقميا موقع تابع لظركب تح اف الرئيس عباس ابمغ كيري انو ي ظاؿ شمت جيوده
‘ إف الدور الوظيفي لمسمطب منذ عاـ  61ظتى اليوـ سينتيي واف إسرائيؿ كقوة اظتبلؿ عمييا تظمؿ
مسؤوليتيا بكؿ ما تعنيو الكممب مف معنى’.
وأشار إلى أف الجانب الفمسطيني لـ يبمغ بشي شيء رسمي مف الجانب اإلسرائيميو ظوؿ إطبلؽ سراح
األسرى القدامىو ال تا إلى أف الجانب الفمسطيني ير ض اإل راج عف األسرى بشكؿ تدريجي ويريد أف يتـ
اإل راج عنيـ د عب واظدة.
القدس العربي ،لندن2013/6/5 ،
 8الحكومة في غزة تدعو سمطة رام اهلل إلى رفع يدىا عن المقاومة لمدفاع عن المسجد األقصى
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غزة :دعا وزير األوقاؼ ي الظكومب الفمسطينيب بغزة إسماعيؿ رطواف السمطب ي راـ اهلل إلى ر ع يد
أجيزتيا ا ألمنيب بالطفب الغربيب عف المقاومبو مف أجؿ إ ساح الطريؽ أماميا مف أجؿ الد اع عف المسجد
مؤكدا عمى يار المقاومب وال وابت.
األقصى الذي يتعرض لمظاوالت تيويد متصاعدةو
ً
جاء ذلؾ بلؿ مؤتمر "نصرة القدس"و الذي نظمتو و ازرة األوقاؼ ي غزة اليوـ ال بل اء ( )9|2بعنواف "لبيؾ
يا قدس".
وظذر رطواف مف أف المسجد األقصى والقدس " ي طر ظقيقي جراء اإلجراءات االظتبلليب المتكررة ي
كؿ يوـ ولظظب"و مشدداً عمى طرورة أف يكوف ىناؾ تظركات جادة لظمايتو مف اعتداءات االظتبلؿ.
مف جانبو؛ أكد المستشار السياسي لرئيس الظكومب ي غزة يوسؼ رزقب أف الذيف ي ططوف إلظياء ذكرى
"النكسب"و التي تظؿ بعد أياـو سواء ي دا ؿ مسطيف أو ارجيا "يرسخ ي ذىنيـ أف ىناؾ رصب لظشد
األمب مف ناظيب واستعادة يراتيا مف ناظيب أ رى"و مشي اًر إلى أف "تظرير مسطيف ال يكوف إال باألمب كما
كاف ي عيد صبلح الديف األيوبي".
قدس برس2013/6/5 ،
" 9الوطني الفمسطيني" :ال مفاورات قبل وقف االستيطان وااللتزام بالشارعية الدولية
عماف -كماؿ زكارنب :أكد المجمس الوطني الفمسطيني ي الذكرى الػ 29الظتبلؿ ما تبقى مف مسطيف عاـ
7691و اف الشعب الفمسطيني ماض عمى درب التظرير وانياء االستيطاف ودظر االظتبلؿ وتظقيؽ اىداؼ
شعبنا ي العودة وتقرير المصير واقامب الدولب الفمسطينيب المستقمب ي ظدود الرابع مف ظزيراف عاـ 7691
بعاصمتيا القدس الشريؼ.
وأعرب المجمس ي بياف لو امس عف قتو المطمقب بقدرة الشعب الفمسطيني عمى الصمود ومواصمب النطاؿ
طد االظتبلؿ وم ططاتو الراميب الى تكريس االظتبلؿ لبلراطي الفمسطينيبو
وظيا المجمس الوطني الفمسطيني موقؼ القيادة الفمسطينيب والرئيس مظمود عباس الذي ير ض العودة الى
طاولب المفاوطات قبؿ تو ير متطمبات نجاظياو و ي مقدمتيا و وقؼ االستيطاف واطبلؽ سراح االسرى
وااللتزاـ الكامؿ بمرجعيات العمميب السمميب وتنفيذ ق اررات الشرعيب الدوليب ذات الصمب وعمى رأسيا 424
و 113و ..762
الدستور ،عمان2013/6/5 ،
 10حنان عشراوي :الشعب الفمسطيني لن يسمح باقتالعو مرة أخرى
راـ اهلل :أكدت الدكتورة ظناف عشراوي عطو المجنب التنفيذيب لمنظمب التظرير الفمسطينيب ي بياف صظا ي
أم س اف الشعب الفمسطيني "لف يسمح باقتبلعو مف ارطو مرة ا رىو ولف يذىب الى اي مكافو وسيناطؿ
ظتى نيؿ ظقوقو المشروعب".
وجاء بياف عشراوي ىذا ي الذكرى الستب واربعيف الظتبلؿ إسرائيؿ باقي االراطي الفمسطينيب ي ال امس
مف ظزيراف مف العاـ .7691
وقالت عشراوي "اف شعبنا الفمسطيني لف يقبؿ بنكبب وىزيمب أ رى بظقوو ولف يسمح باقتبلعو مف أرطو مرة
أ رى ولف يذىب إلى أي مكافو وسيناطؿ ظتى نيؿ ظقوقو المشروعب وعمى رأسيا ظقو ي تقرير المصير
والعودة".
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األيام ،رام اهلل2013/6/5 ،
 22أحمد مجدالني :حماس طمبت تأجيل حكومة التوافق لعدم جاىزيتيا واليوم تتباكى عمييا
راـ اهلل :رأى عطو المجنب التنفيذيب لمنظمب التظرير الفمسطينيب أظمد مجدالنيو أف سموؾ ظركب "ظماس"
السياسي يشوبو مط مقصود ي المفاىيـ السياسيب السياديبو اصب يما يتعمؽ بموطوع الشرعيب
الفمسطينيب وصبلظيات الرئيس المنصوص عمييا ي القانوف األساسي.
وأشار مجدالني ي ظديث لو اليوـ ال بل اء ( )9|2إلذاعب /موطني /الفمسطينيب المظميبو إلى أف قيادات
"ظماس" ي غزة أصبظوا يتباكوف عمى ظكومب التوا ؽ الوطنيو ي ظيف أنيـ ىـ مف طمب تشجيؿ تشكيؿ
ظكومب التوا ؽ الوطنيو وقاؿ" :عندما قاؿ الرئيس مظمود عباس أنو سيرأس ىذه الظكومب ظسب إتفاقيات
الدوظب والقاىرةو ر طت "ظماس" ىذا األمر وقالت بصراظب إنيا ليست جاىزة لظكومب توا ؽ وطني قبؿ
بل ب أشير".
قدس برس2013/6/5 ،
 21برىوم :يجب تفويت الفرصة عمى أبو مازن إلنجاح ممف المصالحة
ظبيب أبو مظفػوظ :دعػا النػاطؽ الرسػمي باسػـ ظركػب ظمػاس ػوزي برىػوـ إلػى تفويػت الفرصػب عمػى كػؿ مػف
يريػػد تظطػػيـ ممػػؼ المصػػالظب الوطنيػػبو ومواجيػػب المعطمػػيف ليػػذا الممػػؼ الػػوطني اليػػاـو وطالػػب ػػي تص ػريح
ل ػػ"السبيؿ" ب ػػ"الرد عمػػى تشػػكيؿ ظكومػػب ارمػػي ظمػػد اهلل بتشػػكيؿ ظالػػب مسػػطينيب طػػاغطب عمػػى قيػػادات ػػتحو
وتظديداً مظمود عباس ظتى يعودوا إلى مربع المصالظب.
وقػػاؿ برىػػوـ :شػػعبنا الفمسػػطيني يجػػب أف يقػػوؿ كممتػػو ػػي ىػػذا الشػػشفو وعمػػى الفصػػائؿ الفمسػػطينيب أف تجتمػػع
بشكميا الطبيعيو والقوي والفاعؿ لموقوؼ طد م ؿ ىذه الق اررات الفرديب التي يت ػذىا "أبػو مػازف" بطػغط مػف
أمريكا والكياف الصييونيو بدليؿ أف الطر يف باركا تشكيؿ الظكومب الجديدة.
و يمػػا يتعمػػؽ بموقػػؼ ظمػػاس مػػف قػػانوف المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني الػػذي أقرتػػو المجنػػب التنفيذيػػب لمنظمػػب
التظرير الفمسطينيب قػاؿ برىػوـ ":نظػف ػي ظمػاس لػـ نشػارؾ ػي صػياغب ىػذا القػانوف والمجنػب التنفيذيػب قبمػت
القػػانوف ظتػػى بػػدوف وجػػود النصػػاب القػػانوني لػػذلؾو ويبػػدو أف ىنػػاؾ تظصػػينا لقػ اررات ػػتح عػػف طريػػؽ المجنػػب
التنفيذيب".
متسػػائبلً" :اذا كن ػػا كفصػػائؿ وكظم ػػاس ل ػػـ نستشػػر ػػي صػػياغب الق ػػانوف عم ػػى أي أسػػاس س ػػتجري انت اب ػػات
المجمس الوطني الفمسطيني أـ أف تح ستنا س نفسيا ي ىذه االنت ابات؟".
عمان1023/6/5 ،
السبيلّ ،
 23قيادي في حماس يدعو لتسميم إدارة غزة لييئة وطنية تمييداً لمتعاون مع حكومة الحمداهلل
غزة( -يو بي اي) :دعا القيادي ي ظركب ظماس يظيى موسى ال بل اءو قيادة الظركب إلى تسػميـ إدارة قطػاع
غزة لييئب وطنيب جامعب كمقدمب لمتعاوف مع الظكومب التي سيشكميا رامي الظمد اهلل.
وقاؿ القيادي ي ظماس ورئيس لجنػب الرقابػب ػي المجمػس التشػريعي عمػى صػفظتو عمػى (الفيسػبوؾ)و “أدعػو
قيادة الظركب لمتريث واعادة التفكير االستراتيجي ػي إدارة السػمطبو تكميػؼ (الػرئيس مظمػود) عبػاس لمػدكتور
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رامي الظمداهللو بتشكيؿ ظكومبو ىي رصب لبلنسظاب واعادة التموطعو والت ندؽو لصالح مشروع المقاومب
التظرر الوطنيو وترميـ العبلقب مع الجماىير الفمسطينيب والمجتمع مف جديد”.
و ّ
وتساءؿ موسى الذي يوصؼ بشنو مف القيادات المعتدلب ي ظماسو “لماذا ال تقابػؿ ظمػاس طػوة أبػو مػازف
االنفراديػػبو ب طػػوة وطنيػػبو تعمػػف ييػػا تسػػميـ إدارة قطػػاع غػزة إلػػى ىيئػػب وطنيػػب جامعػػبو كمقدمػػب لمتعػػاوف مػػع
ظكومػػب الظمػػداهللو إلنيػػاء ممػػؼ االنقسػػاـو والػػت مص مػػف الشػػماعب التػػي يعمػػؽ عمييػػا عبػػاس شػػمو الػػوطنيو
ولتتفػػرغ ظمػػاس إلدارة مشػػروع المقاومػػبو وتظشػػيد وتعبئػػب الجمػػاىيرو والمجتمػػع لصػػالح اسػػتراتيجيات التظػػرر
الوطني”.
وعف مغزى ىذا الطرحو قاؿ موسى ليونايتد برس إنترناشوناؿو “ىذا رأيي الش صيو ولف يعدو كونو تغريػدةو
وال أعمـ مف طرح ىذا الطرح مسبقاً مف قيادات الظركبو وىو دعوة موجيو لقيادة الظركب تتطػمف رؤيتػي منػذ
زمف بشف السمطب ليست ىي مظؿ ال بلؼ بيف الفصائؿ وال يجب أف تكوف كذلؾ”.
موظػػد إلطػػبلؽ اسػػتراتيجيب تظرريػػب مشػػتركب”و مشػ ّػدداً عمػػى أف
ورأى أنػػو “يجػػب أف يكػػوف ىنالػػؾ توا ػػؽ وبنػػاء ّ
السمطب و ؽ رؤيتو “مسؤوليب عامب تعني بتسيير شؤوف المواطنيف مف دوف أي بعد سياسي”.
القدس العربي ،لندن1023/6/5 ،
" 24األخبار":اتصاالت لتسييل خروج مجموعة بدر من "عين الحموة" لممشاركة بالقتال في سورية
يجػػري مسػػؤولوف أمنيػػوف ػػي م ػػيـ عػػيف الظمػػوة اتصػػاالت مػػع عصػػبب االنصػػار والقػػوى االسػػبلميب مػػف أجػػؿ
تسييؿ روج ببلؿ بدر ومجموعتو (المقربيف مف جبيب النصرة) مػف الم ػيـ لمتوجػو الػى سػوريا لممشػاركب ػي
القتاؿ ي القصير وذلؾ لمت مص منو مف الم يـ.
االخبار ،بيروت1023/6/5 ،
" 25القدس العربي"" :القسام" تتمسك بالتحالف مع حزب اهلل وايران
راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض وسػػعد اليػػاس :عممػػت ‘القػػدس العربػػي’ مػػف مصػػادر مطمعػػب جػػدا ػػي ظركػػب ظمػػاس
ال بل اء بشف كتائب القساـ الجناح العسكري لمظركب ظسمت موقفيا باتجاه االنظيػاز لصػالح اسػتمرار التظػالؼ
مػػع ظػػزب اهلل المبنػػاني واي ػرافو كطريػػؽ لتظريػػر مسػػطيف مػػف االظػػتبلؿ اإلس ػرائيمي بقػػوة السػػبلح بعػػد اف شػػؿ
الماؿ العربي بتظرير اي شبر مف االراطي العربيب المظتمب.
وعبػػرت القيػػادة العسػػكريب لظمػػاس بػػدعـ مػػف قيػػادات ذات الػػوزف ال قيػػؿ ػػي غػزة عػػف ر طػػيا لبلتيامػػات التػػي
وجييا الشيخ يوسؼ القرطاوي لممقاومب المبنانيب المتم مب ي ظزب اهلل ب طبب صبلة الجمعب الماطيب والتي
القاىا بالدوظب بظطور الد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمظركب.
وو ػػؽ المصػػادر ػػإف قيػػادة كتائػػب القسػػاـ عبػػرت ػػي رسػػالب وجيتيػػا لممكتػػب السياسػػي لمظركػػب عػػف تمسػػكيا
بالتظالؼ القائـ مع ظزب اهلل المبنانيو كإطار مقاومب عمى الجيب الشماليب مف مسطيف التاري يب.
وجػػاء ػػي الرسػػالب التػػي وجيػػت لمشػػعؿ وبػػاقي اعطػػاء المكتػػب السياسػػي لمظركػػب ػػي ال ػػارج يػػوـ اال نػػيف
الماطي باف ‘تظرير مسطيف يشتي بالسبلح وليس بالماؿ’
واشارت المصادر الى أف قيادات مف الوزف ال قيؿ لمظركب ػي قطػاع غػزة م ػؿ الػدكتور مظمػود الزىػار تسػاند
الموقؼ الذي ات ذتو القيادة العسكريب لظماس باالنظياز لصالح استمرار تظالؼ الظركب مع ظزب اهلل وايراف.
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والمظت المصادر الى اف و دا مف ظماس يزور ايراف ظاليا يطـ مرواف عيسى قائد كتائب عز الديف القساـ
الجناح المسمح لمظركب ي اطار تعزيز التظالؼ القائـ منػذ سػنوات طويمػب مػا بػيف الظركػب وجناظيػا العسػكري
مف جيب وطيراف مف جيب ا رى.
واوط ػػظت المص ػػادر ب ػػاف رس ػػالب القس ػػاـ الت ػػي اب ػػرؽ بي ػػا اال ن ػػيف الماط ػػي لمش ػػعؿ وب ػػاقي اعط ػػاء المكت ػػب
السياسػػي لمظركػػب طالبػػت بتجنيػػب الظركػػب مػػف الوصػػوؿ لمرظمػػب اال تيػػار مػػا بػػيف قطػػر وايػرافو الف اال تيػػار
سػػيكوف لصػػالح المقاومػػب ػػي اي مكػػاف كانػػتو وذلػػؾ ػػي اشػػارة الػػى انػػو سػػيتـ ا تيػػار ايػراف ػػي نيايػػب االمػػر
كداعـ لممقاومب.
وظسب المصادر إف رسالب القساـ شددت عمى اف صمود المقاومب وتمكنيا مػف اطػبلؽ صػواريخ الػى دا ػؿ
عمػػؽ إس ػرائيؿ ػػي الظػػرب اال ي ػرة التػػي شػػنت عمػػى قطػػاع غ ػزة كانػػت بفطػػؿ التظ ػالؼ مػػع اي ػراف وظػػزب اهلل
المبنانيو وليس بفطؿ الماؿ العربي.
القدس العربي ،لندن1023/6/5 ،
 26حماس تنفي وجود خالفات بين قياداتيا بشأن سورية وحزب اهلل
بيػػروت  -وكػػاالت :نفػػى مم ػػؿ ظركػػب ظمػػاس ػػي لبنػػاف عمػػي بركػػبو وجػػود أي بل ػػات دا ػػؿ الظركػػب بشػػشف
التعامػػؿ مػػع األزمػػب السػػوريب أو المبنانيػػبو مؤكػػداً أف بوصػػمب ظركتػػو مصػػوبب تجػػاه تظريػػر مسػػطيف والتمسػػؾ
بالمقاومب يا اًر استراتيجيا لتظقيؽ ىذا اليدؼ.
وقػاؿ بركػػب إف ظمػاس تتعامػػؿ مػع الجميػػع عمػػى قاعػدة دعميػػا لمقطػيب الفمسػػطينيب طػد االظػػتبلؿو وال تتػػد ؿ
ي شؤوف الدوؿ العربيب أو اإلسبلميب .كما نفي بركب جممب وتفصيبلً أف تكوف "ظماس" قد تمقت إ طا اًر مف
أي جيب بمغادرة لبنافو قائبلً "ييمنػا أف نؤكػد أنػو لػـ يطمػب منػا أظػد ال ػي الطػاظيب الجنوبيػب وال ػي غيرىػا
مف المناطؽ المبنانيب أف نغادر مواقعنا".
وأوطػػح أف الجسػػـ الرئيسػػي لػ ػ "ظمػػاس" ػػي لبنػػاف موجػػود ػػي الم يمػػاتو مشػػي اًر إلػػى أف تواجػػد مم مييػػا ػػي
الطػػاظيب الجنوبيػػب ىػػو وجػػود رمػػزيو عمػػى ظػػد تعبي ػره .وشػ ّػدد بركػػب عم ػى أف ظمػػاس تقػػؼ عمػػى الظيػػاد ػػي
القطػػايا العربيػػب المظميػػبو منوى ػاً إل ػى ظػػرص الظركػػب عمػػى السػػمـ األىمػػي ػػي لبنػػاف وعػػدـ التػػد ؿ ػػي الشػػشف
الدا مي.
وأشار إلي أف تبايف موقؼ الظركب مع بعض القوي المبنانيب يما يتعمؽ بشزمػب السػوريب لػف يػؤ ر عمػي وابتيػا
وستظؿ رأس ظربب األمب ي مواجيب االظتبلؿ .وأطاؼ" :نظف ييمنا استقرار لبناف واسػتقرار الػدوؿ العربيػبو
ونعتبر أف استقرار الدوؿ العربيب واإلسبلميب عنصر داعـ لممقاومب الفمسطينيب".
وذكػػر بركػػب أف ىنػػاؾ ماكينػػب إعبلميػػب ػػي العػػالـ العربػػي ييميػػا تشػػويو مواقػػؼ ظمػػاس ودؽ األسػػا يف بػػيف
صائؿ المقاومبو مطيفاً " :نظف عبلقاتنا قائمػب مػع كػؿ صػائؿ المقاومػب بمػا ػي ذلػؾ ظػزب اهللو وبوصػمتنا
مسطيفو وكؿ مف يدعـ ىذا المشروع نظف نتعاوف معوو ونتعامؿ مع كؿ مف يؤمف بتظرير مسطيفو أما ي
مواقؼ ظزب اهلل الدا ميب وموقفو مف األزمب السوريبو يذه مسائؿ ال د ؿ لنا ييا".
وكالة سما اإلخبارية1023/6/5 ،
 27حماس تتيم أجيزة السمطة باعتقال سبع ًة من أنصارىا في الرفة
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الطفب الغربيب :قالت ظركب ظماس إف األجيزة األمنيب ي الطفب الغربيب شنت ظممب اعتقػاالت واسػتدعاءات
ػرر مػػف
ػير مظػ ًا
جديػدة بظػػؽ أنصػػارىاو واعتقمػت سػػبعب مػػنيـو يمػا اسػػتدعت آ ػػر لبلسػتجواب ػػي مقراتيػػاو وأس ًا
ظركب الجياد اإلسبلمي.
عمان1023/6/5 ،
السبيلّ ،
" 28القيادة العامة" :تكميف "الحمد اهلل" لتشكيل الحكومة يطيل أمد االنقسام
اعتبرت الجبيب الشعبيب لتظرير مسطيف " -القيادة العامب" تكميؼ رئيس السمطب مظمود عباس لمدكتور رامي
الظمداهلل بتشكيؿ ظكومب جديدة بشنيا " طوة رديب لـ يتـ التشػاور بيػا مػع صػائؿ العمػؿ الػوطني أو أي مػف
المؤسسات الرسميب الفمسطينيبو مما يجعميا طوة ناقصب مغرقب ي الرسميب وتفتقر إلى الشعبيب ومف ششنيا
إطالب أمد االنقساـ".
وأطا ت "القيادة العامب" ي بياف اليوـ ال بل اءو إف "موقؼ القيادة العامب المبػدئي مػف الظكومػات الفمسػطينيب
المتعاقبب منذ توقيع اتفاقات أوسمو يتم ؿ ي اعتبار ىذه الظكومات ىي نتاج اتفاؽ سياسي كاف اليػدؼ منػو
اظبلؿ ىذه الظكومات المنب قب عف ىذا االتفاؽ مظؿ منظمب التظرير الفمسطينيب التي تم ؿ الكؿ الفمسػطينيو
مما دعانا إلى االستمرار ي ر ض التعاطي أو المشاركب ي ىذه الظكومات منذ اتفاؽ اوسمو ولغايب اآلف".
فمسطين أون الين1023/6/4 ،
" 29الشعبية" تيدد بفعاليات رد "انتياكات" حماس والحكومة المقالة في غزة
غزة :قاؿ عطو المكتب السياسي لمجبيب الشعبيبو رباح مينػاو مسػاء امػسو ػي تصػريح صػظفي" :نظػف ػي
الجبيب الشعبيب كمعظـ الفصائؿ الفمسطينيب نرى أننا نعيش ي مرظمب تظرر وطنيو نناطؿ ونقاوـ االظتبلؿ
الصػػييونيو ونػػرى أف دمقرطػػب المجتمػػع وا ارظػػب الجميػػور الفمسػػطيني عنصػػر ميػػـ ػػي تعزيػػز صػػموده ظت ػى
يتمكف مف مواجيب ىذا االظتبلؿ".
وأشار مينا إلى أف "الجبيب ظذرت ظركب ظماس بلؿ اجتماع عقدتو مؤ اًر مع قيادات بارزة ييا مػف مغبػب
االسػتمرار بيػذه السياسػات مػػف انتيػاؾ الظريػات الديمقراطيػبو واعتقػػاؿ المػواطنيفو واسػتدعاء النػاس بسػػبب أو
غير سبب ارج نطاؽ القانوفو والمبالغػب ػي الجبايػبو والتفػرد ػي الوظػائؼ والتعيينػاتو اصػب وأف الشػعب
منيؾ و قير".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/5 ،
 10ليفني :التسوية عمى أساس دولتين لمشعبين ىي مصمحة إسرائيمية
ذك ػػر مركاااز دراساااات الشااارق األوساااط1023/6/4 ،و ع ػػف اإلذاع ػػب العبري ػػبو أف وزيػ ػرة القط ػػاء اإلسػ ػرائيميب
والمسؤولب عف ممؼ المفاوطػات مػع الفمسػطينييف تسػيبي ليفنػي التقػت ليمػب اليػوـ ال بل ػاء مػع وزيػر ال ارجيػب
وتطرقت ليفني إلى موطوع العمميب السياسيب أوطظت بشف الوطع معقػد
األمريكي جوف كيري ي واشنطف.
ّ
جداً بعد مرور سنوات مف الجمود .وقالت" :ليست ىناؾ قب تامب بػيف الطػر يفو وعمػى ىػذا يعمػؿ كيػري ظقػاً
بجديب وظرص" .ولدى سؤاليا ما إذا كاف كيري سينجح بجيودهو أجابت ليفني" :نظف بظاجب ألف ننجح".
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وأشػػارت وزيػرة القطػػاء اإلسػرائيميب قائمػػب" :إف ىػػذه ميمػػب مشػػتركب .ىػػذا لػػيس مشػػروعاً لشػ ص واظػػد أو شػػشف
سياسػػي ي ػػص وزيػػر ال ارجيػػب األمريكػػي .وىػػذه ليسػػت معرو ػاً نقػػوـ بػػو لػػوو وانمػػا معرو ػاً يجػػب أف نقػػوـ بػػو
ألنفسنا".
وأطا ت الشرق األوسط ،لندن ،1023/6/5 ،عف نظير مجميو أف ليفني أ نتو عمى كممتي موف وكيري
ي المؤتمر السنوي لػ"لجنب الييود األميركيب"و وقالتو موجيب كبلميا إلى قوى اليميف ي ظكومتيا و ي
صفوؼ القيادات اليمينيب ي التنظيمات الييوديب األميركيبو إف «ىناؾ مف يريد تشجيؿ القرار الظاسـ بتظريؾ
مسيرة السبلـو إنيـ يقتر وف بذلؾ طش تاري يا .وأنا ال أتصور صييونيا ظقيقيا يؤيد ذلؾ .التسويب عمى
أساس دولتيف لمشعبيف ىي مصمظب إسرائيميبو ومف يؤيدىا ال يعمؿ جميبل لمفمسطينييف أو لمرئيس األميركي.
إنيا طرورة ممظب لنا نظف قبؿ أي طرؼ آ ر».
 12أولمرت :ال أريد أن أقيم في دولة عنصرية تحكم ماليين الفمسطينيين بقوة القمع والعنصرية
واشنطف -سعيد عريقات :قاؿ رئيس وزراء إسرائيؿ السابؽو إييػود أولمػرت" :المظظػب ىػذهو ىػي لعقػد السػبلـو
اصب وأف ىناؾ قيادة مسطينيبو أبو مازفو مستعدة التفاؽ سػبلـ مسػتداـو ولػف تتػو ر ىػذه القيػادة مسػتقببلًو
واف عدـ عقد السبلـ اآلف يشكؿ طش كبي اًرو سيؤدي إلى عواقب كار يب عمى إسرائيؿ".
وانتقد أولمرت نفسو كونو تمسؾ بمواقؼ اطئبو تتسـ باإلمعاف ي استمرار االظتبلؿو قبؿ أف يصبح رئيسػاً
لموزراء" ولكنني غيرت مف موقفي يما بعد" كما قاؿ.
وأداف أولمرت ي الندوة التي نظميا لو "معيد وودرو ويمسوف"و إصرار الظكومات اإلسػرائيميب المتعاقبػب عمػى
نكػراف ظػػؽ الفمسػػطينييف ػي إقامػػب دولػػتيـ المسػتقمب وعاصػػمتيا القػػدس .وقػاؿ أولمػػرت" :أنػػا كنػت رئػػيس بمديػػب
لمػػدة عشػػر سػػنواتو أقػػوؿ لكػػـ بصػراظبو لػػـ ولػػف يعتػػرؼ أي رئػػيس أميركػػي بالقػػدس كعاصػػمب إلسػرائيؿو إلػػى
ظيف تظقيؽ السبلـو وقياـ دولب مسطينيب مستقمبو وعاصمتيا القدس".
وأكػد أولمػرت مػرة تمػو األ ػرى أف "مظمػػود عبػاس شػريؾ سػبلـو ونبػذ اإلرىػػابو وىػو الرجػؿ ال ػػاني بعػد ياسػػر
عر ات".
ونبو أولمرت الى اف "الفمسطينييف يظتفظوف بقدرة كبيرةو لفتح المجاؿ أماـ إسرائيؿ لبناء عبلقات طبيعيب مػع
كا ب الدوؿ العربيبو كما مع تركيا".
واسػ ػػتيجف أولمػ ػػرت القػ ػػوؿو بػ ػػشف الت مػ ػػي عػ ػػف تػ ػػبلؿ الطػ ػػفب الغربيػ ػػبو سػ ػػيعرض إس ػ ػرائيؿ ل طػ ػػر الص ػ ػواريخ
الفمسطينيبو مشي اًر إلى أف الفمسطينييف "يستطيعوف اآلف إطبلؽ الصواريخ مف المواقع المتواجػديف ييػا اآلفو
ولكنيـ أ تاروا عدـ عؿ ذلؾ ألنيـ يعر وف قسوة العقاب".
ورأى أف إس ػرائيؿ انتص ػػرت ػػي الظػػرب م ػػع ظ ػػزب اهلل المبنػػانيو ػػي ص ػػيؼ عػػاـ 1006و و ػػي الظ ػػرب م ػػع
ظماس ( )1009-1008ي عمميب "الرصاص المسكوب".
وا تػػتـ أولمػػرت ظدي ػػو قػػائبلً" :ال أريػػد أف أعػػيش ػػي دولػػب عنص ػريبو تظكػػـ مبليػػيف الفمسػػطينييف بقػػوة القمػػع
والعنصريبو ودوف ظقوؽ مدنيب أو ظقوؽ إنساف أو ظؽ التصويت واالنت ابات".
وظػذر مػف " اف اإلبقػػاء عمػى الوطػػع الظػاليو لػف يػػدوـو و ػي نيايػػب المطػاؼو ػإف ىػؤالء الػذي نظكميػػـ دوف
ظقوؽ لمدة  06عاماًو سيتمكنوف مف اسػت بلص ظقػوقيـ السياسػيبو ويقيمػوف الدولػب الواظػدة ظيػث يصػبظوف
األغمبيب".
القدس ،القدس1023/6/5 ،
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يعد أمالك الفمسطينيين المقيمين في الرفة والكائنة بمدينة القدس "أمالك غائبين"
 11فاينشتاين ّ
مظا ظات -عماد ابو سمبؿ :تزامنا مع الذكرى الػ  06لمنكسب التي تصادؼ اليوـو تظت إسرائيؿ الباب أماـ
مصادرة أمبلؾ الفمسطينييف ي القدس.
و ي التفاصيؿ ظسـ المستشار القطائي لمظكومب اإلسرائيميب ييودا اينشتايف موقفو "القػانوني" وجػزـ باعتبػار
أمػبلؾ الفمسػػطينييف المقيمػػيف ػي الطػػفب الغربيػػب والكائنػب بمدينػػب القػػدس "أمػبلؾ غػػائبيف" مػا يفػتح البػػاب أمػػاـ
مصادرتيا.
وجاء موقؼ اينشتايف بلؿ رأي قانوني طرظو أمس أمػاـ المظكمػب العميػا التػي سػبؽ وطالبتػو بتظديػد موقفػو
مف قطيب أمبلؾ الفمسطينييف الكائنب بمدينب القدس يما يقيـ أصظابيا دا ؿ مناطؽ الطفب الغربيب.
وسػػبؽ لمعديػػد مػػف المستشػػاريف القطػػائييف لمظكوم ػات اإلس ػرائيميب الم تمفػػب أف وطػػعوا قواعػػد تعامػػؿ مػػع ىػػذه
القطيب تتعارض وموقؼ المستشار الظالي الذي يبقى رىف قرار المظكمب العميا التي سػتظدد بقرارىػا المرتقػب
مدى صظب موقؼ " اينشتايف" وبالتالي مصير األمبلؾ الفمسطينيب بالمدينب المقدسب.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/5 ،
 13عسكري إسرائيمي :بيوت  300قرية في الجنوب تحولت إلى قواعد لصواريخ "حزب اهلل"
القػػدس المظتمػػب  -آمػػاؿ شػػظادة :اعتبػػر مسػػؤوؿ عسػػكري إسػرائيمي ػػي قيػػادة الشػػماؿ بمػػدات الجنػػوب المبنػػاني
المظاذيػب لمظػدود ظتػى شػػماؿ نيػر الميطػاني «منطقػػب تشىػب ظربػي طػد إسػرائيؿ»و معمنػاً أف التظميػؽ الظربػػي
اإلسػرائيمي ػػي األجػواء المبنانيػػب لػف يتوقػػؼ بػؿ سيتواصػػؿ عمػى مػػدار اليػوـ لمراقبػػب تظركػات عناصػػر «ظػػزب
اهلل» ػػي ىػػذه المنطقػػب الظدوديػػب واعػػداد التقػػارير عػػف وطػػع كػػؿ بمػػدة لبنانيػػبو لتتظػػوؿ ىػػذه التقػػارير إلػػى مػػادة
مركزيػػب وميمػػب ػػي نشػػاطات الجػػيش وتدريباتػػو العسػػكريب التػػي يجرييػػا ػػي الج ػوالف ومنطقػػب الشػػماؿ عمػػى
اظتبلؿ بمدة لبنانيب.
وقاؿ المسؤوؿ العسكري «إف «ظزب اهلل» اد ؿ إلػى بمػدات الجنػوب ظتػى شػماؿ الميطػاني  00ألػؼ صػاروخ
يصػػؿ مػػدى بعطػػيا إلػػى تػػؿ أبيػػبو وآالؼ القطػػع المد عيػػب واألسػػمظب ال فيفػػب وأقػػاـ قواعػػد عسػػكريب ووطػػع
منصات إطبلؽ صواريخ ومراكز القيادةو ونشر نظو مسػب آالؼ مػف عناصػرهو مػا يسػتدعي مواصػمب سػبلح
الج ػػو عممي ػػات التظمي ػػؽ ػػوؽ األ ارط ػػي المبناني ػػب إل ػػى جان ػػب الوس ػػائؿ الم تمف ػػبو م ػػف أجيػ ػزة مراقب ػػب متط ػػورة
وكاميرات».
وظمػػؿ «ظػػزب اهلل والظكومػػب المبنانيػػب مسػػؤوليب الم ػػاطر التػػي يشػػكميا وطػػع بمػػدات الجنػػوب»و قػػائبلً« :اف
ّ
معظـ بيػوت سػكاف نظػو  300بمػدةو تظػوؿ الػى قواعػد لصػواريخ وأسػمظب ظػزب اهللو وىػو امػر سػيغير طبيعػب
الظرب المقبمب»و مطيفاً انو «ال يمكف معر ب المظظػب التػي قػد تشػتعؿ ييػا ىػذه المنطقػبو وعميػو ػإف الجػيش
اإلس ػرائيمي يواصػػؿ اسػػتعداداتو لوطػػع كيػػذاو وسػػيكوف مطػػط اًر إلنػػذار سػػكاف ىػػذه البمػػدات لمغػػادرة البيػػوت
والبمدة قبؿ قصؼ األىداؼ التي تشمميا طب الظربو لما يشكمو مف طر عمػييـو لػيس قػط بسػبب م ػازف
األسمظب والصواريخ بؿ لظاجب الجيش الى قصؼ بيوت ومناطؽ مشىولب بالسكاف».
وادعى «اف ما ي ظوزتو مف تقارير است باريب يدؿ عمى اف قوات «يونيفػؿ» غيػر قػادرة عمػى القيػاـ بواجبيػا
وأف ظ ػػزب اهلل يمنعي ػػا م ػػف القي ػػاـ بميمتي ػػا ػػي العدي ػػد م ػػف المن ػػاطؽو بس ػػبب الكمي ػػات الكبيػ ػرة م ػػف األس ػػمظب
والصواريخ التي ي زنيا ييا».
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الحياة ،لندن1023/6/5 ،
ييتز في حال تحقيق المصالحة الفمسطينية
 14رئيس الشاباك :موقع عباس قوي
ومستقر إال أنو قد ّ
ّ
القدس المظتمب :أبدى رئيس جياز األمف العاـ اإلسرائيمي (الشاباؾ) يػوراـ كػوىيف تشػاؤمو ظػوؿ ػرص نجػاح
المبػػادرة األميركيػػب الجديػػدة التػػي يقودىػػا وزيػػر ال ارجيػػب االمريكػػي جػػوف كيػػري لػػد ع المفاوطػػات اإلس ػرائيميب
الفمسطينيب.
وكشفت صظيفب (معاريؼ) أف كوىيف قاؿ ألعطاء لجنػب ال ارجيػب واألمػف البرلمانيػب الػذيف التقػاىـ أمػس إف
رئػػيس السػػمطب الفمسػػطينيب مظمػػود عبػػاس ال يعتقػػد بوجػػود رصػػب ظقيقيػػب إلظػػبلؿ السػػبلـ كمػػا أنػػو يشػػعر بػػشف
اسػػتئناؼ المفاوطػػات مػػع ظكومػػب نتانيػػاىو لػػف يفيػػده شػػيئاً كونيػػا سػػتعرض عميػػو أقػ ّؿ ممػػا كػػاف رئػػيس الػػوزراء
السابؽ إييود أولمرت قد عرض عميو ي ظينو.
ػتقر ظالي ػاً إال أنػػو قػػد ييتػ ّػز ػػي ظػػاؿ تظقيػػؽ
ورأى رئػػيس جيػػاز (الشػػاباؾ) أيط ػاً أف موقػػع عبػػاس قػػوي ومسػ ّ
ظركتي ظماس و تح واجراء االنت ابات ي األراطي الفمسطينيب.
مشروع المصالظب بيف
ْ
أما بالنسبب لؤلوطاع الميدانيب قاؿ رئيس جياز (الشاباؾ) إنيا باتت غير مسػتقرة مشػي اًر إلػى مطػاعفب عػدد
اليجمات قياساً إلى العاـ الماطي.
وكالة سما اإلخبارية1023/6/5 ،
 15بيني ألون :نواب أميركيون وغربيون يعممون لنقل سفارات بمدانيم إلى القدس
راـ اهلل -القػػدس دوت كػػوـ -ترجمػػب موسػػى قػػوس -كشػػؼ وزيػػر السػػياظب اإلسػرائيمي السػػابؽ ورئػػيس "مؤسسػػب
ظمفػػاء إسػرائيؿ" بينػػي ألػػوفو النقػػاب عػػف جيػػود يقػػوـ بيػػا برلمػػانيوف دوليػػوفو بيػػدؼ نقػػؿ سػػفارات بمػػدانيـ الػػى
القدس المظتمب.
و ػػي تص ػريظات لصػػظيفب "جيػػروزاليـ بوسػػت" قػػاؿ ألػػوف :اف برلمػػانييف كبػػارو مػػف الواليػػات المتظػػدة وأوروبػػاو
ومف أنظاء م تمفب مف العالـو يعمموف عمى استصدار تشريعات ي برلمانات ببلدىـو ليذا الغػرض .وجػاءت
ىػػذه التصػريظات ػػي سػػياؽ الفعاليػػب التػػي تنظميػػا اليػػوـ "مؤسسػػب ظمفػػاء إسػرائيؿ"و لػربط الكػػونغرس األميركػػي
والبرلمػاف األوروبػي بالكنيسػػت اإلسػرائيميو ظيػػث سػيجدد البرلمػانيوف المؤيػػدوف إلسػرائيؿ ػػي مػدا بلتيـو عػػف
دعميـ لما اسموه "توظيد القدس كعاصمب إلسرائيؿ".
القدس ،القدس1023/6/5 ،
 16غانتز يعمق استدعاء االحتياط ..ويعمون يحاول رفع موازنة األمن "ألن الجيش في أزمة"
راـ اهلل  -المسػػتقبؿ :ا ػػادت صػػظيفب "معػػاريؼ" اإلس ػرائيميب الصػػادرة امػػس ال بل ػػاء أف رئػػيس اركػػاف الجػػيش
اإلسرائيمي الجنراؿ بيني غانتس وكبار قادة ىيئب االركافو عرطوا المجاالت التي سيمظؽ بيا الطػرر نتيجػب
التقميص ػػات ػػي موازن ػػب الج ػػيش لمع ػػاميف المقبم ػػيفو و ػػي مقدم ػػب ى ػػذه المج ػػاالت الميم ػػات الميداني ػػب لجن ػػود
االظتي ػػاطو مظػ ػ ّذريف م ػػف اف اي ظ ػػرب مقبم ػػب ست وط ػػيا إسػ ػرائيؿ س ػػتكوف اط ػػوؿ .واط ػػا ت الص ػػظيفب" :اف
الطػػغط االكبػػر س ػيكوف عمػػى الجنػػود النظػػامييف الػػذيف سػػيظموف مظػػؿ جنػػود االظتيػػاط وتػػتقمص تػػدريباتيـو
وتتناقص اياـ إجازاتيـ".
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وظػ ّذر قػػادة الجػػيش اإلسػرائيمي و ػػي مقػ ّػدميـ الجنػراؿ غػػانتس مػػف اف "ىػػذه التقميصػػات سػػتجعؿ الجػػيش يبلقػػي
صعوبب كبيرة ي تو ير االمف البلزـ لمدولب".
ويسػػعى قػػادة أمنيػػوف إسػػرائيميوف إلػػى ر ػػع ظجػػـ ميزانيػػب األمػػف عموم ػاً يمػػا تعػػارض و ازرة الماليػػب ذلػػؾو وقػػاؿ
وزير الد اع موشيو يعموفو إف "الجيش يواجو أزمػب"و بينمػا قػرر الجنػراؿ غػانتس وقػؼ تػدريبات و دمػب قػوات
اإلظتياط ظتى نيايب العاـ الظالي.
ونقمت صػظيفب "معػاريؼ" عػف طػباط ػي الجػيش قػوليـ ػبلؿ اجتمػاع الظكومػب المصػغرة لمشػؤوف السياسػيب
واألمنيب إف "الجيش سينجح ي مواجيب التقميص ي ميزانيب األمف ظتى نيايب العاـ الظاليو لكف إسرائيؿ لف
تتمكف مف الظصوؿ عمى األمف المطموب بنسبب  %200ابتداء مف العاـ ."1020
وأطػػا ت الصػػظيفب أف الجػػيش ييػػدد بػػشف تقمػػيص ميزانيػػب الػػد اع لػػف يمكنػػو مػػف التػػزود بشسػػمظب ظدي ػػبو لكنيػػا
أش ػػارت إل ػػى أن ػػو ل ػػـ ُيت ػػذ أي قػ ػرار بش ػػشف ذل ػػؾو وأف الص ػػناعات العس ػػكريب ستس ػػتمر ػػي إنت ػػاج المزي ػػد م ػػف
بطاريات "القبب الظديديب" العتراض الصواريخ القصيرة المدى.
المستقبل ،بيروت1023/6/5 ،
" 17يديعوت" :أعراء االئتالف الحكومي يتمردون عمى نتنياىو
وكاالت :تظت عنواف ( طيظب ي االئتبلؼ الظكومي أعطاء كنيست تمردوا عمى نتنياىو)و كتبت صػظيفب
"يػػديعوت أظرنػػوت"و أف أعطػػاء االئػػتبلؼ الظكػػومي تمػػردوا عمػػى يػػار رئػػيس الظكومػػب اإلس ػرائيميب "بنيػػاميف
نتنياىو"و ار طيف التصويت لصالح مرشظو "دا يد روتػـ" مػف ظػزب "إسػرائيؿ بيتنػا" ػبلؿ االنت ابػات السػريب
التػي جػرت ػي الكنيسػتو ال تيػػار مرشػظيف مم مػيف لمجنػب تعيػيف القطػػاةو ونجظػت المعارطػب ػي الظصػػوؿ
عمى تم يؿ عطويف ليا ي المجنب اليامب.
واوطػػظت الصػػظيفب و أف "ظػػاييـ ىرتسػػوغ" مػػف ظػػزب العمػػؿ ظصػػؿ عمػػى غالبيػػب  78صػػوتو وجػػاء بعػػده
"يتسظاؽ كوىيف" مف ظزب شاس ب ػ  65صػوتاًو أمػا عطػو الكنيسػت "روتػـ" والػذي ىػو مرشػح رئػيس الػوزراء
قد ظصؿ عمى  62صوت قط لـ تؤىمو لممشاركب ي المجنب.
و ي ذات الششف ظصؿ عطػو الكنيسػت "إيمػي يشػاي" رئػيس ظركػب شػاس سػابقاً عمػى عطػويب لجنػب انت ػاب
قطاة شرعييف بغالبيػب  80صػوت ممػ بلً عػف المعارطػبو وظصػمت "شػولى معمػـ" عمػى  70صػوت كمرشػظب
عف االئتبلؼ الظكومي.
فمسطين أون الين1023/6/4 ،
رد أىداف إسرائيمية في أيار /مايو
 18جياز الشاباك :تراجع عدد العمميات ّ
عػ ػ 08ػػرب :بػ ّػيف تقريػػر شػػيري لمشػػاباؾو نشػرتو صػػظيفب "ىػػلرتس" اليػػوـو ال بل ػػاءو أف شػػير أيار/مػػايو الفائػػت
شيد تراجعا ي عدد العمميات طد أىداؼ إسرائيميب ي الطفب الغربيب وقطاع غزة.
وبظسػب التقريػػر ػػإف عػػدد العمميػػات ػػي الشػػير الفائػػت وصػؿ إلػػى  210عمميػػبو ػػي ظػػيف شػػيد الشػػير الػػذي
سبقوو نيساف /أبريؿو  239عمميبو بينيا  90عمميب ي الطفب الغربيػبو بينمػا شػيد شػير آذار/مػارس الفائػت
 215عمميبو منيا  202عمميب ي الطفب الغربيب.
وأطػاؼ التقريػر أنػو ػي شػػير أيػار /مػايو وقعػت غالبيػب العمميػػات ػي الطػفب الغربيػب 83 :عمميػبو منيػػا 69
عمميب إلقاء زجاجات ظارقبو إطا ب إلى  33عمميب إلقاء زجاجب ظارقب ي منطقب القدس المظتمب.
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وأصػػيب ػػبلؿ الشػػير الماطػػي  0مػػف جنػػود االظػػتبلؿو كػػانوا ػػي جيػػب عسػػكري ػػي منطقػػب ال ميػػؿ ػػبلؿ
إظيػاء ذكػػرى النكبػػب .وقػػد نجمػػت إصػػابتيـ عػػف إلقػاء زجاجػػب ظارقػػب عمػػى الجيػػب العسػػكريو األمػػر الػػذي أدى
إلى اندالع النيراف ييا وانقبلب المركبب .كمػا شػيد الشػير الماطػيو بظسػب تقريػر الشػاباؾو  27عمميػب زرع
عبوات ناسفب عمى الطرقاتو منيا  5عبوات ي منطقب القدس .وأطمقت النيراف ػي ظػالتيف عمػى مسػتوطنيف
بدوف أف تقع إصابات .وأشار التقرير إلى ظصوؿ تراجع ممموس ي عدد الصػواريخ التػي أطمقػت مػف قطػاع
غزة باتجاه أىػداؼ إسػرائيميب .وبظسػب الشػاباؾ قػد أطمػؽ صػارو اف باتجػاه إسػرائيؿ ػي عمميتػيف م تمفتػيفو
مقابػػؿ إطػػبلؽ  27صػػارو ا (منيػػا صػػارو اف أطمقػػا مػػف سػػيناء باتجػػاه إيػػبلت) ػػي شػػير نيسػػاف /ابريػػؿ .كمػػا
سجمت عمميب إطبلؽ نار واظدة مف ظدود قطاع غزة باتجاه قوة عسكريب إسرائيميب.
عرب 1023/6/4 ،48
" 19بتسيمم"" :إسرائيل" تفعل ما تشاء وتعمل عمى تعزيز سيطرتيا عمى المنطقة "ج"
القدس " -االياـ" :قاؿ تقرير ظػديث إف "سياسػب إسػرائيؿ ػي المنػاطؽ المصػنفب (ج) ػي الطػفب الغربيػب تنبػع
ػر ل دمػػب االظتياجػػات اإلس ػرائيميب" مشػػي ار إلػػى أف "اإلدارة
إف ىػػذه المنػػاطؽ ُمعػ ّػدة أوال وأ يػ ًا
مػػف اإلدراؾ القائػػؿ ّ
المدنيػػب اإلس ػرائيميبو وىػػي الجيػػب المسػػؤولب عػػف تطبيػػؽ سياسػػات الظكومػػب اإلس ػرائيميب ػػي منطقػػب (ج) ػػي
الط ػػفب الغربي ػػبو تس ػػيء اس ػػت داـ منص ػػبيا ػػي إدارة المنطق ػػب لص ػػالح الس ػػكاف الفمس ػػطينييفو وتطب ػػؽ سياس ػػب
تماماو مظورىا تفطيؿ المصالح اإلسرائيميب واالستيطانيب عمػى مصػالح السػكاف الفمسػطينييفو بشػكؿ
مناقطب ً
منيجي".
ّ
وتقوؿ منظمب (بتسيمـ) ي تقرير بعنواف "تفعؿ ما تشاء" تنشره اليوـ (األربعاء) ووصمت نس ب منو لػ"األياـ":
مستمر وم ػابر مػف أجػؿ تظصػيف سػيطرتيا عمػى المنطقػب (ج)و وتطػييؽ ال نػاؽ عمػى
"تعمؿ إسرائيؿ بشكؿ
ّ
الوجود الفمسطيني يياو واستغبلؿ مواردىا لصالح سكانياو إلى جانب مؽ واقع دائـ ييا مفاده المستوطنات
ػطيني الطػػعيؼ .وبيػػذاو تقػػوـ إس ػرائيؿ بعمميػػب طػ ّػـ عميػػب و مػػؽ
المزدى ػرة وأق ػ ّؿ مػػا يمكػػف مػػف الوجػػود الفمسػ ّ
الطـ عمى المدى البعيد والتش ير عمى الوطعيب الدائمب ليذه المنطقب".
ظروؼ تُسيّؿ عمييا تكريس ىذا
ّ
ي.
وتُ َّ
عرؼ قرابب  %60مف أراطي الطفب الغربيب عمى أنيا منطقب (ج) وتسيطر إسرائيؿ عمييا بشكؿ ظصر ّ
ي
ػاطي األ ارطػي المركػز ّ
ػطينيو ويوجػد ييػا اظتي ّ
ويعيش ي ىذه المنطقب و ؽ التقديرات قرابب  280,000مس ّ
ألغراض التسكيف والتطوير لجميع بمدات الطفب الغربيب".
وقػػاؿ التقريػػر " :ػػي ق اربػػب  %70مػػف أ ارطػػي منطقػػب (ج) ُيمنػػع الفمسػػطينيوف مػػف ّأيػػب إمكانيػػب بنػػاء وتطػػوير
أف سياسػػب الت طػػيط
بمسػػوغات م تمفػػبو كػػشف ُيقػػاؿ إنيػػا" :أ ارطػػي دولػػب" أو "منػػاطؽ عسػػكريب مغمقػػب" .كمػػا ّ
ػي اظتياجػػات السػػكاف :يػػي تػػر ض
والبنػػاء التػػي وطػػعتيا السػػمطات عمػػى مػ ّػر السػػنيف تتجاىػػؿ بشػػكؿ شػػبو كمػ ّ
توسػعيا وتطويرىػاو وىػي تيػدـ
االعتراؼ بغالبيب القرى ي ىػذه المنطقػب ووطػع م ططػات ليػاو وتظػوؿ دوف ّ
البيوت ييا وتمنػع وصػميا بػالبنى التظتيػب .والػى جانػب اآلالؼ الػذيف يعيشػوف ػي بيػوت تظػت طػر اليػدـو
ػإف اآلالؼ اآل ػريف يعيشػػوف تظػػت طػػر دائػػـ بطػػردىـ مػػف أمػػاكف سػػكناىـو بػػدعوى أنيػػـ يسػػكنوف منػػاطؽ
ػ ّ
عسكريب مغمقب أو ي نقاط سكف بدويب "غير قانونيب"".
ػاـ عمػى منطقػب (ج) قػط؛ ولك ّػف السياسػب
ويشير التقرير إلػى انػو " ػي ظػاىر األمػرو تسػيطر إسػرائيؿ بشػكؿ ت ّ
مسػػا كبيػ ًػرا"
اإلس ػرائيميب ػػي منطقػػب (ج) تمػ ّ
ػس مجمػػؿ السػػكاف الفمسػػطينييف ػػي جميػػع أرجػػاء الطػػفب الغربيػػبو ً
وقػػاؿ " :فػػي منطقػػب (ج) الواسػػعب مػػب " 265جزي ػرة" مػػف منػػاطؽ (أ) و(ب)و التػػي تظػػوي التجمعػػات السػػكنيب
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أف اظتيػػاطي األ ارطػػي الػػذي يظػػيط بالمنػػاطؽ المبنيػػب ػػي بمػػدات الطػػفب وق ارىػػا
الفمسػػطينيب ػػي الطػػفب .كمػػا ّ
أُعمِنت ي ظاالت ك يرة كمنطقب (ج)و ظيث ُيمنع ييا البناء والتطوير لصالح الفمسطينييفو أو أنيما َّ
مقيػداف
جدا .وىكذا ت نؽ الظكومب اإلسرائيميب بمدات ك يرة ي مناطؽ (أ) و(ب) وال تسمح بتطويرىا".
ً
وأطػاؼ" :إ ػر ذلػؾ ػإف مػػب نقصػا ػي األ ارطػي الم صصػب لمبنػػاءو وىػذا ّأدى إلػى ارتفػاع أسػعار األ ارطػػي
القميمب الشاغرةو والى قمب المناطؽ المفتوظب والى غياب أماكف مبلئمب لمنشلت بنى تظتيب ومناطؽ صػناعيبو
ظي ػث يقػػوـ السػػكاف ػػي ىػػذه المنػػاطؽ ُ -مطػػطريف  -بالبنػػاء غيػػر المػػر ص لمبيػػوت أو لممنشػػلت الظيويػػب
لمعيش ي أراطييـ المجاورة التي ُع ّر ت كمنطقب (ج) وىـ يعيشوف ي ظ ّؿ تيديد متواصؿ بيدـ ىذه البيوت
والمنشلت".
وأكد التقرير أنو "بالرغـ مف تقديـ عشرات االلتماسات إلى المظكمب العميا اإلسػرائيميب طػد ّنيػب اإلدارة المدنيػب
أف المظكمػػب العميػػا لػػـ
اإلس ػرائيميب القيػػاـ بعمميػػات ىػػدـ ور طػػيا ت طػػيط قػػرى مسػػطينيب ػػي منطقػػب (ج)و إال ّ
تتد ّ ؿ ي اعتبارات اإلدارة المدنيبو وىكذا إنيا سمظت بمواصمب السياسب المؤذيب".
تشجع إسرائيؿ عمى سكف مواطنييا ي الطػفب الغربيػب .وىػي
وقاؿ " :ي الوقت ذاتوو و بل ًا لمقانوف
الدوليو ّ
ّ
ت ص ػػص لممس ػػتوطنات مس ػػاظات شاس ػػعب ومص ػػادر مي ػػاه سػ ػ ّيبو وتق ػػوـ ب ػػإجراء أعم ػػاؿ الت ط ػػيط المفص ػػؿ
ػتقبميو وتتجاى ػػؿ
لص ػػالظياو بظي ػػث تش ػػذ ى ػػذه الم طط ػػات بع ػػيف االعتب ػػار جمي ػػع اظتياجاتي ػػا ّ
ونموى ػػا المس ػ ّ
جوعيػػبو وىػػي
الم الفػػات بق ػوانيف الت طػػيط والبنػػاءو يمػػا تقػػوـ بشػػرعنب وتشىيػػؿ "بػػؤر اسػػتيطانيب" ب ط ػوات ُر ّ
عر تيا ظتى ظكومب إسرائيؿ نفسيا بشنيا مستوطنات غير قانونيب".
مستوطنات ّ
األيام ،رام اهلل1023/6/5 ،
" 30يديعوت" :وباء يصيب قاعدة تدريبات عسكرية تابعة لمواء جيفعاتي
ذكػػر موقػػع صػػظيفب "يػػديعوت أظرونػػوت" العبريػػب أف يروس ػاً أصػػاب إظػػدى قواعػػد التػػدريب العسػػكري التابعػػب
لمواء جيفعاتي جنوبي مسطيف المظتمبو وأدى إلى إصابب  200جندي إسرائيمي بظػاالت مػف القيػا واإلسػياؿ
المزمف .ونقػؿ الموقػع عػف جنػود طػمف الطػواقـ الطبيػب ػي القاعػدة العسػكريب قػوليـ ":مػف ػبلؿ الفظوصػات
األوليب إف الظديث يدور عف بكتيريا معديبو تسبب ارتفاع ي درجػات الظػ اررة يصػاظبيا قيػا واسػياؿ مػزمف
لػػدى الجنػػود .ولفتػػت الصػػظيفب إلػػى أف قيػػادة القاعػػدة العسػػكريب قػػررت صػػرؼ بعػػض الجنػػود المصػػابيف إلػػى
منػػازليـو بينمػػا وطػػعت بعطػػيـ ػػي عػػزؿ عػػف بػػاقي الجنػػودو شػػيب مػػف تفشػػي الوبػػاء ػػي ب ػاقي أ ػراد الم ػواء
المتواجديف ي القاعدة.
فمسطين أون الين1023/6/4 ،
 32الكشف عن قاعدة عسكرية إسرائيمية سرية لمتصدي لمصواريخ النووية
راـ اهلل -غس ػػاف ظ ػػبلوة :عرط ػػت مص ػػادر غربي ػػب تفاص ػػيؿ ظ ػػوؿ قاع ػػدة عس ػػكريب إسػ ػرائيميب سػ ػريبو ُي ف ػػي
اإلس ػرائيميوف ييػػا ص ػواريخ ظيػػتس  3المطػ ّػورةو ُمعػػدةٌ لمتصػػدي لمص ػواريخ التػػي قػػد تظمػػؿ رؤوس ػاً نوويػػب .ولػػـ
تقتصر ىذه المعمومات عمى االشارة الى موقع القاعدة ظسبو بؿ تناولت تفاصػيؿ تتعمػؽ بتظصػيف وطبيعػب
الممجش الذي يظتوي عمى ىذه الصواريخو وم ططاتوو وذلؾ نقػبلً عػف المجمػب االميركيػب االسػبوعيب الم تصػب
بشؤوف االمف والد اع "جينس د ينس ويكمي".
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وقالت صظيفب "يديعوت اظرونوت" التي اوردت ال بر الػى اف تقريػر المجمػب سػالفب الػذكرو يسػتند الػى عطػاء
لبنػػاء قاعػػدة الطػػبلؽ الصػواريخ (ظصػػف تظػػت االرض)و اعمػػف عنيػػا ػػي موقػػع الكترونػػي مفتػػوح تػػابع لمجػػيش
االميركيو يطمب تو ير مقاوليف مناسبيف لتقديـ اقت ارظػات لمقيػاـ بالمشػروع الػذي سػيظوي عمػى ىػذا النػوع مػف
الص ػواريخ .وال يتطػػرؽ الم ػزادو و ق ػاً لمصػػظيفبو لنوعيػػب ىػػذه الص ػواريخ التػػي سيطػػميا الموقػػعو اال اف ب ػراء
المجمب االمنيبو يتظد وف بشكؿ مؤكد عف اف الظديث يدور عف صواريخ ظيتس  3المتطورةو التي تقوـ و ازرة
الجػػيش اإلس ػرائيمي بالتعػػاوف مػػع الصػػناعات الجويػػب بتطويرىػػاو بتمويػػؿ اميركػػيو إلعت ػراض الص ػواريخ بعيػػدة
المدى ارج الغبلؼ الجوي لؤلرض.
وو قاً لبلسبوعيب االميركيب المذكورةو إف مكاف ىذه القاعدة (الظصف)و موجود بجوار مستوطنب "طاؿ شاظر"
القريبػػب مػػف "بيػػت شػػيمش"و ويظتػػوي المكػػاف ػػي ىػػذه االي ػاـ عمػػى منظومػػب ص ػواريخ "ظيػػتس "1و وتبمػػغ كمفػػب
المنششة التي ستتـ اقامتيا ما بيف  20و  15مميوف دوالر أميركي .وو ؽ لمجمب "جيػنس ديػنفس ويكمػي"و انػو
سيتـ بناء اربعب منصات اطبلؽ ي الجباؿ المظيطبو مما يمكف إسرائيؿ مف اطبلؽ  10صارو ا مف طػراز
ظيتس  3و ي ذات الوقتو التعامؿ مع األىداؼ التي لـ تدمرو مف بلؿ اطبلؽ صواريخ ظيتس .1
وأطا ت اف منصات الصواريخ التي ستطمؽ ي مواجيب الصواريخ النوويب ارج غبلؼ االرضو ستبنى مف
األسػػمنت عػػالى الجػػودةو والمػػدعـ بشػػبكات والذيػػبو اطػػا ب الػػى أبػواب والذيػػب مطػػادة لبلنفجػػارات .وستشػػمؿ
نظاما لمتعامؿ مع الطغط المفرطو الناجـ عف االنفجاراتو ي ظيف سيكوف المكوف الكيربائي مقاوما لمنبض
الكيرومغناطيسي الناجـ عف التفجيرات النوويب.
واسػػتطردت بشنػػو يتعػػيف عمػػى الشػػركات تقػػديـ عطاءاتيػػا لغايػػب السػػابع مػػف ظزي ػرافو ظيػػث يتوقػػع منيػػا انجػػاز
العمػؿ ػي مػدة  085يومػا مػف لظظػب تمقػي االشػعار بالبػدء بشعمػاؿ البنػاءو الػذي يتوقػع اف يبػدأ ػػي  30آبو
وعمي ػػو يتوق ػػع إني ػػاء أعم ػػاؿ البن ػػاء ػػي المر ػػؽ م ػػع نياي ػػب الع ػػاـ 1020و م ػػا يتػ ػزامف م ػػع اآلم ػػاؿ اإلسػ ػرائيميب
باستكماؿ تطوير وتشغيؿ منظومب ظيتس  3عاـ .1025
القدس ،القدس1023/6/5 ،
 31فيمدمان" :إسرائيل" تواجو ثالثة تحديات "الممف النووي اإليراني وتركيا والنيرة العربية"
واشػػنطف -سػػعيد عريق ػػات :نظػػـ معي ػػد واشػػنطف ن ػػدوة بعن ػواف" :إس ػرائيؿ ػػي ميػػب العاص ػػفب ..كيػػؼ تواج ػػو
الظكومػػب الجديػػدة التغي ػرات ػػي البيئػػب األمنيػػب"و وتظػػدث كػػبل مػػف البر سػػور اإلس ػرائيميو داف شػػويفتافو أسػػتاذ
"ش ػػؤوف األم ػػف الق ػػومي" ػػي جامع ػػب ظيف ػػا اإلسػ ػرائيميبو والمظاط ػػر ػػي جامع ػػب ج ػػورج ت ػػاوفو ػػي العاص ػػمب
األميركيػػبو وشػػاي يمػػدمافو مػػدير الد ارسػػات الشػػرؽ أوسػػطيب ػػي "جامعػػب ب ارنػػدايز" األميركيػػب المرموقػػبو ظيػػث
اء الظػرب األىميػب
تناوال " متطمبات األمف القومي اإلسرائيميو ي ظروؼ التغير الدراماتيكي ي المنطقبو سو ً
ال ػػدائرة ػػي س ػػوريبو أو غم ػػوض النت ػػائج الممموس ػػب ػػي عممي ػػب التظ ػػوؿ ػػي مص ػػرو والفػػراغ القي ػػادي لمس ػػمطب
الفمسطينيبو وما يفرطو ذلؾ عمى الظكومب اإلسرائيميب مف تظديات .وركزت الندوة التي أدارىا روب سػاتموؼ
مدير المعيد عمى أولويات األمف القومي اإلسرائيمي.
ودعا شويفتاف إلى اعتبار اف "أي اتفاؽ سبلـ مع الفمسطينييفو يجب أف يكوف مظدوداً وانتقائياً ونقرره نظفو
إلى أف يشتي الوقت الذي نقنع يو العرب (الفمسطينييف) بالت مي عف أ كار العػداء لنػا وطػرورة التوصػؿ إلػى
سبلـ متبادؿ بيننا وبينيـو ظيث أنيـ يعر وننا أقوياء اقتصادياً وسياسياً وعسكرياًو ولكنيـ لػـ يت مػوا عػف كػرة
إنجاز ملربيـ الوطنيب عمى أرض إسرائيؿ".
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وطػػرح يمػػدماف بل ػػب تظػػديات تواجػػو إسػرائيؿ ظاليػاً وىػػي" :أوالًو الممػػؼ النػػووي اإلي ارنػػيو انيػاًو تركيػػا و ال ػاًو
تظديات النيطب العربيب".
وبالنسػػبب إلي ػرافو قػػاؿ يمػػدماف :اف ىػػذا الق ػرار يجػػب أف يت ػذ بتنسػػيؽ وتجػػانس كامػػؿ بػػيف الواليػػات المتظػػدة
واسرائيؿ .وبالنسبب لتركياو إف "أظداً لـ يكف يتوقع لتركيػا أف تصػبح بيػذه القػوة اقتصػادياً وسياسػياً وعسػكرياًو
مما يفرض معايير ومعطيات جديدةو لتسيير العبلقات اإلسػرائيميب التركيػبو بمػا ي ػدـ المصػالح المشػتركب ػي
المنطقب".
أما بالنسبب لما يجري مف اطػطرابات ػي المنطقػب "النيطػب العربيػب الظاليػب " ػاعتبر يمػدماف أف ذلػؾ يفػرض
متغي ػرات يجػػب عمػػى إس ػرائيؿ أف تتعامػػؿ معيػػاو ظيػػث كانػػت ػػي السػػابؽ تعتمػػد عمػػى األنظمػػب الديكتاتوريػػب
القويػػبو واآلف تجػػد نفسػػيا مطػػطرة لمتعامػػؿ مػػع الشػػارع العربػػيو الػػذي يقػػر الجميػػع بشنػػو أك ػػر راديكاليػػب مػػف
الظكومات" .إال أف يمدماف كرر المرة تمو األ رى بشف إسرائيؿ " تغض الطرؼ عف ات اذ القػ اررات الصػعببو
والمجاز ػػبو باتجػػاه السػػبلـ مػػع الفمسػػطينييفو مػػع العمػػـ بػػشف إسػرائيؿ ال تواجػػو طػ اًر عسػػكرياً ظقيقيػاً قادمػاً مػػف
المنطقب.
وأنيػػى يمػػدماف مدا متػػو مشػػي اًر إلػػى أف "إس ػرائيؿ التػػي تتجاىػػؿ طػػرورة السػػعي وراء ظػػؿ مػػع الفمسػػطينييفو
وتظقيؽ السبلـ المطموبو وانياء االظتبلؿو وايجاد ظػؿ لمشػكمب االسػتيطافو عمػى الػرغـ مػف أف الفمسػطينييف
ال يشػػكموف تظػػدياً كبيػ اًر بػػالمعنى اإلسػػتراتيجي لوجػػود إسػرائيؿو وانيػػـ لػػـ يصػػابوا بعػػدوى الربيػػع العربػػي (ظتػػى
اآلف) وال يبػػدو ػػي األ ػػؽو أنػػو سػػيكوف ىنػػاؾ انتفاطػػب مسػػطينيب ال ػػبو وىػػو مػػا أ شػػاهو ألف ذلػػؾ يعنػػي أف
الفمسػػطينييف قػػرروا إعطػػاء صػػبلظيب الظػػؿ لمػػزمفو وأف ذلػػؾ يعنػػي أف القػرار سػػيكوف ػػي نيايػػب األمػػر لمنتػػائج
الديموغ ار يبو التي تنتيي بإسرائيؿ كدولب موظدة تواجو صعوبب ال يار بيف ييوديتيا وديمقراطيتيا".
و ي معرض رد يمدماف عمى سؤاؿ القدس دوت كوـو عػف توقيػت إغػبلؽ ممػؼ التفػاوض مػف أجػؿ قيػاـ ظػؿ
الدولتيفو قاؿ يمدماف" :لـ نصؿ إلى ىذه النقطب المفصميب بعدو ولكننا قاب قوسيف أو أدنى مف ذلؾو وأظذر
مف أف نتائج ذلؾ ستكوف كار يػب عمػى إسػرائيؿ" مسػتيجناً دعػوة زميمػو شػويفتاف "لمعمػؿ اإلنفػرادي" ظيػث اف "
كؿ مف يعتقد أف بإمكاف إسرائيؿ أف تبادر وتنفذ ق اررات انفراديب واىـ".
القدس ،القدس1023/6/5 ،

" 33إسرائيل" تبدأ بدفع تعويرات لمفمسطينيين المترررين من اعتداءات المستوطنين
ي بد ع تعويطات لمفمسطينييف المتطػرريف مػف
التمفزيوف اإلسرائيمي -القناة العاشرة :بدأت إسرائيؿ بشكؿ سر ّ
ويشار إلى
األعماؿ االنتقاميب عمى مفيب قوميبو وذلؾ ظسبما كشفت القناة العاشرة ي التمفزيوف اإلسرائيميُ .
أف عدد الفمسطينييف الذيف توجيوا إلى المجنب الظكوميب ال اصب بيذا الششف مظدود جداً.
وتتكػػوف المجنػػب الظكوميػػب مػػف مانيػػب مم مػػيف ظكػػومييفو عمػػى األغمػػب مػػف و ازرة األمػػف وو ازرة الماليػػب وو ازرة
األمف الدا مي .وتعمؿ المجنب ي مقابؿ المجنب ال اصب بتعػويض الفمسػطينييف المتطػرريف مػف أعمػاؿ قػوات
األمػػفو والتػػي تيػػدؼ إلػػى تعػػويض الفمسػػطينييف ػػي الظػػاالت التػػي لػػـ يػػتـ ييػػا ات ػػاذ إجػراءات قطػػائيب طػػد
المسؤوليف عف الطرر.
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رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري ،العدد 1023/6/4 ،1393
 34استشياد سبعة فمسطينيين في سورية منذ السبت الماري
غػزة  -القػػدس دوت كػػوـ :استشػػيد  7مسػػطينييفو منػػذ السػػبت الماطػػيو جػراء اسػػتمرار اليجمػػات والقصػػؼو
عمى م يمات البلجئيف ي المظا ظات السوريب الم تمفب.
وقالػػت مصػػادر اصػػب لػ ػ"القػػدس دوت كػػوـ"و إف الشػػاب مظمػػد ش ػريدو استشػػيد اليػػوـ ال بل ػػاءو متػػش ار بجػػروح
أصيب بيا أمس عند مد ؿ م يـ اليرموؾ لبلجئيف جنوب العاصمب السوريب دمشؽ.
القدس ،القدس1023/6/5 ،
 35قريع يحذر من تصاعد االنتياكات اإلسرائيمية في المسجد األقصى
راـ اهلل  -وليد عػوض :ظػذر عطػو المجنػب التنفيذيػب ػي منظمػب التظريػر الفمسػطينيب اظمػد قريػع ال بل ػاء مػف
م ػػاطر وأىػػداؼ االسػػتعدادات التػػي تقػػوـ بيػػا سػػمطات االظػػتبلؿ ػػي البمػػدة القديمػػب ومظػػيط المسػػجد األقصػػى
المبػػارؾ ػػي مدين ػػب القػػدسو لتنظ ػػيـ مػػا يسػػمى "ميرج ػػاف األن ػوار" تزامن ػػا مػػع ذكػػرى اظ ػػتبلؿ القػػدس والط ػػفب
الغربيب.
وقػػاؿ قريػػع ػػي بيػػاف صػػظا ي إف مػػا تقػػوـ بػػو سػػمطات االظػػتبلؿ مػػف انتياكػػات تتصػػاعد يوميػػا بظػػؽ المسػػجد
األقصػػى المبػػارؾ ومػػا تقػػوـ بػػو مػػف تنظػػيـ ج ػوالت اسػػتف اززيب لممسػػتوطنيف بشػػكؿ يػػوميو تيػػدؼ إلػػى إلصػػاؽ
الطػػابع الييػػودي عم ػى المدينػػب المقدسػػب وتقسػػيمو زمنيػػا ومكانيػػا عمػػى غ ػرار مػػا ظػػدث ػػي الظػػرـ اإلبراىيمػػي
الشريؼ ي مدينب ال ميؿ.
وظذر مف طورة نيب ما تسمى "بسمطب تطوير القدس" اإلسرائيميب مف تنظيـ ىػذا الميرجػاف الميمػي ػي مدينػب
القدس الذي سيشمؿ عمى بناء مجسمات وأشكاؿ نيب باسػتعماؿ البعػد الطػوئي الػذي سػينعكس عمػى المواقػع
األ ريب ي مدينب القػدس ومػا سػي ار قيا مػف تنظػيـ اظتفػاالت غنائيػب صػا بب ومسػارات وجػوالت جماعيػب عمػى
مجمػػؿ أنظػػاء البمػػدة القديمػػبو وىػػو مػػا يتعػػارض مػػع قدسػػيب المكػػاف ومػػع الطػػابع التػػاري ي واإلسػػبلمي لممدينػػب
المقدسب.
القدس العربي ،لندن1023/6/5 ،

 36ىيئة مقدسية :تقسيم "األقصى" سيكون بداية ليدمو لبناء "الييكل" المزعوم
القدس المظتمب :ظذرت الييئب اإلسبلميب المسيظيب لنصرة القدس والمقدسات مػف دعػوة مجموعػب مػف التيػارات
الييودي ػػب إل ػػى تقس ػػيـ المس ػػجد األقص ػػى ػػي مدين ػػب الق ػػدس المظتم ػػبو مؤك ػػدة عم ػػى نواي ػػا االظ ػػتبلؿ اإلس ػػرائيمي
بظكومتو ومتطر يو "السيطرة الكاممب عمى المسجد المبارؾ تمييداً لتظقيؽ المزاعـ الييوديب يو".
وقالػػت الييئػػبو ػػي بيػػاف صػػظفي تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػ ب عنػػو" :إف تقسػػيـ المسػػجد األقصػػى بػػيف المسػػمميف
والييػػود وبسػػط السػػيطرة الييوديػػب عميػػو موطػػوع يظظػػى باىتمػػاـ كبيػػر بػػيف األوسػػاط الظكوميػػب والدينيػػب ػػي
إسرائيؿ أ ي ار"و منبيب مف "إقداـ إسرائيؿ عمى رض األمر الواقػع بتقسػيـ المسػجد األقصػى عمػى غػرار الظػرـ
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اإلبراىيمي الشريؼ وىو ما يعتبر بدايب لتظقيؽ روايب الييكؿ المزعوـ عمػى أنقػاض المسػجد األقصػى" ظسػب
تظذيرىا.
وأكدت الييئب المقدسيب عمى أف ىذه األياـ ىي "أياـ ظاسمب ومصيريب لممسجد األقصىو أولى القبمتيف و الث
الظرميف الشريفيف"و داعيبً المجتمع الدولي ومنظماتو المعنيب إلى "االلتفات لموطع ال طير ي مدينب القػدس
المظتمػػب و اصػػب ػػي المسػػجد المب ػػارؾ وات ػػاذ االظتياطػػات والت ػػدابير البلزمػػب إلظب ػػاط م ططػػات االظ ػػتبلؿ
ومتطر يو بتقسيـ المسجد والسيطرة عميو".
قدس برس1023/6/4 ،
 37االحتالل يربط مستوطنة "معاليو أدوميم" بمدينة القدس
الناصرة :شرعت سمطات االظتبلؿ اإلسرائيمي بربط مسػتوطنب "معاليػو أدومػيـ"و التػي تُعػد كبػرى المسػتوطنات
الييوديب ي الطفب الغربيبو مع مدينب القدس المظتمبو وذلؾ عبر شؽ شارع استيطاني بينيما.
وذكرت النس ب اإللكترونيب لصظيفب "ىلرتس" أف لجنب التنظيـ والبناء ي بمديب القدس االظتبلليب ستقر اليػوـ
األربعاء ( )6/5إقامب شارع بديؿ يربط بيف القدس ومستوطنب "معاليو ادوميـ"و ما سػيمكف إسػرائيؿ مػف البنػاء
بالمنطقب المصنفب "أي ."2
قدس برس1023/6/4 ،
 38تجميد بناء مركز ييودي في ساحة البراق مؤقتاً
طولكرـ :أكد المظامي قيس ناصر مدير مركز بقاء لمتنظيـ والبناء ي األراطي المظتمب عاـ 08و أف رئػيس
المجنػػب الموائيػػب لمتنظػػيـ والبنػػاء ػػي القػػدس المظتمػػبو قبػػؿ طمػػب االسػػتئناؼ عمػػى ق ػرار المجنػػب الموائيػػب لمتنظػػيـ
المصادقب عمى م طط بناء مركز ييودي ي ساظب البراؽ المسمى "بيػت ىميبػا" وذلػؾ أمػاـ المجمػس القطػري
لمتنظػػيـ والبنػػاء ,والػػى ذلػػؾ الظػػيف يجمػػد الم طػػط ويظظػػر عمػػى المجنػػب الموائيػػب نش ػره رسػػميا أو إصػػدار أي
ر صب بناء ظسبو.
وقاؿ المظػامي ناصػر :إف م طػط (بيػت ىميبػا) يتطػمف إقامػب مركػز ييػودي تػوراتي طػ ـ ػي سػاظب البػراؽ
تبمغ مساظتو نظو أربعب آالؼ متر مربع وىو متعدد الطوابؽ ويشتمؿ عمى مكتبب وقاعات وعمى ظديقب أ ريب
لآل ار التي زعمت سمطب اآل ار اإلسرائيميب اكتشا يا.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 39منيب المصري" :مبادرة كسر الجمود" ال عالقة ليا بالسالم االقتصادي
عماف  -كماؿ زكارنب :قاؿ الناشط الفمسطيني منيب رشيد المصري أف مبادرة كسر الجمود التػي تػـ إطبلقيػا
ي اجتماع المنتػدى االقتصػادي العػالمي ػي البظػر الميػت ػي  16الماطػيو تيػدؼ أساسػا إلػى اعػادة طػرح
القطيب الفمسطينيب عمػى أولويػات المجتمػع الػدوليو والعمػؿ عمػى تظشػيد القطػاع ال ػاص اإلسػرائيمي لمطػغط
عمى ظكومتو ي سبيؿ تظقيؽ ظؿ الدولتيف الذي سيعزز األمف والسمـ ي المنطقب والعالـ بشكؿ عاـ.
وأوطح المصري لػ"الدسػتور" بػشف المبػادرة ال عبلقػب ليػا بموطػوع التطبيػع االقتصػادي أو السػبلـ االقتصػادي
الذي طرظب جوف كيري ي اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي األ ير ػي البظػر الميػتو وأف المبػادرة ىػي
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سياسػيب بامتيػػازو ألف القطػيب الفمسػػطينيب قطػػيب اظػتبلؿ يجػػب أف ينتيػي ولػػيس تظسػػيف شػروطو وتشييػػده مػػف
بلؿ مشاريع اقتصاديب نر ض أف نتعامؿ معيا طالما بقي االظتبلؿ.
وقاؿ المصري أف البياف الذي تبله مدير المنتدى االقتصادي العالمي ػي الشػرؽ األوسػط وشػماؿ إ ريقيػا ىػو
ورقػػب أوليػػب سػػيتـ العمػػؿ عمييػػا وتطويرىػػا لتكػػوف متجانسػػب تمامػػا مػػع المطالػػب الفمسػػطينيب الشػػعبيب والرسػػميبو
وغير ذلؾ نظف لسنا بظاجب إلى أيب تسويات أو نداءات أو مبادرات ال تظقؽ آمالنا وتطمعاتنا الوطنيب.
الدستور ،عمان1023/6/5 ،
 40بطريركية الروم األرثوذكس في القدس ترفض استخدام عقاراتيا لالحتفاالت اإلسرائيمية
عمػػاف  -بت ػ ار :أعربػػت بطريركيػػب الػػروـ األر ػػوذكس ػػي القػػدس عػػف ر طػػيا سػػماح بمديػػب القػػدس باسػػت داـ
عقاراتيا الواقعب ي البمدة القديمب بالمدينب المقدسب لصالح اظتفاالت "األنوار" اإلسرائيميب.
وقاؿ الناطؽ باسـ بطريركيب الروـ األر وذكس األب عيسى مصمح ي تصػريح لػو أمػس ال بل ػاء إف بطريػرؾ
القػػدس وسػػائر أعمػػاؿ مسػػطيف واألردف يو يمػػوس ال الػػثو كمّػػؼ طاقمػػا مت صصػا لنقػػؿ اعتػراض البطريركيػػب
عمى است داـ أمبلكيا بشي شكؿ كاف لصالح ىذه األعياد التي ال تعبر ال مف قريب وال مف بعيد عػف اليويػب
المقدسيب الظقيقيب.
وأكد أف الشرطب اإلسرائيميب تعتدي باستمرار عمى المصميف ورجاؿ الديف ي األعياد المسيظيب و اصب سبت
النورو وتغمؽ الطرقات أماـ المصميفو وتمنع إ وتنا المسمميف ي غػزة والطػفب مػف ممارسػب شػعائرىـ الدينيػب
بظري ػػب ػػي م ػػدينتيـ المقدس ػػبو وتم ػػارس عص ػػابات التط ػػرؼ االس ػػتيطاني اعت ػػداءاتيا عم ػػى الكن ػػائس والمق ػػابر
ورجاؿ الديف.
الدستور ،عمان1023/6/5 ،
 42طارق حمود :منظمة التحرير تتجاىل قرايا الالجئين في سورية
غ ػزة  -مظمػػد جاسػػر :اتيػػـ منسػػؽ مجموعػػب العمػػؿ مػػف أجػػؿ مسػػطيني سػػوريا طػػارؽ ظمػػود منظمػػب التظريػػر
الفمس ػػطينيب بوقو ي ػػا إلػ ػػى جان ػػب النظ ػػاـ السػػػوريو وتجاىمي ػػا ػ ػػي الوق ػػت ذات ػػو القطػ ػػايا المتعمق ػػب بػ ػػالبلجئيف
الفمسطينييف دا ؿ الم يمػات السػوريب .وقػاؿ ػي تصػريح ػاص بػػ" مسطيف أوف اليػف"" :إف الظػراؾ والتفاعػؿ
مع مشساة مسطينيي سوريا ليس بظجـ الكار ب التي يتعػرض ليػا البلجئػوف"و مؤكػداً أف الم يمػات الفمسػطينيب
تعيش وطعاً كار ياً.
فمسطين أون الين1023/6/4 ،
 41إطالق حممة دولية لالعتراف بالمعتقمين الفمسطينيين كأسرى حرب
راـ اهلل  -ال مػػيج :أعمػػف مسػػؤولوف مسػػطينيوف وقػػادة سياسػػيوفو أمػػسو عػػف إطػػبلؽ ظممػػب دوليػػب لبلعت ػراؼ
باألسرى الفمسطينييف ي سجوف االظتبلؿ كشسرى ظربو مشدديف عمى أف ىذه الظممب سوؼ تبدأ اليوـ.
وقاؿ وزير األسرى عيسػى ق ارقػع ػبلؿ مػؤتمر صػظفيو أمػس ػي راـ اهلل "إف لػوائح األمػـ المتظػدة واإلعػبلف
العػػالمي لظقػػوؽ اإلنسػػاف والعيػػد ال ػػدولي لمظقػػوؽ السياسػػيب والمدنيػػب واتفاقي ػػو جنيػػؼ الرابعػػب وال ال ػػبو تعتب ػػر
األسػػرى ػػي قبطػػب الجػػيش المظتػػؿ أسػػرى ظػػرب" .وقػػاؿ رئػػيس نػػادي األسػػير قػػدورة ػػارس "إف الشػػير الظػػالي
ظاسـ ننتظر يو أف يكوف ىناؾ انفراج ي قطيب األسرى بالتوازي مع التظرؾ السياسي".
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الخميج ،الشارقة1023/6/5 ،
 43االحتالل ييدم ممتمكات في الرفة
راـ اهلل – عبد الرظيـ ظسيف :واصمت قوات االظتبلؿ اإلسرائيمي أمس تدمير الممتمكات واعتقاؿ الفمسطينييف
بمف ييـ الفتيب واألطفاؿ ي أنظاء الطفب الغربيب.
قػػد ىػػدمت جػ ار ػػات االظتػػبلؿ  0منػػازؿ و 0ظظػائػػر أغنػػاـ ل مانػيػػب مػػف أ ػ ػراد عشي ػرة ال ازيػػد البدويػػب ػػي قريػػب
النويعمب شماؿ أريظا.
إلػػى ذلػػؾو قػػاؿ ناشػػطوف مقدسػػيوف ػػي ظػػي الص ػوانب وسػػط القػػدس الش ػرقيب إف جمعيػػات اسػػتيطانيب سػػممت
أصظاب عشرات المنازؿ والعقارات ىناؾ إنذارات بمصادرتيا بدعوى أنيػا تمتمػؾ أل ارطػي المقامػب عمييػا منػذ
عاـ .2910
وقػػاؿ عطػػو لجنػػب المتابعػػب ػػي القريػػب مظمػػد أبػػو الظمػػص أف قػوات االظػػتبلؿ اقتظمػػت القريػػب و تشػػت منػػازؿ
ييا واعتقمت  20مقدسييف.
االتحاد ،أبو ظبي1023/6/5 ،
 44تقرير :اعتقال  250مقدسيا وىدم  23منشأة بالقدس خالل الشير الماري
القػػدس  -السػػبيؿ :ذكػػر مركػػز معمومػػات وادي ظمػػوة أف قػوات االظػػتبلؿ اإلسػرائيمي اعتقمػػت ػػبلؿ شػػير أيػػار
مسطينيا ي القدس المظتمبو وىدمت  23من ًزال ومنششة.
الماطي ظوالي 250
ً
وقاؿ المركز ي تقرير لو إف سمطات االظػتبلؿ ك فػت ػبلؿ الشػير المنصػرـ ظمػبلت االعتقػاؿ واليػدـ بظػؽ
المقدسييف وممتمكاتيـو وكذلؾ قمع المسيرات السمميب بالمدينبو وانتياؾ ظريب التعبير عػف الػرأيو إطػا ب إلػى
تصاعد اعتداءات المستوطنيف عمى المواطنيف.
عامػا)و و 10طف ًػبل تتػراوح أعمػارىـ
وأوطح أف مف بػيف المعتقمػيف  10قاص ًا
ػر تتػراوح أعمػارىـ بػيف (ً 28-25
عاما)و كما تـ اعتقاؿ  3سيداتو إظػداىف بعػد قمػع مسػيرة سػمميب بالقػدسو وأـ وابنتيػا
بيف ( 7سنوات – ً 25
بعد مداىمب منزليف.
السبيل ،عمان1023/6/5 ،
 45االحتالل يفتح معبر "كرم أبو سالم"
القػػدس المظتمػػب  -يػػو بػػي آي :تظػػت السػػمطات اإلسػرائيميب معبػػر "كػػرـ أبػػو سػػالـ"و جنػػوب شػػرؽ قطػػاع غػزةو
إلد ػػاؿ  150شػػاظنب مظممػػب بالبطػػائع المتنوعػػب لقطػػاع غ ػزة .وصػ ّػرح رئػػيس لجنػػب تنسػػيؽ د ػػوؿ البطػػائع
الميندس رائد توحو أف "الشاظنات تنقؿ بطائع اصب بالبناء كالظصى واإلسمنت وظديد البناءو إطا ب إلى
بطائع ت ص القطاع الزراعي".
الحياة ،لندن1023/6/5 ،
 46مختصون" :إسرائيل" تتبنى تيجي ار ممنيجا لمفمسطينيين
راـ اهلل  -عوض الرجوب :أكد م تصوف وناشطوف طد االظتبلؿ أف إسػرائيؿ تتبػع منػذ إقامتيػا عػاـ 2908
سياسب ممنيجب ي تيجير الفمسطينييفو تستند ييا إلى جممب قوانيف عنصريب بدأت بسنيا منذ إقامتيا.
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وعقد المركز الفمسطيني لمصادر ظقوؽ المواطنب والبلجئػيف (بػديؿ) ال بل ػاء مػؤتم ار بمدينػب راـ اهلل تنػاوؿ يػو
بالد ارسػػب والتظميػػؿ الق ػوانيف والتش ػريعات والممارسػػات اإلس ػرائيميب كػػشدوات اسػػتعماريب لتظقيػػؽ التيجيػػر القسػػري
ونقؿ السكاف الفمسطينييف.
واسػػتعرض المػػؤتمر بوجػػود عػػدد كبيػػر مػػف مم مػػي المنظمػػات األجنبيػػب والدوليػػب ومشػػاركب ب ػراء ػػي القػػانوف
الدوليو تجارب ظيب لفمسطينييف كانوا طظايا التيجير القسري.
في مستيؿ جمسات المؤتمرو شددت مديرة مركز بديؿ نجوى درويش عمى أف التيجير القسري نتيجب مباشرة
إلجراءات االظتبلؿو موطظب أف المؤتمر طرح أماـ ن بب مف ال براء مسؤوليب قواعد القانوف الدولي وظقػوؽ
اإلنساف والجمع بيف المعايير القانونيب والمعطيات عمى األرضو وكيفيب مواجيب التيجير الممنيج.
و ي ظديث لمجزيرة نت أكدت نجوى أف الواقػع الػذي يعيشػو السػكاف دا ػؿ ال ػط األ طػر و ػي الطػفب وغػزة
يؤكد مجددا أف "النكبب مستمرة ولـ تنتو بعد"و مشيرة إلى "سياسب دولب ممنيجب تمارسيا إسرائيؿ بيدؼ إ بلء
األرض مف سكانيا".
بدوره تطرؽ جوزيؼ شػكبل مػف شػبكب "الظػؽ ػي األرض والسػكف" الدوليػب إلػى الجوانػب القانونيػب ػي التعامػؿ
مع التيجير ونقؿ السكاف عبر التاريخو مؤكدا أف التيجير رض عمى السكاف الفمسطينييف عمى مدى عقود.
وعػػرض ال بيػػر الظقػػوقي مسػػار التشػريعات والقػوانيف ػػي ىػػذا المجػػاؿو وكيػػؼ أف نقػػؿ السػػكاف يعتبػػر جريمػػب
طد اإلنسانيب ومف ـ اعتبر جريمب ظرب وممارسب ممنوعب تستوجب المبلظقب والمقاطاة.
إلػػى ذلػػؾ عػػرض المػػؤتمر شػػيادة لمشػػاب عػػبلء سػػمماف مػػف قريػػب بيػػت صػػفا ا ػػي القػػدس التػػي باتػػت ميػػددة
بالتقسيـ جراء مرور الشارع االستيطاني رقـ  0عمى أراطييا.
وتفيػػد منشػػورات وزعيػػا مركػػز "بػػديؿ" عمػػى طػػيوؼ المػػؤتمر أف المنػػاطؽ الفمسػػطينيب المصػػنفب "أ" وال اطػػعب
لسيطرة مسطينيب كاممبو تشكؿ قرابب  %25مف األراطي المظتمب عاـ 2967و ي ظػيف يقطنيػا ق اربػب %55
مف الفمسطينييف.
الجزيرة.نت ،الدوحة1023/6/5 ،
رفرا لمخطط "برافر"
 47فمسطينيو النقب يقررون اإلرراب العام وتنظيم مظاىرة كبرى ً
بئػػر السػػبع :قػػررت لجنػػب التوجيػػو العميػػا لعػػرب النقػػب ػػي جنػػوب األ ارطػػي الفمسػػطينيب المظتمػػب عػػاـ 2908و
اإلعػػبلف عػػف إطػراب عػػاـ ػػي منطقػػب النقػػب ػػي ( )6/23باإلطػػا ب إلػػى تنظػػيـ مسػػيرة ومظػػاىرة كبػػرى أمػػاـ
المكاتػ ػػب الظكوميػ ػػب اإلس ػ ػرائيميب ػ ػػي مدينػ ػػب بئػ ػػر السػ ػػبع"و ػ ػػي إطػ ػػار ال ط ػ ػوات لمواجيػ ػػب م طػ ػػط "ب ار ػ ػػر"
االستيطانيو وتصاعد ظمبلت ىدـ المنازؿ المتكررةو واالعتداءات الشرطيب.
ودعت لجنب التوجيو ي بياف صظفي تمقت "قػدس بػرس" نسػ ب عنػو ال بل ػاء (" )6/0جميػع الفمسػطينييف ػي
الدا ؿ إلى تظمؿ مسؤولياتيـ ي ىذه المرظمػب المصػيريب التػي يمػر بيػا النقػبو والتػي ستظسػـ مصػير النقػب
والنقباوييف مرة ولؤلبد".
قدس برس1023/6/4 ،
 48أسيران فمسطينيان يؤكدان مواصمة اإلرراب حتى إلغاء اعتقاليما اإلداري
ال ميؿ :أ ّكد أسيراف مسطينياف مف مدينب ال ميؿ الواقعب ي جنوب الطػفب الغربيػب المظتمػبو عزميمػا المطػي
ي إطرابيما المفتوح عف الطعاـ ظتى إلغاء ق اررات االعتقاؿ اإلداري الصادرة بظقيما.
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وأوطػػظت و ازرة شػػؤوف األسػػرى والمظػػرريف ػػي الظكومػػب الفمسػػطينيب ب ػراـ اهللو ػػي بيػػاف صػػدر عنيػػا اليػػوـ
امػػا)و
عامػػا) وأيمػػف عمػػي سػػميماف طبػػيش ( 33ع ً
ال بل ػػاء ()6/0و أف األسػػيريف عػػادؿ سػػبلمب الظريبػػات (ً 39
يقبعاف ي زنازيف سجف "عو ر" اإلسرائيمي ي ظؿ ظروؼ سيئب لمغايػب تفتقػد إلػى كػؿ مقومػات الظيػاةو و ػؽ
البياف.
قدس برس1023/6/4 ،
 49لبنان :مشروع ترفييي في مخيم عين الحموة يوفر  300فرصة عمل
انتصػػار الػػدناف :مػػف مؤسسػػب ُشػػكمت مػػف أبنػػاء الم ػػيـ ػػي ألمانيػػاو تػػـ إنشػػاء مجمػػع رياطػػيو ليكػػوف متنفس ػاً
ٍ
وؼو وطيؽ .منصور عزاـ مف األشػ اص الػذيف شػكموا مؤسسػب
لشباب عيف الظموة الذيف يعيشوف ظاالت
أبنػػاء الم يمػػات الفمسػػطينيب ػػي بػرليفو وقػػد القػػت المؤسسػػب قبػوالً وتشػػجيعاً مػػف أبنػػاء الجاليػػب الفمسػػطينيب ػػي
ألمانيػػا والسػػويد والػػدانمارؾ .وعممػػت الجمعيػػب عمػػى جمػػع التبرعػػات مػػف األش ػ اص األعطػػاء الفمسػػطينييفو
وأقامت عدة مشاريع دماتيب دا ؿ الم يـ .قد قامت بمساعدة مس ظاالت مرطيب ومظتاجب ػي الم ػيـ.
متظركػب لممعػوقيف ظركيػاًو وكػذلؾ أمنػت أدويػب ومعػدات لممرطػى
ػي
ّ
كما ّ
أمنػت الجمعيػب معػدات طبيػبو وك ارس َ
الذيف ال يستطيعوف تشميف الدواء ألنفسيـ.
وقد عمؿ يو ما يزيد عمى بل مئب عامؿ مف أىؿ الم يـ وكذلؾ مف النازظيف مف سوريا .باإلطا ب إلػى كػؿ
ذلػؾ ػإف جػزءاً مػف أربػاح المجمػع ي صػص لمسػاعدة الظػاالت المرطػيب دا ػؿ الم ػيـ لؤلشػ اص الػذيف ىػـ
بظاجب لممساعدة.
السفير ،بيروت1023/6/5 ،

 50طفل فمسطيني عمره  22عاما يمتحق بجامعة الخميل
ال ميؿ – رويتػرز :قػدمت جامعػب ال ميػؿ بالطػفب الغربيػب منظػب د ارسػيب لمصػبي الفمسػطيني يظيػى أبػو جويعػد
لدراسب الرياطيات رغـ أف عمره ال يزيد عمى  22سنب.
الدستور ،عمان1023/6/5 ،
" 52اتحاد المقاولين" 240 :مميون دوالر قيمة المشاريع المتوقع تمويميا عبر األونروا العام الحالي
ظامد جاد :بظث اتظػاد المقػاوليف الفمسػطينييف ػبلؿ لقػاءيف منفصػميف عقػدىما مجمػس إدارتػو ػبلؿ اليػوميف
الماطػػييف مػػع إدارة وكالػػب الغػػوث "أونػػروا" ػػي غ ػزة جممػػب مػػف القطػػايا المتعمقػػب بلليػػب إرسػػاء المشػػاريع و ػػؽ
السػػعر األقػػرب لمتقػػديرات ولػػيس أقػػؿ األسػػعارو والفػػتح العمنػػي لمعطػػاءات والطػػرؽ المعمػػوؿ بيػػا لتعيػػيف ط ػواقـ
إش ػ ػراؼ ميػ ػػداني وسػ ػػرعب ترسػ ػػيب العطػ ػػاءات واعػ ػػادة الكفػ ػػاالت لغيػ ػػر المرشػ ػػظيف بالترسػ ػػيب عمػ ػػييـ ػ ػػور ػ ػػتح
المظاريؼ.
وأشار رئيس اتظاد المقاوليف ي غزة نبيؿ أبو معيمؽو إلى أنو جرى بظث آ اؽ التعاوف المشترؾ بيف االتظاد
وأونروا والمشاريع المتوقع أف تموليا أونروا ي مظا ظات غزة بلؿ العاـ الظاليو موطظاً أف إجمػالي قيمػب

التاريخ :األربعاء 1023/6/5

العدد1882 :

ص 17

عقػػود المشػػاريع المتوقػػع إبراميػػا ػػبلؿ العػػاـ الظػػالي يصػػؿ إلػػى نظػػو  200مميػػوف دوالرو منيػػا مشػػاريع جػػار
تنفيذىا وأ رى قيد التنفيذ بقيمب  50مميوف دوالرو شممت مشاريع إسكاف وبناء مدارس وعيادات.
األيام ،رام اهلل1023/6/5 ،
 51افتتاح مركز "القدم السكري" وقسم الحروق بغزة
غزة  -ريما زنادة  -مظمد جماؿ :تـ ا تتاح المركز األوؿ لعبلج "القدـ السكري" ي قطاع غزة وتطػوير قسػـ
الظػػروؽ ػػي المستشػػفى األىمػػي والتػػي جػػاءت بتمويػػؿ مشػػترؾ مػػف سػػمو الشػػي ب مػػوزة بنػػت ناصػػر – ظممػػب
الفا ورة قطرو وبرنامج دوؿ مجمػس التعػاوف إلعػادة إعمػار غػزة بالتعػاوف مػع البنػؾ اإلسػبلمي لمتنميػب-جػدةو
وتنفيذ جمعيب اليبلؿ األظمر القطريو بالتعاوف مع اليبلؿ األظمر الفمسطيني.
الشرق ،الدوحة1023/6/5 ،
 53تدشين ميدان إميل حبيبي في حيفا تظاىرة ثقافية فمسطينية
ظيفا – الظياة :بدا تدشيف ميداف إميؿ ظبيبي ي وادي النسناس ي ظيفا األظدو أشبو بتظاىرة قا يب امتػدت
ظػ ػوالى أرب ػػع س ػػاعاتو بمش ػػاركب لفي ػػؼ م ػػف الش ص ػػيات ال قا ي ػػب والفني ػػب والسياس ػػيبو م ػػف بيني ػػا رئ ػػيس بمدي ػػب
الناصػػ ػرة والمجن ػ ػػب القطري ػ ػػب لرؤس ػ ػػاء الس ػ ػػمطات المظمي ػ ػػب العربي ػ ػػب المين ػ ػػدس ارم ػ ػػز جرايس ػ ػػي ورئ ػ ػػيس الجبي ػ ػػب
الديموقراطيػػب لمسػػبلـ والمسػػاواة النائػػب مظمػػد بركػػب والنائػػب السػػابؽ عصػػاـ م ػػوؿ والشػػاعر الفمسػػطيني أظمػػد
دظبور (اآلتي مف راـ اهلل) ورئيس بمديب ظيفا يونا ياىؼ وسيادة المطػراف اليػاس شػقور والنائػب عفػو إغباريػب
ورئيسب تظرير "االتظاد" عايدة توماو إطا ب إلى شقيقتو ندى (أـ تو يؽ) وأ راد عائمتو.

ويػػشتي تدشػػيف الميػػداف بعػػد سػػبعب عشػػر عامػاً عمػػى رظيػػؿ ظبيبػػيو وسػػتب عشػػر عمػػى إقػرار بمديػػب ظيفػػا ت ميػػد
مسطينياً وعبرياً.
اسموو بمبادرة مف مديرة ت ار و الشاعرة سياـ داوودو ودعـ بل ب و بل يف أديباً و ناناً بار اًزو
ّ
الحياة ،لندن1023/6/5 ،
 54عبد اهلل الثاني :األردن لن يدخر جيداً إلعادة إطالق المفاورات استنادا إلى حل الدولتين
عماف – بت ار :أجرى الممؾ عبداهلل ال اني أمس ال بل ػاءو مباظ ػات مػع رئػيس جميوريػب المالػديؼ مظمػد وظيػد
ظسفو تناولت العبلقات بيف البمديف وسبؿ تعزيزىا ي م تمؼ المجاالت.
و يمػػا يتعمػػؽ بجيػػود تظقيػػؽ السػػبلـ ػػي المنطقػػبو أكػػد الممػػؾ ػػبلؿ المقػػاء أف عمميػػب السػػبلـ تتصػػدر قطػػايا
المنطقبو مشي ار إلى أف األردف لف يد ر جيدا بالتنسيؽ مع القوى الفاعمب ي المجتمع الدولي إلعادة إطػبلؽ
المفاوطات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييفو استنادا إلى ظؿ الدولتيف.
عمان1023/6/5 ،
الدستورّ ،
 55وزير األوقاف األردني يدعو إلى ورع خريطة فمسطين في كل بيت
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الزرقاء – بت ار :قاؿ وزيػر األوقػاؼ والشػؤوف والمقدسػات االسػبلميب الػدكتور مظمػد القطػاة ػي اظتفػاؿ نظمتػو
المدارس المركزيب الظدي ب بالزرقاء مساء أمس االوؿ بمناسػبب األعيػاد الوطنيػب وت ػريج  25طفػبل وطفمػب مػف
طػػبلب روطػػب المػػدارس بعػػد اجتيػػازىـ لػػدورة ظفػػظ سػػور مػػف الق ػرآف الك ػريـو اف ىمنػػا ىػػو القػػدس والمسػػجد
األقصػػى والمقدسػػات االسػػبلميبو ظا ػػا عمػػى وطػػع ريطػػب مسػػطيف ػػي كػػؿ بيػػت لمداللػػب عمػػى بػػات الظػػؽ
الفمسطيني العربي .
عمان1023/6/5 ،
الدستورّ ،
 56جودة يؤكد أىمية دور األونروا ورفض األردن ألي تقميص في مستوى خدماتيا
عمػػاف – بت ػ ار :التقػػى وزيػػر ال ارجيػػب وشػػؤوف المغت ػربيف ناصػػر جػػودة أمػػس مفػػوض وكالػػب غػػوث وتشػػغيؿ
البلجئيف الفمسطينييف «االونروا» يميب غ ارنػدي وبظػث معػو التعػاوف القػائـ بػيف االردف والوكالػب .واكػد جػوده
ػػبلؿ المقػػاء اىميػػب الػػدور الظيػػوي الػػذي تقػػوـ بػػو الوكالػػب ػػي دمػػب ىػػذه الش ػريظب الكبي ػرة مػػف ابنػػاء الشػػعب
الفمسػػطيني لظػػيف ظػػؿ قطػػيتيـ و قػػا لق ػ اررات الشػػرعيب الدوليػػب .واسػػتمع مػػف غ ارنػػدي الػػى عػػرض ظػػوؿ عمػػؿ
الوكالب و ططيا واالوطاع الماليب الصعبب لموكالب واىميب دعميا.
وشدد جودة عمى ر ض األردف المطمؽ ألي تقميص ػي مسػتوى ال ػدمات التػي تقػدميا (األونػروا) التػي تم ػؿ
التػزاـ المجتمػػع الػػدولي بقطػػيتيـو مؤكػػدأ أف أي ت ارجػػع ػػي مسػػتوى ىػػذه ال ػػدمات مػػف شػػشنو أف يظمػػؿ الػػدوؿ
العربيب المطيفب أعباء ماليب إطا يب.
عمان1023/6/5 ،
الدستورّ ،
 57عمان :ممتقى القدس يطمق حممة "وينك عن األقصى"
عماف :انطمقت أوؿ مف أمس ظممب "وينؾ عف األقصى" المنب قب عف ظممب "أنػا أردنػي األقصػى مسػؤوليتي"و
بظسػػب صػػفظب الظممػػب عمػػى "الفيسػػبوؾ" .وتػػشتي الظممػػب ردا عمػػى اليجمػػب الشرسػػب التػػي تسػػتيدؼ المسػػجد
األقصػػى المبػػارؾ مػػف قبػػؿ قػوات االظػػتبلؿ الصػػييوني مػػف اقتظامػػات تيػػدؼ لتقسػػيـ زمػػاني ومكػػاني لممسػػجدو
واعتػداءات عمػى المصػػميف ومػنعيـ مػف د ػػوؿ المسػجدو وتشكيػدا أف الشػػباب لػدييـ القػدرة عمػػى نصػرة المسػػجد
األقص ػػى بم ػػا يمتمك ػػوف م ػػف أدوات م تمف ػػب .وتط ػػمنت الظمم ػػب العدي ػػد م ػػف الفعالي ػػاتو مني ػػا الت ػػدويف عم ػػى
"الفيسبوؾ" والمشاركب بالمسيرة العالميبو والتسجيؿ بدورة عموـ بيت المقدس وغيرىا مف الفعاليات.
عمان1023/6/5 ،
الغدّ ،
" 58حزب اهلل" :بندقيتنا مبرمجة باتجاه المتواطئين مع "إسرائيل"
اعتبر رئيس كتمب "الو اء لممقاومػب" النائػب مظمػد رعػدو ػبلؿ االظتفػاؿ التكريمػي الػذي أقامػو "ظػزب اهلل" ػي
ويقويي ػػا ى ػػو التف ػػاىـ ب ػػيف ك ػػؿ الق ػػوى السياس ػػيب
ذك ػػرى أس ػػبوع ػػي بم ػػدة ظبػ ػوشو أف "ال ػػذي
ّ
يظص ػػف المقاوم ػػب ّ
الظاطػػنب لمشػػروع المقاومػػبو وىػػذا مػػا يػػوتر الشػػركاء اآل ػريف ػػي الػػوطف الػػذيف يظػػاولوف أف يػػدقوا إسػػفيناً أو
يزرعوا شقاقاً ليتسمموا مف بللو ويظققوا مشروعيـ".
ورأى اف "بندقيب المقاومب ما زالت موجيب نظو العدو اإلسرائيمي نفسوو لكف العدو استظدث مظػو اًر جديػداً مػف
مفنػػا ق اربػػب بقاعنػػا وشػػمالنا مػػف أجػػؿ أف يطعننػػا ػػي ظيورنػػاو مسػػت دماً عبػػر التواطػػؤ مػػف قبػػؿ أنظمػػب رجعيػػب
مرذولب نفطيب ال صمب ليػا بالديموقراطيػبو ظفنػب مػف شػراذـ تكفيريػب ال تػؤمف بشػيء إال بنفسػيا"و مشػدداً عمػى
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أف "ظزب اهلل لـ يتد ؿ ي سورياو ونظف إنما تػد منا ػي لبنػاف د اعػاً عػف لبنػاف ومقاومتػو ومػف أجػؿ ظمايػب
لبنػػافو وبنػػدقيتنا ال توجػػو إال طػػد ىػػدؼ نشػػتـ منػػو ظساسػػيب التظػػالؼ والتواطػػؤ مػػع العػػدو الصػػييونيو ألف
بندقيتنا مبرمجب ال تطمؽ النار إال عمى مف ىو متظالؼ أو متواطا مع إسرائيؿ".
المستقبل ،بيروت1023/6/5 ،
الزج بحماس في أشياء ال عالقة ليا بيا
 59مساعد مرسي لمشؤون الخارجية :ىناك من يصر عمى ّ
ظوار أماني ماجد :قاؿ د .عصاـ الظدادو مساعد رئيس الجميوريب المصريب لمشؤوف ال ارجيب والعبلقات
الدوليبو ي لقاء األىراـو أف مصر أعمنت اظتراـ المعاىدات التي وقعتيا كدولب عريقب ال تغير جمدىا كؿ
لظظب ونظف مستمروف طالما ال يوجد تيديد ألمننا القوميو واف ظدث سيكوف لكؿ مقاـ مقاؿ .وشدد عمى
أف المعاىدة إذا اظتجت "لمتعديؿ نطالب و اًر ..ما ظدث ي سيناء مف قتؿ الجنود بر ح جريمب عظمي ولـ
نصؿ ظتى اآلف لفؾ طبلسمياو و طؼ الجنود كاف يمكف أف يؤدي إلى ىذاو ولكننا است دمنا ظقنا ي
ظمايب أمننا القومي رغـ معاىدة كامب ديفيدو وبفطؿ اهلل وجيد األجيزة بالدولب التي عممت بتنسيؽ عاؿ مع
الرئاسب تـ تظرير الم طو يف واآلف نظف نستكمؿ ىذه اإلجراءات لكي نطمف ت بيت األمف ي سيناء".
وقاؿ عندما سئؿ عف اطفي الجنود ىؿ ىـ مف ظماس أـ مظمد دظبلفو القيادي السابؽ بفتحو بمساعدة
دولب ميجيب أـ الجماعات المتطر ب" :ظماس أعمنت م ار اًر أف مصمظتيا وأمنيا يتطمب الظفاظ عمى أمف
مصر وأنيا ال يمكف أف تقوـ بشي شيء يطر بمصمظب مصرو لكف ىناؾ مف يصر عمى الزج بظماس ي
أشياء ال عبلقب ليا بياو إما أف تكوف ىناؾ جماعات متطر ب وتست دـ األنفاؽ بشسموب أو آ ر يذا أمر
وارد ي منطقب ليا طبيعتيا التي تظتاج لقدر ىائؿ مف االنطباطو وظتى اآلف ىناؾ ك ير مف المعمومات
يتـ تجميعيا ستقودنا ظتما لمف قاـ بيذه العمميب ومف دبرىا".
وأجاب عمى سؤاؿ :ىؿ طريؽ الرئيس مظمد مرسي إلى واشنطف يجب أف يمر عبر "إسرائيؿ"" :ىذا السؤاؿ
يجرنا إلى منظى ي السياسب المصريب نريد أف نسعى إليوو نظف ليس لدينا عبلقب بل يب بشمريكا بؿ ىي
عبلقب نائيب وبالتالي عبر القاىرة".
األىرام ،القاىرة1023/6/5 ،
 60المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تح ّذر من مشاركة "إسرائيل" ببناء "سد النيرة" األثيوبي
لندف ( -يو.بي.آي :).ظ ّذرت "المنظمب العربيب لظقوؽ اإلنساف" ي بريطانياو مف أف "إسرائيؿ" تشارؾ ي
بناء "سد النيطب" األ يوبي عمى نير النيؿو واعتبرت أف السد يشكؿ تيديداً عمى األمف القومي العربي
ومصالح مصر والسوداف .وقالت المنظمب ي بياف ال بل اءو إف "المتعاقد األوؿ شركب (ساليني) اإليطاليب
عمى عمـ تاـ بمشاركب "إسرائيؿ" ي بناء السدو وتسيـ ي بنائو أيطاً شركب (ألستوـ) الفرنسيب المتورطب ي
العمميات االستيطانيب بمدينب القدس.
وأطا ت أف "إسرائيؿ" "بنت قواعد اقتصاديب وأمنيب وعسكريب ي أ ريقياو وبدأت بتوجيو سياسات ىذه الدوؿ
بشكؿ ييدد األمف القومي المصري واألمف القومي العربي واإلسبلمي بشكؿ عاـو وأقامت عبلقات متينب مع
دوليا وبدأت باستيداؼ نير النيؿ بإقامب المشاريع الم تمفب والتظريض عمى تغيير االتفاقيات الموقعب والتي
تظدد الظصص المائيب لكؿ دولبو ما د ع دوؿ المنبع إلى إ ارة موطوع الظصص المائيب بقيادة أ يوبيب
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وتوقيع اتفاقيات يما بينيا تطر بظقوؽ مصر والسوداف المائيب وت وؿ ىذه الدوؿ إقامب مشاريع م تمفب
عمى نير النيؿ بمعزؿ عف موا قب البمديف".
وأطا ت المنظمب العربيب لظقوؽ اإلنساف أنيا "اتصمت بعدة سفارات أ يوبيب ي م تمؼ أنظاء العالـ لشراء
وتبيف ليا أنيا متو رة ي إسرائيؿ قط ألنيا
السندات التي طرظتيا ظكومتيا ي إسرائيؿ لتمويؿ سد النيطبو ّ
الشريؾ األساسي وألف طرح السندات ما ىو إلى ظيمب مكشو ب لمتغطيب عمى موقع إسرائيؿ كشريؾ أساسي".
القدس العربي ،لندن1023/6/5 ،
دمر  34نفقاً عمى الحدود مع غزة
 62القوات المسمحة المصرية تُ ِّ
(يو.بي.آي :).أعمنت القوات المسمظب المصريبو أمسو عف تدمير  30نفقاً عمى الظدود المصريب مع قطاع
غزة .وقاؿ الناطؽ الرسمي باسـ ىذه القواتو العقيد أركاف ظرب أظمد مظمد عميو عبر صفظتو الرسميب
عمى ( يس بوؾ)و أمسو “إف جيوداً لقوات ظرس الظدود أسفرت عف اكتشاؼ  30نفقاً بمنطقب ر ح عمى
الظدود المصريب مع قطاع غزة وتـ تدميرىا".
الخميج ،الشارقة1023/6/5 ،
 61تقرير سويدي" :إسرائيل" تممك  80رأساً نووياً
كشؼ معيد لؤلبظاث ي السويدو أف "إسرائيؿ" تمتمؾ  80رأساً نووياًو وذلؾ بلؿ بظث سنوي أجراه المعيدو
بيدؼ الكشؼ عف م زوف األسمظب النوويب ي العالـ.
وبظسب معيد ستوكيوليـ ألبظاث السبلـ إنو عمى أ ر التوترات ي قارة آسياو إف كؿ مف اليندو والصيف
وباكستاف زادوا مف م زونيـ النوويو بينما ظا ظت كؿ مف بريطانيا و رنسا و"إسرائيؿ"و عمى نفس الكميات
الموجودة لدييـ.
وأوطح التقرير أنو وظتى عاـ  1021أطا ت اليند ظوالي  20رؤوس نوويب جديدة لم زونياو وىي تمتمؾ
اآلف ما بيف  220 – 90رأس نوويو بينما قمصت روسيا م زونيا النوويب مف عشرات اآلالؼ إلى 8500
أرس نووي قطو كما قمصت الواليات المتظدة مف م زونيا النووي مف  8000إلى  7700رأس نووي .وبيف
التقرير أف رنسا ظا ظت عمى كميات الم زوف النووي لديياو والذي يصؿ إلى  300رأس نوويو كما
وظا ظ بريطانيا عمى م زونيا النووي والذي يقدر 115رأس نوويو وانتيجت (إسرائيؿ) نفس النيج بامتبلكيا
 80رأس نووي.
فمسطين أون الين1023/6/4 ،
 63باريس :اتفاق بين "أوفيد" و"يونسكو" لتحسين تعميم األطفال في الرفة والقطاع
باريس :أبرمت منظمب "يونسكو" و"صندوؽ األوبؾ لمتنميب الدوليب" ( -أو يد) ي باريسو اتفاؽ مشروع
ييدؼ إلى تعزيز استفادة األطفاؿ الفمسطينييف ي الطفب الغربيب وقطاع غزة مف التعميـ الجيد .ووقّع
االتفاؽ الذي منح الصندوؽ بموجبو مبمغ مميوف دوالرو المدير العاـ لمصندوؽ سميماف جاسر الظربشو
والمديرة العامب لػ"يونسكو" إرينا بوكو ا.
ويستند المشروع إلى تدابير تتصؿ بالتعميـ لمجميع ي مسطيف ()1020-1021و وتُنفّذ ي شكؿ مشترؾ
بيف و ازرة التربيب الفمسطينيب وتسع وكاالت تابعب لؤلمـ المتظدة .وتتولى "يونسكو" تنسيؽ مشاركتيا ي تنفيذ
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ىذه اإلجراءات .وييدؼ المشروع إلى تعزيز إتاظب التعميـ األساس الجيد لجميع األطفاؿ صوصاً أولئؾ
األك ر عرطبً لبلستبعاد مف التعميـ.
وأكدت بوكو او "العمؿ ي سبيؿ إنصاؼ األطفاؿ الفمسطينييف"و ال تب إلى أف المنظمب " ي صدد توسيع
نطاؽ نشاطاتنا لتشمؿ تنميب الطفولب المبكرة وتطوير قدرات المعمميفو طبلً عف برامج تتعمؽ بالتعميـ غير
النظاميو مع إيبلء العنايب لؤلطفاؿ ذوي الظاجات التعميميب ال اصب ولمسشلب مشاركب اآلباء".
وسيغطي المشروع المدارس الرائدة التي تشمميا مجموعب التدابير بششف التعميـ لمجميع ي مسطيفو وعددىا
 31ي الطفب الغربيب و 20ي قطاع غزة .واستفادت ىذه المدارس مف مبادرة لتو ير التغذيب لمتبلميذ ومف
نشاطات لتدريب المعمميف ي مجاؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاالتو والظاجات التعميميب ال اصبو
عزز
والميارات القياديب ي ميداف التعميـو وأساليب التعميـ الجامعو وتنفيذ برامج تنميب الطفولب المبكرة .وستُ ّ
ىذه النشاطات ي  10مدرسب ( 20ي الطفب الغربيب و 20ي قطاع غزةو وستشمؿ كؿ مجموعب مف
ىاتيف المجموعتيف  5مدارس تابعب لوكالب األونروا.
الحياة ،لندن1023/6/5 ،
 64عريرة أل كثر من خمسة آالف شخص معارض إلقامة بطولة كأس أوروبا لمشباب في "إسرائيل"
شربؿ كريـ :ال ينقص رئيس االتظاد األوروبي لكرة القدـ الفرنسي ميشاؿ ببلتيني سوى اعتمار القمنسوة
والجموس ي إظدى منصات مبلعب مسطيف المظتمب لتكتمؿ صوؿ تصر اتو السيئب وق ارراتو المستنكرةو ي
تفرد ي القرار مف قبؿ رئيسو الذي يظظى بتغطيب مف "معمّمو" رئيس االتظاد
ظقبب عاش بلليا "يويفا" شبو ّ
ٍ
ألي مف األصوات المناديب بعدـ
الدولي السويسري جوزؼ ببلتر .ببلتينيو
بعناد كبيرو لـ ينصت إطبلقاً ٍّ
منح شرؼ تنظيـ البطولبو التي ستنطمؽ اليوـو لػ"إسرائيؿ"و والذيف وقّعوا عريطب جمعت أك ر مف مسب
آالؼ ش ص معارض إلقامب البطولب ي "إسرائيؿ".
وجيت إلى ببلتيني ش صياًو والتي أوطظت مدى االرتكابات اإلسرائيميب بظؽ الفمسطينييف
العريطب التي ّ
رد عمييا رئيس "يويفا" ببرودة القاتؿ اإلسرائيمي" :ال يمكننا التفرقبو وال يمكننا
عموماً والرياطييف صوصاًو ّ
عزؿ أظد".
ببساطبو رئيس "يويفا" يشارؾ اليوـ ي المؤامرة والجريمب ألنو يعرؼ أك ر مف غيره مدى أىميب ىذه البطولب
تعد اني أىـ بطولب عمى صعيد المنت بات بالنسبب إلى الكرة
وترويجيا لصورة "إسرائيؿ"و يذه البطولب ّ
األوروبيب .وىذه البطولب تش ذ صيتاً اكبر ي نس تيا اإلسرائيميب ألنيا تجمع أسماء منت بات كبيرة والعبيف
نجوـ ي صفو يا قَِدموا ل طؼ المقبو وبعطيـ د عو اتظاده إلى المشاركب مع منت ب الشباب عوطاً عف
المنت ب األوؿ بالنظر إلى أىميب المقب األوروبي الذي يؤسس عادة لمرظمب جديدة بالنسبب إلى البمد الفائز
بو.
األخبار ،بيروت1023/6/5 ،
 65رسالة من سممان أبو ستة إلى منيب المصري
األخ الفاطؿ السيد منيب المصري المظترـو
تظيب الوطفو
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رأيت عمى التمفزيوف ”المبادرة“ التي قمتـ بيا مع رجاؿ أعماؿ إسرائيمييف ي ندوة االقتصاد العالمي ي
البظر الميت .ويؤسفني ذلؾ وأر طو شكبلً وموطوعاً وتشاركني غالبيب الشعب الفمسطيني لؤلسباب اآلتيب:
طد شعبنا الفمسطينيو ش برني :أياً منيـ ال
 -2إف معظـ رجاؿ األعماؿ اإلسرائيمييف طالعوف ي الجرائـ ّ
يقيـ مصنعو عمى أرض مسطينيب مسروقبو صاظبيا اآلف الجا ي الم يمات؟ ذ م بلً شمويؿ مولي (كما
سمعت إسمو مف شريكؾ اإلسرائيمي اردي) رئيس شركب إنتيؿ .لقد أقاـ مصنعو عمى أرض عراؽ المنشيب
(التى يسمونيا جات) وىى أرض مسطينيب ت تمؼ عف باقى األراطي المسموبب ألنيا مظميب بقرار اليدنب
الموقع مع مصر ي 2909-1-10و بظيث تطمف إسرائيؿ واألمـ المتظدة سبلمب االىالي وبقائيـ ي
أرطيـو ولـ يتـ ذلؾ بؿ طردتيـ ”إسرائيؿ“ وسمبت أرطيـ .ورئيس انتيؿ يعمـ ىذاو قد أرسؿ لو
الفمسطينيوف اظتجاجاً وقعو أك ر مف  5,000ش ص ي أمريكا.
 -1إف غايب مبادرتكـ ىى استئناؼ المفاوطات مف أجؿ ”ظؿ الدولتيف“ .وسمعنا ي المناقشب كممب
”السمطب الفمسطينيب“ و“ 05عاماً مف النزاع“ .إف أى عاقؿ ال يتوقع أف العدو الصييوني الذي ترسخ عقيدتو
عمى إلغاء مسطيف والفمسطينييف سيغير عقيدتو ىذه بسبب م ار عات كبلميب ال وزف ليا و بت شميا بلؿ
عشريف سنب .ولكف ليس ىذا ىو الميـ .الميـ أف قطيتنا لـ تبدأ قبؿ  05عاماًو بؿ قبؿ  65عاماً عمى
أرض الواقع وقبميا بمئب سنب ي التدبير والت طيط .ليست قطيتنا تنشيط التجارة ي نابمس واريظا وأبو
ديس .ىذا ما سعت إليو ظكومب يشى ي الظرب العالميب ال انيب وسقطت.
 -3إف ظؿ الدولتيف إذا تـ ي ىذه الظروؼ إنو ظؿ إسرائيمي الص .وىذا ما أكده بيريز واولمرت .ولوال
تعنت نتنياىوو لعدـ اكتفائو بوو ألصبح سياستو أيطاً .وىو يسعى إلى جعؿ  %20مف مسطيف وطناً لػ 21
مميوف مسطيني و %90مف مسطيف وطناً لػ  5.5مميوف مياجر ييودي .وال يمكف ألي مسطيني وطني
قبوؿ ذلؾ.
 -0إف قياـ دولب مسطينيب ىو صفقب سياسيب بظتب تعترؼ بيا بعض الدوؿو ولكنو ال يرقى أبداً إلى مستوى
الظقوؽ غير القابمب لمتصرؼ م ؿ ظؽ العودة .ويجب التركيز أوالً عمى ىذا الظؽو وغيره نتائج أو شوائب.
 -5ذكرتـ اعتمادكـ ”لممبادرة العربيب“ التى تدعو إلى ظؿ ”عادؿ“ و“متفؽ عميو“ لمقطيب الكبرىو قطيب ظؽ
البلجئيف ي العودة .وربما ال تعمموف ر ض البلجئيف ليذه المبادرة ر طاً كامبلً يما يتعمؽ بالبلجئيف.
واالسباب نكررىا ىنا مرة أ رى )2( .الظؿ ”العادؿ“ قد تـ االتفاؽ عميو بشنو تنفيذ ظؽ العودةو وليس موطع
نقاش لتعريفو ي ”مفاوطات“ تستمر قرناً مف الزماف .ىذا ىو الرأى القاطع ل براء القانوف الدولي )1( .ظؿ
”يتفؽ عميو“ مع ”إسرائيؿ“؟ مف البديييات التى أعمنيا بف جوريوف بصراظب ي يونيو  2908أنو ”لف يعود
الجا واظد“ .وىذه سياسب ”إسرائيؿ“ الدائمب .إذف ىذا الطرح يو داع سياسي )3( .المبادرة العربيب قد تمزـ
ظكوماتيا التى ت مت عف مسطيف منذ زمف .أما موا قب الفمسطينييف عمييا مـ تتـ بؿ تر ض ىذه المبادرةو
النو ال يوجد اآلف مجمس وطني منت ب تعرض عميو ويقرر يياو ومظمود عباس لـ ينت بو أى مسطيني
ي الشتاتو وواليتو ي الطفب انتيت منذ زمف.
أستط يع اإل اطب ولكنى ظزيف ألنو رغـ ظسف نيتكـ وكونكـ مف بيت عريؽ ومف بمد عميؽ الجذور ي
الوطنيب الصادقب وىو نابمسو وجدتـ أنو مف المناسب االشتراؾ ي ىذه المبادرةو والتى سيستعمميا الطرؼ
اآل ر لزيادة استيبلئو عمى أرطنا وظقوقناو دوف أف نستعيد أياً مف ظقوقنا.
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ولكنى أؤكد لؾو عف برة مباشرة ناتجب عف زيارات متكررة لمعظـ أماكف التواجد الفمسطيني ي العالـو أف
أياً منيـ ال يقبؿ بديبلً عف وطنو مسطيفو وىى لمعمـ مف راس الناقورة إلى أـ رشرشو ومف ر ح إلى نير
األردف.
يكوف قيادة مسطينيب جديدة تظمؿ اعباء الوطفو
وربما جاء الوقت أف الجيؿ الجديد يتولى زماـ االمورو ّ
وتم ؿ  21مميوف مسطينيو معظميـ ي الشتات .وىذا الشؾ قادـ .وما طاع ظؽ وراءه مطالب.
مع أطيب تظياتيو
سمماف أبو ستب
قدس اإلخبارية1023/5/19 ،
 66رد من منيب المصري إلى سممان أبو ستة
تظيب طيببووو
شك ار عمى رسالتكـ الموجب إلي والمتعمقب برأيكـ وموقفكـ مف مبادرة كسر الجمود التي تـ اإلعبلف عنيا ي
البظر الميتو مع اظترامي ليذا الرأي الذي يعبر عف طمير مجموعب مف الفمسطينييفو كما يعبر رأيي
وموقفي عف رأي وطمير مجموعب أ رى منيـو بل أظد يمتمؾ الظقيقب كاممبو وأنتـ وأنا متفقوف عمى
مجموعب مف القطايا والتي مف أبرزىا الظؽ التاري ي لنا ي مسطيفو وطرورة عودة البلجئيف إلى مدنيـ
وقراىـ التي ىجروا منيا وتعويطيـ عف الطرر الذي لظؽ بيـ طيمب ىذه السنوات.
وقد ن تمؼ بعدىا ي تفاصيؿ ك يرة أو قميمو ولكنيا بمجمميا تعكس ظجـ الجدؿ الدائر بيف الفمسطينييف
ظوؿ كيفيب الوصوؿ إلى ظؽ الشعب الفمسطيني ي تقرير مصيره واقامب دولتو الظرة المستقمب كاممب السيادة
بعاصمتيا القدسو وىنا أسجؿ أنني اعتبر ما جاء ي و يقب االستقبلؿ لمعاـ  2988و ىي وابتي وظدي
األدنىو وىو برنامج منظمب التظرير الفمسطينيبو والذي أقر بظؿ الدولتيف الذي أسعى وسشظؿ أعمؿ مف
أجؿ تظقيقو و اء لمشيداء والجرظى واألسرى وعمى رأسيـ الشييد الرمز ياسر عر اتو وىذا ىو كما قمت
ظدي األدنى الذي عمينا ت بيتو كظقيقب واقعب عمى األرض قبؿ طياع البقيبو وبعدىا لندع التاريخ يقرر مف
ىو عمى صواب ومف ىو عمى طشو ولندع االجياؿ القادمب تقرر صظب ىذا الظؿ مف عدمو وتكمؿ بعدىا
بالطريؽ التي تؤمف ىي بو طمف معطيات ووقائع قد تكوف أ طؿ مما ىو موجود اآلف.
بل يعقؿ أف ندع المستوطنات تسرؽ ما تبقى مف األرض ي الطفب الفمسطينيب ونقؼ مكتو ي األيديو نعـ
إف المستوطنات اإلسرائيميب ىي السرطاف الذي يقطـ ليس ظؿ الدولتيف بؿ أيطا ظؿ الدولب الواظدة الذي
يطرظو البعضو االستيطاف اذا استمر عمى ىذه الوتيرة ولـ نعمؿ عمى وقفو لف يبقى لنا سوى معازؿ نعيش
دا ميا تظت رظمب جندي اظتبللي يفتح ويغمؽ الباب لنا ي الوقت الذي ىو يريد .نعـ أ ي الدكتور سمماف
أنا مؤمف بشنو يجب انقاذ ظؿ الدولتيف ويجب ت بيت الظؽ الفمسطيني عمى  % 11مف مسطيف التاري يب
ىذا الظؿ المؤلـ ىو المتاح ظالياو ولف أقبؿو وىنا أتظدث باسمي الش صيو أف يعيد التاريخ نفسو مرة
أ رى ظيف ر طنا قرار التقسيـ وجنينا بعدىا كؿ اآلالـ التي المت بنا.
ىذا ليس طاب عاطفي بؿ ىو تعامؿ مع واقع قائـ وعمينا التعامؿ معو دوف التفريط بال وابت التي قمتيا ي
طابي الذي القيتو ي البظر الميت ظيف قمت " ....وىناؾ طوط عريطب وواطظب إلنياء الصراع وىي
الشرعب الدوليب وق اررات األمـ المتظدة ذات الصمب و ارطب الطريؽو وجميعيا تؤكد بشف الظؿ قائـ عمى
أساس ظدود الرابع مف ظزيراف لمعاـ  2967و والقدس عاصمب لمدولتيفو وظؿ عادؿ لمشكمب البلجئيف عمى
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أساس القرار رقـ  290و وعدـ شرعيب االستيطافو واطبلؽ سراح كا ب االسرى مف سجوف االظتبلؿ"و وال
اعتقد بشف ىذا تفريطا أو تنازال عمى األقؿ مف وجيب نظر االجماع الوطني.
وأود التشكيد ايطا بشنو واذا ما ارتشينا بشف جيودنا لف تفض الى ظؿ و ؽ ما طرظتو ي طابي مف نكمؿ
الطريؽو وأنا كمي أسؼ لمبيانات والتصريظات التي تصدر وتتيمني مباشرة بالتطبيع مع االظتبلؿ
اإلسرائيم يو مست دمب النداء الذي صدر عف المبادرة كشساس ليذا اليجوـو عمما بشف النداء الذي تبله مدير
المنتدى االقتصادي العالمي ي الشرؽ األوسط وشماؿ ا ريقيا ىو ورقب أوليب سيتـ العمؿ عمييا وتطويرىا
لتكوف متجانسب تماما مع المطمب الفمسطينيب الشعبي والرسميو وغير ذلؾ نظف لسنا بظاجب إلى أيب
تسويات أو نداءات أو مبادرات ال تظقؽ آمالنا وتطمعاتنا الوطنيب.
وىذا يقودني إلى قولكـ بشف الصراع بدأ قبؿ  65سنوو نعـ ىذه ظقيقبو وىذا ما قمتو أيطا ي طابي "لقد
عاصرت كؿ آالـ شعبي بدءاً بالنكبب عاـ 2908و والنكسب عاـ 2967و واالنتفاطب عاـ 2987و واالنتفاطب
التي تمتيا عاـ 1000و مرو ار برظيؿ ال ورة مف بيروت الى تونسو واالنقساـ الدا مي وصوال إلى جيود
المصالظبو وعايشت ىذه العذابات الذي يشعر بيا كؿ مسطيني"و مست أنا الذي انسى النكبات التي ظمت
بشعبي وأنكر المذابح التي قامت بيا العصابات الصييونيب وال زالتو وكما تعمـ إف ىذا ال طاب قد القي
اماـ ( )2000ش صيب عالميب وبظطور الرئيس مظمود عباس واالمير يصؿ ابف الظسيفو وشمعوف
بيريسو وجوف كيريو وتوني بميرو وعدد غير قميؿ مف الدبموماسييف العرب واالجانبو وىذا ال طاب قط
لمعمـ لـ يعجب الك ير مف غير الفمسطينييفو ولكف قمتو ألنو يعبر عف قناعاتي الش صيب ولف اتنازؿ عف
ىذه القناعات التي تجسد ال وابت والظقوؽ الفمسطينيب لمك ير مف الفمسطينييفو كما اعتقد ايطا بشف ىذا
االجتماع ظقؽ ىدؼ ميـ وىو اعادة طرح القطيب الوطنيب عمى أولويات اجندة المجتمع الدولي.
وظوؿ مبادرة السبلـ العربيب انتـ تعمموف بشف  57دولب عربيب واسبلميب اعتمدتيا كشساس لظؿ الصراع
العربي -اإلسرائيميو وىي الظؿ الوظيد الممكف طمف المعطيات الظاليبو إف كانت ىذه المبادرة تقودنا إلى
تظصيؿ الجزء األكبر الممكف مف الظقوؽ الفمسطينيب قبؿ أف تطيع البقيب مماذا ال نتعامؿ معيا عمى األقؿ
مرظميا .وىنا ال أريد الد وؿ ي جدؿ قانوني ما اعيو تماما بشف القانوف ىو جزء مساعد لت بيت الظقوؽ
وليس انتزاعيا بالمفيوـ العمميو وىنا أقوؿ وبكؿ صدؽ وتجرد إذا كاف لديكـ أو لدى اآل ريف استراتيجيب
واطظب لتظرير مسطيف مف البظر إلى النير سشكوف أوؿ المؤيديف والداعميف لياو وىذا اقولو ليس مف باب
المزايدة بؿ مف أجؿ البظث عف طرؽ قد تكوف أ طؿ مف الطريؽ التي اسمكيا لموصوؿ إلى ظؽ شعبي ي
دولب مستقمب وكاممب السيادة و ؽ ما جاء ي و يقب االستقبلؿ لمعاـ .2988
و يما يتعمؽ بما أوردتـ ي البند األوؿ مف رسالتكـو السيد يوسي اردي ىو ليس شريكي سوى ي مبادرة
كسر الجمودو إنا طيمب ترة ظياتي العمميب لـ يكف لي شريؾ إسرائيمي ولف يكوفو وسوؼ اقوـ بفظص
المعمومب التي اوردتيا ظوؿ رئيس شركب انتيؿو ولف اتعامؿ معو ي ىذه المبادرة اطبلقا أو مع ام الو ي
ظاؿ أف كاف ىذا صظيظا .واؤكد بشنني طد أي تطبيع اقتصادي وىذا أيطا قمتو ي طابي " ...نظف
نر ض الوطع الظالي القائـو وال يمكف لنا ي ظؿ استمرار االظتبلؿ ومف منطمؽ وطني وأ بلقي أف نطبع
معوو وال نقبؿ الظديث عف "سبلـ اقتصادي" ي ظؿ غياب ظؿ سياسي ينيي االظتبلؿو نظف لف نقبؿ أي
ش ار كات اقتصاديب أو تجاريب مف ششنيا أف تطيؿ أمد االظتبلؿ أو تطفي الشرعيب عميو".
وقبؿ اف انيي اقوؿ لؾ أ ي الدكتور سمماف أنا وبعد ىذا العمر ال ابظث عف منصب أو جاه أو ماؿو وقد
عدت إلى أرض الوطف ي العاـ  2990و لكي اساىـ ي وطع األسس لمدولب الفمسطينيب العتيدةو وا ترت
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أف اعيش عمى جزء مف أرض وطني ليس مف باب الترؼ بؿ مف أجؿ مشاركب شعبي ىمومو وأ راظوو
وأس اىـ بقدر استطاعتي بتعزيز صموده ومقاومتوو قد نتفؽ عمى اليدؼ وقد ن تمؼ ي االسموب أو
الطريقب.
أؤكد لؾ ا ي الدكتور سمماف بشف الواقع عمى األرض يظتـ عمينا أف ننقذ ظؿ الدولتيف الف األرض تطيع
والقدس تيود واالنقساـ يزيد الطيف بؿ ىو والسرطاف ال اني الذي ينيش الجسـ الفمسطينيو دعنا نطع
القاعدة لينطمؽ منيا ابناءنا وأظفادنا إلى الفطاء االرظب وأنا موا ؽ معؾ تماما بشنو ظاف الوقت ليتولى
الجيؿ الجديد زماـ األمور ويظمؿ أعباء الوطف وىمومو نعـ ما طاع ظؽ وراءه مطالب.
ا ي ار وبظكـ أف رسالتكـ التي وجيتموىا الي كانت عبارة عف رسالب مفتوظب تـ توزيعيا مف قبمكـ عمى نطاؽ
واسعو إني آمؿ
ومف منطمؽ سماع الرأي والرأي اآل ر أف تقوموا مشكوريف بنشر ىذا النص كما عمتـ برسالتكـ.
مع االظتراـ والتقدير
أ وكـ منيب رشيد المصري
نابمس – مسطيف 1023/6/3
1023/6/3

 67ثروات الشرق األوسط وأفريقيا تقفز إلى  4,8تريميونات دوالر
(رويترز) :أظيرت دراسب أجرتيا مجموعب بوسطف لبلستشارات أف أصوؿ األ رياء ي الشرؽ األوسط
وأ ريقيا ارتفعت نظو  %9.2إلى  0.8تريميونات دوالر سنب 1021و إذ ساعدت االقتصادات القويب وارتفاع
أسواؽ األسيـ عمى تعزيز النمو بالمنطقب.
وجاء ي الدراسب الت ي نشرت أمسو أنو ي ظاؿ استمرار االتجاىات الظاليب إف روات المنطقب قد ترتفع
إلى  6.5تريميونات دوالر بظموؿ عاـ .1027
وقاؿ ماركوس ماسي العطو المنتدب لمجموعب بوسطف لبلستشارات إف المست مريف مف الشرؽ األوسط باتوا
أك ر ارتياظاً لبلست مار ي الدا ؿ رغـ أف نسبب األصوؿ التي يظوزونيا ي ال ارج مرتفعب نسبياً .وارتفعت
روات المنطقب المظفوظب ي أسيـ بنسبب  %28.3ي .1021
وقاؿ المسح إف أصظاب ال روات ي منطقب ال ميج العربيب ال يزالوف يست مروف مبالغ كبيرة ي األصوؿ
السائمب ويفطموف أسواؽ األسيـ اإلقميميب عف االست مار ي أدوات تنطوي عمى م اطر.
وأظيرت الدراسب أف منطقب ال ميج تظتؿ موقعاً متقدماً بيف الدوؿ صاظبب أعمى نسب لؤلسر ال ريب وأف قطر
تتصدر القائمب العالميب بمعدؿ  203مميوني اًر ي كؿ  2000أسرة.
المستقبل ،بيروت1023/6/5 ،
 68تقرير :االحتالل يرتكب  60مجزرة خالل  2967ويدمر قرى فمسطينية كاممة ويشرد سكانيا
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عمػػاف – ناديػػب سػػعد الػػديف :لقػػد سػػارعت سػػمطات االظػػتبلؿ إلػػى تػػدمير عػػدد مػػف القػػرى الفمسػػطينيب بالكامػػؿ
بلؿ ظرب العاـ 2967و يدمت نظو  375بيتاً ي قريب عمواس و 535بيتاً ي يػالو و 550بيتػاً ػي بيػت
نوبا ي منطقب المطروف شماؿ غرب القدس المظتمب.
وقامتو أيطاًو بيدـ ظي المغاربب ي المدينب القديمب ي القدس بالكامؿو وىو الظي القريب مف ظائط البراؽ
وذلػػؾ ألغ ػراض االسػػتيطافو كمػػا ألظقػػت الػػدمار بمػػا يقػػارب نصػػؼ مدينػػب قمقيميػػب ػػي الطػػفب الغربيػػب (نظػػو
عوا والبرج.
 1000بيت) وبقرى بيت مرسـ وبيت ّ
وقػد ُسػػجؿ الظقػاً قيػػاـ سػػمطات االظػػتبلؿ بيػػدـ ق اربػب  7550منػزالً ػػي الطػػفب الغربيػػب ػػبلؿ عػػامي (-2967
 )296لمنػػع عػػودة سػػكانيا إلييػػاو تمييػػداً لظمػػبلت اسػػتيطانيب نشػػطب أسػػيمت ػػي إقامػػب  30مسػػتوطنب ػػبلؿ
عامي ( )2977 -2967طمف نظو  3آالؼ مستوطف.
وبظسب تقديرات مركز المعمومػات الػوطني الفمسػطيني التػابع لمسػمطب الفمسػطينيبو ػإف "االظػتبلؿ ارتكػب 60
مجزرة مو قب عمى األقؿ بظؽ الشػعب العربػي الفمسػطيني ػبلؿ العػاـ 296و بعػدما اقتػرؼ  30مجػزرة ػبلؿ
العاـ .".2908
وعمػػد إلػػى تيجيػػر ظػوالي  10ألػػؼ مسػػطيني سػػنوياً مػػف األ ارطػػي المظتمػػب العػػاـ  2967بوسػػائؿ متعػػددة بػػيف
ع ػػامي ()2986 -2967و طػ ػبلً ع ػػف اس ػػتيبلئو عم ػػى كام ػػؿ األرض الفمس ػػطينيبو باإلط ػػا ب إل ػػى الجػ ػوالف
وسيناءو ليسيطر بذلؾ عمى أرض أكبر ب بل ب أطعاؼ األ ارطػي المسػيطر عمييػا قبػؿ العػدوافو والتػي قػدرىا
البعض بظوالي  70ألؼ كـ مربع.
وقد التيـ االظتبلؿ عبر السنوات المتواليب غالبيب مساظب الطػفب الغربيػبو بظيػث لػـ يتبػؽ لمجانػب الفمسػطيني
سوى  2221.26كـ مربع قط.
وق ػػد ذىب ػػت االقتطاع ػػات لص ػػالح تغذي ػػب التوس ػػع االس ػػتيطانيو عب ػػر االس ػػتيبلء عم ػػى األ ارط ػػي الفمس ػػطينيب
ومصادرة زىاء  % 06مف الطفب الغربيب المظتمب.
وقػػد صػػادر االظػػتبلؿ منػػذ اتفػػاؽ أوسػػمو ( )2993ظ ػوالي  860ألػػؼ دونػػـو منيػػا  210ألػػؼ ػػي منطقتػػي "أ"
(ال اطػ ػػعب لمسػ ػػمطب الفمسػ ػػطينيب بسػ ػػيطرة كاممػ ػػب)و و"ب" (ال اطػ ػػعب لمسػ ػػيطرة المدنيػ ػػب الفمسػ ػػطينيب واألمنيػ ػػب
اإلسرائيميب)و و ؽ تصنيفات أوسمو.
أدى اقتطاع االظتبلؿ لممسػاظب الواقعػب طػمف منطقتػي "أ" و"ب" إلػى اجتػزاء نسػبب  %1,20مػف إجمػالي 38
%و مبقياً عمى  % 35.86منيما قطو لصالح طميا إلى المنطقب "ج" (ال اطعب لسيطرتو الكاممػب)و التػي
باتت مساظتيا اإلجماليب ظوالي .% 60.20
بينما أطاؼ المساظب المصادرة بمقدار  210ألؼ دونـ إلى أ ارطػي الطػفب الغربيػب التػي اسػتولى عمييػا قػببلً
بنسبب % 78و لتشكبل معاً ظوالي  % 80.20مف مساظتيا اإلجماليب.
ون ػػتج ع ػػف ذل ػػؾ اقتط ػػاع االظ ػػتبلؿ لنظ ػػو  % 21م ػػف مس ػػاظب الط ػػفب الغربي ػػب لص ػػالح بن ػػاء ج ػػدار الفص ػػؿ
العنصػػريو و % 50.32لممس ػػتوطنات وم ػػا يس ػػمى أم ػػبلؾ "الدولػػب"و يس ػػتوطف زى ػػاء نص ػػؼ ممي ػػوف مس ػػتعمر
المساظب األكبر منيا.
بينمػػا "مس ػػح االظ ػػتبلؿ نظ ػػو  % 5.76مني ػػا تميي ػػداً لمص ػػادرتياو واس ػػتولى عم ػػى  % 3لت صيص ػػيا مظمي ػػب
طبيعيػػبو مقابػػؿ إدعػػاء امػػتبلؾ الييػػود لنظػػو  % 2.16مػػف مسػػاظتيا"و و ػػؽ رئػػيس المجنػػب العامػػب لمػػد اع عػػف
األراطي الفمسطينيب المظتمب عبد اليادي ىنطش.
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وت ترؽ الطرؽ االلتفا يب والمعسكرات واألبراج الصييونيب جوانب األراطي الفمسطينيب المظتمب طمف مساظب
تتجاوز  % 2.67منيا.
وأوطػػح ىػػنطشو لػ ػ "الغػػد" مػػف األ ارطػػي المظتمػػبو بػػشف "سػػمطات االظػػتبلؿ قامػػت منػػذ عػػدواف العػػاـ 2967
بتقسيـ الطفب الغربيب إلى  25جزءاًو منيا  6كتؿ استيطانيب كبيرة وسابعب تطـ المستعمرات المعزولبو بينمػا
أبقى مانيب "كانتونات" مفتتب غير متصمبو يربطيا الشوارع واألنفاؽ".
التمسؾ بظؽ العودة
ما يزاؿ نظو سبعب مبلييف مسطيني ارج وطنيـ المظتؿ ينتظروف العودة إلى ديارىـ وأراطييـ التػي ُىجػروا
منيا بفعؿ العدواف الصييوني عامي  2908و2967و مف إجمالي  22,1مميوف نسػمب عػدد الفمسػطينييف ػي
العالـ.
ويشػػكؿ جػػزءا كبي ػ ار مػػف البلجئػػيف نتػػاج التيجيػػر اإلس ػرائيمي ألك ػػر مػػف نصػػؼ مميػػوف مسػػطينيو مػػنيـ زىػػاء
 100ألؼ نزظوا مجدداً كبلجئيفو إلى المناطؽ المجاورة نتيجػب عػدواف العػاـ 2967و وارتكػاب أك ػر مػف 60
مجزرة بلؿ شير ظزيراف وظدهو وسف القوانيف العنصريب الظقاً لمنع عودتيـ.
وقد لجػش ق اربػب  % 95مػف البلجئػيف إلػى الطػفب الشػرقيب جػراء عػدواف  5ظزيػراف (يونيػو)و مػا أدى إلػى إقامػب
مانيػػب م يمػػات إطػػا يب عمػػى األ ارطػػي األردنيػػب طػػمف مسػػاظب تقػػدر بظػوالي  0356دونمػاًو مػػف أصػػؿ 23
م يماً ( مس منيػا أقيمػت عقػب النكبػب) تطػـ مجتمعػب ظػوالي  350ألػؼ الجػيء بنسػبب تقػارب  % 10مػف
إجمالي البلجئيف المسجميف اليوـ لدى وكالب الغوث الدوليب (األونروا) والمقدريف بنظو مميوني الجيء.
عمان1023/6/5 ،
الغدّ ،
 69خطة كيري نموذج جديد لمشراكة أم سالم اقتصادي؟

ماجد عزاـ
نموذج جديد مف الشراكب العامب وال اصبو ىذا ىو العنواف الذي ا تاره وزير ال ارجيب األميركي جػوف كيػري
ل طت ػػو االقتص ػػاديب الياد ػػب إل ػػى تييئ ػػب الظ ػػروؼ أم ػػاـ إع ػػادة الط ػػر يف الفمس ػػطيني واإلسػ ػرائيمى إل ػػى طاول ػػب
التفػػاوض؛ و ػػي شػػرظو لم طػػب قػػاؿ كيػػري :إف الظػػديث يػػدور عػػف مبػػادرة لطػػـ شػػركات كبػػرى تبظػػث ع ػػف
االست مار ي أماكف يمكنيا إظداث التغييرو ظي ما ال يقرر السطر األ ير ي تقاريرىا بالطرورة أف ىذا ىو
االست مار األ طؿ.
يؤمف جوف كيري أف المصمظب األميركيب الظيويب كما التطورات اإلقميميب العاصفب ي المنطقبو تقتطي ظػ ّؿ
الصراع الفمسطيني–اإلسرائيميو وىو يعتقد أيطاً أف ىذا األمر صعب لكف ليس مستظيبلً .مف أجؿ ذلؾ زار
وزيػر ال ارجيػب األميركػػي مسػطيف أربػػع مػرات ػػي ػبلؿ بل ػب أشػػير تقريبػاًو واصػػطدـ بي ّػوة واسػػعب مػف عػػدـ
ال قػػب بػػيف الجػػانبيف اإلس ػرائيمي والفمس ػػطينيو كمػػا بالوطػػع االقتصػػادي الك ػػار ي ػػي الطػػفب الغربيػػب ووج ػػود
السمطب عمى ظا ب االنييار الماليو وربما السياسي أيطاًو إف لـ يتـ تظرؾ جدي لتغيير ىػذا الوطػع المظػبط
والبائس.
ومف ىنا ّكر كيري ي طب اقتصاديب لتظسيف االقتصاد الفمسػطيني تطػرب عصػفوريف بظجػر واظػدو إنقػاذ
السػمطب مػػف االنييػارو و ػػي الوقػت نفسػػو ىػػدـ ظػاجز عػػدـ ال قػبو أو عمػػى األقػػؿ مػؽ أجػواء مؤاتيػب أك ػػر مػػف
أجؿ إعادة الطر يف الفمسطيني واإلسرائيمي إلى طاولب التفاوض بعد بلث سنوات تقريباً مف الجمود.
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ط ػػب كي ػػري ذات االس ػػـ البل ػػت والبػ ػراؽ («نم ػػوذج جدي ػػد م ػػف الشػ ػراكب العام ػػب وال اص ػػب») طموظ ػػب ج ػػداًو
وتتطمف إقامب مناطؽ صػناعيب كبػرى ػي الطػفب الغربيػبو كمػا مشػاريع سػياظيب طػ مبو وظتػى إنشػاء مػدف
مسػػطينيب جديػػدة نالػػت موا قػػب مبدئيػػب مػػف الطػػر يف الفمسػػطيني واإلس ػرائيميو ولكػػف مػػع تػػوجس مسػػطيني مػػف
ال ػػوض ػػي طػػب تتشػػابو تمام ػاً مػػع كػرة نتانيػػاىو عػػف السػػبلـ االقتصػػادي وطػػرورة االنطػػبلؽ مػػف تظسػػيف
الوطػػع االقتصػػادي وردـ اليػػوة االقتصػػاديب الشاسػػعب بػػيف الجػػانبيف قبػػؿ الشػػروع ػػي التفػػاوض ظػػوؿ القطػػايا
السياسيب الظساسب والشائكب .غير أف المفاجا كاف ي تظفظ نتانياىو نفسوو أو باألظرى تظػديث كرتػو عػف
السبلـ االقتصادي ور طو تقديـ أي تسييبلت جديب ي غياب اإلطار السياسي أو المفاوطات المباشػرة مػع
السػػمطب الفمسػػطينيب .ػػي طػػوء ذلػػؾ وجػػد وزيػػر ال ارجيػػب األميركيػػب كيػػري نفسػػو مظشػػو اًر بػػيف شػػرط األ ػػؽ
السياسػػي الفمسػػطينيو واإلطػػار السياسػػي اإلسػرائيميو وىػػو يعمػػؿ اآلف عمػػى ظػػؿ ىػػذه المعطػػمب عبػػر طػوات
عدةو منيا إشراؾ األردف الجدي ي المفاوطات واعطاؤه الدور الذي لعبتو مصر مبػارؾ ػي السػابؽو وظتػى
إد اؿ الجامعب العربيب ي المعادلب عبر تظديث ما لممبادرة العربيبو وجعميا قادرة أو أساساً مقبوالً لمتفػاوضو
وكؿ ذلؾ بغرض ظث نتانياىو عمى تقديـ بوادر ظسف نيب لمقيادة الفمسطينيب.
يبػػدو وزيػػر ال ارجيػػب األميركػػي مفعم ػاً بالنوايػػا الطيبػػب واظسػػاس الرسػػالبو كمػػا قالػػت صػػظيفب ىػػلرتسو إال أنػػو
يتصرؼ كسيناتور ماساتشوستس أك ر منو ديبموماسياً م طرماً لجيب اند اعو وظماسو الزائد .غير أف األىـ
مف ذلؾ يتم ؿ ي ما قالو عف نتانياىو واشارتو إلى أنيما جدياف ي القياـ معاً بالواجبات التػي كمفيمػا إياىػا
الرئيس باراؾ أوباما أ ناء زيارتو األ يرة لممنطقب ي آذار (مارس) الماطي.
ك ػػبلـ ج ػػوف كي ػػري يظم ػػؿ ػػي طيات ػػو عبلم ػػب عم ػػى وج ػػود تف ػػاىـ أميركػ ػي إسػ ػرائيمي واس ػػع ال يتعم ػػؽ ب ػػالممؼ
الفمسطينيو وانما بالنظرة العامب إلى المنطقب وتطوراتيػا العاصػفبو كمػا تب ّػدى مػف االعتػذار اإلسػرائيمي لتركيػا
الػػذي تػػـ بوسػػاطبو وظتػػى بطػػغط أميركػػيو وىػػو يعنػػي كػػذلؾ أف تسػػويب مػػا لمممػػؼ الفمسػػطيني باتػػت مصػػمظب
أميركيب إسرائيميب مشتركب.
ربمػػا يػػنجح كيػػري ػػي تنفيػػذ طتػػو االقتصػػاديب العمبلقػػبو واعطائيػػا أ قػاً أو إطػػا اًر سياسػػياً مػػا عبػػر االسػػتعانب
بػػالجيود األردنيػػب والعربيػػب لجمػػع الطػػر يف الفمسػػطيني واإلس ػرائيمي م ػرة أ ػػرى عمػػى طاولػػب التفػػاوضو إال أف
التظ ػػدي األساس ػػي يكم ػػف ػػي تج ػػاوز الس ػػبلـ االقتص ػػادي إل ػػى الس ػػبلـ السياس ػػيو وقب ػػؿ ذل ػػؾ وبع ػػده ام ػػتبلؾ
الشجاعب لئلقبلع عف النظر إلى المنطقب مف العيف اإلسرائيميب األمنيبو واعتبار أمف إسرائيؿ اليدؼ األسمى
ي النقاشات المتعمقب بعمميب السبلـو األمر الذي قد ينتج اتفاقاً ماو ولكنو ال يؤسس ظتماً لسبلـ عادؿ شامؿ
ودائـ ال ي مسطيف وال ي المنطقب.
الحياة ،لندن1023/6/5 ،
 70إ ّنيم ييزأون من كيري

ىشاـ دبسي
تنتيػػي ػػي منتصػػؼ الشػػير الجػػاريو ميمػػب االسػػتماع واسػػتطبلع اآلراءو بظسػػب مػػا أراد ليػػا وزيػػر ال ارجيػػب
األميرك ػػي ج ػػوف كي ػػري .قب ػػؿ ال ػػدعوة الس ػػتئناؼ المفاوط ػػات المباشػ ػرة ب ػػيف الفمس ػػطينييف واسػ ػرائيؿ .م ػػا ى ػػي
الظصيمب األوليب؟
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ي المسشلب السياسيب أو المسار السياسي وىو العنواف الجوىريو تُ ِ
جمع المصادر الفمسطينيب ي راـ اهلل وكذا
اإلعبلميب اإلسرائيم ّيبو أف الوزير كيري لـ يظصؿ عمى طماف أو وعد أو موقؼ إيجابي أو
المراجع البظ ّيب و
ّ
أي تغيير ي القطايا التاليب:
 - 2استمرار استبعاد ممؼ القدس مف المفاوطات كمياً.
 - 1ال وقؼ لبلستيطاف سواء ي الكتؿ الكبرى أو المستوطنات المنتشرة ي عمؽ الطفب الغربيب.
 - 3ال بظث ي مسشلب البلجئيفو تظت أي عنواف سواء كػاف قػرار األمػـ المتظػدة  290أو مبػادرة جنيػؼ أو
غيرىا.
وباالنتقػػاؿ إلػػى المسػػار األمنػػي والظػػدودو ظيػػث يعتقػػد الػػوزير كيػػريو أف مفتػػاح الظػػؿ يكمػػف ػػي ا ت ػراؽ مػػاو
لترسػيـ الظػػدود اإلسػرائيميب ػ الفمسػػطينيبو والتفػاىـ عمػػى "االظتياجػػات" األمنيػػب اإلسػرائيميب .وىػػذا يميػػد السػػبيؿ
لظؿ معطمب المسار السياسيو إف ما ظصؿ عميو "الوزير الصبور":
أ  -ر ض االعتراؼ بظدود اليدنب لسنب 2967و باعتبارىا نقطب بدء لترسيـ الظدود.
ب  -ر ض اإلسرائيمي تقديـ أي تصورو أو ريطب لمظدود التي يريدونيا ظدوداً لدولتيـ مع دولب مسطيف.
ج  -البػػدء ػػي مناقشػػب "االظتياجػػات" األمنيػػب اإلس ػرائيميب مػػف بوابػػب األغ ػوارو والطمػػب بإبقػػاء المنطقػػب تظػػت
الس ػػيطرة اإلسػ ػرائيميب لم ػػدة  99عامػ ػاًو أو اس ػػتئجارىاو وى ػػي تش ػػكؿ رب ػػع مس ػػاظب الط ػػفب الغربي ػػب واظتياطي ػػا
االستراتيجيو وبعد مداوالت عدة قَ ّد َـ اإلسرائيمي "تنػازالً" لتصػبح المػدة المطموبػب  05عامػاًو مػع قبػوؿ مشػاركب
أردنيب.
ىػػذا المػػد ؿ لمناقشػػب االظتياجػػات األمنيػػب اإلس ػرائيميبو ال ي تصػػر اظتياجػػات أ ػػرى ػػي المػػدف الفمسػػطينيبو
وعمى قمـ الجباؿو والطرقات السريعبو واست داـ المجاؿ الجويو وغير ذلؾ مف الئظب ال تنتيي!!
ػؽ لمػػوزير كيػػري غيػػر تظقيػػؽ إنجػػاز مػػا ػػي المسػػار
بعػػد ىػػذا وذاؾو ػػي المسػػاريف السياسػػي واألمنػػيو لػػـ يبػ َ
االقتصاديو والػدعوة عبػر المنتػدى االقتصػادي العػالميو الػذي عقػد عمػى الطػفب األردنيػب مػف البظػر الميػتو
إلػػى مشػػروع "مارشػػاؿ" اقتصػػادي بقيمػػب أربعػػب مميػػارات دوالرو ليمتمػػؾ بموجبيػػا الفمسػػطيني "اقتصػػاداً مزدىػ اًر"و
يشعر معو أف بناء الدولب الفمسطينيبو سيشتي عبر "المعجزة االقتصاديب".
إف ي ىذا ما يشػجع تقػدـ عمميػب السػبلـو ومشػاركب القطػاع ال ػاص الفمسػطيني واإلسػرائيمي واألميركػيو ومػا
يجعؿ األردف شريكاً أساسياً ي إيجاد م رج ما ألي استعصاء مسطينيو ال يمبي ظاجات السبلـ.
ما تقدـ مف مواقؼ إسرائيميب صمببو ي القطايا األساسيب ال ي تصر المشيد السياسي اإلسرائيميو قػد طػرح
النائػػب آ ػػي دي تػػر مشػػروع لمكنيسػػت الجديػػدو لمناقشػػب وتعريػػؼ ىويػػب دولػػب إسػرائيؿو وأراد القت ارظػػو أف يظتػػؿ
مكانػػب "قػػانوف ػ أسػػاس"و ويقطػػي ىػػذا المشػػروعو اعتمػػاد تعريػػؼ يطػػابؽ بػػيف دولػػب إس ػرائيؿو وأرض إس ػرائيؿ
تسمى مسطيف.
الكبرى .ما يمغي وجود أي أرض ّ
كما طرح عمى الكنيست أيطاًو مشروع قانوف آ رو يمغي مكانػب المغػب العربيػب كمغػب رسػميب انيػب ػي الدولػب.
وبالتالي ال يعود است داميا ممزماً.
ىكذا يصبح "ال يار االقتصادي" أو كما يصفو نتنياىو "السػبلـ االقتصػادي" ىػو العػرض اإلسػرائيمي الوظيػدو
"جدّيػب وال
القابؿ لمنقاشو عمى أف تن رط القاىرة باإلطا ب إلى عماف ي مفاوطات يقوؿ عنيػا نتنيػاىو أنيػا ّ
تشبو سواىا مف جػوالت التفػاوض" .والظاجػب لمقػاىرة ىنػا ىػي ظاجػب لمشػاركب اإل ػواف المسػمميف ػي صػناعب
"السػػبلـ" مػػع الفمسػػطينيو ظتػػى يتشكػػد اإلس ػرائيمي أف م ػوا قتيـ وقبػػوليـ اتفاقػػات كامػػب ديفيػػد المص ػريب ليسػػت
مواقػؼ تكتيػب ػ سياسػيبو إنمػا يػار اسػتراتيجي .كمػا أف الظاجػب لمػدور المصػريو كوسػيط مفػاوض مػع ظركػب
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ظماسو ظيث يتـ إغراءىا ي السماح ليا باست مار الغاز الفمسطيني قبالب شاطا غزةو ظتى يتوازف "الر ػاء"
بيف شطري الوطف.
ػػي منتػػػدى البظػ ػػر المي ػػت االقتصػ ػػاديو اسػػػتظؽ الػ ػرئيس اإلس ػ ػرائيمي شػ ػػمعوف بيري ػػز التقريػ ػػع مػػػف الظكومػػػب
اإلس ػرائيميبو لمجػػرد قولػػو كبلم ػاً يفيػػد أف ال ػرئيس الفمسػػطيني ىػػو ش ػريؾ ظقيقػػي إلنجػػاز السػػبلـو واعتبػػر ىػػذا
التصريح بم ابب نسؼ لما بناه نتنياىو مف أسوار لعزؿ الشريؾ الفمسطيني.
ظقػاًو إنيػػـ ػػي إسػرائيؿ يي ػزأوف مػػف وزيػػر ال ارجيػػب األميركػػي مػػف وراء ظي ػره كمػػا قػػاؿ الصػػظا ي اإلس ػرائيمي
ناظوـ برنياع.
ىكذا يصبح الفمسطيني أماـ ياريفو إما ظكـ ذاتي مع بظبوظب ماليبو أو استمرار الوطع الراىف عمى ظالو
بينمػا السػؤاؿ األسػػاس يبقػى برسػـ اإلدارة األميركيػػب والػوزير كيػريو لئل صػػاح عػف أي وجيػب يريػػد السػير بيػػاو
السبلـ العادؿ أـ التصور اإلسرائيمي "لمسبلـ"؟
يبدو أف رائظب الغاز والبظبوظب الماليب تجعؿ البعض الفمسطيني أك ر ظرصاً عمػى بقػاء الوطػع الػراىف عمػى
ما ىو عميو بما ي ذلؾ تشجيؿ المصالظب إلى إشعار آ ر.
المستقبل ،بيروت1023/6/5 ،
 72اإلسالم السياسي واشكالية السالم مع "إسرائيل"

ناجي صادؽ شراب
اإلسػبلـ لػيس مرتبطػاً بظقبػب أو بمرظمػػب زمنيػب معينػػب أو ظتػى ببػروز جماعػػب أو قػوة سياسػػيب إسػبلميبو ولػػيس
مرتبطاً بظكـ أو سمطبو بؿ ىو ظقيقب ظياتيب يديف بيا أك ر مف مس سكاف المعمػورةو وىػو ظقيقػب دينيػب ال
يمكػػف إسػػتبعادىا مػػف كينونػػب الظقػػائؽ الكونيػػب  .وىػػذا ػػارؽ بينػػو وبػػيف ظقبػػب اإلسػػبلمييفو أي ظقبػػب صػػعود
اإلسبلمييف لمظكـ والسمطب ي أعقاب ال ػورات العربيػب التػي أسػقطت أنظمػب ظكػـ اسػتبداديب سػمطويب مػا كػاف
يمكف تصور اإلطاظب بياو لتمنح القوى السياسػيب اإلسػبلميب رصػب تاري يػب ػي الوصػوؿ إلػى الظكػـو لسػبب
بسيط ىو طعؼ القوى السياسيب المقابمب لياو ورغبػب مػف النػاس ػي مػنح ىػذه القػوى رصػب الظكػـ مػف جػراء
ما رددتو دائماً ي طابيا الديني والسياسي مف أنيا ظركات نقيب لػـ يصػبيا الفسػادو وتسػعى لتظقيػؽ الظريػب
والكرامب اإلنسانيبو واف موقفيػا واطػح بالنسػبب لمعاداتيػا لقػوى الشػر مػف منظورىػا التػي ينبغػي التصػدي ليػاو
والمتم مب ي مظور “إسرائيؿ” والواليات المتظدة  .ىنا تقع اإلشكاليب الكبرى التي تواجو ىذه الظركػاتو ألنيػا
ىي التي تظكـو والظكـ والسمطب ليما استظقاقاتيما الدا ميب وال ارجيب .وىي اآلف بيف معادلب مزدوجبو ليس
لئلسػػبلـ كػػديف دور ييػػاو بػػؿ إشػػكاليب الظكػػـو والقػػدرة عمػػى ت بيتػػو والظفػػاظ عميػػو لػػيس لفتػرة رئاسػػيب أو زمنيػػب
قصػػيرةو بػػؿ لفتػرة زمنيػػب غيػػر مظػػددةو ألف اليػػدؼ الػػذي تسػػعى إليػػو ىػػذه القػػوى أيطػاً ىػػو ىػػدؼ غيػػر مظػػددو
وغير مرتبط بفترة زمنيب أو بظدود مكانيبو وىو ىدؼ قياـ دولب إسبلميب أياً كاف توصيفياو دولب أو بل ب.
واإلشكاليات التي تواجو صعود اإلسبلمييف إلى قمب ىرـ بناء السمطب عديدة وال ظصر لياو وكؿ منيا تظتاج
إلى ورقب عمؿ مستفيطبو لكف أبرز ىذه اإلشكالياتو وأك رىػا تعقيػداً وتظػدياً ىػو وجػود “إسػرائيؿ” كدولػب ػي
قمب اإلقميـ الذي يفتػرض أف تقػوـ عميػو مػا يسػمى “دولػب ال بل ػب اإلسػبلميب”و وىػو مػا يعنػي بداىػب الػت مص
منيا واستئصاليا أو عمى أقؿ تقدير اظتواؤىػا .ويػزداد األمػر تعقيػداً أف المشػكمب ال تكمػف ػي كػوف “إسػرائيؿ”
دولبو ولكف ي سعي “إسرائيؿ” ألف تفرض السبلـ الذي تريدو وأظد أىـ مكونات ىذا السػبلـ لػيس االعتػراؼ
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بيػػا كدولػػبو لكػػف االعت ػراؼ بيػػا كدولػػب مركزيػػب ومظوريػػب ييوديػػب ليػػا دورىػػا ػػي تظديػػد ظاطػػر ىػػذه المنطقػػب
ومستقبميا.
وىذا يتناقض تماماً مع مفيوـ الدولب اإلسبلميبو بؿ إنو ينفييا تماماً.
ىذه ىي اإلشكاليب الكبرىو كيؼ سيتـ التعامؿ معيا وبشي السيناريوىات وال يارات؟ ومػا يزيػد األمػور تعقيػداً
أف العبلقػػب بػػيف اإلشػػكاليات التػػي تواجػػو صػػعود القػػوى اإلسػػبلميب ىػػي عبلقػػب تكامميػػب تبادليػػبو بمعن ػى أنػػو ال
يمكػػف ظػػؿ مشػػكمب انتظػػا اًر لظػػؿ مشػػكمب أ ػػرىو التعامػػؿ مػػع ظقبػػب السػػبلـ “اإلسػرائيمي” يػرتبط بتظػػدي الظكػػـ
واسػػتم اررهو وم ػرتبط بػػدوره بالتظػػدي االقتصػػادي والقػػدرة عمػػى االسػػتجابب لبلظتياجػػات والمطالػػب التػػي مقتيػػا
الظراكات العربيب التي تفوؽ قدرة أي ظزب أو تنظيـ ي الظكـو إسبلمياً أو غير إسبلميو ألنو مرتبط بالبعػد
الدوليو وبالقدرة عمى تو ير المساعدات والدعـ والمنح الدوليبو أو بعبارة أ رى تو ير المػاؿ الػذي تػتظكـ يػو
الواليات المتظدة و”إسرائيؿ”.
واذا ما سممنا بفرطيب أف بؤرة التظديات أو البػؤرة األسػاس ىػي بػؤرة الظكػـ واالسػتمرار يػوو يػذا لػو شػروطو
منيػػا تظقيػػؽ إنجػػازات اقتصػػاديب كبي ػرة وىػػذا يػػار مسػػتبعد ػػي طػػوء االنييػػار والت ارجػػع االقتصػػاديو واألمػػر
اآل ػػر اإليفػػاء بػػالوعود الديمقراطيػػب والقبػػوؿ بقواعػػد الممارسػػب الديمقراطيػػب وىػػذا أيطػاً مسػػتبعد  .وكػػؿ ىػػذا لػػو
ارتباط بشكؿ العبلقب مع “إسرائيؿ”و ولمظفاظ عمػى اليػدؼ األسػاس وىػو الظكػـ ال بػد مػف إيجػاد ظػؿ لمتعامػؿ
مع “إسرائيؿ” كدولبو وشروطيا لمسبلـ.
في السابؽ عندما كانت ىػذه القػوى ػارج الظكػـ اسػتندت ػي مياجمتيػا لمظكػـ السػابؽو ولنػزع الشػرعيب عنػو
إل ػػى مع ػػاداة “إسػ ػرائيؿ” والوالي ػػات المتظ ػػدةو وتشكي ػػد أف “إسػ ػرائيؿ” ى ػػي الع ػػدو الظقيقػ ػي ال ػػذي يواج ػػو المش ػػروع
اإلسبلميو ووقفت ىذه القوى بجانب يارات المقاومبو ولعبت قواىا التنظيميب دو اًر ي ىذه المقاومب.
اآلف الصػػورة م تمفػػب تمامػاًو لػػـ يعػػد الظكػػـ السػػابؽ موجػػوداًو والظاجػػب كبيػرة لكسػػب الشػػرعيب الدوليػػب التػػي مػػف
أظد متطمباتيا االعتػراؼ ب”إسػرائيؿ” .ولمظاولػب ال ػروج مػف يػار المواجيػب مػع إشػكاليب “إسػرائيؿ” والتسػميـ
بوجودىػػا بػػدت بعػػض مظػػاىر التغييػػر تبػػدو عمػػى ال طػػاب السياسػػي ليػػذه القػػوى التػػي ربطػػت ذلػػؾ باسػػتجابب
“إسرائيؿ” لمتسويب السياسيب مع الفمسطينييفو بقبوؿ الدولب الفمسػطينيبو وقػد يكػوف ىػذا أظػد ال يػارات لمتعامػؿ
م ػػع “إسػ ػرائيؿ”و لك ػػف تبق ػػى المش ػػكمب الرئيس ػػب ى ػػي التو ي ػػؽ ب ػػيف مش ػػروع الدول ػػب اإلس ػػبلميبو وب ػػيف المش ػػروع
“اإلسػ ػرائيمي” ال ػػذي يق ػػوـ عم ػػى اس ػػتبداؿ النظ ػػاـ اإلقميم ػػي العرب ػػي بنظ ػػاـ ش ػػرؽ أوس ػػطي جدي ػػد مظ ػػوره وقمب ػػو
“إسرائيؿ”.
مشروعاف كؿ منيما ينفي وجود اآل ر  . .ىذه إشكاليب عمى القوى اإلسبلميب مواجيتيا.
الخميج ،الشارقة1023/6/4 ،
 71السياسي الفمسطيني الوحيد الذي قدره رباط الجيش اإلسرائيمي

عاموس ىرئيؿ
وجػػد سياسػػي واظػػد قػػط ػػي المنطقػػبو تظػػدث عنػػو كبػػار قػػادة الجػػيش اإلسػرائيمي بتقػػدير ظقيقػػي ػػي السػػنوات
اال يرةو ليس ىو رئيس وزراء إسرائيؿ وال سمفو ي منصبوو بػؿ ىػو رئػيس الػوزراء الفمسػطيني سػبلـ يػاض.
اف ياض الذي أعمنت السمطب يوـ االظد انيػا ع ػرت عمػى بديمػوو ىػو وطنػي مسػطيني بجميػع جوارظػو ومػع
كؿ ذلؾ يبدو أنو يصعب اف نفكر ي سياسي اجنبي آ ر اسيـ ي االونب اال يرة اسياما جد كبير ي أمف
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إسرائيؿ اك ر منو اصػب شػعور المػواطنيف اإلسػرائيمييف بػاالمف الش صػي .كػاف يمكػف طػوؿ تمػؾ السػنيف اف
نسمع ال ناء عمى ياض عمى ألسنب نظو مف عشرة طباط كبار كانت ليـ صبلت بو.
ىػذا اسػياـ بقػي ػػي اك ػره فيػا .قػد كػػاف يػاض شػديد الظػػذر مػف اال ُيػرى متعاونػا مػػع إسػرائيؿ .امػا ظكومتػػا
نتنيػػاىو واولمػػرت مػػـ يكػػف يريظيمػػا اف تبػػدوا بمظيػػر المتكمتػػيف عمػػى السػػمطب الفمسػػطينيب ػػي مسػػائؿ أمنيػػبو
ولكف الظقائؽ تبقى كما ىيو بعد أف صد الجيد المشترؾ بيف الجيش اإلسرائيمي والشػاباؾ اليجػوـ االرىػابي
مف االنتفاطب ال انيبو كػاف التنسػيؽ الجديػد الػذي نشػش مػع اجيػزة االمػف الفمسػطينيب ىػو الػذي طػمف اسػتمرار
اليػػدوء وجعػػؿ السػػنوات اال يػرة ىػػي االك ػػر أمنػػا منػػذ نشػػوب االنتفاطػػب ػػي سػػنب 1000و ػػي الطػػفب الغربيػػب
و ي دا ؿ ال ط اال طر.
كػػاف يػػاض الػػذي تػػولى عممػػو ػػي  1007ىػػو الػػذي قػػاد المسػػيرة؛ قػػد سػػيطر عمػػى االجيػزة المتنا سػػبو اعػػاد
القانوف والنظاـ الى شوارع جنيف ونابمس .وبعد بطعب اشير مف ا تيار ياض قاد قائد منطقب المركز آنذاؾ
غػادي شػمني ىجومػا واسػعا عمػى البنيػب التظتيػب المدنيػػب لظمػاس ػي الطػفب (‘الػدعوة’) .وقػاؿ رئػيس الػػوزراء
الفمسطيني لئلسرائيمييف انو سيتولى زمػاـ االمػر ػي ىػذا المجػاؿ .قطػع الجػيش اإلسػرائيمي الجيػد ػي الظقيقػب
وكانت السمطب الفمسطينيب ال إسرائيؿ ىي التي صدت نجػاح ظمػاس ػي الطػفبو بعػد وقػت قصػير مػف اتمػاـ
المنظمب االسبلميب سيطرتيا عمى قطاع غزة.
يقوؿ العقيد (اظتياط) رونيف كوىيف الػذي كػاف قائػد اسػت بارات قػادة المنطقػب ػي تمػؾ الفتػرةو اف اإلسػرائيمييف
تش روا مف قدرة ياض عمى تظريؾ النمو االقتصادي الفمسطيني مف جديػدو وكسػب قػب الػدوؿ المانظػب وقيػادة
مسار واسع ببناء مؤسسات الدولب المستقبميب مف اسفؿ الى اعمى .ويعتقد كوىيف أف ياض جمب اليدوء الى
الطػػفب اك ػػر مػػف اي انس ػػاف آ ػػر‘ .ظينم ػػا ت ػػولى عممػػو كن ػػا نػػدعوه ‘تكن ػػوقراط’ .وتعممنػػا بالت ػػدريج اف نق ػػدر
ظطػػوره عمػػى االرض ومشػػاركتو ػػي كػػؿ مػػا يجػػري ونفػػوذه الػػى معر ػػب التفاصػػيؿ .ويصػػعب اف نػػؤمف بػػاف
ش صا ما يستطيع أف يمؤل ىذيف النعميف الكبيريف’.
يفترض أف يقدـ الدكتور رامي الظمداهلل رئيس الظكومب الجديدو الى الش ص الػذي عينػو وىػو رئػيس السػمطب
مظمػػود عبػػاس (ابػػو مػػازف)و صػػيغب اشػػظب مػػف يػػاضو مػػف غيػػر الػػنقص االكبػػر لػرئيس الػػوزراء التػػارؾ ػػي
نظر عباس ىذه المرة وىو استقبللو ور طو االستسبلـ المبلءات تح التي ىي ظركب الػرئيس .يعػد الظمػداهلل
ش صا معتدال وليس لو ماض قتػالي ػي صػفوؼ النطػاؿ الفمسػطيني ػ وىػذا شػيء سػيظببوو بسػيولب نسػبيبو
لمغػػرب ػػي المسػػتقبؿ .لكنػػو ػػي المقابػػؿ ليسػػت لػػو تجربػػب اقتصػػاديب تشػػبو التجربػػب التػػي أتػػى بيػػا معػػو يػػاضو
ويشؾ ي أف يكوف أوتي الش صيب القويب الظطور التي اظيرىا سمفو كمما زادت قتو بنفسو ي منصبو.
كاف ّـ مف قدروا ي إسرائيؿو الى أف كاف اعػبلف التعيػيف المفػاجا يػوـ االظػدو اف عبػاس و يػاض سػيبظ اف
طريقب لمتغمب عمى اال تبلؼ بينيما .لكف يبدو أف عباس طؿ آ ر االمر انفاذ اعبلف اسػتقالب يػاض قبػؿ
نظػػو مػػف شػػيريف .وقػػد تكػػوف ػػي القػرار اشػػارة مزدوجػػب الػػى ظمػػاس التػػي طالبػػت منػػذ وقػػت بػرأس يػػاض بػػاف
رئيس السمطب مستعد اوال بالتقدـ ي مسار المصالظب بيف الظركتيفو و انيا انو سيستعيف وقت الظاجب ب بػرة
رئيس الوزراء الدا ؿ (الذي كاف يتػولى رئاسػب لجنػب االنت ابػات الفمسػطينيب) ويييػا لبلنت ابػاتو وىػذا تطػور
يبػدو اف ظمػػاس ت شػػاه .لكػػف ال ينبغػػي الػػى االف أف ننفػػي اظتمػػاؿ اف يػػدعى يػػاض لمعػػودة الػػى الصػػورة بعػػد
ذلؾ اذا ساء وطع السمطبو رغـ المعارطب الش صيب لو بيف ناس تح ايطػا .يظػدث كػؿ ذلػؾ بػالطبع عمػى
مفيػب توسػيع التػد ؿ االمريكػػي ػي المسػيرة السػػمميب بػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف .وقػػد نشػرت مجموعػب متابعػػب
االزمات الدوليب ي االسبوع الماطي تقري ار عف الوطع الدا مي ي السمطب الفمسطينيب.
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يتميػػز التقريػػر بتشػػاؤـ ظػػذر وىػػو ال يتوقػػع نشػػوب انتفاطػػب ال ػػب عمػػى الفػػور ػػي المنػػاطؽو الف لك يػريف مػػف
سػػكاف الطػػفب مصػػمظب ش صػػيب قويػػب ػػي اعػػادة بنػػاء االقتصػػاد الفمسػػطيني بعػػد االنتفاطػػب .و ػػي مقابػػؿ ذلػػؾ
يظػػذر ب ػراء المجموعػػب مػػف اسػػتمرار طػػعؼ السػػمطب ..ػػي وقػػت تك ػػر يػػو مػػف مصػػادر قوتيػػا االصػػميب.
ويظػػذروف مػػف أف الجيػػد االمريكػػيو اصػػب تظريػػؾ المظاد ػػات مػػف جديػػد قػػد يفطػػي اذا شػػؿ الػػى تعجيػػؿ
الصداـ التػالي مػع إسػرائيؿو وىػذا بالطػبط نفػس التطػور الػذي يريػد وزيػر ال ارجيػب االمريكػي جػوف كيػري اف
يمنعو بعرض مبادرتو الجديدة.
ىآرتس 1023/6/4
القدس العربي ،لندن1023/6/5 ،

 73كاريكاتير:

فمسطين أون الين1023/6/5 ،
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