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 2عريقات :ربما أخطأنا باالعتراف بـ"إسرائيل" قبل تحديد حدودها
المط ػػروف  -محم ػػد ي ػػو س :ق ػػاؿ كبي ػػر المضاو ػػيف ال ػػدكعور ص ػػا ب عري ػػات خػ ػ ؿ ل ػػا مػ ػ الديبموماس ػػييف
األجا ب في ال دس فػي ذكػر «ال كسػ » العػي صػادفت الخػامس مػف الشػجر الجػاري مشػي ار الػ ثاػار خمػس
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مجج ػرة جػػر اسػػعبدالجا بمسػػعوط ات« :أعػػدروف لمػػاذا قامػػت لس ػ ار يؿ عػػاـ  2661بجػػدـ ال ػػر
قػػر فمسػػطي ي
ّ
الخمػػس فػػي اػػذا الػوادي [وادي المطػػروف عمػ خػػط ال اربػ مػػف حزيػراف يو يػػو عػػاـ  ]2661وعججيػػر سػػكا جا
البالغ عدداـ  0100مواطف؟ السبب او عغيير الحدود» .وأ ػاؼ« :أععرفػوف لمػاذا اػدمت اسػ ار يؿ فػي ذلػؾ
العػػاـ أي ػػا حػػي المغارب ػ فػػي ال ػػدس الععي ػ ؟ ا ػ لمسػػبب ذاع ػ واػػو عوسػػي الحػػدود وعغييراػػا» عممػػا اف
اس ار يؿ مت وادي المطروف ال حدوداا غير المحددة كما فعمت في ال دس الشرقي .
وبػػدا عري ػػات المضػػاوض المخ ػػرـ الػػذي شػػارؾ فػػي المضاو ػػات الضمسػػطي ي  -اإلس ػ ار يمي م ػػذ اليػػوـ األوؿ
لبػػد المضاو ػػات غيػػر المباش ػرة بػػيف الجػػا بيف فػػي م ػ عمر مدريػػد عػػاـ  2662مػػف خ ػ ؿ الوفػػد األرد ػػي -
الضمس ػ ػػطي ي المش ػ ػػعرؾ يا س ػ ػػا م ػ ػػف وج ػ ػػود أي فرصػ ػ ػ ل ج ػ ػػاح مس ػ ػػيرة المضاو ػ ػػات الطويمػ ػ ػ  .وع ػ ػػرض أم ػ ػػاـ
الديبموماسييف األجا ب مضارقات اذه المضاو ات العي ثلت بعد أكار مف ع ديف مف الزماف لل ادـ بيػوت
الضمسطي ييف وعشريداـ وب ا المسعوط ات عم أر جـ بدال مف أف ع عجي ال لقام دولعجـ.
وخاطب عري ات الديبموماسييف قا « :اليوـ ج ت مف مدي عي أريحا العػي اػدمت فيجػا لسػ ار يؿ خمسػ بيػوت
وشػػردت سػػكا جا البػػالغ عػػدداـ سػػعيف شخصػػا .وقبػػؿ أيػػاـ اػػدمت فػػي ال ػػدس عسػػع بيػػوت وشػػردت سػػكا جا
وعدداـ  11شخصػا .بعػد أكاػر مػف ع ػديف مػف المضاو ػات مػا ازلػت لسػ ار يؿ عجػدـ البيػوت وعشػرد سػكا جا
وعب ي المسعوط ات مكا جا».
واليوـ م رفض لس ار يؿ االععراؼ بحدود عاـ  2661فإف عري ات يػر أف االععػراؼ الضمسػطي ي بإسػ ار يؿ
ربما كاف خطأ «أل كاف عمي ا أف طمب مف لس ار يؿ في ذلؾ الوقػت أف عحػدد حػدوداا كػي ععػرؼ بجػا فػي
عمػػؾ الحػػدود» .وقػػاؿ« :الكػػؿ يسػػأؿ اػػؿ سػػععودوف ال ػ المضاو ػػات؟ وأ ػػا أقػػوؿ عػػـ حػػف ريػػد العػػودة ال ػ
المضاو ػػات ف ػ حف المسػػعضيد األوؿ مػػف جػػاح مجم ػ وزيػػر الخارجي ػ األميركػػي جػػوف كيػػري و حػػف الخاسػػر
األكبر مف عدـ جاح لكف ريد أف عرؼ ما اػي أج ػدة اػذه المضاو ػات .ريػد أف سػم كممػ واحػدة مػف
ر يس الوز ار اإلس ار يمي ب ياميف عا يااو واي .»2661 :وأ اؼ« :قدم ا لكيري الخ ار ط وأجب ا عف كؿ
س اؿ وجج للي ا لكف المشكم في الجا ب اآلخر الذي ال يريد مضاو ات جديػ عض ػي الػ ل جػا االحػع ؿ
عف أ ار ي دول فمسطيف».
وقػػاؿ عري ػػات« :المواججػ سػػعكوف ا ػػاؾ فػػي الاػػاي أمػػاـ محكمػ العػػدؿ الدوليػ فجػػدـ البيػػوت اػػو جريمػ
حػػرب وب ػػا المسػػعوط ات اػػو جريمػ حػػرب» .و أر أف و ػ الضمسػػطي ييف بعػػد الحصػػوؿ عمػ مكا ػ دولػ
غيػػر ع ػػو فػػي األمػػـ المعحػػدة جاي ػ العػػاـ الما ػػي بػػات مخعمضػػا عمػػا قبم ػ فػ ػ «بعػػد العاس ػ والعش ػريف مػػف
عشػريف الاػػا ي ػػوفمبر عػػاـ  1021فػػإف كػػؿ ل ػػش مػػف األرض المحعمػ عػػاـ  2661اػػو أرض فمسػػطي ي ».
وأ اؼ« :مف ح ا اال ماـ ال كؿ م ظمات ووكاالت األمـ المعحدة ومػف يخشػ ال ػا الػدولي عميػ
العوقػ ػػؼ عػ ػػف ارعكػ ػػاب ج ػ ػ ار ـ الحػ ػػرب» مشػ ػػي ار فػ ػػي ذلػ ػػؾ الػ ػػي اػ ػػدـ بيػ ػػوت الضمسػ ػػطي ييف وعش ػ ػريداـ ةواقام ػ ػ
المسعوط ات عم ار جـ المحعم .
ػػماـ الػ الم ظمػػات الدوليػ العػػي اسػػعغرقت سػػع
وأ جػػت الطػواقـ الض يػ الضمسػػطي ي العح ػػيرات ال زمػ ل
أشجر .وقاؿ عري ات « :ريد اف عطػي كيػري فرصػ لم جػاح لكػف ا ػاؾ فػي اسػ ار يؿ مػف يعمػؿ جااػدا عمػ
لفشاؿ مجمع ».
الحياة ،لندن1023/6/8 ،
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 1عباس :الحكومة الجديدة باقية حتى توافق حماس عمى إجراء االنتخابات
راـ اهلل  -كضػػاح زبػػوف :قػػاؿ الػػر يس الضمسػػطي ي محمػػود عبػػاس أبػػو مػػازف لف الحكومػ الضمسػػطي ي الجديػػدة
بر اسػ ارمػػي الحمػػد اهلل العػػي أدت اليمػػيف الدسػػعوري أمػػس سػػعب لحػػيف مواف ػ حرك ػ الم اوم ػ اإلس ػ مي
حمػاس عمػ لجػ ار اال عخابػات فػػي م شػر للػ أف عمراػا قػد يطػػوؿ بخػ ؼ مػػا أعمػف عػػف أ جػا سعسػػعمر
حع م عصؼ أغسطس ثب الم بؿ موعد االعضاؽ بيف حماس وحرك العحرير الضمسطي ي فعح .
واجعم أبو مازف م أع ا الحكوم الجديدة قبؿ أف عبدأ عممجا غدا وقاؿ لجػـ «كػاف مػف المضػروض أف
عك ػػوف حك ػػومعكـ ا ػػي حكومػ ػ وح ػػدة وط يػ ػ بمع ػ ػ أف ش ػػكؿ حكومػ ػ الوح ػػدة الوط يػ ػ م ػػف أج ػػؿ أف س ػػير
بالمصالح ولكف الذي حصؿ أ ا لـ عضؽ بعد عمػ مو ػوع اال عخابػات أي لػـ عػأت أي لشػارة ليجابيػ مػف
قبؿ لخوا ا في حماس بالمواف عم اال عخابات لذلؾ حف با عظار المواف عم لج ار اال عخابات لعشكيؿ
حكوم عواف ي عشكؿ مف العك وقراط والمسع ميف».
وسمـ فياض ر اس الوز ار في وقت معأخر أوؿ مف أمس لمحمد اهلل وغادر بسيارع الخاصػ حعػ مػف دوف
حراس .وكعب فياض عم موقع عم «فيس بوؾ» أمس «أعم لػر يس الػوز ار ارمػي الحمػد اهلل وأع ػا
حكومع العوفيؽ وال جاح في خدم شعب ا ورعاي مصالح ».
الشرق األوسط ،لندن1023/6/8 ،
 3السمطة تنفي تمقيها ردًّا رسميًّا بشأن اإلفراج عن أسرى "أوسمو"
غػزة -محمػػد عيػػد :ضػػت السػػمط الضمسػػطي ي فػػي راـ اهلل عم يجػػا ردا رسػػميا مػػف لسػ ار يؿ بشػػأف بحػػث ق ػػي
أسر "أوسمو" أو اإلفراج ع جـ وفؽ مػا ذكػر وزيػر األسػر والمحػرريف فػي حكومػ راـ اهلل المسػع يم عيسػ
ق ارق ػ  .وقػػاؿ ق ارق ػ فػػي عص ػريح خػػاص بػ ػػ"فمسطيف"" :لػػيس لػػدي ا أي عمػػـ بػػأف االحػػع ؿ سػػيضرج عػػف أسػػر
"أوسمو" غير أ ا سم عف اذه ال ي مف وسا ؿ اإلع ـ اإلس ار يمي ".
وأ اؼ قراق " :ال جديد في ممػؼ المباحاػات حػوؿ أسػر أوسػمو وال جديػد فػي ممػؼ المضاو ػات أي ػا لال
بعػػد االسػػعجاب لممطالػػب العػػي حػػددعجا السػػمط الضمسػػطي ي " .وعػػاب " :حػػدد ا كشػػؼ أسػػر مػػا قبػػؿ "أوسػػمو"
ػير للػ أف األو ػػاع ال ع ػزاؿ
وأرسػػم اه لػػةدارة األمريكيػ ل مػ للػ لسػ ار يؿ ل طػ ع عميػ وم اقشػػع " مشػ ا
راكدة دوف أي حراؾ يذكر.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 2هنية يأمر بنقل النائب أبو مسامح لتركيا لعالجه
أمر ر يس الحكوم الضمسطي ي في غزة لسماعيؿ ا ي ب ؿ ال ا ب سيد أبو مسامح لل دولػ عركيػا مػف أجػؿ
ع جػ ػ  .وق ػػاؿ ال ػػاطؽ باس ػػـ الحكومػ ػ ط ػػاار ال و ػػو ف ػػي عصػ ػريح ص ػػحضي الجمعػ ػ لف ا يػ ػ يع ػػاب ب ضسػ ػ
وبااعمػاـ عػ ج ال ا ػب أبػػو مسػػامح وكمػؼ و ازرة الخارجيػ باالعصػػاؿ باألشػ ا فػػي عركيػػا و م ػ سػريعا لمعػ ج
فيجػػا .وأشػػار لل ػ أف ا ي ػ كمػػؼ مػػوظضيف كبػػار فػػي مجمػػس الػػوز ار بمعابع ػ األمػػر معم يػػا الشػػضا العاجػػؿ
والس م ألبو مسامح.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
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" 0القدس العربي" :تواصل المغط الجمعة حول صالحيات الحكومة الفمسطينية الجديدة
راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض :عواصػػؿ المغػػط الضمسػػطي ي الجمع ػ حػػوؿ ص ػ حيات الحكوم ػ الضمسػػطي ي الجديػػدة
ومصادرعجا مف قبؿ م سس الر اس الضمسطي ي وخاص بعد اف وصؿ األمر باف ر يس ديواف الر اس -أي
مػػدير مكعػػب الػػر يس الضمسػػطي ي محمػػود عبػػاس  -الػػدكعور حسػػيف االعػػرج ح ػػر ل ػػا العسػػميـ والعسػػمـ بػػيف
ر يس الوز ار الجديد والراحؿ الدكعور س ـ فياض.
ويدور في األروق السياسي الضمسطي ي باف ح ور االعرج ل ا العسميـ والعسمـ بيف الحمد اهلل وفياض يععبر
ساب وا جا عشير ال اف الر اس اي مس ول عػف الحكومػ بكػؿ عضاصػيؿ ق ارراعجػا وا جػا لػف عكػوف صػاحب
عمي م الحكوم الساب العي حاوؿ الدكعور فيػاض اف يحػرص عمػ الحضػاظ
ص حي ماؿ ما كاف الو
عميجا مما أد في جاي األمر الػ مطالبػ قيػادات مػف فػعح باقالعػ خاصػ بعػد رفػض لعػادة وزيػر الماليػ
السػاب الػدكعور بيػؿ قسػيس لعممػ بعػد قبػوؿ اسػع الع رغػـ رف ػجا مػف عبػاس ممػا اد الزمػ بػيف الػر يس
ور يس الوز ار الذي لصر عم موقض مما حدا ب لع ديـ اسع الع في جاي االمر وقبولجا مف عباس.
وحسب ما يدور خمؼ الكواليس فاف م سسػ الر اسػ أرادت اف عكػوف وا ػح مػ اػذه الحكومػ الجديػدة مػف
البدايػ ةوا جػػا ال قػرار لجػػا بعيػػدا عػػف مكعػػب عبػػاس أي م سسػ الر اسػ حيػػث عػػـ لرسػػاؿ ر ػػيس ديػواف الر اسػ
حسيف االعرج ليكوف بجا ب الحمد اهلل خ ؿ اسع م مف فياض.
وامسػػت جمي ػ األوسػػاط الضمسػػطي ي الجمع ػ بػػأف ظجػػور االعػػرج فػػي ل ػػا االسػػع ـ والعسػػمـ بػػيف الحمػػد اهلل
وفياض با جا رسال ع وؿ باف الحكوم عميجا اف ع سؽ جمي ق ارراعجػا مػ م سسػ الر اسػ االمػر الػذي كػاف
ال يحصؿ في كاير مف االحياف مف قبؿ الحكوم الساب .
ويػػدور فػػي صػػالو ات ال ميم ػ السياسػػي بػػاف م سس ػ الر اس ػ حرصػػت عم ػ اف عسػػععيد عبػػر اػػذه الحكوم ػ
ػػمف ق ػرار ر اسػػي وعحديػػداما
الم قع ػ معظػػـ ص ػ حيات ر ػػيس الػػوز ار ماػػؿ ععيػػيف ػػا بيف لػػر يس الػػوز ار
سػػمضا عممػػا بػػاف م صػػب ا ػػب ر ػػيس الػػوز ار وفػػؽ ال ػػا وف االساسػػي الضمسػػطي ي الػػذي بماابػ دسػػعور يػ ص
عم أف يعيف ا ب ر يس الوز ار ب رار اداري مف ر يس الوز ار واف يكوف ا ب وزي ار في عشكيم الحكوم .
ولكف في حكومػ الحمػد اهلل الجديػدة جػر مصػادرة صػ حيات ر ػيس الػوز ار حيػث عػـ لعػادة األمػور للػ مػا
كػػاف عمي ػ الحػػاؿ فػػي واق ػ األمػػر لل ػ عػػاـ  1001ع ػػدما كا ػػت كػػؿ اإلص ػ حيات بيػػد الػػر يس الضمسػػطي ي
الراحؿ ياسر عرفات قبؿ اف ع عزع اج از م جا لصالح ر يس الوز ار في حي محمود عباس.
وحسػػب مػػا يػػدور فػػي االروقػ السياسػػي فػػاف عبػػاس بعشػػكيم حكومػ حمػػد اهلل حػػاوؿ اسػػععادة كػػؿ صػ حيات
ر يس الوز ار حعػ وصػؿ األمػر بػاف الر اسػ اػي مػف اخعػارت ػواب ر ػيس الػوز ار وعسػميعجـ رغػـ مخالضعجػا
ال ا وف ا الساسي الذي ي ص عم اف ععييف ا ب ر يس الوز ار او قرار اداري مف قبػؿ ر ػيس الػوز ار شػرط
اف يخعار احد وز ار حكومعػ ليكػوف ا بػا لػ االمػر الػذي حػرـ م ػ الحمػد اهلل حيػث قػررت الر اسػ بشػكؿ
مسػبؽ ععيػػيف الػدكعور زيػػاد ابػو عمػػرو ا بػا لػػر يس الػوز ار فػػي حػيف عػػـ ععيػيف الػػدكعور محمػد مصػػطض ا بػػا
اا يا لر يس الوز ار مكمضا بالممؼ االقعصادي أي باف ممؼ االقعصاد الضمسطي ي سيكوف بعيدا عف يػد ر ػيس
الوز ار ومف اخعصاص مصطض الذي يشغؿ م صب ر يس ص دوؽ االسعامار الضمسطي ي.
وفيمػػا يػػدور فػػي السػػاح السياسػػي الضمسػػطي ي لغػػط بػػاف ر ػػيس الػػوز ار الجديػػد مصػػادر الص ػ حيات لصػػالح
اسػػععادعجا مػػف قبػػؿ الػػر يس بصػػضع ر ػػيس كػػؿ شػػي حػػرص ارمػػي الحمػػد اهلل الجمعػ فػػي يومػ االوؿ عمػ
راس الحكوم ػ اف يحػػافظ عم ػ قرب ػ مػػف ال ػػاس حيػػث اد ص ػ ة الجمع ػ بمسػػجد ال يسػػي بطػػولكرـ شػػماؿ
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ال ض الغربي مس ط رأس معحػر ار مػف الػزي الرسػمي وظجػر بمبػاس عػادي بعيػدا عػف الػزي الرسػمي وب ميػؿ
مف الحراسات االم ي .
القدس العربي ،لندن1023/6/8 ،
 6النائب أبو طير لـ"قدس برس" :فعاليات نصرة القدس دليل حيوية في األمة يجب دعمها
راـ اهلل فمسػطيف  :أشػاد ال ا ػب عػػف كعمػ "العغييػر واإلصػ ح" فػي المجمػس العشػريعي الضمسػطي ي عػف مدي ػ
ال دس المحعم محمد أبو طير بالمسيرات العالمي العي خرجت اليوـ الجمع  6|1بعد ص ة الجمع فػي
مخعمؼ أ حا العالـ صرة لم دس ةواحيا لمذكر الػ  86السعكماؿ احع لجا مف قبؿ االحع ؿ اإلس ار يمي.
ػرورة الخػروج فػي ماػؿ اػذه المسػيرات ودعمجػا
وأكد أبو طير فػي عصػريحات خاصػ ل ػ "قػدس بػرس" عمػ
مف قبؿ الجمي لعأخذ دوراا وفرصعجا في صرة ال دس والمسجد األقص المبارؾ.
ػرورة ماػؿ اػذه
وشدد ال ا ب الم دسي أبو طير واو مبعد عف مدي ال دس المحعم لم ض الغربيػ عمػ
المسػػيرات والضعاليػػات ليكػػوف لجػػا "جػػذوة جديػػدة" فػػي واقػ األمػ العربيػ واإلسػ مي مػػف أجػػؿ ال ػػدس وال ػػي
الضمسػػطي ي  .وأ ػػاؼ" :اػػذا ال ػػوع مػػف المسػػيرات جيػػد جػػدا ولك ػػي أايػػب بجػػذه المسػػيرات أف ععضاعػػؿ وعخػػرج
عف مألوؼ اإلععصامات ةوال ا الكممات لكي عصبح مدي ال دس والمسجد األقص المبارؾ والم دسات فيجا
اػػي اػ ّػـ جمػػااير األمعػػيف العربيػ واإلسػ مي " .وعػػاب " :أعم ػ عمػ ماػػؿ اػػذه الضعاليػػات والشػػعوب أف عصػػبح
جيوشػػا عزحػػؼ حػػو ال ػػدس لعحرراػػا مػػف اػػذا االحػػع ؿ ومػػف الواق ػ المريػػر واأللػػيـ الم ػ لـ ح ػػا الػػذي ععيش ػ
ال دس بكؿ مكو اعجا".
قدس برس1023/6/5 ،
 5الجيش اإلسرائيمي :محاوالت خطف جنود في العام الحالي ضعف عددها في العام الماضي
بي ت معطيات الجيش اإلس ار يمي حصوؿ ارعضاع ممموس في محاوالت ع ضيذ عمميات خطؼ ج ود لسػ ار يمييف
خ ؿ العاـ الحالي .وفي ظػؿ األو ػاع الحاليػ فػي سػوري فػإف الجػيش يخشػ مػف حصػوؿ عمميػات خطػؼ
ج ود في الجوالف السوري المحعؿ.
وبحسب المعطيات فإ م ذ مطمػ العػاـ الحػالي خػ ؿ  0شػجور جػرت  11محاولػ لخطػؼ ج ػود ل ػاف
لل حاالت قامت فيجػا مجموعػات فمسػطي ي بػالعخطيط لخطػؼ ج ػود .فػي الم ابػؿ وطػواؿ العػاـ  1021ضػذ
عدد ممااؿ مف محاوالت االخعطاؼ.
وبحسػب معطيػػات الجػيش اإلسػ ار يمي فػػإف محاولػ واحػػدة جػػرت فػي مطمػ العػػاـ الحػالي وصػػضت بأ جػػا "ذات
جاازيػ عاليػ جػػدا" حيػػث اعع مػػت مجموعػ عابعػ لحركػ الججػػاد اإلسػ مي فجػػر مطمػ العػػاـ  1023قػػرب
حاجز "أياؿ" حيث عـ بط مركبعجـ وبداخمجا وسا ؿ يضعرض أف عساعداـ في ع ضيذ عممي االخعطاؼ.
وفػػي سػػبع محػػاوالت أخػػر بحسػػب الجػػيش ف ػػد عػػـ عصػ يضجا عمػ أ جػػا "ذات جاازيػ معوسػػط " أمػػا بػػاقي
الحػػاالت ف ػػد اععبػػرت "ذات جاازي ػ م خض ػ " أو حػػاالت عػػوفرت فيجػػا الرغب ػ بخطػػؼ ج ػػود اسػػع ادا عم ػ
عح ي ات الشاباؾ في الز ازيف.
و مت "اآرعس" عف ابط كبير في الجػيش قولػ لف غالبيػ محػاوالت خطػؼ ج ػود ضػذت مػف قبػؿ ع اصػر
حرك ػ حمػػاس رغػػـ أف الضك ػرة قا م ػ ل ػد جمي ػ الضصػػا ؿ الضمسػػطي ي  .وبحسػػب "ل جػػـ يػػدركوف أ ػ مػػف أجػػؿ
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لط ؽ سراح أسر مف السجوف اإلس ار يمي فجـ بحاج لل ج دي لس ار يمي في أيػديجـ .وطالمػا ظمػت الرغبػ
والحافزي لخطؼ ج ود قا معيف فإف ذلؾ يمزـ بدرج عالي مف الي ظ ".
وبحسب الشاباؾ فإف العح يؽ م ع اصر مجموعات الم اوم الضمسطي ي يظجر المرة عمو األخر الرغب في
ع ضيذ عمميات وخاص خطؼ ج ود لس ار يمييف مف أجؿ لط ؽ سراح أسر فمسطي ييف.
وبحسػػب الشػػاباؾ فػػإف بع ػػا مػػف األسػػر الػػذيف أطمػػؽ س ػراحجـ فػػي صػػض عبػػادؿ األسػػر األخي ػرة والػػذيف
يمكاوف في الخارج لجـ دور في المحاوالت وفي عشجي ال اشطيف عم ع ضيذاا.
مت "اآرعس" عف مصادر في الجيش قولجػا
وعم صم وفي ظؿ العوعر عم الحدود الشمالي م سوري
لف ا اؾ مخاوؼ مف احعماؿ ع ضيذ عممي اخعطاؼ في الجوالف المحعؿ.
عرب 1023/6/5 ،28
غطاء لتهويد القدس وسرقة األرض
" 8الجهاد" :أوهام السالم إلى زوال كونها تشكل
ً
غزة -بيؿ س و و :أكد ع و المكعب السياسي لحرك الججػاد اإلسػ مي محمػد الج ػدي خػ ؿ مشػاركع فػي
عجمػ جمػػاايري قريبػ مػػف محطػ "حمػػودة" شػػماؿ ال طػػاع بم اسػػب الػػذكر ال ػ 86الحػػع ؿ مدي ػ ال ػػدس أف
"أوااـ الس ـ لل زواؿ كو جا عشكؿ غطا لعجويد ال دس وسرق األرض والعاريخ واالععدا عم الا اف ".
وأكػػد الج ػػدي أف الجيػػؿ الحػػالي فػػي فمسػػطيف اػػو أكاػػر عصػػميما وقػػدرة عم ػ صػػد االحػػع ؿ اإلس ػ ار يمي وأف
ال ػػي الضمسػػطي ي باعػػت ق ػػي مركزي ػ فػػي ظػػؿ الربي ػ العربػػي والع ػػامف الػػدولي الواس ػ مشػػي ار لل ػ أف
جيش االحع ؿ اإلس ار يمي لـ يعد ذلؾ الجيش "الذي ال ُي جر" كو ػ لػـ يسػعط فػرض شػروط عمػ فصػا ؿ
الم اوم .
وخاط ػػب األمػ ػ العربيػ ػ واإلسػ ػ مي ب ولػ ػ  ":ال ري ػػد مػ ػ كـ ال ع ػػاؿ يابػ ػ ع ػػا ال ري ػػد ا ػػذا م ػػف الحك ػػاـ وال
األ ظم ػ حػػف اعػػؿ و ػػوب ع ػ كـ لكػػف رجػػوكـ اسػػحبوا مبػػادرعكـ العػػي عسػػمب حػػؽ العػػودة وعع ػػازؿ عػػف
ال ػػدس" فػػي لشػػارة م ػ لل ػ مبػػادرة "الس ػ ـ" العػػي عب عجػػا الػػدوؿ العربي ػ فػػي ال م ػ العادي ػ فػػي بيػػروت عػػاـ
.1001
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 9تقرير لمجيش اإلسرائيمي :ارتفاع عمميات مصادرة األسمحة بالضفة في أيار /مايو
أصػػدرت قيػػادة الم ط ػ الوسػػط فػػي جػػيش االحػػع ؿ والعػػي مػػف ػػم جا شػػعب ال ػػض الغربي ػ ع ري ػ ار يظجػػر
ارعضاعػػا ممحوظػػا فػػي مصػػادرة األسػػمح الخضيض ػ خ ػ ؿ عمميػػات االقعحامػػات العػػي قػػاـ بجػػا الجػػيش فػػي مػػايو
الما ي.
ووف ػػا لمػػا جػػا عم ػ موق ػ المعحػػدث باسػػـ الجػػيش اإلس ػ ار يمي فػػإف الع ريػػر والبيا ػػات عشػػير لل ػ أف مصػػادرة
األسػػمح عمػؾ كا ػػت بججػػد الجػػيش ل ػػاف للػ الع سػػيؽ مػ األججػزة األم يػ األخػػر وكػػذلؾ األججػزة األم يػ
العابع لمسمط الضمسطي ي مف أجؿ الحضاظ عم االسع رار واألمف.
مف جا ب قاؿ العميػد "عػامير يػادعي" قا ػد م ط ػ ال ػض الغربيػ "الع ريػر يشػير للػ أاميػ حريػ العمػؿ فػي
حػػيف أف لسػػجام ا فػػي السػػيطرة عم ػ الم ط ػ سػػمح فػػي م ػ وقػػوع العديػػد مػػف العمميػػات الضدا ي ػ فػػي م ػػاطؽ
مخعمض مف ال ض الغربي " عم حد ععبيره.
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وسرد الموق عددا مف العمميات العي قاـ بجػا الجػيش خػ ؿ مػايو الما ػي والعػي أظجػرت أف األسػمح العػي
عمكف الجيش مف مصادرعجا كا ت مع وع مف حيث وعي الس ح لك ػ أظجػر فػي الوقػت ضسػ أف السػ ح
لـ يكف ذات خطورة كبيرة.
عكا اون الين1023/6/6 ،
" 20معاريف" :حزب العمل اإلسرائيمي يسعى لممشاركة في اال ئتالف الحاكم
ػ عػف احػد المسػ وليف فػي حػزب الميكػود اف
ذكرت صحيض "معاريؼ" في عػدداا الصػادر اليػوـ الجمعػ
زعيمػ ػ ح ػػزب العم ػػؿ ش ػػمي يحيم ػػوفعش عمجّػػد الطري ػػؽ ام ػػاـ دخولج ػػا ل ػػع ؼ الحك ػػومي اإلسػ ػ ار يمي الح ػػاكـ.
فسػػر
وجػػا ت اق ػواؿ المس ػ وؿ الميكػػودي عع يبػػا عم ػ مػػاورد فػػي خطػػاب يحيمػػوفعش امػػاـ الك يسػػت حيػػث ّ
اقوالجا بػأف المعار ػ جػاازة ولك جػا بإ عظػار العحػرؾ عمػ المسػار السياسػي مػف جا ػب ع يػااو مػف اجػؿ
اال ماـ ال اال ع ؼ.
وقال ػػت الص ػػحيض  :ا ػػاؾ ف ػػي ح ػػزب العم ػػؿ م ػػف ي ػػروف اف االم ػػور عس ػػير بج ػػذا االعج ػػاه خاصػ ػ ف ػػي اع ػػاب
االجعمػػاع الػػذي ػ ّػـ ع يػػااو ويحيمػػوفعش .وي ػػوؿ مصػػدر فػػي حػػزب العمػػؿ :اف اقوالجػػا قُصػػد م جػػا مسػػاعدة
ر ػػيس الحكومػ فػػي مواججػ شػػركا فػػي اال ػػع ؼ الحكػػومي الػػذيف يصػ ّػعبوف االمػػور عميػ داخػػؿ الحكومػ
واف اقوالجػػا ع ػػم ت عمميحػػا وا ػػحا يمكػػف عضسػػيراا مػػف خػ ؿ الجمػػوس المكضجػػر لبي ػػت فػػي جمسػ الك يسػػت
لحظ لل ا بي ت لكممعجا.
وع ػػوؿ مصػػادر فػػي الميكػػود :فػػي ماػػؿ اػػذه الحال ػ فإ ػ يعوجػػب عم ػ لبيػػد اي ػػا الععامػػؿ م ػ ورط ػ غيػػر
بسيط فمف جج فإف ل ماـ حزب العمؿ لمحكوم سيعـ سوي مػ المعػدي ييف ومػف الججػ االخػر فإ ػ
خػ ؿ عػػاـ و صػػؼ سػيكوف فػػي مواججػ الع ميصػػات الحػادة والصػػعب حعػ قبػػؿ حمػوؿ موسػػـ ال طػػاؼ .وفػػي
ماؿ اػذه الحالػ فػإف عمػ لبيػد اف ي ػرر سػريعا "اػؿ ي سػحب بشػكؿ مبكػر فػي اع ػاب دخػوؿ اع ػا جػدد
لمحكوم اـ ا سيبعم الطعـ ويب داخؿ الحكوم ".
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 22منظمات حقوقية" :إسرائيل" نحو إقرار "قانون إرهاب" أكثر صرام ًة من "قانون الطوارئ"
ال اصػرة – أسػػعد عمحمػػي :حػػذرت أوسػػاط يسػػاري وم ظمػػات ح وقيػ لسػ ار يمي مػػف اال عكاسػػات الخطيػرة عمػ
ح ػػوؽ اإل سػػاف وعحديػػدا الضمسػػطي ي س ػوا داخػػؿ لس ػ ار يؿ أو فػػي األ ار ػػي المحعم ػ عػػاـ  2661لمشػػروع
«قا وف مكافحػ اإلراػاب» المعوقػ أف ع ػره المج ػ الو ازريػ لشػ وف العشػري غػدا والمضعػرض أف يحػؿ محػؿ
أ ظم الطوارئ في اذه المسأل المعموؿ بجا م ذ اال عداب البريطا ي إلس ار يؿ.
وع ػػوؿ الم ظمػػات الح وقي ػ لف مشػػروع ال ػػا وف الػػذي يحػػدد الص ػ حيات لمججػػات األم ي ػ المخعمض ػ المخول ػ
«لججاض عمميات لراابي » وي رر اإلج ار ات العي ععخذ لد العح يؽ م مشبوايف بارعكاب مخالضات أم ي
سػػيمس بشػػكؿ خطيػػر بح ػػوؽ اإل سػػاف لذ أ ػ يعػػيح لجػػذه الججػػات العحػػرؾ ػػد م ظمػػات أو أف ػراد مشػػبوايف
باإلرااب مف دوف ع ديمجـ لل المحاكم وعم أساس الشبجات ف ط.
وع وؿ المحامي ليمي مرغميت مف «جمعي ح وؽ المواطف» لصػحيض «اػآرعس» ل ػ مػ عضجمجػا لحػؽ الدولػ
فػػي حماي ػ أمػػف مواط يجػػا والعمػػؿ عم ػ م ػ اإلراػػاب «لال أف مشػػروع ال ػػا وف الجديػػد بػػدؿ أف يػػأعي بخط ػ
لص ػ ح جواري ػ أل ظم ػ الط ػوارئ ال ديم ػ المعمػػوؿ بجػػا فإ ػ يضسػػح فػػي المجػػاؿ لممػػس باألبريػػا وعحديػػدا
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بأشػػخاص عخػػرج ث ار اػػـ أو شػػاطجـ السياسػػي عػػف اإلجمػػاع اإلسػ ار يمي مػػا يمػػس بالعػػالي بالسػػجاؿ السياسػػي
الحر وبحري ال شاط السياسي».
وقالت زعيم حرك «ميرعس» اليساري ال ا ب في الك يست زااف غال وف في عع يبجػا عمػ مشػروع ال ػا وف
ل ػ بػػدؿ أف عػػأعي الحكوم ػ ب ػػا وف ديمػػوقراطي جديػػد بػػديؿ أل ظم ػ الط ػوارئ المعشػػددة أص ػ فإ جػػا «فعمػػت
العكس بشممجا االعع اؿ اإلداري وأوامر بع ييد الحرك واي اليوـ مف ص حيات ال باط العسكرييف مف
ال ا وف اإلس ار يمي العصري».
قوا يف جديدة عحؿ محػؿ أ ظمػ الطػوارئ
وعبرر الحكوم سعيجا لل عشري «قا وف اإلرااب» ب رورة و
الموروا ػ مػػف اال عػػداب البريطػػا ي م ػػذ حػػو سػػبع ع ػػود لكػػف الم ظمػػات الح وقي ػ الم يػػدة للغػػا «أ ظم ػ
الط ػوارئ» لص ػرامعجا عخعمػػؼ م ػ الحكوم ػ فػػي م ػػموف ال ػوا يف الجديػػدة الم عرح ػ م جػػا «قػػا وف اإلراػػاب»
الذي شرعت الحكوم في لعداده م ذ  8س وات.
ويع ػػمف مشػػروع ال ػػا وف الجديػػد ب ػػودا عععمػػؽ بعشػػديد الع وبػػات عم ػ المػػدا يف بػ ػ «اإلراػػاب» ماػػؿ أف عمعػػد
ع وبػ السػػجف الم بػػد  80عامػا بػػدؿ  30حاليػػا أو عمديػد اعع ػػاؿ مشػػبوه ب ػ «اإلراػػاب» لمػػدة شػجر كامػػؿ مػػف
دوف أف يسػػمح ل ػ بالع ػػا أي شػػخص وحع ػ محامي ػ خ ػ ؿ اػػذه الضع ػرة .كػػذلؾ ي ػ ص عم ػ عخويػػؿ الحكوم ػ
مصػػادرة أمػ ؾ «عابعػ لم ظمػػات لراابيػ » أو م ػ أفػراد مػػف مغػػادرة لسػ ار يؿ مػػف دوف الحاجػ للػ لصػػدار
أمر باالعع اؿ اإلداري.
وعشػػير المحامي ػ مرغميػػت لل ػ الخطػػر الكػػامف فػػي الععريػػؼ الواس ػ والض ػػضاض لعػػدد مػػف المصػػطمحات فػػي
مشروع ال ا وف المذكور ماؿ «م ظم لراابي » و «ع و فػي م ظمػ لراابيػ » و «عمػؿ لراػابي» وع ػوؿ
عمؼ اذه الععريضات عخمػؽ عػدـ ي ػيف فػي شػأف عضسػيراا وعطبي جػا عمػ أرض الواقػ  .وع ػدـ
لف ال بابي العي ّ
ماػػاال عي يػػا عم ػ مػػا ع ػػوؿ فعشػػير لل ػ أ ػ بموجػػب الب ػػد الاػػا ي لمشػػروع ال ػػا وف فػػإف «ع ػػو الم ظم ػ
ػػماـ للػ م ظم ػ لراابي ػ » مػػا يعػػيح لمججػػات األم ي ػ حري ػ
اإلراابيػ اػػو أي ػػا كػػؿ مػػف أبػػد مواف ع ػ ل
االشعباه بمف عشا «ما يمس بحري الععبير وال مير».
الحياة ،لندن1023/6/8 ،
" 21إسرائيل" تخشى من امتداد النزاع إلى الجوالن واختطاف جنود لها عمى الحدود مع سورية
ذكرت الحياة ،لندن ،1023/6/8 ،عف ثماؿ شحادة أف مصادر عسكري لس ار يمي عبرت عف خشيعجا مف
قياـ ع اصر "معطرف " عشارؾ في المواججات العي عشجداا سوري باخعطاؼ ج ود لس ار يمييف في ظؿ
العطورات األخيرة العي عشجداا البمدات السوري المحاذي لمحدود خصوصا في ال يطرة.
وعبحث األججزة األم ي في اإلج ار ات المعوجب اعخاذاا لم عمميػ كجػذه فيمػا ي ػ الجػيش خطػ إلعػداد
ج ػػوده لمواجج ػ ماػػؿ اػػذا السػػي اريو واعخػػذ حاليػػا لج ػ ار ات أم ي ػ مشػػددة لم ػ عممي ػ كجػػذه .وفػػي ع ػػديرات
االسػػعخبارات اإلس ػ ار يمي فػػإف "الػػر يس السػػوري بشػػار االسػػد قػػد يب ػ س ػ وات فػػي م صػػب عم ػ رغػػـ ال عػػاؿ
الع يؼ الذي عشجده سوري ".
وأ افت القـدس العربـي ،لنـدن 1023/6/8 ،عػف ا ؼ ب أف م ارسػؿ وكالػ فػ ار س بػرس قػاؿ اف الجػيش
االسػ ار يمي سػيب فػػي حالػ اسػػع ضار فػػي الم ط ػ  .وقػػد اسػػع دـ مػػدرعات وععزيػزات بشػري بمػػا فيجػػا وحػػدة مػػف
االحعيػػاطييف مػػزودة بص ػواريخ عمػػوز الم ػػادة لمػػدبابات العػػي اسػػعخدمت فػػي االشػػجر االخي ػرة خ ػ ؿ عبػػادؿ
الط ؽ ال ار بيف اس ار يؿ وسوري في ا ب الجػوالف .وفػي عصػريح لوكالػ فػ ار س بػرس قػاؿ الكػابعف ارييػ
التاريخ :السبت 1023/6/8

العدد1882 :

ص 20

شػػاليكار المعحػػدث باسػػـ الجػػيش االس ػ ار يمي ‘ا ػػا ارقػػب عػػف كاػػب مػػا يحصػػؿ ا ػػاؾ و حػػف مسػػععدوف لكػػؿ
االحعماالت .أمؿ في اال يصؿ ال زاع ال اس ار يؿ’.
وا ػػاؼ ‘االمػػر م مػػؽ لمغاي ػ أل ػ مػػف جج ػ ا ػػاؾ م ػػاعموف ججػػاديوف واس ػ ميوف ومػػف جج ػ اخػػر ق ػوات
حكوميػ حميضػ لحػػزب اهلل’ الشػػيعي المب ػػا ي .وقػػاؿ ‘ال ريػػد حػػزب اهلل عمػ جبجعػػيف’ عمػ الحػػدود المب ا يػ
وربما في الجوالف.
 23الجيش اإلسرائيمي يعرب عن أسفه إلعالن النمسا سحب جنودها من قوات حفظ السالم
ذكرت الحياة ،لندن 1023/6/8 ،عف ثماؿ شحادة أف الجيش اإلس ار يمي أعرب عف ا زعاج مف ا سحاب
قػوات ال مسػػا مػف حضػػظ السػ ـ فػػي الم ط ػ م زوعػ السػ ح ع ػد الحػػدود مػ سػوري قػػاؿ ا ػب وزيػػر الػػدفاع
دا ي دا وف لف "لسػ ار يؿ عػولي أاميػ ل شػاط أفػراد األمػـ المعحػدة لكػف الجػيش وحػده اػو المسػ وؿ عػف أمػف
اإلس ػ ار يمييف" .وأ ػػاؼ دا ػػوف ل ػ "يجػػب عم ػ لس ػ ار يؿ عػػدـ االععمػػاد عم ػ ججػػات أخػػر والػػدفاع عػػف أمػػف
حدوداا وسكا جا".
وذكػػر دا ػػوف أ ػ "لػػيس إلس ػ ار يؿ موقضػػا بشػػأف ال ػزاع الػػداخمي فػػي سػػوري ولك جػػا عواصػػؿ م ارعػػاة مصػػالحجا"
م كدا أف "بػ د عمػ ح المسػاعدات اإل سػا ي لمجرحػ السػورييف بغػض ال ظػر عػف ا عمػا جـ وأ جػا ععمػؿ عمػ
لعادعجـ لل سوري بعد اسعكماؿ ع ججـ في الب د".
وأ افت القدس العربي ،لندن 1023/6/8 ،عػف ا ؼ ب أف اسػ ار يؿ اعربػت عػف االسػؼ العػ ف ال مسػا
سحب ج وداا الػ  318الموجوديف في اطار قوة مراقب فض االشػعباؾ بسػبب ‘احػداث’ فػي ال يطػرة ويمكػف
اف يبدأ اذا اال سحاب في  22حزيراف يو يو .
وذكرت و ازرة الخارجي االسػ ار يمي ‘عمػ رغػـ ع ػدير ا لممسػاام ال مسػاوي م ػذ فعػرة طويمػ وعمسػكجا بالحضػاظ
عم الس ـ في الشػرؽ االوسػط أسػؼ لجػذا ال ػرار و أمػؿ فػي اال يػ دي الػ عصػعيد ا ػافي فػي الم ط ػ ’
داعي االمـ المعحدة ال عأكيد ب ا قوة مراقب فؾ االشعباؾ.
 22زعبي :مخطط "حريش" لتوطين "الحريديم" بالتجمعات الفمسطينية
أـ الضحػػـ  -محمػػد محسػػف وعػػد :عػرااف عػػؿ أبيػػب عمػ خيػػار االسػػعيطاف وب ػػا مسػػعوط ات خاصػ لمحريػػديـ
واليجود ال ومييف ب مب العجمعات العربي في الداخؿ الضمسطي ي والعي مف المضروض أف عسعوعب  800ألؼ
مس ػػعوطف .وي ػػعـ عوظي ػػؼ المس ػػعوط ات لخدمػ ػ المص ػػالح اإلس ػػعراعيجي واألم ػػف ال ػػومي إلسػػ ار يؿ واس ػػععماؿ
"الحري ػػديـ" كسػ ػ ح لمع ػػييؽ عمػ ػ فمس ػػطي يي  88ومحاربػ ػ وج ػػوداـ بمص ػػادرة أ ار ػػيجـ وم ػ ػ عواص ػػمجـ
الجغرافي لععحوؿ قرااـ ومد جـ لل "غيعواات".
واسععر ػػت ال ا بػ ػ بالك يس ػػت اإلسػ ػ ار يمي ع ػػف ح ػػزب العجمػ ػ ال ػػوط ي ح ػػيف زعب ػػي الججمػ ػ الشرسػ ػ الع ػػي
يععػػرض لجػػا الػػداخؿ الضمسػػطي ي بمخطػػط "ح ػريش" لعػػوطيف "الحريػػديـ" والعحػػديات بمعرك ػ األرض والمسػػكف
العي عدور رحااا بال ب حيث ععطم لس ار يؿ لمصادرة  800ألؼ دو ـ وعشػريد عشػرات ثالؼ الضمسػطي ييف
مف مخطط "برافر" االسعيطا ي.
وقال ػػت الزعب ػػي لمجزيػ ػرة ػػت لف مس ػػعوط "حػ ػريش" -كغيرا ػػا م ػػف المش ػػاري االس ػػعيطا ي بالجمي ػػؿ والمام ػػث
وال ػب -اػدفجا زرع اسػػعيطاف يجػودي ب مػػب الوجػود الضمسػػطي ي المكاػؼ حيػػث أف الجػدؼ مػػف "حػريش" لػػيس
لسػػكاف اليجػػود بػػؿ م ػ عطػػور وعواصػػؿ ال ػػر العربي ػ بغي ػ خ جػػا لعحويمجػػا لل ػ عجمعػػات سػػكا ي عالي ػ
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الكااف وال عممؾ م ومات الحياة الكريم مف خدمات أساسي وال م ومات العطور .وأ افت "لو كاف الجدؼ
اػو عػػوطيف اليجػػود السػعطاعت الدولػ اخعيػػار مسػػاحات كايػرة فارغػ وبعيػػدة عػػف م ػاطؽ سػػكف العػػرب حيػػث
يمكػػف إلس ػ ار يؿ زرع اػػذه المسػػعوط ات" .ورأت أف الوسػػيم الوحيػػدة أمػػاـ فمسػػطي يي  88لوقػػؼ اػػذه الججم ػ
االسػػعيطا ي عم ػ مػػد جـ وق ػرااـ اػػي ال ػػاؿ الشػػعبي وعطػػوير لجػػاف شػػعبي فػػي كػػؿ بمػػدة عربي ػ لم اوم ػ
المخططات االسعيطا ي و عطوير األدا السياسي لمج المعابع العميا واإلع ف عف مظاارات ةوا ػرابات
ال .
عام ععبئ الشارع وعرف مف وعي العاـ وججوزي
الجزيرة نت ،الدوحة1023/6/5 ،
 20زحالقة :من ينتظر موافقة نتنياهو عمى سالم مثمه مثل من ينتظر أن يطير السمك
ال دس المحعم  :أكد السياسي الضمسػطي ي جمػاؿ زحال ػ ر ػيس كعمػ العجمػ الػوط ي الػديم راطي فػي الم ػاطؽ
المحعمػ عػػاـ  88أف ر ػػيس حكومػ الكيػػاف ب يػػاميف ع يػػااو يبحػػث عػػف لدارة الصػراع مػ الضمسػػطي ييف وأف
مف ي عظر مواف ع يااو عم س ـ م الضمسػطي ييف مامػ ماػؿ مػف ي عظػر أف يطيػر السػمؾ فػي بحػر حيضػا.
وأ اؼ زحال الذي كاف يعحدث خ ؿ م اقش “الك يست” لممبادرة العربي ”ال يمكػف أف عوقػ أي شػي مػف
ع يااو ال عممي س ـ وال عسوي وال حع ي فأ ت ال عج مف الشوؾ الع ب".
و ب أ بعد كؿ اذا عم العالـ العربي أف ي ر بأف “لسػ ار يؿ” عػرفض المبػادرة وأف يبحػث عػف وسػا ؿ أخػر
لمواجج العع ت “اإلس ار يمي” .ودعا العالـ العربػي إلعػادة حسػاباع والكػؼ عػف حػديث “المضاو ػات” مععبػ ار
أف المطموب ليس اسعر ا “لس ار يؿ” بؿ عضعيؿ غط دولي عميجا.
الخميج ،الشارقة1023/6/8 ،
" 26نيويورك تايمز"" :إسرائيل" تكثف تدريباتها التي تحاكي اندالع حرب ثالثة مع حزب اهلل
عكػػا أوف اليػػف :أفػػادت صػػحيض "ال يويػػورؾ عػػايمز" اليػػوـ الجمع ػ أف الجػػيش اإلس ػ ار يمي ضػػذ اػػذا األسػػبوع
م اورة لعداد خم لج وده حاكت سي اريواات قياس وع ويـ الحعماالت ل دالع حرب م م ظم حػزب اهلل
في لب اف.
وذكػػرت الصػػحيض أ ػ وبال ػػبط م ػ سػػيطرة الا ػوار عمػ معبػػر ال يط ػرة الحػػدودي بػػيف "لسػ ار يؿ" وسػػوريا فػػي
الجوالف أمس الخميس أ ج الجيش اإلس ار يمي عدريب كعا بي في قاعدة "للكيـ" المشابج لم ر المب ا ي .
و احعماالت ا دالع حرب االا
وذكرت الصحيض أف "لس ار يؿ" ععدرب وعسععد بشكؿ مسعمر ومكاؼ عم
م لب اف وسط ع ديرات لس ار يمي بعوجي حزب اهلل  60ألؼ صاروخ صوب أاداؼ لس ار يمي .
و مػػت الصػػحيض عػػف مس ػ وليف عسػػكرييف فػػي الجػػيش اإلس ػ ار يمي عمم ػوا عم ػ اسػػعخ ص العبػػر مػػف الحػػرب
األخي ػرة م ػ لب ػػاف عػػاـ  1006والعػػي ألح ػػت ازيم ػ ك ػ ار بػػالجيش اإلس ػ ار يمي قػػولجـ " :أف الجول ػ ال ادم ػ
سعكوف قصيرة وم سس عم ال عاؿ في الم اطؽ المأاول ".
وقاؿ ابط لس ار يمي رفي -رفض الكشؼ عف اويع  -لمصحيض " :فػي الضعػرة األخيػرة أصػبحت الم ػازؿ فػي
لب اف كما عحعوي عم غرف لم يوؼ كذلؾ ا اؾ غرف لمصواريخ بجواراا".
وأو ػػحت الصػػحيض أف الجػػيش اإلس ػ ار يمي أعػػد قاعػػدة "للكػػيـ" بشػػكؿ يشػػاب البي ػ المب ا ي ػ وزوداػػا بػػا ث
أ ضاؽ أر ي محص كعمؾ العي يسععممجا م ػاعمي حػزب اهلل فػي ػؿ السػ ح والمػ ف وذلػؾ إلعػداد وعجي ػ
الج ود اإلس ار يمييف لمععامؿ م عمؾ الم اطؽ في حاؿ ا دالع مواجج مسع بمي .
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عكا اون الين1023/6/5 ،
" 25معاريف" :تعيين باطرياك جديد لمكنيسة األرمينية في القدس يثير جدالً في "إسرائيل"
عكا أوف اليف :أاار ععيف الباطرياؾ عف الك يس األرم ي " ورحاف م وغيػاف" جػدال فػي لسػ ار يؿ بسػبب عػدـ
طمب الك يس األرم ي اإلذف مف ر يس الحكوم اإلس ار يمي "ب ياميف ع يااو" األذف في ععي خ فا لما اػو
مععارؼ عمي م ذ حو  00عاما.
ومف المعروؼ وعم عم مدار م ات األعواـ أف الك يس األرم ي كا ت عحصؿ عم لذف لععػيف البطاركػ
مف قبؿ الحكوم العي عسيطر عم مدي ال دس وفي أع اب احع ؿ لس ار يؿ لضمسطيف وحع عبععد الك يس
عػػف الخ فػػات السياسػػي بػػدأ رجػػاؿ الك يس ػ األرمي ي ػ بطمػػب لذف لععيػػيف البطريػػارؾ مػػف ا ػ ث شخصػػيات
سياسػػي  :الممػػؾ األرد ػػي ور ػػيس السػػمط الضمسػػطي ي ور ػػيس الحكومػ اإلسػ ار يمي  .وخػ ؿ صػػؼ عػػاـ طمبػػت
الك يسػ ػ األرم يػ ػ اإلذف بعع ػػيف الباطري ػػاؾ "م وغي ػػاف" م ػػف قب ػػؿ المم ػػؾ عب ػػد اهلل مم ػػؾ األردف ور ػػيس الس ػػمط
الضمسطي ي محمود عباس لال أ جا لـ عطمب اإلذف مػف قبػؿ ر ػيس الحكومػ " ع يػااو" األمػر الػذي أاػار جػدال
في لس ار يؿ.
و مت صحيض "معاريؼ" عف "أريس شيرب ياف" والذي شغؿ م صب ر يس األساقض والبطرياركي األرم ي في
السابؽ قول  ":ل د أرسم ا لر يس الحكوم الطمب م ذ شجر ي اير ةواف عدـ الرد مف قبؿ ديواف ر يس الحكوم
ػػاب مػػف أ ػ وقبػػؿ شػػجريف وخ ػ ؿ قػػداس يػػوـ األحػػد أعػػرب البطريػػارؾ م وغيػػاف عػػف احعجاج ػ عم ػ أف
لس ػ ار يؿ ال عظجػػر ف ػي قا م ػ الػػدوؿ العػػي عػػديف لبػػادة الشػػعب األرم ػػي" .وأشػػارت الصػػحيض لل ػ أف الك يس ػ
األرم ي لـ ع عظػر رد مكعػب ر ػيس الحكومػ وقامػت بععػيف الباطريػاؾ "م وغيػاف" بعػد حصػولجا عمػ اإلذف
مف قبؿ الر يس األرد ي ور يس السمط الضمسطي ي .
عكا اون الين1023/6/5 ،
 28مسؤول أمني رفيع يتورط بفضيحة أخالقية داخل جدارن الموساد اإلسرائيمي
ال دس المحعمػ  :كشػؼ موقػ ع يػاف مركػاز اإلسػ ار يم عػف ف ػيح داخػؿ ججػاز الموسػاد اإلسػ ار يم عػورط
فيجػػا مسػ وؿ أم ػ رفيػ داخػػؿ الججػػاز ارعػػبط بع قػ عاطضيػ مػ زوجػ أحػػد مر وسػػي  .وأو ػػح الموقػ أف
مسػ وال فػ الشػاباؾ كػػاف يعمػػؿ م سػ ا لمعمميػػات االسػعخباري ووصػػؿ للػ م صػب مػػدير لقميمػ قبػػؿ أف ي ػػاؿ
مػػف م صػػب رف ػ دعػػو أمػػاـ محكم ػ الصػػمح ف ػ عػػؿ أبيػػب يطالػػب فيجػػا الدول ػ ومس ػ وؿ كبيػػر ف ػ الشػػاباؾ
بععػػويض قػػدره مميػػوف و صػػؼ مميػػوف شػػيكؿ لس ػ ار يم عػػف لقالع ػ مػػف م صػػب أ وجػػا ف ػ دعػػو الشػػاك أف
المس وؿ الكبير أحال لل العح يؽ بعجم ارعكاب بعض المخالضات اػـ أقالػ مػف عممػ بعػد أف ارعػبط بع قػ
عاطضي مف و ار ظجره م زوجع  .وأشار الموق لل أف المس وؿ الكبيػر كػاف يعمػؿ حعػ عػاـ  1020مػدي ار
ل سػػـ شػ وف لسػ ار يؿ واألجا ػػب داخػػؿ الشػػاباؾ وقػػد أقيػػؿ مػػف م صػػب بعػػد اعجامػ بعرقيػ موظضػ كا ػػت عمػ
ع ق عاطضي مع .
وكالة سما اإلخبارية1023/6/5 ،
" 29يديعوت" :تجارب أمريكية عمى تدمير منشأة نووية في باطن األرض هي رسالة إليران
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عػػؿ أبي ػػب -ي ػػو ب ػػي اي  :ذكػػرت ص ػػحيض لسػ ػ ار يمي أف و ازرة ال ػػدفاع األمريكي ػ الب ع ػػاغوف أج ػػرت سمس ػػم
عجارب اجح عمػ عػدمير م جػئ وم شػآت وويػ محصػ عمػ عمػؽ عشػرات األمعػار فػي بػاطف األرض
مععبرة أف اذه العجارب اي رسال إليراف عجدد ب صؼ م شآعجا ال ووي .
وقالػػت صػػحيض يػػديعوت أحرو ػػوت الجمعػ لف العجػػارب األمريكيػ شػػممت لطػ ؽ عػػدد مػػف ال ابػػؿ الذكيػ
الكبي ػرة الحديا ػ مػػف ػػوع جػػي بػػي يػػو  01 -بػػي العػػي اخعرقػػت الم شػػآت فػػي بػػاطف األرض وخمضػػت دمػػا ار
شام في المكاف .وق ابؿ جي بي يو  01 -بي عُحمػؿ عمػ الطػا رات الم اعمػ ال اصػض مػف طػراز بػي -
ػعضي سػرع
 1وقادرة عم اخعراؽ طب ات األرض وطب ات اإلسم ت المسػمح لمم شػآت بسػرع عصػؿ للػ
الصػػوت وبدق ػ فا ػ وعبمػػغ ز عجػػا  23ط ػػا ويبمػػغ ام جػػا  3.0م يػػيف دوالر وبمغػػت عكمضجػػا عطويراػػا صػػؼ
مميار دوالر.
وأ افت الصحيض أف الب عاغوف أبمغ عددا مف الدوؿ الصدي لمواليػات المعحػدة ب عػا ذ اػذه العجػارب “األمػر
الػػذي عػػرؾ شػػعو ار بػػاألمف فيمػػا يععمػػؽ ب ػػدرة الواليػػات المعحػػدة عم ػ ع ضيػػذ عممي ػ عسػػكري مو ػػعي وس ػريع
سػػع دي لل ػ عػػدمير الم شػػآت ال ووي ػ اإلي ار ي ػ ” وأف اػػذه العجػػارب غايعجػػا بػػث رسػػال لجػػذه الػػدوؿ بػػأف وايػػا
الواليات المعحدة جدي حياؿ مجاجم ليراف في حاؿ شو ظروؼ ععطمب ذلؾ.
القدس العربي ،لندن1023/6/8 ،
" 10إسرائيل" تعتزم إنهاء مقاطعتها لمجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
ج يؼ  -أ.ؼ.ب :عععزـ لس ار يؿ العي قاطعت م ذ ثذار  1021مجمس ح وؽ اإل ساف العاب لألمـ المعحػدة
اسع اؼ المباحاات م اذه الجي األممي كمػا أعمػف معحػدث باسػـ المجمػس أمػس .وقػاؿ المعحػدث روال ػدو
غػػوميز :لف "ر ػػيس المجمػػس عم ػ اػػذا األسػػبوع رسػػال مػػف لس ػ ار يؿ ععػػرب فيجػػا عػػف الرغب ػ فػػي اسػػع اؼ
مباحاات بجدؼ العودة لل مجمس ح وؽ اإل ساف".
وفي اذه الرسال قاؿ السضير اإلس ار يمي لد األمـ المعحػدة فػي ج يػؼ أفياعػار مػا ور ل ػ يريػد "الععػاوف" مػ
ر يس المجمس البول دي ريميغيوز ا زؿ و"البد بعمؿ دبموماسي بجدؼ حؿ المشاكؿ العال المععم بع ق
لس ار يؿ المع دة م مجمس ح وؽ اإل ساف ليجابيا".
وعم أار الرسال العي أرسمعجا لس ار يؿ اذا األسبوع أعمف ر يس المجمس أف الجمس الخاص حػوؿ لسػ ار يؿ
سعع د في  16عشريف األوؿ.
األيام ،رام اهلل1023/6/8 ،
 12متزمتون يهود يهاجمون الشرطة اإلسرائيمية ويحطمون إحدى سياراتها في القدس
ال اصرة :في لطار عصاعدت حدة الخ فات الدي ي بيف طب ات المجعم اليجودي في فمسطيف المحعم ؛ أقدـ
معزمعوف يجود عم مجاجم سيارة شرط لس ار يمي وقاموا بعحطيمجا وذلؾ بعد أف دخمت حي "م شعاريـ"
في مدي ال دس لمعح يؽ في ق ي االععدا عم فعيات يسكف بالحي.
وذكرت اإلذاع العبري ؛ لف معزمعيف يجود ألح وا األ رار مسا أمس الخميس في سيارة عابع لمشرط
اإلس ار يمي دخمت الحي لمعح يؽ في اععدا عم سيارة عابع لعدة فعيات يسكف بالحي مف قبؿ المعزمعيف
اليجود.
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وأشارت لل أف المعزمعيف قاموا با ب أحد لطارات سيارة الشرط وبعحطيـ زجاججا في حيف ارعت قوة
معززة مف الشرط لعضريؽ المشاغبيف.
قدس برس1023/6/5 ،
" 11مسيرات القدس العالمية" :مواجهات واحتجاجات خالل تظاهرات في الضفة وغزة
الحيػ وشػحذ
غزة -بيؿ س و و :أعػاد الضمسػطي يوف فػي ال ػض المحعمػ وقطػاع غػزة اليػوـ لي ػاظ ال ػما ر ّ
دس ُمحعم وال عزاؿ
الجمـ مف جديد؛ لعصحيح خطأ عاريخي سكت ع العالـ طيم  86عاما ظمت فيجا ال ُ
لذ ُب ّحت ثالؼ الح اجر في الجعاؼ بإس اط لس ار يؿ ؛ في حيف كا ت األخيرة ع م الضمسطي ييف في ال دس
وعُحكـ قب عجا عم المصميف ا اؾ موقع عشرات اإلصابات في صضوفجـ.
وماّؿ ا عجا ص ة الجمع في قطاع غزة اليوـ ط ا طػ ؽ المػواط يف حػو "أقػرب طػ الع ػا " بالحػدود
مػ فمسػػطيف المحعمػ عػػاـ  2688ػػمف مسػػيرة ال ػػدس العالميػ العػػي عشػػرؼ عميجػػا لج ػ دوليػ مكو ػ مػػف
فصا ؿ فمسطي ي وم سسات دولي في عركيا وعو س وليبيا والبحريف واألردف ومصر وج وب أفري يػا
وبريطا يا وأمريكا وماليزيا ةوا دو يسيا وفر سا.
حددت م ط قريب مف محط "حمودة" شماؿ ال طاع ط اللع ا الجمػااير والمع ػام يف مػف دوؿ
المج
ّ
مخعمض بح ور مسعشار ر يس الوز ار د .يوسؼ رزق وال ا ب األوؿ لر يس المجمػس العشػريعي د .أحمػد
بحػػر ولضيػػؼ مػػف العممػػا فػػي حػػيف حػ ّذر ر ػػيس لج ػ المسػػيرة فػػي ال طػػاع د .أحمػػد أبػػو حمبيػ مػػف عسػػارع
وعيرة العجويد اإلس ار يمي لم دس المحعم .
وعرّكزت كمم أبو حمبي وسط اعافات جماايري بعحرير فمسطيف عمػ محػاوالت لسػ ار يؿ لطمػس المعػالـ
العربي واإلس مي في ال دس واصضا ذلؾ بػ"المخطط اإلجرامي واالععدا الخطير الذي يأعي ػمف جػ ار ـ
الحرب والعطجير العرقي في مخالض لم وا يف الدولي ".
واسػعغ ّؿ أبػو حمبيػ  -ال ا ػب فػي المجمػس العشػريعي عػف حركػ الم اومػ اإلسػ مي "حمػاس" -فرصػ احعشػػاد
الجمػػااير والجعافػػات لم ػػدس بػػدعوة حركع ػ وحرك ػ فػػعح لل ػ ل جػػا اال سػػاـ ةواعػػادة المحم ػ الوط ي ػ قػػا ":
دعو لل ل جا اال ساـ وعوجي الججود حو األقص وحماي الم دسات ل رفػ األصػوات ب ػوة ومػف أعمػاؽ
الح اجر".
أف المع ػام األمريكيػ سػارة
وكاف الفعا أف عممػا أمريكيػا ارعضػ لب ػع أمعػار خػ ؿ المسػيرة ليعبػيف الح ػا ّ
ماروس ػػيؾ قطع ػػت  10أل ػػؼ كيم ػػو مع ػػر لممش ػػارك ف ػػي "مس ػػيرة ال ػػدس" قب ػػؿ أف عم ػػي كممػ ػ المع ػػام يف
عصار لحؽ الضمسطي ييف في عحرير ال دس وا ع اد السياس الرسمي لب داا عجاه فمسطيف.
ا
"الساخ " ا
ماروسػػيؾ؛ ا ع ػػدت دعػػـ الحكوم ػ األمريكي ػ ل حػػع ؿ اإلس ػ ار يمي قا م ػ  ":ل ػػي أشػػعر باالسػػعيا أل ػػا حػػف
الغربييف سمب اكـ حريعكـ وح وقكـ واا قد ج ت لل ا ا ألععرؼ عم اذا االحػع ؿ الع صػري وأع ّػرؼ بػ
ف س ـ دوف عح يؽ العدال لمشعب الضمسطي ي" مشيرة لل أف "أطضاؿ فمسطيف يماموف مسع بؿ ال اؿ مف
أجؿ الحري ".
بػػدوره؛ أكػػد ال ػػاطؽ اإلع مػػي لحركػ األحػرار ـ .ياسػػر خمػػؼأ أف ال ػػدس كا ػػت ومػػا ازلػػت وسػػعب العاصػػم
األبدي ػ لدول ػ فمسػػطيفأ وقػػاؿ" :لف االحػػع ؿ مجمػػا عجبػػر وطغػػا فجػػو لل ػ زواؿأ وأف المطمػػوب لعح يػػؽ ذلػػؾ
ا جاز الوحدة الوط ي المب ي عم العمسؾ بالح وؽ والاوابت الوط ي وعم بر امذ الم اوم المسمح الخيػار
االسعراعيجي لعحرير األرض والم دسات".
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فػػي غ ػػوف ذلػػؾ أُصػػيب عش ػرات الم ػواط يف بالرصػػاص المطػػاطي وق ابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع لاػػر قم ػ
قػ ػوات االح ػػع ؿ لممعظ ػػااريف المش ػػاركيف ف ػػي مس ػػيرة ال ػػدس العالميػ ػ ف ػػي م ط ػ ػ ب ػػاب الع ػػامود ف ػػي ال ػػدس
المحعم وقريعي بمعيف في راـ اهلل والمعصرة ج وب بيت لحـ المحعمعيف.
كما م االحع ؿ المواط يف مف أدا ص ة الجمع فػي المسػجد األقصػ مشػددا الخ ػاؽ عمػ م ط ػ بػاب
العػػامود العػػي حػػددعجا لج ػ المسػػيرة العالمي ػ ك ط ػ اللع ػػا الجمػػااير المشػػاركيف فػػي الضعاليػػات المطالب ػ
بإ جا االحع ؿ وعحرير ال دس.
لكػ ّػف المػواط يف اعضػوا فػػي مسػػيراعجـ العػػي ا طم ػػت بعػػد صػ ة الجمعػ مباشػرة فػػي باحػػات المسػػجد األقصػ
بإ جػػا االحػػع ؿ والمطالب ػ ب ػػ"عجييش الجيػػوش" لعحريػػر ال ػػدس المحعم ػ ودعػػوة األم ػ العربي ػ لل ػ مسػػا دة
الضمسطي ييف حع لقام دولعجـ المسع م عم كامؿ أ ار ي فمسطيف العاريخي .
وقػػاؿ م سػػؽ المسػػيرة فػػي ال ػػض الغربي ػ ص ػ ح الخواجػػا ":لف المسػػيرة بػػدأت بمشػػارك الم ػػات بعػػدما عمػػد
االحػػع ؿ م ػػذ سػػاعات الصػػباح األول ػ لل ػ لقام ػ الح ػواجز والػػعحكـ فػػي أعمػػار المصػػميف لػػيس ف ػػط فػػي
المسجد األقص بؿ في محيط أي ا فيما لـ يم ذلؾ المواط يف مف لقام الص ة عم الطرؽ".
وأو ح الخواجا في عصر ٍ
يحات لػ"فمسطيف" أف قوات االحع ؿ اسػعخدمت فػي قمعجػا لممعظػااريف الرصػاص
المطاطي وال ابؿ المسيم لمدموع والمياه العادم األمر الذي أوق عشرات اإلصابات.
ػػد االح ػػع ؿ
م ػػف ججعج ػػا دع ػػت حركػ ػ الم اومػ ػ الش ػػعبي الضمس ػػطي ي "ا عضا ػ ػ " للػ ػ لطػ ػ ؽ ا عضا ػ ػ
اإلسػ ار يمي إلجبػػاره عم ػ وقػػؼ ا عجاكاعػ بحػػؽ الضمسػػطي ييف ومخالضع ػ لم ػ اررات واألع ػراؼ الدولي ػ فػػي ظػػؿ
الصمت الدولي.
وشػػددت فػػي بيػػاف صػػحضي عم ػ وجػػوب الػػدفاع عػػف المسػػجد األقص ػ موججػ الػػدعوة لل ػ م ظمػ الععػػاوف
اإلس ػ مي وجامع ػ ال ػػدوؿ العربي ػ واألم ػػـ المعحػػدة للػ ػ عحمػػؿ مسػ ػ ولياعجا فػػي وق ػػؼ العػػدواف اإلسػػ ار يمي
المسعمر د الشعب الضمسطي ي.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 13أوتشا :إصابة  00فمسطينيا واتالف  2100شجرة زيتون في أسبوع واحد
ال اص ػرة  -برا ػػوـ جرايس ػػي  -وك ػػاالت  :ق ػػاؿ الع ري ػػر الػػدوري الص ػػادر أم ػػس الجمعػ ػ ع ػػف مكع ػػب ع س ػػيؽ
المسػػاعدات اإل سػػا ي العػػاب لألمػػـ المعحػػدة أوعشػػا ل ػ فػػي الضع ػرة مػػف  18أيػػار مػػايو الما ػػي لل ػ 3
حزي ػراف يو يػػو الحػػالي لف ق ػوات االحػػع ؿ أصػػابت خ ػ ؿ أسػػبوع واحػػد  00فمسػػطي يا بالرصػػاص فػػي
واجػػرت  23مواط ػػا كػػا وا يسػػك وف البيعػػيف فػػي حػػيف
دمػػرت م ػزليف فػػي ال ػػدس ّ
ال ػػض الغربيػ وقطػػاع غػزة ّ
أقدمت عصابات المسعوط يف عم لع ؼ أكار مف  2100شجرة زيعوف في أ حا مخعمض مف ال ض .
كمػا ا ػػب المسػػعوط وف لطػارات  26سػػيارة فػػي ال ػػدس المحعمػ وأريحػػا وكعبػوا عميجػا شػػعارات أو أشػػعموا ال ػػار
فيجػػا كمػػا كعػػب المسػػعوط وف شػػعارات معاديػ لممسػػيحييف عمػ جػػدراف ك يسػ فػػي البمػػدة ال ديمػ فػػي ال ػػدس
المحعم وعم عدة م ازؿ وسيارة في قري بيعممو غرب راـ اهلل.
عمان1023/6/8 ،
الغدّ ،
 12االحتالل يشن هجمات عمى صيادي غزة ويعتقل اثنين
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غػزة ػ أشػرؼ الجػور :شػ ت قػوات االحػع ؿ سمسػػم اجمػات الجمعػ عمػ صػياديف فمسػطي ييف خػ ؿ عممجػػـ
واعع مت اا يف م جـ واقعادعجـ لل جج مججول .
ووفؽ صياديف فمسطي ييف ف د ذكروا أف الججوـ اإلسػ ار يمي وقػ قبالػ سػواحؿ وسػط قطػاع غػزة حػيف أقػدمت
قوات االحع ؿ عم مطاردة الصياديف خ ؿ عممجـ فاعع مت اا يف م جـ واقعػادعجـ للػ ججػ غيػر معمومػ
داخؿ لس ار يؿ.
وذكر شجود مف الصياديف أف قوات البحري اإلس ار يمي أط ت ال يراف صوب قارب فمسطي ي خ ؿ عمم في
البحر قبؿ أف ععع ؿ شابيف في أواخر العشري يات مف العمر.
للػ ذلػػؾ شػ ت ق ػوات البحريػ اإلس ػ ار يمي العػػي عػرابط أمػػاـ سػواحؿ قطػػاع غ ػزة اجومػػا عم ػ فريػػؽ ثخػػر مػػف
الصػػياديف خػ ؿ عممجػػـ قبالػ شػواطئ م ط ػ السػػودا ي شػػماؿ قطػػاع غػزة مػػا أجبػػر الصػػياديف عمػ مغػػادرة
البحر والعودة لمساحؿ خشي عم حياعجـ.
وأطؽ البحري اإلس ار يمي يراف رشاش مف أسمح ا يم خ ؿ الججوـ عم مراكب الصيد الضمسطي ي .
القدس العربي ،لندن1023/6/8 ،
عرض ما بين  200إلى  210ألف مقدسي لفقدان هوياتهم
 10الحموري" :قانون الغائبين" ُ
سي ّ
طولكرـ :أكد مدير مركز ال دس لمح وؽ االجعماعي واالقعصادي زياد الحموري أف سمطات االحع ؿ عطبػؽ
قا وف "أم ؾ الغا بيف" في ال دس المحعم م ذ س وات طويم ولكف بصورة جز يػ بي مػا عػـ عطبيػؽ ال ػا وف
بشكؿ كامؿ بحؽ الضمسطي ييف في الداخؿ المحعؿ عاـ  88وصادروا بموجب ما يمكف مصادرع .
وأ اؼ الحموري في عصريحات خاص لػ "فمسطيف" أف سمطات االحع ؿ سيطرت عم  100م زؿ وع ار
في مدي ال دس المحعمػ بحسػب اػذا ال ػا وف كػاف ثخراػا ف ػدؽ يسػكف أصػحاب فػي قريػ أبػو ديػس الم دسػي
والعي عزلعجا سمطات االحع ؿ عف مدي ال دس بالجدار الضاصؿ.
وقاؿ الحموري لف معظـ اذه الم ازؿ والع ارات ي في محيط البمدة ال ديم مػف ال ػدس عػدار حاليػا مػف قبػؿ
وحولت بع جا لل ك س يجودي .
جمعيات اسععماري يجودي
ّ
وحذر الح وقي الم دسي مف أف عضعيػؿ اػذا ال ػا وف سػيمس عػددا كبيػ ار مػف الم دسػييف الػذيف ليسػوا مػف أاػؿ
ال ػػض الغربيػ الػػذيف ف ػػدوا اويػػاعجـ ةوا مػػا سػػيمس المػواط يف الم دسػػييف الػػذيف ي ط ػػوف خمػػؼ جػػدار الضصػػؿ
الع صري والذيف يعػراوح عػدداـ مػا بػيف  200للػ  210ألػؼ واػ ال سػيض دوف اويػاعجـ ةواقػامعجـ فػي ال ػدس
وكذلؾ أم كجـ أل جـ سيععبروف غا بيف وسيطبؽ عميجـ "قا وف الغا بيف".
وأكد أف أم ؾ عشرات اآلالؼ مف الم دسييف الذيف لديجـ أمػ ؾ سػيععبروف غػا بيف بموجػب قػوا يف سػمطات
االحع ؿ وسعصادر أم كجـ عم غرار ما عـ م أم ؾ الضمسطي ييف في األ ار ي المحعم عاـ  88الػذيف
اجروا وجز م جـ رج بعد فعرة قريب جدا لك جـ لـ ي بموا كمواط يف.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 16بعد سنة من األ لم :إجراء عممية استئصال المرارة لألسيرة لينا جربوني
عوفيؽ عبد الضعاح :بعد اكار مف س مف اال عظار والصراع م االلـ اجريت امس الخميس عممي جراحيػ
ل سػػيرة لي ػػا جربػػو ي مػػف ع اربػ البطػػوؼ مػػف فمسػػطي يي الػػداخؿ وقامػػت المحاميػ عغريػػد ججشػػاف المسعشػػارة
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ال ا و ي ػ ػ لجمعي ػ ػ سػ ػػا مػ ػػف اجػ ػػؿ األسػ ػػيرات السياسػ ػػيات يػ ػػوـ الخمػ ػػيس بزيػ ػػارة األسػ ػػيرة لي ػ ػػا جربػ ػػو ي فػ ػػي
المسعشض وذلؾ بعد أف حصمت عم لذف خاص مف لدارة سجف الشاروف.
وذكػػرت المحامي ػ ججشػػاف ا ػ قػػد أجريػػت عممي ػ اسع صػػاؿ لمم ػ اررة لألسػػيرة يػػالجربو ي يػػوـ األربعػػا وأف
العمميػ اسػعمرت مػا ي ػارب سػاععيف بسػبب الو ػ الصػػعب الػذي أح ػرت بػ األسػيرة إلجػ ار العمميػ فمػػف
المعموـ أف لج ار ماؿ اذه العممي ال يسعغرؽ أكار مف ساع بشكؿ عاـ كما صرح األطبا لألسيرة.
وأو ػػحت ججشػػاف بػػاف األسػػيرة لي ػػا الجربػػو ي م يػػدة اليػػد والرجػػؿ بالسػرير واػػي فػػي المسعشػػض وي ػػوـ عم ػ
حراسعجا باسعمرار سجاف وسجا عاف.
يذكر بأف األسيرة لي ا الجربو ي معع م م ذ عاريخ  1001-8-28وع ي حكما بالسجف لمدة  21عاما.
عرب 1023/6/5 ،28
 15فمسطين تفوز بأعمى األصوات في انتخابات االتحاد الدولي لمصحفيين
عرب  /88وفا -دبمف :فازت فمسطيف ممام ب يب الصحضييف الضمسطي ييف عبد ال اصر ال جار مسا اليوـ
الجمع بأعم األصوات في العالـ با عخابات المج الع ضيذي ل عحاد الدولي لمصحضييف الذي يع د م عمره
الاامف والعشريف في العاصم اإليرل دي دبمف.
وقػػاؿ ال جػػار فػػي بيػػاف لم اب ػ لف فػػوز ال اب ػ بجػػذا الموق ػ المجػػـ اػػو ا جػػاز ي ػػاؼ ال ػ ا جػػازات ال يػػادة
الضمسطي ي عم الساح الدولي باالععراؼ بضمسطيف ع وا مراقبا في االمـ المعحدة في عشريف اا ي الما ي
وحصولجا عم الع وي الكامم في اليو سكو.
وشاركت في اال عخابات وفود مف ابات واعحادات وجمعيات لمصحضييف مف  230دول حوؿ العالـ.
وقاؿ ا ب يب الصحضييف الضمسطي ييف اصر أبو بكر لػ'وفا' ل رغـ محاول البعض وخاص لس ار يؿ
العمؿ د فمسطيف لال أف فمسطيف حظيت بدعـ دولي شب كامؿ مف ابػات العػالـ وبالعػالي حصػمت عمػ
أعم األصوات  183صوعا مف أصؿ  366صوعا.
وأو ػح أف مػ عمر االعحػاد الػػدولي لمصػػحضييف فػي دبمػػف أصػػدر قػ ار ار يطالػػب االحػػع ؿ االسػ ار يمي بوقػػؼ قعػػؿ
وم ح الصحضييف الضمسطي ييف وأداف قعؿ قوات االحع ؿ الشجدا حسػاـ سػ م ومحمػد ابوعيشػ ومحمػود
الكومي أا ا العدواف عم غزة جاي العاـ الما ي.
كما أكد أبو بكر أف الم عمر اعخذ ق ار ار بعمؿ حمم دولي لحري حرك الصحضييف الضمسػطي ييف داخػؿ أ ار ػي
دول فمسطيف المحعم وم كاف دوؿ العالـ.
عرب 1023/6/5 ،28
" 18المسيرة العالمية إلى القدس" :رسالة المسيرة األساسية مفادها أن القدس خط أحمر
ال ػػاارة :أكػػد ازاػػر بي ػراوي ال ػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ المسػػيرة العالمي ػ لل ػ ال ػػدس أف رسػػال المسػػيرة األساسػػي
مضاداا أف ال دس خط أحمر وال يمكف اسعمرار حال السكوت والع ديد ف ط بما يجري مف عطجير عرقي بحؽ
أامجا ومف ا عجاكات لم دساعجا ومصادرة أل ار يجا.
وأ ػػاؼ البيػراوي فػػي حػوار خػػاص مػ "المركػػز الضمسػػطي ي لةعػ ـ"" :لذا كا ػػت حكومػػات العػػالـ قػػد عجػػزت
حع اآلف عف حماي ال دس ووقؼ عجويداا؛ فإف شعوب العالـ لف عب صػامع وسػعحاوؿ بخطػوات عمميػ
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غط ح ي ي عم االحع ؿ لكي يعرؼ أف شعوب العالـ قػادرة عمػ العحػرؾ وبالعػالي فػإف
أف عشكؿ حال
لرادة الشعوب يجب أف عحعرـ".
وأشار البيراوي لل أف المسيرة عواج صعوبات عم المسعو الضمسطي ي وخصوصا في ال ض الغربي ألف
فصا ؿ م ظم العحرير وخاص حركػ فػعح ال عبػدي ااعمامػا بالمسػيرة وفعالياعجػا فػي ال ػض عممػا بػأف اػذا
ال وع مف ال ػاؿ الشػعبي يعماشػ مػ مو ػ المرحمػ وا ػاؾ كايػر مػف ال شػطا الػذيف يرغبػوف بػالعحرؾ
لع ظيـ فعاليات ل صرة لم دس في اذا اليوـ ولك جـ يخشوف مف احعماؿ االعع اؿ مف قبؿ االحع ؿ أو حع
مف قبؿ أججزة أمف السمط  .كما يزعموف.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
بأم الخير جنوب الخميل
 19مستوطنون يستولون عمى جبل ّ
الخميػػؿ-صػػضا :اسػػعولت مجموعػ مػػف المسػػعوط يف عمػ جبػػؿ كامػػؿ فػػي خربػ أـ الخيػػر الواقعػ بمسػػافر يطػػا
ج وب محافظ الخميؿ بال ض الغربي المحعم .
أف المسػعوط يف قػاموا بعشػجير الجبػؿ الػذي
وأفاد المواطف لبػراايـ الجػذاليف أحػد سػ ّكاف الم ط ػ لوكالػ "صػضا" ّ
أف ق ّػوات االحػع ؿ م عػت المػواط يف ورعػاة األغ ػاـ مػف االقعػراب م ػ
عبمغ مساحع حو  00د ما الفعػا للػ ّ
وأعم ع م ط عسكري مغم .
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1023/6/8 ،
 30مسيرات بمعين ونعمين :العشرات أصيبوا بالجروح واالختناق ..واحتراق أراض زراعية
راـ اهلل " -األياـ" "وفا" :أصيب مواط اف بجروح والعشرات بحاالت اخع اؽ واحعرقػت مسػاحات واسػع مػف
األ ار ي الزراعي أمػس خػ ؿ قمػ االحػع ؿ مسػيرة بمعػيف األسػبوعي الم اا ػ ل سػعيطاف وجػدار ال ػـ
والعوس .
وقال ػػت المج ػ ػ الش ػػعبي لم اومػ ػ الج ػػدار واالس ػػعيطاف ف ػػي بمع ػػيف ف ػػي بي ػػاف لج ػػا لف ج ػػود االح ػػع ؿ أطم ػ ػوا
الرصاص المعد ي المغمؼ بالمطاط وق ابؿ الغاز المسيؿ لمدموع وال ابػؿ الصػوعي صػوب المشػاركيف فػي
المسػػيرة مػػا أد إلصػػاب ر ػػيس المجمػػس ال ػػروي باسػػؿ م صػػور  36عامػػا بالسػػاقيف وعمػػرو اشػػاـ بر ػػاط
 10عامػػا ب بم ػ غازي ػ بسػػاق ل ػػاف إلصػػاب عش ػرات الم ػواط يف و شػػطا س ػ ـ لس ػ ار يمييف ومع ػػام يف
أجا ب بحاالت اخع اؽ واحعراؽ مساحات واسع مزروع بأشجار الزيعوف.
وأ ػػافت المج ػ لف مع ػػام ا ألما يػػا يػػدع ليميػػا  31عامػػا قػػدـ مػػف ب ػرليف سػػي ار عم ػ األقػػداـ فػػي رحم ػ
اسػػعغرقت أربع ػ أع ػواـ شػػارؾ فػػي المسػػيرة لل ػ جا ػػب أاػػالي ال ري ػ و شػػطا س ػ ـ لس ػ ار يمييف ومع ػػام يف
أجا ب.
وبي ػػت المج ػ الشػػعبي فػػي بيا جػػا أف فعاليػ اليػػوـ عػػأعي لحيػػا لمػػذكر السادس ػ واألربعػػيف لم كسػ و ص ػرة
لم دس والم دسات اإلس مي .
وفػػي عمػػيف قمعػػت ق ػوات االحػػع ؿ المسػػيرة األسػػبوعي الم اا ػ ل سػػعيطاف وجػػدار ال ػػـ والعوس ػ أمػػس
وأطم ػػت ق ابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع وال ابػػؿ الصػػوعي عم ػ المشػػاركيف فػػي المسػػيرة السػػممي الػػذيف حػػاولوا
الوصوؿ لل أ ار يجـ المصادرة خمػؼ جػدار الضصػؿ الع صػري مػا أد للػ ا ػدالع مواججػات رشػؽ خ لجػا
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المشػاركوف فػي المسػيرة ج ػود االحػع ؿ بالحجػارة وعمك ػوا مػف لرجػاع عػدد مػف ال ابػؿ المسػيم لمػدموع باعجػاه
الج ود.
األيام ،رام اهلل1023/6/8 ،
 32األردن :مسيرة "شد الرحال إلى األقصى" تتوعد االحتالل بقرب زواله
السبيؿ – خميؿ ق ػديؿ :ظمػت الجي ػ الشػعبي لمػدفاع عػف المسػجد األقصػ مسػيرة "شػد الرحػاؿ الػ ال ػدس"
وا طمػػؽ بعػػض المشػػاركيف فيجػػا قبػػؿ يػػوميف مػػف م ػػازلجـ مشػػيا عم ػ األقػػداـ لل ػ م ط ػ سػػويم فػػي األغ ػوار
الج وبي حيث أقيـ ا اؾ مكاف المجرجاف.
ووصؿ مشاركوف يع دمجـ ع و المكعب الع ضيذي لجماع اإلخواف المسمميف سعود ابو محضوظ الػ المكػاف
بعػػد أف سػػاروا لمػػدة يػػوميف معواصػػميف عم ػ األقػػداـ ا ط قػػا مػػف الزرقػػا مػػرو ار بالب ع ػ ومػػف اػػـ لل ػ السػػمط
ليصموا أخي ار ال سويم .
وقػػاؿ ر ػػيس الجي ػ الشػػعبي لمػػدفاع عػػف المسػػجد األقص ػ والم دسػػات ر ػػيس اعحػػاد المج دسػػيف العػػرب /يػػب
المج دسيف المج دس عبد اهلل عبيدات لف فعاليات حزبي و ابي وشعبي شاركت في المسيرة العي ادفت لل
عأكيد عالمي ال دس ورفض كؿ ما ع وـ ب "اس ار يؿ" مف عجويد لألقص والم دسات.
وأ ػػاؼ أف المسػػيرة عػػأعي بع ظػػيـ مػػف الجي ػ الشػػعبي لمػػدفاع عػػف المسػػجد األقصػ والم دسػػات بػػالعزامف مػ
عشرات المسيرات والضعاليات في مخعمؼ م اطؽ العالـ.
وأشار المج دس عبيدات ال أف المشاركيف في المسيرة عوحػدوا عحػت أاػداؼ واحػدة وأف المسػيرة ال لػوف لجػا
لال حماي ال دس والم دسات؛ في لشارة ال أ جا ليست مسيرة لمجماع بؿ اي لكؿ األرد ييف.
واع ػػؼ عشػ ػرات اآلالؼ م ػػف المش ػػاركيف ف ػػي مس ػػيرة ش ػػد الرح ػػاؿ الػ ػ ال ػػدس م ػػردييف" :الش ػػعب يري ػػد عحري ػػر
فمسطيف الشعب يريد عحرير األقص " "مف الع ب لمرماا لألقص لح ا األوف ".
وأل المراقب العاـ لجماع اإلخواف المسمميف الػدكعور امػاـ سػعيد كممػ قػاؿ فيجػا" :مػا دامػت ق ػي ال ػدس
ق ػػي العبيػػدات والع و ػ وب ػػي حسػػف وأب ػػا اػػذا الشػػعب وعشػػا ر األردف شػػمالجا ج وبجػػا ومػػف شػرقجا الػ
غربجا ف حف بخير وما دامت ق ي فمسطيف ق ي ب ي صخر والشعب الماليزي الذي ي ؼ اآلف كما ع ضوف
اآلف ا عصا ار لألقص ف حف بخير".
وأك ػػد أ ج ػػا سػ ػ وات قم ػػي ت وأي ػػاـ مع ػػدودات كم ػػا ج ػػا للػ ػ ا ػػا راجم ػػيف س ص ػػؿ الػ ػ بي ػػت الم ػػدس راجم ػػيف
محرريف.
"غػ وػر اليجػػود حػػاؿ الج ػواف العربػػي أخػػذوا مػػا أخػػذوا واحعم ػوا مػػا احعم ػوا فخس ػ وا وخسػػئ معجػػـ كػػؿ
وأ ػػاؼَ :
المضاو ػػيف عمػ ػ بي ػػت الم ػػدس؛ فال ػػي ال ع ب ػػؿ العض ػػاوض عمػ ػ اإلطػ ػ ؽ لال ف ػػي حالػ ػ واح ػػدة بكيضيػ ػ
خروجكـ مف األرض الم دس ".
عوحػػد الجميػ والػػذكر األليمػ وبعػػد مػػرور أكاػػر
مػف ججعػ قػػاؿ يػػب الصػػيادل د.محمػػد عباب ػ لف ال ػدس ّ
مف خمس وسعيف عاما ما عزاؿ خالدة في أذااف أحرار العالـ وشرفا واـ يأمموف العودة يوما.
مػػف جا بػ عطػػرؽ ع ػػو لج ػ أاػػالي األسػػر األرد يػػيف فػػي سػػجوف االحػػع ؿ شػػاايف مرعػػي شػ يؽ األسػػير
م ير مرعي لل ما يعا ي األسػر األرد يػيف البػالغ عػدداـ  16أسػي ار أرد يػا فػي سػجوف االحػع ؿ .وقػاؿ لف
األسر يعا وف مف ع كيؿ عم أيدي السجاف الصجيو ي مسػع ك ار دور و ازرة الخارجيػ االرد يػ ومشػي ار للػ
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أف أاػػالي األسػػر لػػـ يعمك ػوا مػػف زيػػارة أب ػػا جـ م ػػذ أكاػػر مػػف  20س ػ وات .وأ ػػاؼ" :ممم ػػا مػػف زيػػارة و ازرة
الخارجي العي لـ عسعط أف عوفر ل ا زيارة واحدة ألب ا ا".
السبيل ،عمان1023/6/8 ،
 31األردن" :العميا إلعمار غزة" تجمع  50ألف دينار إلكمال بناء مستشفى األطفال
عماف  -السبيؿ :جمعت المج العميا إلعمػار غػزة أكاػر مػف  10ألػؼ دي ػار إلكمػاؿ ب ػا مسعشػض االطضػاؿ
والوالدة الذي ع ضذه المج في دير البمح ب طاع غزة.
وقاؿ ر يس المج العميا إلعمػار غػزة يػب المج دسػيف ر ػيس اعحػاد المج دسػيف العػرب ـ.عبػداهلل عبيػدات اف
الشعب االرد ي ي كد في جمي الم اسبات وقوف ال جا ب ش ي الشعب الضمسطي ي فػي جميػ المحػف العػي
يمر بجا.
السبيل ،عمان1023/6/8 ،
 33مصر :وزراء يشاركون في المسيرة العالمية لمقدس
ال ػػاارة :أد الػػدكعور اشػػاـ ق ػػديؿ ر ػػيس مجمػػس الػػوز ار المصػػري ص ػ ة الجمع ػ اليػػوـ  6-1بمسػػجد
رابع العدوي بمدي صر والذي يشجد عجم شباب اإلخواف وال و السياسي لع ظيـ مسػيرة ال ػدس العالميػ
لل "ال صب العذكاري".
كمػػا شػػارؾ فػػي المسػػيرة كػػؿ مػػف وزيػػر الا افػ المصػػري الػػدكعور عػ عبػػد العزيػػز وكػػذلؾ وزيػػر الريا ػ
العامري فاروؽ.
وقاؿ الدكعور عػ عبػد العزيػز وزيػر الا افػ فػي عصػريحات لمصػحضييف خػ ؿ المسػيرة" :لػف ع ػازؿ عػف أف
عك ػػوف ال ػػدس عاص ػػم لضمس ػػطيف" م ػػيضا :لف "ق ػػي ال ػػدس ا ػػي الع ػػي عوح ػػد كافػ ػ ال ػػو حولج ػػا وليس ػػت
م صورة عم فصيؿ بعي فضمسطيف اي ق يع ا المحوري ".
عم مشاركع في فعاليػات مسػيرة ال ػدس العالميػ اليػوـ والعػي
مف جا ب أكد العامري فاروؽ وزير الريا
دعا لجا شباب اإلخواف المسػمميف والعيػار اإلسػ مي ل صػرة ال ػدسأ وشػدد عمػ أف جميػ وز ار الشػباب فػي
الػوطف العربػػي يرف ػػوف ممارسػػات االحػػع ؿ الصػػجيو ي؛ مػػف أعمػػاؿ العجويػػد والخػراب بحػػؽ ال ػػدس والمسػػجد
األقص المبارؾ.
وا طم ػػت المسػػيرة بعػػد ص ػ ة الجمع ػ مػػف مسػػجد رابع ػ العدوي ػ بمدي ػ صػػر بمحافظ ػ ال ػػاارة معجج ػ لل ػ
ال صب العذكاري لمج دي المججوؿ اـ العحرؾ لل ساح لسعاد ال اارة؛ حيث سيكوف ا اؾ مجرجاف خطابي
يشارؾ في العديد مػف ال ػو السياسػي مػف معظػـ ألػواف الطيػؼ المصػريأ ومػف المعوقػ أف يكػوف الشػيخ ار ػد
ص ح او ال يؼ الر يس عم المجرجاف.
وف محافظ اإلسك دري سيعـ ع ظيـ مسيرة جماايري ومجرجاف خطابي عم أف يكوف العجم السػاع 8
عصر ع د شاطئ المع زه وسيكوف خط سير المسيرة لل شاطئ جميـ.
ا
وركز خطبا الجمع بمصر عمػ ع ػاوؿ ق ػي احػع ؿ ال ػدسأ وعمميػات العجويػد العػي عمػارس بحػؽ المدي ػ
ػرورة اسػع ضار األمػ ل صػرة الشػعب الضمسػطي يأ وحمايػ
الم دس والمسجد األقص المبارؾ مشدديف عم
الم دسات اإلس مي مف د س االحع ؿ الصجيو ي.

التاريخ :السبت 1023/6/8

العدد1882 :

ص 12

وقاؿ الدكعور ص ح سػمطاف األمػيف العػاـ لممجمػس األعمػ لمشػ ف اإلسػ مي بمصػرأ وخطيػب مسػجد رابعػ
العدوي ػ " :لف عحريػػر ال ػػدس أما ػ فػػي رقػػاب األم ػ وفري ػ شػػرعي واجب ػ " وذلػػؾ ػػمف فعاليػػات " صػػر
ال دس" لمع ديد باالحع ؿ ومحاوالت عجويد ال دس.
ودعا الدكعور سمطاف لل عأسيس وقؼ خيري ف الدوؿ اإلسػ مي لعحريػر فمسػطيف م كػدا :أ ػا لػف ععػرؼ
بػ "لس ار يؿ".
المركز الفمسطيني لإلعالم1023/6/5 ،
 32منظمة التعاون اإلسالمي تناقش قيام شركات فرنسية بتنفيذ مشاريع استيطانية في القدس
جػػدة :أعػػرب األمػػيف العػػاـ لم ظم ػ الععػػاوف اإلس ػ مي أكمػػؿ الػػديف لحسػػاف اوغمػػو عػػف أسػػض الشػػديد لحكػػـ
االس ػػع اؼ ال ػػذي أص ػػدرع محكمػ ػ فر س ػػي لص ػػالح الش ػػركات الضر س ػػي الم ػػوي عح ػػت عجمػ ػ س ػػيعي ب ػػاس
اإلس ار يمي المس وؿ عف ع ضيذ مشروع العرامواي اإلس ار يمي في مدي ال دس الشرقي المحعم .
وا ع د أوغمو في عصريحات ل مسا أمس الخميس  6|6قرار المحكم الضر سي الػذي قػاؿ بأ ػ صػدر دوف
األخذ باالععبار العديد مف ال ايا الجواري المرعبط بال ا وف الدولي وعطبي ػات معااػدة ج يػؼ وغيراػا مػف
المرجعيات ال ا و يػ الدوليػ مشػددا عمػ لدا عػ اإلجػ ار ات العػي ععخػذاا أي اي ػ حكوميػ أو غيػر حكوميػ
في ا عجاؾ لم ا وف الدولي مف شأ أف يرسخ االحع ؿ اإلس ار يمي لم دس الشرقي بمػا فػي ذلػؾ قيػاـ شػركات
ػػد
بأعمػػاؿ لصػػالح االحػػع ؿ اإلس ػ ار يمي وم كػػدا عم ػ حػػؽ الم ظم ػ فػػي اعخػػاذ العػػدابير ال ا و ي ػ ال زم ػ
الججات العي ع وـ بذلؾ كما قاؿ.
وأكد لحسػاف أوغمػ أف مسػأل قيػاـ الشػركات الضر سػي بع ضيػذ المشػروع اإلسػ ار يمي سػيطرح عمػ مػ عمر وز ار
الخارجي لدعـ مدي ال دس الذي سوؼ عع ده م ظم الععاوف اإلس مي في العاصػم األذريػ بػاكو يػوـ
الا اا الم بؿ.
قدس برس1023/6/5 ،
 30مصر :مؤتمر "صرخة العمماء" يدعو "مجاهدي الثورات العربية" لمتعبئة لنصرة فمسطين
ال ػػاارة :دعػػا م ػ عمر "صػػرخ العممػػا فػػي ذكػػر اإلسػ ار " الػػذي أ جػػي فعالياعػ الجمع ػ  6/1بعػػد المسػػيرة
العالمي ػ لم ػػدس مػػف أسػػمااـ "مجااػػدي الاػػورات العربي ػ " لمععب ػ لم اص ػرة المجااػػديف فػػي ال ػػدس وفمسػػطيف
"حع العحرير".
ودعػػا اإلعحػػاد العػػالمي لعممػػا المسػػمميف مػػف خ ػ ؿ لج ػ ال ػػدس العالمي ػ فػػي بيػػاف ل ػ بخعػػاـ مسػػيرة ال ػػدس
العالمي ػ حصػػمت عمي ػ "قػػدس بػػرس" الحكومػػات العربي ػ واإلس ػ مي لل ػ "وقػػؼ الععامػػؿ م ػ ق ػػي المسػػجد
األقص وال دس وكأ جا مسأل داخمي فمسطي ي أو أرد ي أو كأ جا مسأل عخػعص بمج ػ ال ػدس الم با ػ عػف
م ظم الععاوف اإلس مي" ودعااا لل العمؿ " ػمف لسػعراعيجي وا ػح ومحػددة لحمايػ المسػجد األقصػ
وال ػػدس مػػف خطػػر الع سػػيـ والعجويػػد ودعػػـ ومسػػا دة الػػدور الػػذي يجػػب أف ع ػػطم عمي ػ الحكوم ػ األرد ي ػ
ػغط مشػعرك عمػ مخعمػؼ
بصضعجا الوصي عم األماكف الم دس في ال دس وفمسطيف ةوال عشكيؿ جبج
الججات الدولي وعم االحع ؿ".
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وأوصي جمااير األم العربي واإلسػ مي "بمواصػم حػاالت الععب ػ والحشػد الشػعبي والمشػارك الضاعمػ بكػؿ
م ػػا يعع ػػرض لػ ػ المس ػػجد األقصػ ػ وال ػػدس وفمس ػػطيف م ػػف عجدي ػػدات واعع ػػدا ات وأف يك ػػوف العح ػػرؾ وح ػػدويا
خالصا ل صرة ال دس وخاليا مف كؿ اسعخداـ سياسي داخمي أو خارجي ومف كؿ العجاذبات السياسي ".
كما أشػاد االعحػاد بصػمود أاػؿ األ ار ػي المحعمػ عػاـ " 88باععبػاراـ خػط الػدفاع األوؿ مػ أاػؿ ال ػدس فػي
مواجج ػ ػ العجديػ ػػدات المحدق ػ ػ بال ػ ػػدس والمسػ ػػجد األقص ػ ػ " .وطالػ ػػب "السػ ػػمط الضمسػ ػػطي ي وحكوم ػ ػ الشػ ػػعب
الضمسػػطي ي فػػي غ ػزة وكػػؿ فصػػا ؿ الم اوم ػ لل ػ مواصػػم المصػػالح الصػػادق لوحػػدة الصػػؼ الضمسػػطي ي فػػي
مواجج مخططات العدو و كد أف ال خيار لمعحرير لال خيار الججاد والم اوم " عم حد ععبيره.
قدس برس1023/6/5 ،
 36نائب رئيس الدعوة السمفية المصري يمتقي هنية وينتقد التضييق عمى جماعته في غزة
غ ػزة  -يػػو بػػي اي :الع ػ ر ػػيس الحكوم ػ الضمسػػطي ي لسػػماعيؿ ا ي ػ مسػػا الخمػػيس وفػػدا مػػف الػػدعوة
السمضي في مصر بر اس ا ب ر يسػجا ياسػر براػامي الػذي ا ع ػد ع ػييؽ سػمطات حمػاس عمػ السػمضييف
وأكد وجود خ ؼ ح ي ي م اإلخواف في مصر.
وقاؿ ا ي خ ؿ ل ا وفدا مشعركا مف الدعوة السمضي في مصر وجمعي بف باز بغزة لف ‘وحػدة الشػعوب
اإلس مي اي الطريؽ لعحرير بيت الم دس مف يد االحع ؿ اإلس ار يمي’.
بػػدوره قػػاؿ براػػامي لف ق ػػي المسػػجد األقصػ ‘ليسػػت ق ػػي الم دسػػييف وحػػداـ وال الضمسػػطي ييف فحسػػب
ولك جا ق ي األم اإلس مي بأسراا’.
ومػػف جج ػ اا ي ػ ا ع ػػد براػػامي خ ػ ؿ ل ا ػ وزيػػر األوقػػاؼ بغ ػزة لسػػماعيؿ ر ػواف مػػف ع ػػييؽ سػػمطات
حماس عم جمعي ‘ابف الباز? السمضي .
وكػػاف وفػػد الػػدعوة السػػمضي فػػي مصػػر بػػدأ زيػػارة ل طػػاع غ ػزة األربعػػا الما ػػي لممشػػارك فػػي م ػ عمر " ص ػرة
األقص ’ الذي ع ظم جمعي ‘ابف باز بغزة عحت ع واف ‘عجويد األقص بيف اال ساـ والربي العربي".
وأكػػد براػػامي فػػي عص ػريح وجػػود خ ػ ؼ ح ي ػػي م ػ جماع ػ اإلخ ػواف المسػػمميف فػػي مصػػر قػػا ‘ا ػػاؾ
خ ف ػػات سياس ػػي ب ػػيف العي ػػار الس ػػمضي بمص ػػر وجماعػ ػ اإلخػ ػواف المس ػػمميف  ..عم ػػؾ الخ ف ػػات ال يمك ػػف أف
كراا" مشددا عم أف السمضييف يرف وف دعوات ‘ادـ الدول ’.
القدس العربي ،لندن1023/6/8 ،
 35هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تساعد  500أسرة في الضفة الغربية
واـ :قػػدـ وفػػد مػػف اي ػ األعمػػاؿ الخيري ػ اإلماراعي ػ مبمػػغ م عػػي ألػػؼ دوالر لمصػػمح  100أس ػرة فمسػػطي ي
محعاج عكضؿ أيعاما في م ط قم يمي بال ض الغربي .
وقػاؿ ابػراايـ ارشػػد مػدير مكعػػب اي ػ االعمػػاؿ فػي ال ػض الغربيػ اف مشػروع االيعػػاـ لػد الجي ػ يػوفر شػػبك
أمػاف لعشػريف ألػؼ أسػرة فمسػػطي ي بعكمضػ اجماليػ عبمػغ عشػرة م يػػيف دوالر سػ ويا  .وأ ػاؼ أف الجي ػ ع ػػدـ
أي ػػا مسػػاامات عديػػدة فػػي ال طاعػػات الصػػحي والععميمي ػ فػػي اال ار ػػي الضمسػػطي ي حيػػث عسػػااـ فػػي ب ػػا
المػػدارس والم اركػػز الصػػحي وعركػػز فػػي برامججػػا اال سػػا ي عم ػ ف عػػيف مػػف المجعم ػ الضمسػػطي ي امػػا “األسػػر
األشد ف ار” و”المعاقوف” في حيف عولي االيعاـ ااعماما خاصا وعكضؿ م جـ عشريف ألؼ يعيـ .
الخميج ،الشارقة1023/6/8 ،
التاريخ :السبت 1023/6/8
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 38إصابة متسمل فمسطيني برصاص الشرطة المصرية
ال ػػاارة  -الخمػػيذ :أعم ػػت مصػػادر أم ي ػ مس ػ ول أمػػس عػػف لصػػاب معسػػمؿ فمسػػطي ي برصػػاص الشػػرط
المصري أا ا مداام قوة أم ي إلحد الب ايات المججورة بم ط حي المساعيد غرب مدي العريش .
الخميج ،الشارقة1023/6/8 ،
 39كيري يعود لمشرق األوسط األسبوع المقبل لدفع مساعي السالم
ال ػدس  -وكػػاالت :أفػادت مصػػادر مػف الجػػا بيف الضمسػطي ي واالسػ ار يمي بػأف وزيػػر الخارجيػ االمريكػػي جػػوف
كيػػري سػػيعود ال ػ اس ػ ار يؿ واال ار ػػي الضمسػػطي ي االسػػبوع الم بػػؿ فػػي خػػامس زيػػارة ل ػ لمم ط ػ فػػي غ ػػوف
شجريف لععزيز مسعاه الحيا محاداات الس ـ.
وكاف مس وؿ أمريكي كبيػر أشػار فػي اذار الػ أف واشػ طف سػعحاوؿ احيػا ججػود السػ ـ لمػدة شػجريف وأ جػا
سععوقؼ اذا ابت أ جا ب جدو .
وقالت مصادر اس ار يمي وفمسطي ي اف مف المعوق أف يػزور كيػري الم ط ػ يػومي  22و 21حزيػراف م ػيض
أ لـ يػعـ اال عجػا بعػد مػف العضاصػيؿ المحػددة لمزيػارة وأف ميعاداػا قػد يعغيػر .وعبػر الجا بػاف عػف عشػا مجما
بشأف فرص اسع اؼ المضاو ات م عبادؿ االس ار يمييف والضمسطي ييف الموـ في أي فشؿ.
الدستور ،عمان1023/6/8 ،
 20كي مون يرحب بحكومة رامي الحمداهلل
يو بي ثي  :رحب األميف العاـ لألمـ المعحدة باف كي موف بعشكيؿ الحكوم الضمسػطي ي الجديػدة العػي أدت
اليميف الدسعوري بر اس رامي الحمداهلل  .وأصدر المعحدث باسػـ كػي مػوف بيا ػا أشػار فيػ للػ عج ػ األمػيف
العاـ لمحمد اهلل عم ععيي ر يسا لمحكوم وعم ل ال جاح في عمم المجـ في الضعرة الم بمػ  .ورحػب كػي
مػػوف بعشػػكيؿ الحكومػ العػػي أدت اليمػػيف الدسػػعوري وأعػػرب عػػف عطمػ األمػػـ المعحػػدة لمواصػػم العمػػؿ معجػػا
وال ػػر يس الضمس ػػطي ي محم ػػود عب ػػاس دعم ػػا ألج ػػدة ب ػػا الدولػ ػ والجج ػػود المعواص ػػم الجادفػ ػ للػ ػ اس ػػع اؼ
“مضاو ػػات ذات مغػػز لعح يػػؽ حػػؿ الػػدولعيف”  .وجػػدد األمػػيف العػػاـ اإلعػراب عػػف ع ػػديره لممسػػاامات الكايػرة
لر يس الوز ار الم عجي واليع س ـ فياض وخصوصا العزام بإعػداد الم سسػات الضمسػطي ي لو ػ الدولػ .
وكا ت الحكوم الضمسطي ي الجديدة أدت الخميس اليمػيف ال ا و يػ أمػاـ عبػاس بم ػر الر اسػ فػي مدي ػ راـ
اهلل .
الخميج ،الشارقة1023/6/8 ،

 22فولك" :إسرائيل" ووكالءها يمجأون لمتشويه والتشتيت ألنهم ال يستطيعون إثبات الحقائق بفمسطين
يوي ػػورؾ ػ ػ ج ي ػػؼ  -وك ػػاالت :ق ػػاؿ الم ػػرر الخ ػػاص لألم ػػـ المعح ػػدة المع ػػي بح ػػوؽ اإل س ػػاف ف ػػي األرض
الضمس ػػطي ي المحعمػ ػ ريعش ػػارد فول ػػؾ لف لسػ ػ ار يؿ ووك ا ػػا ل ػػف يس ػػعطيعوا عبري ػػر الح ػػا ؽ عمػ ػ األرض ف ػػي
فمسطيف المحعم لذا ي وموف بالعشعيت والعشوي لمسماح بوقوع اال عجاكات.
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ػغط ي حصػر اػدفجا فػي عشػعيت ا عبػاه

وأ اؼ فولؾ في بياف صحافي ا مػف العػار أف عوجػد م ظمػات
العالـ عف سجؿ لس ار يؿ غير الم بوؿ في مجاؿ ح وؽ اإل ساف.
وذكر اف حمػ ت العشػوي غيػر األمي ػ لمعشػكيؾ فػي مػف يوا ػوف عمػؾ الح ػا ؽ ال عغيػر الواقػ عمػ األرض
بعد  86عاما مف شف لس ار يؿ لمحرب العي بدأت احع ؿ فمسطيف.
وقاؿ فولؾ لف الح ا ؽ عظجر بو وح اف لس ار يؿ عواصؿ ـ األرض الضمسػطي ي واػدـ م ػازؿ الضمسػطي ييف
وعوطيف فمسطيف بالمواط يف اإلس ار يمييف.
وذك ػػر اف لسػ ػ ار يؿ ععع ػػؿ الضمس ػػطي ييف بش ػػكؿ مس ػػعمر ب ػػدوف عوجيػ ػ اعجام ػػات بح ج ػػـ وع ض ػػذ سياسػ ػ الع ػػاب
الجماعي عم مميوف وسبعم ألؼ فمسطي ي مف خ ؿ فرض اإلغػ ؽ عمػ قطػاع غػزة فيمػا عػرفض دعػوة
العالـ الحعراـ ال ا وف الدولي.
وأشػػار لل ػ اف السػػمطات اإلس ػ ار يمي اػػدمت  108م ػػازؿ فمسػػطي ي خ ػ ؿ األشػػجر الا ا ػ األول ػ مػػف العػػاـ
الحالي كما عواصؿ مصادرة المياه واأل ار ي مف الضمسػطي ييف مشػي ار للػ مصػادرة  60ألػؼ معػر مربػ مػف
األرض قرب ابمس خ ؿ األسبوع الحالي.
وق ػػاؿ الم ػػرر الخ ػػاص لف ع ريػ ػره الجدي ػػد ي ػػذ ّكر مجم ػػس ح ػػوؽ اإل س ػػاف ب ػػأف مجم ػػس األم ػػف أا ػػار ض ػػس عم ػػؾ
المخاوؼ في ع رير صدر عاـ  2616ولكف بعد  38عاما ما زالت لس ار يؿ ممعزم بعجااؿ ال ػا وف الػدولي
وفرض ح ا جا عم األرض.
يشػػار لل ػ ا ػ مػػف الم ػػرر أف ي ػػدـ فولػػؾ ع ري ػره لل ػ الػػدورة الاالا ػ والعش ػريف لمجمػػس ح ػػوؽ اإل سػػاف فػػي20
حزيراف يو يو .
القدس العربي ،لندن1023/6/8 ،
 21إيطاليا تعتقل ضابطاً إسرائيمياً سابقاً بمطار روما الدولي بتهمة تجارة األعضاء البشرية
رومػػا  -معػػا :أعم ػػت ليطاليػػا عػػف اعع الجػػا ػػابطا اس ػ ار يميا سػػاب ا برعب ػ «جي ػراؿ» فػػي مطػػار رومػػا الػػدولي
مطاردا بعجم عجارة األع ا البشري .
وقاؿ مس وؿ أم ػي ليطػالي امػس الجمعػ لف قػوات األمػف المعخصصػ اعع مػت الج ػراؿ االسػ ار يمي السػابؽ
 Tauber Gedalayالبالغ مف العمر  11عاما في مطار فيوميعشي و الدولي حاؿ وصول لل مطار روما
قادما مف بوسطف.
وأ ػػاؼ المس ػ وؿ« :اػػذه اوؿ حال ػ اعع ػػاؿ لشػػخص مػػعجـ بعجم ػ خطي ػرة مػػف اػػذا ال ػػوع وأ ػ حع ػ اآلف ال
يوجد أي دليؿ عم عورط أشخاص ليطالييف في اذا ال وع مف الج ار ـ».
ويأعي اعع اؿ الج راؿ االس ار يمي السابؽ بالععاوف م اال عربوؿ الدولي وب ا عم حكـ ق ا ي صدر بح ػ
عاـ  1020مف محكم بير ابوكا الب ارزيمي ي ي بم ح ع دوليا مف خ ؿ اال عربوؿ.
السبيل ،عمان1023/6/8 ،
 23منتخب ألمانيا لمشباب في "إسرائيل"" :كأننا في بيتنا"
حسػػف زيػػف الػػديف « :شػػعر كأ ػػا فػػي بيع ػػا» .اػػذه العبػػارة وبالعبريػ احعمػػت ال مػػيص الاػػا ي لم عخػػب ألما يػػا
لمشباب .شعر :أي العبو «الما شافت» الشاب .أما البيت فجو لألسؼ لس ار يؿ.
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اكػذا وبكػؿ بسػاط و ػ االلمػاف اػذا الشػعار عمػ ال مػيص الػذي ارعػداه عمال ػ الكػرة العالميػ سػاب ا مػػف
فػ ار عس بك بػػاور الػ غيػػرد مػػولر الػ يػػورغف كمي سػػماف الػ ميكايػػؿ بػػاالؾ الػ م ػػات ال جػػوـ الكبػػار .صػػورة
ال ميص العي ع اقمعجا مواق العواصؿ االجعماعي كا ت فع صادم  :فال ميص الاا ي الذي دخؿ ب م عخػب
ألما يػػا بطول ػ كػػأس اوروبػػا دوف  12عامػػا العػػي عسع ػػيضجا اس ػ ار يؿ حمػػؿ المػػوف األزرؽ بػػدال مػػف األخ ػػر
المععمػد حاليػا واػي مػػف المػرات ال ػادرة العػػي يرعػدي ال عبػوف فيجػا اػػذا المػوف! وقػد طُبػ عميػ عمػـ الما يػػا
وبجا ب عمـ اس ار يؿ وبي جما عمؾ العبارة.
األخبار ،بيروت1023/6/8 ،
" 22األونروا" تحصل عمى جائزة "سيسكو لمتوعية"
عمػاف  -ليمػ الكركػي :حصػمت وكالػ غػوث وعشػػغيؿ ال ج ػيف الضمسػطي ييف األو ػروا عمػ جػا زة أكاديميػ
سيسكو لمعوعي فػي الشػرؽ العربػي لعػاـ  1023ع ػدي ار لممججػود الػذي بذلعػ الوكالػ فػي عوسػي ودعػـ مجػارات
عك ولوجي ػػا المعموم ػػات ب ػػيف ال ج ػػيف الضمس ػػطي ييف بالشػ ػراك مػ ػ أكاديميػ ػ سيس ػػكو لمش ػػبكات .وبحس ػػب بي ػػاف
اصدرع الوكال فإف شراك األو روا مػ أ ظمػ سيسػكو فػي  1022بػدأت بافععػاح عشػر أكاديميػات سيسػكو
لمشػػبكات فػػي م اركػػز العػػدريب المج ػػي العابعػ لموكالػ  VTCفػػي م ػػاطؽ عممياعجػػا :األردف وسػػوريا ولب ػػاف
وال ػػض الغربي ػ وغ ػزة وعػػـ دمػػذ اػػذا البر ػػامذ فػػي جمي ػ مسػػاقات عك ولوجيػػا االعصػػاالت والمعمومػػات فػػي
مراكز الوكال لمعدريب المج ي وم ذ العاـ  1003ع وـ األو روا بعوفير اذه المساقات لممجعمعات المحمي .
وي دـ البر امذ العالمي ألكاديمي سيسكو لمشبكات الذي ععد األو روا جز ا م مساقات الععمػيـ اإللكعرو ػي
لعك ولوجيػا المعمومػػات فػي  260دولػ مػف خػ ؿ  20ثالؼ أكاديميػ لعصػ بػذلؾ «أكبػػر غرفػ صػػضي فػػي
العالـ».
الدستور ،عمان1023/6/8 ،
 20ألماني يتجه إلى فمسطين سي ارً
راـ اهلل – الغػػد :قالػػت المج ػ الشػػعبي فػػي قري ػ بمعػػيف ج ػػوب راـ اهلل لف مع ػػام ا ألما يػػا يػػدعي ليميػػا 31
عاما شارؾ في مظاارة أمس كاف قدـ مف برليف سي ار عم األقداـ في رحم اسعغرقت أربع أعػواـ وأصػر
عم المشارك في المظاارة األسبوعي في ال ري ع ام ا م الشعب الضمسطي ي.
الغد ،عمان1023/6/8 ،
" 26إسرائيل" وق ارراتها المؤلمة

د.عصاـ شاور
اإلس ار يميوف أماـ الر يس محمود عباس والسػمط الضمسػطي ي خيػاريف ال االػث لجمػا ..لمػا
أكار مف مرة و
المصػػالح مػ حمػػاس ةوامػػا السػ ـ مػ لسػ ار يؿ وفػػي كػػؿ مػرة ي كػد الػػر يس بػػأف حمػػاس فصػػيؿ فمسػػطي ي
وجز مف الشعب وأ ال بد مف العضاوض م المحعؿ مف أجؿ لقام دول فمسطي ي ولك ا ال ر مصػالح
وال مضاو ات وال دول وال حع بصيص أمؿ في جاي ال ضؽ.
بػػاععراؼ جميػ األطػراؼ فػػإف جولػ وزيػػر الخارجيػ األمريكػػي جػػوف كيػػري م يػػت بضشػػؿ ذريػ ولػػـ يعػػد أحػػد
يكع ػػرث ب ػػالوعود األمريكيػ ػ وال بالممي ػػارات الواميػ ػ أو بالسػ ػ ـ االقعص ػػادي ال ػػذي يح ػػاوؿ عس ػػوي وم ػػا زل ػػا
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با عظار المحظات األخيػرة حعػ يعمػف كيػري عػف جاحػ فػي لق ػاع الجػا بيف السػع اؼ المضاو ػات أو فشػمجا
ورفػ أمريكػػا يػػداا عػػف رعايػ عممي ػ مععا ػرة وال عسػػعحؽ ل ػػاع الججػػود األمريكي ػ فػػي سػػبيمجا حسػػب اإلدارة
األمريكي  .لع ف الضشؿ وارد ولكػف الرعايػ األمريكيػ سعسػعمر أل جػا فػي األسػاس ليسػت رعايػ لعمميػ سػ ـ
بؿ لمصالح لس ار يؿ مف خ ؿ مضاو ات مارااو ي وعباي مػ السػمط والجػدؼ م جػا قعػؿ الوقػت ومسػاعدة
لس ػ ار يؿ عم ػ عابيػػت احع لجػػا لم ػػض الغربي ػ وعغييػػر معػػالـ ال ػػدس بش ػ يجا الش ػرقي والغربػػي واػػي لعب ػ
مكشوف حع لمسمط الضمسطي ي .
ر ػػيس وز ار الع ػػدو اإلسػ ػ ار يمي دع ػػا ب ػػاألمس ال ػػر يس محم ػػود عب ػػاس لس ػػحب ش ػػروط وخاصػ ػ ش ػػرط وق ػػؼ
االسعيطاف والعودة لل طاول المضاو ات ووعده باعخػاذ قػ اررات صػعب وم لمػ لػدف المضاو ػات قػدما وكػـ
مرة سم الر يس ذلؾ الك ـ وأيف اي ال اررات الم لم العي اعخػذعجا دولػ االحػع ؿ مػف أجػؿ خػاطر الػر يس
أو عممي الس ـ واي عرفض مجرد وقؼ االسعيطاف؟
ال اررات الم لم العي اعخذعجا دول االحع ؿ لس ار يؿ معدودة وم جا قرار ا سحابجا مف قطاع غزة واإلفػراج
عف األسر في صض األحرار وقرار وقؼ لط ؽ ال ار مف جا ب واحد بعد ازيمعجا في رصاص مصبوب
وكذلؾ بعد ازيمعجا في "حجارة السجيؿ" عمػؾ قػ اررات م لمػ أل جػا اعخػذعجا مرغمػ وعحػت ال ػغط و ػربات
الم اوم أما مف أجؿ الس ـ ودوف غط الم اومػ فػ شػي يجبػر العػدو عمػ اعخػاذ قػ اررات مماامػ ومػف
اذا الم طمؽ عمي ا أف حدد خياراع ا وععامم ا م المحعؿ اإلس ار يمي أيجا أجد  ..الجري خمؼ أواػاـ السػ ـ
أـ ال غط عم المحعؿ سويا وعحت راي واحدة مف أجؿ لجباره عم ع ديـ الع ازالت؟.
فمسطين أون الين1023/6/5 ،
 25نحن ووكالة "األونروا"

عمي بدواف
” لف زيارة الوزير الك دي لػ "لس ار يؿ" وعصريحات الػر يس "اإلسػ ار يمي" شػيموف بيػرس عػذاب باعجػاه المسػاعي
األميركيػ "اإلسػ ار يمي " إل جػػا وشػػطب عمػػؿ وكالػ األو ػػروا سػػعيا و ار ل جػػا المعػػا ي والرمزيػ العػػي عَ ِ
حممُجػػا
ووأد ق ي ال ج يف الضمسطي ييف والعي عُشكؿ لب ال ػي الضمسػطي ي فػأكار مػف  %10مػف أب ػا الشػعب
الضمسطي ي اـ مف ال ج يف الذيف عـ اقع عجـ مف فوؽ عرابجـ الوط ي في فمسطيف المحعم عاـ .” 2688
***
عُشػير العديػد مػف المعطيػات المعػوفرة بػأف مصػػي ار جديػدا عُحػاوؿ الواليػات المعحػدة و"لسػ ار يؿ" صػ اعع ورسػػم
إل جػػا عمػػؿ وكال ػ اي ػ األمػػـ المعحػػدة إلغاا ػ وعشػػغيؿ ال ج ػػيف الضمسػػطي ييف العػػرب فػػي الشػػرؽ األد ػ
والمعروف ػ عحػػت مسػػم وكال ػ األو ػػروا ةواحالعجػػا لمع اعػػد وعحويػػؿ مجػػاـ عممجػػا لمػػدوؿ الم ػػيض ل ج ػ ف
الضمسػػطي ييف سػػوريا لب ػػاف األردف ل ػػاف لمسػػمط الضمسػػطي ي بال سػػب ل ج ػػيف الضمسػػطي ييف فػػي ال ػػض
الغربي وقطاع غزة.
فضػي م عصػػؼ يسػاف/لبريؿ  1023الما ػػي كػػاف وزيػر الخارجيػ الك ػدي جػػوف بيػػرد فػي فمسػػطيف المحعمػ
ف ػػي زي ػػارة خاصػ ػ ِقي ػ َػؿ ب ػػأف األساس ػػي فيج ػػا ك ػػاف البح ػػث بإمكا يػ ػ اس ػػعيعاب ك ػػدا ل ح ػػو م ػػا عي أل ػػؼ الج ػػئ
فمسطي ي جمجـ مف فمسطي ي سوريا وقد اجعم م عدد كبيػر مػف المسػ وليف "اإلسػ ار يمييف" كػاف مػف بيػ جـ
أي ػا الػػر يس "اإلسػ ار يمي" شػػيموف بيػريس الػػذي قػػاؿ لمصػػحافييف فػػي خعػػاـ ل ا ػ مػ الػػوزير الك ػػدي "لف ك ػػدا
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عسعطي المساام بشكؿ كبير في عممي الس ـ وخاص في حؿ ق ي ال ج يف فك دا أبدت فػي الما ػي
عرحيبا باسعيعاب حو  012ألؼ الجئ فمسطي ي عم أ ار يجا يم حوف الج سي الك دي ويعيشوف فيجا للػ
األبد فجي بذلؾ ع ذ ا ال ال ج يف مف معا اعجـ الرايب فػي مخيمػات ال ج ػيف وعسػاعد عمػ ل جػاح الحػؿ
الواقعي ل ي ال ج يف بأال يعودوا لل لس ار يؿ".
فزيػػارة الػػوزير الك ػػدي المشػػار لليجػػا أع ػ ه ليسػػت بري ػ وكػػاف ع وا جػػا األساسػػي مععم ػػا بمو ػػوع ال ج ػػيف
أمر عـ الكشؼ ع مف قبؿ الصحاف "اإلس ار يمي " ولـ يكف
الضمسطي ييف خاص م جـ فمسطي يو سوريا واو ٌ
مو وعا مخضيا أو مخب ا عف أعيف المعابعيف والمراقبيف ووسا ؿ اإلع ـ بؿ عـ اإلفصاح ع بو وح حع
مف قبؿ ال ادة "اإلس ار يمييف" الذيف للع ااـ الوزير الك دي.
لف زيػػارة الػػوزير الك ػػدي ل ػ "لسػ ار يؿ" وعصػريحات الػػر يس "اإلسػ ار يمي" شػػيموف بيػػرس عػػذاب باعجػػاه المسػػاعي
األميركيػ "اإلسػ ار يمي " إل جػػا وشػػطب عمػػؿ وكالػ األو ػػروا سػػعيا و ار ل جػػا المعػػا ي والرمزيػ العػػي عَ ِ
حممُجػػا
ووأد ق ي ال ج يف الضمسطي ييف والعي عُشكؿ لب ال ػي الضمسػطي ي فػأكار مػف  %10مػف أب ػا الشػعب
الضمسطي ي اـ مف ال ج يف الذيف عـ اقع عجـ مف فوؽ عرابجـ الوط ي في فمسطيف المحعم عاـ  2688لبػاف
ال كب الكبر وقد عوزعوا بعد ال كب في خمس م اطؽ ر يسي لب اف األردف سوريا ال ػض الغربيػ قطػاع
غزة بشكؿ ر يسي.
كما عمي ػا فػي اػذا الجا ػب أف ػورد عػددا مػف المعطيػات المجمػ العػي ع كػد بػأف مخػاطر ل جػا عمػؿ الوكالػ
جاام فضي ظاارة خطيرة عحدث وألوؿ مرة م ذ عأسيس الوكال عاـ  2686قامت الوكالػ قبػؿ عػاـ م ػ
بشػػطب أسػػما  268680الجػػئ فمسػػطي ي مسػػجؿ فػػي سػػج عجا ف ػػد عػػـ شػػطب لسػػـ  26126الجػػئ مػػف
لب ػ ػػاف ومػ ػػف سػ ػػوريا  6018الجػ ػػئ ومػ ػػف األردف  26886الجػ ػػئ ومػ ػػف غ ػ ػزة  122الجػ ػػئ ومػ ػػف ال ػ ػػض
 212013الجػػئ وقػػد عراجعػػت الوكال ػ عػػف ذلػػؾ بعػػد الحمم ػ السياسػػي والدبموماسػػي العػػي عػػـ فيجػػا مواجج ػ
بعػػض األطػػراؼ المع ضػػذة والعػػي عػػأعمر بػػأوامر أميركي ػ خػػارج طػػاؽ مرجعي ػ الوكال ػ المعمام ػ بػػالمـ المعحػػدة.
أمر يحمؿ دالالع الخطيػرة ويصػب فػي
فشطب أعداد مف ال ج يف الضمسطي ييف المسجميف بسج ت الوكال ٌ
مسػػار عخمػػيص ةوا جػػا عمػػؿ الوكال ػ وقػػد عػػـ العصػػدي ل ػ مػػف قبػػؿ عمػػوـ الم سسػػات والجي ػػات الضمسػػطي ي
المع يػ ػ ف ػػي الش ػػعات والعابعػ ػ لم ظمػ ػ العحري ػػر الضمس ػػطي ي وعم ػػوـ ال ػػو والضص ػػا ؿ الضمس ػػطي ي بع ػػد أف ع ػػـ
ف ح.
وكاف قد قُدـ مشروع قا وف لمجمس الشيوخ األميركي مف قبؿ السي اعور الجمجوري مارؾ كيرؾ الػذي يععبػر
أح ػػد الم ي ػػديف المركػ ػزييف ل ػ ػ "لسػ ػ ار يؿ" ف ػػي واشػ ػ طف وال ػػذي طال ػػب اإلدارة األميركيػ ػ بعحدي ػػد ع ػػدد ال ج ػػيف
الضمسطي ييف وعضسػير ارعضػاع عػدداـ مػف  100ألػؼ الجػئ فػي عػاـ  2600للػ خمسػ م يػيف الجػئ اليػوـ
عم ػ الػػرغـ مػػف وفػػاة عػػدد كبيػػر مػػف ا ػ ال الػػذيف اجػػروا مػػف ديػػاراـ .لكػػف وبعػػض حمم ػ سياسػػي عربي ػ
وفمسطي ي احج عادت الخارجي األميركي وقالت "لف الواليات المعحدة عععرؼ بوجود خمس م ييف الجػئ
فمسطي ي وأ جا ععب قرار األو روا بشأف حؽ أ ساؿ ال ج يف بمكا الجػئ" وأف "اػذا الععػديؿ يععبػر عػدخ
في مو وع يجب أف يعـ حم في المضاو ات".
كما كاف مجمس الشيوخ األميركي قبؿ عدة أشجر قد لعخذ قػ ار ار ي ػ بإعػادة ال ظػر فػي حجػـ العمويػؿ الػذي
ع دم ػ الواليػػات المعحػػدة لوكال ػ األو ػػروا والعػػي ع كػػد فػػي ععريػػؼ ضسػػجا "ل جػػا سعواصػػؿ العمػػؿ عم ػ ع ػػديـ
المسػاعدات ل ج ػػيف حعػ ليجػػاد حػؿ ل ػػيعجـ" .ف ػػد صػػادقت لج ػ المي از يػات فػػي مجمػػس الشػػيوخ األميركػػي
بعػػاريخ  1021/00/16عم ػ ععػػديؿ صػػغير فػػي قػػا وف المسػػاعدات الخارجي ػ وع مػػيص الػػدعـ األميركػػي
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لألو روا فالواليات المعحػدة ع ػوـ سػ ويا بعحويػؿ مبمػغ  100مميػوف دوالر لألو ػروا واػو مبمػغ لػـ يعػد يكضػي
الم دم لموكال مف باقي الدوؿ خصوصا م جا الدوؿ الكبر كالمجموع
ولـ يعد يضي حع م وجود األمواؿ ُ
األوروبي والياباف.
وباالسعخ صػػات األخي ػرة لف وكال ػ األو ػػروا عععػػرض لججػػوـ سياسػػي خض ػػي مػػف و ار الك ػواليس فػػي أروقػ ػ
الدبموماسي السري ع وده الواليػات المعحػدة والدولػ الصػجيو ي بشػكؿ ر يسػي مػف أجػؿ ل جػا عممجػا ةواحالعجػا
عم ػ الع اعػػد وعحويػػؿ مجػػاـ عممجػػا لمػػدوؿ الم ػػيض ل ج ػػيف الضمسػػطي ييف األردف سػػوريا ولب ػػاف السػػمط
الوط يػ الضمسػطي ي  .فالشػح المععػالي فػي مصػادراا الماليػ بػات يكػبح بػرامذ عممجػا ولػـ ععػد ع ضعجػا الجبػات
المالي المعوا ع العي ع دمجا لجا المجموع الدولي  .فالعجز يعزايد وحاجات ال ج يف الضمسطي ييف في عزايد
خصوصا في لب اف وسوريا وقطاع غزة.
فطريؽ ل جا حؽ العودة ل ج يف الضمسطي ييف يبدأ مف ل جا عمؿ وكال األو روا والدف باعجػاه ليجػاد حمػوؿ
العوطيف والعججير ل ج يف الضمسطي ييف طب ا لما صرح ب الر يس "اإلسػ ار يمي" شػيموف بيػرس أا ػا ل ا ػ فػي
زيارة العمؿ العي قػاـ بجػا الػوزير الك ػدي جػوف بيػرد فػي يسػاف/لبريؿ الما ػي واػو مػا يضعػرض دو ار عربيػا
معماسػػكا داخػػؿ المجموعػ الدوليػ واألمػػـ المعحػػدة مػػف أجػػؿ الػػدفاع عػػف اسػػعمرار عمػػؿ وكالػ األو ػػروا وربػػط
ل جا عممجا بحؿ ق ي ال ج يف الضمسطي ييف ح عادال بػالعودة للػ أرض وطػ جـ فػي فمسػطيف طب ػا ل ػرار
ل شا الوكال عاـ .2686
المستقبل العربي1023/6/5 ،
 28الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تنتظر الحمداهلل

سمدار بيري
لـ يكد يعيف الدكعور رامي الحمداهلل ر يسا جديدا لمحكوم الضمسطي ي في ليؿ يوـ االحد حع بػدأوا ي ب و ػ
وبأت عُسم في ا حا ال ض الغربيػ وفػي قطػاع غػزة وع ػد ا اي ػا ع ػديرات ع ػوؿ با ػ احعمػاؿ اال يب ػ فػي
م صػػب مػػدة طويم ػ ومػػف الم كػػد ا ػ لػػف ي ػ جح .وي ػػوؿ السػػاخروف‘ :أخػػذوا فع ػ طيبػػا ب ػ عجرب ػ والشػػي
األساس أال ي ايؽ أبو مازف’.
‘لػػيس لػ احعمػػاؿ كبيػػر فػػي ظػػاار االمػػر’ ي ػػوؿ محمػػد ذيػػاب واػػو رجػػؿ اعمػػاؿ مػف الخميػػؿ مواف ػػا ويسػػعؿ
قا م مشك ت طويم صعب مو وع عم باب الحمداهلل .ويجب عمي اي ا اف ي رر اؿ يخعار اف يكػوف
لمع ألبو مازف أـ يصوغ ل ضس خط عمؿ ويظجر اسع ال كما فعؿ سمض س ـ فياض’.
وي ػػوؿ الم ربػػوف مػػف الحمػػداهلل ا ػ أخػػذ يعمػػؿ عم ػ مػػدار السػػاع وعػػدؿ ال ػدال ؿ عم ػ ا ػ ال ي ػػوي الضشػػؿ.
ويعرفو في اس ار يؿ في األساس مف االوراؽ المكعوب ‘ .مععدؿ وبراغماعي’ ُيسمعو ي ردا دبموماسيا‘ .بعد
اف جح كاي ار في الجامع لماذا يحعاج ال اذا الممؼ الا يؿ؟’.
ع حظ مف و ار سعار الععييف بصم لصب وزير الخارجي االمريكي جوف كيػري‘ .بعػد اف اعمػف فيػاض ا ػ
سػػيغادر’ ي ػػوؿ شػػخص فمسػػطي ي رفي ػ المسػػعو لصػػحيض ‘يػػديعوت احرو ػػوت’ ‘حػػاوؿ كيػػري اف ي ع ػ
باالسعمرار لك كمما غط اصبح رفض فياض أشد .واسعمر كيري ي غط عمي لمب ػا فػي م صػب الػ اف
يػػعـ اع ػ ف عجديػػد العضػػاوض م ػ اس ػ ار يؿ عم ػ األقػػؿ لكػػف فيػػاض أص ػر عم ػ حػػزـ معاع ػ  :فمػػيس س ػ ار اف
ع قاع ػ بػػأبو مػػازف عحطمػػت واف الشػػارع الضمسػػطي ي اػػدد بػػأف ياػػور عم ػ خطع ػ االقعصػػادي وال سػػيما رف ػ
االسعار وال ار ب’.
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وف ػػي ا ػػذه المرحمػ ػ أاي ػػر اس ػػما الموصػ ػ بجم ػػا لم ص ػػب ر ػػيس ال ػػوز ار وام ػػا :ر ػػيس صػ ػ دوؽ االس ػػعامارات
الضمسػطي ي الػدكعور محمػد مصػطض ور ػيس جامعػ ال جػاح الػدكعور الحمػداهلل .وأراد أبػو مػازف الرجػؿ الػػذي
ياػػؽ ب ػ الػػدكعور مصػػطض لكػػف كيػػري أو ػػح ألبػػو مػػازف أف ‘اػػذا يبػػدو سػػي ا’ وقػػاؿ اف ععيػػيف الحمػػداهلل
أف ؿ وأبمغ ال دس بذلؾ .وأصػر المجعمػ االوروبػي والػدوؿ الما حػ اي ػا عمػ ‘البروفيسػور’ كمػا يدعو ػ
في ال ض  .وعردد الحمد اهلل كاي ار قبؿ اف يوافؽ .وحي ما ُعيف اذا االسبوع كػاف كيػري اوؿ مػف بػارؾ ععيي ػ .
‘عواجج ػ عحػػديات كاي ػرة اػػي اي ػػا لحظػػات فػػرص مجم ػ ’ قػػاؿ وزيػػر الخارجي ػ االمريكػػي ‘أ ػػا ثمػػؿ ععاو ػػا
واسعا مع لموصوؿ ال س ـ في الشرؽ االوسط’.
لـ ععحمس ججات مػا فػي ال ػض لممباركػ االمريكيػ  .وي ػوؿ فمسػطي ي رفيػ المسػعو ‘ :لسػت عمػ ي ػيف مػف
اف مبارك معم مف سياسي مف الواليات المعحدة سعساعد الحمداهلل في خطواع االول  .يجػب اف عػذكر اف
فيػاض مػ كػؿ اسػػع امع وقد ارعػ وعوا ػع و ػػعت عميػ فػػي الشػػارع الضمسػطي ي ع مػ العزيػز عمػ البيػػت
االبيض ولـ يسجـ ذلؾ في الح ي في زيادة شعبيع  .وصعب عميجـ في الشػارع الضمسػطي ي اف ي بمػوا ر ػيس
وز ار يػػرد عمػ المكالمػػات الجاعضيػ ب ضسػ ويسػػافر الػ الم ػػا ات فػػي سػػيارات أجػرة ويعمػػف محاربػ الضسػػاد ػ
ويرف في الوقت ضس سعر الوقود وال ار ب .ادعوا عمي ادعا ات صعب اي ا دمي امريكي واشعكوا اف
واش طف عممي عمي خططا اقعصادي ال ع ـ الواق في الم اطؽ’.
‘أ ا ال أخاؼ م ’ ي وؿ رجؿ االع ـ ال ػديـ اليػاس ز ػا يري ‘أ ػا أخػاؼ عميػ فػي االسػاس مػف اف عحطمػ
المجم ػ الصػػعب العػػي عحممجػػا واف يسػػير بػػيف قط ػرات المطػػر مػػف دوف اف يبعػػؿ واف يحػػذر أال ُيضشػػموه .ف ػػد
ععمم ػػا م ػ كـ كيػػؼ ػػيؽ عم ػ الساس ػ ال ػ حػػد المػػوت مػػف دوف اف م ػ حجـ حع ػ م ػ يػػوـ رحم ػ  .واآلف
يضحصوف الحمد اهلل مف جمي الججات :فاذا عبيف ا سيد ال ظاف وا لػـ يكػف مشػاركا فػي الضسػاد فسػي ولوف
عيؼ وساذج؛ واذا جح بع جـ في اف يبيف شي ا مف فساده ػ وا ا ا مف بأف احعماؿ ذلؾ عيؼ جدا
ا
ػ فسي وف عمي بمخالب مسمول وع اويف صحافي اخي كما يضعموف بالساسػ االسػ ار يمييف .والمشػكم اػي
ا ػ اذا فشػػؿ او اػػرب مػػف الم صػػب فسػػيكوف ذلػػؾ عم ػ حسػػاب الم ػواطف الضمسػػطي ي الػػذي اصػػبحت حياع ػ
اص غير سجم ’.
خذ ماال وال تُعد
يعػػرؼ بشػػار المصػػري صػػاحب مشػػروع المدي ػ الضمسػػطي ي روابػػي الػػدكعور الحمػػد اهلل جيػػدا مػػف ل ا اعجمػػا
الاابع ػ فػػي مجمػػس ادارة جامع ػ ال جػػاح فػػي ػػابمس .عمػػؿ الحمػػد اهلل 20س ػ ر يسػػا لمجامع ػ وجعمجػػا قص ػ
جاح فجي اليوـ أكبر حرـ جامعي في ال ض مػ  10ألػؼ طالػب جامعػ ومسػاح واسػع ومعػدات حدياػ
واي ػ عػدريس مػف  800محا ػػر .وقػد جػح الحمػػد اهلل مػ ا جػازات الم سسػ المخعصػ فػي اف يعيػد الجػػدو
الػ الحػػرـ الجػػامعي الػػذي كػػاف يخعبػػئ فيػ فػػي الع ػػد الما ػػي سػػع مػػف مطمػػوبي حمػػاس وعطوعػػت طالبػػات
درسف في بع ضيذ عمميات ا عحاري عم أاداؼ اس ار يمي .
‘ال عسػػعجي وا بالحم ػد اهلل’ يوصػػي المصػػري ‘اػػو فػػي الح ي ػ اػػادئ ومجػػذب ودمػػث االخ ػ ؽ لك ػ ا سػػاف
يعرؼ اف يبت باالمور .واو لف يدع الوز ار والموظضيف يبمبموف ذا بم ا ات طويم وأ ا اعمػـ مػف معرفعػي
الطويم ل ا دقيؽ فجو دا ما يأعي مسععدا لم ا ات ويعرؼ مسب ا ما الذي يريد اح ارزه بال بط’.
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يجرب الحمد اهلل مف وسا ؿ االع ـ ال اف ي لؼ الحكومػ الجديػدة ‘ا ػ خصوصػا يحػب السػماعات جػدا’
كما يشجد عمي زميؿ مف الجامع ‘ .لجمبوا ف ط فريؽ عصوير ليسعسمـ لذلؾ وع ده اي ا دا ما وسػا ؿ مجمػ
وع اويف صحافي كما عحب وسا ؿ االع ـ.
كاف الع ػواف الػذي ادلػ بػ الػ وسػا ؿ االعػ ـ فػي صػباح يػوـ االا ػيف فػي اليػوـ العػالي مػف اخعيػاره قصػي ار
ومػوج از ‘سػػأعمؿ عمػ ا شػػا م سسػات الدولػ الضمسػػطي ي العػػي سػعكوف عاصػػمعجا ال ػػدس الشػرقي ’ ردد مػػا
عوقعوا م اف ي ول ‘لك ي لـ ثت ألادـ ما ب ي في الس وات االخيرة’ عاب قػا وأسػبغ الك ارمػ عمػ سػمض
فياض الذي خمؼ ل ميرااا مع دا ف د ب مف جج م سسات الدول الضمسطي ي وأعد ب ي عحعي اقعصػادي ؛
ومف جج اا ي وبسبب الجمػود السياسػي والعسػر المػالي فػي الم ػاطؽ زاد الػديف عمػ م سسػات السػمط الػ
اكار مف  8مميارات دوالر اذا ولـ عحدث بعد عف ععميؽ رواعب ثالؼ العماؿ.
في االسبوعيف ال ريبيف وبعد اف يعيف الحمد اهلل وزير مالي جديدا ويخط ع سيـ الصػ حيات بي ػ وبػيف ا بػ
محمػػد مصػػطض سػػيواج س ػ اال اوؿ حاسػػما واػػو :كيػػؼ يػػروج الرعضػػاع اسػػعار االغذي ػ قبيػػؿ شػػجر رم ػػاف
الػػذي عػ ض فيػ جمػػوع ال ػػاس عمػ حوا يػػت الطعػػاـ ‘اذا ارعضعػػت االسػػعار جػػدا’ يحػػذر مػ س براػػوـ واػػو
صاحب حا وت طعاـ في راـ اهلل ‘فاف الجموع سػعغرؽ الشػوارع بعظػاارات غا ػب  .وقػد قػاؿ الحمػد اهلل مػف
قبؿ ا ليست ع ده صيغ عجيب ’ .لكف ع ده موااب فػي جمػ االمػواؿ .فضػي سػ وات واليعػ لر اسػ الجامعػ
الػ 20جح في جم عبرعػات بمغػت  300مميػوف دوالر .وأكاػر المعبػرعيف فمسػطي يوف جحػوا فػي خػارج الػب د
وعطوعػ ػوا بعحوي ػػؿ ‘رس ػػوـ ػػمير’ ععوي ػػا ع ػػف رف ػػجـ الع ػػودة لمس ػػكف ف ػػي الم ػػاطؽ أو ل س ػػعامار ف ػػي
مش ػػروعات ف ػػي ال ػػض ‘ .ليس ػػت ع ػػد ا م ػػاجـ ول ػػيس ع ػػد ا ض ػػط ويص ػػعب عمي ػػا اف ص ػػدر بس ػػبب قي ػػود
االحع ؿ’ بيف الحمد اهلل في رح ت جم االمواؿ ‘اف اروع ا الوحيدة ععجم بع وؿ شباب ا وقدراعجـ وارادعجـ
الد ارسػ والع ػػدـ ويجػػب عمي ػػا اف سػػاعداـ’ .اف خ ػريذ جامعػ ال جػػاح األشػػجر اػػو الػػدكعور صػػا ب عري ػػات
الذي يجمس م ذ عشريف س ال طاول العضاوض م افرقا اس ار يمييف.
قاؿ احد كبػار المسػ وليف فػي الجامعػ اػذا االسػبوع اف الحمػد اهلل أ ضػؽ مػف جيبػ الخػاص عمػ د ارسػ عػدد
مػػف طػػ ب الجامع ػ لع ػػا ت معػػوزة ف ػػي ال ػػض لم ػػب االوؿ‘ .وحي مػػا ك ػػاف يػػأعي اليػ ػ عامػػؿ ظافػ ػ م ػػف
الجامع وي وؿ اف راعب ال ميؿ واو  200دوال ار ع عجي في االسبوع االوؿ مف الشػجر وال يجػد طعامػا يػأعي بػ
ال البيت كاف الحمد اهلل يػدخؿ يػده فػي جيبػ ويضػعح محضظعػ ويػدس فػي يػده رزمػ اوراؽ ديػ  .وكػاف ي ػوؿ
لمعامؿ‘ :خذ وال عُعد أبدا’.
قُتل األبناء الثالثة
ُولػد قبػػؿ  00سػ لعا مػ حسػ الحػػاؿ مػػف قريػ ع بعػا فػػي محافظػ طػػولكرـ .وكػػاف أبػػوه ا ػػب ر ػػيس البمديػ
وكاف عم ع ػوا فػي مجمػس ال ػواب االرد ػي .وبػدأ د ارسػع االكاديميػ فػي قسػـ األدب اال كميػزي وعمػـ المغػ
فػػي جامعػ فػػي عمػػاف واسػػعمر ل يػػؿ شػػجادة الػػدكعوراه فػػي ل ػػدف وع ػػدـ بعػػد ذلػػؾ فػػي وظػػا ؼ اداريػ فػػي قسػػـ
اآلداب في جامع ال جاح‘ .لـ ُيجبط بمظم ال مكعب ر يس الجامع ’ ي وؿ رجؿ االعماؿ م يب المصري
‘ب ػػؿ عس ػػمؽ ب ػػيف االقس ػػاـ المخعمضػ ػ الػ ػ اف حص ػػؿ عمػ ػ م ص ػػب ا ػػب ال ػػر يس وف ػػي  2668دخ ػػؿ مكع ػػب
الر يس?.
في س  1000كا ت زوجع ع ود السيارة في الشارع السػري بػيف ػابمس وراـ اهلل .وكػاف فػي السػيارة اب ا امػا
الا اػ واػػـ عوأمػػاف أ ايػػاف فػػي الحاديػ عش ػرة مػػف عمريجمػػا وولػػد ثخػػر فػػي العاسػػع مػػف عم ػره .ولسػػبب غيػػر
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وا ح صدمت السيارة شػاح اسػ ار يمي كا ػت عسػير م ابمجػا وقعػؿ االوالد الا اػ ‘ .كػاف ذلػؾ فظيعػا’ يعػذكر
رجؿ االعماؿ مصطض البيري مف طولكرـ‘ .قصده ثالؼ لمععزي  .وحاول ا اف حدا ف م ا ل اف ال در ق
اف يصػػيب عا مع ػ وا ػ يجػػب العسػػميـ بػػارادة اهلل واالسػػعمرار فػػي العػػيش .وصػػافح الحمػػد اهلل عش ػرات ثالؼ
االيدي زاما شضعي ’.
وي يؼ رجؿ اعماؿ مػف ػابمس فػي ااعيػاج‘ :الع يػت بػ بعػد الكاراػ بشػجريف ووبخ ػي عوبيخػا لػـ أجػد جوابػا
م اسبا عمي  .قاؿ :لـ عأت لععزي ي .وصدمع ي ذاكرع العصويري كيؼ ا عب في اذا الحضؿ العظيـ الػ أ ػي
لـ أسعجم الشجاع لممجي ’.
قب ػػؿ س ػػب سػ ػ وات ول ػػدت م ػػرح االب ػ ػ الرابعػ ػ الع ػػي اعع ػػاد اف ي ػػأعي بج ػػا احيا ػػا كايػ ػرة الػ ػ مكعبػ ػ ف ػػي الح ػػرـ
الجامعي.
وبيف قا ‘ :ا جا عم ح ي قوة’ .وم ذ وقعت الكارا اصبح ي وـ بزيارات ععزي كايرة في أ حا ال ض بصورة
ورعػ ػ ‘ .وف ػػي ك ػػؿ م ػػرة عح ػػدث فيج ػػا حالػ ػ وف ػػاة’ ي ػػوؿ اقرب ػػا ه ‘يعرف ػػوف ف ػػي عا مػ ػ اص ػػحاب الح ػػداد اف
‘البروفيسور’ سيح ر لمععزي ’.
بعد الحادا بأكار مف عشر س وات اي ا ما زالوا يسمو ‘أبو الوليد’ باسـ اب الصغير الذي قعؿ .في اػذا
االسػػبوع وقبيػػؿ اال ع ػػاؿ ال ػ مكعػػب ر ػػيس الػػوز ار م ح ػ م يػػب المصػػري الم ػػب الممػػزـ واػػو ‘ال ػػمير’.
‘م حع اذا االسـ ال يجعـ ح ا بأب ا الشعب الضمسطي ي’ يبيف المصري‘ .ويعممػوف فػي اسػ ار يؿ اي ػا اف
الحمد اهلل ا ساف مععدؿ جا ليعمؿ ولي وـ باالمور الصحيح  .وع ده ال ذلؾ اي ا وج ا سا ي لمف يعرؼ
أب ا شعب جيدا .واو ال يعكبر وال يع كر ويعرؼ ما يحعاج الي ال اس وما الذي يريد اف يحرزه مف اجمجـ’.
الكبار في الجامع عحذيره‘ .ليست لػ عجربػ اداريػ
‘ع وؿ احعماالت جاح ال الصضر’ يكرر احد زم
خػػارج الجامع ػ  .واػػو يعػػول اي ػػا م صػػبا فارغػػا مػػف الص ػ حيات ألف أبػػو مػػازف سػػي عد عم ػ أرس ػ بواسػػط
ال ا بيف المذيف ألزم ليااما وسيجذب الخيوط وقد عشوش اس ار يؿ عم خطط العطوير االقعصادي.
وقد عبرت قيادة حماس في غزة عف عدـ ر ااا واذه ف ط بداي الععبيرات عف الغ ب لععيي  .ومف المجـ
اف ذكر اف ل م ضذ ارب ال يسعطي اذا اؽ ذرعػا اف يعمسػؾ بكعػاب ععيي ػ ر يسػا لحكومػ ا ع اليػ واف
يسع يؿ بعد ا ا اشجر’.
فػػي حمػػاس ردوا ح ػػا عم ػ الععيػػيف بغ ػػب وعرف ػ معحػػدث الم ظم ػ فػػوزي براػػوـ بأ ػ ‘غيػػر قػػا و ي وغيػػر
شػرعي’ .وكػػاف العوقػ ا ػاؾ اف ي عخػػب ر ػػيس وز ار مػف ال طػػاع يكػػوف ع مػ عمػ رغبػ فػي العصػػالح بػػيف
حمػاس وفػعح ‘لكػف فػي المحظػ العػػي عػيف فيجػا شػخص مػف ال ػض ال مػػف غػزة’ بػيف احػد مسػاعدي ر ػػيس
الوز ار الجديد المرشحيف ‘ادركوا في حماس ا ال عوجد ي ح ي ي لممصالح وا ليس ألبو مازف خطػط
ال شا حكوم وحدة وط ي ’.
فػػي م ابمػ صػػحافي قصػػيرة مػ وسػػا ؿ االعػ ـ الضمسػػطي ي أشػػار الحمػػد اهلل اشػػارة خضيػ الػ ا ػ سػػيب فػػي
الم صب ال اف ع شأ حكوم فػعح ػ حمػاس ف ػط‘ .صػدر عػف فيػاض اي ػا اػذا الكػ ـ المػردد لك ػ ب ػي فػي
م صب ست س وات’ ُيذكر الز ا يري‘ .كؿ شي م قت يصبح ع د ا دا ما بسبب الظػروؼ .فػأبو مػازف اػو
الر يس ‘ال اال عخابات’ وال ال عوجد ا عخابات ر اسي ب ي في م صب م ذ اكار مف اما ي س وات’.
يعع د المحػامي جمعػاد شػار الػذي فػاوض فمسػطي ييف فػي فعػرة حكومػ بػاراؾ واػو يػرأس اليػوـ حركػ ‘مسػع بؿ
ازرؽ ابػيض’ العػػي ععمػػؿ فػي حػػؿ عمػ اسػاس دولعػػيف لمشػػعبيف اف الحمػد اهلل يسػػعطي اف يصػػب م ػػمو ا
مجما في م صب الجديد رغـ ال يود‘ .لما كا ت ص حياع ومجماع ع حصر في مو وعات اقعصػادي فا ػ
التاريخ :السبت 1023/6/8

العدد1882 :

ص 31

يسػػعطي اف ي ػ دي دو ار مجمػػا فػػي ا شػػا الب ي ػ العحعي ػ االقعصػػادي فػػي ال ػػض ’ ي ػػوؿ شػػار‘ .لكػػف مػػا ازلػػت
عوجد اس م كايػرة مضعوحػ ماػؿ كػـ مػف ال ػوة سػيممؾ وكػـ سػيكوف طػوؿ الحبػؿ الػذي سيحصػؿ عميػ مػف أبػو
مازف وأي حموؿ اقعصادي سيجمب واؿ لف ع اي حماس في عمم ’.
يديعوت 1023/6/1
القدس العربي ،لندن1023/6/8 ،
 29أي االمكانين السيئين في سوريا حسن لـ"إسرائيل"؟

داف مرغميت
روري احيا ا :في ايار  2618أ ج ا ري كيس جر رحمعػ المكوكيػ بػيف موشػي
عكوف الم ار ات العاريخي
دايػػاف وحػػافظ األسػػد باعضػػاؽ عمػ وقػػؼ اطػ ؽ ال ػػار فػػي ا ػػب الجػوالف افػػذ حعػ اآلف .وبعػػد ذلػػؾ بسػ عيف
اطمع ي موظؼ رفي المسعو في واش طف عمػ صػورة واي ػ مػف سػضارة بمػده فػي دمشػؽ بي ػت اف كعيبػ مػف
الجيش السوري عشارؾ في الحرب االامي في لب اف.
ومف الغد شرت صحيض "اآرعس" ال بأ بصورة معوا ػع  .كػاف الظػف اف الحػديث عػف بػالوف اخعبػار اميركػي
يطمؽ حو الحكوم في اس ار يؿ والرأي العاـ فيجا.
ولـ يكػف االمػر كػذلؾ بال ػبط .ف ػد عػدفؽ الجػيش السػوري رويػدا رويػدا عمػ بمػد االرز وعحيػر ر ػيس الػوز ار
اسػػحؽ اربػػيف فػػي رده :أي ػرفض ػػض سػػيادة لب ػػاف مػػف قبػػؿ جػػيش معػػاد أـ يأمػػؿ اف يضػػرض ح ػػوره عم ػ
الججػػات "االراابي ػ " وال سػػيما فمسػػطي يي ياسػػر عرفػػات اال ػػباط .ووجػػد أي ػػا عضسػػير ا ػ يحسػػف أف ػػر
ع ا ؿ ال وات الم اعمػ مػف الجػيش السػوري وا ػ اف ػؿ مػف أف ػدعجا ععشػكؿ لعصػبح رأس حربػ فػي م ابػؿ
الجػوالف .واسعسػػممت اسػ ار يؿ راغبػ أو غيػػر راغبػ لوجػػود الجػػيش السػػوري فػػي لب ػػاف وطمبػػت الػ دمشػػؽ اف
عكؼ ضسجا عم طػوؿ خػط معخيػؿ عمػ مبعػدة وا ػح عػف خػط الحػدود معجػا م ممػ العجد ػ  .وععرفػوف مػا
ع ذلؾ .فجؿ ععجدد المع م بصورة عكسي ؟ دخؿ حزب اهلل سػوريا ووقػؼ ليحػارب المعمػرديف .واػذا االمػر
ي ا ؿ عدد م اعميػ فػي الحػدود الشػمالي ويزيػد فػي امػؿ اف ععػود دمشػؽ لمسػيطرة عمػ الو ػ ال مشػاغبوف
مف غير ا باط داخمي كالمعمرديف.
والجواب في اذه المرة اي ا غير قاط  .فكمما أخذ الغرب يععرؼ اكار فأكار في الزعـ الذي صدر اوؿ مػرة
عف اس ار يؿ واو اف بشار األسد يسععمؿ الس ح الكيميػا ي اخػذ يظجػر اسػعكا مع ازيػدة لػ  .واف الع بػ بػاف
جايع قريب عوشؾ اف يحؿ محمجا ع دير اف الععػادؿ مػ اف ػمي لجػيش الحكومػ سػيميز الحػرب االاميػ فػي
الجػػارة الشػػمالي الش ػرقي فع ػرة طويم ػ  .اذا كػػاف األسػػد قريبػػا مػػف عواصػػؿ م ػػاط ي مػػف الج ػػوب ال ػ البحػػر فػػي
الشماؿ وال احع ؿ البمدة ال ديم مف حمص مرة اخر فاف محور شػر ايػراف ودمشػؽ وحػزب اهلل يخػرج مػف
عيض وال سيما اف عركيا – عدوة األسد المػدا
المعارؾ م عص ار ويظجر باراؾ اوباما في صورة دعام اش
عغرؽ في ازم داخمي قد ععطور لعصبح حربا اامي عاما ي .
اف اسػ ار يؿ كمػا كا ػػت الحػاؿ فػػي سػبعي يات ال ػػرف الما ػي ع ظػػر فػي صػػورة المعركػ وعسػػعمع بجػدو سػػبي
لاػػر الحػػرب فػػي معسػػكر اعػػدا جا الكبيػػر ولػػيس ع ػػداا مػػا عضعم ػ ع ريبػػا واػػي ال ععمػػـ اي ػػا أي شػػي فعم ػ
اف ؿ .ال جا ال ععمـ أي االمكا يف السي يف اف ؿ لجا.
اس ار يؿ اليوـ 1023/6/6
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/6/5 ،
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 00صورة:

فعاليات مسيرة ال دس بال اارة
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