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 5حركة حماس تدعو إلى حوار وطني شامل
غػزة «الشػػرؽ األوسػػط» أصػػدرت حركػػح حمػػاس بيانػػا بالمناسػػبح أمػػسإ دعػػت قيػػا لػػي انطػػبلؽ حػوار وطنػػي
شامؿ «إلعادة االعتبار لممشروع الوطني الفمسطيني» .وجاء قي البياف الذي أصدرتا حماس أمس «الوحدة
والمصػػالحح بالنسػػبح لنػػا اسػػتراتيجيح نتمػػؿ عمػػي تحتيتهػػاإ حتػػي نتفػػرغ لت،ػػايا شػػتبنا الر يسػػحإ ومواجهػػح كاقػػح
التح ػػدياتإ وعم ػػي أرس ػػها االس ػػتيطاف والتهوي ػػد والت ػػدواف» .وأك ػػدت الحرك ػػح تمس ػػكها بتطبي ػػؽ االتفا ػػات الت ػػي
توصػمت ليهػا مػر حركػح قػتسإ ال سػيما اتفػاؽ التػاهرة وواعػبلف الدوحػحإ الػذي نػص عمػي تشػكيؿ حكومػح وقػاؽ
وطنػػي .واسػػتدركت الحركػػح بؤنهػػا تقكػػد تطبيػػؽ عػػبلف الدوحػػح «بكاقػػح بنػػودف وتفاصػػيماإ وبػػالتوازيإ بمػػا قيػػا
تشػػكيؿ حكومػػح التواقػػؽ الػػوطني  -الحػػؿ الوحيػػد إلنهػػاء االنتسػػاـ وتحتيػػؽ المصػػالحح» .ودعػػت الحركػػح لػػي
التمؿ عمي «توقير الظروؼ المطموبح إلنجاح جهود المصالححإ وعمي رأسها نهاء ممؼ االعتتاؿ السياسيإ
ووانفاذ وتطبيؽ اررات وتوصيات لجنح الحرياتإ واحتراـ حريح الرأي والتتبير».
الشرق األوسط ،لندن1053/6/56 ،
 1الحمد اهلل :الحكومة تضع األغوار عمى سمم أولوياتها
أريحػػا -عمػػاد أبػػو سػػمبؿ ػػاؿ د .ارمػػي الحمػػد او ر ػػيس الػػوزراء "اف محاقظػػح أريحػػا واألغ ػوار تحتػػؿ سػػمـ
اولويات الحكومح ونحف ندرؾ تماما االهميح االستراتيجيح التي تتمتر بها هػذف المنطتػح االسػتراتيجيح والحيويػح
ا تصاديا وسياسيا" .وأ،اؼ الحمد او خبلؿ جولح قػي محاقظػح اريحػا واألغػوار والتػي اشػتممت عمػي زيػارات
لتاعػػات النانويػػح التامػػح قػػي مدينػػح اريحػػا وزيػػارة لممنطتػػح الزراعيػػح الصػػناعيح زيػػارة لمحاقظػػح اريحػػا واألغ ػوار
"الحمد او اف الحكومح الفمسػطينيح سػوؼ تتمػؿ عمػي متالجػح االزمػح الماليػح والمشػكمح اال تصػاديح التػي يمػر
بها شتبنا الفمسطيني جراء ممارسات االحتبلؿ االس ار يمي واجراءاتا التي تتطؿ التمميح التنمويح".
واكد الحمد او "اف الحكومح سوؼ تتمؿ عمي دقر عجمح التنميح والتطوير قي مختمؼ محاقظات الػوطف بمػا
يساهـ قي تحسيف الظروؼ الحياتيح لممواطف".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1053/6/56 ،
 3الحاليقة :أجهزة السمطة تتجاهل توصيات لجنة الحريات
عدت النا ب قي المجمس التشريتي عف كتمح التغيير واإلصبلح سػميرة الحبليتػح مواصػمح أجهػزة أمػف السػمطح
الفمسػػطينيح حمػػبلت االعتتػػاؿ واالسػػتدعاء السياسػػيح قػػي ال،ػػفح المحتمػػح "دلػػيبلا وا،ػػح ا عمػػي اسػػتمرار تمػػؾ
األجهزة قي تجاهؿ اتفاؽ المصالححإ وتوصيات لجنح الحريات".
و الت الحبليتح قي تصريس مكتػوب وصػؿ لػػ"قمسطيف" نسػخح عنػاإ " ف مػا يجػري عمػي أرض الوا ػر منػاؼ
تمام ا لما أُعمف خبلؿ المتػاءات األخيػرة بػيف حركتػي قػتس وحمػاس"إ مشػيرةا لػي أف السػمطح قػي راـ او عممػت
عمي تشكيؿ حكومح الحمد وإ وواجراء انتخابات قي بتض البمديات والمجالس المحميػح والجمتيػاتإ التػي مػف
المفروض أف تتود لي مقسسيهاإ بحسب اتفاؽ المصالحح.
وأ ،ػػاقت الحبليت ػػح " ف جمي ػػر تم ػػؾ الممارس ػػات ت ػػدؿ بش ػػكؿ وا ،ػػس عم ػػي أف م ػػا يج ػػري ه ػػو تكػ ػريس ووادارة
لبلنتساـإ ال نهاء لا"إ وشددت عمي أف المصالحح "لف تتحتؽ بػججراء االنتخابػات أو تشػكيؿ الحكومػاتإ بػؿ
بجنهاء ممؼ االعتتاؿ السياسيإ ووالغا ا لي األبد".
فمسطين أون الين1053/6/55 ،
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 4ناصر عبد الجواد :النواب لن يقفوا "مكبمين" أمام جرائم السمطة
غ ػزة-أحمػػد المبابيػػدي أكػػد النا ػػب قػػي المجمػػس التش ػريتي عػػف كتمػػح التغييػػر واإلصػػبلح قػػي ال،ػػفح الغربيػػح
ناصر عبد الجوادإ أنا وجمير نواب ال،فح لف يتفوا مكبمي ومكتوقي األيػدي أمػاـ اسػتمرار جػ ار ـ أجهػزة أمػف
السمطح قي ال،فح الغربيح والتي مف أبرزها اعتتاؿ المواطنيف عمي خمفيا نتما هـ وقكرهـ السياسي.
و ػػاؿ عبػػد الج ػواد قػػي تص ػريس خػػاص ل ػػ"قمسطيف أوف اليػػف" " نػػا لػػـ يتػػد مػػف المتبػػوؿ وطني ػ ا الصػػمت عمػػي
مسمسػػؿ االعتتػػاؿ السياسػػي الػػذي يطػػاؿ شػرقاء الػػوطف ويػػزج بهػػـ قػػي أ بيػػح التحتيػػؽ ال لشػ سػػو الختيػػارهـ
نهػػا األح ػرار ورق،ػػهـ لبلحػػتبلؿ أر،ػػهـ والتطبيػػر مػػر مػػف يحتمهػػاإ مشػػي ار لػػي أف ن ػواب ال،ػػفح سيشػػاركوف
المواطنيف قي تصديهـ لػ"زعراف" أجهزة أمف ال،فح.
واعتبػػر عبػػد الج ػواد استشػػهاد الحػػاج سػػتدي السػػخؿ  )11عام ػ ا بتػػد يػػاـ أجه ػزة أمػػف السػػمطح ا تحػػاـ منزلػػا
وواطبلؽ النار قي الهواء واعتتاؿ نجما أنػور وا تيادهمػا لػي متػر جهػاز المخػابرات جريمػح جديػدة ت،ػاؼ لػي
السجؿ األجرامي ألجهزة أمف السمطحإ مقكدا أف الجريمح دليؿ وا،س عمي مد حالح اإلستبداد واإلمتاف قي
الظمـ التي تتوـ با السمطح ،د "األحرار" قي ال،فح.
وبيف أف هذف الجريمػح برهػاف وا،ػس ال ريػب قيػا عمػي عػدـ وطنيػح أجهػزة أمػف السػمطح وتظهػر لمتيػاف حتيتػح
وظيفتها التي ترتكز عمي حمايح أمف االحتبلؿ ومحاولح جتناث المتاومح ومقيديهاإ مشددا عمي أف مف يتتؿ
ويتتتؿ سياسيا ال يمكف أف يكوف شريكا وطنيا ألحد.
وطالب النا ب ر يس السمطح محمود عباس بالتدخؿ الفوري لو ؼ هػذف المهزلػح التػي ينبػت أصػحابها قػي كػؿ
حػػيف و ػػوقهـ ،ػػد شػػتبهـ والتمػػؿ عمػػي ممارسػػح الظمػػـ واإلسػػتبداد ،ػػد كػػؿ مػػف يتار،ػػهـإ مشػػددا عمػػي أف
عباس يستطير و ؼ متاناة م ات التا بلت قػي ال،ػفح ذا أراد ذلػؾإ متسػا بلا عػف السػبب الػذي يمنػر عبػاس
حتي المحظح مف التدخؿ لو،ر حد ألجهزة أمنا ذا كاف يريد المصالحح كما يدعي هو وقريتا؟!
فمسطين أون الين1053/6/55 ،
 5مصطفى البرغوثي " :إسرائيل" قررت إفشال حل الدولتين
راـ او أكد األميف التػاـ لحركػح المبػادرة الوطنيػح الفمسػطينيح النا ػب الػدكتور مصػطفي البرغػوني اف اسػ ار يؿ
ررت اقشػاؿ حػؿ الػدولتيف واقشػاؿ وزيػر الخارجيػح االميركػي جػوف كيػري وتحميػؿ الفمسػطينييف مسػقوليح ذلػؾ
الفشؿ .و اؿ البرغوني اف التصريحات المتطرقح والتنصريح لوزير جيش االحتبلؿ موشيا يتالوف ونا با داني
دانوف تدلؿ عمي اف حكومح المستوطنيف قي اس ار يؿ ال تقمف بالسبلـ بؿ تسػتي الػي قػرض االستسػبلـ عمػي
الفمسطينييف .وا،اؼ لي اف حديث يتالوف عف اف مساعي كيري الست ناؼ المفاو،ات قشمت هي اعتراؼ
صريس مف اس ار يؿ باقشالها لمهمح وزير الخارجيح االميركي مطالبا واشنطف بػاالعبلف صػراحح عػف مسػقوليح
اس ار يؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1053/6/56 ،
 6وزارة الداخمية في غزة تطمق حممة لمكافحة انتشار عقار الترامادول المخدر
غ ػزة  -د ب أ أعمنػػت حكومػػح حمػػاس المتالػػح قػػي غ ػزة عػػف طبل هػػا حممػػح هػػي األولػػي مػػف نوعهػػا لمكاقحػػح
انتشار عتار الترامادوؿ) المخدر قي التطاع والتوعيح بشؤف مخاطرف.
التاريخ :األحد 1053/6/56
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و اؿ المتحدث باسـ الو ازرة الداخميح قي الحكومح المتالح سبلـ شهوافإ خبلؿ مقتمر صحفي عتػدف قػي غػزةإ
ف الحممػػح التػػي تسػػتمر نبلنػػح أسػػابير تحمػػؿ اسػػـ الت ارمػػادوؿ ..دمػػار وعػػار) .وذكػػر شػػهواف أف الحممػػح هػػي
«توعوي ػػح تنتيفي ػػح و ا يػػػح بالدرج ػػح األول ػػي تسػػػتهدؼ شػ ػ ار س المجتمػ ػػر الفمس ػػطيني لمتح ػػذير مػ ػػف ق ػػح وخطػ ػػر
الترامادوؿ المدمر عمي عتوؿ الشباب الفمسطيني ونسيا المجتمر».
مف جهتا اؿ ر يس الحممح التتيد كماؿ أبو نػد إ خػبلؿ المػقتمرإ ف متتػاونيف لصػالس سػ ار يؿ يتفػوف وراء
ترويا التتار المخدر قي طػاع غػزةإ متوعػدا بمبلحتػتهـ بكػؿ الوسػا ؿ التانونيػح المتاحػح .وذكػر أبػو نػد أف
ػر يؿ
الحكومػػح المتالػػح تشػػدد جراءاتهػػا قػػي م ار بػػح أنفػػاؽ التهريػػب بػػيف غ ػزة ومصػػر والنتػػاط الحدوديػػح مػػر سػ ا
بغرض منر عمميات تهريب التتارات المخدرة وترويجها.
وترصػػد منظمػػات حتو يػػح وأهميػػح قمسػػطينيح انتشػػا ار ياسػػيا لتنػػاوؿ التتػػارات المخػػدرة خصوصػػا الت ارمػػادوؿ قػػي
طاع غزة السيما ق ح الشباب منذ قرض س ار يؿ حصارها المشدد عمي التطاع منتصؼ عاـ  1002وتدهور
أو،اعهـ.
عمان1053/6/56 ،
الدستورّ ،
 7الرشق :زيارة مشعل لألردن قائمة وسيمتقي الممك
حمزة حيمور اؿ ع،و المكتب السياسي لحركح المتاومح اإلسبلميح حماس عزت الرشؽ ف ر ػيس المكتػب
السياسي لمحركح خالد مشتؿ سػيمتتي الممػؾ عبػد او النػاني خػبلؿ زيارتػا المزمتػح لػؤلردفإ م،ػيفا أف الزيػارة
ما زالت ا مح ولكف موعدها لـ يتحدد بشكؿ نها يإ متو تا أف تكوف ريبح.
وأ،ػػاؼ الرشػػؽ قػػي تص ػريس خػػاص ل ػػ"السبيؿ" أف مشػػتؿ والوقػػد الم ارقػػؽ لػػا سػػيبحث خػػبلؿ الزيػػارة تطػػورات
الت،ػػيح الفمسػػطينيحإ وممػػؼ المصػػالححإ ومػػا تتتػػرض لػػا التػػدس مػػف حمػػبلت تهويػػد متواصػػمحإ ،ػػاقح لػػي
التباحث قي التطورات والمستجدات التربيح الراهنح.
وقي سياؽ خرإ نفي الرشؽ مػا تتنا مػا بتػض الموا ػر اإلعبلميػحإ التػي الػت ف زيػارة مشػتؿ لمصػر جػاءت
بشكؿ طارئ لمتالجح مشاكؿ أمنيحإ وأف هناؾ عناصر مف حماس ممنوعح مف دخوؿ مصر بحجا أمنيح.
و اؿ الرشؽ ف هذف األخبار ال أساس لها مف الصحح وهي مختمتح تماماإ وتؤتي قي سياؽ الحممح اإلعبلميح
الم،ادة الهادقح لتشويا صورة حركح حماسإ وواحداث بمبمح قي الشارع المصري.
وأكد الرشؽ أف زيارة مشػتؿ ووقػد حمػاس تػؤتي قػي سػياؽ جولػح عربيػح وواسػبلميحإ ومػف المتػرر أف يمتتػي وقػد
الحركح مر التيادة المصريح.
عمان1053/6/56 ،
السبيلّ ،
" 8الجهاد" :الجهود العربية إلنهاء االنقسام غائبة تماماً
التاهرة  -جيهاف الحسيني مؿ نا ب األميف التاـ لحركح «الجهاد اإلسبلمي» زياد النخالػح مػف قػرص نجػاز
المصػػالحح بػػيف حركتػػي «قػػتس» و»حمػػاس» ريب ػاإ واعتبػػر الحػػديث عػػف هػػذا األمػػر «ت،ػػميبلا لم ػرأي التػػاـ».
وصػ ػرح النخال ػػح ل ػػي «الحي ػػاة» ب ػػؤف «المص ػػالحح مفه ػػوـ مغ ػػاير لك ػػؿ ط ػػرؼ ع ػػف اهخ ػػر تمامػ ػ ا  )...قهن ػػاؾ
مص ػػالس وت ػػدخبلت م ػػف أطػ ػراؼ ع ػػدة داخمي ػػح ووا ميمي ػػح وخارجي ػػحإ  ،ػػاقح ل ػػي أف األو ،ػػاع التربي ػػح الراهن ػػح
وانشػػغاؿ كػػؿ دولػػح بت،ػػاياها الداخميػػح أ،ػػتؼ االهتمػػاـ بالشػػؤف الفمسػػطيني مػػا أد لػػي حػػدوث ت ارجػػر قػػي
الت،يح الفمسطينيح بؤكممها».
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وأو،س النخالح اف «الجهود التربيح إلنهاء االنتساـ غا بح تمام ا»إ مشي ار الي اف «لمناخ التاـ يكبس االندقاع
نح ػػو المص ػػالحح»إ داعيػ ػا أي،ػ ػا ل ػػي «ع ػػدـ غف ػػاؿ التام ػػؿ اإلسػ ػ ار يمي وه ػػو عنص ػػر أساس ػػي ق ػػي تتطي ػػؿ
المصالحح».
وطالػػب النخالػػح حركتػي «قػػتس» و»حمػػاس» ب ػ «الكػػؼ عػػف اإلعػػبلف عػػف كػػؿ جولػػح حػوار يتتػػدونها متػ ا وأف
يتو فوا عف اإلدالء بتصريحات تشير أجواء مصالحح لف تتحتؽ مما يسبب حباطا لد الفمسطينييف».
و أر النخالػػح أف البػراما المختمفػػح لمحػػركتيف انتكسػػت سػػمب ا عمػػي ممػػؼ المصػػالححإ مو،ػػح ا أف «السػػمطح قػػي
ال،ػػفح قػػتس) لػػديها برنػػاما سياسػػي يتواقػػؽ مػػر سػ ار يؿإ بينمػػا السػػمطح قػػي غ ػزة حمػػاس) برنامجهػػا مختمػػؼ
تماما».
وحمػػؿ النخالػػح الحػػركتيف مت ػ ا «مسػػقوليح تتطيػػؿ المصػػالحح ألف كػػؿ طػػرؼ يريػػد لممصػػالحح أف تتحتػػؽ وقػػؽ
ّ
رقيتا وموا فا وبرامجا السياسيح»إ وأشار الي أف «حماس» طرحت قي قترة متينح الشراكح السياسيحإ وشكؾ
قي امكاف بوؿ السمطح الفمسطينيح بهاإ وتابر «لـ تو،س لنا حماس مػا هػي الشػراكح السياسػيح التػي تريػدها
ووقؽ أي برناما؟»إ القت ا الي اف «هناؾ مػف يتمػؿ لمصػمحح الشػتب الفمسػطيني وهنػاؾ مػف يتمػؿ لمصػمحح
س ار يؿ باعتبارها حميف ا وهناؾ عدـ بوؿ لآلخر».
ووصػػؼ النخالػػح مػػا تتدمػػا كػػؿ الػػدوؿ المانحػػح والممولػػح لمسػػمطح الفمسػػطينيح مػػف مسػػاعدات بؤنهػػا عبػػارة عػػف
«رشاو حتيتيح متابؿ الصمت والتبوؿ باألمر الوا ر»إ مترب ا عف أسػفا لت ارجػر المشػروع الػوطني الفمسػطيني
ل ػػي ه ػػذف الدرج ػػح .و أر أف «خي ػػار المتاوم ػػح ه ػػو الخي ػػار االس ػػتراتيجي لمش ػػتب الفمس ػػطيني ويج ػػب أف تظ ػػؿ
مستمرة».
الحياة ،لندن1053/6/56 ،
9

برهوم :تصريحات شعث تكشف الدور الحقيقي لمسمطة
غزة انتتد قوزي برهوـ الناطؽ باسػـ حركػح المتاومػح اإلسػبلميح "حمػاس"إ التصػريحات األخيػرة لت،ػو المجنػح
المركزيػػح لحركػػح قػػتس نبيػػؿ شػػتث الػػذي ػػاؿ لصػػحفييف صػػهاينح ف "السػػمطح الفمسػػطينيح تنفػػؽ عمػػي األمػػف
الصهيوني أكنر مما تنفتا عمي الجهاز التتميمي الفمسطيني".
وعمؽ برهوـ قي تصريس عبر صػفحتا عمػي الفيسػبوؾإ السػبت  )1-61ػا بلا "تصػريحات شػتت لصػحفييف
صػػهاينح صػػادمحخ ومخيبػػح لآلمػػاؿخ وتو،ػػس المهمػػح الحتيتيػػح لهػػذف السػػمطح التػػي مػػا ازلػػت تمػػارس كػػؿ أن ػواع
التهػػر والظمػػـ عمػػي أبنػػاء شػػتبنا ويكتػػوي يومي ػ ا بني ػراف أجهزتهػػا األمنيػػح التػػي تتتبػػر أمػػف " س ػ ار يؿ" قػػوؽ كػػؿ
اعتبار" .وأ،اؼ ف "استمرار هذف السياسح وهذا النها ال يخدـ الشتب الفمسطيني وال مشػروعا الػوطني وال
،ػػاياف الر يسػػيح" .ودعػػا النػػاطؽ باسػػـ "حمػػاس"إ كػػؿ مكونػػات الشػػتب الفمسػػطيني ونخبػػا ومقسسػػاتا لتتيػػيـ
المرحم ػػح الس ػػابتحخ وو ،ػػر اس ػػتراتيجيح وطني ػػح نتم ػػؿ جميتػ ػ ا عم ػػي تحتيته ػػاخ وو ػػؼ حال ػػح الت ػػدهور السياس ػػي
الحاصؿ لمت،يح الفمسطينيحخ ونتيد االعتبار لممشروع الوطني وبرناما المتاومح.
المركز الفمسطيني لإلعالم1053/6/55 ،

 50جهاد طه :لوقف الحممة اإلعالمية المشبوهة عمى المخيمات
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شػػدد ع،ػػو التيػػادة السياسػػيح ل ػػ"حركح المتاومػػح اإلسػػبلميح -حمػػاس" قػػي لبنػػافإ جهػػاد طػػا عمػػي أف "حممػػح
التحػريض اإلعبلمػػي بحػػؽ المخيمػػات الفمسػػطينيح قػػي لبنػػافإ تفتتػػد لػػي الصػوابإ خصوصػػا قػػي ظػػؿ تجهيػػؿ
المصادر".
و اؿ قي بياف " ف الحممح اإلعبلميح عمي المخيمات الفمسطينيحإ صيغت قي بتػض وسػا ؿ اإلعػبلـ بطريتػح
متيبح مهنياإ لتتطي صد يح لبتض الشا تاتإ وواف بتض المتمومات المنتوصح أو المبالغ قي التتبير عنهاإ
مػػف شػػؤنها نتػػؿ صػػورة غيػػر أمينػػح عػػف أو،ػػاع المخيمػػات الفمسػػطينيحإ وتحمػػؿ قػػي طياتهػػا اسػػتتداء وواهانػػات
عنصػػريح وا،ػػحح لبلج ػػيف الفمسػػطينيف" .وأكػػد أف "هػػذف الحممػػح المسػػتورة هػػي بمنابػػح رقيػػح اصػرةإ ال تتكػػس
الحتيتح وال تخدـ جهود مواجهح الفتنح المذهبيح قي لبنافإ بؿ تزيد األمور تتتيدا وتحري،ا".
ودعػػا "كػػؿ المهتمػػيف وأصػػحاب ال،ػػمير الحػػي قػػي لبنػػافإ عمػػي المسػػتو الرسػػمي والػػوطنيإ وذوي الصػػمحإ
لمتحرؾ التاجؿإ والو وؼ بوجا مف يتؼ وراء هذف الحممح المشػبوهح" .وشػدد عمػي "،ػرورة و،ػر اسػتراتيجيح
عبلميح لبنانيح قمسطينيح تحمي وتتزز التبل ح بيف كاقح مكونات الشتبيف المبناني والفمسطيني".
المستقبل ،بيروت1053/6/56 ،
وتعد وفاته بسجن مخابرات السمطة "جريمة وطنية"
 55حماس تنعى سعدي السخل ّ
عامػػا)إ
راـ او قمسػػطيف) نتػػت حركػػح المتاومػػح اإلسػػبلميح "حمػػاس" المسػػف الفمسػػطيني سػػتدي السػػخؿ  11ا
الػػذي تػػوقي اليػػوـ السػػبت )1|61إ قػػي سػػجف "المخػػابرات" بمدينػػح نػػابمس الوا تػػح قػػي شػػماؿ ال،ػػفح الغربيػػح
المحتمح.
و الػػت الحركػػح قػػي بيػػاف صػػحفي تمتتػػا " ػػدس بػػرس" أف "سػػتدي السػػخؿ استشػػهد اليػػوـ السػػبت داخػػؿ سػػجف
الجنيػػد قػػي مدينػػح نػػابمس بتػػد تػػدهور حالتػػا الصػػحيحإ وذلػػؾ بتػػد سػػاعات مػػف ا تحػػاـ جهػػاز المخػػابرات مكػػاف
النػار قػي الهػواء بػؿ اعتتػالهـ لمحػاج السػخؿ ونجمػا ونتمهمػا لػػي
عممػا والػتهجـ عميػا و يػاـ عناصػرف بػجطبلؽ ّ
سجف الجنيد"إ كما الت.
أف "مػػا تتػػرض لػػا الحػػاج السػػخؿ جريم ػحس وطني ػحس وأخبل ي ػحس ووانسػػانيحس يجػػب
وأكػػدت "حمػػاس" قػػي بيانهػػا عمػػي ّ
ؾ صػػارسخ لكػػؿ اتفا ػػات المصػػالححإ ودليػ سؿ جديػ سػد عمػػي حجػػـ
متا بػػح مرتكبيهػػا ورقػػر الغطػػاء عػػنهـإ وهػػي انتهػػا س
االنتهاكات التي يتترض لها شتبنا مف بؿ أجهزة أمف السمطح قي مختمؼ محاقظات ال،فح".
قدس برس1053/6/56 ،
" 51الحياة" :يأس فمسطيني مع استمرار التباعد رغم عشرات اتفاقات المصالحة
راـ او – محمد يونس مرت ذكر االنتساـ عمي الفمسطينييف هذا التاـ ببرود ظاهرإ بسبب يؤس الجمهورإ
قي ما يبدوإ مف مكاف حدوث مصالححإ وواعادة الوحدة بيف شطري الوطفإ طاع غزة تحت حكـ «حماس»
وال،فح الغربيح تحت حكـ «قتس»إ بتد سػنوات مػف الحػوارإ تمخػض عػف التديػد مػف االتفا ػات التػي لػـ يجػر
تطبيؽ أي جزء منها.
وو ر االنتساـ قي الرابر عشر مف حزيراف يونيو) عػاـ  1002عنػدما سػيطرت حركػح «حمػاس» عمػي طػاع
غػزة بػػالتوة المسػػمححإ وردت السػػمطح الفمسػػطينيح التػػي تتودهػػا حركػػح «قػػتس» بج الػػح حكومػػح «حمػػاس»إ وو ػػؼ
عم ػػؿ المجم ػػس التشػ ػريتي ال ػػذي ح ػػازت قي ػػا األخيػ ػرة عم ػػي غالبي ػػحإ وتتي ػػيف حكوم ػػح بديم ػػح له ػػا إلدارة ال ،ػػفح
الغربيح.
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وجػػرتإ منذ ػػذإ عش ػرات المتػػاءات بػػيف الط ػرقيف المتصػػارعيف عمػػي السػػمطحإ توصػػبل خبللهػػا لػػي التديػػد مػػف
اتفا ػػات المصػػالححإ منػػؿ اتفا ػػات صػػنتاء والتػػاهرة و«الدوحػػح» و«النتػػاط النمػػاني»إ واالتفػػاؽ األخيػػر الشػػهر
الما،يإ لكف شي ا مف هذف االتفا ات لـ يجد طريتا لي التطبيؽ.
وتر حركح «قتس» أف الطريؽ الوحيد إلنهاء االنتساـ هو االنتخابات .أما حركح «حماس» قتر أف الطريػؽ
الوحيد هو الشراكح بيف الطرقيف.
ويتوؿ مسقولوف قي الحركتيف بؤف التا ؽ الر يس أماـ المصالحح ووانهػاء االنتسػاـ هػو وجػود أزمػح نتػح عميتػح
بينهما .قحركح «حماس» تخشي مف أف حركح «قتس» تخطط إلخراجهػا مػف النظػاـ السياسػي واسػتتادة طػاع
غ ػزة منهػػا تػػدريجيا عبػػر المصػػالحح .وحركػػح «قػػتس» تخشػػي مػػف أف «حمػػاس» تخطػػط لمسػػيطرة عمػػي منظمػػح
التحرير الفمسطينيحإ عبر المصالححإ كما سيطرت عمي طاع غزة.
ويتػوؿ ػادة «حمػػاس» بػؤف «قػػتس» تريػد االنتخابػػات مػف أجػػؿ خػراج الحركػػح مػف البػػاب الػذي دخمػػت قيػا لػػي
النظػػاـ السياسػػي .ويتػػوؿ ػػادة «قػػتس» ف «حمػػاس» تريػػد الش ػراكح لتكػػوف باب ػا لػػدخولها لػػي منظمػػح التحريػػر
والسيطرة عميها .ويرجس مسقولوف قي الحركتيف أف يتواصؿ االنتساـ لفترة طويمح متبمح.
الحياة ،لندن1053/6/56 ،
" 53بيريز"" :إسرائيل" وافقت عمى طمب الجيش المصري نشر قوات في سيناء
التػػدس المحتمػػح  /سػػما ػػاؿ الػػر يس اإلس ػ ار يميإ شػػيموف بيري ػزإ ف شػػبا جزي ػرة سػػيناء تتػػد مشػػكمح بالنسػػبح
إلسػ ار يؿإ وأحػػد التحػػديات التػي تواجػػا مصػػرإ م،ػيفاا أف الجػػيش المصػػري ال يسػتطير أف يهمػػؿ أمرهػػاإ ولػػف
يفتؿ ذلؾإ مشددا قي متابمح مر صحيفح «واشنطف بوست»إ األمريكيحإ السبتإ بمناسػبح عيػد مػيبلدف ال ػ40إ
عمي أف «تؿ أبيب» استجابت لطمبات الجيش المصر بنشر وات قي سيناء.
وأعػػرب «بيريػػز» عػػف شػػتورف بػ ػ«التمػػؽ» عمػػي منطتػػح الشػػرؽ األوسػػطإ مو،ػ اػحا أف «الربيػػر الترب ػي لػػـ ينتػػا
بتػػد» .وأبػػد الػػر يس اإلس ػ ار يمي عجابػػا بجهػػود وتفػػاني وزيػػر الخارجيػػح األمريكػػيإ جػػوف كيػػر إ السػػت ناؼ
ػير ل ػػي وج ػػود ع ػػدة ص ػػتوبات تواجه ػػاإ واس ػػتطرد «يج ػػب الو ػػوؼ بجانب ػػا
عممي ػػح الس ػػبلـ م ػػف جدي ػػدإ مش ػ اا
ومسػػاعدتا إلنجػػاز مهمتػػا»إ القتاػػا لػػي أف الػػر يس الفمسػػطينيإ محمػػود عبػػاسإ ش ػريؾ حتيتػػي لمسػػبلـ بنسػػبح
%600إ وأف الصراع «الفمسطيني  -اإلس ار يمي» ابؿ لمحؿ.
مػف جانبػاإ ػػاؿ مصػدر أمنػػي مصػريإ ف هنػػاؾ تنسػيتاا كػامبلا مػػر الجانػب اإلسػ ار يمي تػـ بػػؿ دخػوؿ التػوات
المسػػمحح لػػي سػػيناء لتحريػػر الجنػػود المختطفػػيف  10مػػايو الما،ػػيإ وأف هػػذا التنسػػيؽ تػػـ عػػف طريػػؽ و ازرة
الدقاع أو المخابرات التامح .وأكػد المصػدر أف سػ ار يؿ واقتػت عمػي نشػر التػوات بشػكؿ مق ػتإ ولػيس بشػكؿ
دا ـإ حتي تتـ التوات مهمتها بنجاح قي سيناء .عمي جانب خرإ جػدد التتيػدإ محمػد أحمػد عمػيإ المتحػدث
التسكريإ تؤكيدف عمي وجود تنسيؽ دا ـ بيف الجيشإ والجانػب اإلسػ ار يميإ خػبلؿ التمميػات األمنيػح التػي تػتـ
قي سيناء.
وكالة سما اإلخبارية1053/6/55 ،
 54يعالون :الخيار العسكري ضد إيران مطروح عمى الطاولة
الناصػرة قمسػػطيف) دعػػا وزيػػر الحػػرب اإلسػ ار يميإ موشػػيا يتػػالوفإ لػػي تشػػديد التتوبػػات الدوليػػح عمػػي يػراف
لحممها عمي و ؼ مشروعها النووي .و اؿ يتالوف عتب سمسمح اجتماعات أجراها الميمح الما،يح قي واشنطف
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"يجػػب تشػػديد المو ػػؼ الدبموماسػػي الػػدولي مػػف النظػػاـ اإلي ارنػػي والتتوبػػات المفرو،ػػح عميػػاإ ليػػدرؾ أف خيػػار
التتامػؿ متػا عسػكريا مطػػروح عمػي الطاولػح ولحممػا عمػػي و ػؼ التتػدـ قػي مشػػروعا النػووي التسػكري"إ عمػػي
حد تصريحاتا.
وقػػي السػػياؽ ذاتػػاإ أبػػد الػػوزير اإلس ػ ار يمي متػػا زاء المقش ػرات عمػػي تتػػدـ المشػػروع النػػووي اإلي ارنػػيإ كمػػا
استبتد حدوث أي تغيير قي السياسح اإليرانيح بسبب االنتخابات الر اسيح التػي جػرت أمػس الجمتػح )1|61إ
متتب ار أف المرشد األعمي لمنظاـ عمي خامن ي هو صاحب الترار الحتيتيإ وقؽ رأيا.
قدس برس1053/6/56 ،
 51إنزعاج إسرائيمي من انتخاب روحاني رئيسا جديدا إليران
ع ػ ػ 84ػػربو وكػػاالت أبػػد المجتمػػر الػػدولي السػػبت اسػػتتدادف لمتتػػاوف مػػر الػػر يس االي ارنػػي المنتخػػب رجػػؿ
الديف المتتػدؿ حسػف روحػانيإ متربػا قػي الو ػت نفسػا عػف اممػا قػي اف يمبػي الػر يس الجديػد تطمتػات االسػرة
الدوليح الي تتاوف تاـ مف جانب طهراف قي ممفها النووي ا،اقح الي مو فها مف النزاع السوري.
بالمتابؿ ممت اس ار يؿ مف دور الر يس المنتخبإ مقكدة اف سياسح ايراف النوويح يحددها المرشد االعمي عمي
ػررف حتػي االف عنػد خػامن ي
خامن ي .و الت و ازرة الخارجيح االس ار يميح قي بياف اف “البرناما النػووي اليػراف ا
وليس الر يس االيراني”إ مشيرة الػي انػا “سيسػتمر الحكػـ عمػي ايػراف اسػتنادا الػي اقتالهػاإ قػي المجػاؿ النػووي
كما قي مجاؿ االرهاب .عمػي ايػراف اف تتجػاوب مػر مطالػب المجتمػر الػدولي بو ػؼ برنامجهػا النػووي والكػؼ
عف نشر االرهاب قي التالـ”.
وكانػػت صػػحيفح "هػػارتس" ػػد عنونػػت مو تهػػا االلكترونػػيإ صػػباح اليػػوـ األحػػدإ ب "انتخػػاب روحػػاني بشػػر
لم ػواطني اي ػراف وا ػػؿ جػػودة لمدعايػػح االس ػ ار يميح" وقػػي التفاصػػيؿ كتبػػت الػػي اف الدعايػػح االس ػ ار يميح سػػتواجا
صتوبات اكنر بحشد التالـ ،د البرناما النووي االيرني قي ظؿ حكـ الر يس روحاني.
عرب 3152/1/51 ،84
" 51السالم اآلن" :نتنياهو يتهرب من استئناف المفاوضات مع الفمسطينيين
التػػدس المحتمػػح “ -الخمػػيا” تظػػاهر ب،ػػر م ػػات مػػف “اإلسػ ار يمييف” بالػػح منػػزؿ ر ػػيس وزراء الكيػػاف بنيػػاميف
نتنيػػاهو احتجاج ػا عمػػي التهػػرب مػػف اسػػت ناؼ المفاو،ػػات مػػر الفمسػػطينييف .وقػػي التظػػاهرة التػػي دعػػت ليهػػا
حركػػح “السػػبلـ اهف” اته ػػـ المتظػػاهروف نتني ػػاهو بمواصػػمح المنػػاورة والت ،ػػميؿ والكػػذبإ مح ػػذريف مػػف تح ػػوؿ
“ س ار يؿ” ؿ”دولح” ننا يح التوميح .وقي تصريس غير متو ر لصػحيفح “يػديتوت أحرونػوت” الصػهيونيحإ هػاجـ
المفػػوض التػػاـ لمػػا يتػػرؼ ب”بنػػؾ س ػ ار يؿ” سػػتانمي قيشػػر نتنيػػاهو وسػػخر مػػف م ػزاعـ “عػػدـ وجػػود ش ػريؾ
قمسطيني”.
الخميج ،الشارقة1053/6/56 ،
 51شعارات نازية عمى كنيس وسط "إسرائيل"
راـ او – انا،وؿ اـ مجهولوف برسـ شتارات نازيح وصمباف متتوقح عمي جدراف كنيس قي مدينح بات يػاـ
وسط س ار يؿ .و الت صحيفح متاريؼ اإلس ار يميح " ف مجموعح مف اليهود المصميف وصموا صباح اليوـ لػي
الكنيس قي بات ياـإ ووجدوا رسومات لمصػميب المتتػوؼ عمػي أبوابػاإ تػـ رسػمها بواسػطح طػبلء رش أسػود".
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وأكدت الناطتح باسـ الشرطح لئلعبلـ التربيإ لوبا السمري الوا تح إ و الت " ف شػرطح لػواء تػؿ أبيػب هرعػت
لػػي المكػػافإ وشػػرعت قػػي التحتيػػؽ قػػي كاقػػح مبلبسػػات وظػػروؼ الوا تػػح" .ولػػـ تتمػػف أي جهػػح مسػ وليتها عػػف
هذف الوا تح حتي ظهر اليوـ السبت.
الحياة ،لندن1053/6/56 ،
" 58إسرائيل" 35 :ألف طفل يدخمون دائرة الفقر
التػدس المحتمػح  -أمػاؿ شػحادة ارتفتػت األصػوات المحػذرة قػي سػ ار يؿ مػف أبتػاد تتمػيص النفتػات الػذي أ ػرف
وزيػر المػػاؿ يػػا ير لبيػػد والػػذي يمػس الشػ ار س الفتيػرة والخػػدمات االجتماعيػػحإ وذلػؾ بتػػد طػػرح الحكومػػح مشػػروع
انوف الموازنح أوؿ مف أمس عمي الكنيست لممصاد ح عميا.
ويشكؿ انوف التسػويات قػي الم ارقػؽ اال تصػاديح أبػرز الموا،ػير التػي سينا شػها الكنيسػتإ ذ كشػفت ور ػح ل ػ
«مقسسػػح الت ػػؤميف ال ػػوطني» أف ه ػػذف اإلجػ ػراءات س ػػتُدخؿ  31أل ػػؼ طف ػػؿ سػػ ار يمي دا ػػرة الفت ػػرإ م ػػا اعتبرت ػػا
جمتيػػات ناشػػطح قػػي مجػػاؿ حتػػوؽ اإلنسػػاف خط ػ ا احمػػر يتطمػػب تصػػتيدا واسػػت ا لبلحتجاجػػات ،ػػد الحكومػػح
وسياستها.
وجػػاءت الور ػػح بتػػدما أنػػار تتريػػر «منظمػػح التتػػاوف اال تصػػادي والتنميػػح» أو ي سػػي دي)إ الػػذي أكػػد أف
نسػػبح الفتػػر قػػي س ػ ار يؿ هػػي األعمػػي بػػيف الػػدوؿ الػ ػ 31األع،ػػاء قػػي المنظمػػح وأظهػػر أف س ػ ار يؿ مػػا ازلػػت
واحدة مف أكنر الدوؿ التي تتاني قجوة وانتداـ مساواة قي الدخؿ الذي لـ يتغير بيف عامي  1002و.1060
واحتمػػت س ػ ار يؿ المرتبػػح الرابتػػح بػػيف دوؿ المنظمػػح لجهػػح الفتػػر بػػيف األوالد والشػػباف بتػػدما اتسػػر خػػبلؿ هػػذف
الفترة.
وأظهػػرت الور ػػح أف التتميصػػات قػػي مخصص ػػات األطفػػاؿ قػػي متابػػؿ زي ػػادة  ،ػريبح الػػدخؿ و ،ػريبح التيم ػػح
الم،اقحإ ستمس بالطبتات ال،تيفح وستقدي لي زيادة الفتر وجبايح رسوـ التؤميف الوطني و،ريبح الصحح
التي ستفرض عمي ربات البيوتإ ووالي جانب ارتفاع عدد األطفػاؿ الفتػراء قػجف  11ألػؼ عا مػح قتيػرة سػتتاني
منها.
وأكد التترير ما عر،تا تتارير س ار يميح عف أف الفتر متزايد ونسبتا بيف األطفاؿ والشباب ارتفتػت اننػيف قػي
الم حإ كمػا أف نمػث األوالد يتيشػوف تحػت خػط الفتػر .وأو،ػس التتريػر أف نسػبح الفتػر بػيف اإلسػ ار يمييف الػذيف
تزيد أعمارهـ عمي  11عاما انخف،ت اننيف قػي الم ػحإ بينمػا يتػيش أكنػر مػف نمػث األوالد تحػت خػط الفتػرإ
عمم ا أف هذف النسبح ترتفر لي أكنر مف  11قي الم ح مر احتساب أطفاؿ قمسطينيي .13
وكػػاف التتريػػر السػػابؽ لممنظمػػح أشػػار لػػي أف المكسػػيؾ هػػي الدولػػح األكنػػر قتػ ار قػػي المنظمػػحإ ال أف س ػ ار يؿ
تجاوزتهػػا قػػي التتريػػر الحػػالي بتػػدما بمغػػت نسػػبح الفتػػر قيهػػا  1004قػػي الم ػػح متارنػػح بػ ػ 6303قػػي الم ػػح عػػاـ
6441إ ومتارنح بػ 1001قي المكسيؾإ و 6101قي الم ح قي اسبانيا و 6103قي الم ح قي اليوناف.
وأعمػػف الباحػػث قػػي المتهػػد اإلسػ ار يمي لمديمو راطيػػح مػػومي دهػػاف أف «أحػػد التفسػػيرات المركزيػػح التسػػاع الفتػػر
قػػي س ػ ار يؿ يكمػػف قػػي تتمػػيص المسػػاعدة لمش ػ ار س ال،ػػتيفح قػػي أعتػػاب السياسػػح اال تصػػاديح التػػي انتهجتهػػا
الحكومح منذ التاـ 1003إ والتي و،تها وزير الماؿ حينها بنياميف نتانياهو».
ولف ػػت ل ػػي أف «نس ػػبح الفت ػػر المرتفت ػػح تك ػػبس النم ػػو اال تص ػػادي الطوي ػػؿ األم ػػدإ ذ أف الفتػ ػراء ال يس ػػتطيتوف
االستنمار قي مستو تتميمي ال ؽ ألوالدهـ ما يتني تركهـ لمواجهح مصيرهـ».
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وأو،ػػس أف «الموازنػػح الحاليػػح تواصػػؿ كسػػبا اتها تتمػػيص المسػػاعدات لمش ػ ار س ال،ػػتيفح ومخصصػػات األوالد
وترقر ،ريبح التيمح الم،اقحإ مػا يتنػي المػس مباشػرة بنحػو  60ببليػيف شػيكؿ  102بميػوف دوالر) أل،ػتؼ
الش ار س قي المجتمر».
الحياة ،لندن1053/6/55 ،
 59جامعة تل أبيب تشارك في الحفريات األثرية بسموان
التدس  -التػدس دوت كػوـ  -ترجمػح خاصػح ذكػرت صػحيفح "هػسرتس" أف جمتيػح "التػاد" االسػتيطانيح تمػوؿ
عممي ػا بشػػكؿ غيػػر مباشػػرإ أجػػر الباحػػث مػػف جامتػػح تػػؿ أبيػػب المسػػقوؿ عػػف الحفريػػات األنريػػح قػػي الحديتػػح
الوطنيح بمدينح داود قي سموافإ شرؽ مدينح التدس المحتمح.
وأشارت الصحيفح لي أف جامتح تؿ أبيػب نفػت بشػكؿ مسػتمر مشػاركتها قػي تمػؾ الحفريػاتإ قػي طػار ردهػا
عمػػي االحتجاجػػات المسػػتمرة بالجامتػػح منػػذ نصػػؼ عػػاـإ مبين ػحا أنهػػا حصػػمت عمػػي ونػػا ؽ تظهػػر أف جمتيػػح
تموؿ بشكؿ غير مباشر أجر المسقوؿ عف الحفريات مف الجامتح .وأظهرت الونا ؽ التي
"التاد" االستيطانيح ّ
وصمت "هسرتس" أف لتاد ليست قتط مف بادرت لي الحفر وتشػارؾ قيػا منػذ البدايػح– بتمػـ الجامتػح– بػؿ ف
الجمتيح تُموؿ أي،ا عبر سمطح اهنار أجر الباحث يوقاؿ جدوت.
القدس ،القدس1053/6/55 ،
 10تقرير إسرائيمي :حركات "الهيكل" تحظى بدعم حكومي وبرلماني
تؿ ابيب  -التػدس دوت كػوـ نشػرت جمتيػح «عيػر عمػيـ» تتريػ ار تحػت عنػواف «عبل ػح خطيػرة  -ديناميكيػح
تتاظـ وة حركػات الهيكػؿ المتػدس قػي اسػ ار يؿ ومغ ازهػا» تناولػت قيػا تػاريل الصػراع الػديني والسياسػي حػوؿ
الحرـ التدسي الشريؼ والدور الذي تمتبا الحركات الدينيح اليهوديح المتطرقح قي هذا الصراع وماهيح اهػداقها
ومخططاتهػػا وكشػػفت النتػػاب عػػف اف ه ػػذف الحركػػات تحظػػي بػػدعـ حك ػػومي مػػف عػػدة و ازرات اس ػ ار يميح كم ػػا
يػػدعمها عػػدد مػػف اع،ػػاء الكنيسػػت واف هػػذف الحركػػات تسػػتي الػػي تغييػػر الو،ػػر التػػا ـ منػػذ عتػػود قػػي الحػػرـ
التدسي الشريؼ.
وتت،مف اهداؼ واعماؿ اع،اء حركات «الهيكؿ المتدس» نطا ا واستا يتراوح بيف تطرؼ شػديد جػدا يػدعو
الي هدـ المراقؽ االسبلميح قي الحرـ التػدس وبنػاء «الهيكػؿ المتػدس» مكانهػا قيمػا تػدعو حركػات اخػر الػي
اسػػتبداؿ ترتيبػػات التبػػادة التا مػػح قػػي الحػػرـ التدسػػي مػػف خػػبلؿ نشػػاطات جماهيريػػحإ سياسػػيحإ نتاقيػػح وتتميميػػح
وذلؾ بهدؼ تمكيف اليهود مف الصبلة قي الحرـ التدسي.
التدسإ التدسإ 1063/1/61
 15مجهولون يقتحمون قاعدة إسرائيمية ويستولون عمى سالح أحد أفرادها
التدس المحتمح  -كامؿ ابراهيـ ا تحـ مجهولوف امس اعدة عسكريح اسػ ار يميح حيػث اعمنػت حالػح االسػتنفار
عتػػب تصػػوير محتوياتهػػا وسػػر ح سػػبلح احػػد الجنػػود وذلػػؾ عتػػب سػػتح شػػهور مػػف ا تحػػاـ مجموعػػح لػػـ تحػػدد
هويتها «متسكر نفتالي» اإلس ار يمي المتاـ رب مفرؽ مسكنح «تسومت غوالني» .وأشػارت التفاصػيؿ األوليػح
لي أف «مجهوليف» تمكنوا مف الفػرار مػف المكػاف ومتهػـ السػبلح .وأكػد نػاطؽ بمسػاف الجػيش و ػوع الحػادثإ
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وباشرت الشرطح التسكريح وما يسمي بػ»التيػادة التسػكريح لمنطتػح الشػماؿ» بػالتحتيؽ قػي مبلبسػات الحػادثإ
والتحتؽ مف مكانيح أف يكوف المتتحموف اموا بتكبيؿ الجندي واختطاؼ سبلحا أـ أف التمميح حصمت بدوف
أي متاومح مف الجندي.
عمان1053/6/56 ،
الرأيّ ،
" 11الشاباك" يدعي اعتقال ناشط من حماس خطط لعممية خطف في رام اهلل
ادعػػي جهػػاز األمػػف التػػاـ اإلس ػ ار يمي "الشػػاباؾ" اعتتػػاؿ ناشػػط مػػف حركػػح حمػػاس قػػي منطتػػح راـ او وسػػط
ال،فح الغربيػح الشػهر الما،ػي لبلشػتباف قيػا بػالتخطيط الرتكػاب هجػوـ بػجطبلؽ النػار ،ػد سػيارات سػ ار يميح
واختطػػاؼ مسػػتوطنيف وجنػػود س ػ ار يمييف .وذكػػرت اإلذاعػػح اإلس ػ ار يميح التامػػح عػػف مصػػادر قػػي "الشػػاباؾ" أف
المتتتػػؿ هػػو بكػػر سػػتد  11عامػػا) مػػف ريػػح المزرعػػح الشػػر يحإ وزعمػػت أنػػا تمتػػي تتميمػػات مػػف هشػػاـ حجػػاز
وهو محرر بصفتح "وقاء األحرار" ومبتد لي طر .اإلذاعح التبريحإ 1063/1/61
المركز الفمسطيني لإلعالم1053/6/55 ،
" 13هآرتس" :االستيطان سيقضي عمى "الحمم الصهيوني"
ع ػ13ػربو وكاالت وصفت صحيفح "هسرتس"إ تواصؿ االزدياد قػي البنػاء بالمسػتوطنات اإلسػ ار يميح بال،ػفح
ػمت الحكومػح اإلسػ ار يميح التػي وصػفتها بؤنهػػا "يمينيػح ال تفتػؿ شػي ا لو ػؼ التوسػر االسػػتيطاني"إ
الغربيػحإ وص ْ
بؤنها ستُ ِ
غرؽ س ار يؿ وتف،ي بهػا لػي "االنتحػار" .وأشػارت الصػحيفح قػي تتريػر لهػا لػي أنػا قػي الربػر األوؿ
مػػف التػػاـ  1063تػػـ البػػدء ببنػػاء  311وحػػدة سػػكنيح جديػػدة قػػي المسػػتوطناتإ وزاد عػػدد بػػدايات البنػػاء قػػي
ال،ػػفح الغربيػػح المحتمػػح بنسػػبح  %621ياس ػا بػػالفترة الموازيػػح مػػف التػػاـ الما،ػػيإ وزادت النسػػبح قيهػػا بنسػػبح
 %311بالمتارنح مر الربر األخير مػف التػاـ 1061إ حيػث كػاف مػف بػيف كػؿ  600سػ ار يميإ  1مسػتوطنيف
قتطإ بينما اصبس اليوـ مف بيف كؿ  600شػتح جديػدة بػدأ بنا هػا خػبلؿ التػاـ الجػاريإ تبنػي  3شػتؽ ونصػؼ
قػػي المسػػتوطنات .ولفتػػت الصػػحيفح لػػي أف البنػػاء داخػػؿ المنػػاطؽ اإلس ػ ار يميح يػػنخفض بمتػػدار م ػواز لمبنػػاء
الجديػ ػػد قػ ػػي مسػ ػػتوطنات ال،ػ ػػفحإ وأف هنػ ػػاؾ توجػ ػػا وا،ػ ػػس بؤنػ ػػا قػ ػػي غ،ػ ػػوف و ػ ػػت صػ ػػير سػ ػػتزيد اعػ ػػداد
المسػػتوطنيف زيػػادة حػػادةإ وسيسػػتطيتوف صػػد كػػؿ محاولػػح لتتسػػيـ الػػببلدإ وواذا اسػػتمرت حكومػػح نتنيػػاهو ولبيػػد
وبينت عمي حالها قجنهػا "ستت،ػي عمػي حػؿ الػدولتيف وعمػي الكيػاف اليهػودي الػديمتراطي والحمػـ الصػهيوني"إ
وقت ا لػ"هسرتس" .وأ،اقت أف المسؤلح ليست مسؤلح سبلـإ ألنا لف يكوف هناؾ قػي السػنوات التريبػح سػبلـ بػيف
س ػ ار يؿ والفمسػػطينييفإ وليسػػت المس ػػؤلح أي،ػػا مسػػؤلح انس ػػحاب مطمػػؽ قػػوري ألف سػػ ار يؿ لػػف تسػػتطير ق ػػي
السنوات التريبح أف تنتؿ ال،فح الغربيح لي الفمسطينييف بنفس سرعح نتمها طاع غزة ليهـ.
عرب 1053/6/55 ،48
" 14هآرتس" :في "إسرائيل" دولتين "يهودية" و"عربية"
التدس المحتمح  /سما الػت صػحيفح "هػسرتس" التبريػحإ أف نسػبح التػرب الػذيف يتيشػوف قػي اسػ ار يؿ يشػكموف
مػػا نسػػبتا  6مػػف بػػيف كػػؿ  1م ػواطنيفإ ورغػػـ ذلػػؾ قػػاف متظػػـ اليهػػود الػػذيف يتيشػػوف قػػي س ػ ار يؿ ال يػػروف
التربإ قبل يمتتونهـ قي الشارعإ ألف متظمهـ الترب) يتيشوف قي بمػدات وأحيػاء منفصػمحإ وال يمتتػونهـ قػي
أماكف التمؿ ألنهـ يجدوف صتوبح قي شؽ طريتهـ لسوؽ التمؿ اإلس ار يمي.
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وأ،اقت الصػحيفح "بالتؤكيػد يجػدوف صػتوبح شػديدة قػي ممػيء الوظػا ؼإ كمػا أنهػـ ال يمتتػونهـ قػي الػو ازرات
الحكوميحإ وذلؾ الف الحكومح نفسها لـ تحتؽ الهدؼ الذي حددتا لنفسها مف حيث تشغيؿ الترب %203 ..
قتػػط مػػف م ػػوظفي الدولػػح ه ػػـ عػػربإ والط ػػبلب اليهػػود أي،ػػا ال يمتت ػػوف بػػالطبلب الت ػػرب ألف جهػػاز التتم ػػيـ
الرسمي التربي مفصوؿ عف الجهاز اليهودي".
وتتابر "هكذا تتيش دولح س ار يؿ كدولتيف منفصمتيفإ واحدة عربيح وأخر يهوديحإ والفجوة بيف الدولتيف مف
حيػػث مسػػتو المتيشػػحإ مسػػتو الػػدخؿإ جػػودة التتمػػيـ ومسػػتو التشػػغيؿ ها مػػحإ هػػذف قجػػوة بػػيف دولػػح سػ ار يؿ
اليهوديػػحإ التػػي هػػي دولػػح غربيػػح متطػػورةإ وبػػيف دولػػح سػ ار يؿ التربيػػحإ التػػي هػػي ليسػػت أكنػػر مػػف دولػػح عػػالـ
نالث".
وتشير الصحيفح الي أبحاث أشرؼ عميها ر يس دا رة السياسح التامح قي جامتػح تػؿ أبيػب البرقيسػور "عيػراف
يشيؼ"إ و "نيتسا كسير" حيث حددا ما وصفتا الصحيفح بػ "النمف الها ؿ الذي تدقتػا سػ ار يؿ لكونهػا دولتػيف
قػػي داخػػؿ دولػػح واحػػدة" .ووقتػػا لتتػػديرات األبحػػاث قػػجف س ػ ار يؿ تخسػػر  60مميػػارات شػػيتؿ بسػػبب اإلخفا ػػات
التشغيميح والتتميميح لترب س ار يؿإ وأنا قي حاؿ نجحت قي غبلؽ هذف النغرة التي يتاني منها التػرب قجنهػا
ستتمتر بنمو بنحو  10مميار شيكؿ حتي  1030وبنحو  610مميار شيكؿ حتي .1010
وتظهػػر حسػػابات المختصػػيف اإلس ػ ار يمييف أف غػػبلؽ هػػذف النغػػرة يػػتـ مػػف خػػبلؿ االسػػتنمار الها ػػؿ لمس ػػكاف
التربإ وأنها بحاجح لنحو  3مميارات شيتؿ قي السػنوات الخمسػح التريبػح المتبمػحإ ورغػـ ذلػؾ قػاف مػردود ذلػؾ
االستنمار سيكوف عاليا بتدر ال منيؿ لاإ وسيصؿ حتي استرداد سنوي بمتدؿ  %2.3قي التاـ الواحد.
وتختتـ الصحيفح " ف مصمحح س ار يميح عامح عميا هي توظيؼ جهود كبيػرة لمسػاعدة المػواطنيف التػرب عمػي
اكتساب التتميـ واالنخراط قي سوؽ التمؿ اإلس ار يميح".
وكالة سما اإلخبارية1053/6/55 ،
 15إثيوبيا  ..قاعدة عمميات الموساد في أفريقيا
المجػػد -وكػػاالت كشػػفت التنػػاة التاشػرة بػػالتميفزيوف الصػػهيونيإ أف جهػػاز الموسػػاد بػػدأ عممػػا قػػي نيوبيػػا بػػؿ
 10عاماإ بج امح مصنر إلعداد الوجبح التسكريح المشهورة قي الجيش الصهيوني "هموؼ"إ وهو "سػاندويتش"
عمي هي ح خبز محشو بالمحـ.
وأو ،ػػحت التن ػػاة ق ػػي تتري ػػر مص ػػور له ػػاإ أف دول ػػح الكي ػػاف أرس ػػمتإ ع ػػاـ 6411إ  ،ػػابط الموس ػػاد ش ػػمومو
شفارتسإ لئلشراؼ عمي امح مصنر وجبات لمجػيش اإلنيػوبيإ الػذي تتػوؿ ابنتػاإ "دوريػت"إ اهفإ ف حتيتػح
المصنر أنا غرقح عمميات لمموساد قي نيوبيا والترف اإلقريتيإ ما منؿ يمح استراتيجيح كبيرة لمدولػح التبريػحإ
ذ كاف نتطح انطبلؽ لبا ي دوؿ المنطتحإ ومنهػا عػدف قػي الػيمف .و الػت "دوريػت" نػا بتػد وقػاة والػدها تمتػت
متمومػػات بػػؤف المصػػنر كػػاف غطػػاء لتمػػؿ والػػدها لصػػالس لمموسػػادإ وأ،ػػاقت "أتػػذكر جيػػداإ كػػاف يختفػػي قػػي
زيارة لتدفإ نـ يتودإ ولـ أكف أعرؼ لماذا يساقر وال ماذا يفتؿ هناؾ".
ونتمت التناة الصػهيونيح روايػح ممانمػح ل،ػابط موسػاد خػرإ قيػا بػف شػالوـإ الػذ أ ػر أنػا خػدـ بجنيوبيػاإ ومػا
زاؿ يتذكر المصنر .وأف دولح الكياف لتبت عمي ور ح "أف أنيوبيا هي الدولح المسيحيح الوحيدة وسط بحر مف
الدوؿ اإلسبلميح"إ إل ناع أديس أبابا بالتتاوف متها.
المجد االمني1053/6/55 ،
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 16وفاة والد أسير محرر أثناء اعتقال مخابرات السمطة لنجمه
وكاالت توقي مواطف قمسطيني بتد ظهر اليوـ السبتإ أماـ متر مخػابرات نػابمسإ بتػد صػابتا بؤزمػح مبيػح
بتد ساعات مف ياـ الجهاز باعتتاؿ نجما وهو أسير محررإ مف مكاف عمما بمنطتح رقيديا.
و الػػت مصػػادر محميػػح ف المػواطف سػػتدي السػػخؿ  11عامػػا) أصػػيب بنوبػػح مبيػػح أمػػاـ متػػر المخػػابرات بتػػد
وصولا لي لبلطم ناف عمي نجما الذي اعتتما عناصر مف الجهازإ مما استدعي نتما الي المستشفي التربي
بنابمسإ ولكنا توقي بتد و ت صير مف وصولا لممستشفي.
و الػػت مصػػادر مطمتػػا ف ػوات األمػػف الفمسػػطيني اعتتمػػت مصػػتب سػػتدي الس ػخؿ  10عامػػا) وهػػو نجػػؿ
المواطف المتوقي وهو ممف خرجوا قي صفتح وقاء األحرار التي أجرتها المتاومح لتحرير أسر متابؿ الجندي
اإلس ار يمي جمتاد شاليط.
فمسطين أون الين1053/6/55 ،
 17خطيب المسجد األقصى يؤكد أهمية اإلعمار الهاشمي في القدس وحمايتها
الطفيمح  -سمير المرايات زار ماـ وخطيب المسجد األ صي د .عمي التباسي أمس محاقظح الطفيمح واطمر
عمي ابػرز المتػالـ والمتومػات السػياحيح التػي تزخػر بهػا كمو ػر حمامػات عفػ ار المتدنيػح و متػح ال،ػريس ومتػاـ
قروة بف عمر الجذامي.
وأكد التباسي أهميح اإلعمار الهاشمي قي عمار التدس وحمايتهػا عمػي مػد السػنيفإ قػي ،ػوء االسػتهداؼ
المسػػتمر والمباشػػر مػػف بػػؿ االحػػتبلؿإ مشػػي ار لػػي االنجػػازات التػػي تحتتػػت قػػي عهػػد الهاشػػمييف عمػػي كاقػػح
الصتد التنمويح.
الدستور ،عمان1053/6/56 ،
 18قراقع :اإلصابة باألمراض في صفوف األسرى ارتفعت بنسبة  %80منذ عام 1050
راـ او  -الحياة الجديدة اؿ وزير شقوف األسر والمحرريف عيسي ار ر اف نسبح اإلصابح بؤمراض صتبح
وخطيػ ػرة ق ػػي ص ػػفوؼ األس ػػر ازدادت بنس ػػبح  %30من ػػذ ع ػػاـ  1060وأف ش ػػكاو األس ػػر بس ػػبب اإلهم ػػاؿ
الطبي واكتشاؼ أمراض قي أجسامهـ تصاعدت خبلؿ السنوات النبلث األخيرة.
ولفت ار ر االنتباف لي الحاالت النفسيح والتصبيح قي صفوؼ األسر والتي ال تتمتي أي عبلج يػذكر سػو
أف دارة السػػجوف تتػػوـ بتزلهػػا قػػي زنػػازيف انفراديػػح وقػػي ظػػروؼ صػػحيح صػػتبحإ وأحيانػػا قػػي أ سػػاـ الجنػػا ييف
حيث يتتر،وف لبلعتداء وال،ربإ ،اقح لي تتييد أيديهـ وأرجمهـ عمي مدار  11ساعح.
وجاءت تصريحات ار ر خبلؿ زيارتا لتا مح األسير منصور يوسؼ الشػحاتيت مػف دو ار قػي محاقظػح الخميػؿ
المحكوـ  63سػنحإ والػذي يتػاني مػف ا،ػطرابات نفسػيح وعصػبيح بسػبب عزلػا مػدة طويمػحإ حيػث نتػؿ مػقخ ار
لمتبلج قي مستشفي سوروكا اإلس ار يمي.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1053/6/56 ،
 19هيئة مكافحة الفساد :الهيئة تمقت  367شكوى العام الماضي
راـ او -التدس دوت كوـ اؿ ر يس هي ح مكاقحح الفسادإ رقيؽ النتشحإ يػوـ السػبت ف عػدد المتهمػيف قػي
،ايا الفساد خارج الوطف ال يتتدوف عشريف شخصاإ مشي ار قي الو ت ذاتػا لػي ارتفػاع عػدد الشػكاو التػي
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تتمتاها الهي ح حوؿ ،ايا الفسادإ حيػث وصػؿ عػدد الشػكاو التػي تمتتهػا التػاـ الما،ػي 312إ بتػدما كانػت
 23شكو قي التاـ الذي سبتا.
جػػاء ذلػػؾ خػػبلؿ اختتػػاـ مركػػز تطػػوير اإلعػػبلـ قػػي جامتػػح بيرزيػػتإ مشػػروع" عبلميػػوف قػػي مواجهػػح الفسػػاد"إ
الذي ينفذف المركز بالتتاوف مر هي ح مكاقحح الفسادإ ونتابح الصحاقييفإ وو ازرة التدؿ .ويهػدؼ المشػروع لػي
تدريب صحاقييف عمي كسابهـ المتارؼ المطموبح قي مواجهح الفسادإ ،اقحا لي تدريبهـ عمي كيفيح تغطيح
،ايا تتتمؽ بالفساد.
وأ،ػػاؼ النتشػػح أف الهي ػػح تمتػػت  23شػػكو ،ػػد الفسػػاد عػػاـ 1066إ و ػػد ارتفػػر الػػر ـ خمسػػح أ،ػػتاؼ عػػاـ
 1061ليصػػؿ لػػي 312إ مػػا يػػدؿ عمػػي نت ػح المجتمػػر الفمسػػطيني بتمػػؿ الهي ػػحإ م،ػػيفا أف هنػػاؾ ،ػػمانات
انونيح تحمي جمير المبمغيف قي ،ايا الفساد بما قيهـ الصحفييف.
القدس ،القدس1053/6/56 ،
 30محممون سياسيون :اال نقسام الفمسطيني يدخل عامه السابع واتفاقيات المصالحة عالقة
راـ او عبػ ػػد او ريػ ػػاف ي ػ ػػتوؿ الم ػ ػػحمؿ السياسػ ػػي محمػ ػػد  ،ػ ػراغمح لػ ػ ػ«البيػ ػ ػػاف» وقػ ػػي حػ ػػديث عػ ػػف االنتسػ ػػاـ
الفمسطينيإ الذي دخؿ عاما السابرإ ومػد احتماليػح نجػاح المصػالحح الوطنيػح ف «مػف يتنتػؿ بػيف غػ ػزة -
راـ او  -التػػاهرة يػػدرؾ اف ال مصػػالحح ال انتخابػػاتإ ال تغييػػر قػػي المشػػهد السياسػػيإ وسػػيظؿ ع ػزاـ وابػػو
مػػرزوؽ يتػ ػػحاوراف لػػي األبػػد» .ويػػر أف الحػػاؿ الفمسػػطيني سػػيطوؿ وسػػنوات االنتسػػاـ سػػتمتد اكنػػر وأكنػػرإ
متتب ار أف الطريؽ لتحتيؽ المصالحح اليزاؿ طويبلا إ وأف حكومح ارمػي الحمػد او الجديػدة قػي ال،ػفح الغربيػح
ستستمر ألكنر مف نبلنح شهور بكنيرإ تتابمها حكومح المتالح قي طاع غزة.
ويشير النا ب الناني قي المجمس التشريتي د .حسف خريشح ل ػ«البيػاف» لػي أف «الت ارشػؽ اإلعبلمػي والحػرب
اإلعبلميح بتيت مشتتمح بيف ال،فح وغزة منذ اليوـ األوؿ لبلنتساـ وحتي اهف»إ مقكػدا أف «هػذف األجػواء ال
تش ػػير ل ػػي مكاني ػػح تطبي ػػؽ م ػػا اتف ػػؽ عمي ػػا بش ػػؤف المص ػػالحح وتش ػػكيؿ حكوم ػػح الوحػ ػدة الوطني ػػح خ ػػبلؿ نبلن ػػح
شهور».
ومف جانب خر يشير المحمؿ السياسػي تحسػيف يتػيف لػي أف «الشػارع الفمسػطيني رغػـ عػدـ اكت ارنػا بمتػاءات
وواجراءات المصالحح نتيجح االجتماعات المتكررة طيمح ست سنوات دوف قا دةإ ال أف هذا السكوت الغا،ب
يحمؿ بذور انفجار مرتتب قي حاؿ استمرار سمطتيف حاكمتيف لشتب واحد يتاني مف االحػتبلؿ ويبحػث عػف
الحريح واالستتبلؿ».
ومػػف جهتػػا يتخػػوؼ الحتػػو ي محمػػد جمػػاؿ قػػي حدينػػا مػػف «التػػودة لػػي مربػػر االنتسػػاـ األوؿ نتيجػػح الفشػػؿ
المسػػتمر قػػي نهػػاء االنتسػػاـ ووانجػػاح المصػػالحح»إ م،ػػيفا أف «انفجػػار األو،ػػاع مػػف جديػػد والتػػودة لسػػاحح
السبلح والتنؼ يتترب أكنر مر مرور هذف السنوات الست دوف الوصوؿ لحؿ».
البيان ،دبي1053/6/56 ،
" 35دائرة شؤون القدس" :إقرار بناء استيطاني ضخم عمى بعد  50مت ارً من المسجد األقصى
التدس  -عبد الػرقوؼ ارنػاقوط الػت دا ػرة شػقوف التػدس منظمػح التحريػر الفمسػطينيح أف سػمطات االحػتبلؿ
أ رت بناء مبني استيطاني ،خـ قي وادي حموة ال يبتد أكنر مف خمسيف مت ار عف المسجد األ صيإ وأطمؽ
عميا اسـ "مبني كيدـ" ويترؼ المخطط اإلس ار يمي أي،ا بمو ؼ جفتاتي.
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وأشػػارت لػػي أف المخطػػط يػػنص عمػػي بنػػاء مبنػػي ،ػػخـ بمسػػطس  60111متػ ار مربتػػا والػػذي يتػػر عمػػي تخػػوـ
األسوار الجنوبيح لمبمدة التديمح قي التدس قي حي وادي حموة عمي ارض تتود ممكيتها هؿ صياـإ و د كانت
تستخدـ قيما م،ي كمو ؼ سيارات لمسكاف الحي حتي تمت مصادرتها بؿ عدة سنوات بحجح اهنار والبدء
بتمميات تنتيب انري تحت شراؼ جمتيح التاد االستيطانيح وعنر قيا عمي نار سبلميح وبيزنطيح.
و الػػت" تمػػت المصػػاد ح عمػػي مخطػػط البنػػاء ال،ػػخـ الػػذي ي ػراد وصػػما ببػػاب المغاربػػح جنػػوبي البمػػدة التديمػػح
التدس عبر تشييد جسر بيف المبني ومدخؿ بوابح باب المغاربح .المخطط ينص عمػي تشػييد مبنػي ذي سػبتح
اإلسر يميح لي حي وادي حموة المتدسي
ا
طوابؽإ وذلؾ ،مف خطح لتوسير النفوذ اإلس ار يمي وتتزيز السياحح
الوا ر قي سػموافإ وهػذا المبنػي لبلسػتخداـ السػياحي عمػي طتػح ارض مبلصػتح تتريبػا لسػور التػدس الجنػوبي
تبمغ مساحتها  1110مت ار مربتا".
األيام ،رام اهلل1056/6/56 ،
 31المجنة الشعبية لمواجهة الحصار :تقرير األمم المتحدة يوضح مخاطر حصار غزة
غ ػزة -الحيػػاة الجديػػدة أشػػاد ر ػػيس المجنػػح الشػػتبيح لمواجهػػح الحصػػار النا ػػب جمػػاؿ الخ،ػػري بتتريػػر متػػرر
األمػػـ المتحػػدة الخػػاص بحالػػح حتػػوؽ اإلنسػػاف قػػي األ ار،ػػي الفمسػػطينيح ريتشػػارد قولػػؾ الػػذي أشػػار قيػػا لػػي
المخػػاطر الحتيتيػػح عمػػي غػزة جػراء اسػػتمرار الحصػػار اإلسػ ار يمي عمػػي الصػػتد الصػػحيح والبي يػػح واال تصػػاديح
والتتميميػح وأف غػزة لػف تكػػوف صػػالحح لمسػكف بتػػد نػػبلث سػنوات .ووصػػؼ الخ،ػػري التتريػر بػػالجريء والتػػوي
والذي يو،س ويكشؼ مخاطر الحصار المتواصمح وهو ما يتطمب ،غطا دوليا مػقن ار وقػاعبلا عمػي سػ ار يؿ.
وأنني الخ،ري عمي قولؾ باعتبػارف مػف الشخصػيات الدوليػح الفاعمػح والمػقنرة المتابتػح لمشػؤف الفمسػطيني عػف
كنػػب ويتحػػدث بحتػػا ؽ األمػػور بكػػؿ مهنيػػح ومو،ػػوعيح وجديػػح وهػػو مػػا واجهتػػا س ػ ار يؿ ألنػػا كشػػؼ زيػػؼ
ادعاءاتها بطردف واحتجازف والت،ييؽ عميا.
الحياة ،الجديدة ،رام اهلل1053/6/56 ،
الم َه ّجرة
 33االحتالل يقمع مسيرة قرى المطرون ُ
راـ او -التػػدس دوت كػػوـ  -محمػػد ابػػو ال ػريش أصػػيب عش ػرات الم ػواطنيفإ يػػوـ السػػبتإ بحػػاالت اختنػػاؽ
جراء استنشا هـ لمغاز المسيؿ لمدموعإ الػذي أطمتػا جنػود االحػتبلؿ نحػو مسػيرة ػر المطػروف المهلجػرة شػماؿ
غرب التدسإ كما تسببت نابؿ الغاز قي حراؽ حاقمح ومركبتيف لممشاركيف قػي المسػيرةإ كمػا امتػدت النيػراف
لي منزؿ مجاور وأراض زراعيح.
و ػػاؿ شػػهود عيػػاف ل ػػ"التدس دوت كػػوـ" ف جنػػود االحػػتبلؿ طت ػوا الش ػريط الفاصػػؿ بػػيف بيػػت لتيػػا والت ػػر
المهلج ػرةإ والت ػوا نابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع و نابػػؿ الصػػوت تجػػاف المشػػاركيف قػػي المسػػيرةإ حيػػث اختػػرؽ
بت،ها زجاج حاقمح و مركبتيفإ ما أد لي احت ار هـ بالكامؿإ دوف أف يسجؿ و وع صابات.
وكاف الم ات مف أبناء ػر عمػواس ويػالو وبيػت نوبػا توجهػوا بالحػاقبلت لػي المنطتػح المحاذيػح لمتػراهـ التػي
ُهجػػروا منهػػا بتػػد حػػرب عػػاـ 6412إ واحي ػوا ذك ارهػػا بمهرجػػاف خطػػابيإ شػػارؾ قيػػا ع،ػػو المجنػػح التنفيذيػػح
لمنظمح التحرير الفمسطينيحإ واصؿ أبو يوسؼ.
القدس ،القدس1053/6/56 ،
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 34معطيات إحصائية 558 :اعتقاال واستدعاء سياسيا نفذتها السمطة بالضفة خالل أسبوعين
راـ او -المركػػز الفمسػػطيني لئلعػػبلـ كشػػفت متطيػػات حصػػا يح قمسػػطينيحإ النتػػاب عػػف يػػاـ أجه ػزة األمػػف
التابتػػح لمسػػمطح الفمسػػطينيح باعتتػػاؿ واسػػتدعاء أكنػػر مػػف  663مواطن ػ ا قمسػػطيني ا منػػذ بدايػػح الشػػهر الجػػاري.
وبحسػػب مػػا ورد قػػي حصػػا يح نش ػرتها "لجنػػح أهػػالي المتتتمػػيف السياسػػييف قػػي ال،ػػفح"إ قػػجف األجه ػزة األمنيػػح
التابت ػػح لمس ػػمطح الفمس ػػطينيح نفػ ػ ّذت خ ػػبلؿ األس ػػبوعيف الما ،ػػييف  11حال ػػح اعتت ػػاؿ وأكن ػػر م ػػف  13اس ػػتدعاء
سياسيا بحؽ مواطنيف قمسطينييف قي مختمؼ مدف ال،فح.
وبينػػت اإلحصػػا يح التػػي نشػػرت يػػوـ السػػبت )1-61إ أف أمػػف السػػمطح رّكػػز قػػي حمبلتػػا شػػبا اليوميػػح عمػػي
ّ
األس ػػر المح ػ ّػرريفإ وطمب ػػح الجامت ػػاتإ وذوي الش ػػهداء واألس ػػر إ وم ػػنهـ م ػػف ه ػػـ أنص ػػار حرك ػػح المتاوم ػػح
اإلسػػبلميح "حمػػاس"إ مشػػيرةا لػي أف االعتتػػاالت شػػممت  33أسػػي ار قمسػػطيني ا محػػر ار وخمسػػح مػػف ذوي الشػػهداء
و 62طالب ا قي جامتات مختمفح قي ال،فحإ وذلؾ منذ مطمر حزيراف يونيو) الجاري.
وقػػي سػػياؽ متصػػؿإ أطمتػػت عػػدة مجموعػػات شػػبابيح حممػػح عبلميػػح واسػػتح تحػػت شػػتار "مػػش قار ػػح متػػي"
لمواجهػػح تصػػاعد حمػػبلت االعتتػػاؿ واالسػػتدعاء السياسػػي قػػي ال،ػػفحإ داعي ػحا الم ػواطنيف الفمسػػطينييف وطمبػػح
لكؿ
الجامتات لي عدـ االستجابح ألوامر االستدعاءات لما تشكما مف انتهاؾ صارخ لمحريات وتهديد حتيتي ّ
جهود المصالحح المزعومح.
المركز الفمسطيني لإلعالم1053/6/55 ،
 35تظاهرة ضد حكومة الحمد اهلل في نابمس احتجاجا الغالء المعيشي
نػػابمس  -المركػػز الفمسػػطيني لئلعػػبلـ تظػػاهر الم ػػات مػػف الم ػواطنيف قػػي مدينػػح نػػابمس ،ػػد ظػػاهرة الغػػبلء
المستشػري قػػي األ ار،ػي الفمسػػطينيح والتػي لػػـ تحػرؾ السػػمطح بؤجهزتهػا المختمفػػح أي سػاكف حيػػاؿ هػذف األزمػػح
وهذا الغبلء.
وشارؾ المتظاهروف قي المسيرة بتد دعوة وجهتها لهـ ػو وطنيػح ومقسسػات مختمفػحإ دعػوا لمحػد مػف غػبلء
األستار ودعـ المواد األساسيح.
ورقػػر المتظػػاهروف الشػػتارات المنػػددة بغػػبلء األسػػتار و مػػح دعػػـ "الحكومػػح" لهػػاإ وعبػػروا عػػف سػػخطهـ عمػػي
الو،ر اال تصادي السي وحالح الفتر التي وصؿ ليها المواطنوف.
وط ػػالبوا بتخف ػػيض األس ػػتارإ وخف ػػض يم ػػح ال،ػ ػ ار ب المرتفت ػػح الت ػػي ل ػػـ تت ػػد تط ػػاؽ مطمت ػػاإ ودعػ ػوا لحماي ػػح
المواطنيف ودعـ المنتجات بدال مف االستمرار قي رقر األستار ومحاربتهـ قي وتهـ.
و اؿ المتظاهروف ف هذف رسالح لػ"حكومح" الحمد او بؤنا "يقسػفنا مػا صػدر منػا كػر يس لمػوزراء بؤنػا سػيبتي
يسير عمي خطي سياسح الحكومح السابتحإ ألف هذف السياسح أقترتنا وجوعتنا" .وعبروا عف رق،هـ "الستمرار
انسػػياؽ السػػمطح وراء أوهػػاـ اتفا يػػح بػػاريس اال تصػػاديح وتبتاتهػػا المجحفػػح بحػػؽ الفمسػػطينييف ولتمػػح عيشػػهـإ
وأكدوا عمي ،رورة لغا ها".
المركز الفمسطيني لإلعالم1053/6/55 ،
 36القنصل األردني في تل أبيب يزور سجن "هداريم" لبحث قضية األسرى األردنيين
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راـ او قمسطيف)  -خدمح دس برس الت مصادر قمسطينيحإ ف التنصؿ األردني قي تؿ أبيب اركػاف أبػو
دلهوـ اـ بزيارة سجف "هداريـ" اإلس ار يمي وااللتتػاء بمجموعػح مػف ممنمػي الحركػح األسػيرةإ حيػث بحػث متهػـ
و،ر األسر األردنييف الم،ربيف عف الطتاـ قي متتتبلت االحتبلؿ منذ  13يوم ا عمي التوالي.
ونتمػػت و ازرة شػػقوف األسػػر والمحػػرريف الفمسػػطينييف قػػي راـ او عػػف األسػػير عمػػار مر،ػػيإ مػػا مفػػادف بػػؤف
ػاء م ػػر مجموعػػح مػػف أسػػر "هػػداريـ" خ ػػبلؿ زيارتػػا لمسػػجفإ حيػػث طالبػػا األس ػػر
التنصػػؿ األردنػػي عتػػد لتػ ا
بالتحرؾ لد حكومتا لبذؿ الجهود لئلقراج عف األسر األردنيػيف ال سػيما أف ألو،ػاعهـ الصػحيح أصػبحت
خطيرة لمغايح وجميتهـ يتبتوف اهف قي المستشفي.
و ػاؿ ممنػؿ أسػر "قػتس" قػي سػػجف "هػداريـ" ف التنصػؿ األردنػي أخبػرهـ بػػؤف اجتماعػا سػيتتد قػي عمػاف يػػوـ
األحد  )1|61بيف وزير الخارجيح األردني وأهالي األسر األردنييف قي المتتتبلت اإلس ار يميح والبالغ عددهـ
 11أسػػي ارإ وذلػػؾ قػػي سػػياؽ التحركػػات األردنيػػح إلنتػػاذ حيػػاتهـ واالسػػتجابح لمطػػالبهـ اإلنسػػانيح خاصػػح زيػػارات
ذويهـ المحروميف منها منذ اعتتالهـ.
قدس برس1053/6/56 ،
 37األردن :تصدير  459طن خض اروات وفواكه لة"إسرائيل" في شهر أيار  /مايو
عماف  -الغد  -كشفت تتارير و ازرة الزراعح عف ارتفاع ممحوظ قي أر اـ تصػدير الخ،ػ اروات والفواكػا لدولػح
االحتبلؿ اإلس ار يمي قي شهر أيار مايو) الما،ي.
وبينػػت تتػػارير نشػرتها الػػو ازرة األسػػبوع الما،ػػيإ أف جمػػالي صػػادرات الخ،ػ اروات الشػػهر الما،ػػي إلسػ ار يؿ
بمغت  114طنا.
وأشارت التتارير لي انا تـ استيراد  133طف جزرإ و 604طف عنبإ مف س ار يؿ خبلؿ الشهر الما،ي.
الغد ،عمان1053/6/56 ،
 38األردن" :العميا لمدفاع عن حق العودة" ترفض محاوالت إنهاء عمل األونروا
عماف  -ناديح ستد الديف رقتت المجنػح التميػا لمػدقاع عػف حػؽ التػودة لبلج ػيف الفمسػطينييف /األردفإ مػذكرة
لي اجتماع استشاريح "األونروا"إ أكدت قيهػا "تمسػؾ البلج ػيف الفمسػطينييف بحػؽ التػودة لػي أر،ػهـ وديػارهـ
التػػي ُه ّجػػروا منهػػا بفتػػؿ التػػدواف الصػػهيوني التػػاـ  ."6413وطالبػػت "التميػػا لمػػدقاع عػػف حػػؽ التػػودة" "بتنفيػػذ
الت اررات الدوليػح الخاصػح بالت،ػيح الفمسػطينيحإ وقػي متػدمتها التػرار  641التا،ػي "بحػؽ التػودة والتتػويض"إ
والترار  132لمتاـ  6412المطالب بتودة النازحيف دوف يد أو شرط.
وأكػػدت المػػذكرة "رقػػض محػػاوالت نهػػاء عمػػؿ "األونػػروا" أو و ػػؼ عممياتهػػا وتخفػػيض برامجهػػا لممحاقظػػح عمػػي
األبتػػاد السياسػػيح والتانونيػػح واإلنسػػانيح لت،ػػيح البلج ػػيف الفمسػػطينييف لػػي أف يػػتـ حػػؿ ،ػػيتهـ بتػػودتهـ لػػي
ديارهـ" .ودعت "الدوؿ المانحح الي مواصمح التزاماتها بدعـ الوكالح وعدـ تسييسهاإ قي ،وء النمو السكاني
لبلج يف الفمسطينييف الذي يتجاوز  % 1سنويا مف عددهـإ والتطور الخدماتي وظػروؼ االحػتبلؿ والحصػار
الصهيوني الجا ر".
وحنت عمي " لزاميح مساهمح الدوؿ المانحح"إ لما وصفتا بػ"مسقوليح المجتمر الػدولي الكبػر قػي خمػؽ ،ػيح
البلج ػيفإ مػػا يتوجػػب عميػػا دعػػـ "األونػػروا" وتمكينهػػا مػػف تؤديػػح مهامهػػا" .وأعمنػػت رق،ػػها "تخفػػيض الخػػدمات
األساسػػيح المتدمػػح لبلج ػػيف"إ داعيػػح لػػي "زيػػادة حصػػح "األونػػروا" قػػي األردف بمػػا يتناسػػب مػػر عػػدد البلج ػػيف
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الفمسطينييف قيها المتدريف بنسبح  % 11مف جمػالي البلج ػيف الفمسػطينييف" .ويتػيـ حػوالي  310ألػؼ الجػ
قمسطيني قي  63مخيما مف جمالي مميونيف مسجميف لد "األونروا" قي األردف.
الغد ،عمان1053/6/56 ،
 39بيان الجيش المبناني :انتهاك إسرائيمي جديد لمسيادة المبنانية
صػػدر عػػف يػػادة الجػػيش  -مديريػػح التوجيػػاإ البيػػاف اهتػػي "يػػوـ الجمتػػح [أوؿ مػػف امػػس إ وقػػي انتهػػاؾ جديػػد
لمسيادة المبنانيحإ أ دمت دوريح راجمح تابتح لمتدو اإلس ار يمي وامها  4عناصر عمػي النػزوؿ لػي نهػر الػوزاني
واجتياز خط االنسحابإ وواطػبلؽ النػار باتجػاف أحػد المػواطنيف مػف دوف صػابتاإ أننػاء يامػا بصػيد األسػماؾ
داخؿ األرا،ي المبنانيح عمي ال،فح الغربيح لمنهرإ كما استولت عمي متدات الصػيد التػي كانػت بحوزتػاإ نػـ
انسحبت الدوريح وعادت مف حيث أتت .وعمي أنر ذلؾإ اتخذت وحدات الجػيش اإلجػراءات الدقاعيػح البلزمػح
وسػػيرت دوريػػات قػػي المنطتػػح المسػػتهدقحإ قيمػػا تجػػري متابتػػح المو،ػػوع بالتنسػػيؽ مػػر ػوات األمػػـ المتحػػدة
المق تح قي لبناف".
المستقبل ،بيروت1053/6/56 ،
 40النيابة العامة في مصر توقف مواطنا بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"
التاهرة  -أ ؼ ب أعمنت النيابح التامح قي مصرإ أنػا تػـ تو يػؼ مصػري مػتهـ بالتجسػس لصػالس سػ ار يؿإ
وحبسا  61يوم ا عمي ذمح التحتيتاتإ حسب ما أقادت وكالح أنباء "الشػرؽ األوسػط" الرسػميح .و الػت الوكالػح
ف "المحػػامي التػػاـ األوؿ لنيابػػح أمػػف الدولػػح التميػػاإ المستشػػار هشػػاـ الترمػػوطيإ أمػػر بحػػبس مػػتهـ مصػػري
بالتخابر لصالس جهػاز المخػابرات اإلسػ ار يمي الموسػادإ لمػدة  61يومػ ا عمػي ذمػح التحتيتػات" .وأقػادت الوكالػح
أف "المتهـإ الذي لـ تسماإ هػو صػاحب شػركح خاصػحإ لػـ تحػدد طبيتػح نشػاطهاإ بػادر بالسػتي لػي التتػاوف
مػػر الموسػػاد وتػػـ تجنيػػدف عػػاـ  ."1066ونتمػػت الوكالػػح عػػف تحتيتػػات السػػمطات المصػريح مػػر المػػتهـ أنػػا " ػػاـ
بػػاإلدالء بمتموم ػػات هامػػح ع ػػف مص ػػر لصػػالس سػ ػ ار يؿ"إ م ػػف دوف اإلشػػارة ل ػػي مج ػػاؿ أو مػػد أهمي ػػح تم ػػؾ
المتمومات.
الحياة ،لندن1056/6/56 ،
" 45كريستيان ساينس مونيتور" 5600 :مميار دوالر الدعم األميركي لة"إسرائيل" منذ 5973
دبػػي -وكػػاالت) كشػػفت صػػحيفح "كريسػػتاف سػػاينس مونيتػػور" األميركيػػحإ تتػػديرات أكػػدت أف سػ ار يؿ كمفػػت
الواليات المتحدة األميركيح مالي ا منذ التاـ  6423ما يتارب  6100مميار دوالر.
بحسػػب ذلػػؾ قػػجف كػػؿ م ػواطف أميركػػي دقػػر  1200دوالر بنػػاء عمػػي عػػدد سػػكاف أميركػػا اليػػوـ .و ػػاؿ الخبيػػر
اال تصػػادي األميركػػي تومػػاس سػػتوقار الػػذي أعػػد د ارسػػح لتتػػدير جمػػالي الػػدعـ األميركػػي إلس ػ ار يؿ أف ذلػػؾ
الدعـ يتدر بؤكنر مف ،تؼ تكمفح الحرب األميركيح عمي قيتناـ .ومر ذلؾ كما قؤف س ار يؿ تطالب الواليػات
المتحدة بالمزيد مف الدعـ حيث طالبت نهايح التامح الما،ي بدعـ مالي ،اقي يتدر بؤربتح مميارات دوالرإ
ونمانيح مميارات أخر قي شكؿ روض امتيازيح لتجاوز األزمح اال تصاديح.
وشكؾ توماس ستوقار الخبير األميركي الذي ينير حفيظح الموبي اليهودي األميركي بتدرة س ار يؿ عمي سداد
ديونها.
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والدعـ األميركي المتمف بحسب ستوقار يصؿ سنويا لػي أكنػر مػف نبلنػح مميػارات دوالر وهػذا لػيس ال مجػرد
الجػػزء الػػذي يترقػػا غالبيػػح الم ػواطنيف األميػػركييف الػػذيف يتتتػػدوف أنػػا ينفػػؽ قػػي مو،ػػتا لخدمػػح الديمتراطيػػح
والمصالس اإلستراتيجيح قي المنطتح عمي حد تتبيرف.
ويمفػػت سػػتوقار نظػػر األميػػركييف لػػي مسػػاعدات أخػػر ف لػػـ تكػػف خفيػػح قهػػي غيػػر متروقػػح لمجميػػرإ وحػػاوؿ
حصرها قي البنود التاليح
أوال األمػ ػواؿ الت ػػي تجمته ػػا "المنظم ػػات الخيري ػػح اليهودي ػػح" ق ػػي أميرك ػػا والت ػػي تت ػػدـ عم ػػي ش ػػكؿ م ػػنس ويص ػػؿ
مجموعها لي  10مميار دوالر منذ التاـ .6423
نانيػػا ،ػػماف الواليػػات المتحػػدة رو ،ػا تجاريػػح بػ ػ  60مميػػارات دوالرإ وأخػػر سػػكنيح بػ ػ  100ممي ػػار دوالر
ا
ويتو ر الخبير أف الخزينح األميركيح تغطي تمؾ النفتات.
نالناا دقر  101مميار دوالر لدعـ مشروعي الطا رة.
الغد ،عمان1053/6/56 ،
 41غراندي %55 :من فمسطينيي سورية نزحوا منها و 7مخيمات أصبحت مسرحاً لمقتال
التػػاهرة ػ أحمػػد سػػماعيؿ ػ دار اإلعػػبلـ التربيػػح أكػػد المفػػوض التػػاـ لوكالػػح األمػػـ المتحػػدة إلغانػػح وتشػػغيؿ
البلج ػػيف الفمسػػطينييف قيميبػػو غ ارنػػديإ أف  % 61مػػف قمسػػطينيي سػػوريح نزح ػوا لػػي لبنػػاف واألردف ومصػػرإ
مشي ار لي أف سبتح مخيمات مف أصؿ  61أصبحت مسرح ا لمتتاؿ.
و اؿ غراندي لػ«البياف» عتب لتاء مر االميف التاـ لجامتح الدوؿ التربيح نبيؿ التربيإ نا نػا ش مػر األمػيف
ماليػػا مػػف خػػبلؿ تشػػجير الػػدوؿ األع،ػػاء بالجامتػػح
نتطتػػيفا األولػػي حػػوؿ كيفيػػح تػػدعيـ وكالػػح «األونػػروا» ا
منوها بترار لمجامتح التربيح قي هػذا الصػدد يػنص عمػي أف  203قػي الم ػح
التربيحا لدعـ الميزانيح األساسيحإ ا
مف ميزانيح األونروا يفترض أف تساهـ بها الدوؿ األع،ػاء بالجامتػح قػي حػيف أف النسػبح المسػددة حتػي اهف
 1قي الم ح قتط.
وأكػػد غ ارنػػدي عمػػي أنػػا نػػا ش أي،ػ ا مػػر األمػػيف التػػاـإ «سػػبؿ تتزيػػز التتػػاوف بػػيف الجامتػػح واألونػػروا بالنسػػبح
لبلج يف الفمسطينييف قي سوريحإ حيث يوجد خمسما ح ونبلنوف ألؼ الج قمسػطيني وهػـ موزعػوف عمػي 61
مخيمػػاإ و 61قػػي الم ػػح مػػنهـ نزح ػوا خػػارج سػػوريح لػػي دوؿ لبنػػاف واألردف ومصػػر»إ مشػػي ار لػػي أف «نػػزوح
البلج يف الفمسطينييف مف سوريا جاء لدواع أمنيحإ قػي حػيف بتػي أكنػر مػف نصػؼ الفمسػطينييف داخػؿ سػوريح
مسرحا لمتتاؿإ وبات مػف الصػتب عػيش
مخيما قي سوريح هناؾ سبتح مخيمات أصبحت
مشرديفإ ومف 61
ا
ا
البلج يف هناؾ».
البيان ،دبي1053/6/56 ،
" 43جويش كرونيكل" :ارتفاع حجم التجارة بين بريطانيا و"إسرائيل" بنسبة %15. 9
يػػو .بػػي  .ي) الػػت صػػحيفح "جػػويش كرونيكػػؿ"إ أوؿ أمػػسإ ف حجػػـ التجػػارة بػػيف بريطانيػػا وواسػ ار يؿ ارتفػػر
بنسبح  %16. 4خبلؿ الربر األوؿ مف التاـ الحالي.
و الت الصحيفح الصادرة مػف لنػدف ف حجػـ واردات بريطانيػا مػف سػ ار يؿ ارتفػر بنسػبح  %1101خػبلؿ الفتػرة
نفسهاإ عمي الرغـ مف حمبلت متاطتح الب،ا ر اإلس ار يميح.
وأ،ػػاقت أف متظػػـ ال ػواردات البريطانيػػح “جػػاءت مػػف طػػاع التكنولوجيػػا اإلس ػ ار يمي لػػي جانػػب الصػػناعات
الغذا يحإ رغـ أف األخيرة ش ّكمت واحدة مف المناطؽ الر يسح المستهدقح مف بؿ حمبلت المتاطتح.
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وأشارت الصحيفح لي أف بريطانيا تُتد اهف ناني أكبر مستورد لمب،ا ر اإلس ار يميح بتد الواليات المتحدة.
ونسبت لي التنصؿ التجاري قي السفارة اإلس ار يميح قي لنػدفإ ولػا ف التجػارة بػيف بريطانيػا وواسػ ار يؿ تزدهػر
واألر اـ األخيرة شهادة عمي وة وحيويح التبل ات التجاريح بيف الجانبيف.
الغد ،عمان1053/6/56 ،
 44تشومسكي :اتفاقية سايكس  -بيكو بدأت تتحطّم اليوم
بي ػػروت – الت ػػدس يتح ػػدث المف ّك ػػر األميرك ػػي نت ػػوـ شومس ػػكي المنخ ػػرط ق ػػي الن ،ػػاؿ السياس ػػي اال تص ػػادي
واالجتماعي لػ"األخبار" المبنانيح عف تح ّػديات هػذف المرحمػح الحساسػح التػي تتيشػها منطتػح الشػرؽ األوسػط قػي
ظ ّؿ المتغيرات السياسيح الراهنح.
وتحدث شومسكي عف اتفا يح سايكس بيكوإ "التي جرت بجمبلء امبريالي وليس لهػا أي شػرعيح" وكيػؼ بػدأت
تتحطّـ اليوـ.
كما خاض قي الو،ر السوري واألزمح التا مح هناؾ وقي سػقاؿ وجػا لػا عػف مو ػر "وقػي سػقاؿ وجػا لػا عػف
التغيرات حوؿ الو،ر السوري و رب انتهاء اتفا يح سايكس بيكوإ اؿ" سػ ار يؿ
مو ر " س ار يؿ" قي ظ ّؿ هذف ّ
اتخ ػػذت ػ ػ ار ار وجوديػ ػا ع ػػاـ  .6426لت ػػد عر ،ػػت عميهػ ػػا مص ػػر اتفا ي ػػح س ػػبلـ كامم ػػحإ م ػػف دوف أي حتػػػوؽ
لمفمسطينييفإ سبلـ كامؿ وأمف كامؿ متابؿ انسحاب كامؿ مف سيناء المصريحإ وكاف عميهـ أف يختػاروا بػيف
يف،ػػموف التوسػػر عمػػي األمػػف ولػػيس
التوسػػر قاختػػاروا
التوسػػرإ وال يػزاؿ هػػذا هػػو خيػػارهـ حتػػي اليػػوـّ .
ّ
األمػػف و ّ
هن ػػاؾ أي ش ػػيء غي ػػر ع ػػادي ق ػػي ه ػػذا .ه ػػذا ك ػػاف خي ػػار سػ ػ ار يؿ ويمك ػػف أف يس ػػتمر ألف الوالي ػػات المتح ػػدة
تساندها.
بالمناسبح س ار يؿ أصدرت تهديدات خطيػرة اهف حػوؿ لبنػاف ال أعمػـ ف كنػتـ تتػابتوف ذلػؾإ قهػي ليسػت قػي
ص ػػدارة األخب ػػار .نه ػػـ ال يص ػػدروف تصػ ػريحات عمني ػػح  ،ػػخمحإ ولك ػػف ف ت ػػابتتـ تصػ ػريحات رج ػػاؿ األم ػػف
والتسكر والحكومػح قمػا يتولونػا عمنػ ا هػو أنهػـ لػف يسػمحوا بوصػوؿ أسػمحح لػي حػزب اوإ ومػا ي،ػيفونا هػو
أنهـ تتمموا دروس الحػرب الما،ػيحإ ولػف يكػرروا أخطػاءهـإ وأف الحػرب التادمػح سػتنتهي قػي أيػاـإ مػا يتنػي
يدعوف أف هناؾ  10الؼ صاروخ قي لبنافإ وواذا ذهبوا لي الحربإ قهدقهـ تدمير
أنهـ سوؼ يمحوف لبنافّ .
هػذف الصػواريلإ مػػا يتنػي تػدمير البمػػدإ وهػـ يهػددوف بػػذلؾ قػي هػذف المحظػػح .ذا ػرروا ،ػرب يػرافإ وهػذف ال ػ
« ذا» كبيرةإ قؤوؿ شيء سيفتمونا هو تدمير لبناف .ألنهـ ال يمكف أف يتبموا لبناف كرادع .الو،ر خطير جدا
اهفإ وسيستمر كذلؾ ألف الواليات المتحدة تسمس با.
وعػػف مو ػػؼ الواليػػات المتحػػدة وهػػؿ يمكػػف اف تفتػػؿ شػػي ا لػػردع اس ػ ار يؿإ ػػاؿ" لػػيس قػػي عهػػد الػػر يس بػػاراؾ
أوباما .وهو أوؿ ر يس أميركي لـ يفرض أي حدود عمي س ار يؿ.
القدس ،القدس1053/6/56 ،
 45إستراتيجية االغتياالت اإلسرائيمية

نبيؿ السهمي
بؿ الحديث عف سياسح االغتياؿ اإلس ار يميح ال بد مف التتريؼ بالمصطمس الذي يستتمؿ لوصؼ عمميح تؿ
منظمػػح ومتتمػػدة تسػػتهدؼ شخصػػيح مهمػػح ذات تػػؤنير قكػػري أو سياسػػي أو عسػػكري أو يػػادي ويكػػوف مرتكػػز
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عمميح االغتياؿ عادة أسباب عتا ديح أو سياسػيح أو ا تصػاديح أو انتتاميػح .وبالنسػبح لممقسسػح اإلسػ ار يميح أف
لتمميح االغتياؿ أهداقا مركبح.
وقي هذا السياؽ أشارت وسا ؿ عبلـ مقخ ار لػي أف أوسػاطا سػ ار يميح قتحػت ممػؼ جػدو عمميػات االغتيػاؿ
السياسػ ػػيإ التػ ػػي نفػ ػػذها الموسػ ػػاد عمػ ػػي مػ ػػدار التتػ ػػود الما،ػ ػػيح مػ ػػف عمػ ػػر االحػ ػػتبلؿ اإلس ػ ػ ار يمي لؤل ار،ػ ػػي
الفمسطينيحإ متخذة مف عمميح اغتياؿ الشهيد خميؿ الوزير أبو جهاد قي ربير عاـ  6433مناالا.
تمػػؾ األوسػػاط عينهػػا تسػػاءلتإ هػػؿ مكػ ّػف اغتيػػاؿ أبػػو جهػػاد -الشخصػػيح النانيػػح قػػي حركػػح قػػتس بتػػد ياسػػر
عرقات -المقسسح اإلس ار يميح مػف ،ػتاؼ التمػؿ الفمسػطيني المتػاوـ وكػذلؾ مػف تغييػر سػياؽ التػاريلإ وهػؿ
كانت يجابياتا أكنر مف سمبياتا؟ لتخمص لي جابح عمي كؿ هذف األس مح بػبل.
واعتبػػرت أف الفا ػػدة الوحيػػدة م ػػف التمميػػح كانػػت اإلس ػػهاـ قػػي تشػػويا صػػورة سػػ ار يؿ عمػػي المسػػتو ال ػػدولي
والمساهمح قي تحميس االنتفا،ح األولي.
كذلؾ طرحت األوساط اإلس ار يميح أمنمح أخر عمي سمبيات االغتياالت السياسيح اإلس ار يميحإ وكػذلؾ محاولػح
االغتياؿ الفاشمح لر يس المكتب السياسي لحركح حماس خالد مشتؿإ متتبرة أنها ساهمت قي تممير صورتا.
االغتياالت بين الفكر والممارسة
عمػػي الػػرغـ مػػف مػػرور أكنػػر مػػف خمسػػح وسػػتيف عام ػ ا عمػػي نشػػاء الكيػػاف الصػػهيوني قػػي قمسػػطيفإ تنبػػت
السياسات اإلس ار يميح اليوميح أف االغتياؿ أصبس قك ار ومنهجا منظما لد ادتها وحكوماتها المتتا بح.
قبتد نشاء س ار يؿ عاـ  6413أصبحت االغتياالت سياسح ارسػخح عنػد ادتهػا ال سػيما أنهػـ شػاركوا بالتديػد
مػػف االغتيػػاالتإ وعمػػي رأس ه ػقالء بتػػض الشخصػػيات التػػي تب ػوأت منصػػب ر ػػيس وزراء س ػ ار يؿ مػػف بيػػؿ
سػػحاؽ شػػاميرإ وواسػػحاؽ اربػػيف وأريي ػؿ شػػاروفإ وشػػمتوف بيريػػزإ ومنػػاحيـ بػػيغفإ حيػػث ان،ػػووا قػػي طػػار
التصابات الصهيونيحإ الهاغاناإ والشتيرف واألرغوف وغيرها مف التصابات الصهيونيح.
و د يكوف مف أهـ أعمالهـ بؿ عاـ  6413التفجيرات قي األسػواؽ التربيػحإ قػي حيفػا وياقػا والتػدسإ وتوجػت
أعم ػػالهـ ق ػػي اغتي ػػاؿ الوس ػػيط الػ ػدولي الكون ػػت برن ػػا دوت ق ػػي الت ػػدس ق ػػي  62س ػػبتمبر/أيموؿ  6413بس ػػبب
صياغتا تتري ار لؤلميف التاـ لؤلمـ المتحدة يديف س ار يؿ ويحممها تبتات النكبح الكبر قي عاـ .6413
ول ػػـ تتو ػػؼ سياس ػػح االغتي ػػاالت اإلسػ ػ ار يميحإ حي ػػث حف ػػؿ ت ػػاريل سػ ػ ار يؿ من ػػذ نش ػػؤتها ق ػػي مايو/أي ػػار 6413
بمبلحتػػح بتػػض الشخصػػيات التربيػػح والفمسػػطينيح التػػي تتتبرهػػا مناه،ػػح لتمػػؾ السياسػػح واغتيالهػػا حتػػي قػػي
بتػػض دوؿ أوروبػػا وأميركػػا ولػػيس قػػي التواصػػـ التربيػػح منػػؿ تػػونس وبيػػروت قحسػػبإ وأصػػبحت االغتيػػاالت
نهج ا س ار يميا نابت ا تبنتا كؿ الحكومات اإلس ار يميح المتتا بح منذ عاـ .6413
ويتتتد أف سياسػح االغتيػاؿ اإلسػ ار يميح لػـ تكػف متوننػح قػي طػار التػانوف اإلسػ ار يمي المزيػؼإ ال أف الحتػا ؽ
باتػػت ارسػػخح بتػػد عمميػػح اغتيػػاؿ الشػػيل المتتػػد أحمػػد ياسػػيف مقسػػس حركػػح حمػػاس وواش ػراؼ ر ػػيس الػػوزراء
اإلسػ ػ ار يمي األس ػػبؽ أريي ػػؿ ش ػػاروف -المي ػػت سػ ػريريا -بنفس ػػا عم ػػي تم ػػؾ التممي ػػحإ لجه ػػح ونن ػػح تم ػػؾ السياس ػػح
اإلس ار يميح زاء الشتب الفمسطيني ورموزف بغض النظر عف الخمفيح السياسيح لهذا الرمز أو ذاؾ.
وقي هذا السياؽ أكدت تانيا راينهات أستاذة المسانيات قي جامتح تؿ أبيب قػي كتابهػا المتػرجـ قػي دار الفكػر
قػي دمشػؽ بػؿ عػدة سػػنواتإ أف سياسػح االغتيػاؿ السياسػي ليسػت جديػػدة قػي سػ ار يؿإ لتػد اسػتخدمتها داخػػؿ
األرا،ي المحتمح وخارجها منذ زمف طويؿإ بما قي ذلؾ أنناء السنوات التي تمت اتفا ات أوسمو.
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االغتياالت بعد انتفاضة األقصى
يتتبػػر الم ار بػػوف أف الػػنمط اإلس ػ ار يمي مػػف االغتيػػاالت منػػذ عػػاـ  1000هػػو غيػػر مسػػبوؽإ حيػػث بمػػغ ذروتػػا
باغتياؿ التادة الفمسطينييف أبو عمي مصطفي -أميف عػاـ الجبهػح الشػتبيح لتحريػر قمسػطيف السػابؽ -والشػيل
المتتد أحمد ياسيفإ والدكتور عبد التزيز الرنتيسي.
ويػػر عػػوزي بنزيمػػاف -المحمػػؿ السياسػػي قػػي صػػحيفح هػػسرتس اإلس ػ ار يميح -أف عمميػػات االغتيػػاؿ التػػي تػ ّػـ
اتخاذها مف أعمي الهرـ السياسيإ تخمؽ ظروق ا تحفز س ار يؿ عمي است ناؼ عممياتها التسكريح وتسػرع دا ػرة
التنؼ بتد مرور قترة وجيزة مف الهدوء مر الفمسطينييف.
وبالتودة ميبلا نر أف أخطر رار قػي مباركػح و وننػح عمميػات االغتيػاؿ اإلسػ ار يميح كػاف صػدر عػف المجمػس
الػ ػػوزاري اإلسػػ ػ ار يمي المص ػ ػػغر قػ ػػي  3يوليو/تم ػ ػػوز  1006حي ػ ػػث أش ػ ػػار لػ ػػي مواص ػ ػػمح سياس ػ ػػح االغتي ػ ػػاالت
والتصفيات ،د النشيطيف الفمسطينييفإ وذهب المجمس المذكور لي أبتد مػف ذلػؾ حيػث أكػد قػي األوؿ مػف
أغس ػػطس /ب  1006أن ػػا ػػرر اتب ػػاع السياس ػػح الم ػػذكورةإ ل ػػيس هن ػػاؾ أح ػػد م ػػف الفمس ػػطينييف محص ػػنا أم ػػاـ
االغتياؿ.
وقػػي االتجػػاف نفسػػا كػػاف أقػرايـ سػػينيا -نا ػػب وزيػػر الحػػرب األسػػبؽ -أعمػػف أكنػػر مػػف مػرة أف جػػيش االحػػتبلؿ
سيواصؿ ،رب الفمسطينييفإ وأف االغتياالت والتصفيح الجسديح لمفمسطينييف تتتبر وسػيمح قاعمػح وأكنػر د ػح
ػر يؿ
مف غيرهاإ قي حيف زعـ الر يس اإلس ار يمي السابؽ موشيا كتساؼ قػي أكنػر مػف مناسػبح أف اغتيػاؿ س ا
لكوادر قمسطينيح يندرج قي طار الدقاع عف النفس.
إسرائيل اغتالت الشرعية الدولية
يمحظ المتابر لمت،يح الفمسطينيح منذ عاـ  6413أف س ار يؿ أدارت ظهرها لكػؿ ػ اررات الشػرعيح الدوليػحإ بػؿ
ذهبت لي أبتد مف ذلؾ حيف اغتالت الشرعيح الدوليح نفسها عند اغتياؿ الوسيط الدولي قي قمسطيف الكونت
برنا دوت قي التدس قي سبتمبر/أيموؿ 6413إ أي بتد نشاء س ار يؿ بؤربتح أشهر قتط.
وتتتبر عمميح اغتيالاإ اغتياال لمحتيتح حيػث سػتي لػي رسػاؿ رسػالح لػي األمػـ المتحػدة قيهػا توصػيؼ د يػؽ
لمممارسات الصهيونيح وعمميات الطرد التي طالت الؼ الترب مف راهـ ومدنهـ قي أنحاء قمسطيف.
ولـ تتو ؼ عمميػات االغتيػاؿ اإلسػ ار يميح منػذ عػاـ 6413إ بيػد أنهػا كانػت تظهػر ك،ػرورة وسياسػح سػ ار يميح
قػػي أو ػػات محػػددة مسػػبتا .ولهػػذا تتتبػػر عمميػػات االغتيػػاؿ اإلس ػ ار يميح دالػػح عمػػي اإلرهػػاب المػػنظـ مػػف بػػؿ
الحركح الصهيونيح وواس ار يؿ.
وتبت ا لذلؾ باتت ال،ػرورة تتطمػبإ تشػكيؿ مكتػب عبلمػي عربػي دا ػـ قػي طػار مقسسػات الجامتػح التربيػحإ
ي،ـ خيرة الباحنيف الترب قي مجاؿ الفمسفح وعمـ االجتماعإ وواعبلمييف متمرسيف وحتو ييف لف،س شخصيح
س ار يؿ الحتيتيح وممارستها البل نسانيح ،د الشػتب الفمسػطينيإ وهنػاؾ مكانػات متػوقرة لكنهػا مشػتتح ويمكػف
تجميتها.
ومػػف ال،ػػروري أي ،ػ ا تبنػػي الف،ػػا يات التربيػػح بشػػكؿ خػػاص واإلعػػبلـ التربػػي بشػػكؿ عػػاـ الفك ػرة المػػذكورة
ووانارتهػػاإ ق ،ػبلا عػػف دورهػػا الػػذي يجػػب أف يتسػػر لجهػػح ق،ػػس الممارسػػات اإلس ػ ار يميح قػػي قمسػػطيف والػػدوؿ
التربيح .ونمح دور هاـ يجب أف يتبناف الدبموماسيوف الترب والجاليػات التربيػح قػي عواصػـ التػالـإ مػف خػبلؿ
عادة حياء أو اتخاذ رار دولي يقكد عنصػريح سػ ار يؿإ و ػد يكػوف مػف األجػد مخاطبػح منظمػات المجتمػر
المدني قي دوؿ الغرب.
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ومػػف المفيػػد أي ،ػ ا أف تتػػوـ الف،ػػا يات التربيػػح ببػػث ب ػراما وأ ػػبلـ ونا تيػػح بالمغػػح اإلنجميزيػػح والفرنسػػيح لتػػدة
ساعات خبلؿ األسبوع لتو،يس ممارسات س ار يؿ ،ػد الشػتب الفمسػطيني وبشػكؿ خػاص عمميػات االغتيػاؿ
التي طالت رمو از وشخصيات قمسطينيح وعربيح ودوليحإ و د يحد ذلؾ مف الخمػؿ الػذي رسػمتا أدوات اإلعػبلـ
شوف لي حد كبير صورة التربي عند الكنير مف تمؾ الدوؿ.
الصهيوني اإلس ار يمي قي الغربإ والذي ّ
الجزيرة نت ،الدوحة1053/6/55 ،
 46االعتقال السياسي..اغتيال لفرص تحقيق المصالحة

محمد ياسيف
ال تػزاؿ األجهػزة األمنيػػح قػػي ال،ػػفح الغربيػػح تسػػتمرئ جريمػػح االعتتػػاؿ السياسػػي قػػي و،ػػس النهػػار وبػػبل أدنػػي
اعتبػػار ألي يمػػح وطنيػػح أو نسػػانيحإ ،ػػاربح بتػػرض الحػػا ط كػػؿ األص ػوات الوطنيػػح والحتو يػػح الداعيػػح لػػي
و ػػؼ مسمسػػؿ االعتتػػاالت السياسػػيح تتزيػ از ألجػواء المصػػالحح المنشػػودةإ وتؤكيػػدا عمػػي صػػدؽ التوجػػا نحوهػػاإ
وو فػ ػ ا لمنزي ػػؼ ال ػػدامي لوح ػػدة المجتم ػػر الفمس ػػطينيإ متجاهم ػػح ق ػػي الو ػػت ذات ػػا ك ػػؿ أبج ػػديات احتػ ػراـ حت ػػوؽ
اإلنسافإ ومتحولح مف جهح مكمفح بحمايح المواطف الفمسطيني وحفظ كرامتا وحتو ا لي جهح متخصصح قي
مبلحتتا ومطاردتا عمي خمفيح متتتداتا و ار ا السياسيحإ وهنا الطامح الكبر .
وعمػي و ػر مؤسػاة وقػاة والػػد أسػير محػرر عتػب اعتتالػػا ونجمػا مػف بػؿ أجهػزة أمػف السػمطح تتتػالي األصػوات
مجػػددا لطػػي صػػفحح االنتسػػاـ الػػداخمي وتتجػػدد التحػػذيرات مػػف خطػػورة نهػػا االعتتػػاؿ السياسػػي عمػػي وحػػدة
الصػػؼ الػػوطني ومناعػػح المجتمػػر الفمسػػطيني قػػي مواجهػػح مشػػارير االحػػتبلؿ اإلسػ ار يمي الموغػػؿ قػػي اسػػتباحح
واغتصػاب األرض والمتدسػات صػػباح مسػاءإ مسػػتغبلا انشػغاؿ مختمػؼ األطػراؼ الفمسػطينيح قػػي طفػاء جػػذوة
االنتساـ التي طاؿ أورها لسبر سنوات ولـ يزؿ.
وممػػا ال شػػؾ قيػػا أف اسػػتمرار مسمسػػؿ االعتتػػاالت السياسػػيح ألنصػػار مشػػروع المتاومػػح قػػي ال،ػػفح الغربيػػح
يشكؿ اغتياالا ممنهج ا لفرص تحتيؽ المصالحح الفمسطينيحإ ويبدد أي بوادر مف شؤنها أف تدقر باتجاف نجػاز
ممؼ المصالحح المترنس منذ سنوات رغـ تو يػر التديػد مػف التفاهمػات واالتفا ػات بتػد جػوالت مطولػح ومتمتػح
ومكنفح ورقيتح المستو قي عواصـ مختمفحإ وقي نهايح المطاؼ ظمت حبيسح األوراؽ والممفات دوف أف تر
طريتها لي أرض الوا ر.
ف و ؼ االعتتاؿ السياسي أو استم اررف يمنؿ التو ير الحتيتي والتممي عمي ونيتح تحتيؽ المصػالحح أو دقنهػا
قػػي دهػػاليز التواصػػـ والغػػرؼ المغمتػػحإ خاصػػح أنػػا لػػـ يتػػد مفهوم ػ ا هػػذا اإلص ػرار الغريػػب مػػف بػػؿ األجه ػزة
األمنيػػح عمػػي مواصػػمح االسػػتدعاءات واالعتتػػاالت السياسػػيح قػػي ال،ػػفح الغربيػػحا قكيػػؼ يمكػػف نػػاع المػواطف
الفمس ػػطيني بجديػػػح الت ػػزـ عمػ ػػي تحتي ػػؽ المصػ ػػالحح باعتبارهػ ػػا مص ػػمحح وطني ػػح عمي ػػا قػػػي و ػػت تسػػػتمر قيػػػا
الممارسات الناتجح عف نتي،ها !إ وكيؼ يمكػف لمجػراح أف تمتػ ـ قيمػا غصػح اعتتػاؿ األبنػاء واألزواج تتػؤجا
قػػي نفػػوس وصػػدور أهػػالي ال،ػػفح الغربيػػح المكتػػويف بنػػار االحػػتبلؿ اإلس ػ ار يمي مػػف جهػػح وبنػػار أجه ػزة أمنيػػح
متسمطح مف جهح أخر إ عبلوة عمي متاناتهـ مف أو،ػاع متيشػيح صػتبح نتيجػح األسػتار الممتهبػح المجاقيػح
لموعود الورديح التي ننرها سبلـ قياض عتب توليا يادة أوؿ حكومح قمسطينيح غير شرعيح نػر االنتسػاـ بػؿ
عدة أعواـإ ذ ترزح السمطح تحت نير ديوف تفوؽ الػ  1مميارات دوالر أمريكي ق،بلا عف تذبذب درتها عمي
صرؼ رواتب موظفيها مف شهر هخر.
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لت ػػد ف األواف الس ػػتتادة الرش ػػد ال ػػوطني وتص ػػحيس المس ػػار وتوجي ػػا البوص ػػمح باتج ػػاف المواجه ػػح الحتيتي ػػح م ػػر
االحػػتبلؿ اإلس ػ ار يمي البغػػيض الػػذي يت ػربص بنػػا جميت ػا الػػدوا رإ وال يظػػف مػػف يخػػدـ ويحمػػي أمػػف االحػػتبلؿ
ومسػػتوطنيا مػػف خػػبلؿ مطػػاردة أنصػػار المتاومػػح قػػي ال،ػػفح الغربيػػح أنػػا خػػارج دا ػرة االسػػتهداؼإ قمػػا هػػو
بالنس ػػبح لبلح ػػتبلؿ ال أداة يس ػػتخدمها لتحتي ػػؽ أهداق ػػا وأغ ار ،ػػاإ ق ػػجذا م ػػا انته ػػي دوره ػػا وقتاليته ػػا وج ػػدواها
يتخمص منها وال يمتفت ليها البتحإ وقي التاريل عبر كنيرة لمف يتتبر.
ف تصريحات التيادي قي حركػح قػتس نبيػؿ شػتث األخيػرة تكشػؼ بكػؿ مػ اررة وا ػر وحتيتػح السػمطح الفمسػطينيح
قي ال،فح الغربيحإ وتتدح قي كونهػا مشػروعا وطنيػا مػف األسػاس باعتبػار أف نمهػا أكبػر مػف نفتهػاإ ذ نهػا
تصػرؼ عمػػي حمايػػح المسػتوطنيف أكنػػر ممػػا تنفتػػا عمػي التتمػػيـإ قكيػػؼ يسػتتيـ الحػػاؿ ذف باعتبارهػػا مشػػروعا
وطنيا قي حيف أف أجندتها وأولوياتهػا يتصػدرها حمايػح الغاصػبيف والتتػاوف مػر ػوات االحػتبلؿ لمحيمولػح دوف
انتفػػاض الشػػارع الفمسػػطيني قػػي ال،ػػفح الغربيػػح ،ػػد ممارسػػات االحػػتبلؿ البغػػيض وعدوانػػا المتواصػػؿ عمػػي
األرض والمتدسات.
يجػػدر بالفص ػػا ؿ والتنظيم ػػات الفمسػػطينيح عم ػػي اخ ػػتبلؼ توجهاته ػػا ومس ػمياتها أف تت ػػدـ لممػ ػواطف الفمس ػػطيني
كش ػػؼ حس ػػاب وطني ػػا م ػػدعما باألر ػػاـ والحت ػػا ؽإ وأف يك ػػوف ذل ػػؾ م ػػدخبلا لمراجت ػػح ش ػػاممح وعميت ػػح لمحال ػػح
الفمسطينيح الراهنحإ ودقتا باتجاف عادة النظر بؤدوات و ليات واستراتيجيات المواجهح مر االحتبلؿ اإلسػ ار يمي
قي ظؿ تغير الوا ر مػف حولنػاإ وقػي ظػؿ المسػتجدات المتسػارعح والمتبلحتػح عمػي الصػتيد الػدولي واإل ميمػي
بما يقنر بشكؿ مباشر وغير مباشر عمي الوا ر الفمسطيني.
فمسطين أون الين1053/6/55 ،
 47الرئيس مشغول بأراب آيدول

ماهر أبو طير
يتصؿ الػر يس الفمسػطيني محمػود عبػاسإ بػالمطرب الفمسػطيني محمػد عسػاؼإالذي يػدخؿ سػبا ا حاميػ اإ قػي
ػجر الفتػػيإ ويحنػػا عمػػي الفػػوزإ باعتبػػار اف هػػذف هػػي
برنػػاما راب ايػػدوؿ لممط ػربيف والمطربػػاتإ والػػر يسُ يشػ ّ
متركح الفمسطينييف والترب هذف االياـ.
لـ يتصؿ الر يس الفمسطينيإ عمن ا والس ارإ بؤي متاوـ خرج مف السجفإ وال بؤي مداقر عف المسجد اال صيا
الذي تشتد التهديدات ،دف هذف االياـإ قالر يس حسػـ كػؿ المتػارؾإ ولػـ تبػؽ عنػدف ،ػيح سػو ،ػيح الفتػي
محمد عساؼ وصوتا الشجي بالطبر.
عمميػػات غسػػيؿ الػػدماغ جاريػػح عمػػي ػػدـ وسػػاؽإ قالفمسػػطيني المتػػاوـ والنػػا ر والمػػتتمـ والصػػانرإ لػػـ يتػػد هػػو
األنموذج المطموبإ ويراد احبلؿ الطرب والفرقشح قي غزة تحديداا التي ينتمي اليها محمػد عسػاؼإمكاف كػؿ
النماذج االخر .
يراد عبر االعبلـ تحطيـ المتايير التي يمتزـ بها الفمسطينيإ تاريخياإ لصالس متايير جديدةإ تبتتد تمامػا قػي
م،مونها عف االحتبلؿ ومتاومح االحتبلؿإ وهذف متايير وطنيح لـ تكػف تتنػي اساسػ ا اال حػؽ الحيػاة .سػيؤتي
البتض ليتوؿ ف مف حؽ الفمسطيني أف يتيش حياتا وأف يفػرحإ قممػاذا يكػوف محرومػ ا مػف الفػرح منػؿ غيػرف
؟إ وهؿ مكتوب عميا اف يبتي متجهما مطاردا مشغوال بالموت قتػطإ وهػذا كػبلـ حػؽ يػراد بػا باطػؿإ قػبل احػد
يريػػد حرمػػاف الفمسػػطيني مػػف الحيػػاةإ وال الفػػرحإ والالسػػتادةإ لكننػػا نتحػػدث هنػػا عػػف شػػتب لديػػا ،ػػيحإ وهنػػاؾ
حرب يتـ شنها ،دفإ النتاج اجياؿ ببل ،يح!.
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عمػػي االغمػػب ومنػػذ اليػػوـ يمكػػف التنبػػق بنتيجػػح أراب يػػدوؿإ اذ سػػيفوز محمػػد عسػػاؼإ وقػػوزف ػرار مسػػبؽإ ايػػا
كانػػت نتػػا ا التصػػويتإ الف المتصػػود انتػػاج رمزيػػح جديػػدة لبلجيػػاؿ الفمسػػطينيحإ يمنمهػػا محمػػد عسػػاؼإ عمػػي
الرغـ مف اعتراؼ الجمير بجمػاؿ صػوتاإ وهػي رمزيػح جديػدة يػراد احبللهػا مكػاف االؼ االسػماء مػف متػاوميف
وشهداء وابطاؿ وغيرهـ.
ر ػػيس الدول ػػح الفمس ػػطينيح يري ػػد مناكف ػػح التي ػػار ال ػػديني ق ػػي غزةإواتص ػػالا بمحم ػػد عس ػػاؼ اليخ ػػرج ع ػػف ه ػػذا
االطارإقكما نجس ورقا ا قي تحويؿ ال،فح الغربيػح الػي ،ػفح وادعػح وهاد ػحإكما يػراد لهػاإ يػراد ترميػز محمػد
عسػػاؼ باعتبػػارف الرمػػز المطمػػوب قػػي غػزةإ بػػدال مػػف كػػؿ صػػص التنظيمػػات والصػواريل والحصػػارإ والمػػوت
المجاني وقتا لتتبيرات السمطح.
لػػو كػػاف ر ػػيس الدولػػح الفمسػػطينيح يفػػزع همت ػ ا مػػف اجػػؿ بتيػػح الت،ػػايا منػػؿ التهديػػدات ،ػػد المسػػجد اال صػػي
وغيرهػػا مػػف ممفػػات االسػػر والجرحػػي والمطػػارديف ومصػػادرة اال ار،ػػي قػػي ال،ػػفح الغربيػػحإ لتبمنػػا الػػي حػػد مػػا
مناص ػرة مطػػرب قمسػػطينيإ باعتبػػار اف المناص ػرة جػػزسء مػػف حزمػػح واسػػتحإ لكػػف الػػر يس يتػػرؾ كػػؿ الممفػػات
التالتحإ ويدعـ عساؼإباعتبارف رم از جديدا يمكف احبللا مكاف اسماء كنيرة .اليمتمؾ الشتب الفمسطيني تػرؼ
التصفيؽ لمطربإعمي الرغـ مف حؽ الفمسطيني بالحياة والفرح واالحتفاؿإمنؿ بتيح البشر والنػاسإ كػؿ ػرش
يدقتػػا الفمسػػطينيوف والتػػرب لمتصػػويت لمحمػػد عسػػاؼإ وغيػرف اي،اإمسػػاهمح قػػي المشػػروع الصػػهيوني لمحػػو
الذاكرة الفمسطينيحإ وتزييؼ الوعي التاـإ واستاط رموز واحبلؿ رموز.
لػػيس مطموب ػا اف ينػػاـ الفمسػػطيني متحزم ػا بػػالمتفجرات حت ػػي ينبػػت صػػد يح ارتباطػػا بؤر،ػػا و ،ػػيتاإ لكنن ػػا
نتحدث اليوـ عف اولويات لـ يرها الر يسإ ويريد احبلؿ غيرها مكانهاإولف نستغرب -بتػد ميػؿ -طبػر م ػات
االؼ الصػػور لمحمػػد عسػػاؼإوتتميتها قػػي ال،ػػفح وغػزةإ قػػي سػػياؽ محػػو صػػور المتػػاوميف منػػؿ الشػػيل احمػػد
ياسيف وغيرفا ألف الرغبح بجعادة انتاج الفمسطيني وصورتا النمطيحإ رغبح تحكـ كؿ التصح.
ليتػػذرنا الػػر يس المشػػغوؿ بػػؤراب ايػػدوؿ قيمػػا المسػػجد اال صػػي عمػػي مرمػػي حجػػر منػػاإ ولػػـ يسػػمر منػػا سػػو
التصريحات.
عمان1053/6/56 ،
الدستورّ ،
 48تشومسكي وسايكس – بيكو

أمجد عرار
ػتتمص دور الرجػؿ الػذي يحػرص عمػي مسػتتبؿ التػرب أكنػر مػف الكنيػػر
المف ّكػر األمريكػي نػاعوـ تشومسػكي ي ّ
مف مف ّكريهـ ومنتفيهـ  .شك ار لا .منذ زمف ليس بالتصيرإ غابت هذف المغح السياسيح عف الحناجر التي يتتػد
بها ويسمر لها قي عالمنا التربيإ ذا استننينا الكاتب الكبير محمد حسػنيف هيكػؿ وحفنػح مػف األصػوات التػي
ال تخمػػو منهػػا حتػػي أشػػد ليػػالي الشػػتوب حمكػػح قػػي تاريخهػػا  .لكػػف هػػذا المف ّكػػر األمريكػػي اليهػػودي يتيػػد لػػي
أسماعنا لغح كنا نسمتها أياـ الذروة التوميح قي حتبح الزعيـ الراحؿ جسداإ جماؿ عبدالناصر.
يصوب بوصمح الخطاب السياسي التربي بمساف يحمؿ متني النداء لنا أف ننظر تحػت
شك ار لتشومسكي ألنا ّ
أ ػػدامنا لمحظػػات لنػػر مياه ػ ا مسػػمومح تتسػػمؿإ ونحػػف ال نػػدري أو نػػدري .شػػك ار لػػا ألنػػا يب ّش ػرنا ببػػدء انهيػػار
اتفا يػػح سػػايكس  -بيكػػوإ ويػػذ ّكرنا بؤنػػا لػػـ يكػػف هنػػاؾ يوم ػا مػػف سػػبب لهػػذف الحػػدود داخػػؿ الػػوطف التربػػي ال
لكنا يح ّذرنا مػف أف مصػير المنطتػح يحػددف االنتسػاـ الطػا في الحػاد عمػي الجبهػح
مصالس التو االستتماريحإ ّ
الطا فيح والمذهبيح مف جهحإ وبيف خط المتار،ح التممانيح مف جهح والتمر واألسممح مف جهح أخر .
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منذ زمف لـ نسمر مسقوالا عربي ا ينكش ذاكرتنا ويحييهػا بحتيتػح أف كنيػ ار ممػا يجػري قػي بمػداننا التربيػح “سػببا
الحػػدود المفرو،ػػح مػػف اإلمبرياليػػح التػػي ال عبل ػػح لهػػا بالشػػتوبإ التػػي تتطػػر أوصػػاؿ المجموعػػات البش ػريح”.
لكػػف تشومسػػكي يتػػود لتػػذكيرنا بػػؤف هنػػاؾ تهديػػدا “ س ػ ار يمي ا” ال ينبغػػي نسػػيانا أو تتمػػد تجاهمػػاإ ويح ػ ّذرنا مػػف
نهايح تتسيميح لبتض الدوؿ التربيحإ ف لـ نتؿ كمها.
مهمػا يكػػف مػف أمػػرإ قػجف هنػػاؾ دا مػا مسػػا ار ػد يكػػوف غيػر مر ػػي بو،ػوح أو يبػػدو خاقتػاإ يتػرّبص بػػالخطوط
األخر التػي تحػاوؿ حممنػا لػي مػا يجهمػا كنيػروف منػا ويتممػا ارسػمو المخططػات الػذيف يستنسػخوف قػي كػؿ
مرحمػػح اتفا يػػح “سػػايكس  -بيكػػو”إ مػ ّػرة بمشػػروع الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر شػػمتوف بيريػػز)إ وم ػرة بشػػرؽ أوسػػط
جديدإ وقو،ي خبل ح كوندولي از رايس).
الفو،ي بات وجودها وا،ح ا قي أكنر مف دولحإ لكنها عمي أيح حاؿ لـ ولف تكوف خبل ػح ال بػالمتني الػذي
يريدف وا،تو المصطمس عمي سبيؿ الت،ميؿ والخػداع والتػزييف  .وبػات وا،ػح ا ال لهػواة الهػروب لػي األمػاـ
ونيػػؼإ أصػػبس اليػػوـ شػػبلالت دمػػاء واشػػتباكا ميميشػػياويا
والمكػػابريفإ أف الح ػراؾ الػػذي بػػدأ سػػمميا بػػؿ عػػاميف ّ
وتدمي ار لكؿ ما يمت لي البني التحتيح وحتي التاريل والتراث والمستتبؿ بؤيح صمح.
بمػػا أف “الفو،ػػي الخبل ػػح” ي ػراد لهػػا أف تكػػوف جس ػ ار ل ػي “الشػػرؽ األوسػػط الجديػػد” الػػذي ي ػوازي “سػػايكس -
بيكو” جديدا عمي أساس طا فيإ كما يح ّذر محمد حسنيف هيكؿ و خروفإ قجف ما بتد الجسر لمػاّ نصػؿ ليػا
بتدإ وهو يتتمد عمي نتيجح صراع سياسي الجوهرإ برغـ كؿ الت،ميؿ اإلعبلمي.
المتررة لمسار األمور قي المرحمح المتبمح ستكوف “ س ار يؿ” التي ال يروؽ لها وال ينسجـ مر طبيتتها أف
التوة ّ
تتفرج “ .س ار يؿ” هذفإ انظروا لي ما يجري قيها مف تػدريبات يوميػح واسػتتدادات
تترؾ الظروؼ تتش ّكؿ وهي ّ
عمي دـ وساؽ ال هدؼ لها وال متني ال الحرب .قػي األسػاس هػي لػـ تتػؤخر قػي شػف عػدواف منممػا تػؤخرت
المرةإ لكنها تترع طبوؿ الحرب التي سترسـ وجها جديدا لممنطتح.
هذف ّ
الخميج ،الشارقة1053/6/56 ،
 49كاريكاتير:

القدس ،القدس1053/6/54 ،
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