األحد 2016/6/5

3955

إصابة ثال ثة جنود إسرائيليين
بعمليتي دهس وطعن في بيت
لحم وتل أبيب
 ...ص 5

عباس يؤكد التزامه الوصول إلى السالم القائم على أساس حل الدولتين وق اررات الشرعية الدولية
أبو مرزوق :لن يكون هناك سالم دافئ وال بارد مع "إسرائيل"
بينت يعلن رفضه المبادرة العربية ويهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تنازلت عن المستعمرات
منظمات يهودية متطرفة تكثف دعواتها القتحام األقصى اليوم
الجامعة العربية ترفض أي تعديالت على مبادرة السالم العربية

السلطة:

5

 .2عباس يؤكد التزامه الوصول إلى السالم القائم على أساس حل الدولتين وق اررات الشرعية الدولية

6

 .3حكومة التوافق تدعو الجميع إلى المسارعة في استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام

6

 .4المالكي :الجانب الفلسطيني كان يتوقع بيانا ومضمونا أفضل خالل مؤتمر باريس

6

 .5عشراوي :بيان باريس بحاجة إلى مضمون واضح وخطة عمل حقيقية

7

 .6عريقات :دول العالم تسعى لرسم خريطة دولية جديدة من ضمنها الدولة الفلسطينية ال ُمستقلة

8

 .7عريقات :سنة  2017ينبغي أن تكون سنة إنهاء االحتالل وفقا للقانون الدولي

8

 .8المجلس الوطني يطالب المجتمع الدولي تحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل واقامة الدولة

9

" .9موقع واال" :تراجع في عدد المعتقلين الفلسطينيين نتيجة التنسيق األمني اإلسرائيلي الفلسطيني
المقاومة:

9

 .10أبو مرزوق :لن يكون هناك سالم دافئ وال بارد مع "إسرائيل"

11

 .11وفد حماس بقيادة أبو مرزوق يبحث مع مسؤولين بلبنان مستجدات القضية الفلسطينية

11

 .12رضوان :حق العودة حق ثابت ومقدس ال يقبل التصرف وال التنازل وال المساومة

12

 .13أبو ظريفة يدعو لوقف الرهان على المبادرة الفرنسية والمفاوضات باعتبارها مضيعة للوقت

12

 .14غزة :الفصائل تنظم مسيرة بذكرى النكسة وتندد بجرائم االحتالل وتدعو لوقف التنسيق األمني معه
الكيان اإلسرائيلي:

13

 .15بينت يعلن رفضه المبادرة العربية ويهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تنازلت عن المستعمرات

13

 .16اإلعالم العبري :ارتياح إسرائيلي من البيان الختامي الجتماع باريس

14

 .17قادة أمنيون إسرائيليون يقترحون خطة سياسية لمواجهة مبادرات السالم الدولية

15

 .18خبيرة إسرائيلية تدعو للتقارب مع العرب المعتدلين

16

 .19أنباء عن مساع لضم "المعسكر الصهيوني" لالئتالف الحكومي

17

 .20نتنياهو يزور موسكو غدا للقاء بوتين

17

 .21التماس لمنع مسيرة المستوطنين بالقدس المحتلة

18

 .22السلطات االحتالل تعلن تخفيف القيود عن حركة الفلسطينيين للتنقل خالل رمضان الكريم

18

 .23تقرير :المنظومة األمنية الصهيونية ..إدارة فاشلة تقود جيشا متهالكا

التاريخ :األحد 2016/6/5

العدد3955 :

ص

2

األرض ،الشعب:

21

 .24منظمات يهودية متطرفة تكثف دعواتها القتحام األقصى اليوم

21

.25
بمسه
عزام الخطيب ردا على تهديد جليك :سندافع عن المسجد األقصى ولن نسمح ألحد ّ

22

 .26القدس :استنكار فلسطيني لمصادقة االحتالل على مسيرة األعالم اإلسرائيلية في البلدة القديمة

22

 .27القدس :دائرة األوقاف اإلسالمية تستنكر إغالق مبنى وحدة خدمات الوافدين لألقصى

23

 .28تحذير من خطورة الهجمة االستيطانية الجديدة في القدس

23

 .29تقرير :مخططات االستيطان والتهويد تتصاعد في ذكرى احتالل القدس

24

 .30الخليل :مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بحماية عسكرية

24

 .31االحتالل يمنع  35فلسطينياَ من السفر األسبوع الماضي

24

 %80 .32من المقدسيين تحت خط الفقر

25

 .33الفلسطينيون يحيون الذكرى  49لـ"نكسة" حزيران

25

 .34الداخلية اإلسرائيلية تبلغ أحدد مؤسسي بي دي أس بأنها لن تجدد وثيقة السفر الخاصة به

26

 .35براميل متفجرة على مخيم خان الشيخ ...ومخيم درعا بال مياه شرب منذ  790يوما

26

" .36بتسيلم"" :إسرائيل" تعتقل أطفاال فلسطينيين وتصورهم خارج القانون

27

" .37يديعوت أحرنوت" :المناهج الفلسطينية تحتفي بالمقاومة وتنكر وجود "إسرائيل"

27

 .38وقفة في نابلس :ق اررات "األ ونروا" إغالق مقراتها خدمة مجانية لالحتالل

28

 .39طالب في غزة يكتشف ثغرة في برنامج " "Multi Windowلنظام "أندرويد"
اقتصاد:

28

 .40البنك الدولي :تراجع ترتيب السلطة الفلسطينية في مؤشر ممارسة األعمال

ثقافة:

 .41تاريخ نضالي في "موسوعة مصر والقضية الفلسطينية"

29

مصر:
 .42فتح معبر رفح لليوم الثالث أمام سفر الحاالت اإلنسانية

29

األردن:

30

 .43الفريق الركن المتقاعد علي السرحان :اضطررنا لدخول حرب  67لحماية كيان المملكة األردنية
التاريخ :األحد 2016/6/5

العدد3955 :

ص

3

30

 .44باحث ومؤرخ أردني :حرب  1967مأساة للعرب ونكسة بالتحقيق العسكري واالستخباراتي
لبنان:

31

 .45الجيش اللبناني يشدد إجراءات األمن في مخيمات صيدا

31

 .46حزب هللا يبحث ببرج البراجنة الجوانب االجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون النازحون من سورية
عربي ،إسالمي:

31

 .47الجامعة العربية ترفض أي تعديالت على مبادرة السالم العربية

دولي:

32

 .48ايرلوت :مبعوث السالم الفرنسي يتوجه للشرق األوسط قريبا لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر باريس

33

 .49فريدمان :ترامب سيكون أول رئيس أمريكي سيدعم شرعية المستوطنات

33

 .50النيابة العامة الفرنسية تشتبه بمتبرع لنتنياهو بغسيل  50مليون يورو بـ"إسرائيل"

34

 .51انطالق األسبوع العالمي لكسر الحصار عن غزة
مختارات:

35

 .52محمد علي كالي "الثائر" ضد العبودية يرحل عن عالمنا

حوارات ومقاالت:

36

 .53خطة االنفصال عن األحياء العربية بالقدس ...خليل التفكجي

40

 .54ماذا يدور وراء الكواليس الفلسطينية! ...نقوال ناصر

43

 .55ال سالم مع حكومة اإلرهاب اإلسرائيلية ...جهاد الخازن

45

 .56التهمة :مؤيد للفلسطينيين! ...جيمس زغبي
 .57حان وقت إنهاء البروباغندا اإلسرائيلية ...د .رمزي بارود

46

كاريكاتير:

48

التاريخ :األحد 2016/6/5

***

العدد3955 :

ص

4

 .1إصابة ثالثة جنود إسرائيليين بعمليتي دهس وطعن في بيت لحم وتل أبيب
القدس المحتلة :أصيب ضابط بجيش االحتالل اإلسرائيلي ،أمس السبت ،بجراح خطيرة جراء تعرضه
للدهس من قبل سائق شاحنة بعد اقتحام حااجز "مزمورياا" شارقي بيات لحام .وذكارت مصاادر صاحفية

أن شاحنة اقتحمت الحااجز ماا أدى لادهس جنادي اواصاابته بصاابة بالواة ،وتمكان ساائق الشااحنة مان

االنسحاب ،وأطلق جنود االحتالل النار على الشاحنة دون أن يصاب السائق بأذى.

وقالاات الناطقااة باساام الشاارطة اإلس ارائيلية لوبااا السااومري ،بن ق اوات حاارس الحاادود أطلقاات النااار علااى
سائق الشاحنة التي عبرت الحاجز ونجح سائقها بالفرار باتجاه بيت لحم.

ماان جهتهااا ،ذكاارت مصااادر صااحفية أن الضااابط وهااو مساادول الحاااجز أصاايب بني اران صااديقة بعااد
أطالق النار من قبل الجنود على السائق ،وتم نقله للمستشفى.

كما أصيب بسرائيليان بجراح بالوة بعد تعرضهما للطعن ،أمس وسط تل أبيب.

وذك اارت مص ااادر ص ااحفية بسا ارائيلية أن اإلسا ارائيليين تعرض ااا للطع اان م اان قب اال أح ااد األش ااخا

األجزاء العلوية من جسديهما.

 ،ااي

الرأي ،عمان2016/6/5 ،

 .2عباس يؤكد التزامه الوصول إلى السالم القائم على أساس حل الدولتين وق اررات الشرعية الدولية
رام هللا – الوكاااالت :تلق ااى الا ارئيس عب اااس لي اال الجمع ااة  -الس اابت اتص اااالي هاتفيا ااي م اان ايرول اات ال ااذي
وضاعه ااي صااورة التطاورات بعااد ماادتمر بااريس ،وأبلوااه أن المبعااوة الفرنساي لعمليااة السااالم ساايتوجه

بلاى المنطقاة اي بطااار الجهاود الفرنساية المبذولااة للتوصال بلاى الساالم .وشاادد علاى أن رنساا مسااتمرة
اي اتصاااالتها ماار األطاراي الدولياة حتااى أيلااول نساابتمبرر ،وأنهااا تتشااور ماار األطاراي المشاااركة ااي

المدتمر لتقويم ما تم التوصل بليه والمطلوب للمرحلة المقبلة.

وأعرب عباس عن شكره الجهود الفرنسية من اجل تحقيق السالم علاى أسااس قا اررات الشارعية الدولياة

ومباادرة الساالم العربياة ومرجعياات عملياة الساالم .وأكاد التازام القياادة الفلساطينية الوصاول بلاى الساالم

القائم على أساس حل الدولتين وقا اررات الشارعية الدولياة المتعلقاة بالقضاية الفلساطينية ،مجادداي الت ازماه
استمرار التعاون مر المجتمر الدولي للوصول بلى السالم واالستقرار ي المنطقة.

الحياة ،لندن2016/6/5 ،
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 .3حكومة التوافق تدعو الجميع إلى المسارعة في استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام
رام هللا  -وكاالت :شدد رئيس الوزراء رامي الحماد هللا ،علاى مواقاي الارئيس محماود عبااس ،وتمساكه
بكامل الحقوق الوطنية وتصديه ور ضه ألية طروحات قد تماس الووابات الفلساطينية .وأضااي يوساي

المحمااود الناااطق باساام الحكومااة" :بن حكومااة الو اااق الااوطني برئاسااة رئاايس الااوزراء ارمااي الحمااد هللا،
تدعو الجمير الى المسارعة ي استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام من اجل تدعيم صامود شاعبنا

علااى ارضااه وتاادعيم الموق اي الفلسااطيني امااام العااالم ،و ااي مواجهااة االحااتالل ومخططاتااه التدميريااة
وصوال الى تحقيق حلم بقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كا ة االراضي الفلسطينية

التي احتلت ي عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

األيام ،رام هللا2016/6/5 ،

 .4المالكي :الجانب الفلسطيني كان يتوقع بيانا ومضمونا أفضل خالل مؤتمر باريس
وكاااالت :اته اام وزي اار الخارجيااة الفلس ااطيني "العب ااين كبااارا" بخفا ا

مس ااتوى توقعااات البي ااان الخت ااامي

للمدتمر الوزاري ي باريس أمس الجمعة لبحة عملية السالم المتعورة بين الفلسطينيين واإلسارائيليين.

ماان جانبااه دعااا وزياار الخارجيااة الفرنسااي لتحاارج عاجاال إلنقاااذ حاال الاادولتين الااذي بااات يتهاادده "خطاار
جاادي" .ونقلاات وكالااة الصااحا ة الفرنسااية عاان المااالكي قولااه "يباادو أننااا نااد ر وماان حضااور الالعبااين
الكبااار ،بحيااة عملاوا علااى تخفااي

األساسية" التاي كاان يفتار

منسااوب البيااان ومااا تضاامنه ،بحيااة غاااب عنااه كوياار ماان النقاااط

أن تكاون موجاودة ياه .وأضااي أن الجاناب الفلساطيني كاان يتوقار بياناا

أ ضل ومضمونا أ ضل ،مشي ار بلى أنهام " اي انتراار أن نسامر مان الخارجياة الفرنساية والعارب الاذين

شاركوا ي هذا االجتماع".

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .5عشراوي :بيان باريس بحاجة إلى مضمون واضح وخطة عمل حقيقية
القاادس المحتلااة :أكاادت عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنرمااة التحرياار الفلسااطينية د .حنااان عشاراوي ،أمااس
ضارورة تحدياد مضاامون المباادرة الفرنساية وأهاادا ها وفلياات تنفياذها ومتطلبااات متابعتهاا اوانجاحهاا و ااق

جدول زمني محدد إلنهاء االحتالل.

وقالاات تعقيبااا علااى البيااان الختااامي الصااادر مساااء الجمعااة عقااب اجتماااع وزراء الخارجيااة ااي باااريس
" ي الوقت الذي نعرب يه عن تقديرنا العميق للحكومة الفرنسية على مبادرتها لعقد اجتماع بحضاور
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 28دول ااة ومنرم ااة دولي ااة ،والتزامه ااا بح اال ال اادولتين والس ااالم واألم اان اإلقليم ااي ،إنن ااا ن اارى أن البي ااان
الختامي اتصي بالعموم نوعا ما ،وا تقر لخطوات وأهداي حقيقية وخطة عمل ملموسة".

وأش ااارت عشا اراوي بل ااى أن البي ااان الق ااى الالئم ااة عل ااى الط اار ين وتجاه اال التب اااين ب ااين الس االطة القائم ااة
باااالحتالل وشااعب ياارزح تحاات االحااتالل .وأضااا ت "بذا كااان المجتماار الاادولي يمتلااج اإلرادة الحقيقيااة
لتحقيااق سااالم دائاام يجااب عليااه أن يع ااال القضااايا الجوهريااة للص اراع والمتمولااة باااالحتالل العس ااكري

المس ااتمر ،اوا ااالت بسا ارائيل م اان العق اااب ،والتوس اار االس ااتيطاني والض اام المس ااتمر واس ااتعمار األر
والموارد الفلسطينية ،اوانكار حق الشعب الفلسطيني ي تقرير المصير والحرية والعدالة".

وأكدت ي بيانها أن دولة بسرائيل وحكومتها المتطر ة هي المسدولة عن تدمير حل الدولتين ،وينبوي
على المجتمر الدولي وقي حالة االستونائية والمحاباة التي تتمتر بها.

وتابعاات "يجااب أن تسااتند المبااادرة الفرنسااية ااي مضاامونها بلااى مرجعيااة قانونيااة واضااحة ،وأن تتضاامن

معر ة ،وخطوات وفليات تنفيذ ملموسة وتشكيل نرام للتحكيم والمراقبة والتقييم وأن يتم كال ذلاج
أهدا ا ّ
و ق سقي زمني ملزم إلنهاء االحتالل وبوجاود برادة سياساية اعلاة تضامن الحاق الفلساطيني بالحرياة

والساايادة" .وشااددت عش اراوي علااى أن المفاوضااات ليساات هااي القضااية الحقيقيااة ،اوان بجبااار بس ارائيل
على االمتوال للقانون الدولي واالتفاقيات والمعاهدات الدولية هو الطرياق األموال إلنقااذ حال الادولتين،

ونوهت بلى أن االختبار الحقيقي يكمن ي تحديد المهام واألهداي وخطط العمل التي سيتم اعتمادهاا
بالتزامن مر المدتمر الدولي للسالم المقرر عقده ي وقت الحق من هذا العام.

الرأي ،عمان2016/6/5 ،

 .6عريقات :دول العالم تسعى لرسم خريطة دولية جديدة من ضمنها الدولة الفلسطينية ال ُمستقلة

وكاالت :قال أمين سر منرمة التحرير الفلسطينية صاائب عريقاات ،بن هنااج مساعى مان دول العاالم

المحاربة لإلرهاب ي المنطقة لرسم خريطة دولية جديدة ،وأنه ال ُبد من وجود دولة لسطينية ُمساتقلة
وعاصمتها القدس الشرقية ،ال تا بلى قلق "بسرائيل" من هذا التوجه العالمي.
وأضاااي عريقااات ااي حا ف
ادية إلذاعااة لسااطينية محليااة أمااس" :لقااد أجماار قااادة العااالم بااأن ال خريطااة
جديدة للمنطقة دون وجود دولة لسطينية ُمستقلة بعاصامتها القادس الشارقية علاى حادود  ،67مضايفا:
دول العااالم التااي اجتمعاات ااي الماادتمر الاادولي بباااريس قاتلاات ااي سااوريا والع اراق إلنهاااء االرهاااب"،
مشاادداي علااى أن االنتصااار علااى اإلرهاااب ااي المنطقااة يباادأ بتجفيااي مسااتنقر االحااتالل الجاااوم علااى
صدور الشعب الفلسطيني منذ  49عاماي".
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وقال عريقات تعقيباي على المادتمر الادولي الاذي ُعقاد اي العاصامة الفرنساية بااريس ،واصافاي "بسارائيل"
هااي دولااة وريفيااة ال أكواار وال أقاال،
بالدولااة الوريفيااة" :بس ارائيل" التحكاام العااالم كمااا يتصااور الاابع
وأضاي :بذا أرادت دول أوروبا وروسيا وأمريكا بلزامها بما ن

عليه القانون الدولي بإنهااء االحاتالل

ار ماا حادة اي بااريس "خطاوة كبيارة اي
سيتم ذلج ،وقد يكون مدتمر بااريس ُمقدماة لهاذا األمار ،معتب يا
االتج اااه الص ااحيح" .وكش ااي عريق ااات ع اان ُمقترح ااات العم اال المطروح ااة لمتابع ااة عق ااد الم اادتمر ق ااائالي:
"اقترحنااا أن تكااون اارق العماال و ااق نرااام  7+2أي اونااان نحاان و"بس ارائيل" ،وساابر ماان دول العااالم

لمتابعة المفاوضات والتنفيذ مر الجاناب "اإلسارائيلي" ألن ُمشاكلة المفاوضاات والسالوج التفاوضاي مار
المحددة لتنفيذ االتفاقيات.
الكيان سببها عدم التزامها باألوقات الزمنية ُ
الخليج ،الشارقة2016/6/5 ،

 .7عريقات :سنة  2017ينبغي أن تكون سنة إنهاء االحتالل وفقا للقانون الدولي
رام هللا  -وكاالت :مر حلول الذكرى التاساعة واألربعاين الحاتالل بسارائيل الضافة الوربياة وقطااع غازة

خاااالل عااادوان  1967تصا اااعدت الااادعوات إلنها اااء االنقسا ااام واس ااتعادة الوح اادة لتعزيا ااز ق اادرة الشا ااعب
الفلسطيني على بنهاء االحتالل .وقال د .صائب عريقات أمين سار اللجناة التنفيذياة لمنرماة التحريار

الفلسطينية اي تصاريحات صاحا ية أماس :بن العاام  2017ينبواي أن يكاون عاام بنهااء االحاتالل و قااي

للقانون الدولي ،واالحتفال بحرية لسطين وتجسيد سيادتها واستقاللها على األر  ،بدالي من االحتفال
اإلسا ارائيلي وال اادولي بإطال ااة أم ااده وتوبيت ااه عل ااى حس اااب حقوقن ااا .بن ااه ع ااام اس ااتحقاق ع ااالمي بامتي اااز

وامتحان يضر اإلرادة الدولية على المحج .جاء ذلج خالل مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها صاائل
العم اال ال ااوطني واإلس ااالمي ااي ال ااذكرى ال ا ا  49للنكس ااة حم اال المش اااركون يه ااا األع ااالم الفلس ااطينية،
والال تات المنددة باالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

األيام ،رام هللا2016/6/5 ،

 .8المجلس الوطني يطالب المجتمع الدولي تحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل واقامة الدولة
عمان  -نادية سعد الدين :طالب المجلس الوطني الفلسطيني "المجتمر الادولي بإنهااء معانااة الشاعب
ّ
الفلسااطيني ،وممارسااة الضااووط علااى الحكومااة اإلس ارائيلية اليمينيااة لجهااة تحديااد سااقي زمنااي إلنهاااء
االحتالل اواقامة الدولة الفلسطينية المنشودة ،وتنفيذ حق العودة لالجئين و ق القرار ."194

وأكد ،ي بيان أصدره أمس بمناسبة ذكرى حزيران" ،باستمرار النضاال الفلساطيني حتاى اساترداد كا اة

رباار ماان حزياران عااام 1967
الحقااوق المشااروعة بااالعودة والحريااة اواقامااة الدولااة المسااتقلة علااى حاادود ال ا
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بعاصاامتها القاادس" .ودعااا ،بلااى "اسااتجماع القااوى والطاقااات الوطنيااة ااي مواجهااة االحااتالل والتصاادي
لعدوانااه ضااد الشااعب واألر

والمقدسااات" .وشاادد علااى ضاارورة "تعزيااز الوحاادة الوطنيااة و ااق أسااس

ديموقراطية ،انطالقاي من احترام سيادة القانون ووحدانية السلطة باعتباره مدخالي لترسيخ صمود الشعب
المضادة ،بهدي بقامة الدولة وبسط السايادة الوطنياة علاى
ضد المشارير اإلسرائيلية
ّ
الفلسطيني ووباته ّ
كامل التراب الفلسطيني".
عمان2016/6/5 ،
الغدّ ،

" .9موقع واال" :تراجع في عدد المعتقلين الفلسطينيين نتيجة التنسيق األمني اإلسرائيلي الفلسطيني
تحاادة م ارساال موقاار واال اإلخباااري للشاادون الفلسااطينية ف ااي بسااخاروي عاان حصااول ت ارجاار ااي عاادد
المعتقل ااين الفلس ااطينيين بالض اافة الوربي ااة ،وذل ااج بع ااد تفاهم ااات توص االت بليه ااا "بسا ارائيل" م اار الس االطة
الفلسطينية ،وحالة الهدوء التي تشهدها المناطق الفلسطينية عقب تراجر الهجمات ضد اإلسرائيليين.

وقال بن بحصائيات أصدرها الجيش اإلسرائيلي مدخ ار تفيد بأن الضفة الوربية شهدت تراجعاي ملحورااي
ااي ع اادد اجتياح ااات الج اايش اإلسا ارائيلي للم اادن الفلس ااطينية ،وأدى ذل ااج النخف ااا

أع ااداد المعتقل ااين

الفلسطينيين ،حية تم اعتقال  338شخصا ي مارس فذار الماضي و 223ي أبريل نيساان الساابق
واعتقال  215لسطينياي.

وسااجل ف ااي بسااخاروي أنااه مقاباال االنخفااا

ااي االعتقاااالت اإلس ارائيلية للفلسااطينيين ،هناااج زيااادة

ملحورااة ااي االعتقاااالت التااي تقااوم بهااا الساالطة الفلسااطينية ضااد المشااتبه ااي تخطاايطهم لهجم ااات
بالسكاكين أو بطالق النار أو العبوات الناسفة خاصة ي القرى الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس.
وخل

بلى أنه بينما تهدد السلطة الفلسطينية بوقي التنسيق األمني مر "بسرائيل" ،توضح المعطيات

الرقمية أن التنسيق يشهد زيادة واضحة ي معدالته ،وهناج مدشرات على تقويته ي اآلونة األخيرة.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .11أبو مرزوق :لن يكون هناك سالم دافئ وال بارد مع "إسرائيل"
الدوحااة :ر ا

عضااو المكتااب السياسااي لحركااة حماااس ،د .موسااى أبااو ماارزوق ،مااا جاااء ااي خطاااب

مدخرا ،ي محا رة أسيوط ،بشأن دعوته "لتوسير رقعاة الساالم
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
ي
مر نبسرائيلر" .وأضاي أبو مرزوق ،خالل الجزء األول من حوار مطول مر "موقار الجزيارة مباشار"،

اتهجنا حاادوة سااالم
"نقاول للارئيس المصاري :لاان يكاون هناااج سااالم دا ا وال بااارد مار نبسارائيلر" ،مس ي
مر "يمين بسرائيلي متعصب يزداد تطريا كل يوم".
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وأكد أن "كل المبادرات العربية للسالم مر نبسرائيلر شلت ولم يستمر لها أحد".
وقااال أبااو ماارزوق" :نرحااب بمااا جاااء ااي دعااوة الارئيس السيسااي ماان اسااتعداد مصاار لرعايااة المصااالحة
الفلسااطينية بااين حركتااي ااتح وحماااس ،لكننااا ال نرحااب بااأي جهااد ااي اتجاااه سااالم دا ا ماار الكيااان

ونائيا فخر مر المسدولين بالقاهرة للتشاور بشاأن
الصهيوني" .وأشار بلى أن حركة حماس تنترر لقاء ي
النقاااط التااي تاام بحوهااا ااي الزياارتين األخيارتين ،مدكا يادا أن الحركااة طمأناات القاااهرة بزاء األماان القااومي

المصااري .وتااابر" :قمنااا بكاال مااا يمكاان علااه ماان أجاال تحسااين العالقااات ماار مصاار وأزلنااا شااعارات
وال تات سياسية ارتبطت بأوضاع سياسية معينة تسببت ي بزعاج القاهرة".

مشير بلاى أن حركتاه
يا
وأكد أن "القاهرة لم تطلب منا بعالن االنفصال عن جماعة اإلخوان المسلمين"،
حركة تحرر وطني لسطيني وق ارراتها نابعة من مدسساتها وليس من جهة أخرى.
ولفاات أبااو ماارزوق ،بلااى أن دعااوة مصاار لحركااة حماااس ااي الفت ارة الماضااية لاام تااتم عباار أي وساايط

مدكدا أن المملكة العربية السعودية لم يكن لها دور ي ترتيب الحوار األخير مر القاهرة.
بقليمي،
ي
وجاه اتهاماات للحركاة بالضالوع اي المسادولية عان اغتياال النائاب العاام
وأضاي أن الجانب المصاري ّ
"هشام بركات" ،وهو ما نفته الحركة ،كما نفت تدريب أية عناصر تابعة لا"تنريم الدولة" ي سيناء.

وأكااد أن النرااام المصااري بااات يشااعر بااأن حماااس قاماات بااإجراءات عدياادة علااى الحاادود لضاابط األماان
مشير بلى أنهم طالبوا الجانب المصري بإضاءة الحدود لزيادة الكفاءة ي الضبط.
يا
بين الجانبين،
وتابر أن األنفاق بين غزة ور ح أُغلقت منذ عامين ،وما هو متو ر من معلومات لدى "حماس" أنه لام

غدا".
يعد هناج أنفاق ،لكنه استدرج ي
قائال" :قد ُيولق نفق اليوم ويفتح غيره ي
وحماال أبااو ماارزوق ،الجانااب المصااري المساادولية عاان اختفاااء الم اواطنين الفلسااطينيين األربعااة الااذين
اختطفوا ور دخولهم األراضي المصرية منذ ترة ،ورغم نفاي جهااز المخاابرات المصاري علماه بمكاان

تواجاادهم ،لكنااه لاام يسااتبعد تواجاادهم لاادي أجه ازة أمنيااة مص ارية أخاارى هااي ماان اختطفااتهم وتخفاايهم،

متسائال" :هل تحولوا بلى حالة غازية ولم يعد لهم وجود؟".
ي

وحااول التطااورات الخاصااة ببناااء ميناااء غ ازة ،قااال "أبااو ماارزوق" :بن النرااام المصااري ال ي ازال ياارى أن

السلطة الفلسطينية هي صاحبة الوالية ي طلب بناء الميناء كونها معتريا بها.
وذكر أنه من الصعب على نبسرائيلر تجاوز اإلرادة المصرية اي مساألة بنااء المينااء ،اي بشاارة بلاى
طلب تركيا من رئيس وزراء حكومة االحتالل اإلسرائيلي الموا قة على بنائه.

فلسطين أون الين2016/6/4 ،
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 .11وفد حماس بقيادة أبو مرزوق يبحث مع مسؤولين بلبنان مستجدات القضية الفلسطينية
بي ااروت :بح ااة موس ااى أب ااو م اارزوق ،عض ااو المكت ااب السياس ااي لحرك ااة حم اااس ،مس ااتجدات القض ااية
الفلسطينية مر مسدولين أمنيين بارزين ي لبنان .وقالت حماس بن أبو مارزوق التقاى علاى رأس و اد
من الحركة ،اللواء عباس بباراهيم المادير العاام ل مان العاام اللبنااني ،وبحاة الجانباان فخار مساتجدات

القضية الفلسطينية ،خصوصاي ملي المصالحة الفلسطينية واألوضاع ي مخيمات لبنان ،وأزمة وكالة

األونروا .كما التقى و د حركة حماس العميد كميل ضااهر مادير مخاابرات الجايش اللبنااني اي مكتباه
ي و ازرة الد اع باليرزة ،وبحة معه األوضاع الفلسطينية العامة واألوضاع ي المخيماات الفلساطينية

ااي لبنااان .وأكااد أبااو ماارزوق حاار

حماااس علااى المحا رااة علااى األماان واالسااتقرار ااي المخيمااات

الفلسطينية وجوارها ،وتعزيز العالقات األخوية الفلسطينية-اللبنانية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/4 ،

 .12رضوان :حق العودة حق ثابت ومقدس ال يقبل التصرف وال التنازل وال المساومة
غ ازة :شااارج أهااالي قطاااع غ ازة ،أمااس الساابت ،بمساايرة جماهيريااة دعاات بليهااا صااائل العماال الااوطني
واإلسالمي ي ذكرى نكسة  5يونيو حزيران .1967

ودعااا القيااادي ااي حركااة حماااس بسااماعيل رض اوان بلااى اسااتعادة الوحاادة الوطنيااة وتحقيااق المصااالحة

على أساس اتفاق القاهرة اواعالن الشاط  ،ودعوة اإلطار القيادي المدقت لمنرمة التحرير الفلسطينية
لالنعقاد لإلشراي على المصالحة ،وبناء وحدة وطنية راسخة على أساس الووابت والمقاومة.

كما دعا األطراي الفلسطينية بلى عدم الرهان على الدعوات الدولية التي تدعو بلى ما وصفه بساراب

لن يتحقق منه شيء ،مشدداي على أن الوحدة الفلسطينية هي طريق العزة والتحرر.

وشاادد علااى أن حااق العااودة حااق واباات ومقاادس ال يقباال التصااري وال التنااازل وال المساااومة ،مدكااداي أن
الشعب الفلسطيني ي أماكن الشتات ير

التوطين والتعوي

مقابل لسطين.

ودعا رضوان األمة العربية واإلساالمية بلاى دعام الحاق اي لساطين والمقاوماة ووقاي سياساة التطبيار

ماار االحااتالل ودعاام انتفاضااة القاادس ،داعي ااي ااي الوقاات نفسااه األمااين العااام ل ماام المتحاادة والمجتماار
الدولي بلى الضاوط علاى االحاتالل لوقاي جرائماه ضاد الشاعب الفلساطيني ومقدسااته .وقاال "الباد مان

عمااا ارتكباوا ماان جارائم حاارب" ،داعيااي بلااى
تقااديم قااادة االحااتالل لمحكمااة الجنايااات الدوليااة ومحاااكمتهم ّ
كسر الحصار عن قطاع غزة ألنه جريمة ضد اإلنسانية وجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.
الخليج ،الشارقة2016/6/5 ،
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 .13أبو ظريفة يدعو لوقف الرهان على المبادرة الفرنسية والمفاوضات باعتبارها مضيعة للوقت
غ ازة :دعااا عضااو المكتااب السياسااي للجبهااة الديمقراطيااة لتحرياار لسااطين طااالل أبااو رريفااة ،القيااادة
الفلسطينية بلى وقاي الرهاان علاى المباادرة الفرنساية والعاودة للمفاوضاات باعتبارهاا مضايعة للوقات وال

تلبااي الحااد األدنااى ماان الحقااوق الوطنيااة للشااعب الفلسااطيني ،وأسااهمت ااي زيااادة االسااتيطان وو اارت
الوطاء لتهويد القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية يها.

جاااءت أقوالااه خااالل مشاااركته بمساايرة جماهيريااة دعاات بليهااا صااائل العماال الااوطني واإلسااالمي ااي

ذكرى نكسة  5يونيو حزيران  ،1967أمس السبت ي قطاع غزة.

وحااذر ماان نكسااة عربيااة جدياادة أمااام حملااة األكاذيااب التااي يقودهااا رئاايس حكومااة االحااتالل بنيااامين

نتنياهو ،ووزير حربه الجديد أ يجدور ليبرمان ،ي اإلعالن عن أن مبادرة السالم العربية تحمل نقاطاي

بيجابيااة يمكاان البناااء عليهااا بعااد بج اراء التعااديالت عليهااا ،محااذ اير ااي الوقاات ذاتااه ماان اسااتوالل نتااائ

اجتم اااع ب اااريس إلقام ااة عالق ااات وتطبي اار عرب ااي اواس ااالمي م اار دول ااة االح ااتالل ،والع ااودة ما ارة أخ اارى
للمفاوضا ااات الونائيا ااة العبويا ااة بمرجعياتها ااا ورعايتها ااا الحاليا ااة وبا اادون الوقا ااي التا ااام لكا ا ااة النشا اااطات

االستيطانية بالضفة والقدس .وأكد أبو رريفة ي ذكرى نكساة حزياران األليماة ،أن الشاعب الفلساطيني

مصاامم علااى مواصاالة النضااال حتااى تقرياار المصااير اوانهاااء االحااتالل عاان كا ااة األ ارضااي الفلسااطينية

المحتلااة بعاادوان  4حزي اران نيوني ااور  1967وعااودة الالجئااين الفلس ااطينيين عم االي بااالقرار األمم ااي 194

ور

أية حلاول أو بماالءات أو بادائل تناتق

مان حقوقاه تحات أياة مساميات ساواء تباادل األ ارضاي

أو االعتراي بيهودية دولة «بسرائيل» أو التنازل عن حق العودة.

الخليج ،الشارقة2016/6/5 ،

 .14غزة :الفصائل تنظم مسيرة بذكرى النكسة وتندد بجرائم االحتالل وتدعو لوقف التنسيق األمني معه
نرماات صااائل لسااطينية اليااوم الساابت ااي قطاااع غ ازة مساايرة ااي ذكاارى نكسااة عااام  ،1967نااددت
أوناءها بانتهاكات االحتالل ،وطالبت بوقي التنسيق األمني معه.

وتوجهت المسيرة بلى مقر األمم المتحدة ي غازة ،حياة نادد المشااركون باالجرائم اإلسارائيلية المساتمرة

بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ،ورددوا شعارات تطالب بدعم االنتفاضة ضد االحتالل اإلسرائيلي.

كما طالب قياديون ي الفصاائل السالطة الفلساطينية بوقاي التنسايق األمناي مار االحاتالل اإلسارائيلي،

وبعدم العودة للمفاوضات.
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وتتجاادد غاادا ذكاارى النكسااة التااي تعااود لحاارب عااام  ،1967وهااي حاارب األيااام السااتة التااي نشاابت بااين
بسا ارائيل وك اال م اان مص اار وس ااوريا واألردن ،وأدت بل ااى اح ااتالل بسا ارائيل س اايناء وقط اااع غا ازة والض اافة

الوربية والجوالن ،وتعتبر والة حرب ي الصراع العربي اإلسرائيلي.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .15بينت يعلن رفضه المبادرة العربية ويهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تنازلت عن المستعمرات
الحياة الجديدة :أعلن رئيس حازب البيات اليهاودي ،وزيار التعلايم اي اإلسارائيلي ،نفتاالي بينات ،ر ضاه
التنااازل عاان أي شاابر ماان األ ارضااي الفلسااطينية ،وق اال "ساانحتفر بهااا كاملااة" .وأضاااي ااي تص اريح
صااحفي ،مساااء الساابت" ،ساانحتفر بجمياار المسااتوطنات ،ولاان نقباال بااإطالق س اراح أساارى ،ون اار

المبادرة العربية ،وسنسقط الحكومة بن قبل نتنياهو بأي تنازل".

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .16اإلعالم العبري :ارتياح إسرائيلي من البيان الختامي الجتماع باريس
الناص ارة  -ماان سااليم تايااه ،تحرياار والء عيااد :أعرباات مصااادر ماان داخاال الحكومااة اإلس ارائيلية عاان
ارتياحهااا م اان البيااان الخت ااامي ،الااذي ص اادر عق ااب انتهاااء م اادتمر باااريس ال اادولي للسااالم ااي الش اارق

األوسااط ،يااوم الجمعااة ،والااذي بحااة ساابل اسااتئناي المفاوضااات الفلسااطينية اإلسارائيلية .ونقلاات "القناااة
العاش ارة" ااي التلفزيااون العبااري ،يااوم الساابت ،عاان مصااادر قولهااا "بن البيااان الختااامي لاام يتضاامن أي

بشااارات بلااى أن حاادود الدولااة الفلسااطينية هااي خطااوط ال ارباار ماان حزياران يونيااو  ،1967أو أن القاادس
عاصمة لسطين ،كما لم يطلب االجتماع أي بجراءات ورية من بسرائيل".

وأضا ااا ت "تضا ا ّامن البي ا ااان قا ااط دع ا ااوة لكا ااال الجا ااانبين اإلسا ا ارائيلي والفلسا ااطيني للع ا ااودة بلا ااى طاول ا ااة
المفاوضات ،وعبر عن القلق من بناء المستوطنات ،وأدان العني الفلسطيني".

الليناة والمرضااية إلسارائيل اي البياان الختااامي جااء نتيجاة عماال
وقالات القنااة ،بن ماا وصاافتها با ّ
ا"النبرة ّ
أميركياة اي األساابير األخيارة،
دبلوماسية مكوّفة ،أجرتها تال أبياب مار قياادات غر ّبياة
وجهود
أوروبياة و ّ
ّ
ّ

اس بإسارائيل ،أو تادينها أو تملاي عليهاا قا اررات ،خال ااي
مان أجال عادم بصادار قا اررات مان شاأنها أن تم ّ
للرغبة اإلسرائيلية".
ائيلية ،اااعتبرت "أن االجتمااع اي بااريس عباارة عان تفوياات رصاة ،بادالي ماان أن
أماا
الخارجياة اإلسار ّ
ّ
ّ
يحااة المجتماار الاادولي عباااس علااى االسااتجابة للاادعوات التااي قاادمها رئاايس الااوزراء لباادء المفاوضااات
المباش ارة ااورا ،اسااتجاب لطلااب عباااس وساامحت لااه أن يسااتمر ااي تجنااب المفاوضااات المباش ارة علااى
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المستوى الونائي ودون شروط مسبقة" .وأضا ت ي بيان لها "التاريخ سيسجل أن االجتماع الذي عقد
السالم".
ي باريس زاد من تصلب مواقي
الفلسطينيين اوابعاد ّ
ّ

قدس برس2016/6/4 ،

 .17قادة أمنيون إسرائيليون يقترحون خطة سياسية لمواجهة مبادرات السالم الدولية
القاادس المحتلااة :كشاافت صااحيفة "يااديعوت أحرنااوت" العبريااة النقاااب عاان مبااادرة سياسااية أطلقهااا قااادة
أمني ااون بسا ارائيليون س ااابقون ،تتض اامن خط ااة عم اال ،لمواجه ااة المب ااادرات الدولي ااة لكس اار جم ااود عملي ااة

التسوية بين السلطة الفلساطينية و"بسارائيل" .وقالات منرماة "قاادة مان أجال أمان بسارائيل" ،بن الحادية
يدور حول "خطاة تادم باين خطاوات أمنياة ومدنياة واقتصاادية وسياساية ،تحاول مساألة وجاود الشاريج

بلى أمر هامشي وتحا ر ي الوقت ذاته على خيارات للمستقبل".

وأضا ت الصحيفة ي عددها الصادر يوم السابت ،بن الخطاة المساماة "األمان أوالي" ،تعتماد علاى عادة
رضيات من بينها" ،أنه ال توجد اليوم بمكانية لتحقيق اتفااق دائام يقاوم علاى مبادأ الادولتين ،وال يمكان

القضاااء علااى اإلرهاااب بوسااائل القااوة قااط ،وأن اسااتمرار الجمااود السياسااي ساايقود بلااى ج اوالت عنااي
أخرى" .وزعم القادة ي هذه المنرمة أن "بسرائيل قوية بما يكفي من أجل تطوير مبادرة مساتقلة تادور
ي وضعها على الحلبتين اإلقليمية والدولية".

وبحسب الصحيفة ،توصي الخطة ي المجال األمني "بمواصلة نشر الجيش اإلسرائيلي حتى االتفااق

الاادائم ،ماان خااالل اسااتكمال الجاادار األمنااي الااذي ساايعزز األماان الشخصااي لإلس ارائيليين داخاال الخااط

األخضر ،وحوالي  %80من اإلسرائيليين الذين يعيشون ي الضفة ،بما ي ذلج أحياء القدس".
ومن جانب فخر ،تن

الخطة على "تقلي

"أروقة" فمنة لتحركات اإلسرائيليين و ر

االحتكاج بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من خالل خلق

قيود على مساارات معيناة وتحدياد مساارات بديلاة ،وتقلاي

م اركااز االحتكاااج" ،األماار الااذي سيسااهل الحفااار علااى أماان المسااتوطنين الااذين يعيشااون ش ارقي جاادار

الفصل العنصري.

و ااي المجااال الماادني واالقتصااادي ،تقتاارح الخطااة تشااجير العماال القااانوني المراقااب للفلسااطينيين ااي
الكيان اإلسرائيلي ،من خالل توسير منح تصاريح العمل.
كما تن

علاى ضارورة تفعيال حكوماة االحاتالل خطاة لتطاوير وتشاجير االقتصااد الفلساطيني وتاو ير

أماااكن عماال ااي الجانااب الش ارقي ماان جاادار الفصاال العنصااري ،بلااى جانااب بقامااة بدارة عليااا ألحياااء
شارقي القاادس المحتلااة ،تاادار ااي بطااار تااابر لبلديااة االحااتالل ااي القاادس ،وخطااة هيكليااة لتطااوير هااذه

األحياء ،اوانشاء صندوق دولي لتطبيقها.
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وتطالااب الخطااة ااي المجااال السياسااي ،الحكومااة اإلس ارائيلية بااأن تزياال الومااو

حااول نواياهااا بشااأن

مستقبل المناطق من خالل بعالن سياسي يحدد ي بنوده قط االلتزام بحل الدولتين.

وبحسا ااب الصا ااحيفة ،تشا اامل المبا ااادرة ص ا االي خاص ا ااي يتعلا ااق بالقا اادس ،وتطا اارح صا اايوة والويا ااة ،أمنيا ااة
واقتصادية وسياسية.

أما ي الجانب األمني ،تشمل الخطة استكمال بناء الجدار حول القدس ،والحفار على الوضر الراهن
ي المسجد األقصى.

وتادعو الخطاة بلاى عادم توييار مكاناة السااكان الممنوحاة للفلساطينيين اي القادس ولكان أن "ياتم تجميااد
تسجيل سكان جدد ،وهكذا يتم تجميد منح المواطنة للفلسطينيين المقيمين بشكل دائم ي القدس".

ورأت الخطااة ،أنااه طالمااا "كاناات بس ارائيل تساايطر علااى كاال مسااارات الوصااول بلااى قطاااع غاازة ،لاان
تحررها المنرومة الدولية من المسدولية عن الوضر اإلنسااني ياه ن...ر وبادون توييار جاوهري ،تبقاى
هناج رصة وقوع جوالت أخرى من الحرب وتحويل قطاع غزة بلى مكان غير مناسب لحياة البشر".
وتطالب الخطاة ،بزياادة الماواد االساتهالكية ،وتوساير عاجال وكبيار لمصاادر الطاقاة والميااه ،وتقلاي

البطالااة ماان خااالل زيااادة عاادد تصاااريح العماال ااي الكيااان اإلسارائيلي وتوسااير مجااال الصاايد ،و حا
عملي لتو ير مخرج بحري" ،يخضر للسيطرة األمنية اإلسرائيلية وبالتنسيق مر السلطة الفلسطينية".

فلسطين أون الين2016/6/4 ،

 .18خبيرة إسرائيلية تدعو للتقارب مع العرب المعتدلين
قالاات أكاديميااة بس ارائيلية بن "بس ارائيل" مطالبااة بالتقااارب ماار الاادول العربيااة المعتدلااة ،ألن السااالم بااين
الجانبين لم يعد أم اير وانوياي ،بل الزماي وضارورياي لتكاون منطقاة الشارق األوساط فمناة ومساتقرة ،وهاو ماا
يتطلااب م اان اإلس ارائيليين ع اادم تفوياات الفرص ااة .واسااتذكرت الكاتب ااة اإلس ارائيلية والخبياارة ااي الش اادون

الخارجيااة ميخااال يعيااري الزيااارة األولااى لل ارئيس المصااري األساابق أنااور السااادات بلااى "بس ارائيل" عااام

 .1977واسااتطردت قائلااة بن الجااانبين توقعااا حينهااا أن تُسااتبدل لوااة الحااروب بااين العاارب و"بس ارائيل"
بخطاب السالم ،بعدما عر ا أومان الحروب وكلفتها الباهرة.
وأضا ت يعيري أن التدهور األمني الحاصل ي اإلقليم منذ خمس سنوات لعاب دو اير كبيا اير اي انهياار

االستقرار االستراتيجي وضرب المنرومات السياسية واالقتصادية ،ود عات بزعاماات عربياة اواسارائيلية
لفح ا

مجااددا بمكانيااة بدارة سياسااة خارجيااة جدياادة ،ااي راال مخاااوي الجااانبين ماان مخاااطر أمنيااة

تد عهما لقيام تعاون أمناي مشاترج للحفاار علاى االساتقرار اإلقليماي .وأشاارت بلاى أن التعااون األمناي

اإلقليمااي بااين العاارب و"بس ارائيل" يعااود بلااى ت ازيااد التااأوير الواضااح للمنرمااات اإلسااالمية ااي أكواار ماان
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جبهااة حربيااة ااي المنطقااة ،ممااا يجعاال بسارائيل ومصاار واألردن وغيرهااا ماان الاادول العربيااة تتااابر بقلااق
شديد التطورات المتالحقة ي المنطقة.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .19أنباء عن مساع لضم "المعسكر الصهيوني" لالئتالف الحكومي
تحري اار الطي ااب غن ااايم :سيص اال زع اايم المعارض ااة ااي البرلم ااان اإلسا ارائيلي ،ورئ اايس كتل ااة "المعس ااكر
ّ
كي ااة ،ليلتقااي بعاادد ماان القي ااادات
الصا
ّ
اهيوني" ،بسااحاق هرتسااود ،األح ااد ،بلااى الواليااات المتّحاادة األمري ّ
ّ
خارجية االتّحاد األوروبي ،يديريكا موغريني ،بذ من المتوقّر مشاركته ي االجتماع
يكية وبوزيرة
ّ
األمر ّ
ّ
يكية"  ،AJCحية سيلقي خطاباي ،ناهيج عن التقائه المزمر
نوي الذي تعقده "اللجنة
ّ
اليهودية-األمر ّ
ّ
الس ّ
كل من هرتسود ،موغوريني ورايس
بمستشارة األمن
القومي ي البيت األبي  ،سوزان رايس .وسيلقي ّ
ّ
نوي.
خطابات أوناء انعقاد االجتماع ّ
الس ّ
األي ااام
يكي ااة ،م اار تق ااارير
بعالمي ااة س ااادت مج ا ّادداي ااي ّ
ّ
وتتا ازامن زي ااارة هرتس ااود للوالي ااات المتّح اادة األمر ّ

ادخ اير بض ا ّام ح اازب
األخيا ارة ،ح ااول مس اااع مكوّف ااة وددوب ااة بتوس ااير االئ ااتالي الحك ا
وس اار م ا ّ
اومي ،ال ااذي ّ
ّ
"بس ا ارائيل بيتن ا اا" وتعيا ااين أ يجا اادور ليبرما ااان وزي ا ا اير لل ا اد اع اإلس ا ارائيلي ،وذلا ااج عبا اار ضا ا ّام "المعسا ااكر
ّ
الصهيوني" بلى االئتالي .وكان هرتسود قد انسحب قبيل تعيين ليبرمان وزي اير للاد اع ،احتجاجااي علاى
ّ
ّ
لضم حزبه بلى االئتالي الحكومي.
التّفاو مر ليبرمان ،بعد أن كان ي ذروة مساعي المفاوضات ّ
ّ
الصهيوني ،بذ نشر نان بيشيل،
وشهدت نهاية األسبوع تبادالت للرسائل بين حزبي الليكود والمعسكر ّ
ّ
الصاادرة يااوم الجمعااة،
المق ّارب ماان رئايس الحكومااة ورئايس طاقمااه سااابقاي ،مقااالي ااي صاحيفة "هاامرتس" ّ
عملي ااة
يفض اال محارب ااة رئ اايس الحكوم ااة اإلسا ار
ه اااجم ي ااه اليس ااار لكون ااه ّ
ائيلي وعائلت ااه ب اادالي م اان د اار ّ
ّ
الصااهيوني" بشااأن
سياسا ّاية ،علااى حا ّاد تعبي اره ،مااا ت ازامن ماار تليااين مواقااي بع ا أعضاااء "المعسااكر ّ
ّ
الموسر برئاسة نتنياهو.
االنضمام بلى االئتالي الحكومي
ّ
ّ
خلفية بشاعات التّفاو بين حزبي هرتسود ونتنياهو ،يوم
الص
وأصدر حزب "المعسكر ّ
هيوني" ،على ّ
ّ
شدد يه على عدم ّنيته االنضمام لحكومة اليمين برئاسة نتنياهو.
الخميس المنصرم ،بياناي ّ
معني ا ااي بلا ااى حا ا ّاد بعيا ااد باالنضا اامام لالئا ااتالي
ائيلية مطّلعا ااة ّ
أن هرتسا ااود م ا اا ي ا ازال ّ
وتفيا ااد مصا ااادر بس ا ار ّ
خلفيااة المساااعي
الحك
مدياادين ماان حزباه لهااذه الخطااوة ،خصوصااي علااى ّ
حاليااي علااى ضا ّام ّ
اب ّ
اومي ،وينكا ّ
ّ
الصاراع اإلس ارائيلي
الصاراع ،بداياةي ماان ماادتمر بقليما
الدبلوماسا ّاية الفرنسا ّاية و ّ
ّ
اي بموضااوع ّ
وليااة إلنهاااء ّ
الد ّ
ّ
ّ
الفلسطيني ،يخطّط لعقده ي القاهرة.
ّ
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اودي" ،نفتااالي بيناات ،ورئاايس
وقااال محلّلااون ّ
بن األزمااة التااي تا ّام تسااويتها بااين رئاايس حاازب "البي ات اليها ّ
الحكومة اإلسرائيلي ،نتنياهو ،والتي نشأت ي أعقاب مطالبة بينيت لنتنياهو تعييين ساكرتي اير للمجلاس
ّ
الصهيوني"،
ي األمني اإلسرائيلي
ّ
بضم "المعسكر ّ
المصور نالكابينيتر ،زادت من رغبة نتنياهو ّ
الوزار ّ
ّ
ّ
ّ
الحالية.
اليمينية لحكومة اليمين
لالبتعاد عن بينت الذي يسترط بقاءه بالمزيد من الخطوات
ّ
ّ
وأضاااي مصاادر فخاار ّأنااه " ااي حااال ماانح نتنياااهو لليفنااي و ازرة القضاااءّ ،إنااه سيحصاال علااى دعمهااا
غالبيتهم بلى خطوة هرتسود".
ينضم
ودعم أعضاء كتلتها ،وحينها من المحتمل أن
ّ
ّ
عرب 2016/6/4 ،48

 .21نتنياهو يزور موسكو غدا للقاء بوتين
تحرير بالل ضااهر :يتوجاه رئايس الحكوماة اإلسارائيلية ،بنياامين نتنيااهو ،بلاى موساكو ،غاداي االوناين،
ي زيارة ستستمر يومين ،يلتقي خاللها مر الرئيس الروسي ،الديمير بوتين.

وال اادوا ر المباشا ارة له ااذه الزي ااارة ه ااي مناس اابة م اارور  25عاما ااي عل ااى بع ااادة العالق ااات الدبلوماس ااية ب ااين

"بس ارائيل" وروساايا .لكاان مصااادر بس ارائيلية أكاادت أن الجااانبين ساايبحوان األوضاااع ااي المنطقااة علااى
ضوء التدخل الروسي العسكري ي سورية والحارب الادائرة يهاا .وو قااي لتقاارير بسارائيلية ،اإن نتنيااهو
وبااوتين اتفقااا خااالل لقاااءات سااابقة بينهمااا علااى التنساايق األمنااي بااين جيشااي الاادولتين بكاال مااا يتعلااق

بسورية ،وأن تكون لسالح الجو اإلسرائيلي حرية العمل ي ضرب أهداي لحزب هللا ي سورية.

وقال بيان صادر عن الكرملين بن بوتين ونتنيااهو سايلتقيان بعاد غاد الوالوااء اي موساكو ،وسايبحوان

تم توصال بليها خالل زيارة سابقة لنتنياهو بلى موسكو.
ي تطبيق االتفاقيات والتفاهمات التي ّ
و ااي س ااياق التنس اايق ب ااين الجيش ااين ،زار نائ ااب رئ اايس األرك ااان الروس ااي ت اال أبي ااب والتق ااى م اار نريا اره
اإلسرائيلي بهدي تطبيق التفاهمات بهذا الخصو

بين بوتين ونتنياهو.

عرب 2016/6/5 ،48

 .21التماس لمنع مسيرة المستوطنين بالقدس المحتلة
تحرياار بااالل ضاااهر :تنراار المحكمااة العليااا اإلس ارائيلية صااباح اليااوم األحااد ،ااي التماااس ضا ّاد مسااار
مس اايرة المس ااتوطنين ااي البل اادة القديم ااة ااي الق اادس ،ااي ذك اارى اح ااتالل المدين ااة ،ال ااذي تطل ااق علي ااه
"بسرائيل" "يوم القدس .وستجري المسيرة االستف اززية ي الحي اإلسالمي بعد رهر اليوم .ويطلق علاى
هااذه المساايرة تساامية "مساايرة األعااالم" ألن المشاااركون يهااا ير عااون أعااالم "بس ارائيل" ويساايرون داخاال

البلدة القديمة بزعم بوبات السيادة اإلسرائيلية على المدينة المحتلة.
التاريخ :األحد 2016/6/5

العدد3955 :

ص

17

وقدم االلتماس جمعية "عير عميم" الحقوقية والمستشار السابق للشدون العربياة لردسااء بلدياة القادس،
أمير حيشين .ويطالب االلتماس المحكمة العليا بأن تصدر أما اير يقضاي بإلوااء التصاريح الاذي منحتاه
الشاارطة اإلس ارائيلية للمساايرة بااالعبور ااي الحااي اإلسااالمي ااي البلاادة القديمااة .وشاادد الملتمسااون ااي
طلبهم على أنه توجد حساسية خاصة للمسيرة هذا العام وأن ومة احتمال كبير بأن يتم اإلعالن مساء

اليااوم عاان بدايااة شااهر رمضااان غااداي ،و ااي هااذه الحالااة ااإن المساايرة قااد تصااطدم بحركااة عشارات فالي
المصلين الفلسطينيين المتجهين نحو المسجد األقصى ألداء صالة التراويح.

عرب 2016/6/5 ،48

 .22السلطات االحتالل تعلن تخفيف القيود عن حركة الفلسطينيين للتنقل خالل رمضان الكريم
القدس المحتلة ،رام هللا  -الحيااة ،وكالاة ساما :أعلنات السالطات اإلسارائيلية أنهاا بصادد تخفياي القياود
عاان حركااة الفلسااطينيين للتنقاال ماان الضاافة الوربيااة وقطاااع غ ازة واليهمااا خااالل شااهر رمضااان الك اريم.
وأعل اان مكت ااب تنس اايق األنش ااطة الحكومي ااة المس اادول ع اان الش اادون المدني ااة ااي الض اافة بإشا اراي و ازرة

الااد اع ،بجاراءات مماولااة لتلااج التااي تاام اتخاذهااا ااي الساانوات السااابقة ،وتشاامل السااماح لمااا يصاال بلااى
 500شااخ

ماان قطاااع غازة بالمشاااركة ااي صااالة الجمعااة ااي المسااجد األقصااى المبااارج ااي القاادس

الشارقية خااالل رمضااان ،بضااا ة بلااى السااماح لمئتااين ماان سااكان غازة بزيااارة أقاااربهم ااي الضاافة خااالل
الشهر الكريم ،ولا  500لسطيني من الضفة بزيارة أقاربهم ي غزة .وتشمل التسهيالت السماح لا 300

لسطيني يعيشون ي الخارج بزيارة األقارب ي غزة ،ولا  500لسطيني من الضفة بالسفر من مطاار

بن غوريون ي تل أبيب.

الحياة ،لندن2016/6/5 ،

 .23تقرير :المنظومة األمنية الصهيونية ..إدارة فاشلة تقود جيشا متهالكا
ترجمة المركز الفلسطيني لإلعالم :جيش متهالج من الاداخل ..حقيقاة تتكشاي يوماا بعاد ياوم علاى ياد
ضباط وقادة جيش الكيان الصهيوني ،ليس من قبيل الصد ة لكنها نتيجة تراكمياة للهازائم التاي لحقات

بهااذا الجاايش ااأورت علااى عقيدتااه ووالئااه ،أصاابحت قيااادة الجاايش تبحااة عاان حلااول لمشاااكل جنودهااا

بدال من تطوير قدراته.

قساام الترجمااة والرصااد ااي "المركااز الفلسااطيني لإلعااالم" تااابر مااا نش اره اإلعااالم العبااري حااول مشاااكل

جيش االحتالل وقيادته.

التاريخ :األحد 2016/6/5

العدد3955 :

ص

18

قد كتاب د .غاابي أ يطاال مقااالي اي صاحيفة "بسارائيل الياوم" تحات عناوان "ساالح المادرعات والحارب

القادمااة ..محرااور أن نكااون غياار مسااتعدين م ارة أخاارى" ،أنااه "حتااى ال نقاار ااي حاارب مفاجئااة ماان
الواجب علينا أن ال نهمل موضوع سالح المدرعات بسبب أهميته ي أي حرب قادمة".

وتابر" :من بين األحداة الكويرة السهلة والصعبة ،نزل عليناا تقريار مديرياة ساالمة الجناود ،اي أغلاب

األحيان كنا نضعه موضر االحترام مادة ياوم وانتهاى بال أن التقريار األخيار ُيرهار نتاائ خطيارة عان
تراجر جهاز الطوارئ للوسائل المدرعة للجيش اإلسرائيلي ،وهذا األمر يعيدني  49سنة بلى الوراء".
ويضيي "قبل حرب األيام الستة بوالوة أسابير وتحديداي ي  15أيار  1967تم تجنيد االحتياط .القوات

اسااتعدت وتاام تجهيااز الوسااائل القتاليااة ،كاال توويااق وكاال ذكاارى تُرهاار صااورة الجنااود حااول السااالح،
يحفارون الخناادق ويجهازون المالجا وعشارات فالي األكيااس للقتلاى الكويارين الاذين توقعاوا سااقوطهم
ااي الحاارب ،ولكاان بنجااازات هااذه الحاارب غياارت خارطااة الشاارق األوسااط حتااى اليااوم حيااة انتصاار

الجاايش اإلسارائيلي الصااوير علااى خمسااة جيااوش تحركهااا مشاااعر االنتقااام ماان حاارب التحرياار وعمليااة
سيناء".
صدمة متدحرجة:
وأكااد الكاتااب أنااه وبعااد ذلااج بساات ساانوات حينمااا لاام يكاان الجنااود والمواطنااون مسااتعدين ،جاااءت حاارب

"ياوم الوفاران" بشااكل مفاااج  ،وكااان جاايش االحااتالل ومخااازن الماادرعات ااي وضاار صااعب ،والاادبابات
التي كانت ي حالة جيدة سا رت على الشاحنات مسا ة  500كم كي تصل بلى جبهة الحرب.
واسااتعر

صاادمات الجاايش ااي الحااروب وقااال" :دروس حاارب يااوم الوف اران تاام األخااذ بهااا جزئيااا ااي

حارب لبنااان األولاى ،و ااي هاذه المارة كماا ااي حارب األيااام الساتة كااان الجايش ووسااائله علاى اسااتعداد

وهناج من يقول بن الوسائل والجنود الذين دخلوا بلى مناطق صويرة كانوا أكور من الالزم لقاد كانات
صدمة حرب يوم الوفران حاضرة ،وتلج الحرب المتواصلة ي الحادود الشامالية انتهات بخاروج متسارع
ي عام ."2000

وأشااار الكاتااب بلااى أن "الساايناريو جاااهز وحاضاار الحاارب التاليااة جاااءت باادون اسااتعداد قااد جاااءت
حارب لبنااان الوانياة ماار المخاازن واالحتياااط والمعلوماات االسااتخبارية والوساائل ،كااان الوضار يشاابه مااا
حدة ي السنوات التي تلت حرب األيام الساتة ،وهنااج مان تحادة عان صاواريخ العادو التاي ستصادأ

بساابب وجودهااا تحاات األر  ،وهناااج ماان تحاادة عاان تارة أخاارى ماان الحااروب ،جاايش صااوير وذكااي
وتقلااي
تقلي

اارق كاملااة بمااا ااي ذلااج الماادرعات والقااذائي ،تقلااي

مخيااي أليااام خدمااة االحتياااط ،أي

أيام التدريب بلى ما تحت الخط المنطقي الذي يسمح بالتأهب للحرب القادمة".
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تقليص الميزانية:
الجنرال احتياط بسحق بريج انتقد بشدة بقالة مئات الضباط المهنيين والخبراء الاذين لهام دور هاام اي
سالح المدرعات والقاذائي وبااقي أذرع الجايش ،أي أن تلاج الوساائل التاي لام ياتم تقليصاها ساتبقى اي

مخازن الطوارئ ،هذه اإلقاالت جاءت على خلفية المطالبة بتقلي

ميزانية األمن.

وزرة ال ااد اع
وتح اادة الكات ااب ع اان ميزاني ااة و ازرة الج اايش ب ااالقول" :ال يوج ااد اخ ااتالي عل ااى أن ميزاني ااة ا
ضخمة ،ولكن هناج تناسب باين مان طلاب اي الماضاي والحاضار تقلاي

الميزانياة ،وباين مان يكوار

االنتقاااد بساابب بدخااال دبابااة عمرهااا  40ساانة بلااى مياادان المعركااة ااي عمليااة الجااري الصااامد والتااي
احترقت مولما يحترق الكرتون".

وخااتم الكاتااب مقالااه بأنااه "سااهل علينااا بغااالق وحاادات وتقلاي

االحتياااط ،وسااهل علينااا انتقاااد الجهاااز

الذي يصمد ي االمتحاان مار وساائل أقال وتادريب أقال و اي المقابال يجاب التساادل هال مركاز الوقال
ااي الميزانيااة يتطلااب شاراء طااائرات قتاليااة جدياادة ومعلومااات اسااتخبارية وسااايبر متقدمااة مقاباال دبابااات

قديمة وسالح شخصي قديم حسب رأيي مدة خمسين سنة تكفي من أجل ماا حادة عناد الادخول بلاى
حرب غير مخطط لها ،ليس لدينا االمتياز لخسارة الحرب ،قط ألن أحداي ما نسي تحضير الوسائل".
إدارة جيش سيئة:
عل ااى ذات الص ااعيد كتب اات ص ااحيفة ي ااديعوت تح اات عنا اوان "مجل ااس الض ااباط األعل ااى ااي االنتر ااار"

وعرضاات العديااد ماان النماااذج التااي تاادل علااى بدارة ساايئة يمااا يخ ا
يجعل بع

التعيينااات داخاال الجاايش ،ممااا

المناصب شاغرة طوال شهور عديدة.

وقالاات الصااحيفة" :الجاايش ايعاار

خطط ااي ساايئة ويبااذر أم اوال الناااس خااالل أشااهر طويلااة والقيااادة

العامة للجيش تدار بخمول بكل ما يتعلق بتحسين وضر الضباط الكبار ي الجيش" .وتابعت" :هناج
نماااذج عدياادة كشاواهد علااى ذلااج ماادير قساام االتصاااالت وتكنولوجيااا المعلومااات انسااحب ماان الجاايش

دون أن ينتراار ماان يخلفااه ،وهااذه الوريفااة المهمااة والحساسااة بقياات غياار مأهولااة طاوال شااهور عدياادة،
والجنرال موشي تاامير ينترار مناذ  10شاهور بوياة تعييناه لمنصاب عقياد" .وأضاا ت الصاحيفة "حتاى

الجنرال "أو يج بوخاريس" الذي طُرد من الجيش بلى اآلن لم يتم بيجااد باديل لاه ،وبصاراحة مان تحات
رادار اإلعااالم تاادار القااوى البشارية لمجلااس الضااباط األعلااى ااي الجاايش بخطااط ساايئة ممااا يساابب ااي
هدر الماال العاام ،وقائاد هيئاة األركاان "جاادي فيزنكاوت" وعاد باإجراء ترتياب لوضار الجايش ،لكان مان

الواضح أن لديه الكوير من العمل حتى يحدة هذا الترتيب".
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الهيبة المفقودة:
محلل الشدون الصهيونية ي "المركز الفلساطيني لإلعاالم" أكاد أن جايش االحاتالل لام يعاد قااد اير علاى
تحقياق قاوة الاردع ،وخاصاة بذا ماا تحادونا عان وجاود برادة قتالياة عالياة تقودهاا قياادة وطنياة تضار هاام

وسلم أولوياتها .وأضاي المحلل بن جيش الكيان باات يبحاة عان قياادة
الوطن والمواطن على أهمية ُ
شابة تضخ الدماء بعروق الجيش الذي بدأ يشيخ ،وتادق نااقوس الحارب مان جدياد علاى أساماع الاذين
يخا ون على مستقبلهم السياسي والعسكري ،ورهر هذا واضحا ي تصريحاتهم.

وأشار بلى أن اإلعالم الصهيوني يحاول ي اآلونة األخيرة أن ُيرهر مشاكل الجيش بشكل أو بمخر،
مر أن المدسسة األمنية كانت تحرر ذلج سابقا ،بما أنه يحاول أن يدلب الرأي العام اإلسرائيلي على

قيادته السياسية ،التي لم يعد يهمهاا ساوى أن توبات مكانهاا علاى سادة الحكام ،أو أناه يحااول أن ُيحفاز

ويحرضاه علاى حمال العصاا الوليراة بوجاه القياادة السياساية،
ش ارهة ونهم هذا القاادم الجدياد "ليبرماان" ُ
واستعادة هيبة الجيش من خالل بع

العمليات سواء على قطاع غزة أو بقمر انتفاضة القدس.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/4 ،

 .24منظمات يهودية متطرفة تكثف دعواتها القتحام األقصى اليوم
رام هللا ،غازة  -عاالء المشاهراوي ،حسااين عباد الارحيم :ضااعفت منرمااات الهيكال المزعاوم نأكوار ماان
 27منرمااةر ،دعواتهااا للمسااتوطنين للمشاااركة ااي اقتحامااات جماعيااة واسااعة للمسااجد األقصااى اليااوم

األح ااد ،ااي ذك اارى اح ااتالل م ااا تبق ااى م اان مدين ااة الق اادس ع ااام 1967م .وأر ق اات المنرم ااات المتطر ا اة
بدعواتها عبر مواقر التواصل االجتماعي ومواقعها اإلعالمية ،برنام يوم "توحيد القدس" ،ولفتت بلى

تفاهمااات بينهااا وبااين الشاارطة اإلسارائيلية لتسااهيل اقتحامااات األقصااى دون حضااور لسااطيني بداخلااه،
ضالي عن تأمين حمايتهم وحراستهم خالل االقتحامات والجوالت برحابه.

كمااا تعتاازم مدسسااات ومنرمااات الهيكاال المزعااوم تنراايم مساايرة األعااالم ،والتااي تنطلااق ماان باحااة باااب
العامود وتخترق شوارع البلدة القديمة ،وت ار قها عادة اعتداءات على المقدسيين.

االتحاد ،أبو ظبي2016/6/5 ،

بمسه
 .25عزام الخطيب ردا على تهديد جليك :سندافع عن المسجد األقصى ولن نسمح ألحد ّ

القدس المحتلة ،رام هللا " -الحياة" ،وكالة سما :قال مدير أوقاي القدس الشيخ عزام الخطيب لا"الحياة"

بن على الحكومة اإلسارائيلية محاسابة الحاخاام المتطاري ،عضاو الكنيسات ،يهاودا جلياج علاى تهدياده
بهاادم المسااجد األقصااى .وأضاااي" :هااذا تهديااد مباشاار ضااد المسااجد األقصااى ،تهديااد بهدمااه ،وعلااى
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الحكومااة اإلس ارائيلية أن تاادرس هااذه التص اريحات وأن تحاساابه عليهااا" .وتااابر" :سااندا ر عاان المسااجد
بمسه".
األقصى .لن نسمح ألحد ّ

الحياة ،لندن2016/6/5 ،

 .26القدس :استنكار فلسطيني لمصادقة االحتالل على مسيرة األعالم اإلسرائيلية في البلدة القديمة
رام هللا ،غ ازة  -عااالء المشااهراوي ،حسااين عبااد الاارحيم :اسااتنكرت اللجنااة الوطنيااة الفلسااطينية للتربيااة
والوقا ة والعلوم ،مصادقة االحتالل اإلسرائيلي على تنريم مسيرة األعالم اإلسرائيلية ي البلدة القديمة

وعدت األمر كخطوة تهويدياة تساتهدي المديناة المقدساة .وأوضاحت اللجناة ،أن هاذه
بالقدس المحتلةّ ،
المسيرة التاي صاادق عليهاا االحاتالل بازعم الحفاار علاى حرياة التعبيار تاأتي باالتزامن مار حلاول شاهر
رمض ااان الس ااتفزاز مش اااعر المس االمين .ولفت اات بل ااى أن قا اوات االح ااتالل اإلسا ارائيلي تجب اار أص ااحاب
المحااالت التجاريااة العاارب ااي الحااي اإلسااالمي علااى بغااالق أبوابهااا حتااى يماار عش ارات اآلالي ماان

الشبان اليهود ويمتنر السكان من الخروج خشية تعرضهم لالعتداءات

االتحاد ،أبو ظبي2016/6/5 ،

 .27القدس :دائرة األوقاف اإلسالمية تستنكر إغالق مبنى وحدة خدمات الوافدين لألقصى
رام هللا ،غازة  -عااالء المشااهراوي ،حسااين عبااد الاارحيم :قااررت ساالطات االحااتالل بغااالق مبنااى "وحاادة

خدمات" ،للوا دين بلى المسجد األقصى.

واساتنكرت دائارة األوقاااي اإلسااالمية ااي القادس هااذا القارار ،الااذي قالاات وساائل بعااالم عبريااة بنااه جاااء
بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكوماة بنياامين نتنيااهو .وقاال مادير عاام دائارة األوقااي اإلساالمية اي

القادس الشاايخ عازام التميمااي ،بن دائارة األوقااي عملاات خااالل عاام ونصااي العااام علاى تجهيااز المبنااى
وترميماه وصاايانته إلقاماة وحاادات وضاوء وحمامااات ،وطاوال تارة العماال لام يعتاار

أحاد علااى أعمااال

الصيانة والترميم .وأضاي أن قرار اإلغالق سياسي واضح ،وهد ه التضييق على األوقاي اإلسالمية
والمسلمين خاصة ي شهر رمضان ،مشي اير بلى أنه كان من المقرر ا تتاح هذه الوحدات ي أول أيام

شهر رمضان.
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 .28تحذير من خطورة الهجمة االستيطانية الجديدة في القدس
القاادس المحتلااة :حااذرت لجنااة مقاومااة الجاادار واالسااتيطان والتهويااد ااي القاادس ،ماان خطااورة الهجمااة
االستيطانية الجديدة ي األراضي الفلسطينية وخاصة ي القدس المحتلة وغال ها .وقال حمدي ذيااب

رئايس اللجنااة لاا"المركز الفلساطيني لإلعااالم" ،بن حكومااة االحاتالل الحاليااة وبعااد انضامام وزياار الاد اع
الجديااد أ يجادور ليبرمااان أصاابحت كا ااة الساابل ميسارة ،وكاال العقبااات مذللااة أكواار ماان ذي قباال للتوا ّاول
االسااتيطاني ،ألن األ ارضااي الفلساطينية وخاصااة مناااطق ج نCر والتااي تزيااد مساااحتها عاان  %60ماان
الض اافة الوربي ااة ،تق اار تح اات الس اايطرة األمني ااة والعس ااكرية الص ااهيونية المباشاارة ،أي أنه ااا تح اات الحك اام

ويجيرها ااا
العسا ااكري الصا ااهيوني الا ااذي يرسا اام ويجيا ااز ويسا ااهل االسا ااتيالء علا ااى األ ارضا ااي الفلسا ااطينية ّ
لالسااتيطان والمسااتوطنين .وتوقاار ذياااب أن تشااهد الضاافة الوربيااة والجاازء الش ارقي ماان مدينااة القاادس

المحتل ااة ومن اااطق التم اااس م اار المس ااتعمرات ،حال ااة توس ااير للمس ااتعمرات ،وه ااو م ااا يج ااري حاليا ااي ااي

مستعمرات شمال الضفة الوربية والوسط.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/4 ،

 .29تقرير :مخططات االستيطان والتهويد تتصاعد في ذكرى احتال ل القدس
رام هللا :أكد تقرير لسطيني رسمي أن حكومة االحتالل الصهيوني ،وأذرعها التنفيذية تتعهد بمواصالة
سياساااتها التهويديااة ،ااي مدينااة القاادس المحتلااة ،وتصااعيد حملااة "التطهياار العرقااي" ضا ّاد الفلسااطينيين،
بهدي التضييق عليهم اواجبارهم بالقوة على ترج مناازلهم .وأشاار المكتاب الاوطني للاد اع عان األر
ومقاومة االستيطان ،ي تقرير يوم السبت ،بلى استعدادات صهيونية واسعة إلقامة احتفاالت ضاخمة

احتفاء بذكرى احاتالل القادس عاام  ،1967ومان ضامنها عقاد
ي الخامس من حزيران يونيو الجاري،
ي
جلسة حكومية خاصة ي منطقة "تلة الذخيرة" ،مساء األحد .وأوضح التقرير أن من بين أهم الملفاات
المعروضة على طاولة الحكومة ي جلستها المذكورة ،بقارار خطاة التطاوير الخماساية لتعزياز اقتصااد
االحتالل بهدي "تعميق وضر القدس كعاصمة للدولة اليهودية" حية سايتم بقارار ميزانياة قادرها 850

مليااون شاايكل ن 220مليااون دوالرر ،تصااري علااى ماادار خمااس ساانوات ن2021-2016ر ،لتنفيااذ ودعاام
مشارير سياحية وصناعية وتجارية وأكاديمية ،وغيرها.

يما أعلنت و ازرة التعليم الصاهيونية بطاالق أسابوع "تهوياد القادس" اي المادارس بكا اة مراحلهاا ،والاذي

باادأ األربعاااء الماضااي ويسااتمر حتااى الوااامن ماان حزي اران يونيااو الجاااري ،تحاات شااعار "يوبياال تحري ار
وتوحيد شطري القدس".
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كم ااا ص ااادقت لجن ااة "التخط اايط والبن اااء" اإلسا ارائيلية التابع ااة لبلدي ااة االح ااتالل بالق اادس ،عل ااى بحاااالل
المستوطنين مكان الفلساطينيين المهدماة بياوتهم ،حياة تمات الموا قاة علاى هادم بياوت لساطينيين اي

حي سلوان ،اواعطائها للمستوطنين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/4 ،

 .31الخليل :مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بحماية عسكرية
الخليل ن لسطينر  -من يوساي قياه ،تحريار زيناة األخارس :اقاتحم عشارات المساتوطنين اليهاود ،ياوم
السبت ،البلادة القديماة اي مديناة الخليال ،تحات حماياة جايش االحاتالل اإلسارائيلي ضامن االقتحاماات

األس ا اابوعية الت ا ااي ينف ا ااذها المس ا ااتوطنون للمنطق ا ااة .وذك ا اار ش ا ااهود عي ا ااان لا ا اا"قدس ب ا اارس" أن عشا ا ارات
المسااتوطنين اقتحم اوا أحياااء البلاادة القديمااة وتجول اوا ااي األس اواق وأزقااة البلاادة القديمااة ،وسااط ح ارسااة

مشااددة ماان قباال جاايش االحااتالل الااذي انتشاار ااي المكااان لتااو ير الحمايااة للمسااتوطنين الااذين أطلق اوا

هتا ات مسيئة للعرب والفلسطينيين.

قدس برس2016/6/4 ،

 .31االحتالل يمنع  35فلسطينياَ من السفر األسبوع الماضي

بياات لحاام  -ماان يوسااي قيااه ،تحرياار بيهاااب العيسااى :قالاات الشاارطة الفلسااطينية ب ارام هللا ،ااي بيااان

صااحفي يااوم الساابت ،بن االحااتالل أعاااد خااالل األساابوع الماضااي  53لسااطينياي ماان معباار "الك ارمااة"،
ومنعهم من السفر بحجة "األسباب األمنية" ،دون بيضاح ماهية هذه األسباب ،و ق البيان.

وبينت الشرطة ،أن  04ألي مسا ار قاد تنقلاوا مان خاالل معبار "الك ارماة" خاالل الفتارة ذاتهاا وأن حركاة
ّ
المسا رين خالل هذا األسبوع كانت نشطة.

قدس برس2016/6/4 ،

 %80 .32من المقدسيين تحت خط الفقر
تدكد الدراسات االقتصادية أن  %80من لسطينيي القدس تحت خط الفقر ،ويعجازهم الواالء الفااحش
ي المدينة عن توطية احتياجاتهم اليومية ،حية تعتبر القدس من أغلى مدن العالم قياسا بلى مستوى

الاادخل .ويقااول ماادير مركااز القاادس للحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة زياااد حمااوري بن أس اواق القاادس
تعكااس ماادى األزمااة االقتصااادية التااي تعيشااها المدينااة ماان مواال سااوق الخواجااات الااذي يعااد أحااد أعاارق
أساواق المدينااة ،حيااة أغلقاات معراام المحااال أبوابهااا لعجزهااا عاان توطيااة نفقاتهااا وتااو ير دخاال مناسااب
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لصحابها .ويدكد حموري أن سياسة الضرائب اإلسرائيلية تد ر أصاحاب المهان والمحاال التجارياة بلاى
وقااي نشاااطهم لكوارة أناواع الضارائب وتكلفتهااا العاليااة ،التااي تبلا  18نوعااا مختلفااا ،أخطرهااا مااا تعااري
بضاريبة األرنونااا ،ألنهااا تتاراكم علااى الكوياار ماان تجااار القاادس ،يعجاازون ااي كوياار ماان األحيااان عاان

سدادها ،مما يتيح لالحتالل تجريد التاجر المقدسي من ممتلكاته.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .33الفلسطينيون يحيون الذكرى  49لـ"نكسة" حزيران
"لنكسة" حزيران العام
عمان  -نادية سعد الدين :يحيي الفلسطينيون ،اليوم ،الذكرى التاسعة واألربعين
ّ
ّ
أرضاهم ،التاي لام يتباق مان مسااحتها ساوى %22
 ،1967بتراهرات شعبية غاضابة ض ّاد ماا فلات بلياه ّ
يبدد فمالهم بإقامة دولتهم المنشودة ضمنها.
قط ،منها  %13ي القدس المحتلة ،ما ّ
وتح اات ش ااعار "م ااا ب ااين النكب ااة ...والنكس ااة" تع ا ّام األ ارض ااي المحتل ااة األنش ااطة والفعالي ااات والمس اايرات
والااوطن" ،وسااط تعزي ازات أمنيااة

منرميهااا" ،التمسااج باااألر
الجماهيريااة العارمااة ،التااي تدكااد ،و ااق
ّ
توعااد المسااتوطنين بصا ّاد المتراااهرين ،تزامن ااي ماار دع اوات
بس ارائيلية مشا ّاددة ّ
لقمعهااا ،والتااي ت ار قاات ماار ّ
منرمات يهودية متطر ة القتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارج.

وتجوب المسيرات والفاعلياات الميدانياة اي مختلاي المادن والمحا راات الفلساطينية المحتلاة ،يماا مان
اوب الح اواجز العسااكرية ومناااطق االحتكاااج ماار الع ا ّادو
المقاارر أن تتجااه جماااهير الضاافة الوربيااة صا ّ
واأل ارضااي المها ّاددة بالمصااادرة ،تزامن ااي ماار تنراايم األنشااطة االحتجاجيااة ااي قطاااع غ ازة ضااد عاادوان

االحتالل المستمر بحق الشاعب الفلساطيني .و"تنطلاق مان وساط مديناة رام هللا مسايرة مركزياة حاشادة،
بم اوازاة عاليااة احتجاجيااة تقااام أمااام مخاايم الدهيشااة ،بينمااا يااتم تنراايم التراااهرات عنااد جاادار الفصاال

العنصري ولدى مناطق االحتكاج مر قوات االحتالل" ،و ق الناشط أحمد أبو رحمة.

عمان2016/6/5 ،
الغدّ ،

 .34الداخلية اإلسرائيلية تبلغ أحدد مؤسسي بي دي أس بأنها لن تجدد وثيقة السفر الخاصة به
صا ّاعدت "بس ارائيل" حملتهااا الدعائيااة والقانونيااة خااالل العااامين األخي ارين ضااد نشااطاء حركااة المقاطعااة
العالمي ااة المعرو ااة اختص ااا ار با اا"بي دي أس" نBDSر .ويواج ااه عم اار البرغ ااووي ،وه ااو أح ااد مدسس ااي
الحركة ،تضييقاي من سلطات االحتالل اإلسرائيلية ،حية قال بن و ازرة الداخلية اإلسرائيلية أبلوته بأنها
لن تجدد وويقاة السافر الخاصاة باه مماا يعناي عادم قدرتاه علاى السافر ،كماا أنهاا تادرس ساحب بقامتاه

داخل بسرائيل.
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وقباال  22عامااا ،حقااق عماار البرغااووي حلمااا يساااور كاال الجا

لسااطيني بااالعودة بلااى وطنااه ،قااد ُولااد

البرغووي لعائلة لسطينية مهجرة ،قبل أن يتزوج صفاء ،وهي لسطينية تعيش داخل الخاط األخضار،

واستطاعت أن تجمر شمله ،سكنت العائلة ي مدينة عكا.

لكن وزير الداخلية اإلسرائيلي قرر مدخ اير عدم تجديد وويقة سفر البرغووي ما يعني منعه مان السافر،
والحقا ربما التهديد بسحب بقامته الدائمة.

ورأى البرغووي أن بجراءات "بسرائيل" ترمي بلى بجباره على الرحيل عن وطناه ،وبالتاالي التفرياق بيناه
وبين زوجته وبناته.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .35براميل متفجرة على مخيم خان الشيخ ...ومخيم درعا بال مياه شرب منذ  790يوما
وكالة بنا :ألقت طائرات النرام السوري الحربياة أماس السابت عادداي مان البراميال المتفجارة علاى مناازل
المدنيين ي مخيم خان الشيخ لالجئاين الفلساطينيين برياي دمشاق .وأكادت "مجموعاة العمال مان أجال

لسطينيي سوريا" اي بياان ،أن عائلاة لساطينية الجئاة اي مخايم خاان الشايخ نجات مان ماوت محقاق

بعدما شنت طائرات النرام غارة اساتهد ت منزلهاا ،حياة كاان أ اراد العائلاة خاارج المنازل ،وأسافر عان

وقوع أضرار مادية كبيرة يه.

وأشااار البيااان بلااى عاادم تااو ر أي مشاافى أو مركااز طبااي ااي مخاايم درعااا باإلضااا ة بلااى نق ا
باألدويااة والم اواد والمعاادات الطبيااة الالزمااة لإلسااعا ات األولي اة ،وحااذر بع ا

األم ار

حاااد

الناشااطين ماان انتشااار

ي صفوي األهالي ،بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ نحو  790يوماي.

الخليج ،الشارقة2016/6/5 ،

" .36بتسيلم"" :إسرائيل" تعتقل أطفاال فلسطينيين وتصورهم خارج القانون
قااال الم ارساال العسااكري لصااحيفة هاامرتس غيلااي كااوهين بن جنااوداي بسارائيليين صا ّاوروا الوالواااء الماضااي
أطفااال لسااطينيين بمدينااة الخليال ،ساابعة ماانهم دون السان القانونيااة لتوجيااه الاتهم األمنيااة بعااد االشااتباه
ااي بلقااائهم الحجااارة علااى حا لااة تقاال جنااوداي بس ارائيليين ااي أحااد ش اوارع المدينااة .وأضاااي أن الجنااود

جمع اوا عش ارين طف االي لسااطينياي بعضااهم دون ساان الا ا  12عامااا لمعر ااة ماان قااام ماانهم بإلقاااء الحجااارة،

صورت الحادوة ،وتباين أن الجناود صاوروا األوالد عبار
مشي ار بلى أن منرمة "بتسيلم" لحقوق اإلنسان ّ
تم بطريق الصد ة ألنهام
كامي ار هاتي محمول .وقالت المنرمة المذكورة بن احتجاز األطفال الصوار ّ

كااانوا يماارون بالمكااان ،وهااذه ليساات المارة األولااى التااي يقااوم يهااا الجنااود اإلسارائيليون باحتجاااز أطفااال
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صوار ي منطقة الخليل ،بذ سبقتها حوادة عديدة كانات تاتم داخال المناازل وعلاى مارأى ومسامر مان
األهالي وأولياء األمور دون أن يكون هدالء األطفال متهمين.

وأكاادت المنرمااة الحقوقيااة أن ساالوج الجنااود اإلس ارائيليين تجاااه األطفااال الفلسااطينيين يهاادي لتهدياادهم

وردعهم عن القيام مستقبالي بأي عمليات بلقاء حجارة ،وتسهيل اعتقالهم من خالل االحتفار بصورهم،
وهو ما يتعار

مر القانون الذي يحرر على الجيش التعامل مر المدنيين خاصة بن كانوا صوارا.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

" .37يديعوت أحرنوت" :المناهج الفلسطينية تحتفي بالمقاومة وتنكر وجود "إسرائيل"
نش اارت ص ااحيفة ي ااديعوت أحرن ااوت ي ااوم الس اابت تقريا ا اير ع اان مس ااتوى ممانع ااة المن اااه

الفلسااطينية ،حيااة تاار

ااي المااادارس

وجااود "بسارائيل" ااي الخريطااة وتحتفااي بعمليااات المقاومااة وقصا

الجهاااد.

وقالت الصحيفة بن الطاالب الفلساطينيين يتعلماون اساتمرار المواجهاة مار "بسارائيل" وال يارون وجودهاا
على الخريطة ي كتبهم المدرسية .وأضاا ت أن ر ا

الطاالب الفلساطينيين لفكارة وجاود "بسارائيل" ال

ي ازال مسااتم ار بااالرغم ماان أن العديااد ماان المدسسااات المحليااة والدوليااة قاماات خااالل العقاادين الماضاايين

بفح ا

دقيااق لمااا تتضاامنه المناااه الد ارسااية الفلسااطينية ماان "معااان تحريضااية ضااد "بس ارائيل" وعاادم

االعتراي بها كدولة" .وجاء ي تقرير الصاحيفة أن المادارس الفلساطينية تعرام شاأن منفاذي العملياات
المسلحة وأن مناهجها تختلي عما تتبناه السلطة الفلسطينية من سياسة وتصريحات علنية.

وحااول هااذا الموضااوع ،أجاارت الصااحيفة مقابلااة ماار ماادير منرمااة بمباكاات العالميااة التااي تقااوم بفحا

مناااه التعلاايم الفلسااطينية .ويقااول ماادير المنرمااة ماااركوس شاايي بن كلمااة السااالم ال تكاااد تااذكر ااي
جمير الكتب الدراسية الفلسطينية ،بل هناج تكرار لمفاهيم الحروب والجهاد والتضحية باالنفس واقتنااع

بأن بسرائيل غير قائمة أصال.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،

 .38وقفة في نابلس :ق اررات "األ ونروا" إغالق مقراتها خدمة مجانية لالحتالل
نابلس  -من محمد منى ،تحرير والء عياد :شاارج عشارات الفلساطينيين ،ياوم السابت ،اي وقفاة وساط

مدين ااة ن ااابلس ،احتجاجا ااي عل ااى القا ا اررات األخيا ارة الص ااادرة ع اان وكال ااة "األون ااروا" ،والمتعلق ااة بتقل ااي

خ اادماتها ااي المخيم ااات .وش ااارج ااي الفعالي ااة الت ااي دع اات له ااا "لجن ااة التنس اايق الفص ااائلي" و"لج ااان
الخاادمات الشااعبية" ااي المخيمااات ،ممولااون عاان المدسسااات والفعاليااات الرساامية واألهليااة ااي المدينااة،
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ر عوا خاللها الشعارات المنددة بسياسية الا"أونروا" ،وسط دعوات للضوط عليها ،من أجل التراجر عن
ق ارراتها األخيرة بتقلي

خدماتها اواغالق مقراتها شمال الضفة الوربية المحتلة.

واعتبر الناطق باسم "لجان الخدمات الشعبية" ي المخيمات الفلسطينية ،حسني عودة ،التبريرات التي

تسااوقها وكالااة الوااوة "واهيااة" ،مشااي ار بلااى "أن اإلج اراءات والق ا اررات الصااادرة عنهااا ،جاااءت ألسااباب
سياسية بحته تخدم االحتالل ،وكل من ير

حق العودة لالجئين الفلسطينيين".

قدس برس2016/6/4 ،

 .39طالب في غزة يكتشف ثغرة في برنامج " "Multi Windowلنظام "أندرويد"
غا ازة  -أك اارم الل ااوح :تمك اان طال ااب م اان قط اااع غا ازة م اان اكتش اااي ووا ارة جدي اادة ااي تطبي ااق

Multi

 Windowالااذي يتاايح ااتح أكواار ماان نا ااذة ااي نفااس الوقاات والمسااتخدم ااي نرااام "أندرويااد" للهواتااي
النقالة من شركتي سامسون وسوني.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/5 ،

 .41البنك الدولي :تراجع ترتيب السلطة الفلسطينية في مؤشر ممارسة األعمال
عمان  -من أحمد شاهين ،تحريار بيهااب العيساى :أرهار تقريار "ممارساة أنشاطة األعماال" ،الصاادر
ّ
يوم نالسبتر ،عن البنج الدولي تراجر ترتيب لسطين درجتاين ،خاالل العاام  .6402ويتنااول التقريار
تراجر ترتيب لسطين نغزة والضفة والوربيةر من  061بلى  061درجة ضمن الترتيب الكلي لسهولة

نشاط األعمال الذي يضم  091اقتصاداي ويتضمن أداء اقتصاد الدول ومدى سهولة ممارسة األعمال
ي تلج الدول .وسجلت االقتصاد الفلسطيني تراجعاي ي بند بدء النشاط االقتصادي من المرتبة 014

بلااى المرتبااة  ،031كمااا ت ارجاار نشاااط تسااجيل الملكيااة ماان المرتبااة  13بلااى المرتبااة  ،15يمااا تحساان

نشاط الحصول على االئتمان من الدرجة  041بلى  ،009ولم يسجل نشاط التجارة علاى الحادود أي
تويير ي نشاط االقتصاد الفلسطيني نتيجة التضييق اإلسرائيلي على نشاط المعابر التي تربط المادن

الفلسطينية .ويرجر البنج الادولي خساائر االقتصااد الفلساطيني بلاى "برتوكاول بااريس" الاذي ضايق مان

خناق الفلسطينيين على مدى عشرين عاماي وتسبب بتراجر اإليرادات السنوية مر حكوماة بسارائيل بلاى
 693مليون دوالر ،كما تراجعت نسبة الصناعة ي االقتصااد ،بذ انخفا

نصايب قطااع الصاناعات

التحويليااة ماان  09ااي المائااة ماان النااات االقتصااادي عااام  0113بلااى  06ااي المائااة ،خااالل العااام
.6402
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 .41تاريخ نضالي في "موسوعة مصر والقضية الفلسطينية"
القاااهرة :كتااب كوياارون عاان القضااية الفلسااطينية وعاان حاارب  1948كمااا قاادمت رسااائل علميااة عدياادة
تناولاات هااذه القضااية ،لكاان راال كوياار ماان الحقااائق العلميااة غائبااي ،ولااذلج حرصاات "لجنااة توويااق تاااريخ

مصاار والقضااية الفلسااطينية" علااى تقااديم رديااة تحليليااة نقديااة ،اعتماااداي علااى مااا تاوا ر ماان ووااائق حتااى

اآلن ،وعلى ضوء ما تم كشفه ورصده مان حقاائق ومعلوماات ،ولاذلج يمكان القاول بن هاذه الموساوعة
التي تصدر عن المجلس األعلى للوقا ة تحات عناوان "موساوعة مصار والقضاية الفلساطينية" اي عادد

ماان المجلاادات ،تباادأ ماان الحاارب العالميااة األولااى ،وتشاامل موقااي مصاار ماان نضااال عاارب لسااطين:
مصاار الرساامية ،ومصاار الشااعبية بأحزابهااا المختلفااة ،والهيئااات والجماعااات الدينيااة ،واألزهاار الشاريي،

والمدسسة الكنسية ،والطائفة اليهودياة ،والشابان المسالمون ،وأخيا اير المادتمرات الشاعبية والرسامية ،التاي

شاركت يها مصر من أجل لسطين.

يتناول الجزء الوااني مان المجلاد الوالاة اي هاذه الموساوعة "العادوان الوالواي علاى مصار وموقفهاا مان

القضية الفلسطينية" فنذاج ،ويتعر

الكتاب الذي قام بتحريره "عادل حسن غنيم" لمختلي القضايا.

الخليج ،الشارقة2016/6/5 ،

 .42فتح معبر رفح لليوم الثالث أمام سفر الحاالت اإلنسانية
الوكاااالت :أعااادت مصاار صااباح يااوم الساابت ااتح معباار ر ااح البااري ااي االتجاااهين ،ليااتمكن أصااحاب
الحاااالت اإلنسااانية ااي قطاااع غ ازة ماان العبااور ،وعااودة العااالقين ااي مصاار ،اوادخااال المساااعدات بلااى
القطاع ،وذلج بعد غلق المعبر أمس .وقالت هيئة "المعابر والحدود" التابعاة لاو ازرة الداخلياة بوازة ،اي

بيااان لهااا ،بن الساالطات المص ارية اسااتأنفت ااتح معباار ر ااح البااري لساافر الحاااالت اإلنسااانية ودخااول
العالقين ي الجانب المصري ،مضيفة أن السفر سيكون مخصصا للطلبة والمرضاى وحملاة اإلقاماات

بالخااارج وأصااحاب الج اوازات األجنبيااة .وأ اااد البيااان بااأن نحااو  1,248مسااا اير غااادروا غ ازة األربعاااء
والخميس الماضيين ،بينما عاد  301لسطيني كانوا عالقين ي الجانب المصري.

و ااي الجانااب المصااري ،قااال مصاادر مساادول ااي المعباار بنااه سيسااتمر ااتح المعباار حتااى يااوم األحااد،

وذلج بعد أن وا قت السلطات المصرية على تحه أربعة أيام ،اعتبا اير من األربعاء الماضي ،ال تاي بلى

أنه أغلق أمس الجمعة بسبب العطلة الرسامية .وأضااي المصادر أناه اي الياومين األولاين وصال بلاى

مصاار  1,335اارداي ماان العااالقين والحاااالت اإلنسااانية ،وغادرهااا بلااى القطاااع والومئااة اارد ماان العااالقين

تم بدخال  88شاحنة من مواد البناء بلى غزة خالل هذين اليومين.
والحاالت اإلنسانية ،كما أكد أنه ّ
الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/4 ،
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 .43الفريق الركن المتقاعد علي السرحان :اضطررنا لدخول حرب  67لحماية كيان المملكة األردنية
عمان -بت ار :دخل األردن حرب حزيران نيونيور  1967امتواال لمسدوليته المباشرة عان الضافة الوربياة
من لسطين ،والتي انقذها الجيش العربي ي العام .1948

الفريااق الااركن المتقاعااد اضاال علااي هيااد الساارحان ،قااال بن "حاارب  67رضاات علينااا ،ألنهااا جاااءت
نتيجااة اغااالق الارئيس المصااري ال ارحاال جمااال عبدالناصاار لمضااائق تياران بوجااه المالحااة اإلسارائيلية،

وسااحب ق اوات الط اوارئ الدولي ااة التااي كاناات تفص اال بااين الجيشااين المص ااري واإلس ارائيلي ،كااان ه ااذا

االجاراء نااذير حاارب" .واضاااي الساارحان أن الملااج الحسااين ،قاادر أن الحاارب واقعااة ،وسااتكون خاسارة.
وقال بناه " اي حاال دخاول الحارب ،سنخسار الضافة الوربياة وبعا

القاوات المسالحة ،اواذا لام نخضاها

سنخساار أيضااا الضاافة الوربيااة وكيااان المملكااة األردنيااة ،ألن العاارب ساايحملوننا مساادولية الهزيمااة".

وأوضااح أنااه لاام يكاان هناااج أي مقااوم للنجاااح ،قااد كاناات "حربااا انفعاليااة" و تحنااا الفرصااة أمااام العاادو

للحرب .واشار السرحان ،أحد أبطال معركة الكرامة ،بلى انه بعاد ساتة أياام علاى توقيار اتفاقياة الاد اع
المشااترج ماار مصاار ااي الوالوااين ماان أيااار نمااايور  ،1967أغااارت الطااائرات اإلس ارائيلية صااباحا علااى
القواعد المصرية ،ودمرت الطيران المصري والقوات البرية بسيناء ،وألحقت خسائر ادحة به ،ولم تعد

تلج القوات قادرة على الهجوم أو الد اع.

وأضاااي "دخاال األردن الحاارب وصاادرت األواماار بفااتح الني اران ،وغااارت طااائرات سااالح الجااو الملكااي

األردن ااي عل ااى القواع ااد العس ااكرية اإلسا ارائيلية ،لك اان الطيا اران اإلسا ارائيلي أغ ااار عل ااى القواع ااد األردني ااة
ودمرها ،اال ان طائرات أردنية تمكنت من الذهاب بلاى قاعادة الحبانياة باالعراق والضامير اي ساورية"،

وكان عدد الطائرات األردنية المشاركة بالحرب  21طائرة مقاتلة مقابل  200طائرة بسرائيلية.

الغد ،عمان2016/6/5 ،

 .44باحث ومؤرخ أردني :حرب  1967مأساة للعرب ونكسة بالتحقيق العسكري واالستخباراتي
عمان -بت ار :قال الباحة والمدرخ األردني د .بكر خازر المجالي ،أن حارب حزياران نيونياور ،1967
مأساة للعرب ،ونكسة بالتحقيق العسكري واالستخباراتي والتنسيق والحشد العربي ،ذلج ان خال ات ماا

قبل حرب حزيران نيونيور العربية لم يكن لها ان تحل ي غضون أيام.
وأشااار المجااالي بلااى أن األردن تعاار

لخااداع كبياار ،كااون المعلومااات التااي كاناات تااأتي للقيااادة ماان

الجبهااة المص ارية ،تدكااد أنهااا كاملااة وصااامدة ،لكنهااا ااي الواقاار خرجاات ماان المعركااة ،وبالتااالي ااان

األردن بسا ااالحه الجا ااوي الا ااذي ال يزيا ااد علا ااى  50طا ااائرة قديما ااة ،لا اام يقا ااو علا ااى التصا اادي للطا ااائرات

اإلس ارائيلية .وأشااار بلااى تعيااين قائااد عسااكري عااام مصااري للجبهااة الش ارقية األردنيااة هااو عبااد الماانعم
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ريا

 ،الذي لم يكن يلم باألمور االردنية العساكرية ،اذ كانات اولوياة الجايش العرباي األردناي الحفاار

على القدس ،باالضا ة لسحب لواء دروع المنطقة الوسطى ،وتعزيز الجبهة الجنوبية لخدمة مصر.

الغد ،عمان2016/6/5 ،

 .45الجيش اللبناني يشدد إجراءات األمن في مخيمات صيدا
بيروت  :باشر الجيش اللبنااني مناذ صاباح أماس السابت  ،تشاديد بجراءاتاه األمنياة عناد ماداخل مخايم
عين الحلوة ومخيم المية ومية ي منطقة صيدا ي رل المخاوي من تاوتر قاد يطاال الوضار األمناي
ااي لبنااان .وكااان بشااكال ااردي وقاار ااي الشااارع الفوقاااني ماان مخاايم عااين الحلااوة بااين شخصااين ماان

عائلتي «أبو الكل» و«شريدي» ،تطور بلى بطالق نار من دون وقوع بصابات ،وعلاى الفاور باشارت
القوى األمنية المشتركة ي المخيم العمل على تطويقه.

الخليج ،الشارقة2016/6/5 ،

 .46حزب هللا يبحث ببرج البراجنة الجوانب االجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون النازحون من سورية
بيااروت :بحااة معاااون مساادول العالقااات الفلسااطينية ااي حاازب هللا الشاايخ عطاااهللا حمااود ماار و ااد ماان

لجنااة متابعااة المهج ارين ماان سااورية ااي مخاايم باارج البراجنااة ااي ضاااحية بيااروت الجنوبيااة الجوانااب
االجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون النازحون من سورية ي المخيم.

وضم الو د بحسب بعالم حزب هللا أمين سر اللجنة ماهر الشهابي ،حسين حمد داهوج ،عبد الناصر

محمد سعد ومحمد طعمة شحاده.

وشاارح الو ااد معان ااة النااازحين علااى المسااتويين الصااحي والقااانوني واألعباااء المترتبااة علااى أهلنااا الااذين

يعيشون أوضاعاي اقتصادية مزرية ،مدكداي دعم الدولة السورية ي مواجهة اإلرهاب والتعااون المساتمر
بين أهالي المخيم واإلخوة ي حزب هللا والمقاومة اإلساالمية الباسالة وأهلناا اي الضااحية حتاى تحريار

األر

والمقدسات.

الحياة ،لندن2016/6/5 ،

 .47الجامعة العربية ترفض أي تعديالت على مبادرة السالم العربية

القاهرة  -وكاالت :أكد بيان األمانة العامة لجامعة الدول العربية أماس ،مطالباة الادكتور نبيال العرباي
األمااين العااام لجامعااة الاادول العربيااة ضاارورة اضااطالع المجتماار الاادولي بمساادولياته إلنهاااء االحااتالل

اإلسرائيلي ل راضي الفلسطينية المحتلة عام .1967
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وطالب األمين العام للجامعة العربية ي كلمتة أمام االجتماع الوزاري الذي دعت بليه رنساا إلطاالق
مبادرتها من أجل السالم ي الشرق األوسط والذي ا تتح أعماله الرئيس رانساوا هوالناد اي بااريس أن

الهادي الااذي يتوجااب علااى المادتمر الاادولي للسااالم أن يسااعي إلنجااازه هاو التوصاال بلااى تسااوية إلنهاااء
الن ازاع ،ول اايس االس ااتمرار ااي بدارت ااه م اان خ ااالل بطااالق جول ااة جدي اادة م اان جا اوالت المفاوض ااات غي اار
المجدية والتي استمرت طوال السنوات الا  25الماضية.

وأضا اااي العربا ااي أن تحقيا ااق ها ااذا اله ا ادي اوانقا اااذ حا اال الا اادولتين اواقاما ااة الدولا ااة الفلسا ااطينية المسا ااتقلة

بعاصمتها القدس الشرقية ،بنما يتطلب من مادتمر بااريس تبناي فلياة عمال دولياة ،اواطاار زمناي محادد
لضمان تنفيذ ما يتم االتفاق عليه من التزامات باين الطار ين ،وذلاج باالساتناد بلاى المرجعياات المتفاق

الصالة ،وبالخصاو
عليها اوالاى قا اررات األمام المتحادة ذات ،

قاراري مجلاس األمان  242و ،338والتاي

تلزم بسرائيل باالنسحاب الكامل من األراضي المحتلة عام  ،1967بضا ة بلى ضمان تنفيذ االلتزامات

األخرى المنصو

عليها ي االتفاقيات السابقة الموقعة مر الجانب الفلسطيني.

وأكااد األمااين العااام علااى ر ا

الجانااب العربااي بدخااال أيااة تعااديالت علااى بنااود مبااادرة السااالم العربيااة

التي أقرتها القمة العربية ي بيروت عام  ،2002وكذلج على ر

المحاوالت اإلسرائيلية الرامية بلاى

التالعااب بترتيااب األولويااات والشااروط وااللت ازمااات التااي حااددتها هااذه المبااادرة ماان أجاال بنهاااء الن ازاع
اواقامة السالم العادل والدائم والشامل ي المنطقة.

الغد ،عمان2016/6/5 ،

 .48ايرلوت :مبعوث السالم الفرنسي يتوجه للشرق األوسط قريبا لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر باريس
رام هللا  -وك اااالت :تلق ااى الا ارئيس محم ااود عب اااس ،الليل ااة قب اال الماض ااية ،اتص اااالي هاتفيا ااي م اان وزي اار

الخارجية الفرنسي جان مارج ايرولت.

ووض اار ال ااوزير ايرول اات ،الا ارئيس ااي ص ااورة فخ اار التط ااورات بع ااد االجتم اااع ال ااذي عق ااد الجمع ااة ااي

العاصمة الفرنسية ،بحضور  28دولة ومنرمة دولية ،وصدور البيان الختامي عن هذا االجتماع.

وأبل ا ال ارئيس أن المبعااوة الفرنسااي لعمليااة السااالم ساايتوجه للمنطقااة قريب ااي ،وذلااج ااي بط اار الجهااود
الفرنسية المبذولة للوصول بلى سالم واستقرار ي المنطقة.

وشاادد الااوزير ايرولاات علااى أن رنسااا مسااتمرة ااي اتصاااالتها ماار األطاراي الدوليااة حتااى أيلااول ،حيااة
تتشاور مر األطراي المشاركة بالمدتمر لتقييم ما تم التوصل بليه وما هو المطلوب للمرحلة المقبلة.

األيام ،رام هللا2016/6/5 ،
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 .49فريدمان :ترامب سيكون أول رئيس أمريكي سيدعم شرعية المستوطنات
ادخ يرا،
الطيب غناايم :يحااول المحاامي األمريك
عيناه دونالاد ت ارماب م ّ
اودي ،ديفياد ريادمان ،الاذي ّ
اي اليه ّ
ّ
ائيلية ،أن يوضاح اي حاوار خاا ّ ومط ّاول معااه ،صادر اي صااحيفتي
اار
مستش يا
ا
خاصاا للشادون اإلسار ّ

الداعمة إلسرائيل.
"معاريي" و "مكور ريشون" ،بيضاح مواقي ترامب ّ

جي يدا
وعن عالقة ترامب
الرئاسة قال ّبنه "سيكون ر ي
ئيسا ّ
ّ
المستقبلية مر بسرائيل ،ي حال وزه بمنصب ّ
بالنسبة إلسرائيل".
ّ
الضافّة الوربّياة المحتلّاة ،قاال
اطينية اي قلاب ّ
ائيلية التي تانهش األ ارضاي الفلس ّ
وعن المستوطنات اإلسر ّ
ري اادمان "انر اار عل ااى س اابيل المو ااال عالق ااة ت ارم ااب بالمس ااتوطنات .ااي حا اوار م اار "ال ا ّاديلي مي اال" ق ااال

االستيطانية ،اواّنما اي ك ّال مكاان
يتوجب أن تواصل البناء ،وليس قط ي الكتل
بصراحة ّ
ّ
بن بسرائيل ّ
احيحا؟ هاو ال يفهاام لاام ال يبنااون ،بذ ّأنااه ااي
تقا ّارره الحكومااة .هاام لاان ينباوا ااي قلااب رام هللا ،ألاايس صا ي

تبرر بيقاي البناء".
الجانب
الفلسطيني ال تدور أمور ّ
ّ
اج.
يكية المعارضاة لالساتيطان ،يقاول ريادمان "دون ش ّ
اواجابة لسدال حول تويير ترامب للسياسة األمر ّ
عية .تح ّادوت معاه اي األمار،
األول الذي لن يسلّم بحقيقة كاون المساتوطنات غيار شار ّ
سيكون ّ
الرئيس ّ

مماان
وكاان واضا ياحا جا يادا بشاأنه .هااو لاايس مسااتع ادا أن يطلاق علااى ّ
الضافّة الور ّبياة ،األ ارضااي المحتلّااةّ .
أي سا اابب لتوييا اار الوضا اار الا ا ّاراهن –
اُحتلّ اات؟ الطّا ااري الوّا اااني ناألردنر غيا اار ّ
معنيا ااين بها ااا .ال يوجا ااد ّ

ي تويير".
عاما ،بينما ي الجانب
ستاسوس كفو ّ
يمتد  50ي
الفلسطيني ال يحدة أ ّ
ّ
موقع عرب 2016/6/4 ،48
 .51النيابة العامة الفرنسية تشتبه بمتبرع لنتنياهو بغسيل  50مليون يورو بـ"إسرائيل"
بالل ضاهر :تشتبه النيابة العامة الفرنسية بأن أرنو ميمران ،المتهم المركزي ي قضية احتيال كبارى

جاارت ااي رنسااا ،حصاال ااي بسارائيل علااى مبلا  50مليااون يااورو بعااد عمليااة غساايل أماوال .وميماران
متهم بسرقة  283مليون يورو من الخزينة العامة الفرنسية ي قضية تعري باسم "لسعة القرن".

وذكر الموقر االلكتروناي لصاحيفة "هامرتس" ياوم ،السابت ،أناه خاالل محاكماة ميماران تام الكشاي عان

حول مليون
عالقاته مر رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو .وشهد ميمران أمام المحكمة بأنه ّ
يورو لتمويل حملة نتنياهو االنتخابية .لكن نتنياهو قال ي وقت سابق بن شهادة ميمران كاذبة.

رغم ذلج ،قال القاضي الفرنسي الذي ينرر اي قضاية االحتياال الكبارى ،بن النشار عان وجاود عالقاة
بين ميمران ونتنياهو ينطوي على أهمية ي المستوى العام .ويرجح أن تقود أقوال القاضي بلى تحقيق

فخر حول عالقات ميمران ونتنياهو.
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و ااي بطااار هااذه القضااية ،وجهاات ل اوائح اتهااام ض ا  11شخصااا بضااا ة بلااى ميم اران ،بياانهم خمسااة
متهمااين يهااود هرب اوا بلااى بس ارائيل بواار صاادور ق ارار باعتقااالهم ،وحصاالوا علااى الجنسااية اإلس ارائيلية.

وتطالب رنسا بتسليمهم بليها ،لكن تسود شكوج حيال تنفيذ الطلب ،بذا أن بسرائيل ال تسلم مواطنيهاا
المتهمين ي دول أجنبية .ويتوقر صدور قرار الحكم ي القضية ي  7تموز يوليو المقبل.

ودل تحقيق صاحفي أجرتاه "هامرتس" وموقار الصاحا ة االستقصاائية الفرنساي "مياديابارت" ،أن ميماران

متهم بتلقي أموال عملية النصب واالحتيال نقدا خالل زياراته المتكررة بلى بسرائيل مان المجارم ساامي
سويد ،وهو أحد المشتبهين ي قضية غسيل األموال ي رع "هيركون" لبنج هبوعليم.

وتشتبه النيابة الفرنسية بأن ميمران تلقى ي بسرائيل مبل  50مليون يورو نقدا ،وأودع قسما منها اي

بنااوج ااي بس ارائيل وها ّارب قسااما فخاار بلااى باااريس ااي طائرتااه الخاصااة .ويشااار بلااى أن سااويد ،وهااو
مواطن بسرائيلي ،قُتل قبل ترة قصيرة من لقاء كان مقر ار بينه وبين ميمران ي باريس.
موقع عرب 2016/6/4 ،48

 .51انطالق األسبوع العالمي لكسر الحصار عن غزة
برلين :انطلقت أمس السابت ،عالياات األسابوع العاالمي لكسار الحصاار عان غازة ،بمشااركة أكوار مان

ن25ر مدسسة أوروبية عاملة لفلسطين ،على امتداد القارة األوروبية.

وأكااد المتحاادة باساام الحملااة األوروبيااة لر اار الحصااار عاان قطاااع غ ازة "خماايس كاارت" ،علااى أهميااة
عاليات األسبوع ي توعية الرأي العام األوروبي تجاه معاناة أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ حوالي

عشاار ساانوات .ونااوه "كاارت" بلااى أن تلااج الفعاليااات لهااا دور كبياار ااي كشااي الوجااه القباايح لالحااتالل،
"الااذي يسااتخدم كا ااة الوسااائل للتوطيااة علااى ج ارائمهم تجاااه مااا يتعاار
وأهالي قطاع غزة بشكل خا

".

اطينيون بشااكل عااام،
لااه الفلسا ّ

وماان المقاارر أن تباادأ الفعاليااات بعاادد ماان الماادن علااى امتااداد القااارة األوروبيااة ،ااي نبارلين ،هااامبورد،
شااتوتجارت ،ودورتمناادر ااي ألمانيااا ،بااالتزامن ماار انطااالق عاليااات مشااابهة ااي نسااتوكهولم ،يكسااو،
يتيبااوري ،هلساانبوري ،ومااالمور ااي السااويد ،ون باااريس ،ليااونر الفرنساايتين ،ومدينااة ندبلاانر اإليرلنديااة،

ون ينار النمساوية ،والعاصمة اليونانية نأوينار ،ومدينة نجنوةر اإليطالية ،باإلضا ة بلى أنشاطة مماولاة
ي مدينتي نمدريدر اإلسبانية ،ونأمستردامر الهولندية.

بلااى ذلااج ،أشااار المتح اادة باساام الحملااة العالمي ااة لكساار الحصااار عاان غاازة وعضااو مجلااس بدارته ااا
منصور العاقل ،بلى أهمية البعد العالمي للفعاليات المتضامنة مر قطاع غزة ،والتي تشمل العديد مان
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الماادن العربيااة والعالميااة ،مشاايدا بتفاعاال مئااات المدسسااات المحليااة علااى امتااداد العااالم ااي المشاااركة
بفعاليات األسبوع العالمي لكسر الحصار عن غزة.

السبيل ،عمان2016/6/5 ،

 .52محمد علي كالي "الثائر" ضد العبودية يرحل عن عالمنا
بيروت  -ودير عبد النور :رحل أول من أمس األسطورة محمد علي كالي بعدما أدخل لعبة
المالكمة عص اير ذهبياي ،تخطّت أبعادها المنا سة الرياضية بلى شدون اجتماعية وسياسية .علي
"األعرم" وأ ضل رياضي أمريكي ي القرن الا  ،20الفائز باللقب العالمي والة مرات ،صاحب

شخصية طاغية مويرة للجدل ،عري كيي يستومر شهرته ومسيرته بأوقاتها المشرقة والمرلمة ي
سبيل بعالء شأن المالكمة وتزخيم ما نادى به وما قام به من مبادرات وأ عال لم تكن مألو ة من

ومدوياي .اشتهر محمد علي بأنه صاحب أسرع لكمة ي العالم
رياضيين قبله ،جاء صداها صاخباي
ّ
يحجم خصومه ويلعب على
والتي وصلت سرعتها بلى  900كلم ،وكمنت "عبقريته" ي عقله بذ كان ّ

المدمر" عام  1964وانتزع
العامل الذهني أكور من البدني ،وهكذا تم ّكن من مواطنه سوني ليستون " ّ
منه لقبه العالمي األول وصدم الجمير نعلى رغم ما تردد أن مكتب التحقيقات الفيديرالي رتّب النتيجة
صنفت مجلة "سبورتس بليسترتد" هذا الفوز رابر أعرم لحرة تاريخية
ألسباب تتعلّق بالمراهناتر.
ّ
ي القرن الا .20

مر بداية مسيرته االحت ار ية أطلق على نفسه اسم كاسيوس بكس تيمناي بزعيم المسلمين السود مالكولم
بكس ،وبعد أشهر اعتنق اإلسالم وبات ُيعري بمحمد علي .كان محمد علي أحد أهم األهداي التي
تجسست عليها وكالة األمن القومي األمريكي ن1973 - 1967ر بضا ة بلى مارتن لوور كين

و 1650شخصية أخرى .استمد من شهرته الرياضية زخماي ي "معارج" مقاومة الرق اوالواء الفصل
يجند ي حرب يتنام بعدما أدرج مبك اير أنها ليست حربه ،د ر ومناي غالياي من
العنصري ،ور
أن ّ
جرد من لقبه العالمي ،لكنه وجد ي هذا الرلم سبيالي لالنعتاق اوايصال صوته
مسيرته الرياضية بذ ّ
بلى مدى أبعد وكان له ما أراد .بعد أن أصابه الشلل الرعاش "الباركنسون" وأنهكه ،صبر حتى

من

حد المر
أقصى درجة وردد "ابتالني هللا ليقول لي أنني لست األعرم بل هو األعرم" .لقد ّ
قدرته الطبيعية لكنه لم يونه عن القيام بجهود كبيرة ي خدمة الرياضة واإلسالم واألطفال ،ومنها

مبادرته للقاء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وحضه على االنسحاب من الكويت ،تفادياي لنشوب

وعد منحه وسام الحرية الرئاسي ،أر ر وسام مدني ي الواليات المتحدة ،عام
"عاصفة الصحراء"ّ .
 2005اعت ار اي بصالبته وصواب موا قه التي د ر ومنها غالياي ،وهذا ما أكده الرئيس باراج أوباما بقوله
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بن علي "قاتل من أجل الحق على الحلبة وخارجها ن...ر وساعدنا على االعتياد على أمريكا التي
نعر ها اليوم" ،كما نعاه خصومه وزعماء العالم.

الحياة ،لندن2016/6/5 ،

 .53خطة االنفصال عن األحياء العربية بالقدس
خليل التفكجي

أطل ااق ال ااوزير اإلسا ارائيلي والقي ااادي الس ااابق ح اااييم ارم ااون حرك ااة ش ااعبية جدي اادة س ااماها "بنق اااذ الق اادس

اليهوديااة" ضاامت بااين أعضااائها شخصاايات سياسااية وعامااة يسااارية وغياار يسااارية ،مشااددا علااى طااابر
حركته الشعبي البعيد عن الفهم السياسي التقليدي.

وجاااء ااي بيااان الحركااة التأسيسااي "أقيماات حركااة بنقاااذ القاادس اليهوديااة عباار تحقيااق االنفصااال عاان

أ ارضااي  69قريااة ومدينااة لسااطينية تاام ضاامها لحاادود المدينااة بعااد حاارب عااام  ،0121رغاام أن هااذه
القرى لم تكن يوما جزءا من القدس".

وكانت أولى هذه التصريحات ي العاام  ،6404عنادما صارح يكيار سايجي والاذي كاان يشاول حينهاا
منصب "مسدول ملي شرقي القدس" ي بلدية االحتالل بأن األحياء التي تقر بلى الشارق مان الجادار

تشكل جزءا من مدينة القدس .وأضاي سيجي -الذي كان يتحدة حينها ي مدتمر بعناوان "المسااواة
البلديااة ااي شارقي القاادس -بأنااه ال يعااري أحاادا -عاادا أحازاب اليمااين "شاابه المتوهمااة" -يرغااب ااي أن
يفر

السيادة اإلسرائيلية على تلج األحياء.

وأضاي أن لبناء الجدار أهدا ا سياسية ديموغ ار ية ،وليس قط أهدا ا أمنية .وكانت هاذه المارة األولاى

التي يصرح يها أحد مسدولي بلدية االحتالل علناا بالرغباة اي الاتخل

مان األحيااء المقدساية خاارج

الجادار .أماا رئايس بلدياة االحاتالل نيار بركاات قاد صارح علناا برغبتاه اي التخلاي عان هاذه المنااطق
ألول مارة عااام  .6400فااي يناير كااانون الواااني  6400نقلاات عنااه الصااحي اإلسارائيلية قولااه "يجااب

التنااازل عاان مناااطق نفااوذ البلديااة الموجااودة خااارج الجاادار" .كمااا أوضااح بركااات أن الجاادار ااي منطقااة
القدس يشكل "عازال أمنيا ووطنيا ،ويجب أن يتم تحويله كذلج بلى دليل على ابتداء السيادة وانتهائها،

أي أن كل ما يقر خارج هذا الجدار ،ويكون أقرب بلى مناطق الضفة ،ليس ضمن نفوذ البلدية ،وكال

ما يقر داخل هذا الجدار ،أي أقرب بلى مركز المدينة ،هو تحت نفوذ وسيادة البلدية.

و ااي يوليو تمااوز  ،6406التقااى يوسااي هااايمين ماادير بلديااة القاادس ماار منسااق الحكومااة ااي الضاافة
الوربيااة وطلااب منااه أن يتحماال الجاايش المساادولية عاان األمااور البلديااة ااي األحياااء المقدسااية مااا وراء

الجدار ،بمعنى فخر نقل هذه األراضي واألحياء بلى نفوذ اإلدارة المدنية.
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محاوالت عزل
وقد أرهرت تقارير صادرة عن مجموعة األزمات الدولية عام  6406أن رئيس البلدية يعمل من أجل
بخراج األحياء العربية ي الجهة الشرقية من الجدار خاارج المديناة ،مار تشاديد السايطرة علاى األحيااء

العربية الموجودة بلى الورب منه .وقد ورد ي التقرير أن أحد مستشاري بركات قال ي مقابلة خاصة
للتقرير "لماذا نستومر ي تلج المناطق؟ ي نهاية األمر لن يكونوا جزءا من بسرائيل".

والتنااازل عاان تلااج األحياااء ال يعنااي نقاال أماار بدارتهااا والساايادة عليهااا بلااى جهااة لسااطينية ،اوانمااا يعنااي
سحب هذه المسدولية من البلدياة ونقلهاا بلاى جهاات عساكرية بسارائيلية ،أو جهاات بدارياة أخارى ولكان

بسرائيلية.

وقااد جاااء ااي التقرياار أن رئاايس البلديااة تلقااى نقاادا حااادا ماان قباال أعضاااء الكنيساات وأعضاااء المجلااس

البلاادي ،الااذين ينتمااون ل ح ازاب اليمينيااة ويعتباارون حاادود بلديااة القاادس الحاليااة حاادودا "مقدسااة" علااى
اعتبااار أنهااا تمواال القاادس الموحاادة ،وبناااء علااى ذلااج قااام بتويياار تصاريحاته بخصااو

األحياااء خااارج

الجدار.

في الوقات الاذي كاان يادعو اي البداياة بلاى بخاراجهم تماماا مان حادود نفاوذ البلدياة ،أصابح بعاد النقاد

يقااول بنااه لاان يتخلااى عاان تلااج األحياااء سااياديا ،بنمااا ياادعو بلااى "تقاساام عاابء بدارتهااا وتقااديم الخاادمات
يها بين البلدية واإلدارة المدنية" بلى حين الوصول بلى حل سياسي.

و ي ال ا 63مان نو مبر تشارين الوااني  ،6403ذكار تقريار صاحفي للقنااة اإلسارائيلية الوامناة أن رئايس
الحكومااة نتنياااهو اقتاارح ااي اجتماااع المجلااس الااوزاري المصااور المنعقااد يااوم 05نو مبر تشارين الواااني

 6403أن يتم سحب الهويات اإلسرائيلية من الفلسطينيين القاطنين ي األحيااء ماا وراء الجادار .وقاد
أماار نتنياااهو ااي ذلااج االجتماااع بعقااد اجتماااع مخص ا

على القناة الوانية.

لنقاااش هااذه الفك ارة ،و ااق التقرياار الااذي نشاار

محاولة ردع
قااال نتنياااهو بن سااكان تلااج المناااطق ال يقومااون بواجباااتهم بينمااا يتمتعااون بااالحقوق التااي تعطيهااا لهاام
دولة بسرائيل .وجاءت هذه التصريحات ي سياق تهديد المقدسيين وردعهم عن مقاومة االحاتالل اي

محاولااة لضاابط الهبااة الشااعبية وقمعهااا .وركااز نتنياااهو علااى أحياااء مواال مخاايم شااعفاط ،كفاار عقااب،

السواحرة.

وأضاي م ارسل القناة عميت سيجل أن اجتماع الكابنيت تتلخ
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 .0الحكومة ال تستطير سحب كل االمتيازات من المقدسيين.
 .6سحب الهويات الزرقااء مان المقدسايين خاصاة مخيماات شاعفاط ،كفرعقاب ،الساواحرة .ويعناي ذلاج
سحب الهويات من ربر السكان المقدسيين ،وهي خطوة سياسية كبيرة وليست مجرد بجراءات أمنية.

وقد صادق مادتمر حازب العمال المنعقاد بتااريخ  6402 6 1علاى خطاة انفصاال أحادياة الجاناب اي

الضاافة الوربيااة وحااول الق اادس ،كمااا قاارر الح اازب العماال ماان أجاال ص اال عش ارات القاارى الفلس ااطينية

المحيطااة بالقاادس عاان منطقااة نفااوذ البلديااة .ممااا يعنااى ساالخ مئتااي ألااي مقدسااي عاان ماادينتهم ،بهاادي
تهويد القدس ،ويجري الحدية عن أحياء ضخمة نالعيساوية ،صور باهر ،شعفاطر.

أما حاييم رامون الذي يقود هذه الحملة قد صرح بأناه "يجاب أن نعياد ساكان هاذه القارى ليكوناوا جازءا

من الضفة الوربية وهذا االنفصال سيتيح لنا أوال وقبل كل شيء تعزيز أمن سكان القادس مان خاالل

بقاماة جادار صال أمناي يفصال القادس عان هاذه القارى والمنااطق موال الجادار القاائم حالياا باين الكتال

االسااتيطانية ااي الضاافة الوربيااة اواس ارائيل ،كمااا سااتتيح هااذه الخطااوة للجاايش اإلس ارائيلي وأجهازة األماان
األخاارى العماال ااي هااذه القاارى ،كمااا يعملااون اآلن ااي مناااطق الضاافة الوربيااة ولاايس كمااا عليااه الحااال
اآلن حيااة يساامح للشاارطة قااط بالعماال ااي هااذه المناااطق .ونتيجااة لهااذه الخطااوة ساانتخل

ماان مئتااي

ألي لسطيني لن يكوناوا بعادها مان ساكان القادس الادائمين ،ولان يكوناوا مان أصاحاب حاق التصاويت

واالنتخابات البلدية.

وو ااق حركااة ارمااون ااإن هااذه الخطااوة سااتوير المي ازان الااديموغ ار ي ااي القاادس ماان أساسااه ألن بعااادة
مئتي ألي لسطيني بلى الضفة ستر ر نسبة السكان اليهود ي القادس بلاى  %94مقابال ت ارجار نسابة

العرب بلى  %64قط ،ما سيو ر على خزينة الدولة سنويا نحو والوة مليارات شيكل يتم د عها حالياا
لسااكان القاارى المقصااودة علااى شااكل مخصصااات الت اأمين الااوطني وخاادمات صااحية وبلديااة وحكوميااة
وغيرها من الخدمات.

أما رئيس بلدية القدس السابق أوري لوبيا نسكي كاان قلقاا جادا مان الوضار الاديموغ ار ي للقادس للعاام

 6404حية ّبيت التقاديرات أن العارب مان ساكان المديناة سيصابحون أغلبياة ينتخباون رئيساا عربياا
للبلدياة .وقااال "ال شااج أن الشااعب اليهااودي الااذي حلاام علاى ماادى األجيااال بااأن يكااون ااي القاادس ،وأن
يرى يها عاصمة الشعب اليهودي يجب أن يعمل اآلن".
بلدية عربية
و ي جولة هرتسود اي القادس قاال "بذا لام ننفصال عان القارى الفلساطينية أحيااء القادس إنناا سنخسار

القدس" .وأضاي "سنصحو ذات يوم لنجد رئيس بلدية القدس لسطينيا".
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وعلى ضوء هذا البرنام الذي جاء على خلفياة ديموغ ار ياة ولايس ألساباب أمنياة ،يمكان التساادل هال
سااتقوم ساالطات االحااتالل بسااحب بطاقااة الهويااة اإلسارائيلية ماان المقدساايين ،وهااي الهويااات التااي علااى
ضوئها ستقوم بالفح
وهاذا الفحا

الفردي لكل شخ

لترى بن كانت تفاصيله توائم شروط بطاقة اإلقامة هذه.

الفااوري لمااا يقااارب مئاة ألااي مقدسااي أماار معقااد عملياا وقانونيااا .وتبقااى الطريقااة المتاحااة

لتطبياق ساحب الهوياات ماان قااطني األحيااء خلااي الجادار أن تقاوم الحكومااة اإلسارائيلية بتوييار حاادود

بلدية القدس ،وهو أمر بعيد المنال.

و ااق القااانون األساسااي والمساامى "القاادس عاصاامة بس ارائيل" والااذي يعتباار واحاادا ماان أكواار الق اوانين

حصانة ي النرام اإلسرائيلي ،إن توير حدود البلدية يجب أن يوا ق عليه -على األقل 20 -عضوا
من الكنيست اإلسرائيلي ،وهو أمر صعب الحدوة خاصة أن األحازاب اليمينياة لان توا اق علاى ذلاج

بذ تعتباار أي تويياار اي الحاادود البلديااة للقاادس مساسااا بشااعار "القاادس الموحاادة" ،بضااا ة بلااى ذلااج ااإن
هناااج قانونااا فخاار يجعاال هااذا األماار أصااعب وأبعااد مناااال ،وهااو قااانون "اسااتفتاء الشااعب" والااذي تماات

المصادقة عليه نهائيا عام .6400
وين

هذا القانون على أن أي قارار حكاومي يقضاي بتوييار اي حادود "منااطق بسارائيلية" ساواء كاان

ذلااج عاان طريااق اتفاااق سياسااي ماار الفلسااطينيين أو بوي اره يجااب أن يحرااى بموا قااة  90عض اوا ماان
أعضاء الكنيست ،و ي حال لم يتو ر هذا العدد يمكن الذهاب بلى استفتاء شعبي للموا قة عليه.

والقاسم المشترج بين اقتراح هرتسود والخطط األخرى التي طرحت مدخ ار هاو التأيياد لخطاوات أحادياة

الجانااب تعساافية كاارد علااى العقاادة السياسااية واألمنيااة .وتواصاال هااذه الخطااط تقاليااد طويلااة مقبولااة ااي
حزب العمل ومحيطه ي التعامل مار الفلساطينيين كجماوع عاديمي اإلرادة ،ويمكان بلقاادهم مان جاناب

بلى فخر دون أن تكون لذلج أية نتائ .

و ي هذا الصدد يقول هرتسود بن "القدس ليست موحدة ي األصل وتعالوا لنقسمها عليا ،انحن لسانا

بحاجااة ل ج ازاء العربيااة التااي تاام ضاامها ااي العااام  ،0121كمااا أننااا لساانا بحاجااة بلااى العاارب الااذين
يعيشون يها .لنبن المزيد من الجدر ونترج العرب لحالهم".

بذا نررنااا بلااى طاارح حاازب العماال ماان الناحيااة النرريااة ااإن مااا يقولااه صااحيح ،حيااة القاادس مقساامة
عمليااا ،غربيااة تعاايش بااالقرن الا ا 60وش ارقية تعاايش ااي القاارون الوسااطى ،وهنالااج ااروق ماان الن اواحي
التعليميااة واالجتماعيااة والبنااى التحتيااة .وقااد جاااء هااذا األماار نتيجااة للسياسااات الحكوميااة والبلديااة تجاااه

المدينة.

أماا مان الناحيااة العملياة ااإن نرارة ساريعة ماوال بلاى نسااب العمالاة العربيااة اي مجاااالت البنااء والفندقااة
والمواصالت وغيرها ،تدكد صعوبة تطبيق خيار الفصل المقترح ،ضال عان اللجاوء بلاى خياارات مان
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قبي اال بلو اااء بقام ااة س ااكان األحي اااء العربي ااة كس ااكان دائم ااين ااي بساارائيل وم اانعهم م اان الحص ااول عل ااى
المواطنة اإلسرائيلية يمول بجراءات مشكوج ي قانونيتها ويصعب تبريرها من الناحية األخالقية.

الجزيرة نت ،الدوحة2116/6/4 ،

 .54ماذا يدور وراء الكواليس الفلسطينية!
نقوال ناصر

بينمااا يتحاادة ال ارئيس الفلسااطيني محمااود عباااس موا قيااا ماان حيااة المباادأ علااى "تبااادل" ل ارضااي ااي
اجتماع وزراء الخارجية العرب ي الوامن والعشرين من الشاهر المنصارم ،مان دون مقادمات أو وجاود
مفاوضاات تباادل األ ارضاي بنادا علاى جادول أعمالهاا ،ليتازامن حديواه مار انضامام المساتوطن أ يوادور

ليبرمااان بلااى حكومااة االحااتالل كااوزير للحاارب يهااا وهااو الااذي مااا زال يكاارر دعوتااه بلااى نقاال العاارب
الفلسااطينيين ااي وادي عااارة ومنطقااة المولااة المحتلااين منااذ عااام  0109بلااى دولااة لسااطينية ،ال يساار
الم ارق ااب الفلس ااطيني بال التس ااادل عم ااا ي اادور وراء الكا اواليس م اان م ااداوالت تم ااس المحرم ااات والوواب اات

الفلسطينية.

وال يسعه بال التسادل عما بذا كان التازامن باين حادية الارئيس عان تباادل األ ارضاي وانضامام ليبرماان

بلااى حكومااة االحااتالل مجاارد مصاااد ة ،علمااا أن "تبااادل" األ ارضااي الااذي تحاادة ال ارئيس عنااه يطااال
مستعمرات استيطانية كبرى مر سكانها ،أي أن الحدية يدور هنا عن تبادل ل ر
وكان الرئيس عبااس قاد ر ا

والسكان معا.

اقت ارحاا ممااوال مان رئايس وزراء دولاة االحاتالل األسابق ايهاود أولمارت

قباال وم اااني س اانوات ،لكاان قط اار ااي س اانة  6405دعاات باس اام الجامع ااة العربيااة بل ااى ب اادء مفاوض ااات
لسطينية مر دولة االحتالل تشمل التفاو

على "تبادل األراضي" بموا قة الجامعة العربية كما أعلان

رئيس الوزراء القطري فنذاج حمد بن جاسم فل واني.

لكاان لاام يكاان ماان دون مقاادمات تأكيااد الارئيس عباااس بمناساابة الحاادية عاان مبااادرة السااالم العربيااة ااي
اجتماع وزراء الخارجية العارب األخيار اي العاصامة المصارية باا"أننا نريادها نأي المباادرةر كماا وردت
وكمااا اعتماادت ااي أول قمااة نعربيااةر ااي بيااروت" ،مشااترطا تطبيااق دولااة االحااتالل لهااا قباال التطبياار

العربي واإلسالمي معها.

قااد كااان عباااس بتأكيااده ذاج يبعااة ردا لسااطينيا رسااميا علنيااا علااى تقااارير نشاارت قباال االجتماااع عاان

اتصااالت "عربيااة" مار دولااة االحااتالل تقتارح التفاااو
المعلاان للتفاااو

علاى تعااديل المبااادرة العربياة .بن ر ا

عباااس

علااى تع ااديلها وترحيااب رئاايس وزراء دولااة االح ااتالل بنيااامين نتنياااهو ووزياار حرب ااه
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الجديااد أ يج ادور ليبرمااان ااي بيااان مشااترج خااالل األساابوع الماضااي بالتفاااو
وجود اتصاالت "عربية" لهذا الور

علااى تعااديلها يدكاادان

مر دولة االحتالل.

ي بيان مشترج لهما بعد انضمام ليبرمان وحزبه بلى االئتالي الحاكم برئاساة نتنيااهو أعلان الارجالن

كرسا جل عملهما السياسي حتى اآلن إلجها
جأة تأييدهما لقيام دولة لسطينية َّ

تأييدهما إلحياء التفاو

قيامهاا ،كماا أعلناا

على "العناصار االيجابياة" اي "مباادرة الساالم العربياة" بعاد ر ضاها اواهمالهاا

منذ تبناها مدتمر قمة بيروت العربية عام " ،6446بحية تعكس التويارات الدرامياة اي المنطقاة" مناذ

تلج السنة كما قال نتنياهو.

وهذا البيان لم يترج لهما ساببا اآلن لار

المباادرة الفرنساية كماا كتاب عاوزي باارام اي "هامرتس" ياوم

األربعاء الماضي.

و ااي رأي جي ارلااد شااتاينبيرد أسااتاذ العلااوم السياسااية بجامعااة بااار ايااالن العبريااة ،كمااا قااال يااوم الوالواااء

الماضي ،إن "نتنياهو وليبرمان بذا كانا يسعيان بلى االبتعاد عن الوضر الراهن ،اإن ذلاج يمكناه أن
يساعد ي صد الجهود الدولية لفر

حل" على دولة االحتالل.

غياار أن و ازرة الخارجيااة الفلسااطينية ااي بيااان لهااا يااوم الوالواااء الماضااي ،قالاات بن نتنياااهو بنمااا يقااود

"حملة عالقات عامة لتجميل" صورة ائتال ه الحاكم بعد ضم ليبرمان بليه.

وبالرغم من أن "ونائي اليماين اإلسارائيلي المتطاري" قاد ارتاديا "رياش النعاام  ...جاأة ومان دون ساابق
بناذار" كماا كتاب المحلال السياساي عرياب الرنتااوي ااي "الدساتور" األردنياة اي الياوم التاالي ،إناه "ماان
غياار المحتماال أن تخفااي مواال هااذه اإليماااءات الكالميااة الضااوط الاادولي" علااى دولااة االحااتالل "مااا لاام

ت ار قها أ عال" كما علقت الواشنطن بوست.

وماان المدكااد أن الشااعب الفلسااطيني وق اواه المقاومااة والمناضاالة تواقااون لمعر ااة األسااباب التااي حاادت
بالرئيس عباس للحدية عن "تبادل" األ ارضاي اي هاذا التوقيات وإلعاالن ر ضاه لتعاديل مباادرة الساالم

العربية.

لقااد استضااا ت باااريس أمااس الجمعااة ماادتم ار لااوزراء خارجيااة الاادول المدياادة للمبااادرة الفرنسااية لتحريااج
عملياة التفااو

علاى "الملفاات النهائياة" لحال الصاراع العرباي – الصاهيوني اي لساطين ،مانهم وزيا ار

الخارجية األميركي والروسي ،و ي غياب دولة االحتالل اإلسرائيلي ال ار ضاة للمباادرة ،ودولاة لساطين

المتبنية لها هي وجامعة الدول العربية ،بينما ذكرت الواشنطن بوست اي ا تتاحياة لهيئاة التحريار ياوم
األربعاء الماضي أن الرئيس األميركي "يوازن" دعم مشروع قرار ي مجلس األمن الدولي أواخر العام

الجاري لحل الدولتين ينبوق عن المبادرة الفرنسية وهو ما سبق لبالده ر ضه تأييدا لدولة االحتالل ،ما

يمول ضوطا دوليا واضحا عليها.
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التوطياة اإلعالميااة الجتماااع وزراء الخارجياة العاارب ااي القااهرة يااوم الساابت الماضاي صااورت الارئيس
الفلسااطيني كماان نجااح ااي قيااادتهم لالقتناااع بالمبااادرة الفرنسااية ،وكماان يملااي علاايهم الاان

بالمبادرة ي بيانهم الختامي .وقال وزير الخارجية الفلسطيني ريا

المالكي :بن عباس حار

الخااا

علاى

حضااور اجتماااع وزراء الخارجيااة العاارب لكااي يساااعد ااي بلااورة "موقااي عربااي موحااد" مساااند للمبااادرة

الفرنسية و"ملزم" للدول العربية جميعها سواء التي شاركت أو التي لم تشارج ي اجتماع باريس.

لكاان مواال هااذا الاادور القيااادي الفلسااطيني الموهااوم للجامعااة العربيااة يدحضااه حضااور دول عربيااة وازنااة
لماادتمر المبااادرة الفرنسااية ااي باااريس أمااس مواال العربيااة السااعودية ،القابلااة التااي ولاادت مبااادرة السااالم
العربية ي رحمها ،ومصر واألردن الموقلتان بالتزامات وقيود معاهدة الصلح المنفارد المبرماة باين كال

منهم ااا وب ااين دول ااة االح ااتالل ،ه ااذه ال اادول وغيره ااا ل اان تس اامح ألي قي ااادة لس ااطينية بتويي اار مس ااارها
التفاوضي كوسيلة وحيدة ال بديل لها لحل الصراع ي لسطين وعليها.

بن جامعااة الاادول العربيااة تلعااب دور شاااهد الاازور الااذي يضاافي شاارعيته علااى مبااادرة ير ضااها معراام

وروحا ،وسوي يتأكد هذا الدور ي القمة العربية المقبلاة اي موريتانياا
نصا
ممولي الشعب الفلسطيني ي
ي
التي ر المورب استضا تها.
هااي بمنحهااا شاارعيتها للمبااادرة الفرنسااية ودعمهااا لرهااان قيااادة منرمااة التحرياار الفلسااطينية عليهااا بنمااا

تاادعم اجتماااع باااريس "كنقطااة انطااالق لعمليااة متكاملااة" ،كمااا وصاافها ريااا

المااالكي ،سااوي تاادخل

الدبلوماسية الفلسطينية ي دوامة مفاوضات ونائية مباشرة مر دولة االحتالل لمدة عامين مقبلين على
األقل من دون أي ضمانات بوقي االستعمار االستيطاني واالنتهاج اليومي متعدد الوجوه لكل حقاوق

الشعب الفلسطيني و"السلطة الفلسطينية" ي المناطق المخصصة لها بموجب االتفاقياات الموقعاة مار
دولة االحتالل.

مبااادرة السااالم العربيااة قااد اعتماادت مرجعيااة أساسااية للمبااادرة الفرنسااية ،وكااذلج خريطااة الطريااق التااي

اعتم اادتها اللجن ااة الرباعي ااة الدولي ااة ع ااام  ،6446ونص اات الخريط ااة عل ااى بن اااء قا اوات أمني ااة لس ااطينية
ملتزمة بالتنسيق األمني مر دولة االحتالل ،ونصت على أن تتسلم هاذه القاوات المسادولية عان األمان
ااي مناااطق "أ" الفلسااطينية التااي اجتاحتهااا ق اوات االحااتالل ضاامن عمليااة أوساار منسااقة ماار الواليااات

المتحدة لا"تويير النرام" الفلسطيني الذي كان يقوده الرئيس الراحل الشهيد ياسر عر ات.
لكن الرئاسة الفلسطينية ما زالت حتى اليوم تتوسل نقل هذه المسدولية بليها "تدريجيا".

المركز الفلسطيني لإلعالم2116/6/4 ،
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 .55التهمة :مؤيد للفلسطينيين!
جيمس زغبي
لم أكن أنوي الكتابة عن هذا الموضوع ،ولكن شيئاي ماا حادة بااألمس أونااء تنااولي الواداء د عناي بلاى
تويياار أريااي .قااد كناات أتناااول وجبااة غااداء ماار زوجتااي ،بينمااا جلااس رجااالن ااي المقصااورة المج ااورة،
وبصوت مرتفر ،بدف يناقشان وضار المنا ساة الرئاساية .وام قاال أحاد الارجلين الجالساين خلفاي مباشارة:

"واختار ساندرز كورنيال ويسات ،وذلاج الرجال رئايس الجامعاة العربياة الاذي يكاره بسارائيل" .وهناا طفاح

الكيل .التفت وقلت بنبرة مهذبة لكن حاسمة" :أنا ذلج الرجل ،ولست رئيس الجامعاة العربياة ،وأطلاب
منكما تويير الموضوع اآلن" .ورد أحدهما بعد أن بدت عليه الصدمة" :أنت هو!" ،وبدأ يطرح أسائلة.

غي ا ار
ولكننااي قاطعتااه ،وأوضااحت لااه أننااي أتناااول غاادائي ولساات مهتمااي بمتابعااة األماار .وعلااى الفااورّ ،
الموضوع ،مولما طلبت .وبعاد أن أنهيناا طعامناا ،التفات مارة أخارى بلاى الارجلين ،وأوضاحت لهماا مان

أكون ،والسبب الذي جعلني أعتبر الوصي الذي نعتاني به راي.

ومن أوجه شتى ،أعيب على صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل بعالم أخرى بوارة زوبعة عقب تعييني

ماادخ اير ااي لجنااة صااياغة برنااام الحاازب الااديمقراطي .و ااي البدايااة عناادما ساامعت ماان رئاايس اللجنااة

"ديبي ويسارمان شولتز" أنه قد تم اختياري ي اللجناة ،توقعات هجومااي معتااداي مان الجماعاات اليمينياة
المتطر اة والمناهضاة للعاارب ،والمتعصابين الماوالين إلسارائيل .وباالطبر ،هام ال يكلااون وال يملاون ،قااد

ُنعاات بااأنني "ك اااره محتااري إلسا ارائيل" و"ماادا ر عاان اإلره اااب" ووصاافت زو اير ب ااأنني "اتهماات بساارائيل
بارتكاب هولوكوست".
ولسوء الحر ،هذا ما تعلمت أن أتوقعه من ذلاج الحشاد .وعلاى رغام هاذا ،كاان أكوار شايء مازع هاو

العنوان الاذي نشارته صاحيفة "واشانطن بوسات"" :سااندرز يكساب نفاوذاي أكبار اي البرناام الاديمقراطي
ويعين ناشطاي موالياي للفلسطينيين" .وبذلج سبق السيي العذل ،بن جااز التعبيار ،وحاذت صاحي كبارى
ووسااائل بعااالم أخاارى حااذوها ماادطرة المناقشااة عاان البرنااام وتعيينااي بأساارها بربطهااا بقضااية بس ارائيل
و لسطين ،وقد بل األمر ذروته باتصاال هااتفي تلقيتاه أماس بعاد الواداء مباشارة ،مان صاحا ي ساألني

عما بذا كان محقاي ي ا ت ار

أن "بيرني ساندرز" عينني ألكون "عصا له" ضد بسرائيل.

وبااالطبر ،أنااا مديااد بقااوة لحقااوق الفلسااطينيين ،وكااذلج "بيرنااي ساااندرز" وغالبيااة الااديمقراطيين ،بحسااب

استطالع حدية أجرته مدسسة "جاالوب" .ولكان المحاولاة الوقحاة الرامياة بلاى تقلاي

حملاة "سااندرز"

بأسرها وجل عملي ي محاولة "النيل من بسرائيل" ،تمول خيانة وتحي ايز مزعزعاي لالساتقرار ضاد العارب

وهوساي غريب األطوار وجب الرد عليه .وهو يضار بالفعال باا"ساندرز" وباي ،وبقادرة دولتناا علاى بجاراء

حوار مشري بشأن قضية ذات أهمية كبيرة.
التاريخ :األحد 2016/6/5

العدد3955 :

ص

43

ومن خالل التركيز على بسرائيل وتجاهل كا ة القضايا األخرى التي ألقى "ساندرز" الضوء عليها اي
حملااة االنتخابااات الرئاسااية خااالل العااام الجاااري ،تساابب الصااحا ة ضاار اير بالو ااي لجهااوده بشااأن طاارح
قضايا الرعاية الصحية العالمية والرسوم الد ارساية المجانياة ور ار الحاد األدناى ل جاور واالساتومار اي

الطاقة النريفة اواعادة بناء بنيتنا التحتية المتداعية وحمل "وول ستريت" على د ر حصتها العادلاة مان
الضرائب .وال تبدو هذه محاولة ذكية لشيطنة الرجل والتقليل من شأن ترشحه.

علي أيضاي ،في رد على سدال من المحرر بشأن السبب الذي د ر "ساندرز" بلاى
وينطبق األمر ذاته َّ
تعيينااي ،ذكاارت لااه القلياال ماان ساايرتي الذاتيااة .وبااالطبر ،أتشااري بااأنني أسساات عاادداي ماان المنرمااات

األميركيااة العربيااة ،ولكننااي أيض ااي عملاات ااي "اللجنااة الوطنيااة للحاازب الااديمقراطي" لماادة  65عام ااي،
وعملات ااي اللجنااة التنفيذيااة لمادة  03عامااي ،وشاااركت ااي رئاسااة لجناة القا اررات خااالل العقااد األخياار،
وترأست "المجلس العرقي" اي الحازب مناذ عاام  .6441وعينناي الارئيس أوباماا مارتين لفترتاي عاامين
ي المفوضية األميركية للحرية الدينية.

ولااذا ،عناادما تجتماار وسااائل اإلعااالم والجماعااات اليمينيااة المتطر ااة علااى تحوياال حياااتي العمليااة بلااى

"رساامة كاريكاتوريااة" ماان ُبعااد واحااد وهااي أننااي "ناشااط مديااد لفلسااطين" ،هااي بااذلج ال تجاااملني .اوانمااا
تخذلني .وعلى رغم أنها لم تخط  ،وأنا خور بكوني مدا عاي عن حقوق الفلسطينيين ،ولكن ي ضوء
هذا المناخ السياساي الاذي نعيشاه ،اإن هاذا االختازال الفار يدصال لإلقصااء والعناي السياساي .وعلاى

ماادار ساانوات ،عااانى األميركيااون ماان ذوي األصااول العربيااة ماان كا ااة هااذه التحااديات ،وأعلاام ذلااج ،باال
وكنت شاهداي عليه.

وعندما أيدت حل الدولتين ي عام  ،0199قبل أن يحرى هذا الموقي بتأييد واسر النطااق ،أخبرناي

قادة الحزب الديمقراطي بأنه لن يكون لي مكان ي الحزب مرة أخرى .وعقب مدتمر الحازب اي ذلاج

العااام ،ر ا

"مايكاال دوكاااكيس" تأييااد "اتحادنااا الااديمقراطي األميركااي العربااي" معل االي ذل اج بأنااه "موياار

للجدل بشكل كبير" .وعندما جاء "رون براون" ي عام  ،0114الذي كان فنذاج رئيساي للجنة الوطنياة

الديمقراطيااة ،للتح اادة ااي اعلي ااة أقامه ااا المرك ااز العرب ااي األميرك ااي ،ااي ض اايا تي ،أخبرن ااي بأن ااه ق ااد
تعر

للتهديد بخسارة الدعم المالي "بذا اجتمر مر هدالء القوم تحت سقي قاعة واحدة".
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 .56ال سالم مع حكومة اإلرهاب اإلسرائيلية
جهاد الخازن
ااي غياااب الفلسااطينيين واإلسارائيليين انتهااى ماادتمر باااريس للسااالم بااال شاايء علااى رغاام جهااد الارئيس
رانساوا هوالنااد وحساان نواياااه ،وكاال ماادتمر مقباال سيفشاال ألن ااي بسارائيل حكومااة برهابيااة تكتفااي ماان

السالم بالحدية عنه يما هي تحتل وتقتل وتدمر.

حكومااة مجرمااي الحاارب تحاادوت عاان وساااطة مص ارية ،يقودهااا ال ارئيس عباادالفتاح السيسااي ،وال ارئيس

محماود عباااس يريااد دو اير مصارياي وقااد اجتماار مار الارئيس المصااري وطلااب مساااعدته .بذا قاماات مصاار
با ف
ادور ب ااين الفلس ااطينيين اواسا ارائيل س اايكون هن اااج جان ااب مص ااري  -لس ااطيني ااي مواجه ااة "البو اال"

اإلسرائيلي.

البوال هااذا هااو بسارائيل ،هااي ماان دون أصاال تفاااخر بااه وماان دون مسااتقبل تتطلاار بليااه ،وصاافة البواال
العناااد ،حكومااة اإلرهااابيين تضاام بع ا أكواار أح ازاب اليمااين تطر ااي ،واحااد منهااا برئاسااة ولا فاد أهل ااه

هااجروا مان الوالياات المتحادة وفخار برئاساة مولادا ي مهااجر ،والجميار ال حاق لاه بطالقااي باالوجود اي
بالدنا .هم يريدون اعتبار مستوطنة معالي أدوميم جزءاي من بسرائيل.

اإلسرائيليون يتحدوون عن الرئيس السيسي كصديق .هو ليس صديقاي إلسرائيل ،وأنا أعر اه .قارأت اي
"جروزاليم بوست" اليمينية أن رئيس وزراء األردن الجديد هاني الملقي قاد يكاون صاديقاي إلسارائيل .هاو

لاايس صااديقاي ولاان يكااون ،التصاريحات السياسااية العلنيااة شاايء ،ومااا يقااول القااادة العاارب ااي مجالسااهم

الخاصة شيء فخر ،مختلي تماماي.

ااي باااريس شااارج  54و ااداي تمواال دوالي ومنرمااات ،وانتهااى الحاادية بلااى ال شاايء ،وأي ماادتمر مقباال

للسااالم سااينتهي بالفشاال ألن بس ارائيل ال تريااد السااالم ،باال س ارقة مااا بقااي ماان أر

لسااطين .بس ارائيل

كلهاا مساتوطنة ،واإلسارائيليون كمااا قاال محماود درويااش يومااي :أيهاا الماارون بااين الكلماات العاابرة .هاام
ي لسطين بتأييد من الكونورس األميركي ويعيشون على حساب دا ر الضرائب األميركي .أقول لهم

مر محمود درويش أيضاي :احملوا أسماءكم وانصر وا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصر وا.

أعود الى السياسة ،وكما أن رأيي مسجل ي المدتمرات عن سورية وعبويتها ألن النرام يريد استسالم

المعارضة وهاذه ترياد رحيال النراام ،اإن أرياي اي محااوالت الساالم مار بسارائيل أنهاا أكوار عبوياة ألن
الجانااب الفلسااطيني قابا اال دولااة ااي  66ااي المئااة قااط ماان أر
سرقة ما بقي تحت االحتالل باالستيطان والقتل والتدمير.

لسااطين ،والجانااب اإلس ارائيلي يريااد

أوقااح مااا ق ارأت عاان الموضااوع اقت اراح اإلرهااابي بنيااامين نتانياااهو أن تعتااري الاادول العربيااة بإس ارائيل

لتسااهيل عمليااة السااالم .هااو طلااب تعااديل مبااادرة السااالم العربيااة التااي اقترحتهااا ااي األصاال المملكااة
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العربية السعودية ،وقد َّ
رد عليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبيار باالقول اي بااريس بن المباادرة،
كما هي ،أ ضل رصة للسالم .أقول ال أعتراي بممارسي اإلرهاب.

جري اادة "وول س ااتريت جورن ااال" الت ااي تض اام ع اادداي كبيا ا اير م اان الكتّ اااب الليك ااوديين تق ااول بن المس اادولين
اإلس ارائيليين يااأملون بااأن يقناار ال ارئيس السيسااي الاادول العربيااة ،بمااا ااي ذلااج األردن والمملكااة العربيااة

الس ااعودية ودول الخل ااي األخ اارى ،ب ااأن تب اادأ تطبي اار العالق ااات االقتص ااادية والديبلوماس ااية م اار بسا ارائيل
التطبير ر ضاي مطلقاي.

لتشجيعها على المضي قدماي ي عملية السالم مر بسرائيل .أر
ّ
العااالم كلااه يكاره بسارائيل ،ماان طااالب الجامعااات حتااى المساانين المتقاعاادين .هناااج معاهاادة سااالم بااين

مصر اواسرائيل ،غير أن المصري كما أعر ه هو صاحب متجر ي خان الخليلي دخل سياح بسرائيل

فر خارجاي وهو يصرخ :هللا أكبر .هللا أكبر .أنا ما تعملش مر يهود .أنا ما بعاش يهاود .كنات
متجرهّ ،
مر أصدقاء مصريين وشاهدنا غضب التاجر واستياءه .قال لي صديق مصري :كلنا هذا الرجل.

الحياة ،لندن2116/6/5 ،

 .57حان وقت إنهاء البروباغندا اإلسرائيلية
د .رمزي بارود

من ااذ س اانوات عدي اادة ك ااان اإلع ااالم الفلس ااطيني ااي موق ااي د اااعي ،وغي اار ق ااادر عل ااى النط ااق برس ااالة
ّ
منسجمة ،ويزيد االنشقاق بين الفصائل ،ويحاول بكل يأس التصدي للحماالت اإلعالمياة "اإلسارائيلية"
بزيفهااا ودعاياتهااا الالنهائيااة .ولكاان مااازال الوقاات مبك ا اير لالدعاااء بحاادوة أي نقلااة ااي التجربااة ،ولكاان

مدتمر التواصل الواني ي بسطنبول الذي انعقد اي  01 09مايو أياار الماضاي كاان بمواباة الفرصاة
للنرر ي المشهد اإلعالمي المتويار بشاكل كبيار ،اواباراز التحاديات والفار
ي معركتهم العصيبة.

التاي تواجاه الفلساطينيين

لاايس متوقعااي ماان الفلسااطينيين هاادم التضااليل اإلعالمااي "اإلسارائيلي" المسااتمر منااذ عقاود ،الااذي يسااتند

تم تساويقه للعاالم علاى أسااس أناه الحقيقاة حساب،
بلى بقناع الناس بتصديق الخطاب التاريخي الذي ّ
ولكن خلق خطاب بعالمي واضح ف
خال من النزوة الفصيلية والمصالح الشخصية.
بالتأكي ااد س اايكون أما ا اير يس ااي اير .رس ااالتي لم اادتمر " لس ااطين ااي وس ااائل اإلع ااالم" ال ااذي نرم ااه المنت اادى
الفلسااطيني الاادولي لإلعااالم والتواصاال هااو :بذا شاالت القيااادة الفلسااطينية ااي تحقيااق وحاادة سياسااية،
عل ااى األق اال ،ينبو ااي للموقف ااين والمفكا ارين الفلس ااطينيين اإلصا ارار عل ااى توحي ااد خط ااابهم .حت ااى أكو اار

المساومين الفلسطينيين يعتري بمركزية النكبة ،والتطهير العرقي وتدمير القرى والبلدات اي -0101

.0109
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يستطيعون اإلجماع وعليهم أن يجمعاوا علاى بشااعة االحاتالل وعنفاه ،اواذاللاه للفلساطينيين عناد نقااط
التفت اايش العس ااكرية ،ونزع ااه ل ارض ااي ااي الض اافة الوربي ااة نتيج ااة لبن اااء المس ااتوطنات غي اار الش اارعية،

واحاتالل كال ماا يتعلاق بفلساطين ،واالساتمرار اي خناق القادس ،والحصاار الراالم لوازة ،وشان الواارات
مما ّأدى بلى استشهاد  0فالي لسطيني ،أغلبيتهم من المدنيين.
من الجانب "اإلسرائيلي" وحدهّ ،
قلل البرو سور ،نشأت األقطش ،من جامعة بير زيت من شأن التوقعات ربما كان واقعيااي أكوار قاائالي:
"لو استطعنا أن نتفق حول كيفية تقديم خطابنا يما يتعلق بالقدس والمستوطنات غير الشارعية ،اذلج

سيكون على األقل البداية".

الحقيقااة الناصااعة هااي أن الفلسااطينيين لااديهم مااا يجمعهاام أكواار ممااا يرياادون االعتاراي بااه ،جماايعهم

ض ااحايا نف ااس الر ااروي ،يق اااتلون ذات المحت اال ،يع ااانون انتهاك ااات حق ااوق اإلنس ااان ،ويواجه ااون نف ااس

المصير كنتيجة لنفس النزاع ،ومر ذلج ،العديد بددوا التخلي عن عشائريتهم ووالئهم الفصائلي .لايس

عيبااي أن يكااون للماارء ميااول أيديولوجيااة بالتأكيااد ويقااي ماار حاازب ضااد حاازب فخاار ،الكاروااة األخالقيااة
تحاادة عناادما يكااون الاوالء الحزبااي علااى حساااب الاوالء الجااامر ،ول سااي هناااج العديااد ماان الناااس مااا

زالوا أسرى للتفكير الضيق.

ولكان هناااج أيضااي أشااياء تتويار دائمااي تتويار بعااد عقادين ماان شال مااا يسامى بعمليااة الساالم ،وتسااارع
االسااتيطان ااي األ ارضااي المحتلااة ،باإلضااا ة بلااى اسااتخدام العنااي المفاارط لتحقيااق تلااج الوايااات ،باادأ

المارة .قااد ال يحصاال الفلسااطينيون علااى الحريااة
الفلسااطينيون ااي اسااتنها هممهاام لمواجهااة الحقااائق ُ
التي ينشدونها بال باالتحاد والمقاومة.

المقاومة ال تعني دائماي استالل السكاكين اواشهار البنادق ،بل االستفادة من طاقاات األماة الكامناة اي
الداخل و ي الشتات ،مر تحري

الشعوب المحبة للسالم والعدالة حول العالم .يجاب أن يكاون هنااج

ح اراج بشااكل عاجاال ،يعلاان الفلسااطينيون يااه نضاااالي عالمي ااي ضااد الفصاال العنصااري ،يشااارج يااه كاال
الفلسااطينيين بقياااداتهم و صااائلهم ومجااتمعهم الماادني وجالياااتهم ااي كاال مكااان ،يجااب علاايهم الحاادية

بصوت واحد ،اواعالن هدي واحد م ار اير وتك ار اير.

العجيب أن تتبين من أن الشعب الاذي رُلام لعقاود طويلاة يسااء هماه بشاكل كبيار ،بينماا أولئاج الاذين

تسببوا ي بيذائه ينرر بليهم كضحايا .كان ابن غوريون خائفاي من أن أزمة الالجئاين الفلساطينيين لان
تنتهي بدون رساالة "بسارائيلية" زائفاة حواهاا :الفلساطينيون تركاوا أرضاهم طوعااي ال كرهااي ،قاام بابتعااة
عدد من األكااديميين لتقاديم قصاة محبوكاة ومنساجمة بلاى منااطق نازوح الفلساطينيين ،كانات نتيجتهاا

صدور الوويقة " ،"GL-18/17028 of 1961ومنذ ذلج الحين كانت الوويقة بموابة حجر الزاوية ي

"الهسبا ار اإلسرائيلية" المتعلقة بالتطهير العرقي الذي ارتُكب ي حق الفلسطينيين ،كانت حوى الوويقة
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اردد هاذه الفرياة ،وباالطبر صادقها كويار
تقول" :الفلسطينيون ّروا ،ولام يجباروا علاى الفارار" ،اواسارائيل ت ّ
من الناس.
الخليج ،الشارقة2116/6/5 ،

 .58كاريكاتير:

العربي الجديد ،لندن2015/6/5 ،
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