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 الجاري رمن الشي 20في  اً عالن عنيا رسميواإل فتح وحماس تتفقان عمى أسماء حكومة التوافق 2

، أف الح جمعةمحمد ابو خضير وصنقاًل عف مراسميا،  القاىرةمف  6/6/2012القدس، القدس، ذكرت 
حركتا "فتح" و"حماس" إتفقت خالؿ إجتماعيما بالقاىرة، امس االربعاء، عمى أسماء اعضاء حكومة التوافؽ 
الوطني اإلنتقالية الجديدة التي سيترأسيا الرئيس محمود عباس "أبو مازف" ، فيما مف المقرر االعالف عف 

بحضور الرئيس عباس وخالد مشعؿ، رئيس  مف الشير الجاري 20ىذا اإلتفاؽ رسميا في القاىرة يوـ 
 المكتب السياسي لحركة "حماس".

وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدىا لمحوار عزاـ األحمد في تصريح عقب إنتياء 
"أف اإلجتماع الذي عقد في مقر المخابرات المصرية وبرعاية مصر مضى بسالسة وبمنتيى  االجتماع:

 ما ىو متفؽ عميو مسبقا وكانت النتائج إيجابية ومرضيو لمجميع".اإليجابية، وفؽ 
وحوؿ ما أثير في بعض وسائؿ اإلعالـ بشأف وجود خالفات عميقة بيف وفدي الحركتيف، قاؿ األحمد: ىذا 
كالـ فارغ وال يستحؽ الرد، وما تحقؽ اآلف ىو أف لجنة االنتخابات الخاصة بالمجمس الوطني أنجزت 

ماعيا عمى مدار اليوميف الماضييف في العاصمة االردنية عماف، كما أف لجنة االنتخابات ميمتيا بعد اجت
 المركزية تعمؿ عمى األرض، واجتماع اليـو انتيى بنجاح وسار كما ىو متفؽ عميو".

وبخصوص إمكانية عودة عمؿ لجنة المصالحة المجتمعية ولجاف الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
: "ال مشكمة في ذلؾ، ونحف ناقشنا اليوـ كؿ ما ىو عمى جدوؿ األعماؿ واآلف نحف بأنتظار قاؿ االحمد

المقاء الذي سيجمع الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في القاىرة 
ف الشير يوـ العشريف مف الشير الجاري ، ونحف أكدنا التزامنا بالموعد المعمف سابقا وىو العشريف م

 ".الجاري
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واضاؼ: "نحف نسير في ثالث خطوط متوازية واالمور في ىذه الخطوط جميعيا تسير بكؿ يسر وسيولة 
ودوف عقبات، وقد سارت االمور بسالسة متناىية كما ىو مبرمج ليا وحسب ما ىو متفؽ عميو"، مشيرا في 

 ما ىو مبرمج لو". الوقت ذاتو الى اف عمؿ كافة المجاف يسير ويتقدـ بشكؿ ممحوظ وفؽ
واكد انو تـ االتفاؽ ايضا عمى اف يكؼ قادة الحركتيف عف االدالء بتصريحات إعالمية الف بعضيا ضار 

 وغير مفيد ويخمؽ اجواء سمبية.
وقاؿ "جمسة اليوـ لـ تكف لمحوار وانما إلنجاز ىدؼ محدد وىو التوافؽ عمى االسماء والحقائب وكؿ ما ىو 

، اضافة الى متابعة ما تـ االتفاؽ عميو في إطار التنفيذ .. نحف ال نتحاور االف مدرج عمى جدوؿ االعماؿ
 وانما نتابع التنفيذ".

واوضح االحمد اف المقاء التمييدي الذي عقد بيف الحركتيف اليوـ بغية التحضير لمقاء المرتقب بيف الرئيس 
ي العشريف مف الشير الجاري في "ابو مازف" وخالد مشعؿ انتيى بنجاح ، حيث سيعقد ىذا االجتماع ف

 القاىرة وىو موعد التزمت الحركتيف بو.
تـ االتفاؽ أنو  مف جانبو، اكد صخر بسيسو،عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو وفدىا الى الحوار،

بيف الحركتيف عمى تشكيمة الحكومة وعدد اعضاء مجمس الوزراء، واألسماء التي يمكف اف تتبوأ المناصب 
زارية وسيتـ رفع كؿ ىذا الممؼ الى الرئيس محمود عباس كي يجري المشاورات مع بقية الفصائؿ، وذلؾ الو 

مف الشير الجاري" ، مشيرا الى انو بعد ذلؾ سيتـ  20قبؿ االعالف عف ىذا االتفاؽ في القاىرة رسميا يوـ 
 براـ اهلل. إعالف الحكومة وآداء اليميف القانونية أماـ الرئيس عباس في مقر الرئاسة

–بياف صادر عف المخابرات المصرية أف  ،القاىرةمف  6/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم،  وأضاؼ
وحماس ووصؼ البياف  حركتا فتحاجتماع وذلؾ في ختاـ  -وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو

، مضيًفا أّف الجانبيف توافقا عمى األجواء التي سادت االجتماع بػ"روح إيجابية وتعاوف مثمر بيف الجانبيف"
تفعيؿ عمؿ المجمس التشريعي الفمسطيني وفًقا لما سبؽ االتفاؽ عميو، كما استعرضا "مالمح وآليات 

 وأعضاء الحكومة الفمسطينية المقبمة".
واتفقت الحركتاف عمى قياـ مصر بمتابعة أعماؿ لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة 

حة المجتمعية "مف أجؿ اإلسراع بأعماليـ لخمؽ األجواء اإليجابية الالزمة لتنفيذ خطوات اتفاؽ المصال
المصالحة وفًقا لمورقة المصرية الموقعة مف كافة الفصائؿ الفمسطينية وصواًل إلى إجراء االنتخابات الرئاسية 

 والتشريعية والمجمس الوطني الفمسطيني".
 
 م موفاز بقرب االتفاق عمى ممفي الحدود والترتيبات األمنيةنفي مزاعالفمسطينية ت السمطة 

نفى رئيس دائرة شؤوف المفاوضات بمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتور صائب عريقات أنباء عف : راـ اهلل
 قرب استئناؼ المقاءات االستكشافية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي برعاية دولة عربية.

يحات إلذاعة "صوت فمسطيف: "إذا أرادت إسرائيؿ البدء في مفاوضات جديدة، فعمييا وقاؿ عريقات في تصر 
 وتفرج عف األسرى". أف توقؼ االستيطاف وتقبؿ بمبدأ حؿ الدولتيف عمى حدود عاـ 

ما أعمنو النائب األوؿ لرئيس الوزراء اإلسرائيمي شاؤوؿ موفاز بأف إسرائيؿ  عريقات وفي سياؽ متصؿ، نفى
 الفمسطينية سيتوصالف إلى تفاىمات بشأف مسألتي الحدود واألمف.والسمطة 
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واعتبر أف ىذه التصريحات تعد بالونات اختبار لمعالـ إلظيار أف ىناؾ عممية سياسية تجري قائاًل "أتحدى 
أف تظير إسرائيؿ أي قنوات تفاوضية خمفية مع الجانب الفمسطيني، وأف القيادة الفمسطينية لـ تتفاوض مع 

  ".ئيؿ منذ عاـ إسرا
شدد الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة أمس عمى التزاـ السمطة بعممية السالـ رغـ مف جيتو 

التعثر الذي تشيده في ظؿ الرفض اإلسرائيمي لمعودة إلى المفاوضات وفؽ استحقاقات لمتفاوض وعمى رأسيا 
، األمر الذي ترفضو حكومة نتنياىو وتعتبره عاـ  وقؼ االستيطاف واالعتراؼ بمرجعية واضحة لحدود

 شروطًا ال تقبؿ بيا.
 //المستقبل، بيروت، 

 
 عريقات: ما نسب ألوباما من تصريحات حول عباس عار عن الصحة 

رئيس دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير  ، أفباريسمف  //القدس، القدس، نشرت 
أوباما مف تصريحات تتعمؽ بالتزاـ  األميركيت قاؿ، إف ما نسب إلى الرئيس الفمسطينية صائب عريقا

 الرئيس عباس بعممية السالـ، عار عف الصحة.
، ونقمتيا وكالة "وفا" أف البيت األبيض قدـ األربعاءبيا في باريس  أدلىعريقات في تصريحات  وأضاؼ

إف "رئيس محمود عباس بعممية السالـ، جاء فيو إيضاحًا حوؿ تصريحات لمرئيس باراؾ أوباما، حوؿ التزاـ ال
ما نسب لمرئيس أوباما عار عف الصحة، ولـ يقـ الرئيس أوباما بالتشكيؾ بنوايا الرئيس عباس والتزامو 

 ."بعممية السالـ
قاؿ أمس:  ،الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينةأف  //المستقبل، بيروت، وذكرت 

بسالـ عادؿ وننتظر أف يمتـز نتنياىو بمرجعية عممية السالـ وخارطة الطريؽ وأف يوقؼ  "نحف ممتزموف
 ".االستيطاف ويمتـز بالحؿ عمى أساس حدود 

وذّكر أبو ردينة بأف خارطة الطريؽ تشمؿ الموقؼ األميركي مف عممية السالـ، داعيًا المجنة الرباعية إلى 
ات وفؽ االستحقاقات المطموبة، وفي حاؿ استمر الرفض اإلسرائيمي حمؿ إسرائيؿ عمى العودة إلى المفاوض

 عمى المجنة أف تعمف عف الطرؼ المعطؿ لمعممية السممية.
وجدد أبو ردينة رفض السمطة الفمسطينية القاطع إلقامة دولة مؤقتة، كما تحاوؿ إسرائيؿ الترويج لذلؾ، 

عمى الجموس إلى طاولة المفاوضات وفؽ خارطة  مضيفًا أف حؿ األزمة الراىنة يكمف في إجبار إسرائيؿ
 كانوف األوؿ مف العاـ الماضي. الطريؽ وبياف الرباعية الصادر في 

وكاف أوباما قد أعرب عف اعتقاده أف "الرئيس عباس عمى ما يبدو ليس ميتمًا ببناء عممية السالـ مع 
التفاؽ سالـ قد أغمقت أماـ الجيود  اإلسرائيمييف"، معربًا عف خشيتو مف أف تكوف نافذة فرص التوصؿ

 المبذولة بسبب الجمود التي وصمت إليو في اآلونة األخيرة.
 
  عباسوباما لمواجية مع أاشتية: إشاعات صحفية إسرائيمية لجر محمد  

محمد اشتية، إف أوساطًا ييودية متطرفة تريد تصعيد  "فتح"قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة  :راـ اهلل
الجانب الفمسطيني، بالتحريض عمى السمطة أحيانًا والتحريض عمى وقؼ المساعدات أحيانًا  الموقؼ مع

وعّقب اشتية في بياف لو، األربعاء، عمى ما تناقمتو بعض الصحؼ  أخرى والتالعب بحقائؽ األمور.
محمود عباس  اإلسرائيمية وما نقؿ عنيا مف بعض وكاالت األنباء الحقًا بأف الواليات المتحدة تتيـ الرئيس
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إف مثؿ ىذا الخبر ال يوجد لو أساس في تصريحات الرئيس األميركي باراؾ "بأنو ال يرغب بالسالـ، قائاًل 
خراجيا مف العزلة الدولية التي أدخمت نفسيا بيا عبر ممارساتيا  أوباما، وكؿ ذلؾ ييدؼ لحماية إسرائيؿ وا 

 ."ضد شعبنا
، وأجرينا بعض االتصاالت ولـ نجد أساسا لمثؿ ىذا التصريح، إننا تصفحنا جميع المواقع الرسمية"وأضاؼ 

نما ُنقؿ عف أطراؼ ييودية متطرفة ىميا الرئيسي استدراج الرئيس األميركي إلى موقؼ عدائي ضد  وا 
 ."الجانب الفمسطيني وعمى رأسو الرئيس عباس

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 وحدة استيطانية جديدة ناء ب "إسرائيل"قرار الفمسطينية تدين  السمطة 

أداف المتحدث الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، بشدة، إعالف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف  :باريس
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. نتنياىو، بناء 

الذي يعطؿ جيود عممية نديف بشدة ىذا القرار "وقاؿ أبو ردينة في تصريحات صحفية، مساء األربعاء، 
السالـ التي ترفض حكومة إسرائيؿ االلتزاـ بيا، وترفض ىذه الحكومة االلتزاـ بتطبيؽ كؿ متطمبات عممية 
السالـ، ومنيا خارطة الطريؽ، وىذا األمر، وىو استمرار االستيطاف، سيبقي المنطقة في حالة عدـ استقرار 

 ."دتو واألمة العربية والشرعية الدوليةسببتيا حكومة إسرائيؿ التي تتحدى شعبنا وقيا
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 أبو السبح يدعو مصر لمتدخل لوضِع حٍد لخروقات االحتالل التفاق األسرى اهللعطا  

في  حذَّرت الحكومة الفمسطينية في غزة مف تواصؿ اعتداءات إدارة السجوف الصييونية عمى األسرى: غزة
دارة السجوف برعاية  مختمؼ السجوف، واستمرار انتياؾ اتفاؽ "الكرامة" الذي ُوقِّع بيف قيادة إضراب األسرى وا 

  مصرية.
ودعا عطا اهلل أبو السبح وزير األسرى والمحرريف في غزة في تصريح مكتوب القيادة المصرية وقيادة جياز 

نياء  المخابرات المصري بالتدخؿ العاجؿ والفوري مف أجؿ وضع حد لمخروقات اإلسرائيمية المتواصمة، وا 
معاناة األسرى ومتابعة تنفيذ االتفاؽ بشكؿ مباشرة، والعمؿ عمى اإلفراج عف األسير محمود السرسؾ 

خراج األسرى المعزوليف.  واألسير أكـر الريخاوي المضربيف عف الطعاـ، وا 
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تحاول تثبيت قاعدة أن "التيدئة تقوم عمى الردع العسكري" "ائيلإسر "رزقة:  يوسف 

التي شنت خالؿ األياـ الماضية عمى قطاع  اإلسرائيميةاعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة، الغارات : غزة
 غزة "تأتي في إطار خطة إستراتيجية إسرائيمية لتثبت قاعدة أف التيدئة تقوـ عمى الردع العسكري".

"قدس برس": "إف ىذه الغارات ػيوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ل د.وقاؿ 
اإلسرائيمية تأتي في إطار الخطة اإلستراتيجية اإلسرائيمية التي تقوـ عمى ما يعرؼ في المصطمح العسكري 

د كؿ صاروخ وضد كؿ أف التيدئة تقـو عمى الردع العسكري وجباية ثمف كبير مف الجانب الفمسطيني ض
 عممية يقـو بيا الجانب الفمسطيني".

 //قدس برس، 
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 عن العمل بسبب نفاد الوقود ءتوقف محطة الكيرباالطاقة بغزة:  سمطة 

اف محطة توليد الكيرباء الوحيدة في  األربعاءسمطة الطاقة في قطاع غزة  أعمنت أشرؼ اليور: -غزة 
ومصر والسمطة الفمسطينية بمنع تزويدىا  إسرائيؿالوقود، متيمة  القطاع توقفت عف العمؿ بسبب نفاد

 بالوقود.
، موضحة "محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة توقفت عف العمؿ مساء األربعاء" إفوقالت السمطة في بياف 

 ."عدـ دخوؿ الوقود القطري وفي ظؿ عدـ توفر الوقود الالـز لتشغيؿ المحطة"التوقؼ سببو  أف
مماطمة السمطات المصرية وعدـ جديتيا في اإليفاء بالوعود إلدخاؿ " إفمطة الطاقة في بيانيا س وأكدت

 ."الوقود إضافة لمتعنت اإلسرائيمي ىي ما تحوؿ دوف وصوؿ منحة الوقود القطري لغزة منذ شيريف
 //القدس العربي، لندن، 

 
 فياض تدعو لتطبيق توصيات تقرير "أمنستي" حكومة 

، بتطبيؽ توصيات التقرير غير المسبوؽ الصادر عف منظمة أمس: طالبت الحكومة في بياف ليا راـ اهلل
غساف الخطيب المتحدث  د.قاؿ و  .اإلداريةإلغاء االعتقاالت  إلى إسرائيؿالعفو الدولية "أمنستي" والذي دعا 

المتعددة التي تمارسيا  باسـ الحكومة، مدير المركز اإلعالمي الحكومي، ىذا تقرير جيد يفضح االنتياكات
، ما يوجب خطوات عممية وفورية لتنفيذ توصياتو وأىميا اإلفراج اإلدارييفبحؽ األسرى الفمسطينييف  إسرائيؿ

 عنيـ فورًا أو تقديميـ لمحاكمة عادلة".
 //األيام، رام اهلل، 

 
 الدولية: نستطمع جميع الخيارات لمحصول عمى عضوية فمسطين في المنظمة منصورياض ر  

قاؿ مراقب فمسطيف الدائـ لدى األمـ المتحدة رياض منصور إف القيادة الفمسطينية قررت القدس:  - راـ اهلل
استطالع جميع الخيارات في المنظمة الدولية بما فييا الجمعية العامة بشأف طمب حصوؿ فمسطيف عمى 

يا في إسطنبوؿ، وسيصؿ إلى باريس وقاؿ منصور "أنيى رئيسنا اجتماعا تشاور  عضوية المنظمة الدولية.
 لمقاء القيادة الجديدة".

 //القدس، القدس، 
 
 البرغوثي يدعو لتبني إستراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة الشعبية ودعم الصمود النائب 

ي دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي األميف العاـ لممبادرة الوطنية دعوتو إلى تبن القدس: –راـ اهلل 
إستراتيجية وطنية تجمع بيف المقاومة الشعبية ودعـ الصمود الوطني واستنياض أوسع حركة تضامف دولي 

ومناطؽ االستيطاف وجدار  واألغواروتحقيؽ الوحدة الوطنية ودعـ صمود المواطنيف خاصة في القدس 
بالصحة والتعميـ  الضـ والتوسع ومعالجة ىمـو الناس الحياتية وخاصة ذوي الدخؿ المحدود واالىتماـ

 مشكمة يواجييا شعبنا وىي البطالة. ألخطروالتصدي 
 //القدس، القدس، 
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 من استغالل السمطة وعون أميركي  نجمي عباسثراء ": بوليسي فورين" 
، في تقرير ليا أمس، الضوء عمى الثروة الفاحشة لنجَمي الرئيس الفمسطيني، "فوريف بوليسي"سّمطت مجمة 
مكاف محاسبتيما في ظؿ الربيع العربي. وتقوؿ إف محمود عباس ، طارحة تساؤالت حوؿ وضعيما وا 

المسؤوليف األميركييف وعدوا بأف يعيدوا النظر في اعتمادىـ عمى الديكتاتوريات والقادة غير المنتخبيف، الذيف 
حاولوف الوفاء بيذا يغتنوف عمى حساب مواطنييـ، بعد اندالع شرارة الثورات العربية. لكف تبيف ليـ، وىـ ي

الوعود، أّف عائمة واحد مف أقرب شركائيـ في الشرؽ األوسط، أبو مازف، قد اغتنت بشكؿ قياسي ومثير 
 لمجدؿ.

بعوف الحميؼ األميركي، يعمميا كؿ  "غير الشرعي"حكاية محمود عباس وأبنائو مع الثراء وقالت المجمة إف 
 إلىالحاكـ بأمره يدفعيـ  "تسمط"محتمة، لكف الخوؼ مف الفمسطينييف في غزة والضفة وبقية المناطؽ ال

الصمت. وبحسب األرقاـ، فاف ابَني عباس، ياسر وطارؽ، يديراف شركات تستفيد مف احتكارات لمسمطة 
، بمالييف الدوالرات، ويممكاف عقارات فخمة بالضفة وغزة وتونس واإلمارات "يو أس ايد"ومساعدة مف منظمة 

 يوف دوالر، لكنيما مع بداية الربيع العربي اختفيا عف األنظار! مم وقطر تفوؽ الػ 
 //األخبار، بيروت، 

 
 يدعو لتعايش سممي بين برنامجي فتح وحماس الزىار 13

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزىار، إلى التعايش السممي بيف البرنامجيف : وكاالت
كدا "أف المصالحة يمكف أف تنجح إذا استطعنا الخروج بانتخابات حرة السياسييف لحركتي فتح وحماس، مؤ 

 نزيية تقبؿ بيا جميع األطراؼ". 
،: "في جمسات 2012-6-6وقاؿ الزىار خالؿ ندوة سياسية نظمتيا وزارة شؤوف المرأة بمدينة غزة األربعاء 
مواٍت وىذا ال يمنع أف تستمر  تناقش المرحمة األولى مرحمة تشكيؿ الحكومة، متابعا: "الظرؼ الحالي غير

الجيود ألف مصر الراعية مقبمة عمى انتخابات وقيادة جديدة وىناؾ محاوالت مستمرة لموصوؿ إلى اتفاؽ 
 يمكف أف يرضي الناس". 

ذا لـ  6وأردؼ: "فإذا اتفقنا بشروط يحصؿ ىذا االتفاؽ ونحصؿ عمى المرحمة االنتقالية  أشير ىذا طيب، وا 
 ف نؤجميا بعد االنتخابات المصرية لنرى مزيدا مف الدعـ المصري والعربي لنا". يحدث مف الحكمة أ

وقاؿ: "العدو اإلسرائيمي يشعر بأزمة وجود حقيقية لذلؾ يحاوؿ أف يرسؿ رسائؿ تطميف إلى المستوطنيف 
عمى  لكنة يعرؼ أف يده ليست مطمقة، والذي يجري بالعالـ العربي وخاصة بمصر لف يسمح لمعدو باالعتداء

 الشعب الفمسطيني". 
وأكد الزىار أف الشعب الفمسطيني عمى استعداد أف يقاوـ ويضحي واف يدافع عف نفسو، قائال: "لف نسمح 

 بتوغالت إسرائيمية وال باعتداء عمى شعبنا بالضفة". 
تالؿ وفي الموضوع اإليراني، قاؿ الزىار: "إيراف مف حقيا أف تدافع عف نفسيا في الوقت الذي فيو االح
 ييددىا بالعدواف"، مؤكدا أنيا دولة قوية تستطيع أف تدافع عف نفسيا ومف حقيا أف تدافع عف نفسيا. 

وقاؿ: "نحف سنكوف سعداء إذا كانت ىناؾ قوى كبرى مساندة لمشعب الفمسطيني في دحر االحتالؿ وتحرير 
 فمسطيف".

 7/6/2012فمسطين اون الين، 
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 ن تدمج األجيزة األمنيةرضوان: حكومة التوافق ل إسماعيل 14
أكد القيادي في حركة "حماس" د.إسماعيؿ رضواف أف ممؼ دمج األجيزة األمنية : محمد أبو شحمة-غزة

الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيدىا ليس مف مياـ حكومة التوافؽ الوطني المرتقبة، التي 
 ف الدوحة. سيتولى رئاستيا رئيس السمطة محمود عباس طبًقا إلعال

وقاؿ رضواف، في تصريح لػ"فمسطيف"، : "إف حكومة التوافؽ ليا مياـ واضحة وىي التجييز واإلعداد إلجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وتييئة المناخات المناسبة لتطبيؽ توصيات لجنة الحريات ومتابعة ممؼ 

عادة إعمار قطاع غزة.   المصالحة، وا 
سب االتفاؽ مع حركة "فتح" سيتـ تشكيؿ لجنة أمنية عميا بالتوافؽ وبرعاية مصرية وأوضح رضواف أنو وبح

صالح األجيزة األمنية الفمسطينية، وكاف ذلؾ واضحًا لمجميع.   إلعادة بناء وا 
 

 7/6/2012فمسطين أون الين، 
 

 المصريةموعد لقاء مشعل وعباس في القاىرة ارجئ إلى ما بعد إعالن نتائج االنتخابات : "الحياة" 15
أف الموعد المرتقب لمقاء الذي سيجمع بيف الرئيس محمود عباس  "الحياة"عممت : جيياف الحسيني –القاىرة 

خالد مشعؿ، والذي كاف مف المفترض أف يتـ في  "حماس")أبو مازف( ورئيس المكتب السياسي لحركة 
لمقبمة، ارجئ إلى ما بعد إعالف الشير الجاري مف أجؿ اإلعالف عف الحكومة الفمسطينية ا 20القاىرة في 

نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية، وذلؾ تجاوبًا مع طمب فمسطيني يرى ضرورة مراعاة ىذا الظرؼ 
 المصري االستثنائي.

إف مياـ حكومة التوافؽ الوطني محددة، فيي معنية بشكؿ أساسي  "الحياة"وقالت مصادر مصرية مطمعة لػ 
األوضاع في غزة وفي "إلى أف الشؽ األمني ليس مف مياميا. وأوضحت أف  بإنجاز االنتخابات، الفتة

الخوض في التفاصيؿ سيشكؿ إشكالية "، وقالت إف "الضفة ستظؿ كما ىي... لكف تحت مظمة حكومة وحدة
كبيرة لكال الجانبيف، بؿ قد يسبب تراجعًا عمى صعيد المصالحة، خصوصًا الجانب األمني منيا الذي ىو 

 ."ا الشائكة، لذلؾ فإف معالجتيا والخوض فييا اآلف أمر مستبعدمف القضاي
 7/6/2012الحياة، لندن، 

 
 فتح: لن نقبل بسياسة األمر الواقع واالستيطان إلى زوال 16

أكدت حركة فتح أنيا لف تقبؿ بسياسة األمر الواقع التي تحاوؿ حكومة نتانياىو العنصرية فرضيا  :راـ اهلل
وة السالح مف خالؿ البناء االستيطاني والتيويد واالستيالء عمى األراضي وىدـ عمى الشعب الفمسطيني بق

 البيوت، مشددة عمى أف االستيطاف غير شرعي والى زواؿ ميما طاؿ الزمف.
وقاؿ المتحدث باسـ الحركة أسامة القواسمي في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة مساء اليـو 

عنصرية متطرفة ال تعترؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني، وبرنامجيا الوحيد  األربعاء، إف حكومة نتانياىو
يتمثؿ في قمع الفمسطينييف مف أرضيـ وىدـ بيوتيـ، وبناء المستوطنات، مؤكدا أف حركة فتح لف تصمت 

 طويال عمى جرائـ حكومة نتانياىو التي جاوزت كؿ الحدود.
 6/6/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
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 مشروع قانون يشّرع االستيطان عمى أراضي فمسطينية خاصةضد  يصّوتالكنيست  17
نائبًا  66رفض الكنيست )البرلماف اإلسرائيمي( أمس بغالبية كبيرة مف أعضائو ): أسعد تمحمي –الناصرة 

في  ( مشروع قانوف قدمو اليميف المتطرؼ لشرعنة االستيطاف عمى أراٍض فمسطينية خاصة22في مقابؿ 
الضفة الغربية المحتمة. وتحققت الغالبية بفعؿ تيديد رئيس الحكومة بنياميف نتانياىو وزراء ونواب وزراء 

 بإقالتيـ مف منصبيـ في حاؿ صوتوا إلى جانب القانوف، خالفًا لموقؼ الحكومة المعارض تشريعو.
 "ليكود"بينيـ وزيراف مف حزب  واختار الوزراء الذيف أعمنوا سابقًا دعميـ القانوف التغيب عف التصويت،

الديني المتطرؼ. في المقابؿ، التـز نتانياىو نقؿ المباني السكنية الخمسة في  "شاس"الحاكـ ووزراء حزب 
 40شماؿ راـ اهلل إلى موقع قريب يسيطر عميو جيش االحتالؿ منذ  "بيت إيؿ"في مستوطنة  "حي ىأولباناه"

 مرت المحكمة اإلسرائيمية العميا. عامًا، مف دوف ىدـ ىذه المنازؿ كما أ
المتطرؼ، وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف عف تيديده بتأييد القانوف،  "إسرائيؿ بيتنا"وتراجع زعيـ حزب 

وأعمف قبؿ دقائؽ مف التصويت أف نواب حزبو سيصوتوف ضد القانوف بداعي أف الحؿ البديؿ الذي اقترحو 
حكومة التـز بناء بيوت جديدة في مستوطنات الضفة الغربية في مقبوؿ، خصوصًا أف رئيس ال"نتانياىو 

. كذلؾ أشار ليبرماف بارتياح إلى قرار نتانياىو تشكيؿ لجنة وزارية برئاستو "مقابؿ نقؿ المنازؿ الخمسة
لمتابعة مسألة االستيطاف، ما عنى سحب صالحيات البت في ىذه المسألة مف باراؾ الذي سبؽ لميبرماف 

ليميف المتطرؼ أف طالبوا رئيس الحكومة بسحب ىذه الصالحية منو. واعتبر مراقبوف قرار ووزراء مف ا
قدميا نتانياىو إلى ليبرماف وسائر الوزراء المناىضيف لسياسة باراؾ االستيطانية  "قطعة حموى"نتانياىو ىذا 

 )التي تقضي بعدـ السماح باستيطاف مف دوف تصريح رسمي مف الحكومة(.
 7/6/2012الحياة، 

 
 رض أجدادنا" أالضفة الغربية ىي "وحدة استيطانية في "بيت إيل":  300عيد ببناء يت نتنياىو 18

وحدة  300رئيس الوزراء االسرائيمي، بنياميف نتنياىو، تعيد ببناء  ، أف06/06/2012عرب ذكر موقع 
فض الكنيست مقترحا استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيؿ" بالضفة الغربية، وذلؾ إثر وقت قصير مف ر 

 .إلضفاء المشروعية عمى بؤر استيطانية عشوائية
وقاؿ نتنياىو: "سيتـ توسيع مستوطنة بيت إيؿ، وستبقى العائالت الثالثوف مف بؤرة أولبانا االستيطانية 

 ."عائمة جديدة إلييـ 300ىناؾ، وستنضـ 
متـز بقرار المحكمة، وأضاؼ أف "مشروع وأكد نتنياىو أنو يتعيف عمى إسرائيؿ بوصفيا دولة ديمقراطية أف ت

 ."القانوف الذي أسقط اليـو كاف ليضر بالحركة االستيطانية"، وقاؿ متحدثا إلى المستوطنيف: "أتفيـ آالمكـ
وشدد رئيس الوزراء االسرائيمي عمى أنو " ال توجد حكومة تدعـ الحركة االستيطانية مثؿ تمؾ التي أترأسيا، 

االستيطانية وتقوية الديمقراطية"، وكاف نتنياىو قد ىدد قبؿ تصويت الكنيست بعزؿ وسنستمر بتقوية الحركة 
 .أي وزير في حكومتو يؤيد القانوف

أراضي الضفة الغربية بأنيا" ارض أجدادنا" واف  وصؼ نتنياىو، أف 6/6/2012القدس، القدس، وأضافت 
ستيطانية مف البؤرة االستيطانية"اولبناه" "عاصمة إسرائيؿ"معتبرا أف قرار نقؿ عدد مف الشقؽ اال القدس ىي

 "عمؿ ال تسعد الحكومة بالقياـ بو" متعيدا بتعزيز االستيطاف في األراضي الفمسطينية. بأنو
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وجاء في بياف أرسمو مكتب نتنياىو ؿ، "اننا لسنا غرباء في بيت ايؿ ولسنا غرباء في ييودا والسامرة)الضفة 
في ىذا المكاف تبمورت ىويتنا، أقوؿ ذلؾ ىنا في القدس ، عاصمة الغربية( ، ىذه ىي ارض أجدادنا و 

 إسرائيؿ، وأقوؿ ذلؾ في أي مكاف في العالـ".
 

 "كريات اربع"مستوطنات من بينيا  خمسوحدة استيطانية في  851يوافق عمى بناء  نتنياىو 19
اللكتروني مساء ا "يديعوت احرونوت"كشؼ موقع صحيفة  :وكاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 

 151امس اف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو اتفؽ مع وزير االسكاف ارئيؿ اتياس عمى إصدار مناقصة لبناء 
وحدة في  300وذكر الموقع انو سيتـ بناء  .وحدة سكنية استيطانية ارضاء لممستوطنيف ولميميف المتطرؼ

 ى. ستقاـ في اربع مستوطنات اخر  551و "بيت ايؿ"مستوطنة في 
 12انو لممرة االولى منذ  "مصادر مقربة مف رئيس الوزراء"ونقمت القناة االسرائيمية العاشرة الخاصة عف 

في الخميؿ والتي تعتبر معقال  "كريات اربع"في مستوطنة  551عاما سيتـ بناء بعض مف المساكف الػ
 .تاريخيا لممستوطنيف األكثر تشددا

 7/6/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 القدرة عمى شن ىجمات الكترونية من نوع "سايبر" "إسرائيل"أن لدى  يعترفراك با 20
، بقدرة إسرائيؿ عمى شف ]أمس[ اعترؼ وزير الحرب االسرائيمي، إييود باراؾ، ألوؿ مرة اليوـ األربعاء

تبذؿ جيودا ىجمات الكترونية عمى نمط "سايبر"، مشيرا إلى أف إسرائيؿ تطور ىجمات مف ىذا النوع، لكنيا 
 أيضا في مجاؿ الدفاع لمواجيتيا.

ونقؿ الموقع االلكتروني لصحيفة "ىآرتس" عف باراؾ قولو خالؿ مؤتمر "السايبر" الدولي في تؿ أبيب، إف 
"ىدفنا ىو الدفاع ومنع األضرار..  وىو المجاؿ األصعب واألىـ، وىو أىـ مما يمكف ربحو مف خالؿ 

 يف متوفريف".عممية ىجومية رغـ أف كال الجانب
: "إننا نستعد ألف نكوف في المقدمة العالمية لمسايبر، سواء في األجيزة المدنية أو داخؿ  وقاؿ باراؾ اليـو
جياز األمف"، وأضاؼ: "مثمما طور العدو قدرات في المجاؿ الصاروخي، فإف السايبر يجمب تطورا غير 

نو التسبب بأضرار ىائمة ألجيزة اقتصادية أو تناسبي إلى ذروة لـ نعرفيا في الماضي، وىاكر واحد بإمكا
 وطنية.. فكروا في ىجـو سايبر ضد معطيات البورصة العالمية".

واعتبر باراؾ أف "العالـ الحر يخضع لتيديد مف جانب المنظمات اإلرىابية ودوؿ شريرة ومنظمات إجرامية 
 لوطني وال بالتعاوف العالمي".لكف حتى اآلف لـ يتـ تطوير األدوات لرد متكامؿ، ال عمى المستوى ا

 06/06/2012عرب، 
 
 

 يمتزم بالسالم لمصر األلمانية: سندعم أي رئيس "بيمد"صحيفة ل نياىونت 21
سرائيؿ ىي مصمحة  أكد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو أف استمرار معاىدة السالـ بيف مصر وا 

وأشار  .عاًما 30قرار منطقة الشرؽ األوسط ألكثر مف حيوية لمطرفيف، وأنيا كانت الركيزة األساسية الست
األلمانية إلى أف االنتخابات التي تجرى حاليا في عدد مف  "بيمد"نتانياىو في مقابمة أجرتيا معو صحيفة 

في منطقة الشرؽ األوسط في أعقاب الربيع العربي،  "تعد بمثابة اختبار حقيقي لمديمقراطية"الدوؿ العربية 
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ستدعـ أي رئيس جديد يتـ انتخابو في مصر ماداـ سيحافظ عمى معاىدة السالـ مع "أبيب مؤكدا أف تؿ 
 ".إسرائيؿ

 7/6/2012، البيان، دبي
 

 قدمت لمفمسطينيين الكثير لكنيا لم تحصل عمى شيء في المقابل "سرائيل"إ :ليبرمان 22
اخنًا جدًا ينتظر إسرائيؿ، صيفًا س"كشؼ وزير الخارجية اإلسرائيمي، أفيغدور ليبرماف، أف : يحيى دبوؽ

وليس فقط كانعكاس لما يجري في الشرؽ األوسط، بؿ حتى مف أفغانستاف وباكستاف، وأيضًا مف اليوناف 
 "قمؽ". وعبر، في كممة أماـ لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست، أمس، عف "ومف أزمة منطقة اليورو

و جزيرة سيناء. وطالب بزيادة ميزانية وزارة الخارجية إسرائيمي خاص إزاء عمميات تيريب السالح إلى شب
موضوع القوافؿ )أسطوؿ الحرية( لـ يكف إال فشاًل سياسيًا، ما يعني أف العمؿ "اإلسرائيمية، مشيرًا إلى أف 

 ."11أو اؼ  16السياسي أكثر أىمية مف ميزانية لطائرة اؼ 
إلى أف السمطة الفمسطينية بقيادة الرئيس محمود وحوؿ العممية السياسية مع الفمسطينييف، أشار ليبرماف 

غير ميتمة بمفاوضات السالـ مع اسرائيؿ، اذ إف كؿ اىتماميا ينصب فقط عمى الوحدة مع حركة "عباس 
اسرائيؿ قدمت لمفمسطينييف الكثير، لكنيا لـ تحصؿ عمى شيء في المقابؿ، ويكفي أف "، مضيفًا إف "حماس

 ."نتذكر االنفصاؿ عف قطاع غزة
إيراف تحاوؿ طمس األدلة بالنسبة إلى برنامجيا، وما "وشدد ليبرماف في موضوع النووي اإليراني عمى أف 
 ، "مف شؾ في أف ىذا البرنامج يطور ألغراض عسكرية

وتطرؽ ليبرماف إلى األزمة في . "العالـ الحر الذي اختار الخيار األفضؿ في مواجية إيراف"وىاجـ ليبرماف 
النظاـ السوري "ى تقديرات وزارة الخارجية االسرائيمية بأف األسد باٍؽ لسنوات، وقاؿ إف سوريا، وشدد عم

الرئيس السوري "في اسرائيؿ. وأضاؼ إف  "مستقر بما فيو الكفاية، وأكثر مما اعتقدتو أجيزة االستخبارات
في نياية "أنو ، لكنو عاد واستدرؾ "بشار االسد لف يستطيع البقاء في الحكـ، مف دوف دعـ مف ايراف

الصراع في سوريا بات صراعًا دينيًا "، موضحًا أف "المطاؼ، ال أعتقد أف األسد سيبقى في سدة الحكـ
 ."وطائفيًا، وبالتالي لـ يعد مجرد أزمة داخمية

الجنود اإلسرائيمييف تصرفوا وفقًا لمقانوف الدولي "وحياؿ األزمة في العالقات مع تركيا، أوضح ليبرماف أف 
، وقد طمب مف الجنود الدفاع عف النفس، أّي أننا لف 2010أسطوؿ الحرية التركي قبالة غزة عاـ إزاء 

 ."نعتذر عف أّي شيء مف تركيا، ىذا البمد الذي يزّج الصحافييف في السجوف أكثر مف إيراف
 7/6/2012، االخبار، بيروت

 
 مينائب عربي في الكنيست: العنصرية تغمغمت ألروقة القضاء اإلسرائي 23

 قاؿ النائب العربي في الكنيست عفو إغبارية، إف العنصرية تغمغمت إلى أروقة القضاء اإلسرائيمي. 
، مف مواصمة تعامؿ القضاة 2012-6-6وحذر النائب إغبارية في خطابو أماـ ىيئة الكنيست، األربعاء 

 في القضايا المختمفة وفرضيـ األحكاـ الجائرة في حاؿ كاف المتيـ عربيًا. 
 6/6/2012، سطين أون الينفم

 
 تسعى لتصحيح صورتيا في العالم: سفير درزي في أوسمو.. ونائبو مسيحي "إسرائيل" 24
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في سعييا لمرد عمى محاوالت نزع الشرعية عنيا، واتيامات متزايدة ليا بانتياج أساليب : حممي موسى
جية اإلسرائيمية إلى تعييف شاعر التمييز العنصري ضد العرب، وضد الفمسطينييف عمومًا، لجأت وزارة الخار 

ذا لـ يكف ىذا كافيًا، فإف نائب السفير الجديد في السفارة اإلسرائيمية في  عربي درزي سفيرًا في النروج. وا 
أوسمو سيكوف عربيا أيضا، وىذه المرة مسيحي. ويزداد القارئ تعجبًا عندما يعمـ أنو خمؼ ىذيف القراريف 

 غدور ليبرماف الذي يريد تمقيف النروجييف درسًا في مبادئ المواطنة.يقؼ وزير الخارجية الفاشي أفي
وكانت محافؿ إسرائيمية متزايدة، وفي ظؿ تزايد مظاىر العداء إلسرائيؿ في الدوؿ األوروبية، خصوصًا في 
الجامعات، قد لجأت إلى إيفاد طالب أو موظفيف عرب إللقاء محاضرات أو المشاركة في ندوات باسـ 

 لعبرية.الدولة ا
 7/6/2012السفير، بيروت، 

 
 سرائيميين لسطوىم عمى فمسطينيينإجنود  ثالثةاتيام بحق  لوائح 25

قّدمت النيابة العاّمة االسرائيمية، اليوـ األربعاء،  لوائح اتياـ بحؽ ثالثة جنود اسرائيمييف مف جنود "حرس 
 تمكاتيـ.الحدود"، بتيمة االعتداء والسطو عمى مواطنيف فمسطينييف وسرقة مم

وبحسب وسائؿ إعالـ عبرية، جاء أنو اعتقؿ الجنود الثالثة بعد اعتراضيـ عددا مف المواطنيف الفمسطينييف 
في مدينة القدس المحتمة، وسرقة مبالغ مالية منيـ تقّدر بمئات الشواقؿ، وأنيـ يواجيوف أماـ المحكمة تيمة 

 السطو والتآمر عمى ارتكاب جريمة بحؽ فمسطينييف.
 06/06/2012، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"تقرر التحقيق في العنصرية عمى مستوى كرة القدم ب ا"الفيف" 26

عمـ مركز مساواة لحقوؽ الجماىير العربية في إسرائيؿ، بيانا صحفيا جاء فيو: "أعمـ االتحاد العاـ لكرة 
االئتالؼ لمناىضة ، االثنيف، مركز مساواة لحقوؽ الجماىير العربية في إسرائيؿ، و FIFAالقدـ، الفيفا 

العنصرية في إسرائيؿ، أنو قاـ بتوصية لجنة الطاعة التابعة لو بالتحقيؽ في التصريحات العنصرية التي 
شيدتيا كرة القدـ االسرائيمية في السنوات األخيرة، وعمى وجو الخصوص مف جانب مشجعي، والعبي، 

وىد العبوه خالؿ احتفاالت الفوز بالكأس، ، والذي ش2006، حامؿ كأس الدولة ‘بيتار القدس’ومدراء فريؽ 
، وأحداث ‘أكرىؾ سميـ طعمة، أنا أكره كؿ العرب’وتحديدا مياجـ الفريؽ عاميت بف شوشاف، وىو ييتؼ 

، ورشؽ حافمة فريؽ اتحاد أبناء سخنيف 2010االعتداء عمى عماؿ تنظيؼ عرب في استاد تيدي عاـ 
، إضافة 2011مقابؿ الفريؽ السخنيني في شباط ‘ بيتار القدس’بالحجارة وتحطيـ نوافذىا بعد خسارة فريؽ 

 إلى حادث االعتداء عمى عماؿ نظافة عرب في مجمع مالحة التجاري،
 
 في إحدى المباريات في آذار األخير".‘ بيتار القدس’في أعقاب فوز  

 06/06/2012، 48عرب 
 

 لحرب االلكترونيةوالواليات المتحدة تتفقان عمى تعزيز التعاون في ا "إسرائيل" 27



 
 
 

 

 

           25ص                                    1515العدد:                7/6/1021 الخميس التاريخ:

اليوـ الخميس أف إسرائيؿ والواليات المتحدة اتفقتا عمى تعزيز التعاوف ” يديعوت أحرونوت“ذكرت صحيفة 
بينيما في الحرب االلكترونية "السايبر"، حيث سيتـ في إطار التعاوف بيف الطرفيف إجراء جوالت مف الحوار 

 ية والمؤسسات اإلسرائيمية.وتبادؿ المعمومات والخبرات بيف المؤسسات األمريك
وأفادت الصحيفة أف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي، داني أيالوف ورئيس طاقـ محاربة "اإلرىاب االلكتروني" 
إيتاف بف دافيد التقيا أمس األوؿ مع السفير داف بنجاميف، منسؽ مكافحة "الحرب االلكترونية" في اإلدارة 

 زيز التعاوف بيف الطرفيف في الحرب عمى الشبكة.األمريكية، حيث تـ االتفاؽ عمى تع
 7/6/2012، 48عرب 

 
 "4محرك الدبابة "مركفاه  "أعطال"اإلسرائيمي يفحص أسباب  الجيش 28

أفادت صحيفة "معاريؼ" في موقعيا عمى الشبكة أف الجيش اإلسرائيمي بدأ مؤخرا بإجراء عمميات فحص 
 ".4لتي تعتبر األكثر تطورا في الجيش اإلسرائيمي "مركفاه شاممة لخمؿ دائـ التكرار في محركات الدبابة ا

ونقمت عف مصدر وصؼ بأنو مطمع قولو إف "جيازا ميما مف ىذا النوع ينبغي أف يكوف جاىزا بشكؿ تاـ 
 لالستخداـ في حاالت الطوارئ، ولكف لألسؼ فإف الوضع ليس كذلؾ". عمى حد تعبيره.

ي الحديث عنو ليس جديدا، وأنو تـ الكشؼ عنو بعد وقت قصير وأشارت الصحيفة إلى أف الخمؿ الذي يجر 
. والحديث عف مشكمة في نظاـ الصمامات تؤدي إلى وقؼ الدبابة 2003مف بدء استخداـ الدبابة في العاـ 

 كيمومترا، ما يتطمب إخراج المحرؾ مف الدبابة وتصميحو، بشكؿ دائـ. 250-200بعد مسافة 
قولو إنو في السنوات األولى لتفعيؿ الدبابة تـ وصؼ المشكمة بأنيا ونقؿ عف ضابط كبير في الجيش 

"خطيرة". وبحسبو فإف عددا كبيرا مف الدبابات ظمت بدوف محركات إلى حيف االنتياء مف عممية التصميح، 
 ما يعني أنيا كانت خارج نطاؽ الخدمة.

ف تـ تزويد لواء االحتياط قبؿ سنتيف وجاء أف المشكمة ال تزاؿ قائمة وتمس بجاىزية الدبابات، خاصة بعد أ
 بيذه الدبابة التي توصؼ بػ"المتطورة".

سنوات وجرى  6وفي تعقيبو عمى ذلؾ، قاؿ الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي إنو تـ تحديد المشكمة قبؿ 
ابات حميا قبؿ عدة سنوات في غالبية الدبابات التي تـ إنتاجيا، وأف المشكمة قائمة في عدد قميؿ مف الدب

 ".4التي أنتجت بداية، وأف الجيش سيواصؿ التسمح بالدبابة "مركفاه 
أما وزارة األمف فقد عقبت بالقوؿ إف المحركات التي تـ شراؤىا ىي مف نفس النوع المناسب لمدبابة، وأنو تـ 

 إدخاؿ كافة التحسينات عمى المحركات الجديدة.
 6/6/2012، 48عرب 

 
 ستوطنات: مواجيات في القدس بين نشطاء اليمين والشرطةقانون "شرعنة" الم إسقاطإثر  29

تظاىر المئات مف نشطاء اليميف المتطرؼ، اليوـ األربعاء، أماـ مقر الكنيست االسرائيمي، احتجاجا عمى 
إسقاط مشروع قانوف  المستوطنات، وبالتالي السماح بإخالء البيوت الخمسة في مستوطنة "البونا" القريبة مف 

وتحدثت مصادر اسرائيمية عف اشتباكات اندلعت بيف المتظاىريف الذيف  ماؿ الضفة الغربية."بيت إيؿ" ش
 حاولوا إغالؽ مدخؿ الكنيست، وبيف عناصر الشرطة الذيف ىرعوا لممكاف وحاولوا إعادة فتح المدخؿ.

 6/6/2012، 48عرب 
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المستوطنين ةالجيش اإلسرائيمي يخصص قوات كبيرة إلخالء حي "أولبنا" تحسبا من مواجي 03

كشؼ موقع "واال" اإلخباري، اليوـ الخميس، أف الجيش اإلسرائيمي واصؿ أمس بعد إسقاط مشروع القانوف 
الذي قدمو زبولوف أورليؼ لشرعنة البيوت الخمسة في حي "أولبناه" االستيطاني، استعداداتو لعممية إخالء 

ع المستوطنييف الذيف توعدوا بجمب آالؼ ىذه البيوت، في محاولة لضماف سير العممية دوف مواجيات م
 المستوطنيف إلى المكاف ومقاومة إخالء ىذه البيوت.

 7/6/2012عرب، 
 

 بتيمة استغالل المنصب وخيانة الثقة إسرائيمية تعاقب مساعدة ألولمرت محكمة 31
أولمرت،  د.ب.أ: قضت محكمة إسرائيمية أمس بإلزاـ مديرة مكتب رئيس الوزراء السابؽ، إييود -تؿ أبيب 

 بقضاء أربعة أشير في خدمة المجتمع عقوبة ليا عمى ما نسب إلييا مف استغالؿ لممنصب وخيانة الثقة. 
 7/6/2012، الشرق األوسط، لندن

 
   قطع مسافة ألف كيمو متر في زمن قصير نسبيا" تطور صاروخ جو أرض: يأرزة سعد حداد" 32

لعممية الثانية في مجاؿ عموـ الصواريخ مف معيد نالت طالبة لبنانية بتفوؽ شيادتيا ا: حممي موسى
اإلسرائيمي في حيفا: انيا أوؿ عالمة صواريخ لبنانية في إسرائيؿ، أرزة سعد حداد، ابنة مؤسس  "التخنيوف"
. ولدت "جيش لحد"قبؿ أف تغدو  "قوات الرائد حداد"، أو بصفتو المعروفة في الماضي "جيش لبناف الجنوبي"

، انتقمت لمدراسة والعيش في 1614يوف قبؿ ثالث سنوات مف وفاة والدىا في العاـ أرزة حداد في مرجع
. وفي إطار 2000أسوة بمف فروا مف العمالء وعائالتيـ إلى إسرائيؿ بعد تحرير الجنوب في العاـ  "إسرائيؿ"

ؿ صواريخ دراستيا لشيادة الماجستير في عموـ اليندسة الجوية ركزت أرزة حداد عمى محرؾ نفاث معد لحم
أرض، وركزت أبحاثيا عمى حجـ المحرؾ، نوع إضافات الوقود وأدائيا. وتشير إلى نتائج بحثيا قائمة -جو
. "المحرؾ الذي بحثنا فيو يناسب الميمة. وىو يتيح قطع مسافة ألؼ كيمو متر في زمف قصير نسبيا"إف 

كات ليست مضطرة لالقتراب مف وىذا يعني أف الطائرة التي تحمؿ صواريخ مبنية عمى أساس ىذه المحر 
 إطالؽ صواريخيا مف مسافة مئات الكيمومترات. أىدافيا، إذ يمكنيا

 7/6/2012، السفير، بيروت
 

 باستعادة العالقات مع تركيا لمواجية التحديات األمنية المستجدة إسرائيمية توصية 33
لذي تواجو فيو شرقًا أوسطيًا أوصت محافؿ سياسية صييونية صناع القرار في "تؿ أبيب" بأنو في الوقت ا

أكثر تقمبًا، فإّنو مف األفضؿ ليا إعادة بناء العالقات مع األتراؾ، دوف العودة لسنوات "شير العسؿ" مف فترة 
التسعينيات. وأضافت المحافؿ أّف تركيا تواجو انتفاضة شعبية في سوريا، وىناؾ احتماالت لتنتقؿ عبر 

ية مع العراؽ، والمنافسة اإلقميمية ضد إيراف، وكؿ ذلؾ يشير إلى أف حدودىا، فضاًل عف العالقات المترد
"إسرائيؿ" ربما ال تكوف اليدؼ األكثر أىمية. وأشارت إلى أّنو يبدو أّف كال الدولتيف مستعدتاف بشكؿ سري 

 .لميـو الذي تستطيعاف فيو رأب العالقات مرة أخرى
(موقع ويمال اإلخباري )عن العبرية، ترجمة المركز  

 2012/ 6/6، 2555 ، العددالتقرير المعموماتي
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 من شراء باكستان غواصات ألمانية ألنيا ستشكل خطرًا عمييا  إسرائيميقمق  34
غواصات  3كشفت محافؿ عسكرية صييونية عف قمؽ صييوني مف االتصاالت التي تجرييا ألمانيا لبيع 

ة ال تعترؼ بػ"إسرائيؿ"، ومف الممكف أف تشكؿ مميار يورو، معتبرًة أّف األخير  1.2نووية لباكستاف، بقيمة 
خطرًا عمييا في سيناريوىات معينة، كونيا في حالة سباؽ تسمح مع اليند، مضيفًة أّف تزويدىا بيذه 
الغواصات يمكف أف يشغؿ سباؽ التسمح، ويعرض السالـ العالمي لمخطر، كما أّف تسميحيا يتعارض مع 

س الوزراء "بنياميف نتنياىو" أف الغواصات التي تبتاعيا "إسرائيؿ" مف مصمحة "إسرائيؿ". مف جيتو، أكد رئي
 .ألمانيا, تشكؿ عامال في منتيى األىمية لمدفاع عف أمف الدولة العبرية

(موقع الجيش الصييوني )عن العبرية، ترجمة المركز  
2012/ 6/6، 2555 ، العددالتقرير المعموماتي  

  
 تج أنظمة جديدة لقذائف الياونتن اإلسرائيميةالعسكرية  الصناعات 35

مممـ، قميؿ االرتداد ومصمـ  120كشفت شركة "إلبيت" الصييونية عف نظاـ "ىاوف" ذاتي الحركة عيار  
ضربة بالدقيقة،  15لممنصات الخفيفة ذات العجالت، يمكنو المحافظة عمى نسبة عالية مف النيراف تصؿ 

افت الشركة أّف الياوف يمكف نشره عمى العربات ـ. وأض30وتحقؽ دقة بنسبة نقطة خطأ دائري بنحو 
غالقو في  ثانية، وتزويده بنظاـ  60التكتيكية ومنصات المياـ الخاصة وشاحنات "البيَكب"، وتجييزه لمعمؿ وا 

مالحة، واستيداؼ رقمي محوسب كامؿ، لتمكيف القذيفة مف العمؿ ذاتيًا، واالستيداؼ دوف الحاجة لنقاط 
  .مرجعية خارجية

 (قضايا مركزية )عن العبرية، ترجمة المركز موقع
 2012/ 6/6، 2555 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ثناء اقتحام "سجن رامون"أ الخاصة اإلسرائيمية القواتشرات األسرى في مواجيات مع إصابة ع 36

 أصيب العشرات مف األسرى الفمسطينييف في سجف ريموف، شماؿ إسرائيؿ، بحاالت: صالح النعامي -غزة
اختناؽ جراء اقتحاـ عناصر الوحدات اإلسرائيمية لمقسـ الرابع مف السجف إلجراء عمميات التفتيش العاري 

 بالقوة. 
وقاؿ عيسى قراقع وزير شؤوف األسرى والمحرريف إف األسرى تصدوا لعناصر الوحدة الخاصة واشتبكوا 

وأشار قراقع في  ء في صفوفيـ.معيـ، وقاموا بإشعاؿ النيراف في فراشيـ مما أدى إلصابات باإلغما
تصريحات إذاعية إلى أنو يجري االتصاؿ بالصميب األحمر والمحاميف لمعرفة المصير المجيوؿ لألسرى 

الوضع مقمؽ وخطير جدا في ظؿ "المصابيف خاصة بعد إغالؽ القسـ مف قبؿ إدارة السجوف. وأضاؼ: إف 
إطار حممة انتقامية وسياسة ممنيجة لضرب العدواف الوحشي والجريمة التي ترتكب بحؽ األسرى في 

 ."الحركة األسيرة بعد خوضيا اإلضراب األخير
إف حالة مف التوتر الشديد تسود اآلف صفوؼ األسرى في السجف بعد  "مركز أسرى فمسطيف لمدراسات"وقاؿ 

األسرى بحجة البحث عف أجيزة اتصاؿ. وأوضح المركز أف  "نخشوف"عممية االقتحاـ التي نفذتيا وحدة 
يتوقعوف تكرار االقتحاـ مجددا، األمر الذي قد يصاحبو عمميات اعتداء وحشية عمييـ انتقاما منيـ 

شعاليـ لمفراش.  العتراضيـ عمى التفتيش العاري وا 
 7/6/1021، الشرق األوسط، لندن
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 حزيران الحالي 10زيارات ذوي أسرى غزة تبدأ في  :األسرى والمحررين رابطةرئيس  37

إف إدارة مصمحة السجوف أبمغت  األربعاءرئيس رابطة األسرى والمحرريف توفيؽ أبو نعيـ أمس قاؿ : غزة
القميمة  األياـأسرى قطاع غزة نيتيا توزيعيـ عمى ثالثة سجوف أساسية؛ لتسييؿ عممية زيارة ذوييـ ليـ خالؿ 

وذكر أبو نعيـ في تصريح صحفي أف أوؿ زيارة ستكوف في العشريف مف حزيراف الجاري لسجف  القادمة.
ريموف، والثانية ستكوف في السابع والعشريف مف حزيراف لسجف نفحة، أما الزيارة الثالثة فستتـ في الرابع مف 

عتو قيادة األسرى وأكد أف ىذه الخطوة تأتي ضمف االتفاؽ الذي وق تموز المقبؿ لألسرى في سجف عوفر.
يشؿ لتسييؿ  مع االحتالؿ قبؿ أسبوعيف، وتقضي بتوزيع االسرى عمى ثالثة سجوف، ىي: ريموف، ونفحة، وا 

 عممية الزيارة.
 7/6/1021، السبيل، عّمان

 
 شاحنات الوقود لغزة حال دون وصول المصرية األمنيةعدم استكمال الترتيبات رائد أبو الفتوح:  38

ت أمس محطة توليد الكيرباء في غزة عف العمؿ كميا إثر نفاد الوقود الالـز لتشغيميا توقف: حامد جاد -غزة 
وذلؾ بالتزامف مع إرجاء الجانب المصري أمس ولممرة الثانية خالؿ االسبوع الحالي نقؿ شحنة تجريبية مف 

 أمنية مصرية.حمولة باخرة الوقود القطرية الى معبر العوجا "نتسانا" المصري اإلسرائيمي بسبب مخاوؼ 
الؼ لتر مف الوقود القطري انطمقت فعميا مف مخازف ميناء السويس  235وكانت ثالث شاحنات محممة بػ

صباح أمس باتجاه معبر العوجا، إال اف مخاوؼ سائقي الشاحنات ومرافقييـ مف عناصر الجيش المصري 
ذكور، حيث توقفت عمى بعد مف اعتراض بدو سيناء ليذه الشاحنات حالت دوف وصوليا الى المعبر الم

 كيمومترا مف معبر العوجا. 250
وأوضح رائد فتوح مسؤوؿ لجنة إدخاؿ البضائع الى غزة  في حديث لػ"الغد" أف عدـ استكماؿ الترتيبات 
االمنية المصرية حتى ظير امس حاؿ دوف وصوؿ ىذه الشحنة التجريبية إلى معبر العوجا، وذلؾ رغـ 

 ستقباليا.جاىزية المعبر المذكور ال
 7/6/1021، الغد، عّمان

 
 مشروع إستيطاني جديد يستيدف عين سموان عبر بوابة السياحةاالن":  السالم" 39

كشفت حركة "السالـ االف" االسرائيمية، النقاب عف خطة لجمعية "العاد"  :زكي ابو الحالوة -القدس
ت المتحدثة باسـ حركة السالـ، وقال االستيطانية، لبناء مركز سياحي، في منطقة عيف سمواف الفوقا.

"حاجيت عوفراف"، في تصريح لػ اف "المستوطنيف يعدوف خطة لبناء مركز سياحي عمى قطعة ارض في 
واشارت الى انو "سيتـ يـو  سمواف" موضحة انو "سيتـ بناء المركز مف الزجاج، وسيتـ بناء برج لممركز".

نة الموائية لمتخطيط والبناء"، موضحة اف "بمدية القدس، االثنيف المقبؿ، مناقشة ىذه الخطة، في جمسة المج
 وسمطة االثار، وسمطة البيئة، يؤيدوف المشروع الذي سيكوف عبارة عف استيطاف عف طريؽ السياحة".
وقالت:"اف ىذه الخطة، تضاؼ الى خطة مشروع "موقؼ جفعاتي" االستيطاني في سمواف، الذي يقـو عمى 

ادي حموة"، مشيرة الى انو سيتـ مف خالؿ ىذه المشاريع االستيطانية، تحويؿ تشييد بناية ضخمة، في حي و 
وعقبت "عوفراف" عمى المشروع االستيطاني ىذا بقوليا "لالسؼ  سمواف الى ما تسميو اسرائيؿ"مدينة داود".
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رقية، الشديد، الحكومة االسرائيمية، تؤيد المشاريع االستيطانية، وىناؾ توسيع لالستيطاف في القدس الش
 وىناؾ استيطاف عف طريؽ السياحة".

 6/6/1021، القدس، القدس
 

 ضمن فعاليات ما يسمى بـ"ميرجان األنوار"" مغارة الكتان"حفالت تيويدية في : القدس 70
أكد شيود عياف لمراسمة وكالة قدس نت لألنباء في القدس المحتمة أف السمطات اإلسرائيمية سمحت : القدس

في مغارة الكتاف، وذلؾ ضمف فعاليات ما يسمى بػ"ميرجاف األنوار"، والذي يعد مف بتنظيـ حفالت تيويدية 
أكبر المخططات التي تسعى مف خالليا الجماعات الييودية المتطرفة لطمس المعالـ اإلسالمية والعربية في 

 البمدة القديمة بالقدس، وخاصة في محيط المسجد األقصى المبارؾ. 
ت ترافقت مع نصب الفتات تتحدث عف تاريخ ييودي مزعوـ حوؿ المغارة التي وقاؿ الشيود إف ىذه الحفال

يسمييا الييود " مغارة صيدؽ ياىو" أو "محاجر الييكؿ" ، وتقع فتحة بوابة المغارة عمى السور الشمالي 
 لمقدس بيف باب العامود وباب الساىرة، وتسير أسفؿ البمدة القديمة باتجاه المسجد األقصى المبارؾ.

 6/6/1021، كالة قدس نتو 
 

 يشن حممة ىدم واسعة لمنازل المواطنين بالنقب االحتالل 72
استمرارا لحممة االقتالع والتيجير قامت قوات كبيرة مف الشرطة والوحدات الخاصة : توفيؽ عبد الفتاح

، األربعاء، بحممة ىدـ واسعة النطاؽ في النقب، شممت ىدـ عدد مف البيو  ت في تؿ اإلسرائيمية صباح اليـو
 السبع وحورة وأـ رتاـ في النقب بحجة البناء غير المرخص.

وتأتي حممة اليدـ الجديدة في أجواء قياـ الحكومة االسرائيمية بتقديـ مسودة قانوف برافار الذي يقضي 
ألؼ مواطف فمسطيني مف قراىـ في  30الؼ دونـ مف أراضي النقب، وتيجير نحو  800بمصادرة زىاء 
 ـ في القرى والبمدات القائمة.النقب وتجميعي

 6/6/1021، 78عرب 
 

 اإلسرائيمية تعتقل ثالثة صيادين فمسطينيين في جنوب قطاع غزة البحرية 71
قالت وزارة الزراعة االدارة العامة لمثروة السمكية في بياف "اف البحرية االسرائيمية اختطفت : ا ؼ ب -غزة 

اثناء ممارستيـ مينتيـ ومصدر رزقيـ الوحيد حيث تـ ثالثة مف الصياديف كانوا عمى متف مركب صغير 
 اقتيادىـ ومركبيـ الى مكاف مجيوؿ".

واكدت الوزارة "اف حوادث اختطاؼ الصياديف واالعتداء عمييـ ومالحقتيـ في عرض البحر تزايدت وتيرتيا 
 ـ صيد جديد".في االونة االخيرة"، مشيرة الى اف "االحتالؿ يستيدؼ التضييؽ عمى الصياديف مع كؿ موس

واوضحت "اف مساحة الصيد التي يسمح بيا االحتالؿ لمصياد داخؿ البحر ال تتعدى الثالثة امياؿ وىو 
 مالحؽ فييا".

 7/6/1021، الحياة، لندن
 

 أمام مقاطعة الخميل احتجاجًا عمى االعتقاالت السياسية اعتصام 73
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اعتصامًا أماـ مقّر المقاطعة في الخميؿ جنوب  نّظـ العشرات مف أىالي المعتقميف السياسييف: الضفة الغربية
الضفة الغربية أمس األربعاء؛ احتجاًجا عمى حممة االعتقاالت واالستدعاءات األخيرة في المدينة، وتضامًنا 

 مع المعتقؿ المضرب عف الطعاـ في سجف جنيد عبد اهلل العكر.
قواتيا منذ الصباح وقامت بإغالؽ وقالت حركة حماس في بياف صحفي إف أجيزة أمف السمطة استنفرت 

جميع الشوارع المؤدية إلى مقر المقاطعة، ومنعت ذوي المعتقميف مف التوجو نحو مقر األمف الوقائي في 
 محيط المقاطعة، حيث كاف مقرًرا أف يجري االعتصاـ.

 7/6/1021، السبيل، عّمان
 

  يماستقطاباتبلزجيم  وان""اإلخيستنكرون محاوالت  في االردن أبناء المخيمات": الدستور" 77
عبر أبناء المخيمات عف استغرابيـ مف المحاوالت اليائسة التي : حاـز الصياحيف - حسني العتوـ - عماف

تقوـ بيا حركة االخواف المسمميف لزج ابناء المخيمات في الحراكات التي يروف اف ال ىدؼ ليا سوى جر 
ريف اف محاوالت استخداـ المخيمات والترويج لنقؿ الوطف اآلمف المطمئف الى حالة مف الفوضى، معتب

حراكيـ لممخيمات ىو مف باب الفتنة ال أكثر وأف ذلؾ مف شأنو زعزعة أمف واستقرار الوطف الذي ىو االف 
واكدوا اف ابناء المخيمات ليـ طريؽ واحد وال  في مرحمة حساسة وبحاجة الى التوحد ال الفرقة والتأزيـ.

وىو حب ىذا الوطف واالخالص لقيادتو الياشمية صاحبة المشروعية في الحكـ  يزاودوف فيو عمى احد
واالنجاز، مضيفيف اف القيادة الياشمية كانت السباقة الى حمؿ مشروع االصالح الوطني الذي يعطي كؿ 

 ذي حؽ حقو.
يف المقيميف رفضت فعاليات سياسية واجتماعية في المخيمات محاوالت الحركة االسالمية، استغالؿ المواطنو 

 في مخيمات الالجئيف في المممكة لتنفيذ أجندات سياسية وتحقيؽ مكاسب ذاتية.
أف االسالمييف أصبح ال نفوذ ليـ في المخيمات نظرا لموعي عند سكاف  "الدستور"واعتبر متحدثوف لػ

متع باستقرار، وقالوا اف المخيمات آمنة وتت المخيمات باالىداؼ التي تصبو ليا جماعة االخواف المسمميف.
 مشدديف عمى أنيـ ال يسمحوف بأي حراؾ قد يؤدي الى فتنة.

 7/6/1021، الدستور، عّمان
 

 مسيرة في مخيم البقعة إحياء لذكرى النكبةاألردن:  75
خرج العشرات مف أبناء مخيـ البقعة في مسيرة ليمية بعد صالة العشاء أمس األوؿ : رامي عصفور –السمط  

إلى دوار الشؤوف الفمسطينية في وسط المخيـ بتنظيـ مف القوى الوطنية أحياء  انطمقت مف مسجد القدس
كما  لذكرى النكبة ورفع المشاركوف في المسيرة يافطات تؤكد حؽ العودة لمشعب الفمسطيني إلى أرضو.

 تضمنت المسيرة إضاءة شموع ومطالبات باإلصالح ومكافحة الفساد والتأكيد عمى أف امف واستقرار األردف
ىو خط احمر واف الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي بيف أبناء الوطف الواحد ىو أساس االستقرار واألمف 

 واف أبناء المخيمات كانوا وسيبقوف خط الدفاع عف الوطف أماـ األطماع الصييونية.
 7/6/1021، الدستور، عّمان

 
 ة مالية حقيقية تعصف باالقتصاداالقتصادي لمتنمية واإلعمار"بكدار": السمطة تعيش أزم المجمس 76
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راـ اهلل: قاؿ رئيس المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار "بكدار"، د. محمد اشتية: إف السمطة 
الوطنية تعيش أزمة مالية حقيقية تعصؼ باالقتصاد المحمي، أدت إلى تراكـ قياسي لحجـ متأخرات القطاع 

 .الخاص والرّديات الضريبية عمى السمطة
واضاؼ اشتية، في بياف: اف االقتصاد المحمي يواجو تراجعا مّطردا في نسبة النمو المتذبذبة، وصمت إلى 

%، وعزى ذلؾ أواًل 50، بانخفاض 1020% في العاـ 20، مقارنة بما يقارب مف 1022% في العاـ 5.5
مى قطاع غزة، واستمرار إلى إجراءات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى األرض، والمتمثمة في الحصار المفروض ع

العوائؽ المفروضة عمى حرية الحركة التجارية في الضفة الغربية، وثانيًا إلى تباطؤ الدعـ الدولي لخزينة 
السمطة الوطنية، حيث لـ يؼ المانحوف بالتزاماتيـ تجاه موازنة السمطة الوطنية ىذا العاـ، كما أف مبالغ 

 الدعـ كانت أقؿ مف األعواـ السابقة.
ء بياف اشتية لمناسبة اصدار التقرير االقتصادي السنوي لػ"بكدار"، الذي اعده فريؽ مف خبراء االقتصاد وجا

 وأكاديمييف وعامميف في مراكز األبحاث الفمسطينية.
وعالج التقرير األداء االقتصادي لمعاـ المنصـر بما يشمؿ العديد مف القطاعات االقتصادية الحيوية، كسوؽ 

، والتجارة الخارجية، والتعميـ العالي، كما ألقى التقرير الضوء عمى القطاع الزراعي، والقطاع العمؿ، وآلياتو
دراكًا لواقع االقتصاد الفمسطيني أوضح التقرير المناخ  المالي وىيكمو، مستعرضا مؤشرات المالية العامة، وا 

 الذي يعمؿ فيو االقتصاد الوطني والمعيقات التي تواجو تطوره.
رير اف موازنة السمطة تعاني مف خمؿ ىيكمي، يتمثؿ ذلؾ في الفجوة الواسعة بيف االنفاؽ الجاري وقاؿ التق

وااليرادات المحمية، كما تعاني السمطة مف أزمة مالية حادة تتمثؿ في تأخر صرؼ مستحقاتيا الشيرية، 
لنقدية إلى مستويات حيث تؤثر األزمة عمى الرواتب واستدامتيا وديمومتيا، حيث أثر انخفاض المعونات ا

أقؿ مف المستوى المتوقع بشكؿ مباشر عمى االقتصاد الفمسطيني، ذلؾ أف المساعدات الخارجية ما تزاؿ أمرا 
 حيويا لديمومة السمطة واستمراريتيا.

واعتبر التقرير اف عدد موظفي السمطة وفاتورة رواتبيـ، "يشكؿ عبئا ماليًا كبيرًا عمى الموازنة، حيث تقـو 
 2.7ألؼ موظؼ يعمموف في القطاع العاـ البالغة فاتورة رواتبيـ السنوية  260مة بتوفير رواتب لنحو الحكو 

 % مف اجمالي االنفاؽ الجاري".58مميار دوالر تشكؿ ما نسبتو 
وتمخصت نتائج التقرير في أف االقتصاد الفمسطيني "يعيش حالة كبيرة مف التراجع، وانخفاض نسبة النمو، 

مة المالية إلى االرتفاع الحاد في الديف العاـ الذي وصؿ إلى مستوى غير مسبوؽ، حيث حيث أدت األز 
% مف الناتج المحمي ويرتفع 36مشكاًل ما نسبتو  1022مميار دوالر مع نياية عاـ  1.1وصؿ الى مستوى 

 بصورة كبيرة عما كاف عميو في األعواـ السابقة وتحديدا الديف العاـ المحمي منو".
مميار دوالر لكؿ  2.2لديف العاـ مناصفة بيف الديف العاـ المحمي، والديف العاـ الخارجي وبواقع ويتوزع ا
وشمؿ التقرير مراجعة لمؤشرات التعميـ العالي، التي بيّنت أنو "يتـ إعطاء التدريس الجامعي أىمية  منيما.

ىذا ما خمؽ مأزقا كبيرًا يتعمؽ كبيرة عمى حساب البحث العممي، لدرجة أصبح فييا البحث العممي مغيبًا، و 
 بغياب العالقة بيف التعميـ والعممية االنتاجية".

 7/6/1021، األيام، رام اهلل
 

 طنًا من المنتجات الفاسدة في جنين 80تتمف  في رام اهللوزارة االقتصاد  77
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موف جنوب مدينة اتمفت وزارة االقتصاد الوطني امس االربعاء في احدى المخازف التجارية في بمدة ميث :جنيف
طنًا مف المواد الغذائية المنتيية الصالحية اغمبيا عبارة عف )بسكويت وعصائر وشيبس ومياه  80جنيف 

 معدنية ومواد تنظيؼ(.
 7/6/1021، القدس، القدس

 
 تتيرب من مسؤولياتيا "إسرائيل"رئيس الديوان الممكي األردني:  78

األردنػي ريػاض أبػو كركػي خػالؿ لقائػو وفػدًا مػف أىػالي  وصؼ رئػيس الػديواف الممكػي: عماف ػ لقماف اسكندر
، ودائمًا ما تتبع "بالدولة القائمة عمى التيرب مف مسؤولياتيا"األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ، إسرائيؿ 

مػف  أسموب المماطمة والتيرب مف المطالب األردنية المستمرة بخصوص ممؼ األسرى والمفقػوديف األردنيػيف.
أىالي األسرى بإرساؿ لجنة طبية لمكشؼ عف أوضاع أسراىـ، خاصة بعد اإلضراب، كما طالبوا جيتيـ دعا 

 92بمتابعة ممؼ المفقوديف والكشؼ عػف مصػيرىـ، خاصػة بعػد أف قامػت سػمطات االحػتالؿ بتسػميـ جثػاميف 
لسػالـ مػف خػالؿ اسػتخداـ أوراؽ الضػغط عمػى إسػرائيؿ، ومػف بينيػا اتفاقيػة ا"شييدًا قبؿ أياـ، مطالبيف الدولػة 

 ."تعميؽ ىذه االتفاقية، إلجبار دولة االحتالؿ عمى إطالؽ سراح األسرى األردنييف
مػػف جانبػػو طمػػأف أبػػو كركػػي ذوي األسػػرى عمػػى أف ترتيبػػات زيػػارتيـ ألبنػػائيـ فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية قائمػػة، 

 وستكوف في وقت قريب، مف دوف أف يحدد موعدًا لبرنامج الزيارة.
 7/6/1021 ،البيان، دبي

 
 تدعو األردنيين إلى دعم تثبيت الفمسطينيين عمى أرضيم "العودة والالجئين" 79

أكدت الجمعية األردنية لمعودة والالجئيف عمى حؽ الشعب الفمسػطيني فػي وطنػو التػاريخي مػف البحػر : عماف
درتو ودعػػت الجمعيػػة فػػي بيػػاف صػػحافي أصػػ إلػػى النيػػر، وأف العػػودة لفمسػػطيف حػػؽ شػػرعي وقػػانوني مقػػدس.
"األىػؿ" فػي األردف أف يقفػوا إلػى جانػب ىػدؼ  ،أمس األربعاء فػي الػذكرى الخامسػة واألربعػيف لنكسػة حزيػراف

التحرير والعودة الظافرة إلى فمسطيف، والعمؿ بكؿ اإلمكانيات لتثبيت الفمسػطينييف عمػى أرضػيـ فػي فمسػطيف 
أشػكاليا وتوحيػد الجيػود والصػفوؼ ونػزع  التاريخية، ال سيما في القدس الشريؼ، ودعـ مشروع المقاومػة بكػؿ

 كؿ أسباب الفرقة والخالؼ بيف مكونات مجتمعنا"، وفؽ البياف.
 

كما دعت إلى االتفاؽ عمى برنامج وطني واحػد يقػؼ أمػاـ ىػذا العػدو المتغطػرس الػذي ال يقػيـ وزنػا إال لمقػوة 
أوضػػاعا جديػػدة تحتػػاج لمعالجػػات وال يتنػػازؿ إال بالضػػغط، ويحسػػف التالعػػب بػػالقوؿ واسػػتغالؿ الوقػػت لينشػػئ 

 طويمة، ظنا منو أنو سيبقى محتال ومغتصبا إلى أطوؿ مدة ممكنة.
 7/6/1021، السبيل، عّمان

 
 يرفض لقاء نتنياىو من دون اعتذار إسرائيمي لتركيا ورفع الحصار عن غزة أردوغان 50

ء نظيره اإلسرائيمي بنياميف أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف رفضو لقا.(: أي.بي.يو) - أنقرة
لـ تعتذر لتركيا عمى مياجمة أسطوؿ الحرية ودفع تعويضات لعائالت النشطاء  "إسرائيؿ"نتنياىو طالما أف 

ونقمت صحيفتا  برفع الحصار عف قطاع غزة. "إسرائيؿ"الذيف قتموا خاللو بنيراف الجيش اإلسرائيمي، وطالب 
المنعقد في  االقتصاديف، قولو عمى ىامش مؤتمر دافوس "يديعوت أحرونوت" و"معاريؼ" عف أردوغا
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كما  "عندما تنفذ إسرائيؿ ىذه الشروط سيكوف بإمكاف العالقات بيف الدولتيف أف تزدىر مجدداً  :اسطنبوؿ
 كانت في الماضي".

 7/6/1021الحياة، لندن، 
 

 التعاون اإلسالمي تثمن الدعم السعودي لمستشفيات غزة منظمة 52
أعرب األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي، أكمؿ الديف إحساف أوغمي، عف تقديره : امرياسر باع - جدة

نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الداخمية، والمشرؼ السعودي، لممكرمة اإلنسانية التي وجو بيا ولي العيد 
العزيز، التي  بف عبدالعاـ عمى حممة خادـ الحرميف الشريفيف إلغاثة الشعب الفمسطيني بغزة، األمير نايؼ 

تبمغ نحو سبعة مالييف لاير، بغية أف تقوـ المنظمة بتنفيذ برامج صحية عاجمة تمبية لمحاجة الماسة لدى 
 معظـ األدوية الضرورية. المستشفيات الفمسطينية التي تفتقد حالياً 

 7/6/1021، الوطن أون الين،)السعودية(
 

 ياسة االحتالل في تيويد القدستدين س "الدائمة لشؤون فمسطين البرلمانية" 51
اجتماعات المجنة البرلمانية الدائمة لشؤوف فمسطيف  إفقاؿ المجمس الوطني الفمسطيني : بترا وكالة-عماف 

في اسطنبوؿ استعرضت الخطط والجيود والمساعي المبذولة لتوحيد الموقؼ  أمس أعمالياالتي اختتمت 
اجتماعات المجنة التي  أفالمجمس مف مقره في عماف  وأضاؼبالنسبة لمقضية الفمسطينية.  اإلسالمي

وشارؾ فييا وفد مف المجمس تناولت  اإلسالمي،في منظمة المؤتمر  األعضاءاتحاد مجالس الدوؿ  أسسيا
 الحواجزواالعتقاالت وىدـ البيوت وزيادة  االستيطانيواستمراره في النيج  اإلسرائيميممارسات االحتالؿ 

 األحوؿنصري وحصار غزة مما يصعب المعيشة عمى سكاف القطاع ويدىور وبناء جدار الفصؿ الع
كما تناولت تمادي االحتالؿ في سياسة تيويد القدس وعزليا عف بقية المدف  الصحية والتعميمية خاصة.

. ودعا واإلسالميىذه السياسة مف قتؿ التاريخ والحضور الفمسطيني والعربي  إليوالفمسطينية وما تيدؼ 
المجنة المختصة بشؤوف فمسطيف عامة والقدس خاصة وتوحيد الجيود لتقديـ  أعماؿتنظيـ  إلى االجتماع

 الدعـ المادي والمعنوي.
المقاومة التي يمارسيا الشعب الفمسطيني وخاصة الشعبية منيا والتي كفميا  أشكاؿالمجنة جميع  وأيدت

لرامية لنيؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية القانوف الدولي، داعمة مساعي الرئيس الفمسطيني محمود عباس ا
 المتحدة. األمـوقبوليا عضوا كامؿ العضوية في 

 )بشكؿ دائـ(، وبوركينا فاسو نائباً  أوؿوانتخب المجتمعوف تركيا رئيسا لمجنة لسنة واحدة، وفمسطيف نائبا 
 لمجنة. لسنة واحدة، والمغرب مقرراً  ثانياً 

 7/6/1021الدستور، عمان، 

 
 فمسطينياً  915ح الجنسية لـ تمن مصر 53

مف مختمؼ  شخصاً  930 قرر وزير الداخمية المصري المواء محمد إبراىيـ منح الجنسية المصرية لػ :غزة
وقاؿ عادؿ عبد الرحمف  الجنسيات غالبيتيـ مف الفمسطينييف مف أبناء األـ المصرية زوجة غير المصري.

القادـ ومعظـ  األربعاءانو سيتـ تنفيذ الكشؼ ابتداء مف  معاً وكالة رئيس الجمعية الفمسطينية المصرية ل
 .1022الموجوديف في الكشؼ مف تقدموا في شير تموز 
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مف أـ مصرية تنفيذا لقرار  فمسطينياً  915الماضي الجنسية لػ  األسبوعوكانت السمطات المصرية منحت 
 سابؽ اتخذ بعد قياـ الثورة المصرية.

 7/6/1021وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 جداً"اليمينية "بعممية السالم ويصف الحكومة اإلسرائيمية بـ أوباما يرى أن عباس ليس معنياً  57
وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية تناقمت أمس األربعاء  ة، أفالناصر  مف 7/6/1021الغد، عّمان،  نشرت

يات المتحدة، ادعى تصريحات لمرئيس األمريكي باراؾ أوباما، أماـ قادة تنظيمات أمريكية ييودية في الوال
أف أبو مازف والفمسطينييف  إمكانيةفييا أف موقؼ القيادة الفمسطينية مف اتفاؽ مستقبمي قد تدىور "وىناؾ 

  ليسوا معنييف باتفاؽ".
فإف أوباما التقى مساء الثالثاء بقادة  ،تأحرونو يديعوت  نت، التابع لجريدة.وحسب ما نشره موقع واي
مف خطابو نيتو  مف التيار الييودي األرثوذكسي في البيت األبيض، وكاف واضحاً تنظيمات أمريكية ييودية 

بنياميف نتنياىو، وأنو مصر عمى  ةسائبر الحالية  ةياإلسرائيمإبراز مدى التعاوف والتنسيؽ مع الحكومة 
 مواصمة "الجيود األمريكية" لدفع العممية التفاوضية اإلسرائيمية الفمسطينية.

كانت معتدلة، في حيف  األمريكيةمؾ المحادثة، لقد نشأ وضع غير طبيعي، فيو أف اإلدارة وقاؿ أوباما في ت
"، فرئيس الحكومة نتنياىو ال يريد تقييدات عميو، ككؿ قائد دولة، كذلؾ حكومة "يمينية جداً  "إسرائيؿ"أف في 

 فإف نتنياىو ال يريد الظيور كقائد ضعيؼ يتراجع أماـ اإلدارة األمريكية.
"، وقاؿ إف دعوتو ىو ف أوباما حصر في كممتو عمى التأكيد أنو يعمؿ مع نتنياىو "بشكؿ جيد جداً إال أ

 لتجميد البناء االستيطاني، كانت متوافقة مع موقؼ اإلدارات األربع التي سبقتو في البيت األبيض.
التفاوضية بيف  وفي رد عمى سؤاؿ أحد الحاضريف حوؿ استنتاجاتو مف الجيود التي بذليا لدفع العممية

والفمسطينييف قاؿ أوباما، إف ما جرى ويجري في مصر وسورية ىو نموذج لمحاجة الممحة لحؿ  اإلسرائيمييف
المسألة الفمسطينية، وأشار إلى أف المغزى الذي تعممو مف تمؾ الجيود أف ىذه العممية صعبة، وأف ىناؾ 

، إنو في السنوات األخيرة نشأ توتر عند بع أوباما قائالً وتا فييا لحاؿ عدـ التفاىـ وفيـ اآلخر. واسعاً  مجاالً 
بالضغط  "إسرائيؿ"بالضغوط األمريكية مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ، فقد شعرت  الجانبيف لكونيما شعرا جداً 

اعتقدت أنيا ىي  "إسرائيؿ"كرد فعؿ مقابؿ، إذ أف  "إسرائيؿ"في موضوع المستوطنات، وليذا فقد ضغطت 
عمى  ، وشدد عمى أف األمريكاف ضغطوا أيضاً ضغط، ولكف األمر كاف مغايراً  وحدىا العالقة تحت

 ، خمقت مشكمة لدى الفمسطينييف."إسرائيؿ"أكثر الدعاءات  الفمسطينييف، وقاؿ إف حقيقة أنو كاف صاغياً 
ىي بشكؿ واضح، أف االحتياجات اإلسرائيمية في الحؿ  أعمنتوقاؿ أوباما إف حقيقة أف اإلدارة األمريكية 

، إذ أف القوؿ بأنو "يجب فيـ إسرائيؿ" ىذا يعني لػ"إسرائيؿ"ذات أىمية قصوى، تعني أف اإلدارة مناصرة 
وعبر أوباما عف أممو، بأف لقاء الجانبيف سيدفع  يعترض عميو الفمسطينيوف. أمرمناصرة إلسرائيؿ، وىذا 

 :ينييف ليسوا معنييف بانجاز اتفاؽ، وقاؿمازف والفمسط أبو"العممية السممية"، وقاؿ لسامعيو، مف الممكف أف 
"إف موقؼ الفمسطينييف تجاه عممية السالـ قد تدىور"، وليذا فإف اإلدارة األمريكية تتخوؼ مف ضياع فرصة 

 التوصؿ إلى اتفاؽ، وىناؾ احتماؿ بأف ينشأ ىذا الوضع، وحتى أنو قد نشأ فعال.
لممصالح اإلسرائيمية، ولكف أف ال يتوقعوا  بإخالصوشكيؾ ودعا أوباما قادة التنظيمات الييودية إلى عدـ الت

جؿ أف نكوف أصدقاء ال حاجة لالتفاؽ عمى أبكؿ شأف، "فمف  "إسرائيؿ"مف الرئيس األمريكي أف يتوافؽ مع 
 كؿ أمر وشأف"، حسب االقتباسات المنشورة.
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األمريكييف بأف مف  أوباما اعترؼ أماـ مجموعة مف الييود، أف 7/6/1021السفير، بيروت، وأضافت 
 ."قد أغمقت"الجائز أف تكوف نافذة فرص تحقيؽ السالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف 

(، RCAالحاخاـ شموئيؿ غولديف، رئيس اتحاد الحاخامات في أمريكا )سأؿ قد ، فوبحسب ما نشرت ىآرتس
 "إسرائيؿ"ة السممية بيف إذا كاف كرئيس ألمريكا قد استخمص أية عبر مف شكؿ إدارة العمميأوباما، 

حيف قاؿ إنو ال ينوي االعتذار عمى  (إيباؾ)والفمسطينييف، في ضوء خطابو أماـ مؤتمر الموبي الصييوني 
، وأنو عمى امتدادىا "صعبة"ورّد أوباما بأنو بات يعرؼ كـ أف ىذه العممية  بذلو الجيود لمتوصؿ إلى اتفاؽ.

 ـ.ظيرت فرص كثيرة لموقوع في شرؾ سوء الفي
 

 شروط االتفاقات الموقعة "إسرائيل"المعارضة األلمانية تطمب إلغاء صفقة الغواصات ما لم تمتزم  55
 "إسرائيؿ"صّعدت المعارضة األلمانية مف انتقاداتيا لصفقة بيع غواصات حديثة إلى : اسكندر الديؾ -برليف 

ؼ تسميـ الغواصات األخرى إلى ركؿ بوقييال مجيمكف تجييزىا الحقًا بسالح نووي، وطالبت المستشارة أن
 الدولة العبرية حتى توافؽ األخيرة عمى التزاـ الشروط المنصوص عمييا في االتفاقات الموقعة.

وقاؿ الناطؽ باسـ الكتمة النيابية لمحزب االشتراكي لمشؤوف الدفاعية راينر أرنولد أمس، إف أي اتفاؽ يوضع 
. وأوضح في حديث مع جريدة "ال تمتـز بما وافقت عميووما يغضبني ىو أف إسرائيؿ "ُيقر مف طرفيف، 

فايننشاؿ تايمز دويتشالند األلمانية، أف الحكومة اإلسرائيمية التزمت خالؿ إقرار صفقة الغواصة السادسة 
، العمؿ عمى تغيير سياستيا االستيطانية والسماح لمحكومة األلمانية ببناء معمؿ "دولفيف"أخيرًا مف نوع 

 .في قطاع غزةلمصرؼ الصحي 
إلى "كما دعت الناطقة باسـ الكتمة النيابية لحزب الخضر كاتيا كويؿ، وىي خبيرة سالح، الحكومة األلمانية 

مف غير المقبوؿ تجاىؿ ". وبعد أف ذكرت أف "ركؿيوقؼ التسميـ حتى تتحقؽ الشروط التي وضعتيا م
لكف إسرائيؿ "أف االتفاقات الموقعة سرية، ، لفتت إلى أف مف الصحيح "كممات المستشارة بمثؿ ىذه السيولة

، أي ستبقى مف دوف تجييز "أكدت خالؿ التوقيع النيائي عمييا أف الغواصات ستستخدـ استخدامًا تقميدياً 
 إضافي.

عف صادرات األسمحة  "بوضع كشؼ كامؿ"وطالب ممثموف عف الحزبيف األلمانييف المعارضيف الحكومة 
ف أف يحدد مجمس األمف القومي وحده في جمسات سرية يحضرىا عدد ضّيؽ األلمانية إلى الخارج، رافضي

 مف الوزراء والعسكرييف، الدوؿ التي ستحصؿ عمى سالح ألماني.
 7/6/1021الحياة، لندن، 

 
 الفمسطينيةمميون يورو لمسمطة  7667ألمانيا تتعيد بتقديم  56

مميوف يورو  76.7الفمسطينية يقدر بنحو تعيدت الحكومة األلمانية بتقديـ دعـ مالي لمسمطة : وكاالتال
لتمويؿ مشاريع مختمفة. وقالت ممثمية ألمانيا في راـ اهلل في بياف صحفي، إف اتفاقية الدعـ التي وقعت في 
إطار المباحثات الحكومية الفمسطينية األلمانية السنوية، تيدؼ لدعـ قطاعات المياه والصرؼ الصحي 

 مي. التعميـ واالقتصاد والحكـ المح
 6/6/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 أموال لمؤسسة األقصى في ىولندا التحاد األوروبي ال يمكنو تجميدا :محكمة العدل األوروبية 57
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أكدت النائبة العامة لمحكمة العدؿ األوروبية، أمس، أف االتحاد األوروبي ال يمكنو تجميد : (.)أ.ؼ.ب
رية لغياب أي مالحقة ضدىا في ىولندا. وقالت فيريكا أمواؿ الفرع اليولندي لمؤسسة األقصى الخي

ال يمكنو تجميد أمواؿ في إطار مكافحة اإلرىاب إال في حاؿ وجود " األوروبيإف االتحاد  :ترستنياؾ
سبتمبر  . وطمبت ترستنياؾ مف المحكمة تأكيد قرار أعمف في أيموؿ/"قضائية بحؽ الجية المعنية إجراءات

 د أمواؿ مؤسسة األقصى في ىولندا. ألغى قرارًا بتجمي 1020
 7/6/1021الخميج، الشارقة، 

 
  1022 ال زالت محدودة خالل 78 حقوق اإلنسان لفمسطينيي الـ :تقرير المفوضية األوروبية 58

أصدرت المفوضية األوروبية ىذا الشير، تقريرىا المرحمي السنوي حوؿ تنفيذ : زىير أندراوس -الناصرة 
سرائيمية )تقرير السياسات لمدوؿ المجاورة الشريكة(، حيث أشار التقرير إلى أف التطور الشراكة األوروبية اإل

 ، وأف حقوؽ الجماىير العربية.جاء محدوداً  "إسرائيؿ"بما يخص الجماىير العربية داخؿ 
 - 30.000، والتي تيدؼ إلى اقتالع "برافر"ويسّمط التقرير الضوء عمى القضايا الرئيسية المتعمقة بخطة 

بدوي مف أرضيـ وبيوتيـ والقرى غير المعترؼ بيا في النقب، حيث أشار التقرير إلى أف ىذا  70.000
المخطط ال يتماشى مع توصيات لجنة غولدبرغ السابقة، والتي أوصت بأوسع اعتراؼ بالقرى العربية 

 البدوية.
وؽ مف القوانيف أو اقتراحات وأعربت المفوضية األوروبية في التقرير عف قمقيا حياؿ ظاىرة عدد غير مسب
 القانوف العنصرية أو حتى غير الديمقراطية التي ُوضعت عمى طاولة الكنيست.

كما أكدت أف ىذه المبادرات التشريعية تعادي العالقات مع الجماىير العربية، وتُقمص المساحات التي تعمؿ 
قصد عف مؤسسات اليسار فييا مؤسسات المجتمع المدني مف جانب واحد مف القوس السياسي )الم

والجماىير العربية(، كما تحاوؿ لمسيطرة عمى محكمة العدؿ العميا، وبالمحتمؿ أف تقـو بانتياؾ حؽ حرية 
التعبير عف الرأي. وأوضح التقرير أف عددًا مف التوصيات التي قدمتيا مفوضية اإلتحاد األوروبي، لدعـ 

لتكثيؼ الجيود لتغيير األوضاع المتآكمة  "إسرائيؿ" ، والتي مف خالليا دعت1021خطة العمؿ في العاـ 
التي تعمؿ في وسطيا مؤسسات المجتمع المدني والعمؿ عمى بناء مجتمع نابض بالحياة، ولكف لـ تأخذ 
التوصيات بعيف االعتبار، األمر الذي انعكس بتدىور أوضاع حقوؽ اإلنساف لألقمية العربية الفمسطينّية في 

 اطنيف البدو في النقب.إسرائيؿ، وخاصة المو 
، الدوؿ األعضاء في اإلتحاد األوروبي، وضع "إسرائيؿ"وطالب مركز مساواة لحقوؽ المواطنيف العرب في 

آليات لضماف العمؿ عمى تحسيف أوضاع حقوؽ اإلنساف مف خالؿ اتفاقية الشراكة األوروبية اإلسرائيمية 
 والمشاريع المختمفة التي تنفذ بالشراكة.

 7/6/1021، لندن، ربيالقدس الع
 

 مجموعة دول عدم االنحياز تدعم دعوة مجمس األمن لزيارة األراضي الفمسطينية 59
مجموعة دوؿ عدـ االنحياز، أمس، دعميا لدعوة القيادة الفمسطينية أعضاء مجمس  : أعمنت(.)يو.بي.آي

مـ المتحدة عبد اهلل حسيف وقاؿ السفير الباكستاني لدى األ زيارة األراضي الفمسطينية. إلىاألمف الدولي 
قرر تكتؿ عدـ االنحياز التواصؿ مع مجمس األمف الدولي ليستجيب لدعوة " :ىاروف بالنيابة عف المجموعة
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القيادة الفمسطينية لمجمس األمف لزيارة األراضي الفمسطينية، ونعتـز التوجو إلى مجمس األمف بيذا الشأف 
 ."لتوصيتو بزيارة فمسطيف

مغربي العضو العربي الوحيد في مجمس األمف محمد لوليشكي عف قناعتو بأف الزيارة لف وأعرب السفير ال
تضـ فقط أعضاء مجموعة عدـ االنحياز بالمجمس، وقاؿ إف الوفد الذي سيتوجو إلى األرض الفمسطينية 

 سيحمؿ معو رسالة أمؿ وسالـ وتشجيع لألطراؼ عمى أف تستأنؼ بأسرع وقت ممكف المفاوضات"المحتمة 
 ."الحقيقية والفعالة إليجاد حؿ دائـ وسممي لقضية الشرؽ األوسط

 7/6/1021الخميج، الشارقة، 
 

 مع "إسرائيل" عالقات الثنائيةالبترسيخ بالده عن رغبة يعرب ىوالند فرنسا:  60
 اإلسرائيميالقومي  األمف، رئيس مجمس األربعاء أمساستقبؿ الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند،  .(:ب.ؼ.)ا
"رئيس الدولة  أفوجاء في بياف  في قصر االليزيو. اإلعالميالمكتب  أعمفاكوؼ اميدرور، حسب ما ي

بترسيخ عالقاتنا الثنائية وتطوير عدد مف العالقات القائمة  إسرائيؿعف رغبة فرنسا في االلتزاـ مع  أعرب
 أفىذه الشراكة الموثوقة يجب " أفالبياف  وأضاؼ والفرنسية في جميع المجاالت". اإلسرائيميةبيف الشركات 

تكثؼ الحوار السياسي حوؿ المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ وتعزيز العالقات بيف الشعبيف الفرنسي 
بنياميف نتنياىو  اإلسرائيميفي "لقاء رئيس الوزراء  أمموفرانسوا ىوالند الميدرور عف  وأعرب ".واإلسرائيمي

 ".قريباً 
 7/6/1021، القدس، القدس

 
 صياينة يشرحون معطيات وفرضيات الحرب المبنانية الثالثة وبدء العد التنازلي ليا خبراء 62

قػػاؿ الخبيػػر الصػػييوني "يػػوراـ شفايتسػػر" إّف تقػػديرات : ترجمػػة: مركػػز دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػحفية
تػػأّلؼ مػػف أكثػػر المخػػابرات الصػػييونية تؤكػػد أّف ترسػػانة "حػػزب اهلل" العسػػكرية تشػػمؿ تشػػكياًل عسػػكريًا منّظمػػًا ي

ألؼ صاروخ، قادرة عمى إحػداث أضػرار واسػعة النطػاؽ فػي "إسػرائيؿ"، ألنيػا متطػورة  60آالؼ مقاتؿ، و 20
قريػة لبنانيػة فػي الجنػوب، وخبأىػا  260جدا ودقيقة لمغاية. كما قاـ بنشر الصواريخ والمقذوفات في أكثر مف 
اؿ الميطػػاني والبقػػاع، مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ تحػػت األرض، ممػػا يجعػػؿ مػػف الصػػعب اسػػتيدافيا، السػػيما فػػي شػػم

بيػػوت السػػكاف كمعاقػػؿ قتاليػػة، بحيػػث أّف الصػػواريخ مخزنػػة فػػي الػػدور األرضػػي، فوقيػػا، بيػػوت عائميػػة، طػػابؽ 
 ثالث إضافي ُيستخدـ كمقر قيادة، وفي الطابؽ العموي تسكف عائمة إضافية.

مواجيػػة القادمػػة مػػع "إسػػرائيؿ"، فػػإف وأضػػاؼ: رغػػـ تصػػريحات "حسػػف نصػػر اهلل" بأنػػو مػػاض فػػي االسػػتعداد لم
السواد األعظـ مف المبنانييف يتحفظوف مف جولػة حػرب أخػرى، إثػر االنسػحاب الكامػؿ مػف لبنػاف، واالعتػراؼ 
الػػدولي بػػػذلؾ، عػػػالوة عمػػػى خشػػػيتيـ مػػػف الػػػثمف االقتصػػادي الػػػذي سػػػيدفعونو، كمػػػا حػػػدث عقػػػب حػػػرب لبنػػػاف 

 ب.الثانية، وانجروا إلييا المبنانيوف بسبب الحز 
مف جيتو، قاؿ الباحػث االسػتراتيجي "عػوزي غيرتنػر" إّف المواجيػة القادمػة ستشػيد تعػرض "إسػرائيؿ" لخسػائر 
كبيػػرة، خصوصػػا فػػي العمػػؽ بسػػبب الصػػواريخ، مقابػػؿ أف رد الفعػػؿ الصػػييوني سػػيكوف قاسػػًيا جػػًدا، ويقضػػي 

 ة لمحزب.عمى البنية التحتية لمدولة المبنانية، وليس فقط باألىداؼ الحيوية التابع
كما أف الثمف االقتصادي الذي سيدفعو المبنانيوف في الحػرب القادمػة سػيكوف كبيػرًا جػدًا، مقارنػة بػالثمف الػذي 

، إضػػافة إلػػى أّف الحػػرب سػػتؤدي لزعزعػػة الحمبػػة السياسػػية فػػي 1006دفعػػوه فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة صػػيؼ 
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لسػػورية تثيػػر الفػػتف بػػيف السػػنة، المؤيػػديف لمثػػورة لبنػػاف، والتػػي ُتعػػاني اآلف مػػف تػػوتر شػػديد، زاعمػػًا أف األزمػػة ا
 فييا، والشيعة المواليف لنظاـ األسد.

 الترسانة العسكرية
، 1006مػرات عمػا كانػت عميػو فػي حػرب  6عالوة عمى ذلػؾ، ورغػـ أف ترسػانة الحػزب العسػكرية تضػاعفت 

فباإلضػافة لدعمػو لألسػد، فػإف قػرار يقوؿ الباحثاف إّنو ُيعاني مف صورة سمبية جًدا لدى الػرأي العػاـ المبنػاني، 
المحكمػػػة الدوليػػػة التػػػي أدانػػػت عػػػدًدا مػػػف كبػػػار مسػػػؤولية بػػػالتورط فػػػي اغتيػػػاؿ رئػػػيس الػػػوزراء األسػػػبؽ، رفيػػػؽ 

 الحريري، ومحاوالتو الغتياؿ شخصيات أخرى معارضة لو ُتعتبر وصمة عار في جبينو.
غػايًرا بالنسػبة لسػورية، ممػا يقطػع الشػؾ بػاليقيف كما أف الحزب دعـ ظػاىرة الربيػع العربػي، لكنػو اتخػذ موقفًػا م

بأنػػػو يتخػػػذ المواقػػػؼ بنػػػاًء عمػػػى مصػػػالحو فقػػػط، حيػػػث أظيػػػرت األحػػػداث السػػػورية، أنػػػو "مقػػػاوؿ ثػػػانوي" لػػػدوؿ 
 أجنبية، مما ُيسبب األضرار لممصالح المبنانية.

واجيػة أخػرى وجديػدة مػع وأضافا: رغـ تحفظات المبنانييف، والتقديرات الصييونية بأف الحزب لف ُيقػدـ عمػى م
"إسػرائيؿ"، بسػػبب الػػثمف البػاىظ الػػذي سػػيدفعو لبنػاف، فػػإف اعتمػػاده الكمػي عمػػى إيػػراف، وتػدخؿ ضػػباط الحػػرس 
الثػػػوري فػػػي جناحػػػو العسػػػكري، لػػػف يتركػػػا لألمػػػيف العػػػاـ مفػػػرا، وعنػػػدما سػػػيتقمى األمػػػر مػػػف طيػػػراف، بمياجمػػػة 

 عؿ ذلؾ."إسرائيؿ"، مف أجؿ المصالح اإليرانية والسورية، فسيف
وبالتػػالي، فمػػف غيػػر المسػػتبعد بػػالمرة أف يقػػود نصػػر اهلل المنطقػػة برمتيػػا إلػػى حػػرب شػػاممة، سػػتكوف نتائجيػػا 
مدمرة وغير متوقعة لمبناف ولمبنانييف، كما صرح في مرات عديدة الكثيػر مػف المسػئوليف األمنيػيف والسياسػييف 

 الصياينة.
األمن القومي الصييوني السابق، أن أي حرب قادمـة  في ذات السياق، أشار "غيورا ايالند" رئيس مجمس

 توقعات أساسية، وىي:  7مع لبنان يجب أن توضع ليا مسبقًا 
 توقع نصر مطمؽ،  .2
 توقع نصر سريع،  .1
 نصر بال ثمف كبير مف المصابيف، .3
 االمتناع عف المس باألبرياء.  .7

توقعات، ومف جممة أسباب ذلؾ طبيعػة القتػاؿ، وأنػو بيد أف الجيش ال يستطيع في واقع األمر أف يفي بيذه ال
 سيتـ في مناطؽ مزدحمة بالسكاف، وبسبب قيود أخالقية وقانونية. 

وأضاؼ: مف يزيد في الفرؽ بيف القدرات الحقيقيػة، والتوقعػات المرجػوة، ىمػا المسػتوياف السياسػي والعسػكري، 
 ف، ويميالف لضماف نجاح عاـٍ ومستقبؿ وردي. المذاف يريداف تجنيد تأييد عاـ واسع قبؿ الحرب عمى لبنا

بيد أنو حينما يبدأ الجميػور اسػتيعاب وجػود فػرؽ كبيػر جػدا بػيف الوعػود والنتػائج، سػيرد بخيبػة أمػؿ عمػى مػف 
قدموا لو الوعود، خاصة وأف طبيعة الحػروب الجديػدة مختمفػة، فقػد طػرأ عمػى العػدو المبنػاني تحولػو لمجموعػة 

 قوات عصابات.
نػػد" بضػػرورة أخػػذ دروس عمميػػة السػػور الػػواقي، بعػػيف االعتبػػار إذا كػػاف ىنػػاؾ توجػػو لحػػرب لبنػػاف ويػػرى "أيال

الثالثػػة، ألنػػو فػػي زمػػف االنتفاضػػة الثانيػػة رفػػع شػػعار "دعػػوا الجػػيش ينتصػػر"، وكػػاف حػػذرا مػػف أال يجػػر، ويعػػد 
نفيػذ العمميػة مػدة شػير، بأمور ال يمكف تحقيقيا، ألنو ال يستطيع ضماف االنجاز المطموب إال إذا ُسمح لػو بت

 والبقاء بعد ذلؾ في الميداف شيرا آخر. 
 التحدي األمني
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في إحداث مالءمة صحيحة بيف  1009كما اىتـ الجيش في عممية "الرصاص المصبوب" في كانوف الثاني 
ؿ التوقعػػات والقػػدرات، وليػػذا يجػػب أال يكػػوف االسػػتنتاج أف اسػػتعماؿ القػػوة العسػػكرية فػػي لبنػػاف غيػػر مجػػٍد، بػػ

ينبغػي التحقيػؽ بصػػورة مختمفػة: فػإلى جانػػب التحػذيرات العسػػكرية العاديػة، ينبغػي أف تعطػػى العوامػؿ األخػػرى 
 التي تمتمؾ تأثيرًا نياية األمر أكبر كثيرًا مف معادلة فرؽ الطرفيف، وينبغي أف تعطى وزنًا كبيرًا.

لخػػػروج إلييػػػا فػػػي لبنػػػاف، ينبغػػػي أف لكػػػف الخبيػػػر اإلسػػػتراتيجي األبػػػرز د."غػػػابي سػػػيبوني" أّف أي عمميػػػة يػػػود ا
بعادىا عف الحدود، إلى جانب  يسبقيا تخطيط واستعدادات أساسية، وتخميص الشماؿ مف نيراف الصواريخ، وا 

 ىدؼ سياسي بعيد األمد أيضًا، دوف الحاجة ألف تعمنو "إسرائيؿ"!
جػػوىري فػػي تصػػور العػػدو  كمػػا أف أي تنفيػػذ لحممػػة عسػػكرية قادمػػة عمػػى لبنػػاف، البػػد وأف يتػػزامف معيػػا تغيػػر

لمجبية الداخمية الصييونية، وبات يرى فييا نقطة ضعؼ، وبنى تصورا استراتيجيا عممياتيػا لحصػر اسػتعماؿ 
 قوتو في جبيتيا المدنية. 

وليػػػػذا، يجػػػػب عمػػػػى "إسػػػػرائيؿ" أف تنشػػػػئ ردا يمكنيػػػػا مػػػػف ىػػػػدوء أمنػػػػي يسػػػػتغؿ فػػػػي تعزيػػػػز األمػػػػف، وتطػػػػوير 
لسػعي لتسػويات سياسػية، لكػف إذا انيػار ىػذا الػردع فػال منػاص مػف اسػتعماؿ االقتصاد، واسػتيعاب اليجػرة، وا

 القوة لتجديده بسنيف كثيرة، وبسرعة. 
 وىنا، يضيؼ" سيبوني" يحتاج الجيش ألف يعطي لمدولة انجازيف رئيسييف ىما:

 اإلصابة الشديدة لمعدو، لػ"كي" ذاكرتو سنيف، وجعمو يعيد بناء نفسو بنفؽ كبيرة طويمة، .2
 تقصير مدة المواجية، ومضاءلة أضرارىا بنسيج الحياة قدر المستطاع. .1

ومػػع ذلػػؾ، فػػإف الػػدرس المركػػزي يجػػب أف يتعمػػؽ بالحاجػػة إلػػى بنػػاء اتفػػاؽ وطنػػي واسػػع قبػػؿ الخػػروج لممعركػػة 
المبنانيػػة، السػػيما إذا خطػػط ليػػا زمنػػا طػػويال، خوفػػًا مػػف بػػروز الجػػدؿ العػػاـ مػػع اسػػتمرار القتػػاؿ، ألنػػو سػػيجبي 

 كاليؼ باىظة مف شعور الجميور بشرعية الحاجة الستعماؿ القوة. ت
كما أف ىناؾ ثمة حاجة لبناء شرعية داخمية كبيرة في ىذه األياـ التي تحتاج فييا "إسرائيؿ" لمواجية تحديات 

 أمنية معقدة.
 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني

 6/6/1021 ،1555الترجمات العبرية التقرير المعموماتي،
 

 وجدلية الحدود المؤقتة أوسموأنصار  61
 د.عصاـ شاور
يرفض أنصػار اتفاقيػة أوسػمو فكػرة الدولػة ذات الحػدود المؤقتػة، ويحمػو لمػبعض مػنيـ طعػف حمػاس التػي تػرى 

دوف  2967إمكانيػػة وجػػود ىدنػػة مؤقتػػة مػػع االحػػتالؿ شػػريطة االنسػػحاب الكامػػؿ مػػف األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 
فأنصار أوسمو يعتبروف المشػروع السياسػي لحمػاس مطػابؽ لمسػاعي " إسػرائيؿ" االعتراؼ بشرعية االحتالؿ، 

 نحو الدولة ذات الحدود المؤقتة.
ربما يكوف عنواف المشروع السياسي لحركة حمػاس ممػاثاًل لمػا تسػعى إليػو بعػض القيػادات اإلسػرائيمية، ولكػف 

إلسػػالمية حماس،فحمػػاس تعتبػػر فمسػػطيف ذلػؾ التماثػػؿ يعنػػي التنػػاقض التػػاـ بػػيف " إسػػرائيؿ" وحركػػة المقاومػػة ا
مػػػف البحػػػر إلػػػى النيػػػر أرضػػػًا فمسػػػطينية عربيػػػة إسػػػالمية ال يجػػػوز التنػػػازؿ عػػػف أي ذرة تػػػراب منيػػػا، والييػػػود 
المغتصبوف بػدورىـ يػدعوف أف فمسػطيف ىػي " أرض الميعػاد" و" أرض األجػداد" وال يسػتطيعوف التخمػي عنيػا 

عنػػي التنػػازؿ الطػػوعي لالحػػتالؿ الصػػييوني عػػف غالبيػػة الػػوطف لمعػػرب، ولكػػف اتفػػاؽ أوسػػمو وحػػؿ الػػدولتيف ي
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واالعتػػػػراؼ بشػػػػرعية احتاللػػػػو وال يحؽانظريػػػػاا لألجيػػػػاؿ الفمسػػػػطينية القادمػػػػة مقاومػػػػة االحػػػػتالؿ أو المطالبػػػػة 
بحقيػػا، فالحػػدود المؤقتػػة تعنػػي عػػدـ االعتػػراؼ بػػاآلخر وىػػذا ىػػو أصػػؿ الصػػراع بيننػػا نحػػف الفمسػػطينييف وبػػيف 

 الييود.
فتػػرض أف يكػػوف كالمنػػا ىػػذا بػػديييا، ولكػػف تغيػػر األحػػواؿ ومػػا وصػػمت إليػػو منظمػػة التحريػػر وأوصػػمتنا مػػف الم

إليػػػو جعمنػػػا نختمػػػؼ حػػػوؿ الثوابػػػت، فثوابػػػت الشػػػعب الفمسػػػطيني ىػػػي التحريػػػر الكامػػػؿ لفمسػػػطيف وال فػػػرؽ بػػػيف 
دو األوؿ لمشػػعب ، ال فػػرؽ بػػيف راـ اهلل ويافػػا، والمحتػػؿ الييػػودي ىػػو العػػ78و عػػاـ  67منػػاطؽ محتمػػة عػػاـ 

الفمسطيني، أما ثوابت منظمة التحرير فيي مطاطة تػتقمص كممػا شػددت " إسػرائيؿ " مػف مطالبيػا، فقػد بػدأت 
ثوابػػت المنظمػػة مطابقػػة لثوابػػت الشػػعب الفمسػػطيني، وبعػػد عجزىػػا وفشػػميا تقمصػػت ثوابتيػػا إلػػى حػػدود الضػػفة 

تػؿ االسػتيطانية الكبػرى داخػؿ الضػفة الغربيػة، وغزة ، واآلف وافقػت عمػى تبػادؿ األراضػي أي اإلبقػاء عمػى الك
ومع الوقت ال نعمـ أيف ستصؿ ثوابت المنظمة؟ أما العدو اإلسرائيمي فيو بالنسبة لممنظمة " شريؾ" و" جار" 

 وربما " صديؽ".
% مػف فمسػطيف لمعػدو 78نختـ بالتذكير بأف فصائؿ منظمػة التحريػر مػا زالػت مصػرة عمػى عػدـ تنازليػا عػف 

حتى حركة فتح تنكر أنيا تنازلت، فمػف ىػو إذف الػذي يػدافع عػف الدولػة الفمسػطينية ذات الحػدود الصييوني، 
مقابػؿ االعتػػراؼ بحػؽ " إسػػرائيؿ" فػي بػػاقي األراضػي الفمسػػطينية؟،  2967الدائمػة فػي المنػػاطؽ المحتمػة عػػاـ 

 .أعتقد أف خوضنا في الثوابت واختالفنا حوليا يعكس مدى السوء الذي وصؿ إليو حالنا
 6/6/1021، فمسطين أون الين
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فػي عيػد عبػد  ىػذه المقولػة ال يشػؾ فييػا اثنانفالتػاريخ أثبػت ذلػؾ. أوضاع مصر تؤثر في فمسطيف وقضػيتيا.
تنظيمػات الناصر رفع الزعيـ العربي لواء تحرير فمسػطيف,  وكػاف ىػو والقػاىرة محطتػاف بارزتػاف تتوجػو إلييػا 

الػػدوؿ العربيػػة بػػدورىا راقبػػت توجيػػات السياسػػة المصػػرية آنػػذاؾ  فمسػػطينية وعربيػػة رفعػػت أيضػػًا لػػواء التحريػػر.
،لكف االلتزاـ بتحرير فمسطيف والموقؼ مف قضيتيا كاف مؤشرًا لقبوؿ الجماىير العربية بيذا  ترحيبًا أو سخطاً 

حيػػث اليزيمػػة أو النكسػػة التػػي نعػػيش  2967عػػاـ ظمػػت ىػػذه المسػػألة قائمػػة حتػػى  النظػػاـ السياسػػي أو ذاؾ.
رغػػػػـ ذلػػػػؾ بقػػػػي قػػػػانوف التػػػػأثر والتػػػػأثير فػػػػي أف الحػػػػدث المصػػػػري يػػػػؤثر عمػػػػى القضػػػػية  ذكراىػػػػا ىػػػػذه األيػػػػاـ.

لكػػف  الفمسػػطينية.بعد وفػػاة عبػػد الناصػػر ومجػػيء السػػادات واتضػػاح سياسػػاتو , ربمػػا تػػأثر فعػػؿ ىػػذا القػػانوف،
والتوجػو السياسػي المصػري نظػرًا لقناعتػو بػأف مػا يجػري فػي مصػر الرئيس الراحػؿ عرفػات ظػؿ يرقػب الحػدث 

-بعػػػد توقيػػػع اتفاقيػػػات كمػػػب ديفيػػػد ربمػػػا خفتػػػت حػػػرارة العالقػػػات المصػػػرية يػػػؤثر بالضػػػرورة عمػػػى فمسػػػطيف.
بػالطبع  الفمسطينية, لكف وبرغـ ذلؾ كانت تمؾ االتفاقية بوابة لتوقيع اتفاقيات أوسػمو ووادي عربػة مػف بعػدىا.

يجػػري اسػػتعماؿ اتفاقيػػة كمػػب ديفيػػد مبػػررًا لمتنػػازؿ فػػي أوسػػمولكف لػػو لػػـ توقػػع مصػػر عمػػى تمػػؾ  مػػف الخطػػأ أف
 اإلسرائيمية المعروفة بأوسمو؟.-االتفاقية ىؿ كاف يجرؤ عرفات عمى اقتراؼ االتفاقية الفمسطينية
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ية تػؤثر غيػر أف ال شػؾ بػأف مسػيرة مصػر السياسػ بالطبع مف الصعوبة بمكاف تخيؿ أسئمة وأجوبػًة مفترضػة،
فمصػر ىػػي الدولػة العربيػػة األكبػر واألقػػوى وىػي الػػديموغرافيا والجغرافيػا ومحاذاتيػػا  عمػى القضػية الفمسػػطينية،

 لفمسطيف أيضًا.
 اليػػػػػـو وبعػػػػػد الربيػػػػػع المصػػػػػري ووصػػػػػوؿ الحػػػػػدث فػػػػػي مصػػػػػر إلػػػػػى واقػػػػػع مػػػػػا ىػػػػػو عميػػػػػو فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة،

خوضػػػيا مرشػػػح اإلخػػػواف المسػػػمميف محمػػػد مرسػػػي وعنوانيا:الجولػػػة الثانيػػػة مػػػف االنتخابػػػات الرئاسػػػية والتػػػي ي
والذي وعمى ما يبدو فإف المجمس العسكري يقػـو بدعمػو ويػذلؿ كػؿ  ومرشح فموؿ النظاـ السابؽ أحمد شفيؽ،

بما في ذلؾ:العقبات القضائية حيث كاف مف الممكف سػحب البسػاط مػف تحػت  العقبات التي تعترض طريقو،
أسػػماء لمرئاسػػة مػػف العيػػد البائػػد.لو حصػػؿ ىػػذا لكػػاف مػػف الممكػػف  قدميػػو بسػػرياف مفعػػوؿ قػػانوف منػػع ترشػػيح

بكػػػؿ مػػػا يعنيػػػو ذلػػػؾ مػػػف  لمرشػػػح التغييػػػر حمػػػديف صػػػباحي الػػػدخوؿ فػػػي الجولػػػة الثانيػػػة النتخابػػػات الرئاسػػػة،
بالتػالي فكيػؼ  مراىنات تغييرية وطنية قومية عربية.ىذا لـ يحصؿ ,فنحف أماـ مرشحيف اثنيف ال ثالػث ليمػا،

 عمى القضية الفمسطينية؟. كؿ منيما في حالة نجاحو،سيكوف تأثير 
في حالة فوز مرسي : فإف مف المفترض أف يتبنى الرئيس المصري الجديداستراتيجية حماس بكؿ راديكاليتيػا 

سرائيؿ، وأف يتـ إلغػاء اتفاقيػة كمػب  عند االنطالقة , أي أف يتـ قطع كافة العالقات الدبموماسية بيف مصر وا 
ففي مرحمػة  تحرير فمسطيف مف البحر إلى النير، جري تحديد استراتيجية مصرية جديدةعنوانيا:ديفيد,  وأف ي

مػػا قبػػؿ االنتخابػػات)أي سػػابقًا( وصػػؼ مرسػػي, الفاشػػي ليبرمػػاف وزيػػر خارجيػػة إسػػرائيؿ بأنو"مصػػاص دمػػاء" 
حمػود عبػاس ووصؼ المستوطنيف وحركتيـ بأنيـ"دراكوالت" وانتقد مرسي , زعيـ حركة فتح ورئيس السػمطة م

 , الػػػػذي ووفقػػػػا لوجيػػػػة نظػػػػر مرسػػػػي ,يعتقػػػػد "بػػػػأف إسػػػػرائيؿ سػػػػتقبؿ إقامػػػػة دولػػػػة فمسػػػػطينية مسػػػػتقمة" ووصػػػػفو:
 "بالسذاجة" في حيف أشاد مرسي بحماس ومقاومتيا لالحتالؿ اإلسرائيمي.

مايو/أيػػػػػار  17فػػػػػإف إسػػػػػماعيؿ ىنيػػػػػة رئػػػػػيس حكومػػػػػة غزة)المقالػػػػػة( وفػػػػػي تصػػػػػريح لػػػػػو)الخميس  مػػػػػف جانبػػػػػو،
كر : بأنو"سػػيكوف لنتػػائج االنتخابػػات الرئاسػػية المصػػرية تػػأثير إيجػػابي جػػدًا عمػػى مسػػار ومسػػتقبؿ الماضػػي(ذ

فضاًل عف دور ومكانة المسمميف في العالـ".تصريح ىنية جاء باعتبار)أف مرسي مرشح  القضية الفمسطينية،
فتػػػػرض لتػػػػأثير فػػػػوز اإلخػػػػواف ىػػػػو الفػػػػائز حكمػػػػًا فػػػػي االنتخابػػػػات الرئاسػػػػية(.مثمما قمنػػػػا ىػػػػذا ىػػػػو الشػػػػكؿ الم

ولكػػف"ال تجػػري الريػػاح بمثػػؿ مػػا تشػػتيي السفف".فالمسػػمؾ السياسػػي فػػي  مرسػػي)واإلخواف( فػػي الجولػػة الثانيػػة،
المعارضػػية ىػػو غيػػر المسػػمؾ فػػي حالػػة تسػػمـ السػػمطة : فمػػو ُعػػرض عمػػى حمػػاس ىدنػػة إسػػرائيمية)ولو بطريػػؽ 

كف بعد تسمـ السمطة فػي القطػاع)حتى  لػو ول غير مباشر( أثناء وجودىا في المعارضة لما وافقت عمى ذلؾ،
كانت محتمة( قبمت حماس باليدنة, وىي تضغط عمى بعض تنظيمات المقاومة بعدـ إطالؽ الصواريخ تحت 

كمػا صػرح رئػيس مكتبيػا السياسػي خالػد مشػعؿ.ويمكف  اليدنػة ممكػف أف تكػوف ألربعػيف سػنة، طائمة السػجف،
وىي ال ُتمانع في إجراء اتصاالت مع  تحريرىا مف إسرائيؿ، لحماس أف  توافؽ عمى دولة عمى أية أرض يتـ
والمقصػػود أف حمػػاس ونتيجػػة  لتسػػمميا السػػمطة أخػػذت تميػػؿ  األوروبيػػيف ,عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ولػػيس الحصػػر،

 إلى البراغمانية.
فػإنيـ وبػدال مػف دفػع  فػإف اإلخػواف المسػمموف وفػي ظػؿ مرسػي كػرئيس منتخػب، ليس بعيدًا عف نيج حمػاس،

وقػػد لعػػب اإلخػػواف المسػػمموف دورًا كبيػػرًا  فػػإنيـ سيضػػغطوف عمييػػا نحػػو المسػػمؾ الػػواقعي، إلػػى التشػػدد،حمػاس 
 في شّد حماس إلى البراغمانية.

سرائيؿ والدوؿ الغربية تنبيػت إلػى إمكانيػة فػوز رئػيس مػف اإلخػواف المسػمميف بعػد تحقػيقيـ  الواليات المتحدة وا 
لػػػذلؾ خاضػػػت  وقػػػرارىـ بػػػإنزاؿ مرشػػػح لخػػػوض االنتخابػػػات الرئاسػػػية، نجاحػػػًا كبيػػػرًا فػػػي االنتخابػػػات التشػػػريعية
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أمريكػا حػػوارًا مباشػرًا مػػع اإلخػواف فػػي مصػر وفػػي واشػنطف مػػف خػالؿ مؤسسػػة"كارينغي لمسػالـ الػػدولي" والتػػي 
عقدت مؤتمرًا بعنواف"اإلسالميوف في السػمطة".دعت إليػو قيػادات مػف اإلخػواف المسػمميف مػف مصػر والمغػرب 

س وليبيا.ىػػذه القيػػادات التقػػت أيضػػًا بوليػػاـ بيرنػػز مسػػاعد وزيػػر الخارجيػػة األمريكي.فػػي المػػؤتمر واألردف وتػػون
وحػػوؿ العالقػػة مػػع إسػػرائيمقاؿ الوفػػد المصػػري"بأنو أعمػػف التزامػػو باالتفاقيػػات الموقعػػة مػػع مصػػر)بالطبع منيػػا 

ايا االقتصػادية الممحػة وأخػرى كمب ديفد( لكف ىذه االتفاقيات ال تشكؿ بالنسبة لإلخواف األولوية فيناؾ القض
غيرىػػا.   مػػف الطبيعػػي والحالػػة ىػػذه بعػػد ذلػػؾ أف تصػػرح ىػػيالري كمينتوف"بػػأف ال مػػانع لمواليػػات المتحػػدة مػػف 

 تسمـ األحزاب اإلسالمية لمحكـ في بمدانيا.
 وممخصػو فػي أنػو لػف مما سبؽ يتضح المسار والنيج السياسػي لمرسػي فػي حالػة فػوزه باالنتخابػات الرئاسػية،

يجري تغييرات راديكالية في تعامؿ مصر الرسمي مػع القضػية الفمسػطينية.ربما يجػري تخفيػؼ لمحصػار الػذي 
لكف العالقات مع إسرائيؿ لف  إسرائيمية جديدة،-وربما لف تنشأ عالقات مصرية تفرضو إسرائيؿ عمى القطاع،

 تنقطع.
فبعػػد سػػقوط مبػػارؾ وتسػػمـ  عيػػدىا، اإلسػػرائيمية سػػتظؿ عمػػى-فػػإف العالقػػات المصػػرية فػػي حالػػة فػػوز شػػفيؽ،

وفيمػػا يتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية ظػػؿ االتصػػاؿ مػػع إسػػرائيؿ قائمػػًا مػػف  المجمػػس العسػػكري لمسػػمطة الفعميػػة،
سػرائيؿ، أو فػي  خالؿ المخابرات المصرية , سواء الوسػاطة فػي االتفاقيػة الموقعػة بػيف األسػرى الفمسػطينييف وا 

قطػػاع غزة.فػػي بدايػػة مرحمتػػو فػػإف شػػفيؽ لػػف ُيقػػدـ عمػػى اتصػػاالت  محاولػػة تحػػذير إسػػرائيؿ مػػف اليجػػـو عمػػى
 مباشرة مع إسرائيؿ لحساسية ذلؾ أماـ الشعب المصري.

فػػالثورة وجمػػاىير الشػػعب  ينػػاير فيمػػا يتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية، 15يظػػؿ األمػػر مػػرتبط بمسػػار ونيػػج ثػػورة 
 لقادـ بقطع كافة العالقات مع إسرائيؿ.المصري ىي القادرة أواًل وأخيرًا عمى إلزاـ الرئيس المصري ا
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 تسفي برئيؿ
ُمنح القانوف، الذي ُيمّكف مف سرقة أراضي الفمسطينييف، اسما نقيا طاىرا ىو قانوف "التنظيـ". وكػأف الحػديث 

لطػرؼ أ، أعنػي السػالبيف، اف يفػرض عمػى الطػرؼ ب، أعنػي المسػموبيف، اف يدور عف احتكاـ يستطيع فيػو ا
ُيمّكنوىـ مف سرقة أراضييـ بشرط أال يطالب المسموبوف بأمالكيـ مدة أربع سنيف وبشرط أف يكوف نشأ عمػى 
األرض حي يسكنو عشروف عائمة مف السػالبيف عمػى األقػؿ. وحسػب ىػذا "التنظػيـ" سيضػطر المسػموبوف الػى 

 عمى تعويض مالي يحدده السالبوف أو الى الحصوؿ عمى ارض اخرى ُيقدر أنيا مساوية في القيمة. الموافقة
ىذا قانوف عادؿ بحسب قوانيف المافيا، لكف صيغتو تشير بوضػوح الػى اف الدولػة تعتػرؼ بسػرقة األرض مػف 

نيف الػػػذيف أصػػػحابيا الفمسػػػطينييف. وىػػػي فػػػي أحسػػػف الحػػػاالت نقمػػػت أمالكػػػا مسػػػروقة الػػػى جماعػػػة المسػػػتوط
يسكنوف االرض دوف اف تبمغيـ أف الحديث يدور عف سطو، وفي حالة أسػوأ عػرؼ المسػتوطنوف اف االرض 
مسروقة. وفي الحالتيف لـ يتـ شيء سرا. فكؿ شػيء ُعػرض فػي مػداوالت المحكمػة العميػا التػي لػـ تقػض فقػط 

عػادة الممػؾ الػى أصػحابو. ويجػب بأف االرض ليست لمدولة وال لممستوطنيف فقط بؿ أمرت مخػالفي القػانوف با
اف نعتػػػرؼ بػػػأف مافيػػػا أقػػػؿ عػػػدال مػػػا كانػػػت لتعػػػرض دفػػػع تعػػػويض لممسػػػموبيف. فقػػػد كانػػػت سػػػتيتـ بػػػأال يصػػػؿ 

 المطالبوف بحقيـ الى المحكمة البتة. لكف حدث خمؿ ويجب "ترتيبو".
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مػة لممسػػتوطنيف، لػدفع نفقػػات الترتيػب، سػػواء أكػاف الحػػديث يػدور عػػف تعػويض الفمسػػطينييف أو بنػاء بيػػوت بدي
فستجمع الحكومة مف خبايا صندوقيا عشرات مالييف الشواقؿ تمؾ التي كاف يمكف اسػتعماليا ألغػراض أكثػر 
نفعػػا، لكػػف األمػػر لػػيس كػػذلؾ. اف الخمسػػيف مميونػػا أو السػػتيف، وىػػي كمفػػة ىػػذا الجنػػوف، لػػف تػػؤثر شػػيئا فػػي 

 "المناطؽ".مميارات الشواقؿ التي تـ إنفاقيا عمى الجالية الييودية في 
اف االيياـ باحتراـ القانوف وطبقة الطيف مف عدؿ التعويض المذيف يتمدح القانوف بيمػا ىمػا المػذاف ُيغضػباف. 
فيمػػػا ال يخفيػػػاف تحتيمػػػا فقػػػط طبقػػػة عفػػػف مخالفػػػة القػػػانوف التػػػي تميػػػز منظمػػػة ال ييػػػددىا القػػػانوف أو قضػػػاء 

الت معارضػي القػانوف ايضػا مغموسػة فػي الطػيف. المحكمة العميا ألنيا قادرة عمى سف قوانيف تخصيا، وتعمي
فيػـ يزعمػوف أوال أف القػانوف قػد يضػر بمكانػة اسػرائيؿ الدوليػة. وقػد ُتحػاَكـ اسػرائيؿ، التػي ىػي معزولػة أصػػال 
في العالـ بسبب سياستيا االستيطانية، وقد ُتحػاَكـ فػي المحكمػة الدوليػة فػي الىػاي ولػف تسػاعدىا ىنػا قػوانيف 

ؾ اف االخػالؿ بالقػانوف مبػاح مػا لػـ ُيخػش اف تنتقػؿ سػرقة الخيػوؿ الػى جيػاز دولػي لػيس الترتيب. ومعنػى ذلػ
لدولة اسرائيؿ تأثير فيو. وثانيا، وىو األساس، سيضر القانوف بػ "مشروع االستيطاف". وىذا زعػـ صػحيح مػف 

بػذلؾ رئػيس الػوزراء ناحية رياضية. ألنو اذا ُبني مقابؿ كؿ بيت ُيخمى في تمة األولبانو عشرة بيوت كما وعد 
 فسيوجد ربح صاؼ لمشروع االستيطاف مف قانوف الترتيب.

ال يػػدور الحػػديث فقػػط عػػف مػػط حػػدود مخالفػػة القػػانوف المحتممػػة. اف اخػػالء تمػػة األولبانػػو وميغػػروف ينػػزع عػػف 
الفمسػػطينييف، الػػذيف ُسػػمبت اراضػػييـ، سػػمة الضػػحية وينقميػػا الػػى المسػػتوطنيف الػػذيف سيضػػطروف الػػى التخمػػي 

نمػػػػا ُسػػػػمب مػػػػنيـ. وكػػػػأف ازالػػػػة مظممػػػػة واحػػػػدة ال ُيكفػػػػر فقػػػػط عػػػػف المظممػػػػة الضػػػػخمة وىػػػػو حقيقػػػػة وجػػػػود ع
اذا لػػـ  –المسػػتوطنات فػػي "المنػػاطؽ"، بػػؿ يجعميػػا شػػرعية ايضػػا. لكػػف ىػػذه ىػػي العمػػة التػػي يسػػتطيع بفضػػميا 

قط ليػػـ صػػػور دورة بنيػػاميف نتنيػػاىو واييػػود بػػاراؾ بػػػؿ افيغػػدور ليبرمػػاف وايمػػي يشػػاي اف ُتمػػت –يجػػز القػػانوف 
منقػذي الدولػػة ومشػػروع االسػتيطاف، فيػػـ نػػاس المنطػػؽ البػارد المتزنػػوف والنزييػػوف والعػادلوف الػػذيف نجحػػوا فػػي 
اقنػػػاع المسػػػتوطنيف بأنػػػو يجػػػب أال يصػػػروا عمػػػى خمسػػػة بيػػػوت أو سػػػتة. فيػػػـ ليسػػػوا مػػػواطني اسػػػرائيؿ الػػػذيف 

ف السياسػػػة اإلسػػػرائيمية وصػػػورة دولػػػة إسػػػرائيؿ ، يحػػػددوف مكانػػػة إسػػػرائيؿ الدوليػػػة؛ وىػػػـ ليسػػػوا القػػػانوف؛ ُيممػػػو 
واستمرار االحتالؿ ىو لتشريفيـ ال ألي غرض آخػر. وسػينجحوف فػي اف يقػرروا اليػـو مػرة اخػرى اف السػطو 

 غير الناجح ليس مدعاة الى نقض المنظمة.
 6/6/1021، "ىآرتس"
 7/6/1021، األيام، رام اهلل
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