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 الدستورية أمام الرئيس عباس برئاسة رامي الحمد هللا تؤدي اليمين حكومة الوفاق الوطني .0
ئاسةةة رامةةي الحمةةد هللاا يوةةر اليةةوم امثنةةينا اليمةةين الدسةةتورية رام هللا: أدت حكومةةة الوفةةاو الةةو ني بر 

 أمام رئيس دولة فلس ين محمود عباسا في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.
م وتعديالتها وعلى خ اب التكليف الصادر 1003بعد ام الع على القانون األساسي المعدل لسنة 

ن المصادقة على الحكومة السابعة عشرة ما وعلى القرار بقانون بشأ13/00/1024عنا بتاريخ 
ما وبناًء على الصالحيات المخولة لناا وتحقيقًا 06/1024/   )حكومة الوفاو الو ني( بتاريخ 

 للمصلحة العامةا رسمنا بما هو آت:
 (0مادة )

 :اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو اآلتي
 

 رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية رامي وليد كامل حمد هللا 2
 نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للثقافة زياد محمود حسين أبو عمرو 1
 نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا لالقتصاد الو ني محمد عبد هللا محمد مص فى 3
 وزيرًا للمالية ووزيرًا لشؤون التخ ي  شكري أسعد شكري بشارة 4

 وزيرًا للشؤون الخارجية المالكي رياض نجيب عبد الرحمن 0
 وزيرًا للعدل سليم مص فى سليم السقا 6
 وزيرًا لشؤون القدس عدنان غالب جواد الحسيني 3
 وزيرًا للسياحة واآلثار روال نبيل جبران معايعة 8
 وزيرًا للصحة جواد محمد ق يش عواد 9

 لتعليم العاليوزيرًا للتربية والتعليم وا خولة راغب عبد الحي شخشير 20
 وزيرًا لالتصاالت ووزيرًا للنقل والمواصالت عالم سعيد أنيس موسى 22
 وزيرًا لألشغال العامة وامسكان مفيد محمد سليم الحساينة 21
 وزيرًا للزراعة ووزيرًا للشؤون االجتماعية شوقي عبد المجيد أحمد العيسة 23
 ةوزيرًا لشؤون المرأ  هيفاء فومي حافي اآلغا 24
 وزيرًا للعمل مأمون عبد الوادي حسن أبو شوال 20
 وزيرًا للحكم المحلي نايف سمور سليم أبو خلف 26
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 وزيرًا لألوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس إسماعيل الشيخ 23
 

 (9مادة )
 يعيين السيد/ علي محمود عبد هللا أبو دياك أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

 (3مادة )
 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 (4مادة )
 على الجوات المختصة كافةا كل فيما يخصها تنفيذ أحكام هذا المرسوما ويعمل به من تاريخ

 صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.
          م26/9202/ 9 صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:

 الحكومة السابعة عشرة )حكومة الوفاو الو ني(:وفيما يلي مرسوم الرئيس بشأن اعتماد تشكيل 
 وفيما يلي قرار بقانون بشأن منح الثقة للحكومة:

 م1024قرار بقانون رقم )  ( لسنة 
 بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشرة

 )حكومة الوفاو الو ني( 
 رئيس دولة فلس ين

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلس ينية
 م وتعديالتها1003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد اال ال

 وبناًء على  لب رئيس الوزراء المكلفا
 واال الع على البيان الوزاريا

 وبناًء على الصالحيات المخولة لناا
 وتحقيقًا للمصلحة العامةا

 أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
 (0مادة )

 ل حمد هللا وأعضاء حكومته.منح الثقة لرئيس الوزراء السيد/ رامي وليد كام
 (9مادة )

 ُيعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها مقراره.
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 (3مادة )
على الجوات المختصة كافةا كل فيما يخصةها تنفيةذ أحكةام هةذا القةرار بقةانونا ويعمةل بةه مةن تةاريخ 

 صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.
 م06/1024 بتاريخ: مصدر في مدينة رام هللا

 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 عباس: حكومة الوفاق ملتزمة باالعتراف بـ"إسرائيل" ونبذ العنف واحترام قرارات الرباعية الدولية .2
ئوا رام هللا: ترأس الرئيس محمود عباس اليوم االثنينا االجتماع األول لحكومة الوفاو الو ني بعد أدا

 اليمين الدستوري في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.
وقةةدم عبةةاس التونئةةة للحكومةةة الجديةةدةا مؤكةةدا أنوةةا الخ ةةوة األسةةاس والمومةةة التةةي واجوناهةةا بصةةعوبة 

 وتمكّنا من التغلب عليواا معبرا عن أمله لجميع الوزراء بأن يكونوا عند حسن الينا وهم كذلك.
الحكومةةا قةائال نإننةا قةد أنوينةا االنقسةام وفةي  ريقنةا متمةام المصةالحة  وأكد سيادته أهمية تشةكيل هةذه

 الو نيةن.
وأضةةةاف: المرحلةةةة اسةةةتثنائية وصةةةعبةا ولكةةةن نحةةةن نواجةةةه التحةةةديات ونتغلةةةب عليوةةةاا وهةةةذه الحكومةةةة 
ستسةةتمر كالعةةادة كبةةاقي الحكومةةات السةةابقة ووفقةةا لمبةةادم وركةةائز الحكومةةات السةةابقة بمةةا يشةةمل بنةةاء 

المجتمةةع المحلةةي الفلسةة يني والمسةةاءلة والمحاسةةبة وسةةيادة القةةانون واحتةةرام القةةانون الةةدوليا  مؤسسةةات
 وهذا المبدأ العام ويجب علينا المحافية عليه واالستمرار في تنفيذ سياسات الحكومة السابقة.

لكه وأكةةد عبةةاس االلتةةزام بالمفاوضةةاتا قةةائال: نعةةرف أنوةةا ال ريةةو األسةةلم واألحسةةن الةةذي يجةةب أن نسةة
 من أجل الوصول إلى حقوقنا.

ا كمةا أنوةا ملتزمةة بةاالعتراف بدولةة 2963وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الدولتين علةى حةدود 
إسرائيل ونبذ العنف واحترام االتفاقات الموقعةا بما فيوا قرارات الرباعية الدولية. وقال: نحةن ملتزمةون 

ننا وبين إسرائيل حماية لمصالح شعبناا مشيرا إلى أن التنسيو بما قلناه ونفذناه وهو التنسيو األمني بي
 يأتي في هذا ام ار.

وبةةين أن المفاوضةةات مسةةؤولية منيمةةة التحريةةر التةةي ستسةةتمر فةةي عملوةةا وجوةةدهاا والحكومةةة سةةتكون 
 في صورة كل ما يجري أوال بأول فيما يتعلو بالمفاوضات التي تجري بيننا وبين إسرائيل.

ات متوقفةةةا ونحةةن لةةم نوقةةف أو نع ةةل المفاوضةةات بةةل نريةةدها أن تسةةتمرا وقلنةةا أكثةةر وقةال: المفاوضةة
مةةن مةةرة أنةةه حتةةى نةةتمكن مةةن اسةةتئناف المفاوضةةات لمةةدة تسةةعة أشةةور أخةةر  علةةى إسةةرائيل أن ت لةةو 
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سةرا  األسةةر  الةةذين تةةم االتفةةاو علةةى إ ةةالو سةةراحوم بالدفعةةة الرابعةةةا وبالتةةالي ال يوجةةد مجةةال للقةةول 
فةو. نحةن اتفقنةا علةى هةذا وقبلنةا بةاألربع شةرائح وتةم إ ةالو سةرا  الةدفعات الةثال ا وننتيةر إننةا لةم نت

 إ الو سرا  الدفعة الرابعة.
وتةابع عبةاس: النق ةة الثانيةةا نبةدأ األشةور التسةةعة بأشةور ثالثةةا نركةز فيوةا علةى الحةدودا ألن هنةةاك 

يجةةب علينةةا أن نركةةز عليوةةا لنعةةرف  سةةت قضةةايا تسةةمى قضةةايا المرحلةةة النوائيةةةا أبرزهةةا الحةةدود التةةي
حدودناا وهذا يتم على األكثر في ثالثة أشورا وعلى الحكومة امسرائيلية أن توقف االستي ان خالل 
فترة المفاوضات على الحةدودا وسةيكون تفةاوض علةى بةاقي القضةايا ولكةن تركيةز علةى الحةدودا وهةذه 

ا وأميركةةا وكةةل الةةدول الموتمةةة بالعمليةةة السياسةةيةا سياسةةتنا التةةي أبلغناهةةا للحكومةةة امسةةرائيلية وألوروبةة
إضةةةافة إلةةةى أن الةةةدول العربيةةةة تشةةةاركنا الةةةرأي مةةةن خةةةالل لجنةةةة المتابعةةةة العربيةةةةا وسنسةةةتمر فةةةي هةةةذه 
السياسةا ولن نبدأ بأي عمل قد يفوم أنه ضد أحدا ولكن لن نسمح بأن يعتد  علينا ونيل صامتينا 

وتعودنةا أن نةتكلم فةوو ال اولةة ولةيس تحتوةاا كةل شةيء نقولةه  وسنرد ولن نفاجئ أحدا بما سةنقوم بةها
نتحةةد  بةةه مةةع الجوةةات المعنيةةةا وال نحةةب المفاجةة ت السةةارة وغيةةر السةةارةا ونتمنةةى أن نعامةةل بالمثةةل 
حتةةةى نصةةةل إلةةةى تحقيةةةو إقامةةةة الدولةةةة الفلسةةة ينية المسةةةتقلة وعاصةةةمتوا بةةةال أدنةةةى شةةةك هةةةي القةةةدس 

خةةذنا قةرارا مةن األمةم المتحةدة أننةةا دولةة تحةت االحةتالل بمةا فيوةةا الشةرقيةا ألنوةا أرض محتلةةا ونحةن أ
القدسا ونحن متمسكون في تنفيذه والوصول إليها وعندما تقوم دولة فلس ين سةتقوم إلةى جانةب دولةة 

 إسرائيل لتعيشا بأمن واستقرار.
هةذا قةرار القيةادة كما شدد عباس على االلتزام بالمقاومةة الشةعبية السةلمية والتيةاهرات السةلميةا وقةال: 

 ونلتزم بها وهذه المقاومة تتمتع بالكثير من الحضارة للتعبير عن مواقفنا.
وأضاف: هناك الكثير من المواقف التي تقوم بوا الحكومة امسرائيلية ويحتاج شعبنا إلى التعبيةر عةن 

 رفضه لوذه امجراءات بالمقاومة الشعبية السلمية.
ألة االنتخاباتا وقال: اتفقنا علةى أن االنتخابةات سةتكون خةالل وأوضح أن مومة الحكومة تسويل مس

أشةةةورا وسنصةةةدر خةةةالل يةةةوم أو يةةةومين رسةةةالة موجوةةةة لكةةةم وموجوةةةة للجنةةةة االنتخابةةةات المركزيةةةة  6
 لإلعداد والتحضير لالنتخاباتا وموعد االنتخابات سيتم االتفاو عليه مع لجنة االنتخابات المركزية.

لةى الحةل أتمنى لكم التوفيو والنج ا  وأرجو أن نعبر هذه المرحلة لنصةل فةي النوايةة إلةى المصةالحة وال
 السياسي وعند ذلك يفر  شعبنا الفرحة الكبر .

 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 وسنولي اهتمامًا كبيرًا لغزة الحمد هللا: ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير .3
ام هللا: قةةال رئةةيس الةةوزراء رامةةي الحمةةد هللا بعةةد أدائةةه اليمةةين الدسةةتورية أمةةام الةةرئيس محمةةود عبةةاس: ر 

سيادة الرئيس أشكركم على الثقةة التةي منحتنةي إياهةا بتشةكيل الحكومةة فةي هةذه المومةة التةي وصةفتوا 
وب مةن الحكومةة سيادتكم بالصعبةا وأعدكم وزمالئةي أن نعمةل جوةدا اسةتثنائيا لتنفيةذ كةل مةا هةو م لة

كفريةةةو واحةةةدا واسةةةتكمال بنةةةاء المؤسسةةةات الفلسةةة ينية للتحضةةةير للدولةةةة المسةةةتقلة وعاصةةةمتوا القةةةدس 
 الشريفن.

وأضاف: ننحن ملتزمون بشكل م لو بالبرنامج السياسي لمنيمة التحريرا هذا هو التزامناا فالبرنامج 
 السياسي هو من اختصاص الرئيس والمنيمة.

نولي اهتماما كبيرا بق اع غزةا الذي يعاني بسةبب الحصةار الةذي فةرض عليةه منةذ وأكد الحمد هللا: نس
سةةةبع سةةةنواتا وسةةةنعد النتخابةةةات نزيوةةةة وحةةةرة وديمقرا يةةةةا وسةةةنعمل مةةةع لجنةةةة االنتخابةةةات المركزيةةةة 

 منجاز االنتخابات متى يصدر مرسوم سيادتكمن.
 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 يعلن إنهاء االنقسام واستعادة وحدة الوطن عباس .4

نوةاء االنقسةام  رام هللا: أعلن رئيس دولة فلس ين محمود عباس اليوم االثنةينا اسةتعادة وحةدة الةو ن وال
 الذي ألحو بقضيتنا الو نية أضرارا كارثية  وال السنوات السبع الماضية.

تشكيل حكومة التوافو الو نيا نعلةن إنوةاء وقال في كلمة متلفزة لشعبنا في الو ن والشتات: ناليوم وب
 ونواية االنقسام الذي ألحو بقضيتنا الو نية أضرارا كارثية  وال السنوات السبع الماضيةن.

وأكةةةةد سةةةةيادته أن الحكومةةةةة التةةةةي تبةةةةدأ عملوةةةةا اليةةةةوم هةةةةي حكومةةةةة انتقاليةةةةة ال ةةةةابعا ومومتوةةةةا امعةةةةداد 
حاجات أبناء شةعبناا مشةددا علةى التزاموةا كسةابقاتوا لالنتخابات قريباا إلى جانب رعاية أمور وتوفير 

بالتزامةةةات السةةةل ة الو نيةةةة واالتفاقةةةات الموقعةةةة وبالبرنةةةامج السياسةةةي الةةةذي أقرتةةةه مؤسسةةةات منيمةةةة 
 التحرير الفلس ينية.

وشةةدد علةةةى أن السةةةل ة والحكومةةةة سةةةتقومان بالعمةةةل الحثيةةة  لمعالجةةةة جميةةةع المشةةةاكل ورفةةةع المعانةةةاة 
نا فةي ق ةاع غةزة علةى مختلةف األصةعدةا وقةال: أشةد علةى أيةاديوم: نحةن علةى وتحسين أوضةاع شةعب

 موعد قريب جدا على أرض غزة الب لة.
وأشةةار إلةةةى أن المفاوضةةات السياسةةةية سةةتبقى فةةةي واليةةةة منيمةةة التحريةةةر الفلسةة ينية الممثةةةل الشةةةرعي 

 والوحيد للشعب الفلس يني وال عالقة للحكومة بوا.
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ف امسةةةةرائيلية ضةةةةد اتفةةةةاو المصةةةةالحة والتوديةةةةد بمقا عةةةةة الحكومةةةةة وبخصةةةةوص التصةةةةريحات والمواقةةةة
 الجديدةا قال الرئيس إنوا تجعلنا نأشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلتهن.

وأضاف أنوا تكشف مجددا النوايا الحقيقيةة لالحةتالل الةذي يريةد تمزيةو وحةدة شةعبنا ليواصةل مصةادرة 
 وتوويد القدسا ومواصلة تع يل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيو السالم. األرض وبناء المستو نات

وحةةةةّذر سةةةةيادته مةةةةن أن أيةةةةة إجةةةةراءات قةةةةد تقةةةةدم عليوةةةةا السةةةةل ات امسةةةةرائيلية وتمةةةةس بمصةةةةالح شةةةةعبنا 
الفلسة يني لةن تمةةر دون رد مناسةبا وقةال ننحةةن ال نرغةب فةةي التصةعيد وال نسةعى لمزيةةد مةن التةةوترا 

األيةةدي أمةةام إجةةراءات العقوبةةات الجماعيةةة وستسةةتخدم الوسةةائل السياسةةية  غيةةر أننةةا لةةن نقةةف مكتةةوفي
 والدبلوماسية والقانونية للرد عليوان.

وأشار إلى أن الحملة امسرائيلية لم تفلح في إقنةاع أحةد فةي العةالم بمصةداقيتوا بةل إنوةا وعلةى العكةس 
يةةو السةةالم لصةةالح االسةةتي ان تمامةةاا أكةةدت قناعةةات المجتمةةع الةةدولي بةةرفض الحكومةةة امسةةرائيلية  ر 

 والحصار وسياسة األبرتايد.
وقال سيادته: سنواجه صعابًا كثيرةا لكننةا نةؤمن أن ق ةار المصةالحة قةد ان لةو ولةن يسةت يع أحةد أن 
يوقفه ألن شةعبنا لةن يسةمح بةذلك مةرة أخةر ا وألن جميةع القةو  والفصةائل والفعاليةات الو نيةة توافقةت 

وببذل كل جود جماعي م لوب لتنفيذ جميع مت لبات استكمال إنواء وتعاهدت على العمل بإخالص 
 آثار االنقسام وترسيخ وحدة الشعب والو ن واألرض والمؤسسات.

 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 هنية: قدمنا كل شيء إلنهاء االنقسام وسنتعاون مع الحكومة القادمة .5
سابو ونائةب رئةيس المكتةب السياسةي لحركةة "حمةاس" إسةماعيل هنيةةا علةى غزة: أكد رئيس الوزراء ال

جووزية رجال الحكومة السابقة على التعاون مع الحكومة الجديةدة بكافةة وزراءهةاا قةائاًل:" سنحتضةنوا 
 وسنتعاون مع الوزراء وسنقدم لوم امنجازات لكي يبنوا عليوا".

ا عقةةةد عقةةةب امعةةةالن عةةةن حكومةةةة التوافةةةوا ودعةةةا هنيةةةة خةةةالل مةةةؤتمر صةةةحفي يوةةةر اليةةةوم االثنةةةين
عةةادة إعمةةارة والتحضةةير لالنتخابةات التشةةريعية والرئاسةةية وانتخابةةات  الحكومةة إلةةى رفةةع الحصةةار غةزة وال

نجاز ملف المصالحة االجتماعيةا موضحًا أنوا موام و نية بالتزام.  المجلس الو نيا وال
نيةة فةي الضةفةا مضةيفًا:" نريةد أن يشةعر أهلنةا و الب هنية الحكومة أيضًا بإعادة ترتيب األجوةزة األم

 بالضفة بثمرة المصالحة وامفراج عن المعتقلين السياسيين وحماية الحرية واالنتماء السياسي".
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وبّين أن الحكومة سلمت ال اولة نييفة وقدمت كل شيء يدلل على حسن نواياها في إنواء االنقساما 
 حتلة.م البًا بمثل هذه الخ وات في الضفة الم

وقال رئيس الوزراء السابوا "إن ما حد  من تشكيل حكومة التوافو الو ني هو يوم تاريخي صةنعناه 
سةنوات  ويلةة مةن االنقسةام وفتحنةا بابةًا لالسةتقرار والمشةاركة  3معًا من أجل شةعبنا وقضةيتنا و وينةا 

 في القرار".
شةةكيل الحكومةةةا وكانةةت ملتزمةةة وأكةةد هنيةةةا أن حركةةة حمةةاس أبةةدت مرونةةة عاليةةة مرونةةة عاليةةة قبةةل ت

بةةالرو  اميجابيةةة وموتمةةة بةةأال تحصةةل انتكاسةةات وأن تصةةل المشةةاورات إلةةى التوافةةو الةةو نيا رغةةم مةةا 
 حصل من تبادل في بعض المواقع الوزارية.

وأضاف: "مصلحتنا كانت في أن تري حكومةة التوافةو النةورا وأن نواجةه االسةتحقاقات الو نيةة بكلمةة 
ذلةةك فةةي سةةياو القناعةةات الو نيةةة منةةذ أن فزنةةا فةةي االنتخابةةات التشةةريعية مةةن أجةةل موحةةدةا و ويةةأتي 

 العمل الفلس يني المشتركا ومن اآلن نريد أن يتفرغ الشعب الفلس يني للملفات الو نية الكبر ".
دراك المرحلةة القادمةةا دراك للمسةئولية الو نيةة المنو ةة بنةا وال  وتابع: "نسلم الحكومة  واعية وبرغبة وال

 التي عنوانوا الوحدة والشراكة والمقاومة".
وشةةةدد علةةةى أن الحكومةةةة حققةةةت إنجةةةازات كبيةةةرة وعييمةةةةا وواجوةةةت معركةةةة ثالثيةةةة األبعةةةاد عسةةةكريًا 

 وسياسيًا واقتصاديًا وحصلت معركة إرادات بينوا وبين أعداء هذا الشعب.
الثوابت الو نية الفلسة ينية رغةم وفي أهم الملفات التي أنجزتوا الحكومةا أكد هنية أنوا قامت بحماية 

مةةا تعرضةةت لةةه مةةن حةةروب وحصةةارا إال أنوةةا يلةةت مصةةانة وحافيةةت علةةى قضةةايا القةةدس واألسةةر  
 ووحدة المصير والقرار.

كما شدد على أنوا حمت يور المقاومة ويلت البندقية مرفوعة على الكتف في وقت ين فيه الجميع 
 ًا لوا وتعرضت لحربي الفرقان وحجارة السجيل.أن المقاومة ستلقي السال ا لكنوا كانت سند

وأوضةةح أن الحكومةةة نجحةةت فةةي المزاوجةةة بةةين السياسةةة والمقاومةةةا قةةائاًل:" المقاومةةة بخيةةر وأصةةبحت 
عصةةية علةةى الكسةةر وهةةذا مفخةةرة للحكومةةة ولشةةعبنا وأمتنةةاا وت ةةورت ت ةةورًا كبيةةرًا ورفعناهةةا ووضةةعناها 

 حتالل وحررنا األسر  وأصبح اليوم جيش اسمه القسام ".كأولوية لنا وانتصرنا في حربين على اال
وعلةةةى الصةةةعيد المؤسسةةةاتيا لفةةةت هنيةةةة إلةةةى أن الحكومةةةة نجحةةةت أيضةةةًا فةةةي حمايةةةة المؤسسةةةات مةةةن 
االنويةةارا وحمةةت مؤسسةةات الدولةةة فةةي مجةةال التعلةةيم والصةةحة والسةةلك امداري والمةةدني واألمنةةي رغةةم 

 اليروف الصعبة ورغم التحديات والحصار.
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ي ملةةف امعمةةارا وصةةف هنيةةة مةةا شةةودته غةةزة مةةن إعةةادة إعمةةاء وبنةةاء مةةا دمةةره االحةةتالل بةةة"ورشة وفةة
 مفتوحة" في سبيل امعمار وانتقلت نقلة حضارية.

كمةةةا أشةةةار إلةةةى أن الحكومةةةة اسةةةت اعت حمايةةةة الحيةةةاة الكريمةةةة لإلنسةةةان الفلسةةة يني والبنيةةةة التحيةةةةا 
جامعةةةات والمةةةدارس والبلةةةدياتا التةةةي نفةةةذت مئةةةات ووفةةةرت مةةةا يرغةةةب بةةةه مةةةن المرافةةةو والمؤسسةةةات وال

 المشاريع.
وأضةةاف: "كانةةت غةةزة إمةةارة مةةن نةةور ولةةيس إمةةارة يةةالم وكانةةت إشةةعاع وأعمةةار وتحريةةر وقةةوة وصةةمود 

 ونموذج محترم".
وأكد هنية أن الحكومة بكافة رجالوا أعادت االعتبار للقضية الفلس ينية في بعدها العربي وامسةالمي 

انيا وارتةةةةب  العةةةةرب بفلسةةةة ين وارتب ةةةةت فلسةةةة ين بوةةةةم وارتب ةةةةت مةةةةع كةةةةل أصةةةةحاب وتحررهةةةةا امنسةةةة
 الضمائر الحية.

وقةةال: "أصةةبح اليةةوم موقةةع القضةةية مةةن بوابةةة غةةزة فةةي كةةل بيةةت عربةةي هةةو األعلةةى حضةةورًا وشةةئنًا"ا 
 موجوًا تحيته إلى شوداء أس ول الحرية الذين سالت دماؤهم من أجل غزة.

إلى نجا  الحكومة في الحفاي على األمن رغم ما كانت تعانيه غزة من  وفي الملف األمنيا نوه هنية
فلتان أمني آلم الجميعا إال أنه تصدر دومًا جدول أعمال الحكومة واسةت اعت أن تةوفر األمةن ألبنةاء 

 الشعب وغزة كانت مستقرة وم مئنة وآمنة".
اء هذا الشةعب والقةوة واالقتةدار وأكد أن الحكومة تغادر موقعوا من موقع امنجاز واالنتصار على أعد

 والرغبة في الشراكة مع أبناء هذا الشعب الفلس يني.
كمةةةا  الةةةب ام ةةةار القيةةةادي بعقةةةد اجتمةةةاع معةةةادة تأهيةةةل لمنيمةةةة التحريةةةر فةةةي الفتةةةرة المقبلةةةة وأيضةةةًا 

ة التحضير النتخابات التشريعية والرئاسية والمجلةس الةو ني الفلسة يني والحفةاي علةى الحريةات العامة
 في الضفة وق اع غزة.

لةةى األسةةر ا الةةذين قةةدموا الغةةالي  وأنوةةى هنيةةة خ ابةةه بالتحيةةة إلةةى أروا  شةةوداء الشةةعب الفلسةة يني وال
والنفيس والجرحى الذين أصيبوا من أجل فلس ينا فيمةا بعة  بالتحيةة لةوزراء ونةواب الحكومةة السةابقة 

 والحكومة الجديدة.
ا لةةن نغةةادر الةةدور وأمانةةة القضةةيةا وسةةنيل فةةي موقةةع الخدمةةة واختةةتم قولةةه: "اليةةوم نغةةادر الكرسةةي لكننةة

 ألبناء الشعبا الذي يستحو منا كل عرفان واحترام".
 9/6/9202وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
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 أبو ردينة يصف قرار واشنطن بالتعامل مع حكومة التوافق بالمهم .6
سةةةاء اليةةةوم امثنةةةينا قةةةرار الواليةةةات عمةةةان: وصةةةف النةةةا و الرسةةةمي باسةةةم الرئاسةةةة نبيةةةل أبةةةو ردينةةةةا م

 المتحدة األميركية بالتعامل مع حكومة التوافو الو ني الجديدةا بالوام.
وقةةال أبةةو ردينةةة فةةي تصةةريح لةةةنوفان إن هةةذا القةةرار يشةةكل رسةةالة للحكومةةة امسةةرائيلية والمجتمةةع الةةدولي 

 لدولي.بأن الموقف الفلس يني منسجم تماما مع الشرعية الدولية والقانون ا
وأضاف أن على إسةرائيل أن تفوةم أن العةالم يتغيةرا ويجةب أن توقةف كافةة اجراءاتوةاا مةن أجةل خلةو 

 المناخ المناسب للحفاي على ما تبقى من عملية السالم.
 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 للشؤون الدينيةعباس يعين الهباش بمنصب قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشارًا  .7

رام هللا: أصدر الرئيس محمود عباسا اليوم االثنينا مرسوما رئاسيا بتعيين محمود الوباشا بمنصةب 
 قاضي قضاة فلس ين الشرعيينا ومستشارا للرئيس للشؤون الدينية والعالقات امسالمية.
 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 نًا جهوده في إنهاء االنقسامعباس يهاتف هنية مثم .8

رام هللا: هةةةاتف الةةةرئيس محمةةةود عبةةةاس اليةةةوم امثنةةةينا نائةةةب رئةةةيس المكتةةةب السياسةةةي لحركةةةة حمةةةاس 
إسةةماعيل هنيةةةا وثمةةن عبةةاس الجوةةود التةةي بةةذلوا هنيةةة فةةي إنوةةاء االنقسةةاما وتشةةكيل حكومةةة الوفةةاو 

 الو ني.
 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "الحياة": الحكومة اإلسرائيلية أبلغت السلطة قرارها بإلغاء بطاقات "الشخصية المهمة جداً" .9

« الشخصية المومة جداً »عن أن الحكومة امسرائيلية أبلغت السل ة الفلس ينية قرارها بإلغاء ب اقات 
«(VIP )» الحكومةةةة مةةةن جميةةةع المسةةةؤولين فةةةي السةةةل ة باسةةةتثناء الةةةرئيس عبةةةاسا ومنةةةع الةةةوزراء فةةةي

« حكومةةةة التوافةةةو»الفلسةةة ينية الجديةةةدة مةةةن التنقةةةل بةةةين الضةةةفة الغربيةةةة وق ةةةاع غةةةزة بسةةةبب تشةةةكيل 
 «. حماس»باالتفاو مع حركة 
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وقةةال المسةةؤول إن إسةةرائيل أبلغةةت السةةل ة أيضةةًا بأنوةةا تةةدرس وقةةف التحةةويالت الجمركيةةة التةةي تصةةل 
 ادات السل ة. إلى أكثر من مئة مليون دوالر شوريًاا وتساوي ثلثي إير 

 3/6/9202الحياة، لندن، 
 
 أبو عمرو ينفي تحويل وزارة األسرى إلى هيئة .01

نفى نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاو ووزير الثقافة الدكتور زياد أبو عمروا ما نقل : وكاالت
 عن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا بإلغاء وزارة األسر  وتحويلوا إلى هيئة.

ي تصريحات صحفية مساء اليوم: "هذا الكالم عاري عن الصحة تماًما ولم يتم وقال أبو عمرو ف
إلغاء الوزارةا وما نقل عن وكالة وفا غير صحيح البتةا وقد أسندت الوزارة إلى الوزير شوقي العيسة 

 وهي وزارة ولم تتحول إلى هيئة.
وزارة األسر ا األمر الذي أثار  وكانت وكالة وفا الرسمية قد نقلت عن رامي الحمد هللا أنه قرر إلغاء

 ردود فعل غاضبة.
 9/6/9202فلسطين اون الين، 

 
 علي مهنا يؤدي اليمين القانونية أمام عباس رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء األعلى .00

رام هللا: أد  المحامي علي موناا مساء اليوم األحدا اليمين القانونيةا أمام رئيس دولة فلس ين 
سا رئيسًا للمحكمة العلياا رئيسًا لمجلس القضاء األعلى. وكان مونا قدم استقالته محمود عبا

 باألمسا لرئيس الوزراء رامي الحمد هللا من منصبه كوزير للعدلا وقد قبلوا رئيس الوزراء.
وكان عضو المجلس الثوري ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المحامي علي موناا قدم استقالته 

حركة فتح وكافة المراكز التي يشغلوا فيواا بما يشمل عضوية المجلس الثوري ورئاسة  للرئيس من
 المحكمة الحركية.

وأصدر عباس مساء اليوم مرسوما رئاسيا بتعيين مونا رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء 
 األعلى.

 وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي:
 لس ينرئيس دولة ف 02-06-1024قرار رقم ) ( لسنة 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلس ينية
 م وتعديالتها1003بعد اال الع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
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 ما1001( لسنة 2وعلى أحكام قانون السل ة القضائية رقم )
 وبناء على الصالحيات المخولة لناا

 وتحقيقا للمصلحة العامةا
 قررنا ما يلي:

 (2مادة )
 يين السيد علي جميل مص فى مونا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء األعلىتع

 (1مادة )
 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

 (3مادة )
على الجوات المختصة كافةا كل فيما يخصها تنفيذ أحكام هذا القرارا ويعمل به من تاريخ صدورها 

 وينشر في الجريدة الرسمية.
 م02/06/1024ينة رام هللا بتاريخ: صدر في مد

 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 رجــل األعمــال الفلســطيني مــأمون أبــو شــهال يعتــذر عــن منصــبه الــوزاري لتعــارض التســمية مــع  .02
 تخصصه

ي عال ع اهللا: أعلن مأمون أبو شوال رجل األعمال الفلس ينيا إّنه قدم اعتذاره عن تول -غزة 
منصب وزير العمل في حكومة التوافو الو نيا التي أعلنت يور امس االثنينا لتعارض التسمية 

 الوزارية مع تخصصه االقتصادي. كالمه جاء في تصريح لوكالة األناضول.
وتابع: "قدمت اعتذاريا وسأرفض م لقا تولي منصب وزير العملا فأنا رجل أعمال متخصص في 

 أبو شوال من أبرز وجوه األعمال والق اع الخاص بق اع غزة.الشؤون االقتصادية" ويعد 
عاما  10وعمل أبو شوال في فلس ين واألردن ومصر وليبيا وبري انياا وتنقل في الخارج ألكثر من 

ويدير أبو شوال عدة شركات في ق اع غزة تعمل في مجال المقاوالتا ومعدات البنية  كرجل أعمال.
معلومات. ويشغل عضو مجلس إدارة في بعض من الشركات الفلس ينية التحتية والحاسوب وتقنية ال

من بينوا بنك فلس ين وجامعة األزهر وجمعية ع اء غزة وصندوو التقاعد ومركز التجارة 
 الفلس يني وشركة االتصاالت الفلس ينية.

3/6/9202القدس العربي، لندن،   
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 انتظار حكومة التوافق أبو زهري: االنقسام أمسى خلف ظهورنا.. عّدة ملفات في .03

غةةةزة: قةةةال النةةةا و باسةةةم حركةةةة حمةةةاس سةةةامي أبةةةو زهةةةريا إن الحكومةةةة ستباشةةةر عملوةةةا منةةةذ اليةةةوما 
 يومًا. 30وستعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد 

وأضاف أبو زهري في تصريح متلفز اليوم االثنين: "الشعب الفلس يني اآلن أمام لحية فارقة ولحية 
و إنواء االنقساما وهي خ ةوة واسةعة علةى  ريةو الوحةدة وهةي نتةاج جوةد كبيةر وهةي تحول على  ري

 خ وة كبيرة ونقلة واسعة في سبيل وحدة الشعب الفلس يني".
وأشةةار إلةةى أن االتصةةاالت كانةةت مكثفةةة حتةةى السةةاعة األخيةةرة قبةةل إعةةالن الحكومةةة لحةةل قضةةية وزارة 

تضةةمن بقةةاء الةةوزارة علةةى حالوةةا وأن يتةةولى أمرهةةا األسةةر ا مؤكةةدًا أنةةه تةةم التوصةةل إلةةى صةةيغة مقبولةةة 
 رئيس الوزراء رامي الحمد هللا وسيكلف وزيرًا في وقت الحو.

وشةةدد أبةةو زهةةري علةةى أن االحةةتالل يوةةدف إلةةى عرقلةةة المصةةالحة بعةةد منعةةه لةةوزراء غةةزة مةةن حضةةور 
ريس االنقسام وعةدم حلف اليمين في رام هللاا مبينًا أنه ال تفسير سو  أن سل ات االحتالل تسعى لتك

 تمكين الشعب الفلس يني من تشكيل حكومة توافقية.
ولفت إلى أن ترتيبات حضور وزراء حكومة التوافو إلى غزة من المبكر الحدي  عنوا اآلنا موضحًا 

 إلى أن الجوود في الفترة السابقة كانت ترتكز على إخراج حكومة التوافو الو ني نحو النور.
لمجتمعيةةا قةةال أبةو زهةريا إن هنةاك عةدة ملفةةات فةي انتيةار حكومةة التوافةةو وفةي صةعيد المصةالحة ا

 للعمل عليوا عاجال وعلى رأسوا المصالحة المجتمعية.
وأكةةد أن إنجةةاز المصةةالحة المجتمعيةةة مةةرتب  كليةةًا بتةةوفير صةةندوو مةةالي وميزانيةةة مةةن أجةةل إتماموةةاا 

 لة القادمة".مضيفًا: "هذا ما سيتم العمل من أجله وتكثيفه خالل المرح
 9/6/9202وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 خليل الحية: إلغاء وزارة األسرى طعنة من الخلف لألسرى المضربين عن الطعام  .04

نادية سعد الدين: قال القيادي في حماس خليةل الحّيةة إن "إلغةاء الةوزارة روزارة األسةر ة  عنةة  -عمان
 ي سجون االحتالل".من الخلف لألسر  المضربين عن ال عام ف

وأضةافا فةةي تصةةريح أمةسا "لقةةد تنازلنةةا فةةي كةل المح ةةات وقبلنةةا أن يكةةون رئةيس الةةوزراء مةةن حركةةة 
"فتح" وأن يكون بعض وزراء الحكومة من "فتح" ومن اليسار الفلس ينيا لكن بعةض األ ةراف فومةت 

 تساهلنا ومرونتنا خ أ".
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ي وزيةرًا للخارجيةةا لكنوةا لةم تجعةل األمةر عقبةةا وأوضح بأن حركته "وقفت بإصرار أمام تعيةين المةالك
تاركة المجال أمام انسحابه بنفسه من المشودا بوصفه شخصية غير توافقيةة"ا وفةو تعبيةره. ونةوه إلةى 
اقترا  حركته "تعيين هشةام عبةد الةرازوا القيةادي فةي "فةتح"ا للةوزارة مةا يعنةي أنوةا غيةر معنيةة بوةا ولةم 

 يوا".ت ر  اسم شخص من "حماس" لتول
في المقابل؛ أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام األحمد بأن "ال عالقة لوزارة األسر  في 
االنقساما إذ ال فرو بينوا والويئة أو الجمعيةا في يل موقف ثابت تجةاه قضةيتوما فقةد أوقةف الةرئيس 

 ".2948عباس المفاوضات بسبب رفض االحتالل إ الو سرا  أسر  فلس يني 
جانبها أكد وكيل وزارة األسر  زياد أبو عةين أن "وزارة األسةر  قائمةة ولةم يجةر شة بوا أو إلغائوةا من 

 لحين البت في وضعوا إما بتشكيل هيئة لألسر  أو امبقاء عليوا".
وقةةةالا فةةةي تصةةةريح أمةةةسا إن "الةةةوزارة مةةةا تةةةزال قائمةةةة فةةةي تشةةةكيلة الحكومةةةة وتعمةةةل كمؤسسةةةة بكةةةل 

 وكيلوا وسيكون رئيس الوزراء مشرفًا عليوا لحين اتخاذ قرار بشأنوا".مكوناتواا ولوا مؤسستوا و 
 3/6/9202الغد، عّمان، 

 
 البردويل لـ "قدس برس": تصريحات الحمد هللا بشأن األسرى انقالب على المصالحة .05

غزة: انتقدت حركة المقاومة امسالمية "حماس" بشةدة أولةى تصةريحات رئةيس حكومةة الوفةاو الةو ني 
ي رام حمةةةد هللا التةةةي أعلةةةن فيوةةةا أن حكومتةةةه حولةةةت وزارة األسةةةر  إلةةةى هيئةةةةا وأن حكومتةةةه الفلسةةة ين

 ستلتزم بالبرنامج السياسي للرئيس ومنيمة التحريرا واعتبرت ذلك انقالبا على اتفاو المصالحة.
واعتبر القيادي في حركة "حماس" الدكتور صال  البردويل في تصريحات لة "قدس برس" أن حمةد هللا 

ينقلب على اتفاو المصالحة في أمرين: األول أنه يتحد  بلغة سياسية بعيدا عن لغة التوافو ويدعي "
أن الحكومةةة لوةةا برنةةامج سياسةةي علةةى الةةرغم مةةن أن االتفةةاو يشةةير بوضةةو  إلةةى أنوةةا حكومةةة مومةةات 

ة علةى الةرغم وليس لوا أي برنامج سياسيا واألمر الثاني أنه قام بإلغاء وزارة األسر  وحولوا إلى هيئ
من أن االتفةاو لةم يجةف حبةره منةذ سةاعات علةى أن وزارة األسةر  سةتيل وزارة وستسةند ألحةد الةوزراء 

 في الحكومة".
وأضاف "هذا الذي قام به حمد هللا يةدلل علةى أن هنةاك نوايةا مبيتةة غيةر سةليمة تتعلةو بالمصةالحة .. 

 على حد تعبيره.نحن نناشد الشعب الفلس يني أن يقف دون تخريب المصالحة"ا 
9/6/9202قدس برس،   
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 خاطر لـ"قدس برس": حكومة الحمد هللا "توافقية" ووزارة األسرى باقية فيها .06
الدوحة: أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة امسالمية "حماس" سامي خا را أن حكومة 

هللا "تمثةةةل حكومةةةة الكةةةل  ( اليمةةةين الدسةةةتورية فةةةي رام6|1التوافةةةو الةةةو ني التةةةي أدت اليةةةوم االثنةةةين )
 الفلس ينيا وأن وزارة األسر  باقية فيوا".

وأوضةةح خةةا ر فةةي تصةةريحات خاصةةة لةةة "قةةدس بةةرس"ا أنةةه تةةم التوافةةو بةةين حركتةةي "فةةتح" و"حمةةاس" 
بشةةأن وزارة األسةةر ا حيةة  تةةم تجميةةد مرسةةوم هيئةةة األسةةر  لفتةةرة مةةن الةةزمن لحةةين التوافةةو والتشةةاور 

كمةةا هةةيا وتكليةةف رئةةيس الةةوزراء أحةةد الةةوزراء بمتابعةةة وزارة األسةةر  لحةةين عليةةها وبقةةاء وزارة األسةةر  
 التوافو عليوا.

وأضةةةاف: "حكومةةةة الحمةةةد هللا اآلن تمثةةةل الكةةةل الفلسةةة ينيا علةةةى الةةةرغم مةةةن تحفينةةةا علةةةى مةةةنح وزارة 
نوةاء  الخارجية لرياض المالكيا وتحفةي حركةة "فةتح" كةذلكا إال أننةا رغبةة منةا فةي انجةاز المصةالحة وال
االنقسام ومع إصةرار الةرئيس محمةود عبةاس عليةها رأينةا تجةاوز هةذا األمةر حتةى ال نجعلةه عقبةة أمةام 

لمتراكمةة منةذ المصالحةا ونأمل اآلن أن تكون هذه هي البداية منواء االنقسام ومعالجة ذيولةه وآثةاره ا
 .سبعة أعوام"

9/6/9202قدس برس،   
 
 الملفات "الجهاد" ترحب بالحكومة وتطالب بإنجاز باقي .07

غةةزة: رحبةةت حركةةة الجوةةاد امسةةالمي بةةإعالن حكومةةة التوافةةو الفلسةة ينيةا باعتبارهةةا مةةدخاًل لتحقيةةو 
نوةاء االنقسةاما وبدايةة لتجةاوز مرحلةة سةوداء مةن تةاريخ شةعبنا الفلسة ينيا شةكلت غ ةاء  المصالحة وال

 للعدو الصويوني لمواصلة التوويد واالستي ان واالعتداءات المتكررة.
قيةةادي فةةي الحركةةة خالةةد الةةب ش فةةي تصةةريحات صةةحفية االثنةةين: " إننةةا وبصةةرف النيةةر عةةن وقةةال ال

المالحيةةات علةةى  ريقةةة المشةةاورات والتشةةكيلا لكننةةا نؤكةةد علةةى أهميةةة اسةةتكمال المصةةالحة للوصةةول 
عةةةادة االعتبةةةار للمشةةةروع الةةةو ني  إلةةةى إعةةةادة بنةةةاء منيمةةةة التحريةةةر ومؤسسةةةاتوا وهياكلوةةةا التنييميةةةة وال

 رجعية حقيقية للشعب".لتكون م
ودعةةا الةةب شا إلةةى سةةرعة عقةةد اجتمةةاع ام ةةار القيةةادي المؤقةةت لمنيمةةة التحريةةر واتخةةاذ الخ ةةوات 

عادتوا لدورها في تحرير المقدساتا وليس إدارة المفاوضات.  الكفيلة بإصال  منيمة التحرير وال
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ملفةةةي الحريةةةات العامةةةة وشةةةدد علةةةى سةةةرعة إنجةةةاز بةةةاقي الملفةةةات المتعلقةةةة إتمةةةام المصةةةالحة وبالةةةذات 
والمصةةةةالحة المجتمعيةةةةة وتسةةةةوية الةةةةدماءا للحفةةةةاي علةةةةى الثوابةةةةت الفلسةةةة ينية وحمايةةةةة خيةةةةار المقاومةةةةة 

 والتحرير من خالل استعادة الوحدة الو نية.
هةةذا وأعةةرب الةةب ش عةةن أملةةه أن تسةةاهم هةةذه الحكومةةة فةةي تويئةةة األجةةواء مجةةراء انتخابةةات المجلةةس 

عةةادة امعمةةار ورفةةع المعانةةاة والحصةةار عةةن غةةزة كمومةةة مةةن مومةةات الةةو ني والتشةةريعي والرئاسةة ة وال
 حكومة الوفاو.

 9/6/9202وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 باسم الزعارير لـ"قدس برس": برنامج حكومة التوافق مخالف لما جرى االتفاق عليه .08

ن إلغاء وزارة األسر  من الخليل: اعتبر عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" باسم الزعارير أ
تشةةكيلة الحكومةةة الجديةةدة "رسةةالة خةةذالن وتةة مر علةةى قضةةية األسةةر  خاصةةة فةةي اليةةروف التةةي تمةةر 

 بقضيتوم"ا معتبًرا في الوقت ذاته أن برنامج حكومة التوافو يخالف ما تم االتفاو عليه.
إلغةةاء وزارة  وشةةدد الزعةةارير فةةي تصةةريحات خاصةةة لةةة "قةةدس بةةرس" علةةى عةةدم وجةةود أي توافةةو علةةى

االسر  من التشكيلة الوزاريةا وأن االقترا  الذي رفضته الفصائل جةاء مةن قبةل رئةيس السةل ة ضةمن 
مبررات غير مقبولةا حي  أن حركة "حمةاس" موقفوةا واضةح وهةو رفةض إلغةاء الةوزارةا واعتبةرت ذلةك 

 سياسة االحتالل"."تنكًرا لألسر  وتضحياتوم بل يندرج ضمن معاقبة األسر  وذويوم انسجاما مع 
9/6/9202قدس برس،   

 
 خضر عدنان: االعتقال اإلداري سياسة إسرائيلية عنصرية .09

عا ف دغلس: دعا القيةادي فةي حركةة الجوةاد امسةالمي الشةيخ خضةر عةدنان ألكبةر حملةة  -جنين 
تضامن مع األسر  امداريين المضربين عن ال عةام منةذ أربعةين يومةاا وأكةد أن إضةرابوم هةذا يسة ر 

 لحمة ب ولية لألسر  وأن هذه الملحمة تتوج بانتصارهم على السجان.م
بصفته مفجر معركةة األمعةاء الخاويةة قبةل أكثةر مةن  -في حوار مع الجزيرة نت-وقال خضر عدنان 

عةامين فةةي سةةجون االحةتاللا إن قضةةية االعتقةةال امداري "هةةاجس" ي ةارد األسةةر  الفلسةة ينيين كةةون 
 ائيلية.الحكم فيه للمخابرات امسر 

ولفت عةدنان إلةى أن أول إضةراب عةن ال عةام لةه كةان فةي سةجون السةل ة الفلسة ينية عنةدما أضةرب 
 .2999رفضا لالعتقال السياسي بحقه في سجن أريحا عام 
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وشةةدد عةةدنان علةةى أن األسةةر  المضةةربين اآلن يعيشةةون أوضةةاعا مأسةةاويا بسةةبب ممارسةةة االحةةتالل 
نصرية بامتيازا بدءا من ملف االتوام السري ودون توجيه تومة بحقوما مشيرا إلى أن هذه المعاملة ع

 لألسير وانتواء بتمديد اعتقاله دون مدة محددة.
وقةةال إن األسةةير المضةةرب يتعةةرض أكثةةر مةةن غيةةره العتةةداءات مةةن السةةجان امسةةرائيلي خاصةةة عبةةر 

ئة للغاية وال سيما نقله بين السجون فيما يعرف بالبوس ة "حافالت نقل األسر " التي تتصف بأنوا سي
 معاملة وحدات الجيش المخصصة لوا المعروفة بة"النحشون".

 9/6/9202الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 مخيم عين الحلوة: الفصائل الفلسطينية تبحث الوضع األمني  .21

محمد صالح: تسارعت خالل الساعات الماضية االتصاالت واللقاءات في عين الحلوة لبلورة الصةيغة 
ألة انتشار القوة األمنية الرادعةا تمويدًا لحسم خيار انتشارها في المخيم من عدمها وذلةك النوائية لمس

 منعًا للفتنة الفلس ينية ة الفلس ينية ولوضع حد لالغتياالت واالشكاالت االمنية.
واشةةارت مصةةادر فلسةة ينية الةةى حالةةة مةةن القلةةو تنتةةاب الشةةارع الفلسةة يني بعةةد تزايةةد حةةواد  إ ةةالو 

 شكاالت الفردية التي غالبًا ما تنتوي بزخات من األعيرة النارّية.النار واال
فةةي عةةين الحلةةوةا أمةةسا وضةةعت « اللجنةةة االمنيةةة الفلسةة ينية»وأشةةارت المصةةادر إلةةى عقةةد اجتمةةاع لةةة

علةةى جةةدول اعمالوةةا بنةةدا وحيةةدا يتعلةةو بةةامجراءات الفنيةةة واللوجسةةتية المتعلقةةة بةةالقوة األمنيةةة ومسةةألة 
 ات والمكاتب لواا إضافًة إلى التغ ية المالية لوا وتجويزها بالعدة والعديد.استئجار المقر 

منيمةةة »و« تحةةالف القةةو  الفلسةة ينية»و« عصةةبة األنصةةار»وقةةد شةةارك فةةي االجتمةةاع ممثلةةون عةةن 
 «.الحركة االسالمية المجاهدة»و« أنصار هللا»و« التحرير الفلس ينية

اعات الماضةةية بةةين وفةةد فلسةة يني رفيةةع ومخةةابرات وتحةةّدثت المصةةادر عةةن لقةةاءات عقةةدت خةةالل السةة
الجةةيش اللبنةةانيا هةةدفت إلةةى تةةأمين التغ يةةة األمنيةةة اللبنانيةةة النتشةةار القةةوة األمنيةةةا وتةةأمين الحمايةةة 

 األمنّية والقانونّية والقضائّية لعناصرها خالل قياموم بمومتوم في عداد القوة األمنية.
دةا واللقاءات ستستكمل تباعاا وأّن الجوةات األمنيةة اللبنانيةة لةن نتائج االجتماع كانت جي»وأّكدت أّن 

تكةةون حجةةر عثةةرة فةةي الجوةةود المبذولةةة لتثبيةةت األمةةن فةةي المخةةيما بةةل أّنوةةا تؤّيةةد انتشةةار القةةوة األمنيةةة 
 «.بغية عودة الودوء إلى المخيمات بشكل دائم
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ذ شّددت على أن  « فةتح»مصادر إلةى أّن أمةين سةر ا أشارت ال«الكرة باتت في الملعب الفلس يني»وال
فةةي لبنةةان قةةد أرسةةل الةةى رام هللا الصةةيم المتعلقةةة بمسةةألة القةةوة « منيمةةة التحريةةر الفلسةة ينية»وفصةةائل 

 األمنية وعديدها ودورها والتصّور المتعلو بتغ ية نفقاتوا المالية واالعباء المترتبة على ذلك.
 3/6/9202السفير، بيروت، 

 
 قاتلي حركة فتح في مخيم الرشيديةلبنان: دورة عسكرية لم .20

تعّدها وتنيموا « دورة العودة»محمد صالح: كشفت حركة فتح النقاب عن دورة عسكرية تحت مسمى 
عنصرًا من  400الى  300لعناصرها في مخيم الرشيدية في من قة صورا حي  يتراو  عديدها بين 

 عين الحلوة. من كافة المخيمات الفلس ينيةا فيما عددهم األبرز من« فتح»
األمن الو ني »وقد انشغلت الجوات االمنية والسياسية اللبنانية والفلس ينية بوذه الدورةا فأوضح قائد 

في لبنان اللواء صبحي ابو عربا بعد زيارته معسكر التةدريب فةي الرشةيدية حية  التقةى « الفلس يني
« دورة العةةودة»لوةةاا أّن هةةدف  الضةةبا  المشةةرفين علةةى الةةدورة م لعةةًا علةةى التةةدريبات التةةي يخضةةعون

إعادة تأهيل وتدريب الشباب الفتحاوي وتثقيفوما إلى جانب بعض التةدريبات العسةكرية »العسكرية هو 
 «.والرياضيةا ويتم التركيز على تثقيفوم من الناحية السياسية العامة والسياسة الو نية

ار اهلنةا وشةعبنا فةي المخيمةاتا وأنوةا إن هذا التأهيل يأتي في سياو الحفاي على امةن واسةتقر »وقال: 
عند االنتواء من الةدورة سةوف »ا مشيرًا إلى أّنه «تضم شبانا من كافة المخيمات الفلس ينية في لبنان

يلتحةةو الةةبعض مةةنوم بةةالقوة االمنيةةة الفلسةة ينية المشةةتركة فةةي عةةين الحلةةوة المؤلفةةة مةةن كافةةة الفصةةائل 
 «.والقو  الو نية واالسالمية

رب ما يشيعه بعض المغرضةين حةول هةذه الةدورة بةأن لوةا أهةدافا غيةر معلنةةا مؤكةدًا أن ورفض أبو ع
أجنةةةدتنا فلسةةة ين ووجوتنةةةا فلسةةة ين وهةةةدفنا العةةةودة والدولةةةة الفلسةةة ينية المسةةةتقلة وعاصةةةمتوا القةةةدس »

 «.الشريفا واألمن واالستقرار ألهلنا
 3/6/9202السفير، بيروت، 

 
 ائيلي وفرض سرية على التفاصيلإدانة لشاب فلسطيني بقتل جندي إسر  .22

أدانت محكمة عسةكرية إسةرائيليةا اليةوما فةي جلسةة مغلقةة شةابا فلسة ينياا بقتةل الجنةدي عةدين أتيةاس 
 في العفولة في شور نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.
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ولةةم يكشةةف موقةةع "واال" العبةةري الةةذي أورد النبةةأ عةةن اسةةم الشةةاب أو تفاصةةيل العمليةةةا مشةةيرا إلةةى أن 
 شاب اعترف بالعملية.ال

وقال إن الجلسة عقدت بأبواب مغلقةا وفرضت المحكمة سرية على تفاصيل القضيةا غير أنه ب لب 
مةةةن محةةةامي عائلةةةة الجنةةةدي سةةةمح بنشةةةر هةةةذه التفاصةةةيل المقتضةةةبة. ولةةةم يتضةةةح سةةةبب التعتةةةيم علةةةى 

 القضية.
9/6/9202، 21عرب   

 
صابة جندي إسرائيلي جنوب .23  نابلس يديعوت: شهيد فلسطيني وا 

القدس المحتلة: قالت مصادر إعالمية عبرية إن فلس ينيًا هاجم جنودًا إسرائيليينا منتصف هذه 
الليلةا على حاجز زعترة جنوبي نابلس وأ لو عليوم النار من مسدس مما أد  إلى إصابة أحدهما 

 في حين قام الجيش بقتل المنفذ في المكان.
ى موقعوا املكترونيا أن الفلس يني اقترب من نق ة وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عل

مراقبة للجنود على الحاجز وأ لو النار عليوم األمر الذي تسبب بإصابة أحدهم بجرا   فيفة 
برجله. وهرعت قوات كبيرة من االحتالل إلى الحاجزا وأغلقته أمام حركة السيرا وشرعت بأعمال 

 التمشي .
ألن ترفض تسليم جثمان الشويد بسبب عدم معرفتوا هويته حسب وال زالت سل ات االحتالل حتى ا

ادعائوا. وقالت مصادر محلية لة)صفا( إن االرتبا  الفلس يني والوالل األحمر حاوال تسلم جثمان 
الشويد مجوول الوويةا ولكن جيش االحتالل أخبرهم أن الشويد لم يكن يحمل أية أوراو ثبوتية وأن 

 يسلمه دون معرفة هويته. جيش االحتالل ال يمكن أن
9/6/9202وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر يقرر عدم التفاوض مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة .24

ا أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون 3/6/9202صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، ذكرت 
م اجراء اي مفاوضات مع حكومة الوفاو الو ني الفلس ينية الجديدة التي األمنية والسياسية قرر عد

باشرت مواموا أمس كونوا مدعومة من حركة حماس وتخويل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
 صالحية فرض عقوبات اضافية على السل ة الفلس ينية. 
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ة مسؤولة عن جميع االعمال كما قرر المجلس في ختام جلسته ال ارئة اعتبار الحكومة الفلس يني
 التي تمس بأمن اسرائيل والمن لقة من الضفة الغربية او ق اع غزة. 

 وتقرر أيضًا تشكيل  اقم خاص لدراسة االحتماالت المتاحة لمواجوة الواقع الجديد. 
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالل الجلسة ان رئيس السل ة الفلس ينية محمود عباس قال 

 ( لإلرهاب و)ال( للسالم مما يشكل استمرارًا مباشرًا لسياسة الرفض التي يتبعوا. )نعم
عن عبد الرؤوف أرناؤو ا أن مكتب رئيس الوزراء امسرائيلي  ،3/6/9202األيام، رام هللا، ونشرت 

قال في بيان أرسله مكتبه لة "األيام": قررت اللجنة الوزارية لشؤون األمن القومي هذا المساء 
الذي ينص  1024نيسان  14مواصلة العمل وفقا لقرار اللجنة الوزارية من يوم  -مجماع: أوال با

على أنه ال يجوز التفاوض مع حكومة فلس ينية تعتمد على حماسا وهي تنييم إرهابي يدعو 
العمل على جميع األصعدة بما فيوا على الصعيد الدوليا ضد إشراك  -لتدمير إسرائيلا ثانيا 

تخويل رئيس الوزراء بفرض عقوبات إضافية  -إرهابية في االنتخابات الفلس ينيةا ثالثا  تنييمات
اعتبار الحكومة الفلس ينية مسؤولة عن جميع األعمال التي تمس  -على السل ة الفلس ينيةا رابعا 

تشكيل  اقم ينير في  -بأمن إسرائيل وتن لو من أراضي الضفة الغربية وق اع غزةا وخامسا 
 ل للتعامل مع األوضاع الراهنة استعدادا لتحوالت سياسية وأمنية ت رأ مستقبال.السب

وجاء ذلك في وقت أقرت فيه مصادر إسرائيلية أن اسرائيل ستجد صعوبة بالغة بإقناع المجتمع 
 الدولي بمقا عة الحكومة  الما أنوا تقبل مبادم اللجنة الرباعية.

امسرائيلي مواجمة الرئيس محمود عباس وقال: "أبو مازن وفي هذا الصدد فقد واصل رئيس الوزراء 
قال اليوم "نعم" لإلرهاب" و"ال" للسالما فوذا يعتبر استمرارا مباشرا لسياسة أبو مازن الرافضة للسالما 
وبينما اتخذت إسرائيل خ وات جريئة ومؤلمة من أجل العملية السلمية وهي تستمر في التزاموا 

مازن رفض تمديد المفاوضات ورفض اتفاو ام ار الذي عرضته الواليات  بخيار السالما فإن أبو
المتحدة ويواصل ممارسة التحريض ضد إسرائيل وانضم إلى معاهدات دولية بشكل أحادي واآلن هو 

 تحالف مع التنييم امرهابي "حماس"".
موا ن  وأضاف نتنياهو: تحالف أبو مازن مع حركة حماس وهي مسؤولة عن قتل أكثر من ألف

 إسرائيل بريء وعن إ الو آالف الصواريخ على المدن امسرائيلية.
ا عن أحمد رمضانا أن صحيفة جيروزاليم بوست 3/6/9202المستقبل، بيروت، وأوردت 

امسرائيلية قالتا إن الوزراء امسرائيليين اتفقوا في اجتماع لوم مع نتنياهوا على إقرار ثال  عقوبات 
 ية الجديدة  الما بقيت متحدة مع حركة حماس.ضد الحكومة الفلس ين
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وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر أمسا أن العقوبات الثال  هي: وقف المفاوضات بشكل 
كامل مع السل ة الفلس ينيةا وخفض األموال التي تحولوا إسرائيل إلى السل ةا من عائدات 

لمصلحة األراضي الفلس ينية عبر  الجمارك وضرائب تجمعوا نيابة عن السل ة على بضائع تستورد
الموانئ والمعابر امسرائيليةا حي  تشّكل هذه األموال الجزء األكبر من ميزانية دفع الرواتب 

 للمويفين في السل ة الفلس ينية.
وأما العقوبة الثالثةا فقد أعاد الوزراء امسرائيليون التأكيد على منع وصول ثالثة وزراء في الحكومة 

 من ق اع غزة إلى رام هللاا في الضفة الغربية. الفلس ينية
ا أن صحيفة ه رتس نقلت أمس عن مصدر سياسي 3/6/9202القدس العربي، لندن، وأضافت 

كبير قوله إن نتنياهو غير معني بخ وات من شأنوا دهورة الضفة الغربية أو دفع السل ة الفلس ينية 
ضا بالرد على تشكيل حكومة الوحدة الفلس ينية نحو االنويار. كما أوضح أن نتنياهو غير معني أي

بتسمين المستو نات تحاشيا لصدور انتقادات دولية قاسية من شأنوا أن تصدر عن الواليات المتحدة 
 واالتحاد األوروبي. 

 
 نتنياهو ينتقد غموض موقف االتحاد األوروبي من حكومة التوافق الفلسطينية .25

« غموض»تقد رئيس الوزراء امسرائيلي بنيامين نتنياهو أ ف ب: ان -الحياة  –القدس المحتلة 
 موقف االتحاد األوروبي من حكومة التوافو الو ني الفلس ينية.

وقال نتنياهو في تصريحات بثتوا إذاعة الجيش امسرائيلي إن "امرهاب امسالمي يرفع رأسه في 
في بروكسيل". وأشار نتنياهو إلى  أوروبا. ورأينا الجريمة المروعة التي ارتكبت في المتحف اليوودي

أنه "من الغريب أن تقوم الدول األوروبية بإدانة هذه الجريمة بشدة بينما تتحد  بشكل غامض 
 وب ريقة ودية عن حكومة مع حماسا وهي منيمة إرهابية تقوم بوذا النوع من الجرائم وتثني عليوا".

 3/6/9202الحياة، لندن، 
 
 أجزاء من الضفة الغربية لـ"إسرائيل" نتنياهو يشكل لجنة لبحث ضمّ  .26

أمر رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهوا في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية واألمنية )الكابينيت(ا أمس االثنينا بتشكيل لجنة وزارية للبح  في ضم منا و في الضفة 

 ردا على تشكيل حكومة الوفاو الو ني الفلس ينية.الغربية إلى إسرائيلا بزعم أن هذه الخ وة تأتي 
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"ا اليوم الثالثاءا إن عضوي الكابينيتا نفتالي بينيت وغلعاد 
أردانا  البا خالل االجتماع بضم منا و من الضفة إلى إسرائيلا وأن تكون الخ وة األولى بضم 

 الكتلة االستي انية "غوش عتصيون".
الصحيفة أن الوزيران يائير لبيد وتسيبي ليفني عارضا هذا االقترا  وأن اجتماع الكابينيت  وأضافت

جر  في أجواء مشحونة. وقرر نتنياهو تشكيل  اقم لبح  ضم أجزاء من الضفة في إ ار خ وات 
 أحادية الجانب تنفذها إسرائيلا وأن يرأس هذا ال اقم وزير "األمن" موشيه يعلون.
 9/6/9202، 21عرب 

 
 نتنياهو يطلب اإلسراع في تمرير قانون تغذية األسرى القسري .27

ترجمة صفا: كشفت صحيفة "ه رتس" العبرية في عددها الصادر صبا  اليوم -القدس المحتلة 
الثالثاء عن إلحا  رئيس الوزراء امسرائيلي بنيامين نتنياهوا على ضرورة امسراع في تمرير قانون 

 ن ال عام بشكل قسري.تغذية األسر  المضربين ع
وذكرت الصحيفة أن إلحا  نتنياهو جاء خالل جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت باألمسا 
حي  صودو على القرار في الكنيست امسرائيلي بالقراءة األولية بانتيار مصادقته بالقراءتين الثانية 

رفض هذا القرار بشدةا في حين قال والثالثة. وأشارت إلى أن مجلس أخالقيات ال ب في "إسرائيل" ي
 نتنياهو إن الواليات المتحدة تقوم بالتغذية القسرية في سجن غوانتنامو في كوبا.

 3/6/9202وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 ليبرمان: الدول العربية ال ُتعنى بما يدور في فلسطين وال يهتم العرب بالفلسطينيين أبًدا .28

ر الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان على حكومة الوفاو الو نيا بما يمكن القدس المحتلة: رد وزي
 تسميته هجوم سالم باتجاه بعض العواصم العربية.

وشدد ليبرمان في خ اب ألقاه أمام  الب "المركز متعدد المجاالت" في هرتسلياا على ان التركيز 
رائيل مع العالم العربيا وقال إن الفرصة يجب ان يكون على إمكانية تحسين العالقات الخارجية مس

متاحة اليوم مبرام معاهدات في المن قة بين إسرائيل وبعض الدول العربيةا حسب ما نقل عنه موقع 
 "واي نت" االخباري االسرائيلي أمس.

وادعى ليبرمان أن أي حل دبلوماسي هو للعالقات مع االتحاد االوروبي وليس للفلس ينيين أو 
 أن الدول العربية ال ُتعنى بما يدور في فلس ينا وقال "ال يوتم العرب بالفلس ينيين أبًدا". العربا إذ
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أما بشأن مبادرة السالم العربيةا التي تقتر  إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين الدول العربية 
سرائيلا مقابل إقامة دولة فلس ينية وحل متواَفو عليه لقضية الالجئينا وقال إنه  غير موافو وال

ألنوا تدعو إلى -ألنوا تضع موضوع الالجئين الفلس ينيين في مركزهاا وثانيا-عليواا لسببين: أوال
 حل القضية الفلس ينية كشر  مقامة العالقات الدبلوماسية العربية مع إسرائيل.

قامة عالقات دبلوماسية وتجاري ة كاملة وتابع ليبرمان: "يجب التوصل إلى تسوية في كل المن قةا وال
مع العالم العربي المعتدل". وأضاف: "لو است عنا اعتالء ال ائرة والتحليو من تل أبيب إلى الرياض 

لكان هذا واقًعا يختلف جدًّا". واعتبر ان هناك مصلحة مشتركة بين -أو الدوحة لعقد الصفقات معوما
مع امخوان المسلمين إسرائيل والدول العربية المعتدلة في كل ما يخص قضية إيرانا والصراع 

 والحرب األهلية في سوريا.
وقال ليبرمان ان كل ما يمنع إقامة اتفاقيات في المن قة اليوم ما هو إال "حاجز نفسي" يقف أمام 
الدول العربية. ويضيف على القادة العرب ان يُعوا أّن مصلحتوم تكمن في إقامة عالقات واضحة مع 

 إسرائيل.
 3/6/9202، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بينيت: الحكومة الفلسطينية هي "حكومة إرهاب".. وأجندة الدولة الفلسطينية تحطمت اليوم  .29

عبد الرؤوف أرناؤو : شن نفتالي بينيت وزير االقتصاد ورئيس حزب البيت اليوودي  -رام هللا 
 هجوما حادا على حكومة الوفاو التي وصفوا بحكومة امرهابيين.

سنوات من االنفصال عن غزة تح مت اليوم فكرة الدولة  9على اتفاو أوسلو و عاما 10وقال: بعد 
 الفلس ينية على جدار الواقع.

إن حكومة امرهابيين من ذوي البدالت التي أقامتوا فتح وحماس التي يور في برنامجوا وميثاقوا 
مة غير شرعية عبارات رهيبة ومرعبة عن قتل اليوود المختبئين خلف األشجار والحجارة هي حكو 

 لذلك قررت حكومة إسرائيل وبإجماع األصوات عدم االعتراف بوا وعدم إجراء أي اتصاالت معوا.
وأضاف بينيت: حان الوقت لمغادرة موقع الدفاع واالنتقال إلى الوجوم وعمل ما هو جيد مسرائيلا 

سالم ورفض اليسار وان خ ة فرض السيادة التي قدمناها تعتبر الحل الوحيد للرفض الفلس يني لل
امسرائيلي للحلا والزمن ال يعمل لصالحنا ألن كل يوم يمر دون أن نبادر فيه يعرض سكان إسرائيل 

 للخ ر ويرسل للعالم إشارات مفادها عدم وجود ثمن لإلرهاب الممارس ضد اليوود.
 3/6/9202األيام، رام هللا،   
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 وفاق الفلسطينية لرؤية اتجاهها لبيد لوزراء الحكومة: سنحتاج إلى دراسة حكومة ال .31

ا إنه "في االسابيع ستقبل" يائير لبيدبرهوم جرايسي: قال وزير المالية رئيس حزب "يوجد م -الناصرة 
المقبلةا سنحتاج الى دراسة حكومة الوفاو الفلس ينيةا لرؤية اتجاهواا وهذا ليس وقت الويجانا 

نما لفحص االمور باتزانا وأنا اقتر  على زمال ئي في الحكومة بعدم السما  لحركة حماسا بان وال
 تشعل النار ضدنا مّرة اخر ا بسبب تصريح إعالمي".

 3/6/9202الغد، عّمان، 
 
 ارئيل: إقامة حكومة اإلرهاب الفلسطينية هو نتيجة مباشرة لعملية إفشال الفلسطينيين للمفاوضات .30

سكان بشدة الرئيس عباس قائال: "إن عبد الرؤوف أرناؤو : هاجم اوري ارئيل وزير اال -رام هللا 
إقامة حكومة امرهاب الفلس ينية هو نتيجة مباشرة لعملية إفشال الفلس ينيين للمفاوضاتا واليوم 
يوّقع أبو مازن اتفاو حكومة مع القتلة السفلة الذي قتلوا العشرات من امسرائيليينا واثبت مرة أخر  

  ". بأنه غير معني بالسالم مع دولة إسرائيل
وأضاف ارئيل: "أتوقع من حكومة إسرائيل أن ترد ردا صويونيا حاسما وان تفرج فورا عن آالف 

 الشقو االستي انية المجمدة".
 3/6/9202األيام، رام هللا،   

 
ــون:دا .32 ــّد مســًا  ن ــة للحكومــة الفلســطينية يع ــات المتحــدة أو أّي دول ــديم أّي مســاعدة مــن الوالي تق

 بـ"إسرائيل"
بد الرؤوف أرناؤو : قال داني دانون نائب وزير الدفاع: إن البدالت التي يرتديوا وزراء ع -رام هللا 

الحكومة الفلس ينية الجديدة ما هي إال ستار وغ اء للعمليات امرهابية التي نفذت وستنفذ تحت 
 رعاية هؤالءا واآلن تعتبر كل مساعدة أميركية أو من أية دولة أخر  تقدم للحكومة الفلس ينية

 بصورة مباشرة مسا بدولة إسرائيل.
 3/6/9202األيام، رام هللا،   
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 "ميرتس": حكومة المصالحة الفلسطينية فرصة من أجل السالم.. وعلينا استغالل ضعف حماس  .33
"حكومة المصالحة  وديع عواودة: قالت رئيسة حزب ميرتس المعارض زهافا غالؤون أن -حيفا 

الفلس ينية فرصة من أجل التوصل التفاو سياسيا بدال من ردود فعل عجولة منافية للمصلحة 
 امسرائيلية".

وتوضح أن الرئيس الفلس يني محمود عباس سيصبح بعد هذه الحكومة الوحدوية رئيسا لكل 
تفاقيات سابقة مع إسرائيل الفلس ينيينا وترجح أن "تعترف هذه بشرو  اللجنة الرباعيةا وتعترف با

 ووقف العنف ضدها".
وتابعت "صحيح أن حركة حماس تنييم إرهابي لكن علينا استغالل ضعفواا ألن في ذلك مصلحة 

 إسرائيليةا وعلينا التقدم بمفاوضات حقيقية ال دردشة لكسب الوقت".
محبا  احتمال وتتوم غالؤون نتنياهو بمعارضة حكومة المصالحة الفلس ينية بحثا عن ذريعة 

استئناف المفاوضات مع السل ة الفلس ينيةا ولمواصلة سياسات يمينية مت رفة دفعت عباس كل 
 الوقت نحو حماس.

وتؤكد أن م البة عباس باالختيار بين إسرائيل وحماس ليست من قية وغير معقولةا وتيور إسرائيل 
اوض نتنياهو حماس بشكل مجددا كدولة ترفض منح فرصة التفاو سياسي. وتضيف "سبو أن ف

 غير مباشر وأ لو أسر ".
 3/6/9202الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل" تبدي "خيبة أمل كبيرة" من إعالن واشنطن العمل مع الحكومة الفلسطينية .34

القدس دوت كوم: اعرب مسؤول اسرائيلي حكومي مساء االثنين عن "خيبة امل كبيرة" حيال  -القدس
ميركية "العمل" مع الحكومة الفلس ينية الجديدة التي توجت اتفاو مصالحة بين قرار الدبلوماسية اال

 حركتي فتح وحماس.
وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته لفرانس برسا ان "تعليقات وزارة الخارجية االميركية حول 

ومة تحيى حكومة الوحدة الفلس ينية اصابتنا بخيبة امل كبيرة. ان هذه الحكومة الفلس ينية هي حك
 بدعم حماس وهي منيمة ارهابية عازمة على تدمير اسرائيل".

 واضاف: "اذا كانت االدارة االميركية ترغب في تقدم عملية السالم فعليوا ان ت لب من الرئيس 
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محمود عباس ان يضع حدا التفاقه مع حماس وان يعود الى مفاوضات السالم مع اسرائيلا وليس 
 ل حكومة وحدة مع منيمة ارهابية هو امر مقبول".ان تجعله يعتقد ان تشكي

 9/6/9202القدس، القدس، 
 
 مليونًا شيكل لـ"لواء االستيطان"  022اللجنة المالية التابعة للكنيست تقر تحويل  .35

 230الحياة الجديدة: أقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست امسرائيليا تحويل مبلم  –القدس المحتلة 
يسمى "لواء االستي ان"ا الذراع الحكومي الذي يقوم باألعمال السوداء في ما يتعلو  مليون شيكل لما

 .48بالبناء االستي اني في الضفة الغربية والقدس ومنا و الة
ويعرف لواء االستي ان بأنه الذراع التنفيذي للبناء والبنية التحتية بمستو نات الضفة وينش  في 

النتقادات من جانب سياسيين إسرائيليين بسبب انعدام الشفافية عمليات التوويدا وقد تعرض مؤخرا 
دارته المالية.  في نشا اته وال

 3/6/9202الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائيل" تبلغ األمم المتحدة عن جزء يسير من صفقات السالح .36

يتضمن ثال  : قدمت إسرائيل للجنة رقابة صادرات األسلحة التابعة لألمم المتحدة تقريرا 48عرب 
ا إال أنوا في حقيقة األمرا وبناء على مع يات لألجوزة األمنية 1022صفقات لتصدير السال  لعام 

 أجرت عشرات الصفقات.
منيومة م الو  21الذي قدمته إسرائيل في األيام األخيرةا بيع  1022وتضمن التقرير السنوي لعام 

مم للواليات المتحدةا وأربعة منيومات  210 منيومة م الو قذائف 14مم إلى كينياا و 82قذائف 
 مدفعية من  راز "كاردوم" إلى إسبانياا ركبت على مركبة من نوع فامتاك امسبانية.

وكانت صحيفة ه رتس قد تقدمتا في شور يناير/ كانون الثاني الماضيا بالتماس إداري  البت فيه 
يرادات تصدير السال  امسرائيلي بالكشف عن المع يات حول تصدير السال ا مشيرة إلى أن إ

. وقالت الصحيفة إن مع يات التصدير ألجوزة األمنية 1022مليار دوالر في عام  003بلغت 
 تشير إلى أن إسرائيل أجرت عشرات صفقات بيع السال  على األقل.

 السنوية وقالت وزارة األمن امسرائيلية إلى أن إسرائيل تقدم لألمم المتحدة بشكل متواصل التقارير 
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حول "صفقات سال  معينة". مضيفة أن " الحد  يدور عن تقرير  وعي )غير ملزم( حسب فئات 
 معينة ومقلصة والتي هي جزء من معاهدة "رجستر" وبناء على موافقة الدول التي تقدم التقرير.

 9/6/9202، 21عرب 
 
 حياة األسرى المضربين منظمة "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" اإلسرائيلية: مخاوف كبيرة على .37

الدوليةا مساء  –ترجمة خاصة: أعربت منيمة "أ باء من أجل حقوو امنسان" امسرائيلية  -غزة 
 أمس االثنينا عن مخاوفوا الكبيرة تجاه حياة األسر  المضربين عن ال عام منذ ستة أسابيع.

السجون رفضت السما  لوا وقالت المنيمةا في بيان نشرته إذاعة "ريشت بيت" العبريةا أن ادارة 
أسر  تدهورت أوضاعوم الصحية في المستشفياتا موضحة أن إدارة السجون تنتوك  9بزيارة 

حريات األسر  كما أنوا تفرض تعتيما على حالتوم ال بية وهو ما يشكل انتواكا للقانون. وقالت 
 نيمة.امذاعة العبرية أن إدارة السجون رفضت التعقيب على ما جاء في بيان الم

 3/6/9202القدس، القدس، 
 
 األزمة السورية اندالعمنذ الجئًا فلسطينيًا قضوا في سورية  9922مجموعة العمل:  .38

الجئًا  1190تقريرًا أكدت فيه أن  ،9/6/9202مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، نشرت 
" الجئًا فلس ينيًا 34ية و"" الجئًا قضوا داخل سور 1106فلس ينيًا قضوا منذ بدأ الصراع في سوريةا "

 "1024أيار  -خارجوا حتى نواية مايو 
ا أن مجموعة العمل ذكرت في تقريرها أرسلت نسخة منه لة 1/6/9202ا وكالة قدس برسواضافت 

" الجئًا فلس ينيًا خارجواا أما 34داخل سورية و"قضوا الجئًا فلس ينيًا  1106"قدس برس"ا أن 
الجئًا  691جئًا قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفلس ينيةا وال 2064داخل سورية فقد سجل 

 قضوا خارج مخيماتوم وتجمعاتوم في سورية.
من دمشوا أن مصادر حقوقية أفادت ، 9/6/9202وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، وقالت 

وك باستشواد أربعة الجئين فلس ينيين مساء االثنين في اشتباكات وقصف عنيف على مخيم اليرم
 لالجئين الفلس ينيين جنوبي العاصمة السورية دمشو.
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 المتطرف اليهودي "غليك" يقود اقتحامًا للمسجد األقصى لليوم الثاني .39
القدس المحتلة: واصل المستو نون المت رفون بقيادة الحاخام المت رف "يوودا غليك" صبا  االثنين 

 مشددة من شر ة االحتالل الخاصة.اقتحاموم لباحات المسجد األقصى المبارك وس  حراسة 
وقال مدير المسجد األقصى عمر الكسواني لوكالة "صفا" إن "غليك" برفقة مجموعة من المستو نين 
اقتحم منذ ساعات الصبا  األقصى من جوة باب المغاربةا ونيموا جولة بأنحاء متفرقة من باحاته 

 الرحمةا حتى خروجوم من باب السلسلة. مروًرا بالجامع القبلي المسقوف والمصلى المرواني وباب
9/6/9202وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 االحتالل يقوم بعمليات هدم في القدس وبيت لحم.. وبناء استيطاني في الخليل .41

فادي أبو سعد : هدمت جرافات االحتالل صبا  أمس االثنينا غرفا زراعية جنوب بيت  -رام هللا 
ا منسو اللجنة الو نية لمقاومة الجدار واالستي ان في محافية بيت بريجية لحما وبحسب حسن

القريبة من « خلة النحلة»قوة من جيش االحتالل يرافقوا جرافتين كبيرتينا اقتحمت من قة  لحما فإن
الزراعية المتواجدة فيوا تعود ملكيتوا  قرية واد رحالا والمحاذية لمستو نة افراتا وأخذت بودم الغرف

وهدمت قوات االحتالل كذلكا بركسات  .المحتلة ت من بيت صفافا وصورباهر والقدسلعائال
لقرية حزما شمال شرو القدس المحتلةا بحجة عدم الترخيصا ولقربوا  تجاريةا قرب المدخل الرئيسي

شرو بلدة ي ا جنوب « افي جال»من ناحية أخر ا بدأ مستو نو  العنصري. من جدار الفصل
سكنية جديدة لتوسيع المستو نةا وبحسب المصادر فإن المستو نون  ء وحداتالخليلا ببنا

  كبيوت لوما لكنوم بدأوا بجرف األراضي تمويدًا لتشييد منازل عليواا« كرافانات» يستخدمون
. وبحسب اللجنة الشعبية لمواجوة االستي انا فإن هذه العملية تأتي في سياو وتثبيتوا لصالحوم

 و نات في أراضي الفلس ينيينا واالستيالء على المزيد من أراضيوما لخلو واقعالمست تثبيت
 .استي اني وجغرافيا يرب  المستو نات المقامة شرو ي ا مع بعضوا البعض

3/5/9202لندن،  القدس العربي،  
 
 نادي األسير: االحتالل يعزل األسرى المضربين من معتقلي "نفحه" و"ريمون" .40

دي األسير" الفلس يني النقابا اليوم االثنينا عن نقل عدد من األسر  المضربين رام هللا: كشف "نا
( أسيرًا من معتقلي "ريمون" و"نفحة" إلى زنازين 36المتضامين مع األسر  امداريين وعددهم )

 العزلا وكانوا قد أعلنوا إضرابوم الخميس الماضي.
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سير المضرب وضا  دويكات من نابلس في وفي سياو متصلا أشار النادي إلى أنه قد تّم عزل األ
 مشفى "سوروكا"ا وذلك الكتشاف جرثومة ُمعدية لديه.

عامًا( من دوراا في غرفة لوحده  29كما تم عزل األسير الفلس يني المضرب األسير نائل خالف )
 في سجن "النقب".

9/6/9202قدس برس،   
 
 ددهمأربعون يومًا على إضراب "اإلداريين" والموت المفاجئ يه .42

رام هللا: واصل األسر  امداريون في سجون االحتالل أمس معركتوم ضد االعتقال امداري التعسفي 
نيسان الماضي بدأ  14تحت شعار "ثورة حرية وكرامة"ا لليوم األربعين على التوالي. ففي تاريخ 

عن ال عاما  أسيرا إداريا ومن كافة التنييمات بشكل مفتو  210امضراب وانضم بحينه ما يقارب 
تركزت امضرابات بسجون "عوفر" و"النقب" و"مجدو" وهي السجون التي يحتجز فيوا األسر  

 امداريون.
وقال وزير شؤون االسر  والمحررين السابو عيسى قراقع إن امضراب المفتو  عن ال عام أصبح 

ورائحة موت بدأت  يأخذ  ابعا دمويا حي  اغلب االسر  يتقيأون الدماء ونقلوا إلى المستشفيات
تتصاعد حولوم أمام استمرار هجمة شرسة عليوم من قبل إدارة السجون للب ش بامضراب وكسره 

 بالعنف والقوة.
3/6/9202الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 تقرير: ثلث الفلسطينيين يعانون من انعدام األمن الغذائي .43

عة جدًاا حي  أن ثل  األسر الفلس ينية ال تزال مستويات انعدام األمن الغذائي في فلس ين مرتف
مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائيا وذلك وفقًا للمسح  2.6( أو ما يعادل 33%)

ا وهو مسح بجود مشترك بين الجواز المركزي لإلحصاء 1023السنوي لألمن الغذائي لعام 
ا منيمة األغذية والزراعة ووكالة الفلس يني ووكاالت األمم المتحدة ممثلة ببرنامج الغذاء العالمي

 األمم المتحدة مغاثة وتشغيل الالجئين.   
ا %03يعتبر مستو  انعدام األمن الغذائي في ق اع غزة أكثر انتشارًا على ن او واسع ليصل إلى 

ولم تتغير مستويات انعدام  %29أضعاف المستو  في الضفة الغربية والذي يبلم  3وهو ما يقارب 
 .1021مقارنة مع مستويات عام  1023ائي لعام األمن الغذ
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نقيض التحسن الذي  1023و 1021ويعتبر ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي في عامي 
والذي انخفض خاللوا مستو  انعدام األمن الغذائي في فلس ين  1022-1009حصل في الفترة 

 .%13إلى 
9/6/9202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام هللا،   

 
 ُتعِلن تضامنها ودعمها إلضراب األسرى اإلداريين 21في الـ  لجنة رؤساء السلطات المحلية .44

جون امسرائيليةا 48عرب  : في رسالة إعالمّية إلى األسر  والسجناء الفلس ينيينا في غياهب السُّ
الد عن دعموا في الب 48أعلنت اللجنة الق رية لرؤساء السل ات المحلية العربية على أراضي الة 

لنضال األسر  وقضيتوم العادلةا وتضامنوا مع امضراب المفتو  عن ال عام الذي أعلنه األسر  
جون امسرائيلية.  امداريونا ُمنذ نحو ثالثة أشورا في مختلف السُّ

كما دعْت اللجنة الق رية إلى تفعيل وتصعيد التضامن الشعبي والجماهيري والسياسي الّشرعي مع  
سات الحقوقيةا المحلية نضال ا ألسر ا على المستو  المحلي والدوليا ودعت الويئات والُمؤسَّ

والدوليةا إلى تحمُّل مسؤولياتوا في هذه القضيةا حتى تحقيو الم الب الشرعية والعاِدلة لألسر  
 عموًماا ولألسر  امداريين على وجه الخصوص.

9/5/9202، 21عرب   
 
 عـدة مـحـافـظـات بالضفة بينهم اثنان اختطفتهما وحدة مستعربينفلسطينيًا فـي  02اعـتـقـال  .45

موا نًا في محافيات جنين والخليل وبيت لحم والقدسا  23جنين: اعتقلت قوات االحتاللا أمسا 
 بينوم اثنان اخت فتوما وحدة مستعربين في مدينة بيت لحم.

 ت لحما ومحافية القدس.وجاءت االعتقاالت في محافية جنينا محافية الخليلا محافية بي
3/6/9202األيام، رام هللا،   

 
 ندوة في اليونيسكو تحت عنوان: حقوق العمال الفلسطينيين .46

اقيم في قاعة اليونيسكوا بدعوة من منيمة "لجان الوحدة العمالية الفلس ينية في لبنان"ا ورشة نقابية 
في لبنان". وعرض عضو "لجان  عن "البرنامج الو ني واالجتماعي والنقابي للعمال الفلس ينيين

الوحدة" عبد هللا ذيب واقع العمال الفلس ينيين في لبنان. وتحد  مسؤول "اللجان" علي محمودا 
وعضو "جبوة التحرر العمالي" عصام زيدان وعضو اتحاد نقابات السائقين علي محيي الدين ورئيس 



 
 
 

 

 
           32ص                                     3932 العدد:     3/6/9202الثالثاء  التاريخ:

 

ة جمعية النجدة االجتماعية ليلى اتحاد نقابات عمال فلس ين فرع لبنان ابو يوسف العدوي ومدير 
 العلوي.

 وشددت الكلمات على ضرورة انصاف العمال الفلس ينيين في لبنان واع ائوم حقوقوم.
وكانت م البة بإصدار وزارة العمل اللبنانية المراسيم الت بيقية لتنفيذ ما أقر من تعديالت على 

لفلس ينيين بجميع الحقوو التي يتمتع بوا قانوَني العمل والضمان االجتماعي لجوة مساواة العمال ا
 العمال اللبنانيونا "وهو ما يشكل دعمًا لحو العودة".

  3/6/9202المستقبل، بيروت، 
 
 كتاب "الدولة اليهودية".. لعدنان حسن منصور .47

دار نيوالين لل باعة »يتناول الباح  عدنان حسن منصور في كتابه "الدولة اليوودية" الصادر عن 
قضية شغلت العالمين العربي وامسالمي ألكثر من قرن من الزمانا قضية شعب عربي « والنشر

سلبت أرضه. اعتمد الكاتب الموضوعية في سرد وقائع األحدا  التاريخية والت ورات التي شودتوا 
فلس ين منذ األلف الثاني قبل الميالد وحتى اليوما وسّل  الضوء على المؤامرة الدولية التي حاكتوا 

ل دقة الدول الكبر  مع الحركة الصويونية منشاء دولة يوودية في فلس ين على حساب شعب بك
 آمن ومؤمن بمن و التاريخ والمقاومة.

3/6/9202السفير، بيروت،   
 
 نادي األهلي المصري لكرة القدم يفاوض الالعب الفلسطيني أشرف نعمان .48

ما والعب ترجي وادي النيص أشرف نعمانا وكاالت: قال مواجم منتخب فلس ين لكرة القد –رام هللا 
 إنه تلقى عرضا جديا لالحتراف في نادي األهلي المصري.

وأوضح نعمان لةنوفان أنه تلقى العرض من خالل الوسي  حسام الصديو الذي يشغل مدير العالقات 
مصر العامة في النادي األهليا ومن المتوقع أن يقوم النادي بإرسال تذاكر من اجل السفر إلى 

جراء جلسة حوار حول االنضمام من عدمه.  والجلوس مع المعنيين وال
ماراتية ومصرية وكويتيةا  وبين نعمان أنه تلقى عروضا أخر  من أندية أردنية وسعودية وق رية وال

 معربا عن أمله أن تكون وجوته المقبلة احترافية خارجية إذا ما كانت العروض مرضية.
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ا وانه لن 1020الترجي النيصي الذي يمتد عقده معه حتى األول من وأكد أنه سيبقى وفيا لناديه 
يلعب ألي نادي بالدوري الفلس يني احتراما لفريقها لكن هذا ال يمنع أن تكون وجوته المقبلة 

 للدوريات العربية.
3/6/9202الشرق، الدوحة،   

 
 مصر ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية .49

مصر العربية بتشكيل حكومة الوفاو الو ني الفلس ينية الجديدة  وفا: رحبت جموورية –القاهرة 
 والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس اليوم االثنين. 

وقال المتحد  الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العا ي في بيان له اليوما إن 
ثل خ وة هامة لدعم وحدة الصف الفلس يني واستعادة تشكيل حكومة التوافو الو ني الفلس ينية يم

قامة دولته المستقلة ذات  الحقوو المشروعة للشعب الفلس يني وعلى رأسوا حقه في تقرير المصير وال
 وعاصمتوا القدس الشرقية. 2963يونيو  4السيادة على حدود 

حمود عباس وفي إ ار وأكد البيان على دعم مصر المستمر للقيادة الفلس ينية برئاسة الرئيس م
 .1022متابعة تنفيذ اتفاو القاهرة لعام 

 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 جعجع يستنكر "الحمالت الوقحة" ضّد زيارة الراعي لألراضي الفلسطينية .51

ة ب رس اتصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالب ريرك الماروني الكاردينال مار بشار 
الراعي مونئًا بسالمة عودته إلى لبنان بعد زيارة رعوية قام بوا الى األراضي المقدسة في فلس ين 

لى ال وأعرب جعجع للب ريرك الراعي عن "استنكاره الشديد  رعايا المارونية والمسيحية هناك.وال
للبنانيةا ال بلا وفي للحمالت التي ت اوله" معتبرًا إّياها "حمالت وقحة تتخّ ى األعراف واألصول ا

 مكان ماا تشّكل مّسًا بميثاو العيش المشترك" وفقًا لبيان للمكتب االعالمي لجعجع.
 3/6/9202النهار، بيروت، 

  
 جنبالط ينّدد بــ"التطاول" على زيارة الراعي ويؤكد أن سياسة المقاطعة ضّيعت فلسطين .50

في موقفه االسبوعي لجريدة "األنباء" الحمالت  استنكر رئيس "اللقاء الديموقرا ي" النائب وليد جنبال 
 التي  اولت زيارة الب ريرك الماروني الكاردينال مار بشارة ب رس الراعي لألراضي الفلس ينية
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المحتلة ومدينة القدسا وقال: "لقد سعى الب ريرك الراعي خالل هذه الزيارة إلى اع اء المسيحيين 
في يل اليروف الصعبة التي يعيشونواا وهو نجح في الفلس ينيين والعرب بارقة أمل ورجاء 

االبتعاد عن كل ما يمكن استغالله من االحتالل االسرائيلي ووضعه في خانة الت بيع المرفوض. إن 
الت ورات السياسية واألمنية المتالحقة التي تشودها المن قةا بدءًا من فلس ين مرورًا بسوريا والعراو 

 ورات على المسيحيين خصوصًاا حتمت القيام بخ وة كوذه لما تحمله واالنعكاس السلبي لوذه الت
من دالالت ورسائل مومة في مقدموا ضرورة التمسك باألرض موما اشتدت الصعاب. ولقد كانت 

 للب ريرك مواقف في غاية الجرأة والشجاعة".
الى جميع  وأضاف: "أما فيما يخص ما يسمى العمالءا فمن المفيد التذكير بأن هؤالء ينتمون

المذاهب وال وائفا فلماذا ال تتم إحالة المتور ين منوم على المحاكمةا كما سبو أن حصل 
لنيرائوم؟ أما أسرهم وأوالدهم ممن أجبرتوم يروف االحتالل على التعا ي بشكل أو ب خر مع 

 العدوا فال تن بو عليوم صفة العمالة".
اهمت في ضياع فلس ين واخالء الساحة بشكل ورأ  "أن سياسة المقا عة التي  بقت مد  عقود س

كامل لالحتالل االسرائيلي الذي هّجر الشعب الفلس يني وغّير الواقع االجتماعي والديموغرافي وأقام 
كيانًا مص نعًا سرعان ما تحول أمرًا واقعًا بفعل الوزائم العربية المتتاليةا مما أد  الى ترك الشعب 

 يل حقوقه المشروعة.الفلس يني يناضل وحيدًا في سب
إننيا إذ أرفض بالم لو سياسات الت بيع مع االحتالل االسرائيليا أؤكد في الوقت عينه ضرورة 
بناء مقاربات جديدة للتعامل مع فلس ينيي الداخل لحضوم على البقاء في قراهم وبلداتوم في مواجوة 

تماثل سياسات أنيمة عربية أخر  سياسات االقتالع والتوجير التي مارستوا وتمارسوا اسرائيلا وهي 
 هّجرت حتى اللحية ما يزيد على ثمانية ماليين من أبناء شعبوا".

 3/6/9202النهار، بيروت، 
 
 بسام الهاشم: التيار الوطني لم يؤيد زيارة الراعي.. ولكن يجب وضعها خارج دائرة االتهامات .52

م إن "التيار لم يؤيد زيارة الب ريرك قال مسؤول العالقات الخارجية في التيار الو ني بسام الواش
 ربشارة الراعي لألراضي الفلس ينيةةا ولكن يجب وضعوا خارج دائرة االتوامات والنيات".

أضاف: "الراعي تبلم رأي التيار رسميًاا نحن تمنينا عليه إعادة النير فيوا قبل حدوثوا". وأوضح أن 
 عد أن تدخلنا لعدم بح  الموضوع في امعالم"."حزب هللا تصرف بمنتوى الدقة مع الزيارةا وذلك ب
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ورأ  هاشم في حدي  تلفزيوني أن "موقف الراعي من عمالء إسرائيل خروج عن الساحة الرعويةا 
وبرأيي الشخصي هذا الموضوع "خ أ كبير" مع احترامي وحبي الكبير للراعي". سائاًل: "كيف يع ي 

 ناك أبرياء ولكّن هناك مجرمين".الراعي صك براءة للعمالءا وبعض منوم قتلا وه
وجوة النير هذه خالفوا عضو كتلة التغيير وامصال  النائب نبيل نقوالا الذي أوضح في بيان أن 
"الراعي قام بزيارة رعوية". أما ما قيل عن العمالءا فقال نقوال: "موقفنا واضح ومثبت في وثيقة 

ان القًا من قناعتنا أن وجود أي لبناني على التفاهم بين التيار وحزب هللا الذي ينص على أنه "
أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدوا فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لد  إسرائيل 

 يت ّلب عماًل حثيثًا من أجل عودتوم إلى و نوم"".
 3/6/9202األخبار، بيروت، 

 
 يةلبنان: ملف المخيمات الفلسطينية بين منيمنة والسفيرة السويسر  .53

استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلس يني حسن منيمنة في مكتبه السفيرة السويسرية رو  فلينت 
ترافقوا رئيسة مكتب مؤسسة التعاون والتنمية السويسرية هبة حاج فيلدر ومساعدها روبير نقوال. 

ة على ثالثة محاور وتناول البح  الخ و  العريضة الستراتيجية اللجنة وفي المرحلة القادمة المرتكز 
أساسية: السعي منشاء الويئة العليا لشؤون الالجئين الفلس ينيينا وتأسيس المرصد الو ني في 
لجنة الحوار اللبناني الفلس ينيا واستكمال تمويل مشروع اعادة اعمار مخيم نور البارد بالتعاون مع 

 وكالة األونروا.
ملف إعادة إعمار البارد بالزخم الالزم على المديين  كما ت رو الحوار الى الجوود الم لوبة لتحريك

المتوس  والبعيدا وتثبيت الرؤية التي سبو ان  ورتوا الحكومة اللبنانية كنموذج ايجابي يقدم 
 للمجتمعين الفلس يني واللبناني.

وناقش المجتمعون مشاريع الوكالة السويسرية الجاري تنفيذها في المخيمات الفلس ينية بشكل عام 
وباألخص مشروعي معالجة وتحلية المياه في مخيمات بيروت وبرنامج المساعدة الذاتية لترميم 
المنازل. وأبدت السفيرة فلينت حرصًا على ضرورة ابقاء الملف الفلس يني على أجندة الحكومة 

ن اللبنانية رغم اليروف السياسية الصعبة التي يمر بوا لبنانا وتدفو اعداٍد كبيرٍة من النازحي
السوريين والالجئين الفلس ينيين الى اراضيها واهمية الحفاي على مركزية قضية الالجئين 

 الفلس ينيينا وهو ما أكده منيمنة للوفد.
 3/6/9202المستقبل، بيروت، 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3932 العدد:     3/6/9202الثالثاء  التاريخ:

 

 
 دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية .54

يج العربي مساء اليوم في الرياض االجتماع اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخل
(ا وجدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي موقفه الثابت تجاه 232الوزاري في دورته االعتيادية )

 2963القضية الفلس ينيةا والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلس ينية ذات سيادة على حدود 
والدولية ذات الصلةا محماًل إسرائيل مسؤولية  وعاصمتوا القدس الشرقيةا وفو المرجعيات العربية

سرائيل.  تعثر مفاوضات السالم بين الفلس ينيين وال
ورحب المجلس الوزاري باتفاو المصالحة الفلس ينيةا وتشكيل حكومة الوفاو الو نيا مؤكدًا وقوف 

ه دول المجلس ودعموا للشعب الفلس يني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيو كافة حقوق
 المشروعة.

وأدان المجلس الوزاري االعتداءات التي تقوم بوا سل ات االحتالل امسرائيليا وأعمال الحفريات 
المتواصلة في محي  المسجد األقصىا محماًل إسرائيل كامل المسؤولية بوذا الخصوصا ومحذرًا من 

 موغرافي لمدينة القدس.كل ما من شأنه تغيير الووية التاريخية والدينيةا والوضع القانوني والدي
 3/6/9202وكالة األنباء السعودية )واس(، 

 
 ملك البحرين يهاتف عباس مهنئا بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق .55

وفا: تلقى رئيس دولة فلس ين محمود عباسا مساء اليوم االثنينا اتصاال هاتفيا من ملك  –عمان 
ني عباس في االتصال بالمصالحة وتشكيل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وهنأ العاهل البحري

 حكومة الوفاو الو ني.
 9/6/9202وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 محمد المسفر: المصالحة الفلسطينية ال تشكل خطورة على المقاومة .56

قدس برس: رحب أستاذ العلوم السياسية في جامعة ق ر الدكتور محمد المسفر بامعالن  -الدوحة 
رسميا عن حكومة التوافو الفلس ينيةا وعدها خ وة في ال ريو الصحيحا ودعا العرب إلى دعموا 

 ودعم الفلس ينيين من أجل الوصول إلى حقوقوم المشروعة.
ونفى المسفر في تصريحات لة "قدس برس" بشكل قا ع أن يكون معالن حكومة التوافو الو ني 

أو انكسارها "فالمقاومة في كفة وهذه الحكومة في كفة الفلس ينية أي مؤشر عن هزيمة المقاومة 
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أخر ا والرجاحة بالتأكيد لصالح كفة المقاومةا الوزارة ليس من فصائل المقاومةا وعناصرها ليسوا 
من المقاومة أيضاا وستيل المقاومة بيد المقاومينا واأليام القليلة المقبلة ستكشف لنا أن المناورة 

في الداخل الفلس يني أو مع إسرائيل أو مع الرباعية لن تجدي نفعاا وأن التي يتبعوا عباس سواء 
 ال ريو األوحد لنيل الحقوو الفلس ينية سييل هو المقاومة".

 9/6/9202قدس برس، 
 
 البرلمان العربي يؤكد دعمه لحكومة الوفاق الفلسطينية .57

مساء امسا بتشكيل حكومة  القدس دوت كوم: رحب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروانا -القاهرة 
 الوفاو الو ني الفلس يني.

وقال الجروان في بيان صحفيا إن المصالحة الو نية كانت م لبا فلس ينيا وعربياا مؤكدا أن 
حكومة الوفاو بلورت هذا الم لب على أرض الواقع. وشدد على أن البرلمان العربي يدعم حكومة 

 الفلس ينية. الوفاو الو ني التي من شأنوا دعم القضية
ومن جوة أخر ا استنكر الجروان تصريحات رئيس الوزراء امسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيوا 
المجتمع الدولي لعدم االعتراف بحكومة الوفاو الو نيا وقال "تصريحات نتنياهو تدخل صارخ في 

 عموا.الشأن الفلس يني"ا ودعا المجتمع الدولي إلى االعتراف بوذه الحكومة ود
 3/6/9202القدس، القدس، 

 
 السعودية تدين قرار االحتالل بناء خمسين وحدة استيطانية .58

أدان مجلس الوزراء السعودي قرار سل ات االحتالل امسرائيلي بناء خمسين وحدة استي انية في 
قامة ما يسمى بة"كنيس يوودي" في القدسا داعيا  المستو نة المقامة على أراضي جبل أبوغنيم وال
المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام االنتواكات امسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيو الدولية 

 واعتداءاتوا المستمرة في األراضي الفلس ينية المحتلة بما فيوا مدينة القدس والمقدسات امسالمية.
 3/6/9202عكاظ، جدة، 

 
 ياة المعتقلين جامعة الدول العربية تحمل "إسرائيل" المسؤولية عن ح .59

مراد فتحي: أكدت جامعة الدول العربية أن سياسة األسرا ومنوا االعتقال امداري  -القاهرة 
 للفلس ينيين داخل سجون االحتالل امسرائيليا هي تجسيد ليلم وغ رسة سل ات االحتالل.
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اليوم  وحملت الجامعة العربيةا في بيان صادر عن ق اع فلس ين واألراضي العربية المحتلةا
امثنينا إسرائيل "السل ة القائمة باالحتالل" المسؤولية الكاملة عن حياة هؤالء المعتقلين امداريين 

 المضربين عن ال عام وغيرهم من األسر .
و البت الجامعة بالتدخل الدولي العاجل لإلفراج عن المعتقلين امداريين وغيرهم من األسر . داعية 

مقليمية ذات الصلة بحقوو امنسان وكافة الضمائر الحية في العالم كافة المؤسسات الدولية وا
لزام سل ات االحتالل احترام وت بيو القانون الدوليا وخاصة اتفاقية  لالنتصار لقيم العدالة والحرية وال

الخاصة بحماية المدنيين تحت االحتالل التي تن بو على حاالت األسر  الفلس ينيين  4جنيف الة
 جون االحتالل امسرائيلي.والعرب في س

 3/6/9202الشرق، الدوحة، 
 
 الواليات المتحدة األمريكية ُتعلن عزمها العمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية .61

من واشن نا أن الواليات المتحدة أعلنت االثنين انوا ستعمل  9/6/9202القدس، القدس، نشرت 
قديم المساعدات لواا اال انوا حذرت بأنوا مع حكومة الوفاو الو ني الفلس ينية الجديدة وتواصل ت

 "تراقبوا من كثب" لضمان احتراموا مبدأ الالعنف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية االميركية جنيفر بساكيا ان واشن ن تعتقد أن الرئيس محمود عباس 

 "شكل حكومة تكنوقرا  انتقالية ال تشمل عناصر مرتب ة بحماس".
الحكومة من خالل أفعالوا. وبناء على ما نعرفه االنا فإننا نعتزم العمل واضافت: "سنحكم على هذه 

مع هذه الحكومة". وأكدت ان الواليات المتحدة "ستراقب من كثب لضمان التزام )الحكومة( بمبادم" 
 الالعنف واالعتراف بدولة إسرائيل.

تمرا وكشفت ان وزير واكدت بساكي ان ماليين الدوالرات من المساعدات للسل ة الفلس ينية ستس
 الخارجية جون كيري تحد  الى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابو االثنين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت اسرائيل ستوافو على العودة الى  اولة المفاوضات بعد ان علقت 
 يلية.في نيسان/ أبريلا اوضحت بساكي ان ذلك يعود الى الحكومة االسرائ

وقالت ان "االمر يعود في النواية لأل راف.. التخاذ قرارات صعبة حول العودة الى  اولة 
 المفاوضات.. ولذلك سنر ا ونحن لسنا في وضع يمكن فيه ان نتنبأ فيه بشيء حاليا".

أن وزير الخارجية األميركيا جون كيريا حاد  رئيس الحكومة  9/6/9202، 21عربوذكر موقع 
ا بنيامين نتنياهوا مساء اليوم راالثنينةا وأبلغه أن إدارة الرئيس باراك أوباما تر  بالحكومة امسرائيلية
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الفلس ينية الجديدة حكومة تكنوقرا  وال تضم شخصيات حمساوية وأنوا ستقرر موقفوا منوا وفو 
 سلوكوا وموقفواا وأنوا تعتزم التعامل مع الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة.

 
 رديان": حكومة الوفاق ستزيد التوتر في عالقة السلطة الفلسطينية مع "إسرائيل""الجا .60

كتب مراسل الصحيفة في القدس: "بعد مرور سبعة اعوام من الخالف الذي تحول احيانًا الى 
مواجوات مسلحة بين فتح وحماسا أبصرت حكومة الوحدة الو نية الفلس ينية النور لتنوي سنوات 

المنتير ان تتسبب هذه الحكومة بتعقيد عالقات السل ة الفلس ينية مع الدول الخالف. ولكن من 
 المانحة في أوروبا ومع الواليات المتحدةا كما ستؤدي الى زيادة التوتر في العالقة مع إسرائيل. 

 3/6/9202النهار، بيروت، 
 
 "واشنطن بوست": المصالحة الفلسطينية قد تؤدي إلى مرحلة خطيرة .62

ان المصالحة بين فتح وحماس التي تسي ر على ق اع “حيفة: "الواشن ن بوست": كتب مراسل ص
غزة وال تعترف بإسرائيل وال بحقوا في الوجودا قد يقود الشعب الفلس يني وقياداته الى مرحلة جديدة 
محفوفة بالمخا ر. لقد أعلن رئيس السل ة محمود عباس ان الحكومة الجديدة ستلتزم سياسة نبذ 

العتراف بإسرائيلا وان محادثات السالم مع إسرائيل ستجري في رعاية منيمة التحرير العنف وا
الفلس ينية وليس الحكومة الجديدة الموقتة. ولكن من غير الواضح كيف ستسمح حماس للحكومة 
الجديدة بامشراف على القو  االمنية في غزةا او ما إذا كانت السل ة الفلس ينية ستسمح لحماس 

 حركة في الضفة الغربية".بحرية ال
 3/6/9202النهار، بيروت، 

 
 كيف يحمي الماء أجسامنا؟ .63

يعتبر الماء أحد السوائل األساسية التي ال يتسنى لنا الحياة من دونواا فوو يحمي أجسامنا من 
الجفافا كما أنه ضروري للحفاي على ويائف أجوزة الجسم المختلفة بما في ذلك الجواز العصبي 

 ومن دونه ال يمكننا البقاء على قيد الحياة سو  بضعة أيام.والعضالتا 
ويتكون أكثر من نصف جسم امنسان من الماءا فوو المكون األساسي في العضالت والجلد والدماغ 
وبالزما الدما مما يجعل دمائنا سائلة تعوم فيوا الصفائح الدموية وخاليا الدم الحمراء والبيضاءا 

 على نقل العناصر الغذائية إلى الخاليا التي تحتاجوا.األمر الذي يساعد الدم 
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ويعد الماء محركا لكل ويائف الجسم تقريباا فوو مادة مذيبة تتحلل فيه العناصر الغذائية من 
األغذيةا وعندها يمكن للجسم أن يستخدموا. كما يتميز الماء بقدرته على إذابة األمال  كالبوتاسيوم 

 م.والصوديوم ونقلوا داخل الجس
ويشير أخصائي ال ب العام ال بيب ميشائيل ناوبرايت في بونا إلى أهمية الماء بوصفه مادة منيفة 
من الفضالت التي تتراكم في الجسما فعن  ريو الكلى والمثانة وبمساعدة الماء يتخلص الجسم من 

السموم  لترا من السوائل يومياا مزيلة 280فضالت عملية األيض. وتقوم الكليتان بتنقية نحو 
 والفضالت من الدم.

ويشير ال بيب ناوبرايت إلى أن الماء سائل للتبريد وتنييم درجة حرارة الجسما ففي األيام الحارة أو 
عند بذل مجوود يتبخر الماء على س ح الجلدا وبواس ة التعرو يبرد الجسم لتنتيم حرارته وتبقى 

 درجة مئوية. 33ثابتة عند 
نما من خالل الرئتين أيضا. ويجب على وال يخرج الماء من الجسم  عن  ريو الجلد والبول فق ا وال

امنسان أن يحافي على كمية كافية من السوائل في جسمه حتى تعمل ويائف الجسم بسالسة. لذلك 
 ينصح ال بيب ناوبرايت بعدم االنتيار حتى نشعر بالع شا بل يجب شرب الماء من حين آلخر.

 دويتشه فيلله
 9/6/9202الدوحة، الجزيرة. نت، 

 
 تقديرات صهيونية متباينة حول مستقبل مصر بعد فوز "السيسي" وأثره على العالقة مع "إسرائيل" .64

ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: أعرب السفير الصويوني األسبو في القاهرة 
لسيسيا مبديًا سعادته "تسفي مازئيل"ا عن ارتياحه لنتائج االنتخابات المصرية التي أيورت فوز ا

الغامرةا ألن فوزه مكسب لة"إسرائيل"ا والستمرار التنسيو األمني معوا الذي لم يتوقفا وسيحمي 
اتفاقية "كامب ديفيد" التي ت الب ق اعات معارضة من الشعب المصري بإلغائواا وتوفير مقر 

 للسفارة بعد اقتحام متياهرين لوا بعد الثورة.
ونية عما اعتبرته "السير نحو االتجاه الخ أ"ا موضحة أنه البد "للسيسي" فيما تحدثت أوسا  صوي

ال سيلقى مصير َمن سبقوها ألنه استوّل فترة رئاسته بوضع نفسه في محل شديد  أن يغّير مسارها وال
الحرجا إذ كان امحجام عن الذهاب لالنتخابات بمثابة الل مة التي تلقاها دون أن يستعد لواا ورأت 

تخابات التي أرادها أن تكون بمثابة الغ اء الشرعي لها انقلبت لتصبح الفضيحة التي ال أن االن
 يمكن إخفاؤهاا ولم تقدم ال ابع الشرعي الذي كان يرغب بإضفائه على حكمه. 
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وأضافت: كشفت االنتخابات أن شعبية السيسي ال يمكن أن تكون هائلةا كما كان امعالم يصورهاا 
ن كثرة االض رابات منذ ام احة بمباركا ونجم السيسي سرعان ما ان فأ كأي فالمصريون أنوكوا م

ديكتاتورا وفي حال لم يسرع مرضاء الشعبا فإن الوضع سيعود لما كان عليه قبل ثورة يناير 
: جماهير غاضبة ومستعدة للثورة على الديكتاتورا مشددة على ضرورة قيامه بإيجاد حلول 1022

 كل السياسية واالقتصاديةا وهو ما لم يست ع إثباته حتى اآلن. سريعة ومناسبة للمشا
واعتبرت أن األجواء العامة التي أوجدها السيسيا جعلت مصر تدخل عصورا يالميةا فاآلالف من 
شباب الثورة جر  اعتقالوم من امسالميين والليبراليينا وقتل أكثر من ألف شخصا ووسائل امعالم 

ومعادية لألجانبا وتم تكميم األصوات المستقلةا وال يوجد حاليًا برلمان المصرية تّتصف بالنفاو 
يحدد صالحيات الرئيسا مما يت لب منه امسراع بإجراء انتخابات نيابية مبكرةا والبد أن يشتمل 
البرلمان على أعضاء إسالميين غير متشددينا ويتم رفع سقف الحريات العامة حتى ال تتحول قو  

 قو  معادية. العارضة لتصبح 
وخلصت إلى القول: البد أن يدرك السيسي أنه يحكم البلد المركزي في بلدان الربيع العربيا ألن 
األسلوب الديكتاتوري لن يجدي نفعًاا ورغم فوزه بالرئاسة لكنه يبدو متعّثرًا بالفعلا ألن االنتخابات 

واا والشكوك يّللت العملية قّوضت صورة السيسي كمنقذا وحرمته من الشرعية التي كان يرغب في
 االنتخابية برّمتوا.

 
 االستراتيجية األمنية

كما أيورت االنتخابات أمورًا عدةا منوا أن الشعب المصري لم يع ه التفويض الذي كان يرغبا 
ستيل هي االنتخابات التي اعترف بوا الشعب المصريا وحييت بإقبال  1021وأن انتخابات عام 

وهو ما أضعف موقفها ألن االنتخابات عكست وجود انقسامات عميقة  هائل من أفراد الشعبا
 وواسعة في مصر. 

ورأت أنه يجب عليه القيام برأب الصدع بأسرع ما يمكنا ألن االنقسامات ست يح به كمرسيا فيما 
أثبتت االنتخابات أن امخوان المسلمين قوة سياسية ال يستوان بواا وأيورت است العات الرأي 

ا ومقا عة االنتخابات جاءت استجابة لدعوتواا متسائلة: كيف يمكن %38بشعبية قدرها تمتعوا 
 "للسيسي" أن يقضي عليوا؟

في سياو متصلا تحدثت محافل بحثية صويونية أن فوز السيسي يعّد أمرًا في صالح تنييم القاعدةا 
وحيدينا فقد خسر السيسي وربما يبدو ضربة قاصمة لإلخوان المسلمينا الذين لن يكونوا الخاسرين ال
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الشرعية التي كان يسعي مضفائوا على نيامها وياهريًاا يبدو أن انتصاره انتصار للعلمانية بعدما 
رّوج لنفسه أنه سيقضي على امخوانا لكن الحقيقة أن المستفيد األول من فوزه هي الجماعات 

 امسالمية المسلحة.
ائمة على أن العنف هو السبيل الوحيد لبناء دولة وسيثبت صحة أيديولوجية تنييم القاعدة الق

إسالميةا وقد استفاد من فشل االستراتيجية السياسية لإلخوان المسلمين بأن يكسب المزيد من التأييد 
الذي فقده بسبب الربيع العربيا الذي قام على أساس التياهرات السلمية ال تتبع أي أيديولوجية 

 بعينوا. 
دراج امخوان المسلمين كجماعة إرهابيةا واعتقال وأضافت: األمور انعكس ت منذ ام احة بمرسيا وال

اآلالف من أعضائوا بشكل تعسفيا مما أد  لبزوغ نجم الحركات امسالمية المسلحة من جديد 
وبقوةا ألن العنف الوحشي الذي قام به السيسي متمثاًل في الجيشا شجع امسالميين على االنخرا  

شعال النيران في سيارات الشر ة.في العنف بعدما و   جه إليوم النيام توم أعمال الشغب والتخريب وال
وقد صاحب هذا قيام الجماعات الجوادية الجديدة بتنفيذ موجة من الوجمات المسلحة والتفجيرات 

 االنتحارية خارج شبه جزيرة سيناءا التي اتسعت لتشمل المنا و الحضرية مثل غرب قناة السويس. 
وز السيسي سمح لتنييم القاعدة أن ينشر فكره من جديدا مرّجحة أن يؤدي فوزه محدا  كما أن ف

دائرة مفرغة من العنف واالنتقاما بتجنيد أعضاء جدد له من بين صفوف أعضاء امخوان اليائسين 
في غياب أي توجيه من قادة الجماعة المسجونين حاليًاا مما يجعل الجماعات المتشددة السبيل 

 المتبقي لمقاومة النيام العسكري المسي ر على السياسة واالقتصاد ووسائل امعالم. الوحيد
ورغم أن مصر لوا تاريخ  ويل مع الوجمات المسلحةا إال أن أحد  موجة من العنف تعتبر فريدة 
من نوعوا ألسباب عدة تتمثل في الن او الجغرافي وال بيعة المعقدة للوجماتا وال ابع االنتقالي 

ال العنفا وت رف امسالميين والغير إسالميينا وسيستخدمه كل جانب كذريعة لتصعيد ألعم
 العدوان على ال رف اآلخر.

 معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني
9/6/9202، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3212الترجمات العبرية   
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 حماس.. ما بعد حكومة غّزة .65
 عدنان أبو عامر

 اولة صّناع القرار في حركة حماس ستكون مزدحمة بالملفات في األيام المقبلةا بعد يبدو أن 
انسحابوا من الحكومة عقب المصالحةا وذلك بودف التفّرغ للتحديات التي تواجه المرحلة المقبلة 

 وترميم األضرار التي لحقت بوا في السنوات السابقة.
ا 1006سياسي إلى تسّلم الحكومة في العام وحين انتقلت حماس من  ور المعارضة للنيام ال

تأرجحت شعبّيتوا صعودًا وهبو ًاا لعجزها عن توفير الكثير من مت لبات الفلس ينّيين في غّزةا مع 
 فرض الحصار امسرائيلي والمصري وانق اع رواتب المويفين. وهو ما سبو وتناوله "المونيتور".

ملحوي في الضّفةا اّتضح في خالل عدد من مقاتليوا في المقابلا  رأ على شعبّية "حماس" تحّسن 
أيار/مايو المنصرما إذ خرجت مسيرات ضخمة أشارت إلى  13الذين سّلمت إسرائيل جثثوم في 

عودة يوور الحركة العلني في الضّفة وحضورها في الوس  الضّفاويا وقد رفعت راياتوا الخضراء 
 بزخم ملحوي.

سياسّية أشار في است الع أجراه في نواية آذار/مارس الماضيا لكن المركز الفلس يني للبحو  ال
 إلى أن حماس تشود تراجعًا في شعبّيتوا من دون أن تصل إلى حّد االندثار.

 
 تقّدم وتراجع

ويقول مسؤول في "حماس" من غّزة رفض الكشف عن هوّيته لة"المونيتور"ا إن "الحركة تدرك تأّثر 
الصعب مع استمرار الضائقة االقتصادّية أعوامًا  ويلةا وصراع  مزاج الرأي العاما بسبب الواقع

حماس وفتح في غّزة"ا بامضافة إلى ما يعتبره "امعالم المضلل ضّد حماس. األمر الذي أحد  
تغييرًا في الرأي العام تجاه الحركة وانحيازًا أل راف أخر  على حساب تراجع شعبّيتواا ما يحّتم عليوا 

بلة وضع برنامج شامل إعالمي وخيري وجماهيري واجتماعي لضمان استمرار في المرحلة المق
 التواصل مع الجموور".

لكن مستشار رئيس حكومة غّزة إسماعيل هنّية السابو الدكتور أحمد يوسفا كان األكثر جرأة. وفي 
تب: هل مقال له بعنوان "في إ ار المراجعات... حماس والبرنامج االنتخابي وتساؤالت أخر .!!"ا ك

كلفت قيادات حماس نفسوا التخّفي يومًا والمشي في األسواو والسير في أزّقة المخّيما لتسمع أوجاع 
الناسا وهل اقترب وزراؤها من أماكن توزيع مساعدات )األونروا( لرؤية تدافع الفلس ينّيين بانكسار 
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مع انعدام فرصة للحصول على كيس  حينا وهل عايشوا حياة شباب غّزة التي أضحت بال  عم 
 عمل للعيش الكريم؟

وكان ملفتًا أن حماس وهي تستعّد لمغادرة مقاعد الحكومةا راحت تستعيد خ اب المقاومة والعمل 
 المسلح ضّد إسرائيل.

أيار/مايو المنصرم حين هّدد إسرائيل  10والصوت األعلى كان لزعيم الحركة خالد مشعل في 
 إن كتائب القسام ستالحقوا إلى أكثر حصونوا مناعة. وكان بتحرير الضّفة كما حّررت غّزةا قائالً 

 "المونيتور" قد ذكر ذلك في تقرير سابو.
لكن رئيس لجنة الرقابة البرلمانّية في حماس يحيى موسى يقول لة"المونيتور" إن "ذهاب الحركة نحو 

. لكن ما يوموا هو المصالحة جاء ليستنوض المشروع التحّرري وليعيد المقاومة خيارًا استراتيجيا
كيف تمارس كفاحوا على األرض نيرًا لحاجتوا إلى التوافو الو نيا ألن ذلك قد يص دم برفض 

 السل ة في الضّفة".
وردًا على سؤال لة"المونيتور" حول ما إذا كانت الحركة ستعود إلى تصعيد العمل العسكري ضد 

ول المسؤول في حماس المذكور آنفًا إسرائيل فور انسحابوا من الحكم في األيام المقبلةا يق
"است اعت حماس تحقيو شعبّيتوا الكبيرة بفضل المقاومة إذ ضّحت بالكثيرا ما رفع من رصيدها 
الشعبي في حين أن شعبّيتوا كانت قد تراجعت في السنوات الماضية لعجزها عن تلبية م الب 

ا 1021و 1008وما في غّزة في العاَمين الجماهير المعيشّية". ويشير إلى أن "الحرَبين اللتَين خاضت
 رفعتا رصيد حماس شعبيًا إلى مستويات غير مسبوقة". 

 .1021وهو ما أّكده است الع رأي أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال عقب انتواء حرب 
وقد تابع "المونيتور" تصريحات قادة حماس ممن رّددوا عبارة مكّررة بتوقيت موّحد عقب االتفاو مع 
حركة فتح وهي أن "المصالحة ليست بدياًل عن المقاومة"ا بدءًا بخالد مشعل. وقد تبعه إسماعيل 
هنّيةا ومن ثم نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحرا مشيرًا إلى النا و باسم كتلة حماس 

 البرلمانّية مشير المصري.
قناعات في حماس بعد فجمع "المونيتور" هذه التصريحات المتزامنة ورب وا بما وصله من "

المصالحةا بأنوا باتت في حّل من االلتزامات الحكومّية. وبالتالي فإن خوضوا مواجوة مع إسرائيل 
ال تتسّبب بمعاقبة شاملة للفلس ينّيينا وهي بحاجة إلى تصعيد المقاومة لترميم ما تضّرر من 

ي الحدي  المتكرر عن ضرورة شعبّيتوا في السنوات األخيرة.  وهذه القناعات بدأت تشو  ريقوا ف
تحرير األسر  من السجون امسرائيليةا وتصعيد المقاومة في الضفة الغربيةا وحدي  فتحي حماد 
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وزير الداخلية واألمن الو ني بحكومة حماس أن "عقيدة األجوزة األمنية في الحكومة القادمة يجب 
 في ضرب إسرائيل حتى التحرير".أال تتراجع عن حماية المقاومةا داعيًا الفصائل لالستمرار 

 
 خوض االنتخابات

لم يعد سرًا على أحد أن حماس ستخوض االنتخابات التشريعّية المقبلةا بحسب ما صّر  نائب رئيس 
 مكتبوا السياسي موسى أبو مرزوو في مقابلة سابقة مع "المونيتور".

اس معّقدة في االنتخابات ووفقًا لرئيس مركز الزيتونة للدراسات محسن صالحا فإن "حسابات حم
ن خسرت ستفقد شرعّيتوا  المقبلة. فإن فازت ستقع في مصيبة إدارة السل ة وأثقالوا كالسابوا وال
الشعبّية وتسّلم غّزة وتكون أقلّية معارضة. أما إذا ع لت االنتخاباتا فستعاني من حصار غّزة 

 وتراجع شعبّيتواا وستّتوم بتع يل المصالحة".
مسؤولي الجمعيات الخيرّية في غّزة لة"المونيتور" إن قرار حماس بالمشاركة في ويقول هنا أحد 

االنتخابات المقبلة سيت لب أن "ترفع وتيرة الخدمات المقّدمة إلى الفلس ينّيين كتوزيع المعونات 
للمحتاجينا والتخا ب مع الجموور وعدم االنكفاء عنه بل ومشاركته آالمه وهمومه وقيادة النشا ات 

 جماهيرّية".ال
يضيف المسؤول الذي فّضل عدم الكشف عن هوّيته أن "أزمة حماس المالّية قد يؤّخرها عن القيام 
بواجباتوا تجاه ناخبيواا ما سيؤّثر على شعبّيتوا. وهي مجبرة على خوض االنتخابات المقبلة بشعبّية 

من التزامات تجاه شرائح تستعيدها من خالل الجمعيات الخدمّية التابعة لواا وما يتفّرع عنوا 
 اجتماعّية عريضة بخاصة الفقراء".

إلى ذلك أفاد عضو في لجنة االنتخابات التابعة لحماس "المونيتور" بأن "المرحلة المقبلة ستشود 
خفاقات من سيشارك فيوا. والم لوب  منافسات انتخابّية شديدةا وستتكشف أمام الناخب إنجازات وال

باب أمام الناخبا وعدم تبّني سياسة الدفاع المستميت لتبرير من حماس وضع الحقائو واألس
 األخ اءا واستدعاء يروف االحتالل والحصار".

ويبقى أنه على الرغم من مخاوف حماس من اهتزاز شعبّيتوا في غّزةا إال أن عدد الناخبين 
ناخبًا  636لفًا وأ 330ناخبًا مسّجاًل وفي غّزة  030المسّجلين في الضّفة بلم مليون وتسعين ألف و

مسّجاًلا وفقًا ألرقام لجنة االنتخابات المركزّية. ما يعني أن آمال حماس لكسب المزيد من األصوات 
 في الضفة الغربية قد تكون أحد أدوات تعويض خسائرها المحتملة في غزة.
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ح في ويوضح المسؤول في حماس نفسه لة"المونيتور" أنه "من خالل تلك األرقاما فإن شعبّية فت
الضّفة تتأثر سلبًا بسلوكيات السل ةا ما يدفع حماس إلى إجراء عملّية حسابّية يمنحوا تفوقًا انتخابيًا 

 عليوا من خالل ناخبي الضّفة".
9/6/9202المونيتور،   

 
 الّرّد الفلسطينّي على المقاطعة اإلسرائيلّية .66

 هاني المصري
ا امعالن بأّن حكومة الوفاو الو ني حكومته بالرغم من إعالن الرئيس أبو مازن وبلع "حماس" لوذ

وبرنامجوا برنامجها الذي يتضمن االعتراف بإسرائيل و"نبذ العنف وامرهاب" وااللتزام باالتفاقيات 
الموّقعةا وأّنوا حكومة مستقلين تكنوقرا  وال ينتمون ألي فصيلا وبالرغم من أن رئيسوا هو رامي 

لّيةا وأنوا ستضم عدًدا من الوزراء المومين من الحكومة الحالّية؛ الحمد هللاا أي رئيس الحكومة الحا
 األمر الذي يجعل ما يحد  أقرب إلى تعديل الحكومة منه إلى تشكيل حكومة جديدة.

وعلى الرغم من سعي الرئيس ملغاء وزارة األسر  وتحويلوا إلى هيئة تابعة للمنيمة استجابة ل لب 
باشرا من خالل التوديد بوقف المساعدات المالّية للسل ةا ألن أميركي وأوروبي مباشر أو غير م

جزًءا منوا ُيصرف ألسر  نفذوا أعمااًل "إرهابّية"ا وفي يل إعالن أبو مازن أن التنسيو األمني 
"مقّدس"ا وسنستمر به سواء اختلفنا أو اتفقنا مع امسرائيليين سياسًيا؛ أعلنت الحكومة امسرائيلّية أنوا 

عالمّية ستركز على الواليات المتحدة األميركّيةا هدفوا منع االعتراف بالحكومة  بدأت حملة
الفلس ينّية بحجة أنوا تستند إلى حلف مع "حماس"ا التي َيْعِرفوا العالم وفًقا للزعم امسرائيلي بأنوا 

نه ليس شريًكا منيمة "إرهابّية"ا وأن اختيار أبو مازن االنضمام إلى هذه المنيمة "امرهابّية" يثبت أ
 للسالم مع إسرائيل.

ولكي تبرهن على جدّية موقفواا رفضت إسرائيل منح تصاريح للوزراء من ق اع غزة للقدوم إلى رام 
هللا والمشاركة في حلف اليمين أمام الرئيسا في إشارة إلى أنوا لن تتيح حرّية الحركة ألعضائواا 

( ووقف تحويل العائدات VIPت المومة )وستفرض عقوبات عديدةا منوا سحب ب اقات الشخصيا
 الجمركّية.

رًدا على القرار امسرائيلي بمقا عة الحكومةا أعلن أبو مازن "أن لكل خ وة إسرائيلّية عقابّية رد فعل 
فلس يني مناسب لوا"ا وأضاف "سنأخذ األمور خ وة خ وةا ولن نكون البادئين في الردا ولكن لكل 

 رد من جانبنا".خ وة إسرائيلّية سيكون لوا 
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 إذا فكرنا في الرد الفلس يني المحتملا يمكن أن يتضمن واحدة من أو كل الخ وات اآلتّية:
المضي في المصالحة وامسراع بتشكيل حكومة الوفاو الو ني والبناء عليواا من خالل بلورة  -

السياسّية الحقيقّيةا  استراتيجيات جديدة وبرنامج يجسد القواسم المشتركةا واالتفاو على أسس الشراكة
عادة بناء وتوحيد األجوزة األمنّيةا وتشكيل ام ار القيادي المؤقت للمنيمة كخ وة أولى نحو إعادة  وال
تشكيلوا على أسس و نّية وديمقرا ّيةا بحي  تضم مختلف ألوان ال يف السياسيا وعدم الخضوع 

حكومة تحت اختبارا كما يور في قول للعقوبات امسرائيلّية والتوديدات األميركّية التي تضع ال
سوزان رايس وجون كيري للرئيس بأن امدارة األميركّية ستراقب عمل الحكومة عن كثب ودور 
"حماس" فيواا وسوف يتم الحكم عليوا من خالل السياسات وتركيبتواا ومد  تأثير المجلس 

 التشريعي عليواا الذي يضم غالبّية من أعضائه ينتمون إلى "حماس".
م البة المؤسسات الدولّية واللجنة الرباعّية الدولّية التدخل العاجل لوقف امجراءات العقابّية  -

امسرائيلّية نيًرا لتداعياتوا المحتملة على المن قةا خصوًصا في يل حصول فلس ين على اعتراف 
عربّية ودولّية دولي بوا كدولةا ومن المفترض التعامل معوا على هذا األساسا وتوفير شبكة أمان 

 لتوفير أموال تعّوض عن القرصنة امسرائيلّية.
تفعيل القرارات الصادرة عن األمم المتحدةا سواء الجمعّية العامة أو مجلس األمن المؤيدة للحقوو  -

الفلس ينّيةا التي تشكل رصيًدا هائاًل تم إهمالها خصوًصا الفتو  القانونّية لمحكمة الهاي وتقرير 
يرهماا والسعي مصدار قرارات أخر  ضد االستي انا ومجمل امجراءات االحتاللّيةا غولدستون وغ

 بعد اتضا  حقيقة الموقف امسرائيلي ومعاداته للسالم وتوديده لألمن واالستقرار في المن قة والعالم.
بما فيوا االنضمام للمزيد من االتفاقيات الدولّية و لب العضوّية لكل أو بعض الوكاالت الدولّيةا  -

 محكمة الجنايات الدولّية.
وضع خ ة تدريجّية للتراجع عن االلتزامات السياسّية واألمنّية واالقتصادّية المترتبة على "اتفاو  -

أوسلو" في يل تجاوز الحكومات امسرائيلّية المتعاقبة لاللتزامات امسرائيلّية بصورة تكاد تكون 
 كاملة.

لتراجع عن تصريح الرئيس حول أن التنسيو األمني "مقّدس"ا ووقفه في هذا السياوا يمكن البدء با -
أو أجزاء منها وااللتزام بموقف مفاده أن السل ة لن تلتزم بأي اتفاقياتا ولن تنفذ أي التزامات من 
 رف واحد من دون التزام إسرائيلي مقابل ذلكا وهذا ينسجم مع القانون الدولي الذي ينص على مبدأ 

 صوص التعامل مع االتفاقات الثنائّيةا خصوًصا التي حصلت على الرعاية الدولّية.التبادلّية بخ



 
 
 

 

 
           52ص                                     3932 العدد:     3/6/9202الثالثاء  التاريخ:

 

تبني حملة المقا عة األكاديمّية واالقتصادّية والسياسّية مسرائيل بشكل عاما والمستو نات بشكل  -
خاصا وتوفير كل ما تحتاجه هذه الحملة من دعم سياسي ومادي وحملة إعالمّية محلّية وعربّية 

 ى امتداد العالم.وعل
تبني المقاومة الشعبّية قواًل وفعاًلا وتوفير جميع احتياجاتوا حتى تصبح حملة واسعة ومستمرةا بما  -

 يؤدي شيًئا فشيًئا إلى جعل االحتالل مكلًفا مسرائيل ومن يدعموا.
جنة إعادة النير بشكل جوهري وحاسم في الت بيع المنفلت من عقاله مع إسرائيلا وما يسمى ل -

التواصل مع المجتمع امسرائيليا على أساس مراجعة هذه التجربةا وهل أدت إلى اختراو المجتمع 
امسرائيلي وزيادة قوة وتأثير معسكر السالم المضمحل في إسرائيلا أم إلى اختراو المجتمع 

مع إسرائيليينا الفلس يني واممعان بتمزيقه من خالل التنازالت التي تتم أثناء اللقاءات أو الحوارات 
معيموم ال يتخذ موقًفا من االحتالل وال يؤيد الحقوو الفلس ينّيةا أي حواراتا وأحياًنا مشاريع 
مشتركةا تتم من دون شرو ؛ ما يمّيع الصراع وييوره على غير حقيقته وكأنه نزاع على األراضي 

ن شعب ميلوم ومشروع وحول  بيعة السالما وبين مت رفين ومعتدلينا وليس باعتباره صراًعا بي
 استعماري استي اني احتاللي عنصري يالم؟

اعتماد خ   ومشاريع تودف إلى تعزيز مقومات الصمود والتواجد الفلس يني على أرض  -
فلس ينا خصوًصا في المنا و المعرضة العتداءات مستمرة ولوجمة استي انّية وت وير عنصري 

 في القدس ومنا و الجدار والمصنفة )ج(.
وحتى اآلن  1000لتراجع عن الموافقة الفلس ينّية السابقة منذ مؤتمر "كامب ديفيد" في العام ا -

على مبدأ "تبادل األراضي"ا الذي فتح شوّية إسرائيل على المزيد من التنازالت الفلس ينّية وأّد  إلى 
ضمن ضم توسيع االستي ان واألحياء "اليوودّية" في القدس الشرقّيةا ألن أي حل نوائي سيت

 المستو نات الكبيرة وهذه األحياء مسرائيل.
3/6/9202األيام، رام هللا،   

 
 خسرت حماس ولم تكسب فتح .67

د. فايز أبو شمالة   
ال يقاس الربح والخسارة في ميزان السياسة بالضربات الترجيحيةا فقد تكون خسارة فريو في لحية ما 

لوهمي للبعض هو الخسارة االستراتيجية للجميع. من لقًا للربح في لحيات الحقةا وقد يكون الربح ا
إن الذي يتابع مجريات المصالحة بين حركتي فتح وحماس ليستنتج أن األخيرة قد خسرت بعضًا من 



 
 
 

 

 
           50ص                                     3932 العدد:     3/6/9202الثالثاء  التاريخ:

 

مواقفوا السياسية المعلنةا وتخلت عن الكثير من برامجواا في الوقت الذي لم تكسب فيه حركة فتح 
ي الذي خسرته حماسا أو تخلت عنه مرحليًا؛ هو خسارة من هذه الخسارةا وذلك ألن العمو السياس

ن بدا مكسبًا للسل ة الفلس ينية.  لحركة فتح نفسواا وال
إن التنازالت التي قدمتوا حركة حماس من أجل المصالحة قد جاءت استجابة للمتغيرات امقليميةا 

بعض المواقف السياسية  التي فاجأت الجميعا وأحدثت الوزة السياسية في المن قةا فكان التنازل عن
المعلنة بمثابة صدمة نفسية ألنصار حركة حماس وعناصرهاا والسيما أولئك الذين لم يستشعروا بعد 
عمو المتغيرات الحياتية الناجمة عن الحصار المضروب على سكان ق اع غزةا والذي يعد بالقياس 

و ذات خيانةا وفرض على إلى المساحة وتعداد السكان أسوأ من الحصار الذي فرض على العرا
 إيران ذات مؤامرةا وفرض على السودان ذات تخاذل.

لقد تمثلت أول ثمار المصالحة الفلس ينية بغض  رف حركة حماس عن تصريحات السيد محمود 
عباس حين قال: حكومة التوافو هي حكومتيا وستحارب امرهاب "المقاومة"ا وهي تعترف بإسرائيلا 

منيمة التحرير مع إسرائيل من اتفاقيات. وقد أ بقت حماس شفتيواا وتعترف بما وقعت عليه 
وصمتت صمت القبور لتجنب الشعب الفلس يني المحاصر والممزو مزيداً من الكوار  الحياتيةا 
وأغمضت حماس عينيوا عن تصريحات السيد عباسا حين قال: إن التنسيو األمني مع المخابرات 

اس من المصالحة حين أقدمت بعض األجوزة األمنية في الضفة امسرائيلية مقدسا ولم تتورب حم
الغربية على اعتقال عناصرهاا وسكتت حماسا حين توسل السيد عباس امسرائيليين باالعتراف 
بحكومة التوافوا ورا  يؤكد لوم أن حكومة التوافو تعترف بإسرائيلا وتنبذ العنفا وتعترف بكل ما 

يضيف عباس جملة استنكارية بصيغة استفواما قائاًل: أين الخ أ في تم التوقيع عليه مع إسرائيلا ل
ذلك؟ أين الخ أ في ذلك؟ هو السؤال الذي يجب أن تجيب عنه حركة فتحا وأن تعلن بأن الخ أ 
يتمثل في التنازل عن كل ما سبوا وفي االعتراف المجاني بإسرائيلا وفي تكبيل يد المقاومةا وفي 

 ة داس عليوا المستو نون بتوسعاتوم وتوسالتوم.االلتزام باتفاقيات موين
على كوادر حركة فتح أن يتصدروا المشودا وأن يتصدوا لكل تنازل يفتح شوية امسرائيليين على 
مزيد من التنازلا على كوادر حركة فتح أن يرفعوا صوتًا عاليًا ضد ما يمارس من تفرد بالقرار 

وبعيدًا عن قياداتوا الشابةا وبعيدًا عن التنييمات  السياسي بعيدًا عن كوادر حركة فتح نفسواا
 الفلس ينية التي اشتكت من امهمالا واستغاثت من ق ع المساعدات.

9/6/9202، فلسطين أون الين  
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 حماس تنازلت وقبلت بشروط المصالحة كي تبقى على قيد الحياة .68
 تسفي برئيل

ماس وفتح وتقوم حكومة وحدة. هذه المرة كان ينبغي ألحد ما أن يتراجع كي تتحقو المصالحة بين ح
حماس هي التي تراجعت ووافقتا أي اض رتا الى التنازل وقبول شرو  عباس. ليس هذه هي 
المرة االولى التي تثني فيوا حماس مبادئوا كي تتناسب واليروف السياسية والحزبية. ومع أن 

نوات التي مرت بين التوقيع على المصالحة مع فتح كانت تحوم كل الوقت في الوواءا اال ان الس
اتفاقات المصالحة وبين تحققوا تدل على أنه دون الضائقة السياسية الداخلية والخارجية التي علقت 
فيوا المنيمة كان مشكوكا أن تتحقو المصالحة هذه المرة ايضاا والتي ليس مؤكدا مد  حياتوا. 

فح وهدم كل االنفاو بين غزة وسيناء تقريبا؛ االزمة العميقة مع مصرا والتي أدت الى اغالو معبر ر 
استيالء الجيش على الحكم في مصرا واخراج االخوان المسلمين عن القانون وتعريفوم كحركة 
ارهاب مما جعل حماس عدو الجموور في الدولة؛ الضغ  الذي مارسته السعودية وباقي دول الخليج 

الذي اد  الى ق يعة مع إيران وفقدان مصدر على ق را الممولة الوامة لحماس؛ الشرخ مع سوريا 
كل هذا أوضح لحماس بان ال مفر من مصالحة عمليةا إذا  –دخل شبه حصري )باستثناء تركيا( 

 كانت الحركة تت لع الى البقاء واال تفقد عقلوا.
ليس تنازالت حماس اال في المستو  الفني. فحسب االتفاو الذي وقع في نيسان الماضيا وافقت 

على اقامة حكومة تكنوقرا  وتأجيل االنتخابات الى موعد الحو بينما يواصل محمود عباس  حماس
حاليا منصبه كرئيس. ولكن الموافقة أبعد أثرا بكثير: فحماس تتخلى عمليا عن موقفوا الثابت في أن 

يمنحوا الصالحية الشرعية للوقوف على رأس حكومة  1006انتصارها الجارف في االنتخابات في 
 لس ين.ف

عباس بالتأكيد ال يمكن أن يتوم بمحبة زائدة لحماس. فليست فق  التعابير القاسية التي أ لقوا على 
قيادتوا تشود على ذلك بل وايضا االلغام التي كان يزرعوا بين الحين واالخر في  ريو المصالحة. 

كما أن خوفه من  ولكن ضغو  الجموور في الضفة وفي الق اع معادة الوحدة اشتدت مع السنين.
أن يسجل في التاريخ كمن فقد غزة أغلب الينا وال سيما على خلفية الفشل لتحقيو اتفاو سالم مع 
اسرائيل والذي كان يمكنه أن يدحر حماس نحو معضلة صعبة االحتمال. ومع ذلكا فقد خففت 

نتقاد الذع حماس وال سيما خالد مشعل حدة موقفوا من المسيرة السياسية بل ان مشعل تعرض ال
 على أنه اقتر  منح المفاوضات فرصةا وان لم يؤمن بنجاحوا.
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النتيجة في هذه اللحية هي أنه مع قيام الحكومة الفلس ينيةا والتي وان كانت تسمى حكومة 
تكنوقرا  فإنوا ستعمل ضمن التوافو بين حماس وفتح. واسرائيل سارعت الى االعالن عن انوا 

ا اال انه في 1006ة ومع السل ة الفلس ينية مثلما فعلت بعد انتخابات ستوقف التعاون مع الحكوم
داخل هذا التوديد يوجد تناقض: فالتعاون االمني سيستمر. مع من بالضب ؟ فذات السل ة التي 

 ستقا عوا اسرائيل هي السل ة التي معنية اسرائيل في أن تواصل التنسيو االمني معوا.
رعية من الحكومة الفلس ينية ومعاقبتوا على مجرد المصالحة من ان الجود امسرائيلي لسحب الش

شأنه أن يضع اسرائيل امام جبوة غير مرتقبة. فليست كل الدول العربية فق  تدعم المصالحة وهي 
التي ساعدتوا بتمويل سخيا بل ان االتحاد االوروبي ايضا ال ير  مانعا من قيام حكومة وحدة 

الخر  ال تر  مانعا تاما من التعاون مع الحكومة الفلس ينية الجديدة. والتعاون معوا. واشن ن هي ا
فحسب بيان النا قة بلسان الخارجية االمريكية االسبوع الماضي ستفحص الواليات المتحدة خ واتوا 
حسب تركيبة الحكومة التي ستقوم. والتركيبة الم روحة لن تمنح واشن ن الذريعة لمقا عتوا. واذا 

تعتزم البقاء وحيدة في هذه الجبوة الدوليةا فيجدر بوا أن تأخذ بالحسبان بان سياسة  كانت اسرائيل
االغالو على غزة هي االخر  من شأنوا أن تتح م في اعقاب تعود مصر بفتح معبر رفح مع قيام 

 الحكومة الفلس ينية.
ئناف المفاوضات السبيل االخر هو االعتراف بالحكومة الفلس ينيةا مواصلة التعاون الجاريا است

بدال من رؤية المصالحة كخ  احمر والفوم بان الحكومة الفلس ينية هي شأن الجموور الفلس ينيا 
 بالضب  مثلما هي تركيبة الحكومة امسرائيلية شأن موا ني إسرائيل.

9/6/9202هآرتس،   
9/6/9202رأي اليوم، لندن،   
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