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 نتنياهو يمهد لخطة انفصال أحادي الجانب في الضفة  :معاريف .0

صحفية اسرائيلية ان رئيس الوزراء ذكرت مصادر  :وكاالت -الحياة الجديدة -القدس المحتلة
 االسرائيلي بنيامين نتنياهو يمهد لخطة انفصال أحادي الجانب في الضفة الغربية.

ونشر موقع صحيفة "معاريف" عناوين خطة نتنياهو، في ظل تأكيده على عدم اجراء أي مفاوضات 
ركيزتين هما االنفصال مع الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق المصالحة مع حماس. وتستند الخطة على 

 عن الفلسطينيين ورفضه المطلق لدولة واحدة بين البحر والنهر.
وقال الموقع ان "عناوين الخطة سبق ان طرحها نتنياهو بشكل واضح االثنين الماضي في اجتماع 
للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، والتي ضمت أعضاء كنيست من أحزاب اليمين والوسط 

بعد  إلسرائيلوالمتدينين، حيث كان السؤال الرئيسي في االجتماع: ما هي الخطوة القادمة واليسار 
فشل المفاوضات وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بمشاركة حماس؟"، وجاء هذا السؤال بعد ان 
وقف نتنياهو وقال ألعضاء اللجنة بشكل واضح: لن نجري أي اتصاالت أو مفاوضات مع حكومة 

 تشارك فيها حماس".فلسطينية 
واضاف الموقع: "هنا بدأت األسئلة تطرح على نتنياهو من أعضاء كنيست محسوبين على اليسار 
االسرائيلي: لنفترض بأن الجانب الفلسطيني هو الذي أفشل المفاوضات كما تقول، ما هي الخطوة 

اهو بالقول: يجب القادمة؟ ماذا ستفعل اسرائيل؟ خاصة أنك لن تفاوض الفلسطينيين؟، ورد نتني
الحفاظ على أغلبية يهودية واضحة وصريحة في دولة اسرائيل الديمقراطية، وهذا يعني بأنه يتوجب 
رفض فكرة وجود دولة واحدة بين البحر والنهر، وحتى نحافظ على أغلبية يهودية واضحة يهودية 

 يجب االنفصال عن الفلسطينيين، وجاء الوقت كي ننفصل عنهم" حسب قوله.
ال الموقع: "هذا الموقف فهم لدى أعضاء الكنيست بأن نتنياهو يجري االعداد لخطة اسرائيلية وق

أحادية الجانب لتطبيقها على أرض الواقع، تتضمن االنسحاب من بعض المناطق في الضفة الغربية 
، وهذا الطرح بالرغم من أنه غير واضح يشبه خطة أرئيل شارون تجاه إلسرائيلوضم مناطق أخرى 

، وهذا يتناقض جزئيا مع التصريحات التي صدرت عن نتنياهو 1002قطاع غزة واالنسحاب عام 
أيام لموقع أميركي، والتي قال فيها بأنه لن يكرر تجربة االنسحاب من قطاع غزة  20قبل ما يقارب 

في الضفة الغربية، ألنه بعد االنسحاب حماس سيطرت على القطاع وبدأت تطلق الصواريخ على 
 ائيل، ولن نكرر هذه التجربة في الضفة الغربية".اسر 
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وأشار الموقع الى ان "بعض أعضاء لجنة الخارجية واألمن خرجوا مشوشين من االجتماع ولم تتضح 
لهم الصورة ولم يستطيعوا فهم خطة نتنياهو التي يجري البحث العميق فيها، لكنهم خرجوا من 

ة احادية الجانب من اسرائيل لالنفصال عن االجتماع على قناعة بأنه يجري االعداد لخط
 الفلسطينيين".

 7/6/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "إسرائيل"لرئاسة الفلسطينية ترحب بإدانات االستيطان وتطالب بإجراءات عملية ضد ا .2

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها العميق لمواقف دول العالم التي دانت النشاط : رام هللا
ستيطاني األخير، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل لمواصلتها اال

نطالب المجتمع الدولي باتخاذ »وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان:  االستيطان.
هذه »وأضاف: «. الخطوات الالزمة لوقف هذه الممارسات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي

سرائيل تتحمل مسؤولية ذلك، والقيادة الفلسطينية تدرس ا لتصرفات ستؤدي إلى عواقب خطيرة، وا 
 «.خيارات عدة التخاذ القرارات الضرورية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

وحدة استيطانية، وعن وقف  2200وكانت إسرائيل أعلنت أول من أمس عن طرح عطاءات لبناء 
 خرى.وحدة أ 2000تجميد بناء 

7/6/4104الحياة، لندن،   
 
 بدفع رواتب كافة الموظفين التوافقبحر يطالب حكومة  .3

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي 
 وأكد بحر خالل خطبة الحمد هللا، بتأمين ودفع رواتب كل الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام.

الجمعة في مسجد فلسطين، اليوم، على ضرورة تعامل حكومة التوافق الوطني مع كافة شرائح 
 الشعب الفلسطيني، وأال تكون حكومة لفئة معينة.

وأشاد بدور الحكومة السابقة برئاسة إسماعيل هنية وتسليمها السلطة بكل سهولة لحكومة التوافق 
د اتفاق المصالحة، وضرورة أن تبدأ الحكومة الجديدة الوطني، مجددًا التأكيد على تطبيق كافة بنو 

بالعمل على أداء مهامها المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح، وتهيئة األجواء 
 لالنتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية المقبلة.
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ع األسرى كما طالب بحر في نهاية خطبته بضرورة تضامن كافة أطياف الشعب الفلسطيني م
المضربين عن الطعام في سجون االحتالل، محذرًا من تدهور الحالة الصحية للعديد من األسرى 

 المضربين وخاصة من نواب الشعب الفلسطيني المعتقلين إداريًا.
6/6/4104، فلسطين أون الين  

 
 : ال ترتيب للقاء عباس وكيريفلسطينيونمسؤولون  .4

ن فلسطينيون إنه "لم يتم الترتيب لعقد لقاء بين الرئيس محمود قال مسؤولو  :نادية سعدالدين -عمان 
عباس ووزير الخارجية األميركي جون كيري، باستثناء دعوة وجهتها الواليات المتحدة لرئيس حكومة 

 التوافق الفلسطينية رامي الحمدهللا لزيارة واشنطن قريبًا"، رغم الضغوط اإلسرائيلية المضاّدة.
طيني في عمان عطا هللا خيري أنه "ال يوجد أي ترتيب للقاء خالل الفترة المقبلة وأوضح السفير الفلس

على األقل"، في وقت توجه فيه "الرئيس عباس أمس من عمان إلى القاهرة لحضور مراسم تنصيب 
وأضاف، لـ"الغد"، "لم  السيسي غدًا األحد، ومن ثم يغادرها إلى الفاتيكان"، بحسبه. عبد الفتاحالرئيس 

ن هناك أي ترتيب مسبق لعقد لقاء يوم األربعاء الماضي بين عباس وكيري، وفق ما تردد في يك
 األنباء".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إنه "لم يكن هناك أي ترتيب 
من الخارجية للقاء عباس وكيري"، يوم األربعاء الماضي وفق ما تداولته وسائل اإلعالم ونفته كل 

 األميركية والرئاسة الفلسطينية، مستبعدًا "عقده خالل الفترة المقبلة".
لزيارة واشنطن خالل  الحمد هللاوأوضح شحادة أن "الدعوة األميركية لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي 

نية فترة قريبة، تعّد مهمة، وتعكس الموقف األميركي اإليجابي من التعامل مع الحكومة الفلسطي
 الجديدة، واستمرار مساعداتها للسلطة الوطنية".

الفلسطيني في واشنطن، والجاري الترتيب له، قائم، رغم الضغوط  –وأكد أن "اللقاء األميركي 
 اإلسرائيلية لمنع إتمامه، إال أن واشنطن لم تتراجع عنه".

7/6/4104الغد، عمان،   
 
 في الضفة تيطاناالس حول المتحدة يقدم شكوى باألممسفير فلسطين  .5

قدم الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين، رسالة : عبد الحميد صيام –نيويورك 
شكوى رسمية لألمين العام لألمم المتحدة ولرئيس مجلس األمن لشهر حزيران/ يونيو فيتالي 
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من  استيطانيةسكنية وحــدة  2،200تشوركين، الممثل الدائم لالتحاد الروسي حول قرار إسرائيل بناء 
 وحدة في القدس الشرقية المحتلة.  400بينها نحو 

غير الشرعي »وقال في رسالته إن الشعب الفلسطيني وقيادته متحدان في رفض هذا االحتالل 
والعدواني والتدميري بكل أشكاله وتنويعاته، كما أنهما ينشدان ويكافحان من أجل حل سلمي عادل 

وأضاف السفير منصور في  «.الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وشامل بناء على الشرعية
رسالته أن هذا القرار قد صدر عن وزير اإلسكان المنتمي إلحدى الفصائل المتطرفة الذي قال إنه 

، وبالتالي يكون الوزير «عقابا على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية»اتخذ مثل هذا القرار 
 يحظر العقوبات الذيأيضا  33من اتفاقية جنيف الرابعة بل والبند  44احة البند قد انتهك صر 

 الجماعية والنهب واالنتقام.
7/6/4104القدس العربي، لندن،   

 
 والشعب السوري باالنتخابات الرئاسية سداألالقدومي يهنئ  .6

لسطينية وزير خارجية لمنظمة التحرير الف السياسيةوجه عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة : لندن
فلسطين فاروق القدومي رسالة تهنئة الى بشار األسد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية العربية 

لقد “نسخة منها على ” راي اليوم“واضاف القدومي في رسالة وجهها الى االسد ووصل لـ  السورية.
حكيمة القوية التي تأبى الرضوخ شعب سوريا العدو قبل الصديق بمدى تعلقه وايمانه بقيادته ال أدهش

قوى االستكبار وتتشدد بموقفها القومية، وتسعى مخلصة لتحقيق الرفاهية والرقي واالستقرار  إلمالءات
لسورية، قلب العروبة النابض ولكل اقطارنا العربية، ودعمها الالمحدود لقضية فلسطين التي تعتبرها 

شعبنا الفلسطيني الوطنية حتى يتحقق النصر  قضية سوريا االولى، ووقوفها الثابت مع حقوق
 ”.والعودة

، ”بهذا الحدث، ونشارك شعب سوريا العزيز في افراحه وبيعته أنفسنا نهنئ“وتابع القدومي في رسالته 
من هللا عز وجل ان يحفظ سوريا العروبة وشعب سوريا الشقيق من كل مكروه وان “وتمنى القدومي 

 ”.لعزةيسدد خطاكم لما فيه الخير وا
6/6/4104رأي اليوم، لندن،   
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 اإلسرائيلية تتعامل مع األسرى المضربين بحقد السجونوزارة األسرى: إدارة  .7
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، أن إدارة السجون االسرائيلية تتعامل مع : رام هللا

همجيته، وتعمل بشكل األسرى المضربين عن الطعام بحقد غير مسبوق، من حيث شراسته و 
متواصل من خالل توجيهات رسمية من قبل قيادة االحتالل للضغط على األسرى بكل الوسائل 

 يوما. 44الممكنة، دون األخذ بأي اعتبارات ألضرابهم منذ 
( نشرته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية، عن 6|6ونقل بيان أصدرته وزارة األسرى اليوم الجمعة )

رى، تأكيدهم، أنه يتم نقل أسرى مضربين عن الطعام بشكل يومي إلى المستشفيات محاميي األس
اإلسرائيلية، وأن حالة الكثير منهم سيئة، ويشعرون بالكثير من األوجاع، وهناك نقص كبير في 

 أوزانهم، وتظهر عليهم عالمات اإلرهاق والتعب والدوخان.
6/6/4104قدس برس،   

 
 بسالح المقاومة .. ولن نفرط رى بالروح وبالدماألس لنداءات: سنستجيب هنية .8

تعهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل : نبيل سنونو - غزة
هنية، بعدم التفريط بسالح المقاومة الفلسطينية، ومواصلة النضال حتى تحرير فلسطين من االحتالل 

ألسرى بقوله: "إن المقاومة لن تخذلكم.. ونحن معكم على اإلسرائيلي، مخاطًبا في نفس الوقت ا
 الموت والكرامة".

وقال هنية أمام آالف المشاركين في فعاليات "المسيرة العالمية نحو القدس" بمدينة غزة، اليوم: "ألننا 
عقدنا لواء الوحدة لشعبنا، على الثوابت والمقاومة،  أسرانا،نعرف كيف نحرر قدسنا، وكيف نحرر 

ننا نعرف أن وحدتنا سر قوتنا، وأن القدس تتحرر بشعب ومقاومة موحدة"، مضيًفا أن "هذا القرار وأل
دراك ومسؤولية، ومعرفة بطبيعة المرحلة  نهاء االنقسام( أخذناه عن وعي وا  )تعزيز الشراكة الوطنية وا 

 ومقتضيات الصراع".
عنه، تحت أي ظرف؛ قائاًل: "سالح  وشدد على التمسك بسالح المقاومة وعدم التفريط به أو التنازل

 المقاومة، وجيوشنا التي بنيناها بالدم والعرق لن نفرط بها".
واستدرك: "ال أقول المقاومة أي حماس فحسب، بل أيًضا حركة الجهاد )اإلسالمي( والجبهات 

ببرنامج )الشعبية والديمقراطية( واألجنحة المسلحة لحركة فتح، لن نفرط بسالح البندقية، ولن نفرط 
 المقاومة، تحت أي ظرف من الظروف".
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وقال رئيس الوزراء السابق: "ليكن شعارنا الوحدة والشراكة الوطنية والمصابرة والمقاومة"، مضيًفا: "ال 
نهاء آثاره يحتاج إلى صبر  بد أن نصبر ويصبر بعضنا على بعض، نحن طوينا صفحة االنقسام، وا 

 لية القيادة والشعب".وتعاون وبناء جسور الثقة، وهذه مسؤو 
وتابع: "نحن لن نغادر الوطن ولن نغادر األمانة ولن نلقي البندقية، وسنظل في موقع الخدمة لهذا 
الشعب، وما اتصالي بسمو أمير قطر، تميم بن حمد، )أمس(، لمعالجة ما طرأ في قضية الرواتب 

 قع المسؤولية الوطنية".وتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحكومة التوافق الوطني، إال من مو 
هنية أردف بقوله: "نحن لشعبنا ولوطننا وأرضنا، ولكرامة أبنائنا وأهلنا، من أي موقع نكون فيه، ألن 
األرض لنا والشعب لنا وفلسطين لنا، ونحن إذا خرجنا من الحكومة فإننا لم نستقل من فلسطين، وال 

 من المسؤولية الوطنية".
سرى في سجون االحتالل، ال سيما المضربين منهم عن الطعام، من جهة ثانية، خاطب هنية األ

على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري: "يا رموز الشعب الفلسطيني، يا  42الـ لليوم 
نواب المجلس التشريعي، يا قيادتنا السياسية، لن نساوم على حريتكم وكرامتكم وعزتكم، نحن معكم 

 روا الحرية".وبكم ولكم، حتى ت
وأوضح أنه لطالما وجه "الشعب الفلسطيني نداءات للعالم، ورفع صوته في وجهه، لكن هذا العالم 

 يصم اآلذان، ويغمض العينين، ألنه ال يقف إال مع الظالمين ومع الجالدين وسفكة الدماء".
د، لكن بعد هللا، لكن هنية استدرك: "أصوات األسرى التي تخرج من زنازين االحتالل، ال يسمعها أح

نحن نسمعها، ونلبيها، ونستجيب لها بالروح والدم، وأقول ألسرانا: إن شعبنا ومقاومتنا معكم على 
 الموت، وعلى العزة والكرامة".

وتابع: "إن األسرى األبطال فجروا هذه المعركة في هذه اللحظة التاريخية رافعين شعار معركة الحرية 
على أيديهم، ونقف احتراًما لبطوالتهم، ولصمودهم، ورفضهم الذل  والكرامة"، مردًفا: "نحن نشد

والعار"، مخاطًبا األسرى: "إن المقاومة التي حررتكم أول مرة، لقادرٌة أن تحرركم المرة تلو المرة"، في 
 .1022إشارة منه إلى صفقة تبادل األسرى بين فصائل المقاومة بغزة واالحتالل اإلسرائيلي، عام 

في تصريحات صحفية، عن أسفه "على الصمت الدولي تجاه معاناة األسرى في سجون  وأعرب هنية
االحتالل، ال سيما اإلداريين"، واصًفا ممارسات االحتالل بحق األسرى بأنها "جريمة إنسانية فاقت 
الوصف، وكان يجب وال يزال الوقت متاًحا ليضع المجتمع الدولي حدًّا لهذه المأساة، وليلزم سلطات 

 حتالل بالقوانين واألعراف الدولية وحقوق اإلنسان".اال
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وقال: "إن رسالتنا لألسرى األبطال، أن يثبتوا ويصمدوا، فالنصر قريب واالحتالل ال يمكن أن يصمد 
 أمام إرادتهم، كما أن شعبنا ومقاومتنا لن يخذال األسرى".

طني برئاسة د. رامي الحمد هللا، من جهة أخرى، أكد هنية "على المعنى الوحدوي لحكومة التوافق الو 
وأنها حكومة الكل الوطني الفلسطيني، ويجب أن نؤكد في كل مساراتنا على وحدة الشعب والجهاز 
اإلداري واألمني والمالي للسلطة"، فيما أشار إلى أن هذه الحكومة مسؤولة عن كل الموظفين 

 بالضفة وغزة.
ودولية لتؤمن شبكة األمان المالي والسياسي، وأنه وأوضح أن حكومة التوافق، ستقوم بجولة عربية 

"ليست قطر فقط التي يجب أن تقف إلى جانب شعبنا، بل جميع األشقاء العرب أيًضا"، مشيًرا في 
نفس الوقت إلى أنه يتم إعداد قائمة بأسماء الموظفين العسكريين والمدنيين في غزة، ورفعها إلى 

 ين شبكة الدعم.رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، لتأم
 6/6/4104، فلسطين أون الين

 
 غزة والضفة وال يمكن أن تقبل سياسة التمييز بين الموظفينلهي  التوافقحكومة أبو مرزوق:  .9

أشرف الهور: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركة حماس  –غزة 
م االتفاق مع فتح على أن يكون هناك ضمان ال يمكن أن تقبل سياسة التمييز بين الموظفين، وأنه ت

 وظيفي لكل الموظفين.
وقال أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس للمصالحة في تصريحات لفضائية األقصى التابعة للحركة 

أن تقبل سياسة  وال يمكن"إن حكومة التوافق الوطني هي حكومة الكل الفلسطيني غزة والضفة، 
 التمييز بين الموظفين".

نه تم التوافق مع فتح على تشكيل لجنة لمعالجة كل القضايا العالقة وقضية الرواتب هي وأكد أ
 مسؤولية حكومة التوافق.

من كل مسؤولي  V.I.Bوأضاف: "ولكن تعطل عمل اللجنة حاليا بسبب سحب االحتالل بطاقات الـ 
 السلطة باستثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

التوافق ليست حكومة فتح، وأضاف "يجب أن تتصرف بمسؤولية تجاه وأكد أبو مرزوق أن حكومة 
وأعلن أيضا أن دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي غزة للشهر الحالي، ودعم حكومة  الجميع".

 التوافق ماليًا طوال العام بعد اتصال من هنية بالشيخ تميم، وقدم في الوقت ذاته الشكر لدولة قطر.
 7/6/4104القدس العربي، لندن، 
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 يطالب حركتي فتح وحماس باالعتذار على سنوات االنقسام الشعبيةقيادي في الجبهة  .01

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد مكاوي على أن انجاز : غزة
تضررين المصالحة المجتمعية يتطلب اعتذار القوى السياسية التي كانت وراء االنتهاكات للشعب وللم

منه، ووضع كل الضوابط القانونية وغيرها التي تضمن عدم تكرار االنتهاكات والمحاسبة الصارمة 
 لكل من يعمل على أخذ القانون باليد ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عنه.

 وأكد مكاوي في كلمة له حول رؤية الجبهة الشعبية لتحقيق المصالحة المجتمعية )العدالة االنتقالية(
في لقاء سياسي نظمه "تحالف السالم الفلسطيني" بمدينة رفح، أذاعها القسم اإلعالمي للجبهة 

(، أن تعزيز المصالحة المجتمعية يتطلب ضرورة تحديد الضرر 6|6الجمعة ) ]أمس[ الشعبية اليوم
تدمير  في البشر والممتلكات سواء ممن قتلوا او جرحوا او اصيبوا بعاهات نتيجة االحداث او ممن تم

بيوتهم وممتلكاتهم واالستماع لهم، وتحديد المتسببين في الضرر، وحل اإلشكاليات المتعلقة به 
قرار المتسبب في الضرر بما  بالتعويض المادي والمعنوي وفق أسس يتم االتفاق عليها وطنيًا، وا 
ة ارتكب وكشف دوافعه والمحرضين عليه وطلب العفو من المتضرر في اطار بيئة المصالح

والتسامح والصفح العام الذي يجب ان تعمل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على 
 توفيرها.

كما شدد على ضرورة خضوع المتسبب في الضرر لمحاكمة وفق القانون، وعلى المحكمة في حكمها 
أن تأخذ بعين االعتبار بيئة المصالحة والتسامح واسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر، 

 اإلضافة لتوفير االموال الالزمة للمصالحة المجتمعية من خالل صندوق وطني.ب
وأوضح مكاوي بأن الجبهة الشعبية كانت تؤمن دومًا بأن إطالة امد االنقسام سيزيد االشكاليات تعقيدا 
على كافة المستويات، مؤكدًا أنها دعت لتشكيل حكومة واحدة تتحمل مسؤولياتها في توفير الغطاء 

اسي لهذه العملية بدعم من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، باإلضافة لترسيم قانون السي
واحد وتشريعات واحدة ونيابة واحدة وشرطة واحدة ومحاكم واحدة تعمل على انفاذ القانون على 

صة الجميع، وأن تكون األجهزة األمنية ذات عقيدة وطنية وأن تتحرر من االلتزامات األمنية الخا
 باتفاقية أوسلو، على حد تعبيره.

 6/6/4104قدس برس، 
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 حماس: فلسطين ستظل عربية إسالمية مهما طال أمد االحتالل .00
سالمية  أكدت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس، أن فلسطين التاريخية ستبقى أرًضا عربية وا 

 نفسها ليوم التحرير".مهما طال أمد االحتالل اإلسرائيلي لها، داعية األمة إلى "أن تعد 
وقالت دائرة شؤون الالجئين في بيان مكتوب وصلت "فلسطين أون الين" نسخة عنه، اليوم: "إن 
فلسطين أرض عربية إسالمية، ولن يغير من هذه الحقيقة طول أمد االحتالل لها، ولن يثني رجال 

 نفسها ليوم التحرير". فلسطين واألمة الحرة شيء عن تحرير كل شبر منها، وعلى األمة أن ُتِعدّ 
وأضافت الدائرة في بيانها الذي أصدرته، اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة واألربعين للنكسة التي توافق 
الخامس من حزيران/ يونيو: "إن هزيمة األمة في معركة ال تعني االنبطاح التام أمام عدوها"؛ فال 

وال يمكن لألمة أن تستسلم استجابة لقرارات  فيها،زالت أمامها جوالت، وبمقدورها تحقيق النصر 
دولية ظالمة، أو أن توافق على االعتراف بحق عدوها في الوجود على أرضها المغتصبة، أو أن 

 تمنحه السالم واالستقرار".
وشرقي  الغربية،وأشارت الدائرة إلى أن العدو اإلسرائيلي قام خالل حرب النكسة باحتالل الضفة 

ر أكثر من  غزة،القدس وقطاع  ألف سوري، وقتل  220ألف فلسطيني و 320والجوالن وسيناء، وَهجَّ
إضافة لتهويد المدينة  اليهودية،ألف عربي، وشرع في بناء عشرات المستوطنات  22أكثر من 
 المقدسة.

وأكد البيان في هذه الذكرى التي وصفها باألليمة "أن العدو الصهيوني لم يقابل جنودًا ينشدون النصر 
لشهادة، فكانت الهزيمة، وكلما تطلعت األمة إلى متطلبات النصر والشهادة حققت النصر على وا

 عدوها، ولألمة عبرة في حرب الفرقان وحجارة السجيل في غزة".
وشدد البيان على أن عودة الالجئين الفلسطينيين والعرب مسئولية الفلسطينيين والعرب والمسلمين 

 .2467، أو عام 2440جئي عام وأحرار العالم، سواء كانوا ال
محماًل التقصير لألمة العربية واإلسالمية تجاه  ومقاومتهم،ودعا إلى ضرورة دعم صمود أهل القدس 

 واجباتها للمدينة المقدسة ومحاولة إنقاذها من العدو الذي طمس معالمها الدينية وحّرف تاريخها.
 6/6/4104، فلسطين أون الين

 
 جهزة األمنية للسلطة على المعتصمات في الضفةاأل اعتداءحماس تنتقد  .02

سليمان حاج إبراهيم: رغم "األجواء اإليجابية" التي تحيط باتفاق المصالحة األخير بين  –الدوحة
حركتي حماس وفتح، وما تمخض عنه من تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، تؤثر بعض 
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أجواء من الريبة والشك حول تصرفات الطرف التوترات الطارئة على المشهد الفلسطيني وتخلق 
 الثاني، قبل احتوائها سريعا.

وانتقدت حركة حماس ما أسمته: "اعتداء األجهزة األمنية للسلطة على النساء المعتصمات في 
 طولكرم".

وأكد حسام بدران الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح لـ "القدس العربي" أن: "التصرف األخير 
من يتنافى مع األخالق الوطنية وهو يضع عالمات استفهام قوية على تبعية وانتماء هذه ألجهزة األ

األجهزة". وطالبت حماس الدكتور رامي الحمد هلل بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية بموقف واضح 
 من تصرفات األجهزة األمنية في الضفة.

ذ خطوات عملية لحماية الناس من اعتداءات وقالت حماس أن رامي الحمد هللا هو المسؤول عن اتخا
 هذه األجهزة.

 7/6/4104القدس العربي، لندن، 

 
فشالو لى المجهول إالدولة هدفه الذهاب بالمفاوضات  يهوديةمستشارة نتنياهو: طرح  .03  ها ا 

ترجمة خاصة: ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
عن المستشارة االعالمية السابقة لرئيس الحكومة االسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مدار  اليوم، نقالً 

ثالث سنوات اوريت تسوكر، ان " شرط االعتراف بيهودية الدولة الذي وضعه نتنياهو في بداية 
 المفاوضات مع الفلسطينيين، كانت غايته ايصال المفاوضات إلى المجهول".

نياهو منذ البداية هو التمسك بالحكم بقولها "منذ البداية ناور نتنياهو مع واكدت تسوكر ان هدف نت
األمريكان من أجل أن يحصل على سنة أخرى، كان بحاجة إليها من أجل تنظيم وضعه في الساحة 

 الداخلية لحزب الليكود".
ياسي واضافت ان "نتنياهو فّضل التنازل عن القليل من المخاطر لصالح الكثير من األمن الس

الذاتي، مع علمه ان ذلك ال يخدم مستقبل االسرائيليين او مستقبل الدولة العبرية، لكنه يخدم رئيس 
 الحكومة بشكل جيد".

واشارت الى " وجود رؤية تاريخية واسعة لدى نتنياهو، لكنها تتقلص بالكامل بسبب اعتبارات تكتيكية 
تطلب اتخاذ القرارات المصيرية، كحدود العام لضمان بقاءه السياسي، ولذلك فإنه في النقاط التي ت

كأساس للمفاوضات او تجميد المستوطنات او اإلفراج عن أسرى بينهم أسرى من الداخل،  2467
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نراه يتراجع في اللحظة األخيرة تحسبا من فقدان الحكم، مما يدفعه لتقديم التنازالت المبالغ فيها لليمين 
 نية المتطرفة المشاركة في االئتالف الحكومي".المتطرف داخل حزبه، ولألحزاب اليمي

 7/6/4104القدس، القدس، 
 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة اإلســـرائيلي: علـــى "إســـرائيل" إتبـــاع سياســـة ضـــبط الـــنفس حيـــال الســـلطة  .04

 الفلسطينية 
أكد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي تصاحي هانغبي على ضرورة إتباع بالده : أشرف الهور  –غزة 

، وذلك "تصعيد النزاع"حيال السلطة الفلسطينية، وقال أن إسرائيل غير معنية بـ  "ط النفسضب"سياسة 
في إشارة تؤكد وجود تخبط في أركان حكومة تل أبيب التي أعلنت مقاطعة حكومة التوافق 

 الفلسطينية، بسبب الموقف الدولي الداعم للفلسطينيين.
حات لإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن أمله في أن وأعرب نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي في تصري

 يستأنف الحوار بين الجانبين.
تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية بعد خصم بعض ديونه، منتقدا  إنه تمهانغبي قال 

إسراعها في االعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية دون انتظار "في الوقت ذاته اإلدارة األمريكية لـ 
 ."إسرائيل ليست مستعدة للقبول بهذا الخطأ"وأضاف  "الهاأفع

 7/6/4104، القدس العربي، لندن
 
 فقدت رباطة جأشها وأعلنت الحرب على الواليات المتحدة نتنياهويحيموفيتش: حكومة  .05

بسبب الموقف  نتنياهوحملت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش على حكومة : أشرف الهور  –غزة 
فقدت رباطة جأشها "، وقالت منتقدة أن الحكومة الفلسطينية األمريكية وحكومة التوافقمن اإلدارة 

 ."وأعلنت الحرب على الواليات المتحدة
، ودعت إلى التحاور مع "يعرض إسرائيل للخطر"وحذرت النائبة يحيموفيتش من أن هذا األمر 

لى اعتبار أن العملية السلمية ، ع"بغض النظر عن المصالحة بين فتح وحماس"الحكومة الفلسطينية 
 تصب في مصلحة إسرائيل.

 7/6/4104، القدس العربي، لندن
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 مع بن إليعيزر بشبهة تلقي أموال بشكل مخالف للقانون تحققالشرطة اإلسرائيلية  .06
تواصل شرطة اسرائيل مساء اليوم السبت التحقيق مع عضو الكنيست من حزب العمل : ـرب40عــ

 المرشح لرئاسة دولة اسرائيل بشبهة تلقي أموال بشكل مخالف للقانون. عيزريبنيامين بن ال
للتحقيق تحت طائلة التحذير في وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة في  أمسعيزر قد خضع يوكان بن ال

الشرطة لالشتباه فيه بتلقي اموال من رجل االعمال افراهام نانيكاشفيلي القتناء شقة سكنية فاخرة في 
 يافا.
عيزر خالل التحقيق ان يكون قد تصرف بخالف القانون قائال انه اقترض هذه االموال. يبن ال ونفى

 كما خضع نانيكاشفيلي للتحقيق، فقال ايضا انه لم يخالف القانون.
ويرجح أن يستمر التحقيق حتى موعد االنتخابات الرئاسية القريب، حيث تشير تقديرات الشرطة أن 

ستمرار في سباقه الرئاسي، وحتى لو تسنى له ذلك قانونيا فان التحقيق بن اليعيزر ال يستطيع اال
سيضر حتما بحملته وفرص نجاحه في وقت بدأت وسائل االعالم تتحدث عن امكانية تخلي أعضاء 

 حزبه عن دعمه.
 7/6/4104، 48عرب 

 
 األمريكية V-22دوالر لشراء طائرات القتال  ملياريتقترض  "إسرائيل" .07

موشيه يعلون من الحصول على موافقة الحكومة  اإلسرائيليتمكن وزير الدفاع : )أ ش أ(-غزة
إلتمام صفقة على  أمريكيمليار دوالر  1اإلسرائيلية على قبول قرض تجارى ال تزيد قيمته عن 

( وعدد tilt-rotorsذات المراوح القابلة لتغيير االتجاه ) V-22المدى القريب من أجل شراء طائرات 
إقناع حكومة إسرائيل  فياألخرى المعتمدة من ِقبل البنتاجون، و جاء نجاح يعلون من األسلحة 
فرضتها  التيبعد عدة أشهر من المناقشات الداخلية والمعوقات البيروقراطية  التجاريبقبول القرض 

-Vالخزانة اإلسرائيلية. وبموجب هذا القرض قد تصبح إسرائيل أول عميل لخطط تصدير طائرات 
يكية الصنع إذا ما تم االنتهاء من خطة الدفع المؤجل خالل األشهر القليلة المقبلة وذلك األمر  22

 .1024ترقًبا لتوقيع عقد ضمن برنامج المبيعات العسكرية األجنبية بحلول شهر سبتمبر 
 7/6/4104، اليوم السابع، مصر
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     الدولية لمشاريع االستيطان الجديدة  االنتقاداتتل أبيب تستنكر  .08
أعربت مصادر سياسية إسرائيلية، عن استنكارها واستهجانها الشديدين لالنتقادات التي الناصرة: 

أطلقتها جهات دولية لمشاريع البناء الجديدة في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة 
 الغربية والقدس المحتلة.

صادر قولها "إننا نستغرب اعتقاد بعض (، عن الم6|6ونقلت مصادر إعالمية عبرية، اليوم الجمعة )
الدول أن حكومة فلسطينية يشارك فيها تنظيم إرهابي دموي مثل حماس، تستطيع دفع عملية السالم، 
كما نستغرب وجود جهات في المجتمع الدولي تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها البناء في القدس 

دة اإلسرائيلية ضمن أي تسوية سلمية"، وفق وأماكن أخرى من المعروف أنها ستبقى تحت السيا
 قولها.

 6/6/4104قدس برس، 
 
 االحتالل يفتتح رسمًيا أنفاًقا وقاعات أسفل وبمحيط األقصى: مؤسسة األقصى للوقف والتراث .09

أفادت "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"، أن المؤسسة االحتاللية اإلسرائيلية افتتحت رسمًيا مطلع 
نفاقًا وقاعات تحت األرض، تقع أسفل وفي محيط المسجد األقصى، )أسفل األسبوع الماضي، أ

منطقة باب المطهرة ووقف حمام العين(، وذلك بعد عشر سنين من الحفريات المتواصلة وشبه 
 السرية.

وأشارت المؤسسة في بيان أصدرته، أمس، إلى أنه تم بهذه المناسبة تنظيم مراسيم احتفالية بمشاركة 
 وأمنية إسرائيلية، رافقتها ترانيم ورقصات تلمودية. قيادات دينية

وعّرفه بأنه  -خلف جدارنا" –وقالت المؤسسة: إن االحتالل سمى الموقع المذكور "مركز الزوار 
رث ثقافي يهودي يحكي قصة المكان، منوهة إلى أن الموقع هو عبارة عن بنايات تاريخية  موقع وا 

ة المملوكية، تقع ضمن بناء وقف حمام العين، أقصى شارع الواد عريقة ، الجزء األكبر منها من الفتر 
 في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 6/6/4104، فلسطين أون الين
 
 اعتصام وسط القدس في ذكرى "النكسة" ودعمًا لألقصىتشارك في قيادات مقدسية  .21

صام بذكرى 'النكسة' القدس ـ "وفا": شاركت قيادات مقدسية دينية ووطنية، أمس، في وقفة واعت
 المبارك. األقصىعامًا على احتالل القدس، ودعمًا للمسجد  47األليمة، ومرور 
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العليا على درج باب العامود، أحد أشهر بوابات القدس القديمة،  اإلسالميةونظمت الوقفة الهيئة 
 .األقصىالمسجد  إلىضمن فعاليات المسيرة العالمية للقدس، وانتهت بمهرجان خطابي وبمسيرة 

الفلسطينية والفتات تؤكد عدم شرعية االحتالل، في حين راقبت قوة من  األعالمورفع المشاركون 
 شرطة وحرس حدود االحتالل المشاركين.

وأكد محافظ القدس ووزيرها عدنان الحسيني في كلمته بهذه المناسبة، أن حكومة االحتالل تعيش 
 تالل مصيره الزوال.اليوم حالة تخبط كبيرة، مشددة على أن االح

من تحافظون  أنتموخاطب المشاركين بالوقفة: أنتم اليوم الذين تحافظون علي القدس والمقدسات، 
 إقامةالهدف المنشود، وهو  إلىعلى المسجد األقصى، ونحن نسير على خطى سليمة وسنصل 

 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الشيخ عكرمة صبري: إننا من خالل هذه الوقفة التضامنية  الميةاإلسمن جهته، قال رئيس الهيئة 

االحتجاجية جئنا لنعلن صرختنا ورفضنا لالحتالل، في ذكرى النكسة التي تعتبر من أخطر ما مر 
على األمة منذ الحرب العالمية الثانية، وهي ذكرى اكتوت بنارها كل األمة وليس فقط الشعب 

 الفلسطيني.
وقع في باب العامود في القدس المحتلة، ومن رحاب المسجد األقصى نعلن عن وأضاف: من هذا الم

انطالق فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس، مشددًا على أن 'االحتالل غير شرعي، ويتعارض مع 
 أسرى الحرية في سجون االحتالل. إلىحرية اإلنسان'، وأبرق بتحية 

ة الشيخ محمد حسين من مخططات التهويد االحتالل بدوره، حذر مفتي القدس والديار الفلسطيني
المتصاعدة في القدس، وقال: إن االحتالل الغاشم والظالم يحاول تهويد البشر والحجر، ويحاول 

 لفلسطين. األبديةوالعربية، لكن القدس ستبقى القلب والعاصمة  اإلسالميةطمس معالم المدينة 
روته وغطرسته، مضيفا: هذه الوقفة تؤكد صمود زوال رغم جب إلىوأكد المفتي أن االحتالل 

 والعربي في مدينة القدس المحتلة. اإلسالميالمقدسيين الذين يحافظون بصمودهم على الوجود 
وقال عضو المجلس الثوري بحركة فتح حاتم عبد القادر: في هذه الذكرى والوقفة نقرأ الفاتحة على 

أننا لن نفزع من االحتالل، وأن االحتالل لن يغير من  أرواح الشهداء، ونقدم التحية لألسرى، ونؤكد
 .إجراءاتهإرادتنا رغم كل 

عربية فلسطينية، واالحتالل عابر كما عبر كل الغرباء عنها،  إسالميةوأضاف: القدس سنبقى 
ونحذر من تمادي االحتالل في عدوانه على القدس واألقصى، وهذا التمادي لن يمّر مر الكرم، 

 ل كل تبعاته.ونحّمل االحتال
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داخل الخط األخضر الشيخ كمال خطيب: من هنا من مدينة  اإلسالميةوأكد نائب رئيس الحركة 
القدس نرفع التحية إلى كل العواصم، التي ستشارك في المسيرة العالمية نحو القدس، تحية وميثاق 

 عهد ووفاء بأن القدس ستكون هي المستقبل.
قدس، لكن رغم ذلك فإن إنسان القدس يقول لالحتالل إنك عاما مّرت على احتالل ال 47وقال: 

غريب، حجارة القدس تقول له إنك غريب، تراب القدس وسماؤها تقول إن االحتالل غريب، وأنه 
سيرحل، كما رحلت كل االحتالالت السابقة'، وأضاف: من هنا من باب العامود التي ترسم لوحة 

 .البواسل' أسراناالصمود نرفع التحية الى 
العليا الشيخ جميل حمامي، مؤكدا أن أهل  اإلسالميةوأدار فقرات المهرجان الخطابي عضو الهيئة 

 القدس يرفضون االحتالل بكل أنواعه.
 7/6/4104، األيام، رام هللا

 
 في ذكرى "النكسة" وتضامنًا مع األسرى عشرات اإلصابات خالل قمع مسيرات .20

أصيب عشرات المواطنين بجروح اثر قمع قوات  :االتوك –أسامة العيسة  –نائل موسى -محافظات
المضربين عن الطعام وضد  اإلدارييناالحتالل مسيرات سلمية بالضفة نظمت تضامنا مع األسرى 

 الجدار العنصري واالستيطان.
أصيب شاب بالرصاص الحي، وخمسة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات و 

 اء خالل مواجهات مع االحتالل على مدخل مخيم العروب.بحاالت االختناق واإلغم
كما أصيب شابان من بيت أمر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحاالت اختناق 

 خالل قمع جنود االحتالل لمسيرة تضامنية مع األسرى في البلدة.
ل عشرات الشبان وشهد محيط سجن عوفر وحاجز قلنديا مواجهات متفرقة اثر قمع قوات االحتال

واشتبكوا بالحجارة مع جنود االحتالل دون ان يبلغ عن  اإلداريينالذين وصلوا لدعم نضال األسرى 
 إصابات تذكر بين المتظاهرين. 

وفي نعلين، قمعت قوات االحتالل بالقوة مسيرة القرية ضد االستيطان وجدار الضم في أراضيها 
الرصاص الحي والمعدني والمغلف وقنابل  وأطلقواسرى لأل إسناداوالتي خرجت عقب صالة الجمعة 

الصوت والغاز باتجاه المسيرة السلمية دون ان تسلم الطواقم الطبية والمسعفين من االستهداف. 
بعيار ناري في  إصابتهعاما( وهو ينزف إثر  42واعتقل جنود االحتالل المواطن رائد خليل عميرة )

 تقديم العالج له. محاولة مسعفين  أثناءالساق، وذلك 
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قمع مسيرة  إثروفي بلعين، جرحت قوات االحتالل مواطنين وأصابت عشرات المتظاهرين باالختناق 
 الجمعة األسبوعية ضد االستيطان وجدار الضم العنصري في القرية.

وقمعت قوات االحتالل مسيرة النبي صالح األسبوعية المناهضة لالحتالل واالستيطان، والتي 
امنا مع األسرى وأطلقت األعيرة المعدنية والمغلفة وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع انطلقت تض

 إصابة العشرات بينهم أطفال ونساء بحاالت اختناق شديد.  إلىبكثافة باتجاه المشاركين ما أدى 
واشتبك متظاهرون مع قوات االحتالل في بيت لحم، وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة فعاليات 

 امنية مع األسرى.تض
وفي مدينة بيت لحم، أدى مواطنون صالة الجمعة أمام البوابة االحتاللية التي تفصل المدينة عن 
توأمها مدينة القدس، دعما ألسرى الحرية، وأم المصلين مفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا. 

 األبراجلفلسطينية قريبا من ا األعالموكتب نشطاء على البوابة شعارات تضامنية مع األسرى، ورفعوا 
 العسكرية االحتاللية.

وأصيب عشرات المواطنين باالختناق الشديد في تقوع واحترقت عشرات األشجار، جراء إطالق قوات 
 االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان خالل مواجهات التي اندلعت في البلدة.

مسيل للدموع باتجاه الشبان سقطت على األراضي ما وأطلق جنود االحتالل عشرات قنابل الغاز ال
دونما مزروعة بالقمح وأشجار الزيتون. وتمكنت طواقم الدفاع المدني  42احتراق أكثر من  إلى أدى
 النيران. إخمادمن 

 ة مع األسرى في مدينة الخليل وبلدتي رمانة ويعبد بمحافظة جنين.يكما نظمت مسيرات تضامن
ادات مقدسية دينية ووطنية أمس في وقفة واعتصام بذكرى "النكسة" من جانب آخر شاركت قي

عاما على احتالل القدس، ونصرة للمسجد األقصى المبارك. ورفع المشاركون  47األليمة، ومرور 
الفلسطينية والفتات تؤكد عدم شرعية االحتالل، في حين راقبت قوة من شرطة وحرس حدود  األعالم

 االحتالل المشاركين.
  7/6/4104، اة الجديدة، رام هللاالحي

 
 القدس  لعدمفي المسيرة العالمية  قطاع غزة: الفلسطينيون يشاركون .22

األناضول: شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في مسيرة لدعم  -غزة
( للنكسة 47الـ)المسيرة العالمية إلى القدس، إحياًء للذكرى “مدينة القدس، وذلك في إطار فعاليات 

 .2467التي أفضت إلى احتالل الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 
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( دولة حول العالم 41ويأتي انطالق هذه المسيرة بالتزامن مع انطالق مسيرات مشابهة في )
والتي تعرف  2467من يونيو/ حزيران  2لحرب الـ  47للتضامن مع مدينة القدس في الذكرى الـ

، والتي دارت بين إسرائيل وكل من مصر واألردن وسوريا بهدف إيقاف العدوان ”النكسة”عربيًا بـ
 اإلسرائيلي.

وطالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بإنصاف الفلسطينيين في مدينة القدس )المقدسيين(، 
 التي تنتهك كال من” ممارساته العنصرية“من خالل فرض عقوبات على االحتالل اإلسرائيلي بسبب 

 ”.المواثيق الدولية والقانون الدولي“
وفي كلمة له خالل مؤتمر على هامش المسيرة، قال أحمد أبو حلبية، رئيس اللجنة الوطنية للمسيرة 

في اللجنة الوطنية للدفاع عن القدس، ننطلق في مسيرات من غزة، نصرة “العالمية للقدس: إننا 
 ."سيين في مدينة القدسللمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية، ومع المقد

المضربين  اإلداريينقررنا أن نتجمع أمام الصليب األحمر لنعّبر عن تضامننا مع األسرى ” وتابع:
 ”.عن الطعام

دولة حول العالم، هي رسالة  41وأوضح أبو حلبية أن المشاركة في المسيرة العالمية إلى القدس، في 
سطينيين بمساندة العرب والمسلمين، سيحمون القدس توجها لالحتالل اإلسرائيلي، مفادها أن الفل"

 ”.والمسجد األقصى، وسيحافظون على مقدساتهم، من عدوانكم وجرائم حربكم
ودعا الدول العربية وحكوماتها للتحرك العاجل إلنقاذ مدينة القدس والمسجد األقصى من المخططات 

 سرائيلية.اإلسرائيلية للتهويد، واإلعالن عن رفضهم لهذه السياسات اإل
ومن جانبها، قالت األسيرة المحررة، رجاء الحلبي، عن المرأة الفلسطينية في غزة خالل المؤتمر: 

المرأة العربية والفلسطينية هي اليوم تخرج لترسل رسالتها، وتقول نحن على سبيل أن نقول كلنا فداًء “
 ”.لك يا أقصى، وللقدس الشريف وفلسطين

لم تكن مغيبة في يوم “على أنها  للنكسة، تؤكد( 47ية، في الذكرى الـ)وأوضحت أن المرأة الفلسطين
 ”.من األيام عن قضايا أمتها

وكانت اللجنة الدولية للمسيرة العالمية إلى القدس، قد أعلنت في بيان صحفّي لها تلقت وكالة 
القدس، اليوم  )األناضول( نسخة عنه، األربعاء المنصرم، عن انطالق فعاليات المسيرة العالمية إلى

 دولة حول العالم. 41الجمعة، ويوم غٍد السبت، في 



 
 

 

 

 
           40ص                                     3440 العدد:     7/6/4104 السبت التاريخ:

 

تركيا، األردن، ولبنان “ومن أبرز الدول التي ستشارك في فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس 
يران، وماليزيا ، حسب بيان اللجنة الدولية للمسيرة ”ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وا 

 العالمية.
 7/6/4104، قدس العربي، لندنال

 
 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسرى المضربين .23
حّملت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن حياة األسرى  

 لشهر الماضي.المضربين عن الطعام في سجون االحتالل منذ الثالث والعشرين من ا
ألف أمر اعتقال  13وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها إلى أن سلطات االحتالل أصدرت نحو 

وحتى اآلن، حسب معطيات وزارة شؤون األسرى والمحررين، األمر الذي  1000إداري منذ عام 
اكمات، يبين أن االحتالل يستخدم االعتقال اإلداري دون أسباب قانونية ودون توجيه تهم ودون مح

السارية فترة االنتداب البريطاني على فلسطين والتي هي  2442مستندًا إلى أنظمة الطوارئ لعام 
ملغاة أصال، ما يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، ومعايير القانون الدولي 

، واتفاقية الهاي لعام 2444اإلنساني، ومبادئ حقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
، ويخالف التعهدات التي وقعت عليها 2404، واالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 2407

خضاعه ألسباب قانونية  1021أيار  24مصلحة إدارة السجون في يوم  بتقييد االعتقال اإلداري وا 
ف ورعاية مصر عشية إنهاء وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك االلتزام تحت إشرا

 األسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت.
 7/6/4104، الدستور، عّمان

 

 القدس  تداهم تلفزيون فلسطين شرقيّ  اإلسرائيليةالشرطة  .24
داهمت قوة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، استوديوهات تلفزيون فلسطين في القدس، تبعه : القدس

نعت القوة اإلسرائيلية، بث البرنامج الصباحي الذي ينقل من مدينة وم استجواب ثالثة من موظفيه.
 القدس )صباح الخير يا قدس(، وقامت باستجواب ثالثة من طواقم البرنامج والتلفزيون.

دانتها لجريمة االحتالل التي ارتكبتها قوات االحتالل  وعبرت نقابة الصحافيين عن عميق غضبها وا 
 ل ومكاتب اإلعالم في القدس المحتلة.العسكرية بحق الصحفيين ووسائ
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وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري لوكالة فرانس برس إن "الشرطة قامت بعمليات تفتيش في 
انه "تم استجواب ثالثة  وأضافتتحقيق عن مضمون برامج تم بثها".  إطارمقر هذا التلفزيون في 

الشرطة تشتبه بان تلفزيون  أن اإلسرائيلية اإلذاعةوذكرت  سراحهم بعد ذلك". إطالقموظفين ثم 
 .اإلسرائيليةفلسطين يبث "تحريضا على العنف" ضد السلطات 

 6/6/4104، القدس، القدس

 
 طولكرمفي مخابرات الضفة تعتدي على معتصمين ضد االعتقال السياسي  .25

لجمعة على اعتدى عناصر جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بعد صالة ا: الضفة الغربية
عشرات المعتصمين أمام مقر المخابرات بطولكرم؛ للمطالبة باإلفراج عن اثنين من المعتقلين 

 السياسيين هما المهندس اسالمبولي بدير ومحمد الهمشري.
وقالت مصادر صحفية إن االعتصام تقدمه اعتصام نسوي ضمن ناشطات الحركة اإلسالمية في 

وأفراد عائالتهم، سرعان ما انضمت إليهم حشود من المواطنين،  طولكرم وذوو المعتقلين السياسيين
 وأعضاء التشريعي وقيادات وطنية.

وأشارت إلى أن العشرات من عناصر المخابرات هاجموا المعتصمين واعتدوا عليهم بالضرب، وبينهم 
ضها إخالص السيد زوجة القيادي في حركة حماس عباس السيد التي نقلت إلى المستشفى؛ إثر تعر 

 لكدمات.
وصودرت كاميرا  بكدماتكما تعرض للضرب مصور فضائية األقصى أحمد الخطيب، حيث أصيب 

 التصوير. وكذلك اعتقلت مخابرات السلطة عددا كبيرا من المعتصمين بينهم المهندس تامر سكر.
ونة كما اعتدي بالضرب على عدد كبير من المواطنين الذين التحقوا بالمعتصمين؛ مما زاد من سخ

 الوضع، واستدعى تدخل قيادات وطنية في طولكرم للسيطرة على الموقف.
وشارك في االعتصام القيادي في حركة حماس وصفي قبها، والقيادي في الجهاد خضر عدنان، 

 والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة.
 7/6/4104، السبيل، عّمان
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 زجاجة حارقة على حافلتهم إصابة عدد من جنود االحتالل بإلقاء .26
أصيب عدد من جنود االحتالل اإلسرائيلي بحروق أمس الجمعة إثر إلقاء زجاجة : الضفة الغربية

حارقة على حافلة كانوا يستقلونها في أثناء مرورها في مخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة 
 الغربية المحتلة.

شبان وقوة عسكرية إسرائيلية في مخيم العروب عقب وذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات ال
يوًما على التوالي التي استخدمت القوة  44مسيرة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام منذ 

 فيه قنابل الصوت والغاز لتفريق المتظاهرين.
 7/6/4104، السبيل، عّمان

 
 رة آالف دوالر لكل العبيحتفي بأبطال كأس التحدي بمكافأة عش الفلسطينياتحاد الكرة  .27

أقام االتحاد الفلسطيني، لكرة القدم، احتفااًل مركزيًا لتكريم المنتخب الفدائي : أشرف مطر –رام هللا 
األول، الفائز بلقب كأس التحدي، والمتأهل رسميًا إلى نهائيات كاس آسيا، المقرر إقامتها في 

 استراليا مطلع العام المقبل.
المنتخب الفلسطيني المشاركين في كأس التحدي، مبلغ عشرة آالف دوالر، ونال كل العب من نجوم 

مكافأة الفوز باللقب، وبلوغ نهائيات كأس آسيا، كما شهد الحفل إقامة احتفالية خاصة لقائد المنتخب 
الفلسطيني رمزي صالح، لدخوله نادي المائة، كأول العب فلسطيني، حيث لعب أمام الفلبين المباراة 

 .201رقم 
وأعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن المنتخب الفلسطيني سيتوجه إلى 
أستراليا في أوائل العام المقبل من أجل المنافسة وليس مجرد المشاركة، وأنه لن يكون لقمة سائغة 

 للمنافسين بل سيكون ندا قويا.
7/6/4104، الشرق، الدوحة  

 

 قطاع غزةفي  د اعتداءاتها بحق الصيادينقوات االحتالل تصعّ  .28
تقرير أبرز االنتهاكات التي ارتكبت بحق الصيادين، في  استعرض مركز الميزان لحقوق اإلنسان

مجددًا استنكاره الشديد لالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في 
 الوصول إليها في البر والبحر.
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أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحّرية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق  وأكد على
اإلنسان وأن قوات االحتالل ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون 

 إلصابة، وتعتقلهم تعسفيًا على نحو يمس بكرامتهم اإلنسانية.  للقتل وا
ودعا مركز الميزان لحقوق اإلنسان، المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المدنيين ووقف االنتهاكات 
اإلسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. مبينًا أن قطاع غزة هو جزء من األراضي الفلسطينية 

ت الثنائية التي توقع بين قوات االحتالل وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية المحتلة وأن االتفاقا
بما في ذلك اتفاق أوسلو نفسه ال يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات االحتالل 

بل  احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط باالمتناع عن ارتكاب انتهاكات،
 وبضمان احترام حقوق اإلنسان وتطبيقها بالنسبة للسكان المدنيين في األراضي المحتلة.

وطالب المركز، مجددا، المجتمع الدولي، والسيما الدول األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، 
والذي يمثل بالقيام بواجبها األخالقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة 

 جريمة حرب مستمرة.
 7/6/4104، الدستور، عّمان

 
 شهر أيار/ مايوالجئًا فلسطينيًا قضوا في مخيم اليرموك حتى نهاية  146: "مجموعة العمل" .29

" الجئًا فلسطينيًا 416أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " لندن ـ خدمة قدس برس:
نهاية أيار )مايو( الماضي، وأشارت إلى أن القصف والقنص  قضوا في مخيم اليرموك بدمشق حتى

 والحصار واالشتباكات كانت من األسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع ذلك العدد من الضحايا.
( وأرسلت نسخة منها لـ "قدس 6|6وذكرت المجموعة في احصائية لها أصدرتها اليوم الجمعة )

" الجئًا، وفي مخيم 46درعا، كما قضى في مخيم الحسينية "" الجئًا قضوا في مخيم 273برس"، أن "
" 42" الجئًا، وفي مخيم النيرب بحلب "20" الجئًا، وفي مخيم السبينة "73خان الشيح بريف دمشق "

" الجئًا، وفي 33" الجئًا، كما قضى في مخيم العائدين بحمص "40الجئًا، وفي مخيم السيدة زينب "
" الجئًا، وفي مخيم العائدين بحماة 24ئًا، وفي تجمع المزيريب بدرعا "" الج31مخيم حندرات بحلب "

" الجئًا، وفي مخيم 26" الجئًا، وفي مخيم الرمل في الالذقية "24" الجئًا، وفي مخيم جرمانا "24"
 " الجئًا، وفي تجمع الذيابية ستة الجئين، والجئ واحد في تجمع ركن الدين.21خان دنون "

 6/6/4104قدس برس، 
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 لسيسي: ستقود مصر لمكانة تستحقهايهنئان ابيريز ونتنياهو  .31

قالت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المنتخب، إنه تلقى اتصالين 
، من الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاتفيين صباح اليوم الجمعة

 للتهنئة بالفوز في االنتخابات الرئاسية.
وحسب بيان للحملة: أكد المسئوالن اإلسرائيليان خالل االتصالين أن الرئيس السيسي حقق فوزًا 

معلنين استعداد بالدهما  ،فةكاسحًا في االنتخابات الرئاسية، التي تمت وسط أجواء ديمقراطية شفا
الكامل للتعاون مع مصر في مختلف المجاالت سياسيًا وأمنيًا، متمنين لمصر والمصريين المزيد من 
التقدم والرفاهية خالل الفترة المقبلة، في ظل قناعتهما التامة بأن الرئيس الجديد سيقود بالده إلى 

طالقًا من خلفيته كجندي مقاتل، وقائد عظيم، يقدر تستحقه بين دول العالم، ان الذيالمكانة والموقع 
 المسئولية ويسعى لخدمة وطنه.

ومن جانبه أعرب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحرصهما على التواصل معه، 
وتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا على التزام مصر بكافة تعهداتها الدولية، ومعاهدة 

 التي تعتبر استحقاقًا هامًا، يمكن البناء عليه وتطويره، بما يخدم مصالح شعوب البلدين.السالم، 
وأوضح الرئيس المنتخب أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية إليجاد مناخ مالئم لحل القضية 

منطقة الشرق األوسط بأكملها، حتى تنعم شعوب المنطقة  فيالفلسطينية، والحرص على نشر السالم 
 بحياة أفضل خالل الفترة المقبلة.

 76/4104، األهرام، القاهرة
 

 ال يعنى التطبيع الشعبي "إسرائيل"السياسي واإلعالمي مع  التواصل: مصري خبير أمني .30
، أحد قيادات القوات المسلحة ومؤسس فرقة أبو النجاعلق اللواء نبيل : محمد الليثي -محمد متولي 

اإلعالم اإلسرائيلي سواء عن طريق المداخالت التليفزيونية  ، على ظهور مصريين في وسائل444
واإلذاعية، أو من خالل الكتابة في الصحف، قائاًل: "إن تعامل بعض اإلعالميين والمحللين 
السياسيين المصريين مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، هو أمر شديد األهمية لنقل الصورة الصحيحة 

تصحيح وجهة النظر حول المصريين أو السياسة المصرية الحالية"، والواضحة للجانب اإلسرائيلي ل
وأضاف: "بات من الضروري التحالف مع الشيطان في سبيل النهوض ببلدنا والعمل على مصلحة 

 الوطن العليا.
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، أنه بعد معاهدة "كامب ديفيد" التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، 444وأكد، مؤسس الفرقة 
امل مع الجانب اإلسرائيلي، وأنه "يجب على من يتحدث عن السياسة أن أحدثه، وال كبر دور التع

يعني كوني إنساًنا مسلًما مصرًيا، أال أعامل غير المسلمين، وكما أن هناك فارًسا يقاتل في ساحات 
 المعارك؛ فهناك أيًضا فارس القلم الذي يجاهد إلعالء الحقيقة".

ف، الخبير األمني، بأن فكرة التواصل مع اإلعالم اإلسرائيلي لها ومن جانبه علق اللواء إيهاب يوس
محاذيرها الخاصة، وأن ما حدث من تطبيع فهو فقط على مستوى السياسة المصرية اإلسرائيلية، 

 وليس تطبيًعا بين الشعبين، وأن التواصل اإلعالمي من الممكن أن يوجد ولكن طبًقا للقانون.
لم، الخبير اإلعالمي، إن فكرة الظهور في اإلعالم اإلسرائيلي في حد فيما قال الدكتور صفوت العا

ذاتها فكرة انتقائية، موضًحا أن القائمين على العمل هم يختارون من يتحدث في خدمة مصالحهم 
وتوجهاتهم، مشيًرا إلى أنه ليس ضد أي أحد يعبر عن رأيه، ولكن هناك توجه سياسي من جانب 

وأضاف العالم، أنه ضد أي مواطن يعرف أن  هم لتوجيه رسالة معينة.معين يؤكد أنه تم اختيار 
 ظهوره ضد المصلحة الوطنية ويستمر، مشيًرا "هذا شيء ال أقبله".

 6/6/4104، الوطن، مصر
 
  األغواربمسيرة القدس العالمية في  يشاركون اآلالفاألردن:  .32
ف مـن المـواطنين بفعاليـات مسـيرة شـارك اآلال :إيهـاب مجاهـد وجميـل السـعايدة -الدستور  -سويمة  

القدس العالمية المركزية التي أقيمت فـي منطقـة السـويمة فـي األغـوار بـالتزامن مـع مسـيرات وفعاليـات 
 مماثلة في العديد من الدول العربية واإلسالمية.
 المسـيرة تهـدف للتعبيـر عـن حبنـا إنعبيـدات  عبـد هللاوقـال رئـيس المسـيرة نقيـب المهندسـين المهنـدس 

نرفض ما يجري فـي القـدس  إنناوالمسيحية ولنقول  اإلسالميةوللدفاع عن المقدسات  واألقصىللقدس 
 من ممارسات احتاللية صهيونية.

سـالميةان المسيرة تطلـق صـرخة عالميـة ولـيس مجـرد عربيـة  وأضاف ، ومـا المشـاركة التـي تشـهدها وا 
 يونية.الصه اإلجراءاتالعديد من دول العالم اال لنقول اننا ضد 

الهيئـــة الشـــعبية االردنيـــة للـــدفاع عـــن االقصـــى والمقدســـات المنظمـــة للمهرجـــان دعـــت جميـــع  إنوقـــال 
والفعاليــات الشــعبية للمشــاركة فــي المهرجــان للــدفاع عــن القــدس، وشــكر كــل مــن  واألحــزابالنقابــات 

 ساهم بإنجاح المسيرة.
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يهـا ان المسـيرة اكـدت وحـدة المسـلمين وألقى الدكتور عودة قواس كلمة ابناء القدس في الشتات، قـال ف
واضــاف ان القــدس  والمسـيحيين تجــاه القـدس، وضــرورة تحريرهـا، ووقــف الممارسـات الصــهيونية فيهـا.

عربية وليست صهيونية اسرائيلية، وانه ال توجد أي سـلطة تسـتطيع ان تنـزع هـذه الصـفة عـن القـدس، 
ننــا مســيحية الــى اعتــداءات صــهيونية، متكــررة نعــيش فــي وقــت تتعــرض فيــه المقدســات اإلســالمية وال وا 

االمــر الــذي يتطلــب الوقــوف صــفا واحــدا للــدفاع عنهــا. واكــد ان التــاريخ حافــل بالتعــاون والتــ خي بــين 
 المسلمين والمسيحيين، مستذكرا العهدة العمرية.

 وشدد على ضرورة ان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة وعاصمة السالم في العالم.
وألقى المهندس عـامر الطبـاخي كلمـة الشـباب، وجـه فيهـا التحيـة للشـباب المـدافعين عـن القـدس، وأكـد 

واكد ان الشباب هم جيل التحرير وان الجيل الحالي من الشباب  ان طاقات الشباب ستحرر االقصى.
 لن ينتظر جيال قادما لتحرير فلسطين، وان هذا الجيل هو الذي سيدخل االقصى فاتحا.

ه رســائل الــى األهــالي وأوليــاء االمــور لتربيــة ابنــائهم علــى النصــر والتحريــر، والــى علمــاء األمــة ووجــ
وقـال ان العــدو الصـهيوني خسـر رهانـه بــأن الشـباب سينسـون قضـيتهم، فالشــباب  بـالنهوض بالشـباب.

 سيكونون عامل النصر القادم. 
ان القدس فخر الحضارة والتاريخ والمدينة وألقت الناشطة عيدة المطلق كلمة المرأة االردنية قالت فيها 

الوحيدة في العـالم والتـاريخ التـي صـلى فيهـا جميـع االنبيـاء، ومنـارة السـالم للبشـرية جمعـاء، وللشـرائع، 
وطالبت بوقف المفاوضات والتنسيق االمني مع االحتالل االسـرائيلي،  ومهبط الوحي ومطلع االنبياء.

ايجــاد معادلــة ردع يحســب لهــا العــدو ألــف حســاب، وان تعيــد  ودعــت قــوى المقاومــة الفلســطينية الــى
 النظر بخطابها اإلعالمي.

فيها على تحرير القـدس  أكدمن جانبه، ألقى الدكتور عبد اللطيف عربيات كلمة الشخصيات الوطنية 
االقصــى، ننــادي  ووادي تحريــروقــال اننــا فــي البقعــة االقــرب الــى االقصــى، وادي االردن  وفلســطين.

، نقـول لكـم ان لألقصـىأصواتنا يا أحرار العالم الذين تنتصرون للحريـة وتنظـرون الينـا وننظـر بأعلى 
 ما تبقى من القدس في خطر دائم في ظل المؤامرة الدولية والصهيوأمريكية الدولية الغربية.

وقال مدير المهرجان الناطق االعالمي باسـم المسـيرة الـدكتور ربحـي حلـوم ان نحـو مليـوني متضـامن 
واشــار الــى ان رفــع العلمــين االردنــي والفلســطيني فــي  فــي القــارات الخمــس شــاركوا بفعاليــات المســيرة.

وتـال بيانـا يعبـر عـن موقـف  المسيرة له داللة ورمزية واضحة على وحدة الشعب االردني والفلسـطيني.
حـرب والسـالم واكد البيان ان القدس هـي مفتـاح ال المشاركين في المسيرة ويتضمن قسم الوفاء للقدس.

 اتفاقية وادي عربة. بإلغاءفي العالم، مطالبا 
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وسبق المهرجان المركزي خطبة وصالة الجمعة ألقاهـا القيـادي فـي الحركـة االسـالمية سـالم الفالحـات 
تحــدث فيهــا عــن اهميــة القــدس وضــرورة بــذل الجهــود للــدفاع عنهــا فــي وجــه المخططــات الصــهيونية 

امر حتمي ويحتـاج إلعـداد العـدة وان تمتلـك الشـعوب العربيـة زمـام  واكد ان تحرير فلسطين لتهويدها.
واشتمل الحفـل علـى قـراءة الفاتحـة علـى ارواح الشـهداء، واحـراق العلـم االسـرائيلي، وترديـد قسـم  امرها.

وشـعرية، وعـرض اوبريـت القـدس  إنشـاديهالـى فقـرات  باإلضـافةالوفاء للقدس والدفاع عنها وتحريرهـا، 
 عرض مجسم لقبة الصخرة قدمها أهـالي جـرش، علـى امـل نقلـه للقـدس بعـد تحريرهـا.عروس الربيع، و 

وكــان عــدد مــن المشــاركين مــن الزرقــاء والبقعــة قــدموا الــى موقــع المســيرة ســيرا علــى االقــدام حــاملين 
 والفلسطيني. األردنيالعلمين، 

 7/6/4104، الدستور، عّمان

 

 بيت المقدس إلىم برحلة التحرير لتقو  هذه الشعوب ستنفجر يوماً سالم الفالحات:  .33
خــالل خطبــة صــالة  اإلســالميةقــال ســالم الفالحــات القيــادي فــي الحركــة : حــابس العــدوان - األغــوار

"إننــا وجــدنا  :فــي مســيرة القــدس العالميــة الرابعــة فــي منطقــة ســويمة، الــذين شــاركوا الجمعــة بالمشــاركين
القــرآن، وهــو أقــرب فــي قلــوب المســلمين،  هنــا فــي األردن فــي قلــب األمــة والمســجد األقصــى فــي قلــب

آالف الكيلومترات مارين من هنا لنجدته وتحريره"، داعيا الشباب الى تجديـد  المشيحيث حملهم على 
البيعـــة جـــيال بعـــد جيـــل مـــرددين صـــدى التكبيـــر فـــي أرجـــاء األرض لنصـــرة األقصـــى وتحريـــر مســـرى 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم.
لتي كانت في عهدة موسى عليه السالم ومن ثم في عهدة عيسـى عليـه وأضاف أن األرض المقدسة ا

في عهدة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم والمسلمون من بعده، مبينـا أن األجـداد  اآلنالسالم هي 
المسلمين تغلبوا على من هم أكبر من اليهود الصهاينة المغتصبين، جاؤوها متحملين العطش والجوع 

 لتصميم والعزم على تحرير األرض المقدسة.حاملين في قلوبهم ا
القـدس مـن هنـا  إلـىالقدس لـيس المرسـوم علـى األرض ولكـن الطريـق  إلىوبين الفالحات أن الطريق 

حيــث "نصــلي كمــا صــلى رســول هللا واتبــاع أوامــر هللا وســنة رســوله"، موضــحا أن "أســرانا فــي ســجون 
مـا"، عـدا عـن آالف األحـرار فـي سـجون يو  44االحتالل مضى علـى إضـرابهم عـن الطعـام أكثـر مـن 

فعــل  إلــىالقــدس  إلــىالصــهاينة وســجون الــدول العربيــة التــي تخــاف مــن أن تتحــول تمتمــاتهم بالتوجــه 
 على األرض.



 
 

 

 

 
           41ص                                     3440 العدد:     7/6/4104 السبت التاريخ:

 

وأكد الفالحات "لدينا من الضوابط الذاتية ما يمنعنا من التقدم خطـوة واحـدة نحـو الحـدود مقـرين بالـذل 
تنفجر يومــا لتقــوم برحلــة التحريــر الــى بيــت المقــدس بعــد أن والكبــت"، موضــحا "لكــن هــذه الشــعوب ســ

 نؤمن ألنفسنا الحياة الكريمة وأن نعتمد على أنفسنا فنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع".
 7/6/4104، الغد، عّمان

 

 الفلسطيني" لمواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية"االتحاد " يدعم لكرة القدم "االتحاد اللبناني .34
اللبناني لكرة القدم"، كتاب دعم إلى نظيره الفلسـطيني للتأكيـد علـى مسـاندته فـي مواجهـة وجه "االتحاد 

الظلم الـذي تعانيـه كـرة القـدم الفلسـطينية، وذلـك بعـد أن كـان رئـيس "االتحـاد الفلسـطيني" اللـواء جبريـل 
ييــده الرجــوب قــد أرســل كتابــًا الــى رئــيس "االتحــاد" هاشــم حيــدر فــي هــذا الخصــوص، والتأكيــد علــى تأ

ودعمــــه فــــي اإلجــــراءات كافــــة التــــي يعتــــزم اتخاذهــــا للتصــــدي لالنتهاكــــات التــــي يمارســــها االحــــتالل 
 اإلسرائيلي بحق "االتحاد الفلسطيني" وتجاوزاته ألنظمة وقوانين الـ"فيفا".

 7/6/4104، السفير، بيروت
 
 اللبنانية إلىمنحي الجنسية الفلسطينية شهادة ميالد تضاف : فحص هاني .35

المة السيد هاني فحص منحه وعائلته الجنسية الفلسطينية وجوازات سفر فلسطينية من قبل وصف الع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه "خطوة طيبة وجميلة تثبت البعد الفلسـطيني فـي شخصـيته وفـي 

  تعريفه ومحدداته وهويته المركبة".
ظيفهـا لمصـلحة لبنـان وفلسـطين مـن أجـل وقال لـ "المستقبل" أن هذا مـا يولـد لديـه "رغبـة شـديدة فـي تو 

 التواصل والتشاور والمحبة واالصرار على االستقرار في كل من البلدين".
أضاف: "كما سأوظف هذه الخطوة في مساعدة القـوى السياسـية مـن أجـل قيـام دولـة فلسـطينية تتحقـق 

واصـر العميقـة بـين جبـل فيها مصالح لبنان، ودولة لبنانية قوية ومستقرة تساند فلسطين، لكي تبقى اال
عامـــل والجليـــل علـــى عمقهـــا، يضـــاف الـــى ذلـــك، أنـــا أعتبـــر هـــذا الجـــواز مكافـــأة للعائلـــة التـــي قـــدمت 

  وستحملها أمانة للمستقبل". استعراضلفلسطين الكثير من دون 
ولفـــت فحـــص الـــى أن "التواصـــل لـــم ينقطـــع يومـــًا بينـــه وبـــين فلســـطين، فهـــو عضـــو فـــي مجلـــس إدارة 

ؤسســة ياســر عرفــات الخيريــة والثقافيــة، والتشــاور يــتم شــهريًا بعقــل جديــد ولــيس بعقــل ومجلــس أمنــاء م
 على صحته.  لالطمئنانعباس به  باتصالالصراع"، منوهًا 
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الى شهادة ميالده اللبنانية،  باإلضافةشهادة ميالد فلسطينية بالنسبة اليه  التفاتةورأى أن الخطوة هي "
ن شاء هللا تكمل كل منهما   ".رىاألخوا 

 7/6/4104، المستقبل، بيروت

 
 جمعية حقوقية باسم "برلمانيون من أجل القدس" يؤسسونبرلمانيون تونسيون  .36

تونس: أعلنت مجموعة من النواب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي )البرلمان( صباح اليوم 
 ( عن تأسيس جمعية حقوقية باسم "برلمانيون من أجل القدس".6|6الجمعة )

رئيس الجمعية الحبيب بريبش في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، بأن هذه الجمعية تعتبر وقال 
"خطوة جديدة نحو التعريف بقضية األمة والدفاع عن الحقوق المسلوبة في القدس من أجل 
استردادها، واستعادة حي المغاربة الذي صادرته قوات االحتالل الغاشم" مشيرًا الى التزامن في 

 عن الجمعية مع مناسبة المسيرة العالمية للقدس التي تنطلق اليوم في تونس أيضا. اإلعالن
وجاءت هذه التصريحات خالل ندوة صحفية نظمها أكثر من عشرة أعضاء من كتلة حركة النهضة 
التونسية اليوم في قاعة المجلس التأسيسي، مثلوا الجمعية التأسيسية التي شاركت في صياغة مبادئ 

معية. وحول مشاركة نواب من خارج كتلة النهضة، صرح رئيس الجمعية لـ "قدس برس" أهداف الج
"أنه تم توجيه دعوة لجميع النواب لالنخراط في الجمعية، وذكر أن عددا من الكتل األخرى استجابت 

 لذلك، وأبدت استعدادها لخدمة قضية القدس وفلسطين وفق مبادئ الجمعية".
 6/6/4104قدس برس، 

 

 

 وعباس ليست تدخال في سياسة الشرق األوسط زلبيريفرنسيس يكان: دعوة البابا الفات .37
قال الفاتيكان يوم الجمعة إن البابا فرنسيس يأمل أن يساعد اجتماع لم : دينا عادل -مدينة الفاتيكان 

والفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان يوم  زيسبق له مثيل بين الرئيسين اإلسرائيلي شمعون بيري
حالل السالم لكنه ال يرغب في التدخل في سياسة األ حد على إنهاء "المفاوضات التي ال تنتهي" وا 

وعباس معا من أجل السالم بعد دعوة مفاجئة من البابا فرنسيس  زوسيصلي بيري الشرق األوسط.
 خالل زيارته لألراضي المقدسة الشهر الماضي.
نسي عن المواقع الكاثوليكية في األراضي المقدسة وقال األب بيير باتيستا بيتزاباال وهو مسؤول ك

وأحد أهم منظمي الحدث الذي سيقام يوم األحد "هذه لحظة نبتهل فيها إلى هللا ليمن علينا بالسالم. 
 هذه لحظة توقف عن ممارسة السياسة."
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الفلسطيني  وقال بيتزاباال "البابا ال يريد الخوض في القضايا السياسية المتعلقة بالصراع اإلسرائيلي
 والتي نعرف جميعنا أدق تفاصيله من األلف إلى الياء."

وقال "لن يتدخل البابا فرنسيس أبدا في مناقشات بشأن الحدود أو المستوطنات لكن نيته هي 
 المساعدة في تهيئة مناخ اجتماعي وديني يمكن من خالله إحالل )السالم(".

نين لكن الهدف من هذه المبادرة هو إعادة فتح وأضاف "ال أحد يعتقد أن السالم سيحل يوم االث
 الطريق الذي أغلق لبعض الوقت."

 6/6/4104، وكالة رويترز لألنباء
 
 بناء المزيد من المستوطنات "إسرائيل"خطط  منألمانيا تبدي قلقها البالغ  .38

بناء المزيد من أبدت الحكومة األلمانية قلقها البالغ من الخطط اإلسرائيلية ل :أمل أبو السعود -برلين 
المستوطنات في األراضي المحتلة ردا على تشكيل حكومة توافق فلسطينية مدعومة من حركة 

 المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس التي تعارض وجود إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة األلمانية كريستيان فيرتز "تشعر الحكومة األلمانية بالقلق البالغ إزاء 

لتقرير ألن هذه الخطوة تشكل تهديدا للجهود الرامية إلى مواصلة مفاوضات السالم بين إسرائيل هذا ا
ودعت المتحدثة الجانبين إلى تجنب الخطوات االستفزازية وقالت إن الحكومة  والفلسطينيين."

 األلمانية حثت إسرائيل على عدم طرح مناقصات لبناء مستوطنات جديدة.
 6/6/4104 ،وكالة رويترز لألنباء

 
عــارض إنشــاء دولــة يهوديــة واقتــرح اقامــة دولــة ثنائيــة القوميــة فــي  ترومــانميركــي الــرئيس األ .39

 فلسطين
قال الكاتب األميركي اليهودي جون جودس )يهودا(، ان الرئيس األميركي : سعيد عريقات -واشنطن 

وقدم اقتراحا ( عارض فكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين 2423-2442االسبق هاري ترومان )
يقضي بقيام دولة ثنائية القومية في فلسطين ال تلقب بالعربية وال باليهودية،  2446متكامال عام 

وتقام على اساس نموذج الواليات المتحدة، ولكنه رضخ لضغوط اللوبي الصهيوني األميركي الذي 
راطي في االنتخابات ازداد قوة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهدد بمعارضة الحزب الديمق

 .2446النصفية لعام 
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جاء ذلك في ندوة نظمها مركز فلسطين في واشنطن لمناسبة الذكرى السابعة واألربعين للعدوان 
والذي ادى في حينه الى احتالل القدس والضفة الغربية  2467اإلسرائيلي في الخامس من حزيران 

به الجديد الذي يحمل عنوان "التكوين: وقطاع غزة والجوالن السوري وسيناء وخصصت لعرض كتا
 ترومان، واألميركيون اليهود وجذور الصراع العربي اإلسرائيلي".

 6/6/4104، القدس، القدس
 
 باالنضمام الى برنامج االبحاث العلمية االوروبي" إسرائيللـ"اتفاق يسمح  بروكسل: .41

يل باروسو سيوقع مع رئيس اعلن في بروكسيل اليوم ان رئيس المفوضية االوروبية خوزيه مانو 
الوزراء بنيامين نتنياهو رسميا يوم االثنين القادم على اتفاق يسمح لشركات التقنية العالية االسرائيلية 

 .1010باالنضمام الى برنامج االبحاث العلمية االوروبي هورايزن 
سيبدأها بعد غد  وسيقام حفل التوقيع على هذا االتفاق خالل زيارة السيد نتنياهو لبروكسيل التي

االحد. وبذلك تصبح اسرائيل اول دولة غير اوروبية تستفيد من البرنامج العلمي االوروبي الذي تبلغ 
 ميزانيته سبعة وسبعين مليار يورو. 

ويأتي ذلك بعد توصل اسرائيل واالتحاد االوروبي الى صيغة حل وسط اعربت بموجبها اسرائيل عن 
 ة الخاصة بعدم توظيف االموال في مشاريع تتعلق بالمستوطنات. تحفظها من التوجيهات االوروبي

 6/6/4104اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون  
 
 0414سنة اليهود الذين طردوا  حفادأإسبانيا تسهل تجنيس  .40

أقرت الحكومة االسبانية التي ترغب في تصحيح "خطأ تاريخي"، الجمعة، مشروع : الفرنسية –مدريد 
 .2441تجنيس أحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا في قانون يسهل 

وتوافق إسبانيا على منح الجنسية لليهود الذين يثبت انهم من "السفارديم" المتحدرين من اليهود الذين 
الملكة ايزابيل القشتالية وفرديناند ملك اراغون الكاثوليكيان، بطرد  أمرت، عندما 2441ابعدوا في 

 رفضون اعتناق الكاثوليكية.جميع الذين كانوا ي
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، أن "القانون سيجيز الجنسية المزدوجة"، مضيفة أنه ستتاح للراغبين 

 في الحصول على الجنسية ثالث سنوات لتقديم طلباتهم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق.
 6/6/4104، الشروق، مصر
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 مصالح متبادلة ..روسيامشعل إلى  .42

نان أبو عامرعد  
الماضي أن رئيس مكتبها السياسي  10/2فجأة، أعلن حسام بدران الناطق الرسمي باسم حماس يوم 

خالد مشعل سيزور روسيا الشهر الحالي بناء على دعوة منها، تلقاها خالل لقائه "ميخائيل 
ة، ودفع بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي في قطر في مايو الماضي، لبحث أوضاع المنطق

 العالقات الثنائية.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في وقت تعاني حماس من قطيعة إقليمية، ورغبة منها بمحاولة الخروج 

 من عنق زجاجة الحصار السياسي، وهو ما عالجه "المونيتور" بتحليل سابق.
 

 دولة محورية
وير العالقات الخارجية لحماس، موضحا أن "الزيارة تأتي لتط بدران"المونيتور" تحدث هاتفيًا مع 

وتعزيز المصالحة مع فتح التي اعتبرتها موسكو إيجابية، وتؤمن الحركة بالحاجة إلبقاء االتصاالت 
مع روسيا، ألنها قوة عظمى لها تأثير كبير على أوضاع المنطقة، والعضو الوحيد في الرباعية التي 

 ال تقاطع حماس".
ت دور هام في القضية الفلسطينية، والحركة تدرك أهمية دور وأضاف: "روسيا واثقة بأن حماس ذا

روسيا في المنطقة، واستقبال حماس من قبل دولة عظمى إنجاز ضخم، ويمنحها اختراقًا في 
 الحصار عليها".

لكن د.أحمد يوسف مستشار هنية السابق، وأحد مفاتيح حماس في العالم، قال أن روسيا "تعلم أن 
ها في المنطقة العربية واإلسالمية، نظرًا المتداداتها األيديولوجية، معتبرًا حماس قادرة على تسويق

دعوة حماس محطة روسية جريئة للعودة للشرق األوسط، ولو عبر استثمار ورقتها، وسط الهيمنة 
 األميركية عليها".

ميركية وقال الموقع الرسمي لحماس، أن الحركة تبحث من خالل الزيارة "عن طريق لكسر العزلة األ
واإلسرائيلية، فيما تفتش روسيا عن مجال يعيدها للمنطقة، ويبرزها من جديد كقوة عظمى يحسب 
حسابها، وفي سبيل ذلك قد تضغط على حماس لتغيير قناعاتها السياسية، للخروج من رفض الدولي 

 للتقارب بينهما".
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قاتها الدولية، وتحديدًا روسيا، "المونيتور" اطلع على ورقة تقدير موقف داخلية لحماس حول آفاق عال
ذكرت فيها أن الحركة "منتبهة للرجل األكثر نفوذًا في الشرق األوسط اليوم، "فالديمير بوتين" الرئيس 
الروسي، الذي أوقف الضربة الغربية ضد سوريا في اللحظة األخيرة، ويدعم إيران بمفاوضات الملف 

وحماس تعلم أن روسيا تريد كسب موضع قدم  النووي، ويجهز نفسه بدياًل لمصر عن أمريكا،
إضافي من النفوذ في الشرق األوسط، آملة نجاح الزيارة لتشكل منعطفًا، تشجع عدة بلدان على 

 االتصال بها، ودعوتها".
لكن تلك المكاسب المتوقعة لحماس من زيارة روسيا لم تمنع بعض األصوات القليلة المقربة منها من 

أسمته "لعبة شّد الحبل، التي ستبدأها روسيا مع الحركة، لتقدم لها ما يجعلها  معارضتها، محذرة مما
تعيد حساباتها، وتحرص على الحصول على رضاها، ومن ورائها االتحاد األوروبي، ثم أمريكا، في 
تكرار لتجربة فتح طوال عقود ماضية، وفي النهاية فإن موسكو لن تعطي حماس شيئًا من أهدافها 

 السياسية".
 

 وساطات إقليمية
يران وسوريا على طاولة الحوار مع  "المونيتور" سأل بدران عن إمكانية إدراج عالقة حماس وا 
الروس، لكنه لم يعط إجابة دقيقة، مكتفيًا بالقول: "المباحثات ستتناول قضايا ثنائية، وما يتعلق بدعم 

 القضية الفلسطينية".
سوريا حاضرة بقوة على أجندة زيارتها لروسيا، ما سرب لكن ما يجعل ترميم عالقة حماس مع إيران و 

أن "خالف الحركة مع دمشق لن ينتهي حاليًا، ألن سوريا تتخذ موقفًا متشددًا منها، ولن تعيد المياه 
 لمجاريها، مع المحاوالت التي يقوم بها قادة الحركة للتوسط عبر إيران".

"للمونيتور" طالبًا عدم كشف هويته: "ما يجعل  مسئول لبناني مواكب لعالقات حماس اإلقليمية قال
الحركة تطرح عالقتها مع طهران ودمشق أمام الروس، يقينها بأنهم أصحاب القول الفصل لدى 

 السوريين، وقد يمارسون ضغوطًا على األسد لمحاولة تجميع حلفائهم في المنطقة.
مشعل إليران، وعدم وضع األخيرة  وشرح ذلك قائاًل: "حماس ستطلب من روسيا التسريع بزيارة خالد

شروطًا صعبة قبيل الزيارة، ومن أهمها تأكيد مقابلة مشعل للمرشد العام خامنئي، الذي يبدي تباطؤًا 
للقائه، وبدء عودة المساعدات المالية من جديد للحركة، وتجاوز طلب إيران لفترة اختبار لتحسن 

 ح الزيارة.العالقة، بحيث يبدأ ضخ األموال مجددًا فور نجا
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أما عن سوريا، فإن مطالب حماس من الروس أن "يسعوا لتليين مواقف األسد تجاهها، ووقف الحملة 
اتهام عناصرها بالمشاركة في القتال مع المسلحين،  ضدها خاصةالدعائية من قبل وسائله اإلعالمية 

ر عاتبين على ومساعدتهم بالخطط الحربية ضد قوات النظام، لكن ذلك ال يلغي أن الروس غي
 حماس لموقفها من األزمة السورية، ولذلك مرت العالقة بين الحركة وموسكو ببرود لفترة طويلة".

وأضاف: "جزء أساسي من تحقق زيارة حماس لروسيا يأتي بفضل جهود قطر التي تستضيفها، مع 
لمصر، التي  تطور عالقة الدوحة بموسكو، ورغبة قطر بتحسين عالقاتها اإلقليمية، ملمحًا بذلك

بدأت تقاربًا في عالقاتها مع الكرملين، وطموح حماس بأن يمارس الروس تأثيرهم على المصريين 
لتخفيف التوتر معها، لكن حماس مدركة أن موسكو ال تملك عصا سحرية لترميم عالقاتها مع اإلقليم 

 الغاضب منها".
ة، التي رفضت التعقيب رسميًا، لكن الحاضر الغائب في زيارة حماس لروسيا، هي السلطة الفلسطيني

مسئواًل بوزارة خارجيتها، قال "للمونيتور": "الزيارة تتم بدون تنسيق معنا، لكن ليس لدينا حساسية 
منها، ألن روسيا عضو في اللجنة الرباعية، ولن تقبل باستمرار العالقة مع حماس إال بالتزامها 

 تمتلك بعالقات تاريخية مع موسكو". بشروطها، وهو البرنامج السياسي للسلطة، التي
فإن األجواء السائدة في حماس تتفاءل بنجاح الزيارة إلى روسيا بتحقيقها لجملة أهداف أهمها  أخيرًا..

تطبيع العالقات مع إيران، ووقف التدهور مع سوريا، والحركة واثقة أن الدبلوماسية الناعمة للطرفين، 
ن موسكو تعتبر "األخ األكبر" للعاصمتين، مما سيفك حصار مشعل والفروف، كفيلة بتحقيق ذلك، أل

 العزلة عليها، نظرًا لآلثار السلبية التي أتت بها القطيعة مع حلفاء األمس في طهران ودمشق.
5/6/4104المونيتور،   
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 كلوفيس مقصود
ميركّية إزاء تشكيل حكومة وحدة فلسطينّية، ُتعتبر هذه على الرغم من "خيبة أمل" الواليات المّتحدة األ

 الحكومة خطوة شرعّية باّتجاه مفاوضات أكثر إنصافًا.
فبعد االتّفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنّية فلسطينّية، أعلنت إسرائيل أّنها "لن تتعامل مع حكومة 

ن كان الوزراء أنفسهم ال ينتمون إلى أّي جهة س ياسّية"، بحسب صحيفة "نيويورك "تدعمها حماس"، وا 
 تايمز".
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ما هو رّد فعل رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو إذا رفضت الحكومة الفلسطينّية الجديدة 
التعامل مع حكومة إسرائيلّية تضّم وزير الخارجّية أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "البيت اليهودّي" 

ئيل على الفلسطينّيين َمن يمّثلهم؟ أعتقد أّن الحكومة الوطنّية اليمينّي نفتالي بينيت؟ هل تملي إسرا
 الفلسطينّية سترفض اآلن هذه اإلمالءات ألّنها باتت جاهزة للمفاوضات.

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أّن تشكيل حكومة فلسطينّية "عّطل فرص استئناف محادثات السالم 
ن تتعامل مع حكومة تدعمها "حماس". إّن هذا القرار تحت رعاية الواليات المّتحدة" ألّن إسرائيل ل

 يعود إلى الواليات المّتحدة.
تقول إسرائيل علنًا إّنها ستوقف "المفاوضات"، وكأّنه حصلت مفاوضات في األساس. قد يكون هذا 
 التهديد اإلسرائيلّي بوقف ما ليس موجودًا. قد يكون الوقت حان لُتخرج الحكومة الجديدة برئاسة رامي
الحمدهللا فلسطين من فّخ عملّيات السالم وخرائط الطريق التي أّدت، بسبب عيوبها البديهّية، إلى 

 االنتشار المستمّر للمستوطنات غير الشرعّية والضّم الزاحف للقدس الشرقّية.
لقد أدركت سلطات "فتح" و"حماس" الحاكمة أّن تشكيل حكومة وحدة وطنّية هو السبيل إلى تمهيد 

لنيل االعتراف الدولّي، وأّن هذه هي حكومة الدولة الفلسطينّية المحتّلة، كما ينّص عليها قرار  الطريق
. إّن هذا يوضح المعادلة القانونّية التي حّيرت 1021األمم المّتحدة الصادر في تشرين الثاني 

تكون النقطة السلطات الفلسطينّية في الضّفة الغربّية وغّزة على مدى أكثر من عقدين. ينبغي أن 
األولى في المفاوضات المستأَنفة بين الحكومة الفلسطينّية الجديدة والحكومة اإلسرائيلّية أّن إسرائيل 

 قّوة محتّلة، وبالتالي، عليها االمتثال التّفاقية جنيف الرابعة.
فاقيات وعلى إسرائيل أن تدرك أّنها إذا أرادت االستمرار في استعمال عملّيات السالم المختلفة واتّ 

 أوسلو التي تشوبها عيوب من الناحية القانونّية، عليها أن تفاوض، ال أن تفرض إمالءات.
 

 ال وصاية حصرّية بعد اليوم
إذا أرادت إسرائيل االستمرار في وصف "حماس" المتكّرر بأّنها منّظمة إرهابّية، على الواليات المّتحدة 

 اع الفلسطينّي اإلسرائيلّي.التوّقف عن السعي إلى وصاية حصرّية على النز 
فمحاوالت الواليات المّتحدة إليجاد حّل للنزاع في عهد رؤسائها الثالثة األخيرين باءت بالفشل. وقد 
يكون األوان آن إلعادة تقييم الوضع بطريقة جدّية والقيام بالخطوة األولى باالعتراف بالحكومة 

حتالل. وينبغي أن تعود القضّية الفلسطينّية إلى الفلسطينّية الجديدة كحكومة لدولة واقعة تحت اال
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كنف األمم المّتحدة التي من شأن قانونها الدولّي وقراراتها أن تقّدم مفتاح الحّل. فإدارة الواليات 
 المّتحدة األحادّية لعملّية السالم المزعومة فاقمت المشكلة بداًل من أن تحّلها.

ة األميركّية أّن الواليات المّتحدة تشعر "بخيبة أمل" إزاء خطوة لقد أعلنت المّتحدثة باسم وزارة الخارجيّ 
تشكيل حكومة وحدة فلسطينّية، وأّن هذه الحكومة عليها أن "تلتزم من دون التباس بمبادئ الالعنف". 
هل ينطبق هذا التصريح على إسرائيل أيضًا؟ هل ينطبق ذلك على عملّيات الضّم اإلسرائيلّية 

لشرقّية ونشر المستوطنات؟ هل ينطبق على القتل المستمّر للفلسطينّيين في غّزة المستمّرة للقدس ا
 والضّفة الغربّية؟

 
 حكومة وحدة شرعّية

تفادى البابا فرنسيس الذي يتمّتع بسلطة روحّية وأخالقّية دخول الضّفة الغربّية عبر إسرائيل أثناء 
حلته من األردن إلى دولة فلسطين كمساهمة زيارته األخيرة لألراضي المقّدسة. وينبغي النظر إلى ر 

 كبيرة في الظروف القانونّية واألخالقّية الدولّية التي يمكن أن تجري المفاوضات في ظّلها.
إّن هذا الدعم الذي تحظى به القضّية الفلسطينّية في هذه المرحلة بالذات، ال سّيما في ظّل االتّفاق 

مم المّتحدة لفلسطين بأّنها "دولة واقعة تحت االحتالل"، على حكومة الوحدة الوطنّية وتعريف األ
 وّضح ما كان مبهمًا بسبب اتّفاقات أوسلو و"عملّيات السالم" المختلفة.

وقد آن األوان لجمع مئات القرارات الصادرة عن األمم المّتحدة وتسليط الضوء على أهمّيتها من 
السالم التي لم ينجم عنها سوى بناء  جديد. حان الوقت الستبدال خارطات الطريق وعملّيات

 المستوطنات واالعتداء على غّزة وقمع الفلسطينّيين.
إّن الحكومة الفلسطينّية الجديدة ستكون قوّية، فوحدة "فتح" و"حماس" تعيد الشرعّية وتؤّمن الفرصة 

 إليضاح األمور إذا حصلت المفاوضات.
ويورك تايمز" إّن "برنامج هذه الحكومة قال محمد شطّيح وهو عضو بارز في فتح لصحيفة "ني

السياسّي سيكون البرنامج السياسّي للرئيس )محمود( عّباس ومنّظمة التحرير الفلسطينّية. إّن حماس 
 تأتي إلى ملعبنا، لسنا نحن من نذهب إلى ملعبها".

ثي إّن هذا التصريح غير ضرورّي في هذه اللحظة بالذات، وهو يتعارض مع رؤية مصطفى البرغو 
الذي شارك في محادثات الوفاق الوطنّي. فقد قال البرغوثي ل "نيويورك تايمز" إّن "األهّم هو أّن هذه 

 الحكومة ستعني نهاية هذا االنقسام الفظيع وستفّعل النظام الديموقراطّي الفلسطينّي من جديد".
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ثي نفسه من الواقعّيين ُيذكر أّن شطّيح يعتبر نفسه من الواقعّيين المتعّصبين فيما يصّنف البرغو 
 الملتزمين.

 تور يمترجم عن مون                                                                    
7/6/4104السفير، بيروت،   

 
 طوبى لنتنياهو الخائف! .44

 ناحوم برنياع
بالقدر  – خرج يئير لبيد وتسيبي لفني من جلسة المجلس الوزاري المصغر في يوم االثنين راضيين

الذي يمكن معه لوزير في اسرائيل أن يكون راضيا. كان أعضاء المجلس الوزاري المصغر يتباحثون 
في شأن الحكومة الجديدة التي شكلها أبو مازن بمشاركة مع حماس. وكان التباحث طويال وصعبا 

الذي تم اتخاذه  فقد جذب وزراء اليمين نحو اليمين وجذب وزراء الوسط نحو اليسار. واشتمل القرار
على خمسة مواد ادعت أنها تقول الكثير لكنها حرصت على أال تقول شيئا. قال القرار إن اسرائيل 
ستواصل عدم التفاوض مع أبو مازن؛ وستواصل االعتراض عليه بالحديث مع زعماء ورؤساء 

 الدول؛ وستراه مسؤوال عن كل هجوم يخرج من الضفة وغزة.
مع أبو مازن دون أن تبلغ نتنياهو قبل ذلك، على أن تحتفظ لنفسها بحق وأصرت لفني التي التقت 

 اللقاء. وأراد لبيد أن يالقي وزير خزينة السلطة فسلم نتنياهو بذلك.
ذاكانت تحّوم فوق الرد االسرائيلي سحابة واحدة هي عقوبات اقتصادية على السلطة.  عوقبت  وا 

؛ أو يستدعي ذلك ضغطا اقتصاديا مضادا على السلطة اقتصاديا فستنتقض عراها على أبوابنا
اسرائيل من الدول الغربية. وأعفى القرار الذي اتخذ في المجلس الوزاري المصغر على "أن ُيفوض 
الى رئيس الوزراء فرض عقوبات"، أعفى الفلسطينيين من العقاب. ووجد من فسروا القرار أو عدم 

 معتدلين.شئنا مزيد الدقة، بأنه انتصار لل إذاالقرار 
والحقيقة أن ليس المعتدلون هم الذين انتصروا بل مخاوف نتنياهو. فانه ُيقال في حقه إنه خائف. 
وطوبى لمن يخاف دائما، قال آباؤنا، وسمع نتنياهو ذلك واستدخله في نفسه. فهو يهاجم الحكومة 

وة تعرض التي انشأها أبو مازن كل يوم من فوق كل منبر، لكنه في مقابل ذلك يصد كل خط
وجودها للخطر. ويخرج ضباط الجيش االسرائيلي على عجل ليبينوا لقادة السلطة وقادة اجهزتها أن 
كل شيء كالعادة الى اآلن فال يجب عليهم أن يحزموا أمتعتهم. ويفهم أبو مازن ايضا، فهو يهاجم 

 اسرائيل في خطبه وكأنه توجد حرب ويواصل على التواصل معها وكأنه يوجد سالم.
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"الرد ضعيف جدا"، قال لي أحد وزراء اليمين بعد المباحثة. "فالحكومة تعامل الفلسطينيين وكأنها 
 تسير على بيض. أين الجرأة".

إن رؤساء الدول الذين هاتفهم نتنياهو هذا االسبوع سمعوا بصبر كالمه التوبيخي، واستخفوا به، فقد 
ما ال  إليهميدة. وهم يعلمون أن اسرائيل تطلب اختار الجميع التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجد

تطلبه الى نفسها. تخيلوا أن انجيال ميركل أو فرانسوا أوالند كانا اقتنعا بتعليالت نتنياهو وأوقفا دفعة 
أن  فعال،واحدة المساعدة السخية التي يعطيانها للسلطة الفلسطينية. سيصعب على اسرائيل، لو 

 تواجه تلك الضربة.
ساء اللوبي اليهودي في واشنطن، فهم سيقفون قريبا في مواجهة مجموعة من اعضاء مساكين رؤ 

مجلس النواب من الجمهوريين يطلبون تطبيق القانون الذي يحظر مساعدة حكومة تشارك فيها 
حماس. فكيف سيبينون لهم أنه يفضل االنتظار؛ وكيف سيبينون لهم الهاوية الفاغرة فاها بين كالم 

 وسياستها بالفعل. حكومة اسرائيل
يحسن في هذا الشأن أن أقص قصة رويتها ذات مرة وأنا أعتذر مسبقا عن خطيئة التكرار. كان 
الراحل سمحا دينتس سفيرنا في واشنطن في فترة التحول. وصاحب رئيس الوزراء مناحيم بيغن في 

وبعد ذلك أغرق لقاء مع الرئيس كارتر، وفي بداية اللقاء خطب بيغن خطبة طويلة وسكت كارتر 
بيغن كعادته بكالم قاس وشرير ومسموم. وحينما خرجوا سأل بيغن دينتس كيف يلخص اللقاء فأجاب 
دينتس السؤال بقوله: "وكيف يلخصه سيدي؟". فقال بيغن: "كان لقاًء جيدا جدا". وسأله دينتس: 

 منا".كال إلسماع"لماذا يعتقد سيدي ذلك؟". فقال بيغن: "ألننا ُمنحنا فرصة حسنة 
كالمه وسيكون االمر على ما  إلسماعوقد جاء نتنياهو من المدرسة نفسها فامنحوه فرصة حسنة 

 يرام.
 

 صهيونية مناسبة
قلنا من قبل: طوبى لمن يخاف دائما، ويصح هذا بنفس القدر على الخوف اآلتي من قبل الطرف 

، كانت الحكومات تقرر ما رائيلبإساليميني. في الماضي، حينما كان الفلسطينيون يفعلون شيئا يمس 
سمي "ردا صهيونيا مناسبا"، وكان ذلك على نحو عام اعالن بناء في المستوطنات. وغاب هذا 

 الشأن عن القرار يوم االثنين واستطاعت لفني ولبيد أن يفسرا ذلك على أنه نصر.
قصات جديدة لبناء لكن، صدر يوم الخميس عن وزارة االسكان التي يتوالها اوري اريئيل اعالن منا

منها في شرقي القدس والباقية في الكتل االستيطانية. وقلت لرئيسة  400وحدة سكنية اخرى،  2200
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كتلة البيت اليهودي أييلت شكيد: حصلتم على ما أردتم. ولم تعتقد ذلك، فقد قالت لي: "من العار 
 آالف". 3فقط، كان يجب أن يحرروا  2200أنهم وافقوا على 

ثة في المجلس الوزاري المصغر اقترح بينيت تطبيق السيادة االسرائيلية على غوش في المباح
عصيون وأيد جلعاد أردان ذلك. وقال بوغي يعلون إنه ال يرفضه لكنه يقترح انتظار عمل أشد من 
قبل الفلسطينيين. وأدرك نتنياهو أنه يجب عليه أن يعطي اليمين شيئا ما فوافق على انشاء فريق من 

اء برئاسته، "يفحص عن سبل العمل في مواجهة الواقع الذي نشأ". وكان بينيت راضيا ألنه الوزر 
مرة افكار ضم مناطق من يهودا والسامرة بين فريق عمليات. وكان وزراء الوسط  ألولستُبحث 

 راضين ألن قرارات اللجان الوزارية تنتهي على نحو عام الى سلة القمامة.
م يعاقب الفلسطينيين فيجب عليه أن يعوض جماعة ضغط المستوطنين. ل إذااقتنع نتنياهو بأنه 

فبقاؤه قائم على هذا التوازن. وقد أجل نتنياهو التباحث في المجلس الوزاري المصغر في توصيات 
لجنة شمغار التي تحد من مجال حيلة الحكومة في حال اختطاف جندي، أجله سنة ونصف سنة. 

ال بالخير ولم يسارع الى التخلي عن هذه القوة. ووافق في هذا نتنياهو إ شاليطولم تأت صفقة 
 االسبوع على طرح الموضوع في المجلس الوزاري المصغر. 

تُقدر شكيد أنه فعل ذلك بعد أن هاجمه نفتالي بينيت لتأخير الموافقة على قانون آخر وهو قانون 
ي من أن يحكم على متهم بعقوبة تقف هي ودافيد تسور )الحركة( من ورائه. والقانون ُيمكن القاض

السجن دون امكان العفو عنه في حاالت قتل بغيض على نحو خاص. ورأت شكيد أمام ناظريها 
 قتلة عائلة فوغل من ايتمار وفكرت ايضا في قتلة البنت روز بيزام.

 
 قبل الشغب

ينيت يقترح أن ُتضم يحتاج الفراغ الذي نشأ بعد وقف المحادثات مع الفلسطينيين الى ملئه. فنفتالي ب
مناطق من الضفة بالتدريج. وكانت المنطقة االولى التي اختار ضمها غوش عصيون. وصاغ رئيس 
المعارضة اسحق هرتسوغ قبيل العيد خطة منه. وهي تشمل مبادىء التفاق دائم واجراءات لفترة 

 مرحلية وهو يسميها "خطة انقاذ الصهيونية".
، مع تبادل اراض؛ 2467دود النهائية ستحدد على أساس خطوط متوقعة كثيرا؛ فالح المبادئإن 

وستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح؛ ويبقى الجيش االسرائيلي مدة ما في غور االردن وتحل 
فلسطينية؛ وُيحقق حق العودة في الدولة الفلسطينية؛ وتستوعب  –اردنية  –محله قوة اسرائيلية 

جئين، بحسب رغبتها؛ وُيحقق في القدس مخطط كلينتون بأن تكون اسرائيل عددا محدودا من الال
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االحياء اليهودية لليهود والفلسطينية للفلسطينيين. ويكون شرقي القدس عاصمة فلسطين لكن تكون 
السلطة البلدية موحدة؛ ويكون في الحوض المقدس "نظام خاص"؛ وُتدعى الدول العربية الى التوقيع 

 سرائيل.على اتفاقات سالم مع ا
ويقترح هرتسوغ فترة مرحلية تبلغ خمس سنوات يجمد في اثنائها البناء خارج الكتل االستيطانية؛ 

تعويض ويتم االستعداد الستيعاب الُمجلين؛ وتتم مالءمة جدار الفصل للخط  –ويجاز قانون اخالء 
ع الفلسطينيون الحدودي. ويستعمل الطرفان يدا حديدية على مجموعات ارهابية في داخلهما وُيخض

 المنظمات المسلحة لسلطتهم.
"نحن نتجه الى كارثة"، قال لي هرتسوغ. "فالشعب يحيا في طمس على الحقيقة، فهو ال يفهم مبلغ 
سوء الوضع السياسي. والعالم كله يقبل الحكومة التي انشأها أبو مازن. ونحن نقترب من مواجهة 

 منها هذا الموضوع. قاسية مع االدارة األميركية في مواضيع كثيرة
ما أن نتجه الى اتفاق، وهذا  فأما"نحن موجودون قبيل قرار حاسم  أن نتجه الى دولة ذات شعبين وا 

 هو وقت مبادرة منا"
ن لم يأخذ بها الفلسطينيون ففيها فائدة ألنها ستحسن وضعنا في العالم.  وهو يؤمن بأن مبادرته وا 

 ".اإلطاروقلت له: "إن خطتك ال تخترع 
 "، قال.اإلطاريمكن اختراع  "ال

 لماذا تمتنع عن اقتراح اجراء اسرائيلي من طرف واحد، سألته.
من طرف واحد لن يقدم السلعة"، قال. "فعلى أثر الخروج من غزة ظهر االجراء من  إجراءات"إن 

 طرف واحد وكأنه لم يعط االسرائيليين االمن، وبحق. ولن يقبل الشعب ذلك. ولست مع ذلك".
ماضي كان رؤساء حزب العمل حذرين من عرض خطط سالم. وكان السبب احيانا الخوف في ال

من خسارة نقاط في مساومة الفلسطينيين؛ وكان احيانا مجرد ذريعة. ويريد هرتسوغ أن يتحرر من 
عالمة طريق في تاريخ  فإنهاتلك التركة، فان خطته حتى لو لم تكن عالمة طريق في تاريخ الصراع 

يريد أن يكون زعيما في مكان ال زعماء فيه. وقال لي أول أمس وكرر قوله: "حكومة بوغي، فهو 
 برئاستي، حكومة برئاستي".

6/6/4104، "احرونوت"يديعوت   
7/6/4104، األيام، رام هللا  
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 .. أول انجازات الحكومة الفلسطينيةالواليات المتحدةسرائيل و إزمة الثقة بين أ .45

 اليكس فيشمان
كيون احتالوا علينا مرة اخرى. فقبيل تأدية حكومة الوحدة الفلسطينية اليمين الدستورية ها هم األمير 

اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية األميركي جون كيري على أن تنتظر اسرائيل 
يا بعد والواليات المتحدة عدة اسابيع كي ترى الى أين تتجه هذه الحكومة، وأن تتطرقا الى شأنها رسم

ذلك فقط. وتم االتفاق على أن تكون التصريحات حتى ذلك الحين من قبل اسرائيل معتدلة، وأن 
رمزية. ووعد األميركيون من قبلهم بأال يلتزموا بموقف فوري  –إن وجدت  –تكون خطوات عقابها 

 وأن ينتظروا بردهم.
لقدس. أما وزير الخارجية ووفت اسرائيل بالتزامها حسب ما تقوله مصادر رفيعة المستوى في ا

 األميركي في مقابل ذلك فلم يصبر حتى يوما واحدا.
بعد تأدية الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية بساعات معدودة صدر عن متحدثة وزارة الخارجية 
تصريح مؤيد ال لبس فيه. ويتساءلون اآلن في اسرائيل: ألم يفهم جون كيري ما اتفق عليه مرة 

 يسيطر على البيروقراطية تحت إمرته؟.اخرى؟ أوال 
 ومهما يكن األمر فان النتيجة هي ازمة ثقة. فالكلمة ليست كلمة والتنسيق ليس تنسيقا.

يقولون في اسرائيل إن أبو مازن رفض خطة كيري، واألميركيون يمنحونه جائزة مقابل ذلك ويصفقون 
الن وزارة الخارجية األميركية المؤيد يعني لحكومة الوحدة الجديدة التي انشأها. وترى اسرائيل أن اع

ليبيضوا اتصاالتهم السرية بحماس. وفي هذه الحال ترى حكومة نتنياهو  لألوروبييناخضر  ضوء
نفسها معفاة من االلتزام الذي اعطته لجون كيري وهو أن تعمل في اعتدال، وهي تنوي أن ترد 

 بحسب مصلحتها فقط.
 

 من نابلس الى جنين في نصف يوم
لم تخرج اسرائيل سالح يوم القيامة حتى اآلن. وليس الحديث عن فرق دبابات تغرق الضفة وال عن 

وحدة سكنية في المناطق، باعتباره ردا من  2200( ببناء )األولالقرار الذي اتخذته الحكومة أمس 
ها تعني البطن على تصريح وزارة الخارجية األميركية. فالفلسطينيون ال يخشون هذه الخطوات ألن

اعالن حرب للعالم. إن كابوس الفلسطينيين الحقيقي هو استقرار رأي اسرائيل على العودة الى تمزيق 
لنشر أكثر  –في غضون وقت قصير منذ لحظة صدور االمر  –الضفة بالحواجز. فالجيش مستعد 
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سفر من  حاجزا تزلزل نظام الحياة في الضفة كلها وتجعله كابوسا طويال، بحيث يصبح كل 40من 
 جنين الى نابلس رحلة تحتاج الى نصف يوم على األقل.

لم يتجرأ وزراء المجلس الوزاري المصغر ايضا الذين اجتمعوا االسبوع الماضي للتباحث في الخطوات 
التي ستأخذ بها اسرائيل ازاء انشاء حكومة الوحدة الفلسطينية، على االلتزام بهذه الخطوة العقابية، 

 الى اآلن.
وثيقة فيها قائمة  كوبر فاسرالمدير العام لمكتب الشؤون االستراتيجية العميد )احتياط( يوسي يملك 

خطوات عقاب ممكنة للسلطة الفلسطينية. ونشر الحواجز خيار واحد فقط. وثمة خطوة اخرى هي 
تعلق قرار اسرائيلي على العودة الى العمل "حسب الكتاب" )الذي كتبته اسرائيل بالطبع(، في كل ما ي

. فعلى سبيل المثال كان مصدر رخام كبير 1004بالتفتيش األمني للبضائع كما كانت العادة حتى 
كل سنة بسبب اجراءات تفتيش الحاويات  الشواكلفي المناطق يخسر في ذلك الحين عشرات ماليين 

لحاويات التي يرسلها الى الشرق األقصى. ولم يكن يستطيع حسب مطالب اسرائيل األمنية أن يمأل ا
بألواح الرخام حتى النهاية، وطلب اليه أن يبقي فراغا يمكن من دخول انسان وكلب للبحث عن 
عبوات ناسفة محظورة. ولما كانت الحاويات تمأل بصورة جزئية فقط فلم تكن الشحنة مستقرة وكان 

يهاتها وهي بعض ألواح الرخام يكسر بسبب الزعزعة في الطريق. ومنذ ذلك الحين لينت اسرائيل توج
اليوم تمكن من ملء الحاويات حتى النهاية. ويمكن أن يتغير ذلك بقرار واحد عن المجلس الوزاري 

 المصغر، ويؤثر في كل التجار وارباب الصناعة في الضفة الذين يصدرون سلعا الى غزة والعالم.
نا من تعلقنا بهم. يكرر وزير الدفاع موشيه يعلون قوله في كل فرصة إن الفلسطينيين أشد تعلقا ب

فنحن نستطيع البقاء من غيرهم لكنهم من غيرنا ال يساوون شيئا. ورغم ذلك لم يخطر ببال حتى 
وزراء المجلس الوزاري المصغر يمينية أن يستعملوا اجراء ما فيه ما يهدد مصلحة اسرائيل  أكثر

يعلن أن التنسيق األمني مع األمنية الواضحة في المناطق، أعني التنسيق األمني. فما بقي أبو مازن 
اسرائيل مقدس وأنه يعمل حسب ذلك فان حكومة الوحدة الفلسطينية ترى في اسرائيل في االساس 
أنها تدبير اعالني سياسي يمكن أن يكون تهديدا في المستقبل. وال يعلم أحد الى اآلن في اسرائيل أو 

 أدوا اليمين الدستورية وذلك كل شيء. في السلطة كيف سيدار هذا الجهاز ألنه توجد حكومة ووزراء
إن الصورة التي ترسم هي أنه يوجد اليوم بدل حكومتين لفتح في رام هللا وحماس في غزة، يوجد 
ثالث حكومات للفلسطينيين اليوم. وفي حين تدير هيئة الموظفين الكبار التي بقيت على حالها 

خبراء ضعيفة صالحياتها غامضة. ولهذا تبنى الحكومتين األوليين، فان الحكومة الثالثة هي حكومة 
المجلس الوزاري المصغر توصية جهاز األمن وهي أال تضر خطوات الرد أو العقاب التي ستتخذها 
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اسرائيل بالحياة اليومية وأن ينحصر الرد االسرائيلي في الصعيد الدبلوماسي والدولي مع لمسات 
ى غزة عن طريق األراضي االسرائيلية أو أخذ رمزية على األرض كمنع دخول وزراء من الضفة ال

بطاقات "المهمين جدا" من وزراء سابقين، وهي خطوات هدفها المباشر دعم وزراء الجناح اليميني 
 في الحكومة عند ناخبيهم.

لكن حتى لو مكنت اسرائيل وزراء فلسطينيين من االنتقال من الضفة الى غزة والمكوث في مكاتبهم 
ن ينجحوا في فرض سلطتهم على هيئة الموظفين الحماسية العليا. ويستطيعون في فليس من المؤكد أ

الذي يمنع عنهم  موردخايسريرتهم أن يشكروا منسق العمليات في المناطق اللواء يوآف )بولي( 
 بطاقات دخول الى غزة.

لسياسي استقر رأي حكومة اسرائيل على الخطوات الكبيرة قبل بضعة اسابيع وهي تجميد التفاوض ا
واالستمرار على محادثة السلطة عن طريق القنوات األمنية فقط )منسق العمليات في المناطق، 
وقيادة الوسط و"الشاباك"(. وتقرر ايضا أن تتابع االستخبارات التطورات على األرض وأن يتخذ 

لمتابعة رئيس الوزراء ووزير الدفاع قرارات لغاية ما حسب االحداث. ويكون في مقدمة أولويات ا
االستخبارية سلوك اجهزة امن السلطة مع تنظيمات حماس "االرهابية" في الضفة. ف "سلبية" االجهزة 

بالمئة من احباطات الخاليا  00األمنية ستفضي الى زيادة تدخل اسرائيل في االعتقاالت، ألن 
 م ايضا."االرهابية" في "يهودا والسامرة" يقوم بها الجيش االسرائيلي و"الشاباك" اليو 

وخالل هذا الوقت يتابعون في اسرائيل العدد الذي أخذ يزداد من أعالم حماس الخضراء في 
التظاهرات واالجتماعات بل في موقع رجال شرطة السلطة في الخليل. ولم يتغير الى اآلن نشر 

رجال  الجيش ولم يزد جندي واحد على مجموع القوة البشرية العاملة في قيادة الوسط. وحينما يسأل
اجهزة األمن في لقاءات مع نظرائهم االسرائيليين في مستوى قادة االلوية مثال هل تلقوا منذ كان 

 انشاء حكومة الوحدة توجيهات جديدة، ال يفهمون السؤال.
رئيس حكومة حماس  أعلنفي اسرائيل ينظرون بتأثر الى الحيل السياسية التي تقوم بها حماس. فقد 

الته وقال إنه سيكتفي بمنصب نائب زعيم الحركة خالد مشعل. ونسي هنية اسماعيل هنية عن استق
فقط أن يقول إنه عزل رئيس المجلس التشريعي وعين نفسه بدال منه. ومعنى ذلك واضح فرئيس 

لم يستطع هذا االستمرار على تولي رئاسة  إذاالمجلس التشريعي الفلسطيني هو نائب أبو مازن 
 السلطة.

ية يطلب جمع المجلس التشريعي للتباحث في نفاذ كل تلك االوامر الرئاسية التي هن أصبحوالى ذلك 
اصدرها أبو مازن منذ كان شلل المجلس التشريعي والتي تحولت منذ ذلك الحين الى قوانين تسير 
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السلطة حسبها. وأبو مازن وفتح غير مستعدين بالطبع لالستماع الى ذلك فهم يرون أن المجلس 
 اجراء انتخابات. إلعالنقد لمرة واحدة فقط التشريعي سينع

مع غزة ومن  –يزعمون في اسرائيل أنه ليس للسلطة الفلسطينية قدرة على وجود اقتصادي مستقل 
ن معظم التوتر بين الحكومات الفلسطينية محصور في سؤال: أي واحدة تسيطر على  غيرها. وا 

فهناك توجد القوة لكن توجد ايضا نقطة  الخزينة العامة والمكاتب االقتصادية أفتح أم حماس؟.
 الضعف وهي الخزينة العامة الفارغة.

. وحكومة شيكلإن السلطة في رام هللا مدينة لشركة الكهرباء االسرائيلية فقط بمليار ونصف المليار 
حماس في غزة مدينة للمزودين بالسلع بأكثر من مليار شيقل. فالسلطة في رام هللا واالدارة في غزة 

حكومة الوحدة أن تقضي السلطة الفلسطينية عجزها  إطارا مصنعان أفلسا. وتتوقع حماس في هم
 المالي بواسطة المنح التي تحصل عليها من الواليات المتحدة واالوروبيين.

وتوجد مشكلة اقتصادية اخرى في الطريق فقد وقعت حماس وفتح قبل ستة اسابيع على اتفاق يقضي 
ة. بيد أن فتح نسيت أن تدخل مادة تقضي بانطباق هذا المبدأ على عمال بأال يقال أي عامل دول

كانوا يعملون في يوم التوقيع على االتفاق، وقد انقضوا في حماس على هذا البند. فقد تبين لفتح 
آالف  7االسبوع الماضي أن الجهاز الحكومي لحماس في غزة بورك في غضون اسبوع واحد بزيادة 

دد، بعضهم من االقرباء وسائرهم مقربون من السلطة، وتتوقع سلطة حماس أن من عمال الدولة الج
 تنفق رام هللا عليهم.

خطوات طوارئ اقتصادية تشمل تقليص الرواتب. فعمال  أعلنيدرك أبو مازن عظم األزمة ولهذا 
الحديث الدولة الذين يحصلون على زيادة استعداد أو مخاطرة مهنية سيبقون مع هذه الزيادات بيد أن 

في االساس عن العاملين في االجهزة األمنية وقد بدأوا يسألون: لماذا يقلصون رواتبنا ليدفعوا الى 
؟ وال يوجد الى اآلن انفجارات غضب لكن من الواضح 1007اولئك الذين قتلوا رجالنا في غزة عام 

 فة.للجميع أن الحديث عن خطوة جد غير شعبية ستكون لها آثار على الشارع في الض
 

 يحتاج الى وريث
يرى أبو مازن اتفاق الوحدة مع حماس انجازا استراتيجيا قد يكون األكبر في فترة واليته. وهو يرى أنه 
حتى لو بقيت حكومة الوحدة شهرين فانه قام بعمله وسيكتب في صفحات التاريخ أن حماس هي 

 التي أفشلته.
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عمره. ويشعر في اسرائيل وفي السلطة بأنه ال سيصبح أبو مازن في السنة التالية في الثمانين من 
 يريد االستمرار في شغل أي منصب. 

قبل ستة اسابيع حينما خرج الوفد الفلسطيني برئاسة عزام االحمد من رام هللا الى غزة للتباحث في 
حكومة الوحدة، فوجئ الجميع بحقيقة أن حماس وقعت دون شروط. وقد سبقت ذلك في الحقيقة 

أن حماس تتجه الى  –عند االستخبارات االسرائيلية ايضا  – إدراكالقاهرة وكان محادثات في 
 حكومة وحدة، لكن السرعة التي تم فيها كل شيء فاجأت الجميع.

وتبين بعد ذلك أن حماس وافقت على كل الشروط التي عارضتها في الماضي ال ألن المصريين 
معبر رفح الذي هو مصلحة عليا للحركة.  ركعوها فقط. فيبدو أن المصريين وعدوا حماس بفتح

وحسب االتفاق بين حماس والسلطة ستنشر على طول الحدود المصرية خمس كتائب من الحرس 
الرئاسي الفلسطيني. لكن المصريين ال يكتفون بذلك فهم يخشون أن تستطيع اسرائيل في اللحظة 

ة وأن يقع هذا الملف على كاهلهم. التي يفتح فيها معبر رفح ان تتحلل من المسؤولية عن قطاع غز 
ولهذا يطلبون مع نشر قوات حرس الرئاسة العودة الى االتفاقات القديمة في فترة القوة المتعددة 

الى أن سيطرت حماس على  1002الجنسيات التي كانت تدير معبر رفح منذ كان االنفصال في 
يليا مع تحكم من بعيد في معبر رفح القطاع. وتشمل تلك االتفاقات في جملة ما تشمل وجودا اسرائ

بوسائل الكترونية. وسيصعب على حماس أن تبتلع هذا الضفدع ومن المنطق أن نفرض أال يجوز 
 ذلك.

وعلى العموم بقيت المواضيع األمنية في غزة خارج اتفاق حكومة الوحدة، فذراع حماس العسكرية ال 
دة الجديدة، بيقين. ويعالج المصريون هذه تخضع ألحد في السلطة في رام هللا وال لحكومة الوح

القضية اآلن بقفاز من حرير. يرأس اللجنة المشتركة بين السلطة وحماس المتعلقة بمكانة القوات 
المسلحة في قطاع غزة، لواء مصري يشتغل بالشأن الفلسطيني الداخلي الواضح بموافقة الطرفين. 

رائيل أو اصرت على عدم كف الجهاد صواريخ على اس إطالقفاذا استقر رأي حماس على 
 االسالمي فلن تكون لها مشكلة مع اسرائيل فقط بل وفي االساس مع المصريين.

هناك اختالف جوهري آخر نشأ عشية التوقيع على اتفاق حكومة الوحدة الفلسطينية وهو المسؤولية 
ر تعيين رئيس الحكومة عن وزارة الداخلية التي تخضع لها قوات األمن الفلسطينية. وقد القى قرا

الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا وزيرا للداخلية ايضا معارضته الشديدة فهو يعلم أن الحديث عن 
حقل الغام ألن المخزون الضخم من المسلحين ومخازن السالح والصواريخ في قطاع غزة مستقل 



 
 

 

 

 
           47ص                                     3440 العدد:     7/6/4104 السبت التاريخ:

 

األولى مسؤولة  –الداخلية الى اثنتين تماما فلماذا يحتاج الى هذا الصداع؟ وما زالت فكرة تقسيم وزارة 
 موضوعة على الطاولة. –عن شؤون مدنية واالخرى عن شؤون األمن الداخلي 

إن التحدي األول الموضوع على باب حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة هو اضراب السجناء 
قعت فيه السلطة االداريين عن الطعام. فهذه أول مرة يتم فيها اضراب سجناء عن الطعام في وقت و 

 الفلسطينية على وثيقة جنيف. ماذا يفعلون بذلك؟ ال شيء، الى اآلن.
من الصحيح الى اآلن أن احتمال أن تبقى حكومة الوحدة أصغر من التهديد الذي تعرض اسرائيل له 
إن عرضتها أصال، لكن حكومة الوحدة االفتراضية هذه تهب الكثير من ساعات البث لكل معارضي 

مع الفلسطينيين وتمكنهم من ترديد مختلف الكليشيهات وشعاراتهم الوطنية أمام كل سماعة.  التسوية
 وهذا ايضا شيء ما.

 يديعوت
7/6/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  
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