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 49 :كاريكاتير

*** 
 
 حماس على الضفة ةالفصائل في غزة ويحذر من سيطر هو يطلب من عباس نزع سالح نتنيا .0

نأمل أ  نؤدي تشكنل  بينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، بأ  م  كا : قال فادي أبو سعدى
قد ارتكب خطًأ، وأ  هياك  حكومة الوفاق الوطيي الفلسطنينة، إلى تلنن  مواقف حركة حماس

الغربنة، وذلك خالفًا لما كا  نعتقد بأ   على أ  حركة حماس ستسنطر على الضفة مؤشرات تدل
 .سنطرتها على قطاع غزة السلطة الفلسطنينة هي التي ستقوم ببسط

لحل حكومة   ماز ، يتيناهو دعا المجتمع الدولي، لممارسة الضغوطات على الرئنس الفلسطنيي أبو
 .الوحدة مع حماس
لما يشره موقع  ناهو مع ايطالق االجتماع األسبوعي للحكومة االسرائنلنة، وفقاوجاءت أقوال يتي
اتفاقنة المصالحة سوف تساهم  العبرنة، مضنفا بأ  م  كا  نعتقد ونقول بأ  صحنفة معارنف

الذي كايت السلطة ستزند م  سنطرتها  ، ففي الوقتمخطئبتحونل حركة حماس لحركة معتدلة فهو 
تزند م  قوتها في الضفة الغربنة، وكافة  يرى العكس، بأ  حماس هي التيعلى قطاع غزة، 

. وأضاف يتيناهو، عمومًا أبو ماز  تعهد بتيفنذ كافة التزاماته السابقة، المؤشرات تدلل على ذلك
بطبنعة  رأسها طبعًا يزع السالح في المياطق الخاضعة للسلطة الفلسطنينة، بما في ذلك والتي على

 .طاع غزةالحال ق
 9/6/4104، القدس العربي، لندن
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 عباس: المصالحة تمت بشروطنا ولن نوقف التنسيق األمني وال وجود للمقاومة في غزة .2
أكد رئنس السلطة الفلسطنينة )رئنس حركة "فتح"( محمود عباس أ  اتفاق المصالحة الذي رام هللا: 

طيي"، كا  "على أرضنتيا وشروطيا"، جرى مع حركة "حماس"، والذي تمّخض ع  "حكومة توافق و 
 مشنًرا إلى أ  حركة "حماس" استوعبت الدرس وقبلت المصالحة.

وقال الرئنس عباس، في مقابلة مع قياة "صدى البلد" المصرنة أجراها معه الصحفي مصطفى بكري 
لتجربة اللنلة الماضنة، "حماس" بدأت تفهم أيه لنس أمامها إال أ  نكو  هياك مصالحة، أل  هذه ا

 التي خاضتها في غزة ال نمك  لها أ  تعنش بهذا الشكل.
وتابع القول: "بصراحة، المصالحة تمت على أرضنتيا، وشروطيا، واتفقيا على حكومة تكيوقراط 
مستقلن ، حكومة توافق وطيي ولنست حكومة وحدة وطينة والتي ربما تأتي بعد االيتخابات. واتفقيا 

ناستي التي أرسمها، تعترف باسرائنل وتيبذ العيف وتقبل بالشرعنة الدولنة أ  تلتزم حكومة التوافق بس
وتقبل بالمقاومة الشعبنة السلمنة وتقبل بالمفاوضات، وبما بنييا وبن  اإلسرائنلنن  م  تيسنق أميي 
 وغنره. أقول بميتهى الصراحة، هذه هي الحكومة. وُقبل هذا، وبما أيه ُقبل ييطلق إلى المرحلة النثاينة

 وهي االيتخابات".
ورفض عباس بشدة المطالبات بوقف التيسنق األميي مع االحتالل اإلسرائنلي، وقال "ل  أوقف 

 لك  ل  أوقف التيسنق األميي"، على حد تعبنره. -هذا كالم لنس له شعبنة  -التيسنق األميي 
قال في غزة "هياك كما رفض الرئنس الفلسطنيي اعتبار أ  هياك وجوًدا للمقاومة في قطاع غزة، و 

الذي تم التوصل  1021تيسنق أميي حدندي مع إسرائنل"، مذكًرا في الوقت ذاته باتفاق التهدئة عام 
إلنه بن  المقاومة والحكومة اإلسرائنلنة برعانة الرئنس المصري المعزول محمد مرسي وبوجود وزنرة 

ذاته إلى أيه لنس ضد هذا التيسنق الخارجنة األمرنكنة في حنيه هنالري كلنيتو . وأشار في الوقت 
 األميي في غزة.

م  جهة أخرى؛ طالب عباس حركة "حماس" بتحّمل رواتب الموظفن  في حكومة غزة السابقة، وذلك 
بعد أ  ُصرفت رواتب موظفي الضفة دو  موظفي غزة الشهر الماضي. وقال "الذي كا  ندفع لك 

يي الرواتب. أيت جئت للمصالحة م  أجل أ  تحمليي ُنكمل إلى أ  يتفق، أما م  اآل  ترند أ  تحمل
شارة سنئة أضع علنها إشارة استفهما"، كما قال.  الرواتب وهذا غنر مقبول وا 

وفنما نتعلق بمعابر قطاع غزة؛ أكد عباس أ  الحرس الرئاسي الفلسطنيي سنكو  في جمنع معابر 
ًرا أيه "عيدما نكو  هياك الحرس قطاع غزة، وأنًضا على طول الحدود بن  قطاع غزة ومصر، معتب
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الرئاسي، عيدها نكو  هياك مصالحة، وبدو  ذلك ال مصالحة". وتابع القول: "إذا كّيا )الحرس 
 الرئاسي( على الحدود، ل  يسمع ألي شيء نمر إال م  خالل المعابر الرسمنة".

قّدم في السابق بـ وبشأ  األيفاق بن  مصر وقطاع غزة؛ كشف الرئنس الفلسطنيي اليقاب ع  أيه ت
"مشارنع وخرائط" م  أجل إغالقها، كويها "غنر شرعنة"، مشنًرا إلى أ  م  بن  هذه المشارنع 
والخرائط وضع مناه في األيفاق أو وضع سناج حدند أو صلب، لكيه قال إيها لم تجدي يفًعا في 

 حنيه.
 8/6/4104قدس برس، 

 
 "المللتضرع من أجل الس"بيريز في الفاتيكان و  عباس .3

استبق الرئنسا  الفلسطنيي محمود عباس واإلسرائنلي شمعو  بنرنز الصالة : أ ف ب -الفاتنكا  
م  أجل السالم التي دعا إلنها البابا فريسنس في الفاتنكا  أمس، باإلعراب ع  األمل في أ  نساعد 

 .هذا اللقاء بدفع السالم
. وقال عباس في مقابلة مع صحنفة "ال وأقر الرئنسا  الضنفا  بأ  جهود السالم تواجه مأزقاً 

ربنبلنكا" النومنة اإلنطالنة: "يأمل في أ  تساعد هذه الصالة التي سيرفعها م  القلب والروح إسرائنل 
فعاًل على اتخاذ القرار. لقد وقعت مع بنرنز اتفاقات السالم في أوسلو وفي حدنقة البنت األبنض عام 

االتفاقات نمسكو  بالسلطة التيفنذنة في إسرائنل النوم".  ، لك  م  المؤسف أ  معارضي هذه2993
مبادرة البابا كايت شجاعة. وم  خالل هذه الصالة يبعث برسالة إلى جمنع المؤمين  "وأضاف إ  

لدى الدنايات النثالث الكبرى والى الدنايات األخرى أنضًا، مفادها أ  حلم السالم نجب أال نموت". 
يء في البحث ع  حلول تؤم  للشعبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي أ  نعنش وأوضح: "نجب أال نوقفيا ش

 ."كل ميهما في دولته وعلى أرضه المعترف بها دولنًا، بما فنها القدس
سية( قبل توجهه إلى روما أ  حكومة التوافق الفلسطنينة الجدندة  90م  جايبه، اعتبر بنرنز )

فترة طونلة". وقال في تصرنح: "ال نمك  التعانش  "تيطوي على تياقضات، ول  تتمك  م  االستمرار
في إطار دولة واحدة، عيدما نكو  أحد األطراف مؤندًا لإلرهاب، واآلخر معارضًا له. وهذا األمر ل  
نيجح. وال نمك  أ  تجتمع اليار والماء في كأس واحدة". لكيه أضاف إ  "هذا اليداء الروحي )م  

 ل في أ  نسهم في دفع السالم بن  الطرفن  وفي العالم".أجل السالم( بالغ األهمنة... آم
 9/6/4104الحياة، لندن، 
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 المجلس التشريعي: تصريحات عباس حول رواتب موظفي غزة مخالفة دستورية وقانونية .4

غزة: أكد المجلس التشرنعي الفلسطنيي أ  تصرنحات رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس 
قة في قطاع غزة مخالفة ألحكام القايو  االساسي، وقايو  الخدمة بخصوص موظفي الحكومة الساب

 المدينة، ومخالفة لكافة أخالق العمل الحكومي.
النوم األحد  وقال الدكتور يافذ المدهو  األمن  العام للمجلس التشرنعي في تصرنح مكتوب

رام هللا، واخوايهم  "إ  الموظفن  سواسنة ونجب أ  تصرف رواتبهم كما هي أسوة بإخوايهم في (6|8)
 المستيكفن  في قطاع غزة".

إ  "أبو ماز  )الرئنس عباس( استمر في كسر القواعد الدستورنة، لدرجة  واضاف المدهو  نقول
تمننزه بن  الموظف في غزة والموظف في رام هللا، وهذا ل  نخدم اال م  نسعى إلفشال المصالحة، 

طنينة، التي كايت تعمل على مدار الساعة في السيوات وهو تهدند للقمة عنش آالف م  األسر الفلس
 السبع الماضنة، م  أجل تحقنق ايجازات وطينة كبنرة".

وتابع: "كوييا وصليا الى مرحلة م  التوافق نجب عدم فتح ملف الشرعنات م  جدند، وشرعنة هذه 
ال سيضطر للحدنث ع  شرعنة أبو ماز  وايتهاءها ميذ عام  ، ويفتح ملف 1009الحكومة أو تلك، وا 

شرعنة حكومة سالم فناض والحمد هلل وما تبعها، أليها لم تيل نثقة المجلس التشرنعي، وبالتالي 
سيدخل في معركة م  الشرعنات ال نجوز انثارتها اال  إذا كا  أبو ماز  بالفعل نرند تحقنق 

 المصالحة".
جعنات قايوينة واتفاقنات، فال وأكد المدهو  أ  موضوع الموظفن  ورواتبهم ومستحقاتهم محكوم بمر 

نجوز ألي سناسي أنا كا  ميصبه في هذه السلطة أ  نخالف ذلك، يح  دولة قايو ، وتصرنحات 
أبو ماز  جاءت خالفا للمرجعنات القايوينة في هذا اإلطار، فالقايو  االساسي لم نفرق بن  فلسطنيي 

 1002ولم نفرق بن  موظف بعد  وفلسطنيي، ولم نفرق بن  موظف في رام هللا وموظف في غزة،
، كلهم موظفن  حسب أحكام القايو ، وال نجوز التمننز بنيهم، وال نخدم ذلك اال مزند 1002وقبل 

 م  تعمنق االيقسام، وافشال ما توصلت النه الفصائل م  حكومة التوافق".
لحمد وأوضح أ  رواتب الموظفن  لنست م  صالحنات الرئنس عباس بل هي صالحنات حكومة ا

هلل لتتحدث في موضوع الرواتب، أل  صالحنات رئنس الدولة أكبر م  ذلك، وال نجوز لرئاسة 
 السلطة أ  تتحدث في موضوعات تيفنذنة م  صالحنات الحكومة.

 9/6/4104قدس برس، 
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 الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثل أستراليا وتطالبه بتوضيح عن الموقف من القدس .5

استدعت وزارة الخارجنة الفلسطنينة صباح أمس في مقرها في مدنية رام هللا  :يائل موسى -رام هللا
ممنثل أسترالنا لدى فلسطن  توماس ونلسو  بسبب التصرنحات األخنرة التي أدلى بها اليائب العام 
األسترالي جورج برايدنس أمام مجلس الشنوخ، ودعا فنها إلى التوقف ع  وصف القدس الشرقنة بأيها 

لة"، في وقت أكد ممنثل أسترالنا أ  مواقف استرالنا األخنرة ل  تغنر على اإلطالق م  أراض "محت
 موقفها تجاه فلسطن .

وأعرب وزنر الخارجنة رناض المالكي خالل مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة، ع  قلقه لهذه 
القدس أل   التصرنحات الميافنة لكل القرارات الدولنة، وأنضًا موقف المجتمع الدولي في شأ 

 ."وهو ما أقرته األمم المتحدة وهنئاتها كافة"فلسطن  دولة وعاصمتها تحت االحتالل، 
المالكي الحكومة األسترالنة وخارجنتها بتقدنم توضنح رسمي ع  الموقف المعل  في شأ  وطالب 

مؤتمر القدس المحتلة في األنام القلنلة المقبلة لدرس الخطوات مع الجامعة العربنة وميظمة ال
اإلسالمي وغنرها، كو  هذه التصرنحات وهذا الموقف تمنثل مؤشرًا إلى تغننر السناسة األسترالنة 

 المعهودة التي تكررت في أكنثر م  مشهد خالل األشهر السابقة.
 9/6/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 على معبر رفح مصرية خالصة -إلى شراكة فلسطينية  صبحة: نتطلع أبو ماهر .6

أكد ماهر أبو صبحة، مدنر المعابر والحدود في قطاع غزة، لـ"الشرق األوسط"، : كفاح زبو  -م هللارا
الذي نزور القاهرة ميذ ، أ  مسألة فتح معبر رفح كايت على أجيدة الرئنس الفلسطنيي محمود عباس

لسنسي نوم الجمعة والتقى مسؤولنن  مصرنن ، وحضر مراسم تيصنب الرئنس المصري عبد الفتاح ا
قبل أ  نغادر للفاتنكا . وأضاف أبو صبحة: "أحد ميجزات المصالحة وأهمها رفع الحصار ع  

عادة فتح معبر رفح هي البوابة لذلك  ."غزة، وا 
وبحسب أبو صبحة فإ  آلنات إعادة فتح معبر رفح غنر معروفة حتى اآل ، لكيه أكد على مبدأ 

كذلك.  المصرنة-والفلسطنينةتي فتح وحماس، ، أي بن  حركالفلسطنينة-الشراكة الفلسطنينة 
في حال فتح المعبر، ستكو  هياك آلنات جدندة بالتأكند. يح  يتطلع إلى معبر "وأضاف: 
 ."خالص مصري-فلسطنيي
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للمعابر وهو اتفاق ال نزال حاضرا  1002ورفض أبو صبحة عودة العمل على معبر رفح وفق اتفاق 
سنئ للشعب الفلسطنيي وأساء للجمنع، لقد جربيا  1002تفاق ا"بقوة ونشكل عقدة متجددة. وقال: 

ال أحد لدنه ذرة ". وتابع: "سبع سيوات م  السنادة الفلسطنينة )حكم حماس(، ويرند استمرار ذلك
 ."وطينة نقبل بهذا االتفاق

 9/6/4104الشرق األوسط، لندن، 
 
 هم الماليةاالحتالل يحرم األسرى المضربين من مخصصات :وزارة شؤون األسرى .7

عربت وزارة شؤو  األسرى والمحررن  الفلسطنينة النوم األحد، ع  استيكارها الشدند  :قيا –رام هللا 
أسنرا مضربا ع  الطعام م  حقهم في تلقي  189لقرار اتخذته إدارة السجو  اإلسرائنلنة بحرما  

 مخصصات مالنة شهرنة تحول لهم م  الوزارة الفلسطنينة.
األسرى والمحررن  الفلسطنيي شوقي العنسة في بنا  صحفي بنثته وسائل إعالم  وقال وزنر شؤو 

فلسطنينة: "إ  حرما  األسرى المضربن  م  الحصول على المخصصات الشهرنة المالنة التي 
تحول لهم م  الوزارة الفلسطنينة ونطلق علنها اسم )الكايتنيا( نأتي في إطار فرض سلسلة عقوبات 

جراءات تصعندنة   مميهجة ".وا 
وأكد العنسة أ  حرما  األسرى م  المخصصات التي تقدمها وزارة األسرى لكل أسنر لشراء 
احتناجاته م  مقصف السج  نهدف إلى زنادة الضغط على األسرى المضربن  ع  الطعام للتأنثنر 

ى أ  علنهم والينل م  عزنمتهم، ولتكو  وسنلة ضغط إضافنة علنهم للتراجع ع  إضرابهم، مشنرا إل
جراءات تصعندنة مميهجة، وبقرار م   الموقف اإلسرائنلي نأتي في سناق فرض سلسلة عقوبات وا 

 قنادة االحتالل، بحق المضربن  م  ضرب وتيكنل وعزل.
 9/6/4104الشرق، الدوحة، 

 
 "قدس برس": دحالن في القاهرة ضمن الفريق المرافق للشيخ محمد بن زايد .8

ِلع ا  القنادي السابق في حركة التحرنر الوطيي الفلسطنيي "فتح" القاهرة: ذكر مصدر فلسطنيي مطّ 
 محمد دحال  موجود بالقاهرة ضم  الفرنق المرافق للشنخ محمد ب  زاند.

( أ  دحال  نتيقل في العاصمة المصرنة في 6|8وذكر القسم اإلعالمي لحركة "فتح" النوم األحد )
 ة بصفته واحدا م  المرافقن  لألمنر.سنارة تابعة لسفارة االمارات العربنة المتحد
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ب  زاند مع  محمد كما أفاد المصدر ع  مشاهدة دحال  في أحد مقاهي الفيدق الذي نيزل فنه الشنخ
 االعالِمَنَن  المصرنن : وائل األبراشي وعبد الطنف الميناوي !!!.

 8/6/4104قدس برس، 
 
 ه وتقّسم الفلسطينيينتمس بدستوريت حول رواتب موظفي غزة عباس تصريحاتحماس:  .9

فـــي المجلـــس  اإليســـا حـــذر الـــدكتور نحنـــى موســـى، رئـــنس لجيـــة الحرنـــات وحقـــوق : غـــزة )فلســـطن (
"تقســـم  األخنـــرةالتشـــرنعي الفلســـطنيي، مـــ  أ  تصـــرنحات رئـــنس الســـلطة الفلســـطنينة محمـــود عبـــاس 

 الوط  والشعب الفلسطنيي، وتمس دستورنته كرئنس للسلطة".
الفضـــائنات المصـــرنة أ  اتفـــاق  إحـــدىمعـــه  أجرتهـــار فـــي مقابلـــة صــحفنة وكــا  الـــرئنس عبـــاس اعتبـــ

المصـــالحة الـــذي جـــرى مـــع حركـــة حمـــاس، والـــذي تمّخـــض عـــ  "حكومـــة توافـــق وطيـــي"، كـــا  "علـــى 
أرضنتيا وشروطيا"، مشنًرا إلى أ  حركة "حماس" استوعبت الـدرس وقبلـت المصـالحة، مؤكـًدا ا  هـذه 

امينــا مـــع االحـــتالل، ميوًهــا الـــى ايــه لـــ  نــدفع رواتـــب مـــوظفي وستيســـق  بإســرائنلالحكومــة ســـتعترف 
 ، مدعنا عدم وجود مقاومة في غزة.األمييحكومة غزة، وايه سنستمر في التيسنق 

ـــ "قــدس بــرس": "هــذه التصــرنحات لمحمــود عبــاس تمــس بــدوره  وقــال موســى فــي تصــرنحات خاصــة ل
عبن  ونخـل باليزاهـة الدسـتورنة، وأليـه ال الدستوري كويه رئنس للسلطة، أليه بذلك نقسم الشعب إلى ش

 الشعب الفلسطنيي". أبياءنساوي بن  
 وأضاف: "هذه تمنثل قضانا قايوينة، وال تصب في صالح الوط  وال الوحدة الوطينة".

وتسائل عضو المجلس التشرنعي ع  حركـة حمـاس: "هـل يحـ  مواطيـو  درجـة نثاينـة ام هيـاك أسـناد 
و  الوفاق الوطيي، وهـل هـذا الـيهؤ نؤسـس لشـراكة واسـتيهاض للمشـروع وعبند؟ وهل بهذه الطرنقة نك

 الوطيي".
واعتبر ا  هذا اليهؤ "خطر علـى مسـتقبل الشـعب الفلسـطنيي وقضـنته وخطـر علـى المجمـوع الـوطيي 

 بما فنها حركة "فتح" التي نرأسها".
ة؟ هـل بصـفتها وقال موسى: "عباس نطالب "حماس" ا  تدفع رواتب موظفي غـزه، والسـؤال بـأي صـف

الممنثــــل الشــــرعي والوحنــــد للشــــعب الفلســــطنيي؟ أم بصــــفتها حكومــــة الشــــعب الشــــرعنة؟ أم ترنــــدها أ  
 تتصدق على حكومة التوافق؟ أم ترند أ  تدفع لك حماس خاوة )اوتاوى( وابتزاز"، على حد تعبنره
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علــى عــدم وأوضــح موســى أ  "أكنثــر مــ  ربــع المــوظفن  فــي غــزة هــم ممــ  قطعــت رواتــبهم عقابــا لهــم 
االستيكاف واستمرارهم في العمـل فـي الجايـب التعلنمـي والصـحي وتقـدنم الخـدمات للشـعب الفلسـطنيي 

 م  الرئنس عباس. بأمرم  الموظفن   اآلالفبعدم استيكف 
هياك قرابة ألف موظف في الضفة الغربنة تم فصلهم م  أعمالهم، متسائاًل: "فهل ترند  أ وأشار إلى 

كــا  الحكــم لــك ودفــع الرواتــب علــى  إذاتــدفع رواتــبهم". وقــال موســى: " أ ًا )عبــاس( مــ  حمــاس أنضــ
حماس، فلماذا تترك )حماس( لك الحكم؟ الذن  نجلسو  في بنوتهم تـدفع لهـم الرواتـب والـذن  نعملـو  

 ونكدحو  نحرموا م  الراتب وغنر شرعنن ". وفق قوله.
 8/6/4104قدس برس، 

 
 قطاع غزةالبنوك في  غالقإاستمرار  تحّمل حماس مسؤولية فتح .01

، بعـد قـرار حكومـة البيـوك فـي غـزة حركة حمـاس مسـؤولنة إغـالقحركة فتح  حّملت :البنا  والوكاالت
، 1002التوافق دفع رواتب موظفي السلطة المستيكفن  ع  العمل، ميذ االيقسام الفلسطنيي ميتصف 

 واستنثياء موظفي السلطة الذي ُعنِّيوا في أعقاب االيقسام. 
الــت فــتح، إ  إمعــا  حمــاس بــإغالق البيــوك فــي غــزة، وحرمايهــا المــوظفن  مــ  اســتالم رواتــبهم أو وق

تســهنل مصــالحهم التجارنــة النومنــة، نؤكــد عــدم مباالتهــا بمعايــاة الفلســطنينن  فــي القطــاع. واســتيكر 
ميـع  المتحدث باسم فتح أسامه القواسمي، في بنا  صدر ع  مفوضنة اإلعالم والنثقافة، أمس األحد،

ـــــوك الســـــتالم  ـــــذهاب للبي حمـــــاس للعـــــائالت المحتاجـــــة وأســـــر الشـــــهداء واألســـــرى والمـــــواطين  مـــــ  ال
 مستحقاتهم، رغم الظروف الصعبة التي نعنشويها.

على حمـاس خلـع نثوبهـا القـدنم، ووضـع المصـالح الشخصـنة والحزبنـة جايبـًا، وتـرك الشـعب »وأضاف 
األهـــداف التـــي تســـعى الحكومـــة إلـــى تيفنـــذها رفـــع الفلســـطنيي بحالـــه، فـــيح  يعلـــم جنـــدًا أ  أحـــد أهـــم 

المعاياة ع  شعبيا في قطـاع غـزة، والعمـل علـى تقـدنم الخـدمات الشـاملة وتحسـن  الظـروف المعنشـنة 
يعــاش القطــاع الخــاص المــدمر تمامــًا،  واالقتصــادنة لكــل المــواطين  فــي غــزة، كمــا الضــفة الغربنــة، وا 

، وتهــدد المــواطين  وتعــتقلهم وتحــرم الشــعب مــ  أبســط ولــنس رفــع المعايــاة عــ  مجموعــة تغلــق البيــوك
وشدد على أ  هذه التصرفات والتهدندات واقتحـام المكاتـب «. حقوقه مواطيًا أصناًل على هذه األرض

وعملنة االبتزاز التي تقوم بها حماس ل  تغنر م  الحقنقة واالتفاق شنئًا، ول  تأتي بأي يتنجة مطلقًا، 
 ذه السناسة فورًا.مطالبًا حماس بالكف ع  ه

 8/6/4104 وكالة األنباء الفلسطينية، وفا،
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 عّزت الّرشق: "التغذية اإلجبارية" لألسرى نوع من أنواع التعذيب الجسدي .00

حــّذر عــّزت الّرشــق عضــو المكتــب السناســي لحركــة حمــاس، مــ  "خطــورة محــاوالت حكومــة : بنــروت
ربن  عــ  الطعــام" ووصــفها بـــ "الجرنمــة العــدو الصــهنويي فــرض التعذنــة القســرنة علــى األســرى المضــ
 الصهنوينة التي ترقى إلى درجة التعذنب الجسدي واليفسي".

( علـى أ َّ هـذه المحـاوالت الصـهنوينة لـ  تفلـح فـي 8/6وأكَّد الّرشق في تصرنح صحفي النوم األحد )
نومــًا  46كســر إرادة األســرى فــي مواصــلة إضــرابهم حتــى ينــل مطــالبهم كاملــة، مضــنفًا: " لقــد مضــى 

على إضـراب األسـرى فـي سـجو  االحـتالل، وكـل نـوم نمضـي نـزدادو  إنمايـًا وتمسـكًا بحقـوقهم، وهـم 
ــًا وتحــدّنًا للســّجا  الصــهنويي الــذي بــات نرعبــه صــمود األســرى رغــم بطشــه واســتمرار  النــوم أشــّد نثبات

 جرائمه".
ــــة  والعــــالم بــــدورهم الــــوطيي وشــــّدد الّرشــــق علــــى "ضــــرورة أ  نضــــطلع الكــــل  الفلســــطنيي وأحــــرار األمَّ

واألخالقــي واإليســايي فــي دعــم صــمود األســرى والتضــام  معهــم سناســنًا وا عالمنــًا وشــعبنًا"، وأوضــح 
القنادي في "حماس" أ َّ قضنة تحرنر جمنع األسرى مـ  سـجو  االحـتالل سـتبقى علـى رأس أولونـات 

 حركته "وستبذل أقصى الجهود لذلك".
 8/6/4104قدس برس، 

 
 حول سالح المقاومة : ال نقبل النقاش ُمطلقا  دحركة الجها .02

شدد القنادي في حركة الجهاد خالد البطش، على أيه "ال يقاش ُمطلًقا حول سالح : يبنل سيويو -غزة
 المقاومة"، مؤكًدا في يفس الوقت أ  سالح المقاومة هو "السالح الشرعي".

رة العالمنة يحو القدس، بغزة أول م  وقال البطش في تصرنح لـ"فلسطن "، على هامش فعالنات المسن
أمــــس: "إييــــا ال يقبــــل اليقــــاش مطلًقــــا حــــول ســــالح المقاومــــة"، مضــــنًفا أ  الحــــدنث دار فــــي حــــوارات 
المصــالحة "فقــط عــ  التشــكنالت العســكرنة غنــر القايوينــة التــي لهــا عالقــة بالفلتــا  األميــي منثــل فرقــة 

 الموت والمكتب الخاص وما شابه ذلك".
ما نتعلق بسالح المقاومة فهـو سـالح للـدفاع عـ  الشـعب الفلسـطنيي وال مجـال أ  نصـبح وتابع: "أما 

 محل يقاش أو مهاترات أو مزاودات".
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وتعّهد القنادي في "الجهاد اإلسالمي" بالتمسك بسالح المقاومة، قائاًل: "هذا السالح سنبقى في أندنيا؛ 
وكذلك عبد القادر الحسنيي، م  أجل تحرنر سنبقى سالح الشقاقي وأبو عمار وأحمد ناسن  والقسام، 

 كل فلسطن ".
وكا  مسؤول ملف المصالحة فـي حركـة فـتح عـزام األحمـد قـد قـال فـي تصـرنحات صـحفنة، الخمـنس 
الماضــي: "إ  ورقــة المصــالحة واضــحة وأي ســالح ســنكو  فــي إطــار الشــرعنة والــيص واضــح ومــ  

 ".نشنع أجواء الخالفات علنه أ  نعود لورقة المصالحة
 8/6/4104، فلسطين أون الين

 
 اتفاق المصالحةللكشف عن بنود "الشعبية" و"الديموقراطية" تدعوان فتح وحماس  .03

حركتـي فـتح وحمـاس للكشـف عـ  بيـود الجبهتا  الشعبنة والدنموقراطنـة دعا  -القدس دوت كوم -غزة
 اتفاق الشاطئ وتفاصنله للرأي العام الفلسطنيي.

يظمتهــا الجبهتــا ، فــي مدنيــة غــزة بعيــوا  "اتفــاق المصــالحة بــن  الواقــع  جــاء ذلــك خــالل يــدوة حوارنــة
 الراه  وآفاق المستقبل"، بمشاركة فصائل العمل الوطيي واإلسالمي وحشد م  الوجهاء واالعالمنن .

ودعــا عضــو المكتــب السناســي للجبهــة الدنمقراطنــة صــالح ياصــر، حركتــي فــتح وحمــاس لـــ "االعتــراف 
سام السبع التي سـاهمت فـي تعطنـل تيفنـذ اتفـاق المصـالحة". الفتـًا الـى أ  اتفـاق بأخطاء سيوات االيق

 الشاطئ هو "تيفنذ التفاقات سابقة تم التوقنع علنها، وهو بحاجة آللنات تيفنذ واضحة".
عــال  حكومــة التوافــق الــوطيي باعتبارهــا  وشــدد ياصــر علــى أ  الجبهــة الدنمقراطنــة رحبــت بتشــكنل وا 

 مسنرة ايهاء االيقسام، رغم اعتراضها على اآللنة التي تم فنها تشكنل الحكومة. الخطوة األولى في
وأشار الى ا  "الحكومة كي تـيجح فـي مهامهـا باعتبارهـا حكومـة الشـعب الفلسـطنيي، بحاجـة اللتفـاف 
شـعبي، وهــذا بحاجــة لشـراكة حقنقنــة بعنــدة عــ  النثيائنـة التــي جربــت ســابقًا وسـاهمت فــي تعطنــل تيفنــذ 

ـــة عمـــل حكومـــة الوفـــاق االتفا ـــًا الشـــعب الفلســـطنيي ومعـــه القـــوى السناســـنة لمراقب قـــات الســـابقة". داعن
 وأدائها.

م  ياحنته أوضح القنادي في الجبهة الشعبنة جمنل مزهر، بأ  الجبهة رحبت باتفاق المصـالحة رغـم 
العتــذار اعتراضــها علــى الطرنقــة واآللنــات فــي خطــوات المصــالحة، داعنــًا حركتــي فــتح وحمــاس إلــى ا

 للشعب الفلسطنيي ع  ايقسام السبع سيوات، وما آلت إلنه أوضاع الشعب الفلسطنيي.
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ودعا مزهـر إلـى إعـالء المصـالح الوطينـة واالتفـاق علـى بريـامؤ سناسـي واإلعـال  عـ  تفاصـنل بيـود 
اتفــاق الشــاطئ، واالتفــاق علــى أســس صــحنحة لتجيــب ونــالت الصــراع واالقتتــال، واصــفًا الوضــع بعــد 

 نل حكومة الوفاق الوطيي بالخطنر.تشك
وأكد مزهر على أ  "البيوك مغلقة بقرار م  حركة حماس"، متسائاًل ع  دور األجهزة األمينة في غزة 

 بحل مشكلة البيوك وميع الموظفن  م  تقاضي رواتبهم.
 8/6/4104، القدس، القدس

 
 العربفي تاريخ يوم مهم وتاريخي للشعب المصري و فتح: تنصيب السيسي رئيسا  لمصر  .04

قال الياطق الرسمي باسـم حركـة فـتح، احمـد عسـاف،: "النـوم مهـم وتـارنخي : ميتصر حمدا  -رام هللا
للشعب المصري وفي تارنخ االمة العربنـة بوجـود رئـنس قـوي قـادر علـى حمانـة مسـتقبل مصـر ويقلهـا 

ر فـــي تخطـــي مـــ  محطـــة االرهـــاب الـــى محطـــة االســـتقرار واالزدهـــار"، مشـــددا ا  يجـــاح قنـــادة مصـــ
العقبات والصعوبات سـوف نـيعكس مباشـرة علـى اسـتعادتها لـدورها االقلنمـي والـدولي وبالتـالي نـيعكس 
على القضنة الفلسطنينة حنث حرصت مصر على حمانة قضنتيا الوطينة ولـم تتخلـى عيهـا نومـا فـي 

 جمنع المحطات الصعبة التي واجهتها مصر سابقا.
رئنس محمود عباس على حضور حفـل التيصـنب علـى رأس وفـد واكد عساف حرص القنادة برئاسة ال

فلســطنيي رســمي نعكــس مســتوى االحتــرام والتقــدنر لجمهورنــة مصــر العربنــة وقنادتهــا ورئنســها الجدنــد 
عبــد الفتــاح السنســي، مشــنرا الــى ا  الــرئنس محمــود عبــاس وصــف مــا جــرى فــي مصــر بايــه معجــزة 

متتــالنن  وصــوال الـــى ايتخــاب الــرئنس عبــد الفتـــاج اســتطاع فنهــا الشــعب المصــري مـــ  قنــادة نثــورتن  
السنســي فــي ايتخابــات دنمقراطنــة ونحقــق فــوزا كاســحا نســاهم فــي تطــونر مصــر ونضــعها فــي مكايتهــا 

 الطبنعنة.
الـــرئنس السنســـي تؤكـــد ايـــه رجـــل وطيـــي  أطلقهـــاواشـــار عســـاف الـــى ا  المواقـــف والتصـــرنحات التـــي 

العربنة، ما نؤكد قدرته على قنادة مصـر ويقلهـا يحـو وقومي ومخلص للشعب المصري وقضانا االمة 
علـى تعظـنم الـدور المصـري فـي  األنثرالتطور واالزدهار وبالتالي فا  هذه اليجاحات سنكو  لها بالغ 

 لالستفراد بالشعب الفلسطنيي. إسرائنلنةحمانة القضنة الفلسطنينة م  اجل محاوالت 
 9/6/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 خوان : تنصيب السيسي من شأنه تصحيح مسارة الثورة التي اقتلعت حركة اإلدالنيالمج .05
ًا رئنسـًا لمصـر، قـال تيصـنب عبـد الفتـاح السناسـي، رسـمن: فـي رد فعـل علـى ميتصر حمدا  -رام هللا

عضــو اللجيــة التيفنذنــة لميظمــة التحرنــر د.احمــد مجــداليي قــال: "هــذا نــوم تــارنخي فــي حنــاة الميطقــة 
لعربنــة ال  مصــر لهـا دور اقلنمــي مهــم ومـ  شــأيها توحنــد الصـف العربــي ولعــب دور اقلنمــي واالمـة ا

في الميطقة كلهـا بمـا نسـاهم فـي خلـق تـواز  افتقرتـه الميطقـة لمصـلحة قـوى اقلنمنـة منثـل تركنـا وانـرا  
لعربـي واضـاف: "بالتـالي فـا  مصـر الجدنـدة بعـد نثـورتن  كبنـرتن  احـدنثتا تغننـرا فـي العـالم ا واسرائنل".

كله ولـنس فقـط فـي مصـر، فيعتقـد ا  مصـر سـتكو  قـادرة علـى اسـتعادة االسـتقرار السناسـي واالميـي 
ولعب دور مهم علـى صـعند الميطقـة وبالتـالي تشـكل رافعـة للقضـنة الفلسـطنينة فـي مواجهـة الضـغوط 

 االمرنكنة واالسرائنلنة.
 اقتلعـته تصحنح مسارة النثـورة التـي وتابع: "ا  ايتخاب وتيصنب الرئنس عبد الفتاح السنسي م  شأي

حركــة االخــوا  المســلمن ، ونعــزز امــال المصــرنن  الشــعوب العربنــة فــي ينــل حرنتــه وكرامتــه وتعزنــز 
 الدنمقراطنة وايهاء سناسة قمع الحرنات".

وقال مجداليي: "يح  مع خنارات الشعب المصري الذي نسنر في االتجاه الصحنح م  خالل اقتالع 
توجنـــه ضـــربة قاصـــمة للمشـــروع االمنركـــي الـــذي نقـــوم علـــى اســـاس تســـلنم االســـالم حكـــم االخـــوا  و 

السناسي مقالند الحكم في العالم العربـي يحـو ايجـاز مصـالحة تارنخنـة مـع الحركـة الصـهنوينة، االمـر 
 الذي وضع مصر امام مخاطر كبنرة اقلها التقسنم".

 9/6/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مرحلة جديدة في حياة الشعب المصريالسيسي رئيسا  لمصر حزب الشعب: تنصيب  .06

، تعلنقــًا علــى تيصــنب عبــد عــام حــزب الشــعب، بســام الصــالحي أمــن قــال : ميتصــر حمــدا  - رام هللا
مرحلــة جدنــدة فــي حنــاة الشــعب المصــري ويقــدم التهيئــة للشــعب  إيهــا: "الفتــاح السنســي رئنســًا لمصــر

علـى هـذا اليجـاح الكاسـح، ومـا يتوقعـه حقنقـة هـو تعزنـز دور المصري وللـرئنس عبـد الفتـاح السناسـي 
 والدولي. اإلقلنميومكاية جمهورنة مصر العربنة على المستوى 

وشـــدد الصـــالحي علـــى ا  الشـــعب المصـــري الـــذي قـــاد هـــذه النثـــورات لنقطـــف نثمارهـــا بتحقنـــق العدالـــة 
ر بقنــادة مصــرنة ميتخبــة االجتماعنــة والكرامــة ووضــع فــي مكايتهــا الطبنعنــة، مشــنرا الــى تقونــة مصــ

 سوف نيعكس على القضنة الفلسطنينة بصورة مباشرة.
 9/6/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 في الضفة الغربية شاّبا   43 باعتقال واستدعاءأمن السلطة حماس تتهم  .07

 2 شـاباا واسـتدعاء 26، األحـد، أجهـزة أمـ  السـلطة فـي رام هللا باعتقـال حماس في بنا  اتهمت حركة
آخرن ، نيتمي بعضهم إلى فصائل فلسطنينة مختلفة في محافظات الضفة الغربنـة المحتلـة، فـي حـن  

 جراء إصابته بيزف داخلي. ستشفىيقلت األجهزة معتقاًل لدنها إلى الم
 8/6/4104، فلسطين أون الين

 

 سقوط صاروخ على مستوطنة إسرائيلية .08
الصــيع علــى مســتوطية زكــنم المحاذنــة لقطــاع  ســقط، مســاء نــوم األحــد، صــاروخ محلــي: )األياضــول(

 غزة بجيوب "إسرائنل"، دو  وقوع إصابات أو أضرار، بحسب القياة السابعة اإلسرائنلنة.
وقالت القياة اإلسرائنلنة، المقربة م  المستوطين ، مساء األحد، "قامت مجموعة فلسطنينة مسلحة )لـم 

ة زكـــنم المحاذنـــة لقطـــاع غـــزة، دو  وقـــوع تســـمها( بـــإطالق صـــاروخ محلـــي الصـــيع باتجـــاه مســـتوطي
 وأشارت القياة إلى أ  "قوات م  الجنش اإلسرائنلي تفحص مكا  الحادث". إصابات أو أضرار".

 9/6/4104، السبيل، عّمان
 
 من مناطق الضفة الغربية لالنسحاب يطرح خطة  اإلسرائيليوزير المالية  .09

)وسط( نائنر البند، خطة  "هياك مستقبل"زب طرح وزنر المالنة اإلسرائنلي ورئنس ح :االياضول
كارنثة "لاليفصال ع  الفلسطنينن ، الفًتا إلى أ  استمرار الحكومة في سناستها ندفع بإسرائنل إلى 

 ."الدولة نثيائنة القومنة
ويقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة العامة ع  نائنر، خالل كلمة له في مؤتمر هرتسلنا، الذي بدأ األحد، إيه 

ستيسحب إسرائنل أواًل م  مياطق الضفة الغربنة الخالنة م  المستوطيات، نثم نتم "لخطة بموجب ا
إخالء المستوطيات المعزولة وتجمنعها في الكتل االستنطاينة الكبرى بالتوازي مع إرساء تدابنر أمينة 

 ."جدندة، والتفاوض مع الفلسطنينن  حول الحدود الدائمة
نتم فنها إقرار خط الحدود بن  الجايبن  مع تبادل األراضي لضما  أما المرحلة األخنرة فس"وأضاف: 

بقاء الكتل االستنطاينة الكبرى في الضفة الغربنة إلى جايب ايطالق المفاوضات حول القضانا 
 ."الجوهرنة األخرى العالقة بن  الجايبْن  وهي الالجئن ، والقدس، والحدود
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نمنينة متشددة )لم نسمها( قائاًل، إ  هذه الجهات تدفع  كما شّ  البند، في كلمته، هجوًما على جهات
إسرائنل يحو اعتماد أفكار هاذنة تيادي بضم أراضي الضفة الغربنة مما سنقود إلى كارنثة الدولة 

 نثيائنة القومنة.
وأكد البند أ  حزبه )هياك مستقبل( ل  نسمح بتمرنر هذه األفكار، بل سنيسحب م  الحكومة 

 رت محاولة لضم ولو مستوطية واحدة بصورة أحادنة الجايب.ونسقطها إذا ما ظه
 9/6/4104، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيل"على  وأمنيخالقي أعبء  المستوطناتليفني:  .21

وصفت وزنرة القضاء االسرائنلي تسنبي لنفيي  : ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
 وبأيها تشكل انضًا عبئًا مالنًا على حساب المستوطيات بأيها عبء اخالقي واميي على اسرائنل،

العدند م  القضانا االجتماعنة ذات االهمنة في المجتمع االسرائنلي، وذلك وفقًا لما اوردته صحنفة 
 "ندنعوت احرويوت" العبرنة في عددها الصادر النوم.

لتعامل مع ودعت لنفيي التي كايت تتحدث امام مؤتمر هرتسلنا السيوي، الحكومة االسرائنلنة ل
حكومة الوحدة الفلسطنينة وقالت: "نجب إجراء االتصاالت مع الحكومة الفلسطنينة م  اجل تحقنق 
التقّدم في العملنة السلمنة مع ابو ماز  كرئنس لميظمة التحرنر التي ال نوجد لحماس فنها موطئ 

 قدم".
 -حسب وصفها  -االرهابنة واكدت لنفيي على ضرورة التمننز بن  الحكومة الفلسطنينة، والميظمات 

ودعت الى االستمرار في محاربة حركة حماس والتركنز على عدم مشروعنة وجودها في الحكومة 
 الفلسطنينة.

ووفقًا للصحنفة، فقد دعت لنفيي إلعطاء فرصة البو ماز  م  اجل إظهار المسؤولنة، وقالت: "إذا 
ى ذلك مسؤولنات سناسنة على االرض، بما كا  الفلسطنينو  نرندو  الوحدة، فلنك  ولك  نترتب عل

 في ذلك في قطاع غزة".
وفي موقف مشابه لموقف وزنر المالنة نائنر لبند تعهدت لنفيي بإ  حزبها ل  نجلس في الحكومة في 
حال قررت ضم اي مستوطية للسنادة االسرائنلنة، داعنة إلى عدم إفساح المجال امام النمن  

 .المتطرف للسنطرة على الموقف
 9/6/4104س، القدس، القد
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 خطة لبيد لالنسحاب من الضفة نتقدي نتنياهو مكتب .20
هاجمت مصادر في مكتب رئنس الحكومة االسرائنلنة  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 

"بينامن  يتيناهو" نوم امس الخطة السناسنة التي تقّدم بها "نائنر لبند" وزنر المالنة في حكومة يتيناهو 
رئنس حزب "نش عتند"، والذي هدد بااليسحاب م  االئتالف الحكومي في حال ضم اجزاء م  و 

 الضفة الغربنة للسنطرة االسرائنلنة.
وردًا على ذلك قالت المصادر المقربة م  يتيناهو "إ  كل شخص ذي تجربة سناسنة نعرف ايه ال 

فوفها ميظمة "ارهابنة" تسعى نمك  تقدنم اي تيازالت دو  مقابل، خاصة امام حكومة تضم في ص
 لتدمنر اسرائنل، وهو ما شاهديا في غزة، فماذا كايت يتنجة االيسحاب األحادي م  هياك ؟".

 9/6/4104، القدس، القدس
 
 بشكل مستمر عن إرهابيين" باإلفراج" "إسرائيل"تقوض أمن  الحكومةبينيت:  .22

إلسرائنلي كلمة امام مؤتمر هرتسلنا ألقى يفتالي بنينت وزنر االقتصاد ا: دا  ولنامز -القدس 
اتهم فنها الحكومة بتقونض أم  إسرائنل "باالفراج بشكل مستمر ع  إرهابنن " م  السج   ،السيوي

في لفتات حس  ينة سابقة لعباس. ونعد حزب "البنت النهودي" الذي نيتمي له بنينت نثالث أكبر 
 سطنينن .حزب في اإلئتالف الحكومي وهو نعارض إقامة دولة للفل

وحث بنينت يتيناهو على تبيي رؤنته بقنام إسرائنل بعملنات ضم شاملة للكتل االستنطاينة في الضفة 
 الغربنة وميح الفلسطنينن  حكما ذاتنا محدودا في تلك الميطقة.

 8/6/4104، وكالة رويترز لألنباء
 
 منع العفو عن أسرى المؤبد مشروع قانون تقر  يةسرائيلاإل الحكومة .23

بعد جدل صاخب، صدقت الحكومة اإلسرائنلنة، أمس، على مشروع قايو  : الشرق األوسط - هللا رام
نميع العفو ع  أسرى فلسطنينن  في السجو  اإلسرائنلنة، بغرض تقنند عملنة إطالق سراح معتقلن  

 فلسطنينن  في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حس  الينة.
بعدما طلب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو ميهم  "اللنكود"ب ودعم مشروع القايو  وزراء حز 

 "هياك مستقبل"التصونت لصالحه، بنيما عارضه حزبا " إسرائنل بنتيا"و "البنت النهودي"وم  وزراء 
وصدق  "البنت النهودي"ونتنح مشروع القايو ، الذي قدمته اليائبة إنلنت شاكند م  حزب  ."الحركة"و
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أيه ال نمكيهم  "القتلة"(، للمحاكم اإلسرائنلنة أ  تحدد في قرار الحكم ضد 6مقابل  22لبنة )علنه بأغ
 الحصول على عفو أو تخفنف للحكم م  قبل رئنس الدولة. 

 9/6/4104الشرق األوسط، لندن، 
 
 يرحب بموقف أستراليا من القدس  نتنياهو .24

ي بينامن  يتيناهو، بموقف استرالنا الذي رئنس الوزراء اإلسرائنل : رحببرهوم جرانسي -الياصرة 
هو أنضا صفة االحتالل ع  كل األراضي  الغناألغى صفة االحتالل ع  مدنية القدس، 

الفلسطنينة، وقال يتيناهو، إ  "تصرنح استرالنا منثنر لالهتمام"، وأضاف، "إ  هذه التصرنحات تتسم 
الجهل الذي ال ندور حول التارنخ القدنم بالشجاعة، فهذا األمر هو أمر جدند إزاء جوقة اليفاق و 

انضا. وما حدث هيا فعال؟ وم  غزا م ؟ م  احتل ما؟  فحسب بل حول التارنخ الحدنث والمعاصر
ماذا ُنطرح للتفاوض؟ ماذا هي األراضي المتيازع علنها؟ هذه هي أمور جدندة وأيا أنثم  الموقف 

م  نرند حقا أ  نرى هيا تسونة مبينة على السالم  الذي تبيته الحكومة األسترالنة. وأيا متأكد أ  كل
والعدل والحقنقة نشاطر هذا الموقف أليه ال نمك  بياء السالم على أسس ال صحة لها تعتمد على 
أكاذنب تارنخنة. نجب التعامل مع هذه الحقنقة وهي تلزم استخالص استيتاجات كنثنرة والقنام 

 قدنس الكذب".بخطوات كنثنرة ولكيها بالتأكند ال تلزم ت
 9/6/4104، الغد، عّمان

 
 قف وغادر الحكومة وانضم إلى صفوفنا ..برنامجك نتنياهو لن يتبنى أبدا  لـ"لبيد":  هرتسوغ .25

اإلسرائنلي اسحق هرتسوغ، كاًل م  حزب  دعا زعنم المعارضة وزعنم حزب العمل: االياضول
ئنر البند إلى االيسحاب م  االئتالف برئاسة نا "هياك مستقبل"برئاسة تسنبي لنفيي وحزب  "الحركة"

 الحكومي تمهنًدا إلقامة حكومة جدندة برئاسته.
، "يتيناهو ل  نتبيى أبًدا بريامجك، قف وغادر الحكومة وايضم إلى صفوفيا"وتوّجه إلى البند قائاًل إ  

 ."إذا ما كيت جاًدا بشأ  السالم، دعك م  الخطط اليظرنة، وغادر الحكومة"مضنًفا: 
 9/6/4104، اليوم، لندنرأي 
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 "الشاباك" يدعو إلطعام األسرى المضربين بالقوة جهاز .26
ذكرت صحنفة "هآرتس" العبرنة، ا  الموقف المتشدد  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -رام هللا 

الذي نتخذه رئنس حكومة االحتالل بينامن  يتيناهو بخصوص مطالب المعتقلن  االدارنن  المضربن  
يابع م  التوصنة التي تقّدم بها جهاز األم  العام االسرائنلي )الشاباك( بهذا الخصوص  ع  الطعام

والقاضنة بضرورة إطعام المضربن  ع  الطعام بالقوة وعدم االستجابة لمطلبهم بإلغاء االعتقال 
 االداري.

لن ، ذكرت "هآرتس" أ  رئنس الشاباك نتولى بيفسه المسؤولنة ع  التعامل مع إضراب المعتقو 
معتمدًا اسلوب عدم االستجابة لمطالبهم، والتمسك بموقف متشدد إزاء االضراب على اعتبار ايه هو 

وزعم كوهن  ا  االحتالل قادر على مواجهة العواقب التي قد  الوسنلة الوحندة للتعامل مع المضربن .
في موضع الطرف تيشأ يتنجة استشهاد أحد المضربن  ع  الطعام، وأ  أي مساومة ستضع اسرائنل 

 الذي ُنبتز دائمًا م  قبل المضربن .
 9/6/4104، القدس، القدس

 
 "كلكليست": وزارة الدفاع اإلسرائيلية تعقد صفقة لبيع دبابة "ميركافا" صحيفة .27

قررت إسرائنل إبرام أول صفقة بمئات  "منركافا"للمرة األولى ميذ بدء إيتاج دبابة : حلمي موسى
لبنعها إلى دولة أجيبنة لم نتم ذكرها بعد. ولنس صدفة أ  نتم اإلعال  ع  المالنن  م  الدوالرات 

هذه الصفقة في ذروة الجدل بن  وزارتي الدفاع والمالنة في إسرائنل حول منزاينة الدفاع، حنث ترفض 
 المالنة زنادتها ونعل  الجنش تقلنصات كبنرة في القوام والمعدات والتدرنبات.

االقتصادنة اإلسرائنلنة إلى أ  وزارة الدفاع أبرمت صفقة بمئات المالنن   "كلكلنست"وأشارت صحنفة 
م  الدوالرات لتصدنر الدبابة األكنثر تقدمًا والتي تم إيتاج أجنال عدة ميها. وتدور الصفقة ع  دبابة 

تها ملنو  دوالر، وُتعتبر أرخص م  يظنرا 4.2التي تبلغ قنمة الواحدة ميها رسمنًا  "4منركافا سنما  "
 الغربنة.

 9/6/4104، السفير، بيروت
 
 لن نشارك في بلورة عقوبات ضد حكومة التوافق الفلسطينيةإسرائيليون باإلدارة المدنية ضباط  .28

أيه في اجتماع ُعقد الخمنس الماضي، ُطلب م  ضباط كبار في نة هآرتس العبر  ذكرت صحنفة
اقتراحاتهم وأفكارهم في شأ  فرض عقوبات  ، تقدنم"اإلدارة المدينة"الجنش اإلسرائنلي وجمنع ضباط 



 
 
 

 

 
           40ص                                     3443 العدد:     9/6/4104 اإلثنين :التاريخ

 

إضافنة على الفلسطنينن  لطرحها أمام اجتماع الحكومة أمس. وأشارت إلى أ  عدم وصول 
توصنات م  اإلدارة المدينة شّكل مفاجأة للمستوى السناسي في إسرائنل، مضنفة إ  أحد الضباط 

العقوبات على السكا  الفلسطنينن ، فإيها في حال قنام )اإلدارة المدينة( بفرض "قال خالل الجلسة: 
. وتابعت إ  حدنث هذا الضابط "تفقد مبرر وجودها أل  مهمتها في األساس هي تقدنم الخدمات لهم

 حظي بتأنند جمنع زمالئه المشاركن  في االجتماع. 
ند وذكرت هآرتس أ  االقتراح الوحند الذي تمت بلورته في هذا االجتماع طرحه ضباط ونقضي بتقن

، مع التشكنك في أ  هذه اإلجراءات تحظى "ج"حركة المسؤولن  الفلسطنينن  في المياطق المصيفة 
بدعم قايويي لتطبنقها. وأضافت أيه على رغم الموقف المذكور لإلدارة المدينة، إال أيها أرجأت 

اضعة لالحتالل، الخ "ج"مخططًا هنكلنًا للعدند م  القرى الفلسطنينة الواقعة في الميطقة  29متابعة 
وهي مخططات تمت المصادقة علنها أنثياء تولي إنهود باراك وزارة لجنش االحتالل، وتم تجمندها في 

 ميظمة دولنة في ينسا  )أبرنل( الماضي. 22أعقاب تقدنم الفلسطنينن  طلبات االيضمام لـ 
 9/6/4104، الحياة، لندن

 
 عدد سكانها األصليينيساوي ة المحتلة اليوم عدد المستوطنين بهضبة الجوالن السوري": إسرائيل" .29

، تكاد هضبة الجوال  ال تذكر 2962في الذكرى السيونة لحرب حزنرا  عام : ودنع عواودة -حنفا 
في التصرنحات الرسمنة أو في تقارنر الميظمات الحقوقنة اإلسرائنلنة التي تركز على احتالل الضفة 

عملنات توسنع مستوطيات هضبة الجوال  واستغالل  وعلى األرض، ال تتوقف إسرائنل ع  وغزة.
مواردها الطبنعنة وتضارنسها الجبلنة العالنة لصالح اقتصادها وتعزنز أميها وكأيها باتت جزءا م  

 11ونساوي عدد المستوطين  بهضبة الجوال  السورنة المحتلة النوم عدد سكايها األصلنن  ) إسرائنل.
 س وبقعاتا وعن  قنينا ومسعدة والغجر.ألف يسمة( المقنمن  في مجدل شم

كلم مربع ووفرة مناهها لزراعة كروم  2200ونستغل االحتالل خصوبة الهضبة الممتدة على يحو 
 التفاح والكرز والعيب، وغنرها م  المزروعات التي تدر أرباحا على خزنيتها.
ائنلنة التراخنص الالزمة وباإلضافة لبياء عشر طواحن  هواء إليتاج الطاقة، ميحت السلطات اإلسر 

 لشركة أمنركنة تستعد للتيقنب ع  اليفط وسط وجيوب الجوال .
كما تستغل السلطات اإلسرائنلنة التضارنس المرتفعة للهضبة لتطونر المرافق السناحنة وبياء القواعد 

 العسكرنة، خاصة في جبل الشنخ الذي نكتسي بالنثلوج كل شتاء.
 8/6/4104، الجزيرة نت، الدوحة
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على حزب هللا ومنعه من تسليح نفسـه لعـّدة  بيب أعّدت خطة  للقضاء تماما  أتل ": السادات –"بيغن .31

 سنوات
، االستراتنجنةالسادات للدراسات  -بنغ  ذكرت دراسة صادرة ع  مركز زهنر أيدراوس: -الياصرة 

مك  م  جمع ترساية العبرّنة، أّ  حزب هللا، وبمساعدة م  إنرا  وسورّنة، ت يشرتها صحنفة معارنف
 م  األسلحة لم نسبق لها منثنل.

وأضافت الدراسة، أّ  القوة الصاروخنة للحزب قادرة على ضرب أي مكا  في إسرائنل، ولك ، 
بالمقابل، فإ  إسرائنل أعدت خطة عسكرنة كاملة للمواجهة القادمة، مؤكدًة على أّ  جنش االحتالل 

هائل م  المعلومات المخابراتنة ع  الحزب، وسنقوم سنخوض المواجهة القادمة، متسلًحا بكٍم 
باستخدام سالح الجو لتيفنذ الخطة، عالوة على خطة أعدها الجتناح جيوب لبيا  برًنا، مع استعمال 

 األسلحة النثقنلة والدقنقة.
ا وأشارت الدراسة إلى أّ  الهدف اإلسرائنلّي الرئنسّي م  هذه االستعدادات المكنثّفة هو القضاء تمامً 

على حزب هللا، وميعه م  إعادة تسلنح يفسه لسيوات طونلة بعد الضربة القاضنة التي سنتلقاها. 
وكشفت الدراسة اليقاب ع  أّ  حزب هللا يشر أكنثر م  نثماين  ألف صاروخ وقذنفة موجهة صوب 

أّ  حزب هللا إسرائنل، وهذه الترساية تهدد الجبهة الداخلّنة اإلسرائنلّنة، وأضافت أّيه على الرغم م  
متورط بشكل كبنر في الحرب في سورّنة، ال تزال قدراته الهجومنة في ارتفاع مستمٍر م  ياحنة الكم 

وأكدت الدراسة على أّ  الحزب نهتم باستنراد صوارنخ طونلة ومتوسطة المدى دقنقة وبهدف  والكنف.
مطار ب  غورنو  الدولي ومحطات إطالقها لشل البينة التحتنة اإلسرائنلّنة الحساسة، منثل الموايئ، و 

تولند الطاقة والمراكز المهمة للجنش اإلسرائنلي، وقالت الدراسة أنًضا، إّ  حزب هللا نملك بطارنات 
أرض جو متقدمة لمواجهة سالح الجو اإلسرائنلّي، كما أّيه نملك الصوارنخ المتطورة الستهداف 

 ي البحر األبنض المتوسط.البحرّنة اإلسرائنلّنة ومواقع التيقنب ع  الغاز ف
 8/6/4104، رأي اليوم، لندن

 
 هجوم على المنشآت النووية اإليرانّية المكنه ييرون أن الجيش من اإلسرائيليين  %68استطالع:  .30

كشف استطالع للرأي أجراه مركز )الجنل الجدند( ويشرت يتائجه صحنفة  زهنر أيدراوس: -الياصرة 
لسواد األعظم م  اإلسرائنلنن  ننثقو  في قدرات الجنش اإلسرائنلّي ندنعوت أحرويوت العبرّنة، أّ  ا

 على ضرب الميشآت اليوونة اإلنراينة بمفرده دو  الحاجة إلى دعم الوالنات المتحدة األمرنكنة.
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بالمائة م  اإلسرائنلنن  نرو  أ  الجنش اإلسرائنلّي نمتلك قدرات  68وذكرت الصحنفة، أّ  أكنثر م  
  تيفنذ هجوم ميفرد على الميشآت اليوونة اإلنرايّنة دو  الحاجة لواشيط ، بنيما عسكرنة تمكيه م

بالمائة م  المستطلعة آراؤهم نرو  أّيه  62بالمائة فقط. وأضافت الصحنفة، أّ   28نعارض ذلك 
 بالمائة الذن  نؤندو  االتفاق، 26.1على إسرائنل معارضة االتفاق الذي سنتم بلورته مع إنرا  مقابل 

بالمائة م  المستطلعة آراؤهم نؤندو  أداء رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو في  21.2وأّ  
إنثارة الجدل مع الوالنات المتحدة بشأ  الملف اليووّي اإلنرايّي.  وأوضحت الصحنفة، أّ  أكنثر م  

إلى أ  يسبة رضاء بالمائة م  المتطرفن  النهود نؤندو  موقف يتايناهو م  إنرا ، مشنرة  84.4
 بالمائة.  42.2اإلسرائنلنن  ع  يتايناهو هذا األسبوع بلغت 

 8/6/4104، رأي اليوم، لندن
 

 الرؤية األمنّية اإلسرائيلّية الجديدة: تبّني المبادرة العربّية إلقامة حلف مع السعودية ودول الخليج  .32
د ع  أّ  مجموعة م  الخبراء ُكشف اليقاب في تل أبنب النوم األح زهنر أيدراوس: -الياصرة 

األمينن  في الدولة العبرّنة، أعّدوا دراسة معمّقة حول الرؤنة األميّنة اإلسرائنلّنة، وتوصلوا إلى يتنجة 
أّيه نتحّتم على أقطاب دولة االحتالل تغننر الرؤنة األميّنة للدولة العبرّنة، على وقع المتغّنرات التي 

رق األوسط، وشّدّد الخبراء، وهم م  المركز المتعدد المجاالت عصفت وما زالت تعصف بميطقة الش
في هرتسلنا، على أّ  التغننرات نجب أْ  تحدث في المجال التكيولوجّي، الحرب السانبنرنة ومجال 

 الفضاء.
وقال المحلل للشؤو  العسكرّنة في صحنفة هآرتس العبرّنة، عاموس هارئنل، إّ  التوصنات التي 

الخبراء سنّتم عرضها خالل مؤتمر هرتسلنا الرابع عشر، ولفت المحلل إلى أّ   عكف على إعدادها
رئنس طاقم الخبراء، البروفنسور ألنكس منيتس، نعتقد أّيه آ  األوا  لتغننر الرؤنة األميّنة اإلسرائنلّنة 
التي وضعها في الخمسنينات م  القر  الماضي، َمْ  ُنطلقو  علنه في الدولة العبرّنة مؤسس 

 إسرائنل، دافند ب  غورنو .
وأشار هارئنل إلى أّ  الرؤنة األميّنة التي وضعها ب  غورنو  اعتمدت على نثالث ركائز أساسّنة 
وهي: الردع، والردع والحسم، وأّ  عدم التياسب في القّوة العسكرّنة بن  إسرائنل وبن  الدول العربّنة 

 ة العبرّنة م  االيتصار على هذه الدول بشكل يهائّي.المجاورة، التي ُتعتبر دول عدو، ال ُتمّك  الدول
وساق المحلل قائاًل إّ  الونثنقة، التي سنّتم عرضها في مؤتمر هرتسلنا نقترح طاقم الخبراء على 
صّياع القرار في تل أبنب أربعة عوامل جدندة في الرؤنة األميّنة اإلسرائنلّنة وهي: ميع الحروب 
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حباطها، عقد أحال ف إقلنمّنة، وفي ما نتعّلق بالعامل األّول، أضاف المحلل هارئنل، إّيه والضربات وا 
 قائم عملًنا، وأ  إسرائنل تقوم بتطبنقه على أرض الواقع، بهدف إحباط تهدندات لنست تقلندّنة.

قالت الصحنفة أنًضا إّ  معّدي الونثنقة شّدّدوا على أهمنة العالقات بن  إسرائنل والوالنات المتحّدة 
كّنة، باعتبارها الركنزة األساسّنة في الرؤنة األميّنة للدولة العبرّنة. أّما باليسبة لألحالف األمرن

اإلقلنمّنة، فأوصى الخبراء بتبّيي مبادرة السالم العربّنة لتكو  أساًسا لحلف مع المملكة العربّنة 
نا، كنينا، جيوب السعودّنة ومع باقي دول الخلنؤ، تطونر العالقات مع دول شرق إفرنقنا )إنثنوب

السودا  وأوغيدا(، باإلضافة إلى عقد أحالف مع دول شرق البحر المتوّسط: النويا ، قبرص ودول 
أّما في ما نتعّلق بالعامل الرابع، فتقول الونثنقة إّ  األحداث المتسارعة التي بدأت  أخرى في البلقا .

تي أّدت إلى تغننر الواقع في ، وتحدنًدا في تويس، وال1020تعصف بالشرق األوسط ميذ العام 
الميطقة، فإّيها ُتلزم صّياع القرار في تل أبنب على تطونر ميظومات دراسة األدوات التخاذ القرارات 

 خالل فترة زميّنة قصنرة، بهدف تقلنص األضرار، التي قد تلحق بها، على حّد قولهم.
 8/6/4104، رأي اليوم، لندن

 
 في السجون السوريةتحت التعذيب  ضواقمئتا فلسطيني  :العمل" مجموعة" .33

( معتقــل فلســطنيي قضــوا تحــت 100قالــت مجموعــة "العمــل مــ  أجــل فلســطنيني ســورنة" إ  ): دمشــق
 التعذنب في سجو  اليظام السوري ميذ بدانة األحداث هياك.

وأوضــحت المجموعــة فــي بنــا  وصــل )صــفا( أيــه خــالل شــهر حزنــرا  الماضــي قضــى أربعــة الجئــن  
تحــت التعــذنب فــي ســجو  اليظــام الســوري هــم: محمــد علــي فرهــود، أشــرف عبــد الياصــر، فلســطنينن  

 غسا  سالنمة، واسامة حنفاوي.
وأشارت إلى أ  معظم الجنثث لم نتم تسلنمها لذونها، وأيه تم االتصال فقط بأحد أفراد عائلة الضحنة، 

 وا بالسؤال ع  جنثمايه.إلبالغه بالتوجه لمقرات األم  واستالم متعلقات المعتقل دو  أ  نسمح
وكايـت المجموعـة قــد طالبـت فــي بنـا  ســابق لهـا، اليظــام السـوري باإلفصــاح عـ  مصــنر المئـات مــ  
المعتقلــن  الفلســطنينن  الــذن  نعتبــر مصــنرهم مجهــواًل، موكــدًة أ  مــا نجــري داخــل المعــتقالت الســورنة 

 للفلسطنينن  "جرنمة حرب بكل المقاننس".
8/6/4104سطينيي سورية، مجموعة العمل من أجل فل  
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 ستمرار الحصارال رفضا  أهالي اليرموك يمتنعون عن استالم المساعدات العمل":  مجموعة" .34
أعلـــ  أهـــالي مخـــنم النرمـــوك لالجئـــن  الفلســـطنينن  امتيـــاعهم عـــ  اســـتالم المســـاعدات الغذائنـــة وذلـــك 

 ر شهرًا.احتجاجُا على استمرار الحصار المشدد المفروض على مخنمهم ميذ أحد عش
وعبـــر بنـــا  ألهـــالي المخـــنم يقلتـــه مجموعـــة العمـــل مـــ  أجـــل فلســـطنينن  ســـورنة نـــوم األحـــد، أ  قـــرار 
امتياع أهالي المخنم ع  استالم المساعدات الغذائنـة هـو رد فعـل علـى المعاملـة المهنيـة المترافقـة مـع 

 الضرب واعتقال اليساء والرجال على أندي عياصر األم  السوري.
  إلى أ  األهالي سنستمرو  في ذلك إلى حن  التطبنق العملي لبيود مبادرة تحنند المخنم وأشار البنا

د خــــال المســـــتلزمات األساســــنة واإلفـــــراج عــــ  المعتقلـــــن  والســــماح لألهــــالي بـــــالعودة إلــــى ميـــــازلهم، وا 
الفلسطنينن ، فنما حمل البنا  األطراف المعينة المسؤولنة الكاملة ع  حناة المدينن  المحاصـرن  فـي 

 مخنم النرموك.
8/6/4104، فلسطين أون الين  

 
 ربينللمضلفتح مستشفى  .. واالحتالل مستعدبنزيف مضربا   أسيرا   03إصابة  نادي األسير: .35

يـادي األسـنر المحـامي جـواد بـولس، عـ  عـدد مـ  بقال مـدنر الوحـدة القايوينـة  ميدوبو "األنام"، "وفا":
مستشــفى تــل هشــومنر اإلســرائنلي، الــذن  زارهــم، أمــس، إ  أوضــاعا باألســرى المضــربن  المحتجــزن  

 بحقهم. مارسها إدارة سجو  االحتاللتخطنرة نعنشويها ترافقها إجراءات تعسفنة 
كغم، وأ  ما نتياولويه هو  26شار بولس إلى أ  وز  جمنع هؤالء األسرى المضربن  يقص بمعدل وأ

المــاء وبعــض الفنتامنيــات، الفتــا إلــى أيــه بــدأ بعــض المؤشــرات الصــحنة الخطنــرة نظهــر علــنهم، ميهــا 
 23اليظر، ويقل ع  األسرى أ  بأوجاع في العضالت وآالم ترافقهم بشكل دائم في الجسد، ومشاكل 

 المعدة، أخضع ميهم انثيا  لعملنات تيظنر.بأسنرًا أصنبوا بيزنف 
ــن  عــ  وأضــاف  يــادي األســنر، أمــس، إ  قنــادة اإلضــراب أكــدت أ  نثــالث جلســات عقــدت مــع ممنثل

 مصلحة سجو  االحتالل، باءت جمنعها بالفشل، وكايت سلبنة حسب وصفهم.
مي جواد بولس الذي قام بزنارتهم، إ  حكومة وأوضح األسرى لمدنر الوحدة القايوينة في اليادي المحا

االحـــتالل أوصـــلت عبـــر ممنثلـــي مصـــلحة الســـجو  بأيهـــا ضـــاقت ذرعـــا بهـــذه اإلضـــرابات وهـــي علـــى 
 .استعداد إ  استمر هذا اإلضراب لفتح مستشفى خاص لهم وللذن  سنلتحقو  بهم!

9/6/4104األيام، رام هللا،   
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 األسرى المضربين تضامنا  مع ومسيراتفي الضفة  تجاريإضراب  .36
ميدوبو "األنام"، "وفا": في إطار الفعالنات التضامينة مـع األسـرى، شـهد معظـم المحافظـات الشـمالنة، 

 نوما. 46أمس، إضرابا تجارنا شامال دعما لألسرى المضربن  ع  الطعام ميذ 
ة التيسـنق لجيـ أعليـتوشمل اإلضـراب محافظـات رام هللا والبنـرة وطـولكرم وسـلفنت والخلنـل، فـي حـن  

اإلضـراب التجـاري الـذي أعلـ  عيـه فـي الضـفة ال نشـمل المحـافظتن   أ الفصائلي فـي يـابلس وجيـن  
 الماضي. األسبوع إضراباحنث كايت المحافظتا  يفذتا 

وتيظنمـــات سناســـنة  األســـرىالتجـــاري تلبنـــة لـــدعوة مـــ  الهنئـــة العلنـــا لمتابعـــة شـــؤو   اإلضـــرابوجـــاء 
 .األسرىوشعبنة تضامًيا مع 

وفي رام هللا، يظمت اإلغانثة الزراعنة، وحزب الشـعب، أمـس، مسـنرة فـي مدنيـة رام هللا، لـدعم األسـرى 
 اإلدارنن  المضربن  ع  الطعام.

وفي بنت لحم، يظمت وزارة شؤو  األسرى والمحررن ، وجمعنة األسرى المحررن ، والحراك الشبابي، 
 مام مقر الصلنب األحمر بالمدنية.أمس، وقفة تضامينة، ومسنرة جماهنرنة، ايطلقت م  أ

وفي الخلنل، يظمت عدة مؤسسات أمس، وقفات تضامينة مع األسرى المضربن ، حنث يفذت الغرفة 
التجارنة اعتصاما أمام مبيى الغرفة، بمشاركة رئنسها محمد غـازي الحربـاوي، وأعضـاء مجلـس اإلدارة 

 والطاقم التيفنذي لمدة ساعة.
9/6/1044األيام، رام هللا،   

 
 المضربين غزة تضامنا  مع األسرىقطاع عملها في  تعلقمنظمات حقوقية  .37

علقــت مؤسســات حقــوق اإليســا ، أمــس، العمــل فــي مكاتبهــا فــي قطــاع غــزة تضــاميا مــع  حســ  جبــر:
 األسرى في سجو  االحتالل اإلسرائنلي.

شـــرة يظمـــت وأغلقــت مؤسســـات حقـــوق اإليســـا  أبوابهـــا مـــ  الســاعة التاســـعة صـــباحا حتـــى الحادنـــة ع
خاللهــا وقفــة تضــامينة مــع األســرى المضــربن  عــ  الطعــام فــي ســجو  االحــتالل علــى مفتــرق الســرانا 

 بمدنية غزة.
وقال مدنر المركز الفلسطنيي لحقـوق اإليسـا  راجـي الصـورايي، إ  مؤسسـات حقـوق اإليسـا  تحـاول 

حـــتالل بحـــق عـــدد مـــ  إلغـــاء قـــرارات االعتقـــال اإلداري التـــي تســـتخدمها قـــوات اال 2982ميـــذ العـــام 
األسرى الفلسطنينن  الفتا إلى إيها قرارات تعسفنة وغنر قايوينة وتشـكل جرنمـة حـرب شـأيها شـأ  كـل 

 اإلجراءات المتبعة ضد األسرى منثل التعذنب والقتل خارج القايو .
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م  جهته، قال مدنر مركز المنزا  لحقـوق اإليسـا  عصـام نـويس، إ  وضـع األسـرى المضـربن  عـ  
 م كارنثي وال نمك  السكوت عيه، الفتا إلى أ  قوات االحتالل تتعامل معهم كرهائ  سناسنن .الطعا

بـــدوره، أكـــد مـــدنر مؤسســـة الضـــمنر لحقـــوق اإليســـا  خلنـــل أبـــو شـــمالة أ  تضـــام  مؤسســـات حقـــوق 
اإليسا  مع األسرى ل  تقتصر على هذه الفعالنة فقط، الفتا إلى وجود ينة لتيظنم فعالنات أخـرى فـي 

 نام القادمة.األ
9/6/4104األيام، رام هللا،   

 
 بإطعامهم قسرا  في حالة فقدانهم الوعي "اإلدارييناإلسرائيليون يهددون " األطباء": الضمير" .38

ميـــدوبو "األنـــام"، "وفـــا": قالـــت مؤسســـة الضـــمنر لرعانـــة األســـنر وحقـــوق اإليســـا ، أمـــس، إ  بعـــض 
المضربن  عـ  الطعـام فـي مستشـفى "كـابال " بإطعـامهم هددوا األسرى اإلدارنن  اإلسرائنلنن  األطباء 

 قسرًا في حالة فقدايهم الوعي.
ويقـــل محـــامي "الضـــمنر" عـــ  األســـرى اإلدارنـــن  أنثيـــاء زنـــارتهم فـــي مستشـــفى "كـــابال "، أ  األطبـــاء 
حـذروهم مــ  أيــه فـي حــال فقــدا  أحـدهم الــوعي، ســنتم إدخـال مــواد غذائنــة لجسـمه عــ  طرنــق األيــف 

و  أخذ موافقته، مشنرن  إلى أ  األطباء أخبروهم بـأيهم سـنطعمويهم بـالقوة ورغمـًا عـيهم إلى المعدة د
 وهم مكبلو ، إذا َشّكَل اإلضراب خطرًا على حناتهم.

9/6/4104األيام، رام هللا،   
 
 صياد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها من قبل بحرية االحتالل استشهاد .39

نيي نوم أمس متأنثرا بجراح بالغة أصنب بها مـ  قبـل قـوات استشهد صناد فلسط: أشرف الهور –غزة 
البحرنـــة اإلســـرائنلنة، فـــي الوقـــت الـــذي تعـــرض فنـــه صـــنادو  آخـــرو  لهجمـــات عـــدة مـــ  قبـــل قـــوات 
االحتالل، أسفرت ع  اعتقال نثالنثة ميهم. وقال الطبنب أشرف القدرة الياطق باسم وزارة الصـحة بغـزة 

مـ  ســكا  بنـت الهنـا، استشــهد متـأنثر بجــراح أصـنب بهــا « عامــاً  21»أ  الصـناد عمـاد شــكري سـالم 
 م  قبل بحرنة االحتالل.

 وكا  الصناد سالم أصنب بعنار ياري في األمعاء وبشكل مباشر قبل أسبوعن ، خالل عمله.
وعقب اإلصابة أدخل إلى قسـم العيانـة المركزنـة، وجـرى تـدهورا خطنـرا علـى حالتـه الصـحنة أدى إلـى 

 استشهاده.
9/6/4104العربي، لندن، القدس   
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 يتسلم مفاتيح كنيسة القديس جوارجيوس بالناصرة ثيوفيلوسالبطريرك  .41

 أمـسغبطـة البطرنـرك نثنوفنلـوس النثالـث  واألرد فلسـطن   أعمـالتسـلم بطرنـرك القـدس وسـائر  :عما 
  مفـاتنح كينســة القـدنس جوارجنــوس فـي نافــة الياصـرة كجــزء مـ  تطبنــق القـرارات الكيســنة بحـق الكــاه

 المحروم رومايوس.
بعــد تجرنــد الكــاه  يــداف مــ  جمنــع مســؤولناته؛ لعــدم التزامــه بتعلنمــات الســلطة  اإلجــراءونــأتي هــذا 

الكيسنة المتمنثلة بغبطـة البطرنـرك نثنوفنلـوس النثالـث والمجمـع المقـدس الرافضـة لتجينـد المسـنحنن  فـي 
 .اإلسرائنليالجنش 

ا  جبرائنــل « رنح صــحفي تلقــت الــرأي يســخة ميــه:وقــال غبطــة البطرنــرك نثنوفنلــوس النثالــث فــي تصــ
 اإلسرائنلي، وا  مواقفه الميادنة بااليخراط بالجنش األرنثوذكسيداف نمنثل حالة شاذة بن  رجال الدن  

 ترفض رفضا قاطعا ما نيادي به يداف. األرنثوذوكسنةشخصه، وا  الكينسة  إالال تمنثل 
9/6/4104الرأي، عمان،   

 
 الحتالل القدس 47يشاركون بإحياء الذكرى الـ  ننييالفلسطي عشراتبرلين:  .40

شارك عشرات الفلسطنينن  والعرب في وقفة احتجاجنة جرت مساء الجمعة أمام : خالد شمت - برلن 
الحـتالل القـدس، وتيدنـدا  42بوابة برايديبورغ التارنخنة في العاصمة األلماينة برلن ، إحنـاء للـذكرى الــ

لة في المدنية المقدسة بغنة تغننـر هونتهـا الحضـارنة وتفرنغهـا مـ  سـكايها بايتهاكات إسرائنل المتواص
ومنثلت هذه الوقفة واحدة م  فعالنات ممانثلـة جـرت فـي النـوم يفسـه بـنثالث مـد  ألماينـة أخـرى  العرب.

ضــم  أيشــطة  -حســب المشــرف علنهــا خمــنس كــرت-هــي فرايكفــورت وشــتوتغارت وبوخــوم، وجــاءت 
مت في سبع عواصم ومد    أوروبنة ضم  إطار المسنرة العالمنة للقدس.ُيظِّ

7/6/4107الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 لقضية الفلسطينيةلمصر  عباس دعمليؤكد السيسي  .42

 استقبل الرئنس عبد الفتاح السنسي بمقر رئاسة الجمهورنة بعد ظهر نوم األحد: أ ش أ -القاهرة
إلى القاهرة في زنارة قصنرة  ، الرئنس الفلسطنيي محمود عباس )أبو ماز ( الذي وصل8/6

 لمصر. للمشاركة في حفل تيصنب السنسي رئنساً 
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وتياولت المباحنثات بن  الرئنس السنسي والرئنس الفلسطنيي آخر تطورات األوضاع في األراضي 
الفلسطنينة والمصالحة بن  حركتي فتح وحماس، حنث أكد الرئنس السنسي دعم مصر الكامل 

قامة الدولة الفلسطنينة. للقضنة الفلسطنينة وللحل  السلمي العادل وا 
8/6/4104، الشروق، مصر  

 
 بالحكومة اإلسرائيلية من أجل "ضمان استمرار تدفق الغاز" ل مصر سرا  ااتص حول وثائقيفيلم  .43

" أ  الفنلم الونثائقي "طاقة مصر المفقودة" هو عبارة ع  جهد كبنر قامت 12علمت "عربي: الدوحة
تابعة لقياة الجزنرة، وفنه تكشف اليقاب ع  القصة المخفنة لصياعة اليفط به وحدة التحقنقات ال

 والغاز في مصر.
ونصف الفنلم كنف تمك  عدد م  رجال األعمال م  اإلنثراء بنيما خسر الشعب بأسره، ونقدم دلنال 
دامغا جدندا على أ  هذه الدولة العربنة األكنثر سكايا قد تصبح قرنبا عالة على إسرائنل في 

 حتناجاتها للطاقة. ا
وتمك  صحفي التحقنقات الشهنر كالنتو  سونشر م  تتبع آنثار الملناردنر الهارب حسن  سالم، 
ووصل إلنه في مدرند، كما أيه تمك  م  الوصول إلى شرنكه التجاري السابق، وضابط الموساد 

 أبنب. السابق )نوسي منلما ( والتقاه خارج مكتبه في شمال العاصمة اإلسرائنلنة تل
ونصف الفنلم كنف ايتهى المطاف بمصر؛ التي كايت في نوم م  األنام مصدرًا للغاز الطبنعي، إلى 
أ  تبرم سلسلة م  الصفقات الفاسدة جدًا، ما أدى إلى تدمنر قطاع الطاقة المصري. واألسوأ م  

عالمنة )أي ذلك أ  البلد الذي كايت مصر تبنعه الغاز بأسعار أديى بكنثنر م  أسعار السوق ال
 الغاز الذي نيوي بنعه لمصر. هائلة م إسرائنلي( بات اآل  نمتلك احتناطات 

 وفي الفنلم، تشرح مصادر في تل أبنب كنف أيه بعد اإلطاحة بالرئنس محمد مرسي اتصلت مصر 
 سرا بالحكومة اإلسرائنلنة م  أجل "ضما  استمرار تدفق الغاز" إلى مصر.

لي السابق نوسف بارتنزكي لمعد البريامؤ، إ  "مصر بحاجة للغاز، ويح  وقال وزنر الطاقة اإلسرائن
 قادرو  على بنعه لها، فأي شيء أفضل م  ذلك؟".

وتياول البريامؤ بالفحص والتدقنق سجالت الحكومة المصرنة ومدويات المحاكم والسجالت التجارنة 
م  محاكم التحكنم الدولنة،  لنكتشف أ  شركات طاقة متيفذة تقوم اآل  بمقاضاة مصر في العدند

وتضع هذه الشركات المملوكة ألطراف دولنة عدة أمام حكومة عبد الفتاح السنسي الجدندة واحدا م  
خنارن ؛ إما أ  تشتري الغاز م  إسرائنل أو تواجه غرامات بمالنن  الدوالرات. كما أ  التحقنق 
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؛ أول رئنس ميتخب ايتخابًا دنمقراطنًا في نتياول الدور الذي لعبته الطاقة في االيقالب محمد مرسي
 مصر.

سرائنل، إدوارد ووكر، أ  كنثنرن  في  في البريامؤ، نؤكد سفنر أمرنكا السابق في كل م  مصر وا 
واشيط  رحبوا بايقالب السنسي، حنث قال: "مصدر جاذبنته أيه لنس مرسي، وذلك ايطالقًا م  

س رائنل والحفاظ علنها، ولم نك  م  مصلحتيا في الحرص الدائم على إبقاء العالقة بن  مصر وا 
 الحقنقة أ  يراهم )اإلخوا  المسلمن ( نيجحو ".

وأما السفنر اإلسرائنلي السابق عودند إنرا ، الذي نعمل حالنًا في معهد دراسات األم  الوطيي في 
اتفاق يزود بموجبه تل أبنب، فرحب بعالقة الطاقة الجدندة مع القاهرة، وقال: "إذا ما تمكيا م  إيجاز 

 مصر بالغاز فإ  ذلك سنعزز العالقات السناسنة واالقتصادنة بن  البلدن ".
8/6/4104، "40موقع "عربي   

 
 العليا في تحقيق مبدأ حل الدولتين ة األردنجودة: مصلح .44

ياصر جودة خالل لقائه أمس األرديي وزنر الخارجنة وشؤو  المغتربن   قال :بتراوكالة  –عّما  
رد  أ  يرى إ  مصلحتيا الوطينة العلنا في األ د وزنرة الخارجنة االنطالنة فادرنكا موغنرنيي،حاأل

لمبدأ حل الدولتن  الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطنينة ذات السنادة الكاملة على  وواقعناً فعلنا ً  تحقنقاً 
 ما  واالستقرار لكل سكا  الميطقة.م  واألوبما نحقق األ راضنها،أ

  9/6/4104 ،، عّمانالرأي
 
 ي خطوات كفيلة بحماية المقدساتألن تتردد في اتخاذ  األردنية الحكومةالمومني:  .45

وزنر الدولة لشؤو  اإلعالم الياطق الرسمي باسم  ،محمد الموميي د.أكد : عمر محارمة -ا ، عمّ 
المبارك  أ  الحكومة ستتخذ الخطوات الالزمة للدفاع ع  المسجد األقصىاألردينة، الحكومة 

على أ  ملف  "الدستور"والمقدسات اإلسالمنة والمسنحنة في القدس. وشدد في تصرنح خاص لـ
ولونات المملكة، وأ  الحكومة ل  تتردد في اتخاذ اي خطوات كفنلة بحمانة أالقدس نتصدر سلم 

 المقدسات فنها وميع االعتداء علنها باي شكل كا .
لى ساحات االقصى واقامة إنة السماح بدخول المتشددن  النهود واعتبر الموميي اإلجراءات اإلسرائنل

صارخًا للشرائع الدنينة والموانثنق األخالقنة والقايو  الدولي وقرارات األمم  شعائر دنينة فنه ايتهاكاً 
المتحدة والنويسكو، محذرا م  أ  هذه التصرفات م  شأيها جر الميطقة الى حالة صراع دنيي ال 
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عا المجتمع الدولي والقوى العظمى والميظمات الدولنة الى التحرك والضغط على ود تحمد عقباها.
 .سلطات االحتالل اإلسرائنلي لوقف ايتهاكاتها تجاه األماك  المقدسة في القدس
  9/6/4104 ،، عّمانالدستور

 
 نقابيون وحزبيون يؤكدون أن المقاومة هي السبيل لتحرير فلسطين :عّمان .46

شدد يقابنو  وحزبنو  على أ  المقاومة، هي الطرنق الوحند لتحرنر فلسطن  : ليمحمد الكنا -عّما  
جاء ذلك في  كافة.” إسرائنل“واألراضي العربنة المحتلة، مؤكدن  على رفضهم ألشكال التطبنع مع 

يدوة حوارنة يظمتها لجية حمانة الوط  ومقاومة التطبنع اليقابنة أول م  أمس بمجمع اليقابات 
واحتالل مدنية  2962نوينو  /، بمياسبة ذكرى حرب حزنرا "يكبة.. يكسة.. تطبنع"عيوا  المهينة ب
 القدس.

السالم العادل والشامل "هاشم أبو حسا  أ  مصطلح  .واعتبر رئنس مجلس اليقباء يقنب األطباء د
ادرة م  تضننع الوقت لتمرنر مشارنع االستنطا  ومص أكذوبة وأسطواية مشروخة، نراد ميها مزنداً 

 ."االراضي وتهوند فلسطن  والحفاظ على هنمية العدو
  حق العودة فردي وجماعي وقايويي وسناسي، ال إقال يقنب المحامن  األسبق صالح العرموطي و 

 نسقط بالتقادم وال بمرور الزم ، وال نجوز التصرف به.
ات الصهانية صبحي غوشة ع  التسلسل الزميي لدخول عصاب .وتحدث رئنس جمعنة نوم القدس د

وأضاف غوشة ا  التمسك بنثقافة المقاومة وبالنثوابت القومنة العربنة، هي الوحندة التي  إلى فلسطن .
 تجمع األمة العربنة واإلسالمنة على تحرنر كامل التراب الفلسطنيي.

مياف مجلي أ  الكفاح المسلح هو الطرنق الصحنح وهو الذي حرر  .رئنس اللجية د أكدبدوره، 
 بيا  وغزة وسنحرر فلسطن  والجوال . جيوب ل

 9/6/4104 ،الغد، عّمان
 
 عربي طارئ لبحث المخططات االستيطانية "وزاري" .47

أعل  أمن  عام جامعة الدول العربنة يبنل العربي، أمس، أيه سنتم عقد اجتماع  "الخلنؤ": -القاهرة 
غضو  األسبوعن  المقبلن ، طارئ لمجلس الجامعة العربنة على مستوى وزراء الخارجنة العرب، في 

بياء على طلب دولة فلسطن ، لبحث تطورات األوضاع على الساحة الفلسطنينة، وخاصة ما نتعلق 
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بالخطط االستنطاينة التي تيفذها الحكومة "اإلسرائنلنة"، فضاًل ع  االيتهاكات المستمرة ضد 
 األقصى.المقدسات والمسجد 

نس الفلسطنيي محمود عباس، أ  هياك مشاورات تجرى وأوضح العربي في تصرنح عقب لقائه الرئ
لوزراء خارجنة الدول األعضاء في ميظمة التعاو   42ال لعقد االجتماع على هامش االجتماع 

م  الشهر الحالي في جدة، ولفت العربي إلى أيه بحث مع عباس تطورات  29و 28اإلسالمي في 
عربي م  أجل الضغط على "إسرائنل" لوقف األوضاع وعملنات االستنطا  المستمرة والتحرك ال

 الممارسات االستنطاينة فورًا، وكنفنة دعم حكومة الوفاق التي تم تشكنلها مؤخرًا.
9/6/4104الخليج، الشارقة،   

 
 "المجلس الماليزي": ندعم حكومة التوافق الوطني .48

حة بن  حركتي فتح باتفاق المصال -مابنم-رحب المجلس المالنزي االستشاري للميظمات اإلسالمنة 
 وحماس، معتبرًا ذلك مقاومة أقوى لحكومة "الفصل العيصري" اإلسرائنلي. 

وقال المجلس في بنا  وصلت "فلسطن  أو  الن " يسخة عيه، النوم، إ  "التوقعات القونة بأ  
الصراع والخالف الطونل بن  حركتي فتح وحماس كا  البد أ  نيتهي بالوحدة م  جدند لنمنثل فرصة 

ذ يسجل هيا أ  الحكومة الجدندة أ فضل وأقوى لتجاوز المح  التي نعنشها الشعب الفلسطنيي، وا 
والتي أدت النمن  القايوينة نيبغي أ  تعمل على خارطة طرنق معبرة ع  صوت أقوى وموحد 

"ما أعليه الرئنس محمود عباس بقوله )النوم، ومع  وأضاف المجلس: للمطالبة بتحرنر فلسطن ".
كومة التوافق الوطيي يعل  ايتهاء االيقسام الفلسطنيي والذي أضر كنثنرًا بالحالة الوطينة( له تشكنل ح

  تأنثنر مهم في الوضع الحالي والمستقبلي في التفاوض مع )إسرائنل(".
 وأكد على أ  حكومة التوافق الوطيي هي حكومة لكل الفلسطنينن .

ئنس الوزراء االسرائنلي )بينامن  يتيناهو( ردًا على ورأى أ  "الشعور بالقلق العمنق والذي عبر عيه ر 
قرار الوالنات المتحدة االمرنكنة بالحفاظ على العالقات مع حكومة الوحدة الفلسطنينة الجدندة هو بال 
شك ايعكاس ألجيدة إسرائنلنة قدنمة جدندة لتقسنم الفلسطنينن  واستمرار السنطرة على األراضي 

د "أيه لنس لـ)إسرائنل( الحق في عرقلة أي جهد للفصائل الفلسطنينة باتجاه وأك الفلسطنينة المحتلة".
الوحدة أو باتجاه التماس الدعم م  المجتمع الدولي حنث إ  المبادرة الفلسطنينة بإعادة التحالف فنما 

 بنيهم هي حق خالص لهم لتحدند مستقبلهم".
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ي لموقفها م  االتفاق بن  فتح وحماس، ودعا المجتمع الدولي إلى عزل حكومة االحتالل اإلسرائنل
داية الموقف اإلسرائنلي "الميافي للعقل".  وا 

8/6/4104، فلسطين أون الين  
 
 برلمانيون من أجل القدس: مبادرة تونسية لمواجهة التهويد واالستيطان اإلسرائيلي .49

جهود حس  سلما : أطلق عدد م  يواب حركة اليهضة مبادرة جدندة تهدف إلى توحند  –تويس 
وخالل يدوة  البرلماينن  في العالم للدفاع ع  مدنية القدس ضد التهوند واالستنطا  االسرائنلي.

برلماينو  م  أجل »يائبا م  الحركة تأسنس جمعنة  21صحافنة بالعاصمة التويسنة، أعل  
حة تخطى الحدود االقلنمنة ومصاف»، وقال رئنس الجمعنة الحبنب برنبش إيها ستسعى الى «القدس

 «.الكنا  الصهنويي بحق الفلسطنينن  نرتكبها التيبرلمايني العالم م  أجل التيدند بااليتهاكات 
وأضاف برنبش أ  الجمعنة الجدندة ستعمل على التيسنق مع الجمعنات الدولنة المعينة بالدفاع ع  

 فيالشعوب القضنة الفلسطنينة م  أجل مياهضة كل أشكال االستعمار والعيصرنة والدفاع ع  حق 
تقرنر مصنرها. فنما أشار م  يائب رئنس الجمعنة معز بالحاج رحومة إلى أ  عددا كبنرا م  
اليواب خارج حركة اليهضة أبدوا رغبتهم بااليضمام إلى الجمعنة التي أكد أيها ال تحمل طابعا 

ة جمنع أشكال سناسنا. ونؤكد القائمو  على الجمعنة الجدندة إلى أيها ستحشد الدعم م  أجل مقاوم
وضع االحتالل والتعرنف بحي المغاربة في القدس، الى  فيالعيف والتمننز ضد المرأة والطفولة 

 جايب االعداد لعدد م  البحوث والدراسات حول القضنة الفلسطنينة.
9/6/4104القدس العربي، لندن،   

 
 حرب"أمام عباس وبيريز: "السالم بحاجة إلى شجاعة أكثر من ال فرنسيسالبابا  .51

دعا البابا فريسنس إلى التحّلي بـ"الشجاعة" لصيع السالم، وذلك خالل صالة : أ ف ب -الفاتنكا  
مشتركة م  أجل السالم، النوم )األحد(، مع الرئنسن  اإلسرائنلي شمعو  بنرنز، والفلسطنيي محمود 

لترجمة العربنة الرسمنة وقال البابا، أمام الرئنسن  في حدنقة الفاتنكا ، وفق ا عباس، في الفاتنكا .
لكلمته، إ  "صيع السالم نتطّلب شجاعة تفوق بكنثنر شجاعة خوض الحروب، فيح  يحتاج إلى 
الشجاعة ليقول يعم للقاء، وال للصدام، يعم للحوار، وال للعيف، يعم للتفاوض، وال للعداوة، يعم 

مضنفًا "إ  العالم إرث يلياه م  وال لالستفزازات، يعم للصدق، وال لالزدواجنة"،  المعاهداتالحترام 
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آبائيا، لكيه أنضًا قرض م  أبيائيا: أبياء تعبوا وُأرقوا بسبب الصراعات، ونرغبو  ببلوغ فجر السالم؛ 
 أبياء نطلبو  ميا أ  يهدم جدرا  العداوة، وأ  يسنر في درب الحوار والسالم".

برنئة للحرب والعيف. إيهم زرع ُسلخ في  وتابع البابا "كنثنرو  للغانة هم األبياء الذن  سقطوا ضحانا
أوج يمّوه. م  واجبيا أ  يعمل كي ال تذهب تضحنتهم سدى. إ  ذكراهم تبّث في داخليا شجاعة 
السالم وقوة المنثابرة في الحوار مهما كا  النثم  والصبر الالزم لييسؤ شبكة قونة م  التعانش 

لنست كافنة. لقد اقتربيا م  السالم أكنثر م  مرة   السلمي"، ُمضنفًا "نعلميا التارنخ أ  قوايا وحدها
لك  الشّر يجح في الحنلولة دو  ذلك بوسائل مختلفة. لذا يح  هيا. إييا ال يتخلى ع  مسؤولناتيا، 

 بل يتضّرع إلى هللا كضرب م  المسؤولنة السامنة أمام ضمائريا وأمام شعبنيا".
عمال ملموسة م  أجل بياء السالم"، طالبًا ميه وسأل هللا أ  "نبعث في داخليا شجاعة القنام بأ

"تجرند اللسا  والندن  م  السالح، وتجدند القلوب والعقول كي تكو  الكلمة التي تجعليا يلتقي كلمة 
 )أخ(، ونصبح يمط حناتيا: شالوم، باشنه، سالم".

كنثنرو ، نيتمو  إلى  وذّكر البابا الرئنسن  بنرنز وعباس بأ  "هذا اللقاء تواكبه صالة نرفعها أشخاص
 نثقافات وأوطا  ولغات ودنايات مختلفة". 

9/6/4104الحياة، لندن،   
 
 األوروبية": على الحكومة الفلسطينية أن تحترم "مبدأ نبذ العنف" المفوضيةرئيس " .50

شّدد رئنس المفوضنة االوروبنة جوزنه مايونل باروزو على ضرورة : أ ف ب -هرتزلنا )اسرائنل( 
المصالحة الوطينة بن  السلطة الفلسطنينة وحركة "حماس" على ا  تحترم الحكومة "دعم" اتفاق 

الجدندة، "خصوصًا مبدأ يبذ العيف"، مشددًا على أهمنة دعم المصالحة بن  الفلسطنينن  "م  اجل 
ورأى باروزو أيه على أي حكومة  التوصل الى اتفاق سالم مستقبلي ولتشكنل حكومة شرعنة تمنثنلنة".

 نة "التزام مبدأ يبذ العيف والتقند بحل الدولتن  وقبول االتفاقات السابقة واالعتراف بإسرائنل".فلسطني
9/6/4104الحياة، لندن،   

 
 مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيينتزور يطاليا إ خارجيةوزيرة  .52

نبة اإلنطالنة تفقدت وزنرة خارجنة انطالنا فرندرنكا موغورنيي، عصر امس الكت: «الحناة» -بنروت 
، في جيوب لبيا ، وغادرت مساء عائدة الى «نوينفنل»الدولنة  الطوارئالعاملة في اطار قوات 

 انطالنا على مت  طائرة خاصة مع الوفد الذي رافقها في زنارتها.



 
 
 

 

 
           35ص                                     3443 العدد:     9/6/4104 اإلثنين :التاريخ

 

وزارت مخنم  أمسالى عما ، نثم عادت الى بنروت  أمسوكايت موغورنيي غادرت مساء اول م  
ئن  الفلسطنينن  في الضاحنة الجيوبنة لبنروت لالطالع على اوضاع الالجئن  في برج البراجية لالج

لبيا  واليازحن  الفلسطنينن  م  سورنة، رافقها سفنر انطالنا جوزنبنه مورابنتو والمدنر العام لوزارة 
دبور والمدنر العام  أشرفالخارجنة والمغتربن ، حنث استقبلها سفنر دولة فلسطن  لدى لبيا  

 آ  دنسمور واللجا  الشعبنة في المخنم. ويروالأل
المشاكل والقضانا التي نعايي ميها الالجئو  الفلسطنينن  في لبيا   أبرزواستمعت موغورنيي الى 

 واليازحو  الفلسطنينو  م  سورنة في المخنم.
وزنرة والوفد وباسم القنادة الفلسطنينة الشكر والتقدنر لل« المعذبن  في هذه األرض»ووجه دبور باسم 

المرافق على هذه الزنارة التي تعبر ع  اهتمام حكومة وشعب انطالنا بالقضنة الفلسطنينة وع  عمق 
الدور اإلنطالي في دعم القضنة »العالقات التي تربط بن  الشعبن  الفلسطنيي واإلنطالي، ميوهًا بـ 

 «.الفلسطنينة في المحافل الدولنة كافة
اقرار الحق الفلسطنيي باالستقالل والحرنة والعودة، شاكرًا الحكومة »وطالب المجتمع الدولي بـ 

اإلنطالنة على الميحة التي قدمتها م  خالل السفنر والسفارة اإلنطالنة في لبيا  لمخنم يهر البارد 
ايكم سفراء »للمساهمة في دفع التعونضات ع  األضرار التي لحقت بالميازل المدمرة جزئنًا، وقال: 

 «.ةلإليساين
وأكدت موغورنيي ايها ستبحث هذه القضانا وما شاهدته مع الرئنس الفلسطنيي ابو ماز  خالل 

 زنارته الفاتنكا .
9/6/4104الحياة، لندن،   

 
 للقدس ودعوة لدعم الحكومة الفلسطينية فعالياتيا: ألمان .53

جمعة أمام شارك عشرات الفلسطنينن  والعرب في وقفة احتجاجنة جرت مساء ال: برلن -خالد شمت
الحتالل القدس، وتيدندا  42الـ بوابة برايديبورغ التارنخنة في العاصمة األلماينة برلن ، إحناء للذكرى 

بايتهاكات إسرائنل المتواصلة في المدنية المقدسة بغنة تغننر هونتها الحضارنة وتفرنغها م  سكايها 
 العرب.

النوم يفسه بنثالث مد  ألماينة أخرى هي ومنثلت هذه الوقفة واحدة م  فعالنات ممانثلة جرت في 
مت  -حسب المشرف علنها خمنس كرت-فرايكفورت وشتوتغارت وبوخوم، وجاءت  ضم  أيشطة ُيظِّ

 في سبع عواصم ومد  أوروبنة ضم  إطار المسنرة العالمنة للقدس.
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ستاغ( وعلى صعند ذي صلة، طالبت يائبتا  م  حزب النسار المعارض في البرلما  األلمايي )بويد
حكومة المستشارة أيجنال منركل بالتعاطي بإنجابنة مع حكومة التوافق الفلسطنينة التي أيهت االيقسام 
بن  حركتي التحرنر الوطيي الفلسطنيي )فتح( والمقاومة اإلسالمنة )حماس(، واتخاذ موقف م  دعم 

كومة الفلسطنينة إسرائنل لالستنطا  في أراضي الضفة الغربنة المحتلة كعقاب على تشكنل الح
 الجدندة.

اللتا  شاركتا في قافلة أسطول الحرنة إلغانثة قطاع غزة -وحنثت اليائبتا  أينته غروت وأيغى هوغر 
حكومة بلدهما على  -1020التي هاجمتها البحرنة اإلسرائنلنة بالمناه اإلقلنمنة الدولنة في مانو/أنار 

والمضي قدمًا بالتعاو  مع حكومة الوحدة  عدم الخوف م  التصرنحات والتهدندات اإلسرائنلنة،
الفلسطنينة "باعتبار أ  تشكنلها نعيي أ  أي مفاوضات قادمة ستحظى بدعم واسع م  المجتمع 

 المديي الفلسطنيي".
وقالت هوغر وغروت في بنا  مشترك تلقت الجزنرة يت يسخة ميه، إ  رد إسرائنل على تشكنل 

وحدة سكينة للمستوطين  باألراضي المحتلة،  2200ع  بياء  حكومة المصالحة الفلسطنينة باإلعال 
المتبعة ميذ اتفاقنة أوسلو بالتفاوض مع الفلسطنينن  م  أجل الرأي العام، بنيما  استراتنجنتهانعكس 

 تدمر بالواقع أي فرصة للسالم العادل.
شرنكة فنها،  ووصفت اليائبة غروت رفض إسرائنل للحكومة الفلسطنينة الجدندة بذرنعة أ  حماس

 بأيه "أمر سخنف".
وقالت إ  حماس الفائزة بايتخابات دنمقراطنة وشفافة أعليت حل حكومتها في قطاع غزة، بنيما 

 تتكو  الحكومة التوافقنة الفلسطنينة الجدندة م  خبراء غنر حزبنن .
7/6/4104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 تنتظر حماس بعد الحكومة دسمةأجندة  .54

عامرد. عديا  أبو   
نبدو أ  طاولة صياع القرار في حماس ستكو  مزدحمة في قادم األنام، بعد ايسحابها م  الحكومة 
عقب المصالحة؛ للتفرغ للتحدنات التي تقف أمامها المرحلة القادمة، والحفاظ على الجماهنرنة التي 

 تمتعت بها، وشكلت حاضية لها، أوصلتها إلى مكاية متقدمة بن  الفصائل األخرى.
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م تأرجحت شعبنتها 1006وحن  ايتقلت حماس م  طور المعارضة لليظام السناسي لتسلم الحكومة 
صعوًدا وهبوًطا؛ لعجزها ع  توفنر الكنثنر م  متطلبات الفلسطنينن  في غزة، مع فرض الحصار 

 )اإلسرائنلي( والمصري، وايقطاع رواتب الموظفن .
ضفة، اتضح بتشننع جيازة عدد م  مقاتلنها الذن  في المقابل طرأ على شعبنتها تحس  ملحوظ في ال

، إذ خرجت بمسنرات ضخمة كايت مؤشًرا على عودة ظهور الحركة 13/2سلم االحتالل جنثنثهم نوم 
 العليي بالضفة، وحضورها في الوسط الضفي، ورفعت راناتها الخضراء بزخم ملحوظ. 

ع استمرار الضائقة االقتصادنة أعواًما حماس في غزة تدرك تأنثر مزاج الرأي العام بالواقع الصعب م
طونلة، وصراع حماس وفتح في غزة، وسلوك اإلعالم المضلل ضد حماس، ما أحدث تغننًرا في 
الرأي العام تجاه الحركة ايحناًزا إلى أطراف أخرى، ما نحتم علنها في المرحلة القادمة وضع بريامؤ 

 استمرار التواصل مع الجمهور. شامل: إعالمي، وخنري، وجماهنري، واجتماعي؛ لضما 
وكا  الفًتا أ  حماس وهي تستعد إلى مغادرة مقاعد الحكومة بدأت تستعند خطاب المقاومة، والعمل 

، حن  هدد 10/2المسلح ضد االحتالل، وخرج الصوت األعلى م  خالد مشعل زعنم حماس، نوم 
قها إلى أقوى حصويها، لك  االحتالل بتحرنر الضفة كما حررت غزة، وأ  كتائب القسام ستالح

القنادي البارز في حماس محمود الزهار كا  أكنثر صراحة بإعاليه أ  الحركة تذهب إلى المصالحة 
دو  ترك المقاومة، قائاًل: "ل  يتخلى ع  البيدقنة؛ ألييا على أبواب موجة تحرنر فلسطن ، ليضرب 

 الكنا  العبري بكل مفاصلها".
هل ستعود حماس إلى تصعند العمل العسكري ضد االحتالل، فور  لك  السؤال الذي نطرح يفسه:

ايسحابها م  الحكم األنام القادمة؛ يظًرا إلى أيها استطاعت تحقنق شعبنتها الكبنرة بفضل المقاومة، 
إذ ضّحت بالكنثنر، ما رفع م  رصندها الشعبي، وا   تراجعت شعبنتها السيوات الماضنة لعجزها ع  

م رفعتا 1021م و1008ر المعنشنة، لك  الحربن  اللتن  خاضتهما بغزة في تلبنة مطالب الجماهن
 رصندها شعبناا إلى مستونات غنر مسبوقة.

م  نتابع تصرنحات قادة حماس نرى أيهم رددوا عبارة مكررة في توقنت موحد عقب االتفاق مع فتح، 
صرنحات المتزامية، وربطها وهي أ  "المصالحة لنست بدناًل ع  المقاومة"، ولذلك إ  جمع هذه الت

برؤى في حماس بعد المصالحة نشنرا  إلى أيها باتت متحللة م  االلتزامات الحكومنة، وعلى هذا 
إ  دخولها في مواجهة مع االحتالل ال نتسبب بمعاقبة شاملة للفلسطنينن ، وهي بحاجة لتصعند 

 المقاومة لترمنم شعبنتها.
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ث المتكرر ع  ضرورة تحرنر األسرى م  سجو  االحتالل، هذه الرؤى بدأت تشق طرنقها في الحدن
وتصعند المقاومة في الضفة الغربنة، وحدنث فتحي حماد وزنر الداخلنة واألم  الوطيي بحكومة 
حماس أ  عقندة األجهزة األمينة في الحكومة القادمة نجب أال تتراجع ع  حمانة المقاومة، داعًنا 

العبري حتى التحرنر، لك  ما نهم حماس كنف تمارس كفاحها  الفصائل لالستمرار في ضرب الكنا 
 على األرض، لحاجتها إلى التوافق الوطيي؛ أل  ذلك قد نصطدم برفض السلطة في الضفة.

في أجيدة أخرى، نظهر موضوع مشاركة حماس في االيتخابات التشرنعنة القادمة، كما صرح موسى 
ها ستكو  معقدة حنيها، فإ  فازت فستقع بمصنبة أبو مرزوق عضو مكتبها السناسي، لك  حسابات

إدارة السلطة وأنثقالها كالسابق، وا   خسرت فستفقد شرعنتها الشعبنة، وتسلم غزة، وتكو  أقلنة 
معارضة، وا   عطلت االيتخابات فستعايي حصار غزة، وتراجع شعبنتها، وستتهم بتعطنل 

 المصالحة.
لقادمة سنتطلب ميها أ  ترفع وتنرة الخدمات المقدمة لك  قرار حماس بالمشاركة في االيتخابات ا

للفلسطنينن ، كتوزنع المعويات على المحتاجن ، والتخاطب مع الجمهور، وعدم االيكفاء عيه، بل 
مشاركته في آالمه وهمومه، وقنادة اليشاطات الجماهنرنة، مع أ  أزمة حماس المالنة قد تؤخرها ع  

ما سنؤنثر بشعبنتها، وهي مجبرة أ  تدخل االيتخابات القادمة بشعبنة  القنام بواجباتها تجاه ياخبنها،
تستعندها بالجمعنات الخدمنة التابعة لها، وما نتفرع عيها م  التزامات تجاه شرائح اجتماعنة 

 عرنضة، خاصة الفقراء.
ولذلك إ  المرحلة القادمة ستشهد ميافسات ايتخابنة شدندة، وستتكشف أمام الياخب إيجازات 

خفاقات م  سنشارك فنها، والمطلوب م  حماس وضع الحقائق واألسباب أمام الياخب، وعدم تبيي و  ا 
 سناسة الدفاع المستمنت لتبرنر األخطاء، واستدعاء ظروف االحتالل والحصار.

8/6/4104، فلسطين أون الين  
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 حلمي موسى
ل في موقع المعزول ع  الموقف الدولي تجاه الحكومة الفلسطنينة الجدندة عيدما أعليت بدت إسرائن

يما مطالبتها العالم بعدم التعامل معها أو االعتراف بشرعنتها.  لنس فقط رفض التعامل معها وا 
 وتراءى للمراقب أ  سرعة اعتراف العالم بالحكومة الفلسطنينة الجدندة نيم ع  رغبة في توجنه صفعة
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إلسرائنل حتى أكنثر م  التعاطف مع اإلرادة الفلسطنينة. وهذا نسري أساسا على اإلدارة األمنركنة 
 التي غالبا ما وقفت إلى جايب إسرائنل ولو ميفردة وضغطت على العالم لميع الوقوف ضد إسرائنل.

و عادنة في ونعتبر كنثنر م  المعلقن  اإلسرائنلنن  أ  هذا الوضع ال نعبر فقط ع  أزمة عابرة أ
يما ع  شرخ حقنقي. وبنيما نختلف البعض ع  آخرن  في تحدند  العالقات مع أمنركا والعالم وا 
أسبابه، حنث نعزوه عدد ميهم إلى الفشل في فهم التغننرات التي طرأت على أسالنب التعاطي 

ك  مهما كايت اإلعالمي، نرى آخرو  أيه الفشل في فهم المتغنرات السناسنة اإلقلنمنة والعالمنة. ل
 األسباب فإ  هياك إقرارا بفشل إسرائنل في التعاطي مع أوضاع متغنرة.

وم  الجائز أ  مسارعة االتحاد األوروبي واألمم المتحدة إلى إداية إقدام إسرائنل للرد على تشكنل 
هدد  الحكومة الفلسطنينة الجدندة بإعال  عطاءات استنطا  واسعة نشكل يوعا أولنا م  التغننر. فقد

االتحاد األوروبي هذه المرة، منثال، باتخاذ عقوبات ضد إسرائنل وطالبها بالتراجع ع  قرار يشر 
العطاءات لتوسنع المستوطيات. واضطر عدد م  كتاب النمن  في إسرائنل للتحذنر م  مغبة التهور 

 في الخطوات خشنة زنادة يهؤ يزع الشرعنة ع  الدولة العبرنة في العالم.
النمنينة، موجهة أساسا إلى النمن  « إسرائنل النوم»د أ  هذه التحذنرات، حتى في صحنفة وم  المؤك

المتطرف في الحكومة، أمنثال يفتالي بنيت، الذي نطالب بخطوات م  قبنل ضم المستوطيات أو 
فرض وقائع أكنثر على األرض في تحد سافر لإلرادة الدولنة. ومعروف أ  في إسرائنل مدرسة 

على كل فعل أو ايجاز فلسطنيي « الرد الصهنويي المياسب»في توسنع االستنطا   تارنخنة ترى
 إقلنمي أو عالمي.

عمدت في افتتاحنتها نوم الجمعة الفائت إلى ميح يتيناهو عالمة « هآرتس»ولنس صدفة أ  صحنفة 
ة بعد قرارات توسنع االستنطا  ردا على تشكنل الحكومة الفلسطنين« صفر في إدارة السناسة»

مقدار الخطر الذي نكم  في سناسة دولة اسرائنل على »الجدندة. واعتبرت أ  هذه القرارات تجسد 
مستقبلها. فعالوة على سوء الفهم االساسي لموازن  القوى الدولنة تعكس عطاءات البياء رؤنة حكومة 

و على االقل اسرائنل الحالنة: تيمنة المستوطيات وتوسنعها، حتى مقابل عزلة عالمنة وعقوبات، أ
 «.صدام جبهوي مع أفضل وأهم اصدقائها، الوالنات المتحدة

نصحو ونفهم حجم مسؤولنته تجاه مواطيي اسرائنل ونبدأ بالتصرف »وطالبت الصحنفة يتيناهو بأ  
كسناسي ولنس كأسنر في اندي مجموعة ضغط البنت النهودي وأوصنائهم. على يتيناهو أ  نرد فورا 

حكومة المصالحة الفلسطنينة ونحاول الوصول معها الى طاولة المفاوضات خطط البياء، نعترف ب
 «.في أقرب وقت ممك 
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يح  »ع  زعنم حزب العمل، اسحق هرتسوغ قوله بعد عطاءات البياء: « ندنعوت أحريوت»ويقلت 
يتجه الى كارنثة. فالشعب نعنش في حال طمس الحقنقة، وهو ال نفهم حجم سوء الوضع السناسي. 

كله نقبل الحكومة التي ايشأها أبو ماز . ويح  يقترب م  مواجهة قاسنة مع االدارة االمنركنة  والعالم
 في مواضنع كنثنرة ميها هذا الموضوع.

إلى العزلة التي تجد إسرائنل يفسها فنها م  خالل قوله ا  « ندنعوت»وقد أشار ياحوم بارينع في 
سمعوا صابرن  كالمه التوبنخي واستخفوا به، فقد  رؤساء الدول الذن  هاتفهم يتيناهو هذا االسبوع»

اختار الجمنع التعاو  مع الحكومة الفلسطنينة الجدندة. وهم نعلمو  بأ  اسرائنل تطلب ميهم ما ال 
وهو نقصد هيا أساسا استمرار التيسنق األميي ومصلحة إسرائنل في عدم ايهنار «. تطلبه م  يفسها

 السلطة في الضفة الغربنة.
« مفاجأة»حال ما نزند اإلسرائنلنن  توترا هو إدراكهم المتزاند أ  ما تدعنه حكومتهم م   وفي كل

بسبب الموقف األمنركي م  الحكومة الفلسطنينة الجدندة لنس سوى تغطنة عجز. فهذا الموقف كا  
معروفا م  ياحنة واأليكى أ  الحكومة الفلسطنينة أيشئت، على األغلب، بتيسنق مع اإلدارة 

منركنة وضم  اشتراطاتها واشتراطات الرباعنة الدولنة. ونزداد م  نرو  في الموقف األمنركي األ
يوعا م  العقاب المتأخر على تفجنر إسرائنل للمفاوضات مع الفلسطنينن  وتخرنب المبادرة 
شكاالت  األمنركنة. ونخشى هؤالء م  أ  هذا لنس سوى مقدمة لما نمك  أ  نطرأ الحقا م  أزمات وا 

 ي العالقات.ف
وربما أ  اإلسرائنلنن  سنزدادو  قلقا جراء هذه األزمة عيدما نقرأو  أ  قسما م  المفكرن  
االستراتنجنن  في الدولة العبرنة نطالبو  بإعادة صوغ يظرنة األم  القومي لتستيد بشكل أكبر إلى 

لى تحالفات إقلنمنة نمك  أ  تيشأ مع دول عربنة. وم   المؤكد أ  سناسة، العالقة مع أمنركا وا 
كالتي نتبعها يتيناهو وبنيت، ال تعزز العالقات مع الوالنات المتحدة وبالتأكند ال تسهل بياء تحالفات 

 سناسنة وعسكرنة مع دول عربنة في ظل ابتعاد مشهد التسونة السناسنة.
اس في وم  الواضح أ  لقاء الرئنس اإلسرائنلي شمعو  بنرنز مع الرئنس الفلسطنيي محمود عب

الفاتنكا  نوفر برهايا على فشل سناسة يتيناهو الذي حاول م  خالل الموقف م  حكومة الوفاق 
إعال  أ  أبا ماز  لنس شرنكا وأ  المشكلة تكم  في الفلسطنينن . لقاء بنرنز أبو ماز  ننثبت أ  

 جزءا م  اإلسرائنلنن ، على األقل، ال نصدق كالم وموقف يتيناهو.
9/6/4104السفير، بيروت،   
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 كيف نتجنب مصير منظمة التحرير الفلسطينية .56
 محمد سنف الدولة
تسود حالة م  القلق والترقب داخل أيصار فلسطن  على امتداد الوط  العربي، خوفا م  أ  تيجح 
خضاع  الضغوط اإلسرائنلنة والدولنة والعربنة التي تمارس على المقاومة الفلسطنينة في كسر وا 

ما حدث مع قادة ميظمة التحرنر الفلسطنينة ميذ ربع قر  وأدى إلى توقنعها إرادتها، على غرار 
وع  الحق في المقاومة  2948التفاقنات أوسلو واالعتراف بإسرائنل والتيازل ع  أرض فلسطن  

 والكفاح المسلح. 
حركة نثورنة خاضت معارك بطولنة  2982حتى  2964فلقد كايت ميظمة التحرنر ميذ تأسنسها في 

 وقواه.لعدو الصهنويي، وحازت دعم وتأنند كل الشعب العربي بكل تناراته ضد ا
خضاعها وترونضها    هكذا؟فكنف تم كسرها وا 

 حتى يتجيب ذات المصنر. والتأمل والتفكرهذا ما سيحاول أ  تياوله في هذه الورقة، بهدف التذكر 
أخرى إلى ايهزام وتراجع  لإلجابة، سأركز على خمسة عوامل رئنسنة، أدت مع عوامل وفي محاولة

 يتداركها:األولن ، التي قد تؤدى ال قدر هللا إلى هزنمتيا جمنعا جنال وراء جنل إ  لم 
 

 االول:العامل 
كا  هو الحظر المقدس المفروض على الشعب العربي خارج األرض المحتلة م  االشتراك في 

لحرب العالمنة األولى، وما قبلها القتال ضد العدو الصهنويي. وهو حظر قدنم نعود إلى يهانات ا
عيدما قام المستعمرو  الميتصرو  في الحرب، بتقسنميا وتوزنعيا فنما بنيهم كغيائم حرب، وقاموا 
بصياعة وتأسنس مؤسسات قطرنة/إقلنمنة سموها دوال ذات سنادة، لتحمى هذا التقسنم وهذه التجزئة 

 بيا  وفلسطن  ..الخدولة مصر وتلك دول سورنا ول واليار، فهذهبالحدند 
وسلحوا هذه الدول اإلقلنمنة بآالف القواين  واإلجراءات لحمانة هذا التقسنم وميع التوحد مرة أخرى، 

باألعالم مختلفة األلوا   التعلنمنة، ومرورام  أول بطاقات الهونة واألياشند الوطينة والمياهؤ 
لت كل عربي إلى أجيبي نعامل معاملة والتصمنمات، نثم قواين  الجيسنة وقواين  األجايب التي حو 

الخواجة في األقطار األخرى. نثم الدساتنر التي تحدد حقوق وواجبات المواط  فتحجبها ضمينا ع  
العربي اآلخر، وتحدد قواعد السنادة على ارض القطر، وتجرم ايتهاكها م  العرب اآلخرن . نثم 

" األجايب" م  العربنتجرأ م  مواطينها أو الحدود التي وضعوا علنها حرسا، لتعتقل وتطارد كل م  
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الدخول والخروج إال بإذيها وتصارنحها. وقد تطلق علنهم الينرا  وتردنهم قتلى،  الجوار فيم  دول 
 نستجنبوا إلى يداء التوقنف الشهنر " قف م  أيت ". ا  لم

حرم حمل السالح على ولم نكتفوا بذلك، فأخذت هذه الدول العربنة، تس  م  القواين  الداخلنة ما ن
المواطين  في مواجهة العدو، وتقصره على قواتها المسلحة، وتوقع عقوبات مشددة على م  نخالف 

 القواين .ونيتهك هذه 
وحن  استسلمت الدول العربنة للعدو وقررت ا  تترك له فلسطن ، لم تسمح لمواطينها باالحتفاظ 

 وسجيا.اردتهم وتصفنتهم اعتقاال وتجرنما بمواقفهم المبدئنة والتعبنر عيها، فأخذت في مط
وفي اليهانة، يجحت بالفعل هذه التجزئة الظالمة وُحماتها م  الدول العربنة، ولو إلى حن ، في وأد 

 القتال.حركة الدعم الشعبي العربي لفلسطن ، أو إضعافها وتحجنمها، وحرمايها م  المشاركة في 
، وتركها وحندة محاصرة، في مواجهة آالت الحرب أدى إلى عزل المقاومة الفلسطنينة وهو ما

 ودولنا.الصهنوينة المدعومة أمرنكنا 
وكا  م  يتنجة ذلك أ  ايتصر العدو وساد وتوسع واستقر وكاد أ  نصبح أمرا واقعا نصعب إيهائه 

  وتصفنته.
شعبها  بدو  أ  نأخذ عرنضة،ايتصر العدو قلنل العدد، قلنل الشأ  على أمة كاملة عرنقة طونلة 

   القتال.فرصة حقنقنة في 
قد شهديا درجة م  التعاو  العربي في المعركة، الذي كا  له بالغ األنثر،  ،2923صحنح أييا في 

ولك  سرعا  ما تحطم وعادت كل الدول العربنة إلى حساباتها القطرنة اإلقلنمنة المحدودة والمعادنة 
 الواحدة.بالضرورة لمصالح األمة 

هو العامل الرئنسي وراء عجز كل حركات المقاومة الفلسطنينة على امتداد  العامل،كا  وسنظل هذا 
 ع  تحرنر فلسطن  م  الصهانية. الزما ،قر  م  

وبالتالي فإ  توحند الشعب العربي في المعركة ضد العدو، هو شرطا الزما لتحرنر كامل التراب 
 الفلسطنيي. 

 قريا.كرار هذه الحقنقة فييصرف عيها عاما أو عقدا أو قد نطول هذا األمر أو نقصر، وقد يمل م  ت
 ولك  فليك  على نقن  كامل 

 األبد.إيه بدو  تحقنق هذه الوحدة ل  تتحرر فلسطن ، بل قد تضنع إلى 
قد نقال إ  هذا كالم كبنر وصعب وبعند، وايه نتطلب جهودا هائلة تفوق الجهود الالزمة لتحرنر 

 مستحنال.تضع شرطا  إيك وقد نقال “.نثل الشعبي " موت نا حمار نقول الم ذاتها، وكمافلسطن  
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ولم نحدث  فقط،ففلسطن  ل  تتحرر أبدا م  داخلها  الوحند،ايه الشرط الصحنح  ويجنب:ويح  يرد 
  موحد. إسالمي فلسطنييعلى مر العصور أ  تحررت إال بقتال عربي 

 
 : يالعامل الثان

بموجب اتفاقنات كامب دنفند. وسرعا  ما لحق  2923بعد  هو ايسحاب الدولة المصرنة م  الصراع
مهرولة إلى االيسحاب م  المعركة هي األخرى، في  العربنة،العدند م  الدول  مراحل،بها على 

 قبل.اتجاه يهؤ طالما تبيته سرا، ولكيها لم تجرؤ على إعاليه واإلفصاح عيه م  
 مصر. حرب بدو  مصر، وال يصر بدو  ويح  يعلم جندا م  التارنخ القدنم والحدنث ايه ال

 مقتل.وميذ تم هذا االيسحاب، ُضرب خنار الكفاح المسلح كطرنق لتحرنر األرض المحتلة، في  
فدخلت القوات الصهنوينة بعد توقنع اتفاقنة الصلح المصرنة اإلسرائنلنة بنثالنثة سيوات إلى لبيا  

 العربنة،مت بيفنهم إلى أقصى بقاع األرض نوما وقا 83وطردت القوات الفلسطنينة بعد صمود دام 
لم  القتال،لم نشاركهم أحد في  أحد،لم نحمهم  جمنعا.تحت يظر وصمت ومباركة الدول العربنة 

  وأمرنكا.وتركوهم لمصنرهم تحدده لهم إسرائنل  واحدة.تيطلق رصاصة عربنة رسمنة 
م  التجاهل والمحاصرة واالتهام وهياك في تويس، بالميفى، تم تسونتهم على يار هادئة، بحمالت 

 بإسرائنل.باإلرهاب، ومقاطعتهم ورفض إشراكهم في أي عملنات سناسنة أو مفاوضات إال إذا اعترفوا 
البدانة، ورفضت سية وسيتن ، ولك  ايكسرت إرادتها فى اليهانة وخضعت  قلنال فيفصمدت القنادة 

 وأخواتها.ن  ووقعت معها اتفاقنات أوسلو وقررت قبول االعتراف بإسرائنل والتيازل لها ع  فلسط
كمقدمة الستعادة  دنفند.إ  الشرط النثايي لتحرنر فلسطن  هو استعادة مصر وتحرنرها م  كامب 

 المعركة.باقي الدول العربنة األخرى إلى ساحة 
 

 الثالث:العامل 
ر القمة العربنة، في مؤتم 2924هو الخدنعة الرسمنة العربنة الكبرى، للفلسطنينن  التي تمت عام 

 علنها. تأسنس كل ما تال ذلك بياءً  والتي تم
فلقد اجتمع ممنثلو الدول العربنة حنيها، وقرروا ا  ميظمة التحرنر الفلسطنينة هي الممنثل الشرعي 
والوحند للشعب الفلسطنيي، فنما ظهر وقتها ايه قرار نستهدف الدفاع ع  استقالل المقاومة 

ي شئويها الداخلنة وتحرنرها م  الضغوط الرسمنة العربنة التي عايت ميها الفلسطنينة وعدم التدخل ف
 كنثنرا.
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م  الصراع ضد  العربنة رسمناولك  الحقنقة الكامية وراء هذا القرار كايت هي ايسحاب كل الدول 
بالدعم  فلسطن ، واالكتفاءمسئولنة قتالنة ع  تحرنر  أيويفض أندنهم م   وتخلنص أيفسهمالعدو، 
والفلسطنينن   وتدبنس م.ت.ف وقاموا بتلبنس  نقال.فلقد باعوا القضنة كما  والمادي.سي السنا

  وشطارتهم.وحدهم بهذه المسئولنة كاملة، وهم 
ولقد فرحت القنادة الفلسطنينة بهذا القرار في البدانة، ولكيها اكتشفت بعد برهة ايه تم تورنطها ميفردة 

في كل شيء. وبالفعل ومع توالى األحداث ايسحب الجمنع في مواجهة عدو نفوقها ونتفوق علنها 
 فاستسلمت.وبقنت الميظمة، فايهزمت، 

، وفى تويس م  2981، وفى لبيا  عام 2926تكرر هذا الغدر العربي كنثنرا؛ في تل الزعتر 
واآل  نتكرر مع الجنل  .1004ـ 1000، وفى الضفة وغزة أنام االيتفاضة النثاينة 2993ـ  2981

 وربيا نستر. ،1024ـ  1002  المقاومة الجدند م
 كبنر.إ  المطالبة بااليفراد بتمنثنل فلسطن  وتحرنرها هو فخ 

 
 الرابع:العامل 

هو عزل المقاومة ع  الشعب العربي، فطوال كل هذه العقود كا  أجهزة ام  الدول العربنة، تحظر  
بنة، فمحظور علنهم االتصال بهم على رجال المقاومة الفلسطنينة أى تواصل مع القوى الشعبنة العر 

ال كا  العقاب شدندا  عربي.أو التيسنق معهم أو ممارسة أى عمل سناسي في أي قطر   موجعا،وا 
 والتشهنر.كالقبض واالعتقال والترحنل والتعذنب 

وروندا روندا تعلم القادة الفلسطنينو  الدرس، وتابوا وأيابوا، وأغلظوا األنما  أيهم ل  نتدخلوا في 
شئو  الداخلنة للدول العربنة، واختاروا أ  ندخلوا األقطار العربنة عبر البساط األحمر في صحبة ال

فايفصلوا مكرهن  ومرغمن  ع  القوى الوحندة التي تدعم قضنتهم  العرب.وحراسة ورقابة الرسمنن  
خالص    العربنة.قوى الشعب في األرض  وهيبصدق وا 

العربنة وأيظمتها وحكامها باالتفاق على عدم التدخل في شؤو  وعلى الجايب اآلخر لم تلتزم الدول 
فتدخلوا تارة بالضغط الصرنح إلرغامهم على إلقاء سالحهم والدخول في عملنة التسونة  فلسطن .
لتختل  المعركة،وتارة أخرى بالضغط الضميي بايسحابهم جمنعا بربطة المعلم م  ساحة  والتيازل.

 ونستسلموا. ا،فنيهزمو  بشدة،موازن  القوى 
الوقت على تجرندها م   ونعمل طولإ  البساط األحمر العربي ل  نحرر فلسطن ، بل سنسعى 

، وال بدنل إال بااللتحام بالشارع العربي، ومشاركته همومه ومعاركه وقضاناه، على المقاومةالقدرة 
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هذا اليظام الرسمي ففي اليهانة كليا ضحنة لقاهر واحد هو  والتحرنر.لنشاركيا معارك المقاومة 
  العربي.

 
 الخامس:العامل 

هو سقوطيا جمنعا خارج فلسطن  فى دوامة هموميا القطرنة، التي تشغل بعضيا طول الوقت أو 
 المحتلة،تشغل معظميا معظم الوقت؛ تشغليا ع  استمرار المتابعة والمشاركة فنما نتم داخل األرض 

 الميطقة.شروع األمرنكي الصهنويي في ساحات الصراع المتعددة ضد الم في وفنما نتم
فطوال أنام  ،1021- 1008وليضرب منثال على ذلك باالعتداءات الصهنوينة المتكررة على غزة 

كيا في القلب  التلفاز،العدوا  وبسبب عدد الشهداء وكمنة الدماء التي كيا يراها نومنا على شاشات 
 ضاغطن . متظاهرن ، غاضبن ،م  المعركة 
أ  تتوقف الحرب، ييصرف جمنعا إلى حال سبنليا، ويعود إلى سابق قضانايا وهموميا  ولك  بمجرد

مرحلة تسونات ما بعد الحرب  وهيالقطرنة الداخلنة، ويترك المقاومة وحندة فى اشد المراحل حرجا 
   مقبلة.ففنها نتحدد مصنر القضنة لعقود  ذاتها،التي هي أشد خطرا م  الحرب 

جهة الضغوط األمرنكنة والصهنوينة والدولنة والعربنة، داخل الغرف المغلقة يتركها وحندة في موا
وعلى موائد المفاوضات، نحاولو  أ  نيتزعوا ميها ما لم نيجحوا في ايتزاعه خالل الحرب، وهو 

لقاء السالح والتخلي ع  المقاومة التي أسموها   إرهابا.االعتراف بإسرائنل والتيازل ع  فلسطن  وا 
الوقت بن  مشاكليا الداخلنة  والربط طولفلسطن ،  الموسمي لقضنةالدائم والمستمر وغنر إ  الدعم 

  بها.وبن  قضنة التحرنر، هي ضرورة نجب أ  يؤكد علنها ويتمسك 
فما نحدث ليا هيا وما نحدث لهم هياك لنست إال مخرجات وتفرنعات لعدوا  غربي أمرنكي صهنويي 

نيها نوقعيا جمنعا في دوائر الهزنمة في كل القضانا وفى كل واحد على كامل األمة. وأي فصل ب
 الساحات.

مع عوامل أخرى، بالغ األنثر في إضعاف وحصار وايهزام القنادة  الخمسة،كا  لهذه العوامل 
بل أصبحت أكنثر قوة  قائمة،عوامل ما تزال  وهي عقود.الفلسطنينة على امتداد أكنثر م  نثالنثة 

ندة م  المقاومة، بالذات فى السيوات القلنلة الماضنة، وعلى األخص بعد وتأنثنرا على األجنال الجد
 المستجدات األخنرة في الجوار العربي.

ضرورة التأكند على أ  االستسالم للعدو والخضوع له والتيازل له ع   وهيتبقى مالحظة أخنرة 
 2964/2982 الجنلفهياك كنثنرو  م  يفس ذلك  اإلطالق.فلسطن ، ال نبرره شنئا على وجه 
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اإلنما  ايسحبوا في صمت، واعترفوا بهزنمة مشروعهم  أضعفصمدوا وواصلوا الكفاح، أو على 
 الفلسطنينة.السناسي، ولكيهم لم نستسلموا كما فعلت القنادات الحالنة للسلطة 

نتطلب تكونيا ذاتنا وشخصنا م  يوع خاص، ال نتوفر إال في أردأ العياصر في أي  فاالستسالم
 جماعة.حركة أو  شعب أو

خضاع لقوى  كل هذا صحنح، ولك  تظل العوامل التي تياولياها، هي عوامل إضعاف وكسر وا 
رادتها، أنا كايت ميطلقاتها   العقائدنة. المبدئنة أوالمقاومة وا 
مواجهتها، واالكتفاء فقط بالرها  على الصالبة  والتقاعس ع وأي تجاهل لهذه العوامل واألسباب، 

 والحصار.الضغوط  ومشاركة فيلألخوة في الداخل، هو لعب باليار،  "الاليهائنة"
 واسترداد مصر العدو.المقاومة العربنة في مواجهة  إ  وحدةوفى اليهانة أتصور أ  الخالصة هي: 

على اليظام  أوسلو، والضغطم  كامب دنفند، واألرد  م  وادي عربة، والسلطة الفلسطنينة م  
ة أخرى إلى تحمل مسئولناته في تحرنر فلسطن  وفى االشتباك ضد الرسمي العربي للعودة مر 

وااللتحام مع المواطين  البسطاء وقواهم الوطينة ومشاركتهم همومهم  األمرنكي.المشروع الصهنويي 
هي خنارات  الواحدة،والربط بن  مشكالت وقضانا األمة  األحمر.وقضاناهم والبعد ع  البساط 

وهو  األولو .سقط فنه  السقوط فنماواليجاة م   المغتصبة.نر األرض أساسنة في الطرنق إلى تحر 
ولكيه نظل هو  ومعقدة،طرنق طونل وشاق وملئ بالعقبات الهائلة، ونحتاج إلى خطط عمل كنثنرة 

 والمضمو .الطرنق الوحند الممك  
 أعلم.وهللا  

9/6/4104، 40موقع عربي   
 
 ألوباما إنقاذ إسرائيل! يمكنكيف  .57

فونلنام فا  
الموت الرحنم الذي أصاب مفاوضات السالم اإلسرائنلنة الفلسطنينة، والتي رعاها وزنر الخارجنة 
األمنركي جو  كنري، استقبل بالصمت المطبق في المجتمع الدولي. والواقع أ  أي شخص نملك ذرة 

ف عقل كا  نعرف أ  ذلك الجهد لنس سوى مضنعة للوقت طالما أ  كنري عاجز ع  اإلتنا  بموق
جدند إلدارة أوباما إلى المفاوضات. فبدو  ذلك، وطالما أ  يتيناهو هو رئنس وزراء إسرائنل وأ  

 طابع الحكومة اإلسرائنلنة لم نتغنر، فإ  الدولة العبرنة كايت وستظل في وضع التدمنر الذاتي.
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رحلة ما مستقبال، هذا االيتحار ربما سنكو  طونال ومؤلمًا، وقد ترافقه عودة إلى الكفاح المسلح في م
في وقت تحاول فنه إسرائنل مرة أخرى تدمنر أي كنا  نخلف الدولة الفلسطنينة الحالنة، منثلما هي 
معترف بها م  قبل الجمعنة العامة لألمم المتحدة حالنًا. وسنصبح وجود فلسطن  باليسبة إلسرائنل 

 غنر محتمل أخالقنًا واستراتنجنًا.
نجيِّب إسرائنل هذه اليتنجة الوخنمة، منثلما سأبن  الحقًا، لك  وقاحة  والواقع أ  أوباما نستطنع أ 

حكومة يتيناهو تجاه الحلنف األمنركي، الذي مّك  إسرائنل وساعدها على البقاء واالزدهار والتقدم، 
وتواطأ معها في قمعها للفلسطنينن ، م  الواضح أيها حّركت في الرئنس أوباما مشاعر سخط وكره 

يتيناهو وزمالئه الذن  اختاروا دمار إسرائنل يفسها ألسباب تخدم مصالحهم الخاصة،  عمنقة تجاه
رضاء التعصب األعمى لحركة االستنطا .  وا 

بند أ  أعقل الياس في إسرائنل )وهم قالئل جدًا على ما نبدو( الذن  ندركو  ما تتسبب فنه حكومتهم 
نهبوا إليقاذهم. كنف؟ فنما نلي سأيقل كالم إلسرائنل، نرجو  الوالنات المتحدة واألوروبنن  أ  

جدعو  لنفي، الذي نعتبر واحدًا م  أهم الصحافنن  اإلسرائنلنن  وأكنثرهم تأنثنرًا م  مقال له يشرته 
إيه م  غنر المقبول، في القر  الحادي والعشرن ، أ  تبقي دولة تزعم »مؤخرًا. « هآرتس»صحنفة 

رومة م  حقوقها. كما أيه م  غنر المعقول أ  نستمر أيها عضو في العالم الحر أمة أخرى مح
مالنن  الفلسطنينن  في العنش في هذه الظروف. وم  غنر المعقول أ  تستمر دولة دنمقراطنة في 

نثم «. قمعهم بهذه الطرنقة. وم  غنر المعقول أ  نقف العالم موقف المتفرج ونسمح بحدوث ذلك
صبح اآل  يقاشًا حول الحقوق: أعزائي اإلسرائنلنن ، إ  اليقاش حول الدولتن  نجب أ  ن»نضنف: 

إذا كيتم ترندو  االحتالل والمستوطيات، فتفضلوا! ابقوا في مستوطية نتسهار، واتخذوا لكم مستقرًا في 
سفح الجبل وابيوا كما شئتم في مستوطية إنتامار. لك  ال تيسوا أيه نجب علنكم أ  تميحوا 

جايبكم حقوقًا كاملة، الحقوق يفسها التي تتمتعو  بها.. حقوق الفلسطنينن  الذن  نعنشو  إلى 
متساونة للجمنع: شخص واحد، صوت واحد. تلك نيبغي أ  تكو  الرسالة الموجهة للمجتمع الدولي. 
ففي اليهانة، ماذا عسى إسرائنل أ  تقول ردًا على هذه الرسالة الجدندة؟ إيه ال نمك  أ  تكو  نثمة 

هود هم الشعب المختار؟ إ  ذلك سنعرِّض األم  القومي للخطر؟ الواقع أ  حقوق متساونة أل  الن
األعذار سرعا  ما ستيفد وستيجلي الحقنقة للجمنع: إ  النهود فقط لدنهم حقوق في هذه األرض. 
لكيها رسالة م  السهل تفيندها والطع  فنها.. وفي الوقت يفسه، البد م  تغننر المقاربة )األجيبنة( 

اه إسرائنل. ذلك أيها طالما ال تدفع نثم  االحتالل ومواطيوها نفلتو  م  العقاب، فإيه ل  الكاملة تج
نكو  لدنهم سبب إليهائه، أو حتى التعاطي معه. فاالحتالل متغلغل بعمق داخل الذهينة اإلسرائنلنة. 
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ف نثم نضن«. ولنس نثمة شخص لنخرجه ونفضحه أل  األغلبنة الساحقة ترنده أ  نبقى في الداخل
لهذا السبب، أرى أ  التدابنر العقابنة هي الوحندة التي نمك  أ  تذّكريا بوجوده. أجل إييي »لنفي: 

هذه هي »ونزند الكاتب قائال: «. أقصد المقاطعة والعقوبات التي تعتبر أفضل بكنثنر م  إراقة الدماء
بدو  طائل لسوء الحظ. الحقنقة، حتى وا   كايت مرة. فأمنركا وأوروبا سانرتا إسرائنل بما نكفي، و 

لذلك، نجب على العالم م  اآل  فصاعدًا أ  نتحدث لغة مختلفة، لغة ربما ستكو  مفهومة. نثم إ  
 «.إسرائنل، في اليهانة، أنثبتت أكنثر م  مرة أ  لغة القوة والعقاب هي اللغة التي تفهمها
ما علنه النوم، بتلك الطرنقة نتحدث جدعو  لنفي لمواطينه بكل قوة وحزم. فإسرائنل هي 

والفلسطنينو  هم ما علنه النوم، جزئنًا أل  الحكومة اإلسرائنلنة تستغل حلفاءها ومؤندنها األجايب 
الذن  نقبلو  رشاها فنشوهو  الحقنقة ونخفويها بشأ  وضع هو باليسبة لكل شخص لدنه ضمنر، 

 ، كما نقول لنفي.«غنر معقول»
كيهما االكتفاء بالمقاطعة والعقوبات، إذ نتعن  على واشيط  غنر أ  الوالنات المتحدة وأوروبا ال نم

أ  توقف مساعداتها غنر العسكرنة إلسرائنل، وتيهي تواطأها مع إسرائنل في قمع الشعب الفلسطنيي 
واستمرار عملنات االستنالء واالحتالل غنر الشرعنة لألراضي الفلسطنينة. كما علنها أ  توقف 

في األمم المتحدة. وبالمقابل، علنها أ  تدعم عضونة كاملة لفلسطن  في دعمها الالمحدود إلسرائنل 
األمم المتحدة وفي المحكمة الجيائنة الدولنة، وتدعم الدعاوى التي قد نرفعها الفلسطنينو  في تلك 
المحكمة ضد المظالم والجرائم المرتكبة ضدهم. كما نتعن  علنها أ  توضح لإلسرائنلنن  أ  تصلنح 

الف بلدهم مع الوالنات المتحدة، وشراكتهم مع االتحاد األوروبي، نيتظر النوم الذي نعود وترمنم تح
 فنه العدل إلى عالقات ذلك البلد مع الشعب الفلسطنيي.

«تريبيون ميديا سيرفس»  
9/6/4104، االتحاد، أبو ظبي  
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