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 بشأن معالجة الشأن الفلسطيني.. وتهديدات بإسقاطها خالفات حادة في حكومة نتنياهو .0

دبت الخالفات في الحكومة اإلسرائيلية، أمس، بشأن معالجة الشأن الفلسطيني، : كفاح زبون -رام هللا
ة السلطة ردا على المصالحة مع بعدما قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مقاطع

وانتقد مكتب نتنياهو بشدة شركاءه في االئتالف الحاكم بعد انتقادات وتهديدات وجهت له  حماس.
 بسبب عملية السالم.

أزمة »وكان يائير البيد وزير المالية وهو ثاني أكبر عضو في االئتالف الحاكم حمل نتنياهو وجود 
وهدد البيد بإسقاط حكومة  األمريكية، بسبب عملية السالم. -يلية في العالقات اإلسرائ« غير مسبوقة

 نتنياهو إذا تجاوبت مع طروحات ضم أي مستوطنات بشكل منفرد. 
وكررت هذا التهديد، تسيبي ليفني وزيرة العدل اإلسرائيلية زعيمة حزب الحركة، ودعت إلى اتخاذ 

لمشروع االستيطاني عبٌء اقتصادي، أمني إّن ا»قرار تاريخي باالنفصال عن الفلسطينيين، قائلة 
كّل حجر ُيبنى في مستوطنة معزولة هو حجر يخرج عن »وأضافت: «. وقيمي على دولة إسرائيل

تعمل حكومة نتنياهو مع الحكومة الفلسطينية وفقا »ودفعت بضرورة أن «. إطار شرعية إسرائيل
وفعال حماس ما زالت جماعة إرهابية  فعال توجد وحدة فلسطينية»وأضافت: «. للمصالح اإلسرائيلية

 «.إسالمية متطرفة. ولذلك فعلينا أن نميز بين الحكومة وحماس
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وكان كل من البيد وليفني يردان على نفتالي بينت وزير االقتصاد اإلسرائيلي الذي اتهم الحكومة 
اهو بتبني رؤيته بتقويض أمن إسرائيل باإلفراج بشكل مستمر عن المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا نتني

« حكما ذاتيا»للكتل االستيطانية في الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين « ضم شاملة»بتنفيذ عمليات 
 محدودا في تلك المنطقة.

ورد مكتب نتنياهو، أمس، على تهديدات البيد وليفني، متبنيا بعض أفكار بينت. وقالت مصادر 
يعلم أّن التنازالت ال تحدث دون مقابل، وخاصة مع  كّل من لديه تجربة سياسية»مقربة من نتنياهو: 

وأضافت «. حكومة أحد أعضائها )حماس( هو تنظيم إرهابي يريد القضاء على دولة إسرائيل
سيستمّر رئيس الحكومة »وتابعت: «. شاهدنا نتيجة االنسحاب في غزة من جانب واحد»المصادر: 

المصالح الوطنية لمواطني إسرائيل وعلى رأسها في قيادة دولة إسرائيل بمسؤولية مع الحفاظ على 
 «.األمن

04/6/4400الشرق األوسط، لندن،   

 
 الحمد هللا يحث "االونروا" على تكثيف جهودها لدعم قطاع غزة ومخيم اليرموك .2

ثمن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، الجهود التي تقوم بها "األونروا" في دعم الالجئين : رام هللا
وبشكل خاص في غزة، ال سيما في قطاعي الصحة والتعليم، داعيا في هذا السياق  الفلسطينيين

 المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن قطاع غزة.
، أمسجاء ذلك خالل لقاء الحمد هللا بالمفوض العام لألونروا بيير كراهينبول والوفد المرافق له، 

طرفان أهمية إقامة مشاريع ودعم مخيمات الالجئين في الضفة وفي بمكتبه في رام هللا، حيث ناقش ال
 الشتات، خاصة في سوريا.

وحث الحمد هللا "االونروا" على بذل المزيد من الجهود وتخصيص المساعدات لقطاع غزة، ومخيمات 
 الالجئين الفلسطينيين في سوريا، والالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان.

ته أكد كراهينبول على ضرورة إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام األفراد والسلع، وعلى من جه
ضرورة التواصل مع الحكومة والتعاون من أجل تحسين األوضاع في مخيمات الالجئين في سوريا، 

كما أكد أعضاء الوفد المرافق لكراهينبول على أن موظفي األونروا عادوا  خاصة في مخيم اليرموك.
 مل بشكل طبيعي، مشيرين أن مناقشات تقديم العالوات ما زالت قائمة. للع

 04/6/4400 هللا، رام الجديدة، الحياة
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 بسيسو: حكومة التوافق ملتزمة ببنود المصالحة الفلسطينية وما تمخض عن اتفاق القاهرة .3
م الحكومي، أمس، "األيام": قال إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة، ومدير مركز اإلعال -رام هللا 

إن الحكومة "تواصل بذل كل الجهود من اجل إزالة آثار االنقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي 
استمرت سبع سنوات"، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع 

 األطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.
واكد إلى أن" الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه 
الحكومة، والتي وضعت أسسا واضحة بخصوص إزالة آثار االنقسام، وحددت آليات لتوحيد 
ة المؤسسات الفلسطينية في المرحلة االنتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراس

أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز 
 عمل الحكومة في القطاعات المختلفة".

وقال، الحكومة ماضية في مهمتها األساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصلحة الفلسطينية 
نما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ  العليا، وهي ال تقوم بمهامها بشكل مجزأ وا 

 إيجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا، وال يتجاوز اتفاق القاهرة واضح المعالم.
ودعا بسيسو جميع الفصائل الى "االبتعاد عن النبرة التوتيرية، او تصدير األزمات بشكل يضر 

ة بما يحقق تطلعات شعبنا دون بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحد
 تميز على أساس حزبي او فصائلي".

وأضاف، إن "الحكومة تدرس اآلليات والحلول الناجمة عن إغالق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت 
حالة من التوتر بين جمهور المواطنين"، مؤكدا أن "الحفاظ على األمن مهمة وطنية بالدرجة 

مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، األساس، وأن الحكومة تتعامل 
 ويعزز من روح الوحدة الوطنية، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن".

 04/6/4400األيام، رام هللا، 
 
 قطرياا عن عباس؟ الرجوب بديالا "األخبار":  .4

، يعود «أوراق الكوتشينه الفلسطينية»خالل األيام الماضية قفز اسم لم يطرح في : عبد الرحمن نصار
إلى اللواء المستقيل جبريل الرجوب، الذي يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية، 
وذلك ضمن أوراق مسربة قيل إنها محضر اجتماع بين األخير من جهة، وأمير قطر تميم بن حمد، 

 نسخة عنها. « األخبار»ووصلت 
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، فرد عليه اللواء قائال إن ذلك يأتي بتشجيع «الرئيس»ّحبا بالرجوب باسم في المحضر يظهر تميم مر 
ويمضي االثنان في سرد «. اللقاء على انفراد»األمير القطري وثقته الكبيرة التي قادتهما إلى 

التفاصيل المتعلقة بوضع كل من عباس، والنائب المفصول من فتح محمد دحالن، وتأثير ذلك على 
، على حد «يرتاح عباس وفق سنة الحياة»تسلم الرجوب مقاليد الرئاسة بعد أن التصور القطري ل

 تعبير تميم.
في المحضر يتحدث تميم عن تردد أميركي في التغيير، وبناء عليه أوصى كل من رئيس 
االستخبارات جون برنيان ومستشارة األمن القومي سوزان رايس، مندوب األمير )غانم الكبيسي(، 

ق على النقاط الرئيسية مع اإلسرائيليين، ثم إجراء التغيير على أن تضمن قدرة رئيس بضرورة االتفا
خالد مشعل على ضبط حركته في غزة، وبقاء السلطة في الضفة بقيادة « حماس»المكتب السياسي لـ

 «.أو االتفاق مع حماس على قيادة مشتركة في المنظمة والسلطة مع ضمان الهدوء إلسرائيل»فتح، 
تميم عن إمكانية عقد الرجوب تحالفا في هذا السبيل مع األسير الفلسطيني مروان البرغوثي،  وتساءل
األميركيين »فقاطع اللواء محدثه قائال إن «. رغب األميركيون عن دحالن ألنه ال يلتزم»بعدما 

 يظنون أنهم يعرفون كل شيء، لكنهم يأخذون معلوماتهم من الفلسطينيين، وحتى من زوجة مروان،
 «.لذلك ليس لديهم الحقيقة ألن إسرائيل ترفض إطالق مروان وال تستطيع واشنطن فرض ذلك عليها

ذا ُأفرج عنه فستزول عنه »وأضاف:  البرغوثي ضعفت شعبيته بسبب طول بقائه في السجن، وا 
صورة البطل، فضال على أن جزءا من فتح ال يحبه، أما بالنسبة إلى دحالن، فهو انتهى، وهناك 

بعض أتباعه يتواصلون معي ويظنون أني أدافع عنهم، »، متابعا: «من أن له مناطق نفوذ تخوف
لكنني أضغط عند أبو مازن ليتخذ قرارات بفصل كل جماعة الدحالن حتى ال يكونوا في انتخابات 

 «.فتح
قرأت المحضر مثلي مثل »بشأن المحضر المسرب قائال: « األخبار»رّد ماجد أبو شمالة عن سؤال 

، «آلالف من كوادر فتح وشعبنا، وأنا من جانب ال أستبعد صحة ما ذكر، كما ال أؤكده كلياا
في كل األحوال نعلن رفضنا التدخل في شأن الوطن، والشأن الفتحاوي من أي طرف »مستدركا: 

 «.كان
سأبدأ، أريد الحديث مع جماعة دحالن »بالعودة إلى المحضر، يقول الرجوب مخاطبا أمير قطر: 

دما يكون أبو مازن قد أوصلهم إلى النقطة الصفر، أما هو شخصًيا، فقد انتهى وال حديث معه، عن
وأتعهد لسموك ذلك... كونوا مطمئنين فهو اآلن يتورط في عمليات اغتيال عندنا، وهذا ما يجب أن 

 «.يفهمه األميركيون، وخصوصا أن اإلسرائيليين يعرفون أكثر منهم
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وزير خارجيتنا التقى أبو مازن في لندن، كما التقى جون »بالقول:  تميم استوقف حديث الرجوب
كيري، ونقل لي أن األميركيين غير متشجعين للضغط على إسرائيل بشأن خليفة عباس، ألن أبو 

ن وضع تل أبيب غير سهل هذا كالم عجيب ألنكم إن لم »، معقبا: «مازن قال إن وضعه مريح، وا 
هذا »يجيب اللواء: «. ، فبعد سنتين لن تجدوا شيئا تفاوضون عليه!تصلوا إلى حل اآلن مع إسرائيل

صحيح لكن القضية تحتاج وقتا للترتيب ودعما متواصال من سموكم... الحقيقة أن أبو مازن وضعنا 
 «.في موقف صعب

تعليقا على ذلك، قال النائب المستقل في المجلس التشريعي حسن خريشة إنه اطلع على المحضر 
هي «: »األخبار»تلك معلومات من مصادر خاصة تؤكد أو تنفي له ما ورد. وأضاف لـلكنه ال يم

قضية سهلة التصور صعبة التطبيق، ألنه ال يمكن إدخال أحد إلى كرسي الرئاسة إال عبر 
االنتخابات، وشخص مثل الرجوب رسب في االنتخابات التشريعية فكيف يمكنه الوصول إلى 

 «. الرئاسة؟
 04/6/4400، االخبار، بيروت

 
 سميرة الحاليقة لـ"قدس برس": تصريحات عباس "انقالب ناعم" على المصالحة .5

خلدون مظلوم: اعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة الحاليقة، أن تصريحات  -را هللا
ثل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، األخيرة والتي أدلى بها لقناة "صدى البلد" المصرية "تم

 انقالبًا ناعمًا على اتفاق الشاطئ الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية تمهيدًا إلنهاء االنقسام الداخلي".
وأضافت النائب عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في التشريعي، في 

ق لموقف لم يتم (، "ما صرح به السيد عباس استبا6|9حوار خاص مع "قدس برس"، االثنين )
اإلفصاح عنه في اتفاق الشاطئ، وهو أن أبو مازن يريد رفع الشرعية عن حماس ويريد أيضًا أن 

 يعاقب الشعب الذي انتخبها".
وجددت الحاليقة التأكيد على أن "حكومة الوفاق الوطني" ليست ملتزمة باالعتراف بدولة االحتالل 

"هي حكومة  االتفاق بين حركتي "فتح وحماس"، مضيفة:اإلسرائيلي وفقًا لما تم التوقيع عليه في 
 خدمات وليس قرارات سياسية".

ورأت الحاليقة أن أبو مازن يريد أن "يسيس موقف حكومة التوافق من أجل سياسة االنبطاح التي 
 يتبعها مع الموقف الدولي واألمريكي الذي يشترط الدعم مقابل االعتراف بإسرائيل".
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االتفاق وتشكيل الحكومة تم وفق شروط حركة "فتح"، شددت الحاليقة" ما وعن تصريح عباس أن 
دام االتفاق وفق شروط فتح، إذًا لماذا يسمى ذلك اتفاقًا؟!". متابعة: "هذه التصريحات أقرب إلى 
ذا أراد عباس أن يتنكر لالتفاق فعليه أن  انقالب حقيقي على االتفاق ووضع للعصي في الدواليب، وا 

جرى في الشاطئ ليست لعبة أطفال وأنه عليه أن يتحمل مسئولياته كاملة على ما وقعت يعلم أن ما 
 عليه الفصائل".

وأكدت الحاليقة على أن قضايا التنسيق األمني والمفاوضات "المتالزمة في تصريحات محمود 
 عباس"، شأن خاص به وليست ملزمة للشعب الفلسطيني وال لحركة "حماس" وال لقطاع غزة.

 9/6/4400برس، قدس 
 
 باسم الزعارير: عباس يحاول تسويق المصالحة لدى االحتالل بمناكفة حماس .6

خلدون مظلوم: قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، باسم زعارير، أن تصريحات  -رام هللا
ليست بالجديدة، "ويطلقها منذ زمن". متابعًا: "وقد يقال إن  السيد محمود عباس حول المصالحة

يقوم بتكرارها في كل مناسبة في محاولة منه لتسويق المصالحة لدى االحتالل والغرب وبعض الرجل 
 الجهات العربية الرافضة لمشاركة حماس في الحكم".

(، عن رفضه واستنكاره لتصريحات رئيس 9/6قدس برس"، االثنين )“مع  وعبر الزعارير، في حديث
انة المناكفة لحماس والتنكر التفاق المصالحة، السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنها "تندرج ضمن خ

 والتعامل مع الحركة كخصم".
"ال يحق ألبو مازن أن ينسى أنه رئيسًا للشعب الذي تشكل حماس جزءًا كبيرًا  واستطرد الزعارير قائال

من نسيجه السياسي، لذلك أعتقد أن استمرار إطالق هكذا تصريحات مخالف لما اتفق عليه بين فتح 
 ، والمصالحة من مقتضياتها الشراكة".وحماس

 9/6/4400قدس برس، 
 

 أحمد حرب: على حكومة التوافق الفلسطينية معالجة آثار االنقسام  .7
طالب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان : عوض الرجوب- رام هللا

ام، وأن تحاسب كل المسؤولين عن انتهاكات المظالم( حكومة التوافق الفلسطينية بمعالجة آثار االنقس
 حقوق اإلنسان في فترة االنقسام.
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وأكد الدكتور أحمد حرب في حوار مع الجزيرة نت أنه رغم التطور اإليجابي في حالة حقوق اإلنسان 
في فلسطين ما زالت الهيئة تتلقى شكاوى تتعلق بالتعذيب غالبيتها ضد جهاز الشرطة ومن ثم باقي 

 ألمنية.األجهزة ا
وانتقد الحقوقي الفلسطيني غياب المساءلة الحقيقية في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق اإلنسان، 

ذا لم تكن هناك محاسبة يصعب االدعاء بأننا نقوم بحماية حقوق اإلنسان".  مشددا على أنه "وا 
 04/6/4400الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 في الضفة أو في قطاع غزة وااء كانأبو مرزوق: األمن الوظيفي حق لكافة الموظفين سو  .8

ـــال موســـى أبـــو مـــرزوق عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس: إن األمـــن الـــوظيفي حـــق لكافـــة  ق
 الموظفين سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة.

واســــتغرب أبــــو مــــرزوق فــــي تصــــريحات أدلــــى بهــــا خــــالل زيــــارة جامعــــة األمــــة بمدينــــة غــــزة االثنــــين، 
س محمــود عبـاس علــى إحـدى القنــوات المصـرية بعــدم دفـع مرتبــات مــوظفي التصـريحات األخيــرة للـرئي

قطـاع غـزة، موضــحا أن اتفـاق المصـالحة جــاء علـى عكـس ذلــك حيـث تتكفـل الحكومــة الجديـدة بكافــة 
 الموظفين بغزة والضفة.

وأوضــــح أن حركــــه "حمــــاس" مــــع مــــا تــــم االتفــــاق عليــــه لتكــــوين شــــراكة حقيقيــــة تضــــمن عــــدم إفشــــال 
 يتضمن تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع .المصالحة وهذا 

مــن جهــة أخــرى، قــال أبــو مــرزوق: إن جامعــة األمــة "مشــروع وطنــي بامتيــاز وهــي جــزء أصــيل مــن 
 مؤسسات التعليم العالي في فلسطين".

وأضــاف: "نــؤمن بــالعلم وتطــوير األمــة والشــعب وال يمكــن أن نتقــدم بــدون رســالة العلــم والحــرص علــى 
 ساسية في تطور األمةالعلم ركيزة أ

 9/5/4400، فلسطين أون الين
 
 غزة تنكُّر للمصالحة موظفي رواتب حكومة التوافق : عدم صرفالحّيةخليل  .9

تتنكـر “، الحمـد هللااألناضول: قالت حركة حماس، إن حكومة التوافـق الفلسـطينية برئاسـة رامـي  -غزة
صرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت أخطأت، ولم تحسن الت“، وأنها ”لنصوص اتفاقيات المصالحة

 ”.واليتها من موظفين
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وطالــب خليــل الحّيــة، عضــو المكتــب السياســي للحركــة، الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، بإصــدار 
 ”.رواتب موظفي حكومة غزة السابقة“أوامره للحكومة باإلسراع في دفع 

و الـرئيس أبـو مـازن )عبـاس( نـدع: “االثنـينوأضاف في مؤتمر صحفي، عقـده فـي مدينـة غـزة، مسـاء 
أال يعّلـــق غضـــبه علـــى احتجـــاج المـــوظفين علـــى أبـــواب البنـــوك لمســـاواتهم بـــإخوانهم مـــوظفي رام هللا، 

 ”.فالجميع تحت والية الرئيس والحكومة
في الوقت الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يومًا واحد، نتفهم مـا يعتـري مـوظفي ” وأردف قائال:

 ”.استهجان واحتقان، وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتبغزة من حالة غضب و 
العدالـــة بـــين “، وتحقيـــق ”حكومـــة فصـــيل محـــدد“وطالـــب الحّيـــة، حكومـــة التوافـــق بعـــدم العمـــل وكأنهـــا 

 ”.موظفيها دون أي اعتبارات حزبية
قــوت النـــاس لــم نكـــن نتوقــع أبــدًا أن تكـــون العقبــة األولــى فـــي تطبيــق اتفــاق المصـــالحة، هــي ” وقــال:

وأرزاقهــم والتمييــز بــين المــوظفين وبــين أبنــاء الشــعب الواحــد، وذلــك فــي الوقــت الــذي تنتظرهــا ملفــات 
 ”.جسام مطلوب إنجازها

نــذكرهم أن مــوظفي غــزة لــم يتقاضــوا رواتــبهم الكاملــة منــذ ثمانيــة أشــهر وهــذا يضــعهم فــي ” وأضــاف:
 ”.موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم

اتفاق المصـالحة، نـص علـى تشـكيل لجنـة قانونيـة إداريـة، تنظـر فـي شـأن مـوظفي حكومـة ” اف:وأض
 ”.غزة السابقة على قاعدة الشراكة الوطنية وباآللية التي تنص عليها اللجنة القانونية
حمايــة المصــالحة “وأكــد الحيــة فــي مــؤتمره الصــحفي علــى أن حركــة حمــاس، مــا تــزال حريصــة علــى 

 ”.ملفاتهاوتسهيل إنجاز كل 
نؤكــد أنــه ال عــودة للــوراء، فقــد أنهينــا االنقســام، وخطونــا خطواتنــا األولــى نحــو وحــدة الشــعب، ” وقــال:

 ”.ونحو الشراكة الكاملة، من أجل استكمال مشروع تحرير األرض واإلنسان والمقدسات
كـل أبنـاء ألم نتفق علـى أن الحكومـة هـي حكومـة ل” وطرح الحية، خالل المؤتمر عدة تساؤالت، منها:

الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع؟ ألم ينص االتفاق على قيـام الحكومـة بالتزاماتهـا كافـة، أليسـت 
رواتب الموظفين في الضفة والقطاع مـن هـذه االلتزامـات؟ ألـيس الوضـع الطبيعـي البـديهي أن تتحمـل 

 ”.الحكومة الحالية كل التزامات الحكومة السابقة )في غزة والضفة(؟
أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكـومتين؟ أم أنهـم يعتقـدون أنهـا وريثـة حكومـة رام ”وأضاف:

هللا المختلف عليهـا دسـتوريًا؟ أم علينـا أن نعـود مـن جديـد إلـى المناكفـات حـول مـن هـو الشـرعي ومـن 
 ”.هو غير الشرعي؟
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ي رام هللا، مـن اسـتالم ونفى الحية أن تكون حماس هي المسؤولة عن منع موظفي الحكومة السابقة فـ
 رواتبهم، مؤكدا أن موظفي حكومة غزة السابقة، هم الذين قاموا بهذا األمر.

وردا علــــى ســــؤال ألحــــد الصــــحفيين، حــــول دور الشــــرطة التابعــــة لحكومــــة حمــــاس الســــابقة فــــي منــــع 
و )رئـــيس الـــوزراء( هـــو وزيـــر الداخليـــة، وهـــهللا رامـــي الحمـــد ” المـــوظفين مـــن اســـتالم رواتـــبهم، قـــال:
 ”.المسؤول عن الشرطة، بإمكانكم سؤاله

حماس اتصلت بأمير دولة قطر الذي استعد بتوفير دعم مالي لدفع رواتبهم، لكـن المشـكلة ” وأضاف:
أننا نجد عدة إجابات من قبل حركة فـتح والحكومـة حـول هـذا األمـر )..( نحتـاج توضـيح حـول سـبب 

 ”.يدفع الرواتب، هل هو مالي أم قانوني أم إدار ]عدم[ 
 04/9/4400، القدس العربي، لندن

 
 تلتزم ببرنامج الحركة الوطنية و  ناألحمد: على حماس أن تتخلى عن عالقة العضوية باإلخوا .01

كشــف عــزام األحمــد، القيــادي فــي حركــة فــتح ورئــيس ملــف المصــالحة : سوســن أبــو حســين - القــاهرة
عــن زيــارة متوقعــة لوفــد وزاري  الفلســطينية والحــوار الــوطني، فــي حــوار خــاص مــع "الشــرق األوســط"،

لــى األمــم المتحــدة أيضــا، لبحــث  عربــي إلــى واشــنطن للقــاء وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري، وا 
 موضوع توسع إسرائيل في االستيطان وسط جمود محادثات السالم.

زاري ال بـد مـن التنســيق الفلسـطيني العربـي ليكـون موقفــا موحـدا، وأتوقـع أن يتوجـه وفــد و وقـال األحمـد 
عربـي إلــى الواليــات المتحــدة األميركيـة، وكــذلك إلــى مقــر األمــم المتحـدة فــي نيويــورك، أوال للقــاء جــون 

وســيقرر موعــد  كيــري وزيــر الخارجيــة األميركــي ثــم التوجــه إلــى األمــم المتحــدة التخــاذ خطــوات أخــرى.
ية فـي مدينـة جـدة الزيارة إلى واشنطن خالل اجتماع سـيعقد علـى هـامش لقـاءات وزراء الـدول اإلسـالم

 يونيو )حزيران( الحالي. 09 - 01في 
 وحـــول موقـــف الـــرئيس المصـــري الجديـــد عبـــد الفتـــاح السيســـي مـــن القضـــية الفلســـطينية، قـــال األحمـــد:

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خطه السياسي واضحا بعد التنصـيب مباشـرة، حتـى خـالل االتصـال "
لتهنئـــة، كـــان الـــرئيس السيســـي واضـــحا بشـــأن ضـــرورة حـــل الهـــاتفي بينـــه وبـــين رئـــيس وزراء إســـرائيل ل

قامــة الدولــة الفلســطينية  القضــية الفلســطينية وا عطــاء الفلســطينيين األمــل مــن خــالل إنهــاء االحــتالل وا 
المســتقلة وعاصــمتها القــدس الشــرقية. كــذلك االعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة علــى المســجد األقصــى 

ســالمي ، وهــذا ســيكون علــى جــدول أعمــال لجنــة المتابعــة العربيــة، تحظــى باهتمــام مصــري وعربــي وا 
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وأقصد أن تعزيز الوضع العربي بعـد أن بزغـت شـمس مصـر مـن جديـد والتركيـز علـى اسـتعادة دورهـا 
  ".اإلقليمي والدولي حتما سيكون له تأثير كبير على الدور المصري في عملية السالم

رغـم اسـتمرار يس محمـد مرسـي، قـال األحمـد: "وحول العالقة بين مصر وحركة حمـاس بعـد عـزل الـرئ
التوتر في العالقة بين مصر وحركة حماس باعتبارها جزءا من جماعة اإلخوان المسلمين إال أننا في 
السلطة الفلسطينية، وأثناء االتفاق األخير الذي عقد وأسفر عن حكومة التوافق الوطني أكدنا لحمـاس 

وقـف التـدخل فـي الشـأن  وهـيزام بالسياسـة الرسـمية الفلسـطينية ولجميع القوى الفلسطينية ضرورة االلت
 ".الداخلي لمصر أو أية دولة

طلبنــا التــزام الجميــع ببرنــامة القيــادة الفلســطينية وهــو تعزيــز الموقــف العربــي حــول القضــية وأضــاف: "
ا غيـر الفلسطينية، وال نسمح بخروج أي طرف فلسطيني على هذه السياسة الثابتـة، وأقصـد تحديـدا أننـ

معنيين بالصراع الذي تفتعله جماعة اإلخوان التـي تبـدي تصـميما علـى المضـي بخطواتهـا ضـد خيـار 
يونيو )حزيران( وخطوات خارطة المستقبل التي أنجزت مصر المرحلـة  31الشعب المصري بعد ثورة 

وعليهـا أن الثانية منها، والثالثة على الطريق، وعلى حماس أن تتخلى عن عالقـة العضـوية بـاإلخوان 
 . "تلتزم ببرنامة الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها جزءا من هذه الحركة

أن حمــاس خــالل لقاءاتنــا معهــا وافقــت علــى هــذا المبــدأ وهــو عــدم التــدخل فــي الشــأن وذكــر األحمــد: "
المصــري. نحــن مــن جانبنــا نســتمع لمصــر وننســق معهــا ونريــد أن تشــعر مصــر بارتيــاح مــن الجانــب 

ي بمــا فــي ذلــك حمــاس والقــوى الموجــودة فــي غــزة وعلــى الجميــع أن يلتــزم بالبرنــامة الــوطني الفلســطين
 ."للسلطة الفلسطينية

حتمـا سـيقوم الـرئيس عبـاس بجولـة فـي غـزة، ولكـن وحول زيارة محمـود عبـاس إلـى غـزة قـال األحمـد: "
وأجهــزة األمــن  بعــد ترتيبــات، والجميــع بحاجــة إلــى وقــت بمــا فــي ذلــك الحكومــة لكــي تتســلم المؤسســات

وتعززها في غزة لكي يصبح جزءا من أمن الدولة الفلسطينية الموحدة الكاملة، وال نسـتطيع أن نفصـل 
أمن قطاع غزة عـن أمـن الضـفة الغربيـة، وعنـدما نتحـدث أيضـا عـن المعـابر ال بـد مـن عـودة السـلطة 

اف الكامــل علــى المعــابر الشــرعية التــي تعتــرف بهــا مصــر والعــالم والجامعــة العربيــة لكــي تتــولى اإلشــر 
 ."والحدود المصرية الفلسطينية

  04/6/4400الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 



 
 
 

 

 
           00ص                                     3400 العدد:     04/6/4400 الثالثاء التاريخ:

 

 حماس: مواقف عباس تثير الغموض بشأن مصير المصالحة .00
انتقــد النائــب فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني يحيــى العبادســة  غــزة )فلســطين( ـ خدمــة قــدس بــرس:

بشـــأن حكومـــة التوافـــق الـــوطني الفلســـطيني ومهماتهـــا، التصـــريحات المتتاليـــة للـــرئيس محمـــود عبـــاس 
واعتبر ذلك بمثابة تقديم وثائق اعتماد لدى بعض األطراف اإلقليمية والدولية، وأكد أن حكومة التوافق 

نما هي ذات مهمات إدارية وتنظيمية.  ال تحمل برنامجا سياسيا وا 
حـول المصـالحة، وأشـار إلـى أن  إشـكاالتونفى العبادسة في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" وجـود 

ما يثير الغموض بشأن مصير المصالحة هو التصـريحات التـي يطلقهـا الـرئيس محمـود عبـاس بشـأن 
فــي الســاحة الفلســطينية لــيس فــي المصــالحة، لكــن  اإلشــكالطبيعــة هــذه الحكومــة ومهماتهــا، وقــال: "

ني الفلسطيني، وهو لألسف مشكلتنا في الرئيس محمود عباس كمتفرج وكمتسلط ومصادر للقرار الوط
الشـــديد مســـتمر فـــي تشـــتيت الشـــعب الفلســـطيني ومصـــادمة كـــل مواقفـــه الوطنيـــة، فالرجـــل يحـــاول أن 
يستعمل ما لديه من أوراق بطريقة غير قانونية وغير دستورية، وهذا يدمر الوفاق ويعكس سلوكا غير 

 ".وطني وكل ذلك من أجل تقديم أوراق اعتماد لدى قوى إقليمية ودولية
وأضاف: "حركة "حماس" ليست جزءا من حكومة التوافـق، صـحيح كـان لنـا دور استشـاري فـي تسـمية 
بعض وزرائها، لكنها بكل تأكيد ليست حكومة "حماس" وليست حكومة برنامة سياسي، نحن ال نوافق 
علـــى كـــل مـــا قيـــل عـــن أنهـــا حكومـــة لهـــا برنـــامة سياســـي يقـــوم علـــى االعتـــراف بـــاالحتالل وشـــروط 

يــة، ونعتقــد أن هنــاك طريقــا ثالثــا يمكــن للشــعب الفلســطيني أن يختطــه ال يقــوم علــى االستســالم الرباع
نما يقوم على خيار التمسك بالثوابت".  وا 

وأشار العبادسة إلى أن موقف "حماس" الرافض لتصريحات عباس والمنتقد لها بشأن طبيعة الحكومـة 
ال: "االنقسام أصبح وراء ظهورنـا، نحـن ومهمتها ال يعكس وجود مخاوف حول مصير المصالحة، وق

اآلن نمارس دورنا كفصيل وطني، ما تقوم به هذه الحكومة لنا الحق أن نعترض عليه، أما أن نجعل 
 مواقفنا الوطنية مسقوفة بالسقف الذي ترضى عنه إسرائيل وأمريكا، فهذا منتهى التخلف السياسي".

جراء الموقف من المصالحة، وقال: "كـل الـذين  ونفى العبادسة وجود أي مخاوف على وحدة "حماس"
االنشــقاق داخــل "حمــاس" علــى خلفيــة الموقــف مــن المصــالحة هــم يعبــرون عــن  إمكانيــةيراهنــون علــى 

تمنيــات، "حمــاس" حركــة واضــحة وموحــدة بمؤسســاتها ومنهجهــا واســتراتيجيتها، لــم تكــن "حمــاس" أكثــر 
وانجــاز المصــالحة، ولــذلك أطمــئن الجميــع ال توحــدا علــى موضــوع مثــل توحــدها حــول إنهــاء االنقســام 

 خوف على وحدة "حماس"، على حد تعبيره.
 9/6/4400قدس برس، 
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 حماس تهدد باستهداف الجنود اإلسرائيليين ومستوطناتهم .02

هددت حركة حماس باستهداف جنود االحـتالل ومسـتوطنيه فـي الضـفة : ـ سليمان حاج إبراهيم الدوحة
هــذا فـــي تطـــور الفـــت يــأتي أيامـــا بعـــد تشــكيل حكومـــة التوافـــق الـــوطني لحمايــة األســـرى المضـــربين، و 

الفلســطيني برئاســة الــدكتور رامــي الحمــد هللا. وكشــف حســام بــدران النــاطق الرســمي باســم حمــاس فــي 
تصريح لـ "القدس العربي" أن الحركة تدعو رجال المقاومة في الضفة، وفي مقدمتهم كتائب عز الدين 

بهم فـــي حمايـــة األســـرى المضـــربين عـــن الطعـــام، مـــن خـــالل اســـتهداف جنـــود القســـام إلـــى القيـــام بـــواج
 االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه.

وقال بدران: "االحتالل يجب أن يدفع ثمنا باهظا مـن دمـاء جنـوده ومسـتوطنيه كـي يقتنـع بحـل قضـية 
 األسرى المضربين عن الطعام".

نوطة بجهود الجميع علـى المسـتوى الفـردي وشدد المسؤول الحمساوي إلى مهمة الدفاع عن األسرى م
 والتنظيمي.

 04/6/4400، القدس العربي، لندن
 
 ضد كل عمليات االعتقال التي يمارسها االحتاللالعالول في مهرجان دعم األسرى: نحن  .03

فـي مهرجـان تضـامني ، قال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح محمـود العـالول كتب يوسف الشايب:
قضـية األسـرى ": فـي رام هللا لتضامن مع األسـرى اإلداريـين المضـربين عـن الطعـامبالقرب من خيمة ا

ضفاء جدية أكبر على هذه  على سلم أولويات القيادة على الدوام... ربما من المطلوب تعميق ذلك، وا 
القضــية... موقفنــا المبــدئي هــو أننــا ضــد كــل عمليــات االعتقــال التــي يمارســها االحــتالل، وضــد كــل 

ســر للمناضــلين مــن أبنــاء الشــعب، الــذي يضــّحون بحــريتهم مــن أجــل حريــة الشــعب، ومــن عمليــات األ
 ."أجل حرية الوطن
هناك ما ال يتصوره العقل البشري .. في سجون االحتالل أسرى يعيشون منذ أكثر "وأضاف العالول: 

أفـاق ".. وتابع: "من ثالثين عامًا بين أربعة جدران، مستهجنًا احتمال ضمير العالم مثل هذه الجريمة 
 ."العالم أم لم يستفق، فإن الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل من أجل حرية أسراه

معركـة األسـرى تـدخل مرحلـة حرجـة، بعـد "وفي كلمة القـوى الوطنيـة واإلسـالمية، قـال حلمـي األعـرج: 
ــــة ومصــــلحة الســــجون، وجهــــاز "الشــــاباك" ، واليمــــين  أن توحــــدت حكومــــة االحــــتالل وأجهزتهــــا األمني
ضرابهم العادل والباسل المفتوح عن الطعام، في محاولة منهم لكسر  المتطرف، ضد الحركة األسيرة وا 
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إصرارهم البطولي، وكسر إراداتهم ومعنوياتهم، مطالبـًا بتوحـد الشـعب الفلسـطيني كلـه فـي كافـة أمـاكن 
يرة، إلنقــاذ أبنائهــا مــن وجــوده، معلنــًا حالــة االســتنفار القصــوى، شــعبًا وقيــادة التفافــًا خلــف الحركــة األســ

المــوت، بــل مــن أجــل تحقيــق االنتصــار، داعيــة القيــادة إلــى االســتنفار فــي الجامعــة العربيــة والمحافــل 
 ."الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان ومجلس األمن الدولي لدعم األسرى

 04/6/4400،األيام، رام هللا
 
 والبرنامج السياسيالمصالحة الفلسطينية تواجه ملفات األمن والمنظمة تقرير:  .04

يقع مصير اتفاق المصـالحة فـي المحظـور، بالنسـبة إلـى مسـؤولين  :نادية سعد الدين، الدوحة -عمان
ــًا، وتبــاين البرنــامة  فلســطينيين، عنــد "اصــطدامه باســتحقاق بحــث ملفــي األمــن ومنظمــة التحريــر قريب

 السياسي لحركتي "فتح" و"حماس"، والضغوط الخارجية المضاّدة.
ذا كــا ن الطرفــان قــد اتفقــا علــى تأجيــل خــالف االنتخابــات، بإرجــاء إجرائهــا لمــا بعــد الســتة األشــهر وا 

نيسان )إبريل( الماضي، فإن القضـايا المفصـلية سـتطّل برأسـها  13في  الشاطئالمحددة، وفق إعالن 
 الثقيل على آفاق المصالحة قريبًا.

صـدار التصـريحات االيجابيـة لتأكيـد تـوفر ومنذ مشهد توقيع االتفاق في غزة؛ تناوبت الحركتان على إ
اإلرادة والنيـــات الجـــاّدة للمصـــالحة، وتحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة المضـــاّدة لالحـــتالل والطـــاردة النعكـــاس 

 مالبسات أحداث المنطقة في الساحة الفلسطينية.
طــرف  إال أن "االنشــغال بــاألدوات الفنيــة لتطبيــق االتفــاق، وبــروز خالفــات حــول ملفاتــه، أو اســتهداف

اآلخر سياسيًا، قد يؤدي إلى عرقلة مساره"، وذلك وفق مسؤولين في حديثهم لــ"الغد"، اقتـرب  إلخضاع
قلقهــم مــن مــا ســبق بحثــه فــي جلســة نقاشــية مغلقــة حــول آفــاق مصــير المصــالحة، وذلــك علــى هــامش 

 من الشهر الماضي في الدوحة. 11 – 12منتدى الجزيرة الثامن الذي عقد خالل يومي 
سبة إلى بعضهم، فإنه "بالرغم من عدم وجود نية مبيتة إلفشال المصالحة مقابل توفر إرادة جدية وبالن

مـــن جانـــب حمـــاس، ولكنهـــا ستصـــطدم، ال محالـــة، بـــالملفين األمنـــي ومنظمـــة  األقـــلإلنجاحهـــا، علـــى 
 التحرير وعند مناقشة البرنامة السياسي الوطني".

نشــر اســمهم، أن "ثمــة تحــديات معتبــرة تقــف أمــام مســار واعتبــروا، فــي حــديثهم لـــ"الغد" مفضــلين عــدم 
 المصالحة، ومنها التنسيق األمني بين أجهزة السلطة واالحتالل".
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ولفتــوا إلــى أن "الجــزء األكبــر مــن المســاعدات األمريكيــة المقدمــة إلــى خزينــة الســلطة، بمعــدل متوســط 
ة وتنسيقها مع االحتالل في الضفة مليون دوالر سنويًا، يذهب لبناء قدرات أجهزة السلطة األمني 411

 الغربية".
وبالتالي، فقد "يصعب إسرائيليًا وأمريكيًا "قطع" هذا التنسيق األمني، الـذي يـوفر لالحـتالل كـل أسـباب 

بكـــوادر المقاومـــة التـــي يـــتم  إزعاجـــهالراحـــة واألمـــن واالســـتقرار فـــي الضـــفة الغربيـــة، تصـــل حـــّد عـــدم 
 السلطة"، بحسبهم. مطاردتها واعتقالها من جانب أجهزة

ويعــّد الملــف األمنــي مــن أبــرز تحــديات اتفــاق المصــالحة، إذ تطالــب "حمــاس" بإبقــاء ســالح المقاومــة 
دونمــا مســاس، مــع دمــة أفــراد الشــرطة واألمــن فــي قطــاع غــزة ضــمن إطــار األجهــزة أألمنيــة التابعــة 

 منزوعة السالح.للسلطة، غير أن األخيرة صرحت أكثر من مّرة بأن الدولة المنشودة ستكون 
وكـان عضــو اللجنـة المركزيــة لحركـة "فــتح" عـزام األحمــد قـد تحــدث، فـي تصــريح لــ"الغد"، بــأن "الملــف 

 1100، الموقعـــة فـــي آيـــار )مـــايو( 1119األمنـــي تمـــت معالجتـــه فـــي اتفاقيـــة الوفـــاق الـــوطني عـــام 
ن الخدمـة المدنيـة فـي قـوى بالقاهرة، فيما يتعلق بتوحيد األجهزة األمنية والعمل فيهـا وعـددها وفـق قـانو 

 .1112األمن الفلسطينية" لسنة 
خـراج سـالح المقاومـة مـن  وبالنسبة لألحمد، فإن حديث "حماس" عن عمـل ومفهـوم األجهـزة األمنيـة وا 

 إطارها، ال يستقيم مع ما جرى االتفاق عليه سابقًا.
األمنيــة ســيتم وفــق  فيمــا أوضــح المتحــدث باســم حركــة "فــتح" فــايز أبــو عيطــة بــأن "أي دمــة لألجهــزة

المنصوص عليه في اتفاق القاهرة، في ظل حكومة التوافق الوطني وبالتنسيق مع مصر ألنهـا الجهـة 
 المشرفة على إعادة صياغة وترتيب األجهزة األمنية في قطاع غزة".

مـة وقد جـاء فـي البنـد الثالـث مـن االتفاقيـة "احتـرام األجهـزة األمنيـة لحـق الشـعب الفلسـطيني فـي المقاو 
والدفاع عن الوطن والمواطن"، و"حظر إقامـة أي تشـكيالت عسـكرية خـارج إطـار الهيكـل المقـرر لكـل 
جهـــاز"، و"تجــــريم وتحــــريم اســــتخدام الســــالح ألســــباب خـــارج المهمــــات الوظيفيــــة وبعيــــدًا عــــن اللــــوائح 

 واألنظمة المنصوص عليها".
التحريـر الــوطني الفلســطيني، وقــوى الــوطني وجــيش  األمـنفيمـا حــّدد عديــد األجهـزة األمنيــة مــن قــوات 

األمــن الـــداخلي )الشـــرطة، الـــدفاع المــدني، األمـــن الوقـــائي(، باإلضـــافة إلــى المخـــابرات العامـــة، بينمـــا 
 تندرج "أي قوة أو قوات أخرى تكون موجودة أو تستحدث ضمن القوى الثالثة".
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المقاومة في غزة"، الفتًا بيّد أن مسؤول قيادي في "حماس" أكد "رفض حركته المساّس بسالح فصائل 
آالف عنصـر أمنـي مـن الضـفة الغربيـة إلـى غـزة، ودمـة عـدد مـنهم فـي إطـار األجهـزة  3إلى "ادخـال 

 األمنية في القطاع".
وقـال القيــادي، الــذي طلـب عــدم نشــر اسـمه فــي حــديث لــ"الغد"، إن "حمــاس طبقــت بشـكل أمــين اتفــاق 

 ، ولكن السلطة لم ترد على ذلك بالمثل".1119
ينما يقف تبـاين البرنـامة السياسـي حجـر عثـرة عنـد اإليغـال بعيـدًا فـي تطبيقـات لجنـة تفعيـل وتطـوير ب

 المنظمة، التي تستهدف دخول حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" تحت مظلتها.
ويــــأتي التحــــدي إزاء اســــتالل "حمــــاس" مطلــــب برنــــامة وطنــــي وفــــق أّس المقاومــــة المســــلحة للمرحلــــة 

العتــراف بالكيــان الصــهيوني، وتحريــر فلســطين التاريخيــة، مقابــل أخــذ "فــتح" بمســار القادمــة، وعــدم ا
 التفاوض خيارًا استراتيجيًا أوحد، وبالمقاومة الشعبية السلمية فقط ضّد عدوان االحتالل.

ورأى نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن "البرامة السياسية لكال الحركتين متغايرة"، الفتـًا 
ورة "عقــد اجتمــاع قريــب للطــار القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر فــي القــاهرة، إال أن القيــادة إلـى ضــر 

 المصرية لم تعط أي إشارة ايجابية حتى اآلن بهذا الخصوص".
وكانت مصادر فلسطينية تحـدثت عـن اعتـراض مصـر علـى مـا اعتبرتـه "تجـاهاًل فلسـطينيًا لـدورها فـي 

أكيـــد الـــرئيس محمـــود عبـــاس المتواصـــل علـــى الـــدور المصـــري المصـــالحة" مقابـــل دور قطـــري، رغـــم ت
 الحيوي في إنجازها.

وقال خريشة، لــ"الغد" مـن فلسـطين المحتلـة، إن "كـل الظـواهر تشـير إلـى توافـق الحـركتين علـى تأجيـل 
موعد إجراء االنتخابات لما بعد الستة األشهر المتفق عليها مسبقًا، وربما السنة، رغم أنه كان يفترض 

 تشكيلة حكومة الوفاق الوطني إصدار مرسوم رئاسي بإجراء االنتخابات، إال أن ذلك لم يحصل".بعد 
وتوقــف عنــد "أجــواء التــوتر الســائدة فــي الســاحة المحتلــة بســبب أزمــة الرواتــب، واالعتقــاالت المســتمرة 

 وبقاء قضايا آثار االنقسام والمصالحة المجتمعية عالقة".
ة تقف أمام تنفيذ خطوات المصالحة، فبرغم حاجة الطرفين لها النتفاء واعتبر أن "هناك تحديات عديد

 الخيارات األخرى أمامهما، إال أن الوحدة الوطنية ما تزال بعيدة المنال".
بينمــا رأت عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشـــعبية لتحريــر فلســطين ليلــى خالــد أن "هنــاك تحـــديات 

ليـــة وخارجيـــة تقـــف أمـــام الحكومـــة بمـــا يهـــدد مصـــيرها عديـــدة تحـــيط باتفـــاق المصـــالحة، وعقبـــات داخ
 بالفشل".
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وقالت، لـ"الغد"، إن "ما تشكل باتفـاق ثنـائي، ولـيس إجماعـًا وطنيـًا، حكومـة إلدارة االنقسـام فقـط، وبـال 
القائمـــة، مثـــل األجهـــزة األمنيـــة ومـــوظفي غـــزة والمعبـــر والقضـــايا  اإلشـــكالياتبرنـــامة محـــدد لمعالجـــة 

ن كانت مؤقتة". الحياتية، والتي تم  تجاهلها رغم أنها تصّب في صميم مهام الحكومة، حتى وا 
صـدار مرســوم رئاسـي بتشـكيل هيئـة تابعـة لمنظمـة التحريــر،  وتوقفـت عنـد "قـرار إلغـاء وزارة األسـرى وا 
بضــغط إســرائيلي، تزامنــًا مــع إضــراب األســرى اإلداريــين فــي ســجون االحــتالل، وذلــك بــدل أن تطورهــا 

 قضية األسرى العادلة". هتجاللقيام بواجبها 
ولفتت إلى "الضغوط الخارجية، اإلسرائيلية واألمريكية، المضاّدة لخطوات المصالحة، بما كان يستلزم 

 مواجهتها بالتفاف وطني وليس اتفاقًا ثنائيًا، أنتة حكومة ستعجز عن مواجهة التحديات".
موازية للجان المشـكلة، إزاء توقـف  ودعت إلى ضرورة "التسريع بخطوات المصالحة، وعقد اجتماعات

عملهـــا حاليـــًا، بينمـــا لـــم تـــتم حتـــى اآلن دعـــوة اإلطـــار القيـــادي للمنظمـــة لالجتمـــاع بذريعـــة اإلنشـــغال 
 المصري الداخلي".

 04/6/4400، الغد، عّمان
 
 في أرضهم  ن ليسوا عبيداا أو ضيوفاا يالفلسطينيأن يعلم أن  نتنياهو فتح: على .05

تح هجومــا عنيفــا علــى رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو ووصــفتها بـــ شـنت حركــة فــ: رام هللا
 "المتطرفة"، ودعتها إلى االعتراف بالحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في أرضه.

( أذاعهـا القسـم 6|9وقال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي في تصريحات له اليوم االثنين )
الشــعب الفلســطيني  أنتعلــم جيــدا  أن المتطرفــةكــة "فــتح": "إن علــى نتنيــاهو وحكومتــه اإلعالمــي لحر 

ننا، األرضصاحب حق تاريخي وقانوني في هذه  نمالسنا عبيدا او ضيوفا على فلسطين،  وا   أسـياد وا 
 ووطنا ، وان وجودنا تاريخي وقانوني وطبيعي". أرضنافي 

، األرضعلـى هـذه  أصـيلشـعب الفلسـطيني كشـعب وأضاف: "إن حكومة نتنياهو ال تعترف بحقوق ال
بحكم القانون والشرعية الدوليين، بل على العكـس تمامـا فهـي تمـارس  األرضله حقوقه كباقي شعوب 

وبناء المسـتوطنات وعـزل  أراضيهالتنكيل والتعذيب بحقه من خالل التنكر لحقوقه وسرقة  أشكالكافة 
 األطفـالوالمسـيحي، وهـدم البيـوت وتشـريد  اإلسـالمي عـن محيطهـا العربـي الفلسـطيني الشـرقيةالقدس 

الفلســـطينية وســـحب هويـــات  األراضـــي أواصـــلوالنســـاء، واســـتمرارهم فـــي االعتقـــاالت اليوميـــة وتقطيـــع 
 ".اإلنسانيةوشعبنا في القدس وغيرها من التصرفات غير  أهلنامن  المواطنة
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الفصــل العنصــري البائــد فــي جنــوب  قــرارا باستنســاخ نظــام أخــذتوشــدد القواســمي ان حكومــة نتنيــاهو 
مـرأى ومسـمع المجتمـع الـدولي، وال تعيـر  أمـام، وتمعن في سياسة االبارتهايد ضد الفلسـطينيين إفريقيا

الغطاء  أعطاها، مرتكزة بتنفيذ سياستها على عجز دولي تاريخي اإلنسانوزنا للقوانين الدولية وحقوق 
 مساءلة. أولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني دون عقاب 

يقبـل بهـذه  أويسـتكين  أنالشـعب الفلسـطيني يمكـن  أنظنـت  إنمخطئـة تمامـا  إسـرائيلوأضاف: "إن 
قـادرون علـى انتـزاع حقوقنـا، وان الحقـوق الفلسـطينية كمـا الجـرائم  أنناتدرك تماما  أنالسياسة، وعليها 

 بحق الشعب الفلسطيني ال تسقط بالتقادم"، على حد تعبيره. اإلسرائيلية
 9/6/4400س برس، قد

 
 جهات فلسطينية ال تريد نجاح إضراب األسرى حماس: .06

بالضــفة الغربيــة جهــات فلســطينية بالســعي إلفشــال  اتهــم قيــادي فــي حركــة حمــاس: جنــين )فلســطين(
 إضراب األسرى اإلداريين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

نجـاح اإلضـراب الـذي يخوضـه وقال نزيـه أبـو عـون إلـى أن األسـباب عديـدة خلـف عـدم إرادة الـبعض 
األسـرى منــذ ســبعة وأربعــين يوًمـا، حيــث قــال: "إن مــن أسـباب االعتقــال اإلداري هــو التنســيق األمنــي، 
وهذا ما يعترف به االحتالل، ثم إن المضربين عن الطعـام هـم أسـرى حمـاس، وكثيـر مـنهم ذاق مـرارة 

 االعتقال السياسي".
المسـتوى الرسـمي فـي الضـفة الغربيـة للفعاليـات التضـامنية واستنكر القيادي في "حماس" عدم مشاركة 

مـــع األســـرى، وكـــذلك صـــمته عـــن أعمـــال األجهـــزة األمنيـــة بحـــق النشـــطاء الشـــباب المتضـــامنين مـــع 
 المضربين واألسرى المحررين.

 9/6/4400قدس برس، 
 
 حماس تتهم السلطة باعتقال العشرات من أنصارها في الضفة الشهر الماضي .07

قالــت حركــة حمــاس إن الســلطة الفلســطينية فــي الضــفة الغربيــة اعتقلــت خــالل شــهر : غــزة )فلســطين(
 أيار )مايو( الماضي العشرات من نشطائها ونشطاء المقاومة رغم أجواء المصالحة.

للحركـــة فـــي تقريـــره الشـــهري أن أجهـــزة أمـــن الســـلطة اعتقلـــت خـــالل الشـــهر  اإلعالمـــيوقـــال المكتـــب 
د وقيـــادات المقاومـــة الفلســـطينية، مـــنهم: خمســة وســـتون مـــن حركـــة ( مـــن أنصـــار وأفـــــرا61الماضــي )

 "حماس"، وثالثة من الجهاد اإلسالمي.
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وأشــار إلــى أنهــا قامــت كــذلك باســتدعاء واحــد وســبعين آخــرين، مــن أبنــاء وقيــادات حركــة "حمــاس" فــي 
 الضفة، ومددت اعتقال اثنين.

ن اقتحمـــوا المنطقـــة الشـــرقية مـــن قريـــة الســـلطة أعـــادت لالحـــتالل ثالثـــة مســـتوطني أنوأوضـــح التقريـــر 
 الغربية.بورين، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة 

؛ أكــد تقريـر "حمــاس" ان قـوات االحــتالل قتلـت خــالل هـذا الشــهر اإلسـرائيليةوعلـى صـعيد االنتهاكــات 
( مواطًنـا، مـن بيـنهم خمسـة 014أن االحـتالل اعتقـل ) وأضـافأربعة فلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة. 

ال، وســتة أســرى محــررين وثالثــة وخمســون ســيدة، مــن مختلــف محافظــات الضــفة الغربيــة وقطــاع أطفــ
غزة. وقد شملت االعتقاالت اثنين وثالثين من قيـادات وأنصـار حركـة "حمـاس" فـي حـين تـم اسـتدعاء 

 ثمانية آخرين ممن تم اإلفراج عنهم من سجون السلطة في الضفة الغربية.
 9/6/4400قدس برس، 

 
 حذر من تشريع االحتالل لقانون إطعام األسرى المضربين قسراا تة" "الشعبي .08

حــذر عضــو اللجنــة المركزيــة العامــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين احمــد أبــو : رام هللا )فلســطين(
 المضربين عن الطعام قسرًا. األسرى إطعامالسعود من تشريع دولة االحتالل قانون 

( أذاعهـــا القســـم اإلعالمـــي للجبهـــة 6|9لـــه اليـــوم االثنـــين ) وقـــال أبـــو الســـعود فـــي تصـــريحات صـــحفية
الشعبية: "إن تبني رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو العمل على إقرار القانون العنصري الذي يهدف 

وبصـمت دولــي وتخــاذل  إجراميــاعمـاًل  إالمـا هــو  األســرىمــن خـالل قتــل بعـض  اإلضـراب إنهــاء إلـى
 عربي وتراخي فلسطيني".

 9/6/4400، قدس برس
 
 مصادر عبرية: سقوط صاروخ جنوب عسقالن ُأطلق من غزة .09

أفادت مصادر إعالمية عبريـة بسـقوط صـاروخ علـى أهـداف إسـرائيلية فـي جنـوب : الناصرة )فلسطين(
 (، مشيرة إلى أنه ُأطلق من قطاع غـزة.0941مدينة عسقالن الساحلية )داخل األراضي المحتلة عام 

ن متحــدث عســكري قولــه إن قذيفــة صــاروخية ُأطلقــت مــن قطــاع غــزة الليلــة ونقلــت اإلذاعــة العبريــة عــ
الماضــية ســقطت فــي منطقــة "زيكــيم" الواقعــة جنــوب مدينــة عســقالن الســاحلية، مشــيرة إلــى أنــه لــم تقــع 

 إصابات أو أضرار، كما قالت.
 9/6/4400قدس برس، 
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 ل الشرق األوسطمن مشاك %0القضية الفلسطينية ال تشكل ليبرمان رداا على السيسي:  .21

واصل سدنة الحكومة اإلسرائيلية إطالق تصريحات متباينة في شأن : أسعد تلحمي  –الناصرة 
الموقف اإلسرائيلي من عملية السالم مع الفلسطينيين، ما دفع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى 

لفلسطينيين تلزم مطالبة رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بوضع خطة سياسية واضحة للسالم مع ا
 جميع الوزراء.

، الوزير نفتالي بينيت عن ضم "البيت اليهودي"وقال ليبرمان إن حديث زعيم حزب المستوطنين 
، مضيفًا بتهكم أن "فكرة ليست سيئة، لكننا لسنا جاهزين لها"مستوطنات إلى السيادة اإلسرائيلية 

باتفاقات  "عالقة"يمكن إسرائيل أن تبقى االقتراح ربما يجلب لبينيت بعض األصوات. وأضاف أنه ال 
عليها المبادرة، ال أن تسلك كفريق كرة قدم يدافع عن مرماه كل الوقت ببراعة ومع ذلك "أوسلو، و
 ."يتلقى هدفاً 

عالقات إسرائيل مع الدول  "رزمة واحدة"وقال إن محادثات السالم يجب أن تشمل في آن وفي 
مع العرب في إسرائيل، مكررًا أن الحل يجب أن يشمل تبادل العربية، ومع الفلسطينيين، وأيضًا 

أراٍض وسكان يشمل نقل أراٍض عربية من وادي عارة داخل إسرائيل والمواطنين فيها إلى الدولة 
 الفلسطينية، في مقابل ضم إسرائيل األراضي الفلسطينية المقامة عليها كبرى المستوطنات.

السيسي بأن القضية الفلسطينية هي  عبد الفتاحلمصري الجديد وزاد أنه ال يتفق مع تصريح الرئيس ا
ال عالقة لهذه القضية مع ما حصل في “إن القضية المركزية في الصراع في الشرق األوسط، وقال 

في المئة من مشاكل  0ليبيا والبحرين ومصر ويحصل في سورية، القضية الفلسطينية ال تشكل 
 ."الشرق األوسط

 04/6/4400، الحياة، لندن
 
قتـال ال معنـىوحمـاس تفهـم  لـفللخ غانتز: إذا أراد حزب هللا محاربتنا سنعيد لبنان عشرات السـنين .20

 معنا
في مؤتمر هرتزليا  زانتغوديع عواودة: قال رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي بيني  - الناصرة

دات غير تقليدية أبرزها األمني الرابع عشر أمس إن سوريا تنهار بالتدرية محذرا من تعاظم تهدي
 صعود قوة الجهاديين في الشرق األوسط.
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في المؤتمر الذي بدأ أمس ويختتم اليوم األوضاع الراهنة للشرق األوسط والتحديات  زانتغواستعرض 
األمنية الماثلة أمام إسرائيل واستهلها بإيران وقال إن استعدادها للتوصل لتسوية يدلل على عدم 

الشارع فيها فاضطرت للحوار مع الغرب لكنها لم تتنازل عن حلمها. لكن  إمكانية تجاهل صوت
اعتبر أن للمفاوضات مع طهران مثالب ألنها ستحاول بواسطتها المحافظة على قوتها اليوم  زانتغ

 كي تعود وتطور برنامجها الحقا.
أولهما تعاظم قوة  "الية فيهما إشك "إن سوريا تأخذ باالنهيار رويدا رويدا منوها لظاهرتين  زانتغوقال 

سوريا وحزب هللا( وثانيهما تزايد قوة الجهاد العالمي. واعتبر أن هاتين  )إيران، المحور الراديكالي
الصورة العامة مقلقة ألن عدم استقرار دراماتيكي يهمين "الظاهرتين ليستا في صالح إسرائيل وأضاف 

تهديدات التقليدية في تراجع متواصل. في إسرائيل عليها وعلينا البقاء في حالة تأهب دائم رغم أن ال
 . "يمكن احتساء القهوة عند التاسعة صباحا وعند الرابعة عصرا تنشب حرب

وأشار لتغير درامية بطبيعة تحديات إسرائيل الفتا لوجود خطر يقل خطرا بالتدرية يكمن بالجيوش 
ر تحديات جديدة أمام إسرائيل منها ازدياد التقليدية وكذلك التهديدات على اليابسة ولكن بالمقابل تظه

. كما أشار لخطورة "خبرة حزب هللا في سوريا رغم تورطه فيها ونحن سنلتقي ونواجه هذه الخبرة
في حال تجاوز "تعاظم قوة الجهاد العالمي في سيناء محذرا من استمرار حالة االستقرار فيها وتابع 

 ."د أنفسنا في واقع مختلفعدم االستقرار في سيناء الخطوط الحمر سنج
ألف مجاهد والمشكلة أن هذا العدو منتشر جدا  21يبلغ عدد الجهاديين في الشرق األوسط نحو 

لكنهم يحاربون من أجل ذات الهدف وكذلك في غزة هناك تهديدات وفي كل هذه المناطق قمنا 
اإلسرائيلي إنه إذا أراد حزب هللا  . وفي رسالة تحذير وتهديد قال قائد األركان"بتغيير إجراءاتنا بالكامل

تفهم ماذا تعني حالة  حماس محاربتنا سنعيد لبنان عشرات السنين للخلف وحركة المقاومة اإلسالمية
يفهم حزب هللا وحماس ماذا تعني قوة ردعنا لكن بقية الجهاديين ال تعمل قوة الردع "وتابع  قتال معنا.

إسرائيل تحتاج لجبهة كي تدافع عن نفسها أما اليوم فهي . وقال أيضا إنه ذات مرة كانت "مقابلهم
تحتاج لتعاون دولي بدونه ال يمكن معالجة الجهاديين المنتشرين بكل العالم وقد غيّرت قطاعات 

 ."وأذرع جيشنا طرق عملها لكن ذلك ليس كافيا ونحتاج لمحاوالت مالئمة أنفسنا للواقع المستقبلي
الدفاعية معا مؤكدا على ضرورة بقاء االستخبارات العسكرية قوية ألن ودعا لتحسين القوة الهجومية و 

 القتال صار عملية مركبة وتحتاج لتعاون عدة أطرف من أجل إحراز النصر.
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واعتبر أن قوة إسرائيل تكمن في أمرين أولهما أن مواطنيها ال يملكون خيارا آخرا عدا فيها والثاني 
هم الذين يكرسون تفوق إسرائيل مستقبال على كل ما  يكمن بالناحية البشرية ألن األشخاص

 ."يحيطها
 04/6/4400، القدس العربي، لندن

 
 سنوات سيكون لدى إيران عشرات الرؤوس النووية عشر بعدشتاينتس:  .22

األناضول: حذر وزير شؤون االستخبارات اإلسرائيلي يوفال شتاينتس من أن أي  -القدس المحتلة
سنوات من امتالك عشرات الرؤوس النووية وفتح  01أنه أن يمكنها بعد اتفاق سيء مع إيران من ش

 سباق التسليح النووي في المنطقة.
في حال وجود سيناريو يتم بموجبه التوصل إلى اتفاق "وقال شتاينتس في كلمة في مؤتمر هرتسليا 

 011-21العام سيكون لدى إيران  1114في  سنوات، 01سيء وغير مرض مع إيران فإنه بعد 
نما أوروبا الغربية والواليات المتحدة ونتيجة لذلك  رأس نووي يمكنها أن تصل ليس فقط إلى إسرائيل وا 
فال شك لدينا انه إذا أصبحت إيران نووية فإن دول سنية أخرى عربية وغير عربية ستسير في 

 ".المسار ذاته ولن يكون بإمكاننا إيقافها
 04/6/4400، القدس العربي، لندن

 
 نيست" يقّر بالقراءة األولى قانون "إطعام األسرى بالقوة""الك .23

إطعام األسرى المضربين عن الطعام "أقر الكنيست اإلسرائيلي، بالقراءة األولى قانون : مندوبو "األيام"
 على التوالي. 44، الذين يواصلون إضرابهم لليوم الـ "بالقوة

الكنيست، وُحوَل إلى لجنة الكنيست عضوا في  01، فيما عارضه 19وصوت الى جانب القانون 
 إلعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

 04/6/4400، األيام، رام هللا
 

عميدرور: على "إسرائيل" استثمار الوضع بالمنطقة لتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية لحزب  .24
 هللا 

الذي انطلق األحد في  04شهدت الجلسة األولى لمؤتمر هرتسليا الـ: محمد محسن وتد -هرتسليا 
إسرائيل دعوة الستثمار األجواء الحالية في المنطقة بشن حرب على لبنان، حيث دعا ضابط 
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االحتياط يعقوب عميدرور، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تدمير البنى التحتية المدنية 
التي ركزت على - والعسكرية لـ حزب هللا اللبناني. وقال عميدرور في أولى جلسات المؤتمر

والتحديات المستجدة والمخاطر المحدقة بمستقبل الشرق األوسط و"األمن  االستراتيجيةالسياسات 
على إسرائيل استغالل ظروف االقتتال في سوريا وتورط حزب هللا في  إن-إلسرائيلالوطني" 

لتوجيه ضربة قاصمة  المستنقع السوري، وتقويض نظام بشار األسد، وتراجع القدرة االقتصادية إليران
 .1116لحزب هللا من أجل تصحيح مسار الحرب على لبنان عام 

ولتحقيق ذلك، يرى أنه "ال بد من قيام الجيش اإلسرائيلي بشن حرب على لبنان والتوغل في األحياء 
السكنية لتدمير البنى التحتية والترسانة العسكرية لحزب هللا الذي تحول إلى جيش داخل دولة، ويرجح 

 بأنه يمتلك قرابة خمسين ألف صاروخ تشكل تهديدا مباشرا على إسرائيل".
وأكد عميدرور أن إسرائيل "دولة صغيرة ستبقى مهددة أمنيا كونها محاطة بدول عربية كبرى ترفض 
حداث  االعتراف بها وتقبلها، وال يمكن إلسرائيل التأثير على مجريات األمور في الشرق األوسط وا 

نهاء الصراع مع الفلسطينيين، ومن ثم تغييرات إقليمي ن تم التوصل لتسوية سياسية وا  ة جوهرية حتى وا 
 فإنها مطالبة بابتكار الحلول وتدبر أمورها بذاتها، بمعزل عن الظروف والتطورات التي قد تنشأ". 

 9/6/4400، الجزيرة نت، الدوحة
 
 البريّ  توغلمن دون االعتماد على ال الحرب المقبلةبال ُيمكن االنتصار على حزب هللا : ايفنجنرال  .25

رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي الجنرال يؤاف هار ايفن  قال زهير أندراوس: - الناصرة 
أّن الترسانة الصاروخّية الضخمة الموجودة في حوزة حزب هللا اللبنانّي، والتي ال تقل، بحسب تأكيده، 

 لم، ُيعتبر اعتراًفا إسرائيلًيا بقدرة هذا التنظيم.عن تلك التي يمتلكها أّي من جيوش العا
عالوة على ذلك، فإّن تأكيده في السياق ذاته إلى أّنه ال ُيمكن االنتصار على حزب هللا في الحرب 
المقبلة من دون االعتماد على المناورة البرّية والتوغل سريًعا إلى داخل األراضي اللبنانية، يؤّكد لكّل 

جيش اإلسرائيلّي، بات على قناعة تاّمٍة بأّن سالح الجو اإلسرائيلّي أعجز وأوهن عن عاقٍل على أّن ال
حسم المعركة. تصريحات الجنرال اإلسرائيلّي وردت خالل كلمة ألقاها أمس في مدينة زخرون 
يعقوف، الواقعة في شمال الدولة العبرّية، بالقرب من مدينة حيفا، وذلك خالل مؤتمر )مؤتمر 

لذي تنظمه مجلة )إسرائيل ديفنس( العبرية، المختّصة في الشؤون األمنّية والعسكرّية، والذي النيران( ا
 جاء تحت عنوان: )تحّديات تشغيل القوة في الميدان العسكري المتغير(.

 9/6/4400، رأي اليوم، لندن
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 انغزة ولبن من "إسرائيل"ألف صاروخ موجهة إلى  074ثمة : "أمان"في رئيس شعبة األبحاث  .26

قال ايتاي برون ، رئيس شعبة األبحاث في هيئة االستخبارات : عبد الرؤوف ارناؤوط - القدس
ألف صاروخ موجهة إلى  041ثمة “إن  ،، في كلمته بمؤتمر هرتسليا”أمان“العسكرية اإلسرائيلية 

، ”ئيليينإسرائيل في غزة ولبنان .. هذه حقيقة وهي تهدف للمس بالجيش اإلسرائيلي والمواطنين اإلسرا
الجهاديين في سوريا من بين أكبر األخطار التي تواجه “معتبرا أن تلك الصواريخ، وتعاظم قوة 

 ، على حد قوله.”إسرائيل
من بين “وأضاف برون، في الكلمة التي بثها مؤتمر هرتسليا مباشرة على موقعه االلكتروني، أنه 

ضعاف حركة التطورات االيجابية بالنسبة إلسرائيل هي التخلص من األ سلحة الكيميائية من سوريا وا 
 ”.اإلخوان المسلمين وبروز مؤشرات على ظهور محور عربي معتدل )لم يوضح تلك المؤشرات(

وأضاف برون  ”.سوريا تنهار واالنتخابات الرئاسية لم تغير شيئا من الواقع في سوريا“وقال برون إن 
يران ور “أن  نظام األسد تقوده إلى  أن أزمة، معتبرا ”وسياالنظام السوري يستند على حزب هللا وا 

 التنازل عن سيادته وتأثيره في المناطق التي يسيطر عليها.
رغم إخراج معظم الترسانة الكيماوية من سوريا أو تدميرها داخلها، إال “وقال المسؤول اإلسرائيلي إنه 

واعتبر ايتاي  “.مادة الكلور أننا حتى اآلن نرى طائرات تلقي بمواد على الشعب، على ما يبدو أنها
، مشيرا إلى أن حزب هللا اللبناني يحارب ”أسلمة المعارضة سيكون له تأثير على مستقبل سوريا“أن 

سرائيل 3على   ”.جبهات بشكل متوازي وهي سوريا ولبنان وا 
 الدولي، وثانيهاأمور تؤثر في الشرق األوسط أولها التغييرات في المجتمع  3“هناك “وقال إن 

الشرق األوسط ال زال “وأضاف أن  “.التحوالت في الشرق األوسط، وثالثها التغيير في ميزان التسلح 
القاسم المشترك “واعتبر أن  ”.في مرحلة انتقالية ولم يستقر وسمة المرحلة االنتقالية هي عدم اليقين

 ”.بين السنة والشيعة وبين المتشددين والمعتدلين هو العداء إلسرائيل

9/6/4400: يوم، لندنرأي ال  
 
 قادرة لوحدها على تدمير البرنامج النووّي اإليرانّي  "إسرائيل": عميدرور .27

نقلت صحيفة إسرائيل هايوم، االثنين، عن مستشار األمن القومّي السابق : زهير أندراوس –الناصرة 
ائيل تستطيع حل الجنرال في االحتياط يعقوف عميدرور قوله إّنه وأمام التهديدات الكبيرة فإن إسر 
 مشاكلها لوحدها بعيًدا عن اآلخرين، في إشارة إلى االستغناء عن الواليات المتحدة.
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وأضاف عميدرور: نحن لسنا الواليات المتحدة، وصّدقوا أو ال تصدقوا نمتلك قدرات أكثر منها 
ًا، كما قال. وُسئل بكثير، ولدينا ما يكفي لوقف اإليرانيين من تنفيذ طموحاتهم النووية لفترة طويلة جد

ما إذا كانت بالده تملك القدرة العسكرّية على ضرب المنشآت النووية التي بنتها إيران تحت األرض، 
 فأجاب أّنها تملك كل شيء بما في ذلك هذه القدرة، غير أّنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

ن نضطر للدفاع عن نفسنا وقال عميدرور: نحن ال نخادع وجادون جًدا، ونعد أنفسنا الحتمال أ
بنفسنا، وتشمل االستعدادات لصراع محتمل القيام بمناورات على العمليات البعيدة المدى للطيارين 

كيلومتر، وعلينا  1111اإلسرائيليين وفي مهمات محتملة إلى إيران، لكونها تبعد عن إسرائيل زهاء 
ك تغطية رادارية في الشرق األوسط أن نكون على دراية بهذه الوجهات. وأضاف أّن كل َمْن يمل

يعرف ما نقوم به، كما أن مقاتالتنا تجري مناورات على العمليات بعيدة المدى منذ عدة سنوات. 
وأردف قائاًل إّن امتالك إيران قدرات نووية ُيمثل تهديًدا ال يقتصر على إسرائيل وحدها ويشمل منطقة 

ب نهاية العقد الحالي، لكننا ال نستطيع االعتماد على الشرق األوسط برمتها والعالم بأسره مع اقترا
 اآلخرين للقيام بهذه المهمة إذا كانوا ال يريدون القيام بها.

 9/6/4400، رأي اليوم، لندن
 
 بلدية تل أبيب: الحكومة ترفع أسعار السكن لدفع الشبان إلى المستوطنات رئيس .28

مة إسرائيل معنية بارتفاع أسعار السكن داخل ألمح رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، إلى أن حكو 
الخط األخضر من أجل دفع الشبان إلى االنتقال للسكن في المستوطنات في الضفة الغربية، حيث 

 أسعار البيوت منخفضة أكثر بكثير.
وقال خولدائي خالل مداخلته في مؤتمر هرتسيليا السنوي، مساء أمس االثنين، إن "على الدولة 

نفيذ أعمال بناء شعبية مكثفة" مضيفا أنه "بعد مرور وقت طويل تم خالله الحديث عن العودة إلى ت
الحاجة إلى خفض أسعار السكن، واألسعار ال تنخفض، فإنك تدرك أنه رغم األقوال إال أنه ال توجد 

وأردف خولدائي: "ربما الحكومة تريد فعال إبقاء األسعار مرتفعة من أجل  أية سياسة وأي تخطيط".
 ن يذهب الشبان إلى المناطق )المحتلة(".أ

وأضاف أن السلطات المحلية في إسرائيل ال يمكنها التأثير على أسعار البيوت "ألن العوامل الثالثة 
المؤثرة، وهي السيطرة على العرض في السوق والتخطيط وسن القوانين، ليست بأيدي الحكم المحلي 

نما بأيدي الحكومة".   وا 
 04/6/4400، 08عرب 
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 4440سنة  ترقية ضابط إسرائيلي صادق على قتل فلسطيني .29

، العميد روني نومي قائدا لجبهة العمق في الجيش زعّين رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانت
وقائدا لكلية القيادة واألركان، وقرر ترقيته لرتبة لواء، رغم أن النيابة العامة اإلسرائيلية والنيابة 

على قتل مواطن فلسطيني خالفا لتعليمات  1110د قررتا أنه صادق في العام العسكرية كانتا ق
 إطالق النار التي وضعها الجيش اإلسرائيلي.

 04/6/4400، 08عرب 
 
 غزةيخشى المواجهة مع المقاومة في القطاع اإلسرائيلي الجيش القناة العاشرة اإلسرائيلية:  .31

في التلفزيون العبرّي تقريًرا ُيظهر مدي تخوف الجيش  بثت القناة العاشرة زهير أندراوس: - الناصرة 
اإلسرائيلّي من أّي مواجهات قادمة مع قطاع غزة، حيث طالبت وزارة األمن بتغيير أماكن 
المستوطنات الواقعة في المناطق الحدودية، وخاصة قطاع غزة، كما قالت المصادر األمنّية الرفيعة 

فقد قدمت وزارة األمن مشروع قرار في جلسة الحكومة أمس  في تل أبيب للتلفزيون. وحسب التقرير
األحد، يقضي بتغيير أماكن المستوطنات الواقعة تحت خط المواجهة والتي تعتبر ذات أفضلية قومّية 

 بالنسبة لهم.
باإلضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أّن التغيير يجب أْن يكون في قياس المسافة بين المستوطنات 

 لة، حيث أن القياس الجديد سيكون من أقصى منزل يقع على الحدود.والحدود الفاص
وأكّدت الوزارة أّن المقصود من هذا التغيير هي المستوطنات التي تقع في ما ُيّسمى بغالف غزة، كما 

 أنها ستحصل على امتيازات في مناقصات وزارة األمن، من أجل الحصول على أفضل النتائة. 
 9/6/4400، رأي اليوم، لندن

 
 وبريطانيا لواليات المتحدةالنووية تتفوق على ميزانيتي ا "سرائيل"إموازنة : كوهين البروفسور .30

، والمقصود بها "الوسائل الخاصة"أشرف الهور: كشفت إسرائيل أمس أن ميزانية ما تسمى بـ  -غزة 
ثالثة عشر في ضمن ميزانية وزارة الجيش سترتفع في العام المقبل بنسبة  "أسلحة الدمار الشامل"

 المائة، لتفوق بذلك ميزانية المنظومات النووية في كل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا.
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في إطار  "لوسائل الخاصة"وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة في خبر لها أن ميزانية ما يسمى بـ 
تبلغ خمسة مليارات ومائة مليون ميزانية الجيش سترفع العام المقبل بنسبة ثالثة عشر في المائة، ل

 ."شيكل 3442الدوالر يساوي "شيكل 
وأشارت إلى أن البروفسور أفنير كوهين، المختص في الشؤون النووية، كان قد أوضح أن مصطلح 

 ."أسلحة الدمار الشاملهو " "الوسائل الخاصة"
ميزانية الجيش في  من "الوسائل الخاصة"ونقلت عن البروفسور كوهين تأكيده أن نسبة ميزانية 

إسرائيل تفوق بكثير نسبة ميزانية المنظومات النووية من ميزانية الدفاع في كل من الواليات المتحدة 
والتي عادة " الوسائل الخاصة"وأرجعت اإلذاعة السبب في كشف وزارة الجيش عن ميزانية  وبريطانيا.

ي ضمن الخالف الحاد بينها وبين وزارة ما تبقى سرية وطي الكتمان، إلى كون األمر استثنائيا ويأت
 المالية.

 04/6/4400، القدس العربي، لندن
 
 سرائيليون يستنكرون مّس حكومتهم بحرية الصحافة الفلسطينيةإ صحافيون .32

صحافيا إسرائيليا مختصون بالشؤون الفلسطينية في إسرائيل بيانا  02أصدر  :معا -بيت لحم
الل االسرائيلي لبث تلفزيون فلسطين من مدينة القدس المحتلة استنكروا فيه بشدة منع سلطات االحت

وقطع برنامة كان يبث على الهواء مباشرة واعتقال القائمين عليه وأحد الضيوف بحجة أن عمل 
 تلفزيون فلسطين محظور في مدينة القدس.

 9/6/4400، وكالة معاا اإلخبارية
 
 ة تدمر هدفها بدقة متناهيةطائرة انتحارية إسرائيلية متطور : أحرونوتيديعوت  .33

تعمل الصناعات الجوية اإلسرائيلية في منطقة تقع في قلب ما يعرف بمنطقة "غوش  :معا -بيت لحم
نتاج ما وصفه موقع "يديعوت  دان" وهو عبارة عن منطقة تل أبيب ومحيطها على تطوير وا 

لواحدة منها أكثر من أسبوعين احرونوت" االلكتروني بأدق وسيلة قتالية في العالم ال يستغرق إنتاج ا
أنها الطائرة / الصاروخ التي أطلق عليها اسم "هاروب" المستخدمة حاليا من قبل األمن والجيش 

 اإلسرائيلي وعدة جيوش عالمية.
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وتتم عملية اإلنتاج في حرم مؤسسة أكاديمية صغيرة تابعة للصناعات الجوية وتقع في منطقة "يهود 
فترة األخيرة إنتاج نسخة متطورة وتتمتع بدقة تتفوق على دقة الصواريخ " قرب تل أبيب وتم في ال
 وتشبه الطائرة دون طيار.

 04/6/4400، وكالة معاا اإلخبارية
 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس 044يقر إقامة  االحتالل .34

نتقادات ضرّبت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعرض الحائط االدانات واال: نادية سعد الدين -عمان
وحدة استيطانية جديدة في القدس  411الدولية ضّد االستيطان، وذلك بإعالنها أمس عن إقامة 

 المحتلة.
وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن "هذا القرار 

القدس من إطار  خطير، ويقدم رسائل إسرائيلية واضحة للفلسطينيين والعرب والعالم بخروج
 المفاوضات ومن أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه الحقًا".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "االحتالل يمنع باألنشطة االستيطانية إقامة دولة فلسطينية 
متصلة وعاصمتها القدس المحتلة"، الفتًا إلى "مخطط زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية 

 ، بما فيها القدس، إلى المليون".المحتلة
وحدة استيطانية جديدة في حي "رمات  411وقد أعلنت سلطات االحتالل أمس عن "عطاءات إقامة 

شلومو" في مدينة القدس المحتلة، تضمنت البناء في خمسة مواقع استيطانية"، بشكل يفوق عدد 
 نصف األخيرة في الضفة الغربية المحتلة.العطاءات التي تم تسويقها خالل العام وال

وأفادت الصحف االسرائيلية بأن "هذه العطاءات كان من المفترض اإلعالن عنها منذ فترة، ولكنها 
جمدت مع زيارة سابقة لنائب الرئيس األمريكي السابق "جون بادين"، حيث أثارت حينها ضجة 

 وانتقادات دولية كبيرة".
ترونية أمس، بأن ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل" نشرت "األسبوع وذكرت، عبر مواقعها اإللك

الماضي مناقصات لتسويق أراض مقابل متنزه "شربور" الواقع بين الطور وجبل المكبر، حيث قصر 
غرفة فندقية  411المندوب السامي في زمن االحتالل البريطاني في القدس المحتلة إلقامة حوالي 

 ، بحسبها.جديدة في السنوات القادمة"
وأضافت إن "هذه األرض تعتبر االحتياطي الرئيس إلقامة فنادق في القدس المحتلة، وتتضمن ست 

 قطع منها أربع تسوق اآلن، وقطعتان من المقرر تسويقهما مستقباًل".
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مليون شيكل  041وكانت اللجنة المالية التابعة "للكنيست" اإلسرائيلي أقّرت هذا الشهر تحويل مبلغ 
مى "لواء االستيطان"، الذراع الحكومي التابع رسميًا لوزارة الزراعة اإلسرائيلية، والذي ينفذ البناء لما يس

 االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
04/6/4400الغد، عمان،   

 
 للتجديد شهر قابللمن السفر  همنعوي الشيخ رائد صالحيفرض اإلقامة الجبرية على  االحتالل .35

قالت الحركة اإلسالمية داخل إسرائيل، إن السلطات : عبد الرؤوف ارناؤوط ،األناضول –القدس 
أمر منع سفر حتى  هسلمتو رئيس الحركة الشيخ رائد صالح فرضت اإلقامة الجبرية على  اإلسرائيلية

 التاسع من تموز/يوليو المقبل مع إمكانية التجديد حتى ستة أشهر إضافية.
روني، أن أمر المنع الذي وقعه وزير الداخلية اإلسرائيلي جدعون وذكرت الحركة، على موقعها االلكت

بناء على صالحيتي حسب التعديل السادس ألمر تمديد أوامر الطوارئ )السفر “ساعر نص على أنه 
، وبعد أن اقتنعت أن هناك خطرا حقيقيا من أن سفر رائد صالح، من 0941خارج البالد( للعام 

 ” 94441104ني آمر بهذا بمنعه من السفر خارج البالد حتى تاريخ شأنه أن يمس بأمن الدولة فإن
 مع إمكانية التجديد حتى ستة أشهر.

إن اإلجراء جاء قبيل أيام من مشاركتنا في “ونقلت عن الشيخ صالح قوله تعقيبا على هذا القرار: 
و شبيه مهرجان شعبي لنصرة األسرى السياسيين والذي سيعقد يوم السبت القريب في عمان وه

باألمر الذي جاء لمنعي من دخول الضفة الغربية قبل أيام من صالة الجمعة التي كانت ستقام في 
 .“مدينة الخليل لنصرة األسرى السياسيين 

04/6/4400القدس العربي، لندن،   
 
 يقود حملة اقتحامات واستفزاز للمصلين في المسجد األقصى "جليك"الحاخام األقصى:  مؤسسة .36

إن الناشط الليكودي  9/6/1104في بيان لها االثنين  ”ة األقصى للوقف والتراثمؤسس“قالت 
اقتحم ودنس برفقة مجموعة من المستوطنين صباح  -”هليبا“رئيس منظمة  -”يهودا جليك“الحاخام 

اليوم االثنين المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل 
مستوطًنا اقتحموا االقصى، وتجولوا في  03عد إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، برفقة الخاصة، وص

أنحاء متفرقة من باحاته، ما أدى الى توتير األجواء داخل المسجد، وذكرت المؤسسة أن مئات 
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المصلين وطالب مصاطب العلم وطالب المدارس وحراس المسجد األقصى يتواجدون يوميًا وباكرًا 
 ن بهذا التواجد درعًا وحماية بشرية له.فيه ، ويشكلو 

، وطردوه خارج باحات “جليك  ”وأشارت المؤسسة إلى أن المصلين وحراس األقصى تصدوا القتحام 
المسجد من باب السلسلة، منوهة إلى أن قوات االحتالل توفر حماية كاملة ومشددة لـه خالل 

أخرى اقتحام المسجد األقصى اليوم برفقة  عاود مرة ”جليك  ”اقتحاماته، وتابعت المؤسسة إلى أن 
، ”مجموعة ثانية من المستوطنين، وقد تم طرده أيًضا من قبل المصلين، من جهة باب األسباط
 ”وذكرت أن قوات االحتالل اعتدت بالصواعق الكهربائية على طالب العلم من أجل توفير الحماية لـ

 مستوطًنا اليوم. 12إلى  ، مبينة أن عدد المستوطنين المقتحمين وصل“جليك 
9/6/4400مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 مسيحيينال حجاجالقدس ويطردون الفي  "األخير العشاء غرفةمتطرفون يهود يجتمعون في " .37

تجمع عشرات من اليهود امس في غرفة العشاء األخير او ما يطلق عليه  :أ.ف.ب - المحتلة القدس
بالقدس، وهو المكان الذي تناول فيه السيد المسيح العشاء األخير مع تالميذه  اليهود "علية صهيون"

 بحسب التقليد المسيحي، رافضين وجود حجاج مسيحيين قصدوا الموقع لالحتفال بعيد "العنصرة".
وقالت المتحدثة باسم الشرطة االسرائيلية لوبا السمري لفرانس برس ان "نحو ثالثين من اليهود تجمعوا 

 ة في حضور النائب موشيه فيغلين" الذي ينتمي الى حزب الليكود القومي اليميني.للصال
وافاد مصور لفرانس برس ان الشرطة االسرائيلية عزلت الحجاج المسيحيين والسياح في أحد اركان 

 الكنيسة فيما كان اليهود يرقصون ويصلون.
د. وقال اليهودي شراغا براند ان ويعتبر اليهود ان هذا الموقع يحوي في اسفله قبر الملك داو 

 "المسيحيين قاموا بتالوة صلوات على قبر الملك داود وهذا استفزاز وتجديف بالنسبة الينا".
كذلك، قام هؤالء اليهود المتدينون والقريبون من المستوطنين المتطرفين بتعليق الفتات في المكان 

ن هذا الموقع يجب ان يبقى تحت السلطة اتهموا فيها الحكومة االسرائيلية بالكذب، معتبرين ا
 االسرائيلية دون اي تغيير في الوضع الراهن.

04/6/4400الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 من األوضاع المأساوية بقطاع غزة ويحمل االحتالل المسؤولية  تقرير أوروبّي ُيحّذررأي اليوم:  .38
ا تقريًرا جاء فيه أّن الوضع الحالّي الذي نشر االتحاد األوروبّي مؤخرً  زهير أندراوس: - الناصرة

، ما قد يؤدي إلى في غزةمة و حكالمأساوي ويضع خطوًطا حمراء على  غزة يعيشه سكان قطاع
 انهياره، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي كبير على استقرار منطقة الشرق األوسط.

هناك انعكاسات وخيمة على  وأضاف التقرير إذا ما ُترك الوضع هكذا دون معالجة، يمكن أن يكون
االستقرار في غزة، وعلى األمن في المنطقة بشكل واسع، وعلى عملية السالم بشكٍل خاٍص. وتابع 
التقرير قائاًل إّن الظروف المعيشية اليائسة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة تعطي مشهًدا خطيًرا 

عات راديكالّية دينّية على مقاليد الحكم أمام العالم بأسره، والذي يمكن أن يؤدي إلى سيطرة جما
 واإلطاحة بحماس، أْو أْن تتحّول حماس ذاتها إلى منظمة أكثر عنًفا من ذاتها، على حد تعبيره.

ويضيف التقرير أّنه من الواضح في حال شعرت حركة حماس بقوة ضغط الحصار على القطاع أن 
 غزة أو مناطق الضفة الغربية. تذهب إلى تصعيد غير مسبوق مع إسرائيل سواء في قطاع

ويشهد قطاع غزة عزلة سياسية مشددة منذ تشرين األّول )أكتوبر( الماضي عندما منعت إسرائيل 
دخول االسمنت إلى القطاعات المتعددة في غزة، األمر الذي أدى إلى شلل العاملين في كافة 

صر بعد عزل الرئيس المنتخب القطاعات الخاصة، كما أّن إغالق معظم األنفاق على الحدود مع م
 محمد مرسي عن الحكم، واالستمرار في إغالق معبر رفح.
ألف  16شخص فقط مقارنة بنحو  111ويقول التقرير أيًضا إّنه ُيسمع في هذه األيام سفر نحو 

شاحنات يومًيا من مواد بناء ومستلزمات طبية ومواد  01شخص في األيام العادية، كما يدخل نحو 
شاحنة في عهد الرئيس محمد  111عض السلع التي تدخل عبر األنفاق، مقارنة مع غذائية وب

 مرسي، على حّد قول التقرير األوروبّي.
عالوة على ذلك، أشار التقرير إلى أّن الحالة اإلنسانّية واالقتصادّية في قطاع غزة خطيرة جًدا، 

ة يعيشون أْو يعتمدون بالدرجة بالمائة من الفلسطينيين في قطاع غز  24ويتحدث التقرير عن أن 
األولى على الطرود الغذائية لألمم المتحدة، ويعيش السكان تحت انقطاع التيار الكهربائي يصل إلى 

 ساعة يومًيا، وكثيًرا من األسر تحصل على المياه العذبة مرة واحدة كل أربعة أيام. 06نحو 
 19-02الشباب تتراوح أعمارهم ما بين  في الوقت نفسه أوضح التقرير أّن نصف السكان هم من فئة

عامًا والذين يشكلون الجزء األكبر من السكان هم عاطلين عن العمل. وحّمل التقرير االحتالل 
 اإلسرائيلي المسؤولية الرئيسية باعتباره سلطة احتالل.

9/6/4400راي اليوم، لندن،   
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 فنها بحفر ال ترقى لمسمى "قبور"": االحتالل ينتهك حرمات الجثامين بدحملة جثامين الشهداء" .39

أكد نشأت الوحيدي منسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف  :حسن دوحان - غزة
عن مصير المفقودين الفلسطينيين والعرب في قطاع غزة ومنسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى 

ة وعلنية في قتل األسرى وفي احتجاز أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ترتكب جرائم حرب سري
 واعتقال وانتهاك حرمة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب. 

وأضاف أن االحتالل يعتقل جثامين الشهداء في مناطق عسكرية مغلقة يمنع االقتراب منها أو 
الجثامين  التصوير وباتت تعرف بمقابر األرقام اإلسرائيلية إلى جانب قيام االحتالل بانتهاك حرمات

حيث ال يبعد عمقها عن سطح األرض « قبور»بدفنها بطريقة غير إنسانية في حفر ال ترقى لمسمى 
سم ما يعرض الجثامين لسرقة األعضاء بعد دفنها ولنهش الوحوش والكالب الضارية  11أكثر من 

 إلى جانب عدم معرفة ذوي الشهداء بمكان الدفن ومنعهم من زيارة المكان.
الحتالل اإلسرائيلي يستخدم جثامين الشهداء بعد دفنها وبحسب مصادر موثوقة كحقول وأوضح أن ا

خفاء حقائق حول اختفاء بعض الجثامين متذرعا بسنوات االحتجاز  تجارب وبيع أجزاء منها وا 
واالعتقال الطويلة للجثامين الطاهرة إلى جانب عدم الكشف عن العدد الحقيقي لمقابر األرقام 

وأماكن تواجدها وعن السجون السرية التي ال يزال اإلحتالل اإلسرائيلي يخفي حقيقتها اإلسرائيلية 
 . 0390وعدد المفقودين الفلسطينيين والعرب فيها بالرغم من إعتراف إسرائيل بوجود السجن السري 

04/6/4400، رام هللا، الحياة الجديدة  
 
 من االستحقاقات القادمة منع اإلفراج عن أسرى هروب قدورة فارس: قانون االحتالل .41

حّذر رئيس نادي األسير الفلسطيني في رام هللا، قدورة فارس، من تشريع سلطات االحتالل  رام هللا:
اإلسرائيلي قانونين بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، واصفًا تلك القوانين بـ "غير 

 اإلنسانية".
(، أن القوانين التي صادق عليها 6|9االثنين ) وأوضح فارس في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"،

"الكنيست" اإلسرائيلي تحمل خطورة غير مسبوقة، الفتًا النظر إلى مصادقة االحتالل على قانون 
يسمح للمحاكم اإلسرائيلية بعدم الّسماح بمنح العفو لألسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في 

 المستقبل.
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ن يظّن من خالله نتنياهو أنه يستطيع أن يختبئ خلفه من أية استحقاقات واستطرد فارس "هذا القانو 
 قادمة للفراج عن األسرى، ولكنه يتجاوز بهذا القانون االلتزام الذي كان سببًا في العملية السياسية".

وأكد فارس أنه "سيأتي اليوم الذي يضطر نتنياهو إللغاء هذا القانون ويفرج عن األسرى 
محذرًا من تشريع دولة االحتالل ما يسمى بـ "قانون التغذية القسرية"، متابعًا: "هذه  الفلسطينيين"،

 الخطوة وسيلة قد تودي بحياة األسرى، والمسؤول عن ذلك الحكومة اإلسرائيلية"، على حد تعبيره.
9/6/4400قدس برس،   

 
 الشهادة حتى النصر أو ناماضون في معركتنقالا عن األسرى االداريين:  األسيرنادي  .40

جواد بولس، أمس، نقاًل عن في نادي األسير، قال مدير الوحدة القانونية  مندوبو "األيام"،"وفا":
األسرى اإلداريين في سجن "عوفر" اإلسرائيلي، إن هناك محاوالت من طرف المستوى السياسي 

 اإلسرائيلي لقمع إضراب األسرى اإلداريين بجميع الوسائل ومهما كانت النتائة.
جهتهم، أكد األسرى اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والمضربون عن الطعام لليوم الـ  من
 على التوالي، "أنهم ماضون في معركتهم حتى النصر أو الشهادة". 44

ووجه األسرى رسالة للشعب الفلسطيني "وأحرار العالم"، نشرها نادي األسير، أمس، قالوا فيها: 
التوالي في إضرابنا عن الطعام، نرقد على أسرة الموت في مستشفيات  على 44"وصلنا لليوم 

إسرائيل التي تحولت إلى ثكنات أمنية وسجون تمارس فيها جريمة االعتقال اإلداري إلى جانب مهنة 
 الطب على الطريقة اإلسرائيلية".

ربين، في محاولة وقال األسرى وفقًا للرسالة، إن األطباء اليهود "يشتركون في الجريمة بحق المض
 االبتزاز واالنقضاض على ملحمتنا اإلنسانية المشرفة".

04/6/4400األيام، رام هللا،   
 
 التقّدم لالمتحانات الرسميةب من سورية بحق الفلسطينيين النازحين المطالبةلبنان:  .42

ب الفلسطينيين الدولة اللبنانية إلى التعاطي اإلنساني مع الطال»دعا مركز التنمية اإلنسانية في بيان 
، واتخاذ اإلجراءات والتسهيالت الالزمة التي تكفل لهم التقّدم لالمتحانات الرسمية ةالالجئين من سوري
، كما ندعو وكالة الغوث االونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى تحّمل المسؤولية ةفي لبنان وسوري

يجاد الحلول المناسبة و   «.السريعة النقاذ عامهم الدراسيالكاملة تجاه الطالب الالجئين وا 
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الهيئات المعنية، العمل للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين، وعدم »وطالب المركز في بيانه 
 «.تسييسها، وا عفائهم من بدالت االقامة ومساواتهم بالالجئين السوريين

04/6/4400المستقبل، بيروت،   
 
 القاضي يوجين قطران ن الفلسطينيينأحد أبرز الحقوقيين والقانونييلندن: وفاة  .43

عامًا( الذي وافته المنية السبت الماضي  42غّيب الموت القاضي الفلسطيني يوجين قطران ): لندن
 في لندن بعد صراع مع المرض.

ويعد قطران أحد أبرز الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين، فكان عضوًا في اللجنة االستشارية لصوغ 
عضوًا في مجلس  0994ي )القانون األساس(، وبعد اتفاق أوسلو، ُعين عام الدستور الفلسطين

مفوضية حقوق اإلنسان، وعمل على توحيد القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمل مستشارًا 
في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. كما ترأس رابطة الجالية الفلسطينية 

 .المملكة المتحدةب
قاضيًا في المحكمة العليا في كينيا،  0944كان محاميًا ممارسًا وقاضيًا وأكاديميًا، إذ ُعين عام 

. وعند عودته إلى لندن، صار أستاذًا زائرًا ورئيسًا لمركز 0911وبقي في ذلك المنصب حتى عام 
ة لندن )سواس( القانون اإلسالمي والشرق األوسطي في كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية في جامع

فيما كان يواصل ممارسة المحاماة في إنكلترا، ثم أصبح قاضيًا للجنايات، ثم قاضيًا في القضايا 
 المدنية.

04/6/4400الحياة، لندن،   
 
 رمضان لتجسيد المقاومةشهر  في غزة خالل "الروح".. دراما فلسطينية .44

تها لمعالجة معاناة الشعب الفلسطيني بدأت الدراما الفلسطينية أولى محاوال: أحمد عبد العال - غزة
 ومقاومته االحتالل اإلسرائيلي الذي تسبب بويالت له منذ احتالله فلسطين.

وتسعى فضائية األقصى التي تعمل من قطاع غزة من خالل إنتاجها عدة أعمال درامية ستعرض 
لمعالجة القضية  إليجاد مساحة بين الدراما العربية التي تفتقر إلى التطرق -خالل شهر رمضان

 الفلسطينية والمعاناة المستمرة جراء االحتالل اإلسرائيلي.
ويقول مدير عام فضائية األقصى محمد ثريا للجزيرة نت إن الدراما الفلسطينية المقاومة تعبر عن 
روح الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، مشيرا إلى أنها ليست المرة األولى التي 



 
 
 

 

 
           37ص                                     3400 العدد:     04/6/4400 الثالثاء التاريخ:

 

فيها بإنتاج مثل هذه األعمال، إذ إنهم أنتجوا العام الماضي عدة أفالم تجسد العمليات  يقومون
الفدائية واقتحام المستوطنات اإلسرائيلية، مستدركا أن ما يميز أعمال هذا العام هو وجود مسلسل 

 يجسد المقاومة في الضفة وغزة.
رامي من وحي عملهم لتجسيد وحدة ويضيف محمد ثريا أنهم أطلقوا اسم "الروح" على المسلسل الد

الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل، فهو يتحدث عن روح المقاومة واألسر واالستشهاد، مؤكدا 
أنه ال يتم تجسيد المقاومة المسلحة فقط بل مقاومة االحتالل بكافة الوسائل ومن كافة أطياف الشعب 

 يلي.الفلسطيني الذي عانى ويالت الحصار والظلم اإلسرائ
9/6/4400الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 بعنوان: الطاقة المسلوبة.. كيف ُنهبت مصر؟ استقصائياا  الجزيرة الفضائية تعرض شريطاا  .45

بثــت قنــاة الجزيــرة االثنــين تحقيقــا استقصــائيا يكشــف خبايــا صــفقات بيــع الغــاز المصــري إلــى إســرائيل 
 والشخصيات اإلسرائيلية والمصرية المتورطة بالقضية.

طاحــة الــرئيس المنتخــب محمــد مرســي ويو  ضــح الشــريط كــذلك جــزءا مــن الــرابط بــين صــفقات الغــاز وا 
 ومجيء العسكر إلى السلطة من جديد.

ويوضح التقرير كـذلك فـي جزئـه الثـاني كيـف أدى الفسـاد المـرتبط فـي قطـاع الغـاز والتسـتر عليـه مـن 
بعـد  1101يلي الـذي اكتشـف عـام قبل النخبة العسكرية إلى تحويـل مصـر إلـى مسـتورد للغـاز اإلسـرائ

 أن كانت مصدرة إلسرائيل لسنوات بأسعار بخسة.
 0949وتضــمنت التغطيـــة تعريفـــا بارتبـــاط صـــفقات الغـــاز باتفاقيـــة الســـالم الموقعـــة مـــع إســـرائيل عـــام 

وأسماء المتورطين الكبار في الصفقات وعلى رأسـهم ضـابط المخـابرات المصـري السـابق حسـين سـالم 
مح فهمي والرئيس المخلوع محمد حسني مبارك إلى جانب ضابط الموسـاد اإلسـرائيلي ووزير النفط سا
 يوسي ميلمان.

 9/6/4400الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "المحتلة"ستراليا عن وصف شرقي القدس بـأتحتج لتوقف  األردنية الخارجية .46
صباح  ألردنيةاقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين : كوثر صوالحة -ان عمّ 

ان جون فيكس ن الوزارة استدعت القائم باألعمال األسترالي في عمّ إمس االثنين، أالرافعي في بيان 
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القدس "لى إالتوقف عن اإلشارة  األستراليةوأبلغته بقلق وانزعاج الحكومة األردنية من قرار الحكومة 
 ."المحتلة"بعبارة  "الشرقية

 04/6/4400 ،الدستور، عّمان
 
 ة الدول العربية تدعو إلى تضافر الجهود لدعم العملية التعليمية في فلسطينجامع .47

"الخلــــية"، )وكــــاالت(: دعــــت جامعــــة الــــدول العربيــــة إلــــى تضــــافر الجهــــود لــــدعم العمليــــة  -عواصــــم 
التعليمية في فلسطين ومواجهة مخططات "إسرائيل" الرامية لتزييف وتحريف المناهة التعليميـة، منـددة 

طة االحتالل تجاه الطالب الفلسـطينيين ممـا يعـوق مسـيرتهم التعليميـة ويهـدد مسـتقبلهم.  بممارسات سل
ــة فــي الجامعــة  جــاء ذلــك فــي كلمــة األمــين العــام المســاعد لشــؤون فلســطين واألراضــي العربيــة المحتل

لمجلــس الشــؤون التربويــة ألبنــاء فلســطين، التــي تبحــث  41محمــد صــبيح خــالل افتتــاح أعمــال الــدورة 
عــم العمليــة التعليميــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة بشــكل عــام وخاصــة فــي مدينــة القــدس ســبل د
 الشرقية.

وقال إن االحتالل يفرض على الطلبة الفلسـطينيين فـي المـدارس التابعـة لبلديـة القـدس المحتلـة منـاهة 
ة بشـأن نضـال الشـعب "إسرائيل"، إضافة إلى إلزامهم بالنشـيد "اإلسـرائيلي" وتقـديم حقـائق تاريخيـة مزيفـ

 الفلسطيني.
 04/6/4400الخليج، الشارقة، 

 
 السعودية ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية .48

خطوة مهمة »جدة: رحب مجلس الوزراء السعودي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعدها 
لــدعم لهــذه الحكومــة ، مناشــدا المجتمــع الــدولي تــوفير ســبل النجــاح وا«لــدعم وحــدة الشــعب الفلســطيني

لتــتمكن مــن القيــام بمهامهــا مــن أجــل اســتعادة الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، ونــدد بالتصــعيد 
االســتيطاني اإلســرائيلي المتمثــل فــي إعــالن الســلطات اإلســرائيلية نشــر مئــات العطــاءات لبنــاء وحــدات 

جتمـــع الـــدولي بالتصـــدي لهـــذه اســـتيطانية فـــي الضـــفة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، مطالبـــا الم
 اإلجراءات التعسفية الهادفة إلى تقويض عملية السالم.

 04/6/4400الشرق األوسط، لندن، 
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 رئيس الوزراء القطري: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للقضية .49
 عمر عطية: قال الشيخ عبد هللا بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

واقع الذي ال يمكن إغفاله هو أن هناك تعاون على مستويات عديدة سياسية واقتصادية بين دول إن ال
العــالم االســالمي والواليــات المتحــدة األمريكيــة ويرجــع هــذا إلــى أوجــه االلتقــاء المتعــددة بــين الجــانبين 

 والتي نستطيع من خاللها اإلسهام في بناء السالم العالمي المنشود.
زراء خالل افتتـاح أعمـال "ُمنتـدى أمريكـا والعـالم اإلسـالمي" بالدوحـة، اليـوم اإلثنـين: وأضاف رئيس الو 

وفي هذا السياق فإن تحقيـق السـالم العربـي اإلسـرائيلي ُيمثـل إحـدى ركـائز العالقـات االسـتراتيجية مـع 
تمرار الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، وال شــــك أن السياســــات المتعنتــــة للحكومــــة اإلســــرائيلية عبــــر االســــ

والتوسع في عمليات االستيطان والمحاوالت المتكررة لالعتداء على المسـجد األقصـى، وتقـديم الحلـول 
الجزئية التي ال تصلح لتحقيق عملية السالم المنشود قد أدى كله إلى توقف وفشل مفاوضـات السـالم 

 التي بذلت خاللها الواليات المتحدة األمريكية ُمقدرة.
زراء إلــــى "أال تتوقـــف المفاوضـــات بـــل يتطلــــب األمـــر مـــن المجتمـــع الــــدولي ودعـــا معـــالي رئـــيس الـــو 

وبخاصــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة مضــاعفة الجهــود ثانيــة حتــى يتحقــق الســالم وفــق تســوية عادلــة 
تستند إلى المرجعيات التي تم سبق االتفاق عليها مثل حل الدولتين باعتباره ُيشـّكل الحـل الوحيـد لهـذه 

وعاصــمتها القــدس  0964إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة علــى حــدود القضــية عبــر 
 الشرقية".

 04/6/4400الشرق، الدوحة، 
 
 اتحاد المحامين العرب يدين قرار أستراليا اعتبار القدس مدينة غير محتلة .51

ضــي بعــدم اعتبــار "الخلــية": دان اتحــاد المحــامين العــرب قــرار النائــب العــام االســترالي القا -القــاهرة 
مدينـة القـدس الشــرقية مدينـة محتلــة. وقـال االتحــاد فـي بيـان للجنــة فلسـطين ومقاومــة التطبيـع إن قــرار 
النائب العام االشتراكي ال يمثل قيمة سياسية أو قانونية، كونه يمثل تناقضـًا مـع ميثـاق األمـم المتحـدة 

لتــي تحظــر وتجــّرم االحــتالل وممارســته وقــرارات الشــرعية الدوليــة والجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن، ا
نشـــــــاء المســـــــتوطنات واالســـــــتيالء ومصـــــــادرة أراضـــــــي  وسياســـــــاته، خاصـــــــة التغييـــــــرات الديمغرافيـــــــة وا 

 الفلسطينيين.
 04/6/4400الخليج، الشارقة، 
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 في قطاع غزةصحيا ا  "الهالل األحمر القطري" يفتتح مركزاا  .50
الخدمات التشخيصية فـي فـرع جمعيـة الهـالل  الدوحة: استكمل الهالل األحمر القطري مشروع تطوير

األحمـر الفلســطيني بمدينــة ديــر الــبلح وســط قطــاع غــزة، بافتتــاح التجديــدات فــي حفــل رســمي بحضــور 
ممثلين من الهالل األحمـر القطـري ونظيـره الفلسـطيني، إضـافة إلـى مجموعـة مـن الشخصـيات الهامـة 

 من مجموعة محمد الحمد المانع. دوالر بتمويل 121،111والبارزة في غزة، بكلفة بلغت 
 04/6/4400الشرق، الدوحة، 

 
 اإلطالقعلى  األسوأالسابق في تل أبيب: العالقات مع "إسرائيل" هي  األمريكيالسفير  .52

القــدس المحتلــة: فــي أعقــاب االنتقــادات الالذعــة التــي أطلقتهــا الواليــات المتحــدة تجــاه سياســية حكومــة 
مريكـــي الســـابق لـــدى "إســـرائيل" دانيـــال كيرتســـر بـــأن العالقـــات بـــين بنيـــامين نتنيـــاهو، قـــال الســـفير اال

سرائيل هي األسوأ على االطالق في الوقت الحالي.  الواليات المتحدة وا 
وجــــاءت أقــــوال "كيرتســــر" فــــي الجلســــة االفتتاحيــــة للمــــؤتمر المحلــــي لمنظمــــة جــــي ســــتريت فــــي ســــان 

العــوام االخيــرة تــدخلت "اســرائيل" وبدرجــة فرانسيســكو يــوم الســبت الماضــي، وقــال "أنــا اعتقــد أنــه فــي ا
 كبيرة في الشؤون الداخلية للواليات المتحدة".

وأضاف السفير االمريكي بـأن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو واعضـاء حزبـه مـن الليكـود 
ن يعلمـــون ومنـــذ زمـــن بعـــدم تأييـــديهم لبـــاراك أوبامـــا وبنقضـــهم الواضـــح للحـــزب الـــديمقراطي، وقـــال بـــأ

 العالقات بين الجانبين تزداد وتنقص على حد قوله.
وأوضح "كيرتسر" بأن العالقات التي تربط بين الجانبين في مجاالت عدة منها، األمن، واالستخبارات 

 .األيامواالقتصاد، ما زالت قوية جدًا، ولكن العالقات السياسية بين الدولتين لم تكن متوترة مثل هذه 
 04/6/4400 وكالة سما اإلخبارية،

 
 تشومسكي يوقع على عريضة "ال لحصار غزة" ويؤكد أن استمراره عار على المجتمع الدولي .53

غــزة: وقــع المفكــر االميركــي العــالمي نوعــام تشومســكي علــى عريضــة "ال لحصــار غــزة " التــي أطلقهــا 
 رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري.

مر فـي الحصـار اإلسـرائيلي ضـد غـزة يمثـل عـارًا علـى المجتمـع الـدولي وقال تشومسكي "إن كل يوم ي
الذي يتغاضى عن هذا "الوضع البغيض". وأكد ضرورة إنهاء الحصار بشـكل فـوري والسـماح للسـكان 

 في القطاع بالتمتع على األقل بالحرية والفرص التي يستحقونها بجدارة.
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كان المحاصـرين فـي سـجن غـزة الكبيـر يتعرضـون وقال تشومسكي " لم يعاِن أحد أكثر من أولئـك السـ
للطــرد والمجــازر واإلرهــاب والتعــذيب وكــل امتهــان للكرامــة ابتدعتــه قســوة البشــر". وأضــاف "الحصــار 
الذي يتعرض له أهل غزة والذي صمم كي يبقوا على أدنى مستويات البقاء اإلنساني يمثل أحد أعظـم 

، معتبـره األخيـر فــي سلسـلة مـن الضــربات الوحشـية التــي الجـرائم التـي شــهدها القـرن الواحـد والعشــرين"
 تكبدها سكان غزة في انتهاك للقانون والعدالة والقواعد األساسية للكرامة اإلنسانية.

مــن جهتــه رحــب النائــب جمــال الخضــري رئــيس اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار بتوقيــع تشومســكي 
صـة بعـد تشـكيل حكومـة التوافـق التـي سـحبت العريضة، مطالبًا بضغط دولي عاجـل علـى إسـرائيل خا

 ذرائعها الواهية.
 04/6/4400الحياة الجديدة، 

 
 لدى "إسرائيل": حل الدولتين هو الوحيد الكفيل بتحقيق الطموحات اإلسرائيلية يميركاألسفير ال .54

حســـن مواســـي: أكـــد الســـفير األميركـــي لـــدى إســـرائيل دان شـــابيرو، فـــي كلمتـــه فـــي المـــؤتمر  -هرتســليا
نوي الرابــــع لمعهــــد السياســــات واالســــتراتيجيات اإلســــرائيلي، أن الواليــــات المتحــــدة تعتقــــد بــــأن حــــل الســــ

الــدولتين هــو الوحيــد الكفيــل بتحقيــق الطموحــات اإلســرائيلية، بضــمان غالبيــة يهوديــة وديمقراطيــة فــي 
 إسرائيل، مقابل منح الشعب الفلسطيني دولة مستقلة.

لتسعة لم تكن مضيعة للوقت، في إشارة لمباحثات السالم التي واعتبر شابيرو أن مفاوضات األشهر ا
ألنـه تـم خاللهـا إنجـاز الكثيـر »انطلقت بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فـي تمـوز الماضـي، إنهـا مفيـدة 

مــن العمــل، وبالتــالي فإنــه مــع اســتئناف المفاوضــات، ســيكون مــن الســهل الوصــول إلــى إطــار للحــل". 
واليــات المتحــدة تتبــع اســتراتيجية تقــود إلــى االنعــزال واالنســحاب مــن الشــرق ونفــى شــابيرو، أن تكــون ال

األوسط ومناطق أخرى في العالم، مشيرًا إلى أن اسـتراتيجية إدارة الـرئيس بـاراك أوبامـا تقـوم باألسـاس 
على اعتماد الحل الدبلوماسي دائمًا في مقدمة الخيارات، ومن ثم العقوبـات، "وفقـط فـي حـال لـم تجـِد، 

 جأ إلى الحل العسكري".تل
وتطــّرق شــابيرو إلــى الملــف اإليرانــي، فــاعتبر أن سياســة الواليــات المتحــدة تقــوم فــي هــذا الســياق علــى 
مبـدأين أساسـيين: األول منـع إيـران مـن حيـازة قـدرات نوويـة، والثـاني ضـمان حصـر المشـروع اإليرانـي 

 باألغراض السلمية.
 04/6/440المستقبل، بيروت، 
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َ   توتراا  فتعلونواشنطن يبئيل" أنصار "إسرا .55  مع أوباما بسبب حكومة الوفاق الفلسطينية جديداا
مــع حكومــة الوحــدة بــاراك اوبامــا بالعمــل  األمريكــيالــرئيس  إدارةقــرار  أحــدثرائــد صــالحة:  –واشــنطن

بطالهــــا إســــرائيلالفلســــطينية الجديــــدة التــــي تحظــــى بموافقــــة حركــــة حمــــاس تــــوترات جديــــدة مــــع  فــــي  وا 
 «.ول هيلالكابت»

علــى الفــور بمــا فــي ذلــك اعضــاء الحــزب الــديمقراطي فكــرة وقــف  األمريكــيواثــار أعضــاء الكــونغرس 
مليـون  211السنوية الى الضفة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة والتـي تقـدر بنحـو  األمريكيةالمساعدات 
  .دوالر فقط

ستضــع المســاعدات االنســانية فــي وقــال النائــب جــو غارســيا أن الحكومــة الجديــدة هــي اهانــة للســالم و 
خطر في حـين حـذر النائـب نيتـا لـوى، وهـو ديمقراطـي بـارز فـي لجنـة المخصصـات بمجلـس النـواب، 

  .من ان تمويل الواليات المتحدة للحكومة الفلسطينية سيكون في خطر
الجديـدة ينية وزيـرا فـي الحكومـة الفلسـط 04ودافعت االدارة االمريكيـة عـن قرارهـا جزئيـا مشـيرة الـى ان 

فــي الحكومــة هـم مــن "التكنـوقراط" وال ينتســبون ألي حــزب سياسـي وهــم نفـس االشــخاص الــذين خـدموا 
حيـث اشـار سـفير السابقة، واكد المسؤولون االمريكيون بأن اسرائيل نفسها تعمل مع الحكومة الجديدة 

امـوال الضـرائب التـي نـا مـن مليو  032الواليـات المتحـدة لـدى اسـرائيل دان شـابيرو بـان اسـرائيل نقلـت 
اســرائيل تعهــدت بمواصــلة تجمعهــا لحســاب الســلطة الفلســطينية الــى حكومــة الوحــدة وقــال ايضــا بــأن 

  .التعاون االمني المستمر في الضفة الغربي
وبــدأ الموالــون إلســرائيل فــي واشــنطن بــالعزف علــى اســطوانة مــن المــزاعم تقــول بــأن اســتعداد الواليــات 

مـــل مـــع الحكومـــة الفلســـطينية الجديـــدة يظهـــر مـــدى انفتـــاح ادارة اوبامـــا علـــى الفلســـطينيين المتحـــدة للع
واتخاذ مواقف حاسمة تجاه اسـرائيل، وقـد تـرددت هـذه المـزاعم منـذ لحظـة خطـاب اوبامـا التـاريخي فـي 
القــاهرة ومحاولتــه بنــاء عالقــة جديــدة مــع العــالم العربــي، وتحــدث هــؤالء فــي نفــس الوقــت عــن العالقــة 

 .الفاترة مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو
االســـرائيلي قــال اد ووكـــر الســـفير  –وحــول سياســـة ادارة اوبامــا المختلفـــة نوعــا مـــا مــع الصـــراع العربــي

عـن االمريكي السابق لدى اسرائيل في عهد الرئيس بيل كلينتـون: "شـعوري هـو ان ادارة اوبامـا تبحـث 
سياسـة ضايا الشرق االوسط وهي لن تسمح ألي شخص بـان يملـي عليهـا تحديد مسار مستقل حول ق

 ".معينة
وقال دبلوماسـيون ان تعبيـر االدارة االمريكيـة عـن رغبتهـا فـي العمـل مـع الحكومـة الفلسـطينية الجديـدة 
قــرار حكــيم علــى الــرغم مــن المشــاعر الســيئة التــي عبــرت عنهــا اســرائيل وانصــارها، وقــال جــون والتــر 
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كــــز زبيغنيــــو بريجســــكي للدراســــات الدوليــــة واالســــتراتيجية ان الــــدول المتحالفــــة تتعامــــل مــــع رئــــيس مر 
 مشاحناتها السياسية العامة بهدوء ولكن بين الواليات المتحدة واسرائيل هناك قرار بعدم القيام بذلك.

 04/6/4400القدس العربي، لندن، 
 
 لنكبة جريمة حربهيومان رايتس ووتش: قتل فلسطينيين في احتجاجات يوم ا .56

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فـي تقريـر نشـر أمـس، إن قتـل صـبيين فلسـطينيين الشـهر الماضـي 
خـــالل احتجـــاج بالضـــفة الغربيـــة المحتلـــة قـــد ينطـــوي علـــى جريمـــة حـــرب "إســـرائيلية". وأكـــد مســـعفون 

نـاء مشـاركتهما عامـًا( قـتال بالرصـاص أث 04عامـًا( ونـديم نـوارة ) 06فلسطينيون أن محمد أبو ظهر )
مــايو/ أيــار.  02فــي مظــاهرة علــى أيــدي جنــود "إســرائيليين" اســتخدموا الــذخيرة الحيــة يــوم النكبــة فــي 

وقالت سارة لـي ويتسـون مـديرة إدارة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا بمنظمـة هيومـان رايـتس فـي بيـان: 
ل هـو جريمـة حـرب". وأضـافت أن "القتل العمد للمـدنيين بأيـدي القـوات "اإلسـرائيلية" فـي إطـار االحـتال

مــايو ال تصــمد أمــام التــدقيق"، ودعــت  02"مــزاعم االحــتالل بــأن قواتــه لــم تطلــق أي ذخيــرة حيــة يــوم 
تومســون "إســرائيل" لمحاكمــة الــذين أطلقــوا النــار علــى الصــبيين وأيضــًا القــادة الــذين أمــروا باســـتخدام 

 الذخيرة الحية.
 9/6/4400منظمة هيومن رايتس ووتش، 

 

 موّظفي "حماس" إنذاٌر مبكرٌ  رواتبمُة أز  .57
 هاني المصري
إذا كانت المصالحة تعني أن يبقى الوضع الذي كان سائًدا إبان االنقسام تحت غطاء من حكومة 

 وفاق وطني؛ فإنها ستقود إلى أي شيء باستثناء وحدة وطنّية حقيقّية.
عادة إنتاج الوض ذا كانت المصالحة شكاًل من أشكال العودة وا  ع الذي كان قبل االنقسام وعنوانه وا 

األساسي "اتفاق أوسلو" والتزاماته المجحفة فال داعي لكل هذا العناء، ألن هذا الواقع هو الذي 
أوصلنا إلى الكارثة التي أحد عناوينها االنقسام، ولكن ثماره الرئيسّية تعميق االحتالل وتوسيع 

 يش القضّية.االستيطان وتقطيع األوصال والحصار والجدار وتهم
حكومة الحمد هللا  وجهكل ما سبق يفرض نفسه بعد أزمة رواتب موظفي "حماس" التي تفجرت في 

بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وأدت إلى تطور خطير ظهر من خالل غزوة البنوك، التي تهدد 
 إذا استمرت بأسوأ العواقب.
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إدارّية قانونّية لتحسم موضوع الموظفين. نّص "اتفاق القاهرة" في عبارات غامضة على تشكيل لجنة 
وتضاربت األنباء حول تفسيرها وما تّم االتفاق عليه عشّية وأثناء وغداة "إعالن مخيم الشاطئ". ففي 
حين قال الرئيس والمتحدثون باسم الحكومة و"فتح" أن هذا الموضوع لم يحسم ورهن ما تقرره اللجنة، 

دفع رواتب موظفي "حماس" ال اآلن وال في المستقبل، بينما وبعضهم ذهب إلى حد أن الحكومة لن ت
صّرح أحمد مجدالني بأن هذا األمر ستحسمه الحكومة التي ستشكل بعد إجراء االنتخابات. أما 
"حماس" فقال المتحدثون باسمها إن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتب جميع الموظفين بال استثناء، 

 وفاق وطني وليس استمرارا لحكومة الحمد هللا السابقة.ألنها من المفترض أن تكون حكومة 
إن مسألة بأهمّية رواتب عشرات اآلالف من الموظفين ال يمكن أن تبقى معّلقة، بل كان من 
نسانّية متفجرة وال تقبل التأجيل، وكان  المفترض حسمها قبل تشكيل الحكومة، ألنها مسألة سياسّية وا 

 حسمه وغيره من قضايا جوهرّية قبل قبولهم المشاركة في الحكومة.على الحكومة ورئيسها المطالبة ب
لو كانت "حماس" تستطيع دفع الرواتب لموظفيها لما أقدمت على المصالحة بالشروط التي رأيناها، 
ولما وافقت على تشكيل حكومة يمكن أن يطلق عليها بال تردد "حكومة الرئيس"، ويكاد ال يوجد فيها 

 "حماس". وزير واحد مقّرب من
رواتب موظفي حكومة "حماس" موضوع مهم، وكان من الملح سابًقا حسمه واآلن ملح أكثر في ظل 
أن موازنة السلطة تعاني من عجر كبير وأن تسديد رواتب موظفي "حماس" يمكن أن يؤدي إلى وقف 

بحجة أن هؤالء تحويل المساعدات األوروبّية واألميركّية إلى السلطة، وربما وقف االعتراف بالحكومة 
الموظفين ينتمون في غالبيتهم إلى تنظيم مصنف "إرهابي"، حتى لو صدقت األنباء بأن قطر وعدت 
لى حين إجراء االنتخابات، فإن اآلليات التي سيتم فيها صرف  بسداد الرواتب لمدة عام كامل وا 

ضّية، خشية من الرواتب معقدة وتنطوي على مخاطر، حتى على البنوك التي ستتعاطى مع هذه الق
 وقف التعامل المالي معها من المؤسسات الدولّية، األمر الذي يلحق بها خسائر فادحة.

المسألة بحاجة إلى قرار سياسي على أعلى المستويات واالستعداد للتحدي من أجل المصلحة 
لرسوم إلى الوطنّية، شرط أن تلتزم "حماس" بتوريد كل األموال التي جمعتها من الضرائب والجمارك وا

 موازنة السلطة.
ال تقتصر ألغام اتفاق المصالحة على ما سبق، بل تشمل أيًضا عدم والية الحكومة على األمن، ألن 
هذا الملف جرى االتفاق على تأجيله إلى ما بعد االنتخابات القادمة بالرغم من أن تطبيق ما هو وارد 

أمنّية عليا وجعل األجهزة األمنّية مهنّية بعيًدا في "اتفاق القاهرة" حول األمن، خصوًصا بتشكيل لجنة 
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عن الحزبّية؛ كان وال يزال أمًرا ضرورًيا وممكًنا الشروع في تطبيقه، ولو على مراحل، من خالل 
 البدء بتوحيد الشرطة، وهذا الهدف يمكن تحقيقه، إذا توفرت اإلرادة، خالل ثالثة أشهر.

جزة ال تستطيع أن تفعل شيًئا إزاء منع البنوك في غزة من دون كل ذلك رأينا الحكومة كيف بدت عا
من العمل، وال إزاء حل مشكلة رواتب موظفي "حماس" ودمجهم بالموظفين اآلخرين، وزاد الطين بلة 
أن الحكومة بدت مثل "الغايب فيله" حين دعت الموظفين المستنكفين وليسوا الملتزمين بالشرعّية، 

عودة إلى عملهم فوًرا، إلى أن تّم تدارك األمر قبل حدوث فوضى وعلى لسان الحمد هللا، إلى ال
عارمة ناجمة عما يمكن أن يحدث من تنافس حامي الوطيس على األماكن والمراكز والوظائف بين 
عشرات آالف الموظفين الذين على رأس عملهم، وبين عشرات اآلالف الذين يريدون العودة إلى 

 العمل بعد قرار استدعائهم.
ة إلى الموظفين والبرنامة السياسي واألجهزة األمنّية وتأجيل ملف المنظمة عملًيا بالرغم من أنه إضاف

األهم والمدخل الحقيقي إلنهاء االنقسام، هناك ألغام أخرى مثل عدم االتفاق على آلّية عمل "معبر 
أو شرطة  ،1112رفح"، ومن سيرابط هناك الحرس الرئاسي على أساس "اتفاقّية المعبر" العام 

 "حماس"، أو حل وسط يؤكد إذا ما تم تطبيقه بأن ما يجرى إدارة لالنقسام وليس إنهاءه؟
لغم آخر يعترض الحكومة يتمثل بعودة المجلس التشريعي إلى العمل، بحيث إذا قام بدور فاعل في 

لقانون منح الثقة للحكومة والمراقبة على عملها سيعّرضها لوقف التعامل األميركي معها، ألن ا
األميركي ينص على عدم منح مساعدات ألي حكومة تشارك فيها أو تؤثر عليها جهات "إرهابّية". 
ذا وجدت "حماس" نفسها قد خرجت من موِلد المصالحة بال حّمص فيمكن أن تهدم المعبد على من  وا 

المتغيرات  فيه، فهي تنازلت كثيًرا ألنها في ضائقة شديدة، ولتجاوز احتمال إسقاطها بالقوة بعد
اإلقليمّية، خصوًصا في مصر بعد تنصيب السيسي رئيًسا، أو نتيجة انفجار شعبي على خلفّية تردي 

 الحياة في غزة تحت حكم "حماس" على كل المستويات، وفي ظل الحصار وا غالق األنفاق.
قاء سيطرتها "حماس" دفعت مقدًما من أجل المصالحة لتدارك ما هو قادم، ولكي تقبض فوًرا اتفاًقا بب

الفعلّية على غزة من خالل عدم المساس بأجهزتها األمنّية، والحًقا من خالل إلقاء عبء الحكومة 
عن كاهلها، وفتح معبر رفح، ونافذة في عالقاتها مع مصر تسمح لها بحرّية الحركة إلى مصر 

ياًبا، وانتهاء بإحياء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه باأل  غلبّية.وعبرها ذهاًبا وا 
ن بدون  إذا وجدت "حماس" أنها لن تحقق ما سبق وأن المطروح ليس التعامل معها كشريك حتى وا 
نما التعامل مع المصالحة كطريق إلخراجها من السلطة، سواء من الطريق الذي دخلت منه  تكافؤ، وا 

بعد األخرى؛ وهو صناديق االقتراع، أو من خالل تجريدها من عناصر القوة التي تملكها الواحدة 
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عندها ستجد نفسها في وضع ال يوجد فيه ما تخسره، وقد تختار العودة إلى الحكومة، أو تنشيط ورقة 
 المقاومة التي ما كفت "حماس" عن التكرار أنها تخلت عن الحكومة من أجل المقاومة.

الداخلي، ما سبق يشكل تحذيًرا من أن تكون المصالحة شكاًل من أشكال استمرار الصراع والحسم 
بالضبط مثلما يراد من عقد االنتخابات القادمة أن تكون ميداًنا للتنافس الداخلي وليس أداة في يد 
جبهة وطنّية متحدة في مواجهة االحتالل، على أسس شراكة حقيقّية، وليس على أساس منح شرعّية 

ت بالمحصلة إلى تعميق جديدة التفاق أوسلو والتزاماته التي لم تقربنا من إنهاء االحتالل، بل أد
نما بين أفراد وتجمعات الشعب الفلسطيني في  لى االنقسام، ليس بين "فتح" و"حماس"، وا  االحتالل وا 
جميع أماكن تواجده. فال يوجد للفلسطينيين اليوم مشروع وطني واحد وال مؤسسة جامعة واحدة وال 

ضد المشروع االستعماري  برنامة قواسم مشتركة يمّكن من تنظيم التنافس في سياق الكفاح
 االستيطاني االحتاللي العنصري.

صالح الرؤى  تأسيًسا على ما سبق، ال بديل وال أهمّية حقيقّية ألي خطوة من دون تجديد وتغيير وا 
والمؤسسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، واالتفاق على "ركائز المصلحة  واالستراتيجياتوالبرامة 

جعل مختلف القوى تغلِّب المصلحة الوطنية على أي ارتباطات وتدخالت الوطنّية العليا" التي ت
تحدد القواسم المشتركة وتنّظم التعددّية والتنافس في إطار حركة تحرر  استراتيجياتأخرى، وبلورة 

 وطني تناضل من أجل تقرير المصير والحرّية والعودة واالستقالل.
ك، أم نحن بحاجة إلى قوى جديدة أو تغييرات جوهرية السؤال: هل تقدر القوى الراهنة على تحقيق ذل

 لما هو موجود؟
04/6/4400،األيام، رام هللا  

 
 رهينة إسرائيل مصر .58

 ديفيد هيرست 
استغرقت المخابرات األمريكية )السي آي إيه( ستين عامًا إلى أن أعلنت تورطها في االنقالب الذي 

ًا في إيران. إال أن الظروف التي أحاطت أطاح بمحمد مصدق أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطي
باالنقالب على محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر قد ال تستغرق معرفتها مثل تلك 

 المدة الطويلة، وبغض النظر عمن وقف وراء االنقالب. 
طرة حسم مصدق مصيره حينما بادر إلى تأميم إنتاج إيران من النفط، والذي كان قبل ذلك تحت سي

 شركة النفط اإلنجليزية الفارسية، والتي أصبح اسمها فيما بعد بريتيش بيتروليوم. 
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مرسي أنه كان عقبة في طريق إبرام صفقة مغرية مع  مرسي. أثبتوكذلك، كان الغاز هو عدو 
إسرائيل، والتي قد ال يستغرب أحد اآلن إذا علم أنها على وشك أن تبرم، أما وقد أزيلت العقبة من 

 قها. طري
أمضى كليتون سويشر من وحدة الجزيرة للتحقيقات الصحفية خمسة شهور وهو يبحث في ملفات 

” طاقة مصر المفقودة“الفساد المتعلقة ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل. ويكشف تقريره، وهو بعنوان 
 ( النقاب عن أن مصر خسرت كميات مهولة من المال، يقدر6/9والذي سيبث مساء اإلثنين )

مليار أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية، بسبب بيع  11إلى  إضافة-مليار دوالر  00بحوالي 
سبانيا واألردن.   الغاز بأسعار زهيدة جدًا إلى كل من إسرائيل وا 

مقابل ذلك، جمع حسين سالم، المصري الذي كان الشخصية المركزية في إبرام الصفقة ومؤسس 
، ثروة طائلة. ويذكر أن سامح فهمي، ”غاز شرق المتوسط“المسماة  اإلسرائيلية-الشركة المصرية 

، قد ألقي القبض 1100إلى  0999الذي عمل في البداية مع حسين سالم ثم أصبح وزيرًا للنفط من 
عليه مباشرة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا. أما حسين 

في أحد بيوته في مدريد إال أنه لم يسلم إلى السلطات في مصر. وفي العام سالم فألقي القبض عليه 
 ار إعادة محاكمتهما في وقت الحق.الماضي ألغيت األحكام الصادرة ضدهما بانتظ

مخطط التالعب كان بسيطًا جدًا. فشركة غاز شرق المتوسط تشتري الغاز بدوالر ونصف لكل 
( ثم تبيعه إلى شركة الكهرباء ثالثة دوالراتلسعر فيما بعد إلى مليون وحدة حرارية بريطانية )ثم رفع ا

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كان ذلك في نفس الفترة التي  أربعة دوالراتاإلسرائيلية بسعر 
دوالرات ثمنًا لمليون وحدة حرارية بريطانية بينما كانت  01إلى  1كانت ألمانيا تدفع فيها ما بين 

  دوالرًا. 01اليابان تدفع 
حسين سالم، الذي كان ضابط مخابرات مصري في الستينيات اختار شركاء له في الصفقة من داخل 
جهاز المخابرات اإلسرائيلي. كان شريك حسين سالم في شركة غاز شرق المتوسط هو عميل 

 المخابرات اإلسرائيلي السابق يوسي ميمان. 
أحد مدراء الشركة الكبار وهو الذي أقنع رئيس وزراء وكان مدير الموساد السابق شابتاي شافيت هو 

إسرائيل في ذلك الوقت إيرييل شارون بتوقيع الصفقة. حينها وصفت صحيفة يديعوت آهارنوت 
 في عملية التطبيع بين البلدين. ” الرجل رقم واحد“حسين سالم بأنه 

تشفت في ذلك الوقت كميات ما لبثت الثورة المصرية أن أوقفت تصدير الغاز إلى إسرائيل التي اك
نما  كبيرة من الغاز تحت مياه شرق المتوسط، فلم تعد تنظر إلى مصر على أنها مصدر للغاز وا 
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 16كوسيلة لتسييل غازها هي تمهيدًا لتصديره إلى األسواق العالمية. ونظرًا لوجود ما يقرب من 
رى في حقل تامار، فقد أضحت تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل ليفياثان وعشرة تريليونات أخ

إسرائيل تمتلك ما يكفي من الغاز لالستجابة لمتطلبات االستهالك المحلي ولبيع كميات أخرى منه. 
إضافة إلى ذلك، لما كان يتوقع هبوط سعر الغاز خالل السنوات القادمة فإن إسرائيل بحاجة إلى أن 

 تبيعه اآلن. 
الغاز داخل مصر إلى معدالت فاقت قدرتها على  في هذه األثناء ارتفع طلب المستهلكين من

اإلنتاج، األمر الذي عجزت بسببه مصر عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات األجنبية التي وقعت 
معها عقودًا لتصدير الغاز، وبالتالي راحت مصر تبحث عن سبل الستيراد الغاز من خاللها. خطة 

غاز الموجودة في مصر لتسييل الغاز اإلسرائيلي ثم إسرائيل هي االستفادة من معامل تسييل ال
تصديره عبر قناة السويس التي تضمن وصوله إلى األسواق اآلسيوية المربحة. شكل مرسي عقبة 
نما أيضًا في طريق االستفادة من معامل  ليس فقط في طريق استيراد الغاز اإلسرائيلي لمصر وا 

لسويس وسيلة لتصدير الغاز اإلسرائيلي من بعد إلي تسييل الغاز المصرية وفي طريق تسخير قناة ا
 األسواق العالمية. 

حصل سويشر على مقابلتين في غاية الصراحة، كانت إحداها مع إدوارد ووكر، السفير األمريكي 
السابق في مصر، الذي يقول جهارًا نهارًا ما ال يجرؤ سوى عدد قليل جدًا من زمالئه السابقين في 

للخوان المسلمين سمعة راسخة جدًا بأنهم ليسوا على درجة “ية االعتراف به اليوم: الخارجية األمريك
كبيرة من التعاطف مع الغرب، وبشكل خاص مع الواليات المتحدة األمريكية. ولذلك، لم يكن في 

 ”. الحقيقة من مصلحتنا أن نراهم ينجحون
السيسي “نصب مؤخرًا، جذابًا جدًا: ويمضي شارحًا لماذا يعتبر عبد الفتاح السيسي، الرئيس الذي 

سرائيل ونحافظ عليها.… جذاب ألنه ليس مرسي   ”فجل همنا هو أن نبقي العالقة بين مصر وا 
وأما المقابلة الثانية فهي مع سايمون هندرسون من معهد واشنطن لشؤون الشرق األدنى، الذي يقول 

عادة النظر في خيار تحويل بعض إن تغيير الحكومة في مصر بعني أنه بات بإمكان إسرائيل إ 
غازها إلى غاز طبيعي مسال. في ظل حكم مرسي لم تكن هناك ثقة بأن مصر ستسمح بتصدير 

 قناة السويس.  االسرائيلي( عبرشحنات الغاز )
بإمكان الشعب المصري أن يقرر بنفسه ما إذا كان يفضل “ثم ينهي كالمه بصراحة متناهية قائاًل: 

ساعة في اليوم نتيجة للتعامل مع إسرائيل واستيراد الغاز منها أو  14على مدى أن ينعم بالكهرباء 
 ”. أن يبقى في الظالم عدة ساعات كل يوم ثمنًا لاللتزام بالمبادئ
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هل كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة؟ الجواب: نعم. فقد وافقت قطر على 
شحنة من الغاز  14إلى  01الغاز من مصر بما بين تزويد زبائن الشركتين اللتان كانتا تصدران 

الطبيعي المسال. لم تكن لدى مصر القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلي غاز، ولذا تقرر 
إقامة مرفق عائم للقيام بذلك )تبنيه قطر(. ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز 

افية من الغاز المنتة محليًا إلى السوق المصري. وافقت قطر متر مكعب إض 211الطبيعي بتوريد 
على تزويد الشحنات الخمس األولى مجانًا مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد 
أنفاسها، ومما يسهم أيضًا في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة لالستخدام المنزلي داخل 

 البالد. 
براء قولهم "ال شيء على اإلطالق يمكن أن يضاهي صفقة التبادل وكانت رويترز قد نقلت عن خ

 التي منحتها قطر لمصر لصالح األخيرة".
الذين قبلوا بالشحنات الخمس المجانية في  -بعد االنقالب العسكري، ادعى المسؤولون المصريون 

امتدح األمر  إنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر. ولكن في ذلك الوقت  -سبتمبر 
واعتبر مخرجًا من مأزق، ولم يخالف في ذلك إال إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية. ثم عمد 

)مع غاز المسؤولون المصريون إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى 
ن الواضح أن قطر( بما يمكن مصر من االستفادة مما يمكن ان تستورده من غاز طبيعي مسال. م

هذا القرار كان سياسيًا بحتًا، علقت عليه الواشنطن بوست قائلة إن القطيعة مع قطر سوف تؤدي 
 إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النظام فيما بعد. 

إذن، هذا هو كل ما في األمر، وخالصته: اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل، رغم أن احتياطيكم أكبر 
ديدة أو تصببوا عرقًا واقبعوا في الظالم. واقبلوا أيضًا بأن دولتكم اآلن عالة من احتياطيهم مرات ع

وتابعة، واقبلوا أنه نتيجة لهذه الصفقات سوف يثقل كاهل مصر بديون الغاز المستحقة للشركات 
األجنبية التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي. وإلعطائكم بعض فكرة عن حجم الدين، لكم أن 

مليار دوالر، وهو ما يعادل قيمة نصف احتياطييها  6يونيون فينوزا تقاضي مصر بمبلغ  تعلموا أن
إن مجموعة بريتيش غاز قد تمضي قدمًا هي  اإليكونيميستمن العملة األجنبية. وقالت مجلة 

 األخرى وتقاضي مصر. 
تي باتت مصر واقبلوا أيضًا بأن الغاز اإلسرائيلي سوف يستورد من خالل هذه الشركات الخاصة ال

تريليون قدم مكعب من  1ر2رهينة لها. في الشهر الماضي وقعت يونيون فينوزا اتفاقية نوايا لشراء 
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حقل تامار على مدى خمسة عشر عامًا. فال عجب إذن أن إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية 
 مسرورتان باالنقالب على مرسي. 

بعودة “زير الطاقة اإلسرائيلي السابق، إذ يقول: وهذا ما يعبر عنه صراحة يوسف باريتزكي، و 
 ”السيسي وعودة النظام أظن أننا اآلن نرى الربيع )العربي(، حقًا نراه.

ولكن ماذا عن المصريين الذين سيعانون في شهر يوليو من انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف 
الغاز مثل تعطل إنتاج  الخانقة بسبب شح الغاز؟ وماذا عن األثار األخرى الناجمة عن نقص

مليار دوالر وبأنهم يطالبون بدفع  00األسمدة؟ وهل سيسر المصريون إذا علموا بأنهم خسروا 
غرامات وتعويضات تقدر بعشرين مليار دوالر اخرى، وأنه نتيجة لكل ذلك فإن مصر واألردن 

 والسلطة الفلسطينية ستصبح جميعها عالة على إسرائيل في احتياجاتها للغاز؟
أكثر من عامل واحد أدى إلى االنقالب على مرسي. لقد فقد السيطرة على الجيش، هذا إن كان له 
ابتداًء أي سيطرة على اإلطالق. وفقد شعبيته، وفشل اإلخوان المسلمون في الحفاظ على وحدة 

اسمًا ال أحد يعلم يقينًا إلى أي مدى كانت صفقات الغاز السرية هذه عاماًل ح الثورة. ولكنمعسكر 
 في إسقاطه، ولكنها وفرت بال شك حافزًا ماليًا لتغيير النظام.

نقال عن صحيفة ذي هافينغتون بوست األمريكية( 40)ترجمة عربي   
9/6/4400، 40موقع عربي   
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 صالح النعامي
الذي يملك من أوراق القوة ما يمكنه من إمالء تحاول إسرائيل دائما تكريس انطباع مفاده أنها الطرف 

 مواقفه على عدوه، بحيث ال يكون أمام قيادة العدو إال قبول ما تعرضه تل أبيب.
فردا على قرار قيادة السلطة الفلسطينية التوجه لألمم المتحدة وتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود 

ثاق دولي، سارعت إسرائيل التخاذ منظمة ومي 02عباس على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى 
إجراءات عقابية ضد السلطة، من بينها تجميد تحويل عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح 
السلطة وفرض قيود على العديد من مشاريع البنى التحتية التي تعكف السلطة على إنشائها بالتعاون 

 مع المجتمع الدولي.
ن لدى قيادة منظمة التحرير من أوراق القوة ما يمكنها من إلحاق أذى لكن القيادة اإلسرائيلية تعي أ

 كبير بالكيان الصهيوني.
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ويدرك صناع القرار في تل أبيب أنه في حال تعاملت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع قرار 
ة التوجه لألمم المتحدة كتحرك نضالي شامل ضد االحتالل، فإنه سيكون بإمكانها تلقين الحكوم

اإلسرائيلية درسا لن تنساه وسيعري قادة الكيان الصهيوني ليس فقط أمام العالم، بل سيحرجهم أمام 
التي  االستراتيجيةالرأي العام اإلسرائيلي بعد أن يكتشف اإلسرائيليون بؤس الرهان على عوائد 

 يعتمدها هذا الكيان في التعامل مع القضية الفلسطينية.
ى أن قيادة السلطة الفلسطينية غير معنية بخوض غمار مواجهة حقيقية ورغم أن هناك ما يدلل عل

وشاملة مع إسرائيل، فإنه في حال ثبت العكس وجاء التحرك الدبلوماسي الفلسطيني األخير كجزء 
يجب أن تشمل المركبات التالية: حل السلطة  االستراتيجيةنضالية شاملة، فإن هذه  استراتيجيةمن 

 النضال الدبلوماسي، والتوافق على برنامة وطني شامل. الفلسطينية، وتفعيل
 

 عوائد تفكيك السلطة
يكثر المسؤولون الفلسطينيون أثناء لقاءاتهم مؤخرا مع نظرائهم األميركيين واإلسرائيليين من التهديد 
بحل السلطة ردا على تواصل مشاريع االستيطان والتهويد، ألنهم يدركون تماما طبيعة المخاوف 

 ائيلية من تبعات أي قرار فلسطيني بتفكيك السلطة.اإلسر 
وبغض النظر عن جدية هذه التهديدات، فإن قرار حل السلطة الفلسطينية سيفضي إلى مراكمة أعباء 
أمنية وسياسية واقتصادية هائلة على كاهل إسرائيل وسيقلص إلى حد كبير من هامش المناورة 

 المتاح أمام القيادة اإلسرائيلية.
السلطة الفلسطينية سيحرم إسرائيل من مزايا "االحتالل المرفه"، المتمثلة بالتمتع بعوائد إن حل 

االحتالل عبر مواصلة التهويد واالستيطان وتحويل األراضي الفلسطينية المحتلة إلى سوق للبضائع 
ين، وهي اإلسرائيلية، وفي الوقت نفسه تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية توفير الخدمات للفلسطيني

 المسؤولية التي كان يتوجب على إسرائيل تحمل تبعاتها كدولة احتالل.
وفي حال تم حل السلطة الفلسطينية، ستكون إسرائيل مطالبة بالقيام بواجباتها كدولة احتالل، وتوفير 
الحد األدنى من متطلبات الحياة للفلسطينيين، على صعيد اإلغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وهو ما 
سيؤدي إلى تحميل الخزانة اإلسرائيلية عبئا ماليا باهظا ال يقل عن سبعة مليارات دوالر في العام 

(، مع العلم بأن تقديرات إسرائيلية أخرى ترجح أال يقل العبء عن 4/4/1104)صحيفة جلوبس، 
 (.11/4/1104، احرونوتعشرين مليار دوالر سنويا )يديعوت 
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ذا أخذنا بعين االعتبار حقيق ة الضائقة االقتصادية التي تعاني منها إسرائيل وتعكسها بشكل أساسي وا 
مشكلتا السكن وغالء المعيشة، اللتين دفعتا الكثير من الشباب اليهودي لترك إسرائيل والبحث عن 
فرص في الخارج، ستفاقم األعباء المالية لحل السلطة من األزمات االقتصادية في إسرائيل بشكل 

 غير مسبوق.
ألعباء االقتصادية ستكون النتيجة األقل ضررا مقارنة باألعباء األمنية التي ستتحملها إسرائيل لكن ا

 في أعقاب حل السلطة الفلسطينية.
إن حل السلطة سيحرم إسرائيل من عوائد التعاون األمني بين أجهزة السلطة األمنية من جهة، 

لجنرال إيتان دينجوت، منسق عمليات والجيش والمخابرات اإلسرائيلية من جهة أخرى. لقد خرج ا
الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية عن طوره في توصيف العوائد الهائلة التي تجنيها 
إسرائيل من تعاون أجهزة السلطة األمنية مع إسرائيل، حيث أكد أن هذا التعاون أسهم في تحسين 

سرائيل بشكل غ ير مسبوق، وقلص بشكل جذري من حجم البيئة األمنية داخل الضفة الغربية وا 
 (.3/0/1104األعباء على كاهل األجهزة األمنية الصهيونية )صحيفة إسرائيل اليوم، 

وفي حال توقفت أجهزة السلطة األمنية عن دورها في التصدي لمظاهر احتجاج الشارع الفلسطيني 
اضي وبناء المستوطنات على ممارسات جيش االحتالل والمستوطنين، التي تتمثل في مصادرة األر 

والمس بالمقدسات وتنفيذ االعتداءات المنظمة، فإن هذا األمر قد يدفع إلى اندالع مواجهات شاملة 
بين الفلسطينيين وجنود االحتالل، يمكن أن تتطور إلى انتفاضة ثالثة، تنسف البيئة األمنية القائمة 

سرائيل، وتهيئ الظروف أمام استئناف عمليات المقاومة في وقت يستنفر فيه  في الضفة الغربية وا 
 الجيش اإلسرائيلي لمواجهة تبعات التحوالت المتالحقة في العالم العربي.

إن التحول في البيئة األمنية في الضفة الغربية إثر حل السلطة، سيفضي إلى المس بشكل كبير 
 واصله.بالمشروع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وسيحرمه من أهم مقومات ت

إن أحد أهم األسباب التي تدفع اليهود، ال سيما العلمانيين لالنتقال للعيش داخل مستوطنات الضفة 
الغربية هو تحسن البيئة األمنية هناك بفعل التعاون الذي تبديه األجهزة األمنية التابعة للسلطة، 

دية وسعيا وراء ظروف حياة فهؤالء اليهود ال يتوجهون لالستيطان لدوافع عقائدية، بل لدوافع اقتصا
أفضل، حيث بإمكانهم الحصول على بيوت بشروط ميسرة جدا بفعل رخص األرض، وبفضل 

 االمتيازات التي تمنحها الحكومة اإلسرائيلية للمستوطنين.
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ومن الواضح أن تدهور البيئة األمنية في الضفة الغربية لن يؤدي فقط إلى توقف انتقال العلمانيين 
في المستوطنات، بل سيفضي أيضا إلى هجرة داخلية عكسية من المستوطنات باتجاه  اليهود للعيش

 إسرائيل نفسها.
يعي اإلسرائيليون أن استئناف عمليات المقاومة انطالقا من الضفة الغربية سيقلص مستوى الشعور 

دوم باألمن الشخصي لدى اإلسرائيليين وسيمس بمعنوياتهم وسيردع المستثمرين األجانب عن الق
 لالستثمار في إسرائيل، تماما كما كانت عليه األمور في انتفاضة األقصى.

فعلى سبيل المثال، تعد حكومة نتنياهو العدة لتدشين أكبر منطقة صناعية في إسرائيل في المنطقة 
المتاخمة لمستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تقع شمال شرق القدس، حيث يتضمن المخطط تخصيص 

 ت أجنبية تم إقناعها بالقدوم للعمل في إسرائيل.مساحات لشركا
ومن الواضح أن تدهور األوضاع األمنية سيقطع الطريق على المستثمرين األجانب ويحول دون 

 قدومهم للعمل في إسرائيل، وهذا ما سيفاقم الثمن االقتصادي لقرار حل السلطة.
 

 الطوق الدبلوماسي
رر المباشر الذي سيلحق بهم في حال قبلت فلسطين في يدرك األميركيون واإلسرائيليون حجم الض

المنظمات والمؤسسات الدولية. فإسرائيل ستواجه التبعات المباشرة لهذه الخطوة، ال سيما في حال 
انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، في حين أن محاولة واشنطن إحباط التحرك الفلسطيني 

يها أعباء دبلوماسية وسياسية كبيرة، ال سيما وهي تواجه تبعات سيحرج اإلدارة األميركية وسيفرض عل
 أزمات متعددة، على رأسها التوتر مع روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم.

إن حل السلطة الفلسطينية من جهة وقبول فلسطين في المؤسسات الدولية من جهة أخرى، من شأنه 
ة حسب القانون الدولي، بحيث يمكن أن يعد أي قرار أن يغير المكانة القانونية لألراضي الفلسطيني

بالبناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس قرارا غير قانوني، يستدعي مالحقة المسؤولين 
 اإلسرائيليين قضائيا.

ذا أخذنا بعين االعتبار حملة المقاطعات الدولية التي تتعرض لها إسرائيل وتتسع باطراد، فإن  وا 
نية في المحافل الدولية يمكن أن تستحيل إلى طوق دبلوماسي يقلص أيضا مكانة التحركات الفلسطي
 إسرائيل الدولية.
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كما أن األثمان االقتصادية واألمنية والسياسية التي ستدفعها إسرائيل نتاج قرار حل السلطة والتحرك 
مام الجمهور في المحافل الدولية سيعري ائتالف اليمين الحاكم في إسرائيل وسينسف مصداقيته أ

 اإلسرائيلي.
ورغم أن منظومة العوامل التي تؤثر على توجهات اإلسرائيليين السياسية واأليديولوجية واسعة 
ومتشعبة، فإن فشل الحكومة الحالية في إدارة الصراع في مواجهة الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى 

وسط ويسار الوسط مجددا لسدة تغيير في موازين القوى الداخلية، وقد يؤدي إلى صعود تحالف ال
 الحكم.

صحيح أن أقصى ما يطرحه اليسار الصهيوني ال يلبي الحد األدنى المقبول فلسطينيا، لكن هذا 
سيفضي إلى تآكل ما في الموقف الصهيوني من القضية، بعد أن يدرك  -في حال تم-التحول 

ة شعب متشبث بحقه في الحرية اإلسرائيليون محدودية الرهان على خيار القوة العارية في مواجه
والحياة. وسيكون نتاج ذلك توقف اإلسرائيليين عن مواصلة طرح المطالب التعجيزية، على غرار 

 المطالبة باالعتراف بيهودية إسرائيل، وغيرها.
 

 برنامج وطني شامل
النقسام من الواضح أن إنجاز ما تقدم يتوقف على مدى قدرة قيادة منظمة التحرير على إنهاء حالة ا

واستعادة الوحدة الوطنية، حيث إن طعن إسرائيل في شرعية تمثيل عباس للفلسطينيين يعد أخطر 
 العقبات التي تواجه التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية.

فوزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان يقول إن عباس يمثل في أحسن الحاالت نصف الشعب 
 نجاز تسوية معه إال في حال توافق الفلسطينيون على تمثيله لهم.الفلسطيني، وال يمكن إ

ال يسهم إنهاء االنقسام فقط في تحسين فرص نجاح التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية فقط، بل 
يفترض أن يفضي إلى توافق فلسطيني على برنامة وطني مشترك يقلص من قدرة إسرائيل على 

 لفلسطينية.استغالل التناقضات الداخلية ا
ومن المؤكد أن حل السلطة الفلسطينية سيزيل الكثير من العقبات التي كانت تعترض إنهاء االنقسام، 
ألنه سيشطب من جدول األعمال المحاور المتعلقة بتقاسم كعكة السلطة واالنتخابات وغيرها من 

 القضايا، التي غذت حالة االستقطاب الداخلي.
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الوطني يجب أن يضمن توافقا فلسطينيا على كيفية إدارة وضبط  وفي الوقت نفسه فإن البرنامة
الصراع في مواجهة االحتالل، بحيث يعظم من تأثير الفعل الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى 

 يقلص من قدرة إسرائيل على استغالل التباينات في سلوك الفصائل الفلسطينية.
ف تحركها في األمم المتحدة لمساومة إسرائيل، تخطئ قيادة السلطة الفلسطينية في حال سعت لتوظي

قناع حكومتها بتقديم ما يسمح بالعودة للمفاوضات العبثية عبر إطالق عدد من األسرى  وا 
 الفلسطينيين.

لقد تعهد أبو مازن أمام المجلس الثوري لحركة "فتح" مؤخرا بأنه لن يستجيب للمالءات اإلسرائيلية 
هاء حياته بـ"خيانة"، ألنه أدرك أن مسار المفاوضات كما تخطط له األميركية وأنه غير مستعد إلن

 واشنطن وتل أبيب يفرض عليه التفريط بالقضية الوطنية الفلسطينية.
ومن نافلة القول التأكيد على أن موافقة عباس على استئناف المفاوضات سينسف مصداقيته، ويؤكد 

 قابل سراب المفاوضات.حرصه على تعطيل أوراق القوة التي بحوزة السلطة م
9/6/4400، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 على إسرائيل أن تتقدم في اتجاه واقع الدولتين ومنع دولة ثنائية القومية .61

 عاموس يدلين
قدمت المقابلة التي منحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصحافي االمريكي جيفري غولدبرغ 

الم بقيادة وزير الخارجية جون كيري. فقد صرح رئيس التصريح االهم له منذ انهارت محادثات الس
الوزراء بان ابو مازن مسؤول عن فشل المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين وانه يفكر بخطوات 

من جهة « دولة ارهاب ايرانية»تضمن اال تتحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية من جهة، وال تقوم 
 ت.حتى لو استؤنفت المحادثا –اخرى 

هذا تصريح هام، الن االسرائيليين، الفلسطينيين واالمريكيين كانوا منشغلين في االشهر االخيرة بـ 
اساسا وليس جوهر السالم وبالتنازالت التاريخية الالزمة من الطرفين لدفعه الى « مسيرة السالم»

منهما ال يمكنه أن  أيااالمام. كان واضحا لمن يعرف مواقف الطرفين، الفلسطيني واالسرائيلي، بان 
االتفاق من الجمهورين. وعليه فال معنى للكفاح  إلقراريعطي الطرف االخر الحد االدنى الذي يكفي 

، او محاولة استئنافها في 1103في سبيل انقاذ المفاوضات التي انطلقت على الدرب في صيف 
 الصيغة السابقة، المحكومة بالفشل مسبقا.
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ن عن هجم المسيرة الحالية، تفريق الطرفين لفترة تفكير وتقدير، وبدء وبدال من ذلك، ينبغي االعال
مسيرة مفاوضات مختلفة تماما، نقية من الشحنات واالخطاء التي راكمتها في السنة االخيرة كل 

 االطراف.
 

 للفشل آباء كثيرون
ة أن كل طرف من الطرفين يمكنه أن يسجل في صالحه حقيق«. لعبة االتهامات»أوال، يجب وقف 

المسيرة علقت. فالمفاوضات الحالية ولدت في الخطيئة. خطوات كان يفترض بها أن تشجع ابو 
مازن وتعززه حيال حماس في صالح االعتدال في المفاوضات، صلبت مواقفه لدرجة رفض البحث 

 –قتلة  –والمصالحة مع حماس. فالموافقة االسرائيلية على تحرير مخربين  المبادئفي وثيقة 
ت في هز الثقة بين الشعبين. فعندما يرى طرف ما كيف يحتفل الطرف الثاني بعودة القتلة، ال ساهم

تكون هذه خطوة لبناء الثقة، بل العكس. تحرير مخربين يلوث مسيرة الحوار بوصمة أخالقية، 
 ويقوض أسس القانون والعدالة االسرائيلية.

ضات وكجزء من المصالحة التاريخية التي في يجب تحرير قتلة مدنيين ابرياء فقط في نهاية المفاو 
اتفاق السالم. وادخال قتلة مواطنين اسرائيليين في الصفقة بالطريقة التي تمت فيها خلف ظهر 

 الثقة بين الطرفين. ألجواءحكومة اسرائيل، كان هو ايضا فتاكا 
افقت على تحرير هكذا ايضا فهم حكومة اسرائيل بانها مخولة بمواصلة سياسة االستيطان كونها و 

الثقة بين الطرفين ولمكانة اسرائيل  ألجواءمخربين. وحتى لو كان صحيحا قانونيا، فقد كان هداما 
في العالم. كان من االفضل لو أنه بدال من تحرير السجناء اختارت حكومة اسرائيل خطوات هي في 

سها المستوطنات المنعزلة ، مثل كبح جماح البناء في المستوطنات، وعلى رأ«بانية للثقة»جوهرها 
غير المتوقع ان تندرج في االراضي االسرائيلية في حالة اتفاق سالم، في الدفع الى االمام بمشاريع 
فلسطينية في المنطقة ج وفي نهة ايجابي من مشاريع مثل مدينة روابي الفلسطينية ومعالجة أكثر 

 «.شارة الثمن» ألعمالتصميما 
على دور ابو مازن في فشل المحادثات. فهو لم يوافق على االطالق  ومع ذلك، من المهم التشديد

ال مع كيري وال مع الرئيس اوباما. كما أن القيادة  –االمريكية  المبادئعلى البحث في وثيقة 
الفلسطينية رفضت البحث في اقتراحات حل وسط لمواصلة المسيرة بعد أن تبلور اقتراح أتاح تحرير 

وفضلت التوجه الى القبول لمؤسسات دولية، خالفا اللتزامها. وهكذا، فان  قتلة النبضة الرابعة،
الطرف الفلسطيني قضى على محاوالت الحوار وحرف النقاش من الجوهر الى المسيرة. وفوق كل 
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شيء، فان الخطوة االخيرة التي تضمنت المصالحة مع منظمة االرهاب حماس واقامة حكومة وحدة، 
من قادة المنظمة بان حركتهم ال تعترف بدولة اسرائيل ولن تهجر طريق  رغم التصريحات الواضحة

 االرهاب، كانت خطوة هدامة للمفاوضات.
أما الوسيط االمريكي، فرغم مساعيه الكثيرة والصادقة، أخطأ عندما قرر ممارسة ضغط شديد على 

وتصريحات وزير  واالمتناع عن سياسة مشابهة تجاه ابو مازن. اإلطاراسرائيل كي تقبل اتفاق 
عن دولة أبرتهايد  األحاديثالخارجية كيري، بشأن الخطر على اسرائيل في المقاطعة والعزلة الدولية، 

للبناء االسرائيلي في المستوطنات، هي أمثلة  إنديكواالنتقاد العلني من المبعوث الخاص مارتين 
نزيهة وتأتي لدفع اسرائيل نحو  على رسائل امريكية اعتبرها الجمهور في اسرائيل غير صحيحة وغير

 تنازالت غي مقبولة.
الذين فهموا بان اسرائيل ضائعة اذا  –وأدت هذه التصريحات عمليا الى تصليب موقف الفلسطينيين 

لم تساوم في المسائل الجوهرية. ومع أن الطرف الفلسطيني اعتبر في نظر الكثيرين بانه الطرف 
هو أيضا يحظى  –تذكر بانه بالضبط مثل دولة اسرائيل الضعيف في المفاوضات من المهم أن ن

بحق الفيتو على االتفاق. وقد استخدم ابو مازن هذا الحق عندما اختار اال يوافق على البحث مع 
 كيري. مبادئاالمريكيين في ورقة 

 
 «الشعبين»الدفع الى االمام بواقع 

مفاوضات، ان تشكل اساسا لتقصي على قائمة االخطاء التي تميزت بها االطراف الثالثة في ال
ذاالحقائق واالنطالق الى مسيرة مفاوضات تركز على الجوهر وليس على المسيرة.  ما تأزرت  وا 

االطراف بالشجاعة لخوض محاولة اخرى للوصول الى اتفاق دائم شامل، ينبغي تحريك المسيرة بحد 
 وليس على المسيرة. أدنى من الشروط المسبقة. وينبغي للتشديد أن يكون على الجوهر

شروط مسبقة، مثل االعتراف بدولة اسرائيل كيهودية أو الطلب الفلسطيني للوقف التام والمعلن للبناء 
في المستوطنات، من شأنها أن تمس بالمفاوضات وتحسم مصيرها حتى قبل أن تبدأ. ال ينبغي ان 

ح وتقليص االستفزازات: يندرج تحرير السجناء كشرط مسبق ويجب مطالبة الطرفين بكبح الجما
فالتوجهات الى االمم المتحدة والتحريض العلني من جانب الفلسطينيين، والبناء في المستوطنات 

 باستثناء القدس، من الجانب االسرائيلي.
التي في ضوئها ستدار  المبادئفي مثل هذه الحالة، على الوسيط االمريكي أن ينشر وثيقة 

ن تتحفظ على مسألة واحدة في الوثيقة، ولكنها ستكون االساس الذي المفاوضات. ويمكن للقيادتين أ
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تدار عليه المحادثات. من المهم أال تكرر واشنطن اخطاء ممارسة الضغط على طرف واحد فقط 
ما اضطر  إذاكي يخفف حدة موقفه. فالضغط من طرف الوسيط االمريكي ضروري، ولكن فقط 

ممكنا زيادة االحتماالت لموافقة متبادلة على التنازالت  الطرفان الى تخفيف حدة مواقفهما سيكون
 الالزمة التفاق شامل.

من المهم ان تتحسن ايضا الجوانب الفنية في المفاوضات. فمثال، يجب تحديد لقاء للزعماء بشكل 
متواتر ودائم لمحاولة الجسر على عدم الثقة بينهما، وبلورة القرارات الالزمة للدفع الى االمام 

فاوضات القادرة على أن تتخذ في هذا المستوى فقط. والحوار ينبغي أن يتم بين مجموعات عمل بالم
وحسب توزيع المسائل المركزية في المحادثات. وسيكون هدف الفريق االمريكي تشخيص مجاالت 

 التوافق والنقاط التي تسمح بتنازل متبادل.
تفاق الدائم، يجب أن يتحدد للمحادثات هدف ما اتضح بانه ال يمكن الوصول الى توافق على اال إذا

 تسويات مرحلية في الطريق الى التسوية الدائمة. –اقل طموحا 
وتتضمن مثل هذه التسويات مسيرة طويلة وتدريجية من خطوات بناء الثقة الهامة، مع معايير 

ية، التعاون مع واضحة لالنتقال من مرحلة الى مرحلة. فنقل مزيد من المناطق الى السيطرة الفلسطين
مجال تنمية المناطق ج، وقف المستوطنات في المناطق التي من الواضح اال تبقى في االراضي 

، وقف «تعويض –اخالء »االسرائيلية في اتفاق مستقبلي، تغيير ميل االستيطان من خالل قانون 
وار بين المجتمعين ، وتقدم الح«شارة الثمن» ألعمالالتحريض الفلسطيني، معالجة اسرائيلية مناسبة 

 هي نماذج لمثل هذه الخطوات.
دون مطالبة القيادات بتنازالت تاريخية. « الدولتين»غاية هذه التسويات هي الدفع الى االمام بواقع 

من ناحية اسرائيل من المهم الضمان اال ينشأ الى جانبها كيان ضعيف أن مستضعف. وسترغب 
اسرائيل هي اكمال المسيرة وليس ابقاء الدولة الفلسطينية في القيادة الفلسطينية في أن تضمن ان نية 

 وضع انتقالي.
 

 مسألة الجدية
 كأساسكانت تقبل مبادىء كيري  إذاعلى واشنطن االن ان تطلب من القيادة الفلسطينية ان تحسم 

كانت مستعدة للموافقة على  إذاللمفاوضات على االتفاق النهائي، أو في حالة أنها ترفضها، 
اوضات على اتفاق انتقالي. هل تعتزم استخدام المصالحة الفلسطينية والحكومة المشتركة كي مف

تجلب حماس وباقي الفصائل الفلسطينية الى هجر طريق االرهاب ونزع سالحها، أم انها تعتزم 



 
 
 

 

 
           59ص                                     3400 العدد:     04/6/4400 الثالثاء التاريخ:

 

الدخول في مسار يتجاوز المفاوضات، والتوجه الى المناكفة في الساحة الدولية وتعزيز العالقة مع 
 .بإسرائيلمنظمات االرهاب المؤيدة للعنف كسبل للمس 

في ظل غياب الجدية الفلسطينية أو غياب الشريك الفلسطيني جراء تأثير حماس مما سيدفع المواقف 
«. حل الدولتين»الفلسطينية الى التطرف، على اسرائيل أن تنزع من الفلسطينيين حق الفيتو على 

قع الدولتين من خالل خطة بديلة لالتفاق: تصميم حدود اسرائيل على اسرائيل أن تتقدم في اتجاه وا
بنفسها، دون فيتو فلسطيني ومع موافقة دولية واسعة. مثل هذه الخطوة هي أقل مثالية من اتفاق 

واقعية. بوسعها أن تحسن الموقف االسرائيلي وان تضمن الهدف الذي قرره  أكثرالسالم، ولكنها 
اهو: منع واقع دولة ثنائية القومية من جهة واقامة دولة ارهاب على حدود رئيس الوزراء بنيامين نتني

 دولة اسرائيل من جهة اخرى.
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