
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 وما عداه فهي إعالنات تنفيذية 9002األحمد: هناك اتفاق واحد للمصالحة هو اتفاق القاهرة 
 دويك: المصالحة في خطر إذا استمرت اعتداءات أجهزة السلطة على المتضامنين مع األسرى

 مليار دوالر هذا العام 1.3مساعد وزير الدفاع األمريكي: قدمنا لـ"إسرائيل" تموياًل عسكريًا بقيمة 
 سفير هولندا في "إسرائيل": عشرات الدول العربّية واإلسالمّية تربطها عالقات اقتصادية سرّية مع تل أبيب

 صحيفة إسرائيلية: السيسي يرى في "إسرائيل" دولة شقيقة ستخرج مصر من الوحل

يعلون: المصالحة الفلسطينية ستجلب 
أخطأنا و  حماس للسيطرة على الضفة

 األرض مقابل السالمو في نظرية األمن 
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أخطأنــا فــي نظريــة األمــن و ســتجلب حمــاس للســيطرة علــى الضــفة  الفلســطينية يعلــون: المصــالحة .0

 األرض مقابل السالمو 
وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه  أن، األناضول، عن 33/6/9034، القدس العربي، لندنذكرت 

آالف  10ألف صاروخ وقذيفة في لبنان، وما يزيد عن  100يعلون، اعتبر أن وجود ما يزيد عن 
صاروخ وقذيفة في غزة إضافة إلى الصواريخ في إيران، تمثل أبرز التهديدات التي تواجه إسرائيل 

 ظاهرة الجهاديين في سوريا.إضافة إلى مخاطر امتالك إيران السالح النووي، فضاًل عن 
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وفي كلمة ألقاها في مؤتمر هرتسليا، صباح الثالثاء، أشار يعلون إلى أن الحديث عن أن إسرائيل 
اإلسرائيلية )أواخر -بعد انهيار المفاوضات الفلسطينية "ابرتهايد" تتحول إلى دولة نظام عنصري

، "نظام تمييز عنصري هو كالم فارغالحديث عن وجود "أبريل/ نيسان الماضي( كالم فارغ، وقال: 
 ."أي شخص يعيش في إسرائيل يعرف أننا ال نعيش في نظام تمييز عنصري"مضيفًا 

ولفت يعلون في الكلمة التي بثها مؤتمر هرتسليا مباشرة على موقعه اإللكتروني، إلى أن الوحدة بين 
، مشيدًا في هذا الصدد "ستجلب حماس للسيطرة على الضفة الغربية"الفلسطينيين )المصالحة( 

ستؤدي إلى مزيد من "برفض أية انسحابات إسرائيلية من الضفة الغربية، ورأى أن هذه االنسحابات 
الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل على غرار ما حدث في غزة )االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع 

 ."(1003منتصف سبتمبر/ أيلول 
سعداء عند الحديث  سيكونونالفلسطينيون "لحدودها، وقال: ورفض يعلون أن تقدم إسرائيل خرائطها 

ال يوجد سالم ألن هناك رفض من قبل "، وأضاف "عن خرائط ألنهم بذلك سيأخذون ولن يعطوا شيئاً 
، 1661الفلسطينيين، لقد أثبت التاريخ أن جذر المشكلة ليس رفض إسرائيل العودة إلى حدود ما قبل 

نما رفض الفلسطينيين حق إس  ."رائيل في الوجودوا 
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل يعني أنه لن يكون هناك سالم وسيقوض االستقرار، "وتابع 

والسلطة الفلسطينية التي تعتبر معتدلة تنكر حقنا بوطن قومي ومن ال يفهم ذلك ال يفهم لماذا يستمر 
نما الفلسطينيون هم الذين أنكروا حقنا الصراع حتى اآلن، األردن ومصر لم ينكرا أبدًا حقنا بالوجو  د وا 

وأشار إلى أنه في كل المفاوضات التي جرت حتى اآلن فإن الفلسطينيين رفضوا االعتراف  ."هذا
 بإسرائيل دولة يهودية، ورفضوا التنازل عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين.

ائيل هي وجود الجماعات الجهادية واعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي أن من األخطار القائمة حول إسر 
الجهاديين من أوروبا يسافرون إلى سوريا ويعودون ليشكلوا مشكلة أمنية داخلية "في سوريا، وقال إن 

 ".وهو ما يتطلب التعاون من أجل وقف هذا األمر
عن اعتقاده بأن  أعربيعلون ، أن احمد رمضان، عن 33/6/9034، المستقبل، بيروتونشرت 

مجرد تضليل، وان فرص نجاحه تساوي صفرًا، ولن  سحماو الحة بين حركتي فتح اتفاق المص"
 ."تستمر

ال يوجد أي احتمال حقيقي للمصالحة بين الحركتين، وان اي فرصة مصالحة "واضاف يعلون انه 
إن نتج شي عن تلك "، زاعمًا انه "حقيقية تساوي صفرا، لذلك نحن نعارض التأكيد على التضليل

 ."نه سيكون بالتأكيد سيطرة حماس على الضفة، وليس سيطرة محمود عباس على غزةالمصالحة، فإ
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اسرائيل ". مشيرًا الى ان "ان تبني اسرائيل لمقولة االرض مقابل السالم كان خاطئاً "واعتبر يعلون 
نا اخطأت بتبني مقولة االرض مقابل السالم، فبداًل من السالم تلقينا االرهاب، وبداًل من السالم تلقي

 ."الصواريخ
تطرق للمخاطر  ، أن يعلونحلمي موسى، عن 33/6/9034، السفير، بيروتوأضافت 
في مراسم إحياء ذكرى قتلى جنود لواء "الناحال" في برديس ، التي تواجه الدولة العبرية االستراتيجية

وقدرات  وقال "حولنا دول ومنظمات ظامئة للدماء وتطفح بالكراهية، فهمت أن قوة ،حنا قرب حيفا
الجيش اإلسرائيلي، ولواء الناحال مكّون مركزي فيه، ال يسمحان بالعمل ضد دولة إسرائيل في معارك 
جيش ضد جيش، لذلك اتجهوا نحو طريق اإلرهاب والصواريخ، ونزع الشرعية ومحاوالت تطوير 

 سالح نووي".
ن أيضا نحو إسرائيل. وأضاف يعلون أن "عشرات آالف الصواريخ، في الجنوب والشمال، موجهة اآل

ولو كانوا يقدرون، الستنزفوا مواطني إسرائيل في كل يوم. لو أنهم يفلحون، لعملوا بشكل يومي ضد 
أهداف مختلفة، واستخدموا اإلرهاب، وحاولوا تيئيسنا من العيش هنا، لكنهم أيضا يعرفون أننا نجيد 

 ء".خوض الحرب إذا ما تطلب األمر، وسنقطع يد من يريد بنا السو 
 
ــق تقــرر .2 ــة التواف ــة يتشــك حكوم ــة القانونيــة اإلداري ــة القضــايا لمعالجــةل اللجن ــة المدني  عــن الناجم

 االنقسام
، تشكيل اللجنة القانونية اإلدارية لمعالجة القضايا المدنية أمس، حكومة التوافققررت  :غزة-هللارام 

 .والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام
زاما بما ورد في اتفاق القاهرة للمصالحة والذي نص على تشكيل اللجنة ويجيء قرار الحكومة الت

داريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية  القانونية اإلدارية من خبراء قانونيين وا 
والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف 

قالت في المؤسسات واإلدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف الراتب والتن
 عليها.

، "أن اللجنة ستقوم بدراسة هذه أمسوأكد مجلس الوزراء في البيان الصادر عن اجتماعه االسبوعي 
موعد أقصاه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في 

أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا ألحكام القانون األساسي والقوانين واألنظمة واللوائح ذات الصلة 
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، وعلى أساس تحقيق العدالة واإلنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم 14/6/1001المقرة قبل 
 اإلجحاف بحقوق األفراد الذين تضرروا

راكة ألبناء شعبنا في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة نتيجة االنقسام، وتأكيد مبدأ الش
ومراعاة اإلمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل اإلدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج 

 التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".
شعبنا في كافة أماكن  واضاف البيان: شددت الحكومة على التزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء

تواجدهم، وبذل أقصى الجهود إلنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم االتفاق عليه في وثيقة 
، والمتمثلة 4/3/1011الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 

زالة سلبياته، وا عادة توحيد مؤسسات د ولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار بمعالجة آثار االنقسام، وا 
 قطاع غزة، والتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية لتسهيل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

وندد مجلس الوزراء بإغالق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استالم رواتبهم، واقتحام مكتب 
طينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلس

 عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة االنقسام.
وأكد المجلس أن "هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية اإلدارية وفقا لما جاء في اتفاقية 

قيادة حركة حماس التحدث بصدق  الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة"، وقال: كان على
وصراحة مع من عينتهم في فترة االنقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني ال يمكنها أن 
تدفع لهم الرواتب واألجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع 

 بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك'.
ادة الفصائل إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا "تصريحات وبيانات ودعا قي

بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي 
 تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم األول".

وشددت على أن "الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات 
االنقسام، وأن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين 

 محمود عباس فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي عالقة بالفصائل الوطنية واإلسالمية".
 33/6/9034أليام، رام هللا، ا
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 دويك: المصالحة في خطر إذا استمرت اعتداءات أجهزة السلطة على المتضامنين مع األسرى .3
خلدون مظلوم: أكد رئيس المجلس التشريعي، د. عزيز دويك، أن المصالحة الفلسطينية  -رام هللا 

منين مع األسرى من كل في خطر "إذا استمرت اعتداءات أجهزة السلطة في الضفة على المتضا
 الفصائل". مضيفًا: "الذي يقلقنا هو أن االعتداءات ممنهجة ومتكررة".

وكشف الدويك عن حملة إعالمية تقودها جهات فلسطينية داخلية على الساحة الفلسطينية تستهدف 
قيادات في حركة "حماس" وشخص رئيس المجلس التشريعي. مستطردًا: "بعض الجهات في الضفة 

لة ضاقت ذرعًا بالتفاف الجماهير الفلسطينية وتضامنها مع األسرى اإلداريين المضربين عن المحت
 الطعام".

وطالب الدويك بـ "وحدة حقيقية"، داعيًا إلى "توحيد الرايات والتئام جميع الفصائل في وحدة صف 
 لفلسطيني".واحد"، مشددًا على أنه يجب على األجهزة األمنية أن "ترفع يدها عن نبض الشارع ا

من جهته، لفت عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، نايف الرجوب، النظر إلى أن 
 المصالحة الفلسطينية "تلفظ أنفاسها األخيرة". مؤكدًا على ضرورة أن يتم تدارك األمور.

ورأى الرجوب أن السبب في ذلك هو استمرار االعتقاالت السياسية واالستدعاءات بحق النشطاء 
تضامنين مع األسرى المضربين في سجون االحتالل، إلى جانب اعتداءات أمن السلطة على والم

 النواب وأهالي األسرى أطفااًل ونساًء. 
 30/6/9034قدس برس، 

 
حســـن يوســـف: االعتـــداءات علـــى المشـــاركين بالمســـيرة التضـــامنية مـــع األســـرى مخـــالف التفـــاق  .4

 المصالحة
حماس"، حسن يوسف، إن االعتداء الذي حصل أمس قال القيادي عضو التشريعي عن حركة "

االثنين من قبل األجهزة األمنية على المشاركين في المسيرة التضامنية مع األسرى التي دعت لها 
 الحركة، "يخالف اتفاق المصالحة وال يعزز من وحدة الصف الفلسطيني بل يزيده شرخًا".

الضفة بحق النشاطات التي تدعوا لها حركة وأضاف: "السلوك الذي تنتهجه األجهزة األمنية في 
حماس يؤكد على أن الحركة تنظيم غير شرعي، وغير مرحب بها على الساحة الفلسطينية، وعلى 
المستوى السياسي في السلطة أن يعلن رسميًا أن كانت حماس تنظيم محظور يحق له القيام 

 بالفعاليات أم ال".
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االعتقاالت بحق أعضاء "حماس" ازدادت أضعافًا عما وأشار يوسف إلى أن وتيرة االعتداءات و 
كانت عليه قبل توقيع اتفاق المصالحة، "وهذا األمر غير مقبول وال يعزز وحدة الصف الفلسطيني، 
وعلى القيادة الفلسطينية أن تتخذ الخطوات الالزمة في هذا الخصوص ووقف االعتداءات المتكررة 

 ق المصالحة"، وفق قوله.التي من شأنها أن تنحي حماس عن اتفا
ودعا يوسف المستوى السياسي في السلطة ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس وزراء حكومة 
التوافق ووزير الداخلية رامي الحمد هللا إلى النظر لما يحدث من ممارسات، متسائال إلى متى سيبقى 

 هذا السلوك؟.
حة وأمام حكومة التوافق، ولكن حماس ماضية وأردف قائال: "هذه األعمال تضع العقبات أمام المصال

في المصالحة، لكنهم يقومون بهذا العمل حتى نقول بأننا ال نريد المصالحة، ونحن نؤكد بأننا نريد 
 المصالحة والشعب الفلسطيني يرى من الذي يرد المصالحة ومن الذي يعطلها؟.

مع األسرى، مستهجنا توقعات وتساءل عن سبب اعتقال المشاركين في مسيرات وحمالت التضامن 
السلطة من وراء هذه الفعاليات ومحاوالت حماس الفتعال انتفاضة جديدة، منبها إلى أن حماس 

 جاهزة للحوار وما وصفه بـ"ضبط لإليقاع لما يحدث".
 30/6/9034قدس برس، 

 
 يطالب عباس بتشكيل لجنة تحقق باالعتداء على النائب حسن يوسف وعائالت األسرى بحر .5

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الثالثاء الرئيس محمود : زةغ
عباس بتشكيل لجنة تحقيق باالعتداء على النائب حسن يوسف وعائالت األسرى المتضامنين مع 

 أبنائهم مساء أمس في مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
إن االعتداء على النواب وأهالي األسرى "جريمة قانونية وأخالقية  وقال بحر في مؤتمر صحفي بغزة

وخروج عن قيم المجتمع الفلسطيني، واعتداء على الشعب وخياره الديمقراطي، وتساعد االحتالل على 
 فك إضراب األسرى".

ًكا وأشار إلى أن االعتداء على أعضاء المجلس من األجهزة األمنية بالضفة في هذا الوقت يعد انتها
صارًخا من حكومة التوافق لكل ما اتفق عليه بشأن مهامها سيما وأنها تتحمل مسؤولية حفظ األمن 
والحريات للجميع، "ويأتي في إطار المحاوالت المتواصلة إلفشال حكومة التوافق، واستجابة لالحتالل 

 بتعطيل المصالحة وقتل الوفاق الوطني في مهده".
 33/6/9034السبيل، عمان، 
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 في الضفة وغزة ل حكومة الوفاق مسؤولية الموظفين"القوانين واالتفاقات تحمّ رزقة:  سفيو  .6

قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة سابقًا يوسف رزقة إن : نادية سعد الدين -عمان
هناك "اختالفًا في المفاهيم بين حركتي "فتح" و"حماس"، حول تفسير بعض بنود اتفاق المصالحة"، 

 نيسان )إبريل( الماضي في غزة. 15ي تم توقيعه في الذ
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "القوانين واألعراف واالتفاقات تذهب جميعها إلى وجوب 

 تحمل حكومة الوفاق مسؤولية الموظفين، سواء منهم في الضفة الغربية أم قطاع غزة".
ر أن أزمة البنوك والرواتب لم تحل حتى اآلن، وأوضح بأن "االتصاالت مفتوحة بين الطرفين، غي

 إزاء عدم تحديد سبب المشكلة، ما إذا كان سياسيا أم قانونيا أم إداريا وفنيا".
وتوقف عند تصريحات الرئيس محمود عباس األخيرة التي أعلن فيها أن اتفاق المصالحة "كان على 

لقائه بمسؤولية توفير الرواتب عل ى حركة حماس، حيث اعتبر رزقة أنها أرضيتنا وبشروطنا"، وا 
 "تضع األزمة في سياق سياسي، ما يعني وجود خطر على المصالحة".

وأكد موقف حماس من تحميل الحكومة الجديدة مسؤولية رواتب الموظفين، وسط قلقها من "تفاقم 
 األزمة، السيما وأن موضوع الرواتب كان بمثابة االختبار األول لعمل الحكومة".

لى "التزام دولة قطر بدعم رواتب الموظفين، مما يتوجب على الحكومة الجديدة إجراء ولفت إ
 االتصاالت والترتيبات الالزمة لبحث اآللية، علمًا بأن تحويل المبلغ سيكون من خالل الحكومة".

 33/6/9034الغد، عمان، 
 
 : الجمهور الفلسطيني مغّيب عن اتفاق المصالحةخريشة .7

لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة في تصريح صحفي اليوم أكد النائب الثاني 
الثالثاء، على أن المجلس التشريعي ما يزال على وضعه ما قبل تشكيل حكومة الوفاق ولم يحدث 
أي جديد بخصوصه، حتى منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل التشريعي لم تتم، ودور التشريعي 

ن أحدًا لم يفهم وال يعرف باستثناء بعض األشخاص كيف حصل اتفاق أصبح دورًا رقابيًا فقط، وأل
 المصالحة وتشكيل الحكومة، لم يعد وارًدا أن يمنح المجلس التشريعي الثقة لحكومة الوفاق.

نوه خريشة إلى أن ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية، قرار بيد الرئيس محمود عباس، وهو و 
 الت.من يملك وقف هذه االعتقا
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أما بخصوص ما يجري في قطاع غزة، من رفض الشرطة الفلسطينية السماح لموظفي السلطة من 
تقاضي رواتبهم؛ أشار خريشة إلى أن األصل في األشياء وجود عقبات في اتفاق المصالحة، وألن 
الغموض سيد الموقف فيها وال أحد يعرف كيف جرت االمور، فالجمهور الفلسطيني مغيب عن 

ا جرى بين االطراف التي وقعت اتفاق المصالحة. وأضاف "أن هذه العقبات يجب أن تحل حقيقة م
 بطرق ووسائل تضمن عدالة التوزيع، وتسوية األمور بشكل يحقق االمن الوظيفي للجميع".

 30/6/9034فلسطين أون الين، 
 

 األشقر يطالب عباس بعدم اعاقة عمل حكومة الوفاق النائب .8
ركة "حماس" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برفع يده عن حكومة غزة: طالب نائب عن ح

الوفاق الوطني لالنطالق في عملها لتحقيق المصالحة، وان يصدر المراسيم المتفق عليها في اتفاق 
وقال النائب اسماعيل االشقر  المصالحة، معتبرا ان فشل حكومة الوفاق هو فشل للرئيس عباس.

االمن في المجلس التشريعي في رسالة مفتوحة إلى الرئيس عباس: "نتمنى رئيس لجنة الداخلية و 
عليك أن تتحلى بالشجاعة والوطنية، وأن تترك حكومة الوفاق الوطني تقلع وتنجح وتطبق االتفاقيات 
بفهم وطني صحيح جامع ال يفرق فيه بين مواطن ومواطن وال بين موظف وموظف، الوقت قصير 

واضاف: "أقول لكم يا سيادة الرئيس إن فشل  وم واألوجاع صعبة وعميقة". والتحديات كثيرة والهم
حكومة الوفاق الوطني هو فشل لكم بالدرجة األولى وفشل للكل الوطني بالدرجة الثانية والشعب 

  والتاريخ لن يرحم من يتلكأ في مصيره أو حقوقه وثوابته أو حتى في أقوات أبنائه وأرزاقهم".
ة للرئيس عباس قال فيها: "إن لم تستطع أن تتحمل كل ذلك، أن تسلم الراية ووجه االشقر نصيح

 لغيرك وسيذكرك التاريخ، أنك طويت صفحة االنقسام وأنك سلمت الراية لغيرك بسالم".
 33/6/9034قدس برس، 

 
 : "حماس" توظف معاناة أسرانا لتصدير أزماتهافي رام هللا األمنية المؤسسة .9

سة األمنية في بيان صحفي، أمس، إن اعتداءات عناصر "حماس"، أمس األول، قالت المؤس: رام هللا
على أفراد الشرطة في رام هللا وطولكرم وعلى ممثل األسرى بالخليل، دليل واضح على أنها تسعى 
إلى تفجير الوضع، وتصدير أزماتها للسلطة وللشعب، موظفة معاناة األسرى في سجون االحتالل 

 لذلك.
 33/6/9034دة، رام هللا، الحياة الجدي
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 : سنذلل العقبات إلكمال المصالحةمرزوقأبو  .01

أكــد الــدكتور موســى أبــو مــرزوق عضــو المكتــب السياســي لحركــة : عبــدالرحمن الخالــدي -الرســالة نــت
المقاومة اإلسالمية حماس، أن حركته ستعمل على تجاوز العقبات كافة، للوصول نحو وحدة الصف 

 والشعب.
خالل لقاء جمعـه بوجهـاء بلـدة بيـت الهيـا شـمال قطـاع غـزة مسـاء الثالثـاء: "سـنبقى  وقال أبو مرزوق

 جميع المشاكل". إلنهاءنتحاور، ولن نحتكم لغيره، وسنتواصل مع الطرف اآلخر 
نهــاء االنقســام، ونحــن  وأضــاف: "حمــاس قــّدمت ودفعــت الكثيــر مــن أجــل إتمــام المصــالحة الوطنيــة وا 

 ماضون فيها دون تراجع".
أبــو مــرزوق رســالته إلــى حكومــة التوافــق بضــرورة تحمــل جميــع التزاماتهــا وأهمهــا مخصصــات  ووجــه

 ورواتب العاملين فيها، مؤكًدا أن هدف المصالحة تشكيل حكومة للشعب الفلسطيني بأطيافه كافة.
واســـتنكر أبـــو مـــرزوق مـــا تمارســـه األجهـــزة األمنيـــة فـــي الضـــفة المحتلـــة مـــن اعتقـــاالت واســـتدعاءات 

 يوًما. 44والمتضامنين مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام منذ  للنشطاء
وتابع: "من األولى أن تحرص أجهـزة الضـفة علـى حريـة الـرأي والتعبيـر للمـواطن الفلسـطيني بـداًل مـن 

 التنسيق األمني"، مطالًبا لجنة الحريات بالقيام بواجبها وحماية حريات الشعب الفلسطيني.
 30/6/9034، الرسالة، فلسطين

 
 الزهار لـ "السبيل": منهج عباس بالتعاطي مع المصالحة إقصائي .00

انتقـد القيـادي البـارز فـي حركـة حمـاس محمـود الزهـار مـنهج رئـيس السـلطة الفلسـطينية : حمزة حيمـور
محمــود عبــاس بالتعــاطي مــع اتفــاق المصــالحة، ووصــفه بأنــه "إقصــائي وغيــر مقبــول، فهــو ال يــؤمن 

 يسير على نهجه من الفلسطينيين".بشراكة إال من كان 
وأضاف: "عباس ال يؤمن بالرأي اآلخر، ويريد أن يستحوذ على كل شيء، مذكرا بخالفه مـع القيـادي 

 المفصول في حركة فتح محمد دحالن"، داعيا إياه إلى االلتزام ببنود اتفاق المصالحة.
سـائاًل: "بـأي صـفة تـدفع حمـاس وأكد في حديثه لــ"لسبيل" أن حمـاس لـن تـدفع رواتـب مـوظفي غـزة، مت

"، ولــم يســتبعد وجــود ضــغوط الرواتــبالرواتــب، ومــا هــي وظيفــة حكومــة الوفــاق الــوطني إن لــم تــدفع 
 خارجية تسعى إلى إفشال المصالحة.
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كانــت هنــاك رواتــب متــأخرة لمــدة  1006وتــابع: "عنــدما اســتلمنا الحكومــة مــن حركــة "فــتح" فــي عــام 
التزمنا في الوقت التـي كانـت تحـارب فيـه حكومتنـا وتوصـد أمامهـا  تسعة أشهر، ولم نتنصل منها، بل

 ".  تبااللتزاماكل األبواب، لكننا تغلبنا على كل الظروف وأوفينا 
 33/6/9034السبيل، عّمان، 

 
 تنفيذيةعداه فهي إعالنات وما  9002هناك اتفاق واحد للمصالحة هو اتفاق القاهرة : األحمد .02

عضـو اللجنـة  ، أنرام هللا، مـن 30/6/9034، لومـات الفلسـطينية فوفـا وكالـة األنبـاء والمعذكرت 
المركزية لحركة فتح عزام األحمد قال في مؤتمر صـحفي عقـده فـي مدينـة رام هللا، اليـوم الثالثـاء، "إن 

، ومـا عـداه فهـي إعالنـات عـن 1006هناك اتفاقا واحدا للمصالحة هو اتفـاق القـاهرة الموقـع فـي أيـار 
 المصالحة أو توضيح بنود االتفاق، وبالتالي فال يوجد شيء اسمه اتفاق الشاطئ". خطوات لتنفيذ

وجدد األحمد الثقة بالحكومة، وعلى رأسها رامي الحمد هللا، وقال: "نرفض أي محاولة للتشكيك بها أو 
يـة الطعن فيها، وتحميلهـا مسـؤولية العجـز"، مبينـا أنـه لـم يتوقـع توجيـه القيـادي فـي "حمـاس" خليـل الح

 النقد للحكومة وتحميلها المسؤولية عن عدم صرف رواتب من تم توظيفهم خالل فترة االنقسام.
وقال "إن األسلوب الذي اتبعه بعض قادة حماس خاطئ، وال يجب علـيهم التـدخل فـي عمـل الحكومـة 
تحت أي ظرف، وأي مالحظات للفصائل على عمـل الحكومـة تقـدم للـرئيس محمـود عبـاس، فالسـلطة 

 ية في غزة لم تستلم عملها بعد، وال تستطيع تسلمه بكبسة زر".الشرع
وأشــار إلــى أن "االتفــاق واضــح فيمــا يتعلــق بــالموظفين والمؤسســات ويقضــي بتشــكيل لجنــة مــن خبــراء 
داريــين ليدرســوا واقــع المؤسسـات وكفــاءة العــاملين والتضــخم، وتحديــد االحتياجــات،  قـانونيين ومــاليين وا 

ون الحـل، فالحكومـة تصـبح مسـؤولة عنـدما تسـتلم مهامهـا فـي غـزة، ولـيس ومـن خـالل توصـياتها سـيك
حزيران الجاري، فأي عقـل يقبـل التصـريحات التـي تتحـدث عـن أن  1لها عالقة بأي شيء قبل تاريخ 

 حكومة التوافق ستدفع الرواتب القديمة".
اره، ألنهـا تصـرفات واعتبر األحمد ما جرى أمام البنوك فـي غـزة "غوغـاء ويجـب وقفـه وال يجـوز اسـتمر 

 ستحول دون تنفيذ كافة بنود المصالحة وستعيقها".
وكشـــف عـــن تلقيـــه اتصـــاال مـــن القيـــادي فـــي "حمـــاس" إســـماعيل هنيـــة، خـــالل حفـــل تنصـــيب الـــرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، أكـد لـه خاللـه أن أميـر قطـر الشـيخ تمـيم بـن حمـد أوعـز لـرئيس وزرائـه 

رامـــي الحمـــد هللا للتوضـــيح واالتفـــاق علـــى آليـــات االســـتمرار بتقـــديم  االتصـــال بـــرئيس حكومـــة التوافـــق
 المساعدات القطرية للشعب الفلسطيني.
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وفيمـــا يتعلـــق باجتمـــاع لجنـــة المنظمـــة، قـــال األحمـــد "إنـــه ال يجـــوز القـــول إن هنـــاك تـــأخيرا فـــي عقـــد 
خارجهــا بشــرط االجتمــاع، كــون مصــر راعيــة المصــالحة، وبالتــالي ال يمكــن عقــده إال فــي القــاهرة أو 

موافقــة مصــر، وهــذا الموضــوع تــم بتوافــق الجميــع وموافقــة حركــة حمــاس عليــه، فلمــاذا التنــاقض فــي 
 تصريحاتكم؟".

وقال: "لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، بعيدا عن االتهامات والردح اإلعالمي، وتطاول بعـض 
اسـتغالل، أو أمـوال، إنـه سـلوك الصغار على الرئيس محمـود عبـاس، ألن إنهـاء االنقسـام إرادة ولـيس 

وطنـــي قبـــل أن يكـــون اتفـــاق علـــى ورق، دعونـــا ال ننجـــر لمـــن أراد أن يجرنـــا إلـــى المربـــع األول، وأال 
 نتساوق مع االحتالل الذي ال يريد لهذه المصالحة أن تتم أو تستمر".

وقفـــه حتـــى لـــو وقـــال األحمـــد إن "قطـــار إنهـــاء االنقســـام انطلـــق وال عـــودة للـــوراء، وال يمكـــن لقـــوة أن ت
اســـتخدمت إســـرائيل قوتهـــا العســـكرية، وهـــي التـــي تســـعى إلحباطـــه، حيـــث بـــدأت تضـــع العراقيـــل أمـــام 
المصــالحة عبــر منعهــا وزراء حكومــة التوافــق مــن أداء اليمــين فــي رام هللا، ومنعهــا لوفــد يرأســه رجــل 

بق إعــادة األعمــال منيــب المصــري مــن دخــول غــزة أمــس للتحضــير لمــؤتمر للتنميــة واالســتثمار سيســ
 إعمار غزة، إضافة إلقرارها بناء آالف الوحدات االستيطانية".

 األحمـد ، أن عـّزامرام هللامـن  منتصـر حمـدان، عن 33/6/9034، الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 
: "نرفض ان يجوع اي فلسطيني لكن ال عالقة لحكومة التوافق الوطني بما وقع ما قبل الثاني من الق

 .أشهر"، مشيرا الى ان الموظفين الذين عينتهم حماس لم يتلقوا رواتبهم منذ تسعة 1014حزيران عام 
واشـار االحمــد الــى اتصــاالت جــرت مــا بــين رئــيس الحكومـة المقالــة فــي غــزة اســماعيل هنيــة مــع دولــة 
قطــر وقادتهــا لتــوفير مســاعدات ماليــة لتــوفير رواتــب هــؤالء المــوظفين، موضــحا ان انجــاز هــذا االمــر 

 لجته يحتاجان لوقت زمني وال تمكن معالجته فورا.ومعا
االنقسـام وقطـع  إلنهـاءواشار االحمد الى اهمية التعامل بمسؤولية وطنيـة النجـاز مـا تـم االتفـاق عليـه 

الطريــق علــى ايــة محــاوالت اســرائيلية للهــروب مــن العزلــة السياســية علــى حســاب المصــالحة الوطنيــة 
تـم بتخطـيط اسـرائيلي قـاده اريئيـل شـارون  1001وع االنقسام عـام وانهاء االنقسام، مشددا على ان وق

 باالنسحاب احادي الجانب من قطاع غزة دون التنسيق مع قيادة السلطة الوطنية.
وقال: "االنقسام كان ثمرة من ثمـرات حكومـة شـارون الـذي خطـط لالنقسـام بعنايـة فائقـة لصـالح اقامـة 

ي المصــرية"، موضــحا ان انجــاز اتفــاق انهــاء االنقســام فــي غــزة وعلــى حســاب االراضــ ةفلســطينيدولــة 
 اصاب اسرائيل بالذعر.
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واضــاف: "لــذلك ال بــد مــن قطــع الطريــق علــى اســرائيل التــي مازالــت تــراهن علــى فشــل االتفــاق وتغذيــة 
صــادقة وممارســات حقيقيــة لحمايــة  بــإرادةبــذور افشــاله"، مشــددا علــى اهميــة اعتمــاد الســلوك الــوطني 

 ية محاوالت لتخريبه من اية جهة كانت.االتفاق وردع ا
وحـول آليـة التعامــل مـع المــوظفين التـابعين لحكومـة حمــاس او الـذين تــم قطـع رواتـبهم فــي قطـاع غــزة 
منـــذ بـــدء االنقـــالب اوضـــح االحمـــد ان هـــذا االمـــر ســـيكون ضـــمن نطـــاق عمـــل اللجنـــة التـــي شـــكلتها 

الخصوص اعتمادا على القانون حسب ( التي سيكون لها توصيات واضحة بهذا أمسالحكومة اليوم )
 اتفاق القاهرة.

وبخصوص امكانية نشر قوات االمن وقوات الرئاسـة فـي قطـاع غـزة قـال االحمـد: "سـوف نبـدأ بجهـاز 
تــدريب وتأهيـل مـن جديــد  إلعـادةالشـرطة وقـوات الرئاســة المتواجـدة حاليـا فــي قطـاع غـزة التــي بحاحـة 

 ام".خاصة انها توقفت عن العمل خالل سبعة اعو 
قيادة حماس خاطب األحمد ، أن بيت لحم، عن وكالة معا من 33/6/9034الحياة، لندن، ونشرت 

قــائاًل: "ال تجعلــوا بعــض معارضــي إنهــاء االنقســام يجرونــا إلــى المربــع األول، إنهــاء االنقســام ســلوك 
 وطني، نسعى إلى لغة محبة فما الداعي لرفع صور البنا ومرسي في مدينة الخليل.

كشــــف عــــن تفاصــــيل األحمــــد عــــزام  ، أنرام هللا، مــــن 30/1/9034القــــدس، القــــدس، ي وجــــاء فــــ
اللحظات االخيرة التي سبقت اعالن المصـالحة بتعهـد اميـر قطـر تمـيم بـن حمـد ال ثـاني بـدفع رواتـب 

 موظفي حكومة حماس.
 ان اســماعيل هنيــة غــادر الجلســة الــى" خــالل مــؤتمر صــحفي عقــده اليــوم الثالثــاء: األحمــد وأضــاف
 ."اتصــاال بســمو اميــر قطــر تمــيم بــن حمــد طالبــا منــه المســاعدة فــي دفــع الرواتــب وأجــرى أخــرىغرفــة 

مليون دوالر للجنـة المصـالحة المجتمعيـة وتعهـد  3ان هنية عاد وقال انه طلب من االمير "واضاف: 
 ."االمير بدفعها

فــع رواتــب مــوظفي واشــار االحمــد الــى ان هنيــة اتفــق مــع اميــر قطــر علــى دعــم جهــود المصــالحة ود
قطـاع غـزة، حيـث اوعـز االميـر تمـيم لـرئيس وزرائـه باالتصـال مـع د. رامـي حمـد هللا وهـو مـا تـم فعــال 
بعــد ســاعات، وتــم االتفــاق بــين رئــيس وزراء قطــر والحمــد هللا علــى اليــات دفــع قطــر رواتــب مــوظفي 

 جود اتفاق.البنوك يوم االحد بالرغم من و  بإغالقحكومة حماس، مشيرا الى اننا فوجئنا 
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 : نفي اتفاق "الشاطئ" كنفي وجود الشمسترد على األحمد حماس .03
اعتبــر النــاطق باســم حركــة حمــاس صــالح البردويــل، نفــي عــزام األحمــد التفــاق "الشــاطئ" كمــن ينفــي 

وقال البردويـل فـي تصـريح صـحفي إن "اتفـاق القـاهرة هـو األسـاس ولكـن التوافـق علـى  وجود الشمس.
وأكد البردويل أن  في اتفاق "الشاطئ"، وعليه جرى تشكيل حكومة التوافق الوطني. بنوده األساسية تم

حكومة التوافق الوطني هي حكومـة الكـل الفلسـطيني وليسـت حكومـة عبـاس، مضـيفًا إن كـان األحمـد 
 هو في أمورها". ثيتحديعتبر بأن حماس تتدخل في شئون حكومة التوافق فبأي صفة 

 علــى الخطــأ بــل ومضــاعفته. اإلصــرارالرواتــب بأقصــى ســرعة وعــدم  وطالــب البردويــل بحــل مشــكلة
ودعا البردويل عزام األحمد وحركة فتح إلى تخفيض نغمة االنقسام المقيتة وانكار اآلخـر والعـودة إلـى 

 أجواء المصالحة واالحترام المتبادل.
 30/6/9034، فلسطين أون الين

 

 غزةموظفي جميع ة الوفاق تتكفل بدفع رواتب حكومأن لشعبية ":عزام األحمد أكد لشبكة أوراق" .04
أوراق علــى محضــر اجتمــاع عــزام بــالجبهتين أثنــاء مباحثــات : حصــلت شــبكة شــبكة أوراق اإلخباريــة

 تشكيل الحكومة.
فــي تعليقــه علــى أزمــة الرواتــب التــي يعيشــها قطــاع غــزة أكــد قيــادي مســؤول فــي الجبهــة الشــعبية أن 

لتزام بما تم االتفـاق عليـه بـين عـزام األحمـد وموسـى أبـو مـرزوق حكومة الوفاق الوطني كان عليها اال
 هنية. إسماعيلبصرف رواتب جميع الموظفين في غزة ومن ضمنهم من تم تعيينيه خالل حكومة 

القيــادي أن عـزام األحمــد أكــد لهـم خــالل اجتماعــه بهـم خــالل جــوالت تشـكيل حكومــة الوفــاق، أن  وأكـد
مــوظفي حركــة حمــاس، حيــث ســيتم التعامــل معهــم حســب قــانون  حكومــة الوفــاق ســتقوم بــدفع رواتــب

الخدمـــة المدنيـــة والعســــكرية إلـــى حــــين البـــت بأوضــــاعهم، وأكـــد عـــزام فــــي االجتمـــاع الــــذي عقـــد فــــي 
وفــد مــن حركــة فــتح أن  إلــىوضــم وفــدًا مــن الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة باإلضــافة  11/3/1014

تمــيم أميــر قطــر  باســتمرار تمويــل رواتــب مــوظفي  هنــاك مســاعي تبــذل مــن أجــل أن يتكفــل  األميــر
حماس حتى تسوية األمر من خـالل اللجـان اإلداريـة والفنيـة التـي تـم االتفـاق علـى تشـكيلها فـي اتفـاق 

 القاهرة.
وأكد القيادي المسؤول أن هذا مدون في محضر االجتمـاع المـذكور والتـي حصـلت أوراق علـى نسـخة 

 منه وتنشره كما هو.



 
 
 

 

 
           31ص                                     1942 العدد:     33/6/9034األربعاء  التاريخ:

 

يادي الجبهاوي عن سبب تراجع أبو مازن وحركة فـتح عـن مـا تـم االتفـاق عليـه، وتسـاءل واستغرب الق
عـــن الـــدوافع مـــن خلـــق أزمـــة الرواتـــب، وأبـــدى خشـــيته مـــن كـــون هـــذا يعبـــر تراجعـــًا مـــن عبـــاس عـــن 

 المصالحة استجابًة للضغوط األمريكية واإلسرائيلية.
 30/6/9034اإلخبارية،  أوراقشبكة 

 

  اتخذ سابقاً  اإلعالمقرار حل وزارة .. و منظمة التحرير إلىعادت  األسرى وزارةعزّام األحمد:  .05
، انه سيتم قريبـا البـدء األحمدعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام  أعلن :منتصر حمدان–رام هللا 

 اإلطـار، موضـحا فـي اإلعـالمليحـل محـل وزارة  لإلعـالم األعلـىبتفعيل قرار الـرئيس تشـكيل المجلـس 
ستعود الى منظمة التحرير األم االصلية على طريق الخالص من اتفاق  األسرىوزارة شؤون  ذاته ان

 اوسلو باتجاه الدولة ومؤسساتها.
” ، لــ "الحيـاة الجديـدة":أمـسخالل مـؤتمر صـحفي عقـده فـي مقـر كتلـة فـتح، فـي رام هللا،  األحمدوقال 

، مشـيرا فــي الوقـت ذاتـه الــى ان قـرار اتخــذ ”اتخـذ ســابقا وسـيتم تنفيـذه قريبــا اإلعــالمقـرار حـل وزارة  أن
هيئــة تتبــع منظمــة التحريــر بعــد ضــغوط دوليــة خارجيــة لمنــع  إلــى األســرىبشــأن تحويــل وزارة شــؤون 

 في سجون االحتالل. لألسرىصرف مستحقات 
 1666ان اول مؤسسة فلسطينية جرى تأسيسها بعد انشاء االحزاب والفصائل عام  إلى األحمد وأشار

 والجرحى. واألسرىسة رعاية اسر الشهداء كانت مؤس
لقـد اوقفنــا ” ورفـض االحمـد ايـة محـاوالت للتشــكيك فـي موقـف القيـادة تجـاه دعــم واسـناد االسـرى وقـال:

 ”.حدقات عيوننا“المفاوضات بعد رفض اسرائيل االفراج عن الدفعة االخيرة من االسرى وهم في 
مــع دول مانحــة بخصــوص دعــم اســر الشــهداء  واشــار االحمــد الــى حــدوث بعــض االشــكاليات الســابقة

 فجرى نقل ملفاتهم الى منظمة التحرير.
كانت محاوالت خالل االشهر الماضية الضغط من اجل وقف دفـع مسـتحقات االسـرى فـي ” واضاف:

ملـف االسـرى الـى االم االصـلية )  إلعـادةوهـذا االمـر دفعنـا  مانحـة،سجون االحتالل من قبل جهـات 
 “.شهداء وال لألسرىم،ت،ف( 

واشار الى ان المساعي والجهود الوطنية يجب ان تدفع من اجل الخالص مـن اتفـاق اوسـلو ومـا نـتج 
بـــل نريـــد رئـــيس دولـــة  اوســـلو،ال نريـــد مجلـــس وال حكومـــة وال رئـــيس علـــى اســـاس اتفـــاق ” وقـــال:عنـــه 

 “. وبرلمان دولة وحكومة دولة حتى لو حاولوا منعنا من ذلك، ونحن لدينا الحلول الخالقة
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تـم اتخـاذ القـرار بتحويـل  المـزاودات،كل ما اثير بخصوص وزارة شؤون االسرى جاء من باب ” وتابع:
الـــوزارة الـــى هيئـــة وســـيتم ذلـــك بعـــد اســـتكمال االجـــراءات وبنـــاء عليـــه تـــم تكليـــف وزيـــر بمتابعـــة شـــؤون 

العلــى االســرى علــى غــرار مــا حــدث مــع وزارة االعــالم حينمــا تــم حلهــا وســوف يــتم تشــكيل المجلــس ا
 ”.قريبا لإلعالم

 33/6/9034، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 حماس تنفي ما نسب ألبو مرزوق حول البنوك والرواتب .06

نفت حركة حماس مساء أمس الثالثاء ما نسب لعضو مكتبها السياسـي موسـى أبـو مـرزوق مـن : غزة
 تصريحات حول قضية البنوك ورواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.

لنــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري فــي تدوينــة علــى صــفحته فــي "فــيس بــوك" إن "مــا نســب وقــال ا
 للدكتور موسى أبو مرزوق بشأن قضية البنوك ورواتب موظفي غزة غير صحيح".

يذكر أن وسائل إعالم محلية، نقلت عن أبو مرزوق قوله إن البنوك ستفتح اليوم األربعاء، وسيصرف 
 ل أيام مع حل المشكلة جذرًيا خالل شهر. راتب كامل لموظفي غزة خال

 33/6/9034المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 يوسفحسن القرعاوي و فتحي على النائبين في الضفة  حماس تدين اعتداء أمن السلطة .07

بشـــدة اعتـــداء  دانـــت حركـــة حمـــاس ، أنرام هللا )فلســـطين(، مـــن 30/6/9034قـــدس بـــرس، ذكـــرت 
ى النـائبين فـي المجلـس التشـريعي القيـادي الشـيخ حسـن يوسـف بـرام أجهزة أمن السلطة في الضـفة علـ

ـــادي فتحـــي القرعـــاوي بطـــولكرم، وبعـــض المشـــاركين فـــي المســـيرات التضـــامنية مـــع إضـــراب  هللا والقي
 األسرى اإلداريين، واعتبرت ذلك انتهاًكا خطيًرا وعماًل غير مبرر من شأنه تهديد اللحمة الوطنية.

" وأرسلت نسخة منه لـ "قدس برس": "إنَّنا في حركة "حماس" ندين بشدَّة وقال بيان صادر عن "حماس
ونستنكر هذا االعتداء على نائبين في المجلس التشـريعي وقيـاديين فـي الحركـة، ونعـّده انتهاكـًا خطيـرًا 
وعمــاًل غيــر مبــّرر، يهــّدد اللحمــة الوطنيــة، ويعكــس صــورة ســلبية عــن دور هــذه األجهــزة األمنيــة فــي 

 بنا الفلسطيني وخدمته والدفاع عن حقوقه".حماية شع
وأعربـــت "حمـــاس" عـــن أســـفها البـــالغ واســـتهجانها الســـتمرار هـــذه األجهـــزة األمنيـــة فـــي قمـــع المســـيرات 
التضــامنية مــع إضــراب األســرى اإلداريــين فــي الضــفة المحتلــة، ورأت أن ذلــك ال يخــدم إاّل االحــتالل 



 
 
 

 

 
           32ص                                     1942 العدد:     33/6/9034األربعاء  التاريخ:

 

راب األســرى البطــولي بكــل الوســائل القمعيــة وغيــر الصــهيوني الــذي قالــت بأنــه "يســعى إلــى إنهــاء إضــ
 المشروعة".

ودعــت "حمــاس" الــرئيس عبــاس وحكومــة التوافــق إلــى التــدخل لوقــف هــذه التصــرفات التــي وصــفتها بـــ 
"غير المسؤولة"، وقال البيان: "إنَّنا نحّمل قيادة هذه األجهزة األمنية المسـؤولية الكاملـة عـن التـداعيات 

ا االعتـــداءات المتواصـــلة ضـــد نـــواب ورمـــوز شـــعبنا الفلســـطيني وزوجـــات وبنـــات الخطيــرة التـــي تحملهـــ
األسرى والمشاركين في فعاليات التضامن مع األسرى، وندعو الرئيس محمود عّباس وحكومة التوافق 
الوطني إلى التحّرك العاجل ووضع حّد لهذه التصـّرفات غيـر المسـؤولة التـي تسـاهم فـي تعكيـر أجـواء 

 فاق الوطني"، على حد تعبير البيان.المصالحة والو 

حمـاس، سـامي أبـو  الناطق باسم حركـة ، من رام هللا، أن33/6/9034المستقبل، بيروت، وأضافت 
إن هذا "االعتداء يعتبر تصـعيدًا خطيـرًا يسـمم أجـواء المصـالحة"، مطالبـًا الحكومـة بتحمـل  قال: زهري

المســيرات التضــامنية مــع األســرى، يــدلل علــى  مســؤولياتها". واضــاف: "إن االعتــداءات المتكــررة علــى
 خطورة سياسة التنسيق األمني وعلى االستخفاف بقضية األسرى ومعاناتهم".

الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة حمــاس فــي ســجون أن  ،33/6/9034، الســبيل، عّمــانونشــرت 
ى والمتضـــامنين مـــع االحـــتالل اإلســـرائيلي، اعتبـــرت أن مـــن يشـــارك فـــي االعتـــداء علـــى أهـــالي األســـر 

اإلضراب، إنما هو "مجرم ومسـاهم فـي تنفيـذ سياسـة االحـتالل فـي كسـر االضـراب". وأكـدت فـي بيـان 
صحفي أن "سياسة كسر االضـراب مـن قبـل االحـتالل أو أعوانـه داخليـا وخارجيـا لـن يزيـد األسـرى إال 

 إصرارا في تحقيق أهدافهم".
 

 المصالحة يهددألسرى ومعهم قادة من حماس لمتضامنين مع ال قمع أمن السلطة"الجهاد":  .08
رأت حركــــة الجهــــاد أن االعتــــداء علــــى النــــائبين عــــن حركــــة حمــــاس فتحــــي قرعــــاوي وحســــن يوســــف 
والمتضـــامنين مـــع األســـرى المضـــربين عـــن الطعـــام فـــي ســـجون االحـــتالل اإلســـرائيلي "أفضـــل وصـــفة 

 تقدمها أجهزة األمن بالضفة إلفشال المصالحة المترنحة".
دانتهــــاحركــــة، فــــي تصــــريح صـــحفي اليــــوم الثالثــــاء، عــــن اســـتيائها وعبـــرت ال الشــــديدة لالعتــــداءات  وا 

 المتكررة على خيام المتضامنين مع األسرى المضربين عن الطعام في الضفة الغربية.
وتســاءلت حركــة الجهــاد: "هــل قمــع المتضــامنين بالضــفة مــع األســرى ومعهــم قــادة مــن حمــاس، مثــل 

لقرعــاوي، ومـن قبـل ابــن الشـهيد ريــاض بـدير، هـو الحــل إلطـالق ســراح النـواب حسـن يوســف وفتحـي ا
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نهــاء معانــاتهم؟، وهــل لــدى األجهــزة التــي تضــرب النــاس خطــة أخــرى أســرع لتــريح النــاس  المعتقلــين وا 
 واألسرى من المعاناة؟!".

مــن وتابعــت: "إذا كــان الجــوب نعــم نتحمــل األذى، أمــا إذا كــان الجــواب ال، فــإن مــا تقــوم بــه أجهــزة األ
بالضــفة ضــدهم هــو وســمة عــار علــى جبــين مــن يمــارس ذلــك مهمــا كــان موقعــه ومســتواه ودوره الــذي 

 يؤديه".
وأضافت الحركـة: "هـل حـان الـدور لالعتـداء علـى أعضـاء التشـريعي بالضـفة الغربيـة كمقدمـة للتراجـع 

اجحـة عن المصالحة؟"، مشددة على أن االعتداء على أهل األسـرى وأعضـاء التشـريعي هـي "وصـفة ن
شــعال التراشـــق اإلعالمــي والعــودة مجـــددًا إلــى التبادليــة المقيتـــة التــي بــدأت مـــن  إلفشــال المصــالحة وا 

 جديد".
وطالبـــت حركـــة الجهـــاد رئـــيس الســـلطة، محمـــود عبـــاس، بوقـــف تلـــك الممارســـات "غيـــر الالئقـــة بـــدعم 

مشـــابهة األســـرى" وبمحاكمـــة مـــن اعتـــدى علـــى خيـــام االعتصـــام وقـــادة حمـــاس منعـــًا ألي ممارســـات 
وتحرشــات قادمــة تشــكل عقبــات مــن الــوزن الثقيــل فــي طريــق ترتيــب البيــت الفلســطيني الــداخلي لتكــون 

 رسالة واضحة للمتضررين من المصالحة ووقف استنزافها وخرقها.
ورأت أن الشــعب الفلســطيني "أمــام األزمــات المتكــررة فــي الضــفة، وكــذلك أزمــة عــدم صــرف الرواتــب 

تالها من تداعيات وا غالق البنوك تستدعي من رئـيس الحكومـة الحمـد هللا لجزء من موظفي غزة، وما 
 أخذ دوره ومسئوليته لحماية المصالحة والقيام بالدور المطلوب منه".

وأردفــت القــول: "أمــا إذا كــان الحمــد هللا غيــر قــادر علــى القيــام بمســؤولياته فليقــرر بنفســه إذا مــا كــان 
بتــه فــي إفشــال المصــالحة بهــذه الســلبية الغيــر محمــودة مــن ســيرحل أم ال؟، حتــى ال يســاهم بــدون رغ

 رئيس وزراء الوفاق الوطني"، على حد تعبيرها.
 30/6/9034، فلسطين أون الين

 

 يوسف  حسن على النائب ستنكر اعتداء أمن السلطة في الضفةت"الشعبية"  .09
أبـــو  -هـــا فـــي غـــزةنائـــب مســؤول فرع-اســـتنكر عضـــو اللجنـــة المركزيــة العامـــة للجبهـــة الشـــعبية : غــزة

نضـال طومـان االعتـداء علـى النـائبين فـي المجلـس التشـريعي فتحـي القرعـاوي وحسـن يوسـف وبعــض 
 المشاركين في المسيرات التضامنية مع إضراب األسرى اإلداريين.
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وأكد طومان فـي تصـريح لقنـاة القـدس أن االعتـداء غيـر مقبـول، وال يعقـل أن يـتم علـى مـن يتضـامن  
 ن يناضلون من أجل الحفاظ على ما تبقى من كرامتنا الوطنية.مع األسرى الذي

 33/9034، السبيل، عّمان

 
 "الشعبية" تدعو فتح وحماس العتماد لغة الحوار ومصارحة الشعب .21

دعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين حركتـــي "فـــتح" و"حمـــاس" إلـــى مصـــارحة : رام هللا )فلســـطين(
اق الشاطئ، "فـي ضـوء اسـتمرار وتيـرة التحـريض اإلعالمـي، القوى والشعب الفلسطينيين بمضمون اتف

وأزمـــة عـــدم صـــرف رواتـــب المـــوظفين"، وطالبـــت حركـــة "حمـــاس" باإلســـراع فـــي فـــتح البنـــوك وتســـهيل 
 الحركة قبل تفاقم األمور وتدهورها.

وطالبــت الجبهــة بضــرورة اعتمــاد لغــة الحــوار الــديمقراطي فــي معالجــة موضــوعات الخــالف الخاصــة 
حتى ال يستمر المواطن في دفع ثمن االنقسام سابقًا، والمصالحة حاليًا، وحتى ال ينـتج عـن  باالتفاق،

، 1006ـ  1004وشــهداء حــرب  1003اتفـاق المصــالحة ضــحايا جــدد علــى غــرار مــوظفي تفريغــات 
وشركة البحر، والمقطوعة رواتبهم، خاصة وأن استمرار أزمة البنوك قد أصـاب الحيـاة فـي قطـاع غـزة 

الكامل، مما سيؤثر على االحتياجـات الضـرورية ألبنـاء الشـعب الفلسـطيني مثـل الغـاز والوقـود بالشلل 
 والطحين..إلخ، وحتى ال يؤدي ذلك إلى تأزم الوضع وتفشي الجريمة والسرقة.

وشــددت الجبهــة علــى ضــرورة اإلســراع فــي تشــكيل وعمــل اللجــان القانونيــة واإلداريــة المكلفــة بمعالجــة 
مًا وفق ما تم االتفاق عليه في القاهرة، ألن بقاء األمور على األرض وتصاعدها ملف الموظفين عمو 

 بهذا المستوى الخطير قد تنذر بنتائج وخيمة ال تحمد عقباها.
 30/6/9034قدس برس، 

 
 3261حماس: وضع مخيم نهر البارد يوازي نكسة عام  .20

ائـب المسـؤول السياسـي للحركـة ن يعبـد الهـادقام وفد من حركة حمـاس ترأسـه الـدكتور أحمـد : بيروت
( بجولة زيارات في الشـمال لمتابعـة ملـف مخـيم نهـر البـارد 6|6) اإلثنين ]أمس األول[في لبنان أمس 
 وآخر مستجداته.

مع عدد من فعليات ووجهاء وشباب مخيم نهر البـارد، فاسـتمع الوفـد الـى هواجسـهم التـي  والتقى الوفد
عدم تأمين األموال الالزمة، وحاجة الناس الستمرار العمل  تركزت على عدم استكمال اإلعمار بسبب
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بخطة الطوارئ وتقصير الفصائل بمتابعـة الملـف، والعمـل إلعـادة ثقـة النـاس بهـا، وأّن المخـيم بحاجـة 
 إلقامة مشروع غسيل للكلى ينّفذ داخل المخيم.

زي نكبــــة الشــــعب مــــن جهتــــه أكــــد الــــدكتور أحمــــد عبــــد الهــــادي علــــى أّن نكبــــة مخــــيم نهــــر البــــارد تــــوا
، وعلــى العمــل لتــأمين األمــوال الســتكمال عمليــة اإلعمــار، وعلــى التنســيق مــع 1661الفلســطيني عــام 

قيادة الفصائل المركزية لتشكيل لجنة لمتابعة ملف اإلعمار مع األونروا، وعلى التواصل مع الحكومة 
 اللبنانية لتحمل مسؤوليتها تجاه المخّيم.

 30/6/9034قدس برس، 
 

 "إسرائيلـ"بالنسبة ل ة ويؤكد أن العالقات معها لها أهمية استراتيجيةمان يبدأ جولة إفريقيليبر  .22
قالت اإلذاعة اإلسرائيلّية العاّمة باللغة العبرّية )ريشيت بيت( الثالثاء إّن  زهير أندراوس: - الناصرة 

أيام، وتشمل رواندا  10 وزير الخارجّية أفيغدور ليبرمان، يبدأ اليوم، جولة في دول أفريقية، تستمر
وساحل العاج وغانا وأثيوبيا وكينيا، الفتًة إلى أّنه  ُيرافق ليبرمان في هذه الجولة وفًدا من معهد 

 شركة إسرائيلية وعدًدا من أعضاء الكنيست. 30التصدير اإلسرائيلي يمثلون 
ول األفريقية أهمية ونقلت اإلذاعة عن ليبرمان قوله إّنه توجد للعالقات بين إسرائيل وهذه الد

بالنسبة إلسرائيل من النواحي األمنّية والسياسّية واالقتصادّية، وتابع ليبرمان قائاًل إّن  استراتيجية
إفريقيا هي غاية هامة في السياسة الخارجية اإلسرائيلّية، مشّدًدا على أّنه سيقوم ببذل الجهود 

دولة مراقبة في منظمة الدول األفريقّية، على حّد السياسّية من أجل قبول إسرائيل، في العام الحالي، ك
 تعبيره.

 30/6/9034، رأي اليوم، لندن
 
 "إسرائيلـ"انتخاب رؤوفين ريفلين رئيسًا عاشرًا ل .23

انتخب الكنيست اإلسرائيلي أمس، المرشح اليميني رؤوفين ريفلين رئيسا  : الشرق األوسط -القدس 
. ويعرف عن ريفلين معارضته إقامة دولة فلسطينية ودعمه زعاشرا للدولة العبرية خلفا لشيمون بيري

وحصل ريفلين، الذي حظي بدعم حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين  االستيطان.
 صوتا حصل عليها منافسه النائب الوسطي مئير شطريت. 35صوتا مقابل  65نتنياهو، على 
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طات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، لكن الرئيس يسمي ومنصب الرئيس في إسرائيل فخري، فيما السل
 بعد االنتخابات التشريعية الشخصية المكلفة تشكيل ائتالف حكومي.

 33/6/9034، الشرق األوسط، لندن
 
 "خالل السنوات األخيرة "تآكلتإعادة بناء قوة الردع اإلسرائيلية بعدما  جبي :موفاز .24

ووزير الدفاع االسبق شاؤول موفاز في كلمة  "كاديما" قال رئيس حزب: احمد رمضان -رام هللا 
، اإلرهاب"المطلوب من إسرائيل ترميم قوة الردع لديها في مواجهة "ألقاها في مؤتمر هرتسليا، إن 

 .األخيرة"قوة الردع لدينا تآكلت أمام المنظمات االرهابية خالل العشر سنوات "مضيفًا أن 
غزة، بعد وقت قصير  ضد» السحابعامود »ررنا إلى شن عملية إذا اضط"ودّلل على ذلك بقوله إنه 

 ."، فهذا دليل على أن الردع اإلسرائيلي لم يكن كافياً "الرصاص المصبوب"من حرب 
خالد مشعل بالوصول إلى قطاع  "حماس"أنا أتساءل متى كان يحلم رئيس المكتب السياسي لـ"وقال: 

بذلك؟ وهل يتماشى هذا مع الحديث عن قوة ردع  غزة، وتقبيل ترابها ..؟ وكيف سمحت إسرائيل
 ."فاعلة؟

ألف  110خطر شن حرب صاروخية ضد إسرائيل، حيث يوجد "وفي السياق نفسه، أشار موفاز إلى 
والمنظمات األخرى، في وضع يتحول فيه الكم إلى  "حزب هللا"صاروخ وقذيفة صاروخية في حوزة 

 ."د االستراتيجي علينانوع، ما يعني ارتفاع منسوب الخطر والتهدي
أن إسرائيل لم تضطر في الماضي إلى مواجهة خطر بهذا الحجم، وهذا النوع، وعليه يجب "وأضاف 

أن ندرك أنه ال يمكن بعد اآلن الحديث عن ساحات القتال وميادين المعارك وعن الجبهة الداخلية. 
جبهة الداخلية مكافأة تعطى فاالثنان، مرتبطان ببعضهما البعض، ويجب التوقف عن جعل قيادة ال

 ."للسياسيين كتعويض وجائزة ترضية، إذ يجب أن تبقى جزءًا من وزارة الدفاع
المفهوم األمني اإلسرائيلي وعقيدة األمن، يجب أن تشمل بداخلها موضوع التنسيق "واعتبر أن 

ب الذي يجب أن الشع"، داعيًا إلى التوقف عن مفهوم «والتحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة
 ."يعيش بمفرده، والذي ال يهتم باآلخرين وبمواقفهم

 33/6/9034، المستقبل، بيروت
 
 
 



 
 
 

 

 
           94ص                                     1942 العدد:     33/6/9034األربعاء  التاريخ:

 

 تطالب بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو بالكنيست الكتل العربية  .25
قدم عضو الكنيست مسعود غنايم، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة اإلسرائيلية : المستقبل –رام هللا 

 عربية في الكنيست، بعد إضراب األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.باسم الكتل ال
العشرات من األسرى اإلداريين الفلسطينيين، يواصلون "وقال غنايم في مداخلة له في الكنيست، إن 

منهم إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم  10يوما، وتم إدخال  44إضرابا عن الطعام منذ 
 ."الصحية

حكومة إسرائيل تتعامل معهم بطريقة وحشية غير إنسانية، وبداًل من تفهم مطالبهم " وأضاف أن
لغاء ما يسمى باالعتقال اإلداري الذي ُيعتبر إجراًء غير ديموقراطي ويتنافى مع مبادئ  العادلة وا 

 ."حقوق اإلنسان، قامت بسن قانون إلطعام األسرى بالقوة ضاربة بذلك حقوقهم عرض الحائط
 33/6/9034، ل، بيروتالمستقب

 
 "إسرائيل"فوز ريفلين برئاسة  "أحزاب اليمين" تبارك .26

)كال الحزبين يميني(، انتخاب رؤبين  "الليكود"الديني، ونائبة عن  "شاس“بارك حزب : عالء الريماوي
 ريفلين، رئيسًا جديدًا إلسرائيل.

لتيار اليميني حقق "إلسرائيلي، إن وقالت حركة شاس في بيان لها أوردته القناة األولى في التلفزيون ا
 ".اليوم فوزًا جديداً 

إسرائيل "، ميري ريغيف، للقناة نفسها، إن "الليكود"من جانبها، قالت عضو الكنيست عن حزب 
 ."تحتاج إلى رئيس يميني صهيوني ، وهذا ما تحقق اليوم

ات جرت على من جهته، رأى عضو الكنيست من حزب العمل )وسط(، نحمان شاي، أن االنتخاب
 ."النظر للكفاءة"أساس 

 30/6/9034، رأي اليوم، لندن
 
 80صـــاروخ تصـــل مـــدها إلـــى  400شـــعبة االســـتخبارات العســـكرية: حمـــاس و"الجهـــاد" تمتلكـــان  .27

 كيلومتر
" عن تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية أن عدد احرونوتنقلت صحيفة "يديعوت : حلمي موسى

مرة منذ حملة "عمود  10لقادرة على الوصول إلى تل أبيب تضاعف الصواريخ التي توجد في غزة وا
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 400السحاب"، واليوم يوجد لدى حركتي حماس و"الجهاد اإلسالمي" في القطاع ما ال يقل عن 
 كيلومترا. 40إلى  13صاروخ قادر على الوصول إلى مدى 

السالح بين مصر  وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم قيام السلطات المصرية بإغالق أنفاق تهريب
والقطاع في منطقة رفح، إال أن حماس و"الجهاد اإلسالمي" طّورا في غزة صناعة عسكرية محلية 
إلنتاج الصواريخ بعيدة المدى ذاتها. ورأت الصحيفة أنه من "ناحية حماس، كان إطالق النار على 

قي الراحل( صدام حسين في تل أبيب انجازًا مهمًا في الوعي، لم يسبقها إلى ذلك سوى )الرئيس العرا
. ولهذا ففي األشهر األخيرة تجدهم يشددون وتيرة اإلنتاج 1660حرب الخليج األولى في العام 

 المحلي من خالل ورش الخراطة وحمالت تجارب متكررة باتجاه البحر".
 وقد عرض رئيس دائرة األبحاث في شعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي العميد ايتان بارون
الموضوع أمس، في محاضرة ألقاها ضمن "مؤتمر هرتسليا". وقال إن "حجم عديد الصواريخ في 

كيلومترًا،  40كيلومترًا، بضعة آالف صواريخ إلى مدى  10غزة: بضعة آالف من الصواريخ لمدى 
 كيلومترًا". 40وبضع مئات من الصواريخ إلى مدى 

إنه تتركز في لبنان عملية بناء قوة "حزب هللا" في وعند تناوله شؤون الساحة الشمالية، قال بارون 
جهدين أساسيين: الزيادة المهمة لكمية الصواريخ والمقذوفات الصاروخية، وباألساس نجاعتها وقوتها 

 التدميرية.
وأوضح بارون أن "لدى حزب هللا مئة ألف صاروخ قصير المدى، بضعة آالف من الصواريخ التي 

ترًا ـ هذه المجموعة تصل إلى غوش دان والى منطقة تل أبيب ـ وبضع كيلوم 130يبلغ مداها حتى 
مئات من الصواريخ والمقذوفات الصاروخية إلى مدى أبعد يمكنها أن تصل إلى كل أراضي 
سرائيل ال  إسرائيل". وأضاف "في نهاية األمر سيكون طريق انتصار حماس عبر االستنزاف. وا 

 من اإلصابات، مثلما كان في حرب لبنان الثانية".يمكنها أن تقاتل لزمن طويل مع كثير 
 33/6/9034، السفير، بيروت

 
 القسرية لألسرى المضربين بالقوةمقترح القانون التغذية  نقابة األطباء اإلسرائيليين ترفض .28

التغذية  رفضت الرابطة الطبية اإلسرائيلية )نقابة األطباء( مقترح القانون: الشرق األوسط - رام هللا
العالج الطبي القسري، بما فيه التغذية القسرية، وتنفيذ مثل هذا اإلجراء، ينتهك "، وقالت إن ريةالقس

. وقال نقيب األطباء ليونيد أدلمن، إن األطباء سيحترمون قرار "األخالقيات الطبية المقبولة دوليا
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الطعام بصفتهم نحن نحترم قرار السجناء باإلضراب عن "المضربين، ولن يطعموهم بالقوة، مضيفا: 
 ."بشرا ومرضى، ووظيفة الطبيب مساعدة المضرب للبقاء على قيد الحياة، والتغذية بالقوة ممنوعة

 33/6/9034، الشرق األوسط، لندن
 
 "إسرائيل"يمكن أن تشّوه صورة هآرتس: موت أحد األسرى المضربين سيفجر أزمة محلية ودولية  .29

لعبرية في افتتاحيتها أمس مصادقة الكنيست بالقراءة انتقدت صحيفة هآرتس ا: الحياة  –الناصرة 
األولى على مشروع قانون بإرغام األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل المضربين عن الطعام 
على تناول الطعام احتجاجًا على سياسة االعتقاالت اإلدارية. كما انتقدت إصرار رئيس الحكومة 

عتقاالت اإلدارية، التي تتم تعسفيًا من دون توجيه اتهامات بنيامين نتنياهو على عدم إلغاء اال
 للمعتقلين.

يمكن "وحذرت الصحيفة من أن يفجر موت أحد األسرى المضربين عن الطعام أزمة محلية ودولية 
 ."أن تشّوه صورة إسرائيل

طينيين في النائب محمد بركة أن األسرى الفلس "لجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة"واعتبر رئيس 
وعلى إسرائيل ان تحترم االتفاقات بإطالق "سجون االحتالل هم مناضلون ضد إرهاب االحتالل، 

سراح المجموعة األخيرة من قدامى األسرى، وأن تحرر جميع االسرى اإلداريين القابعين في السجون 
 ."من دون أي تهمة منذ سنوات وهم مضربون عن الطعام

ؤدي إضراب األسرى عن الطعام الى موت أحدهم أو أكثر. كما حذر وحذر بركة الحكومة من أن ي
من خطورة القانون الذي دخل مسار التشريع ويقضي بإطعام األسرى بالقوة رغم معارضة الجهات 

 ."فهذا تعذيب إضافي الى تعذيب األسرى القائم أصالً "الحقوقية ونقابة األطباء اإلسرائيلية، 
 33/6/9034، الحياة، لندن

 
 نقل التعليماتب استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتطبيق "الوتس اب"جيش اإلسرائيلي: ممنوع ال .31

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أن مسؤولين بالجيش اإلسرائيلي أعلنوا مؤخرا عن 
مثل  خالل مواقع التواصل االجتماعي أرائهمقواعد جديدة تلزم المجندين والضباط بعدم اإلفصاح عن 

 في نقل التعليمات. "Whatsapp"، وكذلك عدم استعمال تطبيق "تويتر"و "فيس بوك"
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فعال منافيا لقيم الجيش "وأوضحت الصحيفة أن اإلعجاب بصورة أو مقطع فيديو قد يصبح  
 يطبقها الجيش. التي، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة "اإلسرائيلي

 33/6/9034، المصري اليوم، القاهرة
 
 القصف ة بسبببسوري بمخيم درعا استشهاد طفلين فلسطينيينوعة العمل": "مجم .30

استشهد طفالن فلسطينيان أمس الثالثاء جراء استمرار القصف العشوائي على مخيمات : دمشق
 .ةالالجئين الفلسطينيين في سوري

ير في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إن الطفل منة وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
وذكرت أن الطفلة  أنور السعدي قضى إثر القصف الذي استهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين.

  هيفاء الحاج سيدو قضت متأثرة بجراح أصابتها إثر قصف سابق تعرض له حي العدوي بدمشق.
ووفق المجموعة تعرض مخيم خان الشيح بريف دمشق لقصف بالبراميل المتفجرة مما أسفر عن 

ير في منازل ومحال المدنيين، في حين يشهد تصاعدًا في حدة األعمال العسكرية خالل دمار كب
 األشهر القليلة الماضية.

وعلى صعيد متصل، تعرض مخيم درعا لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة مما أسفر عن وقوع 
 ضحية وعدد من الجرحى إضافة إلى دمار كبير فيه.

بأحد الصواريخ محلية الصنع والذي أصاب جامع كما تعرض مخيم النيرب في حلب لقصف 
عنيفة ناجمة عن  انفجاراتفلسطين فيه، واقتصرت األضرار على الماديات، فيما سمعت أصوات 

 قصف مصدره مطار النيرب العسكري القريب منه.
33/6/9034وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
فـي  يعمـل علـى تعزيـز الوجـود اليهـودي طاقمـاً  "بينيـت"تحـذر مـن إقامـة الـوزير  األقصـى مؤسسـة .32

 األقصى
من تداعيات وتبعات  10/6/1014في بيان لها الثالثاء  حّذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث

بإقامة طاقم مختص سيضع  ،رئيس حزب البيت اليهودي -بينيتتصريحات أدلى بها الوزير نفتالي 
جد األقصى، وأنه وضع أهدافًا وبرامج أجندة ووسائل لتعزيز وتوسيع الوجود اليهودي في المس

قامة هذا الطاقم  لتنفيذها قريبا، ورفض اإلدالء بتفاصيلها، وقالت المؤسسة أن هذه التصريحات وا 
باألجندة األساسية التي يرسمها، ال تبعد كثيرًا عن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد 
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بحسب برنامج أعده نائب وزير  ألقصى،األقصى، وترتيب وجدولة صلوات يهودية في المسجد ا
المقترح على  وُيضاف الى قانون ريجب -من حزب البيت اليهودي –األديان االسرائيلي إيلي كوهن 

 جدول الكنيست في نفس اإلطار، ولجنة تسور.
وزير االقتصاد االسرائيلي  – بينيتهذا وكانت مصادر صحفية إسرائيلية أفادت بأن الوزير نفتالي 

أقام مؤخرًا طاقمًا خاصًا  -يتولى أيضا مهمة وزير األديان االسرائيلي ووزير شؤون القدس والذي 
لوضع تصور ووسائل تنفيذية لتعزيز الوجود اليهودي في المسجد األقصى، باعتبار أن هذه المهمة 

 مهمة وطنية من الدرجة األولى .
قمًا، والذي بدوره سيبحث في الشهر أنه أقام طا بينيتوبحسب أخبار صحفية ومقابلة إذاعية أفاد 

ويعني االقتحامات اليهودية بُحرية للمسجد  – صعود اليهود بُحرية الى جبل الهيكلملف القريب في 
 األقصى، وانه يعتزم العمل على تقوية التواجد اليهودي في االقصى.

لية في المنبثقة عن لجنة الداخ من مصادر أن لجنة تسور علمت مؤسسة األقصى، سياقبال
الكنيست، والتي وكلت ببحث ملف االقتحامات للمسجد األقصى، أو ما يطلق عليه االحتالل زورًا 
وبهتانا الصعود الى جبل الهيكل، وبحثت أيضا ملف ترتيب أوقات دخول اليهود اليه وصلواتهم به، 

نهاية الشهر عقدت مؤخرًا عدة جلسات سرية، وأنها ستقدم تلخيصاتها وتوصياتها بهذا الشأن حتى 
 الجاري.

30/6/9034مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 أطفال المخيمات الصيفيةاألقصى.. وشرطة االحتالل تعتدي على  مستوطنًا اقتحموا 989"صفا":  .33

اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح الثالثاء بالهراوات وغاز الفلفل على أطفال ة: القدس المحتل
مسجد األقصى من جهة باب المجلس، ما أدى إلصابة لللصيفية أثناء محاولتهم الدخول المخيمات ا
 ."صفا" لـمؤسسة األقصى للوقف والتراث محمود أبو العطا بمدير اإلعالم ، وفق ما قال أربعة أطفال

وأوضح أن قوات االحتالل اعتدت بالهراوات على طالب مصاطب العلم عند باب المجلس، ما أدى 
 عدد منهم برضوض مختلفة. إلصابة

وأفاد أن شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات األقصى احتجزت جميع البطاقات الشخصية لطالب 
وطالبات مصاطب العلم، وجرى تحويلها إلى مركز تحقيق "القشلة"، كما اعتقلت أحد الطالب، وهو 

 من سكان صور باهر بالقدس المحتلة.
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مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى من جهة باب  151ا بينهم عنصًرا احتالليً  141وذكر أن 
المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من 
باحاته، بدًء من المصلى المرواني والجامع القبلي المسقوف، والجهة الشمالية الشرقية لقبة الصخرة 

 المشرفة.
33/6/9034ينية، صفا، وكالة الصحافة الفلسط  

 
 الشيخ خطيب لـ"قدس برس": تصريحات نتنياهو بحظر "الحركة اإلسالمية" برنامج حزبي .34

، سلطات 44اتهم قيادي إسالمي بارز في األراضي الفلسطينية المحتلة عام : سليم تايه -كفر كنا 
الشيخ رائد صالح،  االحتالل بمالحقة قادة وأنصار "الحركة اإلسالمية" وعلى رأسهم رئيس الحركة

بسبب دفاعها عن المسجد األقصى ومقاومة مخططات سلطات االحتالل الرامية إلى تهويد المسجد، 
مشيرا إلى تصريحات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو والتي دعا فيها إلى حظر "الحركة 

خراجها عن القانون 44اإلسالمية" في األراضي الفلسطينية المحتلة عام   .وا 
في حديث مع "قدس  ووصف نائب رئيس "الحركة اإلسالمية" في الداخل الشيخ كمال خطيب،

برس"، تصريحات نتنياهو بالحمقاء والخرقاء، مشيرا إلى أن نتنياهو يعتقد أن الظروف السياسية 
 .مواتية لمحاربة الحركة اإلسالمية في الداخل، وفي ظل التنافس الحزبي داخل المؤسسة اإلسرائيلية

وأشار الشيخ خطيب إلى أنه نتنياهو يحاول أن يستغل الوضع اإلقليمي في المنطقة، الذي يحارب 
فيه المشروع اإلسالمي بمختلف مسمياته سواء كانت تحت مسمى "اإلخوان المسلمين" أو "الحركة 
 اإلسالمية" في الداخل، ومحاوالت إخراجه عن القانون واعتباره إرهابا كما يحدث في السعودية
ومصر واإلمارات، ولذلك يرى نتنياهو أن الفرصة مواتية للذهاب في نفس االتجاه "فالمسلمون حسب 

 ."قوله يحاربون المسلمون، فلم ال يحاربهم في الدولة العبرية
30/6/9034قدس برس،   

 
 تضامنًا مع "اإلداريين"عن الطعام األسرى يهددون بإضراب جماعي مفتوح نادي األسير:  .35

هدد كافة األسرى القابعين في سجون االحتالل باإلضراب عن الطعام في  "وفا":و يـام"،مندوبو "األ
يومًا على  44حال استمرار تعنت االحتالل في معاملة األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام منذ 

 التوالي.
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سرى في سجن فقد قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير، المحامي جواد بولس، بعد زيارة لأل
"جلبوع"، اإلسرائيلي، أمس، إن األسرى يعيشون حالة من الترقب مع استمرار إضراب زمالئهم 

يومًا على التوالي، مؤكدين أنهم إذا ما استمّرت الحكومة اإلسرائيلية  44اإلداريين عن الطعام منذ 
 عن الطعام. في مواقفها المتعنتة تجاه المضربين، سينخرطون جميعًا في اإلضراب المفتوح

وأشار بولس أن خمسة أسرى جدد انضّموا إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام، ونقلوا إلى سجون 
 أخرى.

33/6/9034األيام، رام هللا،   
 
 "ن نستقبلهم شهداءالضفة: مسيرات وفعاليات تضامنية مع األسرى تزامنًا مع انطالق حملة "ل .36

االحتالل مساء أمس، مسيرة في القدس خرجت تضامنًا  قمعت قوات مندوبو "األيـام"،"وفا": -الخليل 
مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام لليوم الثامن واألربعين على التوالي في أعقاب وقفة 

 تضامنية نظمت أمام مقر بعثة الصليب األحمر الدولي.
د من ممثلي القوى شارك المئات من أهالي األسرى المضربين عن الطعام، الى جانب عد ،وفي البيرة

تضامنًا مع الوطنية واإلسالمية ورجال الدين، أمس، في اعتصام أمام مقر الصليب األحمر، 
 األسرى.

انطلقت صباح أمس، حملة إعالمية حملت عنوان 'لن نستقبلهم شهداء' بمشاركة العديد من  كما
يين، بهدف الضغط على المحطات اإلذاعية ومحطات التلفزة والصحافيين والمتطوعين ونشطاء وحقوق

 الجهات المعنية بقضية األسرى، للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه المضربين عن الطعام.
وفي بيت لحم، دعا اهالي االسرى، وفعاليات القوى الوطنية واإلسالمية، ونادي االسير، ووزارة 

 الفلسطينيين االسرى، وجمعية االسرى المحررين، والمؤسسات واللجان التي تعنى بشؤون االسرى،
 44مواجهة المخاطر التي تتهدد حياة االداريين المضربين عن الطعام منذ لفي الوطن والشتات، 

جراءات حكومة االحتالل بإجبار االسرى على فك اضرابهم  يوما، وخصوصا في ظل قرارات وا 
 المفتوح عن الطعام.

ًا مع األسرى المضربين عن الطعام وفي الخليل، شهدت المدينة، أمس، إضرابًا تجاريًا جزئيًا تضامن
 لليوم الثامن واألربعين على التوالي.

بالتحرك العاجل إلنقاذ حياة أبنائهم في سجون االحتالل جراء  األسرىوفي طولكرم، طالب أهالي 
 تردي أوضاعهم نتيجة االهمال الطبي وحرمانهم من الزيارة.
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تضامنًا مع األسرى المضربين وكتب أصحاب  شهدت مدينة الخليل، أمس، إضرابًا تجاريًا جزئياً و 
معركة األمعاء بتضامنهم مع األسرى لإشارة بالمتاجر على أبوابها الموصدة عبارة "ماء وملح" 

 الخاوية.
33/6/9034األيام، رام هللا،   

 
خــالل طفــاًل  9422 تالضــفة اعتقلــ يــة فــيمناألجهــزة األ: "العالميــة للــدفاع عــن األطفــال"الحركــة  .37

9031 
 1433قال تقرير دولي إن أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت : خاص–هللا  رام

 .1015قاصًرا خالل العام 
فرع فلسطين نشر الثالثاء أن معظم من  -وأوضح تقرير للحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

 ناء فترة االعتقال.اعتقلتهم أجهزة السلطة هم من الفتيان وتعرضوا لسوء المعاملة خالل وأث
طفل فقط تم نقلهم إلى مراكز التأهيل بعد فترات االحتجاز، بينهم عدد قليل  500ولفقت إلى أن نحو 

 جًدا من الفتيات.
وقالت ُمعدة التقرير "جيسيكا بوركيس" إلى أن األطفال الذين تعرضوا لالعتقال بالضفة جوبهوا 

 أخرى.باالحتجاز والضرب واإلهمال والتهديد بأموٍر 
يمثل "إطاًرا قانونًيا"  1634ولفتت إلى أن القانون األردني المعمول به في الضفة الغربية منذ 

 للتعامل مع األطفال بهذه الطريقة وأن أسلوب التعامل مع األطفال بهذه الطريقة قد عفا عليها الزمن.
ده أن الشرطة تتلقى العشرات ونقلت عن المستشار القانوني الرئيسي للشرطة الرائد خالد السباتين تأكي

 من الشكاوى فيما يتعلق باالنتهاكات الحاصلة ضد األطفال خالل فترات احتجازهم أو لحظة توقيفهم.
طفاًل على  13أما سالم قواريق الذي يدير مركزين لتأهيل األحداث بالضفة فيقول إنه يمكن رصد 

 بية.األقل في كل مركز توقيف شرطي في كافة أنحاء الضفة الغر 
30/6/9034وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 إحياء ذكرى النكبةتحاكم طالبها الفلسطينيين بتهمة سرائيلية جامعة حيفا اإل .38

وديع عواودة: يستدل من المحاكمة التي تجريها جامعة حيفا اإلسرائيلية أنها تتجسس على - الناصرة 
تهم في المواقع والمنتديات االجتماعية. ويشكل الطالب العرب فيها من خالل رصد تعليقاتهم وبيانا
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]فلسطينيون في . منهم فتيات عربيات %60من مجمل طالبها، %10العرب في الجامعة نحو 
 .[1644األراضي المحتلة سنة 

باألسبوع الماضي لبحث ملف االتهامات « محكمة الطاعة»عقدت جامعة حيفا، الجلسة األولى لـ و 
 من الطالب العرب. خمسةالذي تقدم به عميد الطلبة وجهاز األمن العام في الجامعة بحق 

عدم االستجابة »، «اإلخالل بالنظام العام»و « إحياء ذكرى النكبة»وكانت الجامعة قد وجهت تهمة 
 امر عميد الطلبة وجهاز األمن في الجامعة وطالبت إنزال العقوبات بحق الطالب.ألو 

وبعد االستماع إلى ادعاءات الجامعة تمحور الدفاع الذي قدمه د. يوسف جبارين حول المعايير 
المزدوجة في سياسة الجامعة وانتقائية سيادة القانون في الحيز العام فيها، وتقويض الهامش 

 الجامعة والمعايير التمييزية المزدوجة في تنفيذ القانون الجامعي. الديمقراطي في
 انهاء المداوالت. ألجلوبعد تقديم االدعاءات تم تعيين جلسة استمرارية ليوم االثنين القادم 

33/6/9034القدس العربي، لندن،   
 
 اتساع ظاهرة عمالة األطفال في غزة مع بدء إجازة المدارس الصيفية .39

ألفا من أطفال قطاع  15يقول المحامي والناشط الحقوقي كارم نشوان إن : بد العالأحمد ع -غزة 
غزة يعملون. لكنه أكد أن هذه األرقام غير دقيقة بسبب أن الجهاز المركزي لإلحصاء أحصى فقط 

 عامًا، بينما هناك صغار يعملون وأعمارهم أقل من عشرة أعوام. 11-10العاملين من 
ال العاملين مع بدء إجازة المدارس الصيفية، إذ يتحولون إلى باعة متجولين أو وتتزايد أرقام األطف

 عمال على البحر أو في الورش الصناعية.
وأرجع نشوان عمالة األطفال إلى تداعيات الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، إذ أدى إلى 

 ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
طفال العاملين ينتمون إلى أسر تقع تحت خط الفقر وتتكون ويقول إن هناك دراسة تبين أن كل األ

 دوالر. 300من سبعة أفراد، بينما يبلغ دخلها في المتوسط نحو 
ومن أسباب الظاهرة وفق نشوان، ارتفاع متوسط عدد أفراد األسرة حيث بات في حدود تسعة أفراد، 

 مما يعني ارتفاع معدالت اإلعالة.
أنه ال يوجد في فلسطين تطبيق للتعليم اإللزامي لألطفال، مما يعني  في حديثه للجزيرة نت: وأوضح

 أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم.
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عاما، مما يتطلب إجراءات من وزارتي  13من األطفال العاملين لم يبلغوا سن  %44كما بين أن 
 انون.العمل والداخلية ألن وجودهم في سوق العمل مخالف للق

33/6/9034الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 أكبر تجمع لألطباء الفلسطينيين في الشتات يختتم مؤتمره بالكشف عن إنجاز طبي عالمي .41

في مدينة برلين، بمشاركة برلين: اختتم تجّمع األطباء الفلسطينيين في ألمانيا مؤتمره السنوي السابع 
من أرجاء الجمهورية لى مدار ثالثة أّيام قادمين حشد كبير من األطباء والصيادلة حضروا أعماله ع

 االتحادية، في أبرز تظاهرة طبية فلسطينية في الشتات. 
وترّكزت أعمال المؤتمر الطبي الفلسطيني األبرز في أوروبا على طّب الحوادث والطوارئ وسبل 

أخصائيون وخبراء ألمان معها وأهم المستجدات بشأنها دوليًا. وتناوب على إلقاء المحاضرات التعامل 
 وفلسطينيون خالل األّيام من السادس وحتى الثامن من حزيران )يونيو(. 

وشهد برنامج المؤتمر اإلعالن عن سبق طبي عالمي أحرزه طبيب فلسطيني بألمانيا، عالوة على 
 جاء ذلك بالمحاضرة العلمية ضمن مشروعات وبرامج مخصصة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني. 

دكتور أيمن األغا، رئيس قسم الجراحة أعمال المؤتمر، والتي ألقاها عضو التجمع البروفيسور 
كاشفًا النقاب عن قيامه بعملية زراعة إحدى الهضمية والمناظير بمستشفى بوجن هاوزن بميونيخ، 

وزرعها عامًا  55مريضة تبلغ من العمر فصوص الغّدة جار الدرقية تّم استئصالها من رقبة شقيق 
 بذراعها. 

وتكمن أهمية مؤتمر هذا العام في أنه يعقد للمّرة األولى في العاصمة برلين حيث أكبر تمركز سكاني 
 فلسطيني في القاّرة األوروبية. 

30/6/9034 برس، قدس  
 

 "إسرائيل": على الفيفا أن يتصدى لعنصرية جبريل رجوب .40
اد الدولي لكرة القدم باتخاذ إجراءات في مواجهة د ب أ: طالب االتحاد الفلسطيني االتح –سانتوس 
من قبل إسرائيل. وقال جبريل الرجوب رئيس اتحاد « احتالال استيطانيا وعنصريا وفاشيا»ما اعتبره 

ال أرغب في رؤيتهم  …ال أطالب بتوقيع عقوبات على الرياضيين اإلسرائيليين»الكرة الفلسطيني: 
إال إنني لم أسمع قط االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم ينتقد  يعانون مثل الرياضيين الفلسطينيين،

 «.سلوكيات حكومته العنصرية مع الفلسطينيين
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وأشار إلى أن إسرائيل منعت سفر خمسة العبين من المنتخب الفلسطيني وقامت باعتقال آخر، 
 اآلسيوية.لحرمانهم من المشاركة مع منتخب بالدهم في التصفيات األخيرة المؤهلة لكأس األمم 

أنا أتحدث عن  …لقد طفح الكيل»وأضاف قبل اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في ساو باولو: 
 «.االحتالل العنصري الفاشي اإلسرائيلي

33/6/9034القدس العربي، لندن،   
 

 نظيره المصري السيسي في حفل تنصيب األخير ضّجت بالرسائللمصافحة عباس اليوم": رأي " .42
المصافحة التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره المصري الجنرال : عمان-اليومرأي 

عبد الفتاح السيسي في حفل تنصيب األخير رئيسا للجمهورية، والتي ُأخذ عليها أنها كانت خالية من 
 أّي وكّل حرارة، ما جاءت من فراغ، فحسب معلومات "رأي اليوم" أنها تلت ليلة ضّجت بالرسائل.

الفلسطيني، ساءه تماما أن يعلم أن "خصمه" القيادي الفتحاوي محمد دحالن متواجد في قاعة الرئيس 
"كبار الضيوف" في احتفال التنصيب، كما أدرك الرسالة وراء تخصيص مقعده إلى جانب الضيوف 
األفارقة وليس الزعماء العرب في رسالة من المرجح أنها سياسية أيضا، ما أدى بالرئيس الفلسطيني 
لمغادرة القاهرة منزعجا إلى روما للمشاركة في صالة السالم التي دعا لها بابا الفاتيكان فرانسيس 

 األول.
مصافحة السيسي لعباس كانت خالية إال من كلمات مجاملة سريعة، صاحبها رفض من األول 

ي عباس بصفة شخصية، ما أكدت مصادر "رأي اليوم" في القاهرة عالقته بعشاء سياس استقبال
تناوله الرئيس المصري قبيل تنصيبه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والخصم األول 

 للرئيس عباس القيادي دحالن.
العشاء الذي تم في منزل السيسي الثنين من أهم مهندسي الوضع المصري الحالي، حمل عددا من 

 جديدة.الرسائل السياسية، أهمها حسب مراقبين أنه شكل "أعمدة" مصر ال
بن زايد طلب من الجنرال المصري تجنب أي مصافحة بينه وبين عباس، في الوقت محمد الشيخ 

الذي طلب فيه الرئيس السيسي حرفيا من بن زايد أن "يستغني" قليال عن دحالن ويمنحه اإلذن للبقاء 
م مصر من في القاهرة األمر الذي ال يحتمل كثيرا من التأويالت، فالسيسي اقتنص الفرصة لتدعي

، والذي بات من المعروف أنه قيد "باب بديل عباس"الجهة الخليجية، كما دخل ذلك من أوسع أبوابه 
 البحث على المستوى الخليجي.

30/6/9034رأي اليوم، لندن،   
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 دولة شقيقة ستخرج مصر من الوحل "إسرائيل"صحيفة إسرائيلية: السيسي يرى في  .43

السيسي، الرئيس المصري الجديد يرى  عبد الفتاحسرائيلية، إن قالت صحيفة "جلوبز" اإل: كتبه وطن
في إسرائيل "دولة شقيقة، ستساعد بالده في الخروج من الوحل"، مشيرة إلى الدور الذي لعبته إسرائيل 
لدى الجانب األمريكي على مدار أكثر من ثالث سنوات في تهدئة الجانب األمريكي في ذروة التوتر 

وأضافت أنه "يمكن أن نالحظ في هذه المرحلة أن السيسي يرى  قاهرة وواشنطن.في العالقات بين ال
في إسرائيل دولة شقيقة، ستساعد مصر في الخروج من الوحل، وفي المقابل ستتعلم إسرائيل من 

 مصر درًسا أساسًيا حول التعامل في منطقتنا".
ل أنور السادات أن يقوم بها مع وأوضحت أن "رؤية السيسي تتشابه مع تلك التي حاول الرئيس الراح

شعبه، لكنه لم يستطع، وهي تختلف في الوقت نفسه عن استراتيجية السالم الخاصة بالرئيس األسبق 
 حسني مبارك، التي شجعت على الكراهية تجاه اآلخر وذلك إلبعاد االنتقادات الداخلية عنه".

شكل قانوني، ومن بين كل جيرانها ورأت الصحيفة أن "إسرائيل حظيت باحترام الرئيس المصري وب
سنوات ونصف من  5ذوي الحدود المشتركة، كانت هي الوحيدة التي منحت مصر دعما طوال 

 الصدمة القومية، ليس غزة وال السودان وال ليبيا المقسمة استطعن مساعدة القاهرة في ضائقتها".
ارة الصمت ولم تصدر تصريحات وأشارت إلى أن "هذا جاء في الوقت الذي عرفت فيه تل أبيب الثرث

وتابعت: "عندما  مربكة كان يمكن أن تسبب إحراًجا للقاهرة، كما فعلت عواصم أخرى في الغرب".
كان الحاجة تقتضي، كان المبعوثون اإلسرائيليون يخرجون إلسكات واشنطن، التي غضبت حكومتها 

الحرب المصرية ضد اإلرهاب  على القاهرة ومارست على السيسي ضغوًطا، كما ساهمت إسرائيل في
سرائيل لم يكن له مثيل من قبل".  في سيناء، في تنسيق تام بين مصر وا 

وأشارت إلى أن "فترة من الزمن البد أن تمر حتى تتنقل العالقات بين القاهرة وتل أبيب من مرحلة 
"لدى الرئيس اللقاءات السرية بين الضباط إلى عالقات متناغمة بين السياسيين"، الفتة إلى أنه 

 المصري الجديد عمل مضني إلصالح البالد وتحقيق االستقرار واألمن، وتنمية االقتصاد".
ووصفت الصحيفة، السيسي بأنه "قائد واعد له رؤية صادقة وشجاعة بعيدة عن الشعارات الفارغة"، 

ذا حظي بسنوات طوي لة في مؤكدة أن "هذا بالضبط ما تحتاجه مصر في هذه الساعة القاسية، وا 
 الحكم فإن سياسته سيكون لها ثمارها ليس فقط لشعبه بل لشعوب المنطقة".

30/6/9034، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  
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 إسالمية -وبحاجة إلى خطة عربية  قتنا..األردني: حماية األقصى أكبر من طا األوقافوزير  .44

األوقاف وشؤون المقدسات اإلسالمية  هايل عبد الحفيظ داود، وزير .دعا د: ماجد األمير - عمان
سالمية متكاملة لحماية المسجد األقصى من االنتهاكات  في األردن، إلى وضع خطة عربية وا 

صورة مبرمجة "إن االنتهاكات اإلسرائيلية بدأت تأخذ  "الشرق األوسط"اإلسرائيلية. وقال في حوار مع 
 ."فق عليها بين كل األطراف اإلسرائيليةوممنهجة ولم تعد مجرد استفزازات متطرفين بل خطة مت

يبلغ سبعة ماليين دينار أردني من  المخصص من وزارة األوقاف للقدس سنوياً "ن إ داود ريوز وقال ال
 "....مليون دينار أردني هي كامل موازنة وزارة األوقاف األردنية 34أصل 

اكات اإلسرائيلية، ونحن وحدنا ال من االنته وجود وزارة األوقاف األردنية حد كثيراً وشدد على أن "
نستطيع إنهاء كل االنتهاكات للمسجد األقصى من االحتالل ألن هذه أكبر من طاقة وزارة األوقاف 
سالمية متكاملة لحماية المسجد  وأكبر من طاقات واألردن وفلسطين، ولذلك ال بد من خطة عربية وا 

ضية القدس والمقدسات لها أولوية، وال يمكن أن على أن ق . والسياسة األردنية تقوم دائماً ..األقصى
تحدث أية تسوية أو سالم من دون رحيل االحتالل عن القدس وأن سياسة االحتالل تجاه القدس 

 ."والمقدسات هي سياسة خطيرة قد تقود المنطقة إلى االنفجار
  33/6/9034 ،الشرق األوسط، لندن

 
 العالمية إلى القدس من دخول أراضيهافي المسيرة  األردنية تمنع قيادياً  السلطات .45

منعت سلطات األمن األردني دخول عضو اللجنة الدولية لمسيرة القدس العالمية والناطق  :عّمان
، وأعادته صباح يوم الثالثاء 6/6االثنين  يومالرسمي باسمها زاهر البيراوي من دخول األردن، مساء 

 إلى بيروت ومنها إلى لندن حيث يقيم. 10/6
ان ، تلقتها "قدس برس"، قبيل مغادرته مطار عمّ 10/6ر البيراوي في تصريحات له يوم الثالثاء وذك

في اتجاه بيروت، أن سلطات مطار الملكة علياء رفضت دخوله كما امتنعت عن إعطائه أي تفسير 
ة خرى هي صاحبة العالقة )المخابرات( وأن الشرطألهذا القرار، واكتفت بالقول "ان جهات سيادية 

وأضاف: "استهجن واستنكر هذه المعاملة، فأنا مواطن أردني من أصل  دورها هو تنفيذ القرار".
فلسطيني وأحمل الجواز األردني، ولي الحق الدستوري بدخول بلدي االردن، وحتى لو أرادت 

ن إردنية اعتباري أجنبي )بسبب الجنسية البريطانية( والتعامل معي على هذا األساس؛ فالسلطات األ



 
 
 

 

 
           11ص                                     1942 العدد:     33/6/9034األربعاء  التاريخ:

 

أصول التعامل مع الضيوف وأخالق األردنيين األصيلة تأبى ان يعامل الضيوف بهذه الطريقة، بل 
كرام الضيوف".  تحتم احترام وا 

 ولم يستبعد البيراوي أن يكون منعه على خلفية نشاطه ضمن المسيرة العالمية إلى القدس.
ي والسياسي واإلعالمي لخدمة قضية وأكد البيراوي أن هذا المنع لن يثنينه عن استمرار العمل الشعب

القدس، ولن يمنعه من انتقاد تخاذل بعض األنظمة والحكومات وتقصير بعضها االخر في حماية 
 المسجد االقصى والمقدسات في القدس، على حد تعبيره.

 30/6/9034قدس برس، 
 
 لرئيس االتحاد النسائي العربي العام انتخاب انتصار الوزير نائباً  .46

شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في مؤتمر االتحاد النسائي العربي العام، الذي  :وفا–القاهرة 
 يعقد في القاهرة، بحضور الدول العربية األعضاء.

عاما تنقل خاللها  50وأعلن المؤتمر العام لالتحاد نقل مقر االتحاد الى مصر بعد غياب أكثر من 
وجرى انتخاب هدى بدران رئيس  سنوات. 6التي استمر بها في عدة دول عربية، كان آخرها اليمن 

االتحاد النسائي المصري العام، أمينا عاما لالتحاد العربي، ورئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
وأكدت جميع المشاركات في المؤتمر ضرورة تحقيق المساواة ومشاركة  انتصار الوزير، نائبا لها.

 على تقوية أوضاع المرأة في كافة أماكن تواجدها.المرأة في صنع القرار و 
33/6/9034الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "إسرائيل""وورلد تريبيون": المعارض السوري كمال اللبواني يجري محادثات سرية مع  .47

المعارضة السورية المدعومين من الغرب  مقاتليذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" األمريكية اليوم أن 
 اجتماعات سرية مع إسرائيل. يعقدون 

نسختها اإللكترونية عن تقرير لمعهد الشرق األوسط للبحث واإلعالم، وهو  فيونقلت الصحيفة 
المعارضة السورية يجرى حوارا  فيمنظمة بحثية أمريكية، قولها إن كمال اللبوانى وهو عضو بارز 

ر إلى أن اللبوانى استهل هذه المحادثات وأشار التقري مع الحكومة اإلسرائيلية بشأن الثورة السورية. 
 الحر.  السوريبعد الحصول على الضوء األخضر من الجيش 
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ألمانيا  فيإطار جهوده لدعم المبادرة، حضر اللبوانى اجتماعات سرية عديدة  فيوأضاف التقرير "
والسالم  السوريهذا الشأن، بل وعبر عن استعداده لزيارة إسرائيل إذا كان ذلك سيخدم الشعب  في

 وشعوب المنطقة".
30/6/9034ن، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنط  

 
 النكسة ىلإمراحل اللجوء من النكبة بغزة عن معرض لـ"االونروا"  .48

الوكالة يضم مئات  ألرشيفمعرضا  أمسافتتح مفوض وكالة )اونروا( في غزة  :أ.ف.ب –غزة 
  سطينيين.االف الصور التي توثق مراحل نزوح الالجئين الفل

وفي مؤتمر صحفي خالل افتتاح المعرض الذي حمل عنوان "ارشيف االونروا السمعي والبصري من 
اجل الجئي فلسطين" واقيم في المركز الفرنسي بغزة، قال بيار كرينبول مفوض عام االونروا "هذا 

ن "العمل بهذا واشار الى ا االرشيف يعطي صورة عن رحلة المعاناة واالمل لالجئين الفلسطينيين".
 1644ويضم صورا توثيقية لمعاناة الالجئين الفلسطينيين عامي  1006االرشيف بدأ في عام 

 وجماعات". كأفرادواثناء اقامة مخيمات واالنجازات التي حققها الالجئون  1661و
 واعتبر ان هذا االرشيف "جزء مهم من الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني بحيث يعطي صورة كاملة

صورة فردية  ألف 450عن رحلة المعاناة التي عاشها الالجئون الفلسطينيون". ويحوي االرشيف "
ألف شريحة مصورة توثق كلها حياة الالجئ  40االف صورة مطبوعة و 10تحتفظ بها االونروا و

 الفلسطيني"، كما قال كرينبول.
فاعلية لتحسين حياة الالجئين في من جهة ثانية شدد كرينبول على ان الوكالة "ستعمل ما بوسعها وب

)االثنين( في اتصال مع رامي الحمد هللا رئيس حكومة الوفاق الفلسطيني".  أمسغزة وهذا ما ابلغته 
وكذلك وقال ان "من المهم جدا ان تكون هناك طريقة لدخول الفلسطينيين وخروجهم من قطاع غزة 

ار المفروض منذ سبع سنوات على قطاع الحص إلنهاء". واضاف "هذا هو الوقت المناسب البضائع
 غزة".

وقال عدنان ابو حسنة الناطق باسم االونروا لفرانس برس ان الوكالة "تقوم بعملية كبرى في باريس 
 والدنمارك ألرشفة افالم سينمائية ومئات االف الصور على ان تكون متاحة عبر االنترنت قريبا".

33/6/9034الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 مليار دوالر هذا العام 1.3بقيمة  عسكرياً  تمويالً  "إسرائيلـ"مساعد وزير الدفاع األمريكي: قدمنا ل .49
قال ماثيو سبنس، نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي : القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ األناضول

ال عسكريا بقيمة لسياسة الشرق األوسط، إن "الواليات المتحدة قدمت إلسرائيل في هذا العام فقط تموي
 مليار دوالر". 5.1

وأضاف سبنس أن ذلك الدعم "من أجل الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي النوعي"، الفتا إلى 
 أنه "هو األكبر في تاريخ الواليات المتحدة".

ة وتابع سبنس في كلمة له في مؤتمر هرتسليا السنوي، يوم الثالثاء، "هذا هو التزام الواليات المتحد
الحديدي للتأكد من أن لدى إسرائيل بالضبط ما يلزم للدفاع عن نفسها ضد أي عدو، أو أي مزيج 
من األعداء، الذين يمكن أن يهددوا أمنها، هذا االلتزام ليس فقط في مصلحة إسرائيل ولكن في 

 مصالح األمريكيين كذلك".
لكترونية، إلى أنه قبل ثالثة ولفت سبنس، في كلمته التي نشرها مؤتمر هرتسليا على صفحته اال

جندي أمريكي في تدريب )جونيبر كوبرا( في إسرائيل، وهي أكبر  100أسابيع، شارك أكثر من 
 مناورات عسكرية تجرى هذا العام.

أما بشأن التخطيط األمريكي للشرق األوسط، فقال إن "وزارة الدفاع األمريكية تخطط لعدد من 
مستعدون لما قد يحدث وتخطط ضد األشياء التي، بصراحة، ال  الحاالت الطارئة للتأكد من أننا

 نريدها أن تحدث" دون مزيد من التفاصيل.
30/6/9034رأي اليوم، لندن،   

 
: عشرات الدول العربّية واإلسالمّية تربطها عالقـات اقتصـادية سـرّية مـع "إسرائيل"في  اسفير هولند .51

 تل أبيب
لهولندي في اسرائيل، كايبر فالدكامب، النقاب عن أّن دواًل كشف السفير ا زهير أندراوس: –الناصرة 

سالمّية تُقيم عالقات تجارية مع إسرائيل بوساطة بالده.  عربّية وا 
وفي حديث أدلى به لإلذاعة العبرّية الرسمّية )ريشيت بيت(، أضاف السفير الهولندّي أّن دواًل عربّية 

سالمّية ال تربطها بدولة االحتالل عالقات د بلوماسّية مثل إندونيسيا، وماليزيا، وعدد من دول وا 
 الخليج، تقيمان عالقات تجارّية مع إسرائيل بوساطة هولندا.
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وتابع السفير قائاًل إّن حكومة بالده أوقفت المقاطعة التي فرضتها شركات هولندّية على عدٍد من 
دّي في الهاي تبّنى باألغلبية مشروع البنوك اإلسرائيلّية، الفًتا في السياق ذاته، أّن البرلمان الهولن

 قرار لتشجيع تعزيز العالقات االقتصاّدية والتجارّية مع إسرائيل. 
وقد أجرت اإلذاعة العبرّية هذا اللقاء مع السفير الهولندّي في إسرائيل ألّنه ابتدأ اليوم الثالثاء يوًما 

ين وممثلي شركات التقنية العالية دراسًيا في أمستردام بمشاركة رجال أعمال إسرائيليين وهولندي
 وشركات )ستارت أب(.

وكانت صحيفة )المساء( المغربّية قد كشفت أرقام رسمّية حصلت عليها جاء فيها أّن المعامالت 
سرائيل تطوّرت بشكل ملحوظ خالل األشهر الماضية، بعد ركود اقتصادي  االقتصادية بين المغرب وا 

قطع العالقات بينهما، حيث وصل حجم التداول التجاري  بين البلدين في تعاملهما معا، رغم
سرائيل، في شهر شباط )فبراير( الماضي لوحده، مليارا و مليون، ما  611الخارجي بين المغرب وا 

بين صادرات وواردات. وكشفت األرقام ذاتها أّن حجم الواردات المغربّية من إسرائيل، في شهر شباط 
ر سنتيم، مسجلة انخفاًضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، )فبراير( الماضي، وصل إلى مليا

 ألف دوالر. 400والتي وصلت فيها الواردات القادمة من إسرائيل مليونين و
30/6/9034رأي اليوم، لندن،   

 
 لـ"إسرائيل" أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية المقدمة .50

أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي بتقليص المساعدات العسكرية المقدمة  طالبى: حلمي موس
ويأتي هذا الطلب في ظل احتدام الخالف داخل إسرائيل حول حجم ميزانية الدفاع،  للدولة العبرية.

 في ظل تقليصات عامة وتقديرات بتراجع نسبة النمو االقتصادي.
الموازنات في مجلس الشيوخ، أثار عدد من وفي مداوالت أجريت مطلع حزيران الحالي في لجنة 

األعضاء للمرة األولى مسألة ما إذا كان ينبغي للواليات المتحدة مواصلة تقديم مساعدات أمنية بهذا 
 القدر إلسرائيل.

مليارات دوالر  5.1ومعروف أن الواليات المتحدة تقدم إلسرائيل، مباشرة، مساعدة عسكرية بقيمة 
دة عسكرية خاصة ألغراض محددة. ففي عهد إدارة أوباما خصصت الواليات سنويًا، كما تقدم مساع

، «حيتس»المتحدة، مثال، حوالي مليار دوالر لتطوير منظومات اعتراض الصواريخ من طرازات 
 113وطرحت المسألة أثناء مناقشة لجنة الموازنات دفع مبلغ  «.القبة الحديدية»، و«عصا الساحر»

ار تطوير منظومة اعتراض صواريخ. وخالل الجلسة أشار عدد من أعضاء مليون دوالر لدعم استمر 
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لى حجج المؤسسة العسكرية بشأن  مجلس الشيوخ إلى السجال حول ميزانية الدفاع في إسرائيل وا 
 تقليص ميزانيتها.

في  5.4وكانت ميزانية الدفاع األميركية قد شهدت مؤخرًا تقليصًا كبيرًا حيث أصبحت تبلغ حاليا 
ة من الناتج المحلي الخام. ومعروف أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية تّدعي أن ميزانية الدفاع تبلغ فقط المئ
إذا أدرجت فيها المساعدة الخارجية األميركية(.  4.6في المئة من الناتج المحلي الخام )أو  5.1

لجنة  إلى أن األسئلة والمالحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشيوخ في« هآرتس»وأشارت 
الموازنات تعّبر عن قلة ارتياح معين من المساعدات الواسعة التي تواصل إسرائيل تلقيها، فيما 

 تتعاظم المصاعب االقتصادية األميركية، األمر الذي استدعى تقليص ميزانية الدفاع هناك.
33/6/9034السفير، بيروت،   

 
 واليات المتحدةفي ال "إسرائيل"عملية لمقاطعة  أضخممنازلة حاخامين تحسم  .52

خالل األسبوع القادم وفي منتصفه تحديدا ستحسم اكبر منازلة : سنان شقديح -رأي اليوم -واشنطن
عالمية لمقاطعة اسرائيل على الساحة األميركية عندما سيقرر مؤتمر يمثل نحو مليون وثمانمائة الف 

صهيوني وشركات اميركية كبرى اميركي يتبعون الكنيسة البروسبياريه عدم او مقاطعة دولة الكيان ال
 تتعامل معها وهي "كاتربيلر. "هيويلت باكارد" و"موتوروال".

وبانتظار التصويت الذي من المرجح ان يتم منتصف األسبوع القادم خالل المؤتمر الذي تستمر 
اعماله ثمانية ايام ويبدأ السبت القادم تصاعدت حمالت المؤيدين والمعارضين لقرار المقاطعة من 

 خارج الكنيسة للتأثير على المؤتمرين للتصويت لصالحهم.
" وهي جناح العالقات العامة للوبي اليهودي في الواليات المتحدة stand with usوقامت منظمة "

بأرسال منشورات بريدية لمنازل اعضاء المؤتمر تحذرهم فيها من مقاطعة اسرائيل سيقوض فرص 
 يل كواحة سالم وديمقراطية.السالم في الشرق األوسط وتصور اسرائ

ولجأت ذات المنظمة الى اجراء اتصاالت هاتفية مع اعضاء المؤتمر لحضهم على اسقاط قرار 
حاخاما يهوديا في الواليات المتحدة  نيتئوم ألفالمقاطعة لتعلن قبل ايام عن عريضة وقعها نحو 

ين الدينين اليهودي تحذر من ان التصويت لصالح المقاطعة سيحدث شرخا ايمانيا ونفسيا ب
 والمسيحي وتضعف فرص حل الدولتين في الشرق األوسط.

اليهودية وهي أكبر منظمة ضمن ائتالف اللوبي  اإلصالحيوفوق ذلك سترسل منظمة االتحاد 
اليهودي في الواليات المتحدة رئيسها وكبير حاخامات امريكا ريك جاكوبس لحض المؤتمرين على 
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بيانا اعالميا استباقيا قال فيه انه من مؤيدي حل الدولتين وان ذلك  روأصداسقاط قرار المقاطعة 
 وليس عن طريق المقاطعة. اإلسرائيليةيتأتى من خالل الحديث مع المستويات السياسية 

الجانب المؤيد للمقاطعة من جانبه نجح بالوصول لعدد ال بأس به من المؤتمرين عبر الهاتف 
 الهاتفية. واالتصاالت االجتماعي االتصاليميالت" ووسائل "ا اإلليكتروني االتصالووسائل 

وسيستخدم الجانب المؤيد للمقاطعة قدرته على الحشد البشري ألرسال مسيرات يومية يشارك فيها 
 والعربية باتجاه مقر انعقاد المؤتمر. اإلسالميةابناء الجالية 
يوي الفلسطيني شيكاغو للتحشيد طار ستنطلق مجموعة ناشطين من عاصمة الثقل الجالوفي هذا اإل

 الفلسطينيفي المساجد والجامعات للمشاركة بمسيرات نحو مقر المؤتمر وتقرر ان يخطب الناشط 
رفيق جابر خطبتي جمعة على التوالي وفي نفس اليوم في مسجدين قريبين من مكان انعقاد المؤتمر 

لجامعات والمنظمات األميركية يوم الجمعة القادم فيما ستتوجه مجموعة اخرى لتحفيز طلبة ا
 المتضامنة للمشاركة في المسيرات.

ولعل القرار األهم الذي اتخذته منظومة تحالف المقاطعين وفي القلب منها منظمات عربية واسالمية 
فاعلة هو اختيارها لحاخام يهودي من مؤيدي الشعب الفلسطيني الحاخام فريد هيفلمان ليكون متحدثا 

رئيس حاخامي اميركا جاكوب بعدما كان مقررا ان يلقي ناشط فلسطيني كلمة  في مواجهة باسمها
 المؤيدين للمقاطعة لكنه انسحب لصالح الحاخام العضو في منظمة اصوات يهودية من اجل السالم.

للقضية  االنتباهومهما كانت نتائج التصويت فأنها لغاية األن نجحت اعالميا على األقل بلفت 
صدار بيان قالت فيه انها تضع ضوابط مسارعة شركة "هيوليت باكارد" اليوم إل الفلسطينية بدليل

معلنة ان  االجتماعيةعلى استعمال منتجاتها فيما سعت شركة "كاتربيلر" الى التملص من مسؤولياتها 
ما تشتريه اسرائيل من معداتها يتم عن طريق المساعدة المالية التي يقدمها الجيش األميركي لنظيره 

 صهيوني.ال
وليست خطورة قرار مقاطعة اسرائيل مقتصرة على حجم الكنيسة البروسبتارية الكبير حجما وانما من 

حجما في الواليات المتحدة بما في ذلك كنائس تواصل  أكبرحيث امكانية امتداده لعدة كنائس اخرى 
الكنيسة الميثودستية المقاطعة مع قادتها وبات لهم حلفاء فيها ومنها: الكنيسة األسقفية،  أنصار

 المتحدة والكنيسة اللوثرية اإلنجيلية في أمريكا.
30/6/9034رأي اليوم، لندن،   
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 حفرة سوداء تبتلع العدالة والسالم وحقوق االنسان "إسرائيل"سباني: إبروفيسور  .53
 وصف البروفيسور أوغستين فيلوسو من الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد :منتصر حمدان -رام هللا

في اسبانيا، دولة االحتالل بأنها حفرة سوداء عالمية تبتلع العدالة والسالم وحقوق االنسان، مشيرا في 
اطار رده على السفير االسرائيلي في مدريد بعد ان تهجم على برلمان مقاطعة غاليسيا من خالل 

نه "بهذا العمل الذي رسالة وجهها لرئيسة البرلمان بيالر روهو وقال السفير االسرائيلي في رسالته ا
 صدر عن برلمان غاليسيا، قام هذا البرلمان باالنضمام الى اكبر أعدائنا وأكثرهم تطرفا". 

واعتبر فيلوسو ان الصهيونية "اصبحت تنتمي للماضي، ماض مخجل؛ فكلما حاولت أن تبقيها على 
 قيد الحياة، غرقت في البؤس األخالقي الخاص بها".

صلت "الحياة الجديدة" على نسخة منها: "لم تكن إسرائيل أبدا في أي وقت وقال في رسالته التي ح
 من االوقات ضوء األمم، ليست سوى حفرة سوداء عالمية تبتلع العدالة والسالم وحقوق اإلنسان".

( مستمرة في BDSواضاف: "لكن لن تكون لفترة طويلة. فحملة المقاطعة في جميع أنحاء العالم )
 ق إسرائيل في بؤسها.طريقها، بينما تغر 

33/6/9034الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
إســرائيلية بعــدم اقــدام األخيــرة علــى أي خطــوة مفاجئــة إزاء النــووي  - هــآرتس: تفاهمــات أمريكيــة .54

 اإليراني
أوردت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في عددها الصادر لهذا اليوم أن الواليات المتحدة  :عكا أون الين

ت إلى تفاهمات مع "إسرائيل" بشأن عدم إقدام األخيرة على أي خطوة مفاجئة إزاء األمريكية توصل
وأضافت الصحيفة أن اإلدارة األميركية أطلعت "إسرائيل" مسبقًا على جولة  الملف النووي اإليراني.

 المفاوضات األميركية اإليرانية التي انتهت أمس الثالثاء.
: "إن إسرائيل راضية عن الموقف الصارم الذي تتمسك به ونقلت "هأرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله

القوى العظمى في المفاوضات وال سيما مطالبتها إيران بتقديم تنازالت واضحة فيما يتعلق بتخصيب 
 اليورانيوم".

وفي سياق آخر هنأ الرئيس األمريكي "بارك أوباما" الرئيس اإلسرائيلي الجديد "روبين ريفلين" بفوزه 
 قائاًل: "نتوقع استمرار العالقات القوية بين الدولتين في عهد ريفلين". أمس،ت اإلسرائيلية باالنتخابا

33/6/9034، عكا أون الين  
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 "إسرائيل"الكاتب الشهير آالن جريش يطالب بإجراءات قوية لمعاقبة  .55
ابق قال الكاتب الشهير آالن جريش رئيس التحرير الس محمود القيعي: –"رأي اليوم"  –القاهرة 

 لدورية "لوموند  دبلوماتيك" إن الدولة الفلسطينية دائما مؤجلة للغد في الخطاب األمريكي.
الطبعة  -الفلسطينية"؟ في "لوموند دبلوماتيك –وأضاف في مقاله "لماذا تفشل المفاوضات اإلسرائيلية 

في الشرق  السالم –العربية التي توّزع مع األهرام" أن واشنطن لن تحقق بمفردها ودون ضغط 
األوسط، مشيرا إلى أن األمر يتطلب إجراءات قوية باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، معتمدة من قبل 
دول ، مقاطعة ينادي به المجتمع المدني، لكي يتمكن الفلسطينيون أخيرا من االحتفال بـ "السنة 

 ."المقبلة في القدس
المزعومة مستمرة، فسوف تتضاءل  إنه طالما أن آلية السالم  -المصري المولد  –وقال جريش 

مصداقية الدعوات التخاذ عقوبات بحق اسرائيل  ومقاطعتها، مشيرا إلى أنه ليست مصادفة أن تقرر 
الحكومة االلمانية بعيد تجميد المفاوضات عدم دعم شراء اسرائيل للغواصات النووية االلمانية، األمر 

 ين الدوالرات.الذي سيكلف دافع الضرائب االسرائيلي مئات مالي
أيا كانت التعديات المرتكبة بحق الشرعية الدولية، وهو أن  –وأكد جريش أن شيئا واحدا لن يتغير 
 الواليات المتحدة ستساند اسرائيل بقوة.

30/6/9034رأي اليوم، لندن،   
 

 يسيطر على مدينة الموصل ويتجه إلى صالح الدين "داعشتنظيم " .56
الوزراء العراقي نوري المالكي البرلمان إلى إعالن حال الطوارئ،  دعا رئيس: بشرى المظفر -بغداد 

من السيطرة على مدينة الموصل كلها، شمال بغداد، وعلى « داعش»بعدما تمكن مسلحو تنظيم 
مبنى محافظة نينوى وبعض القنوات الفضائية، والسجون، فيما وصف رئيس البرلمان التدهور 

 «.رجي للعراق الذي من شأنه تهديد أمن الشرق األوسطالغزو الخا»الخطير الذي شهدته بـ 
جلسة مجلس الوزراء لمناقشة أزمة نينوى، وقررت إعالن حال  : "خصصناوقال المالكي في بيان

سنقدم طلبًا سريعًا إلى مجلس النواب ". وأضاف: "التأهب القصوى وحشد الطاقات لمواجهة اإلرهاب
ي البالد والتعبئة العامة، كما قررنا دعم الجهات التي أعلنت لتحمل مسؤولياته وا عالن حال الطوارئ ف

 ."استعدادها لمواجهة اإلرهاب ومساندة األجهزة األمنية
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، مشيرًا إلى أن «األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والجامعة العربية إلى مساندة العراق»ودعا 
لعائالت المهجرة لتخفيف معاناة مجلس الوزراء وجه كل الوزارات للقيام بواجباتها في رعاية ا»

 «.المواطنين الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم
فرضوا سيطرتهم على مدينة الموصل كلها. وزادت أنهم « داعش»وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحي 

سيطروا على مبنى المحافظة والمطار وقناتين فضائيتين وانتشروا في الساحلين األيمن واأليسر من »
ك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات األمن في مختلف مناطق المدينة، ال سيما المناطق المدينة، وذل

، فيما أكد مصدر «الفضائيتين« نينوى الغد»و « سما الموصل»المحيطة بمبنى المحافظة وقناتي 
سجين فروا من سجن بادوش بعد سيطرة  1400أكثر من »، أن «الحياة»في شرطة المحافظة لـ 

السجناء الهاربين فروا إلى جهات مجهولة وسط »وأوضحت أن «. ى السجنعناصر التنظيم عل
 «.الفوضى الناجمة عن فقدان السيطرة في المنطقة

وكشفت مصادر مطلعة أخرى أن قادة األجهزة األمنية في المحافظة اختفوا منذ ليل اإلثنين، وقالت 
مليات المشتركة الفريق أول الركن قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان وقائد الع»إن 

عبود كنبر، قائد عمليات نينوى، وقائد الشرطة االتحادية الفريق الركن مهدي الغراوي وقائد الفرقة 
الثانية في الجيش وقائد الشرطة اللواء الركن خالد الحمداني اختفوا وتركوا أسلحة خفيفة وثقيلة في 

نقلت محافظ نينوى أثيل النجيفي والمسؤولين المحليين قوات من البيشمركة »وأضافت أن  «.مقراتهم
المدينة خالية في الوقت الحالي من أي تمثيل للحكومة »، مشيرة إلى أن «إلى خارج الموصل

 «.المحلية
القادرين على حمل السالح، للتوجه إلى مقر »ووجه أثيل النجيفي نداء إلى الضباط السابقين 

 «.تشرين في الجانب الغربي من الموصلالمحافظة والتصدي للمسلحين المن
مطار الشرقاط »وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي خالل مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن 

العسكري في صالح الدين سقط بيد اإلرهابيين الذين سيطروا على طائرات هليكوبتر في مطار 
كل محافظة نينوى »مؤكدًا أن  ،«الجماعات اإلرهابية وصلت إلى المحافظة»وأضاف أن «. الموصل

القوى السياسية واألمنية والمجتمع الدولي إلى صد هؤالء »، ودعا «سقطت اآلن بيد اإلرهاب
وجود دعم »، الفتًا إلى «غزوًا خارجيًا إرهابيًا فيه جنسيات مختلفة»، واعتبر ما حدث «المجرمين

بلد إلى عافيته، وبعد ذلك يتم البحث لهذه الجماعات، لكن الكالم حاليًا يجري عن دحرها وعودة ال
اإلرهابيين بدأوا في األنبار وقبل أيام كانوا في سامراء واآلن »، مشيرًا إلى أن «عن مصدر دعمهم

القطعات »، مؤكدا أن «قادة الجيش وأجهزة األمن في الموصل باإلهمال»، واتهم «في نينوى
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فض التعامل مع المعلومات التي تزودها بها العسكرية العراقية ال تمتلك معلومات استخبارية، وتر 
التقصير الذي حصل »، وزاد أن «هروب القادة وترك الجنود أسلحتهم»، وأشار إلى «إدارة الموصل

 «.امتداد المعارك إلى مناطق أخرى من البالد»، محذرًا من «في الموصل يجب أن يتم التحقيق فيه
دفع قيادات »، ودعا إلى «نينوى سبب هذه الهزيمةاالنهيار النفسي للقوات المسلحة في »واعتبر 

ضرورة االستعانة بالمجتمع الدولي كل الخبرات واألسلحة »، كما أكد «عسكرية خبيرة لدحر اإلرهاب
اتصل برئيس إقليم »وتابع أنه  «.الالزمة، وبقرار عراقي يقدر المصلحة وحجم المساعدة المطلوبة

ستعداد قوات البيشمركة لدعم الجيش والشرطة في المحافظة كردستان مسعود بارزاني، الذي أبدى ا
، مشيرًا إلى «هذا األمر يحتاج إلى تنسيق مسبق»وأضاف النجيفي أن «. لمواجهة هؤالء اإلرهابيين

«. هناك مفاوضات بين بغداد وأربيل تتعلق بمساعدة القوات األمنية، لكنها لم تصل إلى نتيجة»أن 
ادة السياسيين وسفراء الدول الكبرى ومع بعض الدول الخارجية من أجل تواصل مع كل الق»وأكد أنه 

 «.التصدي لهذه الهجمة اإلرهابية الخطيرة
على عدد من المناطق « داعش»في محافظة صالح الدين، أكدت المصادر األمنية سيطرة مسلحي 

م المسلحون الشمالية، شرق قضاء الشرقاط، بعد ساعات على سيطرته على محافظة نينوى، واقتح
 «.صباح أمس مناطق قنيطرة، والخميسات، والشيخ حمد، وفرضوا سيطرتهم عليها

موافقة الحكومة المركزية على « االتحاد الوطني الكردستاني»في غضون ذلك، أكد مسؤولون في 
جلوالء شمال شرقي بعقوبة، والبدء بتسيير دوريات أمنية مشتركة مع  ناحية»البيشمركة »دخول قوات 

 شرطة والجيش لطمأنة األهالي.ال
33/6/9034الحياة، لندن،   

 
 إسرائيل" ذاهبة باتجاه زيادة تفعيل التصفيات المرّكزة أي االغتياالت: "نقاش صهيوني .57

"عيدو  قال الخبير العسكري الصهيوني: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية ترجمة
فعيل استخدام طريقة التصفيات المرّكزة، أي االغتياالت، روزنسفايغ" إّن "إسرائيل" ذاهبة باتجاه زيادة ت

ألنها باتت تشكل اليوم وسيلة مركزّية في مكافحة "اإلرهاب" العالمي، وتستعملها جيوش كثيرة، 
والتصور الشائع أن التصفية المركزة هي هجوم متعمد على شخص من طائرة أو من وسيلة طيران 

، وخلفه "أحمد 1005صالح شحادة" قائد حماس العسكري في ال يشغلها طيار، مستحضرًا اغتيال "
الجعبري"، بطائرتين قصفت بيت األول، وسيارة الثاني، ووقعتا في فترتين هادئتين نسبيًا للصراع بين 

الذي  االنطباع. وأضاف "روزنسفايغ" أّن 1000"إسرائيل" وحماس منذ نشوب االنتفاضة الثانية في 
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ه في حين تمت تصفية "الجعبري" في فترة هادئة نسبّيًا هي مثال قد ينشأ في ظاهر األمر أن
كالسيكي ونقي على التصفية المركزة، لكن تصفية نشطاء قتاليين ال يخضع لإلطار القانوني المركب 
للتصفيات المركزة، ومع ذلك، وبحسب تعريف التصفية المركزة الذي عرض آنفًا وهو "الهجوم على 

مّية لمسألة شدة القتال، أو الظروف التي تمت فيها التصفّية، لكنه يتناول ُمعرف" ال توجد أّية أه
مقدار سيطرة "إسرائيل" على منطقة قطاع غزة باعتباره معيارًا ُيمكن مثاًل من الفحص عن وسائل 
بديلة أقل فتكًا، وليس في ما قد يلغي انطباق األطر القانونّية على التصفيات المركزة التي تتم في 

 قتال ذي شدة عالية. أثناء
وشرح ذلك بالقول: وقعت حاالت تصفية مركزة كثيرة في سياق سيطرة "إسرائيل" القتالية على مناطق 
الضفة الغربية، وأفضت هذه الحاالت للتصور الخاطئ الذي يرى أن مقدار السيطرة الفعلّية قد يعبر 

 لمنطقة.عنه الفحص عن الخيارات األقل فتكًا التي يملكها الجيش على ا
ونقل "روزنسفايغ" عن محافل عسكرية في هيئة األركان أنه في الفترة التي تمت فيها التصفية، كان 
"الجعبري" مشغواًل بمحاوالت الدفع بمحادثات التهدئة قدمًا، وليس بنشاط عسكري، وهذه الدعاوى قد 

ال زمن االغتيال، ومع تضعف شرعّية تصفيته بإثارة الشك كونه مدنّيًا شارك مشاركة فاعلة بالقت
ذلك، وبسبب منصبه الرفيع في الذراع العسكري لحماس، وهي منظمة عسكرية من جميع جوانبها، 
يجب على رئيسها ليعود ليصبح مدنيًا محمّيًا أن يبين بصورة فاعلة واضحة أنه لم يعد يشارك 

 ر لم يكن كذلك.مشاركة فاعلة في العمليات القتالية، ويبدو في حالة "الجعبري" أّن األم
وأضافت المحافل أّنه في حالة التصفية المرّكزة يقوم الجيش بفحص المعلومات في حوزة الجهات 
ذات الصلة وقت الموافقة على التصفية، فيما يتعلق بكون المطلوب في نقطة االستهداف، والضرر 

كبر من المتوقع، العارض المتوقع من العملية، بحيث يمكن وجود وضع ال يعتبر فيه ضرر عارض أ
 بل ضرر غير مكافئ للقانون.

 
 ساحة القتال

وأوضحت المحافل أّنه ينبغي الفحص عن معلومات وقرارات تنفيذ الهجوم بحسب المعلومات 
الموجودة في متناول اليد قبل الهجوم، وعن استنتاجات القائد المعقولة على أساس هذه المعلومات، 

هيوني الداخلي، يوجب وجود ضرر عارض كموت المدنيين وحينما نتجه للفحص عن القانون الص
غير المشاركين في القتال، وال توجد أية أهمية لكون العملية نفذت في أثناء صراع ذي شدة كبيرة، 

 ألنه كان الحديث عن هجوم على ُمعرف.
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، ألنها وأشارت إلى اختالف التصفية المركزة وقت القتال بصورة تعريفية عن قتل عادي أثناء القتال
هجوم ُمعرف على إنسان محدد، سواًء معروفًا بصورة شخصية أم بحسب تعريف منصبه فقط، وال 
يوجد لشدة القتال معنى فيما يتعلق بتعريف العملية بأنها تصفية، ولهذا ليس لها معنى بتحديد اإلطار 

ذات شدة عالّية  القانوني ذي الصلة. ولهذا حينما يتم تناول تصفيات مركزة تمت في خالل مواجهة
كعملية "عامود السحاب"، ويكون الوضع الميداني استمرار صراع مسلح بشدة منخفضة، يجب على 
الجهاز العسكري في كل حالة يصاب فيها مدنيون غير مشاركين في القتال أن ينقل الحالة للجنة 

ال يجب أن الفحص لهذه الغاية، وينبغي أن نضيف أنه حتى في زمن مقاتلة منظمات معادية، 
تحاربها "إسرائيل"، ويديها مقيدة من الخلف، بل يجب الشروع في القتال والمحافظة على يدين 

 مكشوفتين.
من جانبه، قال المستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية الصهيونّية "روبي سيبل" أّن دخول 

ين عن عمد، يطرح عليها "إسرائيل" في حالة مواجهة مسلحة مع منظمات مثل حماس، تضرب المدني
السؤال: هل يحق لها أن تستعمل وسائل مضادة تكون غير شرعية ضد المنظمة لمنع هجمات أخرى 
على مواطنيها، زاعمًا أن قوانين الحرب غير كافية للرد على وضع فيه طرف واحد فقط يعمل مثل 

حماس في هذه جيش نظامي يتصرف بحسب قوانين الحرب، في حين ينتهج الطرف اآلخر، وهي 
الحالة، الذي ليس هو جيشًا نظامّيًا على عمد، بل تقيم تكتيكاتها العسكرّية على استغالل حقيقة أن 

 الجيش الذي تواجهه يتمسك بهذه القوانين.
وأضاف "سيبل" أّن "إسرائيل" تحتاج لوسائل لردع الجهات المسلحة عن الهجوم على مواطنيها، لكن 

تتبنى تكتيكات ذات المنظمات، بحيث تكون إجراءاتها خاضعة لشروط  عليها أن تفعل ذلك دون أن
التناسب، وما دامت ترمي الضطرار العدو للكف عن الهجوم على المدنيين في الطرف اآلخر، 
خشية إيقاع عقوبة جماعّية على مدنيين أبرياء، ألنها أثبتت خالل الحربين األخيرتين على غزة أنها 

 غير ناجعة في األكثر.
من جهته، قال األكاديمي العسكري الصهيوني "زيف بورير" إّن السنوات األخيرة شهدت مشاركة و 

خبراء قانون في قضايا تتعلق بقتال الجيش الصهيوني في جبهات متعددة، وتتبدى هذه المشاركة 
قانون بعد بزيادة مقدار االستعانة بالمشورة القانونّية في الوقت المناسب، وزيادة مقدار نشاط تطبيق ال

ذلك كإجراء تحقيقات ومحاكمات، وال يتقبل الجميع هذا اإلجراء بالمباركة، السيما من قبل القادة 
 الميدانيين في الجيش، الذي يعتقدون مشاركة هؤالء الخبراء ضربًا لمقولة "دعوا الجيش ينتصر".
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ألعدائها من النواحي وأضاف "بورير" أّن حدوث أي انتهاكات قانونية في إطار محاربة "إسرائيل" 
العسكرية والقتالية، تتطلب طرح جملة من األسئلة: كيف ُيمنع انتشار أعمال العدوان، والتغلب عليها، 
زيادة العمل التربوي التوجيهي في الجيش، إجراء قضائي واضح ناجع، تسليم معلومات دقيقة عن 

، حتى لو كانت فلسطينّية، ساحة القتال، استيضاح سريع من جميع الجهات التي قدمت الشكوى
توفر عنوان يعالج الشكوى فورًا، ورفعها للمحكمة إذا اقتضى األمر ذلك، وأخيرًا إجراء سليم لمحاكمة 
من اقترف هذه المخالفة، حتى لو كان جندّيًا يلبس بزة الجيش الصهيوني، حتى لو اضطر األمر أن 

 يحتاج كل جندي في النهاية إلى محاٍم مالصق.
حاث األمن القومي الصهيونيمعهد أب  

30/6/9034دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ، مركز1022الترجمات العبرية   
 
 الرواتب.. أولى أزمات المصالحة الفلسطينّية وليست األخيرة .58

 عدنان أبو عامر
لم تمِض أيام قليلة على إعالن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في الثاني من حزيران/يونيو 

لجاري، حتى انفجرت بوجهها أولى األزمات المتوّقعة. لم يستلم موظفو حكومة حماس السابقة في ا
 غّزة رواتبهم أسوة بنظرائهم الخاضعين للسلطة الفلسطينّية.

وقد تسّبب ذلك بفوضى شهدتها مدن غّزة يوَمي الرابع والخامس من حزيران/يونيو الجاري تخللتها 
دفع الشرطة إلى السيطرة على الموقف. وأعلنت المصارف إغالق اشتباكات أمام المصارف، ما 

 فروعها صباح الخامس من حزيران/يونيو حتى إشعار آخر.
كان "المونيتور" شاهدًا على هذه األحداث الميدانّية في غّزة. وقد عّبر أحد المتظاهرين عن رفضه 

ي التعامل معنا بالمنطق ذاته. ويكفي لما أسماه "سياسة التمييز بين موظف وآخر". وشّدد قائاًل "ينبغ
موظفي غّزة أنهم لم يتقاضوا راتبًا كاماًل منذ سبعة شهور متواصلة، ألن الحكومة السابقة عانت أزمة 

 مالّية، ما اضطرها إلى صرف نصف راتب فقط".
ن أبدى تفهمه الحتجاج زمالئه من موظفي غّزة، إال أنه رأى أن ذلك "ال ي عني لكن متظاهرًا آخر وا 

أن يأخذوا القانون بأيديهم ويغلقوا البنوك ويمنعوا عشرات آالف الموظفين من استالم رواتبهم". 
أضاف "ثّمة وسائل سلمّية لالعتراض والتظاهر والمطالبة، لكن ليس من بينها فرض إرادة طرف 

 على اآلخر بالقّوة".
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 فقدان السيطرة
د الفلسطينّيين قناعة بأن األمر ليس عفويًا، بل إنه وتزامن األحداث الميدانّية أمام مصارف غّزة زا

مخّطط له من قبل حركة حماس لجذب االنتباه لموظفيها وعدم تمرير ما يحدث. ولذلك أتت 
 تصريحات قادتها مبّررة لالحتجاجات، محّملة حكومة التوافق مسؤولّية األحداث.

تفسيَرين اثَنين لما حدث: إما أن لكن عضو المجلس الثوري لحركة فتح حازم أبو شنب أشار إلى 
قيادة حماس فقدت السيطرة على عناصرها، أو قّررت االعتراض على ما اتفقت عليه لتجامل 

 عناصرها الذين شعروا أنه تّم التضحية بهم من قبلها.
من جهته حّمل رئيس نقابة الموظفين في غّزة محمد صيام حكومة التوافق مسؤولّية تأخير صرف 

قال في مؤتمر صحافي عقده في الخامس من حزيران/يونيو الجاري حضره "المونيتور"، الرواتب. و 
"لن نقبل باستمرار حالة الغموض حول موعد الرواتب. ولن تكون المصالحة على حساب الموظفين، 

ال فلدينا سلسلة فعاليات احتجاجّية".  وا 
" للتواصل االجتماعي، تعنى ولعّل أّول االحتجاجات تمّثل باستحداث صفحة على موقع "فيسبوك

 بقضّيتهم.
وقد غّصت شبكات التواصل االجتماعي بسجاالت محتدمة بين مؤّيد ومعارض الحتجاجات موّظفي 
حماس. لكن الفكرة األكثر تداواًل هي أن ما حصل نال من شعبّية حماس في غّزة وأضّر بها أكثر 

 لتزموا الصمت.مما نفعها، ألن موظفيها تحملوا ظروفًا أصعب من ذلك وا
وقد طالب رئيس وفد المصالحة في حماس موسى أبو مرزوق، حكومة التوافق بالتعامل مع 
ال فإنها تكّرس االنقسام بين الضّفة وغّزة عبر تسليم موظفين دون آخرين  الموظفين من دون تمييز، وا 

َقين، محذرًا من ردود رواتبهم. ورأى في أزمة الرواتب تكريسًا لواقع أن الفلسطينّيين ما زالوا فري
 األفعال.

من جهته أّكد الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو على أنها ستشكل لجنة للنظر بالشكاوى 
حول الرواتب، متأسفًا لما حدث في غّزة وقائاًل إن األزمات ال تحّل بهذه الطريقة بل يجب توفير 

 الضوابط القانونّية لحلها.
تصال هاتفي أجراه رئيس حكومة غّزة السابق إسماعيل هنّية مع قطر وبوادر حل األزمة بدأت با

األمير تميم بن حمد آل ثاني  وقد وعدهالحليف األقوى، مساء السادس من حزيران/يونيو الجاري. 
 بدعم حكومة التوافق لتمكينها من صرف رواتب موظفي غّزة.
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مونيتور" إن "االنفراج في أزمة الرواتب عقب لكن وكيل وزارة المالّية في غّزة يوسف الكيالي يقول لـ"ال
استعداد قطر لتغطيتها، ال يعني وجود موعد محّدد لصرفها حتى اآلن". ويأمل أن "يتّم التنفيذ قريبًا 

 بعد تجهيز كشوفات رواتب الموظفين".
ير سابق انفجار هذه األزمة مبكرًا أمام الحكومة الجديدة يؤكد ما كان "المونيتور" قد توّقعه في تقر 

 حول "ظهور الشياطين" في تفاصيل تطبيق المصالحة بين حركَتي فتح وحماس.
 

 إطفاء الحرائق
لكن الجديد أنه فور اندالع األزمة، شعرت أوساط نافذة في داخل حماس أن الرئيس الفلسطيني 

ور"، ويقول مسؤول بارز فيها فّضل عدم الكشف عن هوّيته لـ"المونيت محمود عباس بدأ يلعب بها.
"تخّوفنا من ظهور إشكاليات تطبيق المصالحة. لكن البداية المبكرة تثير كثيرًا من الشكوك تجاه نوايا 
فتح بجديتها، ألننا اتفقنا على تحميل الموظفين للحكومة الجديدة. ولذلك مخطئ من يقول أن سبب 

 األزمة فّني إداري بحت".
أيامًا عّدة حتى تتّم تسوية أمور موظفي غّزة. يضيف "كان باإلمكان تأخير رواتب موظفي الضّفة 

لكن المقصود هو جّس نبض حماس أمام أول اختبار، والذي اجتازته بنجاح، على الرغم من عدم 
 وجود ضمانات من قطر بدفع الرواتب حتى إشعار آخر. ما يجعلنا نعود إلى الحلقة المفرغة ذاتها".

كد على أن الحكومة الجديدة ال تتحمل أعباء الموظفين لكن مسؤول حركة فتح في غّزة زكريا اآلغا أ
 .1014قبل إعالن تشكيلها بتاريخ الثاني من حزيران/يونيو 

وال يبدي المسؤول في حماس نفسه في حديثه إلى "المونيتور"، "تفاؤاًل كاماًل بأن تشّكل المنحة 
لموظفين العسكرّيين البالغ عددهم القطرّية حاًل نهائيًا لموظفي غّزة. فأمامنا مشكلة جديدة تتعلق با

ألفًا". ولفت إلى معلومات لم يكشف عن مصدرها، تفيد بامتناع السلطة عن دفع رواتبهم ألنهم  13
ناشطون في كتائب عز الدين القسام ويمارسون أعمااًل مسلحة، ما يعني إلقاء المشكلة من جديد أمام 

 احتجاجات واسعة النطاق في غّزة.المصالحة، متخوفًا من عدم قدرة حماس منع تنفيذ 
ولعله بذلك يعّلق على إعالن رئيس نقابة الموظفين في الضّفة الغربّية بسام زكارنة الذي قال إن 
"اعتماد رواتب إضافّية يكون بموازنة من قبل الرئيس. والحل الذي قامت به قطر لمعالجة قضّية 

لمصادقة على جميع موظفي حماس كما موظفي غّزة أتى عبر حماس وليس الحكومة". وقد رفض ا
 هم.
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وفي مقال نشره موقع تابع لحماس، جاء أن الحركة تركت جهازًا إداريًا وأمنيًا يعّد عصب الحياة 
بالنسبة إلى غّزة، وحاولت اللعب به أو تجاهله والقفز عنه والتقصير باستحقاقاته المالّية. وهو 

 رزاق آالف العائالت.سينفجر بركانًا في وجه الجميع، ألنه عبث بأ
والالفت أن الحل القطري الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى كتابة هذه السطور، تزامن مع 
تصريحات للرئيس عباس مساء السابع من حزيران/يونيو استنكر فيها إطالق حماس تظاهرات 

سلبّية إلى أهداف وا غالق المصارف لمنع موظفيها من استالم رواتبهم في غّزة. ورأى في ذلك إشارة 
حماس من المصالحة، قائاًل إنه ال يمكنه دفع رواتب موظفي حماس قبل االتفاق على جميع تفاصيل 

 المصالحة، مطالبًا إياها بأن تدفع لهم كالسابق.
ويقول مسؤول مالي في حماس فّضل عدم الكشف عن هوّيته لـ"المونيتور" إن "أزمة الرواتب تخّص 

ألفًا من حماس".  40منهم يتقاضون رواتبهم من السلطة والبقّية أي  آالف 10ألف موظف،  30
مليون دوالر شهريًا، معربًا عن شكره لجهود قطر لـ"إطفاء الحرائق"، لكن ذلك  13يضيف أن رواتبهم 

 بالنسبة إليه "ليس حاًل مثاليًا. فقطر ليست مجبرة على دفع ماليين الدوالرات من دون مقابل".
"تنّصل حكومة التوافق من موظفي غّزة ينتقص من شرعيتهم، باعتبارهم تابعين ويشّدد على أن 

لحماس الحركة وليس الحكومة. وهذا ليس صحيحًا، وسيجعلهم خارج سيطرتها إن لم يستلموا رواتبهم 
منها. وهو ما قد يفتح المجال أمام سيناريوهات غير مرغوب فيها، ستعرقل عمل الحكومة في غّزة 

 ات الميدانّية، تكون المسمار األول في نعش المصالحة".ببعض التحرك
2/6/9034المونيتور،   

 
 حكومة التوافق الفلسطيني في مواجهة عقدة التنمية المستقلة .59

 نبيل السهلي
من أهم التحديات التي تواجه حكومة التوافق الفلسطيني التخطيط للتنمية المستقلة في ظل احتالل 

طان بغية فرض األمر الواقع التهويدي. لذلك يرى محللون اقتصاديون أن مديد، وارتفاع وتيرة االستي
ثمة مخاوف حقيقية من عدم القدرة على تحقيق التنمية االقتصادية الفلسطينية في ظل استمرار 

 االحتالل اإلسرائيلي.
ئيل وتؤكد دراسات أكاديمية بان هناك عدة عوامل تحول دون التنمية، في المقدمة منها سيطرة إسرا

من إجمالي التجارة الخارجية  %66على أهم مفاتيح االقتصاد الفلسطيني، حيث تهيمن على نحو 
الفلسطينية، وبات العجز في الميزان التجاري الفلسطيني عنوان العالقة القسرية بين االقتصادين 
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ل الرامية إلى الفلسطيني واإلسرائيلي. ونتيجة تراجع أداء االقتصاد الفلسطيني بسبب سياسات االحتال
تهميش القطاعات االقتصادية الفلسطينية المختلفة، اضطر اآلالف من قوة العمل الفلسطينية إلى 

 العمل في االقتصاد اإلسرائيلي.
، تحكم إسرائيل بعنصر األرض، الحمد هللاوما يعيق حكومة التوافق الفلسطيني التي يترأسها رامي 

اصر اإلنتاج لتحقيق تنمية مستقبلية، ولهذا تطرح أسئلة حيث تعتبر األرض الفلسطينية من أهم عن
عديدة عن إمكانية التنمية من دون تفكيك معالم االحتالل اإلسرائيلي، ونقصد هنا المستوطنات 
اإلسرائيلية الجاثمة على األرض الفلسطينية، والتي أقيمت على أهم المناطق الفلسطينية، حيث تحقق 

في المقدمة منها محاولة فرض أمر واقع تهويدي يصعب االنفكاك عنه من أهدافًا إسرائيلية متعددة، و 
جهة، ومنع التواصل الجغرافي الديموغرافي العربي من جهة أخرى. وتبعًا للحقائق االستيطانية 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، فإنه ال يمكن تحقيق تنمية حقيقية من دون تفكيك معالم 

 الستيطان اإلسرائيلي.االحتالل وبشكل خاص ا
والالفت أنه رغم الحديث المتكرر عن مسار للتنمية والمفاوضات، يواجه الفلسطينيون ارتفاعًا 

بزعامة بنيامين نتانياهو لسدة الحكم « الليكود»ملحوظًا في وتيرة النشاط االستيطاني في ظل قيادة 
ي األراضي الفلسطينية إلى نحو في إسرائيل، حيث تشير المعطيات إلى ارتفاع عدد المستوطنين ف

مستوطنة في  131ألفا يتمركزون في  530، منهم 1014ألف مستوطن إسرائيلي في عام  330
ألف مستوطن في الجزء الشرقي من  100في الضفة الغربية، فضاًل عن  استراتيجيةمناطق جغرافية 

 16يصل عددها إلى مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى طوقين من المستوطنات حول المدينة 
 مستوطنة.

بشأن القدس، والتي تهدف إلى مصادرة  االستراتيجيةولم تخف المؤسسة اإلسرائيلية المخططات 
القسم األكبر من مساحتها وعقاراتها ومحالها التجارية، وجعل العرب أقلية في مدينتهم بحيث ال 

االستيطانية اإلسرائيلية في  . وتبعًا للحقائق1010من سكانها بحلول عام  %11تتجاوز نسبتهم 
األراضي الفلسطينية، فإنه ال يمكن تحقيق تنمية حقيقية من دون تفكيك معالم االحتالل وبشكل 
خاص االستيطان اإلسرائيلي الذي شكل على الدوام حجر الزاوية لفرض يهودية الدولة عبر تغييب 

 الجغرافيا العربية وخاصة في مدينة القدس.
ى أن السياسات االقتصادية اإلسرائيلية أدت بعد احتالل مديد إلى رزمة من النتائج تشير الدراسات إل

 1665الكارثية على االقتصاد الفلسطيني. وعلى الرغم من توقيع اتفاقات أوسلو في أيلول )سبتمبر( 
ثاني بقيت أهم مفاتيح االقتصاد الفلسطيني تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة، فبات السوق الفلسطيني 
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من إجمالي التجارة  %66سوق لالقتصاد اإلسرائيلي بعد السوق األميركي، وتتحكم إسرائيل بنحو 
الخارجية الفلسطينية بشقيها الصادرات والواردات، والعجز في الميزان التجاري الفلسطيني هو عنوان 

 لعالقة قسرية مع االقتصاد اإلسرائيلي.
ات اإلسرائيلية المتكررة بوجه قوة العمل الفلسطينية، فإن وفي الوقت نفسه وعلى الرغم من اإلغالق

 110نحو عشرة آالف عامل فلسطيني ما زالوا يعملون في االقتصاد اإلسرائيلي حاليًا، في مقابل 
، األمر الذي يؤكد تحكم إسرائيل في نسبة كبيرة من 1000ألف عامل قبل انتفاضة األقصى عام 

فإن المجتمع الفلسطيني عرضة البتزازات سياسية دائمة. وما يزيد الدخل القومي الفلسطيني، وبذلك 
مليون دوالر شهريًا من الضرائب  100الوضع سوءًا سيطرة السلطات اإلسرائيلية على نحو 

المفروضة على العمال العرب من الضفة والقطاع الذين يعملون في االقتصاد اإلسرائيلي وعلى 
 ابر اإلسرائيلية.حركة التجارة الفلسطينية عبر المع

حكومة التوافق الفلسطينية ستواجه تحديات أخرى فرضتها سياسات االحتالل، التي أدت إلى تراجع 
أداء كافة القطاعات االقتصادية الفلسطينية، وظهور أزمات اقتصادية واكبت وتواكب تطور االقتصاد 

مليات العسكرية اإلسرائيلية ضد الفلسطيني، وتشتد وطأتها مع ارتفاع وتيرة الحصار اإلسرائيلي والع
الشعب الفلسطيني والبنى التحتية لالقتصاد الفلسطيني. وتشير معطيات وتقارير البنك الدولي إلى 

في الضفة الغربية، األمر  %10في قطاع غزة و %40تفاقم أزمة البطالة لتصل معدالتها إلى نحو 
 لسطينية في المنطقتين.الذي أدى إلى انتشار الفقر المدقع بين ثلثي األسر الف

لمواجهة تحديات التنمية في ظل االحتالل، ال بد من خطط وطنية فلسطينية بديلة، تأخذ في 
االعتبار القدرات االقتصادية لدى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. وتبعًا لذلك يجب مشاركة 

المستقبل الواعد للدولة الفلسطينية  القوة الفلسطينية الصامتة والفعاليات االقتصادية المختلفة في رسم
المنشودة، وا عطاء بعد عربي رسمي وشعبي من اجل التخطيط للتنمية، حيث يمتلك العرب مقدرات 

من إنتاج النفط في العالم سنويًا، وتستأثر في  %50وطاقات اقتصادية، فالدول العربية تساهم بنحو 
 من احتياطه. %60 بحواليالوقت ذاته 

بليون  60رورة العمل على إعادة توطين رأس المال الفلسطيني المهاجر والمقدر بنحو كما تحتم الض
دوالر، وهذا سوف يعزز فكرة دعم التنمية المستقلة تدريجيًا بعد احتالل مديد، كما تمكن اإلفادة من 
صناديق التمويل العربية، حيث بمقدورها تمويل مشاريع عربية في األراضي الفلسطينية، وتهيئة 
الفرص لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية واالقتصاد الفلسطيني بعيدًا من االبتزاز والضغوط 
اإلسرائيلية والدولية للفلسطينيين. وكذلك ال بد من تحسين أداء القائمين على المال العام الفلسطيني، 
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في المقام األول وليس  والقيام بعملية إصالح حقيقية في إدارة المال الذي هو للشعب الفلسطيني
 ألشخاص ومحسوبيات وفصائل بعينها.

ويبقى القول إنه ليس بمقدور حكومة التوافق الفلسطيني التخطيط للتنمية الفلسطينية المستقلة من 
دون إرادة سياسية صادقة في المقام األول. بحيث تبدأ بتبني خطاب سياسي حقيقي جامع لجهة 

ات استيطانية وسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني، وهناك تفكيك معالم االحتالل، من نشاط
قرارات دولية أقرت بعدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي وضرورة تفكيك المستوطنات وترحيل 
المستوطنين وبطالن األعمال كافة التي قامت بها إسرائيل لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي 

تبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المنشودة، عندئذ يمكن وبشكل خاص في مدينة القدس التي يع
 الحديث عن إمكان التخطيط لتنمية فلسطينية مستقلة.

33/6/9034الحياة، لندن،   
 
 وتأثيرها على القضية الفلسطينية "إسرائيل" المقاطعة األوروبية لـ .61

 د. حنا عيسى
توطناتها المقامة على األراضي تعيش )إسرائيل( هاجس انتقال المقاطعة األوروبية لمنتجات مس

 إلى داخل حدودها. 1661الفلسطينية المحتلة عام 
ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعيه لوقف مظاهر العزلة وبوادر العقوبات، وذلك بمحاباة 
االتحاد األوروبي ومحاولة التناغم مع مواقفه وابتزاز تعهدات من رئيس البرلمان األوروبي مارتن 

ولتز بعدم فرض المقاطعة على )تل أبيب( التي انضمت إلى "منظمة حلف المحيط الهادئ" حتى ش
 يمكن لالقتصاد اإلسرائيلي النفاذ إلى أسواق عالمية جديدة.

وأكد محللون وباحثون أن المجتمع اإلسرائيلي بمختلف معسكراته السياسية يناهض المقاطعة 
 بين صادرات المستوطنات ومنتجات )تل أبيب(. األوروبية "للدولة"، ويدعو للتمييز ما

ويشكك هؤالء بتصريحات رئيس البرلمان األوروبي شولتز ويستبعدون تأثير ذلك في الرأي العام 
 .الفلسطيني-األوروبي، فيما تباينت اآلراء حيال الموقف الرسمي ألوروبا من الصراع اإلسرائيلي 
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 مقاطعة وموازنة:
ير العام لحركة "السالم اآلن" يريف أوفنهايمر أن هناك إجماعا وسط المجتمع من جانبه، أكد السكرت

اإلسرائيلي بمختلف أطيافه ومعسكراته السياسية التي تناهض وتعارض أي مقاطعة أوروبية أو 
 عالمية لدولة )إسرائيل(.

، وعدم منح لكنه نبه إلى ضرورة التمييز بين عزلة دولية )إلسرائيل( ومقاطعة اقتصاد المستوطنات
منتجاتها اإلعفاء الضريبي أو االستثمار بالمشاريع اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية 

 .1661المحتلة عام 
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن االتحاد األوروبي يتخذ مواقف صارمة من المشروع االستيطاني 

يته كون أن المجتمع الدولي مقتنع وينحاز ضد االحتالل مع الشعب الفلسطيني ويتعاطف مع قض
نهاء الصراع، وعليه فإن المقاطعة  بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بموجب حل الدولتين وا 
األوروبية للمستوطنات أو لربما )إلسرائيل( ستكون مقرونة بتقدم المفاوضات والعملية السلمية، على 

 حد تعبيره.
ئيس البرلمان األوروبي بعدم فرض المقاطعة على غير أن أوفنهايمر ال يعتقد أن تصريحات ر 

)إسرائيل(، من شأنها أن تكون بمثابة ضمانات )لتل أبيب( للحيلولة دون اتساع دائرة المقاطعة 
 واستبعاد انتقالها إلى نفوذ )إسرائيل(.
ن بدت متشددة بمواقفها وتمارس -وأضاف أن الدبلوماسية األوروبية  مع )تل  تتعامل-ضغوطاوا 

( بموضوعية دون انحياز، وتسعى لخلق موازنة إزاء التعاطف الشعبي بدول الغرب مع الشعب أبيب
 الفلسطيني. 

 
 األضرار واألبعاد:

كشف وزير المالية اإلسرائيلي " يائير لبيد " في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مركز أبحاث األمن القومي 
يد أجري خالل األشهر الماضية بناء على اإلسرائيلي الذي انعقد في )تل أبيب( النقاب عن بحث جد

طلبه في قسم " االقتصادي الرئيسي" التابع لوزارة المالية اظهر بأن انهيار المفاوضات مع 
فرصة عمل سيتم  6400مليار شيكل ما يعني فقدان  10الفلسطينيين سيكلف الصادرات اإلسرائيلية 

شراكة الموقع مع االتحاد األوروبي سيلحق إغالقها فورا وطرد من يشغلها كما أن إلغاء اتفاق ال
 سنويا.مليار شيكل  5:3بالصادرات اإلسرائيلية أضرارا بقيمة 
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" تحولت الحملة الدولية لمقاطعة  APوفقا لتقرير أصدرته الشهر الماضي وكالة األنباء األمريكية " 
طنات األغوار حيث منتجات المستوطنات إلى واقع اقتصادي ملموس ويثير قلق المزارعين في مستو 

مليون  16ما يعادل  %14مستوطنة يهودية تعتمد على الصادرات الزراعية بنسبة  11انخفض دخل 
دوالر بسبب رفض الكثير من شبكات توزيع المواد الغذائية األوروبية شراء منتجات إسرائيلية يتم 

 إنتاجها خارج الخط األخضر.
"  الدنماركبنوك  أكبرشرة في الميدان حيث أعلنت إن إشارات ودالئل المقاطعة باتت حاليا منت

دينسكا بنك " عن مقاطعة لبنك "هبوعليم " اإلسرائيلي وضمه إلى قائمة البنوك التي تقاطعها نتيجة 
 األخضر.نشاطات هذا البنك خارج حدود الخط 

سرائيلية " إنهاء عقودها الموقعة مع الحكومة اإل G4sكما أعلنت اكبر شركة تأمين في العالم " 
والمتعلقة بحماية وتأمين المستوطنات على ان يسري إلغاء العقود مطلع العام القادم فيما فتحت 
الشرطة البريطانية تحقيقا ضد ائتالف شركات التأمين بشبهة تزويدها )إسرائيل( خدمات أمنية 

انية تحويلها " فيما اشترطت الحكومة األلمOECDووسائل تكنولوجية خالفا لتعليمات وتوجيهات " 
منحا مالية لشركات " هاي تيك " اإلسرائيلية بامتناع هذه الشركات عن استثمار أي أموال خارج 

مليون شيكل إضافة لمبالغ أخرى مخصصة  11حدود الخط األخضر وهنا يدور الحديث عن 
 لالستثمار في القطاع الخاص .

ة إعالنا قالت فيه "انها ال توصي وفي باب تعزيز وتشجيع المقاطعة أصدرت الحكومة البريطاني
الشركات البريطانية باالستثمار في المشاريع القائمة خارج حدود الخط األخضر وذلك خشية التعرض 

 لمشاكل قانونية كون المشاريع قائمة على ارض محتلة".
بشرط  ووصلت المقاطعة إلى رومانيا التي ترفض إيفاد عمالها للعمل في قطاع البناء اإلسرائيلي إال

أن يقتصر عملهم داخل الخط األخضر فقط ال غير كما ألغت كافة الدول األوروبية اإلعفاءات 
الجمركية والضريبية الممنوحة لمنتجات المستوطنات ما يعني تعويض )إسرائيل( للمصانع القائمة في 

 بها.الضفة الغربية عن الخسائر التي تلحق 
عن شراء الفلفل  واإلسكندنافيةديدا الشبكات البريطانية امتنعت شبكات توزيع المواد الغذائية تح

والعنب والتمر البهارات والتوابل التي يتم استنباتها وزراعتها في منطقة األغوار المحتلة ما سبب 
الحياني" الذي  دافيدضررا كبيرا جدا وفقا لما قاله رئيس المجلس اإلقليمي لمستوطنات األغوار "

 نبيع الدول األوروبية شيئا ". اليوم ال عمليا،أضاف " 
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 من يقود المقاطعة:
منظمة فلسطينية غير حكومية  111حملة دولية من  6/1/1003خرج إلى عناوين الصحف يوم 

" BDSدعت إلى مقاطعة )إسرائيل( أكاديميا واقتصاديا وثقافيا ودعا قادة الحملة التي حملت االسم " 
" الى هدم الجدار والى – Boycott, Divestment and Sanctioوهي األحرف األولى من " 

اعتراف )إسرائيل( بحقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخلها واحترام الحقوق السياسية 
 للفلسطينيين.

ويبدو ان المقاطعة أثارت جنون الساسة اإلسرائيليين فوصف نتنياهو المقاطعة بالعمل غير األخالقي 
م عليها لن يحقق هدفه " ان التهديدات بالمقاطعة التي صدرت عن الوزير " وغير العادل وان من يقو 

كيري " جعلت الفلسطينيين يتمترسون خلف مواقفهم الرافضة وبالتالي أبعدت هذه التهديدات السالم 
"ويجب ان يعرفوا بأن أي ضغط لن يجبرني على التنازل عن مصالح )إسرائيل( الحيوية وعلى رأسها 

 ( " قال نتنياهو.امن )إسرائيل
وأصر رئيس حزب " البيت اليهودي" على موقفه رافضا التراجع عن مواقفه الثابتة ضد المقاطعة 
قائال " لم يخلق بعد الشعب الذي يتنازل عن وطنه بسبب تهديدات بالمقاطعة االقتصادية ونحن لن 

تأتي به دولة "إرهابية"  نقوم بذلك أيضا وفقط األمن هو من سيأتي باالستقرار االقتصادي الذي لن
قرب مطار بن غريون ونحن نتوقع من أصدقائنا في العالم أن يقفوا إلى جانبنا ضد محاوالت 

 المقاطعة الالسامية ضد )إسرائيل( وان ال يكونوا بوقا لها ". 
وأخيرا يبدو أن معركة )إسرائيل( وحكومتها ومن يؤيدها في العالم ضد المقاطعة باتت معركة خاسرة 

 الفلسطينيين. يمكن كسبها دون تحقيق سالم وحل الصراع مع ال
30/6/9034، فلسطين أون الين  

 
 إسرائيل والفلسطينيون: شكل من السالم في غياب المصالحة .60

 داني دايان
أوضحت جهود جون كيري السلمية  -معاليه شمرون، الضفة الغربية: ترجمة: عالء الدين أبو زينة
أن التوصل إلى اتفاق سياسي متفاوض عليه هو شأن مستحيل في الوقت الفاشلة في الشرق األوسط 

الراهن. وكانت صيغة حل الدولتين قد تمتعت بعقود من النجومية الحصرية، بحيث أحبطت جاذبيتها 
 في هذه الفترة كل فكر مبتكر وبديل.
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صم األخرى أي اآلن، يبدو أنه ليست لدى المسؤولين الحكوميين في كل من واشنطن وبروكسل والعوا
فكرة عن كيفية المضي قدمًا، أو أنهم ما يزالون يتشبثون يائسين بفكرة بائدة. لكن اليأس ليس سياسة 
مقبولة في نهاية المطاف. فهناك قضايا عملية يمكن، بل ويجب حلها. أواًل وقبل كل شيء، يستحق 

ومن الواضح أن هذا ليس  الفلسطينيون إجراء تحسينات جوهرية وفورية في أحوال معاشهم اليومي.
طموحهم األعلى، لكنه يبقى شأنًا قاباًل للتحقيق اآلن، على عكس المسائل األخرى. إننا منخرطون 

باستثناء -في صراع وطني مرير مع الفلسطينيين، لكننا نحن المستوطنين لم نكن مدفوعين أبدًا 
 ية.بدوافع التعصب، أو الكراهية أو العنصر  -بعض العناصر الهامشية

يجب على إسرائيل أن تضع خطة طموحة وجريئة لتحسين كل عنصر من عناصر حياة الفلسطينية 
التي عادة ما يشار إليها باسم الضفة الغربية على هذه الصفحات. -اليومية في يهودا والسامرة 

ويجب على اإلسرائيليين أن يتخلوا عن خوفهم العصابي من االنتفاضة الثانية التي روعهتم في 
. إنهم لن يستطيعوا االستمرار في العيش تحت حصار نفسي بينما يفرضون 1003-1000األعوام 

 قيودًا مرهقة وكاسحة على الفلسطينيين بسبب األعمال البشعة التي ارتكبوها قبل عقد مضى.
يجب تفكيك الحاجز األمني الذي يفصل يهودا والسامرة عن بقية إسرائيل في نهاية المطاف، ويجب 

تمتع الفلسطينيون بالحرية الكاملة في الحركة، وأن يتمكنوا من معاودة الدخول في سوق العمل أن ي
اإلسرائيلي. ليس هناك أي سبب يجعل إسرائيل تستورد اآلالف من العمال األجانب بينما يصارع 

لمدن الكثير جدًا من الفلسطينيين بيننا من أجل كسب لقمة العيش. يجب أن يعود الفلسطينيون إلى ا
اإلسرائيلية، وليس فقط كعمال يدويين. ينبغي اشتمال األكاديميين الفلسطينيين في الصناعات 
اإلسرائيلية المتقدمة: يجب أن يتمكن مهندس من رام هللا من العمل في تل أبيب، وال ينبغي أن تكون 

 رؤية طبيب فلسطيني وهو يعالج المرضى في مستشفى إسرائيلي أمرًا نادرًا.
الة الحواجز، ونقاط التفتيش والقيود العسكرية على الحركة، ويجب السماح للفلسطينيين يجب إز 

واليهود كافة بالتحرك بحرية. يجب السماح للفلسطينيين بحق الدخول الكامل إلى البلدات اإلسرائيلية 
تظام في يهودا والسامرة وعبور الخط األخضر، وبالعكس؛ يجب فتح البوابات في الحاجز األمني بان

زالته تمامًا في نهاية المطاف. وينبغي أن تستمر قوات األمن  كمرحلة تحضيرية قبل تفكيك الحاجز وا 
الفلسطينية في ممارسة المهام نفسها التي تقوم بها اليوم. وفي غياب نقاط التفتيش، سيترتب على 

نه سيتم إيقاف هذه الجيش اإلسرائيلي أن يكون أكثر نشاطًا مما هو اآلن. وفي حال نشب العنف، فإ
 العملية التدريجية أو التراجع عنها.
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يجب على إسرائيل أيضًا ضمان أن يحصل الفلسطينيون على دخول سريع ومريح إلى مطارات 
إسرائيل الدولية، وأن تزيل معظم الحواجز وعوامل التأخير التي تقوم اآلن بإعاقة الواردات 

 ية ومغادرتها.والصادرات الفلسطينية عن دخول الضفة الغرب
إنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تقوم بإضعاف أو حل السلطة الفلسطينية، أو أن تعطل الحياة 
اليومية للفلسطينيين. ويعني ذلك وضع حد للتأخير في تحويل دفعات الضرائب للسلطة، والعمل بقوة 

 على تعزيز عملها بكفاءة.
ية لالتصال اإلسرائيلي مع الفلسطينيين تحت إدارة باإلضافة إلى ذلك، ال يجب أن تكون اإلدارة المدن

نما يجب أن يديرها مدنيون يخدمون السكان المدنيين الفلسطينيين  الجيش اإلسرائيلي بعد اآلن، وا 
بكفاءة ولباقة. ال يجب أن يضطر فلسطيني في الخمسين من عمره إلى التعامل مع جنود وضباط 

 إسرائيليين بنصف عمره.
سطينيين أيضًا كأعضاء كاملي العضوية في لجان اإلدارة المدنية الخاصة يجب اشتمال الفل

بالتخطيط والبناء، والتي تنظر في أمر البناء واإلنشاءات في البلدات العربية. ويجب ضم قضاة 
فلسطينيين في المحاكم التي تنظر في النزاعات المدنية، بما فيها تلك التي تتعلق بالنزاع على 

عامًا يضبط وهي يرمي الحجارة، أن  16قانون الذي ينطبق على فلسطيني عمره األرض. ينبغي لل
عامًا من أي عرق كان، إذا كان يرتكب الفعل نفسه في  16ينطبق أيضًا على أي ولد في عمر 

داخل الخط األخضر. ليس هناك أي تبرير عملي وال أخالقي لتطبيق سياسات قانونية مختلفة على 
 يليين.الفلسطينيين واإلسرائ

أخيرًا، يجب على إسرائيل، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، أن تقوم باتخاذ إجراءات لتحسين البنية 
التحتية للمياه والصرف الصحي والنقل والتعليم الخاصة بالفلسطينيين، بهدف تضييق الفجوات الهائلة 

مخيمات الالجئين في الضفة بين المجتمعات اإلسرائيلية والفلسطينية. ويعني هذا أيضًا إعادة تأهيل 
الغربية تأهياًل كاماًل. فمن غير المقبول أن يستمر الجيل الخامس من الالجئين الفلسطينيين في 
العيش في فقر مدقع، والذي يقود إلى التوتر والعنف. يجب تزويد سكان المخيمات بسكن مناسب، 

 وبالوظائف وخدمات العناية الصحية والتعليم.
هناك أي تسامح مع العنف من كال الجانبين. وكما سيبقى الجيش اإلسرائيلي يجب أن ال يكون 

موجودًا لضمان األمن، فإن ما يسمى أعمال "شاخصات الثمن" التي يرتكبها اإلسرائيليون ضد 
يجب  -من أجل تقاضي "ثمن" عما يتصورونه سياسات معادية لالستيطان-الفلسطينيين وممتلكاتهم 
 أن تتوقف مرة ولألبد.
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إن النزاع العربي اإلسرائيلي على األراضي يبدو اآلن معادلة محصلتها صفر، لكن االعتبارات 
اإلنسانية ليست كذلك. إننا ال نكسب أي شيء من إهانة الفلسطينيين أو إفقارهم. وال تتعارض فكرة 

والسامرة تحسين نوعية حياة الفلسطينيين أبدًا مع أي غايات نهائية مفترضة أخرى، مثل ضم يهودا 
أو تطبيق صيغة حل الدولتين. كما أن قضايا الوضع النهائي لن تتغير أيضًا؛ سوف يستمر 
الفلسطينيون في التصويت في انتخابات السلطة الفلسطينية، وسيستمر اإلسرائيليون في التصويت في 

 االنتخابات اإلسرائيلية.
نما هي أقرب إلى خطة يجب أن يكون واضحًا أن هذه األطروحة ليست خطة إلحالل سال م دائم، وا 

 سلمية". ال مصالحةلمرحلة "
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