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إذا الفرنسي بالمشروع نرحب عباس: حكومة التوافق ستقدم استقالتها خالل الساعات المقبلة..  .0
 فيه ما نريد

الرئيس محمود عباس أن  نقاًل عن الوكاالت،رام هللا من  ،71/6/4172األيام، رام هللا، ذكرت 
وقال عباس في كلمة له  المقبلة. 52ات الـ أعلن أمس ان الحكومة ستقدم استقالتها خالل الساع

لقاها خالل اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة، حسب ما نقل عنه اعضاء من هذا أ
ستقدم استقالتها  الحمد هللاالمجلس حضروا االجتماع لوكالة فرانس برس: "ان الحكومة برئاسة رامي 

 المقبلة". 52خالل الساعات الت 
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امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لوكالة فرانس برس الخبر، وقال ان  أكد من جانبه
 ساعة القادمة".  52الحكومة الفلسطينية "ستقدم استقالتها خالل الـ 

 واضاف: "اعتقد ان الرئيس عباس سيكلف الدكتور رامي الحمد هللا بتشكيل حكومة وطنية جديدة".
ات ستبدأ مع كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس" والقوى "جولة مشاور  أنوأوضح مقبول 

والفعاليات الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة" مضيفا "ان فترة المشاورات ستكون خمسة اسابيع كما 
 ينص عليه القانون االساسي الفلسطيني كأقصى حد".

 قالعباس هللا، أن رام ، من 76/6/4172، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
ذا ليس فيه ما نريد  'إذا أنضج المشروع الفرنسي في مجلس األمن، وفيه ما نريد سنرحب به ونقبله، وا 

ذا فيه ما ال نرغب لن نقبل به، واألمور واضحة'.  ال نريده، وا 
رام هللا، 'نحن ب 72وأضاف في كلمته خالل اجتماع المجلس الثوري لحركة 'فتح' في دورته العادية الـ

عاصمتها القدس، ووقتا  7661نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
زمنيا للمفاوضات ووقتا زمنيا للتنفيذ، وما ال نقبل به دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا لن 

 نقبل به'.
 وسنتناقم معه، وسنتحدث معه حول المشروع، وتابع 'إن وزير الخارجية الفرنسي سيأتي إلى رام هللا

 هم أصدقاء لنا كما هم أصدقاء إلسرائيل ونحن ال نمانع إطالقا، المهم هذا موقفنا وما نريد'.
ووصف الوضع التفاوضي أو الوضع السياسي بالمجمد والمتوقف، قائال: 'كانت هناك مساع أميركية 

تعطلت لكن ال توجد أي مساع من أجل العملية حثيثة لكنها لم تصل لنتيجة واآلن توقفت أو 
السياسية وهذا في منتهى الخطورة، ألن الجمود في العملية السياسية سيؤدي إلى مضاعفات ال نقبلها 

 وال يقبلونها هم أيضا ألن نتائجها ستكون مدمرة'.
يل أن وشدد على أنه من أجل المفاوضات وبدء المفاوضات واستئنافها واسترجاعها، على إسرائ

تتوقف عن االستيطان وتطلق سراح ما تبقى من األسرى حسب االتفاق وتتبقى للمفاوضات، ودون 
 ذلك ال فائدة من المفاوضات.

وأكد أن مؤتمر حركة 'فتح' السابع سيعقد في الوقت الذي حددته فيه اللجنة، وستسير األمور بإذن 
 هللا على خير ما يرام.

عمود الفقري للكفاح الفلسطيني الوطني، ومهما حاول البعض أن وقال إن 'فتح' ومن دون تحيز ال
يثنيها أو يمسها بسوء أو أن يجرها في هذا االتجاه أو ذاك ستبقى فتح الحركة الصلبة القوية غير 
المنحازة ألحد شرقا أو غربا، تنحاز فقط للهدف الوطني، ونحن نعرف القوى التي تحاول بمعاول 

 فشلوا وسيفشلون.تحطيم هذه الحركة لكنهم 
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مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، المشروع ليس دعائيا وال إعالميا وال تحليليا هناك مشروع دولة 
غزة، وهناك من يسعى لبناء ميناء في قبرص التركية مرورا إلى غزة وبناء المطار، والكل يتكلم عن 

مليار دوالر  2نحن الذين نعطل  تسهيالت إلى غزة، لماذا أهل غزة مساكين، أهل غزة مساكين، فهل
 التي أقرت في القاهرة.

اتفق موسى أبو مرزوق وسيري على كيفية تنفيذ االتفاق، فقال له سيري إن الحكومة تستلم المعابر 
وتستلم مواد اإلعمار وتسلمها إلى األمم المتحدة، وأبلغ أبو مرزوق عزام األحمد، وقال له عزام إننا 

 الوا إن هذا االتفاق المخزي ال نقبله.موافقون، وبعد أسبوع ق
موضوع المصالحة التي اتفقنا عليها وعملنا حكومة على أساسها، وأنا أقبل شغلوا أو ما شغلوا 

 الحكومة نعمل انتخابات للسلطة الفلسطينية أو لدولة فلسطين، يرفضون هذا رفضا قاطعا.
فضون تشغيل الحكومة ومنعوا الوزراء من أغلب المبعوثين يقولون الحق على السلطة، فلماذا؟، هم ير 

 الوصول إلى وزاراتهم، ويرفضون االنتخابات، لماذا؟.
ألف موظف، هناك لجنة تبحث قضيتهم في إطار  21نسألهم، يقولون أوال ادفعوا الرواتب لـ

سرائيل  المصالحة، لكن أن يخيرونا بين هذا أو ذاك لن نقبل. االجتماعات مستمرة بين حماس وا 
  ة.مباشر 

 وهناك قضايا تفصيلية سنتحدث عنها.
 
 منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تهدئة طويلة في غزة تقود إلى دولة بالقطاع .2

قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن "مشروع التهدئة الطويلة في قطاع غزة  :نادية سعد الدين -عمان
نع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطير، ويقود إلى "دولة" في غزة، ما يستهدف إسرائيليًا م

وحذر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف من "مسعى االحتالل،  ".7661حدود العام 
عبر تهدئة طويلة، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية وترسيم الحدود مسبقًا وفصل القطاع عن بقية 

مكانية االعتراف بممر مائي". أراضي الضفة الغربية رسميًا، مقابل رفع الحصار  وفتح المعابر وا 
وأكد أبو يوسف بأن "ال دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وال دولة ستقام في القطاع"، مبينًا أن 
"منظمة التحرير، باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، هي من تملك صالحية 

وشدد على "عدم  قطاع، كما بقية األراضي المحتلة".التفاوض والبحث في أي ترتيبات متعلقة بال
أحقية أي فصيل العبث بهذا األمر"، الفتًا إلى أن "موقف القوى والفصائل واضح من التنبيه لخطورة 

 ما يراهن عليه االحتالل".
 71/6/4172الغد، عمان، 



 
 
 
 

 

           1ص                                     3671 العدد:    71/6/4172 األربعاء التاريخ:

 
 د المؤقتةللدولة ذات الحدو  أبو ردينة: نحن مع التهدئة في غزة على أال تكون تمهيداً  .3

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تعقيبا على ما يتم الحديث عنه عن  :رام هللا وفا
لم يكن على حساب وحدة األرض  إذاقرب التوصل الى تهدئة في قطاع غزة، إن ذلك سيكون مهمًا، 

ر الذي سيترك آثارا مدمرة والدولة والشعب، وأن ال يكون تمهيدًا للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة، األم
، أن أية 76/6 وأضاف في تصريح لـ "وفا"، يوم الثالثاء على الشعب الفلسطيني وقضيته واستقالله.

تهدئة يجب أن تهدف إلى رفع المعاناة عن شعبنا، وأن ال يكون ثمنها الخروج عن االجماع 
 الفلسطيني والقومي.

 76/6/4172 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 بسفارة فلسطين في فرنساتتعلق برام هللا لكشفه قضايا فساد  فلسطيني محاكمة صحفي: استمرار تقرير .4

مثل الصحفي الفلسطيني يوسف الشايب أمس الثالثاء أمام محكمة : ميرفت صادق -رام هللا 
ألردنية مطلع العام االستئناف الفلسطينية بمدينة رام هللا على خلفية تقرير نشره في جريدة الغد ا

 تناول شبهات فساد بسفارة فلسطين في فرنسا.  5175
وما  5175وجاء ذلك ضمن سلسلة محاكمات بدأت ضد الصحفي الشايب في نهاية مارس/آذار 

زالت مستمرة حتى اآلن رغم طعن الدفاع في صالحية المحاكم الفلسطينية بالنظر في هذه القضية 
 ائية نفسها.ووجود خلل في اإلجراءات القض

نقل  5175يناير/كانون الثاني  31وكانت صحيفة الغد األردنية قد نشرت تقريرا أعده الشايب بتاريخ 
فيه عن مصادر فلسطينية متطابقة ادعاءات "بتورط البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بفرنسا في قضايا 

السفير الفلسطيني في  نائب -التي رفض الشايب الكشف عنها-تجسس وعربدة". واتهمت المصادر 
باريس وعددا من زمالئه في البعثة الدبلوماسية بالقيام "بمهام أمنية وتوريط الطلبة الفلسطينيين لتقديم 
خدمات استخبارية حول نشاطات بعض الجمعيات والتجمعات اإلسالمية في فرنسا، وفي دول عربية 

 لصالح أجهزة أمنية أجنبية" كما ورد في نص التقرير.
الشايب للجزيرة نت أنه لم يفتِر على أي جهة في تقريره عن سفارة فرنسا، وأنه نقل شهادات  وأكد

 ألشخاص ومن مصادر معلومة وليست وهمية. 
وتعرض الشايب لتهديدات من جهات فلسطينية بفرنسا بعد نشر التقرير مباشرة، كما أنه استدعي من 

 واحد من النشر. جهاز المخابرات الفلسطينية في رام هللا بعد يوم
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ومنذ ثالث سنوات يواجه الشايب قضيتين رفعتا ضده، إحداهما بناء على شكوى من وزير الخارجية 
حيث اتهمه  5173الفلسطيني رياض المالكي انعقدت لها جلسة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 

 بالقدح والذم، وما زالت معلقة بدون نتيجة حتى اآلن. 
رفعها السفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم ونائبه صفوت براغيت، وهي أما القضية الثانية ف

مستمرة في المحاكم الفلسطينية حتى اآلن. وتعرض الصحفي الشايب للسجن عشرة أيام على ذمة 
 . 5173التحقيق، أغلبيتها في زنزانة انفرادية عقب نشر التقرير في مارس/آذار 

يني بسبب كون القضية مرفوضة شكال لعدة أسباب، منها وجوب وقدم الدفاع طعونا للقضاء الفلسط
محاكمة الناشر أو رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت التقرير باعتباره المسؤول أوال وفق قانون 
المطبوعات والنشر الفلسطيني، إلى جانب الخلل في إجراءات القضية من حيث توقيت الشكوى بعد 

 االعتقال وليس قبله.
 يةمحاكمة سياس

لكن األكثر قلقا بالنسبة لألوساط الصحفية والحقوقية وقوف جهاز المخابرات الفلسطيني كجهة 
ال تقبل إال من  -كما يقول الدفاع-مدعية ضد الصحفي الشايب رغم أن قضايا القدح والذم 

 أشخاص بعينهم. 
هاز المخابرات وقال المحامي رائد عبد الحميد للجزيرة نت إن تحريك الدعوة ضد الشايب باسم ج

 خطير جدا ويهدد مصائر عدد كبير من الفلسطينيين في حال تم إقراره كإجراء مقبول قضائيا. 
وحذر الشايب أيضا من أن ذلك قد يؤشر إلى إمكانية محاكمته على أسس سياسية وليست قانونية 

 "كون الطرف المشتكي هم رجال دولة متنفذون". 
قاله الكشف عن مصادر معلوماته في تقريره عن فساد السفارة وكان الشايب قد رفض في بداية اعت

بفرنسا مستندا إلى المادة الرابعة في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني التي تحفظ للصحفي ذلك 
ما لم يصدر حكم قضائي بالكشف عنها. وقال "حتى اآلن لم يصدر أي قرار محكمة بالكشف عن 

 مصادري". 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ما ورد في وجدد الشايب مطالبته 

تقريره. وقال إنه "في حال أثبت عدم صحة التجاوزات باستغالل المنصب من المسؤولين بالسفارة فأنا 
 مستعد للمحاكمة، ال أن تتم محاكمتي ثالث سنوات بدون تحقق من صحة ما نشرته أو ال". 

ي اختصاص محكمة فلسطينية للنظر بالشكوى الموجهة ضده، وقال المحامي ويطعن دفاع الشايب ف
إن القضية مرفوعة في فلسطين رغم أن المتهم األول وفق القانون هو رئيس تحرير الصحيفة ومقرها 

 في األردن، كما أن الصحفي يحمل الجنسية األردنية أيضا. 
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األولى كونه تعرض بالنشر لجهة عامة وبرأيه، فإن محاكمة الصحفي الشايب سياسية من الدرجة 
 وجرى احتجازه بتوصية من األجهزة األمنية.

 76/6/4172نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 مع أمير قطر ملفي اإلعمار والحصار يبحث هاتفياً  هنية .5

أشــرف الهــور: أجــرى إســماعيل هنيــة نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، اتصــاال  -غــزة 
ـــة قطـــ ـــا بـــأمير دول ـــه ملفـــي إعـــادة اإلعمـــار ورفـــع الحصـــار هاتفي ر الشـــيخ تمـــيم بـــن حمـــد، بحثـــا خالل

المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة. وشـــدد هنيـــة خـــالل االتصـــال المطـــول علـــى أهميـــة دور قطـــر فـــي دعـــم 
 القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

 71/6/4172، القدس العربي، لندن
 
 مكتوبة للتهدئة وال رّد لدينا اً أفكار أبو مرزوق لـ"الرأي": لم نتسّلم  .6

أكد عضو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس موسـى أبـو مـرزوق أن حركتـه : محمود أبو راضي –غزة 
وقال أبو مرزوق في  لم تتسّلم أي أفكاًرا مكتوبة للتهدئة مع االحتالل "اإلسرائيلي" من جهات أوروبية.

 جب الــرد علــى أي أفكــار للتهدئــة مــع االحــتالل".تصــريح خــاص لوكالــة "الــرأي": "لــيس هنــاك مــا يســتو 
وأوضح أن هنـاك أفكـار متداولـة حـول مشـاريع غيـر متبلـورة للتهدئـة يتحـدث عنهـا األوروبيـين، مشـدًدا 
علــى أن موقــف حركتــه حــول أي طــرح بشــأن تهدئــة مــع االحــتالل يجــب أن يكــون وطنًيــا ولــيس علــى 

 مستوى فصائلي، وأن ال يكون سرًيا.
رزوق أن حركته ال تسعى إلى اتفـاق يفصـل بـين حقـوق الشـعب الفلسـطيني المتعـددة وبـين وبّين أبو م

 الموضوع السياسي حتى ال تدفع أثماًنا مقابل تلك الحقوق.
وحــول تطــور عالقــة حمــاس بمصــر، أشــار إلــى أن هنــاك توجــه إيجــابي مــن الجانــب المصــري تجــاه 

دخـال مـواد البنـاء، قطاع غزة، الفًتا النظر إلى وجـود الكثيـر مـن اإلشـار  ات بشـأن ذلـك كفـتح المعبـر وا 
لغاء الحكم السابق ضد الحركة، مرحًبا بكل الخطوات اإليجابية التي تقدمها مصر.  وا 

 76/6/4172، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 مركزية فتح تؤكد رفضها ألي اتفاقيات جزئية تصب في خانة فصل القطاع عن الضفة  .7

ود عبــاس، اجتماعــا للجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، بمقــر الرئاســة فــي مدينــة رام هللا، تــرأس محمــ :رام هللا
وأكـد  يوم الثالثاء، بحث آخر تطورات الوضع السياسـي والـداخلي الفلسـطيني علـى مختلـف األصـعدة.
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عضــو اللجنــة المركزيــة، النــاطق باســم حركــة فــتح نبيــل أبــو ردينــة، ضــرورة أن تنصــب جميــع الجهــود 
سياســية علــى دعــم ومســاندة موقــف الشــرعية الفلســطينية ومؤسســاتها مــن خــالل التمســك والمســاعي ال

 بوحدة شعبنا وأرضنا وقضيتنا.
وقــال: "سنواصــل العمــل لحمايــة شــعبنا والتمســك بثوابتــه وحقوقــه الوطنيــة، وســنخوض معركــة سياســية 

قليميـــة كافـــة، وفـــي ودبلوماســـية النتـــزاع هـــذه الحقـــوق فـــي المحافـــل والمؤسســـات والهيئـــات الدوليـــة واإل
مقــدمتها وقــف االســتيطان الزاحــف علــى أرضــنا، خاصــة فــي عاصــمة دولتنــا القــدس، ورفــع الحصــار 

 الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، والشروع بإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية".
أو المتــاجرة بهــا فــي  وشــدد أبــو ردينــة علــى أهميــة وحــدة شــعبنا وقضــيته ومصــيره غيــر القابلــة للتجزئــة

 صفقات مشبوهة تتم من وراء ظهر الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، قال أبو ردينة: إن "اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح تؤكـد االلتـزام باتفـاق القـاهرة للتهدئـة 

وان علـى الذي أعقب العدوان اإلسـرائيلي األخيـر علـى أهلنـا فـي قطـاع غـزة، ووقـف جميـع أشـكال العـد
 شعبنا وأرضنا في كل األراضي الفلسطينية".

وأكــد موقــف حركــة فــتح الــرافض ألي اتفاقيــات جزئيــة تحــت أي ذرائــع أو مســوغات، تصــب فــي خانــة 
 فصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو هدف إسرائيلي ليس بحاجة إلى برهان.

ار عـن القطـاع، فـي حـين أن وحذر أبو ردينة من خطورة تمرير مثل هذه الصفقات بذريعة فـك الحصـ
نتـائج مثــل هــذه الصــفقات ســتكون كارثيـة علــى شــعبنا وقضــيته. لــيس أقلهـا فصــل شــطري الــوطن، بــل 

فرصة االستفراد في الضـفة الغربيـة والقـدس، وتمهيـد الطريـق لفـرض حلـول  اإلسرائيليومنح االحتالل 
حث جدول أعمـال الـدورة الخامسـة وقال: إن االجتماع ب تصفوية من قبيل الدولة ذات الحدود المؤقتة.

عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح الذي سينعقد مساء هذا اليوم، وقضايا حركية وتنظيمية، إلى جانـب 
مناقشـة تقريـر وتوصـيات اللجنـة المكلفـة بدراسـة وضـع الحركـة، ووضـع الخطـط الكفيلـة بالحفـاظ علـى 

قامة دولة مستقلة.  الثوابت الوطنية وا 
، لمناسـبة واإلسـالميةاء اللجنة المركزية، أبناء شعبنا الفلسـطيني، واألمتـين العربيـة وهنأ الرئيس وأعض

حلول شـهر رمضـان المبـارك، آملـين أن يعيـده هللا وقـد تحققـت أمنيـات شـعبنا فـي الحريـة واالسـتقالل، 
 وأشقائنا باألمن واالستقرار.

 76/6/4172، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مكتوبة تتعلق بملف التهدئة اً : تسلمنا أفكار مة حمدانأسا .8
كشـف مسـؤول ملـف العالقـات الدوليـة فـي حركـة حمـاس، أسـامة : حاوره أحمد المصـري ،غزة، بيروت

وقال  حمدان، النقاب، عن تسلم حركته ألفكار "مكتوبة" تتعلق بملف التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي.
قيــادة حركــة حمــاس تــدرس هــذه األفكــار المطروحــة، وبصــدد الــرد حمــدان، فــي حــوار لـــ"فلسطين": إن 

عليهـــا، متوقًعـــا أن يكـــون الـــرد علـــى الجهـــة المرســـلة لألفكـــار المرســـلة اليـــوم،  علمـــت "فلســـطين" مـــن 
مصادر خاصة أنها ُأرسلت من قبل مبعوث اللجنة الرباعية السابق لعملية السالم في الشرق األوسـط 

 توني بلير(.
ــــان العــــدوان وأوضــــح حمــــدان، أ ــــذي جــــرى إب ــــة ال ــــف التهدئ ــــق بموضــــوع اســــتكمال مل ن األفكــــار تتعل

اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، وأخلت بـه دولـة االحـتالل، والقاضـي برفـع الحصـار عـن القطـاع، 
 وفتح المعابر جميعها، بما فيها ميناء غزة البحري.

تخرج عن خدمة العمل الجاد إلنهاء  وشدد على أن األفكار التي تقدمها حماس رًدا على أي جهة، ال
الحصار عن غزة، والتعامل بشكل إيجابي مع هذه المتعلقـات، مؤكـًدا أن الصـورة لـم تعـد مخفيـة علـى 

 حجم معاناة أهالي القطاع.
وبشأن زيـارات الوفـود الخارجيـة والمكثفـة للقطـاع، قـال: إنهـا "متباينـة األهـداف واألطـراف، تحمـل اتجاًهـا 

لالطــالع علــى الوضــع الصــعب والمعانـــاة فــي القطــاع نتيجــة الحصــار، وآخــر يحمـــل  ذا طــابع إنســاني
وأضـــاف: "هنـــاك إدراك فـــي الـــدول الغربيـــة أن األمـــور يمكـــن أن تـــذهب  أفكـــاًرا سياســـية بشـــأن التهدئـــة".

باتجاهـــات ال تســـتطيع حتـــى  إســـرائيل( الســـيطرة عليهـــا، وأنـــه ال بـــد مـــن حـــل"، مشـــيًرا إلـــى وجـــود أفكـــار 
 كثر من طرف، لكن جملة األفكار المطروحة "لم تصل إلى بلورة نهائية". طرحت من أ

وأكد مسؤول العالقات الدولية أن "حماس" كانت وفـي مقابـل هـذه األفكـار واضـحة، عبـر شـروطها أن 
"أي فكرة قبل أن تقدم ويحاورها الجانب الفلسطيني، ال بد أن تحظى بضمانات قبولها إسرائيليًّا، وعدم 

 عوًضا عن شرط كون طارح الفكرة مفوًضا وجادًّا، وليس مستدرًجا".تعطيلها، 
 مدة التهدئة

 71ونفــــى حمــــدان، تطــــرق حركتــــه للفتــــرة الزمنيــــة للتهدئــــة، كمــــا تتحــــدث بعــــض المواقــــع اإلخباريــــة  
ســنوات(، وأن "األمــر بكليتــه يمكــن اختصــاره بوجــود اتفــاق تهدئــة فــي مقابــل إنهــاء الحصــار"، مشــدًدا 

ق مـــن قبـــل االحـــتالل للتهدئـــة، مـــن حـــق المقاومـــة أن تتعامـــل وتـــرد عليـــه بالطريقـــة علـــى أن أي خـــر 
 والكيفية المناسبتين.
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وفــي ملــف منفصــل، بــين القيــادي فــي الحركــة، والمقــيم فــي لبنــان، أن "حمــاس" تجــاوزت الحــديث عــن 
التوافـق"، االنقسام السياسي، وذلك مع مضيها في الخطوة األولى المتمثلة في تشـكيل حكومـة الوحـدة "

 والموافقة على تحديث سجل الناخبين المفترض أن يكون إحدى مراحل المصالحة.
وتــابع: إن "الــذي حصــل أن تعطــياًل واضــًحا حــدث لمــا بعــد الخطــوتين آنفتــي الــذكر، مــن قبــل الــرئيس 
محمود عباس، وبعض المنتفعين ممن حوله"، الفًتا إلى أن ما أعاق ملف المصالحة هو تعطل الدور 

 .5173صري، وعدم فاعليته وذلك بعد منتصف عام الم
وذكر أن حمـاس ارتـأت عـدم الصـمت علـى توقـف المصـالحة وتعطيلهـا، والتحـدث بشـكل صـريح عـن 

أن تظــل المصــالحة عالقــة وال يتحقــق  الفلســطيني،هــذا األمــر، بــالقول: "إن مــن الجريمــة بحــق الشــعب 
 تخابات والحياة في غزة".تفعيل اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، وتعطيل االن

اصـطدمت بحـائط الـرفض المتمثـل  المصـالحة،ونبه إلـى أن كـل الجهـود المبذولـة خارجيًّـا لـدفع عجلـة 
بـ"عباس"، أو باستجابة لفظية، في وقت رحبت الحركة بأي جهد عربي لتحريك الملف ودفعه بالصورة 

 التي يريدها الشعب الفلسطيني.
 قطر وتركيا

ود بذلت أبرزها من قبل دولة قطر وتركيـا، والـرئيس األمريكـي األسـبق جيمـي وكشف حمدان، عن جه
كارتر، متابًعا: "ما زال موقفنا واضًحا، نريد أن تكتمل المصالحة وأن تنتهي كل مبررات االنقسام وأن 

ن اختلفت آراؤهم ومواقفهم السياسية".  يعود الفلسطيني جسًما واحًدا وا 
وجهد سعودي في شأن دفع المصالحة لألمام، مع ترحيبها بذلك، وقـد  وأكد أن حركته تتطلع إلى دور

خاطبـــت األشـــقاء فـــي المملكـــة الســـعودية حتـــى تكـــون لهـــم جهـــودهم فـــي هـــذا الســـياق، إال أن "عبـــاس" 
 و"فريقه" لم يستجيبوا إلشارات السعودية اإليجابية في التدخل بشأن المصالحة.

حــب طـرف وال يتفاعــل طــرف آخــر مــع إشــارات ومواقــف واسـتدرك: "المصــالحة لهــا طرفــان، وعنــدما ير 
خارجية، فإن الجهود تتوقف"، مؤكًدا أن الطرف الذي يقف وراء تعطيـل المصـالحة وبقـاء األمـر علـى 

وفـي سـياق منفصـل، رأى حمـدان أن فـتح السـلطات المصـرية معبـر رفـح،  هـو "عبـاس". ،ما هو عليـه
دخال كميات من مواد البناء "خطوة باالتجاه  الصحيح"، مشـيًرا إلـى أن حركتـه حرصـت علـى عالقـة وا 

إيجابية مع القاهرة منذ وقت مبكر، ولم تتراجـع عـن ذلـك رغـم مـا كيـل لهـا مـن اتهامـات ال أسـاس لهـا 
ودعـا حمـدان، القـاهرة، إلــى أخـذ دورهـا الصــحيح  مـن الصـحة، وثبتـت صــحة ودقـة مـا قالتـه "حمــاس".

غزة لم ينفصل يوًما عن المسـألة الفلسـطينية الكليـة واألمـة، تجاه القضية الفلسطينية، مؤكًدا أن قطاع 
 وأن مصر ال بد وأن تأخذ دورها بشكل طبيعي ومريح.

 76/6/4172، فلسطين أون الين
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 الحية: الحديث عن تهدئة إشغال للرأي العامخليل  .9
صــفقة  قــال القيــادي البــارز فــي حركــة حمــاس خليــل الحيــة، إن كثــرة الحــديث فــي اآلونــة األخيــرة عــن

يهــامهم بــأن  تهدئــة جــاري إبرامهــا بــين حمــاس واالحــتالل اإلســرائيلي مــا هــو إال إلشــغال الــرأي العــام وا 
 مشاكل غزة ستحّل بالتهدئة.

وأضاف الحية، في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عصر الثالثاء، إن المتحـدثين 
المقاومــة الفلســطينية واالحــتالل برعايــة مصــرية فــي تغــافلوا عــن اتفــاق وقــف إطــالق النــار الموّقــع بــين 

عادة اإلعمار.  أغسطس الماضي، والقاضي برفع الحصار عن قطاع غزة وا 
دخــال جميــع مســتلزمات البنــاء  وتــابع "المطلــوب هــو التــزام االحــتالل بــه وفــي مقدمتــه فــتح المعــابر وا 

عادة   نطالب الجميع بتحمل مسؤولياته". كاإلعمار، لذلوا 
  76/6/4172، ون الينفلسطين أ

 
 ليست هناك رؤية محددة ونهائية للتهدئة البردويل: .01

نفى القيادي فـي حركـة حمـاس الـدكتور صـالح البردويـل أن تكـون هنـاك رؤيـة محـددة أو نهائيـة : غزة
التفــاق تهدئــة مــع االحــتالل بوســاطة أوروبيــة، وأكــد أن كــل مــا فــي األمــر أن هنــاك أفكــارا مطروحــة 

وأوضح الدكتور البردويل في تصـريحات لــ "قـدس بـرس"،  أوروبيين لم تكتمل بعد.للنقام من وسطاء 
أن مــا يــدور مــن أخبــار عــن قــرب التوصــل إلــى تهدئــة مــع االحــتالل "هــي حتــى اآلن مجــرد تحلــيالت 
إعالمية وليست مبنية علـى معلومـات دقيقـة"، موضـحا أنـه "لـيس صـحيحا أن مسـؤول ملـف العالقـات 

س الدكتور موسى أبو مرزوق قد حمل معه لدى خروجه من غزة إلى الدوحة الخارجية في حركة حما
عبر القاهرة رؤية نهائية للحركة حول مسـألة التهدئـة، ومـا ُنشـر حـول هـذا األمـر ال يتجـاوز التوقعـات 
اإلعالمية، مبنية علـى االتصـاالت التـي أجرتهـا شخصـيات أوروبيـة مـع الحركـة ومـنهم رئـيس الـوزراء 

 ابق توني بلير".البريطاني الس
وأكــد القيــادي فــي "حمــاس" علــى أن حركتــه "تنظــر إلــى ملــف التهدئــة ضــمن رؤيــة تقــوم علــى ثالثــة 
ثوابت، األول أن تكون تهدئة ضمن سقف زمني وبضمانات دولية، والثانيـة أن ال تفصـل بـين الضـفة 

 لفاعلة".والقطاع، والثالثة أن تكون التهدئة ضمن توافق بين كل قوى الشعب الفلسطيني ا
 76/6/4172قدس برس، 
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 حماس باتصاالت التهدئة "استفراد"فصائل تحذر من تكريس االنفصال بين غزة والضفة وتدين  .00
فــي أحاديــث منفصــلة مــع "األيــام" مــن مغبــة التفــرد فــي التوصــل إلــى  فصــائل فلســطينيةحــذر مســؤولو 

لحـذر مـن تعميـق االنقسـام وصـوال اتفاق تهدئة في غزة بعيدا عن منظمة التحرير مشيرين إلى أهميـة ا
 إلى االنفصال التام كما تسعى إسرائيل.

وقــال كايــد الغــول عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية إن حمــاس لــم تضــع الفصــائل فــي صــورة 
 .أفكارحول دراسة وتداول  إشارات بإرسالاتصاالتها بشأن التهدئة وتكتفي 

وحقيقة ما يجري مرجعا ذلك إلى السلوك العـام فـي وأكد أن حماس لم تضع القوى في صورة تفاصيل 
 محاولة االستفراد بالقرار أو بأنها ال تريد وضع عراقيل أمام جهودها.

وقال إن هناك بعض المعلومات التي وصلت عن تعطيل إسرائيل للتوصل إلـى اتفـاق ألنهـا اشـترطت 
 .األنفاقعلى حماس وقف التسلح وبناء 

حماس إلبالغ الفصائل بما يجري بعد التوصل إلـى اتفـاق وذلـك مـن بـاب ولم يستبعد الغول "أن تلجأ 
رفــع العتــب" منوهــا إلــى أهميــة أن يــتم بحــث هــذا الموضــوع مــن خــالل المؤسســة الرســمية الفلســطينية 
بغض النظر عن المالحظات عليها. وتابع: هذا األمـر ال يتعلـق بسياسـة فصـيل معـين ألن الفصـائل 

 ال تعقد اتفاقات.
مغبـــة الحــــوارات الجاريــــة حـــول التهدئــــة فـــي تعميــــق االنقســــام وتكـــريس الفصــــل السياســــي  وحـــذر مــــن

والجغرافي بين غزة والضفة وربما البناء عليه في فرض مشـاريع سياسـية منوهـا إلـى أن حمـاس ليسـت 
 جزء من هذا المخطط لكن الحال ربما تقود إلى ذلك.

مــا تســرب مــن معلومــات يؤكــد : "غــولوقــال وليــد العــوض عضــو المكتــب السياســي لحــزب الشــعب ال
قليميـةالمخـاوف مـن أن هنـاك جهـات دوليـة  تسـعى السـتغالل الحصـار واالنقسـام مـن اجـل االنتقـال  وا 

 ."من االنقسام إلى مربع االنفصال
التهدئة "ألن قطاع غزة ليس ملكـا لحمـاس أو أي فصـيل  أفكاروشدد على أهمية أن تناقم كل القوى 

 اتفاق سريع. إلبرامت االحتالل آخر" محذرا من سعي قوا
ونوه العـوض إلـى أن إسـرائيل تحـاول فـرض" تهدئـة مقابـل تنميـة" مؤكـدا أن الشـعب الفلسـطيني يسـعى 

 إلى الحرية واالستقالل وليس فقط التنمية.
من جهته قال محمود خلف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إذا صحت األخبار حول ما 

 التهدئة فان ذلك يعتبر حوارا أو اتفاقا ثنائيا. يجري من حوار حول
أن يـــتم الحـــوار حــول التهدئـــة عبـــر اســـتكمال المباحثــات غيـــر المباشـــرة عبـــر الـــدور  األصـــلأن " وأكــد

 المصري الذي رعى مباحثات غير مباشرة بعد الحرب على غزة بمشاركة الكل الفلسطيني".
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مرفــوض تمامــا  أمـرقريــر مصـير قطــاع غـزة وهــو وأشـار إلــى "أن مـا تقــوم بـه حمــاس اآلن هـو تفــرد بت
 الن الكل يجب أن يكون شريكا في القرار كما هو شريك في الدم".

وحــذر خلــف مــن تكــريس الفصــل بــين الضــفة وغــزة والتعامــل مــع غــزة ككيــان مســتقل منوهــا إلــى أن ال 
 كيان فلسطينيا دون غزة ولن تكون غزة كيانا مستقال.

 71/6/4172األيام، رام هللا، 
 
 فتح بالقرارحركة خطوة أحادية تعكس تفرد حكومة التوافق البردويل: إقالة  .02

الدكتور صالح البردويل، النـاطق باسـم ، غزة، من 76/6/4172المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكرت 
حركة حماس، وصف قرار حركة فتح إقالة حكومـة الوفـاق الـوطني، بأنـه "هـروب لألمـام يعكـس حالـة 

ــــى رفــــض الحركــــة لهــــذا القــــرار. التخــــبط"، مشــــدداً  ـــــ"المركز  عل وقــــال البردويــــل فــــي تصــــريح  خــــاص  ل
الفلسطيني لإلعالم": "هذا القرار يعكس حالـة مـن التخـبط والهـروب لألمـام، ويعكـس العقليـة االنعزاليـة 

 التي ترفض الشراكة من قبل حركة فتح، ورئيسها محمود عباس".
مــة هــي حكومــة وفــاق يفتــرض أن القــرار بحلهــا يكــون وشــدد القيــادي فــي حمــاس، علــى أن "هــذه الحكو 

قرارا جماعيا كما كان تشكيلها بوفاق وطني، معتبرًا أن ما جرى يدلل على أن عباس ومن معه يأبون 
 إال أن يستفردوا بالقرار غير آبهين بتداعيات ما ذهبوا إليه".

تـــرض أن يجـــري تفعيـــل ورأى أن حـــل الحكومـــة بالشـــكل الـــذي تـــّم مرفـــوض، مشـــددًا علـــى أنـــه كـــان يف
 الحكومة وا عطاؤها اإلمكانية للعمل بحرية، وليس قمعها وحلها كما جرى.

وعن مـدى ارتبـاط هـذه الخطـوة، بمـا يـدور الحـديث عنـه عـن قـرب التوصـل التفـاق تهدئـة بـين حمـاس 
ة واالحــتاللر رأى البردويــل، أن األمـــر مــرتبط فقـــط بعقليــة التفــرد واالنعزاليـــة التــي تســـيطر علــى عقليـــ

عباس وحركة فتح التي ال تعترف باآلخر، وتظن أنها المخولة باتخاذ القرارات الوطنيـة، وأنـه ال يحـق 
 لغيرها حتى أن يشارك في ذلك.

فــــــي تصــــــريح خــــــاص  أكــــــد صــــــالح البردويــــــل،، أن 76/6/5172، "47موقــــــع "عربــــــي  وأضــــــاف
لتـي يمـر بهـا"، موضـحا "، أن " قـرار عبـاس فـردي ومفـاجي، ويعبـر عـن األزمـة السياسـية ا57لـ"عربي

أن الرئيس عباس "يمارس سياسة الهروب إلى األمامر فبدال من أن يواجه مشكلته مـع حكومـة الوفـاق 
 التي كان يعطل عملها يهرب بقرار فردي".

وأضاف: "عباس يعاني من أزمة نفسية وسياسية، ال سيما بعد فشله، وتردد األخبار التي تتحدث عن 
 ن عباس هو "من يتحمل المسؤولية كاملة، وتبعات هذا التوجه".استبداله"، مشددا على أ
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ودعـا القيــادي البردويــل كــل القــوى والفصــائل الوطنيـة الفلســطينية "إلــى االلتفــاف حــول مشــروع وطنــي، 
 وذلك لملء الفراغ الذي يتركه هروب عباس من الساحة"، بحسب قوله.

هـذا التوجـه قـال البردويـل: "هـو يريـد أن وحول الهـدف الـذي يسـعى الـرئيس عبـاس لتحقيقـه مـن خـالل 
لغاؤهــا، ألنــه ال يطيــق أن  يضــرب عصــفورين بحجــرر األول: الهــروب مــن المصــالحة واســتحقاقاتها وا 
يســمع كلمــة الوفــاق الــوطني"، مؤكــدا أن الهــدف الثــاني هــو "االحتجــاج علــى مــا يجــري فــي المنطقــة 

 تح"".وبعض الدول، من العمل على إيجاد البديل له في حركة "ف
 
 "قضية التخابربـ"حماس تقلل من أهمية األحكام المصرية حركة  .03

قلل قياديون في حركة حماس من أهمية أحكام اإلعدام التي أصـدرها القضـاء المصـري فـي قضـية مـا 
وقــال القيــادي فــي الحركــة  يعــرف بالتخــابر مــع حمــاس، واعتبــروا أنهــا أحكــام مسيســة وال معنــى لهــا.

ل مع الجزيرة إن هذه األحكـام تـأتي بعـد أيـام مـن قـرار محكمـة مصـرية رفـع صالح البردويل في اتصا
 حركة حماس من قائمة اإلرهاب وهو ما يعني أن الحكم لم يعد له أي معنى.

وأضـــاف أن األمـــر األخطـــر فـــي هـــذه األحكـــام هـــو إصـــرار القضـــاء المصـــري علـــى إصـــدار أحكـــام 
عالمــه بعــد صــدور الحكــم األول أن بعضــهم باإلعــدام بحــق عناصــر مــن المقاومــة الفلســطينية رغــم إ 

 وبعضهم يقبع في سجون االحتالل منذ سنين طويلة. إسرائيلية،استشهد في اعتداءات 
واستبعد البردويل أن يتم الرد على هذه األحكام أمام القضاء المصري، معتبرا أن جميع األحكـام التـي 

مشــيرا إلــى أن الحركــة ال  سياســية،كــام أصــدرتها المحــاكم المصــرية ضــد المقاومــة الفلســطينية هــي أح
 تعترف بمثل هذه األحكام وال تتأثر بها.

 والطارئـة،من جانبـه أعـرب القيـادي فـي الحركـة مشـير المصـري عـن "األسـف لهـذه الحالـة االسـتثنائية 
والمستوى الهابط الذي وصله القضاء المصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني حيث يحاكم شهداء 

 م بطائرات العدو الصهيوني".قضوا نحبه
وقال إن ما يسوقه القضاء المصري من "اتهامات باطلة وزائفة ضد حماس وقطاع غزة ال ينسجم مع 
المنطــق والعقــل"، وتســاءل "كيــف يصــل المئــات مــن مقــاتلي كتائــب القســام إلــى قلــب القــاهرة كمــا زعــم 

 القضاء المصري القتحام السجون؟".
إقحام حماس فـي الشـؤون الداخليـة المصـرية، مؤكـدا أن حمـاس أكـدت ودعا مشير المصري إلى عدم 

 القومي المصري جزء من األمن القومي الفلسطيني. إن األمنبالفعل قبل القول 
يـــذكر أن محكمـــة جنايـــات القـــاهرة قضـــت اليـــوم الثالثـــاء بإعـــدام خيـــرت الشـــاطر نائـــب المرشـــد العـــام 

ي اإلخــوان، وأحمــد عبــد العــاطي مــدير مكتــب الــرئيس لإلخــوان المســلمين، ومحمــد البلتــاجي القيــادي فــ
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المعزول محمد مرسي، في ما تعرف بقضية التخابر. كما قضت المحكمة فـي القضـية ذاتهـا بالسـجن 
المؤبــد علــى الــرئيس المعــزول محمــد مرســي والمرشــد العــام لإلخــوان المســلمين محمــد بــديع وأكثــر مــن 

 عشرة آخرين.
 76/6/4172، الجزيرة نت، الدوحة

 
 صفحة جديدة وترتيبات بين مصر وحماس من بينها فتح معبر رفح"الحياة":  .04

كشــف قيــادي فــي حركــة "حمــاس" عــن تحســن فــي عالقــات الحركــة مــع القــاهرة : فتحــي صــّباح -غــزة 
فــي وســائل  اإلعالميــةخــالل األســابيع األخيــرة أثمــرت فــتح معبــر رفــح الحــدودي، وتخفيــف الحمــالت 

 المصرية. اإلعالم
يــادي لـــ "الحيــاة" إنــه تــم اســتئناف اللقــاءات واالتصــاالت مــع القــاهرة، إذ زار مــدير المخــابرات وقــال الق

العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي قطر قبل أكثر من شـهر و"التقـى قيـادة الحركـة" فـي الدوحـة. 
آخـر وأضاف أن "عضوي المكتب السياسي لحماس موسى أبو مـرزوق وعمـاد العلمـي عقـدا اجتماعـًا 

قطــاع غــزة عنــد فــتح معبــر رفــح  إلــىمــع قيــادة المخــابرات العامــة قبــل أقــل مــن شــهر ســبق عودتهمــا 
القطاع قبل نحو ثالثة أسابيع"، فضاًل عن اجتماع آخر مع أبو مرزوق وهو فـي طريقـه  إلىللقادمين 

 الدوحة عبر القاهرة التي وصلها السبت الماضي قادمًا من غزة. إلى
اق على "فتح صفحة جديدة وترتيبات" بين قيادة الحركة والمخابرات العامة، أهمها وأوضح أنه تم االتف

، وفـــتح معبـــر رفـــح الحـــدودي، إرهابيـــة"إلغـــاء حكـــم اعتبـــار الحركـــة وذراعهـــا العســـكرية كتائـــب القســـام 
 المصرية ضد الحركة". اإلعالميةوتخفيف الحمالت 

ومنع تنقل األفراد والتهريب" من األنفـاق، وزاد أن "الحركة تعهدت ضبط الشريط الحدودي مع مصر، 
أن "الوضع استقر في مصر على أن ال عالقة وال دور للحركة، وأن يدها نظيفة مما يجري  إلىالفتًا 

في سيناء". وعبر القيادي عن تفاؤله بإتمام المصالحة، مرجحًا أن "تسـتأنف مصـر دورهـا السـابق فـي 
 .إسرائيلالمصالحة والتهدئة" مع 

  71/6/4172، لندن، الحياة
 
 ن يحاولون تذليل العقبات بين حماس واالحتالل خشية انفجار األوضاعوأوروبيأحمد يوسف:  .05

السابق الدكتور أحمد يوسف أن  الحكومة في غزةكشف مستشار رئيس حكومة : فتحي صّباح -غزة 
لي خشــية انفجــار "هنــاك مســؤولين أوروبيــين يحــاولون تــذليل العقبــات بــين حمــاس واالحــتالل اإلســرائي

 األوضاع، خصوصًا بعد صدور تقارير دولية أكدت أن قطاع غزة على حافة االنفجار".
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وأوضــح أن "الدردشـــات" مــع إســـرائيل عبــر األوروبيـــين "لــم تصـــل حتــى اللحظـــة إلــى مرحلـــة متطـــورة، 
 فاألوروبيون يزورون غزة ليستمعوا إلى أفكار حماس".

  71/6/4172الحياة، لندن، 
 
 تؤدي لفصل القطاع عن الضفة في مقابل تسهيالت في قطاع غزة هدنة": ال"الشعبية .06

قال عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كايد الغـول إن : فتحي صّباح -غزة 
 إلـىمـن خاللهـا  إسـرائيلالعرض الجديد القـديم لهدنـة فـي مقابـل تسـهيالت "يـأتي ضـمن صـفقة تسـعى 

كـل المعـابر بـالتزامن مـع تنفيـذ المينـاء العـائم  إغـالقلضـفة الغربيـة، قـد يرافقهـا فصل قطاع غـزة عـن ا
كيان فلسطيني مستقل، واالستفراد  إلىلفصل غزة عن الضفة سياسيًا وجغرافيًا تمامًا، وتحويل القطاع 

بالضفة عبر توسيع االستيطان، وخلق واقع يجعل المجتمع الدولي يتقبـل فكـرة البحـث عـن بـدائل عـن 
 في الضفة وغزة والقدس". 7661المحتلة عام  األراضيلدولة الفلسطينية على كامل ا

نهاء  ودعا الغول في حديث إلى "الحياة" إلى "توحيد الموقف الفلسطيني واستكمال ملفات المصالحة وا 
االنقســام"، مشــددًا علــى أنــه "ال يحــق ألي فصــيل أن يقــرر منفــردًا فــي هــذه الحلــول، وضــرورة بحثهــا 

 بتكريس الفصل". اإلسرائيليًا بما يضمن تخفيف معاناة سكان القطاع، ويمنع تحقيق الهدف وطني
  71/6/4172الحياة، لندن، 

 

 مستوطنين ثالثةشاباك يعتقل فلسطينيًا بتهمة دهس جهاز ال .07
فلسـطيني  اعتقـالكشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي "شاباك"، يـوم الثالثـاء، النقـاب عـن ": األناضول

 مستوطنين". 3كوادر "حركة الجهاد اإلسالمي"، بتهمة دهس من 
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن "شــــاباك"، بثتــــه اإلذاعــــة اإلســــرائيلية، إنــــه وبالتعــــاون مــــع الجــــيم والشــــرطة 
اإلســرائيليين، اعتقــل فلســطيني مــن ســكان الخليــل، "ُيشــتبه بأنــه ارتكــب اعتــداء دهــس فــي مفــرق ألــون 

الضــفة الغربيــة قبــل نحــو شــهر"، مضــيفًا "أن الحــادث  شــفوت، فــي منطقــة غــوم عتصــيون، جنــوبي
 ".  إسرائيليينالمذكور أسفر عن إصابة ثالثة مواطنين 

عامــًا،  55وأفــادت اإلذاعــة اإلســرائيلية "بــأن المشــتبه بــه هــو "محمــد يوســف إرفاعيــة"، يبلــغ مــن العمــر 
ل التحقيــق معــه، أنــه "، كمــا ذكــر البيــان "أن الشــاب المــتهم اعتــرف خــالاإلســالميمــن نشــطاء الجهــاد 

عمـــل بمفـــرده، وبمبـــادرة ذاتيـــة، قاصـــدًا قتـــل مســـتوطنين يهـــود، كمـــا أقـــر قيامـــه بعـــدة محـــاوالت لطعـــن 
 مستوطنين، إاّل أنها باءت بالفشل".
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وأوضــحت اإلذاعــة، "إن الئحــة اتهـــام ســتقدم ضــد المـــتهم خــالل األيــام القليلـــة المقبلــة، إلــى المحكمـــة 
 الشاب إرفاعية. اعتقالفيما لم يذكر البيان اليوم الذي تم فيه  العسكرية في الضفة الغربية"،

 76/6/4172السفير، بيروت، 
 
 ر االحتاللم  تمد يدها إلطالة ع  قيادي في فتح لـ"معاريف": حماس   .08

أما جمال الشاتي القيادي في حركة فتح فقد اختار صحيفة "معاريف" للتعليق على مفاوضات التهدئة 
ســر  ائيل فقــال إن دولــة االحــتالل تســتغل الخالفــات بــين حركتــي فــتح وحمــاس مــن بــين حركــة حمــاس وا 

أجل التوصـل التفـاق نتيجتـه إطالـة أمـد االحـتالل. واتهـم الشـاتي حمـاس بأنهـا تمـد يـدها إلطالـة عمـر 
االحــتالل وفــق مــا جــاء فــي الصــحيفة العبريــة. وأضــاف أن "العــالم أجمــع يعلــم أن هنــاك عنوانــا واحــدا 

، إال أن إســرائيل تعمـــل بطريقــة ذكيـــة عبــر هـــذه الفلســـطينيةي وهــو منظمـــة التحريــر للشــعب الفلســـطين
 االتفاقيات لتعميق االنقسام الفلسطيني إلى األبد".

 71/6/4172، القدس العربي، لندن
  
 "إسرائيل"": اتفاق تهدئة "مبدئي" بين حماس و47"عربي .09

دئيا علــى هدنـــة" بـــين حركـــة كشــف مصـــدر سياســـي خـــاص أن هنــاك "اتفاقـــا مبـــ: أحمـــد صـــقر -غــزة 
حمــاس واالحــتالل اإلســرائيلي، كاشــفا أن فــتح معبــر رفــح بــين غــزة ومصــر جــاء "بــأمر" مــن االحــتالل 

 اإلسرائيلي، حسب المصدر.
"، أن "الحـديث 57وأوضح المصدر الذي طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه، فـي تصـريح خـاص لــ"عربي

أرضــية أن الــدوائر األمنيــة اإلســرائيلية وكــذلك  عــن تهدئــة مــن قبــل االحــتالل اإلســرائيلير ينطلــق مــن
الحكومــةر تؤكــد أن الوضــع فــي قطــاع غــزة علــى وشــك االنفجــار، وهــذا االنفجــار إذا مــا وقــع ســيمس 
بــأمن المنطقــة، وهــو مــا ال تريــده إســرائيل وال أمريكــا وال الــدول اإلقليميــة، وبالتــالي ال بــد مــن خطــوات 

 لى قطاع غزة"، وفق تعبير المصدر.عملية من أجل تخفيف الحصار المفروض ع
وكشف المصدر أن االحتالل اإلسـرائيلي "توجـه إلـى األوروبيـين وتركيـا وطلـب مـنهم التـدخل والتوسـط 
من أجل التوصل لتهدئة"، حيـث شـهد قطـاع غـزة فـي الفتـرة األخيـر زيـارة الكثيـر مـن الوفـود األوروبيـة 

 الخارجية األلماني فالتر شتاينماير. والتي كان من أبرزها الوفد األلماني برئاسة وزير
وبــّين المصــدر أن األوروبيــين قــاموا بطــرح مبــادرة علــى حركــة حمــاس، للتهدئــة "تتعلــق بوقــف إطــالق 
النـار لمــدة خمـس ســنوات قابلـة للتجديــد، مقابـل الســماح بإنشــاء ممـر مــائي مـن غــزة إلـى مدينــة الرنكــا 
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قبــرص، ويوجــد فيهــا مطــار الرنكــا الــدولي، وهــو  القبرصــية"، التــي تقــع علــى الشــاطي الجنــوبي لجزيــرة
 المطار الرئيسي في قبرص.

وبين أن "إسرائيل" مـن ناحياتهـا "أبـدت الموافقـة علـى المبـادرة"، مؤكـدا أن "األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية 
المختلفة تـدفع فـي اتجـاه إتمـام االتفـاق علـى هـذه المبـادرة للتوصـل التفـاق تهدئـه مـع حمـاس، رغـم أن 

 ى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية بعض التحفظات على هذه المبادرة".لد
وكشف أن "قطر وبدعم من تركيار كانت هي المحرك األساسي للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل 

 لهذا االتفاق، حيث واصل األوروبيون ضغطهم في اتجاه التوصل لهذا االتفاق المبدئي".
يس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطـاع غـزة، محمـد العمـادي، هـو مـن "قـاد هـذه وذكر المصدر أن رئ

سـرائيل". ووصـل العمـادي إلـى قطـاع غـزة عبـر معبـر بيـت  الجهود حينما كان يتنقل بين قطاع غـزة وا 
 / مايو الماضي.أيار 52حانون "إيريز" في 

تفصـيالت"، مؤكـدا أن االحـتالل ونوه المصدر إلى أن "االتفـاق النهـائي علـى التهدئـة بحاجـة لـبعض ال
اإلسرائيلي "يريد التخفيف بسرعة من حـدة الحصـار علـى قطـاع غـزة، لـذلك قـام النظـام المصـري بفـتح 

دخال بعض مواد البنـاء  اإلسـمنت( "كـان بـأمر مـن  معبر رفح". وأكد أن فتح معبر رفح مع مصر، وا 
 حتالل في منع انفجار غزة".االحتالل اإلسرائيلي، وليس له أي اعتبار آخر سوى رغبة اال

وتوقع المصدر أن تشهد معابر القطاع مع االحتالل اإلسرائيلي "حركة نشطة األيام القادمـة مـن أجـل 
 زحزحة حالة الحصار"، حيث يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي منذ ثمانية أعوام.

 76/6/4172، "47موقع "عربي 
 

 مع االحتالل حماس بإجراء مفاوضاتحركة يحيى رباح يتهم  .21
يحيــى ربــاح، حركــة حمــاس، بــإجراء مفاوضــات مباشــرة، وغيــر  فــتح تهــم القيــادي فــي حركــة: ارام هللا

وأوضـح  هـذه االتصـاالت "لـم تعـد سـرًا". أنمباشرة مع الجانـب اإلسـرائيلي عبـر أطـراف دوليـة، معتبـرًا 
سرائيلية،  رباح في تصريحات لـ "قدس برس" أن االتصاالت التي تجريها حماس مع أطراف أوروبية وا 

قامــة  "تجــري فــوق وتحــت الطاولــة وتســعى الحركــة مــن خاللهــا للتوصــل التفــاق تهدئــة طويــل األمــد، وا 
دولــة مؤقتــة" وكشــف أن حركــة فــتح تأكــدت عبــر أطــراف متعــددة مــن إجــراء هــذه المفاوضــات. وشــدد 

ع طرف فلسطيني القيادي في فتح على أن هذه المفاوضات "غير شرعية، وان أي اتصاالت تجري م
غير السلطة ومنظمة التحرير ال قيمة لهـا علـى األرض، ألنهـا الجهـة الوحيـدة المخولـة باالتصـال مـع 

 الطرف اإلسرائيلي، والتفاوض معه حين تتيح الفرصة لذلك".
 76/6/4172قدس برس، 
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 إبقاء معابر غزة مفتوحة مرتبط بالتهدئة :ايزنكوت .20

الجنرال غادي أيزنكوت، الوضع في  ة أركان الجيم اإلسرائيليئيس هيئاعتبر ر الحياة:  –الناصرة 
، موضحًا أن ثمة تعاظمًا في الفترة "معقدًا جدًا حيال النزاعات بين التنظيمات المختلفة"قطاع غزة 

الدولة "في قطاع غزة، في مقّدمها تنظيم  "حماس"األخيرة في نفوذ تنظيمات أكثر تطرفًا من حركة 
 في المئة من سكان القطاع. 72الذي يحظى بتأييد  داعم(  "اإلسالمية

وأضاف أن الجيم يعمل لمنع تعاظم قوة هذه التنظيمات، وفي الوقت ذاته يحارب حفر األنفاق. 
حيث تنشط منظمات إرهابية تتعاون مع نظيراتها في "وتابع أن الوضع في شبه جزيرة سيناء مماثل، 

 ."القطاع
وضع االقتصادي في القطاع، من خالل إدخال عدد كبير من وقال إن إسرائيل تحاول تحسين ال

لكننا سنعيد إغالق هذه المعابر في "الشاحنات إليه عبر المعابر بفضل الهدوء األمني الحاصل، 
 ."حال استؤنف القصف من القطاع على جنوب إسرائيل

ي المستقر مع بفضل التنسيق األمن "الجيد"ووصف أيزنكوت الوضع األمني في الضفة الغربية بـ 
ألف فلسطيني يدخلون إسرائيل يوميًا مع تصاريح عمل،  11السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نحو 
 وعشرات آالف آخرين من دون تصاريح.

 71/6/4172لندن،  الحياة،
 
 "إسرائيل"سوريين باتجاه الصفوف الالجئين في سنتخذ إجراءات لمنع وقوع مجزرة ايزنكوت:  .22

ة محمد: تعهدت إسرائيل، أمس الثالثاء، بحماية الالجئين الذين قد يفرون باتجاه هب - ريف دمشق 
معقلهم إلى أراضيها بعد ازدياد المخاوف بشأن سالمة األقلية الدرزية في سوريا، مع اقتراب المعارك 

ويعيم عدد كبير من الدروز في إسرائيل،  في محافظة القنيطرة على مقربة من الحدود مع إسرائيل.
 مساعدة أشقائهم في سوريا. إلىودعا عدد من وجهائهم الحكومة 

نكوت إن السلطات تستعد لتدفق الجئين ز لجيم اإلسرائيلي الجنرال غادي ايوقال رئيس هيئة أركان ا
 سوريين باتجاه األراضي اإلسرائيلية، وستحول دون وقوع مجزرة محتملة عند الحدود.

مرتفعات الجوالن حيث يدور قتال داخلي قرب الحدود مع  الواقع في"وقال أمام لجنة برلمانية 
، يثير قلقنا البالغ، وكذلك احتمال اضطرارنا للتعامل مع وصول الجئين من سوريا إلى إسرائيل
 ."الحدود
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، بحسب ما "سنتخذ إجراءات لمنع وقوع مجزرة في صفوف الالجئين. وسيكون عملنا إنسانيا"وأضاف 
 نقل عنه المتحدث باسمه.

نكوت كان يشير إلى المناطق المحاذية لخط وقف إطالق النار على القسم ز اي إنقال المتحدث و 
 الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجوالن.

 71/6/4172القدس العربي، لندن،   
 
 تفاهم مع حركة حماس أي إلىعدم التوصل  إلى نتنياهوليبرمان يدعو  .23

تفاهم مع  أي إلىعدم التوصل  إلىبرمان رئيس الوزراء لي أفيجدوردعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" 
اتصاالت غير مباشرة مع الحركة حول التوصل  أجراءعن  األنباءحركة حماس وذلك على خلفية 

عن سعي  األنباءصحت  إذانه إجيم ال إلذاعةوقال ليبرمان في حديث  غزة.هدنة في قطاع  إلى
الوقت الذي تواصل فيه هذه الحركة التسّلح  تسوية مع حماس في إلىللتوصل  إسرائيلحكومة 

  لإلرهاب.يعتبر رضوخا  األمرفإن  اإلرهابيةوترميم البنى التحتية 
بيتنا يصر  إسرائيلحزب  إنباللغة العبرية  إسرائيلقال ليبرمان في حديث لصوت  أخرىمن جهة 

لة البناء في يهودا مواصاالئتالف الحكومي بما في ذلك  إلىعلى الشروط التي وضعها لالنضمام 
 . والسامرة

بعد المصادقة على  إالالحكومة  إلىوأضاف انه لن يكون هناك مجال للحديث عن انضمام الحزب 
 .وميموحدة سكنية جديدة في مدينة معاليه أد ألفبناء 

 71/6/4172اإلسرائيلي،  والتلفزيون إسرائيل صوت
 
 دنية باالستقاللالرئيس اإلسرائيلي يشارك في احتفال السفارة األر  .24

ريئوفين ريفلين، في احتفال نظمته السفارة األردنية في  شارك الرئيس اإلسرائيلي: حسن عبد الحليم
 إسرائيل يوم أمس بالذكرى التاسعة والستين الستقالل األردن.
في تل أبيب يوم أمس،  "دان بانوراما"ونظمت السفارة األردنية حفال بمناسبة االستقالل في فندق 

 قى الرئيس اإلسرائيلي كلمة استهلها بتقديم المعايدة لألردنيين ولألسرة المالكة باللغة العربية.وأل
األردن هي جزيرة استقرار في منطقة معقدة. "وقال ريفلين متوجها للسفير األردني وليد عبيدات إن 

ات والتغييرات التي يثير انفعالي رؤية الحساسية والحكمة التي تواجه فيها المملكة الهاشمية التحدي
منذ توقيع معاهدة السالم يتزايد التعاون بين "وأضاف:  ."تعصف بمنطقتنا، وهذه مهمة ليست سهلة
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إسرائيل واألردن سنويا في كافة المجاالت، االقتصادية، االجتماعية وانطالق المبادرات. آمل أن 
 ."يتعزز التعاون لكي يعود بالفائدة على كل سكان المنطقة

 71/6/4172، 21 عرب
 

 يسخر من تغطية الصحافيين األجانب لحرب غزةتنشر فيديو وزارة الخارجية اإلسرائيلية  .25
: أثار فيلم كرتوني قصير أعدته ووزعته وزارة الخارجية اإلسرائيلية يسخر من تغطية الصحافيين لندن

استياء اتحاد األجانب العاملين في إسرائيل، للعدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي، غضب و 
 الصحافيين األجانب في إسرائيل. 

على موقع نشره  "غزة بشأنافتحوا أعينكم "ثانية بعنوان  21الفيلم عبارة عن رسوم متحركة من و 
بلكنة أمريكية  اإلنكليزيةيوتيوب يوم األحد الماضي. ويظهر مراسال تلفزيونيا أشقر الشعر يتحدث 

، في حين يقف خلفه مقاتل ملثم يطلق "ا فقط بشر عاديونال إرهابيون هن"أمام الكاميرا قائال 
وفي مشهد آخر يصف المراسل األنفاق التي تستخدمها حركة حماس لشن هجمات على  صاروخا.
 "الحقيقة". ومن ثم تسلم امرأة المراسل نظارة تسمح له بأن يرى "أول مترو فلسطيني"بأنها  إسرائيل

افتحوا "فقد المراسل وعيه بعد ذلك، وتظهر جملة تقول . ي"بالحياة في ظل حماس"فيما يتعلق 
 ."اإلرهاب يحكم غزة …أعينكم

 71/6/4172القدس العربي، لندن،   
 
 تعترف بأنها وقفت خلف مبادرة نزع السالح الكيماوي السوري "إسرائيل" .26

سرائيل أكد وزير شؤون االستخبارات اإلسرائيلية السابق، يوفال شطاينتس، أن إ: حسن عبد الحليم
هي التي بادرت قبل سنتين لالتفاق الروسي األميركي حول نزع السالح الكيماوي من نظام بشار 

 األسد.
بذلك ما ورد في كتاب أصدره  التحتية، أكدشطاينتس الذي يشغل اليوم منصب وزير الطاقة والبنى 

ل هي التي بادرت السفير اإلسرائيلي السابق في واشنطن، مايكل أورن، الذي جاء فيه أن إسرائي
 لالتفاق األمريكي الروسي الذي فرض على نظام األسد التخلي عن ترسانته النووية.

وقال شطاينتس إنه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "لم يكشفا عن دورهما في االتفاق خشية أن 
ر أن "اتفاق نزع يقولوا إنها فكرة ومؤامرة إسرائيلية ويحول ذلك دون خروجها إلى حيز التنفيذ". واعتب

 السالح الكيماوي السوري حقق أفضل النتائج التي يمكن تحقيقها".
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وأوضح شطاينتس أن "االتصاالت الديبلوماسية بدأت بالصدفة، فبعد مقابلة إذاعية ذكر فيها إن  
، 5173إسرائيل لديها دالئل على أن نظام األسد مسؤول عن الهجمات الكيماوية التي نفذت عام 

وماسي روسي لقاءه، وطلب منه االطالع على المعلومات االستخبارية في هذا الشأن. لكنه طلب ديبل
األميركيون والروس بدفع  أيام بدأ: "وبعد "، وأضافرفض وعوضا عن ذلك طرح عليه فكرة االتفاق

 االتفاق ونحن جلسنا جانبا".
 71/6/4172، 21 عرب

 
ردان تلّقيا تبرعات مالقناة الثانية:  .27  ن تاجر مخدرات وأسلحةشاكيد وا 

فيه أن وزيرة القضاء نشرت القناة اإلسرائيلية الثانية مساء اليوم الثالثاء، تحقيقًا جاء : رازي نابلسي
لعاد إردان، تلّقيا تبّرعات من مليونير جمن الداخلي اإلسرائيلي أييلت شاكيد، ووزير األ اإلسرائيلية

 المخّدرات وتبييض األموال والسالح.يهودي بلجيكي تم القبض عليه بتهمة التجارة ب
وكان المليونير البلجيكي، سرجي مولر، الذي قبضت عليه السلطات البلجيكية وأصدر اإلنتربول 

ل خالل االنتخابات الداخلية لحزب كدان بمبلغ عشرة آالف شابحقه أمر اعتقال دولي، تبّرع إلر 
النتخابات الداخلية لحزب البيت اليهودي، الليكود، وذات المبلغ للوزيرة المتطّرفة شاكيد خالل ا

 باإلضافة إلى مبلغ مالي تلّقاه الوزير يريف ليفين من المليونير أيضًا خالل انتخابات الليكود.
وفي تعقيبها، قالت الوزيرة المتطّرفة الداعية لقتل العرب إنها لم تكن تعلم شيئًا عن أعمال مولر، وأنها 

ئي للحكومة بالتبّرعات. أّما إردان، فعّقب مكتبه على النشر قائاًل إن قّدمت تقريرًا للمستشار القضا
 ."إردان ال يعرف المليونير بتاتًا، وأنه حصل على التبّرع عن طريق طرف ثالث"

ومولر، هو يهودي متدّين يحمل الجنسية البلجيكية ويسكن في القدس منذ خمسة سنوات، إذ عّقب 
السلطات البلجيكية تسليمه إليها بالقول إن السبب وراء االعتقال أبناء عائلته في البالد على طلب 

 هو العداء للسامية.
 76/6/4172، 21 عرب

 
 "إسرائيل"أورن يتهم أوباما بتعمد إساءة العالقات مع مايكل  .28

اتهم سفير إسرائيل في الواليات المتحدة في السابق، وعضو الكنيست الحالي عن حزب : رامي حيدر
باراك أوباما، بالتخلي عن إسرائيل منذ انتخابه عام  يات المتحدةكل أورن، رئيس الوال"كوالنو"، ماي

ساءة العالقات معها عمًدا. 5112  وا 
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وجاء اتهام السفير اإلسرائيلي السابق في مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية، 
باراك أوباما، ارتكابا أخطاًء  رئيس األميركيامين نتنياهو، والبني فيه إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي قال

 جعلت العالقة بين البلدين تسوء، لكن أوباما ارتكبها عمًدا.
أورن ضمن حملة الترويج لكتاب مذكراته عن الفترة التي شغل فيها منصب سفير إسرائيل  لوجاء مقا

"هكذا تخلى أوباما  ان مقاله كانو (، الذي سينشر قريًبا، وعن5173-5116في الواليات المتحدة  
عن إسرائيل"، قال فيه إن أوباما تجاهل أهم مبدأين في العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة، وهما 

 االمتناع عن االختالف العلني وعدم تغيير أحد الطرفين سياسته فجأة دون إعالم اآلخر.
ترة رئاسة أوباما، هي زيارته وأشار أورن في مقاله إلى أن نتنياهو تعمد ارتكاب خطأ واحد خالل ف

لقاء كلمة أمام الكونجرس قبل االنتخابات اإلسرائيلية بأسبوعين، وقال إن هذه الغلطة  واشنطن وا 
 جاءت كرد على سلسلة األخطاء التي تعمد أوباما ارتكابها منذ دخوله البيت األبيض. 

 76/6/4172، 21 عرب
 
 "األقصى"اقتحامات جدل صاخب يوقف جلسة برلمانية إسرائيلية حول  .29

أوقف رئيس لجنة الداخلية البرلمانية اإلسرائيلية أمس جلسة عقدت لبحث  أرناؤوط:عبد الرؤوف 
 وذلك بعد جدل صاخب. األقصىاالقتحامات اإلسرائيلية للمسجد 

كانت "الجلسة بأنها  "األيام"ووصف النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة مسعود غنايم لـ 
عقدت بناء على طلب عضوي كنيست من  وقال: الجلسة "إنهائهاخبة ما دفع رئيس اللجنة إلى صا

دون أن يعترضهم  األقصىاليمين المتشدد اللذين طالبا بما سمياه حرية دخول اليهود إلى المسجد 
 .أحد

وال ، كأعضاء كنيست عرب، موقفنا الرافض حيث شددنا على أن القدس مدينة محتلة أبدينا: وأضاف
حق لليهود هناك وانه ال يجوز تحت عنوان حرية العبادة االعتداء على مقدسات المسلمين، وان ال 

 حق لليهود بأن يدخلوا إلى المسجد إنه مكان للمسلمين وحدهم.
ا إرهابيون وعلى ضوء ذلك فقد مواجهة كالمية وقعت مع اليمينيين الذين اتهمونا بأنن"وأشار إلى أن 

طالبا  "ليكود"وميكي زوهار  "البيت اليهودي"وكان عضوا الكنيست ينون مغال  ."لغاء الجلسةإتم 
 .األقصىبعقد الجلسة بادعاء التمييز ضد اليهود لدى اقتحامهم المسجد 

وقال مغال: تمت الدعوة إلى هذا االجتماع بسبب الوضع الصعب في جبل الهيكل  المسجد 
 يسمح لهم بذلك.(، حيث يريد اليهود الصالة ولكن ال األقصى
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من جهته قال عضو الكنيست زوهار: أنا أحترم اإلسالم، وأرجو أن يتم احترام ديني أيضا بحيث و 
يتمكن جميع من يرغبون في زيارة الموقع، الذي هو مقدس لهم، من القيام بذلك. هناك خوف حقيقي 

 من حريتنا الدينية في األماكن التي هي مقدسة بالنسبة لنا. 
هناك الكثير من المهووسيين "ضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة جمال زحالقة: بدوره قال ع

 أبدواهنا الذين يتطلعون لصنع عناوين الصحف لمن هم على شاكلتهم، إن العديد من الحاخامات 
 ."معارضتهم لهذه القضية، وبالتالي منع وقوع كارثة كبرى

 71/6/4172هللا،  رام األيام،
 
 ضريبيًا لتتمكن من مد أنبوب غاز إلى مصر ئيلية تطلب إعفاءً شركات إسرا .31

طالب الشركاء في حقل تامار البحري اإلسرائيلي للغاز بخفض ضريبي ليتمكنوا من : القدس المحتلة
اإلسبانية التي تشغل مرفقًا لتسييل الغاز  "يونيون فينوسا"مد أنبوب للغاز إلى مصر لتغذية شركة 

اإللكتروني الناطق باإلنكليزية والمتخصص باألخبار االقتصادية  "وبزغل"هناك. وأفاد موقع 
اإلسرائيلية بأن الطلب ورد خالل مفاوضات بين الشركاء والحكومة اإلسرائيلية حول إطار تنظيمي 

 للقطاع.
ينص على أن تمول األخيرة بناء األنبوب، لكنها بدلت  "يونيون فينوسا"وكان االتفاق بين الشركاء و

فوقعت على عاتق الشركاء الكلفة المقدرة ببليوني دوالر. وينص القانون اإلسرائيلي على إمكانية  رأيها
منح إعفاءات ضريبية في حال هدف المشروع المستهدف إلى تصدير غاز إلى إسرائيل وليس 

 استيراده منها. وتتلخص المطالبة بتأجيل البدء بدفع الضرائب وليس تقليصها.
عن مصادر وجود ثالثة حلول قيد التداول بين الشركاء والحكومة اإلسرائيلية هي أن  "غلوبز"ونقل 

يدفع الشركاء الكلفة وأن تقبل الحكومة بتأجيل دفع الضرائب على هذه المبلغ، أو أن تدفع الحكومة 
 المبلغ، أو أن يدفعه الشركاء من دون إعفاء ضريبي على أن يرفعوا سعر الغاز المباع إلى الشركة

 اإلسبانية.
 71/6/4172لندن،  الحياة،

 
 اإلسالميين المقاتلين تصفية بحجة األبرياء لقتليبرر  بروفيسور إسرائيلي .30

البروفيسور فرايم هراره، في مقال له في صحيفة  دعا الباحث اإلسرائيلي: 57عربي -القدس المحتلة 
ن كانت  "إسرائيل اليوم"، إلى العمل على وضع "ميثاق دولي يسمح باستهداف المجاهدين حتى وا 

 النتيجة إصابة األبرياء"، على حد قوله.
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وبرر هذه "الدعوة الدموية" لقتل األبرياء بحجة تصفية المقاتلين اإلسالميين، وبأن التنظيمات 
 المسلحة تستخدم السكان دروعا بشرية، إلطالق النار من بينهم.
يح استهداف مقاتلين على حساب ودعا إلى صياغة مبادئ للحرب ضد جهات ليست دوال، تت

األبرياء، "ألن قوانين الحرب القائمة تتحدث عن الحروب بين الدول، وال تستجيب للحاالت التي 
 ذكرت".

 72/6/4172، "47 عربي" موقع
  
 األقصىالمسجد يقتحمون  إسرائيلية مستوطنًا وعناصر استخبارات 65 ":أوقاف القدس" .32

 75و متطرفـاً  23قالت دائـرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس المحتلـة إن  :كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
ـــة األقصـــىمـــن مخـــابرات االحـــتالل اقتحمـــوا ســـاحات المســـجد  عنصـــراً  الشـــرطة، وســـط  أفـــراد، بحماي

 تكبيرات المصلين المتواجدين في الساحات  فيما اعتقلت قـوات االحـتالل صـباح امـس سـيدتين ورجـالً 
 .المبارك ألقصىاأثناء خروجهما من المسجد 

 71/6/4172 ،الرأي، عّمان
 
 بمستوطنة شمالي الضفة كبيراً  نت ترصد توسعاً .الجزيرة .33

عمليــات بنــاء  76/6 الثالثــاءيــوم رصــدت الجزيــرة نــت أثنــاء جولــة ميدانيــة : عــاطف دغلــس -نــابلس 
بلس، وتوســعة كبيــرة فــي مســتوطنة رحلــيم المقامــة علــى أراضــي قريتــي يتمــا والســاوية جنــوب مدينــة نــا

وذكــرت مصــادر مطلعــة أن عمليــة التوســعة  ورصــدت عمليــات تجريــف وتشــييد لمبــان إســمنتية ثابتــة.
 قائمة على قدم وساق منذ فترة قصيرة لكنها تصاعدت بشكل غير طبيعي في األيام القليلة الماضية.

 حقيقيـاً  وقال عضو مجلس قروي يتما زياد النجـار إن هـذا التسـارع فـي البنـاء للمسـتوطنة يشـكل خطـراً 
 على قريته والقرى المجاورة جراء هذا التمدد.

وقريــة الســاوية بنســبة  %51وتصــادر مســتوطنة رحلــيم آالف الــدونمات مــن أراضــي قريــة يتمــا بواقــع 
منها، ويشير النجار إلى أن الخطر الحقيقي الذي باتوا يواجهونه اآلن هو في التوسعة الحالية  21%

مالية الشرقية منها والتي ال تبعد عن بعض منازل المـواطنين بالقريـة للمستوطنة، خاصة بالمنطقة الش
 سوى أمتار قليلة.

مـــن جهتـــه، أشـــار مســـؤول ملـــف االســـتيطان بشـــمال الضـــفة الغربيـــة غســـان دغلـــس إلـــى أن عمليـــات 
وقال دغلس  التوسعة في المستوطنات اإلسرائيلية قائمة ولم تتوقف بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو.

وتحت ذريعة توسـعة المسـتوطنات القائمـة تبنـي مسـتوطنات وبـؤرا اسـتيطانية  "إسرائيل"ة نت إن للجزير 
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ن هــذا ضــاعف أعــداد المســتوطنين ألكثــر مــن  ألــف مســتوطن فــي مختلــف المنــاطق  621جديــدة، وا 
 بؤرة استيطانية. 716مستوطنة و 722بالضفة الغربية والقدس موزعين على 

 71/6/4172 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 األسرى يدرسون خطوات الرد على "التغذية القسرية" .34

قــال مكتــب إعــالم األســرى، إن األســرى فــي ســجون االحــتالل يدرســون خطــوات الــرد علــى قــرار  غــزة:
التغذيــة القســرية الــذي أقــره االحــتالل مــؤخرًا، وســيعلنون قريبــًا عــن مــوقفهم الــرافض لهــذا القــرار وكيفيــة 

، إن 76/6 سير المحرر عبد الرحمن شديد، في بيان  له يـوم الثالثـاءوقال مدير المكتب األ مواجهته.
االحــتالل مـــن خــالل هـــذا القــانون يشـــّرع جريمــة االعتـــداء علــى حيـــاة األســير الفلســـطيني عــن طريـــق 

أكد أن هذا القـانون يعـد اعتـداء صـار  مـن قبـل االحـتالل علـى حريـة األسـرى ومحاولـة  تغذيته قسريًا.
وشــــدد علــــى أن  ئل االحتجــــاج الســــلمية النتــــزاع أدنــــى حقــــوقهم المشــــروعة.لمــــنعهم مــــن ممارســــة وســــا

 اإلضراب عن الطعام ُيعد من أكثر الوسائل سلمية في التعبير عن الرأي واالحتجاج أمام السجان.
طالــب شــديد كافــة المؤسســات الدوليــة والمحليــة والحقوقيــة والقانونيــة والرســمية المعنيــة بحفــظ حقــوق و 

 الفوري من أجل وقف سياسة االحتالل وفضح ممارساته القمعية بحق األسرى.اإلنسان بالتدخل 
 76/6/4172 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 التخطيط لعمل عسكري بتهمةكم ثالثة مقدسيين احتالمحكمة المركزية اإلسرائيلية  .35

 س المحتلــة أحكامــاً أصــدرت المحكمــة المركزيــة اإلســرائيلية فــي القــد :كامــل إبــراهيم -القــدس المحتلــة 
بحق ثالثة أسرى مقدسيين من بلدة جبل المكبر بعد أن أدانتهم "بـالتخطيط للقيـام بعمـل عسـكري ضـد 

والمعتقلـــين المقدســـيين أمجـــد أبـــو عصـــب أن  األســـرىوأوضـــح رئـــيس لجنـــة أهـــالي  ".إســـرائيليةأهـــداف 
( عامـاً 57د عبيـدات  ( وباسـل أحمـد محمـو عامـاً 51االحتالل حكم علـى أنـس جـواد إبـراهيم عويسـات  

( بالســجن اً مــعا55بالســجن الفعلــي مــدة ثمــاني ســنوات، بينمــا حكمــت علــى أحمــد خالــد ســرور ســرور  
أنه يعاني من وضع  علماً  52/6/5172مدة سبع سنوات، وأجلت المحكمة جلسة عمرو عبدو لغاية 

 صحي متردي.
 71/6/4172 ،الرأي، عّمان
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 لمسنة من سيلة الظهر شهراً  11محكمة لالحتالل تقر السجن  .36
محمد بالص: أقرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في بئر السبع، أمس، الحكم على  -جنين 

(، مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنــين، والقاضــي عامــاً  61المريضــة المســنة الحاجــة فتحيــة خنفــر  
ـــر مـــن ، وذلـــك بعـــد أن عقـــدت لهـــا محـــاكم االحـــتالل شـــهراً  77بالســـجن الفعلـــي لمـــدة  جلســـة  57أكث

إصــدار الحكــم قبــل عــدة شــهور، وتقــدم محاميهــا بطلــب تأجيــل  وذكــرت عائلــة خنفــر، أنــه تــمّ  محاكمــة.
تنفيــذ الحكــم، وتقــدم باســتئناف ضــده، إال أن المحكمــة رفضــت االســتئناف وأقــرت التنفيــذ يــوم الخــامس 

 القادم. / يوليومن شهر تموز
ه تعاني من ضغط الدم الحاد وعدم القدرة على قضاء وقال يوسف خنفر، وهو زوج األسيرة، إن زوجت

 حاجتها والسمنة الزائدة، وسبق أن أجريت لها أكثر من مرة عملية جراحية.
 71/6/4172 ،األيام، رام هللا

 
 األسيرة شيرين العيساوي تعلن إضرابها المفتوح عن الطعام .37

ي مـن القـدس المحتلـة، والمعتقلـة فـي ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن األسيرة شيرين العيساو  :القدس
وأوضـحت إذاعـة "صـوت األسـرى" فـي بيـان  زنازين سجن "الرملـة" أعلنـت إضـرابها المفتـوح عـن الطعـام.

، أن إضــراب العيســاوي جــاء للمطالبــة بالســماح لهــا بزيــارة 76/6صــحفي تلقتــه قــدس بــرس يــوم الثالثــاء 
لـى إدخـال بعـض المقتنيـات الشخصـية والمالبـس األهل والممنوعة من زيارتهم منذ نحو شهرين إضـافة إ

دخـال أجهـزة كهربائيـة كالتلفـاز  وفرام للنوم، بداًل من قطعة مـن المطـاط والتـي فرضـتها عليهـا اإلدارة، وا 
 والمروحة والسخان والراديو، وفتح حساب لها في الكانتينة والذي أغلق منذ بداية عزلها.
 76/6/4172قدس برس، 

 
 لة الصحية "الخطيرة" ألسير فلسطينيتقرير يحذر من الحا .38

، أن األسـير ريـاض العمـور يعـاني مـن 76/6قال "نـادي األسـير" الفلسـطيني، يـوم الثالثـاء  :بيت لحم
وضــع صــحي خطيــر، جــّراء سياســة اإلهمــال الطبــي التــي يتعــّرض لهــا منــذ اعتقالــه منــذ ثالثــة عشــر 

ر العمـور يحمـل فـي صـدره جهـازًا منظمـًا وأوضـح النـادي فـي بيـان تلقتـه "قـدس بـرس" أن األسـي عامًا.
لدقات القلب، ولم يتم تغييره منذ اعتقاله، علمًا أنه أصبح بارزًا عن جسده بشكل ملحوظ، وعلى ذلـك، 

 فهو ال يتمّكن من النوم إاّل في وضعية الجلوس.
 76/6/4172قدس برس، 
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 سلطات االحتالل تمنع عائلة أسيرة فلسطينية من زيارتها .39
دارة ســـجن أفـــا :نـــابلس د مركـــز "أحـــرار" لألســـرى وحقـــوق اإلنســـان أن ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي وا 

عاما( من قرية مجدل بني  32عائلة األسيرة سماهر زين الدين   72/6االثنين  يوم"هشارون" منعت 
 فاضل قرب نابلس، من رؤيتها وااللتقاء بها داخل السجن بعد وصولهم هناك.

ســـيرة مـــن الزيـــارة ولقـــاء أهلهـــا بســـبب العقوبـــات التـــي فرضـــتها عليهـــا إدارة ووفـــق العائلـــة يـــأتي منـــع األ
 السجون منذ أكثر من شهر، ومنذ ذلك الوقت لم تتمكن من رؤية أحد من عائلتها أو أطفالها الستة.

 76/6/4172قدس برس، 
 
 أسرى "ريمون" ضدّ  اعتداءاتهاالحتالل يصعد من  .41

ت االحــــتالل اإلســــرائيلية شــــّددت مــــن إجراءاتهــــا القمعيــــة ذكــــرت مصــــادر حقوقيــــة، أن ســــلطا :رام هللا
وصـــعدت مـــن انتهاكاتهـــا بحـــق األســـرى الفلســـطينيين فـــي ســـجن "ريمـــون" التـــابع لهـــا جنـــوب فلســـطين 

وأوضـحت جمعيــة "نـادي األسـير الفلســطيني" فـي بيــان صـحفي تلقتـه "قــدس بـرس"، األربعــاء  المحتلـة.
ات االحـتالل أصــدرت قـرارًا بقطـع المــاء السـاخن عــن ، أن إدارة مصـلحة السـجون التابعــة لسـلط71/6

ولفتـت الجمعيـة الحقوقيـة، إلـى أن القـرار شـمل أيضـًا وقـف  أسـرى "ريمـون" بحجـة عـدم تـوفر األمـوال.
 توزيع نوعيات معينة من األدوية لألسرى المرضى.

 71/6/4172قدس برس، 
 
 بالصرع مصاباً  غضب بعد فيديو لجنود صهاينة يضربون فلسطينياً  .40

قام جنود صهاينة بمحاصرة رجل فلسطيني قرب مخـيم الجلـزون فـي الضـفة الغربيـة، خـالل  -السبيل 
عامـًا، مـوجهين  21واستمروا بالصرا  على شـادي الغباشـي، البـالغ مـن العمـر  يوم الجمعة الماضي.

 له عبارات مهينة، كما طلبوا منه التزام الصمت في حين واصلوا ضربه.
 طيعون رؤيــة كيــف يضــرب الجنــود الرجــل ويرغمونــه علــى النــزول إلــى األرضفــي هــذا الفيــديو، تســت

 ليقوم حينها أحدهم بضربه بالبندقية على رأسه.
لكن والـد  كما زعمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أن الرجل الفلسطيني حاول انتزاع سالح أحد الجنود.

 استهداف األطفال الفلسطينيين.الغباشي قال إن ابنه كان يحاول منع الجنود اإلسرائيليين من 
بالمقابــل، أوضــح الجــيم اإلســرائيلي أنــه عاقــب أربعــة مــن جنــوده جــراء الحادثــة، ولكنــه شــدد علــى أن 

 التحقيق الذي أجراه قائد اللواء أظهر أن الجنود كانوا على حق في اعتقال الرجل الفلسطيني.
 71/6/4172 ،السبيل، عّمان
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 ء منازل فلسطينية بحجة إجراء تدريبات عسكريةبإخال يأمراالحتالل  :األغوار .42

مـس بـإخالء منـازل فلسـطينية فـي منطقـة أأخطرت سـلطات االحـتالل  :كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من لجنة "التنظيم والبناء"  األغوار شمال الضفة الغربية المحتلة.

ى هدهم منطقة "حمصا الفوقا" في األغوار الشـمالية، وتوزيـع مس علأالتابعة للحكم العسكري، أقدمت 
إخطـارات مكتوبــة لعــدد مــن العــائالت الفلســطينية تنــذر بوجــوب إخــالء منــازلهم، بحجــة إجــراء تــدريبات 

إبالغهـــا بـــإخالء  وأضـــافت المصـــادر، أن عـــدد العـــائالت الفلســـطينية التـــي تـــمّ  عســـكرية فـــي المنطقـــة.
 مواطنًا ما بين طفل وشيخ وامرأة. 61 عائلة قوامها 73مساكنها بلغ 

 71/6/4172 ،الرأي، عّمان
  
 ألف فلسطيني 21"االستيطان والجدار" إلى األمم المتحدة بتوقيع  مذكرة ضدّ  .43

، إلى األمم المتحدة، بمذكرة وّقع 76/6 بعث فلسطينيون، يوم الثالثاء :قيس أبو سمرة -رام هللا 
وقالت روز حامد، مدير مركز "العاصور  يطان والجدار الفاصل.ألفًا، احتجاجًا على االست 57عليها 

للتراث" برام هللا، والقائمة على حملة تجميع التوقيعات، في تصريح لألناضول، إنها عملت على مدار 
ألف توقيع من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، للمطالبة بالحد من  57ثالثة أشهر لجمع 

وأضافت حامد، على هامم تسليم المذكرة لمنسق  دار الفاصل.االستيطان، واالحتجاج على الج
األمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوال مالدينوف، بمكتبه في رام هللا، أن 

 هذه الحملة هي "رسالة للعالم لردع إسرائيل، التي تواصل انتهاكاتها لألراضي الفلسطينية".
"تعلمون أن األمم المتحدة ترى في االستيطان  يحات لوسائل اإلعالم:قال المسؤول األممي في تصر و 

ألف فلسطيني في  57عماًل غير شرعي، ومخالفًا للقانون، وسنبلغ األمين العام  بان كي مون( بأن 
وأضاف: "مهم أن يسمع العالم  الضفة الغربية وغزة سلمونا مذكرة احتجاجية على االستيطان والجدار".

 بطريقة سلمية، ونحن نعمل من جانبنا إلى إعادة األطراف إلى طاولة المفاوضات".الفلسطينيين 
 76/6/4172وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 "3"أسطول الحرية  شكل "غرفة عمليات" الستقباليغزة قطاع  .44

" المتجه مـن أوروبـا لكسـر 3أشرف الهور: كشف أحد المشرفين على استقبال "أسطول الحرية  -غزة 
 حصار غزة، أنه تم تحديد ساعة الصفر النطالق هذه السفن التي تقل مساعدات ومتضامنين لغزة.
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تجهيـز أضـخم اسـتقبال بحـري فـي غـزة  نـه تـمّ إ وقال علـي النزلـي ممثـل "قوافـل أميـال مـن االبتسـامات"
ـــة، مـــع ـــالتزامن مـــع وصـــولهم الميـــاه اإلقليمي  يشـــارك فـــي مئـــة قـــارب فلســـطيني.. ســـتكون بانتظـــارهم ب
تخصيص قوارب خاصة بالصحافيين واإلعالميين. وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات ومركز 

 إعالمي لدعم األسطول.
 71/6/4172 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيللـ""كوكاكوال" الفلسطينية تؤيد المقاطعة  .45

شــروبات الوطنيــة فــادي أبــو ســعدى: قالــت صــحيفة "يســرائيل هيــوم" إن مــدير عــام شــركة الم -رام هللا 
الفلســطينية الحاصــلة علــى امتيــاز شــركة كوكــا كــوال العالميــة دعــا إلــى دعــم الحركــة الدوليــة لمقاطعــة 

االتحـــاد األوروبـــي والشـــركات  —فـــي مقـــاالت نشـــرها—. ودعـــا المـــدير العـــام زاهـــي خـــوري "إســـرائيل"
ألن ذلـك حسـب مـا يـدعي وعـدم إقامـة عالقـات تجاريـة معهـا  "إسـرائيل"األمريكية واألوروبية لمقاطعـة 

 يمس بصورة متواصلة بحقوق الفلسطينيين.
 71/6/4172 ،القدس العربي، لندن

  
 التاريخية مكتبات عامة في فلسطين 108المتحف الفلسطيني يصدر قائمة بـ  .46

مكتبـــات عامـــة فـــي فلســـطين التاريخيـــة مـــن  712رام هللا: أصـــدر المتحـــف الفلســـطيني قائمـــة بأســـماء 
هدفت إلى الوقوف بشكل عام على حال المكتبات العامـة واستكشـاف مـدى تـردد  خالل دراسة مسحية

 القراء على هذه المكتبات واستعارة الكتب.
ومــن خــالل مقــابالت ميدانيــة أجريــت مــع القــائمين علــى هــذه المكتبــات، وجــد المتحــف الفلســطيني أن 

النموذجيـة هـي بالعـادة تتبـع (، كمـا وجـد أن المكتبـات 27العدد األكبر مـن المكتبـات فـي قطـاع غـزة  
أنهــــا مراكــــز  إالللبلــــديات، وأن المكتبــــات فــــي مخيمــــات الالجئــــين صــــغيرة جــــدا وعــــدد كتبهــــا محــــدود 

 اجتماعية وشبابية نشطة.
مكتبات دمرت بشكل كامل أو جزئـي وكلهـا  1مكتبة مغلقة في فلسطين و 57ويبين البحث أن هناك 

 منها مغلقة. 6مكتبات لكن  2فبلغ في قطاع غزة، أما عدد المكتبات في القدس 
ألـف  21وفي قطاع غزة، كانت أكبر مكتبة مـن حيـث عـدد الكتـب مكتبـة بلديـة بنـي سـهيال التـي تمتلـك 

حيــث تشــغل بلديــة بنــي ســهيال مبنــى المكتبــة بعــد تــدمير  5112كتــاب إال أن المكتبــة مغلقــة منــذ عــام 
المتوقـع أن يـتم إعـادة افتتاحهـا خـالل فتـرة قريبـة،  مبنى البلدية نتيجة العدوان اإلسرائيلي على غـزة، ومـن

ألـــف  51ألــف كتــاب ومكتبـــة بلديــة خــان يــونس وتضــم  52يليهــا مكتبــة بلديــة غــزة التـــي تحتــوي علــى 
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ألـف  72كتاب، إضافة إلى مكتبة بلدية رفح وجمعية المغـازي للتأهيـل المجتمعـي والتـي تضـم كـل منهمـا
 آالف كتاب.71وير التربوي والتي تحتوي على كتاب، ومكتبة مركز القطان للبحث والتط

كما تم التطرق إلى المكتبات المدمرة نتيجة العـدوان اإلسـرائيلي خـالل السـنوات األخيـرة وأبرزهـا مكتبـة 
آالف كتـاب، ومكتبـة جمعيـة العطـاء الخيريـة  71جمعية التغريد فـي بيـت حـانون والتـي فقـدت حـوالي 

كتــاب، إضــافة إلــى مكتبــة  1111ســرت كــل منهمــا مــا يقــارب ومكتبــة نــادي التفــاح الرياضــي والتــي خ
 كتاب. 6111نادي الشجاعية والتي فقدت كامل محتوياتها المقدرة بـ 

منهـا مغلقـة، إال أن معظمهـا هـي األقـدم  6مكتبـات  2أما في مدينة القـدس فقـد رصـد المتحـف وجـود 
الثـامن عشــر وتحـتفظ اليـوم بحــوالي واألكثـر عراقـة مثــل مكتبـة البديريـة والتــي أسسـت فـي نهايــة القـرن 

عنــــدما بــــدأت  7266كتــــاب، ومكتبــــة الخالديــــة والتــــي أ نشــــئت فــــي عــــام  5511مخطوطــــة و 7511
مخطوطة أثرية قيمة، كما تتميز باحتوائها  7211عائالت القدس تقليد إنشاء المكتبات وتحتوي على 

القرن الثالث عشر، إضـافة  على مخطوطات من العصور الوسطى، ويعود تاريخ أقدم كتاب فيها إلى
 إلى مكتبة الزاوية األزبكية ومكتبة فهمي األنصاري وغيرها.

 7661مكتبات، أكبرهـا مكتبـة بلديـة نـابلس والتـي تأسسـت عـام  2وفي مدينة نابلس، تم الحديث عن 
كتاب، كمـا تمتلـك أرشـيفا مثيـرا لإلعجـاب عـن تـاريخ مدينـة نـابلس، يحتـوي  752،111وتحتوي على 

كما اشتملت القائمة  عداد من الصحف العربية ووثائق تاريخية وملفات للبلدية تعود للعشرينات.على أ 
ألــف  21مكتبــة فــي مدينــة رام هللا، أهمهــا مكتبــة بلديــة رام هللا والتــي تحتــوي علــى  77علــى عــرض لـــ 

ان للبحـث ألف كتـاب إضـافة إلـى مكتبـة مركـز القطـ 21كتاب ومكتبة بلدية البيرة والتي تمتلك حوالي 
مكتبـات فـي كـل  71أما في المـدن األخـرى فـتم رصـد  كتاب. 71211والتطوير التربوي والتي تمتلك 

مكتبـات  3مكتبات في سلفيت، و 2مكتبات في كل من جنين وطولكرم، و 2من بيت لحم والخليل، و
 في كل من أريحا وطوباس، ومكتبتان في كل من حيفا وقلقيلية، ومكتبة واحدة في عكا.

 71/6/4172 ،يام، رام هللااأل
 
 2018فوز المنتخب الفلسطيني بتصفيات كأس آسيا ومونديال  .47

المـــاليزي بسداســـية المنتخـــب الفلســـطيني فـــوزًا كاســـحًا علـــى مضـــيفه حقـــق المنتخـــب  :حيـــدر إســـماعيل
علمـًا أنـه ، "5176" و "كـأس آسـيا 5172الجولة الثانية من تصفيات "مونـديال روسـيا ضمن نظيفة، 
 .3 - 5اراته األولى أمام "السعودي" في الرياض بهدف قاتل خسر مب

 71/6/4172 ،السفير، بيروت
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 اإلعدام لمرسي وقيادات إخوانية بقضيتي التخابر واقتحام السجونمصر:  .48
على الرئيس مرسي  اإلعدامبتأييد حكم ، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة

القضية  العريان، فيعصام  مرسي،محيي حامد، محمد الكتاتني، محمد  بيومي،ومحمد بديع، رشاد 
 م.5177يناير  52المعروفة إعالمًيا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 

معتقاًل على ذمة القضية، في حين يحاكم بقية األشخاص  55شخًصا، من بينهم  737 تضم القضية
 حركتي حماس وحزب هللا.ومن ضمنهم أشخاص من  غيابية،بصورة 

 ضباط وأمناءكانت سلطات التحقيق، قد أسندت إلى المعتقلين ارتكابهم جرائم خطف عدد من 
الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل األسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال 

 عدائية تؤدي إلى المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.
ضرام النيران في مبان حكومية  كما أسندت لهم تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وا 

وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، واالستيالء على ما 
 بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

مايو الماضي،  76هرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في وأصدرت محكمة جنايات شمال القا
آخرين، إلى مفتي الجمهورية، ألخذ الرأي الشرعي  716قرارا بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي، و

 في إعدامهم في القضية المعروفة إعالميا بـ"وادي النطرون" وأيدت اليوم الحكم بإعدامهم.
76/6/4172، موقع رصد، القاهرة  

 
 تمدد فتح معبر رفح مع غزة في االتجاهين حتى الجمعة رمص .49

مصر، قررت اليوم ، أن أيمن قناوي ، عنالقاهرة، من 71/6/4172الشرق، الدوحة،  ذكرت
يونيو الجاري،  76و 72الثالثاء، تمديد العمل بمعبر رفح البري يومي الخميس والجمعة الموافقين 

عمل بالمعبر حتى يوم غد األربعاء تضامنا مع في االتجاهين، بعد أن سبق وتقرر تمديد ال
 الفلسطينيين في قطاع غزة، لرفع المعاناة عنهم طبقا لآلليات المتفق.

أيام،  3وقررت السلطات المصرية فتح المعبر بشكل استثنائي اعتبارا من يوم السبت الماضي ولمدة 
واألربعاء" لدواع إنسانية لعبور ثم تم اإلعالن عن تمديد العمل به لمدة يومين جديدين "الثالثاء 

 الحاالت العالقة في االتجاهين.
التمديد وترافق مع ، أن غزةمن  أشرف الهور، عن 71/6/4172، القدس العربي، لندنوأضافت 

 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عن طريق المعبر. 32سماح مصر على غير العادة بإدخال 
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مقدمة من المعونة القطرية إلعادة إعمار غزة، طبقا للتنسيق مع  وتشير معلومات إلى أن الشاحنات
دخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.  الجانب المصري على توفير مواد البناء وا 

شاحنات من الحصمة  71طن، و 7311شاحنة أسمنت تقل  52وسمحت مصر وفق ذلك بإدخال 
رميال من مواد تعبيد الطرق وتم التنسيق مع الجانب ب 7521تقل  شاحنات 2مترا مكعبا، و 221تقل 

دخالها إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات مشروعات إعادة اإلعمار. وأشارت تقارير إلى  الفلسطيني وا 
 كيلوغرام من األدوية مقدمة كمعونة من فرنسا. 311أنه سمح أيضا بإدخال 

طات المصرية مرسي التي تدخل فيها السل وهذه هي المرة األولى منذ اإلطاحة بالرئيس السابق محمد
األخيرة على  تسهيالت على عمل معبر رفح، بخالف تلك التسهيالت التي كانت قائمة خالل الحرب

 غزة، واأليام الليلة التي تلتها.
 
 مؤتمرون يدعون إلنشاء هيئة اعتبارية موحدة للدفاع عن القدس ضد االحتالل: عّمان .51

أكد المؤتمر الدولي حول "مستقبل مدينة القدس المحتلة"، الذي اختتم  :نادية سعد الدين -المفرق 
أعماله أمس في جامعة آل البيت، ضرورة "إنشاء هيئة اعتبارية موحدة للدفاع عن القدس ضد عدوان 

 االحتالل اإلسرائيلي".
المؤتمر وقال عميد معهد بيت الحكمة محمد الهزايمة إن المؤتمر الذي نظمه المعهد، بالتعاون مع 

اإلسالمي، على مدى يومين، "أوصى بإعالن يوم إسالمي عالمي لتفعيل دعم ونصرة القدس 
 المحتلة".

وأضاف، لـ"الغد" في ختام أعمال المؤتمر، أن المؤتمر "أكد أن القدس ال يمكن سلخها عن القضية 
دعم العربي اإلسالمي لنصرة العربية المركزية، الممثلة بالقضية الفلسطينية"، الفتا إلى أهمية "تقديم ال

القدس المحتلة، في مواجهة سياسة االحتالل لتغيير معالمها صوب تهويدها وطمس هويتها 
 الفلسطينية العربية اإلسالمية، وانتهاك األوقاف والمقدسات الدينية، اإلسالمية والمسيحية".

عث رسائل للرئيس وبين أن "المؤتمر دعا إلى استغالل شبكة التواصل االجتماعي من أجل ب
 األميركي باراك أوباما تحثه على عدم نقل السفارة األميركية للقدس".

وركز المؤتمر، بحسب الهزايمة، على "ضرورة توثيق القدس وعدم االكتفاء بعملية البحث العلمي أو 
ات وأشار إلى أهمية "التعاون مع كافة المؤسسات والمنظم التوثيق في المجالت العلمية المحكمة".

 الدولية للمحافظة على تاريخ القدس وفلسطين في مواجهة عدوان االحتالل".
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وتناول المؤتمر، الذي حمل عنوان "األبعاد االستشرافية في التحوالت المستقبلية للقدس الشريف"، 
محاور مختصة عن واقع المدينة المحتلة وأوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وسياسة 

 اإلسرائيلي العدوانية لتهويدها وتفريغها من مواطنيها.االحتالل 
وبحثت الجلسة الثالثة، التي عقدت أول من أمس، محور "التحوالت في البيئة الدولية تجاه مدينة 
القدس"، من خالل بحث "السياسة االستيطانية"، و"سياسات التهويد وتناقضية االستراتيجية األميركية 

 ليمي واالقتصادي في المشروع اإلسرائيلي ضّد القدس"، و"القدس اليوم وغدًا".الجديدة"، و"البعدان التع
أما المحور الرابع فتناول "التحوالت السياسية في مدينة القدس"، من خالل "مستقبل القدس واحتماالت 

 الحلول"، و"الجدار العازل"، و"التهويد"، ومحاذير "السير نحو األسرلة".
71/6/4172، الغد، عّمان  

 
 األميـر زيد: غــزة تحـتاج إلعادة بناء األمل .50

إن  الماضية،زيد بن رعد الليلة قبل  األميرقال المفوض السامي لحقوق اإلنسان، : بترا –نيويورك 
الحصار على غزة الذي طال أمده وا عادة اإلعمار البطيئة، يولد مزيدا من الفقر كما قوض الحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية.
لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، عن خشيته من أن  56أعمال الدورة  أمامكلمته في  وأعرب

غزة ال تحتاج إلعادة اإلعمار » أنالوضع في غزة سيخلق ظروفا مواتية لتجدد العنف مضيفا 
المادي فقط ولكن إلعادة بناء األمل، فالتنمية والمساءلة واحترام حقوق اإلنسان، هي أمور توازن 

لجنة التحقيق المعنية بغزة ستصدر تقريرها لينظر فيه مجلس حقوق  أن إلىمشيرا العنف والتطرف 
 .«اإلنسان في هذه الدورة

71/6/4172، الدستور، عّمان  
 
 حماسحركة الخليج الحتضان دول يدعو  الطبطبائي .52

الساسي المعروف وليد الطبطبائي  الكويتيالرأي: أطل النائب السابق في مجلس األمة  –الكويت 
ة حماس الفلسطينية بعد تخلي سورية كدول الخليج إلى احتضان حر  يهادعا ف يدةتصريحات جد في
استغلت  يران.. إيترعلى موقع التواصل االجتماعي تو  يدةالطبطبائي في تغر  وقال عنها. يرانوا  

حاجة حماس للمساعدة فدعمتها لتظهر أنها تتبني قضية فلسطين لكن لما انكشف كذبها في سوريا 
 ت تتخلى عن حماس.. فعلى الخليج سد الفراغ.بدأ

71/6/4172الرأي الفلسطينية لإلعالم،  وكالة  
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 ريمكس فلسطين لشبكة الجزيرة يفوز بجائزتين في اإلعالم الرقمي دولياً  .53

حصل موقع ريمكس فلسطين لشبكة الجزيرة على جائزتين في حفل جوائز اإلعالم الرقمي : الدوحة
 "الفريق الرقمي االستثنائي للعام الجاري" وجائزة "االبتكار الرقمي".في لندن، وهما جائزتا 

وتنافس موقع ريمكس فلسطين في فئة الجائزة األولى "الفريق الرقمي االستثنائي" مع كل من: 
 الجارديان والبي بي سي، وفايز بريطانيا والهافنجتون بوست والقناة الرابعة البريطانية واإلندبندنت.

ريمكس فلسطين في فئة الجائزة الثانية "االبتكار الرقمي" مع كل من البي بي سي  وتنافس موقع
والتايمز. كما حصلت شبكة الجزيرة على جائزة ثالثة حول أفضل استخدام للصورة لفريق موقع 

 الجزيرة أون الين الناطق باإلنجليزية.
مم المتحدة العالمي بالتزامن مع يوم األ 5172وتم إطالق موقع ريمكس فلسطين في نوفمبر 

( إلطالق المرحلة الثانية 5172للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويستعد صيف العام الجاري  يوليو 
 من المشروع تزامنًا مع ذكرى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.
71/6/4172الشرق، الدوحة،   

 
 أوباما دعوة لنتنياهو لالجتماع معه عن توجيه إسرائيلياتنفي تقريرا " البيت األبيض" .54

نفى البيت األبيض تقريرا نشرته صحيفة إسرائيلية يوم الثالثاء أفاد بأن الرئيس األمريكي  :واشنطن
 باراك أوباما وجه الدعوة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ليجتمعا في واشنطن الشهر القادم.

ادر بوزارة الخارجية األمريكية قولها إن الزعيمين قد ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مص
يونيو المحددة للتوصل التفاق  31يوليو تموز بعد مهلة  76 أو 72يجتمعان في البيت األبيض في 

 النووي وهي القضية التي تكررت الخالفات بينهما بشأنها. إيرانبشأن برنامج 
سرائيليون بأنهم مارس آذا 71ومنذ انتخاب نتنياهو لوالية رابعة في  ر صرح مسؤولون أمريكيون وا 

يتوقعون أن يجتمع مع أوباما. لكن لم يتم تحديد موعد ونفى مسؤول بالبيت األبيض أن يكون 
 نتنياهو تلقى دعوة رسمية أمريكية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ردا على التقرير الذي نشرته يديعوت أحرونوت "لم توجه 
ن كان  من المؤكد أننا نتوقع أنه ستكون هناك مناسبة ليجتمع الزعيمان في واشنطن في دعوة وا 

 احدى المراحل مستقبال."
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 إسرائيليينولم يصدر تعليق رسمي من المتحدث باسم مكتب نتنياهو على الفور. لكن مسؤولين 
 قالوا للصحفيين إن نتنياهو لم يتلق دعوة. أسمائهمطلبوا عدم نشر 

76/6/4172، نباءوكالة رويترز لأل   
 
 األمم المتحدة: يجب احترام الوصاية األردنية على القدس الشريف .55

على القدس  األردنيةالمتحدة اليوم الثالثاء ضرورة احترام الوصاية  األممأكدت  بترا:-نيويورك
 .األقصىالشريف واالمتناع عن االستفزازات داخل المسجد 

سالم في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، قد التقى وكان منسق األمم المتحدة الخاص لعملية ال
، والشيخ عزام اإلسالميةسلهب، رئيس مجلس األوقاف  عبد العظيماليوم في القدس بسماحة الشيخ 

 الخطيب التميمي، مدير عام أوقاف القدس.
على انه "تم االتفاق خالل االجتماع  األممية اإلذاعةالمتحدة وبثته  األمموقال بيان صدر في 

ضرورة احترام الوضع الراهن للسلطة األردنية التي تتمتع بالوصاية على األماكن المقدسة في 
 القدس".

ودعا مالدينوف جميع األطراف إلى االمتناع عن االستفزازات، التي يمكن أن تصعد التوترات داخل 
 وحول مجمع المسجد األقصى، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

، السلطات اإلسرائيلية على رفع القيود المفروضة على وصول المصلين األمميوشجع المنسق 
 الفلسطينيين إلى األماكن المقدسة في القدس.

71/6/4172، الغد، عّمان  
 
  رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة الجديد: لدي الكثير من التعاطف مع الشعب الفلسطيني .56

صيام: في أول لقاء له مع الصحافة المعتمدة لدى المنظمة عبد الحميد  نيويورك  األمم المتحدة( ـ
الدولية بعد انتخابه مباشرة للدورة السبعين التاريخية المقبلة أعلن موغنز ليكيتوفت ردا على سؤال 

حول موقفه من القضية الفلسطينية وهل سيعمل على أن تحتل فلسطين مقعد  «القدس العربي»
لكثير من التعاطف مع الشعب الفلسطيني ولكنني لست في وضع إن لدي ا»العضوية العادية، قال 

يسمح لي أن أعد فلسطين بعضوية كاملة في الدورة القادمة، ألن ذلك ليس من اختصاصي أو 
ضمن صالحياتي، ولكنني واثق من أن كثيرا من االنتباه سيعطى لفلسطين خالل رئاستي لهذه 

 «. الدورة
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البرلمان الدنماركي، وعمل وزير خارجية في بالده بين عامي ويشغل ليكيتوفت حاليا منصب رئيس 
، وانتخب مساء أول من أمس في قاعة 5111وحتى  7663للمالية ما بين  ووزيرا 5117و 5111

الجمعية العامة باإلجماع عن طريق التصفيق ليرأس الدورة المقبلة للجمعية العامة التي تصادف 
 / سبتمبر المقبل.أيلول 72لية وستفتح في الذكرى السبعين إلنشاء المنظمة الدو 

71/6/4172، القدس العربي، لندن  
 
 من تغطيتهم لحرب غزة "إسرائيل"الصحافيون األجانب يدينون سخرية  .57

أثار فيلم كرتوني قصير أعدته ووزعته وزارة الخارجية اإلسرائيلية يسخر من «: القدس العربي»لندن ـ 
في إسرائيل، للعدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي،  تغطية الصحافيين األجانب العاملين

غضب واستياء اتحاد الصحافيين األجانب في إسرائيل. وارتد كما يبدو السحر على الساحر. وقال 
ألمر ُمقلق أن تعد وزارة الخارجية فيلما تسخر فيه من صحافيين قاموا بتغطية »االتحاد معلقا: إنه 
 «.إسرائيليا 15و فلسطيني 5711قتال راح ضحيته 

تفاجأ االتحاد وقلق من قرار الخارجية اإلسرائيلية أن تُنتج فيلما يسخر »وجاء في بيان االتحاد أيضا: 
من التغطية اإلعالمية للحرب الثانية على غزة، بينما لدى إسرائيل قضايا أكثر جدية لتهتم بها. شيء 

نية بهدف الُسخرية من الصحافيين الذين غطوا ثا 21ُمقلق أن تبدد الوزارة وقتها بإنتاج فيلم مدته 
 «.(إسرائيليا معظمهم عسكريون 15فلسطيني معظمهم مدنيون و 5711نزاعا راح ضحيته 

يريد النظام الدبلوماسي اإلسرائيلي أن يؤخذ على محمل الجد في أنحاء العالم. إن »البيان:  وأضاف
ئقا، ال يفيد بل يزعزع ادعاءات وزارة الخارجية ، ليس أمرا ال«يوتيوب»نشر فيديو هواة وُمضلل، على 

 «.بأنها تحترم الصحافة وحريتها في غزة
على « غزة بشأنافتحوا أعينكم »ثانية بعنوان  21ونشر الفيلم وهو عبارة عن رسوم متحركة من 

بلكنة  اإلنكليزيةموقع يوتيوب يوم األحد الماضي. ويظهر مراسال تلفزيونيا أشقر الشعر يتحدث 
، في حين يقف خلفه مقاتل ملثم «ال إرهابيون هنا فقط بشر عاديون»ريكية أمام الكاميرا قائال أم

 يطلق صاروخا.
71/6/4172، القدس العربي، لندن  
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 يضم علم دولة فلسطين إلى قائمة رموزه التعبيرية iOS 9 إصدار .58
الجديد، عن إضافة آبل  iOS 9كشفت النسخة التجريبية المتوفرة للمطورين، من إصدار : نيويورك

التعبيرية األساسية في النظام، من بينها علم  Emojiلمجموعة أعالم دول جديدة ضمن رموز 
 فلسطين.

وتعد هذه المرة األولى التي يظهر فيها علم فلسطين ضمن قائمة األعالم األساسية المتاحة في رموز 
Emoji غيل التعبيرية لمستخدمي أجهزة آبل الذكية على نظام تشiOS. 
بلدًا جديدًا إلى قائمة  762قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، عزمها توفير رموز  Emojiوكانت 

، من بينها أعالم مجموعة كبيرة من الدول العربية ومنها iOS 8.3رموزها التعبيرية في نظام 
 فلسطين، إال أنها لم تصل للمستخدمين عند التحديث.

76/6/7241، رأي اليوم، لندن  
 
 "الحركة العالمية": أطفال القدس يعانون جراء اعتداءات المستوطنين وسط تواطؤ أجهزة االحتالل .59

فلسطين، في تقرير صدر عنها أمس، إن  –رام هللا: قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 
بل األطفال المقدسيين ما زالوا يعانون جراء االعتداءات المختلفة التي تمارس ضدهم من ق

 المستوطنين، وسط تواطؤ أجهزة االحتالل الرسمية.
ووثقت الحركة حاالت تسعة أطفال مقدسيين تعرضوا العتداءات من قبل المستوطنين، منذ بداية 
العام الجاري، فيما أشار مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 

 5172اعتداء من قبل المستوطنين منذ بداية العام  736نه وثق المحتلة  أوتشا(، في تقاريره، إلى أ
 وحتى اآلن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

عاما( من  77، و73ومن الحاالت التي وثقتها الحركة، الطفالن الشقيقان محمد وفداء أبو وهدان  
ن في التاسع من حزيران الجاري قرية سلوان، اللذان تعرضا العتداء من قبل مجموعة من المستوطني

 عندما كانا في طريقهما إلى المسجد األقصى.
إنه في كثير من الحوادث قامت الشرطة اإلسرائيلية »وقال مدير عام الحركة العالمية خالد قزمار: 

بمعاملة األطفال المقدسيين كمشتبه بهم نتيجة العتداءات المستوطنين في القدس، حيث يصبح 
المستوطنين يرون في ذلك حماية لهم من أية »، مضيفا أن «سيون ضحية مرة أخرىاألطفال المقد

 «.مالحقة ويعتبرونه دافعا الستمرار اعتداءاتهم
76/6/4172، فلسطين –الحركة العالمية للدفاع عن األطفال   
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 أكثر من سبعة آالف قتيل وجريح "البيشمركة"خسائر  .61

أن حصيلة قتلى عناصرها خالل الحرب على « يشمركةالب»أعلنت وزارة : باسم فرنسيس –أربيل 
عنصر وجرح أكثر من ستة آالف آخرين، وأكدت تخرج قوة مؤلفة من  7711تجاوزت « داعم»

 متطوع مسيحي لحماية مناطقهم في نينوى بعد استعادة الموصل. 211
مع بغداد، تمكنت من استعادة مساحات واسعة من المناطق المتنازع عليها « البيشمركة»وكانت 

 باستثناء سهل نينوى وأجزاء من قضاء سنجار.
عدد شهداء البيشمركة منذ »وقال األمين العام للوزارة الفريق جبار ياور خالل مؤتمر صحافي أن 

 6152شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى  7772اندالع الحرب على تنظيم داعم اإلرهابي بلغ 
واشنطن وافقت على تقديم مساعدات »، وكشف أن «اً عنصر  22جريحًا، وبلغ عدد المفقودين 

 «.لوجيستية لثالثة ألوية جديدة كانت الوزارة قد فتحت في وقت سابق باب التطوع لالنضمام إليها
داعم انتقل من موقف الهجوم إلى الدفاع، ونحن نعقد باستمرار اجتماعات مع وزارة الدفاع »وزاد أن 

، وانتقد ياور «ر التنسيق لخوض معركة تحرير مدينة الموصلالعراقية والتحالف الدولي في إطا
، على رغم أن 5111الحكومة العراقية لعد صرف حصة البيشمركة في الموازنة االتحادية منذ عام »

داعم استخدم في هجماته ضد البيشمركة أسلحة متطورة استولى عليها خالل سيطرته على 
 «.الموصل

نظيرتها االتحادية منح قوات التحالف الدولي مساعدات عسكرية وتشكو الحكومة الكردية من رفض 
« داعم»، وتؤكد أن إمكاناتها ال ترقى إلى مستوى الحرب الدائرة مع «البيشمركة»مباشرة إلى قوات 

 وحجمها.
وفي السياق، أعلن في منطقة فيشخابور شمال غربي الموصل تخرج فوج جديد تابع للبيشمركة 

مسيحيًا، في دورة تدريبية هي الثانية من نوعها، ستكلف مهام الحماية  متطوعاً  252يتشكل من 
 والحفاظ على األمن في مناطق سهل نينوى بعد استعادة مدينة الموصل.

أن « الحياة»في نينوى سعيد مموزيني لـ « الديموقراطي»ميدانيًا، قال الناطق باسم تنظيمات الحزب 
قات بين الموصل ومدينة الرقة السورية المدعو أبو عالء قياديًا في تنظيم دعم وهو مسؤول العال»

، وأشار إلى أن «السوري قتل في قصف جوي وسط الموصل، فضاًل عن أربعة مسلحين آخرين
عملية قصف طاولت أيضًا أهدافًا قرب قرية الشيخ أمير بمنطقة الخازر التي تربط طريقًا استراتيجيًا »

 «.بين أربيل والموصل
71/6/4172، الحياة، لندن  
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 الظل وحوش .60
 زياد الدريس 

، تعليق ضابط استخبارات أميركي عن الحرب «الجميع يجنون األموال الطائلة… إنها حرب  مثالية»
 في أفغانستان.

هناك الكثير من المال. يدهشني حقًا: كيف تصنع … هذا المكان  العراق( هو آلة لصنع المال»
، جون كوت، طالب جامعي التحق بشركة «فائدة! الحرب مااًل، وكيف يمكن أن تصبح للحرب

 في العراق وُوجد مقتواًل بعد خطابه هذا بأسبوع.« كريسنت»
بهذين االقتباسين سأمّهد لمطالبة أكثر من صديق وقارئ أن لو ألحقت مقالتي السابقة 

 http://alhayat.com/Opinion/Ziad-Aldrees/9470968حدود( التي -بال-/ انتهازيون
فيها فصائل االنتهازيين الذين يديرون الحروب والصراعات في هذا العالم عمومًا، وفي عالمنا  تناولت

 األوسط في شكل خاص، بنماذج استداللية من تلك الفصائل.
كانت مصادفة عجيبة أن ُينشر في نفس يوم مقالتي تلك تقرير موسع عن الشركات الحربية 

 بأنها  جيوم قطاع خاص(!الخاصة، أي تلك التي يمكن وصفها ببشاعة 
تحت عنوان: جيوم الظل، لعبة الحرب « التقرير»في االستطالع الموسع الذي نشرته صحيفة 

ل/ -والسياسة-والمال-الحرب-لعبة-الظل-/ جيومhttp://altagreer.comوالمال والسياسة 
الرأسمالية المتوحشة تناولت معّدة التقرير، بسمة حجازي، تفاصيل وأرقامًا وأسرارًا مقززة ومخيفة عن 

التي تدير الصراعات في المناطق المتأزمة، ال بوصفها مهمات وطنية أو إنسانية كما يرّوج 
السياسيون واإلعالميون من ورائهم، بل بوصفها مهامًا استثمارية وترّبحية لشركات تجارية ومقاتلين 

 مرتزقة ال غير.
ر الوافي عمن ُيسمَّون جيوم الظل باعتبارهم سيتكي مقالي هذا كثيرًا على مقاطع من ذلك التقري

سندًا للجيوم النظامية المعلنة، ويمكن تسميتهم أيضًا بوحوم العلن باعتبارهم يؤدون المهام التي 
يطلبها منهم وحوم الظل الذين يظهرون أمام العالم بأقنعة حفظ السالم والعدالة الدولية، بينما هم 

 أرواحنا وأمننا وأوطاننا.في الظل يستثمرون في القضاء على 
بحسب  -تحظى  جيوم القطاع الخاص( برعاية الحكومة األميركية التي تحتضن هذه الشركات 

وتتعاقد معها بل وتحميها من المالحقة الدولية ابتداًء برفض الواليات المتحدة وبريطانيا  -التقرير 
تي أقرتها األمم المتحدة في الرابع من التوقيع على االتفاقية الدولية التي تجرم أعمال المرتزقة ال

والمعروفة باالتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم  7626كانون األول  ديسمبر( 
وتمويلهم وتدريبهم. تصف الدكتورة أنجيال سنيل من جامعة إلينوي، كلية القانون، التعاقد مع هذه 
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ت المتحدة للتهرب من التزاماتها القانونية، بما في ذلك طريقة مريحة لحكومة الواليا»الشركات بأنه 
مسؤولية حماية حقوق اإلنسان والمدنيين في الحرب والسالم، من خالل السماح لألفراد والشركات 

«. الخاصة، بداًل من الجهات الرسمية الحكومية، ألداء المهام الحربية نيابة عن الجيم األميركي
للحد من »قدم دونالد رامسفيلد  مجرم الحرب الطليق!( مقترحات وعند تعيينه وزيرًا للدفاع، 

البيروقراطية واإلسراف والنفقات العالية للقوات المسلحة األميركية من خالل الحركة األخف وزنًا 
 «.واألكثر مرونة آلالت الحرب والمقاتلين من خالل تسخير قوة القطاع الخاص على جبهات متعددة

ن مركز النزاهة العامة في واشنطن قد صرح بأن وزارة الدفاع األميركية وقعت أ»ويشير التقرير إلى 
وقد يفسر لنا هذا الرقم الكبير، «. بليون دوالر 311عقدًا بلغت قيمتها  3617نحو  7662منذ عام 

والقابل للمضاعفة، التكاليف الباهظة التي تكبدتها موازنات الدول األوسطية في الصراعات الدائرة في 
، «شركات تبحث عن المال عبر خلق المزيد من الفوضى». إنها بوضوح 7661منطقة منذ العام ال

 5116عام « النيويورك تايمز»كما يقول التقرير. يعزز هذا الهدف غير األخالقي ما نشرته صحيفة 
لمسؤولين « بالك ووتر»عن فضيحة بيع أسلحة في السوق السوداء في العراق قامت بها شركة 

حالل السالم هم وجماعا ت عراقية. أي أن الذين قالوا لنا أنهم ذاهبون إلى العراق إليقاف العنف وا 
شعالها! ولذا فال غرابة أن يصف أحد مالكي هذه  في الحقيقة كانوا يساهمون في إحالل الحرب وا 

 They are not fighting for aالشركات جنوده بأنهم ال يقاتلون من أجل دولة بل من أجل المال 
state, they are fighting for money 

 يورد التقرير شهادات من بعض أولئك المرتزقة المنتمين للشركات الحربية، سأسوق اثنتين منها:
أنه تم غسيل أدمغتهم وبرمجتهم « داين كورب»يقول روبيرت كول أحد الحراس العاملين في شركة 

أن »س التي تدّرس لهم في العراق هي ، ويضيف أن أهم الدرو «قتلة محترفين»ليتحولوا إلى 
 «!أطلق النار أواًل ثم فكِّر الحقاً »، وقد قيل له أثناء التدريب «العراقيين ال يفهمون إال القوة

وكتب بوب ماكنزي أحد هؤالء المرتزقة في مذكراته بعد عملية تفخيخ في زيمبابوي أدت إلى احتراق 
 «.لسهل أن تكون إرهابياً إن من ا»العديد من الجثث المجهولة الهوية 

حقًا من السهل أن تكون إرهابيًا، لكن من الصعب أن تكون  أميركيًا إرهابيًا( في معايير القانون 
 الدولي المّطاط!
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ُترى هل من مصلحة تجار الحروب والسالح أن ينجح مبعوثو السالم في العراق وأفغانستان 
 لمعنونة:  جمع الفرقاء وحقن الدماء(؟والصومال وسورية وليبيا واليمن في مهماتهم ا

 لو تحقق بالفعل  حقن( الدماء في منطقتنا فكيف سيتم  حقن( جيوب تجار الدمار؟
 نحن ُندَفع للتقاتل في ما بيننا... كي ينتصَر الموُت وينهزَم القاتل والمقتول.

71/6/4172، الحياة، لندن  
 
 على الهدوء مع "إسرائيل" غزة وأثرهفيين في مستقبل الخالف بين حماس والسل الصهاينةكيف يقرأ  .62

رحب "نمرود شيفر" رئيس شعبة التخطيط في : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
ن قادة الجيم يرون في هذا التقارب أداة مهمة  الجيم الصهيوني بالتفاهم المصري مع حماس، وا 

تحالف بين حماس ومصر سيؤدي إلضعاف للقضاء على الجماعات السلفية في غزة، وأي تقارب و 
 الجماعات السلفية التي تنشط في قطاع غزة.

ولذلك فإن "إسرائيل" ال تعارض التقارب المصري مع حماس التي تبدي استعدادا كبيرا للتعاون من 
أجل مواجهة الجماعات السلفية عبر التعاون مع الجيم المصري، وقد أوصلت الحركة العديد من 

ي تؤكد فيها أنها تبذل قصارى جهدها لمنع إطالق الصواريخ على "إسرائيل"، وأنها ال تريد الرسائل الت
تصعيدا عسكريا، وقد سعت إليصال هذه المعلومات من خالل وسطاء مختلفين أهمهم المصريون 

 واألتراك.
تر بين فيما أكد "يورام شفايتسر" رئيس الدائرة العسكرية في معهد أبحاث األمن القومي، أن التو 

حماس والمنظمات التي تنتمي للتيار السلفي الجهادي في قطاع غزة، وتعمل في إطاره وتحت 
سيطرته، ليس بالظاهرة الجديدة، فالفوارق اإليديولوجية المتعلقة بطريقة إدارة الحياة في غزة أدت في 

 الماضي لخالفات حادة، ومواجهات عنيفة بين المعسكرين.
ملموس في المواجهة بين حماس وعناصر الجهاد السلفي، "مناصري  وأضاف: طرأ مؤخرا تصعيد

الدولة اإلسالمية" في قطاع غزة، واألحداث التي وقعت في األسابيع األخيرة شملت حوادث إطالق 
طالق قذائف داخل مدن القطاع، وباتجاه  نار من أسلحة خفيفة، وزرع عبوات في المباني العامة، وا 

تي وقعت بين أفراد الدولة اإلسالمية وفلسطينيي مخيم اليرموك في سوريا، "إسرائيل"، والمواجهة ال
 وأفراد من حماس، شاهد آخر على التوتر المتصاعد بين الطرفين. 

وأوضح أنه على هذه الخلفية اعتقلت قوات األمن التابعة لحماس في غزة عشرات النشطاء السلفيين، 
ساعة، فسيفتحون معركة شاملة على جميع  15لين خالل الذين هددوا بأنه إذا لم تطلق حماس المعتق
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ذلك لغاية اآلن لم يتم تنفيذه، ومنذ ذلك الحين حافظ الطرفان على حوار  أنالجبهات ضدها، إال 
 متوتر، شهد صعودا وهبوطا.

واستند أساسا على موقف الجانب السلفي الجهادي بضرورة عدم شد الحبل على اآلخر مع حماس، 
و بكر البغدادي عن إقامة "الدولة اإلسالمية" قبل سنة، مما أدى بمجموعة من عقب إعالن أب

التيارات السلفية الجهادية في قطاع غزة، لإلعالن عن دعمها له، ومن بينها: "مجلس شورى 
المجاهدين، أنصار الدولة اإلسالمية، أنصار الشريعة بيت المقدس، النصرة المقدسية للدولة 

 اإلسالمية". 
ك، فإنه لغاية اآلن لم تنجح هذه التيارات بأن تتوحد تحت قيادة واحدة، كي تحظى بدعم ومع ذل

الدولة اإلسالمية، وتتحول لجزء من الخالفات مثل "والية سيناء" التي يقودها أنصار بيت المقدس 
ووالية غرب أفريقيا التي يقودها تنظيم بوكو حرام، والسبب هو التشرذم واالنقسام، الذي يميز 
التنظيمات العاملة في قطاع غزة، وعدم قدرتها على تأسيس منطقة حكم ذاتي تسود فيها الشريعة 
اإلسالمية وفقا للتفسيرات والطريقة التي تقود فيها الدولة اإلسالمية، وقتالهم غير المجدي مع 

 "إسرائيل" وحماس.
ون في حماس، أوساط عسكرية صهيونية زعمت أن أشخاصًا من غزة، جزء منهم أعضاء سابق

يشغلون مواقع قيادية في "والية سيناء"، كما يستخدم التنظيم قطاع غزة قاعدة للتجنيد والتدريب 
والمأوى، وبعضهم يختفون في غزة من القوات المصرية، وحماس تتخوف من إمكانية أن يتأسس 

تطورات بهذا االتجاه مبعوثين "للدولة اإلسالمية" بحماية البغدادي، ألن ال أوعلى أرض القطاع خاليا 
 قد تؤدي للتعبير عن ذلك في أراضيها. 

 
 السحر والساحر

جزء من ادعاءات المنظمات السلفية الجهادية تجاه حماس تتركز على  أننذكر هنا  أنويجب 
مطالبتها بترك سياسة ضبط النفس العسكري، واالبتعاد عن وضع العراقيل أمامها للقيام بعمليات 

 لى "إسرائيل"، والقيام باألعمال ضدها. إلطالق الصواريخ ع
ورغم النشاط العدائي لحماس ضد معارضيها من التيار السلفي الجهادي في قطاع غزة، فإن 
المواجهة بين المعسكرات قد تؤدي لرفع أصوات االنتقاد، التي تسمع بين السكان في القطاع تجاه 

ود في إعادة اعمار غزة من الدمار حماس، بسبب الوضع االقتصادي الصعب في المنطقة، والجم
 الكبير الذي وقع خالل عملية الجرف الصامد.
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كما أن تزايد االنتقادات والدعوات االحتجاجية من المعارضة في القطاع، قد تضيف مؤشرا آخر 
للضغط على قيادة حماس لتسخين المنطقة الحدودية مع "إسرائيل"، كي ترسل بإشارات واضحة ان 

ي واإلنساني في القطاع، وغياب أي عالمة للتغيير القريب لن يستمر طويال وبال الوضع االقتصاد
حدود، وان خيار تجديد إطالق الصواريخ من العناصر المختلفة التي تنشط في القطاع، ومن بينها 

 السلفية، ما زال قائما. –المنظمات الجهادية 
وجده صعود الدولة اإلسالمية، خلق وأضافت: الوضع المعقد والتهديدي في الشرق األوسط الذي أ

ديناميكا من التقاء المصالح، الذي شمل دوال وتنظيمات، التي ال تحظى بالمشروعية الدولية، كحزب 
هللا والقاعدة ومبعوثيها في سوريا من "جبهة النصرة"، والتعبيرات المختلفة اللتقاء المصالح هذا، 

، وبصورة مماثلة تقريبا، فإن "إسرائيل" وحركة عرفت مثال على خلفية الحرب األهلية في سوريا
حماس توجدان في نوع من التقاء المصالح، بسبب اهتمام كل واحد من وجهة نظره بمحاربة تأثير 

 "الدولة اإلسالمية" في غزة، الذي قد يمتد للضفة الغربية.
ناء سيخلق تعاونا وأوضحت أنه في إطار الجهود لوقف توسيع تأثير "الدولة اإلسالمية" في غزة وسي

غير مباشر وغير معلن بين حماس ومصر و"إسرائيل"، رغم أن مصر تتهم علنا حماس بمساعدة 
نشاط "أنصار بيت المقدس"، لكن على ما يبدو، فإذا عملت حماس بصورة حازمة وفاعلة وشاملة 

ضع، على ضد نشاطات التنظيمات السلفية في سيناء وداخل غزة، فسيطرأ تحسن تدريجي، ولو متوا
 العالقة الصارمة التي يظهرها السيسي تجاه حماس. 

وبالنسبة لـ"إسرائيل"، فإن الوقف التام إلطالق الصواريخ من غزة ألراضيها من قبل تنظيمات الجهاد 
السلفي، شرط إلزامي الستمرار التسهيالت التي تتخذها لتحسين األوضاع المزرية في القطاع، فإذا 

استعداد للدخول في عملية تهدئة طويلة األمد مع "إسرائيل"، وتساعد في أثبتت حماس أنها على 
المعركة اإلقليمية ضد توسع الدولة اإلسالمية، فهذا من شأنه ان يسجل نقطة لصالحها، وتخلق 
توازنا على صورتها السلبية، التي تعاظمت في أنحاء الشرق األوسط عقب المعركة التي دارت في 

 الصيف الماضي. 
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لكن د."رؤوبين باركو" المستشرق الصهيوني، أن عالقة حماس مع داعم تشبه قاعدة انقالب السحر 
على الساحر، فمثلما فعلت حماس للسلطة الفلسطينية في حينه في غزة، فان داعم اآلن يفعل 
بحماس نفس الشيء، مشيرا إلى أّن صّناع القرار في تل أبيب يهّتمون بوصف خلفية إطالق 

خ األخيرة، في إشارة واضحة للمعارك الدائرة بين حماس والمجموعات السلفية في غزة، ألن الصواري
مستوطني الجنوب ليسوا مستعدين أْن ُيصبحوا رهائن للمواجهات بين المنظمات داخل القطاع، لكن 

 هذا األمر الواقع.
 موقع الجيش الصهيوني

76/6/4172ات الصحفية، مركز دراسات وتحليل المعلوم، 3322الترجمات العبرية   
 
 التهدئة المتوقعة في غزة.. مصلحة مشتركة .63

 د. عدنان أبو عامر
تستبعد األوساط اإلسرائيلية، السيما العسكرية منها، أن يشن الجيم حربًا جديدة على غزة بسبب 
إقدام بعض المجموعات الصغيرة على إطالق عدة قذائف صاروخية، ألنه ال يمكن للجيم كسر 

 لعبة مع حماس، وخوض حرب أخرى في قطاع غزة.قواعد ال
فالحركة، من وجهة النظر اإلسرائيلية، تبذل جهودًا كبيرة من أجل بسط االستقرار في غزة، رغم أن 
"إسرائيل" ال تزال تعتبر حماس المسؤولة عن استتباب الهدوء، وضبط األمن في القطاع، وفي نفس 

الدفاعية بغية التصدي إلطالق النار، والتهديد الناجم  الوقت يقوم الجيم بتحسين أداء المنظومات
 عن األنفاق والتسلل.

"إسرائيل" تعلم جيدًا، السيما قيادة الجيم والمخابرات، أن هدف إطالق الصواريخ األخيرة من قطاع 
غزة هو إشعال النار بين تل أبيب وحماس، وأن األفراد الذين يطلقون هذه الصواريخ يتوقعون 

أن تقوم "إسرائيل" بمهاجمة حماس، وتنفذ بذلك ما يطمحون إليه، بحيث يبدو الوضع ويرغبون، 
 معقدا.

تعقيد الوضع في غزة، يتلخص في أن إسرائيل تريد بقاء حماس تنظيما ضعيفا غير متضخم، لكنها، 
من جهة أخرى، تريدها قوية بما يكفي كي تحافظ على الهدوء في غزة، لمصلحة مشتركة، وهذا ما 

 يعيب الحركة، التي تتفقد حاجيات الفلسطينيين، وتلملم جراحاتهم، وتضمد أوجاعهم.ال 
المثير أنه في ظل هذه الرغبة العسكرية اإلسرائيلية بالهدوء وتثبيت وقف إطالق النار، فإن هناك 

من اإلسرائيليين يتوقعون نشوب جولة جديدة من القتال مع الفصائل في قطاع غزة،  %25أكثر من 
زامن مع بعض الدعوات المتناثرة هنا وهناك بشن حرب جديدة على قطاع غزة، الصيف المقبل، بالت
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ألن قوة حماس تزداد، وتقوم بإعادة بناء البنى التحتية، واألنفاق الهجومية، دون أن يمنعها أحد من 
 ذلك.

ن اإلسرائيليين بأن لكن هذه الدعوات اإلسرائيلية، على قلتها، تتجاهل اعتراف عدد من القادة العسكريي
جيشهم تلقى دروًسا قاسيًة في معركته في غزة صيف العام الماضي، وينظر لنتائج الحرب األخيرة 

 على أنها درس كان على الجيم تعلمه سلفًا، ألنه لم يكن مستعدًا للتأقلم مع تهديد األنفاق.
أنها ال تأتي في الغالب في  على كل األحوال، ترى "إسرائيل" في الصواريخ التي تطلق عليها من غزة

نما في نطاق التنفيس عن مشاكل داخلية في غزة،  إطار استراتيجية حماس والفصائل الفلسطينية، وا 
ورغم استمرار الخطاب اإلسرائيلي المتشدد، إال أن الرد على هذه الصواريخ المنطلقة من غزة صار 

بة في تجنب صراع مع غزة، لن تخرج أشد مياًل لكبح النفس منه إلى التصعيد، وهذا يعود للرغ
 "إسرائيل" مستفيدة منه، حتى لو ألحقت بالقطاع أشد الضرر.

الرد اإلسرائيلي على إطالق الصواريخ من غزة يرمز بشكل كبير للسياسة الجديدة تجاه حماس التي 
أنها الجهة وصفتها بأنها "عناق واحتواء" بداًل من "المواجهة العسكرية"، وتبدو "إسرائيل" اليوم ك

الوحيدة في العالم التي تعمل من أجل الحفاظ على الهدوء في غزة، وتسمح لمندوبين من عدد من 
دول العالم بالتوسط بينها وبين حماس، وهو ما يجعل غالبية القيادة العسكرية واألمنية في وزارة 

ات اإلسرائيلية الدفاع يبدون تقديرات بأن الصيف الحالي لن يشهد مواجهة واسعة، لكن الغار 
ستتواصل على مواقع فارغة وأراض مفتوحة، غايتها إشعار المستوطنين في غالف غزة بالرد، أكثر 

 من الرد فعاًل.
هذا ال يعني أن هناك بوليصة تأمين متوفرة بعدم تصاعد الرد اإلسرائيلي على ما يسمى بـ"تنقيط 

يهم اإلسرائيليين إن كان السلفيون في تنازع الصواريخ" مؤخرًا، ألنه قد يصبح أمرًا غير محتمل، وال 
مع حماس أم ال، ألن حماس في نظرهم هي الجهة المسؤولة، كما تقول بنفسها، وملزمة بوقف 
اإلطالقات وفرض الهدوء، و"إسرائيل" تسعى لتحقيق صفر إطالقات، ألن الحركة لم تغير 

 أيديولوجيتها ضد "إسرائيل"، وال هدفها بإزالتها.
72/6/4172، ون الينفلسطين أ  

 
 ماذا وراء التسهيالت اإلسرائيلية؟ .64

فايز أبو شمالة د.  
اطمأنت إسرائيل على أمنها في الضفة الغربيةر فقد سمحت ألصحاب الكسارات في الضفة الغربية 
باستخدام المواد المتفجرةر وسمحت لبعض الفلسطينيين من الضفة الغربية دخول إسرائيل بسياراتهم 



 
 
 
 

 

           29ص                                     3671 العدد:    71/6/4172 األربعاء التاريخ:

حت عشرات أالف التصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات اليهودية في الخاصة، ومن
، وللنساء فوق سنة 22الضفة الغربية، وداخل إسرائيل نفسها، وسمحت إسرائيل للرجال فوق سنة 

بدخول إسرائيل دون تصريح، وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية قد  21
ة خطوات تهدف إلى تسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن هذه الخطوات لم أعدت سلسل

، وقد جاءت 7621تقدم للفلسطينيين منذ تسعينات القرن الماضي، وحتى قبل انتفاضة الحجارة سنة 
 .هذه التسهيالت تقديرًا للهدوء النسبي الذي تعيشه الضفة الغربية بفضل التنسيق األمني بين الطرفين

فماذا وراء هذه التسهيالت التي أقرتها اإلدارة المدنية اإلسرائيلية للمواطنين في الضفة الغربية، والتي 
 تجيء ضمن خطة سحرية لتطوير المنطقة؟

وهل أرادت إسرائيل أن تؤكد للمواطن الفلسطيني أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية هي صاحبة الكلمة 
 السلطة الفلسطينية مجرد أداة من أدوات الحكم اإلسرائيلي؟العليا في الضفة الغربية، وأن 

هل أرادت إسرائيل أن تقول للفلسطينيين: ليس أمامكم إال العيم بسالم تحت النظام اإلسرائيلي 
 والقوانين اإلسرائيلية، ومن ضل الطريق فإن لدينا القدرة على التعامل معه؟

د العقل الفلسطيني لتقبل العيم ضمن حياة المجتمع هل أرادت إسرائيل من وراء هذه التسهيالت إعدا
 اإلسرائيلي، دون التطلع إلى دولة مستقلة لم يعد لها مكان على األرض؟

هل أرادت إسرائيل أن توصل رسالة أمنية إلى سكان قطاع غزة من خالل التسهيالت المعيشية التي 
 تقدمها لسكان الضفة الغربية؟

تنسيق السياسي مع السلطة الفلسطينية، أم جاءت من وراء ظهر وهل تمت هذه التسهيالت بعد ال
 السلطة الفلسطينية التي صارت شاهدًا على اإلجراءات اإلسرائيلية؟

وهل جاءت التسهيالت كمقدمة لضم الضفة الغربية، وتطبيق القانون اإلسرائيلي على سكانها، 
لقوانين التي تقرها الكنيست اإلسرائيلي على والسيما أن الحكومة اإلسرائيلية قد اتخذت قرارها بتطبيق ا

 مستوطنات الضفة الغربية؟
وهل أرادت إسرائيل اختصار الزمن السياسي، وفرض حقائق حياتية على األرض، ال تسمح للسكان 

 مستقباًل باالنفجار، وال تجعلهم يتأذون من طول االنتظار؟
ستقبل القيادات الفلسطينية الشابة، والتي هل أرادت إسرائيل من وراء التسهيالت قطع الطريق على م

 ترى في التصعيد ضد االحتالل طريقًا للخالص والحرية؟
أزعم أن أهدافًا سياسية بعيدة المدى تكمن خلف التسهيالت اإلسرائيلية لسكان الضفة الغربية، والسيما 

ء في الرسالة التي أن هنالك تسهيالت إسرائيلية أخرى في طريقها إلى سكان قطاع غزة، وهذا ما جا
نقلها وزير الشئون المدنية حسين الشيخ عن مصدر أمني إسرائيل كبير، قال فيها: إن مصالح 
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تفرض عليها عقد صفقة غير مباشرة مع حماس، تتعلق بأمور الحياة اليومية لسكان غزة،  إسرائيل
لطة الفلسطينية حين قال: بما فيها دراسة الميناء، وأضاف المسئول اإلسرائيلي محماًل المسئولية للس

غزة، ولكنكم ال تريدون العمل من اجل غزة، لذلك،  إعمارتكونوا طرفا في  أنلقد طلبنا منكم رسميا 
فمن حق إسرائيل أن تبحث عن مصالحها، في ظل التغييرات التي ستشهدها المنطقة في الفترة 

 المقبلة.
نما في الضفة  الرد الفلسطيني الوحيد ضد الحيل اإلسرائيلية ال يكون في الضفة، وال يكون في غزة، وا 

 وغزة معًا، ومن خالل قيادة وطنية إسالمية مشتركة، ورؤية سياسية واحدة.
76/6/4172، فلسطين أون الين  

 
 المقاطعة.. حرب ضد "صهيون" .65

 درور إيدار
منذ  استيقظ بعض اليسار العاقل من أجل مقاومة حركة المقاطعة. لكن الصراع صعب بالنسبة له.
القيام »تفجرت الخطط العبقرية بالدم والنار، تسللت من هوامم اليسار استراتيجية تتوقع من العالم 

لكي تجبرنا على االنسحاب من قلب البالد. حركة المقاطعة تخدم هذا التوجه، والجدال بين « بالعمل
. بكلمات 7622ي أو ف 7661اليسار واليمين يدور حول السؤال إذا كانت جذور الصراع توجد في 

، والقدس، أم إسرائيل كلها. أي مبدأ أحقية الدولة «يهودا»، «السامرة»يشمل « االحتالل»: هل أخرى
 «.ارض إسرائيل»اليهودية في 

من يتظاهر ضد الفصل العنصري ليس بالضرورة أن يكون الساميًا، لكن من يقبل ادعاءات الكذب 
هو السامي. ألنه  –دون فحص الحقائق  –عنصري التي تقول إنه يوجد في إسرائيل نظام فصل 

هي « أسبي. دي. »يصدق هذا االفتراء على اليهود في العرف التاريخي المظلم ألمم العالم. حركة 
رأس الحربة لمنظمات المقاطعة، وهي ال تعترف بإسرائيل في أي حدود. أهدافها العلنية ليست فقط 

، أي تغيير «ق كاملة ومتساوية لمواطني إسرائيل العربحقو » وأيضاً ، «حق العودة»بل « االحتالل»
وحسب تعبير المؤر  نورمان فنكلشتاين، من «. جميع قومياتها»دولة  إلىالهوية اليهودية إلسرائيل 

 أكبر المؤيدين للمقاطعة، فان الحديث يدور عن القضاء على إسرائيل.
هذا ليس جديدا. فالواليات المتحدة صحيح أن الجامعات في الواليات المتحدة ضد إسرائيل، لكن 

الراديكالية المعارضة للقومية، بتأثير  لألفكاردفيئة  إلىنفسها تخسر في الجامعات التي تحولت 
. ما زال األساس في الواليات المتحدة قوي ألن الكثير من هؤالء الطالب يكتشفون الحقيقة أوروبي
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الماليين من المسيحيين الذين يؤيدون إسرائيل، الحياة الفعلية. وهناك عشرات  إلىحينما يدخلون 
 الجالية اليهودية تؤيدنا. وأغلبية

الفلسطينية. هذا ادعاء « اإلرهابية»وقد قيل أيضًا إن من يقف من وراء المقاطعة ليس التنظيمات 
مغلوط ألن من يقود المقاطعة هي منظمات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة إلسرائيل، وهي تسوق 

 المجردة.« اإلنسانحقوق »الفلسطينية وليس الرواية 
، مثال، هي منظمة ارهابية، لكنها تساعد بدون شك بشكل غير مباشر «نكسر الصمت»ال نزعم أن 

 ضدنا. اإلرهابتبرير 
ر الجواب هو الهجوم. الكشف عن مصادر التمويل، العمل المستمر لوقف «دعاية فقط»الجواب ليس 

وه الالسامية الحقيقية لمن يقود المقاطعة. وأيضًا صراع في المجال والكشف عن الوج األموالتدفق 
الماضي، عن بحث البروفيسور يوجين كنتروفيتم الذي أظهر أنه ال  األسبوعالقانوني، كما تحدثنا، 
 والتجارة في أي مناطق محتلة. األعماليوجد قانون دولي ضد 

 –احتالل آخر، في حدود إسرائيل الصغيرة  المشكلة ليست االحتالل: حينما ينتهي االحتالل سيبدأ
سيتحدثون عن البدو في النقب، عرب الجليل، وفرض يهودية إسرائيل على المواطنين العرب 

في « االحتالل»المساكين وهكذا. من المريح لليسار التغاضي عن الُبعد الالسامي والتركيز على 
وشأننا، محاكمة الواقع الخاطئة أمام التجربة قامت دولة فلسطينية فسيتركوننا  إذا. أي: 7661العام 

كان االدعاء ضد االحتالل بحد ذاته، فهناك صراعات واحتالالت دموية  إذا –الغنية التي تناقضه 
، أوكرانيا. قامت روسيا باحتالل جزء من األوسطوالشرق  وأوروباوآسيا  أفريقيافي العالم: في  أخرى

 ب، وشمال قبرص على يد تركيا وما أشبه.والصحراء المغربية احُتلت من المغر 
فقط ُقتل عشرات اآلالف في أرجاء المعمورة، منها جارتنا سورية. ومع ذلك فان  األخيرةفي الفترة 

« قمع«و« تطهير عرقي«و« ابرتهايد» إلىالعالم يركز تقريبا على إسرائيل فقط. كل ما نفعله يترجم 
، السوريون، اليزيديون، المسيحيون في الشرق إنسان أيضًا حقوق األفارقة. يستحق أخرىومفاهيم 
ومع ذلك يحظى عرب المنطقة باهتمام دولي متواصل،  –ومواطنو سيريالنكا  األوكرانيون، األوسط

بيتهم. هذا هو التمييز بين دم وآخر،  إلىألن حربهم هي ضد إسرائيل، أي ضد اليهود الذين عادوا 
نسان إنسانبين حقوق  موضوع  إلىحقيقة التي يقشعر لها البدن، نقل الحرب ضدنا آخر. هذه ال وا 

شاشة الدخان  إلىليها وليس إالمقاطعة هو عمليا استمرار للصراع ضد عودة صهيون. يجب النظر 
 «.االحتالل»لـ 

76/6/4172"، إسرائيل اليوم"  
71/6/4172، األيام، رام هللا  
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