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 في غزة اب جرائم حرباألمم المتحدة تتهم "إسرائيل" والجماعات المسلحة الفلسطينية بارتك .0

لجنة األمم  ، أنجنيف من، 22/6/2102، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ذكرت
جمعت معلومات كثيرة تشير إلى ، 2102المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 

 ارتكاب كل من إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية لجرائم حرب محتملة.
: "إن مدى 22/6اإلثنين  قالت رئيسة اللجنة القاضية ماري ماكغوان ديفيس في مؤتمر صحفي يومو 

 وأضافت أنالدمار والمعاناة اإلنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على األجيال القادمة"، 
 "هناك أيضا خوف مستمر في إسرائيل بين المجتمعات التي تتعرض لتهديد منتظم."

زيادة كبيرة في القوة التدميرية التي استخدمت في قطاع غزة فقد  2102األعمال العدائية عام شهدت 
 0262قذيفة دبابة ومدفعية، وقد ُقِتل  21111ضربة جوية وحوالي  6111أطلقت إسرائيل أكثر من 

لمسلحة يومًا، و أطلقت الجماعات ا 20في العملية التي استمرت  -ثلثهم أطفال  –مدنيًا فلسطينيًا 
أغسطس  يوليو وآب/ قذيفة هاون باتجاه إسرائيل في تموز/ 0523صاروخًا و 2880الفلسطينية 

صابة  6مما أسفر عن مقتل  2102  على األقل. 0611مدنيين وا 
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في منازلهم، ولقد أدلى الناجون  -ال سيما النساء واألطفال-ُقِتل مئات المدنيين الفلسطينيين 
الجوية التي حولت المباني إلى أكوام من التراب و الركام في ثواٍن  بشهادات مفصلة تصف الضربات

 معدودة. 
عائلة على األقل ثالثة من أفرادها أو أكثر في هجوم على مبنى سكني في صيف  022فقدت 
حتى –شخص. حقيقة أن إسرائيل لم تعدل ممارستها للضربات الجوية  522أدى إلى مقتل  2102

تثير التساؤل عما إذا كان هذا جزءًا من سياسة أوسع  –خيمة على المدنيينبعد ما اتضحت أثارها الو 
 أكبر المسئولين في الحكومة. –ضمنيًا على األقل–وافق عليها 

 وتصيب فيتعبر لجنة التحقيق عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل على نطاق واسع ألسلحة تقتل و 
ممنوعة قانونًا إاّل أن استخدامها في مناطق من أن هذه األسلحة ليست  وعلى الرغممنطقة كبيرة، 

 تمييز.  ومدنيين دونمكتظة بالسكان سيؤدي على األرجح إلى قتل مقاتلين 
الجيش اإلسرائيلي تحذيرات للناس بإخالء منطقة ما  إصدارعلى ما يبدو نمط آخر عند  وهناك أيضاً 

لممارسة الهجمات على المدنيين ا وتجعل هذهشخص باق مقاتاًل،  أيكان يعتبر بصورة تلقائية أن 
المنازل أو ُأتِلفت أثناء التوغل البري اإلسرائيلي في  وُدِمرت آالفمحتملة جدًا. ُقِتل مئات األشخاص 

، وقالت مراكز اتصال اإلسعاف أنهم تلقوا 2102يوليو  غزة الذي بدأ في منتصف شهر تموز/
خاللها صراخ أطفال صغار في  معواوقد سنداءات يائسة للمساعدة من الناس في الشجاعية، 
أغسطس حيث أطلق الجيش اإلسرائيلي عملية  الخلفية. وقال شاهد عيان في رفح في أوائل آب/

وقالت كبرى هناك بعد اعتقادهم بأسر أحد جنودهم: "كان هناك انفجار كل عشر ثواٍن تقريبًا"، 
في خطر فإنهم على ما يبدو يضربون ديفيس: "عندما تكون سالمة أحد الجنود اإلسرائيليين  القاضية

 بكل القوانين عرض الحائط."
الذين  وتحدث الشهود، وعطلت حياتهمالعدائية أيضًا المدنيين في إسرائيل بقلق بالغ  األعمالأصابت 

لرؤيتهم القصف من نوافذ غرفة جلوسهم ولكنهم عانوا  اضطرابهميسكنون بالقرب من قطاع غزة عن 
صفارات اإلنذار  إطالقالجئ األمان مع أطفالهم في الوقت المناسب عند أيضا في الوصول إلى م

الغرض من وراء إطالق آالف الصواريخ وقذائف الهاون  ويبدو أنلتحذرهم من الهجمات القادمة. 
العشوائي على إسرائيل هو نشر الرعب بين المدنيين هناك. وباإلضافة إلى ذلك اكتشف الجيش 

ولقد استخدمت للهجوم على جنوده خالل تلك الفترة.  إسرائيل إلىد من غزة نفقًا تمت 02اإلسرائيلي 
فكرة األنفاق صدمة نفسية للمدنيين اإلسرائيليين الذين خشوا من الهجوم عليهم في أي لحظة  سببت

 من ِقبل مسلحين يخرجون من تحت األرض.
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 في الفترة ما بين حزيران/ 3121فلسطينيًا وُجِرح  25في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس ُقِتل 
القتلى في هذه الشهور الثالثة مساويًا لعدد القتلى اإلجمالي  وكان عدد. 2102أغسطس  /وآبيونيو 
عن قلقها إزاء ما يبدو استخدام قوات األمن اإلسرائيلية المتزايد  وتعبر اللجنةبأكمله.  2103لعام 

 احتمال الوفاة أو اإلصابة الخطيرة. للذخيرة الحية للسيطرة على التجمعات مما يزيد
يسود اإلفالت من العقاب على كل المستويات عن االنتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات 

أنه "على إسرائيل أن تغير  ويقول المفوضان. وقطاع غزةاإلسرائيلية في كل من الضفة الغربية 
على الجانب الفلسطيني أيضًا غير  "المساءلة ويضيفا أنسجلها المؤسف في مساءلة المخطئين" 

 كافية بالمرة."
تعبر لجنة التحقيق عن انزعاجها من قرار إسرائيل بغلق تحقيقها الجنائي في قضية قتل أربعة و 

أن السلطات اإلسرائيلية قد  وال يبدو، 2102يوليو  تموز/ 06أطفال على الشاطئ في غزة يوم 
ديد من شهود العيان الفلسطينيين األمر الذي يثير استمعت إلى أقوال الصحفيين الدوليين والع

 تساؤالت حول دقة تحقيقاتها. 
 معلومات واإلذن بدخوللم تستجب السلطات اإلسرائيلية لطلبات اللجنة المتكررة للحصول على 

المحتلة المباشر إال أن اللجنة حصلت على شهادات مروعة مباشرة عن  واألرض الفلسطينيةإسرائيل 
، كما قامت بإجراء مقابالت وجهًا لوجه والمقابالت الهاتفيةعن بعد  ومؤتمرات الفيديوب طريق سكاي

شهادات ضحايا  واستمعت إلىمع ضحايا وشهود من الضفة الغربية خالل زيارتين إلى األردن، 
مقابلة سرية وتلقت  281جنيف، وقد أجرت لجنة التحقيق أكثر من  إلىإسرائيل سافروا  وشهود من

 شهادة مكتوبة. 211نحو 
ختتم المفوضان بقولهما: "لقد تأثرنا كثيرًا بمعاناة الضحايا الهائلة وقدرتهم على التحمل"، وأضافا: او 

 دورة العنف." إنهاءصغير في  ولو بقدر"نأمل فقط أن يسهم تقريرنا حتى 
ن المحققو أن  ،ستيفاني نيبهي ، عنجنيفمن ، 22/6/2102، وكالة رويترز لألنباء وأضافت

"متواطئا" فلسطينيا  20أيضا ما قالوا إنه إعدام الفصائل المسلحة في غزة  واالمستقلون استهجن
 في غزة وقالوا إن هذه اإلعدامات تشكل فيما يبدو جرائم حرب. إسرائيلمزعوما مع 

 
 الدولي إلزالة عقبات االحتالل في المناطق " " المجتمعالحمد هللا يدعو  .2

رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد هللا، المجتمع الدولي للتدخل دعا  الرأي: –رام هللا 
 في المناطقالفلسطيني، وخاصة  واالقتصادوالضغط على االحتالل إلزالة العقبات في وجه التنمية 

 القدس.شرقي المسماة "ج" و 
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ط زوال سكوييا جاء ذلك خالل استقبال الحمد هللا، المبعوث الرئاسي الجنوب افريقي للشرق األوس
 والوفد المرافق له، برام هللا اليوم األحد، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية.

وشدد الحمد هللا خالل اللقاء على أن حكومة الوفاق الوطني عملت منذ تشكيلها، على بذل كافة 
بشكل الجهود وعلى كافة األصعدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم و 

 خاص في غزة، رغم كافة المعيقات والتحديات التي واجهتها.
وثمن دور جنوب افريقيا الداعم لفلسطين وللقضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  نضاالته لنيل حريته والخالص من االحتالل، وا 
 20/6/2102، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "غسيل أموال"السلطة تجمد أموال مؤسسة فياض بتهمة  .3

جمدت السلطة الفلسطينية قبل أيام أموال مؤسسة "فلسطين الغد" التي يديرها رئيس الوزراء : لندن
السابق الدكتور سالم فياض، وفتحت تحقيقًا بتهمة "غسيل أموال"، في وقت أعلن فياض أنه سيلجأ 

 إلى القضاء.
لـ"الحياة": "سنحتكم إلى القانون ونتوجه إلى القضاء"، نافيًا التهمة التي وجهتها إليه وقال فياض 

السلطة، وهي "غسيل أموال". وأضاف: "أؤكد بشكل مطلق أن إجراءات فلسطين الغد سليمة 
 ومنسجمة مع أقصى درجات التزام القوانين واألنظمة واألصول لجهة مصادر التمويل واستخدامه".

ض أن التمويل الذي حصلت عليه مؤسسته "مخصص للعام الحالي لتمويل مشاريع في وأوضح فيا
القدس وتعزيز صمود البدو المهددين بالترحيل، وتأهيل عدد كبر من اآلبار الزراعية الواقع معظمها 

 في المنطقة المسماة ج".
الذي أكد مكتبه  وصدر قرار تجميد أموال المؤسسة عن المدعي العام للسلطة عبد الغني العويوي،

 صدور القرار، لكنه امتنع عن التعقيب.
وقال مسؤولون في السلطة لـ"الحياة"، إن قرار التجميد شمل في المرحلة األولى حوالتْين من الهالل 

ألف دوالر، ثم شمل في المرحلة التالية جميع األموال في  749األحمر اإلماراتي للمؤسسة بقيمة 
 مليون دوالر. 1.6حساب المؤسسة وقدرها 

 23/6/2102، لندن، الحياة
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 بالموت في أي لحظة مهدداً قراقع: األسير عدنان بات  .4

أكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس،  :رام هللا
 وجود اتصاالت مكثفة ومتواصلة مع جميع األطراف بشأن قضية األسير خضر عدنان المضرب

 على التوالي. 24عن الطعام لليوم 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مدينة رام هللا، بحضور والد األسير خضر 

 عدنان.
أن األسير عدنان بات مهددًا بالموت في أي لحظة السيما بعد تدهور  "وقال قراقع خالل المؤتمر:

، ويتقيأ مادة "أساف هروفيه" في مستشفى حالته الصحية بشكل متسارع، منوهًا الى أنه يقبع مكبالً 
خضراء، مشددًا على أن حكومة االحتالل ومصلحة سجونها تتعامل باستهتار مع ملحمة األسير 

 ."عدنان
 23/6/2102األيام، رام هللا، 

 
 ستعزز المسعى الفلسطيني لدى محكمة الجنايات الدوليةالمتحدة  األممتقرير  نتائجمصطفى البرغوثي:  .5

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن "ما تضمنه  :رام هللا
بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه إلى األمم المتحدة التقرير 

رائم المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "في ما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب ج
 حرب، نحن جاهزون لذلك أيضًا".

 23/6/2102الحياة، لندن، 
 
 "التوافقحكومة " عباس نحو حكومة وحدة وطنية بداًل من :شتيةا .6

قال مسؤولون في حركة "فتح" إن الرئيس محمود عباس يسعى إلى تشكيل : محمد يونس -رام هللا 
. وقال عضو اللجنة المركزية حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل، بما فيها حركة "حماس"

إن "فتح" تتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم  "الحياة"لحركة "فتح" الدكتور محمد أشتية لـ
ممثلين عن جميع الفصائل، بما فيها "حماس"، لتتمكن من التعامل مع المشاكل السياسية القائمة، 

 خصوصًا في قطاع غزة.
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فابيوس أمس أن الرئيس الفلسطيني أبلغه األحد أن الحكومة  وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران
الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إال أطرافًا تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية، 

 وبالتالي فهي لن تضم "حماس".
تور لكن مساعدي الرئيس عباس نفوا ذلك بشدة، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدك

صائب عريقات: "أنا حضرت االجتماع... والرئيس أبلغ فابيوس أنه ينوي تشكيل حكومة تضم 
ممثلين عن جميع الفصائل، وأن هذه الحكومة، مثل سابقتها، ستتبنى برنامجه السياسي". وأضاف أن 

ها "الرئيس لم يستثن أيًا من الفصائل، وأن الهدف من الحكومة هو تمثيل جميع الفصائل، بما في
 حماس، وليس استثناء أحد".

 23/6/2102الحياة، لندن، 
 
 "اللجنة التنفيذية" تشكل لجنة لالتصال مع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة .7

قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها لالتصال مع كافة الفصائل للتشاور، : رام هللا
 يخه.للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خالل فترة أسبوع من تار 

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس 
 محمود عباس، الليلة، وذلك لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.

وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي 
قدمه الرئيس، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى األمام 

 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.
ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس األمن الدولي واالعتراف 

والقدس عاصمة لها، وتحديد  0465طين على جميع األرض الفلسطينية المحتلة بعدوان بدولة فلس
 سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

على أراضي دولة فلسطين التي تشمل  0424ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 
 الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

حركة حماس "بوضع عراقيل أمام حكومة الوفاق، مما حال دون تمكنها من واتهمت اللجنة التنفيذية 
أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات واإلدارات الرسمية، ومواصلة عملها من 

 أجل تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة".
مع دولة االحتالل بحجة  كما حذرت اللجنة مما أسمتها "محاوالت حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد

التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر االنزالق نحو حلواًل تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة 
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لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة االستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي 
 قالت.لمشاريع التهويد والضم والتوسع االستيطانية اإلسرائيلية". كما 

 23/6/2102،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 خالفات مبكرة بين عباس وحماس حول شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها"الشرق األوسط":  .8

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة سيخضع : زبون كفاح-هللارام 
ا فيها حماس، لكن من دون أن تشمل أعضاء لمشاورات مع جميع ألوان الطيف الفلسطيني بم

وأضافت المصادر لـ"الشرق األوسط": "ستجرى مشاورات مع  معروفين بمعارضتهم االتفاقات الدولية.
ولمحت المصادر إلى إمكانية االعتماد على حكومة  حماس لكن إذا لم تستجب فلكل حادث حديث".

 ل حكومة جديدة.من فصائل منظمة التحرير فقط، إذا عطلت حماس تشكي
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق األوسط"، إن تشكيل حكومة فصائل يستهدف الحصول على دعم 

 الفصائل الفلسطينية لتسهيل مهمة الحكومة بعد أن فشل المستقلون إلى حد ما.
ويسعى عباس كما يبدو، إلى تشكيل حكومة قوية في ظل ما يتردد عن احتمال استئناف المفاوضات 

 و الذهاب إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل.أ
 23/6/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 غزة: أبو شهال يوقع اتفاقية مع عدة مؤسسات لتشغيل عشرات الخريجين المتعطلين عن العمل .9

أعلن وزير العمل مأمون أبوشهال، رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل الفلسطيني عن  حامد جاد:
لق فرص العمل للتشغيل المباشر وتكوين الخبرة وبناء القدرات في قطاع إطالق مشروع شركاء في خ

  االجتماعية.غزة، وذلك كباكورة المشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 
خريجًا وخريجة، وذلك مع  041ووقع أبو شهال ضمن إطار المشروع المذكور اتفاقية لتشغيل 

ة بجمعية رجال األعمال الفلسطينيين، وجمعية الخريجات، وجمعية المنارة، المؤسسات الشريكة الممثل
 واالتحاد العام للمرأة، وجامعة غزة.

 23/6/2102األيام، رم هللا، 
 
 بسيسو: الحمد هللا لم يقدم استقالة الحكومة خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .01

يهاب بسيسو، فجر الثالثاء، بأن رئيس الوزراء د. رامي أكد الناطق باسم الحكومة، د. إ :رام هللا
الحمد هللا لم يقدم استقالة الحكومة خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر 



 
 

 
 

 

           00ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

وأكد بسيسو لوكالة معا أن الحكومة مستمرة في عملها، مشيرًا إلى أن د. الحمد هللا  الرئاسة برام هللا.
ض ما قدمته الحكومة على مدار العام الماضي، ال سيما فيما يتعلق بجهود إعادة قام باستعرا

 اإلعمار رغم كل الصعوبات التي واجهت وما تزال تواجه الحكومة في هذا السياق.
 23/6/2102وكالة معا اإلخبارية، 

 
 الفرنسية للتسوية مرفوضة المبادرةأبو مرزوق:  .00

موســـى أبـــو مـــرزوق، رفـــض حركتـــه للمبـــادرة الفرنســـية  أكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس،
وقــال أبــو مــرزوق فــي تصــريح صــحفي، االثنــين إن "عــودة المبــادرة الفرنســية للتــداول ووجــود  للتســوية.

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في المنطقة ليس له إال معنى واحدًا؛ هو العودة لمجلس األمـن 
 ".الدولي وبمستوى سياسي متدٍن أكثر

وأضـــاف: "ال يعقـــل العـــودة للمبـــادرة الفرنســـية المرفوضـــة بـــنفس المســـتوى الـــذي تـــم رفضـــها فـــي المـــرة 
 السابقة، وبشكل ال يعطي مخرجا لمجلس األمن لقبول المشروع".

واســتغرب أبـــو مـــرزوق مـــن اســـتمرار الحـــديث عـــن مواصـــفات الدولـــة الفلســـطينية الموعـــودة وتـــرك كـــل 
واالســـتيطانية فـــي الضـــفة، ومحاولـــة االلتفـــاف علـــى حقـــوق الشـــعب  السياســـات التهويديـــة فـــي القـــدس،
 الفلسطيني ال سيما حق العودة.

 22/6/2102، فلسطين أون الين
 
 اإلسرائيلي لمبادرتها اإلفشالللقيام بخطوة االعتراف بفلسطين ردًا على  مدعوةفرنسا اشتية:  .02

شتية إن "فرنسا مـدعوة للقيـام امحمد  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: نادية سعد الدين -عمان
وأضــاف، لـــ"الغد" مــن فلســطين  اإلســرائيلي لمبادرتهــا". اإلفشــالبخطــوة االعتــراف بفلســطين، ردًا علــى 

المحتلــــة، إن "التحــــرك الفرنســــي جــــاّد لتقــــديم مشــــروع أمــــام مجلــــس األمــــن، ولكــــن إذا تمثــــل الموقــــف 
آخر، والذي نأمل  اتجاهها، فإن باريس قد تذهب في اإلسرائيلي من المبادرة الفرنسية بإحباطها وتخريب

 بأن يتجسد باالعتراف بدولة فلسطين".
ونوه إلى "الترحيب الفلسطيني بزيارة الوزير الفرنسي إلى األراضي المحتلة من أجل طرح مبادرة تعتبر 

الســاحة  المشــروع الوحيــد المطــروح حاليــًا علــى الطاولــة، بمــا تحتلــه فرنســا مــن وزن سياســي معتبــر فــي
وشـــدد علـــى "الموقـــف الفلســـطيني الثابـــت مـــن ضـــرورة إنهـــاء االحـــتالل ضـــمن جـــدول زمنـــي  الدوليـــة".

محــدد، شــريطة وقــف االســتيطان خاللهــا واإلفــراج عــن األســرى، مصــحوبًا بــرفض محاولــة أي مبــادرة 
 تنـتقص وأوضح بأن "الفلسطينيين يتعاطون مع أي مبادرة ال دولية لفرض االعتراف "بيهودية الدولة".
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قامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة علـى حـدود العـام  من الثوابت الوطنية، وتهدف إلى إنهاء االحتالل وا 
 ".042وعاصمتها القدس، وتنفيذ حق العودة وفق القرار الدولي  0465

  23/6/2102، الغد، عّمان
 
  عباس لتشكيل الحكومة  شروطالبردويل: نرفض  .03

ردويل، الناطق باسم حركة حماس وعضـو كتلتهـا البرلمانيـة، فـي تصـريٍح الدكتور صالح الب : قالغزة
(: "لـم يـتم التواصـل أو التشـاور معنـا بشـأن 6-22خاّصٍ لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، يوم االثنين )

تشــكيل حكومــة جديــدة، كمــا لــم يــتم التشــاور بشــأن حــل الحكومــة الحاليــة بخــالف مــا يقتضــيه التوافــق 
وبشــأن الموقــف ممــا تــردد فــي وســائل اإلعــالم بــأن رئــيس الســلطة محمــود  شــكيلها".الــذي جــرى علــى ت

عباس أبلـغ وزيـر الخارجيـة الفرنسـي بـأن حركـة حمـاس لـن تشـارك فـي الحكومـة القادمـة ألنهـا تـرفض 
االعتــراف بـــ"إسرائيل"، قــال البردويــل: "كــل شــيء متوقــع فــي ظــل تنكــر أبــو مــازن التفــاق المصــالحة، 

 ط جديدة".وسعيه لفرض شرو 
وشدد على أن أي اشتراطات على الحكومة لجهة االعتراف بشـرعية االحـتالل "مرفوضـة"، الفتـًا إلـى  

 أنه عندما جرى تشكيل حكومة التوافق لم يتم طرح هذا األمر الذي تم تجازوه.
ذ واتهــم البردويــل، عبــاس بأنــه أفشــل المصــالحة عمليــًا بســيطرته علــى حكومــة التوافــق ومنعهــا مــن تنفيــ

مهامها المتفق عليها، واليـوم يريـد إفشـالها مـن خـالل سـعيه لتشـكيل حكومـة مـن حركـة فـتح ترفـع لـواء 
 االعتراف باالحتالل.

وحول خيارات التعامل مع ذهاب عباس وحركة فتح لهذه الخطوة، قال: "حماس وكل الفصـائل وقعـت 
ون خيارنــا عــزل عبــاس علــى اتفــاق واضــح برعايــة مصــرية.. ســندعو كــل الفصــائل لالجتمــاع، وســيك

 سياسيًا، وأال يبقى عقبة أمام وحدة شعبنا وتطلعاته".
 22/6/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2014حماس ترحب بإدانة األمم المتحدة لجرائم االحتالل خالل عدوان حركة  .04

الرتكابـه  ، بـ"إدانة" األمـم المتحـدة لالحـتالل الصـهيوني؛22/6 رحبت حركة حماس، يوم االثنين: غزة
، وفـق تقريـر لجنـة تقصـي الحقـائق 2102جرائم حرب خـالل عدوانـه األخيـر علـى قطـاع غـزة صـيف 

وقالــت الحركــة فــي بيـــان صــحفي تلقّــى "المركــز الفلســـطيني لإلعــالم" نســخة منــه، إن "هـــذه  األمميــة.
اكم الدوليــة اإلدانـة الصــريحة لالحـتالل تســتلزم جلــب قادتـه إلــى محكمـة الجنايــات الدوليــة، وكافـة المحــ

 لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا".



 
 

 
 

 

           03ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

وأكدت الحركة على "ضرورة وضع حدٍّ لهذا االحتالل، ووقف العدوان والحصار اإلسرائيلي المتواصل 
 على شعبنا وأرضنا، والسيما في قطاع غزة".

بــين وفــي تصــريح لقنــاة الجزيــرة، قــال ســامي أبــو زهــري النــاطق باســم حركــة حمــاس، إن هنــاك مســاواة 
الجالد والضحية في ثنايا التقرير األممي، في إشارة منه لجرائم االحـتالل الصـهيوني، وردود المقاومـة 

وأشــار أبــو زهــري إلــى أن المقاومــة الفلســطينية ورغــم افتقارهــا للتكنولوجيــا الحديثــة  علــى تلــك الجــرائم.
دنيين فــي غــزة، حرصــت علــى اســتهداف العســكريين، فــي مقابــل حــرص االحــتالل علــى اســتهداف المــ

 حيث ظهر ذلك في حجم الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
 22/6/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الزهار: مرحلة جديدة مع مصر.. وأي حكومة وحدة وطنية بدون حماس والجهاد مزورة .05

ســـلطة عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، محمـــود الزهـــار، اســـتغرابه مـــن تعهـــد رئـــيس ال أبـــدى
الفلســطينية، محمــود عبــاس، لــوزير الخارجيــة الفرنســي، لــوران فــابيوس، بــأن أي حكومــة وحــدة وطنيــة 

 فلسطينية جديدة، لن تشمل حركة حماس.
الزهار في حديٍث لوكالة أنباء فارس: ما معنى حكومة وحدة وطنية فلسطينية ال تشـارك فيهـا  وتساءل

 مفهوم الوحدة الوطنية عندكم؟! حركة حماس، وال حركة الجهاد اإلسالمي؟! ما
: "هــذه حكومــة وحــدة وطنيــة مــزورة، وهــي تمثــل منظمــة التحريــر التــي دخلــت االنتخابــات البلديــة وقــال

 والتشريعية وفشلت".
الزهار على ما تردد من أنباء تفيد بأن عباس يريد العودة للمفاوضـات مـع االحـتالل مـن بوابـة  وعّلق 

ة بعـد منحهـا صـالحيات سياسـية، قـائاًل: "مـن يقـول إن رامـي الحمـد هللا حكومة الوحدة الوطنية المرتقب
 !".ينية؟يمثل أًيا من المواقف السياسية، التي تمثل برنامج األغلبية في الساحة الفلسط

إلــى أن االجتمــاع الهــام للجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، المقــرر أن ينعقــد االثنــين،  ونــوه
 وال قيمة لها، وليس لها أي أساس"، كما قال. "تحركات ال معنى

ســـؤاله عـــن موقـــف حركـــة حمـــاس مـــن المبـــادرة الفرنســـية للتســـوية، لفـــت الزهـــار إلـــى أن "كـــل  وفـــي 
حتـى اللحظــة هالميــة، وهــي تخضــع  0441العـروض التــي ُعرضــت علــى منظمـة التحريــر منــذ العــام 

 لشروط وفروض".
"بـاب العـامود" بالقـدس المحتلـة بـاألمس، موضـًحا أنهـا  الزهار إلى عمليـة الطعـن التـي شـهدها وتطرق

 نتيجة طبيعية للضغوط التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي، وتمارسها السلطة الفلسطينية.



 
 

 
 

 

           04ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

" إلى قطـاع غـزة، باألزمـة 3الزهار تهديد جيش االحتالل بعدم السماح بوصول "أسطول الحرية  وربط
حمــالت المقاطعــة الدوليــة الشــاملة، التــي تشــارك فيهــا أحــزاب  الحقيقيــة التــي تعيشــها "إســرائيل" جــّراء

 ومؤسسات وأطر نقابية داخل دول لطالما دعمتها.
الزهار عن أن قرار السلطات المصرية فتح معبر رفـح البـري فـي كـال االتجـاهين أيـام الثالثـاء  وكشف

 حلة جديدة.واألربعاء والخميس من األسبوع الجاري، يأتي في سياق تسهيالت، وبداية مر 
المصرية"،  : "هذا كان متوقًعا على ضوء لقاء عقده الدكتور موسى أبو مرزوق مؤخًرا مع القيادةوقال

 معرًبا عن أمله في "أن يستمر العمل على المعبر، خصوًصا وأننا مقبلون على موسم الحج".
مي مهنا، وما أعلنته الزهار ما صّرح به مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظ ورفض

السفارة الفلسطينية بالقاهرة، من أن فتح المعبر جاء نتيجة اتصاالت أجراهـا الـرئيس عبـاس مـع نظيـره 
 المصري عبد الفتاح السيسي.

أن "هؤالء )يعني السلطة( تعودوا أن يقفزوا على انجـازات الشـارع الفلسـطيني ويجيروهـا لهـم"،  وأوضح
الخصــوص مشــابه تماًمــا إلدعــائهم أنهــم شــركاء فــي انتصــار "العصــف  مشــيًرا إلــى أن "مــا تــردد بهــذا

 اومــةالمــأكول""، وهــي التســمية التــي أطلقتهــا حركــة حمــاس علــى المعركــة التــي خاضــتها فصــائل المق
 في قطاع غزة. 2102الفلسطينية في مواجهة جيش االحتالل اإلسرائيلي، صيف العام 
 22/6/2102، فارس، طهران أنباءوكالة 

 
 بمشاركة شخصيات محسوبة على حماس بالحكومة  إيجابيةن مقبول: إشارات أمي .06

أكدت حركة فتح دفعها باتجاه حكومة وحدة وطنية تشـارك فيهـا كـل القـوى : عوض الرجوب -الخليل 
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول إن إشارات  الفلسطينية بما فيها حركة حماس.

فتح من حركة حماس بالمشـاركة فـي هـذه الحكومـة "بشخصـيات محسـوبة علـى  إيجابية وصلت حركة
ــــادات". ــــيس بقي ــــات مــــع حمــــاس نتيجــــة "التصــــريحات  الحركــــة ول ورغــــم عــــدم اســــتبعاده حــــدوث خالف

 المتناقضة من ِقَبلها" فقد أكد توصلهم لـ"شيء إيجابي".
 22/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ض "أسطول الحرية الثالث"من التعر  االحتالليحذر  عزت الرشق .07

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت في تصريحات لــ "قـدس بـرس" مـن وصـفهم : دعا الدوحة
 بـ "أحرار العالم إلى دعم أسطول الحرية والوقوف إلى جانبه في مهمته".



 
 

 
 

 

           02ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

( ، 6|22"أسطول الحرية الثالث" المزمع انطالقه يـوم االثنـين ) لـوحّذر الرشق االحتالل من التعرض 
إلى قطاع غـزة تعـّد قرصـنة  3وقال: "إنَّ المساعي الصهيونية المحمومة لمنع وصول أسطول الحرية 

 مفضوحة تكشف حقيقة هذا الكيان القائم على اإلجرام والعنصرية".
وقــال النــاطق باســم الحركــة فــوزي برهــوم فــي تصــريح مكتــوب لــه تلقــت "قــدس بــرس" نســخة منــه: "إن 

" ومـــنعهم مـــن الوصـــول إلـــى قطـــاع غـــزة؛ 3ائيلي بـــاعتراض أســـطول الحريـــة "تهديـــدات الكيـــان اإلســـر 
رهابهم".   محاولة إلخافة المتضامنين وا 

 22/6/2102قدس برس، 
 
 بتدخل فوري للرقابة على األسعار السلطة تطالبفتح نابلس: حركة  .08

وحكومــة نــابلس، الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس،  إقلــيمطالبــت حركــة فــتح : عمــاد ســعاده -نــابلس 
الوفاق الوطني، ووزير االقتصاد الوطني، بـ"التدخل الفوري" لحماية المواطنين من االرتفـاع المضـطرد 

 .األساسيةفي أسعار السلع 
وقالــت الحركــة فــي بيــان صــحافي يــوم االثنــين "إن ارتفــاع األســعار فــي شــهر رمضــان المبــارك ينتهــك 

 ة متطلبات الشهر الكريم".حق المواطن في الحصول على احتياجات أسرته، وتلبي
"ارتفـــاع  أنعمشـــة مـــن أبـــو مـــن ناحيتـــه، حـــذر النـــاطق باســـم حركـــة "فـــتح" فـــي نـــابلس الـــدكتور رويـــد 

األسعار وغياب الرقابة على السوق، ينذر بارتدادات اجتماعية كارثية في المجتمع الفلسطيني المنهك 
 أصال من وطأة الظروف االقتصادية".

 22/6/2102، القدس، القدس
 

 حركة الشيخ إياد ناصرالالقيادي في حركة حماس: أجهزة السلطة في الضفة تعتقل  .09
مواطنين على خلفية  2اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، 

آخــرين للتحقيــق، يــأتي ذلــك فــي  2انتمــائهم السياســي، بيــنهم قيــادي فــي حركــة حمــاس، فيمــا اســتدعت 
 في اإلضراب المفتوح عن الطعام. 53قت دخل فيه المعتقل السياسي إسالم حامد يومه الـو 

وأوضـــحت حركـــة حمـــاس فـــي بيـــان لهـــا وصـــل "فلســـطين أون اليـــن" نســـخة عنـــه االثنـــين، أن جهـــاز 
المخابرات العامة في محافظة طولكرم، اعتقـل القيـادي فـي حركـة حمـاس الشـيخ إيـاد ناصـر، وصـادر 

 اضها في أحد شوارع المدينة، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات.سيارته بعد اعتر 
 22/6/2102، فلسطين أون الين

 



 
 

 
 

 

           06ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

 ساعات حاسمة في إضراب األسير خضر عدناننادي األسير:  .21
قـال رئــيس نـادي األسـير الفلسـطيني قــدورة فـارس إن األسـير خضـر عــدنان : ميرفـت صـادق - رام هللا

يومـا، يمـر بسـاعات حاسـمة مـع بـدء مفاوضـات  24ال عـن الطعـام منـذ الذي يخـوض إضـرابا متواصـ
 على أعلى المستويات السياسية واألمنية الفلسطينية واإلسرائيلية إلنهاء إضرابه.

وقال فارس للجزيرة نت إن اتصاالت مباشرة بين قيادات األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية جرت 
وصــول إلــى حــل وســط بــين مطلــب عــدنان بــاإلفراج الفــوري عنــه، مــع الجهــات اإلســرائيلية مــن أجــل ال

وبين موافقـة النيابـة اإلسـرائيلية مبـدئيا علـى عـدم تمديـد اعتقالـه اإلداري عنـد انتهائـه فـي أغسـطس/آب 
 المقبل.

لكن فارس أكد أن عدنان يرفض كافة الحلول ويتمسك بحقه فـي اإلفـراج الفـوري، ونقـل عنـه قولـه "لـن 
 في بيتي وبين عائلتي". أوقف إضرابي إال

وقال قدورة فارس "نحن اآلن على نفـس المسـافة بـين أن نتلقـى بشـرى انتصـار عـدنان وبـين أن نتلقـى 
 خبرا مأساويا عنه".

وهــــي الجهــــة الممثلــــة لجهــــاز المخــــابرات -وحســــب فــــارس، فــــإن إبــــداء النيابــــة العســــكرية اإلســــرائيلية 
 رار من المحكمة، يمثل انتصارا للشيخ عدنان.موافقتها على عدم تمديد اعتقاله بق -)شاباك(

وقال رئيس هيئة شؤون األسرى عيسى قراقـع للجزيـرة نـت إن اتصـاالت إلنهـاء معانـاة عـدنان تـتم مـع 
الدول األوروبية واإلدارة األميركية، في سباق مع الـزمن وخاصـة بعـد تحـذير الصـليب األحمـر الـدولي 

 عدودة.من أنه لن يصمد في اإلضراب إال أياما م
وقال قراقع إن ذلك يؤشر علـى أن الشـاباك كـان قـد اتخـذ قـرارا بقتـل عـدنان بطريقـة غيـر مباشـرة عبـر 
تجاهل مطالبه، وبعد تشريع قـانون التغذيـة القسـرية لىسـرى المضـربين قـد يتعـرض للمـوت كمـا حـدث 

 مع أسرى فلسطينيين سابقا.
 22/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إسالمية في عين الحلوة بمحاولة إقصاءهافتح تتهم قوى حركة  .20

 ،(6|22طالبــت حركــة فــتح )إقلــيم لبنــان( فــتح فــي بيــان صــحفي تلقتــه "قــدس بــرس" االثنــين ): بيــروت
 اللجنة األمنية الفلسطينية المشتركة بالتحقيق في المواجهات المسلحة التي شهدها مخـيم عـين الحلـوة.

الحســم السياســي واألمنــي فــي مربعــات أمنيــة فصــائلية إنَّ "لجــوء الــبعض إلــى سياســة  الحركــة وقالــت
والهيمنــة عليهــا، وا غالقهــا لتحويــل المخــيم إلــى مربعــات أمنيــة متصــارعة هــو عمــل يتنــاقض تمامــا مــع 

 مبدأ وجود لجنة أمنية يتمثَّل فيها الجميع".
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داخل وحذرت الحركة من أنه إذا كانت األطراف التي شنت الهجوم على مقر الحركة في حي طيطبا 
مخــيم عــين الحلــوة "تهــدف إلــى تنظيــف هــذا المربــع مــن وجــود حركــة فــتح، وتحويلــه إلــى مربــع خــاص 
بتنظــيم إســالمي معــي ن فــإن هــذا األمــر خطيــر جــدا" مؤكــدة أنهــا "لــن تســمح بتــدمير وتكــريس مثــل هــذه 

 السياسات التي ُتعرِّض الجميع للخطر".
 22/6/2102قدس برس، 

 

 في مخيم عين الحلوة فتححركة على  ونالسلفي: كيف تجرأ "السفير" .22
فـي هـذه  لمخيم عـين الحلـوةتحذر مصادر فلسطينية مطلعة من سيناريو خطير يخطط : محمد صالح

الفترة على غرار نهر البارد أو اليرموك لتهجير أهل المخيم. وتعتبر أن ما حصل فـي عـين الحلـوة لـم 
ميع القـــوى الســـلفية" المتشـــددة بلحظـــة واحـــدة "زحـــف مجـــا أمـــاميمكـــن بريئـــًا وال وليـــد ســـاعته. وتتوقـــف 

وانتشــارها القتــالي فــي حــي طيطبــا واألحيــاء المجــاورة بمواجهــة "فــتح" واســتقدامها تعزيــزات قتاليــة مــن 
مخيم الطوارئ متجاوزة حاجز القوة األمنية المشتركة )الذي كـان يتبـع لمنيـر المقـدح( وأحيـاء محسـوبة 

 اعتراض. أدنىعلى "فتح" من دون 
ما جرى يؤكد أن جبهة إسالمية سلفية متشددة تكونت في المخيم، وهـي علـى  أن إلىبه المصادر وتن

عــين  أن، وتعلــن إقليميــةأهبــة االســتعداد لالنخــراط فــي أي ســيناريو مــرتبط بمحــاور لبنانيــة مشــابهة أو 
يـة والخارجيـة الصراعات الـدائرة فـي المنطقـة ووقـع أسـير المحـاور الداخل أتونالحلوة قد دخل فعليًا في 

 واالصطفافات اإلقليمية، وهناك خشية حقيقية على وضعه وموقعه كقضية الجئين وحق عودة.
 إلـىمشاركة "اللينو" فـي المعركـة أعطـت انطباعـًا بـأن دخولـه المعركـة  أن النظر إلىوتلفت المصادر 

أظهـرت  خيـرةاألالمعركـة  أن إلـىجانب "فـتح" سـاهم فـي شـد العصـب الفتحـاوي. فيمـا تشـير المصـادر 
. كمــا ســجل اختفــاء "كــادر" أو أكثــر بمواقــع واألمنيــةصــراعًا مســتترًا بــين القيــادات الفتحاويــة السياســية 

 عسكرية رفيعة عن السمع وكأنهم كانوا ينتظرون جالء غبار المعركة.
الفلســـطينية، التـــي عقـــدت اجتماعهـــا فـــي الســـفارة  واإلســـالميةودانـــت قيـــادة الفصـــائل والقـــوى الوطنيـــة 

فـــي عـــين الحلـــوة  األمنيـــةدبـــور لمناقشـــة األوضـــاع  أشـــرفبحضـــور ســـفير دولـــة فلســـطين فـــي لبنـــان 
 في المخيمات. األخيرة األحداثوالمخيمات، 

السالح والعنف"، وأشاروا إلى  إلىوأّكد المجتمعون في بيانهم "معالجة األوضاع بالحوار وعدم اللجوء 
أعلنتهــا الفصــائل فــي لبنــان والملتزمــة بالحفــاظ علــى أمــن "التمســك بالمبــادرة الفلســطينية الموحــدة التــي 

 األمنيـةاللبنانيـة الفلسـطينية وتفعيـل القـوة  األخويـةواستقرار المخيمات وجوارها والحفاظ على العالقات 
 المشتركة في المخيمات".
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قـوف علـى العليا بمتابعة الحدث وتداعياته وتشـكيل لجنـة تحقيـق للو  األمنيةوأعلنوا عن تكليف "اللجنة 
 حقيقة ما جرى".

 23/6/2102السفير، بيروت، 
 
 ال ترتكب جرائم حرب "إسرائيلو" : تقرير األمم المتحدة خاطئ ومنحازنتنياهو .23

انتقدت التحقيق الذي أجرته  "إسرائيل، أن "تلحمي عن أسعد، 23/6/2102، الحياة، لندنذكرت 
اب جرائم حرب خاللها، وقال رئيس واتهمها بارتك 2102األمم المتحدة بشأن حرب غزة في صيف 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ال ترتكب جرائم حرب، إال أنها تدافع عن نفسها ضد 
منظمة إرهابية تدعو إلى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب"، في إشارة إلى حركة 

، بل سنواصل العمل بكل قوة وعزيمة ضد "حماس". وأضاف: "ال يمكننا أن نجلس مكتوفي اليدين
 كل من يحاول المس بنا وبمواطنينا وسنقوم بذلك طبقًا للقانون الدولي".

نياهو التقرير بأنه "منحاز" ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن اللجنة التي أصدرته "ُعينت من تووصف ن
تمام بحقوق اإلنسان، مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق اإلنسان لكنه يقوم بكل عمل باستثناء االه

يران وكوريا الشمالية"، واتهم اللجنة بأنها "عينت لرئاستها  ويندد بإسرائيل أكثر من تنديده بسورية وا 
 شخصًا محرضًا ضد إسرائيل".

زعيم "البيت اليهودي" وزير التعليم ، أن حلمي موسى، عن 23/6/2102السفير، بيروت، وأضافت 
تقطر من يده الدماء، ألنه يجيز قتل اليهود"، وأنه "يحاول أن يجعل  نفتالي بينت أعلن أن هذا "تقرير

الدم اليهودي األرخص في العالم الغربي، ويقيد أيادي جنودنا عن حماية سكان الجنوب". أما زعيم 
 "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان فدعا إلى االنسحاب من المجلس العالمي لحقوق اإلنسان.

مل" اسحق هرتسوغ للدفاع عن الجيش اإلسرائيلي، الذي وصفه بأنه "جيش وانبرى زعيم "حزب الع
 شيء في سياق غزة هو الحيلولة دون وقوع الجولة المقبلة. إن أهمأخالقي"، ومع ذلك قال 

 
 نتنياهو: إرسال القوافل لغزة دون غيرها تشويه للعدالة .24

قطاع  إلىقوافل بحرية  بإرسالت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دهشته لقيام بعض الجها أعرب
بتشويه  األمر. ووصف السيد نتنياهو هذا ةسوري إلىمثل هذه القوافل  إرسالغزة وامتناعها عن 

 للعدالة واغتصاب الحقيقة. 
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هي الدولة  "إسرائيل" أن أبيب،مؤتمر الوكالة اليهودية في تل  أمامواكد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها 
 . أعماره إعادة إلىالهادفة  اإلجراءاتالقطاع وتشجع  إلىمواد بناء  بإدخال الوحيدة التي تسمح

 22/6/2102اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 
 يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويتعين عدم التوقيع عليه مع إيران االتفاق :نتنياهو .25

اإلثنين، أن "االتفاق  أمس ياهو، يومأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتن: بوابة الشرق -القاهرة 
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها أمام زعماء  المحتمل التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية )مروع(".

الوكاالت اليهودية في تل أبيب "االتفاق يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويتعين عدم التوقيع عليه. قلت ذلك 
 تفاق عن أن يكون هناك اتفاق مروع".من قبل، األفضل أال يكون هناك ا

 23/6/2102، الشرق، الدوحة
 
 48 ألراضيللدخول  قضاء الخليل سعيربلدة  أهالينتنياهو يلغي "تصاريح"  .26

لغاء التصاريح الممنوحة إبنيامين نتنياهو قرارًا يتم بموجبه  اإلسرائيليرئيس الوزراء  ل: أصدرالخلي
يوم المحتلة والقدس بدعوى منفذ عملية الطعن  لىراضيل بلدة سعير قضاء الخليل للدخو  ألهالي
 من البلدة. 20/6األحد 

 22/6/2102قدس برس، 

 
 السفير اإلسرائيلي لألمم المتحدة: المنظمة األممية رهينة لدى اإلرهابيين .27

عبد الحميد صيام: في أول رد فعل من الممثل الدائم إلسرائيل لدى األمم المتحدة رون  -نيويورك 
زر، حول تقرير فريق التحقيق المكلف من مجلس حقوق اإلنسان بالتحقيق في انتهاكات حقوق برو 

قال: "لقد نقل الفلسطينيون ساحة المعركة  2102اإلنسان في الحرب التي شنت على غزة في صيف 
إلى األمم المتحدة. األمم المتحدة أصبحت الخطوط األمامية الحقيقية، ومجلس حقوق اإلنسان أصبح 

نودا لدى الفلسطينيين وحماس، وهذا التقرير المنحاز هو سالحهم. لقد تم اختطاف األمم المتحدة ج
ذا  كرهينة من قبل المنظمات اإلرهابية، وفي هذه المعركة سيكون المجتمع الدولي هو الخاسر. وا 

 واصلنا إعطاء الشرعية لهذا الهجوم، فسوف ندفع جميعنا الثمن".
ع على الصحافيين في مقر األمم المتحدة في نيويورك "إن إسرائيل ستواصل وجاء في البيان الذي وز 

العمل بكل قوة وعزم ضد حماس، وهي منظمة معترف بها دوليا أنها منظمة إرهابية وندعو إلى 
تصرفت وفقا ألعلى المعايير الدولية كدولة  إسرائيلتدميرها. في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات، 
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سيادة القانون، وسوف تستمر إسرائيل بالتحقيق في مخالفات مزعومة وفقا ديمقراطية ملتزمة ب
 للمعايير الدولية وستتعاون مع هيئات لىمم المتحدة التي تتصرف بطريقة موضوعية وعادلة ومهنية.

وقال في خاتمة البيان إن أي مقارنة بين جنود الجيش اإلسرائيلي الذين يسعون للدفاع عن المدنيين 
واإلرهابيين الذين يستهدفون بشكل عشوائي اإلسرائيليين في حين يعرضون الفلسطينيين  األبرياء،

 للخطر عن عمد أمر غير مقبول تماما".

 23/6/2102، القدس العربي، لندن
 

 في أسطول لكسر الحصار عن غزة باسل غطاس النائب تندد بمشاركة "إسرائيل" .28
يلية بغضب إعالن عضو الكنيست اإلسرائيلي شجبت المؤسسة اإلسرائ: أ ف ب -القدس المحتلة 

باسل غطاس المشاركة في أسطول مؤيد للفلسطينيين يسعى لكسر الحصار عن قطاع غزة 
وأثار النائب باسل غطاس من "القائمة العربية المشتركة" الغضب بعد أن توجه برسالة  المحاصر.

عدم التعرض ألسطول الحرية الثالث لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب منه فيها 
 الذي تشارك فيه عدة سفن تنطلق من موانئ على المتوسط وقال إنه سيشارك فيه.

وقال غطاس في رسالته التي نشرت على اإلنترنت "بعد وقت قصير يبحر أسطول الحرية من أثينا 
والمسؤولين من كل باتجاه غزة، وسأكون هناك مع ألف ناشط، من بينهم العشرات من البرلمانيين 

وأكد غطاس في بيان وزعه على وسائل اإلعالم "أن هدف األسطول كسر  أصقاع األرض".
مليون فلسطيني يعيشون في ظروف أشبه  1,8الحصار، وتسليط الضوء العالمي على قضية 

بالسجن، وفي ظروف حياتية قاسية، نتيجة للحصار البحري والبري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، 
 لذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية."وا

 23/6/2102، الحياة، لندن
 
 في أسطول الحرية  لبحث مشاركة النائب غطاس الكنيست خاصة فيجلسة  .29

تتصاعد موجة التحريض على النائب باسل غطاس، بعد أن أعلن مشاركته في : حسن عبد الحليم
ألربعاء جلسة خاصة بناء على أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وستعقد الكنيست يوم ا

طلب عاجل قدمته عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "كوالنو" لبحث مشاركة غطاس في 
وقالت بن آري في طلبها إن "أهداف األسطول ليست إنسانية بل سياسية".  وأضافت  .أسطول الحرية

لفلسطيني عن أن "عضو الكنيست )غطاس( يستخدم حصانته ويحاول حل الصراع اإلسرائيلي ا
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طريق االستفزاز ال عن طريق السالم". وتابعت: "ال يعقل أن يقوم عضو كنيست بزيارة مناطق تمنعه 
 الدولة من الدخول إليها".

وطالب وزير السياحة، ياريف ليفين )ليكود( بتقديم غطاس للمحاكمة بسبب مشاركته في أسطول 
 ديمقراطية وتهاون المحاكم".الحرية، وشن هجوما على غطاس ووصفه بأنه "يستغل ال

 22/6/2102، 48عرب 
 
 على دعم عربيإسرائيلية اقتراح قانون لمنع حصول فرق رياضية الكنيست:  .31

قدم للكنيست، اقتراح قانون يمنع حصول فرق رياضية إسرائيلية على دعم مادي من : هاشم حمدان
 دول يزعم وزير األمن أنها "داعمة لإلرهاب".

قانون قدم للكنيست باسم "منع تلقي تبرعات من دول داعمة لإلرهاب لجمعيات أو وجاء أن اقتراح ال
ومن الواضح أن اقتراح القانون يستهدف أساسا فريقي "اتحاد  أندية رياضية تمول من قبل الدولة".

 أبناء سخنين" و"إخاء الناصرة"، وذلك في أعقاب حصولهما على دعم مالي من قطر.
 23/6/2102، 48عرب 

 
 مع نظيره التركي ر عام الخارجية اإلسرائيلية يجتمع سراً مدي .30

قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه بعد توقف دام أكثر من سنة، جددت إسرائيل وتركيا : هاشم حمدان
االتصاالت لبلورة اتفاق مصالحة، حيث توجه المدير العام لوزارة الخارجية دوري غولد، سرا، إلى 

ثنين مع نظيره التركي فريدون سينير أوغلو، المسؤول عن "الملف اال )أمس( روما، واجتمع اليوم
 اإلسرائيلي" في الحكومة التركية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن غولد، الذي يعتبر مقربا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعين 
الخاص  مؤخرا مديرا عاما للخارجية، لم يطلع المستشار لىمن القومي يوسي كوهين، أو المبعوث

لرئيس الحكومة لشؤون تركيا، يوسيف تشحنوفر، بأمر سفره، علما أن األخير هو الذي يدير 
 سنوات، وال يزال يحتفظ بعالقات مع أوغلو. 2االتصاالت مع ممثلي الحكومة التركية منذ أكثر من 

 22/6/2102، 48عرب 
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 للجيش اإلسرائيلي  دروز في الجوالن يهاجمون سيارة إسعافالشرطة اإلسرائيلية: ال .32
السورية التي  قالت الشرطة إن قرويين من الدروز في مرتفعات الجوالن: حسن عمار -القدس 

تحتلها إسرائيل هاجموا سيارة إسعاف تابعة للجيش اإلسرائيلي يوم االثنين مما أدى إلى وفاة واحد من 
 .ةاثنين سوريين كانت تحملهما بعد إصابتهما في الحرب الدائرة بسوري

وقع الحادث في قرية مجدل شمس بمرتفعات الجوالن وهو الثاني الذي ينفذه دروز على سيارة 
 إخوانهمساعة وسلط الضوء على مخاوف الدروز على  22إسعاف للجيش اإلسرائيلي في أقل من 
 .ةالمحاصرين في الحرب األهلية في سوري

ث بالغ الخطورة. لن نسمح ألحد بتطبيق وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "هذا حاد
وأضاف "أدعو زعماء  القانون بيديه.. ولن نسمح ألحد بمنع جنود إسرائيليين من أداء واجبهم."

 الدروز للتدخل على الفور لتهدئة التوتر."
 22/6/2102، وكالة رويترز لألنباء

 
  اإلسرائيليةوالشرطة  إثيوبيينمواجهات عنيفة بين يهود تل أبيب:  .33

وقعت مواجهات عنيفة، مساء يوم االثنين، بين الشرطة وبين المتظاهرين من اليهود : هاشم حمدان
وعلم أن المتظاهرين أغلقوا عدة شوارع في المدينة أمام حركة السير، بينها  األثيوبيين، في تل أبيب.

 متظاهرا. 02"كابالن" و"إيفين غفيرول" و"فريشمان"، في حين اعتقلت الشرطة نحو 
على العنصرية ضدهم بسبب اللون،  المحتجينشارك في المظاهرة المئات من اليهود األثيوبيين 

ضد الشرطة الذي  الملفواحتجاجا على قرار المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، إغالق 
 اعتدى بالضرب على أحد الجنود من أصل أثيوبي.

ية قرب "ساحة رابين"، وبدأوا بإلقاء الكراسي كما علم أن المتظاهرين كسروا زجاج محال تجار 
 والطاوالت، وعندها لجأت الشرطة إلى استخدام القوة ضدهم، وقامت باعتقال عدد منهم.

 22/6/2102، 48عرب 
 
 هآرتس: الهدوء في غزة ال يعني االستقرار .34

خيرة تحدثت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها عن أن "تصاعد األحداث في اآلونة األ: عوض الرجوب
ُتخِرج إلى العلن مسعى حكومة  -وآخرها قتل مستوطن الجمعة الماضية وعملية الطعن أمس-

 إسرائيل نسيان موضوع أن الهدوء النسبي في جبهة قطاع غزة ال يؤشر على استقرار".
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وأضافت الصحيفة أن الحكومة غير معفاة من المسؤولية عن إيجاد حلول، ليس فقط ألزمة غزة بل 
وتابعت هآرتس أنه بينما هاجم رئيس الوزراء بنيامين  ضطرابات في الضفة الغربية والقدس.وأيضا لال
بشدة، المبادرة الفرنسية للعمل على  -أثناء لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس-نتنياهو 

مدى  قرار في مجلس األمن في الموضوع اإلسرائيلي الفلسطيني، لم يقدم أي مبادرة سياسية على
 سنوات حكمه، بل أعلن بعض وزرائه أنه لن تكون هناك تسوية مع الفلسطينيين.

وخلصت إلى أنه دون أفق سياسي أو استعداد إسرائيلي لرسم أفق كهذا، فإن سلسلة العمليات من 
شأنها أن تتصاعد وتصبح مرة أخرى معركة مضرجة بالدماء من النوع الذي شهده اإلسرائيليون 

 في الصيف الماضي.والفلسطينيون 
 22/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : السلطة الفلسطينية تمارس اإلرهاب السياسي وحماس تمارس اإلرهاب العسكري "إسرائيل اليوم" .35

رأى المحاضر في دائرة دراسات الشرق األوسط بجامعة "بار إيالن" إيدي كوهين : عوض الرجوب
ا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يقضي بأن تمارس في صحيفة "إسرائيل اليوم" أن اتفاقا ضمني

السلطة ما سماه إرهابا سياسيا، بينما تمارس حماس ما وصفه باإلرهاب العسكري ضد المواطنين 
واتهم الكاتب السلطة الفلسطينية بالتحريض ضد اليهود، وأشار إلى أن  والجبهة الداخلية اإلسرائيلية.

الفيسبوك تنشر صورا لمدينة "يافا المحتلة" و"عكا المحتلة" و"بحيرة صفحة قوات األمن الوطني على 
 الحولة في فلسطين المحتلة".

وختم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاول ممارسة الحرب النفسية على إسرائيل وعلى ساستها 
 كي يحظى بمزيد من التنازالت.

 22/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 نتقد عيوب خطة فك االرتباط عن غزة لمنع تكراره في الضفةت "إسرائيل"مدار": " .36

وديع عواودة: شملت خطة "فك االرتباط" من غزة هدم مستوطنات القطاع وأربع  -الناصرة 
مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وتم في إطارها أيضا إعادة انتشار قوات جيش االحتالل 

 اإلسرائيلي منتجا حصارا مستمرا حتى اليوم.
وأبرزت هذه الخطة الخالفات داخل اليمين اإلسرائيلي وكذلك الحزب الحاكم )الليكود( كما تسببت 
بانشقاقه وتأسيس حزب "كديما" بزعامة ارئيل شارون، الذي تالشى في االنتخابات العامة األخيرة. 
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تنياهو إلى لصالح "الليكود" وعاد بنيامين ن 2114وقبل ذلك كان "كاديما" قد خسر االنتخابات عام 
 (.0444-0446رئاسة الحكومة مجددا بعد واليته األولى )

وبمناسبة مرور عشر سنوات على مبادرة رئيس الحكومة الراحل أرئيل شارون لفك االرتباط عن غزة، 
يؤكد المركز الفلسطيني للشؤون اإلسرائيلية "مدار" أن حكومة نتنياهو تعرض فك االرتباط عن غزة 

بعد ثالث  2114تكرر في الضفة. وأوضح أن نتنياهو وصل إلى الحكم في بشكل مضلل كي ال ت
سنوات من فك االرتباط من أجل تعزيز قوة اليمين عموما، واليمين المتطرف خصوصا، والبقاء في 
الحكم لسنوات طويلة، يمنع خاللها أي تسوية مع الفلسطينيين، بادعاء أن تسوية كهذه تشكل خطرا 

 ها ستنتج "حماستان" على حد زعمه.على أمن إسرائيل ألن
 

 خطوات متشابهة وأهداف معاكسة
ويؤكد "مدار" في تقريره الواسع أن نتنياهو يسعى حاليا إلى تنفيذ خطوات داخلية شبيهة بخطوات 
نفذها شارون عشية تنفيذ خطة االنفصال، ولكن الهدف معاكس، وهو إحباط أي محاولة إلخالء 

 لضفة الغربية. مستوطنات أو لالنسحاب من ا
كما يستذكر أنه قبل عشر سنوات رفض الكنيست مشروع قانون االستفتاء الشعبي، الذي طرحه 

من اإلسرائيليين  %66معارضو خطة االنفصال نتيجة قوة شارون وأظهرت استطالعات الرأي أن 
 يؤيدون خطة االنفصال.

ون في أن يتمكنوا من قلب األمور ورغم ذلك، كان المستوطنون وقيادتهم في مجلس المستوطنات يأمل
 رأسا على عقب من خالل سن قانون االستفتاء الشعبي.

وأشارت الدكتورة عنات روت، المستشارة السابقة لرئيس الحكومة، ايهود باراك في مقال نشرته مؤخرا 
في صحيفة "َمكور ريشون"، إلى أن حكومة شارون نفذت حملة نزع شرعية ضد معارضي 

 فتهم بأنهم جمهور عنيف ويهدد وجود النظام الديمقراطي.االنفصال، ووص
ويشير تقرير "مدار" إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" في حينه، آفي ديختر، حذر من 
أنه بين معارضي خطة "االنفصال" طرأ ارتفاع دراماتيكي في مخالفات التحريض على العنف 

 رية والعصيان.والعنصرية، والتهرب من الخدمة العسك
 23/6/2102، القدس العربي، لندن
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 األقصىالمسجد أسفل  "وقفية أثرية" قاعاتتنظيم احتفاالت يهودية في  .37
تقوم أذرع االحتالل اإلسرائيلي باستخدام قاعات وقفية إسالمية أثرية، تحت األرض، : القدس المحتلة

الغربية للمسجد األقصى، وذلك بتنظيم في المنطقة الواقعة أسفل منطقة المطهرة ضمن حدود الجهة 
 "احتفاالت البلوغ" اليهودية.

وذكر مركز "قدسنا" لإلعالم في بيان له يوم اإلثنين، بأن الهدف من ذلك هو تهويد المكان الذي 
وأجرى فيه حفريات واسعة على مدار أكثر من عشر سنوات، وحوله لمركز سيطر عليه االحتالل 

 تهويدي تحت مسمى "خلف جدارنا" أي جدار المسجد األقصى.
والحظ مركز "قدسنا" األسابيع األخيرة "حركة نشطة في المنطقة الواقعة تحت وقف حمام العين، 

ى حساب الوقف اإلسالمي، حيث أقامت سلطات االحتالل فوق األرض "كنيس خيمة إسحاق" عل
على بعد نحو خمسين مترا عن المسجد األقصى، وتبّين أن ما يسمى بـ"صندوق حفظ إرث المبكى" 

)وهي شركة حكومية تتبع مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بشكل مباشر( تنظم بين الفترة واألخرى -
يث تقام صلوات وأدعية وشعائر "حفالت بلوغ" للشبان والشابات اليهود عند وصولهم سن البلوغ، بح

 توراتية خاصة، تترافق مع رقصات توراتية وغنائية.
وأوضحت صور ومقاالت ومقاطع فيديو نشرت على مواقع إلكترونية إسرائيلية تفاصيل هذه 
االحتفاالت ومشاركة العشرات فيها، والتي أشارت إلى أن هذه االحتفاالت عادة ما تخصص لعائالت 

 خارج البالد، خاصة تلك التي تبرعت لتنفيذ مشروع "خلف جدارنا" التهويدي.يهودية ثرية من 
22/6/2102، قدس برس  

 
 القدسبفي باب العامود  مع االحتالل اتهمواج ات خاللإصاب .38

أصيب شابان فلسطينيان بجراح خالل مواجهات مع قوات االحتالل  :فادي أبو سعدى -رام هللا 
ود وسط القدس المحتلة. وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت اإلسرائيلي اندلعت في باب العام

والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ورشت المياه العادمة لتفريق شبان تجمهروا في باب العامود 
عقب اإلفطار ما أدى إلصابة الشاب محمد صالح من مخيم شعفاط بقنبلة صوت، فيما أصيب 

غلفة بالمطاط قرب عينه، ونقال إلى مستشفى شاب آخر لم تعرف هويته برصاصة معدنية م
المقاصد. كما اندلعت مواجهات عنيفة أخرى في حي رأس العامود وقرية العيسوية دون وقوع 

 اعتقاالت أو إصابات.
23/6/2102القدس العربي، لندن،   
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 لفلسطينيي اللد منزالً  13االحتالل يصدر أوامر إخالء بحق  .39
، إن سلطات 28في مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام قالت مصادر فلسطينية : الناصرة

منزال تعود ألفراد من عائلة أبو كشك في قرية  03االحتالل أصدرت مؤخرا أمرًا يقضي بإخالء 
 دهمش المحاذية لمدينة اللد، بحجة أن األرض تعود ملكيتها للدولة العبرية.

(، أن لجنة الحدود في 6|22م االثنين )وذكرت عائلة أبو كشك في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يو 
قرارًا يقضي بنقل األرض والبيوت التابعة  2102وزارة الداخلية اإلسرائيلية كانت اعتمدت في عام 

للعائلة إلى نطاق صالحية بلدية اللد، حيث طالب أبناء العائلة األعضاء العرب في بلدية اللد 
ع لمنع إخالء العائلة بشتى الوسائل الممكنة كون واللجنة الشعبية الموحدة بضرورة التدخل السري
وحذرت العائلة من إقدام سلطات االحتالل على  بيوت العائلة تقع تحت نطاق صالحية البلدية.

فرد من أبناء العائلة غالبيتهم من  011إجبارهم على إخالء منازلهم بالقوة، مما يعني تشريد أكثر من 
 .األطفال والنساء وكبار السن

22/6/2102، برسقدس   
 

 تدريباتال بحجةفي األغوار  الت فلسطينيةاالحتالل يخلي عائ .41
عائلة في خربة حمصة في األغوار الشمالية قضاء  02أخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي : طوباس

وأفادت مصادر محلية  طوباس شمال الضفة الغربية، وأجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية.
أن قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي أخلت العائالت الخمسة عشر من أجل  ورسمية لـ"قدس برس"

استكمال تدريباته العسكرية بالذخيرة الحية، بمشاركة بالدبابات والطيران والمشاة، والتي يجريها بشكل 
التدريبية  واالنفجاراتوأوضحت المصادر أنه ونتيجة القنابل الحارقة  دوري بين مساكنهم وخيامهم.

 تشرت الحرائق في مئات الدونمات من المراعي الجبلية.ان
22/6/2102، قدس برس  

 
 من صالة التراويح األسرىاالحتالل يحرم  .40

طالب ناشط حقوقي فلسطيني مختص بقضايا األسرى في سجون االحتالل،  رائد الفي: -غزة 
لسجون "اإلسرائيلية" المجتمع الدولي ومجلس حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية والدولية بزيارة ا

لمقابلة المعتقلين الفلسطينيين واالطالع على أحوالهم وظروفهم وممارسة شعائرهم الدينية في شهر 
وأوضح مدير مركز األسرى للدراسات األسير المحرر رأفت حمدونة، أن المادة  رمضان المبارك.

ة الشعائر الدينية للمعتقلين أيًا ( من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد توفير األماكن المناسبة إلقام86)
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كانت معتقداتهم، األمر الذي لم تلتزم به إدارة مصلحة السجون "اإلسرائيلية" رغم المطالبة من جانب 
 المعتقلين لهذا األمر منذ سنين في حين توفره لىسرى الجنائيين اليهود في كل سجن.

ية وتمنع خطيب جمعة متواجد مع المعتقلين وأكد أن إدارة السجون تمنع إدخال مواد الثقافة اإلسالم
في أحد األقسام ليخطب في قسم آخر إذا كانت هناك حاجة لذلك، وتقوم بعزل ومعاقبة خطيب 
حياء ليلة القدر بالشكل الجماعي  الجمعة على أي عبارة وتحت أي مبرر، وتمنع صالة التراويح وا 

 ئها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة.  في الساحة العامة للقسم، ما يضطر المعتقلين إلى أدا
23/6/2102الخليج، الشارقة،   

 
 االحتالل ينقل أسيرين مضربين عن الطعام لزنازين العزل .42

( على نقل 6|20قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن سجانو االحتالل أقدموا أمس األحد ): رام هللا
عن الطعام معن ستيتي إلى زنازين األسير المضرب عن الطعام جعفر عز الدين واألسير المضرب 

 العزل في سجن النقب.
(، أن األسيرين عز 6|22"صوت األسرى" في بيان صحفي تلقته "قدس برس" االثنين ) وذكرت إذاعة

 الدين وستيتي قد خاضا إضرابا عن الطعام منذ عدة أيام تضامنا مع األسير الشيخ خضر عدنان.
22/6/2102، قدس برس  

 
 قية تحذر من مغبة استخدام التغذية اإلجبارية لفك إضراب األسير عدنانغزة: مؤسسات حقو  .43

حذر متضامنون وممثلو مؤسسات حقوقية وقانونية في غزة قوات االحتالل اإلسرائيلي  حسن جبر:
من مغبة اللجوء إلى استخدام التغذية اإلجبارية )الزندة( لفك إضراب األسير خضر عدنان الذي دخل 

 .21يومه الـ إضرابه عن الطعام
وحذر راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان من خطورة األوضاع التي يمر بها 
األسرى في سجون االحتالل والذين يتعرضون إلى ظلم وقهر متواصل تترافق مع معاملة مهينة 

 حاطة بالكرامة اإلنسانية.
لوطنية واإلسالمية عن حركة فتح بدوره أشاد نشأت الوحيدي منسق لجنة األسرى في القوى ا

بالصمود الذي يبديه األسرى في سجون االحتالل خاصة األسير خضر عدنان داعيًا كافة المنظمات 
الحقوقية والقانونية والمتضامنين مع األسرى إلى عم لمتواصل ومستمر من أجل حماية األسرى 

 وفضح الممارسات التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون ضدهم.
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جهته حذر أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، قوات االحتالل من مغبة تأثير من 
خوانه األسرى في سجون االحتالل.  اإلضراب عن الطعام على حياة الشيخ خضر عدنان وا 

23/6/2102األيام، رام هللا،   
 
 األسير خضر عدنان في عدة محافظات معاعتصامات تضامنية  .44

ي األسير في عدة محافظات اعتصامات تضامنية مع األسير خضر عدنان رام هللا: نظم ناد
 يومًا، أمام مقار الصليب األحمر الدولي.  24المضرب عن الطعام منذ 

وفي جنين ُنظمت وقفة تضامنية،  ففي محافظة الخليل شارك العشرات في االعتصام التضامني،
. الشعبية والرسمية، وممثلي عن الفصائل بمشاركة المؤسسات العاملة في مجال األسرى والمؤسسات

وفي محافظة نابلس نظم اعتصام، بمشاركة العشرات من المواطنين وممثلي الفصائل والمؤسسات 
 .والجمعيات، أكدوا فيه ضرورة التحرك العاجل إلنقاذ حياة األسير خضر

23/6/2102األيام، رام هللا،   
 
 قاربًا رهن الحجز 90ي على بقيقارب صيد و  19 عيدي  االحتالل  :قطاع غزة .45

أكدت مصادر محلية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سلمت، أمس، االرتباط  فايز أبو عون:
قارب صيد كانت قد صادرتها في أوقات سابقة من الصيادين في بحر قطاع غزة بعد  04الفلسطيني 

 إطالق النار عليها وتخريب محركاتها إلجبارها على التوقف.
، إن قوارب الصيد التسعة عشر تم تسليمها في عرض البحر، حيث "األيام"ادر المحلية لـوقالت المص

جرى نقلها إلى ميناء غزة وتسليمها للشرطة البحرية ولنقابة الصيادين التي ستقوم بدورها بتسليمها 
 ألصحابها من الصيادين.

االحتالل التي أفرجت باألمس، : إن سلطات "األيام"لـ من جهته أكد مسؤول الصيادين بغزة زكريا بكر
قاربًا آخرًا،  02قاربًا، وفي الدفعة األولى في التاسع والعشرين من شهر نيسان الماضي عن  04عن 

قاربًا آخرًا، منها ما هو محتجز منذ العام  41ما زالت تحتجز في موانئها وخاصة ميناء أسدود نحو 
 وحتى اآلن. 2101

23/6/2102األيام، رام هللا،   
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 زيتون شمال سلفيتالأشجار  عشرات مستوطنون يقتلعون .46

شجرة زيتون في األراضي الواقعة بين بلدتي  51مستوطنون، على قطع أكثر من  : أقدمرام هللا
وقال مزارعون إنهم تفاجأوا بتقطيع األشجار عندما توجهوا لفالحة  ياسوف وجماعين شمال سلفيت.

وأفاد شهود عيان أن عملية تقطيع األشجار تمت  يل" و"تفوح".أراضيهم التي تقع بين مستوطنتي "اريئ
بمناشير حديثة وآلية، وان األضرار كبيرة جدا ألن غالبية األشجار المقطوعة من الزيتون "المعمر"، 
 وقد هرعت إلى المنطقة قوات من جيش االحتالل، وقامت بتسيير دورية في منطقة تقطيع األشجار.

23/6/2102المستقبل، بيروت،   
 
 الذاكرة في مواجهة التهويد :داخل الخط األخضر متحف سخنين .47

يعتبر متحف سخنين أول وأكبر متحف داخل الخط األخضر، حيث يمثل شهادة حية على حضارة 
 الشعب الفلسطيني وتراثه، وذلك للصمود أمام محاوالت االحتالل اإلسرائيلي تشويه التاريخ.

يحاول القائمون على هذا المتحف الوقوف في وجه محاوالت  ألف قطعة تراثية، 22وعبر أكثر من 
االحتالل اإلسرائيلي تهويد تفاصيل حياة الفلسطينيين في الداخل، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التراث 

 عند األجيال المقبلة للتمسك بقيمته الحضارية وأصالته التاريخية.
على عبق  حياً  شاهداً  - بة ثالثين ألف نسمةالتي يقطنها حاليا قرا-وتشّكل مدينة سخنين في الجليل 

التاريخ وعراقة حقب زمنية مرت عليها، حيث توالى عليها عهد عثماني وانتداب بريطاني، إلى أن 
 حلَّ بها االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى بكل إمكاناته إلى تهويد تفاصيل حياة سكانها.
22/6/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 على طول حدود غزة عمالقاً  مصر تحفر خندقاً  .48

كشفت مصادر عسكرية مصرية بان قوات حرس الحدود وسالح المهندسين : مراسل معا -القاهرة 
بالجيش الثاني الميداني تمكنوا من حفر خندق كبير على طول الحدود مع قطاع غزة بمدينة رفح 

 المصرية لوقف عميات التسلل.
قطاع غزة بحوالي الفي متر وبلغ عمق الخندق المحفور ويبعد الخندق المحفور عن خط الحدود مع 

 الخندق.وتم نشر قوات من حرس الحدود بطول  أمتار 01مترا وعرضه  21حوالي 
 األنفاقوتسبب الخندق المحفور في منع وصول سيارات المهربين المحملة بالبضائع المهربة لمنطقة 

 متر والفي متر 0211ل المحفورة بطو  لىنفاقالحدودية الخلفية خاصة الوصول 
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يكون بها فتحة  أنمنطقة يشتبه  أي إلىكما منع الخندق تحركات المواطنين من اجتيازه للوصول 
 عديدة وفتحات تهوية وتم التعامل معها وتدميرها إنفاق أجسامنفق كما كشف الخندق المحفور عن 

متر عمق حتى  31من  ثرألكتعميق الخندق  إلىسالح المهندسين في طريقة  أنالمصادر  وأضافت
كبيرا للجيش المصري في مواجهة  استراتيجياالوصول للمياه الجوفية كما شكل الخندق المحفور مانعا 

مراقبة بطول الخندق المحفور الموازي لخط الحدود مع  أبراجكما ستقوم قوات الجيش ببناء  األنفاق
 غزة

منزل بالمرحلة الثالثة  ألفقرابة  اآلنقوات الجيش المصري حصرت حتى  أنوتابعت المصادر 
عقب انتهاء شهر رمضان المبارك لتوسيع المنطقة العازلة على حدود غزة لتصل  إخالؤهاالمستهدف 

الف متر بطول الحدود مع غزة في محاولة آ 2 إلخالءخطة الدولة  إطارمتر عمق في  0211 إلى
 .األنفاقللقضاء على 

20/6/2102، وكالة معًا اإلخبارية  
 
تسمية مصر سفيرها السادس إلى تل أبيب هدفها ترميم العالقات مع الواليات المتحدة ": الحياة" .49

 "إسرائيل"و
كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ"الحياة" أن ترشيح القاهرة حازم خيرت ليصبح سفيرها : القاهرة

ببه "رغبة في السادس لدى إسرائيل، بعد فترة من تدني مستوى تمثيلها الديبلوماسي في تل أبيب، س
تجديد وتوسيع دوائر االتصال الديبلوماسي والسياسي مع الجانب اإلسرائيلي لفتح أفق جديد في 
العالقات مع إسرائيل يساهم في تعزيزها من ناحية بعد التوتر الذي شابها إثر سحب السفير احتجاجًا 

تعاطي األميركي اإليجابي على الغارات على غزة، ومع الواليات المتحدة من ناحية أخرى في ضوء ال
 في تلبية بعض طلبات المساعدات بضغط من الكونغرس".

وقالت المصادر أن القاهرة بتعيين سفير جديد "تبدأ تحركًا جديدًا باتجاه إسرائيل إلقناعها التعاطي 
بإيجابية مع استئناف المفاوضات في المرحلة المقبلة في ضوء وعود بذلتها القاهرة للرئيس 

ني محمود عباس للضغط في سبيل فتح التفاوض مجددًا مع إسرائيل، خصوصًا أن القاهرة الفلسطي
راغبة في استعادة دورها المحوري في عملية السالم والمصالحة الفلسطينية وضبط الحدود والتنسيق 
األمني في شأن تطورات األوضاع في سيناء". وأشارت إلى "ترقب مصري كيفية تعاطي الحكومة 

 لية مع التحركات الفرنسية األخيرة من أجل استئناف عملية السالم".اإلسرائي



 
 

 
 

 

           30ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

ورجحت المصادر أن تكون تسمية السفير مرتبطة بـ "حدوث ارتياح في القاهرة اللتزام إسرائيل بالهدنة 
التي توسطت فيها مصر العام الماضي بعد غارات على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر 

 البناء إلى القطاع، وكذلك رغبة القاهرة في دفع المبادرة الفرنسية األخيرة". الحدودية إلدخال مواد
عبد ولفتت إلى أن مصر أبلغت الحكومة اإلسرائيلية بتعيين السفير قبل ساعات من توقيع الرئيس 

السيسي على الحركة الديبلوماسية الجديدة. لكنها أوضحت أن السفير الجديد لن يسافر قبل  الفتاح
 ، حين يبدأ تنفيذ الحركة الديبلوماسية في مطلع أيلول )سبتمبر( المقبل.أسابيع

23/6/2102، الحياة، لندن  
 
 الشهر الماضي "سرائيل"إمع  األردني ألف طن حجم التبادل الزراعي 11: "السبيل" .51

مع دولة الكيان الصهيوني ارتفاعا ملحوظا خالل شهر أيار  األردني سجل حجم التبادل الزراعي
 طنا. 421آالف و 01ضي، حيث بلغ حجم التبادل الزراعي من صادرات ومستوردات الما

المحلية، حيث  األسواق إلىمن خضار وفواكه  اإلسرائيليةوشهد الشهر الماضي عودة البضائع 
 بكميات كبيرة. إسرائيليمن جزر وتفاح  اإلسرائيليةلية انتشار للسلع حالم األسواقشهدت 

صادرة عن وزارة الزراعة، حصلت "السبيل" على نسخة منها، قيام القطاع  وأظهرت إحصائيات جديدة
طنا من  52طنا من التفاح، و 205، توزعت بين اإلسرائيليةطنا من الفواكه  284الخاص باستيراد 

 الجزر.
أطنان من الخضروات المحلية الى  816وبحسب اإلحصائيات، شهد الشهر الماضي تصدير 

طنا من  022طنا من الخس، و 034طنا من الفلفل الحلو، و 201"إسرائيل"، توزعت بين 
 طنا من الخيار والكوسا. 03طنا من البندورة، و 021الباذنجان، و

حجم التبادل التجاري للشهر الماضي  أنالالفت لالنتباه في إحصائيات وزارة الزراعة للشهر الماضي 
طن من الصادرات، وبنسبة  611ف وآال 01تجاوز األشهر األربعة الماضية التي شهدت تصدير 

 من إجمالي صادرات المملكة من الخضار خالل ذات الفترة. 2%
 01من خضار وفواكه للشهر الماضي بعد توقف استمر قرابة الـ اإلسرائيليةوجاء استيراد المنتجات 

 حتى هذا 2102منذ شهر تموز الماضي من عام  إسرائيليةاشهر، حيث لم يتم استيراد منتجات 
 الشهر.

وأدخل مستوردون من القطاع الخاص كميات كبيرة من التفاح والجزر ذات المنشأ اإلسرائيلي بعد 
 نقص المنتج المحلي من الجزر، وعدم كفايته لتغطية االحتياجات المحلية.
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وبالرغم من الشروط الصعبة التي تفرضها وزارة الزراعة على استيراد منتجات الخضار والفواكه من 
 .اإلسرائيليةالمستوردين من القطاع الخاص يقومون بإدخال المنتجات  أن، إال اإلسرائيلي الجانب

منتجات  أنهاويعمد مستوردون وتجار تجزئة على إزالة الليبل الموضوع على المنتجات الذي يحدد 
زارة المستهلكين عليها، مما يخالف تعليمات و  إقبال، وزيادة األسواقإسرائيلية؛ لتسهيل بيعها في 

 الزراعة.
23/6/2102، السبيل، عّمان  

 
 تؤدي إلى شطب حق العودةفي مخيم عين الحلوة قد  االشتباكات: أسامة سعد .50

 أنشدد األمين العام لـ"التّنظيم الّشعبي الّناصري" الدكتور أسامة سعد، على : محمد صالح
م إلى االنغماس في "االشتباكات ليست إال نتيجة للمحاوالت الهادفة لدى البعض لجّر المخيّ 

الّصراعات االنتحارية، وهي نتيجة الرتباطاتهم الخارجية البعيدة كّل البعد عن المصالح الوطنّية 
اللبنانية والفلسطينّية والعربّية". معربًا عن مخاوفه "من انه في حال نجاح تلك المحاوالت، فسوف 

لحاق الّضرر البالغ بالمصالح ا  لوطنّية اللبنانّية".تؤدي إلى شطب حق العودة وا 
23/6/2102، السفير، بيروت  

 
 آالف الطرود الغذائية ألهالي غزة تقدم اإلنسانية"خليفة " .52

الفلسطينية للتنمية والتكافل االجتماعي بفض مظاريف  اإلسالميةقامت اللجنة الوطنية : وام –غزة 
 .اإلنسانيةيان لىعمال مناقصة مشروع الطرود الغذائية المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نه

23/6/2102، االتحاد، أبو ظبي  
 
 مثيرة للقلق لحقوق اإلنسان للفلسطينيين في ظل االحتالل انتهاكاتخبير أممي:  .53

أعرب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
ة حقوق اإلنسان للفلسطينيين الذين يعيشون ، مكارم ويبيسونو، اليوم عن بالغ قلقه إزاء حال0465

 عاما.  28تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ 
وقال، "تظهر التقارير الموجزة أن سياسات االحتالل تقيد حياة الفلسطينيين وتدفعهم إلى ترك 

 أراضيهم ومنازلهم، وخاصة في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، والقدس الشرقية". 
نو فد قام بزيارة إلى عمان، األردن، والتقى مع ممثلين عن المجتمع المدني وكان السيد ويبيسو 

والمجتمع المحلي الفلسطيني ووكاالت األمم المتحدة، ومسؤولين في الحكومة الفلسطينية. ولم تسمح 
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له الحكومة اإلسرائيلية من الدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ولم تستجب رسميا لطلباته في 
 لشأن. هذا ا

وحذر قائال، "تعكس اإلحاطات التي تلقيتها وضعا يبعث على القلق الشديد. األزمة في غزة التي 
مزقتها الحرب تزداد عمقا. وهناك انتهاكات ترتكب يوميا ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة 

نات غير الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما تستغل األراضي بشكل متزايد لبناء المستوط
يجب على المجتمع الدولي  -الشرعية". "ببساطة غض نظرنا يسمح لهذه الممارسات باالستمرار 

ضمان أال يغدو وعد حقوق اإلنسان العالمي وعدا أجوف بالنسبة للفلسطينيين"، كما أكد مجددا 
دولي في دعوته إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ال

 األراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأوضح السيد ويبيسونو قائال، "المساءلة أمر حاسم للتعامل مع االنتهاكات الماضية وكذلك للحيلولة 
دون وقوعها في المستقبل. وهذا يشمل المساءلة عن االنتهاكات في سياق العمليات العسكرية 

في غزة. ذلك هو السبيل الوحيد للمضي  2102عدائية اإلسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك األعمال ال
 قدما". 

يفرض قيودا شديدة على حركة  -اآلن في عامه الثامن -وأشار السيد ويبيسونو إلى أن الحصار
الواردات والصادرات الفلسطينية، وأسفر عن اعتماد غزة على المساعدات الدولية وارتفاع معدالت 

الناجمة عن جوالت عديدة من األعمال  األضرارن تتعافى غزة من البطالة. وأكد على أنه من أجل أ
العدائية واالقتصاد المنهار، ال بد من رفع الحصار، مضيفا أن "السكان يستحقون المساعدة وا عمال 

 حقوق اإلنسان، وليس العقاب الجماعي". 
حية في قطاع واستمع المقرر الخاص أيضا إلى تقارير بشأن تداعيات الحصار على الرعاية الص

غزة، واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والتي بدورها أثرت على توفير الخدمات األساسية. 
وبالنسبة للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار الخبير المستقل إلى الترابط بين السيطرة 

 ء المستوطنات اإلسرائيلية. اإلسرائيلية على الموارد الطبيعية، مثل األرض والمياه، وأنشا
وأطلع المقرر الخاص على تقارير حول ندرة المياه بالنسبة للفلسطينيين، بما في ذلك المزارعون، في 
حين تتمتع المستوطنات بكميات مضاعفة المياه. وأشار إلى "تأثير مياه الصرف الصحي غير 

 لفلسطينية والبيئة." المعالجة والنفايات من المستوطنات على المحاصيل الزراعية ا
وقال "من المجتمعات البدوية في الضفة الغربية، إلى منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، تعيش 
األسر تحت تهديد عنف المستوطنين، وهدم المنازل والتهجير القسري." وقال "يتم إبعاد الفلسطينيين 

ة والضفة الغربية، وبين الضفة عن بعضهم البعض بسبب القيود المفروضة على الحركة: بين غز 
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الغربية والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، بما في ذلك الجدار العازل، الذي يعتبر غير قانوني 
 بموجب القانون الدولي." 

وأعرب خبير حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء الوفيات واإلصابات الفلسطينية الناتجة عن االستخدام 
 ت األمن اإلسرائيلية، بما في ذلك في مخيمات الالجئين. المفرط للقوة من قبل قوا

وفيما يتعلق باحتجاز وسجن الفلسطينيين، بما في ذلك من خالل ممارسة االعتقال اإلداري، وصف 
المقرر الخاص الوضع كقلب العدالة رأسا على عقب. "تحتجز نسبة عالية من السكان الفلسطينيين، 

ائيل كل عام، وهناك تساؤالت خطيرة بشأن عدم وجود حماية بينهم مئات األطفال، من قبل إسر 
 إجراءات التقاضي السليمة المكفولة بموجب نظام القضاء العسكري." 

09/6/2102، نيويورك، المتحدة األمم أنباءمركز   
 
 المتحدة في لبنان تزور مخيم بر  البراجنة لالجئين الفلسطينيين لألممالمنسقة الخاصة  .54

خاصة لىمم المتحدة في لبنان، السيدة سيغريد كاغ اليوم المانحين الدوليين إلى تقديم دعت المنسقة ال
المزيد من المساعدات الدولية لوكالة األونروا، من أجل تأمين احتياجات الالجئين الفلسطينيين في 

 لبنان والالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا.
في مخيم برج البراجنة برفقة مدير عام مكتب األونروا في وكانت السيدة كاغ قد قامت اليوم بجولة 

لبنان السيد ماتياس شمالي. وأطلع موظفو األونروا السيدة كاغ على عمل المنظمة في مخيمات 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك في برج البراجنة، وعلى التحديات المتنامية التي 

 من األطراف المانحة.  تواجههم بسبب تضاؤل الدعم الدولي
وقالت المنسقة الخاصة، "إن سكان المخيم يواجهون صعوبات هائلة كل يوم. ويجب بذل كل الجهود 
الممكنة من أجل دعم أكبر لالجئين الفلسطينيين هنا". والتقت السيدة كاغ في المخيم مع الجئين 

للمسنين. كما التقت بلجان شبابية فلسطينيين من سوريا، وزارت عيادة طبية تديرها األونروا ومركزا 
وشعبية في المخيم حيث أطلعتها على الوضع في مخيم برج البراجنة، بما في ذلك مشاكل الفقر 

 والنقص في الخدمات الطبية والبطالة واإليواء.
22/6/2102، نيويورك، المتحدة األمم أنباءمركز   

 
 مجلس األمنيكية تتفهم دفع مشروع قرار في ر فابيوس: اإلدارة األم .55

رام هللا ـ فادي أبو سعدى: قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خالل مؤتمر صحافي عقده في 
ختام زيارته القصيرة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إن اإلدارة األمريكية أطلقت تصريحات يستشف 
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الفلسطيني في  -سرائيليمنها أنها "منفتحة أكثر من الماضي لدفع مشروع قرار في الموضوع اإل
 مجلس األمن الدولي".

وأكد فابيوس الذي أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري قبل وصوله إلى 
البالد أن فرنسا تنسق مع الواليات المتحدة ومعنية بدفع صيغة قرار يسمح للواليات المتحدة بعدم 

 استخدام الفيتو ضده.
بادرة الفرنسية تقوم على ثالث نقاط، األولى هي إعادة الجانبين اإلسرائيلي وأضاف فابيوس أن الم

والفلسطيني إلى المفاوضات المباشرة. وأوضح "نحن ال نريد استبدال األطراف"، مؤكدا "وجدت خالل 
محادثاتي هنا رغبة لدى الجانبين باستئناف المفاوضات وقال ذلك عباس كما قال )رئيس الوزراء 

نماتنياهو ليس بمزاح بنيامين( ن  بجدية. انه يريد استئناف المفاوضات". وا 
23/6/2102، القدس العربي، لندن  

 
   "3الحرية  "أسطولمن االعتداء على  "إسرائيل" تحّذرالحملة األوروبية  .56

حّذرت "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة"، إسرائيل من االعتداء على السفن المشاركة 
 "، المتوقع قدومه إلى القطاع خالل األسبوع الجاري.3الحرية  في "أسطول

وقال عضو الحملة، رامي عبدو، في مؤتمر صحافي، عقده امس في مدينة غزة: "إننا نحذر من 
االعتداء اإلسرائيلي على األسطول، ونؤكد أننا سنالحق قضائًيا في المحاكم الدولية، كل من يعتدي 

، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير "الحماية الالزمة للنشطاء الدوليين على المشاركين والمتضامنين"
 المشاركين، وتأمين سالمتهم، وضمان عدم التعرض لهم".

وأوضح عبدو، أن من يشارك على متن أسطول الحرية هم "عشرات المتضامنين والنشطاء 
روبية وسياسيين وا عالميين األوروبيين من مختلف أنحاء العالم، بينهم شخصيات رسمية وبرلمانية أو 

وفي رّده على سؤال حول موعد انطالق  وفنانين، إلى جانب مشاركة شخصيات عربية وازنة".
سفن، ستنطلق خالل الساعات  2األسطول وعدد سفنه، قال: "يتكون األسطول على أقل تقدير من 

 ".لذلكالقليلة المقبلة، بعد استيفاء كل اإلجراءات القانونية 
23/6/2102، بيروت المستقبل،  
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متزايدة بقرب التوصل لتهدئة طويلة مع حماس لمواجهة عدو ثالث يتمثل  قناعاتتقرير صهيوني:  .57
 بـ"داعش"

قال رئيس جهاز "الموساد" السابق، "أفرايم : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية ترجمة
ن "إسرائيل" وحماس لفترة محدودة، فمن لتصبح اتفاًقا بي األخيرةهاليفي" إّنه إذا نضجت االتصاالت 

استراتيجية حوار  إلىيؤدي  أنللسير في طريق جديدة، وعلى التكتيك  أولالضروري جعله مدماكا 
مستمر، حيث يضطر المزيد فالمزيد من الالعبين في الساحة الدولية، دول وغير دول، مؤخرا 

-آن معا، وقد بدأوا يسمونهم "عدوللتعبير عن الوضع الذي يكون فيه العب ما صديق وعدو في 
 صديق"، وهي كلمة تضم فيها عبارتي العدو والصديق في آن واحد.

صديق" يدير منظومة عالقات مركبة مع محيطه، يقاتل ضد خصم ما، وهكذا يساهم -الالعب "العدو
مساهمة هامة لعدو آخر له، حماس، مثال، توجد في وضع حرب مع "إسرائيل"، بينما صراعها ضد 

لـ"إسرائيل"، فضال عن  األمنيةمنظمات أخرى في القطاع، ال تخضع إلمرتها، يخدم االحتياجات 
ذلك، فان تتمتع حماس بحرية عمل أكبر من تلك التي يسمح بها الرأي العام الدولي لـ"إسرائيل"، وهي 

 أسرع وأكثر نجاعة وعديمة الكوابح تجاه الخصم المشترك.
 إيجادجانبين سيستمر، ولكن هذا ال ينبغي أن يمنع الطرفين من وأضاف: الخطاب الرسمي على ال

السبل لحديث اقل قتالية، "إسرائيل" وحماس ستواصالن االستعداد للجوالت التالية من القتال، وكأنه 
اندلعت الجولة الرابعة مع غزة كقدر دون أن تكون  إذاال يوجد بديل آخر، ولعله حقا ال يوجد، ولكن 

 فرضت علينا حرب "ال مفر منها". أخرى، فال يمكننا االدعاء بان مرة ىأخر فحصت بدائل 
فيما قال "حاييم تومير" الرئيس السابق لوحدة العمليات الخارجية في جهاز الموساد، أنها ليست المرة 
األولى التي ترسل فيها حماس رسالة مفادها أنها راغبة في مناقشة إبرام هدنة طويلة المدى مع 

نظام، وفي هذه الحالة يمكن أن تعاني جراء توليك السلطة، هذا  إلىألنها حركة تحولت  "إسرائيل"،
ما يتعلمونه اآلن، لذا فهم يبحثون عن خيارات، فيما هاجم "حاييم يالين" رئيس مجلس مستوطنات 
"اشكول" رئيس الحكومة لعدم مقدرته على إعادة الهدوء لسكان مستوطنات غالف غزة، ألن حالة 

مع حماس انتهت صالحيتها، فالمعارك العسكرية ال تجلب الهدوء ألهل الجنوب، بل ال يمكن  الردع
 الوصول إليه إال باالتفاق السياسي.

فريقيا وعميد كلية العلوم  وقد تناول البروفيسور "آيال زيسر" رئيس مركز دراسات الشرق األوسط وا 
لجارية ين حماس و"إسرائيل" من ناحية اإلنسانية بجامعة تل أبيب، المفاوضات غير المباشرة ا

والدفء البطيء والمؤقت الذي بدأ يدب في أوصال العالقات المتوترة السائدة بين حماس ومصر من 
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ناحية أخرى، مدعين بان هذه التطورات توتر أجواء السلطة الفلسطينية، وتضعها في حالة من 
 مازن.تقويض نظام حكم أبو  الضغط، كون هذه التطورات ستعمل بطريقة غير مباشرة على

 
 تهميش السلطة الفلسطينية

وبين كيف تؤثر المفاوضات واالتصاالت غير المباشرة بين حماس و"إسرائيل" على عالقة األخيرة 
مع السلطة، محاواًل اإلجابة على سؤال مهم: هل بإمكان هذه المفاوضات أن تؤدي نهاية المطاف 

معربًا عن اعتقاده بان المفاوضات الجارية مع حماس تعبير عن لسيادة الهدوء في قطاع غزة أم ال؟ 
 مصالح محلية دون أن يكون لها أبعاد وتأثيرات سياسية جوهرية أو ذات مغزى. 

حيث يدور الحديث عن مفاوضات جاءت نتيجة لتالقي مصالح محلية بين "إسرائيل" وحماس 
 في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. ومصر، وتفضل كافة األطراف حماس على إمكانية ظهور داعش

وأيد المستشرق د. "أودي بلنغا" من جامعة بار ايالن، الموقف السابق، وأعرب عن اعتقاده بعدم 
وجود تغير جوهري في الموقف اإلسرائيلي من حماس، لكن ال يوجد خيار آخر، فحماس صاحبة 

يل" ومصر مع حماس، وأخذوا السيادة في غزة وتحارب داعش، ولهذا السبب تالقت مصالح "إسرائ
سنوات، لكن من الواضح بان مواجهة أخرى ستقع في المستقبل، وان حماس  2يتحدثون عن هدنة 

 ستواصل تسلحها، والقضية أن الجميع معنيون بالهدوء في هذه اللحظة ليس إال.
والن منع وأوضحت "سمدار بيري" الخبيرة الصهيونية في الشئون العربية أن "إسرائيل" وحماس تحا

الميناء واطالق سراح  إقامةالجولة العسكرية القادمة، لكن في طريق التهدئة توجد مشكلتان هما 
األسرى, في ظل وجود شخصيات رفيعة تعمل من وراء الكواليس: الدبلوماسي القطري محمد 

غزة الذي يعمل باسم وتكليف من أمير قطر الشيخ تميم؛ نيكوالي  إعمارعمادي، رئيس لجنة 
ملدانوف، وزير الخارجية البلغاري األسبق، المبعوث الشخصي لرئيس االمم المتحدة للشؤون 
الفلسطينية؛ موسى أبو مرزوق، النائب السابق لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس؛ 

 في المناطق. األعمالالجنرال يوآف مردخاي، منسق 
س بتبني التهدئة بعيدة المدى مع "إسرائيل"، وأضافت: يتضح اآلن أن الرسائل حول رغبة قيادة حما

 أعمالسمح لرجال  األولىهذا ما صدر من غزة بعد شهرين من الجرف الصامد، في المرحلة 
محليين الخروج من القطاع ودخول "إسرائيل"، تم اختيارهم لنقل الرسائل الضبابية، لكن تم تجاهلهم 

 إطالقلوسطاء "خطة الشروط العشرة" لوقف هؤالء ا إعطاءفي الطرف الصهيوني، وبعد شهر تم 
 الصواريخ. 
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استجابت  إذاأعوام  2وقد تم صياغة وثيقة حول التهدئة المتدحرجة "مدة عام" والقابلة للتمديد 
بشكل منظم، حيث وضعت خطة إلعادة بناء  األمر"إسرائيل" لمطالب حماس، التي تدرس هذا 

س عند من ال منازل لهم، وقدموهم كطاقة كامنة ووضعوا المدمرة، تحدثوا عن الضائقة واليأ األحياء
ضافةقائمة لمصادر التمويل،  مصر  إلىمطار وميناء وفتح المعابر  إقامةذلك طلب  إلى وا 

 و"إسرائيل" دون قيود.
 معهد أبحاث األمن القومي

21/6/2102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3348الترجمات العبرية   
 
 ر والتهدئة وأسئلتها الشائكةحماس وبلي .58

 ياسر الزعاترة
يكفي أن يحضر اسم توني بلير في أي حوار يجري مع حركة حماس حتى يصاب المرء بحساسية 
مفرطة. فليس لهذا الرجل أية سيرة تدفع لحسن الظن، ولو في الحد األدنى، فهو حبيب الصهاينة 

نه مندوب الرباعية صاحبة الشروط األربعة المعروف، والعدو األلد لكل قضايا أمتنا، فضال عن كو 
 المعروفة.

غير أن وجود اسم، أو حتى أسماء أخرى أقل سوءا في السياق، لن يغير في الحقائق الموضوعية 
على األرض، والتي تجري في ظلها الحوارات الراهنة بين حماس وبين أطراف دولية كثيرة تعرض 

وأقله عدم -نتنياهو، إلى جانب ضوء أخضر  وساطات ال يمكنها التحرك دون ضوء أخضر من
من نظام السيسي الذي يسيطر على منفذ غزةالعربي الوحيد على العالم الخارجي، وهو  -اعتراض

 وحده الذي يقرر من يمكنه أن يدخل إليها ومن ال يدخل، طبعا إلى جانب االحتالل.
ك أخرى ألمانية، وربما يتوفر يبدو أن هناك أكثر من وساطة، يتصدر بلير إحداها، وقيل إن هنا

سواهما، لكنها في المحصلة تنويع على لحن واحد عنوانه التهدئة )طويلة أو قصيرة ال يهم وسنوضح 
لماذا؟( مقابل رفع الحصار، وتسهيل مهمة اإلعمار، وبوجود مسائل أخرى تتعلق بالميناء البحري 

 )ضمن شروط كثيرة بالطبع(.
أليس من حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش ككل سيقول البعض: وأين المشكلة؟ 

 البشر، ويعيد إعمار ما دمرته الحرب، ومن ثم يخرج من شرنقة الحصار؟
الجواب الطبيعي هو نعم، ولكن هذا الجواب يستدعي أسئلة بال حصر، لعل أولها هو: إذا كان 

ماذا كانت المقاومة من األصل، األمر يتعلق بشروط الحياة وحسب وليس مصلحة القضية برمتها، فل
ولماذا كان الدمار من قبل ومن بعد؟ ألم يكن أولى بالشعب الفلسطيني أن يقبل بمشروع روابط القرى 
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في الضفة )في السبعينيات( الذي ال يختلف عن واقع السلطة الحالي هناك، ويوفر عقودا من 
ام دحالن، وال يتسلح وال يحارب، وال يجر المعاناة، أو يقبل بواقع السلطة في غزة كما كانت عليه أي

 على نفسه هذا الدمار؟
إنه منطق ال عالقة له بقضايا التحرر، وال يمكن أن يكون مقبوال إذا خرج المتحدث من الصندوق 
قليال، وبدأ يفكر في عموم القضية والصراع التاريخي مع العدو، فضال عن أن يكون من أولئك الذين 

 من البحر إلى النهر. يرفعون شعار التحرير
ولكي ال يرى البعض المشهد من زاوية القطاع وحسب، فإن من الضروري التذكير بواقع الضفة التي 
تعيش وضعا مماثال لما َيِعد به بلير وسواه القطاع. فهنا في ظل محمود عباس، ثمة صفقة عنوانها 

التعاون األمني فعاليته(، وهيكل كلما أثبت  2112الحياة المعقولة للناس )كانت تتحسن تباعا منذ 
دولة مقابل تعاون أمني شامل، وأمن لالحتالل، أما المفاوضات فيمكن أن تستمر لسنوات، وربما 
لعقود طويلة. والنتيجة أن واقع الضفة الغربية هو أن ثمة شبه دولة تعيش نزاعا حدوديا مع جارتها، 

تمع الدولي"، حتى يأذن هللا بالفرج. متى؟ وستواصل التفاوض معها و"الضغط عليها من خالل المج
 ال ندري.

هكذا يمكن القول إن العروض التي تنهال على حماس في قطاع غزة هي محاكاة لجريمة عباس في 
الضفة الغربية، أي صفقة عنوانها "الحياة المعقولة للناس مقابل ترك المقاومة وبيع القضية"، من 

لبيع، وال يطلب نتنياهو ذلك، وكما يقبل من عباس أن يواصل دون الحاجة إلى إعالن رسمي لعملية ا
الحديث عن الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحتى 
عودة الالجئين، فليست لديه مشكلة في أن تواصل حماس القول إنها تريد فلسطين كل فلسطين، أو 

قاومة، مع قدر من التنديد كلما تصاعد االستيطان والتهويد واستهداف أنها لن تتخلى عن خيار الم
 المقدسات.

قبل عشر سنوات بالتمام والكمال، كتبت مقاال في جريدة الحياة بعنوان: "هل يصبح قطاع غزة دولة 
من دول الجوار )الطوق سابقا(؟!!". ولم أتخيل أن ذلك يمكن أن يعرض بوجود حماس في السلطة 

، والذي يصر البعض 2116ها، فقد كتبت المقال قبل ورطة الحركة في انتخابات أوسلو أو جزء من
 إلى اآلن على أنها لم تكن خطأ بحال.

ما ينبغي أن يكون واضحا هو أن مشروع التهدئة الجديد الذي يعرض على حماس اليوم، إلى جانب 
رون المسمى "الحل االنتقالي ما يفعله عباس في الضفة الغربية، هو الترجمة العملية لمشروع شا

البعيد المدى"، والذي يترك القضايا الحساسة في الصراع إلى ما شاء هللا، ويركز على العيش 
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والتنمية، وصوال إلى "تأبيد" النزاع، وجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين ال أكثر، بصرف النظر عما 
 م سيتم إيجاد وسيلة لربطه بالضفة.إذا كان قطاع غزة سيبقى منفصال من الناحية العملية، أ

هذا مع العلم أن عباس، وبعيدا عن التباكي المعلن، لن تكون لديه مشكلة تذكر في انفصال القطاع 
تماما، خاصة إذا تم األمر بتوافق مصري إسرائيلي، وأقله بسكوت مصري، ألن الرضا مستبعد هنا 

 بسبب خروج القطاع عمليا من دائرة الهيمنة المصرية.
المطلوب من هذه اللعبة برمتها هو دفن حركة حماس كمشروع مقاوم، وبث اإلحباط في صفوف 
الفلسطينيين، بإقناعهم أن الخل أخو الخردل، وأنه ال أفق ألي تحرير عملي. سيرد البعض إنها 
ن هناك تهدئة موجودة اآلن، لكن الحقيقة أن المؤقت  استراحة محارب، وتخفيف لمعاناة الناس، وا 

 بح دائما، ومن يعمِّر ويعّمر لسنوات، لن يغامر بمسار يؤدي إلى الدمار من جديد.يص
ثم إن من العبث االعتقاد أن المشروع لن يتضمن "فيتو" صارخا على استمرار التسلح وحفر األنفاق 
 وتأكيد بقاء القطاع قاعدة للمقاومة )إذا لم يتضمن ذلك وجرى تحديده بمدة قصيرة فال مشكلة(. وكما
كانت الدول العربية المحيطة بفلسطين تسمى دول الطوق، ثم ما لبثت أن تحولت إلى دول جوار، 

 سيكون هذا هو حال قطاع غزة، وقبله الضفة الغربية التي أصبحت كذلك عمليا.
كما لن يكون بوسع حماس أن ترفع شعار المقاومة في الضفة، وهي تمنع أي مساس بالهدنة في 

أن الوعود "الجميلة" التي ستبذل الستدراج موافقة الحركة لن تتحول إلى واقع  قطاع غزة، مع العلم
عملي، وستكون المسافة بينها وبين التطبيق كبيرة )ألم تبذل وعود مشابهة من قبل؟(، مع أن التغير 

 سيحدث بقدر ما لتمرير المشروع.
حتالل، إذ ندرك أن ليست لدينا أية أوهام حول قدرات القطاع المحاصر على شن حرب ضد اال

قدرته تنحصر في رد العدوان، لكن الصفقات الطويلة أو القصيرة التي تصبح واقعا دائما، ليست من 
 المقاومة في شيء، كما أنها ال تنسجم أبدا مع وقائع الصراع الذي نحن بصدده.

تم هو تكريس عملي لمشروع شارون في الضفة وفي القطاع، سواء  -كما قلنا-إن ما سيجري 
االنفصال أم بقي شكل من أشكال االتصال، وهذا أمر كارثي بكل تأكيد. دعك هنا من أسئلة الوضع 

 السياسي لجهة االنتخابات والسلطة وما إلى ذلك.
سيخرج البعض ليسأل عن الحل من أجل رفع الحصار واإلعمار؟ وهنا سؤال مقلوب، ألن األصل 

 قاوم لن يرشقه عدوه بالورود.أننا شعب يقع تحت االحتالل، ويقاوم، ومن ي
ورطة، وكان األولى ترك عباس يجرِّب عامين أو ثالثة ثم يعلن  2116لقد كان دخول انتخابات 

فشله، ويعود الناس إلى مشروع المقاومة. ثم جاءت ورطة السلطة، وكل ذلك جعل التراجع أمرا بالغ 
الذي ترك القضية برمتها لمحمود الصعوبة، ال سيما بعد الحسم العسكري وما صحبه من تجييش، و 
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عباس، وترك فرع حماس في الضفة مستباحا، بينما اكتفى بمنطقة صغيرة )أعني القطاع( محاصرة 
 تخضع لمزاج نظام متصالح مع العدو أيام مبارك، وأكثر قربا منه في الوقت الراهن.

في اإلعداد ومواجهة العدو،  ال بأس، فقد كان اجتهادا على أية حال، وقدم الرجال بعده نموذجا رائعا
وصاغوا مالحم بطولة تركت أثرها في ضمير الشعب الفلسطيني وعموم األمة، وما يعنينا هو الواقع 

 الراهن.
إن ما نخشاه هو تكرار تجربة حركة فتح، وحيث تضيع القضية لحساب لحلول مشاكل جانبية نتجت 

ثون عن مأوى وزعيم يريد استعادة عن أخطاء وتراكمات )أوسلو كان حال لمشكلة عناصر يبح
حضوره(، مما يجعل من الضروري رفض المشاريع الراهنة، من بلير أو من سواه، فال وجود في 
قاموس المقاومة لهدنة طويلة مع محتل يواصل االستيطان والتهويد، ويقضم حتى المقدسات، 

 من فلسطين. %58ويرفض االعتراف بالقرارات الدولية التي تمنحه 
عاما مقابل انسحاب كامل من  03ن طرح الشيخ الشهيد أحمد ياسين الفكرة، كان يتحدث عن وحي

فراج عن األسرى بدون اعتراف بأي شيء للعدو، فأين من ذلك هدنة طويلة ستتجدد  65أراضي  وا 
 %48مقابل رفع حصار وا عمار ليس إال، فيما االحتالل جاثم على  -بحسب تعبير أحدهم-تلقائيا 

ن بدون جيش على األرض؟!من فلسطي  ن، مع سيطرة على القطاع من البحر ومن الجو، وا 
إذا كان التفكير سيبقى منصبا على اإلبقاء على الوضع الراهن بكل تفاصيله وتحقيق اإلعمار ورفع 
الحصار، فستكون النتيجة هي هذا المشروع الذي يضيِّع القضية، بالتعاون الضمني مع عباس. وال 

ذا تجرأ عليه، بد من تفكير خ ارج الصندوق، يمنح عباس )حكومة توافق( السلطة، ويبقي السالح، وا 
ال حصار -فتلك معركته مع كل الشعب وقواه، لكن األهم من ذلك كله هو القول إنه ال شيء أبدا 

يبرر تكريس مشروع شارون وتضييع القضية برمتها، فهذا المنطق هو منطق عباس، وال  -وال إعمار
يصبح هو ذاته منطق حماس )كان الشيخ الشهيد أحمد ياسين يردد دائما: من ال يستطيع ينبغي أن 

 الزواج، ال يباح له الزنا(.
األمل اآلخر هو تفجير انتفاضة في الضفة الغربية تقلب الطاولة في وجه الجميع، وتعيد تصحيح 

ت تخدم ذات بوصلة القضية التي ضاعت في متاهة سلطة صممت لخدمة االحتالل، وانتخابا
 الهدف، والجهد الحقيقي ينبغي أن ينصب في هذا االتجاه أكثر من أي شيء آخر.

إن األمل بعد هللا عز وجل سيبقى معقودا على رجال أبرار في كتائب القسام، ومعهم عقالء في كل 
زل ميادين الحركة، لم يقدموا كل تلك التضحيات في ميدان المقاومة كي يتورطوا بعد ذلك في التنا

 عنها )أي المقاومة( من أجل إزالة اآلثار التي ترتبت عليها.
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لى جانب العمل على تفجير  ويبقى أن مشهد المنطقة برمته في حالة من الفوضى العميقة، وا 
انتفاضة الضفة، ومعها كل األرض الفلسطينية، فإن من األفضل الصبر والصمود، وانتظار مآالت 

هة التالية، وفي ظني أن القدرة على الصمود متوفرة رغم المعاناة، األوضاع الراهنة قبل تقرير الوج
وقد أثبت هذا الشعب العظيم، وهذه الحركة الرائدة، قدرة هائلة على الصبر والصمود في جوالت كثيرة 

 من قبل.
22/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 الحكومة "فّزورة" .59

 هاني المصري
ازير رمضان. فبدأت القصة ُبعيد تشكيل الحكومة عندما لم مثل فو « فّزورة»أصبح تشكيل الحكومة 

تستطع اإلقالع بسبب الخالفات داخلها، وفي ظل وجود حكومة موازية لها في قطاع غزة، وألن أي 
لن تستطيع أن تحكم، « اتفاق أوسلو»حكومة تحت االحتالل وفي ظل القيود المجحفة المترتبة على 

يقرر به الرئيس وليس الحكومة « شؤون إدارية وخدمية»ن فتات فالحكم بيد االحتالل وما تبقى م
 التي هي مجرد واجهة ال أكثر.

بداًل من مواجهة الحقيقة ومعالجة األسباب التي تحول دون نجاح الحكومة طالب الحمد هللا بإجراء 
 تعديالت على الحكومة بتغيير وزراء ليسوا على انسجام معه، خصوًصا أن تشكيلة الحكومة قد

، ويريد هذه المرة أن «حكي على المكشوف»فرضت عليه مثلما قال بعظمة لسانه في برنامج 
يضيف وزراء منسجمين معه، أو أن يشكل حكومة تكون منسجمة مع رئيسها، وطلب منه الرئيس 
أبو مازن االنتظار ألسباب عدة حتى تتضح الصورة بعد االنتخابات اإلسرائيلية، وهل سيكون هناك 

أم ال؟ إضافة إلى أن أي تعديل على الحكومة أو « عملية السالم»اسي إلحياء ما يسمى تحرك سي
 «.حماس»تغييرها بحاجة إلى توافق مع 

وشهدنا فصواًل جديدة من القصة بالجوالت السياحية للحكومة إلثبات وجودها في قطاع غزة التي 
الموظفين المستنكفين بقرار انتهت بمحاصرة الوزراء وتقييد حركتهم على خلفية الخالف حول 

، إلى أن تقدم نائب رئيس الحكومة، وزير االقتصاد، باالستقالة، «حماس»والموظفين الذين عينتهم 
بينما غاب النائب اآلخر عن العديد من االجتماعات دون تقديم استقالته بعد فشل مساعيه للتوفيق 

بالمالسنة ما بين رئيس الحكومة ووزيرة بين الحكومة والحكومة الموازية، وبلغت الحكاية ذروتها 
 التربية والتعليم التي خرجت من االجتماع بعد إعالنها أنها باقية في الحكومة.



 
 

 
 

 

           43ص                                     3606 العدد:    23/6/2102 ثالثاءال التاريخ:

وبعد ذلك، شهدنا فصواًل جديدة بإعالن الرئيس في اجتماعات المجلس الثوري أن الحكومة ستستقيل 
الن عن استقالة حكومة الحمد هللا، خالل أربع وعشرين ساعة، وقام مستشاره في اليوم التالي باإلع

وأن الرئيس كّلفه بتشكيل حكومة أخرى، ثم نفى الناطق المعتمد باسم الرئيس استقالة الحكومة، وأعلن 
لكي تبت التنفيذية في أمر « فماذا عدا عما بدا»أن األمر برمته ُأحيل إلى اللجنة التنفيذية للبت فيه. 

كون آخر من تعلم، وتقوم بدورها المشهود بالمصادقة أو بمثل هذه األهمية، وهي في العادة ت
 بالصمت على ما يقرره الرئيس.

 
 في ضوء ما سبق، هناك عدة سيناريوهات م حتملة لشكل الحكومة القادمة:

أن تستمر الحكومة بصورتها الحالّية، ولكن بتغيير بعض الوزراء الذين على  السيناريو األول:
ضاف ة وزراء جدد إلنهاء ظاهرة تسلم وزراء أكثر من حقيبة وزارية، وهذا خالف مع الحمد هللا، وا 

السيناريو قابل للحدوث ألن الحكومة الحالّية مستمرة لم تُقل ولم َتسَتقل كما تبين بعد الدربكة التي 
 حصلت.

، ألن الحكومة إذا «حماس» موافقةالعقبة التي تحول دون حصول هذا السيناريو أنه بحاجة إلى 
ل في هذه الحالة حكومتها أو « حماس»ت من دون موافقتها سنعود إلى نقطة الصفر، وستشكل ُعدِّ

هيئة وطنية إلدارة القطاع؛ األمر الذي يفسح المجال لتحول االنقسام إلى انفصال، وسيعزز من 
غزة، وفرص عقد صفقة أمن وهدنة طويلة األمد مقابل رفع الحصار. وتبقى « دويلة»احتمال إقامة 

ممكنة إذا أعطيت شيًئا مثل صرف رواتب موظفيها ودمجهم في الهيكل الوظيفي « حماس»ة موافق
 للسلطة.

تشكيل حكومة من منظمة التحرير بمشاركة بعض المستقلين، وهذا يعني أن دور  السيناريو الثاني:
 في في الحكومة سيكبر، ويمكن أن تلعب الحكومة في هذه الحالة دوًرا سياسًيا أكبر )مثاًل « فتح»

المفاوضات إذا تم االتفاق على استئنافها، ال سيما بعد إبداء الحمد هللا مرونة حيال شروط 
 استئنافها(.

والعقبة أمام هذا السيناريو أن الجبهة الشعبية حتًما، وربما الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، لن 
وهذا إن حصل سينزع عنها  يشاركوا في هذه الحكومة ألنهم دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية،

الغطاء السياسي وسيحدث خالًفا بين فصائل المنظمة، وسيعزل حركة فتح التي ستبدو في جهة مع 
فصائل ال يوجد لها أي تمثيل يذكر. كما أن هذا السيناريو يعني تكريس االنقسام وتعميقه وعودته 

 إلى نقطة الصفر وربما أقل منها.
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ذا كانت برئاسة الرئيس يكون الوضع أفضل، تشكيل حكو  السيناريو الثالث: مة وحدة وطنية قوية، وا 
ومثل هذه الحكومة ستكون قادرة أكثر من غيرها بكثير إذا جاءت ضمن رؤية تريد تغيير المسار 
بالكامل وليس ترقيعه أو تحسينه، وعلى التعامل مع التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية، 

غزة والدولة « دويلة»سائر واألضرار، إضافة إلى قطعها لطريق إقامة وتوظيف الفرص وتقليل الخ
بالضفة، ولكن ما يحول دون تشكيل مثل هذه الحكومة عقبة االلتزام بشروط اللجنة « المؤقتة»

صرار الرئيس مثلما أخبر لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، بأنها  لن »الرباعية الدولية، وا 
عترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية، وبالتالي فهي لن تضم تتضمن إال أطراًفا ت

 ، وأن الحكومة يجب أن تكون حكومته، بمعنى أن برنامجها برنامجه.«حركة حماس
ومع ذلك قال فابيوس أن الرئيس أبو مازن أبلغه بأنه سيحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي 

ذه الحكومة يمكن أن ُتطرح، أي إذا وافقت الفصائل على شروط الرباعية فإن مسألة العالقات مع ه
ال فال.  فستكون الحكومة حكومة وحدة وطنية وا 

سيعرضها « أوسلو»حجة الرئيس تبدو للوهلة األولى قوية، وهي أن تشكيل حكومة ال تلتزم بالتزامات 
لى العقوبات والعدوان اإلسرائيلي، ولكنها حجة تنهار  للمقاطعة الدولية واألميركية، وربما األوروبية، وا 

أمام حالة التشظي واالنهيار التدريجي التي تواجهها السلطة إذا استمرت ضمن دائرة االلتزامات 
الشريرة، وآخر دليل على تحول السلطة بال سلطة الطريقة التي تعاملت بها سلطات االحتالل مع 

رد وكيل ثانوي ال يعرف وال يقدر على معارضة ما التسهيالت والتصاريح التي بدت فيها السلطة مج
 يقرر له.

لدى أبو مازن حجة وجيهة جًدا يمكن أن يستخدمها للدفاع عن تشكيل حكومة وحدة وطنية إن أراد، 
صفقة تبادل األسرى واتفاقات التهدئة، وتجري منذ فترة « حماس»وهي أن إسرائيل عقدت مع 

سرائيل « حماس»مفاوضات بين  ن  –وا  لالتفاق على  -بشكل غير مباشر عن طريق طرف ثالث وا 
تفاوض إسرائيل، وعلينا أال نخضع « حماس»هدنة طويلة األمد مقابل رفع الحصار؛ ما يعني أن 

في الحكومة كون المصلحة الوطنية تقتضي ذلك. فالمجتمع الدولي « حماس»لمطالبها بعدم مشاركة 
سيكونون قادرين على مقاطعة هذه الحكومة لفترة طويلة  وال الواليات المتحدة، وطبًعا وال أوروبا،

 ألنهم بذلك سيقاطعون كل الفلسطينيين وسيقفزون بالمنطقة إلى المجهول.
الحتواء ردود األفعال، يمكن أن يتضمن برنامج حكومة الوحدة إضافة إلى الحفاظ على الحقوق 

 دة.الوطنية االستناد إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتح
يمكن أن تكون حكومة الوحدة الوطنية حكومة الدولة الفلسطينية التي اعترف بها العالم، ويمكن أن 
تساعد على إنهاء االنقسام إذا جاءت كخطوة في سياق تطبيق شامل التفاق القاهرة، إذ سيكون هناك 
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وفي حالتي طرف واحد يتحدث باسم الفلسطينيين، وهذا سيقويهم على كل المستويات واألصعدة، 
 المجابهة أو المفاوضات.

إن تشكيل حكومة وحدة وطنية صعب ألنه يهدد جماعات مصالح االنقسام التي نمت وترعرعت 
وازدادت نفوًذا وثروة. كما أنه يمس بنمط العالقات التي تربط األطراف الفلسطينية مع األطراف 

ظام السيطرة الفردية على مختلف مكونات والمحاور والجماعات العربية واإلقليمية والدولية، وسيهدد ن
النظام السياسي الفلسطيني في ظل غياب وتغييب جميع المؤسسات في السلطة والمنظمة، فضاًل 
عن فقدانها الشرعية النتهاء الفترة القانونية للمؤسسات المنتخبة وعدم اعتماد المقاومة والوفاق الوطني 

 ي المنظمة إلى حين التمكن من إجراء االنتخابات.كأساس للشراكة وتجديد المؤسسات األخرى ف
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فايز أبو شمالة د.  
نريد حكومة كفاءات، وال نريد حكومة تنظيمات، نريد حكومة يخاف وزراؤها من صندوق االنتخابات، 

يمي، نريد حكومة يكون قرار الوزير فيها نابًعا من وال نريد حكومة يخاف وزراؤها من المسؤول التنظ
 المصلحة العامة، وال يكون فيها قرار المسؤول مراعًيا لمصلحة التنظيم.

لقد اكتوى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من حكومة التنظيمات، التي صار فيها ابن 
لوزارة أو المؤسسة يخشى ردة فعل التنظيم أهم ألف مرة من المواطن، وصار المسؤول األول في ا

التنظيم أكثر من خشيته على الوطن، وصارت مقاييس الصواب والخطأ في المؤسسات الحكومية 
يقررها مسؤول التنظيم، أكثر من احتكامها للمهنية، حتى صار المواطن يلجأ بحاجاته إلى المسؤول 

 لحكومية.التنظيمي في منطقته قبل أن يلجأ إلى المسؤول في المؤسسة ا
لقد تبين أن حكومة التنظيمات قد اعتمدت في التعيينات والترقيات مقياسًا تنظيميًا، وتجاهلت القدرات 
والكفاءات العلمية، وكانت النتيجة أن استثني المواطن ذو الخبرة من الوظيفة العمومية، وتكدست 

، واتسعت في المقابل المكاتب بحشد من موظفي التنظيمات، وضاقت سبل االنتفاع على المواطن
 دوائر العمل واالستئثار بالسلطة على أبناء التنظيم.

لقد وصل األمر ببعض التنظيمات الفلسطينية أن عشقت ذاتها، وقصرت زواجها وتواصلها 
االجتماعي على أبناء التنظيم الواحد، وصار أعضاء بعض التنظيمات يطالبون بالتمايز في كل 

إذ يكفيهم شهادًة وخبرًة وعلًما أنهم من أبناء التنظيم، وصاروا مقتنعين شيء عن بقية أبناء الوطن، 
أن تقاسم المناصب والمراكز والمنافع من حقوقهم المقدسة، حتى أنهم صاروا متسامحين مع 
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أخطائهم، يغضون الطرف عن سلبياتهم، ويغطون على الفواحش خشية الفضائح التي يتربص لها 
 أبناء التنظيم اآلخر.

الد عدونا اإلسرائيلي يمنع القانون على المسؤول أن يظهر انتماءه الحزبي، وال يجرؤ مسؤول في ب
إسرائيلي على التمييز في الترقية الوظيفية بين مستخدميه وفق انتمائهم التنظيمي، فالحق في العمل 

لمواطن والترقية والرزق مكفول للجميع وفق القانون، وليس وفق االنتماء الحزبي، وعليه فإن ا
اإلسرائيلي يحترم القانون أكثر من احترامه لمسؤوله في الحزب، وهذا ما نفتقر إليه في بالدنا، حيث 
 يغلب الوالء للتنظيم، وااللتزام بمصالح بقية أبناء التنظيم، والطاعة التامة لقرارات المسؤول التنظيمي.

لتنظيمات الفلسطينية موالية حين يصير الوالء للتنظيم أهم من الوالء للوطن، تصير حكومة ا
لتنظيماتها أكثر من موالتها ألوطانها، ومن هنا جاءت كراهية الشعب الفلسطيني لحكومة التنظيمات، 

 وبغض النظر عن التسميات التي تطلقها الحكومات على نفسها.
22/6/2102، الين أونفلسطين   
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 أوري سافير
، رغم أن «حماس»مفاوضات مع  األيامينية فان حكومة نتنياهو تجري في هذه حسب مصادر فلسط

تنفي ذلك. هذا ليس جديدًا، والنبأ ليس مزعزعا. هذه ظاهرة مقبولة بعد حرب انتهت « حماس»
بخسارة الطرفين. وحسب المصادر، فانه يوجد على الجدول وقف إطالق نار طويل األمد )هدنة( 

جثتي الجنديين اإلسرائيليين. تتم االتصاالت من خالل مصر، وبشكل  مقابل إعمار غزة وا عادة
 مباشر على المستوى الميداني.

هذا االتفاق من أجل إعمار القطاع، وزيادة شرعيتها في الشارع الغزي في  إلىبحاجة « حماس»
زة في التهدئة طويلة األمد ستخدم مصالح قيادة غ«. فتح»مواجهة جهات متطرفة، وفي صراعها أمام 

 إصالح العالقات مع مصر.
من الصواريخ باتجاه معظم مدن  أخرىيهتم نتنياهو جدا بهذا االتفاق. فهو غير متحمس لجولة 

ومن هذه الناحية صدق افيغدور ليبرمان في انتقاداته. «. حماس»الدولة؛ وبينه وبين نفسه يريد تقوية 
ي الضفة الغربية، حيث ال يريد رئيس ف« فتح»قوية فان هذا يكون على حساب « حماس»كانت  إذا

، هذا ما يوجد في قلبه. وبذلك فانه «ارض إسرائيل الكاملة» –المفاوضات معها  إجراءالحكومة 
يمنع حل الدولتين، حماستان في غزة مقبولة عليه، ومن جهته فان المهم أن يستمر في توسيع 
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ع مصوتي اليمين المتطرف الذين المستوطنات في الضفة والحفاظ على االتحاد غير المكتوب م
 ضمنوا واليته الرابعة.

يريد نتنياهو أن يتعامل العالم مع التهدئة في غزة كأنها عملية سياسية مع الفلسطينيين، وبالتالي فانه 
من جانبه يشترط العملية في غزة بالعملية  األردناألوروبيين في موضوع إعمار القطاع.  إلىيتوجه 

 الدولة الفلسطينية. قامةإالسياسية في إطار 
حل الدولتين كحاجتها الهواء من أجل  إلىخاطئة. إسرائيل بحاجة « حماس»تجربة الحديث فقط مع 

 التنفس. 
من خالل « فتح«هويتها كدولة يهودية ديمقراطية توجد اآلن في خطر، وعليها تقوية أبو مازن و

اتفاق االطار الذي اقترحه جون كيري.  المفاوضات التي تشارك فيها الواليات المتحدة، على أساس
هذا المسار يمنع توسيع المستوطنات، ويستوجب تقديم اقتراح سخي للمعسكر الصهيوني من أجل 

 حكومة الوحدة الوطنية.
غير صحيحة للعالم العربي، المنقسم اآلن بين السنة البراغماتيين  إشارةهو « حماس»االتفاق مع 
، التي ما زالت عل ى صلة «حماس»منها  إرهابيةوبين جهات والسعودية،  واألردنمثل مصر 

، ألن من يجلس فيه يريد حل األبيضبطهران. عملية كهذه لن ترأب الصدع الخطير مع البيت 
 الدولتين، من اجل أمن وهوية إسرائيل.

يجب االعتراف بحق أن نتنياهو مواظب: ال لعملية سياسية مع أبو مازن، ال لحل الدولتين، نعم 
 لتوسيع المستوطنات، ونعم الئتالف مع اليمين المتطرف. 

الذين ». وفي مواجهة العالم الذي ُيعادينا والعرب قومية وهستيريةما زالت  األثناءورسائله في هذه 
هو ورقة أخرى من األوراق « حماس»، فهو يتقن تحقيق نبوءاته، والحديث مع «يريدون القضاء علينا
 الكثيرة التي يملكها.

«عاريفم»  
23/6/2102، األيام، رام هللا  
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