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 ىنية: نريد مصالحة ليست عمى حساب الثوابت أو لشرعنة التنسيق األمني 1
ف القوافؿ التضامينة مع الشعب الفمسطنيي، دلنؿ عمى أف القضنة أكد رئنس الوزراء إسماعنؿ هينة أ: غزة

الفمسطنينة هي القضنة المركزنة لؤلمة، وأف الشعب الفمسطنيي لنس وحده في مواجهة االحتبلؿ، مشدًدا 
 عمى أف الشعب الفمسطنيي متمسؾ بالنثوابت وحقوقه ولف نتيازؿ عيها، معميًا ايتصار غزة عمى الحصار.

، التي ضمت العدند مف  االبتساماتمتضاميي قافمة أمناؿ مف ب ،/ساء األحد رحب هينة، مو 
الشخصنات القنادنة السناسنة والعسكرنة واإلعبلمنة ويواب الشعوب والشخصنات المستقمة والتي جاءت مف 

ة دولة عربنة وأجيبنة، وعبر عف سعادته وسعادة كؿ بنت فمسطنيي بكؿ متضامف نأتي لفمسطنف ليصر  
 أهمها ودعمهـ.

هذه القامات العالنة والهامات المرفوعة والمشاعر الجناشة والعواطؼ  أماـ"تتواضع الكممات  :وقاؿ هينة
الصادقة والرجاؿ الذنف ربطتهـ بفمسطنف رابطة العقندة والعروبة والشهامة واألمؿ في تحرنر هذه األرض 

ديا وصموديا أماـ حجـ األماية الكبنرة التي يستشعرها واستعادة الحقوؽ والمقدسات، تتواضع كمماتيا بؿ وجها
وأضاؼ "يستشعر كـ هي األماية عظنمة لممرابطنف عمى أرض فمسطنف، وأكرمهـ اهلل  اآلف ويحف يستقبمكـ".

بالصمود والوقوؼ في وجه العدو وأف ندفعوا نثميًا غالنا"، موضحًا نثقؿ األماية التي نحممها الشعب 
الزهور الصمود والنثبات إلى غزة المقاومة وميها إلى مرج بف عامر والقدس  الفمسطنيي، "وميذ مرج

والعقندة،  واإليساينةوأشار إلى أف غزة استقبمت الكنثنر مف الوفود، التي حركها الواجب والضمنر  واألقصى".
فالمكاف  "ولكف أقوؿ هذه القافمة بما فنها مف وفد ومتضاميي هو وفد استنثيائي مف حنث المكاف والمكاية،

 الذي اتسع لمعالـ مف خبلؿ القافمة ومف حنث المكاية لمشخصنات العظنمة والمشرفة الموجودة في القافمة".
وأشار إلى ما تعرضت له غزة بعد االيتخابات حنث تعرضت لمعركة نثبلنثنة األبعاد سناسنة مف خبلؿ العزؿ 

ض كاف نيتظر سقوط غزة إلعادة ترتنب وعسكرنة مف خبلؿ الحرب، واالقتصادنة مف خبلؿ الحصار، والبع
األمور في الميطقة، ولكف ايتهت الحرب ولـ تسقط غزة ولـ تسكت المقاومة ولـ نستردوا شالنط إال بتحرر 
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"بعد ست سيوات مف المعركة في أبعادها النثبلنثة يقؼ  وقاؿ هينة: بطؿ مف أحرار فمسطنف واألمة. 
في غزة وفشؿ مؤامرات العدو ومف وقؼ معه عمى غزة، بؿ يقوؿ العدو  إستراتنجنةالنوـ ليعمف هزنمة 

وأضاؼ "لنعمـ الجمنع  ويطمئف األمة إف المقاومة الفمسطنينة النوـ هي أقوى مما كايت عمنه وقت الحرب".
غزة فقط، بؿ يحف يعمؿ لفمسطنف كؿ فمسطنف ومف أجؿ القدس واألقصى وعودة  ألجؿأييا ال يعمؿ 

والشتات ألرضهـ ودنارهـ، وحمانة األمة ومورونثها في فمسطنف، لذا نفتوا عمنيا مف البلجئنف مف الميافي 
نقوؿ أييا رضنيا فقط بغزة، يحف يقوؿ إف غزة جزء مهـ مف فمسطنف وهي يقطة ايطبلؽ لمشروع تحرنر 

 فمسطنف".
 حتمة وتابع "ما يعاينه في غزة ال نيسنيا همـو الشعب الفمسطنيي في القدس والضفة وفمسطنف الم

، ففمسطنف لنست فقط قضنة لمفمسطنيننف بؿ قضنة األمة المحورنة، لذلؾ األمة كمما كايت األمةوقضانا 
بعافنة كاف ذلؾ لصالح فمسطنف، ويحف يستبشر خنرًا بما نجري مف ربنع مف حوليا وهو لنس فقط ربنع 

مؤكدًا عمى أف الشعب  وأشار إلى التحرؾ في ممؼ المصالحة، عربي بؿ هو ربنع القدس واألقصى".
الفمسطنيي مع المصالحة الوطينة، ولنست مصالحة عمى حساب المقاومة وعمى حساب الحقوؽ، أو تؤكد 

 عمى التيسنؽ األميي مع االحتبلؿ، بؿ يرند مصالحة تعند فمسطنف لؤلمة.
والمقاومة وأال يفرط  "لكـ عمنيا أال يفرط بشبر مف فمسطنف ولكـ عمنيا استمرار الجهاد وقاؿ لمقافمة ولؤلمة:

وأال يخوف الشهداء مهما بمغت التضحنات وعظمت األنثماف، وليا عمنكـ العوف والمدد واليصرة حتى يستمر 
واستعرض بعض مبلمح كسر الحصار حنث بمغ الياتج القومي في عاـ  بالصمود حتى تحرنر األرض".

لعاـ الذي سبقه، والمشارنع الزراعنة ممنارنف ويصؼ الممنار دوالر أي بزنادة ممنار كامؿ عف ا 
الطبي في غزة، رغـ  واإلبداعواالكتفاء الذاتي في كنثنر مف الميتجات، مشنرًا إلى ايجازات وزارة الصحة 

 األزمة المستمرة في الدواء والكنثنر مف المستمزمات الطبنة.
يقاذ مدنية القدس.مف جهة أخرى؛ أكد إسماعنؿ هينة عمى ضرورة العمؿ مف أجؿ حمانة المقدسات و  جاء  ا 

(، في مكتبه بغزة الشنخ عبد الميعـ أبو زيط، اليائب السابؽ األرديي |ذلؾ خبلؿ استقباؿ هينة األحد )
 الذي نزور القطاع حالًنا، حنث شددا عمى ضرورة التمسؾ بالنثوابت والحقوؽ الفمسطنينة.

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 "بالونات اختبار"لقاء قريب بين عباس وموفاز عريقات: الحديث عن  

عضو المجية التيفنذنة لميظمة أف  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، يشرت 
التحرنر صائب عرنقات، يفى ما تردد عف لقاء قرنب بنف الرئنس محمود عباس ويائب رئنس الوزراء 

، "بالويات اختبار"ي تصرنح صحفي، األحد، هذه األيباء بأيها ووصؼ عرنقات ف اإلسرائنمي شاؤوؿ موفاز.
موضحا أف االتصاالت التي أجرتها السمطة الوطينة مع الجايب اإلسرائنمي، كايت لتيسنؽ تبادؿ الرسائؿ 

 بنف القنادة الفمسطنينة، ورئنس الوزراء اإلسرائنمي.
ياة اتصاؿ هادئة بنف السمطة الوطينة وأكد عرنقات، في تعقنبه عمى األيباء التي ترددت عف وجود ق

سرائنؿ، بأف األمر اقتصر فقط عمى الرسالة التي يقمها باسـ القنادة الفمسطنينة إلى يتيناهو، في السابع  وا 
الضفة  فيوأوضح أف فحوى الرسالة تركزت عمى ضرورة وقؼ االستنطاف  والعشرنف مف ينساف الماضي.

طبلؽ سراح األسرى مف سجو  ، وذلؾ وفؽ االتفاقات الموقعة مع ف االحتبلؿ قبؿ عاـ الغربنة، وا 
إسرائنؿ، وكذلؾ الرد اإلسرائنمي الذي حممه الموفد الخاص اإلسرائنمي نتسحاؽ مولوخو إلى الرئنس محمود 
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وشدد عمى أف موقؼ القنادة الفمسطنينة واضح، بشأف استئياؼ المفاوضات مع إسرائنؿ، عمى أساس  عباس.
، وكذلؾ إطبلؽ سراح األسرى والمعتقمنف، الفتا إلى أيها االستنطاف واالعتراؼ بحدود  التزامها بوقؼ

 لنست شروطا فمسطنينة، بؿ التزامات عمى إسرائنؿ.
لغرفة التحرنر في وكالة معا مف بنت لحـ أف عرنقات أكد  //وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 
مع  -عمنها اسـ خمفنة  أطمؽ -عف عقد سمسمة جمسات سرنة صحنفة هارتس  أوردتهاالتي  األيباءصحة 

 اسحؽ مولخو في الشهرنف الماضننف. اإلسرائنميالمفاوض 
ينساف حنف قاـ عرنقات بتسمنـ مولخو رسالة مف الرئنس عباس  لقاء عقد في  أوؿ إفوقاؿ عرنقات 

الرئنس  إلىرنقات الرد مف يتايناهو حنف تسمـ ع أنار لنسممها الى يتايناهو، واف المقاء النثايي كاف في 
 .األخرىتعطؿ الجمسات  إلى أدتقمبنة  بأزمةالدكتور عرنقات  أصنبعباس. ومف نثـ 

تجمند  أساسواضحة عمى  األرضنةتكوف  أفوواضح عرنقات لمعا: يحف لسيا ضد المفاوضات ولكييا مع 
ال كامؿ لبلستنطاف وتعرنؼ حدود  تكرار لمجوالت الماضنة مف سنكوف عبارة عف  األمرفاف  وا 

 المفاوضات.
رغبته في المقاء مع الرئنس عباس  أمسموفاز  اإلسرائنميالوزنر  إعبلفوردا عمى سؤاؿ وكالة معا حوؿ 

 أنةومف الياحنة المبدئنة ال تقؼ السمطة في وجه  األمرالقنادة لـ تبمغ رسمنا بهذا  إفقاؿ عرنقات "
تجمند االستنطاف وعدـ تغننر الحدود لمدولة التي  أساسمسطنينة عمى الحقوؽ الف إعادة إلىمفاوضات تؤدي 

دولة تقع تحت االحتبلؿ فهياؾ دوؿ عدنة في  أوؿفمسطنف لنست  إفالقوؿ  إلىتخضع لبلحتبلؿ، وذهب 
وقعت تحت االحتبلؿ خبلؿ الحرب العالمنة النثاينة وهياؾ الفمبنف وكورنا ولكف االحتبلؿ ال نقـو  أوروبا

 دودها.بتغننر ح
عرنقا  أجابالجايب مف الضفة،  أحاديااليسحاب  إسرائنؿوردا عمى سؤاؿ حوؿ تصرنحات باراؾ رغبة 

الجايب  أحادنةالخطوات  أفوما نقولوف ولكييا يحّذر مف  اإلسرائنمننفلمعا: لسيا حراس عمى شفاه القادة 
 ـ باالتفاقنات الموقعة.باالحتبلؿ االلتزا األجدرباءت بالفشؿ في جيوب لبياف وقطاع غزة واف 

صحنفة هارتس حوؿ عرنقات يفى، أمس، مزاعـ مف القدس أف  //الخميج، الشارقة،  وجاء في
)د ب أ( أف الحدنث عف  ػواعتبر، وفقًا ل ،إسحاؽ مولخو ميدوب يتيناهوبنف و  هاتصاالت جارنة بني وجود

تبار تهدؼ تحونؿ األيظار إلى إجراءات شكمنة ال بالويات اخ"مجرد  "إسرائنمنة"تحضنرات لمقاءات فمسطنينة 
. وأكد أف القنادة الفمسطنينة لنست ضد المفاوضات شرط أف تمتـز إسرائنؿ بأسس "أساس لها مف الصحة

 عممنة السبلـ خاصة بوقؼ االستنطاف وقبوؿ مبدأ حؿ الدولتنف.
 
 التحريرتشريعي" تحسميا منظمة لجنة إعداد قانون انتخاب "الوطني الفمسطيني": عالقة المجمس بـ"ال 

أحالت لجية إعداد قايوف ايتخاب المجمس الوطيي الفمسطنيي إلى المجية التيفنذنة : يادنة سعد الدنف -عماف 
لميظمة التحرنر الفمسطنينة، قضانا خبلفنة لـ نحسمها اجتماع عماف األخنر وتتصؿ بالعبلقة مع 

ة خبلؿ اجتماعها األسبوع الماضي مسودة القايوف تمهندًا لرفعها وأقرت المجي "التشرنعي" واليظاـ االيتخابي.
إلى المجية القايوينة التابعة لممجمس، وصواًل إلى المجية التيفنذنة لمميظمة، ولكف بقنت قضانا معمقة لـ 
 نحسمها اليقاش، لنتـ حمها مف جايب "تيفنذنة الميظمة" واإلطار القنادي المؤقت لمميظمة الميتظر اجتماعه

 قرنبًا.
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وقاؿ عضو المجية التيفنذنة لمميظمة واصؿ أبو نوسؼ إف "المجية لـ تحسـ في اجتماعها طبنعة العبلقة بنف 
وأضاؼ أبو واصؿ إلى "الغد"  المجمسنف "الوطيي" و"التشرنعي"، فتقرر إحالتها إلى المجية التيفنذنة لمميظمة".

اليظاـ االيتخابي لبليتخابات التشرنعنة والمحمنة مف األراضي المحتمة إف "المجية أوصت بضرورة توحند 
وأوضح أف "اتفاؽ القاهرة  والمجمس الوطيي، إال أف هذا الموضوع لـ نتـ حسمه أنضًا خبلؿ االجتماع".

أسفر عف إجراء ايتخابات المجمس الوطيي والبمدنات وفؽ التمنثنؿ اليسبي  الذي عقد في أنار )مانو( 
ولكف "جرت بعد ذلؾ  المختمط لممجمس التشرنعي بالمياصفة بنف اليسبي والدوائر".الكامؿ، مقابؿ اليظاـ 

لقاءات بنف القوى والفصائؿ الفمسطنينة لتوحند اليظاـ االيتخابي وفؽ التمنثنؿ اليسبي الكامؿ، وقد وافقت كؿ 
ت المجمس الفصائؿ، بما فنها فصائؿ ميظمة التحرنر والجهاد اإلسبلمي والمستقمنف، إلجراء ايتخابا

وتابع "لقد تـ التعامؿ مع  التشرنعي وفؽ التمنثنؿ اليسبي الكامؿ، ولكف حماس اعترضت ميفردة عمى ذلؾ".
، بحنث تجري ايتخابات المجمس التشرنعي حسب اليظاـ الورقة المصرنة التي تـ إصدارها في العاـ 

مر معمقًا رغـ مطالب "التوحند"، % يسبنا، وقد استمر هذا األ % دوائر و المختمط، ولكف بواقع 
 بسبب رفض حماس".

 //الغد، عمان، 
 
 وال مخطط لالنقالب عمى السمطة األسمحةمحافظ نابمس: صادرنا عشرات  

التي تقوـ بها المؤسسة  األمينة اإلجراءات أفكشؼ محافظ يابمس المواء جبرنف البكري،  :معا -يابمس
 أفرادالفمسطنيي، مؤكدا ايه تـ فصؿ عدد مف  األمف أفرادلعشرات مف في محافظة يابمس طالت ا األمينة
بحؽ المتورطنف، بمخالفة القايوف واليظاـ الفمسطنيي، يافنا يفنا قاطعا وجود  إدارنة إجراءاتواتخاذ  األمف

 وال اتصاالت مع قنادات فتحاونة مف الخارج. األشخاصة لهؤالء نارتباطات خارج
نكوف هياؾ مخطط لبليقبلب عمى السمطة، ولكف ما حدث بجينف هو  أفيفنا قاطعا  ىأيف أيا" قاؿ البكري:و 

خطنر جدا كايت هياؾ محاوالت حقنقنة باالعتداء عمى حناة المحافظ قدروة موسي رحمه اهلل وعمى عائمته 
لهـ عبلقات  األشخاصوجزء مف هذه المحاوالت حدنثت بالفعؿ، وهياؾ بالفعؿ عبلقات شخصنة لعدد مف 

مف  اإلطبلؽتخرج عمى  تـ اعتقالهـ بجينف وهـ مف يابمس ولكف هذه عبلقات فردنة وال أشخاصردنة مع ف
مف المعتقمنف  األسمحةالفمسطنينة صادت عشرات القطع مف  األمينة األجهزة إفالبكري  وأكد هذه الدائرة".
 .بعد اعتقالهـ

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 

 االعتراف بسيطرة االحتالل عمى األماكن المسيحية حماس تحذر الفاتيكان من 5
عمى األماكف الدنينة ” إسرائنؿ“حذرت حركة حماس الفاتنكاف مف مغبة االعتراؼ بسنطرة  :)د.ب.أ(

إييا في حركة حماس يعرب عف قمقيا الكبنر “وقالت حماس، في بناف،   المسنحنة في األراضي الفمسطنينة.
هذه الخطوة التي يعدها تيازاًل خطرًا لمصمحة االحتبلؿ الذي نمعف نومنًا في  مف إقداـ دولة الفاتنكاف عمى

سناسته التهوندنة، وايتهاكًا صارخًا لقواعد القايوف الدولي، ويؤكد أف المعالـ والمقدسات اإلسبلمنة والمسنحنة 
 وفؽ البناف.” رتهاعمى حد سواء ستبقى فمسطنينة عربنة، ولف تكوف لبلحتبلؿ ند في السنطرة عمنها أو إدا

 11/6/2012الخميج، الشارقة، 
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 غارقة في وىم تفاوض ال ينتيي الفمسطينية السمطة :حماس 6
قالت حركة حماس أف كؿ اشتراطات السمطة الفمسطنينة الستئياؼ المفاوضات مع : وحامد جاد -غزة 

تبر الياطؽ باسـ حماس واع، االحتبلؿ "محاولة لدغدغة العواطؼ والتغطنة عمى استمرار مهزلة التفاوض
سامي أبو زهري، أف استمرار المقاءات والحوارات السرنة بنف السمطة الفمسطنينة وممنثمنف عف حكومة 
االحتبلؿ اإلسرائنمي حسب ما كشفته أمس صحنفة "هآرتس" العبرنة "نؤكد أف "السمطة ما تزاؿ غارقة في 

وقاؿ "هذه الحقائؽ تدلؿ عمى أف كؿ اشتراطات  وهـ التسونة"، وأيها مستمرة في التفاوض مع االحتبلؿ.
السمطة الستئياؼ ما سمته الحوار والمفاوضات مع االحتبلؿ محاولة لدغدغة العواطؼ والتغطنة عمى 

 استمرار مهزلة التفاوض".
 11/6/2012الغد، عمان، 

 
 من فتح يخططون لحممة إعالمية إلجياض المصالحة معزولونوكالة قدس برس:  7

فتح  صدر مسؤوؿ في حركة حماس اليقاب عف ونثنقة قاؿ بأف قنادات معزولة مف حركةليدف: كشؼ م
جهاضها مف جهة،  أعدتها لقنادة حممة إعبلمنة لتشونه حركة حماس، قصد ضرب جهود المصالحة وا 
وتشونه سمعة التنار اإلسبلمي في مصر خاصة وفي العالـ العربي عامة، مف خبلؿ "فبركة جرائـ قتؿ 

بها زورا لحركة حماس". وأوضح المصدر، الذي تحدث لػ"قدس برس"، وطمب االحتفاظ باسمه، وتعذنب ويس
أف الونثنقة التي لدنهـ تتضمف شف حممة إعبلمنة مبرمجة طنمة اليصؼ األوؿ مف شهر حزنراف/ نوينو 

ف/ حزنرا 11الجاري، بالتعاوف مع بعض األجهزة اإلعبلمنة العربنة ضد حركة حماس وصوال إلى تارنخ 
نوينو، الذي هو تارنخ الحسـ في غزة، وفبركة بعض الصور واألخبار الكاذبة عف جرائـ قتؿ وتعذنب 
نيسبويها لحماس، وذلؾ بهدؼ إجهاض المصالحة أوال، وبهدؼ اإلساءة إلى التنار اإلسبلمي عامة في ظؿ 

صر التي حاز فنها اإلخواف االيتخابات التي تشهدها الببلد العربنة عقب النثورات الشعبنة، وال سنما في م
 عمى مراحؿ متقدمة في جمنع المحطات االيتخابنة".

وذكر المصدر أف المعمومات التي تتحدث عف دور لكتائب القساـ في مرحمة ما بعد النثورة المصرنة وأيهـ 
: أمدوا بدو سنياء بالسبلح لتهرنب معتقمي القساـ وحزب اهلل، تيدرج كمها في إطار هذه الحممة، وقاؿ

"المخابرات العامة المصرنة تعرؼ قبؿ غنرها، أف كتائب القساـ ممتزمة بأمف مصر وبعدـ التدخؿ في 
الشؤوف المصرنة، وأف هذه األخبار محض أكاذنب هدفها تشونه حماس لتستفند الجهات المعادنة لئلخواف 

لمعزوؿ مف العودة مجدًدا ودعا المصدر "العقبلء في حركة فتح، إلى إفشاؿ محاولة هذا الفرنؽ ا في مصر".
شاعة الفوضى والفمتاف األميي في الساحة الفمسطنينة.  إلى الساحة السناسنة إلجهاض المصالحة وا 

 10/6/2012قدس برس، 
 

 سمم نفسو لمقضاء لمحاكمتو إذافتح تتعيد بحماية محمد رشيد  8
لمعروؼ بػ'خالد سبلـ' اذا عاد تعهدت حركة فتح بتوفنر الحمانة الى 'محمد رشند' ا: ولند عوض -راـ اهلل 

لبلراضي الفمسطنيي وسمـ وخضع لمحاكمة عادلة اماـ القضاء الفمسطنيي بتهـ الفساد واختبلس االمواؿ 
في تصرنح صحافي' سيحمي  ،االحد ،عضو المجمس النثوري لحركة فتح ،بساـ زكارية وقاؿ المتهـ بها.

ـ بتقدنـ دالئؿ تنثبت براءته ومف حقه اف نختار محمد رشند وسيقؼ لجايبه في حاؿ حضر لراـ اهلل وقا
 محامنه وفؽ االصوؿ القايوينة'.
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 11/6/2012القدس العربي، لندن، 
 

 دلياني يطالب باالعتراف بفمسطين كشرط لمتوازن الدولي 9
طالب عضو المجمس النثوري لحركة فتح دنمتري دلنايي العالـ باالعتراؼ بدولة فمسطنف كشرط لمتوازف 

قضانا الشرؽ األوسط، عادًا غنر ذلؾ بأيه ايحناز لبلحتبلؿ عمى حساب الحقوؽ اإليساينة الدولي في 
، وضـّ عددًا 9/6جاء ذلؾ خبلؿ لقاء ُعِقد في مدنية القدس المحتمة، السبت  والوطينة لمشعب الفمسطنيي.

دولة االحتبلؿ وأضاؼ دلنايي أّف "الدوؿ التي تعترؼ ب مف المتضامينف األجايب وممنثمي مؤسسات دولنة.
وتستضنؼ سفاراتها ال بد وأف تمارس الشيء يفسه فنما نخّص الدولة الفمسطنينة حتى تستطنع أف تصؼ 

 يفسها بالدولة المتوازية".
 10/6/2012فمسطين أون الن، 

 
 من أنصار حماس بطولكرم اثنينأجيزة السمطة تعتقل  10

اـ اهلل، واصمت حممة االعتقاالت في صفوؼ : إف أجهزة أمف السمطة في ر 10/6قالت حركة حماس، األحد 
عياصرها وأيصارها بالضفة الغربنة المحتمة، واعتقمت انثينف مف محافظة طولكـر بعد استدعائهما لمتحقنؽ ، 

 فنما واصمت حممة االستدعاءات ضد أيصار حماس في محافظة الخمنؿ.
 10/6/2012فمسطين أون الن، 

 
 .. ودمج عرب "إسرائيل" ضروري لـ"الدولة"الستيطانيةا الحركةنتنياىو: سنعمل عمى تقوية  11

قاؿ رئنس وزراء االحتبلؿ اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو إيه "سنعمؿ عمى تقونة الحركة االستنطاينة في الضفة 
-6-10جاءت أقواؿ يتيناهو في كممة ألقاها عصر األحد  الغربنة المحتمة تزامًيا مع احتراـ سمطة القايوف".

ؿ مراسـ أقنمت في )تؿ أبنب( إحناء لذكرى "ضحانا ميظمة االنتسؿ النهودنة السرنة التي ، خبل2012
 حاربت االيتداب البرنطايي قبؿ قناـ الكناف اإلسرائنمي".

وكاف يتيناهو أكد في سناؽ جمسة مجمس الوزراء األسبوعنة، األحد، أيه ال مجاؿ التباع سناسة التمننز 
وقاؿ لدى إطبلؽ الحممة  ضماف المساواة لجمنع المواطينف، عمى حد زعمه. حناؿ المواطينف العرب إذ نجب

اإلعبلمنة لدمج األكادنمننف العرب في سوؽ العمؿ:" إف دمجهـ لف نساهـ في ايتعاش الوسط العربي 
يما الكناف اإلسرائنمي برمته"، وفؽ وصفه. وأشار يتيناهو إلى أيه نستمد التشجنع مف المعطنات  فحسب, وا 

تدؿ عمى أف غالبنة أرباب العمؿ الذنف قاموا بتشغنؿ مستخدمنف عرب في الماضي مستعدوف لمواصمة  التي
 تشغنمهـ، وعمنيا تشجنع هذا األمر.

 10/6/2012 ،فمسطين أون الين
 

 سارة زوجتي نتنياىو: خضعت لحماس في صفقة شاليط نتيجة ضغوط 12
ر النوـ " االحد " مقابمة خاصة مع سارة يتيناهو يشرت صحنفة "بنمد" االلماينة واسعة االيتشا: بنت لحـ

وساهـ يتيناهو في التقرنر الميشور عف زوجته والمقابمة الخاصة معها بميح  زوجة رئنس الوزراء اإلسرائنمي.
الصحنفة مقابمة مصغرة امتدح فنها خصائؿ زوجته مع اعتراؼ هو االوؿ مف يوعه حنف اكد باف ما اسماه 

 ي صفقة شالنط جاء في االساس يتنجة ضغوط سارة دوف غنرها.بخضوعه لشروط حماس ف
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ونعتبر اعتراؼ يتيناهو اوؿ تأكند ميه لما تياولته الصحؼ اإلسرائنمنة وحتى العالمنة منثؿ صحنفة "ينونورؾ 
تانمز" حوؿ تانثنر سارة عمى قرارات زوجها وبالتالي السناسات اإلسرائنمنة لدرجة اف الصحؼ اإلسرائنمنة 

 اكنثر مف مياسبة باف سارة يتيناهو هي مف تحكـ الدولة. قالت في
 11/6/2012، وكالة معًا اإلخبارية

 
 ضالعان بارتكاب المجازر في سورية اهللنتنياىو: إيران وحزب  13

قاؿ رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتايناهو إف إنراف وحزب اهلل ضالعاف بالمجازر في سورنة التي اتهـ 
لسوري بارتكابها، فنما دعا يائب وزنر الخارجنة اإلسرائنمي دايي أنالوف إلى إرساؿ قوات اليظاـ اليظاـ ا

وقاؿ يتايناهو لدى افتتاح االجتماع األسبوعي لحكومته النوـ األحد، إف مجزرًة  دولنة كبنرة إلى سورنة.
ال تيفذها حكومة  تجري ضد المديننف في سورنة "ويشاهد الصور المروعة لؤلوالد والمسينف، وهذه مجزرة

يما تساعدها إنراف وحزب اهلل.. وعمى العالـ أف نرى النوـ محور الشر المركز إنراف  سورنة  -سورنة فقط وا 
واضاؼ يتايناهو أيه "تـ كشؼ وجه محور الشر هذا بكامؿ بشاعته واألجدى أف ندرؾ الجمنع  حزب اهلل". -

ف المجتمع الدولي إلى إرساؿ أعداد كبنرة مف الجيود وقبؿ يتايناهو، دعا أنالو  في أنة بنئة يحف يعنش".
ضمف قوات حفظ سبلـ دولنة إلى سورنة مف أجؿ وقؼ المجازر وبسط اليظاـ، وقاؿ إف "عمى المجتمع 

 الدولي أف نتوقؼ عف الكبلـ ونبدأ بالعمؿ".
 11/6/2012، الحياة، لندن

 
  ثالثة  من انتفاضة نتنياىو يحّذرون إسرائيميونوأكاديميون خبراء  14

قالت مصادر إسرائنمنة أمس إف خبراء إسرائنمننف لشؤوف الشرؽ األوسط اجتمعوا قبؿ أسبوع  القدس المحتمة:
خفاقات حكومته مف شأيها التسبب  مع رئنس وزراء الكناف بينامنف يتيناهو وحذروه مف أف ممارسات وا 

ار واحد مف اعتداءات المستوطينف بايدالع ايتفاضة نثالنثة. وبحسب هؤالء فإف إحراؽ مسجد بارز في إط
ويبهوا إلى أف االيتفاضة النثالنثة ممكف أف تيشب بشكؿ غنر مباشر في حاؿ تـ  نستبطف خطرًا كبنرًا جدًا.

وحدة استنطاينة في الضفة الغربنة المحتمة . كما يوهوا إلى أف  850تطبنؽ خطة يتيناهو المعمية ببياء 
اوضات سنستيزؼ شعبنة الرئنس الفمسطنيي محمود عباس ورئنس تزامف تسمنف االستنطاف مع تعنثر المف

 حكومته سبلـ فناض في الشارع الفمسطنيي ونهدـ أجهزة ميع تفّجر العيؼ.
هآرتس أف قائمة األكادنمننف ضمت عددًا مف كبار الخبراء  يقبًل عف صحنفة .(د.ب.أوكالة )وقالت 

نفاف، إناؿ زنسر وبعض القنادات العسكرنة السابقة. المستشرقنف أمنثاؿ بروفسور شنمعوف شمنر، عميوئنؿ س
وأبمغ الخبراء يتيناهو أف األوضاع الراهية تشبه تمؾ التي سادت عشنة االيتفاضتنف األولى والنثاينة، ميوهنف 

 لعممنات عسكرنة متفرقة نقـو بها فمسطنينوف كمؤشر عمى احتماالت االيتفاضة النثالنثة.
 11/6/2012، الخميج، الشارقة
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ألؼ إسرائنمي عرنضة تدعو زعنمهـ شمعوف بنرنز إلى الطمب مف يظنره  70وقع يحو : )أ .ؼ .ب(
األمرنكي باراؾ أوباما إطبلؽ سراح الجاسوس النهودي األمرنكي جويانثاف بوالرد بحسب وسائؿ إعبلـ الكناف 

توجه بنرنز، المنمة قبؿ الماضنة، إلى واشيطف، حنث سنتـ تقمنده األربعاء في البنت األبنض مندالنة . و 
 الحرنة األمرنكنة.

 11/6/2012، الخميج، الشارقة
 

   "المتوسط"الغاز من  استخراجقرر تسريع العمل في ت "إسرائيل" 16
بوعي، أمس، عمى تسرنع تخطنط صادقت الحكومة اإلسرائنمنة خبلؿ اجتماعها األس: )نو .بي .آي(

الميشآت لسرقة الغاز الطبنعي قبالة السواحؿ الفمسطنينة في البحر األبنض المتوسط. وزعـ رئنس الوزراء 
ويقؿ عف يتناهو في بناف صادر ”. إسرائنؿ“ ػبينامنف يتيناهو أف مخزوف الغاز في البحر المتوسط تابع ل

الغاز الطبنعي في البحر األبنض المتوسط تابعة لمشعب  االكتشافات الحالنة لمخزوف“عف مكتبه أف 
” اإلسرائنمي“نتـ تعزنز االقتصاد “وأضاؼ أيه ”. ويعمؽ أهمنة كبنرة الستمتاعه بهذا المخزوف” اإلسرائنمي“

ال حؽ “وقاؿ إيه ”. يتنجة لهذه االكتشافات وهي تؤدي إلى اليمو االقتصادي وال نمكف وضع العقبات أمامها
وأضاؼ البناف أف الحكومة صادقت باإلجماع ”. ممنار شنكؿ 12بتوفنر ” إسرائنؿ“ؽ مواطيي أكبر مف ح

 عمى خطة لتسرنع تخطنط الميشآت الستقباؿ الغاز الطبنعي.
 11/6/2012، الخميج، الشارقة

 
 يخول المستوى السياسي البت في قرارات اليدم في المستوطنات نتنياىو لحكومةالمستشار القضائي  17

، االنثينف، اليقاب عف أف وجهة اليظر القايوينة التي وضعها كشفت ا إلذاعة اإلسرائنمنة، صباح النـو
المستشار القضائي لمحكومة، نهودا فانيشطانف، بشأف إخبلء البنوت حي "هأولبياه" في مستوطية "بنت إنؿ"، 

ضائنة تطبؽ وتسري تؤكد ما سبؽ وأف قنؿ عف أف فانيشطانف، نرفض جعؿ قرار المحكمة العمنا سابقة ق
عمى كافة المبايي االستنطاينة غنر القايوينة التي أقنمت في األراضي المحتمة عمى أراض فمسطنينة 

 خاصة، وأيه نحؽ لممستوى السناسي أف نعتمد في قراره عمى اعتبارات مختمفة.
بياه" ال نسري عمى وقالت اإلذاعة إف فانيشطانف قاؿ في وجهة اليظر القضائنة إف ما نيطبؽ عمى حي "هأول

الممفات األخرى، وميها ممؼ تسعة بنوت أقامها المستوطيوف في مستوطية "عوفرا" عمى أراض فمسطنينة 
وندعي فانيشطانف أف القرار بشأف تحدند أولونات تطبنؽ أوامر الهدـ اإلدارنة في الضفة الغربنة،  خاصة.

لسناسي فهو الذي نحؽ له تحدند سمـ أولونات تطبنؽ والعوامؿ األمينة والعسكرنة هو أوال وأخنرا لممستوى ا
وندعي المستشار القضائي لمحكومة أف هياؾ فرقا بنف البنوت الخمسة في حي  قرارات المحكمة العمنا.

"هأولبياه" وبنف البنوت التسعة في مستوطية "عوفرا" لكوف البنوت في "هأولبياه" أقنمت خارج  يطاؽ 
جنش عسكرنا، ولـ تتـ إقامة سمطة بمدنة في المكاف، أما في "عوفرا" فإف األراضي التي سنطر عمنها ال

الحدنث نتـ عف إطار بمدي معترؼ به، وأف المبايي التسعة أقنمت داخؿ هذه السمطة البمدنة لمستوطية 
 "عوفرا".

 11/6/2012، 48عرب 
 

 ة ضد السوريينارتكاب إبادة جماعيب النظام السوريتيم اإلسرائيمية ي  الحكومةنائب رئيس  18
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وجه يائب رئنس الحكومة شاؤوؿ موفاز ايتقادات حادة لميظاـ السوري،  وقاؿ موفاز خبلؿ مقابمة مع إذاعة 
، وصمت قوى العالـ  الجنش اإلسرائنمي "هياؾ جرنمة ضد اإليساينة، إبادة جماعنة ترتكب في سورنا النـو

لعالـ "تكتفي فقط باإلداية المتراخنة" بدال مف ومضى نقوؿ إف قوى ا نتياقض مع الميطؽ اإليسايي برمته".
كما ايتقد موفاز روسنا لتسمنحها دمشؽ، وكرر مطالب إسرائنؿ بالتدخؿ العسكري  التدخؿ لئلطاحة باألسد.

وأضاؼ موفاز "األسوأ مف  باألسد عمى غرار ما حدث مف تدخؿ العاـ الماضي في لنبنا. الدولي لئلطاحة
دايت بالكاد المذابح بنيما واصمت تسمنح يظاـ األسد اإلجرامي. عمى أفضؿ ذلؾ هو موقؼ روسنا التي أ

 تقدنر هذا عدـ مسؤولنة، وعمى أسوأ تقدنر مشاركة في القتؿ".
إف إسرائنؿ أمامها خنارات محدودة فنما نتعمؽ بسورنا لكف نتعنف عمنها الضغط مف أجؿ اتخاذ  وقاؿ موفاز
غرب. البد أف يجعؿ صوتيا مسموعا، هذه المذابح ترتكب عمى مسافة وتابع "عمنيا أف يشرؾ ال إجراء دولي.

وأضاؼ "ال نمكييا المشاركة ألسباب مفهومة لكيي أعتقد أف الغرب  لنست ببعندة عف الحدود اإلسرائنمنة".
 بقنادة الوالنات المتحدة مف مصمحته السنطرة عمى الوضع بحنث ال ترتكب إبادة جماعنة".

 10/6/2012، 48عرب 
 

 تريد صراًعا طائفًيا حوليا وتعاطفيا مع سوريا دموع تماسيح "إسرائيل"شارة: عزمي ب 19
قاؿ المفكر العربي، الدكتور عزمي بشارة، إيه ازدادت مؤخًرا تصرنحات المسؤولنف اإلسرائنمننف العمينة، 

اسنح بشأف المتعاطفة مع الشعب السوري, وهي تعبنر عف موقؼ مخادع وفنه كنثنر مف الدجؿ، ودموع التم
 الضحانا، وأكبر هذه التماسنح هو التمساح شمعوف بنرنز، الذي ذرؼ الدموع باألمس. 

و أضاؼ بشارة عبر صفحته الرسمنة عمى موقع التواصؿ االجتماعي )تونتر(، أف: "إسرائنؿ ترند أف نستمر 
شعب السوري أطوؿ فترة الصراع في سورنا لنطوؿ أمد النثورة، وأف نستمر اليظاـ في التصدي لها والبطش بال

ممكية؛ مف أجؿ إضعاؼ سورنة الدولة وسورنة الشعب. كما أف مف مصمحة إسرائنؿ تطننؼ الصراعات 
 االجتماعنة والسناسنة مف حولها."

 10/6/2012، 48عرب 
 

 الرئيس السابق لمموساد: خيار ىجوم عسكري عمى إيران يجب أن يبقى مطروحًا  20
السابؽ، مائنر داجاف، إف خنار شف هجـو عسكري عمى إنراف نيبغي أف قاؿ رئنس الموساد اإلسرائنمي 

وأضاؼ، في مؤتمر بمركز التراث النهودي  نكوف مطروًحا دائًما عمى المائدة، عمى أف نكوف خناًرا أخنًرا.
في جامعة تؿ أبنب، أف إنراف تسعى إلى أف تكوف زعنمة العالـ الشنعي واإلسبلمي، مطالًبا العالـ بتبيي 

ناسة تمزج بنف التهدند المباشر عمى يظاـ آنات اهلل في إنراف، والضغوط السناسنة وتغمنظ العقوبات س
 االقتصادنة عمنها، إلقياع طهراف بإعادة التفكنر في طموحها اليووي مف جدند.

 10/6/2012، 48عرب 
 
 
 

 يدي ثوار سوريا بأيحذر من وقوع مخزونات األسمحة الكيميائية  يسرائيماإلنائب رئيس األركان  21
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القمؽ نساور قادة األذرع األمينة والجنش اإلسرائنمي عمى ضوء  إفصحنفة "معارنؼ"  المحتمة: قالتالقدس 
التطورات المنداينة في سورنا، وعمى ضوء التقارنر التي تتحدث عف يجاح النثوار بالسنطرة عمى إحدى قواعد 

اإلسرائنمي تخشى مف وقوع أسمحة إستراتنجنة بأندي  وقالت الصحنفة إف "قنادة الجنش سبلح الجو السوري.
رهابنة".  ميظمات عسكرنة وا 

ويقمت عف عف يائب رئنس أركاف الجنش اإلسرائنمي، الجيراؿ نائنر يافنه قوله في هذا السناؽ إف "سورنا 
 هي أكبر مستودع لؤلسمحة الكنماونة في الميطقة، ولذلؾ عمى إسرائنؿ أف تظؿ نقظة لمغانة".

الموقع إلى أف الجيراؿ يافنه كاف نتحدث في سناؽ الذكرى النثبلنثنف لمعركة السمطاف نعقوب في لبياف  ولفت
وقاؿ يافنه: كيا يظف أيه بعد هذه الحرب، سنعـ السبلـ طنمة أربعنف عاما..  خبلؿ الغزو اإلسرائنمي لمبياف.
 والنوـ يعرؼ أف آماليا خابت".

 11/6/2012وكالة سما، 
 

 "سوليا لمزمالة"اب المشاركين اإلسرائيميين من المؤتمر الشبابي لمنظمة انسحاألردن:  22
ايسحب اإلسرائنمنوف النثبلنثة المشاركوف في مؤتمر ميظمة "سولنا لمزمالة" الذي عقد في : هدنؿ الدسوقي

فنر وقاؿ المجمس النثقافي البرنطايي في بناف له أمس إف "المجمس النثقافي البرنطايي قد وافؽ عمى تو  عماف.
مكاف الجتماع أحد أيشطة ميظمة "سولنا لمزمالة"، الذي نتضمف مشاركنف مف بمداف عدة مختمفة لمدة نثبلنثة 
أناـ، وعيدما تمت الموافقة عمى هذا الطمب، لـ نكف المجمس عمى عمـ بمشاركة شباب مف إسرائنؿ، وحنف 

، وعمـ المجمس النثقافي البرنطايي مف عمميا بذلؾ رأنيا أف منثؿ هذا اليشاط لنس مياسبًا العتبارات مختمفة
 ميظمة "سولنا لمزمالة" أف المشاركنف اإلسرائنمننف قد ايسحبوا مف المشاركة وغادروا األردف".
 11/6/2012، السبيل، عّمان

 
 لمجزرة األرمن 97ـحيي الذكرى الي اإلسرائيمي الكنيست 23

نثة األرمف التي راح ضحنتها ممنوف ويصؼ لكار  97نحني الكينست اإلسرائنمي بعد غد النثبلنثاء الذكرى اؿ
وسنتـ إحناء الذكرى بعد غد خبلؿ جمسة تداوؿ اولنة سنقرر بعدها إقامة جمسة احتفالنة في  مواطف أرميي.

نوـ األحد، ايه وخبلؿ سيوات  االلكتروييويقؿ موقع صحنفة "هآرتس"  إحدى المجاف التابعة لمكينست.
االحتفاء بالذكرى، خوفا مف أف نمس ذلؾ بعبلقات الدولتنف، في حنف  طونمة امتيعت الحكومة والكينست مف

اف االحتفاؿ االوؿ مف يوعه جرى في كايوف اوؿ الماضي، أي بعد وقوع مجزرة مرمرة التي أدت الى تدهور 
 العبلقات مع تركنا.

 10/06/2012 ،48عرب 
 

 نو غير مسؤول عن حياتوأو  السرسك يحتضر األسيرن أمصمحة السجون ب يبمغمشفى "اساف ىروفيو"  24
مشفى اساؼ هروفنه اإلسرائنمي اعمف مساء  ، أفراـ اهلل، مف 11/6/2012، وكالة سما اإلخباريةذكرت 

سؾ نحتضر واف ادارة المشفى ابمغت ادارة مصمحة السجوف اإلسرائنمنة بايها ال تتحمؿ ر امس اف االسنر الس
د محاموف زاروا االسنر السرسؾ النـو اف وضعه الصحي واك اي مسؤولنة عف موته خبلؿ الساعات القادمة.

اخطر مما نتصور البعض وايه قد تـ اببلغ المعيننف بالتطورات الخطنرة والمتبلحقة في وضعه الصحي 
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مشنرنف الى اف ياطقا باسـ المشفى ابمغهـ باف حالته اصبحت منئوس ميها وايه قد نفقد حناه خبلؿ ساعات 
 ت الى كافة السمطات واالجهزة المعينة في إسرائنؿ.المعمومات بذلؾ وصم واف

مف جهتها ذكرت مصادر فمسطنينة لوكالة "سما" مساء امس اف دولة االحتبلؿ تتحمؿ المسؤولنة الكاممة 
عف مصنر السرسؾ مؤكدة اف رد المقاومة الفمسطنينة سنكوف مزلزال عمى الجرنمة المروعة التي ترتكب في 

صادر اف اتصاالت حنثننثة تجري في هذه االنثياء مع كافة االطراؼ لتبناف خطورة وقالت الم هذه الساعات.
الموقؼ في ظؿ يقض االحتبلؿ وتدمنره التفاؽ االسرى االخنر واستمرار االجراءات التعسفنة ضد االسرى 

  والتجدند االداري لمعشرات ميهـ.
وزنر شؤوف األسرى والمحررنف أن  ،10/6/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وأضافت 

نوما، أصبح  88إف الوضع الصحي لؤلسنر محمود السرسؾ، المضرب عف الطعاـ ميذ  :عنسى قراقع قاؿ
وفا، مساء نوـ األحد، أف وكالة وأضاؼ، في اتصاؿ هاتفي مع  في غانة الخطورة، ونتدهور بشكؿ ممحوظ.

أكدت أف وضعه الصحي أصبح في غانة السوء، لجية أطباء زارت السرسؾ في مستشفى سجف الرممة، و 
 خاصة في ظؿ استمراره باإلضراب المفتوح عف الطعاـ لهذه المدة الطونمة.

 
 "ىشارون" سجن يعانون من سوء التغذية والعزل في القاصروناألسرى نادي األسير:  25

نعايوف « هشاروف»كشؼ يادي االسنر الفمسطنيي أمس أف األسرى القاصرنف في معتقؿ : األراضي المحتمة
مف سوء التغذنة، كما أيهـ نتعرضوف لسناسة العزؿ االيفرادي رغـ صغر سيهـ، نأتي ذلؾ قبؿ نوـ مف 
خوض كافة األسرى في مختمؼ معتقبلت االحتبلؿ إضرابًا عف الطعاـ لدعـ األسرى المضربنف في 

هـ مؤخرا، أيهـ نعايوف مف سوء وقاؿ اليادي إف األسرى أكدوا لمحامنه، الذي زار  مستشفى معتقؿ الرممة.
وأشاروا إلى أيهـ  الطعاـ كما ويوعا، الفتنف إلى أف الوجبات التي تقوـ إدارة المعتقؿ بتوزنعها ال تكفي لهـ.

وجدوا بعض الحشرات في وجبات الطعاـ التي قدمت إلنهـ األسبوع الماضي، واضطروا إلى إعادتها ولـ 
 نحصموا عمى بدنؿ لها.

سة إدارة السجوف المميهجة والهمجنة عمى ذلؾ فحسب، بؿ اشتكى األسرى مف قوات ولـ تقتصر سنا
 وما تحدنثه مف رعب في قموبهـ باستخدامها لمكبلب المتوحشة.« الياحشوف»

 11/6/2012، البيان، دبي
 

 زيارتين وتزويدىن بالخدمات الضروريةب"الصميب األحمر"  يطالبناألسيرات  26
ألسنر، امس، أف األسنرات ما زلف نقاطعف عنادة السجف احتجاجًا عمى عدـ راـ اهلل: أكد محامي يادي ا

توفر االحتناجات الصحنة البلزمة والمطالبة بتوفنر طبنب تتوفر فنه المهينة الطبنة ونقدـ العبلج البلـز 
ودعت األسنرات الصمنب األحمر إلى ضرورة القناـ بزنارتهف وتقدنـ الخدمات البلزمة  لؤلسنرات.

 ،وفد الصمنب األحمر لزنارة األسنرات عممًا ايه ميذ تيفنذ صفقة "شالنط" وحتى النـو لـ نحضر ،رورنةوالض
ولـ نقدـ لهف أي مساعدة خصوصًا أيهف كيفي السابؽ نقضنف وقتهف باإلشغاؿ الندونة التي نتـ إدخالها مف 

 الندونة. قبؿ "الصمنب"، ولكف ميذ صفقة "شالنط" لـ نتـ إدخاؿ أي شيء مف األشغاؿ
 11/6/2012، األيام، رام اهلل

 
 عقب تمقيو شيادات من األسرى واألىالي بالتوقف عن "التفتيش العاري" االحتاللعدالة يطالب مركز  27
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برسالة إلى مدنر سمطات السجوف  1948توجه مركز عدالة الحقوقي العامؿ داخؿ األراضي المحتمة عاـ  
بوقؼ التفتنش العاري غنر القايويي الذي تخضع له عائبلت السجياء  اإلسرائنمنة إنبلف فرايكو نطالبه فنها

 عيد قدومهـ لزنارة ذونهـ في سجف يفحة.
وبعث مركز عدالة برسالته في أعقاب ورود شكاوى "كنثنرة" و"فظنعة" عف إهايات، وتفتنش جسدي عاٍر 

 سرى الفمسطنيننف.وعيؼ مف قبؿ السجاينف ورجاؿ الوحدات الخاصة التابعة لسمطة السجوف ضد األ
 7وأوضحت الرسالة أف أبياء عائبلت األسرى الذنف جاؤوا إلى سجف يفحة لزنارة أقربائهـ اضطروا لبليتظار 

ساعات قبؿ السماح لهـ بالدخوؿ إلى السجف، ومف نثـ تـ إخضاعهـ لتفتنش عاٍر مهنف وتـ احتجازهـ في 
 غرفة صغنرة لساعات.

 10/6/2012، فمسطين أون الين
 

 سة األقصى: سمطات االحتالل تنفذ أكبر حممة حفريات أسفل المسجد األقصى وفي محيطومؤس 28
يفذ ونيفذ هذه األناـ أكبر حممة  اإلسرائنميالقدس: قالت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" إّف االحتبلؿ 

 المبارؾ. األقصىحفرنات أسفؿ وفي المحنط المبلصؽ لممسجد 
مس األحد أف هذه الحفرنات تتزامف مع حممة تزننؼ غنر مسبوقة وأوضحت المؤسسة في بناف صحفي أ

لمموجودات األنثرنة؛ بهدؼ إنجاد مدنية نهودنة مزعومة في جوؼ االرض وعمى سطحها وفي محنط 
وأشارت إلى أف ذروة هذه الحفرنات التي نجرنها أسفؿ المسجد األقصى وصمت ألقصى الزاونة  األقصى.

 ،سفؿ الجدار الغربي لممسجد، وأسفؿ مصمى المتحؼ االسبلمي في المسجدأ ،الجيوبنة الغربنة لؤلقصى
وكذلؾ  إضافة الى حفرنات متواصمة عمى امتداد الجدار الغربي لؤلقصى وما نسمى "أيفاؽ الجدار الغربي".

خاصة في أقصى ساحة البراؽ عمى جزء مف حي المغاربة الذي هدمه االحتبلؿ عاـ  ،في ساحة البراؽ
الميطقة الرابعة التي تتركز فنها الحفرنات فهي ببمدة سمواف بجمنع أجزائها، بدءًا مف عنف أما  –1967

 المدخؿ الشمالي لبمدة سمواف.، سمواف ووصواًل الى حي وادي حموة
وأضافت أف حممة الحفرنات االحتبللنة الكبنرة المذكورة تركزت عمى نثبلنثة محاور؛ أولها: حفر شبكة مف 

محنط المسجد األقصى، والمحور النثايي: تأسنس حّنز افتراضي تضمنمي لمدنية نهودنة األيفاؽ أسفؿ وفي 
أما المحور النثالث فهو  في عمؽ األرض وعمى سطحها في الميطقة المبلصقة والمجاورة لممسجد األقصى.

نة، توازنها تزامف الحفرنات المذكورة مع حممة تدمنر مميهجة لمموجودات االنثرنة التارنخنة االسبلمنة والعرب
حممة تزننؼ وتهوند الموجودات األنثرنة، وادعاء باكتشاؼ غنر مسبوؽ لموجودات أنثرنة عبرنة مف فترة 

 الهنكؿ األوؿ والنثايي المزعومنف.
وأكدت مؤسسة األقصى أف مدينة القدس والمسجد األقصى نواجهاف النوـ أكبر هجوـ تهوندي؛ األمر الذي 

عربي والفمسطنيي وضع خطة استراتنجنة قرنبة المدى، وأخرى بعندة نستدعي مف الحاضر االسبلمي وال
 المدى؛ لمواجهة والتصدي لكؿ هذه الممارسات واالعتداءات الخطنرة بحقهما.

 10/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 تظاىرة تضامنية حاشدة مع الشعب السوريتنظم  48 أراضيالحركة اإلسالمية في  29
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في التظاهرة التضامينة مع الشعب السوري والتي دعت إلنها الحركة  48ف فمسطنيني الػشارؾ مئات م: طمرة
 .1948اإلسبلمنة بشقنها الجيوبي والشمالي في األراضي العربنة المحتمة العاـ 

وكايت الحركة اإلسبلمنة دعت مساء السبت إلى تظاهرة قطرنَّة تحت عيواف "لبنؾ نا شاـ" يصرة لمشعب 
وتقدـ المتظاهرنف قادة الحركتنف الشنخ رائد صبلح والشنخ حماد أبو دعابس والشنخ كماؿ خطنب  السوري.

وعضو الكينست مسعود غيانـ وغنرهـ مف القنادات السناسنة والجماهنرنة. ألقنت خبللها الخطابات 
 التضامينة مع الشعب السوري ونثورته.

 11/6/2012، المستقبل، بيروت
 

 2011الفمسطينية فقراء عام  األرضفي  اإلحصاء: ربع األفراد 30
% مف األفراد في األرض الفمسطنينة عايوا مف الفقر 2558، إف في تقرنر له الجهاز المركزي لئلحصاءذكر 

 % في قطاع غزة(.3858% في الضفة و1758، )بواقع 2011في العاـ 
مف الفقر المدقع وفقا % مف األفراد في األرض الفمسطنينة نعايوف 1259وأضاؼ اإلحصاء أف حوالي 

 % في قطاع غزة(.2151% في الضفة و758أليماط االستهبلؾ الحقنقة لؤلسرة، )بواقع 
، ونضـ 1997وأوضح أف إحصاءات الفقر تستيد إلى التعرنؼ الرسمي لمفقر الذي تـ وضعه في العاـ 

لؼ مف خمس أفراد )انثياف التعرنؼ مبلمح مطمقة ويسبنة تستيد إلى موازية االحتناجات األساسنة ألسرة تتأ
 بالغاف ونثبلنثة أطفاؿ(، هذا وقد تـ إعداد خطي فقر وفقًا أليماط االستهبلؾ الحقنقنة لؤلسر.

وأشار إلى أيه جرى احتساب خط الفقر األوؿ )الذي نشار إلنه بػ'خط الفقر المدقع(، بشكؿ نعكس الحاجات 
لفقر النثايي )الذي نشار له بػ'خط الفقر'(، فقد تـ األساسنة مف منزاينة المأكؿ والممبس والمسكف. أما خط ا

إعداده بطرنقة تعكس منزاينة الحاجات األساسنة، إضافة إلى احتناجات أخرى كالرعانة الصحنة والتعمنـ 
واليقؿ والمواصبلت والرعانة الشخصنة واآلينة والمفروشات وغنر ذلؾ مف مستمزمات الميزؿ. وقد تـ تعدنؿ 

س مختمؼ االحتناجات االستهبلكنة لؤلسر استيادا إلى تركنبة األسرة )حجـ األسرة خطي الفقر بشكؿ نعك
 وعدد األطفاؿ(.

نذكر أف خط الفقر لؤلسرة المرجعنة المكوية مف خمس أفراد )انثياف بالغاف ونثبلنثة أطفاؿ( في األرض 
مغ خط الفقر المدقع دوالرا أمنركنا(، بنيما ب 637أي )حوالي  2011شنقبل خبلؿ عاـ  29293الفمسطنينة 

دوالرات أمنركنة( بمعدؿ سعر صرؼ الدوالر  509شنقبل أي )حوالي  19832ليفس األسرة المرجعنة 
 .2011عاـ  3559األمنركي مقابؿ الشنقؿ 

 10/6/2012الفمسطيني،  الجياز المركزي لإلحصاء
 

 ري في الضفةجدار الفصل العنص "إسرائيل" إقامةعمى  عشرة أعوامحممة دولية بذكرى مرور  31
ولند عوض: اطمقت مؤسسة 'الحؽ' الفمسطنينة حممة دولنة لمتذكنر باالنثار المدمرة التي تسببها  -راـ اهلل 

جدار الفصؿ العيصري الذي اقامته إسرائنؿ في الضفة الغربنة عمى حناة المواطينف الفمسطنيننف، واالستنبلء 
قي العبلج والحنمولة دوف وصوؿ التبلمنذ الى عمى اراضنهـ وحرمايهـ مف الوصوؿ لمشافي القدس لتم
مؤسسة بأف اطبلؽ الحممة الدولنة لمدة الواكدت  مدارسهـ ووصوؿ المزارعنف الى اشجارهـ خمؼ الجدار.

شهر جاء بمياسبة مرور عشر سيوات عمى بياء جدار الضـ والتوسع، مشنرة في بناف صحافي ارسؿ 
حزنراف )نوينو( الجاري، وتهدؼ مف خبللها إبراز  9إعتبارا مف  لػ'القدس العربي' االحد بأف الحممة بدأت
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اآلنثار السمبنة الياجمة عف الجدار عمى كافة مياحي حناة الشعب الفمسطنيي النومنة وتقاعس المجتمع 
 الدولي عف مساءلة االحتبلؿ اإلسرائنمي حوؿ االيتهاكات الياجمة عف بيائه واليظاـ المرتبط به.

 11/6/2012، دنالقدس العربي، لن
 

 لمخيمي الزرقاء وحطين "الخدمات واالستشارية" لجانإعادة تشكيل األردن:  32
أعميت دائرة الشؤوف الفمسطنينة عف إعادة تشكنؿ لجيتي الخدمات والمجيتنف : ماجد القرعاف –عماف

 8ايها االستشارنتنف لكؿ مف مخنمي الزرقاء وحطنف لنصبح مجموع المخنمات التي جرى اعادة تشكنؿ لج
 مخنما لمفمسطنيننف في المممكة. 13مخنمات مف ضمف 

 11/6/2012، الدستور، عّمان
 

 فمسطينًيا في الخميل ويصيبو بجروح طفاًل مستوطن يدىس  33
(، عمى دهس طفؿ فمسطنيي في حي تؿ ارمندة 6|10أقدـ مستوطف نهودي، مساء النوـ األحد ): الخمنؿ

وذكرت مصادر في اإلسعاؼ والطوارئ بالخمنؿ لمراسؿ  الذ بالفرار.بمدنية الخمنؿ )جيوب الضفة الغربنة( و 
سيوات(، ما أدى إلى إصابة  10"قدس برس" أف مستوطًيا أقدـ عمى دهس الطفؿ مأموف هاروف التمنمي )

الطفؿ بجراح متوسطة، حنث يقمه اإلسعاؼ اإلسرائنمي إلى أحد المستشفنات داخؿ فمسطنيي المحتمة عاـ 
1948. 

 10/6/2012 قدس برس،
 

 غزة: تنظم عمميات استيراد وبيع أجيزة االتصاالتوزارة االتصاالت في  34
أعميت اإلدارة العامة لمتراخنص في وزارة االتصاالت وتكيولوجنا المعمومات بغزة عف إصدار أوؿ : غزة

ة، ( ألجهزة االتصاالت، وذلؾ بعد اعتماد يظاـ الموافقة اليوعنType APPROVALشهادة اعتماد مف )
 ونعتبر هذا اليظاـ شرًطا أساسًنا لمموافقة عمى أجهزة االتصاالت قبؿ السماح بإدخالها إلى فمسطنف.
وأوضحت الوزارة، في بناف لها تمقت "قدس برس" يسخة عيه، أيها "تهدؼ إلى تيظنـ عممنات استنراد وبنع 

ة لمشروط والمتطمبات الفينة وفؽ أجهزة االتصاالت وذلؾ بإصدار شهادة الموافقة اليوعنة لؤلجهزة المطابق
 القواينف والموائح".

 11/6/2012قدس برس، 
 

 تحذر من "أسوأ أزمة" صحية تمر بيا غزة في القطاع الصحةوزارة  35
أكد مدنر مستشفى اليصر لؤلطفاؿ د.يبنؿ البرقويي أف اليقص في حقف األجساـ : فاطمة أبو حنة - غزة

الكنثنر مف األطفاؿ المصابنف بيقص المياعة واألطفاؿ المصابنف ( الورندنة نهدد حناة IVIGالمياعنة )
وأوضح البرقويي لػ"فمسطنف"، بأف بعض الفنروسات التي تصنب األطراؼ  بالشمؿ المفاجئ "الرخوي".

العصبنة تؤدي إلى شمؿ في بعض األطراؼ السفمنة، وأحنايًا نصعد هذا الشمؿ إلى الصدر ونوقؼ التيفس. 
تستخدـ لعبلج حاالت يقص الصفائح الدمونة ومرض الكوساكي الذي نصنب األوعنة  وبنف أف هذه الحقف

 الدمونة والشراننف وخاصة القمب، مشنرًا إلى أف في حالة لـ تؤخذ هذه الحقف ستؤدي إلى الوفاة.
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وأشار البرقويي إلى أف أزمة يقص األدونة لنست جدندة، وكنثنر مف األدونة ياقصة وبعضها مهمة جًدا 
اذ حناة األطفاؿ خاصة أف هياؾ بعض األطفاؿ حدننثي الوالدة ونعايوف مف تشوهات في القمب إليق

 ونحتاجوف لؤلدونة؛ إما لسرعة ضربات القمب أو بعض التشوهات كزرقة في القمب.
وقاؿ البرقويي :"إيه أجرى عدة اتصاالت مع بعض شركات األدونة إلمداد القطاع باألدونة، فكاف رد معظـ 

ركات أيهـ مميوعوف مف قبؿ وزارة الصحة براـ اهلل،" مشنرًا إلى أف أسعار الحقف باهظة النثمف؛ هذه الش
$، ورغـ ذلؾ فهي مميوعة مف الدخوؿ إلى 500$ وحقف أخرى تصؿ إلى 1000فبعض الحقف تكمفتها 

ة جدًا أسابنع، وهي مهم 3وأوضح البرقويي أف هياؾ أطفااًل مرضى بحاجة إلى حقية واحدة كؿ  القطاع.
 إليقاذ حناتهـ.

مف جهته، قاؿ مدنر عاـ اإلدارة العامة لمصندلة في وزارة الصحة د.مينر البرش ،إف األزمة الحالنة هي 
األسوأ باليسبة لمقطاع الصحي، مفسرًا ذلؾ بأف عممنة التراكـ في اليقص عمى مدار السيوات الماضنة، 

سرعة وتنرة التدهور في هذا القطاع مما نهدده  ظهرت بشكؿ جمي في الفترة الحالنة وأدت إلى زنادة
وأضاؼ البرش لػ"فمسطنف"، "تعنش الوزارة النوـ أسوأ ظروفها الصحنة مف حنث العدد الكبنر في  بااليهنار.

صيفا،  460صيفا مفقودة مف قائمة األدونة األساسنة التي تتكوف مف  250اليقص، إذ نوجد أكنثر مف 
وبّنف البرش أف الفئات المتضررة مف اليقص الحالي في  المستهمكات الطبنة".صيفًا مف  211باإلضافة إلى 

األدونة هي األطفاؿ واألمهات في حالة الوالدة ومرضى الفشؿ الكموي الذنف هـ بحاجة إلى إجراء غسنؿ 
 كمى، وكذلؾ مرضى السرطاف.

 10/6/2012، فمسطين أون الين
 

 من الصياينة واألمريكان ىو الذي سيحاصر من يحاصر غزة :األردنالمرشد العام إلخوان  36
"، التػػي ترأسػػها المرشػػد العػػاـ لجماعػػة اإلخػػواف المسػػممنف فػػي 13وصػػمت قافمػػة "أمنػػاؿ مػػف االبتسػػامات : غػػزة

عبػر معبػر رفػح، وسػط اسػتقباؿ رسػمي  10/6األردف، الشنخ هماـ سػعند، إلػى قطػاع غػزة، مسػاء نػـو األحػد 
متضامينف غالبنتهـ مف  110التي تضـ أكنثر مف  ،لئلعبلـ إف القافمة وقاؿ مراسؿ المركز الفمسطنيي حافؿ.

دولػػة عربنػػة مختمفػػة، وتحمػػؿ مسػػاعدات  17قنػػادات العمػػؿ اإلسػػبلمي والػػوطيي ومػػف قػػادة الربنػػع العربػػي مػػف 
 مقدمة إلى المراكز الطبنة والمستشفنات في قطاع غزة. ،طف أدونة 10إيساينة عبارة عف 

واف األردف في مؤتمر صحفي بالجايب الفمسطنيي مف المعبر، أف القافمة جاءت لتؤكد وأكد المرشد العاـ إلخ
أف حصػػار غػػزة إلػػى زواؿ، وأف مػػف نحاصػػر غػػزة مػػف الصػػهانية واألمرنكػػاف هػػو الػػذي سنحاصػػر. وأضػػاؼ" 

 يقوؿ لمصهانية واألمرنكاف ايتـ المحاصروف غزة لف تحاصر بإذف اهلل تعالى".
ـ لجبهػة العمػؿ االسػبلمي، الشػنخ حمػزة ميصػور اف الزنػارة تحمػؿ رسػالة تضػامف مف جهته، قػاؿ األمػنف العػا

 ودعـ لممحاصرنف في قطاع غزة لممطالبة بإيهاء الظمـ الواقع عمنهـ وفؾ حصارهـ.
10/6/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 
 

 دتوورقة ضغط وابتزاز سياسي ولن تكون إال مع الوطن وقيا ليستمخيم اربد: المخيمات  37
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عنػػػد االسػػػتقبلؿ بمياسػػػبة مخػػػنـ إربػػػد فػػػي احتفػػػاؿ بقػػػاؿ اليائػػػب األسػػػبؽ نػػػويس الجمػػػرة : صػػػهنب التػػػؿ - اربػػػد
فمه حؽ الوفاء عمنيػا  ،ما زاؿ نعايي وشعبه مما نجري هياؾ عمى أرض فمسطنف»فاألردف الوطينة:  واألعناد

 «.وله عمنيا حؽ االيتماء والفداء
أهالي المخنـ قاؿ فنها أف الفمسطنيننف في األردف نعنشوف حنػاتهـ بكػؿ والقى المهيدس عبد اهلل عونس كممة 

حرنػػة وأمػػف وأمػػاف فػػي ظػػؿ الرانػػة الهاشػػمنة, الفتػػًا إلػػى أيهػػـ يػػالوا العدنػػد مػػف حقػػوقهـ المشػػروعة كمػػواطينف 
 أرديننف.

جتمعنػة عمػى مف جايبه أكد الدكتور عبد الرحنـ عوض أبو الهنجاء في كممته التي ألقاها باسـ اليشاطات الم
رفض أف تكوف المخنمات ورقة ضغط وابتزاز سناسي بند أي كاف لمعزؼ عمى األوتار التي تعمؽ الهوة بػنف 
أبيػػاء الػػوطف الواحػػد, الفتػػًا إلػػى أف المخنمػػات جػػزء مػػف الػػوطف ولػػف تكػػوف فػػي نػػوـ مػػف األنػػاـ إال مػػع الػػوطف 

 وقنادته.
11/6/2012، الدستور، عّمان  

 
 عمى بناء وحدات استيطانية جديدة "سرائيلإ"األردن يدين مصادقة  38

عمػى بيػاء المئػات مػف  اإلسػرائنمنةورفضػها لمصػادقة الحكومػة  إدايتهػاالحكومػة االردينػة  تأكػد: بترا – عماف
وقػاؿ وزنػر الدولػة لشػؤوف اإلعػبلـ واالتصػاؿ اليػاطؽ الرسػمي  الوحدات االستنطاينة الجدندة بالضػفة الغربنػة.

اف هػػػذا إجػػػراء نهػػػدؼ إلػػػى خمػػػؽ وقػػػائع جدنػػػدة عمػػػى  األحػػػد أمػػػسانطػػػة فػػػي بنػػػاف باسػػػـ الحكومػػػة سػػػمنح المع
األرض، باإلضػػافة إلػػى اف هػػذا التصػػعند سػػنعنؽ الجهػػود التػػي نبػػذلها المجتمػػع الػػدولي والرامنػػة إلػػى اسػػتئياؼ 
ة المفاوضػػات وكسػػر الجمػػود القػػائـ فػػي جهػػود السػػبلـ وتحقنػػؽ حػػؿ الػػدولتنف بإقامػػة الدولػػة الفمسػػطنينة المسػػتقم

 وعاصمتها القدس الشرقنة. 1967عمى حدود العاـ 
في اجتماعات مجمس الشؤوف التربونة ألبياء الشعب الفمسطنيي التي بدأت  ،عمى صعند متصؿ، يدد األردف

بالممارسات والسناسات اإلسرائنمنة الرامنة لتحطنـ العممنة التعمنمنة في  ،في مقر الجامعة العربنة أمس األحد
نينة المحتمػػة سػػواء مػػف خػػبلؿ تحرنػػؼ وتشػػونه الميػػاهج التعمنمنػػة او وضػػع العراقنػػؿ والقنػػود االراضػػي الفمسػػط

 اماـ الطمبة واعضاء الهنئات التدرنسنة.
11/6/2012، الدستور، عّمان  

 
 اعتصام أمام "اإلذاعة والتمفزيون" لممطالبة بتسميط الضوء عمى قضية األسرى األردن:  39

األسرى األرديننف في المعتقبلت اإلسرائنمنة، بالمقاء الذي جرى بنيهـ وبنف أشاد أهالي : غادة الشنخ –عماف 
يظمػوه المدنر العاـ لمؤسسة اإلذاعة والتمفزنوف الزمنػؿ رمضػاف الرواشػدة أمػس، عمػى خمفنػة االعتصػاـ الػذي 

لئلذاعػػة تمقػػوا وعػػدا لمبحػػث فػػي آلنػػة لتحسػػنف التغطنػػة اإلعبلمنػػة وقػػد  .أمػػاـ مقػػر مؤسسػػة اإلذاعػػة والتمفزنػػوف
 والتمفزنوف في ممؼ األسرى والمفقودنف.

11/6/2012، الغد، عّمان  
 
 

 إلسالميينا حكممنزعجة من  "إسرائيللن تكون حقيقية... و" الفمسطينيينمرىج: مصالحة  40
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بنػػروت: قمػػؿ وزنػػر الداخمنػػة المبيػػايي السػػابؽ بشػػارة مػػرهج مػػف أهمنػػة التعونػػؿ عمػػى حػػوارات المصػػالحة بػػنف 
واسػتبعد مػرهج، فػي تصػػرنحات  ح إليهػاء االيقسػػاـ وتحقنػؽ المصػالحة فػي الوقػت الػػراهف.حركتػي حمػاس وفػت

قدس برس، حدوث اختػراؽ جػوهري وحقنقػي فػي مسػار المصػالحة الفمسػطنينة، وقػاؿ: "باليسػبة  لوكالةخاصة 
، لممصالحة بنف حركتي حماس وفتح أعتقد أف المهـ فنها هو الحدنث عف المصالحة وتجيػب التػوتر ال غنػر

أما الوصوؿ إلى المصالحة الحقنقنػة فهػذا أمػر غنػر وارد فػي الوقػت الػراهف، ولػذلؾ سػنظؿ األمػر فقػط مجػرد 
 حدنث عف المصالحة لتهدئة األمور ال غنر".

مف جهة أخرى؛ رفض مرهج الحدنث عف تأنثنر سمبي لوصوؿ اإلسبلمننف إلى الحكـ في ببلد الربنع العربػي 
مػػف الياحنػة األمينػػة االسػتراتنجنة أف إسػػرائنؿ ميزعجػة مػػف وصػوؿ اإلسػػبلمننف عمػى المقاومػة، وقػػاؿ: "األكنػد 

إلى السمطة، ال سنما في مصر، ولقد كايت إسػرائنؿ تػرى فػي مبػارؾ كيػزا، وهػي مضػطربة تجػاه االحتمػاالت 
السناسػػػنة التػػػي نمكػػػف أف تطػػػرأ عمػػػى الوضػػػع فػػػي مصػػػر. والتطػػػور الحاصػػػؿ فػػػي القػػػاهرة أكنثػػػر مػػػدعاة لمقمػػػؽ 

 نمي".اإلسرائ
10/6/2012وكالة قدس برس،   

 
 لـ"إسرائيل"  طالب بتنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحق العمالءيجنبالط  41

ـّ رئػػػنس الحػػزب التقػػػدمي االشػػػتراكي اليائػػب رئػػػنس ولنػػد جيػػػببلط صػػػوته إلػػى صػػػوت يبنػػه بػػػري،  المبيػػػايي ضػػ
. وقػاؿ أمػاـ وفػد مػف هنئػة ممنثمػي فطالب بتيفنذ أحكاـ اإلعداـ الصادرة بحػؽ العمػبلءمجمس اليواب المبيايي، 

األسرى المحررنف مف السجوف اإلسرائنمنة زاره في المختارة، إيػه كػاف مػف أوؿ المطػالبنف بتيفنػذ حكػـ اإلعػداـ 
بالعمنػػؿ محمػػود رافػػع، المػػداف بجرنمػػة قتػػؿ األخػػونف مجػػذوب، لنكػػوف عبػػرة لمعمػػبلء الػػذي تعػػامموا والػػذنف لػػـ 

وقػػاؿ جيػػببلط إيػػه سػػنجري اتصػػاالته مػػع  «.طائفػػة لػػه، وال دنػػف وال مػػذهب ال»نكتشػػفوا بعػػد. وأكػػد أف العمنػػؿ 
الفارنف »الرئنس يبنه بري وحزب اهلل مف أجؿ العمؿ عمى وقؼ عممنات اإلفراج عف المتعاممنف، وميع عودة 

 إلى لبياف.« إلى إسرائنؿ
11/6/2012، ، بيروتاألخبار  

 
 جثامين الشيداء الفمسطينيينل ئيميةاإلسراسمطات الندد بانتياكات تجامعة العربية ال 42

يددت جامعة الدوؿ العربنة بااليتهاكات البشعة التي ترتكبها سمطات االحتبلؿ بحؽ جنثامنف الشهداء  القاهرة:
ترفض تسمنـ الجنثامنف لذونهـ إلخفاء جرائمها بالتمنثنؿ بها وسرقة  "إسرائنؿ"الفمسطنيننف، مؤكدة أف 

 أعضائها.
 11/6/2012الخميج، الشارقة، 

 
 تطالب بالتصدي لتزوير المناىج الفمسطينية العربية الجامعة 43

دعت جامعة الدوؿ العربنة إلى التحرؾ لمتصدي لتزونر االحتبلؿ لممياهج التعمنمنة في األراضي  القاهرة:
المحتمة، وقنامه بسف القواينف لحذؼ كؿ ما نتعمؽ بتارنخ فمسطنف، ووضع التراث النهودي والصهنويي بدال 

وأكد األمنف العاـ المساعد لدى الجامعة العربنة لشؤوف فمسطنف،  ميه، إضافة إلى تهوند األماكف المقدسة.
 "إسرائنؿ" محمد صبنح، في كممته، أمس، أماـ مجمس الشؤوف التربونة ألبياء الشعب الفمسطنيي أف

وأشار إلى معاياة الطمبة في  تستهدؼ مسنرة التعمنـ في األراضي المحتمة وتجهنؿ أبياء الشعب الفمسطنيي.
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لحاؽ  قطاع غزة جراء الحصار اإلسرائنمي، الفتاً  إلى اليقص الحاد في عدد المدارس يتنجة تدمنر بعضها، وا 
 ضرر بالغ بأكنثرها وعدـ القدرة عمى إعادة تأهنمها بسبب عرقمة إدخاؿ المواد البلزمة لذلؾ.

ـ في القدس المحتمة، مف تغننر المياهج وتحرنفها واستعرض التحدنات غنر المسبوقة التي تواجه التعمن
لزاـ الطمبة بدراسة التراث النهودي والصهنويي  وحذؼ كؿ ما نتعمؽ بالتارنخ الفمسطنيي مف المياهج وا 

بتيظنـ زنارات لمطمبة  2011فبرانر  /قرار وزارة التربنة والتعمنـ اإلسرائنمنة في شباط"ورموزه. وأشار إلى 
 ."دف التي بها آنثار إسبلمنة وفمسطنينة بزعـ أيها آنثار نهودنةاإلسرائنمننف لمم

 11/6/2012الخميج، الشارقة، 
 

 : الظروف الداخمية في مصر لم ولن تعطل المصالحة الفمسطينيةاهلل رامفي السفير المصري  44
 الظروؼ الداخمنة في أف ،كد ناسر عنثماف، السفنر المصري لدى السمطة الفمسطنينةأ :بنت لحـ خاص

وقاؿ السفنر المصري في حدنث لغرفة  مصر لـ ولف تعطؿ المصالحة الفمسطنينة بنف حركتي فتح وحماس.
ف هياؾ مسنرة سناسنة معنية في مصر، لكف مؤسسات الدولة المصرنة تعمؿ وتمتـز إ :تحرنر وكالة معاً 

 .ةالمصرنة نثابت األولونات أف المصالحة الفمسطنينة، مؤكداً  إتماـ وأهمها أعمالها، أجيدةبالممفات التي عمى 
هياؾ سرنة تامة في عدـ الخوض في  أف حاصؿ في المصالحة، مبنياً  هياؾ تقدما كبنراً  أفعنثماف  وأوضح

 وما تـ التوافؽ عمنه بنف فتح وحماس بخصوص تشكنؿ الحكومة. األخنرة،تفاصنؿ المباحنثات 
مصر  أفباعتبار  ،خابات الرئاسنة المصرنةمرشح في االيت أيوقاؿ عنثماف ايه ال نجب المراهية عمى فوز 

وبذلؾ ستبقى  ،ودورها القومي نيبع مف موقعها الجغرافي والتارنخي ة،ومصالحها نثابت ،كبر دولة عربنةأ
 كما هي وستخدـ المصالح العربنة. األولونات

 11/6/2012وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 ربة في المسجد األقصى والقدسحقوق المغاجمعيات مغاربية تشكل ائتالفًا لمدفاع عن 45
، عف تشكنؿ ائتبلؼ لمدفاع عف حقوؽ المغاربة 10/6أعميت عدة جمعنات في ببلد المغرب العربي، األحد 

في المسجد األقصى المبارؾ والقدس واسترجاع إرنثهـ في المسجد األقصى والقدس المتمنثؿ في حارة المغاربة 
المغاربة بحارتهـ، ونوحد جهودهـ في جهد مديي فعاؿ نعند  ونهدؼ االئتبلؼ إلى "تعرنؼ وجسر المغاربة.

 ارتباط المغارنة بقدسهـ".
"المجية التحضنرنة لممؤتمر المغاربي األوؿ  وقاؿ القائموف عمى االئتبلؼ في بناف صحفي صادر عف

انية اقترؼ الصه 1967ليصرة حي المغاربة في القدس الشرنؼ": إيه في "منثؿ هذا النوـ االنثينف مف عاـ 
واحدة مف جرائمهـ الكنثنرة والمتجددة، فقاموا بهدـ حارة المغاربة في المسجد األقصى المبارؾ مستهدفنف بذلؾ 

 بما نحونه مف كيوز وتراث وموروث حضاري يفنس". مغاربناً  إرنثا أيدلسناً 
 اج قضنة وياشدت الجمعنات الميخرطة في التحضنر عمى هذا اإلطار المغاربي الحكومات المغاربنة "إدر 

 
حارة وجسر المغارنة عمى سمـ األولونات والقناـ بكؿ ما نمـز مف أجؿ يصرة المسجد األقصى والمرابطنف 

 حوله ومحاسبة الصهانية السائرنف في تهوند القدس وتدمنر أهمها".
 10/6/2012موقع فمسطين أون الين، 
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 مل بكامل طاقتومعبر يعوتؤكد أن ال من عبور معبر رفح "الغزيين"منع تنفي مصر  46
معبر رفح الحدودي بنف قطاع غزة ومصر شهد عرقمة في أف  ،غزةمف  11/6/2012الحياة، لندن، يشرت 

العمؿ لمنوـ النثايي عمى التوالي، ما أدى إلى عدـ تمكف المئات مف مغادرة القطاع. وقاؿ المدنر العاـ 
 إف بعض المعوقات نواجه إدارة معبر رفح.لممعابر في وزارة الداخمنة في الحكومة في غزة ماهر أبو صبحة 

عدـ سماح الجايب المصري بدخوؿ المسافرنف مف القطاع في اتجاه "وعزا أبو صبحة في تصرنح األمر إلى 
الجايب المصري لـ نسمح النـو )حتى قبؿ ظهر أمس( إال بدخوؿ مئة مسافر مف ". وأضاؼ أف "مصر

أعادهـ الجايب المصري مساء أوؿ  ،مسافراً  250رض دخوؿ القطاع )حافتبلف(، في حنف ايه كاف مف المفت
الجايب المصري أعاد )مف المعبر المصري( في شكؿ "مف أمس عمى متف خمس حافبلت. وأوضح أف 

مفاجئ )أوؿ مف( أمس خمس حافبلت كايت تقؿ مسافرنف مف القطاع ، مف دوف أف تتضح أسباب هذه 
 ."اإلجراءات حتى اآلف

 150مسافرًا، مف بنيهـ  550، أي يحو "حافمة 11تـ إدخاؿ "مساء أمس إيه  ةالحناة جرندوقالت مسافرة ل
 مسافرًا مف الذنف أعندوا أوؿ مف أمس ولهـ األولونة في السفر.

، صرح اً مصرن مسؤوالً  ، أفالقاهرةمف  10/6/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطيوأضافت 
وقاؿ المسؤوؿ  مؿ بكامؿ طاقاته، وال نوجد أي مشاكؿ تعنؽ العمؿ به.نوـ األحد، بأف معبر رفح نع

يؤكد استمرار تشغنؿ ميفذ رفح البري بشكؿ "المصري، في تصرنح رسمي يشرته وكالة أيباء الشرؽ األوسط، 
 ."دوف أي معوقات 2011طبنعي باآللنة الجدندة المتبعة ميذ يهانة أنار 

 
 طين رأينا مشروع دولة مكتممة البناءمدير وكالة أنباء البحرين: في فمس 47

موقع مدنر وكالة أيباء البحرنف مهيد سمنماف عمى حسابه الخاص عمى : يشر زلفى شحرور -راـ اهلل 
وفا بالذكرى األربعنف وكالة وصؿ إلى فمسطنف لممشاركة في احتفالنة  ، وقاؿ سمنماف، الذيفنسبوؾ
 "'ببلؾ بنري"صور في شوارع راـ اهلل، بعث بها عبر هاتؼ لـ نصدقه أحد مف أصدقائه أف هذه ال :لتأسنسها

ونبدو أف الصدمة األولى لسمنماف غنر المصدؽ أيه أماـ بياء دولة مكتممة يقمه  لتأكند مكاف وجوده.
ألصدقائه ورفاقه الذنف ظموا عمى تواصؿ معه لمتعرؼ عمى المدف التي زارها وسط تعبنراتهـ غنر المصدقة 

 صور لمدف فمسطنف وعمى األخص راـ اهلل.أف هذه الصور هي 
وفا: يقؿ الصورة الحقنقنة لمعاياة الفمسطنيي تحت االحتبلؿ أفضؿ مف ممنوف مقاؿ وكالة وعف ذلؾ قاؿ ل

عف القضنة الفمسطنينة، وأفضؿ مف كؿ صور المسمسبلت. سأعود وسأتكمـ مع ممنوف شخص حوؿ العالـ 
ودعا سمنماف لمتفرنؽ بنف التطبنع وزنارة  يقمي لمصورة الحقنقنة.عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، وسأفتخر ب

 األهؿ واألرض الفمسطنينة.
 10/6/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 

 "إسرائيلـ"طيران: المخطط في سورية ييدف إليجاد منطقة آمنة ل 48
ف المخطط "أالجيراؿ حسف فنروز آبادي  راينةاإلن العامة لمقوات المسمحة األركافاعتبر رئنس هنئة  :طهراف

 وأضاؼ ."ميطقة آمية لهذا الكناف المحتؿ إنجادفي سورنة، ندور حوؿ  واإلسرائنمي األمرنكياالستراتنجي 
 واإلفادةوذلؾ بمساعدة بعض دوؿ الميطقة،  ،السمطة في سورنة إلىبالمتطرفنف  اإلتنافكا تحاوؿ نمر "أف أ
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رساؿ  اإلسبلمنةالدوؿ  إحدىمف  كا والكناف نمر أف "إ :وتابع .إلنها"المسمحنف  اإلرهابننفالمجاورة لسورنة وا 
جدند لدى الصهانية مف اجؿ مواصمة وجودهـ البلشرعي عبر التمسؾ بهذا  أمؿالصهنويي نرنداف بث 

 .األسموب"
 11/6/2012الراية، الدوحة، 

 
 أفارقة إلى فمسطين المحتمة ثمانيةإحباط محاولة تسمل  49

أفارقة إلى فمسطنف المحتمة،  8أحبطت قوات الشرطة المصرنة محاولة تسمؿ  محمد سمنـ سبلـ: -اهرة الق
 عبر الحدود الدولنة بسنياء، في محاولتنف ميفصمتنف لمتسمؿ.

 11/6/2012الخميج، الشارقة، 
 

 بالمغرب لعقد اتفاق مع ىداف الدوري المغربي إسرائيميوفد رياضي  50
بالمغرب لعقد اتفاؽ مع هداؼ الدوري  موجود حالناً  إسرائنمناً  رناضناً  وفداً  إفغربنة الرباط: قالت تقارنر م

وقاؿ موقع هسبرنس أف مسؤولي يادي َهابونؿ إنُروْيَنا اإلسرائنمي  المغربي البلعب التشادي كارؿ ماركس.
ـّ لدرجة كبنرة بَماكس.  مهت

 11/6/2012، لندن، القدس العربي
 

 ميون دوالر إلعادة بناء مسجد في غزة دّمره االحتاللنصف مقدم قطري ي متبرع 51
تبّرع قطري أكنثر مف يصؼ ممنوف دوالر لصالح إعادة بياء مسجد في قطاع غزة، دّمرته قوات قدـ م :غزة

 االحتبلؿ اإلسرائنمي خبلؿ الحرب عمى القطاع قبؿ يحو نثبلث سيوات.
النة لقطاع غزة، والتي التقى خبللها مع رئنس وأعمف الشنخ عمي السادة عف هذا التبرع خبلؿ زنارته الح

 الحكومة الفمسطنينة في غزة إسماعنؿ هينة.
 10/6/2012قدس برس، 

 
 لن تياجم إيران قبل االنتخابات الرئاسّية "إسرائيل"رئيس وكالة المخابرات األمريكية:  52

اإلسرائنمي، نوسي  (WALLAزهنر أيدراوس: قاؿ المحمؿ لمشؤوف اإلستراتنجّنة في موقع ) -الياصرة 
(، دنفند بترانوس، توّقع أال تهاجـ CIAمنمماف، أمس األحد إف رئنس وكالة المخابرات المركزنة األمرنكنة )

وبحسب منمماف فإف بترانوس صرح خبلؿ لقاء مع عدد مف الصحافننف  إنراف في المستقبؿ القرنب. "إسرائنؿ"
راؾ أوباما أقيع رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو الرئنس األمرنكي با أفاألمرنكننف، أمس األحد، 

 بعدـ شف هجوـ عسكري ضد إنراف، بعد تعهد أوباما بميع إنراف مف إيتاج سبلح يووي.
 11/6/2012، لندن، القدس العربي

 
 التغيرات في المنطقة ستفرض نفسيا بشكل إيجابي عمى القضية الفمسطينية :"كير"مجمس رئيس  53

يهاد عوض أف  )كنر( يور الخطنب: أكد المدنر التيفنذي لمجمس العبلقات األمرنكنة اإلسبلمنةأ -الدوحة 
التغنرات التي تجري عمى أف " في حوار مع الرانةوشدد  الصوت اإلسبلمي في أمرنكا موحد ولنس مشتًتا.

لمشعب في الميطقة ستفرض يفسها بشكؿ إنجابي عمى القضنة الفمسطنينة وعمى المطالب العادلة 
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ظهور ويشأة األيظمة الدنمقراطنة الجدندة في الشرؽ األوسط هذه الحكومات ستكوف إف " قاؿ:"، و الفمسطنيي
وهذا نفرض عياصر  ...أقرب وتطمعات شعوبها ومف بنيها االستقرار والسبلـ العادؿ والدولة الفمسطنينة

فإذا أحسيت الوالنات المتحدة واستمرت  ...ةجدندة في العبلقة بنف العالـ العربي واإلسبلمي والوالنات المتحد
في دعـ خنارات الشعوب ودعـ الدنمقراطنات ستجد يفسها تقؼ مع الشعب الفمسطنيي كذلؾ وتسنر في 
االتجاه الصحنح وستكوف مبادرات السبلـ جدنة ولنس مفاوضات بدوف أسس وبنف أطراؼ ضعنفة وبطبنعة 

  ."تحدة ولنس كما تدعي إسرائنؿ أيها الحمنؼ الوحندالحاؿ سنكوف هياؾ حمفاء جدد لموالنات الم
فنه تأنند ال  لمرئاسة األمرنكنة[ المرشح الجمهوري] روميي[ منتػ]البريامج السناسي لوأشار عوض إلى أف "

وهذه سناسة عمناء ال نمكف أف تيجح في القرف الواحد والعشرنف وفي ظؿ  ،محدود وغنر مشروط إلسرائنؿ
 ".تحوؿ الدنمقراطي الذي نعبر عف يهضة الشعوب وحؽ الشعوب باالستقرار والسبلـالربنع العربي وال

 11/6/2012الراية، الدوحة، 
 

 الحتجاز المياجرين غير الشرعيين إسرائيميىيومن رايتس واتش تندد بقانون  54
باحتجاز  و تعدنؿ قايوف نسمحأ إلغاءلى إ األحد" إسرائنؿدعت ميظمة هنومف رانتس واتش " :القدس المحتمة

 ".األساسنةبخرؽ "لمحقوؽ  إناهحتى نثبلث سيوات واصفة  إلنهـالمهاجرنف غنر الشرعننف دوف توجنه تهمة 
 إلىالقايوف الجدند "نعاقب طالبي المجوء السناسي لعبورهـ بشكؿ غنر ميتظـ  إفوقالت الميظمة في بناف 

 ".األساسنةفي خرؽ لحقوقهـ  إسرائنؿ
ال نقوموف فقط بزنادة الكاز  اإلسرائنمننف"المسؤولنف  إفامج البلجئنف في الميظمة وقاؿ بنؿ فرنمنؾ مدنر بري

القايوف الجدند الذي نعاقب البلجئنف في ايتهاؾ لمقايوف  اآلفولكف لدنهـ  لؤلجايبعمى الينراف المعادنة 
 الدولي".

 11/6/2012السبيل، عّمان، 
 

 والعالم الغربي يقف عمي أرجل شرقية مسممة انياال يتجزأ من ألم جزءاإلسالم   : دير شبيجلمجمة  55
سمطت مجمة دنر شبنجؿ األلماينة الضوء عمي الجدؿ الذي حدث مؤخرا في أوساط : وكاالت  - برلنف

واعتبرت المجمة أف هذا الجداؿ واليقاش دلنؿ   السناسننف األلماف حوؿ ايتماء اإلسبلـ لممجتمع األلمايي,
عموما لدي هؤالء الساسة يظرا ألف الشواهد التارنخنة والنثقافنة تؤكد أف  لي يقص الفهـ لمتارنخ  واضح

 اإلسبلـ جزء ال نتجزأ مف ألماينا.
وأشارت المجمة إلي آراء سناسننف ألماف بشأف االسبلـ في برلنف بعد الجدؿ حوؿ ايتماء المسممنف هياؾ 

قاطعة بافارنا بتصرنح أدهش جمهوره لممجتمع األلمايي, حنث أدلي فنه ماركوس سودر وزنر المالنة في م
مف المهاجرنف األترا ؾ حنف قاؿ إف اإلسبلـ جزء ال نتجزأ مف بافارنا, واستخدـ الرئنس نواكنـ جاوؾ تصرنح 
الرئنس السابؽ كرنستناف فولؼ الذي أكد فنه أف المسممنف الذنف نعنشوف في ألماينا نيتموف لها. في المقابؿ, 

زنر الداخمنة بأف حقنقة أف االسبلـ جزء مف ألماينا ال نمكف إنثباتها تارنخنا, وأف صرح هايز بنتر فرندرنش و 
الهونة األلماينة تتشكؿ مف عيصري المسنحنة والتيونر. وأوضحت المجمة أف الحدنث عف التيونر نجافي 

ع سينف فقط حقنقة أف العالـ الغربي بقنادة ألماينا قاـ بيفسه بتدمنر إيجازات عقود مف اإليساينة في بض
 خبلؿ حربنف عالمنتنف, مضنفة أف العالـ الغربي نتجاهؿ حقنقة أيه نقؼ عمي أرجؿ شرقنة مسممة.

 11/6/2012، األىرام، القاىرة
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 دولة غير عضو.. ماذا بعد؟! 56

 ناسر الزعاترة
ة إلى إذا لـ تيجح كؿ المساعي لمعود“في آخر تجمناته السناسنة قاؿ الرئنس الفمسطنيي محمود عباس إيه 

، ”المفاوضات، فبالتأكند سيذهب إلى الجمعنة العامة ليحصؿ عمى ما نطمؽ عمنه اسـ دولة غنر عضو
 مستشهدا بقناـ سونسرا والفاتنكاف بذلؾ مف قبؿ.

وألف الجمنع ندرؾ أف الحصوؿ عمى مسمى دولة، ولو بصفة مراقب سنعيي أف مشهد الصراع مع االحتبلؿ 
بنف دولتنف، فقد خرج عمنيا صائب عرنقات )كبنر المفاوضنف الذي أقنؿ ولـ  الصهنويي سنغدو يزاعا حدودنا

ف خبلصة  نستقؿ ألف الشعب الفمسطنيي لـ نيتج عبقرنة منثمه(، خرج عمنيا بالقوؿ إف ذلؾ لنس صحنحا وا 
 ”.دولة تحت االحتبلؿ“الوضع الجدند هو 

ه عمى الحالة التي يحف بصددها، والحاؿ أف التخرنج العبقري الذي اخترعه عرنقات ال نمكف تطبنق
فالصهانية لـ نحتموا دولة فمسطنف بوصفهـ دولة أخرى كما حصؿ أللماينا التي احتمت فريسا ويصبت 
يما هـ محتموف جاءوا إلى فمسطنف بدعاوى دنينة واحتموا  حكومة عمنمة، وكما فعمت أمرنكا في فنتياـ، وا 

 أرضها وشردوا شعبها.
قد غنَّر طبنعة الصراع، وجعمها أشبه بالحاالت المشار إلنها، فالسمطة التي أيتجها  ال ييسى القوؿ إف أوسمو

االتفاؽ هي سمطة تابعة في معظـ شؤويها لممحتمنف، بما في ذلؾ حركة قادتها داخؿ فمسطنف يفسها، وميها 
 إلى الخارج.

لسمطة إلى دولة، ما سنجعؿ النوـ ُنراد تكرنس ما هو أسوأ مف الياحنة العممنة، حنث سنجري تحونؿ تمؾ ا
اليزاع مف الياحنة القايوينة يزاعا حدودنا بنف دولتنف؛ ال حؿ له إال في األروقة الدولنة منثؿ عشرات اليزاعات 
األخرى، ولف تحؿ المعضمة إال برفض الشعب الفمسطنيي لهذه الصنغة واعتبار السمطة حكومة تابعة 

نكوف مقبوال أنضا مف الياحنة الدولنة في ظؿ التواطؤ الدولي  لبلحتبلؿ ال تمنثمه بأي حاؿ، مع أف ذلؾ لف
 مع االحتبلؿ، حنث سنجري تصينؼ النثورة بوصفها يوعا مف اإلرهاب.

والحاؿ أف ما نجري إلى اآلف لنس مفاجئا كما قميا عشرات المرات، فهو نيسجـ تماـ االيسجاـ مع البريامج 
لسمطة بدعـ صهنويي ودولي عمى أيقاض ناسر عرفات رحمه الذي جاءت القنادة الحالنة عمى أساسه إلى ا

 اهلل الذي أراد التمرد عمى استحقاقات أوسمو فايتهى مقتوال بالسـ بعدما جرى توفنر بدنمه الفمسطنيي.
ميذ البدانة صرح هؤالء ببريامجهـ السناسي القائـ عمى التيسنؽ األميي مع العدو مف أجؿ إعادة األوضاع 

، ومف نثـ تمدد السمطة يحو المياطؽ التي 2000ه قبؿ ايتفاضة األقصى يهانة أنموؿ إلى ما كايت عمن
نتركها الجدار مف الضفة الغربنة، وهو بالطبع مشروع شاروف لمحؿ االيتقالي بعند المدى، والذي نتنح 

حراس النثوابت “تحونؿ المؤقت إلى دائـ، مع بعض التعدنبلت الطفنفة، فنما نتنح لمسادة األشاوس 
 لست شنئا بالطبع!!(. 48أف نقولوا إيهـ لـ نتيازلوا عف شيء )األراضي المحتمة عاـ ” الفمسطنينة

تيازلوا أـ لـ نتيازلوا، ما فائدة ذلؾ إذا كاف المحتموف مرتاحنف تماما لوجودهـ وممارستهـ عمى األرض، وما 
 ب؟!داموا نتحكموف بكؿ شيء ونصعدوف االستنطاف والتهوند دوف رقنب وال حسن

ما نجري عبث بمصنر القضنة الفمسطنينة، والعجب أف تجد مف نتطوع لمدفاع عيه بروح حزبنة مقنتة، فقط 
أليه نكره حماس واإلسبلمننف، مع أييا لـ يتوقؼ لحظة عف القوؿ إف ايخراط حماس في سمطة أوسمو عبر 

وؼ وال وجؿ، بؿ إيهـ كاف خطأ كبنرا ميح لهؤالء فرصة المضي في بريامجهـ دوف خ 2006ايتخابات 
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يهاء االيقساـ، مع أف ذلؾ إيما نتـ عمى قاعدة المضي  نزاندوف عمى حماس يفسها في حكانة المصالحة وا 
 في ذات البريامج الذي نصفي القضنة الفمسطنيي ونحنمها يزاعا حدودنا بنف دولتنف.

وف التيسنؽ األميي عقندتهـ، والمطالبة كؿ ذلؾ لـ نتغنر قند أيممة بعد الربنع العربي، فالقوـ ال نزالوف نعتبر 
، ونرفضوف المقاومة وااليتفاضة الجدندة، وها هـ نراوحوف بنف استجداء العودة إلى ”مزاندة عبننثة“بوقفه 

المفاوضات دوف وقؼ االستنطاف ومقابؿ اإلفراج عف أسرى مف سجوف االحتبلؿ، وبنف التمونح بقصة الدولة 
 حزاف في مسنرة القضنة.غنر العضو التي تشكؿ خاتمة األ

إذا عادت المفاوضات سنستمر مسمسؿ العبث ألف عاقبل ال نمكف أف نصدؽ أف يتيناهو سنعرض عمنهـ ما 
ذا لـ تيجح ” فخا“واعتبروه  2000سبؽ أف ُعرض في كامب دنفند صنؼ العاـ  يجحوا في الفرار ميه، وا 

 ه.وذهبوا نطمبوف الدولة غنر العضو تكرس الواقع المشار إلن
ال حؿ لهذه المعضمة سوى نثورة شعبنة تطنح بهذا البريامج ورموزه، وتطمؽ مرحمة مقاومة جدندة لبلحتبلؿ. 
وهو ما نعمؿ هؤالء ومف وراءهـ عمى الحنمولة دويه بكؿ ما آتوا مف قوة، مستفندنف مف حشر حماس في 

 السمطة والمقاومة. قمقـ القطاع وما نرتبه عمنها ذلؾ مف التزامات تؤكد استحالة الجمع بنف
 11/6/2012الدستور، عمان، 
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 رأي القدس
اكد مسؤولوف فمسطنينوف واسرائنمنوف نـو امس حدوث لقاءات سرنة بنف اسحؽ مولخو مبعوث رئنس الوزراء 

ات السبلـ وايما االسرائنمي بينامنف يتيناهو والمفاوض الفمسطنيي صائب عرنقات قنؿ ايها ال تتعمؽ بمفاوض
مسألة اضراب االسرى الفمسطنيننف في سجوف االحتبلؿ ويقؿ اسمحة مف االردف الى قوات االمف 

 الفمسطنينة.
المسؤولوف في السمطة الفمسطنينة يفوا اكنثر مف مرة وجود اي مفاوضات سرنة مع االسرائنمننف كعادتهـ 

سرائنمي ادعوا ايها تعمقت بقضانا تقينة منثؿ يقؿ دائما، وعيدما تأكدت هذه المفاوضات مف قبؿ الجايب اال
 االسمحة واضراب االسرى.

يقؿ اسمحة الى قوات االمف الفمسطنينة لنس مف اختصاص الدكتور عرنقات فعمى حد عمميا اف قيوات 
التيسنؽ االميي سالكة واالتصاالت بنف الضباط الفمسطنيننف واالسرائنمننف لـ تتوقؼ، والرئنس محمود عباس 

 افع عيها والتيسنؽ االميي الذي تتـ في اطاره، بايه اي التيسنؽ، مصمحة فمسطنينة ولنس اسرائنمنة.د
االمر اآلخر اف الدكتور عرنقات لنس جيراال في قوات االمف، وما زاؿ نحمؿ لقب كبنر المفاوضنف الذي 

ه، مضافا الى ذلؾ اف هياؾ استعاده بعد اف استقاؿ ميه انثياء ازمة الونثائؽ الفمسطنينة وتسربها مف مكتب
 وزنرا لبلسرى في حكومة سبلـ فناض، فمماذا ال نتفاوض هو حوؿ مسألة االضراب؟

ما يرند اف يقوله اف المفاوضات السرنة لـ تيقطع ولف تيقطع بنف السمطة والمسؤولنف الفمسطنيننف ولكف دوف 
 850ف حكومة يتيناهو عف بياء شرط وقؼ االستنطاف في االراضي المحتمة، والدلنؿ عمى ذلؾ هو اعبل
 وحدة استنطاينة في الضفة في اطار مشروع موسع لبياء وحدات اخرى.

واالغرب مف كؿ ذلؾ اف هذه المفاوضات تتـ بالتزامف مع مفاوضات موازنة مع حركة 'حماس' وباقي 
ضات ولقاءات الفصائؿ الفمسطنينة مف اجؿ تحقنؽ المصالحة الوطينة وتشكنؿ حكومة وحدة وطينة، ومفاو 

 اخرى في عماف مف اجؿ اعادة تشكنؿ المجمس الوطيي الفمسطنيي.



 
 
 

 

 

           27ص                                    2529العدد:                11/6/2012 اإلثنين التاريخ:

ال يعرؼ ما هو رد فعؿ حركة 'حماس' وباقي الفصائؿ االخرى عمى هذه المقاءات السرنة، وما اذا كايت 
تعرؼ بها وما تتياوله مف قضانا وتتضميه مف تيازالت. فالحركة تمتـز الصمت المطبؽ وال توجه اي كممة 

قد واحدة لهذه المفاوضات التي تعتبر في رأنيا اخطر بكنثنر مف مسألة عدـ وصوؿ الوقود الى محطة ي
 كهرباء غزة، واتهاـ السمطة بالتواطؤ مع اسرائنؿ ومصر بعرقمة وصوؿ الوقود باقذع التهـ.

ا كنؼ ستكوف هياؾ حكومة وحدة وطينة ومصالحة وطينة اذا كايت المفاوضات مستمرة وتتياوؿ قضان
مصنرنة، وكنؼ ستكوف هياؾ مصالحة وطينة مختمفة هذه المرة عف المرات السابقة اذا كاف كؿ طرؼ 

 نتصرؼ بمعزؿ عف التيسنؽ مع الطرؼ اآلخر والتشاور معه؟
القضنة الفمسطنينة تعايي هذه االناـ مف حالة اهماؿ غنر مسبوقة حنث تراجعت اهمنتها الى مرتبة متدينة 

عالمنة، ونتحمؿ طرفا المعادلة الفمسطنينة اي حركتا 'فتح' و'حماس' المسؤولنة االكبر مف سمـ االولونات ال
في هذا الصدد اليهما باتا ميشغمنف في امور حناتنة معنشنة في امارتنهما في الضفة والقطاع منثؿ الماء 

صناف المديي وحشد والكهرباء والرواتب وبما نشغمهما عف االيخراط في القضانا االساسنة منثؿ المقاومة والع
 الرأي العاـ العربي والعالمي خمؼ القضنة المركزنة العربنة االولى.

 11/6/2012، لندن، القدس العربي
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 فانز رشند

تسممت رسمنًا ” إسرائنؿ“، أف ”ندنعوت أحرويوت” “إسرائنمنة“، وصحنفة ”دنر شبنغؿ“كشفت صحنفة ألماينة 
بع مف مانو/ أنار الماضي، غواصة حربنة رابعة مف أصؿ ست غواصات مف األكنثر تطورًا في في الرا

العالـ، والقادرة عمى حمؿ رؤوس يوونة، الغواصة الخامسة ستتسممها دولة الكناف الصهنويي خبلؿ العاـ 
في سرنة  . الغواصات جمنعها مف طراز دولفنف، وعممنة التسمنـ تجري 2016، والسادسة في العاـ 2013

 ” .اإلسرائنمنة“، وعياصر مف االستخبارات ”اإلسرائنمي“تامة وتحت حراسة شدندة، نوفرها جنش االحتبلؿ 
)رافائنؿ( ” اإلسرائنمنة“عف مسؤولنف في شركة الصياعات الحربنة ” دنر شبنغؿ“وفي خبر متصؿ، يقمت 

، وهي صوارنخ قادرة عمى ”ؿ إـبوباي طوربو إس إ“قولهـ: إف الشركة طّورت صوارنخ يوونة مف طراز 
 ” .اإلسرائنمي“كغـ، وأف هذه الرؤوس تـ تطونرها في مفاعؿ دنموية اليووي  200حمؿ رؤوس يوونة بوزف 
هي القوة اليوونة الوحندة في الميطقة، ووفقًا لمتقدنرات تمتمؾ ما نزند عمى ” إسرائنؿ“ألماينا تدرؾ تمامًا أف 

تحتؿ أراضَي فمسطنينة وعربنة، وتمارس استنطايًا بشعًا في ” إسرائنؿ“رأس يووي، وتدرؾ أنضًا أف  200
األراضي الفمسطنينة المحتمة، وتتيكر لمحقوؽ الفمسطنينة، وهي الدولة المعتدنة ولنس المعتدى عمنها، ورغـ 

 ذلؾ تقوـ بتسمنحها بغواصات حربنة تعّد األكنثر تطورًا في العالـ .
، لذلؾ وميذ العاـ ”اضطهاد النهود“منة النثاينة وبعد دحر اليازنة تعنش عقدة ألماينا وميذ يهانة الحرب العال

، هذا عدا دورها الكبنر ”إسرائنؿ“وحتى هذه المحظة، تقوـ بدفع تعونضات مالنة وتسمنحنة سيونة ؿ  1948
 ” .رائنمنةاإلس“في تهجنر النهود مف أوروبا ومف مختمؼ أيحاء العالـ إلى فمسطنف، ودورها في إقامة الدولة 

ألماينا التي عايى شعبها ونبلت اليازنة منثؿ الشعوب األوروبنة والعالمنة األخرى، حري بها أال تقوـ بدعـ 
هذا الكناف وقبؿ إيشائه مف خبلؿ اإلرهاب الذي قامت به ” . اليازنة الجدندة“كناٍف عيوايه األساسي 

نمارس المذابح والمجازر ضد الفمسطنيننف  العصابات الصهنوينة، وعيد وما بعد اإليشاء وحتى المحظة،
وحتى المحظة  1948هي التي قامت بحمبلت التطهنر العرقي لمفمسطنيننف ميذ العاـ ” إسرائنؿ”والعرب، و
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وضد العرب، ورغـ ذلؾ تقوـ ألماينا بمدها بالمساعدات االقتصادنة والسناسنة والعسكرنة والتقينة، إلى الحد 
 جزٍء كبنر مما تقدمه الوالنات المتحدة لدولة االحتبلؿ .الذي باتت تتساوى فنه مع 

ال تعترؼ عميًا بوجود أسمحة يوونة لدنها، وترفض التوقنع عمى ” إسرائنؿ“مف ياحنة أخرى، تدرؾ ألماينا أف 
 معاهدة حظر ايتشار األسمحة اليوونة، وهي التي تهدد بشف الحروب عمى الدوؿ العربنة ودوؿ الميطقة .

منة وعبر المتحدنثنف الرسمننف باسمها، تيفي باستمرار أف نكوف بإمكاف هذه الغواصات التي برلنف الرس
” دنر شبنغؿ“، لكف، وفقًا لما يشرته ”اإلسرائنمنة“أف تشكؿ جزءًا مف الترساية اليوونة ” إسرائنؿ“ػتقدمها ل

” إسرائنؿ“لماينا تدرؾ أف ، أكدوا أف أ”إسرائنمننف”، فإف مسؤولنف عسكرننف ألمايًا و”ندنعوت أحرويوت”و
 تجهز الغواصات الهجومنة مف طراز دولفنف بذخائر يوونة .
بتقدنـ )تيازالت( في موضوع االستنطاف ” إسرائنؿ“المستشارة األلماينة منركؿ تّدعي الحرص عمى أف تقـو 

نثباتًا لحسف يوانا ألماينا تجاه الفم” اإلسرائنمي“ سطنيننف، قامت ببياء عمى األراضي الفمسطنينة المحتمة، وا 
محطة لمعالجة المناه اآلسية في قطاع غزة، وافتتح الرئنس األلمايي وزوجته مدرسة لمبيات، قامت ببيائها 
ألماينا بالقرب مف راـ اهلل )هذه الخطوة كايت في الخامس مف نوينو/ حزنراف الحالي، ذكرى اليكبة(، ولكف 

، وبخاصة ”إسرائنؿ“حقوؽ الفمسطنيننف ال نقدـ مساعدات ؿ يقوؿ لممستشارة األلماينة، إف مف نحرص عمى 
 مساعدات تصب في تعزنز قدرتها اليوونة .

، طمبت ”إسرائنؿ“ويتنجة لهذا الظمـ الفادح الذي تمارسه ألماينا بحؽ الفمسطنيننف والعرب، والقناـ بتسمنح 
” إسرائنؿ“منركؿ عّما نتعمؽ بتسمنح  المعارضة االشتراكنة الدنمقراطنة األلماينة إنضاحات مف حكومة أيجنبل

” إسرائنؿ“ودعـ ترسايتها اليوونة، ورفعت اتهامات لمحكومة بأيها لف تحقؽ أنة مكاسب مقابؿ مساعداتها ؿ 
. 

الرد الحكومي األلمايي جاء مف خبلؿ تصرنح لستنفنف شنبرت، المتحدث باسـ حكومة منركؿ، قاؿ فنه: 
 ”” .اإلسرائنمنة“مقة بالترساية اليوونة التكهيات المتع“إيه ال نشارؾ في “

” اليعامة التي تدفف رأسها في الرمؿ حتى ال ترى“، وجاء عمى طرنقة ”أقبح مف ذيب“هذا الرد الحكومي هو 
. 

، قامت قنامة األخنرة ضد الكاتب األلمايي الحائز جائزة يوبؿ ”إسرائنؿ“رغـ كؿ المساعدات األلماينة ؿ 
اتهمته ” إسرائنؿ” . “اإلسرائنمنة“ا يشر قصندة فقط نيتقد فنها السناسات لآلداب غويتر غراس، عيدم

، ودعت الصحؼ الصهنوينة إلى مقاطعته ومحاربة ايتشاره ”بالعداء لمسامنة”و” بالخدمة في الجنش اليازي“
الحرص . لؤلسؼ لـ تيتصر ألماينا لواحٍد مف أبرز كتّابها . ألماينا تمارس اليفاؽ السناسي عيدما تتذرع ب

 ” .إسرائنؿ“عمى حقوؽ الفمسطنيننف والعرب وتقوـ بتسمنح 
 11/6/2012الخميج، الشارقة، 
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 د. نويتاف ميدؿ
سية ميذ كتب المربي الصهنويي اسحؽ ابشتانف المقالة التي يشرت في صحنفة 'هشنموح' معيوية  100مرت 

مؾ أوؿ مرة بالطبع نتياوؿ فنها كاتب صهنويي المسألة العربنة، لكف كاف بعيواف: 'مسألة غائبة'. ولـ تكف ت
الحدنث مع كؿ ذلؾ عف عبلمة طرنؽ في كؿ ما نتعمؽ باليظر الواعي الى العبلقات بنف الحركة 
الصهنوينة والفمسطنيننف، وحقنقة كوف هؤالء اآلِخرنف 'شعبا كامبل متمسكا بهذه االرض ميذ مئات السينف 
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قط في مغادرتها'. وقد زعـ ابشتانف اف هذه الحقنقة كادت تغنب تماما عف يقاشات الحركة ولـ نفكر 
 الصهنوينة وجدلها.

صفحة، هي يص نوصى به النوـ انضا وال سنما في  13، التي استهمكت 1907اف مقالة ابشتانف في سية 
كر لمكارنثة الفمسطنينة وعدـ االستعداد ضوء اعادة كتابة تارنخ الببلد مع ايكار الصمة العربنة الفمسطنينة والتي

االسرائنمي لتياوؿ اليشاطات غنر االخبلقنة لمحركة الصهنوينة التي اسُتعممت الحتبلؿ االرض وايشاء الدولة 
النهودنة. وهي ذات صمة خاصة في واقع االمر في ضوء االختبلؼ السناسي المتعمؽ باخبلء جفعات 

 االخبلقنة التي سبقت مصادرة اراضنها.االولبايه أو بيائها والجوايب غنر 
سبؽ ابشتانف آيذاؾ الى سؤاؿ ماذا سنفعؿ الفبلح العربي 'الذي نبؿ االرض بعرقه' في النوـ الذي ُتشترى فنه 
ارضه، وما مقدار اخبلقنة شراء االراضي مف مالكي اراض فاسدنف نتعمؽ بهـ عنش الفبلحنف وعائبلتهـ. 

عربنات مف قرنة الجاعوية )التي أصبحت روش بنيه بعد ذلؾ( في النوـ الذي وقد تذكر جندا بكاء اليساء ال
بنيوا فنه لسكاف هذا المكاف اف االرض اشترنت بغنر عممهـ. 'ما نزاؿ يدب اليساء العربنات ندوي في أذيي'، 

ب كتب ابشتانف، 'وقد امتؤل الوادي كمه بأصوات يدبهف... وحنيما مررف في الطرنؽ وقفف وقبمف الترا
والحجارة'. في تمؾ الحقبة مف التارنخ كاف ما نزاؿ مف المسموح به لمربي صهنويي اف نزعـ ايه نجب عمنيا 
قبؿ شراء االرض 'اف يفحص جندا ممف يشتري االرض ومف نعتاش ميها'. وكاف ما نزاؿ مسموحا ليشنط 

أي حساسنة ايساينة  صهنويي متحمس منثؿ ابشتانف اف نكتب اف أيشطة الحركة الصهنوينة 'لنست فنها
 وسناسنة'.

ال نوجد ما ُنيبش في شأف جفعات االولبايه التي تمنثؿ سناسة اسرائنمنة استمرت في الضفة الغربنة ميذ 
السبعنينات الى أناميا. وال نوجد ما ُندعى انضا عمى المستوطينف الذنف أضمتهـ وعود الدولة. لكف مما ننثنر 

تجري بشأف وجود حؿ لبلزمة: فواحد نقترح يشر البنوت ويقمها في  العيانة اف يصغي الى اليقاشات التي
ميحدر الجبؿ؛ وآخر نقترح ايشاء عشرة مباف في االراضي المحتمة مقابؿ كؿ مبيى نتـ اخبلؤه؛ ونثالث نقترح 

 تعونض الُمجمنف بالماؿ لمتغطنة عمى الكآبة شنئا ما.
ة تقوـ فوؽ اراض خاصة لعرب فمسطنيننف اف هذا الجدؿ لنس أقؿ مف مدهش. فالحكومة االسرائنمن

وتفاوض المستوطينف النهود في مقدار التعونضات التي سنحصموف عمنها وعدد البنوت التي ستُبيى لهـ أو 
في يقمهـ الى ميطقة اخرى مف ضمف مسؤولنة 'االدارة المدينة في نهودا والسامرة ووحدة تيسنؽ اعماؿ 

 الحكومة في المياطؽ'.
الذنف نممكوف االرض لنسوا طرفا في الجدؿ، فهـ ال نعرضوف عمنهـ اف تُقاـ في أيحاء  نبدو اف العرب

 الضفة عشرة مباف تعونضا عف كؿ مبيى ُبيي عمى ارضهـ بصورة غنر قايوينة.
وال ُنيقؿ النهـ انضا اقتراح مصالحة أكنثر عدال فحواه اف ُنعوَّض المالكوف العرب عف المبايي الخمسة التي 

رة غنر قايوينة عمى االرض العربنة وراء الخط االخضر بخمسة مباف قايوينة نتولوف المسؤولنة ُبينت بصو 
عيها في اراضي اسرائنؿ داخؿ الخط. فهذه بالطبع مقترحات لف توزف أبدا. واسرائنؿ فوؽ أيها ال تعوض 

الخطاب االسرائنمي الفمسطنيننف بالبياء تتحدث في األساس معهـ عف الهدـ. لكف غناب هذه المقترحات عف 
وغناب العرب عف اليقاش بصورة عامة، نشهداف بأف شنئا مف ايتقاد ابشتانف ما نزاؿ لـ نخفت برغـ مرور 

سينف ميذ ذلؾ الحنف. فما تزاؿ الحركة الصهنوينة التي أصبحت النوـ اسرائنؿ ال ترى العرب، وُنخنؿ  105
ألة غائبة'، وعف زمزمة مقمقة ال حاجة الى التطرؽ انضا ايه ما نزاؿ الحدنث عف 'مس 2012النيا في سية 

 النها. والمشكمة ايه نوجد النـو عدد أقؿ مف اآلذاف التي تستطنع سماع البكاء.
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