
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 في زيارة رسمية حماس حركة من وفد رأس يصالن القاىرة عمى وىنية مشعل
 لمشاريعيا نفوذ كمركز غزة عمى حماس سيطرة باستخدام إقميمية قوى تتيم فتح

 يعالون: جيود كيري الستئناف المفاوضات فشمت
 كي مون يطالب بتجميد االستيطانبان 

 التسويةعممية لتعثر  ةالفمسطينيالسمطة تبحث وقف مساعدة السويد 

ىنية: ال خالفات داخل حماس 
 ةوال وجود لمقاتمييا في سوري

 
 4... ص 

 

 2891 15/6/2013 سبتال



 
 
 

 

 

           2ص                                    2891العدد:                15/6/2013 السبت التاريخ:

  السمطة:
 4 %20دية تقمص أعداد حجاج فمسطين بنسبةسماعيل رضوان: السعو إ  .2

 5 "إسرائيل"إلى عدم التساوق مع أوىام الواليات المتحد و عشراوي تدعو المجتمع الدولي   .3

  
  المقاومة:

 5 في زيارة رسمية حماس حركة من وفد رأس يصالن القاىرة عمى وىنية مشعل  .4

 5 وحركة حماس في بيروت اهلل اليوم بين حزب ثان   لقاء  .5

 6 التيدئة واالبتعاد عن التجاذبات المبنانية شعار تنشيط المقاءات الفصائمية في عين الحموة تحت  .6

 6 قواتو يعزز وجيش االحتالل اإلسرائيمي بالخميل إسرائيمية مركبة عسكرية عمى ىجوم  .7

 6 االحتالل حكومة سياسات عن حقيقي تعبير العنصرية دانون داني تصريحات: العامة" "القيادة  .8

 7 "األراضي تبادل" دعوات رفضو  1967 بحدود التمسك إلى العربية الدول يدعو نايف حواتمة  .9

 7 لمشاريعيا نفوذ كمركز غزة عمى حماس سيطرة باستخدام إقميمية قوى تتيم فتح  .01

 8 في الضفة الغربية أنصارىا من ستة باعتقال أجيزة السمطة الفمسطينية تتيم حركة حماس  .00

  
  :سرائيمياإلالكيان 

 8 يعالون: جيود كيري الستئناف المفاوضات فشمت  .02

 8 العرب : مشروع قانون جديد لشرعنة التمييز ضد  "إسرائيل"  .03

 9 بيدوء محمل إسرائيمي ُيطالب حكومتو بمواصمة السماح لمعرب بقتل بعضيم بعضا  .04

 01  "الحرية"أسطول منظمة تركية شاركت في  آراء األحمرغضب إسرائيمي عمى عرض الصميب   .05

 01  مسؤول استخباري إسرائيمي يحذ ر من "ىجوم سوري موجع" عمى تل أبيب  .06

 00 اإلسرائيمية متورطة في اعتداءات "دفع الثمن" األمن أجيزةداخل  أطرافركة: محمد ب  .07

 00  االحتالل يواصل مناوراتو في الجوالن ومزارع شبعا  .08

  
  األرض، الشعب:

 00 قصىألممسجد االفمسطينيين يدين اقتحام صحفيين صياينة ل اإلعالميينمنتدى   .09

 02 إذا مكنت األمة في صمتيا "إسرائيل" من النيل من األقصى فستصبح بال شرف :خطيب األقصى  .21

 02 عشرات اإلصابات إثر قمع االحتالل لممسيرات األسبوعية في الضفة  .20

 03 الشيخ جراححي ستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات معادية بمالقدس:   .22

 03 أشير ثالثةضد الصيادين بغزة خالل  ياً إسرائيم انتياكاً  ثالثون  .23

 03 مستعمرةالنار عمى  بحثا عن فمسطينيين أطمقوا يفرض طوقًا عمى دورااإلسرائيمي  جيشال :الخميل  .24

 03 تحت شعار "مش فارقة معي" حممة واسعة لرفض االعتقال السياسي بالضفة  .25

 03  شقيقان فمسطينيان يشعالن النار بجسدييما في غزة  .26

 04 ألفاً  80نزوح ب اتقعو تو  ...األونروامن و  سطينيي سوريةمساعدات مالية لفملبنان:   .27

 05 مشاركاً  80مؤتمر األونروا الثالث لبرلمان الطمبة وحقوق اإلنسان يضم  :إربد  .28

 05 ني"بريطانيا: مركز العودة يقيم فعاليات بمناسبة "أسبوع الالجئ الفمسطي  .29



 
 
 

 

 

           3ص                                    2891العدد:                15/6/2013 السبت التاريخ:

 05 أكبر دير بيزنطي في الشرق األوسط ميد د بالسقوط الشتاء المقبل "دير ىيالريون"غزة:   .31

  

  : ثقافة

 06 " كتاب جديد لماجد كياليالثورة المجيضة: دراسات في إشكاليات التجربة الوطنية الفمسطينية"  .30

 06 .. المسرح وصيٌّ عمى المشاىد"عائد إلى حيفا"  .32

 07 كتاب "من التائو" لجمعاد عتسمون مةترج  .33

  

  لبنان: 

 08 كفيريالت - اإلسرائيمي –كي يلصد  المشروع األمر  تدخمنا في سوريةاهلل:  نصر  .34

 08 المخيمات الفمسطينية يتحرك من يا.. بعض"حزب اهلل"خاليا تسعى الستيداف "مصادر لمسفير":   .35

 21 سبعيني بتيمة التعامل مع "الموساد"لبناني استجواب تقني   .36

  

  عربي، إسالمي:

 21 بالسالح وقد تحصل عمى مياه النيل أثيوبياتمد  "إسرائيل"خبير عسكري مصري:   .37

 20  ألفراد خمية "حزب اهلل" في نيجيريا تطالب بعقوبة صارمة الجالية الييودية  .38

 20  فمسطين في قموبنا وذاكرتنا: يالقاسم الشيخة جواىر.. في الذكرى السادسة لحصار غزة  .39

  

  دولي:

 20 كي مون يطالب بتجميد االستيطانبان   .41

 22 التسويةعممية لتعثر  ةالفمسطينيالسمطة تبحث وقف مساعدة السويد   .40

 22 نياء حصار غزةاألمم المتحدة تدعو "إسرائيل" إل   .42

 22 عن مشروعين استيطانيين بالضفة "إسرائيل" إعالنفرنسا تدين   .43

 23 إدراك أن بقاء األسد لصالحيا "إسرائيل"بوتين: عمى   .44

 23 سالم و"إسرائيل" مرتاحة لمجمود الحالي: جيود كيري بدأت تفقد زخميا إزاء عممية التقرير  .45

  
  حوارات ومقاالت:

 24 نقوال ناصر ..."كرة" المفاوضات  .46

 26  جوناثاف كوؾ ...خطة كيري: الفمسطينيون ىم كبش الفداء مرة أخرى  .47

 29 د. يوسؼ رزقة ...مسك نقط جريمة؟!أ  .48

 31 يوسي بيميف... بن غوريون خم ف فراغًا لم يتم ممؤه حتى اآلن  .49

  
 32 :كاريكاتير

*** 
 
 



 
 
 

 

 

           4ص                                    2891العدد:                15/6/2013 السبت التاريخ:

 ةىنية: ال خالفات داخل حماس وال وجود لمقاتمييا في سوري .1
إسػماعيؿ يينػة ، أف كفػاح زبػوف نقاًل عف مراسػمهاا راـ اهللمف  15/6/2013الشرق األوسط، لندن،  ذكرت
الحػديث عػف وجػود االفػات وصػراعات دااػؿ حركػة حمػاس، وهقسػيـ "الحكومة في قطاع غػزة قػاؿ إف  رئيس

 ."الحركة إلى حماس اارج ودااؿ أوياـ ال هسكف إال في عقوؿ مروجياا
الحركػة موحػدة، وال ههةػدد فياػا "ف في اطبػة الجمةػة، أمػس، ألحماس وأضاؼ نائب رئيس المكهب السياسي 

الحمػػالت االعالميػػة الهػػي هػػروج لوجػػود صػػراعات دااػػؿ حركػػة حمػػاس ال "، مؤكػػدا أف "الػػوالتات واالنهمػػاتات
شػ اؿ الحركػة يػذ  حركػة هنهمػي ". وأردؼ: "أساس لاا مف الصحة، ويي هادؼ إلى هشويه صػورة المقاومػة واغ

موحػػدة ال ههةػػػدد فياػػػا الػػػوالتات. والؤنػػػا هلل وحػػػد  ولاػػػذا إلػػى إرث كبيػػػر ومػػػناو مهػػػراص وثابػػػت، ويػػػي حركػػػة 
 ."الشةب. حماس ال هبيع نفساا إال هلل والشةب الفمسطيني، وال هبيع نفساا لمف يدعماا

ال مقػاهميف مػف حمػاس فػي سػورية، "ونفى ينية بشكؿ قػاطع وجػود مقػاهميف مػف حمػاس فػي سػورية، وقػاؿ إنػه 
. وأضػػاؼ "كهائباػػا إلػػى سػػورية. يػػذ  اصابػػار ال صػػحة بػػالمطمؽ لاػػاالحركػػة لػػـ ههػػرؾ المقاومػػة ينػػا وهحػػرؾ 

ميػػػداف الحركػػػة يػػػو فمسػػػطيف، ويػػػؿ انهاػػػت حمػػػاس والشػػػةب الفمسػػػطيني مػػػف حسػػػـ الصػػػراع مػػػع "مهسػػػائال: 
االحػػهالؿ الصػػايوني وبػػدأت ههفػػرغ الف لمػػداوؿ فػػي مةػػارؾ الػػوطف الةربػػي والػػداوؿ فػػي النزاعػػات المذيبيػػة 

موقؼ حركهه مف اصزمة السورية، قائال إناا هقؼ إلػى جانػب الشػةب السػوري وهػديف  . وجدد ينية"والطائفية؟
مثمما وقفت دائما إلى جوار الشةوب الهي هطالب بحريهاا، وهريػد الػهامص "الوحشية الهي يهةرض لاا يوميا، 

 ."مف اصنظمة االسهبدادية
ينية شدد عمى "أف  إسماعيؿ ، أفتوكاالال ، نقاًل عف15/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، وأضافت 

هلل ولاذا الشةب والقضية، وال هبيع نفساا صحد مف الداعميف". كما  إالحماس يي حركة ال هبيع نفساا صحد 
حماس "ال ههداؿ في الشؤوف الداامية لمصر، نقؼ عمى مسافة واحدة مف كؿ القوى المصرية  أفشدد عمى 

 ".حوؿ القضية الفمسطينية أيضاوحدة هكوف قوى موحدة دااميا وم أفونريديا 
ف إقػػاؿ ، أف ينيػػة أشػػرؼ الاػػور نقػػاًل عػػف مراسػػماا غػػزةمػػف  15/6/2013القدددس العربددي، لندددن، وذكػػرت 

 حكومهه وحركة حماس همسكاف بالمصالحة الوطنية، ودعا إلى ضرورة هطبيؽ اهفاقيات القايرة.
يػػػػة المفاوضػػػػات مػػػػف جديػػػػد بػػػػيف الفمسػػػػطينييف الماططػػػػات اصمريكيػػػػة الراميػػػػة إلػػػػى إعػػػػادة عمم ينيػػػػة وانهقػػػػد

 واالسرائيمييف.
 

 %20رضوان: السعودية تقمص أعداد حجاج فمسطين بنسبة إسماعيل .2
كشؼ وزير اصوقاؼ والشئوف الدينية د اسماعيؿ رضواف، أف السمطات السةودية : ةأحمد المبابيدي - غزة

عماؿ الهوسةة الجارية حاليًا في المسجد %، بسبب أ20أبم ت وزارهه بهقميص نسبة حجاج فمسطيف بمةدؿ 
وقاؿ رضواف لػ"فمسطيف أوف اليف":" إف وزارهه هفاجئت بقرار السمطات السةودية غير المهوقع،  الحراـ.

ااصة بةد اسهكماؿ الوزارة االجراتات الالزمة لمحو مف حجز السكف الماصص لمحجاج، والهةاقد مع 
القرار له آثار سمبية عمى المسهوى المادي والمةنوي لحجاج  شركات نقؿ الحجاج، مشددًا عمى أف نفاذ

 فمسطيف
حاج مف حجاج قطاع غزة لف يهمكنوا مف الحو يذا الةاـ في حاؿ هـ  000وأوضح أف ما يقارب مف 

حاج فقط،  2010هطبيؽ القرار فةميًا عمى حجاج فمسطيف، ويذا ما يةني هقميص عدد حجاج غزة إلى 
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لماصص لحجاج فمسطيف مف قبؿ السمطات السةودية قبؿ قرار الهقميص، قميؿ جدًا وال منويًا إلى أف الةدد ا
 يمبي رغبة آالؼ الفمسطينييف بالحو.

14/6/2013فمسطين أون الين،   
 

 "إسرائيل"إلى عدم التساوق مع أوىام الواليات المتحد عشراوي تدعو المجتمع الدولي و  .3
مة الهحرير الفمسطينية حناف عشراوي، انه مف الضروري اف قالت عضو المجنة الهنفيذية لمنظ: راـ اهلل

يسهامص المجهمع الدولي واالدارة اصمريكية الةبر، والوصوؿ إلى اسهنهاجات حوؿ السياسة الحقيقية 
لمحكومة االسرائيمية كما يةبر عناا المسؤولوف الرسميوف في هصريحاهاـ ويطبقوناا بشكؿ ممناو له يير 

 الوقائع عمى اصرض.
وهابةت عشراوي في هصريح لاا أمس الجمةة، "إلى مهى سيسمح المجهمع الدولي والواليات المهحدة 
اصمريكية السرائيؿ بفرض سياساهاا وهسويؽ حيماا ومناوراهاا لمةالـ، ويذا االصرار عمى الهةامي عمى 

لمهةامؿ مع إسرائيؿ  ممارساهاا اصحادية وصـ الذاف عف هصريحاهاا المةمنة"، مضيفة، "لقد آف اصواف
باعهباريا السمطة القائمة باالحهالؿ الهي هسيطر وهسهحوذ عمى شةبنا وأرضنا ومقدراهنا بالقوة منذ عقود"، 

اضاعاا لمقانوف الدولي قبؿ فوات اصواف.  داعية إلى عدـ الهساوؽ مع أوياـ إسرائيؿ واغ
 15/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 في زيارة رسمية حماس حركة من وفد رأس عمى اىرةوىنية يصالن الق مشعل .4

 مشةؿ االد حماس لحركة السياسي المكهب مف غزة، أف رئيس 15/6/2013القدس،  القدس،نشرت 
 لمةاصمة الجمةة، أمس الحركة وصموا وقادة السياسي المكهب أعضات مف وعدد ينية إسماعيؿ ونائبه

 الهواصؿ شبكة عمى صفحهه عبر الرشؽ عزت وقاؿ. ورسمية هنظيمية لقاتات لةقد القايرة المصرية
 القيادة فياا يمهقي رسمية زيارة في السياسي المكهب مف وفد رأس عمى القايرة وصؿ مشةؿ أف" االجهماعي

 لػ ااصة مصادر إلى ذلؾ، قالت". واالسالمية الةربية الةواصـ مف عدد عمى جولة إطار في المصرية
، دوت القدس  لزيارة سياطط وأنه بالقايرة لحماس السياسي لممكهب اجهماعات في ؾسيشار  ينية أف كـو

 .الةربية الدوؿ مف عدد
 مشةؿ االد وصوؿ إف كبيرًا قاؿ، مصرياً  سيادياً  مصدراً  ، أف15/6/2013اإلخبارية،  معاً  وكالةوذكرت 

 الحةالمص عف بةيداً  ياـ صمر لمصر حماس وصوؿ إلى إشارة في ينية اسماعيؿ وصوؿ مع هزامف
 وعاجمة، طارئة أمور لبحث المسمميف االاواف قيادات مع سيمهقي مشةؿ أف المصدر، واضاؼ. الفمسطينية

 كبار صالة مف بالداوؿ لاـ سمح أمنياً  مصر داوؿ مف ممنوعيف حماس حركة مف عناصر أف إلى مشيراً 
 .مشةؿ برفقة الزوار في مطار القايرة

 
 حماس في بيروت وحركة اهلل اليوم بين حزب ثان   لقاء .5

 وفدا اليوـ حريؾ حارة في اهلل حزب في الفمسطينية الةالقات مسؤولو يسهقبؿ أف المنهظر مف اميؿ: آماؿ
. مرة رأفت لبناف في لمحركة االعالمي والمسؤوؿ بركة، عمي ممثماا برئاسة لبناف، في حماس حركة مف

 بيف الةالقة ساد فهور بةد ويأهياف الفائت، تالسب الحزب مف وفداً  الحركة اسهقباؿ بةد الثاني يو المقات
 مسهوى عمى وااصة انقطاعاا، دوف مف لكف السورية، اصزمة مف مناما كؿ موقؼ امفية عمى الطرفيف،
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 يقضي عناصريا، إلى الحزب قيادة أصدرهه هةميماً  المقات ويةقب. والحركة الحزب في المقاوميف الجسميف
 الجانب هجا  حماس مبادرة. مشابه بإجرات قامت اصايرة بأف عمماً  حماس، حركة إلى انهقاد أي هوجيه بةدـ

 الجانبيف وبيف المايمات، في االحهقاف هافيؼ إلى هادؼ عامة عالقات بحممة قياماا ظؿ في أهت المبناني
 حركة ـهقو  كذلؾ. المبنانية - المبنانية الاالفات عف لبناف فمسطينيي ابهةاد ولهأكيد والفمسطيني، المبناني
 . اهلل حزب في الفمسطينية القوى مع الةالقات مسؤولي الهقت إذ مماثمة، باطوة االسالمي الجااد

 15/6/2013بيروت،  األخبار،
 

 التيدئة واالبتعاد عن التجاذبات المبنانية شعار تنشيط المقاءات الفصائمية في عين الحموة تحت .6
 الحركة قائد فاسهقبؿ الهادئة، شةار هحت الحموة عيف مايـ دااؿ الثنائية المقاتات اميؿ: نشطت آماؿ

 عرب أبو صبحي الموات فهح لحركة الهابع الوطني اصمف مسؤوؿ اطاب جماؿ الشيخ المجايدة االسالمية
 اجهمع ذاهه، االطار وفي. اصمنية المجنة دور وهةزيز المايـ، واسهقرار أمف عمى الحفاظ كيفية في وهباحثا
. السةدي طارؽ أبو الشيخ اصنصار عصبة في والقيادي اطاب مف بكؿ االسالمي الجااد عف ممثموف

 داوؿ عف هحدثت الهي الشائةات لمواجاة أايراً  هكثفت بيروت، حهى الحموة عيف مف المكوكية المقاتات
 وقوات المبناني الجيش ومراكز اهلل حزب لضرب قاعدة هشكيؿ بادؼ المايـ إلى القاعدة هنظيـ مف عناصر

 إطار وفي. الفمسطينية القوى مسؤولي مةظـ ينفياا الهي الشائةات ويي الجنوب، في الةاممة يونيفيؿال
 "اصابار" لػ بارزة فمسطينية مصادر كشفت المبنانية، الصراعات عف المايمات الفمسطينية إبةاد إلى السةي

 فياا يحذر  شاكر، فضؿ هائبال الفناف إلى برسالة بةث السةدي طارؽ أبو اصنصار عصبة في القيادي أف
 عف المايـ بإبةاد إيا  ناصحاً  والهةمير، الطوارئ في سيما وال الحموة، عيف مايـ شباف هجنيد محاولهه مف

 .بمحيطه وعالقهه أمنه وهاديد السورية، اصزمة وهداعيات المبنانية الداامية الصراعات
 15/6/2013بيروت،  األخبار،

 
 قواتو يعزز وجيش االحتالل اإلسرائيمي بالخميل رائيميةإس مركبة عسكرية عمى ىجوم .7

 الضفة جنوب الاميؿ مدينة في مكثؼ بشكؿ انهشار  ،(6-11) الجمةة يوـ الصايوني االحهالؿ جيش عّزز
 في فمسطينييف مقاوميف قبؿ مف مسّمح لاجوـ عسكرية مركبة هةرض عف أنبات عقب وذلؾ المحهمة، ال ربية
 أقامت االحهالؿ قوات بأف االلكهروني، موقةاا احرونوت عمى يديةوت صحيفة وأفادت. المدينة جنوب

 مف عدداً  واحهجزت الاميؿ مدينة جنوب فمسطينية وقرى بمدات مدااؿ عمى عسكرية حواجز مجموعة
. منفذي عف بحثاً  الفمسطينية، المركبات  الاجـو

 14/6/2013لإلعالم،  الفمسطيني المركز
 

 االحتالل حكومة سياسات عن حقيقي تعبير العنصرية دانون داني يحاتتصر : العامة" "القيادة .8
 جيش وزير نائب باا ادلى الهي الهصريحات إف الةامة في بياف لاا، القيادة الشةبية الجباة اهلل: قالت راـ

 الضفة مف سهجةؿ إسرائيؿ و"أف فمسطينية دولة ال أف صراحة فياا أعمف والهي دانوف داني االحهالؿ
 يي االراضي" دوف كأفراد لألردف يهبةوف الضفة في مسهوطنيف الفمسطينييف وسهجةؿ إسرائيمية أراضي

 في الجباة وأضافت. االريابية نهنيايو حكومة وسياسة موقؼ عف جمي بشكؿ هةبر عنصرية هصريحات
 الحديثو  كيري جوف أمريكا اارجية لوزير المكوكية الجوالت مع المهزامنة الهصريحات يذ  بياناا، أف
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 اي انجاز امكانية عمى والمراينيف المراينات اطر هكشؼ المفاوضات الى الةودة امكانية عف المهواصؿ
 موقفاً  بالمقابؿ هسهدعي الاطيرة الهصريحات يذ  أف الجباة وأكدت. ال اصب الكياف يذا مع سياسية هسوية
 موحدة فمسطينية اسهراهيجية ووضع االنقساـ إناات يقهضي االحهالؿ يذا مف وشةبياً  رسمياً  فمسطينياً  سياسياً 

 اسهكماؿ إلى السمطة بدعوة بياناا الجباة واهمت. الةنصرية الصايونية الحكومة يذ  سياسات لمواجاة
 .المهحدة االمـ مؤسسات في الصايوني الكياف لمالحقة االجراتات

 15/6/2013اهلل،  رام الجديدة، الحياة
 

 "األراضي تبادل" دعوات ورفض 1967 بحدود التمسك إلى يةالعرب الدول يدعو نايف حواتمة .9
 موسى عمرو. د مع مباحثات جولة الديمقراطية لمجباة الةاـ اصميف حواهمة نايؼ اهلل: عقد راـ القايرة،

 عمى البنات ضرورة عمى حواهمة وقد أكد. الوطني االنقاذ جباة قيادة عضو المصري المؤهمر حزب رئيس
 الفمسطينية الوطنية الحقوؽ هدويؿ واسهكماؿ ،66 حدود عمى فمسطيف بدولة االعهراؼ ةالمهحد اصمـ قرار

 ورفض المهحدة، اصمـ مؤسسات وكؿ الرابةة جنيؼ مةايدة الدولية، الجنايات محكمة إلى باالنضماـ
 لواشنطف الفرصة اعطات ادعات هحت الهدويؿ عمميات هأجيؿ الةربية الدوؿ وعديد اصمريكية الض وط
 عمى فمسطيف بدولة اصممي االعهراؼ قرار مرجةية دوف االسرائيمية – الفمسطينية المفاوضات السهئناؼ

 هبادؿ" الةربية الدوؿ جامةة وفد إعالف يرفض الوطني الفمسطيني االجماع وأكد حواهمة أف. 1666 حدود
 الشةب ودعوة واحدة فمسطينية حكومة بإعالف االنقساـ اناات و"إسرائيؿ"، داعيًا إلى فمسطيف بيف" اصراضي

 .الفمسطينية الهحرير ومنظمة السمطة مؤسسات لكؿ الكامؿ النسبي بالهمثيؿ شاممة النهاابات
 15/6/2013اهلل،  رام الجديدة، الحياة

 
 لمشاريعيا نفوذ كمركز غزة عمى حماس سيطرة باستخدام إقميمية قوى تتيم فتح .10

 واعهقالاـ، ب زة الحركة ومناضمي قيادات ضد اعهقاالت حممة نفيذحماس به حركة فهح حركة اهامت اهلل: راـ
 الوطنية والسمطة والنظاـ القانوف عمى الةسكري بانقالباا حماس همسؾ عمى جديداً  إثباهاً  يمثؿ ذلؾ أف ورأت

 .الوطنية المصالحة سبؿ وهبدد االنقساـ، هكرس وأفةاالً  الوطني، والمشروع
 إف: "غزة قطاع في الةسكري حماس سيطرة عمى السابةة السنة  بمناسبة الحركة عف صدر بياف في وجات

 قوى وحدة المباشرة وهأثيراهه الفمسطينية، القضية عمى حماس النقالب الاطيرة الهداعيات هرى ويي الحركة
 الوحدة هةهبر أناا جديد مف لهؤكد االسهيطاني، االحهالؿ ضد النضالي وبرنامجه الفمسطيني، الشةب
 الهكهيؾ باب مف إلياا هنظر وال واالسهقالؿ، الحرية أجؿ مف الوطني لمةمؿ اسهراهيجيهاا  الفمسطينية ةالوطني

 بسمخ المهجسمة وهداعياهه االنقالب مف واحد موقؼ الى الفمسطينية الوطنية القوى فهح وطالبت .كايار" أو
مةاناا الوطف، جسد مف غزة لقطاع حماس  قوى  ودعـ هشجيع عمى ةهمدةم واقع، أمر سمطة هكريس في واغ
نما الةربية، القومية أو الفمسطينية بالوطنية لاا صمة ال وهيارات   ذات إقميمية قوى واغ

 
 كمنطقة االنقالب هسهادـ الوطنية، وأيدافنا لمالنا ومةادية مضادة أناا فياا يقاؿ ما أقؿ ااصة، مصالح

 .لاا نفوذ
 14/6/2013برس،  قدس
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 في الضفة الغربية أنصارىا من ستة باعتقال السمطة الفمسطينية أجيزة تتيم حركة حماس .11
 مف سهة باعهقاؿ الفمسطينية اصمنية اصجازة أمس، حماس في بياف لاا، حركة : اهامت(آي..بي.يو)

 احهجاز يوماً  10 لمدة مّددت اهلل راـ في السمطة محكمة أف الحركة، وذكر بياف. ال ربية الضفة في أنصاريا
 محكمة مف قرار مع هزامف الهمديد قرار أف وأضافت. بيهونيا في الوقائي اصمف سجف في سياسياً  مةهقالً  11

 .االثنيف غدٍ  بةد لممةهقميف، سبيؿ إاالت جمسة بةقد البداية
 15/6/2013الشارقة،  الخميج،

 
 يعالون: جيود كيري الستئناف المفاوضات فشمت .12

يةموف، اف جاود وزير الاارجية االمريكي جوف كيري  قاؿ وزير الحرب االسرائيمي موشيه :هؿ ابيب
السهئناؼ المفاوضات باتت بالفشؿ، االمر الذي دعا صحيفة يأرهس لكي هصؼ همؾ الهصريحات 

 بالمفاجأة لراـ اهلل في اشارة لمسمطة، وبمثابة مات بارد هـ سكبه عمى جاود واشنطف.
شنطف اف الفمسطينييف يصروف عمى الشروط المسبقة وكاف يةالوف قد قاؿ االؿ محاضرة القايا في مةاد وا

ويريدوف جباية الثمف مقابؿ رجوعاـ الى المفاوضات، مشيرا الى أف موقؼ إسرائيؿ يو اف المفاوضات 
 يجب اف ال ههركز حوؿ اصرض فقط بؿ حوؿ مجمؿ المواضيع الةالقة بيف الطرفيف بما فياا اناات الصراع.

السالـ الةربية الهي وضةاا كيري في مركز جاود ، عمى حد قوله، كوناا  وعبر يةالوف عف رفضه لمبادرة
هطالب إسرائيؿ بالهنازؿ عف االرض ومف ثـ يفكر الةرب باقامة عالقات مةاا، قائال أف مبادرة كيري قد 

 فشمت حهى االف ومةربا عف هشاؤمه بامكانية نجاحاا في المسهقبؿ.
 15/6/2013القدس، القدس، 

 
 العرب مشروع قانون جديد لشرعنة التمييز ضد  : "إسرائيل" .13

في إسرائيؿ غدًا في اقهراح قانوف جديد « المجنة الوزارية لشؤوف الهشريع»هنظر : اسةد همحمي –الناصرة 
رئيس االئهالؼ الحكومي يريؼ ليفيف هثبيت الهمييز الةنصري ضد « ليكود»يريد منه مقدمه النائب في 

لةبرية في نص قانوني رسمي رغـ أنه مماَرس يوميًا في شكؿ عممي. إذ المواطنيف الةرب في الدولة ا
عمى المواطنيف )الةرب( الذيف ال « المدنية»أو « الوطنية»يطالب أف يهـ هفضيؿ مؤّدي الادمة الةسكرية أو 

 يؤدوناا )عممًا أناـ ُمةفْوف مناا قانونيًا( لمةمؿ في مؤسسات حكومية أو في الحصوؿ عمى مساكف لمطمبة
 في الجامةات وفي الحصوؿ عمى أراٍض لمسكف.

منح الهفضيؿ لشاص يقدـ مسايمة لمدولة، بما في ذلؾ الهفضيؿ في »ويبرر ليفيف اقهراحه بالقوؿ إف 
دولة »ويضيؼ أف «. القبوؿ لمةمؿ وفي اصجر وفي الحصوؿ عمى ادمات، ال يجب اعهبار  همييزًا محظوراً 

ية مهواصمة، ومف الطبيةي أف يشارؾ جميع مواطنياا في يذ  المةركة إسرائيؿ هةيش اليوـ في مةركة وجود
وفي الدفاع عناا... لكف منذ سنوات ثمة عدـ مساواة مهزايد في هحمؿ عبت الدفاع عف الدولة وفي الةطات 
لاا، إذ يناؾ مف يمهنةوف عمدًا عف المشاركة في يذ  المةركة ويظاروف عدـ وفات وعدـ الهزاـ لمدفاع عف 

 «.دياوجو 
هأييد اقهراحه بداعي أنه ال يمكف هحقيؽ المساواة في الةبت « المجنة الوزارية لمهشريع»وناشد ليفيف أعضات 

مف دوف مكافأة مف يهحمؿ الةبت. مضيفًا أف هصويت المجنة سيكوف امهحانًا حقيقيًا صعضات الحكومة 
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نه مجرد شةار مف دوف أف يكوف ورات  أـ اناـ يطرحو »حوؿ مدى الهزاماـ مبدأ الهساوي في هحمؿ الةبت، 
 «.موقؼ قَيمّي حقيقي

وكاف الكنيست االسرائيمي السابؽ أقر قبؿ عاميف اقهراح قانوف مماثاًل بالقراتة الهمايدية، إال أف هداؿ 
المسهشار القضائي لمحكومة ياودا فاينشهايف حاؿ دوف طرحه لإلقرار الناائي بالقراتات الثالث بةد أف 

 مشروع غير دسهوري ولف يكوف ممكنًا الدفاع عنه أماـ المحكمة الةميا.أوضح أف ال
ورأى اصسهاذ في القانوف البروفيسور اياؿ غروس أف اقهراح القانوف يب ي إضفات الشرعية عمى الهمييز 

يظف »المهواصؿ ضد المواطنيف الةرب. وكهب في هةميقه اف مف يقرأ الشرح والمبررات لهقديـ مشروع القانوف 
لمويمة اصولى أف المواطنيف الةرب يانأوف بمساواة هامة ويحصموف عمى أرقى الوظائؼ الحكومية وأنه هـ 
هاصيص أراض لمبنات بشكؿ مهساو كما لمياود، لكف كما يو مةموـ فإف الواقع بةيد عف ذلؾ، فالمواطنوف 

في القبوؿ لمةمؿ بسبب آرات مسبقة الةرب يةانوف الهمييز في هاصيص الموارد لاـ ولبمداهاـ ويةانوف همييزًا 
واشار غروس الى نهائو «. ضديـ، ومشروع القانوف الجديد يفاقـ حدة يذا الهمييز ويمس بالمساواة الجويرية

وفيه أف الهمييز عمى امفية قومية يو أحد أبرز « المةاد االسرائيمي لمديمقراطية»البحث الذي أجرا  أايرًا 
ويو ما »ئمة بيف الياود والةرب سوات في البطالة أو مجاالت الةمؿ الماهمفة، مسببات الفجوات الكبيرة القا

هةميقًا لاذا »، مةهبرًا مشروع قانوف ليفيف «يةزز مف شةور االغهراب وال بف في أوساط المجهمع الةربي
 «.الهمييز

 15/6/2013الحياة، لندن، 
 

 بعضيم بعضا بيدوءمحمل إسرائيمي ُيطالب حكومتو بمواصمة السماح لمعرب بقتل  .14
أليكس فيشماف ’ يديةوت أحرونوت‘دعا الكاهب والمحمؿ الةسكري في صحيفة : زيير أندراوس -الناصرة

قد يةيد ’ الحكومة االسرائيمية إلى هرؾ الةرب يهقاهموف، ليقهؿ واحدًا مناـ اصار، صف أي هداؿ إسرائيمي
 االحهالؿ.الهفاؼ الةرب مع بةضاـ عمى عدويـ الهارياي، أْي دولة 

وقاؿ فيشماف، في مقاؿ نشر  أمس في الصحيفة الةبرية إف رئيس الوزرات االسرائيمي، بنياميف نهنيايو يؤلمه 
أصبةه، فمف شايد  يذا اصسبوع يصدر هاديداهه االؿ اجهماع لجنة الاارجية واصمف الهابةة لمكنيست كاف 

 يرى قائدا إصبةه عمى الزناد، عمى حد هةبير .
، وفي طرابمس في لبناف 000إنساف إلى  100شماف أنه في كؿ يوـ ُيقهؿ في الدوؿ الةربية حولنا وأوضح في

يجري قهاؿ يومي بيف جبؿ محسف وباب الهبانة. كما قاؿ في مقاله إنه في سورية لوحديا ُيقهؿ في سورية 
عف الدولة  شاًصا، زاعما أف اصكراد في شماؿ شرؽ سورية قد انقسموا 00في كؿ يوـ قهاؿ ضةيؼ 

 السورية، عمى حد قوله.
وهابع المحمؿ االسرائيمي قائاًل إنه ال ُيرى لدى الفمسطينييف حؿ لالنقساـ بيف حركة المقاومة االسالمية 
)حماس( والسمطة الفمسطينية. كما هطرؽ إلى اصوضاع في مصر وأوضح أف مصر هةيش فوضى 

، والم سمموف يااجموف اصقباط واالاواف المسمموف يحاربوف اقهصادية دسهورية وفي الشوارع اضطراب عاـر
السمفييف وفي سينات يحارب البدو الجيش، عمى حد هةبير ، وأوضح فيشماف أف ما يقمؽ مصر أكثر مف كؿ 

 في المائة مف المات. 00شيت يو حقيقة أف أثيوبيا هنشئ سًدا عمى النيؿ اصزرؽ الذي يمد مصر بػ 
مصر، مؤكًدا عمى أف اصزمة مع الدولة الةبرية يامشية إذا قيست بأزمة  ويذا سبب لمحرب مف وجاة نظر

المات مع أثيوبيا. وساؽ المحمؿ فيشماف قائاًل إنه في ليبيا هذبح القبائؿ والةصابات المسمحة بةضاا بةضا 
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ولـ يةودوا يحصوف عدد الجثث يناؾ، وهداؿ المدف الكبرى في هونس في حظر هجوؿ كؿ مسات.، وُيقهؿ 
 نود هونسيوف في حرباـ ضد السمفييف عمى حدود الجزائر.ج

كما زعـ أف الةراؽ بات مقسوًما إلى ثالثة أقساـ، وههجدد الحرب اصيمية يناؾ بكامؿ قوهاا، وأشار إلى أنه 
لـ يهحدث عما يحدث في الصوماؿ وهشاد والسوداف وعدف والبحريف، مةهبًرا أف الةالـ الةربي يحهرؽ منذ 

 ، عمى حد قوله.’نفسه دوف هداؿ اارجي ويذا أمر قد يسهمر سنيف طويمة بةد سنهيف ويفني
مف ينا، امص المحمؿ فيشماف إلى القوؿ: لماذا يجب عمينا، بسبب عدد مف الضباط الكبار الذيف ال 
يادأوف ورئيس حكومة يسارع إلى الحرب، أف نمنح الةرب سبًبا لالهحاد حوؿ القاسـ المشهرؾ الوحيد بيناـ 

 و كرايية إسرائيؿ؟ دعويـ يقهموف أنفساـ بادوت،.وي
 15/6/2013القدس العربي، لندن، 

 
 "الحرية"أسطول منظمة تركية شاركت في  آراء األحمرغضب إسرائيمي عمى عرض الصميب  .15

زيير أندراوس: نددت وزارة الاارجية االسرائيمية الجمةة وبشدة، قياـ المجنة الدولية لمصميب  -الناصرة 
، الهي قادت أسطوؿ IHHبإجرات مقابمة مع حسيف أوروؾ، نائب رئيس منظمة االغاثة الهركية  اصحمر

 لفؾ الحصار عف قطاع غزة. 2010مايو  /الحرية في أيار
ونقمت صحيفة )الهايمز االسرائيمية( عف المهحدث باسـ وزارة الاارجية ي اؿ بالمور، قوله: مف االؿ قياـ 

أثبهت أناا هفهقر إلى الهمييز بشكؿ ال يصدؽ، وهابع الناطؽ الرسمي  IHH الصميب اصحمر بهكريـ منظمة
قائاًل: نحف ال نةهقد أنه بضـ منظمة الصميب اصحمر يذ  المنظمات إلياا هدرؾ أناا ارهكبت اطئًا فظيةًا، 

 ونريد مف الصميب اصحمر أف يهراجع عف ذلؾ.
ض رئيس الوزرات الهركي، رجب طيب أردوغاف، اسهقباؿ االسرائيمية، وبةد رف - وفي سياؽ الةالقات الهركية

رئيس الموساد االسرائيمي، هامير باردو، الذي زار االثنيف الماضي أنقرة بشكٍؿ سري، كشؼ المراسؿ 
السياسي لصحيفة يآرهس، باراؾ رافيد النقاب عف هةقد المفاوضات الهركية االسرائيمية النجاز المصالحة 

لةميقة حوؿ حجـ الهةويضات لةائالت ضحايا سفينة )مرمرة(، مشيًرا إلى أف بيناما بسبب الاالفات ا
اصهراؾ يطمبوف هةويًضا بمبمغ مميوف دوالر لكؿ عائمة، فيما هبدي إسرائيؿ اسهةداديا لدفع مئة ألؼ دوالر 

 فقط.
  15/6/2013القدس العربي، لندن، 

 
 ى تل أبيب مسؤول استخباري إسرائيمي يحذ ر من "ىجوم سوري موجع" عم .16

حذر مسؤوؿ اسهاباري إسرائيمي، مف "يجوـ عسكري موجع" قد هشّنه سورية ضد الدولة الةبرية : الناصرة
وقاؿ رئيس شةبة االسهابارات االسرائيمية السابؽ أياروف  رّدًا عمى أي ضربات إسرائيمية دااؿ أراضياا.

رد موجع ضد إسرائيؿ؛ حيث أننا كنا قد زئيفي فركش "مف المحهمؿ أف يقوـ الرئيس السوري بشار اصسد ب
اسهادفت شحنات أسمحة دااؿ اصراضي السورية وبالرغـ  -حسب وسائؿ إعالـ أجنبية-نّفذنا ثالث يجمات 

مف ذلؾ فإف دمشؽ لـ هرد، لذلؾ يهوجب عمينا االفهراض أنه إذا ما قمنا بمااجمهاا مرة أارى فإناا سهرد 
 ر .بصورة شديدة وموجةة"، عمى حد هقدي

، عف اعهقاد  بأف الرد 11/6وأعرب فركش في مقابمة مع القناة الثانية في الهمفزيوف االسرائيمي، يـو الجمةة 
أرض" عمى أيداؼ إسرائيمية دااؿ  -السوري سيهمّثؿ بإطالؽ قذائؼ جوية أو صواريخ مف نوع "أرض
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سد بالرد عمى الاجمات السورية ، وأضاؼ "االحهماؿ بأف يقـو اص1610اصراضي الفمسطينية المحهمة عاـ 
بةد أف ضبط نفسه سابقًا يو احهماؿ كبير، لكنه في الوقت ذاهه ال يمهمؾ القدرة عمى فهح حرب شاممة مع 

 إسرائيؿ"، حسب رأيه.
15/6/2013قدس برس،   

 
 اإلسرائيمية متورطة في اعتداءات "دفع الثمن" األمن أجيزةداخل  أطرافبركة: محمد  .17

اهاـ النائب الةربي في "الكنيست" االسرائيمي محمد بركة، رئيس الجباة الديمقراطية  :فراجنجيب  - بيت لحـ
لمسالـ والمساواة، بةض الجاات الرسمية في اجازة االمف االسرائيمية بالهواطؤ مع عناصر الهنظيـ االريابي 

 لممسهوطنيف المسمى "دفع الثمف".
دـ الكشؼ عف عناصر يذا الهنظيـ يؤكد وجود اطراؼ وقاؿ بركة في هصريح لػ القدس دوت كوـ :"اف ع

 مهورطة دااؿ اجازة االمف في االعهداتات الهي هسهادؼ الفمسطينييف وممهمكاهاـ ومقدساهاـ".
وطالب بركة بضرورة الةمؿ عمى اعهقاؿ المهورطيف في يذ  االعهداتات وعدـ الهسايؿ مةاـ ، مشيرا الى 

 اـ دوف اي عنات وهقديماـ لمحاكمات رادعة وليست ويمية".اناـ "مةروفي الاوية ويمكف اعهقال
يشار الى اف مهطرفيف إسرائيمييف يواصموف منذ اكثر مف ثالث سنوات االعهدات عمى المواطنيف الفمسطينييف 
وممهمكاهاـ ومقدساهاـ ، حيث شادت السنوات الثالث االايرة عشرات االعهداتات الهي ظمت مقيدة ضد 

 مكف اجازة االمف االسرائيمية مف وضع حد لاذ  االعهدادات المنظمة.مجاوؿ ودوف اف هه
 15/6/2013القدس، القدس، 

 
 االحتالل يواصل مناوراتو في الجوالن ومزارع شبعا .18

اسهمر جيش االحهالؿ االسرائيمي، أمس ولميوـ الثاني عمى الهوالي، في مناوراهه الهي أطمقاا في  بيروت:
طراؼ الشرقية لمجوالف السوري المحهؿ، بحيث كاف دوي القذائؼ يهردد بقوة حهى مزارع شبةا المحهمة وفي اص

 القرى الحدودية المهاامة لممنطقة المحهمة.
 10/6/2013الخميج، الشارقة، 

 
 ألقصىممسجد االفمسطينيين يدين اقتحام صحفيين صياينة ل اإلعالميينمنتدى  .19

ياـ مجموعة مف الصحفييف الصااينة باقهحاـ باحات أداف منهدى االعالمييف الفمسطينييف بشدة ق :غزة
، والقياـ بجولة اسهفزازية في أرجائه. وقاؿ المنهدى في بياٍف يـو 13/6 الاميس يـوالمسجد اصقصى المبارؾ 

همقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نساًة منه، إف صحفييف مهدينيف يةمموف في القنوات  14/6الجمةة 
 يـوثانية والةاشرة وصحؼ مةاريؼ و"إسرائيؿ" اليوـ وموقع ويال االاباري اقهحموا الةبرية اصولى و ال

الاميس باحات المسجد اصقصى المبارؾ وسط حراسة أمنية مشددة، وقاموا بجولة في أرجائه برفقة ابير 
 آثار صايوني.

واالسالمي وقبماما  وطالب المنهدى جميع ييئات االعالـ ووزارات االعالـ ومحافمه في الةالميف الةربي
الفمسطيني؛ بوقفة جادة وحاسمة لوضع الاطط والبرامو وهوفير اصمواؿ الداعمة لمقدس واصقصى ووسائؿ 
االعالـ الداعمة لاما، وفضح جرائـ االحهالؿ بحؽ اصقصى وفمسطيف وحشد الجمايير لنصرهاـ. وشدد 



 
 
 

 

 

           12ص                                    2891العدد:                15/6/2013 السبت التاريخ:

احهياط في جيش االحهالؿ, يهقدموف عمى أف ما حدث يدلؿ أف االعالـ الصايوني وصحفييه يـ جنود 
 الاطوط االؿ الةدواف والحرب, وينفذوف سياسات جيش االحهالؿ واططه ضد الشةب الفمسطيني. 

 14/6/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 إذا مكنت األمة في صمتيا "إسرائيل" من النيل من األقصى فستصبح بال شرف :خطيب األقصى .20

عمي الةباسي في اطبة الجمةة في مسجد  .د اصقصىأماـ واطيب المسجد  أكد :قاسـ الاطيب -مةاف 
شرؼ  اصقصىف إ. وقاؿ االسرائيمييفيجمة شرسة مف  إلىيهةرض  اصقصىمةاف الكبير أمس أف المسجد 

ذا مكنت  اصمة بال شرؼ  اصمةفسهصبح  اصقصىال قدر اهلل مف النيؿ مف  "إسرائيؿ"في صمهاا  اصمةواغ
 المسمموف. أيااا ماال نرضى به وكرامة ويذ

 15/6/2013، الدستور، عم ان

  
 عشرات اإلصابات إثر قمع االحتالل لممسيرات األسبوعية في الضفة .21

كهب مندوبو "اصياـ"، "وفا": أصيب عشرات المواطنيف ونشطات سالـ أجانب بجروح وحاالت ااهناؽ بال از 
عة بأشجار الزيهوف، أمس، االؿ قمع قوات االحهالؿ المسيؿ لمدموع، فيما احهرقت مساحات واسةة مزرو 

 االسرائيمي لممسيرات اصسبوعية المناوئة لالسهيطاف وجدار الضـ والهوسع الةنصري.
ففي قرية بمةيف غرب راـ اهلل، أصيب مواطناف بجروح والةشرات باالاهناؽ بال از المدمع، أمس، وفي 

امنوف أجانب، أمس، في مسيرة سممية بذكرى نكسة محافظة بيت لحـ، شارؾ عشرات المواطنيف ومهض
مسهوطنة "دانياؿ" المقامة  إلى. وانطمقت المسيرة مف قرية المةصرة بواسطة المركبات وصواًل 1967حزيراف 

عمى أراضي بمدة الاضر والواقةة بمحاذاة شارع القدس الاميؿ، حيث اعهصـ المشاركوف قبؿ انطالقاـ 
 وصواًل إلى المداؿ الجنوبي لبمدة الاضر أو ما يةرؼ بحاجز النشاش.مجددًا سيرًا عمى اصقداـ 

كما قمةت قوات االحهالؿ مسيرة كفر قدوـ اصسبوعية المنايضة لالسهيطاف والمطالبة بفهح الشارع الرئيسي 
سنوات( لةدة ساعات قبؿ أف هطمؽ  10لمقرية الم مؽ منذ سنوات، واحهجزت الطفؿ محمد عبد اهلل عمي )

 ، فيما أصيب عشرات المواطنيف بحاالت ااهناؽ.سراحه
كما ياجمت قوات االحهالؿ االسرائيمي، مسيرة النبي صالح اصسبوعية المناوئة لالسهيطاف، ما أدى الصابة 

لحاؽ أضرار مادية في الممهمكات الةامة والااصة.  عشرات المواطنيف بحاالت ااهناؽ واغ

 15/6/2013، األيام، رام اهلل

 
 

 الشيخ جراححي ستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات معادية بمالقدس:  .22

أضـر مسهوطنوف مف عصابة "هدفيع الثمف" صباح الجمةة النار في سيارهيف دااؿ مةرض  :صفاوكالة 
لبيع المركبات في حي الشيخ جراح بشرقي مدينة القدس المحهمة. وأفادت االذاعة االسرائيمية الةامة كذلؾ 

ابة المنسوبة لةناصر اليميف االسرائيمي المهطرؼ كهبوا شةارات مةادية لمةرب والمسمميف أف أفراد الةص
عمى أحد جدراف الحي. وادعت االذاعة أف شرطة االحهالؿ باشرت الهحقيؽ في الحادث. ُيذكر أف عصابة 

"أمنات جبؿ "هدفيع الثمف" يي عصابة ياودية إريابية يكثر نشاطاا في القدس المحهمة، هحمؿ فكر جماعة 
 الايكؿ" يقوموف بأعماؿ هاريبية لمنيؿ مف مقدسات المسمميف.
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 15/6/2013، السبيل، عم ان

 
 أشير ثالثةضد الصيادين بغزة خالل  ياً إسرائيم انتياكاً  ثالثون .23

انهااكًا ضد الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة  30أكد المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف وقوع نحو  :غزة
دي القوات البحرية الصايونية المحهمة، االؿ ثالثة أشار. ووثؽ المركز في هقرير له همؾ االنهااكات عمى أي

 29مايو الماضي، وشممت  /أيار 31مارس الماضي وحهى  /االؿ الفهرة الممهدة مف اصوؿ مف شار آذار
إلى اعهقاؿ  حادثة إطالؽ نار، أدت إلى إصابة صياد واحد، وحادثهي مطاردة في عرض البحر أدت

 صياديف اثنيف واحهجاز قارباما ومصادرة أدوات صيد أارى.
 14/6/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

  
 مستعمرةبحثا عن فمسطينيين أطمقوا النار عمى  يفرض طوقًا عمى دورااإلسرائيمي  جيشال :الخميل .24

دينة دورا والقرى المحيطة باا، فرضت سمطات االحهالؿ طوقا عسكريا طواؿ الميمة الماضية عمى م :الاميؿ
 أطمقوا النار عمى م هصبة )نجاوت( المقامة جنوب المدينة. ففمسطينييوذلؾ بحثا عف مقاوميف 

 14/6/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 تحت شعار "مش فارقة معي" حممة واسعة لرفض االعتقال السياسي بالضفة .25

إعالمية واسةة هحت شةار "مش فارقة مةي" لمواجاة هصاعد أطمقت عدة مجموعات شبابية حممة  :راـ اهلل
حمالت االعهقاؿ واالسهدعات السياسي في الضفة، داعيًة شباب الضفة وطمبة الجامةات لةدـ االسهجابة 
السهدعاتات اصجازة اصمنية ورفضاا بكؿ قوة لما هشكمه مف انهااؾ صارخ لمحريات, وهاديد حقيقي لكّؿ 

 جاود المصالحة.
 118فت مةطيات إحصائيٌة النقاب عف قياـ أجازة أمف السمطة في الضفة باعهقاؿ واسهدعات أكثر مف وكش

 الجاري. / يونيومف النشطات والمواطنيف وأنصار حركة حماس منذ بداية شار حزيراف
بدور  أعمف القيادي في حركة حماس واصسير المحرر ضمف صفقة "وفات اصحرار" حساـ بدراف، عف 

 ه لمحممة. مسانده

 14/6/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

  
 شقيقان فمسطينيان يشعالن النار بجسدييما في غزة .26

أقدـ شقيقاف فمسطينياف عمى إحراؽ نفسياما بةد أف سكبا البنزيف عمى جسدياما غربي ااف  .(:أي.بي.يو)
ني، عف مصادر أمنية يونس جنوب قطاع غزة. ونقمت صحيفة "القدس" المحمية عمى موقةاا االلكهرو 

 عامًا(، أصيبا بجروح مهوسطة. 21عامًا(، وشقيقه محمد ) 35وطبية، أف الشقيقيف إبراييـ الهرهوري )
وقالت المصادر إف الشقيقيف الهرهوري، أقدما عمى يذ  الاطوة بةد أف جرفت شرطة الحكومة ب زة مصنةا 

 لمطوب كانا شيدا  فوؽ أراض حكومية.
 15/6/2013، الحياة، لندن

  
 ألفاً  80نزوح ب اتقعو تو  ...األونروامن و  مساعدات مالية لفمسطينيي سوريةلبنان:  .27
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عمى باب مقّر وكالة اصونروا عائالت فمسطينية مةهصمة احهجاجًا عمى الهقديمات الهي  :مادونا سمةاف
ياـ، بينما هؤكد هصؿ إلياـ مناا. يةهبر أفراديا أف ما وعدوا به مف إعانات صحية وغير صحية لـ يصؿ إل

لكّناـ يطالبوف بمساعدات مالية "المديرة الةامة في لبناف آف ديسمور أناـ غير مسهثنيف مف أي هقديمات 
. ويي أمس وضةت أماـ الرأي الةاـ مف االؿ "شارية ال يمكف لألونروا هأميناا لاـ كاسهثنات عف غيريـ
النازحيف الفمسطينييف مف سورية. فأعمنت بداية أف مؤهمر صحافي اصرقاـ الهي ههداوؿ باا الوكالة العانة 

 80نازح فمسطيني، بينما هشير الهوقةات إلى ارهفاع الةدد إلى  61500عدد المسجميف لدياا بمغ حهى أمس 
 ألفًا حهى كانوف اصوؿ المقبؿ.

ألؼ ليرة  200غ وقد زّفت إلى يؤالت ابر هوزيع المساعدات المالية عمياـ االؿ اصسبوع المقبؿ، والهي سهبم
ألؼ ليرة لمةائالت الهي يهجاوز عدد  300بدؿ إيوات لمةائالت الهي ههألؼ مف شاص إلى ثالثة أشااص، و

أفراديا اصربةة أشااص وامسيف ألؼ ليرة كبدؿ لم ذات لكؿ فرد. ولفهت إلى أف الهقديمات لمنازحيف مف 
عممًا أف عممية إعادة إعمار "في لبناف أصاًل  سورية لف هؤثر عمى هقديمات الوكالة لمفمسطينييف المقيميف

. مؤكدة أنه "مايـ نار البارد ههأثر بشكؿ شديد بفةؿ اصزمة في سورية الهي هجذب غالبية أمواؿ المانحيف
ما زاؿ رؤسات الفصائؿ واصحزاب "عمى الرغـ مما يقاؿ حوؿ هشكيؿ مجموعات لدعـ فريقي النزاع 

 ."النفس والبقات اارج مةادلة االقههاؿالفمسطينية يصّروف عمى النأي ب
وأفصحت ديسمور أف الندات اصاير لموكالة طالب بمئهي مميوف دوالر لمجمؿ أعمالاا في المنطقة، 

 %0.7مميوف دوالر لألردف و 4.3مميوف دوالر لسورية، و 150مميوف دوالر لمبناف و 44سهاصص مناا 
 10مميوف دوالر العانة  8.26بػ 2012قد طالبت في أيموؿ  السهاداماا في المنطقة عمومًا. وكانت الوكالة

. بينما 2012مميوف دوالر حهى نااية كانوف اصوؿ  1.71آالؼ نازح مف سورية، لـ يصماا مناا فةميًا اال 
ألؼ نازح. حازت  20العانة  2013مميوف دوالر لمفهرة الممهدة بيف كانوف الثاني وحزيراف  13.3طالبت بػ 
يزاؿ حبرًا عمى ورؽ، ومناا ما يةهبر يبة لفهرة ههةدى  مميوف دوالر، مناا ما 27.72كالة عمى مقابماا الو 

 حزيراف، عممًا أف عدد النازحيف هاطى الهوقةات بثالثة أضةاؼ.
، والواليات المهحدة اصميركية وبريطانيا وألمانيا "االهحاد اصوروبي"ولفهت ديسمور أف أبرز المانحيف يـ 

ةودية والكويت. ويطالب الندات الجديد لموكالة لمفهرة الممهدة بيف هموز وكانوف اصوؿ المقبميف بػ وفرنسا والس
مميوف دوالر كهقديمات مالية  13.5مميوف دوالر منه لإليوات و 17.5مميوف دوالر، سوؼ هاصص  45

 ليهحوؿ الباقي لإلغاثة الصحية والهةميـ وغيريا.
فاـ "ا هقوـ بجاد كبير، لكّنه ال يمبي حاجات النازحيف الفمسطينييف كافة هؤكد المديرة الةامة أف اصونرو 

اصكثر حاجة لممساعدة ال سيما وأف نزوحاـ إلى لبناف يأهي بةد لجوت إلى سورية ونزوح أكثر مف مرة 
ة، ولكف . وهمفت إلى أف الهحديات الهي هواجااـ وهواجه الوكالة كبيرة لجاة االيوات والهأمينات الصحيّ "دااماا

مف اصطفاؿ الذيف يـ في سّف الدراسة يرهادوف المدارس فقط، بينما  %30أيضًا لجاة الهةميـ صف يناؾ 
مناـ في منازلاـ. ويذا مرّد  إلى الكمفة المةيشية البايظة في لبناف، واعهبار اصيؿ أف عودهاـ  %70يمكث 

 13اعديـ الدراسية يدفاا الوصوؿ إلى إلى سورية وشيكة. ووعدت ديسمور بحممة لجذب اصطفاؿ إلى مق
 ألؼ مناـ. 

 15/6/2013، السفير، بيروت

 
 مشاركاً  80مؤتمر األونروا الثالث لبرلمان الطمبة وحقوق اإلنسان يضم  :إربد .28
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 اصوؿأمس  االنسافعقدت وكالة اصونروا المؤهمر الثالث لبرلماف الطمبة وحقوؽ  :ليمى الكركي -عماف 
البا وطالبة مف مدارس الوكالة في محافظة اربد حيث ناقشوا ماهمؼ القضايا الهي ط 80وشارؾ فيه نحو 

الذي عقد ليـو  االنسافوذلؾ ضمف مؤهمر الوكالة الثالث لبرلماف الطمبة وحقوؽ  االنسافههةمؽ بحقوؽ 
 واحد.

 15/6/2013، الدستور، عم ان

 
 الفمسطيني" بريطانيا: مركز العودة يقيم فعاليات بمناسبة "أسبوع الالجئ .29

يةهـز مركز الةودة الفمسطيني في بريطانيا بالشراكة مع مجموعات مف النشطات البريطانييف هنظيـ يـو  :لندف
يونيو، ضمف فةاليات أسبوع  /حزيراف 15السبت  يوـكامؿ مف اصنشطة في مدينة برسهوؿ جنوب بريطانيا، 

وأفالـ وعروض هراثية شةبية. كما يةهـز  وههضمف يذ  الفةالية ورش عمؿ ومةارض الالجئ الفمسطيني.
المركز نشر دراسات مهاصصة حوؿ الالجئيف الفمسطينييف في مايمات الضفة ال ربية في ظؿ هديور 
أوضاعاـ المةيشية وغياب دور فاعؿ لألونروا عمى أرض الواقع. وه طي الدراسة مةظـ مايمات الضفة 

والسياسي، ويي بالم هيف االنجميزية والةربية. ومف  وهركز عمى أوضاعاـ المةيشية ودوريـ االجهماعي
المقرر أف يهـ هوزيع الدراسة عمى مراكز صنع القرار والمكهبات الةامة ومؤسسات حقوؽ االنساف في اطوة 

 لمهةريؼ بقضية الالجئيف.
 14/6/2013قدس برس، 

 
 شتاء المقبلأكبر دير بيزنطي في الشرق األوسط ميد د بالسقوط ال "دير ىيالريون"غزة:  .30

قرب ساحؿ غزة، وهحديدا في هؿ أـ عمرو، هقع بقايا أكبر دير بيزنطي في  .(:و.ص.ؼ) -هؿ أـ عمرو 
نقاذ الشرؽ اصوسط، ويو موقع أثري ال يهوافر الماؿ الالـز لهرميمه   .واغ

دير  إنقاذرينيه الهر: "يجب  اصثريةيقوؿ الباحث في المةاد الفرنسي لدراسات الكهاب المقدس والدراسات 
الهر، عالـ الثار المكمؼ درس  إلىنفقد يذا الموقع". بالنسبة  أفالقديس ييالريوف. الوضع دقيؽ، ونوشؾ 

الامكاف انقاذ الموقع، "ال بد مف الهحرؾ بسرعة لفةؿ شيت ما،  حهما". في  اصثريسنفقد يذا الموقع  واغ
يـ النصيرات لالجئيف الفمسطينييف وسط قطاع الموقع الهارياي الواقع قرب ما إنقاذهقديراهه، هصؿ كمفة 

دوالر بصفة عاجمة قبؿ  ألؼ 200سنوات، بيناا  3نحو مميوني دوالر، في مشروع يمهد عمى  إلىغزة، 
  فصؿ الشهات المقبؿ.

 
دوالر. "لكف الهبرعات  ألؼ 35، ومنظمة االونيسكو بػ 2010لؼ أورو مف الةاـ الا 110فرنسا هبرعت بػ 

 وههأار رغـ الوعود" الهي اطمقاا المانحوف، عمى قوله. باهت شحيحة،
 12/6/2013، النيار، بيروت

  
 " كتاب جديد لماجد كياليالثورة المجيضة: دراسات في إشكاليات التجربة الوطنية الفمسطينية" .31

ية صدر كهاب "الثورة المجاضة.. دراسات في إشكاليات الهجربة الوطنية الفمسطينية" عف "المؤسسة الةرب
صفحة، مف القطع  202لمدراسات والنشر" في بيروت، لمكاهب الفمسطيني ماجد كيالي. الكهاب يقع في 

المهوسط، يهألؼ مف أربةة فصوؿ، وااهمة. اصوؿ: صةود وأفوؿ الاوية الوطنية والكيانية السياسية 
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لهسوية والمفاوضة. والرابع: لمفمسطينييف. والثاني: إشكاليات المقاومة والةمؿ المسمح. والثالث: إشكاليات ا
إشكاليات النظاـ السياسي وهوليد حركة وطنية جديدة. وجاتت الااهمة هحت عنواف: السؤاؿ الفمسطيني عف 

 البديؿ.
أما ال رض مف الكهاب، فقد عرضه الكاهب في المقدمة، بقوله: "...لـ هحظ الهجربة الوطنية الفمسطينية، بما 

إسهراهيجية، عمى الرغـ مف اطورهاا وهةّقد قضايايا وهنّوع أشكالاا،  لاا وما عمياا، بمراجةة نقدية
ومدااالهاا الدولية واالقميمية، وعمى الرغـ مف امهداديا عمى مدار ما يقارب قرف مف الزمف. فإذا اسهثنينا 
 الجاود الفردية لبةض الكهّاب أو الباحثيف، وجاود بةض المؤّسسات المهاصّصة، فإف الايئات الرسمية

والفصائمية لـ هشرع، في أي مرحمة مف المراحؿ، في دراسة الهجربة الفمسطينية، وهقويـ مساراهاا واطاباهاا 
وبنايا وأشكاؿ عمماا، السهنباط الةبر المناسبة مناا. وبشكؿ عاـ فإف يذ  الساحة مازالت هفهقر صي دراسة 

يمية، أو هجربهاا في المقاومة أو في الهسوية، ههناوؿ هجربهاا السياسية أو الةسكرية أو الهفاوضية أو الهنظ
 (.1993وكذا هجربهاا في اصردف أو لبناف أو في اصراضي المحهمة بةد إقامة السمطة )

 15/6/2013، المستقبل، بيروت

 
 .. المسرح وصيٌّ عمى المشاىد"عائد إلى حيفا" .32

عائد إلى "ب الفمسطيني غساف كنفاني لـ يحظ النقاش اصساسي الذي هدور حوله رواية الكاه :ماند الحسامي
بهسميط الضوت المسرحي الذي يسهحؽ، حيث ينب ي أف يكوف يذا الحوار يو الرواية كماا، أو  "حيفا

 المسرحية، ما دمنا نهحدث عف الرواية الهي جرى إعداديا كةمؿ مسرحي مف إاراج لينا أبيض.
. 1948يف وابناما المهروؾ في حيفا منذ الةاـ يو نقاش يدور بيف أبويف فمسطيني "عائد إلى حيفا"جوير 

حينذاؾ لـ يهمكف الزوجاف مف الداوؿ إلى منزلاما صاذ وليديما الرضيع امدوف، بؿ إف قوات االحهالؿ 
أجبرت، بالسالح، الةائمة مع جموع كبيرة مف الفمسطينييف عمى الوصوؿ إلى المينات، وطردهاـ  االسرائيمي

سيكوف امدوف قد كبر  1967بواف إلى منزلاما في حيفا، إثر نكسة الةاـ اارج البالد. حيف يصؿ اص
عشريف عامًا، وبات يحمؿ اسمًا عبريًا يو دوؼ، لكنه لف يّدعي يو وأسرهه الياودية أناما ال يةمماف أنه 
يهحدر مف أصؿ عربي، فبالنسبة إليه ال يةني ذلؾ شيئًا، ما داـ االنساف ليس مجرد لحـ ودـ، بؿ ما 

ممه، وما ينشأ عميه، كما يردد. ماهصر الحوار أف الولد سينكر أبويه آاذًا عمياما أناما هركا  ص يرًا في يهة
يريد أف يقوؿ لاصمه الفمسطيني إف اصرض أيضًا لمف  االسرائيميحيفا، وأناما بالهالي ال يسهحقانه. كأف 

ف إلى ما مفاد  أف الحرب وحديا ما يسهحقاا، ولمف قاهؿ مف أجؿ البقات فياا. اصبواف بدوريما سيصال
 سيحسـ المسألة، وأف ال مجاؿ لمهفاوض، وأف عمياما هصحيح الاطأ الهارياي بالسالح.

إلى ما  االسرائيميمشكمة الةرض المسرحي المأاوذ عف رواية كنفاني أنه أراد أف يةود بالحوار الفمسطيني 
ولو لمحظة، اصوصًا أنه جات  االسرائيميالجندي  يداعب الذائقة الشةبية، الهي لف هقبؿ أف ينهصر منطؽ

 ليمـو الفمسطيني بشدة عمى هركه صرضه.
والهي أرادت أف هقدـ نصًا  1969الةرض المسرحي جات مهأارًا بةض الشيت عف الرواية الهي كهبت الةاـ 

بنفسه، أف  أدبيًا ال اطابيًا ينهصر عنوًة لمنطؽ عمى حساب الار، في وقت ينهظر المشايد أف يةايف
 يفكر، ويحمؿ ويسايـ في الوصوؿ إلى حقيقة عبر شكؿ مسرحي ومةالجة مسرحية.

سمفا، مع الةمـ أف  االسرائيمييذ  المرة كاف المسرح وصيًا عمى الُمشايد، أراد أف يجبر  عمى كرايية الجندي 
ماـ المبادرة. كذلؾ فقد القضية في الرواية يي الفمسطيني الذي عميه أف يةي موقةه في الصراع، ويسهةيد ز 
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غاب عف الةرض المسرحي أف يؤنسف شاصياهه، فشاصيات الرواية يي هقريبًا أفكار أكثر مف أف هكوف 
شاصيات مف لحـ ودـ وحس، وال شؾ في أف ضةؼ الممثميف أساـ في يذا الهسطيح لشاصيات الةمؿ. 

فظًا، ويهحدث بم ة أارى، وطبةًا مرهديًا بذلهه الةسكرية لمهذكير  االسرائيميهقّصد الةرض أف يجةؿ الجندي 
بدور  وهارياه كمحهؿ. أما عمى المسهوى البصري، فال شؾ في أف المارجة أبيض قدمت حمواًل جميمة، 
حيث بدا موفقًا حضور سيارة حقيقية عمى الاشبة، جرى االنهقاؿ مناا بساولة عبر بوابة عمى الاشبة إلى 

ئمة اصصمي. البيت الذي ُأهقف ليبدو محافظًا عمى ييئهه كما هركهه الةائمة، حيث الصباغ نفسه، بيت الةا
السهائر، الطاولة والكراسي، ماكينة الاياطة، وسوايا. كذلؾ بدت المارجة مهقنة حيف هنهقؿ بالةرض زمنيًا 

واحدة مضاتة، وأارى مف حقبة إلى أارى، حيث كانت هكهفي بمرور ولد يحمؿ قالب الكيؾ مرة بشمةة 
بةشريف. لكف يؤاذ عمى الةرض ابهكار  لشاصيات مف دوف ضرورة درامية، مثؿ الةروسيف والطفؿ. كما 

 هؤاذ عميه الحماسة الزائدة الفائضة عمى الرواية اصصمية، الهية مف ل ة نحسب أناا بنت زمف آار همامًا.

 15/6/2013، السفير، بيروت

 
 لجمعاد عتسمونكتاب "من التائو"  مةترج .33

رأت الروائية والقاصة حزامة حبايب أف كهاب "مف الهائه؟" الصادر عف المؤسسة الةربية لمدراسات  :عماف
والنشر، لفناف الجاز الةالمي جمةاد عهسموف، يقدِّـ "نقدًا قاسيًا لماوية والسياسة الياوديَّهيف"، مهوقفًا عند 

ثنية الهمحور "السمة "الَقَبمية" لماوية الياودية الهي أ سامت في هةزيز الصفة الةنصرية االسهةالئية واغ
لمياودية". وأضافت حبايب الهي هرجمت الكهاب مف االنجميزية إلى الةربية، أف عهسموف يقدِّـ "سردا شائقا 
وآسرا لرحمهه مف قومي إسرائيمي مهطرؼ إلى مواطف لإلنسانية هجرد مف الصايونية، وبات مدافةا مهحمسا 

 لة مف أجؿ الشةب الفمسطيني".عف الةدا
وأكدت اناا قصة هحوؿ يروياا "بنزاية مطمقة"، حيث يهةيف عمى كؿ أولئؾ "اصوصا الياود" الماهميف 

نما يهأممونه ويناقشونه عمى نحو واسع".  بالسالـ، والمةنييف باويهاـ الااصة، "أال يقرؤوا الكهاب فحسب، واغ
 15/6/2013، الغد، عم ان

 
 التكفيري - اإلسرائيمي –كي يلصد  المشروع األمر  نا في سوريةتدخماهلل:  نصر .34

اهلل أف أكد "ما بةد  اصميف الةاـ لػ"حزب اهلل" السّيد حسف نصر، أف 15/6/2013، السفير، بيروتنشرت 
وقاؿ، في كممة عبر الشاشة ااطب فياا  ،القصير مثؿ ما قبماا، صف المشروع لـ يه ّير والمةطيات أيضًا"

: "نحف لدينا إمكانات مةقولة، ونقوـ بجزت مف بيروتيف في إحيات "يـو الجريح المقاوـ"، أمس في المشارك
مسؤوليهنا لصّد يذا المشروع الذي يسهادؼ لبناف وشةوب المنطقة، ويريد إسقاط كّؿ المنطقة بيد المشروع 

أارى )مع الةدو االسرائيمي"، موضحًا "أننا ال نحب يذ  المةركة، بؿ نحّب مةركة  –اصميركي 
 االسرائيمي(".
اهلل إلى "أننا لـ نهدّاؿ ميدانيًا في سورية منذ البداية، بؿ هرقبنا وبدأت رؤيهنا ههشّكؿ صننا عرفنا  وأشار نصر

الهكفيري ومااطر  ونهائجه عمى لبناف وسورية وكّؿ  -االسرائيمي  -أف هداعيات المشروع اصميركي 
 كّؿ المذايب".المنطقة، وعمى السنة والشيةة و 

وقاؿ: "نحف ال نااؼ وال نرهةب، فمقد حاربنا إسرائيؿ عمى مدى سنوات، فيما كاف الةالـ وثالثة أرباع الةالـ 
يراف، مع إسرائيؿ، وكانت المباني هنزؿ عمى رؤوسنا، ومع ذلؾ لـ ناؼ ولـ  االسالمي، ما عدا سورية واغ
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سابؽ فاليوـ نصؼ الةالـ مةنا، أو اصصّح فنحف مع نهراجع، أما اليوـ فالوضع أحسف مما كاف عميه في ال
 نصؼ الةالـ".

ورأى أف "يناؾ حممة إعالمية لشطب هاريخ المقاومة، ويناؾ مف يريد أف ينسى الماضي القريب لمةدواف 
االسرائيمي وبطوالت المقاوميف وأف يقمب الحقائؽ ويحّرؼ الوقائع". وأشار إلى أنه "لواليـ لكانت المناطؽ 

انية مسهةمرات إسرائيمية، وكانت مياينا هحوَّؿ إلى المسهةمرات االسرائيمية ويحـر مناا المبنانيوف، وكاف المبن
نفطنا وغازنا هابةيف لمحقوؿ االسرائيمية، وكانت الحكومة حكما ذاهيا وسمطة هابةة لالحهالؿ االسرائيمي، 

 ويحكمنا الةدو االسرائيمي كما كاف في السابؽ".
لوال المقاومة لكانت مياينا قد "اصميف الةاـ لحزب اهلل أكد أنه ، أف 15/6/2013، ر، بيروتاألخباوأضافت 
، كما في الضفة الف، ولكانت حكومهنا صورة هابةة اصصميوفالمسهةمرات وحـر مناا السكاف  إلىهحولت 
 ."، كما كنا محكوميف في صيدا وصوراالسرائيميلمحكـ 
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اسهباقية في الةديد مف المناطؽ الهي  إجراتاتاالؿ اصسبوعيف المنصرميف، جرى اهااذ  :قاسـ قصير
في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بحسب ما هقوؿ مصادر  "حزب اهلل"و "حركة أمؿ"ههواجد فياا 

هدارؾ أي انةكاسات أمنّية، قد هحصؿ في يذ  المناطؽ أو "هشير إلى أف الادؼ مناا وعف السبب،  مطمةة.
وهكشؼ  ."عمى الطرؽ الهي هربط بيف يذ  المناطؽ أو هطّؿ عمياا بسبب هداعيات الهطورات السورية

المصادر امهالؾ القيادات المةنّية مةمومات مؤكدة هفيد بوجود اطة مةدَّة مف قبؿ بةض المجموعات 
في  "حزب اهلل"لااليا النائمة في الةديد مف المناطؽ، لمقياـ بأعماؿ هاريبية بحجة الرد عمى مشاركة وا

 مةركة القصير.
وهشير إلى أف يذ  الااليا رصدت عمى الطريؽ الساحمي بيف بيروت وصيدا وفي بةض المناطؽ المطمة 

مجموعة ههألؼ مف ثالثة أو أربةة  عمى يذا الطريؽ الحيوي االسهراهيجي، الفهًة االنهبا  إلى أف كؿ
 عناصر، ولاا ماّمة محددة ههمثؿ في القياـ بأعماؿ هاريبّية لقطع الطريؽ الساحمي عند حدوث أي طارئ.

وبحسب المصادر، فإنه هـّ رصد مجموعات أارى في بةض المناطؽ الجبمية، وماّمهاا هكرار عمميات 
أف هـ إبالغ القيادات المةنية في الجبؿ الهااذ االجراتات  إطالؽ الصواريخ عمى الضاحية الجنوبية، مؤكدةً 

المذيف  "غراد"القبض عمى صاحب السيارة الهي أقمت صارواي  إلقاتأنه هـ  إلىشارت المصادر أو  المناسبة.
)هوصيؿ( مف أحد  "ديمفري"، وهبيف أنه كاف مكمفا بمامة أسابيعاسهادفا الضاحية الجنوبية، قبؿ ثالثة 

بسبب  القضات الذي أفرج عنه: إلىالةاصمة، ولـ يكف يةمـ الوجاة ناائيا، وقد سممه الجيش  لىإالمايمات 
 "النصرة". وأوضحت المصادر أف مف وضةوا الصاروخ ليسوا مجموعة هابةة لػ"حالهه الصحية الصةبة لم اية

 في أحد المايمات. االسالـ"فهح "بؿ يهحركوف مف االؿ بةض رموز  "القاعدة"أو 
ؼ المصادر إف بةض يذ  المجموعات يحاوؿ الهحرؾ مف دااؿ المايمات الفمسطينية هحت عناويف وهضي

إلى بةض المايمات )عيف  "حزب اهلل"ماهمفة، وقد جرى في اصياـ الماضية إحراؽ المساعدات الهي أرسماا 
حت عنواف االحهجاج الحموة هحديدا( أو المناطؽ الهي يهواجد فياا الجئوف فمسطينيوف مف مايمات سورية، ه

 عمى قهاؿ الحزب في سورية.
كما ههحّدث المصادر عف هسريب مةمومات وهقارير إعالمية وأمنية عف هوهر الةالقة بيف حركة حماس 

، باالضافة إلى هسريبات عف قياـ قيادة الحزب بهوجيه إنذار لقيادة الحركة لهرؾ مراكزيا في "حزب اهلل"و
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ؼ حوؿ الوضع السوري، لهبدأ قيادة الحركة باهااذ إجراتات عممية لماروج الضاحية الجنوبية، بسبب الاال
يذ  المةمومات ينفياا المسؤولوف في حماس، وال سيما ممثماا في لبناف عمي بركة  مف الضاحية.

الذيف شددوا عمى الةالقة القوية الهي هربط الحركة بالحزب  "حزب اهلل"والمسؤولوف عف الممؼ الفمسطيني في 
الهواصؿ قائـ بيف الجانبيف، مشيريف إلى أف أي االؼ في مقاربة الممؼ السوري لف ينةكس سمبا  إفلوا وقا

عمى الةالقة بيناما، واف حماس لةبت دورا فاعال في هدارؾ ما هقوـ به بةض الجاات ضد الحزب في 
 بةض المايمات.

المايمات في أي صراع امني ضد  كما أكد مسؤولو حماس رفضاـ أي هداؿ في الشؤوف المبنانية ومنع زج
رؤسات هحرير المؤسسات  إلىفي حماس في لبناف رأفت مرة وجه  االعالميحزب اهلل. وعمـ أف المسؤوؿ 

أعمف فيه أف  "ال لمهحريض"المبنانية المرئية والمسموعة والمكهوبة وااللكهرونية رسالة هحت عنواف  االعالمية
عف الاالفات المبنانية وبالهالي هحييد الوجود الفمسطيني في لبناف عف عمى االبهةاد  فمسطينياً  إجماعاً ثمة 

الاالؼ السياسي المحمي والمحافظة عمى اصمف واالسهقرار المبناني الفمسطيني المشهرؾ، منباا مف بةض 
 الحمالت وأيدافاا.

لمقاهميف السورييف ويبدو أف الهطورات المهسارعة في سورية، وال سيما بةد مةركة القصير وانهقاؿ مئات ا
 ازدياد المااوؼ مف انهقاؿ الهوهرات اصمنية إلى المناطؽ المبنانية. إلىالجرحى إلى لبناف، قد أدى 

مف يذ  الزاوية، جاتت نصيحة بةض القيادات السياسية، ومناا النائب وليد جنبالط، بوجوب االسراع في 
شراؾ  لإلاالؿ باصمف  "فرصة مناسبة"سياسي سيشكؿ فياا، صف الفراغ ال "حزب اهلل"هشكيؿ الحكومة واغ

وانهقاؿ الهوهر إلى مناطؽ ماهمفة بةد طرابمس وصيدا، وصوال لما حصؿ اصحد الماضي عمى مقربة مف 
 السفارة االيرانية في بيروت. 

 15/6/2013، السفير، بيروت
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الدائمة، بأنه وًفر المبنانية المحكمة الةسكرية  أماـ أمساس طانيوس يونس، االؿ اسهجوابه أقر الموقوؼ الي
اوجيرو، الوسائؿ الهقنية الهي مكنت احد  إلى شركةههحوؿ  أفاالؿ عممه موظفا فنيا في "راديو أورياف" قبؿ 

طالع عمى حركة البرقيات فؤاد غرة في مطالع الحرب المبنانية مف اال اصحرارالمنضويف في حزب الوطنييف 
 الهي كاف يهـ هبادلاا بيف منظمة الهحرير الفمسطينية حينذاؾ ودوؿ شيوعية واشهراكية.

ودس الدسائس لديه، انه  االسرائيميعاما( المهاـ بالهةامؿ مع ماابرات الةدو  72فاد الموقوؼ يونس )أو 
. 1971كمف فمسطيني مسمح في كفرحماـ عاـ شقيقه الرائد في الجيش في ممقهؿ سًاؿ يذ  الةممية انهقاما ل

غرة مف االؿ موظؼ في راديو اورياف يدعى انطواف صايغ لهناقؿ المةمومات،  إلىانه هةرؼ  إلى وأشار
غرة كاف عمى صمة مع الػ"سي آي إي "، وكاف  أفرئيس منطقة بيروت الفنية وقهذاؾ. وذكر  أصبحوكاف 

ويو يةمؿ عمى الهحميؿ السياسي في  الشيوعية واالشهراكية. يامه الهنصت عمى الموجات الااصة بالدوؿ
 اميركا بةدما غادر لبناف اثر عممية الصفرا.

فرفض، وبازات ذلؾ  "إسرائيؿ" إلىصايغ عرض الذياب مةه  أفوردا عمى سؤاؿ لرئيس المحكمة أجاب 
الفنييف "موري" و"جورج". قائال  مع غرة وصايغ حيث الهقوا أياـلثالثة  إليااروما ف ادر  إلىطمبوا منه السفر 

ال اية مف  أفابرهه  إلىورأى اسهنادا  .إسرائيمييف، نافيا عممه بأف يكونا أجنبيةمف عناصر ماابرات  إناما
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الفمسطينييف  إلىيناؾ مةرفة مصدر السالح الذي كاف يرسؿ  إلىهناقؿ البرقيات الهي حمماا الصايغ مةه 
 وعراقية. أارىاابرات دولية م أيضاونوعه. وايهمت بمةرفة ذلؾ 

 15/6/2013، النيار، بيروت

  
 بالسالح وقد تحصل عمى مياه النيل أثيوبياتمد  "إسرائيل"عسكري مصري:  خبير .37

ا ش ا: قاؿ رئيس مركز الجماورية لمدراسػات اصمنيػة المػوات سػامح سػيؼ اليػزؿ إنػه هػـ رصػد إمػداد  -القايرة 
 هقـو إسرائيؿ بأاذ ميا  النيؿ مف اثيوبيا بحجة أناا ميا  أمطار. إسرائيؿ الثيوبيا بالسالح، ويمكف أف

أف الهصػػػديؽ عمػػػى  –عمػػػى قنػػػاة القػػػايرة والنػػاس مسػػػات الامػػػيس  360فػػػي برنػػػامو القػػايرة  –وأضػػاؼ اليػػػزؿ 
اهفاقية عنهيبي يةني أف مصر ال هسهطيع أف هقوؿ ال لسػد الناضػة، موضػحا أف هوقيػت الهصػديؽ لػه داللػة، 

ور أي هصريحات غير مسؤولة مف شاصيات عامة مصرية قد هسهادماا اثيوبيا ضػد مصػر محذرا مف صد
 في المحافؿ الدولية.

وأشػػار إلػػى أف المجػػوت إلػػى القػػانوف الػػدولي يأاػػذ سػػنوات، وعنػػديا سػػهكوف اثيوبيػػا قػػد انهاػػت بالفةػػؿ مػػف بنػػات 
 السد، مشيرا إلى أف االهحاد اصوروبي عرض وساطهه لحؿ اصزمة.

اليػزؿ طػػرح فكػرة الحػػرب الف؛ مشػددا أنػػه ال يجػب المجػػوت إلياػا كايػػار إال عقػب اسػػهنفاد كافػػة  ورفػض سػػيؼ
عميػػه أف يطػػرح  –الػػذي كػػاف وزيػػرا لمػػري  –السػػبؿ واالجػػراتات القانونيػػة والسياسػػية. وقػػاؿ إف رئػػيس الػػوزرات 

 حموال عممية لألزمة.
 15/6/2013القدس العربي، لندن، 

 
 
 

 ألفراد خمية "حزب اهلل"  جيريا تطالب بعقوبة صارمةفي ني الجالية الييودية .38
طالبػػت الجاليػػة الياوديػػة فػػي نيجيريػػا بةقوبػػة صػػارمة ضػػد الاميػػة الهػػي اكهشػػفت قبػػؿ أسػػبوعيف فػػي : )أ ش أ(

مدينة كانو شماؿ نيجيريا، والهي قيؿ اف أفراديا ينهمػوف الػى "حػزب اهلل"، حيػث عثػر مةاػـ، بحسػب مصػادر 
رة مػػف اصسػػمحة والمهفجػػرات والقنابػػؿ قالػػت السػػمطات اف أفػػراد الاميػػة كػػانوا ياططػػوف أمنيػػة، عمػػى كميػػات كبيػػ

 السهاداماا في ضرب مصالح إسرائيمية في يذ  الدولة اصفريقية.
وصػػرح النػػاطؽ باسػػـ الجاليػػة ازوكػػا بينشػػاز ابوكػػا أمػػس بػػأف افػػراد الاميػػة "اسػػه موا كػػـر الضػػيافة فػػي نيجيريػػا 

 بػ"الشريرة". لمهاطيط العهداتات" وصفاا
 15/6/2013النيار، بيروت، 

 
 فمسطين في قموبنا وذاكرتنا : القاسمي الشيخة جواىر.. السادسة لحصار غزة الذكرىفي  .39

يونيو(،  15هزامنًا مع الذكرى السادسة، صسوأ مراحؿ الحصار عمى قطاع غزة ) ميرفت الاطيب: -الشارقة 
اة جواير بنت محمد القاسمي، رئيسة المجمس اصعمى وجات حـر صاحب السمو حاكـ الشارقة، سمو الشي

لشؤوف اصسرة، دعوة لممجهمع المدني لهمبية ندات االنسانية بالمسايمة في دعـ الطفولة البريئة، وااليهماـ 
باصطفاؿ الفمسطينييف، مؤكدة أيمية حمؿ الرسالة االنسانية الةالمية، الهي ههضمف هةاطفًا عمميًا مع اصطفاؿ 

ينييف والشةب الفمسطيني، الذي مازاؿ يرزح هحت االحهالؿ والحصار، ويقاسي أبشع الظروؼ الفمسط
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المةيشية مف قهؿ ودمار وجوع وأمراض. وهوفير الهةميـ والرعاية الصحية الالزمة، والمسكف المناسب، لهأميف 
 ظروؼ الحياة الطبيةية لألطفاؿ الفمسطينييف.

إف فمسطيف مازالت في قموبنا وذاكرهنا، ونحف إذ نسهشةر مسؤوليهنا ”: الاميو”قالت سمو الشياة جواير ؿو 
منذ ” سالـ يا ص ار“االنسانية هجا  إاواننا الفمسطينييف الذيف يةانوف النكبة يومًا همو الار، أطمقنا حممة 

قية عمى أف يةيشوا حياة طبيةية، مثماـ مثؿ ب -بشكؿ أساسي  -لمساندة اصطفاؿ الفمسطينييف  2007عاـ ،
أقراناـ مف أطفاؿ الةالـ، رغـ الظروؼ السياسية واالقهصادية الصةبة الهي هامؽ عوائؽ، يسهحيؿ مةاا 

 لألطفاؿ أف النمو بشكؿ طبيةي، وفي أمف وسالـ.
 15/6/2013الخميج، الشارقة، 

 
 كي مون يطالب بتجميد االستيطانبان  .40

اصايػػػرة لبنػػػات مسػػػهوطنات إسػػػرائيمية فػػػي الضػػػفة انهقػػػد اصمػػػيف الةػػػاـ لألمػػػـ المهحػػػدة بػػػاف كػػػي مػػػوف المشػػػاريع 
 ال ربية، مةهبرا أناا هنهاؾ القوانيف الدولية وهةرقؿ احهماالت السالـ.

وقػػاؿ المهحػػدث باسػػـ اصمػػيف الةػػاـ لألمػػـ المهحػػدة مػػارهف نيسػػيركي الجمةػػة إف كػػي مػػوف طمػػب مػػف "إسػػرائيؿ" 
 لقوانيف الدولية واريطة الطريؽ.هجميد أنشطهاا االسهيطانية واحهراـ هةاداهاا عمى صةيد ا

وأضاؼ أف اصمػيف الةػاـ اعهبػر االعالنػات اصايػرة المهةمقػة بمشػاريع بنػات مسػهوطنات فػي ايهامػار وبروشػيف 
 وبيت ايؿ وكذلؾ في القدس "يي قرارات هةرقؿ الهقدـ نحو حؿ يقـو عمى دولهيف".

 14/6/2013فمسطين أون الين، 
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هبحػػث السػػويد فػػي هقمػػيص مسػػاعداهاا إلػػى الفمسػػطينييف ل يػػاب الهقػػدـ نحػػو دولػػة مسػػهقمة عمػػى مػػا : )أ ؼ ب(

 أعمنت وزيرة المساعدة عمى الهنمية غونيال كارلسوف.
سطينية لـ هحقػؽ ، أف المساعدات الماصصة لبنات إدارة فم”اس ار“وأوضحت كارلسوف عبر االذاعة الةامة 

يػػؿ يسػػهحؽ اصمػػر أف نواصػػؿ وضػػع أسػػس حػػؿ بػػدولهيف إف “يػػدفاا بحسػػب الحكومػػة السػػويدية. وهسػػاتلت 
 ”.والفمسطينيوف أنفساـ ال يريدوف الجموس إلى طاولة المفاوضات؟” إسرائيؿ“كانت 

ي موقػػؼ دافةػػي ال أريػػد المفاصػػمة بالمسػػاعدات السػػويدية لكػػف ال يسػػةني إال هبنػػ“وأضػػافت الػػوزيرة المحافظػػة 
 ”.نريد نهائو. إف لـ ههوفر الظروؼ لهحقيقاا فةمينا اسهنهاج الاالصات“وهابةت ”. الضرائب السويدييف

مميػػوف يػػورو( سػػنويًا مػػف بػػيف  23مميػػوف كػػوروف ) 200وأفػػادت االذاعػػة أف المسػػألة ههةمػػؽ بمسػػاعدات بقيمػػة 
 مميوف هقدماا سهوكاولـ. 700

ا االقهػػػراح. وصػػػرح النائػػػب والمهحػػػدث المكمػػػؼ المسػػػاعدات الدوليػػػة فػػػي وأعمنػػػت المةارضػػػة اليسػػػارية رفضػػػا
فػػؾ االلهػػزاـ بفمسػػطيف بالطريقػػة الهػػي هدرسػػاا الحكومػػة “الحػػزب االجهمػػاعي الػػديموقراطي كينيػػث فورسػػموند أف 

 ”.      اليـو أسموب سيت لطرح أولويات
 15/6/2013الخميج، الشارقة، 
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 ء حصار غزة األمم المتحدة تدعو "إسرائيل" إلنيا .42
طالػػب مقػػرر اصمػػـ المهحػػدة الاػػاص المةنػػي بحالػػة حقػػوؽ االنسػػاف فػػي اصراضػػي الفمسػػطينية ريهشػػارد : )واـ(

 بإناات حصاريا الذي داؿ عامه السابع عمى قطاع غزة.” إسرائيؿ“فولؾ 
قػرًا مػف مميوف فمسطيني يةيشوف فػي واحػدة مػف أكثػر المنػاطؽ كثافػة سػكانية وف 1775مةاناة “وقاؿ فولؾ إف 

، مشػػػيرًا إلػػػى أنػػػه وبةػػػد سػػػت سػػػنوات مػػػف هضػػػييؽ ”الحصػػػار البػػػري والبحػػػري والجػػػوي المفػػػروض باهػػػت مػػػدمرة
الاناؽ عمى قطاع غزة أوقؼ نمو االقهصاد في يذا القطاع وبقي مةظػـ سػكاف غػزة فػي حالػة مػف ” إسرائيؿ“

ؿ مسػؤولية حمايػة السػكاف المػدنييف كقػوة محهمػة ههحمػ” إسرائيؿ“الفقر الدائـ واالعهماد عمى المةونة، وأكد أف 
قطػاع ” االسػرائيمية“لكػف بػداًل مػف السػماح لمشػةب بالحيػاة بشػكؿ سػميـ واالقهصػاد باالزديػار عزلػت السػمطات 

 غزة.
وذكر المقرر اصممي أنه في الةاـ الماضي هوقةت اصمػـ المهحػدة أنػه فػي ظػؿ الظػروؼ القائمػة سػهكوف غػزة 

ولفت إلى أف الهوقةات اصقؿ هفػاؤاًل الهػي قػدمت لػي هفيػد بػأف قطػاع  2020غير صالحة لمسكف بحموؿ عاـ ،
 غزة قد ال يكوف صالحًا لمسكف بةد ثالث سنوات فقط مف الف. 

 15/6/2013الخميج، الشارقة، 
 

 عن مشروعين استيطانيين بالضفة "إسرائيل" إعالنفرنسا تدين  .43
انهاػا لمشػروعيف اسػهيطانييف يشػمالف بنػات مػا عبػرت فرنسػا امػس الجمةػة عػف اد :القدس دوت كوـ -باريس 

 وحدة سكنية في مسهوطنهيف هقةاف في الضفة ال ربية. 1000مجموعه أكثر مف 
وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ وزارة الشػػؤوف الاارجيػػة الفرنسػػية فيميػػب الليػػو فػػي بيػػاف لاػػا :"اف يػػذا االجػػرات الماػػالؼ 

قبػؿ االدارة اصمريكيػة، وبمسػاندة منػا، العػادة إطػالؽ لمقانوف الػدولي يهةػارض مػع الجاػود المبذولػة اليػـو مػف 
 عممية سالـ ذات مصداقية هؤدي إلى حؿ الدولهيف".

 وطالب السمطات االسرائيمية الةودة عف يذا القرار وهجنب مثؿ يذ  اصعماؿ في المسهقبؿ.
ه"، داعيػا اصطػراؼ إلػى وقاؿ في بيانه :"ُهذّكر يذ  الهطورات الى أي حد بأف الوضع القائـ مهةػذر الػدفاع عنػ

 إعادة االناراط بسرعة في مفاوضات ذات مصداقية، مف دوف شروط مسبقة.
 15/6/2013القدس، القدس، 

 
 إدراك أن بقاء األسد لصالحيا "إسرائيل"بوتين: عمى  .44

اكهػػب لقرائػػؾ ولزعمائػػؾ فػػي إسػػرائيؿ أف المصػػمحة الةميػػا لػػبالدكـ يػػي بقػػات نظػػاـ »: سػػامي عمػػارة - موسػػكو
يذا ما قاله الرئيس الروسي فالديمير بوهيف لمصحافي االسرائيمي مناحـ جشاييد مف «. ئيس بشار( اصسد)الر 

الهابةػػػة صحػػػد اصحػػػزاب الدينيػػػة عنػػػدما الهقػػػا  مصػػػادفة، أوؿ مػػػف أمػػػس، فػػػي المهحػػػؼ « يموديػػػاع»صػػػحيفة 
 الياودي بموسكو.

يا لكـ أف يؤيدوا بقات اصسد، فاو عمى المصمحة الةم»وأضاؼ بوهيف عندما عرؼ الصحافي عف نفسه قائال: 
الرغـ مف كؿ االفػاهكـ مةػه، نظػاـ مسػهقر وحػريص عمػى هطبيػؽ االهفاقيػات المبرمػة بيػنكـ. وفػي عاػد  سػاد 

، وعندما «بينكـ وبينه يدوت شديد. إذا اناار يذا النظاـ، فسهحؿ محمه الفوضى وقد هقع سوريا بيد المهطرفيف
ال داعػػي لمقمػػؽ مػػف يػػذا »، قػػاؿ الػػرئيس الروسػػي إنػػه «300إس »صػػواريخ سػػأله الصػػحافي االسػػرائيمي عػػف 

 «.اصسمحة بالنسبة السرائيؿ، فالحدود الشمالية سهبقى يادئة ومسهقرة
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 15/6/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 مرتاحة لمجمود الحالي و"إسرائيل"عممية السالم إزاء : جيود كيري بدأت تفقد زخميا تقرير .45
االسػرائيمية  -جػوف كيػري النةػاش عمميػة السػالـ الفمسػطينية  اصمريكػيد وزيػر الاارجيػة بدأت جاو : واشنطف

 هفقد زاماا عمى الرغـ مف اصرار  عمى مواصمهاا بينما يجد محمموف صةوبة في فاـ اسهراهيجيهه.
عػػدد ويةهػػرؼ يػػؤالت المحممػػوف بالهأكيػػد بػػاف كيػػري زار الشػػرؽ االوسػػط اربػػع مػػرات منػػذ شػػباط )فبرايػػر(، ويػػو 

 الزيارات الهي قامت باا وزيرة الاارجية السابقة ييالري كمينهوف في اربع سنوات.
وكيػري الػذي يةػرؼ بصػدقه ويهبنػػى "دبموماسػية الاطػى الصػ يرة" فػي ممػػؼ يةرفػه جيػدا، يمقػى دائمػا اسػػهقباال 

 بحفاوة.حارا مف قبؿ رئيس الوزرات االسرائيمي بنياميف نهانيايو والرئيس الفمسطيني محمود عباس 
لكنه اضطر يذا االسبوع الى ارجات زيارهه الاامسة الى إسرائيؿ والضفة ال ربية واالردف، مف اجؿ المشاركة 

 في اجهماعات في البيت االبيض حوؿ سوريا بحسب الهبرير الرسمي.
اسػػهئناؼ  وادى يػػذا الهػػااير بمػػراقبيف الػػى انهقػػاد "اسػػهراهيجية الهكػػهـ" الهػػي يةهمػػديا وزيػػر الاارجيػػة مػػف اجػػؿ

 .2010الحوار االسرائيمي الفمسطيني المنقطع منذ ايموؿ )سبهمبر( 
وصػػرحت مارينػػا اوهػػاواي االسػػهاذة فػػي مركػػز ويمسػػوف فػػي واشػػنطف "لػػيس لػػدي انطبػػاع بػػاف االمػػور ههحػػرؾ 
كثيرا"، مهسائمة "يؿ يناؾ دبموماسية هكهـ هجري فياا االمور فػي الكػواليس ب يػر مةرفهنػا؟ بصػراحة اشػؾ فػي 

 لؾ". وهرى اوهاواي اف"الفشؿ مرجح اكثر مف النجاح" يذ  المرة ايضا.ذ
ففي مطمع حزيراف )يونيو( حذر الوزير اصمريكي إسرائيؿ مف انه قريبا "سيكوف االواف قد فات لصنع السالـ" 

 بجدية "الننا لطالما يددنا" مف دوف احراز نهيجة لدى االسرائيمييف. في هاديد لـ هااذ  اوهاواي
الواقع، هنػوي إسػرائيؿ بنػات وحػدات سػكنية جديػدة فػي مسػهوطنات فػي الضػفة ال ربيػة مػا سػيؤدي بحسػب  وفي

الفمسطينييف الػى "اجاػاض جاػود االدارة اصمريكيػة". وانهقػدت الاارجيػة اصمريكيػة حميفهاػا إسػرائيؿ مؤكػدة "ال 
 نقبؿ بشرعية النشاط االسهيطاني المسهمر".

أييػػد "حػػؿ الػػدولهيف" اكػػد اف االسػػهيطاف فػػي الضػػفة ال ربيػػة سيهواصػػؿ. ويػػو لكػػف نهانيػػايو الػػذي اعػػرب عػػف ه
يػدعو الفمسػطينييف باسػهمرار الػى "محادثػات سػالـ فوريػة" لكنػه يػرفض "الشػروط المسػبقة لمهفػاوض" فػي اشػػارة 

 مرجةا لممحادثات. 1967الى المطمب الفمسطيني بهجميد النشاطات االسهيطانية كافة واعهماد حدود 
كيػػػري المحادثػػػات "الم مقػػػة" مػػػع كػػػؿ مػػػف المةسػػػكريف ولػػػـ يػػػدؿ بػػػاي هصػػػريح عمنػػػي حػػػوؿ القضػػػايا ويفضػػػؿ 

الاالفية: هرسيـ الحدود ووضع القدس وعػودة الالجئػيف الفمسػطينييف. فبنظػر  عمػى االسػرائيمييف والفمسػطينييف 
 اسهئناؼ الحوار اوال ثـ بحث نقاط الاالؼ.

ربةػػة مميػػارات دوالر لهنميػػة الضػػفة ال ربيػػة واعػػادة هفةيػػؿ مبػػادرة وحهػػى االف اقهػػرح كيػػري اطػػة مبامػػة بقيمػػة ا
 .2002السالـ الةربية لةاـ 

لكف المسهشار السابؽ لماارجية اصمريكية اروف ديفيد ميمر يرى اف يذا ال يكفي، مةهبرا اف "كيري قد يػهمكف 
مػي عػف )عمميػة السػالـ(. لكػف مف اقناع االسرائيمييف والفمسطينييف باف ال مصمحة الي مف الطػرفيف فػي الها

 احيات المحادثات امر وضماف اسهمراريا امر اار".
وهابع في مقالة في مجمة "فوريف بوليسي": "اذا اناارت عممية السالـ مرة اارى فمف هكػوف قػد ماهػت فحسػب، 

 بؿ ماهت ودفنت".
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انه "ليست ينػاؾ انهفاضػة  بالهشاؤـ نفسه اشارت اوهاواي الى "ارهياح" إسرائيؿ في الوضع الحالي. واوضحت
وال مقاومػػػة فاعمػػػة فػػػي االراضػػػي )الفمسػػػطينية(. )االسػػػرائيميوف( ال يشػػػةروف بهاديػػػد فةمػػػي وبالهػػػالي بالضػػػ ط 

 لمواجاة المشاكؿ".
كمػػا يػػرى مػػدير مركػػز فمسػػطيف فػػي واشػػنطف يوسػػؼ منيػػر اف "إسػػرائيؿ سػػةيدة بهاييػػد المفاوضػػات طالمػػا اناػػا 

 ناات االحهالؿ".هةرؼ اناا لف هضطر ابدا الى ا
 15/6/2013القدس، القدس، 

 
 المفاوضات"كرة"  .46

 نقوال ناصر
في الرابع مف الشار الجاري قاؿ الرئيس محمود عبػاس إف "الكػرة فػي الممةػب االسػرائيمي"، وكػاف يةنػي "كػرة" 
إطػػػػالؽ المفاوضػػػػات، بةػػػػد أف أشػػػػاد ب"جديػػػػة" وزيػػػػر الاارجيػػػػة اصمريكػػػػي جػػػػوف كيػػػػري وجاػػػػود  "المضػػػػنية" 

ةبة" مػػف أجػػؿ اسػػهئنافاا، وكانػػت هقػػارير اصنبػػات قػػد هحػػدثت عػػف الةشػػريف مػػف حزيػػراف / يونيػػو الجػػاري و"الصػػ
 كموعد ناائي منحه اصوؿ لمثاني لمنجاح في جاود .

وقػد فسػػر المراقبػػوف االهصػاالت الااهفيػػة اصايػػرة المهكػررة لكيػػري مػػع عبػاس بأناػػا هسػػهادؼ "شػرات المزيػػد مػػف 
 ، وزير هنسيؽ الشؤوف المدنية مع دولة االحهالؿ حسيف الشيخ.الوقت" ويو ما أكد ، مثال

لكػف كػؿ الػدالئؿ هشػير إلػى أف مفػاوض منظمػة الهحريػػر الفمسػطينية يػدور فػي حمقػة مفرغػة منػذ عشػريف سػػنة 
مػػف المفاوضػػات، بحيػػث هحػػوؿ يػػذا المفػػاوض نفسػػه إلػػى كػػرة يهقاذفاػػا االحػػهالؿ وراعيػػه اصمريكػػي فػػي "لةبػػة" 

سػػمي "عمميػػة السػػالـ" الهػػي يسػػةياف حاليػػا إلػػى اسػػهئناؼ مفاوضػػاهاا لشػػرات المزيػػد مػػف الوقػػت  إدارة دوامػػة مػػا
الفمسػػػػطيني السػػػػهكماؿ هاويػػػػد القػػػػدس واسػػػػهيطاف الضػػػػفة ال ربيػػػػة، ويػػػػو مػػػػا يضػػػػع الكػػػػرة عمميػػػػا فػػػػي الممةػػػػب 

 الفمسطيني لماروج مف يذ  الدوامة القاهمة لألرض واالنساف في فمسطيف المحهمة.
مػػؤرخ فػػي الثالػػث مػػف يػػذا الشػػار المقػػدـ إلػػى مجمػػس حقػػوؽ االنسػػاف قػػاؿ مقػػرر اصمػػـ المهحػػدة فػػي هقريػػر  ال

، ريهشػػارد فولػػؾ، نقػػال عػػف سػػجؿ السػػكاف فػػي 1967لحقػػوؽ االنسػػاف فػػي اصراضػػي الفمسػػطينية المحهمػػة عػػاـ 
الماضػي إلػى %( الةاـ 4.5دولة االحهالؿ إف عدد المسهوطنيف الياود في القدس والضفة ال ربية زاد بنسبة )

( مسػػػهةمرة فػػػي المنطقػػػة المصػػػنفة "ج" 200( ألفػػػا فػػػي حػػػوالي )350( ألػػػؼ مسػػػهوطف، مػػػناـ حػػػوالي )650)
%( مف مسػاحة الضػفة ال ربيػة، أي أكثػر مػف ضػةفي عػدد مواطنياػا 61بموجب اهفاقيات أوسمو الهي همثؿ )

 مف عرب فمسطيف.
فية عمػى اصرض الفمسػطينية"، وأف "الضػـ وفسر فولؾ ذلػؾ بػالقوؿ إف "صػي ة أوسػمو قػد سػامت هةػديات إضػا

الزاحؼ الذي يةيد ببطت رسـ حدود الضفة ال ربية" ال يقهصر عمى شػرقي القػدس فقػط، الفهػا االنهبػا  إلػى أف 
"نمػػػط سياسػػػة االسػػػهيطاف ... الهػػػي هحػػػدث ه ييػػػرات عميقػػػة ال يمكػػػف الرجػػػوع عناػػػا فػػػي الطبيةػػػة الج رافيػػػة 

ي حذر منه هقرير المجنة الهي أنشػايا مجمػس اصمػف الػدولي عمػال بقػرار  رقػـ والديموغرافية" لمضفة ال ربية الذ
( سنة بؿ هةزز بةد هوقيع اهفاؽ أوسمو عاـ 34يو نمط لـ يه ير بةد ) 1979( في هموز / يوليو عاـ 446)

1993. 
الؿ الربع اصوؿ وفي هقرير لاا قالت "حركة السالـ الف" االسرائيمية إف البنات في المسهةمرات االسهيطانية ا

، بينما أعمف الابيػر 355الحالي ارهفع بنسبة ) 2013مف عاـ  %( مقارنة مع الربع اصوؿ مف الةاـ المنصـر
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الفمسطيني المقدسي في شؤوف االسهيطاف اميؿ هفكجي أف ما هبقي بأيدي عرب فمسطيف مف أراضػي القػدس 
 %( مف مساحهاا.13ال يزيد عمى )

يو "الجاود القوية الهي بػذلهاا الحكومػات المةنيػة اػالؿ الشػاور الةديػدة الماضػية لكف اصيـ في هقرير فولؾ 
مػػع الواليػػات المهحػػدة بصػػفهاا الوسػػيط الرئيسػػي" لمهكيػػؼ السياسػػي مػػع الحقػػائؽ الماديػػة الهػػي أوجػػدهاا سياسػػة 

مسػماح ب ... وهةػديماا ل 2002االسهةمار االسهيطاني عمى اصرض، فهـ "إحيات مبادرة السالـ الةربيػة لسػنة 
هبادؿ اصراضي"، ليضيؼ فولؾ: "وهبدو يذ  وسيمة لضػـ الكهػؿ االسػهيطانية الكبػرى إلػى إسػرائيؿ هفػهح البػاب 

 لهةديالت إقميمية اسهجابة لمصالح إسرائيؿ اصمنية".
ولػـ يوضػح فولػػؾ مػف يػي "الحكومػػات المةنيػة" الهػي أشػػار إلياػا، ولػـ يشػػر إلػى أف الواليػات المهحػػدة لػـ هكػػف 

اجة إلى "الجاػود القويػة" لحثاػا عمػى الهكيػؼ مػع حقػائؽ االسػهيطاف عمػى اصرض ويػي الممهزمػة بهةاػدات بح
مماثمة بموجب الرسالة الهي بةثاا رئيساا السابؽ جورج بوش إلى رئػيس وزرات دولػة االحػهالؿ اصسػبؽ آرييػؿ 

 .2004شاروف في الشار الرابع مف عاـ 
ة الػػػذيف زاروا راـ اهلل" مػػػؤارا "طمبػػػوا مػػػف الػػػرئيس عبػػػاس الهجػػػاوب مػػػع ومػػػع ذلػػػؾ فػػػإف "غالبيػػػة وزرات الاارجيػػػ

الجاود الهػي يبػذلاا" كيػري السػهئناؼ المفاوضػات باعهباريػا "الفرصػة اصايػرة لمحػؿ" )وكالػة اصنبػات االيطاليػة 
(، بحيػػث لػػـ يجػػد عبػػاس مارجػػا مػػف "الضػػ وط 25/5/2013"آكػػي" نقػػال عػػف مسػػؤوؿ فمسػػطيني "كبيػػر" فػػي 

الهػػي يهةػػرض لاػػا سػػوى "طػػرح مػػا سػػيقدمه كيػػري" عمػػى لجنػػة مهابةػػة مبػػادرة السػػالـ الةربيػػة "مػػف أجػػؿ  الكبيػػرة"
اهاػػػاذ القػػػرار"، لهظػػػؿ الكػػػرة فػػػي "الممةػػػب" الةربػػػي واصمريكػػػي المسػػػؤوؿ اصوؿ واصايػػػر عػػػف اسػػػهمرار "الضػػػـ 

 الزاحؼ" لألراضي الفمسطينية لدولة االحهالؿ.
ي بيع الويـ لمفمسػطينييف، ليةػديـ أوااػر أيػار / مػايو الماضػي ب"إقامػة بينما يسهمر كيري في ناو أسالفه ف

شارا مقبمة" يهفؽ االلاا عمى "اطػوات رئيسػية  24 – 18دولة فمسطينية مسهقمة إلى جانب إسرائيؿ" االؿ "
اميف، لمهقدـ في عممية السالـ"، في هكرار لوعد رئيسه باراؾ أوباما في مسهاؿ واليهه اصولى بإقامهاا االؿ ع

، 2005، ووعػػد بػػوش السػػابؽ بإقامهاػػا أوائػػؿ عػػاـ 2008ولوعػػد بػػوش سػػمؼ أوبامػػا بإقامهاػػا قبػػؿ ناايػػة عػػاـ 
 .1999وهكرارا لموعد اصمريكي عند هوقيع اهفاؽ أوسمو بواشنطف بإقامهاا عاـ 

( فقط %15لكف الشةب الفمسطيني لـ يةد يحهمؿ المزيد مف هةامؿ قيادهه مع مصير  ؾ"كرة" و"ممةب"، ؼ )
%( مػناـ يةهقػدوف بػأف 45مف الفمسطينييف يةهقدوف بأف "لةبة" الهفاوض سوؼ هقود إلػى إقامػة دولػة لاػـ، و)

%( يػػروف الطريػػؽ اصفضػػؿ إلياػػا فػػي "المقاومػػة غيػػر 15"الكفػػاح المسػػمح" يػػو الطريػػؽ اصفضػػؿ القامهاػػا، و)
ي" بػػيف دولػػة فمسػػطينية وبػػيف دولػػة %( مػػناـ ال يةهقػػدوف بوجػػود أي طريقػػة ؿ"الهةػػايش السػػمم61الةنيفػػة"، و)

االحػػػهالؿ، حسػػػب اسػػػهطالع لمػػػرأي نشػػػر  "مركػػػز بيػػػو لألبحػػػاث" اصمريكػػػي فػػػي الثالػػػث والةشػػػريف مػػػف الشػػػار 
، ب ض النظر عف الةالقات المشبوية لاذا المركز.  المنصـر

ات إف فػػي مقابمهػػه اصسػػػبوع الماضػػي مػػع فضػػػائية "الميػػاديف" قػػػاؿ كبيػػر مفاوضػػي المنظمػػػة د. صػػائب عريقػػػ
ف اهفػػاؽ أوسػػمو الػػذي أطمػػؽ يػػذ  المفاوضػػات ربمػػا  "اصسػػابيع" أو حهػػى "اصيػػاـ" المقبمػػة حاسػػمة لممفاوضػػات واغ
كػاف "اطػػأ"، مػػف دوف أف يةػػرض أي بػديؿ فمسػػطيني لممفاوضػػات، ليظػػؿ بػديؿ الفريػػؽ الهفاوضػػي الوحيػػد يػػو 

الف وبػػيف قػػوؿ الػػرئيس عبػػاس  االاهيػػار بػػيف اسػػهئناؼ الهفػػاوض الػػذي لػػـ يسػػفر إال عػػف نهػػائو كارثيػػة حهػػى
المكرر إف فشؿ كيري في جاود  سيقود  إلى هسميـ مفاهيح سمطة الحكـ الذاهي الفمسطينية لحكومة االحهالؿ 

 كي ههحمؿ مسؤولياهاا كقوة قائمة باالحهالؿ.
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وضػػع واالاهيػػار الثػػاني يةنػػي ضػػمنا إعالنػػا بػػأف اسػػهراهيجية الهسػػوية السياسػػية بالهفػػاوض قػػد فشػػمت، ويةنػػي 
دولة االحهالؿ في مواجاة مباشرة مع الشةب الفمسػطيني، مػف دوف "هنسػيؽ أمنػي"، ويةنػي كػذلؾ سػحب دور 
"الوسػػيط" الػػذي "يمةبػػه" المفػػاوض بػػيف طرفػػي الصػػراع، ويةنػػي أيضػػا إعػػادة صػػالحيات إدارة الشػػؤوف المدنيػػة 

يةني أف منظمة الهحرير ههامى لمشةب الفمسطيني هحت االحهالؿ إلى "الحاكـ الةسكري" لالحهالؿ، بقدر ما 
 عف همثيماا لشةباا وقيادهاا له، الماـ إال إذا "فاجأ" مفاوض المنظمة شةبه بما يثبت الةكس.

لكف مفاوض المنظمة يبدو كمف أدمف المفاوضات وال يريد إعالف فشماا وفشػمه، فيقػذؼ "الكػرة" إلػى "الممةػب 
الوحيد في "مباريات" لمهفاوض كػاف فريػؽ المنظمػة يبػدأيا االسرائيمي"، حيث كاف فريؽ االحهالؿ يو الالعب 

 ااسرا لكنه ال يةهرؼ باسارهه إال في ناايهاا.
 15/6/2013فمسطين أون الين، 
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 جوناثاف كوؾ
يػايو، ادمػة شػفوية عمػى هحت ض ط ثقيػؿ مػف الواليػات المهحػدة، قػدـ رئػيس الػوزرات االسػرائيمي، بنيػاميف نهن

مضػػػض طيمػػػة اصعػػػواـ اصربةػػػة الماضػػػية لاػػػدؼ إقامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية. لكػػػف أجندهػػػه الفةميػػػة كانػػػت دائمػػػًا 
نما لما وصفه بأنه "سالـ اقهصادي".  شفافة: ال لمدولة، واغ

يش أقػػؿ، ووفػػؽ نهنيػػايو، فإنػػه يمكػػف هادئػػة اػػواطر الفمسػػطينييف الةػػادييف بقشػػور مػػف طاولػػة السػػيد: نقػػاط هفهػػ
والمزيد مف الوظائؼ والفرص الهجارية، وهحسيف هدريجي، ولو انه محدود، في مسهويات المةيشػة. وكػؿ يػذا 
يشػػػهري الوقػػػت السػػػرائيؿ لهمكيناػػػا مػػػف هوسػػػيع المسػػػهوطنات وهةزيػػػز قبضػػػهاا عمػػػى الضػػػفة ال ربيػػػة والقػػػدس 

 الشرقية.
نصػػت عمػػى ذلػػؾ اهفاقيػػات اوسػػمو، ألمحػػت وبةػػد عشػػريف عامػػًا مػػف السػػةي القامػػة الدولػػة الفمسػػطينية كمػػا  

الواليات المهحدة في اصسابيع اصايرة إلى إمكانية ه يير موقفاا. يبدو أناػا ههبنػى نمػوذج نهنيػايو فػي "السػالـ 
 االقهصادي".

فقػػد كشػػؼ وزيػػر الاارجيػػة اصمريكيػػة، جػػوف كيػػري، بينمػػا كػػاف محاطػػًا بػػالرئيس االسػػرائيمي، شػػيموف بيػػريس،  
الفمسػطينية، محمػود عبػاس، فػي المنهػدى االقهصػادي الةػالمي الػذي انةقػد فػي اصردف مػؤارًا،  ورئيس السػمطة

رجػػؿ أعمػػاؿ فمسػػطيني  300عػػف برنػػامو اقهصػػادي السػػهئناؼ مفاوضػػات السػػالـ. وقػػاؿ إنػػه يوجػػد الف نحػػو 
سػػرائيمي سيسػػهثمروف بشػػكؿ مكثػػؼ فػػي االقهصػػاد الفمسػػطيني، فػػي مشػػروع سػػيكوف "اصكبػػر واصجػػرأ و  اصكثػػر واغ

 طموحًا مف أي مف سابقاهه منذ اهفاقيات أوسمو".
ولػػـ ههػػوفر أي هفصػػيالت أاػػرى باسػػهثنات االشػػارة إلػػى أف مػػف سػػيهولى االشػػراؼ عميػػه يػػو هػػوني بميػػر، رئػػيس 
الوزرات البريطاني السابؽ وممثؿ المجنة الرباعية الااصة بالشرؽ اصوسط، ورجؿ المجهمع الدولي فػي القػدس 

 .2007منذ الةاـ 
وفػػي الحقيقػػة، يشػػكؿ بميػػػر رجػػؿ الايػػار ال ريػػب، فػػػي ضػػوت انهقػػاد القيػػادة الفمسػػػطينية لػػه باعهبػػار  فػػي رأياػػػا 

كمػػا هكشػػؼ فػػي الوثػػائؽ الفمسػػطينية المسػػربة فػػي -"النائػػب الةػػاـ االسػػرائيمي"، وحاججػػت فػػي أحاديػػث ااصػػة 
يػػد( فػػي الهةامػػؿ مػػع الضػػفة فػػي أنػػه ينػػافح عػػف "طريقػػة عمػػى غػػرار الفصػػؿ الةنصػػري )اصباره -2011الةػػاـ 

 ال ربية المحهمة".
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باليػػيف دوالر فػػي اسػػهثمار  4كانػػت ادعػػاتات كيػػري الااصػػة ببرنامجػػه كبيػػرة، لكناػػا ههسػػـ بػػال موض: نحػػو 
%؛ كمػا أف االنهػاج الزراعػي  50ااص عمى مدار ثالثة أعواـ مف شأناا هةزيز االقهصػاد الفمسػطيني بواقػع 

%،  40ؼ؛ وسههراجع نسبة البطالة بواقع الثمثيف؛ وسهرهفع اصجػور بواقػع والسياحة سيهضاعفاف ثالثة أضةا
 منزؿ. 100.000وسيهـ بنات 

لكف االقهراح هرؾ القميميف مهأثريف، ولسبب وجيه. أف كيري يةيد ببساطة ه ميؼ مامة بمير الهي كاف قد عاد 
ني وبنػػات المؤسسػػات الفمسػػطينية باػػا إليػػه قبػػؿ سػػهة أعػػواـ. ومػػا هػػزاؿ وظيفهػػه يػػي هطػػوير االقهصػػاد الفمسػػطي

همايدًا لمدولة في نااية المطاؼ، وبقميؿ مػف الثمػار حهػى الف. وقػد سػار ديفيػد يػوروفيهش، محػرر صػحيفة 
بالييف دوالر قيد االسهثمار الااص  4"هايمز أؼ إسرائيؿ" اليمينية، مف ذلؾ حيف كهب: "لو كاف يناؾ مبمغ 

 ير قد وجد ".في االقهصاد الفمسطيني، لكاف هوني بم
نمػػا فػػي  وبػػالنظر مػػف زاويػػة أاػػرى، فػػإف مشػػكمة االقهصػػاد الفمسػػطيني ال هكمػػف فػػي االفهقػػار إلػػى االسػػهثمار، واغ
االفهقػػػار إلػػػى الفػػػرص الحيويػػػة لالسػػػهثمار. فالفمسػػػطينيوف ال يهػػػوافروف عمػػػى سػػػيطرة عمػػػى حػػػدوديـ ومجػػػالاـ 

ؿ وال حهػػى عمػػى الةممػػة والحركػػة الدااميػػة لمسػػمع الجػػوي وموجػػات اصثيػػر والميػػا  والمػػوارد الطبيةيػػة اصاػػرى، بػػ
والناس. كؿ شيت يةهمد عمى النية الحسنة السرائيؿ. وثمة القميػؿ مػف المسػهثمريف الػذيف سػيكونوف مسػهةديف 
لمهةويؿ عمى ذلؾ. وكانت إسرائيؿ قد أظارت نفساا مرارًا عمى أناا مسهةدة لسحؽ أمواؿ السمطة الفمسػطينية 

 ائد الضرائب الفمسطينية الهي هجمةاا والمفوضة بهمريريا لمسمطة.عبر، مثاًل، حجز عو 
وما يزاؿ دور بمير عرضة لالنهقػاد الشػديد صف هركيػز  الضػيؽ عمػى الهنميػة االقهصػادية لػـ يفشػؿ وحسػب فػي 
هكريس مناخ مواٍت لممفاوضات، ولكنه ادـ أيضًا ك طات لةدـ عمؿ إسػرائيؿ وواشػنطف مػف أجػؿ إقامػة دولػة 

ة. وبداًل مف إعادة النظر في الهفويض الفاشؿ لبمير، يبدو كيري وأنه يكرسه ويمدد . وقد لاص عبد فمسطيني
اهلل عبد اهلل، المسؤوؿ الرفيع في حركة فػهح، الػرد الفمسػطيني بػالقوؿ: "نحػف لسػنا حيوانػات هريػد الطةػاـ فقػط. 

 إننا شةب يكافح مف أجؿ هحقيؽ حريهه".
هةدة وحسب لدفع كيري إلى اصسفؿ في مسار  الذي ال ينطوي عمى أمؿ. ومف وفي اصثنات، هبدو إسرائيؿ مس

منظور إسرائيؿ، هاطؼ الاطة اصمريكية، وعمى نحو مفيد، االيهماـ مف مبادرة السالـ الةربية الهػي جػددهاا 
 الػػدوؿ الةربيػػة فػػي الشػػار الماضػػي مػػف اػػالؿ االعػػالف عػػف اسػػهةداديا القامػػة عالقػػات دبموماسػػية كاممػػة مػػع

 إسرائيؿ في مقابؿ انسحاباا مف مةظـ اصراضي الفمسطينية المحهمة.
ورد نهنيػػايو، المنػػزعو مػػف أف يحشػػر  الةػػرض الةربػػي فػػي مفاوضػػات جػػادة، باالعهصػػاـ بالصػػمت المطبػػؽ. 
وفي الوقػت ذاهػه، هفّػه يػائير البيػد، وزيػر الماليػة االسػرائيمي المفهػرض أنػه مػف الوسػط، والػذي كػاف ال ػرب قػد 

صاًل عمػى أنػه صػانع سػالـ، فكػرة الصػفقة مػع الفمسػطينييف باعهبػار أناػا غيػر واقةيػة. وقػاؿ لصػحيفة روجه أ
 النيويورؾ هايمز في الشار الماضي إنه يدعـ هوسيع المسهوطنات.

وهأمؿ إسرائيؿ، كما هبدو، بإمكانية لّي ذراع السمطة الفمسطينية الةالقة راينًا في أزمة مالية دائمة، مف االؿ 
ـ وعود بهقديـ باليػيف الػدوالرات كُمحّميػات. وطبقػًا لمصػادر فمسػطينية، فػإف عبػاس يواجػه ضػ وطًا مكثفػة هقدي

همارساا عميه الواليات المهحدة، سػوية مػع اطػة كيػري الراميػة لمضػ ط عميػه لحممػه عمػى الهامػي عػف شػرطه 
 بأف هجمد إسرائيؿ النمو االسهيطاني قبؿ اسهئناؼ المفاوضات.

، فػػي اصثنػػات، حرصػػػًا عمػػى كسػػب ذلػػؾ الهنػػازؿ. وبػػػالرغـ مػػف الهقػػارير الهػػي هحػػدثت عػػػف أف وهبػػدي إسػػرائيؿ
نهنيػػايو كػػاف قػػد وعػػد اصمػػريكييف بأنػػه سػػيهجنب إحػػراجاـ فػػي اصسػػابيع القميمػػة المقبمػػة بإعالنػػات عػػف البنػػات 

 االسهيطاني، فإف ثمة سمسمة مهالحقة مف المشروعات ماضية عمى الطريؽ.
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منػػزؿ جديػػد فػػي القػػدس الشػػرقية، بينمػػا ينػػاؾ  300ميػػة قػػد كشػػفت مػػؤارًا عػػف اطػػة لبنػػات وكانػت هقػػارير إعال
منزؿ آار سهةرض لمبيع. وكانت عدة نقػاط اسػهيطانية أماميػة قػد أسسػت مػف دوف هػرايص مػف  800هقريبًا 

ؿ في أيمي، الحكومة االسرائيمية، والهي مف المهوقع أف يجةمويا قانونية بأثر رجةي، بما في ذلؾ مئات المناز 
 بالقرب مف راـ اهلل.

مػف جاهاػا، ذكػرت وكالػة رويهػرز لألنبػات أف كيػري يهوقػع صػدور قػرار باسػهئناؼ المفاوضػات السػممية اػالؿ 
أو، كمػػا يقػػوؿ مسػػؤولوف عنػػد ، أنػػه سػػيهامى عػػف عمميػػة السػػالـ. وقػػاؿ الجهمػػاع لمجنػػة اصمريكيػػة -أسػػبوعيف 

 فقد ال ههوافر لنا الفرصة مرة أارى". الياودية في نفس اليوـ: "إف لـ ننجح الف،
وبالنسبة لنهنيايو، هةد يذ  الهاديدات جوفات. فإذا غيبت الواليات المهحػدة نفسػاا عػف الصػراع، فإناػا سػههرؾ 
إسػػرائيؿ ببسػػاطة ويػػديا مطمقػػة أكثػػر لهكثيػػؼ إاضػػاعاا لمفمسػػطينييف وسػػرقة أراضػػياـ. وحهػػى بػػالرغـ مػػف أف 

النسػػبة لمفمسػػطينييف، مػػا هػػزاؿ السػػمطة الفمسػػطينية هسػػهبةد حهػػى الف اطػػة ينػػاؾ الكثيػػر ممػػا يػػو فػػي اطػػر ب
فػػي طريقػػة -كيػػري. وقػػد أوضػػحت أناػػا لػػف هقػػدـ عمػػى هقػػديـ أي "هنػػازالت سياسػػية فػػي مقابػػؿ مزايػػا اقهصػػادية" 

 دبموماسية لهقوؿ إناا لف هقبؿ رشوة لمقايضة الدولة.
، 2000روف جيػدًا مػف مفاوضػات كامػب ديفيػد فػي الةػاـ لكف الاطر الحقيقي بالنسبة لمفمسطينييف، كما يهػذك

ذا رفضػػوا الهوقيػػع عمػػى النسػػاة اصحػػدث مػػف  يػػو أنػػه ينظػػر إلػػياـ مثػػؿ كػػبش الفػػدات أو الشػػاص المػػذنب. واغ
السػػالـ االقهصػػادي، فػػإف إسػػرائيؿ والواليػػات المهحػػدة سػػهكوناف مسػػهةدهيف همامػػًا لمػػوماـ عمػػى هةّنػػهاـ. ويشػػكؿ 

سػػػػبة لنهنيػػػػايو، ولحظػػػػة أاػػػػرى مػػػػف االنػػػػزالؽ الكػػػػارثي فػػػػي الةمميػػػػة السياسػػػػية بالنسػػػػبة ذلػػػػؾ كسػػػػبًا كبيػػػػرًا بالن
 لمفمسطينييف.

*فػػاز بجػػائزة مارثػػا غيماػػورف الااصػػة بالصػػحافة. كهبػػه اصحػػدث يػػي "إسػػرائيؿ وصػػداـ الحضػػارات: الةػػراؽ 
يػػػراف والاطػػػة العػػػادة قولبػػػة الشػػػرؽ اصوسػػػط" )مطػػػابع بموهػػػو(. و"فمسػػػطيف المهالشػػػية: هجػػػار  ب إسػػػرائيؿ فػػػي واغ

 البؤس االنساني"، )كهب زد(.
-Kerry’s Plan: Palestinians to Be Cast as Fall Guys*نشػرت يػذ  القػراتة هحػت عنػواف: 

Again 
 )ميدؿ ايست اوناليف(

 هرجمة عبد الرحمف الحسيني
 15/6/2013الغد، عمان، 

 
 جريمة؟! نقطمسك أ .48

 يوسؼ رزقة
وؿ فػػي لقػػات مػػع الصػػحافييف فػػي راـ اهلل :" السػػمطة الفمسػػطينية هبػػذر أايػػرا ولػػيس ااػػرا الػػدكهور نبيػػؿ شػػةث يقػػ

االمػػػػواؿ لمنػػػػع الممارسػػػػات الةنيفػػػػة ضػػػػد المسػػػػهوطنيف والحػػػػدود االسػػػػرائيمية )؟ (، ويػػػػي هنفػػػػؽ عمػػػػى االمػػػػف 
 االسرائيمي اكثر ما هنفقه عمى الجااز الهةميمي الفمسطيني )؟ ( انهاى.) الحظ عمى االمف االسرائيمي (.

وع اعهرؼ صػائب عريقػات امػاـ جمػع مػف الدبموماسػييف بمػا اسػمينا  ااطػر اعهػراؼ بارهكػاب جريمػة قبؿ اسب
في الحؽ الةاـ الفمسطيني حيث قاؿ :" ربما ااطأنا في اهفاقية اوسمو يـو اف اعهرفنا بإسرائيؿ دوف اف هحػدد 

 إسرائيؿ حدوديا ودوف اف نةرؼ نحف ما يي حدود إسرائيؿ ") صح النـو (.
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اؼ بارهكػػاب جػػرائـ الحػػؽ الةػػاـ ههكشػػؼ هباعػػا بػػال مبػػاالة وبػػال هقػػدير لمةواقػػب رغػػـ اطػػورة المضػػاميف االعهػػر 
 الهى هحهوياا يذ  االعهرافات الاطيرة فما اسباب يذ  الجرأة وهمؾ الالمباالة بالشةب والمسؤولية الةامة ؟ 

قػػؼ اعالمػػي يسػػهادؼ جمػػب لقػػد اطمػػت الهفكيػػر فػػي االجابػػة عمػػى السػػؤاؿ، وكنػػت احػػاوؿ اف انسػػبه الػػى مو 
ضػػ ط امريكػػي ودولػػي عمػػى حكومػػة نهنيػػايو اػػالؿ جػػوالت جػػوف كيػػرى ولكننػػي فشػػمت فػػي اقنػػاع غيػػري باػػذا 
الزعـ ، صنني فيمػا يبػدو ال اممػؾ انػا القناعػة الذاهيػة بػه لهةيننػي عمػى اقنػاع االاػريف ، ومػف ثمػة بحثػت عػف 

 البديؿ، فوجدهه في امريف:
الحػػؽ الةػػاـ والالمبػػاالة عمػػى ردود االفةػػاؿ الشػػةبية يكمػػف فػػي غيػػاب الػػراي الةػػاـ االوؿ يقػػوؿ اف الجػػرأة عمػػى 

الفمسػػػطيني عػػػف الناػػػب القياديػػػة الهػػػي هممػػػؾ قيػػػادة الػػػرأي الةػػػاـ وهشػػػكيمه بالهةامػػػؿ مػػػع القضػػػايا الوطنيػػػة ذات 
ى هصػػػريحات االبةػػػاد الةامػػػة. الهابػػػة المثقفػػػة ، والنابػػػة السياسػػػية، والنابػػػة االعالميػػػة لػػػـ همهفػػػت جميةاػػػا الػػػ

عريقػػات وال عمػػى هصػػريح نبيػػؿ شػػةث عمػػى اطورهامػػا ، ومػػر بالفضػػات كابػػريف ال عالقػػة لامػػا بفمسػػطيف او 
المسهقبؿ، وكأنامػا ابػراف قػادميف مػف كوريػا او البرازيػؿ  وعميػه اسػهطيع القػوؿ اف مةرفػة قػادة السػمطة بحالػة 

يػو الػذي شػجةاما عمػى يػذ  االعهرافػات الهػى الراي الةاـ الفمسطيني المحبط وال ائػب عػف المهابةػة الحقيقيػة 
 هحمؿ مكونات جرائـ عامة .

واالمر الثاني يهةمؽ ب ياب حقيقي لمقضػات الفمسػطيني فيمػا ياػص الجػرائـ الةامػة الهػى قػد يرهكباػا المفػاوض 
او قادة السمطة بحؽ الشةب، فانت ال هجد محاميا او مجموعة مف المحاميف يبادروف الى رفع قضػية هجػريـ 

اذ  االفةاؿ والقرارات اماـ القضات رغػـ اضػراريا الواضػح بػالحؽ الةػاـ الفمسػطيني، ورغػـ اف االدانػة مهحققػة ل
 بنص االعهراؼ نفسه ، واالعهراؼ سيد االدلة.

وحيف سالت محاميا وطنيا غيورا عمى الحؽ الةاـ وقمت لماذا ال هسهفيدوف مف هجربة القضات المصري الػذي 
سي؟ ضػرب كفػا بكػؼ ، وقػاؿ ايػف يػو القضػات الفمسػطيني المسػهقؿ الػذي يمكػف اف يحاصر قرارات محمد مر 

ينظر في يػذ  القضػايا او الجػرائـ ّ؟  لقػد فشػمنا منػذ قيػاـ سػمطة اوسػمو فػي انشػات قضػات مسػهقؿ عػف السػمطة 
 الهنفيذية وحالة االحباط هسكف المحاميف ، وهسكف القضا  ، كما نهسكف الناب المثقفة والشةب .

ف ثمة وعي راشد وثمة قضات مسهقؿ وفاعػؿ لمػا كانػت مثػؿ يػذ  الجػرائـ ، ولمػا مػرت فػي فضػات الػراي لو كا
الةاـ مرور مف ال اثر له ، او مرور مف ال يمهفت اليه ومع ذلؾ اقوؿ :" امسؾ: ثمػة جػرائـ، وثمػة اعهرافػات 

 اطيرة ّ؟"
 14/6/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 يتم ممؤه حتى اآلن فراغًا لم خم فبن غوريون  .49

 يوسي بيميف
حينما كنا طالبًا كنا نمضي بةد اناات الدراسة الى دكة الصحؼ ونقطع بحذر صفحات الصحيفة اصسبوعية 

( غيػر المفصػولة كػي ننظػر الػى الصػور االباحيػة الهػي 1993"يةوالـ يزيػه" )يػذا الةػالـ( )أغمقػت فػي الةػاـ 
فقػػط عمػػى الدكػػة، صف يػػذ  الصػػحيفة االسػػبوعية، الهػػي كانػػت  كانػػت هنشػػريا، وكنػػا نةمػػـ أننػػا سػػنجديا ينػػاؾ

 هشهمؿ عمى مثؿ يذ  المادة، لـ هكف هداؿ البيوت المحهرمة.
ذات يوـ داؿ جدي الى البيت يهأبط عددا مف "يةوالـ يزيه". وكاد ي شى عمينػا. فػال يمكػف اف نفسػر اطػر 

قػػارب غطػػت صػػمةهه كماػػا، يمسػػؾ بيػػد   يػػذا اصمػػر. فجػػدي، ويػػو ياػػودي مهػػديف ذو قبةػػة سػػودات عمػػى ييئػػة
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صػػحيفة اسػػبوعية ههنػػاوؿ النمػػائـ واالمػػور الجنسػػية ومةارضػػة الحكومػػة  وكػػاف ذلػػؾ يشػػبه حقػػا أف يجػػيت الػػى 
 البيت مع فيمـ فيديو جنسي يموح به أماـ أعيف الجميع.

الاارجية، لـ يشةر جدي ااصة بأي حرج، وأوضح أنه اشهرى يذا الةدد بسبب ما كاف مكهوبا في الصفحة 
ولـ هنقمه أابار صػوت إسػرائيؿ، ويػو اف بػف غوريػوف اسػهقاؿ. أكثػر بػف غوريػوف فػي الحقيقػة مػف االسػهقالة، 
لكنػػه فػػي ذلػػؾ االسػػبوع ااصػػة لػػـ يفةػػؿ ذلػػؾ، بػػؿ كػػاف اوري افنيػػري، محػػرر الصػػحيفة االسػػبوعية، يػػو الػػذي 

 دعا  الى االسهقالة، ولـ ينهبه جدي الى عالمة القراتة .
قالة رئيس الوزرات ووزير الدفاع دافيد بف غوريوف مف أكبر الهاديدات صكثر االسرائيمييف. وقػد فةػؿ كانت اسه

، لكنػػه اسػػهجاب، بةػػد وقػػت كػػاف فيػػه موشػػيه شػػريت رئػػيس الػػوزرات وبنحػػاس الفػػوف 1953بنػػا ذلػػؾ فػػي الةػػاـ 
فقػػد  1955فػػي انهاابػػات  وزيػػر الػػدفاع، لهوسػػؿ غولػػدا مئيػػر ورفاقاػػا ووافػػؽ عمػػى اف يهػػولى وزارة الػػدفاع، أمػػا

 هرأس قائمة "مباي" لمكنيست، وعاد الى رئاسة الوزرات.
لػػـ هكػػد الدولػػة هةػػرؼ كيػػؼ يمكػػف اف هوجػػد دوف اف يرأسػػاا بػػف غوريػػوف، وارهػػاع جػػدي ايضػػا لاػػذا االمكػػاف. 

، لػػـ يصػػدؽ كثيػػروف أناػػا اسػػهقالة ناائيػػة، 1963حزيػػراف  16حينمػػا اسػػهقاؿ قبػػؿ امسػػيف سػػنة بالضػػبط، فػػي 
ف هبيف بةد ذلؾ )برغـ اف بف غوريوف ندـ بةد ذلؾ وأصبح مسهةدا لمةودة( أناا كانت اسهقالة حقيقية، ولـ لك

 يةد الةجوز الى مقود الدولة حهى موهه بةد ذلؾ بةشر سنوات.
في الحقيقة لـ يكف يوجد أي هسويغ السهقالهه. ففي سهينيات القرف الماضي حققت الدولة النمػات والاػدوت بةػد 

ت مف اصمف المزعزع واقهصاد كاف مف الصػةب عميػه اف يمبػي الحاجػات الكثيػرة لمماػاجريف الجػدد. بةػد سنوا
سػػاد الحػػدود يػػدوت، وحػػدثت ثػػورة صػػناعية هحػػت اشػػراؼ بنحػػاس سػػبير وزيػػر  1956حػػرب سػػينات فػػي الةػػاـ 

 الصناعة والهجارة.
ؤسسػػات ثقافيػػة ماهمفػػة، ووجػػدت ونمػػا االقهصػػاد سػػريةا، وارهفػػع مسػػهوى الةػػيش وُأنشػػئت جامةػػات جديػػدة وم

إسرائيؿ نفساا هساعد نظـ الحكـ الجديدة في افريقيػا، وقػد أصػبحت نموذجػا يحهػذى لمةػالـ فػي مجػاالت كثيػرة 
فػػي مقػػدمهاا الحركػػة الكيبوهسػػية. وأحػػدثت سياسػػة بػػف غوريػػوف الحكيمػػة واالبداعيػػة عػػددا مػػف يػػذ  الظػػواير، 

 أبا اصمة" وكاف يسهطيع اف يهولى عممه بضع سنيف اارى.ومّكنت لةدد آار. وثبهت منزلهه باعهبار  "
حؿ محمه ثالثة رؤسات حكومات مف حركهه فشموا واحدا بةد آار )ليفي اشكوؿ بسػبب ضػةفه، وغولػدا مئيػر 
بسػبب عػدـ فاماػػا المطمػؽ فػػي المجػاؿ االجهمػاعي وفػػي المجػاؿ السياسػػي االمنػي، واسػحؽ رابػػيف الػذي فشػػؿ 

اصـ بف غوريػوف الاالػد لرئاسػة  1977سبب عدـ هجربهه(. الى اف انُهاب في الةاـ في فهرة واليهه االولى ب
والػذي لػو كػاف االمػر  1947الحكومة. كاف يو مناحيـ بي ف، زعيـ "الميكود" الذي عارض اطة الهقسػيـ فػي 

 مهةمقا به لما قامت إسرائيؿ بةد ذلؾ بسنة.
اف ُيػػدينوا مػػف االلاػػا  1954رائيميوف فػػي الةػػاـ إف قضػػية "صػػفقة الةػػار" )الهػػي حػػاوؿ رجػػاؿ اسػػهابارات إسػػ

المصرييف بالمس بمنشآت أمريكية في القايرة لالضػرار بالةالقػات بػيف الػدولهيف(، ُأثيػرت مػف جديػد بةػد ذلػؾ 
بست سنوات، حينما كاف الفوف أميف سر الاسهدروت، وطمب إلى رئيس الوزرات، بف غوريوف، اف ُيبرئه مػف 

 مية الصبيانية الفاشمة يذ  الهي كمفت ثمنا بشريا بايظا.هامة االمر بهنفيذ الةم
وحينما اسهقر رأي الحكومة عمى اف هفحص لجنة وزارية ذلؾ االمر، ولػـ هقبػؿ طمػب بػف غوريػوف اف هشػه ؿ 
بذلؾ جاة قانونية، اسهقر رأي الزعيـ الشيخ عمى اف يهرؾ السفينة. وبةد ذلؾ بسنهيف هرؾ "مباي" )طُػرد منػه 

مر بمحاكمة داامية( وأنشأ مع موشيه دياف وشمةوف بيريس واسحؽ نافوف "قائمة عماؿ إسرائيؿ" في واقع اال
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)وكانػػت ظػػايرة ال داعػػي لاػػا ألبهػػة لػػـ هُػػرح أحػػدا وانهاػػت بةػػد سػػنهيف ونصػػؼ مػػع انضػػماـ "رافػػي" الػػى حػػزب 
 الةمؿ(.

لحسػف وأحسػف. اف مرت امسوف سنة بالضبط وما زالت سنوات زعامة بف غوريوف هصاحبنا الػى كػؿ مكػاف 
االمػػور الهػػي أصػػر عمياػػا )الجػػيش الواحػػد وعػػدـ االسػػهةداد لمػػنح االسػػهقالؿ ال لػػػ "البممػػاح" وال لػػػ "االيهسػػؿ"؛ 
قػػرار اف القػػدس يػػي عاصػػمة إسػػرائيؿ بػػرغـ موقػػؼ االمػػـ المهحػػدة( واالمػػور الهػػي  وشػػبكة أمػػف اسػػهراهيجية، واغ

ؿ بػػيف الػػديف والدولػػة بحيػػث هكػػوف قػػوانيف االحػػواؿ صػػالح عمياػػا )هاميػػد الوضػػع الػػرايف الػػديني، وعػػدـ الفصػػ
الشاصػػية لكػػؿ ديانػػة يػػي قػػوانيف الدولػػة، واالعفػػات الجزئػػي لشػػباب المػػدارس الدينيػػة مػػف الادمػػة فػػي الجػػيش 

 .2013االسرائيمي( بقيت عمى حالاا ونحف الف في سنة 
لفصػػؿ بػػيف الػػرئيس ورئػػيس وقػػد عػػارض الدسػػهور، وأقػػر الفصػػؿ بػػيف الجػػيش و"الشػػاباؾ" و"الموسػػاد"، وأقػػر ا

الػػػوزرات، وبػػػيف وزيػػػر القضػػػات ومسهشػػػار الحكومػػػة القػػػانوني، وأقػػػر مئػػػات االمػػػور االاػػػرى الهػػػي يصػػػةب جػػػدا 
 ه ييريا، صف ما هـ إقرار  في سنوات الهشكيؿ يصبح ثابهًا في اصكثر.

ثػؿ أيػـ قػرار م –كانت لدى بف غوريوف عظمة الى جانب إسفاؼ: فقد كاف يةرؼ كيؼ يهاػذ قػرارات جريئػة 
كما اهاذ قرارات ماطئة جدا )مثؿ همديد الحكػـ الةسػكري، وعػدـ ال ػات  –في حياهه ويو انشات دولة إسرائيؿ 

حالة الطوارئ في إسرائيؿ، وعدـ ال ات قوانيف الطوارئ وما أشبه(. وهكمػـ بسػاافات ايضػا أكثػر مػف مػرة مثػؿ 
" )أمـ مهحدة جوفات( الذي ال ينسى، ل  كنه لـ يوجد مثمه مع كؿ ذلؾ.قوله "أوـ مشمـو

وثبػػت اف مقولػػة ال يوجػػد انسػػاف ال يمكػػف اسػػهبداله غيػػر دقيقػػة حينمػػا يػػدور الحػػديث عػػف بػػف غوريػػوف. كػػاف 
جدي، اذًا، عمى حؽ حينما ارهاع كثيرا. اف اسهقالة بف غوريوف أنات فصال مف حياة إسرائيؿ، وبدأت فصال 

 أقؿ نجاحا الى الف اذا لـ نشأ المبال ة.
بما كاف الزعيـ الشيخ ينجح في االمهناع عف داوؿ الورطة الهي أفضت الى حػرب "االيػاـ السػهة" فػي الةػاـ ر 

. وربما كاف يحقؽ هصور  بشأف الحفاظ عمى القػدس والاميػؿ ويحررنػا مػف عػبت االحػهالؿ بةػد حػرب 1967
واضػح ويػو اف بػف غوريػػوف  لكػف شػيئا واحػػدا –"االيػاـ السػهة"، ويػو شػػيت كػاف سػيجنبنا كارثػة "يػػوـ ال فػراف" 

 امؼ فراغا عظيما لـ يهـ مأل  حهى الف.
 اليوم" إسرائيلعن "

 15/6/2013، رام اهلل، األيام
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