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 "فمسطين مقابل إيران"بين نتنياهو وأوباما هي  "الصفقة"هسرتس: لف اشنطن بو  "إسرائيل"سفير  0
)يك بي ام(: أعمف السفير اإلسرائيمي في كاشنطف مايكػؿ أكرف نف رئػيس الػكزران بنيػاميف نتنيػاهك  -تؿ أبيب

لػى قادر عمى اتخاذ قرار بشف حرب ضػد نيػرافو كأنػر يريػد اسػتئناؼ المفاكضػات مػط الفمسػطينييف كالتك ػؿ ن
 حؿ لم راع.

كفػػي مقابمػػ  مػػط  ػػحيف  )هػػ رتس( نشػػرت الخمػػيس قػػاؿ أكرف ردا عمػػى سػػتاؿ حػػكؿ مػػا نذا كػػاف نتنيػػاهك قػػادرا 
ال ينػاـ فػي الميػؿو فيػك يحمػؿ عمػى كاهمػر “و مضػيفا أف نتنيػاهك ”أعتقػد أنػر قػادر“عمى شف حرب ضػد نيػراف 

 ”.ليا مستكلي  هائم  كلدير ضبط لمنفس كهك ال ينجر نلى حركب ال حاج 
نتنيػػاهك نجػػو بتكجيػػر االهتمػػاـ الػػدكلي نلػػى هػػذا التيديػػد )البرنػػام  النػػككم اإليرانػػي(و كحػػرؾ عمميػػ  “كتػػابط أف 

نتنيػاهك نجػو فعػ  … غير مسبكق  بفرض العقكبات كالتي لـ يكف مثػي  ليػا مقابػؿ ككريػا الشػمالي  كباكسػتاف
 ”.في تحريؾ العالـ
كلكػف هػذ  ” فمسػطيف مقابػؿ نيػراف“الػرئيس اممريكػي بػاراؾ أكبامػا هػي بػيف نتنيػاهك ك ” ال ػفق “كقاؿ أكرف أف 

 ال فق  لـ تنفذ مف أكباما لـ يمجـ نيراف كنتنياهك لـ ينفذ خطكة تاريخي  باتجا  قياـ دكل  فمسطيني .
كأيف نحف اآلفو  2009ليس نياي  المطاؼو كانظر أيف كنا في ربيط العاـ “لكف أكرف اعتبر أف هذا الكضط 

ليكـ ال يدكر الحديث عف احتكان نيراف نككي  كال يطالبكننا بتجميد االستيطافو كقد حدث حراؾ في السياس  كا
أكبامػا  ػديؽ حقيقػي )إلسػرائيؿ( كرجػؿ جػدم لميايػ  كيحظػر االسػتخفاؼ بػر “كقػاؿ نف ”. امميركيػ  باتجاهنػا

 ”.كبإ رار 
نمػػػا تكتيكيػػػالػػػيس اسػػػتراتيج“كرأل أكرف أف الخػػػ ؼ بػػػيف نتنيػػػاهك كأكبامػػػا  كأنػػػر كانػػػت هنػػػاؾ أزمػػػات فػػػي ” يا كا 

لكف لـ تكف هناؾ أزم  حقيقيػ و كامجػكان العامػ  كانػت أجػكان تػكتر كلكننػا عممنػا كحمفػان مػف “الع ق  بينيما 
 .″كران الككاليس
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يحظػر عمينػا أف نػدخؿ فػي “كتطرؽ أكرف نلى التأييد اممريكي إلسرائيؿ كك فر أنر فػي أكجػرو لكنػر قػاؿ ننػر 
هػػاـ ككضػػعنا بػػيف النخػػب اممريكيػػ  لػػيس جيػػدا كاإلعػػ ـ يميػػؿ نلػػى أف يكػػكف نقػػديا تجاهنػػا ككػػذلؾ اممػػر أك 

بالنسب  لقسـ كبير مف امكاديمييفو كال تكجد لدينا ع قات تاريخي  مط اممريكييف مف أ كؿ التيني  كأفريقيا 
 ”.كجاليات المثمييف

اـ نتنيػػػاهك بعمميػػػ  السػػػ ـ حقيقػػػيو كأنػػػا أقػػػكؿ ب ػػػدؽ أف أدركػػػت أف التػػػز “كقػػػاؿ أكرف فػػػي الشػػػأف الفمسػػػطيني 
كأضػػاؼ أف  ”.نتنيػػاهك جػػدم فػػي مػػا يتعمػػؽ بالسػػ ـ كهػػك يريػػد حقػػا الػػدخكؿ فػػي محادثػػات كالتك ػػؿ نلػػى حػػؿ

نتنياهك يعي الخطر النابط مف غياب الس ـ حتى بمفيكـ شرعي  نسرائيؿ كبمفيـك تشكيؿ خطر عمى الدكل  “
 ”.أيضاالييكدي  كالديمقراطي  

 00/6/1102، القدس العربي، لندن
 

 "مستقبل الحكومة الفمسطينية بعد استقالة الحمد اهللتقدير استراتيجي لف مركز "الزيتونة".. " 1
عبػػرت اسػػتقال  رامػػي الحمػػد ام عػػف امزمػػ  التػػي تعػػاني منيػػا السػػمط  الفمسػػطيني  بشػػكؿ خػػاصو كالمشػػركع 

الي  المرتبطػػ  بفقػػداف حككمػػ  السػػمط  الشػػرعي  بسػػبب تعطيػػؿ الػػكطني الفمسػػطيني بشػػكؿ عػػاـ. فينػػاؾ اإلشػػك
المجمس التشريعي الفمسطيني كمنعر مف ممارس    حياتر؛ كهناؾ نشكالي  انعكاسات تشكيميا السمبي  عمى 
مسػػار الم ػػالح  الفمسػػطيني ؛ باإلضػػاف  نلػػى نشػػكاليات ال ػػ حيات المنقك ػػ  لػػرئيس الػػكزران كالتػػي دفعػػت 

 قال .الحمد ام ل ست
قد يتابط الحمد ام تسيير امعماؿ في الفترة القادم و كقد يكمؼ عباس شخ ي  أخرل مستقم  مف حرك  فتو 
بتشكيؿ الحككم و أك قد يتػكلى هػك تشػكيؿ الحككمػ  بنفسػر بكفػاؽ كطنػي أك مػف دكنػرو غيػر أّف امزمػ  تظػؿ 

أزم  حككم . كهػك مػا يسػتدعي الػدعكة أزم  نظاـ سياسي فاقد ل تجا  كمشركع كطني معّطؿو قبؿ أف تككف 
نيان االنقساـو كبنان شراك  كطني  حقيقي .  نلى شّؽ مسار سياسي جديد قائـ عمى ننيان االحت ؿو كا 

 
 خمفيات االستقالة

ب ػػػػػكرة مفاجئػػػػػ   20/6/2013بعػػػػػد أسػػػػػبكعيف فقػػػػػطو قػػػػػّدـ رامػػػػػي الحمػػػػػد ام رئػػػػػيس الحككمػػػػػ  اسػػػػػتقالتر فػػػػػي 
نرسػػاؿ اسػػػتقالتر نلػػى مقػػػر الػػرئيسو كاسػػػتقؿ سػػيارتر الخا ػػػ  رافضػػان اسػػػتخداـ كدراماتيكّيػػ و كذلػػػؾ مػػف خػػػ ؿ 

 المككب الرسمي.
كعزا الحمد ام استقالتر نلى خ ؼ حكؿ ال  حيات داخؿ الحككمػ  مػف دكف تكضػيو مػا يعنيػر بػذلؾو فيمػا 

كعمػػى خمفّيػػ  تكقيعػػر اعتبػػر  المراقبػػكف خ فػػان مػػط نائبيػػرو كتحديػػدان محمػػد م ػػطفى نائبػػر لمشػػتكف االقت ػػادي و 
اتفاقّيػػػ  مػػػط البنػػػؾ الػػػدكلي اسػػػتنادان نلػػػى تفػػػكيض مػػػف قبػػػؿ الػػػرئيس محمػػػكد عبػػػاسو بحيػػػث ي ػػػبو امشػػػخاص 
المفكضػػػكف بػػػالتكقيط عمػػػى الشػػػتكف المالّيػػػ و رئػػػيس الحككمػػػ  ككزيػػػر المالّيػػػ  كنائػػػب رئػػػيس الحككمػػػ  لمشػػػتكف 

ات التػػي كفميػػا القػػانكف امساسػػي المعػػدؿ لػػرئيس االقت ػػادّي و فيمػػا رأل الحمػػد ام فػػي ذلػػؾ تجػػاكزان لم ػػ حيّ 
 الحككم .

كلتفسير ما حدثو ذكرت م ادر رسمّي  أّف تفكيض م طفى يعكد نلى تقميد سابؽ حيث كػاف سػ ـ فيػاض 
يكقّػػػط االتفاقػػػات المتعمقػػػ  بمنظمػػػ  التحريػػػرو بك ػػػفر رئػػػيس الػػػدائرة االقت ػػػادّي  فػػػي منظمػػػ  التحريػػػرو كلػػػيس 

ل لتفػػاؼ عمػػى  2006كهػػذا الترتيػػب اسػػتحدث بعػػد االنتخابػػات التشػػريعّي  فػػي سػػن   بك ػػفر رئيسػػان لمحككمػػ و
 المقاطع  الدكلّي  لمحككم  العاشرة التي شّكمتيا حرك  حماسو التي فازت بأغمبّي  مقاعد المجمس التشريعي.
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كنػر فػكجب بأّنػر لقد كاف رامي الحمد ام يعرؼ عندما قبؿ بيذا التكميؼ بأّف الحككم  هي حككمػ  الػرئيسو كل
 سيككف مجرد غطان لنائبير المقربيف مف الرئيسو كالمَذِيف سيقكماف عمميان بميمات رئيس الحككم .

نضاف  نلى ما سبؽو فػإّف الحككمػ  الخامسػ  عشػرة ارتكبػت مجمكعػ  مػف المخالفػات القانكنّيػ و فيػي اشػتركت 
مسطيني بفقدانيا الشرعّي و منيا لػـ تحػَظ بثقػ  مط كؿ الحككمات المشكم  بعد االنقساـ السياسي كالجيرافي الف

المجمػس التشػػريعي المعطػؿو كانفػػردت فػػي أّف أعػداد الػػكزران خمسػػ  كعشػركف فػػي تجػػاكز لمقػانكف الػػذم يػػنص 
عمػى أاّل يزيػػد عػدد الػػكزران عػف أربعػػ  كعشػريفو كمػػا انفػردت أيضػػان بأّنيػا ضػػّمت نػائبيف لػػرئيس الحككمػ  مػػف 

ف أّف القانكف ينص عمى أّف مف حّؽ رئيس الحككم  أف يختار نائبػان لػر بشػرط أف دكف حقائب كزارّي و في حي
 يتكلى حقيبر كزارّي .

نّف اسػػتقال  الحمػػد ام بسػػرع  كبيػػذا الكقػػت القياسػػيو كقبػػكؿ الػػرئيس ليػػا بعػػد الفشػػؿ فػػي التك ػػؿ نلػػى  ػػيي  
أّف النظػاـ السياسػي الفمسػطيني حكؿ ال  حيات داخؿ الحككم  كبينيا كبيف الرئيس؛ تعكد فػي جكهرهػا نلػى 

 تحّكؿ مط غياب المجمس التشريعي نلى نظاـ رئاسي يتحكـ الرئيس بكؿ مفا مر.
 

 السيناريوهات المحتممة
اسػػتمرار حككمػػ  الحمػػد ام فػػي تسػػيير امعمػػاؿ طػػكاؿ الفتػػرة القانكنيػػ : يقػػـك هػػذا السػػيناريك عمػػى اسػػتمرار  -

اؿ طػكاؿ المػدة التػي يحػددها القػانكفو الػذم يفػرض عمػى الػرئيس أف حككم  رامي الحمد ام في تسيير امعمػ
يكمػػؼ شخ ػػان بخػػر بتشػػكيؿ حككمػػ  جديػػدة خػػ ؿ مػػدة أسػػبكعيف مػػف تػػاريخ قبػػكؿ اسػػتقال  الحككمػػ و عمػػى أف 
يمػػػنو رئػػػيس الحككمػػػ  المكمػػػؼ ميمػػػ  ث ثػػػ  أسػػػابط ل نتيػػػان مػػػف تشػػػكيمياو كأف تمػػػدد أسػػػبكعيف بخػػػريف كحػػػد 

ذا لـ ينجو في تشػكيميا مػف المفتػرض بػالرئيس تكميػؼ شػخص بخػرو كهنػا ال  ػح  لمػا يقػاؿ بػأّف  أق ىو كا 
 الحككم  تستطيط أف تستمر بتسيير امعماؿ طكاؿ مدة امسابيط السبع  مف دكف تكميؼ شخص بخر.

 
مػى استمرار حككم  الحمد ام فػي تسػيير امعمػاؿ لفتػرة أطػكؿ مػف الفتػرة القانكنيػ : يسػتند هػذا السػيناريك ع -

استمرار الحككم  في تسيير امعماؿ لفترة أطكؿ مػف المػدة القانكنّيػ  التػي يسػمو بيػا القػانكفو كهػذا نف حػدث 
ُيعػػّد انتياكػػان جديػػدان لمقػػانكف. كفػػي ظػػّؿ هػػذا السػػيناريك يمكػػف أف تسػػتمر الحككمػػ  نلػػى أف تتضػػو اممػػكر فػػي 

 عمى ممؼ الم الح . المنطق و كعمى  عيد المفاكضات كم ير ميم  كيرمو كانعكاس ذلؾ
كهػػذا السػػيناريك محتمػػؿو خ ك ػػان أّنػػر ح ػػؿ أكثػػر مػػف مػػرة أثنػػان حكػػكمتي أحمػػد قريػػط كسػػ ـ فيػػاضو كهػػك 
بحاجػػػ  طبعػػػان نلػػػى مكافقػػػ  رامػػػي الحمػػػد امو التػػػي تعنػػػي مكافقتػػػر عمػػػى أّنػػػر سػػػيبقى رئػػػيس حككمػػػ  مػػػف دكف 

 حمفر اليميف الدستكرّي .  حياتو كهذا ما رفضر عندما قّدـ استقالتر بعد أسبكعيف مف 
 
يقػػـك هػػذا السػػيناريك عمػػى ”: فػػتو“تشػػكيؿ حككمػػ  جديػػدة برئاسػػ  شخ ػػي  مسػػتقم  أك أحػػد أعضػػان مركزيػػ   -

تكميػػػؼ الػػػرئيس لشػػػخص بخػػػر بتشػػػكيؿ الحككمػػػ و يمكػػػف أف يكػػػكف شخ ػػػّي  مسػػػتقم  أك أحػػػد أعضػػػان المجنػػػ  
حيات كانفجػػار امزمػػات النػػابط مػػف طبيعػػ  المركزّيػػ  لحركػػ  فػػتوو كهػػذا ال يمنػػط مػػف اسػػتمرار تضػػارب ال ػػ 

 2003كخ ائص النظاـ السياسي الفمسطينيو الذم أ بو بعػد اسػتحداث من ػب رئػيس الحككمػ  فػي سػن  
برلمػػاني(و كتحػػّكؿ بعػػد اغتيػػاؿ الػػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات  –مػػف نظػػاـ رئاسػػي نلػػى نظػػاـ مخػػتمط )رئاسػػي 

 امساسي لينسجـ مط ذلؾ.مجددان نلى نظاـ رئاسي مف دكف تييير القانكف 
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تشكيؿ حككم  برئاس  الرئيس: يفترض هذا السيناريك قياـ الرئيس بتشكيؿ حككم  برئاسترو كهػذا يعنػي أّف  -
النظػػػاـ سي ػػػبو شػػػك ن كمكضػػػكعان نظامػػػان رئاسػػػيانو تتجمػػػط فيػػػر كػػػؿ السػػػمطات بيػػػد شػػػخص كاحػػػدو كلكػػػف هػػػذا 

مجمػس التشػريعيو كهػذا متعػذر مػف دكف ننيػان االنقسػاـ السيناريك يتطمػب تعػديؿ القػانكف امساسػي مػف قبػؿ ال
كاستعادة كالكحدةو أك بإ دار قانكف مف خ ؿ مرسـك رئاسيو كهذا سػيككف محػؿ معارضػ  كاسػع و مف مػف 

 شأنر تكريس االنقساـ كتعميقر.
 
ئاسػ  تشكيؿ حككم  كفاؽ كطني برئاس  الرئيس: يسػتند هػذا السػيناريك نلػى تشػكيؿ حككمػ  كفػاؽ كطنػي بر  -

” فػتو“كتطبيقان لمجدكؿ الزمني المتفؽ عمير بيف كفػدم حركتػي ” نع ف الدكح ”ك” اتفاؽ القاهرة”الرئيس كفقان لػ
 .2013في أيار ” حماس”ك

نّف السيناريك امخيػر يحتػاج نلػى نرادة سياسػّي  لػدل فػتو كحمػاس؛ لتيميػب الم ػمح  الكطنّيػ  العميػا كالبرنػام  
و الفئكّيػػ  كالبػػرام  الخا ػػ  كالتػػدخ ت كالضػػيكطات الخارجّيػػ و كمػػا يتطمػػب الػػكطني المشػػترؾ عمػػى الم ػػال

االتفاؽ عمى نستراتيجّي  فمسطينّي  جديػدة لمكاجيػ  التحػديات كالمخػاطر التػي تكاجػر القضػّي  الفمسػطينّي  حتػى 
ّكمت بعػد ال يككف م ير حككم  الكفاؽ الكطنيو نذا شّكمتو مشابيان لم ير حككم  الكحػدة الكطنّيػ  التػي شػ

 و كلـ ت مد سكل ث ث  أشير.2007في بذار ” اتفاؽ مك “
نّف هػػػػذا السػػػػيناريك مسػػػػتبعد فػػػػي ظػػػػّؿ اليػػػػكة الكاسػػػػع  بػػػػيف مكاقػػػػؼ فػػػػتو كحمػػػػاس كاسػػػػتمرار حمػػػػ ت التراشػػػػؽ 
اإلع مػػي كاالعتقػػاالت المتبادلػػ  كالرهانػػات المتناقضػػ  عمػػى المتييػػرات العربّيػػ  كاإلقميمّيػػ  كالدكلّيػػ  كانعكاسػػيا 

مى القضّي  الفمسطينّي  بشكؿ عاـو كعمى الفمسطينييف كع قاتيـ الداخمّي  بشكؿ خػاصو كفػي ظػّؿ اسػتمرار ع
المجنػػػ  الرباعّيػػػ  “دكلػػػي اسػػػمر ” شػػػاهد زكر”امكهػػػاـ حػػػكؿ اسػػػتئناؼ المفاكضػػػات الثنائّيػػػ  برعايػػػ  أمريكّيػػػ  ك

كتجػػاكزان لػػدكر اممػػـ المتحػػدة التػػي مػػف و التػػي تشػػّكؿ شػػك ن مػػف أشػػكاؿ التحايػػؿ عمػػى القػػانكف الػػدكلي ”الدكلّيػػ 
طاران فػاع ن مسػتمران لممفاكضػاتو كليسػت مجػرد طػرؼ مػف أطػراؼ أربعػ  ال حػكؿ  المفترض أف تككف مظم  كا 

 ليا كال قكة.
 

 حقيقة األزمة
نّف امزمػػ  أعمػػؽ مػػف أزمػػ  حككمػػ  أك رئػػيس حككمػػ  أك خػػ ؼ حػػكؿ ال ػػ حيات داخميػػاو أك مػػط الػػرئيسو 

ّنما هي أزم   نظاـ سياسػي كامػؿ فاقػد ل تجػا  بعػد فشػؿ الطريػؽ الػذم سػار فيػرو بعػد ك ػكؿ اتفػاؽ أكسػمك كا 
قامػػػ  سػػػمط  عمػػػى أساسػػػر مرتينػػػ  لممسػػػاعدات الخارجّيػػػ  كاللتزامػػػات سياسػػػّي  كأمنّيػػػ   نلػػػى طريػػػؽ مسػػػدكدو كا 

مػػػر الكاقػػػط كاقت ػػػادّي  تجعميػػػا ليسػػػت أكثػػػر مػػػف حكػػػـ ذاتػػػي محػػػدكد يعطػػػي الشػػػرعّي  ل حػػػت ؿو كاسػػػتمراران لأ
 الحالي نلى أجؿ غير مسمى.

كبالتاليو الحؿ ال يككف عبر تييير الحككم  أك رئيسيا أك النزاع حكؿ ال ػ حيات داخػؿ سػمط  مجػردة مػف 
 ال  حيات الحقيقّي  منيا في يد االحت ؿ.

 
 اقتراحات

عادة االعتبار لخطاب  عمى الفمسطينييف المبادرة نلى شّؽ مسار سياسي جديد قادر عمى ننيان االحت ؿ - كا 
الحقػػكؽ كلكحػػدة القضػػّي  كامرض كالشػػعبو كمػػا يقتضػػير ذلػػؾ مػػف الػػتخمص مػػف القيػػكد المجحفػػ  التػػي تكبػػؿ 

 السمط .
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 فّؾ االرتباط مط االحت ؿ عبر كقؼ العمؿ بااللتزامات السياسّي  كاممنّي  كاالقت ادّي  مف جانب كاحد. -
 
و كاسػػػتعادة الكحػػػدة الكطنّيػػػ  عمػػػى أسػػػاس برنػػػام  كطنػػػي كفػػػاحيو يجسػػػد نعطػػػان امكلكّيػػػ  إلنيػػػان االنقسػػػاـ -

 القكاسـ المشترك  كبما يضمف شراك  سياسّي  حقيقّي  عمى أسس ديمقراطّي .
 

( ال ػػادر عػػف مركػػز 57* هػػاني الم ػػرم كاتػػب الػػنص امساسػػي الػػذم اعتمػػد عميػػر التقػػدير اإلسػػتراتيجي )
 الزيتكن .

 00/6/1102السبيل، عمان، 
 

 جاهزًا لتقديم خطة سياسية محددة الستئناف المفاوضات" ليس: كيري شعث 2

جّرت لقانات فمسطيني  نسرائيمي  متخران في امراضي المحتم و عمى كقط قرار  :نادي  سعد الديف -عماف 
نلى استيطاني جديدو سعيان منيا "لسّد فراغ الفشؿ امميركي في نحيان العممي  السممي "و كلكنيا تعّد بالنسب  

مقانات بيف الطرفيف نحداها في راـ امو العقدت ك  قكل كف ائؿ فمسطيني  "غطانن تفاكضيان مرفكضان".
كامخرل في منزؿ رئيس الكزران اإلسرائيمي بنياميف نتنياهك كالبرلماف اإلسرائيمي "الكنيست"و كجدت انتقادات 

 فمسطيني  حادة.
كزير الخارجي  امميركي جكف ) ث نف "الكزير امميركيكقاؿ عضك المجن  المركزي  لحرك  فتو نبيؿ شع

ليس جاهزان لتقديـ خط  سياسي  محددة الستئناؼ المفاكضاتو كال يكجد لدير شين جديد حتى اآلف".  (كيرم
اليد مف فمسطيف المحتم و نف "قرار كيرم امخير بتأجيؿ زيارتر المرتقب  هذا امسبكع نلى  حيف  كأضاؼو ل

عف كسب لمكقتو كليس مسباب شخ ي و كما برر كيرم بذلؾ". كأكضو بأف "كيرم ليس  المنطق  عبارة
جاهزان حتى اآلفو غداة عدـ تحقيقر أم ننجاز في زيارتر امخيرة لممنطق و التي اختتميا مطمط امسبكع 

ؿ استئناؼ الماضيو رغـ محاكالتر ال ادق  لتحقيؽ الس ـو كجكالتر المكككي  لمتقريب بيف الجانبيف مف أج
التفاكض". نال أف المشكم  تكمف أساسانو بحسب شعثو عند "نتنياهك حيث التعنت كالرفض اإلسرائيمي لكقؼ 

ككاف كيرم  و كفؽ المطمب الفمسطيني الستئناؼ المفاكضات".1967االستيطاف كااللتزاـ بمرجعي  حدكد 
جانبيا"و غير أنر أذاع النبأ خ ؿ قرر تأجيؿ زيارتر لممنطق  بذريع  "مرض عقيمتر كضركرة أف يككف ب

كأكد شعث أف المقانات  زيارتر نلى اليابافو بما يفسر "عدـ كجكد أم جديد عند  حتى اآلف"و كفؽ شعث.
شخ ي  نسرائيمي  مف  54التي تمت بينر كأميف سر المجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير ياسر عبد ربر مط 

رانو "ليست مفاكضاتو كال جزنان مف محاكالت كيرم إلط ؽ العممي  حزبي "الميككد" ك"شاس" في راـ ام متخ
السممي ". كقاؿ نف "هذ  المقانات جانت بطمب نسرائيمي لمعرف  المكقؼ الفمسطيني مف العممي  السممي  في 
زان المتييرات الجاري  في المنطق و التي يشعر  ظؿ استمرار االحت ؿ كتقكيض "حؿ الدكلتيف" باالستيطافو كا 

تقريبانو  2003-2002كاعتبر أف "جديد هذ  المقانات المجمدة منذ العاـ  االحت ؿ بقمؽ كبير حياليا".
 دكر طمبيا مف اليميف اإلسرائيمي المتطرؼو كليس مف تيار اليسار كأن ار الس ـ التقميدييف". كتابط نف 

ال فسيككف البديؿ دكل  ديمقراطي  "الجانب الفمسطيني أكد خ ؿ المقان استعداد  لمس ـ القائـ عمى دكل تيفو كا 
فمسطيني "و الفتان نلى "القمؽ اإلسرائيمي مف متييرات المنطق  كالعزل  كالذهاب الفمسطيني نلى المتسسات 

كاستيرب شعث مكج  "االنتقادات التي كجيت نلى هذا المقانو الذم عقد في مكتب منظم  التحرير  امممي ".



 
 
 

 

 

           8ص                                    1806العدد:                00/6/1102 الخميس لتاريخ:ا

مقانات التي تجرم مط مستشار رئيس الحككم  اإلسرائيمي  مكلخكو كال ع ق  ليا براـ امو كال يماثؿ ال
بيد أف هذا المقان تزامف مط كمم  الكزير السابؽ لشتكف امسرل أشرؼ العجرمي أماـ  "بمبادرة جنيؼ".

ت "الكنيست" متخرانو خ ؿ اجتماع شارؾ فير امكاديمي الفمسطيني خميؿ الشقاقيو كاشفان عف "محادثا
مف جانبرو أكد نائب رئيس المجمس  مباشرة جرت بيف ممثميف عف السمط  كنتنياهك في منزؿ امخير".

التشريعي الفمسطيني حسف خريش  أف "هذ  المقانات مرفكض  عمى المستكييف الشعبي كالف ائميو كتعّد 
العكدة نلييا نال كفؽ شركط شك ن مف أشكاؿ التطبيطو كمساران تفاكضيان رغـ المكقؼ الفمسطيني المعمف بعدـ 

مسبق ". كقاؿو لػ"اليد" مف فمسطيف المحتم و نف "الكفد الفمسطيني المفاكض أكهـ الشعب بتمسكر بمكقؼ 
الستئناؼ المفاكضاتو كلكف ما جرل متخران  1967ثابت بضركرة كقؼ االستيطاف كااللتزاـ بمرجعي  حدكد 

فسيـ". كطالب "الرئيس محمكد عباس بمعاقب  الذيف التقكا مفاكضات بمبارك  مف المفاكضيف الفمسطينييف أن
باإلسرائيمييفو كالتأكيد عمى أنيـ ال يمثمكف سكل أنفسيـ"و محذران مف "التنازالت الفمسطيني  المجاني  في ظؿ 

 الرفض اإلسرائيمي لتقديـ أم شين".
 00/6/1102، الغد، عم ان

 
 ومة ضد االستيطان وجدار الفصلالفمسطيني يدعو الستمرار المقا الوطنيالمجمس  3

طالب المجمس الكطني الفمسطيني بتطبيؽ الرأم االستشارم لمحكم  العدؿ الدكلي  في  :كماؿ زكارن  -عماف
في امراضي الفمسطيني  المحتم و في  "نسرائيؿ"الهام بشأف عدـ شرعي  جدار الف ؿ العن رم الذم تبنير 

كاستحضر المجمس الكطني  دكلي كقرارات الشرعي  الدكلي .تحٍد سافر كعدكاف مستمر عمى القانكف ال
الذكرل التاسع  لفتكل محكم  العدؿ الدكلي  التي أكدت عدـ شرعي   أمسفي بياف  در عنر  والفمسطيني

 ."القدس الشرقي "بما فييا  1967الجدار كاالستيطاف في جميط امرض الفمسطيني  التي احتمت منذ عاـ 
استمرار المقاكم  الشعبي  ضد االستيطاف كجدار الف ؿ العن رم مف قبؿ أبنان  أف نلىكأشار المجمس 

التي تكا ؿ م ادرة امراضي كالبنان في المستكطنات كهدـ البيكت  "نسرائيؿ"شعبنا ليك خير رد عمى 
 كالتنكر لكؿ متطمبات الس ـ العادؿ الشامؿ الذم يعيد الحقكؽ نلى أ حابيا ليعيشكا أحرارا أعزان.

 00/6/1102، لدستور، عم انا

 
 األرضالفمسطينية: محاكم االحتالل تمهد الطريق لالستيالء عمى  اإلعالموزارة  4

اعتبرت كزارة اإلع ـ بالسمط  الفمسطيني  في راـ امو قرار ما تسمى المحكم  المركزي  في القدس  :الخميؿ
مراضي في الضف  اليربي و استيدافان المحتم و السماح لممستكطنيف بالح كؿ عمى معمكمات عف مالكي ا

 10/7كأكدت الكزارة في بياف ليا يكـ امربعان  كاضحان يسعى نلى قضـ امرضو كشرعن  كتيرة االستيطاف.
كيشجعيـ عمى  أف اإلجران اإلسرائيمي ييدؼ بامساس نلى نط ؽ يد المستكطنيف في امرض الفمسطيني و

لكزارة بالمتسسات "كالمكاطنيف تكخي أق ى درجات الحرصو فيما ا كأهابت تزكير الممكي  الفمسطيني .
 يت ؿ بكثائؽ ممكيتيـو حفاظان عمى الحؽ الكطني بمكاجي  التيكيد كالنيب كالتزكير".

 01/6/1102قدس برس، 
 

 عشراوي تدعو إلى دعم فمسطين لالنضمام إلى المنظمات الدولية 5
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حناف عشراكمو أمسو أنر حاف الكقت  .رير الفمسطيني  دأكدت عضك المجن  التنفيذي  لمنظم  التح: )معا(
ظيار الشجاع  ال زم   "نسرائيؿ"المناسب معضان المجتمط الدكليو بما في ذلؾ كنداو لمكقكؼ في كجر  كا 

كأشارت عشراكم خ ؿ لقائيا مط أعضان في  لكضط حد النتياكاتيا امحادي  لمقانكف كاالتفاقيات الدكلي .
نلى أننا قد نشيد نياي  حؿ الدكلتيفو تحت غطان المفاكضات التي ال نياي  لياو حيث  البرلماف الكندم

ف لـ تبذؿ جيكد جريئ  إلنقاذ  "نسرائيؿ"تعتدم  بشكؿ ممني  عمى حياة الفمسطينييف كمكاردهـ كأرضيـو كا 
بأسرها في  ستنجو في نغراؽ المنطق  "نسرائيؿ"فرص الس ـ ككضط حد الستمرار اإلف ت مف العقاب فإف 

 فترة جديدة مف العنؼ كال راع كعدـ االستقرار.
كشددت عشراكم خ ؿ اجتماعيا في كقت سابؽ مط المنسؽ الخاص لأمـ المتحدة لعممي  الس ـ في 

ننا سكؼ نكا ؿ بذؿ جيكدنا في السعي نلى العضكي  في هيئات "أالشرؽ امكسط ركبرت سيرم عمى 
نا النيائي هك ننيان االحت ؿ العسكرم عف فمسطيفو كحماي  حؽ شعبنا كمنظمات اممـ المتحدةو كأف هدف

ينبيي عمى اممـ المتحدة أف تدعـ جيكدنا كسعينا ". كأضافت "الفمسطيني في تقرير الم ير كاالستق ؿ
 ."لمح كؿ عمى التمثيؿ في المحافؿ كالمتسسات القانكني  الدكلي 

 00/6/1102، الخميج، الشارقة
 

 مؤسسات من االستجابة لالحتياجات التنمويةاللمعمل عمى تمكين  "الدول الصديقة" يدعو الحمد اهلل 6
و راديؾ ركبيز رئيس مكتب تمثيؿ أمسد. رامي الحمد امو  الفمسطيني راـ ام: استقبؿ رئيس الكزران

  بيف البمديف. جميكري  التشيؾ المعتمد لدل دكل  فمسطيفو حيث بحثا سبؿ التعاكف كتطكير الع قات الثنائي
ام دكل  التشيؾ ككاف  الدكؿ ال ديق  لمشعب الفمسطيني لمعمؿ عمى دعـ كتمكيف متسسات  دعا الحمدك 

بدكر و  ."القدس الشرقي "" كCدكل  فمسطيف مف االستجاب  ل حتياجات التنمكي  خا   في المناطؽ المسماة "
الدعـ لمحككم  الفمسطيني  كالشعب الفمسطيني ركبيز مكا م  الحككم  التشيكي  في تقديـ مزيد مف  أكد

نيان االحت ؿ.  ك كال نلى نقام  الدكل  الفمسطيني  كا 
 00/6/1102، األيام، رام اهلل

 
 : الظروف المحمية واإلقميمية مهيأة إلنجاز المصالحة الفمسطينيةالمصريمنيب  7

" رجؿ امعماؿ منيب الم رمو أف أكد رئيس "التجمط الكطني لمشخ يات الفمسطيني  المستقم  :راـ ام
الظرؼ الحالي يحتـ عمى الفمسطينييف أف يجمعكا شمميـ كيطككا هذ  ال فح  السكدان مف تاريخيـ كينيكا 

كرأل في  االنقساـ الذم طاؿ كعكس نفسر بشكؿ سمبي سياسيا كاقت اديا كاجتماعيا عمى الشعب ككؿ.
بع  لمسمط  الفمسطيني و أف الساح  الفمسطيني  كبسبب نقمتيا م ادر تا 10/7ت ريحات لر يكـ امربعان 

المتييرات الكبيرة التي تمر بيا المنطق  بشكؿ عاـو مييأة أكثر مف أم كقت مضى لمسير قدما في خطكات 
 نتماـ الم الح  التي هي م مح  فمسطيني  أكال كأخيرا.

الداخمي  بإنيان االنقساـو كاالتفاؽ  كأضاؼ: "عمينا جميعا أف نمتفت لكضعنا كنعمؿ مف أجؿ تقكي  جبيتنا
عمى نستراتيجي  سياسي  كاقت ادي  كاجتماعي  كقاعدة ل نط ؽ منيا باتجا  دحر االحت ؿ كترجم  المشركع 
الكطني الفمسطيني عمى امرضو كهذا مشركط بقدرتنا عمى استيعاب بعضنا في نظاـ ديمقراطي تعددم 

  حاضن  اليكي  الفمسطيني  كالممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب تككف مظمتر منظم  التحرير الفمسطيني
 الفمسطيني".
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 01/6/1102قدس برس، 
 

 السمطات المصرية إلى فتح معبر رفح في شكل كاملتدعو  الفمسطينيةغزة: الحكومة 8

فتو معبر رفو في شكؿ كامؿ في  نلىفي قطاع غزة السمطات الم ري   الفمسطيني دعت الحككم   :القاهرة
نف استمرار  امسبكعياالتجاهيف نظران لممعاناة نتيج  نغ قر. كقالت في بياف في أعقاب اجتماعيا  ك 

المعبر يتسبب في كثير مف المخاطر عمى أركاح المرضى كم الو المكاطنيف كالط ب كالعائ ت  نغ ؽ
يد لكنر غير كاؼو معبرة السفر. كرأت أف قرار الفتو الجزئي لممعبر ج نلىكامسر الفمسطيني  التي بحاج  

 عف أمميا في فتحر في شكؿ كامؿ.

 00/6/1102، الحياة، لندن

 
 لم يتمكنوا من السفر خالل األيام الماضية عبر معبر رفح آالف مواطن 01المعابر:  عاممدير  01

مسافران مف حمم   328قاؿ مدير عاـ المعابر في قطاع غزةو ماهر أبك  بح  نف  :محمد جاسر -غزة
و عبر معبر رفو البرمو في حيف 10/7 قطاع غزة يكـ امربعان اات امجنبي  كالطمب  كالمرضى غادرك الجكاز 

 مسافران. 1468بمغ عدد القادميف مف العالقيف في الجانب الم رم 
كأكضو أبك  بح  في ت ريو لػ"فمسطيف أكف اليف"و أف عدد المسافريف الذيف لـ يتمكنكا مف السفر خ ؿ 

بالؼ مكاطفو بينيـ العديد مف المرضى كذكم اإلقامات امجنبي   10  قد ك ؿ نلى امياـ الماضي
 كالميتربيف كالط ب كرجاؿ امعماؿ.

 01/6/1102، فمسطين أون الين

 
 يونيوخالل حزيران/ متضامنًا  231وفدًا وأكثر من  16تستقبل  الحكومةغزة:  00

رة الشتكف الخارجي  أنر قد دخؿ قطاع غزة خ ؿ شير أفادت المجن  الحككمي  الستقباؿ الكفكد التابع  لكزا
متضامنان مف مختمؼ الجنسيات. كذكرت المجن   347كفدان يشتممكف عمى  27يكنيك الماضي نحك حزيراف/ 

يكنيك أف هناؾ زيادة ممحكظ  في أعداد الكفكد التي دخمت القطاع مقارن  حزيراف/ خ ؿ تقريرها لشير 
شخ ا خ ؿ قافم  أمياؿ مف االبتسامات  48حيث ك ؿ كفد سعكدم مككف مف  وبامشير امربع  السابق 

كأكد ـ. ع ن الديف البط  نائب رئيس المجن  أف بريطانيا مف أكثر الدكؿ دخكالن لمقطاع مف حيث عدد  .21
 ثـ تمييا السعكدي  كالجزائر كالبحريف. ومتضامنا 50كالذيف ك ؿ عددهـ ما ُيقارب  والمتضامنيف

 01/6/1102، ن أون الينفمسطي
 

 الحمد اهلل: مهمة الحكومة األساسية حماية الحريات العامة 01

هي حماي  الحريات  امساسي د. رامي الحمد امو أف ميم  الحككم   الفمسطيني راـ ام: أكد رئيس الكزران
. جان ذلؾ اإلنسافكؽ بمكضكع الحري  كحق كبيران  العام  كحري  الرأم كال حاف و كأف الحككم  تكلي اهتمامان 

"ديكاف المظالـ" د.  اإلنسافو المفكض العاـ لمييئ  المستقم  لحقكؽ أمسخ ؿ لقائر بمكتبر في راـ امو 
كشدد الحمد ام عمى أف السمط  ستتعامؿ بكؿ مستكلي   أحمد حرب الذم أطمعر عمى بخر تقارير الييئ .

 ضد أم انتياؾ لمحقكؽ كحريات المكاطنيف.
 00/6/1102، رام اهلل األيام،
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 تكشف مالبسات مقتل المواء عارف خطاب مرافق الرئيس عرفات في غزة الشرطة 02

كشفت الشرط  الفمسطيني  النقاب عف م بسات جريم  مقتؿ المكان المتقاعد عارؼ  نسماعيؿ:سيد  -غزة
ر أكثر مف خطابو الذم كاف يشيؿ من ب الحرس الخاص لمرئيس الراحؿ ياسر عرفاتو كذلؾ بعد مرك 

 ست  أشير عمى كفاتر التي كاف يعتقد أنيا "طبيعي ".
كبيف الناطؽ باسـ الشرط  المقدـ أيكب أبك شعر أنر نثر كفاة خطاب بيكميف فقط اكتشؼ سرق  مستنداتو 
كعقكدو كبطاق  لم راؼ اآللي تعكد ممكيتيا نلى المكان القتيؿ خطابو نضاف  نلى اكتشاؼ عمميات سحب 

مف حسابر المالي في أحد البنكؾو كهك ما أثار الشككؾو كدفط المباحث العام  نلى تحرم  لمبالغ مالي 
حيثيات كفاتر. كذكر أبك شعر في ت ريو خاص لػ"فمسطيف" أنر بعد التحقيؽ مط كؿٍّ مف: )أ.ؽ( ك)ق.ح(؛ 

ي  ام مي  تبيف مف خ ؿ اعترافاتيما أف المتيـ امكؿ سرؽ حقيب  كانت تحتكم عمى جميط أكراؽ الممك
لعقارات كأم ؾ المكان خطاب مف منزلرو كأف ك  المتيميف زّكرا عقكد بيط كشران مم ؾ لخطابو نضاف  

 نلى تزكير عقدم ممكي  لشق  سكني  كقطع  أرض تخ اف القتيؿو كذلؾ بالتعاكف مط المحامي )ر.ح(.
مقتؿ المكان خطاب قد تمت عمى أيدييما. كبيف أبك شعر أنر استنادان نلى اعترافات المتيميف تأكد أف جريم  

 كحكؿ ك  المتيميف حالّيان نلى مفتش تحقيؽ الشرط ؛ الستكماؿ اإلجرانات القانكني  بحقيما. 

 01/6/1102، فمسطين أون الين

 
 سجينًا لمناسبة رمضان 54غزة: إطالق  03

 65كم  في قطاع غزة أمس أطمقت المديري  العام  لإل  ح كالتأهيؿ في كزارة الداخمي  في الحك :غزة
سجينان قضكا ثمثي المدة بمكرم  مف رئيس الحككم  ككزير الداخمي  لمناسب  شير رمضاف المبارؾو بحضكر 
كزير العدؿ عطا ام أبك السبو الذم دعا المفرج عنيـ نلى عدـ نفساد فرح  ذكييـ كأف يككنكا فاعميف في 

 المجتمط.
 00/6/1102، الحياة، لندن

 
 منحة دراسية لتونس 64تعمن عن توفر  ةغز حكومة  04

منح  دراسي  في  75أعمنت كزارة التربي  كالتعميـ العالي في حككم  حماس بيزةو عف ح كليا عمى  :غزة
 15منح  لدرج  الماجستيرو ك 20منح  لدرج  البكالكريكسو ك 40: كاآلتيمختمؼ التخ  ات مكزع  

منح   75ير المنو كالبعثات في الكزارة: "تـ االتفاؽ عمى تكفير منح  لدرج  الدكتكرا . كقاؿ حمدم الدلكو مد
جديدة لطمب  قطاع غزة الستكماؿ دراستيـ العميا في التخ  ات التي ترل الكزارة أنيا ت ئـ سكؽ العمؿ 

 كاحتياجاترو كتساهـ في حؿ مشك ت المجتمط الفمسطيني في قطاع غزة كتعمؿ عمى االرتقان بر كتطكير .

 01/6/1102، ا اإلخباريةوكالة سم

 
 "األترمادول" كالمخدرات د  نيابة غزة تع 05

نسماعيؿ جبر التعميمات لكاف  أعضان النياب  العام  ككك ئيا بالتعامؿ  .أ در النائب العاـ في غزة د :غزة
 مط المتيميف في امترمادكؿ كالمخدرات.

حؽ لمجدكؿ امكؿ بقانكف الجكاهر المخدرة يأتي ذلؾ عقب  دكر قرار مجمس الكزران بإدراج امترمادكؿ كمم
 .1962لسن   19رقـ 
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كبيف النائب العاـ أف عقكب  امترمادكؿ تبدأ بعد  دكر القرار مف ث ث سنكات كقد ت ؿ نلى اإلعداـ 
 لكبار مركجي هذ  اآلف  في المجتمط الفمسطيني المحافظ.

 00/6/1102، القدس، القدس

 
 وقنوات االتصال عبر المخابرات مفتوحةمرزوق لم يغادر مصر  أبوحماس:  06

نفػى م ػدر مسػتكؿ فػي حركػ  حمػاس فػي نت ػاؿ خػاص لػػالقدس  :خاص بالقدس مف خالػد أحمػد –القاهرة 
 ػػح  التقػػارير التػػي تحػػدثت عػػف ميػػادرة الػػدكتكر مكسػػى أبػػك مػػرزكؽ نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي القػػاهرة 

حمد مرسىو كقاؿ الم ػدر الػذم فضػؿ عػدـ نشػر ب حب  فريؽ عممر الخاصو بعد عزؿ الرئيس الم رم م
اسػػػمر: "ال  ػػػح  مطمقػػػا ليػػػذ  التقػػػارير اإلع ميػػػ و كالػػػدكتكر مكسػػػى أبػػػك مػػػرزكؽ مكجػػػكد كسػػػط عائمتػػػر فػػػي 

 القاهرة".
ككانػػت بعػػض المكاقػػط اإلخباريػػ  اإلليكتركنيػػ  تحػػدثت عػػف ميػػادرة نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لػػػ"حماس" 

 القاهرة التي يقيـ فييا مكقتا االسبكع الماضي. مكسى ابك مرزكؽ مط فريؽ عممر
نفت م ادر متطابق : "كجكد أم مكاتب لحرك  "حماس" في القاهرة كأكد أف الػدكتكر مكسػى  بخر مف جانب

ف  أبك مرزكؽ يقيـ في القاهرة منذ ميادرتر سػكريا مطمػط العػاـ الماضػي نقامػ  عائميػ  مػط أسػرتر فػي منزلػرو كا 
 بعضان مف زكار  السياسييف كاإلع مييف". كاف يمتقى مف حيف آلخر

ككانت م ادر مطمع  قد كشفت لػػالقدس فػي كقػت سػابؽو بػأف الػدكتكر مكسػى ابػك مػرزكؽو أقػاـ فػي م ػر 
هػػك كعائمتػػر بعػػد خػػركج قيػػادة "حمػػاس" مػػف سػػكريا منػػذ عيػػد حكػػـ المجمػػس العسػػكرم السػػابؽو برئاسػػ  المشػػير 

و ام قبؿ فكز الػدكتكر محمػد مرسػي باإلنتخابػات 2012اير( حسيف طنطاكمو ككاف هذا في شير شباط )فبر 
 الرئاسي  بحكالي خمس  شيكر.

كأكػػػد م ػػػدر رفيػػػط داخػػػؿ حمػػػاس لػػػػالقدس: بػػػأف "حمػػػاسو قالػػػت مػػػراران كتقكليػػػا اليػػػكـ بأنيػػػا ليسػػػت طرفػػػان فػػػي 
حسػاب امكضاع الداخمي  في أم بمد عربيو كبأنيا ضد التدخؿ أك اإلنحياز مم طرؼ مف امطػراؼو عمػى 

الطػػرؼ اآلخػػر"و كأضػػاؼ الم ػػدر: "نحػػف نتكػػد أف ع قتنػػا مػػط م ػػر هػػي ع قػػ  ثابتػػ  كراسػػخ و كبػػأف مػػا 
يجرم فييا مػف أحػداث اآلف لػف يػنعكس سػمبا عمػى سياسػ  م ػر تجػا  قطػاع غػزة كالقضػي  الفمسػطيني و مف 

ر فييػػاو فػػي كػػؿ ع قػػ  م ػػر بالقضػػي  الفمسػػطيني  ع قػػ  أمػػف قػػكمي كال يسػػتطيط أحػػد أف يزايػػد عمػػى م ػػ
 المراحؿ التاريخي  الممتدة".

"ع قػػ  م ػػر مػػط قطػػاع غػػزةو عػػ كة عمػػى البعػػد القػػكمي كاممنػػيو هػػي بالتحديػػد  فػػي حمػػاسكتػػابط الم ػػدر 
ع قػػ  جػػكار جيرافػػيو فم ػػر هػػي المتػػنفس الكحيػػد مهػػالي قطػػاع غػػزةو كمػػا نػػكد تأكيػػد  حقيقػػ  كيقينػػان كلػػيس 

بأف أهؿ فمسطيف كأهؿ قطاع غزةو ال يمكف ليـ نال كأف يككنكا سػندان لم ػر  مجرد ك مان نع ميان نستي كيانو
 كلشعبيا في كؿ الظركؼ كالمراحؿ التاريخي ".

كيقػكؿ الم ػػدر نف "ع قػػ  حمػاس بم ػػر فػػي كػػؿ المحطػاتو كانػػت عبػػر قنػػاة كحيػدةو كهػػي قنػػاة المخػػابرات 
حكـ في م ػر". كقػاؿ الم ػدر: "نسػتمرت العام  الم ري و بيض النظر مف يككف الرئيس الذ يعتمي سدة ال

سػتمرت كػذلؾ فػي  هذ  الع ق  عبر قناة "المخابرات العام " في عيػد الػرئيس السػابؽ محمػد حسػني مبػارؾو كا 
سػتمرت بػالكتيرة نفسػيا فػي عيػد  25عيد حكـ المجمس العسكرم بعد ثكرة  ينػاير برئاسػ  المشػير طنطػاكمو كا 

نات التػػي كانػػت تجػػرم بػػيف الػػرئيس السػػابؽ محمػػد مرسػػي كبػػيف الػػرئيس محمػػد مرسػػي". كأضػػاؼ: "كػػؿ المقػػا
 قيادات حماس كانت تمر عبر قناة المخابرات العام  الم ري ".
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 01/6/1102، القدس، القدس
 

 منظمة التحرير بتحريض الجيش والشعب المصري عمى الحركة فصائلحماس تتهم  07
ريض ال ادر عمػى لسػاف متحػدثي ف ػائؿ التح»استنكرت حرك  حماس ما ك فتر بػ:  الو النعامي - غزة

كفػػي بيػػاف  ػػادر عنػػرو «. منظمػػ  التحريػػر الفمسػػطيني و كالػػذيف اتيمػػكا الحركػػ  بػػالتكرط فػػي الشػػتكف الم ػػري 
و «خركجا عمى كؿ القيـ الكطنيػ  كامخ قيػ »اعتبر الناطؽ بمساف الحرك    ح البردكيؿ هذ  الت ريحات 

تحريػػػر كأعضػػػان فػػػي لجنتيػػػا التنفيذيػػػ  بتحػػػريض الجػػػيش كالشػػػعب متيمػػػا عػػػددا مػػػف ممثمػػػي ف ػػػائؿ منظمػػػ  ال
 الم رم عمى حرك  حماس كقطاع غزة كالمقاكم  الفمسطيني .

كأضػاؼ: «. ادعان هتالن بتدخؿ حماس فػي الشػأف الػداخمي الم ػرم»كاستيجف البردكيؿ استمرار ما ك فر 
ئؿ تعتبػػػر خركجػػػا عمػػػى كػػػؿ القػػػيـ مثػػػؿ هػػػذ  االدعػػػانات الكاذبػػػ  التػػػي جػػػرل تعممييػػػا عمػػػى متحػػػدثي الف ػػػا»

الكطني  كامخ قيػ  التػي يػتمف بيػا شػعبنا الفمسػطيني الحػر المقػاـك كالتػي كنػا قػد حػذرنا منيػا فػي بياننػا الػذم 
ال تتػػدخؿ فػػي أم شػػأف عربػػي داخمػػيو كأف الػػذم »كشػػدد البردكيػػؿ عمػػى أف حركػػ  حمػػاس: «.  ػػدر بػػاممس

و «ف بيػػا نضػػاف  نلػػى م ػػمح  شػػعبيا كأمتيػػا العربيػػ  كاإلسػػ مي يحكميػػا هػػي القػػيـ النبيمػػ  كالمبػػاد  التػػي تػػتم
 عمى حد تعبير .

 00/6/1102، الشرق األوسط، لندن
 

 الفمسطينيين باألحداث المصرية فتح بعدم زج  حركة  تطالب "الجهاد" 08
طالػػػب القيػػػادم فػػي حركػػػ  الجيػػاد خضػػػر حبيػػػب مػػف حركػػػ  فػػتو بعػػػدـ زج الفمسػػػطينييف : محمػػػد جاسػػر-غػػزة

ت الم ػري  الػدائرة حاليػػانو قػائ ن: "هػذا أمػػر مرفػكض كيػأتي بالسػمب عمػػى الشػعب الفمسػطيني كلػػيس بال ػراعا
 ف يؿ بعينر".

كأكضػػو حبيػػب فػػي ت ػػريو خػػاص بػػػ"فمسطيف أكف اليػػف"و امربعػػانو أف مثػػؿ هػػذ  الممارسػػات مدانػػ و مشػػددان 
 عمى ضركرة كضط م مح  الشعب الفمسطيني ن ب أعيننا.

ا القيػادم فػي الجيػاد نلػى عػدـ ربػط الم ػالح  الفمسػطيني  بػيف حركتػي "حمػاس كفػتو" كفي ذات السػياؽو دعػ
 بالمتييرات امقميمي  كخا   ما يح ؿ في م رو مطالبان الطرفيف في تحقيقييا في أقرب كقت.

 01/6/1102، فمسطين أون الين
 

 سطينيةلقاءات تطبيعية مع االحتالل يشكل خنجرا في ظهر القضية الفم عقدالطيراوي:  11
أداف عضك المجن  المركزي  لحرك  فتو المكان تكفيؽ الطيراكم عقد لقانات ضمت  :نادي  سعد الديف –عماف 

 قيادات بالسمط  الفمسطيني  كحرك  "فتو" مط قادة أحزاب  ياين  متطرفيف.
ران كبحسػػب الطيػػراكمو فػػإف "اإل ػػرار عمػػى عقػػد كحضػػكر الػػبعض لمقػػانات تطبيعيػػ  مػػط االحػػت ؿ يشػػكؿ خنجػػ

 مسمكمان في ظير القضي  الفمسطيني "و عمى حد ك فر.
كطالػػػبو فػػػي ت ػػػريو أمػػػسو "بػػػإع ن ال ػػػكت كفضػػػو مشػػػاريط التطبيػػػط التػػػي ال تخػػػدـ القضػػػي  الفمسػػػطيني  

 بشين"و في ظؿ "ت اعد العدكاف اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني".
جرمي في زيارتر "لمكنيست" كالمقانات التطبيعيػ  كانتقد "اط ل  مبادرة جنيؼ بجكل  تطبيعي  جديدة ابتدأها الع

 مط نتينياهك في بيتر".
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كلفت نلى أف "هذ  المقانات المدان و تتكا ػؿ مػّرة أخػرل فػي راـ امو بحضػكر شخ ػيات نسػرائيمي  عن ػري  
 متطرف  كبعض القيادات الفمسطيني ".

حػكؿ اسػتعداد القيػادة الفمسػطيني  التخػاذ  كانتقد "ت ريحات عبد ربرو بعػد لقاناتػر مػط الميكػكدييف ككفػد شػاسو
خطػػػكات غيػػػر مسػػػبكق  فػػػي المفاكضػػػات مػػػط االحػػػت ؿو بمػػػا يشػػػكؿ تقػػػديـ تنػػػازالت مجانيػػػ  تضػػػعؼ المكقػػػؼ 

 الفمسطينيو مقابؿ رفض االحت ؿ لمجيكد الدكلي  كالعربي  الداعي  لحؿ الدكلتيف".
 00/6/1102الغد، عم ان، 

 
  عقد في رام اهلل ع االحتالل متطبيعيًا  لقاءً تدين  "الشعبية" 10

دانػت الجبيػ  الشػعبي  لتحريػر فمسػطيفو المقػان بػيف مسػتكليف فمسػطينييف كأعضػان مػف حػزب : )يك .بي .بم(
 "ليككد" ال ييكني الذم جرل في راـ ام بالضف  اليربي و كاعتبرتر يندرج في نطار التطبيط السياسي .

التنفيذيػ و ياسػر عبػد ربػرو كمسػتكؿ الع قػات الدكليػ  فػي حركػ  كقالت الجبي  في بيافو نف أميف سر المجنػ  
فتوو نبيؿ شػعتو اسػتقب  أعضػان مػف "الكنيسػت" مػف مختمػؼ االتجاهػات فػي راـ امو تحػت عنػكاف "تحػالؼ 

 الس ـ الفمسطيني "اإلسرائيمي"و المستكؿ عف ن دار كثيق  جنيؼ بيف الطرفيف".
ة لممفاكضات الثنائي  بشكؿ مختمػؼ عػف الماضػيو كمحاكلػ  "نسػرائيمي " كاعتبر البياف أف هذا المقان هك "عكد

مقيتػػ  مػػط مسػػانديف ليػػا مػػف ممثمػػي الفمسػػطينييف ل لتفػػاؼ عمػػى المكقػػؼ الفمسػػطيني مػػف ميمػػ  جػػكف كيػػرمو 
 كزير الخارجي  اممريكي".  

        00/6/1102، الخميج، الشارقة
 

  تعترف باعتقال الفمسطيني وائل أبو ريدة "إسرائيل: "من اختفائه في مصر يوماً  11بعد  11
سمحت محكم  ال مو اإلسرائيمي  في بئر السبط أمسو بالكشؼ عف اعتقاؿ الفمسطيني كائؿ ابك : )أ ؼ ب(

 20عامػػا( مػػف خػػاف يػػكنس فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزةو بعػػدما فقػػد أثػػر  فػػي منطقػػ  رفػػو الم ػػري  منػػذ  35) ةريػػد
 يكمان.

«. حزيػراف الماضػي 21ط نشر تفا يؿ اعتقاؿ أبك ريد  الذم اعتقؿ بتػاريخ يمن»كجان في قرار المحكم  أنر 
كبالتػػالي منعػػت المحكمػػ  نشػػر تفا ػػيؿ «. جػػرائـ أمنيػػ »كتػػـ تمديػػد فتػػرة اعتقالػػر ثمانيػػ  أيػػاـ بتيمػػ  ارتكػػاب 

 يكمان مف تاريخ اعتقالر. 51االعتقاؿ كتفا يؿ التيـ لمدة 
اختفى الشير الماضػيو ككػاف سػافر نلػى م ػر مػط زكجتػر كابنػر  كذكرت كسائؿ نع ـ نسرائيمي  أف أبك ريد 

الم ػػاب بمػػرض السػػرطاف لع جػػرو كبعػػدها تكجػػر لمقػػان أ ػػدقان لػػر فػػي مدينػػ  رفػػو الم ػػري  كهنػػاؾ انقطػػط 
 االت اؿ معر.

كحػدة مكافحػ  الجػرائـ اإلرهابيػ  فػي شػرط  الجنػكب »كقالت المتحدث  باسـ شػرط  االحػت ؿ لكبػا السػمرم نف 
اممف العاـ اعتقؿ المشػتبر بػر الفمسػطيني كائػؿ ابػك ريػد  مػف سػكاف قطػاع غػزة بشػبي  ضػمكعر بتنفيػذ  كجياز

 «.جرائـ أمني 
بعػدما أنيػػى العػػ ج أخبػػر زكجتػػر انػػر »كأكػد احػػد أقربػػان أبػػك ريػػدة أف امخيػر سػػافر نلػػى م ػػر لعػػ ج ابنػػرو ك

 «.نذ ذلؾ الحيفسيذهب نلى السكيس كيعكد بعد أياـ عدةو كانقطط االت اؿ معر م
 00/6/1102، السفير، بيروت

 
 ُنقل لمستشفى العفولة وحالته حرجة بسبب اإلضراب عن الطعام  البرغوثياألسير عبد اهلل  12
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النا ػػرة ػ زهيػػر أنػػدراكس: كشػػؼ المحػػامي محمػػد الشػػايبو الػػذم يترافػػط عػػف امسػػير الفمسػػطينيو عبػػد ام 
ـ في الضف  اليربي  المحتمػ  حتػى اعتقالػرو كشػؼ النقػاب أمػس البرغكثيو قائد كتائب الشييد عز الديف القسا

عػف أف البرغػكثيو ُنقػؿ نلػى مستشػفى العفكلػ و داخػؿ ’ القػدس العربػي‘امربعان في حػديث خػص بػر  ػحيف  
الخط امخضرو بعد أْف تردت حالتر ال حي  بشكؿ كبيرو مشػددنا عمػى أف حالتػر تػدعك لمخطػر الشػديد عمػى 

 حياتر.
عمى ستاؿ لمقدس العربي قاؿ المحامي الشايب نف الكضط ال حي لأسير البرغكثي سػين  كفي معرض رد 

ا أف نحدل الكميتيف تكقفت عف العمؿو كما أنر تـ تشخيص ضمكر  لمياي و كهناؾ خطر عمى حياترو مكضحن
جزئػػػي فػػػي الكبػػػدو عػػػ كة عمػػػى انخفػػػاض حػػػاد فػػػي دقػػػات القمػػػبو كبحسػػػب امطبػػػان الػػػذيف يقكمػػػكف بمعالجتػػػر 

تزكيد  بمادة الكمككػكز عػف طريػؽ الشػريافو فإنػر مػف غيػر المسػتبعد بتاتنػا أْف يػدخؿ البرغػكثي فػي حالػ  مػف ك 
 الييبكب  الطكيم و نذا استمر في اإلضراب عف الطعاـ.

ا نف البرغكثيو كخػ ؿ فتػرة سػجنرو قػاـ بتػأليؼ كتػابيف: الثعمػب الكػكرم كمينػدس  كقاؿ المحامي الشايب أيضن
اشػر بتػأليؼ كتابػر الثالػث: أميػر الظػؿو نال أنػر تكقػؼ عػف مكا ػم  كتابتػر بسػبب اإلضػراب عمى الطريؽو كب

 بخريف. أسرلاربع  الذم أعمنر عف الطعاـ هك ك 
 00/6/1102القدس العربي، لندن، 
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االربعػان نيػ ف هػاليفيو الييػكدم الػذم انخػرط  راـ ام ػ كليػد عػكض: نعػى الػرئيس الفمسػطيني محمػكد عبػاس
 في  فكؼ الثكرة الفمسطيني  ضد االحت ؿ االسرائيمي منذ عقكدو ككافتر المني  في باريس.

كعبر عباس عف فقداف الشعب الفمسطيني لياليفي الذم كاف عضكا فػي المجمػس الثػكرم لحركػ  فػتوو كالػذم 
 عف عمر يناهز سبعيف عاما. كافتر المني  في العا م  الفرنسي  باريسو

و كالتحػػؽ ب ػػفكؼ حركػػ  التحريػػر 1943كلػػد نيػػ ف هػػاليفي لعائمػػ  ييكديػػ  فػػي مدينػػ  ليػػكف فػػي فرنسػػا عػػاـ 
كقكات الثكرة الفمسػطيني  فػي نيايػ  السػتينياتو كتػدرج فػي المسػتكليات الكطنيػ  فػي ’ فتو‘الكطني الفمسطيني 

الدكلي و كح ؿ عمى عضكي  مجمسيا الثكرمو كما شيؿ   فكؼ الحرك و حيث مثميا في منظم  االشتراكي 
من ػػب مستشػػار فػػي كزارة الخارجيػػ  الفمسػػطيني  بعػػد تأسػػيس السػػمط  الكطنيػػ  الفمسػػطيني . ككػػذلؾ مستشػػارا 

أبػػك ‘لسػػفارات فمسػػطيف فػػي كػػؿ مػػف بػػرليف كبػػاريسو كعمػػؿ فػػي اإلعػػ ـ الخػػارجي مػػط الشػػييد خميػػؿ الػػكزير 
و ككػػاف مناضػػ  مػػدافعا عػػف حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني 1983بمس عػػاـ و كمػػا شػػيد معػػر ح ػػار طػػرا’جيػػاد

حتى بخر لحظ  في حياتر. ككاف عباس كرمر بمنحر كساـ االسػتحقاؽ الفمسػطيني تعبيػرا عػف تقػدير الشػعب 
 الفمسطيني لدكر  النضالي.

 00/6/1102القدس العربي، لندن، 
 

 فمسطيني باستئناف المفاوضات دون مقابل أسرىسراح  إطالقوافق عمى  نتنياهو: "معاريف" 25
كشفت  حيف  "معاريؼ" في مكقعيا عمى الشبك و اليكـ الخميس اف رئيس الحككم  االسرائيمي و : ػرب48عػػ

بنياميف نتنياهك كافؽ عمى اط ؽ سراح اربعيف اسيرا فمسطينيا ت نفيـ اسرائيؿ "ايادييـ ممطخ  بالدمان" قبؿ 
كتكقعت ال حيف  اف يتـ اخ ن    الطرؼ الفمسطيني عمى استئنافيا.بدن المفاكضات كقطط النظر عف مكافق

 سبيؿ االسرل االربعيف قريبا خ ؿ شير رمضاف.
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كقالت ال حيف  اف هذ  المكافق  تعد تيييرا جكهريا في مكقؼ نتنياهك, الذم رفض حتى اليكـ دفط أم ثمف 
 بيي  اقناع الجانب الفمسطيني بالعكدة الى طاكل  المفاكضات

 11/7/2013، 48رب ع
 

 نتنياهو لرئيس الفيفا: الفمسطينيون يستخدمون مالعب كرة القدم لمهاجمة "إسرائيل" 26
التقى رئيس الكزران اإلسرائيمي بنياميف نتنياهك اليكـ الث ثان مط رئيس االتحاد الدكلي لكرة القدـ "فيفا" 

القدـ مغراض قتالي و كقاؿ نتنياهك: جكزيب ب ترو كأرا  أدل  عمى استخداـ الفمسطينييف لم عب كرة 
"الفمسطينكف يقكمكف بجرائـ حرب مزدكج : يختبتكف كران السكاف المدنييف كم عب كرة القدـ مف أجؿ 
مياجم  المدنييف اإلسرائيمييف". كُيشار نلى أنر خ ؿ عممي  "عمكد السحاب" تمت مياجم  ممعب لكرة القدـ 

باتجا  نسرائيؿ. كقد أرل نتنياهك لب تر شريط الفيديك الذم  5فجر في غزة كاف يتـ منر نط ؽ  كاريخ 
 كّثؽ اليجكـو ككذلؾ شريط فيديك يكثؽ تكقؼ مباراة لكرة قدـ جنكب نسرائيؿ بسبب نط ؽ  كاريخ مف غزة.

 10/7/2013، 2423رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري، 
 

 آالف وحدة استيطانية عشرةرئيل يستعد لبناء أو  األردن..من الضفة مع  أجزاءكاتس يقترح ربط  27
يسرائيؿ كاتس انر ال يكافؽ  اإلسرائيميقاؿ كزير المكا  ت  :ككاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتم  

ككفؽ ما نقمت  حيف  "يديعكت احرنكت" عمى مكقعيا االلكتركنيو فقد قاؿ  عمى نقام  دكل  فمسطيني .
مط امردف كسيطرة امني  اسرائيمي ". كأضاؼ أنر  Bك  Aد هك ربط مناطؽ كاتس "اف الحؿ العممي الكحي

"كما عممنا فؾ ارتباط مط قطاع غزة عمى مستكل المدنييف, كسكؼ نعمؿ نفس الشين كنقدـ لسكاف الضف  
 اليربي  الكيربان كالمان كاليذان"و حسب تعبير .

يؿ انر تحدث امس مط رئيس الكزران بنياميف مف جيترو قاؿ كزير االسكاف كالبنان االسرائيمي اكرم ارئ
كحدة استيطاني  في  10000نتنياهك مف أجؿ حؿ مشكم  االسكاف مف خ ؿ المكافق  عمى خطط بنان 

 مستكطنات القدس كالضف  اليربي .
ك  2013كاضاؼ ارئيؿ لمجن  التمكيؿ التابع  لمكنيست في اجتماع مف أجؿ تحديد ميزاني  االسكاف لعامي 

كحدة سكني  في القدس الشرقي  كالمجمعات االستيطاني  في 10000" لدينا القدرة عمى تسكيؽ  2014
 الضف  اليربي ".

كهذ  الخطط تشتمؿ عمى بنان المساكف في مستكطنات "بيت أريير" ك"اكفاريـ" ك"القانا". كاضاؼ ارئيؿ "أف 
ليذا ارتفعت أسعار المنازؿ بنسب   القدس هي احدل المناطؽ التي تعاني مف نقص حاد في المساكف كنتيج 

% في باقي مناطؽ الدكل . 27و بالمقارن  مط ارتفاع ك ؿ لنسب  2012عاـ  نلى 2008% مف عاـ 41
كالقى ارئيؿ المكـ بشكؿ جزئي عمى غياب البنان في القدس  كهذ  االسعار المرتفع  تتدم الى اجكر مرتفع ".

 الشرقي  كالضف  اليربي .
ميريتس عضك الكنيست زاهافا غالكفو الكزير ارئيؿ بانر يستيؿ الكضط الحالي لمضيط كاتيـ رئيس حزب 

 2014ك  2013مف أجؿ الح كؿ عمى بنان اكثر في منطق  الضف  اليربي . كقاؿ غالكف اف ميزاني  عاـ 
 مميكف شيقؿ مف أجؿ أمف الييكد الذيف يسكنكف مناطؽ عربي  كالتي كاف يمكف انفاقيا عمى 56.5تشمؿ 

 مبادرات اسكاني .
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بينما قالت رئيس  حزب العمؿ شيمي يحيمكفيتش اف ارئيؿ هك العضك ال ادؽ الكحيد في االئت ؼ 
الحككميو مكضح  "ارئيؿ كشؼ النقاب عف الكجر الحقيقي لحككم  نتنياهك كلبيد كبينيت االئت في ". كقالت 

قتطاعات قاسي  مف الميزاني  كرفط الضرائب يحيكمفيتش "لبيد كعد بأسعار مننخفض  ل سكافو كلكنر فرض ا
عمى م ؾ المنازؿ مف الطبق  الكسطى دكف اعطان طريق  كاحدة لكقؼ قفز اسعار اإلسكاف. لذا فيك ييطي 

كاضافت يحيكمفيتش اف ارئيؿ كشؼ غياب الني  لدل الحككم  في المحاكل   كؿ شين بشعارات فارغ ".
تحاكؿ اف تشجط الشباب عمى االنتقاؿ الى المستكطنات التي لمك كؿ الى معاهدة س ـ الف الحككم  

تعرض اسكانات رخي   الثمف, كخطط ارئيؿ ل سكاف ستككف "الضرب  القاضي  لفرص تحقيؽ معاهدة 
 لمس ـ ".

 11/7/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سرائيل" بالواليات المتحدةاإلسرائيمية تنتقد قرار نتنياهو تعيين دريمر سفيرًا لف"إ بالخارجيةأوساط  28
انتقدت أكساط في كزارة الخارجي  اإلسرائيمي  قرار رئيس الحككم  كزير الخارجي  بنياميف : الحياة –النا رة 

عامان( سفيران إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة خمفان لمايكؿ  42نتانياهك تعييف كبير مستشارير ركف دريمر )
ريؼ المقبؿ. كقالت نف هذا االختيار أشبر بتحدٍّ لإلدارة امميركي  التي ترل أكرف الذم ينيي كاليتر مطمط الخ

في دريمر ن يران متحمسان لمحزب الجميكرم كلمرشحر في االنتخابات الرئاسي  امخيرة أكاخر العاـ الماضي 
اطي ميت ركمنيو مشيرة نلى أف مستكليف كثيريف في اإلدارة امميركي  الحالي  كفي الحزب الديمكقر 

امميركي يركف أف دريمر كاف سبب تأييد نتنياهك لركمني في االنتخابات بعد أف أقنعر بأف احتماؿ فكز  
 عمى الرئيس باراؾ أكباما كبير لمياي .

نلى أف دريمر يعتبر مف أن ار المحافظيف الجددو أن ار الرئيس السابؽ جكرج « ه رتس»كأشارت  حيف  
تقيـ في فمكريدا تربطيا ع قات طيب  لمياي  مط عائم  بكش كمط حاكـ بكشو كأف عائمتر التي ال تزاؿ 

فمكريدا جيؼ بكش المتكقط أف ينافس عمى ترشيو الحزب الجميكرم لر لمرئاس  في االنتخابات المقبم  عاـ 
2016. 

كأف  كبرأم أكساط في كزارة الخارجي  اإلسرائيمي و فإف دريمر سيكاجر  عكبات في أدان من بر في كاشنطفو
 ديبمكماسييف غربييف التقك  خرجكا بانطباع أنر أكثر يميني ن مف رئيس حككمتر.

 11/7/2013، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"قانون بالكنيست يحارب الجمعيات التي تطالب بمقاطعة  مشروع"هسرتس":  29
ييكدم" تقّدمت أمسو عضكة الكنيست مف حزب "البيت ال :ترجم  خا   -القدس دكت ككـ  -تؿ أبيب 

ايالييت شيكيدو بمشركع قانكف لمكنيستو يقضي بتجفيؼ م ادر تمكيؿ الجمعيات التي تطالب بمحاكم  
كيتضمف مشركع القانكف "تحديد المبالغ التي  الجنكد اإلسرائيمييفو اك تطالب بفرض المقاطع  عمى نسرائيؿ.

 تتمقاها هذ  الجمعيات مف م ادر خارجي ".
: نف مف ضمف هذ  الجمعيات منظمات كقالت  حيف  "ه رتس" الت ي أكردت الخبر في عددها ال ادر اليـك
كينص مشركع القرار عمى أنر في حاؿ دعا شخص كاحد )مف مكظفي احدل هذ   يساري  كحقكؽ االنساف.

الجمعيات اك مف يتقاضى منيا راتبان( لفرض المقاطع  عمى اسرائيؿو سيككف ذلؾ سببان كافيان لمنط تمكيؿ 
جمعي و كما يقضي بإقت ار المبالغ التي يمكف ليذ  الجمعيات تجنيدها مف دكؿ اجنبي  عمى مبمغ هذ  ال
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بنكد تتعمؽ بممارسات  5كاضافت "ه رتس": نف مشركع القانكف الجديدو يتضمف  الؼ شيكؿ سنكيان فقط. 20
 هذ  الجمعياتو التي قد تتدم الى تقييد تمكيميا كهي:

 االسرائيمي لممحاكم  اماـ المحاكـ الدكلي  . * الدعكة لتقديـ جنكد الجيش
 * الدعكة لمقاطع  اسرائيؿو اك سحب اإلستثمارات منياو اك مقاطع  مكاطنييا.

 * معارض  كجكد دكل  اسرائيؿ كدكل  ييكدي  ديمكقراطي .
 * التحريض عمى العن ري .

 يؿ.* دعـ الكفاح المسّمو مف قبؿ دكل  معادي  اك منظم  ارهابي  ضد اسرائ
كنقمت ه رتس عف عضكة الكنيست شيكيد قكليا: "ال يعقؿ اف تسمو اسرائيؿ بالتدّخؿ ال محدكد مف قبؿ 

اكف" زعيم   -كفي المقابؿ كجيت "زهافا جاؿ  الدكؿ االجنبي  بما يتثر عمى قيميا كطبيعتيا الديمكقراطي ".
  نظر اليميف في اسرائيؿ فإننا سن بو حزب ميرتس ننتقادان الذعان لمشركع القرار بقكليا: "بنان عمى كجي

ف تـ تمرير  فإف عمى اسرائيؿ  دكل  معزكل  كمقاطع  مف دكؿ العالـ". كاضافت: "اف هذا القانكف لف يمرو كا 
اف تتخمى عف االتفاقيات ذات الميزل السياسي كاالقت ادم مط دكؿ العالـو كدكؿ االتحاد االكركبي 

 تمي  االقت ادي ("." )منظم  التعاكف كالOECDكمنظم  "
 11/7/2013، القدس، القدس

 
 في الضفة  األجهزة األمنيةأن تشمل حرية عمل  بد   تسوية سياسية مع الفمسطينيين ال أي  : زلمان شوفال 30

أم تسكي  سياسي  مط الفمسطينييف البد أف  أفّ "و زلماف شكفاؿ" د السفير ال ييكني امسبؽ في كاشنطفأكّ 
اممر معتبران أّف أراضي الضف  اليربي و يتجاكز منط نشاطات عنيف  مف داخمياو  تشمؿ حري  عمؿ أمني في

بالنسب  لػ"نسرائيؿ" أكسط كأكثر تركيبانو كأنر دكف كجكد عسكرم  ييكني قد ُيستيؿ الكياف الفمسطيني ليككف 
تجربتنا مط " أف "شكفاؿكأضاؼ  يجابيان أك سمبيان لمبادرات معادي  مف دكؿ أخرل أك جيات مسمح .نحميفان 

عتمادها في الضف  اليربي و خا   في سينان كغزة كجنكب لبناف كحدكد القكات الدكلي  غير مشجط إل
  مط الفمسطينييف يتطمب عدـ المضي قدمان في نجران نقاش المسأل  اممنيّ مشيران نلى أّف ذلؾ الجكالفو 

 ف تحمي "نسرائيؿ" نفسيا بقكاتيا.كاممريكييف نلى مرحم  عممي و مف خ ؿ التأكيد عمى مبدأ أ
  القناة العبري  الثاني 

 10/7/2013، 2856التقرير المعموماتي 
 

 بعد الكشف عن سجين سري آخر "إسرائيل"جدل في  31
تفاعمت في الساحتيف الحزبي  كاإلع مي  في نسرائيؿ قضي  كجكد سجيف سرم : أسعد تمحمي –النا رة 

تساتالت عف احتماؿ كجكد سجنان سرييف بخريف في نسرائيؿ  قيد االعتقاؿ لجي  طرح« نكس»بخر 
كعددهـ. كتناكلت تعميقات ال حؼ مسأل  حقكؽ امسير التي تفرضيا القكانيف الدكلي و فداَف البعض لجكن 
أذرع اممف اإلسرائيمي  نلى التستر عمى االعتقاؿو فيما أيدها بخركف بداعي أف خطكرة امفعاؿ التي ارتكبيا 

 و كما كتب أحدهـ.«عدـ التعامؿ المطيؼ معر»تستكجب امسير 
التيـ المكجي  نلى »كك ؼ كزير الخارجي  السابؽو رئيس لجن  الخارجي  كاممف البرلماني أفييدكر ليبرماف 

و فيما نقمت نحدل ال حؼ عف المحامي أفييدكر فمدماف قكلر «الخطيرة لمياي »و بػ «نكس»امسير الحالي 
اإلسرائيمي في  -ارتكب مخالفات أخطر بكثير مف تمؾ التي ارتكبيا العميؿ امسترالي  نف امسير الحالي
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جياز االستخبارات الخارجي )مكساد( الذم كاف معتق ن في السجف نفسر كأقدـ عمى االنتحار شنقان في كانكف 
 .2010امكؿ )ديسمبر( عاـ 

اركنكفتش عمى نع نر في الكنيست بأف ال كهاجـ نكاب امحزاب المختمف  كزير اممف الداخمي اسحؽ أه
معتقميف سرييف في نسرائيؿو كاتيمك  بالكذب كالتضميؿ. لكف هذ  االنتقادات لـ تحؿ دكف أف يكا ؿ ادعان  

لكننا في مكازاة »و كأف سمطات القضان حري   عمى حقكؽ المعتقميفو «ال أقبي  مظمم  في نسرائيؿ»بأف 
قمقان كبيران عمى أمف دكل  نسرائيؿو كهك قمؽ يستكجب منا أحيانان الت رؼ هذا الحرصو فإننا نقمؽ أيضان 

كأضاؼ أنر ال يكجد في نسرائيؿ أسرل ال تعمـ عائ تيـ بأمر اعتقاليـو فض ن عف تبميغ «. بسري  كبيرة
ل  المحكم  بذلؾ. كزاد مستدركان أف ثم  حاالت ال يمكف النشر العاـ عنيا مف أجؿ منط الضرر بأمف الدك 

كنقكـ بمنط النشر بأمر مف المحكم  ... كهناؾ حاالت نضطر فييا نلى أف نعتقؿ أسيران تحت اسـ مستعار »
  «.تفاديان مذّي  أمف الدكل و لكننا في كؿ الحاالت نحرص عمى حقكؽ امسير

تياو كانتقد النكاب العرب كنكاب اليسار كمعمقكف حقيق  كجكد أسرل سرييف في دكل  تفاخر بديمكقراطي
كطرح عدد «. ي ئـ أنظم  حكـ تكتاليتاري »مشيريف نلى أف تستر كزير اممف الداخمي كالمتسس  اممني  

 منيـ تساتالت في ما نذا كاف هناؾ أسرل سريكف بخركف يقبعكف في السجف.
 11/7/2013، الحياة، لندن

 
 تشكيل قوة جديدة في الجوالن ي..سرائيماإلجيش ال فيتغييرات بنيوية  32

بعد أسابيط قميم  عمى التكافؽ داخؿ الحككم  اإلسرائيمي  عمى تقميص ميزاني  الدفاع بث ث  : ممي مكسىح
مميكف دكالر(و عاد كزير الدفاع اإلسرائيمي مكشي يعمكف عف االتفاؽ. كأكدت  800مميارات شيكؿ )حكالى 

كما أعمف جيش االحت ؿ عف تقميص أكساط كزارة المالي  تراجط الجيش عف التزامر بتقميص ميزاني  الدفاع. 
قكاـ قكتر الجكي  مف ناحي و كاستحداث قكة مناطقي  جديدة في هضب  الجكالف مف ناحي  أخرل لتكييؼ نفسر 

 مط تقمي ات الميزاني  كزيادة المخاطر في ذات الكقت.
 - 2013ميزاني  العاـ كأشارت كسائؿ اإلع ـ اإلسرائيمي  نلى أف ثيرة العجز في الميزاني و التي تقررت في 

مميارات شيكؿو ستتسط بتراجط الجيش اإلسرائيمي عف التزامر بتقميص ميزانيتر بث ث   6,6بقيم   2014
مميارات شيكؿ. كدفط هذا التراجط أكساطان اقت ادي  نسرائيمي  لمتساتؿ عف سبب قبكؿ كزارة الدفاع بالتقميص 

كأثار تراجط الجيش قمقان في أكساط كزارة المالي و التي ال تعرؼ قبؿ أسابيط كتراجعيا عف هذا االلتزاـ اآلف. 
كيؼ ستتدبر أمر الميزاني  مف دكف تكسيط العجزو خ ك ان أف التقميص في ميزاني  الدفاع كاف امهـ بيف 

 التقمي ات امخرل.
حككم  قريبانو كلفتت  حؼ نسرائيمي  عديدة نلى أف الجيش اإلسرائيمي يستعد لخط  التسمو التي ستقرها ال

كالتي تتضمف نخراج سرب طائرات حربي  مقاتؿ مف الخدم  في نطار الخط  متعددة السنكات المسماة 
و كالتي سيبدأ تنفيذها هذا العاـ كتستمر خمس سنكات. كيعتبر هذا القرار مف بيف القرارات امهـ «عكز»

ضمف أيضان نغ ؽ سربيف بخريف مط مركر التي اتخذها رئيس امركاف الجنراؿ بني غانتس متخرانو كالتي تت
 الكقت.

يتبؼ زيتكف أف هذ  الخطكة االستثنائي  تجرم في الجيش « يديعكت»كأكضو المراسؿ العسكرم ل حيف  
مرة كؿ عدة سنكات طكيم و كهي تأتي عمى خمفي  تقميص ميزاني  الدفاع في العاـ المقبؿ. كلكنيا أيضان تعبر 
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في مكاجي  خريط  المخاطر المتييرة في الشرؽ امكسط. كيمثؿ هذا اإلغ ؽ عف عامؿ التجديد في الجيش 
 جزنا مف تكيؼ الجيش مط المتييراتو كبينيا تزايد مخاطر اإلرهابو كتراجط مخاطر الحرب التقميدي .

كيتكقط أف ييمؽ الجيش أيضان في نطار مخططاتر الجديدة ألكي  ككحدات عسكري  خ ؿ العاميف المقبميف. 
كفي المقابؿ سيكظؼ جيدان كأمكاالن في أطر جديدة في الس ح البرمو كخ ك ان في س ح المشاة نلى 

 اع الجكم كمنظكم  السايبر.جانب زيادة االستثمار في س ح االستخبارات كالتسمو الدقيؽ لس ح الجك كالدف
يتبؼ ليمكرو فإف التقميص الذم تقرر في قكاـ امسراب « نسرائيؿ اليـك»كبحسب المعمؽ العسكرم ل حيف  

العممياتي  لس ح الجك اإلسرائيمي ليس سكل طرؼ جبؿ الجميد في التييير البنيكم العميؽو الذم يسعى 
ككتب أنر في ختاـ هذ  السنكات سييدك الجيش اإلسرائيميو  الجيش الستحداثر في السنكات القميم  المقبم .

 أقؿ شحمان كأكثر عض تو كفي امساس أكثر تناسقان لمكاجي  ميمات العيد الجديد.
نما الفيـ بأف الجيش الثقيؿو  كالحظ ليمكر أف الدافط لمتييير ليس التقميص العميؽ في ميزاني  الدفاعو كا 

و كالتي تعني الح فو «عكز»ي  قد كلى. كقد أسمى رئيس امركاف خط  القديـ كالمخ ص لمحركب التقميد
 و مشيران نلى أف التييير يتطمبر الكاقط.«ح ف الجرأة»بأنيا 

كأشار ليمكر نلى أف التييير المقرر هك تقميص في عديد الطائرات الحربي  كالدبابات كزيادة ممحكظ  في 
بكسائؿ استخباري و ما سيعكض التقميص في عديد القكاتو  التكنكلكجيا. كسيتـ تعزيز العديد مف الكحدات

فض ن عف تكفير أجيزة نلكتركني  تقمص كثيران مياـ الكحدات ميدانيان. كفي المقابؿو سيزيد الجيش اعتماد  
 عمى القكات النظامي  كعمى حرب السايبر.

هي نكع مف الميامرة المدركس   كأكضو قادة الجيش لمقيادة السياسي  اإلسرائيمي  أف التيييرات في الجيش
التي يمكف التعايش معيا. كتـ التكضيو أيضان أف تقميص عديد الطائرات يرتبط فع ن بتقميص الميزاني و 

 كلكنيا خطكة مقررة منذ سنكات مف الطائرات الحالي  تيدك قديم .
ر مخاطر الحرب التقميدي و كيفترض بالتيييرات المقرة أف تيير  كرة الجيش اإلسرائيمي في كاقط تبددت في

كزادت فير الحاج  لعمميات استخباري  كعسكري  جراحي و أك الستخداـ عامؿ المناكرة بيف قكات سريع  لحسـ 
المعارؾ. كالميـ أف نسرائيؿ تريد جيشان عم نيان يعرؼ كيؼ ينسؽ خطكاتر كيقي نفسر مط التيييرات التي 

رو قرر رئيس امركاف اإلسرائيمي الجنراؿ بني غانتسو كفقان كفي السياؽ ذات تطرأ عمى امعدان أيضان.
و ننشان فرق  مناطقي  جديدة هي الخامس  مف نكعيا في الجيش اإلسرائيمي لتكمؼ بمياـ الت دم «ه رتس»لػ

كسترتكز الفرق  الجديدة  لعمميات التسمؿ مف الجانب السكرم لخط ف ؿ القكات في هضب  الجكالف المحتم .
و كالتي يقكدها العميد أكفيؾ بكخريس. كتجدر اإلشارة نلى «نتيؼ هائيش»فرق  االحتياط المسماة عمى قيادة 

و كهي امكبر «36الفرق  »أك المعركف  باسـ « جاعش»أف الفرق  المستكل  اليـك عف خط الجكالف هي فرق  
فرق  مناطقي  عمى طكؿ  كأقاـ الجيش حتى اآلف في الجيش اإلسرائيمي ككاحدة مف فرؽ المدرعات النظامي .

(و كهناؾ فرقتاف تعم ف في 80( كفرق  كادم عربا عمى الحدكد مط امردف )الفرق  91خط لبناف )الفرق  
 مميكف شيكؿ. 200فإف ننشان الفرق  الجديدة يكمؼ « ه رتس»غزة كالضف  اليربي . كبحسب 

 11/7/2013، السفير، بيروت
 

 مرسي عزلاألوضاع في سيناء بعد تخشى من تدهور  "إسرائيل"معاريف": " 33
قالت  حيف  معاريؼ العبري و نق ن عف م ادر أمني  ك فتيا بأنيا رفيع  : زهير أندراكس - النا رة

المستكل في تؿ أبيبو نف هناؾ خشير لدل المستكم اممني كالسياسي في نسرائيؿ مف نزان قياـ مجمكعات 
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أك تنفيذ هجمات مسمحر ضد أهدؼ نسرائيمي  بسبب تردم  جيادي  كقبائؿ بدكير في سينان بإط ؽ  كاريخ
 امكضاع في م ر بعد عزؿ الرئيس محمد مرسي مف من بر امسبكع الماضي.

تشكي ن مف قكاتر  الم رم لفتت ال حيف  العبري  نلى أف نسرائيؿ تنظر بعيف القمؽ نزان سحب الجيشك 
ر لتعزيز اممف كضبط امكضاع المتكترةو ما يسيؿ العامم  عمي الحدكد اإلسرائيمي  كنقميا نلى داخؿ م 

 عمى المجمكعات الجيادي  استيداؼ نسرائيؿ ب كر  أسيؿو عمى حد قكلر.
ُيشار نلى أف محمؿ الشتكف العربي  في القناة الثاني  بالتمفزيكف اإلسرائيميو نييكد يعارمو قاؿ نف المزج بيف 

سمفييف كبني  تحتي  كأنشط  مكسع  لمتيريبو حكؿ شبر شبكات فمسطيني  كبدك مسمحيف مف الجيادييف ال
جزيرة سينان نلى م ذ بمف لجيادييف يحممكف أسمح  ثقيم  كمتقدم  كيعممكف بقدر أكبر مف الحري . كبعبارة 
أخرلو أ بحت سينان مستكدع ضخـ لأسمح  كفييا مئاتو كربما بالؼو المسمحيف العاقديف العـز عمى 

 ـ. القتاؿ مف أجؿ قضاياه
 11/7/2013، القدس العربي، لندن

 
 الجوالناإلسرائيمي بويرصد تحركات الجيش  إستخباريةجمع معمومات ياهلل  حزب: "إسرائيل" 34

نقمت م ادر اع مي  عف مستكؿ عسكرم قكلر اف "حزب ام يتكاجد في : بماؿ شحادة -القدس المحتم  
كيقكـ بجمط معمكمات استخباري  كير د تحركات  شكؿ مكثؼ في منطق  الجكالف السكرم المحاذي  لمحدكدو

كبحسبما تناقمتر الم ادر االع مي  عف المستكؿ العسكرمو فإف "الجكالف  الجيش ككحداتر العسكري ".
تحكلت الى جبي  قتالي  ثاني  بعد تيديد االميف العاـ لػ"حزب ام" السيد حسف ن ر ام الذم أطمقر في شير 

 اعقبر ارساؿ كتائب كسرايا العسكري  كمدرعات لمجكالف". ايار/ مايك االخيرو ك 
 11/7/2013، الحياة، لندن

 
 اإليرانية المنشأة  ضربة ضد  لأمريكية لعقد صفقة تشمل طائرات متطورة استعدادًا  إسرائيميةمباحثات  35

ير  مط نظ "مكشير يعمكفال ييكنّي " كزير الحربكشفت أكساط عسكري   ييكنّي  أّف النقاشات بيف 
" تناكلت بشكؿ رئيسي مكضكع دفط  فق  س ح ضخم  بيف الجانبيف تؿ أبيب"في  "تشاؾ هاغؿ" كيياممر 

"و كطائرات 15"و كرادارات متطكرة لطائرات "أؼV-22طائرات " 8الدفط يتضمف  فق  قدمانو مشيرةن نلى أّف 
ستخدـ بشكؿ ناجط كنكعي  كاريخ مكجي  بامشع و يمكف أف ت باإلضاف  نلى و"KC-135" كقكد مف نكع

مف جيترو اعتبر   و المدمكج  ضمف منظكمات الحماي  الجكي  إليراف.ضد منظكمات الرادارات الركسيّ 
بيف "نسرائيؿ" كالكاليات  "V-22"طائرات "و كينث بكلؾو أف  فق  تزكيد CIAالضابط السابؽ في ككال  الػػ "

فكردك"و "  نلى نيرافو كتدمير المنشأة النككي  في كنيّ المتحدةو تيدؼ لتمكيف ني اؿ القكات الخا   ال يي
ي عب تدميرها مف الجكو كهناؾ خشي  أال  مكجكدة في عمؽ جبؿ  خرموالفتان نلى أف هذ  المنشأة 

 مكاجي  طبقات تح يف المنشأة في نيراف.متران مف  40تستطيط القنابؿ الخارق  لمتح ينات حتى 
  مكقط تيؾ ديبكا اممني

 10/7/2013، 2856المعموماتي التقرير 
 

  إصابة حرب د هاإصابة ناشط أمريكي في نعمين وتع "إسرائيل" ترفض دفع تعويض عن 36



 
 
 

 

 

           12ص                                    1806العدد:                00/6/1102 الخميس لتاريخ:ا

العمياو أمسو استكماؿ التحقيؽ في قضي  الناشط اممريكي ” اإلسرائيمي “طمبت المحكم  : )أ .ؼ .ب(
دمكع أطمقتيا قكات االحت ؿ أثنان تريستاف اندرسكف الذم أ يب بجركح خطيرة في رأسر بعبكة غاز مسيؿ لم

 .2009تظاهرة سممي  في قري  نعميف شماؿ غرب مدين  راـ ام بالضف  اليربي  في منت ؼ مارس/بذار 
كشرطتياو مطالبيف بالتحقيؽ الجاد ” نسرائيؿ“كقدمت عائم  اندرسكف التماسان نلى المحكم  العميا ضد 

جمجمتر كبإ اب  بالي  في فمق  الدماغ اممامي  كتحطـ  بكسر مضاعؼ في“كالميني حكؿ كيفي  ن ابتر 
تكجير أم تيم  مم ” نسرائيؿ“كرفضت ”. لمحجر العيف ما تسبب بتمؼ دائـ في الدماغ كشمؿ ن في حاد

كقالت المحكم  في قرارهاو أمسو نف عمى امطراؼ  مف مطمقي عبكة الياز أك دفط تعكيض الندرسكف.
فحص امكاني  كجكد قكة نضافي  أطمقت نيرانان أك عبكات غاز أك أم نكع ذخيرة المعني  استكماؿ التحقيؽو ك 

عطان تكضيو عف مساف  نط ؽ النار ما بيف  مترانو عمى أف  120نلى  80أخرل أثنان ن اب  اندرسكفو كا 
 يكمان. 120ينتيي التحقيؽ خ ؿ 

لـ تكجر “كأضافت ”. كجسديا اندرسكف في حال  سيئ  نفسيان “كقالت محامي  العائم  ليئا تسيمؿ نف 
أم اتيامات جنائي  ضد أم مف حرس الحدكد التابعيف لسمؾ الشرط  أك مفراد عسكرييف ”( نسرائيؿ)“

ترفض دفط تعكيض عف ” “نسرائيؿ“كأضافت أف ”. متكرطيف في حادث  اندرسكف لذا طمبنا نعادة التحقيؽ
 ”.    ن ابتر كتعتبرها ن اب  حرب

 11/7/2013، الخميج، الشارقة
 

 ارتفاع بيع حقوق البرامج والمسمسالت اإلسرائيمية إلى منتجين من الواليات المتحدة  ل":إسرائي" 37
و حيف أنشأت حككم  1993تعكد بدايات ظيكر قطاع الدراما في الكياف اإلسرائيمي نلى عاـ : جكم سميـ

امتياز ننتاج البرام  « كيشيت»ك« شيتري»في التمفزيكف اإلسرائيميو كَمَنَحت شركتي « القناة الثاني »العدك 
نال أّف التحكؿ في انتشار المسمس ت اإلسرائيمي  ظير مط غزك هذ  امخيرة سكؽ الدراما  كالمسمس ت.

. حيف بدأ المنتجكف في أميركا )كأكركبا في ما بعد( باقتباس امعماؿ العبري  2008امميركي العاـ 
الشيير مث ن. « هكم ند»شيرةن كاسع  كأرباحان مادي  طائم و كمسمسؿ كتحكيميا نلى مسمس ت محمّي و حّققت 

كفي السنكات امخيرةو زاد نقباؿ المنتجيف امميركييف بشكٍؿ ممحكظ عمى شران حقكؽ امعماؿ اإلسرائيمي  
عف أفضؿ عمؿ « غكلدف غمكب»بجائزة « هكم ند»كتقديميا عمى الشاشات امميركي و خ ك ان بعد فكز 

السبب الرئيسي النتشار تمؾ الظاهرة أخيرانو هك ثمف امعماؿ العبري   .2011ك 2012لمعاميف  درامي
المنخفض نضاف ن نلى انسجاـ ق ص تمؾ امعماؿ مط ما يريد  السكؽ امميركي خ ك ان لناحي  الرسائؿ 

 السياسي  كالثقافي  التي تتضمنيا.
 11/7/2013، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"أبو الهول في اكتشاف جزء من تمثال  38

اكتشؼ جزن مف تمثاؿ مبك اليكؿ م نكع مف اليرانيت كهك عبارة عف كفكؼ أبك : أ ؼ ب -نسرائيؿ 
عاـ  4500اليكؿ كجزن مف ساعدير مط نقش بالييركغميفي  عمير اسـ الفرعكف منقرع الذم حكـ م ر قبؿ 

 يؿ.امثري  في الجميؿو شماؿ نسرائ« هازكر»في منطق  تؿ القدح 
كأكد أستاذ عمـ اآلثار في الجامع  العبري  بالقدس كمستكؿ الحفر في المنطق  امثري  البركفسكر أمنكف بف 

 «.هذا التمثاؿ الم رم الكحيد الذم تـ العثكر عمير في ب د الشاـ»تكر اليكـ )امربعان( أف 
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حتى في م ر تمثاؿ عمى هيئ  أكؿ تمثاؿ عمى هيئ  أبك اليكؿ معركؼ لذلؾ الممؾو كال يكجد »كقاؿ ننر 
كيبمغ ارتفاع القطع  ن ؼ متر كعرضيا متر كن ؼو كهـر الفرعكف منقرع هك «. أبكاليكؿ ليذا الممؾ

كأكد بف تكر أف باإلضاف  نلى اسـ منقرع المنقكش بيف سكاعد التمثاؿ هنالؾ  أ ير أهراـ الجيزة الث ث .
 كهك مكقط أثرم قريب مف القاهرة.« مدين  الشمس»رمكز تشير نلى مدين  هميكبكليس 

هكتاران كتـ تسجيمر في الئح  التراث العالمي التابع   80كيمتد مكقط تؿ القدح امثرم عمى مساح  أكثر مف 
 .2005لميكنسكك عاـ 

 11/7/2013، الحياة، لندن
 

 ةبالمخيمات الفمسطينية في سوري فمسطينيين استشهاد ثالثة 28
ئػيف فمسػطينييف امربعػانو جػران تكا ػؿ عمميػات الق ػؼ كاليجمػات عمػى استشػيد ث ثػ  الج:  ػفا –دمشؽ 

 مخيمات ال جئيف الفمسطينييف في سكريا.
كقالػػت مجمكعػػ  العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػكري  فػػي بيػػاف  ػػحفي الخمػػيس نف المػػكاطف باسػػؿ م ػػطفى 

مف السػكرم بعػد سكيد مف سكاف منطق  جديدة عرطكز بريؼ دمشؽ استشيد تحت التعذيب عمى يد قكات ام
ا أنر طبيب متطكع في الي ؿ امحمر السكرمو كرئيس نقط  عرطكز.  اعتقالر قبؿ حكالي ث ث  أشيرو عممن

كأضافت أف الشاب رياض عدناف النػادر مػف أهػالي مخػيـ اليرمػكؾ استشػيد نثػر الق ػؼ عمػى بمػدة الذيابيػ و 
 فيما استشيد الشاب حسف شرارة مف سكاف المخيـ بر اص قناص.

كأفػػادت أف المخػػيـ تعػػرض لمق ػػؼ كسػػقكط عػػدد مػػف قػػذائؼ اليػػاكف عميػػر اقت ػػرت أضػػرارها عمػػى الماديػػات 
فقطو في حيف شيد في ساعات ظير أمس اندالع مكاجيات بػيف مجمكعػات الجػيش الحػر كالجػيش النظػامي 

 عمى شارع فمسطيفو استخدمت فييا امسمح  الخفيف .
 00/6/1102وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(، 

 
 فشمت جهود كيري في الوصول لحل إذاعن الطعام  باإلضرابيهددون  أسير 411من  أكثر 31

بالبػدن  امربعانأسير فمسطيني مف ذكم امحكاـ العالي  كالمتبدات  500كليد عكض: هدد أكثر مف  ػ راـ ام
 المقبؿ. سبتمبر/ بإضراب مفتكح عف الطعاـ بداي  أيمكؿ 

كالمحػرريفو عيسػى قراقػطو أف الحركػ  امسػيرة تيػدد باإلقػداـ عمػى خطػكة ت ػعيدي   كقاؿ كزير شتكف امسرل
أسير مف ذكم امحكاـ العالي  كالمتبداتو تحت  500كبيرة بخكض نضراب مفتكح عف الطعاـ يبدأ بمشارك  

خػػػ ؿ شػػػير أيمػػػكؿ المقبػػػؿ حػػػاؿ فشػػػؿ جيػػػكد كزيػػػر ’ نمػػػا شػػػيدان داخػػػؿ السػػػجكف أك أحػػػرار خارجيػػػا‘شػػػعار 
  جي  اممريكي جكف كيرم في الك كؿ نلى حؿ بشأف امسرل.الخار 

حػػػػكؿ ظػػػػركؼ كأكضػػػػاع امسػػػػرل المرضػػػػى  امربعػػػػانكجػػػػان ذلػػػػؾ خػػػػ ؿ مػػػػتتمر  ػػػػحافي عقػػػػد فػػػػي راـ ام 
كأشػػػار قراقػػػط نلػػػى الحالػػػ  ال ػػػحي  ليالبيػػػ  امسػػػرل  كالمضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ خػػػ ؿ شػػػير رمضػػػاف المبػػػارؾ.

ر مستمر كباتكا يعانكف أكجاعػا فػي مختمػؼ أنحػان أجسػادهـو كنقػص أسيراو في تدهك  12المضربيف كعددهـ 
 في الكزف كتراجط في دقات القمب كضعؼ عاـو كتشكش في الرتي  ال سيما امسير عبد ام البرغكثي.

هػددكا بخػكض نضػراب عػف الطعػاـ -أردنيػيف 5مػف بيػنيـ  -المضربيف عػف الطعػاـ امسرل أفكأكضو قراقط 
  .عف شرب الميا ( خ ؿ امياـ المقبم  حاؿ عدـ االستجاب  لمطالبيـ تناعاالمعمى اإليرلندي  )
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كأكضػػو قراقػػط أف هنػػاؾ تراجعػػا فػػي حممػػ  التضػػامف الرسػػمي  كالشػػعبي  مػػط امسػػرلو باإلضػػاف  نلػػى التراخػػي 
اإلع مػي فػي تسػميط الضػكن عمػى قضػيتيـو كالضػػيط الػدكلي عمػى نسػرائيؿ إلطػ ؽ سػراحيـو مكضػحا أنيػػـ 

 .ي نضرابيـ حتى تحقيؽ مطالبيـماضكف ف
كطالب المجتمط الدكلي كال ميب امحمر كالمتسسات الحقكقي  بتحمؿ مسػتكلياتيا تجػا  امسػرلو مشػيرا نلػى 
أنر خاطب جيات أردني  عديدة مف ضمنيا كزارة الخارجي  كمجمس النكابو كتـ كضعيـ في  كرة امكضاع 

كف االحت ؿو كطالبيـ بالتحرؾ العاجؿ حتى ال يستشيد أحػد التي يعيشيا امسرل امردنيكف الخمس  في سج
 .منيـ

 00/6/1102القدس العربي، لندن، 
 

 في مصر االنقالب العسكريبأياد  "إسرائيلف"أن تكون ل أستبعد الالشيخ كمال خطيب:  30
الشػيخ  1948قاؿ نائب رئيس الحرك  اإلسػ مي  فػي امراضػي الفمسػطيني  المحتمػ  عػاـ : أـ الفحـ )فمسطيف(

كماؿ خطيب ننر ال يستبعد أف تكػكف إلسػرائيؿ أيػاد فػي االنقػ ب العسػكرم الػذم قػاد  كزيػر الػدفاع الم ػرم 
ضد الرئيس المعزكؿ محمد مرسيو مدل  عمى ذلؾ بحال  الفرح الكبير التي انتابت المتسس  اإلسرائيمي  بعػد 

 االنق بو كت ريحات قادتيـ.
ف اإلسرائيمي أكػد أنػر مبػتي  بمػا جػرل فػي م ػرو ككررهػا مػرتيف كتسػاحي خطيب نلى أف كزير اممالكأشار 

هنيبي الذم  رح أف ما جػرل فػي م ػر يػدعك لمفػرح كالسػركرو فػي حػيف طالػب كرئػيس الػكزران اإلسػرائيمي 
 كزرات  بعدـ نط ؽ الت ريحات "حتى ال يشكشكا عمى انق بيي القاهرة".

دس بػػرس" أف هػذ  الت ػػريحات كغيرهػػا مػػف الت ػػريحات كأضػاؼ الشػػيخ خطيػػب فػػي ت ػريحات خا ػػ  لػػػ "قػػ
رساؿ مندكب نسرائيمي نلى م ر بعد يكـ مف االنق ب عمى  مرسي؛ الرئيس التي أطمقيا مستكلكف بخركف كا 

"يتكػػد أنػػر كػػاف لممتسسػػ  اإلسػػرائيمي  دكر فػػي تكجيػػر االنق بػػيفو كطبعػػا إلفشػػاؿ الربيػػط العربػػيو الػػذم فاجػػأ 
عنػػػدما أعػػػاد اممػػػر لمشػػػعكب فػػػي اختيػػػار خياراتيػػػاو كهػػػـ يريػػػدكف اآلف سػػػرق  بيجػػػ  الجميػػػط كقمػػػب المػػػكازيف 

 الشعكب العربي  في أف تنتخب كتختار قادتيا".
 01/6/1102قدس برس، 

 
 % قيد اإلنشاء حالياً 01وفي الضفة % من مسار جدار الفصل 51 بناءل ا: اكتم"اوتشا" 31

سػع  ل ػدكر الػرأم االستشػارم عػف محكمػ  العػدؿ الدكليػ  بحمكؿ الذكرل السنكي  التا  عبد الرتكؼ أرناتكط:
% مف 62بعدـ قانكني  الجدار الذم تقيمر نسرائيؿ عمى أراضي الضف  اليربي و فقد اكتمؿ بنان ما يقرب مف 

% منر ُخطط لبنائيػا كلػـ 28% مف مسار  قيد اإلنشان حاليانو نلى جانب 10مسار الجدار الم ادؽ عميرو ك
 بعد. يُشرع العمؿ فييا

كقاؿ مكتب تنسيؽ الشتكف اإلنساني  التابط لأمـ المتحدة )أكتشا( في تقرير لر: يبمغ طػكؿ الجػدار اإلجمػالي 
كيمػكمترانو أم أطػكؿ مػرتيف مػف طػكؿ خػط اليدنػ  لعػاـ  712)الجاهز منر كما هك قيد اإلنشان( ما يقرب مػف 

أراضػي الضػف  اليربيػ و كلػيس عمػى % مف مسار الجدار داخػؿ 85)الخط امخضر(" كأضاؼو "يقط  1949
% مػػف أراضػػي 9.4طػػكؿ الخػػط امخضػػرو كفػػي حػػاؿ أنجػػز العمػػؿ بػػر كمػػا هػػك مخطػػط لػػرو سػػيعزؿ الجػػدار 

 الضف  اليربي و بما فييا القدس الشرقي .
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)مػف أ ػؿ  71كلفت التقرير نلػى انػر "يقػط مػا يقػرب مػف ن ػؼ المسػتكطنات اإلسػرائيمي  فػي الضػف  اليربيػ  
% مف عدد المستكطنيفو في المنطق  بػيف الخػط امخضػر كمسػار الجػدار"و 85أكثر مف  ( حيث يقطف150

مجمعػػان تقػػط خمػػؼ مسػػار الجػػدار عمػػى ح ػػكليـ  32فمسػػطيني يعيشػػكف فػػي  110000كقػػاؿو "يعتمػػد حػػكالي 
سػػمو  2013عمػػى ت ػػاريو أك ترتيبػػات خا ػػ  مػػف أجػػؿ مكا ػػم  العػػيش فػػي منػػازليـ"و كأضػػاؼو "فػػي العػػاـ 

شخ ػػان فػػي خربػػ  جبػػارة  350مقطػػط مػػف الجػػدار تػػـ االنتيػػان مػػف بنائػػر بػػالقرب مػػف طػػكلكـر لػػػ تحكيػػؿ مسػػار 
 الك كؿ نلى بقي  الضف  اليربي  بحريّ ".

فمسطيني عمى امقؿ تسممكا يكميان نلػى  140000كيشير التقرير نلى انر "عمى الرغـ مف كجكد الجدارو نال أف 
بػ  لمبحػث عػف فر ػ  عمػؿ فػي الفتػرة بػيف كػانكف الثػاني كبذار نسرائيؿ دكف ح كليـ عمى الت ػاريو المطمك 

 )حسب الجياز الفمسطيني لإلح ان المركزم(". 2013
و أف أجزان الجػدار المقامػ  داخػؿ 2004كقد قررت محكم  العدؿ الدكلي و في رأييا االستشارم ال ادر العاـ 

ت ػاريو بيػذا الشػأفو تعتبػر خرقػان اللتزامػات الضف  اليربي و بمػا فػي ذلػؾ القػدس الشػرقي و كالبكابػات كنظػاـ ال
نسرائيؿ بالقانكف الدكلي. كطالبػت محكمػ  العػدؿ الدكليػ  نسػرائيؿ بػأف تكقػؼ بنػان الجػدارو كأف تفّكػؾ امجػزان 

ليان جميط اإلجرانات التشريعي  المرتبط  بذلؾ.  التي شيدتيا بالفعؿ كا 
 00/6/1102األيام، رام اهلل، 

 
 1102األول من عام  لمنصفهاكات االحتالل في القطاع انت يستعرض"الميزان"  32

اسػػتعرض مركػػز الميػػزاف لحقػػكؽ اإلنسػػافو فػػي تقريػػر مطػػكؿ االنتياكػػات اإلسػػرائيمي  : القػػدس دكت كػػكـ -غػػزة
 في قطاع غزة. 2013لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في الن ؼ امكؿ مف عاـ 

  كجسػيم  لمبػاد  حقػكؽ اإلنسػاف كقكاعػد القػانكف الػدكليو كبيف التقرير أف االحػت ؿ ارتكػب انتياكػات منظمػ
مكثقا االنتياكات اإلسرائيمي  التي تبيف قتؿ قكات االحت ؿ مكاطنيف مدنييف مف سكاف القطاع في ظركؼ لػـ 

 يتخمميا أم تيديد عمى حياة جنكد .
  المػػدنييف شػػرؽ كشػػماؿ حالػػ  نطػػ ؽ نػػار تجػػا 56كر ػػد مركػػز الميػػزاف خػػ ؿ الفتػػرة التػػي يتناكليػػا التقريػػر 

 .قطاع غزة
كأظيػػػر التقريػػػر اسػػػتمرار االعتػػػدانات المكجيػػػ  ضػػػد ال ػػػياديف الفمسػػػطينييف عمػػػى عكػػػس مػػػا أعمنتػػػر قػػػكات 

و مػف تكسػيط رقعػ  ال ػيد المسػمكح  نلػى سػت  21/11/2012االحت ؿ بعد اتفاؽ كقؼ نطػ ؽ النػار بتػاريخ 
كاسػػتعرض  حالػػ  نطػػ ؽ نػػار تجػػا  ال ػػياديفو 93اف أميػػاؿ بػػدالن مػػف ث ثػػ  أميػػاؿو حيػػث ر ػػد مركػػز الميػػز 

مكا م  قكات االحت ؿ سياس  االعتقاؿ التعسفيو سكان مف خ ؿ تكغميا في أراضي القطاعو أك مػف خػ ؿ 
مطػػاردة ال ػػياديف كاسػػتخداـ المعػػابر كم ػػائد لمفمسػػطينييف حيػػث شػػيدت الفتػػرة التػػي يتناكليػػا التقريػػر اعتقػػاؿ 

 ػيادانو تػـ اعتقػاليـ خػ ؿ مزاكلػ  عمميػـ فػي عػرض  13طف نو ك 29او مف بينيـ مكاطن 72قكات االحت ؿ 
 البحر.

00/6/1102القدس، القدس،   
 

 المضربين اإلسرائيمية واألسرى متذبذبة بين إدارة السجون مفاوضات: "أحرار"مركز  33
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أف مفاكضػػات ذكػػر مػػدير مركػػز أحػػرار لدراسػػات امسػػرل كحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػتاد الخفػػشو : محمػػد عيػػد - غػػزة
جديػػػدة تجرييػػػا ندارة سػػػجكف االحػػػت ؿ مػػػط امسػػػرل المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ؛ نزان تػػػدهكر حػػػالتيـ ال ػػػحي و 

 كدخكليا مرحم  الخطر.
كأضػػاؼ الخفػػش لػػػ"فمسطيف": "نف ندارة السػػجكف أجػػرت مفاكضػػات جديػػدة مػػط امسػػرل المضػػربيفو قبػػؿ عػػدة 

لب امسرل"و مشيرنا نلى استمرار تمؾ المفاكضات أياـو دكف أف تسفر تمؾ المفاكضات عف حؿ من ؼ لمطا
 المتذبذب .

كأضاؼ: "ننر لمف المحػزف أف يعػيش أسػرانا شػير رمضػاف المبػارؾو كهػـ فػي حالػ   ػحي   ػعب و كظػركؼ 
معيشػػي  سػػيئ "و كدعػػا نلػػى مسػػاندة قضػػي  امسػػرل المضػػربيف نع مينػػاو كجماهيرينػػاو متكقعنػػا أف تشػػيد اميػػاـ 

ا ج  ديدنا في قضي  امسرل المضربيف.القادم  انفراجن
01/6/1102فمسطين أون الين،   

 
 مطالبات بإخراج األسرى المعزولين لمصيام مع زمالئهم 34

طالب مركز أسرل فمسػطيف لمدراسػاتو المتسسػات الدكليػ  الحقكقيػ  كاإلنسػاني  كال ػميب : فمسطيف أكف اليف
المعػزكليف مػف عػزليـ ل ػياـ شػير رمضػاف امحمر الدكلي لمضيط عمػى االحػت ؿ مػف أجػؿ نخػراج امسػرل 

 كهـ بيف زم ئيـ خارج العزؿ.
كأكضو رياض امشقر المدير اإلع مى لممركزو فػي بيػاف  ػحفي أف الحيػاة داخػؿ العػزؿ قاسػي  لميايػ و كال 
تتػػكفر فييػػا أدنػػى مقكمػػات الحيػػاةو كال يعػػرؼ امسػػير فييػػا مكاعيػػد اإلفطػػار كالسػػحكرو كال يسػػمو لػػر بممارسػػر 

 بادة بحري .الع
منيـ في عزؿ  6أسرل في ظركؼ قاسي  داخؿ العزؿ االنفرادم  8كأكد امشقر أف االحت ؿ ال يزاؿ يحتجز 

سػػجف نيشػػؿ ككاحػػد فػػي عػػزؿ سػػجف هػػكلي كيػػدارو كبخػػر فػػي عػػزؿ شػػط و مشػػيران نلػػى أنيػػـ محتجػػزكف بجانػػب 
 و ليـ االخت ط بزم ئيـ.السجنان اإلسرائيمييف الجنائييف كال تكفر ليـ أدنى الحقكؽ و كال يسم

 01/6/1102، فمسطين أون الين
  

 الراغبين في دخول القدس والصالة بالمسجد األقصى ن" تضع قيودًا عمى الفمسطينييإسرائيل" 35
كضعت نسرائيؿ مجمكع  قيكد عمى الفمسطينييف الراغبيف في دخكؿ مدينػ  القػدس كال ػ ة : عكض الرجكب

اف المبارؾو كهك ما اعتبرتر جيػات مخت ػ  تقييػدا لحريػ  الفمسػطينيف في المسجد امق ى خ ؿ شير رمض
ككفؽ بياف لمجيش اإلسػرائيمي عمػى مكقعػر اإللكتركنػي فػإف مػف هػـ فػكؽ سػف السػتيف فقػط يسػمو  في العبادة.

ليـ بدخكؿ نسرائيؿ دكف ت ريوو بينما يقت ر دخكؿ النسان كالرجاؿ فكؽ سػف امربعػيف دكف ت ػاريو عمػى 
 35و كتعطى ت اريو لمف تتػراكح أعمػارهـ بػيف (القدر السابط كالعشركف مف رمضاف )ليم  ع  كليم أياـ الجم

 عاما لممكافق  اإلسرائيمي . 40ك
مػف جيتػػر أكػػد مػػدير المسػػجد امق ػػى عػػزاـ الخطيػػب فػػي حػػديث لمجزيػػرة نػػت أف االحػػت ؿ يضػػط قيػػكدا عمػػى 

 يرا نلػى ترتيبػات السػتقباؿ الم ػميف مػف أنحػان فمسػطيف.حري  العبادة المكفكل  في كاف  المكاثيؽ الدكليػ و مشػ
ألؼ م ػؿ نلػى امق ػى فػي الجمعػ  امكلػى مػف رمضػافو فػي حػيف  150كتكقط مدير المسجد ك كؿ نحك 
 ألؼ م ؿ في امياـ العادي . 350يتسط المسجد كساحاتر مكثر مف 

 01/6/1102الجزيرة نت، الدوحة، 
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 االستيطاني برافر ططمخ ضد  يتظاهرون  37فمسطينيو الف  36

عمى مفرؽ عرعػرةو كذلػؾ  امربعانتظاهر العشرات مف أهالي كادم عارةو مسان يـك : ربيط عيد - 48 عرب
لجن  المتابع  العميا لمجماهير العربي  ضد مخطط  أعمنترالذم  ضمف النشاطات التحضيري  لإلضراب العاـو

القادـ. كحمؿ المتظػاهركف ال فتػات كالشػعارات المنػددة  يجرم االثنيف أفكالذم مف المقرر  وبرافر االقت عي
 .بالمخطط

كشػػدد عمػػى أهميػػ   والقػػادـ العػػاـ يػػـك االثنػػيف اإلضػػراب إلنجػػاحكدعػػا النائػػب جمػػاؿ زحالقػػ  الجمػػاهير العربيػػ  
 معرك  الت دم كالبقان. بفي النقب  امهؿكحدة ال ؼ في هذ  القضي و كمنا رة 

شػػرات مػػف نشػػطان التجمػػط الػػكطني الػػديمقراطي مػػف منطقػػ  شػػفاعمركو ع ػػر تظػػاهر العكفػػي السػػياؽ ذاتػػرو 
عمرك تحضيرا لإلضراب العاـ الذم أقرتػر لجنػ  المتابعػ  العميػا  امربعانو عمى مفرؽ الناعم  قرب مدين  شفا

 لمجماهير العربي  عمى خمفي  مركر مخطط "برافر" في القرانة امكلى بالكنيست.
اـ التجمػط عػكض عبػد الفتػاح كنائػب اممػيف العػاـ م ػطفى طػر كعضػك المجنػ  كشارؾ في التظاهر أمػيف عػ

 المركزي  ذياب عكرم كالعديد مف النشطان.
كرأل أميف عاـ التجمط عكض عبد الفتاح أف المرحم  الحالي  تتطمب ترسيخ بنيػ  تنظيميػ  شػعبي  قػادرة عمػى 

دارة كفاح شعبي مستمر كفاعؿ ضد مجمؿ مخططات الدكل  ا لعبري  التي تتخذ أشكاؿ أكثر خطكرة خكض كا 
 عمى  فكؼ كحاضر كمستقبؿ عرب الداخؿ.

 01/6/1102، 37عرب 
 

 شجرة زيتون شرق نابمس ألفمن  أكثرمستوطنون يقطعون  37
شجرة زيتكف  1150قاؿ مستكؿ في محافظ  نابمس اليـك الخميسو اف مستكطنيف قطعكا نحك  :سما \نابمس 

تكؿ االسػػتيطاف شػػماؿ الضػػف  اليربيػػ  غسػػاف دغمػػسو نقػػ  عػػف بعػػض كأكضػػو مسػػ معمػػرة شػػرؽ المحافظػػ .
مالكي حقكؿ الزيتكف فػي قريػ  عكرتػا شػرؽ المحافظػ و اف اكتشػاؼ مجػزرة المسػتكطنيف ضػد أشػجار الزيتػكف 

. كقاؿ نف سمطات االحت ؿ سمحت اليـك لبعض مكاطني البمدة بالدخكؿ نلى أراضييـ  جرل  باح هذا اليـك
 ن  'ايتمار' فكجدكا مئات امشجار التي قطعت مف اسفؿ سيقانيا.القريب  مف مستكط

كلـ يكضو دغمس الفتػرة الزمنيػ  بالتحديػد التػي قطػط فييػا المسػتكطنكف اشػجار الزيتػكفو لكنػر قػاؿ اف اشػجار 
 عائم  مف البمدة. 25الزيتكف تعكد لنحك 

00/6/1102، وكالة سما اإلخبارية  

 
 ن يقتحمون باحات المسجد األقصىمستوطمائة  أول أيام رمضان... في 38

اقتحـ مستكطنكف متطرفكف أمس المسجد امق ى المبػارؾ تحػت حراسػ  سػمطات : نادي  سعد الديف – عماف
كقػاؿ مػدير عػاـ دائػرة  االحت ؿ اإلسػرائيميو فػي تعمػد اسػتفزازم النتيػاؾ حرمتػر فػي أكؿ أيػاـ شػير رمضػاف.

مػف المتطػرفيف اقتحمػكا  100نف "زهػان  وزاـ الخطيػب لػػ"اليد"امكقاؼ اإلس مي  فػي القػدس المحتمػ  الشػيخ عػ
 امق ى مف جي  باب الميارب  في الفترة ال باحي و تحت حماي  شرط  االحت ؿ".

كحذر مف "خطكرة ت عيد المتطرفيف القتحاماتيـ ضد امق ػى خػ ؿ شػير رمضػافو كبمناسػب  مػا يزعمكنػر 
 ـو مما يتدم نلى حدكث التكتر كاالحتقاف في المسجد"."بعيد خراب الييكؿ"و الذم ي ادؼ خ ؿ أيا
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مف جانبياو دانت "متسسػ  امق ػى لمكقػؼ كالتػراث" اعتػدان المسػتكطنيف المتطػرفيف عمػى المسػجد امق ػىو 
كأشػػارت  الػذيف اقتحمػػك  عمػى شػػكؿ مجمػػكعتيفو كنظمػكا جكلػػ  فػي أنحائػػرو السػػيما فػي المنطقػػ  الشػرقي  منػػر.

االحػػت ؿ عمػػى بكابػػات المسػػجد"و معتبػػرة أف "االقتحػػاـ يػػدلؿ عمػػى خطػػكرة الكضػػط  نلػػى "تكاجػػد مكثػػؼ لشػػرط 
 الحاليو كقد نشيد اقتحامات أكبر لأق ى في امياـ المقبم ".

 00/6/1102الغد، عمان، 
 

 اإلبعادعن مقدسيين بشرط االحتالل يفرج  41
و سػػػػػراح امسػػػػػيريف 9/7/2013 الث ثػػػػػانيػػػػػـك أطمقػػػػػت السػػػػػمطات اإلسػػػػػرائيمي و  ـ:القػػػػػدس دكت كػػػػػك  -القػػػػػدس

عامػػػا( كحكلتيمػػػا لإلقامػػػ  الجبريػػػػ   44عامػػػا(و كفػػػتاد أكػػػـر حمديػػػػ  ) 43المقدسػػػييف كفػػػاح نبػػػراهيـ سػػػػرحاف )
شػػيرا بتيمػػ  اإلنتمػػان لحركػػ   20المشػػددة خػػارج مدينػػ  القػػدسو بعػػد أف أمضػػيا داخػػؿ سػػجكف اإلحػػت ؿ مػػدة 

 حماس.
يػ  فرضػت عمػى امسػير المحػرر كفػاح سػرحاف اإلقامػ  كأفاد مركز معمكمػات كادم حمػكة بػأف المحكمػ  المركز 

المحرر فتاد حمديػ  فقػد فرضػت عميػر اإلقامػ  الجبريػ  فػي  امسيرفي قري  كفر مندا في الداخؿ المحتؿو أما 
قريػ  أبػك غػػكشو كفرضػت عمييمػػا رقابػ  مسػتمرة مػػف خػ ؿ السػػكار اإللكتركنػي )الػذم يحػػدد مكػاف الشػػخص( 

 المحاكم . مف نجرانات االنتيانلياي  
00/6/1102القدس، القدس،   

 

 محمود محاربل "سياسة إسرائيل النوويةكتاب " 40
لمركز العربي لأبحاث كدراس  "ا لمكاتب محمكد محارب الذم  در عف سياس  نسرائيؿ النككي  كتاب يربط 

اممف القػكمي فييػاو بيف السياس  النككي  المعتمدة في نسرائيؿ كعممي   ناع  القرارات المتعّمق  بػ "والسياسات
و الكاشف  خمفيات هذ  السياسػ  "سياس  اليمكض النككم اإلسرائيمي"كذلؾ في دراستيف اثنتيفو تناكلت امكلى 

كتػأثير المتّسسػ  العسػكري  "كأسبابيا كأهدافياو كعالجت الثاني  اآلليات المعتمدة فػي  ػناع  القػرارات اممنيػ  
 الع قات القائم  بيف المستكييف السياسي كالعسكرم.. بيذاو تكشؼ الدراستاف تفا يؿ "فييا

 00/6/1102السفير، بيروت، 
 

 غزة بعد فتح معبر رفح غادروا أردنياً  14 :"الخارجية" 41
أكدت كزارة الخارجي  أمس أف المكاطنيف امردنييفو الذيف كانكا عالقيف في غزةو : تيريد الرشؽ -عماف 

 لى م رو بعد أف فتحتر السمطات الم ري .تمكنكا مف العبكر عبر معبر رفو أمس ن
كأشارت المتحدث  باسـ الكزارة  باح الرافعي لػ"اليد"و نلى أف "الخارجي " تابعتو "مف خ ؿ سفارتينا في تؿ 
أبيب كالقاهرةو خ ؿ امياـ الماضي و كضط المكاطنيف العالقيف في غزةو اثر نغ ؽ معبر رفو مف الجانب 

أردنيا عمقكا في قطاع غزة منذ السبت الماضيو  25العكدة نلى المممك .  ككاف الم رمو كلتمكينيـ مف 
ك مكا القطاع في الث ثيف مف حزيراف  أفكهـ يشكمكف طاقما مف قناة "كراميش" الفضائي  لأطفاؿو بعد 

)يكنيك( الماضيو بيرض ت كير برام  تمفزيكني و قبؿ أف ييمؽ المعبر بأمر عسكرم م رم نتيج  
 اث الجاري  في م ر.لأحد

 00/6/1102الغد، عمان، 
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 ا تزال قائمة موأزمة المسافرين  فتح معبر رفح جزئياً  تعيدالسمطات المصرية  

أعادت السمطات اممني  الم ري  يكـ أمس كهك أكؿ أياـ شير رمضاف فتو معبر : أشرؼ اليكر -غزة 
بسبب تردم امكضاع في م ر عمى أثر  رفو البرمو بشكؿ جزئيو عقب عممي  نغ ؽ دامت لخمس  أياـو

تنحي  الرئيس محمد مرسيو كمف المقرر بحسب مكافق  الجيات الم ري  أف تدـك عممي  فتو المعبر كهك 
ساع و يمر خ ليا مسافركف عالقكف مف  المنفذ الكحيد لسكاف قطاع غزة المحا ريف عمى العالـو لمدة 

 المرضى كأ حاب الجكازات امجنبي .
ماهر أبك  بح  مدير المعبر عمى الجانب الفمسطيني أف السمطات الم ري  حددت عممي  السفر فقط  كقاؿ

 لحمم  الجكازات امجنبي و كالم رييف كالمرضىو باإلضاف  نلى الفمسطينييف العالقيف في م ر.
القيفو خا   كأف كلـ تدـ عممي  فتو المعبر نال لساعات قميم و كذلؾ لـ تساهـ العممي  في ننيان أزم  الع

 عممي  الفتو تستثني شرائو كبيرة أخرل مف السفر.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 دمرت صواريخ "ياخونت" "إسرائيل"الحر":  السوري "الجيش 

أف قكات أجنبي  دمرت  كاريخ ركسي  متقدم  مضادة  وأمس وركيترز: أكدت المعارض  السكري  -دمشؽ 
 .نسرائيميهجـك  نلىرة عمى ما يبدك في نشا ولمسفف في سكري 

اليجـك الذم  نف ولػ"الجيش السكرم الحر" قاسـ سعد الديف امعمىكقاؿ المتحدث باسـ المجمس العسكرم 
كقط قبؿ فجر يكـ الجمع  الماضي, استيدؼ ثكنات تابع  لمبحري  السكري  في منطق  السفيرة بالقرب مف 

تخزيف  كاريخ "ياخكنت" التي ح مت  اكتشفتت المعارض  كانت كأضاؼ أف شبك  مخابرا مينان ال ذقي .
 عمييا سكري  حديثا هناؾ.

كلفت نلى أف "الجيش السكرم الحر" لـ يستيدؼ هذ  ال كاريخ كأف مقاتمي المعارض  لـ ينفذكا اليجـك الذم 
ت م ادر في كذكر  أك ب كاريخ بعيدة المدل أطمقت مف سفف في البحر المتكسط. وهجـك جكم نمانر نقاؿ 

لكنيا تتناسب مط قكة النيراف الخا   بجيش  واليائم  تتجاكز قكة النيراف لدييا تاالنفجاراالمعارض  أف قكة 
 فيما لـ تتكد تؿ أبيب تكرطيا أك تنفر. اإلسرائيميوحديث مثؿ الجيش 

 //السياسة، الكويت، 
 
 تدفعها وزارة الدفاعوالتكاليف  "إسرائيل"في  يتعالجونسوريًا   ":الحياة" 

يكا ؿ المستشفى اإلسرائيميو الذم أقامر الجيش في المنطق  المحاذي  : بماؿ شحادة -القدس المحتم  
لمحدكد في الجكالف السكرم المحتؿو استقباؿ م ابيف سكرييف ي مكف نلى السياج الحدكدم يطمبكف 

 ع جيـو كيتـ نقميـ عبر الجيش نلى المستشفيات اإلسرائيمي .
و تكفي منيـ  المائكتبيف أف عدد الذيف نقمكا نلى مستشفيات الشماؿ لمع جو خ ؿ السن  امخيرةو تجاكز 

تعيدت  اإلسرائيميم ابان. كتبيف أف كزارة الدفاع  اثنافو فيما يتكاجد حاليان في مستشفى زيؼ في  فد 
 لممستشفيات بتسديد تكاليؼ الع ج.

 //الحياة، لندن، 
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 موجهة صوب طهران وتل أبيب تمغراف: صورايخ سعودية ديمي 
 كاريخ السعكدي   أهميااهتمت ال حؼ البريطاني  بالعديد مف المكضكعات كلعؿ : ككاالت -  عرب

سرائيؿ نيرافالمن كب  باتجا   كمستقبؿ م ر بعد عزؿ الرئيس الم رم محمد مرسي كال راع الدائر في  كا 
 سكريا كافتتاح مسجد في لندف.

سرائيؿ نيرافنشرت  حيف  الديمي تميراؼ مقاالن لككلف فريمف بعنكاف "السعكدي  تستيدؼ ك  بال كاريخ  كا 
كهي متسس  مخت   - كقاؿ فريمف نف "تحميؿ خبران في االستخبارات في  الباليستي ".

عمؽ  أرض في -ل كر امقمار اال طناعي  كشفت عف قاعدة  كاريخ أرض -بامبحاث العسكري 
سرائيؿ نيرافال حران في السعكدي  قادرة عمى استيداؼ   ".كا 

 //، عرب 
 

 العسكري االنقالبلمقضية الفمسطينية وراء  يلعسكرية: دعم مرساأكاديمية ناصر بأستاذ  
بالكمي  العسكري  الم ري  أكاديمي  نا ر العسكري و أف مكقؼ الرئيس  امستاذقاؿ العميد أيمف س م و 

 فيكالفاعؿ  الرئيسيمنتخب محمد مرسى تجا  القضي  الفمسطيني  كرفضر ح ار غزة كاف السبب ال
كأضاؼ س م  خ ؿ حديثر عمى "بى بى سى" أف مكقؼ مرسي الداعـ  عمى الشرعي . العسكرم االنق ب

هي ليزة كحماس كالرافض تضييؽ الح ار عمى غزة عبر غمؽ امنفاؽ مما ييدد الم الو العميا لم ر 
"الرئيس مرسي  كأضاؼ س م : سبب تحرؾ الجيش ضد  كالدعـ السريط ل نتفاض  الشعبي  ضد مرسي.

القكمي  اممفنظريا كاف لر الحؽ في تحديد السياس  التي يريد أف يسير عمييا كلكف عمميا كاف يجب مراعاة 
العديد مف نقاط  كحماس ككاف هناؾ نسرائيؿالم رم في تحركات مرسي كهك ما لـ يحدث فيما يخص 

 الخ ؼ بيف الرئيس مرسي كالجيش هي سبب تحرؾ الجيش ضد ".
 //الوطن اليوم، القاهرة، 

 
 يهودية أمريكية تنشط لفرض المقاطعة عمى "إسرائيل" منظمةمعاريف:  47

"و نشػػػر يػػػـك أمػػػس الث ثػػػانو أف منظمػػػ  ييكديػػػ  أمريكيػػػ  تػػػدعى NGOقػػػاؿ تقريػػػر خػػػاص لمعيػػػد امبحػػػاث "
" هػي المنظمػ  الييكديػ  المركزيػ  التػي تنشػط مػف أجػؿ فػرض المقاطعػ  عمػى JVP –ييكدم لمس ـ " كت 
كبحسب التقرير فإف المنظم  تنشط أساسػا فػي الجامعػات فػي الكاليػات المتحػدةو كتحػاكؿ أف تحػدث  نسرائيؿ.

 شرخا في الع ق  بيف نسرائيؿ كبيف الييكد اممريكييف.
أف المنظم  "تحاكؿ خمؽ انطباع ككأف هناؾ حال  استقطاب فػي كسػط الييػكد  كنقمت "معاريؼ" النبأو ككتبت

 اممػريكييف بشػأف نسػرائيؿ"و مشػيرة نلػػى أف التقريػر يشػرح بالتف ػيؿ عػػف أهػداؼ كتكتيكػات كتمكيػؿ المنظمػػ .
" كمعػػد التقريػػرو نلػػى أف أسػػاليب عمػػؿ NGOكيشػػير التقريػػرو نقػػ  عػػف يتسػػحاؾ سػػنتيس مػػدير البػػرام  فػػي "

(و كحممػػػ  BDS  " ػػػكت ييػػػكدم لمسػػػ ـ" تشػػػمؿ المقاطعػػػ  كسػػػحب االسػػػتثمارات كفػػػرض عقكبػػػات )منظمػػػ
 متكا م  ضد نسرائيؿو كدعـ لحؽ العكدة ل جئيف الفمسطينييف.

كما أشار التقرير نلى أف المنظم  اممريكي  تػنظـ نشػاطات كاسػع  فػي جامعػات كثيػرة فػي الكاليػات المتحػدةو 
 ت المقاطعػػ  إلسػػرائيؿو كتنشػػطو بالتعػػاكف مػػط هيئػػات أخػػرلو فػػي تأهيػػؿ كمػػا تػػدعـ كنػػائس تنشػػط فػػي حمػػ

ككتبػػت "معػػاريؼ" أف نسػػتراتيجي  منظمػػ   طػػ ب ناشػػطيف فػػي معسػػكرات خا ػػ  لحركػػ  المقاطعػػ  إلسػػرائيؿ.
" كت ييكدم لمس ـ"و كفقما  رحت بر مديرة المنظم  ريفكا كيمككمرسكفو تتماشى مط نستراتجي  "ديربػاف" 
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و كالذم 2001حرب السياسي  ضد نسرائيؿو كهي نستراتيجي  كضعت في متتمر ديرباف في العاـ في نطار ال
منظم  تسػاند فػرض عزلػ  دكليػ  مطمقػ  عمػى نسػرائيؿ كدكلػ   نبرتيايػد.  1500شارؾ فير في حينر أكثر مف 

كتابعػت  ." انبثقػت عػف المػتتمر كتعتبػر امبػرز فػي نشػاطيا عالميػا ضػد نسػرائيؿBDSكما كتبت أف حركػ  "
" تعتبػػر نفسػػيا "الجنػػاح الييػػكدم" فػػي حركػػ  التضػػامف مػػط JVPال ػػحيف  أف التقريػػر يشػػير نلػػى أف منظمػػ  "

الشػػػعب الفمسػػػطينيو كتنشػػػط ضػػػمف منظمػػػات مناهضػػػ  إلسػػػرائيؿ فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة كفػػػي مكاقػػػط أخػػػرلو 
شػػػارت ال ػػػحيف  نلػػػى أف بضػػػمنيا "االنتفاضػػػ  اإللكتركنيػػػ " ك"مسػػػممكف أمريكيػػػكف مػػػف أجػػػؿ فمسػػػطيف". كمػػػا أ

 .2011ناشطي المنظم  شارككا في أسطكؿ الحري  لكسر الح ار المفركض عمى قطاع غزة عاـ 
01/6/1102، الين أونعكا   

 
 ومعاقبة شعب معبر رفح 48

 العربي رأم القدس
اسػػتقبؿ سػػكاف قطػػاع غػػزة يػػـك امػػس شػػير رمضػػاف المبػػارؾ كسػػط ازمػػ  اقت ػػادي  متفاقمػػ  كنقػػص كبيػػر فػػي 

اليذائي  كالكقكدو بسبب اغ ؽ معبر رفو المنفذ البرم الكحيد لقطاع غزةو كهدـ االنفػاؽ المنتشػرة عمػى المكاد 
 الحدكد بيف م ر كغزة كالتي تعتبر شرياف حياة لمقطاع.

بعػػد اغػػػ ؽ اسػػػتمر خمسػػػ  ايػػػاـو فتحػػػت السػػػمطات الم ػػػري  معبػػػر رفػػػو يػػػـك امػػػس كسػػػتفتحر اليػػػـك لسػػػاعات 
 ـ غد الجمع و حسب ما اعمنت.محدكدةو لتعاكد اغ قر يك 

ككانػػت السػػمطات الم ػػري  كضػػعت قبػػؿ ذلػػؾ قيػػكدا عمػػى سػػفر المػػكاطنيفو كقػػررت عػػدـ السػػماح لممػػكاطنيف 
الػػػذيف تقػػػؿ اعمػػػارهـ عػػػف اربعػػػيف عامػػػا بالسػػػفرو اال اذا كػػػاف السػػػباب طارئػػػ و كتترتػػػب عميػػػر اضػػػرار كبيػػػرة 

 لممكاطنيف.
زمػػػ  العبػػػكرو حيػػػث تػػػـ فتحػػػر لمحػػػاالت المرضػػػي  ال ػػػعب  الفػػػتو الجزئػػػي لممعبػػػر سػػػاهـ فػػػي تخفيػػػؼ بسػػػيط ال

كال حاب الجكازات االجنبي . كما زاؿ اآلالؼ بمف فييـ الط ب كمئات العػائ ت التػي قامػت بزيػارة القطػاع 
 كالعديد مف الحاالت المرضي  الحرج  ممنكع  مف الميادرة.

ؽ دخػكؿ السػمط كمػكاد البنػان كالكقػكد كاليػاز كترافؽ اغ ؽ المعبر مط شف حمم  عنيف  عمى االنفاؽو مما اعا
مف م رو كهك ما ادل لكقػؼ العمػؿ بمعظػـ محطػات التػزكد بػالكقكدو كبمعظػـ االنشػانات بسػبب نقػص فػي 

 االسمنتو كادل الى تسريو بالؼ العامميفو كزيادة الرككد االقت ادم.
مسػطينييف فػي قطػاع غػزةو لكنيػا تمثػؿ قضي  االنفاؽ كالتيريػب عبرهػاو ال تمثػؿ الكضػط المثػالي كال السػكم لمف

كضػػعا اسػػتثنائيا اجبػػركا عميػػر بعػػد تشػػديد الح ػػار االسػػرائيميو ككػػاف ال بػػد مػػف ايجػػاد منافػػذ الي ػػاؿ المػػكاد 
اليذائي  الضػركري  لمسػكافو ككجػكد االنفػاؽ ادل بالتػالي لتيريػب مػا هػك اكثػر مػف المػكاد اليذائيػ  كالحاجيػات 

 االنفاؽ لتيريب مكاد محظكرة. الضركري و حيث تـ استي ؿ هذ 
اف فؾ الح ار الظالـ عف القطاع كالتك ؿ الػى اتفػاؽ لتػأميف حاجيػات سػكانر همػا المطمػب الممػو لمعالجػ  

 كحؿ قضي  االنفاؽ. 
ترافؽ ت عيد الح ار كاقفاؿ المعابر مط ت عيد امنػي فػي سػينانو كتػداكؿ ركايػات عػف دكر فمسػطينييف مػف 

فػي خركقػات امنيػ  فػي م ػرو كتناكلػت كسػائؿ االعػ ـ الم ػري  هػذ  االحػداث حرك  حماس باالشػتباكات ك 
 بشكؿ مضخـ.
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هذ  االتيامات لمفمسطينييف نتابعيا بشكؿ يكمي في ال حؼ الم ري  كفي البرام  التمفزيكني  كعمى شبكات 
احػػد كال التكا ػػؿ االجتمػػاعيو ككػػؿ هػػذ  االتيامػػات تخمػػك مػػف ام دليػػؿو كلػػـ نسػػمط باسػػـ معتقػػؿ فمسػػطيني ك 

باسـ م اب بسبب االحداث االخيرة في م رو كهذا ما يدعكنا لمتشكيؾ باالتيامات كبنكاياهاو كفي حاؿ تـ 
تقػػديـ هػػذ  االدلػػ و فػػاف العػػ ج كالتعامػػؿ مػػط الكضػػط ال يػػتـ مػػف خػػ ؿ التحػػريض ضػػد الفمسػػطينييفو بػػؿ مػػف 

 اقب  شعب كتجكيعر.خ ؿ االت اؿ بالمستكليف عف هتالن المتكرطيف كمعاقبتيـو كليس مع
 00/6/1102، القدس العربي، لندن
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 هشاـ نفاع

عف الميج  العدائي  ضد الفمسطينييف فػي « تكيتر»كتب عدد مف امخكات كاإلخكة الفمسطينييف بيضب عبر 
و بعػد 48يـ بمنػاطؽ بعض )بعض!( كسائؿ اإلع ـ الم ري . فيتالن الشباب الفمسطينيكف البػاقكف فػي كطػن

أف تـ تيجير معظػـ شػعبيـ مػف فمسػطيفو يست ػعبكف جسػر اليػكة السػحيق  مػا بػيف تمػاهييـ اليائػؿ مػط ثػكرة 
 شعب م ر الحّر كأ كات م ري  تأخكنيـ كتخّكنيـ كت ّكرهـ م درا مف م ادر اإلرهاب المضاد لمثكرة.

و أك ال يجتيػػػد ليعػػػرؼو لكنػػػر يتحػػػّدث لػػػيس الجميػػػط متسػػػاكيف فػػػي المنطمقػػػات. هنػػػاؾ مػػػف ال يعػػػرؼو ببسػػػاط 
تجنػػػد فمسػػػطينييف »كيحمّػػػؿ بشػػػكؿ تعميمػػػي لأسػػػؼ! هنػػػاؾ مػػػف لديػػػر م ػػػمح  فػػػي خمػػػؽ انطبػػػاع كػػػاذب عػػػف 

و كهػػك نفسػػر مػػف أعػػدائيا! كهنػػاؾ مػػف يػػرل الشػػعب الفمسػػطيني بأكممػػر مػػف منظػػار ع قػػ  «إلجيػػاض الثػػكرة
خكانييف! مط أف مميكف فمسطيني رغم 12ليجعؿ « حماس»مط « اإلخكاف»جماع   ا عف أنكفيـ حمساكييف كا 

 ال كرة ليست  حيح  أبداو مط احترامي لمشرفان غير الممّكثيف بفساد السمط  في حماس كفي اإلخكاف.
فع قات حماس مط امتداداتيا اميديكلكجي  معركف و كلكف بالمقابػؿ القػكل الكطنيػ  الفمسػطيني  تقػؼ مػط نرادة 

ا  شعب م ر بكؿ كضكح. ينطبؽ هذا عمى امحزاب كالف ائؿ في الضف  اليربي  كقطاع غزةو كينطبؽ أيضن
. كأدعك كؿ قارئػ  كقػار  نلػى البحػث بشػكؿ سػريط عػف هػذ  48عمى امحزاب كالحركات الكطني  في مناطؽ 

اقػػػرأكا مكاقػػػؼ الجبيػػػ  الديمقراطيػػػ  لمسػػػ ـ كالمسػػػاكاة كالتجمػػػط الػػػكطني الػػػديمقراطي «. جكجػػػؿ»المكاقػػػؼ عبػػػر 
( كمكاقؼ حزب الشعب الفمسطينيو الجبي  الشػعبي  لتحريػر فمسػطيفو الجبيػ  1948لبمد )في مناطؽ كأبنان ا

الديمقراطيػػػ  لتحريػػػر فمسػػػطيفو المبػػػادرة الكطنيػػػ و فػػػداو فػػػتوو كمتسسػػػ  الرئاسػػػ  الفمسػػػطيني  كالسػػػمط  الكطنيػػػ  
رائيميو كقػد تػـ فييػا الفمسطيني . ابحثكا عف  كر مظػاهرات خرجػت فػي نيايػ  امسػبكع ضػد االسػتيطاف اإلسػ

 يكنيك المجيدة. 30رفط عمـ م رو تعبيرا عف الفخر كالتماثؿ الكفاحي مط ثكرة 
أحػػد ام ػػدقان الم ػػرييف قػػاؿ لػػي نف هنػػاؾ جيػػ  فػػي بعػػض امكسػػاط الميبراليػػ  الم ػػري  بخ ػػكص حقيقػػ  

يػػر مػػط م ػػر المكقػػؼ الفمسػػطينيو كهنػػاؾ تشػػكير غيػػر جديػػد لكجيػػ  نظػػر معظػػـ الشػػعب الفمسػػطينيو كتعاط
كشػعبيا كثكرتيػا كم ػالحيا الكطنيػ . هػذا التشػكير كااللتبػػاس كسػكن الفيػـ خطيػر جػدنا. فمطالمػا اسػتيمت قػػكل 

و كقامػت بالمتػاجرة بيػا. ينطبػؽ هػذا عمػى أنظمػ  الػنفط كالتبعيػ  كاالسػتبداد كاحػدنا «الكرق  الفمسػطيني »رجعي  
ة بالػػديف لػػف يتػػكرع عػػف المتػػاجرة بفمسػػطيف! نّف مػػف يشػػّك  كاحػػدنا ككميػػا معنػػاو كطبعنػػا مػػف ال يتػػكّرع عػػف المتػػاجر 

مكقػػػؼ غالبيػػػ  الشػػػعب الفمسػػػطيني المتماثمػػػ  بالعقػػػؿ كالكجػػػداف مػػػط الثػػػكرة الم ػػػري و كيعرضػػػيا كػػػذبنا كأتبػػػاع 
معػدان الثػكرةو كفػي هػػذا « كرقػ  فمسػػطيف»لمػرئيس السػابؽ محمػد مرسػػيو فإنػر يقػـك مػف حيػػث ال يػدرم بمػنو 

 دكج هائؿ لشعب م ر كلشعب فمسطيف معنا!نسانة كبرل كضرر مز 
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مػػف الكاضػػو أف هنػػاؾ فئػػات فمسػػطيني  يربطيػػا كالن أيػػديكلكجي بفضػػانات ه ميػػ  ال تضػػط الػػكطف كالشػػعب 
الفمسػػطيني فػػي المركػػزو بػػؿ تمػػنو أكلكياتيػػا ككالناتيػػا لحركػػات تسػػييس الػػديفو كاسػػتثمار الػػديفو كالػػربو مػػف 

فػػي  ػفكؼ الشػػعب الفمسػػطيني مثممػا هػػـ مكجػػكدكف فػي  ػػفكؼ كػػؿ المتػاجرة بالػػديف! لكػػف هػتالن مكجػػكدكف 
كفػػي الشػػتات كمخيمػػات المجػػكن  67كفػػي منػػاطؽ  48شػػعب عربػػيو لكػػف الػػكطنييف الفمسػػطينييف فػػي منػػاطؽ 

 30ينػاير ك 25شديدك الكضكح: منحازكف دكف تأتأة نلى جانب المسيرة الثكريػ  الم ػري  بكػؿ محطاتيػا مػف 
 يكنيك كما بعد بعدها.

ليست هذ  المسأل  مػف أكلكيػات االهتمػاـ الم ػرم فػي هػذ  الظػركؼ. هنػاؾ بحػؽ ك ػدؽ قضػايا أكبػر  ربما
ا مف تدقيؽ مكقؼ الفمسطينييف مف م ر كثكرتيا أماـ الرأم العػاـ الم ػرمو لكنػي بمػؿ  كأخطر كأكثر نلحاحن

لمعالج  هذ  القضػي .  أف يجد عدد مف الكاتبات كالكتّاب كال حفييف كال حفيات الكقت كاالهتماـ كالمساح 
محػػزف كمػػتلـ كمضػػّر أف يمتمػػب الفمسػػطيني كالفمسػػطيني  بكػػؿ هػػذا االحتػػراـ كالحػػب كاإلعجػػاب بشػػعب م ػػر 
 احب اإلرادة الثكري  الُمبيػرةو كأف يسػمط فػي الكقػت نفسػر بعػض ام ػكات اإلع ميػ  الم ػري  التػي تقػكؿ 

الفمسػػطينييف يعػػادكف ثػػكرة م ػػر. هػػذا غيػػر بنػػان عمػػى عػػدـ معرفػػ  أك عػػف ق ػػدو بيػػذا الشػػكؿ أك ذاؾو نف 
  حيو كمناقض لمكاقط بكؿ المقاييس.

 00/6/1102، المصري اليوم، القاهرة
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 ابراهيـ الشيخ
بدكف شؾ اف ما حدث متخران في م ر مف ثكرة شعبي  مدعكم  مف الجيش عمى حكـ الرئيس محمػد مرسػي 

حماس التي استبشرت خيرا بك كؿ االخكاف المسمميف الى الحكـ في م ر كفػي غيرهػا قد يتثر عمى حرك  
 مف الدكؿ.

ظػػف الكثيػػر مػػف ابنػػان الشػػعب الم ػػرم كالشػػعكب العربيػػ  كبػػامخص الشػػعب الفمسػػطيني اف ك ػػكؿ االخػػكاف 
دكاالسػرائيميو المسمميف الى السمط  قد يتدم الػى اليػان أك عمػى االقػؿ تعػديؿ معاهػدة السػ ـ المكقعػ  مػط الع

كاتخػػػاذ مكاقػػػؼ حازمػػػ  مػػػف االحػػػت ؿ كممارسػػػاتر بحػػػؽ الفمسػػػطينييفو نال اف هػػػذ  التكقعػػػات قػػػد خػػػػػػػابتو كلػػػـ 
يحدث ام تيػػػير في السياس  الم ري  التي أتت مشابي  لسياس  نظاـ حسني مبػارؾو كبقػي التنسػيؽ االمنػي 

تق ػير م ػرم فػي حمايػ  حػدكدها مػف الجانػب كعمى أعمى المسػتكيات مسػتمرانو كلػـ تشػتؾ اسػرائيؿ مػف ام 
 الم رم.

أمػػا عمػػى  ػػعيد ح ػػار قطػػاع غػػزة الػػذم تحكػػػػػمر حمػػاس كالتػػي كانػػت مػػف حمفػػان نظػػاـ مرسػػيو قػػد عقػػدت 
بالتأكيػػد امػػاال كبيػػرة عمػػى فػػؾ الح ػػارو ككػػاف مرسػػي فػػي بدايػػ  عيػػد  قػػد كعػػد بفػػؾ هػػذا الح ػػار عػػف هػػذا 

أم اختراؽ في هذ  المسػأل  كهػذا يػدؿ عمػى ضػعؼ هػذا النظػاـ  القطاعو كلكف نظاـ مرسي لـ يستطط تحقيؽ
اماـ اسرائيؿو كاف الشعارات التي كاف يرفعيا االخكاف قبؿ الك ػكؿ الػى الحكػـ لػـ تكػف سػكل شػعارات فارغػ  

 مف اجؿ كسب تأييد الجماهير.
غػزة فػي نػكفمبر االمتحاف االكبر لنظاـ مرسػي ح ػؿ اثنػان اليجػـك الػذم شػنر العػدك االسػرائيمي عمػى قطػاع 

مف العاـ الماضيو حيث ظنت حركػ  حمػاس اف رد فعػؿ نظػاـ محمػد مرسػي سػيككف مختمفػا عمػا كػاف عميػر 
مف قبؿو كلكف ما ح ؿ هك اف هذا النظاـ بدؿ دعـ الحرك  فضؿ لعب دكر الكسيط لكقؼ الحػرب كمػا فػي 
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ط دكلػػ  االحػػت ؿ مػػف اجػػؿ السػػابؽو كاتضػػو اف سػػمط  االخػػكاف غيػػر مسػػتعدة لمتضػػحي  بع قاتيػػا الجيػػدة مػػ
 الدفاع عف حرك  حماس.

ليس هذا فحسب كانما في ظؿ نظاـ مرسي تـ تدمير اعداد كبيرة مف االنفاؽ عمى الحدكد الم ػري  مػط غػزة 
فاقت باعدادها االنفاؽ التي دمرت مف قبؿ النظاـ السابؽو كايضا لـ تتيير المعامم  المذل  كالميينػ  مػف ِقبػؿ 

 لم ري  ضد الفمسطينييف القادميف كالميادريف مف كالى م رو كخا   مف قطاع غزة.امجيزة اممني  ا
ال شػػؾ اف سياسػػػ  االخػػػكاف التػػي مكرسػػػت قبػػػؿ الك ػػكؿ الػػػى السػػػمط  قػػد تييػػػرت بمجػػػرد ك ػػكليـ الػػػى هػػػذ  
السمط و كبدأكا بالتعاكف مػط امريكػا مػف اجػؿ الحفػاظ عمػى م ػالحيـ كضػماف المسػاعدات االمريكيػ و حػاكؿ 

مرسػػػػي التػػػػأثيرعمى حركػػػػ  حمػػػػاس مػػػػف اجػػػػؿ تييئتيػػػػا لمعػػػػب دكر سياسػػػػي أكبػػػػر عمػػػػى  ػػػػعيد القضػػػػي   نظػػػػاـ
 الفمسطيني و ك تأميف اعتراؼ دكلي بياو كلكف هذ  الجيكد لـ تفمو بتحقيؽ هذا اليدؼ.

مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ يتضػػو اف حركػػ  حمػػاس لػػـ تسػػتفد شػػيئان مػػف حكػػـ نظػػاـ مرسػػيو كتعتبػػر مػػف الخاسػػريف مػػف 
خكاف المسمميف النيا كانت تعكؿ عمى دعـ م رم اكبػر فػي المسػتقبؿو كلكػف حمػاس لػيس اق ان سمط  اال

 اماميا سكل التعاكف مط ام سمط  تحكـ م ر مف معبر رفو يبقى المنفذ كالُمتنفس الكحيد لسكاف غزة.
بقى كما خطب  رئيس الحككم  المقال  في غزة اسماعيؿ هني  في خطب  الجمع  الػذم قػاؿ فييػا اف م ػر سػت

عمقنا االستراتيجي سكل تعبير عف اف حماس ال تستطيط اال اف تتعامؿ كفؽ م الحياو كال تريد فقداف دعـ 
 اكبر دكل  عربي  بيض النظر عف النظاـ الحاكـ في م ر اكاف مف االخكاف اـ ام نظاـ اخر.

ي تح ؿ في منطقتنا العربي و كالتي اف التحالفات كتيييرها قد يتذم القضػػػي  الفمسػػػطيني و الف التيػػػييرات الت
مف الممكف اف تستمر طكي  ال تسمو بعقد ام تحالفات مط ام جي و كيجب التعامػؿ مػط الجميػط عمػى قػدر 

 المساكاة حفاظا عمى دعـ القضي  الفمسطيني .
 00/6/1102، القدس العربي، لندن
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 ايتاف هابر
بػػألكاف ’ قػػكات العػػدك‘سػػنكاتو كربمػػا اليػػكـ ايضػػاو أف ُترسػػـ عمػػى الخػػرائط اعتيػػد فػػي الجػػيش االسػػرائيمي مػػدة 

بألكاف زرقان. كفي مطمط ثمانينيات القرف الماضي مط نشكن الس ـ مػط م ػرو تكجػر رئػيس ’ قكاتنا’حمران ك
هيئػػ  االركػػاف بنػػذاؾ مػػكتي غػػكر الػػى كزيػػر الػػدفاع عيػػزرا كايػػزمف كقػػاؿ لػػر: اآلف كقػػد أ ػػبو يكجػػد سػػ ـ مػػط 

 ر بأم لكف نمكف الجيش الم رم في الخرائط؟م 
 كحّؾ كايزمف رأسر كفكر لحظ  كأمر فكرا تقريبا قائ : الكردم يا حبيبي. المكف الكردم.

اذا تركنا الفكاه  كااللكاف فانر يكمف سػتاؿ أكثػر أساسػي  كعمقػا ك ػعكب  كهػك كيػؼ ننظػر الػى جػيش ضػخـ 
ى اتفػاؽ سػ ـ كيحر ػكف )تقريبػا( عمػى كػؿ حػرؼ مػف مػكاد ؟ ييدد دكلػ  اسػرائيؿو لكػف قػادة دكلتػر كقعػكا عمػ

 ماذا نفعؿ بالخرائط كالخطط التنفيذي  كالم حظات السري  كالت ريحات العمني ؟ ننيا مشكم .
نقػػكؿ بالمناسػػب  انيػػـ فػػي الجػػيش الم ػػرم حمػػكا المشػػكم  بسػػيكل و فدكلػػ  اسػػرائيؿ كالجػػيش االسػػرائيمي ُيعرفػػاف 

اص كاسـ عائم . ككجيػت كػؿ امسػيـ فػي الخػرائط ككػؿ المخططػات الميدانيػ  عمػى ب  اسـ خ’ عدك‘بأنيما 
كقػد نشػأ لم ػر فػي هػذ  االثنػان فػي الحقيقػ  أعػدان ’. دكل  العػدك‘اسرائيؿو بيد أنيـ ال يذكركف اسميا. فيي 

 بخركفو لكف اسرائيؿ كالجيش االسرائيمي بقيا العدك بأؿ التعريؼ.
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’ الػذيف مزقنػا  ػكرتيـ‘ييمف في م رو فاالمكر تسير بحسب ارادتر. كنحػف كاف الجيش كما زاؿ العامؿ الم
فػػي االيػػاـ السػػت  كعضضػػنا الشػػفا  كػػي ال نخسػػر فػػي حػػرب يػػـك اليفػػرافو نميػػؿ الػػى االسػػتيان  بػػر مننػػا كمػػا 

 تعممكف أسياد العالـ كنحف امذكى كامكثر حكم  كام الرحيـ الى جانبنا في كقت الشدة.
م اليػكـ لػيس هػك الجػيش الم ػرم الػذم عرفنػا  فػي الماضػيو فقػد درس كػؿ قادتػر تقريبػا لكف الجيش الم ر 

راتيـ امريكي  كالتكجػر كمػر في م ر كطائ ′أبرامز‘في مدارس عسكري  امريكي . كهـ ينتجكف دبابتيـ الحربي  
ا يجػدر امريكيو كقمكبيـ كعقكليـ في اليرب. نف ليذا الجيش مشك ت  عب  خا   بػرو كمػط كػؿ ذلػؾ ربمػ

 أف ُنجدد الخرائط مط امسيـ الكردي . فاف المفاجأة )كاالذالؿ( في المرة السابق  كانا كافييف لنا.
سػنقكؿ الحقيقػػ  هنػا كاآلف كهػػي اف السػػ ـ مػط م ػػر الػػى اآلف هػك سػػ ـ معػػاٍد. فالم ػريكف بعامػػ  يكرهكننػػا 

اسػرائيميا أكثػرهـ  27مػدة الطكيمػ  ُقتػؿ سن . كفي هذ  ال 33كيريدكف محكنا. كمط كؿ ذلؾ استمر هذا الس ـ 
مػػدنيكف بعمميػػات ارهابيػػ  فػػي م ػػر أك بنػػار ُأطمقػػت مػػف الحػػدكد الم ػػري و كحتػػى لػػك كانػػت كػػؿ نفػػس عالمػػا 
كام  فاف الحديث عف أقؿ مف قتيؿ كاحد لكؿ سن  س ـ. كيبػدك أف هػذا أقػؿ مػف عػدد الضػحايا اليػكمي فػي 

 حكادث الطرؽ في اسرائيؿ.
ايا الس ـ مط م ر مثؿ امكاني  عدـ اقام  فرؽ عسكري  نظاميػ  كاحتياطيػ  فػي مكاجيػ  شػبر ال نح ان لمز 

جزيرة سينان كمكاجيػ  أقػكل جػيش عربػي )الػى اآلف عمػى امقػؿ(. كمثػؿ القػدرة عمػى العمػؿ سػنيف طكيمػ  فػي 
 كغيرها. جبي  اخرل )لبناف مث ( مف دكف اهتماـ زائد بجبيات اخرلو مط ألؼ ميزة اقت ادي  كأمني 

كاف الجيش كمػا زاؿ فػي جميػط التقمبػات االخيػرة فػي م ػر مرسػاة اسػتقرارو كاليػر تتطمػط العيػكف كميػا هنػاؾو 
مػػف بػػكر سػػعيد الػػى أسػػكاف. كيتحمػػؿ الجػػيش الم ػػرم اآلف ادارة الدكلػػ  كتػػدؿ تجربتنػػا عمػػى أف ناسػػر يعرفػػكف 

كمػف الجيػد بالنسػب  الينػا كهػذ  بػالطبط أنانيػػ  جيػدا قيمػ  كأهميػ  السػ ـ كبثػار  عمػى الحيػاة فػي بمػػدهـ النػازؼ. 
خال  و أف الجيش يسيطر عمى الحياة هناؾ. قد ال تككف تمؾ هػي الديمقراطيػ  الخال ػ  الحسػن و لكػف هػذا 

 ما نريد  كنحتاجر نحف هنا في اسرائيؿ.
كننػا النػاظرة و منر لـ ييب عف عي”كفي االثنان ننتقؿ الى ال مت كننشد نشيدنا مط ت حيو طفيؼ قائميف: 

اف االخػػكاف المسػػمميف غيػػر مسػػتعديف لمتخمػػي عػػف السػػمط  التػػي كقعػػت فػػي أيػػدييـ كأف ارهػػابيي القاعػػدة فػػي 
 سينان يستعدكف لعمميات تكجر الى اسرائيؿ. نف اؿ مفتكح .

 01/6/1102يديعوت 
 00/6/1102، القدس العربي، لندن
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 عامكس هرئيؿ
في ظؿ االشتياؿ العالمي المكثؼ باالزم  في م رو يتجدد اليجـك عمى نظاـ حكـ بشػار االسػد فػي سػكري  
كأن ار  في لبنػاف. أكؿ مػف أمػس فػي الكقػت الػذم كػانكا فيػر فػي القػاهرة يخشػكف مكاجيػ  اخػرل بػيف الجػيش 

جػرت سػيارة مميكمػ  فػي قمػب الضػاحي  الشػيعي  ك"االخكاف المسمميف"و حدثت تفجيرات في مركز دمشػؽو كانف
في بيركت. كذّكر مسمسؿ االحداث بحقيق  اف سكري  مػا زالػت تنػزؼو كبػأف تػأثيرات الحػرب امهميػ  الفظيعػ  
فػػي الدكلػػ  مػػا زالػػت ُيشػػعر بيػػا فػػي الػػدكؿ المجػػاكرة ايضػػاو حتػػى حينمػػا يح ػػر اإلعػػ ـ الػػدكلي عنايتػػر فيمػػا 

 يجرم في م ر فقط اآلف.
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سرائيؿو كما يبدكو  ػم  حقيقيػ  بحػكادث أكؿ مػف أمػس فػي الجبيػ  الشػمالي . تحػدثت شػبك  "العربيػ " ليس إل
أكالن عػػف سمسػػم  تفجيػػرات فػػي دمشػػؽ فػػي الميمػػ  بػػيف االثنػػيف كالث ثػػان. كبعػػد ذلػػؾ فػػي سػػاعات ال ػػباح ُجػػرح 

مػدني مػكاٍؿ لػػ "حػزب ام" عشرات المكاطنيف المبنانييف بتفجير سيارة مفخخ  في الضاحي و بالقرب مػف مركػز 
فػػي قمػػب الحػػي الشػػيعي فػػي جنػػكب بيػػركت. كليسػػت  ػػكرة التفجيػػرات فػػي دمشػػؽ كاضػػح . أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ 

ال تميػػز العمػػؿ  –الػػذم يرمػػي عمػػى نحػػك عػػاـ الػػى بػػث الرعػػب  –بمبنػػاف فػػاف طريقػػ  عمػػؿ التفجيػػر الجمػػاعي 
يك تحٍد معمف لػػ "حػزب ام" كمتابعػ  مباشػرة اإلسرائيمي. كيعبر التفجير في مركز الضاحي  عف تطكر ميـو ف

الطػػ ؽ القػػذائؼ ال ػػاركخي  عمػػى الضػػاحي  قبػػؿ أكثػػر مػػف شػػير كعػػدة حػػكادث اخػػرل ُأطمقػػت فييػػا قػػذائؼ 
  اركخي  عمى قرل شيعي  في البقاع المبناني.

رو مػػف المنطػػؽ اف نفتػػرض انػػر تقػػؼ كران سمسػػم  اليجمػػات عمػػى "حػػزب ام" منظمػػات سػػني  مػػف لبنػػاف نفسػػ
كربما بمساعدة مف المعارض  السني  لأسد أيضان. كلػيس  ػدف  أف زعػـ رئػيس هيئػ  امركػافو بنػي غػانتسو 
في االسبكع الماضي اف "النار تشتعؿ في أطراؼ عبانة حسف ن ر ام"و االميف العاـ لػ "حزب ام"و بسػبب 

ع الداخمي فػي سػكري  عّرضػت نفسػيا الحرب االهمي  السكري . ككمما أخذت المنظم  الشيعي  تيرؽ في ال را
 ليجمات مف أعدائيا في لبناف نفسر.

فػػي هػػذ  االثنػػان نشػػر مكقػػط عربػػي عمػػى االنترنػػت هػػك "الحقيقػػ " مػػكاؿ لممعارضػػ  السػػكري  تف ػػي ت تتعمػػؽ 
بحادث  ميم  أخرل كهي اليجـك الذم كقػط فػي المدينػ  السػاحمي  السػكري  الشػمالي  ال ذقيػ  فػي ليػؿ الخمػيس 

 –ضي. كينسب المكقط اليجكـ الى نسرائيؿ كيفيد انر ُأ يبت بر  كاريخ يحكنطو كهي  ػكاريخ سػاحؿ الما
بحر متقدم  مف انتاج ركسيا. كيػزعـ اف االهػداؼ أ ػيبت بنيػراف مػف البحػر مػف غكا ػ  "دكلفػيف" اسػرائيمي  

 ح.كما يبدك. كهذ  أكؿ مرة تنسب فييا كسيم  اع ـ عربي  اليجكـ الى اسرائيؿ بكضك 
كقػػاؿ كزيػػر الػػدفاعو مكشػػير يعمػػكفو أكؿ مػػف أمػػسو كقػػت زيارتػػر لقاعػػدة التػػدريبات تسػػالـ فػػي النقػػب: "تكجػػد 
تفجيػػرات كثيػػرة فػػي المنطقػػ . نف حػػدكدنا هادئػػ  كلػػيس هػػذا مفيكمػػا مػػف تمقػػان نفسػػر. نننػػا نتػػابط مػػا يحػػدث فػػي 

 بيركت. كهك  راع بيف الشيع  كالسن  كنحف ال نتدخؿ".
كاب عف ستاؿ عف التفجير في ال ذقي : "نننا ال نتدخؿ منذ فترة طكيم  في الحرب الداميػ  كقاؿ يعمكف في ج

في سكري . عرضنا خطكطا حمرا في سكري . اذا حدث تفجير هنػاؾ أك طمعػ  جكيػ  هنػا فػي الشػرؽ االكسػط 
جرانهػا فػي فانيـ يتيمكننا في امكثػر". كفػي الكقػت نفسػر عػاد كذكػر الخطػكط الحمػر التػي سػتتدخؿ نسػرائيؿ 

سكري  كهي: اعتراض نقؿ س ح كيميائي مف نظػاـ االسػد الػى أيػٍد اخػرلو كاعتػراض نقػؿ سػ ح متقػدـ بخػر 
ارض دقيقػػ ( الػػى "حػػزب ام" أك رد  –) ػػكاريخ مضػػادة لمطػػائراتو أك اليحػػكنط البحػػرم أك  ػػكاريخ ارض 

 جكالف.عمى محاكالت اجران عمميات سكري  مكجي  عمى اسرائيؿ عمى حدكد هضب  ال
نف مسمسػػؿ الكقػػائط االخيػػر فػػي سػػكري  الػػى جانػػب التػػكتر الشػػديد فػػي م ػػرو ُي ػػكر ال ػػعكب  التػػي تكاجػػر 
القيػػادة االسػػرائيمي . فمػػيس فقػػط ايقػػاع االحػػداث متزايػػد كاتجػػا  التطػػكرات غيػػر متكقػػطو بػػؿ نف الػػرد االسػػرائيمي 

عبػ  هامشػي  قػدر المسػتطاع فػي الػدراما محدكد بطبيعتر. نف اسرائيؿو كما نبػر يعمػكفو تجيػد فػي اف تكػكف ال
العربيػػ . كالتػػردد هػػك بػػيف تػػدخؿ محػػدكد عػػف نيػػ  اعتػػراض خطػػر محػػدد كبػػيف الخػػكؼ مػػف االنجػػرار الػػى قمػػب 

 امحداث.
نف الجيػػد االسػػرائيمي الػػرئيس عمػػى الحػػدكد الم ػػري  هػػك ال ػػد بمنػػط عمميػػات منظمػػات اسػػ مي  مػػف سػػينان 

لقػكات االمػف الم ػري و الػى جانػب محاكلػ  الحفػاظ عمػى ال ػم  االمنيػ  باعتبار ذلؾ مشػتق  ثانكيػ  لنضػاليا 
 الفعال  بالقاهرة برغـ اليياج الفظيط الذم يحدث هناؾ اآلف.
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مػػػا  كتسػػػتطيط اسػػػرائيؿ فػػػي كاقػػػط االمػػػر فػػػي امسػػػاس أف تسػػػتعمؿ ضػػػيطا سياسػػػيا عمػػػى م ػػػر نمػػػا مباشػػػرة كا 
نيا تعمـ جيدا أف شبر الجزيرة ليس مف أكلكيات النظاـ بكساط  الكاليات المتحدة العادة النظاـ الى سينان. لك

االنتقالي الذم يحاكؿ اف يحتػكم غضػب "االخػكاف المسػمميف" بسػبب نق ػائيـ العنيػؼ عػف الحكػـ. كيسػتطيط 
الجيش االسرائيمي اف يعال  تيديد االرهاب مف سينان اذا كقفت خ يا مسػمح  فقػط بػالقرب مػف جػدار الحػدكد 

 نفسر.
ئيؿ سػػتككف مسػػتعدة لضػػبط الػػنفس فػػي مكاجيػػ  غيػػر قميػػؿ مػػف امخطػػار بيػػرض الحفػػاظ عمػػى يبػػدك أف اسػػرا

الكنػػز امفضػػؿ بالنسػػب  الييػػا كهػػك اتفػػاؽ السػػ ـ مػػط م ػػر بػػرغـ اف ذلػػؾ ال ُيقػػاؿ ب ػػكت عػػاٍؿ. كهػػي ُتمكػػف 
م ػػر ل سػػباب نفسػػيا مػػف نقػػض الممحػػؽ االمنػػي باالتفػػاؽ كاف تُػػدخؿ م ػػر قػػكات مسػػمح  اخػػرل مدعكمػػ  

ت ق ػػيرة بػػدبابات كمركحيػػات ايضػػا بحجػػ  أنيػػا سػػتكاجر ب ػػكرة أفضػػؿ الخ يػػا االسػػ مي  مػػف القبائػػؿ فتػػرا
 البدكي .

لكػػػف يبػػػدك انػػػر يكجػػػد فػػػرؽ بػػػيف اليػػػدكن االمنػػػي غيػػػر العػػػادم السػػػائد اآلف مػػػف كجيػػػ  نظػػػر أكثػػػر المػػػكاطنيف 
نان كعمى حدكد لبناف ايضا بقدر في الجكالف كسي –االسرائيمييف كبيف االحتماؿ المتزايد لسخكن  عمى الحدكد 

ما. نف اليدكن يستمر اآلف مف أكبر اهتمػاـ القػكات المسػمح  فػي م ػر كسػكري  مكجػر لم ػراعات الداخميػ . 
 لكف هناؾ احتماال معقكال مف يتثر العنؼ الداخمي عمى مر الكقت في التكتر مط نسرائيؿ أيضا.

ممف يتيدكف أفكار اسام  بف الدفو سيفضػي بالضػركرة نف احتشاد عدد أكبر مف نشطان االرهاب المسمحيف 
تقريبا الى تكجير بعض محاكالت التفجير الى داخؿ اسرائيؿ. فقد أخذ هذا المسار يحدث ب كرة ضعيف  الػى 
اآلف عمػػى حػػػدكد سػػينان. كهػػػك متكقػػط فػػػي المسػػتقبؿ ايضػػػا فػػػي هضػػب  الجػػػكالف. كهػػك أقػػػؿ نق قػػا مػػػف خطػػػر 

السػكرم الػذم اختفػى تمامػا تقريبػا مػط ازديػاد شػدة الحػرب االهميػ  هنػاؾ كمػا  مكاجي  عسكري  تقميديػ  لمجػيش
 زاؿ ذا احتماؿ خطير في ذاتر.

في جنػكب اليضػب و بػالقرب مػف ت قػي الحػدكد بػيف االردف كاسػرائيؿ كسػكري و يكجػد مكقػط لقػكة مراقبػي االمػـ 
كالمتمػرديف السػن  المتطػرفيف مػف المتحدة ُهجر قبؿ بضع  أشير حينما اشتدت المعارؾ بيف الجػيش السػكرم 

رجاؿ "جبيػ  الن ػرة". فقػد هػرب المراقبػكف كتشػيؿ المكقػط فػي المكػاف مجمكعػ   ػييرة مػف متطػرفيف سػنييف 
مسمحيف. كيمكف اف نراهـ مف مكقط المراقب  فػي الجانػب االسػرائيمي بػ   ػعكب . كفػي هػذ  االثنػان حينمػا ال 

رجػػاؿ االسػػد يقضػػكف كقػػتيـ يسػػتحمكف فػػي البركػػ  ال ػػييرة التػػي يشػػارؾ المتمػػردكف فػػي المعػػارؾ الدكريػػ  مػػط 
 خمفيا المراقبكف كرانهـ. كقد يبحثكف عف متع  اخرل في الجانب اليربي مف الجدار نف عاج  أك بج .

 01/6/1102، "هسرتس"
 00/6/1102، األيام، رام اهلل
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 مافاليكس فيش
لمػػاذا "المكسػػاد" كاسػػرائيؿ همػػا المشػػبكهاف دائمػػان فػػي كػػؿ انفجػػار فػػي السػػاح  الشػػمالي ؟ فػػ  يكجػػد اليػػكـ جيػػاز 
اسػػتخبارم يحتػػـر نفسػػر ال يتجػػكؿ فػػي سػػكري  كفػػي لبنػػاف. الجميػػط هنػػاؾ: االسػػتخبارات التركيػػ و االردنيػػكفو 

امميركيػ و اجيػزة االسػتخبارات البريطانيػ و السعكديكفو القطريكفو الى جانب جمم  اجيػزة اسػتخبارات اإلدارة 
 الفرنسي و كااللماني و ناهيؾ عف الركسي و كهذ  مجرد قائم  جزئي .
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المبنػاني. الكػؿ  –لبناف كسكري  هما جن  عدف لمجكاسيس كالقكات الخا  . ينػبش الجميػط فػي القػدر السػكرم 
يف مػػط أك ضػػد االسػػدو كيسػػتخدمكنيـ يبنػػكف شػػبكاتو يجمعػػكف المعمكمػػاتو يتبنػػكف كيمكلػػكف منظمػػات مسػػمح

الغػػراض التجسػػس كاالرهػػاب. كػػؿ دكلػػ  كم ػػالحيا. أحيانػػاو عنػػدما تكػػكف هنػػاؾ م ػػمح  مشػػترك و تتعػػاكف 
 بعض الدكؿ أك اجيزة االستخبارات. شكشكك .

سمسم  العمميات التي كقعت في االسبكعيف االخيريف في منطق  ال ذقي و كتحدث عنيا الثكارو كانت مكجي  
ى معسػػكرات الجػػيش السػػكرمو كال سػػيما الػػى معسػػكر االسػػطكؿ السػػكرم فػػي السػػفيرة. كحسػػب الثػػكارو كػػاف الػػ

السػكريكف يخزنػكف فػي المنطقػ   ػكاريخ شػاطب بحػر ركسػي  مػف طػراز ياخكنػت مخ ػص بعضػيا لػػ "حػزب 
الدفاعو مكشير  ام". كأكؿ مف أمسو في اثنان زيارة الى قاعدة التدريب لمذراع البري  في تساليـو عرض كزير

بػػػكغي يعمػػػكفو الخطػػػكط االسػػػرائيمي  الحمػػػر حيػػػاؿ سػػػكري : تسػػػريب سػػػ ح محطػػػـ لمتعػػػادؿ الػػػى "حػػػزب ام"و 
اسػػػتخداـ سػػػ ح كيميػػػائي كنشػػػاط ضػػػد نسػػػرائيؿ فػػػي هضػػػب  الجػػػكالف. اف ق ػػػؼ منشػػػأة تكجػػػد فييػػػا  ػػػكاريخ 

 ياخكنت يقط في تعريؼ هذ  الخطكط الحمر.
عمميػػػات التفجيػػػر فػػػي لبنػػػاف كفػػػي سػػػكري  تقػػػؼ اليػػػـك جماعػػػات سػػػني   كلكػػػف يجػػػدر بالػػػذكر أنػػػر خمػػػؼ معظػػػـ

متطرف . ليذ  الجماعات أب بؿ يكجد حتى اسـ: "العامؿ المركزم" ل د الشيع  في العالـ العربػي. كهػذا هػك 
االميرو بندر بف سمطافو السفير السعكدم السابؽ في الكاليات المتحػدة كرئػيس المخػابرات السػعكدي و الكثيػر 

ف االبػػكاب فػػي الحككمػػات اليربيػػ  مفتكحػػ  امامػػر عمػػى م ػػراعييا. كبكسػػاط  المػػاؿ السػػعكدم يشػػترم جػػدا مػػ
امميػػر النػػاس كالكسػػائؿ القتاليػػ  كالنفػػكذ. كهػػك يمػػكؿ تمػػؾ الجماعػػات السػػمفي  العاممػػ  عمػػى االراضػػي السػػكري و 

الشػيعي فػي هػذ  الحػرب الدينيػ .  كهذ  تنفذ العمميات امكثر فتكان. كما أنيا هػي العػدك المركػزم لػػ "حػزب ام"
 أما القطريكف مف جانبيـ فيدعمكف جماعات "االخكاف المسمميف" التي تقاتؿ في سكري .

الػؼ مقاتػؿ  18كباالجماؿ تعػد الجماعػات السػني  المتطرفػ و بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ التػي تػرتبط بػػ "القاعػدة"و نحػك 
مكػف اف نضػيؼ الػى هػذ  الجماعػات المسػيحييف مسمو يعممكف عمى االراضي السكري و كفػي لبنػاف ايضػا. كي

المبنانييفو المشاركيف في االعماؿ ضد "حزب ام". كالمخابرات التركي  هي االخرل متكرطػ  حتػى الػرأس فػي 
ما يجرم في سػكري . بػؿ اف تركيػا تسػمو لمحافػؿ سػمفي  متطرفػ  مػف سػكري  بالعمػؿ انط قػا مػف قكاعػد عمػى 

نشػػػر عػػػف لقػػػان تػػػاريخي بػػػيف رئػػػيس "المكسػػػاد" االسػػػرائيمي كرئػػػيس المخػػػابرات اراضػػػييا. كمػػػتخراو بالمناسػػػب و 
 التركي .

يحتمؿ جدا أف تككف احدل هذ  الجماعات تقؼ أيضا خمؼ العمميػ  فػي معقػؿ "حػزب ام" فػي بيػركت كالتػي 
 شخ ا. "الحرب االهمي  فػي سػكري  انتقمػت منػذ زمػف بعيػد الػى لبنػاف"و قػاؿ 54أ يب فيياو أكؿ مف أمسو 

كزير الدفاع يعمكف. "نحف نسمط مف لبناف تقارير عف القتاؿ ككذا عف سػيارات مفخخػ  انفجػرت هنػاؾ. يػدكر 
 الحديث اساسا عف  راع الشيع  ضد الُسن . نحف ال نشيؿ انفسنا بذلؾو كال نتدخؿ فير"و قاؿ يعمكف.

بػػؿ ل  ػػاب  فػػي بيتػػر "حػػزب ام" فػػي ازمػػ و كأحػػد مػػا يسػػتيؿ ذلػػؾ كػػي يضػػربر كيكضػػو لػػر بأنػػر مكشػػكؼ كقا
ايضا. الرسال  كاضح : اسحبكا ايديكـ مف سكري . عمميات في بيركتو مثمما في قمب دمشؽ أك في المنطق  

 العمكي و هي جزن مف المحاكل  التي يقـك بيا الثكار في سكري  ل د سمسم  نجاحات جيش االسد.
خؿ "حزب ام" حكؿ استمرار القتاؿ فػي كيستيدؼ االنفجار في الضاحي  في بيركت ايضا تعميؽ الخ ؼ دا

جريو كت كؿ الكسػائؿ القتاليػ  هػك ثمػف عػاؿو كن ػرام يجػد نفسػر فػي  800ك  700قتيؿو بيف  200سكري . 
االياـ االخيرة في جداالت مريرة ليس فقط مط عائ ت المقاتميف بؿ كباالساس مط محافؿ رفيع  المستكل في 
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لمنظمػػ  ممػػف يػػدعكف الػػى كقػػؼ التػػكرط فػػي سػػكري . كعمميػػ  مثػػؿ تمػػؾ التػػي القيػػادة السياسػػي  كالعسػػكري  فػػي ا
 كقعتو أكؿ مف أمسو قد ت د تدخؿ "حزب ام" في سكري و كتخفؼ قمي  بعض الضيط عف الثكار.

 01/6/1102، "يديعوت"
 00/6/1102، األيام، رام اهلل
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