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*** 
 
 دانون: سنستمر بطرد المزيد من الف سطينيين وادم المنازل في مناطق "ج" .0

قال نائب وزير الجيش اإلسرائيلي داني دانون، إن حكومته ستستمر بطرد المزيد من  :القدس المحتلة
 ، وستهدم المنازل في المناطق التي أعلن عنها مناطق عسكرية للتدريبات.الفلسطينيين قريبا  

جاء ذلك حول إعالن جيش االحتالل عن مناطق )ج( في الضفة الغربية "مناطق عسكرية مغلقة"، 
 وتهجير السكان الفلسطينيين منها، وهدم البيوت القائمة فيها والسيطرة على أراضيها.

مس، وزارة الجيش، حول إعالن جيش االحتالل أواستجوب زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، 
ق )ج( في الضفة الغربية "مناطق عسكرية مغلقة"، وتهجير السكان الفلسطينيين منها، عن مناط

أن حكومته  وهدم البيوت القائمة فيها والسيطرة على أراضيها. ورد دانون، على االستجواب مؤكدا  
 تنوي القيام بالمزيد من أعمال التهجير وهدم البيوت.

التي وردت في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، وكشفت وقدم زحالقة استجوابه في أعقاب المعلومات 
فيه أقوال الضابط في جيش االحتالل، العقيد عيناف شيلو، في لجنة الخارجية واألمن التابعة 
للكنيست، حول األساليب التي ينتهجها الجيش للمحافظة على المناطق العسكرية في منطقة "ج"، 
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وأراضهم، ناهيك عن أعمال التنكيل والتضييق اليومية من خالل دفع السكان إلى النزوح عن بيوتهم 
مثل حرث المزروعات وتخريب األرض ومنع المعونات عن الناس وحرمانهم من تراخيص البناء 

 والماء والكهرباء وعدم االعتراف بحق الناس في السكن في تلك المناطق.
فلسطينيين بااللتزام باالتفاقيات وتساءل زحالقة في استجوابه، لماذا تطالب الحكومة اإلسرائيلية ال

الموقعة وتقوم هي نفسها بنقض هذه االتفاقيات، التي تنص على سحب الجيش إلى مواقع عسكرية 
محددة. وأضاف زحالقة سائال: "لماذا ترى الحكومة اإلسرائيلية أن من حقها أن تخرق القانون 

 لهم مفر سوى ترك بيوتهم؟".الدولي، يحرم تهجير الناس أو التضييق عليهم بحيث ال يبقى 
ورد دانون، إن "القانون يطبق على الجميع ولن نسمح للدخالء بالبقاء في المناطق العسكرية، 

: "لستم أنتم القانون، أنتم ، ولن نتردد في هدم البيوت". فقاطعه زحالقة قائال  وسنطرد المزيد قريبا  
 ة هم األصل. اخرجوا أنتم، ال هم!".تخرقون القانون الدولي، وأنتم الدخالء وأهالي المنطق

نما  وفي تعقيبه، قال زحالقة إن الحديث في هذا الموضوع ال يدور حول تدريبات عسكرية فحسب، وا 
تقف خلفه أهداف سياسية كولونيالية تريد من خاللها إسرائيل الوصول إلى تقسيم الضفة الغربية 

بضم مناطق "ج"، وفك االرتباط ببقية مناطق  وتقسيم الواقع الديمغرافي والجغرافي للضفة الغربية
 الضفة الغربية، على نسق ما قام به اريئيل شارون في غزة. 

 12/6/2114 ،الحيا  الجديد ، رام هللا
 
 هللا: المصالحة خيار استراتيجي ونتواصل مع الدول العربية لتفعيل شبكة األمان المالية الحمد .2

الحمد هللا أن المصالحة خيار فلسطيني استراتيجي، وأن حكومة أكد رئيس الوزراء د. رامي : رام هللا
مان المالية، لمساعدة الحكومة في الوفاق الوطني تتواصل مع الدول العربية لتفعيل شبكة األ

 االضطالع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
الهولندية لدى  ، في مكتبه برام هللا، رئيسة ممثلية المملكةأمسوأشار رئيس الوزراء خالل استقباله 

فلسطين برجيتا تازيالر، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية الى أن الفلسطينيين متمسكون بدعم حل 
 الدولتين وصوال الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

تمنيا وشكر الحمد هللا تازيالر على دورها الكبير في تمتين العالقات الدبلوماسية بين البلدين، م
 استمرار العالقات الثنائية.
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وحث الحمد هللا هولندا على التدخل للضغط على اسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه األسرى المضربين 
عن الطعام واالفراج عنهم، وبشكل خاص بعد تردى األوضاع الصحية لمعظمهم وتعرضهم لخطر 

 الموت.
 12/6/2114الحيا  الجديد ، رام هللا، 

 
 اإلدار دولة يطالبها بالضغط ع ى "ذسراييل" إللغاء اهاعتقال  192ه رسايل ذلى يوج عريقات .3

 192صائب عريقات، أمس، رسائل إلى  وّجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.
دولة طالبها فيها بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل إللغاء االعتقال اإلداري ووقف الممارسات 

 ائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين وصوال  إلى اإلفراج عنهم من السجون اإلسرائيلية.اإلسر 
وكتب عريقات في الرسائل، "أكتب إليكم نيابة عن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية 

ن أسيرا  ومعتقال  فلسطينيا  يخوضون اآلن إضرابا  ع 130ألطلب منكم التدخل الفوري لصالح قرابة 
 الطعام في السجون اإلسرائيلية".

عريقات في الرسالة، "نطلب منكم مطالبة إسرائيل بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري واشتراط  وكتب د.
تعميق عالقاتكم الثنائية مع إسرائيل بتنفيذ إسرائيل تعهداتها والتزاماتها كسلطة احتالل بموجب 

 بعة، وهو التزام عليكم بموجب القانون الدولي".القانون الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرا
 12/6/2114األيام، رام هللا، 

 
 المفاوضات يهاجم فيه عباسحول له  منسوباا  صوتياا  عريقات ينفي تسجيلا  .4

رئيس دائرة شؤون المفاوضات د صائب ، أن رام هللا من 11/6/2114القدس، القدس، ذكرت
"الفيسبوك" منسوبا اليه حول  حات التواصل االجتماعيعريقات نفى تسجيال صوتيا متداوال على صف

 المفاوضات.
انا قلت الكالم الوارد في التسجيالت  اليوم: نعمدوت كوم "مساء  وقال عريقات في اتصال مع القدس

في إطار ندوة عامة عقدتها، وما جرى هو اقتطاع اجزاء من كالمي وتوصيلها بطريقة تخرجه عن 
 يف في الكالم هدفه تشويه الحقائق". "هناك تحر  ضافأ سياقه".

تسجيل صوتي لصائب عريقات عضو  على ، 11/6/21141شبكة أوراق اإلخبارية، وحصلت 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول دائرة شؤون المفاوضات، يتحدث فيه صائب 

 ىي معاهدة روما والبغضب شديد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لرفضه االنضمام ال
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محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل العليا والتي من خالل هذه االتفاقيات تستطيع السلطة 
الفلسطينية والتي أصبحت دولة باعتراف األمم المتحدة تستطيع محاكمة قادة االحتالل الصهيوني 

ن يتمكن من السفر الى على أنهم مجرمي حرب ، وكما قال صائب لو تم هذا األمر فإن نتنياهو ل
 أي مكان في العالم بصفته مجرم حرب.

صائب أشار الى أنه قدم استقالته مرتين احتجاجا  على موقف عباس ولكن االستقالة رفضت وأشار 
أيضا  أنه طلب تصويتا  على موقفه وعلى موقف أبو مازن فيما يبدو خالل اجتماع اللجنة التنفيذية 

لعباس، مع ذلك أصر عباس  4صوت لصالحه و 13وجاءت النتيجة  لمنظمة التحرير الفلسطينية
 على وقفه.

ان نتنياهو لم يبق لك سلطة وأنك يا أبو مازن تحتاج الى اذن من “صائب قال بغضب ألبو مازن 
مقدم في الجيش اإلسرائيلي في بيت ايل ليسمح لك بالسفر الى األردن وليحدد عدد السيارات 

 .”يتعمدوا اذالل عباس –أي اإلسرائيليين  –أنهم “ل صائب المرافقة. وبنبرة غضب قا
السلطة ما ولدت اال لنقل الشعب  ” عريقاتعباس بالتخلي عن السلطة، فحسب  عريقاتطالب و 

ما خلى لك ال سلطة وال والية فليستلم “، واليوم نتنياهو االستقاللالى  االحتاللالفلسطيني من 
 .”مسؤولياته كسلطة احتالل

 “فلسطين لكل عربي مسلم  فلسطين،لسطين مش لواحد ساكن في ف“وقال 
شو بده يعيش، فليأخذ موقف ويحمي  سنة، 99عباس بلغ  ”وفى نبرة غضب متزايد قال صائب 

 .”شيءالمشروع الوطني الفلسطيني وبس فقط ال غير، عباس في ايده كل 
مش رادد علي .. قدمت  هذه مش مزرعة أبوك هذا وطن هذه فلسطين هذه أكبر من األشخاص ..“

 ”…استقالتي مرتين
ما بنفعش  كمان،بده يصير زي بشار األسد وصدام حسين هو  –عباس –ليكون “وأضاف صائب 

 ”على أوراق األمم المتحدة يمضيأبو مازن عليه بس  استخدمها،في ايدك أوراق  هذا،نمط السلوك 
ل جديد يتم تربيته على التنسيق األمني وانتقد صائب التنسيق األمني مع اسرائيل وأشار الى أن جي

على …يربونا عمالنا جيل جديد تنسيق أمني .. كونغرس .. دير بالك خاف كذا “وبدون فائدة 
مع إسرائيل ..بس ما في فايدة  بنسقايش؟! .. طيب منا ماشي مع إسرائيل ومعترف في إسرائيل و 

حكى أنه …ء، نتنياهو مش معطيهم شيءنتنياهو مش معطي شي ”،  ”ما في منه فايدة!!!! نتنياهو
 ”القدس عاصمة إلسرائيل، والخليل موجودة عندهم ..فهذا زلمة بده يسوي سالم معنا؟؟!!
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فخلينا نطلب من هان  …يعني أروح أنا أطلب من أوباما وأطلب من فابيوس“واختتم صائب بقوله 
 “-عباسيقصد –من اللي عندي 

تشعر بها القيادات الفلسطينية من موقف عباس المتخاذل التسجيل يظهر بوضوح شدة الغضب التي 
من اتخاذ خطوات عملية من أجل االنضمام الى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة القادة 

 اإلسرائيليين كمجرمي حرب.
 
 س طة النقد الف سطينية: جميع المصارف العام ة في غز  تبدأ العمل اليوم .5

الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد أن  11/6/21141س طة النقد الف سطينية، ذكرت 
الفلسطينية صرح أن جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خالل 
الصرافات اآللية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي. وتعاود عملها اعتبارا من صباح غد 

 كالمعتاد.
الناطق باسم ، أن فتحي صّباحمن غزة نقال  عن مراسلها  12/6/2114الحيا ، لندن،  وأضافت

تم سحب عناصر الشرطة الفلسطينية من أمام كل »وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أعلن أنه 
وأوضح في تصريح نشره على حسابه على شبكة التواصل «. البنوك العاملة في قطاع غزة

ن نقابة الموظفين إمهال حكومة التوافق مدة أسبوع لحل بعد إعال»أمس أنه « فايسبوك»االجتماعي 
أزمة رواتب موظفي قطاع غزة، فإنه سيتم سحب جميع عناصر الشرطة من أمام البنوك تمهيدا  

 «.إلعادة فتحها وعودة األمور إلى طبيعتها
 
  "ذسراييل"الف سطينية تدين ذطلق صواريخ من غز  ع ى  الس طة .6

الرئاسة الفلسطينية عملية إطالق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب  أدانت: أشرف الهور - غزة
 .إسرائيل

االلتزام باتفاق التهدئة الموقع في »وطالبت الرئاسة في بيان مقتضب، الفصائل الفلسطينية كافة 
، وكذلك وفق تفاهمات اتفاق المصالحة، وذلك حرصا  على مصلحة الشعب 2012القاهرة عام

 «.دم إعطاء إسرائيل أية ذريعة لمواصلة اعتداءاتها على غزةالفلسطيني وأمنه وع
 12/6/2114القدس العربي، لندن، 
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 ضراب وضباط اهاحتللبين قياد  اإل المفاوضاتقراقع: فشل  .7
قال مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي عيسى قراقع، ان االجتماعات  :سمودي علي-جنين

دارة السجون، في التي عقدت خالل اليومين الماضيين  بين قيادة االضراب وضباط المخابرات وا 
معتقلي ريمون ونفحة، باءت بالفشل ولم تسفر عن اية نتائج جديدة في ظل تعنت سلطات االحتالل 

 ورفضها تلبية مطالب االسرى، بوقف والغاء سياسة االعتقال االداري.
 11/6/2114القدس، القدس، 

 
 بالضفة مسؤولية وقف الطباعة ةالف سطيني ل الس طةغز  تحم   صحف .8

حملت الصحف الفلسطينية التي تصدر من قطاع غزة، السلطة الفلسطينية مسؤولية قرار االحتالل 
اإلسرائيلي بمنع الطباعة في أراضي الضفة الغربية، بسبب "تقاعسها عن القيام بدورها في متابعة 

ة، وتتواجد بالقرب من مقرات األجهزة األمر، خاصة وأن المطبعة تقع في أراضي السلطة الفلسطيني
 األمنية والمؤسسات الرسمية".

االستقالل( قد منعت من الطباعة والتوزيع اليوم  –الرسالة  -وكانت الصحف الفلسطينية )فلسطين
، وأبلغت مطبعة األيام إدارات الصحف بأنها "لن تتمكن من الطباعة خشية 2014-6-11األربعاء 

 من قوات االحتالل بالتوقف عن الطباعة بدء  من اليوم". التهديدات التي وصلتها
-11وفي بيان مشترك، أدانت الصحف )فلسطين، االستقالل، الرسالة(، صدر مساء اليوم األربعاء 

، قرار االحتالل بمنع طباعة وتوزيع الصحف الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا  ما 6-2014
المتواصلة ضد اإلعالم الفلسطيني من اعتقاالت ومطاردة ومنع من جرى "امتداد لالنتهاكات والجرائم 

 الطباعة والتوزيع، ضمن سياسة الجرائم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
ودعت الصحف االتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لفضح 

مؤسسات االعالمية االسرائيلية من االتحاد ممارسات االحتالل ضد االعالم الفلسطيني، وطرد ال
لمواقفها المؤيدة والمناصرة لالحتالل والتي تدعم وتشجع االحتالل على ارتكاب الجرائم ضد 

 االعالميين الفلسطينيين.
ووجهة الصحف دعوة لكافة األطراف اإلعالمية بالمشاركة في فعاليات التنديد باالعتداءات التي "قام 

لك السلطة ضد اإلعالم الفلسطيني"، وبينها الوقفة االحتجاجية غدا  الخميس أمام بها االحتالل وكذ
 صباحا . 11مقر مجلس الوزراء الساعة 

 11/6/2114ف سطين أون هاين، 
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 في حال استمرار ممارسات اهاحتلل ضد  األسر  البرغوثي ي و ح بالتصعيد مروان .9

ر مززروان البرغززوثي إن اسززتمرار مصززلحة السززجون قززال عضززو اللجنززة المركزيززة لحركززة فززتح األسززي: غزززة
االسرائيلية في التنكر إلضزراب األسزرى اإلداريزين "سزيؤدي إلزى منعطزف فزي الخطزوات النضزالية التزي 

 سيشرع بها األسرى في كل السجون".
وحذر من "خطورة ما تقوم بزه مصزلحة السزجون بالتغاضزي عزن مطالزب المضزربين وعزدم التوجزه الزى 

حتززى اآلن"، كمززا عبززر عززن خشززيته مززن استشززهاد أحززد المضززربين خززالل هززذه األيززام  حززوار جززدي معهززم
 الصعبة.

جززاء كززالم البرغززوثي لمززدير الوحززدة القانونيززة فززي نززادي األسززير المحززامي جززواد بززولس الززذي زاره وعميززد 
 األسرى كريم يونس، واألسيرين وليد دقة وعمار مرضي أمس في سجن "هداريم".

ء الشززعب الفلسززطيني علززى "االلتفززاف حززول قضززية األسززرى باعتبارهززا القاسززم وحززض البرغززوثي كززل أبنززا
المشززترك لجميززع فئززات الشززعب الفلسززطيني والقضززية الموحززدة لنضززاالته، وتحديززدا  فززي ظززل مززا يمززر بززه 

على التوالي"، مطالبا  ببذل "مزيد من الجهود الرسزمية  49األسرى المضربون عن الطعام في اليوم الز 
 أجل إنجاح إضراب وتحقيق أهدافه".والشعبية من 

وأكزززد أن "المضزززربين يمزززرون بأوضزززاع فززززي غايزززة الخطزززورة، وهزززم فزززي حاجززززة الزززى المزيزززد مزززن الززززدعم 
والمشاركة من كل أطياف الشعب الفلسطيني، وكذلك من أبنزاء الحركزة الوطنيزة األسزيرة". وشزدد علزى 

 إلزززىانضزززمام مجموعززات جديزززدة "أهميززة مزززا يقززوم بزززه األسززرى فزززي السزززجون مززن إضزززرابات متقطعززة أو 
 اإلضراب المفتوح، وأن هذا التحرك يجب أن يكون سريعا  وقبل فوات األوان".

 12/6/2114الحيا ، لندن، 
 
 "الغد": قياد  في حماس يقول ذن ذشكالية رواتب موظفي غز  ما زالت قايمة .01

قائمزززة وذلزززك بعزززد قزززال قيزززادي فزززي حركزززة حمزززاس أن "اإلشزززكالية مزززا زالزززت : ناديزززة سزززعد الزززدين -عمزززان
 اإلعالن عن صرف رواتب موظفي السلطة، من دون موظفي قطاع غزة".

وأضززاف القيززادي، الززذي طلززب عززدم نشززر اسززمه فززي حززديث لززز"الغد" مززن فلسززطين المحتلززة، إن "السززلطة 
 بررت ذلك األمر بأنه شكل إجرائي، ولكنه ليس كذلك".
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ود األمور إلى المربع األول"، في إشارة منه وأوضح بأن "الحركة ستنتظر حل تلك المسألة حتى ال تع
نيسزززان )إبريزززل(  23إلزززى اتفزززاق المصزززالحة الزززذي تزززم توقيعزززه بزززين حمزززاس ووفزززد منظمزززة التحريزززر فزززي 

 الماضي في غزة.
 12/6/2114، الغد، عم ان

 
 تزعم أنه التقى أعضاء في حركة حماس اعتقال هاعب كر  قدم ف سطيني عن تع ن "ذسراييل" .00

أن جهززاز األمززن  أمززس" علززى موقعهززا االلكترونززي احرونززوتأفززادت صززحيفة "يززديعوت  :القززدس المحتلززة
"الشززاباك" قززد سززمح بالنشززر عززن اعتقززال الالعززب فززي المنتخززب الفلسززطيني لكززرة القززدم  اإلسززرائيليالعززام 

 سامح مراعبة، وذلك بادعاء أنه قام بنشاط لصالح حركة حماس.
ة أن مراعبزة، وهزو مزن سزكان مدينزة قلقيليزة، قزد اعتزرف وجاء في تفاصيل الخبر الذي أوردته الصزحيف

أثناء التحقيق معه بأنه التقى عدة مرات خالل مكوثزه فزي العاصزمة القطريزة الدوحزة، األسزير المحزرر 
الززذي أفززرج عنززه ضززمن صززفقة شززاليط طززالل شززريم، مشززيرة إلززى أن مراعبززة قززد اعتقززل قبززل نحززو شززهر 

 تخب الفلسطيني.ونصف الشهر لدى عودته من قطر ضمن المن
وادعى الشاباك أن مراعبة عقد عددا من اللقاءات مع شريم في الدوحة بعد أن استجاب مراعبة لطلب 
ناشط حمساوي من قلقيلية اجتمع بزه قبزل سزفره، كمزا لفزت الجهزاز األمنزي الزى أن مراعبزة تلقزى أمزواال  

 ساوية في قلقيلية.من شريم إضافة إلى هاتف خلوي ورسائل خطية ليتم تسليمها لجهات حم
وكتبززت وزيززرة الرياضززة اإلسززرائيلية ليمززور ليفنززات خطابززا لززرئيس الفيفززا جوزيززف بالتززر زعمززت فيززه أن 

 ومواطنيها". إسرائيلمراعبة كان ينوي "إلحاق الضرر بدولة 
فزي الفيفزا بشزأن اعتقزال مراعبزة وفززرض  إسزرائيلويمزارس االتحزاد الفلسزطيني لكزرة القزدم ضزغوطا علززى 

 ى حركة العبين فلسطينيين اخرين ومسؤولين في قطاع غزة والضفة الغربية.قيود عل
وقالت إسرائيل ان مخاوف أمنية وراء هذه القيود لكن جهات دوليزة دعتهزا لتخفيزف القيزود علزى حركزة 

 الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش العسكرية االسرائيلية.
قلوا الالعب فور عودته مع الفريق القزومي مزن اعت إسرائيليينوقالت ليفنات في خطابها إن رجال أمن 

 حماس الفلسطينية في قطر. أعضاءمعسكر تدريبي في قطر خالل نيسان. وقالت إنه التقى بأحد 
وجززاء فززي خطززاب ليفنززات الززذي نشززرته وزارة الرياضززة "كززان يعززي ان هززذه اجتماعززات سززرية حتززى أنززه 

 اخفى حقيقتها عن زمالئه في الفريق وعن اإلدارة".
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قززال عبززد المجيززد حجززة المسزززؤول الكبيززر فززي االتحززاد الفلسززطيني لكزززرة القززدم إن مراعبززة لززيس لزززه اي و 
 انتماء سياسي ولم يعتقل في السابق قط. واتهم حجة اسرائيل بتلفيق االتهامات.

 12/6/2114، الحيا  الجديد ، رام هللا
 

 دخانبيع البالقبض ع ى عميل يتخفى ي قي  "المجد": جهاز أمن المقاومة .02
خالل الفتزرة الماضزية القزبض علزى عميزل ]في قطاع غزة[ ألقت أجهزة أمن المقاومة : خاص –المجد 

يتخززذ مززن مهنززة بيززع الززدخان علززى الطرقززات وسززيلة للتخفززي ومراقبززة رجززال المقاومززة فززي المنطقززة التززي 
 يسكن بها.

سزنوات خزالل مرافقتزه  8واعترف العميل الذي ارتبط مع جهزاز األمزن العزام الصزهيوني منزذ أكثزر مزن 
البنززه المززريض الززذي ذهززب للعززالج فززي مستشززفيات الضززفة المحتلززة، أن فكززرة بيززع الززدخان فززي الشززارع 

 شيكل لشراء مستلزماتها. 000جاءت بمقترح من الضابط الصهيوني الذي أرسل له مبلغ 
قتزه عبزر ايجزاد وخالل الفترة الماضية كلفه ضابط المخابرات بمراقبة عدد من رجال المقاومزة فزي منط

سززاتر ببيززع الززدخان علززى مفتززرق طريززق رئيسززي وحيززوي فززي منطقتززه، حيززث كززان يرصززد طيلززة سززاعات 
 النهار أفراد المقاومة ويدون مواعيد تحركاتهم وتنقالتهم.

 11/6/2114األمني، المجد 
 

 مواقع التواصل اهاجتماعي.. مصادر تخريب في ف سطينعزام األحمد:  .03
نززة المركزيززة لحركززة فززتح، عزززام األحمززد، أّن مواقززع التواصززل االجتمززاعي فززي أكززد عضززو اللج: رام هللا

مصادر تخريزب فزي المجتمزع الفلسزطيني، وبأنزه سزيتم تزدارس وضزعهم ” الفيسبوك واليوتيوب“فلسطين 
 القانوني.

وألقى األحمد، في مؤتمر صحفي، عقده الثالثاء، بالالئمة على هذه المواقع فزي تزأجيج االحتقزان بزين 
ار وأعضاء حركتي فزتح وحمزاس، والتزي أدت إلزى وقزوع مواجهزات، اإلثنزين، فزي أكثزر مزن مدينزة أنص

 في الضفة الغربية.
ودعزا األحمززد قيززادات حركززة حمززاس إلززى مراجعززة الورقزة المصززرية المعروفززة باتفززاق القززاهرة الموقززع فززي 

ا بعززد إنهززاء االنقسززام، ، وقززراءة بنودهززا، التززي توضززح كافززة التفاصززيل المتعلقززة بترتيبززات مزز4/0/2009
نهزاء المظزاهر المتعلقزة  من حيث الموظفين ورواتبهم، وعمل حكومزة التوافزق الزوطني، واالنتخابزات، وا 

 باالنقسام.
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نزرفض أي محاولزة للتشزكيك بهزا “وجدد األحمد الثقزة بالحكومزة، وعلزى رأسزها رامزي الحمزد هللا، وقزال: 
خليل الحية  "حماس"نا أنه لم يتوقع توجيه القيادي في . مبي"أو الطعن فيها، وتحميلها مسؤولية العجز

 النقد للحكومة وتحميلها المسؤولية عن عدم صرف رواتب من تم توظيفهم خالل فترة االنقسام.
 11/6/2114، رأ  اليوم، لندن

 

 المصالحةاتفاق أمام  بوضع العراقيلحماس  في منظمة التحرير تتهمفصايل  .04
ث باسزم حركزة فزتح أحمزد عسزاف، إن حركزة فزتح وفصزائل منظمزة التحريزر قال المتحزد: وفا –رام هللا 

وحكومة التوافق الوطني، حريصة كل الحرص علزى إنجزاح كافزة الجهزود، وملتزمزة التزامزا كزامال بكزل 
ما تم التوقيع عليه في اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة، مؤكدا أن التنازل الزذي قدمتزه حركزة فزتح 

 شعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، حتى لو كان على حساب فتح كتنظيم.يصب في مصلحة ال
وأشززار إلززى انكشززاف حقيقززة أهززداف حركززة حمززاس التززي تريززد الحصززول علززى مكاسززب ماليززة أكثززر مززن 
كونها تسعى إلى إنهاء االنقسام، وقيامها بتصدير أزمتها على حساب حركزة فزتح والشزعب الفلسزطيني 

 وحكومة الوفاق.
، استنكر األمين العام لجبهة النضال أحمد مجدالني، محاوالت حمزاس االسزتفادة مزن إنهزاء من جهته

االنقسام لترحيل األزمة الداخلية التي عاشتها خالل األشهر الماضية، وتحميل حكومة الوفاق الوطني 
 مسؤولية األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتهالكة في غزة.

ح رأفزت، إلزى وضزع اتفزاق المصزالحة موضزع التطبيزق، بمشزاركة كزل ودعا نائب أمين حزب فزدا صزال
القوى التزي وقعزت عليزه، والمباشزرة بترتيزب دمزج كزل المؤسسزات األمنيزة والمدنيزة مزن أجزل توحيزد كزل 
المؤسسات في الضزفة الغربيزة وقطزاع غززة، وأن تكزون تابعزة لحكومزة الوفزاق الزوطني، مؤكزدا ضزرورة 

 يمية، التي لم تجلب إلى شعبنا سوى الويالت.إنهاء عصر الميليشيات التنظ
مززن جانبززه، عبززر األمززين العززام لجبهززة التحريززر الفلسززطينية واصززل أبززو يوسززف، عززن رفضززه لمحززاوالت 
حماس فرض الوقائع من خالل أعمالها غير الشرعية، والتي تسعى إلزى فزرض واقزع بزالقوة، وحزل كزل 

ا إلى أن ممارساتها بحق المواطنين تعكس واقعزا ال بزد القضايا العالقة بسهولة وخالل أيام قليلة، مشير 
 من معالجته.

وقزال أبزو يوسزف: "نزدرك أهميزة وجزود سززلطة واحزدة ومؤسسزات واحزدة تابعزة لحكومزة الوفزاق الززوطني، 
 وأن تأجيج الموقف من قبل حماس هو أمر مرفوض".

  12/6/2114، الحيا  الجديد ، رام هللا
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 لألحزاب العربية إلنقاذ حيا  األسر  الف سطينيينعباس زكي يوجه نداء استغاثة  .05

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فزتح، المفزوض العزام للعالقزات العربيزة والصزين : رام هللا )فلسطين(
الشعبية عباس زكي، نداء استغاثة لألحزاب العربية وكافة الفعاليات النضالية في الوطن العربي لبزذل 

ظيف العالقات مع األصدقاء في العزالم إلنقزاذ حيزاة األسزرى الفلسزطينيين الجهود والتحرك الشعبي وتو 
 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

( أذاعهزا القسزم اإلعالمزي لحركزة "فزتح": "إن هزؤالء 6|11وقال زكي في تصريحات له اليوم االربعاء )
نمززززا أسززززروا لززززدفاعهم عززززن قضززززية ال عززززرب األولززززى األسززززرى لززززم يحكمززززوا بقضززززايا جنائيززززة أو غيرهززززا، وا 

 والمقدسات المسيحية واإلسالمية".
وناشد زكي كافة األحزاب السياسية واألشكال النضالية في الوطن العربي، بذل كل ما تستطيعون من 
جهززد وتوظيززف عالقززاتكم مززع أصززدقائكم فززي العززالم بهززدف التززدخل إلنقززاذ حيززاة أسززرى الحريززة، الززذين 

وا حززريتهم دفاعززا عززن األمززة العربيززة ومقدسززاتها المسززيحية وصززفهم بززز "أبطززال األمززة"، وقززال بززأنهم "دفعزز
واإلسالمية، ويخضعون إلى أقسى صنوف العزذاب فزي الزنزازين الصزهيونية، والعمزل علزى كزل صزعيد 
بهزززدف إلغزززاء القزززوانين الجزززائرة مزززن الحكومزززة اإلسزززرائيلية والتزززي بلغزززت ذروتهزززا بكسزززر اإلضزززراب عزززن 

 الطعام"، على حد تعبيره.

 11/6/2114قدس برس، 

 

 في حديثه المسر بعن عباس ما قاله عريقات يؤي دون : معظم قيادات فتح 48مصدر لعرب  .06
فزززي أعقزززاب نشزززر الشزززريط المسزززجل الزززذي يهزززاجم فيزززه مسزززؤول ملزززف المفاوضزززات فزززي منظمزززة التحريزززر 
صائب عريقات، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبزاس، قزال مصزدر مزن حركزة "فزتح" لموقزع عزرب 

اء علززى لسززان عريقززات فززي حديثززه المسززرب يعبززر عززن  راء معظززم مسززؤولي حركززة فززتح، إن مززا جزز 48
 لكنهم ال يصرحون بذلك علنا.

وقال المصدر: رغم أنني أستمع إلى نفس الفحوى من الكثيزر مزن قيزادات فزتح إال أننزي اسزتغربت مزن 
 صدوره على لسان عريقات ألنه يبدو من أكثر المنسجمين مع سياسة عباس.

لمصززدر أن ثمززة قناعززة داخززل حركززة فززتح بززأن رئززيس الحكومززة اإلسززرائيلية بنيززامين نتنيززاهو وأضززاف ا
معزه اي شزيء، لهزذا ثمزة توجزه  بزأن تحقزق المفاوضزاتعقائدي متطرف ومراوغ وال يوجزد أي احتمزال 
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داخل حركة فتح وباقي الفصائل للتقدم بطلبات انضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتزيح التقزدم 
 ضد المسؤولين اإلسرائيليين في المحاكم الدولية. ىبشكاو 

تتأسززس علززى وقززف التنسززيق  ةاسززتراتيجيومضززى المصززدر يقززول: لززيس أمززام الفلسززطينيين سززوى بلززورة 
طزالق حمزالت لمقاطعتهزا.  األمني، وتبني النضزال السزلمي، ومحاربزة إسزرائيل فزي المحافزل الدوليزة، وا 

هززدار للوقززت يتززيح علززى المفا اآلمززالمضززيفا: ومززا بنززاء  وضززات مززع نتنيززاهو سززوى ضززرب مززن الززوهم وا 
 إلسرائيل المضي في التوسع االستيطاني وفرض األمر الواقع.

سزززائل اإلعزززالم والتزززي تضزززمنت تفاصزززيل حزززول لقزززاء جبريزززل  نشزززرت فزززيأمزززا بالنسزززبة للتسزززريبات التزززي 
ن يقزف وراء النشزر. الرجوب باألمير القطري، قال المصدر إن ثمة إجماع داخل حركة فتح بأن دحال

وقززال المصززدر: صززحيح أن الرجززوب لديززه طموحززات، ورغززم أن التقريززر محبززوك بشززكل جيززد إال أنززه ال 
 يمكن تأكيد صحته.

ونقلت وسائل اإلعالم شريطا مسجال يتحزدث فيزه عريقزات بأريحيزة عمزا يخزتلج نفسزه بشزأن التطزورات 
لمواقززف منهززا تلكززؤه فززي التقززدم بطلبززات علززى السززاحة الفلسززطينية، وينتقززد عبززاس بمززرارة حززول بعززض ا

 انضمام للمعاهدات الدولية.  
 12/6/2114، 48عرب 

 

 غز في أبو مرزوق يعتزم اهاستقرار وكالة صفا:  .07
أكد نائب رئزيس المكتزب السياسزي لحركزة حمزاس ومسزئول ملزف المصزالحة فيهزا موسزى : صفا –غزة 

 مززن مصززر، وذلززك بعيززد نحززو أيززام  مززن تشززكيل أبززو مززرزوق الثالثززاء إنززه يعتزززم االسززتقرار فززي غزززة بززدال  
 حكومة التوافق.

قززال أبززو مززرزوق فززي مقابلززة  مززع وكالززة "أسوشززيتد بززرس" أن جهززود المصززالحة بززين حركتززه المقاومززة و 
االسالمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس ستتواصل على الرغم من تفجر التوتر بين الطرفين منزذ 

 فترة طويلة.
كل لكنها ال ترقى ألزمة، مشير ا إلى أن المصالحة أمامنا واالنقسام أمسزى خلفنزا، وأضاف: "هناك مشا

ونحن نسير في هذا الطريق ألنه الطريق الذي اختاره شعبنا، وقمنا باتخاذ خطوات جدية بهزذا الصزدد 
 وسوف نستمر بالمصالحة".

 11/6/2114، وكالة الصحافة الف سطينية )صفا(
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 او شريك مع اهاحتلل ت التضامن مع األسر لمسيراحماس: كل من يعترض  .08
حمزاس خزالل مزؤتمر صزحفي عقزد عقزب حركة قال األسير المحرر عبد الرحمن شديد في كلمة : غزة

مسيرات جابت شوارع مدينة غزة مساء األربعاء: "المسيرات والمظاهرات فزي رام هللا وغززة ال تسزتهدف 
السزرائيلي، وممارسزاته القمعيزة بحزق أسزرانا، فكزل أحدا، وليست موجهة ضد أحد، إنما ضد االحتالل ا

فشال اضرابهم".  من يعترض هذه المسيرات هو شريك مع االحتالل في عدوانه على األسرى وا 
وجززدد تأكيززد حركتززه علززى ضززرورة المضززي قززدما بركززب المصززالحة حتززى يصززل الشززعب الفلسززطيني بهززا 

 ام بما تم االتفاق عليه وليس التنصل منه.إلى بر األمان وحتى يعيش الشعب ثمارها من خالل االلتز 
وأضزززاف شزززديد "كمزززا يجزززب علزززى األجهززززة األمنيزززة بالضزززفة تزززوفير األجزززواء المناسزززبة للمصزززالحة وعزززدم 
 تعكيرها وعلى رأسها االبتعاد على كل الممارسات القمعية التي تمارسها ضد أبناء شعبنا في الضفة".

بزالوقوف عنزد مسزئولياتها الوطنيزة  الحمزد هللارئيسها رامزي وطالب الحكومة الفلسطينية الجديدة ممثلة ب
 واتخاذ كافة االجراءات التي تحمي حقوق شعبنا في التظاهر السلمي.

 11/6/2114، وكالة الصحافة الف سطينية )صفا(
 

 دحلن عرض مصالحة ع ى حماس: 48ف سطينيو  .09
الحركة محمد دحالن، النقاب  كشف قيادي بارز في حركة فتح مقرب من القيادي المفصول من: غزة

لزى أيزن  عن انه التقى قبل ثالثة أيام أحد قيادات حركة "حماس"، وبحث مزع موضزوع أزمزة الرواتزب وا 
 تتجه األمور بالمصالحة.

"، مفضزال  عزدم كشزف اسزمه، إن الزرئيس محمزود عبزاس غيزر 48وقال القيادي الفتحاوي لز "فلسطينيو 
مززارس عليززه مززن أطززراف داخليززة وعربيززة ليتنصززل منهززا ويحمززل جززاهز للمصززالحة وأن ضززغوطا  هائلززة ت

 "حماس" المسؤولية.
وكشززف انزززه عزززرض علزززى قيززادة حمزززاس مشزززروع مصزززالحة حقيقيزززة ميدانيززة فزززي قطزززاع غززززة أوال ، تليهزززا 
مصززالحة بززين الضززفة وغزززة، معتبززر ا أن دحززالن هززو الوحيززد القززادر علززى حمايززة هززذه المصززالحة بشززبكة 

مزززان الماليززة الخليجيززة، وهزززو مززن يمتلززك مفززاتيح القزززرار المصززري فيمززا يتعلزززق أمززان عربيززة، وشززبكة األ
 بمعبر رفح.

وعبزر القيزادي الفتحززاوي عزن أملزه فززي أن تزدرس حركزة "حمززاس" األمزر جيزدا  قبززل أن تتسزرع فزي الززرد، 
مشززيرا  إلززى أن حمززاس وعززدت بالفعززل بدراسززة األمززر فززي ضززوء شززعورها بتالعززب عبززاس ونكوصززه عززن 

 المصالحة.
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يزذكر أن شخصززيات مززن حمززاس التقزت العززام الماضززي دحززالن ومجموعززة مزن القيززادات التابعززة لززه فززي 
دولزززة االمزززارات، وشزززكلوا هيئزززة خيريزززة أطلقزززوا عليهزززا "الجمعيزززة الوطنيزززة للتكافزززل والتنميزززة االجتماعيزززة"، 

في حينه هدفها العمل على التقريب بين الطرفين من خالل قضايا انسانية، األمر الذي استفز عباس 
 واعتبره "لعب ا من وراء ظهره".

وكان الرئيس عباس فصل دحالن من عضزوية اللجنزة المركزيزة لحركزة فزتح، تبعهزا اجزراءات بالفصزل 
ا في قطاع غزة.  وقطع الرواتب طاولت عدد ا من أنصار دحالن خصوص 

 11/6/2114، 48ف سطينيو 

 
 العمل بقو  ضد التهديدات"واصل "يس ويؤكد ع ى أنه يطالب بنزع سلح غز  نتنيااو .21

أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة، بيانا  : ترجمة صفا - القدس المحتلة
صحفيا  امتدح فيه عملية التصفية التي قامت بها طائرة إسرائيلية بدون طيار في مدينة غزة قائال : 

 مس بأمن مواطني إسرائيل"."إن سياسة إسرائيل واضحة وهي استهداف من ينوي ال
حتى وهي  "إسرائيل"واتهم البيان حركة حماس بمواصلة التخطيط للعمليات "اإلرهابية" ضد مواطني 

 رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسداخل الحكومة الفلسطينية، مطالبا  المجتمع الدولي بإلزام 
 لقطاع من مخزون السالح الذي تمتلكه.بنزع سالح حماس وباقي المنظمات "اإلرهابية" العاملة في ا

وكان الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي قد أصدر بيانا  في أعقاب عملية االغتيال زعم فيه أن الشهيد 
وبموازاة  ،في العديد من عمليات إطالق الصواريخ خالل العامين الماضيين محمد عارور كان ضالعا  

الناطق العسكري عارور باالنتماء لجماعة سلفية  واتهم ذلك كان يعمل شرطيا  في حكومة حماس.
 للطائرات المروحية اإلسرائيلية. استهدافمتشددة كانت تنوي القيام بعملية 

 12/6/2114 ،وكالة الصحافة الف سطينية )صفا(
 
 ل عباس مسؤولية أول صاروخ يستهدفها بعد المصالحة الف سطينيةتحم   "ذسراييل" .20

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود  لحمّ  :كفاح زبون - رام هللا
من قطاع غزة، أمس، بعد إعالن المصالحة  "إسرائيل"عباس مسؤولية أول صاروخ يسقط على 

وقال أوفير جندلمان، الناطق باسم نتنياهو، في بيان مقتضب،  الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
ة تحالف مع حماس اإلرهابية. إسرائيل تحّمله كامل المسؤولية عن إن "الرئيس عباس شكل حكوم

إطالق الصاروخ هذا الصباح من قطاع غزة". وأرفق جندلمان صورة "ملطخة بالدماء" تظهر عباس 



 
 
 

 

 
           18ص                                     3246 العدد:     12/6/2114 الخميس التاريخ:

 

وهو يصافح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع صورة أخرى تظهر 
 الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة مسؤولية عباس".إطالق صواريخ من غزة عليها عبارة "

 12/6/2114 ،الشرق األوسط، لندن
 
 يع ون: ف سطين ليست ع ى أجند  العرب .22

أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون بمحاضرة ألقاها قبالة مؤتمر : محمد محسن وتد -هرتسليا 
طين لم تعد مطروحة على أجندة الدول أن فلس ،10/6 الذي أنهى جلساته مساء الثالثاء ،هرتسليا

العربية واإلسالمية، وحذر من الزحف اإليراني بالشرق األوسط، داعيا إلى تعزيز التعاون بين تل 
 أبيب والدول العربية "المعتدلة" لمواجهة ما أسماه "اإلسالم المتطرف"، والمشروع الشيعي.

ي أظهرت عدم استعداد المفاوض الفلسطيني وقال يعالون إن نتائج مبادرة وزير الخارجية جون كير 
للشعب اليهودي، وهو ما يؤكد رفض الشعب الفلسطيني برمته لحق  قوميا   وطنا   "إسرائيلز"لالعتراف ب

 في الوجود، على حد تعبيره. "إسرائيل"
ن كانت "هشة"، فهي توحي بعدم استعداد الجانب الفلسطيني  وبّين أن المصالحة بين فتح وحماس وا 

 حد للصراع والتمسك بحق العودة لحين عودة  خر الالجئين مما يعني تدمير دولة إسرائيل. لوضع
ووجه يعالون في محاضرته انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمه 

ود، لليه قوميا   وطنا   "إسرائيلز"بإفشال مسيرة المفاوضات إلصراره على حق العودة ورفضه االعتراف ب
 لمصر واألردن اللتين لم تتنكر لهذا الحق لليهود، على حد قوله. وذلك خالفا  

وشدد على أن اتفاقيات أوسلو التي اعتمدت على نظرية السالم مقابل األرض، كانت بمثابة خطأ 
 فادح بالنسبة لتل أبيب.

ستبقي على لن تنسحب من كامل األراضي في الضفة الغربية، كما  "إسرائيل"وأعلن بوضوح أن 
 السيطرة والوجود العسكري في غور األردن.

وتحدث يعالون عن نجاح ما أسماها "الدبلوماسية الخارجية إلسرائيل" التي حصرت جوهر الصراع 
وأكد أن "من يتحدث مع العالم العربي يعي أن  وّحجمت القضية الفلسطينية على المستوى العالمي.

مالهم، والتصريحات الصادرة عنهم مجرد شعارات ودفع القضية الفلسطينية ليست على جدول أع
 ضريبة".
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استغالله والبحث عن  "إسرائيل"بالشرق األوسط على  جديدا   سياسيا   وذكر أن هذا األمر أوجد واقعا  
التقاء المصالح والعدو المشترك لتل أبيب والدول السنية المعتدلة المتمثلة بمصر والسعودية واألردن 

 يت.والبحرين والكو 
وأوضح يعالون أن الزحف اإليراني على الشرق األوسط ودعمه "للجماعات اإلسالمية المتطرفة" يعد 

 أن ذلك أخطر من القنبلة النووية التي تطمح طهران للحصول عليها. ، معلنا  استراتيجيا  تهديدا 
ث المتسارعة ويعتقد يعالون أنه على الرغم من عدم االستقرار وحالة التوتر والتهديدات واألحدا

مكانيات لعقد تحالفات مع األنظمة العربية السنية  بالشرق األوسط، فإن هناك فرصا مواتية وا 
 "المعتدلة".

بإيران وسورية  وأعلن يعالون أن الثورات العربية أفرزت أربعة محاور تبدأ بالمحور الشيعي ممثال  
ر الثالث يتجسد في الجهاد العالمي، وحزب هللا، مقابل محور اإلخوان المسلمين، في حين أن المعسك
 والمحور الرابع يرتبط بالدول "المعتدلة" التي ينبغي التعاون معها.

  11/6/2114 ،الجزير  نت، الدوحة
 
 الرغم من اتفاق المصالحة الذ  وقعته "من منط ق الضعف"بتواصل التس ح  حماس :يع ون .23

موشيه يعالون إن حركة حماس تواصل عمليات  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي :كفاح زبون - رام هللا
التسلح والتدريب ولديها  الف الصواريخ الموجهة نحو المدن اإلسرائيلية، على الرغم من اتفاق 
المصالحة الذي وقعته مع فتح "من منطلق الضعف". وأضاف خالل جولة في محيط القطاع لتفقد 

الوقت الحاضر مصلحة لخرق التهدئة، غير أن القوات اإلسرائيلية هناك، أنه "ال توجد لحماس في 
إسرائيل ملَزمة بالتأهب لمواجهة جميع االحتماالت والتحديات". وتابع يعالون "سياسة إسرائيل واضحة 

 وتتمثل في الهدوء مقابل الهدوء، والرد الصارم على أي عدوان".
 12/6/2114 ،الشرق األوسط، لندن

 
 حدقة بـ"ذسراييل"، في المشروع اإلسلميالتهديدات الوجودية الم حصري غانتس .24

حصر رئيس هيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي الجنرال بني : محمد محسن وتد - هرتسليا
، في المشروع اإلسالمي الذي اعتبره أهم وأخطر "دولة إسرائيلز"غانتس التهديدات الوجودية المحدقة ب

بيب خالل العقد القادم في ظل المتغيرات اإلقليمية التي تواجهها تل أ االستراتيجيةالتحديات 
 المتسارعة بالشرق األوسط.
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ضرورة تدعيم مكانة "المعسكر  ،مؤتمر هرتسليا لألمن القومي كلمته في خالل ،ويرى غانتس
التي قد تجد ذاتها - |إسرائيل|المعتدل" في الشرق األوسط المتمثل في القاهرة والرياض، ويعتقد أن 

مع مصر واألردن، واالستفادة من  االستراتيجيمطالبة باستغالل السالم  -دات غير تقليديةقبالة تهدي
حالة انعدام الحرب مع السعودية، بالشروع في مفاوضات مع كافة األطراف واألنظمة المعتدلة 

في مواجهة "اإلرهاب"  الملخصةبرعاية من المجتمع الدولي بغرض الحفاظ على المصالح المشتركة 
 سالم "الراديكالي".  واإل

 12/6/2114 ،الجزير  نت، الدوحة
 
 قت وا ذسرايي يين نف سطينييمصادقة أولية في الكنيست ع ى مشروع قانون يمنع العفو عن أسر   .25

مس األربعاء، بز"القراءة التمهيدية" على مشروع أوكاالت: صادق الكنيست اإلسرائيلي، ال –القدس 
 ة صالحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى قتلوا إسرائيليين.قانون يخول المحاكم اإلسرائيلي

من  20نائبا صوتوا لصالح المشروع مقابل معارضة  36فعلى موقعه اإللكتروني، قال الكنيست إن 
، وسيتم نقل مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية من أجل إعداده للتصويت بالقراءة نائبا   06أصل 
 األولى.

  12/6/2114 ،ي، لندنالقدس العرب
 
 طباء سيحاكمون في هااا  ذذا شاركوا في ذطعام األسر  عنو األ ية تحذر:سرايي اإل األطباءنقابة  .26

من أن األطباء الذين يشاركون في إطعام األسرى والمعتقلين  "إسرائيل"حذرت نقابة األطباء في 
الجنائية الدولية في الهاي وأن الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة قد يحاكمون في المحكمة 

 النقابة لن تتمكن من الدفاع عنهم.
ليونيد إيدلمان،  .ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، عن رئيس نقابة األطباء في إسرائيل، د

قوله إن األطباء الذين سيشاركون في إطعام األسرى عنوة "ستندد بهم الجالية الطبية في العالم 
 لدفاع عنهم في حال تقديم دعاوى ضدهم".وسيكون من الصعب ا

ويشار إلى أن إطعام مضربين عن الطعام عنوة يعتبر تعذيب بكل معنى الكلمة وهو أمر محظور 
 بموجب قواعد  داب المهنة لنقابة األطباء في إسرائيل والعالم.

ن التعرض وحذرت نقابة األطباء اإلسرائيلية أي طبيب إسرائيلي يشارك في إطعام األسرى عنوة م
، وذلك حتى لو سمح بذلك قانون إسرائيلي، كالذي يسعى رئيس حكومة "إسرائيل"للمحاكمة خارج 
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إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى سنه في الكنيست.  وقالت الصحيفة إن نقابة األطباء بعثت، أول 
ي يصل إليها أمس، رسائل إلى جميع األطباء في األقسام الباطنية والطوارئ في المستشفيات والت

األسرى المضربون عن الطعام، وأشارت فيها إلى حظر إطعام األسرى عنوة. وستبدأ النقابة، يوم 
األحد المقبل، بتفعيل مركز هاتفي لتقديم المساعدة واالستشارة لألطباء الذين يعالجون األسرى 

 المضربين عن الطعام.
 12/6/2114 ،48عرب 

 
 ريع استيطانية بعد احتجاجات أوروبيةترجئ المصادقة ع ى مشا "ذسراييل" .27

أرجأ مجلس التخطيط األعلى في "اإلدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي 
حكومة بنيامين نتنياهو، قد أعلن عنها، الالمصادقة على مشاريع بناء في المستوطنات، كان رئيس 

كومة الوفاق الوطني الفلسطينية. وجاء إرجاء كعقوبات ضد الفلسطينيين، في أعقاب تشكيل ح
 ."إسرائيل"المصادقة على هذه المخططات بعد احتجاجات أوروبية لدى 

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن سفراء خمس دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
 جية اإلسرائيلية ومارسوا ضغوطا  واسبانيا وايطاليا، قدموا احتجاجات إلى مكتب نتنياهو ووزارة الخار 

 .وحدة سكنية جديدة في المستوطنات 1800من أجل منع دفع إجراءات التخطيط لبناء 
وكان من المقرر أن يبحث مجلس التخطيط األعلى التابع لجيش االحتالل في مخططات البناء 

لمهندس دانيال االستيطاني خالل جلسته، أمس، لكن الصحيفة أفادت بأن رئيس مجلس التخطيط، ا
حاليمي، أبلغ أعضاء المجلس بتغيير أجندة الجلسة وقال إنه لن يتم البحث في جميع المخططات 
الموضوعة على جدول أعمال المجلس. وتم تأجيل البحث في مخططات بناء في مستوطنات 

لقى بهذا "أريئيل" و"هار براخا" وألفي منشيه" و"أورانيت" ومخططات بناء أخرى. وقال حاليمي أنه ت
ونقلت "هآرتس" عن  الخصوص أمرا من جهات عليا قبل وقت قصير من انعقاد جلسة المجلس.

دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن مشاورات جرت الدول الخمسة المذكورة، قبل عدة أيام، 
خارجية احتجاجات لمكتب نتنياهو ووزارة ال "إسرائيل"وتقرر خاللها أن يقدم سفراء هذه الدول لدى 

 اإلسرائيلية.
 12/6/2114 ،48عرب 
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 منعت تصفية حكام عرب!! اإلسرايي ية ستخباراتاها: كاسبيتبن  .28
كشف معلق "صهيوني" بارز النقاب، عن أن االستخبارات الصهيونية أسهمت : وكاالتال –المجد 

 في الماضي بمنع مخططات اغتيال وانقالب استهدفت بعض األنظمة العربية القائمة.
كاسبيت، المعروف بعالقاته الوثيقة مع دوائر بن ي تقرير نشره في موقع "يسرائيل بولس"، أوضح وف

صنع القرار السياسي والنخب األمنية في تل الربيع المحتلة، أن االستخبارات الصهيونية نقلت 
ألنظمة حكم عربية مما أسهم في  -في زمن مناسب-معلومات حول مخططات اغتيال وانقالب 

 ظ عليها.الحفا
وفي سياق متصل، أكد كاسبيت أن االتصاالت السرية ومظاهر التعاون األمني والشراكة 

 االستراتيجية مع دول الخليج قد "تجاوزت في اآلونة األخيرة كل األرقام القياسية".
وأكد كاسبيت أن العوامل التي تدفع الدول الخليجية إلبداء هذا القدر من التعاون السري مع الكيان 
الصهيوني تتمثل في المصلحة المشتركة في مواجهة حركات اإلسالم السني، سيما جماعة اإلخوان 

 وشدد على أنه يمكن القول أن هناك "حلفا   المسلمين، من جهة وبرنامج إيران النووي من جهة أخرى.
ى أن مظاهر " بين "إسرائيل" والدول العربية "السنية" وعلى وجه الخصوص الخليجية، مشيرا  إلوثيقا  

 التحالف تقوم على تعاون مفصل وتبادل معلومات بين األجهزة االستخبارية".
دور ليبرمان والمسؤولين جوأشار كاسبيت إلى أن تاريخ اللقاءات السرية بين وزير الخارجية أفي

 العرب، يعود للفترة التي عمل فيها كرجل أعمال، في الفترة التي أعقبت استقالته من منصبه كرئيس
 .1998ديوان رئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو، في فترة حكمه األولى عام 

 9/6/2114 األمني،المجد 
  
  ينفريبعد انتخاب  مكانة نتنيااو داخل حزبه وايتلفه الحكومي تضعضع .29

ومة على أن رئيس الحك "إسرائيل"اتفق المعلقون في الشؤون الحزبية في : أسعد تلحمي –الناصرة 
فوز القطب  من رغمبالبنيامين نتنياهو خرج الخاسر األكبر في االنتخابات لمنصب "رئيس الدولة" 

لين بالمنصب. ورأوا أن االنقسام داخل "ليكود" وأحزاب االئتالف ففي حزبه "ليكود" النائب رؤوبين ري
لحزب واالئتالف الحكومي في شأن هوية المرشح األنسب للمنصب يؤكد تراجع نفوذ نتنياهو داخل ا

 الحكومي على السواء.
ورأى المحلل السياسي في اإلذاعة العامة أن نتائج االنتخاب أشارت الى تضعضع مكانة نتنياهو 
داخل حزبه "ليكود" وداخل المعسكر اليميني الذي يتزعمه. وأشار إلى حقيقة أن وزير الداخلية 
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د"، لم يتردد في مواجهة نتنياهو من جدعون ساعر، النائب صاحب الشعبية األوسع داخل "ليكو 
لين، "على نحو لم يستسغه نتنياهو". وأضاف أن فخالل بذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح ري

ساعر مهد الطريق لنفسه لمنافسة نتنياهو على زعامة "ليكود" في المستقبل المنظور. وتابع أن علو 
نياهو خسر الكثير من نفوذه الداخلي كعب ساَعر الذي أيده بعض أعضاء الحزب علنا  يؤكد أن نت

 في الحزب الحاكم.
ووصف الوزير السابق من حركة "شاس" ايلي يشاي ما حصل خالل عملية التصويت بأنه مؤشر 

لى الصعوبات داخل "ليكود".  إلى الفوضى داخل االئتالف الحكومي وا 
أيضا  مكانة زعيم وأشار محلل الشؤون الحزبية حنان كريستال إلى أن نتائج التصويت هّزت 

 المعروف بأنه "ينّصب الملوك". ليبرماندور جبيتنا"، وزير الخارجية أفي "إسرائيل"
ولخص كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت" ناحوم بارنياع وضع االئتالف الحكومي الحالي بالقول 

ة على تكتل إن "الحكومة تعاني أزمة ثقة داخلية يقف رئيس الحكومة في مركزها وهي ليست قادر 
صفوفها إنما التكتل حول الكراسي". وأضافت المعلقة في الشؤون الحزبية في الصحيفة سيما كدمون 

لين هزم ليس فقط المرشحين الخمسة المنافسين إنما أيضا  رئيس الحكومة وزعيم حزب فأن "ري
 إسرائيل بيتنا وسائر خصومه داخل ليكود وزوجة نتنياهو".

 12/6/2114 ،الحيا ، لندن
 
 تحديث "العقيد  األمنية اإلسرايي ية"ل "ذسراييلتدعو ""ارتس يا" ـل قدمتوثيقة  .31

دعا العديد من الباحثين والخبراء األمنيين والعسكريين المؤسسة : محمد محسن وتد - هرتسليا
لتي اإلسرائيلية إلى تحديث وتطوير "العقيدة األمنية اإلسرائيلية" ومالءمتها مع المتغيرات واألحداث ا

والشروع بتحالفات مع الدول العربية  كاستراتيجيةتشهدها منطقة الشرق األوسط، واعتماد الدبلوماسية 
 المعتدلة لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات اإلسالمية "المتطرفة".

وخلصت وثيقة قدمت إلى مؤتمر "هرتسليا لألمن القومي" إلى ضرورة تحديث عقيدة األمن لمواجهة 
التي تواجه تل أبيب والتكيف مع المتغيرات المتسارعة إلى جانب استقراء مخاطر التحديات 

تتجه نحو التحول من منظومة  2006المستقبل، خصوصا أن إسرائيل ومنذ حرب لبنان الثانية عام 
 الهجوم إلى الدفاع.

قة التي شاؤول شاي توصيات الوثي .د االستراتيجيةواستعرض مدير وحدة األبحاث بمعهد السياسات 
والعسكريين، ودعت الوثيقة إلى  االستراتيجيينأتت بعنوان "عقيدة أمنية جديدة"، وأنجزها العشرات من 
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د بن يتطوير وتحديث "العقيدة األمنية التقليدية" التي وضعها رئيس الوزراء األول إلسرائيل ديف
ة التقليدية التي تعتمد أن العقيدة األمني -الذي أشرف على تحضير الوثيقة-وأوضح شاي  غوريون.

وأضاف أنه يجب تحديثها  باألساس على قوة الردع واإلنذار المبكر وحسم الحرب باتت قديمة.
وتطويرها في ظل تصاعد وتيرة التهديدات غير التقليدية وتراجع خطورة الجيوش واألنظمة العربية 

لمتطرفة والتي تأتي على وقع التقليدية واستبدالها بتهديدات غير معهودة للتنظيمات اإلسالمية ا
األحداث المتسارعة والمتغيرات التي ما زالت تعصف بالشرق األوسط واالقتتال وعدم االستقرار 

 بالدول المجاورة إلسرائيل.
على أربعة محاور تسهم بتحديث األسس األمنية  -حسب شاي-وتعتمد العقيدة األمنية الجديدة 

ث يدعو الباحثون إلعادة صياغة الرؤية األمنية اإلسرائيلية والعسكرية التي وضعها بن غوريون، حي
حباط التهديدات والضربات الموجهة ضد دولة  بحيث تركز على طرح استمرار منع الحروب وا 

 إسرائيل، وتطوير نظام اتخاذ قرارات للحسم بوقت قصير.
شنطن واعتبارها حجر إلى جانب ذلك، ترى الوثيقة ضرورة صيانة العالقات المميزة بين تل أبيب ووا

األساس بالعقيدة األمنية الجديدة ورصيدا سياسيا وعسكريا، والسعي لتحالفات إقليمية مع الدول 
العربية المعتدلة لمواجهة المشروع اإلسالمي عبر قبول تل أبيب مبادرة السالم العربية التي طرحتها 

 السعودية.
أحرونوت" رون بن يشاي إلى ضرورة تحديث إلى ذلك، يشير المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت 

الرؤية والعقيدة األمنية اإلسرائيلية بما يتالءم والتطورات بالشرق األوسط، لكنه يعتقد أن ذلك يكون 
عن العقيدة األمنية التقليدية التي وضعها بن غوريون وأثبتت نجاعتها بالحروب  وليس بديال   مكمال  

 مع الدول العربية.
 11/6/2114 ،دوحةالجزير  نت، ال

 
 تحالف "ذسراييل" مع الدول اإلسلمية والعربية "المعتدلة"ب تطالبوثيقة " :ارتس يا .30

بالشرق  "إسرائيل"الجديدة التي ستعتمدها  االستراتيجيةفي مؤشر على : محمد محسن وتد - هرتسليا
ثيقة "عقيدة أليكس مينتس من خالل مشروع و  االستراتيجيةاألوسط، أوصى رئيس معهد السياسات 

مع الدول اإلسالمية والعربية "المعتدلة" اللتقاء المصالح  "إسرائيل"أمنية جديدة"، بضرورة تحالف 
واألهداف المشتركة فيما بينها لمواجهة مخاطر تهديدات الزحف اإليراني والتيار الشيعي الراديكالي 

 والتنظيمات الجهادية.
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قع المتغيرات التي تعصف بالشرق األوسط، يعتقد وخالل مؤتمر هرتسليا لألمن القومي وعلى و 
على المستوى السياسي  "إسرائيل"مينتس بضرورة أن يكون هناك تنسيق وتفاهم بين صناع القرار في 

التحالفات الدبلوماسية واألمنية مع  استراتيجيةوالعسكري، وأن تضمن الرؤية األمنية الجديدة اعتماد 
حباط  الدول العربية المعتدلة. كما تعتمد العقيدة التي يوصي بها مينتس على االستمرار في منع وا 

عربية -الهجمات والحروب ضد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، مع التركيز على عقد تحالفات إقليمية 
لمواجهة ما يعتبرها تهديدات غير تقليدية من التيار اإلسالمي وحزب هللا والجهاد  -وأفريقية وأوروبية

 مي والقاعدة والزحف اإليراني في الشرق األوسط.العال
وعدد مينتس التحالفات التي تتطلع تل أبيب إلى تطويرها أو استحداثها، حيث شدد على أهمية 

لتل أبيب،  وعسكريا   سياسيا   والواليات المتحدة والذي يعتبر رصيدا   "إسرائيل"بين  االستراتيجيالحلف 
وفي  "إسرائيل"وفي الوقت نفسه يرى مينتس أن  من التركيز عليه. وبالتالي فإن الوثيقة توصي بمزيد

مع  االستراتيجيظل التحديات مطالبة بعقد تحالفات مع دول الخليج العربي مع استغالل السالم 
مصر واألردن لتعزيز هذا "المعسكر المعتدل". كما يوصي بتحالفات مع دول شرق أفريقيا ودول 

 البلقان.
لحصار مصر والسودان، أما  -إلى جانب المصالح التجارية واالقتصادية-التحالف وفي أفريقيا يأتي 

مع دول شرق البحر المتوسط والبلقان فيأتي لمواجهة تركيا عقب تدهور العالقات  "إسرائيل"حلف 
 بين البلدين.

 12/6/2114 ،الجزير  نت، الدوحة
 
 "ذسراييل"تراجع صرف الدوهار مقابل الشيكل يهدد قطاع الصناعة في  .32

من موجة إقالة كبيرة بسبب تدهور الوضع االقتصادي لقطاعهم  "إسرائيل"حذر قطاع الصناعيون في 
بالتسبب بهذه االزمة لعدم اتخاذه االجراءات  "بنك إسرائيل"نظرا  النخفاض حجم الصادرات، متهمين 

 المناسبة حيال االنخفاض المستمر في سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل.
ت معطيات صادرة عن اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين، أن هناك انخفاض في حجم الصادرات وأظهر 

مليون شيكل مقارنة بحجم  600بريل الماضيين بنحو نيسان/ أمارس و  ذار/ الصناعية خالل شهري 
 فبراير(.شباط/ يناير، كانون الثاني/ الصادرات خالل الشهرين السابقين )
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مليار  3جمالي قيمة الصادرات خالل شهري مارس وابريل بلغ نحو وأشارت المعطيات إلى أن إ
عامل، والحديث يدور عن نسبة تقدر  960مليون شيكل، وعلى خلفية االنخفاض تم اقالة  600و

 من عدد العاملين في قطاع الصناعة. %00.03بنحو 
، الذي "بنك إسرائيل"االتهام الى  أصبعوفي اعقاب ذلك وجه رئيس اتحاد الصناعيين "تسفيكا اورن" 

فطنة والقيام بما في وسعه  أكثرقال في حديث مع االذاعة العامة، "يجب على بنك إسرائيل ان يكون 
جل اضعاف قيمة الشيكل وهو قادر على فعل ذلك من خالل شراء اعداد اكبر من الدوالرات أمن 

 من السوق".
، %44ب تراجع صادرات القطاع بنسبة إلى ذلك شهد قطاع الصناعات التكنولوجية تراجع حادا  بسب
وتراجع صادرات العتاد التكنولوجي  %14كما شهد تصدير الصناعات االلكترونية انخفاض بنسبة 

 .%10ومقابل ارتفاع في صادرات قطاع صناعات الطائرات بنسبة  %9بنسبة 
املين في مجال وشهدت معظم قطاعات الصناعة اقالة عاملين ومعظم الذين تم اقالتهم كانوا من الع

عامل في مجال صناعات الورق ومشتقاته  180عامل وتم اقالة  440المعادن حيث بلغ عددهم 
عامل في مجال  160عامل في قطاع المطاط والبالستيك، وبالمقابل جرى استيعاب  100و

 عامل في مجال الصناعات الكيميائية والبترولية. 80الصناعات االلكترونية و
  11/6/2114 ،عكا اون هاين

 
 بالسجون السورية جراء التعذيب ةاستشهاد ف سطيني في سوريالعمل":  مجموعة" .33

عاما( أمس األربعاء، جراء تعرضه للتعذيب في  23استشهد الالجئ الفلسطيني هيثم صبح ): غزة
 سجون األمن السوري حيث كان معتقال منذ أسابيع.
ة عدد من الالجئين في قصف على مخيم بإصاب ةوأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري

النيرب في حلب، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم درعا الذي يشهد تصاعدا في أعمال 
 العنف.

واشارت إلى األوضاع اإلنسانية والمعيشية الصعبة التي تشهدها كافة المخيمات، حيث يستمر 
أهالي المخيم من استالم مساعداتهم حين يرفض بالحصار منذ أحد عشر شهرا على مخيم اليرموك 

الغذائية منذ أسبوع بسبب استمرار الحصار واعتقال النساء والشباب من أمام أماكن توزيع 
 المساعدات.

12/6/2114القدس، القدس،   
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 لإلضراب 49مع دخول اليوم الـ  خطر الموت ُيخي ِّم ع ى حيا  األسر  المضربين: األسيرناد   .34

سجون االحتالل معركتهم ضد قانون االعتقال بيواصل األسرى اإلداريون  ا":مندوبو "األيام"، "وف
على التوالي، وبذلك يكون هذا اإلضراب أطول إضراب يشهده تاريخ الحركة  49اإلداري لليوم 
 الوطنية األسيرة.

وأكد نادي األسير في تقرير أصدره، أمس، حول  خر مستجدات إضراب األسرى، أن أعداد 
داد، خاصة بين صفوف األسرى المساندين لزمالئهم، ومن كافة السجون؛ بالمقابل يزداد المضربين تز 

أعداد األسرى الذين يتم نقلهم للمستشفيات المدنية لالحتالل بعد مرور هذه المدة على إضرابهم، 
 منهم يعانون أوضاعا  صحية خطيرة.

أسيرا ، وباقي األسرى  80تعدت وأشار النادي إلى أن أعداد األسرى المحتجزين في المستشفيات 
يتواجدون في عدة سجون أهمها سجن "عزل أيلون الرملة"، وسجن النقب، وكذلك سجن "عوفر"، 

 وعزل "أيال" بئر السبع وهذه السجون يحتجز فيها معظم المضربين.
هم كما أعلن األسرى اإلداريون المضربون عن الطعام عزمهم التبرع بأعضائهم الصالحة بعد استشهاد

 على أن يستفيد منها المناضلون والفقراء من المحتاجين.
12/6/2114األيام، رام هللا،   

 
 سنةأقل من تها مجموعة "دفع الثمن" اليهودية خلل ذاجوماا نف 132: تقرير .35

شف النقاب أن جماعات "دفع الثمن" اإلرهابية اليهودية نفذت عبد الرؤوف أرناؤوط: ك   -القدس 
عملية إرهاب زراعي بما  99عملية حرق و 28ن أقل من سنة من بينها هجوما  في غضو  132

يشمل مهاجمة مزارعين وممتلكات زراعية وأشجار لدفع المزارعين على مغادرة أراضيهم، في حين أنه 
حالة تم االعتداء على الفلسطينيين جسديا  مترافقة بمحاولة االعتداء على ممتلكات  41في 

 فلسطينية.
تطوعين من أجل حقوق اإلنسان )ييش دين( في تقرير تفصيلي وصل "األيام": "تم وقالت منظمة م

(، تم اإلغالق على أساس أن 39من الحاالت وفي الغالبية العظمى من الحاالت ) 49إغالق 
"الجاني غير معروف" وبعبارة أخرى، فإن الشرطة كانت غير قادرة على تحديد موقع المشتبه بهم، 

من الحاالت  %88فية كان السبب "عدم كفاية األدلة"، ووفقا  لذلك، فإنه في وفي أربع حاالت إضا
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ن أي شخص على دراية بإحصاءات )ييش  مغلقة، كان سبب اإلغالق عدم كفاءة شرطة المنطقة، وا 
 دين(، وخاصة فيما يتعلق بالهجمات الزراعية، لن يفاجأ من هذه اإلحصائية".

صلة هي فقط تلك التي علمت بها منظمة )ييش دين( وهي المف 132وأشارت إلى أن الحوادث الز 
بالتأكيد ال تشمل كل الحوادث ذات الصلة وال تشمل أيضا  الحوادث الصغيرة مثل الشتم أو الهجمات 
لقاء القمامة فيها، فال احد لديه فكرة عن عدد الهجمات  غير العنيفة مثل اقتحام أراض فلسطينية وا 

التي تغطيها هذه المعطيات، فقد طلبنا معطيات من الشرطة اإلسرائيلية على الفلسطينيين في الفترة 
إال أننا اخبرنا انه ال توجد معطيات شاملة حول هذا الموضوع وعلى ذلك يجب علينا أن نفترض أن 

 العدد الفعلي للحوادث هو أعلى ولكن ال يمكننا تحديد إلى أي مدى هو أعلى".
12/6/2114األيام، رام هللا،   

 
 يعتقد أنها ل تجسسفي رام هللا العثور ع ى أجهز  ممواة كصخر  الف سطينية:  دسالق .36

عثر مصور هاو  مساء أمس الثالثاء على جسم مشبوه على شكل صخرة،  :مهند العدم - رام هللا
يحتوي معدات تجسس في قرية بدرس غرب رام هللا، يعتقد ان المخابرات االسرائيلية زرعتها لمراقبة 

 المنطقة.
وقال المصور عبد الناصر مرار من قرية بدرس غرب رام هللا في حديث لز القدس دوت كوم، انه 
كان في رحلة تصوير حين اقترب من مقام اإلمام علي داخل مقبرة القرية التي تطل على منطقة 
المدارس وجدار الفصل العنصري، حيث الحظ وجود جسم مموه من االسمنت بداخله معدات 

 تصوير.
، ان الجسم الذي يزن نحو كيلوغرام ونصف، على شكل صخرة مموهه جيدا ويحتوي على واضاف

اجهزة يعتقد انها اجهزة للتنصت والمراقبة، مرجحا انها كانت تستخدم لمراقبة المنطقة التي تشهد عادة 
 مواجهات بين شبان القرية وجنود االحتالل.

12/6/2114القدس، القدس،   
 
 إلخليه بالكامل اا تمهيد ل يوم الثالث دار "كارني" شرق غز يواصل ذزالة ج اهاحتلل .37

يواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي لليوم الثالث على التوالي وبحماية عسكرية : هاني الشاعر  –غزة 
 مشددة عمليات إزالة الجدار المحيط بمعبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة.
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قرايدر"، وعدد من  -ن جرافة عسكرية وحفار "باقروأوضحت مصادر أمنية لمراسل وكالة "صفا" أ
الشاحنات تقوم لليوم الثالث بإزالة ونقل أجزاء كبيرة من الجدار الخرساني المحيط بالمعبر إلى داخل 

ولفتت إلى أن المعبر من بات مكشوفا بالعين المجردة  .1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
زالة بشكل كامل من منطقتي الجنوب والش مال، موضحة أن جرافات االحتالل تقوم بعمليات مسح وا 

للسواتر الرملية داخل وفي محيط المعبر، فيما يقوم الحفار بعمليات حفر أسفل سطح األرض بمكان 
 نفق المقاومة الذي ادعى االحتالل اكتشافه بالمنخفض الجوي مطلع العام الحالي.

بحماية مشددة من قوات إسناد، الفتة إلى أن عدة جنود وأشارت المصادر إلى أن عملية اإلزالة تتم 
نصبوا كمائن خلف تالل رملية في محيط المعبر، فيما ما زالت تتمركز بشكل  دائم عدد من اآلليات 

 المدفعية على تلك التالل، وتحضر بين فينة وأخرى قوات هندسة تابعة للجيش.
12/6/2114وكالة الصحافة الف سطينية، صفا،   

 
 يقمع مبارا  لكر  القدم أقامها ناشطون أمام سجن عوفر تضامناا مع األسر  المضربين للاهاحت .38

مندوبو "األيام"، "وفا": قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر أمس، المشاركين في مباراة كرة قدم، 
 ،هللاأقامها مجموعة من نشطاء لجان المقاومة الشعبية أمام سجن "عوفر" المركزي، في غرب رام 

 تضامنا  مع األسرى المضربين عن الطعام.
وأوضح المشاركون في المباراة، في بيان أصدروه، أن قوات االحتالل استخدمت قنابل الصوت 
والغاز والمياه العادمة، في قمع المشاركين في المباراة، والذين جاؤوا من مناطق مختلفة، وقالوا: إنهم 

ص المنتخب الفلسطيني، و خر يلبس قمصان ك تب عليها مي+ انقسموا إلى فريقين: فريق يلبس قمي
ملح = كرامة، وأحضروا الكرات، ومن ثم بدؤوا بلعب كرة القدم أمام السجن، وما هي إال لحظات 

 حتى اقتحمت قوة من حرس الحدود والجيش اإلسرائيلي ملعبهم، مستخدمة العنف ضد الالعبين.
سرى من خالل استخدام كرة القدم، هدفت إلى لفت أنظار العالم وأفادوا بأن رسالتهم التضامنية مع األ

منهم شبه  200إلى المعاناة الفلسطينية، حيث يقبع نحو خمسة  الف فلسطيني في األسر، حوالي 
موتى، يخوضون معركة األمعاء الخاوية لليوم التاسع واألربعين، خاصة في الوقت الذي ستتجه 

 مونديال البرازيل. أنظار العالم لالستمتاع بمشاهدة
وفي القدس، أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية اإلضراب التجاري العام والشامل اليوم، إسنادا  لمعركة 

 األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى اإلداريون في سجون االحتالل.
12/6/2114األيام، رام هللا،   
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 "كعك السمسم"القدس يصل  تهويد .39

لة جديدة لتحويل القدس إلى دولة يهودية ال تكتفي دولة االحتالل في محاو : القدس المحتلة
باالستيالء على األراضي وا غالق الطرق فحسب، بل إنها تستهدف الطعام الفلسطيني مستغلة الدين 
اليهودي لفرض السيطرة والتهويد، فقد صادر االحتالل بسطات الكعك المقدسي أثناء عيد الفصح 

شريعة اليهودية ألن الكعك يعجن بالخميرة التي يحرم على اليهود تناولها اليهودي؛ بحجة مخالفة ال
 .في العيد

وقد عبر أصحاب بسطات الكعك عن غضبهم لما تفرضه بلدية االحتالل من سياسات تهدف لتدمير 
. وقال محمود دعنا صاحب بسطة كعك في باب الخليل "لقد عملهماقتصاد القدس بقطع أرزاقهم عن 

سبوع من بيع الكعك أي اثناء عيد الفصح اليهودي، فهم يحتفلون بأعيادهم ونحن نجلس منعت لمدة أ
 في بيوتنا وتقطع ارزاقنا".
شيكل في كل يوم يبيع الكعك. ولكن منعه من العمل لمدة اسبوع ألحقت  200ويجني دعنا ما يقارب 

 شيكل. 1400به خسائر 
12/6/2114السبيل، عمان،   

 
 بعد تشكيل حكومة الوفاق الف سطينية بحق الصحفيين تزايد اهانتهاكاتية: الف سطينلجنة الحريات  .41

سجلت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن الحوار الفلسطيني ومنظمات ب: عوض الرجو  -رام هللا 
صحفية وأهلية ومراقبون تزايدا ملحوظا في انتهاك الحريات العامة في فلسطين منذ تشكيل حكومة 

 سبوع الماضي.التوافق منتصف األ
وبينما يرى البعض ضرورة منح الفرصة للحكومة الجديدة كي تلتقط أنفاسها، يتهم  خرون األجهزة 
األمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بزيادة وتيرة االعتقاالت واالستدعاءات وقمع المسيرات 

اجتماع يعقد خالل يومين لتحديد ودفع التوتر السائد لجنة الحريات العامة إلى اإلعالن عن  السلمية.
 موقفها من االنتهاكات الجارية وخاصة االعتقاالت.

ويرى عضو اللجنة خليل عساف ضرورة إعطاء فرصة ووقت ومجال للحكومة التي ولدت بعد 
 مخاض عسير وانقسام طويل كي تؤدي عملها.
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طالبومع ذلك شدد عساف  قها، معتبرا االعتقاالت حديثه للجزيرة نت على أهمية احترام الحريات وا 
ظل بواالنتهاكات "وصفة سحرية لتخريب المصالحة وأي اتفاق يمكن أن يقرب الفلسطينيين 

 االحتالل".
12/6/2114الجزير  نت الدوحة،   

 
 بحق الصحفيينتنظم اعتصامين في الضفة وقطاع غز  رفضاا للنتهاكات  الصحفيين نقابة .40

ة الصحفيين بشدة "اعتداء األجهزة األمنية في الضفة الغربية استنكرت نقاب ب:عوض الرجو  -رام هللا 
بالضرب على الصحفي يوسف الشايب ومصادرة معداته، وا عاقة عمل الصحفيْين مصعب سعيد 
وأحمد الخطيب"، معتبرة أنها "تأتي في سياق التصعيد الميداني الحاصل في الضفة الغربية وقطاع 

 باستمرار". غزة والذي بات الصحفيون يدفعون ثمنه
وحال االنتشار المكثف ألجهزة األمن الفلسطينية دون انتظام اعتصام في ميدان المنارة في رام هللا 
دعت له نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتزامن مع  خر في ساحة الجندي المجهول في غزة، تعبيرا 

ية سياسية واضحة عن رفض االعتداءات واالنتهاكات بحق الصحفيين والمطالبة بتحديد مرجع
 لألجهزة األمنية.

11/6/2114الجزير  نت، الدوحة،   
 
 كمركز تدريب مهني سب ين ع ى الترخيص لك يةتوافق ووزار  التربية  ال بنانيةالدولة  .42

من عشر سنوات، أثمرت التحركات المطلبية التي خاضها  ألكثربعد انتظار استمر : محمد صالح
يئات فلسطينية، نالت كلية سبلين للتدريب المهني التابعة لوكالة الطالب الفلسطينيون في لبنان وه

 اعتراف الدولة اللبنانية.« االونروا»
في لبنان يوسف احمد، خالل لقاء تربوي « اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني»زف أمس رئيس 

عالي على الترخيص للكلية عقده في مدينة صيدا، خبر موافقة الدولة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم ال
 كمركز تدريب مهني.

في لبنان ابلغت الفصائل الفلسطينية قبل أيام، أن الترخيص للكلية « االونروا»وكانت المديرة العامة لز
في سبلين قد وّقعه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قبل انتهاء واليته بفترة قصيرة، وسيتم 

 تخرج طالب الكلية في  ب المقبل. إعالن عن ذلك رسميا  خالل حفل
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وأشار مصدر تربوي فلسطيني إلى أن العمل بالترخيص سيبدأ اعتبارا  من العام الدراسي المقبل، 
االمر الذي يخول طالب المركز الملتحقين باالختصاصات المهنية المعتمدة التقدم لالمتحانات 

 ستكمال دراستهم الجامعية.الرسمية ومعادلة شهاداتهم. وتتيح الفرصة للمئات منهم ال
12/6/2114السفير، بيروت،   

 
 " في مدينة ساو باولو البرازي ية64حفل "كونجرس الفيفا الفنان الف سطيني محمد عساف يفتتح  .43

بحضور رئيسة البرازيل ديلما روسيف، ورئيس االتحاد العالمي لكرة القدم : محمد السنديوني -القاهرة 
والعب كرة القدم البرازيلي، رونالدو، وحشد كبير من المدعوين والمشاهير، الز "فيفا"، جوزيف بالتر، 

" في مدينة ساو باولو البرازيلية، وقدم أغنيته "يال يال" 64افتتح محمد عساف، حفل "كونجرس الفيفا 
طالقها خصيصا  للمناسبة، ليكون بذلك أول مطرب عربي على اإلطالق  التي تم التحضير لها وا 

في  2014تتاح حفل عالمي تابع لز"الفيفا"، في إطار تنظيم كأس العالم لكرة القدم يشارك في اف
 البرازيل.

12/6/2114الشرق، الدوحة،   
 
  "ااتمام كبير وحثيث"المصر : نتابع قضية اهاسر  بـ السفير .44

اكد السفير المصري وائل نصر الدين عطية، خالل زيارته للخليل امس،  :وسام الشويكي -الخليل
، مشددا على «اهتمام كبير وحثيث»من بالده مع االسرى المضربين ومتابعتها لقضيتهم بز تضا

 وجوب انهاء ملف االعتقال االداري المنافي لالتفاقيات الدولية.
والتقى السفير المصري الجديد عطية، يرافقه سفيرنا في القاهرة جمال الشوبكي ووفد من السفارة، 

بينها المحافظة والبلدية وجامعة بوليتكنك فلسطين، واستمع عددا من مؤسسات المدينة، من 
لشروحات مفصلة من مسؤوليها للواقع الذي تعيشه المحافظة، من مختلف الجوانب السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، ومعاناتها جراء استمرار االحتالل واعتداءات المستوطنين وجنودهم على 

مة بالمدينة. الى جانب تقديم التهاني له بانتخاب المشير عبد الفتاح المواطنين، خاصة في البلدة القدي
السفير المصري، الذي زار الحرم االبراهيمي، ان  أكد، ومن جهة أخرى السيسي رئيسا للجمهورية.

زيارته للخليل هي رسالة دعم لصمود شعبنا، وتضامن مصر الكامل مع حقوق االسرى، مؤكدا ان 
 المحافل الدولية من اجل االسرى وقضيتهم العادلة.بالده ستعمل لدى كافة 

12/6/2114، الحيا  الجديد ، رام هللا  
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 بدل المحت ة "القدس الشرقية"ستراليا استخدام أتدين قرار  نايباا  21من  موقعة مذكر  نيابية .45

هنزدس رفع النائب المهندس خليل عطية اليوم مذكرة نيابية الى رئيس مجلس النواب الم: )بترا(-عمان
اسززتخدام عبززارة القززدس الشززرقية  األسززتراليةنائبززا تززدين قززرار الحكومززة  29عززاطف الطروانززة موقعززة مززن 

 بدال من القدس الشرقية المحتلة.
وقززالوا فززي المززذكرة:" نحززن النززواب المززوقعين أدنززاه نطالززب الرئاسززة الجليلززة مخاطبززة البرلمززان االسززترالي 

تضززمن اسززتخدام عبززارة القززدس الشززرقية بززدال مززن القززدس للضززغط علززى حكومتززه للرجززوع عززن قرارهززا الم
 الشرقية المحتلة في خطاباتها الدولية والرسمية".

 إلدانزةوطالب النواب الطراونزة بزز"مخاطبة البرلمانزات العربيزة واإلسزالمية واالتحزاد البرلمزاني األوروبزي 
ذي يضززفي الصززفة الشززرعية الزز األمززرقززرار اسززتراليا وقززف اعتبززار مدينززة القززدس الشززرقية مدينززة محتلززة 

 لليهود على والية القدس الشرقية".
قانونية ويخالف ميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية  أوهذا القرار ال يمثل قيمة سياسية  نأ“وأكدوا: 

 الدولية ومجلس األمن التي تحظر وتجرم االحتالل وممارسته".
 12/6/2114، الغد، عم ان

 

 "ذسراييل"بيهودية  المومني: األردن لم يعترف .46
قال وزير الدولزة لشزؤون اإلعزالم النزاطق الرسزمي باسزم الحكومزة الزدكتور محمزد المزومني إن مزا  :الغد

علزى لسزان وزيزر الحزرب اإلسزرائيلي "موشزيه يعزالون" غيزر صزحيح  ةاإلسزرائيليتداولته وسائل اإلعزالم 
 .إسرائيلنهائيا وأن األردن لم يعترف بيهودية 

القضزية الفلسزطينية بالنسزبة لزألردن هزي القضزية  " إنفي تصزريحات خاصزة لزز "الغزدوأضاف المومني 
مؤكززدا علززى موقززف الحكومززة الززدائم عززن رفضززها  األوسززطومحززور الصززراع واصززله فززي الشززرق  األولززى

عززن  وأعربززتوزاد المززومني ان الحكومززة كانززت واضززحة  اإلسززرائيلية.الززدائم االعتززراف بيهوديززة الدولززة 
 .األردنيمجلس النواب  أمام  خرهاه القضية في كافة المحافل وكان موقفها تجاه هذ

"موشزية يعلزون" قزال خزالل كلمتزه أمزام مزؤتمر "هرتسزليا" لألمزن القزومي  اإلسزرائيليوكان وزير الحزرب 
 الثالثاء ان "مصر واألردن تعترفان بإسرائيل كدولة يهودية، وهذا ما يتوجب على الفلسطينيين فعله".

 12/6/2114، الغد، عم ان
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 تدين محاوهات طمس معالم القدس "اإلسلمي التعاون" .47
أكد المشاركون في أعمال لجنة شؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول األعضاء في : واس )الرباط(

منظمة التعاون اإلسالمي، على أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة وفقا 
ممية. وعبر أعضاء اللجنة، في البيان الختامي الصادر عقب اجتماعهم الرابع للقرارات الدولية واأل

أمس بالرباط بدعوة من البرلمان المغربي، عن إدانتهم الشديدة النتهاكات سلطات االحتالل 
اإلسرائيلية المتواصلة والمتكررة لطمس معالم المدينة المقدسة من خالل بناء جدار الفصل العنصري 

ريات تحت المسجد األقصى المبارك وبناء المستوطنات اليهودية وممارساتها غير وأعمال الحف
 الشرعية لتهويد المدينة وتغيير مالمحها اإلسالمية والعربية.

12/6/2114، عكاظ، جد   
 
 دولياا  "ذسراييل"الشؤون التربوية ألبناء ف سطين بالجامعة العربية تدعو ذلى فضح  .48

س الشؤون التربوية ألبناء فلسطين بالجامعة العربية، إلى ضرورة حشد دعا مجل "الخليج": -القاهرة 
جهود مؤسسات التربية والتعليم واإلعالم العربية، لفضح العدوان "اإلسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني 

 وانتفاضته على المستوى الدولي .
لشعب الفلسطيني، أهمية استمرار دعم الحقوق المشروعة ل، 90الز وأكد المجلس في ختام دورته 

براز نضاله وانتفاضاته المتعاقبة، وتأكيد هوية القدس العربية واإلسالمية. وشدد على ضرورة  وا 
تضمين الجهات المختصة في مؤسسات التربية والتعليم العربية واإلسالمية المناهج التعليمية مواد 

والت "اإلسرائيلية" في تزوير ذات عالقة بتاريخ فلسطين عامة والقدس المحتلة خاصة، تصديا  للمحا
 فلسطين.التاريخ وتهويد المقدسات وطمس المعالم األثرية في 

وأوصى المجلس بضرورة بذل كافة المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي واألمم المتحدة، للضغط 
 على "إسرائيل" لإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين والعرب الذين يقبعون في سجونها.

12/6/2114، الشارقة، الخ يج  
 
 أجهز  أمن الس طة مستمر  في اعتداءاتها ع ى الفعاليات المساند  لألسر : عربية حقوقيةمنظمة  .49

اليوم الخمسين ومع إعالن  االحتاللمع دخول إضراب األسرى اإلداريين عن الطعام في سجون 
وم أجهزة أمن السلطة حالة التأهب تحسبا لوفاة أي من المضربين عن الطعام تق االحتاللجيش 
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تشن أجهزة  الطعام كماالداعمة لألسرى المضربين عن  واالعتصاماتعلى المظاهرات  باالعتداء
 أمن السلطة حملة اعتقاالت واستدعاءات في صفوف المساندين لألسرى.

م إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تؤكد أن ممارسات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ل
وفي ظل األنشطة  واالستدعاءات االعتقاالتيطرأ عليها أي تغيير بعد المصالحة بل زادت وتيرة 

 االعتصامعلى المظاهرات وخيام  لالعتداءالمساندة ألضراب األسرى اإلداريين تعمد األجهزة األمنية 
 في مسعى إلفشال أي فعالية مساندة لألسرى.

بريطانيا تحمل الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في 
اإلسرائيلي وتضر بمصالح الشعب الفلسطيني  االحتاللالتي تصب في مصلحة  االنتهاكاتهذه 

 وعلى رأسها قضية األسرى المضربين عن الطعام الذين دخلوا مرحلة متقدمة من الخطر.
تدعو القوى الحية في الشعب الفلسطيني للتصدي إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا 

النتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتدعو إلى تصعيد الفعاليات المساندة لألسرى كما تدعو 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد رامي الحمد هللا باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات األجهزة 

ى والعمل على إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون مع األسر  المتضامنيناألمنية على 
 السلطة. 

11/6/2114، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا  
 
 "ذسراييل"بتحويل أموال ذلى  همتُ : الكويت .51

مبكرا وذلك للندوة التي دعت إليها حركة العمل الشعبي  "اإلرادة": توافد  الف الحضور لساحة الكويت
على ما سيعلن عنه بأنه كشف الفاسدين وسراق المال  أطلقتالخميس الماضي، والتي  د" يوم"حش
وامتألت الساحة باألعداد الكبيرة قبل ساعة من الموعد المحدد النطالق الندوة التي تحدث  العام.

 العنجري ومسلم البراك. وعبد الرحمنخاللها النواب السابقون الدكتور جمعان الحربش 
الخسة والنذالة التي »ن هناك مستندات تكشف حجم ، إنائب السابق المعارض مسلم البراكوقال ال

من  أكثرتبين طبيعة أصحابها والجهة التي حولت لها وهي بنك اسرائيلي مقره في تل ابيب بمجموع 
قد تبرع لحزب الليكود االسرائيلي ويبدو انه يتدخل في  "المتعوس"مليارات باوند وأنه الشيخ  6
 النتخابات.ا

12/6/2114القدس العربي، لندن،   
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 الوطني في غز  التوافقأوروبيون ي تقون وزراء في حكومة  مسؤولون .50
توجه وفد مؤلف من ديبلوماسيين أوروبيين إلى قطاع غزة للقاء وزراء : أ ف ب -القدس المحتلة 

اد األوروبي أمس لوكالة وقال مسؤول في االتح حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المقيمين في غزة.
راتر توجه أول -إن ممثل االتحاد األوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون جات« فرانس برس»

من أمس برفقة ديبلوماسيين فرنسيين وسويديين ودنماركيين وبرتغاليين، علما  أن أربعة وزراء من 
 غزة. وزيرا  في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يقيمون في  19أصل 

وأشار إلى أن االجتماع شكل فرصة لتهنئة الوزراء في قطاع غزة ومعرفة الوضع في المنطقة وأيضا  
« مّثل متابعة للبيان الذي تم إصداره»وأضاف: «. رسالة سياسية بأننا ندعم حكومة الوفاق الوطني»

 ينية الجديدة.من وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين  شتون التي رحبت بالحكومة الفلسط
12/6/2114الحيا ، لندن،   

 
 سترالياأاييات دولية ُتعنى بشؤون القدس تدرس تنفيذ حم ة مقاطعة ضد  .52

علمت وكالة "قدس برس" أن هيئات ومؤسسات في عدد من دول العالم، ت عنى بشؤون مدينة : لندن
ا على الموقف األ سترالي من مدينة القدس، تدرس تنفيذ حملة ضغط واسعة ضد استراليا، احتجاج 

 القدس المحتلة.
وكان النائب العام األسترالي "جورج برانديس" قد دعا في كلمته أمام مجلس الشيوخ، إلى التوقف عن 

 وصف مدينة القدس الشرقية بأنها أراض "محتلة"، باعتبار أنها خاضعة للسيادة اإلسرائيلية.
العربية واإلسالمية والمسيحية حول  إن العشرات من الهيئات والمؤسسات وقالت مصادر عربية

العالم، المساندة للقضية الفلسطينية وقضية القدس تحديد ا، تتدارس لفرض مقاطعة اقتصادية 
، داعية جامعة الدول العربية إلى األستراليةوأكاديمية والقيام باعتصامات ومظاهرات أمام السفارات 

وذّكرت بأن سلطات االحتالل  سرائيلية.إصدار موقف قوي وصارم ضد االدعاءات والدعوات اإل
عام ا، ولم تتوقف  49تواصل العمل ليال ونهارا على تهويد القدس الشرقية المحتلة منذ احتاللها قبل 

حتى في فترة المفاوضات التي شهدت تجميدا لالستيطان. وقالت "إن ما تتعرض له القدس هذه 
فصلها عن الحيز الفلسطيني يجب أن تدق ناقوس األيام من مخططات متسارعة لتهويدها وأسرلتها و 

الخطر"، داعية إلى "وقفة جادة تجاه مدينة القدس وحقوق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، ومن 
 خالل خطة تحرك دائمة وليس من خالل شعارات رنانة ال طائل منها وال فائدة".

11/6/2114قدس برس،   
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 تجاه ذضراب األسر  بمعتقلت اهاحتللايية أوروبية: تقصير ف سطيني ودولي  .53

انتقدت مؤسسة حقوقية أوروبية، الموقف الفلسطيني الرسمي والدولي تجاه قضية األسرى : رام هللا
 على التوالي. 49المضربين عن الطعام في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، والذي دخل يومه الز 

سطينيين" في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم وأشارت "الشبكة األوروبية للدفاع عن األسرى الفل
(، إلى حالة من التقصير الرسمي تمارسه السلطة الفلسطينية بحق قضية األسرى، 6|11األربعاء )

 إلى جانب موقف سلبي يتبناه المجتمع الدولي تجاه القضية ذاتها.
على الرغم من حجم  وقالت الشبكة "الموقف الفلسطيني الرسمي اقتصر على بيانات خجولة فقط،

التفاعل الشعبي الكبير والمتزايد، في ظل تصاعد اإلجراءات العقابية اإلسرائيلية بشكل يومي 
 ومنهجي بهدف إثناء األسرى عن مواصلة معركتهم ضد االعتقال اإلداري".

 وحول التصريحات األخيرة لألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، الذي دعا من خاللها سلطات
االحتالل لتوجيه اتهامات لألسرى اإلداريين أو اإلفراج عنهم، قالت الشبكة "إن هذا الموقف غير 
كافي ويجب أن تتخذ األمم المتحدة مواقف أكثر جدية للضغط من أجل غلق ملف االعتقال االداري 

 بصفة نهائية"، وفق البيان.
11/6/2114قدس برس،   

 
 م يار دوهار سنويا 445مي نحو اإلنترنت تك ف اهاقتصاد العال جرايم .54

والدولية )سي إس  ي إس( أن جرائم اإلنترنت  االستراتيجيةذكر تقرير صادر عن مركز الدراسات 
وأكد التقرير أن الجريمة اإللكترونية صناعة  مليار دوالر سنويا. 440تكلف االقتصاد العالمي نحو 

يفا أن التقديرات تشير إلى إمكانية بلوغ حد نامية تضر بالتجارة والقدرة التنافسية واالبتكار، مض
 مليار دوالر. 090أقصى للخسائر عالميا بما قدره 

وقال جيم لويس الخبير في مركز "سي إس  ي إس" إن الجريمة اإللكترونية تبطئ وتيرة االبتكار 
هذه اآلفة العالمي من خالل تقليل معدل عائدات المبدعين والمستثمرين، مشيرا إلى اآلثار الخطيرة ل

 على العمالة في الدول المتقدمة.
وأظهر التقرير أن أكبر االقتصادات في العالم تحملت وطأة الخسائر الناجمة عن الجريمة 
اإللكترونية، حيث بلغ إجمالي خسائر الواليات المتحدة والصين واليابان وألمانيا مائتي مليار دوالر 



 
 
 

 

 
           38ص                                     3246 العدد:     12/6/2114 الخميس التاريخ:

 

مليار  100ات الشخصية مثل بيانات بطاقات االئتمان سنويا، كما بلغت الخسائر المرتبطة بالبيان
 دوالر.

ووفق ما جاء في التقرير فقد تعرض نحو أربعين مليون شخص في الواليات المتحدة لسرقة بياناتهم 
مليون شخص في تركيا،  04الشخصية من قبل المتسللين، بينما أثرت الثغرات رفيعة المستوى على 

 ر من عشرين مليونا في الصين.مليونا في ألمانيا، وأكث 16و
واعتبر الخبراء أن التعاون الدولي أدى إلى الحد من الجرائم اإللكترونية، واستشهدوا في هذا السياق 
بما حصل األسبوع الماضي مع البرمجية الخبيثة "غايم أوفر زيوس" التي استهدفت مئات اآلالف من 

 الحواسيب.
 البوابة العربية لألخبار التقنية

11/6/2114ير  نت، الدوحة، الجز   
 
 مناورات الصناديق الخاصة .55

 أ.د. يوسف رزقة
بعد أن استعاد عباس ورقة الشرعية من يد حماس بموجب تشكيل حكومة التوافق بعد توقيع اتفاق 
الشاطئ، بدأت تظهر مؤشرات على رغبة عباس التملص من االتفاق، أو أن ترضخ حماس لرؤيته 

 وشروطه للحل.
يذ االتفاق ال تسير بحسب ما اتفق عليه الطرفان في القاهرة والشاطئ. إجراءات التنفيذ إجراءات تنف

 تستمد وجودها اآلن من قرارات محمود عباس كما ترى قيادات السلطة وفتح.
 غزة،قرأت في وسائل اإلعالم أن أحد وزراء حكومة التوافق عرض حال لمشكلة رواتب الموظفين في 

اص برعاية االمم المتحدة لحل المشكلة. وبعد أيام قرأت تصريحا لمصدر من خالل إنشاء صندوق خ
إنها ليست  قائال:مطلع في رام هللا على وكالة سما لألنباء، يحدد نقطة الخالف في مسألة الراتب، 

نما على الوضع القانوني للموظفين، وهل هم موظفون شرعيون في الوظيفة  على مبدأ الصرف، وا 
 ؟!.أم ال التوافق،من حقهم تلقي رواتبهم من خزينة حكومة العمومية للسلطة، 

لى الخزينة العامة، بحسب مطلب حماس  عباس كما يقول المصدر يرفض ضمهم إلى الموظفين وا 
 ورؤيتها، ويقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل مرتباتهم من تبرعات عربية.

عالم المقترح الذي تقدم به الوزير، بعد أن قرأت ما قاله المصدر المقرب في رام هللا، اتضحت لي م
 وأناطه باألمم المتحدة.
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إنه وبالنظر فيما تقدم، وفي اإلجراءات الميدانية المتعلقة برواتب الموظفين وغيرها، ندرك أن محمود 
عباس ما زال يقف عند مسألة الشرعية، فهو ال يريد اإلقرار بشرعية اإلجراءات التي قامت بها 

م. ويريد أن يتعامل معها في أحسن األحوال على أنها مسألة 14/9/2009الحكومة في غزة بعد 
دارية، وهو ما عبر عنه عزام األحمد بعدم   ( أحد.)تجويعإنسانية، ال مسألة قانونية، وا 

إن اختالف المفاهيم في هذه المسألة التي تهدد االتفاق، لها تداعياتها األخطر على بقية الملفات، وال 
الوظيفة العمومية في غزة يقبل بهذا التمييز الخطير، ويقبل أن ينتقل من واقع  أظن أن عاقال في

( يرتبط طعام أسرته بصندوق إعانة حتى ولو قدمت له إنساني)بطالةقانوني في وظيفته، إلى واقع 
 ضمانات بصرف كامل راتبه لسنة أو أكثر.

لن يضار في وظيفته أو في  موظف الوظيفة العمومية تلقى تأكيدات من حماس وحكومة هنية أنه
راتبه، وأنه ال فرق بينه وبين الموظف المستنكف، أو الموظف في الضفة الغربية، هو موظف 

( يرتبط مصيره )الجئابالقانون، وخدم مجتمعه في غزة بحسب القانون، وال يقبل أن يكون بعد ذلك 
كامل الحقوق التي يتلقاها بصندوق لألمم المتحدة أو غيرها وحماس ال تقبل هذا. إنه موظف له 

 الموظف في الضفة، وهو ال يقبل بالمزاعم التي تخفي وجهها بالدول المانحة.
إن هذا التفكير الالوطني يكشف أن المشكلة التي فجرتها مسألة الرواتب ال عالقة لها بالمال أو 

فق، والحل يكمن باإلدارة أو بالوقت، إنها مشكلة سياسية، ومشكلة شرعية ماض انتهى بحكومة توا
في المسئولية الوطنية التي تساوي بين الموظفين، وفي مفهوم حكومة توافق، وترك المناورات التي 
تهدم مفاهيم التوافق والشراكة ومبادئها، ومن أراد التملص من االتفاق فعليه اتخاذ القرار الذي يريده 

 من كثرة ما عانى.بجرأة ووضوح، وبال مناورة ألن المجتمع الفلسطيني ال يحتمل 
11/6/2114، ف سطين أون هاين  

 
 ذسراييل تهول قدرات حماس العسكرية بعد المصالحة .56

 د. عدنان أبو عامر
تزايدت في األيام األخيرة التصريحات اإلسرائيلية عن تنامي قدرات حماس العسكرية في قطاع غزة، 

نبؤ بأن ذلك قد يكون رغبة وتزامن ذلك مع انطالق عجلة المصالحة الفلسطينية، مما دفع للت
إسرائيلية لتهيئة األجواء للتحضير لضربة عسكرية ما ضد حماس في غزة من جهة، ومن جهة أخرى 

 التخريب على جهود المصالحة، ووضع العراقيل أمام نجاح حكومة التوافق.
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في حقل ألغام في مثل هذا الموضوع "الملغوم" تشبه إلى حد كبير السير  إن الكتابةومن الالزم القول 
حقيقي، ألن كل ما بين أيدينا كباحثين ال يتعدى قراءة هنا، وتسريبا هناك، وتحليال هنالك، في ضوء 
"شح" المعلومات التي تحيط بهذا الموضوع السري بطبعه، ولذلك، ليس بالضرورة ان تخرج هذه 

سرب من  السطور بجديد أو سبق صحفي، لكنها ستجتهد في تحليل ما وقع من أحداث، وما
معلومات من مختلف األطراف ذات العالقة، وصوال إلى قراءة مستقبلية لما قد يحدث في قادم األيام 

 على أرض قطاع غزة.
، وما تطلبه من وضع الحرب ألوزارها، وعودة للمقاتلين 2012ورغم اتفاق التهدئة الذي أعقب حرب 

ون من مغبة وقوع دولتهم في "شرك" نصبته لقواعدهم، إال أن الخبراء العسكريين اإلسرائيليين يحذر 
 لها حماس، تمثل بعدم شمول اتفاق التهدئة للتطوير الذاتي لسالح المقاومة، تصنيعا وتأهيال وتهريبا.
وبمراجعة دقيقة لعشرات التحليالت التي صدرت خالل األيام األخيرة بعيد اتفاق المصالحة، يخرج 

ن مصابون بز"هوس" التحضيرات التي تجريها حماس وجناحها المراقب بخالصة مفادها أن اإلسرائيليي
العسكري للمواجهة القادمة، القادمة حتما مع الجيش اإلسرائيلي، مستندين في ذلك لسلسلة من 
التقديرات االستخبارية التي تشير بصورة ال تقبل الشك أن الحركة ماضية في طريق تأهيل قواتها 

عدادهم ميدانيا.  لوجستيا، وا 
ن إرجاع التخوف اإلسرائيلي من تحضيرات حماس للمرحلة القادمة من تحقيقها سبقا  تلو اآلخر ويمك

على صعيد تصنيع األسلحة والمواد القتالية وتطويرها، رغم إغالق االحتالل لكافة المنافذ المتاحة 
ر الذي تعاني للتزود بالمواد األساسية والذخائر الالزمة لذلك، وتسعى المقاومة لتعويض النقص الكبي

 منه في اإلمكانيات التسليحية عبر ابتكار وسائل بديلة تتمتع بقدر من الفعالية.
ويقول المراقبون إّن عمليات االجتياح والتوغالت المتكررة التي كانت تقوم بها قوات االحتالل في 

إليه من  قطاع غزة قبيل اتفاق التهدئة األخير، مثل فرصة سانحة للمقاومين لتجريب ما توصلوا
 صناعات جديدة، والختبار مدى فعالية هذه الوسائل، والعمل على تطويرها باستمرار.

وهكذا كلما حاولت قوات االحتالل تشديد قبضتها، يعمل المقاومون على البحث عن البديل دون كلل 
جديد أو ملل إلبقاء شعلة المقاومة مستمرة، ووسائلهم من أجل ذلك في تطور مستمر، والبحث عن ال

مهمة ال تتوقف، وتجارب الواقع تثبت أن كل يوم تشرق فيه الشمس يكون لدى المقاومين ما هو 
 جديد، واألسماء كثيرة وجميعها أدوات قتالية مكتوب عليها: صنع في فلسطين.

وتشير التقارير األمنية اإلسرائيلية إلى حيازة حركة حماس لمنظومة مسئولة عن تطوير وسائل 
ينها ونقلها إلى القوات المقاتلة، وتشمل عشرات العاملين المنتظمين في مجموعات عمل القتال، وتخز 
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مهنية، ووفقا لتلك التقارير، فإن قطاع غزة يضم بضع عشرات من مواقع اإلنتاج التسليحية، وفي 
نتاج وسائل قتالية، سواء لالحتياجات الدفاعية، أو لألغراض الهجومية ، هذه المنظومة يتّم تصنيع وا 

 وشّن الهجمات المسلحة.
مجهود مقاتلو حماس على صعيد اإلنتاج الذاتي  تواصل-المصادرتشير ذات –وخالل السنة األخيرة 

لوسائل القتال التي يحتاجونها من أجل العمليات الشاملة، بغية تقليص االعتماد على عمليات تهريب 
 ألخرى بنى إنتاج مستقلة. وسائل القتال من الخارج، وتوجد لدى حركة حماس والمنظمات ا

القراءة اإلسرائيلية في األيام األخيرة لعملية تعاظم القدرة العسكرية لحماس تتضمن التدريبات الميدانية 
واإلعداد اللوجستي، لرفع مستوى الكفاءة الحرفية للناشطين على مختلف المستويات وفي كل 

تهويل" من قوة حماس، تمهيدا للحصول على المجاالت المهنية، وكل ذلك كجزء من حملة إسرائيل "لل
"شرعية دولية" لتوجيه ضربة قاصمة ضدها، بالتزامن مع تعثر "المصالحة الهشة" القائمة بين فتح 

 وحماس.
12/6/2114ر، موقع عدنان أبو عام  

 
 ما بعد التخ ص من كو  النار  "حماس" .57

 صالح النعامي
نهاء لن يفضي تشكيل حكومة التكنوقراط برئاسة رامي  الحمد هللا إلى إحالل المصالحة الوطنية وا 

االنقسام الفلسطيني، العكس تماما ، وعلى ما يبدو، فتشكيل الحكومة سيفتح فصال   خر في االنقسام، 
وذلك بسبب نوايا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحقيقية. فعباس ينطلق من افتراض مفاده 

ة من منطلق الضعف، وبالتالي ليس أمامها إال قبول إمالءاته. أن حركة حماس قبلت اتفاق المصالح
وقد وجدت توجهات عباس هذه تعابيرها في الكثير من مظاهر السلوك، مثل: إصراره على تفكيك 
وزارة شؤون األسرى، عدم االستعداد لدفع رواتب موظفي حكومة غزة، تشديده بشكل احتفالي على أن 

، وغيرها. فبمجرد أن تم اإلعالن عن تشكيل الحكومة الجديدة، «قدسم»التنسيق األمني مع إسرائيل 
أنهى عباس اتصاالته مع حركة حماس، وسمح لبعض مقربيه بفتح حرب كالمية ضد حماس. 
وهناك ما يؤشر على أن عباس في ذروة تنسيق مع قوى إقليمية عربية لتحويل اتفاق المصالحة إلى 

اء على قوتها العسكرية، مع العلم أن المستفيد األبرز من هذا  لية لتقليم أظافر حركة حماس والقض
المخطط هو إسرائيل. لكن على الرغم من ذلك، فأنه لم يكن أمام حركة حماس بد، سوى التوصل 
لهذا االتفاق لتخليصها من كوة النار المتمثلة في استحقاقات الحكم المستحيلة، سيما في ظل تشديد 
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ة عن الوفاء بدفع الرواتب لموظفيها، عالوة على أن هناك ما يؤشر الحصار، وعجز حكومة الحرك
على أن الحكومة توشك على العجز عن تقديم الخدمات في حدها األدنى. لقد أحرقت كوة النار 
الملتهبة هذه أطراف حماس وقلصت هامش المناورة أمام قيادتها ودفعت بها إلى دائرة تناقضات 

ت اإلقليمية التي يعد أبرزها االنقالب الذي قاده عبد الفتاح السيسي على بائسة، فاقمتها جملة التحوال
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، مما زاد األمور تعقيدا . لكن السؤال المهم، الذي يطرح نفسه 
هنا بقوة: ما يتوجب على حماس فعله بعد خروجها من دائرة الحكم؟. وكيف بإمكانها أن تحول 

 الحكم إلى فرصة تعزز وجودها وقدرتها على الفعل.تحديات ما بعد 
 تقييم التجربة

إن أول ما يتوجب على قيادة حماس التصدي له هو إجراء عملية إعادة تقييم شامل لمسارها 
حتى اآلن، واستخالص العبر المطلوبة بشفافية؛ ألننا  2006السياسي منذ أن خاضت انتخابات 

فهناك من يرى أن خوض غمار االنتخابات وتشكيل  نسمع صوتين داخل قيادة حركة حماس.
جسيما  وأنه يتوجب على الحركة عدم العودة لهذه التجربة ما دام هناك  استراتيجياالحكومة كان خطأ 

احتالل وكانت مقاومة. وفي المقابل، هناك من ال يزال يدافع عن هذا القرار ويشيد بتجربة الحكم، 
المشاركة في االنتخابات مستقبال ، بل أن األمور وصلت إلى حد ويجاهر بأن الحركة لن تتردد في 

أن البعض يتحدث عالنية عن إمكانية المشاركة في انتخابات رئاسة السلطة. ومن الواضح أن حجج 
المدافعين عن تجربة الجمع بين الحكم والمقاومة ضعيفة وغير متماسكة. ونظرا  ألن حركة حماس ال 

على البيئة اإلقليمية بما يحسن من شروط دورها السياسي الداخلي، فإن  تستطيع التأثير بشكل جدي
أي قرار بالمشاركة في الحكم تحت شروط أوسلو لن يصب في صالحها. وهناك سؤال  خر يتوجب 
استدعاؤه: لماذا لم تغادر حماس الحكم عندما كانت في أقوى أوضاعها، سيما بعد انتهاء حرب 

 كبيرة. نها كانت ستجني نقاطا، حيث كان من المؤكد أ2012
 الخطوة القادمة

يفرض الخروج من الحكومة على حماس تبني برنامجا  مختلفا  واضحا  وصريحا ، يأخذ بعين االعتبار 
استنتاجاتها من تجربة الحكم ونقاط الضعف التي كشفت عنها هذه التجربة، وهي ليست بالقليلة. 

استعادة زخم االلتحام بالجماهير الفلسطينية، وهو ومما ال شك فيه أن حماس مطالبة باألساس 
االلتحام الذي تضرر في أعقاب تجربة الحكم. ومما ال شك فيه أن انجاز هذا الهدف يستدعي 
صياغة برنامج عمل شامل، تسبق صياغته عملية عصف فكري جادة. ويجب أن يتصدى برنامج 

سطينية، والعمل على أن تكون المقاومة العمل الجديد للحركة لدعم مقومات صمود الجماهير الفل
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عامل إسناد لهذا الصمود، على اعتبار أن هذه الجماهير تمثل أهم وأقوى حاضنة للمقاومة. ويجب 
أن تدرك الحركة أنه يجب تصميم العمل المقاوم لكي يراعي حدود هذا الصمود، بغض النظر عن 

كم يساعدها على إعادة بناء عالقاتها موقع حركة حماس. ومما ال شك فيه أن تخلص حماس من الح
مع الفصائل الفلسطينية على أساس الموقف من المقاومة ودعم صمود الجماهيري الفلسطينية. ومن 
نافلة القول، إن حركة حماس مطالبة باالستعداد إلمكانية أن تتعرض لخيانة، بحيث تتكالب أطراف 

م من أن هذا االحتمال يبدو ضعيفا ، حيث ان عدة على استغالل اتفاق المصالحة لضربها. على الرغ
الجميع يدرك أن حركة حماس لديها حاليا  من القوة العسكرية ما يمكنها من خلط األوراق، لكن القيادة 
الحكيمة يجب أن تتحوط لألسوأ. إن أحد الخيارات التي يتوجب على حماس االستعداد لتبنيها هو 

يش له وتربصها إلى نقطة تحول فارقة في الصراع مع ، الذي حول مطاردة قر «منهج أبو بصير»
أهل الباطل. لقد كان منهج أبي بصير نتاج عملية تفكير من خارج الصندوق، ففاجأ  سريه فقتل 
أحدهم وفر اآلخر ليسدل الستار تماما  على تنفيذ البند المتعلق بتسليم المسلمين الفارين من مكة 

 ول الذي مهد في النهاية لفتح مكة نفسها.للمدينة في صلح الحديبية، وهو التح
12/6/2114السبيل، عمان،   
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 أيالن بابيه
أصبح مصطلح "النكبة"، ألسباب مفهومة، ثابتا معجميا  مقدسا  في : ترجمة عالء الدين أبو زينة

ساسية التي سيتم بها تخليد القاموس الوطني الفلسطيني. وربما سيظل، على األرجح، الطريقة األ
. ومع ذلك، ومن الناحية المفاهيمية، يبقى هذا 1948وتذكر األحداث الرهيبة التي وقعت في العام 

المصطلح إشكاليا . فالنكبة تعني الكارثة. وعادة ما يكون للكوارث ضحايا، لكنها ال يكون فيها جناة، 
 ية.وهو ما يفضي إلى استبعاد عناصر المساءلة والمسؤول

لهذا السبب، من بين أمور أخرى، كان من السهل على الدعاة الزائفين أو الحقيقيين لما يسمى 
العملية السلمية في "المسألة الفلسطينية" أن يتجاهلوا هذا الحدث المشهدي. كما أتاح أيضا  ألولئك 

أو بآخر في زمن  األكثر انتباها  للمحنة الفلسطينية أن ينظروا إلى النكبة كحدث بعيد، وقع بشكل
الحرب العالمية الثانية، وبحيث يمكن أن يكون موضع اهتمام للمؤرخين، لكن له القليل جدا  من 

 الصلة بإسرائيل وفلسطين اليوم.
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استخدام مصطلح "التطهير العرقي" لوصف كل  2009هذا هو السبب في أنني اقترحت في العام 
السياسات اإلسرائيلية التي تلتها منذ ذلك الحين ، وكذلك 1948من األحداث التي وقعت في العام 

على حد سواء. وتناسب التعريفات القانونية واألكاديمية والشعبية للتطهير العرقي مجمل التطورات 
بشكل جيد للغاية. وال يمكن وصف التشريد المخطط  1948التي جرت في فلسطين في العام 

 900.000صف البلدات والقرى الفلسطينية وطرد والمنهجي للفلسطينيين، والذي انتهى بتدمير ن
 فلسطيني من وطنهم، سوى بأنه تطهير عرقي.

لكن أهمية هذا المصطلح ال تأتي فقط من وصفه األحداث المخصوصة التي وقعت في تلك السنة 
نما هو يشكل أيضا  مفهوما  يفسر الفكر الصهيوني إزاء السكان األصليين  بشكل مناسب فحسب، وا 

، وكذلك السياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين منذ ذلك الحين 1948ين قبل العام في فلسط
 فصاعدا .

منذ المواجهة األولى بين قادة وأعضاء المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني من جهة، 
والفلسطينيين من أهل البلد األصليين من جهة أخرى، تم اعتبار األخيرين، في أحسن األحوال، 

بة، وفي أسوأ األحوال، أجانب اغتصبوا بالقوة ما يخص الشعب اليهودي. وقد تسامح الصهاينة عق
من أصحاب العقلية الليبرالية مع وجود الفلسطينيين المحليين بأعداد صغيرة، لكن هؤالء أنفسهم ما 

بأنه من  ،1948لبثوا أن خضعوا لقناعة راسخة، زرعت في أجيال من اليهود اإلسرائيليين منذ العام 
أجل االزدهار، وليس مجرد البقاء على قيد الحياة فقط، فإن وجود دولة يهودية مستقبلية في الكثير 

 من أجزاء فلسطين، والتي ال يكون فيها فلسطينيون، هو السيناريو المثالي للمستقبل.
لة رسا 1948باإلضافة إلى ذلك، نقل الصمت الدولي عن التطهير العرقي لفلسطين في العام 

واضحة إلى الدولة اليهودية الوليدة: لن يتم الحكم على الدولة اليهودية مثل أي جماعة سياسية 
أخرى، وسوف يغض العالم الطرف عنها ويزودها بالحصانة لممارسة سياساتها اإلجرامية على 
األرض. وكانت أوروبا هي التي قادت هذا الطريق، وهي تعتقد أنها يمكن أن تصبح في حل من 

فصل الرهيب في تاريخ يهودها، من خالل منح الحركة الصهيونية تفويضا مطلقا بتجريد فلسطين ال
 من سكانها العرب.
القناعة الصهيونية بأن النجاح في فلسطين يعتمد على القدرة على تقليص عدد -هذان التطوران 

المتمثل بالسماح الفلسطينيين في دولة يهودية مستقبلية إلى أدنى حد ممكن، والتواطؤ الدولي 
حوال أيديولوجية التطهير العرقي لتكون بمثابة الحمض  -1948بمحاولة هذا الطموح في العام 

 النووي إلسرائيل المستقبلية.
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كانت الرؤية هي تحقيق دولة بفلسطينيين أقل، لكن التكتيكات المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الرؤية 
ة األيديولوجية، الصهيونية، قادرة في ظل الظروف تغيرت مع مرور الوقت. ففي حين كانت الحرك

الخاصة التي أنتجها القرار البريطاني المفاجئ بمغادرة فلسطين، على تنفيذ عملية وحشية من 
التطهير العرقي واسع النطاق ضد السكان الفلسطينيين المحليين، كان ينبغي أن تكون المراحل 

 التالية أكثر تطورا  وتعقيدا .
بسيطة أدركها المسؤولون عن التخطيط االستراتيجي في مواجهة استمرار وجود ثمة حقيقة 

من خالل وضعهم في -الفلسطينيين على األرض: إن طرد الناس وعدم السماح لهم بالتحرك 
ينتجان نفس األثر على المستوى الديمغرافي. إنهما يجعالن السكان غير المرغوب فيهم  -معتزالت

 لك خارج حدود الدولة أو داخلها.غير مرئيين، سواء كان ذ
غير مكتمل. ففي داخل المنطقة التي أصبحت إسرائيل، بقيت أقلية  1948كان التطهير العرقي لعام 

صغيرة من الفلسطينيين. وقد بقي هؤالء إما ألنهم كانوا يعيشون في الشمال والجنوب، في المناطق 
على طرد السكان المحليين، أو ألنهم أصبحوا  التي وصلت إليها القوات اليهودية منهكة وغير قادرة

مدركين أكثر من مواطنيهم الذي طردوا في مرحلة مبكرة من العمليات، للنية الحقيقية للمحتلين؛ أو 
ألنهم نجوا بفضل قرار اتخذه قائد محلي بالسماح لهم بالبقاء أو تركهم لقرار الحق بعد الحرب. 

الذي نال من الجيش أقلية فلسطينية داخل إسرائيل. وقد وهكذا، ترك الصمود الفلسطيني والتعب 
سمحت االتفاقات السياسية لألردن بالسيطرة على الضفة الغربية، فيما مكنت االعتبارات العسكرية 

 مصر من االحتفاظ بقطاع غزة.
، وكان ما يزال 1906و 1948ظلت محاولة التطهير العرقي الوحشي جارية في الفترة بين العامين 

 1906ي طرد عدد كبير من سكان القرى في تلك الفترة. لكنه تم استبدال هذا النهج بعد العام يجر 
بالفكرة المذكورة أعاله، والتي تقوم على إمكانية إنجاز التطهير العرقي بوسائل أخرى، عن طريق 

كة فرض الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين، حيث يتمثل الحظر الرئيسي في تقييد حرية حر 
نما بالغ الصرامة، في منع إقامة  الفلسطينيين في المناطق اليهودية، ويتمثل الحظر غير الرسمي، وا 
 الفلسطينيين في تلك المناطق. وقد ترافق ذلك مع منع توسع فضاء العيش لذلك المجتمع الفلسطيني.

، تم 1966العام عندما جاء الحكم العسكري المفروض على الفلسطينيين في إسرائيل إلى نهايته في 
استبداله بنظام الفصل العنصري الذي قيد الحركة المكانية للمجتمع الفلسطيني. في البداية، كان ذلك 
نجاحا كبيرا ، لكنه أثبت أنه أقل كفاءة في السنوات األخيرة. ومع ذلك، لم يتم إنشاء أي قرية جديدة 
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ينما جرى تهويد فضائه الزراعي في المئة من السكان، ب 20وال حي واحد للمجتمع الذي يمثل 
 والطبيعي بصورة منهجية في شمال وجنوب الدولة.

، اتخذ التطهير العرقي بوسائل أخرى أشكاال  1969في المناطق التي احتلتها اسرائيل في العام 
، 1948مماثلة. بعد الحرب مباشرة، فكرت الحكومة اإلسرائيلية جديا  في تكرار التطهير العرقي للعام 

ه تم استبعاد الفكرة. واختارت الحكومة، بدال  من ذلك، استعمار األراضي المحتلة والتوطين فيها. لكن
نما استخدمت بشكل  ولم يتم استخدام هذه االستراتيجية من أجل تغيير التوازن الديموغرافي فقط، وا 

ها بطريقة ال أساسي إلنشاء أحزمة استيطانية تعمل على محاصرة البلدات والقرى الفلسطينية وعزل
تسمح لها بالتوسع، وخنقها وتشجيع الهجرة منها. وأنشأ الجيش، كما كشفت الصحفية أميرة هاس عن 
ذلك مؤخرا ، ميادينا  للتدريب في الضفة الغربية من أجل تفريغها من السكان الفلسطينيين. وأسس 

عزل قطاع غزة وجعله   رييل شارون نسخة أصلية من هذا التطهير العرقي األكثر تطورا  عن طريق
 .2000أشبه بالغيتو في العام 

ما تزال إسرائيل اليوم مستعدة أيديولوجيا  للجوء إلى التطهير العرقي الوحشي، على النحو الذي تمكن 
رؤيته في خطة براوير في النقب، والرغبة في التطهير العرقي للسكان العرب لمدينة عكا القديمة. 

ة دولية لكل من التطهير العرقي الوحشي ولشكله المتطور المعقد على وقد وفرت عملية السالم مظل
ألن مرتكبيه يتعبون أو يغيرون رأيهم.  يتالشىحد سواء. ويعلمنا التاريخ أن التطهير العرقي ال 

 وهناك الكثير جدا  من اإلسرائيليين الذين يستفيدون، ويشاركون، في هذا المشروع.
عندما يتم استكماله أو إيقافه. ويعني السالم في إسرائيل وفلسطين إن التطهير العرقي ينتهي فقط 

 وقف التطهير العرقي كشرط مسبق ألي مصالحة.
1/6/2114)ميدل ذيست آ (   
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موشي أرينز   
ام مبنى الطائفة كغم من مادة متفجرة أم 290ف جرت سيارة تجارية كان فيها  1994تموز  18في 

شخصا وجرح أكثر  80اليهودية في بونس  يريس، وأفضى االنفجار الى انهيار المبنى والى موت 
 .300من 
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فقد كانت العصابة المسلحة الشيعية اللبنانية التي تؤيدها ايران والتي حاربت اسرائيل مدة سنين في 
ودي هذه المرة. وقد خطط عماد حدودها الشمالية، كانت قد فتحت جبهة ثانية على الشعب اليه

 مغنية رئيس الذراع العسكري لحزب هللا الذي قتل بعد ذلك في سوريا، خطط للعملية.
فكانت العملية  1982نفذت هجمات على اهداف يهودية قبل ذلك على أيدي ارهابيين فلسطينيين في 

، 22وجرح  اشخاص 6التي قتل فيها  1982في مطعم غولدنبرغ اليهودي في باريس في  ب 
والعملية على مصلين في الكنيس الكبير في روما بعد شهر. واآلن كشف حزب هللا على رؤوس 

 االشهاد عن أنه يعمل موجها عمله على الشعب اليهودي ايضا.
انضمت القاعدة الى المنظمات االرهابية التي تعمل على  2001ايلول  11بعد عملية التوأمين في 
انفجرت شاحنة محملة بالمواد المتفجرة أمام الكنيس في  2002نيسان  12اليهود في العالم. ففي 
قتل بعمليات على  2003أيار  16. وفي 30شخصا وجرح أكثر من  19الجربة في تونس وقتل 

 .100شخصا وجرح أكثر من  33اهداف يهودية في الدار البيضاء 
بيت »في اسطنبول قرب كنيس انفجرت سيارات محملة بمادة متفجرة  2003تشرين الثاني  10وفي 

. وقد نفذ كل تلك 300شخصا وجرح أكثر من  29، وأفضى ذلك الى موت «نفيه شالوم«و« اسرائيل
 العمليات ارهابيون منسوبون الى القاعدة.

تجري اجهزة استخبارات اسرائيلية ودولية تعقبا مالزما لنشاط منظمات ارهاب فلسطينية وحزب هللا 
مات جمعتها م نع عدد من العمليات خطط لها على اهداف يهودية. ويختلف والقاعدة. وبفضل معلو 

الوضع تماما حينما يكون الحديث عن هجوم على اهداف يهودية على أيدي مهاجمين أفراد يعملون 
 مثل ذئاب منفردة ال جزء  من عملية مخطط لها قبل ذلك ومراقبة من أعلى.

د ركب محمد مراح، وهو مواطن فرنسي التزم . فق2012 ذار  19هذا ما حدث في طولوز في 
بمواقف متطرفة بعد أن مكث مرتين في افغانستان وباكستان، ركب دراجة نارية الى المدرسة 

 ، وأطلق النار هناك فقتل حاخاما وثالثة اوالد.«اوتسار هتوراة»اليهودية 
أيار جاء مهدي نموش،  14وتشبه الحادثة االخيرة في بروكسل القتل في طولوز شبها مقلقا. ففي 

وهو مواطن فرنسي حارب مع المجاهدين في سوريا، الى المتحف اليهودي وأطلق النار من سالح 
اوتوماتيكي. فقتل ثالثة اشخاص ومات شخص  خر متأثرا بجراحه بعد ذلك. وبعد وقت ما اعتقل 

 نموش في مرسيه.
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في السنوات االخيرة الى سوريا  على حسب التقديرات سافر نحو من ألفي مواطن من دول اوروبية
حيث انضموا الى عصابات الجهاد الكثيرة المشاركة في القتال. وال ي علم عدد المواطنين االمريكيين 

 الذين سافروا الى سوريا لنفس الغرض لكن ال شك في أن عددهم يبلغ بضع مئات على األقل.
تطرف وي دربوا على استعمال وهم يصبحون عند عودتهم بعد أن يجري عليهم تحول اسالمي م

 السالح، خطرا على اليهود في كل مكان.
ترى اجهزة االستخبارات أنه ال يمكن تقريبا الحصول على معلومات تسبق اعمال العنف العارضة 
هذه. وقد يكون هذا الخطر على الجاليات اليهودية أكبر من الخطر الكامن في حزب هللا والقاعدة. 

المسؤولية والعبء على قوات االمن في الدول التي يعود اليها هؤالء  وهذا الوضع يلقي معظم
المجاهدون بعد مكوثهم في سوريا. فمن الواجب على هذه القوات أن تحدد مواقع هؤالء المجاهدين 
وأن تتعقبهم بعد عودتهم. فلو أنها فعلت ذلك في حالتي محمد مراح ومهدي نموش لتم منع مس 

 بحياة بشر.
11/6/2114اآرتس   
12/6/2114القدس العربي، لندن،   
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 ناشطون فلسطينيون يقيمون مباراة كرة قدم امام معتقل عوفر تضامنا  مع األسرى

12/6/2114الحيا  الجديد ، رام هللا،   


