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 غزة بعن كل ما يحصل أراضينا.. وحماس مسؤولة  على على أي إطالق نار بحزميعلون: سنرد  .0

، أن برهوم جرايسي نقاًل عن مراسلهاالقدس المحتلة و غزة ، من 28/6/2104الغد، عمان، نشرت 
الجيش اإلسرائيلي اغتال أمس مقاومين اثنين وأصاب ثالثًا، بغارة جوية على قطاع غزة، بدعوى 

 إسرائيلية.القذائف الصاروخية نحو أهداف  إلطالقتشكيلهم خلية 
صادر إسرائيلية أمس، إن جريمة االغتيال وقعت على مقربة من بيت رئيس الحكومة وقالت م

الفلسطينية السابق اسماعيل هنية، فيما ادعى وزير الحرب موشيه يعلون، إن المقاومين اللذين 
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استهدفهما جيش االحتالل أمس، شاركا في عمليات اطالق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه 
 واتهم حركة حماس بالمسؤولية عن إطالق القذائف من القطاع. مواقع إسرائيلية،

وزير عن مراسلها من رام هللا، عبد الرحيم حسين، أن  ،28/6/2104االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
سترد بحزم على أي إطالق نار على " "إسرائيل"في بيان أن  أكد ،الدفاع اإلسرائيلي موشي يعالون

 ."مدنيين أو جنودا إسرائيليين كما فعلنا أراضيها وعلى أي هجوم يستهدف
نعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يحصل في قطاع غزة وننصحها بعدم اختبار صبرنا "وأضاف 
 ."وتصميمنا

 
 "الحياة": السلطة تقر بوجود معلومات بشأن وقوف حماس وراء اختطاف المستوطنون الثالثة .2

وجود معلومات استخبارية في شأن وقوف حركة أقرت السلطة الفلسطينية ب: محمد يونس -رام هللا 
حماس وراء االختطاف المستوطنون الثالثة جنوب الضفة الغربية. وقال مسؤول أمني كبير لـ"الحياة" 
إن فقدان أبو عيشة والقواسمي دليل كبير على وجود اختطاف وعلى احتمال وقوف حركة حماس 

 وراءه، مشيرًا إلى أنهما ينتميان إلى الحركة.
يتوقع أن تترك هذه التطورات أثرًا كبيرًا على المصالحة بين حركتي فتح وحماس، إذ طالبت إسرائيل و 

 السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ اتفاق المصالحة مع حماس ردًا على الخطف.
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية إنه ال يمكنهم المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة في هذه 

ن ت وقال المسؤول: "ال يمكن تفعيل المجلس  نفيذ االتفاق سيجمد إلى حين اتضاح األمور.المرحلة، وا 
 التشريعي أو إجراء انتخابات أو عقد اتفاق شراكة في منظمة التحرير قبل اتضاح األمور".

 28/6/2104الحياة، لندن، 
 
 األقصى ودار اإلفتاءالمسجد طرد الهباش من  .3

لمصلين مساء أمس الجمعة غرفة دار اإلفتاء في حاصر مئات ا: خاص مراسل - 48عرب 
المسجد األقصى والتي تواجد فيها محمود الهباش، وزير األوقاف السابق وقاضي قضاة فلسطين، 

 الذي جاء بمصادقة االحتالل لتحري هالل رمضان وطالبوه بالخروج من المسجد.
إن عشرات الشبان  48 األقصى لعربوقالت مواطنة مقدسية يقع منزلها بالقرب من المسجد 

تجمهروا أمام باب الغوانمة القريب من دار اإلفتاء الموجودة داخل المسجد األقصى لمحاولة طرد 
 محمود الهباش، الذي لجأ إلى غرفة المفتي باألقصى، تعبيرا عن رفضهم لزيارته.
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بطرد الهباش أن الشبان والمصلين اتخذوا قرارا  48وتؤكد المعلومات التي رشحت من القدس لعرب 
 من المسجد األقصى ألنه جاء إلى القدس بتصريح وحماية اسرائيلية، إضافة إلى مواقفه السابقة.

 28/6/2104، 48عرب
 
 من الشهر المقبل 23تمديد توقيف النائب حسني البوريني حتى  .4

قررت قالت عائلة النائب االسير حسني محمد البوريني إن المحكمة العسكرية االسرائيلية  :نابلس
وضحت ان المحكمة عقدت أو  تمديد توقيف النائب البوريني حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

حيث وجه له تهمة العمل في المجلس التشريعي، غير ان قاضي  الماضي،جلسة لها يوم األربعاء 
رين من ما دفعه الى تأجيل الجلسة حتى الثالث والعش قرار،المحكمة االسرائيلي لم يتوصل الى 

 الشهر المقبل.
 27/6/2104القدس، القدس، 

 
 : السلطة اعتقلت أفراد عائلتي "القواسمي وأبو عيشة"اإلسرائيلية العاشرةقناة  .5

قالت القناة العاشرة الصهيونية إن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، : القدس المحتلة
 عيشة للتحقيق معهم.اعتقلت أفراد عائلتي مروان القواسمى وعمار أبو 

ضلوعهما في عملية  26/6الخميس  يومجاء ذلك عقب إعالن جهاز الشاباك الصهيوني رسميًا 
 اختفاء الجنود الصهاينة الثالثة قبل أسبوعين في الخليل.

وطبًقا للقناة؛ فإن أجهزة السلطة تسعى جاهدة لممارسة أقصى ضغط ممكن على ذوي وأقارب 
ك تحقيقًا لرغبة قيادة السلطة في الوصول إليهم قبل أجهزة األمن القواسمي وأبو عيشة؛ وذل

 إليهم.الصهيونية، أو المساهمة بشكل كبير في الوصول 
وكان جهاز الشاباك الصهيوني ذكر أمس أن أجهزة أمن السلطة في الخليل هي التي أمّدته بأسماء 

 ر الجنود الصهاينة الثالثة.المشتبه بهم وأبلغته باختفائهم قبل ثالثة أيام من اختفاء آثا
 27/6/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو مرزوق يستغرب االبطاء في تنفيذ بنود اتفاقية المصالحة .6
استغرب عضو المكتب السياسي في حركة حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، أشد : غزة )فلسطين(

الحة ووضع العصا في دواليب المصالحة ما وصفه بـ"اإلبطاء" في تنفيذ اتفاقية المص االستغراب
نهاء   ".االنقسامواختالق الذرائع وكأنهم يقفون في صف من عادى الوحدة وا 

( أوردها على صفحته الرسمية على موقع 6|22وأعرب أبو مرزوق في تصريحات له يوم الجمعة )
فز من أسئلة بعض المسؤولين لما يق اكتراثالتواصل االجتماعي "الفايسبوك"، عن أسفه لعدم 

 الحائرين عن جدية الخطوة، وحسابات آخرين ال تدور إال حول رضا الغرب و)إسرائيل(.
وأوضح أبو مرزوق، المعالم الرئيسية التفاقية المصالحة التي تنتظر التنفيذ، وقال: "عقدنا اتفاقية 

ح لدينا شاملة تتحدث عن تشكيل حكومة توافق وطني واستئناف أعمال المجلس التشريعي، ليصب
رئاسة واحدة ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعي واحد. عقدنا اتفاقية تتحدث عن لجنة للمنظمة 
كإطار مبادئ مؤقت وتحت سقفها يستظل الكل الفلسطيني، مع شراكة سياسية وانتخابات شاملة 

، بعيدًا عن ومتزامنة ومنظومة أمنية راقية تجعل من أبناء شعبنا صفًا واحدًا منحازا لمصالحه العليا
 خدمة اإلحتالل ومخططاته، والتنسيق األمني وجرائمه".

وأضاف: "عقدنا اتفاقية وصفنا فيها المرحلة، وتجاوزنا الذرائع المعيقة، والتخوفات الناتجة عن 
السلوكيات الخاطئة، وركزنا على تعامل مع بعضنا بعضًا يتسم بالعدالة والمسئولية والمساواة، بعيدًا 

متوجهين لبناء برنامجنا  وتركيزًا على المواطنة وضمان العيش الكريم والكرامة اإلنسانية،عن الحزبية 
الوطني. وعقدنا اتفاقية أساسها الورقة المصرية، وبجانبها العشرات من األوراق الشارحة والمفصلة 

 .لمستقبلنا الوطني
 27/6/2104،قدس برس

 
 أعضاء لها باختطاف مستوطنين "سرائيلإ"على اتهام  بالتخبط ردا   االحتاللحماس تتهم  .7

اعتبر القيادي في حركة حماس مشير المصري أن إعالن إسرائيل  :حاج إبراهيم سليمان -الدوحة 
عن أسماء فلسطينيين تتهمهما بالوقوف وراء اختفاء المستوطنين الثالثة محاولة لصناعة نصر 

وف وراء العملية "شرف ال تدعيه الحركة وأكد المصري أن اتهام إسرائيل لحركة حماس بالوق موهوم.
حتى هذه اللحظة" مجددا التأكيد أن كل الخيارات مشروعة لتأمين اإلفراج عن األسرى في السجون 

 اإلسرائيلية.
 28/6/2104القدس العربي، لندن، 
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 بغزة  ئالشاطمخيم ة في شهيدان باستهداٍف إسرائيلي لسيارة مدني   .8

ب آخرون بجراح مختلفة، ظهر اليوم، جراء استهداف طائرات ن وأصيان اثنااستشهد فلسطيني
 االحتالل اإلسرائيلي لسيارٍة مدنية كانت تسير على الشريط الساحلي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن االستهداف أسفر عن ارتقاء الشهيدين 

عاًما( من  24عامًا( من سكان بيت هيا، ومحمد الفصيح ) 22) أسامة حسن موسى الحسومي
 سكان الشيخ رضوان، مشيرًا إلى أنهما وصال المستشفى أشالء متناثرة.

وكان قد أصيب صباح اليوم، سبعة مواطنين بينهم طفالن وامرأتان بجراح متفاوتة إثر إطالق مدفعية 
 هم شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس.االحتالل عدة قذائف تجاه منازل المواطنين وأراضي

 27/6/2104، فلسطين أون الين

 
 صواريخ من غزة على عسقالن سبعةإطالق  :يديعوت أحرنوت .9

صواريخ، باتجاه مدينة  2ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت : األناضول
 الحديدية اإلسرائيلية اثنين منها.عسقالن جنوب فلسطين المحتلة، أسقطت منظومة القبة 

صواريخ  2وقالت، صحيفة يديعوت أحرنوت، إن مجموعة فلسطينية "أطلقت مساء اليوم )الجمعة( 
منها فيما  2على مدينة عسقالن، نجحت القبة الحديدية )منظومة صواريخ دفاع جوي( في إسقاط 

 "مفتوحة.في أماكن  5سقطت 
 الليل.أطلقت في الساعة األخيرة قبل منتصف  من الصواريخ 3وأشارت الصحيفة أن 

وأشارت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إلى أن الجيش اإلسرائيلي أعلن حالة االستنفار جراء تطورات 
 األرض.األوضاع األمنية على 

 27/6/2104، فلسطين أون الين

 
 سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة .01

اليوم السبت، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في أنحاء شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، فجر 
" استهدفت موقع "بدر" 26وقال شهود عيان، بأن مقاتالت حربية إسرائيلية من نوع "اف  قطاع غزة.

 التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" جنوب مدينة غزة.
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رق محافظة خانيونس وذلك باطالق وقصفت الطائرات اإلسرائيلية موقع يتبع لكتائب القسام ش
كما قصفت بأربعة صواريخ موقعا للشرطة البحرية على الطريق الساحلي لبلدة  صاروخ باتجاهه.

كما استهدفت أرضا خالية بالقرب من محطة الكهرباء في مخيم النصيرات  "الزوايدة" وسط القطاع.
بكافة انواعها التحليق بشكل مكثف  يليةاإلسرائوتواصل الطائرات  لالجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

 في اجواء قطاع غزة، وسط تأهب لشن مزيد من الغارات.
 28/6/2104، فلسطين أون الين

 
 وضبط األمن ت األحمد يناشد السلطات اللبنانية دخول المخيماعزام  .00

الحلوة، بعد تأجيل متكرر لنشر القوة األمنية الفلسطينية، التي ُكلفت فرض األمن في مخيم عين 
علقت مصادر في المخيم بأن يحسم المشرف العام على الساحة الفلسطينية في حركة فتح عزام 
األحمد هذا الموضوع، وفيما رأت المصادر ان األحمد، الذي وصل مطلع األسبوع الجاري إلى 
 بيروت، قادر على وضع اللمسات األخيرة على عديد القوة وتجهيزها وتمويلها، وأنه سيدشن نشر
القوة قبل مغادرته بيروت، فاجأ األحمد الجميع بمناشدته عبر حديث تلفزيوني أول من أمس، 

 السلطات اللبنانية دخول المخيمات وضبط األمن.
قبل ذلك، أعلن أن اللمسات األخيرة قد وضعت على القوة التي ستنشر خالل أيام، لكن مناشدة 

دم نشر القوة، أم معرفة مسبقة بعدم قدرتها على تنفيذ األحمد أثارت تساؤالت عما إذا كانت إقرارًا بع
 مهمتها؟

 28/6/2104االخبار، بيروت، 
 
 عين الحلوة.. خريطة طريق ألمن المخي ماتفي  "الخطة الخامسةتقرير: " .02

تقلصت أنشطة اإلرهابيين في لبنان منذ شباط الفائت، لكنها لم تنحسر. التبّدل : مارلين خليفة
ه معركة القلمون، انعكس تبّدال في استراتيجية هؤالء الذين استكانوا فترة زمنية الميداني الذي فرضت

 لدراسة طرق جديدة لخرق األمن وللتخطيط لعمليات تفجير تستهدف هذه المرة شخصيات أمنية.
واكب العقل األمني اللبناني تعّرجات هذا التفكير اإلرهابي، وخلص نتيجة التحليالت الى أن اإلرهاب 

تبر المخيمات الفلسطينية بيئة مؤاتية يمكنها أن تحتضن القيام بعمليات في األراضي اللبنانية. قد يع
ومنذ سّتة أشهر استشعر العقل األمني المعني مخاطر االنقسام الحاصل داخل حركة "فتح"، وتحديدًا 

هو ما رفع بين السلطة الفلسطينية ورئيس جهاز األمن الوقائي الفلسطيني السابق محمد دحالن، و 
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نسبة التوّتر األمني، خصوصًا في مخّيم عين الحلوة الذي يتصّدر قائمة المخيمات الفلسطينية نظرًا 
ألف نسمة ضمن بقعة جغرافّية ال تتجاوز الكيلومتر  25الى الكثافة السكانية فيه والتي تبلغ نحو 

 الواحد.
ة، وتحديدًا مدينة صيدا التي شّكل هاجس انعكاس وضع مخّيم عين الحلوة على المنطقة المحيط

تعتبر خّط التواصل بين بيروت والجنوب ومسلكًا لقوات "اليونيفيل"، حافزًا إضافيًا لحماية المخّيم من 
عبث اإلرهاب، خصوصًا أّنه في بداية الصراع السوري استخدمت بعض المخيمات اللبنانية لدعم 

ا بشكل ملموس نتيجة تطّورات الوضع بعض الجماعات في سوريا، ولكّن الموضوع انحسر حاليّ 
السوري في اتجاهات معينة، واكتشاف الفلسطينيين أن تدّخلهم ليس فّعاال وال طائل من االنجرار الى 

 صراع مماثل.
هذه العوامل كّلها، معطوفة على وضع اجتماعي واقتصادي ومعيشي رديء، تشّكل وحدها صاعق 

 تة.تفجير قد يضغط عليه أصحاب النيات المبيّ 
صحيح أّن القوى السياسّية الفلسطينية في المخيم، خصوصًا حركة "فتح"، تعي جّيدا مخاطر 

 االنغماس في هذا المحظور، لكّن الوعي السياسي ينبغي أن ترافقه خّطة أمنية ميدانية.
ن والخّطة الجديدة التي ستطّبق قريبًا تقع في الترتيب الخامس في سّجل الخطط المشتركة بين األمني

(، ويبدي المعنيون بالخّطة تفاؤلهم بأّن "الخامسة 2023و 2005اللبناني والفلسطيني )بين عامي 
 ثابتة".

مرّد هذا التفاؤل يعود إلى التضافر غير المسبوق للفصائل الفلسطينية المختلفة، وهي منظمة التحرير 
 اإلسالمية األخرى.الفلسطينية و"التحالف الفلسطيني" من جهة ثانية، باإلضافة الى القوى 

 التزام فلسطيني صريح
"توّحد هذه القوى يبّشر بالخير"، يقول مرجع أمني معني مباشرة بالملّف الفلسطيني لـ"السفير". هذا 
التفاؤل مرّده أيضًا الى إعالن هذه الفصائل التزامًا صريحًا بالمشاركة بالخّطة العتيدة وبتقديم الّدعم 

م عين الحلوة، تمهيدًا النسحابها على بقية المخيمات الفلسطينية في اللوجستي لها بدءًا من مخيّ 
 بيروت والضاحية الجنوبّية وصواًل الى الشمال.

أما قيادة هذه الخطة فستكون بيد مسؤول من منّظمة "فتح" التي تترأس القوى األمنية داخل المخيمات 
 وقد شّكلت له قّوة عسكرية تمّثل التنظيمات كّلها.
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األخيرة دفعًا للخّطة، فأبعدت الفرقاء المعنيين عن اتباع  الفلسطينية-صالحة الفلسطينية أعطت الم
المزايدات السياسية وسّهلت عملية التوّحد، حتى قضية المطلوبين المتوارين داخل المخيم ستعالج 

 بالتنسيق مع الدولة.
قة "تعمير عين الحلوة" أو ال مناطق محظورة ستعترض "الخّطة الخامسة"، ولن تخرج من إطارها منط

سواها، ألن الجميع شريك في القرار ومشارك في الخّطة األمنية. ولعّل تعداد المشاركين يكفي 
لضمان تنفيذ الخطة من دون اعتراضات. فـ"عصبة األنصار" و"أنصار هللا" وحركة "حماس" و"الجهاد 

قيعهم على "الخطة الخامسة"، ويبقى اإلسالمي" و"الحركة اإلسالمّية المجاهدة"، جميعهم وضعوا توا
 التطبيق رهن اإلشارة السياسية اللبنانية التي تناقش الخطة في الكواليس.

ولعّل السؤال البديهي عن "القناعة الفلسطينية" المفاجئة بضرورة وضع خّطة موّحدة تضمن أمن 
لح وذات االرتباطات "عين الحلوة"، هو عن كيفية إقناع هذه القوى المتنافرة والمتضاربة المصا

 المختلفة، بالتعاون في ما بينها ومع الدولة اللبنانية وقواها األمنية؟
قّدمت المراجع األمنية المختّصة سببين للفلسطينيين: األول، أن الخّطة تصّب في مصلحة أمن 

تدميره الشعب الفلسطيني. والثاني، أّن أّي توّتر داخل المخّيم نتيجة الصراع الداخلي سيؤدي الى 
 وتهجير أهله، ولم يكن أحد في المخّيم مستعّدًا لتحّمل مسؤولية السيناريو األخير.

عرقلة لوجستية استجّدت أخيرًا، فانتظر المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم من عضو 
ت وسترى اللجنة المركزية في حركة "فتح" عّزام األحمد للوصول الى لبنان، ويبدو بأن المسألة حلّ 

 الخّطة األمنّية النور قريبًا بمعّية القوى األمنية للتحالف وفصائل منظمة التحرير المشاركين فيها.
البداية ستكون في عين الحلوة، وسيكون نجاحها سببًا لتمّددها في اتجاه بقية المخيمات: في برج 

 البراجنة وشاتيال والبداوي...
عل حوادث العراق األخيرة، فإّن الخّطة األمنية ستساعد على علمًا أنه بعد صعود مستوى التطّرف بف

 رفع نسبة السيطرة األمنية اللبنانية بشهادة القوى الفلسطينية جامعة، خصوصًا اإلسالمية منها.
 28/6/2104السفير، بيروت، 

 
 48في الـ  ليبرمان يدعو لجلسة حكومية لـ"معالجة تطرف" القيادات العربية .03

الحكومة إلى الجمعة دور ليبرمان، مساء يوم ج، أفيفي حكومة نتنياهو ة اإلسرائيليدعا وزير الخارجي
بحث ما وصفه بـ"التطرف الخطير" لدى القيادات العربية في إسرائيل، وذلك في تعقيب له على 

 مظاهرة "اغضب من أجل األسرى" التي نظمت اليوم في أم الفحم.
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كـ"مخربين"، وقال إن "وزراء يسرائيل بيتنو سيطلبون في ودعا ليبرمان إلى التعامل مع المتظاهرين 
بشأن  جلسة الحكومة يوم األحد إجراء نقاش في الحكومة أو في المجلس الوزاري المصغر )كابينيت(

 التطرف الخطير" لدى القيادات العربية، ذلك بهدف "معالجته بشكل جذري وقاس"، حسب تعبيره. 
ي أم الفحم تضامنًا مع األسرى اإلداريين فيما قامت الشرطة بقمع وتظاهر اليوم المئات من الشبان ف

 المظاهرة مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. 
من جانبه، قال وزير األمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، مساء اليوم، إن "خالل المظاهرة غير 

صريحات خطيرة تؤشر إلى تطرف القانونية هتفت شعارات تحريضية ودعوات لخطف جنود. هذه ت
في المواقف لدى جزء من الجمهور العربي". وقال أهرونوفيتش الذي أجرى محادثة هاتفية مع رئيس 
حزبه، ليبرمان، إن "المحرضين سيواجهون بأقصى العقوبات التي يحددها القانون، ولن نسمح لمثل 

د حادث أهرونوفيتش وطالبه بالتعامل هذا الحدث بالمس بانتظام الحياة اليومية". وكان ليبرمان ق
 بحزم مع المتظاهرين الذين وصفهم بـ"المخربين المحرضين". 

27/6/2104، 48عرب   
 
 التشريعية مشاركة في االنتخاباتمن  حماس تدعو لمنعليفني  .04

دعت وزيرة القضاء اإلسرائيلية تسيبي ليفني، إلى منع حركة حماس من : برهوم جرايسي -الناصرة 
كة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، التي من المفترض أن تجري بعد عدة أشهر، بموجب المشار 

 اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه قبل أسابيع، كما دعت دول العالم الى تشديد رفضها لهذه الحركة.
ة وقالت ليفني في مقال لها نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان: "ثالثة ابناء منظم

ارهابية واحدة ورسالة لكل الديمقراطيات"، "تسعى حماس، تحت غطاء االتفاق السياسي، إلى تعزيز 
وعلى حد قولها فإن استعدادها للمشاركة في االنتخابات الفلسطينية يستهدف  قبضتها في الضفة".

 تعزيز اإلرهاب". -"استغالل االنتخابات في السلطة لنيل الشرعية ألهدافها المتطرفة
زعمت ليفني أنها ال تعارض الوحدة الفلسطينية، ولكنها ادعت ان الوحدة القائمة هي وحدة "وهمية و 

ستعزز اإلرهاب"، على حد تعبيرها. و"حذرت" ليفني الحلبة الدولية من اتفاق المصالحة بين حماس 
 القريبة.وفتح ودعت الدول الغربية الى عدم السماح لحركة للمشاركة في االنتخابات الفلسطينية 

كانت "خطأ  2006واعتبرت ليفني، أن االنتخابات التي جرت في السلطة الوطنية الفلسطينية في 
تاريخيا محظور تكراره"، وكتبت، "في حينه، مثلما هو الحال اآلن، كانت محافل في األسرة الدولية 

على االعتدال"، أملت في أن مجرد المشاركة في االنتخابات الديمقراطية سيكون لها تأثير دافع 
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وأضافت، "واآلن علينا كلنا أن نكون اكثر حكمة. تجربة الماضي أثبتت ان المجموعات المتطرفة ال 
 تحاول المشاركة في االنتخابات كي تلطف حدة أجندتها".

وكتبت ليفني تقول إن "حماس هي منظمة غايتها االرهاب، ملتزمة بأجندة مناهضة للغرب على نحو 
 الفلسطيني حربا دينية". –ي النزاع اإلسرائيلي متطرف وهي ترى ف

28/6/2104الغد، عمان،   
 
 غير صحيح "إسرائيل"دعاء حماس أن صواريخها تطال كل اعاموس جلعاد:  .05

: أكد رئيس الهيئة السياسية واألمنية التابعة لوزارة الدفاع االسرائيلية عاموس (د ب ا) –تل ابيب 
تطال بمداها كافة األراضي اإلسرائيلية ال أساس له من جلعاد أن ادعاء حماس أن صواريخها 

 الصحة.
ولفت جلعاد في حديث إذاعي إلى أن القطب الحمساوي محمود الزهار الذي ساق هذا االدعاء قبل 

 عدة أيام ُيعتبر مغاليًا في تشدده في حماس نفسها.
لى استنكار عملية على صعيد آخر أشاد جلعاد بتجرؤ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ع

ن هذا إاختطاف الشبان اإلسرائيليين الثالثة وبتمسكه بالتنسيق األمني مع إسرائيل، غير انه قال 
 الموقف ال يأتي حبًا إلسرائيل بل خدمًة للمصالح الفلسطينية.

يذكر ان العملية التي يقوم بها الجيش االسرائيلي في منطقة الخليل في الضفة الغربية للبحث عن 
شبان المخطوفين الثالثة تدخل اليوم السبت يومها السادس عشر على التوالي. واعتقل الجيش ال

 االسرائيلي عدة مئات من الفلسطينيين معظمهم من حركة حماس.
28/6/2104القدس العربي، لندن،   

 
 وجهان لعملة واحدة "إسرائيل"في  االستعالئيزعبي: اليمين العنصري واليسار  حنين .06

لت عضو الكنيست حنين زعبي على اليسار الصهيوني لتماثله مع حمّ : وديع عواودة - الناصرة
اليمين في موضوع المستوطنين الثالثة والعقوبات الجماعية التي يرتكبها االحتالل بحق الفلسطينيين 

 وذّكرته بريادته في اقتراف المجازر ووصفته ب "االستعالئي والجبان".
ا زعبي لرئيس المعارضة في الكنيست اإلسرائيلي ورئيس حزب جاء ذلك في رسالة خطية وجهته

يتسحاق هرتسوغ عقبت فيها على رسالة له قبل أيام حمل فيها عليها واتهمها بتأجيج التوتر  "العمل"
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وتابع في رسالته لها "في أوج الحملة إلرجاع األبناء، اخترت مقوالت مستنكرة، تمنح  بين الشعبين.
 .الخليل في دعما لعملية الخطف

وأكدت زعبي في رسالتها أن دعم "العمل "لالجتياحات العسكرية القاتلة في األراضي المحتلة عام 
تلحق ضررا كبيرا بإمكانية إحراز سالم عادل وحياة مشتركة متساوية تصان فيها حقوق اإلنسان.  62

 "بعكسك أبديت معارضة للمساس باألبرياء أينما كانوا".، وأضافت
مسكها بمواقفها ورفض انتقادات هرتسوغ لها ولمطالبتها بالعودة عن أقوالها مؤكدة وشددت على ت

على أن نضال الفلسطينيين من أجل التحرر الوطني هو نضال عادل وليس أي نوع من اإلرهاب 
 "لست مستعدة لتبني مصطلحاتك ومصطلحات بنيامين نتانياهو".، واختتمت

طهاد وبفضح ما يخفيه االحتالل ويحجبه عن عيون وقالت إنها تتركز بالسياق العام لالض
"ال يستطيع المرء أن يتخّيل وجود نوع من االنتهاكات والجرائم لم ترتكبها : اإلسرائيليين. وأضافت

إسرائيل في سنوات احتاللها بحق الفلسطينيين". وقالت أيضا إن إسرائيل تسعى إلقصاء فلسطينيي 
ومن وعي اإلسرائيليين الذين يعيشون اليوم داخل جيتو ثقافي،  الداخل من الجغرافيا خاصة في النقب

 "اليمين العنصري واليسار االستعالئي في إسرائيل وجهان لعملة واحدة".، فكري وأخالقي وأضافت
28/6/2104القدس العربي، لندن،   

 
 في الضفة العمليات العسكرية"أوتشا" تحذر من انعكاسات  .07

 -مكتب تنسيق المساعدات لألراضي الفلسطينية المحتلة-تحدة دعت األمم الم: القدس المحتلة
، االحتالل الصهيوني إلى احترام القانون الدولي، بما في )أوتشا( والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان

 ذلك تجنب معاقبة األفراد عن مخالفات لم يرتكبوها شخصيا أو فرض العقاب الجماعي.
في القدس يوم الجمعة، من أن  –أوتشا–ألسبوعي الصادر عن وحذرت األمم المتحدة في تقريرها ا

حزيران في محافظة الخليل  23استمرار العمليات العسكرية الصهيونية واسعة النطاق التي بدأت منذ 
في أعقاب االشتباه باختطاف ثالثة صهاينة وتوسعت في أنحاء الضفة الغربية، باإلضافة إلى 

 س يمس بشريحة واسعة من الفلسطينيين المدنيين.تقويض البنية التحتية لحركة حما
وصل الى ستة فلسطينيين. حزيران  23في ولفت التقرير إلى أن عدد الشهداء منذ بدأ الحملة 

 طفال خالل االشتباكات. 28فلسطينيين، من بينهم  206باإلضافة إلى ذلك أصيب ما مجموعه 
عملية تفتيش واعتقال خالل الفترة التي شملها  300ووفق التقرير، نفذت قوات االحتالل ما يزيد عن 

 340التقرير، أدى بعضها إلى إلحاق أضرار بممتلكات المنازل التي تم تفتيشها. واعتقل ما مجموعه 
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فلسطينيا خالل هذه العمليات معظمهم نشطاء وقادة في حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من بينهم 
 في سياق عملية تبادل األسرى )صفقة "شاليط"(. 2022عشرات األسرى الذين أطلق سراحهم عام 

 60وأوضح تقرير األمم المتحدة أنه في سياق العمليات العسكرية الحالية دهم جيش االحتالل 
منها بأمر  8جمعية ُيزعم أنها تنتمي لحركة حماس وصادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأغلقت 

 تقديم الخدمات والمساعدات آلالف المستفيدين. عسكري، ومن المتوقع أن تعطل هذه اإلجراءات
 24حزيران ما مجموعه  28و 22وأشار التقرير الى أن سلطات االحتالل هدمت في الفترة ما بين 

مبنى فلسطينيا في المنطقة )ج( في الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء 
 50أطفال وتضرر ما ال يقل عن شخصا أكثر من نصفهم  42صهيونية مما أدى إلى تهجير 

 آخرين.
حزيران مما منع معظم حملة  23ولفت التقرير إلى أنه ما زال معبر "إيرز" للمسافرين مغلقا منذ 

التصاريح الفلسطينيين )معظمهم من المرضى والتجار الكبار وموظفي المنظمات الدولية( من مغادرة 
 ة الطارئة المصادق عليها والرعايا األجانب.غزة عبر معبر إيريز باستثناء الحاالت اإلنساني

27/6/2104المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 
 العمل": أهالي مخيم اليرموك ينتظرون تطبيق االتفاق مجموعة" .08

لندن: قال نشطاء ان أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق، اليزالون ينتظرون تطبيق اتفاق تسوية كان 
 ظام السوري والمعارضة، مشيرين الى وجود عقبات ارجأت تنفيذه.جرى التوصل اليه قبل ايام بين الن

وقالت "مجموعة العمل الفلسطيني" ان أهالي مخيم اليرموك تجمعوا على مداخله في انتظار تطبيق 
القيادة العامة" بزعامة احمد  -االتفاق الذي جرى التوصل اليه النظام السوري و"الجبهة الشعبية 

 بندًا لـ "تحييد" المخيم عن االقتتال. 22المعارضة من جهة ثانية، وتضمن جبريل من جهة ومقاتلي 
سنة بعدما سيطر المقاتلون على غالبية أحيائه.  يوتحاصر القوات النظامية مخيم اليرموك منذ حوال

مئتي شخص. وتراجع  يويعاني المخيم من نقص فادح في المواد الغذائية واألدوية، تسبب بوفاة حوال
ألفًا قبل اندالع االحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار األسد في منتصف  250ه من عدد سكان

 ألفًا. 28 حوالي، إلى 2022آذار )مارس( 
28/6/2104الحياة، لندن،   
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 سبعة فلسطينيين في قصف مدفعي جنوب قطاع غزة إصابة .09
 ل جنوب قطاع غزة.سبعة فلسطينيين بنيران قوات االحتال 22/6أصيب صباح يوم الجمعة : غزة

وقال راصد ميداني لـ"قدس برس" أن عدد من دبابات االحتالل أطلقت صباح اليوم الجمعة عددا من 
 قذائفها تجاه منازل المواطنين شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة.

تجاه منازل ومساجد وأضاف: "ترافق مع إطالق القذائف فتح قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة 
 وأراضي المواطنين، وتوغل لقوات االحتالل في تلك المنطقة".

وتشهد المنطقة التي تم استهدافها حركة غير اعتيادية آلليات قوات االحتالل، مع تحليق مكثف 
وقالت مصادر طبية فلسطينية انه أصيب جراء هذا القصف سبعة فلسطينيين  لطائرات االحتالل.

 مل وصفت حالتها بالمتوسطة.بينهم سيدة حا
27/6/2104، قدس برس  

 
 إصابة العشرات بحاالت اختناق خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية في الضفة .21

مندوبو "األيام"، "وفا": أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق 
أطلقته قوات االحتالل بكثافة خالل قمعها  متفاوتة إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي
 للمسيرات األسبوعية في مناطق متعددة من الضفة.

قامة الجدار العنصري،  وقد قمعت قوات االحتالل المسيرات المنددة باالستيطان ومصادرة األراضي وا 
رية حيث انطلقت المسيرات في عجة مناطق ابرزها: قرية بلعين، قرية النبي صالح، كفر قدوم، ق

 المعصرة، وغيرها من القرى والمدن.
28/6/2104األيام، رام هللا،   

 
 زوجتيهماويعتقل أشقائهما ويحقق مع  القواسميو  أبو عيشةاالحتالل يداهم منزلي  .20

سنة(،  22سنة( ومروان القواسمي ) 32اختفى الشابان عامر أبو عيشة ): محمد يونس -رام هللا 
لثاني عشر من الشهر الجاري، وهي ذات الليلة التي اختفى فيها وكالهما من مدينة الخليل، ليلة ا

المستوطنون الثالثة جنوب الضفة الغربية، ما جعل إسرائيل تتهمهما بالوقوف وراء عملية 
 االختطاف.

وقالت عائلة الشابين لـ "الحياة" إن الجيش اإلسرائيلي دهم بيتي العائلتين مرارًا، وأنه فتش كل شيء 
 ل أشقاءهما، وحقق مع زوجتيهما.فيهما، واعتق
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سنة( والد عامر إن الجنود اقتحموا بيت العائلة سبع مرات، واعتقلوا سبعة  55وقال عمر أبو عيشة )
أشخاص من أفراد العائلة، كما اعتقلوا زوجة عامر لست ساعات وأطلقوا سراحها "بعد تحقيق عن كل 

 ما يتعلق بحياته وتحركاته".
ه، الذي يعمل حدادًا، غادر البيت في تلك الليلة، وأبلغ زوجته أنه ذاهب إلى وقال أبو عيشه إن ابن

 بلدة أبو ديس ألمر يخص العمل، وأنه سيقيم هناك عدة أيام، لكنه لم يعد.
وقالت والدة مروان القواسمي إن ابنها الذي يعمل حالقًا، فقد في ذلك اليوم، وأنها تعتقد أن الجيش 

ت إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل زوجة مروان وحقق معها لست ساعات ثم أفرج اإلسرائيلي اعتقله. وقال
 عنها، واعتقل جميع أشقائه.

ولم يكن أي من الشابين المتهمين باالختطاف مطلوبًا للسلطات اإلسرائيلية. وقالت عائلة عامر إنه 
ي شخص لديه كان يحمل تصريحًا للدخول إلى إسرائيل، وهو التصريح الذي ال تمنحه السلطات أل

 نشاط أمني.
28/6/2104الحياة، لندن،   

 
 "البارد"في مكتب األونروا الستعادة منزله في  فلسطيني يعتصملبنان:  .22

اختار الفلسطيني محمد خليل االعتصام وعائلته في مكتب وكالة "األونروا" في مخيم : البداوي
ن بدل اإليجار الذي كان يستفيد منه البداوي، حتى تأمين البديل له وألمثاله، بعد حرمانه الدائم م

لحين عودته واستالم منزله الكائن في مخيم نهر البارد، وبعد أن ضاقت به األحوال المعيشية 
 الصعبة، وهو ينتظر ثمن مسكن من "األونروا".

حال خليل وأطفاله كحال المئات من أبناء المخيم الذين ينتظرون استكمال مشروع بناء المساكن 
البداوي، من الذين ضاقت منازلهم ومحالهم بم والعودة إليها، حسب ما يقول أهالي المخيم الخاصة به

 مئات العائالت التي تهجرت خالل حرب البارد.لالتجارية بعد نزوح أبناء مخيم اليرموك، اضافة 
28/6/2104المستقبل، بيروت،   

 
 مع االحتالل لتنسيق األمنيالمؤسسات الفلسطينية في أمريكا الالتينية تطالب السلطة بوقف ا .23

سياسة  بإلغاءطالب تجمع المؤسسات الفلسطينية في أمريكا الالتينية السلطة الفلسطينية : رام هللا
 "التنسيق االمني" في ظل االحداث االخيرة التي صعد فيها االحتالل من هجمته ضد الفلسطينيين.
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أن العدوان  22/6ه "قدس برس" الجمعة واعتبرت المؤسسات الفلسطينية في بيان للرأي العام تلقت
االسرائيلي يجري تحت ما يسمى "التنسيق االمني" حيث اعتبرته السلطة الفلسطينية بالمقدس ويترك 
الفلسطينيون تحت رحمة القمع االسرائيلي دون اي حماية ويعني أن السلطة الفلسطينية يجب أن 

 تخضع لتعليمات السلطة العسكرية المحتلة.
تجمع اإلجراءات القمعية التي ارتكبتها اجهزة األمن الفلسطينية ضد الصحفيين والجماهير وأدان ال

يونيو الجاري، من هذا لشهر، حيث تم  /حزيران 20والشباب، كما حدث في رام هللا فجر يوم األحد 
 إطالق النار الحي على الشبان الفلسطينيين، مما أسفر عن اصابة العديد منهم بجروح.

27/6/2104 قدس برس،  
 
 بمناسبة شهر رمضان عشرات اآلالف من المصلينالمسجد األقصى يستعد الستقبال  .24

تستعد ساحات المسجد األقصى، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، الستقبال 
المصلين الفلسطينيين الذي يتوافد إليه سنويًا عشرات اآلالف من المصلين من مدن الداخل 

بمناسبة شهر  فلسطيني ومدينة القدس، والدول اإلسالمية واألجنبية، لنيل األجر والثواب فيهال
، غير أن فرحة المسجد المكلوم منقوصة بعد حرمان أهالي الضفة الغربية وقطاع رمضان المبارك

غزة منذ سنوات من الوصول إليه والصالة فيه، بسبب القيود االحتاللية المفروضة على الحواجز 
المقامة على مداخل المدن الفلسطينية عامة ومدينة القدس بشكل خاص، وبسبب "الحملة اإلسرائيلية" 
المتواصلة منذ أسبوعين على األراضي الفلسطينية، حيث سيكون دخول أهالي الضفة لمدينة القدس 

 بية.أقل بكثير عن السنوات الماضية، وستفرض قيود أكبر على منطقة الخليل وجنوب الضفة الغر 
وأكد مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية عزام الخطيب، ضرورة السماح لكافة المسلمين الفلسطينيين 
بالدخول إلى القدس للوصول إلى األقصى خالل هذا الشهر الفضيل، وعدم تحديد أعمار المصلين 

 وا غالق الحواجز، فهذه المدينة مقدسة تحتضن أهم المساجد.
28/6/2104الخليج، الشارقة،   

 
 أبو حسن سالمة "إسرائيل"يتناول إخفاء موسى الصدر واغتيال  "الجاسوس الجيدكتاب " .25

كتاب "الجاسوس الجيد" للكاتب كاي بيرد يروي قصة حياة الجاسوس األميركي روبرت : أمل مدللي
مع سبعة ضباط آخرين في الـ  2283آيمس ومقتله في تفجير السفارة األميركية في بيروت في عام 

ي آي أي"، كاشفًا أسرار ثالثين سنة من العمل االستخباري األميركي في المنطقة، من أول قناة "س
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اتصال بين األميركيين ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت نواة عملية السالم، إلى أيلول األسود 
 وميونيخ والثورة اإليرانية.

الفلسطيني عبر قناة االتصال التي فتحها  -كيلكن أهم ما في الكتاب هو سرده بداية الحوار األمير 
آيمس مع علي حسن سالمة )أبو حسن( أحد قادة الثورة الفلسطينية الذي اغتالته إسرائيل في بيروت 

، وادعاء الكتاب أن إيران كانت وراء اخفاء اإلمام موسى الصدر عندما طلب اإلمام 2222في عام 
 درة ليبيا ألنه يشّكل خطرًا على الخميني.محمد بهشتي من القذافي منع الصدر من مغا

28/6/2104الحياة، لندن،   
 
 عناصر من بيت المقدس في اشتباك مع الجيش في سيناء ثالثةمقتل  .26

مسلحين تابعين لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، ليل الخميس/الجمعة برصاص الجيش  3ُقتل  القاهرة:
 نوب بلدة الشيخ زويد بشمال سيناء. المصري، عقب اشتباكات عنيفة باألسلحة اآللية، ج

وقال مصدر عسكري ل"الخليج"، إن دورية عسكرية شاهدت خالل عودتها من مناطق جنوب الشيخ 
زويد، عناصر التنظيم الثالثة يقومون بزرع عبوة ناسفة بطريق القوات، فقامت بإطالق النار تجاههم، 

في الحال. وأضاف المصدر، أن القوات ضبطت  لكنهم بادلوا القوات إطالق النار ما أدى إلى مقتلهم
 بجانب القتلى الثالثة السالح اآللي والسيارة التي استخدمت في الواقعة.

من  4من ناحية أخرى، أسفرت الحملة العسكرية التي جرت بمناطق جنوب الشيخ زويد، عن ضبط 
 6سيارات و 6العناصر المشتبه في ضلوعهم في هجمات ضد القوات، إلى جانب حرق وتدمير 

دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية في هجماتها ضد قوات الجيش 
من البؤر التي كانت مخصصة إليواء  52وقالت مصادر عسكرية إن الحملة قامت بهدم  والشرطة.

كانت  أنفاق على الحدود برفح، 4العناصر التكفيرية، فضاًل عن تدمير ورشة صيانة أسلحة و
 تستخدم في تهريب السلع والبضائع بصورة غير شرعية بين مصر وقطاع غزة.

 28/6/2104الخليج، الشارقة، 
 
 سبانيا وايطاليا تمنع مواطنيها من االستثمار في المستوطناتإ.. وبريطانيابعد فرنسا  .27

بيانًا، حذرتا فيه أصدرت الحكومتان االسبانية وااليطالية صباح يوم الجمعة  :ترجمة خاصة -رام هللا 
مواطنيهما من التعامل مع المستوطنات اليهودية المقامة على االراضي المحتلة في الضفة الغربية 
 والقدس الشرقية والجوالن السوري المحتل، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" على موقعها االلكتروني.
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يا( ان الشركات التي ستقوم بأي وجاء في بيان صادر عن وزراتي خارجية البلدين )اسبانيا وايطال
 نشاطات اقتصادية في المستوطنات ستكون عرضة لسلسة من المخاطر.

واشار البيان الى ان ايطاليا واسبانيا ودول االتحاد االوروبي ال تعترف بالسيطرة االسرائيلية على 
وأن ، 2262الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجوالن التي احتلت جميعها في حرب 

 المستوطنات المقامة على هذه االراضي غير شرعية ومخالفة لقواعد القانون الدولي.
واوضح البيان انه ولهذه االسباب فإن الشركات التي ستتعامل مع المستوطنات، ستكون عرضة 

ضدها، في حال قيامها بنشاط اقتصادي في المستوطنات، او بتحويل االموال  لإلجراءات القضائية
 معها او شراء منتجاتها. اتفاقياتفيها، او التوقيع على  باالستثماراليها، او 

ويشار الى ان فرنسا وبريطانيا قامتا قبل يومين، بخطوة مماثلة للخطوة االسبانية وااليطالية بتحذير 
غبة التعامل مع المستوطنات المقامة على االراضي المحتلة في الضفة سكانها وشركاتها من م

 الغربية والقدس والجوالن السوري المحتل.
 28/6/2104القدس، القدس، 

 
 في مجلس األمن لوقف عدوان االحتالل على الفلسطينيين مكثفةتحركات  .28

جموعات السياسية لوقف شهدت األمم المتحدة في نيويورك تحركات مكثفة من قبل بعثة فلسطين والم
 العدوان "اإلسرائيلي" على الفلسطينيين، خاصة خالل األسبوعين الماضيين.

وأكدت وكالة "معا"، أنه في إطار هذا التحرك، اجتمع وفد مكون من سفراء فلسطين والسعودية وقطر 
يران وسفير جامعة الدول العربية، ومندوب عن لجنة األمم المتحدة، الذين  أكدوا على واألردن وا 

ضرورة ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم خالل اجتماعهم مع رئيس مجلس األمن فيتالي تشيركن، 
 المندوب الدائم لالتحاد الروسي. 

وأعرب أعضاء الوفد لرئيس المجلس عن استيائهم الشديد لعدم تحمل مجلس األمن لمسؤولياته وفشله 
ب الفلسطيني من قبل "إسرائيل"، السلطة القائمة في اتخاذ موقف إزاء العدوان الذي يتعرض له الشع
 باالحتالل، وخاصة خالل األسبوعين الماضيين. 

وطلب الوفد من السفير تشيركن أن ينقل لكافة أعضاء المجلس فحوى هذا االجتماع، وأكدوا له أنهم 
فاظ سيواصلون طرق أبواب مجلس األمن كي يضطلع بواجباته ومسؤولياته بموجب الميثاق في الح

على األمن والسلم الدوليين، وأن خياراتهم ستبقى قائمة، بما فيها اللجوء إلى عقد جلسة رسمية طارئة 
وعلنية للمجلس في الوقت الذي تراه هذه المجموعات مناسبا لذلك. وذكر السفير الروسي أن بالده 
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ة لعمل ذلك وفق بصفتها الوطنية تؤيد الموقف الجماعي لهذه المجموعات السياسية وأنها مستعد
 الخيار الذي تحدده هذه المجموعات.

 28/6/2104الخليج، الشارقة، 
 
 األمم المتحدة قلقة من الحملة االسرائيلية في الضفة .29

أعربت المفوضية العليا لحقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة أمس عن : وكاالتال ،الحياة الجديدة
الضفة الغربية المحتلة وما نتج عنها من قمع وسقوط  قلقها من الحملة العسكرية االسرائيلية في

لضحايا فلسطينيين والهادفة الى ايجاد ثالثة اسرائيليين مفقودين. وقال المتحدث باسم المفوضية 
روبرت كولفيل خالل مؤتمر صحفي في جنيف "نحن قلقون لسقوط قتلى وللتصعيد الهائل للتوترات 

 الخليل وحولها بعد الحمالت االسرائيلية".في الضفة الغربية المحتلة خصوصا في 
 باإلضافةوأشار الى ان قوات االحتالل قتلت ستة مواطنين خالل األسبوعين الماضيين. وتابع انه 

فلسطيني، وفتشت مئات المنازل، كما تمت مداهمة وسائل  500حزيران  22الى ذلك "اوقف منذ 
ف "ندعو الى اجراء تحقيقات سريعة ومكثفة اعالمية وجامعات ومنظمات مساعدة اجتماعية". واضا
 )...( في الحاالت التي حصل فيها استخدام مفرط للقوة".

وقال كولفيل: "نعيد دعوتنا الى األطراف المعنية الحترام القانون الدولي بدقة". وتابع "نتمنى عودة 
لحقوق االنسان التقى سريعة" للشبان االسرائيليين الثالثة، مشيرا الى ان مساعد المفوضية العليا 

 امهاتهم االسبوع الحالي في جنيف.
وشهدت األمم المتحدة في نيويورك تحركات مكثفة من قبل بعثة فلسطين والمجموعات السياسية 

 لوقف العدوان اإلسرائيلي على شعبنا خاصة خالل األسبوعين الماضيين.
 28/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ريكي للشرق األوسط مارتن إنديكاستقالة المبعوث األم .31

أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أن مبعوث الواليات المتحدة إلى الشرق األوسط مارتن : واشنطن
إنديك، الذي عمل على تحريك مفاوضات السالم المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين، استقال من 

وينستاين سيحل محله، وأن إنديك منصبه. وأوضحت الوزارة في بيان أن مساعد إنديك، فرنك ل
 سيستعيد منصبه نائبا للرئيس في مركز أبحاث بروكينغز.
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دارة  وأضاف البيان أن إنديك سيواصل مع ذلك "العمل بشكل وثيق" مع وزير الخارجية جون كيري وا 
الرئيس باراك أوباما بشأن هذه القضية. وأشاد كيري بـ"عمله بال كلل من أجل تشجيع السالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين" و"دوره الحيوي" في عملية السالم التي شدد على أنها لم تمت. وقال كيري 
في بيان إن إنديك "سيواصل العمل من أجل السالم. والواليات المتحدة، كما سبق أن قلنا مرارا، ما 

نما أيضا من أجل استئن اف عملية زالت ملتزمة بالعمل ليس من أجل قضية السالم فحسب، وا 
 )الحوار( عندما تجد األطراف طريق العودة إلى المفاوضات الجادة".

 28/6/2104الشرق األوسط، لندن، 
 
 االستيطاندول كثيرة في االتحاد تفقد صبرها إزاء سياسة  :في تل أبيب "األوروبي"سفير ال .30

غ اندرسون، في قال سفير االتحاد األوروبي في تل أبيب الرس فابرو : برهوم جرايسي - الناصرة
محاضرة له أمس، إنه في حال استمرار البناء في المستوطنات، فإن المعارضة إلسرائيل ستتزايد، 

ذا  :وقال "إن دوال كثيرة في االتحاد األوروبي تفقد صبرها إزاء سياسة البناء في المستوطنات، وا 
ة اخرى في تحذيرها من أي استمرت هذه السياسة وتزايد البناء في المستوطنات، فستنضم دول أوروبي

 تعامل مع المستوطنات".
 28/6/2104الغد، عمان، 

 
 تضامني مع االسرى اعتصاموسلو: أ .32

طالب نشطاء نرويجيون وفلسطينيون امس الجمعة، بالتدخل الدولي إلنهاء سياسة االعتقال  :رام هللا
اعتصام نظم أمام مقر  جاء ذلك في اإلداري التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

البرلمان النرويجي بدعوة من نادي األسير، وبمشاركة فاعلة من قبل مناصري شعبنا، تحت شعار 
وحمل المشاركون صورا لعدد من قادة الحركة األسيرة، وشعارات  )لتسقط سياسة االعتقال اإلداري(.

 اسات اإلسرائيلية بحق شعبنا.تطالب بإطالق سراح المعتقلين في سجون االحتالل، وأخرى تدين السي
وتخلل االعتصام كلمة باللغة النرويجية للطالبة الفلسطينية نريمان جمال صمادعه أظهرت خاللها ما 
 يتعرض له االسرى والمعتقلون من قمع واضطهاد وقضم حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية.

يوما، داعية البرلمان  60ل ألكثر من وتطرقت إلى إضراب األسرى االداريين األخير الذي تواص
 والحكومة النرويجية، والمجتمع الدولي للتدخل لرفع الظلم عن االسرى والمعتقلين.

 27/6/2104القدس، القدس، 
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 2103ألف هدف في  81على  تتجسسأمريكا  .33

نشرت وكالة األمن القومي األمريكية، أمس الجمعة، تقريرها األول عن : وكاالت –واشنطن 
فافية، فكشفت عدد أهداف برامجها للمراقبة اإللكترونية والهاتفية، وهي مبادرة تهدف إلى تخفيف الش

 الحملة التي تتعرض لها في الوقت الذي يتم فيه درس إصالح بشأنها في الكونجرس.
هدفا، العام الماضي، بموجب برامج المراقبة اإللكترونية التي تعمل تحت  82238وراقبت الوكالة 

من قانون مكافحة التجسس والمعروف باسم "فيسا". وتتيح هذه البرامج خصوصا  202ة الفقر 
للمحليين في وكالة األمن القومي األمريكية الوصول إلى االتصاالت "بريد إلكتروني وصور وفيديو 

 ووثائق وغيرها"، عبر الفيسبوك وسكايب واإلنترنت.
، ألن أي "هدف" قد 82238ك أعلى من ولكن عدد األشخاص الذين تمت مراقبتهم هو بدون ش

 يكون أيضا شخصا أو مجموعة أو منظمة، حسبما أوضحت الوكالة.
شخصا، هم على ما يبدو مواطنون أمريكيون أو أجانب  248وأوضح التقرير أيضا أن الوكالة راقبت 

ي الواليات يعيشون في الواليات المتحدة في إطار قانون آخر حول جمع بيانات االتصاالت الهاتفية ف
المتحدة. وبعد عام على ما كشفه إدوارد سنودن، ال يزال الكونجرس يناقش الطريقة الفضلى إلصالح 

 وكالة األمن القومي األمريكية.
 28/6/2104الشرق، الدوحة، 

 

 عملية "عودة األبناء" فشلبوادر  .34
 د. مأمون أبو عامر

إلعــالن الرســمي بــأنهم مخطوفــون يطــرح مضــى حــوالي أســبوعين علــى اختفــاء المســتوطنين الثالثــة، وا
عـدة تسـاؤالت حـول احتماليــة اسـتمرار العمليـة العســكرية وألي مـدى يمكـن أن تســتمر هـذه العمليـة فــي 
ظـل التصــريحات المتضـاربة حــول االسـتمرار فــي هـذه العمليــة خاصـة بعــد إعـالن وزيــر الـدفاع يعلــون 

تتوقـف الحملـة العسـكرية اإلسـرائيلية فـي  بأن العملية مستمرة، هذه التصريحات أكـدت علـى سـؤال هـل
 الضفة فعال؟؟.

مــن خــالل المالحظــات علــى الســلوك الميــداني علــى األرض يتضــح أن الحملــة العســكرية اإلســرائيلية 
 بدأت تأخذ بالتراجع نتيجة لعدة عوامل: 
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فـي  طول فترة العملية دون أن تحقق أي نتائج ذات مغزى يدفع صانع القرار اإلسرائيلي للتفكير .2
 تكتيكات جديدة، أمال في الحصول على نتائج أكثر أهمية.

طبيعــة الميكانيكــا ألي هجمــة عســكرية فهــي مثــل موجــة البحــر تبــدأ مرتفعــة ثــم تتجــه لتــنخفض  .2
حــدتها وهــذا ينطبــق تمامــا علــى أي عمــل عســكري وهــذه العمليــة ليســت اســتثناء فهــي تتجــه إلــى 

 التراجع.
حملة على المواطنين في الضفة والتي ادت إلى توتر األجواء النتائج السلبية من استمرار هذه ال .3

ممــا يهــدد بانفجــار األوضــاع األمنيــة بالضــفة بشــكل كبيــر. ويــزداد األمــر ســوءا مــع قــدوم شــهر 
 رمضان حيث تزداد روح المواجهة أكثر حدة مما يزيد من امكانية التصادم مع جيش االحتالل.

يــة تــدفع القيــادة العســكرية فــي التفكيــر باتخــاذ اجــراءات طــول فتــرة الحملــة العســكرية لــه تكلفــة ماد .4
 أقل تكلفة في ظل غياب أي نتائج مشجعة الستمرار هذه العملية. 

الحاجة إلى الدعم اللوجستي للقوات الكبيرة المشاركة في هذه العملية مما يؤدي إلى تعطيـل فـي  .5
مال التي تتـدرب عليهـا تلـك مهام التدريب للقوات المشاركة خاصة وان هذا العمل ليس من األع

 القوات. 
توصــــل الجهــــات األمنيــــة إلــــى خالصــــة أن العمليــــة ســــتطول ولــــذلك فهنــــاك حاجــــة إلــــى تغييــــر  .6

التكتيكات التي ينتهجها الجيش من التفتيش المباشر من الجيش إلى االنتقال إلـى التركيـز علـى 
 ر من القوات.العمل األمني واالستخباري المحدد دون اللجوء إلى هذا العدد الكبي

ضــغط دولــي لمنــع انهيــار الســلطة خاصــة أن تواجــد جــيش االحــتالل داخــل المــدن التــي تخضــع  .2
مــن الناحيــة األمنيــة للســلطة الفلســطينية حســب اتفــاق أوســلو ســيعرض الســلطة لالنهيــار نتيجــة 
تزايـــــد الضـــــغط الشـــــعبي علـــــى الســـــلطة، وتضـــــرر مكانـــــة وهيبـــــة الســـــلطة فـــــي أعـــــين الجمهـــــور 

 الفلسطيني.
غبة في محاربة حماس ال تتطلب الدخول فـي مواجهـة مـع الشـارع الفلسـطيني بشـكل عـام بـل الر  .8

إن حمــاس قــد تســتفيد مــن مثــل هــذه الحالــة التــي تــوتر األجــواء ضــد الجــيش اإلســرائيلي وضــد 
 . السلطة أيضاً 

لكــل هــذه األســباب فــإن تراجــع حجــم عمليــات التفتــيش هــو أمــر واقعــي حتــى ولــو ادعــت إســرائيل غيــر 
 .ذلك

 27/6/2104 ،ون الينأفلسطين 
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 وماذا عن شعب مختطف بأكمله؟ .35
 الياس سّحاب
الحادثة االخيرة التي تم فيها اختطاف ثالثة من المسـتوطنين االسـرائيليين، حركـت ردود فعـل متعـددة، 

 ذات اشارات سياسية مختلفة الى حد التناقض، وأهمها ثالث اشارات:
نية بعيدا في ردة فعله التي كـان أقصـى مـا يقصـده منهـا التمييـز أواًل، لقد شطح رئيس السلطة الفلسطي

 بين موقفه وموقف حماس من الحادثة، في عيون االحتالل االسرائيلي.
لقد ذهب ابو مازن الـى حـد التبـاكي علـى مصـير المخطـوفين علـى أسـاس انهـم "بشـر مثلنـا". صـحيح 

، بـل 2248حتالل مـا اغتصـبوه فـي العـام هم بشر مثلنا بشكل عام، لكنهم بشر محتلون، لم يكتفـوا بـا
، حتـــى كـــادوا يســـتكملون تهويـــد الضـــفة 2262راحـــوا ينتشـــرون فـــي االراضـــي التـــي احتلـــت فـــي العـــام 

الغربيـــة بأســـرها، ســـارقين بـــذلك مـــا تبقـــى مـــن ارض فلســـطين التـــي يفتـــرض اقامـــة الدويلـــة الفلســـطينية 
 سمح االحتالل بذلك. إذاعليها، 

، والثانيــة فـــي العـــام 2248االحـــتالل علـــى دفعــات، االولـــى فــي العـــام  امــا نحـــن فبشــر واقعـــون تحــت
 ، والثالثة في المرحلة الممتدة حتى اليوم.2262

أبـــو مـــازن يضـــع فـــي كفتـــين متســـاويتين للميـــزان ثالثـــة انفـــار مخطـــوفين، ازاء شـــعب مـــا زال يختطـــف 
ي اقامـة دولتـه، فمـن بكامله على دفعات، وتغتصب حقوقه في الحياة كما تغتصب حقوقـه السياسـية فـ

ســـراح آالف االســـرى  بـــإطالقايـــن جـــاء ابـــو مـــازن بعبـــارة "بشـــر مثلنـــا"؟ لمـــاذا لـــم يطالـــب ابـــو مـــازن 
 سراح المختطفين الثالثة؟ إطالقالفلسطينيين المختطفين في سجون اسرائيل، مقابل المساعدة في 

ن وهـن كامـل لالحـتالل من ناحية ثانية، كشفت عملية اختطاف ثالثة مستوطنين، على محدوديتها ع
بالذات، وعن اسـتحالة حمايـة امـن ورفـاه القـوة المحتلـة، اذا لـم تتوقـف فـي  2262 ألراضياالسرائيلي 

 حدود معينة عن اغتصاب الحقوق، وتطرح احتماالت تفاهم معقولة مع اصحاب االرض االصليين.
مــع المســتوطنين اليهــود وقــد نــتج مــن ذلــك أن تحولــت مشــكلة رئــيس الــوزراء االســرائيلي الــى معضــلة 

أنفسهم، بحجة انه لم يستطع ان يفعل شيئا لمنع عملية االختطاف مـن اساسـها، ولوقـف مفعولهـا بعـد 
حدوثها. وها هو يستدير نحو السلطة الفلسطينية لتعاونه في حل مشكلته مـع المسـتوطنين، ومـع ذلـك 

لطة المستضــعفة التــي ترفــع فهــو ال يتخلــى عــن شــيء مــن غطرســة واســتعالء القــوة المحتلــة علــى الســ
 يدها مستسلمة لالحتالل، معترفة علنا بعجزها النهائي عن مقاومته.

ثالثًا، لقد اثبت المجتمع الدولي، للمرة المليون، انـه مـا زال قابعـا عـن حـدود الجريمـة التـي ارتكبهـا فـي 
قضـية االنسـانية ، ومـا زال يعانـد حتـى اليـوم فـي ان ال حـل لتـداعيات هـذه ال2248فلسطين فـي العـام 
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الجريمــة االصــلية، يفــرض كحــٍد أقصــى علــى الكيــان  ألســسوالسياســية واالخالقيــة، اال بإلغــاء كامــل 
الصهيوني العودة الكاملة لكل الفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم على دفعـات، الـى ارض أجـدادهم 

 وأرض وطنهم االصلي.
ا مختطفا بكامله منذ سبعة عقود، ويتوقف دون لكن المجتمع الدولي بدال من ذلك، يتناسى تماما شعب

ان يــرف لـــه جفـــن عنــد ادانـــة عمليـــة اختطـــاف ثالثــة مســـتوطنين، مـــن مســتوطنات تعتـــرف كثيـــر مـــن 
 مكونات المجتمع الدولي بانها غير شرعية وغير قانونية.

، من دون لم يجمع الفلسطينيون والعرب على المطالبة بها، بكل قوة إذاانها حقوق ال يمكن ان تعود، 
 استرخاء او استسالم. 

  28/6/2104 ،السفير، بيروت
 
 لن تستطيع إطعام االحتالل بالقوة لشعب جائع للحرية "إسرائيل" .36

 جوناثان كوك
 ترجمة: عالء الدين أبو زينة

ألكثر من شهر اآلن، سعت إسرائيل إلى التملص من صنارة ما كان ينبغـي أن تقـع فيهـا مـن البدايـة. 
عامًا وقتلهما خالل احتجاجات ذكرى يوم  26و 22النار على ولدين فلسطينيين بعمر فقد تم إطالق 

النكبــة بــالقرب مــن رام هللا، والتــي رمــى فيهــا الشــبان الحجــارة بــال فعاليــة علــى موقــع عســكري إســرائيلي 
بعيــد ومحمــي جيــدًا. وكــان مئــات مــن األوالد الفلســطينيين قــد فقــدوا أرواحهــم علــى مــدى الســنوات عنــد 

هايــة بندقيــة قنــاص حــاد البصــر، لكــن مقتــل نــديم نــوارة ومحمــد أبــو ظــاهر فــي بيتونيــا لــم يــذهب إلــى ن
النسيان بسهولة. وسـرعان مـا حوصـرت إسـرائيل فـي الزاويـة بـأكوام مـن األدلـة الماديـة والبصـرية علـى 

 جريمتها.
رك، وأن الجنــــود القــــول بــــأن الوفيــــات مــــزورة، وأن تصــــوير الفيــــديو مفبــــ–إنكــــارات إســــرائيل المعتــــادة 

كلهـا  -اإلسرائيليين لم يكونوا مسؤولين، أن الشباب استفزوا الجنود، أنه لم يـتم اسـتخدام الـذخيرة الحيـة
تساقطت وتم دحضها الواحـدة تلـو األخـرى. وبالتـدريج اعترفـت إسـرائيل بالمسـؤولية، ولـو أن ذلـك فقـط 

 جاء فقط في شكل االلتزام بالصمت المطبق وعلى مضض.
ميرا مراقبــة منصــوبة علــى الجــدار الخــارجي لورشــة نجــارة الــدليل الــدامغ أكثــر مــا يكــون: فقــد قــدمت كــا

التقطت اللحظات التي أصيب فيها الولدان األعزالن بالرصاصات الحيـة، وفـي إحـدى الحـالتين يمكـن 
 رؤية الشـاب وهـو يسـير مبتعـدًا عـن منطقـة االحتجـاج. ولكـن، وبـداًل مـن التصـالح مـع العـالم كمـا هـو
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اآلن، تريد إسرائيل االحتفاظ بالصورة التي كان عليها هذا العـالم ذات مـرة. وهـي تعتقـد بأنهـا تسـتطيع 
 من خالل القوة اإلبقاء على مد المساءلة بعيدًا عنها في المناطق الفلسطينية المحتلة.

قيـــيم لـــم يكـــن هنـــاك أي اعتـــراف بالـــذنب، ولـــم يكـــن هنـــاك أي بحـــث عـــن الجنـــود المـــذنبين وال إعـــادة ت
ناهيـك عـن االسـتمرار فـي االحـتالل –لسياساتها في السيطرة على الحشـود أو اسـتخدام الـذخيرة الحيـة 

جنديًا في األسبوع الماضي إلى ورشة النجارة فـي بيتونيـا،  20جملة وتفصياًل. وبداًل من ذلك، وصل 
ــة الكــاميرا التــ ي تســببت بكــل هــذا القــدر وهــددوا بإحراقهــا، واعتقلــوا صــاحبها، فــاخر زايــد، وأمــروه بإزال

 الكبير من اإلحراج.
وفقـًا إلسـرائيل، ال يقــع الخطـأ فـي مجتمــع يسـتطيع فيـه جنــود مراهقـون اختيـار إطــالق النـار علـى فتــى 
فلســـطيني وقتلـــه ببـــرود كمـــا لـــو كـــان ذبابـــة. إن المشـــكلة هـــي فـــي صـــاحب المحـــل الفلســـطيني، الـــذي 

 واستخدام معدات متطورة. افترض أنه يستطيع االلتحاق بركب العالم الحديث
الحنين إلى "العصر الذهبي" لالحتالل كان واضحًا أيضًا في األسبوع قبـل الماضـي مـن خـالل تغييـر 
في السياسة. فقد قامت إسرائيل باعتقال مئات من الفلسطينيين في محاولة البحث عن ثالثـة مـراهقين 

طينية، مثل الخليل، تحت اإلغالق لعدة حزيران )يونيو(. وظلت مدن فلس 22إسرائيليين مفقودين منذ 
أيام، وقتـل عـدد مـن الشـباب الفلسـطينيين، بينمـا يقـوم الجنـود بتمشـيط الضـفة الغربيـة. لكنـه عنـدما لـم 
يثمـــر البحـــث اإلســـرائيلي عـــن أي نتيجـــة، وافـــق المـــدعي العـــام اإلســـرائيلي علـــى إعـــادة العمـــل بـــإجراء 

 "القنبلة الموقوتة" سيئ السمعة مرة أخرى.
عملــه ذلــك، يكــون المــدعي العــام قــد أعــاد عقــارب الســاعة خمســة عشــر عامــًا إلــى الــوراء، إلــى الوقــت ب

الذي كانت فيه إسـرائيل تسـتخدم التعـذيب بشـكل روتينـي ضـد السـجناء. وربمـا لـم تكـن إسـرائيل وحيـدة 
اسـتمرار  في استخدام التعذيب، لكنها كانت استثنائية في التباهي بقـالع تعـذيبها المحصـنة إلـى جانـب

 مزاعم التزامها بالسلوك الديمقراطي.
، قامت المحكمة العليا في البالد بالحد بشكل كبير من هذه الممارسة، وسمحت 2222فقط في العام 

يمكـــن تعـــذيب المشـــتبه بـــه فقـــط إذا كـــان قنبلـــة –بالتحقيقـــات علـــى هـــذا النحـــو مـــع اســـثناء واحـــد فقـــط 
والتــي يمكــن أن يــؤدي اســتخراجها الفــوري إلــى إنقــاذ  موقوتــة، بمعنــى أنــه يخفــي معلومــات عــن هجــوم،

 أرواح.
اآلن، وافــق رؤســاء القــانون اإلســرائيلي علــى  أن الساســة الفلســطينيين، والصــحفيين والناشــطين الــذين 
جــرى تجمــيعهم فــي حملــة االعتقــاالت الجماعيــة األخيــرة ســوف يعــاملون علــى أنهــم "قنابــل موقوتــة". 

اإلسرائيلية إلى العمل مـرة أخـرى. وتـم خـداع اإلسـرائيليين إلـى االعتقـاد  وهكذا، عادات زنانين التعذيب
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بشعور زائف باألمان، عن طريق تقديم  الوعد بحلول تقنية بسيطة وبال نهاية للمشـاكل التـي ال تكـف 
 عن التراكم، والتي يتسبب بها االحتالل.

نتنيـاهو، عـن أملـه بـالعثور علـى  في األسبوع قبل الماضي، أعـرب رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين
"معالجــة" أخــرى للفلســطينيين الــذين يرفضــون البقــاء منبطحــين فــي وجــه الظلــم واالضــطهاد المــوجهين 

ســـجين  200إلـــيهم. ويســـابق نتنيـــاهو مـــن خـــالل فـــرض قـــانون يجيـــز اإلطعـــام اإلجبـــاري ألكثـــر مـــن 
ويطالـب السـجناء بـأن تضـع فلسطيني، والذين يستمرون في إضـراب مفتـوح عـن الطعـام منـذ شـهرين. 

إســـرائيل نهايـــة للمارســـة الشـــائعة المتمثلـــة فـــي احتجـــاز المعتقلـــين ألشـــهر، وأحيانـــًا لســـنوات، مـــن دون 
 توجيه أي تهم إليهم، فيما يوصف من باب التخفيف المتملق بأنه "اعتقال إداري".
عــن أنفســهم. وبينمــا  مثــل هــؤالء الســجناء، الــذين يجهلــون مــا جــريمتهم، غيــر قــادرين علــى تقــديم دفــاع

يبــدو مــن األوضــح بــاطراد للمجتمــع الفلســطيني أن إســرائيل لــن تقــوم أبــدًا بالســماح للفلســطينيين بإقامــة 
دولة، فإن األشياء التي كان يجري التسامح معها بالكاد ذات مرة أصبحت اآلن ال تطاق. وفي األيام 

وقــف العمــل بالقــانون المــذكور، والــذي األخيــرة، حــث رؤســاء الجمعيــة الطبيــة العالميــة إســرائيل علــى 
طعــام الســجناء  ســوف يطلــب مــن األطبــاء مــن خــالل مشــروع قــانون مــزدوج لإلكــراه بالتعامــل بســادية وا 
قسرًا من أجـل كسـر إضـرابهم عـن الطعـام. وقـد وصـفت الجمعيـة الطبيـة العالميـة هـذه الممارسـة بأنهـا 

نمـا القسـم  "ترقى إلى مستوى التعذيب". وال ينتهك قانون اإلطعام القسري الحرية الشخصية للسجين، وا 
 الذي يؤديه األطباء والذي يقضي بأن يعملوا لصالح ومنفعة مرضاهم.

في هذا السياق، حذرت صحيفة "هآرتس" الليبرالية من أن إسرائيل إنما تندفع بتهـور فـي اتجـاه "هاويـة 
قــع مــن وخــز الضــمير اإلســرائيلي: جديــدة فيمــا يتعلــق بانتهاكــات حقــوق اإلنســان". وكــل هــذا لمنــع الوا

حيـــث أن الفلســـطينيين يفضـــلون المغـــامرة بـــالموت علـــى أن يحتملـــوا اإلهانـــات المســـتمرة التـــي يرتبهـــا 
 العيش تحت احتالل عسكري وحشي.

لكنـــه مـــا يـــزال علـــى اإلســـرائيليين إدراك أن الســـد ســـرعان مـــا ســـينهار. إنهـــم مـــا يزالـــون يعتقـــدون بـــأن 
ق لحـــل المعضـــالت األخالقيـــة التـــي ينتجهـــا بـــال توقـــف أطـــول احـــتالل فـــي إصـــالحًا تقنيـــًا هـــو الطريـــ

العصـــور الحديثـــة. ويمكـــن أن تعمـــل الحلـــول التقنيـــة اإلســـرائيلية إلـــى حـــد مـــا. إنهـــا تســـتطيع أن تقيـــد 
الفلســـطينيين وتحصـــرهم فـــي فضـــاءات تصـــغير بـــاطراد: ســـجن غـــزة الكبيـــر، المدينـــة تحـــت اإلغـــالق، 

 الطبية حيث يمكن إدخال أنبوب تغذية في المعدة. زنزانة التعذيب، أو الجراحة
لكن الرغبة األكيدة في تقريـر المصـير والكرامـة هـي أكثـر مـن مجـرد مشـكالت تقنيـة. إنـك ال تسـتطيع 

خاصــة –أن تطعـم النـاس بــالقوة حتـى تهــدئ جـوعهم الهائــل للحريـة. ولــن تفعـل االحــتالالت العسـكرية 
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سوى توليد أشكال إبداعية ومكلفـة ال نهايـة  -منظورًا في األفقتلك التي ال يكون ثمة أمل في نهايتها 
لهـــا مـــن المقاومـــة، كمـــا يبـــين أســـلوب اإلضـــراب عـــن الطعـــام. وقـــد ي مكـــن إحبـــاط شـــكل مـــادي مـــن 

 المقاومة بشكل مؤقت، لكن الروح الكامنة وراء ذلك ال يمكن إخضاعها بتلك السهولة.
 25/6/2104 ،ميدل إيست أونالين

  28/6/2104الغد، عم ان 
 

 سيأتي يوم نشتاق فيه لحماس .37
بينمــا تعصــف بالمنطقــة تحــوالت تاريخيــة وتســيطر قــوى الظــالم فيهــا تنشــغل الحكومــة عنــدنا بأمورهــا 

 التافهة
 يوئيل ماركوس
ها هو رمضان قد حل، والجيش االسرائيلي كما وعد بدأ يسحب وحداته المختارة مـن المنـاطق كـي ال 

د. يعود مقاتلونـا يوفـاض خـاٍل ورئـيس االركـان بينـي غـانتس أعلـن بـان يخرب على سكان السلطة العي
الخــوف علـــى حيـــاة المخطـــوفين يتعــاظم. قـــول هـــو عكـــس اإلعالنــات الســـابقة التـــي تقـــول ان فرضـــية 
الجـيش كانـت أنهـم ال يزالـون أحيـاء. للمراسـلين العسـكريين اسـلوب خـاص بهـم لوصـف حـاالت كهـذه. 

ان رئيس األركان يخفض مستوى التوقعات، بينمـا رون بـن يشـاي فعاموس هرئيل يكتب في "هآرتس" 
يكتب ليقول ان الموضوع نقل الى االستخبارات وأن هذا "قد يستغرق حتى سنوات". ليس واضـحا مـن 
وضع فكـرة اطـالق وفـد االمهـات الثالثـة اللقـاء خطـاب فـي مجلـس حقـوق االنسـان لالمـم المتحـدة فـي 

ها دمـوع العطـف مـن أجلنـا. ولـيس مفاجئـا فـي أنـه بينمـا تـذرف جنيف، فهـذا لـيس هيئـة يـذرف اعضـاؤ 
األمهات الدموع امام جمهور مغلق الحس، رفـع فـي مجلـس االمـن مشـروع قـرار لشـجب اسـرائيل علـى 

 حملة "عودوا ايها االخوة" التي جاءت فقط بفضل تعليمات مباشرة من اوباما.
ـــة، وأكثـــر  ـــة القيـــادة فـــي أثنـــاء الحمل ـــد أمســـك بيبـــي دف ـــه النـــاطق بلســـان الجـــيش لق مـــن الظهـــور وكأن

بـوغي علـى يمينـه  –االسرائيلي في الميدان. شعره المتناقص يتطاير في الريح، وقبة قميصـه مفتوحـة 
وهـو يبلـغ بـين الحـين واآلخـر عـن تقـدم القـوات  –ورئيس االركان على يساره مسـلحا ببندقيـة مشـحونة 
رئيس السلطة بالذات الشجاعة الن يشـجب علـى في مناطق السلطة. شجب أبو مازن، رغم أنه كان ل

مسامع وزراء الخارجية العرب مجـرد االختطـاف ومنفذيـه. خريطـة فقـط كانـت تـنقص بيبـي كـي يؤشـر 
الــــى أي منــــازل وأقبيــــة كــــان جنودنــــا يــــذهبون. وبــــالطبع لــــم يفــــوت الفرصــــة النتقــــاد اوبامــــا فــــي البــــث 

انــه بينمــا ننشــغل نحــن بأنفســنا، تقــع درامــا الجمــاهيري فــي نيويــورك. كــل هــذه المقدمــة جــاءت للقــول 
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عالميـــة حقيقيـــة. فالـــدول المحيطـــة بنـــا توجـــد فـــي ســـياق ســـقوط فـــي أيـــدي اإلســـالم المتطـــرف. الشـــرق 
األوســط يوجــد فــي ذروة تغييــرات التصــدع الصــخري. الــدول واالنظمــة حولنــا وفوقنــا تنهــار أو توشــك 

 يســـيطر عمليـــا فـــي لبنـــان، القاعـــدة والجهـــاد علـــى االنهيـــار. ســـوريا، العـــراق، ليبيـــا وغيرهـــا. حـــزب هللا
 العالمي يعرضان مصر للخطر عبر السيطرة الزاحفة في سيناء، ناهيك عن االخوان المسلمين.

االردن ايضا، الذي له حدود مع سـوريا، ويعـاني مـن تـوترات داخليـة قـد يسـقط فـي ايـدي قـوى السـواد. 
واقفين في طابور مثلما فعل النازيون، ال يعرفون هذه القوى، التي تقتل دون رحمة االف االشخاص ال

الحـــدود. وهـــم يشـــطبون عمليـــا حـــدود "ســـايكس بيكـــو" التـــي قررتهـــا بريطانيـــا وفرنســـا. أنظمـــة تنهـــار، 
ومنظمــات ارهابيــة اجراميــة مــع قــدرات كبيــرة وكــوابح قليلــة تشــكل خطــرا كامنــا الــى جانبنــا، مــن تحتنــا 

د قليــل ســنعود الــى عهــود الخلفــاء. ولــيس صــدفة أن نشــأت وعلــى امتــدادنا. شــيعة، ســنة واكــراد، وبعــ
 سيناء.بعالقة خفية بيننا وبين مصر السيسي، حين تقيم قوى السواد رويدا رويدا قاعدتها اإلقليمية 

إليــران يوجــد ســبب وجيــه لعــدم التــورط معنــا. ناهيــك عــن أنهــا نفســها غارقــة فــي مشــاكل خاصــة بهــا. 
فلسـطينية.  –رغبتها في ان تكون مشاركة في تسوية إسـرائيلية وليس صدفة أن أعربت السعودية عن 

 وليس واضحا بعد لماذا لم تفهم إسرائيل التلميح.
دانــي ايــالون، بمثابــة عبقــري محلــي مــن فيلنــا، قــال منــذ وقــت غيــر بعيــد انــه "مــع أن لــإلدارة األمريكيــة 

الوقاحــة اذا مــا أخــذنا باالعتبــار التزامــا بــأمن اســرائيل ولكــن علينــا أال نعتمــد إال علــى أنفســنا". بعــض 
حقيقــة أن ادارة اوبامــا غارقــة حتــى العظــام بالمســاعدة االمنيــة التــي تمنحهــا لنــا. المتفائــل اإلســرائيلي 
ســيقول ان وضــعنا حاليــًا علــى مــا يــرام. بــل ان نتنيــاهو فــي افضــل حالــه حتــى أثنــى علــى ابــو مــازن 

ليســت ابــو مــازن ولــيس األثــاث الجديــد  لشــجبه االختطــاف. ولكــن كــل طفــل يعــرف بــان مشــكلتنا هــي
 لسارة، بل عدم قدرة الحكومة على رؤية خطوة واحدة الى األمام. وعليه ف.

 27/6/2104 هآرتس،
 28/6/2104، القدس العربي، لندن

 
 (2رؤية مراكز األبحاث اإلسرائيلية للثورات العربية )ج .38

 عدنان أبو عامر
األبحـاث والدراسـات اإلسـرائيلية كـل قواهـا، وحشـدت جميـع  مع اندالع الثورات العربية اسـتنفرت مراكـز

طاقاتهــا البحثيــة والتحليليــة لمعرفــة تــداعيات الربيــع العربــي علــى إســرائيل، وواصــلت متابعــة تطــورات 
 ستراتيجيا.االمشهد العربي سياسيا وعسكريا وأمنيا و 
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إلقليمية عقب اندالع الثورات وهكذا أخذ الجهد البحثي اإلسرائيلي مجاالت عدة في متابعة التطورات ا
 العربية، توقفنا عند بعضها في الجزء األول ونواصل متابعتها في هذا المقال.

 
 التقديرات األمنية

ركزت الدراسات اإلسرائيلية التي اتخذت طابعا أمنيا وبعـدا اسـتخباريا علـى أن الثـورات العربيـة جـاءت 
سرائيلية"، مما يتطلب الحاجة لمراجعة عميقة لألحداث بمفاجأة تامة لما يعرف بـ"مجتمع المخابرات اإل

ــم تتوقــع شــدة هــذه  التــي قــد تــؤثر علــى مفهــوم األمــن اإلســرائيلي، خاصــة وأن مراكــز األبحــاث فيهــا ل
الثورات، وقدرت بأن قوات األمن فيها ستعرف كيف توقفها، ممـا شـكل مفاجـأة غيـر سـارة لهـا، ويعنـي 

 مجلجال".أنها سجلت في غير مصلحتها "قصورا 
كمـا عبــرت أحـداث الثــورات العربيــة عـن "أضــغاث أحـالم" لمراكــز األبحــاث اإلسـرائيلية، ولفــت بعضــها 
عـادة التقيـيم واإلمعـان" فـي عملهـا، ألنهـا غيبـت الجمـاهير العربيـة عـن  إلى ضرورة "محاسبة الذات، وا 

 ذلك.دائرة الصراع والمواجهة، واعتبرتها جبهة ضعيفة ومهزومة، لكن الواقع غير 
وكجزء من استخالص الدروس والعبر، تمت التوصية بإعادة هيكلة منظومة المراكـز البحثيـة المهتمـة 
بــالواقع العربـــي عمومــا، فـــي مرحلــة مـــا بعــد الثـــورات، بشــكل يـــتالءم مــع الحـــراك الجمــاهيري العربـــي، 

اتــت وســاحات النضــال التــي يخوضــها الشــباب العــرب علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي، بعــد أن ب
التكنولوجيـــا وشـــبكة اإلنترنـــت والتواصـــل االجتمـــاعي تســـّرع فـــي إحـــداث تغييـــرات سياســـية واجتماعيـــة، 

مـــــن طواقمهــــــا، واســـــتثمارها للعمـــــل فــــــي قســـــم المعلومــــــات  %20كاشـــــفين النقـــــاب عــــــن تخصـــــيص 
 والتكنولوجيا.

ثـــار لكـــن التخـــوف األساســـي فـــي إســـرائيل، كمـــا عبـــرت عنـــه دراســـات وتحلـــيالت بحثيـــة، نـــابع مـــن اآل
الخطيــرة للثــورات العربيــة علــى أمنهــا الحــدودي مــع مصــر وســوريا تحديــدا، مــع التشــديد علــى تهريــب 
السالح في األنفاق لقطاع غزة، وتعزيز قوة حركة حماس، وآثارها على األمن اإلقليمي لتعـزز الميـول 

لتفريـــق المعاديـــة لهـــا، ممـــا ســـُيؤثر عليهـــا كـــون انصـــراف الجيـــوش فـــي هـــذين البلـــدين بصـــورة خاصـــة 
المتظــاهرين، والســيطرة علــى الشــارع، مــن شــأنه أن يــدفع حركــات المقاومــة فــي غــزة والجــوالن وســيناء 
 الستغالل فقدان التركيز لتهريب السالح والذخيرة، ووصول خاليا مسلحة إليها للقيام بعمليات ضدها.

تخبارية مـا يحصـل مـن وبات واضحا أن المراكز البحثية في إسرائيل تخشى من الناحية األمنية واالسـ
تحوالت في الدول العربية، وترى فيها تهديدا وجوديا لكيانها، ولهذا فهي تكن العداء لثوراتها، ومشـاهد 
التحول الديمقراطي، بحيث يمكن رصد عاملين جوهريين يتحكمان في التقيـيم البحثـي اإلسـرائيلي لهـا، 
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دفع بإســرائيل لمعــاداة الحــراك الشــعبي، وســيرورة وهمــا: النظريــة األمنيــة، والثقافــة االســتعمارية، التــي تــ
 الديمقراطية العربية.

فإســــرائيل، الدولــــة القائمــــة علــــى أســــس اســــتعمارية احتالليــــة، ال تــــؤمن بمنظومــــة الديمقراطيــــة وحكــــم 
الشـــعوب، ممـــا يجعلهـــا تجنـــد اإلدارة األميركيـــة للضـــغط علـــى القيـــادات العســـكرية فـــي الـــدول العربيـــة 

قـات واالتفاقيـات والتعـاون األمنـي، كمـا تجلـى بصـورة غيـر قابلـة للشـك والتأويـل لضمان استمرار العال
ـــــة، والتحـــــريض عليهـــــا،  ـــــورات العربي ـــــة، تســـــعى جاهـــــدة إلفشـــــال الث أنهـــــا، وبالتنســـــيق مـــــع دول غربي
واالســتخفاف بالشــعوب العربيــة، ألنهــا علــى قناعــة بــأن الحــراك الشــعبي غيــر المســبوق الــذي تشــهده 

ون لــه تـداعيات وتــأثيرات علــى مسـتقبلها، وهــي التـي فقــدت أنظمـة حليفــة، وبالتــالي الـدول العربيــة سـتك
 ابتعدت، وقد تغيب كليا عن العمق العربي.

وربما ما قد يفسر هذا االختالل األمني في خريطة "الجغرافيا السياسية" للمنطقة، أن إسرائيل رأت فـي 
مكانيـة سـقوط آخـ رين، نقطـة تحـول جوهريـة أحـدثت خلـال فـي سقوط مبـارك، وفقـدانها لهـذا الحليـف، وا 

التوازن، مما سيؤدي لفقدان التفوق اإلسرائيلي والهيمنة الغربية على منطقة الشرق األوسـط، وهـو أمـر 
 طالما حذرت منه المحافل البحثية في إسرائيل.

رب وقــد أشــارت بعــض مراكــز األبحــاث اإلســرائيلية إلــى "الــدور الخفــي" إلســرائيل مــع حلفائهــا فــي الغــ
بهدف إجهاض الثورات العربية، واغتيال براعم التحول الديمقراطي، يرمي في النهاية لرسم واقع عربي 
جديد يتماشى مع مصالحها، مما قـد يعطـي إجابـة عـن التحركـات التـي تقـوم بهـا واشـنطن وتـل أبيـب، 

م الســيادة، ممــا اللتــان تريــدان اســتغالل مشــهد الثــورة لخلــق واقــع ديمقراطــي يبقــي علــى التبعيــة وانعــدا
عـــدم اســـتفادة الحركـــات الوطنيـــة مـــن مكتســـبات  -التـــي تلـــوح بــــ"فزاعة اإلســـالميين"-يضــمن إلســـرائيل 

الثـــورة، وطالمـــا أن إســـرائيل "مســـكونة" بالمخـــاوف األمنيـــة المتواصـــلة، فإنهـــا ســـتبقى تعـــادي كـــل هـــذه 
 التحركات الثورية العربية.

شــــهدت هــــذه الثــــورات، اســــتيقظت الجهــــات البحثيــــة  ومــــع تــــوالي األحــــداث فــــي البلــــدان العربيــــة التــــي
ــالتخبط  اإلســرائيلية علــى واقــع جديــد يتشــكل فــي الجــارة الجنوبيــة، مصــر تحديــدا، فاتســمت تعليقاتهــا ب
ــــة والسياســــية  ــــين المســــتويات األمني ــــادل االتهامــــات ب ــــا آخــــر، وتب ــــا، وبإظهــــار اتــــزان مفتعــــل حين حين

اتهام الحكومة بأنها تنتهج ما وصفت بـ"سياسة النعامة"  والعسكرية حينا ثالثا، بحيث وصل األمر إلى
 تجاه الثورة المصرية، فتخفي رأسها في الرمال.
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 التقديرات العسكرية
يوجد في إسرائيل عدد من البـرامج البحثيـة المتخصصـة فـي دراسـة التـوازن العسـكري للمنطقـة، وموقـع 

فسـه فجـأة أمـام جبهـة عسـكرية جديـدة، تتمثـل إسرائيل منهـا، وقـد اعتبـرت أن الجـيش اإلسـرائيلي وجـد ن
ســتراتيجي والعســكري فــي الشــرق األوســط ســيتغّير، فــي مصــر جنوبــا، ممــا يعنــي أن وضــع إســرائيل اال
 بما يحمله ذلك من تقدير باإلساءة لوضعها األمني.

 كمــا أن األحــداث الحاصــلة فــي الــدول العربيــة المجــاورة، دفعــت بــالجيش ألن يأخــذ مخــاطر أكبــر فيمــا
يتعلق ببناء القوة، كمستوى المخزون من الذخيرة، عندما شكلت مصر مجرد خطر احتمال تحوله إلى 
تهديد ملموس طفيف، بحيث إن الوضع الجديد تطلب رفعا لميزانية الدفاع وتغييـرا فـي تركيبتهـا، وكـل 

 مد مرسي.ذلك قبل االنقالب على أول تجربة ديمقراطية فيها، واإلطاحة بحكم الرئيس المنتخب مح
وألمحت بعض األوراق البحثية المقربة من المؤسسة العسكرية إلى أن الجيش اإلسرائيلي ملزم بالتوجه 
قدما نحو مواجهة التحديات الجديدة، فالمحيط من حولـه يتغيـر بسـرعة، وهـي فتـرة ليسـت بسـيطة فيمـا 

األركان الجديد بيني غانتس يتعلق بالتحديات الخارجية، أو بما مّر عليه في الداخل، مما دفع برئيس 
ألن يعــد بـــ"مالءمة الجــيش للتحــديات الماثلــة أمامــه، والقيــام بمهماتــه علــى أحســن وجــه، وأنــه ســيعزز 

 قوته، ويحسن جهوزيته".
وفــــي الوقــــت الــــذي اعتبــــرت فيــــه إســــرائيل الســــالم مــــع مصــــر، والهــــدوء علــــى حــــدود ســــوريا، مكســــبا 

تعــزز المعســكر المعــادي لهــا فــي المنطقــة، ممــا يحــتم ســتراتيجيا، فقــد ســرت مخــاوف بحثيــة فيهــا مــن ا
على الجيش أن يكون مستعدا، وأن يقاتل على جبهات عدة في شكل متزامن، بجانب الخشية الحقيقة 
من تحول الجيشين في هذين البلدين إلى وضع مناوئ لها، وأال تتمكن من االعتمـاد عليـه فـي أوقـات 

، لتعزيــز اســتقرارها، قبــل االنقــالب الــذي قــاده الجــيش فــي األزمــات، ممــا يجعلهــا تبحــث عــن بــدائل لــه
 مصر، والحرب األهلية التي تورط فيها في سوريا.

ســـتراتيجية الدراماتيكيـــة فـــي المنطقـــة فـــي وطبقـــا لتقـــديرات بحثيـــة عســـكرية إســـرائيلية، فـــإن التغيـــرات اال
العمـــل التـــي  الطريـــق ألن تبلـــغ مرحلـــة النضـــوج، وهـــي تقـــديرات ســـنوية تقـــف عـــادة فـــي صـــلب خطـــط

يعتمدها الجيش، حيث تستلزم قيامه باستعدادات سياسية وعسكرية لمنـع هـذه التغيـرات مـن أن تتحـّول 
 ستراتيجية.التهديدات 
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 األبعاد االقتصادية
تطرقــت دراســات إســرائيلية لمشــاعر القلــق مــن إمكانيــة أن تــؤثر الثــورات العربيــة علــى أداء االقتصــاد 

صعيد إغـالق قنـاة السـويس أمـام حركـة حموالتهـا، ممـا يتطلـب تفكيـرا جديـدا، اإلسرائيلي، السيما على 
السيما وأن ثلث االسـتيراد والتصـدير اإلسـرائيليين يوجـه للشـرق عـن طريـق القنـاة، التـي تشـكل "أنبـوب 

 األوكسجين" القتصادها.
لإليعــاز  مـن كهربــاء إسـرائيل ُينـتج عبــر الغـاز الطبيعــي المصـري، ممـا دفــع الجـيش %40وقـدرت أن 

ستراتيجية، بما فيها خطوط إمداد الغاز والنفط البعيـدة عـن منـاطق لنظيره المصري بحراسة المواقع اال
 الفوضى، حيث تجني مليار دوالر سنويا جراء بيع الغاز المصري في المناطق الفلسطينية.
ن الميـــزات فضــال عمـــا أبدتـــه شــركات إســـرائيلية مـــن مخــاوف مـــن تراجـــع مــا تعتبرهـــا "رزمـــة كاملــة" مـــ

الحســنة قــدمها النظــام المصــري الســابق، حيــث تجنــي إســرائيل أرباحــا ســنوية مــن اتفاقيــة "الكــويز" مــع 
مليــار دوالر، كمــا قــررت شــركة "دلتــا" وقــف مصــنعها القريــب مــن القــاهرة  2بنحــو  2005مصــر عــام 

 ة هناك.بسبب الثورة، ونقلت عدة مصانع إسرائيلية عملها في مصر، بسبب رخص األيدي العامل
 

 التبعات اإلقليمية والدولية
وجهت العديـد مـن الدراسـات الصـادرة واألقـالم الوازنـة فـي إسـرائيل انتقـادات متزايـدة للموقـف األميركـي 
مــن الثــورات العربيــة، باعتبارهــا جلبــت المأســاة للمنطقــة، ممــا يتطلــب منهــا أن تجــري حســاباتها بشــأن 

الخلــف، وأدار ظهــره إلســرائيل، وأوصــى بوجــوب النظــر  العالقــات معهــا، ألن أوبامــا طعــن مبــارك مــن
للمســتقبل، وأوصــت الدراســات اإلســرائيلية بعــدم تكــرار األمــر ذاتــه مــع األســد فــي ســوريا، فحــافظ علــى 

 بقائه ألكثر من ثالث سنوات، ولم يتم إسقاطه تحت وقع الضغوط اإلسرائيلية.
د للتعامــل المســتقبلي مــع حكومــات عربيــة وطالبــت قــراءات إســرائيلية صــناع القــرار بضــرورة االســتعدا

جديدة، توصف بأنها "غريبة"، ألن األنظمة العربية في مرحلة ما بعد الثورات سترفض االسـتمرار فـي 
 العالقة مع إسرائيل، وتزيد تعاطفها مع الفلسطينيين.

رات لكـــن أهـــم مـــا تخشــــاه دوائـــر البحـــث السياســـية فــــي تـــل أبيـــب يتمثـــل بإمكانيــــة أن تـــأتي هـــذه الثــــو 
لهــا، فضــال عــن التخويــف والتهويــل مــن  كبيــراً  اســتراتيجياً باإلســالميين إلــى الســلطة، ممــا يشــكل تحــديا 

مخاطر إجراء انتخابات حرة فيها، خشية تكرار نموذج فوز حركة حمـاس فـي االنتخابـات الفلسـطينية، 
ب فــي وهــو مــا حصــل عقــب فــوز اإلخــوان المســلمين فــي مصــر وليبيــا وتــونس، قبيــل حصــول االنقــال

 األولى، واالضطرابات في الثانية، واالنسحاب في الثالثة.
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وأبـدت القـراءات البحثيـة اإلسـرائيلية اعتقـادا بـأن انهيــار األنظمـة العربيـة فـي مصـر وسـوريا علـى وجــه 
الخصوص، ستكون له تأثيرات سلبية بالغة األهمية على وضع إسـرائيل اإلقليمـي، فمـن الممكـن علـى 

ســتراتيجي بعــد دعــم اتفاقيــة الســالم مــع مصــر للخطــر، وهــذا التحــدي األكبــر االالمــدى البعيــد تعــرض 
الواليات المتحدة، وقد يأتي نظام جديد في سوريا يعمل على إشعال جبهـة الجـوالن، ممـا دفـع بمحافـل 

 ستراتيجي" إلسرائيل.ابحثية إسرائيلية لوصف ما يحدث فيهما بـ"إنذار 
ـــة عمومـــا، والثـــورتين المصـــرية والســـورية مـــن وعاشـــت محافـــل بحثيـــة إســـرائيلية بفعـــل  الثـــورات العربي
ـــة "ضـــائقة  ـــة والدولي ـــى االنـــاحيتين اإلقليمي ـــى مـــن حليفـــة وحريصـــة عل ـــل بتحـــول األول ســـتراتيجية" تتمث

المصــلحة اإلســرائيلية إلــى معاديــة فــي حــدها األقصــى، وغيــر محايــدة فــي حــدها األدنــى، وهــو مــا مــن 
اراتهـا، ألنهـا سـتكون مضـطرة، مـن اآلن فصـاعدا، إلدخـال العامـل شأنه أن يلقي بظالل ثقيلـة علـى قر 

 العربي ورّد فعله في حساباتها لدى اتخاذ أي من قراراتها.
وبالتالي فما زال ذات السؤال يطرح نفسه في األوساط الدراسية والدوائر البحثية اإلسرائيلية حول حجم 

األنظمــة القادمــة، وهــل ســتكون براغماتيــة  الضــرر فــي العالقــات مــع اإلقلــيم العربــي المشــتعل، وشــكل
 تحافظ على األوضاع القائمة بينهما، أو أن العالقات ستشهد انتكاسة جديدة؟

 
 إسرائيل و"الثورات المضادة"

فـي ضــوء التطــورات الدراماتيكيـة الحاصــلة فــي الـدول العربيــة، بــذلت بعـض الــدوائر اإلســرائيلية جهــودا 
المضـــادة"، علـــى أمـــل أن تـــنجح فـــي اختـــراق بعـــض الجماعـــات،  كبيـــرة وحثيثـــة بشـــأن صـــيغة "الثـــورة

 واالندساس بينها.
ورصــدت الكثيــر مــن الــدوائر البحثيــة اإلســرائيلية أنشــطة هــذه الجماعــات المعارضــة منــذ فتــرة طويلــة، 
لمعرفة طبيعة نشاطها بالصورة التي أهلتها إلسقاط الحكـم فـي عـدد مـن الـدول العربيـة، فـي ظـل حالـة 

 شعبي الذي يتصاعد بصورة متالحقة، ووصولها لتحديد بعض سماتها، على النحو التالي:االحتقان ال
 عاما. 40و 35سوادها األعظم من الشباب الذين ال تتعدى أعمارهم الـ .أ

يتميـــزون باســـتخدام وســـائل االتصـــال والتقنيـــات المتقدمـــة: الفيســـبوك واإلنترنـــت، والتكنولوجيـــا  .ب
 بصورة عامة.

ين اإلسرائيليين إلى غرف ومنتديات الدردشة السياسية، التـي أقامهـا دخول عدد من المستخدم .ت
هــؤالء الشــباب المعارضــون للــدعوة للتغييــر، وتــابعوا مــا كتــب فيهــا، ورصــدوا، ووضــعوا الكثيــر 
من التعليقات عليها، بل نجحـوا باالنضـمام إلـى تلـك المجموعـات مسـتخدمين أسـماء مسـتعارة 
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ــ ع التعليقــات واألنشــطة االحتجاجيــة التــي ينــوون القيــام لمراقبــة تطــورات الموقــف، ورصــد جمي
 بها.

أعضاء هذه الجماعات االحتجاجية من مختلف الطبقات االجتماعية، لكنهم يعانون من نفس  .ث
 حجم المشاكل واألزمات بصورة أو بأخرى.

 
ائيليين وأكدت الدوائر البحثية اإلسـرائيلية أن أجهـزة المخـابرات أعـدت خطـة لـزرع عـدد كبيـر مـن اإلسـر 

في عدد من الدول العربية الملتهبة سياسـيا لمتابعـة تطـورات الموقـف السياسـي بهـا، وتـم تقسـيمهم إلـى 
 مجموعتين رئيسيتين:

 صحافيون يتابعون ما يجري، وينقلونه لصحفهم والقنوات اإلعالمية التي يعملون بها. .2
 ية.نشطاء دوليون يسافرون لهذه الدول تحت غطاء بعض المنظمات اإلنسان .2

 
وتــدفق هــؤالء علــى الــدول المشــتعلة بــالثورات فــي تــونس، ومصــر، وليبيــا، وســوريا، والبحــرين، والــيمن، 
لمتابعــــة تطــــورات الموقــــف السياســــي بهــــا، وبــــات مــــن الطبيعــــي، ومــــع متابعــــة الصــــحف أو القنــــوات 

باعتبـارهم  التلفزيونية اإلسرائيلية اكتشاف مراسلين ينقلـون رسـائل حيـة مـن داخـل هـذه الـدول، ودخلوهـا
ممـا سـهل لهـم دخولهـا ونقـل مـا يجـري فيهـا  ،صحفيين أجانب مستغلين حالة االرتباك السياسـي هنـاك

 بالصوت والصورة.
وكشـفت النقــاب عــن عمــل شــركة أمــن إســرائيلية لتـدريب وتأهيــل مقــاتلين وحــراس آلبــار الــنفط، ومواقــع 

ية انكشــاف هــويتهم اإلســـرائيلية، حساســة أمنيــا، يعملــون تحــت أســماء أوروبيـــة وغربيــة مســتعارة، خشــ
وتعريض حياتهم للخطر، وهـم مـن خريجـي الوحـدات القتاليـة فـي جهـاز الشـاباك، والنخـب القتاليـة فـي 

 عاما. 25الجيش، تبلغ أعمارهم 
ــثلج" بالتعــاظم  وأخيــراً  تعتقــد مراكــز البحــث اإلســرائيلية والمؤسســات الدراســية أنــه إذا مــا أخــذت "كــرة ال

ير األنظمة العربية بصورة كلية، فإن الموقف اإلسرائيلي منها وفقا لمـا تقـدره سـيتغير رويدا رويدا، وتغ
على نحو جذري، ولن يكون بوسع تلك األنظمة تجاهل مشاعر جماهيرها فيما يتصل بالعالقة معها، 
ـــه مـــن القضـــية  ـــه سيضـــطر لتغييـــر موقف ـــة، فإن ـــارات معين ـــر النظـــام بالكامـــل العتب ـــم يتغي ـــو ل ـــى ل وحت

 نية، والصراع العربي اإلسرائيلي، بعكس مصالح إسرائيل ورغباتها.الفلسطي
  27/6/2104 ،الجزيرة نت، الدوحة
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