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 "وي الرجاعية" بالوقوف خلف تفجيرات مومود الهباشالمخابرات و بتتهم لواء  "الداخليةغزة  " 

أن معظم عمليات اإلخالل  الفلسطينية أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني وليد شكوكاني: - غزة
وسياسية في السلطة الفلسطينية برام هللا حسب باألمن في قطاع غزة يقف خلَفها جهاٌت أمنية 

أن تلك  11/6األربعاء وأشارت الداخلية خالل مؤتمٍر صحفي صباح يوم  تحقيقات األجهزة األمنية.
الجهات حاولت مؤخرًا استغالل حالة الصراع على الصعيد اإلقليمي إلدخال قطاع غزة في دوامة من 

 بأسماء وأشكال مختلفة بما يتوافق مع تلك الحالة. الفوضى من خالل استنساخ نماذج ومجموعات
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 الوالة األمنية الم ستقرة
ولفتت إلى أن تلك الجهات تهدف من وراء ذلك القيام بأعمال تخُل بالحالة األمنية المستقرة في غزة، 
وكذلك العمل على محاولة ضرب حالة التوافق بين فصائل المقاومة التي أجمعت عليها بما يخدم 

 شعبنا ويقدُر ظروفه الصعبة.
ونوهت الداخلية إلى أن تلك الجهات المشبوهة قامت باستغالل بعض الشباب الفلسطينِي بطرٍق 

مشددًة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إياد البزم  ،مباشرة وغير مباشرة لتحقيق أهدافهم الخبيثة
ًا خطيرًا بمجتمعنا الفلسطينِي وأع  رافه وتقاليده.أن ما يجري يمثل مسَّ

وحمَّلت الوزارة الرئيس محمود عباس وأجهزته األمنية المسئولية الكاملة والمباشرة، حيث أّن من يقوم 
 بهذه األعمال اإلجرامية شخصياٌت أمنية وسياسية تتقلُد مناصَب رسمية في السلطة.

يح مما يجري، رامي الحمد هللا بموقٍف واضٍح وصر  وطالبت رئيس الحكومة ووزير الداخلية د.
جراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عن هذه األعمال  ُمبديًة استعدادها الفوري لوضع  التخريبية،وا 

 ملفات التحقيق كاملة تحت تصرفه. 
وأكدت الداخلية أنها لن تسمح بعودة األمور إلى الوراء، منوهًة إلى أّن الفلتان األمني الذي ُقضَي 

 ه إلى القطاع مجددًا، وستفشُل كلُّ المحاوالت الرامية لذلك.، لن يعرف طريقَ 5112عليه عام 
 

 وقفة جادة
ولفت البزم إلى أن األجهزة األمنية ستواصُل عمَلها بكل ما أوتيت من قوة الستمرار استقرار الحالة 

 األمنية، وستضرب بيٍد من حديد كلِّ من تسّوُل له نفسه المَس بأمن غزة.
فلسطينية بوقفٍة جادة وموقٍف وطنٍي واضح مما يجري، وبذل جهوِدها وطالبت الداخلية الفصائل ال

وممارسة دورها في الضغِط باتجاِه وقف المخططات التخريبية التي تقوُم عليها بعض الجهات األمنية 
 الفلسطينية في الضفة الغربية، لخلط األوراق وتخريب العالقات الوطنية الفلسطينية.

حقوقيَة الفلسطينيَة ألخذ دورها في إدانة كلِّ الجهات التي تعمل على ودعت الداخلية المنظمات ال
استعدادها معربًة عن  الصدد،تخريب الحالة األمنية في القطاع، وأن يكون لها كلمة واضحة بهذا 

 كلِّ التحقيقات والوثائق واألدلة بين أيديهم. لوضعِ 
اقع االنترنت وحسابات على مواقع وذكر المتحدث الرسمي أن األجهزة األمنية رصدت عشرات مو 

التواصل االجتماعِي تديُرها جهاٌت أمنية بأسماٍء وهمية تحاول استغالل تأثر بعض الشباب بأفكاٍر 
 خارجٍة عن العادات والتقاليد.
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وحذرت الداخلية الشباب من التعاطي مع هذه الصفحات والحسابات منوهًة إلى أن الهدف من ورائها 
 هو إثارة الفوضى.

وأكدت الوزارة أن أجهزتها األمنية ستواصل عملها في متابعة ومالحقة كلِّ المتورطين في أي أعماٍل 
 الفتًة إلى وجود ملفات أخرى يجري التحقيق فيها. العدالة،مخلٍة باألمن، حتى يتم تقديمهم إلى 

 

 بداية االرتبـاط
مية؛ موضحًة أن األجهزة األمنية وعرضت الداخلية خالل مؤتمرها نموذجًا على هذه األعمال اإلجرا

في شهر مايو الماضي أحبطت عملية تفجير سيارة مفخخة ُوضعت عند مفترق الشجاعية المكتظ 
 قبيل انفجارها.

عامًا من سكان  22وظهر في الفيديو الذي عرضته الداخلية اعترافات الُمدان نعيم ديب أبو فول 
 ن مع أجهزة أمن رام هللا منذ سنوات.وهو أحد المتعاوني القطاع،مخيم جباليا شمال 

وأكد أبو فول _خالل اعترافاته_ تورطه في محاولة تفجير سيارة بالقرب من مفترق الشجاعية 
 بتوجيهات من اللواء سامي نسمان مستشار رئيس جهاز المخابرات للمحافظات الجنوبية.

, حينما  5113ايات عام وبدأت عالقة الُمدان _ صاحب مخرطة حديد_ مع أجهزة أمن السلطة بد
تم اعتقاله من ِقبل جهاز األمن الوقائي على خلفية اتهامه بتفجير الموكب األمريكي على دوار 

 حمودة شمال غزة.
حيث تم اإلفراج عنه في  عودة،وفي أثناء فترة اعتقاله تعرف على الضابط في األمن الوقائي سعيد 

 حينها دون أن يتم إدانته في القضية.
الحضور إلى  5112عالقة بين أبو فول والضابط سعيد أكثر وطلب منه قبيل أحداث الــ زادت ال
 ذهب إلى هناك وتفاجأ بوجود اللواء سامي نسمان. منزله،

 

 تهريب الهباش
بثالثة أيام وأعطاه رقم ُمعين وطلب منه  5112اتصل به الضابط سعيد قبل انتهاء أحداث  بعد،فيما 

يقول أبو  التنسيق لتوصيله إلى معبر بيت حانون )إيريز( شمال القطاع.التواصل مع صاحب الرقم و 
"التقيُت بالشخص صاحب الرقم في شارع فهمي بيك بمدينة غزة واكتشفُت حينها أن الشخص  فول:

  هو محمود الهباش".
التقى أبو فول بالضابط سعيد عودة الذي بدوره جعله يقابل محمود  5112وفي موسم الحج من العام 

حيث وعده في ذلك الوقت بتعويض مالي نتيجة األضرار التي حدثت بمنزله  هناك،الهباش 
 .5116والمخرطة جراء قصف االحتالل لهما عام 
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 عمل فرقــعة
وفي بداية شهر أبريل من العام الحالي اتصل اللواء نسمان على أبو فول وطلب منه عمل "فرقعة" 

 في مكان ما بمقابٍل مادي.
"بعد أسبوع اتصل بي محمود الهباش وطلب مني ما طلبه اللواء نسمان بحجة أن  ول:فويتابع أبو 

 وفي مقابل ذلك وعدني بتعويض األضرار ماديًا". ُمصالحة،حماس ال ُتريد 
"تواصلُت مع نسمان وأبلغته بما حدث معي مع  قائاًل:وفي خطة تبادل األدوار يوضح أبو فول 

 إطالقًا وا غالق الجوال" واصفًا إياه بـ )الحرامي(. الهباش وطلب مني عدم التعامل معه
بعد ذلك طلب اللواء نسمان من الُمدان تجهيز سيارة ووضع عبوة ناسفة فيها حتى يقوم "الزلمة 

وُيعد "الزلمة الكبير" حسب الوصف أحد الشخصيات الكبيرة  الكبير" بالموافقة على صرف األضرار.
لقالقل وتمس المنظومة األمنية في قطاع غزة بالتخطيط لمثل هذه والمهمة التي من شأنها أن تُثير ا

  األحداث الخطيرة.
دوالر ال  211"توجهُت إلى سوق السيارات وقمُت بشراء سيارة قديمة من نوع "رينو" بمبلغ  ُيتابع:

وأبلغته بذلك حيث أبدى سعادة الزلمة الكبير الذي وعد بصرف مبلغ  أوراق،تحتوي على أي 
 في حال سماع خبر االنفجار على الفور".األضرار 

 

 مفتر  الرجاعية
بعدما اقترح نسمان تغيير المكان من مفترق  الشجاعية،تم التوافق بينهما على المكان وهو مفترق 

على اعتبار  القطـاع،أو مفترق السوق بمخيم النصيرات وسط  غزة،الشجاعية إلى مفترق دولة بمدينة 
كجم في  52أبو فول المكان الُمستهدف بعدما وضع عبوة قديمة تزن عاين  أنها أماكن مزدحمة.

وقد كان اللواء نسمان على  المناسب،وذهب في ذلك اليوم ووضع السيارة في المكان  السيارة،
 تواصل مستمر معه طيلة تجهيز السيارة.

اللواء  وطلب مني الطبيعي،دقائق وهو نصف الوقت  2"ضبطُت موقت العبوة على  فول:يختم أبو 
 نسمان البقاء على الخط الهاتفي حتى سماع دوي االنفجار"

وحينما لم تنفجر السيارة بسبب خلٍل معين في الموقت والصاعق توجه  الوقت،انتظَر حتى انتهاء 
شعال النار فيها  يستطع،إليها وحاوَل سحب الموقت والصاعق ولكنه لم  قّرَر سكب البنزين عليها وا 

وأسرع إلى السيارة الخاصة به في محاولٍة منه للهرب إال أن الشرطة باغتته  ر،االنفجابهدف تأخير 
 وألقت القبض عليه بسرعة.

 11/6/5112، وزارة الداخلية الفلسطينيةموقع 
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دامة االنقسام وفصل غزةالهباش     وماس تبوث عن وجج وذرائع لفرال المصالوة وا 

ة من اتهامات بالهراء، وقال "لتبحث حماس وصف الهباش ما كيل له وللسلط :أحمد فياض -غزة
دامة االنقسام وفصل قطاع غزة".   عن حجج وذرائع أخرى إلفشال المصالحة وا 

وأضاف في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن حركة حماس تحاول تبرير االنقسام من خالل البحث 
حث عن السبب عن أساليب ووسائل واتهامات لم تعد تنطلي على أحد، ودعا حركة حماس للب

 الحقيقي وراء األوضاع الصعبة التي وصل إليها قطاع غزة.
على حد -واعتبر الهباش بيان داخلية غزة نوعا من الحماقة السياسية التي عفا عليها الزمن، ويندرج 

األساليب القديمة والساقطة التي ال يمكن ألحد من أبناء الشعب الفلسطيني أن  ضمن-وصفه
"نحن ليس لدينا وقت لنضيعه في البحث والرد على هذا الموضوع، ألن هناك  وختم بقوله يصدقها.

 قضايا أهم من هذا الهراء الذي ال يمكن أن ننشغل به".
 11/6/5112نت، الدووة،  الجزيرة

 
 "إسرائيل"يطالب بمراجعة االتفاقيات السياسية واالقتصادية واألمنية مع  عباس 

، مقر سفارة دولة فلسطين لدى صربيا الجديد في أمسعباس، افتتح الرئيس محمود  :وفا –بلغراد 
العاصمة بلغراد، بحضور رئيس جمهورية صربيا توميسالف نيكوليتش. وشارك في حفل افتتاح مقر 

 سفارة فلسطين الجديد، عدد من السفراء العرب واألجانب المعتمدين لدى صربيا.
واالقتصادية واألمنية مع إسرائيل. وقال في بمراجعة االتفاقيات السياسية  عباس،وطالب الرئيس 

مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي "ال بد أن تكف إسرائيل عن خرق االتفاقيات وااللتزام بما تم 
جراءات تهويد القدس وطمس هويتها ومعالمها الدينية  التوقيع عليه، والتوقف عن االستيطان، وا 

طالق سراح األسرى".  المسيحية واإلسالمية، وا 
دد الرئيس التأكيد على رفض أي حلول مؤقتة، بما فيها مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة. وأكد وج

جراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد أرضنا  التصميم على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وا 
شكر للمانحين وشعبنا، وقال إن الحكومة مستمرة في جهودها إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، مقدما ال

 وللمنظمات الدولية التي تقدم مساعداتها اإلنسانية وإلعادة اإلعمار، داعيا الستمرار دعمها.
وخالل عشاء عمل أقامه الرئيس الصربي، قال الرئيس عباس "إننا سننجح مع رئيس الجمهورية 

لتعليمية والسياحية، بما الصربية، في إحداث نقلة نوعية في عالقاتنا االقتصادية والتجارية والثقافية وا
يعود بالفائدة والمنفعة على بلدينا، ويخدم مصالحنا المشتركة، ويعزز التنسيق والتعاون بين البلدين 
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الصربية، ألطمح للمزيد من التنمية  –الصديقين. وعبر عن االعتزاز بعالقات الصداقة الفلسطينية 
 والتطوير لها.

م على العدل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم وأكد الرئيس "االلتزام بالسالم القائ
العربية، ليعيش الجميع في منطقتنا بأمن وسالم وحسن جوار، ولتنعم منطقتنا باالستقرار بعيدًا عن 

 الصراعات واإلرهاب باسم الدين، األمر الذي ندينه ونرفضه تمامًا".
 11/6/5112الوياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قضية موظفي غزة بتسليم المعابر   ول  الومد هللا 

قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد هللا، "إن القيادة والحكومة على  الرأي: –رام هللا 
 استعداد لحل قضية موظفي قطاع غزة، ولكن بشكل متواز مع تسلم الحكومة لمعابر القطاع".

فوج الخامس والثالثين من جامعة النجاح الوطنية، وأبدى الحمد هللا خالل كلمته في حفل تخريج ال
 اليوم األربعاء، استعداده للذهاب إلى غزة في حال تلقي ردود ايجابية.

وجدد تأكيده على أن حكومة الوفاق الوطني تسعى بشكل حثيث إلى نقل إنجازاتها على صعيد قطاع 
ولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة التعليم إلى غزة، في إطار الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الد

 وتكريس أسس الدولة.
وتابع الحمد هللا: 'عملنا في هذا السياق على إطالق امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية 
بالتزامن مع اطالقها في قطاع غزة، كخطوة على طريق تعزيز الوحدة'، مشددا على أهمية البناء 

زالة آثار االنقسام.على هذه الخطوة، وأي خطوة من ش  أنها تكريس الوحدة وا 
 11/6/5112لإلعالم، وكالة الرأي الفلسطينية 

 
على القائمة السوداء النتهاكات وقو   "إسرائيل"تستهجن رفض كي مون إدراج  "الخارجية" 

 األطفال
ألمم لندن: أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أسفها العميق واستهجانها لقرار األمين العام ل

المتحدة رفض إدراج إسرائيل وجيشها على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات 
جسيمة لحقوق األطفال في النزاعات المسلحة، واعتبرت أنه انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش 

 االحتالل ودعوة لضمان إفالتهم من العقاب.
بعاء(، على "ضرورة احترام مؤسسات األمم المتحدة ودورها وشددت الخارجية في بيان لها، يوم )األر 

وتوصياتها"، واستدركت بالقول إن "هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما 
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ويخالف مبادئ األمم المتحدة، ومهامها في حفظ األمن والسلم الدوليين.. وهو خذالن لذكرى الشهداء 
 نتظروا عدالة حتى ولو جزئية".من األطفال وعائالتهم الذين ا

واعتبرت األمر "يشجع على استمرار دولة االحتالل بإرهابها المنظم والموجه من قبل جيشها، الذي 
 استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني".

ودعت الخارجية في البيان الذي نقلته وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، األمين العام 
النظر في قراره وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها األمم المتحدة "ألن  إلعادة

يوما يشكل جرًما جسيما  21مدرسة ومركزا صحيًّا في أقل من  341طفال واستهداف  235استشهاد 
 يستدعي إدراج جيش االحتالل على الالئحة السوداء".

لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بمن فيهم  وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بإيجاد آليات
 األطفال، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

 11/6/5112الرر  األوسط، لندن، 
 

   وملة التضليل التي يقوم بها نتنياهو مكروفة أمام الجميع"الخارجية" 
ا نتنياهو هي التي أفشلت قالت وزارة الخارجية، إن الحكومة اإلسرائيلية ورئيس وزرائه :وفا -رام هللا

فرص المفاوضات والسالم كافة، في حين أوفت القيادة الفلسطينية بجميع التزاماتها، من أجل إنجاح 
 مفاوضات السالم، وهذا بشهادة أطراف الرباعية الدولية والمجتمع الدولي.

اهو يواصل عزف وأوضحت الخارجية في بيان لها، امس األربعاء، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتني
إسطوانته المشروخة عن المفاوضات وحل الدولتين، فهو يؤكد أنه مع حل الدولتين لتخفيف الضغط 
مكانيات وجود دولة فلسطين من خالل  الدولي عنه من جهة، وفي ذات الوقت ينسف مقومات وا 

قدمة هذه جملة من الشروط المسبقة التي ال تُبقي أي سيادة لها على أي جزء من أرضها، وفي م
الشروط حديثه عما يسميه "نظاما أمنيا مستمرا إلسرائيل في يهودا والسامرة"، وما لم يوضحه نتنياهو 

 قام وزير جيشه يعلون بتوضيحه حينما قال: "ال أرى تسوية مستقرة في حياتي".
 11/6/5112الوياة، الجديدة، رام هللا، 

 
 مساوة دولة فلسطين من %17تسعى لضم ما يزيد عن  "إسرائيل"الزعنون   

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن إسرائيل مستمرة في تكريس  :)بترا(-سراييفو 
بالمئة من مساحة دولة فلسطين التي أقرتها  12احتاللها لفلسطين وتسعى جاهدة لضم ما يزيد عن

 زة.االمم المتحدة وترفض كل الدعوات لوقف استيطانها وحصارها لقطاع غ
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رئيس مجلس النواب البوسني شفيق جعفروفيتش،  أمسوأضاف الزعنون خالل لقائه في سراييفو 
ورئيس مجلس الشعوب بارشا تشوالك، ان الفلسطينيين يناضلون من اجل حريتهم واستقاللهم منذ ما 

مساحة فلسطين من اجل إحالل السالم ولكن  من % 55نسبته  وقبلوا بماعاما  62يزيد عن 
 يل ترفض وتماطل في تنفيذ كل االتفاقيات التي وقعت معها.اسرائ
"إننا مصممون على انهاء االحتالل واقامة دولتنا ونتطلع الى دعم البوسنة والهرسك لنا في وقال 

 بدعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية التي قدمتها سابقا. مشيدامطالبنا الشرعية "
 11/6/5112الدستور، عمان، 

 
 صاالت تصدر طابعين بريديين للرئيس عباس والراول عرفاتوزارة االت 

رام هللا: أصدرت وزارة االتصاالت الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الثقافة، بمناسبة اليوم الوطني 
للثقافة، طابعين تذكاريين يحمل األول صورة الرئيس عرفات وهو يلقي خطابُه التاريخي في األمم 

 . 1224المتحدة في العام 
 5111فيما حمل الطابع الثاني صورة الرئيس محمود عباس أثناء خطابه في األمم المتحدة العام 

دولة عن  41ضد وامتناع  2دولة مقابل  135حين تقدم فيه بطلب الدولة كاملة العضوية، وبأغلبية 
غير  صفة "دولة إلىالتصويت وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني 

 عضو مراقب" بعدما كان "كيانا" مراقبا.
 11/6/5112األيام، رام هللا، 

 
 عمار  بلير التقى مرعل في الدووة لبوث الوضع في غزة وعملية الوكالة سما 

رئــيس الــوزراء  ]أول أمــسأ أنمصــادر فلســطينية مصــرية مطلعــة لوكالــة "ســما" اليــوم  : أكــدتالقــاهرة
س المكتب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل فـي الدوحـة قبـل عـدة البريطاني طوني بلير التقى رئي

 هناك. األوضاعالخطيرة في قطاع غزة وكيفية التعامل مع  األوضاعوناقش معه  أسابيع
بليـــر نـــاقش مـــع مشـــعل التهدئـــة والحصـــار المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة وعمليـــة  إنوقالـــت المصـــادر 

لـم تفصـح المصـادر عـن طبيعـة المقترحـات التـي  المتـدهورة فيمـا األوضـاععمار وسيل عـدم تفجـر اإل
 بالسرية والكتمان. أحيطتمشعل خالل زيارته التي  إلىحملها بلير 

وكان بلير غادر مطار القاهرة الدولي، مساء االثنـين بعـد زيـارة للقـاهرة، التقـى خاللهـا وزيـر الخارجيـة 
 سامح شكري.
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راضـي الفلسـطينية المحتلـة، وسـبل إعـادة وعرض بلير على الوزير سامح شكري رؤيتـه للوضـع فـي األ
 إطالق عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، طبًقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها. 

وتطرَّق اللقاء إلى األوضاع في قطاع غزة وسبل دفع الجهود الدولية؛ لتنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين 
 .5114في أكتوبر لقطاع غزة، والذي عقد في القاهرة 

 9/6/5112، وكالة سما الخبارية
 
 غزةفي المورضين على سلسلة الجرام  لمالوقةوماس تدعو وركة  

أكـدت حركــة حمـاس، علـى ضــرورة مالحقـة سلسـلة اإلجـرام التــي كانـت تسـتهدف ســوق  الـرأي: –غـزة 
جــــرام عبــــر االبتــــزاز الشــــجاعية بغــــزة، وتقــــديم المجــــرمين إلــــى العدالــــة لينــــالوا جــــزاء مــــا اقترفــــوه مــــن إ

 والتحريض والتنسيق مع العدو.
كـذلك نعــت الحركـة الشــهيد عـز الــدين بنـي غــّرة، مؤكـدة "أنــه جسـد باستشــهاده جريمـة الســلطة وبطولــة 
أهــالي جنــين، ســائلين المــولى عــز وجــل أن يجعــل دمــاءه لعنــة علــى التنســيق األمنــي وعلــى االحــتالل 

 الصهيوني المجرم".
"الرأي" اليوم األربعاء، على يد كل األبطال المجاهدين في الضفة الغربية،  وشدت في بيان لها وصل

 واعدة إياهم بزوال االحتالل وأعوانه عن قريب، وأن دماء الشهداء هي مهر الحرية والكرامة.
وقالت إنه في الوقت الذي يمارس فيه االحتالل أشنع ألـوان اإلذالل للسـلطة والشـعب علـى حـد سـواء؛ 

توازي جرائم االحتالل في بشاعتها، حيث تعكس حجم النذالة التي تمارسها أجهـزة أمـن  تتكشف جرائم
 السلطة وبأوامر من أعلى المستويات.

وأضافت: "لقد برز ذلك جليًا اليوم في عملية التنسيق التـي أدت إلـى استشـهاد الشـاب عـز الـدين بنـي 
عومــة بعيــون التنســيق األمنــي للمخــيم غــّرة فــي مخــيم جنــين، فجــر اليــوم، بعــد اقتحــام قــوات العــدو مد

صابة اآلخرين ومداهمة البيوت اآلمنة".  واعتقال العشرات وا 
إلى أن هذا الحدث تزامن مع االعترافات الخطيرة التي أدلى بها نعيم أبو الفول، المجرم النظر ولفتت 

ات العامــة فــي الـذي كــان ينــوي قتــل عشــرات المــدنيين واألطفــال، حيــث تلقــى أوامــره مــن جهــاز المخــابر 
الضفة ومن محمود الهبـاش شخصـيًا، األمـر الـذي يعكـس حجـم الحقـد واإلجـرام الـذي وصـل إليـه قـادة 

 السلطة وأجهزتها األمنية في رام هللا.
 11/6/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 



 
 
 
 

 

           13ص                                     3614 العدد     11/6/5112 الخميس التاريخ 

 
 "ةمسروية هزلي"بالوقوف خلف تفجيرات غزة بـفي رام هللا لسلطة ا فتح تصف اتهاموركة  

للسـلطة الفلسـطينية بـالوقوف خلـف  وزارة الداخليـة فـي قطـاع غـزة وصفت حركـة فـتح اتهامـات: رام هللا
التفجيرات األخيرة في غزة، بأنها مسرحية هزلية، وتهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، وذلك ردا على 

ط إلعـادة الفلتـان مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية، اتهمت فيه مسؤولين فلسطينيين بـالوقوف وراء مخطـ
 إلى قطاع غزة.

، أســامة القواســمي: "إن هــذه المســرحية الهزليــة والكــذب يــدلل عليهــا أن حركــة فــتح وقــال النــاطق باســم
حمــاس قتلــت منــذ أيــام يــونس الحنــر )عنصــر ســلفي( وكانــت قــد اتهمتــه بــالتفجيرات"، مضــيًفا: "قبلهــا 

أفرجــت عنــه، وقالــت لــيس لــه عالقــة بمــا  اتهمــت المــدهون وانتزعــت منــه اعترافــات تحــت التعــذيب، ثــم
وجه له من اتهامات". واستطرد قائاًل: "السؤال: لماذا ال تذكر حماس شيًئا عن التفجيرات التي طالـت 

 منازل قيادات فتح في غزة؟".
 واعتبر القواسمي أن هدف هذه الخطوة هو تعكير أجواء المصالحة. 

  11/6/5112، الرر  األوسط، لندن
 
 تدعو لوقف "مهزلة طمس الررعية الفلسطينية" وماسوركة  

هنأت حركة حماس ممثلة برئيس مكتبهـا السياسـي خالـد مشـعل وكافـة أعضـائها، الـدكتور عزيـز : غزة
 دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل.

بقه أعــوام عديــدة مــن االعتقــال وأفــرج االحــتالل أمــس عــن دويــك، بعــد أكثــر مــن عــام مــن الســجن، ســ
 واإلبعاد.

وأكدت الحركة في تصريح لها، األربعـاء، علـى أن "اعتقـال الـدكتور عزيـز دويـك بمـا يمثلـه مـن رمزيـة 
دســتورية ورمزيــة وطنيــة يكشــف حقيقــة االدعــاءات التــي يتحــدث بهــا الغــرب عــن الديموقراطيــة وحقــوق 

 اإلنسان والحصانة".
ة التعـاون مـع االحـتالل لطمـس الشـرعية، فالشـرعية ال يطمسـها الزيـف ودعت الحركة إلى "وقف مهزلـ

 والبهتان".
 11/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رمزا  للقضية الفلسطينية ومواجهة االعتقال الداري عد  خضر عدنان ي  مومد الهندي   

ا عـن الطعـام تضـامنا أضـرب سياسـيون وا عالميـون ومثقفـون فـي مدينـة غـزة رمزيـ: غزة ـ أشرف الهـور
مــع األســير خضــر عــدنان، الــذي يخــوض "معركــة األمعــاء الخاويــة" ضــد سياســة االعتقــال اإلســرائيلي 

ــــذ  ــــي أحــــد المشــــافي  35من ــــدين والقــــدمين ف ــــل الي ــــد بســــبب تــــدهور وضــــعه الصــــحي مكب يومــــا، ويرق
 اإلسرائيلية.

 حركة الجهاد اإلسالمي، وفي خيمة أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، بدعوة من 
 إنقـــال عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة الجهـــاد اإلســـالمي الـــدكتور محمـــد الهنـــدي خـــالل كلمـــة لـــه، 

خضــر عــدنان "يعــد رمــزًا للقضــية الفلســطينية ومواجهــة االعتقــال اإلداري". ودعــا ألن تكــون الفعاليــات 
ل لجنــة مــن أصــحاب الخبــرة، أنــه جــرى تشــكي التضــامنية باســم الفصــائل والقــوى الفلســطينية، موضــحاً 

والفصــائل والقــوى الفاعلــة، لــدعم األســير خضــر عــدنان. وشــدد علــى ضــرورة تنفيــذ فعاليــات تضــامنية 
 أكبر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

   11/6/5112القدس العربي، لندن،  

 
 تنفي أي تعاون أمني لها مع مصر في سيناء وماسوركة  

ون لها مـع السـلطات المصـرية، بشـأن حفـظ األمـن فـي سـيناء، نفت حركة حماس، أي تعا: األناضول
 ومواجهة "الجماعات المتشددة".

وقــال مشــير المصــري القيــادي فــي الحركــة فــي تصــريح لوكالــة "األناضــول" لألنبــاء، إن لــدى حركتــه 
 "استراتيجية واضحة تتمثل في عدم التدخل في الشأن المصري، ال سلبا أو إيجابا".

ناقلــه عبــر وســائل اإلعــالم عــن وجــود تعــاون أمنــي بيننــا وبــين الســلطات المصــرية وأضــاف:" مــا يــتم ت
وأكمـل:" لـيس ، لحفظ األمن في سيناء ومواجهة الجماعات المتشددة، عاٍر عن الصحة وال أسـاس لـه"

 لحماس أي دور أمني أو سياسي، أو عسكري في سيناء".
دود قطاع غزة، وما نفعله هو حفظ أمن وتابع:" حماس تنأى بنفسها عن التدخل في أي شأن خارج ح

غــزة، وضــبط الحــدود الفلســطينية المصــرية هــو شــأن داخلــي، تقــوم بــه األجهــزة األمنيــة المختصــة مــن 
 منطلق الحرص على أمن مصر القومي".

 11/6/5112، الين أونفلسطين 
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 وفاة األسير المورر سامي يونس 
رى والمحـــررين، ونـــادي األســير، والحركـــة الوطنيـــة نعــت هيئـــة شـــؤون األســ: الحيــاة الجديـــدة -رام هللا 

األسيرة في سجون االحتالل، واألسرى المحـررون، األسـير المحـرر سـامي يـونس مـن بلـدة عرعـرة فـي 
 عاما. 56، الذي توفي صباح امس، عن عمر ناهز 1245المثلث داخل أراضي 

بعـد قضـائه  5111" عـام ويعتبر يـونس أحـد األسـرى القـدامى الـذين أفـرج عـنهم ضـمن صـفقة "شـاليط
عامًا في سجون االحتالل، عـاش خاللهـا ظروفـا صـحية صـعبة ازدادت صـعوبة مـع تقـدم عمـره.  55

بتهمة تنظيم خاليا للمقاومة، وحكم عليه بالسجن المؤبد،  1253وكان يونس اعتقل في كانون الثاني 
 عامًا إلى أن أفرج عنه. 41ثم خفض حكمه إلى 

   11/6/5112، الوياة الجديدة، رام هللا
 
 الصالوي  خطابا نتنياهو ويعلون استكمال للمرروع الصهيوني ورفض لول الدولتينبسام  

أمــين عــام حــزب الشــعب الفلســطيني فــي حــديث لـــ  يعلــق بســام الصــالح: فــادي أبــو ســعدى - رام هللا
اإلســرائيلي وزيــر األمــن و رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو  ي"القــدس العربــي" علــى خطــاب

بالقول "إنه تأكيد فعلي على أن إسرائيل تدمر حل الدولتين. هي  ،موشيه يعلون خالل مؤتمر هرتسليا
تمضي في إجراءات فعلية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واإلبقاء على سلطة ضعيفة دون قـدرة 

 الغربية كيان منفصل آخر".على التأثير. إسرائيل تعمل على اإلبقاء على غزة كيانا منفصال والضفة 
وأضــــاف الصــــالحي أن الخطــــابين يستحضــــران الخطــــاب الصــــهيوني الكالســــيكي مــــع االســــتفادة مــــن 
المتغيرات القائمة في المنطقة. إنهم يدفعون الشعب الفلسطيني إلى المربع نفسه القائم على أساس أن 

بين حقوق شعب لـه حـق تقريـر هناك صراعا ال يزال قائمًا بين مشروع احتاللي صهيوني استعماري و 
 المصير.

   11/6/5112القدس العربي، لندن، 

 
  وتفعيل المقاومة بإنهاء االنقسام "  الرد يكونبني غرةالرهيد "تنعى  "الرعبية" 

نعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين الشـــهيد عـــز الـــدين وليـــد بنـــي غـــرة، والـــذي : جنـــين )فلســـطين(
( لمخيم جنين، مؤكدة "أن 6|11ل الصهيوني فجر اليوم األربعاء )استشهد خالل اقتحام قوات االحتال

 دماءه لن تذهب هدرًا وستبقى روحه قربانًا على مذبح العودة والتحرير والحرية".
( أن الـرد علـى الجـرائم الصـهيونية المتواصـلة يكـون 6|11) األربعـاءالجبهة في بيان لها اليوم  أكدتو 

ــــه بإنهــــاء االنقســــام واســــتعادة الوحــــ دة وتعزيــــز صــــمود شــــعبنا، وتحشــــيد طاقــــات شــــعبنا بمختلــــف فئات
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المتصــاعد، وتفعيــل المقاومــة بمختلــف أشــكالها، واالنخــراط فــي  اإلرهــابومؤسســاته فــي مواجهــة هــذا 
 نضال شعبنا وأحرار العالم من أجل مقاطعة االحتالل، باعتباره أحد األسلحة الهامة الفّعالة.

نية باتخــاذ خطـوات جديـة وسـريعة مــن أجـل التوجـه لمحكمـة الجنايــات وطالبـت الجبهـة القيـادة الفلسـطي
 الدولية لمحاكمة االحتالل على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

 11/6/5112قدس برس، 
 
 وماس تدعو لمواجهة االوتالل والتصدي لمواوالت االعتقالوركة  

لمحتلــــة حســــام بــــدران، أن أكــــد القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس فــــي الضــــفة الغربيــــة ا: رام هللا )فلســــطين(
( في مخيم جنين، تأكيد جديد على أن 6|11) األربعاءاستشهاد الشاب عز الدين بني غرة فجر اليوم 

 "الشعب الفلسطيني ال يؤمن بغير المواجهة والمقاومة سبيال للتعامل مع االحتالل".
الشــباب فــي وشــدد بــدران فــي تصــريح صــحفي مكتــوب تلقــت "قــدس بــرس" نســخة منــه، علــى أن "جيــل 

الميــدان قــادٌر علــى تغييــر الواقــع، وأخــذ زمــام المبــادرة دون االلتفــاف إلــى األصــوات التــي تــدعو لليــأس 
 واالستسالم والخنوع للمحتل"، وفق تعبيره.

ودعــا بــدران كافــة أهــالي الضــفة الغربيــة المحتلــة إلــى "مواجهــة االحــتالل والتصــدي لجنــوده عنــد كــل 
مشــيًرا إلــى أن "انتشــار هــذه الظــاهرة يســتنزف االحــتالل ويهيــ  األجــواء محاولــة العتقــال المقــاومين"، 

لمواجهات أشمل وأوسع تشارك فيها قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني نحو تغيير المعادلـة علـى 
 األرض".

 11/6/5112قدس برس، 
 

 يم "داعش" في غزةترعر بالقل  من وجود مناصرين لتنظتقرير  وماس  

تقريـــرًا حـــول وكالـــة "األناضـــول" التركيـــة )فـــي نيســـان/أبريل الماضـــي(  ويـــش: نشـــرتدر لنـــدن ـ إبـــراهيم 
نقلــت فيــه عــن محللــين وكتــاب فلســطينيين قــولهم إن ، نشــاطات الســلفيين الفلســطينيين خاصــة فــي غــزة

داعـش"  -حركة حماس "تشعر بالقلق من وجود مناصرين لتنظيم "الدولة اإلسـالمية فـي العـراق والشـام
"حمــاس" ربمــا لجــأت لمحاربــة أنصــار "داعــش" فــي غــزة إمــا "عبــر  أنوذكــرت الوكالــة  فــي قطــاع غــزة.

 القوة أو الحوار الفكري". 
وفي ظل الترددات التي أحدثها "تنظيم الدولة اإلسالمية" خارج حدود نشـاطه أصـدرت جماعـة أطلقـت 

 ظيم "داعش". ( عبرت فيه عن تأييدها لتن2/4/5112على نفسها "مناصرو الخالفة اإلسالمية" )
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العلوم السياسية في جامعة األمة إن هناك إمكانية من تفجـر األوضـاع  أستاذوقال عدنان أبو عامر، 
األمنية في قطـاع غـزة بـين مؤيـدي "داعـش" واألجهـزة األمنيـة التـي تشـرف عليهـا حركـة "حمـاس". ولـم 

 لخالفة". يستبعد أبو عامر لجوء "حماس" للحل األمني مع ما يطلق عليهم "مناصرو ا
ومن بين المقاتلين األجانب الذين تدفقوا للدفاع عن "الخالفة" يظل عدد الفلسطينيين من غزة والضـفة 

قلــيال مقارنــة بالتونســيين والســعوديين واألردنيــين حيــث يتجــاوز عــددهم اآلالف.  45الغربيــة وأراضــي 
ز الـــدولي لمكافحـــة وبحســـب صـــحف محليـــة فـــي غـــزة فعـــددهم ال يتجـــاوز المئـــة. وفـــي تقـــديرات المركـــ
 مقاتال. 151التشدد والعنف السياسي في كلية كينغز ـ جامعة لندن فعدد الفلسطينيين يصل إلى 

وفـي هــذا الســياق يــرى بيتـر بيومنــت مراســل صــحيفة "الغارديــان" البريطانيـة أن هنــاك تــوترا بــين حركــة 
 "حماس" وسلفيي غزة الذين يعدون بالمئات. 

بيومنــت إن حــادث مقتــل الحنــر يكشــف عــن التــوتر المتزايــد بــين "حمــاس" ومهمــا كانــت الحقيقــة يقــول 
والسلفيين في غزة. وأدت المواجهة بينهمـا لحملـة مالحقـة وعمليـات انتقاميـة قـام فيهـا سـلفيون بـإطالق 
صواريخ على إسرائيل وردت األخيرة في غـارات جويـة. ومـن هنـا فـالخوف مـن جـر السـلفيين فـي غـزة 

إسرائيلي هو ما أدى لتصعيد المشكلة في األسابيع القليلة الماضية، حيث تكبر مرة أخرى للحرب ورد 
 المسألة من نزاع محلي اتسم بسلسلة من العبوات الناسفة إلى شيء أكبر وخطير.

ويقـــول بيومنـــت إن العنـــف الســـلفي فـــي غـــزة لـــيس جديـــدا ولكـــن "حمـــاس" وجـــدت فـــي الماضـــي طرقـــا 
 للسيطرة عليه واحتوائه. 

باختطاف  5111والمواجهة في مسجد بن تيمية برفح. وقيام مجموعة سلفية عام  5112 ويشير لعام
 وذبح الناشط اإليطالي المؤيد للقضية الفلسطينية فيتوريو أريجوني. 

وينقل عن ناشط سلفي شاب كنيته أبـو بليـل "نحـن مختلفـون عـن حمـاس" التـي اتهمهمـا "بالبحـث عـن 
نـــاس مـــن حمـــاس، ونحـــن مهتمـــون بالـــدين فقـــط وال نفهـــم لمـــاذا الســـلطة والمـــال". وأضـــاف "لقـــد ســـئم ال

 يقومون باعتقالنا". 
ويقول بيومنت إن الخبراء مختلفون حول المسار الذي أدى لبروز وزيادة العنف المرتبط بالسلفيين في 
غزة وحول الكيفية التي ستتعامل فيها "حمـاس" معـه. فمـع أن الجماعـات السـلفية صـغيرة وهالميـة فـي 

والتنظـــيم وبـــدون قيـــادة واضـــحة إال أن بعـــض المـــراقبين يـــرون أنهـــا قـــادرة علـــى تمويـــل نفســـها  الشـــكل
واالستمرارية، وهذا راجع لعودة العديد من الناشطين السلفيين السابقين الذين فروا إلى سيناء المصـرية 

 أعوام.  3بعد حملة المالحقة التي قامت بها "حماس" ضدهم قبل 
محلــل سياســي فــي غــزة "شخصــيا هــم جــادون"، "فهــم جــادون مــن خــالل وبحســب عمــر شــعبان، وهــو 

الطريقة التـي ينظـرون فيهـا ألنفسـهم، ولكـن هـل هـم ظـاهرة خطيـرة فـي غـزة؟ ال أعتقـد هـذا، فالسـلفيون 
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)الجهاديون( في العراق وسوريا خطيرون ألنهم أقوياء ويواجهون عدوا ضـعيفا وفـي غـزة العكـس، فهـم 
 ". ضعفاء ويواجهون عدوا قويا

ولكن شعبان يرى مشكلة في الطريقة التـي قـد تتعامـل فيهـا "حمـاس" مـع التحـدي الـذي يمثلونـه "فلـيس 
مـن الجيـد ظهـور "حمــاس" بمظهـر مـن يقاتــل حركـة إسـالمية أخـرى. ولكــنهم )السـلفيون( تحـت الرقابــة 

 الشديدة". 
مشكلة تتعلـق بحجمهـم عنتر، محلل آخر من غزة مع هذا التحليل ويرى "ال أعتقد أن ال ويختلف عمر

ولكنها تتعلق باأليديولوجية ألنها منتشرة )في الشرق األوسط(، فهم أناس ال يهتمـون بالحيـاة الطبيعيـة 
 . "ولديهم رسالة

واتهم طاهر النونو مستشار زعيم "حماس" في غزة إسماعيل هنيـة إسـرائيل أنهـا قـدمت نفـوذا للسـلفيين 
يل بالضــبط مــا يريــده الســلفيون فــي تعاملهــا مــع الهجمــات. بردهــا علــى إطــالق الصــواريخ "فعلــت إســرائ

فالســلفيون يتطلعـــون للتصـــعيد". ويقـــول إن "الوضـــع فـــي غــزة مختلـــف عـــن األمـــاكن التـــي بـــرزت فيهـــا 
الجماعـــات الســـلفية. فالفلســـطينيون متحـــدون فـــي نظـــرتهم إلســـرائيل كعـــدو وال يرغـــب النـــاس بمشـــاكل 

 داخلية ومواجهات بين الفصائل". 
والقضــية أنــه لــيس كــل شــخص يــؤمن باأليديولوجيــة الســلفية يــدعم هــذا )العنــف( فلــو نظــرت وأضــاف "

لخريطــة الســـلفيين هنـــا لوجـــدت أن لـــيس كـــل شـــخص يـــؤمن بأيـــديولوجيتهم لديـــه مشـــكلة مـــع حمـــاس". 
المشـاكل يـدفع فيهـا أشـخاص لـديهم مشـاكل شخصـية مـع "حمـاس". وهـم مـن يقفـون وراء "وأضـاف أن 

 ست سياسية ولكن بأشخاص لديهم قضايا شخصية". هذه المشاكل، وهي لي
ويــرى داوود كتــاب فــي مقــال لــه بموقــع "المونيتــور" إنــه مــن البــاكر ألوانــه الحــديث عــن وصــول تنظــيم 

الـــزي  ارتــداء"الدولــة" إلــى غــزة إال أن هنــاك إشــارات عــن ضــغوط علــى النســاء اللــواتي يطلــب مــنهن 
 الشرعي الكامل. 

 11/6/5112، القدس العربي، لندن
 

 ةة الغربيمن كواردها بالضف أربعةوماس تتهم أمن السلطة باعتقال وركة  
مـن كوادرهـا فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة،  4اتهمت حركة حماس األجهزة األمنيـة الفلسـطينية باعتقـال 

 صحفيين على خلفية سياسية. 3ومواصلة اعتقال 
 11/6/5112، فلسطين اون الين
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 كي مون للتراجع عن قراره "الظالم" قراطية" تدعو بانو "الديم 
اســتنكرت "الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين" قــرار األمــين العــام لألمــم المتحــدة : رام هللا )فلســطين(

بــان كــي مــون، عــدم إدراج الجــيش اإلســرائيلي علــى "القائمــة الســوداء" للجهــات التــي ترتكــب انتهاكــات 
 جسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة.

(، "إن هذا القرار 6|11الت الجبهة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء )وق
يتنـــاقض مـــع قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة وحقـــوق اإلنســـان ويكيـــل بسياســـة الكيـــل بمكيـــالين ضـــد شـــعبنا 

والقتل  الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويشجع إسرائيل القائمة باالحتالل على ارتكاب مزيد من الجرائم
 بحق شعبنا وخاصة األطفال"، كما قالت.

 11/6/5112قدس برس، 

 

 قل  إسرائيلي من مخيمات وماس الصيفيةغزة   
زعمــت مصــادر إعالميــة عبريــة، أن حركــة حمــاس تقــوم بشــكل منهجــي بـــ "بنــاء : الناصــرة )فلســطين(

 على حد قولها.جيل جديد يمتص منذ الطفولة مبادئ اإلسالم المتطرف، وعلى رأسها الجهاد"، 
وقالــت القنــاة الســابعة فــي التلفزيــون العبــري، "إن عمليــة التلقــين تبــدأ مــن جيــل صــغير، وتمتــد خــالل 
مرحلة التعليم في المدارس اإلعدادية والثانوية، فيبدأ الشباب بالحصول علـى تـدريب أولـي فيمـا يتعلّـق 

 بالمهارات القتالية"، كما قالت.
غــزة تتميــز بالمخيمــات الصــيفية التــي تتضــّمن نشــاطات متنوعــة  وأضــافت أن فتــرة الصــيف فــي قطــاع

 "تثير قلق المؤسسة اإلسرائيلية".
يـــأتي هـــذا بـــالتزامن مـــع اختتـــام أولـــى المخيمـــات الصـــيفية فـــي قطـــاع غـــزة والـــذي حمـــل اســـم "فرســـان 

(، الـــذي كـــّرس فعاليـــات اختتامـــه للتضـــامن مـــع األســـير خضـــر 6|2الثالثـــاء ) ]األولأ حمـــاس"، أمـــس
 يومًا. 36ان المضرب عن الطعام منذ عدن

، رفعوا الالفتات المطالبة بتحرير عاماً  15و 12فتى تتراوح أعمارهم بين  521وقد شارك في المخيم 
 عدنان وهاجموا سياسة االعتقاالت السياسية في السلطة الفلسطينية في الضفة.
يمــن بــارود، "إن المخــيم مــن جانبــه، قــال المســؤول عــن مخيمــات "حمــاس" الصــيفية فــي غــرب غــزة، أ

بعادهم عن احتمال التعامل مع االحتالل والتخابر معه".  يهدف إلى تعميق هوية الفتية الفلسطينية وا 
 11/6/5112قدس برس، 
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 أثيوبي زعم  وماس أسرت إسرائيليا  من أصلت لسرائيليالعالم اوسائل  

المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" أســرت  ، أن حركــة11/2 زعمــت وســائل إعــالم إســرائيلية، يــوم األربعــاء
وقالــت المصــادر اإلســرائيلية إن "الشــاب  إســرائيليًا مــن أصــل أثيــوبي فــي ســبتمبر مــن العــام الماضــي.
عاًمـا(، محتجـز لـدى حركـة حمـاس  54اإلسرائيلي ابرهام منغستو من أصل أثيوبي ويبلغ من العمر )

 شهور. 11في قطاع غزة" منذ ما يقارب الـ
ن "ابرهــام" مــن ســكان مدينــة عســقالن المحتلــة، حيــث ســحبه البحــر إلــى شــواط  شــمال وأشــارت إلــى أ

 .5114عقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف  5114القطاع في خريف 
وبحســـب المصـــادر اإلعالميـــة فـــإن الجـــيش اإلســـرائيلي يطالـــب عائلـــة الشـــاب بعـــدم التحـــدث لوســـائل 

 اإلعالم.
 11/6/5112، الين أونفلسطين 

 
 جل توريك عملية السالمأمن  نتنياهو  ال لتدخل المجتمع الدولي 

بنيامين نتنياهو موقفه الـرافض  اإلسرائيليةجدد رئيس الحكومة  دة:الحياة الجدي، وكاالتال -ا هيرتسيلي
فكـرة فـرض السـالم مـن  أنلتدخل المجتمع الدولي من اجل تحريك عملية السالم في المنطقة "بذريعـة 

ونقلت وكالـة رويتـرز فـي تقريـر لهـا عـن نتنيـاهو قولـه "ان المسـاعي الفلسـطينية  دية".الخارج غير مج
المبــــادرة الفرنســــية  إلــــى إشــــارة)فــــي  دوليــــة،عبــــر مقترحــــات قــــوى  إســــرائيللفــــرض اتفــــاق ســــالم علــــى 

 المقترحة( ستأتي بنتائج عكسية".
 أبيــبرتسـيليا قــرب تــل مــؤتمر وصـف بأنــه اســتراتيجي فــي هي أمــاموكـان نتنيــاهو يتحــدث فــي كلمـة لــه 

المحادثــات مــن اجــل التوصــل  إلــىيضــغط العــرب علــى الفلســطينيين للعــودة  أنوقــال فيهــا انــه "يأمــل 
مضـيفا "وربمـا تكـون فـي  موقفـه،بعـض الـدول العربيـة تتفـق سـرا مـع  أنوزعـم نتنيـاهو  لحل الدولتين".

 " حسب تعبيره.يجابيةوا  توافقا  أكثروضع يسمح لها بالتأثير على الفلسطينيين بتبني نهج 
 11/6/5112، الوياة الجديدة، رام هللا

 
 الموساد الساب  يدعو لووار مبارر مع وماس مديرندبندنت البريطانية  ال  

يعترف المدير السابق للمخابرات اإلسرائيلية )الموساد( إفريام هاليفي، بأن حوارا : بالل ياسين –لندن 
 اس قد يقود إلى اعتراف بوجود متبادل.بين إسرائيل وعدوتها اللدودة حركة حم
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وفي مقابلة أجراها مراسل صحيفة "إندبندنت" البريطانية بن لينفيلد، دعا رئيس الموساد السابق إلى 
"حوار مباشر" بين بلده وحركة حماس؛ من أجل تشجيعها على تبني موقف أقل عدائية وأكثر 

 براغماتية تجاه الدولة اليهودية.
يفضل التوصل إلى اتفاق إطالق النار طويل األمد مع حركة المقاومة اإلسالمية  ويقول هاليفي إنه

يوما.  21حماس، التي تدير قطاع غزة، والتي شنت عليها إسرائيل الصيف الماضي حربا استمرت 
قتيل من سكان غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب األمم  5111وخلفت الحرب وراءها أكثر من 

 جنديا. 66إسرائيليا، بينهم  25قتل المتحدة، وتسببت بم
ويضيف هاليفي أن الحوار اإلسرائيلي و"ليس المواجهة والسالح" قد يؤدي إلى خلق منافع وحوافز 
لحركة حماس، ما يعني كما يقول: "إنه يمكن البدء في المسار الطويل، الذي يقود في النهاية إلى 

 نوع من الوجود المتبادل".
حات هاليفي تأتي وسط تحول تجاه حركة حماس بين المسؤولين البارزين، وتبين الصحيفة أن تصري

وذلك في ضوء صعود تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا، وصعود شعبية التنظيم في أنحاء 
 مختلفة من الشرق األوسط.

مجموعة ويشير التقرير إلى أن السلفيين الجهاديين في غزة قد أعلنوا دعمهم لتنظيم الدولة، وأعلنت 
سلفية في القطاع مسؤوليتها عن إطالق صواريخ تجاه إسرائيل في األسابيع الماضية، في خرق 

 واضح التفاقية وقف إطالق النار، التي وقعت الصيف الماضي.
وتنقل الصحيفة عن هاليفي قوله: "أعتقد أن حركة حماس تريد تأمين منافع كبيرة من ناحية تحسين 

رغب بمستوى من االعتراف بها، ليس بكونها دولة، ولكن بأن تكون العبا مستوى الحياة في غزة، وت
معترفا به". وأضاف أنه "ومن الواضح أنها )المحادثات( ستكون شارعا مكونا من ممرين. فحركة 
حماس ستسير في طريق مختلف، غير الذي تسير فيه اآلن، ولكننا لم نمنحها أي خيار، إال 

 المواجهة". 
بأنه "ينبغي على اإلنسان البحث في طرق ووسائل لجس نبض كال الجانبين. وهناك ويتابع هاليفي 

احتمال لميل حركة حماس إلى اتخاذ مواقف أكثر عملية".  مستدركا بأن تطورا كهذا "سيكون بناء 
 على قاعدة تدريجية وليس دراماتيكية".

"، عن 51ر، الذي ترجمته "عربيوعلى خالف اللهجة التصالحية التي يتحدث بها هاليفي، ينقل التقري
مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن حركة حماس لم تتغير "ولم يكن هناك أي 
تغير في مواقفها كونها منظمة إرهابية"، وأضاف: "هم يحاولون إعادة بناء قدراتهم العسكرية في غزة 

 من ناحية الصواريخ واألنفاق".
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ول ال ينفي التقارير اإلعالمية، التي تقول إن إسرائيل تعاملت مع حركة ويستدرك الكاتب بأن المسؤ 
حماس مباشرة، من خالل وسيط قطري، وناقشت معها إمكانية تحقيق هدنة طويلة األمد. فمن 
جانبها، فإن حركة حماس تريد أن ترفع الحصار المفروض على غزة، ويقول المسؤول اإلسرائيلي: 

 مع حركة حماس، وال محادثات مباشرة معها". "ال توجد مفاوضات مباشرة 
وتوضح الصحيفة أن هاليفي ليس وحده الذي يدعو إلى الحوار مع حركة حماس، فهناك الرئيس 
اإلسرائيلي روفين ريفلين، الذي دعا قبل فترة إلى التحاور مع الجماعة اإلسالمية. وقال الشهر 

 ار".الماضي: "لست معارضا للحوار مع أي شخص يريد الحو 
وينوه التقرير إلى أن قائد القيادة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان قال في مقابلة مع راديو إسرائيلي، 
معلقا على إطالق السلفيين الصواريخ من غزة: "ال يمكن المضي قدما إلى حرب في غزة، من أجل 

 يين.مجموعة من الصواريخ"، وأثنى على حركة حماس، وطريقتها في التعامل مع السلف
وتورد الصحيفة قول نائب مدير األمن القومي اإلسرائيلي السابق العقيد احتياط شاؤول شاي: "إن من 
مصلحة إسرائيل بالتأكيد نجاح حركة حماس ضد السلفيين الذين يتنبون في أفعالهم الجهاد، وال 

ى التهديدات يهتمون بالثمن الذين سيدفعه الغزيون بسبب أفعالهم ضد إسرائيل. وعندما أنظر إل
النسبية، فإن ذلك ال يعني أن حركة حماس أصبحت من محبي بني صهيون، ولكنها بالمقارنة مع 

 السلفيين، تشعر بحس المسؤولية تجاه سكان غزة". 
وتختم "إندبندنت" تقريرها باإلشارة إلى قول شاي إن االتفاق على وقف إطالق نار دائم أمر يريده 

 يمكن تحقيقه؛ "ألن التهدئة من مصلحة الطرفين".اإلسرائيليون وسكان غزة، و 
11/6/5112، "51موقع "عربي   

 
 مهددون ةالرئيس السرائيلي  دروز سوري 

عبر الرئيس اإلسـرائيلي عـن قلقـه للواليـات المتحـدة يـوم األربعـاء بشـأن مصـير : احمد حسن -القدس 
ن قبــل متشــددين إســالميين فــي ألــف مــنهم مهــددون مــ 211قــائال إن نحــو  ةاألقليــة الدرزيــة فــي ســوري
ووجه دروز إسرائيل الذين وصلوا إلى مناصب رفيعة في الجيش  ."إسرائيل"المنطقة القريبة من حدود 

 في الداخل والخارج. ةوالحكومة اإلسرائيليين الدعوة للمساعدة بالنيابة عن أبناء طائفتهم في سوري
ديمبسي رئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة وقال ريئوفين ريفلين عقب اجتماع مع الجنرال مارتن 

"إن مــا يجــري فــي الوقــت الحــالي ترهيــب وتهديــد لوجــود نصــف مليــون درزي فــي جبــل الــدروز القريــب 
 جدا من الحدود اإلسرائيلية."

 11/6/5112، وكالة رويترز لألنباء
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 لورية البداع يدا  مسروين عربيين وفنانون يعدونه تهدعن تمويل التقطع  يةسرائيلالوكومة ال 

الحكومـــــة اإلســـــرائيلية الجديـــــدة حّولـــــت معركتهـــــا ضـــــد ، أن 11/6/5112الويـــــاة ، لنـــــدن، ذكـــــرت 
المواطنين العرب إلى ساحتهم الثقافية مع إعالن وزير التربية والتعليم زعيم حـزب المسـتوطنين "البيـت 

الموازنــة الحكوميــة الســنوية اليهــودي" نفتــالي بينيــت حرمــان مســرح "الميــدان" الفلســطيني فــي حيفــا مــن 
 31بداعي بثه مسرحية "الزمن الموازي" مستوحاة من رواية ألسير أمني من عرب الداخل يقضي منذ 

عــالن وزيــرة الثقافــة والشــباب ميــري ريغــف أنهــا  عامــًا محكوميــة الســجن المؤبــد لقتلــه جنــديًا إســرائيليًا، وا 
يافـــا لـــرفض مؤسســه الممثـــل الفلســـطيني نورمـــان تــدرس إلغـــاء دعـــم الــوزارة لمســـرح "المينـــا" فـــي مدينــة 

 عيسى عرض مسرحياته في مستوطنة يهودية في غور األردن المحتل.
وأثـــار القـــراران ردود فعـــل متباينـــة فـــي الشـــارع اإلســـرائيلي، إذ رحـــب بهمـــا الفنـــانون المحســـوبون علـــى 

الشـرعية عـن إسـرائيل"،  "المعسكر القومي" بحجة أن األعمال الفنية الفلسطينية تسـاهم فـي "حملـة نـزع
 فيما حذر فنانون يساريون من أن "سياسة كم األفواه" ستطاول الجميع، وليس الفنانين العرب وحدهم.

وقال الوزير بينيت إنه "ال يجوز أن يمول مواطنو إسـرائيل عروضـًا مسـرحية تبـدي تسـامحًا تجـاه قتلـة 
 جنود. وال يعقل أن تجعل مسرحية من قاتل جندي بطاًل".

عقــب مــدير مســرح "الميـــدان" عــدنان طرابشــة علـــى قــرار الــوزير بـــالقول إن بينيــت "معــروف بتـــأجيج و 
الكراهيــة بــين العــرب واليهــود. مــا يريــده هــو كــم األفــواه. هــذه مالحقــة للفنــانين. ولألســف هــذه المالحقــة 

 تلقى الدعم القوي من هذه الحكومة".
يت "كمًا لألفواه وتقييدًا لحريـة التعبيـر لسـبب واحـد فقـط واعتبر المركز القانوني "عدالة" قرار الوزير بين

 هو أن الفكرة ليست مقبولة على الغالبية".
طلبـــة جـــامعيين فـــي أســـدود إنهـــا تؤيـــد التعدديـــة فـــي  أمـــاممـــن جهتهـــا ادعـــت الـــوزيرة ريغـــف فـــي كلمـــة 

يء لمنــع المجتمــع اإلســرائيلي "لكــن فــي هــذه الفتــرة نحــن فــي مواجهــة ديبلوماســية وعلينــا عمــل كــل شــ
 تزويد أعدائنا بالذخيرة ضدنا".

وحـــذر فنـــانون فلســـطينيون فـــي الـــداخل مـــن ان يكـــون قـــرارا الـــوزيرين بدايـــًة لمـــا هـــو أســـوأ مؤكـــدين أن 
 "الهدف هو طمس الفن العربي ومعه الهوية الفلسطينية وفرض الرواية المريحة للمؤسسة الحاكمة".

هـدد بوقـف  إسرائيلد من الفنانين اليهود في عد، أن 11/6/5112الرر  األوسط، لندن، وأضافت 
جميع العروض المسرحية والفنية ابتداء من الشهر المقبـل، إذا لـم تتراجـع الحكومـة عـن قراراتهـا بقطـع 
التمويـل عـن مسـرحين عـربيين، همـا مسـرح الميـدان، بـإدارة الممثـل والمخـرج عـدنان طرابشـي، ومســرح 

عـرب الفنـانون عـن خشـيتهم مـن تصـريحات وزيـرين يمينيـين، الميناء برئاسة الممثل نورمان عيسـى. وأ 
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همــا وزيــر التعلــيم، نفتــالي بنيــت، ووزيــرة الثقافــة، ميــري ريغــف، التــي تنــذر بفــرض مراقبــة غيــر مباشــرة 
 . األبداععلى 

حـرب مـن  إعالنالمعروف، سيناي بيتر، إن تصريحات بينت وريغف بمثابة  اإلسرائيليوقال المخرج 
، وان الحــديث هــو عــن إســرائيلالثقافــة ككــل، ولــيس فقــط علــى الثقافــة العربيــة فــي  قبــل الحكومــة علــى

ميزانية صغيرة لمسرحين صـغيرين، لكـن معنـى هـذه الحـرب الرمزيـة ابعـد مـن ذلـك، وكـل التصـريحات 
وقمـع لـم  أفـواه، انه تـدار هنـا سياسـة كـم األنالتي تقولها الجهات الرسمية عن المقاطعة الدولية تثبت 

 لغاء الرقابة على المسرح. إمنذ  األقل، على اإلسرائيليةتهاج مثلها في السابق ضد المسارح يتم ان
ممثـل يهـودي  أوقرار قطع التمويـل، قـائال، إنـه لـم تفـرض عقوبـات كهـذه علـى أي مسـرح  إلىوتطرق 

ثقــافي . وهــذه حقيقــة تجمــد الــدماء ألنهــا تعنــي نوعــا مــن االبرتهايــد الزاحــف نحــو الحــوار الإســرائيلفــي 
ذا، اإلســرائيلي كــان نورمــان عيســى يتعــرض لمثــل هــذا الهجــوم فــنحن فــي حالــة طــوارئ، وتــم اجتيــاز  وا 

 الخطوط الحمراء".
 
 "إسرائيل"قانون للتضيي  على جمعيات وقوقية في  مرروع تقدم "اسرائيل بيتينإ"كتلة  

ق عليــه "عمــالء للخــارج" " مجــددا اقتــراح القــانون الــذي أطلــاســرائيل بيتينــإقــدمت كتلــة ": هاشــم حمــدان
)خارج البالد(، والذي يهدف إلى التضييق على جمعيات حقوق اإلنسان التي تنشـط فـي الـبالد، وهـي 

 في غالبيتها جمعيات عربية.
بـــــادر إلـــــى االقتـــــراح رئـــــيس الكتلـــــة روبـــــرت إيلطـــــوف، ويـــــدعو إلـــــى زيـــــادة الرقابـــــة علـــــى الجمعيـــــات 

ل مـــن دول أجنبيـــة، وتعـــريفهم علـــى أنهـــم "عمـــالء والشخصـــيات اإلســـرائيلية التـــي تحصـــل علـــى تمويـــ
 للخارج".

وبحسب االقتراح، تفرض الضرائب على التبرعات من دول أخرى لمنظمات وجمعيات، كمـا تلـزم هـذه 
 المنظمات بتقديم تقارير جارية للدولة.

 ويفرض على هذه المنظمات والجمعيات أن تنشر في وثائق رسمية بأنها تعمل كـ"عمالء للخارج".
لصـــحيفة "هـــأرتس" أنـــه "هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن المنظمـــات تنشـــط فـــي  فـــي تصـــريحوادعـــى إيلطـــوف، 

إســرائيل بتمويــل حكومــات وكيانــات أجنبيــة، وتعــرض نشــاطها علــى أنــه نشــاط موضــوعي، بينمــا تــدفع 
بأجنــدات وأيــديولوجيات ضــد دولــة إســرائيل، بتمويــل أجنبــي، وتعــرض ذلــك علــى أنــه نشــاط مــن أجــل 

 ائيلي". على حد تعبيره.الجمهور اإلسر 
 11/6/5112، 48عرب 
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 "إسرائيل"بالنجليزية يدعو فيه العالم لمقاطعة  في الكنيست غطاس يلقي خطابا  النائب  
حمــل النائــب الــدكتور باســل غطــاس فــي خطابــه أمــام الكنيســت رئــيس حكومــة إســرائيل : بــالل ضــاهر

طـــــاع غــــزة واألوضــــاع االقتصـــــادية بنيــــامين نتنيــــاهو وحكومتــــه مســـــؤولية اســــتمرار الحصــــار علــــى ق
واإلنســـانية المتـــدهورة، كمـــا حمـــل نتنيـــاهو المســـؤولية عـــن تزايـــد تـــأثير حركـــة المقاطعـــة الدوليـــة علـــى 

وفـرض  BDSودعا النائب غطاس وباإلنكليزيـة السـتمرار وتصـعيد حركـة المقاطعـة الدوليـة  إسرائيل.
صــياع للقــوانين الدوليــة ولقــرارات األمــم العقوبــات حيــث أن هــذا هــو الطريــق إلجبــار إســرائيل علــى االن

 المتحدة. وقال 'إنه طالما االحتالل مستمر فتستمر المقاطعة، وبحق.'
وجاء خطاب غطاس فـي مناقشـة الكنيسـت اليـوم الوضـع األمنـي والسياسـي فـي قطـاع غـزة بنـاء علـى 

 ليه نواب آخرون.إاقتراح عاجل لجدول األعمال قدمه النائب غطاس وانضم 

 11/6/5112 ،48عرب 
 

 لزيادة كمية السالح الواليات المتودة "ابتزاز"تنفي  "إسرائيل" 
أنكــرت جهــات أمنيــة إســرائيلية، أمــس، مــا نشــرته صــحيفة "نيويــورك تــايمز" األميركيــة : حلمــي موســى

بشأن قيام قادة إسـرائيليين كبـار بالضـغط علـى رئـيس األركـان األميركـي مـارتن ديمبسـي، لزيـادة كميـة 
 لسالح التي تقدم إلسرائيل.منظومات ا

لكــن جهــات إســرائيلية مختلفــة كانــت أشــارت، فــي األســابيع الماضــية، إلــى أن قيــادات إســرائيلية تعمــل 
علــى ابتــزاز أميركــا، والحصــول منهــا علــى المزيــد مــن المســاعدات العســكرية، تعويضــًا عــن "خســائرها" 

 يركية التي ستباع إلى دول الخليج العربي.المتوقعة من إبرام االتفاق النووي مع إيران واألسلحة األم
ونقل موقع "واال" اإلخباري عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله "ال علم لدينا بقيام أي جهة أمنية أو 
عســكرية تحــدثت مــع ديمبســي فــي هــذا الشــأن. والنقــاش الــذي جــرى معــه كــان مهنيــًا، وحــول مواضــيع 

 ".تتعلق بالشرق األوسط، مع التركيز على سوريا
 11/6/5112، السفير، بيروت

 
 غزةفي   الجيش السرائيلي يدرس خيار إقامة ميناء بوري "واال"موقع  

وديع عواودة: أكد رئيس قسم األبحاث في االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية الجنـرال إيلـي  -الناصرة 
لشــامل الــذي خلفـــه بــن مئيــر أن تــرميم غـــزة هــو القاعــدة للمحافظــة علـــى الهــدوء، وذلــك بعــد الـــدمار ا

العــدوان اإلســرائيلي فــي الصــيف الماضــي. وشــدد بــن مئيــر خــالل اجتمــاع لجنــة الخارجيــة واألمــن فــي 
الكنيست على الدور الحاسم لعملية إعادة إعمار غزة في منع جولـة العنـف القادمـة. وزعـم أن إسـرائيل 
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لــة أهاليهــا المحاصــرين تتــيح إدخــال مســاعدات ومــواد إلعمــار غــزة وتعمــل كــل مــا بوســعها لتخفيــف حا
 من قبلها منذ ثماني سنوات.

وبحســب بيــان صــادر عــن لجنــة الخارجيــة واألمــن فــي الكنيســت كــرّر بــن مئيــر موقــف إســرائيل الــذي 
 يحمل حركة حماس مسؤولية إطالق صواريخ نحوها من غزة.

دخـــال البضـــائع اليـــه، تشـــغل قيـــادة الجـــيش.  وفــــي وجـــاء فـــي البيـــان أن قضـــية إعمـــار قطـــاع غـــزة وا 
اجتماعات داخلية يضغط قادة كبار فيه من أجل تحويل مسؤولية معبري بيـت حـانون وكـرم أبـو سـالم 
للسلطة الفلسطينية وهذا ما ترفضه حركة حماس. وأوضح موقع "واال" اإلخباري نقال عن مصادر في 

در الجـيش أن كبــار قادتـه يوصــون بفحــص إمكانيـة إنشــاء مينـاء بحــري فــي غـزة. كمــا ينقـل عــن مصــا
نه تم إدخـال مـواد  511إسرائيلية محجوبة الهوية قولها إن قطر حولت حتى اآلن  مليون دوالر لغزة وا 
 لبناء منازل جديدة وشوارع ومستشفيات ومدارس وعيادات.

 11/6/5112القدس العربي، لندن، 
 
 منظم  الفلسطينيين بركل األطفالمعاملة  بإساءة "إسرائيل"تتهم " ميليتاري كورت ووتش"منظمة  

منظمـة غيـر حكوميـة تتخـذ مـن الضـفة الغربيـة المحتلـة مقـرا لهـا ان قـوات  أعلنت : أ ف ب -القدس 
الفلســـطينيين "بشــكل منـــتظم"، وذلــك فـــي تقريــر اعلـــن عنـــه  األطفــالتســيء معاملـــة  اإلســـرائيلية األمــن

المحــاكم التــي تهــتم بطريقــة تعــاطي  "ميليتــاري كــورت ووتــش"وصــدر التقريــر عــن منظمــة  .األربعــاء
 الفلسطينيين. األطفالمع  اإلسرائيليةالعسكرية 

اعتقلــــت القــــوات " 1262للضــــفة الغربيــــة عــــام  إســــرائيلوجــــاء فــــي تقريــــر المنظمــــة انــــه منــــذ احــــتالل 
 ."طفل فلسطيني ألف 22نحو  اإلسرائيلية

 .5113منذ العام  أطفاالحالة اعتقال استهدفت  511المتحدة  األمم إلىوعدد التقرير الذي سلم 
 "إسـاءاتفـان  اإلسـرائيليفي نظـام االعتقـال العسـكري  األخيرالتقرير انه رغم بعض التحسن  وأوضح

طفال بقوا مقيدي  152 أنالتقرير  أفادونقال عن شهود  ."المعاملة تتكرر وباتت منظمة وحتى مقوننة
لفتــرة معصــوبي بقــوا خــالل هــذه ا 162اعتقــالهم، و أعقبــتالتــي  األولــى 54طيلــة الســاعات ال األيــدي
 معاملة جسدية. لسوءتعرضوا  154، واألعين

ــــر "تســــتخدم  ــــابع التقري ــــاوت ــــدات بالضــــرب  أحيان ــــة مــــن بينهــــا تهدي ــــات تصــــرفات عدائي خــــالل التحقيق
 النار". إطالق أوواالغتصاب واالعتقال في زنزانات انفرادية والتعذيب بالكهرباء 

سـتجواب وسـبعة فقـط كـانوا برفقـة ذويهـم خـالل لال إخضـاعهمبمحـام قبـل  أطفالولم يحظ سوى ثمانية 
 االستجواب.
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القـانون ال يـنص  أنلوكالـة فـرانس بـرس  اإلسـرائيليمسؤول في مكتـب المـدعي العـام العسـكري  وأعلن
ـــى ضـــرورة وجـــود محـــام   أوخـــالل التحقيـــق مـــع المشـــتبه بهـــم الفلســـطينيين  األطفـــالذوي  أحـــد أوعل

المعاملــة  وســوءردا علــى االتهامــات باســتخدام التهديــدات  لياإلســرائيالمســؤول  وأضــاف .اإلســرائيليين
التقرير  وأوضح ".األطالقالذي ال يفعلونه على  األمرتقديم شكوى " األطفال ألهلالجسدية انه يحق 

وعلــى طـــرق  اإلســرائيليةالــذين اعتقلــوا كــانوا فــي منــاطق قريبــة مــن المســتوطنات  األطفــالغالبيــة  أن
 خصوصا في حال قاموا برشقهم بالحجارة. األطفالين يستهدفون يستخدمها المستوطنون الذ

 11/6/5112، رأي اليوم، لندن
 
 السرائيليون قلقون من تصدعهم اجتماعيا    دراسة 

وأعلــن عنــه فــي مــؤتمر هرتســيليا  -الــذي يجــرى ســنويا-كشــف مقيــاس المناعــة القوميــة : وديــع عــواودة
اإلسرائيليين، على خلفية التقسـيم االجتمـاعي بـين  األمني الخامس عشر عن استمرار التصدعات بين

شرقيين وغربيين، وأغنياء مقابـل فقـراء، وعـن ازديـاد مخـاوفهم مـن عمليـات "إرهابيـة"، وانخفـاض ثقـتهم 
 بمؤسسات الدولة.

وجـاءت هـذه النتـائج فـي دراسـة بعنـوان "المركـب االجتمـاعي فـي المناعـة القوميـة بعـد االنتخابـات إزاء 
خارجية واألمن"، أشرف عليها الباحثان البروفيسور جبرائيـل بـن دور، ودكتـور أيـل الفـين، التحديات ال

 وقدمت ضمن أعمال مؤتمر هرتسيليا.
ــــذ مــــؤتمر هرتســــيليا األمنــــي األول عــــام  ــــاس المناعــــة القوميــــة ســــنويا من ويشــــمل  5111ويجــــرى مقي

اع األمنيــة المحيطــة بهــم، اســتطالع رأي واســعا يعــاين مشــاعر ومعتقــدات اإلســرائيليين بشــأن األوضــ
 جدا(. )موافق( 6( )ال أوافق كليا( إلى )1باإلجابة على كل سؤال بنقاط من )

شـمل ألفـي -وتوضح الدراسة التي كشف عـن نتائجهـا فـي المـؤتمر ليلـة أمـس وتسـتند السـتطالع رأي 
ق علـيهم أن منسوب خوف اإلسرائيليين من "اإلرهـاب"، ومـن صـواريخ تطلـ -إسرائيلي الشهر الماضي

 نقاط حتى خمس نقاط. 4,4قد ارتفع بالعام األخير من  -لم تحدد هويتها-من مناطق مجاورة 
مـن خمـس  -دون تحديد هويتها-بالمقابل انخفض منسوب خوفهم من مهاجمة دولة معادية إلسرائيل 

 نقاط بالعام الماضي. 4,2نقاط إلى 
 

 الثقة بالمؤسسات
نقــاط إلــى  4,2ن للعمليــات العســكرية بشــكل عــام قــد انخفــض مــن وتظهــر الدراســة أن دعــم اإلســرائيليي

 نقاط. 4,1
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نقـاط،  4,2وتعكس الدراسة محافظة اإلسرائيليين على نسـبة مرتفعـة مـن التفـاؤل الـوطني، بتعبيـرهم، بــ
نقــاط( ويبــدو أن هــذا  6مــن  3,5وبالمقابــل ال تــزال ثقــة اإلســرائيليين بمؤسســات الدولــة متدنيــة نســبيا )

 ائح أخالقية وفساد كثيرة كشف عنها بالشهور األخيرة.مرتبط بفض
إلــى أربــع  5114نقــاط فــي العــام  4,6ولــذا يــنخفض منســوب ثقــة اإلســرائيليين بمؤسســات األمــن مــن 

نقــاط إلــى أربــع  4,5نقــاط بالعــام الجــاري. وتــنخفض ثقــة اإلســرائيليين قلــيال بمحكمــة العــدل العليــا مــن 
مـالت شرسـة قادتهـا أحـزاب اليمـين علـى هـذه المحكمـة واتهامهـا نقاط، وربمـا يـأتي ذلـك علـى خلفيـة ح

ويحافظ اإلسرائيليون وفق الدراسة على ذات منسوب الوطنية بقولهم إنهم  باتخاذ مواقف ليبرالية زائدة.
 نقاط. 4,2يرون أنفسهم كوطنيين بنسبة 

 

 ررقيون وغربيون
نـوان "تصـدعات وال مسـاواة فـي وعرض ضمن جلسات مـؤتمر أعمـال هرتسـيليا اسـتطالع رأي آخـر بع

المجتمــع اإلســرائيلي" أنجــزه الشــهر الماضــي معهــد )مــدغام( المخــتص باالســتطالعات بــإدارة د. مينــا 
 إسرائيلي. 211تسيمح وشملت عينته 

مــن اإلســرائيليين بــأن الفــوارق االقتصــادية االجتماعيــة تتســع،  %61وبحســب االســتطالع يعتقــد نحــو 
مــنهم بالخالفــات حيــال قضــايا السياســة  %34قبل إســرائيل. بينمــا يــرى وأنهــا أكثــر خطــورة علــى مســت

والصــراع مــع الفلســطينيين أكثــر خطــرا. وتــرى نســبة مماثلــة مــنهم أن التصــدعات بــين اليهــود الغــربيين 
 واليهود الشرقيين ما زالت قائمة.

صـــري كانـــت مـــن اإلســـرائيليين أن احتجاجـــات اليهـــود الفالشـــا األخيـــرة ضـــد التمييـــز العن %21ويـــرى 
 منهم بأنهم اصطدموا بمظاهر عنصرية مختلفة. %21محقة، ويعترف 

 

 أربع قبائل
وتؤكد الباحثة مينا تسيمح للجزيرة نت أن نتائج الدراسة بشأن تزايد التصدعات والممارسات العنصرية 

 بين اإلسرائيليين على خلفيات مختلفة خطيرة وتهدد المناعة القومية في إسرائيل.
كيز رئيس الدولة رؤوفين ريفلـين الـذي طـرح خـالل مـؤتمر هرتسـيليا أمـس األول بقـوة مسـألة وتشيد بتر 

انقسام اإلسرائيليين ألربع قبائـل متباعـدة. منبهـا لخطـورة التصـدعات الداخليـة التـي ال تقـل تهديـدا عـن 
 المخاطر الخارجية.

علــى  -قتصــاد والمجتمــعالباحــث فــي جامعــة حيفــا فــي اال-ويتفــق زميلهــا بروفيســور جبرائيــل بــن دور 
ضـرورة تنبــه إسـرائيل للتحــديات الخارجيــة التـي عكســتها دراسـته، خاصــة فيمــا يتعلـق بثقــة اإلســرائيليين 

 المتدنية بمؤسسات الدولة.
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ويشــير بــن دور ألهميــة اســتمرار المنســوب العــالي للوطنيــة وللتفــاؤل الــوطني لــدى اإلســرائيليين، لكنــه 
لجة الكثير من القضايا كتفشي الفساد والعنصرية والفوارق الطبقية، كي ينبه إلى أن الدولة تحتاج لمعا

 يبقى اإلسرائيليون متفائلين ومستعدين للتضحية من أجلها.
 11/6/5112، الجزيرة نت، الدووة

 
 قوائم بأسماء وتفاصيل خريجيها "لراباكجهاز "االجامعات السرائيلية تقدم ل 

صـادر فـي مكتـب رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية، أن الجامعـات كشف تقرير، استند إلـى م: هاشم حمدان
تسلم الشاباك قوائم بأسماء الخريجين مـع تفاصـيلهم وأرقـام بطاقـاتهم الشخصـية، وذلـك كـي  اإلسرائيلية

يقوم الشاباك بإجراء اتصاالت معهم بهدف محاولة تجنيدهم، باعتبار أن ذلك منصوص عليـه ضـمن 
 قانون حماية الخصوصية.

در فــي إحــدى الجامعــات لصــحيفة "هــأرتس" أن الشــاباك يقــدم للمؤسســات األكاديميــة نمــاذج وقــال مصــ
 طلب رسمية للحصول على تفاصيل الخريجين، وذلك كي يحاول تجنيدهم إلى صفوفه.

يشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن قــانون حمايــة الخصوصــية يســتثني الشــاباك والموســاد والشــرطة وشــعبة 
القواعــــد التــــي وضــــعت لحمايــــة المعلومــــات الشخصــــية. وبســــبب هــــذا  االســــتخبارات فــــي الجــــيش مــــن

 االستثناء تقوم الجامعات بإرسال المعلومات.
وبحســب القــانون فــإن الســماح للشــاباك بالحصــول علــى هــذه المعلومــات يــأتي "كــي يقــوم بواجبــه"، فــي 

 حين يعتبر الشاباك ذلك كمعلومات تساعده في تجنيد قوى عاملة.
 11/6/5112، 48عرب 

 
 جندي إسرائيلي يدخلون السجن سنويا   ألف 20  يديعوت أورونوت 

ألــف جنــدي إســرائيلي يــدخلون  51كشــفت مصــادر صــحفية عبريــة، النقــاب عــن أن حــوالي : الناصــرة
وقالــت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة الصــادرة يــوم  ســنويًا إلــى الســجون والمعــتقالت العســكرية.

يصــلون إلــى المعــتقالت يتواجــدون هنــاك ألن الســجون العســكرية (، إن بعــض الــذين 6|11األربعــاء )
 مكتظة وال يوجد فيها مكان، وغالبية المعتقلين والموقوفين يصلون من صفوف الخدمة اإلجبارية.

ووصفت الصحيفة، هذه األرقام بـ "خيالية وغير محتملة" قياسًا بحجـم الجـيش اإللزامـي، مضـيفًة "عـدد 
 إلى السجن يبقى غير معقول وفق أي مقياس"، وفق قولها. الجنود الذين يتم إرسالهم

في المائة من هؤالء الجنود يحاكمون بتهمة "التهـّرب والتغيـب عـن الخدمـة"، وأن  21وأشارت إلى أن 
فـــي المائـــة مـــنهم يحـــاكمون بـــتهم "خـــرق االنضـــباط"، والبقيـــة بـــتهم جنائيـــة )عنـــف، ســـموم، ســـرقة  51
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، موضـــحًة أن الحـــد الزمنـــي المتوســـط لتواجـــد هـــؤالء الجنـــود فـــي أســـلحة، تـــأمين معلومـــات ومـــا أشـــبه(
 السجون يصل إلى ثالثة أشهر.

وأضافت الصحيفة "احتجاز هؤالء في السجون يكّلف الكثير من المال، األمر الذي يثير التفكيـر بأنـه 
 ربما ال يحتاج الجيش إلى هذا العدد الكبير من الجنود".

ء الجنود تصل مـن الوحـدات الداعمـة للقتـال والوحـدات الداخليـة، وأوضحت أن النسبة الكبرى من هؤال
 أما من الوحدات القتالية فيصل عدد قليل من المعتقلين، بحسب الصحيفة.

ولفتـــت الصـــحيفة، إلـــى أن الجـــيش اإلســـرائيلي هـــو التنظـــيم الوحيـــد فـــي العـــالم الـــذي يـــدير معـــتقالت 
قــت ذاتــه إلــى أن أعــداد المعتقلــين مــن عناصــر للعــاملين فيــه، بهــدف خلــق االنضــباط، مشــيرًة فــي الو 

نما على العكس، وفقًا لـ "يديعوت".  الجيش ال تدل على االنضباط وا 
 11/6/5112قدس برس، 

 
 األقصى المسجد إسرائيليا  ومستوطنا  يقتومون باوات ضابطا   85  مركز رؤون القدس 

حــرس الحــدود" بلباســهم العســكري اقــتحم عشــرات الضــباط فــي شــرطة االحــتالل اإلســرائيلي وأفــراد مــن "
صــباح أمــس األربعــاء باحــات المســجد األقصــى المبــارك مــن جهــة بــاب المغاربــة وســط حراســة أمنيــة 

وبحسب المنسق اإلعالمي في مركز شؤون القدس واألقصى "كيـوبرس" محمـود  مشددة، وتوتر شديد.
د" اقتحمــوا بلباســهم العســكري مــن شــرطة "حــرس الحــدو  وأفــراداً  إســرائيلياً  ضــابطاً  41أبــو العطــا، فــإن 

 وسالحهم المسجد األقصى، واتجهوا إلى المصلى المرواني، ونظموا جولة مفصلة في أنحاء المسجد.
اقتحمـــوا منـــذ الصـــباح المســـجد األقصـــى علـــى ثـــالث مجموعـــات،  متطرفـــاً  مســـتوطناً  42وأضـــاف أن 

 وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة مشددة.
 11/6/5112 ،السبيل، عم ان

 
 واعتقاالت في الضفة.. وتوغل عسكري في القطاعهدم وتجريف  

اعتقلـت فيـه قــوات االحـتالل ثمانيـة مــواطنين فـي محافظـات الضــفة : وفــا –الحيـاة الجديـدة –محافظـات
هـا، فـي حـين واصـلت تجريفهـا وهـدمها ألراضـي وممتلكـات الغربية، واسـتدعاء آخـرين لمراجعـة مخابرات

توغلــت آليــات عســـكرية  كمـــا المــواطنين فــي الضــفة، وســـط عربــدة مســتمرة مـــن قطعــان المســتوطنين.
، بشــكل محــدود فــي أراضــي المــواطنين الزراعيــة، شــرق بلــدة القــرارة شــمال شــرق أمــسإســرائيلية صــباح 

 ر في المكان.مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط إطالق نا
 11/6/5112 ،الوياة الجديدة، رام هللا
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 المناورات السرائيلية تور  وقول الفلسطينيين باألغوار 

أتت نيران أسلحة الجيش اإلسرائيلية المختلفة أثناء المناورات باألغوار على : عاطف دغلس -نابلس 
فـي بلـدة  لفلسـطينيين، خصوصـاً آالف الدونمات من األراضي الزراعية والرعوية الخاصـة بـالمواطنين ا

االســـتيطان حمـــزة ديريـــة إن قــــوات  وقـــال الناشـــط ضـــدّ  عقربـــا جنـــوب نـــابلس شـــمال الضـــفة الغربيـــة.
االحتالل أطلقـت تـدريباتها منـذ سـاعات فجـر األربعـاء فـي عـدد مـن القـرى والخـرب الغوريـة والمحيطـة 

ارقـة أثنـاء التـدريب، وهـو مـا أدى ببلـدة عقربـا، وأوضـح أن جنـود االحـتالل اسـتخدموا قـذائف وقنابـل ح
أن النيران تضاعفت بسـبب وجـود قنابـل  ،نت.في اتصال هاتفي مع الجزيرة ،وأضاف ديرية الشتعال.

من مخلفات جيش االحتالل التي أحدثت انفجارات ضـخمة وأدت لتصـاعد ألسـنة النيـران لتطـول أكثـر 
 مناطق شفا غورية.دونم )الدونم يساوي ألف متر مربع(، وامتدت لتصل  3111من 

 ،نـت. للجزيرة ،مسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،ويقول معتز بشارات
ـــة )بمعـــدل  32أكثـــر مـــن  11/6 إن جـــيش االحـــتالل ســـلم يـــوم األربعـــاء ( فـــي منـــاطق فـــرداً  61عائل

تمتــد منــذ اليــوم وحتــى نهايــة بــإخالء منــازلهم لنيتــه القيــام بتــدريبات  األغــوار الشــمالية الفلســطينية أمــراً 
 األسبوع القادم، وأن اإلخالء يصل لعدة ساعات في اليوم وسط موجة الحر التي تشهدها المنطقة.

 11/6/5112 ،نت، الدووة.الجزيرة
 
 األطفال االعتداءات علىبان كي مون يعطي ضوء  أخضر لالوتالل لمواصلة   قدورة فارس 

يس نــادي األســير الفلســطيني قــدورة فــارس قــرار األمــين العــام لألمــم فــادي أبــو ســعدى: اعتبــر رئــ -رام هللا 
جــيش االحــتالل اإلســرائيلي  بــإدراجالمعنيــة  األمميــةالمتحــدة بــان كــي مــون بعــدم األخــذ بتوصــيات الجهــة 

ضمن الميليشيات والجماعات التي ارتكبت انتهاكات لحقـوق األطفـال "قائمـة العـار"، قـرار رضـوخ وانكسـار 
 والواليات المتحدة.  "رائيلإس"إلمالءات 

وأضاف في بيان صدر عنـه أن بـان كـي مـون بـذلك يعطـي ضـوًء أخضـر لالحـتالل لمواصـلة قتـل وحـرق 
واعتقـــال األطفـــال ونهشـــهم بـــالكالب اســـتنادًا إلـــى العديـــد مـــن الحـــاالت التـــي ســـّجلتها المؤسســـات الحقوقيـــة 

ة. وطالب األمم المتحـدة بـأن تعيـد النظـر فـي المحلية والدولية. ووصف ذلك الموقف بالمشين لألمم المتحد
 هذا القرار الذي يفقدها المزيد من هيبتها ومصداقيتها.

 11/6/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 



 
 
 
 

 

           35ص                                     3614 العدد     11/6/5112 الخميس التاريخ 

 نرطاء يضربون عن الطعام تضامنا  مع األسير خضر عدنان 
يــادي أضـرب عـدد مـن النشـطاء السياسـيين والصـحافيين والمــواطنين أمـس عـن الطعـام تضـامنًا مـع الق

األســير خضــر عــدنان، الــذي يواصــل إضــرابه المفتــوح عــن الطعــام لليــوم  اإلســالميفــي حركــة الجهــاد 
 على التوالي في مستشفى "صرفند" اإلسرائيلي، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري. 32الـ

وجـاء اإلضــراب تلبيـة لــدعوة لجنـة الــدفاع عـن المعتقــل عـدنان. وأكــدت اللجنـة، التــي طالبـت فــي بيــان 
ل أحـــرار وشـــرفاء العـــالم باالنضـــمام لجهـــود اللجنـــة عربيـــًا ودوليـــًا، وتكثيـــف الجهـــود والضـــغط علـــى كـــ
 إلطالقه. "إسرائيل"

 11/6/5112 ،الوياة، لندن
 
 منوة دراسية لعائالت األسرى في الجامعات األردنية 13قراقع   

رئـيس مجلـس النـواب  عيسـى قراقـع إن الفلسـطينيين قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحـررين :عّمان
وأضـاف قراقـع  منحة دراسية لعائالت األسرى القابعين في سـجون االحـتالل. 13األردني تعهد بتقديم 

أنــه خــالل لقائــه برفقــة رئــيس نــادي األســير قــدورة فــارس، مــع رئــيس مجلــس النــواب األردنــي، ورؤســاء 
لعــائالت األســرى، كجــزء مــن منحــة دراســية  13التوافــق علــى تقــديم  الجامعــات األردنيــة الخاصــة، تــمّ 

 الدعم المقدم من األشقاء في المملكة األردنية ألسرانا البواسل في سجون االحتالل. 
 11/6/5112 ،الوياة الجديدة، رام هللا

  
 دعوات فلسطينية لتفعيل الوراك المناهض للوصار 

لحصــار وانعكاســاته تشــهد المشــاركة فــي الفعاليــات الوطنيــة والشــعبية المنــددة با: أحمــد فيــاض -غــزة 
التـــدهور الكبيـــر وغيـــر المســـبوق فـــي األوضـــاع  مـــن رغمبـــال، وذلـــك ملموســـاً  علـــى قطـــاع غـــزة تراجعـــاً 

 المعيشية للسكان مقارنة مع ثماني سنوات مضت من عمر الحصار.
عــادة اإلعمــار عــالء الــدين البطــة إن الوقــت قــد حــان  وقــال منســق الهيئــة الوطنيــة لكســر الحصــار وا 

مــع النشــاطات والفعاليــات المنــددة والمناهضــة  الــوطني والفصــائلي ليكــون أكثــر تفــاعالً  لتعزيــز الحــراك
 .الستمرار حصار قطاع غزة الذي وصلت فيه األوضاع إلى حدود مزرية جداً 

وجاءت أقوال البطة على هامش مشاركته في اعتصام دعت إليه الهيئة شارك فيه بضـع عشـرات مـن 
" المكـــون مـــن ثـــالث ســـفن تحمـــل متضـــامنين مـــع غـــزة مـــن 3لحريـــةالشـــباب والفتيـــة دعمـــا ألســـطول "ا

 المتوقع وصولهم إليها نهاية الشهر الجاري، وأيضا المطالبة بفتح ممر مائي يصل غزة بالعالم.
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الفصــائل الفلســطينية بالعمــل علــى تصــعيد وتيــرة الحــراك ، فــي حديثــه للجــزرة نــت ،وطالــب منســق الهيئــة
إلـى أن نجـاح وصـول أسـطول الحريـة لغـزة هـو  ل أسـطول الحريـة، الفتـاً السـتقبا المندد بالحصـار تجهيـزاً 

 الخطوة الفعلية األولى على صعيد تدشين ممر مائي لغزة، وهو مشروع وطني يخص الكل الفلسطيني.
 11/6/5112 ،نت، الدووة. الجزيرة

 
 واسعة في سجن "عوفر" تفتيراتاالوتالل يجري  

نية، بـــأن ســـلطات االحــتالل كثفـــت خـــالل اآلونـــة األخيـــرة مـــن أفــادت مصـــادر حقوقيـــة فلســـطي :رام هللا
اقتحاماتها لسجن "عوفر" العسكري الواقع غرب مدينة رام هللا، حيث اقتحمت مؤخرًا عناصر الوحدات 

ــة تفتــيش 11الخاصــة ترافقهــا العشــرات مــن جنــود شــرطة الســجون القســم )رقــم  (، وقامــت بــإجراء حمل
سرى فلسطين للدراسات" في بيان صحفي صدر عنه يوم األربعاء وأوضح مركز "أ واسعة في زنازينه.

، أن عناصر شرطية وأخرى من وحدات "الدروم" المختصة بقمـع السـجون أقـدمت علـى اقتحـام 11/6
غرفــة وزنزانــة  15( فــي ســجن "عــوفر" مســاء االثنــين الماضــي، مشــيرًة إلــى أنــه يضــم 11القســم )رقــم 

طيني جرى إخراجهم إلى مغسلة القسم، في حين أجرت القوات أسير فلس 151يقبع فيها ما يزيد على 
 اإلسرائيلية حملة تفتيش واسعة في القسم استمرت لمدة ساعتين.

 11/6/5112قدس برس، 
 
النظام السوري يمنع الفلسطينيين من السفر إلى   مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 تركيا
ســطينيي ســورية فــي شــمال ســورية قيــام حــواجز الجــيش أّكــد مراســل مجموعــة العمــل مــن أجــل فل :لنــدن

السوري النظامي بتشديد إجراءاتها من تفتيش وتدقيق على الالجئين الفلسطينيين المتجهين إلى شمال 
قدس برس، فإن وكالة أرسلت نسخة منه ل 11/6 األربعاءوبحسب تقرير لمجموعة العمل يوم  سورية.

ناء مخيم النيرب في حلب الذين قرروا السفر إلى تركيا بهدف قوات النظام السوري منعت عددًا من أب
الهجــرة إلــى الــدول األوروبيــة، مــن دخــول المنــاطق التابعــة لســيطرة المعارضــة الســورية، وقامــت قــوات 
النظام بإجبار كل من هو فلسطيني الجنسية من النزول من الحافلة التي كانت تقلهم إلى تركيـا، فيمـا 

وأشار التقرير إلى أن  اب الذين يحملون الجنسية السورية من متابعة طريقهم.سمحت تلك القوات للرك
هــذه الحادثــة ليســت األولــى مــن نوعهــا، حيــث ُســجلت حــوادث كثيــرة منــع مــن خاللهــا الفلســطيني مــن 
 السفر إلى تركيا لمجرد أنه يحمل الجنسية الفلسطينية، كما تعرض العديد منهم لالعتقال للسبب ذاته.

 11/6/5112قدس برس، 
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من جهة  "النصرة"و "جموعات الفلسطينية من جهة و"داعشرتباكات بين الما  مخيم اليرموك 

 أخرى
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن مخيم اليرموك لالجئين الفلسـطينيين جنـوب ل ذكر تقرير

المجموعــات  انــدالع اشــتباكات عنيفــة بــين 11/6 األربعــاءالعاصــمة الســورية دمشــق شــهد صــباح يــوم 
الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وجبهة النصرة من جهة أخرى، حيث 
تركــزت المواجهــات فــي ســاحة الريجــة ومنطقــة المحكمــة، فيمــا ال يــزال تنظــيم الدولــة يفــرض ســيطرته 

 من أحياء وحارات اليرموك. %61 وحنعلى 
 11/6/5112قدس برس، 

 
 اوتجاجا  على اعتقال زميل لهم بالضفة في صفوف األطباء الفلسطينيين استقاالت جماعية 

ـــة يـــوم: عـــوض الرجـــوب -رام هللا  ـــات األطبـــاء الفلســـطينيين العـــاملين بالمستشـــفيات الحكومي  قـــدم مئ
علــــى اعتقــــال زميــــل لهــــم، إال أن وزارة الصــــحة تنفــــي  اســــتقاالت جماعيــــة احتجاجــــاً  11/2األربعــــاء 

 ال عالقة لها بسبب اإلضراب.االستقاالت وتقول إنه 
ســامر أبــو عيــدة إن المئــات مــن األطبــاء  .وقــال أمــين ســر اللجنــة الفرعيــة لنقابــة األطبــاء فــي نــابلس د

مــن مستشــفى رفيــديا بنــابلس قــدموا اســتقاالتهم اليــوم لمحــافظي محافظــاتهم ومــديري  طبيبــاً  121بيــنهم 
 ر الصحة.المستشفيات كل في منطقته، ومدير عام المستشفيات ووزي

عــدة مطالــب لألطبــاء، بينهــا اإلفــراج غيــر المشــروط  ،فــي حديثــه للجزيــرة نــت ،واســتعرض أبــو عيــدة
ـــه، وأن تحمـــل وزارة الصـــحة  والفـــوري عـــن زميـــل لهـــم موقـــوف، ووقـــف تهمـــة القتـــل العمـــد الموجهـــة ل

 مسؤولياتها تجاه الطاقم الطبي وعدم اللجوء للعشائر في مثل هذه للقضايا.
قالة متسببين في وفاة وتعود جذور ا ألزمة بين األطباء ووزارة الصحة إلى تكرار ما وصفت باألخطاء الطبية وا 

حالتهم إلى القضاء، بينها حاالت وفاة ألطفال ومولود قطع رأسه أثناء الوالدة.  أم وجنينها أثناء الوالدة، وا 
وعدم إيقافـه، وزيـادة تفعيل قانون الدستور الطبي  —حسب أبو عيدة— ومن مطالب المضربين أيضاً 

الكـادر الطبــي وتجهيــز المستشــفيات الحكوميـة بكــل مــا يلــزم، وبمــا يتناسـب مــع عــدد المــراجعين لتقــديم 
وذكـر مجموعـة مطالـب أخـرى تتعلـق بحقـوق وطبيعـة عمـل األطبـاء،  خدمة طبية مناسـبة للمـراجعين.

يــر األخطــاء الطبيــة دون إضــافة إلــى محاكمــة مــا ســماها وســائل اإلعــالم المغرضــة التــي قــال إنهــا تث
قالة الناطق اإلعالمي لوزارة الصحة وحل القضايا العالقة مع الوزارة.  أسس فنية واضحة، وا 
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وأكد الطبيب الفلسطيني أن القرار جماعي، وأن األطباء لن يعملوا في ظل ما سماه "اإلرهاب وفي ظل هجمة 
 إياها المسؤولية وما يترتب على اإلضراب. وجود حوار مع وزارة الصحة، ومحمالً  غير مسبوقة"، نافياً 

من جهته ورغم نفيـه وجـود اسـتقالة، وصـف النـاطق باسـم وزارة الصـحة أسـامة النجـار االسـتقالة بأنهـا 
، ودعــا األطبــاء للعــودة إلــى العمــل وخدمــة غيــر قانونيــة، وتمــس بصــحة المــواطنين بشــكل خطيــر جــداً 

ة الصحة مع أنه ليس لها عالقة بسبب اإلضـراب، وأضاف أن اإلضراب موجه إلى وزار  أبناء شعبهم.
أن يكون وزير الصحة قد تلقى أي  وهو اعتقال طبيب من مستشفى رفيديا واحتجازه لدى النيابة، نافياً 

أن الحــوار مــع األطبــاء يحتــاج إلــى قضــية،  ،فــي حديثــه للجزيــرة نــت ،وأوضــح النجــار مطالــب أخــرى.
، وطالــب األطبــاء بالقيــام بــاإلجراءات القانونيــة ل فــراج عــن "لكــن القضــية المطروحــة قانونيــة بامتيــاز"

 زميلهم إن كان في اإلجراءات خطأ.
 11/6/5112 ،نت، الدووة.الجزيرة

 
 لتلقي العالجرفض السماح لمصور صوفي الوصول إلى القدس تالسلطات السرائيلية  
نضال شفيق شتيه من  رفضت السلطات اإلسرائيلية السماح للمصور الصحافي(: ، رويترز.ب.ف.أ)

الوصول إلى شرقي القدس المحتلة لتلقي العالج في أحد مستشفياتها المتخصصة، إثر إصابته بعيار 
 .16/2/5112في  مطاطي في إحدى عينيه أطلقه عليه جندي إسرائيلي

وقـال المصـور شـتيه: "أصـبت فـي عينـي اليســرى بعيـار مطـاطي، وبعـد أن عولجـت فـي مدينـة نــابلس 
ألطبـــاء التوجـــه إلـــى مستشـــفى العيـــون ســـان جـــون فـــي القـــدس الشـــرقية لمتابعـــة العـــالج، طلـــب منـــي ا

وأجريـــــت االتصـــــاالت الالزمـــــة مـــــن طريـــــق الصـــــليب األحمـــــر ومحـــــام خـــــاص، لكـــــن اإلدارة المدنيـــــة 
 اإلسرائيلية رفضت السماح لي بالدخول".

 11/6/5112 ،الوياة، لندن
 
 مليون دوالر 7ي فلسطين بقيمة توقيع اتفاقية برنامج دعم األعمال المبتدئة ف 

ــــع وزيــــر التخطــــيط ووزيــــر الماليــــة الســــيد شــــكري بشــــارة، ووزيــــر االتصــــاالت  الفلســــطيني رام هللا: وق
وتكنولوجيا المعلومـات د. عـالم موسـى، مـع مـدير مكتـب الوكالـة الكوريـة للتنميـة )كويكـا( يوونـغ ووي 

مليــون دوالر أمريكــي للفتــرة مــا بــين  2مــة كــيم، أمــس، اتفاقيــة دعــم األعمــال المبتدئــة فــي فلســطين بقي
وتهـدف االتفاقيـة إلـى تحسـين البيئـة االسـتثمارية فـي فلسـطين مـن خـالل إنشـاء بيئـة  .5112-5115

حاضـنة للشـركات الفلسـطينية وتســهيل الحصـول علـى التمويـل لألعمــال المبتدئـة وتعزيـز التعـاون بــين 
 الجامعات وقطاعات الصناعة.
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مليــون دوالر، خصــص لــدعم العديــد  43حــو ن 1224لفلســطين بلــغ منــذ عــام  يــذكر أن الــدعم الكــوري
 من المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات. 

 11/6/5112 ،األيام، رام هللا
 
 تركيك فلسطيني في جدوى بوث عائدات السالم االقتصادية 

ــــة دراســــة تعــــدد المزايــــا  :عــــوض الرجــــوب -رام هللا  شــــكك مختصــــون اقتصــــاديون فــــي جــــدوى وأهمي
االقتصــادية لتحقيـــق الســـالم واالتفــاق علـــى حـــل الــدولتين، معتبـــرين أن نتيجـــة الدراســة ال تحتـــاج إلـــى 

 بحث، وأن الغرض منها محاولة إسالة لعاب السياسيين التفاق سالم ولو بثمن غير عادل.
مريكية ونشرت نتائجها أمس األول إلى أن تحقيق اتفـاق سـالم وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة راند األ

مليـــار دوالر، فـــي حـــين ســـينمو االقتصـــاد  151وفـــق حـــل الـــدولتين ســـيدخل إلـــى الخزينـــة اإلســـرائيلية 
مليــار دوالر فــي غضــون عشــر ســنوات، وعلــى العكــس فــإن غيــاب االتفــاق ســيكلف  21 الفلســطيني بـــ

 الطرفين خسائر بالمليارات.
باحــــث االقتصـــادي والخبيــــر التنمـــوي الســــابق فـــي األمــــم المتحـــدة رجــــا الخالـــدي إن الدراســــة ويقـــول ال

قليميــة منــذ  األمريكيــة ليســت األولــى مــن نوعهــا، ولــن تكــون األخيــرة التــي تقــوم بهــا مؤسســات دوليــة وا 
فــــي محاولــــة الستكشــــاف المجــــال االقتصــــادي فــــي فلســــطين  مــــن القــــرن العشــــرين أوائــــل التســــعينيات

وبينمــا هــدفت بعــض الدراســات لتشــخيص ســيناريوهات مســتقبلية مختلفــة، ركــزت أخريــات  ."إســرائيل"و
على الصيغة المثالية للعالقة التجاريـة االقتصـادية الفلسـطينية اإلسـرائيلية بعـد إقامـة الدولـة، كمـا جـاء 

 في أحد سيناريوهات الدراسة موضوع الحديث.
أن مـا  -ية استشـيرت خـالل إعـداد الدراسـةوهو واحد مـن بـين نحـو عشـرين شخصـ-وأضاف الخالدي 

توصلت إليه في سيناريو حل الدولتين يدركه االقتصاديون والسياسيون وغيرهم، وهو أن حل الـدولتين 
 أفضل من أي خيار آخر، معتبرا أن المهم ليس دقة األرقام بقدر ما هي افتراضات الدراسة.

ا تشــغلنا وتشــغل الخبــراء والــرأي العــام بقــراءات وخلــص الخالــدي إلــى اعتبــار الدراســة غيــر مفيــدة "ألنهــ
 جديدة لشيء معروف هو أن حل الدولتين سيعود بالنفع، وهذا مؤكد".
نصـــر عبـــد الكـــريم أن تحقيـــق  .مـــن جهتـــه، يؤكـــد الخبيـــر االقتصـــادي والمحاضـــر بجامعـــة بيرزيـــت د

ادية ســتتحقق الســالم وقيــام دولتــين برضــى الطــرفين، بغــض النظــر عــن عدالتــه، يحقــق مكاســب اقتصــ
وأوضــح أنــه بحلــول الســالم فــإن كــل القطاعــات االقتصــادية اإلســرائيلية ستتحســن والعالقــات  للــدولتين.

عـن توسـع فـرص االسـتثمار وتراجـع  مع العالم العربي ستتطور، وينتج عنها اندماج اقتصادي، فضالً 
 المقاطعة اآلخذة في التزايد.
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تالل الـــذي يكلـــف ســنويا خمســـة إلــى ســـتة مليـــارات دوالر أمــا فلســـطينيا، فقــال إن زوال العوائـــق واالحــ
يعنــي فــتح اآلفــاق االقتصــادية ونمــوا ملحوظــا فــي الســنوات األولــى لــزوال االحــتالل وتأســيس الدولــة، 

 خاصة في مجال االندماج مع االقتصادات العربية والسياحة الدينية الكبيرة المتوقعة.
لفكــرة تحقيــق أي ســالم غيــر  ائج االقتصــادية مــدخالً وحـذر عبــد الكــريم مــن أن يكــون الحــديث عــن النتـ

عـــادل ســـعيا وراء مكاســـب اقتصـــادية "ألن هـــذا يفيـــد االحـــتالل أكثـــر مـــن الفلســـطينيين"، وفـــي المقابـــل 
 تجاهل الحل السلمي العادل.

 11/6/5112 ،نت، الدووة. الجزيرة
 
 البيئة الفلسطينية بانتهاكتقرير يتهم االوتالل  

ســة ســلطة جــودة البيئــة فــي فلســطين عدالــة األتيــرة التقريــر األول عــن حالــة البيئــة ســّلمت رئي :رام هللا
الفلســطينية للمقـــرر األممـــي الخـــاص لحالـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة مكـــارم 

 في العاصمة األردنية عمان. 11/6ويبسون، وذلك خالل لقاء جمعها يوم األربعاء 
قدس برس نسخة عنه، "إن التقرير يستعرض حالـة البيئـة وكالة حفي تلقت في بيان ص ،وقالت األتيرة

لدولــة فلســطين الواقعــة تحــت االحــتالل بكــل مكوناتهــا اإلقليميــة الضــفة الغربيــة لنهــر األردن بمــا فيهــا 
ـــرة الزمنيـــة  ـــى أن التقريـــر يعتمـــد  ".5114/5112القـــدس الشـــرقية وقطـــاع غـــزة خـــالل الفت وأشـــارت إل

ــــى التقــــارير الشــــهرية للمكاتــــب اإلقليميــــة لســــلطة جــــودة البيئيــــة فــــي المحافظــــات بالدرجــــة األولــــى ع ل
الفلسطينية والتـي رصـدت ميـدانيًا كـل االنتهاكـات اإلسـرائيلية للبيئـة الفلسـطينية، باإلضـافة إلـى تقـارير 
خاصـة بـبعض عناصـر البيئـة أو بعـض الحــاالت البيئيـة المعـدة والصـادرة عـن جهـات فلســطينية ذات 

وتقــــارير المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة الفلســــطينية والمنظمــــات الدوليــــة العاملــــة فــــي األراضــــي  العالقــــة
"إن االنتهاكــات اإلســرائيلية تعمــد إلــى إحــداث ضــرر واســع النطــاق وطويــل األجــل  وقالــت الفلســطينية.

دة وشــديد للبيئــة الطبيعيــة الفلســطينية، ممــا يتعــذر إصــالحها واحتماليــة أن تــؤدي إلــى منــع إمكانيــة إعــا
لحاق الضرر بنظم   ".ةمهم أيكولوجيةبنائها وتدمير المناطق الطبيعية البكر وا 

 11/6/5112قدس برس، 
 
 تفعيل قناة االتصال األمنية مع وماس تعيدمصر "  الرر  األوسط" 

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن عودة العالقات بين مصر وحماس ستكون : كفاح زبون-رام هللا
في قطاع غزة نهجها الحالي، وأدائها أدوارا جديدة من شأنها تضييق الخناق على  رهنا بتغيير الحركة

 العناصر الخارجة على القانون في سيناء.
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وقالت المصادر لـ"الشرق األوسط": "إن ما يروج له عن عودة العالقات بين القاهرة وحماس فيه كثير 
اتصال أمنية بين مصر وحماس بعلم وموافقة من المبالغة، إذ إن األمر لم يتعد حتى اآلن تفعيل قناة 

 السلطة الفلسطينية".
وأوضحت المصادر أن مسؤولين في المخابرات المصرية التقوا عددا من مسؤولي حماس في 
الخارج، وأخبروهم بأن على الحركة في قطاع غزة إنهاء أي وجود في القطاع لعناصر "إرهابية" من 

لى سيناء. كما طالبتهم بوقف سيناء، وضبط الحدود بشكل أكبر ومن ع تهريب مقاتلين وأسلحة من وا 
 أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الشأن المصري بما في ذلك التحريض عبر وسائل اإلعالم.

وقال مسؤول العالقات الخارجية في حماس أسامة حمدان، إن وفدا من حركته اجتمع مع مسؤول 
ألسابيع األخيرة، مؤكدا أن حركته تلقت إشارات مصري رفيع المستوى في وقت غير محدد من ا

 إيجابية من القاهرة لتحسين عالقاتهما الثنائية.
وقالت المصادر إنه بعد موافقة حماس على طلبات مصر، طلبت الحركة من مصر فتح معبر رفح 

عادة فتح قنوات االتصا ل والسماح ورفعها وكتائب القسام التابعة لها عن قائمة المنظمات اإلرهابية، وا 
 بحرية حركة قياداتها عبر مصر.

وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية وعدت بدراسة كل هذه الطلبات، لكنها تنتظر تصرفات 
 حماس على األرض أوال.

وأرادت مصر، كما يبدو، بعث رسائل إيجابية لحماس، فرفعتها عن قائمة المنظمات اإلرهابية، 
 واألحد واالثنين من األسبوع المقبل.وقررت فتح معبر رفح أيام السبت 

وقال ماهر أبو صبحة مدير المعابر في غزة إن معبر رفح سيفتح باالتجاهين. لكن مصادر في 
حماس قالت لـ"الشرق األوسط" إن االنفتاح المصري على حماس حذر ومتدرج. وأضافت: "ال ننسى 

يجري الحديث عن فتح معبر رفح لمرة أن كتائب القسام ما زالت على قائمة المنظمات اإلرهابية، و 
 واحدة، وليس بشكل دائم أو حتى أليام محددة كل أسبوع".

وأكدت المصادر أن حماس معنية بالعالقة مع مصـر وبـدور مصـر، لكنهـا نفـت أن تكـون تعهـدت أو 
تنــوي تقـــديم أي مســـاعدة للســـلطات المصـــرية فـــي ســيناء نفســـها، مضـــيفة: "لـــم ولـــن نتـــدخل فـــي أرض 

ـــة". ـــع أي تـــدخل فـــي ســـيناء مـــن منطلـــق  عربي وأضـــافت المصـــادر: "نتعامـــل مـــع مســـألة الحـــدود ومن
 المصلحة الفلسطينية، وهذا قائم وليس جديدا". 

وقال مصدر في تيار "السلفية الجهادية" لـ"الشرق األوسط"، إنه لم يتضح حتى اآلن إلى أي حد ثمـة  
 فيين في غزة.عالقة بين التقارب المصري الحمساوي والهجمة على السل
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لكنـــه أضـــاف أن بعـــض التحقيقـــات مـــع عناصـــرهم تطرقـــت إلـــى العالقـــات مـــع تنظيمـــات فـــي ســـيناء. 
وأضــاف: "تبحــث حمــاس اآلن عــن عناصــر مــن ســيناء دخلــت إلــى غــزة". وأوضــح المصــدر: "مصــر 
سلمت حماس أسماء مصريين قالت إنهـم أصـيبوا ودخلـوا غـزة للعـالج، وحمـاس تتحقـق مـن ذلـك عبـر 

 عناصرنا".استجواب 
وقال المصدر السلفي: "الذي يجري اآلن أنه جرى تفعيل هذا التعاون من جديد". وتابع: "حماس تريد 

 عودة العالقات مع مصر بأي ثمن". ولم يخف مسؤولو حماس أنهم يسعون إلى ذلك بكل الطرق.
11/6/5112، الرر  األوسط، لندن  

 
  يلقي مواضرة داخل الجامعة العبريةس "إسرائيل"القائم بأعمال السفارة المصرية في  

أعلنت الجامعة العبرية اإلسرائيلية في القدس عن استضافتها الدكتور محمد مصطفى عرفي، القائم 
بأعمال السفارة المصرية في إسرائيل، في سابقة هي األولى من نوعها. ونشرت الجامعة على موقعها 

ن قسم اللغة العربية وآدابها يوجه دعوة عامة لحضور بيانا باللغتين العبرية واإلنجليزية تعلن فيه أ
يونيو الجاري، في تمام  12لقاء مع الدكتور محمد عرفي، الذي سيلقي محاضرة يوم االثنين الموافق 

 الساعة الرابعة عصرا، في مبنى رابين للدراسات اليهودية. 
سرائيل ومسير  ة السالم في الشرق وقالت إن السفير المصري سيلقي محاضرة بعنوان "مصر وا 

األوسط"، يقوم بعدها باإلجابة على أسئلة الحضور. وأشارت الجامعة العبرية إلى أن المحاضرة 
وفعاليات اللقاء ستجري باللغة اإلنجليزية، األمر الذي رجح البعض أن يكون ذلك بطلب من السفير 

 المصري. 
11/6/5112، مصر، المصريون  

 
 نة "األونروا"جودة  األردن يرفض تقليص مواز  

الوزارة  أنأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، على  :بترا -عمان
السجناء والمعتقلين  أوضاعوبتوجيهات من جاللة الملك عبدهللا الثاني، تتابع عبر مختلف القنوات، 

 .أولوياتهاقمة  ، وتضع هذه القضية فيأخرىوالموقوفين األردنيين في إسرائيل ودول 
وقال جودة إن "األردن الذي يرفض قطعيا، أي تقليص في مخصصات الوكالة المالية، يعتبر من 

من مجموع الالجئين في مناطق  % 45، إذ أننا نستضيف أكثر من األونرواأهم مناطق عمليات 
 عمليات الوكالة الخمس".

11/6/5112، الغد، عم ان  
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الوطن البديل ".. ونواب يتهمونها بتكريس األردنسطيني في الجئ فلمليون  2.22  األونروا 

 "والتوطين
مليون  5,55نحو  األردنلالجئين الفلسطينيين في  اإلجماليسجل العدد : خاص -رأي اليوم -عمان

ما زالوا يعيشون داخل تنظيم  % 12الج  توزعوا على جميع محافظات المملكة، ومنهم ما نسبته 
 ت صادرة عن وكالة الغوث الدولية "األونروا".مخيمات، بحسب بيانا 11
بياناتها في الوقت الذي شّن فيه نواب أردنيون الحرب على وكالة الغوث،  األونرواوأصدرت  

 باعتبارها تسعى لتقليص خدماتها وبالتالي تكريس فكرة الوطن البديل.
 اإلغاثةلية " دائرة ، والذي تصدره وكالة الغوث الدو 5112لعام  األولواظهر الملخص الربعي 
عائلة،  ألف 425,311بلغ  األردنعدد العائالت الفلسطينية الالجئة في  أنوالخدمات االجتماعية" 

 فرد لكل عائلة واحدة. 4,2، بمتوسط 5112 أيارحتى نهاية شهر 
 في ترتيب الدول األولى" تحتل المملكة المرتبة األونرواوكالة الغوث " إحصائيات إلىوباالستناد  

 المستضيفة للجوء الفلسطيني والمسجلين في سجالت الوكالة.
الجئة متزوجة من غير الج ، ما  ألف 55نحو  أراضيهيستضيف على  األردن أن إلى وأشارت 

 من المتزوجات من غير الجئين في مناطق عمليات الوكالة. % 12نسبته 
الجئون اآلخرون بالقرب من رسمية، بحيث يعيش ال غير 3ومخيمات رسمية  11 األردنويوجد في 

 المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية متشابهة.
ماليين الج  من فلسطين في األردن  2وتقدم األونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي  

ج  مليون ال 2,656نحو  أنولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث كشفت البيانات 
، توزعوا على مناطق عمليات  -مليون الج  منهم يعيشون في المخيمات 1,615 –فلسطيني 

مليون الج ، والضفة الغربية بنسبة  5,55وبعدد بلغ  % 41بنسبة  األردنالوكالة والمتمثلة في 
منهم في قطاع غزة، ولبنان  % 54الف مليون الج  "، و 221,231وبمجموع بلغ " % 12بلغت 
الف الج   226,525الف الج ، وسوريا بمجموع بلغ  422,252تقريبا وبعدد بلغ  % 2بنسبة 

 لالجئين. اإلجماليتقريبا من العدد  % 11لتحوي ما نسبته 
إلى ذلك، شّن نواب أردنيون الحرب على وكالة الغوث، باعتبارها تسعى لتقليص خدماتها وبالتالي 

 تكريس فكرة الوطن البديل.
، وكالة أيامالنسور قبل  عبد هللاطفى ياغي في رسالة بعث بها لرئيس الوزراء واتهم النائب مص 

 غوث )أونروا( بالسعي لتكريس "الوطن البديل" في األردن، مطالبًا بالتحرك العاجل لوقف محاوالتها.
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وتحدث ياغي عن استمرار األونروا بإجراءات لتقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين في  
ن، وقال، وهو نائب يمثل مخيم البقعة أكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين، في الرسالة التي األرد

وزعت على الصحافيين بمجلس النواب إن هذه اإلجراءات تأتي "تحت مسميات واهية"، مشيرًا إلى أن 
 كل ذلك ال يمكن تفسيره إال "في إطار التوطين والوطن البديل".

ن "المجتمع الدولي الذي كان وما زال السبب المباشر في احتالل وأوضح ياغي في الرسالة أ 
 هو ذاته الذي يجب عليه تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية".… فلسطين 

"ال يمكن عقاًل ومنطقًا أن يبقى هذا المجتمع وعلى رأسه أميركا وبريطانيا يدعمون االحتالل 
وقال ياغي إنه أراد وضع  لعربي الفلسطيني".الصهيوني .. ويتهربون من مسؤولياتهم تجاه الشعب ا
 النسور "في صورة ما يخطط له من قبل وكالة الغوث". 

في مجلس األمن  األعضاءوطلب من رئيس الوزراء "التحرك العاجل والفوري مع بقية الدول 
 والجمعية العامة لألمم المتحدة لوقف مثل هذه المحاوالت".

11/6/5112، رأي اليوم، لندن  
 
 على ربعا لن يمر السرائيلي  االعتداء بري 

قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري:" لن نرضى ولن يمر االعتداء ": الحياة" –بيروت 
متابعة هذا الخرق، واتصل  إلىالجديد على شبعا"، الفتًا إلى أنه بادر منذ اللحظة األولى  اإلسرائيلي

 متحدة لدى لبنان سيغريد كاغ الموجودة خارج البالد.لهذه الغاية بالممثلة الخاصة لألمم ال
ونقل نواب شاركوا في لقاء األربعاء عن بري تشديده لقائد قوات "يونيفيل" في الجنوب الجنرال 

معالجة الوضع فورًا والتصدي لمثل هذه  إلىلوتشيانو بورتوالنو على "وجوب مبادرة القوات الدولية 
 ".ةاإلسرائيلياالعتداءات والخروق 

نزع علمًا لبنانيًا خالل شق طريق عسكري انطالقًا من موقعه في رويسة  اإلسرائيليوكان الجيش 
العلم وحتى جبل السدانة في منطقة تطل على بركة النّقار في مزارع شبعا لمسافة كيلومترين تقريبا، 

 متر. 1211وقام اإلثنين الماضي بتركيب السياج لمسافة 
في  االحتاللليات العسكرية اإلسرائيلية ودبابات الميركافا داخل موقع مع تحرك لآل وتزامن ذلك 

 رويسات العلم.
11/6/5112، الوياة، لندن  
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 الصين  السو  الصينية خالية من منتجات المستوطنات 

"األيام": قال سفير جمهورية الصين الشعبية تشن شينغ شونغ، امس، إن السوق الصيني  -رام هللا
المستوطنات اإلسرائيلية، وملتزمون بقرارات الشرعية الدولية باعتبار المستوطنات  خال من منتجات

 غير شرعية. 1262اإلسرائيلية المقامة على أراضي العام 
"نحرص على تطوير وتعميق عالقاتنا االقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، ، وأضاف السفير

تنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم مختلف أشكال وتمكينها من النهوض باالقتصاد الوطني من خالل 
 الدعم لها".

وعبر السفير عن استيائه من العراقيل والمعيقات التي تضعها إسرائيل أمام التجارة الفلسطينية، ومن 
عدم السماح للفلسطينيين باستغالل مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة )ج(، مؤكدًا على 

 المساند للقضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية.موقف بالده الداعم و 
وبين السفير الصيني، مساعي بالده في تمكين فلسطين من االنضمام للبنك اآلسيوي لالستثمار في 

عن تأسيسه قبل نهاية العام الجاري والذي يضم في عضويته حاليًا  اإلعالنالبينية التحتية المتوقع 
اق أكد د. عمرو على "ثقة فلسطين بالصين الشعبية في تحقيق الرغبة دولة، وفي هذا السي 22

 الفلسطينية لتكون عضوا في هذا البنك".
11/6/5112، األيام، رام هللا  

 
 "إذا أردنا ول الدولتين فإن االستيطان غير مقبول"وزير الخارجية الفرنسي   

انه" في حال اقتنعنا حّقا بحل الدولتين، القدس ـ "األيام": قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
 ينبغي البدء بالقول بأّن االستيطان غير مقبول".

، فقد تحدث فابيوس عالنية عن جوهر االقتراح الفرنسي " ال بّد من إجراءات لبناء األولىوللمرة 
أن يصاحب  الثقة، ال بّد من التفاوض، وال بّد من مصاحبة دولّية للمفاوضات، هذا هو اقتراح فرنسا،

 المفاوضات كّل من األعضاء الدائمين في مجلس األمن، أوروبا، الدول العربية وآخرون".
القنصلية  أرسلتوقال فابيوس في مداخالت خالل جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجّية الفرنسية 

سرائيل ـ الفرنسية في القدس مقتطفات منها ل ال بّد من االعتبار من "األيام" انه" فيما يتعّلق بفلسطين وا 
سرائيل  ، ال بّد أن أقول -حّل الدولتين  –دروس التاريخ. إن أردنا، بكّل تأكيد، حاّل في فلسطين وا 

أّنه في حال اقتنعنا حّقا بحل الدولتين، ينبغي البدء بالقول بأّن االستيطان غير مقبول. فإن تجاهلنا 
 عتقد بإمكانّية الحديث عن دولتين".لالستيطان ألّن هذا األمر ال يعجب العامة، ال ا 
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" إن أردنا حاّل، ينبغي أن يتناقش الطرفان، إسرائيل وفلسطين، ولكن من أجل هذا ال بّد من وأضاف
الدفع بهما نحو النقاش وهذا األمر هو إحدى توصيات فرنسا ضمن إجراءات بناء الثقة. وبكّل تأكيد، 

 ة، لذلك ال بّد من تحفيز الطرفين، هذا هو موقف فرنسا. ال يعّد توسيع االستيطان إجراًء لبناء الثق
سوف أتحرك على األرض، سأذهب إلى رام هللا، سأذهب إلى مصر، سأذهب إلى إسرائيل، سأذهب 
إلى األردن بعد بضعة أيام من أجل التحّدث مع المسؤولين. لذلك ال بّد من إجراءات بناء الثقة 

 للدخول في النقاش".
عاما، بأنه كان هناك مفاوضات، ولم تقد إلى شيء، والنتيجة  41ن لنا التاريخ، منذ لكن يبيّ وتابع "

ستكون نفسها فيما لو اّتخذنا تماما نفس الوسائل التي اّتخذت في الماضي. ففرنسا ترغب بالسالم، 
وهي صديقة للفلسطينيين وإلسرائيل، وهي بحاجة إلى أمن وحقوق الفلسطينيين، فبدون عدالة لن 

 ."هناك سالم، هكذا تسير األمور يكون
الجنة البرلمانية إلى انه" ربما ذهب البعض منكم إلى غّزة مؤّخرًا، فلم  أعضاءوأشار في حديثه إلى 

نعد نرى هناك أي أثر للطرق، وهناك الكثير من المنشأت المدمرة والتي لم تتم إعادة إعمارها. لذا، ال 
التفاوض، وال بّد من مصاحبة دولّية للمفاوضات، هذا هو  بّد من إجراءات لبناء الثقة، ال بّد من

اقتراح فرنسا، أن يصاحب المفاوضات كّل من األعضاء الدائمين في مجلس األمن، أوروبا، الدول 
ن كان هناك إمكانّية الستئناف المفاوضات، وإلحرازها لتقّدم ما، ال بّد من القول  العربية وآخرون. وا 

عاما. هذا هو  41اسمة"، ليتحقق السالم في النهاية، والذي لم يحصل منذ حينها "اّتخذوا خطوات ح
 موقف فرنسا". 

وقال" بالنسبة لمشروع القرار، أن نقوم بتقديم مشروع قرار ليتعرض لفيتو من هذا أو ذاك، وفقا 
للتصريحات التي نسمعها، فهذا األمر لن يفيد في شيء. فقد قامت فرنسا بعمل كبير قبل عيد 

الد، وأنتم تذكرون هذا. ولم يكن هذا األمر ممكنا حيث كانت هناك االنتخابات اإلسرائيلّية، المي
 إذاواآلن، يقول لنا البعض بأن األمر غير ممكن حيث أن هناك مفاوضات مع إيران ... لكن، 

أخذنا بالقول على الدوام بأن هذا األمر غير ممكن، سيصبح الوسواس الذي يعتريني كما يعتريكم 
أيضا بكل تأكيد، واقعًا، بأن استيقظ ذات صباح وأرى تبادل إطالق الصواريخ في غزة قد عاد من 

 جديد".  
"إذن، ال بّد من التحّرك، فاّتخاذ موقف ال يكون باالستمرار في مشاهدة الوضع. فال بّد من  وأضاف

يين ومغربيين وأردنيين التحرك مع األطراف. ومن أجل هذا، استقبلت مؤخرا، وفدًا مكّونا من فلسطين
 ومصريين، والذين قالوا لي، "هذه فرنسا، نحن نثق بفرنسا ونطلب منكم التحّرك"".

11/6/5112، األيام، رام هللا  
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 دعوة ألمانية لالعتراف بفلسطين 

حثت أكبر خمسة مراكز ألمانية لدراسات النزاعات الدولية وأبحاث السالم حكومة : برلين-خالد شمت
نجيال ميركل على االعتراف بدولة فلسطين، والتفاوض مع تنظيم الدولة اإلسالمية إذا ما المستشارة أ

 سعى هذا التنظيم خالل المنظور القريب للتواصل مع الخارج.
األلمانية إلى "تصحيح أخطاء  الحكومة-( 5112في تقرير للعام الحالي )-ودعت تلك المراكز 

حذو السويد واالعتراف بدولة فلسطين حتى مع عدم وجود  الماضي بشأن القضية الفلسطينية، والحذو
 حل تفاوضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".

مراكز بحث أكاديمية متخصصة  خمسة-1252الذي يصدر منذ عام -وشارك في إعداد التقرير 
هي معهد التنمية والسالم بجامعة ديوسبورغ/ أيسن، ومعهد السالم والسياسات األمنية بجامعة 
هامبورغ، ومركز الدراسات والبحوث اإلنجيلية التابع للكنيسة البروتستانتية، ومؤسسة هيسن لبحوث 

 السالم والنزاعات، ومركز بون الدولي للتحوالت السياسية.
االعتراف بدولة فلسطين "سيمثل  أن-برلينفي  أول أمسأ]الثالثاء الذي أعلن أمس -واعتبر التقرير 

الذي تتراجع فرص تحقيقه، ويعطي دعما للقوى الفلسطينية الساعية لحل حجر أساس لحل الدولتين 
 سياسي لقضيتها بدال من الحل العسكري، ولن يضر بالعالقات األلمانية التاريخية مع إسرائيل".

وقالت جانيبت كورزاو من معهد التنمية والسالم بجامعة ديوسبورغ للجزيرة نت إن اعتراف ألمانيا 
يبدو ممكنا في المنظور القريب بسبب حاجة الحكومة األلمانية للمزيد من االقتناع  بدولة فلسطين "ال

 بهذا الموضوع، ومراعاتها لتأثير هذا االعتراف على عالقتها الخاصة مع إسرائيل".
وأضافت، أن ألمانيا "تدرك مسؤوليتها تجاه مأساة الفلسطينيين وتترجم هذا اإلدراك لعدد كبير من 

 ية والتطوير بأراضي السلطة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة".مشروعات التنم
11/6/5112، الجزيرة نت، الدووة  

 
قائمة "تطالب بتفسير خضوع األمين العام للضغط وسوب الجيش السرائيلي من  "القدس العربي" 

 "العار
األمم المتحدة نيويورك )األمم المتحدة( ـ عبد الحميد صيام: تحول اإليجاز الصحافي اليومي في مقر 

في نيويوك الليلة قبل الماضية، إلى شبه محاكمة لموقف األمين العام، بان كي مون، بسبب 
 انصياعه للضغوط الدولية وسحب اسم الجيش اإلسرائيلي من "قائمة العار". 
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وافتتحت "القدس العربي" المؤتمر الصحافي ليومين متتالين األسئلة بالمطالبة بتفسير مقبول لهذا 
حسب  5114طفال في قطاع غزة في صيف  241جراء المستهجن بعد قيام إسرائيل بقتل نحو اإل

تقرير األمين العام نفسه. وجاء في السؤال: "نعلم أن صواريخ حماس قتلت طفال واحدا وهو مرفوض 
طفال؟.. نحن نعلم أن  241فلكل طفل الحق في الحياة. فكيف تفسرون التعامي عن مقتل أكثر من 

 ن العام تعرض لضغط سياسي شديد ولكن كيف ألي إنسان أن يتجاهل مقتلهم".األمي
وأجاب ستيفان دوغريك المتحدث الرسمي" أن التقرير بالضبط سلط األضواء على ما لحق باألطفال 
في غزة وتحدث أيضا بلغة األرقام. من الضرورة أن ينظر إلى التقرير الذي يتحدث عن استهداف 

سطين والتقرير يتحدث عن نفسه. التقرير صادر عن األمين العام وما جاء فيه األطفال في دولة فل
 من معلومات تفصيلية يجيب عن كثير من التساؤالت.

وشارك في طرح األسئلة حول التقرير إلى جانب "القدس العربي" عدد من وسائل اإلعالم عربية 
اختيارها، قال دوغريك إن التقرير وأجنبية. وحول سؤال عن األسماء المدرجة على الملحق وكيفية 

يتحدث عن ذاته ويشمل العديد من مناطق الصراع مثل سوريا والعراق وجنوب السودان ودولة 
 فلسطين وأفغانستان والصومال وباكستان ونيجيريا وكولومبيا واليمن. 

ريقة وعادت "القدس العربي" لتسأل كيف يمكن لألمين العام أن يخضع للضعط السياسي بهذه الط
بحيث يتغاضى عن هذا العدد الكبير من الضحايا خوفا من أن يدرج اسم إسرائيل إلى جانب بوكو 
حرام وداعش والشباب؟. قال دوغريك إن من حق الدول جميعها أن تبدي رأيها في أي تقرير لكن 

 القرار يعود لألمين العام.
مدارس تابعة لألمم  2تهداف وردا على سؤال آخر حول كيف يمكن لألمين العام أن يتجاهل اس

مدنيا بمن فيهم أطفال، عاد المتحدث وطالب بعدم التركيز على الملحق. وقال  44المتحدة قتل فيها 
"التقرير يذكر بالتفصيل ما حدث في غزة خالل الصيف الماضي ويقدم جردا بما لحق باألطفال 

أحثكم مرة أخرى على االنتباه  وبلغة مباشرة ويسلط الضوء على معاناة األطفال". وأضاف "إنني
 للتقرير الكامل وليس فقط على القائمة. الملحق هو إضافة للتقرير وليس جوهر التقرير". 

وسألت "القدس العربي": إذا كانت ليلى زروقي، ممثلة األمين العام لمسألة األطفال والصراعات 
ي على القائمة، فلما لم يستمع المسلحة، اقترحت عليه إدراج اسمي حماس وجيش الدفاع اإلسرائيل

 األمين العام لتوصية مقدمة ممن اختارها بنفسه لهذا الموقع؟. 
وقال المتحدث يمكن للممثل الخاص لألمين العام أن يقدم أي توصية لكن في النهاية هو الذي يقرر 

ألمين ذلك ألن التقرير يصدر باسمه شخصيا وليس باسم الممثل الخاص. وفي سؤال آخر حول فقد ا
طفال أعمارهم تتراوح بين الشهر  241العام لسلطته األدبية حين يتكلم بنفسه في التقرير عن مقتل 
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والسابعة عشرة، ثم يعفي الفاعل من المساءلة. وعلى ذلك رد دوغريك أن مجرد ذكر هذا الرقم في 
 لة.التقرير يدل على أن األمين العام يسلط األضواء على الفاعل وهو نوع من المساء

وكان التقرير الذي لم يوزع رسميا لغاية اآلن وحصلت "القدس العربي" على نسخة منه قد استعرض 
األطراف الضالعة في النزاعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي فيما 

والملحقات. فقرة باإلضافة إلى التوصيات والمالحظات  561يتعلق بحقوق الطفل. ويضم التقرير 
وتشمل االنتهاكات التي يرصدها التقرير القتل المتعمد واستهداف المدارس والعنف الجنسي وتجنيد 

 األطفال.
ومن المفروض على األمين العام أن يذكر باالسم في ملحق خاص في نهاية التقرير جميع الدول 

وطات لحذف هذا االسم أو والجماعات المسلحة التي ارتكبت هذه االنتهاكات، والصمود أمام الضغ
 ذاك.

وعلمت "القدس العربي" من مصدر مؤكد من مسؤول رفيع داخل األمانة العامة طلب عدم ذكر اسمه 
أن ضغوطا هائلة وضعت على األمين العام من قبل إسرائيل والواليات المتحدة لحذف اسم "الجيش 

 تحمل الضغط.اإلسرائيلي من القائمة" قائال إن األمين العام أضعف من أن ي
11/6/5112القدس العربي، لندن،   

 
خ  قوميون ضد قوميين   االنقسام التركي يترس 

  محمد سيد رصاص
بسبب حاجز العشرة في المئة من األصوات أمام األحزاب التركية للوصول إلى التمثيل في البرلمان، 

شرين الثاني )نوفمبر( ت 3حصلت حالة غريبة يوم فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات برلمان 
 23,6، على رغم أنهمــا لم يناال سوى 221عندما احتل حزبان كل مقاعد البرلمان البالغة  5115

في المئة من مجموع األصوات، حيث ذهبت أصوات الخاسرين إلى الحزبين المتخطين حاجز العشرة 
ى رغم أنه لم يأخذ من مقعدًا، عل 363في المئة لتترجم إلى مقاعد. نال يومذاك حزب أردوغان 

مقعدًا، على  125في المئة وأخذ حزب الشعب الجمهوري )قومي أتاتوركي(  34,5األصوات سوى 
 في المئة من األصوات فقط. 12,4رغم نيله 

انتهت هذه الحالة الغريبة، إذ احتلت مقاعد البرلمان أربعة أحزاب،  5112حزيران )يونيو(  2في 
جرى نزول  5111و 5112في المئة. في انتخابات  22ترعين هي نسبة مجموع أصواتها من المق

في المئة على التوالي، مع  11,5في المئة و 15,2تدريجي في نسبة أصوات الخاسرين لتكون 
انضمام حزب الحركة القومية )قومي طوراني يطرح وحدة العالم التركي من بحر إيجه إلى تركستان 
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في المئة  6,6لمان، فيما كانت أعلى نسبة أخذها األكراد هي الصينية( للحزبين الرئيسيين في البر 
 .5111عام 

في المئة فيما أخذ "حزب السعادة"،  42,5، أخذ حزب العدالة والتنمية نسبة 5111في انتخابات 
في  5,2وهو الوريث اإلسالمي الثاني لحزب نجم الدين أربكان أي "حزب الرفاه" فـ "الفضيلة"، نسبة 

الذروة التي حققها اإلسالميون األتراك. لم يقد صعود القوميين  5111انتخابات المئة. أظهرت 
في المئة، فيما  46,2، حين نال 5112الطورانيين إلى تناقص أصوات حزب أردوغان في انتخابات 

، ثم في 51,5مع صعود حزب الشعب الجمهوري إلى  5112كان صعود األخير مترافقًا عام 
 –في المئة. هذا يعني أن صعود حزب العدالة والتنمية في األصوات  52,2إلى  5111انتخابات 

كان ناتجًا من اختفاء أحزاب في الوسط، جمعت بين الليبرالية  -مــع نجـــاحات أردوغان في االقتصاد 
والمحافظة مع شيء من اإلسالم، مثل "حزب الوطن األم" الذي أسسه الرئيس السابق توركوت أوزال 

في المئة من األصوات و "حزب الطريق القويم" الذي أسسه  2نسبة  5115ابات ونال في انتخ
الرئيس السابق سليمان ديميريل وتزعمته بعده تانسو شيلر التي شاركت أربكان ائتالفيًا في حكومة 

 في المئة. 2,2نسبة  5115، ونال في انتخابات 1222 - 1226
كثرها إلى حزب العدالة والتنمية، وذهب بعضها على األرجح أن األصوات من هذين الحزبين ذهب أ

في المئة عام  5,2إلى حزب الشعب، وقسم أكثر قلياًل إلى حزب الحركة القومية الذي قفز من 
، ما دام حزبا أوزال وديميريل فيهما قليل 5111و 5112في المئة في  13,1ثم  14,5، إلى 5115

رانية ونسبة أعلى من إسالمية رئيس الوزراء السابق من علمانية أتاتورك ونسبة أكبر قلياًل من الطو 
( الذي أعدمه العسكر األتاتوركيون بعد انقالبهم على حكومته. 1261- 1221عدنان مندريس )

وعمليًا، في هذا اإلطار، يمكن القول عن حزب أردوغان، الذي هو أقل حرفية من حزب الرفاه ومن 
ة التركية وبليبرالية اقتصادية قوية مع نزعة محافظة حزب السعادة، أن إسالميته ممزوجة بالقومي

 اجتماعيًا وثقافيًا.
في المئة مع بدء األداء  41,5إلى  42,5، هبط حزب العدالة والتنمية من 5112في انتخابات 

، ومع بدء انحسار موجة اإلسالم السياسي بسقوط حكم 5113االقتصادي الضعيف لتركيا منذ 
في  1، بينما هبط حزب الشعب 5113تموز )يوليو(  3" في مصر يوم جماعة "اإلخوان المسلمين

في المئة. ذهب ثلثا هذه األصوات من حزب أردوغان إلى حزب الشعوب  54,2المئة فقط إلى 
في المئة بزيادة عن  13,1أوجالن، حيث أخذ نسبة  عبد هللاالديموقراطي، وهو واجهة لحزب 

في  3,1في المئة. وصعد حزب الحركة القومية  6,6كانت  التي 5111أصوات األكراد السابقة عام 
 في المئة. 5,2أي  5111المئة عن أصواته السابقة، وثبت حزب السعادة على أصواته السابقة عام 
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 باألرقام، ذهبت أصوات "العدالة والتنمية" إلى طرفين متناقضين 

أردوغان الذي هو منفتح تجاه األكراد  أكراد أعطوا أصواتهم في االنتخابات الثالثة السابقة لحزب -1
 5111عبر طرحه اإلسالمي أكثر من القوميين الطورانيين ومن األتاتوركيين، وهو ما ُترجم عام 

في المئة من ماردين  35في المئة من فان و 41في المئة من أصوات مدينة ديار بكر و 35بنيله 
الكردي الجديد الصاعد، وهو صعود يعيشه في المئة من باتمان، قاموا بتحويلها إلى الحزب  36و

، فيما أكراد إيران 5111آذار )مارس(  15األكراد في عراق ما بعد صدام حسين وفي سورية ما بعد 
 حالة مختلفة بسبب المد اإليراني اإلقليمي الراهن.

، ولكن إسالميون قوميون ال يمكن أن يتجهوا من "العدالة والتنمية" إلى حزب أتاتورك العلماني -5
يمكن أن يذهبوا بأصواتهم إلى الحزب القومي الطوراني الذي يعارض أي اتفاق مع حزب عبدهللا 

 أوجالن.
يمكن القول أن هناك انقسامًا تركيًا، هو عميق الجذور ما دام يأخذ طابعًا  5112عبر انتخابات 

برلمان للمرة األولى في سياسيًا، وما دام هناك حزب لقومية ثانية يطل برأسه في ال -أيديولوجيًا 
التاريخ التركي الحديث: إسالميون أمام علمانيين قوميين أتاتوركيين، وهو انقسام كان في عهد 

ضد حكومته وبعده  1222شباط )فبراير(  55مندريس ثم كان في التسعينات مع أربكان في انقالب 
الميين بالقياس إلى القوميين أكثر قربًا ل س 5115أردوغان. القوميون الطورانيون، وكانوا منذ 

األتاتوركيين، يقفون اآلن ضد ما يعتبرونه اعتدااًل عند أردوغان و"العدالة والتنمية" في االتفاق 
ضد  1254أوجالن. التمرد الكردي المسلح الذي قاده عبدهللا أوجالن منذ  عبد هللاالمحتمل مع 

في المئة( من نسبة األكراد  13,1بة أصواته )الدولة التركية ينتقل إلى البرلمان عبر حزب تقترب نس
 في المئة(. 51في المجتمع التركي )

السياسي طابعًا كان يترجم في السابق عبر المشانق  -في تركيا يأخذ االنقسام األيديولوجي 
)مندريس( واالنقالبات )أربكان(. اآلن، يصبح الحزب في تركيا أقرب إلى طائفة تضم تحت عباءتها 

لثقافة ونمطًا اجتماعيًا للسلوك والزي. مع دخول الحزب الكردي بهذه القوة البرلمان سيكون السياسة ا
هناك قوميون ضد قوميين آخرين. لم يستطع حزب الشعب، مع زعيمه كمال أوغلو وهو علوي 

( القومي التركي الشوفيني وسجله 1235كردي، أن يجذب األكراد بسبب ماضي أتاتورك )توفي عام 
د األكراد، فيما أصبح الحزب جاذبًا العلويين األتراك واألقليات الدينية، إضافة إلى جمهوره العنيف ض

العلماني الخاص. يمكن القول بالقياس إلى الغربيين، وحتى إلى العرب، أن التالقيات والتقاطعات 
شلة دائمًا بين األحزاب التركية "من أضعف ما يكون". لهذا، كانت التجارب الحكومية االئتالفية فا
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هناك، وحتى العالقات الشخصية واالجتماعية مقطوعة بين زعماء األحزاب وهي في توتر دائم، 
 والكراهية ظاهرة للعيان.

هذا يدل على انقسام عميق، اكتملت عناصره مع تربيع البرلمان بأحزاب أربعة: يمكن أن يساهم 
الغريب في هذا المشهد أن يجد حزب البرلمان في مأسسة هذا االنقسام وتنظيمه وربما حلحلته. 

الشعوب الديمقراطي في حزب أردوغان أنه هو األقرب إليه، بالقياس إلى الحزبين األتاتوركي 
والطوراني، واألكثر اعتدااًل. اإلسالمي في تركيا المعاصرة والحديثة، هو مع اليساري الماركسي، أكثر 

يين، حيث لم يتجاوز حزب أردوغان حدود السّنة عبورًا للقوميات، ولكن ليس الطوائف عند اإلسالم
. ربما يكون صالح الدين ديميرطاش جسرًا بين أوجالن وأردوغان، 5115األتراك واألكراد منذ 

واألخيران أكثر من عانى من األتاتوركيين في التاريخ التركي الحديث، إال إذا اختار حزب أردوغان 
التحالف مع زعيم القوميين الطورانيين دولت بهشلي، ما  -وهذا أقل ترجيحًا من االحتمال األول  –

 .5113سيكون طريقًا إلى احتراق طبخة التسوية التي اشتغل عليها أردوغان وأوجالن منذ 
11/6/5112، الوياة، لندن  

 
على كلمات  األردن تسيطر"داعش" ومستقبل  السيسي وتمددمع  الرراكة  هرتسيليا"ر مؤتم 

 المراركين 
شارك عدد من صناع القرار الصهيوني في : ز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيةترجمة مرك

مؤتمر "هرتسيليا السنوي للمناعة القومية"، وجاءت مشاركاتهم التي تناولت المخاطر التي تتهدد 
 "إسرائيل" على النحو التالي:

يدات إستراتيجية داخلية حذر رئيس المؤتمر البروفيسور "رؤوفين رايخمان" أن "إسرائيل" تواجه تهد -
وخارجية، كالفساد واالحتراب الداخلي، والمقاطعة الدولية، وتحول الصهيونية لحركة دينية متشددة 

يران.   تؤجج صراع األديان في المنطقة متجاهال االحتالل وا 
قال وزير الحرب الصهيوني "موشيه يعلون" بأنه ال يرى فرصة للتوصل لسالم مستقر مع الجانب  -
فلسطيني في المستقبل المنظور، بناء على معطيات الواقع وخبرته الطويلة، ألن التهديد المستخدم ال

ضد "إسرائيل" في هذه الفترة يتمثل بنزع الشرعية عنها، معتبرا التهديد التقليدي ضدها تراجع قليال 
قريبا مع المجتمع الدولي خالل هذه الفترة، وحول الشأن اإليراني اعتبر االتفاقية المنوي التوقيع عليها 

سيئة، كونها لم تتطرق للترسانة الصاروخية التي تمتلكها إيران، ودعمها للتنظيمات المسلحة في 
 المنطقة.
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كشف "عاموس غلعاد" مدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب أن مصر تساعد "إسرائيل"  -
غراض معادية، معتبرا السيسي السياسي الذي في مكافحة اإلرهاب، وهدم األنفاق التي تستخدم أل

حقق معجزة بإنقاذ مصر من اإلخوان المسلمين، وفيما يتعلق بالفلسطينيين، أشار إلى أن هناك 
كيانين فلسطينيين، ولن يكون باإلمكان تطبيق أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية طالما أن حماس 

ولون الحفاظ على الهدوء، ألنهم يعلمون أن تسيطر على قطاع غزة، مشددًا على أنه في غزة يحا
هناك تفوقا صهيونيًا في الردع، فيما حماس معزولة حاليًا، ومصر تصنفها على أنها عدو، معتبرًا 

لـ"إسرائيل"، فالسيسي يمنع التهريب،  استراتيجيةحفاظ مصر على معاهدة السالم مع تل أبيب ثروة 
ناء. وأضاف: الدولة المسماة سوريا لم تعد قائمة، ويقاتل حماس في غزة، ويتصدى لداعش في سي

وبإمكان األسد أن يجلس في قصره، لكنه لم يعد ذي صلة بالبالد، كما ال يعتقد بوجود العراق في 
ن  منه يحكم حاليا من قبل تنظيم داعش، دون تقديم مزيد من  %21الوقت الحالي، فقد تم تفكيكه، وا 
ول الخليج، فإن "إسرائيل" قد تعتبر عدوا لها، إال أنها في حقيقة التفاصيل حول ذلك، وفيما يتعلق بد

األمر ليست عدوة، ألن هناك كثير من األعداء اآلخرين هناك في إشارة إليران، واصفا الوضع في 
األردن بأنه مستقر. وحدد بأّن الجبهة الشرقية لم تعد تحمل لالحتالل الخطر التقليدي الذي كانت 

ألن وحدة أراضي العراق ذهبت أدراج الرياح، وتفككت الدولة العراقية عمليًا، ولم تحمله في السابق، 
تعد تشكل خطرًا على "إسرائيل"، خصوصًا بعدما باتت في واقع الحال منطقة نفوذ إيرانية، وجزء من 

طر المخطط اإليراني لبناء اإلمبراطورية الشيعية، معتبرًا أن الواقع القائم غربي العراق، بعدما سي
األكراد على شماله، وخضوع الحكومة المركزية للتأثير اإليراني، دفع بأهل السنة في ظل يأسهم 
ألحضان تنظيم داعش، الذي بات يشكل عمليا الخطر على "إسرائيل" بشكل غير مباشر بفعل 

 تهديده لألردن.
 

 استقرار األردن
يجعله قادرًا على مواجهة تهديدات وأضاف: النظام األردني يملك من عناصر القوة واالستقرار ما 

داعش، وبات بعد معاهدة السالم )وادي عربة(، بمثابة العمق االستراتيجي لـ"إسرائيل" في الشرق، 
سنوات  3خصوصًا أن سورية تفككت كدولة هي األخرى، ولم يعد الجيش السوري، الذي كان قبل 

حالة تفكك متواصلة، كما فقد عناصر قوته  أكبر تهديد لـ"ـإسرائيل"، يشكل مصدرًا للتهديد؛ ألنه في
 وتماسكه.

ولم يغفل أن يذكر وصول تنظيم داعش والقاعدة لهضبة الجوالن، لكن أجندتها، واالقتتال بينها يحول 
دون استهداف "إسرائيل" في المرحلة الحالية، ناهيك عن أن قوة الردع تحول دون أي تحرك في هذا 
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الة حزب هللا، السيما بعد تشتت قواته في سورية، وفي ظل تفكك السياق، مما ينطبق أيضًا على ح
الدول التقليدية وظهور المنظمات، فلم تعد هناك عناوين واضحة، وبالتالي فإن "إسرائيل" مطالبة بأن 
تعرف كل تنظيم مهما كان صغيرًا، وأن تعرف طبيعة العالقات وتشابكها بين هذه التنظيمات، 

ظيم أو جماعة، ألن كل واحد من هؤالء قادر على أن ينفذ عملية أو ومعرفة هوية كل رئيس تن
 هجوما قد تكون بالغة األثر.

وأعلن أن لبنان وسورية والعراق تفككت، من المنظور األمني الصهيوني، وفي ظل اتفاقية السالم مع 
وطموحاتها  األردن، يبقى أمام "إسرائيل" مصدر خطر أساسي ورئيسي من الجبهة الشرقية، وهو إيران

اإلقليمية، معتبرًا أن الالفت في خريطة الشرق األوسط هو تفكك الدول التي تحررت من االستعمار، 
فيما ترسخ واستقرت الدول التي تحكمها أنظمة ملكية، مما يلزم إسرائيل تحسين عالقاتها مع هذه 

 األنظمة وتطويرها.
اع فيما يتعلق بمشروعه النووي، وال يضيره أن ويرى أن النظام اإليراني يجيد اللعبة الدولية والخد

يواصل الخداع وصواًل لتحقيق هدفه األعلى بالتحول إلى دولة ذات قدرات نووية، مع خطة 
لبسط السيطرة اإليرانية، واالنتقال بعد العراق واليمن إلى شرق السعودية والبحرين لبناء  استراتيجية

تبر حزب هللا كرأس حربة تجربة ناجحة، بينما تشكل سورية اإلمبراطورية الشيعية، ويرى أن إيران تع
الجسر للوصول لهذا الرأس، وبالتالي تبذل كل ما بوسعها لحماية النظام السوري قدر اإلمكان، ومنع 

 سقوطه.
أكد "نمرود شيفر" رئيس شعبة التخطيط في الجيش الصهيوني وجود تحسن العالقات بين مصر  -

ن "إسرائيل" ال تعارض وحماس، مباركًا التعاون بي نهما ضد الجهات السلفية في سيناء، وا 
االتصاالت المتجددة بين الجانبين، القاهرة وغزة، التي جاءت بعد قطيعة عنيفة، ألنه إذا نشأت 
منظومة أو طريقة لضرب منظومة السلفيين في سيناء، فهذا طريق مبارك، مشيرًا لواقع أن شراكة 

ذا كان هذا يحارب العنف السلفي المصالح قد تقود لتوثيق الع القات بين مصر وحماس، وا 
بنجاعة، فهو جيد في نظري. وأضاف: ال حاجة لـ"إسرائيل" أن تخشى عواقب التعاون المصري 
مع حماس، ألسباب بينها أن العالقات العسكرية مع مصر قوية، في كل ما يتصل بمنع تعاظم 

ريك غير اعتيادي، شريك ممتاز، وحربهم ضد قوة حماس، ومصر ال تشكل تهديدًا، بل إنها ش
 حماس كانت شرسة، لكونهم جزءًا من اإلخوان المسلمين، فإنهم يحاربونهم من دون هوادة.

 نزع الشرعية
حذر "رؤوفين ريفلين" الرئيس الصهيوني من التهديدات الداخلية الكبيرة المحدقة بـ"إسرائيل"،  -

كما وصفها، متباعدة ومختلفة بجوهرها، ولم يعد المجتمع قبائل  4المتمثلة بانقسام الصهاينة لـ



 
 
 
 

 

           25ص                                     3614 العدد     11/6/5112 الخميس التاريخ 

أقليات: يهود  3الصهيوني يتكون من أغلبية صهيونية كبيرة متماسكة واضحة، بل بات لجانبها 
متدينون وطنيون، وعرب، ويهود متدينون أصوليون، وربما انطبعت هذه الصورة في رؤوس 

اآلن مختلف جدا. وأضاف: هناك خطر حقيقي  الصهاينة، وفي اإلعالم، لكن الواقع على األرض
انهيار المجتمع الصهيوني، نتيجة التغيرات الديموغرافية، وحالة االغتراب بين القبائل األربع، ألنه لم 
تعد هناك أغلبية واضحة أو أقليات واضحة في "إسرائيل" نتيجة انقسام السكان في "إسرائيل"، مشددًا 

 ذه التغيرات الديموغرافية.على أنها غير مهيأة لمواجهة ه
حملت "زهافا غالؤون" رئيسة حزب "ميرتس" المعارض مسؤولية المقاطعة الدولية لـ"إسرائيل"،  -

طفاء الحرائق، وأكدت دنو اليوم الذي ستضطر فيه "إسرائيل" للحسم،  واتهمته بسياسة البقاء وا 
ضحية بشرعيتها الدولية؟ مستخفة وتساءلت: هل من أجل مواصلة االحتالل واالستيطان يجدر بها الت

ن "نتنياهو" بيده  من الخط الدعائي الرسمي الذي يتهم من ينتقد "إسرائيل" في العالم بالالسامية، وا 
 يتسبب بالمقاطعة باستمرار االحتالل وسلب حرية الشعب الفلسطيني.

من الدفاع للهجوم، قال "موشيه غيفني" رئيس اللجنة المالية في الكنيست إّن "إسرائيل" انتقلت  -
وهدد بأن من يقاطعها سيقاطع، داعيا العالم لالعتراف بسيادتها على الجوالن، ألنه من غير المعقول 

 أن تكون محقا فقط، وتدعو العالم لمؤازرتك، مشددًا على حاجة "إسرائيل" للعالم، وللتحدث معه.
 معهد هرتسيليا متعدد المجاالت

11/6/5112راسات وتوليل المعلومات الصوفية، مركز د، 3345الترجمات العبرية   
 
 خطأ ثاٍن بواجة لإلصالح 

 فهمي هويدي
هذا خبر سار ومحزن في ذات الوقت. إذ البد أن يسرنا قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم 
الذي صدر في أواخر فبراير الماضي باعتبار حماس تنظيما إرهابيا. إال أن ذلك السرور ال يخفي 

ا دفينا إزاء المدى الذي وصلنا إليه في تقييم أهم حركة مقاومة في العالم العربي اآلن، بحيث حزن
صرنا نسأل هل هي إرهابية أم ال؟!. ولست أشك في أنها مجرد مصادفة. أن يعلن قرار المحكمة 

لنجالء المصرية يوم السادس من يونيو، بذكراه الموجعة والمخزية، حين تلقى الحلم العربي الطعنة ا
 والزلزال الذي ترددت أصداؤه في كل أنحاء العالم العربي. 1262التي أسفرت عن هزيمة 

الصادر في عالقة القاهرة بحركة حماس، « البراءة»ال أعرف إلى أي مدى يمكن أن يؤثر حكم 
لكنني على يقين من أن القرار طوى صفحة أساءت كثيرا إلى مصر وشوهت صورتها بغير مبرر، 

السياسة وسحبت الكثير من رصيد القضاء. إذ وجدت إحدى محاكمه يوما ما مسوغا فأضرت ب
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العتبار حماس تنظيما إرهابيا في حين أحجمت محكمة أخرى عن أن تفعلها بالنسبة إلسرائيل، 
 وحكمت بعدم االختصاص بالموضوع.

جا حدث في عالقة حفاوتنا بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة األولى، ال تعني أن انفرا
القاهرة بحماس، ألن أثر القرار إلى جانب أنه محا أثر خدش شوه وجه مصر فإنه طوى صفحة 
واحدة في سجل شائك صار مسكونا بالعديد من الحساسيات والعقد. ذلك أن أحدا ال يستطيع أن 

القة ووصلت ينكر أن ظروفا عدة عكرت مسار العالقة بين القاهرة وحماس بحيث لم تتدهور تلك الع
نما أصبح البعض مستعدا لتقبل خيار قيام مصر بعمل عسكري ضد  إلى حد القطيعة فحسب، وا 
حماس في غزة. وليس ذلك مجرد استنتاج ألن معلوماتي أن سفير إحدى الدول الكبرى لدى القاهرة 

 عدا.وجه سؤاال حول إمكانية وقوع ذلك االحتمال، وأنه تلقى ردا خالصته أن ذلك لم يعد مستب
لقد صار معلوما للكافة أن إسقاط حكم اإلخوان في مصر كان بداية تدهور العالقات مع حماس، 
وأن بعض العمليات اإلرهابية النوعية التي حدثت في سيناء وفي بعض المدن المصرية، اتسمت 

ق جرت بدرجة عالية من الكفاءة أقنعت الجهات األمنية بأن يدا خارجية أسهمت فيها. وفي هذا السيا
اإلشارة إلى دور األنفاق وخبرات كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. هذه التوترات التي حدثت 
في البداية كانت بمثابة هدية ثمينة لألجهزة األمنية المصرية التي أشارت إليها أصابع االتهام في 

التي سادت  ، إلى جانب بعض مظاهر الفوضى5111المسؤولية عن قتل وقنص شباب ثورة يناير 
آنذاك )فتح السجون مثال(. ذلك أن تلك األجهزة سارعت إلى إلقاء التهمة على عناصر حماس، ليس 
فقط ألن األجواء السياسية كانت مواتية لذلك، ولكن لكي تغسل الشرطة أيديها من دماء شباب الثورة 

دور لحماس فيما  التي سالت، حدث ذلك رغم أن لجنة تقصي حقائق تلك المرحلة لم تشر إلى أي
جرى، ورغم أن القيادات العسكرية التي كانت قائمة على األمر في سيناء قررت أنها لم تشهد أي 
تحرك غير عادي من جانب حماس عبر األنفاق في تلك الفترة. وهو ما أيدته االستخبارات 

بذلت للدس والوقيعة اإلسرائيلية الراصدة لما يجري على الحدود. ولم يعد سرا أن جهودا أخرى موازية 
بين القاهرة وحماس. وهذه الجهود أسهمت فيها عناصر مخابرات السلطة في رام هللا، التي لم تتجاوز 

 .5112خصومتها للحركة ولم تنس لها انفرادها بالسلطة والقرار في القطاع منذ عام 
اء المحتقنة الراهنة في الملف كالم كثير أكدته األجهزة األمنية المصرية ونفته حماس، وفي األجو 

أصبح من الصعب تحري الحقيقة في وقائعه. لكن الذي دفع الثمن وكان ضحية لذلك التجاذب هو 
شعب القطاع الذي قارب المليوني نسمة وعانى حصار بالغ القسوة جراء إغالق معبر رفح، المنفذ 

ذا كانت إسرائيل قد أسعده ا تدمير األنفاق التي كانت الوحيد للفلسطينيين الذي ال يمر بإسرائيل. وا 
تمر منها االحتياجات المعيشية لسكان القطاع، ألن البضائع اإلسرائيلية صارت البديل الوحيد الذي 
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احتكر أسواقه، إال أن مصالح فلسطينيي القطاع أصيبت بالشلل، سواء كانوا دارسين أو مرضى أو 
 عاملين بالخارج.

ودمر حياة الناس وسّرب اليأس إلى صفوف المرضى خنق القطاع على ذلك النحو عطل اإلعمار 
وأصحاب المصالح، األمر الذي أشاع حالة من اإلحباط والتمرد فتحت األبواب لتنامي ظاهرة 
التطرف الذي مثلته عناصر السلفية الجهادية وأنصار داعش. وهي المشكلة التي تعاني منها حماس 

العناصر تكرر أكثر من مرة هذا العام. ومن اآلن، خصوصا بعدما دخلت في صدام مسلح مع تلك 
المفارقات أن إسرائيل المخاصمة لحماس الحظت تنامي إقبال الشباب على السلفية الجهادية. 
وصارت تتخوف من أن ينتهي األمر بحدوث انفجار في القطاع يكون لصالح تلك الجماعات. وهو 

 احتمال ال أظنه غائبا عن األجهزة المصرية.
رفح وضعنا أمام مفارقة محزنة تبنت فيها السياسة موقفا مناقضا للثوابت. ذلك أن  إغالق معبر

السياسة أدت إلى إذالل وتدمير حياة مليوني مواطن في فلسطين في حين أن الدفاع عن فلسطين 
والفلسطينيين من الثوابت المستقرة في مصر. لقد صحح القضاء خطأ اعتبار حماس منظمة إرهابية، 

صحح السياسة خطأ إغالق معبر رفح لحصار الفلسطينيين فتلك ليست إهانة لهم فقط، وبقي أن ت
 لكنها إهانة للثوابت المصرية أيضا.

8/6/5112، الرر ، الدووة  
 
 .. فساد بالوراثة!"إسرائيل"زعماء  

 عادل األسطل
"بنيامين  بغض النظر عّما إذا كان عضو الكنيست الليكودي "أورين حازان" التابع لرئيس الوزراء

نتنياهو" سيقوم برفع دعوى قضائّية ضد القناة الثانية اإلسرائيلّية، بتهمة القذف والتشهير أم ال؟ وذلك 
في أعقاب بثّها لتقرير يكشف عن أّنه كان ضالعا في إدارة حانة للقمار خارج البالد، تشمل تشغيل 

، وفي تعاطي المخدرات واالتجار بائعات الهوى من اإلسرائيليات واألجنبيات في إطار شبكة دعارة
 بها.

لكن ما يهم، هو االستنتاج بأنه ال دخان بال نار، بمعنى أن هناك فساد لـ "حازان" أوال، ثم ما هي 
انعكاساته، ليس على مستقبله هو بمفرده، برغم منصبه كعضو كنيست، وباعتباره أحد أكثر 

نما على مستقبل سيّده "نتنياهو" وحزب  األعضاء شهرة في إسرائيل، استنادا إلى حضوره وصخبه، وا 
الليكود بشكل عام ثانيا؟ سيما أن "نتنياهو" بالكاد ُيحافظ على حكومته واقفة على رجليها، بواسطة 
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المنّبهات والمنشطات، ولو إلى صباح آخر، يتم تسجيله باسمه على رأسها، بسبب أنها ُولدت 
 ضعيفة ومنبوذة داخليا وخارجيا أيضا.

كما جرت تسميته لدى المتربصين شّرا بالحكومة على  -لتعريف بـ "حازان" جالب العار مجّرد ا
باعتباره ابن النائب السابق "يحئيل حزان" من الليكود أيضا، والذي سبق وتّمت إدانته والحكم  -األقل

، 5113 عليه بقضايا متعلقة بالتزوير واالحتيال، وخرق الثّقة بعد تصويته المزدوج في الكنيست عام
ومحاولته في كل مّرة إخفاء األدلة، ما يعني أنه فاسد بالوراثة، وليس إرثا عن أبيه فقط، بل عن 
معظم القادة في إسرائيل أيضا، وكأّنهم ُفِطروا يحترفون الفساد، إضافة إلى ثقة القناة صانعة التقرير 

ّنما مدعوم بوثائق وبشهادات غير بنفسها، بأّن التحقيق الذي بثته ضد "حازان" لم ُيبَن على الخيال،  وا 
 قابلة للطعن، فهذه من العناصر الكفيلة بإدانته، وجّر الحكومة أيضا إلى إشكاالت غير متوقعة.

وال شك، أثار عاصفة هوجاء، وسوف ُيثير صخبا أكبر، على المستوى  -الورطة –هذا الكشف 
للمعارضة، التي هي في األساس تبدو  اإلسرائيلي برّمته، وبالدرجة األولى هو صيٌد ثمين بالنسبة

قوّية بشأن مالحقة "نتنياهو" وحكومته، والتي أخذت على عاتقها إسقاطها، حتى قبل خروجها من 
 اإلناء الزجاجي.

فمنذ البداية، كانت الردود عليه قاسية جّدا، خاّصة بعد أن تسّلمه بكل حفاوة، "إسحاق هيرتسوغ" 
"نتنياهو" باعتبارها بادرة جّيدة إلضعافه وتسفيه حكومته، لسبب  زعيم المعارضة والنّد الكبير لـ

 أخالقي على األقل، وهو أن "نتنياهو" مسؤول عن أعضاء حزبه ومنذ والدتهم.
وذهب بعض األعضاء والقادة، إلى المطالبة بطرد "حزان" فورا من منصبه كنائب لرئيس الكنيست، 

س( البرلمانية "زهافا غال أون"، عن أّن قوادة النساء كخطوة أولى، وكانت أعلنت رئيسة كتلة )ميرت
نسانّية، ولمن اشتغل بها ال مكان له في الكنيست اإلسرائيلي.  هي حقارة أخالقّية وا 

أي شخص ُمّتهم حتى بأبشع األشياء وأكثرها جرما، يمكنه بداية إنكار ما ُينسب إليه، ودفع ما ُيلقى 
سرائيل من القادة والزعماء السياسيين والعسكريين والحاخامين على كاهله، وال ننسى بأن كل مفسدي إ

الدينّيين، والذين ُأدينوا بالتهم الموّجهة إليهم، جاهدوا في النفي واإلنكار في كل ما ُنِسب إليهم من 
 اتهامات ومخالفات، وكانوا يؤّكدون بأنهم خضعوا البتزاز وحسب.

يها بجدارة رئيس الدولة السابق " موشيه كتساف" منذ باإلدانة التي حصل عل -كمثال -يمكن التذكير
، والمتعّلقة بُتهم التحرش واالغتصاب، كما أِدين رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت" 5111أواخر 

 في أواخر آذار/ مارس الماضي، بُتهم فساد مختلفة ومنها الغش واالحتيال.
مجريات الحادثة، بالتأكيد فهو في أسوأ حاالته، بمقدور الكل تصّور حال "نتنياهو" اآلن وهو يتابع 

سيما وهو ينتظر انعكاسات مؤلمة، ستؤّثر على مستقبل حكومته وربما مستقبل الحزب نفسه، 
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خصوصا وأنه ال يحتاج إلى مكدرات زائدة فوق الكتل الحرجة والمتواجدة على أكتافه، كما أنه غنٌي 
ال يزال تحت طائلة الشكوك حول اقترافه لقضايا ُيعاقب  عن إشكاالت متعلقة بالفساد، باعتباره أيضا

 عليها القانون.
، كنائب في الكنيست ثم كوزير 1222فمنذ أن عاد إلى العمل السياسي بعد سقوط حكومته في العام 

للمالّية في حكومة "أرييل شارون" وكرئيس للمعارضة في عهد حكم كل من "شارون" و"إيهود 
، كانت توّجهت إليه العديد من االتهامات، 5112نه من تشكيل الحكومة في أولمرت"، وما بعد تمكّ 

وعلى رأسها المتعلقة بإهدار موارد الدولة، كانت قد تقّدمت بها أحزاب معارضة ومؤسسات إسرائيلية 
أخرى، ومع أنها ُتعتبر من األوزان الثقيلة، وبأن من الصعب اإلفالت أو التهّرب منها، إاّل أنه كان 

منها بأعجوبة، إّما نتيجة لظروف سياسية أو اقتصادية أو انتخابية، أو أن الشرطة ال ترى  ينجو
 أسبابا كافية لفتح ملفات جنائّية ضده.

11/6/5112، "51موقع "عربي   
 
 إسرائيل تلجأ إلى الوديث مع "وماس" هروبا  من المفاوضات 

 تسفي برئيل
تريد إسرائيل بسبب األموال، « حماس»رف أن معًا مرة أخرى. صحيح أننا نع« حماس«إسرائيل و

سرائيل مرتاحة من القوة التي تظهرها  آخذة في التراكم: التهدئة  األحالمفي غزة، لكن « حماس»وا 
لخمس سنوات أو عشر سنوات، فتح المعابر من أجل مواد البناء، بناء ميناء، ويمكن أيضا تشغيل 

 المطار.
لكن  –« حماس»المصالح هذا، بالذات كون مصر منحت  ما الذي يمكن أن يكون أفضل من زواج

ُتسمع اآلن نداءات ». يجب التحدث مع 'حماس'»مكانة المنظمة الصالحة.  –ليس ذراعها العسكرية 
وليس مع « حماس»التشجيع من كل االتجاهات. هذه نداءات موجهة جيدًا: التحدث مع 

 لسطينية، فهم ليسوا شركاء في أي شيء.الفلسطينيين، ليس مع محمود عباس وال مع السلطة الف
من خالل تجاوز عملية السالم ينسى درس االنسحاب من « حماس»من يطالب بالتحدث مع 

 ليكم تذكيرا بذلك.إالقطاع. 
 بإطالققامت « حماس«الصواريخ على إسرائيل ليس بسبب االنسحاب. فـ بإطالق« حماس»بدأت 

 إلىقبل االنسحاب، وهذا ما دفع الجيش اإلسرائيلي  الصواريخ وتنفيذ العمليات ضد المستوطنين
 التركيز على شوارع قطاع غزة لدرجة أن الجيش لم يستطع عمل شيء آخر تقريبا. 
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آالف مستوطن يقومون بتشغيل ألوية كاملة.  2ضاق الجمهور اإلسرائيلي ذرعا في حينه من كون 
نموذج أولي  إقامة، ليس من اجل شارون االنفصال عن قطاع غزة أرئيلفي نهاية المطاف قرر 

 على وحماية الضفة الغربية والقدس الشرقية. اإلبقاءلدولة فلسطينية مستقلة، بل كي يستطيع 
 وليس مع السلطة الفلسطينية. « حماس»كانت هذه خطوة أحادية الجانب، بدون مفاوضات، ليس مع 

، تماما 5116أعقاب انتخابات  في« حماس»بل على العكس؛ قاطعت إسرائيل الحكومة الموحدة مع 
 «. حماس»كما قاطعت محمود عباس عندما أقام حكومة التوافق في أعقاب المصالحة مع 

فال يمكن، كما قالت إسرائيل، التحدث عن « حماس»طالما لم ينجح عباس في السيطرة على 
نت إسرائيل ، لكا«حماس»على « بالسيطرة»السالم. كانت هذه خدعة مقنعة. وكأنه لو نجح عباس 

زالةمستعدة لرسم حدودها،   كانت مبررًا جيدًا.« حماس»مستوطنات وتقسيم القدس. لكن  وا 
. فبفضلها تستطيع إسرائيل التملص من أخرىأن تلعب دور المنقذ مرة « حماس»من شأن 

عن إخالء مستوطنات « حماس»التحدث مع  إلىالمفاوضات السياسية وبثمن بخس. ألنه ال حاجة 
محكمة الجنايات الدولية وليس لها صلة بالمقاطعة اآلخذة في  إلىال تتوجه « حماس«اب. وأو انسح

غير متلهفة على اتفاق سالم مع إسرائيل. « حماس»االتساع ضد إسرائيل، وبشكل عام، فان 
وغزة سيحصالن على الهدوء، وفي المقابل تستطيع إسرائيل القول إنه أخيرا هناك هدوء « حماس»

 توجد حاجة ُملحة للتقدم في عملية السالم. في غزة وال
لكن يجب علينا أن نتذكر أن هذه المنظمة تلعب «. حماس»هذا هو جوهر الكذب حول الحديث مع 

هنا دور الزوجة المضروبة، المسجونة داخل غيتو تحيط به الجدران الكهربائية، فمواطنو القطاع ال 
قطاع ضئيل، والمساعدات التي ُوعد بها في تشرين الضفة، والتصدير من ال إلىُيسمح لهم الخروج 

عالقة في جيوب الدول المانحة، والشاحنات المحملة بالبضائع من إسرائيل ال تكفي  5114 األول
بالمئة من السكان عاطلون عن العمل، الطالب ال يستطيعون  21ربع االستهالك، أكثر من 

التي قامت « الجرف الصامد»بسبب عملية  استكمال دراستهم، وما زال عشرات اآلالف بال مأوى
 «.دون بناء إخالء»بتطبيق خطة 

تتجاهل إسرائيل كل هذا. وتقيس الهدوء في غزة حسب معيار واحد: عدد الصواريخ التي تطلق من 
سرائيل مقتنعة بأن هذا الميزان أقوى من ميزان  القطاع. هذا قياس يعتمد على ميزان الرعب، وا 

أسس تضمن بقاءه،  إلىي قطاع غزة ال يملك حياة خاصة به. فهو يحتاج اليأس. لكن الهدوء ف
 وليس في استطاعته أن يكون بديال عن العملية السياسية العامة.

«هآرتس»  
11/6/5112، األيام، رام هللا  
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