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***  

  

 األقصىالمسجد  تقر مشروعاً استيطانياً جديداً قبالة "إسرائيل" .1

 "إلعاد"صادقت سلطات االحتالل على مشروع سياحي صهيوني لجمعية  :القدس رائد الفي-غزة 

 في إطار عرضها "يروشاليم"وقالت صحيفة . قبالة المسجد األقصى المباركاالستيطانية المتطرفة 

 قبالة باب المغاربة في القدس "مشروع بناء موقف جبعاتي"تفاصيل حول المصادقة على ما يسمى 

مركز "وعلى بعد حوالي عشرين متراً فقط من سور المسجد األقصى المبارك، إن ما يسمى 

 االستيطانية اجتاز حاجز لجنة االستئناف التابعة للمجلس "إلعاد"عية  الذي تعد إلقامته جم"الزوار

القطري للبناء والتنظيم، إذ أكد أعضاؤها أن البناء وأهدافه مناسبان لكن يجب تقليص حجم البناء 

  .وارتفاعه

، يتضمن ساحة "للزائرين" مركز كبير "أرض موقف السيارات"ووفقاً للمخطط المقترح يقام في 

 ومعرضاً آلثار كشف النقاب عنها خالل الحفريات التي أجريت في المكان، ونموذجاً احتفاالت

للقدس القديمة وسيكون سطح المبنى مفتوحاً للعامة بحيث يستخدم لمشاهدة المنظر العام للمنطقة 

  .من دون دفع رسوم

14/6/2015، الخليج، الشارقة  

  

  ات جنيف على األسرى بتطبيق اتفاقي"إسرائيل"قراقع يدعو إللزام : روما .2

دعا رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، الدول الموقعة على اتفاقيـات             : رام اهللا 

جنيف إلى االجتماع العاجل، إللزام إسرائيل بتطبيق هذه االتفاقيات على األسرى، كما دعا االتحاد              
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وجب اتفاقيـات جنيـف     األوروبي إلى إعالن صريح بأن األسرى الفلسطينيين أسرى محميون بم         

  .األربع وملحقاتها

وأكد قراقع، في كلمته أمام الملتقى القانوني األوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، الـذي               

يعقد في العاصمة اإليطالية، روما، بدعوة من االتحاد العام للجاليات الفلسطينية فـي أوروبـا، أن               

، وأنها تطبق عليهم قـوانين عـسكرية        األسرىملها مع   إسرائيل لم تلتزم بالمعايير الدولية في تعا      

  .عنصرية، ما يشكل خطراً على حقوقهم اإلنسانية

 المضربين عـن الطعـام، خاصـة        األسرىوحذر من كارثة قد تحدث في سجون االحتالل بحق          

 خضر عدنان، وأيمن الشرباتي، ومن استشهاد أسرى من المرضى المصابين بحـاالت             األسيرين

  .مرضية خطيرة

 القاصـرين، وانتهـاك حقـوقهم       األطفال إرسال لجان تحقيق دولية حول اعتقال        إلىودعا قراقع   

 وإهمال من محاكمات غير عادلة، وعمليات قمع وحشية،         األسرىوالممارسات التي تمارس بحق     

  .طبي واعتقاالت إدارية تعسفية

ضع قضية األسرى تحت     قدورة فارس، إن الشعب الفلسطيني ي      األسيرمن جهته، قال رئيس نادي      

، من أجل التحرك والتدخل لوضـع حـد السـتمرار           اإلنسانيةمسؤولية المجتمع الدولي والعدالة     

  . التي تتناقض مع المبادئ الدوليةاألسرىانتهاكات حقوق 

، مؤكـدة   واألسـيرات  األسرى إلىبدورها، وجهت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، التحية          

 وقضية تجسد نـضال     إنسانية في المجتمع الدولي، باعتبارها قضية       سرىاألأهمية تحريك قضية    

  .الشعب الفلسطيني من اجل الحرية واالستقالل

 فلسطين والقدس ستكون    إلىوقال المطران إالريون كبوتشي، في كلمته خالل المؤتمر، إن العودة           

سطيني سينتصر علـى     في سجون االحتالل، وأكد أن الحق الفل       األسرى إلىقريبة، موجها تحياته    

  .الظلم وعلى االحتالل

  14/6/2015، األيام، رام اهللا

  

  الحمد اهللا يبحث مع وزير خارجية بولندا سبل تعزيز التعاون بين البلدينرامي  .3

بحث رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، مع وزير الخارجية البولندي جريجورش سـكتينا،             : رام اهللا 

اليوم السبت، سبل تعزيز التعـاون بـين البلـدين علـى كافـة              بمقر مجلس الوزراء في رام اهللا       

، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بـين       األمناألصعدة، خاصة في التبادل السياحي وتدريب قطاع        

  .البلدين
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واطلع رئيس الوزراء الضيف على تطورات الوضـعين الـسياسي واالقتـصادي فـي األرض               

لية اليومية بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم خاصة في القدس،         الفلسطينية، ال سيما االنتهاكات اإلسرائي    

واضعا الضيف بصورة التوسع االستيطاني واستمرار سياسة الهدم واالستيالء على األراضي في            

  .والقدس الشرقية' ج'المناطق المهمشة والمسماة 

واالستعداد للعودة  وأكد الحمد اهللا التزام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بحل الدولتين،             

 عـن   واإلفراج المفاوضات وفق جدول زمني محدد، وضمن خطوات تضمن وقف االستيطان            إلى

  .، وحل قضايا الحل النهائي وعلى رأسها الحدوداألسرى

 13/6/2015، القدس، القدس

  

  دحالن يدخر كل األدوات في حربه ضد عباس .4

  آخرها االجتماعية.. ى في ميادين مختلفةشبح القيادي المطرود من فتح يظهر بين الفينة واألخر

يؤمن بعض الفلسطينيين بأن محمد دحالن القيادي السابق في حركة فـتح            :  كفاح زبون  - رام اهللا 

قد يعود على رأس السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنـه يفتـرض أن يكـون اآلن مطـرودا                   

  .زةومعزوال ومحاربا، هو ومن يواليه في الضفة الغربية وقطاع غ

الـضفة  (له رجاله وأمواله ووسائل إعالمه في الداخل        ) أي دحالن (ويعود هذا االفتراض إلى أنه      

ولديه عالقات متقدمة مع دول كبيرة مثل مصر أو اإلمارات، وقوى أخرى مؤثرة إقليميـا               ) وغزة

 ودوليا، وألنه صاحب خلفية أمنية ليست بسيطة جعلته على اتصال مع مخابرات الـدول القريبـة               

  .والمعنية

، )أبو مازن (ويستخدم دحالن اآلن كل أدواته تلك في حربه ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس              

ناشطون في حركة فتح موالون له، ووسائل إعالم مختلفة ومتعددة، واألموال التي يجري توظيفها              

 دخـل إليهـا     ويعد ميدان العمل الخيري أحد أهم وأحدث الميادين التي        . "ناجحة"بأكثر من طريقة    

  .دحالن في األشهر القليلة الماضية

 5000وأمس فقط، وزعت اللجنة الوطنية للتكافل المحسوبة على دحالن صـكوكا ماليـة بمبلـغ        

ظهر النائبان أشرف وجمعـة     .  سقط في الحرب األخيرة على قطاع غزة       "شهيد"دوالر لكل عائلة    

 المالية على العـائالت الكثيـرة التـي         وماجد أبو شمالة بشكل استثنائي، وقاما بتوزيع الصكوك       

وجاء الحفل  . أرهقتها الوعود الكبيرة بإعادة إعمار القطاع ودعمهم اقتصاديا دون أن يتحقق شيء           

دعم اآلالف مـن عـائالت      " أيام من إعالن دحالن نفسه، عزم دولة اإلمارات على           5الكبير بعد   

، "2014سرائيلي على قطـاع غـزة عـام     شهداء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا خالل العدوان اإل       
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 التي  "منحة الشهيد "استمرارا للعطاء اإلماراتي الدائم ستقوم اللجنة الوطنية للتكافل بتوزيع          ": مضيفا

 دوالر لكل أسرة،    5000، وبقيمة   2014أقرتها القيادة السياسية اإلماراتية على أسر شهداء حرب         

  ."وذلك خالل األيام القادمة

مر عند ذلك، لكن في وقت سابق زارت جليلة دحالن، وهي زوجة محمد دحـالن،               ولم يتوقف األ  

غزة عدة مرات وقدمت دعما كبيرا لمحتاجين في المخيمات الكثيرة، وأشرفت من خالل مؤسـسة               

 حالة عقم في غزة والضفة ونظمـت        600على عالج   ) فتا(المركز الفلسطيني للتواصل اإلنساني     

  .قطاع غزة، بينما تواصل دعم مشاريع اقتصادية مختلفة شاب من 400عرسا جماعيا لـ

ـ      األمر يتجاوز موضوع مساعدات وفقط،     ": "الشرق األوسط "وقال المحلل السياسي طالل عوكل ل

  ."إنه توسيع للقاعدة االجتماعية والسياسية

وخصوم دحالن هم بـشكل أساسـي الـرئيس         . ويرى عوكل أن ذلك يفترض أن يقلق خصومه       

لكن حماس تسهل لدحالن العمل في قطاع غـزة         . مود عباس وحركة حماس كذلك    الفلسطيني مح 

ألسباب يعتقد عوكل أنها تعود عليها بالفائدة، وهي تعزيز الخالف بين تيار دحالن وتيار اللجنـة                

وأكثر ما يثير غضب وقلق السلطة الفلسطينية اآلن هو هذا التعاون           . المركزية التي يرأسها عباس   

  .نبين حماس ودحال

. وتخشى أوساط أمنية فلسطينية من اتفاق دحالني حمساوي ضد عباس، ينطلق من قطـاع غـزة               

ـ   . وكان مسؤولون في حماس جاهروا بضرورة التعاطي مع دحالن         الشرق "وقالت مصادر أمنية ل

التعاون بين دحالن وحماس في قطاع غزة عالي المـستوى، ويـستهدف إضـعاف              " إن   "األوسط

وليس سرا أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية تسعى خلف عناصر دحالن            . "الرئيس الفلسطيني 

  .بينما تقطع رواتبهم في قطاع غزة

ـ       إن الرئيس الفلسطيني يرفض أي مصالحة مع        "الشرق األوسط "وقال مسؤولون في حركة فتح ل

ملفـه أغلـق    ": وأضاف أحـدهم  . دحالن، ويصر على أن يأخذ القضاء دوره في محاكمة الرجل         

  .، ومع ذلك يعترف آخرون أن شبح دحالن يطل بين الفينة واألخرى"انتهى األمرو

 14/6/2015الشرق األوسط، لندن، 

  

   إسالم حامد المعتقل لدى السلطةسيتم التحرك في عدة اتجاهات لإلفراج عن: هنية .5

ل حماس، بضرورة اإلفراج عن المعتق     طالب إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       

  .السياسي في سجون السلطة بالضفة الغربية إسالم حامد
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، مع عائلـة إسـالم حامـد،        2015--6-13جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية، أجراها مساء السبت         

  . يوما65ًالمعتقل السياسي والمضرب عن الطعام منذ نحو 

الـشديد  واستمع هنية من عائلة حامد إلى تفاصيل مؤلمة حول وضعه الصحي، وعبر عن أسـفه                

بحسب بيان صادر عن    . الستمرار معاناته واعتقاله وعدم اإلفراج مؤكداً وقوفه إلى جانبه وعائلته         

  .مكتب هنية

وشدد على ضرورة اإلفراج عن المعتقل حامد، داعياً المؤسسات الحقوقية التدخل إلنقـاذ حياتـه               

  .وإنهاء معاناته

سي حامد، وسيتم التحرك فـي اتجاهـات        وأوضح هنية أنه يعمل على اإلفراج عن المعتقل السيا        

  .عديدة إلنهاء هذا الوضع الذي يعانيه

  14/6/2015، فلسطين أون الين

  

  فصائل تعتزم مطالبة حماس تسليم معابر قطاع غزة إلى السلطة والحكومة دون إبطاء .6

قالت مصادر مطلعة إن قوى فلسطينية ستقترح على حركة حمـاس تـسليم المعـابر              :حسن جبر 

  .عبر رفح ليكون ضمن مهام ومسؤوليات حكومة التوافق الوطنيوخاصة م

 السلطة  إلى بالمسارعة بتسليم المعابر     "حماس" القوى ستنصح    أن "األيام"وأكدت هذه المصادر لـ     

الوطنية للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون بشكل كبير جراء عدم قدرتهم               

  . تجاوزهأو السفر حق من حقوق اإلنسان ال يجب تقييده أن جانب إلى  التعلمأوعلى السفر للعالج 

 من المقرر ان تقترح هذه القوى دمج موظفي المعبر          "األيام"ووفق المعلومات التي حصلت عليها      

  .القدامى والجدد لتالفي أية تعقيدات جديدة مع أهمية تجنيب المعبر الخالفات السياسية

حركة الجهاد اإلسالمي والجبهتـان الـشعبية والديمقراطيـة         (وهي   تلتقي القوى    أنومن المقرر   

 تبحث معها قضايا متعددة     أنمع حركة حماس خالل األسبوع الجاري من اجل         ) وحزب الشعب   

وخاصة المصالحة المتعثرة وقضايا المعبر وعمل حكومة التوافق الوطني في غزة وأهمية تمكينها             

  .من أداء عملها في أقرب وقت ممكن

 مشاورات واتصاالت تجري بين القوى األربع من اجـل بلـورة خطـة              أنكدت هذه المصادر    وأ

  ).فتح وحماس( للتحرك بين طرفي االنقسام 

 التـي مـا زالـت       "الدردشـات "وأجرت هذه القوى مشاورات مختلفة وصفها احد المطلعين بـ          

  .فمتواصلة وتم خاللها التوصل إلى أهمية مواصلة الجهود بين كافة األطرا

  14/6/2015األيام، رام اهللا، 
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  2015يونيو /  مطلع حزيرانارتفاع في منسوب عمليات مقاومة االحتالل: تقرير .7

أظهر تقرير إحصائي فلسطيني ارتفاع في منسوب العمليات التي نفذها مقاومون فلسطينيون ضـد        

نة القدس والضفة    ومدي 1948مواقع وأهداف تابعة لالحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام          

الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام      ) يونيو(الغربية المحتلتين خالل األسبوع األول من حزيران        

  .الماضي

، "حمـاس "التابع لحركة المقاومـة اإلسـالمية       "  نبض الضفة  -أمامة  "وأفاد التقرير الصادر عن     

ة، واحدة منهما إطالق نار في       عمليات للمقاوم  3، أن األسبوع الماضي شهد وقوع       )6|13(السبت  

  .القدس، وأخرى دهس بالخليل، والثالثة عملية طعٍن بمدينة الرملة المحتلة

وأوضح التقرير أن المواجهات مع قوات االحتالل تواصلت على نقـاط التمـاس فـي مختلـف                 

  . نقطة تماس67محافظات الضفة، الفتاً إلى أن المواجهات اندلعت في 

الجاري شهد مواجهات في مختلف مدن الضفة الغربية        ) يونيو(ن حزيران   وكان األسبوع األول م   

 نقطة تماس موزعة على     64ومدينة القدس المحتلتين، واندالع المواجهات مع قوات االحتالل في          

المدن والقرى الفلسطينية، أصيب خاللها مستوطنان ومجندة بجراح مختلفة، فيما تم تسجيل تزايـد      

  .كواع اليدوية الناسفة على أهداف االحتالل المختلفةأعداد إلقاء الشبان لأل

 منهم جنود فـي جـيش       5 إسرائيليين،   10وأشار التقرير إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة         

، في مواجهات   2015-6-9االحتالل، باإلضافة الستشهاد الشاب عز الدين بني غرة، يوم الثالثاء           

  . إسرائيليين فقط3األسبوع األول من يونيو الجاري بمخيم جنين، شمال الضفة، بينما أصيب في 

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر محلية وشهد عيان، أن جندياً برتبة ضابط في جيش االحـتالل                

أصيب بالحجارة خالل مواجهات بالقرب من مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين، شمال رام اهللا،             

  ).6|12(وسط الضفة، مساء أمس الجمعة 

، ويـوم األربعـاء     )6|11( نقاط يوم الخمـيس      5 نقطة مواجهة، و   12ي يوم أمس الجمعة     وُأحص

، ومثلها يوم االثنـين     )6|9( نقاط مواجهة يوم الثالثاء      7 نقطة، باإلضافة لـ     12، أحصي   )6|10(

  ).6|6( يوم السبت 12 نقاط مواجهة، و7إحصاء ) 6|7(، وتم يوم األحد )6|8(

) 6|5(يوم الجمعة   :  األول من حزيران الجاري على النحو التالي       وجاءت المواجهات في األسبوع   

 نقاط مواجهـة    9، إلى جانب    )6|4( نقطة مواجهة مع االحتالل، ومثلها يوم الخميس         14أحصي  

ــاء  ــوم األربعـــــ ــاء 11، و)6|3(يـــــ ــوم الثالثـــــ   ،)6|2( يـــــ
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 نقـاط   7فـي   وقعت المواجهـات    ) 5|31(، ويوم األحد    )6|1( نقاط يوم االثنين     9 باإلضافة لـ   

  .تماس

  13/6/2015، فلسطين أون الين

  

  قطرمتوجهاً إلى أبو مرزوق يغادر غزة  .8

غادر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عصر السبت قطـاع غـزة             

  .متجها لدولة قطر

ألول -وغادر أبو مرزوق، عبر معبر رفح الذي أعادة السلطات المصرية فتحه بكـال االتجـاهين     

  . منذ ثالثة أشهر، ولمدة ثالثة أيام-رةم

 مايو الماضي برفقة عضو المكتب السياسي للحركـة         25وكان أبو مرزوق وصل إلى القطاع في        

  .عماد العلمي، بعد تلقيهما العالج في الخارج

  .ولم يعرف إذا ما كان أبو مرزوق سيلتقي مسئولين مصريين خالل عبوره بالقاهرة

  13/6/2015، فلسطين أون الين

  

  خضر عدناناألسير الجهاد يطالبون بنصرة حركة أسرى  .9

اإلسـرائيلي، الـشعب    " النقـب "دعا أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن        : )فلسطين(رام اهللا   

 علـى   40الفلسطيني وقادة فصائله إلى الوقوف وقفة جادة مع األسير المضرب عن الطعام لليوم              

  .التوالي، الشيخ خضر عدنان

، من حالـة    )6|13(نسخة عنه، اليوم السبت     " قدس برس "سرى في بيان صحفي تلقت      واشتكى األ 

التخاذل المفضوح من القريب والبعيد في نصرة القضية العادلة التي من أجلها يـضرب الـشيخ                "

  .، حسب تعبيره"عدنان عن الطعام

يبذلون كل جهد   لن يتركوا الشيخ خضر يواجه مصيره لوحده، وأنهم س        "، أنهم   "الجهاد"وأكد أسرى   

  ".من أجل نصرته والوقوف معه حتى يحقق انتصاره الثاني

الجريمة النكراء التي ترتكب    "ودعوا كافة المؤسسات الحقوقية إلى الوقوف عند مسؤولياتها ووقف          

وحثّ البيان، عناصـر وقـادة       .، وفق ما جاء في البيان     "ظلماً وزوراً بحق األسير خضر عدنان     

إلى مضاعفة الجهود لنصرة الشيخ عـدنان بكافـة الوسـائل المتاحـة،       " يالجهاد اإلسالم "حركة  

  ".التاريخ لن يرحم أي من المقصرين في نصرته ونصرة القضية العادلة"مشيرين إلى أن 

  13/6/2015قدس برس، 
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  "فتح تدعو لتجريم من يلجأ لصناديق الرصاص بدل صناديق االنتخاباتحركة  .10

 إنهاء االنقالب وإزالة آثاره واعتذار حماس للشعب الفلـسطيني،          ، إن "فتح"أكدت حركة   : رام اهللا 

وتمكين السلطة الوطنية الشرعية من استعادة مهامها وعملها في قطاع غـزة، وإشـهار حمـاس                

االنتماء والوالء للوطن، وتنفيذ االتفاقات الموقعة، وتكريس الوحدة الوطنية، ضـرورات حتميـة             

  .النتصار المشروع الوطني

فتح في بيان القوى الوطنية وكل مؤمن بالهوية الوطنية بموقف واضـح وصـريح مـن                وطالبت  

االنقالب، ومشروع دويلة حماس، ومخططها باالنفصال عن دولة فلسطين، والعمل بإخالص على            

، ونبهت إلى خطورة    1948إنهاء آثار نكبة وطنية سياسية وأخالقية وثقافية حلت بنا بعد نكبة عام             

يين، قبل عودتهم عن انقالبهم، وتسليم القطاع للسلطة الشرعية، وتمكـين حكومـة             مهادنة االنقالب 

الوفاق الوطني من مهامها الرسمية، ودعت إلى تجريم كل من يلجأ لصناديق الرصـاص، بـدل                

  .اللجوء إلى صناديق االنتخابات

  14/6/2015الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

  يّا إلى واقعحماس حولت حلما احتالل: فصائل فلسطينية .11

دعت فصائل منظمة التحرير حركة حماس إلى الكف عن مناوراتها، ومحاولة لي ذراع             : رام اهللا 

وأكد ممثلو الفصائل أن حركة حمـاس تحـاول         . حكومة التوافق الوطني ووضع العراقيل أمامها     

ا في قطـاع    ترحيل أزمتها الداخلية إلى الكل الفلسطيني، وهي األزمة التي تسببت في معاناة أهلن            

  .غزة

إن حركة حماس تـسعى     : وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أمس         

إلبقاء سيطرتها على قطاع غزة، ومنع تمكين حكومة الوفاق من مهامها هنـاك، بـالتوازي مـع                 

  .محاوالت حكومة االحتالل تصويرنا للعالم بأن الشعب الفلسطيني منقسم ال يستحق دولة

إن االنقالب الدموي الذي نفذته حمـاس       : وقال األمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدالني       

  . سنوات في قطاع غزة، صفحة سوداء في تاريخ شعبنا والحركة الوطنية الفلسطينية8قبل 

 سنوات من صفحة سوداء في تاريخ شعبنا، ولم يمر في تاريخ الحركـة           8إنها  "وأضاف مجدالني   

تاريخ أسود كما حدث يوم االنقالب الدموي الذي نفذته حماس على الشرعية وعلى النظام              الوطنية  

  ".السياسي الديمقراطي الفلسطيني
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لدينا معلومات أن بعض األطراف داخل حماس تسعى لالنتقـال مـن حالـة              : "وأضاف مجدالني 

د، وإجـراءات أخـرى     االنقسام إلى حالة االنفصال التام، وهذا اتفاق أمني عبر هدنة طويلة األم           

  ".تؤسس لكيان منفصل في القطاع

زهيرة كمال، حركة حماس المـسؤولية      ) فدا(وحملت األمين العام لالتحاد الفلسطيني الديمقراطي       

  .عن إدامة االنقسام

في االنقسام ومنع حكومة الوفاق من القيام بمهامها في القطاع،          " حماس"نتيجة تعنت   : "وقالت كمال 

ا تاريخيا، واذا ظن البعض أن إقامة إمارة في غزة حل، فـإنهم مخطئـون ألن   نعيش فصال كارثي 

  .'تنفيذ هذه المشاريع سيمنع إلى األبد إقامة دولة فلسطينية موحدة

إن مقومات االنقـسام اسـتندت علـى        : وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض       

  .عوامل خارجية وفرت كل وسائل الدعم لحماس

رغم كل الجهود التي بذلت، إال أن االنقسام ما زال سائدا، ما يتطلب المـسارعة               : "وضوأكد الع 

االتفاقات الموقعة ليست بحاجة لحوار جديد، إنما تنفيـذ         "لتنفيذ ما تم االتفاق عليه، مشددا على أن         

ـ                 ى ما تم االتفاق عليه وهذا يقتضي اإلقالع عن المراهنة على أي أجندات خارجية لها تأثيرها عل

  .الساحة الفلسطينية

إن مشاريع فصل قطاع غزة عن      : وقال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف        

دولة فلسطين مساس بالثوابت الوطنية، التي قدم شعبنا من أجلها عشرات اآلالف من الشهداء في               

  .مساره النضالي الكفاحي للوصول لدولة فلسطين المستقلة

لعام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة أن المطلوب من حماس، تقديم ما عليها             وأكد األمين ا  

من التزامات في اتفاقات المصالحة، والتخلي عن سيطرتها األمنية على قطـاع غـزة وتمـسكها                

  .بالوضع القائم

لألسف استمرار الواقع في قطاع غزة، يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني، وهو أسوأ حـدث              : "وأضاف

ر على تاريخ شعبنا، وآن األوان ألن نحكم مصلحة شعبنا العليا وتنفيذ االتفاقات التي تم التوقيع                م

  ".عليها إلنهاء االنقسام

وأكد أن االنقسام مخطط إسرائيلي هدفه فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين، وأن إسرائيل تستغل               

ـ           اس بـالتراجع عـن هـذه       االتصاالت التي تجريها مع حماس لتجسيد هذا المخطط، مطالبا حم

االتصاالت التي تمثل استهدافا للمشروع الوطني والشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحريـر             

  .الفلسطينية
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وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن جبهة التحرير العربيـة محمـود إسـماعيل، أن                

فشل مخطط حماس في قطاع غزة،      صمود الشعب الفلسطيني وإنجازاته السياسية والدبلوماسية ست      

  .مشدداً على أن شعبنا لن يقبل بديالً لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد له

إن لم تتراجع حماس عن االنقسام وتعود للصف الفلسطيني، فستكون جزءاً من المخطط             :" وأضاف

ه حماس اآلن مبني على     ما تقوم ب  : "، قائالً "التآمري على المنطقة العربية الذي يسعى إلى تجزئتها       

  .األوهام، وهي في واد وشعبنا والقيادة التي تقود حملة دبلوماسية مهمة في واد آخر

  14/6/2015الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

  رئيس الشاباك األسبق يحذر من خطورة المقاطعة الدولية .12

عقوب بيري،   حذر رئيس جهاز الشاباك األسبق وعضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل ي            :القدس

  .اليوم السبت، من خطورة المقاطعة الدولية إلسرائيل اقتصاديا أو التقليل من أهميتها

هناك حاجة لخطوات سياسـية لحـل قـضية         "ونقلت إذاعة ريشت بيت العبرية عن بيري قوله،         

  ".المقاطعة على إسرائيل لكن حكومة نتنياهو ال تفعل شيئا حيال ذلك

لى التقليل من شأن قضية المقاطعة ولكن قد يستيقظوا على مـشكلة            السياسيون يميلون إ  "وأضاف  

  ".أكبر تتسع فيها المقاطعة بشكل أو آخر حتى تصل المؤسسات الرسمية واألممية

 14/6/2015، القدس، القدس

  

  "!ج"ال يوجد إجحاف بحق الفلسطينيين في مناطق :  تزعم"اإلسرائيلية العلياالمحكمة " .13

المحكمة العليا مرة أخرى غطاء قانونيا لممارسات االحتالل في الـضفة            منحت: الحليمحسن عبد   

 منظمات  3الغربية، وقررت هذا األسبوع رفض التماس تقدم به سكان قرية الديرات الفلسطينية و            

 في المناطق   1971حقوقية للمطالبة باستعادة صالحيات التخطيط التي سحبت من الفلسطينيين في           

  .في الضفة الغربية' ج'

لـم يثبـت    'إلياكيم روبنشتاين، نيل هندل، ونوعم سولبرغ رد االلتماس بادعاء أنه           : وقرر القضاة 

بالمقارنـة مـع الـسكان      ' ج'وجود إجحاف بحق الفلسطينيين في التخطيط والبناء فـي منـاطق            

  .حسبما جاء في القرار. 'اإلسرائيليين

يخطـط للفلـسطينيين    'دارة المدنيـة    وزعم القضاة إن المجلس األعلى للتخطيط والبناء التابع لإل        

ال 'وقالوا إن هذا الواقع سار بموجب اتفاقات أوسلو، وأضافوا أنهم           . 'والمستوطنين على حد سواء   

  .يريدون تغيير الواقع السياسي الذي نتج عن االتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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 وضعت تخطيطا لقرية الـديرات دون       وجاء قرار المحكمة العليا في ظل حقيقة أن اإلدارة المدنية         

حوالي مئة  (من بيوت القرية    % 82مشاورة السكان أو إطالعهم عليه، ويخرج المخطط العنصري         

خارج المخطط، ولم تقبل اإلدارة المدنية طعون السكان بأن المخطط مجحف وال يـستجيب              ) مبنى

  .الحتياجات القرية

اإلسـرائيلية غيـر    ' مات من أجل حقوق اإلنسان    حاخا'وطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة       

الحكومية ومنظمات أخرى، المحكمة العليا بإنهاء سياسات اإلسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء            

  .والتخطيط إلى الفلسطينيين

 ألف فلسطيني يقيمون في منطقـة ج، مـع          298وتفيد أرقام صادرة عن األمم المتحدة بأن هناك         

  . بؤرة استيطانية عشوائية100 مستوطنة و135ائيلي في  ألف مستوطن إسر341

 في المئة مـن مـساحتها مخـصص         1 ألف هكتار ولكن اقل من       360وتبلغ مساحة المنطقة ج     

  . في المئة للمستوطنات، بحسب األمم المتحدة70للتطوير الفلسطيني، مقابل 

 رخصة بناء واحدة فقـط      2014 منحت في العام     إسرائيلغير الحكومية إن    ' بمكوم'وقالت منظمة   

للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مما يدفع آالف العائالت الفلسطينية إلى البنـاء مـن دون                

  .ترخيص

  13/6/2015، 48عرب 
 

   سيئة للغاية الواليات المتحدةالعالقات مع: يئير لبيد .14

ر المالية الـسابق،     اإلسرائيلي المعارض، وزي   "هناك مستقبل "قال زعيم حزب    : األناضول–القدس

  ." لم تكن أسوأ مما هي عليه اآلناألميركيةالعالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة "يئير لبيد، إن 

، إصـبع  أميركيينووجه لبيد، الذي عاد قبل يومين من زيارة إلى واشنطن التقى خاللها مسؤولين          

إنها تتصرف بانعدام المسؤولية في هـذا       ": االتهام إلى حكومة بالده برئاسة بنيامين نتنياهو، قائالً       

  .، بحسب ما نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة"المضمار

وقالت اإلذاعة إن لبيد أدلى بهذه األقوال، أمس، في ندوة ثقافية، بمدينة ريشون لتـسيون، وسـط                 

  .إسرائيل

إسـرائيل   كبار بأن وضـع العالقـات بـين          أميركيينلبيد قال إنه سمع من مسؤولين       ": وأضافت

  ."والواليات المتحدة سيئ للغاية في هذه المرحلة

وكانت خالفات برزت بين نتنياهو والرئيس االميركي باراك أوباما حول المفاوضات التي تجريها             

  .القوى الدولية مع إيران حول السالح النووي لألخيرة
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  .ن القوى الدولية وإيرانوقد أكد نتنياهو في مناسبات عديدة، معارضته لالتفاق الجاري بلورته بي

من جهة ثانية، اتهم لبيد، الحكومة في بالده باإلخفاق في مواجهة المقاطعـة الغربيـة المتناميـة                 

  .إلسرائيل، عازياً ذلك إلى عدم وجود وزير خارجية في إسرائيل

د بوجو": ، مضيفاً "عدم وجود وزير خارجية في إسرائيل يمثل وضعاً خطيراً للدولة         "وقال لبيد إن    

أي (حكومة تعمل بشكل مالئم فإن من المفترض أن يتعامل وزير الخارجية مـع هـذه المـسألة                  

  .")المقاطعة

  14/6/2015، الرأي، عّمان

  

   لوعودهتهويد فلسطين إنفاذاًب نتنياهو يمضي ":الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" .15

عن األرض ومقاومة االستيطان إنه بعـد        قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع       :)وكاالت( -رام اهللا 

 اإلسرائيلية للمساهمة في رعاية النشاطات      اإلسرائيليةالحكومة والكنيست جاء دور المحكمة العليا       

في الضفة الغربية، فحكومة نتنياهو ال تضيع الوقت في تنفيذ ما تم االتفاق عليـه بـين حزبـي                   

  . لالستيطان وخاصة في القدس المحتلةيةإضافمن رصد موازنات " البيت اليهودي"و" الليكود"

وأوضح التقرير أن حكومة االحتالل تواصل تسريع وتيرة البناء االستيطاني، وبناء المزيـد مـن               

الوحدات السكنية في المستوطنات، فضال عن الشروع ببناء مستوطنات وتنفيذ مخططات استيطان            

لفصل شمال الـضفة عـن الوسـط        " عابر السامرة "جديدة، أخطرها على طرفي طريق ما يسمى        

  .للحياةوالجنوب، والحيلولة دون قيام دولة مستقلة متصلة وقابلة 

وأشار إلى أن الكنيست هي األخرى يجري توظيفها لـسن تـشريعات وقـوانين تـسري علـى                  

المستوطنين في الضفة تلقائيا بعد ستة أسابيع من إقرارها، وفق ما تم االتفاق عليه بـين أحـزاب                  

  ".إسرائيل" اليميني المتطرف في االئتالف

تعمالن بانسجام وتعاون في توفير الدعم      " إسرائيل"وأضاف أن السلطتين الحكومية والبرلمانية في       

، وفي نهاية األسبوع الماضي كـان الـدور علـى           اإلسرائيليةللمستوطنين وفي توسيع النشاطات     

ي رعاية جرائم االستيطان في الـضفة،       السلطة القضائية ليتكامل دور السلطات الثالث التنفيذية ف       

  .بما فيها القدس

 النظر في وضع حد للسياسات التمييزيـة        اإلسرائيليةوحسب التقرير، فقد رفضت المحكمة العليا       

المتعلقة باإلسكان والبناء في الضفة عبر طلب تقدمت بها قرية الـديرات الفلـسطينية ومنظمـة                

، وثالث منظمات أخرى لنقل سلطة منح تراخيص        يليةاإلسرائ" حاخامات من أجل حقوق اإلنسان    "

  . إلى الفلسطينييناإلسرائيليالبناء من الجيش 
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 عائلـة   12وذكر أن االستعدادات تجري إلقامة مستوطنة في كفر عقب شمالي القدس بعد إخالء              

 فلسطينية من منازلها بدعوى أن هذه المنازل مقامة على أراض اشتراها يهود قبل أكثر من عقد،               

قـرب رام اهللا بإقامـة      " بيت حورون "و" كوخاف يعقوب "فيما كشف النقاب عن توسيع مستوطنتي       

  . وحدة استيطانية جديدة90

الذي يديره عراب االستيطان أرييه كينغ أنهم يعتزمون        " صندوق إنقاذ األراضي  "وأعلن ما يسمى    

ة الذي اتخـذه القـضاء      إقامة مستوطنة في أراض كفر عقب بعد قرار إخالء العائالت الفلسطيني          

اإلسرائيلي قبل أسابيع، وأن المستوطنين سيطالبون بفتح منفذ لهذه المستوطنة عبر جدار الفـصل              

  .إلى مدينة القدس

قبالة باب المغاربة في    " مشروع بناء موقف جبعاتي   "كما صادقت حكومة االحتالل على ما يسمى        

  .دسي الشريفالقدس بعد حوالي عشرين مترا فقط من سور الحرم الق

ووفق التقرير، فإن سلطات االحتالل تواصل مسلسل الجرائم واالعتداءات اليوميـة بحـق أبنـاء               

الشعب الفلسطيني، حيث أقدمت على جريمة جديدة بإطالق النار على المواطن عز الـدين بنـي                

  .غره من مخيم جنين، مما أدى إلى استشهاده

زراعية في قرية وادي فوكين غرب بيـت لحـم    وأشار إلى أن جرافات االحتالل جرفت أراضي        

 عائلة في منـاطق البـرج       30لتوسيع وترسيخ االستيطان في المنطقة، كما أخلت قوات االحتالل          

  .وحمامات المالح في األغوار بحجة إجراء تدريبات عسكرية فيها

 14/6/2015، الغد، عّمان
 

   بارتكاب جرائم حرباتتهامال باقاًاست زيارة لشخصيات دولية لتبييض صورتها تنظّم "إسرائيل" .16

ذكرت وسائل إعالم عبرية، اليوم السبت، أن إسرائيل عكفـت          :  ترجمة القدس دوت كوم    -القدس

مؤخرا على تنظيم زيارة لمسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من أميركا وأوروبـا ودول مختلفـة              

األممية بارتكـاب جـرائم     إلطالعهم على االتهامات الموجهة إليها من بعض المؤسسات الدولية          

  .حرب في غزة

أصـدقاء  "وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع والال العبري، فإن الوفد الذي عرف باسـم              

ضم شخصيات من أميركا وايطاليا وأسبانيا وبريطانيا وكولمبيا واستراليا، ومنهم قيادات           " إسرائيل

كرية في العراق وأفغانـستان، مـشيرةً   سابقة في الناتو وآخرون تولوا المسؤولية عن القوات العس        

إلى أن الزيارة إلسرائيل جاءت استباقية لنشر مجلس حقوق اإلنسان في جنيف تقريرا خالل الفترة               

  .المقبلة عن سلوك إسرائيل خالل الحرب األخيرة
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إسرائيل ذهبت في حـرب مـشروعة ضـد غـزة وأن            "وقد أجمعت جميع الشخصيات على أن       

، معتبرين أن جميـع     " يتم الحديث عنها قد تحدث ألي جيش في زمن الحرب          األخطاء القاتلة التي  

وأنهم توصلوا لنتائج مختلفة عما نـشر       " معاكسة للحقيقة "التقارير الحقوقية والدولية ضد إسرائيل      

سابقا وأن إسرائيل حاولت ألشهر تجنب الدخول في صراع عسكري بغزة لكن استمرار إطـالق               

دفاعـا  " حرب مشروعة "مدن الجنوب اضطر إسرائيل للخروج في       الصواريخ على مستوطنات و   

  .عن النفس وأنها بذلت الكثير من الجهود إلنهاء القتال

 صاروخا أطلقت على الكيبـوتس  150واتهم الوفد الذي زار كيبوتس ناحل عوز وشاهد بقايا نحو     

لمدنيين الفلسطينيين  خالل الحرب، حركة حماس بتعمد استهداف المدنيين اإلسرائيليين واستخدام ا         

" اإلرهاب"كدروع بشرية ما يشير الرتكابها جرائم حرب واستخدام اإلمدادات اإلنسانية للسكان في             

  .وإطالق الصواريخ وتخزينها من محيط المدارس والمساجد والمستشفيات

ابير وادعى الوفد أن الجيش اإلسرائيلي عمل بشكل متناسب وفقا للقانون العسكري الدولي وأن التد             

اإلنسانية للجيش في كثير من الحاالت كانت أبعد مما هو مطلوب بموجب قوانين جنيف، مشيرين               

 .الستعراضهم كافة الحاالت التي تم فيها قتل مدنيين فلسطينيين

 14/6/2015، القدس، القدس
 

  فيها عن رغبتها في التهدئة مقابل تخفيف الحصار أعربت حماس رسائلإلى نقلت "إسرائيل" .17

 حماس بواسطة دبلوماسيين غربيين إلى إسرائيل نقلت أن ذكرت مصادر : وكاالت–اصم عو

 فيها عن رغبتها في التهدئة مقابل تخفيف أعربت الماضيين رسائل األسبوعين خالل وأمميين

  .عن قطاع غزة الحصار

يين  العبرية التي نقلت الخبر عن مصادر فضلت عدم ذكر اسمها أن الدبلوماساإلذاعةوبحسب 

 إلى استعداد إسرائيل إلقامة ميناء أو ممر مائي للقطاع أيضااألوروبيين واألمميين نقلوا لحماس 

  .العالم من شانه تخفيف الحصار

 القطاع شهد خالل األسابيع القليلة الماضية حركة زيارات نشطة أن إلى المصادر وأشارت 

 المتحدة لعملية السالم نيكوالي مماألخرها زيارة منسق آلدبلوماسيين غربيين وأمميين كانت 

ولم يلتق قادة حماس علنا بأي من الوفود الزائرة غير أن بعض الدبلوماسيين التقوا . مالدينيف

  .سراً بقادة حماس وبعيداً عن وسائل اإلعالم

14/6/2015الدستور، عّمان،  
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  الفلسطينيون يزحفون إلى الجبال لمواجهة االستيطان .18

 تخلو قمم الجبال في الضفة الغربية من مستوطنات أو نقاط لجيش ال:  صدقي موسى-نابلس

االحتالل الصهيوني، لما تتميز به تلك القمم الجبلية من أهمية استراتيجية، ما أعاقت زراعة 

  .األراضي المحيطة بها واالستفادة منها من قبل أصحابها الفلسطينيين

" الزحف نحو قمم الجبال"ق حملة بعنوان هذا المشهد دفع نشطاء فلسطينيين، السبت، إلى إطال

ابتدأت بجبال جماعين وحوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، وبناء أول بيت فلسطيني على 

  .أراض مهددة باالستيطان

وبنى النشطاء منزال من الطوب واألسمنت على قمة جبل قرب بلدة جماعين جنوب نابلس، حيث 

  .بؤر استيطانية أخرىتقابله مستوطنات تفوح وبراخا و

المبادرة التي أتت بدعوة من حركة فتح، قال عنها الناطق باسم الحركة في بلدة حوارة عواد نجم 

إرسال رسالة واضحة للمستوطنين واإلسرائيليين، أن قمم الجبال هي أراض "إنها تهدف إلى 

باء، باإلضافة إلى إننا فلسطينية، وأننا سنعتني بها ونقوم بشق الطرق الزراعية وتمديدها بالكهر

  ".سنقوم بتسهيل مهمة المزارعين وإعفائهم من رسوم الترخيص بنسبة عالية جدا

وزارتي الزراعة واألشغال العامة إلى ضرورة الوقوف إلى " 21عربي" حديثه لـنجم فيوطالب 

  .جانبهم ومساعدتهم في توفير الجرافات واآلالت والمعدات التي تسهل مهمتهم

، "رسمية" مستوطنة 12 موقعا استيطانيا بينها 39ئيات، يوجد في محافظة نابلس وبحسب إحصا

  . ألف مستوطن23ومجموع عدد المستوطنين فيها يقدر بـ 

إن هذه الفعاليات تهدف إلى : "بدوره، قال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في الضفة الغربية

  ".ي يحلم أن يصل إلى قمم الجبالكسر حاجز الصمت والخوف لدى المواطن الفلسطيني، الذ

أفضل من الصمت حتى لو كانت متأخرة، يجب أن "أن هذه الفعاليات " 21عربي"وبين دغلس لـ

نضع حدا لالستيطان، ويجب أن نشعر المستوطن واالحتالل بالوجود الفلسطيني من خالل إنشاء 

كبيرا جدا من جميع وبناء كرفانات أو غرف من طوب على هذه الجبال، وهذا يتطلب تعاونا 

  ".القطاعات والمؤسسات الفلسطينية

نحن نتوقع : "هذه الفعاليات ستستمر رغم تحديات عدة سنواجهها، كما قال دغلس، الذي أضاف

كل شيء من االحتالل، لكننا ماضون في هذه الفعاليات، ولن نتراجع مهما كلف األمر، وهناك 

  ".   المقبلة متمثلة ببناء الغرف وزراعة األشجارالعديد من الفعاليات التي ستقام في األيام 

واعتبر مسؤول العمل الجماهيري في اإلغاثة الزراعية خالد منصور أن هذه الفعاليات في غاية 

قمم الجبال إحدى أهم المناطق المستهدفة من قبل االحتالل كون "األهمية، وتنبع أهميتها من أن 
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شفة، والمحتل باستمرار يحاول السيطرة عليها والوصول  مطلة وكااستراتيجيةالجبال تعد مناطق 

، حين أطلق شارون حملة إلى التالل وشكل أعوام قليلةإليها بكافة الطرق والوسائل، ونتذكر قبل 

  ".مجموعة استيطانية اسمها شبان التالل إلحكام السيطرة عليها

ي قبل أن يتمدد وأضاف منصور أن الهدف من هذه الفعاليات هو فرض أمر واقع فلسطين

نحن نسابق الزمن واالستيطان "االستيطان على الجبال والتالل المستهدفة من قبل االحتالل، 

لالحتفاظ بهذه األرض، ونأمل في المستقبل القريب أن يسكن هذه الغرف المزارعون من أجل منع 

  ".االحتالل من السيطرة عليها

13/6/2015، "21عربي "موقع   

  

  40ن يدخل يومه الـ إضراب األسير عدنا .19

 على التوالي أمس، إضرابه المفتوح عن الطعام 40واصل عدنان لليوم الـ:  صباحفتحي-غزة 

 من خطورة "مؤسسة مهجة القدس"احتجاجاً على استمرار اعتقاله اإلداري، في وقت حذرت 

  .وضعه الصحي

مؤسسات حقوق اإلنسان وحملت المؤسسة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة 

المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشؤون األسرى، وفي مقدمها اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، بالضغط على االحتالل من أجل االستجابة لمطالب عدنان في الحرية والكرامة اإلنسانية 

  .وإنهاء اعتقاله التعسفي إدارياً

إنسانية،  ن تحتجز عدنان في المستشفى في ظروف ال أن مصلحة السجوإلىوأشارت المؤسسة 

  .وتقيد إحدى قدميه وإحدى يديه إلى السرير، غير آبهة بحاله الصحية المتدهورة

14/6/2015، الحياة، لندن  

  

 فلسطينيو الداخل ينظمون وقفة تضامنية مع األسير عدنان أمام مستشفى يرقد فيه .20

، اليوم )فلسطينيو الداخل( العرب داخل إسرائيل نفذ عشرات: أرناؤوط عبد الرؤوف - القدس

"  هروفيهأساف"، أمام مستشفى "خضر عدنان"السبت، وقفة تضامنية مع األسير الفلسطيني 

، حيث يرقد فيه، بعد تدهور صحته إثر خوضه إضراباً مفتوحاً عن "إسرائيل"اإلسرائيلي، وسط 

  .حتجاجاً على اعتقالهاالطعام 

حتجاجية لجان شعبية من اللد والرملة، وحركة أبناء البلد، ونشطاء من وشارك في الوقفة اال

الحركة اإلسالمية الشمالية والجنوبية، والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وشبيبة الحركة 
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ليسقط "، و"الحرية لخضر عدنان" وحمل المشاركون في الوقفة يافطات كتب عليها .العربية للتغيير

  ".الحرية ألسرانا"، و"رياالعتقال اإلدا

، إن "أسامة سعدي"وقال العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي، عن القائمة العربية المشتركة 

القوى الوطنية واإلسالمية، نظمت الوقفة تضامناً مع األسير عدنان، المضرب عن الطعام منذ 

  .أربعين يوماً

احتجاجاً على سياسة "الوقفة جاءت وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة عنه لألناضول، إن 

االعتقال اإلداري بحقه، وعلى نقله إلى المستشفى خالفاً لرغبته، وهو مقيد اليدين والقدمين، لكي 

ولفت سعدي إلى أن عدنان أكد له خالل زيارة له قام بها األسبوع الماضي  ".تتم تغذيته قسراً

  ".نزانة ويخالف أبسط حقوق المرضىرفضه نقله إلى مستشفى مدني، ألنه عبارة عن شبه ز"

14/6/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

  

   على الفلسطينيين"إسرائيل"تصاعد اعتداءات ": أوتشا" .21

كشف التقرير األسبوعي لحماية المدنيين الصادر عن مكتب تنسيق :  عالء المشهراوي-غزة

د الجرائم اإلسرائيلية، والتي أسفرت عن  التابع لألمم المتحدة عن تصاع"أوتشا"الشؤون اإلنسانية 

  . مواطناً فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال في اعتداءات لقوات االحتالل خالل أسبوع19إصابة 

 حادث اعتداء 25ووثق التقرير الذي يغطي ما بين الثاني والثامن من الشهر الجاري حصول 

جاه مدنيين ما أسفر عن إصابة ثالثة صيادي على األقل تمثل بإطالق القوات اإلسرائيلية النار بات

أسماك كانوا مبحرين في منطقة تبعد عن الشاطئ أربعة أميال بحرية في غزة، ومزارع كان 

، كما توغلت جنوب صوفا وشرق غزة الحدودييحصد محصوله في منطقة تبعد عن السياج 

  .ونفذت عمليات تجريف وحفر

 شهراً أصيب 18وضح أن من بينها طفل يبلغ من العمر وبشأن اإلصابات التي سجلها التقرير، فأ

أصيبا )  عاما16ً و13(جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خالل مظاهرة في كفر قدوم وفتيان 

بالرصاص الحي باشتباكات في سلواد، وفي عملية تفتيش واعتقال في مخيم بالطة لالجئين في 

  .نابلس

وفي غزة .  فلسطينياً معظمهم من الضفة الغربية122باعتقال سجلنا قيام االحتالل : وقال التقرير

اعتقل االحتالل تسعة صيادي أسماك وأجبرتهم على خلع مالبسهم والسباحة باتجاه الزوارق 

  .اإلسرائيلية
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 مبنى في الضفة والقدس بحجة عدم حصولها على تراخيص 28وأورد التقرير قيام االحتالل بهدم 

ووقع أكبر حادث في غور األردن، حيث هدمت . ى إلى تهجير عدة عائالتإسرائيلية للبناء، ما أد

  . خيام سكنية10 مبنى، تضم 22إسرائيل 

14/6/2015أبو ظبي، االتحاد،   

  

  بالخليلالكشف عن محاولة مستوطنين ارتكاب مجزرة في مسجد عثمان بن عفان  .22

لة مستوطنين مسلحين قبل ، عن محاوأمس كشفت مصادر محلية في مدينة الخليل، : وفا–الخليل 

 .عدة أيام ارتكاب مجزرة في مسجد عثمان بن عفان في المدينة، أثناء أداء المصلين صالة الفجر

إن مستوطنين مقنعين حاوال اقتحام المسجد "وقال عدد من السكان المجاورين للمسجد المذكور 

 أداءأمام المسجد بهدف  المصلين صالة الفجر، لكن توقف سائق مركبة عمومية أداءتزامنا مع 

" رمات يشاي" الفرار صوب مستوطنة إلى، ودفعهما اإلرهابيالصالة حال دون تنفيذ مخططهما 

  . المواطنين وممتلكاتهم في الخليلأراضيالمقامة عنوة على 

 اقتحام المستوطنين لمنطقة المسجد موثق عبر كاميرات فيديو أنوذكر المجاورون للمسجد، 

  .لمواطنين للمراقبة في المكاننصبت على منازل ا

14/6/2015، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  

 تدشن خزان مياه في مخيم البداوي بلبنان" األونروا" .23

اليوم السبت، " األونروا"دشنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : رام اهللا

  .بلس شمال لبنانخزانا لمياه الشرب في مخيم البداوي قرب مدينة طرا

وبتمويل من الحكومة البريطانية، مياه الشفة ألهالي " اليونيسيف"ويؤمن الخزان الذي نفذ بدعم من 

  . المياه لمنازلهمإمداداتالمخيم، الذين لطالما عانوا من نقص 

في لبنان زياد قمر، ومدير الوكالة الدولية بشمال " األونروا"وحضر تدشين المشروع ممثل مدير 

ان أسامه بركة، ومدير شؤون البيئة في لبنان نضال أيوب، ومنسق البرنامج الفلسطيني لبن

لليونيسيف في لبنان نزيه يعقوب، وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية ومؤسسات 

  .المجتمع المدني

13/6/2015، القدس، القدس  
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   دولياً"لإسرائي"نقابة المحامين تواصل معركتها القانونية لعزل  .24

 فرع غزة، أمين سر -أعلن رئيس لجنة األسرى المنبثقة عن نقابة المحامين  :فايز أبو عون

النقابة المحامي زياد النجار، أن لجنة األسرى التي تشكلت في الثاني من حزيران الجاري قطعت 

عزل إسرائيل شوطاً كبيراً في إعداد الملفات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بمعركتها القانونية ل

على المستوى الدولي، كونها دولة تعزل األسرى في سجونها، وتمارس بحقهم الحبس اإلداري 

  .دون أي تهمة

، إن التنسيق جار اآلن بين رئيسي اللجنة في المحافظات الشمالية عضو "األيام"وقال النجار لـ

مر األسرى في العاصمة مجلس النقابة سليمان ياسين، وزياد النجار في قطاع غزة، لتنظيم مؤت

 في شهر أيلول القادم، حيث ستكون مشاركة النقابة أساسية فيه من حيث التحضير "عمان"األردنية 

  .واإلعداد والتجهيز واإلشراف

وأضاف، إن هدف اللجنة والمؤتمر هو محاصرة إسرائيل في المؤسسات الدولية نظراً لمخالفاتها 

 فيما يخص األسرى اإلداريين، مطالباً المؤسسات الحقوقية وتجاوزها القوانين واألعراف الدولية

العربية والدولية بالضغط على سلطات االحتالل إلجبارها على احترام االتفاقات الدولية بل 

  .وااللتزام بتطبيقها

14/6/2015، األيام، رام اهللا  

  

  يحطمون أشجار زيتون ويالحقون مواطناً بالحجارة" سوسيا"مستوطنو  .25

أقدم المستوطنون، أمس، على تحطيم ثماني أشجار زيتون في أراضي قرية : "األيام" –الخليل 

سوسيا جنوب شرقي بلدة يطا، فيما الحقوا الناشط ضد االستيطان نصر النواجعة بالحجارة أثناء 

  .محاولته تصوير االعتداء بغرض توثيقه

ة سوسيا وبترحيل أهلها تجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل كانت هددت مؤخرا بهدم قري

 اإلسرائيلية الداعمة لالستيطان "ريفاغيم"، وذلك استجابة لدعوى قدمتها جمعية ) مواطنا450نحو (

  !."تفتقر لوجود بنية تحتية"للمحكمة العليا اإلسرائيلية، وذلك بحجة أن القرية 

14/6/2015، األيام، رام اهللا  

  

  من المتضامنين مع الشعب الفلسطينيإقامة نصب تذكاري شرق بلدة يطا لذكرى عدد  .26

شارك العشرات من النشطاء ضد االستيطان وممثلي الهيئات : حسن عبد الجواد وفالح عطاونة

المحلية في منطقة شرق بلدة يطا، إلى جانب مجموعات من المتضامنين األوربيين واألميركيين 
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، أمس، في "لويزا مورغنتيني"قا  ساباألوروبيمع الشعب الفلسطيني، بينهم نائبة رئيس البرلمان 

 الذين قتلتهم قوات االحتالل، بمن األجانب من المتضامنين 4احتفالية وإقامة نُصب لتخليد ذكرى 

 في رفح عام جرافة إسرائيلية التي قضت تحت جنازير "ريتشيل كوري"فيهم المتضامنة األميركية 

2003.  

االحتفالية أن نشطاء السالم والمتضامنين  في كلمة أمام المشاركين في "مورغنتيني"وقالت 

األوروبيين مع الشعب الفلسطيني سيواصلون أنشطتهم التضامنية حتى التحرر من االحتالل وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة، الفتة إلى أن االحتالل سوف يزول كما زال نظام التمييز العنصري 

 في سياق كلمتها بصمود أهالي القرى أشادتما  نضال الشعب الفلسطيني، في"جنوب أفريقيا"في 

  .والخرب جنوب وشرق يطا في مواجهة انتهاكات االحتالل واعتداءات المستوطنين

بدورهم، ثمن رئيس مجلس ريف يطا صابر الهريني والناشطان في حركة فتح نبيل أبو قبيطة 

وكفاح العدرة نشاطات المتضامنين األوروبيين واألميركيين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن 

أهالي قرى يطا سيواصلون صمودهم على أراضيهم رغم االنتهاكات التي تنفذها قوات االحتالل، 

لك محاوالت ترحيلهم وهدم مساكنهم ومالحقتهم ومنعهم من دخول مساحات واسعة من بما في ذ

 لتنفيذ اعتداءات متكررة اإلسرائيليينأراضيهم أو فالحتها، إلى جانب إطالقها أيدي المستوطنين 

  .على المواطنين وممتلكاتهم

14/6/2015، األيام، رام اهللا  

  

  رنتون الحصار والبطالة باإلنتشباب غزة يتحّد .27

في الوقت الذي يفرض فيه االحتالل اإلسرائيلي حصاره على قطاع غزة من كل الجوانب، يتمسك 

الشباب الفلسطيني بإرادة التحدي والصمود، حيث يطرحون مشاريع ومبادرات عبر الشبكة 

  .العنكبوتية التي أصبحت لهم نافذة لكسر هذا الحصار والبطالة

تكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد المشتركين في خدمة وحسب أحدث أرقام وزارة االتصاالت و

 ألف، وذلك حتى نهاية الربع األول من العام الجاري، أي بزيادة تقدر 72اإلنترنت حتى قرابة 

  . التقنيات الالسلكيةيستخدمون% 95عن العام الماضي، وأن % 15.7بـ

لومات واالتصاالت، رغم  شركة ومؤسسة فلسطينية تعمل في مجال تكنولوجيا المع300كما أن 

مع العلم أن أسعار خدمة اإلنترنت انخفضت في األعوام . مشاكل الحصار مثل انقطاع الكهرباء

  .في القطاع% 30األربعة األخيرة بنسبة 
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وهناك إقبال كبير من الطلبة على برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما أشار إليه 

كلية الجامعية في غزة، المهندس محمد العفيفي بقوله إن هذا المجال مدير البرامج التنموية في ال

 اختصاصا على مستوى قطاع غزة وآالف من الخريجين إلى 43في تصاعد كبير جدا، وهناك 

  .سوق العمل في هذا المجال

في أروقة " االقتصاد والناس"من برنامج ) 13/6/2015(في مدرسة الكرمل الثانوية طافت حلقة 

التكنولوجي المركزي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، الستعراض إنتاجات المعرض 

  .تكنولوجية وعلمية متميزة

 12 طالبا مبرمجا ومصصما تتفاوت أعمارهم بين 250مشرف المعرض أيمن العكلوك كشف أن 

دم  يشاركون في المعرض، وأشار إلى أن الطلبة المبدعين يطورون برامج تعليمية تربوية تخ16و

  .البرامج المنهجية الدراسية

من جهة أخرى توجد مبادرات ومؤسسات مستقلة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات 

التي يعمل بها خريجون " الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"واالتصاالت مثل 

  .الهواتف المحمولةمتميزون من الشباب، يقدمون إبداعاتهم واختراعاتهم عبر تطبيقات على 

وهناك تطبيق حول استخدام لغة المكفوفين على الهواتف النقالة، يهدف إلى إدماج هذه الفئة في 

  .  المجتمع، وهو من اختراع المهندستين، إسراء األشقر وغدير أبو شعبان

14/6/2015، الجزيرة نت، الدوحة  

 

  قوات االحتالل تطلق النار تجاه المزارعين جنوب قطاع غزة .28

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين 

  .الفلسطينيين جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

وقال شهود عيان، أن قوات االحتالل اكتشفت بعد ظهر اليوم السبت محاولة شاب فلسطيني اجتياز 

ق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة فأطلقت السياج األمني الفاصل شر

  . حيث تمكن من العودة إلى القطاعأذى،النار تجاهه دون أن تصبه بأي 

13/6/2015، فلسطين أون الين  

  

  زوارق االحتالل اإلسرائيلي تطلق النار تجاه قوارب الصيادين في غزة .29

 الرشاشة باتجاه قوارب أسلحتها نيران ،اإلسرائيليفتحت زوارق االحتالل : وكاالت– غزة

  .الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة السودانية شمال غرب غزة
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وقالت لجنة المتابعة والتوثيق في اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني في تصريحي صحفي 

 الرشاشة تجاه قوارب الصيادين أسلحتها فتحت نيران اإلسرائيلي زوارق االحتالل إنأمس، 

 إكمال لعودة مراكب الصيادين للميناء دون أدىفلسطينيين، قبالة شاطئ غرب السودانية، مما ال

  .إصابات ولم يبلغ عن وقوع أعمالهم

14/6/2015، الرأي، عّمان  

  

   غزةإلىمصر تفتح معبر رفح أمام المسافرين ومواد البناء  .30

رين وإدخال كميات من سمحت السلطات المصرية، أمس السبت، بدخول المساف :غزة رائد الفي

مواد البناء واألسمنت، لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، الذي أعادت فتحه استثنائياً بعد نحو 

  .ثالثة شهور على إغالقه

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن شاحنات محملة بمواد البناء واألسمنت اجتازت الجانب 

 أن السلطات المصرية وافقت على  المصادرتوأكد .المصري من معبر رفح نحو قطاع غزة

تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة بالنسبة لمواد اإلعمار، في ظل شح المواد المدخلة من معابر 

  ."اإلسرائيلي"القطاع مع دولة االحتالل 

14/6/2015، الخليج، الشارقة  

  

  ناقل البحرين مشروع أردني وجلب حقوق جديدة للفلسطينيين : وزير المياه .31

 مائية ليست جديدة أزمة يعاني األردن إنال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر  ق:السبيل

 المتزايدة من موجات اللجوء السوري والهجرات والتغييرات المناخية وارتفاع األعباءوحملتها 

 وجلب حقوق أردني الميت مشروع األحمر مشروع ناقل أن مشيرا إضافية الطاقة تحديات أسعار

  .لسطينيينجديدة للف

14/6/2015، السبيل، عّمان  

  

  إيالت لدخول عمال أردنيين إلى "إسرائيل"ال اتفاق مع : وزارة العمل .32

 1500 يسمح بدخول أردني إسرائيلي نفت وزارة العمل وجود اتفاق : الدسوقيسميرة-عمان 

مة في  نجأبو عام الوزارة حمادة أمينوقال . إيالتعامل من مدينة العقبة للعمل في مدينة 

 وزارة أن"  وأضاف.اإلسرائيلي وزارة العمل لم توقع اي اتفاقية مع الجانب إن "الرأي"تصريح ل
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 أردني عامل ألي للوزارة إجراء أي وال يوجد الوافدة، للعمالة إالالعمل ال تمنح تصاريح العمل 

  ."يعمل خارج المملكة

14/6/2015، الرأي، عّمان  

  

  قاتنا الخليجية والفلسطينيةال توتر في عال :وزير الخارجية .33

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة : حمدان الحاج-عمان

العالقات األردنية الخليجية والعالقات األردنية الفلسطينية بانها في أحسن أحوالها، نافيا وجود أي 

  .تلك العالقاتتوتر في 

 وقال إن ما أي توتر نفى وجودالقة األردنية الفلسطينية، وفي رده على سؤال آخر حول توتر الع

  .حدث في موضوع الفيفا كان حادثة منفصلة، وانه تم طيها

 كانت إنها زيارة الرئيس محمود عباس لسمو األمير علي والتي قال إلى في هذا الصدد وأشار

  .واضحة بمعانيها وبمضامينها

ألولى بالنسبة لألردن، وان األردن دائما يردد انه  قضية فلسطين تبقى اأنواكد في السياق على 

قضية فلسطين تبقى هي المركزية " من تطورات في المنطقة واضطرابات، فان مهما حدث

  ."األساسية

 كل التوتر وعدم االستقرار في المنطقة مع التأكيد على أساس هذه القضية هي أن إلىكما أشار 

ية للمناطق المضطربة األخرى في سورية واليمن  يكون هناك جهود لحلول سياسأنانه يجب 

  ."ممتازة" العالقات األردنية الفلسطينية إن، وختم بقوله "وليبيا وغيرهم

14/6/201، الدستور، عّمان  

  

  "األونروا" تحذر من استمرار تقليص خدمات "العليا للدفاع عن حق العودة" .34

ن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في  وجهت اللجنة العليا للدفاع ع: خالد الكركيليلى-عمان

 الدنى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق إلىاألردن مذكرة 

 الالجئين جراء استمرار أوضاع على" الكارثية اآلثار" أسمتهبييير كراهينبول حذرت فيها مما 

 باإلضافة بدأتها،لتقشفية التي  تقليص الخدمات والحالة اإجراءاتالوكالة في المضي في 

 من عشر سنوات مما سينعكس سلبا على أوضاع الالجئين ويزيد أكثرللتقليصات المستمرة منذ 

  .لهم) األونروا(من سوء حالتهم ويمس بمستوى الخدمة التي تقدمها 
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) األونروا( بضرورة الحفاظ على األردنوطالبت اللجنة ووجهاء الالجئين الفلسطينيين في 

ستمرار خدماتها وتحسينها واتساعها لتشمل كافة الالجئين الفلسطينيين باعتبارها تجسد استمرار وا

  .االلتزام الدولي والقانوني والسياسي بقضية الالجئين

14/6/201، الدستور، عّمان  

  

  يطالبون باإلفراج عن المعتقلين ووقف التنسيق األمني مع"دعم المقاومة" وأهالي "المهندسين" .35

  "ائيلإسر"

نفذت نقابة المهندسين وأهالي المعتقلين ظهر السبت اعتصاما أمام مجمع :  محمد محيسن–السبيل

دعم "النقابات المهنية؛ للتضامن مع موظفي النقابة الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بقضية 

  ".المقاومة

 المقبل؛ للمطالبة بوقف ما وأعلن المعتصمون عن تنفيذ اعتصام آخر أمام رئاسة الوزراء الثالثاء

  ".هدر كرامة المواطن األردني الداعم للمقاومة"صفوه بـ

التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني، واإلفراج "وطالب المشاركين في االعتصام وقف ما أسموه 

  .الفوري عن المعتقلين، مؤكدين أن المعتقلين رمز للبطولة والمقاومة

14/6/2015، السبيل، عّمان  

  

  زيع المنحة اإلماراتية ألسر شهداء الحرب األخيرة على غزةتو .36

 في قطاع غزة، "اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي"شرعت  : الفيرائد-غزة

 أمس السبت، في توزيع المنحة اإلماراتية المقدمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة

  . األخيرة على القطاع"اإلسرائيلية"حرب ، على ذوي شهداء الاإلمارات

وأقامت اللجنة مهرجاناً حاشداً لذوي شهداء محافظتي غزة وشمال غزة وسلمتهم صكوك المنحة 

المقدرة بخمسة آالف دوالر، فيما سيتبع ذلك مهرجان مماثل لتكريم ذوي شهداء المحافظات 

  .الوسطى والجنوبية

، والفصائل "حماس" و"فتح"هداء، وممثلون عن حركتي شارك في المهرجان عدد كبير من أسر الش

  .الفلسطينية، وشخصيات اعتبارية

14/6/2015الخليج، الشارقة،   
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  ونروا لتلبية احتياجات الالجئين الفلسطينيينأل مليون دوالر 15بمبلغ  تتبرع الكويت .37

ر من دولة الكويت،  مليون دوال15أنها تلقت تبرعاً بقيمة ) أونروا(أعلنت وكالة  :األناضول-غزة

  .لدعم االحتياجات اإلنسانية والتنموية لالجئين الفلسطينيين

الكويت “وقالت الوكالة األممية، في بيان لها، تلقت األناضول نسخة منه، مساء اليوم السبت إن 

 مليون دوالر أمريكي، لصالح العمل الذي تضطلع به الوكالة، في مجال مساعدة 15تبرعت بمبلغ 

  .” الفلسطينيين في الشرق األوسطالالجئين

، بأن الكويت هي إحدى الجهات التي تقدم تبرعات سخية ودائمة لها، مشيرة إلى ”أونروا“وأفادت 

 2014 لصالح الوكالة، وتبرعت خالل عام 2013 مليون دوالر خالل 29أنها تبرعت بمبلغ 

  .دوالر مليون 14بمبلغ 

13/6/2015، رأي اليوم، لندن  

  

  ن أوروبيون يدعون إلنهاء حصار غزةبرلمانيو .38

كشفت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، عن توقيع نحو مئة شخصية :  قنا–غزة 

برلمانية أوروبية على العريضة التي رفعها تحالف أسطول الحرية إلى البرلمان األوروبي في 

امل وعدم التعرض وقت سابق من مايو الماضي، التي تطالب بإنهاء حصار قطاع غزة بشكل ك

  .ألسطول الحرية الثالث وتوفير الحماية الدولية الالزمة له

وقالت الحملة األوروبية، في بيان صحفي لها اليوم السبت، إن من بين الموقعين على العريضة 

 دولة 15نائب رئيس البرلمان األوروبي ديمتريس باباديموليس ونواب وأعضاء من أكثر من 

موعات البرلمانية واألحزاب السياسية األوروبية، مؤكدين دعمهم الكامل أوروبية ومن كل المج

  .لمهمة أسطول الحرية الثالث لغزة

وبين رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، الدكتور مازن كحيل، معقبا على حملة 

ر قانوني التواقيع إلذاعة صوت القدس، إن هذه الخطوة تعتبر رفضا قويا للحصار اإلسرائيلي غي

كما شدد  .المفروض على قطاع غزة منذ تسع سنوات، وإدانة واضحة لكل الجهات التي تقوم عليه

  .كحيل، على ضرورة أن تستمر الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل

13/6/2015، الشرق، الدوحة  
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  يين عماال تستغل األطفال الفلسطيناإلسرائيليةالمستوطنات ": هيومن رايتس" .39

ش عن قيام المستوطنات j كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس وو:وكاالت-المحتلةالقدس 

 عاما، أي دون السن 15 في منطقة األغوار بتشغيل الفتيان الفلسطينيين دون سن اإلسرائيلية

  .القانوني األدنى للعمل

 طفال، عملوا 38مع  2014ويستند تقرير منظمة حقوق اإلنسان إلى مقابالت أجريت في العام 

 طفال قد 30وجاء في التقرير أن  .جميعهم في الزراعة في مستوطنات عدة في منطقة األغوار

 14 – 13أكدوا على أنهم بدأوا العمل وهم دون سن الخامسة عشرة، وبعضهم كان في جيل 

  . عاما11وتضمنت المقابالت أيضا مقابلة مع طفل عمل في المستوطنات في جيل  .عاما

حسب التقديرات التي تضمنها التقرير فإنه في موسم القطف يرتفع عدد األطفال الفلسطينيين وب

  . ساعة22 – 10 طفل، يعملون يوميا مدة 1000العاملين في المستوطنات إلى نحو 

وتحدث عدد من األطفال العاملين في التقرير عن ظروف عمل ومعاملة سيئة يتعرضون لها من 

  .ملقبل المشرفين على الع

كما تحدث بعضهم عن حاالت إصابة بالغثيان والطفح الجلدي والتقيؤ لدى رش المبيدات الزراعية 

وتحدث آخرون عن عمل في أشهر الصيف الحارة التي تزيد فيها . بدون استخدام وسائل وقائية

  . درجة مئوية، وخاصة في الدفيئات40الحرارة على درجات 

 80 – 70 تبين أن غالبيتهم يتلقون أجورا تتراوح ما بين وعن األجور التي يتلقاها األطفال،

  .شاقال مقابل كل يوم عمل

ويقول مصدر في أحد المدارس الفلسطينية في المنطقة، إن التالميذ يتسربون من التعليم في جيل 

، وذلك بسبب اضطرارهم للعمل نظرا  %50 عاما، وفي نهاية الثانوية تصل النسبة إلى 14

وهو ما يؤكده األطفال العاملون الذين يجدون أنفسهم . ادية السيئة التي يعيشونهاللظروف االقتص

  .مضطرين لترك مقاعد الدراسة والعمل في المستوطنات في ظل غياب البدائل

ولفت التقرير إلى أن المستوطنين كانوا يمنعون معدي التقرير من متابعة المقابالت مع األطفال، 

  ".ض خاصةأرا"بذريعة أن الحديث عن 

في إسرائيل أوري زكي، أنه بحسب القانون الدولي فإن إقامة ' هيومان رايتس ووتش'ويقول ممثل 

المستوطنات في األغوار، واستغالل الموارد من قبل إسرائيل هو أمر غير قانوني، كما أن ذلك ال 

  .يعفي إسرائيل من االلتزام بمنع تشغيل األطفال

14/6/2015الغد، عّمان،   

  



  

  

 
 
 

           30ص                                      3607 :   العدد  14/6/2015 األحد :التاريخ

  "إسرائيل"يات المتحدة تسعى التفاق تجاري مع أوروبا يمنع مقاطعة الوال .40

صادق مجلس النواب األميركي الجمعة على صيغة تشريع للدفع بإقامة مسار :  وكاالت–عواصم 

سريع للتجارة الحرة بين الواليات المتحدة وأوروبا، يتضمن شرطا ملزما لدول االتحاد األوروبي 

  .المقاطعة للبضائع اإلسرائيليةينص على تجنب أي نوع من 

وعلم أن صيغتين مختلفتين للقانون قد صودق عليهما في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن 

  .كلتيهما تتضمنان البند المتصل بمنع مقاطعة إسرائيل

وتبين في نهاية المطاف أنه لم يصادق على القانون بسبب خالفات بشأن التعويض لنقابات العمال 

ات المتحدة، في أعقاب معارضة شديدة من جانب الديمقراطيين، ويتوقع أن يتم التوصل في الوالي

  .في األيام القريبة إلى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة القانون، فمن المتوقع أن تقدم الصيغة الموحدة 

  . التجارة الحرة بأسرع وقت للدفع باتفاقيةالمتحمسللرئيس باراك أوباما، 

تجدر اإلشارة إلى أن مثل هذا القانون يلزم اإلدارة األميركية بالرد على الحكومات والمنظمات 

الدولية والشركات واألفراد الذين يعملون على مقاطعة إسرائيل، كما يلزم اإلدارة األميركية 

 مع إسرائيل أو فرض قيود على عمليات تدعو، من منطلقات سياسية، إلى قطع العالقة"بمعارضة 

العالقات التجارية ضد إسرائيل، مثل المقاطعة أو سحب االستثمارات أو فرض عقوبات، مثلما 

  ."BDSتفعل منظمة 

فرض المقاطعة أو سحب االستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل، "وينص القانون على أن 

دولية، يتعارض مع مبادئ عدم التمييز في من قبل الحكومات أو الهيئات الحكومية والمنظمات ال

  ."الذي ينظم اتفاقيات التجارة بين الدول) GATT(اتفاق التجارة الدولي 

ويدعم القانون إجراء فحوصات أميركية ضد الشركات التي تدفع أو تستجيب للمقاطعة، ويلزم 

ون حيز التنفيذ بشأن  يوما من دخول القان180الرئيس األميركي بتقديم تقرير للكونغرس في نهاية 

 ضد إسرائيل، وتقديم تقدير بشأن الخطوات التي قامت بها اإلدارة األميركية لحث BDSنشاطات 

الدول األجنبية والمنظمات الدولية على وقف المقاطعة، إضافة إلى الخطوات التي تتخذها لمنع 

  .سرائيلإجراء تحقيقات وتقديم دعاوى من قبل الحكومة أو الهيئات الدولية ضد إ

يشار إلى أن أوباما يدفع باتجاه تشريع اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا ودول شرق آسيا، في 

  مسار 

14/6/2015الدستور، عّمان،  
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  شركة نرويجية عمالقة تسحب استثماراتها من مشاريع إسرائيلية بالضفة .41

سحب استثماراتها من  أنها قررت KLPأعلنت شركة التأمين العمالقة في النرويج : بالل ضاهر

  .شركتين دوليتين كبيرتين لتصنيع مواد بناء، بسبب نشاطهما في الضفة الغربية المحتلة

تشغالن، بواسطة شركات " سيميكس"و" هايدلبرغ سيميت"وأوضحت الشركة النرويجية أن شركتي 

ي مناطق محتلة إسرائيلية تابعة لهما، كسارات في الضفة الغربية، وتستغالن بذلك موارد طبيعية ف

  .بصورة مخالفة لمعاهدة جنيف

وذكرت الشركة النرويجية في بيان أن بحوزتها أسهم في الشركتين المذكورتين بقيمة خمسة 

ماليين دوالر، وأنها باعت هذه األسهم وأنهت استثماراتها في الشركتين في مطلع حزيران 

  .الحالي

سلطات المحلية في النرويج ويبلغ حجم ويشار إلى أن الشركة النرويجية تؤمن مستخدمي ال

  . مليار دوالر35رأسمالها 

، اليوم األحد، إلى أن قرار الشركة النرويجية هو نوع غير مألوف من "هآرتس"ولفتت صحيفة 

مقاطعة أنشطة إسرائيلية في األراضي المحتلة، إذ أن قرارها ليس مقاطعة منتجات المستوطنات 

ما مقاطعة شركات دولية لديها عالقات اقتصادية مع شركات وال الشركات التي تصنعها، وإن

  .إسرائيلية تنشط في األراضي المحتلة

هي شركة ألمانية عمالقة في مجال مواد البناء وتعمل في أربعين " هايدلبرغ سيميت"وشركة 

البريطانية، التي بملكيتها شركة " هانسون" شركة 2007واشترت هذه الشركة في العام . دولة

  .، التي تشغّل كسارات في الضفة الغربية المحتلة"نسون إسرائيلها"

المكسيكية مواد بناء في أكثر من خمسين دولة، واشترت في العام " سيميكس"وتسوق شركة 

، وتشغّل هي األخرى كسارات في "ردميكس إسرائيل"التي تملك شركة " ردميكس" شركة 2005

  .الضفة

 موضوع استثماراتها في الشركتين منذ فترة طويلة، وطلبت وقالت الشركة النرويجية إنها درست

استشارات قانونية حول ما إذا كانت الشركتان تخالفان القانون الدولي بعملهما في أراض محتلة، 

  .وتبين أنهما تخالفان القانون الدولي

  14/6/2015، 48عرب 
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  فضيحة بان كي مون وآخرين .42

  منير شفيق

ي مون أمين عام هيئة األمم المتحدة يضاف إلى أكاليل عـار كثيـرة              عار آخر يكلل جبين بان ك     

وكان ذلك السبب الرئيس الـذي اسـتخدمت اإلدارة         . لطخت جبينه منذ أن تولى أمانة هيئة األمم       

  .األمريكية كل نفوذها في الهيئة الدولية إلعادة انتخابه أو في األصح تعيينه لدورة ثانية

ئة األمم المتحدة كانوا، عموما، من الطينة نفسها فيما يتعلق بالتبعية           صحيح أن األمناء العامين لهي    

ولكن بان كي مون جاء في مرحلة ما        . ألمريكا، ولكن مع مراعاة الدول الكبرى في أحيان معينة        

بعد انتهاء الحرب الباردة وال سيما في الفترة التي استفردت فيها أمريكا بمجموعة قرارات لهيئـة                

  .وهي الفترة الممتدة طوال العقدين األخيرين. وتعيين األمين العاماألمم المتحدة 

أمريكا في الخمس سنوات األخيرة ضعفَت على المستوى العالمي ضعفا أصبح ظـاهرا ألعـين               

وذلك إلـى   . ولكنها بقيت مسيطرة على أمين عام هيئة األمم وعلى عدد من مؤسساتها           . الكثيرين

ها على كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة          جانب سيطرتها أو استمرار سيطرت    

  .وهو ما تبقى لها من سيطرة منفردة. المصرفية العالمية

استطاعت أمريكا أن تسيطر على الهيئات والمؤسسات في المرحلة التي تلـت انهيـار االتحـاد                

فـي المواقـف   " اعتدال"السوفياتي ودخول الصين لعبة النظام الرأسمالي العالمي، وما اقتضاه من   

إلى حد  " خال الميدان ألبي حميدان   "وبهذا  . السياسية، أو ما اقتضاه من تجنب المواجهة مع أمريكا        

فتاريخـه تـاريخ تبعيـة      . فوقع اختيارها على بان كي مون التابع المروض لهذه المرحلة         . بعيد

  .ألمريكا والصهيونية منذ أن كان وزيرا لخارجية كورية الجنوبية

التي " قائمة العار في قتل األطفال    "يل العار األخير الذي وضعه بان كي مون على رأسه كانت            إكل

الكيـان  " (إسـرائيل "صدرت أخيرا عن هيئة األمم المتحدة حيث وضع كل ثقله لعدم إدراج اسم              

في تلك القائمة، وهو االسم الذي يجب أن يوضع على رأس القائمة، وال يستطيع أحد               ) الصهيوني

مما كشف بان كي مون صهيونيا أشد صهيونية مـن إدارة           . نافسه على هذه الزعامة والريادة    أن ي 

علمـا  . أوباما التي وجدت نفسها مضطرة في أكثر من مناسبة، على التعارض مع حكومة نتنياهو             

أن أوباما في عهديه لم يقصر في التقدم خطوات بالسياسة األمريكية في االنحياز للنص الصهيوني               

فلسطين التاريخيـة   "فقد سبق له أن ادعى أن       . ألساسي في الموضوع المتعلق بالقضية الفلسطينية     ا

وهو بهذا زور التاريخ وزايد على الـنص الـصهيوني          ". كانت الوطن التاريخي للشعب اليهودي    

عيدا فاليهود عاشوا في أغلبيتهم الساحقة ب     . الذي لم يتجرأ يوما أن يصفها بالوطن التاريخي لليهود        
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بل يشكك علماء اآلثار في وجودهم يوما فيها بـسبب عـدم            . من فلسطين طوال القرون الماضية    

  .العثور على أثر واحد يدلل على ذلك

ـ           دولة يهوديـة   " دولة إسرائيل "هذا، وجعل أوباما االعتراف بيهودية الدولة، أو باعتبار ما يسمى ب

ـ  بمعنى ينهي حق الفلسطينيين أصال بفلسطين وينكر          وجودهم تحـت تلـك      48على فلسطينيي ال

  .الدولة المغتَِصبة غير الشرعية، وهم السكان األصليون، بل وينكر حق العودة من حيث أتى

هذا كله، أخذ به بان كي مون ولكنه لم يختلف مع الكيان الصهيوني، ولو بمستوى ثـانوي، كمـا                   

واقف عدة اتخذها في الموضـوع      فبان كي مون أثبت أنه صهيوني حتى النخاع في م         . فعل أوباما 

الفلسطيني، وكان آخرها إصراره على عدم إدراج الكيان الصهيوني بقائمة العار في قتل األطفال،              

 -فيما دماء أكثر من خمس مئة وأربعين طفال فلسطينيا قتلهم القصف الصهيوني في حرب تمـوز               

  .، لم تجف بعد2014غشت -يوليوز / آب

لتغاضي الرسمي العالمي على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني         والسؤال إلى متى يظل هذا ا     

وهـو  . بحق الشعب الفلسطيني؟ الجواب، بالطبع ما دامت أمريكا متسلطة على هيئة األمم المتحدة            

تسلط جاء من قوة االستمرار، ومن تهديدها الدائم بقطع مساهماتها المالية، ولم يأِت، كمـا كـان                 

ولهذا . طرتها الفعلية على النظام العالمي، أو من قوتها العالمية واتساع نفوذها          الحال سابقا، من سي   

ثمة تناقض بين فقدان أمريكا وأوروبا لسيطرتهما العالمية من جهة وبين استمرار السيطرة علـى               

  .هيئة األمم والمؤسسات المالية حيث السالح المستخدم في المقاطعة والحصار من جهة أخرى

د لمجموعة البريكس، ولبلدان العالم الثالث، عموما، وضع حد لهذه السيطرة األمريكية            من هنا ال ب   

وذلك كما فعلت أمريكا حين أزاحـت االسـترليني         . التي لم يعد لها من مسوغ في موازين القوى        

ليحل الدوالر مكانه، بعد أن فقدت بريطانيا سيطرتها العالمية السابقة في ميزان القوى الجديد مـع                

  .اية الحرب العالمية الثانيةنه

تآمر أمين عـام    (أما بالنسبة إلى الموضوع الفلسطيني وهذه الضربة التي وجهت ألطفال فلسطين            

، فإن  )األمم المتحدة وأمريكا إلبعاد اسم الكيان الصهيوني من قائمة العار الخاصة بجرائم األطفال            

ألن .  واستمرارهما بالتنـسيق األمنـي     إحراجا كبيرا قد لحق بمحمود عباس والسلطة الفلسطينية       

  .االكتفاء باحتجاج لفظي على هذه الضربة سرعان ما يذهب أدراج الرياح

على أن األهم من هذا النقد فيتمثل في مغزى عدم إدراج دولة الكيان الصهيوني في قائمة العـار                  

راتيجية الـرئيس   اسـت . الخاصة بقتل األطفال من ِقبل على هيئة األمم المتحـدة وأمينهـا العـام             

وقد قامت على أساس اللجوء إلى المنظمات والمؤسسات الدوليـة مـن            . الفلسطيني محمود عباس  
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: أجل لي ذراع نتنياهو ليوقف بناء المستوطنات، ويعود إلى المفاوضات، على أساس حل الدولتين             

  .1967دولة فلسطينية في حدود 

الل أسبوع بعد فشلها في تجميد عضوية الكيـان         فهذه االستراتيجية تكون قد تلقت فشلها الثاني خ       

وذلك من خالل تراجعها المذل تحت الضغط       ". فيفا"الصهيوني في المنظمة الدولية لكرة القدم الـ        

  .لسحب مشروعها المطالب بتجميد تلك العضوية

ـ             ات األمر الذي يعني أن استراتيجية محمود عباس الرديفة المنقذة الستراتيجية التسوية والمفاوض

  ).حتى يرضى ولن يرضى(هي استراتيجية فاشلة أيضا، وبالوقائع والنتائج 

والسؤال ألم يحن له ولقيادة حركة فتح ولفصائل المجلس المركزي أن يعتبروا بهـذين الفـشلين،                

ناهيك عن دوران استراتيجية اللجوء إلى المنظمات والهيئات الدولية حول نفسها من دون أي تقدم               

حتى اآلن؟ وماذا ينتظرون واالستيطان يستفحل في الضفة الغربية والتهويد مـاض            منذ أن ُأعلنت    

على قدم وساق في القدس واالعتداءات على المسجد األقصى متصاعدة يوما بعد يوم؟ ثـم مـاذا                 

وكأن شيئا لـم    "يقولون بوضع قرار المجلس المركزي القاضي بوقف التنسيق األمني على الرف            

م أعينهم وملء سمعهم مشروع انتفاضة قادرة على قلب الطاولة على رأس            واألنكى أن أما  ". يكن

  .نتنياهو

. ال إرادة لمن تنادي   : أو بعبارة أخرى  " لقد َأسمعتَلونا ديتَحياً ولكن ال حياةَ ِلمن تُنادي       : "قال الشاعر 

  .ويبدو أن ثمة مفقودات أخرى كثيرة غير اإلرادة

 12/6/2015، "21عربي "موقع 
 

  خارطة الفرص والمخاطر.. 2015ا هرتسيلي .43

  صالح النعامي

الخامس عشر الذي نظمه مركز هرتسيليا      " األمن القومي اإلسرائيلي  "انتهت قبل أيام أعمال مؤتمر      

 خارطـة الفـرص     - كما هو الحال في مؤتمراته السنوية السابقة       -متعدد االتجاهات، والذي تناول   

  . لصهيونيوالمخاطر اإلستراتيجية التي تواجه الكيان ا

وقد خلص المؤتمر إلى قائمة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين قدرة إسرائيل على مواجهـة                

المخاطر الناجمة عن التحوالت التي طرأت على بيئتها اإلقليمية، وتمكينها أيضا مـن اسـتغالل               

  . الفرص التي أفضت إليها هذه التحوالت

دمت للمؤتمر بشكل خـاص، برصـد التطـورات         وقد اهتمت النقاشات واألوراق البحثية التي ق      

المتالحقة في العالم العربي واستشراف تداعياتها على إسرائيل، ال سيما التطورات في كـل مـن                
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العراق وسوريا، وزيادة تأثير الحركات الجهادية على المشهد اإلقليمـي، والثـورات المـضادة،              

ائرة فعـل حركـة المقاطعـة الدوليـة         والبرنامج النووي اإليراني، إلى جانب تداعيات تعاظم د       

  ). أس.دي.بي(

وقبل الخوض في طابع المداوالت التي شهدها المؤتمر، تتوجب اإلشارة إلى أنـه فـي العـامين                 

كمنصة للتعبير عن اتجاهات التفكيـر اإلسـتراتيجي        " هرتسيليا"الماضيين تراجعت مكانة مؤتمر     

  ".أبحاث األمن القومي"لتي ينظمها مركز اإلسرائيلي، وفي المقابل زادت أهمية المؤتمرات ا

من ناحية منهجية، وبخالف االنطباعات التي تعكسها تغطية اإلعالم العربي لمـداوالت مـؤتمر              

، فإن االعتبارات السياسية والدعائية تلعب دورا مهما في إمالء المواقف التي تعبر عنها              "هرتسيليا"

ب تلجأ إلى التضخيم أو التقليل من شأن مخاطر مـا،    النخبة السياسية الحاكمة، مما يجعل هذه النخ      

في الوقت ذاته، فإن بعض الرؤى التي قدمها البـاحثون  . استنادا إلى بوصلة توجهاتها األيدولوجية 

  .الذين ساهموا بأوراق في المؤتمر، تتعارض مع رؤى وتصورات باحثين مهمين آخرين

  

  تحييد الجبهة الشرقية

ذا العام من مؤتمر هرتسيليا إلى أنه لم يعد هنـاك خطـر يتهـدد               خلص المشاركون في نسخة ه    "

إسرائيل من الجبهة الشرقية، علما بأنها ظلت مصدر التهديد الرئيسي بالنسبة إلسرائيل منذ التوقيع              

  "1979على اتفاقية كامب ديفد عام 

يس الـوزراء   من خالل مداوالت المؤتمر التي شارك فيه كبار قادة الكيان الصهيوني، بدءا من رئ             

بنيامين نتنياهو ومرورا بكبار وزرائه وقادة الجـيش وانتهـاء بكبـار البـاحثين فـي الـشؤون                  

يتوجـب  " فرص"اإلستراتيجية، يمكن اإلشارة إلى عدة تحوالت إقليمية تم التعاطي معها على أنها             

  . استغاللها واستخراج الطاقة الكامنة فيها

 شهد تواصل التحول الذي طرأ مع انـدالع         2015 عام   فقد أجمع المتحدثون في المؤتمر على أن      

ثورات الربيع العربي، والمتمثل في انهيار الدولة العربية القطرية وتفكك الجيوش التقليدية، وهـو              

فقـد تراجـع    . ما أفضى إلى تحسن مكانة إسرائيل في ميزان القوى اإلستراتيجي بشكل جـذري            

فكك الفعلي للجيشين السوري والعراقي، وانكفاء الجيش       التهديد العسكري التقليدي العربي بسبب الت     

  . المصري على ذاته واهتمامه بالشأن الداخلي

وخلص هؤالء إلى أنه لم يعد هناك خطر يتهدد إسرائيل من الجبهة الشرقية، علما بأنهـا ظلـت                  

 وأكـدوا   .1979مصدر التهديد الرئيسي بالنسبة إلسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفد عام             

أن هذا التطور مكّن إسرائيل من إعادة بناء جيشها بشكل يقلص من االستثمار المادي التقني فـي                 



  

  

 
 
 

           36ص                                      3607 :   العدد  14/6/2015 األحد :التاريخ

مجال تطوير القدرات التقليدية التي كانت تصلح لمواجهة الجيوش التقليدية، مع كل ما يعنيه األمر               

  . من تقليص النفقات األمنية

دولة القطرية أفضى إلى والدة كيانات مريحـة        وحرص المتحدثون على اإلشارة إلى أن انهيار ال       

إلسرائيل، كما تجلى ذلك في تعزيز مكانة إقليم كردستان العراق واقترابه من إعالن االسـتقالل،               

  .علما بأن هذا الكيان يحتفظ بعالقات خاصة مع إسرائيل

  

  تحسن البيئة اإلستراتيجية

والمكانة اإلستراتيجية في نظر المتحـدثين      تم تحديد ثالثة تطورات ضمنت تحسين البيئة اإلقليمية         

االنقالب الذي قاده عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري محمد مرسـي،            : في المؤتمر، وهي  

والتقاء المصالح بين تل أبيب وعدد من الدول العربية بسبب الخوف المشترك من إمكانية إقـدام                

يراني ال تأخذ بعين االعتبـار مـصالح        الغرب على تسوية مع طهران بشأن البرنامج النووي اإل        

إسرائيل وهذه الدول، إلى جانب غياب مصلحة لدى كل من حزب اهللا وحركة حماس في إشـعال                 

  . الجبهتين الشمالية والجنوبية

وقد عني رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب الجنرال عاموس جلعاد بإبراز العوائد              

معجـزة  " عليها إسرائيل في أعقاب االنقالب، لدرجة أنه عد االنقـالب            اإلستراتيجية التي حصلت  

  ". إلسرائيل

والالفت أن جلعاد اعتبر أن ترسيخ الشراكة بين مصر وإسرائيل في الحـرب علـى المقاومـة                 

الفلسطينية أهم التحوالت التي شهدها العام المنصرم، حيث أشار إلى أن نظام السيسي لعـب دورا   

ولم . ف منابع هذه المقاومة عبر إغالق اإلنفاق ومنع تدفق السالح إلى قطاع غزة            رئيسيا في تجفي  

يكن ثمة خالف خالل المؤتمر على أن إسرائيل تستفيد بشكل كبير من الحرب التي يشنها السيسي                

  . على جماعة اإلخوان المسلمين والجهاديين في سيناء

صالح بين إسرائيل والدول العربية في بناء       وقد حث بعض المتحدثين على استغالل نقاط التقاء الم        

. تحالفات إقليمية تمكّن الكيان الصهيوني من تحقيق مصالحه بتوظيف أقل قـدر مـن اإلمكانـات               

وأكدوا أنه ال يوجد ميل لدى حزب اهللا إلشعال الجبهة الشمالية بفعل تورطه في القتـال بـسوريا                  

المداوالت إلى أن إعادة إعمار قطـاع        في ردع الحزب، بينما أشارت       2006وبسبب نجاح حرب    

غزة تقع على رأس أولويات حركة حماس في المرحلة الحالية، مما يقلص من رغبة الحركة فـي                 

  .إشعال الجبهة الجنوبية
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ونظرا ألنه تم اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريعية التركية أثناء انعقاد المـؤتمر، فقـد أكـد                 

ل في طياتها إمكانية تحسين البيئة اإلقليمية إلسرائيل، كما قال ذلك           المتحدثون أن هذه النتيجة تحم    

  .صراحة رئيسها السابق شمعون بيريز

  

  النووي اإليراني

تم تحديد ثالثة تطورات ضمنت تحسين البيئة اإلقليمية والمكانة اإلستراتيجية في نظر المتحـدثين       "

 الدول العربية بسبب الخوف المشترك      انقالب مصر، والتقاء المصالح مع عدد من      : بالمؤتمر وهي 

من االتفاق الغربي اإليراني، وغياب مصلحة لدى كل من حزب اهللا وحركة حماس فـي إشـعال                 

  "الجبهتين الشمالية والجنوبية

وعلى الرغم من أن الملف النووي اإليراني حافظ على موقع الـصدارة فـي قائمـة التهديـدات                  

والباحثون الصهاينة في المؤتمر، فإنه يتوجـب التعـاطي         اإلستراتيجية التي رصدها المسؤولون     

بحذر شديد مع الحرص اإلسرائيلي على تسليط األضواء على هذا الملف، إذ صحيح أن القيـادة                

اإلسرائيلية الحالية ترى في النووي اإليراني تهديدا وجوديا من الطراز األول، إال أنه يتوجب عدم               

 وراء حرص نتنياهو في كلمته أمام المـؤتمر علـى إبـراز             إغفال األهداف الدعائية التي كانت    

  . مخاطر هذا الملف

فقد وظف نتنياهو المؤتمر كمنصة لممارسة ضغط على اإلدارة األميركية وقـادة الغـرب ألخـذ        

مواقف إسرائيل بعين االعتبار قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران بشأن هذا الملف، علمـا                

ن من النووي اإليراني يتناقض مع مواقف رئيس الموساد الحالي تـامير            بأن موقف نتنياهو المعل   

باردو ورئيسه السابق مئير ردغان ورئيس المخابرات الداخلية السابق يوفال ديسكين الذين أكـدوا       

في أكثر من مناسبة أن الصراع مع الفلسطينيين هو التهديد الوجودي األبرز على إسرائيل وليس               

  .يرانيالبرنامج النووي اإل

ورغم اتفاق النخب التي تحدثت أمام المؤتمر على أن الجماعات الجهادية العاملـة فـي سـوريا                 

والعراق وسيناء غير معنية في الوقت الحالي باستهداف إسرائيل، فإنها توقعت فـي المقابـل أن                

فـي  وحسب السيناريوهات التي قدمت     . تتحول هذه التنظيمات إلى تهديد إستراتيجي في المستقبل       

المؤتمر، فإن جزءا من التنظيمات العاملة بسوريا ستنتقل الستهداف إسرائيل بعد سـقوط نظـام               

  .األسد

ويستشف من المداوالت أن ما يفاقم التهديد الذي تمثله التنظيمات الجهادية حقيقة أنها قادرة علـى                

قرب أماكن حساسة   استنزاف إسرائيل لكثرتها وتعدد قياداتها وتوجهاتها، ناهيك عن تواجد بعضها           
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وال خـالف بـين     . داخل إسرائيل، مثل تلك المتواجدة في منطقة الجوالن والجنـوب الـسوري           

المتحدثين في المؤتمر على أنه من الصعب جدا ردع التنظيمات الجهادية الفتقادها مقومات الدولة              

  . التي يمكن ضربها لتعزيز الردع

إن مواجهة التنظيمات الجهادية يتطلب إعادة صياغة       وحسب التقديرات اإلستراتيجية اإلسرائيلية، ف    

النظرية األمنية للكيان الصهيوني والعقيدة القتالية للجيش اإلسرائيلي الذي سيكون مطالبا بممارس            

وقد أكدت النخب األمنية ذات الخلفية االسـتخبارية        . جهد حربي في مناطق مختلفة وفي آن واحد       

ة الحركات الجهادية تستدعي أوال استثمار طاقات كبيرة فـي          التي تحدثت أمام المؤتمر أن مواجه     

  . الجهد االستخباري من أجل بناء بنك أهداف يمكّن من ضرب هذه الحركات عند الضرورة

ولم تستبعد النخب األمنية والبحثية اإلسرائيلية أن تشكل التنظيمات الجهادية تهديدا ألنظمة يمثـل              

 مثل النظام األردني، فقد حذر الجنرال عاموس جلعـاد مـن            بقاؤها مصلحة إستراتيجية إلسرائيل   

عمـق  "خطورة أن يفضي تمدد تنظيم الدولة اإلسالمية إلى تهديـد األردن الـذي وصـفه بأنـه                  

  ".إستراتيجي إلسرائيل

  

  خطر المقاطعة الدولية

ميركية في أوج الحملة التي تشنها إسرائيل والمنظمات اليهودية األ        " 2015هرتسيليا  "انعقد مؤتمر   

، مما أثر على مداوالت المؤتمر، فقد أجمع المتحـدثون  )أس.دي.بي(على حركة المقاطعة الدولية     

على أن حركة المقاطعة يمكن أن تتحول من تهديد إستراتيجي إلى تهديد وجـودي إذا تعاظمـت                 

ـ               . وتيرتها ة وتنبع خطورة هذه الحركة من حقيقة أنها تهدف إلى المس بـشرعية إسـرائيل الدولي

  . ومكانتها العالمية على نحو خطير، ال سيما في الغرب

لم تستبعد النخب األمنية والبحثية اإلسرائيلية أن تشكل التنظيمات الجهادية تهديدا ألنظمة يمثـل              "

بقاؤها مصلحة إستراتيجية إلسرائيل مثل النظام األردني، فقد حذر الجنرال جلعاد من خطورة أن              

  "لى تهديد األردن الذي وصفه بأنه عمق إستراتيجي إلسرائيليفضي تمدد تنظيم الدولة إ

وحذر الكثير من المتحدثين من أن حركة المقاطعة يمكن أن تفضي إلى تقليص هامش المنـاورة                

أمام إسرائيل عند مواجهتها المقاومة الفلسطينية، على اعتبار أن صناع القرار فـي تـل أبيـب                 

بمكانة إسرائيل الدولية قبل أن يقرروا شن عمليات عسكرية         سيأخذون بعين االعتبار إمكانية المس      

وعلى الـرغم مـن أن التـداعيات    . يمكن أن تسفر عن المس بعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين    

االقتصادية للمقاطعة الدولية محدودة في الوقت الحالي، فإن كلمات المتحدثين توقعـت أن يتكبـد               

  .بسبب المقاطعة في المستقبل إذا لم يتم تطويقهااالقتصاد اإلسرائيلي خسائر كبيرة 
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هـو  " 2015هرتسيليا  "إن أكثر ما يدلل على تأثير االعتبارات األيدولوجية على مداوالت مؤتمر            

عدم االهتمام باستشراف تداعيات بقاء الصراع مفتوحا مع الشعب الفلسطيني، وهذا ما ينسجم مع              

 بأن هذا الصراع يؤثر على كل مصادر التهديد التي تم           توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة، علما    

  .رصدها في المؤتمر

  

  توصيات المؤتمر

واستنادا إلى المداوالت واألوراق التي قدمت للمؤتمر، صاغت لجنة منبثقة عـن المـؤتمر عـدة                

  .توصيات لمواجهة المخاطر الناجمة عن التحوالت في العالم العربي

راتيجية أمنية شاملة تهدف إلى إحباط التهديدات األمنيـة الناجمـة           فقد أوصى المؤتمر باعتماد إست    

عن التحوالت في العالم العربي، وحث على تعديل النظرية األمنية اإلسرائيلية التي أرسيت أثنـاء               

عهد رئيس الوزراء األول ديفد بن غوريون لتمكين الكيان الصهيوني من التعاطي مع تـداعيات               

دا على أنه يتوجب على إسرائيل استثمار جهود كبيرة في ردع أعـدائها،             التحوالت اإلقليمية، مشد  

  .في ظل صعوبة حسم الواجهات معهم

كما أوصى المؤتمر بتعزيز التحالف مع الواليات المتحدة، على اعتبار أن األخيـرة تلعـب دورا                

 التحـالف   ووصف المؤتمر هذا  . رئيسيا في مساعدة إسرائيل على مواجهة التهديدات اإلستراتيجية       

أهم كنز تملكه إسرائيل على الساحة الدولية، موصيا بأن تحرص إسـرائيل علـى تعزيـز                "بأنه  

  . تحالفاتها مع شركاء إقليميين، وأن تسعى لعقد المزيد من هذه التحالفات

قصارى القول، وبغض النظر عن تأثير االعتبارات األيدولوجية والسياسية على المداوالت، فـإن             

دلل بشكل واضح على أن إسرائيل تواجه حالة من انعدام اليقين بكل ما             " 2015ليا  هرتسي"مؤتمر  

  .يتعلق بمستقبل وجودها في هذه المنطقة

 13/6/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  إجهاض تحايل إسرائيلي .44

  كلوفيس مقصود

حزيـران الجـاري، طلـب عائلـة آري         / يونيـو  8جاء رفض المحكمة األميركية العليا، فـي        

 إسـرائيل، صـفعة حاسـمة    –تفسكي، المولود في القدس، تسجيل مكان والدته في القدس         زيبوتو

وبذلك، أتـى  . ألنصار إسرائيل في الكونغرس وغيره الذين قاموا بحملة لتثبيت الوالدة بهذا الشكل   

، رداً على الحملة التي كانت الغاية منها تمرير وضـع القـدس             3 ضد   6قرار المحكمة، بغالبية    
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رائيل، فالمولود من اليهود األميركيين في القدس يسجل بأنه من مواليد المدينـة مـن               عاصمة إلس 

دون ذكر إسرائيل، حسب المعمول به في اإلدارات األميركية التي تعتبر القدس مدينـة متنازعـاً                

كانت تلك المحاولة بمثابة اعتداء علـى صـالحية         .  عليها، ويبت بأمرها في مفاوضات التسوية     

مسؤول الوحيد دستورياً عن كل القضايا الخارجية، كما حسم حكم المحكمة التي تمثـل              الرئيس ال 

المرجع القضائي األخير في الواليات المتحدة أن القدس غير معترف بهـا عاصـمة إلسـرائيل،                

وأهميته أنه قاطع، ويحول دون أي إعادة نظر في الموضوع، فكان القـرار صـدمة لجماعـات                 

ر قانونياً، فضالً عن أنه مرفوض دولياً، بموجب قرارات األمم المتحدة           إسرائيل، ألن الرفض صا   

المحكمة األميركية تبطل وتلغي ما تدعيـه       "وقد كتبت جريدة هآرتس اإلسرائيلية أن       . ذات الصلة 

وهذا تأكيد أن المحكمة وضعت، بشكل      ". الحكومات اإلسرائيلية زوراً أن القدس عاصمة إسرائيل      

دي أميركي في القدس ال تمنحه االعتراف بإسرائيليته، إلى أن تستقيم وضعية            قاطع، أن والدة يهو   

وكما . القدس القانونية، بحيث تبقى معلقة للبت بأمرها عاصمة مشتركة، وليست عاصمة إسرائيل           

أن المستوطنات غير شرعية صار أيضاً الزعم باحتكار السيادة على القدس غير شرعي، بمعنـى               

ح، بشكل ال جدال فيه، أن والدة يهودي أميركي في القدس ال تمنحه هوية              أن قرار المحكمة أوض   

  . إسرائيلية بمنظار القانون األميركي، كما بمنظار المجتمع الدولي

حاول اللوبي اإلسرائيلي التحايل، لتأكيد استئثار بالقدس، وحرمان الـشعب الفلـسطيني، بـشكل              

قت محاولة إسرائيل تمرير كل يهودي أميركي ولد        نهائي، من دولته بعاصمتها القدس الشرقية، وتل      

" نيويـورك تـايمز   "في القدس ضربة من أعلى سلطة قضائية في الواليات المتحدة، وقد اختارت             

، وأيدت قرار المحكمة الذي ثبت حـصرية        "باسبور القدس "عنوان افتتاحيتها بشأن هذا الموضوع      

والمعلوم أن الرئيس   . ر األمر محسوماً  صالحية الرئيس األميركي في هذا الخصوص، بحيث صا       

السابق، جورج بوش، كان قد اعتبر أن الكونغرس أراد تقويض وضع القدس الـراهن المعلّـق،                

فكون القدس الشرقية عربية فلسطينية، من شأنه أن يحول دون اعتبارها عاصمة ألي من طرفـي    

  .النزاع

سرائيلية القدس، مـن خـالل والدة آري        لهذا السبب، جاءت الدعوى بمثابة تهريب لالعتراف بإ       

بحسمه الموضوع، جاء قرار    . المذكور فيها، بقرار قضائي، بحيث يصبح أمراً واقعاً ال جدال فيه          

المحكمة ليحمي صالحية الرئيس األميركي من التفاف اللـوبي اإلسـرائيلي، وبعـض أعـضاء               

  .  يتقرر مصيرها بعدالكونغرس، توظيف هذه الدعوى، لترسيخ إسرائيلية القدس التي لم

جربت آليات الضغط اإلسرائيلية تحدي الرئيس األميركي وصالحيته الثابتـة دسـتورياً، وبكـل              

وبذلك، . صفاقة، ألن هذا الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية، بغية القفز فوق ثوابتها بشأن القدس            
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تحتل القـدس، وبالتـالي، ال      يشكل ما جاءت به المحكمة رسالة إلى إسرائيل، مفادها بأن األخيرة            

وتزداد األهمية في أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع حركـة           . يجوز لها اعتبار المدينة عاصمة لها     

مقاطعة منتجات المستوطنات، وبما يشير إلى أن القضية الفلسطينية يستحيل قفلها، فـضالً عـن               

طاعات شعبها في الضفة وغزة     شطبها، فهي تبقى البوصلة إلعادة فلسطين العربية إلى كنف كل ق          

  . والقدس والشتات

المهم أن ندرك، جميعنا، أهمية عدم االستقالة من التزام األمة العربية وشعبها بمسؤولية تحريـر               

ل الشطط الحالي، واستعادة مشروع النهضة، ونبذ العنف        اكل أقطارها واستعادة وحدتها، حتى زو     

وقـرار  . ستعادة القيم التي تؤكد حرمة اإلنسان وحقوقـه       العبثي واالنقسامات الطائفية المدمرة، وا    

المحكمة األميركية العليا تصويب النحراف صارخ، وكانت حملة مقاطعة منتجات المـستوطنات            

دليالً واضح الرؤية في توعية المجتمع العليا، فهذه الحركة الشبابية ساهمت في توعية المجتمـع               

لعل الوقت قد حان السترجاع نجاعة االلتـزام بحقـوق          و. الدولي على الغبن السائد بحق فلسطين     

  . الشعب الفلسطيني اإلنسانية والوطنية وحريته

شكراً لقرار المحكمة األميركية العليا لتكذيبها مزاعم، وشكراً لحراك الشباب العـالمي لمقاطعـة              

  .المستوطنات

 14/6/2015، العربي الجديد، لندن

  

  مؤتمر هيرتسيلياخطاب أيهود باراك االستراتيجي في  .45

  بن كسبيت

الخطاب األكثر حدة ودقة    . وكانت فيه خطابات مهمة   . عقد مؤتمر هيرتسليا السنوي، هذا األسبوع     

فقد تواجد في جميع ايام المؤتمر، جلـس فـي الـصف            . يهود باراك إواقناعا كان للمواطن القلق     

ج مفكـرة لتـسجيل     وكان ينقـصه اخـرا    . ، واستمع للخطابات والنقاشات كطالب متحمس     األول

وعندما جاء دوره ألقى خطابا قياديا نادرا في نوعه، مع تحليل جيوسياسي وعـالمي              . الخالصات

سألت كيف يمكن لهذا الرجل الالمـع أن        . استراتيجي ونانو كيميائي، فقط هو يستطيع التحدث به       

الجرثومة لـدى   يفقد البوصلة في كل مرة يتسلم فيها المقود؟ متى سيأتي القرصان الذي سيكتشف              

  .باراك، أو الدودة التي سيطرت على برنامجه، كي نهنأ به بشكل عملي وليس بشكل نظري فقط

لقد تحدث قبل رئيس الحكومة نتنيـاهو بقليـل، ولـم           . اسأل نفسي هل يفهم باراك ما الذي قام به        

زي قـد   فهو يعرف أن التصفية الموضعية التي نفذها بحق غـابي اشـكنا           . يقتصد في انتقاد بيبي   

هل سـيندم علـى     . حرمت الدولة من بديل عقالني ومقنع لصالح السلطة األحادية األبدية لنتنياهو          
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ويمكن أنه ما زال يرى نفسه      .  من نوع باراك ال يندمون     أشخاص. ذلك؟ أنا على يقين أنه لن يندم      

أقنع نفسه وبقي   ، وتحديدا بأربع عيون، حيث      اإلقناعفهو لديه القدرة على     . البديل العقالني الوحيد  

  .أن يقنعنا

  

  ما زال نتنياهو مستغربا

. بدون تهكم، شامال، الفتاً، مشتعال، دقيقا ومقنعا      . بعد باراك جاء دور نتنياهو، كان خطابه ممتازا       

 االنجليزية، وكان   إلى أخرى العبرية ومرة    إلى االنجليزية ثم عاد     إلىفقد بدأ باللغة العبرية وانتقل      

أعتقد أن نتنياهو يرى ويحلل الواقع بطريقة غير        . خالصاته أو تشخيصه  من الصعب زعزعة است   

 األشـياء إنه يواظب على رؤيـة      . مشكلته هي أن نظاراته تميز األنغام وتتجاهل األضواء       . سيئة

 السوداء التي يجـب     األشياءفي منطقتنا، وخالل فترتنا يوجد الكثير من        : السوداوية ولديه أفضلية  

  .رؤيتها

نياهو على حق فيما يتعلق بخشيته من االتفاق مع الفلسطينيين في فترة يـشتعل فيهـا                أعتقد أن نت  

 والقـوى العظمـى     إسرائيلوأعتقد أنه على حق بخشيته من االتفاق بين         .  ويتفكك األوسطالشرق  

، ألنه حـسب    األفعال إلىمشكلتي مع بيبي هي عند االنتقال من الكالم         . برئاسة الواليات المتحدة  

  .وهذه هي السياسة الخالصة.  لتحقيق االنجازاتإمكانية يحرم نفسه من أي رأيه فإنه

لو أراد نتنياهو التأثير لفعل ذلك من الداخل ولـيس مـن            .  قلنا كل شيء   اإليرانيحول الموضوع   

 الحرب على الرجل األقوى في العالم بدال من أن يكون صديقه ويتقرب             إعالنوقد فضل   . الخارج

 إلىاستدعى نفسه   . أكثر من باراك اوباما   ) ولمستقبله(أدلسون مهم لمستقبلنا    منه، وآمن أن شلدون     

 هذه  –الكونغرس وحاول التفريق بين الديمقراطيين والجمهوريين وخلق شرخ بينهم وبين الرئيس            

فـي  )  تحقـق  إذا(وهو لن ينجح في وقف السباق على االتفـاق          . المحاولة التي ال يمكن أن تنجح     

  . في التسبب بالضرر االستراتيجي في عالقاتنا مع الواليات المتحدةالكونغرس، لقد نجح

وهو يقوم بامتحان نتنياهو بناء علـى       . العالم شبع من الخطابات   . الموضوع الفلسطيني أكثر تعقيدا   

وقـد أضـاع    .  يثق بأية كلمة يقولها    األرضيةمشكلة بيبي أنه ال يوجد شخص في الكرة         . األفعال

وأخل بجميع وعوده وتصريحاته خالل الحملة االنتخابية فقط من اجـل           . ةالفرص على أمور تافه   

 حـل   إلـى ، واآلن هو يستغرب لماذا ال يثق به أحد عندما يعود            إضافيينالحصول على مقعدين    

  .الدولتين

بعد أن  .  العملية السياسية مع الفلسطينيين    إلىفي خطابه في مؤتمر هيرتسليا تطرق نتنياهو بتوسع         

  ؟ يـستطيع   إذامن سيثق به    . دفن الحمار، وأعلن أن الدولة الفلسطينية لن تقوم في عهده         دفنها كما ي
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تجميد البناء في المستوطنات خارج الكتل الكبيـرة        : نتنياهو ترميم مصداقيته من خالل قرار واحد      

وسيفهم العالم أنـه ال يقـول       . خطوة كهذه ستثبت صدق نواياه وطهارة يديه      . وراء جدار الفصل  

 إخـراج  وصورتها وشرعيتها، وهي تـستطيع       إلسرائيلخطوة كهذه مهمة    . بل ينوي أيضا  فقط،  

وقد تم  . "اورانج"ال تستغربوا من زحف مدير عام       . الهواء من بالونات المقاطعة التي تنتفخ أمامنا      

 منذ زمن، والمقاطعة الرمادية موجودة هنا، والعالم ضاق ذرعا بنا من رفضنا،             إسرائيلإهدار دم   

  .استمرار سياسة المستوطنات المتسارعة، وهو يريد أن ندفع الثمنومن 

، وتجميد البناء في البـؤر      أراض إعادةال أحد يتوقع من نتنياهو      . من اجل منع هذا يجب المبادرة     

االستيطانية النائية أمر شرعي ويمكن تحمله وهو ال يكلف ثمنا كبيرا، وسيكون مـردوده كبيـرا                

 لماذا؟ ألن المستوطنين هم الذين انتصروا في االنتخابـات، وهـو ال             .لكن بيبي ليس هناك   . جدا

  .؟إذاهل المصلحة الوطنية تصطدم مع المصلحة السياسية؟ ماذا . يستطيع االنفصال عنهم

 فـي   "اعـادة التـشغيل   "لقد بدؤوا يتحدثون في البنية السياسية عن        . يمكن أن يتغير كل هذا قريبا     

، وهو سيقوم   األول حكومته في تشرين     إلىم نتنياهو هرتسوغ    وحسب خطته سيض  . الخريف القادم 

 عن تجميد   واإلعالن مع التشديد على المبادرة العربية،       "2خطاب بار ايالن    "بفعل ذلك من خالل     

لن يستطيع هرتسوغ الرفض، وقد قلنـا إن هرتـسوغ يتـصعب            . البناء خارج الكتل االستيطانية   

.  حزان عـن ظهـره     وأورين وتهديدات االئتالف    وبيينواألور األميركيينبيبي سينزل   . الرفض

، وسيحـصل   إخراجـه  أو يتم    "البيت اليهودي "سيحصل هرتسوغ على وزارة الخارجية وينسحب       

ستتوسع الحكومة في حينه    . أخرى وزارات   5 – 4 إلى إضافة على وزارة العدل     أيضاهرتسوغ  

ويتـنفس الـصعداء، ويقـوم      ألنه ال مناص، الوحدة مطلوبة، وسيجلس هرتسوغ على الكرسـي           

  . الخارجيةإسرائيل عالقات بإصالح

 لـن يتغيـر،   األمرموقف نتنياهو من هذا . فلن يخرج من كل هذا اتفاق سالم   . ال تقطعوا األنفاس  

 18لكنه نجح في ابتزاز ست سنوات من خطاب بار ايالن، وليس هناك سبب يمنعه مـن كـسب                   

. ز فترة اوباما الذي بقي له عـام ونـصف العـام           كل ما يحتاجه هو تجاو    . شهرا من خطوة كهذه   

في المرة القادمة التي    . بعدها يكون هرتسوغ في الداخل واالئتالف مستقر وكل شيء على ما يرام           

 العمل بشكل مضاعف، لكن بيبي ال يخاف أبـدا مـن            إلىيريد فيها تجنيد المستوطنين سيضطر      

  .العمل الصعب

. أيـضا فهرتسوغ ليس هناك بعد، ونتنيـاهو       . ت ستحدث  كان إذاوال أحد يعرف    . هذه هي الخطة  

 يأملون بحدوث ذلك، ويتوقع أن يـضغطوا علـى   األميركيون. الدبلوماسية الدولية تهتم بالتفاصيل   
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 وأقـل ضـرر    إيراناوباما يريد االتفاق مع     . هرتسوغ، وهم يريدون ايضا نهاية جيدة مع نتنياهو       

  .والسؤال هو هل ستجد الوعاء المالئم؟. اهزةجميع عناصر هذه الطبخة ج.  من بيبيوإزعاج

 "معاريف"

 14/6/2015، األيام، رام اهللا

  

 :صورة .46

  

  
   لذكرى عدد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الضفة-إقامة نصب تذكاري شرق يطا

  14/6/2015األيام، رام اهللا، 
  
  
  
  
  
  
  


