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  :أخبار الزيتونة
 6 : احتماالت نجاح تهدئة طويلة المدى بين المقاومة في غزة واالحتالل"زيتونةلـ"لتقدير استراتيجي   

 
  السلطة:

 8 المجلس الوطني الفلسطيني يدين اإلرهاب اإلسـرائيلي بحق األسـرى  
 8 مم المتحدة سيستلم نسخة عن نتائ  تقرير لجنة تقصي الحقائقعريقات: ممثل فلسطين باأل  
 9  دحالن بتهمة تبييض أموالمن محمد  مقربلؤي ذيب التحقق مع السلطات النرويجية   
 9 ما عالقة رجل دحالن في أوروبا بفلسطينيي الداخل؟تقرير:   

 
  ومة:المقا

 15 وحماس "إسرائيل"وساطة قطرية بشأن تهدئة بين  ينفي وجودزهري أبو  "شاشة نيوز":  
 13 من التعرض لسفينة تحاول كسر الحصار عن غزة "إسرائيل"فصائل فلسطينية تحذر   
 13 في العالقة بين مصر وحماسمؤشرات لصفحة جديدة  ثالث أحمد يوسف:  
 14 فتح لن تقبل بمشاريع تفصل غزة عن الضفة والقدسحركة زكي: عباس   
 12 يجابية في العالقة مع القاهرةإمرزوق التقى المخابرات المصرية وتغييرات  أبو "سما":  
 12 ونروا خدماتها بعد خفضهااأل الفصائل الفلسطينية تتحرك في المخيمات خشية توقيف   
 16 بركة: سنصعد من خطواتنا الرافضة لخطة األونروا في لبنانعلي   
 16   عن الطعامب من اإلضرا 42عدنان في يومه خضر األسير   
 11 حركة فتح: التقرير اإلسرائيلي حول حرب غزة ليس ذا قيمة قانونية  
 18 محاولة تضليل العدالة الدولية 2014حول عدوان االحتالل تقرير  :حماسحركة   
 18 زاري منفرد يقضي على التوافقالبردويل: أي تعديل و   
 19 حماس مصرة أن يكون الوطن وحدة واحدةحركة  البردويل:  
 51 عدنان أسرى الجهاد: االحتالل يتحمل المسؤولية عن حياة خضر  
 51 لخطفه وقتله أحد جنودهاعامًا  119لسجن لمدة تحكم على فلسطيني با "إسرائيل"  
 51 حماس ترحب بقرار مصر تمديد فتح معبر رفححركة   
 51 للوصول لقادة المقاومة "الشاباك" تفاصيل جديدة حول طريقة عملتكشف يديعوت "المجد":   
 55 ويمنع زيارته باالنفرادي االحتالل يواصل عزل عبد هللا البرغوثي  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 55 لمقاطعة المستوطنات: هذه ليست لغة سالم عباسنتنياهو ينتقد دعوة   
 53 في الجيش اإلسرائيلي  "سايبر"إعادة تنظيم بنية الحرب اإللكترونية يقرر  تآيزنكو   
 54 الكنيست اإلسرائيلية تمدد قانون "منع لم الشمل" العنصري  
 54  تضارب األنباء اإلسرائيلية حول استيعاب دروز سورية  
 54 المكلف بالتحقيق في حدوث انتهاكات ناإلنساتمنع دخول مقرر حقوق  "إسرائيل"  
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 52 في الواليات المتحدة االحتالل الزعبي لمشاركتها في مؤتمر ضد  حنين النائب  تحريض ضد    
 56 في إطباق الحصار على غزة البحرية اإلسرائيلية تتزود بمنظومة متطورة وتشيد بدور مصر  
 56 بدعم أميركي ألف مقاتل 100" من جيش درزيبناء ": مبادرة ل"معاريف"  
 51 هآرتس: تقرير وزارة الخارجية حول عدوان غزة ليس أكثر من ورقة إعالنية مطولة  

 
  :األرض، الشعب

 58 االحتاللحكومة ة يعكس عنصريو للقتل  متعمداً  تشريعاً " ُيعد التغذية القسرية" هيئات فلسطينية:  
 59 شرطة االحتالل تقيم قواعدها على أراض خاصة بالفلسطينيين: موقع "واال"  
 59 سوريةضحية من جيش التحرير الفلسطيني في  140: "مجموعة العمل"  
 31 ملفات لجرائم حرب ثالثةالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: المدعي العسكري اإلسرائيلي أغلق   
 31 بالخليل عاماً  21االحتالل يعرقل فتح محالت مغلقة منذ   
 31 ونروااأل على تقليصات  لالجئين تنتفض رداً  اللجان الشعبيةغزة:   
 31 األونروا اتالجئون فلسطينيون في لبنان يحتجون على تقليص  

 
  : ثقافة

 35 انطالق أعمال مؤتمر السياحة الدينية الدولي في بيت لحم بمشاركة مئة شخصية  
ل رسوم ناجي العلي إلى أفكار راقصة    35 ماهر شوامرة يحو 

 
  مصر: 
 33 مصر تمدد فتح معبر رفح يومين إضافيين  
 33 وحماس المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق يبرئ الرئيس مرسي  

 
  األردن: 

 34 األردن يؤكد أن من صميم مسؤولياته حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين المشروعة  
 34 : فلسطين لن تتحرر بالمفاوضات بل بالمقاومة"العرموطي خالل مهرجان "عين كارم  

 
  عربي، إسالمي:

 32 شركة إسرائيلية بة ينظمون وقفة احتجاجية ضد  ناشطون مغار   
 36 قراصنة إيرانيون يخترقون مواقع إسرائيلية  
 31  غزة اإلندونيسي شمال قطاع المستشفىافتتاح   

 
  دولي:
 38 مليون دوالر 101الي بلغ األونروا: عجز الوكالة للعام الح  
 39 على جرائمها بحق األسرى "إسرائيل"المؤتمر القانوني الدولي بالدعوة لمحاكمة  روما: اختتام  
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 41 منزل خالل عامين ودفعات جديدة لبدل االستئجار بداية رمضان 6000ونروا": خطة لبناء األ "  
 41 حماس ملفي الموظفين والمعابر فقطمع مسؤول دولي ينفي توسط مالدينوف في هدنة: يبحث   
 45 غزة إلىللوصول  إصراراً تزيدنا  "إسرائيل": تهديدات "أسطول الحرية"  
 45 سانت شافيل رفضا استقبال مجموعة طالب إسرائيليينمتحف اللوفر وكنيسة : هآرتس  

 
  :تقارير
 43 وسط مخاوف من امتدادها وتوسعها نقاشاتالسيطر على ت"إسرائيل" لـالمقاطعة العالمية : هرتسيليا  

 
  حوارات ومقاالت:

 42 عدنان أبو عامر... نان في حروب المنطقةحماس قلقة من توريط مخيمات لب  
 48 هاني المصري... مالحظات على هامش الذكرى الثامنة لالنقسام  
 21 إبراهيم المدهون... قراءة في تحسن العالقة المصرية مع غزة  
 25 يورام شفايتسر... : المواجهـــة القادمــة"سالميةالدولة اإل"حماس و  

 
 26 :كاريكاتير

*** 
 
حماس تتجه إلى الموافقة على مقترح تهدئة طويلة مع "إسرائيل" في قطاع غزة مقابل مصادر:  

 ميناء بحري 
صررادر سطسريينيط ميط ررط م ، أنرام هللامرن كفرا  ببررون ، عررن 16/6/5112الشــرق األوسـط، ذكرر  

كشف  لر"لشرق األوسي" إن حركط حماس تتجه إلى المواسقط عطى مقتر  تهدئط يويطط مر  إسررائيف سري 
وأكرد  المصرادر أن المقترر  الرذي يرحتره قيرر، وتدعمره تركيرا  قياع غبة مقابرف مينراء بحرري عرائم 

س رائيف سي األسبوعين األخيرين، بالت اون م  األمم المتحدة ودوف أوروبيط، وجرى نقاشه م  حماس وا 
سرررنوا  قابطرررط لطتجديرررد، مقابرررف تخفيرررع الحصرررار، وتسرررري  عمطيرررط  2يقررروم عطرررى تهدئرررط يويطرررط تسرررتمر 

قامط ميناء بحري عائم مراقب من جها  دوليط   اإلعمار، وا 
وأكرررد  المصرررادر أن المقترررر  الرررذي ناقشررره مخرررر مررررة نيكرررولي مالدينررروع، منسرررق عمطيرررط السرررالم سررري 

وسي، م  مسووف مطع التهدئط سي حركط حماس موسى أبو مربوق سري قيراع غربة، والرذي الشرق األ
سررائيف، بيرنهم القنصرف السويسرري بروف جرينرا،  كان ناقش بدوره األمر م  مب روثين مخررين إلرى غربة وا 

 والمب وث القيري محمد ال مادي، يطقى قبول عند غالبيط مسوولي الحركط 
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سررائيطيط ومصرريط، مرن غربة إلرى قيرر،  وكان أبرو مرربوق غرادر السرب ، بحسرب مصرادر سطسريينيط وا 
لطقرراء مسررووف المكتررب السياسرري لحمرراس خالررد مشرر ف، وقررادة الحركررط، مررن أجررف بطررورة موقررع وا رر  

 ونهائي وحاسم من اتفاق تهدئط م  إسرائيف 
ستررة  وبحسب المصادر، سقد حصط  حماس عطى مواسقط إسرائيف عطى إقامرط مينراء عرائم سري غربة ب رد

 قصيرة من إبرام التفاق، عطى أن يكون تح  رقابط دوليط 
وي تقد أن الميناء الذي سيخصص لرسو سفن الشحن، سيخ   لرقابط من قبف حطع شماف األيطسي 

 الذي ي م ع ويط تركيا 
 وواسق  إسرائيف عطى الميناء، سيما رس   بشكف قاي  سكرة إعادة بناء الميار 

 ، بأن حماس هي التي أبد  رغبط سي البدايط لطتوصف إلى تهدئط وقال  مصادر إسرائيطيط
وأ اس  المصادر، أن حوارا  بين حماس ودبطوماسيين غربيين أس   إلى تفاهمرا  تت طرق بصري ط 
التهدئررط  وقرراف مسررووف إسرررائيطي، إن حمرراس عر رر  مقترحررا  تهرردع إلررى تحسررين حيرراة النرراس سرري 

 غبة 
مررا صررارما بالتهدئررط، وحصرروف حمرراس عطررى مواسقررط جميرر  الفصررائف ويطبرر  إسرررائيف سرري المقابررف التبا

 عطيها 
ـــانوأ ررراس    أكررررد أن ر جررري" اإلسررررائيطي  أموقررر  "أن ، أن وكرررال ، عرررن 16/6/5112، الغـــد، عم 

ررال حيررث رأى الموقرر ، اعتمرراد ا عطررى مصررادر  ،لتفرراقط يويررف األمررد لطتهدئررط نإسرررائيف وحمرراس ستتوص 
دي  سي الحركط موسى أبو مربوق، الذي غادر القياع يوم السب  الفائ  مصري ط وسطسييني ط، أن  القيا

ف لتفاق  متوجه ا إلى قير عن يريق م بر رس ، ساسر إلى الدوحط، بمواسقط من مصر، بهدع التوص 
 تهدئط يويف األمد م  إسرائيف 

ني رط األخيررة عطرى ولف  الموق  إلى أن  أبو مربوق هو الذي وق  عطى اتفاق التهدئط ب رد الحررب ال دوا
قياع غب ة سي صيع ال ام الفائ   وتاب  الموق  قائال  إن  سفر أبو مربوق إلى الدوحط، جاء ب د عد ة 
أسابي  من بيارته السابقط لها، وأن ها جاء  هذه المر ة ب د قيرام شخصريا  أوروبي رط مهم رط ببيرارة قيراع 

ن أجررف اإلعررالن عررن تهدئررط تسررتمر عررد ة غررب ة بهرردع دسرر  المفاو ررا  غيررر المباشرررة مرر  إسرررائيف مرر
 سنوا   2حتى  3سنوا ، ورب ما بين 

سررائيف م نيتران باتفراق التهدئرط لطجرم القروى  وبحسب التقديرا ، أ اع الموق ، سإن  كال مرن حمراس وا 
 داعش، وذلك خشيط أْن تبداد قوتها سي القياع  ملتنظيالسطفي ط، التي أعطن  عن تأييدها 



 
 
 
 

 

           6ص                                     3619 العدد:    16/6/5112 ثالثاءال التاريخ:

ها، سإن  أبو مربوق وصف إلى الدوحط وم ه مسرودة التفراق مر  إسررائيف، التري وبحسب المصادر نفس
قرام بإعرردادها وبيررر الخارجي ررط البط اري ررط السررابق، نيكررول ميالدنرروع، الررذي بار القيرراع قبررف أي ررام واجتمرر  

 سر ا إلى قيادة حماس  
"والرال" ال برري موقر   مرن غربة، أن أشررع الهرور، عرن 16/6/5112القدس العربي، لنـدن، ونشرر  

كشع عما وصفها بتفاصيف لقاء مب وث األمين ال ام الخاص لألمم المتحدة لطشرق األوسري نيكرولي 
مرررربوق  أبررومالدينرروع األرب رراء الما رري مرر  نائررب رئرريس المكترررب السياسرري لحركررط حمرراس موسررى 

 خالف بيارته السريط القصيرة لقياع غبة 
المب رروث األممرري ودولررط قيررر مقترحررا  مررن قبررف حركررط مررربوق سررطم  أبرروويرردعي الموقرر  ال بررري أن 

حمررراس لتثبيررر  التهدئرررط والتفررراق عطرررى أنهرررا سرررتكون تهدئرررط يويطرررط األمرررد  وسرررطم المب وثررران األممررري 
 والقيري إسرائيف التصورا  الخاصط التي تراها حماس  روريط لتثبي  تهدئط يويطط األمد 

ر قوله "إن حركرط حمراس تريرد تحسرين ظرروع وكتب الموق  عطى لسان مسووف عسكري إسرائيطي كبي
الحياة الم يشيط لط بيين سي القيراع  وتيالرب ببنراء مينراء بحرري عرائم"، مشريرا إلرى ان حمراس ترغرب 

 بتحسين ال القط م  إسرائيف لكن من خالف وسيي وليس بشكف مباشر 
ترراك هرو ذاتره تقريب را  وأشار الموق  إلرى أن القتررا  المقردم مرن قبرف حركرط حمراس عبرر القيرريين واأل

سحماس تريد التفاق عطى تهدئط شامطط وكامطط تبدأ بالتفاق عطى خمس سنوا  يجري تمديدها تطقائي را 
مقابف سما  إسرائيف ببناء ميناء بحري عائم يستقبف السفن المحمطرط بالب رائ  لطقيراع مر  إيجراد مليرط 

 لطرقابط اإلسرائيطيط عطى الميناء 
ي أن المب رروث القيررري بار إسرررائيف قبررف أيررام والتقررى مرر  منسررق عمطيررا  جرريش وكشررع الموقرر  ال بررر 

الحررررتالف يررررواع مردخرررراي وسررررطمه مقتررررر  حمرررراس  وبحسررررب الموقرررر  سررررإن قيررررر وتركيررررا أعربتررررا عررررن 
سرائيف سي تنفيذ كاسط إجراءا  وق ايا التهدئط يويطط  است دادهما ليكونا وسياء اتصاف بين حماس وا 

 ها األمد حاف التفاق عطي
 
 : احتماالت نجاح تهدئة طويلة المدى بين المقاومة في غزة واالحتالل"زيتونةللـ"تقدير استراتيجي  

نشر مركب البيتونط لطدراسا  والستشارا  تقدير ا استراتيجي ا حوف احتمال  نجا  تهدئط : بيرو 
 يويطط المدى بين المقاومط الفطسيينيط سي قياع غبة والحتالف اإلسرائيطي 

ويقوف المركب إن تفاعال  الجهود الراميط إلرساء تهدئط دائمط أو يويطط المدى أمامها سرصط نجا  
 محتمطط بدرجط متوسيط نسبيا ، لكنها تواجه كواب  وتحديا  كبيرة 
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ويشير إلى أن سي  وء الم ييا  الباربة حتى الطحظط يمكن رسم مسارا  التهدئط المحتمطط كاآلتي: 
/ مسار تحقق التهدئط ويتفرع إلى اتجاهين، هما: تمكن األيراع من إرساء تهدئط يويطط المدى  أول 

بصورة ما، وسي حاف حدوثها سيتحدد شكطها، بناء عطى م ادلط توابن بين ميالب المقاومط 
والحتالف، أما الثاني سهو: إيجاد حف وسيي يت من تنفيس الحصار بشكف مطحوظ مقابف است ادة 

 و ميطب لدى جها  سي اليرع اإلسرائيطي الجنود األسرى، وه
أما المسار الثاني ب نوان "مسار التص يد"، سيو   المركب أنه يتفرع إلى اتجاهين، هما: انفجار 
الو   باشت اف مواجهط جديدة عطى نسق المواجها  السابقط؛ بسبب ال  ي الهائف الذي يفر ه 

بتدحرج األحداث نحو احتالف القياع من قبف الحصار الخانق عطى القياع، والتص يد بدرجط أعطى، 
خ اعها   الجيش اإلسرائيطي، بهدع تفكيك قاعدة المقاومط وا 

ويبين أن "مسار الجمود" وهو الثالث، ي ني أن يستمر الو   عطى حاله، ويشمف تنفيس محدود 
حظا  لطحصار ببيادة عدد شاحنا  الب ائ  المسمو  لها بدخوف القياع من جهط الحتالف، م  ل

تص يد محسوبط بين الفينط واألخرى، وعدم انسياق المسار نحو تص يد عالي الوتيرة، لحاجط اليرسين 
 لطهدوء سي الوق  الراهن 

وينوه المركب إلى أن ال وامف الموثرة سي توجه المسار المحتمف وتيوره هي: مدى استجابط المستوى 
يطط المدى، ولتوصيا  جها  وابنط سي السياسي اإلسرائيطي لألصوا  التي تنادي بتهدئط يو 

المستويين األمني وال سكري، الداعمط لخيارها، ومدى قدرة نتنياهو عطى إقناع شركائه سي الئتالع 
الجديد، ومدى تيور الموقع األمريكي تجاه تشجي  نتنياهو لطتساوق م  خيار التهدئط اليويطط 

ا توصف األيراع الف المدى  طسيينيط لتواسق داخطي بشأن التهدئط يويطط وي يع أن ال وامف أي  
المدى، وخاصط بين حركتي ست  وحماس، وبيادة التيور سي الموقع المصري بشكف إيجابي تجاه 

 القياع وحركط حماس والمقاومط بشكف عام
ويقوف المركب أن الم ييا  الراهنط تشير سي ظف تفاعف ال وامف الموثرة القائمط حتى الطحظط إلى أن 

الجمود، م  شيء من التنفيس المحدود هو األكثر ترجيحا ؛ ألن يرسي المواجهط، الحتالف مسار 
والمقاومط، يص ب عطيهما تخيي كواب  التهدئط يويطط المدى، وتوسير مستطبماتها، كما أن أيراع 
أساسيط كقيادة السطيط الفطسيينيط ومصر غير م نيط بإنجا  جهود تهدئط يويطط المدى إذا كان  

ثف مالذا  لحماس، بينما هما يرغبان بإ  اسها  م  ذلك سإن اليرع المصري أخذ موخرا  يبدي تم
 ب ض الطيونط النسبيط تجاه القياع والمقاومط سيها لكنه يبقى حتى اآلن حذرا  ومترددا  سي مسطكه هذا 

يتذبذب بين بقاء  وُيطخص المركب تقديره الستراتيجي بأن أن أسق المستقبف القريب سي األشهر القادمط
الو   عطى حاله م  شيء من التنفيس النسبي، أو انفجار مواجهط جديدة عطى نسق المواجها  
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السابقط؛ سيما لو خرج  األمور سي القياع عن السييرة، أو أن تتدحرج التص يدا  الص يرة إلى 
 مواجهط كبيرة 

 16/6/5112(، سوا) ،مستقلةالفلسطينية النباء األ وكالة  - 12/6/5112، رأي اليوم، لندن 
 

 المجلس الوطني الفلسطيني يدين اإلرهاب اإلسـرائيلي بحق األسـرى 
المجطس الويني الفطسييني بشدة إرهاب الدولط الذي تمارسه إسرائيف بحق  : أدان)بترا( -عم ان 

ها عن األسرى الفطسيينيين ويالب بسرعط تقديم جرائمها لطمحكمط الجنائيط الدوليط لردعها وعقاب
 عم ان أمسواستنكر المجطس من مقره سي  عدوانها وانهاء احتاللها لألرض والش ب الفطسييني 
كان مخرها جريمط القتف البش ط  الفطسييني والتيجرائم القتف التي ترتكبها اسرائيف بحق أبناء الش ب 

خيير والمتمثف سي وحذر المجطس من تب ا  هذا التص يد ال لطمواين عبد هللا غنيما  سي رام هللا 
 مصادقط حكومط الحتالف عطى مشروع قانون الت ذيط القسريط لألسرى الم ربين عن الي ام  

16/6/5112الدستور، عم ان،   
 

 عريقات: ممثل فلسطين باألمم المتحدة سيستلم نسخة عن نتائ  تقرير لجنة تقصي الحقائق 
ة شوون المفاو ا  سي منظمط التحرير سادي أبو س دى: أكد صائب عريقا  رئيس دائر  -رام هللا

براهيم خريش، ممثطها سي جنيع،  الفطسيينيط أن رياض منصور ممثف سطسيين سي األمم المتحدة وا 
لمجطس حقوق اإلنسان  وأعطن عريقا   طسيتسطمان نسخط عن نتائج تقرير لجنه تقصي الحقائق التاب 
 ا  أن تقرير لجنط تقصي الحقائق األمميط سيصدر خالف ساع

واعتبر عريقا  سي حديث إذاعي أن ل تأثير لما يدعيه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومط اإلسرائيطيط، 
أن سطوك جيشه سي ال دوان األخير عطى قياع غبة سار وسق القانون الدولي  وتوق  نتائج إيجابيه 

قائق ل ينفي وجودها  لتقرير التحقيق األممي لتجاه إدانط إسرائيف سي جرائمها  وأكد أن إنكار الح
وهي إشارة وا حط إلى ارتكاب قوا  الحتالف جرائم حرب سي قياع غبة  ودعا المجتم  الدولي 

 إلى مساءلط إسرائيف عطى جرائمها التي ارتكبتها  د الفطسيينيين 
برا  ونفى عريقا  األنباء اإلسرائيطيط بوجود تهديدا  لطسطيط الفطسيينيط باحتالف ال فط ال ربيط، م ت

 أن مثف هذه األنباء يصدرها اإلعالم اإلسرائيطي بتوجيه من القيادة السياسيط سي إسرائيف 
 16/6/5112القدس العربي، لندن، 
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 دحالن بتهمة تبييض أموالمن محمد  مقربلؤي ذيب المع  حققتالسلطات النرويجية  

ئيس "الشبكط الدوليط لطحقوق أكد  وسائف إعالم نرويجيط أن السطيا  حقق  م  ر  :حسن عبد الحطيم
والتنميط" لوي ذيب بتهمط تبييض أمواف  وأكد  مصادر عربيط أن ذيب مقرب من محمد دحالن 
ورجطه سي أوروبا  وقاف موق  "ذي لوكاف" اإلخباري النرويجي بالط ط اإلنجطيبيط إن ذيب متهم ب سف 

ر(، وأن السطيا  ت تقد بأن هذه مطيون دول 13مطيون كورونا ) 111أمواف بمبالغ كبيرة تصف إلى 
 األمواف تم تحويطها من اإلمارا  ال ربيط المتحدة 

ونم  بشكف سري   5112وأو   تقرير "ذي لوكاف" إن الموسسط التي يرأسها ذيب أقيم  عام 
سبانيا   ولديها اليوم حوالي مئط موظع سي األردن وبطجيكا واإلمارا  ال ربيط وسويسرا وبرييانيا وا 

التقرير إن الشركط ت رع نفسها بأنها تصنع دوف ال الم حسب م يار احترام حقوق اإلنسان،  وقاف 
لكن ولطمفارقط صنف  اإلمارا  ال ربيط المتحدة سي مكان متقدم سي قائمط الدوف التي تحاسظ عطى 

 حقوق اإلنسان وجاء  قبف ال ديد من الدوف ال ربيط كبرييانيا وألمانيا والوليا  المتحدة 
وأ اع التقرير إن هذه الم ييا  تطقفتها الحكومط اإلماراتيط واستخدم  سي مقال  صحاسيط بهدع 

 ت بيب مكانتها دوليا وتجميف صورتها 
بإقامط جام ط وهميط "الجام ط السكندناسيط" وادعى أن  5111وأشار التقرير إلى أن ذيب اتهم عام 

أن مقر الجام ط هو منبله الواق  سي أيراع مدينط موظفا، لكن التحقيقا  بين   211الجام ط تش ف 
 ستاسنجر، وأحبي  السطيا  حينها مخيي احتياف 

وتربي وسائف إعالم عربيط بين ذيب وبين محمد دحالن الذي يقيم سي اإلمارا  ويحظى بنفوذ واس   
ن وقال  إن لوي ذيب هو مقرب من دحالن، وأشار  إلى أن هدع الموسسط التي يرأسها س ال ع

تجميف صورة اإلمارا ، محاربط التنظيما  اإلسالميط سي ال الم ال ربي، وجم  م طوما  عنها سي 
 أوروبا 

 13/6/5112، 48عرب  
 

 ما عالقة رجل دحالن في أوروبا بفلسطينيي الداخل؟تقرير:  

ائم سي نهايط شهر أيار )مايو( الما ي، اقتحم  السطيا  النرويجيط وعناصر مكاسحط الجر : الناصرة
القتصاديط مقر الشبكط الدوليط لطحقوق والتنميط سي مدينط ستاسنجر، التي ت رع نفسها عطى أنها 
شبكط دوليط ت مف سي مجاف حقوق اإلنسان ولديها ال ديد من الفروع حوف ال الم، واقتحم  كذلك 

رب جد ا من منبف مديرها لوي ديب سي المدينط ذاتها الواق ط عطى بحر الشماف، واعتقف ديب، المق
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القيادي المفصوف من حركط ست  محمد دحالن وأحد رجاله سي أوروبا، بتهمط تبييض أمواف وارتكاب 
ساعط، وسور خروجه من الم تقف سر هارب ا إلى مصر  82جرائم احتياف، وبقي رهن العتقاف مدة 

 ومن ثم إلى اإلمارا  
ر من دولط اإلمارا  ال ربيط المتحدة مطيون دول 13لوي ديب وشبكته متهمون بتطقي أمواف بقيمط 

وتبيي ها عن يريق سروع شبكته، إ اسط إلى تسجيف جام ط وهميط اكتشف  السطيا  أن عنوانه هو 
ذاته عنوان منبله سي النرويج، وبدأ  بمراقبط الشبكط عندما أصدر  قائمط بالدوف التي تراعي 

مركب الثاني عشر متفوقط عطى ألمانيا وتحاسظ عطى حقوق اإلنسان، صنف  سيها اإلمارا  سي ال
 وسرنسا والوليا  المتحدة، األمر الذي أثار شكوك السطيا  وتسبب سي و   الشبكط تح  المجهر 

 
 عالقة مع الداخل الفلسطيني

" تبين أن لوي ديب وشبكته عمطوا عن يريق سرعهم سي األردن 82و من تحقيق أجراه موق  "عرب
ن السوريين سي األردن ولقياع غبة م  موسسا  من الداخف الفطسييني  من "حمال  إغاثط" لالجئي

 كالمركب ال ربي لطحقوق والتنميط ومقره سي مدينط شفاعمرو  
" تثار تساول  عديدة حوف إدارة الفرع سي األردن، إذ لم 82وبحسب شهادا  حصف عطيها "عرب 

الحمطط سي الداخف، رغم ميالب  يقدم سي نهايط الحمطط تقرير مالي وا   لنشياء مركبيين سي
النشياء ال ديدة والحثيثط بتسطيمه، إذ لم ترسف الشبكط أي تقرير مالي أو دليف عطى وصوف األمواف 

 والمواد اإلغاثيط إلى قياع غبة  )شاهد الصورة أدناه(
": "ب د انتهاء حمطط 82ويقوف أحد المتيوعين سي الحمطط س ف عدم الكشع عن اسمه لر "عرب 

غاثط ألهطنا سي غبة ب د ال دوان األخير، يطبنا من الفرع األردني لطشبكط الدوليط بتقرير مالي واع اإل
عن المبالغ الماليط والمساعدا  وكيفيط توبي ها، لكنهم لم يرسطوا شيئ ا ولم يكن هناك أي دليف عطى 

 وصوف األمواف وشحنا  اإلغاثط إلى هناك" 
" إن "الفرع األردني لطشبكط 82تيوعين سي الحمطط لر"عرب وقاف متيوع مخر كان  من سريق الم

الدوليط لطحقوق والتنميط التي يديرها ديب لم يسطمنا وصال  رسمي ا موق  ا من الشبكط، إنما باسم مدير 
الفرع األردني، األمر الذي أثار الشكوك وج طنا نيطب تقارير ودلئف عطى وصوف األمواف ألهطنا سي 

 القياع" 
الشبكط عطى اليطبا  قاف المتيوع: "سي البدايط تهربوا من المو وع سي الفرع األردني سبدأنا وعن رد 

بإرساف يطبا  التقارير إلى مدير الشبكط لوي ديب ويطبنا عقد جطسط م ه  سي البدايط قاف إنه 
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مش وف بالنتخابا  التونسيط، وب د النتخابا  التونسيط لم يرد عطى توجهاتنا عبر البريد 
 اإللكتروني" 

وعن دور المركب ال ربي لطحقوق والتنميط سي الحمطط وعالقته بالشبكط الدوليط لطحقوق والتنميط قاف 
" عبر الهاتع إن "المركب هو موسسط مستقطط وليس أحد 82مدير المركب، راني إسماعيف، لر"عرب 

مرا  لمشاري نا لكن ل عالقط لنا  سروع الشبكط الدوليط لطحقوق والتنميط، لكننا تطقينا تمويال  منها عدة
 بمو وع تبييض األمواف، سالدعم كان لمشاري  نقيمها ونشرع عطيها" 

سماعيف، الذي ي رع نفسه سي صفحته سي موق  التواصف الجتماعي عطى أنه منسق المجموعا   وا 
غاثط لألهف سي الشبابيط لطشبكط الدوليط لطحقوق والتنميط، رسض الت طيق عطى دور الشبكط سي حمطط اإل

غبة، كذلك يرسض اإلجابط عطى سوالنا حوف بيارته لمدينط ستاسنجر النرويجيط سي شهر نيسان/ إبريف 
إذا ما كان  لمقر الشبكط الدوليط لطحقوق والتنميط التي توجه إليها الشبها  بتبييض األمواف، وحوف 

 إذا ما التقى مدير الشبكط، لوي ديب، الهارب من ال دالط هناك 
 

 عالقة المركز في شفاعمرو بالشبكة الدولية
ا لطشبكط  عطى الرغم من تأكيدا  راني إسماعيف عطى أن المركب ال ربي لطحقوق والتنميط ليس سرع 
الدوليط التي يديرها ديب، إل أن نشياء ومتيوعين عمطوا سي حمال  اإلغاثط وب   مشاري  أخرى 

ه عالقط وثيقط بها، لكنهم لم ي طموا ب القط الشبكط الدوليط تاب ط لطمركب أكدوا أنه جبء من الشبكط ول
 بدحالن والنشاي اإلجرامي وعمطيا  الحتياف التي يقوم بها ديب 

ا عنها، تم ت ريع إسماعيف عطى 82وسي مراسال  بين النشياء والشبكط الدوليط، يمطك "عرب  " نسخ 
وأن كف قنوا  التواصف م  الشبكط الدوليط  أنه مندوب الشبكط الدوليط لطحقوق والتنميط سي الداخف،

 تمر عن يريقه، والمركب سي شفاعمرو أقيم بتمويف من الشبكط 
 

 ما عالقة دحالن بالداخل
ل يمكن الجبم بالهدع من نشاي ديب سي الداخف وتقديمه مساعدا  ماليط لطمركب الذي يديره 

الفطسيينيط محمد دحالن وأحد رموب  إسماعيف، لكن يمكن الجبم ب القط ديب بالهارب من ال دالط
التنسيق األمني م  السطيا  اإلسرائيطيط سي السابق، خصوصا وأن التحقيقا  النرويجيط توكد أن 
ديب تطقى أمواله من دولط خطيجيط هي اإلمارا  التي تأوي دحالن وتقدم له الدعم السخي ماليا 

 وسياسيا 
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م يكع عن الس ي لت بيب مكانته السياسيط وت خيم ثروته دحالن، منذ سراره من ال دالط الفطسيينيط، ل
بشتى الوسائف، باإل اسط إلى دعم سخي عطى ص يد السياسط واألمواف من دولط اإلمارا  ال ربيط 

 المتحدة، ربما تكون هذه إحدى محاولته لت بيب مكانته وتحسين صورته سي الداخف الفطسييني  
  سطسيينيط بذراع دحالن ال اربط سي أوروبا، أقام ال ديد من وديب، الذي عرسته وسائف إعالم وجها

الستثمارا  وسجف سي سجالته الماليط، بحسب ما كشفته السطيا  النرويجيط، أموال  عطى أنها 
غاثيط من مساعدا  ورواتب موظفين ونشياء، تبين لحق ا أن مبالغ  ميبانيا  جم يا  حقوقيط وا 

جبء من المبطغ هو وهمي، ول يدري أحد أي شيء عن وجهته وأين كامطط وسي الكثير من األحيان 
 وكيع أنفق 

وأثار لوي ديب شكوك السطيا  النرويجيط عندما استت  جام ط أسماها الجام ط السكندناسيط، ليتبين 
مدرس  311سيما ب د أن ال نوان المسجف هو ذاته عنوان منبله سي ستاسنجر، واد عى أنها ت م 

موظفا  بدرجط دكتوراه، وب د تهديد السطيا  حولها إلى شركط تدعى  572و بروسسورا   172و
"المجموعط السكندناسيط"، وادعى أنها تمطك سروع ا سي دوف عدة، منها سوريا وتونس والسودان ودبي 

 ولبنان 
ويد عي ديب أنه حاصف عطى شهادة دكتوراه سي القانون الدولي، وتقوف السطيا  النرويجيط أنه لم 

سنط، وب مطيط  12حصف عطى أي شهادة أكاديميط من بالدهم، وأن ديب جاء إلى النرويج قبف ي
إلى  1997، وعندما غادرها عام 1972حسابيط بسييط، ولد ديب سي مدينط رس  سي قياع غبة عام 

عام، أي أنه لم يكن سي جيف دكتوراه عندما غادر سطسيين، وهذا وحده كاع  55النرويج كان عمره 
 ادعائه بأنه حصف عطى الدكتوراه من سطسيين  لدحض

وختام ا، وجهنا أسئطط عديدة إلسماعيف عن عالقته ومركبه بديب، وما بلنا بانتظار تو يحاته، 
 وسننشرها سي حاف ورودها 

 12/6/5112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 وحماس سرائيل""إوساطة قطرية بشأن تهدئة بين  ينفي وجودزهري أبو  "شاشة نيوز": 
قرراف سررامي أبررو بهررري النررايق باسررم حمرراس سرري تصررري  خرراص لرررشاشط : خرراص -شاشررط نيرروب -غرربة 

  "وحماس إسرائيفعن وسايط قيريط بشأن تهدئط بين  لألنباءانه ل صحط  "نيوب: 
 لطحركرط،وأشار  إلى أن "المقتر  ناقشته تركيرا مر  حركرط حمراس خرالف لقراء رئريس المكترب السياسري 

 " مش ف م  رئيس الحكومط التركيط داوود أوغطو موخراخالد 
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عرادة إعمرار وتأهيرف قيراع غربة،  سررائيف وا  ونوه إلى أن المقترر  "يت رمن وقرع إيرالق نرار برين غربة وا 
يسرتمر لمردة خمرس سرنوا "، إ راسط  إلرى أن تقروم تركيرا وحطرع شرماف األيطسري بترولي مسرووليط سرفن 

 من قبف أمن الموانئ اإلسرائيطي قبف وصولها ل بة" الشحن، وان جمي  الب ائ  سيتم سحصها 
وحوف بيارة عدد من المسوولين األوروبيرين ومب روثين دوليرين إلرى غربة، برين الفتررة واألخررى، قراف أبرو 
بهررري:" نحررن نقرروف إن غرربة مفتوحررط أمررام بيررارا  كررف المسرروولين سرري ال ررالم، ولكررن نرردعو لتحويررف هررذه 

أبو بهري أنه وحتى هذه الطحظرط سران  وأ اع منه سكان قياع غبة"  البيارا  إلى واق  مثمر يستفيد
 هذه البيارا  هي بيارا  شكطيط ولم ينبثق عنها أي س ف حقيقي 

 12/6/5112موقع شاشة نيوز، 
 

 من التعرض لسفينة تحاول كسر الحصار عن غزة "إسرائيل"فصائل فلسطينية تحذر  
، مرررن ”ت رررامنيط“ئيف مرررن م برررط الت ررررض لسرررفينط األنا ررروف: حرررذر  سصرررائف سطسررريينيط، إسررررا -غررربة

 المقرر أن تصف قياع غبة، نهايط الشهر الجاري 
وقرراف خالررد الرربيش القيررادي سرري حركررط الجهرراد اإلسررالمي، خررالف وقفررط دعرر  لهررا لجنررط القرروى الوينيررط 

الت رض سي حاف إقدام ال دو اإلسرائيطي عطى أي حماقط، و “واإلسالميط، سي ميناء مدينط غبة الثنين: 
 ” لسفينط كسر الحصار، سي رض كاسط جهود التهدئط التي بذل  سابقا لطخير

ويالب البيش، الذي كان يتحدث باسرم الفصرائف الُمشرارطكط، بتروسير حمايرط دوليرط لطسرفن التري تحراوف 
، الترري ت ر ررر  لهجرروم إسررررائيطي عرررام ”مجرربرة سرررفينط مرمرررة التركيرررط“كسررر الحصرررار، كرري ل تتكررررر 

 مت امنين أتراك  11بمقتف  ، تسبب5111
نأمف أن تصف سفن كسر الحصرار ل ربة دون إعاقتهرا مرن الحرتالف اإلسررائيطي، لت يري إشرارة “وقاف: 
 ” ، والبدء ب صر جديد من التصاف بال الم الخارجي عبر البوابط البحريطبإنهاء الحصارالبدء 

القيرراع والتهرراون بتنفيررذ مررا تررم مررن التمررادي سرري حصررار ” وسرري السررياق نفسرره حررذ ر الرربيش، إسرررائيف
 التفاق عطيه سي بنود اتفاق التهدئط الذي عقد بالقاهرة، ال ام الما ي 

 16/6/5112القدس العربي، لندن، 
 

 في العالقة بين مصر وحماسمؤشرات لصفحة جديدة  ثالث أحمد يوسف: 
مد يوسع: "سري الشرهريين قاف وكيف الوبارة الخارجيط سابقا أح: تسنيم البيان-خاص دنيا الوين-غبة 

الما رريين كرران هنرراك أكثررر مررن اتصرراف ولقرراء سرري القرراهرة والدوحررط األمررر الررذي أعيررى موشرررا  لفررت  
 صفحط جديدة م  الجانب المصري" 
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يحردث سري سريناء  يء"دنيا الوين" عطرى أن غربة لريس لهرا عالقرط برأي شرروأكد يوسع سي لقاء خاص ل
م يفا: "هناك خيوي عري ط تم التفاق عطيهرا بيننرا  من أعماف تمس الجيش المصري وأمن مصر،

وبين الجانب المصري ومن أهمها تأمين الحدود بيننا حتى ل يكون هناك مجاف لختراقا  أمنيط وأن 
 يحدث مشاكف ألمن مصر"   ن مف عطى تنسيق وم رسط كف من يدخف ويخرج من جانبنا لكي ل

مراس ومصرر قرائال: "موشررا  ال القرط بيننرا تكمرن سري وتحدث عن باقي الموشرا  سري ال القرط برين ح
ثالث أمور أولها ست  م بر رس  والذي شهد انفراجط سيه موخرا ونأمف أن يتم ستحه باسرتمرار، الموشرر 

المصرري أمرا الموشرر الثالرث وهرو  اإلعالمالثاني تراج  الحمال  الم ر ط التي تستهدع حماس سي 
وهررذا التراجرر  لرره عالقررط مباشررررة  إرهابيررطتهررام حمررراس بمنظمررط تراجرر  المحكمررط المصررريط عررن ا األهررم

ترردف عطررى  األمررورأن كررف تطررك  إلررىبالحكومررط المصررريط أي أنهررا هرري مررن أل رر  ذلررك القرررار"، مشرريرا 
 تحسن قادم سي ال القا  بين حماس ومصر 

ئال: وأو   أنه سيمرا يت طرق بتسرطيم حمراس أسرماء ألشرخاص كران لهرم يرد سري التفجيررا  سري سريناء قرا
لديها أسماء لهولء األشخاص وأنه لو وجد  أي اسم تم يطبره مرن قبرف مصرر  إنه ليس"حماس قال  

يسرررربب  يءشررر أليسطرررن تتخطرررع عرررن م اقبتررره وسررروع يأخرررذ القرررانون الفطسرررييني مجرررراه، ولرررن نسرررم  
 قانونيط لن نتهاون بشأنه"  إجراءا  بأيا يراب سي الساحط المصريط وأي شخص سيثب  توريه 

 أييوسع أن تكون بيارة موسى أبو مربوق ع و المكتب السياسي لحركط حماس لطدوحط لهرا ونفي 
مرربوق مسرألط داخطيرط باعتبراره قيرادي ع رو  أبروقائال: "سفر  إسرائيفعالقط لتفاق يويف المدى م  

يخرص اتفراق يويرف المردى مر   يءول يوجرد أي شر الحركرط،مكتب سياسي ولره عالقرط بشروون تخرص 
 " إسرائيف

سرائيفوسيما يخص أن تكون مصر هي الجهط الراعيط لطمفاو ا  بين حماس  قاف يوسع: "مصرر  وا 
 وسري حراف كانر  ال القرط مر  مصررر ل اإلسررائيطيوسرايا  مر  الجانرب  ألياألوف دائمرا  هري الخيرار

تسم  بالوسايط وقتها يمكن أن يكون هناك تدخف أليراع أخرى وتطك هي السياسط الدوليط "، مشريرا 
 اتفاقا  أخرى  أليأن التفاق م  مصر مركبي ومهم جدا وهو الذي ي يي قيمط  لىإ

 12/6/5112، دنيا الوطن
 

 فتح لن تقبل بمشاريع تفصل غزة عن الضفة والقدسحركة زكي: عباس  
أكد ع و الطجنط المركبيط لحركط ست  عبراس بكري، أن حركرط "سرت " لرن تقبرف برأي : رام هللا )سطسيين(

خاللهررا التخطري عررن القرردس وال رفط، وشرردد عطررى أن إقامرط دولررط سرري غربة سقرري هررو خسررارة مشراري  يررتم 
 كبيرة 
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( إلذاعط "مرويني" الفطسريينيط المحطيرط أعراد القسرم 6|12وأ اع بكي سي تصريحا  له يوم الثنين )
 اإلعالمي لحركط "ست " نشرها: "الب ض يتحدث عن إمكانيط إقامط إمارة سي قيراع غربة، وهرو أمرر سري
منتهررى الخيرررورة، وأيررط حطررروف سيهررا تخطررري عرررن أولررى القبطترررين وثالررث الحررررمين والتخطرري عرررن المشرررروع 
الويني الفطسييني الم ترع به دوليا  هو مرسوض رس ا  تاما "، موكدا  أن الكف يدرك بأننا شر ب غيرر 

 قابف لالستسالم ولن نسم  بتصفيط الق يط الفطسيينيط 
 12/6/5112قدس برس، 

 
 يجابية في العالقة مع القاهرةإمرزوق التقى المخابرات المصرية وتغييرات  بوأ "سما": 

القيرادي  أنمصادر سطسيينيط مصريط متيابقط لوكالط "سما" مساء اليروم  : أكد خاص سما -القاهرة 
مر  قيرادة جهراب المخرابرا  المصرري وان الطقراء كران  أمرسمربوق قد اجتمر   أبوسي حماس د موسى 

الجانررب المصررري وعررد بت ييرررا  سررري ط وايجابيررط سرري ال القررط مرر   إنوقالرر  المصررادر  يررط ايجابيررا لط ا
 الممنوعين  األشخاصغبة ومنها ست  الم بر عطى سترا  قريبط ومو وع سفر 

 اإلعررالمحمرراس واسقرر  عطررى  رربي شررديد لطحرردود بررين غرربة ومصررر و رربي  أنوكشررع المصرردر عررن 
الررذي ان كررس سررورا عطررى قرررار مصررر تمديررد سررت  الم بررر  مررراألايجابيررط  أجررواءلتحسررين ال القررط وخطررق 

 اسيين إ يومين 
 12/6/5112، وكالة سما اإلخبارية

 
 ونروا خدماتها بعد خفضهااأل الفصائل الفلسطينية تتحرك في المخيمات خشية توقيف  

الفطسرررييني" حسرررن  -خطرررص بيررران صرررادر عرررن اجتمررراع عقرررده رئررريس "لجنرررط الحررروار الطبنررراني : بيررررو 
ط م  قادة الفصائف الفطسيينيط سي السراي الكبيرة، سري ح رور السرفير الفطسرييني أشررع دبرور، منيمن

إلررى أن "و رر  المخيمررا  سرري لبنرران ينررذر بالتصرر يد سرري  رروء تراجرر  تقررديما  وكالررط "أونررروا" بسرربب 
 ارتفاع حدة ال جب سي موابنتها" 

سرربب التخفي ررا  الترري تجريهررا وتوقررع المجتم ررون عنررد "التحررذيرا  الصررادرة مررن أكثررر مررن جهررط، ب
" عطى خدماتها سي المخيما  الفطسيينيط، وتياوف مجال  الصحط والت طيم والسكن والخردما  أونروا"

الجتماعيررط والت ذيررط، وان كاسرراتها عطررى سرركان هررذه المخيمررا  بمررن سرريهم الالجئررون الفطسرريينيون مررن 
 سوريط" 
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اف اسرتمرار ال جرب، باحتمراف وقرع عمرف الوكالرط سري ولف  البيان إلى أن "هذه التحذيرا  تقترن سي ح
األشهر القطيطط المقبطط، م  ما يترتب عطى القرار المصريري مرن وقرع لطخردما  الت طيميرط والجتماعيرط 

 والصحيط 
واتفرررق المجتم رررون "عطرررى تنسررريق الخيررروا  برررين الطجنرررط والفصرررائف الفطسررريينيط والتوجررره إلرررى المجتمررر  

انحرط خصوصرا   ونظمر  الفصرائف تحركرا  احتجاجيرط سري مخيمرا  بيررو  الدولي عموما  والردوف الم
 ونهر البارد وعين الحطوة والبص والجطيف لطميالبط باستمرار تأمين التمويف الالبم لطوكالط" 
  16/6/5112الحياة، لندن، 

 

 بركة: سنصعد من خطواتنا الرافضة لخطة األونروا في لبنانعلي  
سي لبنان عطي بركط العتصاما  الفطسيينيط التي نفذ  يروم الثنرين ممثف حركط حماس  : عد  بيرو 

( سي بيرو  وعدد من المخيما  الفطسيينيط سي لبنان رسالط لألونروا والدوف المانحط من أجف 12/6)
وقراف بركرط  ال ودة عن قراراتها المت طقط بتخفيض المساعدا  لالجئين الفطسيينيين سري لبنران وسروريط 

ه سي العتصام أمرام المقرر الرئيسري لألونرروا سري لبنران: "إن األونرروا مسروولط عرن تقرديم أثناء مشاركت
ن أي تراج  سيكون مرسو ا"   ال ون واإلغاثط لالجئين الفطسيينيين، وا 

وشارك عطي بركط، سي العتصام الجمراهيري الرذي دعر  إليره الفصرائف الفطسريينيط، اسرتنكارا لقررارا  
 األونروا األخيرة 

بركط: "إن إنهاء خدما  وكالرط األونرروا سري لبنران ي نري أن المجتمر  الردولي أجمر  عطرى التخطري  وقاف
عررن ق رريط الالجئررين الفطسرريينيين، وأن الق رريط ليسرر  ق رريط إنسررانيط سقرري، بررف هرري ق رريط سياسرريط 

وشررردد عطرررى أن الشررر ب الفطسرررييني سررري لبنررران سيصررر د مرررن خيواتررره مرررن خرررالف مسررريرا   بامتيررراب" 
يكررون مررن خررالف التمسررك بحررق   القررراراطررق إلررى الحرردود الفطسرريينيط، ألن الرررد عطررى هررذه جماعيررط تني

 ال ودة وبوكالط األونروا 

 12/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

  عن الطعام من اإلضراب 45عدنان في يومه خضر األسير  
وثالثرين عامرا  والم ررب ر سادي أبو س دى: قاف األسير خ ر عدنان البالغ من ال مرر سرب ط  رام هللا

يومررا  رس ررا  لسررتمرار سررطيا  الحررتالف باعتقالرره إداريررا  إنرره "كطمررا بادوا تنكرريال   85عررن الي ررام منررذ 
 ابدد  إصرارا  وصالبط وتمسكا موقفي" 
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جرراء حررديث األسررير خ ررر إثررر بيررارة أجراهررا مرردير الوحرردة القانونيررط سرري نررادي األسررير المحررامي جررواد 
"أسرراع هروسيرره" حيررث يحررتفظ برره مكبررف اليرردين والقرردمين إلجبرراره عطررى تنرراوف  بررولس لرره سرري مستشررفى

 المدعما  
وأكررد بررولس أن أعرا ررا  خييرررة جديرردة برردأ  تظهررر عطيرره بشرركف وا رر  لط يرران وتشررير إلررى أن و رر  
األسير عدنان مخذ بالتدهور  سهو ي اني من ملم شديدة سي جمي  أنحراء جسرده ومرن عردم قردرة عطرى 

 هور بق  برقاء عطى كتفه، وص وبط وا حط سي الت بير والنيق التبان وظ
وسي السياق أساد األسير خ ر بأن وسدا  من الصطيب األحمر باره قبف عدة أيرام إل أن البيرارة توقفر  
ب د لحظا  من بدئها وذلك احتجاجا  من الياقم عطى إصرار السرجانين إبقراء عردنان مكربال  سري سراقه 

 جانين م  ياقم البيارة داخف ال رسط ويده وعطى بقاء الس
وسرري ت طيقرره عطررى ذلررك يالررب األسررير عرردنان الصررطيب األحمررر الرردولي بممارسررط دوره، وال رر ي عطررى 
بالط األصفاد من قدميه ويديه  وأكد عطى أنه لرن  سطيا  الحتالف من أجف م امطته م امطط إنسانيط وا 

 حدوثها بشروي إنسانيط وقانونيط مقبولط  يقبف أي بيارة من ممثطي الصطيب األحمر إل ب مان
  16/6/5112القدس العربي، لندن، 

 

 حركة فتح: التقرير اإلسرائيلي حول حرب غزة ليس ذا قيمة قانونية 
سادي أبو س دى: قاف المتحردث باسرم حركرط سرت  أحمرد عسراع إن التقريرر اإلسررائيطي حروف  - رام هللا

قانونيررط لرره  وس طرر  حكومررط الحررتالف ذلررك سرري كررف المرررا  ال رردوان األخيررر عطررى قيرراع غرربة ل قيمررط 
السرابقط ولررم يطتفر  أحررد لهرذه التقررارير التري ل هرردع لهرا سرروى قطرب الحقررائق وتبرئرط الحررتالف مرن كررف 

 جرائمه التي ارتكبها وتحميف المسووليط لط حيط 
الحرررتالف مررر   وأ ررراع عسررراع "إذا صررر  مرررا ورد سررري التقريرررر اإلسررررائيطي، سطمررراذا لرررم تت ررراون حكومرررط

الطجنط الدوليط لطتحقيق ورس   دخولها إلى األرا ي الفطسيينيط؟  وتاب  القوف "ننتظرر صردور تقريرر 
لجنررط التحقيررق الدوليررط  سب ررد أن أصرربح  سطسرريين دولررط مراقبررا سرري األمررم المتحرردة وان ررم  لمحكمررط 

مط عطى يريق محاكمط مجرمي الجنائيا  الدوليط سإن هذه التقارير الدوليط ستشكف مرج يط قانونيط مه
 الحرب اإلسرائيطيين" 

  16/6/5112القدس العربي، لندن، 
 
 
 



 
 
 
 

 

           18ص                                     3619 العدد:    16/6/5112 ثالثاءال التاريخ:

 
 محاولة تضليل العدالة الدولية 2014حول عدوان االحتالل تقرير  :حماسحركة  

يالبرر  حركررط حمرراس المجتمرر  الرردولي ب رردم اللتفررا  إلررى التقررارير اإلسرررائيطيط "الكاذبررط" الكاذبررط حرروف 
، وال مررف عطررى محاسرربط قررادة الحررتالف عطررى الجرررائم الترري ارتكبهررا يبقررا  لمررا ورد سرري الحرررب عطررى غرربة

 التقارير الدوليط المستقطط 
جاء ذلك سي بيان لطحركط رد ا عطى تقرير وبارة الخارجيط اإلسرائيطيط حروف الحررب األخيررة عطرى قيراع 

 تطين غبة قبف عام والذي أكد  سيه أن م ظم  حايا الحرب كانوا من المقا
وقرراف البيرران: "إننررا سرري حركررط حمرراس ومررن خررالف الحيثيررا ، ومررن خررالف مررا ورد سرري التقريررر؛ نرررى أن 
الحررتالف مسررتمر بالسررتخفاع بالقررانون الرردولي اإلنسرراني واحتكررار تفسرريره حسررب وجهررط نظررره، وترربداد 

 لدولي" الجريمط سظاعط بادعاء نتنياهو بأن جيش الحتالف التبم بأكثر مما يوجب القانون ا
ونررردد  الحركرررط بشررردة بتقريرررر وبارة خارجيرررط الحرررتالف الرررذي "يبررررر سيررره جررررائم جيشررره خرررالف ال ررردوان 

م، والرررذي يتنررراقض تمامرررا مررر  5118يومرررا خرررالف صررريع عرررام  21الهمجررري عطرررى قيررراع غررربة يرررواف 
 التقارير الدوليط المستقطط" 

تبريرررر جررررائم الحررررب مرررن قترررف واعتبرررر  إن إصررردار هرررذا التقريرررر وبهرررذا التوقيررر  بالرررذا  يهررردع إلرررى 
والتدمير، وا عيائها صب ط قانونيه وهذا أسوء من الجريمرط نفسرها، وتبريرر الجريمرط ي نري أن الحرتالف 

 لديه النيط والست داد الستمرار سي سياسط القتف والتدمير  د الش ب الفطسييني 
الم ييرا  والحيثيرا  وتفاصريف وسند  الحركط ما جاء سي التقرير اإلسرائيطي من تالعب سي األرقرام و 

 ال دوان اإلسرائيطيط عطى قياع غبة، موكدة انه يتناسى م  الحقائق عطى األرض
 12/6/5112، فلسطين أون الين

 
 البردويل: أي تعديل وزاري منفرد يقضي على التوافق 

ي حمرراس، أن  حركترره ترررسض أحركررط أكررد  صررال  البردويررف القيررادي سرري : محمررود هنيررط -الرسررالط نرر 
خيرروة انفراديررط مررن حركررط سررت  اتجرراه الت ررديف الرروباري دون مواسقررط "حمرراس"، قررائال  "هررذه الخيرروة ت نرري 
الق اء عطى التواسق الويني، وسيكون لنا حديث ا يت طق بدورنا سي هذه الحكومط والوبراء الذين رشرحوا 

 من يرسنا" 
لررم ت بررر عررن الوسرراق الررويني، وأ رراع البردويررف سرري تصررري  خرراص بررر"الرسالط"، "الحكومررط باألسرراس 

، ألنهرا  وهي مخيوسط من ست  ورئيسها، وسواء حدث الت ييرر أم لرم يحردث سهرو تحصريف حاصرف س رال 
 _أي الحكومط_ لم ت بر يوم ا عن المجموع الويني ومارس  التمييب بين ال فط والقياع" 
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ن أعطنرر  الت يرررا  مررن يرررع سررت  سهرري بررذلك " ترردق  وأشررار إلررى أن الحكومررط ليسرر  مطررك نفسررها، وا 
 مسمار ا جديد ا سي ن ش الوساق" 

حمررراس، وسرري سرررياق متصررف، اسرررتهجن البردويرررف تهجررم قيرررادا  سصررائف منظمرررط التحريرررر عطررى حركرررط 
 غبة عن "الدولط الفطسيينيط"  بمحاولط سصف واتهامها

ض هرذه موجه من السطيط الفطسيينيط بال فط المحتطط، "خاصرط وأن ب ر هذا الموقعوأكد البردويف أن 
 اإليررررارالقيررررادا  عبسرررر  عررررن السررررماع لحركررررط حمرررراس، سررررواء عررررن عمررررد أو جهررررف، وانسرررراق  بررررنفس 

 اإلعالمي"  وسق قوله 
وقاف البردويف " حماس لديها قيادة واعيط ومحرددا  سياسريط وا رحط، وهرامش مرن المنراورة محسروب، 

 والجمي  يدرك أنها لن ت ادر مرب  المقاومط وتحرير سطسيين" 
نفى البردويف ما تردد عن ترتيبا  تجريها قيادة الحركط م  الجانرب المصرري ب ررض  خرموسي سياق 

ا أن األمررر ت طررق ببيررارة مرررور لطرردكتور موسررى أبررو مررربوق نائررب رئرريس المكتررب  بيرارة القرراهرة، مو ررح 
 السياسي لطحركط عبر القاهرة، وأنه ل يوجد أي ترتيبا  لبيارة الحركط لمصر 

 12/6/5112، الرسالة، فلسطين
 

 حماس مصرة أن يكون الوطن وحدة واحدةحركة  البردويل: 
انتقد القيادي سي حركط حمراس الردكتور صرال  البردويرف اسرتمرار الهجروم الرذي تشرنه : غبة )سطسيين(

ب ررض القيررادا  سرري حركررط "سررت " عطررى "حمرراس"، وحررديثها عررن مشررروع إقامررط دولررط سرري غرربة، ووصررع 
 ماس" إلى تكرار نهج منظمط التحرير الفطسيينيط ذلك بأنه محاول  يائسط لجر "ح

وأكرررد البردويرررف سررري تصرررريحا  خاصرررط لرررر "قررردس بررررس"، أن حركرررط "حمررراس" تررررى نفسرررها أمينرررط عطرررى 
أن "حمراس مصررة أن يكرون الروين وحردة واحردة وأنهرا لرن تتنرابف عرن "، و المشروع الويني الفطسرييني

أو سي غبة، هذه عقيدة، وقد أثبتر   82أرا ي  ذرة تراب واحدة سواء سي القدس أو سي ال فط أو سي
حماس أنها مست دة لدس  كف األثمان مقابف الثبا  عطى المبدأ، وليس  كمنظمط التحرير التي تنابلر  

 عن كف الثواب  ولم ي د لها وبن ل محطي ول إقطيمي ول دولي" 
ى المشرروع الرويني، الرذي قراف برأن ودعا البردويف قادة "ست " إلى الخيار بين الندثار أو الن مام إل

 "حماس" تقوده بثبا " 
 12/6/5112قدس برس، 
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 عدنان أسرى الجهاد: االحتالل يتحمل المسؤولية عن حياة خضر 

حمطرررر  الهيئررررط القياديررررط ألسرررررى حركررررط الجهرررراد اإلسررررالمي سرررري سررررجون الحررررتالف؛ سررررطيا  الحررررتالف 
( عطرى 85الذي يواصرف إ ررابه المفترو  لطيروم الرر)المسووليط الكامطط عن حياة األسير خ ر عدنان؛ و 

وحررذر  الهيئررط القياديررط سرري بيرران صررحفي، مررن  الترروالي، ورس ررها لسياسررط العتقرراف اإلداري الت سررفي 
مخراير إقررار حكومرط الحررتالف لقرانون الت ذيرط القسررريط لألسررى الم رربين، م تبرررة إيراه مناسيرا ألدنررى 

سسا  الرسميط وغير الرسميط بالوقوع سدا مني ا أمام تيبيق هذا الحقوق البشريط، ميالبط جمي  المو 
 القانون عطى األسرى الم ربين الذي قد يودي بحياتهم 

 12/6/5112، الين أونفلسطين 
 

 لخطفه وقتله أحد جنودهاعامًا  119تحكم على فلسطيني بالسجن لمدة  "إسرائيل" 
المحكمررط ال سرركريط  أن يش اإلسرررائيطي اليرروم،نشررر  إذاعررط الجرر: األنا رروف ،عررالء الريمرراوي - القرردس

حكم  عطى الشاب الفطسييني عبد السالم عمر، من سكان شماف ال فط ال ربيط بالموبرد "اإلسرائيطيط 
رررا 51و رررا 199] عام  رررا(، عطرررى خطفيرررط خيفررره جنررردي إسررررائيطي وقتطررره،  99، )يسررراوي الموبرررد [عام  عام 

ض )م  الجها  اإلسرائيطيط( من أجف إيرالق سررا  بالت اون م  شقيقه المدعو ن اف، ب رض التفاو 
 شقيقهما الم تقف لدى إسرائيف" 

 12/6/5112، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 حماس ترحب بقرار مصر تمديد فتح معبر رفححركة  
رحررب النررايق باسرررم حركررط حمرراس سررامي أبرررو بهررري بررالقرار المصررري تمديرررد عمررف م بررر رسررر  : غرربة

وقرراف أبررو بهررري، سرري تصررري  خرراص لررر"المركب الفطسررييني ل عررالم"  التجرراهين  ليررومين إ رراسيين سرري
(، إن حركته تأمف أن تكون القرارا  المصريط األخيرة عنوانرا  لمرحطرط جديردة 12/6مساء يوم الثنين )

سي ال القا  الثنائيط، ومساهمط مصريط أكبر سي مواجهط الحصار الصرهيوني المفرروض عطرى قيراع 
 غبة 
 أبو بهري عطى أن التصال  بين حركط حماس والسطيا  المصريط قائمط، ولم تنقي  وأكد 

 12/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 للوصول لقادة المقاومة "الشاباك" تفاصيل جديدة حول طريقة عملتكشف يديعوت "المجد":  

جديرردة حرروف يريقررط  كشرف  صررحيفط يرردي و  احرونرو  ال بريررط عررن تفاصريف: ترجمررط خاصررط -المجرد
عمررررف  ررررباي جهرررراب األمررررن ال ررررام الصررررهيوني "الشرررراباك" سرررري قيرررراع غرررربة بمررررا سيهررررا عمطيررررا  دراسررررط 

 الم طوما  المحطيط وسهم مصيطحا  ال بيين وحرب ال قوف لطوصوف لقادة المقاومط 
وأشرررار  الصرررحيفط إلرررى أن هنررراك إقررررار لررردى الشررراباك بأنررره ل يمكنررره السرررت ناء عرررن ال امرررف البشرررري 

 المتمثف بال مالء وذلك لقدرة رجاف المقاومط وقادتها عطى تجاوب التيور التكنولوجي 
وشررردد  عطرررى أن التجربرررط أثبتررر  أن الوسرررائف التكنولوجيرررط ل ت نررري عرررن ال امرررف البشرررري سررري ال مرررف 

 األمني والحرب الخفيط بين الشاباك والمقاومط، واصفط  دورهم بأنه حاسم سي الميدان 
شاباك ل مطيط تهيئط تستمر ما بين عامين إلى عامين ونصرع قبرف تروليهم المسرئوليط ويحتاج  باي ال

عن األحياء الفطسيينيط سي المدن وكذلك سي القرى وبخالع الم تاد سي الجيش يخدمون سي مرواق هم 
 سنوا   2-7بمتوسي 

 
 أساليب الضباط

عبرر هاتفره سقري ألنهرم يتخطرون واستدل  الصحيفط عطى أن الشاباك ل يمكنه اغتياف أحرد قرادة حمراس 
عن التكنولوجيا وهواتفهم خالف التص يد ما يقي  أي اتصاف بهرم ويج رف عرين الشراباك ب يردة عرنهم، 

 وعطيه ل يمكن الوصوف لهم دون ال امف البشري 
"ص وبا  كبيرة تظهر سي عمف الشاباك عندما يخسر ال امرف التكنولروجي، حيرث  وبحسب الصحيفط:

هاتفره الجرواف سري الطحظرا  األخيررة يختفري –صدر قررار باغتيالره -قيادي سي حماس  أنه عندما ي ير
 عن شاشا  الشاباك وهنا يتم التجاه لطجانب البشري لطوصوف له 

وتشير الصحيفط إلى أنه ب د ت يير الميطوب لجوالره ينتقرف ال رابي لحررب األدم رط لم رسرط وجهتره أو 
 اد لطدروع قرب نحاف عوب أو التسطف عبر نفق لكررم أبرو الهدع الذي سينفذه مثف إيالق صاروخ م

 سالم 
 

 التهيؤ والتدريب
وأشار  الصحيفط إلى أن  باي الشاباك ي ودون لمراكب الت طيم التاب ط لطشاباك لم رسط المصيطحا  
ال بوايررررط الجديرررردة وخاصررررط تطررررك ال سرررركريط منهررررا ومررررا يسررررتخدمه ال رررربيين سرررري عمطيررررا  الحفررررر وأنررررواع 

 م ادا  الدبابا  واألسطحط  الصواريخ
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سيمرا يردرس ال رباي الو ر  المرالي والطهجرط التري تسرتخدمها التنظيمرا  اإلسرالميط، ويت طمرون الطهجرط 
ال اميط بكف تفاصيطها ويدرسون ويحفظون المدن والشوارع وأدق التفاصيف عن المنيقط التي سيتولون 

 أمرها 
 16/6/5112المجد األمني، 

 
 ويمنع زيارته باالنفرادي عبد هللا البرغوثي االحتالل يواصل عزل 

تواصف "مصطحط السجون" التاب ط لسطيا  الحتالف اإلسرائيطي عربف األسرير عبرد : رام هللا )سطسيين(
عطى التوالي سي بنبانط انفراديط بسجن "رامون"، بالنقب المحتف،  16عاما ( لطيوم الر  85هللا البرغوثي )

 جنوب سطسيين المحتطط 
 ]أمررررس[   "أم أسررررامط"، بوجررررط األسررررير البرغرررروثي، سرررري حررررديث خرررراص لررررر "قرررردس برررررس"، الثنررررينوقالرررر

أيرار )مرايو( الما ري سري بنبانرط  31(، أن سطيا  الحتالف أقدم  عطى عبف بوجها بتراريخ 6|12)
انفراديررط  مشرريرة إلررى أن الحررتالف أخرررج مررن بنبانررط البرغرروثي مررا ي ينرره عطررى الحيرراة "وأبقررى لديرره سقرري 

وأ ررراس : "الحرررتالف يحتجرررب عبرررد هللا البرغررروثي سررري بنبانرررط  ررريقط ل تتسررر  سررروى  المالبرررس"  ب رررض
يومرا "  ناسيرط أن يكرون البرغروثي  51لفرشط واحدة، وأصدر بحقه حكما  ب بله عرن بقيرط الم تقطرين مردة 

 قد شرع بإ راب مفتو  عن الي ام 
سرم  لبنرا  األسرير عبرد هللا ببيارتره، يروم وأشار  "أم أسامط" البرغوثي إلى أن سرطيا  الحرتالف لرم ت

 (، بسبب عبله عن األسرى ومن ه من البيارة ال ائطيط  6|18أمس األحد )

 12/6/5112قدس برس، 

 
 لمقاطعة المستوطنات: هذه ليست لغة سالم عباسنتنياهو ينتقد دعوة  

عوة الرئيس محمود عباس األيام: انتقد بنيامين نتنياهو رئيس الوبراء اإلسرائيطي، أمس، د -القدس 
وقاف نتنياهو سي مستهف لقاء  دوف ال الم إلى تصنيع منتجا  المستوينا  اإلسرائيطيط ومقاي تها 

م  وبير الخارجيط البولندي جريجورش سكتينا: دعا الرئيس الفطسييني عباس، أمس، إلى تصنيع 
لى مقاي تها، وهذه ليس  ل ط السالم بأي  شكف من األشكاف  سنواصف رسض المنتجا  اإلسرائيطيط وا 

المقاي ا  والتشهير والمحاول  لنبع شرعيتنا، وسنقوم بذلك سي كف أنحاء الم مورة، وأي ا  هنا إذا 
 استطبم األمر ذلك، وستبقى يدنا ممدودة لطسالم إلى أي شريك يريد أي يصن  السالم م نا 

والمستقطط التي تم عطى أر ها التشهير  وأ اع: إنني أقوف هذا الكالم لوبير خارجيط بولندا األبيط
باليهود عندما كان النابيون يحكمون أوروبا  وسبق  دائما  التشهيرا   د اليهود شن العتداءا  
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عطيهم، وما حدث لطش ب اليهودي منذاك يوجه اآلن  د الدولط اليهوديط  لن نسم  بذلك ولم يكن 
ليوم نستيي  أن ن بر عن موقفنا واإلصرار عطيه بمقدورنا منذاك القيام بأي شيء  د هذا، ولكن ا

وقاف: "استطمُ ، أمس، التقرير الرسمي الذي أصدرته حكومتنا حوف الصراع الذي  وهذا ما سنقوم به 
اندل  سي غبة ال ام الما ي، ويوكد هذا التقرير بصورة قاي ط أن ال مطيا  ال سكريط التي قمنا بها 

يتواسق بشكف كامف م  أحكام القانون الدولي، وأن إسرائيف مارس  خالف هذا الصراع قد ُنفذ  بشكف 
 حقها اليبي ي والمشروع بالدساع عن النفس" 

وقاف نتنياهو: "إننا نمارس مسووليتنا التي تقت ي الدساع عن مواينينا من اإلرهابيين الذين يرتكبون 
كف مقصود خطع ظهور جريمط حرب مبدوجط، حماس استهدس  مواينينا بشكف مقصود واختبأ  بش

الفطسيينيين سي قياع غبة، وهذه هي جريمط حرب مبدوجط وأعتقد أنها تشكف دليال  عطى السخاسط 
ألنه بالرغم من أننا نحارب مخربي حماس الذين يرتكبون جريمط حرب مبدوجط هنا، التي نشهدها 

، سإن إسرائيف تتصرع يبقا  بإيالق النار بشكف مت مد عطى المدنيين بينما هم يختبئون وراء المدنيين
 لألحكام األكثر صرامط لطقانون الدولي" 

 16/6/5112هللا،  رام األيام،
 
 في الجيش اإلسرائيلي  "سايبر"إعادة تنظيم بنية الحرب اإللكترونية يقرر  تآيزنكو  

، إعادة تنظيم بنيط الحرب  قرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيطي غادي ميبنكو : هاشم حمدان
 ترونيط سي الجيش اإلسرائيطي )سايبر( مجددا اإللك

وجاء أنه ب د إجراء مباحثا  ميولط، قام بتركيبها رئيس دائرة الستخبارا  سي الجيش هرتسي 
كما جاء أن الذراع الجديدة ستبنى بشكف مماثف  هطيفي، قرر رئيس أركان الجيش إقامط ذراع "سايبر" 

 ن تف يف القوة بكف ما يرتبي بمجاف الشبكط ال نكبوتيط لطذراعين البحري والجوي، وتكون مسوولط ع
وبحسب صحيفط "هآرتس"، سإن الجيش درس بدايط تشكيف قيادة لر"السايبر"، وتنصيب جنراف سي 
قيادته، ولكنه قرر سي النهايط إقامط ذراع بصالحيا  مختطفط، يقوده  ابي برتبط عاليط، وتكون كف 

"مجاف حمايط السايبر" التي تشرع عطيه اليوم وحدة التنص ، مجال  السايبر تح  إمرته، وكذلك 
إ اسط إلى مجاف هجوم السايبر، ومجاف جم  الم طوما ، وتخييي ال مطيا  ذا  الصطط بالشبكط 

السنتين القريبتين، بحيث يتم بوأ اس  أنه من المتوق  أن ينهي الجيش إقامط هذه الذراع  ال نكبوتيط 
خالص عبر لطوقوع عطى مدى إسهام المبنى الجديد سي تيوير س اليا  ب د سنط إجراء عمطيط است

 السايبر سي الجيش 
 12/6/5112، 48 عرب
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 الكنيست اإلسرائيلية تمدد قانون "منع لم الشمل" العنصري 

مدد  الكنيس  اإلسرائيطيط الطيطط الما يط سريان قانون "المواينط" الموق  : حسن عبد الحطيم
 لم شمف ال ائال  الفطسيينيط  الم روع بقانون من 

الفطسيينيين  األخ ر، ويمن ويحظر القانون ال نصري لم شمف عائال  سطسيينيط من يرسي الخي 
من داخف الخي األخ ر والمتبوجين من منايق ال فط ال ربيط وقياع غبة من ال يش م  عائالتهم 

اما، أو عمر البوجط الفطسيينيط ع 36إذا كان عمر البوج الفطسييني يبيد عن  إسرائيف، إلداخف 
م تر ا  51ع و كنيس  مقابف  27ومدد القانون لسنط، وصو  عطى القرار  عاما  56يبيد عن 
 أع اء الم سكر الصهيوني  ن، وأيده قسم م2وامتناع 

 16/6/5112، 48 عرب
 
 حول استيعاب دروز سورية  اإلسرائيليةتضارب األنباء  

كان تأكيدا  ونفيا  لطتأكيد، عطى لسان نائبط وبير الخارجيط  إل أن الالس  أمس: يحيى دبوق
اإلسرائيطي، تسيبي حويوبطي، التي أشار  سي حديث إلى اإلذاعط ال بريط عن "التبام أخالقي عميق" 
تجاه اليائفط الدربيط، وقال  سي تصري  هو األوف من نوعه إن "إسرائيف تدرس إمكان استي اب 

 سي حاف أصبح  حياتهم سي خير" مواينين من دروب سوريا، 
م  ذلك، وب د ساعتين سقي، عاد  اإلذاعط ال بريط ونشر  نفيا  لخبر استي اب الدروب السوريين، 
ونقط  اإلذاعط عن حويوبطي قولها إن إسرائيف لن تتدخف سي الحرب ب رض مساعدة سكانها الدروب 

عط، بت ايع إسرائيف م  الدروب المهددين من الفصائف المتشددة، رغم إقرارها، ت يع اإلذا 
ص ائها إلى همومهم   وا 

 16/6/5112بيروت،  األخبار،
 
 المكلف بالتحقيق في حدوث انتهاكات اإلنسانتمنع دخول مقرر حقوق  "إسرائيل" 

 الفطسيينيط المحتطط  األرا ي إلى اإلنسانالمتحدة لحقوق  األممدخوف مقرر  إسرائيفمن    :القدس
ن، المتحدث باسم الخارجيط اإلسرائيطيط، لر"سرانس برس" من  مكاريم ويبيسونو واكد ايمانويف نحشو 

  إسرائيفمن بيارة  اإلنسانالمتحدة لحقوق  األمممقرر 
الجم يط  إلىالما ي لو   تقرير سيرس   األسبوعالمتحدة  األمموكان من المتوق  وصوف مقرر 

  المتحدة سي نيويورك خريع ال ام الحالي لألممال امط 
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تت اون م  كاسط الطجان الدوليط وجمي  المحققين،  إسرائيفوتاب  نحشون "لن نسم  بهذا البيارة لن 
 بشكف مسبق"  إلسرائيفعندما يكون التقرير المكطفون و  ه م اديا  إل

 واألرا ي إسرائيفوان من   ويبيسونو من التحقيق سي  إلسرائيفالمتحدث انه سبق  وأ اع
و   تقريره انيالقا من مقابال  م  مسوولين  إلىوا ير المقرر   5118الفطسيينيط عام 
  األردنسطسيينيين سي 

 16/6/5112القدس،  القدس،
 
 في الواليات المتحدة االحتالل الزعبي لمشاركتها في مؤتمر ضد  حنين  النائب تحريض ضد   

 ه عطى النائب ال ربي سي الدولط ال بريط تحري أخرىاإلسرائيطي وجها   اإلعالميواصف : الناصرة
سي البرلمان اإلسرائيطي "الكنيس " حنين البعبي، وذلك عطى خطفيط مواقفها الوينيط، ومشاركتها سي 

 موخر ا  األمريكيطالمهرجانا  الداعمط لطق يط الفطسيينيط سي الوليا  المتحدة  أحد
م  م  بدايط وليط الكنيس  ، أن البعبي تقد  12/6وذكر موق  "وال" اإلخباري ال بري يوم الثنين 

الجديد بيطب لطسفر إلى الوليا  المتحدة لطمشاركط سي إحدى الموتمرا  بتمويف من الجاليط 
 هارسارد سي الوليا  المتحدة  –الفطسيينيط وجم يط أصدقاء سطسيين 

سيها وأشار الموق  إلى أن البعبي أورد  سي يطبها مجموعط من األحداث والمناسبا  التي ستشارك 
هناك، واستثن  من هذه المناسبا  الحدث الذي سيقام سي جام ط كولومبيا تح  عنوان "إسرائيف 
دولط ال نصريط والفصف ال نصري"، إذ تم  المواسقط عطى يطبها من قبف لجنط جودة الحكم سي 

 الكنيس ، ب د أن أعرب  الطجنط انه ل يوجد مان  قانوني يمن  سفرها 
عبي قام  خالف مشاركتها سي الموتمر المذكور بمهاجمط م امطط إسرائيف وبعم الموق  أن الب 

سطسيينيط" وبم نى مخر سإن “إنها لطفطسيينيين سي الداخف، مشيرة إلى انه ُيحظر عطيها القوف 
الحتالف يفرض عطينا هجر هويتها الوينيط، كما يفرض عطيها وصع أنفسهم باإلسرائيطيين لكن ليس 

 من حيث الولء سقي" من حيث الحقوق بف 
وأ اس  البعبي: "أن إسرائيف تدار كمشروع صهيوني عنصري، وليس كدولط، وهذا المشروع أقام 
دولط إل أن هذه الدولط ما بال  تتصرع كمشروع صهيوني وليس ككيان سياسي، مشروع يهدع إلى 

 " احتالف األرض وسطبها وتهويدها إي انه دولط ل تدار بصورة يبي يط
 12/6/5112رس، قدس ب
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 في إطباق الحصار على غزة بمنظومة متطورة وتشيد بدور مصر تتزودالبحرية اإلسرائيلية  

أكد مسووف أمني إسرائيطي أن سال  البحريط اإلسرائيطي تبود بمنظومط متيورة : حسن عبد الحطيم
حباي عمطيا  التسطف البحريط، وأشاد سي دور مصر سي إيباق الحصار عطى  قياع غبة لرصد وا 

حباي عمطيا  التهريب  وقاف المسووف إن عمطيط بيكيم التي نفذتها المقاومط الفطسيينيط خالف  وا 
ال دوان شكط  تحديا إلسرائيف سو    نصب عينها إحباي عمطيا  التسطف داخف البحر ل عف 

 الشايئ 
حب اي عمطيا  وقاف المسووف لصحيفط "م اريع" إن إسرائيف تبود  بمنظومط متيورة لرصد وا 

 التسطف، كما تبود  بمناظير متيورة لمراقبط مراكب الصيادين 
وادعى المسووف أن سال  البحريط اإلسرائيطي أحبي السنط األخيرة عدة محاول  لتهريب م دا  
تدخف سي صناعط السال ، موكدا أن الف ف سي ارتفاع عدد عميا  اإلحباي ي ود لسال  البحريط 

 المصري 
إن إسرائيف تنسب الف ف سي ارتفاع عمطيا  اإلحباي نسبط لسنوا  سابقط إلى حقيقط  وقاف المسووف

 أن المصريين ي طقون سواحف قياع غبة بشكف محكم 
وأشاد المسووف بدور مصر وأغدقها باإليراءا ، وقاف: المصريون يقومون ب مف ممتاب سي جانبهم، 

شرة لطقتف أو اإلغراق، لدينا يوجد قواعد مرتبط ل يوجد لديهم قواعد لفت  النار وييطقون النار مبا
 إليالق النار والتي تنتهي عطى ال الب باعتقال ، لكننا ن رق المركب خشيط وجود مخاير" 

وقاف المسووف إن المنظومط التي تبود  بها البحريط اإلسرائيطيط ل ترصد تسطف ال واصين سحسب، 
 بف ترسف قذيفط تنفجر وسيهم 

 12/6/5112، 48 عرب
 
 بدعم أميركي ألف مقاتل 100" من جيش درزيبناء ": مبادرة ل"معاريف" 

وجود مبادرة يموحط حوف تشكيف "جيش دربي" قوامه  إلى "م اريع"أشار  صحيفط : يحيى دبوق
ألع مقاتف، يقوده  ابي دربي خدم سي الجيش السوري، و"أما السال  الثقيف والتدريب  111

ة من خالف األردن  ويمكن التقدير بأن إسرائيف عطى عطم بهذه الخيوا ، سستوسرهما الوليا  المتحد
وتنسق م  الوليا  المتحدة"  ورغم أن تقرير "م اريع" "الستخباري" لم يسأف كيع لمنيقط السويداء 

 إلىألع مقاتف" أن تسقي بأيدي المتوحشين الساعين  111القادرة عطى تشكيف "الجيش الدربي من 
الدروب، إل أنه عاد ليوكد )التقرير( عطى هذه المجابر، وتحديدا  المرحطط التي ستطيها، المجابر بحق 
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 إلىأن الموسسط األمنيط سي إسرائيف تست د لر"سيناريو يوارئ"، بأن ت ير  إلىإذ أشار  الصحيفط 
منايق سي الجولن  إلىاستي اب وحمايط عشرا  اآللع من الالجئين الدروب، ممن سيصطون 

 حتف( )الم
 16/6/5112بيروت،  األخبار،

 
 هآرتس: تقرير وزارة الخارجية حول عدوان غزة ليس أكثر من ورقة إعالنية مطولة 

شكك  أوساي إسرائيطيط بجدوى التقرير الذي نشرته وبارة الخارجيط، حوف مدى : حطمي موسى
ط بحرب "الجرع أخالقيط أداء الجيش اإلسرائيطي سي الحرب األخيرة عطى قياع غبة، والم روس

 الصامد" 
وأشار  "هآرتس" إلى أن مئا  ساعا  ال مف، وجهد محامين وديبطوماسيين، و باي إلنتاج تقرير 

صفحط منمق وشامف ومفصف هي حطم كف رجف قانون  م  ذلك سإن الشكوك ت تري جدوى  571من 
لو   الق ائي والصورة ال امط هذا التقرير، و"ليس مبال ا  سيه القوف بأن أثره عطى المكانط الدوليط، وا

 لدولط إسرائيف سيكون أقرب إلى عمف كووس هواء لمي " 
وقال  "هآرتس" إن التقرير اإلسرائيطي، الذي نشر أمس األوف، جاء ليستبق تقرير لجنط التحقيق التي 
شكطها مجطس حقوق اإلنسان التاب  لألمم المتحدة لطبحث سي الحرب عطى غبة  وأ اس  أن أحد 

هداع المركبيط لطتقرير هي محاولط التأثير عطى ياب  الت ييط، وعطى الروايط التي ستنشر سي األ
وسائف اإلعالم الدوليط سي األيام القريبط  وشكك  الصحيفط سي ما إذا كان بالوس  تحقيق هذا 

 الهدع 
عالمي ولحظ  الصحيفط أنه برغم األهميط التي منحتها إسرائيف لطتقرير، إل أن الح ور اإل

اإلسرائيطي واألجنبي كان  ئيال  سي الموتمر الصحاسي الذي عقدته الخارجيط اإلسرائيطيط ل رض 
التقرير، وقال  إنه برغم "جديط ال مف المستثمر سي التقرير سإنه لم يقدم أيط م طوما  جديدة، س ال  

عطيهم أن يثيروا  عن ذلك سإن رجاف القانون الثالثط، الذين تم اختيارهم ل رض التقرير، ت ذر
 الهتمام، أو أن يطخصوا الوثيقط ب ناوين مدويط تقود الت ييط اإلعالميط" 

وأشار  إلى أنه برغم جديط التقرير، إل أنه "سي نهايط المياع ليس أكثر من ورقط إعالنيط ميولط 
قرأها من اجتهد  حكومط إسرائيف إلعدادها  وهكذا سُينظر إليها من جانب القطط القطيطط التي ست

، خصوصا  5112البدايط إلى النهايط، أو من القطط التي ستقرأ مطخص أسس استنتاجاته  سي عالم 
 سي دوف ال رب، هذا لم ي د كاسيا " 
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ودع  "هآرتس" حكومط إسرائيف، إذا كان  س ال تريد إقناع ال الم بصحط ما س طته سي الصيع 
 جها  دوليط   الما ي، إلى إنشاء لجنط سحص مستقطط تشارك سيها

ووصف  "هآرتس" التقرير بأنه "ليس أكثر من مناورة أكاديميط"، عابيط ذلك لواق  أن إسرائيف قرر  
مقاي ط لجنط التحقيق التاب ط لمجطس حقوق اإلنسان  وبرغم إشارة الصحيفط إلى أن مجطس حقوق 

ستقالط القا ي شاساس، اإلنسان يميف  د إسرائيف إل أن القرار بمقاي ته كان أقف منيقيط ب د ا
وت يين القا يط األميركيط ماري ماك فين ديفيس  وقال  "لو أن إسرائيف ت اون  م  لجنط التحقيق 

 ربما كان  التحقيقا  التي عر   سي التقرير أكثر تأثيرا " 
عموما  لخص  "هآرتس" المشكطط األص ب سي التقرير، وقال  إنه ي اني من المشكطط ذاتها التي 

منها سياسا  حكومط إسرائيف برئاسط نتنياهو  سفي السنوا  الس  األخيرة، بدا أن نتنياهو  ت اني
ورجاله يحاولون حف كف مشكطط سياسيط تواجهها إسرائيف عن يريق اكتشاع تبريرا  مطتويط تقن  

نما ال الم كطه أن إسرائيف عطى حق  لكن المشكطط هي أن تجنيد ال الم يحتاج، ليس إلى األقواف، وا  
إلى األس اف  وبوس  مبادرة سياسيط إسرائيطيط إلعادة إعمار غبة، بالت اون م  األسرة الدوليط، أن 

 تشكف عمال  أس ف كثيرا  من نشر أي تقرير 
 16/6/5112بيروت،  السفير،

 
 االحتاللحكومة ة يعكس عنصريو للقتل  متعمداً  تشريعاً " ُيعد القسرية التغذيةهيئات فلسطينية: " 

إلى دعا قراق  رئيس هيئط شوون األسرى  ، أن عيسى16/2/5112الجزيرة نت، الدوحة، وق  قاف م
"محاكمط دولط الحتالف عطى جرائمها  د األسرى، ونبع شرعيط الحتالف بسبب قوانينه ال نصريط 

سي جاء  أقواله  وممارساته الخييرة بحق الم تقطين بما ينتهك القانون الدولي واألعراع اإلنسانيط" 
ختام الموتمر القانوني الدولي لطدساع عن حقوق الش ب الفطسييني والمن قد سي ال اصمط اإليياليط 

 يونيو/حبيران الجاري 13و 15روما يومي 
ويالب التحاد األوروبي بفك اتفاقيط الشراكط م  إسرائيف بسبب انتهاكها لطمادة الثانيط منها ب دم 

يجبر الذي الت ذيط القسريط  ذر قراق  من خيورة تشري  قانونوح التبامها بم ايير حقوق اإلنسان 
األسرى الم ربين عطى تناوف الي ام بالقوة، م تبرا ذلك تشري ا مت مدا لطقتف وسابقط تشري يط 

 خييرة 
قدورة ، أن سادي أبو س دى ، عن مراسطها من رام هللا16/6/5112القدس العربي، لندن، وجاء سي 

ر الفطسييني أدان إقدام حكومط الحتالف المواسقط عطى تمرير قانون مشروع سارس رئيس نادي األسي
الت ذيط القسريط لألسرى الم ربين عن الي ام إلى لجنط التشري ا  سي الكنيس   وأ اع أنه وبدل  
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من أن تنش ف إسرائيف سي إل اء القوانين ال نصريط التي كان  سببا  رئيسيا  سي اإل رابا  التي 
سرى ويخو ونها اليوم كقانون العتقاف اإلداري، سإنها تس ى إلى تشري  قوانين عنصريط خا ها األ

 تت ارض م  القانون الدولي 
الخبير والمختص سي شوون األسرى، عبد ، أن غبةمن  12/6/5112وكالة قدس برس، وأ اس  

قدام سطيا  الناصر سروانط، حذر من خيورة إقرار دولط الحتالف قانون "الت ذيط" القسريط " وا 
ي ام الم تقطين الفطسيينيين عنوة  واعتبر سروانط سي حديثه لر "قدس  الحتالف عطى ترجمته الف طيط وا 

 برس" أن ذلك يشكف خير ا حقيقي ا عطى صحط وحياة األسرى الم ربين عن الي ام 
إقرار القانون من قبف الحكومط اإلسرائيطيط اليمينيط المتيرسط، ي كس مدى عنصريتها  وقاف: "إن

  وتيرسها سي ت امطها م  ق يط األسرى وحقوق اإلنسان الفطسييني
 
 تقيم قواعدها على أراض خاصة بالفلسطينيين االحتاللشرطة : موقع "واال" 

  األمن سي مستوينط "غف ا  بئيع"، كشف  مصادر إعالميط عبريط النقاب عن أن مجم: الناصرة
 شمالي القدس المحتطط، يقوم عطى أراضط سطسيينيط خاصط 

(: إنه يستدف من سحص لألرا ي التي بني 6|12وقاف موق  "وال" اإلخباري ال بري يوم الثنين )
 عطيها المجم   أنها تاب ط لفطسيينيين من سكان بطدة بيتونيا القريبط 

لمجم  ، الذي ي م محيط إلخماد الحرائق، وقسم أمني ونقيط شريط، أقيم سي وأشار إلى أن بناء ا
 نهايط سنوا  التس ينيا ، وتقدم البناء بصورة بييئط 

ا  وا  اسط إلى ذلك، ذكر  إذاعط الجيش "غالي تساهف" أن  مجم  الشريط سي م اليه أدوميم بني أي  
إلى المحكمط ال طيا  ورغم أن  األرض عطى أرض سطسيينيط خاصط، لكن األمر لم يصف حتى اآلن 

التي بني عطيها المجم   هي أرا ي خاصط، سقد بني بشكف مخالع لطقانون، كذلك ورغم حقيقط أن ه 
أعوام، إل انه لم يصدر  ده أي أمر بوقع ال مف أو أوامر بالهدم سي أي  11ُبني قبف أكثر من 

 مرحطط 
12/6/5112قدس برس،   

 
 من جيش التحرير الفلسطيني في سورية ضحية 140: "مجموعة العمل" 

أعطن سريق الرصد والتوثيق سي مجموعط ال مف من أجف سطسيينيي سوريط أنه وثق أسماء : لندن
(  حيط من مرتبا  جيش التحرير الفطسييني ق وا منذ بدايط الحرب الدائرة سي سوريط، 181)

 حيث ق ى م ظمهم إثر األعماف ال سكريط سي ريع دمشق 
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( 85أرسط  نسخط منه لر "قدس برس"، أن ) 12/6ف  المجموعط سي تقرير لها يوم الثنين وكش
بينهم أرب ط عناصر ق وا  5112 حيط من مرتبا  جيش التحرير الفطسييني ق وا منذ بدايط عام 

( عنصرا  19(، كما ق ى ))سبراير( سي شهر شباي 12سي شهر كانون الثاني )يناير( الما ي، و)
( ق وا أثناء مشاركتهم سي الم ارك الدائرة بين 13( الما ي، بينهم )إبريفنيسان ) بدايط شهر

 الجيش النظامي من جهط تنظيم "داعش" من جهط أخرى، سي ريع محاسظط السويداء جنوب سوريط 
12/6/5112، قدس برس  

 
 رائم حربملفات لج ثالثة: المدعي العسكري اإلسرائيلي أغلق اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق  

قاف مركب حقوقي ي مف سي قياع غبة إن المدعي ال سكري اإلسرائيطي ال ام، اغطق  حسن جبر:
يوما  متواصطط عطى قياع غبة، دون إجراء  21ثالثط مطفا  من عدوان الجرع الصامد والذي استمر 

 أي مالحقا  ق ائيط 
ردود سطبيط  3من امس  أوفاستطم وأكد المركب الفطسييني لحقوق اإلنسان الذي يتاب  الق ايا انه 

من المدعي ال سكري ال ام، والتي تم نشرهررا عبر الموق  الرسمي لطجيش اإلسرائيطي، ومفادها بان 
مطفا ، بادعاء عدم ثبو  شبها  جنائيط سي اتخاذ قرارا   3المدعرري ال سكررري ال ام أمررر بإغررالق 

كام القانون اإلسرائيطي وقواعد القانون الدولي وان تنفيذ الهجما  وأن مراحف الهجوم تنسجم م  أح
 قرار الهجوم اتخذ من قبف الجها  المختصط 

وادان المركب الفطسييني بشدة قرار المدعي ال سكري ال ام، موكدا أن المطفا  التي تم إغالقها تشمف 
أثناء  16/7/5118خ مطع أيفاف عائطط بكر، الذين تم قتطهم سي اليوم الثامن لط مطيط ال سكريط بتاري

لهوهم عطى شايئ بحر غبة ب دد من القذائع عطى التوالي، وذلك سيما يبدو بهدع  مان عدم نجاة 
 مخرون  8منهم وأصيب  8أي منهم، حيث قتف 

16/2/5112األيام، رام هللا،   
 
 بالخليل عاماً  21االحتالل يعرقل فتح محالت مغلقة منذ  

ف اإلسرائيطي يوم الثنين استتا  عشرا  المحاف التجاريط عرقط  قوا  الحتال: خاص –الخطيف 
عاما سي شارع "السهطط" القديم القريب من الحرم اإلبراهيمي سي الخطيف جنوب ال فط  51الم طقط منذ 

 ال ربيط 
وس ى رئيس بطديط الخطيف داود البعتري م  أصحاب المحاف التجاريط الم طقط إلى إعادة استتاحها 

عطى مواسقط إسرائيطيط من وسياء دوليين إل أن قوا  الحتالف عرقط  حدوث بموجب حصولهم 
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وقاف البعتري سي موتمر صحفي عقده سي شارع "السهطط" إنه جرى الحصوف عطى مواسقط من  ذلك 
جانب الحتالف عطى ست  عدد من المحاف التجاريط الم طقط منذ مجبرة الحرم اإلبراهيمي، ب د تدخف 

    عن كثب عن م اناة موايني وتجار الخطيف جها  دوليط أيط
وذكر البعتري أن الشارع المهم تاريخيا لمدينط الخطيف يشكف شريانا لطحياة التجاريط قبف إغالقه، لستا 

 إلى محاولط است ادة الحياة إليه من جديد 
تالف وقي ان ودعا التجار والمواينين إلى ست  محالهم التجاريط سي الشارع، وتجاوب اعتداءا  الح

وح ر  إلى المكان قوا  كبيرة من جيش الحتالف ويطب  من التجار إغالق المحاف  المستوينين 
 التجاريط بذري ط عدم وجود قرار بفتحها، كما احتجب  عددا من الصحفيين أثناء الت ييط 
12/6/5112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 ونروااأل على تقليصات  اً تنتفض رد لالجئيناللجان الشعبية غزة:  

سي ظف استمرار الحصار اإلسرائيطي عطى غبة وابدياد الموتمرا  الدوليط إلنهاء : رأس  يومان - غبة
ق يط الالجئين، تقطص وكالط غوث وتش يف الالجئين الفطسيينيين )أونروا( من خدماتها بحجط عدم 

 بايدة وساء الدوف المانحط وعجبها المالي وسي احتجاجا  ش بيط مت
ثارة  تقطيصا  أونروا التي أصبح  تبداد بشكف مطحوظ كف عام أد  إلى خطق حالط من ال  ب وا 
حفيظط الكثير من الالجئين، مما دعا الطجان الش بيط لالجئين التاب ط لمنظمط التحرير الفطسيينيط 

 لتحمف مسوولياتها والدساع عن حقوق الالجئين 
يط سطسطط س اليا ، كان أبربها العتصام السطمي أمام مقر وسي هذا الصدد أقام  الطجان الش ب

أونروا سي غبة بح ور روساء الطجان الش بيط بمخيما  قياع غبة الثمانيط والمدير ال ام لطمخيما  
مابن أبو بيد وقادة سصائف ال مف الويني والقوى الوينيط واإلسالميط ومئا  الالجئين وخريجي 

 الجام ا  
16/2/5112حة، الجزيرة نت، الدو   

 
 األونروا اتيحتجون على تقليص لبنانالجئون فلسطينيون في  

نفذ ال شرا  من الفطسيينيين سي ال اصمط الطبنانيط بيرو ، يوم اإلثنين، وقفط احتجاجيط : األنا وف
 أمام المركب الرئيسي لوكالط غوث وتش يف الالجئين الفطسيينيين "أونروا"، رس ا  لتقطيص مساعداتها 

س  المشاركون خالف الوقفط التي دع  إليها الفصائف والطجان الش بيط الفطسيينيط سي لبنان، لستا  ور 
ترسض تقطيص المساعدا ، من قبيف "إلى متى سيبقى الظطم حطع سطسيين"، و"أعيدونا إلى ويننا 
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يد من اإلجراءا  سطسيين ول نريد مساعداتكم"، و"قرارا  األونروا بت طيق بدف اإليجار يدس نا إلى المب 
 الم ادة" 

12/6/5112فلسطين أون الين،   
 
 الدينية الدولي في بيت لحم بمشاركة مئة شخصية السياحةانطالق أعمال مؤتمر  

سادي أبو س دى: وسي إجراءا  أمنيط مشددة، انيطق  سي قصر الموتمرا  سي بي  لحم  -رام هللا 
منظمط السياحط ال الميط  وي قد هذا الموتمر لطمرة  أعماف موتمر السياحط الدينيط الدولي الذي تنظمه

األولى سي الشرق األوسي  وتم اختيار سطسيين ب د جهود م نيط من وبارة السياحط الفطسيينيط 
والكثير من الجها  الرسميط لختيار سطسيين نظرا  ألهميط السياحط الدينيط سيها  وكذلك بسبب ظرسها 

ا يساعد لتسطيي المبيد من ال وء دوليا  عطى الق يط الفطسيينيط تح  الحتالف اإلسرائيطي وهو م
وعطم  "القدس ال ربي" أن مئط شخصيط دوليط بينها عدد من وبراء السياحط سي دوف مختطفط  ال ادلط 

 سيشاركون سي الموتمر من بين مئتي شخصيط وجه  لها دعوا  لطح ور والمشاركط سي الموتمر  
16/2/5112، لندن، القدس العربي  

 
ل    ناجي العلي إلى أفكار راقصة رسومماهر شوامرة يحو 

تحوف رسام الكاريكاتور الراحف ناجي ال طي إلى أرض خصبط، يمكن : محمد السمهوري –رام هللا 
لطراقص ومصمم الرقصا  الم اصرة ماهر شوامرة أن ينهف منها أسكارا  تتحوف من رسوم إلى حركا  

لهندسط سي األردن عاد شوامرة إلى رام هللا حالما  بإنشاء سرقط رقص راقصط  ب د تخرجه سي كطيط ا
ش بي، لكن الفكرة، وعطى رغم ال مف عطيها، لم تأخذ الشكف النهائي الذي س ى إليه بسبب ال ادا  

 والتقاليد 
أن يتخيف، من خالف  5119استياع المهندس وموسس "سرقط الشرق" والمسر  الراقص عام 

د أن ان م لفرقط السريط  يقوف: "بدأ  أبحث عن أصوف الحركا  سي الرقص تخصصه، الحركط ب 
الش بي، وسكر  سي استخدام الرقص بأسطوب جديد، ما دس ني ألن أبحث عن مدارس الرقص 

 الم اصر وأساليبها، ولم أوسر أي مشاركط سي هذا المجاف" 
باب رسمط كاريكاتور أرسطتها له سي ما يت طق بناجي ال طي سقد دخف الراقص شوامرة إلى عالمه من 

صديقط، لتتحوف إلى قماشط يتم تفصيطها سي أكثر من شكف لرقصا  جديدة تتناوف الق ايا التي 
رصدها ناجي ال طي سي أعماله اليوميط وليفت  عطى الراقص شوامرة بابا  جديدا  من الخياف والنتماء 
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أصدقائه وحتى الجطوس قرب قبره سي لندن إلى هذا الفنان الذي ساسر من أجطه لمقابطط عائطته و 
 لمحاكاة  مير عربي كبير 

بالنسبط إلى شوامرة رسوم ناجي ال طي ما هي إل تنبوا  متالحقط عن الحاف ال ربيط والفطسيينيط، 
"رو  ناجي متجطيط سي كف إنسان عربي وسطسييني وحر سي ال الم، سفطسيين سي الذاكرة ال ربيط 

الجنط ولكنها عطى أرض الواق  قي ط من الجحيم بسبب ما ت انيه من احتالف والفطسيينيط قي ط من 
 وقم  وقتف وتنكيف يومي" 

12/6/5112الحياة، لندن،   
 
 مصر تمدد فتح معبر رفح يومين إضافيين 

قرر  السطيا  سي مصر، مد ال مف بم بر رس  البري يومي الثالثاء واألرب اء ي: قناو  أيمن-القاهرة 
 يونيو الجاري سي التجاهين، وذلك ل بور ال القين سي التجاهين  17و 16المواسقين 

وقاف مصدر مصري مسووف سي تصريحا  خاصط ف"بوابط الشرق" إن تمديد م بر رس  جاء 
 بت طيما  من الرئيس عبدالفتا  السيسي 

سيما ينتظر  أيام، 3وكان  السطيا  المصريط ستح  الم بر اعتبار ا من يوم أمس األوف السب  ولمدة 
 ألع سطسييني داخف القياع السما  لهم بالسفر لط الج والدراسط وال مف وتجديد اإلقاما   12نحو 

16/6/5112، الشرق، الدوحة  
 
 وحماس المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق يبرئ الرئيس مرسي 

خالف الحوار الذي أجراه -سف ه المرش  الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق : كريم المصري - القاهرة
من الروايا   -مساء األحد م  اإلعالمي عمرو أديب وهاجم خالله كذلك أجهبة األمن المصريط

األمنيط التي تداولتها وسائف إعالم مصريط مويدة لالنقالب حوف وجود ملع المسطحين الذين تسططوا 
ري هناك، وا عالن انفصاف سيناء من غبة سي سيناء، وأنهم عطى أهبط الست داد لقتاف الجيش المص

 عن مصر بمساعدة قيريط وتركيط إذا تم إعالن سوب شفيق بالنتخابا  
ذا صح  سإنها تدين قادة الجيش المصري والمجطس  وقاف شفيق إن هذه الروايط ساذجط ومفبركط، وا 

 ال سكري السابق الذين سمحوا بتسطف هولء المقاتطين إلى سيناء 
ط الهروب من سجن وادي النيرون، التي حكم سيها عطى الرئيس محمد مرسي جدير بالذكر أن ق ي

وعدد من قادة جماعط اإلخوان باإلعدام، اعتمد  باألساس عطى هذه الروايط المفككط، وأكد  أن 
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عناصر من حركط حماس وحبب هللا الطبناني شاركوا سي اقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 
  5111يناير عام 

12/6/5112، "51قع "عربي مو   
 
 األردن يؤكد أن من صميم مسؤولياته حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين المشروعة 

قاف وبير الدولط لشوون اإلعالم ووبير الخارجيط وشوون الم تربين  :محمد الشبوف -بترا  -عم ان 
تمرار الفجوة الكبيرة بين بالوكالط الدكتور محمد المومني إن الحكومط األردنيط تتاب  بقطق عميق اس

وأكد سي كطمط له  الحتياجا  الماليط الالبمط لطوكالط من جهط وبين مواردها الماليط من جهط أخرى 
خالف استتا  اجتماعا  الطجنط الستشاريط لوكالط األمم المتحدة إلغاثط وتش يف الالجئين )األونروا( 

م القوى الدوليط الموثرة لت بيب األمن والسالم أهميط مساندة ودع واليوم، اإلثنينسي عم ان أمس 
 الدوليين والتصدي لطنباعا  تح  مظطط اإلنسانيط الواحدة والجام ط لكف األيياع واألعراق 

وأشار المومني إلى أن األردن يست يع أكثر من مجموع الالجئين سي منايق عمطيا  وكالط 
عالوة عطى و  هم القانوني الثاب  كالجئين )األونروا( الخمس، وجف هولء هم مواينون أردنيون 

سطسيينيين، مبينا  أن حمايط حقوقهم المشروعط التي تفر ها المرج يا  الدوليط ل مطيط السالم تق  سي 
وأعرب عن ثقته بأن مداول  ومناقشا  اجتماعا  الطجنط الستشاريط لطوكالط  صميم مسووليتنا 

وعمف الوكالط بما ي من ديمومط عمطها سي هذه األوقا  ستقود إلى نتائج وتوصيا  ت بب من دور 
ماليين لجئ سطسييني سي المنيقط، حيُث  6الص بط لتطبيط الحتياجا  األساسيط المبايدة لحوالي 

 بالمئط من أجمالي عددهم سي األردن  85يشكف 
الفطسيينيين ال رب من جهته شكر نائب رئيس الطجنط الستشاريط المدير ال ام لطهيئط ال امط لالجئين 

عطي مصيفى األردن عطى است استه لجتماع الطجنط الستشاريط التي توكد دعم الوكالط من خالف 
ودعا إلى بيادة دعم المانحين من خالف  تقديم الخدما  لالجئين الفطسيينيين سي الت طيم والصحط 

قاعدة المتبرعين لتستيي   وتوسي  اإلنسانيطبيادة تبرعاتهم لميبانيط الوكالط وخيي الستجابط 
 الستمرار سي تأديط مهامها وتقديم خدماتها ومساعداتها لالجئين الفطسيينيين 

16/6/5112، الرأي، عم ان  
 
 : فلسطين لن تتحرر بالمفاوضات بل بالمقاومة"العرموطي خالل مهرجان "عين كارم 

أن سطسيين "لن تتحرر  أكد نقيب المحامين األسبق صال  ال رمويي: محمد الكيالي -عم ان 
وأشاد ال رمويي سي كطمط له خالف مهرجان  بالم اهدا  أو بالمفاو ا  بف بالجهاد والمقاومط" 
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"عين كارم: تراث عربي إسالمي"، الذي نظمته لجنط سطسيين النقابيط بالت اون م  لجنط تراث عين 
ط لطقدس المحتطط سي حفظ وتوثيق كارم سي مجم  النقابا  المهنيط أمس، بجهود أهالي القريط المتاخم

 التراث، متمنيا عطى كاسط مدن وقرى سطسيين أن تحذو حذوها 
بدوره، شدد رئيس لجنط سطسيين النقابيط الدكتور مظفر الجالمدة عطى دعم النقابا  الميطق ووقوسها 

د ل وبين الجالمدة أن "الصراع م  ال دو الصهيوني هو صراع وجو  جانب الش ب الفطسييني  إلى
وأ اع أن  حدود، وان هذا ال دو الذي اقتط  األرض والحجر وما عطيها لن يستيي  تبوير التاريخ" 

"عين كارم وكف قرى ومدن سطسيين ستبقى عربيط ولن نتنابف عنها، وأن الكرك والسطي واربد وكف 
 مدن األردن لن تتخطى عن شقيقاتها القدس والخطيف ونابطس" 

الدكتور ربحي حطوم عطى أن قريط عين كارم "تمثف رمبا من رموب التراث من جانبه، شدد المورخ 
وأو   حطوم أنه "مهما  الفطسييني، وأن أيفالها وكف قرى ومدن سطسيين هم جيف النصر القادم" 

ياف البمن سإن سطسيين عائدة ل محالط، وأن مصير الصهاينط وعمالئهم كمصير من سبقوهم من 
 المست مرين والمحتطين" 

إدراج اسم قريتهم لدى  اإلسرائيطيووصع أهالي عين كارم خالف المهرجان جمي  محاول  الحتالف 
 منظمط األمم المتحدة لطتربيط وال طم والثقاسط "اليونيسكو"، عطى أنها "تراث يهودي" بأنه "بعم بايف" 

ف سطسيين، وعدم تفرييهم وأدوا قسم ال ودة الذي أكدوا سيه تمسكهم بال ودة إلى قريتهم "عين كارم" وك
بالتها من الوجود"   ومساومتهم عطيها، وأن يواصطوا الس ي "لميالبط ال الم بتفكيك إسرائيف وا 

وجرى خالف المهرجان قراءة بيان أهالي عين كارم ب نوان "كيان قائم عطى الكذب"، وكذلك الرسالط 
لى رسض يطب إسرائيف تسجيف تراث التي ب ث بها األهالي إلى رئيسط منظمط "اليونيسكو"، داعين إ

 قرى وبطدا  سطسيين عطى أنه تراث يخصها 
وتخطف المهرجان م رض لوحا  سنيط تراثيط أليفاف عين كارم وسقرا  ش ريط وعرض سيطم وثائقي 
قصير عن المجاهد عثمان ناصر من أهالي عين كارم، الذي سقد ساقه اليمنى سي حرب ال ام 

1982  
16/6/5112، الغد، عم ان  

 
 شركة إسرائيلية ناشطون مغاربة ينظمون وقفة احتجاجية ضد   

محمد م روع: نظم ناشيون م اربط مناه ون لطتيبي  م  الدولط ال بريط، وقفط مساء  -الرباي 
أمس الثنين بالقرب من محيط القيار سي الدار البي اء لطميالبط بيرد شركط إسرائيطيط ت مف بميناء 
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حن، وذلك ب د رسالط وجههوها لرئيس الحكومط الم ربيط ييالبون سيها بوقع المدينط سي ميدان الش
 عمف شركط سرنسيط بميدان التصال  تساهم سي دعم إسرائيف 

 81وقاف الئتالع الحقوقي الم ربي لمناه ط تواجد "الشركط الصهيونيط بيم" سي الم رب الذي ي م 
الشركط التي ت تبر واحد من أكبر شركا  الشحن منظمط حقوقيط ونقابيط وجم ويط انه ييالب بيرد 

وأو   بيان الدعوة لطوقفط أن الحتجاج يأتي "ب د التقدم المطموس الحاصف سي  البحري اإلسرائيطيط 
ق يتنا الت امنيط م  الش ب الفطسييني" من خالف لقاءا  م  مديريط المالحط البحريط والتبام وبير 

وقاف أن شركط "بيم" ساهم  سي  نشاي الشركط سي الم رب  النقف من أجف بحث إمكانيط تجميد
ارتكاب جرائم حرب  د الش ب الفطسييني بتوسير السال  الذي است مطته ال صابا  الصهيونيط لقتف 

 وترهيب األبرياء، عطى حد ت بيرها، ويرد مئا  اآللع الفطسيينيين من ديارهم وقراهم 
ى رئيس الحكومط الم ربيط عبداإلله بن كيران ييالبه سيها وسي نفس اإليار وجه الئتالع رسالط إل

باتخاذ التدابير الالبمط لطوقوع سي وجه شركط التصال  "أورانج" الفرنسيط، التي دخط  بحصط 
مهمط سي رأسماف أحد الفاعطين الرئيسيين سي ميدان التصال  سي الم رب، وذلك لثبو   طوعها 

 سي جرائم حرب بفطسيين 
16/6/5112، لعربي، لندنالقدس ا  

 
 قراصنة إيرانيون يخترقون مواقع إسرائيلية 

كشع موق  "أناس وحواسيب" اإلسرائيطي النقاب عن قيام قراصنط م طوما  إيرانيين : حطمي موسى
وأشار الموق  إلى أن مجموعط قراصنط  باختراق مواق  إسرائيطيط، وسرقط م طوما  حساسط منها 

ط هاجم  سي ال ام األخير مئا  األهداع سي إسرائيف وسي الشرق األوسي  م طوما  )هاكرب( إيراني
" اإلسرائيطيط، بدأ  سي تموب ال ام ClearSkyوأ اع أن هذه الهجما  التي اكتشفتها مجموعط "

  وقال  إنه كان من بين أهداسها جنرال  احتياي سي الجيش اإلسرائيطي، ومستخدمون سي 5118
نيط، وباحثون أكاديميون إسرائيطيون، ووبير ماليط دولط سي الشرق األوسي شركا  الستشارا  األم

وجهط سي السفارة القيريط سي برييانيا، وجها  كثيرة سي الس وديط، وأي ا صحاسيون ونشياء حقوق 
 إنسان  وقد حظي قسم من هذه الهجما  بالنجا  

ى أهداع وبنى تحتيط محوسبط، وت من  هجما  "السايبر" اإليرانيط نشايا  مت ددة المراحف عط
لكتروني، وأذونا  دخوف وتفاصيف سي إوقنوا  متنوعط  وهي ترمي لطوصوف إلى حسابا  بريد 

منظوما  حاسوب، وسييرة عطى حواسيب وصناديق بريديط لأليراع التي تم  مهاجمتها، وسرقط 
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قواعد انيالق لمهاجمط الم طوما  المخبنط سيها، واستخدام الحواسيب وصناديق البريد المخترقط ك
  حايا مخرين 

هدسا  سي إسرائيف،  81هدسا  هوجم ، بينها  221وكشع الباحثون أسماء وصناديق بريد أكثر من 
يران وال القا  الدوليط، والشركا  األمنيط وجها  أخرى  وبين أمور  تهتم بدراسا  الشرق األوسي، وا 

ط، ومستخدمون سي شركا  الستشارا  األمنيط أخرى يت طق األمر بجنرال  سي القوا  الحتيايي
 وباحثون من جام ط "بار إيالن" وجام ا  أخرى 

" سإنه تقع خطع الهجوم مجموعط إرهاب "سايبر" إيرانيط تدعى ClearSkyووسق تقدير الباحثين سي "
"Ajax Team،"  وهي مجموعط "هاكرب" من الناشيين المودلجين، الذين بدأوا ال مف سي ال ام

، ويبدو أن المخابرا  اإليرانيط أسطح  سي تجنيدهم  وي يع الباحثون أن بالوس  مالحظط أن 5111
 سي هذه المجموعط سما  مشابهط لحمال  سبق كشفها سي السابق 

" هجوم "السايبر" هذا "مخبن تمار"، عطى اسم الدكتورة تمار عيالم، التي ClearSkyوأسمى خبراء "
تي قام  باإلبالغ عنه وكشفه  والدكتورة عيالم متخصصط سي الشوون كان  أحد أهداع الهجوم وال

الفارسيط وسي إيران الم اصرة والحديثط، وت مف كبميطط سي م هد أبحاث إيران سي جام ط حيفا  
وي تقد الباحثون أنها ت ر   لطهجوم ب د مقابطط أجرتها م  إذاعط الجيش اإلسرائيطي حوف مجاف 

 تخصصها 
يران والوليا  سي كف حاف سإن  هذه الهجما  هي حطقط سي سطسطط من حرب "السايبر" بين إسرائيف وا 

 المتحدة 
16/6/5112، السفير، بيروت  

 
 غزة اإلندونيسي شمال قطاع المستشفىافتتاح  

استتح  وبارة الصحط المستشفى اإلندونيسي شماف قياع غبة، والذي أنشئ : حسن النجار -الرأي 
 "ميرسي" اإلندونيسيط وبتمويف من الش ب اإلندونيسي بإشراع وتنفيذ موسسط 

وقاف ممثف موسسط ميرسي اإلندونيسيط نور الدين إخوان أبادي إن المستشفى ما هو إل رسالط أخوة 
 إيصالها وتجسيدها عطى أرض سطسيين من خالف هذا الصر   اإلندونيسيومحبط أراد الش ب 

، حيث يحتوي عطى الديكورا  اإلندونيسيطم اير وأو   أن المستشفى صمم  من المواصفا  وال
المناسبط عطى اليراب الحديث، وجرة بنائه بمشاركط ال ديد من المواينين اإلندونيسيين، الذي يأتون 

 ل بة بين الحينط واألخرى 
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وجهاب أش ط  CTغرع عمطيا  وجهاب أش ط  8سرير و 111وبين، أن المستشفى سي مف بياقط 
أسرة عنايط مركبة، إ اسط لتخصصا  يبيط ست مف عطى عالج  11لطدم و "سيطوسكوبي" ومختبر

 مختطع الحال  المر يط 
12/6/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 مليون دوالر 101األونروا: عجز الوكالة للعام الحالي بلغ  

بيير  المفوض ال ام لوكالط )أونروا(، أن، من عم ان، 16/6/5112، السبيل، عم ان ذكر 
 مطيون دولر  111كراهينبوف، أعطن عن وصوف عجب الوكالط لط ام الحالي إلى 

وأكد كراهينبوف، سي موتمر صحفي، اليوم الثنين، سي عم ان، أن الوكالط ستبقى مطتبمط بتقديم 
 خدماتها لالجئين الفطسيينيين سي الداخف الفطسييني، وسي مخيما  الطجوء، سي الدوف الم يفط 

"يالب  ممثطي الدوف المانحط سي اجتماع  ف الموتمر الذي تاب  مراسف األنا وف مجرياته:وقاف خال
اليوم ب م ان لطمجطس الستشاري لطوكالط، بتقديم مبيد من الدعم، واللتبام بت هداتها لتقديم أس ف 

 الخدما  لالجئين" 
بخاصط م  وصوف نحو  ويطقي ال اجب الحاصف أعباء عطى الوكالط سي تقديم خدماتها لالجئين،

 من التباما  وت هدا  الدوف المانحط   سقي 57%
ونفى كراهينبوف ما يشاع عن نيط الوكالط تسري  ال امطين سيها، مو حا  أن الوكالط ولش  إمكاناتها 
ومواردها، اعتمد  نظام التقاعد المبكر لط امطين سيها، وهو أمر سبق وأن يالب به عدد من 

ن الوكالط لن تقطف خدماتها لالجئين، إل أنها ستقطص من مصاريفها، دون المساس ال امطين، موكدا  أ
وقاف إن "من أكبر الداعمين لطوكالط بالترتيب: الوليا  المتحدة، المجموعط  بالخدما  األساسيط 

 األوروبيط، الس وديط، برييانيا، السويد، ألمانيا، اإلمارا " 
ا كراهينبوف بأنها "عالقط يشوبها التشنج سي ب ض الوق ، وحوف عالقط الوكالط بإسرائيف، وصفه

بخاصط عندما ن طم أن إسرائيف مسوولط عن مهاجمط سب ط مراكب لطوكالط سي قياع غبة، أد  إلى 
وأ اع كراهينبوف إنه "م  ال جب الحالي لطوكالط يواجه الالجئون الفطسيينيون اليوم  قتف مدنيين" 

، سهم اليوم بما ي انونه سي مخيم اليرموك سي 1982سيين عام أص ب أبمط منذ تهجيرهم من سط
 سوريا، يواجهون تهجيرا  جديدا " 

لفا ، أ 161إلى أن "عدد الالجئين سي مخيم اليرموك كان قبف الحرب األهطيط الدائرة سي سوريا  وأشار
"الوكالط لم تستي   ألفا "، لستا  أن 12وب د عمطيا  الدمار والتخريب والقتاف هناك وصف عددهم إلى 
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مذار/مارس الما ي، دخوف المخيم، ولم تتمكن من إقامط يريق ممن إلغاثط الالجئين  52منذ 
 هناك" 

ووسق الجهاب المركبي ل حصاء الفطسييني، سإن عدد الالجئين الفطسيينيين حتى نهايط ال ام 
 9ا  سي األردن، ومخيم 11مخيما بواق   22مطيون نسمط، يتوبعون عطى  2.9، وصف إلى 5113

مخيما  سي قياع  2مخيما سي ال فط ال ربيط، و 19مخيما سي لبنان، و 15مخيما  سي سوريا، و
 غبة 

ألع لجئ سطسييني مسجف لدى الوكالط  281ألع شخص من أصف  571وبحسب "أونروا" سإن 
 21صف ألع شخص إلى خارجها، حيث و  21نحو  البالد وسرسي سوريا، أصبحوا اآلن نابحين سي 

ملع شخص إلى مصر، سيما سر  أعداد أخرى  2ألع إلى األردن، و 11ألع شخص إلى لبنان، و
 إلى تركيا وغبة، ومنايق أوروبيط 

كراهينبوف، قاف إن الوكالط سي عامها الخامس والستين  أن، 16/6/5112، الرأي، عم ان وأ اس 
ل تباف هي منايق عمطياتنا  لجئ من سطسيين سي منايق 711،111تقدم الخدما  ألكثر من 

 الخمس وهي األردن ولبنان وسوريط وال فط ال ربيط وقياع غبة" 
موظع وموظفط يقدمون  55،111مدرسط تديرها األونروا ت م ما يقارب من  711هناك  أنوأكد 

عيادة تديرها األونروا ي مف سيها  131الخدما  الت طيميط لنصع مطيون يالب ويالبط، وهنالك أي ا 
ماليين مريض سنويا، مبينا  مجالي الصحط  3موظع صحي يستقبطون سيها ما م دله  8،111

 والت طيم من أهم م ايير الوكالط سي المنيقط 
إلى أن األونروا عابمط سي رغبتها بتقديم خدما  نوعيط لمجتم  لجئي سطسيين،  وأشار كراهينبوف

أنشيتنا الرئيسيط واليارئط عطى حد سواء، بالرغم من إننا نواجه نقصا ماليا خييرا عطى ص يد 
مناشدا  القيام بحشد يارئ لطموارد من قبف الدوف األع اء سي األمم المتحدة من أجف المساعدة سي 

 الستجابط لهذا الو   
 
 على جرائمها بحق األسرى "إسرائيل"المؤتمر القانوني الدولي بالدعوة لمحاكمة  روما: اختتام 

": انته  أعماف الموتمر القانوني الدولي لطدساع عن حقوق الش ب الفطسييني، والذي "األيام -رام هللا 
عقد سي ال اصمط اإليياليط روما عطى مدار يومين، بدعوة من اتحاد الجاليا  الفطسيينيط سي أوروبا، 
بالدعوة إلى محاكمط إسرائيف عطى جرائمها بحق األسرى القاب ين سي السجون، ومساندة الش ب 

طسييني سي دساعه عن حقوقه المشروعط بإنهاء الحتالف وتمكينه من إقامط دولته الحرة والمستقطط الف
 وعاصمتها القدس الشريع 
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ودعا قراق  سي مداخطته إلى محاكمط دولط الحتالف عطى جرائمها  د األسرى ونبع شرعيط الحتالف 
ما ينتهك القانون الدولي واألعراع بسبب قوانينه ال نصريط وممارساته الخييرة بحق الم تقطين، 

 اإلنسانيط 
وقد تخطف الموتمر مداخال  وأوراق عمف عن الستييان المتسارع سي ال فط والقدس قدمها وليد 
عساع، م تبرا  أن الستييان هو الخير الحقيقي أمام أي سالم عادف سي المنيقط وأنه يقوض أيط 

ي  مقاي ط منتجا  المستوينا  والشركا  التي نت امف إمكانيط أمام حف الدولتين، داعيا  إلى توس
 م ها 

وأو   التفكجي الو   المأساوي سي القدس بسبب الجدار والستييان وسياسط التهويد المتصاعدة 
 وعبف القدس عن باقي منايق ال فط ال ربيط  كثيرة،ويرد السكان تح  مبررا  

ا تت رض له من مخاير جديط وبسياسط رسميط من وأيطق التفكجي نداء  إلنقاذ القدس ومقدساتها مم
 حكومط الحتالف 

وسي نهايط الموتمر أحيا الفنان ال ربي الكبير أحمد ق بور أمسيط سنيط سي مقر سفارة سطسيين سي 
 روما وبمشاركط جماهيريط واس ط 

16/6/5112، األيام، رام هللا  
 
 جديدة لبدل االستئجار بداية رمضانمنزل خالل عامين ودفعات  6000ونروا": خطة لبناء األ " 

أعطن  وكالط ال وث الدوليط "أونروا" أنها ستقوم بتوبي  دس ا  نقديط عطى أصحاب  خطيف الشيخ:
المنابف المدمرة من ال دوان اإلسرائيطي األخير، خالف األسبوع األوف من شهر رم ان، لت يي بدف 

يط عطى لسان مدير البرامج سيها المهندس وأو ح  الوكالط الدول استئجار عن ستط شهور سابقط 
م ين مقاي، أنها انته  من إعداد خيط لبناء ستط ملع منبف جديد لهولء المت ررين خالف 
ال امين القادمين، مشيرا  إلى أن جمي  األمواف الالبمط إلعادة اإلعمار متوسرة لدى "أونروا" لكن 

 ة المشكطط تكمن سي غياب مواد اإلعمار من قياع غب 
وقاف: إن الر"أونروا" لم تقم بإعادة بناء أي منبف مدمر منذ انتهاء ال دوان، عطما  أن عدد المنابف 

منبف، والتي كان   7811المدمرة التي تم حصرها، وتطتبم الر"أونروا" بإعادة إعمارها، بطغ نحو 
 ت ر   لهدم كطي خالف ال دوان 

لمت ررين من ال دوان، مشيرا  إلى أنها قدم  نحو وتحدث مقاي حوف جهود الر"أونروا" سي ت ويض ا
 مطيون دولر عطى شكف دس ا ، منذ نهايط ال دوان وحتى الطحظط  111
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وقدم ب ض اإلحصاءا  التي أنجبتها الر"أونروا" ب د انتهاء ال دوان، مو حا  أنها نفذ  بيارة ميدانيط 
لع وحدة سكنيط تم تقسيمها ما أ 181ألع وحدة سكنيط ت ر   لط دوان، وحصر نحو  121لنحو 

 بين أ رار جبئيط وكطيط 
وقاف مقاي: إنه تم حصر تس ط ملع منبف ت رض أل رار بال ط، منها خمسط ملع غير صالحط 

 لطسكن 
وردا  عطى استفسارا  المشاركين سي الطقاء بشأن دور الوكالط الدوليط سي توبي  دس ا  األسمن ، أكد 

ك، ول وجود ألي تدخف من قبطها سي عمطيط التوبي ، عطما  أن ما يتم توبي ه أن ل دور لر"أونروا" بذل
 من األسمن ، مت طق بوبارة األش اف واإلسكان وسقا  لتقدير األ رار التي حصرتها الر"أونروا" 

من جانبه قدم خطيف الحطبي مدير عمطيا  الر"أونروا" سي محاسظط شماف غبة مداخطط قصيرة خالف 
بر سيها أن المشكال  التي تواجه إعادة اإلعمار جاء  نتيجط لط  وي الممارسط عطى الطقاء، اعت

المانحين بهدع عرقطط اإلعمار، مشيرا  إلى أن ذلك يهدع إلى تحقيق مكاسب سياسيط قد تناف من 
 حقوق الش ب الفطسييني 

16/6/5112، األيام، رام هللا  
 
 حماس ملفي الموظفين والمعابر فقطمع  مسؤول دولي ينفي توسط مالدينوف في هدنة: يبحث 

نفى مسووف دولي موثوق أن يكون منسق األمم المتحدة ل مطيط السالم سي : ستحي صب ا  -غبة 
الشرق األوسي، ممثف األمين ال ام نيكولي مالدينوع يط ب دور الوسيي سي هدنط يويطط األمد سي 

 قياع بين إسرائيف وحركط "حماس" 
ن مالدينوع يط ب دور الوسيي إليجاد حف ألبمط موظفي حكومط "حماس" وأو   لر"الحياة" أ

السابقط، وم ابر قياع غبة سقي  وأ اع أن مالدينوع، الذي بار غبة ثالث مرا  منذ توليه 
منصبيه سي نيسان )أبريف(، التقى قادة "حماس" وبحث م هم سي كيفيط حف أبمتي الموظفين 

من حكومط التواسق الويني إلى الحركط، وبال كس من أجف جسر  والم ابر، ونقف أسكارا  واقتراحا 
 الهوة بين اليرسين، ولم يتم إيجاد الحطوف المالئمط حتى اآلن 

وكان موق  "وال" ال بري قاف إن مالدينوع التقى األرب اء الما ي ع و المكتب السياسي لر 
قتراحا  من الحركط "لتثبي  "حماس" موسى أبو مربوق الذي سطم المب وث األممي ودولط قير ا

تهدئط يويطط األمد"  وأ اع الموق  أن مالدينوع ومب وث قيري سطما إسرائيف "التصورا  الخاصط 
 التي تراها حماس لتثبي  التهدئط يويطط األمد" 

16/6/5112، الحياة، لندن  
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 غزة إلىللوصول  إصراراً تزيدنا  "إسرائيل": تهديدات "أسطول الحرية" 

أعطن تحالع أسيوف الحريط الثالث أن أياما  قطيطط بات  تفصف عن موعد  :مدان الحاجح - عم ان
انيالق سفن األسيوف من شوايئ اليونان باتجاه قياع غبة، مشددا  عطى أن التهديدا  اإلسرائيطيط 
لن تبيد المنظمين والمشاركين إل إصرارا  عطى وصوف السفن وما تحمطه من مساعدا  إنسانيط ويبيط 

 إلى شوايئ غبة 
جاء ذلك سي تصريحا  أدلى بها رئيس الحمطط األوروبيط مابن كحيف عقب الجتماع الذي عقد 

 نهايط األسبوع الما ي سي ال اصمط اليونانيط أثينا لمناقشط الخيط النهائيط لتحرك األسيوف 
طى موعد انيالقه وقاف كحيف: "ناقش المجتم ون الخيط النهائيط ألسيوف الحريط الثالث قبف أيام ع

باتجاه شوايئ غبة المحاصرة"، وأكد عطى أن "كاسط ممثطي تحالع األسيوف المشاركين سي الجتماع 
ال بيين الذين با  يتهددهم المو  البييء سي ظف  اإلنساني تجاهشددوا عطى التمسك بهذا التحرك 

 عطى سطميط تحركهم  استمرار الحصار المشدد المفروض عطى القياع منذ سنوا  يويطط"، مشددا  
ويشارك سي أسيوف الحريط الثالث نحو مئط من المت امنين يمثطون عشرا  الدوف من شتى أنحاء 

 ال الم، من بينهم نواب وسياسيون وأكاديميون وحقوقيون وا عالميون 
وختم كحيف تصريحه بالقوف: "إن المجتم  الدولي وموسساته كاسط يتحمطون مسووليط حمايط النشياء 

دوليين من أيط حماقا  إسرائيطيط قد يرتكبها الحتالف بحقهم، خاصط وأنهم مصممون عطى الوصوف ال
يصاف رسالتهم اإلنسانيط"   إلى شوايئ غبة وا 

16/6/5112، الدستور، عم ان  
  
 متحف اللوفر وكنيسة سانت شافيل رفضا استقبال مجموعة طالب إسرائيليين: هآرتس 

رنسي إن متحع الطوسر وكنيسط سان  شاسيف رس ا استقباف مجموعط قاف تقرير س: حسن عبد الحطيم
 يالب إسرائيطيين، واتهم  إسرائيف الموسستين بال نصريط  د اليهود   

وذكر  صحيفط "هآرتس" أن المحا ر سي جام ط تف أبيب سفي هاندلر حاوف الشهر الما ي حجب 
سط سان  شاسيف سي باريس، إل أن أماكن لمجموعط يالب إسرائيطيين سي متحع الطوسر وسي كني

وعطط  الموسستان رسض الحجب ب دم وجود أماكن شاغرة سي المواعيد  جهوده باء  بالفشف،
 المحددة 

وقال  صحيفط ليبراسيون الفرنسيط إنه سي أعقاب ورود شكاو إسرائيطيط قرر  إدارة متحع الطوسر ست  
 ط سان  شاسيف خيوة مماثطط تحقيق داخطي لفحص الشكوى، سيما اتخذ  إدارة كنيس
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غير أن المحا ر هندف ي تبر أن الحديث يدور عن تمييب عنصري، وقاف حين يقوف الفرنسيون ل 
ل سرائيطيين ستطك ممارسط عنصريط  ل ي نيهم يمين أو يسار، هم ببسايط ل يريدون اإلسرائيطيين 

 بالمفهوم ال يق الذي يرونه به"  
12/6/5112، 48عرب   

 
وسط مخاوف من امتدادها  نقاشاتالسيطر على ت"إسرائيل" لـالمقاطعة العالمية : لياهرتسي 

 وتوسعها
احتف مو وع المقاي ط ال الميط لر"إسرائيف" مكانط : ترجمط مركب دراسا  وتحطيف الم طوما  الصحفيط

لدساع إلى قبف أيام، حيث أعطن  "إسرائيف" النتقاف من ا 12متقدمط سي نقاشا  موتمر هرتسيطيا الر
الهجوم سي مواجهط حمال  المقاي ط الدوليط لها التي ابداد  حدة سي األشهر األخيرة، ما دس  
الحكومط والم ار ط لالتفاق عطى  رورة إعالن الحرب عطى المقاي ط، وجاء  المشاركا  عطى 

 النحو التالي:
وا حا  ألي شركط أو موسسط  قاف "نفتالي بني " وبير الت طيم وبعيم حبب "البي  اليهودي": ليكن -

تدرس مقاي تنا أننا سنرد، سنهاجم من يهاجموننا، وسنقاي  المقاي ين، المقاي ط سال  ذو حدين، 
و"إسرائيف" لن تبقى صامتط، ألنه حتى اليوم كان من السهف جدا  رب "إسرائيف"، ولكن ليس ب د 

الماليين من أنصارها سي جمي  أنحاء  اآلن، لقد انتقط  الدولط من الدساع إلى الهجوم، هناك عشرا 
ال الم، يهود وغير يهود، لديهم قوة شراء كبيرة وقوة مقاي ط، وباليريقط التي يقفون سيها إلى جانبنا 

 هذه المرة، ست من لنا الفوب سي المستقبف 
لوبارة عطى قال  وبيرة الق اء "ايالي  شاكيد" سي هذه األيام، سإن "إسرائيف"، واإلدارة الدوليط سي ا -

وجه التحديد، تكاس   د مجموعط من المنظما  التي ترغب سي إيذائها، وتجري سي هذه األيام حمطط 
إعالميط دوليط خايئط وم ططط تخطق النيباع بأن الت امف م  الشركا  الصهيونيط ال امطط وراء 

الهيئا  الق ائيط الخي األخ ر غير قانوني، هذه حجط خايئط سي األساس، سمرة ب د مرة تقرر سي 
المختطفط سي عدة بطدان سي جمي  أنحاء ال الم بأن الشركا  التي تمارس األعماف التجاريط سي ال فط 
ال ربيط ل تنتهك القانون الدولي  وتاب  : أصدر  ت طيماتي لطقسم الدولي سي الوبارة إلعداد خيط 

دساع إلى الهجوم، سنرد عطى ، حيث ننتقف سي هذه الساحط من الBDSخيوا  قانونيط  د حركط 
 كف مقاي ط، لدينا القوة الشرائيط لمقاومط المقاي ط، ولدينا سطيط قانونيط 

رأى وبير الحرب "موشيه ي طون" أن هدع حركط المقاي ط هو تشويه ونبع الشرعيط عن "إسرائيف"،  -
ن أوروبا تتبنى نهجا ساذجا بهذا الشأن   وا 
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ريس" أن المقاي ط شكف من أشكاف الحرب، إنها حرب أحاديط، اعتبر الرئيس السابق "شم ون بي -
سي حين أن السالم ثنائي، وهناك سببين رئيسيين لحركط المقاي ط: دعم الفطسيينيين، ونبع الشرعيط 

 عن "إسرائيف" 
رئيس الوبراء األسبق "إيهود باراك" قاف أن النواة األساسيط لحركط المقاي ط  د "إسرائيف" ب ض  -

، BDSما تقوم به، عطينا إقامط حاجب ما بين الماليين سي ال الم الحر والنواة الصطبط سي النظر ع
ألن الشرعيط الدوليط مصدر أساسي لقوة "إسرائيف" سي الوق  الحا ر، سي حاف كان  عطى است داد 

إن  لتركيب البناء سي الكتف الستييانيط ووقفها خارجها الكتف، سان ذلك سي ير بشكف جذري و  ها،
عدم التمييب بين الكتف الستييانيط وخارجها أمر خيير جدا، إن البناء خارج الكتف الستييانيط يهدد 

 أساسا المستوينا  نفسها، ومنذ اآلن نحن  حايا نوع جديد من م اداة الساميط، المقاي ط 
 

 جرائم الحرب
أل ييطب منا تحمف  المقاي ط، لكن يجب إننا  درئيسط حبب ميرتس "بهاسا غالوون" قال   -

المسووليط عما تسبب  به حكومط "نتنياهو"، ألن السبب الرئيس لطمقاي ط ليس م ادة الساميط، بف ما 
 جطبه لنا "نتنياهو" من بناء المستوينا  وحرمان الفطسيينيين من الحريط، هذا ما يسبب المقاي ط 

الحكومط سي حربها  د  قاف رئيس حبب الم سكر الصهيوني "يتسحاق هرتسوغ" أنه يدعم -
  BDSمنسقط  د حركط  استراتيجيطالمقاي ط، ولو كن  رئيسا  لطوبراء لكن  و    

حذر "ي كوب بيري" رئيس جهاب الشاباك األسبق، من خيورة المقاي ط الدوليط لر"إسرائيف"  -
يها، لكن اقتصاديا ، أو التقطيف من أهميتها، وهناك حاجط لخيوا  سياسيط لحف ق يط المقاي ط عط

الحكومط ل تف ف شيئا حياف ذلك، والسياسيون يميطون لطتقطيف من شأن ق يط المقاي ط، لكن قد 
يستيقظوا عطى مشكطط أكبر تتس  سيها المقاي ط بشكف أو مخر حتى تصف الموسسا  الرسميط 

 واألمميط 
الدوليط  د  الصهيونيط أسماء المنظما  التي تشن حرب المقاي ط NGOنشر  منظمط "منتور"  -

"إسرائيف"، وأسماء الدوف التي تقدم لها الدعم المالي لالستمرار سي حمال  المقاي ط الدوليط لها، 
 أورانجوالمنظما  هي: موسسط الحق الفطسيينيط التي ترأس  حمطط مقاي ط شركط بارن ، سرع شركط 

ط، الطجنط الكاثوليكيط الفرنسيط، موسسط صهيونيط تدعي "من سيرب  من الحتالف"، منظما  سرنسي
(، AFPS. منظمط الت امن الفرنسي الفطسييني )FIDH(. منظمط CCFD د التجوي  والتيوير )

سرنسا هولندا  ألمانيا   إيرلنداوجمي  تطك المنظما  تحصف عطى تمويف مالي من حكوما  أوروبيط: 
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تطك الدوف، ومساءلتهم  واتحاد ال ماف النرويجي، وعطى  وء ذلك تدرس "إسرائيف" استدعاء سفراء
 حوف تمويف تطك المنظما  التي تيطق حمال  دوليط لمقاي تها 

 م هد هرتسيطيا مت دد المجال 
12/6/5112، 3344الترجمات العبرية   

 
 حماس قلقة من توريط مخيمات لبنان في حروب المنطقة 

 عدنان أبو عامر
حالط من التوتر  5112بدايط سبراير  ت يش عدد من مخيما  الالجئين الفطسيينيين سي لبنان منذ

األمني المتصاعد، سي  وء اتهاما  توجهها الدولط الطبنانيط بأن المخيما  تأوي مسطحين سطسيينيين 
سالميين  وعطم "المونيتور" من أوساي قياديط سي الحركط، لم تكشع هويتها، أنها ت مف سي لبنان  وا 

ا  أمنيط سي المخيما ، عبر إجراء سطسطط اتصال  لطحيطولط دون اندلع توترا  عسكريط واحتكاك
 م  مسئولين لبنانيين كبار 

 
 المجموعات المسلحة

مايو سي  2وباد التوتر األمني سي المخيما  عقب اغتياف ع و من حبب هللا مجاهد بط وس يوم 
 مخيم عين الحطوة الواق  جنوب لبنان، وانتشار التنظيما  اإلسالميط المسطحط، مثف: عصبط

، تجم  الشباب المسطم، الموبعط عطى مختطع المخيما  اإلسالماألنصار، جند الشام، ست  
 الفطسيينيط سي لبنان، وهو ما أسفر عن تجدد الشتباكا  المسطحط بين حين ومخر 

وسر  سي بيرو  شائ ا  تقوف إن اغتياف بط وس هو عمطيط منظمط لطق اء عطى أي وجود مويد 
السوري سي المخيم، لكن الطواء منير المقد  قائد القوة األمنيط الفطسيينيط لحبب هللا أو النظام 

مايو أن أسباب القتف ليس  وا حط ب د،  7المشتركط المسوولط عن  بي األمن سي المخيم أكد يوم 
وهناك لجنط تحقيق سطسيينيط، وعندما تظهر النتيجط ويتم اإلشارة إلى أي شخص سسيجري تسطيمه 

 انيط لطسطيا  الطبن
أحمد عبد الهادي نائب مسووف ال القا  السياسيط لحماس سي لبنان أبطغ "المونيتور" أن "حماس ت ي 
خيورة الو   سي المنيقط، وتداعياته عطى لبنان والمخيما  الفطسيينيط، مما يتيطب جهدا  استثنائيا  

لجبء من أي مشروع سي لتحقيق هدسين: األوف، تجنيب المخيما  أي تداعيا  أمنيط، ومن  تحويطها 
 المنيقط، والثاني أل تكون سببا  أو منيطقا  ألي توتير أمني يستهدع لبنان، وسطمه األهطي" 
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وأ اع: "حماس مقتن ط بأن األمن سي المخيما  الفطسيينيط جبء ل يتجبأ من األمن الطبناني، 
 رب أمن واستقرار لبنان وهناك قناعط بأن ثمط موامرة مبدوجط لتصفيط ق يط الالجئين من جهط، و 

 من جهط أخرى" 
مخيما  لالجئين الفطسيينيين، ي يش سيها نصع مطيون سطسييني،  15الجدير بالذكر أن لبنان ي م 

من  %11مهنط، رغم أنهم يشك طون  71سي ظروع إنسانيط قاهرة، محرومون من مباولط أكثر من 
عدة نشايا  لطتواصف م  الجها  سكان لبنان  ونفذ  حماس سي لبنان سي األشهر األخيرة 

المسئولط سي الدولط الطبنانيط لبحث م اناة الالجئين سي المخيما  الطبنانيط، وتخفيع حدة التوتر 
 األمني بين الجيش الطبناني والمجموعا  المسطحط 

حمطط "ل لطتحريض وال نع"، ألن أيراسا ، لم تذكرها، حاول   5112سقد شرع  حماس سي سبراير 
الفطسيينيين سي النباعا  الطبنانيط، وتحويف مخيما  الالجئين مالذا  ممنا  ل رهابيين، ومنيطقا   توريي

 ألعماف ت ر بطبنان 
مارس وسدا  من القوى اإلسالميط سي مخيم عين الحطوة،  56واستقبط  قيادة حماس سي لبنان يوم 

م، ست  اإلسالم، وأكدوا دعمهم مثف: عصبط األنصار، الحركط اإلسالميط المجاهدة، الشباب المسط
 لوحدة لبنان وأمنه، ورس وا البج بالوجود الفطسييني سي لبنان بأي صراعا  داخطيط ويائفيط 

مايو النائب سي البرلمان الطبناني سمير الجسر بمدينط يرابطس لشر   12وبار وسد من حماس يوم 
 مخر المستجدا  األمنيط سي مخيم نهر البارد 

 
 ةالحرب السوري

المراج ط الميدانيط لتفسير تبايد التوتر األمني األخير سي المخيما  الفطسيينيط، ي ود لنظرة 
الحكوما  الطبنانيط المت اقبط لطمخيما  بأنها عبء بشري وتهديد أمني، سأوكط  منذ انتهاء الحرب 

 55رسم  يوم  ألجهبة األمن  بي المخيما   صحيفط السفير الطبنانيط 1991األهطيط الطبنانيط عام 
مايو صورة تو يحيط لطو   األمني الذي تحياه المخيما  الفطسيينيط سي لبنان، لسيما ظاهرة 

 انتشار الحواجب األمنيط لطجيش الطبناني أمام مداخف م ظم المخيما  
مسئوف لبناني رسي  المستوى ي مف وسييا  سي المطفا  األمنيط داخف المخيما  الفطسيينيط أبطغ 

تور"، يالبا  عدم كشع هويته، أن "ب ض األجهبة األمنيط سي لبنان تتسبب بتوتير الموقع "الموني
الميداني سي المخيما  بسبب اليوق األمني الذي تفر ه عطى ب  ها منذ عدة سنوا ، ميالبا  
 الحكومط الطبنانيط برس  الحالط ال سكريط المفرو ط عطى المخيما ، ألن سطسيينيي لبنان ليسوا يرسا  

 سي النباعا  الطبنانيط الداخطيط" 



 
 
 
 

 

           41ص                                     3619 العدد:    16/6/5112 ثالثاءال التاريخ:

أسامط حمدان مسووف ال القا  الدوليط سي حماس، شدد سي حوار م  "المونيتور" عطى " رورة 
تحييد المخيما  الفطسيينيط سي لبنان عن الصراع اإلقطيمي والطبناني، راس ا  استخدامها ل رب السطم 

ود الفطسييني سي لبنان يمثف أولويط لدى األهطي، وتصفيط أي حسابا  خارجيط، ألن حمايط الوج
حماس، بت بيب ال القا  األخويط الفطسيينيط الطبنانيط، وتثبي  بوصطط الصراع باتجاه الحتالف 

 اإلسرائيطي" 
تبدو اإلشارة مهمط إلى أن التوتر األمني سي المخيما  الفطسيينيط سي لبنان، يتبامن م  اشت اف 

وري حبب هللا سي الحرب السوريط الداخطيط، مما دس  بالمنظما  الموقع الميداني سي سوريا، وت
اإلسالميط مثف تنظيم الدولط وجبهط النصرة لتصفيط حساباتها م  الحبب داخف األرا ي الطبنانيط، 

 ومنها المخيما  الفطسيينيط 
ناصر يونيو عن تحركا  مريبط لمجموعا  أصوليط ت م  ع 2ولذلك أعطن  أوساي أمنيط لبنانيط يوم 

من جنسيا  مختطفط، تتخذ من الخيما  الفطسيينيط غرع عمطيا  لها، لتنفيذ أعماف مسطحط سي 
 منايق نفوذ حبب هللا، سواء عبر تفجير سيارا ، أو الطجوء ل مطيا  انتحاريط 

ن لم تصر  بذلك رسميا ، من تحوف المخيما  الفطسيينيط  بشكف أكثر تركيبا  تبدي حماس خشيته، وا 
إلى ساحط لتصفيط الحسابا  خاصط األعداء األشداء سي هذه المرحطط التنظيما  اإلسالميط  سي لبنان

سي سوريا، التي با  لها وجود س طي سي لبنان مثف تنظيم الدولط وجبهط النصرة، وبين حبب هللا، 
يران، واألهم من ذلك إسرائيف، التي تبدو م نيط بأن ينش ف الفطسيينيون وال طبنانيون وبين الس وديط وا 

 سي خالساتهم الداخطيط ب يدا  عنها 
"المونيتور" عطم من مسئوف سي حماس سي لبنان أخفى هويته، بأن حماس اتفق  م  عدد من 
الفصائف الفطسيينيط سي لبنان عطى تشكيف لجنط سياسيط وأمنيط مشتركط سي مخيما  لبنان، ووجود 

ما  سي لبنان، لطحفاظ عطى أمنها، وتحييدها مباحثا  لتشكيف لجان أمنيط أخرى لتشمف باقي المخي
 عن أي صراع سياسي داخف لبنان 

ت طم حماس تماما  حساسيط الو   السياسي واليائفي سي لبنان، ما بين سنط وشي ط ومسيحيين 
ودروب، مما يدس ها ألن تقع عطى مساسط واحدة من جمي  األيراع الطبنانيط، ول تتدخف سي أي أبمط 

غبط منها بتهدئط المخيما ، وعدم نقف أي صراع لبنان داخطي إلى هذه المخيما ، داخف لبنان، ر 
لكنها ل تمتطك  مانط أكيدة ب دم حدوث ذلك سي ظف وجود ال ديد من األيراع الداخطيط والخارجيط، 

 ذا  المصال  المت اربط داخف لبنان 
مانينيا  القرن ال شرين، ماثال  أمام وما باف شب  الحرب األهطيط الطبنانيط التي شهدتها سب ينيا  وث

حماس، وما راسقها من اتهاما  لبنانيط لمنظمط التحرير الفطسيينيط بالتوري سي الحرب، مما يج ف 
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حماس أكثر حاجط لتنسيق مواقفها الميدانيط لحمايط المخيما  م  جمي  األيراع الفاعطط سي الدولط 
 وانتهاء  بالفصائف الفطسيينيط  الطبنانيط بدء  بالجيش، ومرورا  بحبب هللا،

12/6/5112المونيتور،   
 
 مالحظات على هامش الذكرى الثامنة لالنقسام 

 هاني المصري
مر   الذكرى الثامنط لالنقسام من دون اهتمام يذكر، ألن المصالحط مجمدة بالرغم من تشكيف حكومط 

اقم الو   ب د تشكيطها أكثر، وساق ويني منذ أكثر من عام لم تساعد عطى إنهاء النقسام، بف تف
التي مات  منذ بمن يويف وغد  عمطيط « عمطيط السالم»وأصب  حاف المصالحط أشبه بما يسمى 

 بال سالم 
لقد ت م ق النقسام أسقي ا وعمودي ا وتجذ ر نفوذ جماعا  مصال  النقسام عطى كف المستويا  

لى سترة يويطط حتى تحقق النجا  واألص دة، وبات  جهود إنهاء النقسام بحاجط إلى بخم   أكبر وا 
 سي هذه الذكرى المشوومط أورد ب ض المالحظا  والستنتاجا  والدروس :

: إن لالنقسام جذور ا سطسيينيط عميقط لها عالقط بالخالسا  والمصال  وال قائد وت طيب الصراع  أول 
قطيميط ودوليط؛ ما ي ني عطى السطيط عطى أي شيء مخر، وهناك عوامف خارجيط إسرائيطيط وعرب يط وا 

أن قرار إنهاء النقسام ليس سطسييني ا سقي، بف هو قرار توثر سيه إسرائيف واأليراع ال ربيط واإلقطيميط 
ا سي ظف المت يرا   والدوليط  صحي  إن تأثير ال وامف الخارجيط متحرك ومت ي ر، وخصوص 

ف اإلسرائيطي يبقى لعب ا رئيسي ا، سمن مصطحط والنش ال  والحروب الداخطيط ال ربيط، إل أن ال ام
إسرائيف إبقاء النقسام حتى يتحوف إلى انفصاف بين ال فط ال ربيط وقياع غبة، بينما تبقى شروي 
الطجنط الرباعيط الدوليط الظالمط عقبط كبيرة ل يمكن الستهانط بها، س ند تشكيف حكومط وحدة وينيط 

دة وتحوف دون تشكيف الحكومط الوحيدة التي بمقدورها مواجهط بمشاركط الفصائف تبرب هذه ال ق
 التحديا  والمخاير 

ثاني ا: لن يتحقق إنهاء النقسام عن يريق المناشدة والتمنيا  وميالبط يرسي النقسام والمستفيدين 
نما من خالف إيجاد يرع ثالث ي بر عن إرادة األغطبيط الساحقط من الش ب  منه بإنهائه، وا 

، ي مف عطى توليد   ي سياسي «حماس«و« ست »يني، بما سيهم أغطبيط أع اء ومناصري الفطسي
وش بي متراكم يكبر ويكبر حتى يصف إلى مرحطط يصب  سيها ال  ي من أجف إنهاء النقسام أقوى 

 من ال  ي ل بقاء عطيه  
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ء ا من كف، وسي وحتى يمكن الوصوف إلى هذه المرحطط ل بد أن تكون الجهود إلنهاء النقسام جب 
عادة ت ريع وتحديد البرنامج الويني وموسسا   سياق عمطيط إعادة بناء الحركط الوينيط الفطسيينيط وا 
منظمط التحرير، بصورة تأخذ بالحسبان الحقائق الجديدة والخبرا  المستجدة والمت يرا  ال ميقط 

ا قبف مائط أو والدروس وال بر التي يمكن أخذها من التجارب الما يط، سما كان جا ئب ا أو صالح 
ا اآلن، وسي عصر ما ب د الحداثط وال ولمط  ا لم ي د جائب ا أو صالح  خمسين أو حتى عشرين عام 

وبروب ظاهرة اإلرهاب والمنظما  « اإلسالميط«وص ود وهبوي الحركا  الوينيط والقوميط واألمميط و
 التكفيريط عابرة الحدود والقارا  

هماف ثالث ا: إن إنهاء ال نقسام ل يمكن أن يكون بشكف انتقائي ول بالتركيب عطى ب ض الجوانب وا 
ق ايا أخرى جوهريط، بف ل بد أن يكون سي إيار تحقيق عمطيط كبرى تستهدع النهوض بالش ب 
الفطسييني لتحقيق األهداع والحقوق، عندها يمكن أن يتحرك الفطسييني ألنه ستكون هناك ق يط 

بقاء الو   عطى ما  كبرى تستحق الت حيط من أجطها، ألن المصالحط عطى أساس المحاصصط وا 
 هو عطيه ل تستقيب اهتمام الش ب 

نحن بحاجط إلى إنهاء النقسام واست ادة الوحدة وليس إلى مجرد المصالحط، وهذا يقت ي التوصف 
دارة الخالع إلى اتفاق شامف ربمط واحدة، يت من أسس الشراكط السياسيط والقواسم المشتركط، وا  

حوف الق ايا المتبقيط بشكف ديمقرايي، وا عياء األولويط إلعادة بناء المنظمط لت م مختطع ألوان 
الييع السياسي، وعدم تقديم ق ايا السطيط التي بال سطيط عطى حساب المنظمط التي أُهِمط  

 ب، والذي أصب  استمرار ا لنهج أوسطو الذي مس  بوحدة الق يط واألرض والش بما يشكفوُقبِ م  
الجمي  تقريب ا ي مف تح  سقفه  هذا النهج أدى إلى تقبيم وتقسيم الق يط الفطسيينيط وحصرها بالدولط 

« دويطط»عطى أرا ي ال فط ال ربيط وقياع غبة، األمر الذي انتهى إلى الطهاث من أجف إقامط 
، أو إقامط «(موقتط»دود )دولط ذا  ح 1967مقي ط األوصاف عطى جبء من األرا ي المحتطط ال ام 

 مقابف هدنط يويطط األمد  « دولط غبة»
راب  ا: إن ال مف من أجف التفاق الشامف والربمط الكامطط ل ي ني المتناع عن تحقيق أي خيوة 
ا سي المجال  التي تمس شوون الحياة اليوميط وتوسر الحمايط لطش ب  يمكن تحقيقها، خصوص 

سما ل يدرك كطه ل »ر الجسيمط الراهنط سي مختطع أماكن تواجده، الفطسييني سي مواجهط المخاي
، ولكن م  أهميط ربي أي خيوة ب مطيط مترابيط تهدع إلى إنهاء النقسام واست ادة «يترك جطه

الوحدة الوينيط عطى أسس وينيط وديمقراييط تواسقيط وشراكط سياسيط حقيقيط  سالهدع النهائي ل 
 نقسام أو الت ايش م ه أو التنظير باستحالط إنهائه يمكن أن يكون إدارة ال
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، ألن الوحدة  رورة وقانون انتصار حركا   إنهاء النقسام ص ب وص ب جد ا ولكنه ليس مستحيال 
التحرر الويني، وألن المشروع الست ماري الستيياني ال نصري الحتاللي اإلجالئي يستهدع الكف 

كما أن هذا «  حماس«و« ست »طسييني م تدف ومخر متيرع، بين الفطسييني، ول يميب كثير ا بين س
نما يريد تحقيق كف شيء؛ لذلك  المشروع بحكم أهداسه وأيماعه وجذريته وتيرسه ل يقبف بالتسويط، وا 
أسشف كف الجهود والمبادرا  الراميط لطتوصف إلى حف رغم أن الجانب الفطسييني وال ربي قدم تنابل  

 طها سوى الري  كبيرة لم يحصد مقاب
ا: إن المرحطط الحالي ط ليس  مرحطط الحصاد ول توذن بإقامط دولط سطسيينيط، حتى ولو عطى  خامس 
بقاء الق يط  نما هي مرحطط الصمود وا  حساب حق ال ودة والحقوق األخرى لطش ب الفطسييني، وا 

حباي الحطوف والخيارا  المف طط لدى إسر  ائيف، والحفاظ عطى حيط، وتقطيف األ رار والخسائر، وا 
الحقوق واألهداع وما تبقى من مكتسبا ، وعدم تقديم تنابل  جديدة، وسحب التنابل  المقدمط 
ولكن  من حسابا  دقيقط ومسوولط تهدع إلى إعادة بناء الموسسط الوينيط الجام ط والبرنامج 

ها مصدر قوة ومناعط الويني والقيادة الواحدة، بما يحاسظ عطى الت دديط وي نيها باستمرار كون
 واستمرار الق يط الفطسيينيط 

يكون الحف ببسايط من خالف الشروع سي حوار ويني شامف يتوج ب قد موتمر ويني يشارك سيه 
ممثطون عن كف تجم ا  الش ب الفطسييني، بما سي ذلك ممثطون عن المرأة والشباب والشتا  بنسب 

ور والجوانب الشكطيط واإلجرائيط ول يركب عطى تناسب حجمهم ودورهم  حوار ل يقتصر عطى القش
نما يستند إلى  ركائب المصطحط »المحاصصط والمصال  الفرديط والفئويط والفصائطيط والجهويط، وا 

، ويهدع إلى بطورة جواب صحي  عطى أسئطط محوريط أهمها: أين تقع الق يط «الوينيط ال طيا
لى أين تريد أن تصف؟ وكيع  تحقق ما تريد؟ الفطسيينيط اآلن؟ وا 

وتجسيدها والرئيس أول  وقبف كف شيء اإليمان بالشراكط  "حماس"و« ست »يتيطب إنهاء النقسام من 
مختطع المجال  والمستويا  داخف السطيط والمنظمط، والقتناع بأن السفينط الفطسيينيط التي  عطى

إلى بر األمان قائد وحده أو تمخر سي بحر يبخر بال واصع واألمواج ال اتيط ل يمكن أن يقودها 
ا ب د أن دخف الجمي  بال استثناء سي مأبق ويني عميق عبر وصوف  سصيف وحده، وخصوص 

الم تمدة وب د المت يرا  والحروب الداخطيط ال ربيط إلى يريق مسدود، سالق يط  الستراتيجيا 
نه يستيي  أن يحقق الفطسيينيط بحاجط إلى كف ياقا  وقوى الش ب، ول يستيي  يرع أن يدعي أ

 الخالص والتحرر الويني وحده 
كما يتيطب إنهاء النقسام إنهاء حالط التفرد والهيمنط التي ت مق  ب د النقسام، ووقع الرهان عطى 

عطى  "ست "المت يرا  المتوهم حدوثها وعطى األيراع ال ربيط واإلقطيميط والدوليط، سيراهن الرئيس و
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عطى جماعط اإلخوان « حماس»، بينما تراهن «عمطيط السالم»يسمى  اإلدارة األميركيط وعطى ما
قطيميط  سال بد من وقع هذه الرهانا  الخاسرة واعتماد مقاربط جديدة ي ط ب  المسطمين وأيراع عربيط وا 

 سيها الجمي  المصال  الوينيط عطى األجندا  والمصال  الخارجيط 
16/6/5112، األيام، رام هللا  

 
 العالقة المصرية مع غزةقراءة في تحسن  

 إبراهيم المدهون
المتاب  الحصيع يدرك وجود إشارا  إيجابيط مصريط ترسف لقياع غبة، هذه اإلشارا  ُمقدرة وُمرحب 
بها، إل أنها غير كاسيط وبييئط وغير واس ط ول ترقى لدور مصر الحقيقي تجاه الق يط الفطسيينيط، 

بال  هناك أصوا  تهاجم حماس بسخاسط، والق اء برأ ساإلعالم خفع من وتيرة هجومه ولكن ما 
الحركط من تهم ألصقها بها ظطما وعدوانا سي وق  سابق وبقي حكم يدين كتائب القسام  والم بر 
ألوف مرة منذ تولي الرئيس السيسي يفت  بتنسيق م  إدارة الم ابر، ولكنه سي طق ب د أيام، وهناك 

 طموسط وغيرها مما ل يرى ول يطمس من قبف عامط الناس ب ض التسهيال  األخرى المرئيط والم
هذا التيور اإليجابي له أسباب دس   النظام لطتفكير بت يير م امطته م  غبة، كإدراكه لقوة حركط 
حماس سي غبة وصمودها وت امطها الذكي والحكيم م  المت يرا  المصريط ب دم التوري من قريب أو 

من إباحط الحركط من المشهد، م  امتالك حماس  واإلقطيميالدولي  ب يد، باإل اسط ليأس المجتم 
أوراق قوة مهمط لم تستخدمها ب د، يدركها النظام المصري كما أنه يدرك أن أي دور موثر سي 

 الق يط الفطسيينيط لن يتأتى إل من خالف الت امف م  حماس وجها لوجه 
با حط الرئيس مرسي المفاجئ، وبدأ  تتكيع وحماس اليوم خرج  من  ربط الست داء المصري وا 

م  ال  وي، وتخي  الكثير من الص وبا ، وتحسن واق ها المالي، ونج  بحرسيط من تسونامي 
الهجوم عطى جماعط اإلخوان، ما يحتم م ادلط جديدة يمكن أن تصاغ سي عالقط أكثر عقالنيط بين 

 مصر وغبة 
ال الم ل بة، حتى تحوف القياع لمحج لطسفراء والوبراء ول نتجاهف كميط الوسود القادمط من جمي  دوف 

والموسسا  الدوليط، الذين يفكرون ليف نهار سي كيفيط استمرار الستقرار أيوف سترة ممكنط، وقد 
مفادها أن حماس مفتا  التهدئط والحرب، وعنوان الستقرار، والقادرة عطى  لنتيجط واحدةوصطوا جمي ا 

 صياغط واق  أس ف 
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است داد حماس لخوض مواجهط أخرى وقدرتها عطى الصمود مجددا، أعيى انيباعا مخر  كما أن
لدى ال قف الناظم سي المنيقط ليصف لنتيجط أن احتواء غبة ومقاومتها أس ف من م اداتها ومقاتطتها، 

 كما أن الهجمط المصريط عطى حماس استنفد  بمنيا وخيييا دون تحقيق نتائج مطموسط 
ور وأثر الت يرا  اإلقطيميط األخيرة، وترتيب المنيقط وسق رويط المطك سطمان بن عبد ول أحد ينكر د

ال بيب، الذي َيقبف حماس ومقاومتها ويحترمها ويرسض م اداتها، وقد يكون لطمطك سياسا  متوابنط 
تجاه واق  حماس المستقبطي، وعطى األقف هو يرسض عداوتها، وبالتأكيد أن اإلدارة المصريط تدرك 

 ذلك وت مف عطى التماهي م  السياسا  الس وديط 
ل شك أن صمود حماس وأداءها ال سكري الراقي سي "ال صع المأكوف"، أجبر الحتالف عطى 

 الر وخ 
لب ض ميالب حماس وأدرك أن المواجها  ال سكريط واستمرار الحصار يودي لنتائج تصب سي 

هناك قادة عسكريون، حاليون وسابقون، صال  حماس، لهذا سقد بدأ يفكر بيريقط مختطفط، و 
وسياسيون متنفذون بدأ  أصواتهم ت طو ب رورة تخفيع الحصار ورس ه، والسما  بميناء بحري ل بة 
ل دم حدوث انفجار جديد، وهذا بالتأكيد يت ارض م  الرغبط المصريط التي تريد إبقاء م بر رس  

 كمنفذ لقياع غبة 
سن ال القط م  حماس أكبر من الفائدة الفطسيينيط، ونتمنى تدارك ل شك أن الفائدة المصريط من تح

الموقع وتسارع الخيوا  تجاه رس  الحصار بشكف كطي عن قياع غبة، ومد غبة بما تطبم من مواد 
يابا   وسط ، م  تسهيف حركط أبنائها ذهابا وا 

12/6/5112، "51موقع "عربي   
 
 دمــة: المواجهـــة القا"الدولة اإلسالمية"حماس و 

 يورام شفايتسر
مناصري الدولط »يرأ موخرا تص يد مطموس سي المواجهط بين حماس وبين عناصر الجهاد السطفي، 

شمط  حوادث إيالق نار من  األخيرة األسابي التي وق   سي  األحداثسي قياع غبة  « اإلسالميط
يالق قذائع داخف مدن الق أسطحط إسرائيف   وباتجاهياع خفيفط وبرع عبوا  سي المباني ال امط وا 

الدولط اإلسالميط وبين الفطسيينيين سكان مخيم اليرموك لالجئين سي  أسرادالمواجهط التي وق   بين 
 من حماس، كان  أي ا  هي شاهد مخر عطى التوتر المتصاعد بين اليرسين  أسرادسوريا، ومن بين 

 شرا  من النشياء السطفيين كما التاب ط لحماس سي غبة ال األمنعطى هذه الخطفيط اعتقط  قوا  
الدولط  أنصارقاموا بهدم مسجد سطفي سي دير البط   وردا عطى اعتقالهم هدد نايقون من قبف جماعط 
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ساعط، حسب ما جاء سي البيان(، سإنهم  75لم تيطق حماس الم تقطين خالف  إذااإلسالميط انه 
 ذلك ل ايط اآلن لم يتم تنفيذه  أن إلسوع يفتحون م ركط شامطط عطى جمي  الجبها   دها، 

التوتر بين حماس وبين المنظما  التي تنتمي لطتيار السطفي ر الجهادي سي قياع غبة وت مف سي 
الحياة  إدارةوالتي تت طق بيريقط  األيديولوجيطإياره وتح  سييرته، ليس بالظاهرة الجديدة  سالفوارق 

المسطمين، وبين المنظما  التي تنتمي  اإلخوانيار بين حماس البراغماتيط، والتي تنتمي لت -سي غبة
لطتيار السطفي الجهادي، الذين ييالبون بالتيبيق الفوري وبالقوة لقوانين الشري ط اإلسالميط عطى سكان 

 واألبربسي الما ي لخالسا  حادة وكذلك لمواجها  عنيفط بين الم سكرين   أد كان  قد  -القياع
سي مسجد رس ، الذي كان يديره  5119من ال ام  أغسيسر مب / من بينها هو الذي حدث سي شه

عبد الطييع عن  أعطنهللا  سقد  أنصارالشيخ عبد الطييع موسى، والذي كان يقع عطى رأس تنظيم 
الذي شكف تحديا  لهيمنط حكومط حماس عطى القياع  كما حاوف  األمرإسالميط سي غبة  إمارةإقامط 

فصائف السطفيط سي غبة تح  سقع واحد  وردا عطى ما اعتبر من قبف الشيخ المتمرد توحيد جمي  ال
حماس تمردا عطى سطيتها، قام  وبواسيط قوة عسكريط  د الشيخ ورجالته وقتط  منهم نحو 
عشرين شخصا  ومنذ ذلك الحين حاسظ اليرسان عطى حوار متوتر، شهد ص ودا وهبويا واستند 

 دي ب رورة عدم شد الحبف عطى اآلخر م  حماس عطى موقع الجانب السطفي ر الجها أساسا
وعن نفسه كخطيفط، قبف نحو السنط، « الدولط اإلسالميط»بكر الب دادي عن إقامط  أبو إعالن أدىلقد 

عن دعمها لطدولط اإلسالميط  كما  ل عالنبمجموعط من التيارا  السطفيط ر الجهاديط سي قياع غبة، 
الدولط  أنصار« »مجطس شورى المجاهدين»ن بين هذه التيارا  من  جبء منها الولء لطب دادي  وم

وم  ذلك، «  لطدولط اإلسالميط»، «النصرة المقدسيط»، «الشري ط ر بي  المقدس أنصار»، «اإلسالميط
تتوحد تح  قيادة واحدة، لكي تحظى بدعم الدولط  أنلم تنج  هذه التيارا  سي  اآلنسإنه ل ايط 

)التي يقودها انصار بي  « وليط سيناء»مثف  -ى جبء من الخالسا اإلسالميط، ولكي تتحوف إل
)التي يقودها تنظيم بوكو حرام(  والسبب سي ذلك هو التشرذم « أسريقياوليط غرب «المقدس( و

والنقسام، الذي يميب التنظيما  ال امطط سي قياع غبة، وعدم قدرة هذه التنظيما  عطى تأسيس 
الشري ط اإلسالميط وسقا لطتفسيرا  واليريقط التي تقود سيها الدولط منيقط حكم ذاتي تسود سيها 

 م  حماس  أواإلسالميط، وكذلك ر قتالهم غير المجدي م  إسرائيف 
«  الدولط اإلسالميط»بشكف عام، القوميط الدينيط الفطسيينيط، كق يط منفصطط، مرسو ط من قبف 

، ربما كجبء بأكمطهاق الشري ط عطى منيقط الصراع يأتي عبر تيبي اإلقطيميووسقا لرويتها، سإن الحف 
سابقون سي  أع اءمن غبة، جبء منهم  أشخاص أنويشار بهذا الصدد، «  وليط سيناء»من 

كما يستخدم التنظيم قياع غبة كقاعدة لطتجنيد، «  وليط سيناء»حماس، يش طون مواق  قياديط سي 
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بي   أنصارالتقارير ان شادي المني ي، من قادة   أسادولطتدريب وكذلك كمأوى  س طى سبيف المثاف، 
 أماميختفون سي غبة من « مجطس شورى المجاهدين»، من قادة األشقرالمقدس، وكذلك عبد هللا 

تقديم الدعم لطدولط اإلسالميط  أنالقوا  المصريط  وهذا يشكف الخطفيط، انه سي هذه المرحطط نرى، 
شهار السطفيط ر الجهاديط سي غبة، ل يتم الرد عطيه بتصريحا  دعم  التأييد م ها من قبف التنظيما  وا 

من الفصائف سي غبة الذين يحظون بدعمها ال سكري  أو، «الدولط اإلسالميط»من قبف قيادة 
الهجما  المتفرقط من  أنإسرائيف  كما  أوحماس  أماموالقتصادي سي الم ركط، التي يديرونها 

بي  المقدس خالف المواجهط التي دار  بين  أنصاربها تنظيم  منيقط شبه جبيرة سيناء، التي قام
سرائيف سي صيع  سي الجانب الفطسييني، ل يمكن  إخوانهمت بيرا عن مناصرة  5118حماس وا 

اعتبارها كدعم س طي لطصراع الفطسييني بشكف عام ولطمنظما  الجهاديط السطفيط بشكف خاص  
نشاي كبير من قبف الدولط اإلسالميط، هدسه ت بيب  أيع وعالوة عطى ذلك، سإنه ل ايط اآلن ل ي ر 

 قياع غبة  أرا يالم ركط  د إسرائيف من 
كما هو م روع سإن إلسرائيف اهتمام كبير سي الصراع بين حماس وبين ال ناصر السطفيط ر الجهاديط 

بحمايط  «لطدولط اإلسالميط»مب وثين  أويتأسس عطى ارض القياع خاليا  أن، إمكانيطوخاصط حوف 
أي ا   ويجب  أرا يهاتودي إلى الت بير عن ذلك سي  أنالب دادي  التيورا  بهذا التجاه من شانها 

 جبء من ادعاءا  المنظما  السطفيط ر  أننذكر هنا  أن
الجهاديط تجاه حماس تتركب عطى ميالبتها بترك سياسط  بي النفس ال سكري والبت اد عن و   

اإلرهابيط  باألعمافالصواريخ عطى إسرائيف والقيام  إليالقالقيام ب مطيا  من اجف  أمامهاال راقيف 
  دها  

وعطى الرغم من النشاي ال دائي لحماس  د م ار يها من التيار السطفي الجهادي سي قياع غبة، 
النتقاد، التي تسم  بين السكان  أصوا يودي إلى رس   أنسإن المواجهط بين الم سكرا  من شأنه 

 أعمافياع تجاه حماس، بسبب الو   القتصادي الص ب سي المنيقط وبسبب الجمود سي سي الق
 غبة من الدمار الكبير الذي وق  هناك خالف عمطيط الجرع الصامد   إعمارإعادة 

ت يع  أنالم ار ط سي القياع، من شأنها  أسرادتبايد النتقادا  والدعوا  الحتجاجيط من قبف 
ترسف لها  أنيادة حماس لتسخين المنيقط الحدوديط م  إسرائيف، من اجف موشرا مخر لط  ي عطى ق

عالمط لطت يير القريب ل  أيسي القياع وغياب  واإلنسانيالو   القتصادي  أنبإشارا  وا حط 
يستمر يويال وبال حدود، وان خيار تجديد إيالق الصواريخ من قبف ال ناصر المختطفط  أنيمكنه 

 ، ومن بينها المنظما  الجهاديط ر السطفيط، ما باف قائما التي تنشي سي القياع
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الذي خطقه ص ود الدولط اإلسالميط، خطق ديناميكا  األوسيالو   الم قد والتهديدي سي الشرق  إن
من التقاء المصال ، الذي شمف دول وتنظيما ، التي ل تحظى بالمشروعيط الدوليط، مثف حبب هللا 

الت بيرا  المختطفط للتقاء المصال  هذا، «  جبهط النصرة»ي سوريا من وحتى القاعدة ومب وثيها س
 سي سوريا  األهطيطعرس  مثال عطى خطفيط الحرب 

هكذا، هو حاف التحالع الذي تقوده الوليا  المتحدة، من جهط، وحبب هللا، الذي يقاتف إلى جانب 
 «  الدولط اإلسالميط»، حيث يقاتف كالهما  د تنظيم أخرى، من جهط األسدقوا  لشار 

وبصورة مماثطط تقريبا، سإن إسرائيف وحماس توجدان سي نوع من التقاء المصال ، بسبب الهتمام ر 
يمتد  أنسي قياع غبة، الذي من شأنه « الدولط اإلسالميط»كف واحد من وجهط نظره ر بمحاربط تأثير 

 إلى ال فط ال ربيط 
سي قياع غبة وسيناء سوع « الدولط اإلسالميط»ثير الجهود لوقع توسي  تأ إياريبدو انه وسي 

سرائيف    يخطق ت اونا غير مباشر وغير م طن بين حماس ومصر، وبين حماس وا 
، ولكن عطى «بي  المقدس أنصار»وذلك عطى الرغم من ان مصر تتهم عطنا حماس بمساعدة نشاي 

ايا  التنظيما  السطفيط سي عمط  حماس بصورة حابمط، وساعطط وشامطط  د نش إذاما يبدو، سانه 
سيناء وداخف قياع غبة، سسوع ييرأ تحسن تدريجي، حتى ولو متوا  ، عطى ال القط الصارمط 

 التي يظهرها النظام سي مصر بقيادة عبد الفتا  السيسي تجاه حماس  
ما  من قبف التنظي أرا يهاالصواريخ من غبة إلى  إليالقبالنسبط إلسرائيف، سإن الوقع التام  أما

لبامي لستمرار التسهيال  التي إالمارقط وسي مقدمتها تنظيما  الجهاد السطفي، هي بالنسبط لها شري 
 المبريط سي القياع   األو اعتتخذها بهدع تحسين 

م  إسرائيف وتساعد  األمدعطى است داد لطدخوف سي عمطيط تهدئط يويطط  إنهاحماس س ال،  أثبت سإذا 
يسجف نقيط لصالحها، وتخطق  أند توس  الدولط اإلسالميط، سهذا من شأنه   اإلقطيميطسي الم ركط 

الم ركط التي دار   أعقابسي  األوسيالشرق  أنحاءتوابنا عطى صورتها السطبيط، التي ت اظم  سي 
 سي الصيع الما ي م  إسرائيف 

12/6/5112نظرة عليا   
16/6/5112، القدس العربي، لندن  
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