
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 تبارك العملية الفدائية التي أدت الى قتل مستوطن قرب رام هللا  فصائل المقاومة
  التي أدت إلى قتل مستوطن طالب كي مون والسلطة بإدانة عملية رام هللات "إسرائيل"

 الجبهة الشعبية تحذر من مخاطر المشروع الفرنسي: سيهبط بتناول الحقوق الفلسطينية 
 ةفلسطينيا  استشهدوا في سوري الجئا   2889"مجموعة العمل": 

 اإلسرائيلي الحصار من غزة إلنقاذ مشروعا يقترح األشعل
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 األوسط إلحياء عملية السالم بين
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*** 
 
 والفلسطينيين إلحياء عملية السالم بين إسرائيلفابيوس يبدأ جولته في الشرق األوسط  

وزير الخارجية الفرنسي لوران أن  أ ف بوعن القاهرة ، من 12/6/1122الغد، عمان، قالت 
 األراضيفي  اإلسرائيليبانتقاد االستيطان  األوسطفابيوس استهل جولته الدبلوماسية في الشرق 

فلسطينية المحتلة والذي اعتبره سببا في تراجع اآلمال المعقودة حول حل الدولتين في اطار عملية ال
 والفلسطينيين. إسرائيلالسالم بين 

 األوسطوكان فابيوس يتحدث في القاهرة في مستهل "جولة دبلوماسية مكثفة" في منطقة الشرق 
سرائيلالفلسطينية  واألراضي واألردنتشمل مصر  دف لعرض مبادرة فرنسية الستئناف عملية ، وتهوا 

 السالم المجمدة منذ نحو عام.
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ُتستأنف المفاوضات واال لن يحصل تقدم"، وذلك في مؤتمر صحافي في  أنوقال فابيوس "من المهم 
قصر االتحادية الرئاسي عقب مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري والرئيس المصري عبد 

 الفتاح السيسي.
ندفع هذه  أننصنع السالم لكن  أنلمشروعه بقوله "الفكرة ليست  األساسيةالفكرة  وعرض فابيوس

 نفسها لتصنع السالم". األطراف
االعتراف بحقوق الشعب  أيضاهو شيء مهم جدا ولكن  إسرائيلان "ضمان امن  وأضاف

 الفلسطيني، فال سالم بدون عدالة. وعندما يزداد االستيطان يتراجع حل الدولتين".
اإلسرائيلي في هذا الموضوع مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء  أتكلمبع الوزير الفرنسي "سوف وتا

نستمر في  أن"ان لم نفعل شيئا فهناك خطر  وأوضحوأسالهم كيف يريان مستقبل هذه المفاوضات". 
ف تشتعل هذه المنطقة". وسيكون الهد أن، وحينها نواجه خطر األوحالالمراوحة وان نغرق في 

 .الرئيسي الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، و"نحن اليوم بعيدون عن ذلك"
، عن مراسلتها من القاهرة سوسن أبو حسين، أن 12/6/1122الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

أنا هنا في القاهرة في أول مرحلة لي في المنطقة، واليوم »فابيوس قال وزير الخارجية الفرنسي لوران 
أذهب إلى األردن، للقاء الملك عبد هللا، ثم إلى إسرائيل للقاء مع رئيس الوزراء )أمس السبت( س

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا عن 
نسعى للعمل من أجل العالقات االقتصادية، وتحدثت مع »وأضاف الوزير الفرنسي «. السالم

الفلسطينية، وعرضت عليه نهج فرنسا في فعل كل جهودنا من أجل استكمال  السيسي حول القضية
 «.المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

أن تكون هناك موافقة دولية »وأشار الوزير الفرنسي خالل المؤتمر الصحافي المشترك إلى ضرورة 
ية لها دور كبير في على المفاوضات، وتغيير األسلوب من أجل نجاحها، لذلك نرى أن الدول العرب

المفاوضات، والمجتمع الدولي عليه في النهاية أن يصادق على المفاوضات، عبر قرار من مجلس 
ن كان هذا صعب، لكن علينا العمل على ذلك  «.األمن، وا 

 
 ومساءلة االحتاللعريقات يدعو إلنفاذ مواثيق جنيف  

كتور صائب عريقات في رسالة مفتوحة أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الد
بعث بها إلى وزير خارجية سويسرا دير بركهاتر، تقدير دولة فلسطين لألطراف المتعاقدة السامية 
لمواثيق جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية، لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره 

قامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على  2661حدود الرابع من حزيران عام  وا 
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من مواثيق جنيف األربعة نصت:" أن على  2وجاء في الرسالة التي نشرت اليوم السبت، أن المادة 
األطراف المتعاقدة السامية احترام المواثيق في كل األوقات والظروف"، وان ميثاق جنيف الرابع 

التزام سلطة االحتالل بهذه المواثيق وبما تحديدًا يعطي الحماية للمدنيين تحت االحتالل ووجوب 
 يشمل عدم نقل السكان قسرًا وهدم الممتلكات وحماية المعتقلين وعدم تعريضهم للتعذيب.

وطالبت الرسالة، سويسرا بصفتها الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف، بتعميم الخروقات الخطيرة 
عب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين والفظيعة التي تقوم بها سلطة االحتالل )إسرائيل( ضد الش

المحتلة ) الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة(، والتي اعتبرتها الرسالة مخالفات صريحة 
لمواثيق جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والتي تشمل االستيطان ومصادرة األراضي 

رهاب المجموعات اال ستيطانية وفرض الحقائق على األرض وتحديدًا في والممتلكات وهدم البيوت وا 
القدس الشرقية التي يعتبر قرار ضمها من قبل إسرائيل الغيًا وباطاًل وتهجير السكان والتطهير 
العرقي وما تسببه ممارسات االحتالل من أضرار جسيمة لحياة الشعب الفلسطيني في كافة المجاالت 

 العنصري واستمرار حصار قطاع غزة.وخاصة اآلثار التدميرية لجدار الفصل 
وطالب عريقات أن يشمل التعميم مطالبة األطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف مساءلة ومحاسبة 

والبروتوكوالت  2646سلطة االحتالل )إسرائيل( وذلك حتى يتم تنفيذ مواثيق جنيف األربعة لعام 
 اإلضافية في دولة فلسطين المحتلة.

 11/6/1122، نفلسطين أون الي
 
 واصل أبو يوسف: فرنسا تشجع على عودة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات  

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "الجانب : نادية سعد الدين -عمان
وضات فورًا، ضمن اإلسرائيلي إلى طاولة المفا –الفرنسي يشجع على عودة الطرفين الفلسطيني 

 سقف زمني محدد، على أن يتم خاللها التفاوض حول إنهاء االحتالل".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "فرنسا لم تقدم إلى الجانب الفلسطيني أي شيء مكتوب 
 حتى اآلن، ولكن تحركها يأتي نتيجة مشاورات مع الواليات المتحدة وعدد من الدول العربية والغربية

 لطرح أفكار عامة من أجل الذهاب بها، ضمن مشروع متبلور، إلى مجلس األمن الدولي".
وأوضح بأن "الرئيس عباس أبلغ فرنسا واألطراف المعنية بوجوب استناد أي مبادرة إلى توافق عربي، 

 2661وتضمينها الثوابت الفلسطينية العربية في إنهاء االحتالل على كل األراضي المحتلة العام 
 التي يتعين إقامة الدولة الفلسطينية ضمنها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
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ولفت إلى ضرورة "تحديد سقف زمني للمفاوضات، مع عدم المساس بثوابت الحدود وتقرير المصير 
 ورفض االعتراف "بيهودية الدولة".

ولم تفض إلى شيء"،  وأكد أن "ال عودة للمفاوضات ألجل المفاوضات، والتي تم تجريبها مسبقاً 
 معتبرًا أن "االحتالل يستهدف استئناف المفاوضات ألجل التفاوض فقط دون بلوغ العملية السلمية".

وكان الرئيس عباس، قال أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" في رام هللا قبل أيام، "أنه في 
ذا ليس فيه ما حال أنضج المشروع الفرنسي في مجلس األمن، وفيه ما نريد سنرح ب به ونقبله، وا 

 نريد ال نريده".
 2661وأضاف "نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

عاصمتها القدس، ووقتًا زمنيًا للمفاوضات ووقتًا زمنيًا للتنفيذ، وما ال نقبل به دولة يهودية، ومن حيث 
 المبدأ إذا ذكر هذا لن نقبل به".

 12/6/1122عمان،  الغد،
 
 سرىقراقع: البالغ الفلسطيني للمحكمة الجنائية يتضمن قضية األ 

قال رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، ان البالغ الذي ستقدمه القيادة : رام هللا
وم الفلسطينية من خالل وزير الخارجية رياض المالكي الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ي

 حزيران الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين. 12
واضاف قراقع في تصريح له اليوم السبت، إن البالغ الذي يشمل كافة االنتهاكات والجرائم التي 

بعد على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة  اإلسرائيليةارتكبت خالل الحملة العسكرية 
على انتهاكات اسرائيل بحق المعتقلين اضافة الى جرائم االستيطان وجرائم  ويحتوي 23/6/1124

 الحرب على غزة.
ويستهدف البالغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخاذ قرار مبدأي بذلك وفق 

 الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.
ه البالغ الفلسطيني بخصوص االسرى هي حمالت االعتقال واشار قراقع الى ان اهم ما تتضمن

الواسعة، والتعذيب، واالعتقال التعسفي، الذي يشمل االعتقال االداري، االعدام الميداني، االهمال 
 الطبي، نقل االسرى الى سجون داخل دولة اسرائيل المحتلة.

 12/6/1122القدس، القدس، 
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 الوفاق حكومة بوابة من ضاتللمفاو  العودة ينوي عباس: "قدس برس" 
 العودة يريد عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس أن مطلعة فلسطينية مصادر غزة: أكدت
 .سياسية صالحيات بإعطائها وذلك الوطني، الوفاق حكومة بوابة من االحتالل مع للمفاوضات

 السلطة رئيس لها عرضيت التي والعربية الدولية الضغوط ظل في انه" برس قدس" لـ المصادر وقالت
 عباس الرئيس فان السالم عملية إلحياء الفرنسية المبادرة عن الحديث ومع عباس محمود الفلسطينية

 الوفاق حكومة خالل من بل خالله، من وليس مباشر غير بشكل ولكن للمفاوضات العودة في يرغب
 .الوطني
 كان واستقالتها والوفاق ومةحك حول الماضي األسبوع حصل الذي األخير الحراك أن وأضافت
 المقبل االثنين الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية واللجنة الحكومة بين اجتماع عقد منه الهدف

 .هللا الحمد رامي الحكومة رئيس بحضور هللا رام في( 6|11)
 وفاقال لحكومة التنفيذية اللجنة قبل من الثقة تجديد االجتماع خالل سيتم انه المصادر وكشفت
 مع المفاوضات ملف بإسناد وذلك سياسية، صالحيات لتشمل صالحيتها وتوسيع هللا الحمد برئاسة

 .الملف بهذا شخصًيا هللا الحمد وتكليف إليها االحتالل
 11/6/1122قدس برس، 

 
 الشعبية تحذر من مخاطر المشروع الفرنسي: سيهبط بتناول الحقوق الفلسطينية الجبهة  

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من "مخاطر التعامل مع المشروع : لديننادية سعد ا-عمان
الفرنسي ألنه سيهبط بتناول الحقوق الفلسطينية، خاصة في حق تقرير المصير وتحقيق العودة، 

 ".2661واالنسحاب إلى حدود 
نسي الذي واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول، "زيارة فابيوس تسويق للمشروع الفر 

يسعى إلى العودة للمفاوضات مع حديث عن معايير دولة فلسطينية بعد فترة زمنية ومن غير 
 المعروف حتى اآلن هذه الفترة".

وقال، في تصريح أمس، إن "التعامل مع هذا المشروع يجب أن يتم في إطار رفض العودة إلى 
ان، واإلقرار بعدم شرعيته، ووقف ضم المفاوضات أوال، ما لم تلتزم سلطات االحتالل بوقف االستيط

القدس، واستعدادها لالنسحاب من األرضي الفلسطينية بما في ذلك تقرير المصير وتحقيق حق 
 العودة".
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وأضاف "بدون ذلك فإن المشروع الفرنسي يوفر لالحتالل فرصة إضافية لالستمرار بتهويدها 
عة ومبرر لعودة المفاوضات دون أي لألراضي الفلسطينية، وسيكون المشروع الفرنسي مجرد خد

 التزام إسرائيلي".
وأشار إلى أنه "في ضوء فشل المشروع السابق في مجلس األمن، سيكون المشروع الفرنسي الجديد 
أكثر هبوطًا ألنه سيتضمن مخرجًا لقبوله في مجلس األمن، ولن يمرر مشروع إال إذا كان فيه تنازاًل 

 واضحًا في جوهره".
 12/6/1122 الغد، عمان،

 
 تبارك العملية الفدائية التي أدت الى قتل مستوطن قرب رام هللا المقاومةفصائل  

قتل مستوطن بإطالق النار  باركت الفصائل الفلسطينية وأذرعها العسكرية العملية الفدائية: سما-غزة 
 وسط الواقعة فوق أراضي الفلسطينيين شمال غربي مدينة رام هللا« دولف»عليه قرب مستوطنة 

  السبت. -الضفة الغربية ليل الجمعة 
في بيان « الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»ووصفتها بأنها رد طبيعي على جرائم االحتالل. واعتبرت 

جراءاتها »أن العملية  توجه رسالة تحٍد للحكومة اليمينية اإلسرائيلية التي راهنت من خالل جرائمها وا 
على بث روح اإلحباط واليأس واالستسالم لألمر الواقع، لكنها المتسارعة ضد الشعب الفلسطيني 

ورأت أن «. فوجئت بقدرة الشعب الفلسطيني على المباغتة والرد واختيار الوقت والزمان المناسبين
سناد لألسرى في سجون االحتالل الذين يجابهون إرهاب وممارسات مخابرات »العملية  رسالة دعم وا 

 .«االحتالل ومصلحة السجون
ردًا طبيعيًا على »العملية « الجبهة الديموقراطية»، الذراع العسكري لـ «كتائب المقاومة»واعتبرت 

 «.جرائم االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس المحتلة
المقاومة بكل أشكالها وأدواتها حق مشروع للشعب الفلسطيني ضد االحتالل »وشددت على أن 

تشكيل غرفة عمليات مشتركة لكل فصائل المقاومة الفلسطينية »، داعية إلى «ومستوطنيه اإلسرائيلي
للوصول إلى جبهة مقاومة متحدة ببرنامج ومرجعية سياسية واحدة تضم الفصائل كافة لمواجهة 

عملية على طريق إعادة المقاومة بكل أشكالها »كما اعتبرت العملية «. اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي
 «.44ي الضفة والقدس واألراضي المحتلة عام ف

 12/6/1122الحياة، لندن، 
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 "الجهاد": مشاورات تجري للوصول التفاق مع خضر عدنان 

أكد مسؤول الهيئة القيادية ألسرى حركة "الجهاد اإلسالمي" في سجون االحتالل زيد بسيسي، أن 
وضعه الصحي وذلك مع مواصلته  األسير خضر عدنان يتمتع بمعنويات عالية جدًا، رغم خطورة

 ( على التوالي.41إلضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ )
ونقلت مؤسسة "مهجة القدس لألسرى والشهداء" في بيان صحفي اليوم السبت، عن بسيسي، أن إدارة 
سجاني االحتالل بناًء على طلب أعضاء الهيئة سمحت له ولنائبه فراس صوافطة بزيارة خضر 

 ن أجل االطالع على وضعه الصحي والوقوف على قضيته.عدنان م
وأشار إلى أن الحالة الصحية للشيخ عدنان شهدت تدهور خطيرًا، وأن ثمة مشاورات تجري للوصول 

 التفاق مع الشيخ خضر عدنان.
وأضاف بسيسي أنه أثناء اللقاء "حضر نقيب األطباء في دولة الكيان، الذي أكد للشيخ عدنان أن ال 

جرؤ على تطبيق قانون التغذية القسرية عليه؛ وأن أي طبيب يقدم على هذا العمل سيتم فصله أحد ي
 من النقابة"، معتبرًا أن "قانون التغذية القسرية لألسرى المضربين هو مناف لألخالق ومسيء".

ق وأشار إلى أنه أعطى توجيهاته لألطباء للتعامل مع القضية وفق قواعد اآلداب الطبية، وليس وف
القانون المقترح بإجبار األسرى على التغذية خارج إرادتهم من أجل كسر إضرابهم. بحسب ما نقل 

 بسيسي.
 11/6/1122، فلسطين أون الين

 
 ش اإلسرائيلي "والال" العبري: هجوم رام هللا يكشف نقاط الضعف لدى الجي 

على موقع "والال العبري"، أن اعتبر تقرير نشره المحلل العسكري أمير بوحبوط، اليوم السبت  :القدس
صابة آخر أنه يكشف نقاط الضعف لدى  الهجوم الذي وقع أمس قرب رام هللا وأدى لمقتل إسرائيلي وا 
الجيش اإلسرائيلي وعجزه عن مواجهة عشرات اآلالف من سكان مختلف المناطق الذين يتوجهون 

 بدون تنسيق إلى ينابيع المياه في الضفة الغربية.
ط إلى أنه لم يكن هناك أي إنذار أو مؤشرات عن إمكانية وقوع أي هجوم، مشيرا إلى ويشير بوحبو 

أن بعضا من ينابيع المياه ال توجد عليها أي حراسة أمنية أو عسكرية وأن غالبية الينابيع الرئيسية 
ل التي يتوجه إليها آالف اإلسرائيليين كل يوم جمعة تشهد احتكاكات مع فلسطينيين ال تتعدى تباد

 الكلمات القاسية.
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ويقدر الجيش اإلسرائيلي أنه على الرغم من الهجوم أمس، فإنه يتوقع أن يستمر سفر المئات من 
اإلسرائيليين لمناطق )ج( بدون تنسيق مما يشير إلمكانية واحتمالية وقوع هجمات أخرى خاصًة في 

 تحرك السيارات. ظل فشل الجيش في إيجاد وسيلة لمنع االحتكاك مع الفلسطينيين أو منع
أن أحد أشكال الخطر األمني أن يقوم فلسطيني بعد سماعه  -حسب بوحبوط -وتظهر تقديرات أمنية

لخطبة صالة جمعة تحتوي "مواقف متطرفة" خاصًة خالل شهر رمضان لتنفيذ هجوم. ومع ذلك ال 
ن كان العمل  الفردي هو األكثر يستبعد إمكانية أن تكون البنية التحتية لحماس تقف خلف الهجوم وا 

 حضورا.
وبحسب التقييم األمني فإن منفذ الهجوم أمس قرب رام هللا يظهر أنه يمتلك معلومات بأن من يأتون 
لالستحمام ال يحملون أي أسلحة وبدون حراسة وأن طريق االنسحاب من مكان الهجوم يكون أسهل 

 يه بإطالق النار والهروب بسهولة.من خالل القرى المجاورة خاصًة وأنه يعرف أنه ال يمكن الرد عل
ويختم التقرير "الجيش واألمن لم يجدا طريقة للتعامل مع الظاهرة التي تعتمد على أن اإلرهابي يذهب 

 إلى النوم ليال ثم يستيقظ في اليوم التالي صباحا ويقرر تنفيذ هجوم وقتل يهود".
 12/6/1122القدس، القدس، 

 
 اسبة المتورطين بأحداث مخيمي عين الحلوة والبداويتحالف فلسطيني يطالب بمحلبنان:  

أدانت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، االشتباكات المسلحة التي حصلت في : عين الحلوة
صابات من أبناء  اليومين الماضيين في مخيمي عين الحلوة والبداوي، وأدت إلى سقوط ضحايا وا 

تالف ممتلكات خاصة.شعبنا الفلسطيني، وترويع أهلنا في ال  مخيمين، وا 
وعقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان اجتماعًا طارئًا، بحثت فيه األوضاع األمنية في 

 المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخصوصًا مخيمي عين الحلوة والبداوي.
ببين فيها، وتسليم وطالبت القيادة بمحاسبة المتورطين في األحداث األمنية، ورفع الغطاء عن المتس

نزال القصاص العادل بحقهم، كما طالبت الفصائل والقوى  القتلة إلى السلطات اللبنانية، لمحاكمتهم وا 
الفلسطينية كافة، بدعم القوة األمنية في المخيمات وتسهيل عملها، كي تتمكن من القيام بدورها في 

له، حتى ينعم أهلنا باألمن في مخيمات حفظ األمن واالستقرار، ومواجهة الفلتان األمني، ووضع حد 
 اللجوء.

وأكدت "حرصنا على السلم األهلي في لبنان والمخيمات الفلسطينية، ونرفض جّر المخيمات 
الفلسطينية إلى أي معركة داخلية أو خارجية، ونؤكد أن البوصلة ستبقى باتجاه فلسطين، بالرغم من 

 ك عبثية، أو ذات طابع مذهبي".محاوالت توريط المخيمات الفلسطينية، في معار 
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وشددت قيادة التحالف على ضرورة التعويض على المتضررين من أبناء شعبنا، جراء هذه األحداث 
 المؤسفة، ونحمل الجهات المشاركة في االشتباكات، المسؤولية األولى عن التعويض وبلسمة الجراح.

 

 11/6/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 التي أدت الى قتل مستوطن كي مون والسلطة بإدانة عملية رام هللا طالبت "إسرائيل" 

دعا المندوب اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة رون بروس أور أمين عام األمم المتحدة بان كي مون 
، إلى مقتل مستوطن 1122-6-26ومجلس األمن الدولي إلى إدانة العملية التي أدت يوم الجمعة 

مندوب اإلسرائيلي المجتمع الدولي بالكف عما اعتبره بالدعوات المتكررة لكال وطالب الهللا. قرب رام 
الجانبْين اإلسرائيلي والفلسطيني بضبط النفس ذلك ألن مسؤولية القتل تقع حصرًا على أحدهما. 

 حسب قوله 
هة إلى كي مون ومجلس األمن القيادة الفلسطينية برام هللا بتش جيع واتهم بروس أور في رسالة موجَّ

 التحريض ضد إسرائيل وباإلخالل باالستقرار اإلقليمي بداًل من دفع السالم.
ودعا رئيس دولة االحتالل رؤوفين ريفلين القيادة الفلسطينية إلى إدانة العملية بصوت واضح، مؤكًدا 

 أنه يجدر بقيادات فلسطيني الداخل استنكاره كذلك.
 11/6/1122، فلسطين أون الين

 
 تعزيزات إلى القرى القريبة من رام هللا بحث ا عن قاتل المستوطن ترسل "إسرائيل" 

نشرت إسرائيل تعزيزات كبيرة في محيط رام هللا في الضفة الغربية، أمس، وأرسلت المئات  رام هللا:
صابة  من جنودها إلى القرى القريبة للبحث عن أي أدلة متعلقة بشخص منفذ عملية قتل مستوطن وا 

 .رام هللا الجمعةآخر على طريق حول 
واقتحم جنود إسرائيليون منازل الفلسطينيين في عدة قرى، لكنهم ركزوا أكثر على قرية دير بزيع 

حيث نفذت العملية، إذ يعتقد األمن اإلسرائيلي أن منفذ العملية انطلق  "دوليف"القريبة من مستوطنة 
ابتا على المدخل الشمالي للقرية، من القرية وعاد إليها. ونصب الجيش اإلسرائيلي حاجزا عسكريا ث

 للتدقيق في هويات العابرين، وراح يفتش منازل مختلفة تفتيشا دقيقا ويستجوب ساكنيها.
وقال شهود عيان وسكان إن القوات اإلسرائيلية صادرت جميع أجهزة تسجيل الفيديو الخاصة 

وات اإلسرائيلية هذه األشرطة بالمحال التجارية ومحطات المحروقات القريبة من المكان. وتراجع الق
في محاولة للحصول على أي طرف خيط. وأكد ناطقون باسم الجيش اإلسرائيلي أن عمليات البحث 
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عن منفذ العملية ستستمر، وستشمل عمليات تفتيش في الجبال والكهوف واألراضي الزراعية، إضافة 
 إلى استجواب السكان.

التحقيقات ستقرر إسرائيل في قضايا شتى بما في ذلك وقالت مصادر عسكرية إنه بناء على نتائج 
 ، أم ال."تسهيالت رمضان"ما إذا كانت ستلغي 

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بتحديد هوية الشخص الذي نفذ الهجوم، 
يلنا، إن الهدوء النسبي في كثير من األحيان يشير إلى إمكانية تضل»وباعتقاله. وقال نتنياهو 

فمحاوالت إيذاء مواطنينا مستمرة في كل وقت، ولكن سنواصل بكل الوسائل المتاحة لنا محاربة 
 «اإلرهابيين

أما الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين فعد ما جرى حلقة أخرى من التصعيد الخطير الذي تشهده 
القيادة الفلسطينية إلى إدانة إسرائيل في األشهر األخيرة، داعيا المجتمع الدولي والعرب في إسرائيل و 

 ."األعمال اإلجرامية"واضحة وحاسمة لما وصفها بـ
 12/6/1122الشرق األوسط، لندن، 

 
 يعلون يسمح للمستوطنين بترميم كنيسة بين القدس المحتلة والخليل 

سمح وزير األمن اإلسرائيلي، موشيه يعلون، باستمرار أعمال ينفذها مستوطنون في : بالل ضاهر
على الطريق بين القدس الشرقية المحتلة ومدينة  استراتيجيكنيسة استولوا عليها وتقع في موقع  موقع

 الخليل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها االلكتروني، مساء أمس السبت، أن يعلون صادق على 
ل مواصلة أعمال الترميم مطلع األسبوع الماضي، بادعاء أن وجهة نظر قانونية لسلطات االحتال

 سمحت بمواصلة الترميمات.
ويدعي المستوطنون إنهم اشتروا الموقع الذي تقع فيه الكنيسة، ومساحته أربعين دونما ويشمل ثمانية 
مباني، مقابل مخيم العروب لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بتمويل من الملياردير 

 اليهودي األميركي إيرفين موسكوفيتش.
ن بأنه موقع إستراتيجي بين الخليل والكتلة االستيطانية "غوش عتصيون"، وبحسب ويوصف المكا

ادعاء المستوطنين تم شراؤه من كنيسة يقع مركزها في الواليات المتحدة وبواسطة شركة سويدية 
 عرضت نفسها أنها كنيسة وتديرها امرأة مسيحية من النرويج مقربة من المستوطنين.
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، وبدأت أعمال ترميم فيه 1121جمعية تابعة لموسكوفيتش، في العام وتم تسجيل العقار باسم 
بصورة سرية في آذار الماضي تمهيدا إلسكانه بالمستوطنين، لكن أعمال الترميم هذه أصبحت معلنة 

 ابتداء من يوم األربعاء الماضي.
األمن وبحسب الصحيفة، فإن النشر قبل شهر عن تنفيذ أعمال ترميم في الموقع "فاجأ" جهاز 

 وسلطات االحتالل.
رغم ذلك، سمح "خبراء قانون" في جيش االحتالل، خالل مداوالت جرت في مكتب يعلون، األسبوع 

 الماضي، بمواصلة أعمال الترميم في الكنيسة والمباني األخرى في المكان.
حيين وتثير االدعاءات ببيع الكنيسة غضبا شديدا بين الفلسطينيين في الضفة وخصوصا بين المسي

منهم، وجرت عدة مظاهرات احتجاجية جرى خاللها تعليق العلم الفلسطيني على بوابة الموقع، بينما 
أعلنت رئيس الكنيسة األميركية في الضفة أنه يجري البحث في سبل قانونية من أجل إلغاء صفقة 

 بيع العقار للمستوطنين.
 12/6/1122، 48عرب 

 
 لسطينيين من اعتداءات المستوطنين االحتالل يمتنع عن حماية الف :تقرير 

أكد تقرير تنشره منظمة "ييش دين" الحقوقية اإلسرائيلية، اليوم األحد، على أن جيش : بالل ضاهر
وشرطة االحتالل اإلسرائيلي يمتنع عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات ينفذها المستوطنون ضدهم، 

 تداءات كهذه كونه قوة االحتالل المسيطرة.منتهكا بذلك القانون الدولي الذي يلزمه بمنع اع
وتحدث تقرير "ييش دين" في هذا السياق عن ظاهرة "الوقوف جانبا" وعدم قيام قوات الجيش بأي 

 عمل من أجل منع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأمالكهم.
ر الصمت" التي وجمعت "ييش دين" إفادات جنود حول ظاهرة "الوقوف جانبا" بواسطة منظمة "نكس

 تنشط في مجال جمع شهادات جنود إسرائيليين حول جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين.
ووفقا للتقرير فإنه يتبين من شهادات الجنود أن ظاهرة "الوقوف جانبا" وعدم منع اعتداءات 
م المستوطنين ضج الفلسطينيين هي نتيجة ل"روح القائد"، أي إيحاءات ضباط الجيش للجنود بعد

 حماية الفلسطينيين.
 وأكد ضابطان في جيش االحتالل على أن الجنود ال يتلقون تعليمات كافية حول هذا الموضوع.

ولفت التقرير إلى أن ظاهرة "الوقوف جانبا"، التي تعتبر مخالفة بموجب القانون الدولي، هي ليست 
 كذلك بموجب القانون العسكري اإلسرائيلي وال يعاقب غليها.
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شكوى إلى سلطات االحتالل حول الموضوع لكن لم تتم محاكمة  31ييش دين" إنها قدمت وقالت "
أو معاقبة أحد. وطالبت المنظمة جيش وشرطة االحتالل بمعاقبة أفرادهما الذين يقفون جانبا وال 

 يمنعون اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأمالكه

 12/6/1122، 48عرب 
 
 ةفلسطينيا  استشهدوا في سوري جئا  ال 2889"مجموعة العمل":  

( الجئا 1446قالت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إنها وثقت ما يزيد عن ): لندن
( معتقاًل في سجون النظام السوري، 466فلسطينيًا قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية، كما وثقت )

 ( مفقودًا.116و)
(، إلى أن 6-12سبة يوم الالجئ العالمي، اليوم األحد )وأشارت المجموعة في تقريٍر لها بمنا

( الجئًا بسبب 624( الجئين قضوا إثر تعرض منازلهم للقصف، في حين قضى )2116)
 ( استشهدوا تحت التعذيب أثناء اعتقالهم في سجون النظام السوري.361االشتباكات، و)
الجئًا بسبب الحصار المشدد ( 211( الجئًا قضوا برصاص قناص، فيما قضى )111وأضافت أن )

القيادة العامة على مخيم اليرموك، فيما قضى من  -الذي يفرضه النظام ومجموعات الجبهة الشعبية 
 تبقى منهم ألسباب متعددة منها اإلعدام الميداني، والتفجيرات، والخطف.
فلسطينيًا في  ( معتقالً 466وأشارت المجموعة في بيانها، إلى أنها وثقت معلومات تفيد باعتقال )

 سجون النظام السوري.
وتتطرق التقرير إلى استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة لمخيم اليرموك 

( يومًا، والماء 163( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )113لالجئين الفلسطينيين لليوم )
 ( ضحية.216يا الحصار )( يومًا على التوالي، حيث بلغ عدد ضحا143لـ )

12/6/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 األمم المتحدة إلنقاذ األسـرى المضربيـن فـي سجـون االحتـالل تدعو األسرىهيئة  

العام لألمم المتحدة بان كي مون،  األمينعيسى قراقع،  األسرىدعا رئيس هيئة شؤون  :بترا - عمان
حياتهم مهددة  أصبحتالمضربين عن الطعام والذين  األسرىذ حياة التدخل الفوري والعاجل إلنقا إلى

 بصحتهم ومطالبهم. إسرائيلالمباالة واستهتار  أمامبالخطر الشديد 
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من »كي مون ونشرتها وكالة )وفا( الفلسطينية امس عن خشيته  إلىوعبر قراقع في رسالة وجهها 
لمضربين، معتبرا ذلك تشريعا لقتلهم وتعذيبهم التغذية القسرية بحق األسرى ا أسلوب إسرائيلاستخدام 

 «.القانون الدولي اإلنساني وأحكاموبما يخالف كل قواعد 
سلسلة مشاريع القوانين العنصرية والمخالفة لمبادئ  أمامالمتحدة  األممتقف  أنواكد قراقع ضرورة 

هذه القوانين  أنى ألجل إقرارها، مشيرا إل اإلسرائيليوالتي نوقشت في الكنيست  اإلنسانحقوق 
 .األسرىتضفي شرعية احتاللية غير مسبوقة على كل جرائم الحرب والممارسات القمعية بحق 
12/6/1122الدستور، عمان،   

 
 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام  أربعة 

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، في مقدمهم القيادي في حركة :  غزة
سنة( من بلدة عرابة قرب مدينة جنين شمال الضفة  31الشيخ خضر عدنان )« اإلسالمي الجهاد»

في مدينة غزة أمس بأن تدهورًا خطيرًا طرأ على الوضع « صوت األسرى»وأفادت إذاعة  الغربية.
والمضرب عن الطعام لليوم « أساف هاروفيه»الصحي لألسير عدنان المحتجز في مستشفى صرفند 

 توالي احتجاجًا على تجديد اعتقاله اإلداري ألكثر من عام.على ال 41الـ 
في هذه األثناء، واصل األسير أيمن الشرباتي من حي العيزرية في القدس، المعتقل منذ عام 

  .على التوالي 24، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، إضرابه المفتوح عن الطعام أمس لليوم الـ 2664
سنة( من قرية عرابة قرب جنين إضرابه عن الطعام أمس  41كما واصل األسير جعفر عز الدين )

سنادًا للشيخ عدنان، واحتجاجًا على استمرار اعتقاله إداريًا.  لليوم الثالث على التوالي تضامنًا وا 
لذي من جهة أخرى، عّلق األسيران الشقيقان شيرين ومدحت العيساوي إضرابهما عن الطعام، وا

استمر أكثر من أسبوع، بعد موافقة مصلحة السجون على مطالب األسيرة شيرين بتحديد موعد إنهاء 
العزل في زنزانة فردية، وتوفير مقومات الحياة اليومية، والسماح ألهلها بزيارتها. وكان األسير 

 مدحت بدأ إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع شقيقته.
الجبهة الشعبية لتحرير »يوم حاسمًا لجهة قرار األمين العام لـ إلى ذلك، من المرجح أن يكون ال

 أحمد سعدات وعدد من قياداتها بإعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام من عدمه.« فلسطين
12/6/1122الحياة، لندن،   
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 رمضان في لألسرى الدينية الشعائر ينتهك االحتالل 
 والمنظمات اإلنسان حقوق ومجلس الدولي معالمجت فلسطيني، حقوقي : طالب(فلسطين) هللا رام

 أحوالهم على واالطالع الفلسطينيين المعتقلين لمقابلة اإلسرائيلية السجون بزيارة والدولية الحقوقية
 .المبارك رمضان شهر في الدينية شعائرهم وممارسة وظروفهم
 تؤكد الرابعة نيفج اتفاقية من( 46) المادة أن حمدونة، رأفت األسرى شؤون في الخبير وأوضح

 لم الذي األمر معتقداتهم، كانت أيا للمعتقلين الدينية الشعائر إلقامة المناسبة األماكن توفير على
 سنين منذ األمر لهذا المعتقلين جانب من المطالبة رغم اإلسرائيلية السجون مصلحة إدارة به تلتزم
 . سجن كل في اليهود الجنائيين لألسرى توفره حين في

 جمعة خطيب وتمنع المطلوب، بالعدد اإلسالمية الكتب إدخال تمنع السجون إدارة أن وأضاف
 بعزل وتقوم لذلك، حاجة كانت إذا آخر قسم في ليخطب األقسام أحد في المعتقلين مع متواجد
حياء التراويح صالة وتمنع مبرر، أي وتحت عبارة أي على الجمعة خطيب ومعاقبة  القدر ليلة وا 
 الضيقة الغرف داخل أدائها من المعتقلون يضطر مما للقسم، العامة الساحة في عيالجما بالشكل

 .والمزدحمة
11/6/1122برس،  قدس  

 
 قرار بترحيل زوجة الشهيد أبو جمل وحرمانها من أطفالها 

ناشدت عائلة الشهيد غسان أبو جمل المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل الفوري ة: القدس المحتل
سلطات االحتالل الظالم بحق زوجته ناديا، القاضي بترحيلها من مدينة القدس وحرمانها إللغاء قرار 

وجاء ذلك بعد رفض المحكمة الصهيونية العليا طلب مركز الدفاع عن الفرد  من أطفالها وحقوقهم.
 "هموكيد" بعدم ترحيلها من مدينة القدس.

استشهد في تاريخ في الثامن عشر  عاما( من سكان جبل المكبر 31وكان الشاب غسان أبو جمل )
 من نوفمير الماضي، عقب االشتباه بتنفيذه عملية في كنيس "هار نوف" غربي القدس.

من جانبها أوضحت عائلة أبو جمل أن المحكمة لم توافق على تواجدها داخل مدينة القدس، وفي 
منع خالل هذه الفترة تاريخ الثالث عشر من الشهر المقبل، سيتم عقد جلسة في العليا، بحيث يُ 

 تواجدها داخل المدينة.
قامتها داخل القدس تم  وقد ُأبلغت زوجة الشهيد ناديا أبو جمل من المحققين بأن معاملة لّم الشمل وا 

 إلغاؤها بعد التحقيق معها في مركز المسكوبية فور استشهاد زوجها.
11/6/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 ونية ألول قاعدة بيانية عن التنوع الحيوي في فلسطينافتتاح البوابة اإللكتر  

حسن عبد الجواد: افتتحت، وزيرة االتصاالت السابقة، د. صفاء ناصر الدين، ونائب  -بيت لحم 
رئيس جامعة القدس، في مقر جمعية الحياة البرية في فلسطين، بمدينة بيت ساحور، أمس، البوابة 

 يانية عن التنوع الحيوي في فلسطين الموحدة.اإللكترونية لقاعدة المعلوماتية الب
وشارك في حفل االفتتاح، مؤسسات رسمية، وغير حكومية، وعلى رأسها وزارة الزراعة، والمديرية 
العامة للغابات والمراعي، والحياة البرية ممثلة بالمهندس ثائر الرابي، وسلطة جودة البيئة/ اإلدارة 

دوبها محمد محاسنة، ود. حسن دويك من جامعة القدس، ود. العامة للمصادر البيئية، ممثلة بمن
عايد سالمة من جامعة الخليل، وبعض الباحثين في علم التنوع الحيوي عن الحياة البرية، ووزارة 
الزراعة ومديرية زراعة بيت لحم م. صالح الدين البابا، وم. عبير جمعة من محطة العروب 

، ضمن مشروع يموله االتحاد Observation.orgسة الزراعية، ومندوبون من هولندا عن مؤس
، بالتعاون مع وزارة «الحياة البرية»األلمانية، وتنفذه « هانس زايدل»األوروبي، من خالل مؤسسة 
 الزراعة، وسلطة جودة البيئة.

12/6/1122األيام، رام هللا،   
 
 المتعطلين عن العمليشرع بتنفيذ المشروع الثاني لتشغيل الخريجين و  "صندوق التشغيل"غزة:  

شرع صندوق التشغيل الفلسطيني في تنفيذ المشروع الثاني لتشغيل الخريجين  عيسى سعد هللا:
سالمة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة الصندوق: إن  د.وقال  والمتعطلين عن العمل في قطاع غزة.

 311هر بواقع خريجًا وخريجة ومتعطاًل عن العمل سيستفيد من المشروع لمدة ستة أش 261نحو 
أن المشروع الجديد سينفذ « األيام«وأوضح أبو زعيتر في حديث لـ دوالر لكل خريج عن كل شهر.

بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وتحديدًا مع جمعية رجال األعمال وجمعية 
ة، باإلضافة الخريجات الجامعيات وجامعة غزة وجمعية منار األمل واالتحاد العام للمرأة الفلسطيني

وأشار أبو زعيتر إلى أن المشروع استهدف بمعايير معينة ودقيقة خريجي  إلى وزارة شؤون المرأة.
الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المهني وذلك ضمن مشروع شركاء في خلق فرص عمل 

و زعيتر: إن البطالة وقال أب في التشغيل المباشر وبناء القدرات في القطاع التابع لصندوق التشغيل.
ألف  311في قطاع غزة وصلت إلى مستويات قياسية حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من 

 عامل من مختلف الشرائح والتخصصات بعد عام على الحرب.
12/6/1122األيام، رام هللا،   
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 لبنان: قتيل باشتباكات في مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين 
في  الفلسطينيةخر فجر امس في اشتباكات بين الفصائل آ وأصيبتل شخص ق : بترا –بيروت 

القتيل هو  أنمخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين شمال لبنان. وقال مصدر امني في بيروت 
االشتباكات أدت إلى توتر  أن إلىلبنان من مخيمات سوريا، مشيرا  إلىفلسطيني من الذين نزحوا 
ر مسلح بموازاة محاوالت حثيثة تقوم بها الفصائل والقوة األمنية المشتركة األجواء في المخيم وانتشا

 الفلسطينية التي استنفرت عناصرها لضبط الوضع. 
12/6/1122الدستور، عمان،   

 
 "قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطينتصدر كتاب " مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

قرارات األمم المتحدة بشأن »كتاب جديد في بيروت « مؤسسة الدراسات الفلسطينية»صدر عن 
ويتضمن محتويات عدة عن  1122ـ  1112، المجلد السابع «فلسطين والصراع العربي االسرائيلي

القرارات وتواريخها وهوامش مهمة عن البيئة الدولية التي صدرت بها هنا نقتطف في مقدمة 
متحدة في هذا المجلد هي نفسها حرفيًا ال بد من اإلشارة إلى أن نصوص قرارات األمم الو  االصدار.

 النصوص الصادرة بالعربية عن المنظمة الدولية.
12/6/1122المستقبل، بيروت،   

 
 "ضمانات دولية تمنح األمل للفلسطينيين"بـ السيسي يرحب بجهود باريس مطالبا   

وزير خارجية  التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوران فابيوس: سوسن أبو حسين - القاهرة
فرنسا، في قصر االتحادية )شرق القاهرة( أمس، في مستهل جولة بالمنطقة يسعى خاللها الوزير 
الفرنسي لضخ دماء جديد في أوصال عملية السالم التي تجمدت منذ إعالن وزير الخارجية األميركي 

 قبل عام.جون كيري فشله في استئناف مباحثات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي أمس، إن 

التحديات التي تشهدها المنطقة تستوجب تنسيقا بين مصر وفرنسا، للتغلب عليها، وفي هذا اإلطار »
مشتركة  نشعر بالقلق حول عملية السالم في المنطقة، ووزير خارجية فرنسا يسعى إليجاد رؤية

نهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ، موضحا أنه ال بد أن «للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وا 
 يتم الحوار مع الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا التي تهتم بالقضية الفلسطينية.

من جهته، قال السفير عالء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب 
حرص فرنسا على االنخراط في جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، مؤكدا على أهمية ب
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التنسيق المشترك من أجل صياغة تصور يلقى موافقة كل األطراف الستئناف عملية السالم على 
أسس واضحة، وبناء على مبادرة السالم العربية، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة تتضمن 

وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار  2661قامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو )حزيران( إ
يوسف إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل تقديم ضمانات 

م، دولية تمنح األمل للشعب الفلسطيني وتشجع القيادة اإلسرائيلية على المضي قدما في طريق السال
الفتا إلى أن تحقيق السالم العادل والشامل ستكون له العديد من االنعكاسات اإليجابية على أمن 

يجاد مناخ إقليمي جديد.  واستقرار المنطقة، فضال عن تعزيز التعاون وا 
12/6/1122الشرق األوسط، لندن،   

 
 اإلسرائيلي الحصار من غزة إلنقاذ مشروعا يقترح األشعل 

 من مشروعا األشعل، هللا عبد السفير المصرية الجامعات في السياسية العلوم أستاذ القاهرة: اقترح
 واالقليمية الدولية القوى قدرات في والتحكم غزة، عن الحصار برفع جدير بأنه قال نقاط خمسة

  .األوسط الشرق منطقة على المتنافسة
 ،(6|11) السبت اليوم ،"برس قدس" لـ منه نسخة أرسل مكتوب صحفي تصريح في األشعل ودعا
 مع والمتعاطفين الفلسطيني الجهد تتجاوز غزة حصار لكسر شاملة استراتيجة عن البحث إلى

 رفح، معبر إغالق مصر تحكم كما المنافذ، كافة إغالق إسرائيل تحكم حيث األجانب، من القضية
" حماس" وعلى اعموم الفلسطينيين على المصري الشعب واستعداء ،"حماس" مع التوتر تصاعد مع

 .سيناء في اإلرهاب ضوء في المعبر وا غالق خصوصا
 تسوية فيها يتم لغزة إسالمية عربية قمة: األول: اجراءات خمسة تشمل االستراتيجية هذه أن وأوضح
 المعبر فتح لتأمين" حماس"و ومصر السلطة مع اتفاق وتوقيع وغزة، مصر بين رفح معبر مشكلة

 .للقمة الممثلة المعبر لجنة إشراف تحت اإلعمار ومواد اإلغاثة مواد إدخال وضمان
 اتفاق وتثبيت غزة من بإسرائيل التحرش بعدم العربية المقاومة منظمات تتعهد أن الثاني، واإلجراء
 احترام مقابل غزة على العدوان من إسرائيل بمنع األوروبي واالتحاد واشنطن مع اتفاق وابرام التهدئة،
 .االجل طويلة الهدنة عن الحديث يترجمه الذي للتهدئة، المقاومة

 إعمارها واعادة غزة مساندة في العربية والقمة السعودية تحل أن األشعل، برأي الثالث، االجراء أما
سرائيل غزة بين االرتباط وفك إيرانية، مساهمة أي محل  وميناء احتياجات من يلزم بما وتزويدها وا 

طالق فتح مع حقيقية مصالحة قيقوتح رفح، معبر فتح وانتظام ومطار  في السياسية المنافسة وا 
 تشرف وأن. العربية القمة تساندها شعبية بثورة إسرائيل ألطماع والتصدي الفلسطيني الشعب خدمة
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 األزمات دول في المخيمات فى خاصة العربية الدول فى الفلسطينيين مشاكل حل على القمة لجنة
 تنشأ بحيث العربي، اإلعالم كل في دائما بندا الفلسطيني الشعبو  غزة مشاكل تظل وأن. سورية مثل

 .خصوصا والقدس عموما القضية عن تدافع قوية عربية إعالمية دبلوماسية
 يأتي إسرائيل، مع باالتفاق الحصار لرفع تحديات خمسة تواجه اإلجراءات هذه أن إلى األشعل وأشار
 هذا توقف فإذا اإلسرائيلى، العدوان من غزة ةحماي على قاصرة صارت المقاومة أن" رأسها على

 االشتباك فك ثم". الميزانية من تسليحها يمول وطني جيش بمثابة المقاومة صارت بضمانات العدوان
  ."فتح"و" حماس" حركتي بين االنقسام وتسوية ومصر،" حماس" بين
 ـ اإلسرائيلي ـ يرانياأل الصراع تحدي" يتجاوز أن الحصار رفع مشروع شأن من أن االشعل ورأى

سرائيل، السعودية أثار مما الخطين، على المقاومة دخلت حيث السعودي،  الملك كان إذا خاصة وا 
 ."البرنامج هذا يرعى الذي هو سلمان

 التركي، ـ اإلسرائيلي التنافس إطار في دخلت غزة أن في فيكمن األشعل، برأي الخامس، التحدي أما
  .اإلسرائيلي ـ التركي التوتر ويخفف تركيا عن الحرج عسيرف النقاط هذه تنفيذ وأن

11/6/1122برس،  قدس  
 
 اإلسرائيليفي القاهرة لحشد الدعم الدولي إلنهاء االحتالل األردني رئيس الوزراء  

شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده  :بترا، تغريد الرشق -عمان
وم باجتماعات اللجنة الوزارية العربية المنوط بها حشد الدعم الدولي إلنهاء في القاهرة مساء الي

قامة اإلسرائيلياالحتالل  الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران  وا 
 .2661عام 

معة العام لجا واألمينوناقش االجتماع الذي انعقد بحضور وزراء خارجية مصر والمغرب وفلسطين 
المسار  إعادة إلىالدول العربية وبحضور وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الجهود العربية الرامية 

تجسيد حل الدولتين وحشد الدعم الدولي لتحقيق هذا الحل وتجسيده بما يحقق  إلىالسياسي الرامي 
 ويعزز االستقرار في المنطقة. األمن
وشؤون المغتربين ناصر جوده التأكيد على ان تجسيد حل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية  وأعاد

الدولتين يمثل مصلحة حيوية عليا لألردن وذلك في اطار تحقيق الحل الشامل الذي يعالج قضايا 
الحل النهائي كافة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية بعناصرها كافة وبما 

لألردن المرتبطة بهذه القضايا بما فيها قضية الالجئين والقدس يصون المصالح الحيوية العليا 
 والحدود والمياه. واألمن
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ويأتي لقاء الوزراء العرب مع وزير الخارجية الفرنسي في سياق جولة يقوم بها للمنطقة بدأت في 
راضي األردنمصر وتشمل  سرائيلالسلطة الوطنية الفلسطينية  وا   .وا 

12/6/1122الغد، عمان،   
 
 شرعا   المحرم التطبيع أشكال من شكل لألردن اليهودية السياحية الزيارات اإلسالمي": لعمل"ا 

 أن اإلسالمي العمل جبهة حزب في اإلسالمية الشريعة لعلماء المركزية اللجنة عمان: اعتبرت
 .شرعاً  المحرم التطبيع أشكال من شكل لألردن اليهودية للجماعات السياحية الزيارات
 التطبيع أن" على ،(6|11) السبت اليوم" برس قدس" لـ منه نسخة وصلت بيان في نةاللج وشددت
 أن إلى مشيرة قادتها، عقول في عميقة وقناعة اليهودية، الحركة قدم قديم يهودي حلم السياحي
نما لالستجمام، سياحاً  ليسوا األردن يدخلون الذين اليهود السياح  لألردن يحجون أقحاح يهود هم وا 
 ".الدينية معتقداتهم من بزعم
 بسببها والتي أردنية وأثرية تاريخية مناطق ملكية يزعمون اليهود هؤالء" أن إلى النتباه اللجنة ولفتت

 الهيشة ومنطقة الحسا، ووادي الكرك، في حماد بن وادي)  الجنوب مناطق وبخاصة األردن تتعرض
 بالعبث منظمة تهويد لحملة(  رم اديوو  والطفيلة، البتراء في هارون النبي ومقام الشوبك، في

 ". يهودية ألصول نسبتها بإثبات وتزويرها التاريخية األثرية باألماكن
11/6/1122قدس برس،   

 
 إلعادة إحياء عملية السالمتسعى  إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي اللجنة الوزارية العربية 

المعنية بالتحرك إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي  اجتمعت في القاهرة أمس اللجنة الوزارية العربية: القاهرة
برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري وبمشاركة وزراء خارجية فلسطين واألردن والمغرب 
واألمين العام للجامعة العربية مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الذي طرح مبادرة فرنسية جديدة 

 ينيين واإلسرائيليين.إلعادة إحياء عملية السالم بين الفلسط
األمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين في الجامعة محمد « الحياة»وقال لـ 

اللجنة استمعت إلى االقتراحات الفرنسية، والموقف الفلسطيني معروف من تحريك جهود »صبيح، إن 
عاصمتها  2661العام  السالم... وهو أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية على حدود

 الطابع.« القدس، وعدم القبول بدولة يهودية
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ولم تفصح أطراف اللقاء عن تفاصيل المبادرة الفرنسية، فيما يستقبل العاهل األردني الملك عبدهللا 
الثاني فابيوس اليوم في عمان قبل أن يتوجه إلى األراضي الفلسطينية للقاء الرئيس محمود عباس 

لى إسرائيل لل  قاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وا 
12/6/1122الحياة، لندن،   

 

 ألزمة الالجئين الفلسطينييندرهم  مليونا   282تقرير: اإلمارات قدمت  
 4.2بلغت قيمة المساعدات المقدمة من اإلمارات استجابة ألزمات الالجئين اإلنسانية في دول العالم 

، وفقًا لوزارة التنمية والتعاون الدولي 1122و 1121بليون دوالر( بين عامي  2.13بليون درهم )
ُوجهت إلى مناطق األزمات في العالم، تحديدًا في »اإلماراتية. ولفتت الوزارة إلى أن هذه المساعدات 

 «.تلك التي تشهد أزمات سياسية وكوارث طبيعية مع ازدياد معدالت النزوح
الذي صادف أمس، أن غالبية « الالجئ العالمييوم »وأعلنت الوزارة في تقرير أصدرته في مناسبة 

بليون درهم لالستجابة اإلغاثية  1.1ذهبت لمساعدة الالجئين السوريين، إذ دفعت »هذه األموال 
بليون لالجئين السوريين داخل سورية وفي  2.6ألزمات الالجئين عمومًا خالل خمس سنوات، منها 

مليونًا مساعدات لمصلحة أزمات  64ن الفلسطينيين، ومليونًا ألزمة الالجئي 242الدول المجاورة، و
 «.الغذاء لالجئين في اليمن

12/6/1122الحياة، لندن،   
 
 هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تقّدم آالف وجبات اإلفطار في المسجد األقصى 

ألقصى قّدمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية آالف وجبات اإلفطار للصائمين في ساحات المسجد ا
إفطار الصائم في »المبارك خالل الجمعة األولى من شهر رمضان المبارك، في إطار مشروع 

 «.األقصى المبارك
وقال مدير هيئة األعمال في الضفة الغربية إبراهيم راشد إن أطقم الهيئة حرصت على التواجد في 

مع دائرة األوقاف  ساحات المسجد األقصى لتقديم وجبات اإلفطار للصائمين بالتنسيق الوثيق
 والشؤون اإلسالمية في مدينة القدس.

ألف وجبة إفطار وسحور لصالح المصلين  261وأشار إلى أن هيئة األعمال كانت رصدت نحو 
والمعتكفين في المسجد األقصى المبارك بالتنسيق مع دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية في القدس 

ن رصد هذه « جسور الخير»الوجبات جاء في إطار حملة  عشية شهر رمضان المبارك ، وا 
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الرمضانية والتي أطلقتها هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية وتعد األضخم من نوعها بقيمة أربعة 
 ماليين درهم إماراتي.

12/6/1122الخليج، الشارقة،   
 

 طالب بتوفير حماية دولية ألسطول الحرية الثالثتاللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة  
أكد نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زياد العالول، أن المشاركين في أسطول : غزة

الحرية الثالث المتجه إلى قطاع غزة يتوافدون على الموانئ التي ستنطلق منها سفن األسطول، وهم 
تكفله مصممون على المضي في مسيرتهم على الرغم من تهديدات االحتالل، لتحقيق هدف إنساني 

 جميع القوانين الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان.
وحذر العالول سلطات االحتالل من المساس باألسطول والمشاركين فيه من خالل االعتماد على 

 عصابات موالية له، وطالب العالم بتحمل مسؤولياته في حماية األسطول والمشاركين فيه.
دول العالم، وهو كسر الحصار المفروض  وأوضح العالول، أن الهدف من األسطول واضح لكل

بالغ العالم رسالة أنه ال يجوز الصمت على عملية القتل البطيء التي يتعرض  على قطاع غزة، وا 
 لها الشعب الفلسطيني في مخالفة لكل األعراف والقوانين الدولية.

12/6/1122الخليج، الشارقة،   
 
 مع بدء رمضان لدعم األطفال "#أنقذوا غزة"ونروا تطلق حملة األ  

)أونروا(، حملة رمضانية عالمية لدعم « وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين»أطلقت : غزة
وتستعرض هذه الحملة سبعة أطفال كتبوا رسائل يعبرون  «.أنقذوا غزة»#أطفال غزة، تحت عنوان 

 فيها عن آمالهم وأحالمهم، ووضعوها داخل زجاجات ألقوها في عرض البحر.
محبوب »للنيات الحسنة للشباب، نجم برنامج « أونروا»حظى هذه الحملة بدعم السفير اإلقليمي لـ وت

، الذي يعرض أطفال غزة في ظل «هنا»محمد عساف. وتتبنى الحملة فكرتها من فيلم « العرب
 خلفية من الدمار الذي تسّببت به الحرب التي جرت العام الماضي.

على رغم التحديات، فإن لدى أطفال غزة أحالمًا، »، بيير كرينبول: «أونروا»وقال المفوض العام لـ 
لمن »وأضاف: «. ويريدون أن يكون لديهم مستقبل، مثلهم في ذلك مثل أي طفل آخر في العالم

التواضع أن نرى أن األطفال الظاهرين في الفيديو الذين هم كغيرهم من باقي أطفال غزة، الذين بلغ 
 «.ل، نشأوا وترعرعوا وهم محاطون بالفقر والنزاع، لم يفقدوا األملطف 62111عددهم حوالى 

12/6/1122الحياة، لندن،   
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 تعتقل مستوطنا  قتل فلسطينيا   " الدولياإلنتربول"بالتعاون مع  الشرطة البرازيلية 
اعتقلت الشرطة البرازيلية الخميس، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية : )وكاالت(

 .1114مدانًا بقتل سائق سيارة أجرة فلسطيني في العام « إسرائيلياً »مستوطنًا « ربولاإلنت»
ونقلت صحف االحتالل عن الشرطة البرازيلية في بيان لها أنه قد تم إلقاء القبض على الرجل في 

 مدينة ساو باولو البرازيلية وهو اآلن في السجن، وسيتم تقديمه للمحكمة لإلدالء بشهادته.
لمستوطن قام بإطالق النار على المواطن الفلسطيني صائل جبارة من قرية سالم في نابلس وكان ا

 ، ما أدى إلى استشهاده.1114في العام 
وحسب الئحة االتهام الموجهة للمستوطن، فإنه قام بإيقاف جبارة عندما كان يقود شاحنته الصغيرة، 

ريق وطلب من جبارة إيقاف السيارة ، إذ وقف في وسط الط«26إم »وكان يحمل سالحًا من نوع 
والخروج منها، وبعد ذلك قام بإطالق النار عليه بحجة أنه كان يحاول دهسه، لكن الشهود أنكروا 

 رواية المستوطن.
12/6/1122الخليج، الشارقة،   

 
 المبادرة الفرنسية: ال مجامالت بالنسبة للقضية الفلسطينية 

 صالح القالب
تزال تنشغل بصفقة الملف النووي مع إيران فإنه غير متوقع أن تحرز ألن الواليات المتحدة ال 

اإلسرائيلية.  –المبادرة الفرنسية. التي بدأ وزير خارجية فرنسا أي تقدم بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية 
فإنه يحسب « في الحركة بركة»لكن ومع ذلك وعلى أساس أن:  1124المتوقفة منذ نيسان )ابريل( 

هذه القضية في هذا الوقت الذي ينشغل فيه العالم ومعه أهل هذه المنطقة « تذكروا»نهم للفرنسيين أ
بقضايا باتت لها األولوية كاإلرهاب وغرق سوريا والعراق واليمن وليبيا في العنف والدمار والتمزق 

 والمآسي والويالت.
طالع األطراف  كل ما نعرفه عن هذه المبادرة الفرنسية التي جاء لوران فابيوس للترويج لها وا 

المعنية. وبخاصة الفلسطينيين واإلسرائيليين. عليها أنها سُتحال إلى مجلس األمن الدولي لتصبح قرارًا 
يضاف إلى قراراته السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي ال حصر لها.. وحقيقة أنَّ المشكلة التي 

َيُجبُّ ما قبله وأنه قد يضع هذه القضية في دوامة قد تترتب على هكذا إجراء هي أن هذا القرار قد 
 ضياع قد تتواصل لسنوات طويلة.

فإنه ال يمكن أالَّ أن يتعامل العرب المعنيون ومعهم القيادة الفلسطينية مع « التحفظ»لكن ورغم هذا 
يغول بعد بمنتهى اإليجابية ففرنسا بدءًا بالموقف الشجاع الذي اتخذه الجنرال شارل د« المبادرة»هذه 
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بقيت تتخذ مواقف مميزة ومتقدمة تجاه هذه القضية وهي كانت قد  2661حرب حزيران )يونيو( عام 
اتخذت موقفًا مميزًا ومتقدمًا عندما اعترفت قبل غيرها من بعض الدول العظمى بمنظمة التحرير 

 ممثاًل شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.
لرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( وعلى أساس وهنا فإنه ال بد من اإلشارة إلى أن ا

)..ولكن ليْطمئنَّ قلبي( قد استبق جولة فابيوس هذه بالتأكيد على أن القبول بأي مبادرة يتوقف على 
مسألتين رئيسيتين هما: أواًل. أن تتضمن هذه المبادرة تحديد إطار زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

هي المرجعية وأن  2661ثانيًا. أن تؤكد على أن حدود حزيران )يونيو( عام لألراضي الفلسطينية. و 
 القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فرنسا. الصديقة العزيزة. في كل شيء باستثناء القضية « مجاملة»وحقيقة وعلى أساس أنه باإلمكان 
الشرط الفلسطيني الذي بدونه فإنه غير  الفلسطينية فإنه يجب أن يتمسك العرب المعنيون بهذا

مستبعد أْن تدخل هذه القضية في متاهة جديدة كالمتاهات السابقة التي بقيت تدخل فيها ليس منذ 
وحتى اآلن.. ولذلك فإنه على أي أساس من الممكن أن يقبل )أبو  2644بل منذ عام  2661عام 

ولي بدون أن يكون هناك إطار زمني إلنهاء مازن( بإحالة قضية شعبه مجددًا على مجلس األمن الد
هي المرجعية بما في ذلك التأكيد على أن القدس  2661االحتالل وبدون أْن تكون حدود عام 

 الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة.
ينيين فابيوس قبل أن يطرح على العرب والفلسط« مسيو»في كل األحوال فإن المفترض أن يسعى الـ 

إلى حلَّ العقدة اإلسرائيلية حيث سارع بنيامين نتنياهو إلى رفض الخطوة الفرنسية « جعبته»ما في 
وحيث قالت نائبة وزير خارجيته تسيبي هو تفلي: إنها خطوة لن تكون مثمرة ألنها تمنح الفلسطينيين 

إن المفاوضات  وهمًا بأنهم سيحصلون على شيء من المجتمع الدولي دون تقديم أي تنازالت..
 المباشرة بين الجانبين هي وحدها التي من الممكن أْن تحل الصراع !!

 12/6/1122الرأي، عمان، 
 
 "إسرائيل" ومساعدة الدروز في سورية! 

 جهاد المحيسن 
شكلت األقليات العرقية "أكراد بربر... الخ"، والدينية " يهود دروز ...الخ"، المناطق الرخوة في جسد 

يل دخول اإلستعمار ، بل والتحالف معه في مواقع عدة على أمل أن تعطى هذه األقليات األمة لتسه
حقوقها التي فرضت اإلمبريالية الغربية شروطها للعبة القذرة على العالم العربي عبر الحديث عن 

 هذه األقليات وتضخيم دورها ، وخلق بكائية على حقوقها.
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أن التحالف مع القوى االستعمارية سوف ينشلها من  فتوهم البعض ممن استفاد من هذه الدعاية
الحيف المفترض عليها. ويشكل أكراد العراق عالمة فارقة في هذا التعاون، إذ في خضم الصراع 
العربي الصهيوني، كانت بعض القوى الكردية تتعامل بشكل كامل مع الكيان الصهيوني دون الوعي 

مبدأ سياسي اتبعه قادة الحركة الصهيونية ومن بعدها بأن هذا التعاون والتحالف، يسعى لتحقيق 
إسرائيل؛ يقوم على مصادقة المحيط غيرالعربي كاألتراك، واإليرانيين، واألقليات اإلسالمية، 
وغيراإلسالمية كاألكراد العراقيين والمسيحيين، ألن إسرائيل تعيش في بيئة معادية لها تستدعي هذا 

 الشكل من التحالفات.
الدعم لألكراد بمرحلتين وعلى وجه التخصيص لجماعة مصطفى البرزاني المرحلة األولى  وتمثل هذا

حيث اندلعت المعارضة الكردية ضد الحكومة العراقية، فقدمت  2612 – 2662مابين عامي 
إسرائيل لألكراد األسلحة واألموال وعقدت لهم الدورات التدريبية في إسرائيل وأمدتهم بالخبراء 

 من رجال الموساد اإلسرائيلي. والمستشارين
المرحلة الثانية والتي تلت حرب الخليج األولى فقدوقفت دولة العدو بكل قواها إلى جانب األكراد 
العراقيين في الشمال وقدمت لهم أنواع الدعم العسكري واألمني واالقتصادي واالجتماعي بهدف إقامة 

ضعاف الحكومة المرك  زية في بغداد.كيان كردي مستقل في الشمال وا 
وأصبح اآلن اللعب على وتر األقليات الدينية والعرقية نهجًا لتفكيك المنطقة لمصلحة المشروع 
الصهيو أميركي، ولعل ما نشرته صحيفة هآرتس مؤخرًا حول" البكاء" على واقع الدروز في سورية، 

ت طوائف وأقليات يؤكد على الدور الصهيوني والواضح في العمل على تجزئة المنطقة إلى دويال
 عرقية ودينية لتسهل السيطرة عليها وتبقى "إسرائيل" هي المهيمنة.

إذ تقول الصحيفة "إن انحالل الدولة السورية في السنوات األربع األخيرة يضع أمام إسرائيل سلسلة  
خوف من المشاكل. وفي األسابيع األخيرة يعتمل في المرجل المتفجر الخطرعلى الطائفة الدرزية. فال

آالف الدروز من مواطني سورية، يفرض على إسرائيل قرارات معقدة، في محيط  مصير عشراتعلى 
 مفعم بانعدام اليقين وخاضع النعطافات سريعة.

فبعد إسرائيل، التي تتباهى بكونها يهودية وديمقراطية، منحت مواطنيها الدروز مكانة شبه يهود. 
ي األجهزة األمنية، أزيلت حواجز التقدم في المراتب، ، فأمو أخرىمن التمييز الفظ، ضمن  عقود

في الجيش اإلسرائيلي، في الشرطة وفي مصلحة السجون وصلوا إلى مناصب  دروز أكفاءوضباط 
 شرطة ولواء سجون. لواء رفيعة ورتب لواء،
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 غاية ورزقا. ومؤخرا فقط تجرأ رئيس األركان، األمنية، على فروعها، ووجد الكثيرون في الخدمة
حلها  الفريق غادي آيزنكوت على إعادة النظر في جدوى الوجود المنفصل للكتيبة الدرزية، وقرر

 ودمج جنودها في عموم وحدات الجيش.
 إذا نحن أمام صورة واضحة لحجم التآمر على سورية واألمة بأسرها !

 12/6/1122الغد، عمان، 
 

 جيش االحتالل يبرئ نفسه 
 هاشم عبدالعزيز

رير أممي سيصير منسوبًا لألمم المتحدة يقدم إدانات دامغة لجيش االحتالل في استباق لتق
« إسرائيلي»الصهيوني ارتكاب جرائم حرب خالل عدوانه األخير على غزة، وصف رئيس الوزراء ال 

، واتهم جهة إعداده المعنية بحقوق اإلنسان «الملفق»و« الكاذب»التقرير بنيامين نتنياهو ب
، وأعلن رفضه للتقرير المزمع إصداره، مستندًا إلى ما أسماه تقرير اللجنة «ئيلإسرا»ل« المعادية»ب

لم « اإلسرائيلي»التي شكلت لهذا الغرض، وقالت إن أحدًا من أفراد الجيش « إسرائيلية»العسكرية ال
يرتكب خرقًا في مهمته وأن األفراد نفذوا بدقة التعليمات العسكرية. وبهذه الخالصة يكون الجيش 

 لنفسه.« براءة»، ومن خالل تقرير لجنته قدم في شأن حربه األخيرة على غزة شهادة «إسرائيلي»ال
قد يكون مناسبًا اإلشارة هنا إلى أن قضية جرائم الحرب لم تبعث أمام الرأي العام الدولي واإلنساني 

رائم الحرب كمجرد روايات ألن ج« إسرائيل»اآلن، وأن التقرير األممي يثير هذه القضية في وجه 
ضد اإلنسانية كانت شاخصة وناطقة بهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وبالضحايا األبرياء أطفال 
ونساء وشيوخ وأسر بكامل أفرادها وبالمذابح الجهنمية التي ارتكبتها آلية الدمار الصهيونية للنازحين 

 في أماكن لجوئهم ومن ذلك المدارس التابعة لألمم المتحدة.
لحقيقة كانت وسائط اإلعالم تقدم للرأي العام المشاهد الحية لوحشية الجرائم وأفظعها ومن هذه ا

المذابح الجماعية التي حولت الضحايا ومنهم األطفال إلى أشالء متطايرة األمر الذي أدى إلى ردود 
 فعل في الساحة الدولية وبخاصة في الشارع األوروبي ما أجبر نتنياهو للظهور بمظهر المتجاوب
باإلعالن عن فتح تحقيق وهذا ما جرى، ولكن في خطوة التفافية على حقائق ما جرى من جرائم 

 حرب ضد اإلنسانية.
من المؤكد أن جرائم الحرب على غزة ليست األولى وهي لن تكون األخيرة للكيان الصهيوني ضد 

ة من جهة، ومن جهة الشعب الفلسطيني ألن وجود هذا الكيان واستمراره حتى اآلن قائم على الجريم
 ثانية لغياب الردع، ومن ذلك أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية واألخالقية واإلنسانية.
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ربما كان التقرير األممي عن جرائم الحرب لجيش االحتالل الصهيوني في غزة ورقة ذهبية وفرصة 
هذا الكيان بطبيعته العنصرية والنازية ثمينة أمام الفلسطينيين وسلطتهم الوطنية إلحداث نقلة باتجاه 

 والفاشية.
التي تعفي أفراد الجيش من المسؤولية « إسرائيلية»ال« البراءة»في هذا الشأن، أمام الفلسطينيين 

 باعتبارهم ينفذون بمهارة ودقة ومسؤولية لما يكلفون بتنفيذه.
هداف أبرياء من تلقاء نفسه.. هذا يعني أن أحدًا من الجنود أو الضباط لم يركب رأسه ويقوم باست

سياسية وعسكرية المسؤول « إسرائيلية»ومعنى هذا أن جريمة الحرب ضد اإلنسانية هي جريمة 
المباشر عنها رئيس الوزراء وأركان حربه ومنهم وزير الدفاع واألركان وقادة األسلحة وقيادة الجبهات 

التي « البراءة»إعالمية تفضح شهادة  وقادة المواقع، وهذا يفترض أن يقوم الفلسطينيون بحمالت
 قدمتها حكومة نتنياهو.

إن التقرير األممي يمثل دعمًا للفلسطينيين لمواجهة الكيان الصهيوني بحقائق جرائمه أمام الرأي العام 
الدولي واإلنساني، ومن الغباء إهماله أو االستهانة به، ومن الخطأ التعامل معه كورقة مساومة ألن 

 يصعب تعويضه. مكسبًا كهذا
ثم على السلطة الوطنية التوجه إلى محكمة العدل الدولية على أساس أن جرائم الحرب التي ارتكبها 
جيش االحتالل ارتكبت بحق دولة فلسطين وشعبها وهي من هذا المعيار انتزعت عضويتها في ذات 

 المحكمة الدولية.
فلسطينية بوجه عام وللدولة الفلسطينية التي إن خطوة من هذا القبيل تعني إعادة االعتبار للقضية ال

حظيت بإجماع دولي شبه كامل من حيث االعتراف وهو حق تأخر إقراره ويفترض مضاعفة 
 استثماره في مواجهة الكيان الصهيوني.

 12/6/1122الخليج، الشارقة، 
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 :ةر صو  
 

 
 في الضفة االحتاللفي مظاهرة ضد  اإلطاراتمتظاهر فلسطيني يشعل 

11/6/1122القدس العربي، لندن،   
 


