
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الرسمية ضّد "إسرائيل" إلى محكمة الجنايات الدولية السلطة الفلسطينية تقدم اليوم أول ملفاتها
 مار في غزةالحساينة: توصلنا التفاق حول آلية إدخال مواد البناء من الجانب اإلسرائيلي إلعادة اإلع

 يقاطعون محاكم االحتالل مطلع تموز/ يوليو المقبل أسيرا   480هيئة شؤون األسرى: 
 يعلون وآيزنكوت لرؤساء الطائفة الدرزية: "إسرائيل" ال تتعاون مع "جبهة النصرة"

 سرائيلية: لن نسمح ألسطول الحرية بالوصول إلى غزةالخارجية اإل

أبو مرزوق: حماس مع اإلجماع 
الوطني ولن تعترف بأي إجراء منفرد 

 ل الحكومةبشأن تشكي
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 56 :ةر صو 
*** 

 
 عترف بأي إجراء منفرد بشأن تشكيل الحكومةتلن حماس مع اإلجماع الوطني و مرزوق: أبو  .1

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته لن تعترف : الدوحة
 بأي إجراء منفرد بشأن تشكيل الحكومة القادمة.

ستبقى مع اإلجماع الوطني وقال أبو مرزوق في تصريح على صفحته عبر "فيسبوك" إّن حماس 
 ولن تعترف بأي إجراء منفرد.

وأضاف: "نريد أن تجتمع كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لنتحاور ونتشاور حول تشكيل 
الحكومة القادمة، وكذلك الملفات العالقة في اتفاق المصالحة السيما انعقاد المجلس التشريعي 

 مؤقت وبقية بنود المصالحة".والدعوة النعقاد اإلطار القيادي ال
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وأشار إلى موقف الحركة من إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية ال يعدو ما تم التوقيع عليه سابًقا، 
وأهم بنوده أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية بالمهمات ذاتها التي تم التوافق عليها 

 سابقا، وليست حكومة سياسية.
االتفاق على معالجة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير السياسة وأوضح أبو مرزوق أنه تم 

والذي يجمع األمناء العاملين للفصائل، باإلضافة إلى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء 
 اللجنة التنفيذية للمنظمة.

عضائها وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعلنت، االثنين الماضي، عن تشكيل لجنة من أ 
 لالتصال مع كافة الفصائل للتشاور للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خالل فترة أسبوع من تاريخه.

 25/6/2015وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 إلى محكمة الجنايات الدولية "إسرائيل" الرسمية ضدّ  االيوم أول ملفاته تقدم السلطة الفلسطينية .2

لسطينيون أنهم سيقدمون أول ملفاتهم الرسمية ضد إسرائيل في محكمة أعلن الف: كفاح زبون -رام هللا
الجنايات الدولية، اليوم، ويشمل ذلك مختلف "الجرائم اإلسرائيلية" التي ارتكبت في الضفة الغربية، 
وقطاع غزة، والقدس، منذ يونيو )حزيران( العام الماضي، بما فيها الحرب اإلسرائيلية على قطاع 

 ان واألسرى.غزة، واالستيط
وأكدت البعثة الفلسطينية في هولندا في بيان رسمي، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 

 سيسلم بنفسه ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، مصطفى البرغوثي، أن 

يني المقدم للجنايات، يساعد مكتب المدعية العامة على فتح ملفات تحقيق ضد الملف الفلسط
 إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في البيرة: "البالغ سيودع في 
 عصر يوم الخميس بتوقيت هولندا". 3تمام الساعة 

 13ائيل في الضفة والقدس وقطاع غزة منذ تاريخ وتابع: "الملف يتضمن الجرائم التي اقترفتها إسر 
يونيو العام الماضي، ويشمل ذلك الحملة العسكرية في الخليل وباقي الضفة الغربية، والعدوان األخير 

عاًما". وأردف: "أيضا  76على قطاع غزة، إضافة إلى االستيطان بصفته جريمة حرب مستمرة منذ 
عن باقي الملفات، من حيث نقل األسرى من أماكن إقامتهم هناك ملف األسرى الذي ال يقل أهمية 

إلى خارجها، واعتقال األطفال، واالعتقاالت اإلدارية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية، واإلعدامات 
 الميدانية".
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وشاركت دولة فلسطين أمس ممثلة بوزارة الخارجية، وذلك للمرة األولى بصفتها دولة طرفا، في 
التي  13الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، وفي أعمال الدورة اجتماع جمعية 

 بدأت أعمالها صباحا.
وقالت الخارجية في بيان إن "دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية 

مساهمة في الدولية جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء في ميثاق روما، تعزيزا لعمل المحكمة، و 
إعالء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا ألبشع أنواع الجرائم 

 واالنتهاكات لحقوقه األساسية من قبل إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل".
كما شددت وزارة الخارجية في بيانها على العمل مع دول المجتمع الدولي، "من أجل تعزيز نظام 

ي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب، نحو دول
 مجتمع دولي خاٍل من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية".

وقال البرغوثي: "هدفنا هو إثبات وجود جرائم لبدء التحقيق من مكتب المدعي العام )..( نحن نسعى 
سرائيل وقادتها، بهدف إحقاق العدالة، وتطبيق مواثيق حقوق اإلنسان، وحماية لرفع الحصانة عن إ

 الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة المجرمين وعدم السماح بإفالتهم من جرائمهم ومنع تكرارها".
البرغوثي إن "البالغ الفلسطيني الذي سيقدم يؤكد شمولية الجرائم اإلسرائيلية باعتبارها جرائم وقال 

أضاف: "يتوجب على المحكمة أن تفتح تحقيقا جنائيا بخصوص هذه الملفات، والجانب جسيمة". و 
 الفلسطيني سيلجأ إلى طلب رسمي جديد بإجراء تحقيق فيها في حال لم تقرر المحكمة ذلك".

 وأردف: "أستبعد أن تتهرب المحكمة من فتح التحقيق".
 25/6/2015الشرق األوسط، لندن، 

 
 في غزة إلعادة اإلعماراق حول آلية إدخال مواد البناء من الجانب اإلسرائيلي : توصلنا التفالحساينة .3

أعلن د. مفيد الحساينة وزير األشغال العامة واإلسكان عن التوصل التفاق حول آلية  حامد جاد:
 ووزارة الشؤون المدنية األشغال،إدخال مواد البناء من الجانب اإلسرائيلي بين األطراف الثالثة، وزارة 

المشرفة والمسؤولة عن مراقبة آلية إعادة اإلعمار، منوهًا إلى أن هذه اآللية  UNOPSومؤسسة 
ضافة طوابق   جديدة.تستهدف أصحاب المنازل المهدمة كليًا أو البناء الجديد، وا 

وأشار الحساينة في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة في غزة الى أن تنفيذ االتفاق المذكور 
فق آلية تتضمن التقدم للبلديات المختصة من أجل الحصول على التراخيص الالزمة للبناء سيتم و 

ومن ثم تقوم البلديات بإرسال الكشوف المعتمدة لوزارة األشغال العامة واإلسكان التي بدورها ستعمل 
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دخال مواد بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية من أجل الحصول على الموافقات اإلسرائيلية الالزمة إل
 البناء وفقًا لألسعار التي تعلن عنها وزارة االقتصاد الوطني.

وشدد على أنه سيمنع بموجب هذه االلية بيع هذه المواد في األسواق، وستقوم وزارة االقتصاد بأعمال 
الرقابة لمنع المتاجرة في هذه المواد، حيث سيتم توقيع المستفيدين على تعهد بذلك، وكل من يثبت 

 القانونية.ته سيتخذ بحقه اإلجراءات مخالف
 25/6/2015األيام، رام هللا، 

 
 "3المجلس التشريعي الفلسطيني يحذر االحتالل من التعرض لـ"أسطول الحرية  .4

" 3رّحب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بـ "أسطول الحرية : غزة
فلسطيني متجهين لفك الحصار عن قطاع غزة، محذرًا الذي يقّل مئات المتضامنين مع الشعب ال

 حكومة االحتالل وجيشها من مغبة التعّرض لهذه القافلة بأي سوء أو أذى.
(، أن التعّرض 6|24وأكد بحر في بيان صحفي مكتوب تلقت "قدس برس" نسخة عنه، يوم األربعاء )

الشامل المفروض على الشعب  لـ "أسطول الحرية" بأي شكل كان هو امتداد للعدوان اإلسرائيلي
طالة أمد المعاناة  الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ومحاولة لالستمرار في خنق غزة وقتل أهلها وا 

 التي تواجهها، حسب تعبيره.
" على غرار 3وحذر من أن النية المبيتة لالحتالل باإلقدام على تنفيذ تهديداته بحق "أسطول الحرية 

 .2010" نهاية أيار )مايو( 1أسطول الحرية العدوان الذي تعرض له "
 24/6/2015، قدس برس

 
 األسرى الخارجية تطالب بحشد أوسع إدانة لسياسات إدارة السجون ضدّ وزارة  .5

رام هللا: طالبت وزارة الشؤون الخارجية، بالتحرك العاجل لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية، والعمل على 
االحتالل ضد األسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب األسرى،  حشد أوسع إدانة لسياسات إدارة سجون
وقالت "الخارجية" في بيان صحافي، أمس، إنها تتابع باهتمام  خاصة إلغاء سياسة االعتقال اإلداري.

بالغ التطورات المرتبطة بالعدوان المستمر الذي تمارسه إدارة السجون ضد األسرى عامة، وضد 
شكل خاص، وفي مقدمتهم األسير خضر عدنان الذي يخوض األسرى المضربين عن الطعام ب

بجسده صراعا طويال ضد سياسة االعتقال اإلداري المناقضة تماما التفاقيات جنيف والقانون الدولي، 
 ويعاني من تدهور خطير في أوضاعه الصحية يهدد حياته برمتها.

 25/6/2015األيام، رام هللا، 
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 قانونية ودستورية مخالفة 2015السنة المالية للعام  ازنةعدوان: إقرار الحكومة لمو النائب  .6

أكد النائب عن كتلة التغيير واالصالح عاطف عدوان، أن إقرار الحكومة لموازنة  الرأي: –غزة 
هي مخالفة قانونية ودستورية بامتياز، مشددًا أن هذه الخطوة من  2015السنة المالية للعام 

 ي.اختصاص المجلس التشريعي الفلسطين
وقال النائب عدوان في تصريح وصل "الرأي" اليوم األربعاء، إن تغيب المجلس التشريعي وقيام 

 مجلس الوزراء بدور التشريعي مخالف للقانون والدستور الفلسطيني.
ولفت إلى أن الحكومة ال تخضع للمراقبة أو المحاسبة أو المتابعة من قبل المجلس التشريعي كما 

نون األساسي، مبينًا أن الحكومة لم تنل الثقة من المجلس حتى اللحظة وهي هو منصوص عليه بالقا
 بذلك غير قانونية.

ودعا إلى تشكيل توافق فصائلي إلعادة تفعيل المجلس التشريعي ووضع حل لألزمة السياسية التي 
 تمر بها الحكومة.

طاع غزة، موضحًا أن ولم يستبعد النائب عدوان تالعب السلطة في الموازنة وخاصة حصة أموال ق
 السلطة تتعامل مع غزة كأنها محتلة لجهات أخرى.

 إلعماروأضاف: "الموازنة أقرت نفقات جارية تقد بمليار وخمسين مليون ومنها ثمانمائة مليون دوالر 
 غزة وهذا غير دقيق ونتمنى أن يصدقوا ولو لمرة واحدة".

 24/6/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 واالتحاد األوروبي الواليات المتحدةوفق مقاس ستكون سميرة الحاليقة: الحكومة الجديدة  .7

قالت النائبة عن "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحاليقة : سعد الدين نادية-عمان
إن "الرئيس محمود عباس أراد إجراء تعديالت فقط على حكومة رامي الحمدهلل فقط، استجابة 

 غوط الخارجية".للض
وأضافت، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الرئيس عباس طلب من الحمدهلل تشكيل الحكومة الجديدة 
التي ستكون تعديالتها وفق مقاس اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي، بحيث تكون خالية كليًا من 

 "حماس".
حكومة قادمة، باعتباره شرطًا مرتبطًا  وأوضحت بأن "تلك األطراف ال تريد أي وجود لحماس في أي

 بدعم السلطة، حيث تشكل ورقة الضغط األساسية".
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ولفتت إلى أنه "لم يتم عقد أي اجتماع بين الفصائل والسلطة حتى اآلن من أجل مشاورات تشكيل 
نما جرت مناقشات مع بعض الوزراء، تحت مظلة الحكومة الجديدة، وهم في  الحكومة الجديدة، وا 

ستهدفون أيضًا تنحية بعض الوزراء ممن طالتهم المالحظات واالنتقادات على أدائهم في ذلك ي
 الحكومة".

 25/6/2015الغد، عمان، 
 

 حماس لتشكيل حكومة ال تتدخل فيها تنفيذية "التحرير".. وتكون في إطار تفعيل المصالحة حركة .8

حركة حماس أكدت أنها تؤيد  ، من غزة، أن24/6/2015وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، ذكرت 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن في سياق حوار شامل يضمن التوافق على كل النقاط المتعلقة 

 بالحكومة، ومعالجة أزماتها الحالية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح وصل "الرأي" اليوم األربعاء، إن حركته 

 منظمة التحرير الفلسطينية، في مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية.ترفض تدخل اللجنة التنفيذية ل
وأشار إلى أن الحركة تعتبر اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير هو الجهة المخولة بتشكيل 

 الحكومة، باعتباره ممثاًل لجميع الفصائل الفلسطينية.
حركة حماس خليل الحية أكد ، أن عضو المكتب السياسي ل24/6/2015فلسطين أون الين، وأضاف 

أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون في إطار تفعيل ملفات المصالحة وعبر بوابة 
تفتح ملفات  أنالتشريعي، ومن خالل إجماع وطني فلسطيني، وتابع "نقول بشكل واضح ال بد 

 المصالحة جمعيها"
فعيل جميع ملفات المصالحة الوطنية وشدد الحية في تصريح صحفي، يوم األربعاء، على ضرورة ت

حسب اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من خالل المجلس 
 التشريعي الفلسطيني.

ولفت إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجبها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، وعملت على تعزيز 
الحية التزام حركة حماس بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، ، وجدد النائب إنهائهاالنقسام بدال من 

 مؤكدا أنها خيار الحركة االستراتيجي.
السياسة عند محمود عباس وحركة  اإلرادةوقال "يرجع فشل حكومة الحمد هللا لسببين األساسي غياب 

د الرئيس فتح، وضعف الحكومة في أدائها، كما أن الحكومة ووزرائها جعلوا من أنفسهم موظفين عن
 محمود عباس".
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وأضاف: "الخطوات االنفرادية التي يصر عليها محمود عباس واللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير 
االعتبار لكل ملفات المصالحة ووضع آليات  إعادةيضع الكل الوطني في مهب الريح وال بد أن يتم 
 حقيقية لتنفيذها للخروج من هذه الحالة الراهنة".

كومة الوحدة الوطني يجب أن يتفق عليها الكل الوطني سواء في رئاستها أو وشدد على أن ح
أعضائها أو المهمات المناطة بها، مؤكدا على ضرورة توفير ضمانات حقيقية حتى تقوم الحكومة 

ما دفعته من  إالبمهامها خاصة فيما يتعلق بمهامها تجاه غزة، فغزة لم تفعل لها الحكومة شيئا 
 في بيوتهم.رواتب للجالسين 

تقوم بالواجب وااللتزام بالدستور وأن  أنوقال الحية: "أي حكومة قادمة مطلوب لها النجاح ال بد 
تباشر مهامها، ومن أسباب فشل الحكومة الحالية تغييب المجلس  إنتأخذ الثقة من المجلس ثم 

 التشريعي فعملت الحكومة بال رقابة وبال متابعة".
 

 ص الحكومة الجديدة من القيود السياسية التي تفرضها االتفاقيات الموقعةكايد الغول: يجب أن تتخل .9
نادية سعد الدين: عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها ألي اشتراطات مسبقة  -عمان

للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من أي طرف كان، داعيًة إلى "ضرورة تخليص حكومة الوحدة 
 تشكيلها من أي قيود سياسية".  الوطنية التي يثار

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول، إن "الحكومة الجديدة يجب أن تتخلص من القيود 
السياسية التي تفرضها االتفاقيات الموقعة، وذلك من خالل إعادة النظر والبحث في وظائف السلطة 

أمس، إن "حكومة الوحدة الوطنية يجب أن حتى ال تبقى رهينة لتلك االتفاقيات". وأكد، في تصريح 
عادة  قطاع  إعمارتكون مهمتها محصورة في ثالث قضايا، وهي إعادة توحيد مؤسسات السلطة، وا 

غزة، والعمل على تهيئة المجتمع النتخابات تشريعية ورئاسية قادمة تنتج قيادة وفقًا لما يقرره الشعب 
 ".الفلسطيني

د تعطل المشاركة الواسعة"، داعيًا إلى "إعادة توحيد الموقف وأوضح أن "أي اشتراطات مسبقة ق
السياسي انطالقًا من مراجعة التجربة السابقة، وسعيًا لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير 

تاحة أشكال النضال التي تضمن تحقيقها".  المصير والدولة، وا 
اللجنة الدولية الرباعية"، مبديًا وطالب "بعدم الرضوخ إلى أي اشتراطات لها عالقة في شروط 

استغرابه إزاء مسألة "استحضار إمكانات الموقف الدولي السلبي من التعامل مع الحكومة عند عدم 
األطراف المشاركة فيها بشروط الرباعية". وقال "العديد من الشخصيات الدولية تحج إلى غزة  التزام

سكها بالحقوق كاملة، متسائاًل "إذًا لماذا هذه وتلتقي مع حماس التي ترفض تلك الشروط وتؤكد تم
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ال نسمح بان تكون قائمة، وان نعتمد حقوق شعبنا كأساس ومحدد في أن االزدواجية؟ والتي يجب 
 عمل كل هيئات المؤسسات الحكومية والغير حكومية.

 2015/6/25، الغد، عّمان

  

 عالجة ارتفاع األسعارساعة لم 72رام هللا: القوى الوطنية واإلسالمية تمنح مهلة  .11
 72رام هللا: أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام هللا والبيرة، أمس، عن منح مهلة لمدة 

ساعة لمعالجة مشكلة االرتفاع في أسعار السلع، مشيرة إلى عزمها تشكيل لجان للرقابة الشعبية، 
ط األسعار في السوق المحلية ومنع للقيام بجوالت ميدانية في األسواق للوقوف عن كثب على ضب

 التالعب الجاري من قبل بعض التجار.
ودعت خالل اجتماع نظمته في رام هللا، أمس، لبحث موضوع األسعار، إلى فتح حوار جدي 
ومسؤول على قاعدة التكامل والشراكة بين مختلف األطراف، إليجاد حلول جذرية للوضع 

 االقتصادي.
لجهود، وتحمل السلطة الوطنية والحكومة لمسؤولياتهما في تخفيف وأكدت أهمية تضافر كافة ا

 اإلسرائيلية. اإلجراءاتالعبء االقتصادي عن كاهل المواطن، ودعم صمود المواطنين في مواجهة 
وطالبت بتفعيل الرقابة على األسواق ومنع االحتكارات، ووقف التفاوت في أسعار عدد من السلع بين 

 لمحافظة نفسها. محافظة وأخرى، وداخل ا
 وتبعاته خاصة لجهة الحاق االقتصاد الوطني بنظيره اإلسرائيلي.« باريس االقتصادي»وانتقدوا اتفاق 

وأشارت إلى عدم التزام جانب من التجار، بالقائمة اإلرشادية التي أعلنت عنها وزارة االقتصاد 
 الوطني، األمر الذي أدى إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة.

دعا المشاركون في االجتماع إلى توسيع المقاطعة لمنتجات االحتالل بكافة أنواعها، وعدم التعاطي و 
مع التسهيالت التي أعلنت عنها دولة االحتالل، والتوجه لشراء السلع من المحال الفلسطينية في 

 القدس، وداخل الخط األخضر.
  2015/6/25، األيام، رام هللا

 

  ن "الشاباك" أسبوعا  لحل قضية خضر عدنانالجهاد يمهلوحركة أسرى  .11
(، جهاز 6-24جنين: أمهلت الهيئة القيادية ألسرى حركة الجهاد في سجون االحتالل، األربعاء )

)الشاباك( الصهيوني مدة أقصاها أسبوع لحل قضية الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه 
 تقال اإلداري التعسفي.( على التوالي؛ رفضا لسياسة االع51المفتوح لليوم الـ)
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وحذَّرت الهيئة القيادية في بيانها الذي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه: "جهاز 
المخابرات الصهيوني )الشاباك(، من التعرض لحياة الشيخ خضر عدنان وعواقب استشهاده"، ودعت 

الستعداد التام وشحذ أسرى حركة الجهاد في سجون االحتالل الصهيوني في كافة قالع األسر ل
 الهمم في هذا الشهر الفضيل والنفير لنصرة أخيهم الشيخ خضر عدنان.

وأكدت الهيئة في بيانها "بأننا لن نسمح بانكسار الشيخ خضر عدنان أو انتصار السجان عليه؛ ألن 
 هذا سيكون انكساًرا للحركة األسيرة جمعاء".

 24/6/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 إسرائيلي والشرطة تشتبه بعمال فلسطينيينمقتل  .12
هاشم حمدان: أعلن مساء أمس، األربعاء، في مستشفى "أساف هروفيه" عن وفاة إسرائيلي متأثرا 
بإصابات بالغة أصيب بها، وتدعي الشرطة أن هناك شبهات بأن عماال فلسطينيين كان لهم دور في 

"إسرائيل"  ت بأن عاملين فلسطينيين، يمكثان فيإصابته. وبحسب الشرطة اإلسرائيلية فإن هناك شبها
بدون تصاريح عمل، قد هاجما اإلسرائيلي، على خلفية جنائية، في حين يقوم الشاباك بفحص 

 إمكانية أن تكون "قومية".
 25/6/2015، 48عرب 

 
 "نفحة" نقل األسير سعدات من سجن "جلبوع" إلى سجن .13

رة سجون االحتالل أقدمت على نقل أمين عام الجبهة قالت محامية نادي األسير إن إدا: رام هللا
 الشعبية األسير أحمد سعدات من سجن "جلبوع" إلى سجن "نفحة". 

ونقلت محامية النادي التي قامت بزيارة عدد من األسرى في سجن "جلبوع" عن ممثل السجن أن 
يث سيقومون بإرجاع أسرى "جلبوع" قرروا بأن يكون يوم غد يومًا تضامنيًا مع األسير سعدات؛ ح

 وجبات الطعام.
 24/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للعرب بمنحهم الجنسية تصنع معروفا   ": "إسرائيلالداخليةنائب وزير  .14

اندلعت في  مشادات كالمية وتراشق اتهامات، أن رامي حيدر، عن 24/6/2015، 48عرب ذكرت 
قال نائب وزير حيث درج تحته قانون لم الشمل، خالل مناقشة قانون المواطنة، الذي ين الكنيست
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الداخلية يارون مزوز، إن دولة إسرائيل تصنع معروًفا للعرب بمنحهم الجنسية اإلسرائيلية، وقال 
 موجًها حديثه للنواب العرب في إشارة إلى أسطول الحرية، إن "من يدعم اإلرهاب لن يكون هنا".

النائبة حنين زعبي وقالت له إن عليه أن يعتذر وأنها  وقبل أن يواصل تحريضه وعنصريته، قاطعته
 يخجل.  أنلن تسمح له بمواصلة خطابه العنصري والتحريضي، ووصفته بالوقاحة وأن عليه 

بعدها، صعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى المنصة ووصف النواب العرب بالنفاق، 
ليمان قائلة إن رئيس الحكومة اعتلى المنصة ليواصل مسلسل س –عندها قاطعته النائبة عايدة توما 

 التحريض على العرب في الداخل، وال أحد يصنع لنا معروًفا بمنحنا الجنسية. 
نتنياهو دافع، عن تصريحات مزوز، ، أن برهوم جرايسي، عن 25/6/2015، الغد، عّمانوأوردت 

ولم  بأرضهمة( منحت للفلسطينيين الذين تشبتوا التي اعتبر فيها الجنسية اإلسرائيلية )مكرمة صهيوني
 .1948يغادروها العام 

وقال للنائبة عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان، إن الصهيونية تقدم "مكرمة" للعرب حينما 
. "تمنحهم الجنسية اإلسرائيلية"، ما أثار ضجة في الهيئة العامة للكنيست، وطالبه نواب بأن يعتذر

والوطن، ونحن لم نهاجر  األرضفنحن أصحاب  أصيلةئب سليمان لـ "الغد"، إن مواطنتنا وقالت النا
 ليه من أي مكان في العالم.إ

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد بحثت اقتراح قانون النائب عايدة توما سليمان من القائمة 
لهجرة فقط ألبناء الديانة لغاء قانون المواطنة العنصري، الذي يمنح حق اإ إلىالمشتركة، الداعي 

اليهودية في العالم، ويمنع عودة الالجئين الفلسطينيين، كما يمنع لم شمل العائالت الفلسطينية، 
. واعترضت 48ومناطق  67خاصة تلك التي نشأت بالزواج، بين شطرين فلسطين التاريخية، مناطق 

المعارضة "المعسكر الصهيوني" الحكومة على القانون، ولدى التصويت غادر القاعة نواب كتلتي 
و"يوجد مستقبل"، وصوت نواب االئتالف مع حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض ضد القانون، الذي 

 نائبا، هم نواب "المشتركة" وكتلة "ميرتس". 18نائبا، وبموافقة  55سقط بأغلبية 
بـ "إعادة ة العربية طالب نواب القائمنائب وزير الداخلية  أن، 25/6/2015، الحياة، لندنونشرت 

بطاقات الهوية )اإلسرائيلية( ألننا نصنع لكم معروفًا بأنكم هنا فيما مكان اإلرهابيين ليس هنا... أنتم 
في دولة ديموقراطية، وعليكم احترامها، وال يجوز لمن يجلس هنا أن يشارك في أسطول إرهابي ضد 

 إسرائيل )في إشارة لمشاركة النائب باسل غطاس(".
على طلب النائب أحمد الطيبي من نتنياهو االعتذار على أقوال مزوز، هاجم األخير النواب  ورداً 

العرب بالقول إنه "ال يحق لكم اتهام جنود الجيش الذين يدافعون عنا جميعًا يهودًا وغير يهود بأنهم 
م أسمع منكم مجرمو حرب". وأضاف أن "الدولة تحافظ على حرية التعبير، لكنها ال تقبل بالتلون... ل



 
 
 
 

 

 14 ص                                               3618 العدد:         25/6/2015 الخميس التاريخ: 
  

تنديدًا بجرائم الحرب في سورية، لكنكم لم تترددوا في التنديد بحقنا في الدفاع عن أنفسنا... نحن 
  نهاجم هذا التلّون".

نتنياهو عاد ليحرض على ، أن وديع عواودة، عن 25/6/2015، القدس العربي، لندنوأضافت 
لمواطنين في إسرائيل يهودا أو غير يهود المواطنين العرب مجددا بمساندته مزوز، وقال إن من حق ا

 االنتخاب أو الترشح لكن على كل مواطن واجب االنصياع للقانون. 
وتلته عضو الكنيست عايدة توما سليمان )المشتركة( التي هاجمت نتنياهو وقالت "هذه الحكومة 

سلب حق تستبيح دمنا وتقوم أصال على التحريض المنفلت وهي فقط القادرة على سن قانون ي
وأكدت عايدة أن من يتحدث عن اإلرهاب هو من  العائالت الفلسطينية بلم شملها بشكل جماعي".

 يقوم اإلرهاب وشددت أن أحدا ال يصنع جميال مع أحد يمنح العرب مواطنة.
وحاول وزير التعليم رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت على غير عادته تهدئة الحالة بقوله 

لدولة تطبيق المساواة الكاملة للجميع دون أي فارق بالدين أو العنصر أو الجنس. وتابع إن على ا
 "هذا حق لليهود وحق للعرب وال أحد هنا يصنع الجميل لمواطن بأنه مواطن، نقطة سطر جديد".

وانتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني تصريحات مزوز وقالت إنه يتحدث باسم الحكومة وقالت 
ت" إنها كانت تظن إن )رئيس الوزراء بنيامين( نتنياهو عندما هم للخطاب كان سيلعب لموقع "واين

دورا مسؤوال ويعبر عن ندمه على تصريحاته يوم االنتخابات العامة في آذار/ مارس الماضي بأن 
العرب يتدفقون لصناديق االقتراع. وتابعت "بدال من ذلك كرر نتنياهو تصريحاته واآلن صار يتحدث 

 لعرب المتدفقين وعن المنافقين.عن ا
من جهته كتب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ في صفحته على الفيسبوك أن كل من يعارض 
بقوة أسطول الحرية هو وطني لكن كل من ينتهك حقوق مواطنينا العرب فهو متطرف. وتابع مخاطبا 

لحد الفاصل بين الوطنية المتنورة اليمين "لسنا أقل وطنية منكم لكننا لسنا قومجيين ولن نجتاز يوما ا
وبين الوطنية الظالمية وأدعو رئيس الحكومة ليقول كلمته بوضوح أين هو من المعركة على صورة 
وطابع الدولة.. في أي جهة هو.. وأدعو أخوتنا العرب لعدم االنجرار لالستفزاز البشع من قبل 

 الليكود".
 

 : الوضع في غزة معّقديعلون .15
حّمل وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون حركة "حماس" في قطاع غزة : اةالحي  –الناصرة 

المسؤولية عن سقوط صاروخ جنوب إسرائيل أول من أمس ُأطلق من قطاع غزة. ووصف الوضع 
نرى نزاعات داخلية بين حماس وجهات سلفية وفّية لتنظيم )الدولة  إذفي قطاع غزة بـ"المعقد، 



 
 
 
 

 

 15 ص                                               3618 العدد:         25/6/2015 الخميس التاريخ: 
  

"فيما تحاول "حماس" تعزيز سيطرتها على القطاع، فإن جهات أخرى  اإلسالمية( داعش". وأضاف:
تطلق صواريخ، "ومع ذلك، فإننا نرى حماس المسؤولة عن أي إطالق على إسرائيل". وتابع أنه في 
أعقاب سقوط الصاروخ، قررت قيادة الجيش وقف تسهيالت لسكان القطاع التي تم إقرارها لمناسبة 

 لهم بالصالة في المسجد األقصى في القدس الجمعة.شهر رمضان، ومنها السماح 
 25/6/2015، الحياة، لندن

 
 خالل حرب غزة إلكترونيا   "إسرائيل"يعلون: إيران استهدفت  .16

أشرف الهور: كشف وزير الجيش اإلسرائيلي موشيه يعلون عن هجمات سايبر إيرانية  -غزة 
زة في الصيف الماضي. ونقلت اإلذاعة استهدفت إسرائيل إلكترونيا، خالل الحرب األخيرة على غ

اإلسرائيلية عن يعلون قوله أمام المؤتمر الدولي حول الفضاء اإللكتروني المنعقد في تل أبيب، أن 
هناك صعوبة تواجه إسرائيل في التعامل مع التهديدات اإللكترونية. وأكد أن هناك حاجة لـ "معلومات 

ملين في هذا المجال الذي يتجاوز كل الحدود". وزعم استخبارية" دقيقة بهدف "رصد األعداء العا
 وزير الجيش اإلسرائيلي أن هناك أخالقية في عمل إسرائيلي عبر الفضاء اإللكتروني.
 25/6/2015، القدس العربي، لندن

 
 النصرة"جبهة مع "ال تتعاون  "إسرائيل" :لرؤساء الطائفة الدرزية وآيزنكوت يعلون .17

غادي  اإلسرائيلي موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي اعدفقال وزير ال: بالل ضاهر
آيزنكوت، خالل لقاء مع وفد الطائفة العربية الدرزية في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
مساء اليوم األربعاء، إن إسرائيل ال تتعاون مع تنظيم "جبهة النصرة" اإلسالمي المتشدد الذي يقاتل 

 نظام.في سوريا ضد ال
لصحيفة "هآرتس" عن الوزير السابق صالح طريف، الذي شارك في  اإللكترونيونقل الموقع 

االجتماع، قوله إن يعلون وآيزنكوت أوضحا أن الجيش اإلسرائيلي ال يتعاون مع عناصر "جبهة 
نما "يقدم المساعدة اإلنسانية للسكان السوريين المتواجدين قرب الجدار الحدودي،  ومن النصرة"، وا 

 أجل منع اقترابهم من القرى الدرزية" في مرتفعات الجوالن.  
وتطرق نتنياهو خالل االجتماع إلى مهاجمة شبان دروز سيارتي إسعاف عسكريتين تنقالن جرحى 
سوريين قرب قرية مجدل شمس في الجوالن وقرية حرفيش في الجليل، في اليومين الماضيين، ما 

صابة آخر  صابة جنديين إسرائيليين.أدى إلى مقتل جريح وا   بجروح حرجة وا 
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وقال نتنياهو للوفد إن "ثمة أهمية خاصة لمنع المس بالجنود اإلسرائيليين أو عرقلة تنفيذهم لمهامهم"، 
 وطالب بمنع تكرار أحداث اليومين األخيرين.

فعون عن وأضاف نتنياهو أن "أبناءكم، أبناءنا جميعا، يخدمون ويقاتلون في الجيش اإلسرائيلي ويدا
ذا كان هناك من يشذ عن  دولتنا جميعا. ونحن جميعا نحافظ على القانون ومواطنون مخلصون، وا 
هذه القواعد، ويأخذ القانون إلى يديه، فإن من واجبنا طبعا أن ندد بذلك والتأكد أن ال يتحول انتهاك 

ة ومن أجل أمنها القانون إلى أمر عادي"، مضيفا أنه "يثمن الطائفة ومساهمتها من أجل الدول
 خصوصا".

 24/6/2015، 48عرب   

 
 اإلسرائيلية: لن نسمح ألسطول الحرية بالوصول إلى غزة الخارجية .18

قال الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، عمانوئيل : األناضول – تورغوت ألب بويراز - القدس
الحصار على غزة، بالوصول  نحسون، إن بالده لن تسمح ألسطول الحرية الثالث، الرامي إلى كسر

 إليها.
األربعاء في القدس، إنه يتابع أخبار )أمس( وأفاد نحسون، في تصريح لمراسل األناضول، اليوم 

أسطول الحرية الثالث عن طريق وسائل اإلعالم، مضيًفا: "أعلنوا عن اعتزامهم التوجه إلى غزة، لكننا 
 نون الدولي".لن نسمح بذلك، ألن غزة تحت حصار بحري أقره القا

وأشار إلى أن األسطول إذا كان يرغب في إيصال مساعدات إلى سكان غزة، فإن بإمكانه فعل ذلك 
 عبر إسرائيل، الفًتا إلى أنهم سيعيدون القادمين في األسطول إلى بلدانهم".

وردًّا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تعتزم اعتراض األسطول، أجاب نحسون أن من المبكر 
 ابة عن هذا السؤال، "لكن يمكنني القول إننا لن نسمح بوصولهم إلى غزة".اإلج

ولدى تذكيره باعتداء الجيش اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" )مرمرة الزرقاء(، ضمن أسطول 
، قال إنه يأمل أن يكون األمر "أكثر سلمية هذه المرة، لكن ال يمكنني 2010الحرية الثاني، عام 

، نحن نستعد من أجل هذا األسطول، ونأمل أن تنتهي األمور دون اللجوء إلى كشف التفاصيل
 العنف".

وأوضح الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية أنهم سيعيدون المتضامنين إلى بالدهم، إال أنهم 
سيسمحون بوصول المساعدات إلى غزة، مستدرًكا: "لست متأكًدا من أنهم يحملون مساعدات لغزة. 

 دفهم سياسي بحت".أعتقد أن ه
 24/6/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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  لشؤون الخارجية واألمنالثانوية للجنة  أورن رئيسا   : تعيين مايكلالكنيست .19
ال يزال سفير إسرائيل السابق في الواليات المتحدة، عضو الكنيست مايكل أورن )من : هاشم حمدان

الحادة للرئيس األميركي باراك أوباما، ورغم ذلك فقد عين  حزب "كوالنو"(، يواصل توجيه االنتقادات
 يوم الثالثاء، رئيسا للجنة الثانوية التابعة للجنة الخارجية واألمن لشؤون الخارجية واإلعالم.

ويخول المنصب الجديد أورن الرقابة على الجهاز الدبلوماسي لوزارة الخارجية، وكذلك الطاقم 
 ومة.اإلعالمي في مكتب رئيس الحك

 24/6/2015، 48عرب 

 
 قانون يصعب ترشيح العرب للكنيست اقتراح .21

من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع، يوم األحد القادم، التخاذ : هاشم حمدان
قرار بشأن دعم اقتراح قانون وصف بأنه يمس باحتماالت وصول نواب عرب إلى الكنيست القادمة، 

ويتضمن اقتراح القانون التشديد على شروط الترشيح للكنيست، بحيث  كنيست.ويصعب الترشيح لل
 يضطر المرشح نفسه إلى إثبات أنه لم يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست شارون غال، من حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يدعي أن 
من المشاركة في نشاطات، مثل أسطول الحرية لكسر اقتراح القانون جاء ليمنع النواب العرب 

 الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وبحسب نص اقتراح القانون، الذي قدم للجنة الوزارية، فإنه يستبدل الوضع الحالي، حيث أن من 
يسعى إلى شطب ترشيح عضو كنيست يستوجب عليه أن يثبت أن تصريحات المرشح تشكل دعما 

لمسلح. أما الصيغة الجديدة فإنها تلقي مسؤولية إثبات عدم دعم الكفاح المسلح على المرشح للكفاح ا
 نفسه.

 25/6/2015، 48عرب 
 

 وزارة األمن الداخليفي  الدستور في الكنيست: تمديد اإلعفاء من توثيق التحقيق لجنة .21
وزارة األمن الداخلي قررت لجنة الدستور في الكنيست، يوم أمس الثالثاء، السماح ل: هاشم حمدان

بتمديد اإلعفاء من توثيق التحقيق، بالصوت والصورة، مع متشبهين بارتكاب مخالفات أمنية، لمدة 
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سنوات  5سنة ونصف. وكان وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، كان قد طلب تمديد اإلعفاء لمدة 
 ية والثالثة.الثان بالقراءتينأخرى. ومن المقرر أن تصوت الكنيست على االقتراح 

وقال رئيس لجنة الدستور، نيسان سلومينسكي، أن الكنيست لن تسمح بتمديد آخر في المستقبل لما 
 .2003يسمى بـ"أمر الساعة"، الذي يتجدد بشكل متواتر منذ العام 

 24/6/2015، 48عرب 

 
 ةريإلى حرب في سو  "إسرائيل": المخابرات السورية وراء التوتر بين الدروز لجر أبيبتل  .22

وجه مسؤولون إسرائيليون، أمس، اتهاما مباشرا إلى المخابرات السورية : الشرق األوسط - تل أبيب
بأنها تقف وراء موجة تحريض الدروز في سوريا ووراء التوتر واالعتداءات على الجرحى الذين 

الداخلية  يصلون إلى إسرائيل لتلقي العالج. وأكدوا أن "الهدف من ذلك هو جر إسرائيل إلى الحرب
في سوريا، والقيام بالعمل الذي يعجز عنه نظام بشار األسد لضرب )داعش( و)النصرة( وقوى 

وانسجم هذا االتهام مع تصريحات أدلى بها وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون،  المعارضة".
ت السياسية مرتين، أمس، خالل كلمة في مؤتمر "السايبر" الدولي في الصباح وأمام حشد من القيادا

والدينية في الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، في مقر رئيس الحكومة. وقال يعلون: "إسرائيل تتابع 
نشاط المخابرات السورية، الذي يتخذ عدة أشكال بهدف إثارة الدروز ضد بعضهم البعض وضد 

في االدعاء بأن الدروز في  القوى التي تحارب النظام. ونالحظ في اآلونة األخيرة تركيزا لهذا النشاط
خطر". وتوجه إلى قيادة الطائفة المعروفية قائال: "أنتم ونحن نعرف بأن هناك عملية تضخيم 
لألحداث من جهة وعملية تقزيم لقدرات الدروز من جهة أخرى. لكن ما يثلج صدورنا هو أن الغالبية 

 داف الخبيثة للنظام السوري".الساحقة من الدروز ال ينجرون وراء هذه الحملة، ويدركون األه
 25/6/2015، الشرق األوسط، لندن

 
 تربط المصادقة على معاهدة حظر التجارب نووية باعتراف إيران بها "إسرائيل" .23

قال مسؤولة إسرائيلية يوم األربعاء إن إسرائيل تريد اعترافا إيرانيا بها : مصطفى صالح -تل أبيب 
ب النووية. جاء ذلك في نقاش عام بشأن رفع عالقة قبل أن تصادق على حظر إلجراء التجار 
 إسرائيل بالمعاهدة من التوقيع إلى المصادقة.

وقالت ميراف زافاري أوديز سفيرة إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة أمام معهد 
ي معاهدة دراسات األمن القومي بجامعة تل أبيب "إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ه

تعتزم إسرائيل المصادقة عليها. وستفعل ذلك حينما يصير الوقت مناسبا.. حينما يتم األخذ 
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وبين العقبات التي عددتها أوديز أن "إيران ال تعترف بإسرائيل وليست مستعدة  باعتبارات معينة."
أن ينضم أي بلد للقبول بأن إسرائيل تنتمي إلى مجموعتها الجغرافية الطبيعية .. كيف يمكن توقع 
 إلى ترتيب خاص بالحد من التسلح مع بلد )آخر( ال يعترف حتى بحقه في الوجود؟"

 24/6/2015، وكالة رويترز لألنباء
 

 هالمنع تبنى تقرير مجلس حقوق اإلنسان ضدّ  أوروبا فيحملة  تشنّ  "إسرائيل: "هآرتس .24
ن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت فادي أبو سعدى: قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية إ -رام هللا 

جهودا سياسية لتقليص أضرار تقرير لجنة مجلس حقوق اإلنسان األممي التي حققت في العدوان 
على تجنيد الدول األوروبية األعضاء في  أساسياألخير على قطاع غزة، ويتركز الجهد بشكل 

في أواخر حزيران/ يونيو  المجلس للتصويت ضد تبني التقرير خالل الجلسة التي سيعقدها المجلس
 الجاري في جنيف.

وبعث نائب مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية افيف يشورون ببرقيات إلى السفارات اإلسرائيلية في 
العالم أوضح فيها ان "محاربة التقرير تحتل سلم األولوية في العمل ويجب إيالء كامل االنتباه إلى 

من أجل الوصول إلى محاورين على أعلى المستويات  الموضوع، وبذل كل ما يمكن من جهود
السياسية وصناع القرار وأعلى المستويات القيادية كي ننقل رسالتنا ونجعل دولهم تعارض التقرير 

 واإلطار الذي انتجه تفويض اللجنة وانحياز المجلس بشكل دائم ضد إسرائيل".
الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان  وقال إن "إسرائيل تتوقع من دول االتحاد األوروبي خاصة

يرلنداوبريطانيا  وألمانياوالتفيا وفرنسا  إستونياوهي  وهولندا والبرتغال رفض التقرير واستنتاجاته  وا 
والتعبير عن ذلك في المنتديات المختلفة في االتحاد األوروبي وفي جنيف والتصويت ضد مشروع 

آليات لمتابعته". وطلب من سفراء إسرائيل "إبراز دور رئيس الدعوة إلى تشكيل  أوقرار تبني التقرير 
لجنة التحقيق السابق وليام شاباس في عمل اللجنة ودوره في خلق األجواء حول التقرير وحقيقة انه 

 إلى التقرير". أضيفتوقع على وثائق 
نا سنضطر كما تم توجيه سفراء إسرائيل إلى عدم مهاجمة رئيسة اللجنة ماري مكغوين ديفيس "ألن

إلى العمل معها مستقبال" كما كتب يشورون. وطلب من السفراء التوضيح في كل محادثاتهم أن 
"إسرائيل دولة جدية وتحافظ على القانون وستفحص كل ادعاء يطرح أمامها بما في ذلك النقاط 

 اإلشكالية التي يطرحها التقرير". 
 25/6/2015، القدس العربي، لندن
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 حملة دبلوماسية ودعائية لمنع انطالق "أسطول الحرية" إلى غزة " تقود إسرائيل" .25

تسعى إسرائيل لمنع انطالق أسطول الحرية األوروبي لكسر الحصار المفروض على : وديع عواودة
وشارك رئيس حكومة إسرائيل  قطاع غزة بجهود دبلوماسية ودعائية بموازاة استعدادات عسكرية.

وعّبر عن  ستباقية، وكرر اليوم وصفه المؤيدين لألسطول بالمنافقين.بنيامين نتنياهو في الحملة اال
 موقف إسرائيل وقرارها بعدم السماح ألسطول الحرية بلوغ مبتغاه والعمل على كشف "األكاذيب".

وتقود وزارة الخارجية اإلسرائيلية جهودا إلحباط األسطول، إذ توجهت إلى الدول التي يشارك 
 ل، محذرة من تبعات مشاركتهم في رحلة نحو منطقة نزاع.مواطنون منها في األسطو 

واحتجت الخارجية اإلسرائيلية أمام السكرتير العام لألمم المتحدة، وقالت في مذكرة له إن األسطول 
 يهدف لإلخالل باإلغالق البحري القائم بحكم القانون الدولي.

ين في هذا "االستفزاز" وتحذيرهم من ودعت المجتمع الدولي إلرسال رسالة شديدة للمنظمين والمشارك
"تبعات أمنية خطيرة"، وأنهم يصبون الزيت على التوتر المتصاعد في المنطقة، قائلة إن إسرائيل ال 

 تحاصر غزة بل تمنع تهريب السالح.
وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن سالح البحرية اإلسرائيلي بدأ االستعداد لمواجهة أسطول 

 يطرة عليه بعرض البحر.الحرية للس
وأكد عضو الكنيست باسل غطاس للجزيرة نت أن األسطول الذي يشارك فيه بمثابة رسالة أمل 

 وحرية وسالم، نافيا وجود أي سالح على متن سفنه.
وقال غطاس الذي رفض الكشف عن مكان وجوده مع بقية الناشطين األوروبيين إنهم ينتظرون 

 تحسن الطقس لإلبحار نحو غزة.
 25/6/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
  في ذروة نزع شرعيتها "إسرائيل": هآرتس .26

رأت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها أن إسرائيل تواجه بالفعل أكبر حملة "نزع : عوض الرجوب
سنة، مضيفة أن ردها على التقرير يدل على أنها ال  48شرعية" ضدها، بكونها دولة احتالل منذ 

 ا.تفهم مكانها ومكانته
غزة، وتابعت أن األمم المتحدة مذنبة في نظر إسرائيل ألنها قررت التحقيق في الحرب على 

هم كارهون إلسرائيل، وأكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ال يحق له أن يقابل نتائج  وموظفوها
 التقرير بعدم اكتراث ودون مباالة.
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مواطنيها يستمدون مكانتهم من مكانة الدولة في وأكدت هآرتس أن على إسرائيل أن تشعر بالقلق ألن 
 نظر العالم "وليس من اإلعالم والتبريرات الهزيلة".

 24/6/2015، لجزيرة نت، الدوحةا
 

 3لقائمة المشتركة حول أسطول الحرية اإلعالمية لمستشارة اليحقق مع  "الشاباك" .27
ألسبوع الحالي المستشارة اإلعالمية أوقف جهاز األمن اإلسرائيلي )الشاباك( في بداية ا: بالل ضاهر

للقائمة المشتركة، ريعوت مور، في مطار بن غوريون لدى عودتها من إجازة قضتها في اليونان، 
وحقق معها بهدف جمع معلومات عن مواطنين من إسرائيل يعتزمون المشاركة في أسطول الحرية 

وصوله إلى شواطئ غزة بنهاية الثالث لكسر الحصار عن غزة، الذي انطلق من السويد ويتوقع 
 الشهر الحالي، ويشارك فيه النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة.

وقالت مور إن معظم األسئلة التي وجهتها إليها محققة الشاباك تمحورت حول األسطول "كما سألوني 
اطعة إسرائيل عن رأيي بالصهيونية، وكيف أنظر إلى الجنود اإلسرائيليين، وعن موقفي تجاه حركة مق

 وما إذا كنت ال أزال أعمل مع القائمة المشتركة". 

 24/6/2015، 48عرب   

 
 أخرىومنظمات  "بتسيلم"الخدمة المدنية في  أداءتمنع  "إسرائيل" .28

 لإلذاعةالمسؤول عن برنامج الخدمة المدنية في تصريح  أرييل أوريقال الوزير  :)أ ف ب(
الذين يعملون ضدها وضد جنودها؟ هناك  أولئكتمول  أن يلإسرائ"هل يفترض بدولة  اإلسرائيلية

 حدود".
"معادية" للدولة العبرية  أخرىومنظمات  اإلسرائيليةانه امر بشطب منظمة بتسيلم الحقوقية  وأضاف

الخدمة المدنية البديلة عن الخدمة العسكرية، وذلك بعد ان استند  ألداءمن قائمة المنظمات المعتمدة 
 في غزة. األخيرعن النزاع  أمميتقرير لهذه المنظمة 

المتحدة تقريرا استند في جزء  لألممويأتي قرار شطب هذه المنظمات غداة نشر لجنة تحقيق تابعة 
والفصائل الفلسطينية  إسرائيل"احتمال ان تكون  إلىقامت بها بتسيلم وخلص  أبحاث إلىمنه 

 .2014المسلحة ارتكبت جرائم حرب" خالل النزاع في غزة صيف 
على قرار الوزير قالت المتحدثة باسم بتسيلم ساريت ميكايلي ان "موادنا متوفرة  أوليوفي رد فعل 

 واستخدمتها". وأخذتها األنترنتواللجنة قرأتها عبر  األنترنتعلى 
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في الواقع نحن لم نزود اللجنة بشيء )...( ولكننا فخورون جدا بالبحث الذي قمنا به عن “وأضافت 
 على هجومها على القطاع الفلسطيني. إسرائيل أطلقتهرف الصامد"، االسم الذي عملية الج

المتحدة الذي انتقد بشدة  األمم" عن تقرير األنظارقرار الوزير هدفه "صرف  أنواعتبرت المتحدثة 
 الدولة العبرية على هجومها على غزة.

 25/6/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 دروز بعد قتل جريح سوري في سيارة إسعاف تسعةل تعتق يةسرائيلاإل الشرطة .29
قالت مصادر أمنية إن إسرائيل اعتقلت تسعة دروز أمس األربعاء في ما يتعلق : رويترز –القدس 

بهجومين على سيارتي إسعاف كانتا تنقالن مصابين في القتال الدائر في سورية إلى مستشفيات 
ل إسرائيل وهضبة الجوالن المحتلة باستهجان شديد من إسرائيلية. وقوبل هجوما يوم اإلثنين في شما

وقالت قوات األمن اإلسرائيلية إن تسعة من المشتبه بهم اعتقلوا  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
األربعاء في ما يتعلق بالهجوم على سيارتي اإلسعاف. وذكرت ناطقة باسم الشرطة أن االعتقاالت 

في إسرائيل والجوالن. وأوضحت وسائل إعالم إسرائيلية أن تحقيقًا  نفذت بين أبناء الطائفة الدرزية
يجري أيضًا لمعرفة ما إذا كانت معلومات عن سيارتي اإلسعاف قد سربت إلى المحتجين من القوات 
التي تتولى نقل المصابين عبر حدود الجوالن. والدروز أقلية مهمة في إسرائيل ولهم نفوذ في 

كتب نتنياهو في بيان أنه سيجتمع بزعماء الدروز لدعوتهم إلى "إبالغ كل وذكر م الحكومة والجيش.
 مواطن درزي في إسرائيل باحترام الجنود" وعدم ارتكاب تصرفات غير قانونية.

 25/6/2015، الحياة، لندن
 

 نغضب أو نحتوي الموقف "..إسرائيل"الجنائية الدولية تحّير تقرير:  .31
إسرائيل تشق رأسها وهي تصارع تقرير المجلس العالمي  كادت حكومة اليمين في: حلمي موسى

لحقوق اإلنسان بشأن جرائم حربها األخيرة على غزة. وال يعود القلق اإلسرائيلي من التقرير لكونه 
سيقود إلى تقديمها للعدالة الدولية قريبا، فهي على هذا الصعيد ال تزال تثق بالظهير األميركي 

 ره المعنوية على الرأي العام العالمي، وخصوصًا األوروبي.المساند، لكنها تخشى من آثا
وفي سياق اإلكثار من الحديــث عن خــطر نزع الشرعية عنها على الصعيد العــالمي، تجد إسرائيل أن 
تقرير لجنة التحقيق، يقدم قرائن تساعد في إدانة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وزيادة عزلتها 

 في العالم.
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راوح رد الفعل الرسمي اإلسرائيلي بين إظهار الغضب والمطالبة برد فعل صهيوني يثبت قدرة وت
إسرائيل على تحدي اإلرادة الدولية، ومحاولة احتواء الموقف عبر إبداء درجة من الحكمة تقلص 
هامش صدقية التقرير من دون االصطدام جبهويًا معه. وعلى الصعيد اإلعالمي ناصر معلقون 

ة اإلسرائيلية فيما ذهب آخرون إلى تحميلها المسؤولية، واكتفى البعض بالتحذير والمطالبة الحكوم
 بالتعامل بحكمة.

وأيا يكن الحال، فإن خبراء القانون في إسرائيل ممن يحوكون لحكومتها التبريرات ألفعالها ومن بينهم 
انونية مباشرة وأن كل ضرره البروفيسور روبي سيبال، يعتقدون أنه لن تكون للتقرير أية عواقب ق

يكمن في الجانب اإلعالمي حيث يسهم في تسويد صورة إسرائيل. وبحسب سيبال فإنه "ليس في 
التقرير توصيات قانونية أو قرائن، كما ال يمكن ألي محكمة أن تستند إليه، بل إن معدي التقرير 

 أنفسهم أعلنوا أنهم ال ينوون إصدار توصيات قضائية".
تقد سيبال أن التقرير سيزيد من الضغط العام على المحكمة الجنائية الدولية ويحثها على ومع ذلك يع

 اتخاذ خطوات ضد إسرائيل.
ومن بين القلة القليلة من المعلقين اإلسرائيليين الذين حاولوا اإلمساك بالعصا من وسطها كان بن 

ق اإلنسان متوازن وهو يختلف كسبيت في "معاريف" حين أشار إلى أن تقرير المجلس العالمي لحقو 
عن تقرير غولدستون. وفي نظره شكل تقرير غولدستون الذي أعقب عدوان "الرصاص المسكوب" 

نصرا حاسما لحركة "حماس"، فيما التقرير الجديد يعتبر تعادال حيث تحقق  2009-2008بين العامين 
 التساوي بين إسرائيل والحركة.

رة بكل معنى الكلمة إذا أخذنا بالحسبان االدعاء اإلسرائيلي ولكن التعادل في نظر إسرائيل خسا
بالتفوق الحضاري واألخالقي وطبيعة العالم الذي تنتمي إليه، فهي تسوق "حماس" في العالم على 

 أنها قوة بربرية وظالمية فيما هي تحمل النور للعالم أجمع.
خطيرة على العالم الحر "ألنه يمنح واعتبرت سمدار بات أدام في "إسرائيل اليوم" التقرير وثيقة 

إمكانية الستخدام أدوات وقواعد الديموقراطية التي ال تنطبق عليها، وعرض تشبيه  اإلرهابمنظمات 
والدولة الديموقراطية يطرح عالمات استفهام حول فكر أفضل المفكرين  اإلرهابمباشر بين منظمات 

 ".اإلنسانيةى مدى تاريخ والفالسفة الذين صمموا قيم األخالق والعدالة عل
ورأى معلق الشؤون العربية في موقع "واال"، آفي يسسخاروف، أنه تفاجأ لردود الفعل الهستيرية من 
جانب أعضاء حكومة نتنياهو، والتي لم تنطِو على أي رد على محتويات التقرير، بل كررت األقوال 

 رائيل.ذاتها التي لن تغير الرأي العام العالمي الذي يميل ضد إس
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بدوره، أشار عميت لفينتال في موقع "واال" إلى أن توقيت صدور التقرير مريح إلسرائيل لجهة قربه 
من انتهاء مهلة التفاوض النووي مع إيران ووصول المفاوضات إلى نقطة الغليان، معتبرًا أن أوروبا 

وأزمة أوكرانيا والتقرير وأميركا منشغلتان حتى العنق بالمفاوضات وبمشاكل الهجرة ومسألة اليونان 
 متلعثم وتجنب اإلدانات القاطعة.

وفي نظر خبراء إسرائيليين، فإن مجرد توجيه االتهام لـ "حماس" بارتكاب جرائم حرب، يثلم حدة 
االتهامات إلسرائيل بارتكاب جرائم من هذا النوع، كما أن أميركا وأوروبا المتخوفتين من صعود 

 ألوسط ليست في موضع الذهاب للصدام مع إسرائيل بشأن التقرير.اإلسالم المتطرف في الشرق ا
ومع ذلك أوضح لفينتال أن حكومة إسرائيل محتارة بين أن تصطدم مع التقرير أو تعمد إلى تجاهله. 
وفي نظره ترجع حيرة حكومة إسرائيل إلى واقع أنها رفضت سلفا نتائج اللجنة ولم تتعاون معها، 

ستجابة الشرطية بإيحاءات نتنياهو ووزير دفاعه بأنهما سيقبران اللجنة وتصرفت معها بطريقة اال
وتوصياتها. ولكن تجاهل األمم المتحدة ينظر إليه في العالم على أنه نوع من الغطرسة التي 
ستضطر إسرائيل الحقا لدفع ثمن لها، ولذلك يطالب كثيرون إسرائيل بعدم الصدام مع التقرير 

موضوعيًا ومن منطلق اإلدراك بأن الحرب األخيرة على غزة أضرت كثيرا  ومحاولة الرد على نقاطه
 بصورتها الدولية.

ويرى إسرائيليون أن بالوسع الرد على محتويات تقرير األمم المتحدة من خالل عرض المستمسكات 
التي لدى إسرائيل على "حماس" في غزة. وادعت "يديعوت" أن لدى االستخبارات اإلسرائيلية ألف 

يل ملموس على جرائم الحرب المقصودة من جانب "حماس" والتي جمعها طاقم من ثمانية ضباط دل
 في وحدة األبحاث.

ولكن نظرة أولية إلى بعض ما عرضه موقع الصحيفة، خصوصًا المواد اإلرشادية والتدريبية التي 
المعلقين تعتبر إسرائيل عدوًا ليس فيها، ما يثبت قصد ارتكاب جرائم حرب. بل هناك بين 

اإلسرائيليين من رأى أن "حماس" في الحرب األخيرة كانت أشد وعيًا من إسرائيل في معرفة وجهة 
الرأي العام والقانون الدولي. ويدلل هؤالء على ذلك بأخذ اللجنة بالرأي القائل إن "حماس" لم تستخدم 

 األنفاق الهجومية إال ضد أهداف ومواقع عسكرية إسرائيلية.
ألحوال، فإن افتتاحية "هآرتس" تناولت التقرير وطالبت حكومة إسرائيل بوضع التقرير وفي جميع ا

أمامها كمرآة ألن عليها أن تقلق على مكانة الجيش اإلسرائيلي والدولة اإلسرائيلية، وقالت إن 
التبريرات التي تقدمها الحكومة هزيلة وليست ما تحتاجه إسرائيل حاليًا فهي "بحاجة إلصالح عميق 

 لفكرة األخالق العسكرية لديها".
 25/6/2015، السفير، بيروت
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 تهدم ألف منزل في النقب سنويا   اإلسرائيليةالسلطات "رغيبيم":  منظمة .31

وتعمل  2006بيم" التي أقيمت عام يمنظمة "رغمن قال عاميحاي يوغيف،  :االتحاد – القدس المحتلة
الغربية والنقب، إن وزارة الداخلية اإلسرائيلية على مصادرة األراضي وبناء المستوطنات في الضفة 

الكيرن  -و"دائرة أراضي إسرائيل"، بالتعاون مع منظمة "رغيبيم"، و"الصندوق القومي اليهودي"
كاييمت" تقوم بهدم نحو ألف بيت في النقب سنوًيا، بذريعة بنائها من دون ترخيص. وأضاف 

 220األربعاء، بأنه يوجد اليوم في النقب  أمس هكول هيهودي"، –يوغيف، لموقع "الصوت اليهودي 
ألف كيلومتر مربع، وبحسب التقديرات فإن هناك قرابة  13ألف عربي يسكنون على مساحة تقدر ب 

ألف بيت غير مرخص، في القرى والبلدات المعترف بها وغير المعترف بها، بمعنى أن هذه  70
 بيم". ية "رغالبيوت مهددة بالهدم في أي لحظة بحسب رؤية منظم

 25/6/2015، االتحاد، أبو ظبي

 

 واجهنا عمالقا  بخزاعة.. مثيرة جديدة لجنود االحتالل شهادات .32
مع اقتراب الذكرى السنوية األولى للعدوان اإلسرائيلي على غزة نشرت : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

ول المعارك التي دارت إذاعة عبرية األربعاء شهادات جديدة ومثيرة من جنود وقادة في الجيش ح
 هناك الصيف الماضي.

قوله: إن "الحدث األصعب واألكثر إثارة  7ونقل "راديو تل أبيب" عن قائد فصيل في اللواء المدرع 
من يوليو، حيث طلب منه القيام بمهمة تفجير خزان مياه  25كان ببلدة خزاعة شرق خانيونس في الـ 
 قريب من فتحة أحد األنفاق في البلدة".

وأضاف الضابط "حاييم اليستر": إنه "سمع وفور صعوده على الخزان مع ثالثة جنود إطالق نار من 
األسفل وفهم حينها أن النار أطلقت من أحد المنازل وأن إحدى الوحدات اشتبكت مع مسلحين، 
وعندها نزل من البرج مع جنوده ونجح في العثور مكان االشتباك عبر وصف أطلقه الجنود 

 دون في االشتباك".المتواج
وتابع "تقدمت نحو مكان إطالق النار في أحد األزقة في المكان وعندها رأيت ُمسلحًا يطلق النار 
باتجاه مجموعة أخرى من الجنود ويبعد عني مترين فقط ومن داخل الزقاق وهو ُمسلح طويل وضخم 

ان هنالك مسلح آخر داخل وعمالق حقيقي لم يرني وأطلقت عليه النار وعلى ما يبدو فقد أصيب، وك
 المنزل وبدأ بإطالق النار تجاهنا وعندها تراجعنا إلى الوراء حتى نستعد للدخول للزقاق بقوة".
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وذكر أنه ظهر ُمسلح ثالث من جهة أخرى وسمعت أصوات انفجارات وسقط زميلي "عميت ياؤوري" 
همت أنني أصبت على األرض قتياًل وشعرت حينها بضربات كضربات المطرقة على جسده وف

وقال ذات الجندي: "فهمت مباشرة أنه إذا لم أهرب من المكان وأرد  وتعطل سالح زميلي اآلخر".
على مصدر النيران فسأموت كالكالب الضالة وذلك بعد أن تلقيت طلقة في كتفي اخترقت رئتاي 

 وثالث طلقات أخرى في مناطق متفرقة من جسدي".
ار على ذلك المسلح ولو بقيت هناك لقتلت في المكان؛ فقد كانت وأضاف أن "الجنود لم يطلقوا الن

مجموعة من المسلحين ولم نعلم من أين أتوا وفي تلك اللحظة رأيت جنديًا آخر غارقًا في دمائه 
 ويدعى "غاي بويالند" من وحدة الهندسة الحربية الذي فارق الحياة فيما بعد".

مسلح الثالث حيث قال إن "إحدى يديه كانت مصابة وتحدث "حاييم" عن عدم قدرته على تصفية ال
وأطلق النار بيد واحدة لتخليص نفسه من ذلك المسلح وهرب إلى زقاق قريب وبذلك نجا من موت 
محقق في حين حاولت قوات من المظليين والهندسة الحربية قتل ذلك المسلح دون فائدة حتى قدمت 

وعقب المذيع على قصة حاييم قائاًل: إنه "سيستغرق  ".إلى المكان دبابة وأطلقت عليه قذيفة وقتلته
 الكثير من الوقت حتى يستوعب هذه القصة المخيفة".

أحد ألوية النخبة في الجيش اإلسرائيلي ويدعى  –في لواء المظليين  101وتحدث بعدها قائد الكتيبة 
اشتبكوا معهم وقتلوا مسلحين و  7"أفينوعام أموناه" عن حادثة أخرى بخزاعة حيث اصطدمت خليته ب 

المسلحين الستة ووجدوا الكثير من األسلحة في المكان "وكنا راضين ساعتها عن نتيجة االشتباك" 
 على حد تعبيره.

صابة اثنين آخرين  وأضاف قائاًل " وفجأة هوجمنا من قبل مجموعة أخرى ما تسبب بمقتل جنديين وا 
رؤيتنا للمخربين رأي العين وبعدها شنت جميع وكانت المعركة قاسية نظرًا لتضاريس المكان وعدم 

 القوات هجومًا عليهم وقضينا عليهم".
وكشف "أموناه" النقاب عن عملية وصفها بالحساسة في تلك المنطقة حيث أجبر أحد المسلحين 
جنديًا ويدعى "ميكي أورن" على دخول أحد المباني ومكث هو والمسلح في ذلك البيت وأنه لم يكن 

جوده هناك على الرغم من كونه قائده في الميدان كما لم يشعر بذلك باقي رفاقه من على علم بو 
وحاول "أموناه" مواصلة حديثه عن تلك العملية ولكن المذيع قاطعه وقال له "أنت تتحدث  الجنود.

عن حادثة مشابهة للتي حصلت مع حاييم" فيما بدا وكأنه محاولة لمنعه من مواصلة كشف تفاصيل 
 حظر الرقابة نشرها.جديدة ت

 24/6/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 2014خالل "إسرائيل" ـاالستثمارات األجنبية بمليار دوالر  6.4تقرير أممي:  .33

أفاد تقرير االستثمارات العالمية الذي تصدره وكالة األمم المتحدة للتجارة : صفا –القدس المحتلة 
 ية في "إسرائيل" انخفضت إلى النصف تقريبا، العام الماضي.والتطوير بأن االستثمارات األجنب

، %46، انخفضت بنسبة 2014ووفقا للتقرير، فإن االستثمارات األجنبية المباشرة بالكيان في العام 
 مليار دوالر. 6.4وبلغت 

وبلغت  %15كذلك تبين أن االستثمارات اإلسرائيلية في دول أجنبية انخفضت العام الماضي بنسبة 
 مليار شيكل. 3,97

، العام %16وأشار التقرير إلى أن االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم انخفضت بنسبة 
 الماضي، قياسا بالعام الذي سبقه.

وعزا االنخفاض إلى ضعف النمو االقتصادي العالمي، وأيضا بسبب انعدام اليقين حيال السياسة 
أدى إلى ردع المستثمرين. ومثال على ذلك، السياسة االقتصادية والتجارية في دول عديدة، ما 

 النقدية للواليات المتحدة، وأزمة ديون اليونان، ووتيرة النمو االقتصادي في الصين.
ومن بين األسباب األخرى التي أدت إلى انخفاض االستثمارات األجنبية في العالم، كانت المخاطر 

ع العالقات بين دول الغرب وروسيا والثورات وتغير الجيو سياسية مثل النزاع في أوكرانيا، وتراج
 الحكم في عدة دول مثل سوريا ومصر وليبيا.

وفي مقابل ذلك، ارتفع رأس مال االستثمارات األجنبية المباشرة اإلسرائيلية في العالم، خالل العام 
. 2013عام مليار دوالر في ال 75.3مليار دوالر، بينما كان هذا المبلغ  78الماضي، ليصل إلى 

من الناتج المحلي وكانت هذه النسبة مشابهة للنسبة في العام  %25.7وشكلت هذه االستثمارات نسبة 
 . وسجلت صناديق االستثمارات الخاصة في إسرائيل ارتفاعا وبلغ حجمها ملياري دوالر.2013

التي حازت على كذلك طرأ ارتفاع، العام الماضي، في المبالغ التي استثمرت في الدول المتطورة، 
مليار دوالر، من مجمل االستثمارات في العالم. وكانت الصين الدولة التي استثمر فيها  681، 55%

 مليار دوالر. 129أكبر مبلغ من االستثمارات العالمية المباشرة وبلغت 
 1.4إلى  وتوقع التقرير ارتفاع حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم، العام الحالي، وأن يصل

تريليون دوالر، وأن يرتفع في األعوام المقبل، لكن الصراعات الجيو سياسية وانعدام اليقين حيال 
 سياسات اقتصادية من شأنه أن يمنع ارتفاع االستثمارات. 

 24/6/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 يوليو المقبل /زيقاطعون محاكم االحتالل مطلع تمو  أسيرا   480: األسرى شؤون هيئة .34
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية  "هيئة شؤون األسرى والمحررين"قال رئيس  رائد الفي: -غزة 

 480عيسى قراقع، إن توافقًا جماعيًا وعامًا جرى في صفوف المعتقلين اإلداريين البالغ عددهم 
داري، وعدم المثول أمامها معتقاًل في سجون االحتالل، يقضي بالبدء بمقاطعة محاكم االعتقال اإل

تموز المقبل، باعتبارها محاكم صورية وشكلية وال تمتثل ألصول المحاكم  ابتداًء من مطلع يوليو/
وذكر قراقع في تصريح أمس، أن األسرى اإلداريين ال يريدون االستمرار في إعطاء شرعية  العادلة.

ل كعقاب جماعي لألسرى ووسيلة لالعتقال اإلداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات االحتال
 انتقامية وال أخالقية تخالف القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضح أن هذه الخطوات القانونية المهمة تأتي في ظل معركة االعتقال اإلداري التي بدأت منذ 
لليوم الثاني  سنوات بإضرابات فردية وجماعية، وتتوج اآلن باإلضراب الملحمي لألسير خضر عدنان

 والخمسين على التوالي طاعنًا بشرعية اعتقاله اإلداري.
واعتبر قراقع أن استمرار االعتقال اإلداري بطريقة تعسفية يعتبر فضيحة لالحتالل على المستوى 
ن االعتقال التعسفي وعدم إجراء محاكمات عادلة وفق ميثاق روما للمحكمة  القانوني واإلنساني، وا 

وبّين أن حكومة االحتالل دأبت على استخدام قانون االعتقال اإلداري كقاعدة وليس  لية.الجنائية الدو 
 استثناء، وكبديل سهل عن المحاكمة يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة واستهتار بالقانون الدولي.

 وأكد قراقع أن المحامين الفلسطينيين سوف يلتزمون بهذا الموقف ولن يمثلوا أمام محاكم االعتقال
 المحاكم. اإلداري، محذرًا من استخدام إدارة السجون القوة في إجبار األسرى اإلداريين للخروج إلى 
 25/6/2015الخليج، الشارقة، 

 
 األقصىالمسجد بمنع الغزيين من الصالة في  صدر قرارا  ي االحتالل .35

سكان قطاع غزة من قررت السلطات اإلسرائيلية، صباح يوم األربعاء، منع  :ترجمة خاصة -رام هللا 
  الصالة في المسجد األقصى الجمعة المقبل.

وأكد مصدر أمني في قطاع غزة، أن السلطات اإلسرائيلية قررت منع المصلين من سكان القطاع من 
 التوجه للصالة في المسجد األقصى يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة.

ح المصدر في حديث لـ القدس دوت كوم، أن االحتالل أبلغ االرتباط بأنه تقرر منع الصالة وأوض
يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، مبينا أنه منذ بداية شهر رمضان سمح االحتالل لمصلين من غزة 

 أيام للصالة في األقصى. 4بالخروج 



 
 
 
 

 

 29 ص                                               3618 العدد:         25/6/2015 الخميس التاريخ: 
  

يوم الجمعة فقط. مشيرا إلى أن  500لـ مصل في األيام العادية ويسمح  200وبين أنه يسمح بمغادرة 
 االحتالل تذرع بالمنع بحجة إطالق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل.

 25/6/2015القدس العربي، لندن، 
 

 األقصى  المسجد باحات اقتحموان يمستوطنليتصدون  المرابطون .36

سجد األقصى دنست مجموعات من المستوطنين الصهاينة صباح اليوم األربعاء، باحات الم :السبيل
 المبارك من باب المغاربة، حيث تصدى لها المصلون والنساء المرابطات بهتافات التكبير.

وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حماية وحراسة المستوطنين خالل 
 جوالتهم االستفزازية في المسجد المبارك.

بان والنساء خالل دخولهم لألقصى من بوابات وتعمد جنود االحتالل احتجاز بطاقات عدد من الش
 المسجد التي يتواجد عليها الجنود بشكل دائم.

 25/6/2015السبيل، عمان، 
 

 استشهاد فلسطيني في مخيم اليرموك ":العمل مجموعة" .37
استشهد الالجئ محمد زهير عبد المحمود، مساء الثالثاء، جراء تعرضه للقنص من قبل  :دمشق

 على شرفة منزله في مخيم اليرموك لالجئين جنوب دمشق.قناص استهدفه وهو 
وحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فإن مجموعات تابعة للجيش السوري ومجموعات 
فلسطينية موالية لها تتحصن في األبنية المقابلة لشارع اليرموك الذي يقطن به الالجئ عبد المحمود 

 وتستخدم تلك األبنية ألعمال القنص.
 " الجئًا فلسطينيًا قضوا قنصًا خالل أحداث الحرب الدائرة في سوريا.277ووثقت مجموعة العمل "

 24/6/2015القدس، القدس، 
 

 "هشارون"إلى  "نفي تيرتسا"ينقل األسيرة العيساوي من سجن  االحتالل .38
من سجن "نفي نقلت سلطات االحتالل األسيرة المقدسية شيرين العيساوي : رام هللا ـ فادي أبو سعدى

تيرتسا" إلى سجن "هشارون". وذلك بعد أن احتجزت منذ أيار/ مايو الماضي في سجن عزل "نفي 
تيرتسا" مع العلم أن سلطات االحتالل كانت قد أبلغت األسيرة أنه تم تجديد عزلها لمدة ثالثين يومًا 

منها إرجاع وجبات وكانت األسيرة قد قامت األسبوع الماضي بخطوات احتجاجية  قبل عدة أيام.
ضراب عن الطعام استمر لمدة يومين. وفي حينه أبلغت إدارة السجن بمطالبها التي تمثلت بالسماح  وا 
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لها بزيارة األهل ونقلها إلى غرفة تتوفر فيها شروط حياتية والخروج إلى الفورة دون وجود القيود 
 وكذلك السماح لها بإدخال مالبس عبر الزيارة.

 25/6/2015ندن، القدس العربي، ل
 

 زراعية فلسطينية قرب رام هللا يهود يحرقون حقوال   مستوطنون .39
أفادت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين اليهود أقدموا يوم 
األربعاء، على إحراق مساحات شاسعة من أراض زراعية مملوكة لمواطنين فلسطينيين في قرية 

  وسط الضفة الغربية المحتلة.الطيبة قضاء رام هللا
وأوضحت المصادر، أن متطرفين يهود أضرموا النيران في عشرات الدونمات من األراضي 
الفلسطينية المزروعة بمحاصيل القمح في منطقة "المسكرة" بالقرب من قرية الطيبة شمال شرق مدينة 

 رام هللا، وألحقوا بها أضرارًا مادية كبيرة.
وم المتطرفين من مستوطنة "ريمونيم" اليهودية المقامة على أراضي ورّجحت المصادر، قد

الفلسطينيين في قرية الطيبة، مشيرة إلى أن المزارعين الفلسطينيين كانوا ينتظرون الموعد المناسب 
 لحصاد القمح قبل حرقه من قبل المتطرفين.

 24/6/2015، فلسطين أون الين
 

 

 خيمة استقبال تضامنية بميناء غزةدعم أسطول الحرية الثالث يقيم  تحالف .41
أقام تحالف دعم أسطول الحرية الثالث إلى قطاع غزة الذي أعلن عن تشكيله أول من  :فايز أبوعون

أمس، بالتعاون مع اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أمس، خيمة تضامنية بميناء 
 يصل إلى القطاع في غضون أيام قليلة.غزة الستقبال أسطول الحرية الثالث، والذي من المقرر أن 

وعبر العديد من المتضامنين في الخيمة التي ُزينت باألعالم الفلسطينية والالفتات المرحبة باألسطول 
والمنددة بسياسة االحتالل العدوانية والمحذرة إياه من مغبة اإلقدام على أية حماقات قد تكون عواقبها 

الجريئة المراد منها كسر الحصار المفروض على القطاع منذ  وخيمة، عن تضامنهم مع هذه الخطوة
من جهته قال رئيس اللجنة الحكومية عالء البطة "إن الخيمة جاءت لحشد  نحو تسع سنوات وأكثر.

الدعم والتضامن من كافة الفصائل والقوى الوطنية الستقبال أسطول الحرية"، داعيًا الشعب 
 لقيام بحراك متكامل وواسع، وا عالن التضامن مع األسطول".الفلسطيني للمشاركة فيها من أجل ا

 25/6/2015األيام، رام هللا، 
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 ؤكد كارثية األوضاع في غزة بعد عام من العدوانتالشعبية لمواجهة الحصار  اللجنة .41

أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار كارثية األوضاع على مختلف : غزة
قطاع غزة مع قرب مرور عام على العدوان اإلسرائيلي الُمدمر الصيف الماضي نواحي الحياة في 

صابة اآلالف وتدمير البني التحتية وآالف الوحدات السكنية والمنشآت  والذي أدى الستشهاد وا 
 .لإلعمارالصناعية والتجارية والتعليمية دون بدء حقيقي 

أرسل نسخة منه لـ "قدس برس": "بلغة  األربعاء،وقال الخضري في تصريح صحفي مكتوب له يوم 
ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر وهي نسبة تزيد  %70األرقام الوضع مخيف جدًا فأكثر من 

، فيما يعتمد أكثر من %50تدريجيًا مع استمرار آثار العدوان، بينما تجاوزت معدالت البطالة الـ 
دم وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم، مليون مواطن على المساعدات الدولية واإلغاثية في ظل ع

 وأن معدل دخل الفرد اليومي دوالر واحد يوميًا".
وأضاف الخضري: "تواصل إسرائيل إغالق معابر غزة اإلنسانية باستثناء معبرين وال تسمح إال 
بدخول بعض االحتياجات والمساعدات األساسية وتفرض قوائم ممنوعات تزيد بشكل دائم، في خرق 

 ة القوانين واألعراف الدولية".فاضح لكاف
 24/6/2015، قدس برس

 

 خطارات بالهدم في بيت لحما  و  األقصى اعتقال سبعة أطفال عند بوابات المسجد .42
اعتقلت قوات االحتالل، الليلة قبل الماضية سبعة أطفال من سكان القدس : وفا – القدس المحتلة

ال تتجاوز أعمارهم الستة الة التراويح، بعد انتهاء ص األقصىالمحتلة خالل خروجهم من بوابات 
 عشر عامًا.

، مواطنا من قرية كيسان شرقي المدينة إخطارا بهدم غرفة أمسوفي بيت لحم سلمت قوات االحتالل 
 زراعية وجدران استنادية في أرضه الزراعية.

وسى وأفاد رئيس المجلس القروي لكيسان حسين غزال أن االحتالل وضع األخطار للمواطن علي م
دونمات والواقعة بالقرب من مدرسة القرية غربا،  10أبو ديه في أرضه الزراعية البالغة مساحتها 

 ويقضي بهدم غرفة زراعية وجدران استنادية مقامة.
 25/6/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ى غزةاألممي حول العدوان عل تحفظهما على بعض مضامين التقريرتبديان فلسطينيتان  منظمتان .43
أبدت أوساط حقوقية فلسطينية رضاها العام عن محتوى تقرير لجنة : عوض الرجوب - رام هللا

تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن العدوان اإلسرائيلي على 
ومات ومع ذلك أبدى مديرا منظمتين فلسطينيتين شاركتا في تزويد اللجنة بالمعل .4104غزة 

يونيو/حزيران  42تحفظهما على بعض مضامين التقرير الذي سيجري عرضه أمام المجلس يوم 
وترى المنظمتان أن التقرير يساوي بين االحتالل والمقاومة في معالجة الحاالت التي  الجاري.

 تناولها، فضال عن "عالمات خوف" دفعت معديه إلى محاولة خلق توازن غير عادل.
بية للتقرير قال خليل أبو شمالة مدير جمعية "الضمير" لحقوق اإلنسان ومقرها غزة، وفي قراءة إيجا

إن التقرير صّرح بأن األنفاق التي استخدمتها المقاومة خالل الحرب استخدمت ألهداف عسكرية، 
 خالفا للروايات اإلسرائيلية، وهذا ال يدين المقاومة بأي شكل من األشكال.

عبر الهاتف للجزيرة نت أن التقرير ثمن دعوة المقاومة الفلسطينية  وأضاف أبو شمالة في حديث
وتوجيهها نداءات خالل الحرب للمدنيين جنوبي إسرائيل بإخالء منازلهم وتحذيرهم قبل إطالق 

 الصواريخ، إضافة إلى تحذير شركات الطيران.
ن ادعت ذل ك، حيث كان الضحايا وفي المقابل أوضح أن إسرائيل لم تتعامل بمثل هذه التحذيرات وا 

في معظم الحاالت من النساء والمدنيين، وأن التحذير المزعوم كان يطلق قبل ثوان فقط من إطالق 
 الصواريخ.

وشدد أبو شمالة على أن المهم في التقرير مصادقة مجلس حقوق اإلنسان والتصويت عليه في 
متحدة، معربا عن أمله بأن يساهم في اجتماعه األسبوع القادم، حيث سيعتبر وثيقة من وثائق األمم ال

المعركة القانونية التي ستبدأ غدا بعد تسليم ثالثة شكاوى إلى المدعية العامة بالمحكمة الجنائية 
أما عن القراءة السلبية للتقرير فأوضح أبو شمالة أنه انتقد صواريخ المقاومة  الدولية في الهاي.

 ل.وحاول المساواة بينها وبين جرائم االحتال
ورحب شعوان جبارين مدير مؤسسة "الحق" ومقرها رام هللا بتأكيد التقرير على عدم تعامل إسرائيل 
مع آليات األمم المتحدة المختلفة، وأنه آن األوان لجعلها تنصاع، والطلب من المجتمع الدولي البحث 

 في إلزامها باالنصياع.
لى أعضاء اللجنة بسبب مالحقة إسرائيل وأرجع محاولة التوازن إلى الخوف الذي قال إنه خيم ع

وأذرعها الخارجية التي تحولت إلى ما يشبه العصابة لكل من يتدخل في إعداد التقرير، مستشهدا بما 
 .4112ومطلع  4112جرى لريتشارد غولدستون بعد تقريره بشأن العدوان على غزة أواخر 
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الفلسطينية ووضعها بمستوى انتهاكات الجانب ويرى جبارين أن المبادرة إلى الموازنة بين االنتهاكات 
 اإلسرائيلي يعبر عن حالة خوف واضحة.

 24/6/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 رمضان في فلسطين بين نار االحتالل ونار األسعار: تقرير .44

يستقبل فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة رمضان بين نارين: : محمد السمهوري –رام هللا 
ره وتضييقاته المستمرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعكس تراجع زينة رمضان االحتالل وحصا

في كثير من المرافق والبيوت والشوارع، الحالة التي يعيشها الفلسطيني، والتي كانت واضحة في 
 تعامله مع ارتفاع األسعار التي عمد التجار إلى رفعها.

ية جانبًا معبرًا عن سخطه مما يعانيه من ظروف في المقابل، ترك الفلسطيني عاداته الرمضان
اقتصادية صعبة، واستعان بالتقشف لمواجهة الواقع، فغزة تستقبل رمضان بمعدالت غير مسبوقة 
للفقر والبطالة. وتفيد الغرفة التجارية في قطاع غزة بأن "نحو مليوني فلسطيني، يستقبلون شهر 

ذ عقود بفعل الحرب اإلسرائيلية األخيرة، واستمرار رمضان في ظل ظروف هي األسوأ اقتصاديًا، من
 الحصار المفروض للعام التاسع على التوالي".

وتشير اإلحصاءات إلى أن ما يزيد عن مليون شخص في قطاع غزة من دون دخل يومي وهذا 
في المئة من  39في المئة من مجموع السكان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى  60يشكل 
في المئة. هكذا، تجاهل الفلسطيني  21السكان وانتشار ظاهرة الفقر المدقع، والتي بلغت نسبتها  عدد

النزول إلى األسواق وشراء حاجاته، ما أصاب األسواق بحالة من الكساد والركود االقتصادي نتيجة 
 ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

الدواجن واللحوم من جانب جمعيات حماية  وأدى ارتفاع األسعار إلى إطالق حمالت لمقاطعة
المستهلك في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة، مطالبين الحكومة بالعمل من أجل خفض 

 األسعار ومراقبة األسواق وضبط األسعار.
إال أن المواطن اقتصر تفاعله مع رمضان من خالل أكالته الشعبية التي زينت سفرته ولو في شكل 

، فقد طرأ بعض التغير على العادات الرمضانية التي يمارسها أهالي قطاع غزة في غير مبالغ فيه
شهر رمضان المبارك، فتنوعت األكالت الرمضانية بعد تطور البرامج التلفزيونية المهتمة بالطبخ، 
 فأصبحت ربات البيوت أكثر اهتمامًا ومتابعة لهذه البرامج، إال أن نكهة األكالت الفلسطينية ال تزال

 حاضرة.
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مشاهد حزينة سجلتها الكاميرات لمن ُدّمرت بيوتهم في القطاع نتيجة العدوان األخير، فقد أفطرت 
 هذه العائالت على ركام بيوتها، متحدية الظروف الصعبة والبائسة التي تمر بها.

 25/6/2015الحياة، لندن، 
 

 سحراتي": "فرقة وطن" تتحدى االحتالل وتكرس عملها ألداء دور "المالخليل .45

استمرت مدينة نابلس )البلدة القديمة( في الحفاظ على طقوسها في : محمد السمهوري –رام هللا 
االحتفال بشهر رمضان، خصوصًا أنها األشهر فلسطينيًا بصناعة الحلويات الشعبية كالكنافة 

شرائها  والتمرية والقطايف والزالبية، وغيرها من أصناف الحلويات التي يحرص الفلسطينيون على
وتقديمها إلى جانب األكالت الشعبية. أما الخليل، وهي المدينة األكبر في الضفة الغربية، فيبقى 
لرمضان فيها نكهة مختلفة، ويعود سكانها الذين اعتادوا على سماع المسحراتي قديمًا إلى ذلك الزمن 

بداية رمضان ألداء  من خالل أصوات "فرقة وطن" المختصة بزف العرسان، والتي كرست عملها منذ
دور المسحراتي الذي يوقظ الناس لتناول وجبة السحور. وتتحدى الفرقة االحتالل من خالل تجوالها 

 في مختلف األحياء والشوارع في مدينة الخليل، مقدمة التراث الفلسطيني والعادات الجميلة.
 25/6/2015الحياة، لندن، 

 
 نضاله من أجل غزة عمار البلتاجي: تعرض والدي للمحاكمة جراء .46

عبدهللا دوغـان/ األناضـول: ذكـر عمـار البلتـاجي، نجـل د. محمـد البلتـاجي، القيـادي بجماعـة  -قونية 
اإلخــوان المســلمين فــي مصــر، أن والــده تعــرض للمحاكمــة جــراء نضــاله مــن أجــل تحريــر غــزة، وحكــم 

 عليه باإلعدام في دعاوى ملفقة، مشددًا على عدم وجود قضاء عادل في مصر.
واعتبـر البلتــاجي فـي حديثــه لمراســل األناضـول أن أحكــام اإلعــدام التـي صــدرت )بحــق عـدد كبيــر مــن 
قيــادات اإلخــوان(، كانــت موجــه ضــد أفكــار رفــع الحصــار بشــكل مباشــر عــن غــزة، مضــيفًا "إن ســبب 

 الحكم باإلعدام على أولئك هو نتيجة عدم قبولهم بحصار غزة، ورغبتهم في تحرير غزة والقدس".
 24/6/2015لة األناضول لألنباء، أنقرة، وكا

 
 شاركة رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب األردنيبم عّمان: سفينة الحرية تنطلق إلى غزة .47

عّمان: تنطلق اليوم الخميس سفينة الحرية إلى غزة بمشـاركة رئـيس لجنـة فلسـطين فـي مجلـس النـواب 
 قطاع غزة.األردني يحيى السعود، بهدف كسر الحصار الجائر على 
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ـــة النائـــب خمـــيس عطيـــة، فـــي بيـــان صـــحفي أمـــس، المشـــاركين  ـــة "مبـــادرة" النيابي ووصـــف رئـــيس كتل
بالسفينة بـ"األبطال"، ألنهم "يعبرون عن ضمير العالم الحر في مواجهة الظلم الصـهيوني الواقـع علـى 

ـــ"الوقوف ولــو مــرة واحــدة ضــد  ظلــم الصــهاينة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني البطــل". وطالــب العــالم الحــر ب
جبـار الصـهاينة بـالتوقف عـن حصـار غـزة البحـري"، مشـيرًا إلـى  ويتخذ قرارا برفـع الحصـار عـن غـزة وا 
أن مـــا يمارســـه االحـــتالل وســـفنه الحربيـــة فـــي ميـــاه غـــزة اإلقليميـــة هـــي قرصـــنة دوليـــة يجـــب محاســـبة 

لق مــن أجــل كســر الصــهاينة عنهــا. كمــا طالــب هيئــة األمــم المتحــدة بحمايــة ســفينة الحريــة التــي ســتنط
الحصار عن قطـاع غـزة، "محمـال دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي المسـؤولية الكاملـة عـن أي محاولـة لمنـع 
وصول السفينة إلى غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لـ"إنهاء الحصـار الظـالم الـذي يتعـرض لـه 

 دد حياة الناس". األهل في القطاع، خصوصًا بأن الوضع اإلنساني هناك وصل إلى مرحلة ته
 25/6/2015الغد، عّمان، 

 
 نقابة صحفيي األردن تدين بيان سفارة "إسرائيل" ضد  الدستور والزعاترة .48

عّمان: رفضت نقابة الصحفيين األردنيين، في بيان لها أصدرته مساء أمـس، مـا تطرقـت إليـه السـفارة 
ياسـر الزعـاترة معتبـرة أن مثـل هـذا  اإلسرائيلية من خـالل بيانهـا ضـّد صـحيفة "الدسـتور" ومقـال الزميـل

البيان استفزاز غير مقبول ويكشف زيف كل المحاوالت اإلسرائيلية المزيفـة بأنهـا دولـة ال تحتـرم حريـة 
 التعبير والرأي والرأي اآلخر.

وقـــال بيـــان النقابـــة إن الهمجيـــة الحقيقيـــة ليســـت فـــي مقـــال يـــدافع عـــن حـــق شـــعب بالـــدفاع عـــن نفســـه 
ل مغتصــب بــل الهمجيــة باإلصــرار يوميــًا علــى ممارســة كــل أصــناف االعتــداء ووجــوده فــي ظــل احــتال

واغتصاب األرض والعـيش الكـريم، إضـافة إلـى مـا تقـوم بـه "إسـرائيل" مـن اعتـداءات ضـّد شـعب يـدافع 
عـــن قضـــاياه وحقوقـــه العادلـــة فـــي ظـــل ممارســـاتها مـــن عمليـــات القتـــل والتصـــفية والمـــداهمات األمنيـــة 

األقصــــى واتبــــاع سياســــة الحصــــار علــــى غــــزة. كمــــا اســــتهجن بيــــان نقابــــة واقتحامــــات علــــى المســــجد 
الصحفيين "توقعات" ومطالبات السـفارة اإلسـرائيلية بوقـف مثـل هـذه المقـاالت معتبـرًا ذلـك تـدخاًل سـافرًا 
فــي حريـــة الصـــحافة واإلعــالم واســـتفزاًزا صـــارخًا لكــل المشـــاعر التـــي يحملهــا الصـــحافيون واألردنيـــون 

وشـــرفاء العــالم تجـــاه القضـــية الفلســـطينية والمطالــب العادلـــة بالســـالم الشـــامل الـــذي عامــة والعـــرب بـــل 
تضرب "إسرائيل" به عرض الحائط بممارساتها العدوانية على األرض واستمرارها بسياسة القلعة وبناء 

 المستوطنات ورفض حل الدولتين واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
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ي بيانها وقوفها التـام إلـى جانـب صـحيفة "الدسـتور" والزميـل الزعـاترة وجميـع وأكدت نقابة الصحفيين ف
الكتاب ووسائل اإلعالم األردنية لما تتحلى به من مهنية ووطنية، كما أكدت موقفهـا الثابـت والواضـح 

 من القضية الفلسطينية ورفضها لكل الممارسات اإلسرائيلية الهمجية.
 25/6/2015الدستور، عّمان، 

 
 يتسلم ثالث مذكرات حول الالجئين الفلسطينيين سالم .49

تسلم رئيس الحكومة تمام سالم من "مجموعة العمـل اللبنانيـة حـول قضـايا الالجئـين الفلسـطينيين" فـي 
لبنان، والتي تتألف من ممثلين عن الكتل النيابية األساسية و"لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، ثالث 

ـــذ أوائـــل العـــام مـــذكرات هـــي ثمـــرة سلســـلة االجت ـــدتها اللجنـــة من . وتتنـــاول هـــذه 2015ماعـــات التـــي عق
المذكرات مضاعفات خفض وكالة "األونروا" تقديماتها إلى الالجئـين الفلسـطينيين، وبعـض اإلجـراءات 

 المقترحة لتخفيف القيود المستجدة على عمل الالجئين، وجملة التوصيات التي سبق وأقرتها.
يــة كافــة إلــى تطــوير توافقــات عــن شــؤون الالجئــين وغيرهــا مــن المســائل ودعــا ســالم األطــراف اللبنان

 المطروحة في هذا الظرف الدقيق.
 25/6/2015السفير، بيروت، 

 
 ويطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه غزة 3المرزوقي يؤكد مشاركته في أسطول الحرية  .51

لها فـي كريـِت، طـايفون سـالجي، ، نقـاًل عـن مراسـ24/6/2015وكالة األناضول لألنباء، أنقـرة، نشـرت 
أن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي شدد على رفـض المشـاركين فـي حملـة "أسـطول الحريـة 

" حرمــان نحــو مليــوني فلســطيني فــي غــزة مــن حقــوقهم األساســية، مؤكــدًا مشــاركته فــي الحملــة التــي 3
 تهدف لكسر الحصار اإلسرائيلي على القطاع.

أكــــد  24/6المرزوقــــي لمراســــل األناضــــول المرافــــق للحملــــة يــــوم األربعــــاء  وفــــي تصــــريحات أدلــــى بهــــا
" المنظمة من قبل الهيئة الدولية لكسر حصار قطـاع غـزة. وأكـد 3مشاركته في حملة "أسطول الحرية 

المرزوقي أنه "مع النشطاء حتى النهاية ولن يتراجع عن قراره، ألنهم متظاهرون سلميون، وال يحملون 
لون الدواء والمساعدات لألطفال المرضى"، الفتـا بـالقول "نـرفض حرمـان نحـو مليـوني أسلحة، بل يحم

شخص في غزة من حقوقهم األساسية". ودعـا المرزوقـي "المجتمـع الـدولي إلـى ممارسـة الضـغط علـى 
"إسرائيل" وخاصة الدول الصديقة لها"، مضـيفا بـالقول "جميعـًا نريـد السـالم لتلـك المنطقـة، ووضـع حـد 

 عاما"، على حد تعبيره. 70ة المستمرة منذ أكثر من للكراهي
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وحول إمكانية تعرض إسـرائيل لألسـطول، ومنعـه مـن وصـوله إلـى غـزة، قـال الـرئيس التونسـي السـابق 
"ال أعــرف مــا ســتفعله إســرائيل، غيــر أننــي أعــرف مــا ســنفعله، نحــن ســنحاول تحقيــق مهمتنــا". وأشــار 

القوة والعنف ضّدهم، من شـأنه أن يـؤدي إلـى عواقـب سـلبية أيضًا إلى أن "لجوء إسرائيل إلى ممارسة 
 ضّدها، مرجعًا ذلك إلى أنهم ليسوا مقاتلين وال يملكون األسلحة"، على حد وصفه.

، نقـــاًل عـــن مراســـلها، أن منصـــف المرزوقـــي اعتبـــر أن 24/6/2015الجزيـــرة نـــت، الدوحـــة، وأضـــافت 
ولـن يتنـازلوا عنـه، وأنـه كـذلك واجـب مـن  إلى غزة هو حق مـن حقـوق أهلهـا 3وصول أسطول الحرية 

واجبات المجتمع الدولي. وأوضح، في حديث للجزيرة، أن الحملة توجه عدة رسائل، وأولها إلى أهـالي 
غزة مفادها أن منظمي الحملة لن ينسوهم. والرسالة الثانيـة تطالـب الشـعوب العربيـة بـأال ينسـوا قضـية 

صـبحت هنـاك قضـايا أخـرى لالجئـين مـن شـعوب المنطقـة. الالجئين الفلسطينيين، خصوصًا بعد أن أ
أما الرسـالة الثالثـة، فوجههـا إلـى المجتمـع الـدولي قـائاًل إن هنـاك نحـو مليـوني شـخص فـي قطـاع غـزة 
يعانون من "اإلقامة الجبريـة" ومحرومـون مـن الحقـوق األساسـية فـي الصـحة والتعلـيم والتنقـل والثقافـة، 

 ؤوليته تجاههم.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مس
 

 نبيل العربي: العالم لن ينعم بالسلم إذا استمر احتالل فلسطين .51
قـــال األمـــين العــــام للجامعـــة العربيــــة نبيـــل العربــــي، إن "المنطقـــة بـــل العــــالم أجمـــع، لــــن يـــنعم بالســــلم 
 واالستقرار واألمـن طالمـا اسـتمر االحـتالل اإلسـرائيلي لـألرض الفلسـطينية، وطالمـا أن الجهـود الدوليـة
المبذولـة لمعالجـة القضـية لـم تبـرح مكانهـا". وأضـاف العربـي فـي كلمتـه أمـام االجتمـاع الـوزاري لتبــادل 
اآلراء حول سياسة الجوار األوروبية والذي بدأت أعمالـه فـي بيـروت، أمـس، "ال بـد مـن تحقيـق تقـارب 

حقوق العربية، للتوصل ما بين السياسة العربية والسياسة األوروبية فيما يتصل بالقضية الفلسطينية وال
 إلى حل عادل وشامل لها تقوم على تطبيق قواعد الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية".

وأعرب العربي عن أمنيته بأن يقوم االتحاد األوروبي بتأييد األفكار الفرنسية التـي تـدعو إلـى "ضـرورة 
ـــي "اإلســـرائيلي"، ـــزاع العرب ـــة إلنهـــاء الن ـــى حـــل  اتخـــاذ الخطـــوات المطلوب قامـــة ســـالم عـــادل يقـــوم عل وا 

الدولتين". وأشار إلى أن مبادرة السالم التي يتحدث ويشيد بها العالم أجمع وتتجاهلها "إسـرائيل" تمامـًا 
 عامًا. 13على مدى 

 25/6/2015الخليج، الشارقة، 
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 جامعة الدول العربية تطالب باإلفراج عن األسير خضر عدنان .52
، بــــإطالق ســــراح األســــير الشــــيخ خضــــر عــــدنان 24/6، يــــوم األربعــــاء طالبــــت جامعــــة الــــدول العربيــــة

ـــ  ــذين  51والمضــرب عــن الطعــام لليــوم ال علــى التــوالي، وعــن كافــة المعتقلــين فــي ســجون االحــتالل ال
صــدرت بحقهــم قــرارات االعتقــال اإلداري. وأدانــت الجامعــة هــذا اإلجــراء غيــر القــانوني والخطيــر الــذي 

بيـر مـن الفلسـطينيين، كمـا أهابـت وطالبـت جميـع المنظمـات العاملـة فـي تمارسه "إسرائيل" ضد عـدد ك
مجال حقوق اإلنسـان والقـانون الـدولي للتـدخل الفـوري لوقـف هـذه الجريمـة المسـتمرة التـي يتعـرض لهـا 

 خضر عدنان ورفاقه.
 24/6/2015فلسطين أون الين، 

 
 تركيا تؤكد إجراء محادثات لتطبيع العالقات مع "إسرائيل" .53

ب.(: قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو إن مسؤولين من تركيـا و"إسـرائيل" التقـوا )أ.ف.
مـــؤخرًا فـــي محاولـــة إلعـــادة إطـــالق المســـاعي مـــن أجـــل تطبيـــع العالقـــات بـــين الـــدولتين، مؤكـــدًا بـــذلك 
معلومــــات صــــحفية بهــــذا الصــــدد. وقــــال الــــوزير التركــــي فــــي تصــــريح أمــــام الصــــحفيين نقلتــــه النشــــرة 

لكترونية لصحيفة حرييت "من الطبيعـي تمامـًا أن يتحـادث البلـدان لتطبيـع عالقاتهمـا. فكيـف يمكـن اإل
التوصل إلى تسوية بدون نقاش؟". وأوضح تشاوش أوغلو أن المسـؤولين األتـراك واإلسـرائيليين يلتقـون 

 "على مستوى خبراء" منذ مدة طويلة. 
 25/6/2015الخليج، الشارقة، 

 
 ألحمر" التركي يتفقد مساعدات قدمت لمستشفى في غزةوفد من "الهالل ا .54

، 24/6محمــــد ماجــــد: تفّقــــد وفــــد مــــن رئاســــة منظمــــة الهــــالل األحمــــر التركــــي، يــــوم األربعــــاء  -غــــزة 
مساعدات طبية مقدمة من الشعب التركي لمستشفى "شهداء األقصى"، وسط قطاع غـزة. وقـال منتـاز 

قطــاع غــزة لتفقــد أجهــزة طبيــة قــدمت لمستشــفى شــهداء شمشــك، مســاعد المــدير العــام للمنظمــة: "جئنــا ل
األقصـى، تقـدر بحـوالي مليـون دوالر أمريكـي". وأشــار شمشـك، إلـى أن الهـالل األحمـر التركـي، ينــوي 

 يتيمًا في غزة. 130تنفيذ مشاريع تخدم 
 24/6/2015وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
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 الدولتين إلى أفعالفيلتمان يدعو نتنياهو إلى ترجمة التزامه بحل  .55
إعــداد وجــدي األلفــي للنشــرة العربيــة: دعــت األمــم المتحــدة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي  -األمــم المتحــدة 

بنيامين نتنياهو إلى أن يترجم التزامه بحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين إلى أفعـال بمـا فـي ذلـك 
لشـؤون السياسـية بـاألمم المتحـدة يـوم األربعـاء وقف البناء االستيطاني. وقال جيفري فيلتمـان مسـؤول ا

"األمين العام )بان جي مون( متفائل بما صدر عن رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا من تأكيدات اللتزامه 
بفكــرة )حــل مســتدام يقــوم علــى دولتــين( لكنــه يشــير إلــى أن هــذا يجــب أن يتــرجم إلــى أفعــال". وأضــاف 

 توقف األنشطة "الحساسة واألحادية الجانب" مثل المستوطنات.فيلتمان أن "إسرائيل" بحاجة إلى أن 
 25/6/2015وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ضرورة فتح معبر رفح بانتظام لمساعدة سكان غزة علىفيلتمان يؤكد  .56

األناضول: أكد وكيل األمين العام لألمـم المتحـدة للشـئون السياسـية "جيفـري فيلتمـان"، يـوم  –نيويورك 
، علـــى ضـــرورة "فـــتح معبـــر رفـــح بشـــكل منـــتظم للمســـاعدة فـــي تخفيـــف معانـــاة الســـكان 24/6األربعـــاء 

 الفلسطينيين في قطاع غزة".
الــذي كــان يتحــدث أمــام الجلســة الدوريــة لمجلــس األمــن الــدولي حــول الشــرق –وقــال المســئول األممــي 

ـــرار مصـــر  –األوســـط  ـــان كـــي مـــون" قـــد "رحـــب بق إجـــراء بعـــد  –إن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة "ب
 3يوني/حزيران، ولمدة  19-13المتعلق بفتح معبر رفح، في الفترة من  –مشاورات مع الرئيس عباس 

 أيام هذا األسبوع في كال االتجاهين".
واســتدرك قــائال "ومــع االعتــراف بأهميــة مثــل هــذه القــرارات علــى البيئــة األمنيــة، ودون االنتقــاص مــن 

فع الكامل لجميع المعابر المغلقة في إطار قرار مجلس األمـن الهدف الرئيسي لألمم المتحدة لرؤية الر 
إال أن أملنـــا هـــو أن يـــتم فـــتح معبـــر رفـــح علـــى أســـاس منـــتظم للمســـاعدة فـــي  ،2009لعـــام  1860رقـــم 

 تخفيف معاناة سكان غزة".
ى وأردف قائال "إن األمين العام يتابع التقارير اإلعالمية التـي تفيـد بـأن أسـطوال مـن السـفن سـيتوجه إلـ

غزة خالل األيـام المقبلـة، ويـؤمن بـأن األسـطول لـن يسـاعد فـي معالجـة الوضـع الصـعب فـي القطـاع، 
 وهو يجدد دعوته لحكومة إسرائيل برفع جميع اإلغالقات مع األخذ بعين االعتبار مخاوفها األمنية".

ء تأكيــد إزا متفــاءلإن "بــان كــي مــون  وقــال المســؤول األممــي فــي إفادتــه أمــام أعضــاء مجلــس األمــن،
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين نتنيـاهو، مـؤخرا علـى التزامـه بفكـرة وجـود الـدولتين ولكنـه أشـار إلـى 
ضرورة ترجمة ذلك إلى أفعال تضمن وقف األعمـال الحساسـة واألحاديـة الجانـب فـي الضـفة الغربيـة، 
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لنهائي أو تمنع إقامة بما في ذلك المستوطنات التي يمكن أن تحكم بشكل مسبق على اتفاق الوضع ا
 دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.".

وتابع قائال: "ويرحب األمين العام بتدابير إسرائيل لتخفيف بعض القيود على الفلسـطينيين فـي الضـفة 
الغربيـــة وغـــزة، وخاصـــة أثنـــاء شـــهر رمضـــان المبـــارك، علـــى الـــرغم مـــن العـــدول عـــن بعـــض التـــدابير 

 اريخ من غزة".استجابة لتكرار إطالق الصو 
ونقل "فيلتمان" عن األمين العام تشجيعه إلسرائيل على توسيع تـدابير بنـاء الثقـة التـي تسـمح بالحركـة 

 المشروعة للناس والبضائع بين غزة والضفة الغربية وداخلهما، بما في ذلك القدس الشرقية. 
 24/6/2015رأي اليوم، لندن،  

 
 في مالحقة أجانب متهمين بدفع رشى لمواطنيهابالتهاون  "إسرائيل"منظمة دولية تتهم  .57

(، اليـوم األربعـاء، OECDاألناضول: اتهمت منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة الدوليـة ) –باريس 
 ألفراد وشركات إسرائيلية. رشاويإسرائيل بعدم مالحقة أشخاص وشركات أجنبية التهامهم بدفع 

 14عنيـــة بمكافحـــة الرشـــوة بالمنظمـــة المـــذكورة، أن وذكـــر تقريـــر صـــدر اليـــوم عـــن مجموعـــة العمـــل الم
 لنظرائهم في إسرائيل خالل السنوات السبع األخيرة. رشاويشخصية وشركة أجنبية متهمة بدفع 

وأوضح التقرير أن "السلطات اإلسرائيلية لم تحاكم أحدا فيما يتعلق بتلك التهم إال أنها فتحت تحقيقات 
 واصفا ذلك األمر بـ"الخطوة المشجعة". ونة األخيرة"،حول الموضوع في اآل

عــداد التشــريعات الالزمــة  بادعــاءاتودعــا التقريــر إســرائيل إلــى إجــراء تحقيــق شــامل  تــداول الرشــى، وا 
لمكافحة الرشوة، السيما في مواجهة الشركات األجنبية التي تحاول دفع الرشوة في قطاع "الصـناعات 

 ذات المخاطر العالية".
 24/6/2015رأي اليوم، لندن، 

 
 شركة إسرائيلية ترعى قميص أتلتيكو مدريد الجديد .58

، والـذي سـيظهر 2016-2015عـن زيـه الجديـد للموسـم القـادم  اإلسبانيأعلن اليوم فريق أتلتيكو مدريد 
 به رسميا خالل المنافسات.

وكــان دييجــو ســيميوني والعبيــه قــد أنهــوا الموســم الماضــي فــي المركــز الثالــث خلــف برشــلونة صــاحب 
لمركــز األول وم مدريــد صــاحب المركــز الثــاني، حيــث اســتطاع الفريــق أن يتــوج بالــدوري فــي عــام ا

 .1996للمرة األولى منذ عام  2014
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، عندما فـاز 1996ويعتبر تصميم الزي الجديد للفريق مشابه تماما لنفس الذي كان يرتديه الفريق عام 
 ي جديدة إسرائيلية.بالدوري، ويحتوي القميص الجديد أيضا على شركة راع

الراعيــة للفريــق، وتــم توســيع الصــفقة لتصــبح العالمــة علـــى  الشــركاتوتعتبــر هــذه الشــركة مــن أوائــل 
 مقدمة القميص وبمساحة أكبر لمدة موسمين قادمين. 

 25/6/2015موقع سوبر الرياضي، 

 
  "يلإسرائ"مركز كارنيغي: تفّكك سورية سُيحوّلها إلى منطلق لألعمال العدائّية ضّد  .59

إســرائيل تجـاه الصـراع الســورّي بـالغموض واإلبهـام إلــى  اسـتراتيجيةزهيـر أنــدراوس: اّتسـمت  –الناصـرة 
حـدٍّ مـا، حيــث تجّنـب المسـؤولون اإلســرائيليون لفـت األنظـار علــى غيـر العـادة بشــأن هـذه القضـية منــذ 

الرســـمية بشـــأن بدايـــة الحـــرب األهليـــة. وخـــالل هـــذه الفتـــرة، لـــم يصـــدر ســـوى القليـــل مـــن التصـــريحات 
شــكالية إلــى حــدٍّ كبيــر بشــأن القضــايا األوســع ذات  القضــية، ال بــل كانــت تلــك التصــريحات مبهمــة وا 

السـورية إلــى  االسـتراتيجيةالصـلة، وعـادة مـا اقتصـرت علـى موضـوع واحــد بالتحديـد هـو نقـل األسـلحة 
األوسط(، في واشنطن. حزب هللا، هذا ما جاء في دراسٍة جديدة أعّدها )مركز كارنيغي لشؤون الشرق 

إضـــافة إلـــى ذلـــك، تابعـــت الدراســـة، لـــم تبـــذل إســـرائيل أي محاولـــة فعليـــة كـــي تكـــون جـــزًء مـــن العمليـــة 
 الدبلوماسية في جنيف.

وتابعت الدراسة قائلًة إّنه يبدو أّن هذا التعتيم والسلبية العامة الفتين إلى حّد مـا، نظـرًا إلـى مـدى تـأّثر 
نتيجـــة تســـفر عنهـــا الحـــرب األهليـــة الســـورية، إلـــى جانـــب ميلهـــا إلـــى  مصـــالح إســـرائيل الجوهريـــة بـــأي

اإلفصاح عن آرائها وتوصياتها بقوة. مع ذلك، ال ينبغي على المرء أن يفّسر هذا الخوف باعتبـار أن 
 إسرائيل متشّككة أو غير متأّكدة من نتيجة الحرب.

شابك للقيم والمصـالح والمعضـالت التـي والواقع أن إسرائيل تشعر باالرتباك بسبب الطابع المعّقد والمت
تواجهها نتيجة للحرب األهليـة السـورية. منـذ الحـرب القصـيرة، ولكـن العنيفـة، التـي نشـبت بـين البلـدين 

، اعتبـــرت إســـرائيل أن ســـورية، والســـّيما نظـــام األســـد، تشـــّكل تهديـــدًا عســـكريًا خطيـــرًا 1973فـــي العـــام 
ألنها ستطلب الكثير فـي مقابـل السـالم ولكنهـا سـتكون أيضـًا  وشريك سالم صعبًا وقاسيًا، وربما مثالياً 

قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وطوال العقود األربعة الماضية، شهد الَبلدان جوالت عدة من مفاوضـات 
السالم الثنائية واالحتكاكات العسكرية غير المباشرة أيضًا، في حين انخرطـا فـي سـباق تسـّلح، وكـذلك 

 نفوذ في لبنان.في تنافس على ال
السورية هادئة وآمنة خالل هذه الفترة بأكملهـا. وبرأيهـا، عّرضـت -ومع ذلك، ظلت الحدود اإلسرائيلية 

الحــرب األهليــة الســورية إســرائيل إلــى عــدٍد مــن المعضــالت الحــاّدة يتعّلــق أولهــا بالّنتــائج التــي تفّضــلها 
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وري بشـار األسـد بوجهـة النظـر التـي تقـول لتلك الحرب. وقد قوبل عداء إسرائيل التاريخي للـرئيس السـ
إنه الشيطان الذي تعرفه إسرائيل )والذي تمّكنت إسرائيل من التكّيف معه إلى حّد كبير(، في حين أن 
منافســيه غيــر معــروفين بتاتًــا. وتتعلّــق المعضــلة الثانيــة باشــمئزاز إســرائيل مــن األعمــال الوحشــية التــي 

لتــي يقابلهــا جزئيــًا اإلدراك المتزايــد بــأن وحشــية بعــض الفصــائل ارتكبهــا األســد بانتظــام ضــد شــعبه، وا
 اإلسالمية الراديكالية التي تشارك في القتال لم تعرف حدودًا أيضًا.

أّما المعضلة الثالثة فتكمن في القلق بشأن المخاطر التي يطرحها احتمال نجاح المعارضة اإلسالمية 
ضـــد إســـرائيل بمجـــّرد أن تـــتمكن مـــن توطيـــد ســـلطتها.  الراديكاليـــة فـــي ســـورية، والتـــي يمكـــن أن تنقلـــب

ويعــادل هــذا القلــق الخــوف مــن أن انتصــار األســد، الــذي يعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى إيــران وحــزب هللا 
وشيعة العـراق، قـد يشـّجع بصـورة ملحوظـة مسـاعي هـذا التحـالف غيـر المقـّدس إلـى الوقـوف فـي وجـه 

 إسرائيل. 
ق إسـرائيل مـن أن الصـراع غيـر الحاسـم والمطـّول فـي سـورية مـن شـأنه وتكمن المعضلة الرابعة فـي قلـ

أْن يــؤّثر ســلًبا بصــورة متزايــدة علــى االســتقرار فــي لبنــان واألردن المجــاورين، كالهمــا مهمــان بالنســبة 
إلسرائيل، ولكنه، في الوقـت نفسـه، سـيبقي القتـال الـذي تخوضـه جميـع األطـراف المتحاربـة فـي نطـاق 

 وبالتالي سيستنفدها وينهكها ويضعف قدرتها على إيذاء إسرائيل. األراضي السورية،
ســرائيل، علــى  ورأت الدراســة أّن تفّكــك ســورية فــي نهايــة المطــاف ســيؤّثر إلــى حــدًّ كبيــر، علــى لبنــان وا 
سبيل المثال، تحويـل الـبالد مـرة أخـرى إلـى منطلـق لألعمـال العدائيـة ضـّد إسـرائيل. وخُلصـت الدراسـة 

استشراًفا للمستقبل، يتعـّين علـى إسـرائيل أْن تتعامـل مـع احتمـال أكثـر إثـارة للقلـق يمكـن إلى القول إّنه 
، ويتمّثل فـي التوّصـل إلـى اتفـاٍق نـووّي مـع إيـران مـن شـأنه تعزيـز مكانـة 2015أْن يتحقق خالل العام 

دّخل فــي إيــران، وُيضــعف نظــام العقوبــات ضــّدها، ويمــّدها بقــدر أكبــر مــن الشــرعّية وبحّريــٍة أكبــر للتــ
 الشؤون السورّية واللبنانّية. 

 2015/6/25رأي اليوم، لندن، 
 دراسة: مناهج التعليم األلمانية ترى في إسرائيل "دولة عساكر" .61

وديع عواودة: تؤكد دراسة ألمانية ـ إسرائيلية مشتركة أن مناهج التعليم فـي ألمانيـا تـرى فـي  -الناصرة 
نيين إرهابيين. وترد المحرقة والنازية في كتب التعلـيم األلمانيـة إسرائيل دولة عساكر وال تعتبر الفلسطي

قتـل فوريـة يلعـب فيـه البشـر  ماكينـةبشكل بارز ولكن بمعظمها ينتج االنطباع بأن القتل تم من خالل 
 دورا ثانويا دون مسؤولية شخصية.

ديمي، موضــوعي ومــع ذلــك وجــد البــاحثون اإلســرائيليون أن المحرقــة تــرد فــي منــاهج التعلــيم بــنص أكــا
 وغير انفعالي ويحرص على طرح معطيات دون تعبير عن مشاعر.
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ببراوانشــيغ " األلمــاني، وقامــا بدراســة كتــب  جــورج“ومعهــد وأجــرى البحــث معهــد "موفيــت" اإلســرائيلي 
التعلــيم كــل منهمــا فــي بــالده. ووجــد البــاحثون فــي ألمانيــا أن منــاهج التعلــيم هنــاك تتعامــل مــع إســرائيل 

ري وصراع مستمر وفي كثير من الكتب تظهـر كدولـة فـي أزمـة فـي الشـرق األوسـط. كمـا بسياق عسك
نجازاته وخصوصيته  وجدوا أنه في معظم األحيان تغيب األبعاد األخرى كتطور المجتمع اإلسرائيلي وا 
 كنظام ديمقراطي. كما يرد في مناهج التعليم األلمانية استمرار االحتالل والمستوطنات بصفتها العائق

 األساسي أمام مسيرة السالم.
ــــاريخ  150الدراســــة المشــــتركة التــــي راجعــــت  ــــا والت ــــة فــــي الجغرافي ــــا فــــي المــــدارس الثانوي ــــا تعليمي كتاب

سـرائيل توصـي بتعـديل المضـامين بغيـة عـرض صـورة "متوازنـة واسـعة" لتـاريخ  والمدنيات فـي ألمانيـا وا 
خلـق روايـة تطـرح الصـراع كصـراع حتمـي إسرائيل. كما توصـي القـائمين علـى منـاهج التعلـيم بتحاشـي 

 وغير قابل للحل.
 الفلسطينيون في الكتب العبرية

يشـار إلـى أن دراسـة إسـرائيلية أظهـرت أن كتـب تعلـيم التـاريخ فـي المـدارس اليهوديـة تشـّرعن المجــازر 
 بحق الفلسطينيين بأساليب شتى.

رة فــي اللغــة فــي الجامعــة جــاء ذلــك فــي كتــاب صــدر بالعربيــة أيضــا العــام الماضــي وضــعته المحاضــ
وتشير الباحثة إلى أن كتب التـاريخ العبريـة  العبرية بروفسور نوريت بيلد، بثمانية كتب لتعليم التاريخ.

 تشّكل، بشكل غير معلن، أداة لتأمين احتياجات الحاضر والمستقبل ال التعرف على الماضي.
 تنشئة الجنود

عـدادهم ليكونـوا جنـودا تؤكد الدراسة أن كتب التـاريخ فـي إسـرائيل وسـ يلة أمنيـة لتهيئـة الناشـئة اليهـود وا 
 جيدين ومخلصين لالحتالل.

الدراسة المسهبة تستعرض طريقة تضمين كتـب التـاريخ المجـازر التـي اقترفتهـا الصـهيونية )قبـل وبعـد 
 .( والواردة باسم "أحداث" وتتوقف عند كيفية تبريرها وشرعنتها بوسائل ملتوية ومتعددة1948نكبة 

من ضمن هـذه الوسـائل الـزعم أن بعـض المجـازر ليسـت سـوى "معـارك" عاديـة أو "عمليـات عسـكرية" 
 أو "انحرافات" عن الخطط الرسمية لكنها عادت بالفائدة على الدولة اليهودية.

 مجزرة 80
مجـزرة، لكنهـا تنحصـر فـي  80يشار إلى أن المجازر الصهيونية قبيل وخالل النكبة وحدها تبلغ نحو 

وبمجزرتـي قبيـة  48تب التعليمية في إسرائيل بعدد قليل جـدا منهـا كمجزرتـي ديـر ياسـين واللـد عـام الك
 .1956وكفر قاسم عام  1953عام 
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وطفال في مجازر اقترفت خالل تهجير عشرات اآلالف من مدينة اللد في  إمرأةرجال،  426ورغم قتل 
نهــا نتيجــة أعمــال فرديــة فــي الميــدان دون يــتم تناولهــا بصــيغة المبنــي للمجهــول وكأ 48يوليــو/ تمــوز 

 تعليمات عليا من القيادة.
26/6/2115القدس العربي، لندن،   

 
 عسكرية وسياسية صهيونية حول تقرير األمم المتحدة عن سلوك الجيش خالل حرب غزة فعلردود  .61

هيونية تابعت األوساط العسكرية والسياسية الص: سات وتحليل المعلومات الصحفيةاترجمة مركز در 
بصورة حثيثة نتائج تقرير األمم المتحدة حول حرب غزة، والسلوك العسكري للجيش في حربه المعلنة 

 على حركة حماس، وجاءت ردود الفعل على النحو التالي:
 

 األممفي  اإلنسانسرائيل" سترفع لمجلس حقوق إن "إ، قال المراسل السياسي "شلومو تسيزنا -
ر عن حرب غزة، توضح فيه بانها تفحص نفسها بشأن المالحظات التي المتحدة تعقيبا على التقري

الدولية، خاصة استخدام "نظام هنيبال"، الرد العسكري الفوري بعد اختطاف جندي،  األسرةتقلق 
 أصيبويتضمن هجوما متداخال لمنع فرار الخاطفين، كما ستفحص الضربات لمنازل النشطاء التي 

 لة.الحم أثناءفيها مواطنون في 
 

، اعتبر أن تقرير "بن كسبيت" الخبير االستراتيجي المقرب من دوائر صنع القرار في تل أبيب -
االمم المتحدة حول حرب غزة متوازن، والهجوم المسبق عليه كان أمرا سخيفا ال حاجة اليه، ألنه 

خدم الكثير امتنع عن توجيه االتهام بشكل واضح، وابتعد عن التسميات والتوصيات الشمولية، واست
من كلمات التحفظ، ووزع االنتقادات بشكل متساٍو بين "اسرائيل" وحماس، رغم أن حماس لم ُتذكر 
باالسم، فإذا كانت حماس انتصرت في تقرير غولدستون على "اسرائيل" بشكل حاسم، فان التقرير 

حماس الحالي ينتهي بالتعادل. وأضاف: كان واضحا للجيش طوال عملية الجرف الصامد أن 
تستخدم األنفاق لمهاجمة أهداف عسكرية، ال أعتقد أنها قد تراجعت وغيرت نظريتها، بل ربما بدأت 
تستوعب قوانين العالم الجديدة، والءمت نفسها مع الظروف، وفهمت أن مقاتلين مسلحين يخرجون 

ويجب االعتراف  من األنفاق لمهاجمة نساء وأوالد في أسرتهم، لن يعود بالفائدة على الصعيد الدولي،
بذلك، لكن االستثناء الوحيد هو "اجراء هنيبعل"، وهذا سيتسبب دائما باالنتقادات الدولية الشديدة، لكن 

 يجب أن نقول للعالم بأن الفلسطينيين في كل مرة يخطفون فيها جنديا ستُفتح عليهم أبواب جهنم.
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متحدة ليس له أي معنى عملي في أي أكد أن تقرير األمم ال "اليكس فيشمان" المراسل العسكري، -
ننسخه، ألنه سيكرر نفسه بعد المواجهة  أنميدان قتال واقعي على وجه األرض، يمكن منذ اآلن 

التالية في غزة، وينقل عن رجال الجيش تساؤلهم: ماذا نفعل بهذا التقرير، وماذا فيه نأخذه للحرب 
ال شيء، ألن قواعد الحرب اختلفت، فلم تعد  ،األمرالتالية كي نجعلها مختلفة، الجواب، في واقع 

هناك حروب بين جيوش منظمة، توجد مواجهات للدول مع منظمات مسلحة، أو بين المنظمات 
ذا كانت الدول ملزمة بقواعد الحرب، فالمنظمات غير ملزمة بشيء. وأضاف: بعد تقرير  نفسها، وا 

راكز اتخاذ القرار، نشر موظفين غولدستون استخلص الجيش الدروس، وأوجد رجال قانون في م
يخلدون عملية اتخاذ القرارات والنتائج، وأقيمت هيئة عسكرية درست مسبقا كل حدث يعتبر شاذا، 

والمعايير داخل الجهاز العسكري، ألنه في الحروب  واألخالقياتهذا جيد وهام لغرض حفظ القانون 
 كية.الجديدة ليس واضحا تعريف العدو كما في الحروب الكالسي

 

زعم أنه كانت في أماكن عديدة مبالغة في استخدام  "ناحوم برنياع" كبير كتاب األعمدة الصهاينة، -
غير متوازنة لمبان سكنية، قتل زائد ألطفال ومدنيين، وفي حالتين عربدة بالنار في  إصابةالذخيرة، 

نه ال سبيال عمليا الدولية يعرف با األسرةمحاولة لمنع اختطاف جندي، لكن كل صاحب قرار في 
إلدارة حمالت عسكرية في ظل الحفاظ على النقاء، مع صفر من نقاط الخلل، ومثلما في دول غربية 

، فان حساسية الرأي العام في الداخل لسقوط الجنود، وخوف الحكومة والجيش من فقدان تأييد أخرى
رئيس الوزراء، وزير الحرب . وأضاف: اآلخرالرأي العام، يزيدون عدد الخسائر المدنية في الطرف 

من مقاتلي حماس والمنظمات  اإلمكانوقادة الجيش أثناء الجرف الصامد أرادوا قتل عدد كبير قدر 
السياسي بسبب النار الزائدة، مما دفعهم الن يصروا  أو، مع الخوف من التورط القانوني األخرى

بقاءالغالية، على أنظمة التحذير مثل نقر السطح، وتبذير الذخيرة الذكية،  الطائرات القتالية  وا 
، ولشدة المفارقة، فان ما دفع حماس للتوجه لوقف األخطاءلساعات في الجو، من اجل عدم ارتكاب 

المدنية. وأشار إلى أن  األحياءالنار في النهاية لم يكن قتل مقاتليها، بل بالذات حجوم الدمار في 
التدحرج نحوها، فقد منعت "اسرائيل" تحويل مشكلة حرب غزة لم تكن جرائم الحرب، بل مجرد 

الرواتب لموظفي حماس، منعت نقل البضائع، وشددت الحصار على القطاع، ولو أنها سمحت بان 
كل ما تسمح بإدخاله اليوم، لما كانت الجرف الصامد، هنا يوجد ذنب  2014غزة في  إلىتدخل 

في حماية  واإلهمالركة، الخوف من المخاطرة القادة، ويتعلق بادرة الحملة، الجمود الفكري، بطء الح
 الجنود والمدنيين قرب الحدود.
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رفض ما جاء في التقرير، ألن جنودا قتلوا في  "دور متوت" ضابط صهيوني شارك في حرب غزة، -
عن الحاق الضرر بالمدنيين، والنتيجة كانت وقوع الجنود  اإلمكانغزة فقط ألن الجيش ابتعد قدر 

رغم أننا قمنا بإجراء ترتيبات الحرب، خاصة معركة الشجاعية، وقبل الدخول  في كمين حماس،
لينا ضابط "الشاباك" وقال إنه يوجد مدنيون في االتجاه الذي يفترض أن نصل إالبري بليلة وصل 

ليه، لهذا لم ندخل رغم أننا تدربنا على ذلك، ورغم أن الهدف كان ضروريا من الناحية التكتيكية. إ
ي نهاية المطاف دخلنا بعد ذلك بيوم، من االتجاه المتوقع، حيث انتظرتنا حماس، كانت وأضاف: ف

الفخ بسبب مراعاة  إلىلها مواقع مراقبة، وشاهدونا فقط بسبب قرار عدم المس بالسكان، وهكذا دخلنا 
 الفلسطينيين، رأينا البنية التحتية والمسارات واألنفاق والمنازل المفخخة.

 هيوني موقع الجيش الص
 24/6/2015مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3350الترجمات العبرية 

 
سرائيل تسيران بخطى بطيئة نحو التهدئة .62  حماس وا 

 عدنان أبو عامر
تواصل الوفود الدبلوماسية الغربية زيارة قطاع غزة بين حين وآخر، وكان آخرها زيارة وزير الخارجية 

سرائيل، وا عمار ما هدمته  1" يوم األلماني "فالتر شتاينماير يونيو لبحث ملفات التهدئة بين حماس وا 
، وتخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2014الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة صيف 

2006. 
 

 منع االنفجار
"المونيتور" علم من دبلوماسي غربي يتردد على غزة، رفض كشف هويته، أن "الغرض األساسي من 
الزيارات األجنبية لغزة القيام بجس النبض بين إسرائيل وحماس لمنع اندالع الجولة العسكرية القادمة 

سنوات، مع تزايد التقارير األمنية التي تصل  5بينهما، عبر التوصل لتهدئة طويلة األمد تصل 
نفجار الموقف وزارات الخارجية األوروبية من قناصلها المقيمين في األراضي الفلسطينية عن قرب ا

 في غزة بسبب تزايد معاناة الفلسطينيين".
سرائيل، يعمل على تحقيقه عدد من  بات واضحًا أن هدف تحقيق التهدئة المرجوة بين حماس وا 
الشخصيات رفيعة المستوى من كل األطراف خلف الكواليس، وهم: السفير محمد العمادي رئيس 

وف الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لمنظمة اللجنة القطرية إلعمار غزة، نيكوالي مالدين
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، الجنرال يوآف مردخاي منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في 
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األراضي الفلسطينية، وموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، وقد تبادل الجميع في 
غير مباشرة إلنضاج األفكار الخاصة بالتهدئة، وفقًا لمعلومات األسابيع األخيرة رسائل مباشرة و 

 حصل عليها المونيتور من أوساط مسئولة، لم تكشف هويتها في غزة والدوحة والقاهرة.
 3صالح البردويل، عضو المجلس التشريعي عن حماس، وأحد المتحدثين باسمها، حدد "للمونيتور" 

ئيل، وهي أن "تكون تهدئة ضمن سقف زمني وبضمانات ثوابت حماس في أي تهدئة قادمة مع إسرا
دولية، وأال تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون ضمن توافق وطني بين قوى الشعب 

 الفلسطيني".
تتزامن هذه األحاديث بتصريحات إسرائيلية مفاجئة تطالب بالتوصل لحل سياسي مع حماس في 

وكان آخرها على لسان الجنرال "يوآف هار إيفن" رئيس شعبة غزة، ألن الحل العسكري أثبت فشله، 
 يونيو، الذي أكد أنه ليس هناك حلول عسكرية لمشكلة غزة. 19العمليات في الجيش اإلسرائيلي يوم 

يونيو، عن تسلم حركته ألفكار  16وكشف أسامة حمدان مسؤول العالقات الدولية في حماس يوم 
ن قيادة حماس تدرس األفكار، وبصدد مكتوبة تتعلق بالتهدئة مع إسرائ يل، من أطراف لم يسمها، وا 

الرد عليها، نافيًا تحديد فترة زمنية للتهدئة، حيث طالبت تلك األطراف من حماس وضع جدول زمني 
لهذه التهدئة، لم يحدده، مؤكدًا أن حماس تريد اتفاق تهدئة مقابل رفع الحصار، وأي خرق للتهدئة 

 ن من حق حماس الرد عليه بالطريقة المناسبة.من قبل االحتالل يكو 
لكن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، أكد "للمونيتور" أن "حماس لم تتسّلم أفكارًا 
مكتوبة للتهدئة مع إسرائيل، وليس هناك ما يستوجب الرد عليها، كل ما هناك أفكار متداولة حول 

 األوروبيون". مشاريع غير متبلورة للتهدئة يتحدث عنها
يونيو، تحذيرات مما أسمته تكريس  17وكان الفتًا أن تصدر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، يوم 

دانة استفراد حماس باتصاالت التهدئة.  االنفصال بين غزة والضفة، وا 
حماس لم تصدر بيانًا رسميًا واحدًا يتحدث عن مباحثات غير مباشرة تجري مع إسرائيل حول 

، بل فرضت ستارًا حديديًا حول تسريب أي معلومة، رغبة منها كما يبدو بإنضاج االتفاق التهدئة
بصورة متأنية هادئة، بعيدًا عن التكهنات والتخمينات التي قد تضر أكثر مما تنفع، وفقًا لما صرح به 

 مسئول في حماس رفض اإلفصاح عن اسمه في حديث للمونيتور.
 
 
 

 مؤشرات متسارعة
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شرات حصلت في األيام األخيرة أشاعت في األوساط الفلسطينية أجواء من التفاؤل لكن هناك مؤ 
بقرب التوصل التفاق تهدئة، يخفف عن الفلسطينيين المحاصرين في غزة، ويمنحهم فرصة اللتقاط 

 .2014، 2012، 2008األنفاس بعد ثالثة حروب ضارية شنتها إسرائيل عليهم في أعوام 
يونيو من غزة إلى مصر، وصواًل إلى  13المفاجئ ألبي مرزوق يوم  ومن هذه المؤشرات السفر

قطر، حيث تقيم قيادة حماس هناك، إلجراء المشاورات حول األفكار المعروضة على حماس 
 الخاصة بالتهدئة مع إسرائيل.

 يونيو، اتصااًل هاتفيًا بأمير 16فيما أجرى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، يوم 
 قطر الشيخ تميم، لبحث ملفي اإلعمار ورفع الحصار عن غزة.

أحمد يوسف، المستشار السياسي السابق إلسماعيل هنية، كشف "للمونيتور" أن "مسؤولين أوروبيين 
سرائيل خشية انفجار الوضع في غزة، بعد صدور تقارير دولية  يحاولون تذليل العقبات بين حماس وا 

 نفجار، لكن هذه المحاوالت لم تصل حتى اللحظة لمرحلة متطورة".أكدت أن القطاع على حافة اال
مصر ليست بعيدة عن مفاوضات التهدئة الجارية، وفقًا لما ذكره مسئول مصري "للمونيتور"، رفض 
كشف هويته، وقامت في األيام الماضية، وسوف تقوم بخطوات إيجابية تجاه قطاع غزة للتخفيف من 

دخال مواد مطلوبة إلعادة اإلعمار في القطاع.صعوبة الوضع هناك، مثل تس  هيل فتح معبر رفح، وا 
سرائيل،  فقد أعلنت القاهرة بصورة مفاجئة، وبالتزامن مع مباحثات التهدئة غير المباشرة بين حماس وا 

أيام  3يونيو، كما فتحته  19-13فتح معبر رفح لمدة أسبوع كامل على غير العادة بين يومي منذ 
وهي المرة األولى التي يفتح فيها المعبر بهذه الطريقة السهلة منذ أحداث اإلطاحة يونيو،  23-25

 ، وما أعقبه من توتر كبير بين القاهرة وحماس.2013بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 
يونيو باستقالة  17لكن التطور المفاجئ الذي قد يرتبط بما يتردد عن مفاوضات التهدئة، تمثل يوم 

 بتشكيل هللا التوافق الوطني، وقرار الرئيس محمود عباس إعادة تكليف رئيسها رامي الحمدحكومة 
 حكومة جديدة.

سرائيل، عبر وساطات أوروبية وقطرية، أن  تؤكد المباحثات الجارية حول التهدئة بين حماس وا 
خارج أي  السلطة الفلسطينية ليست ذات عالقة بمباحثات التهدئة من قريب أو بعيد، مما يجعلها

اتفاق محتمل حول التهدئة في غزة، مقابل رفع أسهم حماس في المشهد اإلقليمي والدولي، ويجعلها 
 في صدارة الملف الفلسطيني.

سرائيل، قد يكون دفع بها  ابتعاد السلطة الفلسطينية عن مباحثات التهدئة غير المباشرة بين حماس وا 
رباك ألن تلوح بإمكانية استقالة حكومة التوافق،  من باب خلط األوراق في الساحة الفلسطينية، وا 

 توجهات حماس للتهدئة في غزة.
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يونيو رافضًا لخطوة إقالة حكومة التوافق، ألن أي  17ولذلك جاء رد حماس سريعًا في ذات اليوم 
تغييرات وزارية تطال الحكومة يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع كافة الفصائل، رافضة أي خطوات 

 ردة بتغييرات وزارية في الحكومة.منف
سرائيل، دفعت عزام األحمد  مخاوف السلطة الفلسطينية من اتفاق محتمل حول التهدئة مع حماس وا 

يونيو، بأن مفاوضاتها حول التهدئة مع إسرائيل  18عضو اللجنة المركزية لفتح التهام حماس يوم 
 مقدمة إلقامة دولة في غزة بعيدًا عن الضفة الغربية.

لكن أبو مرزوق، رد على االتهامات في حديث "للمونيتور" بقوله: "اتهامات السلطة الفلسطينية 
لحماس بالتنسيق األمني مع إسرائيل، إلقامة دولة غزة، مجرد ذرائع لتهرب الرئيس عباس من 

 مسؤولياته تجاه غزة المحاصرة، ألن حماس تريد دولة ليس في غزة فقط، ولكن في كل فلسطين".
سرائيل وأطراف أوروبية، يمكن القول أخي إنهما رًا...مع التسريبات المحدودة التي تخرج من حماس وا 

بخطى بطيئة نحو تهدئة يرغبانها، كل لمصالحه الخاصة، حتى لو رفضا إصدار أي مواقف  يسيران
 رسمية.

ار، حماس تريد من أي تهدئة قادمة مع إسرائيل تعويض الفلسطينيين في غزة عن سنوات الحص
وتعزيز بيئتها الشعبية الحاضنة التي تضررت كثيرًا بفعل الحروب اإلسرائيلية األخيرة، وضبط الوضع 
سرائيل تريد تبريد جبهة غزة، وعدم التسبب بانفجارها بسبب سوء الوضع  األمني في غزة، وا 

أبوابها،  المعيشي، والتفرغ لتحديات أمنية أشد خطرًا من غزة تتمثل بالحرب السورية التي تطرق
 وتنامي المخاوف من اندالع حرب لبنان الثالثة مع حزب هللا.

 24/6/2015المونيتور، 
 

 بطوالت في الضفة والقدس يجب أن يبنى عليها .63
 ياسر الزعاترة
عملية طعن بطولية في القدس يوم األحد، وقبلها عملية إطالق نار بطولية أخرى قرب رام هللا تبنتها 

عن مقتل مستوطن وجرح آخرين، وفي األثناء مواجهات بين حين وآخر في كتائب القسام، وأسفرت 
القدس وأماكن مختلفة من الضفة أثناء مداهمات يجريها جيش العدو، وغالبا بعد تنسيق مع "رموز" 

 التعاون األمني من أجهزة أمن السلطة.
غم ما تركه االنقسام يحدث ذلك، رغم كل ما جرى ويجري منذ مجيء القيادة الفلسطينية الحالية، ور 

من تداعيات، ورغم االستباحة التي تتعرض لها المقاومة في الضفة الغربية، ليس على صعيد الخاليا 
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والنشطاء فحسب، بل صعيد الرؤية والفكرة والبرنامج، من المدرسة إلى الجامعة وحتى المسجد وما 
 تبقى من مؤسسات مجتمعية.

يتها التي ال تتزعزع عن التعاون األمني، والمضي في برنامج رفض لهذه القيادة الفلسطينية العتيدة رؤ 
المقاومة بصرف النظر عن الوضع السياسي، وهي في كل األحوال واضحة في مسارها الرامي إلى 
تأبيد النزاع عمليا، أي جعله مجرد نزاع حدودي، بخاصة أن ذلك يمنحها فرصة أن تواصل القول إنها 

 حققها من خالل الضغط الدولي!!متمسكة بالثوابت التي ست
ال أمل مع هذه القيادة، وال أمل في أن يمنحها نتنياهو أي حل يحقق ما دون الحد األدنى من 
المطالب الفلسطينية التي ال يمكن القول إنها ثوابت أصال، ألن الثوابت هي كل فلسطين، وبالتالي ال 

ر انتفاضتها العارمة في كل األرض  بد من التعويل على عامل آخر ممثال في الجماهير التي تفجِّ
 الفلسطينية وتعيد هيكلة الصراع من جديد.

صنفت أجهزة أمن االحتالل عملية رام هللا بأنها تتبع لظاهرة "الذئب المنفرد"، األمر الذي ينطبق بكل 
ذه تأكيد على عملية الطعن في القدس، وما قبلها، ما يعني أن ذلك هو المسار األفضل، سواًء نف

أناس من المنتمين للفصائل، أم شبان مستقلون من الغيورين على دينهم ووطنهم، وهي ثقافة يجب 
تعزيزها في أدبيات جميع الفصائل، ذلك أن تجربة تشكيل الخاليا لم تفلح كثيرا في السنوات األخيرة، 

 بسبب جهد االحتالل ومساعدة السلطة الموغلة في الحماسة.
المسلح، تحفزه الفعاليات الشعبية، والتي حاول االحتالل تجنبها مؤخرا من  هذا الجانب العسكري أو

خالل السماح لقطاع ال بأس به من الناس من الصالة في األقصى، لكن االقتحامات للمسجد 
واالعتداءات عليه ستبقى حاضرة، ألن شهية االحتالل اللتهام القدس ومقدساتها ال يلجمها شيء 

 غير المقاومة.
اضح أن على جميع الفصائل أن تبذل جهودا أكبر في تعزيز ثقافة المقاومة واالنتفاضة في من الو 

الضفة الغربية، ومن ثم تهيئ األجواء أكثر فأكثر لدفعها نحو االنطالق، فهذا التيه الذي تعيشه 
القضية بين حصار غزة والتعاون األمني في الضفة ال يمكن أن يستمر، وقد آن أن ُيهال التراب 
على هذه المرحلة البائسة، ويتوحد الجميع على خيار إحياء القضية وتصحيح بوصلتها. وما لم 
يحدث ذلك، فإن التيه يمكن أن تستمر طويال في ظل عباس، وربما بعده إذا ما رتبوا األجواء آلخر 

 من نفس القماشة، وهم سيحاولون بكل تأكيد.
 24/6/2015، الدستور، عّمان

 
 تالعب تجار الوطنية والمقاطعةالفلسطينيون بين  .64
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 بكر ياسين اشتية
مع بدء شهر رمضان بدا التخبط واضحا في سياسات السلطة الفلسطينية حيال ما بدأ يعرف مؤخرا 

من جهة، والتسوق من متاجر  48بظاهرة تصاريح الدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وبين مؤيد ومعارض  ضفة الغربية من جهة أخرى.المستعمرات اإلسرائيلية المقامة في أراضي ال

 ارتأيت أن أحلل هاتين الظاهرتين من منظور اقتصادي. 
 

 مؤشرات الفقر والتشغيل
ال بد هنا من فصل مؤشرات اقتصاد الضفة الغربية عن قطاع غزة نظرا لتركز ظاهرتي تصاريح 

قطاع غزة، حيث تشير البيانات  الدخول ومتاجر المستعمرات في مناطق الضفة الغربية وتالشيها في
الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن معدالت البطالة في الضفة الغربية للعام 

، )وهي نسبة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بنظيرتها في قطاع غزة، حيث %17.7بلغت  2014
ت الفقر وفق مستويات الدخل (، في حين ترتفع معدال%44وصلت معدالت البطالة فيها لنفس العام 

من األسر التي  %47من مجموع األسر الفلسطينية هناك، علما بأن  %36في الضفة الغربية إلى 
من األسر التي تعتمد على الزراعة في دخلها تقبع ضمن  %62تعيلها شريحة العمال والموظفين، و

 مؤشر مستويات الدخل تحت خط الفقر.
ت البطالة ومستويات الفقر انخفاضا حادا في معدالت الدخول، خاصة وتعكس تلك الفجوة بين معدال

 في ظل غياب تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في مناطق الضفة الغربية.
 

 سلة المستهلك
تشير بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية إلى أن مجموعة 

ذا ما أضيفت لها مجموعتا النقل واالتصاالت فإن من مجموع إنفا %39الغذاء تشكل  ق األسرة، وا 
 ، علما بأن تلك النسبة ترتفع أكثر وأكثر كلما قل متوسط دخل األسرة.%53النسبة ترتفع إلى 

أي أن التغاضي عن ممارسات شريحة من أصحاب الوكاالت واالحتكارات الحصرية في الضفة 
قوة الشرائية لمتوسط إنفاق األسرة الفلسطينية، وأكثر من الغربية يعني التالعب بأكثر من نصف ال

 من متوسط إنفاق الفقراء. 85%
ويكفي أن نعرف أن المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية يدفع أعلى ثمن دقيقة اتصال وأعلى ثمن 
محروقات في العالم نسبة لمتوسط الدخل السائد، ويكفي أن نعلم أن تكلفة سلة الغذاء للمواطن 

 الفلسطيني هي األعلى مقارنة بالمحيط العربي.
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ومن الالفت لالنتباه ضمن هذا السياق أن متوسط أسعار الكثير من السلع األساسية في الكيان 
اإلسرائيلي أقل ثمنا من تلك السائدة في الضفة، علما أن متوسط نصيب الفرد اإلسرائيلي من مجموع 

 نظيره الفلسطيني. ضعف 19الدخول المتحققة في إسرائيل يبلغ 
 

 جدلية المقاطعة
 360تراجعا ملحوظا في حجم الواردات الفلسطينية من السوق اإلسرائيلي بنحو  2014شهد العام 

مليون دوالر، وجاء هذا التراجع نتيجة جملة من الجهود والحمالت الشعبية والرسمية كنوع من الرد 
الجانب اإلسرائيلي مستحقات السلطة على الحرب األخيرة على قطاع غزة من جهة، واحتجاز 

 الفلسطينية من أموال المقاصة من جهة أخرى.
ومن الالفت في هذا السياق انحراف البوصلة مؤخرا في التعامل مع ملف مقاطعة المنتجات 
اإلسرائيلية من خالل شواهد كثيرة، نذكر منها تهافت أعداد كبيرة من المستهلكين الفلسطينيين على 

عمرات اإلسرائيلية المنتشرة في الكثير من محافظات الضفة الغربية نظرا النخفاض متاجر المست
أسعار السلع األساسية فيها، ومحاولة السلطة الفلسطينية الحد من أعداد تصاريح الزيارة للداخل 
الفلسطيني بسبب التخوف من انتشار ظاهرة التسوق من المتاجر اإلسرائيلية هناك، إضافة لتنامي 

والسخط الشعبي على تهاون الحكومة الفلسطينية في تعاملها مع ملف تالعب التاجر  الغضب
الفلسطيني باألسعار، فبدال من أن يكافأ المستهلك الفلسطيني على مقاطعته تمت معاقبته بلقمة 

 عيشه.
 

 تلك الشواهد جاءت نتيجة جملة من العوامل، نذكر منها:
مدني الداعية للمقاطعة والمؤسسات الرسمية للسلطة . ضعف التنسيق بين مؤسسات المجتمع ال1

 الفلسطينية بصفتها الجهة الضامنة بسياساتها االقتصادية إلنجاح جهود المقاطعة.
 . اعتماد خطاب المقاطعة على البعدين الوطني والعاطفي دون التركيز على آليات خلق البدائل.2
لمستهلك، وتحميله كامل المسؤولية في هذا . اقتصار التركيز في حمالت الوعي المجتمعي على ا3

 الملف دون االلتفات لدور المنتج والتاجر الفلسطيني.
في سد فجوة اإلنتاج، سواء باإلنتاج المحلي أو  االستراتيجي. انعدام الرؤية والتخطيط المركزي 4

 باالستيراد.
لمصالح وجشع التجار  . االحتكارات والوكاالت الحصرية التي تجعل األسواق الفلسطينية عرضة5

 في ظل غياب الرقابة الرسمية على األسعار، وضعف الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك.
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 من يتحمل المسؤولية؟
تشير آخر اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع كبير في 

ارة الجملة والتجزئة، مع انخفاض واضح في نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج النهائي لقطاع تج
أجور العاملين فيه، مما يعني ارتفاع هامش الربح لذلك القطاع، فمن خالل طرح أجور العاملين 
واالستهالك الوسيط )مستلزمات اإلنتاج( من اإلنتاج النهائي وحساب نسبة حاصل العملية من القيمة 

من مجموع القيم المضافة  %85والتجزئة تشكل المضافة يتبين أن أرباح قطاع تجارة الجملة 
من مجموع المبيعات، وبمقارنة بسيطة نجد أن قطاع تجارة  %69.5المتشكلة عن ذلك القطاع، و

 الجملة والتجزئة يعتبر القطاع األعلى ربحية بين قطاعات االقتصاد الفلسطيني.
مقابل نظيره اإلسرائيلي بدال من هذا يعني ارتفاع قدرة التاجر الفلسطيني على المناورة السعرية 

االرتفاع غير المبرر في معظم البضائع والسلع االستهالكية للدرجة التي باتت فيها أسعار بعض 
من السعر  %60المنتجات االستهالكية األساسية تباع في المتاجر اإلسرائيلية بأسعار ال تتجاوز 

كبيرة من المستهلكين الفلسطينيين في حل  السائد في الضفة الغربية، األمر الذي أدى لجعل شريحة
 من أي التزام أخالقي تجاه فكرة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.

وعلى الرغم من رفضنا فكرة معاقبة المستهلك للتاجر الفلسطيني بأدوات سلبية تتمثل بدعم المنتج 
االرتفاع الحاد بأسعار  اإلسرائيلي فإن المعطيات السابقة تجعلنا نعيد النظر في من يتحمل مسؤولية

 سلة المستهلك الفلسطيني، وبالتالي مسؤولية إفشال جهود المقاطعة.
 

 تصاريح الدخول.. جدل قائم
ال يكاد يخلو مجلس في المناطق الفلسطينية من الحديث عن تصاريح الدخول التي يمنحها الجانب 

م من اعتبر الخطوة اإلسرائيلية اإلسرائيلي للمواطن الفلسطيني خالل فترة رمضان واألعياد، فمنه
التفافا على جهود المقاطعة المحلية واألوروبية للمنتجات اإلسرائيلية، ومنهم من ذهب إلى حد تخوين 

ألف  750الطوابير البشرية المنتظرة للحصول على تلك التصاريح والمتوقع أن يصل عددها إلى 
 تصريح.

 وهنا ال بد من اإلشارة للتالي:
الكبرى ممن يحصلون على تلك التصاريح تكون وجهتهم إما زيارة المسجد األقصى  أوال: النسبة

 )وبالتالي التسوق من متاجر المقدسيين هناك(، أو زيارة األهل.
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ثانيا: ليس من حق أحد منع أي فلسطيني من زيارة الداخل الفلسطيني، سواء أكانت الزيارة دينية أو 
ن كانت مبررا ت المنع ضغوطا من شريحة المتنفذين احتكاريا لتعظيم اجتماعية أو سياحية، وا 

 أرباحهم فإنه من باب أولى منع تالعب تلك الشريحة باألسعار.
ثالثا: لو افترضنا أن متوسط إنفاق فلسطينيي الضفة الغربية في األسواق اإلسرائيلية ثالثين دوالرا فإن 

ر، علما أن أرباح القطاع التجاري في مليون دوال 22.5ألف فلسطيني سيبلغ  750مجموع ما سينفقه 
 قد تجاوز ملياري دوالر. 2014الضفة الغربية خالل العام 

خالصة القول إن ثقافة دعم المنتج الفلسطيني يجب أال تقتصر على شريحة المستهلكين دون شريحة 
نه من غير المنصف تحميل المستهلك أكثر من طاقته في مواجهة تج ار التجار وصناع القرار، وا 

الوطنية والشعارات، فمن حق كل فلسطيني أن ينعم بحياة كريمة على أرضه ليوفيها حقها عليه 
 بالرباط فيها.

 25/6/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مصر وحماس في شهر عسل برعاية سعودية .65
 تسفي برئيل

لفتاح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التقى في الشهر الماضي مع الرئيس المصري عبد ا
السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وقدم لهما مبادرة جديدة للمصالحة بين حماس 

 ومصر.
وكان الرد المصري قاطعا وواضحا: أمن مصر أوال، وحماس هي جزء من حركة اإلخوان المسلمين 

وز"، فقد التي هي حركة إرهابية. المصالحة لن تكون. وحسب الموقع المصري في الشبكة "البوابة ني
واضحا وقاطعا. فقد تم استدعاء خالد مشعل إلى زيارة في الرياض، وقد  أيضاكان الرد السعودي 

 لإلخواناليمني التابع  اإلصالحسافر في طائرة قطرية في بداية الشهر، إلى جانب ممثلي حزب 
 يين دوالر.المسلمين. وفي نهاية اللقاء حصل خالد مشعل على "دعم" من السعودية بقيمة عشرة مال

لغاء قرارها اعتبار حماس منظمة إرهابية. وبعد ايام قليلة قررت إمن ذلك، أعلنت مصر  أسبوعبعد 
ومواد  اإلسمنت، التي تشمل أيضا، ليس فقط أمام الناس بل البضائع أسبوعفتح معبر رفح مدة 

مع مصر: مقابل فتح البناء. أحد قادة حماس تحدث للصحيفة السعودية العالمية "الحياة" عن اتفاق 
 معبر رفح تتعهد حماس بعدم العمل عن طريق األنفاق وتكف عن مهاجمة مصر في اإلعالم.

تحقق االتفاق في لقاء بين رئيس االستخبارات العامة المصري خالد فوزي مع قيادات من حماس في 
 كة إرهابية.مصر عن حماس كحر  أعلنتبين الطرفين منذ  األولقطر من انه على ما يبدو اللقاء 
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 مصادر في حماس تتحدث عن زوال المقاطعة المصرية لحماس وعن قناة سياسية جديدة.
، بعد غياب دام ثالث سنوات، ليس إلسرائيلسفير مصري  إرسال أنويقول مصدر مصري مطلع 

منفصال عن هذا التقارب، "مصر تحافظ دائما على سياسة متوازنة" قال لـ "هآرتس"، ال تريد أن 
السفير هو خطوة  إرسال. إسرائيلوكأن عالقاتها مع حماس تأتي على حساب عالقاتها مع تظهر 

مرحلة جديدة من العالقة مع حماس بشكل خاص ومع السلطة  أماممهمة جدا، ويشير بان مصر 
 الفلسطينية بشكل عام.

راتيجية التي في الخطوات االست أساسية أداةالمبادرة لهذا التقارب ليست مصرية، تحولت حماس إلى 
إيران، خصوصا مع اقتراب  أماممن اجل بناء جدار واقي  األخيرة األشهرتقوم بها السعودية في 

موعد التوقيع على االتفاق النووي، منذ ثالث سنوات، أي منذ قطعت حماس عالقاتها مع سوريا 
عادتهاواصطدمت مع إيران قامت السعودية بالتقرب من حماس   إلى الحضن العربي. وا 

السعودية في عهد الملك المرحوم عبدهللا كان موقفها مثل موقف مصر واعتبرت حماس منظمة 
لذلك  أخرىإرهابية. الموقف السعودي المصري السائد في حينه كان انه ال توجد لحماس مضامين 

 ال يجب السعي وراءها.
ن بعد تسلمه الحكم سريعا، حيث التقى الملك سليما األمورمع تسلم الملك سليمان للحكم تغيرت 

، وهو األسدصديقا جديدا في التحالف ضد  أصبح، الذي أردوغانبوقت قليل مع الرئيس التركي 
 الذي اقترح على الملك السعودي احتضان حماس.

يران يمكن  يران، فان قطع العالقة بين حماس وا   كإنجازيسجل  أنفي اللعبة الحاسمة بين السعودية وا 
 دية من خالل ذلك قطع الصلة بين إيران وبين القضية الفلسطينية.سعودي مهم. وتأمل السعو 

ذاتبني حماس يستوجب نظرة جديدة من قبل مصر،   أعطتهاترددت مصر تقول لها السعودية التي  وا 
التفكير بمصالحة مع اإلخوان  أيضاعليها تغيير معاملتها مع حماس وفي السياق  أنمليار دوالر 

 المسلمين.
عدم  أيضاغزة، بل  بإعمارليس فقط  إقناعهاإلى داخل هذا المثلث، التي يجب  إسرائيلتتسلل 

هذا البرنامج بدأت تعقد لقاءات سرية بمشاركة  إطارقصفها الن هذا يهدد البرنامج السعودي. وفي 
 .األمدنار طويل  إطالقمن اجلِ التوصل لوقف  األوروبيممثلين عن قطر واالتحاد 

التي تسمع من الحركة ليست موحدة. حسب مصدر  األصواتفاق، لكن حماس تنفي وجود مسودة ات
تجاه محمود  أيضابل  إسرائيلالكثير من بالونات التجربة ليس فقط تجاه  اآلنفي حماس بغزة "توجد 

 األساسيةنار وحماس تشدد عليه. احدى مشاكلنا  إطالقعباس والجمهور في غزة. فعليا يوجد وقف 
سرائيلنحن   نسميه اتفاق". أنتوصل التفاق دون ، هي كيف نوا 
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سؤال آخر حول تأثير العالقة الجديدة بين مصر والسعودية وحماس على العملية السياسية. حسب 
مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية، فان مصر والسعودية ال تظهران اهتماما باستئناف العملية 

هي المستفيد الوحيد من  إسرائيلقول "، وهي تفرض تقارب مع حماس" ويإقليميةالسياسية "مصلحتهم 
نار مع حماس، وسوف تتحول إلى ضلع مهم في  إطالقهذا التحول ـ سيكون لديها اتفاق وقف 

 المثلث السعودية، مصر وحماس، ولن تضطر للجلوس على طاولة المفاوضات مع محمود عباس".
 24/6/2015هآرتس 
 25/6/2015القدس العربي، لندن، 
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