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*** 
 
 "إسرائيلـ ": السيسي معجزة بالنسبة لبمؤتمر "هرتسيليا" عاموس جلعاد .0

كشف عاموس جلعاد، ، اضولاألن، عن وكالة القدس، 9/2/5102، القدس العربي، لندن ذكرت
ية، االثنين، في كلمته بمؤتمر "هرتسيليا" سرائيلمدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإل

في مكافحة اإلرهاب، وهدم األنفاق التي تستخدم ألغراض  إسرائيلأن "مصر تساعد  ،السنوي
ياسي الذي حقق معجزة بإنقاذ مصر من إرهابية"، معتبرا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الس

 اإلخوان المسلمين".
أما فيما يتعلق بالفلسطينيين، أشار جلعاد إلى أن "هناك كيانين فلسطينيين ولن يكون باإلمكان 

 تطبيق أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية طالما أن حماس تسيطر على قطاع غزة".
يا في إسرائيلوء ألنهم يعلمون أن هناك تفوقا وشدد على أنه "في غزة يحاولون الحفاظ على الهد

 الردع، فيما حماس معزولة حاليا ومصر تصنفها على أنها عدو".
اعتبر حفاظ مصر على جلعاد أن ، 8/6/5102، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطنوأضاف 

هريب ويقاتل ، فنظام السيسي يمنع التسرائيلمعاهدة السالم مع تل أبيب هو "ثروة" استراتيجية إل
 حماس في غزة، ويتصدى إلرهاب داعش في سيناء".
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 الحمد هللا: االحتالل لن يستطيع إلغاء وجودنا وحقنا في أرضنا .2

أبو سعدى: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا: "إن االحتالل لن يستطيع  فادي -رام هللا 
ن استمرار الغاء وجودنا وحقنا في أرضنا مهما فعل من هدم وته في سياستها  إسرائيلجير واقتالع، وا 

في االقتالع من النكبة إلى النكسة إلى يومنا هذا، لن يزيدنا إال اصرارا على الصمود والثبات في 
 وجه االحتالل".

جاء ذلك خالل كلمته في خيمة الشهيد محمد أبو خضير المقامة على أرض قرية سوسيا في منطقة 
صادرة، حضرها ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين جون راتر والقائمة مسافر يطا المهددة بالم

بأعمال منسق المساعدات اإلنسانية في األمم المتحدة دانييال اوين وعدد من الوزراء والقناصل 
وقال الحمد هللا: "سنبقى األوفياء لقضينا وحقنا في الحرية واالستقالل والعودة  والسفراء والمسؤولين.

الضفة الغربية وغزة وفي القلب من كل  تواجده فيدعم صمود أهلنا في جميع أماكن  وسنستمر في
 ذلك القدس الشرقية عاصمة فلسطين األبدية."

بسياستها وممارساتها ومخططاتها في هدم البيوت والترحيل قسرا تعارض القانون  إسرائيلواعتبر "أن 
قوق اإلنسان وتقوض حل الدولتين وهو األمر الدولي والقانون االنساني وتنتهك الميثاق الدولي لح

الذي حذرنا منه في المحافل الدولية". وأضاف أن هناك ضرورة ألن يقوم المجتمع الدولي بدور 
بوقف إزالة القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية ووقف سياسة ضم األرض  إسرائيلفاعل في إلزام 

 أراضي هذه القرى والتجمعات.الفلسطينية إلى المستوطنات والتوسع على حساب 
 9/6/5102القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"عمل دولي لتعزيز مقاطعة  فريقبحر يدعو لتشكيل  .3

دعا أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، إلى تشكيل فريق عمل "فلسطيني، 
م وتعبئة الطاقات ابتغاء عربي، إسالمي، دولي" موحد بهدف تنسيق المواقف والجهود وشحذ الهم

 إحداث حراك فاعل على المستوى اإلقليمي والدولي، لتصعيد المقاطعة ضد الدولة العبرية.
وأشاد أحمد بحر في تصريح مكتوب اليوم االثنين، بحمالت المقاطعة ضد دولة االحتالل التي 

ين اإلقليمي والدولي أخذت صدى دوليا في اآلونة األخيرة، مؤكًدا على ضرورة التحرك على النطاق
 من أجل عزل تل ابيب ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية المختصة.
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وشدد على أن حمالت المقاطعة لالحتالل ينبغي أن تتجاوز االقتصار على مقاطعة منتجات 
االحتالل ومواقفه وسياساته العنصرية باتجاه تجسيد أوسع حالة ممكنة من أجل الدفع بمحاكمة قادته 

 لمجرمين الذين اقترفوا أفظع الجرائم بحق شعبنا أمام المحاكم الدولية". وفق قوله."ا
دولي موحد بهدف تنسيق المواقف  –إسالمي  –عربي  –ودعا بحر إلى تشكيل فريق عمل فلسطيني 

والجهود وشحذ الهمم وتعبئة الطاقات ابتغاء إحداث حراك فاعل على المستوى اإلقليمي والدولي، 
لى توفير كل أشكال ومقومات الضغط على المؤسسات والمنظمات الدولية واألممية والدول والعمل ع

والحكومات وصناع القرار الدولي، بهدف وضع دولة االحتالل في دائرة العزلة الكاملة ورفع ملف 
جباره على االنصياع للحقوق والمطالب الفلسطينية.  جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية وا 

إلى أن حمالت المقاطعة الراهنة توقع باالحتالل أشد األذى والضرر داخليا وخارجيا، وتذكره وأشار 
 دوما بحقيقته "السرطانية المنبوذة على مختلف األصعدة والمستويات". حسب تعبيره.

وأعرب بحر عن استنكاره لموقف السلطة الفلسطينية الموغل في التنسيق والتعاون األمني مع 
عًيا إياها إلى اتخاذ خطوات ومواقف جريئة باتجاه مقاطعة االحتالل، واالنسجام مع االحتالل، دا 

 مفاعيل الحملة الدولية الرامية إلى عزل االحتالل.
ومن جهة أخرى أدان بحر سعي بعض الواليات األمريكية الستصدار مشاريع قوانين تهدف إلى 

ا أن اإلدارة األمريكية تصر على استعداء معاقبة الشركات التي تشارك في مقاطعة االحتالل، مؤكد
 الشعب الفلسطيني وشعوب األمة العربية واإلسالمية لجهة انحيازها التام لالحتالل.

ولفت بحر إلى أن الجهد األمريكي على أي شاكلة كانت، لن يفلح في مواجهة حمالت المقاطعة 
ن تخرج من وراء دعمها لالحتالل إال لالحتالل إقليميا ودوليا، مؤكدا على أن اإلدارة األمريكية ل

 خاسرة في مختلف المراحل والظروف.
 8/6/5102، فلسطين أون الين

 
 شهر رمضان لكل عائلة شهيد بداية دوالرآالف  5: صرف األشقرالنائب إسماعيل  .4

آالف  2أكّد النائب إسماعيل األشقر عضو لجنة التكافل الوطني، أنه سيتم صرف : محمود هنية
"سيتم صرف  لـ"االثنين، إنهوقال األشقر  شهر رمضان. غزة، بدايةل عائلة شهيد في قطاع دوالر لك

المبلغ بداية شهر رمضان، بعد تنظيم مهرجانيين في غزة وآخر في خانيونس، الفًتا إلى أن هذا 
 المبلغ مقدم من مؤسسة خليفة بن زايد في دولة االمارات العربية".

إلى الشهداء الذين ارتقوا في العدوان األخير على قطاع غزة، مشيًرا  وأوضح أن المبلغ مقدم لعوائل
 شهيد في قطاع غزة. 5511سيتم توزيع المساعدات المالية لنحو أكثر من  أنه
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طفل  231( و%10مدني ) 0713قتيل، منهم  5071واستشهد خالل العدوان األخير في القطاع 
 امرأة. 315و

 يض ملف الجرحى في العدوان األخير على غزة.ولفت إلى أنه تم االنتهاء من تعو 
آالف جريح كُل حسب درجة إصابته وتم  9وكانت اللجنة بدأت مؤخرًا بصرف مبالغ مالية لقرابة 

دوالر ألصحاب  711دوالر ألصحاب اإلصابات البليغة، و 0211توزيعها على هذا النحو، 
 ألصحاب اإلصابات الخفيفة دوالر 211واإلصابات المتوسطة، 

 8/6/5102الرسالة، فلسطين، 

 

 تراجعها عن قرار برلمانها المؤيد لالعتراف بدولة فلسطين عدمشعث: فرنسا أكدت  .5

رام هللا: قال مفوض العالقات الدولية لحركة فتح د. نبيل شعث، إن فرنسا أكدت على عدم تراجعها 
عتراف الحكومة الفرنسية بدولة عن القرار الذي اتخذه البرلمان في شقيه )الشيوخ والنواب( والمؤيد ال

"فرنسا أكدت على أن االعتراف بدولة فلسطين  أمسوأضاف شعث في حديث صحافي  فلسطين.
استحقاق، وأنهم لن يتراجعوا عنه، لكنهم منشغلون في المحاولة الستصدار قرار في مجلس األمن 

نهاء االست يطان وقيام دولة فلسطينية على يؤيد المطالب الفلسطينية كتحديد موعد إلنهاء االحتالل وا 
 ".0967حدود الرابع من حزيران عام 

وأشار شعث إلى أنه بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء الفرنسي ووزير خارجيته 
وكذلك مسؤول العالقات الخارجية في البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب 

حديث عن تعزيز العالقات الفلسطينية الفرنسية، مشددا على موقف فرنسا االشتراكي الفرنسي، تم ال
الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في معركته الدولية مع حكومة االحتالل، منوها لضرورة ترجمة 

 فرنسا لقراري مجلس الشيوخ والنواب حول االعتراف بدولة فلسطين إلى قرار رسمي.
 9/6/5102األيام، رام هللا، 

 

 تعرقل إعادة إعمار غزة "إسرائيل"الحساينة:  مفيد .6
دعا وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة التوافق الفلسطيني مفيد محمد الحساينة المجتمع 

ي عملية إعادة إعمار غزة بسبب مواصلة سرائيلالدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه عرقلة االحتالل اإل
 واد اإلعمار.إغالق المعابر ومنع إدخال اإلسمنت وم
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وقال الوزير في ندوة عن إعمار غزة نظمها المجلس الفلسطيني لإلسكان، إن مواصلة سلطات 
االحتالل إغالق المعابر يعيق عملية اإلعمار، مضيفا أن "آالف األسر مشّردة دون مأوى، إما تعيش 

ما حتى على أنقاض منازلها المدّمرة". ما في مدارس اإليواء وا   في كرفانات وا 
ألف وحدة سكنية، وأن هناك حاجة إلى مليارات  031أوضح الحساينة أن عجز القطاع يزيد عن و 

الدوالرات إلعادة إعمار غزة التي تعيش حصارا يزيد عن ثماني سنوات، مطالبا بفتح كامل للمعابر 
دخال مواد اإلعمار بحرية مطلقة.  وا 

ضرار، هذه المرحلة النهائية الالزمة من عملية تدقيق حصر األ %91وقال الوزير "أنهينا مؤخرًا 
للبدء بإعادة إعمار المنازل المهدمة كليًا، وأرسلنا كشوفات بأسماء ألف أسرة للجنة القطرية إلعادة 

 أسرة أخرى أرسلت لدولة الكويت الشقيقة". 0211إعمار غزة، وكذلك 
رب، مطمئنون على وأضاف الحساينة "بخصوص المال فنحن أوال مطمئنون على دعم أشقائنا الع

دعم الدول الحرة والصديقة، ونحن الحكومة ال نشترط أن نتملك األموال، نحن نريد إعمار غزة، نريد 
 أن نرى المنازل والمستشفيات والمدارس والمصانع التي ُدّمرت قد أعيد إعمارها على األرض".

 8/6/5102نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 

 ية الجديدة ال تنوي اإليفاء بالتزاماتها لتحقيق السالمسرائيلاإل: الحكومة الفلسطينيوزير الخارجية  .7
ية برئاسة سرائيلقال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، إن الحكومة اإل :األناضول –أثينا 

بنيامين نتنياهو ال تنوي اإليفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤولياتها، من أجل تحقيق السالم في المنطقة، 
 بحل الدولتين. والقبول

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس كوكايس، عقب اجتماعهما في العاصمة 
ال ترغب في العودة للمفاوضات مع  إسرائيلاليونانية أثينا، اإلثنين، أضاف المالكي، "إن 

 لسالم مرة أخرى.الفلسطينيين"، داعًيا المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهد من أجل إحياء عملية ا
وأوضح الوزير الفلسطيني، أن لقاءه بنظيره اليوناني تناول التطورات األخيرة في المنطقة قائاًل "ما 

 سمعته من السيد كوكايس جعلني متفائاًل أكثر بشأن الدعم الدولي لعملية السالم".
التحالف  وفي معرض رده على سؤال بشأن تنظيم داعش، أكد المالكي أن فلسطين تقف بجانب

فلسطيني يعيشون في سوريا تحت تهديد وخطر  611الدولي في مواجهة التنظيم، مشيرًا أن ألًفا و
 داعش، وأن التنظيم "يّدعي أنه سيقيم دول إسالمية، إال أنه يقتل المدنيين".

 8/6/5102رأي اليوم، لندن، 
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 اعتصام من أجل أقدم معتقل بسجون السلطة الفلسطينية .8

أقدم المعتقلين -في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، يدخل إسالم حامد : رفت صادقمي -رام هللا 
الثالث في اإلضراب عن الطعام، مطالبا باإلفراج  شهره-الفلسطينيةالسياسيين في سجون السلطة 

 الفوري عنه بعد قضاء خمس سنوات في سجون رام هللا وأريحا ونابلس.
من -لبيرة قرب رام هللا وسط الضفة الغربية، نظمت عائلة حامد وأمام مقر الصليب األحمر بمدينة ا

لدعوة المنظمة الدولية إلى التدخل من أجل اإلفراج عن حامد  اعتصاما-المحافظةبلدة سلواد شرق 
وقالت عائلته خالل االعتصام إن وضعه الصحي خطير جدا بسبب  .5101المعتقل منذ عام 

ن عشرين كيلوغراما من وزنه، "كما أنه يغيب عن الوعي، اإلضراب عن الطعام، وقد فقد أكثر م
 وتطورت حالته لدرجة أنه صار يبلع لسانه مما يعرضه لالختناق".
، وُوجهت له تهمة "إطالق 5101واعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني إسالم حامد في سبتمبر/أيلول 

ية في شهر سرائيلالفلسطينية اإل يين" بالتزامن مع انطالق المفاوضاتإسرائيلالنار على مستوطنين 
لكن عندما قدم للمحاكمة في محكمة عسكرية، استهجنت محكمة العدل  مايو/أيار من العام نفسه.

العليا الفلسطينية محاكمة شخص مدني عسكريا وأصدرت قرارا باإلفراج عنه، بحسب شقيقه خليل 
رية حبسه لمدة ثالث سنوات بتهمة وقال شقيقه للجزيرة نت "رغم ذلك، قررت المحكمة العسك حامد.

 مناهضة السلطة الفلسطينية وحيازة سالح غير مرخص".
 9/6/5102نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 " محض افتراءإسرائيلعن مفاوضات بين حماس و" السلطةأبو مرزوق: حديث  .9

وصف موسى أبو مـرزوق، عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، حـديث السـلطة الفلسـطينية : غزة
 الكها محاضر اجتماعات مفاوضات لحركته مع االحتالل "محض افتراء".امت

وقال أبو مرزوق في تصريح له على صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "ما يـردده 
 إســرائيلبعـض المسـئولين فـي السـلطة الفلســطينية، عـن وجـود مفاوضـات مباشــرة أو غيـر مباشـرة بـين 

وأضــاف: "منبــع هــذا الموقــف للحركــة  لهــذه اللقــاءات محــض افتــراء".وحمــاس، أو أن هنــاك محاضــر 
 )عدم التفاوض مع االحتالل( تقييم موضوعي النعدام المصلحة في ذلك".

وتابع: "حينما نقرر الذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة لن يكون األمر سريًّا، وفعلنا ذلك إبان صـفقة 
 ف المأكول )العدوان األخير على غزة(".وفاء األحرار )صفقة التبادل(، وكذلك في العص

 8/6/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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بعدم مسئوليتنا عن هجمات  المصريأبلغنا األمن و لم تدع مشعل لزيارتها..  القاهرةالبردويل:  .01

 سيناء 
دعــوات إلــى  أيحركــة حمــاس أن مصــر لــم ترســل  يفــ يأكــد صــالح البردويــل القيــاد ي:هاشــم الفخرانــ

 أي، وال توجــد يخالــد مشــعل لزيــارة القــاهرة ولقــاء الــرئيس عبــد الفتــاح السيســ السياســيكتــب مــدير الم
تصـريحات خاصـة لــ"اليوم السـابع" مـن قطـاع غـزة أن الحركـة  فـيمعلومـات تشـير إلـى ذلـك. وأضـاف 

دورهـا  فـيأن تعود العالقات بين القاهرة وحركة حماس، كما كانت سـابقا وأن تسـتمر مصـر  فيتأمل 
تخـص القضـية الفلسـطينية. حمـاس أرسـلت رسـائل إلـى  التييتعلق بالمصالحة والتهدئة والقضايا فيما 

القاهرة بأن حماس غير مسئولة عن هجمات سيناء وأكد صالح البردويـل أنـه رغـم رفـع حركـة حمـاس 
زالـت  كتائـب عـز الـدين القسـام ال وهـيللحركـة  العسـكريمصر، إال أن الجناح  فيمن قوائم اإلرهاب 

 لى قوائم اإلرهاب وهذا أمر يزيد التوتر. ع
 فـيوأشار إلى أن حركة حماس أرسلت عدة رسائل إلـى القـاهرة مفادهـا أنهـا غيـر مسـئولة عمـا يجـرى 

تسـلل سـواء لالتجـاه  أيضبط الحدود بين قطـاع غـزة والحـدود المصـرية لمنـع  فيسيناء، ويتمثل ذلك 
  بذلك.رية وتم إبالغ جهة سيادية مص الفلسطينيأو  المصري

لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى القاهرة والتقى خاللها  السياسيوأكد أنه تم إرسال نائب المكتب 
مــع مســئولين بجهــات أمنيــة مصــرية وتــم إطــالع المســئولين علــى أن حركــة حمــاس ال دخــل لهــا بمــا 

، يالفتـاح السيسـ سيناء من أحداث. وأشار إلى أن المسئولين رفعوا تقارير إلى الـرئيس عبـد فييجرى 
اآلونـة األخيـرة، موضـحا أن  فـيتؤكد فيه أن حماس غيـر مسـئولة عمـا حـدث بالشـيد زويـد وفـى رفـح 

ائل صـهناك مبادرة من حركـة حمـاس لكـن حتـى اللحظـة لـم تظهـر النتـائي اإليجابيـة علـى األرض. الف
، يسـرائيلاإلجـيش الفلسطينية غير معنية بالتصعيد مع تل أبيب وحول التصعيد بين حركـة حمـاس وال

ـــد التصـــعيد مـــع و  ـــل" أن حركـــة حمـــاس ال تري ـــة إســـرائيلأكـــد "البردوي ، مضـــيفا أن حركـــة حمـــاس معني
قطـاع غـزة  فـ  الميـدانيتمر بها المنطقة العربية، وكـذلك الوضـع  التيبالتهدئة بسبب حالة االنشغال 

 الغربية.والضفة 
وقـت بسـبب حادثـة إطـالق صـاروخ مـثال  أي فـيوشدد على أنه على الرغم من ذلك قد تنـدلع الحـرب 

علــى  الماضــيمثلمــا حــدث األســبوع  إســرائيلوبســبب ذلــك تقــوم الحــرب، مثــل إطــالق صــاروخ علــى 
 فيحدث رد فعل عنيف. إسرائيل
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، لكــن إســرائيلوأوضــح أن جميــع فصــائل المقاومــة متفقــة علــى ضــرورة التهدئــة وعــدم التصــعيد مــع  
النتقام من حركة حماس ألسـباب أيدلوجيـة أو فكريـة فيقومـون هناك بعض األفراد يمارسون حالة من ا

 من أجل الظهور على الساحة. إسرائيلبإطالق الصواريد على 
 8/6/5102، اليوم السابع، مصر

 
 "الخليج أونالين": مشعل سيزور القاهرة لبحث ملفات "هامة" .00

ي حركة حماس، عـن كشف قيادي بارز ف: تصريح خاص -الخليي أونالين  -نادر الصفدي  -غزة 
توجـــه وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن الحركـــة بقيـــادة رئـــيس المكتـــب السياســـي خالـــد مشـــعل، إلـــى العاصـــمة 

 المصرية القاهرة خالل األيام القليلة المقبلة لبحث ملفات هامة.
وأكد في تصريح خاص لـ"الخليي أونالين" في غزة، أن وفد حركـة حمـاس برئاسـة مشـعل سـيتوجه إلـى 

ـــ"حماس ومصــر".القــاهرة للقــا  ء مســؤولين مصــريين، وبحــث معهــم عــدة ملفــات داخليــة هامــة تتعلــق ب
وأشـــار المصـــدر )الـــذي فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه(، إلـــى أن حركـــة "حمـــاس" تريـــد خـــالل الفتـــرة المقبلـــة 
استغالل قرار المحكمة المصرية األخيـر برفـع حمـاس مـن القائمـة "اإلرهابيـة"، جيـدًا بمـا يخـدم العالقـة 

ين بصورة إيجابية وعودتها من جديد، وزيارة مشعل ووفد الحركة للقاهرة هي الخطوة األولى بين الجانب
 لذلك.

وبسؤال الـ"الخليي أونالين"، حول إمكانية عقد لقاء بين مشعل والرئيس المصري عبد الفتـاح السيسـي، 
قـد يسـاعد فـي  أكد القيادي في حركة أن هذا األمـر لـم يتحـدد بعـد وتطـور االتصـاالت بصـورة إيجابيـة

 عقد هذا اللقاء.
وكشف المصدر، أن مصر ستبدأ خـالل األيـام المقبلـة بتفعيـل ملفـي "المصـالحة الفلسـطينية الداخليـة، 

 ومفاوضات التهدئة ووقف إطالق النار"، من جديد بعد جمود استمر شهورًا طويلة.
 7/6/5102، الخليج أونالين

 
 غزة قطاع فيوجود لعناصر مطلوبة لمصر  : الأبو زهري .02

أكّد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حمـاس"، : نادر الصفدي -الرسالة نت
 " ومطلوبة لمصر في قطاع غزة. اإلرهابعدم وجود أي عناصر متورطة  بـ " 

الحــدودي  لتــأمين الشــريطتســعى جاهــدًة  الرســالة"، أن حمــاس"خــاص لـــوقــال أبــو زهــري فــي تصــريح 
علـى عـدم وجـود أي مطلـوب لمصـر فـي غـزة، أو عناصـر  "، مشـددابـين قطـاع غـزة ومصـروالفاصل 

 تتهمهم القاهرة بالتورط في أعمال ضدها.
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وبــّين وجــود اتصــاالت مشــتركة بــين الجــانبينة لمعالجــة عــدة ملفــات وأنهــا لــم تنقطــع، مشــدًدا حــرص 
 حركته تعزيز العالقات مع مصر خالل المرحلة المقبلة.

اليـــوم الســـابع المصـــرية"، نقـــاًل عمـــا أســـمتها مصـــادر مصـــرية، أن قيـــادات بحركـــة وزعمـــت صـــحيفة "
 شبه جزيرة سيناء. فيحماس وافقت على التعاون مع األجهزة األمنية المصرية لمكافحة اإلرهاب 

 التــيوأشــارت المصــادر إلــى امــتالك الحركــة قائمــة بأســماء العديــد مــن العناصــر التكفيريــة واإلرهابيــة 
تفرضـــها حمـــاس علـــى  التـــياع غـــزة، إلـــى داخـــل ســـيناء هرًبـــا مـــن القبضـــة الحديديـــة تســـللت مـــن قطـــ

 القطاع، الفتة إلى أن الحركة أبدت استعدادها لتسليم القاهرة هذه القائمة.
 8/6/5102الرسالة نت، 

 
 عدنان يواصل إضرابه عن الطعام ونداء لتكثيف حمالت التضامن مع األسرىخضر األسير  .03

فلســطينيون إلــى تكثيــف حمــالت التضــامن مــع األســرى الفلســطينيين فــي الســجون دعــا قيــاديون : غــزة
ية، في وقت تدهورت الحال الصحية لعدد من األسرى، خصوصًا القيـادي فـي حركـة "الجهـاد سرائيلاإل

ســنة( الــذي واصــل أمــس إضــرابه المفتــوح عــن الطعــام لليــوم الســابع  37اإلســالمي" خضــر عــدنان )
 في مستشفى "صرفند".والثالثين على التوالي 

ودعا مسؤول لجنـة األسـرى فـي "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين" األسـير المحـرر عـالم الكعبـي إلـى 
"ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود الحتضـــان األســـرى ومســـاندتهم فـــي نضـــالهم المتواصـــل فـــي وجـــه الســـجان 

ركـة األمعـاء الخاويـة ي، وفي مقدمهم األمين العام للشعبية األسـير أحمـد سـعدات، وُمفجـر معسرائيلاإل
 عدنان".

ودعـــا الكعبـــي خـــالل وقفـــة تضـــامنية مـــع ســـعدات نظمتهـــا لجنـــة األســـرى فـــي "الشـــعبية" بالتعـــاون مـــع 
"اللجنة الدولية للتضامن مـع سـعدات"، إلـى االعتصـام يـوم االثنـين مـن كـل أسـبوع أمـام مقـّر الصـليب 

وطن والشــتات إلــى مواصــلة الجهــود األحمــر فــي مدينــة غــزة، كمــا دعــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الــ
سنادهم.  المبذولة في دعم األسرى وا 

ـــ"الشعبية" األســير المحــرر أحمــد أبــو الســعود علــى أن هــذا  مــن جهتــه، شــدد عضــو اللجنــة المركزيــة ل
التصعيد الخطير في سجون االحتالل يجب أن يشكل ضاغطًا وحافزًا لضرورة أن يكون الجميع على 

 وضها األسرى، والتي من المتوقع أن ترتفع وتيرتها خالل األيام المقبلة.مستوى المواجهة التي يخ
بدوره، دعا القيادي في "الجهاد" خضر حبيب إلى بـذل جهـد وطنـي يشـارك فيـه الجميـع لتفعيـل قضـية 
األســـرى ونقلهـــا إلـــى العـــالم أجمـــع للـــدفاع عـــن حقـــوق الشـــعب المظلـــوم، مشـــددًا علـــى تضـــامن القـــوى 
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مــع الحركــة األســيرة، وعلــى رأســهم عــدنان وســعدات والمصــري الــذي يعــد ضــحية الوطنيــة واإلســالمية 
 اإلهمال الطبي المتعمد من االحتالل.

في هذه األثناء، واصل عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسـة االعتقـال اإلداري التعسـفي. 
ية نقلــت عــدنان رائيلســوقالــت "مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء واألســرى" أمــس إن مصــلحة الســجون اإل

من مستشفى سجن الرملة إلى قسم الطوارئ في مشفى صرفند "آساف هروفيه" رغمـا عنـه، وفـي حـال 
 صحية صعبة.

وأضافت أن المصـلحة تحتجـز عـدنان فـي المستشـفى فـي ظـروف ال إنسـانية مقيـدًا مـن إحـدى قدميـه، 
حـدى يديــه فــي الســرير، غيــر آبهــة بحالتــه الصــحية المتــدهورة. وتاب عــت انــه يواصــل إضــرابه المفتــوح وا 

عن الطعام، ويرفض تناول أي فيتامينات أو مـدعمات، أو إجـراء فحـوص طبيـة، وال يتنـاول إال المـاء 
فقــط مــن دون ملــح أو ســكر، كــذلك يــرفض نقلــه إلــى مستشــفى مــدني، إال أن المصــلحة نقلتــه بــإجراء 

 تعسفي رغمًا عنه.
 9/6/5102الحياة، لندن، 

 
 مرتبط بقرارات "المركزية" و"الثوري"لفتح السابع فتح المقترح لمؤتمر  الزعارير: الموعد .04

"وفــا": أوضــح نائــب أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة فــتح، والنــاطق الرســمي باســم اللجنــة  -رام هللا 
، هــو موعــد 00/59/5102التحضــيرية للمــؤتمر العــام الســابع لحركــة فــتح، فهمــي الزعــارير أن تــاريد 

مـؤتمر السـابع، لـم ُيرّسـم بشـكل نهـائي، فـي تقريـر لجنـة الوضـع الـداخلي التـي تشـكلت مقترح النعقاد ال
أن توصيات  إلىوأشار بهذا الخصوص،  من اللجنة المركزية وسترفع تقريرها للجنة المركزية لإلقرار.

 لجنة الوضع الداخلي تبقى توصيات ما لم تقر من اللجنة المركزية.
دورتـه العاديـة الخامسـة عشـرة األسـبوع القـادم، سـيناقش العديـد مـن  أن المجلـس الثـوري فـي إلىوأشار 

القضايا الداخلية والوطنية والسياسية، وباألساس وضـع حركـة فـتح الـداخلي والتحـديات التـي تواجههـا، 
وتقريــري اللجنــة التحضــيرية للمــؤتمر، ولجنــة الوضــع الــداخلي، وســيتخذ مــع اللجنــة المركزيــة القــرارات 

 يط العمل والتحضيرات لعقد المؤتمر في وقت قريب.المناسبة، لتنش
 9/6/5102، األيام، رام هللا

 
 عرض طروحات لتفعيل المصالحة الفلسطينيةرئيس مجلس النواب اللبناني : رأفت مرة .05

قــال المســـؤول السياســي لحركـــة "حمــاس" فــي لبنـــان، رأفــت مـــرة، إن  أحمـــد المصــري: -غــزة -بيــروت
نهـاء رئيس مجلس النواب اللبناني ن بيه بري، عـرض "طروحـات" سياسـية لتفعيـل المصـالحة الوطنيـة وا 
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االنقســـام خـــالل لقـــاءه بعضـــو المكتـــب السياســـي فـــي الحركـــة د.موســـى أبـــو مـــرزوق، وعضـــو اللجنـــة 
 المركزية في "فتح" عزام األحمد في مايو/ أيار الماضي، و"ليس أكثر".

لقـاءه مـع "أبـو مـرزوق" و"األحمـد" دعـا  وأضاف مرة فـي تصـريح لــ"فلسطين"، أن الـرئيس "بـري" خـالل
حلــول لــبعض المســائل العالقــة، مــع ضــرورة البحــث  إيجــادإلــى تفعيــل المصــالحة، وحــث الســلطة علــى 

 عن عاصمة عربية الستضافة الحوار الفلسطيني الداخلي كمصر.
أفكـار  وأكد أن "أبو مرزوق" و"األحمد" وقعا بدورهما على ورقة طروحات الرئيس "بـري" التـي تتضـمن

تفعيــل المصــالحة، مشــددا علــى أن حركــة "حمــاس" مــع أي جهــة أو طــرف عربــي يــدعم إنجــاز الحــوار 
 الفلسطيني ويفعل المصالحة الوطنية.

وبين مرة أن "حماس" تجاوبت مع طروحات "بري" إال أن السلطة الفلسطينية "وفـتح" لـم تسـتجيبا لهـذه 
ألي حلــول مطروحــة مــن الممكــن أن تــدفع بعجلــة  الطروحــات وغيرهــا، فيمــا أنهمــا يمــاطالن ويتنكــران

 المصالحة إلى األمام.
وكانــت بعــض وســائل اإلعــالم تطرقــت لملــف المصــالحة الفلســطينية، بــين حركتــي "فــتح" و"حمــاس"، 

ن "أبـــو مـــرزوق" و"األحمـــد" وبعـــض المبـــادرات علـــى خـــط ييواإلشـــارة إلـــى لقـــاء الـــرئيس "بـــري" بالقيـــاد
 االتصال بين الحركتين.

 8/6/5102، ن أون الينفلسطي

 

 ية: كتائب القسام تطلق صاروخا  تجريبيا  من غزة نحو البحر إسرائيلمصادر  .06
علـى لسـان مصـادر أمنيـة أن عناصـر مـن كتائـب القسـام الجنـاح  إسـرائيلأعلنـت  غزة ـ أشرف الهـور:

العســـكري لحركـــة حمـــاس، أجـــروا تجربـــة صـــاروخية نحـــو البحـــر صـــبيحة أمـــس. وقالـــت المصـــادر أن 
تائب القسام تسعى لتطوير منظومتها الصاروخية، من خالل إجـراء التجـارب المتواصـلة نحـو البحـر ك

 األبيض.
  9/6/5102القدس العربي، لندن، 

 

 ن في الضفةمواطني ثمانيةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال واستدعاء حركة  .07
المحتلـة، بمواصـلة اعتقاالتهـا اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسـلطة فـي الضـفة الغربيـة 

مـنهم بيـنهم قيـادي وصـحفي، فيمـا اسـتدعت آخـر  1واستدعاءاتها بحق كـوادر الحركـة، حيـث اعتقلـت 
 للتحقيق.

 8/6/5102، فلسطين أون الين
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 القائمة السوداء " في إسرائيلحركة حماس تنتقد عدم إدراج األمم المتحدة " .08
فـــي  إســـرائيل إدراجهـــاالمتحـــدة لعـــدم  األمـــمباســـم حمـــاس فـــوزي برهـــوم المتحـــدث  : انتقـــدلفـــيوجـــدي األ

تـــدافع عـــن  إنهـــاالتـــي قـــال -ومســـاواتها بـــين حركتـــه ، القائمـــة الســـوداء بشـــأن انتهـــاك حقـــوق األطفـــال
 .إسرائيلوبين  -يسرائيلاإلالدولة  إرهابالفلسطينيين ضد 

 9/6/5102، وكالة رويترز لألنباء
 
 يهودية بجانب دولة فلسطينية منزوعة السالح دولة أساس على "حل الدولتين" نتنياهو: .09

ترغب في حل الدولتين  إسرائيل أنبنيامين نتنياهو  يسرائيلاإلاكد رئيس الوزراء  :د ب ا -القدس 
جانب دولة فلسطينية منزوعة  إلىبسالم  إسرائيللشعبين بحيث تعيش دولة القومية اليهودية وهي 

 طينيين ال يخوضون عملية التفاوض بل يتهربون منها.الشديد فان الفلس لألسفانه  إالالسالح 
جاء ذلك في مستهل لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك في القدس بعد ظهر 

 ية.سرائيلاإل اإلذاعةاليوم االثنين، بحسب 
امل مع يرفض الجانب الفلسطيني التفاوض والتع إذ األمثلووصف نتنياهو الوضع الحالي بالشرك 

جون كيري وفي نفس الوقت يركض نحو حركة  األمريكيالتي وضعها وزير الخارجية  اإلطارشروط 
المتحدة في مسعى لفرض  األمم إلىثم يتوجه  إسرائيلالقضاء على دولة  إلىحماس التي تدعو 

 مسؤولية ذلك. إسرائيلبداعي انعدام عملية تفاوض محملين  إسرائيلالعقوبات على 
 9/6/5102، ربي، لندنالقدس الع

 
 بسحب مشروع قانون لتعليم منتجات المستوطنات "ميرتس"نتنياهو يطالب  .21

ية بنيامين نتنياهو، حزب ميرتس بسحب مشروع سرائيلطالب رئيس الحكومة اإل: حسن عبد الحليم
 قانون ينص على وضع عالمات على منتجات المستوطنات.

اليوم إنه فوج  بمشروع القانون الذي ُقدم للكنيست، في  وقال نتنياهو في جلسة لكتلة الليكود عقدت
في خضم صراع  إسرائيلوقال نتنياهو إن " حمالت مقاطعة خارجية. إسرائيلالوقت الذي تواجه 

 إسرائيللمواجهة محاوالت مقاطعتها في المحافل الدولية". وأشاد نتنياهو بإجماع اليمين واليسار في 
في الواليات المتحدة الذي اعتبره يسهم في جهود  إسرائيلاطعة ضد المقاطعة وبالتشريع ضد مق

. وتابع: "فوجئت باكتشاف أن إحدى كتل الكنيست قدمت مشروع قانون لوضع عالمات على إسرائيل
 منتجات المستوطنات. وأدعوها إلى سحب هذا االقتراح".
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ت على منتجات وكانت كتلة ميرتس قدمت الشهر الماضي مشروع قانون ينص على وضع عالما
ي أن يعرف ما يعرفه المستهلك األوروبي إذا ما سرائيلالمستوطنات. وقالت إنه "من حق المستهلك اإل
 كان المنتي الذي أمامه صنع في المستوطنات".

 8/6/5102، 48عرب 
 
 في المنطقة لمواجهة تصاعد اإلسالميين يةالعربالدول  معاإلقليمية  الشراكةتوسيع يجب  ساعر: .20

وزير الداخلية الصهيوني السابق "غدعون ساعر"، بتفعيل الشراكة اإلقليمية الموحدة بين طالب 
هذه الشراكة ضرورية مشيًرا إلى أّن " والدول العربية لصد موجة اإلسالميين في المنطقة، إسرائيل"

ة التي "، في ضوء التغييرات الدراماتيكيإسرائيلاليوم لهذه األنظمة، بقدر ال يقل عن ضرورتها لـ"
يشهدها الشرق األوسط، وهو ما يستدعي إعادة التفكير بالمسار السياسي لتحدد، المخاطر والفرص، 
سواء لمواجهة سعي إيران للهيمنة اإلقليمية والسالح النووي، أو صعود داعش، مما يخلق تطابقا 

 وأضاف .ألردن" واألنظمة العربية، بما فيها السعودية، مصر واإسرائيلواسعا في المصالح بين "
هذه الشراكة اإلقليمية ستوفر األمن للدولة اليهودية، سواء من خالل تبادل األراضي  "ساعر" أنّ 

والبحث عن المصالح المشتركة، رغم عدم توفر أي ضمانة بأنه من الصحيح لنا أن نقفز "قفزة رأس" 
نظمة العربية البراغماتية قد تحقق مع األ اإلقليميةشراكة الفًتا إلى أّن المباشرة نحو التسوية الدائمة، 

 .ا لكنها هامةأهدافًا أكثر تواضعً 
 )عن العبرية، ترجمة المركز( معهد أبحاث األمن القومي

 8/6/5102، 3341التقرير المعلوماتي،
 
 من مخاطر غياب خطة لحل الدولتين يحذرانهرتسوغ وليفني  .22

ي سرائيلرئيس الوزراء اإل أنهرتسوغ من ية اسحق سرائيلاأليام: حذر رئيس المعارضة اإل -القدس 
بنيامين نتنياهو سيؤدي إلى إقامة دولة عربية بين نهر األردن والبحر المتوسط "ما يشكل اخطر 

جاء ذلك خالل جلسة كتلة المعسكر  تهديد على مواصلة قيام البيت القومي للشعب اليهودي".
 .أمسالصهيوني البرلمانية بعد ظهر 

عتبرت القيادية في حزب "المعسكر الصهيوني" تسيبي ليفني بأنه ال يمكن منع وعلى ذات الصعيد ا 
إال من خالل طرح خطة  إسرائيلمقاطعة  إلىالمجتمع الدولي من االنجرار وراء المنظمة الداعية 
يهودية وديمقراطية يكمن في تبني حل  إسرائيلسياسية واضحة وان الطريق الوحيد للحفاظ على دولة 

الفلسطينيين ربما  أنوأضافت في سياق كلمة ألقتها في مؤتمر هرتسيليا لألمن القومي، الدولتين. 
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يحشدون التأييد على الورق من خالل اإلجراءات األحادية الجانب ولكنهم لن يمنحوا دولة فعال من 
 وكان هرتسوغ هاجم حركة المقاطعة واعتبرها إرهابا. خالل هذه اإلجراءات.

 9/6/5102، األيام، رام هللا

 
 وسقوط حكومة نتنياهو حرب جديدة على غزة الصيف المقبل ليبرمان يتوقع شن   .23

ي السابق "أفيجدور ليبرمان"، شن سرائيلتوقع وزير الخارجية اإل: األناضول، عالء الريماوي - رام هللا
ي بيتنا )يمين(، ف إسرائيلوقال ليبرمان، زعيم حزب  حرب جديدة على قطاع غزة، الصيف المقبل.

ية العامة "من المستحيل منع عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، سرائيلتصريح له، نقلته اإلذاعة اإل
خالل الصيف القادم"، مضيفًا "إن قوة حركة حماس تزداد، فهي تقوم بإعادة بناء البنى التحتية 

 اإلرهابية، واألنفاق الهجومية، دون أن يمنعها أحد من ذلك"، على حد زعمه.
مقعدًا  60تملك دعم  -ية الحالية برئاسة "بنيامين نتنياهو"، سرائيلليبرمان سقوط الحكومة اإل وتوقع

 نهاية العام الجاري. -مقعد  051في الكنيست من أصل 
 8/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 شكل من أشكال الحرب هو "إسرائيل"مقاطعة بيريز:  .24

ي السابق، شمعون بيريز، مقاطعة سرائيلاعتبر الرئيس اإل: ناضولاأل، عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 بالده من قبل مؤسسات غربية بأنها" شكل من أشكال الحرب".

 وقال بيريز في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "هرتسيليا" السنوي الذي ينظمه معهد السياسة واالستراتيجية،
مقاطعة هي شكل من أشكال الحرب، إنها ، إن "الإسرائيلغير حكومي، في مدينة هرتسيليا، وسط 

 حرب أحادية في حين أن السالم هو ثنائي".
للمعهد: "الناس الذين  اإللكترونيوأضاف في حديثه إلى المؤتمر الذي تم بثه مباشرة على الموقع 

يدعون للمقاطعة ال يريدون المفاوضات، فال يمكن أن تكون هناك مقاطعة ومفاوضات، إنهم يريدون 
 مفاوضات ولم يحققوا شيئًا من خالل ذلك، إنها )المقاطعة( لن تجلب سوى مزيدًا من الكراهية".قتل ال

 ".إسرائيلوتابع: "هناك سببان لهذه المقاطعة، وهما دعم الفلسطينيين ونزع الشرعية عن دولة 
سات فصل ية وتنامي ما يعتبره الفلسطينيون سياسرائيلاإل-ودفع الجمود في عملية السالم الفلسطينية

، إلى تنامي المقاطعة األكاديمية والتجارية والعلمية والثقافية الغربية لتل إسرائيلعنصري تمارسها 
دعا بيريز إلى التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: "أنا اعرف أبو مازن و  أبيب.

 ال نستسلم أبدًا".أكثر من أي شخص آخر، إنه الشخص األفضل للتفاوض معه"، مضيفًا "علينا أن 
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. علينا أن نعترف بالحقيقة، إسرائيلقال بيريز إن "للرئيس األمريكي باراك أوباما سجل رائع ويدعم و 
 فالرئيس األمريكي أعطانا األسلحة التي طلبناها والدعم الذي طلبناه".

دًا" لكنه قال: وعلى صعيد االتفاق الدولي المتبلور مع إيران حول الملف النووي لألخيرة، اعتبره "جي
"سنرى ذلك فقط لدى إبرامه بشكل كامل )متوقع في نهاية الشهر الجاري(. أنا أرى أن االتفاق أفضل 

 من الحرب".
وفي هذا الشأن، يكون بيريز قد خالف رئيس وزراء بالده، بنيامين نتنياهو الذي اختلف عالنية مع 

 ان.الرئيس األمريكي بشأن االتفاق الدولي المتبلور مع إير 
 8/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
إلى جانب مجموعات كتنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة  "إسرائيل" إدراجال يمكن بروسور:  .25

 وطالبان
وحركة حماس الفلسطينية  إسرائيلأبقت األمم المتحدة يوم االثنين : وجدي االلفي -األمم المتحدة 

ت التي تنتهك حقوق األطفال أثناء الصراعات رغم انتقادها الحاد خارج قائمة سوداء للدول والمنظما
 .5101بسبب عملياتها العسكرية في  سرائيلإل

إلى جانب  إسرائيللدى األمم المتحدة إنه ال يمكن إدراج  إسرائيلوقال رون بروسور سفير 
تحدث باسم وزارة مجموعات كتنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة وطالبان. وقال عمانوئيل نهشون الم

 ية إن بالده اتخذت جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين.سرائيلالخارجية اإل
دفاعا عن مواطنيها من هجمات لمجموعة إرهابية ال يؤرقها  إسرائيلوأضاف نهشون قائال "تصرفت 

 وضع مدنيين فلسطينيين ومن بينهم أطفال على خط النار."
 9/6/5102، وكالة رويترز لألنباء

 
 من األنفاق مؤلما   : تلقينا درسا  يسرائيلاإل جيشالفي  التخطيطرئيس شعبة  .26

ي إن جيشه تلقى "درسًا مؤلمًا" من األنفاق سرائيلقال مسؤول كبير في جيش االحتالل اإل: األناضول
 خالل حربه األخيرة على قطاع غزة.

الل، في كلمة ألقاها أمام جاء ذلك على لسان نمرود شيفر، رئيس شعبة التخطيط في جيش االحت
 مؤتمر "هرتسيليا" السنوي، الذي ينظمه حاليًا معهد "السياسة واالستراتيجية".
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ها الموقع اإللكتروني للمعهد: "إحدى التحديات التي نواجهها هي توقال شيفر في الكلمة التي بث
خطوة عن عدونا فإننا  تحدي األنفاق، لم نكن دائمًا متقدمين خطوة على عدونا، وعندما كنا متخلفين

 تعلمنا درسًا مؤلمًا جدًا )في إشارة للحرب األخيرة على غزة(".
وتعهد شيفر بالعمل على حل خطر األنفاق، بقوله "لدينا التكنولوجيا المطلوبة، وبنفس الطريقة التي 

مقتنع تمكنا فيها من التعامل مع تحدي الصواريد فإننا سنعمل على إيجاد حل لخطر األنفاق، وأنا 
 من أن هذا ممكنا".

"يواجه تهديد وجود أسلحة تقليدية في أيدي أناس  ولفت المسؤول العسكري إلى أن جيش االحتالل
 ليسوا دول، بمعنى أنهم وحدات تتنقل بسرعة، وبإمكانهم أن يصيبوا الكثيرين باستخدام آالت بسيطة".

ناك حزب هللا )اللبناني( في الشمال، ي أن يستعد لمواجهة هؤالء، هسرائيلوأضاف: "على الجيش اإل
وحماس في الجنوب )قطاع غزة(، وهناك منظمات متشددة، لم يسمها، في سيناء )شمال شرقي 

 مصر(، علينا أن نكون مستعدين لهذه التهديدات".
 8/6/5102، الين أونفلسطين 

 
 نائب رئيس الكنيست عمل في الدعارة وتعاطى المخدراتالقناة الثانية:  .27

بينت وثائق وشهادات من معارف نائب رئيس الكنيست، أورن حزان، نشرت مساء : حمدانهاشم 
اليوم االثنين، أنه خالل عمله في كازينو في بورغاس، عمل على توفير فتيات ممن يعملن في 

 الدعارة لزبائنه، كما استخدم أنواعا خطيرة من المخدرات.
ية الثانية، توقيع حزان كمدير عام سرائيلزيونية اإلوبينت إحدى الوثائق، التي نشرتها القناة التلف

 لكازينو "غولد"، خالفا الدعاءاته بأنه كان يدير فندق "ساني بيتش" فقط.
وكشف أحد عمال الكازينو السابقين عن عالقات العمل التي تراكمت بين حزان وبين أحد أندية 

 التعري القريبة، ويدعى "راز روز".
إن حزان كان "الزعيم الكبير"، وأنه كان له أصدقاء كثيرين. وأكدت بدورها أن وتقول مديرة "راز روز" 

ي قوله إن حزان كان يستخدم أنواعا خطيرة إسرائيلونقل عن سائح  السائق كان يأتي لنقل الفتيات.
 من المخدرات من نوع "كريستال ميث".

 اقع والحقيقة".وفي المقابل، ادعى حزان أن "ما ورد في التقرير ال يتماشى مع الو 
وفي أعقاب نشر التقرير، توجهت عضو الكنيست ميخال روزين )ميرتس( إلى رئيس الكنيست، يولي 

 إدلشطاين، وطلبت منه تنحية حزان من منصبه كنائب رئيس للكنيست.
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واعتبر أحد مسؤولي الليكود أنه في حال اتضحت صحة التقارير فإن "الليكود سيكون قد أدخل 
ثر األعضاء خزيا". وأضاف أن ذلك "عار على الكنيست"، وأنه يثير تساؤالت بشأن للكنيست أحد أك

 قدرته على إشغال مناصب في لجان حساسة، على رأسها لجنة الخارجية واألمن.

 8/6/5102، 48عرب 
 
 والواليات المتحدة" إسرائيل"عمق األزمة بين  كشفبوست"  جيروزاليممؤتمر "معاريف:  .28

ية أن مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" الذي عقد يوم إسرائيلتبرت وسائل إعالم اع: حسن عبد الحليم
واإلدارة األمريكية، وقالت صحيفة "معاريف" إن  إسرائيلعمق األزمة بين  نيويورك كشفأمس في 

كلمة وزير الخزانة األمريكي جاك ليو  قاطع الجمهورالتوتر في العالقات طفا على السطح حينما 
 راء.بهتافات ازد

، قوطع عدة مرات بهتافات سرائيلوأضافت الصحيفة إن ليو الوزير اليهودي األمريكي المناصر إل
 تحقير من جانب الجمهور الذي يتشكل بمعظمه من قادة الجالية اليهودية في الواليات المتحدة.

د لمساعدة الجهو  أوباما تبذلوأضافت أن المقاطعة بلغت ذروتها حينما قال ليو إن "إدارة الرئيس 
".  وقالت الصحيفة إن ليو فوج  خالل كلمته بهتافات االزدراء من جانب الجمهور المتواجد إسرائيل

ومتضامنة معها،  سرائيليشار إلى أن ليو عبر في كلمته عن مواقف سياسية مناصرة إل في القاعة.
 وحاول تبديد مخاوفها من االتفاق المتوقع مع إيران. 

 8/6/5102، 48عرب 
 
 سيتكسر على أرض الواقعاألمريكية "راند"  مؤسسة الذي يحمله تقرير التفاؤل: اموس هارئيلع .29

يون من أهمية تقرير مؤسسة "راند" األمريكية حول "ثمار إسرائيلقلل معلقون : حسن عبد الحليم
 والفلسطينيين وقال المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل سرائيلالتسوية" بالنسبة إل

إن التقرير يأتي بما هو معروف، متوقعا أن يتكسر التفاؤل الذي يحمله على أرض الواقع، وأن يودع 
يين يهمهم سرائيلوقال هرئيل إن االنتخابات األخيرة بينت أن اإل التقرير في األدراج ويكسوه الغبار.

حال تفجر ية في سرائيلالمخاوف اإل االقتصادي، واستعرضاألمن الشخصي أكثر من المردود 
 ي.سرائيلإن ذاكرة االنتفاضة الثانية ال تزال مطبوعة في الوعي اإل االتفاق، وقال

بداء ليونة في عدة ملفات سرائيلوتبنى هرئيل الخطاب اإل ي، مطالبا الفلسطينيين بـ "تليين" مواقفهم وا 
لى الصعوبة التي والفلسطينيين،  إسرائيلمن بينها القدس. كما لفت إلى ما أسماه "عدم الثقة" بين  وا 

 ألف مستوطن القاطنين في مستوطنات معزولة. 011حين يتطلب منها إخالء  إسرائيلستواجهها 
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ي سرائيلونشر معهد "راند" األمريكي يوم أمس تقريرا حول تأثير عملية التسوية على االقتصاد اإل
الجانبين، متوقعا ازدهارا والفلسطيني، وخلص إلى أن التسوية السياسية ستعود بفائدة اقتصادية على 

 كبيرا لالقتصادين في حال التوصل لتسوية سياسية، وتراجعا في حال استمرار الوضع القائم.
مليار دوالر خالل  053كبيرا يصل إلى  سرائيلويتوقع التقرير أن يكون مردود التسوية بالنسبة إل

وأن يرتفع الدخل للفرد بنسبة  مليار دوالر للفلسطينيين في نفس الفترة، 21 سنوات، وحواليعشر 
مليار دوالر، وفي حال  6للمقاطعة ستخسر  إسرائيل.  وحسب التقرير في حال تعرضت 36%

 مليار دوالر. 521اندالع انتفاضة ثانية ستخسر 
 9/6/5102، 48عرب 

 
 ي سري حول األضرار المحتملة للمقاطعةإسرائيل: تقرير االقتصادية "كالكاليست"صحيفة  .31

المحتملة لحمالت  ية األضرارسرائيلاإلتناول تقرير سري أعدته وزارة المالية : الحليمحسن عبد 
ي، والتي قد تصل في أشد الحاالت إلى إلغاء المعاهدات سرائيلالمقاطعة على االقتصاد اإل

 واالتحاد األوروبي. إسرائيلاالقتصادية بين 
التي جاءت في التقرير بعد أن ألزمت  اليوم أبرز النقاط االقتصاديةونشرت صحيفة "كالكاليست" 

 ية وزارة المالية بنشره في أعقاب التماس تقدمت به حركة "حرية المعلومات".إسرائيلمحكمة 
ية، سرائيلوسيناريو الرعب لحمالت المقاطعة يتمثل، حسبما ذكرت الصحيفة في "تراجع الصادرات اإل

يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات  وتراجع االستثمارات األجنبية بشكل حاد، األمر الذي
إلى فحص إمكانية تحديد سعر صرف الشيكل واستخدام االحتياطي من العمالت  إسرائيلواضطرار 

 ".إسرائيلاألجنبية في بنك 
ية، الذي أعده قسم العالقات الدولية في مكتب المحاسب سرائيلويتوقع التقرير السري لوزارة المالية اإل

لعقوبات ومقاطعة  إسرائيلفي ظل حمالت نزع الشرعية" تعرض  إسرائيلاقتصاد عنوان "  العام تحت
ي في السنوات سرائيلمن االتحاد األوروبي. ويتطرق التقرير للتطورات التي طرأت على االقتصاد اإل

وسحب االستثمارات منها وفرض  إسرائيل" التي تنشط لمقاطعة BDSاألخيرة نتيجة لنشاطات حركة "
 يها. ويعرض عدة سيناريوهات محتملة تتفاوت في شدتها. العقوبات عل

" ترفع شعار BDSويعتبر التقرير أن أوروبا هي أرض خصبة لنشاطات حركات المقاطعة ألن "
" على حد زعم التقرير، كما إسرائيلبكراهية  حملتها المدفوعة، وبذلك "تبّيض اإلنسانمبادئ حقوق 

 وآذان صاغية". وقوة ومنابرت "تمويل با تمنح تلك المنظماو يشير إلى أن أور 
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العدوانية االحتاللية، بل هي  إسرائيلوينطلق التقرير من أن الدافع لحمالت المقاطعة ليس سياسات 
، يسعون لعزلها في الساحة الدولية وتحويلها إلى إسرائيل". ويقول إن "كارهي إسرائيلنتاج لـ "كراهية 

ن بحملة تهدف إلى المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض دولة منبوذة عن طريق شيطنتها، ويدفعو 
 قضائيا". إسرائيلالعقوبات، ومالحقة 

قسم العالقات الدولية في وزارة المالية، يؤكدون أن السيناريو  اقتصاديويشير التقرير إلى أن 
المتطرف لنتائي حمالت المقاطعة هو "انخفاض حاد في قيمة الشيكل، وتضرر سوق المال بشكل 

على تجنيد االستثمارات، األمر  إسرائيلر، وارتفاع ديون الشركات الخاصة والعامة، وتراجع قدرة كبي
الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة تجنيد االستثمارات وبالتالي إلى تراجع االستثمارات، وارتفاع نسبة 

التضخم  البطالة، وارتفاع أسعار المنتجات بشكل حاد، مع احتمال أن يدخل االقتصاد إلى دوامة
 األمد". الفائدة قصيرةاألمر الذي قد يتطلب رفع 

لتثبيت سعر صرف الشيكل وتحديد آلية خفض  إسرائيلتأثير آخر محتمل للمقاطعة هو اضطرار 
تدريجي، وفي هذه الحالة يخشى من تعرض الشيكل لضغوط من قبل المضاربين، األمر الذي يؤدي 

، واهتزاز االستقرار المالي لالقتصاد، إسرائيلفي بنك  إلى انخفاض في احتياطي العمالت األجنبية
 ما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء للعمالت الذي يتسبب بضرر حقيقي للتصدير.

فإن تحقق السيناريو المتطرف قد يكون نتاج نقطة تحول في  ية،سرائيلاإلوحسب تقديرات المالية 
قيمية وعي األوروبي وتحولها إلى قاعدة الوعي وتغلغل القيم التي تطرحها حركات المقاطعة في ال

لدول العالم. ويقول التقرير أن الوضع الراهن يمثل بداية تشكل هذا الوعي بفعل الجهود التي  ملزمة
 تبذلها منظمات غير حكومية، ويقوم على نشرها أناس لديهم تأييد شعبي.

الدول بشكل متزايد إلى  تتباناها قيموحسب التقرير، في المرحلة الثانية، وهي األشد، تتبلور مجموعة 
أن تتغلغل لوعي معظم المجتمع الدولي.  وأشار إلى أن االنتقال من المرحلة األولى للثانية يسمى 

 "نقطة تحول".
عن استعدادها  5103أبريل من دول االتحاد األوروبي أعربت في نيسان/ 03ويشير التقرير إلى أن 

المستوطنات. لكن بطلب من الواليات المتحدة أرج  لتطبيق قرار وضع عالمات على منتجات 
المتطرف حيث تتجند دول العالم لدعم  االستعداد للسيناريوالتنفيذ مؤقتا. ويدعو معدو التقرير إلى "

 جهود المقاطعة".  
االنطباع  تأثير الصورةصفحة إلى جانب ملحق أكاديمي حول  55وجاء تقرير وزارة المالية في 

قتصاد. وأشارت الصحيفة إلى أن نشر التقرير جاء بعد مطالبات عديدة لحركة السياسي على اال
 .5103عام  بدأت"حرية المعلومات" 
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وكان وزير المالية السابق، يائير لبيد تطرق في تصريحات صحافية إلى التقرير، وقال إنه في حال 
أن  الستثمارات، وتوقعاعدم التوصل لتسوية سياسية سيتراجع التصدير لالتحاد األوروبي وتتوقف 

مشيرا إلى أن الضرر على الناتي  شيكل سنويا،مليار  51تتراجع الصادرات بقيمة إجمالية تصل إلى 
 عامال. 9111مليار شيكل سنويا، ويؤدي إلى إقالة  00القومي سيصل إلى 

مباشر على تأثير  لها إسرائيلوأشار تقرير وزارة المالية إلى أن أبحاثا أكاديمية أثبتت أن صورة 
تقودها حركات المقاطعة هو تصوير  إلىاقتصادها.  لهذا فإن أحد أهداف حمالت "الشيطنة" 

بأنها دولة في صراع مستمر وتنتهك حقوق اإلنسان، على غرار جنوب أفريقيا في سنوات  إسرائيل
 األبرتهايد.  

طعة، وقدمه للجنة آخر حول تأثير المقا تقريرا 5101وكان قسم البحوث في الكنيست أعد عام 
.  وحسب التقرير فإن إسرائيلالمالية، ويتناول هو أيضا عدة سيناريوهات لتأثير المقاطعة على 

في عدة مجاالت إلى جانب تعليم  إسرائيلالسيناريو األول الذي يمثل المرحلة الراهنة هو مقاطعة 
االتحاد األوروبي  دول 51منتجات المستوطنات. ويقول إن هناك خشية من صدور تعليمات لـ 

 بوضع عالمات على منتجات المستوطنات في ظل تواصل الجمود في العملية السياسية.
، ويشير إلى أن هناك إسرائيلويحذر التقرير من تصاعد مقاطعة الشركات التي تتعامل تجاريا مع 

ب البريطانية التي تواجه ضغوطا بسب GRSعدة شركات تضررت من المقاطعة من بينها شركة 
التي شاركت في مشروع شبكة القطار الداخلي  Veoliaنشاطها في الضفة الغربية والقدس، وشركة 

في القدس، و"كاتربلر"، التي تضررت بعد أن أعلن صندوق تقاعد سحب استثماراته منها ألنها 
 بمعدات وآليات تستخدم في الضفة الغربية. إسرائيلزودت 

إن السيناريو الثاني يتمثل في إعالن حكومات رسمية في قسم البحوث في الكنيست فر وحسب تقري
، األمر الذي سيلحق أضراًرا كبيرة في التصدير، وتوقعت أن إسرائيلدول االتحاد األوروبي مقاطعة 

 ية.سرائيلمن الصادرات اإل %1.2مليون دوالر، التي تشكل  311تصل األضرار في هذه الحالة إلى 
تقرير بأن احتمال حدوثه ضئيل هو إلغاء اتفاقيات التعاون وسيناريو الرعب، الذي يصفه ال

 ودول االتحاد األوروبي، ويعتبره التقرير السيناريو األكثر خطورة.  إسرائيلاالقتصادية والتجارية بين 
ية فإن حجم سرائيلعلى المنتجات اإل %011وحسب التقرير، في حال فرضت أوروبا جمارك بنسبة 

من الناتي القومي، وسيلحق ضررا  %1.1مليار دوالر أي  0.5 الضرر سيتفاقم ويصل إلى
سبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا. إليطاليا وألمانيابالصادرات   وا 

 8/6/5102، 48عرب 
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 فلسطين المحتلة تنشر بطارية رابعة للقبة الحديدية في جنوب "إسرائيل" .30
ة، اليوم االثنين، نشر الجيش يإسرائيلأعلنت مصادر : األناضول -عالء الريماوي - رام هللا

"، خشية تدهور األوضاع إسرائيلي بطارية رابعة من منظومة القبة الحديدية، جنوبي "سرائيلاإل
 األمنية مع قطاع غزة.

ي، نشر مساء سرائيلوقالت وسائل إعالم عبرية مختلفة، بينها صحيفة معاريف "إن سالح الجو اإل
، إسرائيلدفاعية للتصدي للصواريد متوسطة المدى( جنوبي  اليوم بطارية للقبة الحديدية )منظومة

 الصواريد من القطاع". انطالقخشية تدهور األوضاع األمنية مع قطاع غزة، في ظل استمرار 
 8/6/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 بالضفة وغزة في فرصة إلضعاف حماس وتقوية سلطة عباس "األونروا": إلغاء عمل "إسرائيل" .32

طالب الباحث الصهيوني في معهد الدراسات اإلستراتيجية، "نير عيموران" باإلسراع في إنهاء عمل 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا التوقيت الحالي فرصة ذهبية إلنهاء عملها،  "األونروا"وكالة 

مشاركة مصر " والسلطة الفلسطينية إلنهاء وكالة الغوث بإسرائيلمع توفر مصلحة مشتركة بين "
تلك الدول تسعي إلضعاف حماس، ومن جانب أخر تقوية  والدول األوروبية والواليات المتحدة، ألنّ 

تعمل على تبذير  "األونروا" " تؤكد بأنّ إسرائيلسلطة محمود عباس، في ضوء نتائي توصلت إليها "
 .األموال أكثر من مؤسسات وكاالت األمم المتحدة األخر

 العبرية، ترجمة المركز( )عن القناة العاشرة
 8/6/5102، 3341التقرير المعلوماتي،

 
 األقصىالمسجد يقتحمون  يهود مخابرات ومستوطنون .33

نحو  إبراهيم، أنكامل وعن مراسلها  ، نقاًل عن وكالة األناضول،9/6/5102 ،الرأي، عم اننشرت 
، اإلثنين المبارك أمسالمسجد األقصى  وامن مخابرات االحتالل اقتحم عنصراً  51و مستوطناً  32

من باب المغاربة، وقاموا بجولة في أرجاء مختلفة منه شملت المصلى المرواني، في حين رافقت 
 مشددة من قوات االحتالل. أمنيةالمقتحمون حراسة 
قدس برس أفادت وكالة مراسلة  ، أنالقدس المحتلة، من 9/6/5102قدس برس، وأضافت وكالة 

قتحموا المسجد األقصى من جهة "باب المغاربة" بحراسة عسكرية مستوطن يهودي ا 63أن نحو 
مشّددة من قبل عناصر شرطة االحتالل التي تصّدت لجموع المصلين والمرابطين الفلسطينيين الذين 

مستوطن من طلبة  15وأشارت إلى أن من بين هؤالء  حاولوا طرد المستوطنين من باحات المسجد.
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وأوضحت أن عناصر من شرطة  جوالت استفزازية في باحات األقصى. ية، أجرواسرائيلالجامعات اإل
االحتالل قاموا بتصوير المرابطات الالتي يكّبرن في وجه المستوطنين، لتسهيل التعّرف عليهن 

 واعتقالهن حال خروجهن من أبواب المسجد األقصى.
 
 إداري في سجون االحتالل معتقل 450تقرير:  .34

ــين اإلداريــين فــي ســجون االحــتالل بلــغ ذكــر نــادي األســير  :رام هللا  121الفلســطيني أن عــدد المعتقل
وأفــاد النــادي فــي بيــان صــحفي  ية "دون تهمــة أو مســوغ قــانوني".ســرائيلأســيرًا، تحتجــزهم الســلطات اإل

، بـأن سـلطات االحـتالل أصـدرت أوامـر اعتقـال 1/6يـوم االثنـين  قـدس بـرس نسـخة عنـه، وكالة تلقت
أسيرًا فلسطينيًا، الفتًا النظر إلى أن فترات اإلداري تراوحت بين الشهرين والــ  31إدارية "مجّددة" بحق 

 أشهر "قابلة للتجديد". 6
 8/6/5102قدس برس، 

 
 بحق محاضر في األقصى شهرا   35السجن الفعلي لـ  .35

بــة ية المركزيــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة قــرارًا بــإنزال عقو ســرائيلأصــدرت المحكمــة اإل :القــدس المحتلــة
وأفــــادت "لجنــــة أهــــالي األســــرى والمعتقلــــين  شــــهرًا. 32الســــجن الفعلــــي علــــى محاضــــر مقدســــي لمــــدة 

قـرارًا يقضـي بسـجن الشـيد  1/6في بيان لها، بأن محكمة االحتالل أصدرت يوم االثنـين  ،المقدسيين"
 ، بعد إدانته في عدة تهم منها االنتماء لحركة حماس.شهراً  32صالح بركات لمدة 

ية قــرارًا يقضــي بإبعــاد مقدســيين عــن المســجد ســرائيلمتصــل، أصــدرت شــرطة االحــتالل اإلوفــي ســياق 
 يومًا، في حين استدعت مخابرات االحتالل مقدسيًا آخر للتحقيق. 02األقصى لمدة 

 9/6/5102قدس برس، 
 
 قرار تخفيض الخدماتردا  على ممثلو العاملين في األونروا يلوحون باإلضراب المفتوح  .36

ــ خــالل أعمــال المــؤتمر العــام  األونــروا،يبحــث ممثلــو العــاملين فــي وكالــة : اديــة ســعد الــدينن -ان عّم
التحــاد العــاملين فــي الوكالــة اليــوم الثالثــاء، قــرار إدارة الوكالــة تخفــيض الخــدمات المقدمــة لالجئــين، 

 "تحت طائلة التهديد بالتصعيد لدى نفاذه".
ســنوّي "للمــؤتمر العــام"، الــذي يســتمر ثالثــة أيــام، وقالــت مصــادر مطلعــة فــي الوكالــة إن االجتمــاع ال

"سينعقد بحضور إدارة الوكالة، إلى جانب االتحادات العامة فـي األردن، أسـوة ببقيـة منـاطق العمليـات 
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وأضـافت، لــ"الغد"، أمـس، إن "المـؤتمر يكتسـب هـذه المـّرة أهميـة بالغـة، نظيـر تـزامن انعقـاده  الخمس".
 تخفيض الخدمات المقدمة إلى الالجئين، وفي مقدمتها التعليمية".مع قرار إدارة "األونروا" ب

وأوضــحت أن "ممثلــي العــاملين ســيبحثون اليــوم قــرار تخفــيض الخــدمات، وســبل مواجهتــه، وســيلتقون، 
 خالل غد وبعد غد إدارة الوكالة، ما يشكل مجااًل مفتوحًا للحوار بين طرفي األزمة".

لنـــوا عـــن مـــوقفهم حيـــال القـــرار، بانتظـــار رد رســـمي مـــن إدارة وبينـــت هـــذه المصـــادر أن "العـــاملين أع
الوكالــة"، ملوحــة "بــإجراءات تصــعيدية بــدءا باالعتصــام حتــى اإلضــراب المفتــوح عــن العمــل، فــي حــال 

وحـذرت مـن "خطـورة القـرار فـي حـال نفـاذه، حيـث يقـود إلـى إنهـاء عمـل مــا  الـرّد السـلبي مـن الوكالـة".
لغــاء التعيينـــات فــي التعلــيم والصــحة واإلغاثـــة يزيــد علــى ألــف معلــم ومعلمـــة فــي  األقــاليم الخمســة، وا 

والبرامي المساندة، عدا عـن زيـادة أعـداد الطلبـة فـي الغرفـة الصـفية الواحـدة، ضـمن مبـان قديمـة يعمـل 
معظمهــــا وفــــق نظــــام الفتــــرتين". وسيتســــبب ذلــــك، بحســــبها، فــــي "زيــــادة نســــبة البطالــــة بــــين صــــفوف 

لتحصيل الدراسّي لدى طلبة مدارس "األونروا"، وهجرتهم منهـا إلـى مـدارس الالجئين، وتراجع مستوى ا
 الحكومة والقطاع الخاص هروبًا من االكتظاظ الذي سيؤثر سلبًا على نوعية التعليم".

وبينــت المصــادر أن "مــؤتمر اتحــاد العـــاملين فــي حالــة انعقــاد دائـــم عبــر "الفيــديو كــونفرنس"، وهنـــاك 
ت لبحـــث اإلجـــراءات الموحـــدة التـــي ســـيعتمدها فـــي األردن، أســـّوة ببقيـــة تواصـــل بـــين رؤســـاء االتحـــادا

 مناطق عمليات الوكالة الخمس".
 9/6/5102 ،الغد، عم ان

 
 "BDSاالحتالل والتحريض العنصري على " إرهابلجنة المقاطعة تدين  .37

السـتثمارات وسـحب ا "إسـرائيل"فادي أبو سعدى: عبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة  -رام هللا 
"ً عــن إدانتهــا الشــديدة للتحــريض الممــنهي والقــائم علــى األكاذيــب BDSمنهـا وفــرض العقوبــات عليهــا "

ية المتواطئــة فــي تكــريس هــذا النظــام الــذي يجمــع ســرائيلي والصــحافة اإلســرائيلالـذي يقــوم بــه النظــام اإل
واعتبــــرت هــــذا التحــــريض بــــين االحــــتالل واالســــتعمار االســــتيطاني والفصــــل العنصــــري "األبارتهايــــد". 

" مـــؤخرًا يعكـــس حالـــة اليـــأس والتخـــبط التـــي تعيشـــها BDSالممـــنهي والشـــرس ضـــد حركـــة المقاطعـــة "
ي التــي تضــم فاشــيين، بعــد فشــلها المتكــرر فــي إيقــاف أو حتــى إبطــاء ســرائيلحكومــة أقصــى اليمــين اإل

قوتهـــا وســـندها فـــي  معظـــم إســـرائيل" حـــول العـــالم وبالـــذات فـــي الغـــرب. حيـــث تســـتمد BDSانتشـــار "
 اإلفالت من العقاب على جرائمها بحق شعبنا.

ي الموغل في العنصرية لحركة المقاطعة بـ"معاداة السامية" عدا سرائيلوقالت اللجنة إن اتهام النظام اإل
عن كونه يسيء فهم مصطلح السامية يدل على إفالس هذا النظام بحكوماته المتعاقبة، بل إنه بمثابة 
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" فـي "معـارك" الـرأي العـام حـول العـالم. وأضـافت أن BDSي باإلنجازات التي تحققها "ئيلإسرااعتراف 
الغالبيـــة الســـاحقة مـــن قـــوى وأطـــر واتحـــادات شـــعبنا  5112الـــذي أطلقتـــه فـــي  إســـرائيلنـــداء مقاطعـــة 

ومؤسسـاتها والشـركات المتواطئـة فـي انتهاكاتهـا  "إسـرائيل"الفلسطيني في الوطن والشتات، يدعو لعزل 
قانون الدولي "حتى يمارس شعبنا حقه غير القابل للتصرف فـي تقريـر المصـير". وتحديـدًا دعـا نـداء لل

المقاطعــة إلــى اســتمرار المقاطعــة حتــى إنهــاء االحــتالل ونظــام الفصــل العنصــري )األبارتهايــد( وعــودة 
 الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كحق طبيعي مكفول في القانون الدولي.

 9/6/5102 ،، لندنالقدس العربي
 
 فروع "بنك فلسطين" في غزة لرده مساعداتهم المالية يغلقونأسر فقراء وأيتام  .38

، كافـة فـروع بنـك 1/6 أغلق المئـات مـن الفقـراء واأليتـام وأصـحاب االحتياجـات الخاصـة، يـوم االثنـين
جميــد فلســطين فــي قطــاع غــزة لرفضــه اســتقبال حــواالت ماليــة تصــل لهــم مــن كــافليهم فــي الخــارج وت

ونصــب الفقــراء واأليتــام  أرصــدة الجمعيــات الخيريــة التــي تقــدم لهــم المســاعدات منــذ عشــرات الســنين.
الخـــروج منـــه، رافعـــين الالفتـــات  أوأمـــام مقـــار البنـــك المتفرقـــة فـــي قطـــاع غـــزة ومنعـــوا الـــدخول  خيامـــاً 

عتصـامات، بـأن وهـدد المشـاركون فـي اال لـيهم.إالتـي تصـل  األموالوالشعارات المطالبة بوقف تجميد 
 فعالياتهم لن تقف عند إغالق أبواب البنك بل تتوسع، دون اإلخالل باألمن العام وفق قولهم.

 8/6/5102 ،الين أونفلسطين 
 
 معبر كرم أبو سالم التجاري" تعيد تشغيل إسرائيل" .39

إن الســلطات  ،رئــيس هيئــة المعــابر فــي الســلطة الفلســطينية ،قــال نظمــي مهنــا أشــرف الهــور: -غــزة 
 651بإدخــال  "إســرائيل"ية قــررت فــتح معبــر كــرم أبــو ســالم. وبموجــب عمليــة الفــتح ســمحت ســرائيلاإل

شـــــاحنة محملـــــة ببضـــــائع لقطاعـــــات التجـــــارة والزراعـــــة المواصـــــالت، باإلضـــــافة إلـــــى شـــــاحنات تقـــــل 
 مساعدات.

 9/6/5102 ،القدس العربي، لندن
  
 مابأوروبا في طريقها لصناعة السين أجيالنامخرج فلسطيني:  .41

شــارك عشــرات الشــبان والشــابات فــي ورشــة عمــل تدريبيــة أوروبيــة عــن عمــل األفــالم  :بــون )ألمانيــا(
وقـــد أقيمـــت الورشـــة  واإلخــراج الســـينمائي، أقيمـــت فـــي ألمانيـــا باللغـــات اإلنجليزيــة والعربيـــة واأللمانيـــة.

ات مجتمـع مـدني تنظيمها بالشـراكة مـع مؤسسـ التدريبية التخصصية في آرنسبرغ في غرب ألمانيا وتمّ 
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أوروبية وألمانية، واستضافت المخرج السينمائي الشاب نورس أبو صالح، وشارك فيها شـبان وشـابات 
مــن بلــدان أوروبيــة متعــددة تلقــوا معرفــة تأسيســية مكثفــة وتطبيقــات عمليــة وميدانيــة فــي مجــال الســينما 

 واألفالم والمقاطع.
األحــد  يــومفــالم واإلخــراج الســينمائي مســاء وقــال المخــرج نــورس أبــو صــالح فــي ختــام ورشــة عمــل األ

، إّن "األجيال الجديدة تمتلك مقومات االنطالق في إنجاز األفالم من خالل مـا لـديها مـن قـدرات 7/6
تقنيــة غيــر مســبوقة، وهــذا مــا يزيــد مــن أهميــة دعمهــا بالمعرفــة الالزمــة وتمكينهــا مــن أصــول اإلخــراج 

وأعـــرب المخـــرج أبـــو صـــالح عـــن ثقتـــه بقـــدرة  .لـــى النجـــاح"الســـينمائي وعمـــل األفـــالم لتشـــّق طريقهـــا إ
المتــدربين والمتــدربات الــذين التحقــوا بورشــة العمــل هــذه علــى "تحقيــق الــذات بطريقــة إبداعيــة فــي هــذا 

 الحقل وتقديم أعمال فيلمية مميزة لمجتمعاتهم في أوروبا وعالمهم الواسع"، كما قال.
أشــرف علــى هــذا البرنــامي األوروبــي، أهميــة "إطــالق  وأكــد االستشــاري اإلعالمــي حســام شــاكر، الــذي

 الفرص للهواة الشباب من أجل التقدم االحترافي في حقول السينما واألفالم".
 8/6/5102قدس برس، 

 
 مقدسية" للصور الفوتوغرافية في القدس عينكافتتاح معرض " .40

فوتوغرافيـة بعنـوان "عينـك لصورهم ال ، معرضاً 1/6نظم نشطاء مقدسيون يوم اإلثنين  :القدس المحتلة
وأفـاد منسـق مشـروع  مقدسية" التي تم تصويرها فـي البلـدة القديمـة فـي مدينـة القـدس المحتلـة وأحيائهـا.

قدس بـرس أن هـذا المعـرض هـو ضـمن دورة تصـوير فـي مشـروع وكالة "شبابك يا قدس" أحمد جابر ل
لقــدس المحتلــة، بــدعم مــن مؤسســة "شــبابك يــا قــدس" فــي منطقــة بــرج اللقلــق داخــل البلــدة القديمــة فــي ا

وأضــــاف أن مــــدة الــــدورة التدريبيــــة للتصــــوير  التعــــاون وبــــرج اللقلــــق، ويســــتمر المعــــرض لثالثــــة أيــــام.
ساعة، حيث قام بمهمة التـدريب المصـور  21مقدسيين ومقدسيات،  01الفوتوغرافي التي شارك فيها 
 الصحفي مصطفى الخاروف.

 8/6/5102قدس برس، 
 
 عن العمل في وزارة الصحة يضربونينيون" "األطباء الفلسط .42

، فـي 9/6أعلنت "نقابة األطباء الفلسطينيين" عن قرارها وقف العمل ابتداء من اليـوم الثالثـاء  :رام هللا
جميــع مرافــق وزارة الصــحة بمــا فيهــا المستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة، مســتثنية مــن هــذا اإلجــراء 

 الوالدة وأمراض غسيل الكلى ومرضى الدم.مرضى السرطان والحاالت الطارئة و 
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وقالت النقابة في بيان أصدرته الليلـة الماضـية، إن إضـرابها عـن العمـل سيتواصـل "إلـى حـين التراجـع 
عن أية قرارات تم اتخاذها بعيدًا عن الحكـم القضـائي القـاطع الـذي سـتحترمه"، مشـّددة رفضـها توقيـف 

ارة إلــى واقعــة توقيــف النيابـة العامــة ألحــد األطبــاء أي طبيـب قبــل صــدور حكـم قضــائي بحقــه، فــي إشـ
 على خلفية وفاة امرأة وجنينها خالل والدتها في مستشفى "رفيديا" بمدينة نابلس قبل عدة أسابيع.

 9/6/5102قدس برس، 
 
 في مجال البحث األكاديمي دنماركيةاتفاقية تفاهم فلسطينية  .43

" فـي غـزة، مـذكرة تفـاهم مـع جامعـة "روسـكيلدا" يجيةاالسـتراتوقعـت مؤسسـة "بـال ثينـك للدراسـات  :غزة
 الدنماركية، حول تعزيز التعاون الدولي بين الجانبين في مجال التعليم والبحث األكاديمي.

-وكان الممثل األكاديمي لجامعة "روسكيلدا" قد قام بزيارة مؤسسة "بال ثينك" في مقرها الـرئيس بغـزة 
أكتــوبر الماضــي،  /فــي شــهر تشــرين أول -تقلة غيـر ربحيــة مؤسســة بحثيــة فكريــة فلســطينية مســ وهـي

حيث قام الطرفان بالعمل لتعزيز فرص توقيع االتفاقية التـي أصـبحت رسـمية فـي السـادس مـن الشـهر 
 الجاري، بحسب "بال ثنك".

، إن 9/6وقــال بيــان صــادر عــن المؤسســة الفلســطينية تلقــت "قــدس بــرس" نســخة عنــه، اليــوم الثالثــاء 
لطلبة الفلسطينيين والباحثين لديهم األساس النظري القوي الذي ُأكتسب من خالل دراستهم العديد من ا

في الجامعات الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك، فهم بحاجـة إلـى التطبيـق العملـي علـى أرض الواقـع، 
 وتحويله إلى فرص عملية حقيقية لخدمة المجتمع، كما قالت.

 9/6/5102قدس برس، 
 
 ممتازو غير اعتيادي  ا  شريكبل  "إسرائيلـ"تهديدا  لمصر ال تشكل  :يسرائيلاإلش في الجيجنرال  .44

ي الجنرال نمرود شيفر على األنباء سرائيلعقَّب رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإل: حلمي موسى
حول تحسن العالقات بين مصر وحركة "حماس"، مباركًا التعاون بينهما ضد الجهات السلفية في 

ال تعارض االتصاالت المتجددة  إسرائيل، إن "اإللكتروني" nrgشيفر، في حديث لموقع " وقال سيناء.
بين الحكم المصري والتنظيم المسيطر في غزة، والتي جاءت بعد قطيعة عنيفة". وأضاف "إذا نشأت 
منظومة أو طريقة لضرب منظومة السلفيين في سيناء، فهذا طريق مبارك". وأشار إلى واقع أن 

قائاًل "إذا كان هذا يحارب  "حماس"لمصالح يمكن أن تقود إلى توثيق العالقات بين مصر وشراكة ا
 اإلرهاب السلفي بنجاعة، فهذا جيد في نظري".
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أن تخشى عواقب التعاون مع المنظمة، ألسباب بينها أن  سرائيلوأوضح شيفر أنه ال حاجة إل
سرائيلالعالقات العسكرية بين مصر و  تصل بمنع تعاظم قوة "حماس". وأضاف قوية، في كل ما ي ا 

"مصر ال تشكل تهديدًا، إن مصر شريك غير اعتيادي، شريك ممتاز. وحربهم ضد حماس كانت 
 حربًا شرسة. ولكونهم جزءًا من اإلخوان المسلمين، فإنهم يحاربونهم من دون هوادة".

9/6/5102، السفير، بيروت  
 
 لقضية الفلسطينية وراء مشاكل المنطقةحل عادل ل إيجاد: عدم األردني رئيس الوزراء .45

، وزير الخارجية أمسالنسور في مكتبه برئاسة الوزراء،  عبد هللااستقبل رئيس الوزراء الدكتور : عمان
في المنطقة،  األوضاعفي جمهورية قبرص ايوانيس كاسوليديس، وتم خالل اللقاء بحث تطورات 

ناف المفاوضات السياسية بين الجانبين حيث دعا رئيس الوزراء ووزير خارجية قبرص، استئ
 المتحدة دور فيها. لألمموان يكون  يسرائيلواإلالفلسطيني 

حل عادل للقضية  إيجادعدم  إلىجميع المشاكل في المنطقة عائدة  أن إلىونبه رئيس الوزراء، 
 ين.حل عادل لقضية الفلسطينية وفق حل الدولت إليجادالفلسطينية، مثمنا موقف قبرص الداعم 

9/6/5102، الدستور، عم ان  
 
 يباشر تركيب سياج حدودي جديد مع لبنان يسرائيلاإلجيش االحتالل  .46

جديد مع لبنان عند تخوم  سياج حدودي بإقامة أمس يسرائيلاإلباشر جيش االحتالل  بترا:-بيروت
سياج  إقامةبباشر  يسرائيلاإللبناني "إن الجيش  أمنىوقال مصدر المحتلة. مزارع شبعا اللبنانية 

الماضي في  األسبوعالشائكة بمحاذاة الطريق العسكري الذي كان قد شقه خالل  األسالكحدودي من 
 المنطقة الواقعة ما بين تلة رويسات العلم وجبل سدانة عند تخوم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

 إلىوابلغ موقفه  يسرائيلاإلالجيش  على تحركاتالجيش اللبناني اعترض  أن إلىالمصدر وأشار 
اليونيفيل تجري اتصاالت مع الجيش  أن إلىمنوها ية، سرائيلاإلطالبا وقف عمل الورشة  اليونيفيل

 لمعالجة الوضع ". يسرائيلاإل
9/6/5102، الدستور، عم ان  

 
 "داعش"من العراق يحكمه تنظيم  %90لم تعد قائمة و ةعاموس جلعاد: سوري .47

ية، سرائيللعاد، مدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلقال عاموس ج: األناضول –القدس 
)غير  واالستراتيجيةاالثنين، في كلمته بمؤتمر "هرتسيليا" السنوي الذي ينظمه معهد السياسة 
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حكومي(، إن "الدولة المسماة سوريا لم تعد قائمة، وبإمكان األسد )رئيس النظام بشار األسد( أن 
وأضاف في الكلمة التي بثها المعهد على موقعه  كنه لم يعد ذي صلة بالبالد".يجلس في قصره ول

ن اإللكتروني منه يحكم حاليا  %91، أنه "ال يعتقد بوجود العراق في الوقت الحالي، فقد تم تفكيكه، وا 
 من قبل تنظيم داعش"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ذلك.

قد تعتبر عدوا لها، إال أنها في  إسرائيلق بدول الخليي، فإن وفي نفس اإلطار، أوضح أنه "فيما يتعل
 حقيقة األمر ليست عدوة، ألن هناك كثير من األعداء اآلخرين هناك )في إشارة إلى إيران(".

 .بأنه "مستقر" األردنووصف جلعاد الوضع في 
9/2/5102، القدس العربي، لندن  

 
 سوداء النتهاكات حقوق األطفالالائمة قالوحماس خارج  "إسرائيل"األمم المتحدة تبقي  .48

خارج القائمة « حماس»وحركة  إسرائيلأبقى تقرير أصدرته األمم المتحدة : رويترز، أ ب -نيويورك 
 السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الطفل خالل الصراعات.

ق للغاية من حجم االنتهاكات أنا قل»وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في التقرير: 
المدى غير »وأضاف: «. 5101ية عام سرائيلالفادحة بحق األطفال نتيجة للعمليات العسكرية اإل

القانون  إسرائيليثير مخاوف هائلة في شأن التزام  5101المسبوق وغير المقبول لتأثر األطفال عام 
 «.اإلنساني الدولي

وفورية، تشمل مراجعة سياساتها وممارساتها القائمة،  اتخاذ خطوات ملموسة»على  إسرائيلوحض 
كما حض «. من اجل حماية األطفال ومنع قتلهم، واحترام الحماية الممنوحة للمدارس والمستشفيات

على ضمان المحاسبة لمرتكبي االنتهاكات، وعلى التعاون مع المبعوثة الخاصة لألمم  إسرائيل
هذه « لمنع تكرار»ع المسلح الجزائرية ليلى زروقي المتحدة الخاصة لشؤون األطفال والصرا 

 االنتهاكات.
9/6/5102، الحياة، لندن  

 
 للميالد مكانا   "إسرائيل"لألمريكيين المولودين في القدس بتسجيل  السماحاألمريكية تلغي  "العليا" .49

األمريكيين  ألغت المحكمة العليا األمريكية أمس قانونًا يسمح للمواطنين: أ ف ب، رويترز -واشنطن 
مكانًا للميالد في جوازات سفرهم، وشددت على أن تحديد  إسرائيلالمولودين في القدس بتسجيل 

 وضع مدينة القدس من صالحيات رئيس الواليات المتحدة.



 
 
 
 

 

           35ص                                     3615 العدد:    9/6/5102 الثاءالث التاريخ:

وبذلك حسمت المحكمة مداوالت قضائية دامت نحو ثمانية أشهر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
عامًا( المولود في القدس، والذي أراد والداه ذكر  05مناحيم زيفوتوفسكي ) في شأن قضية األمريكي

. وُيقدر إسرائيل"، بما يعني أن القدس جزء من دولة إسرائيلاسم المدينة على جواز سفره مع كلمة "
ألفًا، علمًا أن معظم دول العالم، وبينها الواليات  21عدد األمريكيين الذين ولدوا في القدس بنحو 

 .سرائيلمتحدة، ال يعترف بالقدس عاصمة إلال
ورأت المحكمة أمس أن لرئيس الواليات المتحدة "السلطة الحصرية باالعتراف بسيادة أجنبية"، ويعود 

وضع القدس على جواز سفر. وقال القاضي أنطوني كينيدي: "ال يمكن  إلىله القرار بالنسبة 
تراف محدد سابقًا في مسألة إصدار جوازات الكونغرس أن يأمر الرئيس بأن يناقض )مسألة( اع

 السفر".
وانقسمت المحكمة في شأن القضية، وانضم القضاة الليبراليون األربعة فيها إلى كينيدي ليشكلوا 
الغالبية، في حين وافق القاضي المحافظ كالرنس توماس على جزء من الحكم، وخالفه تمامًا القضاة 

 المحافظون الثالثة المتبقون.
ل الحكم انتصارًا إلدارة الرئيس باراك أوباما، التي قالت في وثائق قدمت إلى المحكمة، إن ويمث

القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية، وسُينظر إليه في أنحاء العالم على أنه 
التأثير  تراجع عن السياسة األمريكية يمكن أن يسبب "ضررًا غير قابل لإلصالح" لقدرة واشنطن على

في عملية السالم في المنطقة، وبالتالي سيقّوض موقف الحكومة األمريكية بأنها محايدة في جهود 
 تحقيق السالم.

الحفاظ على حياد واشنطن في القضية المثيرة للنزاع الحاد، وهي السيادة على  إلىوفي إطار السعي 
حيين، سمحت وزارة الخارجية األمريكية القدس، نظرًا لقدسية المدينة لدى اليهود والمسلمين والمسي
 بتسمية القدس مكانًا للميالد، من دون إضافة اسم أي دولة.

حين كان جورج بوش االبن رئيسًا للواليات المتحدة،  5115وكان الكونغرس وافق على القانون عام 
 لكن إدارته لم تنفذ القانون مطلقًا، كما إدارة أوباما الحالية.

9/6/5102، الحياة، لندن  
 
 سرا   "إسرائيل"" زار إيهرئيس "سي آي  .51

)سي آي األمريكية كشفت مصادر عبرية أن رئيس وكالة االستخبارات المركزية : حسن عبد الحليم
األسبوع الماضي تركزت حول المفاوضات النووية مع  سرائيلإيه(، جون برنان، أجرى زيارة سرية إل

يعي المستوى أن برنان التقى يوم الخميس الماضي ونقلت صحيفة "هآرتس" عن موظفين رف إيران.
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برئيس الحكومة بنيامين  التقىمع رئيس "الموساد"، تمير بردو، ومسؤولي استخبارات آخرين، كما 
 نتنياهو، ومستشار األمن القومي يوسي كوهين.

شهر واحد من الموعد المحدد  قبل-حساسوقالت الصحيفة إن الزيارة أجريت بتوقيت سياسي 
يران حول برنامجها النووي.للت  وصل التفاق بين الدول الكبرى وا 

ية واإلدارة سرائيلأن التوتر السياسي بين الحكومة اإل سرائيلوكان برنان صرح قبل أيام من زيارته إل
األمريكية لم يؤثر على التعاون االستخباري بين الدولتين، وقال إن هناك عالقات قوية جدا بين 

سرائيلالواليات المتحدة و   في المجال االستخباري والعسكري. ا 
منشآت إيران النووية، وأشار إلى أنه  صارمة علىوأضاف أن االتفاق مع إيران سيتضمن آلية رقابة 

سيتطلب من وكاالت االستخبارات األمريكية واستخبارات دول أخرى في العالم مواصلة مراقبة إيران 
 للتحقق من تطبيقها اللتزاماتها.

9/6/5102، 48عرب   
 
 ستعاني من العزلة دون اتفاق حل الدولتين "إسرائيل"وزير خارجية التشيك:  .50

حذر وزير خارجية التشيك لوبيمير زايالك، من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "حل  :وفا –رام هللا 
ع الدفاع عن ستعاني من العزلة الدولية وتتهم بالعنصرية، وأن بالده لن تستطي إسرائيلالدولتين"، فإن 

 عنها.
، وقال في حوار مع موقع "واال" اإلخباري العبري "إننا نحاول منع إسرائيلويزور الوزير التشيكي 
، لكن الوضع أصبح أكثر صعوبة في ظل الحكومة الحالية التي إسرائيلمبادرات سياسية ضد 

 تعارض حل الدولتين، والبديل سياسة األبرتهايد".
وامتنعت حتى اآلن من االعتراف بفلسطين ووقفت  سرائيلالدول الصديقة إلوتعتبر التشيك من أكثر 

 في المحافل الدولية. إسرائيلإلى جانب 
9/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 أجدى اقتصاديا   "حل الدولتين": "راند"مركز األبحاث األمريكي  .52

ة السلمية مع الفلسطينيين من حالة إلخراج العملي إسرائيلتتزايد الضغوط الدولية على : حلمي موسى
 الجمود الراهنة، في ظل تعاظم التنديد باالستيطان وعدم االلتزام بحل الدولتين.

ية التخلص من هذه الضغوط، عبر إطالق إشارات وهمية سرائيلوتحاول حكومة اليمين المتطرف اإل
والحالي، ومع زيادة سرعة وخادعة برغبتها في استئناف العملية السياسية. وفي األسبوع الماضي 
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"القطار الجوي" لوزراء خارجية االتحاد األوروبي ودول أخرى، صار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
يحمِّّل كل وزير خارجية يلتقيه رسالة وأكثر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موحيًا باهتمامه 

 بلقاء سريع معه.
 إسرائيلرًا جويًا" من وزراء خارجية دول غربية سيصلون أن "قطا إسرائيلفي كل حال كان نشر في 

للتعرف بشكل واضح على ميول الحكومة الجديدة، قبيل اتخاذ قرارات مهمة، سواء في االتحاد 
األوروبي أو في األمم المتحدة، تتعلق باالستيطان أو بالدولة الفلسطينية. ومعروف أن االتحاد 

ي، أواًل عبر مناقشة سرائيلقرارات مهمة تجاه النزاع العربي ـ اإل األوروبي سيتخذ، في حزيران الحالي،
الموضوع في لجنة الخارجية في البرلمان األوروبي وبعدها في اجتماع وزراء خارجية االتحاد. وكانت 
أنباء تسربت ذكرت أن جانبًا من القرارات سيكون على شكل عقوبات اقتصادية وديبلوماسية ضمن 

 ة.سلة عقوبات أوروبي
ذا كانت "القرارات" األوروبية المرتقبة هي العصا فإن مركز األبحاث األمريكي المشهور "راند" قدَّم  وا 

، في بحث نشره أمس عن سيناريوهات التسوية وأبعادها االقتصادية. وُيظهر البحث سرائيلالجزرة إل
الدولتين لشعبين"، مليار دوالر في عقد واحد، إن هي تبنت "حل  053يمكن أن تكسب  إسرائيلأن 

 21في المئة، فيما سيكسب الفلسطينيون من هذا الحل  2.5فناتجها القومي الخام سيزداد بنسبة 
 في المئة. 11.1مليار دوالر في عقد. وعموما سيزداد الناتي القومي الفلسطيني للفرد بنسبة 

 . ولكن حل الدولتين هو واحد من بين خمسة سيناريوهات سياسية عرضها المعهد
 والفلسطينيين.  إسرائيلوالسيناريو الثاني هو العودة للمواجهة بين 

ي والفلسطيني، فالناتي القومي الخام سرائيلوهذا السيناريو سيخلق أثرًا سلبيًا على االقتصادْين اإل
مليار دوالر مقارنة بالحال القائم، ما يعني نقصًا  12بحوالي  5151سيتقلص في العام  سرائيلإل

مليار دوالر في عقد. أما الناتي القومي الفلسطيني فسيتراجع  511في المئة وخسارة  01.3بنسبة 
مليار دوالر  61في المئة وخسارة حوالي  12.7مليارات دوالر، ما يعني انخفاضًا بنسبة  9.0بقيمة 

 في عقد.
ادية على وسيناريو آخر هو مقاومة فلسطينية غير عنيفة، يمارس فيها الفلسطينيون ضغوطًا اقتص

في المئة، أي  3.1، بالتعاون مع جهات دولية. في هذه الحال ينخفض الناتي القومي بـ إسرائيل
في المئة،  05مليار دوالر مقارنة باليوم. أما الناتي القومي الفلسطيني فسينخفض بنسبة  02خسارة 

 مليار دوالر. 5.1وبالتالي خسارة 



 
 
 
 

 

           32ص                                     3615 العدد:    9/6/5102 الثاءالث التاريخ:

االنسحاب من طرف واحد واالنسحاب المنسق. وفي  وبحث معهد "راند" سيناريوهين آخرين، هما
الحالتين هناك خسارة لالقتصادْين ولكن بشكل ضئيل. وقد حاول المعهد عرض المكاسب والخسائر 
 االقتصادية من الخيارات السياسية المعروضة، مبينًا أن حل الدولتين هو األجدى اقتصاديًا للطرفين.

9/6/5102، السفير، بيروت  
 
 ء اليونان: سنعترف بالدولة الفلسطينية بالوقت المناسبرئيس وزرا .53

قال رئيس الوزراء اليوناني ألِّكسس تسيبراس، إن بالده تعترف بالحقوق المشروعة للشعب  :وفا -أثينا
الفلسطيني، وستستمر في دعم الفلسطينيين في المحافل الدولية، مضيفا، "أن اليونان ستعترف بالدولة 

وأوضح تسيبراس أهمية فلسطين في السياسة الخارجية اليونانية  المناسب".الفلسطينية في الوقت 
وأهمية تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أنه شخصيا سيزور فلسطين في الخريف المقبل، 

 فيما سيزور وزير الخارجية اليوناني فلسطين الشهر المقبل.
كي بحضور سفير فلسطين لدى اليونان مروان جاء ذلك خالل لقائه وزير الخارجية رياض المال

الطوباسي، الذي دعا الحكومة اليونانية إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، 
 لصون حل الدولتين والمساهمة في إنهاء الصراع في المنطقة.

9/6/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 غير مقبولة "ائيلإسر "ساركوزي: خيار التدويل خطير ومقاطعة  .54

التقى الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي الرئيس محمود عباس بعد : أ ف ب -القدس المحتلة 
ظهر أمس في رام هللا، التي قدم إليها من القدس المحتلة حيث التقى رئيس الحكومة بنيامين 

مشروع حكومة بالده وصرح ساركوزي أثناء زيارته شركة في القدس المحتلة أمس، بأن  نتانياهو.
يين سرائيلالقاضي باستصدار قرار من مجلس األمن من اجل استئناف جهود السالم بين اإل

"غير مقبولة"، مدليًا برأيه في جدل  سرائيلوالفلسطينيين أمر "خطير"، كما اعتبر أن أي مقاطعة إل
 " الفرنسية لالتصاالت.ية، ويتعلق بمجموعة "أورانيسرائيليهيمن حاليًا على الساحة السياسية اإل

واألراضي الفلسطينية، إن المشروع  إسرائيلوقال ساركوزي أثناء زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا إلى 
الفرنسي "خطأ". وأوضح للصحافيين: "سأرى عندما يتم تقديمه"، مضيفًا: "لكن لطالما وجدت األمر 

لجهات المعنية بها. يبدو لي ذلك خطيرًا، غريبًا عندما تتخذ مبادرات من دون طلب تأييد أو رأي ا
يين والفلسطينيين على إحالل السالم من دونهم. يتعين سرائيلفمن يتخيل أن نتمكن من إجبار اإل

يين والفلسطينيين أنفسهم، ويبدو لي سرائيلعليهم صنع السالم". وتابع: "السالم هنا سينبثق أواًل من اإل
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افقتهم أو تأييدهم... سيشكل خطأ"، مؤكدًا أنه يبقى "متمسكًا أن كل ما ينفذ من الخارج من دون مو 
 بمفهوم دولتين تتعايشان جنبًا إلى جنب".

-الفلسطينيوكان ساركوزي التقى صباحا نتانياهو، الذي يرفض بحدة تدخل مجلس األمن في النزاع 
ناف المفاوضات ، ويؤكد أن الحل ينبغي أن يأتي عبر محادثات ثنائية. لكن فكرة استئيسرائيلاإل

، ما أضعف كثيرًا إمكانات حل 5101الثنائية برعاية أمريكية أجهضت في نيسان )أبريل( عام 
 بال جدوى. 5101النزاع. وحاول الفلسطينيون اللجوء إلى مجلس األمن أواخر عام 

وفي شأن األزمة التي أثيرت في شأن تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة "أوراني" الفرنسية 
الت ريشار، قال ساركوزي: "ال أريد الدخول في جدل، اعلم أن )رئيس مجلس إدارة أوراني لالتصا

غير مقبولة. وال أقول إنه كانت  إسرائيلريشار( سيأتي إلى هنا ليوضح أقواله". وتابع أن "مقاطعة 
 هناك نية مقاطعة لدى هذه الشركة )أوراني(، لكنني أقول إن صنع السالم ال يتم بهذا الشكل".

9/6/5102، الحياة، لندن  
 
 "إسرائيل"إلى  "يستدعى"الفرنسية لالتصاالت تتراجع.. ورئيسها  "أورانج" شركة .55

ية الدبلوماسية والسياسية واإلعالمية في لي ذراع سرائيلنجحت الضغوط اإل: ميشال أبو نجم -باريس
عاء الماضي من القاهرة، ستيفان ريشار، رئيس شركة "أوراني" الفرنسية لالتصاالت، الذي أعلن األرب

ية الناشطة في سرائيلووضع حد لتعاونها مع شركة "بارتنر" اإل إسرائيلأنه ينوي إخراج شركته من 
القطاع نفسه. ومنذ أن انطلقت الحملة المضادة، حاول ريشار احتواء الموقف والتراجع عن مواقفه 

لتبقى". ال بل إنه  إسرائيل"موجودة في السابقة، فأكد يوم السبت أنه "فهم خطأ" وأن شركة "أوراني" 
". غير أن هذه التصريحات التي تتناقض مع ما أعلنته شركته في إسرائيلذهب إلى تأكيد أنه "يحب 

بيان األسبوع الماضي، وفيها أنه "لن يعتذر" عن أي شيء صدر عنه، لم تكن كافية بالنسبة 
يحتذى به لكل من يحاول الترويي لمقاطعة  التي أرادت على ما يبدو تحويله إلى "مثال" سرائيلإل

ليقدم  إسرائيلية على ريشار الذي "استدعي" إلى سرائيلحتى اليوم، لم تهدأ الحملة اإل .إسرائيل
بعد التعليمات التي  إسرائيلالتفسيرات الالزمة. وجاء "االستدعاء" بشكل دعوة وجهت له للتوجه إلى 

سي غال، برفض استقباله في باريس واقتراح دعوته إلى ي في فرنسا، يو سرائيلأعطيت للسفير اإل
، األمر الذي قبله ريشار، لكن لم يحدد لحد اآلن موعًدا للقيام بها. وال شك أنه سيتعرض إسرائيل

هناك لحملة ضغوط إضافية سياسية واقتصادية وا عالمية يرجح أن تقوده في نهاية المطاف إلى 
 التخلي عما أعلنه في القاهرة.

8/6/5102، األوسط، لندن الشرق  
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ضوء الصواريخ المتقطعة من  غزة فيمخاوف من اندالع مواجهة عسكرية في تقرير صهيوني:  .56

 السلفيين
أكد المحلل العسكري الصهيوني "عاموس : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

ردًا قاسيًا على قطاع غزة إذا  هارئيل" أّنه رغم تهديدات وزير الحرب "موشيه يعلون" بأن الجيش سيرد
استمر إطالق الصواريد، فإن أوساط هيئة األركان العسكرية أكدت أنها غير معنية أبدًا بتكرار 

 سيناريو الصيف الماضي، وأن تهديدات المسئولين "فقاعات هواء" ليس أكثر.
قطاع غزة،  ورغم الشدة التي أظهرتها تصريحاتهم، وتحريضهم على شن حرب جديدة ضد حماس في

فإن هذه ال تتعدى كونها "شعارات فارغة" ومناقضة لما ستتبعه الحكومة، ألنه حتى الساعة ال يبدو 
أنها تنوي الرد بعنف على الصواريد التي أطلقت من غزة، ألنها تدرك أن الحرب القادمة خالل 

ن كان الجيش مستعدًا، لذا فهي تفضل السكو   ت.الصيف لن تنتهي بنتائي مبهرة، وا 
وأضاف: الحكومة ستكتفي بالشعارات والتهديدات أمام وسائل اإلعالم إذا استمر الوضع على ما هو 

، ما 5101عليه، أي سقوط صواريد متفرقة من غزة على مناطق مفتوحة كما هو الحال منذ صيف 
لحرب دام أن الدافع وراء إطالق هذه الصواريد هي خالفات داخلية في القطاع بين الفصائل، لكن ا

 في غزة قد تنشب في حالتين فقط:
األولى إذا بادرت حماس وجناحها العسكري بحرب معلنة ضد الجيش، ويعتبر هذا السيناريو  -0

مستبعدًا ألن من مصلحة الحركة الحفاظ على الهدوء على حدودها مع، وعدم جر الجيش لحرب 
 جديدة.

مثل سقوط قتلى خاصة وسط المدنيين  أو إذا اتخذت خطوة يعتبرها الجيش تصعيدًا واضحًا، -5
أو أن تتمكن هذه الصواريد المتفرقة من إصابة هدف استراتيجي وهام، أما إذا  عقب سقوط صواريد،

استمرت الصواريد بالسقوط بمناطق غير مأهولة، أو اعترضتها القبة الحديدية، فلن يقوم الجيش 
 بالتصعيد.

ية مجددا في المناطق المحيطة لقطاع غزة ألول مرة منذ ميدانيًا، نشر الجيش منظومة القبة الحديد
انتهاء الحرب على القطاع، في ظل توتر األجواء مؤخرا واستئناف إطالق الصواريد من غزة، 

 وتحسبا الحتمال استمرار إطالق الصواريد باتجاه مناطق في الجنوب، 
الق الصواريد في غزة هو فيما قال مصدر أمني صهيوني كبير أن هدف الجماعات السلفية من إط

"، وجر األخيرة إلى رد لمعاقبة حماس، وفتح مواجهة معها إسرائيلإشعال النار بين حماس و"
لمعاقبتها على ما تقوم به ضد عناصر هذه الجماعات من اعتقال ومالحقة، ما يعني أن الوضع 
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الردع ضدها، " تعمل على إضعاف حماس، وبقائها تحت الضغط، وفرض قوة إسرائيلمعقد، فـ"
 وبنفس الوقت تريد أن تبقى لديها القوة لمنع تنفيذ هجمات صاروخية من القطاع عليها.

وأضاف: ال يوجد تواصل جغرافي بين قطاع غزة واألحداث التي تجري في المنطقة، ولكن هناك 
يناء، تواصل أيديولوجي، حيث ازداد انتشار تنظيم الدولة "داعش" في القطاع نتيجة لما يحدث في س
 والفشل في القضاء على هذه الجماعة التي عملت في السابق تحت اسم "أنصار بيت المقدس".

وقال "عاموس غلعاد" رئيس اللجنة السياسية واألمنية في وزارة الحرب أن حماس في غزة تريد 
" حققت قوة إسرائيلالتوصل لهدنة تستمر فترة طويلة، لكنها قد ترغب بـ"صيف ساخن"، رغم أن "

الردع بعد عملية الجرف الصامد، وجعلت حماس تتمسك أكثر بالهدنة، وفعل كل شيء لمنع إطالق 
" معلومات استخبارية تؤكد أن حماس ستعمل كل ما هو إسرائيلالصواريد عليها، زاعما أن لدى "

 ممكن للحفاظ على وقف إطالق النار ألشهر طويلة وربما لسنوات.
 

 الجولة القادمة
يشاي" الخبير العسكري، أن جولة التصعيد في غزة لها قوانين خاصة، حيث ال  وأوضح "رون بن

يجرؤ أي العب رئيسي وال يكون بها أي العب على استعداد لإلخالل بها، رغم أن الجميع يعلمون 
أنها ستنتهي بالدموع، بحملة جديدة للجيش في غزة، ستبقي خلفها درب من الدمار وعقد نفسية لدى 

لقيادة السياسية لحماس ال تريد التصعيد اآلن، ألن أي تدهور في األوضاع يهدد بقاء الجانبين، فا
 سلطتها في غزة، وسيؤدي لمعاناة كبيرة سيشعر بها أكثر من مليون ونصف في القطاع.

وأضاف: الذراع العسكري المسلح لحماس معني اآلن بالهدوء من أجل مواصلة استكمال استعداداته 
ن القتال، وباقي الفصائل الكبيرة والقديمة التي تنشط في غزة معنية اآلن بالتهدئة، للجولة القادمة م

ولنفس األسباب وكذلك األمر للسلطة الفلسطينية، مصر، الدول العربية والمجتمع الدولي، جميعهم 
 يريدون التهدئة في قطاع غزة، والبدء بإعادة إعمار البيوت المهدمة، وأن تغيب عن أنظارهم.

" هذا الهدوء، ولماذا، رغم أنها تدرك جيدًا أن "الدواعش" فقط إسرائيلالسؤال: إلى أي درجة تريد "لكن 
في غزة معنيون بإشعال الحريق مرة أخرى، فهم ينشطون ديناميكيًا لتصعيد األوضاع، ذروتها القاسية 

خصومهم، معروفة مسبقا، وفي بعض األحيان مجموعة صغيرة ممن يسعون لقيام الجيش بمعاقبة 
من العاطلين عن العمل، واالقتصاد مشلوال،  %11وهذا األمر سيتواصل ما دام في غزة أكثر من 

ويجلس الشباب والكبار سوية دون عمل بين أمواج الخراب والدمار، ويشغلون أنفسهم بمشاكل ال 
 أساس لها من الصحة. 
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راد إضافية في النقب، وأوضح أنه بسبب صراع آخر بين المتهورين ستفجر رشقات صواريد ج
" أنها غير مسئولة عن ذلك، وستقوم باعتقال مطلقي الصواريد، وسيقوم إسرائيلحماس ستقول لـ"

أهداف بدون أي قيمة عسكرية أو رادعة، ألن  3الجيش بهجمات عسكرية مضبوطة وغير مجدية لـ
تم من خالله ترهيب أكثر الحكومة ال تريد أن تنتهي التهدئة، لكنها ال تستطيع أن تتعايش مع وضع ي

دخالهم للمناطق المحمية، هكذا ال نفقد فقط األمن  من مليون صهيوني في ساعات المساء دائما، وا 
 الشخصي، بل نفقد الشعور باألمن الذي يسمح لنا في الصباح إرسال أوالدنا للمدارس دون خوف.

رة عن أدوات بيد مجموعة وختم بالقول: األمر المحبط واألصعب في هذا الوضع أن جميعنا عبا
صغيرة ممن يدفعوننا بشكل مخالف إلرادتنا لحافة منحدر شاهق حتى الحرب، وعندما نصل للمعركة 
الكبيرة القادمة في غزة، ودرجة تدمير سلطة حماس، كما يريد بعض السياسيين أصحاب الرؤى 

ريًا دون أن تتوقف القذائف القصيرة لدينا، فإن الجيش سيبقى في غزة، ويتقبل الخسائر باألرواح شه
بشكل تام، أو أنه سيخرج من غزة، وسيترك خلفه فوضى من اإلسالميين الذين سيجعلوننا نشتاق 

 لحماس.
مع العلم أن هذا ليس قدر محتوم، ألنه يمكن الخروج من هذا الوضع عبر ترميم الدمار في غزة، 

كما حدث في الضفة الغربية بعد  وتحريك االقتصاد في القطاع من جديد، مما سيحدث العجائب،
االنتفاضة الثانية، صحيح أن الجيش والشاباك ال يتواجدون في غزة من أجل كسح براعم العنف كل 
ليلة كما في الضفة، وال يوجد تنسيق أمني بيننا وبين حماس كما هو الحال مع األجهزة األمنية 

 ديها دافعية بالحفاظ على التهدئة.التابعة ألبي مازن، لكن حماس صاحبة السيادة في غزة، ول
 الدور السعودي

لكن محافل عسكرية صهيونية أكدت أن المشكلة تكمن أن مصلحة حماس بالعمل بصرامة وبقوة من 
مليارات دوالر  2أجل التهدئة حتى اآلن ليست قوية كفاية، ألن األموال الخاصة بإعادة اإلعمار، 

حة لم تصل بعد، واألوضاع في غزة ليست مستقرة، وال وعد بها القطاع خالل مؤتمر الدول المان
يوجد اتفاق مكتوب لوقف إطالق النار بين األطراف، وال يوجد ما يضمن عدم تخريب المشاريع التي 
سيتم تنفيذها في إعادة اإلعمار خالل جولة القتال القادمة، ألن مصر أغلقت المعابر، وهي غير 

ؤوليتها للسلطة الفلسطينية، وضمان عدم انتقال العنف من غزة مستعدة لفتحها إذا لم يتم تسليم مس
 إلى سيناء.

كما أن أبا مازن ليس مستعدا إلرسال رجاله من أجل السيطرة على معبر رفح والمعابر مع 
"، ألنه يتخوف أن حماس غير مستعدة للخضوع للشروط التي تحاول إلزامه بتا، وفقط إسرائيل"
جال األمم المتحدة تقوم بكل ما في استطاعتها لتحريك إعادة إعمار غزة " نعم، وبمساعدة ر إسرائيل"
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واقتصادها، ولكن بدون أموال فإن شيئا لن يتحرك، واألموال لن تصل حتى يتم تسوية األوضاع 
 السياسية.

وأضافت: هناك محادثات بمستوى منسق عمليات الجيش في المناطق الفلسطينية مع التجار 
"، ليس ألن إسرائيلعبر، ولكن ال يوجد هناك محادثات سياسية بين حماس و"الفلسطينيين في الم

األخيرة ال تريد، بل ألن حماس غير مستعدة لمحادثات معها، لذلك نحن ملزمون بوجود وسيط، لكن 
المصريين اتخذوا موقفا، وأصبحوا طرفا، ويرون في حماس عدوا وتهديدا، واألوروبيين غير معنيين 

 الموضوع ألنهم لسعوا في السابق.للدخول إلى لب 
"، ولم يتبق سوى إسرائيلحتى األمريكيين رفعوا أيديهم، وتركيا وقطر ليسا وسيطين نزيهين بنظر "

" وحماس وسيطا نزيها يمكن الوثوق به، لكنها مشغولة فوق كل إسرائيلالسعودية، حيث ترى فيها "
وداعش في اليمن، وهي اآلن غير منصتة شيء بإيران، ومساعدة المسلحين في سوريا، والحوثيين 

 للموضوع الغزي.
 معهد أبحاث األمن القومي

 8/6/5102، 3341الترجمات العبرية 
 
ام في غز ة: بين المواجهة والتهدئة .57  تحر كات القس 

 عدنان أبو عامر 
سرائيلما زال وقف إطالق النار بين حماس و  ، يحافظ على استقرار 5101منذ أواخر آب/أغسطس  ا 

يومًا على غّزة. ولم تسّجل خروق كبيرة بين الجانبين، باستثناء حوادث  21بّي، بعد انتهاء حرب الـنس
 ّيون إلقاء صواريد عّدة.سرائيلأّيار/مايو، حيث تبادل الفلسطينّيون واإل 57نادرة كان آخرها في 

من انتهاء حرب شهور  1، بعد 5102لكّن كتائب القّسام الجناح العسكرّي لحماس بدأت منذ أوائل 
ّي بسبب سرائيلغزة، سلسلة خطوات ميدانّية، غير مسبوقة في تاريد المواجهة بين حماس والجيش اإل

 خالفات السلفيين مع حماس.
 
 تجاوز الضربة 

فقد واصلت كتائب القّسام تنفيذ تجارب صاروخّية في شكل كبير في الفترة األخيرة، وبلغ عدد 
صواريد على األقّل، وفقًا لما ذكره موقع "المجد" األمني  2الواحد  الصواريد التجريبّية في اليوم

 المقرب من حماس.
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آذار/مارس صورًا لمواقع تدريب عسكرّية، محاذية للسياج الفاصل بين  01ونشرت كتائب القّسام في 
سرائيلحدود غّزة و  ع . وهي مواق5101ّية األخيرة على غّزة في صيف سرائيل، بنتها بعد الحرب اإلا 

، وأّن العمل مستمّر لتطويرها وتوسيعها، لتشمل ما يلزم سرائيلأعلنت حماس أّنها رسالة تحدٍّّ إل
 لتدريب المقاتلين.

أّيار/مايو لمئات الفلسطينّيين من غّزة بالوصول إلى مسافات قريبة جّدًا من  6وسمحت حماس في 
ّية بصورة واضحة، حتى تقرب سرائيل، وا عطائهم مناظير عسكرّية لرؤية المستوطنات اإلإسرائيلحدود 

لهم حلم العودة إلى فلسطين المحتلة، وفقًا لما ذكره عصام عدوان، رئيس دائرة شؤون الالجئين في 
 حماس.

أّيار/مايو،  53لكّن ذروة التحّركات العسكرّية لكتائب القّسام تمّثلت بقيام جّرافاتها وشاحناتها في 
سرائيلعن السياج الفاصل بين غّزة و مترًا  521بتعبيد طريق طويل يبعد   .ا 

 
واضح أّن حماس التي التزمت الصمت إزاء تحّركات كتائب القّسام العسكرّية، تحاول تثبيت توازن 

ّي، وبداية انتقال حماس من مرحلة السرّية إلى العمل العلنّي، وتعزيز سرائيلالردع مع الجيش اإل
 .إسرائيلمع شرعّيتها في أّي اتفاقيات سياسّية متوّقعة 

معنوّيات الفلسطينّيين في غّزة، الذين تضّرروا من الحرب األخيرة. وقد بدا  كما ترغب حماس بتعزيز
ّي. وهو ما سرائيلمثيرًا في التحركات األخيرة لمقاتلي القّسام اقترابهم أكثر فأكثر من مواقع الجيش اإل

مايو، وكأّن حماس تريد من خاللها  5يوم  تابعه "المونيتور" في زيارته الميدانّية إلى هذه المناطق
 لم تعد مطلقة اليّد في غّزة. إسرائيلالتأكيد أّن 

وقد اّطلع "المونيتور" على نقاشات داخلّية في أوساط حماس، من مسؤولين رفضوا الكشف عن 
هوّياتهم، جاء فيها أّن "تحّركات القّسام العسكرّية األخيرة تهدف إلى تسهيل جمع المعلومات 

ّي خلف حدود غّزة، وزيادة منسوب الجرأة على المواجهة لدى سرائيلاالستخبارّية عن مواقع الجيش اإل
ّية، سرائيلمقاتلي حماس، وتسهيل تسيير دورّيات لكتائب القّسام على الحدود مقابل الدورّيات اإل

 وتثبيت ثكنات عسكرّية إلكترونّية لمراقبة الحدود".
أّيار/مايو، بقوله إّن تعبيد الطريق الحدودّي  56حماس حماد الرقب في وهو ما أّكده الناطق باسم 

ّي، وشّل حركة التواصل بين العمالء والمخابرات إسرائيليهدف إلى حماية القطاع من أّي اختراق 
ّية، وتدريب مقاتلي القّسام كوحدات جيوش نظامّية استعدادًا إلى معركة تخوضها مستقباًل سرائيلاإل

 ّي.سرائيلنّي بمواجهة الجيش اإلكجيش فلسطي
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وتناولت النقاشات التي شهدتها حماس، وتابعها "المونيتور" عن كثب، أّن "كتائب القّسام بهذه 
ّي شرق غّزة، ويمنع سرائيلالتحّركات، تسعى إلى إنهاء واقعّي للحزام األمنّي الذي يفرضه الجيش اإل

عين الفلسطينّيين في أراضيهم، وتسهيل حفر متر، وتأمين المزار  311االقتراب منه على مسافة 
 األنفاق، وحماية مواقع الحفر من أقرب نقطة للحدود اختصارًا للوقت والجهد".

 
 السلطة غاضبة

لم تعّلق كتائب القّسام رسمّيًا على هذه التحّركات العسكرّية، بل التزمت الصمت، فيما تحّدث عنها 
 بعض القادة السياسّيين لحماس.

أّيار/مايو أّن  31عضو المكتب السياسّي لحماس ووزير الداخلّية السابق فتحي حماد في  فقد أعلن
ّي عندما تكون الفرصة سرائيلهدف الطريق الحدودّي لكتائب القّسام هو االنقضاض على الجيش اإل

 مواتية.
واعتبر رئيس لجنة األمن في المجلس التشريعّي عن حماس اسماعيل األشقر في حديث إلى 

، وترسل رسالة بأّن غّزة إسرائيللمونيتور" أّن "التحّركات العسكرّية لكتائب القّسام تحّقق الردع مع "ا
عصّية على احتاللها مجّددًا، وأّن حراك كتائب القّسام الميدانّي األخير يعني جهوزّيتها ألّي جولة 

 ".إسرائيلمقبلة مع 
خير من أّيار/مايو الماضي نقاشات قوّية كما شهدت شبكات التواصل االجتماعّي في األسبوع األ

 حول التحّركات األخيرة لكتائب القّسام.
وقد تواصل "المونيتور" مع مسؤول كبير في مكتب الرئيس محمود عّباس، طلب عدم الكشف عن 
هوّيته، حيث قال إّن "حماس بهذه الحراكات العسكرّية، بدأت تنفيذ خطوات انفصال غّزة عن الضفة، 

شرق القطاع تعبيرًا عن  إسرائيلبيد الشارع الجديد على طول الشريط الحدودّي مع ويأتي تع
 االنفصال، ألّن هذا الشارع يشبه كّل الطرق اآلمنة على الحدود بين الدول".

وأضاف: "تندرج التحّركات العسكرّية األخيرة لحماس على حدود غّزة، في سياق مفهوم هدنة طويلة 
م وجود دولة منفصلة في غّزة، ألّن هدف الطريق الحدودّي تسهيل مهّمة ، وتخدإسرائيلاألمد مع 

 حراسة الهدنة. وباتت حماس في هذه الحالة تأخذ وظيفة الجيش الذي يحرس الحدود".
أّيار/مايو في حديث لوكالة فلسطين الحرة، أّن  51واعتبر المتحّدث باسم فتح جهاد الحرازين في 

تحويل الشارع الجديد الحدودّي ليكون بمثابة خّط هدنة، تأكيدًا ، عبر إسرائيلحماس تنّسق مع 
 لمشروع دويلة غّزة.
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بغّض النظر عن طبيعة التحّركات العسكرّية األخيرة لحماس على حدود غّزة، فهي ترّسد فعلّيًا لواقع 
ل جديد في القطاع، في اّتجاه تثبيت وجود حماس كقّوة عسكرّية تعافت من الضربات األخيرة خال

، وهو ما يعني بدء العّد التنازلّي للمواجهة المقبلة، إسرائيل، في مواجهة 5101حرب غزة في صيف 
ّي قد ال يسمح بوجود مقاتلي حماس على بعد مئات األمتار أمامه، سرائيلعلى اعتبار أّن الجيش اإل

 ألّنها رسالة تحدٍّّ من الصعب عليه استيعابها.
في غّزة، تحاول حماس  إسرائيللحماس مقّدمة لتهدئة طويلة األمد مع  ورّبما هذه التحّركات العسكرّية

من خاللها ضبط الوضع األمنّي في القطاع وعلى حدوده، والمحافظة على حالة من الهدوء 
واالستقرار الداخلّي، في محاولة منها لتسهيل إعادة اإلعمار، ورفع الحصار، ومنح الفلسطينّيين 

 ثالث حروب حرقت األخضر واليابس.فرصة التقاط األنفاس بعد 
تشير األوضاع الميدانية واألمنية في غزة إلى أن حماس ذاهبة باتجاه ترسيد التهدئة، وتثبيت الهدوء، 
رغم بعض الخروقات، وهو ما شهده القطاع في األيام األولى من يونيو الحالي، حين قصفت 

لسلفيين، وحماس من جهتها التزمت عددًا من أهداف حماس ردًا على إطالق صواريد ا إسرائيل
 الصمت، ولم ترد، رغبة منها بعدم تصعيد الموقف العسكري.

 8/6/5102، واشنطن المونيتور،
 

 المقاطعة سالح بت ار .58
 هاني المصري

« أوراني»حالة قلق شديدة جّراء تزايد المقاطعة، لدرجة أن شركة  إسرائيلخالل األيام األخيرة، عاشت 
ية كبرى شاركت فيها إسرائيليةة ما أثار حملة سرائيلاإل« بارتنر»دها مع شركة الفرنسية أوقفت عق

الحكومة وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، مستندين إلى الضغط على الحكومة الفرنسية التي تملك 
، ما أدى في النهاية إلى تراجع الشركة عن قرارها بوقف عملها في «أوراني»من أسهم  52%

 عن قرارها األخير.« أوراني»ية لم تنته والمعركة ستستمر حتى تتراجع ، لكن القضإسرائيل
ي، وقالوا له، إن سرائيلية الرئيس اإلسرائيلوخالل األسبوع الماضي، قابل رؤساء الجامعات اإل

إجهاضها إذا  إسرائيلية وصلت مرحلة خطيرة وبمقدور سرائيلالمقاطعة األكاديمية للجامعات اإل
الحكومة إذا لم تتحرك بحملة مضادة قبل فوات األوان فلن تستطيع الجامعات  تحركت فورا، وحذروا

 يون العمل أو التعاون مع الجامعات واألكاديميين على امتداد العالم.سرائيلواألكاديميون اإل
ية اجتماعا لبحث المقاطعة وكيفية مواجهتها، وقررت مضاعفة سرائيلكما خصصت الحكومة اإل

مكافحتها، إضافة إلى قرارها بتنظيم حملة تبرعات للحصول على تمويل من األموال المرصودة ل
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ية. كما يستعد الكنيست سرائيليصل على األقل إلى ما يساوي ما رصدته الموازنة اإل إسرائيلأصدقاء 
 لمناقشة الموضوع مرة أخرى.

تركز في ، و «اإلرهاب»ية المقاطعة على نفس مستوى أهمية وخطورة سرائيلوتضع الحكومة اإل
، وهي امتداد «دولة اليهود»تصديها لها على أنها أوال شكل من أشكال معاداة السامية التي تستهدف 

لحملة معاداة السامية التي استهدفت اليهود، ووصلت ذروتها في المذبحة التي نفذتها ألمانيا الهتلرية 
طعة وأعضائها سامّيين، ضد الماليين منهم، وهذا ادعاء باطل وضعيف ألن هناك من قادة المقا

ية على أن المقاطعة تستهدف نزع الشرعية سرائيلومن ضمنهم يهود. وثانيا، تركز الحملة المضادة اإل
 وتدميرها ومحوها من الوجود. إسرائيلعن 

، التي تتصور أو تصّور أنها نقطة إسرائيلتنبع أهمية المقاطعة من أنها تركز على نقطة ضعف 
واحة الحضارة والديمقراطية، وأنها تتمتع بالقيم األخالقية العالية، وتحترم  لإسرائيقوتها، وهي أن 

حقوق اإلنسان وحرياته، وتلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مع كل ما تقوم به من إجرام 
ومذابح وحصار وتقطيع لألوصال وقتل لألطفال وتدمير للمنازل والمؤسسات والكنائس والمساجد 

الدولية ومن تمييز عنصري اعتداءات على البشر والحجر ومخالفات للقانون والقيم،  والمؤسسات
 وليس كما تدعي بأنها تدافع عن نفسها.

لى القانون الدولي وقرارات  نقطة قوة الكفاح الفلسطيني أنه يستند إلى قضية عادلة متفوقة أخالقيا، وا 
األدنى من الحقوق الفلسطينية، لذلك المقاطعة  الشرعية الدولية، بالرغم من أنها ال تتضمن سوى الحد

ية، ويمكن أن تحقق سرائيلشكل من أشكال المقاومة التي تضغط بشدة على نقطة الضعف اإل
نجاحات نوعية تغّير الموقف كله إذا تم التعامل معها كأداة من أدوات اإلستراتيجية الفلسطينية 

ة ترمي إلى الضغط من أجل تحسين شروط حياة الجديدة طويلة األمد، وليست مجرد وسيلة تكتيكي
الفلسطينيين تحت االحتالل، أو تحسين شروط المفاوضات التي عجزت وستعجز عن إنهاء 

 االحتالل إذا لم تستند إلى أوراق قوة يحملها المفاوض الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات.
 إسرائيلسل ال ينتهي، ما يجعل المطاف إلى سن عشرات القوانين العنصرية في مسل إسرائيلووصل ب

 أكثر وأكثر نظاما معاديا لإلنسانية وأسوأ من نظام التمييز العنصري البائد في جنوب أفريقيا. 
يشعرون بالقلق أنهم يخشون من تزايد مطرد في حملة المقاطعة، وكونها  إسرائيلما يجعل قادة 

ي اتجاهات الرأي العام الدولي، مرشحة لتحقيق المزيد من النجاحات في ظل التحول الكبير ف
ترى أنها خسرت أوروبا وخسرت الجامعات  إسرائيلخصوصا في أوروبا والواليات المتحدة. ف

األميركية، وتخشى أن هذا التحول في الرأي العام سيصل عاجال أو آجال إلى حدوث تحول مماثل 
 ة والعقوبات والمحاكمات.العزل إسرائيللدى الحكومات، وعندها لن يطول الوقت قبل أن تواجه 
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وعلى سبيل المثال ال الحصر على نجاح حركة المقاطعة في الفترة األخيرة، فقد قرر االتحاد الوطني 
« فيوليا». كما ُأجبرت شركة إسرائيلماليين طالب مقاطعة  7للطلبة في بريطانيا الذي يمثل 

عد خسارتها لعقود بمليارات الدوالرات الفرنسية العمالقة على بيع معظم أعمالها في دولة االحتالل ب
 جراء حملة المقاطعة ضدها حول العالم.

 إسرائيلبالرغم من النجاحات التي حققتها المقاطعة، إال أنه ال يجب االطمئنان إلى مستقبلها كون 
تضع كل قوتها وتسعى لتجنيد أصدقائها وحلفائها إلحباطها، وحققت في ذلك نجاحات مهمة تمثلت 

لكونغرس األميركي ومجلس النواب الكندي وغيرهما من برلمانات العالم بسّن قوانين تحرم بإقناع ا
، وتعتبره عمال من أعمال معاداة السامية. كما تضمنت هذه القوانين إجراءات لمعاقبة إسرائيلمقاطعة 

 دعاة المقاطعة والمشاركين فيها.
ثمار موارد وطاقات أكبر إلنجاح حملة على الفلسطينيين وأصدقائهم بذل المزيد من الجهود واست

المقاطعة، ومنها زج القيادة الفلسطينية في السلطة والمنظمة بكل طاقاتها في هذه المعركة، وليس 
التعامل معها على استحياء وعدم التدخل عندما يجب التدخل، مثلما حدث بعد تراجع شركة 

لى الحكومة الفرنسية، فكان يجب أن ية عسرائيلعن قرارها بعد ضغط من الحكومة اإل« أوراني»
 يواجه بضغط مماثل من قبل الحكومة الفلسطينية.

كما يجب على القيادة الفلسطينية العمل على إقناع القيادات والحكومات العربية بدخول معركة 
المقاطعة، ألنها إحدى األدوات البارزة للدخول إلى الطريق المضمون إلجراء التغيير الضروري في 

ية ضد الفلسطينيين سرائيلين القوى، الذي سيوقف الزحف االستيطاني العنصري والمخططات اإلمواز 
، وسيفتح نافذة لتوفر فرصة لفرض تسوية تحقق الحد األدنى من 11في الضفة وغزة وداخل أراضي 

ى الحقوق الوطنية الفلسطينية، التي لن تتحقق، ولو بأي درجة، في ظل استمرار األوهام والرهان عل
الذي أدى سابًقا  إسرائيلالمجتمع الدولي وحده، أو على المفاوضات، وعلى الضغط األميركي على 

 إلى وصولنا إلى الكارثة التي نحن فيها، وسيؤدي االستمرار بهذه األوهام والرهانات إلى كارثة أكبر.
تمس بشرعية تبقى نقطة أخيرة هي: هل تقتصر المقاطعة على مقاطعة االحتالل واالستيطان وال 

دولة قامت على  إسرائيلالمزعومة، أم أنها ال بد أن تكون مقاطعة شاملة ترتكز إلى أن  إسرائيل
أنقاض شعب آخر وتستمر في عملية إبادته، وترفض كل ما هو وارد في القانون الدولي وقرارات 

ية. كما أنها األمم المتحدة التي من شأن تطبيقها أن يفتح الطريق لحل مرضٍّ للقضية الفلسطين
أجهضت كل الحلول والمبادرات التي قدمت وترمي إلى التوصل إلى تسوية تتضمن حتى أقل من 

في  إسرائيلالحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، بالرغم من أن القيادة الفلسطينية اعترفت بحق 
. إسرائيلاستقرار الوجود، وأوقفت المقاومة ضدها، والتزمت بالتزامات أمنية واقتصادية تضمن أمن و 
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والتحرر من التزاماته، ولو بالتدريي، من وقف التنسيق األمني، « أوسلو»وهذا يقتضي مراجعة طريق 
 .إسرائيلوصوال إلى سحب االعتراف ب

إن من يريد أن يكتفي بمقاطعة االستيطان فعليه أن يفعل، ولكن المقاطعة لن تعطي أكلها إذا لم 
بأنها مالحقة ومعرضة للعزلة والعقوبات والمحاكم  إسرائيلها ستشعر ي، حينسرائيلتصل إلى الكل اإل

على جرائمها السابقة والمستمرة. فالكيان الذي يمارس االحتالل واالستيطان والعنصرية هو تجسيد 
 لمشروع استعماري صهيوني ال يزال مفتوحا ولم يغلق، ال يمكن أن يكون شرعيا.

9/6/5102، األيام، رام هللا  
 
 تعزز حماس يلإسرائ .59

 عاموس هرئيل
القذائف الصاروخية من قطاع غزة على النقب، مرتين خالل ثالثة ايام في االسبوع الماضي،  إطالق

ما زال يعتبر مشكلة موضعية. المسؤول عن هذا االطالق هو جماعة سلفية متطرفة، على خلفية 
لت أحدهم. تعمل حماس خالف محلي مع سلطة حماس في القطاع التي اعتقلت بعض نشطائها وقت

سرائيلمن اجل منع استمرار االطالق، و   تمنحها الوقت لمعالجة ذلك. ا 
أن السلطة في غزة قادرة على التغلب على التهديد الداخلي ومنع  إسرائيلحتى اآلن هناك أمل لدى 

 ي، كما يهدد السلفيون.سرائيلتصعيده نحو مواجهة جديدة مع الجيش اإل
ية حول التصعيد برز أمس تصنيف المنظمة التي أطلقت على أنها سرائيلاإل في التغطية اإلعالمية

داعش. هذا االدعاء غير دقيق نسبيا. ففي االشهر االخيرة، على خلفية نجاح داعش في سوريا 
والعراق، أعلنت منظمات جهادية مختلفة في العالم العربي عن انضمامها إلى منظمة الجهاد 

 العالمية. 
ن مثل سيناء انبثق اتصال بين منظمة محلية )أنصار بيت المقدس( وبين داعش، في بعض االماك

ويبدو أن االموال قد تدفقت. في اماكن اخرى، مثل غزة، الحديث يدور في الوقت الراهن عن خطوة 
 رمزية.

ية يخدم هدفين: يعزز نهي رئيس سرائيللكن اعتبار المنظمة الغزية داعش من قبل االجهزة االمنية اإل
، ويوفر إسرائيلالحكومة بنيامين نتنياهو الذي يصف واقعا إرهابيا إسالميا متطرفا على جميع حدود 

كان الخيار بين حماس وداعش )عكس ادعاء نتنياهو بأن  إذاي. سرائيلايضا المبرر للسلوك اإل
 من االسراع إلى اسقاط سلطة حماس. إسرائيلحماس هي داعش( فان هناك سببا يمنع 
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سرائيلالحالي، حماس و  في الوقت ال تقوما بمعالجة المنظمات السلفية بشكل حازم. حماس تجد  ا 
صعوبة في القضاء على السلفيين، رغم أن عددهم أقل بكثير من الجهاد اإلسالمي الذي ُفرضت 

 عليه السلطة في غزة بسهولة. يبدو أن السلفيين يتصرفون بطريقة مختلفة وال يتراجعون.
صافرات االنذار الليلية في النقب يمكن تفهمه على خلفية أحداث الصيف الماضي.  القلق الذي تثيره

وبين  إسرائيلواألمر الذي ال تتم مناقشته تقريبا هو الفجوة الكبيرة بين التصريحات العلنية لحكومة 
حماس عدوًا، وتلقي عليها المسؤولية عن أي هجوم من غزة، وترد  إسرائيلافعالها. رسميا تعتبر 

، وتهدد بتصعيد خطواتها. عمليا، فان إطالقشدة من خالل استهداف مستودعاتها ردا على أي ب
سياستها معاكسة. فهي تشدد على عدم اصابة أي أحد بالقصف، وتسعى إلى تعزيز سلطة حماس 

 قنوات وساطة جديدة رغم معارضة مصر لذلك. بإنشاءالنار(، وتقوم  إطالق)بشرط احترامها لوقف 
. الدولتان توحدان القوى في مواجهة الجناح سرائيلإلليوم الشريك االقليمي االقرب مصر هي ا

المحلي لداعش في سيناء، والمنظمات السلفية االخرى الفاعلة في المنطقة، وتنسق بينها خطوات 
اخرى كثيرة. لكن فيما يتعلق بغزة ليس هناك أي توافق بينهما. فمصر ال تثق بنوايا حماس، وهي 

بالحصار على غزة عن طريق اغالق معبر رفح وتحاول دفع السلطة الفلسطينية للتدخل تستمر 
سرائيلالكبير في المعابر. و  تشتبه بأن السلطة الفلسطينية غير معنية بأخذ أي مسؤوليات في غزة.  ا 

اضافة إلى ذلك، فان العالقات بين القدس ورام هللا متوترة أصال على ضوء استناد حكومة نتنياهو 
 لجديدة على ائتالف يميني ضيق.ا

التوصل إلى تفاهمات غير مباشرة وعامة مع  سرائيلإللهذه االسباب يبدو أنه من المريح أكثر 
حماس، طالما أنها ال تلزم نتنياهو بتقديم تنازالت سياسية أو االعتراف العلني بحماس كشريك. هذه 

االقتصادي  باإلعمارالذين ال يهتمون فقط  هي الخلفية للنشاط المكثف لممثلين قطريين في المنطقة،
للقطاع. والمصريون يشتبهون بأن تركيا ايضا، العدو اآلخر لحكم الجنراالت في القاهرة وشريكة 

 االخوان المسلمين في الشرق االوسط، تزيد من التدخل في القطاع. 
طة مع حماس، دمي قطر وتركيا في الوسا إسرائيلفي الصيف الماضي، في ذروة الحرب، رفضت 

ودخلت في جدال مع الواليات المتحدة بسبب استعداد األخيرة لدراسة اقتراح الحل الذي قدمتاه. يبدو 
 ية قد تغيرت.سرائيلأن النظرة اإل

كثير من الالعبين يتواجدون في الملعب الغزي، وأغلبيتهم من وراء الكواليس. يبدو أن التمرد السلفي 
سرائيلالنسبي بين غزة و  اآلن ضد حماس يهدد االستقرار ، لكن من شأن هذا الخطر أن يأتي من ا 

الذراع العسكري لحماس في مرحلة متأخرة، الذي يتصرف بشكل منفصل عن القيادة السياسية. وفوق 
بالمئة، مصادر المياه الصالحة  21كل ذلك هناك الضائقة االقتصادية. نسبة البطالة تقترب من 
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بالحصار المتواصل )كما أكدت الشهادات التي نشرت في  للشرب في خطر والناس يشعرون
 إسرائيلفي نهاية االسبوع( ومن الصعب توقع االستقرار لفترة من الزمن، حتى لو قدمت « هآرتس»

 حتى اآلن أكثر من مصر من اجل اعمار جزء من االضرار التي تسببت بها حرب العام الماضي. 
 

 8/6/5102هآرتس 
 9/6/5102القدس العربي، 

 
 الفلسطينيين ردا  على المقاطعة "فضائح"نشر  .61

"اليوم إسرائيل"  
بسرعة،  األيديولوجياتثبت تهديدات المقاطعة الدولية أنه ال يوجد وقت لبناء رواية أو تاريد. تتطور 

مثل الموضة، مع قابلية كبيرة للتحول. بالسرعة ذاتها التي يحبون فيها جهازا نقاال وفي اليوم التالي 
نقاش طرق التعليم للمراحل  إلىفي سلة المهمالت من اجل الجهاز الجديد. في القريب سنحتاج يلقى 

التي أخذت في التالشي أمام جيل غير مستعد ليستمع لساعات متواصلة  واألكاديميةالمتوسطة 
حل  إلىتحويل المشكلة  إلىواالنفصال عن الجهاز النقال. وستكون هناك حاجة  أكاديميةلمحاضرة 

، تمارين من خالل االتصال عن بعد(، وبالقدر ذاته، في العالم الدبلوماسي اإلنترنتحاضرات في )م
 والمعلومات الدولية يجب التفكير بطرق جديدة نضيفها الى أدواتنا الموجودة.

حتى اآلن على المواجهة العسكرية، وتمت مالءمة المعلومات بطريقة تالئم الجهود  إسرائيلركزت 
كن التفكير العسكري واألمني هو بالتحديد ما ُيفشل ويمنع النجاح في المجال الدبلوماسي العسكرية، ل

والسياسي. يجب تغيير األساس التكنولوجي واالستخباري والمنطق العسكري لصالح الجهد الدعائي 
 في بضعة مجاالت:

لعملية من خالل  باطإحالتكنولوجيا العسكرية ُتمكننا من متابعة من يريد تنفيذ العمليات. بعد كل 
القصف، يؤكد سالح الجو مصداقية القتل من خالل الصورة لحاملي الحزام الناسف. تلك التكنولوجيا 

تصوير العنف ضد النساء، أو معارضي النظام وغيرها. يهتم العالم جدا بخرق حقوق  أيضاتستطيع 
في البيوت وفي المحاكم  والمس بالنساء. ليشاهد العالم يوميا، ببث مباشر، ما يحدث اإلنسان

من  إسرائيلاإلسالمية وفي شوارع غزة: في المستشفيات وفي المقابر في رفح. لقد شكل انسحاب 
لسلطة  األول األسبوعغزة كارثة بالنسبة للمرأة الفلسطينية، وعلمانيون آخرون تم إعدامهم في 

ارع حتى الموت. ليشاهد ، وبعضهم تم رميه من فوق األسطح، وآخرون تم رجمهم في الشو «حماس»
 «.االحتالل»والحرية التي يمنعها « إسرائيلتدوسها »العالم الحقوق التي 
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ومخططي  اإلرهابيةالكبار في الخارج، واألوكار  اإلرهابيينطرق للكشف عن « الموساد»لـ 
مصورة، الخاليا، هذه كلها موثقة و  وإلنشاء األموال، وأخرى لتجنيد «تجارية»العمليات. ثمة لقاءات 

الكشف عن الحسابات  –يتم تسليمهم أو اعتقالهم. لتشكل هذه أدوات لدى وزارة الخارجية  وأحيانا
ومن « المخربون»البنكية والخزنات التي توضع فيها المليارات التي تصل كمساعدة ودعم. ليوثق 

التي تصل « اصةالخدمات الخ»معهم في النوادي الليلية والفنادق الفخمة، ولتُبث بشكل حي ومباشر 
 الى غرفهم. 

ويمنعان نشر المواد عشرات « التوقيت العسكري»أرشيف الدولة وأرشيف الجيش يعمالن حسب 
السنين من اجل عدم الحاق الضرر بأمن الدولة. لكن ما هو صحيح في المنطق العسكري عكس ما 

، أوسلوتوكوالت: هو في المنطق الدبلوماسي. ليتم كشف جميع االتفاقات، والمفاوضات والبرو 
على الثقافة السياسية  إيجابياتفاقات واي، كامب ديفيد وأنابوليس. لن يكون لهذا األمر تأثير 

ية فقط: ال توجد أساطير بعد اآلن وال دعاية، بل قدرة حقيقية على رؤية ما اقترحته القيادة سرائيلاإل
 ية.سرائيلاإل

ان يمكنهم الحصول على دولة. في الحقبة العسكرية ليشاهد العالم، والفلسطينيون بالذات، كم مرة ك
السرية كانت الدبلوماسية السرية مطلوبة. التحدي الذي أمامنا يستوجب دبلوماسية شفافة، حيث ال 

 مكان للتحليل والتفسير حول من هو المسؤول عن االحتالل والعنف.
ية. ألن هذا لن يلغي المقاطعة، لغاء التعلق بالوساطة الدولإيجب  –كان هنا أسود وهناك أبيض  إذا

ذالكنه بالتأكيد سيساعد على كشف الحقيقة.  كانت الحقيقة موجودة فعليا فليس هناك سبب أال  وا 
 تكون موثقة.

 «اليوم إسرائيل»
 9/6/5102األيام، رام هللا، 

 
 من الوجود إسرائيلبسبب االحتالل: أصوات عالمية تنادي بـ "شطب"  .60

 عميرة هاس
د، فاالنفجار الكبير لم يحدث، والغالبية العظمى من الجمهور وممثليه لم يربطوا بعد لسنا هناك بع

. وتراجع مدير عام  بين تهديدات المقاطعة )سواء الكالمية او الفعلية( وبين سلوكهم كشعب متعالٍّ
 السريعة يرفع معنوياتهم حتى المفاجأة القادمة.« أوراني»

سكري ودون الزي العسكري( ينفذون مهامها العنيفة الروتينية، يوجد للدولة آالف الجنود )بالزي الع
الذين يطلقون النار على الصيادين، « الحلوين»أوالد الماما الذين يقتحمون البيوت، واوالد البابا 
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واآلباء المحبوبون الذين قرروا أن هناك ُأناسا يجب اال يبقوا في المكان الذي ولدوا فيه، على 
 أراضيهم. 
مشكلة بأن يسكن هناك الشعب المتعالي، وهناك االب المحبوب والبطل الذي يوقع على ولكن ال 

 االمر القاضي بالقضاء على مصادر لقمة العيش آلالف االشخاص. 
مليون شخص،  0.1يين الذين هم سجانون لـ سرائيلويوجد اعمام محبوبون جدا واخوة كبار من بين اإل

، ممن لهم صلة باختراعات عسكرية قاتلة، باإلذنمع حلق  وهناك الذين يعملون في التكنولوجيا
مليون أسير. عدم  0.1وهناك االوالد المحبوبون الذين ال يهمهم من يقتل بكبسة زر أو يسجن 
االسمنت الذي يثبت  –االهتمام وعدم الرغبة بالمعرفة هي ايضا مهمات روتينية في خدمة الدولة 

 مداميك طوب سيطرتنا األبدية.
الى الصمود الفلسطيني الجماعي، فان العنف الذي يقوم به فلسطينيون وبعض  افةباإلض

يين هو فردي، أمام عنف الدولة يقوم الناس بالتظاهر، يجندون محاميا، يكتبون تقريرا، سرائيلاإل
يكتبون بوست على الفيسبوك، يبنون عريشة جديدة، ويعودون للزراعة، يضربون عن الطعام في 

التبرعات، وعندها تجند الدولة المزيد من الجنود العتقال كاتب البوست واطالق  السجن، يقدمون
النار على المتظاهرين واعتقال االوالد في الليالي ومصادرة التراكتورات، ويفرضون العقوبات على من 
يضرب عن الطعام، وينشرون األكاذيب ردًا على التقرير، في حرب االستنزاف هذه، يوجد للدولة 

 ا جنود أكثر ومصادر أكثر.دائم
يين، فان هناك مواطنين في دول اخرى يدركون االعمال العنيفة الروتينية سرائيلعلى العكس من اإل

 ويقوم بها االف الجنود بشكل مباشر، وهذا األمر يستفزهم.  إسرائيلالتي تقوم بها 
كل شيء، والنتيجة وهم ال يستطيعون التصرف بشكل مفصل ضد كل عمل كهذا، لذا يقومون بجمع 

التي يرونها هي إرهاب دولة، والنتيجة هي النداء المركز للمقاطعة، هذا عمل توفيري وتأثيره كبير، 
يوجد هنا تفكير، جبروت الشبكات االجتماعية، مظاهرات شبان مع الكثير من الطاقة، شعور 

 ع االفعال االخرى.بالغضب واالشمئزاز، اخالص مع القليل من االموال والمصادر بالمقارنة م
بتصدير االحتالل، حولت دول العالم الى شركاء فعالين فيه. كيف؟ اموال الضرائب  إسرائيلتقوم 

. إسرائيللمواطني الواليات المتحدة تمول المساعدات االمنية السخية والتعاون العسكري المكثف مع 
الجزئي على االضرار  التعويضاموال الضرائب لمواطنيهم ومواطني اوروبا ودول غربية اخرى تمول 

النظام العنيف القائم. غزة  إنعاشية وعن طريق سرائيلالمادية والصحية التي تتسبب بها السيطرة اإل
 إسرائيلال تنهار كليا، الن دول الغرب وقطر تقوم بنقل أموال الصدقات لمئات اآلالف ممن تمنعهم 

 من العيش وكسب القوت باحترام.
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رب شبكة أمان للفلسطينيين، وانما شبكة أمان للمحظورات، للقيود، والهجوم ال تشكل تبرعات الغ
ي. التبرعات، حسب توزعها الحالي، تأتي بدال من عمل سياسي واضح وقاطع ضد الدولة سرائيلاإل
ية والتي تقول جميع تقارير البنك الدولي انها سبب الكارثة االقتصادية، ونحن نضيف بأنها سرائيلاإل

 رث التي ستأتي أيضا. سبب الكوا
من المريح أكثر للدولة إنفاق أموال مواطنيها على مياه ثمينة للقرى التي ال توجد فيها بنية تحتية، 

 .سرائيلإل« توقف»من قول  أكثروتمويل بناء بيوت تم هدمها وقصفها للمرة الثالثة والرابعة، مريح 
ضرائبهم هذا السكوت، كمحاربين مغوارين  موالأما الغرابة، اذًا، بان ينتظم المواطنون الذين تمول 

في الهجوم المقابل، أال وهو المقاطعة؟ هم غير راضين وهذا حقهم الديمقراطي والكامل بالتعبير عن 
 . ألموالهمرأيهم باالستخدام الخاط  

من صحيح انه من غير المريح مواجهة كراهية المتظاهرين في فرنسا، بريطانيا، المانيا، وايطاليا، و 
ممن ما زالوا يربحون كل لحظة امتيازات كونهم  وأميركيين وأستراليينالمحرج سماع مواطنين كنديين 

 إنهاء، ليس فقط إسرائيلمستوطنين واحفاد مستوطنين ومالكي عبيد، يقولون ان الحل هو تفكيك 
قة العال أثباتتتسبب بذلك لنفسها عندما تصمم على  إسرائيلودمقراطة، لكن  0967احتالل 

بسبب  ألنفسهميين تسببوا بذلك سرائيلوبين سياسة اليوم. واإل 0911المباشرة بين الطرد في العام 
 اخالصهم التجنيدي المحبب لجميع المهمات العنيفة لدولتهم.

 «هآرتس»
 9/6/5102األيام، رام هللا، 
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