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 "حكم حماس"يكشف عن خطة للجيش إلنهاء .. و لى غزةليبرمان يدعو لعدوان جديد ع .0

قطزززاز غززز   ازززي أع زززا   طززز    أشزززرل ال:زززور:  حزززاعدت حزززد  ال حزززريحات ا سزززرا يلي   زززد   -غززز   
ح   " سرا يل بي نزا" أايجزدور  ر يسحاروخ من ال طاز  جاه مناط  الحدود ليس ط داخل غ  . ادعا 

عن  لى ال طاز،  ن:اء حكم حرك  حماس، كاشفا  ليبرمان جيش االح  ل لشن هجوم واسع النطا  ع
ازي  حزريحات حزحااي   ن الو زع ازي جنزو  الزب د  ،وقزال ليبرمزان وجود خطط مسب   معد  لزلل..

 لى أن سكان  ل. المناط  ي علر علي:م ممارس  حيا :م الطبيعي . وطالز   أحبح "ال يح مل"، مشيرا  
لحززدود، با يعززا   لززى الجززيش لززز"شن هجززوم واسززع بعززد سزز وط حززاروخ أطلزز  مززن غزز   قبززل أن يج ززا  ا

 على قطاز غ   وا  الخطط المعَد  سلفا   ن:اء حكم ا رها  ايه".
علززى  طزز   الحززواريل، وقزززال "ال  وان  ززد ليبرمززان رد الجززيش ا سززرا يلي باسزز :دال مواقزززع خاليزز  ردا  

  م هنا.".نح اج  لى قحل مواقع خالي ، بل نح اج  لى مخطط  ن:اء الحكم ال ا
اي السيا  لا ه أل زى النا ز  المعزارو عزومير بزار ليزل مزن ك لز  "المعسزكر الحز:يوني" بزاللوم علزى 
ر يس الو راء بنيامين ن نياهو، وو يزر الجزيش موشزيه يعلزون، وقزال  ن:مزا يواحز ن " بزداء موقزل مزن 
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و األرا زززي ال زززعل وال زززردد   اء  حزززاعد عمليزززات  طززز   ال زززلا ل الحزززاروخي  مزززن قطزززاز غززز   نحززز
ا سززرا يلي ". ورأأ أن للزز. يعنززي "ان:يززار قززو  الززردز ا سززرا يلي"، مطالبززا  بززالرد الفززوري والحززا م علززى 

 مطل ي ال لا ل الحاروخي .
وقال ر يس مجلس مس وطنات ساحل عس  ن  ن سكان المنط   اروا للغرل اآلمن  والمححن ، عند 

  ط   الحواريل. سماز حفارات ا نلار، وان  د اس مرار عمليات
 13/6/5112 ،القدس العربي، لندن

 
 عريقات: ال يمكن القبول بالشروط اإلسرائيلية الستئناف المفاوضات .2

ال  ى الدك ور حا   عري ات ع و اللجن  المرك ي  لحرك  "ا ح"، وادا من أسا ل  مؤسس   :أريحا
من طلب  الدراسات العليا اي (، ور يس بلدي  سيا ل األميركي ، ووادا MITمساشوم س ال  ني  )

وأكد عري ات ان الشروط ال ي   ع:ا الحكوم   جامع  جورج ماسون األميركي ، ك  على حد .
ا سرا يلي  الس  نال المفاو ات ال يمكن قبول:ا خاح  اس مرار النشاطات االس يطاني  وارو 

 ،   اا   لى شرط راو الح ا   على األرو وال ط:ير العرقي خاح  اي ال دس الشرقي  المح ل
، واش راط اس اط ق ي  ال دس وال ج ين من جدول أعمال 1661خطوط الرابع من ح يران 

المفاو ات، وا حرار على ب اء ال وات ا سرا يلي  اي غور األردن والجبال الوسطى والسيطر  على 
  ح(.األجواء والمياه ا قليمي  الفلسطيني ،   اا   لى شرط )دول  من وع  الس

وقال عري ات:  ع بر جميع هله الشروط  عجي ي  وال يمكن ال بول ب:ا من دول  السطين المح ل  أو 
من المج مع الدولي، حيث  ن ال رجم  الح ي ي  للشروط ا سرا يلي   عني  دمير خيار الدول ين، عبر 

دال مبدأ الدول ين بمبدأ اس بدال مرجعيات ال انون الدولي بمرجعي  ارو الح ا   ا سرا يلي ، واس ب
 ن نياهو )دول  واحد  بنظامين، "أي األبرثايد"(.

على يد قوات االح  ل كان  5112طف  السطينيا عام  221على حعيد آخر أكد عري ات أن ق ل 
ي طل  من األمين العام لألمم الم حد   دراج  سرا يل على ال ا م  السوداء، ولل. ل مان عدم  كرار 

 والجرا م. هله الفظا ع
 13/6/5112الحياة الجديدة، را م هللا، 

 
 المقاطعة مليون دوالر للتصدي لحمالت 100كرست مبلغ مصطفى البرغوثي: "إسرائيل"  .3

 نامت مؤخرا  حم ت حرك  م اطع   سرا يل دوليا  بشكل وا ح على الحعيد :  نوح أحمد -لحمبيت 
شعار ناقوس الخطر الح ي ي اللي بات ي:ددها واألكاديمي، ما داع باألخير   لى اس  االق حادي
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غزراز   زحزريزر لد. محطفى البرغوثي األمين العام لحرك  المبادر  الوطني  الفلسطيني ، وقال  دوليا .
مززعززا حول أبعاد  نامي حم ت الم اطع  وأشكال:ا وكيل أثرت على  سرا يل، وما المطلو  وكال  

لم اطع   ع عت كل المنظوم  السياسي  ا سرا يلي  لدرج  أن حم ت او شعبيا ورسميا  لدعم:ا، 
مليون دوالر لل حدي ل:له الحم ت، ال ي  ع بر اليوم شك   من  111حكوم  ن نياهو كرست مبلغ 

أشكال الم اوم  الشعبي ، وبدي   ناجحا  للمراهن  على اشل المفاو ات مع  سرا يل، ما يثبت نجاح 
 د  اي ال أثير على مي ان ال وأ اي المنط  .هله االس را يجي  الجدي

بكل  أكيد خا ل وقل ؛ ألن حرك  الم اطع   سب  خسا ر اخ قي  لسمع  ومكان   سرا يل  لى و 
ال ي  فو  المليارات، وخسا ر سياسي    مثل ب شكيل لجان م اطع  اي  االق حادي جان  الخسا ر 

الت سياسي  برم :ا. أ ل  لى لل. أن ن نياهو العديد من الدول، األمر اللي يداع ب غير معاد
 يخشى من   ايد  عاطل واق ناز العديد من األجيال الشاب  بعدال  ال  ي  الفلسطيني .

 .الم اطع  عبار  عن حرك  دولي  ل:ا قياد  السطيني    حاعد بشكل غير مسبو و 
 15/6/5112وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 لمخيمات عسكرية في غزة كتائب القسام تفتح باب االنتساب .4

ا حت ك ا   ع  الدين ال سام، الجناح المسلح لحرك  "حماس"، الجمع ، با  ال سجيل للف ي  : غ  
والشبا  الفلسطينيين اي غ   ل ل حا  بمخيمات "ط  ع ال حرير" العسكري ، ال ي س نظم:ا اي 

 ال طاز اي يوليو/  مو  الم بل.
، اي ساح  ميناء غ  ، لعدد من الف ي  الجمع  ال سام، مساء يوموخ ل "عرو كشفي" نظم ه ك ا   

اللين شاركوا اي مخيما :ا العام الما ي، دعا م حدث باسم:ا )لم يكشل عن هوي ه( عبر مكبرات 
 52الحوت، الفلسطينيين  لى ال سجيل اي مخيمات "ط  ع ال حرير" العسكري ، ال ي س نطل  اي 

 لى أن الك ا   س ف  ح مراك  ال سجيل غد ا السبت، اي المساجد، ومواقع وأشار  يوليو/  مو  الم بل.
 ال دري  العسكري ال ابع  ل:ا اي أنحاء ال طاز.

واس عرو الف ي  الفلسطينيون، اللين كانوا ير دون م بس عسكري  سوداء، مطبوع ا علي:ا شعار 
 ي اء.ك ا   ال سام، م:ارات ق الي  باس خدام "العحي"، واألسلح  الب

، اي األماكن العام ، ومساجد ال طاز؛ قالت ك ا   ال سام: الجمع  واي  ع نات خاح  نشر :ا يوم
"نعلن ا ح با  ال سجيل لمخيمات ط  ع ال حرير اي محااظات غ  ، اع بار ا من يوم السبت الم بل 

ولى من عمر وأو حت أن:ا س نظم مخيمات ألربع ا ات مخ لف ، األ يونيو/ ح يران الجاري". 13
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عاما(،  52عاما(، والثالث  لمن   يد أعمارهم عن ) 52 لى  11عاما(، والثاني  من ) 11 لى  12)
 بينما س  ام مخيمات خاح  للمشاركين الساب ين اي مخيمات "ط  ع ال حرير".

لى يوليو/  مو  الم بل، س ش مل ع 52وأشارت "ال سام"  لى أن المخيمات ال ي سيبدأ  نظيم:ا يوم 
 دريبات على الم:ارات العسكري  والكشفي ، والرماي  باللخير  الحي ، ودورات اي الدااز المدني، 

 وا سعااات األولي ،   اا   لى مواعظ  س مي  وأخ قي .
 وهلا هو العام الثالث على ال والي اللي  نظم ايه ك ا   ال سام مخيمات "ط  ع ال حرير".

 15/6/5112م، لإلعالالمركز الفلسطيني   
 
 الحية: مصر توقفت عن متابعة اتفاق "التهدئة" في غزة .5

قال خليل الحي  ع و المك   السياسي لحرك  الم اوم  ا س مي  حماس  ن : األنا ول -غ   
محر  وقفت منل ا ر  عن م ابع  ا فا  وقل  ط   النار اي قطاز غ   الموقع بين الجانبين 

وأ ال الحي  اي  حريحات ححفي  على  غسطس/ آ  الما ي.الفلسطيني وا سرا يلي اي أ 
هامش اا  اح مسجد اي مدين  راح جنو  قطاز غ  ، اليوم الجمع ، أن "هنا. ج:ود دولي  ي م 

 ال واحل مع:ا ل طوي  أي حدث أو  طور ال يخدم الشع  الفلسطيني".
المسؤولين المحريين، واي سيا  آخر، كشل ال يادي اي "حماس" عن سعي حرك ه لع د ل اء مع 

وبلل كل ج:د يساهم اي  طوير الع ق  مع محر، ناايا المعلومات ال ي   حدث عن ل اء قري  بين 
وقال الحي : "نرح  بأي ع ق  مع محر قا م  على االح رام  قياد  "حماس"، والجان  المحري.

  المحري  مؤخر ا، براع الم بادل، وحفظ ح و  الشعبين الفلسطيني والمحري، وما قامت به المحكم
 اسم حرك  حماس من قا م  المنظمات ا رهابي ، هو  جراء طبيعي، عد لت ايه خل   ساب ا".

وبخحوص الحواريل ال ي أطل  :ا، اي اآلون  األخير ، جماعات م شدد  من غ  ،  جاه جنوبي 
ج:   األمني    وم بدورها اي  سرا يل، وما  بع:ا من غارات  سرا يلي  على ال طاز، قال الحي :  ن "األ

هلا الجان ، ونحن اي الجان  السياسي ن وم بالدور المناط بنا"، دون أن يدلي بم يد من ال فاحيل 
 حول طبيع  الدور السياسي، واألمني.

وايما ي عل  بف ح معبر راح البري لمد  ث ث  أيام، قال الحي : "هلا ا جراء جيد وسليم ون دره عالي ا، 
ن كا و ابع الحي :  بالم يد اث ث  أيام وأسبوز ال  كفي  ن:اء معانا  غ  ". م أخر ا، ونطال ن جاء وا 

"معبر راح هو منفلنا الوحيد والطبيعي مع العالم الخارجي"، معبر ا عن أمله أن   خل السلطات 
 المحري  قرارات بف ح معبر راح على مدار الساع .

 13/6/5112، فلسطين، الرسالة نت
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 سير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعاماأل .6

أكد مرك  األسرأ للدراسات أمس، أن حيا  األسير الفلسطيني اي السجون ا سرا يلي  خ ر : غ  
على ال والي، ويعيش على الماء  36سن (، من عراب  جنين والم ر  عن الطعام لليوم  31عدنان )

اي مس وأ  غط الدم والسكر، وشعور  ا ط، اي خطر،  ل يعاني من ن ص اي الو ن، وانخفاو
بالدوران والدوخان المس مر ين، وعدم ال در  على الوقول والحرك . وناشد مدير مرك  األسرأ 
للدراسات، األسير المحرر رأات حمدون ، المؤسسات الرسمي  واألهلي  اس ن:او الج:د الفلسطيني 

أ ال أن اخ  ال ق ي  األسرأ على والعربي والدولي لدعم ق ي  األسير عدنان ومساند :ا. و 
المس وأ المحلي سيب ى ب أثير محدود، داعيا  المنظمات الح وقي  ووسا ل ا ع م وو ار  الخارجي  

 الفلسطيني  والجاليات الى لع  دور كبير اي ن ل هلا الملل الى المس وأ الدولي.
الى ال دخل العاجل  ن ال حيا  كما دعا حمدون  المؤسسات الدولي ، وعلى رأس:ا الحلي  األحمر، 

عدنان قبل اوات األوان، مشددا  على أن األسير يدااع عن ق ي   نساني  وليس شخحي ، وهي 
 أسير آخر ب  ال ح  ا  :ام وبملل سر ي اس نادا  الى قانون الطوارئ. 211اس مرار اع  اله ا داري و

 13/6/5112وكالة سما، 
 
 بالرد على غارات و"تغيير قواعد االشتباك" "ئيلإسرا"موقع واال: القسام تهدد  .7

لكرت محادر  ع مي   سرا يلي  أن حرك  حماس هددت بالرد على أي غارات : الححاا  العبري 
وحس  موقع و"اال"، اإن ك ا   ال سام  وعدت أنه اي حال قحفت " سرا يل"، أي  على قطاز غ  .

 لرد على هله الغارات.مواقع اي غ  ، اسي م  غيير قواعد االش با. وا
 15/6/5112فلسطين أون الين، 

 
 األونروالبنان: الجبهة الشعبية تدعو للتنديد بتقليص خدمات  .8

دعت الجب:  الشعبي  ل حرير السطين أبناء الشع  الفلسطيني اي منط   حور، وكلل. : بيروت
ات االح جاجي  المندد  الفلسطينيين النا حين من مخيمات سوري  ألوسع مشارك  جماهيري  اي ال حرك

واع برت الجب:  اي بيان حادر عن مك ب:ا ا ع مي اي بيروت، األونروا. بسياس    ليص خدمات 
، أن االس مرار اي سياس    ليص الخدمات ال ي 15/6وحلت "قدس برس" نسخ  منه يوم الجمع  

 يفاء الدول المانح    حاعد و ير :ا يوما  بعد يوم، وال ي  شمل ال طاعات كاا ، ن يج  عدم 
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بال  اما :ا المالي ، واي ظل  فاقم األ مات االق حادي  واالج ماعي ، ال ي يعاني من:ا الشع  
 الفلسطيني اي أماكن  واجده كاا ،  ُنلر ب داعيات كارثي  ال  حمد ع باها.

ع  وأ ال بيان الجب: : " ن مؤسس  األونروا ال ي أنش ت ب رار دولي، ن يج  الق  ز الش
، مطالب  1621الفلسطيني من أر ه، بسب  االح  ل الح:يوني لألرو الفلسطيني  عام 

باالس مرار اي  حمل مسؤوليا :ا لحين  مكن الشع  الفلسطيني من العود  الى أر ه ودياره ال ي 
اق لع من:ا، بدعم من الدول االس عماري ، و حت سمع العالم وبحره، مشدد  على أنه من غير 

 حويل ال ج ين الفلسطينيين  لى م سولين على قارع  الطري ، وهم اللين قدموا آالل  المسموح
 الش:داء، والجرحى والمع  لين من أجل الحري  والعود   لى ديارهم".

و وج:ت الجب:  بندا :ا  لى أبناء الشع  الفلسطيني لراع الحوت عاليا  اي وجه كل من يحاول 
لل. بالوسا ل الح اري ، ومن خ ل المشارك  الكثيف  اي سلسل  حرمانه من ح وقه، وال عبير عن 

ال حركات الجماهيري  المنوي  نفيلها اي المناط  والمخيمات كاا ، والب اء على أ م الج:و ي  لل حر. 
 كلما دعت الحاج .

 15/6/5112قدس برس، 

 
 إلى الفلسطينيين في الضفة البناءنقل سلطة منح تراخيص  ترفض المحكمة العليا اإلسرائيلية .9

را زززت المحكمززز  العليزززا ا سزززرا يلي  مراجعززز   :زززدل  لزززى و زززع حزززد للسياسزززات ال ميي يززز  .(:  .ل.أ)
الم عل   با سكان والبناء اي ال ف  الغربي  المح ل  عبر طل  ن ل سلط  منح ال راخيص من الجيش 

راجع    دمت ب:ا قري  الزديرات ثاء بناء على موحدر قرار المحكم  الث  ا سرا يلي  لى الفلسطينيين.
 الفلسطيني  ومنظم  "حاخامات من أجل ح و  ا نسان" ا سرا يلي ، وث ث منظمات أخرأ.

س ح فظ بالكلم  الفحل اي المسا ل الم عل ز  با سزكان والبنزاء ازي  " سرا يل"ويعني قرار المحكم  أن 
 المنط   "ج".

مس وطنون اي الغال  على  راخيص بناء بس:ول ، ازإن و  ول المنظمات الح وقي   نه بينما يححل ال
الفلسززطينيين ي ززطرون  لززى البنززاء بشززكل غيززر قززانوني بسززب  حززعوب  الححززول علززى  ززراخيص بنززاء، 

وأكززد المززدعون أن ن ززل  ل ززأ ي السززلطات ا سززرا يلي  الح ززا  و :ززدم منززا ل:م ومنشززص :م غيززر المرخحزز .
لزززى الفلسزززطينيين مزززن شزززأنه أن يحزززل مشزززكل  ال :جيزززر سزززلط  مزززنح ال زززراخيص والمخططزززات العمرانيززز   

 ال سري للسكان و دمير المنا ل، وهي ممارسات يدين:ا ال انون الدولي.
واع برت منظم  "حاخامات لح و  ا نسزان" أن قزرار ال  زا  "يشزرز نظزام احزل و مييز ". وقالزت ازي 

لم يزززين مزززن الفلسززززطينيين". بيزززان  ن "المحكمززز  عززز  ت ب:زززلا ال زززرار السزززيطر  العسزززكري  علزززى حيزززا  ا



 
 
 
 

 

           9ص                                     3616 العدد:    13/6/5112 السبت التاريخ:

وأ اات أن "نظام الفحل وال ميي  هو أحد األنظم  األكثزر قسزو ، والمحكمز  ب رارهزا أ زاعت ارحز  
 و ع حد الن :اكات الحكوم " والجيش.

 13/6/5112 ،الحياة، لندن
 
 تقارير إسرائيلية تستبعد التدخل بسورية لحماية الدروز .01

ال  ديرات  شير  لى أن  أنلكرت ححيف  "هصر س" أمس  :وكاالتلا ،الحيا  الجديد  -ال دس المح ل  
ال يززادات السياسززي  والعسززكري  ا سززرا يلي  غيززر معنيزز  بال ززدخل اززي الحززر  الززدا ر  اززي سززوري  لحززالح 

 العر  الدرو  اي مواج:  جب:  النحر  و نظيم "الدول  ا س مي " داعش.
األخيززر  وسززط ال يززاد  السياسززي  واألمنيزز  ا سززرا يلي  هنززا.  فاهمززات   بلززور اززي األسززابيع  أن وأ ززاات

  نوقالززت الحززحيف   بعززدم ال ززدخل رغززم المخززاول ممززا قززد يححززل، خاحزز  اززي منط زز  جبززل العززر .
المس وأ السياسي ا سرا يلي يدر. أن ممارس  ال و  العسكري  يعني ال دخل المباشر اي الحر ، وهو 

 وات األربع الما ي .أمر شددت  سرا يل على  جنبه طيل  السن
 13/6/5112 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ليكود"النتنياهو في صراع مع حزبه " .00

ليكزززود" ال" ر زززيسيؤشزززر الحزززمت الزززلي ال  مزززه ر زززيس الحكومززز  ا سزززرا يلي   :أسزززعد  لحمزززي –الناحزززر  
يزوم ان خابززه  بنيزامين ن نيزاهو حيززال الشزب:ات المنسززوب  للنا ز  "الليكزودي" أورن حزز ان بأنزه أدار، ح ززى

نا با  قبل ث ث  أش:ر، "كا ينو" اي بلغاريا واس أجر خدمات "با عات هوا" ل با نه،  لى هشاشز  ا   ازه 
 نا با . 26نا با  اي م ابل معار   من  61الحكومي ال ا م على غالبي   ي   من 

هو على عدم  بداء رأيه وهاجم أقطا  المعار   والمعل ون الكبار اي وسا ل ا ع م ا سرا يلي  ن نيا
اززي "الف ززيح  األخ قيزز " للنا زز  حزز ان ال ززي  ح ززل اه مامززات وسززا ل ا عزز م منززل أربعزز  أيززام. وك زز  
يران وي:دد جميع من حولنا، يبزدو  أحد المعل ين أن "َمن ي د م نفسه على أنه قوي أمام حرك  حماس وا 

 أرنبا  أمام أ عر الحار  وال ب اي الحغير من ح به".
األوساط ال ريب  من ن نياهو  برر موقفه بحاج ه  لى حوت ح ان اي أي  حويت اي الكنيست،  لكن

ليكززود"،  ل يززدر. كززل مززن:م أن اززي وسززعه الوأنززه اززي واقززع األمززر رهينزز  لمزز اج حزز ان وغيززره مززن نززوا  "
  س اط اال   ل الحكومي م ى يرغ  اي لل..

از للجنززز  المرك يززز  للحززز   مسزززاء األربعزززاء وكزززان ن نيزززاهو  جنززز  ازززي اللحظززز  األخيزززر  ح زززور اج مززز
الما ي بعد أن بلغه أن النا   ح ان اس ُ بل بحرار  من عشرات األع اء. ورأأ مراقبون أن ن نياهو 
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عدل عزن اكزر  المشزارك  ازي اللحظز  األخيزر  خشزي  أن  ل  طزه الكزاميرات ازي حزور  عنزا  مزع حز ان 
سزيكون مطاَلبزا  خز ل كلم زه ب زول شزيء عزن الف زيح ،  يبادر  لي:ا األخير، ا    عن أنه )ن نياهو(

 ما من شأنه أن ي عج ح ان وأنحاره، أو ير ي ح ان ويغ   اآلخرين.
 لزى للز.، كززر س ن نيزاهو هززلا األسزبوز لل زاءات مززع م زات مززن أع زاء اللجنز  المرك يزز   قنزاع:م بعززدم 

ع زاء المن سزبين  لزى الحز    أييد اق راح بسزح  حز  ان خزا  ال حز  الحز   للكنيسزت مزن عمزوم األ
عاد زززه للجنززز  المرك يززز  ) ع زززو(. ويع بزززر ن نيزززاهو ال حزززويت علزززى  3111)أكثزززر مزززن م ززز  ألزززل(، وا 

ويخشزززى ن نيزززاهو مزززن  مريزززر هزززلا االق زززراح  االق زززراح مسزززاء غزززد "محزززيريا  و :ديزززدا  اسززز را يجيا  لليكزززود".
فرو مزن خز ل حزف ات بزين أع زا :ا  دراكه، بناء ل جرب  الما ي، نفول اللجنز  المرك يز  ال زي سز 

البززار ين والنااززلين، ال حزز  مرشززحين ال يكززون لززه  ززأثير اززي بلور :ززا وقززد  كززون مشاكسزز  لززه، و" مززس 
 سؤولي  وين خ  أا ل مرشحيه للكنيست".مبسمع  الح   كح   حاكم ي حلى بال

 13/6/5112 ،الحياة، لندن
 
 رئيس "أورانج"ينتقد تصريحات نتنياهو  .02

ان  ززززد و راء  سززززرا يل بنيززززامين ن نيززززاهو ر ززززيس مجموعزززز  "أورانززززج" الفرنسززززي  ل  حززززاالت، .(:  .ل.أ)
ال حريحات  أنجانبه، وقال اي مس :ل اج ماز أمس: "ليس سرا    لىس يفان ريشار، اللي كان ي ل 

هجزوم علزى  سزرا يل". و زابع: "نحزن نريزد  أن:االما ي اسرت بشكل واسع على  األسبوزطل  :ا أال ي 
يححزل سزوأ عبزر مفاو زات مباشزر   أنا  ح ي يا  وآمنزا  مزع جيراننزا الفلسزطينيين، وهزلا ال يمكزن س م
 ليه عبر الم اطع  أو ال :ديدات بالم اطع ".  من دون شروط مسب  ، ولن ن وحل  األطرالبين 

 13/6/5112 ،الحياة، لندن
  
 في مؤتمر هرتسليا؟ BDSماذا قال اإلسرائيليون، حكومة ومعارضة، عن حركة المقاطعة  .03

االن  ززال مززن الززدااز  لززى ال:جززوم اززي مواج:زز  حمزز ت  " سززرا يل": أعلنززت أرنززاؤوطك زز  عبززد الززرؤول 
الم اطعزز  الدوليزز  ل:ززا ال ززي ا دادت حززد  اززي األشزز:ر األخيززر  مززا داززع الحكومزز  والمعار زز  ا سززرا يلي  

  لى اال فا  على  رور   ع ن الحر  على الم اطع .
وهي اخ حار األحرل األولى من كلمزات م اطعز ، سزح  اسز ثمارات  BDSلم اطع  وبر ت حرك  ا

، اي حل  أعمال مؤ مر هر سليا اللي ع زد قبزل أيزام بمشزارك  كبزار المسزؤولين با نجلي ي وع وبات 
 من الحكوم  والمعار   ا سرا يلي .
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مؤسسزز   أوألي شززرك   حا  ا ززال و يززر ال علززيم و عززيم حزز   "البيززت الي:ززودي" نف ززالي بنيززت" لززيكن وا زز
 درس م اطع نا: نحن سنرد، سن:اجم من ي:اجموننا وسن اطع الم اطعين، أن الم اطع  هي س ح لو 

"ح زى اليزوم كزان مزن السز:ل جزدا  زر   سزرا يل، ألنز. لزم  وأ زال حدين ونحن لن نب زى حزام ين".
ى ال:جززوم، هنززا. عشززرات  ززداع ثمززن. ولكززن لززيس بعززد اآلن، ل ززد ان  لززت دولزز   سززرا يل مززن الززدااز  لزز

الم يززين مززن أنحززار  سززرا يل اززي جميززع أنحززاء العززالم، ي:ززود وغيززر ي:ززود، لززدي:م قززو  شززراء كبيززر  وقززو  
 م اطع ، وبالطري   ال ي ي فون اي:ا  لى جانبنا هله المر ، س  من لنا الفو  اي المس  بل".

كل حكومز   سزرا يل، وا دار  الدوليز   ومن ج: :ا قالت و ير  العدل اياليت شاكيد "اي هله األيام، اإن
اي و ار  العدل على وجه ال حديد،  كااح  د مجموع  من المنظمات ال ي  رغ  اي  يزلاء  سزرا يل، 

" جري اي هله األيام حمل   ع مي  دولي  خاط   وم لل   وأ اات اس   ل:ا والرخاء ومسار العدل".
را يلي  العاملز  وراء الخزط األخ زر غيزر قزانوني. هزله  خل  االنطباز بزأن ال عامزل مزع الشزركات ا سز

حج  خاط   اي األساس، امر  بعد مر    رر اي ال:ي ات ال  ا ي  المخ لف  اي عد  بلدان اي جميزع 
 أنحاء العالم بأن الشركات ال ي  مارس األعمال ال جاري  اي ال ف  الغربي  ال  ن :. ال انون الدولي".

 لى ال سم الدولي اي و ار  العدل  عداد خط  خطوات قانوني   د حركز   "أحدرت  عليما ي و ابعت
BDS  أي ززا نن  ززل اززي هززله السززاح  مززن الززدااز  لززى ال:جززوم، سززنرد علززى كززل م اطعزز ، لززدينا ال ززو .

 الشرا ي  لم اوم  الم اطع ، ولدينا سلط  قانوني ".
هززو  شززويه ونزز ز الشززرعي  عززن  BDSورأأ و يززر الززدااز ا سززرا يلي موشززيه يعززالون أن "هززدل حركزز  

  سرا يل "مع برا أن "أوروبا   بنى ن:جا سالجا ب:لا الشأن".
أن "الم اطعزز  هززي شززكل مززن  شززكال الحززر ،  ن:ززا   واع بززر الززر يس ا سززرا يلي السززاب  شززمعون بيريزز

حززززر  أحاديزززز  اززززي حززززين أن السزززز م ثنا ي"وأ ززززال"هنا. سززززببين ر يسززززيين لحركزززز  الم اطعزززز : دعززززم 
 ين ون ز الشرعي  عن دول   سرا يل".الفلسطيني

 BDSبززارا. قززال" ا ززط النززوا  األساسززي  لحركزز  الم اطعزز    ي:ززودأمززا ر ززيس الززو راء ا سززرا يلي األسززب  
هي  د  سرا يل بغو النظر عزن مزا   زوم بزه، علينزا  قامز  حزاج  مزا بزين الم يزين ازي العزالم الحزر 

ي  الدوليززز  هزززي محزززدر أساسزززي ل زززو   سزززرا يل ازززي ورأأ بزززارا. أن "الشزززرع ".BDSوالنزززوا  الحزززلب  ازززي 
الوقززت الحا ززر، اززي حززال كانززت  سززرا يل علززى اسزز عداد ل ركيزز  البنززاء اززي الك ززل االسزز يطاني  ووقف:ززا 
خارج:ا الك ل اان للز. سزيغير بشزكل جزلري و زع  سزرا يل،  ن عزدم ال مييز  بزين الك زل االسز يطاني  

الك زززززل االسززززز يطاني  ي:زززززدد أساسزززززا المسززززز وطنات وخارج:زززززا هزززززو أمزززززر خطيزززززر جزززززدا،  ن البنزززززاء خزززززارج 
 نفس:ا"وقال" منل اآلن نحن  حايا نوز جديد من معادا  السامي ، الم اطع ".
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  حزز   ميززر س  هااززا غلززؤون "نحززن  ززد الم اطعزز  ولكززن يجزز  أن ال يطلزز  منززا  حمززل ر يسززوقالززت 
نمزا المسؤولي  عن ما  سببت به حكوم  ن نيزاهو، السزب  الزر يس للم اطعز  هزو لز يس معزاد  السزامي  وا 

 جلبت لنا من خ ل ن نياهو،  ن المس وطنات وحرمان الفلسطينيين من الحري  يسب  الم اطع ".
ادعززم الحكومزز  اززي حرب:ززا  ززد  أنززاحزز   المعسززكر الحزز:يوني ي سززحا  هر سززو  " ر ززيسوبززدوره قززال 

 ". BDSد حرك  منس     اس را يجي للو راء لكنت و عت  "لو كنت ر يسا   الم اطع " وأ ال
 13/6/5112 ،األيام، رام هللا

 
 في تل أبيب "الشواذ"اآلالف يشاركون بمهرجان  .04

" السزززنوي الزززلي ي زززام ازززي " زززل أبيززز " Gay Pride Paradeشزززار. عشزززرات اآلالل ازززي م:رجزززان "
 .1621بالمناط  المح ل  عام 

 15/6/5112 ،السبيل، عّمان
 
 أسبوعخالل  120ل واعتقال االحتال برصاص  فلسطينيا   19"أوتشا": إصابة  .05

أعلن ال  رير األسبوعي لحماي  المدنيين الحادر عن مك    نسي  الشؤون  :واا - ال دس المح ل 
مواطنا، من بين:م سبع  أطفال اي  16مس الجمع ، عن  حاب  أا نساني  "أو شا"، الحادر 

 اع داءات ل وات االح  ل خ ل أسبوز.
حادث اع داء  52بين الثاني والثامن من الش:ر الجاري ححول ووث  ال  رير اللي يغطي ما 

 سرا يلي على األقل  مثل بإط   ال وات ا سرا يلي  النار با جاه مدنيين السطينيين اي المناط  
الم يد الوحول  لي:ا برا وبحرا، ما أسفر عن  حاب  ث ث  حيادي أسما. كانوا مبحرين اي منط   

ميال بحري  اي غ  ، وم ارز كان يححد مححوله اي منط    بعد عن  بعد عن الشاطئ أربع  أ
 .م ر 211السياج الحدوي اي ال طاز مساا  

السطينيا اي أنحاء األرو الفلسطيني   155وقال ال  رير: سجلنا قيام ال وات ا سرا يلي  باع  ال 
مبنى اي  51 ر  لا :ا وأردل: ل د هدمت السلطات ا سرا يلي  اي الف المح ل  معظم:م من ال ف .

المنط   )ج( وال دس الشرقي  اي ال ف  بحج  عدم ححول:ا على  راخيص  سرا يلي  للبناء، ما أدأ 
السطينيا آخرين من بين:م  65طف  وسبع نساء، و  رر  11السطينيا من بين:م  56 لى  :جير 

مبنى   منت  55  طف . ووقع أكبر حادث اي غور األردن حيث هدمت ال وات ا سرا يلي 32
وأ ال: كما سجل خ ل الف ر  ال ي شمل:ا ال  رير  عشر خيام سكني  اي  جم ع أبو كباش البدوي.

هجم ين نفلهما مس وطنون  سرا يليون وأد ا  لى  لحا  أ رار بمم لكات الفلسطينيين. و  من 
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بين نحالين وحوسان )بيت الحادثان  ل اء الحجار  با جاه سيارات كانت مساار  اي الطري  اللي يربط 
 لحم( واآلخر بال ر  من مس وطن  معاليه  ارايم )نابلس(.

 13/6/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 محكمة إسرائيلية تقضي بإجالء فلسطينيين من قرية بالضفة .06

قررت محكم   سرا يلي   ج ء السطينيين من قري  كفر ع   جنو  مدين  رام هللا اي ال ف  الغربي  
 بلريع  أن األرو ال ي بنوا علي:ا مساكن:م  عود ملكي :ا لي:ود.

وأحدرت المحكم  ال رار بعد أن  مكنت جماع  ي:ودي  اس يطاني  من معرا  هويات الفلسطينيين 
ون لت ححيف  يديعوت أحرونوت ا سرا يلي  اي  اللين ي يمون اي المكان واس حدار أمر بإج  :م.

قام  بؤر   المحكم ،ح ل  أن الجماع  االس يطاني   نوي  نفيل قرار ملح :ا الخاص بال دس الم وا 
لكن لل. يبدو حع  المنال  اس يطاني  جديد  اي األرا ي ال ي قد ُيطرد من:ا السكان الفلسطينيون.

 ل  ن ال ري    ع اي منط   السطيني  داخل جدار الفحل بال ف  رغم أن:ا ال   ال   بع  داريا لمدين  
 لمح ل . وربما يكون من الحع   دخال قوات شرط   لى هنا. ل نفيل ال رار.ال دس ا

 15/6/5112الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 بالضفة إصابة العشرات خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية .07

، عشرات المواطنين بجروح وبحاالت اخ نا  م فاو   جراء قمع أمسأحي ،  "واا": مندوبو "األيام،
 ل للمسيرات األسبوعي  السلمي  اي مناط  عد  بال ف .قوات االح  

ا د أحي ، أمس، شا  بجروح والعشرات من المواطنين والم  امنين األجان  بحاالت اخ نا  
م فاو   جراء قمع قوات االح  ل مسير  بلعين األسبوعي  المندد  باالس يطان وجدار الفحل 

 مخيم الجل ون وبلد  سلواد شمال مدين  رام هللا. العنحري، و ظاهر ين مندد ين باالح  ل اي 
كما قمعت قوات االح  ل، أمس، مسير  قري  كفر قدوم األسبوعي ، بمحااظ  قل يلي ، المناه   

 .ل س يطان والمطالب  بف ح شارز ال ري  الر يس المغل  منل ما ي يد على ث ث  عشر عاما  
 13/6/5112األيام، رام هللا، 

 
عالميا   تسهيالت خالل رمضان والفلسطينيون يتخوفون من استغاللها سياسيا   تقر "إسرائيل" .08  وا 

اادي أبو سعدأ: ليس باألمر الجديد أن  علن سلطات االح  ل ا سرا يلي منح ما  رغ   -رام هللا 
ب سمي ه " س:ي ت" للمواطنين الفلسطينيين بمناسب  ش:ر رم ان المبار.. لكن هنا. أسبا  كثير  
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  الفلسطينيين من هله "ال س:ي ت"، رغم الرغب  الشديد  اي الححول على  حاريح لدخول  ؤر 
وال دس الشرقي  المح ل  ألسبا  كثير  من:ا الح   اي المسجد  1621األرا ي المح ل  عام 

 األقحى والعمل و يار  السطين ال اريخي .
عن مجموع  من ال س:ي ت ال ي  م  وكانت ال:ي   العام  للشؤون المدني  الفلسطيني  قد أعلنت

اال فا  علي:ا مع  سرا يل خ ل ش:ر رم ان وعطل  عيد الفطر، من:ا منح من يرغ  من 
لمد  خمس  وث ثين يوما  دون  1621الفلسطينيين  حاريح خاح  لدخول السطين المح ل  عام 

كل من  جاو ت أعمارهم سن باس ثناء الجمع  والسبت. ويشمل لل.  األسبوز حديد العمر وطيل  أيام 
 الثاني  عشر  وال يش رط ححول:م على بطاق  ممغنط .

كما جاء بحس  ا ع ن أنه سيسمح للنساء والرجال او  سن األربعين عاما   ديم طل   حريح 
ل يار  األهل اي قطاز غ   بشرط وجود قراب  من الدرج  األولى. وسي م  سيير خط حاا ت 

بالدخول  لى مدين  ال دس كل أيام الجمع  من رام هللا وحوال  الى با  العامود  السطيني  والسماح ل:ا
 اي ال دس العربي  والعود  بموج   حاريح سي م اال فا  علي:ا خ ل األيام الم بل .

اس غ ل  سرا يلي المر بط بالش  السياسي وا ع مي كون  سرا يل ويخشى البعو أن يكون هلا 
ل  ع قات عام  اي كاا  أنحاء العالم ل  ول  ن:ا س:لت على الفلسطينيين س عمل على  ط   حم

ن:ا ا حت ل:م الطر  للوحول  لى أماكن العباد  بحري   ام .  حيا :م، وا 
 13/2/5112القدس العربي، لندن، 

 
 بالقدس تطبيعيا   نشطاء مقدسيون يفشلون مؤتمرا   .09

، من  اشال مؤ مر  طبيعي نظم ه مؤسس  15/6يوم الجمع    مك ن شبان م دسيون،: ال دس المح ل 
 "ا بداز من أجل الس م" األمريكي ، اي أحد اناد  مدين  ال دس المح ل .

وأااد الشا  الم دسي سامر أبو عيش ، أن  دار  اند  "الليجاسي" اي مدين  ال دس سمحت لمجموع  
ن على علم به، حيث  م حج  من الشبان الفلسطينيين بإاشال المؤ مر ال طبيعي، نااي  أن  كو 

 ال اع  من قبل شرك  سياحي  دون معرا   فاحيل اس خدام:ا.
وأ ال بأن الشبان الم دسيين  مك نوا من الححول على مح ر االج ماز اللي يشمل أسماء 
المشاركين وعناوين اال حال الخاح  ب:م،   اا  لبرنامج العمل للش:ر الم بل اللي يشمل رحل  

سرا يلي . 3س  األمريكي   لى األردن لمد   نظم:ا المؤس  أيام  جمع شخحيات السطيني  وا 
 15/6/5112، قدس برس
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 تهمة لكل منهم 25 .."حارس"قرية أطفال الضفة:  .21
كان األطفال الخمس  محمد سليمان  5113ح ى مطلع مارس/آلار : عاطل دغلس - سلفيت

ا :م االع يادي  اي قري  "حارس" ومحمد كلي  و امر وعمار حول وعلي شم وي يمارسون حي
ب  اء مدين  سلفيت شمال ال ف  الغربي ، ل  حول حيا :م اي النحل الثاني من الش:ر لا ه  لى 
جحيم بعدما اع  ل:م االح  ل و ج ب:م اي سجونه دون محاكم ، وا :ام:م بإحاب  مس وطن  

  سرا يلي   عر ت لحادث سير وقع قر  قري :م.
ين :ي من  عداد و لفي  ال :م ح ى شرز اي حمل  اع  االت واسع  طالت العشرات  ولم يكد االح  ل

من أطفال "حارس"، وسط  رهي  و رويع ل:م وللوي:م عبر مداهم  منا ل:م بجنود مدججين باألسلح  
 والك   البوليسي  وال ح ي  الميداني وال ر  أمام لوي:م وبعيدا عن:م.

 :م  لكل من:م، عشرون من:ا   :م:م  52ش:را  51ى اع  ال:م وحدر بح  األطفال اللين م ى عل
بمحاول  ق ل المس وطن ، وخ عوا ألكثر من خمسين جلس  للمحاكم ، م حملين وي ت وعلابات 

 الن ل بالبوسط  )حاال  السجن( وهم م يدون ومعحوبو األعين.
و غريمه نحو  وقبل عد  أش:ر قدمت المحكم  عر ا ي  ي بسجن كل طفل من:م عشر سنوات

 ، وأن ما جرأ لم ي عد كونه حادث سير. :مخمس  آالل دوالر، وهو ما را ه األهالي وأكدوا براء
لكن األسوأ بات ين ظر األطفال بعد واا  المس وطن  منل ش:رين، وأحبح جرم:م م اعفا اي نظر 

فال علم:ا بما  ناقله االح  ل اللي لم ي :م:م ح ى اللحظ  بشكل مباشر بال  ل. و نفي عا  ت األط
 ا ع م ا سرا يلي حول مطالب  عا ل  المس وطن  بم اعف  ع ا  األطفال.

 15/6/5112الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 ونروا" األخيرةاأل فلسطينيو لبنان يؤكدون عدم رضوخهم لقرارات " :"ثابت" .20

" با ت ُ شكل، بالنسب  ونروااألأكد مدير منظم  "ثابت" لح  العود  سامي حمود أن وكال  ": بيروت
لمن   وم على رعاي :م وهم ال ج ون، أدا   غط و نغيص و عكير لحيا :م اليومي  ب رارا :ا   ليص 
خدما :ا من حين  لى آخر، ومن خ ل  حرااٍت وحف:ا بز "الُمشين " لبعو موظفي:ا "المخلحين" 

، أن 15/6وم الجمع  وأو ح حمود، اي  حريح ححفي مك و  له، ي على حسا  محالح شعب:م.
ونروا" وال ج ين الفلسطينيين اي لبنان ظل دا ما م: و ا، وقال  نه لم يعد األ اريل الع ق  بين "

مس غربا  على ال ج ين الفلسطينيين سياس  عمل المديرين العامين لألونروا اي لبنان مع بداي  ع:د 
ونروا" كون:ا شاهد ا دولياا األى  مسك:م بز"وبين أن ال ج ين الفلسطينيين يؤكدون عل كل واحد من:م.
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على نكب :م ولجو :م، والمسؤول األممي المباشر عن رعاي :م و  ديم المساعدات ا نساني  ل:م لحين 
  ح ي  العود  الكريم "، على حد  عبيره.

 15/6/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
  رناق 15اكتشاف كنيسة بيزنطية على مداخل القدس عمرها  .22

سن  على الطري  بين ال دس ويااا  1211الناحر : كشل الن ا  عن آثار كنيس  بي نطي  عمرها 
قريبا من قري  أبو غوش، وكانت على ما يبدو محط  اس راح   ؤدي خدمات للمساارين من الساحل 

كنيس  ال اريخي  قريبا من عين قري  الفلسطيني للمنط   الجبلي  وبالعكس. و م الكشل عن أط ل ال
 بيت ن وبا خ ل أعمال حفر وبناء شارز يوحل من منط   الساحل لل دس.

م را وعر :ا سبع  أم ار ويرجح أن:ا شيدت اي الف ر   16و م د الكنيس  البي نطي  على طول 
 الروماني . وهي   ال لسلسل  كنا س اك شفت اي المنط   بالما ي.

ان الداخلي  للكنيس  مطلي  بالطين األحمر وب ايا رسومات كنسي . واي الج:  الغربي  وما  الت الجدر 
من الكنيس  ال اريخي  اك شفت أط ل غرل وقاعات اس خدمت وا    ديرات الباحثين للمبيت 

 وال خ ين واي:ا عثر على كمي  كبير  من أغطي  ال رميد والشموز واألدوات الفخاري  وال طع الن دي .
 13/6/5112دس العربي، لندن، الق

 
 "قراءة في السلوك الثقافي واإلنساني لقبط مصر في بيت المقدسكتاب " .23

حدر ك ا  "األقباط اي بيت الم دس" للمؤلل عبد الحميد محمود أبو النحر، برعاي  :  ميل أمين
وم با شرال علي:ا دا ر  المعارل الفلسطيني  ال ابع  لجامع  النجاح الوطني  اي مدين  نابلس وال ي ي 

 دك ور اللغ  يحيى جبر.
وو ع المؤرخ الكبير الدك ور عاحم الدسوقي ر يس قسم ال اريل اي جامع  حلوان، ومع:د البحوث 
للدراسات العربي ، م دم  الك ا  وال ي  حدث اي:ا عن ال سلسل ال اريخي للمحرين األقباط وأن 

ل ماس. االج ماعي بحيث يمكن ال ول  ن ما يجمع الموروث الث ااي بين المحريين أدأ بدوره اي ا
بين:م من عادات و  اليد أكثر مما يفرق:م على مس وأ اخ  ل األديان، ولل ارئ أن ي ابع اي 
الحفحات الم بل  هلا السلو. الث ااي ألقباط محر اي بيت الم دس و عامل:م مع أهالي ال دس 

. جاء الك ا  اي أربع  احول ر يسي . عنوان بالمحب  والوااء وكأن:م لم يغادروا وطن:م محر
 .الفحل األول "نظر  عام " وشملت  اريل األقباط وال عريل ب:م وبأحول:م ال اريخي 
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الفحل الثاني بعنوان "الث اا  والعمار  وال وانين ال بطي "، وشمل قوانين الكنيس  والعلوم ال هو ي ، 
 .ل هوتوكيل ان األقباط كانوا األساس اي و ع علم ا

وجاء الفحل الثالث بعنوان "ع ق  األقباط باألديان والملل"،  حدث ايه عن ع ق  األقباط 
 .باألرثولكسي ، وكيل أن معظم األقباط يدينون باألرثولكسي 

وجاء الفحل الرابع بعنوان "الحيا  السياسي  ال بطي "، حيث  ناول أبو النحر موقل األقباط من 
 .للي جاء م حاعدا  ومواج:ا  ل ح  ل ا سرا يلال  ي  الفلسطيني  وا

دار المعارل الفلسطيني  اي جامع  النجاح الوطني ،  سلسل ويعد هلا الك ا  ا حدار الثاني  من 
 العديد من الك   حول  اريل ال دس.  حداربن. معلومات ال دس، واللي سيشمل 

 13/6/5112الحياة، لندن، 

 

 رحيل "المنتخب اإلسرائيلي"متظاهرون بالبوسنة طالبوا ب .24
طال  الم ات من الم ظاهرين البوسنيين الليل  الما ي  برحيل من خ  االح  ل لكر  ال دم قبيل ل ا ه 

ون لت وسا ل  ع م عبري  وأوروبي ، قيام  المن خ  البوسني  من  حفيات كأس أمم أوروبا.
  االح  ل اي مدين   ين سيا شمال الم ظاهرين بال ظاهر حول الفند  اللي ين ل به العبو من خ

 العاحم  سراييفو، مطالبين:م بالرحيل، وأل وا قنابل م ي  ، وه فوا باسم السطين.
وأو حت أن الم ات من البوسنيين  ظاهروا  د من خ  االح  ل مح جين على دخوله أرا ي:م، 

 هنا.. واحفين:م بالمح لين، وه فوا باسم السطين، وراعوا األع م الفلسطيني 
ومن حول الفند   وجه الم ظاهرون با جاه الملع  اللي اس  ال المبارا  ال ي ان :ت بفو  من خ  

اي  حفيات كأس أمم أوروبا، و ج ت السلطات البوسني  بالم ات من عناحر  1-3البوسن  بالن يج  
خ  االح  ل األمن؛ بغيَ  السيطر  على الو ع واح واء األ م ، بعد أن  مت مراا   العبي من 

 بحراس  مشدد  منل وحول:م لألرا ي البوسني .
 13/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للسالح النووي هو أن قيادتها غير قادرة على ضبط النفس "إسرائيل" امتالكمن قلق عربي  .25

 لى  قالت المجموع  العربي  اي ايينا أمس الجمع ،  ن وجود قياد  اي " سرا يل"  ميل: وكاالتال
وقال ر يس المجموع   ا اراط اي اس خدام ال و  ي يد من حال  ال ل    اء ام  ك:ا ألسلح  نووي .

سفير محر لدأ النمسا وممثل:ا الدا م لدأ المنظمات الدولي  اي ايينا خالد شمع  أمام أعمال 
قل نا   اء ام  . الجلس  الخ امي  لمجلس محااظي الوكال  الدولي  للطاق  اللري   ن "ما ي يد من 
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" سرا يل" للس ح النووي هو أن قياد :ا  بدو غالبا غير قادر  على  بط النفس و ميل  لى ا اراط 
 اي اس خدام ال و  ما يجعل:ا ال   ورز عن اس خدام اا . أنواز األسلح   د المدنيين الع ل".

 13/6/5112الخليج، الشارقة، 
 
 2014في سنة ف إندونيسي زاروا فلسطين أل 80: وزارة الخارجية اإلندونيسية .26

ي ام اي  حدأ األسوا  الش:ير  وسط العاحم  ا ندونيسي  جاكر ا معرو لشركات سياحي   روج 
 ل يار  مدين  ال دس ومدن أخرأ اي األرا ي الفلسطيني  المح ل  مثل رام هللا والخليل.

ن اللين  وج:وا  لى السطين خ ل العام و شير و ار  الخارجي  ا ندونيسي   لى أن عدد ا ندونيسيي
 الما ي ا ط بلغ نحو ثمانين ألفا.

وي ول أححا  الشركات ال ي  روج للسياح  اي السطين  ن:م ينظمون الرح ت بشكل يداع السا ح 
 نفا  ماله ايما يعود بالنفع على االق حاد الفلسطيني، مؤكدين أن:م يأخلون بالف وأ ال ا ل  بجوا  

 لى السطين وهي  حت االح  ل.اللها   
 15/6/5112نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 يعرب لنتنياهو عن أسفه للجدل الذي أثاره تصريحه "أورانج"رئيس  .27

الفرنسي  ل  حاالت، س يفان ريشار،  "أورانج"أعر  ر يس مجموع  : أ ل   -ال دس المح ل  
مي " للجدال اللي أثير اي  سرا يل،  ثر أمس، لر يس و راء  سرا يل بنيامين ن نياهو، عن أسفه "الع

  حريحه برغب  الشرك  اي سح  ع م :ا ال جاري  من  سرا يل.
وجاء اي بيان للمجموع  أمس، أن ريشار قال لن نياهو: "ل د شعرت شخحيا ، بان عاج عمي    اء 

  اس را يجي نا األثر اللي خل فه سوء الف:م وال حوير اللي اس  بع  حريحا ي األخير  اي شأن  طبي
للع م  ال جاري  هنا )اي  سرا يل(. آسل بعم  لل أثير الناجم عن سيا  األمور، وعن  فسير هله 

 ال حريحات".
و :دل  يار  ريشار الى  ن:اء الجدل اللي  سب   اي اندالعه اي الثالث من ح يران )يونيو(، عندما 

را يل "غدا "، لو لم  كن هنا. أخطار كبير  جدا  أعلن اس عداد "أورانج" لسح  ع م :ا ال جاري  من  س
   عل  بطل  شرك  "بار نر" المشغل   عوي ات.

كشرك  لم  أورانج أنبشكل  ام  أو ح أن: "أريد  سرا يلوأ ال ريشار اي اليوم الثاني من  يار ه 
 ". سرا يل ؤيد ولن  ؤيد أبدا  أي نوز من الم اطع  

 13/6/5112الحياة، لندن، 
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 "إسرائيللـ"قائمة الشركات األوروبية المقاطعة تنضم ل "كي إل بي" النرويجية للتأمين ةشرك .28

سحبت شرك  نرويجي  لل أمينات اس ثمارا :ا من شرك ين ألماني ين لمواد البناء بسب  : وكاالت
وان مت شرك  "كي  ل بي" النرويجي  لل أمين  لى قا م   عمل:ما اي مس وطنات بزال ف  الغربي .

لشركات األوروبي  الم اطع   سرا يل، ا د سحبت اس ثمارا :ا من شرك ين ألماني ين لمواد البناء على ا
 خلفي  أنشط  اس ثماري  اي مس وطنات  سرا يلي  بال ف  الغربي .

وا  اء حمل  الم اطع  ال ي ي وم ب:ا أوروبيون أعربت ع و  اللجن  النرويجي  لم اطع   سرا يل 
ن سعي الناشطين األوروبيين  لى  أكيد م اطع  الشركات ا سرا يلي  و ل. ال ي سيريني هانسين ع

  عامل مع:ا ب:دل ال  يي  على االح  ل اق حاديا، ل أكيد أح ي  الشع  الفلسطيني اي ال خلص 
قام  دول ه المس  ل .  من االح  ل وا 

اب   للج ير  أن اللجن    وم بج:ود وعن الج:ود ال ي  بلل:ا اللجن  النرويجي  بينت هانسين اي نشر  س
 مخ لف  الس  طا  الم يد من الناس والشركات النرويجي  واألوروبي  لم اطع  االح  ل ا سرا يلي.

وعن الخطط المس  بلي  للجن ، أو حت هانسين أن هنا. ع ما لل يام بج:ود لمنع الدول  من  حدير 
  حدير ب ا ع نرويجي  نوعي  ل ح  ل. أسلح   لى  سرا يل، وكلل. السعي  لى منع:ا من

 13/6/5112الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 سنة 500اليهود الذين طردوا قبل  ألحفادتمنح الجنسية  إسبانيا .29

واا  البرلمان ا سباني على قانون يسمح ألحفاد الي:ود "السفارديم" بالححول على : روي ر  –مدريد 
أجدادهم من الب د، علما   ن ال انون ا سباني ال  الجنسي  بعد أكثر من خمس  قرون على طرد

 يسمح بالجنسي  الم دوج  باس ثناء مواطني أندورا أو البر غال أو المس عمرات الساب  .
مليون ي:ودي من "السفارديم" اللين اس  رت  3.2ويمكن أن يسمح هلا ال انون لعدد ي در بنحو 

رجن ين وارنسا وأماكن أخرأ ب  ديم طلبات للححول على عا   :م اي  سرا يل والواليات الم حد  واأل
ي عين علي:م ال خلي عن جنسي :م الحالي . و  در جماعات ي:ودي  والحكوم   أنالجنسي ، من دون 

 ا سباني  أعداد اللين سي  دمون بطلبات بعشرات األلول.
نيا حدأ  اريخيا  يرجع  لى غير أن لل انون اللي اق رح ه العام الما ي حكوم  يمين الوسط اي  سبا

عام بعد أن أمرت العا ل  المالك  الكاثوليكي  اي  سبانيا آنلا. )الملك   ي ابي  والمل.  211أكثر من 
 ارديناند( الي:ود والمسلمين باع نا  المسيحي  أو مغادر  الب د.

 13/6/5112الحياة، لندن، 
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 الكرة الفلسطينية أوضاعللجنة مهمتها بحث  توكيو سيكسويل رئيسا   أفريقي"فيفا" يعين الجنوب  .31

لكر اال حاد الفلسطيني لكر  ال دم انه  ل ى يوم الجمع  رسال  من اال حاد الدولي "ايفا"  فيد : رام هللا
 وكيو سيكسويل ر يسا للجن  ال ي طال  ب عيين:ا لرحد الحال  الكروي   أاري يب عيين الجنو  

 . يليا سراالفلسطيني   حت االح  ل 
ورح  ر يس اال حاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجو  ب رار نظيره الدولي وقال اي  حريح ححااي 

اال حاد الفلسطيني سي ابع مع الو ير الساب  سيكسويل اليات  شكيل هله اللجن  و  ديم كل   ن
  ايا ال ي وقال الرجو  هله اللجن  "س بحث اي كل ال م:ام:ا.  نجاحالمساعدات المطلوب  ل مان 

 اي ار  المس وطنات". ا سرا يليطرحناها، ومن:ا عنحري  االح  ل ووالي  اال حاد 
"من  جرب ه الخاح  اي مجال  ولكر ر يس )ايفا( السويسري جو يل ب  ر اي بيان رسمي:

السيد سيكسويل اي موقع جيد  أن، نع  د أاري ياالمحالحات المج معي  وحل الن اعات اي جنو  
 الفلسطيني ". األرا يكر  ال دم اي   لىن الوحول ل حسي

 15/6/5112القدس، القدس، 
 
 موسى أبو مرزوق حماس: قراءة وتقييم للتجربة... د. .30

 جمال العلوي
لك رونيزززز  أعززززدها الززززدك ور محسززززن محمززززد حززززالح مززززدير مركزززز  ال ي ونزززز  للدراسززززات  بززززين يززززدي دراسزززز  

"قزراء  و جربز  مزن خز ل  ط لز  عبزر  حزورات  واالس شارات وم ره بيروت حول  جرب  حرك  حماس
 طرح:ا ال يادي البار  اي الحرك  الدك ور موسى أبو مر و .

و م ا  هزله الدراسز  بكون:زا رؤيز  عمي ز  ي زدم:ا ال يزادي الحمسزاوي مزن واقزع ال جربز  ولزيس مزن واقزع 
س:  كزاد  كزون حركز  عناحر ال و  وال ماس. لدأ حما  لىمر و   أبواالنخراط اي ال نظيم  ل يشير 

حمزززاس منفزززرد ، بزززين الحركزززات، ازززي مراحزززل ال حزززرر مزززن االسززز عمار، ال زززي حااظزززت علزززى وحزززد :ا، 
و ماس. عناحرها، ولل. لألسبا  اآل ي : الشورأ اي الحركز ، وهزي مل مز  لل يزاد ، وأطرهزا الواسزع ، 

 لل حعيد ال يادي. اب داء  من الحي وان :اء  من الحرك  اي أعلى مرا ب:ا وهي الحيغ  الوحيد 
العمل المؤسسي ال خححي اللي يوظل الطاقات ويراع ال درات، مزع وجزود أنظمز  حاكمز  ازي كزل  

مؤسس . عدم االر :ان لسياسات خارجي ، م:مزا كانزت قو :زا أو انعكاسزا :ا، والحفزاظ علزى مؤسسزات 
ات أو ال يززززادات الحركزززز  اززززي  حديززززد قرارا :ززززا و وج:ا :ززززا. الفحززززل بززززين السززززلطات وغيززززا  الززززدك ا وري
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الشزززمولي . اع مزززاد االن خابزززات ك اعزززد  لل حزززعيد ال يزززادي ازززي كزززل مسززز ويا ه. الجزززرح وال عزززديل وال  يزززيم 
 المس مر لكل المس ويات ال يادي  الوسطى والعليا، اي  طار من االح رام والمحب  والشفااي .

 ال واحل بين ال ياد  وال اعد ، والث   والمحب  بين:م.
الكاشزززف  علي:زززا اع  زززادي أن  األ زززواءمزززر و  أبزززو لحيويززز  الم:مززز  ال زززي يسزززلط ال يزززادي ومزززن الن زززاط ا

خ ازززات اززز ح وحمزززاس سززز ب ى ولكزززن الم:زززم هزززو:  نظزززيم هزززله الخ ازززات وعزززدم خروج:زززا مزززن ال زززدااع 
.  طبيز  مزا يز م اال فزا  عليزه وهزلا يح زاج 5111السياسي  لى الحراز العسكري كما حزدث ازي سزن  

خ ص نوايا. أن   بل ا ح بمشارك  الجميع اي  حمل مسؤوليا :م، وأن   ي ن ا ح   لى  راد  سياسي  وا 
بأن  من ال:يمن  على ال رار الفلسطيني قد ول ى، وأن  من وع:د أن الوطني  هي ما   رره حرك  ا ح، 

 وما ي خله اآلخرون من  وج:ات هو رجعي  وعمال ، قد ان :ى.
ن حزززعوب  للززز. )حيزززث ال مويزززل األساسزززي يزززأ ي مزززن الواليزززات د.  حييزززد العامزززل الخزززارجي بزززالرغم مززز

الحكومز : اع  زاال  و  ييزدا   الم حد ( والكيان الح:يوني ي حكم بث ثز  ملفزات أساسزي  علزى األقزل وهزي:
 للحريات. االن خابات:  قحاء ألطرال معين ، اع  االت، راو  جراءات، منع االن خا  اي ال دس.

ولزززلل. يززز م  جاهزززل الفي زززو  ولريعززز  الكيزززان الحززز:يوني ازززي كزززل حزززوار. األمزززن: وهزززو الملزززل الر يسزززي 
األمريكززي مززع االع ززراو ا سززرا يلي لب ززاء االن سززام لمحززلح  الكيززان، ولززلل. كززان ن نيززاهو يكززرر:  ن 
ما حماس، حيث ال يمكزن الم زي ازي كز  اال جزاهين، حسز   على أبي ما ن أن يخ ار  ما الس م وا 

 ن نياهو.
 سلط  س ح  ال وقل عندها عبر هله الدراسز  وخاحز  من:زا مزا ي علز  بالع قز  مزع هنا. ن اط م:م  

 سوري  حيث يمكن العود  ل:ا الح ا.
 13/6/5112 ،الدستور، عّمان

 
 تحّركات القّسام في غّزة: بين المواجهة والتهدئة .32

 عدنان أبو عامر
سرا يل منل أواخر آ /أغسطس  ، يحااظ على اسز  رار 5112ما  ال وقل  ط   النار بين حماس وا 

، بعد ان :اء حر  الز يوما  على غ   . ولم  سج ل خرو  كبير  بين الجانبين، باس ثناء حوادث  21نسبي 
 أي ار/مايو، حيث  بادل الفلسطيني ون وا سرا يلي ون  ل اء حواريل عد  . 51نادر  كان آخرها اي 

ام الجناح العسكري  لحماس بزدأت منزل شز:ور مزن ان :زاء حزر   2، بعزد 5112أوا زل  لكن  ك ا   ال س 
غ  ، سلسل  خطوات ميداني  ، غير مسبوق  اي  اريل المواج:  بين حماس والجيش ا سزرا يلي  بسزب  

 خ اات السلفيين مع حماس.
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 تجاوز الضربة
زززام  نفيزززل  جزززار  حزززاروخي   ازززي شزززكل كبيزززر ازززي الف زززر  األخيزززر ، وبلزززغ عزززدد  ا زززد واحزززلت ك ا ززز  ال س 

، وا ززا  لمززا لكززره موقززع "المجززد" األمنززي  2ريل ال جريبي زز  اززي اليززوم الواحززد الحززوا حززواريل علززى األقززل 
 الم ر  من حماس.

ام اي  آلار/مارس حورا  لمواقع  دري  عسكري  ، محالي  للسياج الفاحزل بزين  12ونشرت ك ا   ال س 
سزرا يل، بن :زا بعزد الحزر  ا سزرا يلي   األخيزر  علزى غز    . وهزي مواقزع 5112  ازي حزيل حزدود غز    وا 

أعلنزززت حمزززاس أن :زززا رسزززال   حزززدٍ   سزززرا يل، وأن  العمزززل مسززز مر  ل طويرهزززا و وسزززيع:ا، ل شزززمل مزززا يلززز م 
 ل دري  الم ا لين.

أي ار/مايو لم زات الفلسزطيني ين مزن غز    بالوحزول  لزى مسزااات قريبز  جزد ا  مزن  6وسمحت حماس اي 
  لرؤي  المس وطنات ا سرا يلي   بحور  وا ح ، ح ى   ر  حدود  سرا يل، وا عطا :م مناظير عسكري  

ل:م حلم العود   لى السطين المح لز ، وا زا  لمزا لكزره عحزام عزدوان، ر زيس دا زر  شزؤون ال ج زين ازي 
 حماس.

زززام  مث لزززت ب يزززام جر ااا :زززا وشزززاحنا :ا ازززي  أي ار/مزززايو،  53لكزززن  لرو  ال حر كزززات العسزززكري   لك ا ززز  ال س 
سرا يل. 521ي  طويل يبعد ب عبيد طر   م را  عن السياج الفاحل بين غ    وا 

ززام العسززكري  ،  حززاول  ثبيززت  ززوا ن  وا ززح أن  حمززاس ال ززي ال  مززت الحززمت   اء  حر كززات ك ا زز  ال س 
، و ع يزز   ، وبدايزز  ان  ززال حمززاس مززن مرحلزز  السززري    لززى العمززل العلنززي  الززردز مززع الجززيش ا سززرا يلي 

 اقيات سياسي   م وق ع  مع  سرا يل.شرعي  :ا اي أي  ا ف
روا مزن الحزر  األخيزر . وقزد بزدا  كما  رغ  حماس ب ع ي  معنوي ات الفلسطيني ين اي غ   ، اللين   ر 

. وهزو مزا  ام اق راب:م أكثر ازأكثر مزن مواقزع الجزيش ا سزرا يلي  مثيرا  اي ال حركات األخير  لم ا لي ال س 
مزايو، وكزأن  حمززاس  ريزد مزن خ ل:ززا  5داني ز   لزى هزله المنززاط  يزوم  ابعزه "الموني زور" ازي  يار ززه المي

 ال أكيد أن   سرا يل لم  عد مطل   اليد  اي غ   .
وقززد اط لززع "الموني ززور" علززى ن اشززات داخلي زز  اززي أوسززاط حمززاس، مززن مسززؤولين را ززوا الكشززل عززن 

ززززام العسززززكري   األخيززززر   :ززززدل  لزززز ى  سزززز:يل جمززززع المعلومززززات هوي ززززا :م، جززززاء اي:ززززا أن  " حر كززززات ال س 
االس خباري   عن مواقع الجيش ا سرا يلي  خلل حدود غ   ، و ياد  منسو  الجرأ  علزى المواج:ز  لزدأ 
زززام علزززى الحزززدود م ابزززل الزززدوري ات ا سزززرا يلي  ،  م زززا لي حمزززاس، و سززز:يل  سزززيير دوري زززات لك ا ززز  ال س 

 و ثبيت ثكنات عسكري    لك روني   لمراقب  الحدود".
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أي ار/مزايو، ب ولزه  ن   عبيزد الطريز  الحزدودي   56مزا أك زده النزاط  باسزم حمزاس حمزاد الرقز  ازي  وهو
، وشززل  حركزز  ال واحززل بززين العمزز ء والمخززابرات  ي:ززدل  لززى حمايزز  ال طززاز مززن أي  اخ ززرا   سززرا يلي 

ززام كوحززدات جيززوش نظامي زز  اسزز عدادا   لززى معركزز   خو زز :ا مسزز  ب   ا سززرا يلي  ، و ززدري  م ززا لي ال س 
.  كجيش السطيني  بمواج:  الجيش ا سرا يلي 

زززام ب:زززله  و ناولزززت الن اشزززات ال زززي شززز:د :ا حمزززاس، و ابع:زززا "الموني زززور" عزززن كثززز ، أن  "ك ا ززز  ال س 
ال حر كات،  سعى  لى  ن:اء واقعزي  للحز ام األمنزي  الزلي يفر زه الجزيش ا سزرا يلي  شزر  غز   ، ويمنزع 

م زززر، و زززأمين المززز ارعين الفلسزززطيني ين ازززي أرا زززي:م، و سززز:يل حفزززر  311االق زززرا  منزززه علزززى مسزززاا  
 األنفا ، وحماي  مواقع الحفر من أقر  ن ط  للحدود اخ حارا  للوقت والج:د".

 

 السلطة غاضبة
زام رسزمي ا  علزى هزله ال حر كزات العسزكري  ، بزل ال  مزت الحزمت، ايمزا  حزد ث عن:زا  لم  عل   ك ا   ال س 

 اسي ين لحماس.بعو ال اد  السي
أي ار/مزايو أن   31ا د أعلن ع و المك ز  السياسزي  لحمزاس وو يزر الداخلي ز  السزاب  ا حزي حمزاد ازي 

ام هزو االن  زاو علزى الجزيش ا سزرا يلي  عنزدما  كزون الفرحز   هدل الطري  الحدودي  لك ا   ال س 
 موا ي .

األشززز ر ازززي حزززديث  لزززى   سزززماعيلواع بزززر ر زززيس لجنززز  األمزززن ازززي المجلزززس ال شزززريعي  عزززن حمزززاس 
زام  ح  ز  الزردز مزع  سزرا يل، و رسزل رسزال  بزأن  غز     "الموني ور" أن  "ال حر كزات العسزكري   لك ا ز  ال س 
ززام الميززداني  األخيززر يعنززي ج:و ي  :ززا ألي  جولزز   عحززي   علززى اح  ل:ززا مجززد دا ، وأن  حززرا. ك ا زز  ال س 

 م بل  مع  سرا يل".
ج مززاعي  اززي األسززبوز األخيززر مززن أي ار/مززايو الما ززي ن اشززات قوي زز  كمززا شزز:دت شززبكات ال واحززل اال

ام.  حول ال حر كات األخير  لك ا   ال س 
وقد  واحزل "الموني زور" مزع مسزؤول كبيزر ازي مك ز  الزر يس محمزود عب زاس، طلز  عزدم الكشزل عزن 

    عن ال زف ، هوي  ه، حيث قال  ن  "حماس ب:له الحراكات العسكري  ، بدأت  نفيل خطوات انفحال غ
ويززززأ ي  عبيززززد الشززززارز الجديززززد علززززى طززززول الشززززريط الحززززدودي  مززززع  سززززرا يل شززززر  ال طززززاز  عبيززززرا  عززززن 

 االنفحال، ألن  هلا الشارز يشبه كل  الطر  اآلمن  على الحدود بين الدول".
وأ ال: " ندرج ال حر كات العسكري   األخير  لحمزاس علزى حزدود غز   ، ازي سزيا  مف:زوم هدنز  طويلز  
زز   األمززد مززع  سززرا يل، و خززدم وجززود دولزز  منفحززل  اززي غزز   ، ألن  هززدل الطريزز  الحززدودي   سزز:يل م:م 

 حراس  ال:دن . وبا ت حماس اي هله الحال   أخل وظيف  الجيش اللي يحرس الحدود".
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أي ار/مززايو اززي حززديث لوكالزز  السززطين الحززر ، أن   51واع بززر الم حززد ث باسززم ازز ح ج:ززاد الحززرا ين اززي 
ززز  مزززع  سزززرا يل، عبزززر  حويزززل الشزززارز الجديزززد الحزززدودي  ليكزززون بمثابززز  خزززط  هدنززز ،  أكيزززدا  حمزززاس   نس 

 لمشروز دويل  غ   .
زل اعلي زا  لواقزع  بغو  النظر عن طبيع  ال حر كات العسكري   األخير  لحماس على حدود غ   ، ا:ي  رس 

مززن ال ززربات األخيززر  خزز ل جديززد اززي ال طززاز، اززي ا  جززاه  ثبيززت وجززود حمززاس ك ززو   عسززكري    عااززت 
، اي مواج:   سرا يل، وهو ما يعني بدء العد  ال نا لي  للمواج:ز  الم بلز ، 5112حر  غ   اي حيل 

على اع بار أن  الجيش ا سرا يلي  قد ال يسمح بوجود م زا لي حمزاس علزى بعزد م زات األم زار أمامزه، 
 ألن :ا رسال   حدٍ  من الحع  عليه اس يعاب:ا.

له ال حر كات العسكري   لحماس م د م  ل :د   طويل  األمد مع  سرا يل اي غ   ،  حاول حماس ورب ما ه
مزززن خ ل:زززا  زززبط الو زززع األمنزززي  ازززي ال طزززاز وعلزززى حزززدوده، والمحااظززز  علزززى حالززز  مزززن ال:زززدوء 
، ازززي محاولززز  من:زززا ل سززز:يل  عزززاد  ا عمزززار، ورازززع الححزززار، ومزززنح الفلسزززطيني ين  واالسززز  رار الزززداخلي 

 ح  ال  اط األنفاس بعد ث ث حرو  حرقت األخ ر واليابس.ار 
 شير األو از الميداني  واألمني  اي غ    لى أن حماس لاهب  با جاه  رسيل ال :د  ، و ثبيت ال:دوء، 
رغزززم بعزززو الخروقزززات، وهزززو مزززا شززز:ده ال طزززاز ازززي األيزززام األولزززى مزززن يونيزززو الحزززالي، حزززين قحزززفت 

دا  علززى  طزز   حززواريل السززلفيين، وحمززاس مززن ج: :ززا ال  مززت  سززرا يل عززددا  مززن أهززدال حمززاس ر 
 الحمت، ولم  رد، رغب  من:ا بعدم  حعيد الموقل العسكري.

 15/6/5112المونيتور، 
 
 وموقف المحكمة العليا األمريكية قضية القدس .33

 هللا األشعل السفير د. عبد
دار بزين الكزونجرس  ن اعزا قانونيزا 5112يونيو  1حسمت المحكم  العليا األمريكي  يوم  الزر يس أوبامزا  وا 

للمواا ز  علزى قيزام ال نحزلي  األمريكيز   يمن سزبع  أشز:ر حزول مزدأ ال ز ام الزر يس األمريكز أكثراس مر 
األمريكيزز   ا دار يطالزز   يوالززل 5115مدينزز  ال ززدس الغربيزز  ب نفيززل قززانون الكززونجرس الحززادر عززام  يازز

 لي ال دس.   أبي  يل ون ل م ر السفار  األمريكي  من  ل ودا م   سرا أبدي باع بار ال دس عاحم  
هززله ال  ززي  علززى أن أحززد المززواطنين األمززريكيين الم م ززع بالجنسززي  ا سززرا يلي   يوينحزز  النزز از ازز 

 ييسززز خرج مزززن ال نحزززلي  األمريكيززز  شززز:اد  مزززي د لطفلزززه المولزززود اززز أنوي زززيم ازززي ال زززدس الغربيززز  أراد 
الواقع  ايالمي د هو ال دس بدول   سرا يل. ومن الوا ح أن هنا. مساا   المدين  يثبت اي:ا أن محل

بززين الززر يس وبززين الكززونجرس ايمززا ي علزز  بمجززال أدار  الع قززات الخارجيزز  للواليززات الم حززد . الززم يلزز م 
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نمزاهلا المجال بمواقزل الكزونجرس  يالر يس ا يمريكالدس ور األ مزال  لزى اع بزار هزلا المجزال مزن  وا 
بال عاون وال شاور مع الكونجرس، وأن هلا ال شاور وال عزاون  األمريكياص المحجو  للر يس االخ ح

مجزال المعاهزدات  ازيوم داره ي وقل على الع ق  بين الطزراين وعلزى المسزأل  مو زوز ال شزاور. أمزا 
ا:زله الدس ور على الر يس أن يرجع  لى الكونجرس طلبا للمواا   والنحيح ، ومع لل.  أوج الدولي  

مزززدأ غلبززز   الح بزززيوي وقزززل علزززى شخحزززي  الزززر يس و كزززوين الكزززونجرس  األخزززرأ هزززيمسزززاح  مرنززز  
الززر يس أو الكززونجرس، وعنززد النزز از يززرد الفحززل ايززه  لززى المحكمزز  العليززا األمريكيزز  المخ حزز  أي ززا 

 بالمسا ل الدس وري  ليكون قرارها حاسما وااح  ومل ما. 
لا كززان الكززونجرس   ليززه  يين مزز يالززل الجم:ززوريأغلبي ززه مززن الحزز    اززي شززكل  قززد 5115عززام  اززيوا 
للزز. الوقززت، اززإن الززر يس بززوش رغززم حماسززه المعززرول  سززرا يل أيززد حززدور  اززيالززر يس بززوش األبززن 

 أرا ززيعلززى حالززه، وهززو أن ال ززدس  ال  ليززدي األمريكززيقززانون ال ززدس ولكنززه لززم يطب ززه و ززر. الموقززل 
ر محززير المدينزز  وال  ع ززرل الحكومزز  األمريكيزز  باالدعززاء مح لزز  وأن ال سززوي  السياسززي  يجزز  أن   ززر 

 بدي   سرا يل. أا سرا يلي، كما أراد الكونجرس، بال دس كعاحم  دا م  و 
 5116ك ابنزا الحزادر عززن ال:ي ز  العامزز  للك زا  عززام اززيو رجزع خلفيز  هززلا المو زوز )الززلأ احزلناه 

عنزززدما اع رازززت الواليزززات الم حزززد   1621ام لمدينززز  ال زززدس"(،  لزززى عززز يالزززدول ي"حزززول المركززز  ال زززانون
قنحززلي    نشززاءوقززررت  1621مززايو  12مسززاء يززوم  المؤق ز حكوم :ززا   عزز نبإسزرا يل بعززد دقززا   مززن 

ال زدس الغربيز  بعزد احز  ل  سزرا يل ل:زا  يوان   زدم خزدما :ا لألمزريكيين از أبيز  زل  ازيعام  وسزفاره 
وا ززا ل ززرار  يع بززر مدينزز  ال ززدس لات و ززع دولزز. وظلززت الواليززات الم حززد   1621عززام  أواخززر يازز

مجلزس األمزن  شزارل  يوسزت بعزد احز  ل  ايال  سيم ثم اكدت هلا الموقل على لسان مندوب:ا الدا م 
وكززان هززلا ال حززريح هززو أهززم  فسززير  1661الفلسززطيني  ع زز  أحززداث يونيززو  األرا ززي سززرا يل لكززل 

األعمزال ال ح زيري  ل:زلا ال زرار والزلأ أكزد أن وأحزد أهزم  525ألحدأ ا رات قزرار مجلزس األمزن رقزم 
ديباجز  ال زرار وأهم:زا عزدم جزوا  احز  ل  يال دس يج  أن  سوأ بالمفاو ات وا ا للمبادئ الوارد  ا

ال زدس  أن يهلا االطار أ يا 1661الغير بال و ، و رور   سوي  الن از الم ر   على حر   أرا ي
اسزز ي ء  سززرا يل علززى ال ززدس الغربيزز  ثززم اح  ل:ززا لل ززدس محززل ال فززاوو وأن  هززيالشززرقي  والغربيزز  

مزن ق زي  ال زدس. أمزا الموقزل األكثزر أهميز  مزن  األمريكيال يغير من الموقل  1661الشرقي  عام 
 ايمن مجلس األمن  با جمازالحادر  211قرار مجلس األمن رقم  يجان  واشنطن ا:و الم مثل ا

لحريزز  ال امزز  بعززد ا فززا  كامزز  دايفيززد بززأن  جنززى الثمززار . للزز. أن  سززرا يل شززعرت با1611أغسززطس 
يعلزن  ززم ال زدس  لززى  سززرا يل  ا سززرا يلي الكنيسزيتكزل ا جززاه ابزدأت باس حززدار قززانون  يوال حزر. ازز

ل:ززا. ولمززا حززدر هززلا الموقززل بعززد عززام أو ي يززد علززى  وسززط الززر يس  وأبديزز واع بارهززا عاحززم  دا مزز  
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سرا يل اكزان هزلا ال زانون ا فا  الس م بين مح  برامكار ر  بالغز  للزر يس   هانز يمثزل  ا سزرا يلير وا 
 . با جمازكار ر ا دمت واشنطن مشروز ال رار  لى مجلس األمن و منت حدوره 

، اآلنحزول ال زدس وهزو لزم ي غيزر ح زى  الرسزمي، يج  أن نمي  بين موقل الحكوم  األمريكي  وأخيرا  
ألن موقزل الحكومز  األمريكيز  ال يز ال ينسزجم مزع قزرارات هلا المو زوز،  ايوبين موقل الكونجرس 

وهززو  مسززاس ب:ززلا الموقززل. بززأيأن ال ززدس كل:ززا أرو مح لزز  وال  ع ززرل واشززنطن  اززيمجلززس األمززن 
الم حزد . غيزر أن الداللز  الوا زح  لحكزم المحكمز  العليزا  األمزموكزلل.  األوروبزينفس موقل اال حزاد 
الع قزات الخارجيز  وا زا للدسز ور وال ع قز  ل:زلا   دار  ازييس  أكيد سزلط  الزر  اياألمريكي   نححر 

 ل  ي  ال دس. األمريكيالحكم بالموقل 
األمريكيز  أمزام المحكمز  العليزا  ا دار   زمن :ا مزلكر   ال زيأشارت الحزحل األمريكيز   لزى المبزررات 

الوسزاط  مزن  ازي مرار األ مز  ممزا يسزمح ل:زا باالسز ازيوأهم:ا المحااظ  على حياد الواليات الم حزد  
، ا:زو الثزانيأجل ال سوي  السياسي  للن از، وهو دور لم   وقل الواليات الم حد  ايزه يومزا. أمزا المبزرر 

ب:ززلا الموقززل عززن طريزز   طبيزز  قززانون الكززونجرس حززول ال ززدس يلحزز   ززررا بالواليززات  ا خزز لأن 
  الكزونجرس ولزيس عزن موقزل مواج:ز ازيح حه وبلل. داازع الزر يس عزن سزلط ه  يمكن  الم حد  ال

 حكوم ه من ق ي  ال دس.
لزم  ا دار  أن  الولزيس الكزونجرس،  ا دار الرسمي من ال زدس هزو موقزل  األمريكيوالا كان الموقل 

الموقززل  أن ززنجح اززي وقززل االسزز يطان اززي ال ززدس وكززلل. المحكمزز  العليززا ا سززرا يلي ، وهززو مززا يعنززي 
لسززطيني اززي المدينزز  الم دسزز . اواشززنطن م مسززك  بموقف:ززا مززن الوجززود الف ل أكززل الرسززمي حززار غطززاء  

سرا يل   م ارو المدين  بال :ويد وطرد سكان:ا الفلسطينيين.  ال دس وا 
الكزونجرس ازي السياسز  الخارجيز ، وعزن موقفزه ازي ال زدس    اءوالا كان الزر يس قزد داازع عزن سزلط ه 

ال مسز. ب:زلا  ىلز  ا دار لسببان الللان داعا الا ان :ي ا ا دار حاليا غليس هنا.  مان ل غير موقل 
، ويز م ال غيزر ازي الموقزل 5115الكزونجرس عزام  أحزدرهالموقل ورا :ا  طبي  قانون ال دس الزلي 

اعلزن  أنبعزد  اآلنالا شزعرت واشزنطن بزان لعبز  ال سزوي  السياسزي  قزد ان :زت وهزلا مزا يبزدو  األمريكي
ولكززن مززن المفيززد ال ظززاهر  األمريكززيا يعنززي ان :ززاء الززدور حززل الززدول ين لززم يعززد واردا ممزز أنن انيززاهو 

ن إازز ،أخززرأباسزز مرار رغبزز  واشززنطن اززي السزز م ح ززي يسزز مر ال :ويززد  حززت هززلا الغطززاء. مززن ناحيزز  
لزززم يعزززد م حزززورا حيزززث  زززمنت واشزززنطن محزززالح:ا جبزززرا ازززي العزززالم  األمريكيززز بالمحزززالح  ا  زززرار

 هله المحالح. العربي، خاح  مع ا دهار  سرا يل ال ي  حمي
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 يبزززالغوا اززي الثنزززاء عليزززه. أنيجزززو   ولكززن ال أوبامزززايطربزززوا لموقززل  أنممززا سزززب  يجززو  للفلسزززطينيين 
 .لإلدار ل س جاب  ل انون الكونجرس حول ال دس اي الوقت المناس   ا دار  أمامالطري  مف وح 

13/6/5112 
 
 القلق الصهيوني "الصامت" .34

 برهوم جرايسي
سزرا يلي رؤوازين رالزين كثيزرا، ازي الخطزا  الزلي أل زاه قبزل أيزام، ازي ال سز ر علزى لم يزنجح الزر يس ا 

قل ه من الم غيزرات الديمغراايز  الجاريز  ازي ال ركيبز  السزكاني . امزا ي لز  رالزين، كمزا الحز:يوني  كل:زا، 
ج مززع لزيس   ايزد نسزب  الفلسزطينيين، بزل ال  ايزد السزريع لنسزب  الم زدينين، مزا سزينعكس علزى طبيعز  الم

 العلماني، ويغير الح ا من طابع  سرا يل.
ا د أشارت   ديرات دا ر  ا ححاء المرك ي  ا سزرا يلي ،  لزى أن نسزب  الم زدينين الم ز م ين "الحريزديم" 

، م ابززل نسززب  % 53حززوالي  5111مزن بززين  جمززالي طلبزز  الحززل األول اب ززدا ي، سز كون اززي العززام 
 % 11، م ابززل % 16 ززدينين مزن ال يززار الزديني الحزز:يوني . ايمزا نسززب  الم1661ازي العززام  % 11

؛ وهززلا ال يززار أكثززر ليبراليزز  دينيززا، وأشززد  طراززا سياسززيا. ونسززب  العلمززانيين الي:ززود مززن 1661ازي العززام 
 هله الشريح  الُعمري  هي

"، بعززد  خززراج السززطينيي ال ززدس، 21. أمززا نسززب  "السززطينيي 1661اززي العززام  % 25م ابززل  % 31
 .1661اي العام  % 51، م ابل نحو % 55يي الجوالن، ا:ي قراب  كما سور 

سزززرا يل، أن:مزززا "نجح زززا" ازززي لجزززم نسزززب  "السزززطينيي   1.3"، بعزززد اسززز  دام نحزززو 21و ززرأ الحززز:يوني  وا 
الما زززي .   زززاا   لزززى أن و يزززر  ال كزززاثر السزززكاني بزززين  52مليزززون م:زززاجر ي:زززودي خززز ل السزززنوات الزززز

ر المج مززع، رغززم أن:ززا مززا  زز ال  ززعل نسززب    ايززد الي:ززود العلمززانيين، الفلسززطينيين  راجعززت بفعززل  طززو 
 سنويا. % 3.1ولكن:ا أقل من نسب   كاثر "الحريديم"؛ 

 لكن الح:يوني    رأ هله النس  الم وي  بطري   أخرأ، و رأ أن نحو
ل يار من ا % 51من الحريديم، و % 51من األطفال الي:ود ا سرا يليين هم من الم دينين:  % 21 

الديني الح:يوني. والنسب  األولى  سب  قل ا أشد من الثاني ؛ ا:لا لزيس ناجمزا عزن جنزوح الي:زود  لزى 
 ال دين، بل بسب  ال كاثر السكاني الم سارز بين الم دينين.

ولل لزززززز  شزززززز ان؛ األول اج مززززززاعي، والثززززززاني اق حززززززادي. ااج ماعيززززززا، يعنززززززي  سززززززرا يل أن الم ززززززدينين 
  من بين الي:ود خ ل سنوات قليل ، وقد يفر ون قزوانين وأنظمز   كزراه دينزي سيحبحون أغلبي  ساح 

أشد مما هي اليوم، ما سيمنع أبناء الديان  الي:ودي  اي العالم مزن ال:جزر   لزى  سزرا يل. وهزلا واقزع لزن 
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د يشززجع مززث ، الفرنسززيين الي:ززود، علززى ال:جززر ، كمززا  ريززد الحزز:يوني . وكززلا بالنسززب  لألمززريكيين الي:ززو 
 وغيرهم من األوروبيين.

أمززا اق حززاديا، اززإن مج مززع "الحريززديم"   شززفي منغلزز  علززى نفسززه، ال ينخززرط اززي سززو  العمززل بحززور  
طبيعيزززز ، ويع ززززاش بمعظمززززه علززززى المخححززززات االج ماعيزززز  الحكوميزززز  واللا يزززز . وقسززززم كبيززززر مززززن 

كزل هزلا، ا:زم يم نعزون "الحريديم" يدير اق حادا اي دا ر  مغل  ، بعيد  عزن سزلطات ال زرا  . وازو  
 عن الخدم  اي جيش االح  ل ألسبا  ديني ، رغم  وج:ا :م السياسي  اليميني .

أمززام واقززع ك:ززلا، اززإن  سززرا يل والحزز:يوني  قل  ززان مززن المسزز  بل. ويكثززر الحززديث عززن شززكل المج مززع 
ع  حيفا، . ونلكر جيدا ما قاله بحث أجراه مخ حون كبار اي جام5131و 5152ا سرا يلي ما بين 

قبل خمس سنوات، اس ن ج أنه اي السنوات ال ح  ، س  م محاحر  العلمانيين اي ما سماها "دول   ل 
أبي "؛ أي منط    ل أبي  الكبرأ. وأن حال  االنفجار السكاني ال ي س كون هنا.، س شزجع األجيزال 

 سي ( ثاني .الشاب  الي:ودي  على ال:جر ، خاح  وأن لنسب  كبير  جدا من:م مواطن  )جن
مشروز قانون قدم:ا نوا  لسكر اريا الكنيسزت بعزد  23اي احص أجريُ ه اي األيام األخير ، أححيت 

االن خابات األخير ، كل:ا   عل  بع ق  الدين بالدول . وهو عدد سي داد الح ا. من:ا قزوانين بزادر  لي:زا 
:ا نززوا  م  م ززون،  ريززد  شززديد نززوا  علمززانيون،  طمززح  لززى كسززر الو ززع ال ززا م، وقززوانين أخززرأ قززدم

ال يود ال ا م  اي معظم مجاالت الحيا . وكل واحد من هله ال وانين، من شأنه أن يفج ر جلس  ال:ي   
العام  للكنيست لدأ طرحه لل حزويت.  ل عل مزت ال جربز  أن الجزدل حزول هزله ال زوانين يكشزل عمز  

 "األ م  الحام  "، ح ى اآلن، اي المج مع ا سرا يلي.
با مكان االس ن اج أن ساع  الرمل لأل مات ا سرا يلي  الداخلي ، اق ربت نسبيا من  ازرا  لرات الرمزل 
رهزا حاليزا، هزو "ال لز  الجمزاعي" مزن أو زاز المنط ز . وهزو ال لز   األخير . وما يسزاعد علزى عزدم  فج 

الفلسززطيني، -ليالززلي يسززعى حكززام  سززرا يل  لززى  أجيجززه حززباح مسززاء.   ززاا   لززى الحززراز ا سززرا ي
 اللي يش:د حاليا ما يشبه حال  خمول، لكن  سرا يل  عرل أن انفجاره مجددا مسأل  وقت.

 13/6/5112 ،الغد، عّمان
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 حسام شاكر
بر  مو وز "ا س م اي أوروبا"  من ما معنى أن  بحث منح  ال فكير االس را يجي ا سرا يلي  األ

 "ال :ديدات االس را يجي "؟
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ما جرأ هزلا األسزبوز ازي مزؤ مر هر سزليا الخزامس عشزر يعطزي انطباعزا  عزن اال جاهزات ال زي  حكزم 
 ال فكير لدأ بعو راسمي االس را يجيات ا سرا يليين. 

نزززوان "ا سززز م ازززي أوروبزززا، يونيزززو/ ح يزززران( حل ززز  ن زززاش  حزززت ع 1ا زززد ع زززد المزززؤ مر يزززوم االثنزززين )
والم اطعزز  ونزز ز االسزز ثمارات واززرو الع وبززات:  :ديززد اسزز را يجي". وأن يززأ ي ا سزز م ثززم الم اطعزز  
كعنززوان ل :ديززد المحززالح ا سززرا يلي  اززي أوروبززا؛ اززإن  لززلل. معنززاه بالنسززب  للمسززؤولين الم شززنجين اززي 

االسزززز ثمارات واززززرو الع وبززززات  ززززمن  حكومزززز  بنيززززامين ن نيززززاهو، والززززلين يحززززنفون الم اطعزززز  ونزززز ز
ال :ديدات االس را يجي  ال ي  س دعي شن  حم ت  حري ي  شرس   زد هزله الموجز  الم حزاعد  ازي 

 المج مع المدني حول العالم. 
نززوا الشززكل الززلي سزز كون عليززه حمزز ت ال حززريو الجديززد   ززد ا سزز م اززي أوروبززا  وللمززراقبين أن يخمو

المكثفزز  ال ززي   ززوم ب:ززا بعززو الج:ززات المؤيززد  ل حزز  ل ا سززرا يلي منززل  يززاد  علززى دعايزز  ال شززويه 
 سنوات عد .

 ن  اع بار ا س م ازي أوروبزا  :ديزدا  اسز را يجيا  للمحزالح ا سزرا يلي ، بالطري ز  السزالج  ال زي جزاءت 
س اي برنامج مؤ مر هر سليا، ربما يعين على ا:م بعو االحطفااات ال ي حدثت اي السنوات الخم

 الما ي . 
ا د أبرم أقحى اليمين السياسي اي أوروبا بأح ابزه الم طراز  وقيادا زه الشزعبوي  محزالح   اريخيز  مزع 
 سرا يل، واح  ن مسؤولون  سرا يليون  يارات م كرر  ل يادات األح ا  ال ي الح  :ا ا :امزات العزداء 

المسزز وطنات اززي ال ززف  الغربيزز ، للسززامي  ح ززى سززنوات معززدود . وقززد قززام بع زز:م بإبززداء  ف:مززه لبنززاء 
ومن:م من ار دأ م بزس الجزيش ا سزرا يلي عنزد أطزرال السزجن الكبيزر المسزمى قطزاز غز  . كن يجز  
ل:له المحالح   م  ن اج خطا  سياسي مش ر. عنوانه: " سزرا يل هزي ال اعزد  الم  دمز  للزدااز عزن 

 أوروبا والح ار  الغربي  اي وجه ا س م".
ا راو أن  ال وج:ات ا سرا يلي   جزد ارحز :ا ازي حالز  ال لز  الجاراز  ازي أوروبزا مزن حسنا ، يمكن اال

المجموعززات الم طرازز ، ال سززيما  نظززيم "الدولزز "، مززن أجززل   ززديم نفسزز:ا حليفززا  للغززر  اززي لعبزز  "حززدام 
 الح ارات"، وبالطبع على حسا  ح و  الشع  الفلسطيني غير ال ابل  لل حرل. 

ي هززلا الشززأن، امززث   خزز ل ال:جززوم ا سززرا يلي علززى قطززاز غزز   اززي حززيل هنززا.  فاحززيل م:مزز  ازز
، قامت الدعاي  ا سرا يلي  ب برير الفظا ع ال ي اق را:ا جيش االح  ل بح  السكان هنا. من 5112

خ ل الحديث عن مكااح  "ال طرل ا س مي"، بل  م و ع الفلسطينيين اي غ   اي كف  واحد  مع 
لحززاعد اززي العززرا  وسززوري . وازي حززاالت م فرقزز ؛ نشززرت أوسززاط دبلوماسززي   سززرا يلي   نظزيم "الدولزز " ا
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ملحز ات ومزواد لات طززابع معزاٍد لإلسز م والمسززلمين قبزل أن  بززادر  لزى سزحب:ا مززن ا ن رنزت بعززد أن 
 أثارت موج  من االس :جان، كما جرأ اي  يرلندا والسويد مث  .

 ماثلززت م ززوالت كبززار المسززؤولين ا سززرا يليين مززع شززعارات ومززا  ن وقززع اع ززداء "شززارلي  يبززدو" ح ززى 
أقحى اليمين اي أوروبا. ومنحت الحكوم  ا سرا يلي  ال ي أقحمت نفس:ا اي المش:د، االنطباز بأن:ا 
 سزززعى  لزززى  حزززريو أوروبزززا  زززد مواطني:زززا المسزززلمين مزززن خززز ل مزززا يحزززدر عن:زززا مزززن  حزززريحات 

يحاءات.  وا 
:ززات "االسزز را يجي " ال ُ سززدي أي خدمزز  ألوروبززا؛ بززل  ززراهن علززى شزز  مززا ينبغززي قولززه  ن  هززله ال وج

نا :ا علزى طري ز  حلفزاء  سزرا يل الجزدد ازي أقحزى اليمزين  حفول مج معا :ا وبث ال غا ن بين مكوو
 السياسي، ممن اح راوا  ثار  ال:لع لححد األحوات.

 :ديدات االس را يجي ؛ كان على بدال  من  حنيل الح ور المسلم اي أنحاء ال ار  األوروبي   من ال
االسز را يجيين ا سززرا يليين وأحزدقا :م حززول العزالم الززلين شززاركوا ازي مززؤ مر هر سزليا الخززامس عشززر، 
أن يل ف ززوا  لززى المززصالت ال ززي   ززود  لي:ززا الع ليزز  اليمينيزز  الم طرازز  ال ززي  مسزز. اليززوم ب مززام الحكومزز  

 اريل.ا سرا يلي ، اي ا جاه:ا المعاكس لمنط  ال 
 مقال مترجم إلى العربية عن "ميدل إيست مونيتور" 
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