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 وتتهم حماسالحرب خالل العدوان األخير على غزة  جرائم من وقادتها جيشها تبرئ "إسرائيل" .1
رئنس الوزراء اإلسرائنلي ، أ  أشرف الهور، ع  15/6/5115لندن،  العربي، القدسذكرت 

بينامن  يتيناهو، استبق تقرنر لجية التحقنق األممنة، في الحرب األخنرة ضد غزة الصنف الماضي، 
إلى "تلطنخ سمعة دولة إسرائنل"، لعلمه بأيه نحتوي على أدلة  المتوقع يشره النوم بالقول إيه نهدف

دولنة تؤكد اقتراف جنش االحتالل المجازر بحق المدينن ، في وقت كشف فنه اليقاب ع  استعاية 
 الخارجنة في تل أبنب بعشرة جيراالت م  دول مختلفة، لوضع تقرنر برر قتل المدينن  واألطفال.

ومته األسبوعنة حسب ما يقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة أ  بالده "ستعمل وقال في مستهل عقد جلسة حك
كل ما هو الزم لمواجهة االدعاءات الكاذبة التي م  المتوقع أ  نشملها التقرنر األممي". وتحدث 
ع  رد أعدته وزارة الخارجنة في تل أبنب "تعقنبا على التقرنر المذكور". وزعم أ  هذا الرد "عرض 

 ندل على أ  يشاطات الجنش كايت تتماشى مع أحكام القايو  الدولي".حقنقة األمور و 
وتسلم يتيناهو قبل اإلدالء بهذه التصرنحات يسخة م  الرد اإلسرائنلي المسبق على تقرنر اللجية 

 األممنة المشكلة م  مجلس حقوق اإليسا .
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والنات المتحدة وبرنطاينا وذكرت تقارنر إسرائنلنة أ  حكومة تل أبنب استعايت بعشرة جيراالت م  ال
نطالناوهوليدا  وأسترالنا وكولومبنا، على رأسهم رئنس أركا  الجنش األلمايي السابق، الجيرال  وا 

 كالوس ياوما ، لكي نشهدوا با  أداء إسرائنل أنثياء الحرب كا  قايوينا.
قنا غنر وهؤالء الجيراالت زعموا في إفادتهم أ  جنش االحتالل أظهر "ضبط يفس وأداء أخال

مألوف". وزعموا بأ  إسرائنل سعت طوال العدوا  إلى وقف إطالق اليار، وأ  ممارساتها خالله 
كايت "شرعنة وضرورنة م  أجل حمانة مواطينها"، في المقابل اتهموا حركة حماس بـ "ارتكاب جرائم 

 حرب واضحة".
عاننر الدولنة المعقولة، واحترمت وزعموا كذلك أيهم وجدوا خالل الحرب أ  إسرائنل لم تلتزم فقط بالم

 قواين  الحرب، بل فعلت أكنثر م  ذلك في حاالت كنثنرة.
وفي التقرنر اإلسرائنلي المشكوك في صحته والمبرر قتل المدينن  في غزة، حن  تطرق لمسألة 
الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في غزة م  خالل تدمنر عشرات آالف الميازل، واستهداف 

نيها مؤسسات دولنة، قال الجيراالت إ  إسرائنل "ذهبت بعندا جدا وبشكل غنر مألوف مؤسسات وب
 م  أجل حصر األضرار البنئنة".

وحول االتهامات الموجهة إلسرائنل بارتكاب جرائم حرب، قال الجيراالت "يعلم باالتهامات إلسرائنل 
 نها معاكسة لذلك". بأيها عملت خالفا للقايو  الدولي، واالستيتاجات التي توصليا إل

وتكذب الوقائع على األرض التقرنر اإلسرائنلي، وشهادة الجيراالت العسكرنن  األجايب، خاصة في 
ما نتعلق بعدد المدينن  م  الضحانا، وبحجم الدمار الذي خلفته الحرب، بهدم أحناء سكينة كاملة، 

الت العدند م  األسر المشردة كما حدث في أحناء الشجاعنة وبلدات خزاعة وبنت حايو ، حنث ما ز 
 تقنم في "مراكز إنواء" بعد هدم ميازلها. 

يتيناهو أطلق حملة دبلوماسنة مكنثفة م  أجل ، أ  15/6/5115لندن،  األوسط، الشرقوأضافت 
التصدي واستباق تقرنر مجلس حقوق اإليسا  التابع لألمم المتحدة حول تلك الحرب، المتوقع أ  

 حرب.ندن  إسرائنل بجرائم 
وقال يتيناهو إ  مطالعة تقرنر األمم المتحدة بشأ  حملة "الجرف الصامد" هي مضنعة للوقت. 
ويشر دنوايه بالمقابل تقرنرا صادرا ع  وزارتي الخارجنة والعدل في حكومته بالتعاو  مع القنادة 

حركة حماس العسكرنة، نبرئ الجنش اإلسرائنلي م  اتهامه بارتكاب جرائم حرب. وبالمقابل، نتهم 
بأيها اتبعت استراتنجنة تمنثلت في يقل القتال إلى المياطق المدينة المأهولة واستخدام مدينن  دروعا 
بشرنة. ونيسب التقرنر إلى حماس أحدانثا تيكر فنها مقاتلوها وكأيهم مدينو  وجيود إسرائنلنو ، 

رات عسكرنة والمساجد ويسب لهم التقرنر أحدانثا أخرى استخدم فنها مقاتلو حماس الميازل كمق
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كمواقع للقياصة. كما نشنر التقرنر إلى أ  األيفاق التي استخدمتها التيظنمات الفلسطنينة في القطاع 
 حفرت داخل عمارات سكينة وفي مياطق مأهولة.

وندعي التقرنر اإلسرائنلي أ  جنشه "التزم بالقايو  الدولي"، وأيه "اتخذ خطوات عدندة لتفادي 
  في مياطق القتال، وللتأكد م  أ  المياطق المستهدفة تعد مواقع عسكرنة لنس إال". المساس بمدينن

ونضنف التقرنر أ  "الجنش اإلسرائنلي استخدم أسلحة دقنقة للتقلنل م  حجم األضرار غنر 
المباشرة". ونشنر كذلك إلى أيه "تم إلغاء بعض العملنات العسكرنة التي خطط لها بعد أ  تبن  أيها 

دي إلى إصابة مدينن "، وأ  "إسرائنل واصلت وبالتزام  مع العملنات العسكرنة يقل المواد قد تؤ 
مدادات أخرى إلى القطاع، بغض اليظر ع  إقدام حماس وباقي التيظنمات  الغذائنة والعتاد الطبي وا 

 )الفلسطنينة( على مهاجمة المعابر في الوقت الذي جرت فنها عملنات يقل اإلمدادات".
إلى جيب مع هذه الحملة، يشر في تل أبنب تقرنر تمت صناغته، بمبادرة إسرائنل، م  طرف وجيبا 

طاقم دولي لضباط كبار سابقن ، مم  زاروا إسرائنل أخنرا، وعرضوا يتائج معاكسة تماًما لما هو 
 متوقع م  لجية شاباس. 

تقرنرا حول  الدولة العبرنة أصدرت،، أ  أ ف ب، ع  15/6/5115بيروت،  السفير،ويشرت 
عدوايها على غزة، سعت م  خالله إلى استباق يتائج التحقنق الدولي الذي نجرنه مجلس حقوق 

التابع لألمم المتحدة حول تيفنذها لجرائم حرب موصوفة، واعتبرت أ  عدوايها على غزة في  اإليسا 
و التي أظهرت كا  "مشروعا وقايوينا"، متجاهلة بذلك آالف الصور ومقاطع الفندن 5112العام 

لمراكز تجمع المدينن  الفلسطنينن ، حتى ضم  مراكز األمم المتحدة في  اإلسرائنلنةقصف الطائرات 
 القطاع.

وبنايات  إسرائنلنةصفحة واستيد إلى تحقنقات داخلنة  522الذي نقع في  اإلسرائنليوأشار التقرنر 
برئاسة  اإلسرائنلنةلى أ  الحكومة في الدفاع ع  يفسها"، إ إسرائنللزعماء غربنن  نؤندو  "حق 

بشكل  اإليسا بينامن  يتيناهو تأمل في "تبدند االيتقادات" التي سترد في تحقنق مجلس حقوق 
 مسبق.

 "ميحازا"، وقاطعت محققنه. اإليسا مجلس حقوق  إسرائنلواعتبرت 
 5556استشهاد  أسفر ع  اإلسرائنليوذكر تقرنر لألمم المتحدة صدر في آذار الماضي أ  العدوا  

 طفل. 511مدينا، ضميهم  1563فلسطنينا بنيهم 
الجدند في أرقام األمم المتحدة، وقال إ  "م  تأكد قتلهم م  غنر  اإلسرائنلنةوشكك تقرنر الحكومة 

يه تم تحدند هونات الكنثنر م  المسلحن   36المسلحن  نمنثلو   في المئة م  القتلى الفلسطنينن ، وا 
 ا نتيافى مع الحقنقة".على أيهم مدينو  بم
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واعتبر التقرنر أ  "الضرر الذي وقع على السكا  المدينن  أنضا هو يتنجة اآلنثار المؤسفة ـ وا   
كايت مشروعة ـ والعرضنة لعمل عسكري مشروع بالقرب م  المدينن  ومحنطهم، ويتنجة القنود التي 

االستخبارات لنست منثالنة، كما  ال مفر ميها على القادة فهم لنسوا معصومن  م  الخطأ ومعلومات
 أ  األيظمة التكيولوجنة تخفق في بعض األحنا ".

ذا في المئة التي تحدث عيها التقرنر اإلسرائنلي، على تقدنرات أعداد  36ما احتسبت يسبة الـ وا 
الشهداء الفلسطنينن  بحسب تقرنر األمم المتحدة، نكو  تقرنر الدولة العبرنة قد اعترف بذلك بقتل 

مدينا، في رقم نمانثل أرقام مجازر  561فلسطنيي، أو في أديى تقدنر أكنثر م   811نثر م  أك
 االبادات الجماعنة والتطهنر العرقي.

وفي تصرنحات ُمذاعة خالل اجتماع مع حكومته كرر يتيناهو اتهامه لـ "حماس" بالتستر وراء 
السكا ، وقال: "م  نرد معرفة المدينن  م  خالل تعمد ممارسة يشاطها في أحناء غزة المكتظة ب

الحقنقة لنقرأ هذا التقرنر، ولنقرأ أنضا التقرنر الذي وضعه كبار الجيراالت"، وأضاف: "م  نرد أ  
نواصل إلقاء اللوم على دولة إسرائنل بال أساس فلنهدر الوقت في قراءة تقرنر لجية األمم المتحدة، 

 واصلو  حمانتيا".أما باليسبة ليا فسيستمر في حمانة جيوديا، وسن
صادر ع  لجية عنيها مجلس حقوق  قال إ  التقرنريتيناهو ، أ  14/6/5115، 48عرب وأوردت 

، اتخذ قرارات ضد ”معادنة وغنر محاندة تجاه إسرائنل“جهة نعتبر والذي  المتحدة،اإليسا  في األمم 
نرا  وكورنا الشمالنة سونة.    إسرائنل أكنثر مما اتخذ قرارات ضد سورنا وا 

 . ”إسرائنل تواجه هجمة غنر مسبوقة ليزع الشرعنة عيها“وجدد يتيناهو حملته بالقول إ  
وتلقت الحكومة اإلسرائنلنة صباح النوم تقرنرا أعد خصنصا بياء على طلبها لنشكل ردا على تقرنر 

التقرنر اللجية األممنة. وقال سكرتنر الحكومة، أفنحاي ميدلبلنت، الذي قدم التقرنر للحكومة، إ  
)اإلسرائنلي( نشمل حاالت يفذت فنها حركة حماس وسائر الفصائل األخرى جرائم حرب، حسب 
تعبنره. في المقابل زعم ميدلبلنت أ  إسرائنل تصرفت وفق القايو  الدولي وميعت المساس 

 بمواطينها.
 

 ل: أية مبادرات لتحقيق السالم يجب أن تكون في إطار سقف زمني إلنهاء االحتال عباس .5
: دعا الرئنس محمود عباس الدول اإلفرنقنة ودول العالم الستمرار مياصرة "وفا" –جوهايسبورغ 

 الموقف الفلسطنيي في مساعنه إليهاء االحتالل اإلسرائنلي.
في كلمته بمؤتمر قمة االتحاد اإلفرنقي في دورته الخامسة والعشرن  "سية تمكن  المرأة  عباسوقال 

جوهايسبورغ بجمهورنة جيوب إفرنقنا، أمس: "إ  استمرار إسرائنل في رفضها  والتيمنة"، الميعقدة في
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للقايو  الدولي نستدعي ميا جمنعًا التحرك العاجل، ويدعوكم الستمرار مياصرة الموقف الفلسطنيي 
قامة الدولة  في مساعنه وفي إطار مجلس األم  والميظمات الدولنة إليهاء االحتالل اإلسرائنلي وا 

 ، وعاصمتها القدس الشرقنة".1662ة على أساس حدود العام الفلسطنين
وشدد على أ  "أنة مبادرات أو جهود لتحقنق السالم نتوجب أ  تكو  وفق المعاننر والقرارات الدولنة 
المعتمدة، وفي إطار سقف زميي محدد إليهاء االحتالل، وبالتيسنق مع لجية المتابعة العربنة لتمكن  

عامًا على  28عامًا م  العذابات والتشرند، وبعد  62وسنادته واستقالله بعد شعبيا م  ينل حرنته 
 احتالل قطاع غزة والضفة الغربنة وبما فنها القدس الشرقنة".

ودعا الرئنس االتحاد اإلفرنقي إلى اتخاذ خطوات مشابهة للخطوات التي شرع بها االتحاد األوروبي 
يات اإلسرائنلنة؛ للتوعنة م  خطورة شراء واستهالك بوضع عالمات تمننزنة على ميتجات المستوط

تلك الميتجات غنر القايوينة حسب القايو  الدولي، مشنرًا إلى أ  بعض الدول اإلفرنقنة كايت سباقة 
في التعامل مع موضوع مقاطعة ميتجات المستوطيات، كجزء م  إجراءات أوسع لوقف القنام بأنة 

ماد إجراءات المقاطعة الشاملة للمستوطيات اإلسرائنلنة المقامة أعمال في تلك المستوطيات، وفي اعت
 على األرض الفلسطنينة المحتلة في مخالفة صرنحة للقايو  الدولي والقرارات األممنة.

خالص إلى جايب دول القارة اإلفرنقنة في جهودها  ودعا المجتمع الدولي بأسره، إلى الوقوف بقوة وا 
 ستدامة، وفي توفنر األم  واالستقرار والرخاء لمواطينها كافة.المبذولة لتحقنق التيمنة الم

وأضاف: يح  ماضو  في استكمال وتطونر بياء مؤسسات دولتيا وفق معاننر سنادة القايو  
والحفاظ على األم ، واحترام حقوق اإليسا  والمرأة، وفي إطار م  التعددنة السناسنة وعلى أسس 

 ة. الدنمقراطنة والمساءلة والشفافن
كما وا   توقنع دولة فلسطن  مؤخرًا لعدد كبنر م  المعاهدات والموانثنق الدولنة لنس موجهًا ضد أحد، 
بل هو تأكند على رغبتيا في موائمة عمل مؤسساتيا وتشرنعاتيا الوطينة وفقًا للمعاننر الدولنة، وفي 

طار المتعدد لصال  السلم تنثبنت الشخصنة القايوينة لدولة فلسطن  إضافة إلى ايخراط دولتيا في اإل
 والعدالة والتيمنة واألم  العالمي.

وقال: على الصعند الداخلي الفلسطنيي، فإييا يعمل على تذلنل العقبات والعراقنل التي تحول دو  
تيظنم االيتخابات الفلسطنينة، وم  أجل ذلك فإييا مستمرو  في توحند أرضيا وشعبيا وتحقنق 

الحكومة الفلسطنينة بالعمل المتواصل لتوفنر ما يحتاجه م  أموال إلعادة المصالحة الوطينة وكلفيا 
إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائنلي في عدوايه على قطاع غزة، رغم العقبات التي تعترض سبنلها، 

شهند،  5511حنث ترك العدوا  اإلسرائنلي قطاعيا الحبنب منثقاًل بالجراح، فإضافة إلى أكنثر م  
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ألف بنت إضافة إلى البينة التحتنة، هذا دو  ذكر ما  81طفال واليساء، دمر أكنثر م  أغلبهم م  األ
 دمر في حربه األولى والنثاينة خالل األعوام األخنرة.

وأضاف: إ  ما نميع تحقنق هذا السالم الميشود هو استمرار إسرائنل في االحتالل واالستنطا  
ود أ  يؤكد رفضيا ألنة حلول ايتقالنة أو ما نسمى وفرض األمر الواقع، مستيدة لغطرسة القوة، وي

الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي تقسم األرض والشعب والوط ، يرفضه رفضًا قاطعًا، ويأمل م  كل 
 م  نعمل على إحنائه التوقف ع  ذلك.

 15/6/5115األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيل"إجراء تحقيق دولي مع  : تقرير الحكومة اإلسرائيلية ال يغير من مطلبناإيهاب بسيسو .3
أكدت الحكومة الفلسطنينة أ  تقرنر الحكومة اإلسرائنلنة الذي صدر النوم : رينم حيوش -ليد 

 )االحد( ويفى استهداف المدينن  في غزة، ال نغنر موقفها المطالب بتحقنق دولي.
ستهداف المدينن  في غزة وقال الياطق باسم الحكومة انهاب بسنسو، ا  "القرار اإلسرائنلي بيفي ا

نأتي استكماال لما قامت به إسرائنل في قطاع غزة، وال نغنر مطلب اجراء تحقنق دولي في حرب غزة 
". وأضاف "ال نمك  التعامل مع هذا التقرنر اإلسرائنلي، ولتبنا  العدالة 5112التي جرت في صنف 

امت به إسرائنل في غزة". كما قال ستتواصل مطالبتيا المجتمع الدولي بتشكنل لجا  تحقنق لما ق
 5511حسبما يقلت وكالة الصحافة الفريسنة "سقط خالل العدوا  اإلسرائنلي على غزة أكنثر م  

 شهند، وهذه االرواح الفلسطنينة بحاجة الى تدخل المجتمع الدولي لتحقنق العدالة لهم".
15/6/5115الشرق األوسط، لندن،   

 
 وتطلب حماية دوليةشاب عبد هللا غنيمات قتل "إسرائيل" لل السلطة تدين .4

عاما(، في  55شنع آالف الفلسطنينن  الغاضبن  أمس، جنثما  الشاب عبد هللا غينمات ) رام هللا:
قرنة كفر مالك شمالي شرق رام هللا، بعد ساعات فقط م  قتله بطرنقة بشعة على ند قوات االحتالل 

قاتلة، قبل أ  تدهسه سنارة عسكرنة وتيقلب فوقه، ما اإلسرائنلي، التي طاردته، نثم إصابته برصاصة 
 تسبب في تهشنم بعض عظامه.

 ووصف رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، عنسى قراقع، قتل غينمات، بأيه تم بطرنقة بشعة.
وكايت السنارة العسكرنة اإلسرائنلنة ايقلبت على غينمات، وبقنت فوقه لفترة م  الزم ، قدرها أهالي 

 بأكنثر م  ساعة قبل أ  نيتشل جنثمايه. القرنة
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وأدا  يمر حماد المستشار السناسي للرئنس الفلسطنيي: "العمل اإلجرامي اإلسرائنلي"، قائال إلذاعة 
محلنة "إييا يدن  هذا العمل اإلجرامي اإلسرائنلي في كفر مالك، وهو جزء م  اليهج اإلسرائنلي ضد 

وأضاف: "إ   د سواء بالرصاص أو الدهس أو الحرق".حناة المواط  الفلسطنيي، بقتله بدم بار 
إسرائنل ل  تستطنع أ  تدافع ع  ممارساتها ضد أبياء شعبيا أمام المحاكم الدولنة، والجيائنة 

 وتابع: "إييا وانثقو  م  معاقبة حكومة االحتالل على جرائمها". الدولنة".
وقالت، لقد  نلي بقتل غينمات "بدم بارد".واتهمت محافظ رام هللا والبنرة لنلى غيام، الجنش اإلسرائ

ودعت غّيام المجتمع الدولي لتوفنر الحمانة للشعب الفلسطنيي  "أطلقوا علنه اليار وم  نثم دهسوه".
 م  االحتالل "الذي نفتك باألرض واألطفال والشباب والشنوخ".

ة سنارة عسكرنة وجاء حدنث غيام ردا على روانة الجنش اإلسرائنلي الذي اتهم غينمات بمهاجم
 بقيبلة محلنة )زجاجة حارقة( قبل أ  تيحرف وتدهسه.

 ويعت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  ويادي األسنر، المحرر غينمات. 
 15/6/5115الشرق األوسط، لندن، 

 
 تنديد فلسطيني بقانون التغذية القسرية لألسرى المضربين .5

على قايو  للتغذنة القسرنة  "اإلسرائنلنة" يددت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  بمصادقة الحكومة
وأعربت الهنئة ع  قلقها الشدند إزاء  لألسرى الفلسطنينن  المضربن  ع  الطعام داخل سجويها.

 القايو  المذكور وما سنيبنثق عيه م  ممارسات "ال إيساينة وال أخالقنة".
لنة" مطلع نثماينيات القر  ويبهت إلى حادنثة مقتل نثالنثة أسرى فلسطنينن  في السجو  "اإلسرائن

 الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربو  ع  الطعام.
واعتبرت الهنئة أيه "آ  األوا  لوضع حد للجيو  "اإلسرائنلي" الذي نستهدف األسرى بكل حقد 
ووقاحة، حنث شهدت السيوات القلنلة الماضنة إصدار العدند م  القواين  ومشارنع قواين  تتحدث 

 سرى واألسرى المحررن  ومالحقتهم وتشدند الخياق علنهم بكل الوسائل والطرق".ع  قتل األ
وطالبت الهنئة كافة المؤسسات الحقوقنة واإليساينة والمجتمع الدولي بأسره بالتحرك فورا ل "وضع حد 

 لجرائم االحتالل".
و  التغذنة وفي السناق اعتبرت لجية شؤو  األسرى في المجلس التشرنعي الفلسطنيي مشروع قاي

 القسرنة لألسرى المضربن  بأيه قايو  تعسفي وتعبنر ع  عجز االحتالل وضعفه أمام إرادة األسرى.
وقالت اللجية، في بنا  صحفي لها، إ  هذا القايو  الساعي لكسر إضراب بعض األسرى بالقوة 

 نشكل خطورة حقنقنة على حناة األسرى المضربن .



 
 
 
 

 

           11ص                                     3618 العدد:    15/6/5115 ثنيناإل  التاريخ:

هذا القايو  جاء بعد يجاح إضراب عدد م  األسرى المعزولن   إقدام االحتالل على"وأضافت أ  
 ."واألسرى اإلدارنن  في تحقنق هدفهم غنر أ  هذه اإلجراءات ل  تكسر م  إرادة األسرى

 15/6/5115الخليج، الشارقة، 
 

 في المجلس التشريعي حسني البوريني االحتالل يفرج عن النائب .6
، ع  اليائب في المجلس التشرنعي 12/6م األحد نو  اإلسرائنلي،أفرجت سلطات االحتالل 

وأفادت حركة "حماس" على موقعها  الفلسطنيي، حسيي البورنيي، بعد اعتقال دام عامًا كاماًل.
اإللكترويي، بأ  يواب كتلتها البرلماينة "التغننر واإلصالح" استقبلوا اليائب البورنيي بعد إطالق 

جايب حشد م  عائلته وأصدقائه تجمهروا على معبر سراحه م  سج  "اليقب" الصحراوي، إلى 
 "الظاهرنة" جيوب الخلنل.

نوما، بسبب تجمند  51عاما( لمدة  56وكا  االحتالل قد قام بتأخنر موعد اإلفراج ع  البورنيي )
 عمل قايو  "الميهلي".

 14/6/5115، فلسطين أون الين
 

 هنية: األسرى تبرعوا بثالثمئة ألف دوالر لغزة .7
ئب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس، إسماعنل هينة، أ  األسرى في سجو  االحتالل أكد يا

ألف دوالر لصال  األهالي المحاصرن  في قطاع غزة. وقال هينة، "إ  قضنة  311تبرعوا بمبلغ 
األسرى على رأس سلم أولونات الحركة، وستعمل على تحرنرهم بكافة الوسائل والطرق". وأضاف 

ركته في حفل إشهار مجموعة كتب م  مؤلفات األسرى في سجو  االحتالل، النوم هينة خالل مشا
 األحد، "إييا ال زليا يتابع بكل مسؤولنة وألم قضنة أسرايا، والمقاومة ستستمر في طرنق تحرنرهم".

وشدد على أ  قضنة األسرى قضنة مركزنة على مستوى القنادة في الحركة، باإلضافة إلى ملفي 
جرحى. وأكد هينة حركته مع أي جهد عربي نصب في مصلحة األسرى وقضنتهم، شاكًرا الشهداء وال

 دولة اإلمارات على تبرعها بمبلغ خمسة آالف دوالر لعائالت الشهداء في غزة.
وفي سناق ميفصل، استيكر هينة استمرار اعتقال أجهزة السلطة إسالم حامد المضرب ع  الطعام 

إناها لإلفراج عيه. ولفت إلى أ  المعتقل حامد نعايي م  عملنة موت  على التوالي، داعناً  62للنوم 
متدرج لكافة األجهزة الداخلنة له، بفعل استمراره في اإلضراب ع  الطعام في سجو  األجهزة 

 األمينة.
 14/6/5115فلسطين أون الين، 
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 هنية يثمن دور قطر وجنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني .8

هينة، رئنس الوزراء الفلسطنيي السابق، ويائب رئنس المكتب السناسي لحركة  غزة: نثم  إسماعنل
"حماس"، دور دولة قطر، وجيوب أفرنقنا في دعم الشعب الفلسطنيي. ففي اتصال هاتفي أجراه هينة، 
النوم األحد مع أمنر دولة قطر السابق الشنخ حمد ب  خلنفة آل نثايي معزًنا إناه بوفاة خاله الوجنه 

  حمد ب  عبد هللا العطنة، قدم الشكر للشنخ حمد على دور قطر ومواقفها "الشجاعة" في علي ب
 خدمة الشعب الفلسطنيي عامة وقطاع غزة خاصة، السنما دورها في إعادة إعمار القطاع.

م  جايب آخر، استقبل هينة سفنر جمهورنة جيوب أفرنقنا مكالنما منلوتغنسي لدى السلطة 
( والذي جاء مودًعا بمياسبة ايتهاء علمه في األراضي الفلسطنينة، 6|12ألحد )الفلسطنينة النوم ا

وذلك في مكتبه بغزة. وعبر هينة ع  اعتزازه بمواقف دولة جيوب أفرنقنا النثابتة م  دعم الشعب 
الفلسطنيي وحقه في الحرنة واالستقالل. وشكر السفنر منلوتغنسي بشكل شخصي على الجهد الذي 

ه كممنثل لدولة جيوب أفرنقنا في فلسطن  لحمل رسالة الشعب الفلسطنيي إلى العالم، بذله طوال عمل
 وكذلك لرفع الحصار ووقف العدوا  على غزة.

 14/6/5115المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 الرشق: تقرير االحتالل عن عدوان غزة "أكذوبة" .9
حتالل عيد العدوا  على اعتبر عضو المكتب السناسي لحركة حماس عزت الرشق، تقرنر جنش اال

، " أكذوبة نرّوج لها للتغطنة على جرائمه، ومحاولة مكشوفة لاللتفاف 5112قطاع غزة صنف 
 والتأنثنر على الروانة الدولنة التي تدنيه". 

وقال الرشق عبر صفحته على "فنسبوك" نوم األحد، إ  االحتالل نسعى م  خالل األكاذنب 
ائم الحرب التي ارتكبها جنشه خالل عدوايه على قطاع غزة ضد الستباق التقرنر الدولي حول جر 

الحجر والشجر والبشر. وأكد أ  جرائم االحتالل مونثقة بالصوت والصورة، وقد تياقلتها وسائل 
 اإلعالم العربنة والدولنة حنيها، ومرتكبوها ستطالهم ند العدالة، ول  تسقط جرائمهم بالتقادم.

 14/6/5115فلسطين أون الين، 
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 حسام بدران: شعبنا يقاوم بالرغم من وطأة التنسيق األمني .11
الدوحة: دعا المتحدث باسم حركة "حماس" حسام بدرا ، إلى التصدي لقوات االحتالل الصهنويي 
ومواجهتها في كل مكا  بفلسطن  المحتلة، مشددًا على أ  الفلسطنينن  في الضفة الغربنة "لنس 

 مال المقاومة".أمامهم م  حل سوى استمرار أع
عامًا(، مستطردًا:  53ويدد بدرا  األحد، باغتنال االحتالل لألسنر المحرر عبد هللا إناد غينمات )

 "االحتالل نتفي  في اغتنال الفلسطنينن ، وقواته تمارس القتل بكل الوسائل".
سرائنل( وقال بدرا : "الشعب الفلسطنيي نقاوم رغم وطأة التيسنق األميي )بن  السلطة الفلسط نينة وا 

ومحاولة تجرنم المقاومة الفلسطنينة ومحاربتها بكل األشكال". وأشار بدرا  إلى أ  عملنات القتل 
التي نقوم بها االحتالل في الضفة المحتلة ستشكل شرارة االيتفاضة في وجه المحتل، مضنفًا: "م  

 ".جيازات الشهداء تتصاعد المقاومة، وم  دمائهم تيبت بذور االيتفاضة
 14/6/5115قدس برس، 

 
 حماس تنعى الشهيد غنايم وتؤكد على خيار المقاومة .11

عامًا(، الذي استشهد فجر النوم خالل  55رام هللا: يعت حركة "حماس"، الشهند عبد هللا إناد غيانم )
مواجهات مع جيود االحتالل في بلدة كفر مالك شرق رام هللا، إنثر ايقالب جنب عسكري صهنويي 

 مطاردته. علنه بعد 
ودعت حركة حماس في بناٍ  لها، إلى المشاركة الواسعة في تشننع جنثما  الشهند في الزما  
والمكا  الذي تحدده عائلته الصابرة، متمين  م  المولى القدنر أ  نلهمهم الصبر والسلوا ، وأ  

 نتقبل الشهند في يعنم جيايه.
استمدادها العزم م  دماء الشهداء األبطال، وأكدت حركة حماس على استمرار المقاومة وتصاعدها و 

فنما شددت على أ  مشهد الشهادة والتضحنة الذي ال نزال متواصاًل في مد  وقرى الضفة الغربنة 
 هو الطرنق األصوب يحو زوال االحتالل عبر سبنل المقاومة وحدها.

 14/6/5115المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ل وزاري على حكومة التوافق دون موافقة حماسالقدس العربي: فتح تتحدث عن تعدي .15

فادي أبو سعدى: أكدت مصادر في حركة فت  أ  اجتماعًا لمجلسها النثوري سنعقد في  -رام هللا 
مقر الرئاسة في مدنية رام هللا غدًا النثالنثاء. وبحسب المصادر فإ  االجتماع مخصص بشكل رئنسي 
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جراء تعدنل وزاري على حكومة رامي الحمد لبحث بيدن  نتعلقا  بموعد المؤتمر السابع ل حركة فت  وا 
 هللا دو  موافقة حركة حماس في حال واصلت تعطنل دور حكومة الوفاق في قطاع غزة.

 15/6/5115القدس العربي، لندن، 
 

 41حركة الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع األسير عدنان بعد دخول إضرابه عن الطعام يومه الـ  .13
حركة "الجهاد اإلسالمي" أمس وقفة تضام  مع األسنر خضر عديا   أ ف ب: يظمت -غزة 

المضرب ع  الطعام في السجو  اإلسرائنلنة ميذ واحد وأربعن  نومًا، وذلك قرب معبر بنت حايو  
)انرنز( شمال قطاع غزة، وطالبت باإلفراج عيه. ورفع المشاركو  صورًا للمعتقل عديا  والفتات 

اإلداري"، و "نثورة خضر عديا  تستمر". وشارك في هذه الوقفة قادة م   كتب علنها: "ال لالعتقال
 "حماس" و"الجهاد" يددوا بسناسة االعتقال اإلداري اإلسرائنلنة.

م  ياحنته، طالب يائب رئنس "حماس" إسماعنل هينة السلطات اإلسرائنلنة باإلفراج "الفوري ع  
في السجو  اإلسرائنلنة أقنمت في مدنية غزة:  األسنر عديا ". وأضاف في كلمة خالل حفلة لألسرى

 "ال زليا يتابع قضنة أسرايا، وهي في سلم أولوناتيا".
خواييا، ومع إخواييا )في إشارة  وأكد: "يح  أمام مأساة مزدوجة ما بن  محتل نعتقل ونقتل أبياءيا وا 

"اإلفراج ع  المعتقل  للسلطة الفلسطنينة( نستخدمو  ذات األسلوب، الحرنة ال تتجزأ"، مطالبًا بـ
 نومًا في سجو  الضفة وكل المعتقلن  السناسنن ". 63الشاب إسالم حامد المضرب ع  الطعام ميذ 

وكايت ريدة موسى، وهي زوجة األسنر عديا ، أكدت لوكالة "فرايس برس" أ  محامنًا للصلنب 
 أي مقونات. األحمر أبلغها أ  حالة زوجها آخذة في التدهور، خصوصًا أيه نرفض تياول

 15/6/5115الحياة، لندن، 
 

 في "الليكود"على طريقة انتخاب قائمة المرشحين على حالها  اإلبقاءنتنياهو نجح في  .14
يج  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، في المعركة الداخلنة التي : حس  عبد الحلنم

بأ  نيتخب ميتسبو اللنكود المواقع  خاضها، وأقر مركز اللنكود اللنلة الحل الوسط الذي اقترحه
 األولى في القائمة، فنما نيتخب مركز اللنكود ممنثلي المياطق.

صوتا أندوا اقتراح عضو الكينست دافند  1121صوتا مقابل  1552وحصل اقتراح يتيناهو على  
يت متبعة أمسالم الداعي إلى اقتصار ايتخاب القائمة على مركز اللنكود أي العودة للطرنقة التي كا

ونبلغ عدد ميتسبي الحزب يحو مئة ألف، فنما نبلغ عدد أعضاء مركز اللنكود  .5111قبل عام 
وأدلى أعضاء اللنكود بأصواتهم في مراكز اقتراع في  الذن  نيتخبهم الميتسبو  يحو نثالنثة آالف.
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الساعة العاشرة جمنع أيحاء البالد بدءا م  الساعة الحادنة عشرة قبل ظهر األحد وأغلقت الصيادنق 
 لنال.

 14/6/5115، 48 عرب
 

 الضفة إذا لم يحفظ الهدوء حتى نهاية العام باجتياحتهدد عباس  "إسرائيل" .15
أرسلت حكومة رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو "تهدندًا مباشرًا" إلى الرئنس محمود عباس 

افظة على الهدوء حتى يهانة العام". مطلع الشهر، وطالبته والقنادة الفلسطنينة بـ "الصبر والمح
وكشفت مصادر فلسطنينة مقربة م  الرئاسة أ  "تلك التهدندات جاءت خالل لقاء مسؤول أميي 
إسرائنلي رفنع المستوى مع رئنس هنئة الشؤو  المدينة عضو اللجية المركزنة لحركة فت  حسن  

 الشنخ".
ار "إلى ضرورة أ  تقلع القنادة الفلسطنينة ع  وأفادت اإلذاعة العبرنة أ  المسؤول اإلسرائنلي أش

التهدندات الفارغة بوقف التيسنق األميي وحل السلطة، فلو تم ذلك، فإ  دباباتيا ستكو  في عموم 
ساعة، ولدنيا خطة كاملة إلدارة الضفة أحس  ميكم"، مضنفا: "مصال  إسرائنل  52الضفة خالل 

تتعلق بأمور الحناة النومنة ودراسة فت  المنياء". تفرض علنها عقد صفقة غنر مباشرة مع حماس 
وتابع: "طلبيا ميكم رسمنًا أ  تكويوا طرفًا لكيكم ال ترندو  العمل م  أجل غزة"، مؤكدًا أ  "ذلك نأتي 

 في سناق بحث إسرائنل ع  مصالحها في ظل التغننرات التي ستشهدها الميطقة في الفترة المقبلة".
 15/6/5115لندن،  الحياة،

 
 تتهم القوى العالمية بالرضوخ إليران في االتفاق النووي "إسرائيل" .16

بينامن  يتيناهو القوى العالمنة نوم األحد  اإلسرائنلياتهم رئنس الوزراء : مينر البونطي -القدس 
نوينو حزنرا  للحد م  أيشطة  31باإلفراط في تقدنم تيازالت إلنرا  حتى نتسيى إبرام اتفاق بحلول 

اليووي على الرغم م  رفض طهرا  مطالب بتشدند عملنات التفتنش التي تجرنها األمم  بريامجها
 المتحدة.

وقال يتيناهو لحكومته في تصرنحات أذنعت نوم األحد "لألسف التقارنر الواردة م  القوى العالمنة 
المزند م  تشهد على تسارع وتنرة التيازالت التي تقدمها في مواجهة العياد اإلنرايي." ولم نذكر 

 التفاصنل.
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وقال نوفال شتانيتز وزنر الطاقة اإلسرائنلي إ  القوى العالمنة مستعدة على ما نبدو لتقبل مقاومة 
طهرا  لعملنات تفتنش يووي موسع تجرنها األمم المتحدة وطلبها مواصلة أيشطة البحث والتطونر 

 نوم إليتاج وقود يووي.المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصنب النوراي
 14/6/5115لألنباء،  رويترز وكالة

 
 تصادق على قانون التغذية القسرية لألسرى  اإلسرائيليةالحكومة  .17

أقرت الحكومة اإلسرائنلنة في جلستها األسبوعنة صباح النوم اقتراح قايو  التغذنة : 28عرب 
بعد أ  كا  نحمل  ”ضراب ع  الطعامميع أضرار اإل“القسرنة لألسرى. وحمل القايو  هذه المرة اسم 

 . ”تغذنة األسرى قسرنا“اسما آخر في صنغته السابقة وهو 
ونتن  القايو  المقترح للدولة تغذنة األسرى المضربن  ع  الطعام والذن  نتهدد الخطر حناتهم قسرنا 

التصونت علنه وعيوة، فنما م  المقرر أ  تصادق اللجية الوزارنة لشؤو  التشرنع على القايو  قبل 
كما ونيص القايو  على أ  تتوجه الدولة للمحكمة قبل تغذنة األسنر المضرب  يهائنا في الكينست.

 وسماع رد موكله ع  أسباب استمرار اإلضراب ع  الطعام.
األسرى األمينن  معينو  بتحونل “لعاد إردا ، إ  جوقال وزنر األم  الداخلي ومقدم اقتراح القايو  

لطعام لعملنة ايتحارنة م  يوع جدند نهددو  فنها دولة إسرائنل. ل  يسم  ألي اإلضراب ع  ا
 .”شخص بتهدنديا ول  يسم  لألسرى بالموت في سجوييا

 14/6/5115، 48 عرب
 

 القسري لألسرى يعرضهم للموت اإلطعامغطاس: النائب باسل  .18
سلبًا ألحد أهم أسالنب  اعتبر عضو الكينست باسل غطاس م  القائمة المشتركة، اإلطعام القسريّ 
 االحتجاج التي نملكها األسنر في يضاله المشروع م  أجل الدفاع ع  حقوقه.

استعمال وسنلة غنر إيساينة وغنر أخالقنة  إلى"حكومة )إسرائنل( تسعى م  خالل القايو   وقال:
واسع الذي لتحقنق أهداف سناسنة، وذلك أليها تخشى م  االلتفاف الشعبي والتضام  الجماهنري ال

( ال تأبه كما تدعي لصحة األسرى إسرائنلوأشار إلى أ  ) نحظى به األسرى في الشارع الفلسطنيي".
الفلسطنينن  أو لحناتهم، وا  اإلطعام القسرّي قد نعرض حناة المضرب ع  الطعام إلى الخطر 

 ت القر  الماضي.ونسبب موته كما حدث مع أسرى فلسطنينن  ُأطعموا بالقوة في سبعنينات ونثماينينا
 14/6/5115، فلسطين أون الين
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 تؤكد أنها لن تنصاع لقانون التغذية القسرية لألسرى اإلسرائيلية نقابة األطباء  .19

أكد رئنس يقابة األطباء في إسرائنل الدكتور لنويند إندلما ، أيه في حال أقر الكينست : بالل ضاهر
 الطعام، فإ  األطباء ل  نيصاعوا للقايو . قايو  التغذنة القسرنة لألسرى الذن  نضربو  ع 

ويقلت صحنفة "هآرتس"، النوم االنثين ، ع  إندلما  قوله إيه "في حال س  القايو  فإييا سيدعو 
وعبرت يقابة األطباء ع  معارضتها الشدندة لمشروع القايو ، وقال الدكتور  األطباء إلى تجاهله".

تتغلب فنها آداب مهية الطب على القايو  بصورة ال لبس إندلما  ع  مشروع القايو  إ  "هذه حالة 
فنها، والرسالة التي يمررها لألطباء هي أ  التغذنة القسرنة تعيي تعذنبا ونحظر على طبنب 

 المشاركة فنها".
وأضاف إندلما  أ  "أي طبنب حاول مرة إدخال أيبوب إلى المعدة، نعلم أيه إذا تم القنام بذلك خالفا 

فإ  هذا نكو  تعذنبا ونشكل خطرا على حناته. وهذا األيبوب نمك  أ  ندخل إلى  لرغبة إيسا ،
ذا تم القنام  الرئتن . والبدنل بالتغذنة بواسطة الورند لنس أفضل، وهو نستوجب تكبنل اإليسا . وا 

 بذلك مرة واحدة فإيه لنس فعاال، وهذا نستمر أناما كاملة وهذا تعذنب".
قايو  خطنر وسنسبب ضررا أكنثر م  الفائدة. وهو خاطئ م  الياحنة وشجج إندلما  على أ  "هذا 

الطبنة وم  ياحنة آداب مهية الطب أنضا. ونؤسفيي أ  يعود إلى اليضال الذي خضياه قبل عام، 
لك  الرسالة م  ياحنتيا واضحة، وهي أ  الحدنث ندور ع  تعذنب ونحظر على الطبنب المشاركة 

 في التعذنب".  
 15/6/5115، 48 عرب

 
 واألوروبيون يتصدرون الالئحة "إسرائيل"تراجع السياحة في : اإلسرائيلياإلحصاء  .51

أفاد تقرنر صادر ع  مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائنلي أمس أ   : وكالة سما -القدس المحتلة 
 12511الخمسة األولى م  العام الحالي بلغ  األشهرخالل  إسرائنلعدد السناح العرب الذن  زاروا 

 1511سائ ، والمغرب بـ  5511سائ ، ومصر بـ  2511دول هي األرد  بـ  3سائ  نتوزعو  بن  
 سائ  عربي.

خالل األشهر الخمسة  إسرائنلوأوض  البنا  ا  إجمالي عدد السناح م  حول العالم الذن  زاروا 
على العدد  سائ ، وأ  القارة األوروبنة حازت ألف 1556األولى م  العام الحالي، بلغ ملنو  و

سائ . ومقارية مع إجمالي عدد السناح م  حول العالم الذن  زاروا  256511األكبر م  السناح بـ 
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في المئة  6.2خالل الفترة يفسها م  العام الماضي، تراجع عدد السناح للعام الحالي بيسبة  إسرائنل
 سائ . 1363111ناح مقارية مع األرقام حتى أنار )مانو( م  العام الماضي حن  بلغ عدد الس

وال تزال صياعة السناحة اإلسرائنلنة تعايي حتى النوم م  تبعات العدوا  العسكري اإلسرائنلي على 
 قطاع غزة، والذي هوى بأرقام السناحة الوافدة بعد مرور قرابة عام على العدوا  على غزة.

الخمسة األولى  األشهرخالل  ئنلإسراواحتلت الوالنات المتحدة أكنثر الدول التي توافد ميها سناح إلى 
سائ ، نثم  181311سائ ، تبعتها روسنا االتحادنة بـ  555211الماضنة م  العام الحالي، بيحو 

 ألف سائ . 112فريسا بأكنثر م  
وجاء في بنايات مكتب اإلحصاء المركزي أ  إجمالي عدد السناح األتراك الذن  زاروا إسرائنل خالل 

 6211سائ  م  مالنزنا، وأيدوينسنا بيحو  1611سائ ، مقارية مع  ألف 13.3خمسة أشهر بلغ 
 سائ .

 52.2ألف سائ ، بنيما بلغ عدد سناح قارة إفرنقنا  151.8وبلغ عدد السناح القادمن  م  قارة آسنا 
ألف سائ ،  21.1ألف سائ ، وم  أمرنكا الجيوبنة  561.2ألف سائ ، وسناح قارة أمرنكا الشمالنة 

 ألف سائ . 12.5 اأسترالنوم  
 15/6/5115لندن،  الحياة،

 
 "الجكر"طريق  "القسام"كتائب كرم أبو سالم بسبب تعبيد  معبرتغلق  "إسرائيل" .51

رفضت السلطات اإلسرائنلنة صباح أمس فت  معبر كرم أبو سالم، الميفذ  : وكالة سما -غزة 
د "كتائب عز الدن  القسام"، التجاري الوحند لقطاع غزة، أمام حركة إدخال البضائع بدعوى تعبن

 الجياح المسل  لحركة "حماس"، طرنقًا قرب المعبر نسمى "طرنق الجكر".
 15/6/5115لندن،  الحياة،

 
 ةبمساعدة دروز سوري الواليات المتحدة تطالب "إسرائيل"هآرتس": " .55

رنكنة كشفت صحنفة "هآرتس" اليقاب ع  أ  إسرائنل طلبت رسمنًا م  اإلدارة األم: حلمي موسى
 العمل على مساعدة الدروز في سورنا، خشنة تعرضهم لمذبحة م  جايب قوات "داعش".

وال نعبر هذا الطلب إال ع  محاولة إلقياع الدروز في فلسطن  بأ  األحادنث ع  "حلف الدم" مع 
 إسرائنل جدنة، م  دو  أ  تفعل في الواقع شنئًا.

اتت تدرس إمكاينة تشكنل ميطقة آمية على الحدود مع وأشار موقع "واال" اإلخباري إلى أ  إسرائنل ب
 سورنا لضما  حمانة الدروز.
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وأشارت "هآرتس" إلى أ  إسرائنل طلبت م  الوالنات المتحدة زنادة الدعم لدروز سورنا. وذكرت إ  
الطلب قدم رسمنًا إلى رئنس أركا  القوات األمرنكنة المشتركة الجيرال مارت  دنمبسي، الذي أيهى 

 رة إلسرائنل أمس األول.زنا
 15/6/5115بيروت،  السفير،

 
 على فلسطيني أعزلاعتدوا جنود  إجراءات تأديبية مخففة ضدّ يتخذ  اإلسرائيليالجيش  .53

اتخذ جنش االحتالل اإلسرائنلي إجراءات تأدنبنة مخففة ضد جيود إسرائنلنن  ظهروا في شرنط  :الغد
 نم الجلزو  شمال مدنية رام هللا في الضفة الغربنة.فندنو وهم نعتدو  على مواط  فلسطنيي في مخ

وقالت مصادر عسكرنة إسرائنلنة نوم أمس األحد، إ  الجنش فت  تحقنقا في الحادنثة بعد تداول 
وسائل إعالم لشرنط فندنو نظهر اعتداء عدد م  الجيود بالضرب المبرح والوحشي على المواط  

بطرنقة  2ا إلذاعة الجنش، فقد تمت معاقبة الجيود الـووفق الفلسطنيي األعزل في مخنم الجلزو .
نوما على  58نوما على جيدي، و 31مخففة مقارية بالفعل الذي قاموا به، حنث حكم بالسج  لمدة 

 جيدنن  آخرن  مع وقف التيفنذ، أما رئنس الوحدة فقد تلقى توبنخا لفظنا.
 15/6/5115عّمان،  الغد،

 
 ومسؤولين عرب  "إسرائيل"استهدفت إيرانية " "سايبر هجماتتقرير إسرائيلي:  .54

إنراينة شيت هجمات إلكتروينة على  ”هاكرز“كشف خبراء إسرائنلنو  أ  مجموعة : حس  عبد الحلنم
جهة إسرائنلنة  21إسرائنل ودول عربنة، ويجحت في الحصول على معلومات حساسة م  قرابة 

 بنيهم
هاجمة مسؤولن  عربا بنيهم وزنر مالنة لم تفص  ع  جيراالت متقاعدن  وشركات أمينة، إلى جايب م

 هونته، وأوضحوا أ  هجمات "السانبر" اإلنراينة تتم بشكل نومي وتحقق يجاحا.
وحسب تقرنر لشركة "سكاي كلنر" اإلسرائنلنة، يشر موقع "واال" العبري ملخصه فإ  الهجمات بدأت 

اختراقا  551ء الشركة إيهم اكتشفوا ، وتتواصل حتى النوم. وقال خبرا5112ميذ تموز/ نولنو 
في إسرائنل استهدفت متخصصن  في دراسة إنرا   21لمجموعة الهاكرز في الشرق األوسط، بنيها 

 والشرق األوسط والعالقات الدولنة، وشركات أمينة وجهات أخرى.
(، Ajax Teamوبتقدنر الخبراء فإ  المهاجمن  هم مجموعة هاكرز إنراينن  تطلق على يفسها )

نثم جيدوا على ما نبدو ألجهزة االستخبارات  5111بدأوا عملنات االختراق بدوافع أندلوجنة عام 
 اإلنراينة.
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وقال التقرنر إ  م  بن  األهداف اإلسرائنلنة جيراالت في الجنش، وموظفو  في شركات استشارات 
رج إسرائنل فقد شملت أمينة، وباحنثن  في جامعة بار إنال  وغنرها م  الجامعات، أما األهداف خا

وزنر مالنة في إحدى دول الشرق األوسط، ومسؤول في السفارة القطرنة في برنطاينا، والكنثنر م  
الشخصنات والمؤسسات السعودنة، وصحافنن  م  جمنع أيحاء العالم وياشطي حقوق إيسا  

 وآخرن .
بعض األحنا  شكلت وقال الخبراء أ  الهجمات يفذت على مراحل مستهدفة شبكات حاسوب، وفي 

تلك الشبكات يقطة ايطالق لهجمات جدندة. وأضافوا أ  يشاط المجموعة تركز في اختراق حسابات 
 البرند اإللكترويي أو السنطرة على أجهزة حاسبو وسرقة المعلومات.

 14/6/5115، 48 عرب
 

 تباإلنترنونصفهم يوافقون على مراقبتهم  مهووسون أمنيا   اإلسرائيليون"هآرتس":  .55
في ظل الهوس األميي الذي نغرق إسرائنل واإلسرائنلنن  جراء عملنة غسنل الدماغ : بالل ضاهر

المتواصلة التي نتعرضو  لها، عبر يصف اإلسرائنلنن  ع  موافقتهم على الخضوع لمراقبة أمينة في 
 ، بادعاء المساعدة في الحفاظ على أم  الدولة.اإليتريتشبكة 

روفنسور دافيا كياتي والبروفنسور منخائنل غروس والدكتورة دايا فاشدي، وأظهرت دراسة أجراها الب
م  مشاركن  في استطالع شملته الدراسة،  %53م  قسم العلوم السناسنة في جامعة حنفا، أ  

ويشاطهم في شبكات التواصل  اإللكتروييوافقوا على أ  نخضعوا لمراقبة حكومنة لبرندهم 
 االجتماعي.

شخصا، على مراقبة حكومنة لشبكات  221  المستطلعن  البالغ عددهم ، م  بن%32ووافق 
 ع  موافقتهم على إغالق مواقع الكتروينة معنية أمام اإلسرائنلنن . %58التواصل، فنما عبر 

ويقلت صحنفة "هآرتس"، النوم االنثين ، ع  البروفنسور كياتي قولها إ  االستطالع أجري قبل 
س" على مواقع الكتروينة إسرائنلنة رسمنة، احتجاجا على االحتالل هجومة قراصية حركة "أيوينمو 

 اإلسرائنلي.
م  المستطلعن  إيهم نتوقعو  ردا حكومنا على هجمات "سانبر" م  خالل هجمات  %82وقال 

 أ  الرد نجب أ  نكو  م  هجمات بأسلحة. %13مضادة، بنيما اعتبر 
إ  هجمات  %68ى هجمات "سانبر"، وأشار وتبن  م  االستطالع أ  الجمهور في إسرائنل نخش

شارات المرور الضوئنة وتزوند المناه بشكل كبنر، بنيما قال  كهذه بإمكايها أ  تهدد بينة تحتنة وا 
 إيهم على قياعة بأ  هجمات "سانبر" بإمكايها أ  تمس جسدنا بالسكا . 51%
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مة احتمال للمس بهم" وأ  وأشارت كياتي إلى أيه "نوجد هيا مواطيو  نبدو أيهم مستباحو ، ونث
 "التيازل ع  الخصوصنة هو مس بالقنم الدنمقراطنة اللنبرالنة". 

 15/6/5115، 48 عرب
 

 قرب رام هللا بإطالق النار عليه قبل دهسه محررا   تغتال أسيرا   االحتاللقوات  .56
لــك شــرق رام مــ  قرنــة كفــر ما ،(عامــاً  51، الشــاب عبــد هللا غيــانم )األحــد أمــسنــوم رام هللا: استشــهد 

هللا، إنثــر إطــالق اليــار علنــه مــ  قبــل قــوات االحــتالل اإلســرائنلي، التــي قامــت بدهســه أنضــًا باســتخدام 
ســنارة عســكرنة إســرائنلنة "جنــب"، ايقلبــت فوقــه، خــالل مواجهــات ايــدلعت فــي القرنــة فجــرًا إنثــر اقتحــام 

 قوات االحتالل للقرنة.
وهو أسنر محرر، كا  أفرج عيه قبل عام تقرنبًا، —، وقد تضاربت األيباء حول كنفنة استشهاد غيانم
تياقـل أكنثـر مـ  روانـة، لكـ  مصـادر فـي  بعدما تـمّ  —بعد أ  قضى زهاء عامن  في سجو  االحتالل

"مجمع فلسطن  الطبي" برام هللا، حنث يقل جنثما  الشهند مع سـاعات الصـباح، أكـدت أ  االستشـهاد 
 اليار علنه، إضافة إلى تعمدهم دهسه. يجم ع  إطالق جيود االحتالل اإلسرائنلي

وظهرت صورة للشهند وهو أسـفل السـنارة العسـكرنة، فـي الوقـت الـذي أكـد فنـه عـدد مـ  أهـالي القرنـة، 
وذكـرت مصـادر فـي القرنـة،  أ  جيود االحتالل ميعوا اقتراب أحد مـ  الشـهند لفتـرة تزنـد عـ  السـاعة.

قرنــة قرابــة الســاعة الرابعــة واليصــف فجــرًا، مــا أدى إلــى أ  عــددًا كبنــرًا مــ  جيــود االحــتالل اقتحمــوا ال
 ايدالع مواجهات أدت إلى إصابة ستة مواطين  بالرصاص المعديي المغلف بالمطاط.

وقالت والـدة الشـهند: إ  عبـد هللا كـا  عائـدًا مـ  عملـه فـي إحـدى مـزارع الـدواج ، حنـث تفاجـأ بوجـود 
أطلقــوا اليــار علنــه ومــ  نثــم دهســه بعــد مطاردتــه،  قــوات االحــتالل قــرب ميزلــه، وعيــدما حــاول الهــرب

مؤكـدة أ  قـوات ، موضحة أيها لم تتمك  م  التعرف على ابيها وهو تحت عجـالت الجنـب العسـكري
ــه بعــد أ  تركتــه نيــزف ألكنثــر مــ  نثــالث ســاعات، وميعــت الطــواقم الطبنــة مــ   االحــتالل تعمــدت قتل

 الوصول إلنه.
 يادي األسنر، أمس، الشهند واألسنر المحرر غيانم.يعت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  و و 

فنهــا اغتنــال  واســتيكر رئــنس هنئــة شــؤو  األســرى والمحــررن  عنســى قراقــع، الطرنقــة البشــعة التــي تــمّ 
 الشهند غيانم، مؤكدًا أ  هياك استهدافًا حقنقنًا لألسرى المحررن  وعائالتهم.

ة قتـــل الشـــهند غيـــانم، محـــذرة مـــ  تبيـــي الروانــــة ودايـــت محـــافظ رام هللا والبنـــرة د. لنلـــى غيـــام، عملنـــ
 االحتاللنة الزائفة، فنما نتعلق باستشهاد غيانم.

 كما يددت الحكومة بجرنمة قتل غيانم، وحملت الحكومة اإلسرائنلنة، المسؤولنة الكاملة عيها. 
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عقـب وجرى تشننع جنثما  الشهند فـي مقبـرة القرنـة، ظهـر أمـس، بمشـاركة حشـد غفنـر مـ  المـواطين  
 أداء صالة الجيازة علنه في مسجد القرنة.

مــ  جهتهــا، زعمــت متحدنثــة باســم الجــنش، ردًا علــى أســئلة وكالــة فــرايس بــرس، أ  الشــاب الفلســطنيي 
 ألقى عبوة حارقة على سنارة جنب "حن  ايقلبت اآللنة علنه".

 15/6/5115 ،األيام، رام هللا
 

 إنشـاء ممـر مائي إلى العالمومواطنون يطالبون برفع الحصار وب صيادونغزة:  .57
طالـب صـنادو  ومواطيـو  وممنثلـو  عـ  لجيـة كسـر الحصـار ويقابـة عمـال فلسـطن   فانز أبو عـو :

العــالم بأســره بالضــغط علــى ســلطات االحــتالل اإلســرائنلي إلجبارهــا علــى رفــع الحصــار الجــائر عــ  
االعتــداءات بحــق  قطــاع غــزة المفــروض علنــه ميــذ مــا نزنــد عــ  نثمــايي ســيوات وينــف، وعلــى وقــف

 الصنادن  الذن  نبحنثو  ع  قوت نومهم.
وشـدد الصــنادو  والمواطيـو  الــذن  يظمـوا، أمــس، تظـاهرة بحرنــة ايطلقـت مــ  منيـاء غــزة البحـري فــي 
عدة قوارب صند كبنرة وصغنرة جابت شاطئ البحر لعدة مئات م  األمتار، على أهمنة خروج العـالم 

ي إدايـة االيتهاكـات اإلسـرائنلنة بحـق كـل مـا هـو فلسـطنيي سـواء العربي والغربي ع  صمته المقنت فـ
وطـالبوا بإيشـاء ممـر مـائي لتسـهنل حركـة السـف  مـ   كايوا صنادن  أو مزارعن  أو مـواطين  عـادنن .

لى قطاع غزة والعالم الخارجي كخطوة أولى على طرنق كسـر الحصـار عـ  القطـاع، وإلدخـال كافـة  وا 
 عمل إسرائنل على ميع دخولها ميذ سيوات طونلة. المستلزمات الضرورنة التي ت

وجاءت المسنرة البحرنة التي يظمتها يقابة عمال فلسطن  ولجية كسر الحصار، أمس، في منياء غزة 
الذي نيطلق اآل  في طرنقه إلـى غـزة حـاماًل علـى متيـه بعـض المسـاعدات  3احتفاًء بأسطول الحرنة 

 للقطاع المحاصر ميذ ما نزند ع  نثمايي سيوات. اإليساينة، وللمطالبة بإيشاء ممر مائي
 15/6/5115 ،األيام، رام هللا

 
 في مدن الضفة المحتلة فلسطينيا   11 اعتقال .58

اعتقلت قوات االحتالل أحد عشر فلسطنينًا في مياطق متفرقة م  الضفة  رائد الالمي: - غزة، القدس
حـتالل دهمـت مـد  الخلنـل وبنـت لحـم ويـابلس الغربنة. وذكـرت وزارة الداخلنـة الفلسـطنينة أ  قـوات اال

 شابًا. 11ورام هللا وسط إطالق يار كنثنف وشيت حملة اعتقاالت شملت 
 15/6/5115 ،الخليج، الشارقة
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 المسجد األقصى داخلحاول عرقلة أعمال الترميم تشرطة االحتالل  ":اإلسالمية األوقاف" .59
إلسالمنة أ  شرطة االحتالل حاولت أكنثر مـ  مـرة فادي أبو سعدى: أعليت دائرة األوقاف ا -رام هللا 

لقيـاة تصـرنف منـاه األمطـار فـي  اإلسـالمنةعرقلة أعمال الترمنم التـي تقـوم بهـا طـواقم تابعـة لألوقـاف 
المسجد األقصى وأوقفت العمل بهـا. وتـزعم سـلطات االحـتالل أيـه نجـب أخـذ موافقـة شـرطة االحـتالل 

 على هذه األعمال قبل القنام بها.
 15/6/5115 ،قدس العربي، لندنال

 
 يقتحمون المسجد األقصى المستوطنون .31

فادي أبو سعدى: اقتحم مستوطيو  نهود م  مجموعـات "طـالب مـ  أجـل الهنكـل" المسـجد  -رام هللا 
األقصـــى عبـــر بـــاب المغاربـــة تحـــت حراســـة شـــرطة االحـــتالل اإلســـرائنلي وقواتهـــا الخاصـــة. وتصـــدى 

 بصنحات التكبنر خالل جوالت المستوطين  في أركا  المسجد.المصلو  خاصة المرابطات ميهم 
 15/6/5115 ،القدس العربي، لندن

 
 لفرض أمر واقع المسجد األقصىوزارة الثقافة: بناء "موقع جفعاتي" قرب  .31

أكــدت وزارة النثقافــة الفلســطنينة فــي غــزة أ  مخططــات الجماعــات النهودنــة لتهونــد مدنيــة القــدس  :غــزة
واعتبـرت الـوزارة فـي بنـا  صـحفي تلقـت  لعربنة اإلسالمنة تسنر بشكل غنر مسـبوق.وتزونر معالمها ا

"قـدس بــرس" يســخة ميـه أ  المصــادقة علــى تيفنــذ مـا نســمى مشــروع بيــاء "موقـف جفعــاتي" قبالــة بــاب 
فقط مـ  سـور المسـجد األقصـى المبـارك نـأتي ضـم   حو عشرن  متراً يالمغاربة في القدس وعلى بعد 

 النهودنة لتهوند المدنية وفرض سناسة األمر الواقع.مساعي الجماعات 
ويسب البنا  لوكنـل الـوزارة مصـطفى الصـواف قولـه: "إ  المشـروع السـناحي االسـتنطايي نـأتي ضـم  
مخططـــات االحـــتالل الصـــهنويي لتهونـــد المدنيـــة وتزننـــف واقعهـــا وتارنخهـــا العربـــي األصـــنل وطمـــس 

نهودنـة لخدمـة األهـداف الخبننثــة التـي أقُـنم علـى أساســها  معالمهـا اإلسـالمنة والمسـنحنة وجعلهـا مدنيــة
 الكنا  الغاصب".

 15/6/5115قدس برس، 
 

 محاولة مستوطنين ارتكاب جريمة بحق المصلين في مسجد عثمان يستنكروزير األوقاف  :الخليل .35
ة اســتيكر وزنــر األوقــاف والشــؤو  الدنينــة الشــنخ نوســف ادعــنس، محاولــ رائــد الالمــي: - غــزة، القــدس

مســتوطين  ارتكــاب جرنمـــة بحــق المصــلن  فـــي مســجد عنثمــا  بـــ  عفــا  أنثيــاء صـــالة الفجــر بمدنيـــة 
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واعتبـــر  الخلنـــل، ولكـــ  عيانـــة هللا عـــز وجـــل ونقظـــة المـــواطين  المجـــاورن  للمســـجد حالـــت دو  ذلـــك.
هـا، ادعنس هذه المحاولة وغنرها، وما اقترفته أندنهم بحق العدند م  المسـاجد سـواء بحرقهـا أو بتخرنب

أو بكتابة الشعارات العيصرنة على جدرايها نيـدرج ضـم  الخطـوات التصـعندنة المتصـاعدة بحـق دور 
ـــك مـــ  السناســـة المتبعـــة بالمســـجد األقصـــى، والمســـجد اإلبراهنمـــي، وســـائر  ـــى ذل ـــادة، وال أدل عل العب

 المقدسات التي تتجاوز كل شهر المئة اعتداء.
 15/6/5115 ،الخليج، الشارقة

 
 كفر كنا عقب هدم منزل فلسطيني للمرة الثانية مواجهات في .33

للمـــرة النثاينـــة نعـــود  ، ميـــزالً 15/6هـــدمت آلنـــات االحـــتالل اإلســـرائنلي، فجـــر النـــوم اإلنثيـــن   :كفـــر كيـــا
وأفادت مصادر محلنة بـأ   لمواط  فلسطنيي في قرنة كفركيا في الجلنل، بحجة البياء دو  ترخنص.

قــوات الخاصــة اقتحمــت القرنــة، وحاصــرت ميــزل المــواط  عشــرات العياصــر مــ  شــرطة االحــتالل وال
طارق خطنب، وميعت السكا  م  الوصـول إلنـه؛ حنـث شـرعت جرافـات االحـتالل بهـدم الميـزل للمـرة 

 النثاينة بحجة عدم الترخنص.
 وايدلعت مواجهات بن  الفلسطنينن  وقوات االحتالل في المكا ، ما أدى إلى اعتقال شابن .

 15/6/5115قدس برس، 
 

 " تشن اعتداءات ضد ممتلكات فلسطينية في صفدالثمن"تدفيع  .34
، 12/6شّ  متطرفو  نهود م  عياصر جماعات "تدفنع النثم " النهودنـة، نـوم األحـد  :القدس المحتلة

 .1628اعتداءات بحق ممتلكات فلسطنينة في مدنية صفد شمال األراضي الفلسطنينة المحتلة عام 
ادر محلنـــة، بـــأ  متطـــرفن  نهـــود أقـــدموا علـــى خـــط شـــعارات عيصـــرنة وعبـــارات معادنـــة وأفـــادت مصـــ

مكتوبة باللغـة العبرنـة؛ مـ  أمنثـال "المـوت للعـرب"، علـى جـدرا  عـدد مـ  الميـازل واألبينـة الفلسـطنينة 
 شمال مدنية صفد، باإلضافة إلى خط رسوم ممانثلة.

 14/6/5115قدس برس، 
 

 الفلسطينيين ح نيرانها تجاه مراكب الصيادينفتتاإلسرائيلية  الزوارق :غزة .35
فتحت الزوارق الحربنة اإلسرائنلنة، ينرا  أسلحتها الرشاشة النثقنلة تجاه مراكب الصنادن  قبالة سواحل 

واستهدفت الزوارق مراكب الصنادن  قبالة سواحل ميطقة الواحة  الميطقة الشمالنة الغربنة لقطاع غزة.
وميطقـــة الســوداينة شـــمال غــرب القطـــاع مــ  دو  أ  نبلـــغ عــ  وقـــوع شــمال غـــرب بلــدة بنـــت الهنــا، 
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فنمــا اســتهدفت قـوات االحــتالل علــى الشـرنط الحــدودي المــزارعن  قبالـة ميــاطق وادي الســلقا  إصـابات.
 وجحر الدنك ومقبرة الشهداء م  دو  وقوع أي إصابات.

 15/6/5115 ،المستقبل، بيروت
 

 ن بجنينصالح يزور عائلة خضر عدنا رائدالشيخ  .36
، وفد م  الحركة اإلسالمنة في الداخل المحتل، عائلة الشنخ خضر عديا  في 12/6زار، نوم األحد 

بلدة عرابة جيوب مدنية جين  شمال الضفة الغربنة؛ للتأكند على التضام  والوقوف مع العائلة ودعـم 
الــد الشــنخ خضــر وأكــد الشــنخ رائــد صــالح، خــالل لقائــه الحــاج عــديا  موســى و  إضــرابه عــ  الطعــام.

وشـدد علـى  مـع الشـنخ خضـر عـديا  فـي إضـرابه. 28وأفراد عائلته على الوقـوف الكامـل لفلسـطنيني 
أ  خضـــر نمنثـــل قضـــنة وطينـــة مهّمـــة نجـــب أ  نكـــو  هيـــاك التفـــاف واســـع حولهـــا، داعنـــًا إلـــى حـــراك 

غاشـمة بحـق تضاميي عالمي واسع لدعم إضرابه حتى نتكلل باليجـاح، مسـتيكرًا ممارسـات االحـتالل ال
 األسرى، مؤكدًا أ  فجر الحرنة قرنب.

بدوره أكد والد الشنخ خضر على وحدة الشـعب الفلسـطنيي، معربـًا عـ  نثقتـه بقـدرة الشـنخ خضـر علـى 
 كسر قنود السج  وتحقنق اليصر على االحتالل بصموده األسطوري.

 14/6/5115 ،الين أونفلسطين 
 

 رة وضعه الصحيعن األسير عدنان تحذر من خطو  الدفاعلجنة  .37
ـــدفاع عـــ  األســـنر خضـــر عـــديا  مـــ  خطـــورة وضـــعه  -رام هللا  ـــة ال ـــو ســـعدى: حـــذرت لجي فـــادي أب

بال مدعمات. وقالت  25نومه الـ  على اعتقاله إدارناً  الصحي مع دخول إضرابه ع  الطعام احتجاجاً 
وااليخفـاض إ  المعتقل عديا  نعـايي مـ  عـدم القـدرة علـى الوقـوف والحركـة حنـث الـيقص فـي الـوز  

 في مستوى ضغط الدم والسكر والشعور بالدورا  والدوخة. 
وياشــدت العــالم والمؤسســات الدولنــة والميظمــات الحقوقنــة بتحمــل المســؤولنة اتجــاه القضــانا اإليســاينة 
وحمانة الموانثنق الدولنة، والضغط على إسرائنل لإلفراج ع  عديا  والمعتقلـن  اإلدارنـن  فـي السـجو  

 معتقل إداري. 511الذن  بلغ عددهم  اإلسرائنلنة
 15/6/5115 ،القدس العربي، لندن
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 لجنة وطنية نسوية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية تشكيلغزة:  .38
رام هللا: أعل  اتحاد لجا  العمل اليسائي، تشكنل لجية وطينة باسم الحملة اليسائنة لمقاطعة البضـائع 

رأة، والمؤسسات اليسونة فـي قطـاع غـزة. جـاء ذلـك خـالل ورشـة اإلسرائنلنة، بمشاركة االتحاد العام للم
عمل يظمها اتحاد لجا  العمل اليسائي في مدنية غزة، أمس، تحت عيوا  "الحملـة اليسـائنة لمقاطعـة 

 البضائع اإلسرائنلنة ـ ربي أوالدك على خنر بالدك".
 15/6/5115 ،األيام، رام هللا

 
 األسرىلتطبيقها على يستعين بتجارب "غوانتنامو"  االحتالل .39

قــايو  التغذنــة  إقــراردعــت مؤسســة حقوقنــة الميظمــات الدولنــة الضــغط علــى االحــتالل لوقــف  :الخلنــل
القســرنة قبــل اعتمــاده بشــكل يهــائي مــ  قبــل الكينســت اإلســرائنلي ممــا نجعلــه خاضــع للتطبنــق علـــى 

 األسرى الفلسطنينن  المضربن  ع  الطعام مما نشكل خطورة على حناتهم.
حــذر "مركــز أســرى فلســطن  للدراســات" فــي بنــا  تلقــت "قــدس بــرس" يســخة ميــه مــ  خطــورة تطبنــق و 

قايو  نسم  لالحتالل بفرض التغذنة القسرنة على األسـرى الفلسـطنينن  المضـربن  عـ  الطعـام، ممـا 
 أسرى. 3باستشهاد  1681و 1621قد نسفر عيه استشهاد األسرى، كما حدث في عامي 

تخبارات األمرنكنــة اســتخدمت هــذا األســلوب مــع المعتقلــن  المضــربن  فــي ســج  إلــى أ  االســ وأشــار
 نيـافيغوايتيامو، وأنثار في حنيه ضجة واعتراض شدند م  قبل المؤسسات الحقوقنة علـى اعتبـار ايـه 

القمعنـة دو   اآلخـرن با  االحتالل نستعن  بتجـارب  ، مستطرداً اإليساييمبادئ قواعد القايو  الدولي 
 كويها ميافنة ليصوص الموانثنق الدولنة.اعتبار ل

 15/6/5115قدس برس، 
 

 تصعيدالخشيته من من رغم بالأحرونوت": االحتالل يقدم "تسهيالت" للفلسطينيين  يديعوت" .41
ــ "التسهنالت للفلســطنينن " فــي الضــفة الغربنــة، ـتعتــزم ســلطات االحــتالل اإلســرائنلنة تقــدنم مــا ســمتها ب

عتزم سلطات االحتالل اإلعـال  عيهـا فـي األنـام القرنبـة المقبلـة، السـماح وم  بن  "التسهنالت" التي ت
ألصحاب الكسارات الفلسطنينن  استخدام مواد متفجرة، ومي  تصارن  لفلسطنينن  م  الضـفة الغربنـة 
بــــدخول إســــرائنل بســــناراتهم وذلــــك بعــــد عشــــرن  عامــــا مــــ  وقــــف إصــــدار تصــــارن  دخــــول الســــنارات 

 الفلسطنينة إلسرائنلي.
أ  أجهـزة األمــ  اإلسـرائنلنة تســعى  12/6األحــد  وذكـر موقــع صـحنفة "نــدنعوت أحرويـوت" ظهــر نـوم

بالتيســنق مــع األجهــزة الفلســطنينة تقــدنم هــذه التســهنالت بهــدف الحفــاظ علــى الهــدوء اليســبي. وأشــار 
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 موقــع الصــحنفة إلــى أ  قــرار ســلطات االحــتالل بتقــدنم "التســهنالت" نــأتي علــى الــرغم مــ  أ  خشــنة
جنش االحتالل بأ  نكو  العام الحالي عام تصعند في الضفة الغربنة فـي ظـل الجمـود السناسـي بـن  

 إسرائنل والسلطة الفلسطنينة وتوجه رئنس السلطة، محمود عباس، للهنئات األممنة والدولنة.
مينـة لـدى وذكر موقع "ندنعوت" أ  الهدوء اليسبي في الضـفة الغربنـة جـاء بفضـل التيسـنق بـن  األجهـزة األ

الطرفن ، وأ  "اإلدارة المدينة" لسلطات االحتالل في الضفة الغربنة أعدت سلسـلة خطـوات بهـدف "تسـهنل" 
 حناة الفلسطنينن  في الضفة ولم تقدم ميذ تسعنيات القر  الماضي، وحتى قبل االيتفاضة األولى. 

رب رام هللا، باإلضــافة إلــى كمــا تعتــزم ســلطات االحــتالل تقــدنم تســهنالت فــي تطــونر مدنيــة الروابــي قــ
إصدار تصارن  للرجال فوق س  الخامسة والخمسن ، واليساء فوق س  الخمسـن ، أي مـا نعيـي يحـو 
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 غزة: تظاهرة أمام مقر "األونروا" احتجاجا  على سياسة تقليص الخدمات المقدمة لالجئين .41

ضـبو  فـي مدنيـة غـزة، نـوم أمـس، البوابـة الرئنسـنة لمقـر وكالـة طرق متظاهرو  غا كتب حس  جبر:
األويروا تعبنرًا ع  حالة الغضب التـي تعتـرنهم جـراء التقلنصـات التـي أجرتهـا األويـروا علـى الخـدمات 

بـالتزام  مـع — وتظاهر المئات مـ  الالجئـن  وأيصـار القـوى السناسـنة المقدمة لالجئن  الفلسطنينن .
لمطالبـة األويـروا بـالتراجع عـ  قراراتهـا والتـي سـتيعكس سـلبًا علـى  —حن  لألويـرواايعقاد مـؤتمر المـاي

ـــروا  حنـــاة آالف الالجئـــن  فـــي القطـــاع المحاصـــر ميـــذ ســـيوات. وحمـــل المتظـــاهرو  الغاضـــبو  األوي
مسؤولنة التدهور الكبنر الذي سنطرأ على أوضـاع الالجئـن  فـي المخنمـات خاصـة الجوايـب الصـحنة 

القتصــادنة مطــالبن  مــؤتمر المــايحن  بــالتحرك العاجــل لتــوفنر التمونــل الــالزم لضــما  واالجتماعنــة وا
 وزنادة الخدمات المقدمة لالجئن  في كافة المياطق.

 15/6/5115 ،األيام، رام هللا
 

 الواليات المتحدة ودول التحالف بالتدخل لحماية الدروز في سوريةيطالبون دروز فلسطين  .45
طـالبوا الوالنـات المتحـدة ودول  "إسـرائنل"شف أمـس أ  قنـادات الـدروز فـي كُ  ودنع عواودة: -الياصرة 

ومـي  بلـداتهم  ةالتحالف م  خالل لقاءات مع سفرائها في تل أبنب بالتـدخل لحمانـة الـدروز فـي سـورن
 على األقل. غطاء جوناً 

 15/6/5115 ،القدس العربي، لندن
  



 
 
 
 

 

           58ص                                     3618 العدد:    15/6/5115 ثنيناإل  التاريخ:

 ن أجل البقاء والتطور".. عنوان معركة فلسطينيي الداخل مالحيران"أم  .43
عملنــات تهونــد الجلنــل واليقــب  "إســرائنل"ودنــع عــواودة: فــي ســتنينات القــر  الماضــي صــعدت  -الياصــرة 

داخل فلسطن  التارنخنة مدفوعة بالقلق م  "الخطر الدنموغرافي" لكيهـا لـم تيـه مهامهـا بعـد رغـم مصـادرتها 
الـــت المواجهـــة مفتوحـــة بنيهـــا وبـــن  الســـكا  مئـــات آالف الـــدويمات فـــي جيـــوب وشـــمال الـــبالد، ولـــذا مـــا ز 

 األصلنن  مم  باتت مجمعاتهم السكاينة الرنفنة الجمنلة تبدو علب سردن  يتنجة سناسات الخياق. 
في األنام األخنرة جدد أهالي قرنة رمنة في الجلنـل احتجاجـاتهم علـى مشـروع تـرحنلهم لصـال  المدنيـة 

ور. وشــارك قـادة القائمـة المشــتركة أنمـ  عـودة والعشــرات االسـتنطاينة كرمنئنـل فـي قلــب ميطقـة الشـاغ
مــ  الياشــطن  فــي الميطقــة بتظــاهرة أهــالي رمنــة ورفــع المتظــاهرو  الفتــات تؤكــد علــى حقهــم بالبقــاء 

أدا  قادة القائمة المشتركة مالحقات بلدنة  وتشنند بنوتهم فوق أرضهم. وفي أحادنث لـ"القدس العربي"
ـــ"دائر  ة أراضــي إســرائنل" اعتبــروا إجراءاتهــا سناســنة وعيصــرنة تســتهدف الوجــود كرمنئنــل ومــا نعــرف ب

العربي في الجلنل. كما ترى وبحق أ  المعركة على قرنـة أم الحنـرا  الصـادر أمـر قضـائي بتـدمنرها، 
هــي عيــوا  لمعركــة حاســمة علــى الحــق بالبقــاء والتطــور. وأكــد قــادة لــه فــي المشــتركة وخارجهــا علــى 

لحمانـة األرض والبنــت، معتبـرن  أ  العدالــة فـوق القــايو .  "إســرائنل"عامــة فـي ضـرورة إغــالق شـوارع 
 ونرو  أ  فلسطنيني الداخل نقفو  صفا واحدا إلفشال كل المؤامرات البائسة.

 15/6/5115 ،القدس العربي، لندن
 

 تواصل فتح معبر رفح والمسافرون يكابدون المشقة ويشتكون من بطء اإلجراءات .44
ور: للنوم النثايي على التوالي واصل مئـات الفلسـطنينن  الخـروج مـ  قطـاع غـزة إلـى أشرف اله -غزة 

مساء النوم االنثين ، وذلك  مصر، بعد أ  سمحت األخنرة بفت  معبر رف  لمدة نثالنثة أنام تيتهي عملناً 
بعـــد غنـــاب دام أكنثـــر مـــ  شـــهرن  ويصـــف الشـــهر. وســـمحت الســـلطات المصـــرنة علـــى غنـــر العـــادة 

 م  مواد البياء.بإدخال كمنات 
وتوافد علـى المعبـر ميـذ سـاعات الصـباح األولـى مئـات السـكا  الـراغبن  بالسـفر مـ  مرضـى وطـالب 

ـــالمواطين   وأصـــحاب إقامـــات بالخـــارج. ـــر مـــ  الجهـــة الفلســـطنينة ب واكتظـــت الســـاحة الخارجنـــة للمعب
ها وزارة الداخلنـة اآلملن  بالسفر، وسارع كل ميهم إلى حجز مقعده للسفر حسـب الكشـوفات التـي أعـدت

 في غزة التي تشرف على عملنة السفر.
ووقف الكنثنر ميهم نيتظر لحظة الخروج في ساحة واسعة تحت أشعة الشمس الحارقـة، نشـتكو  بـطء 

 581إجــراءات الســفر علــى الجهـــة المصــرنة، وهــي إجـــراءات ســمحت فقــط فـــي النــوم األول لســفر لــــ 
المســافرن ، وقــال إيــه نيتظــر ميــذ ســاعات الصــباح  وتواصــلت "القــدس العربــي" مــع أحــد شخصــا فقــط.
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األولـى، وقبــل أ  نبـدأ العمــل الرسـمي فــي المعبـر، لكيــه بقــي علـى هــذا الحـال أكنثــر مـ  أربــع ســاعات 
ـــاً  ـــه للجايـــب المصـــري، مشـــنراً  واقف ـــة التـــي أقلت ـــى أيـــه ايتظـــر  حتـــى تمكـــ  مـــ  الصـــعود إلـــى الحافل إل

الساعة، أمام البوابة المصرنة نيتظرو  إشارة دخول  والمغادرن  على ذات الحافلة يحو ساعة ويصف
وأمــس أعلــ  عــ  توقــف العمــل لــبعض الوقــت فــي الصــالة المصــرنة،  الحافلــة إلــى الجايــب المصــري.

 .بسبب عطل أجهزة الكمبنوتر، وهي عملنة تتكرر كنثنراً 
 ألنام أخرى. ودعا ماهر أبو صبحة مدنر المعابر في غزة السلطات المصرنة إلى تمدند عمل المعبر 

 15/6/5115 ،القدس العربي، لندن
 

 للشباب الفلسطيني بالسويد في العمل السياسي تأهيليةدورة  .45
دورة تدرنبـة لعـدد مـ   13/6نوم السـبت  الفلسطنيي- األوروبييظم ميتدى التواصل  :مالمو )السوند(

والعمـــل السناســـي ساســـنات اللـــوبي أالشـــباب الفلســـطنيي فـــي مدنيـــة مـــالمو الســـوندنة، حـــول موضـــوع "
مــ  المحــاور كــا  أولهــا  وقــد شــملت الــدورة عــدداً . والتضــاميي لصــال  القضــنة الفلســطنينة فــي الســوند"

 قــدمها"البعــد الــدولي للصــراع مــع االحــتالل وأهمنــة العمــل التضــاميي والسناســي لفلســطن  فــي أوروبــا" 
ند )حكومـة وأحـزاب(، وكنفنــة المحـور النثـايي كـا  حـول "فهــم اليظـام السناسـي فـي السـو و  زاهـر بنـراوي.

الســوندي  اإلعالمــي مــهوقد، التــأنثنر فنــه لصــال  فلســطن ، ومحــددات الموقــف مــ  القضــنة الفلســطنينة
المحور النثالـث ركـز علـى تحلنـل الـدور الـذي . و بو شقرةأصل فلسطنيي عديا  أوالياشط السناسي م  

قضـــنة والتضـــام  مـــع الحقـــوق تلعبـــه المؤسســـات التضـــامينة غنـــر حكومنـــة فـــي الســـوند فـــي الحشـــد لل
تــارنخ االقتصــاد فــي جامعــة  أســتاذةا  أجــي  .األساســنة الفلســطنينة. حنــث تحــدنثت فــي هــذا المحــور د

 الحرنة. أسطولانتوبورغ والمسؤولة في حركة السفنية السوندنة لغزة والعضو المشارك في تحالف 
 14/6/5115قدس برس، 

 
 48 جداد في أراضيتحفظ بعدستها ذاكرة ما بناه األ فلسطينية .46

بكامنراتها وحركاتها الرشنقة تتيقل جيا  عمر، الميحدرة م  قرنة دنر حيا فـي  :بدنعة زندا  –رام هللا 
، بن  قرى عدة لتونثنق األمـاك  األنثرنـة، وخاصـة تلـك 1628شمال األراضي الفلسطنينة المحتلة عام 

ــــة، أو التــــي شــــارفت االيــــدنثار، ســــواء مــــ  أماكيهــــا الجغرا فنــــة أو حتــــى مــــ  الــــذاكرة الجمعنــــة المهمل
وســبق لعمــر أ  يفــذت مشــروع عكــا، وعرضــت فنــه كــل الصــور التــي التقطتهــا فــي عكــا  للفلســطنينن .

القدنمـــة، وحوارنهـــا وأزقتهـــا، وبحرهـــا وقلعتهـــا الشـــهنرة، وياســـها أنضـــًا، فـــي خلـــنط بـــن  جمـــال الطبنعـــة 
 والبحر وعراقة التارنخ.
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ـــى مشـــروع عكـــا، أقامـــت عمـــر ضـــافة إل ـــه اســـم "إيســـاينات"، والنثـــايي  وا  معرضـــن ، أحـــدهما أطلقـــت علن
"أيامل"، وقدمت في المعرض األول صور وجوه التقطتها لها تعـابنر مشـتركة تعبـر عـ  "إيسـاينات"، أمـا 
معرض "أيامل" فهـو مجموعـة مـ  الصـور الفوتوغرافنـة ألصـابع النـدن  ألشـخاص مـ  أجنـال وجيسـنات 

رواد المعرضن  تيتصر لوحـدة اإليسـا ، علـى رغـم االخـتالف البشـري  مختلفة. واللغة التي خاطبت فنها
بـــن  المعايـــاة العطـــاء والتعـــب وغنرهـــا مـــ  الرســـائل التـــي ترونهـــا األصـــابع. كمـــا ســـبق أ  شـــاركت فـــي 

 معرض تصونري في حنفا لطالب الكلنة التي درست فنها الفيو  والتصونر الفوتوغرافي.
 15/6/5115 ،الحياة، لندن

 
 طيني للمبادرات التربوية لقطع الشك باليقينمعرض فلس .47

ودنع عواودة: "م  وراء الصواب والخطأ هياك حدنقة.. سألتقنك هياك". هـذا القـول لجـالل  -الياصرة 
"المبـادرات التربونـة" الـذي ايطلـق أمـس مـ   باسـملمعرض فلسطنيي جدنـد  الدن  الرومي اختنر عيواياً 

إبداعنـــة لطـــالب فلســـطنينن  علـــى طرفـــي الخـــط األخضـــر.  ومبـــادرات الياصـــرة وهـــو نحتضـــ  أعمـــاالً 
ونيـــدرج المعـــرض ضـــم  مشـــروع "دفنئـــة المبـــادرات التربونـــة تمكـــن  المجتمـــع المـــديي" المتواصـــل ميـــذ 
نثـالث ســيوات وتقــوده نثـالث مؤسســات فلســطنينة وأخــرى ألماينـة وهــي جمعنــة مسـار مركــز للتربنــة مــ  

وب لتطـــونر قنـــادات وتيمنـــة اجتماعنـــة مـــ  قرنـــة نركـــا الياصـــرة، ومؤسســـة ســـوا مـــ  رام هللا ومعهـــد در 
العربنــة المعروفنــة ومركــز "آيــا فرايــك" مــ  فرايكفــورت للتربنــة. وضــم  معــرض المبــادرات التربونــة قــدم 
طــالب مــ  بلــدة عســفنا فــي جبــل الكرمــل مبــادرتهم "بقعــة ضــوء" الرامنــة لتحفنــز الجايــب الحســي وفهــم 

ة الكاميـة. وتوضـ  تغرنـد كـرنم المستشـارة التربونـة المرافقـة للمبـادرة الذات كآلنة لتحرنر الطاقات الذاتن
أ  المدارس باتت النـوم "مصـيع عالمـات" وتغفـل التربنـة القـادرة علـى تمكـن  الطالـب مـ  البحـث عـ  
ذاته ومواجهة يقـاط قوتـه وضـعفه عـالوة علـى التعامـل مـع اآلخـر. وتقتـرح المبـادرة جعـل "األحاسـنس" 

 التربونة لتطونر المهارات التعلنمنة.في مركز العملنة 
 15/6/5115 ،القدس العربي، لندن

 
 نفقا مع غزة على مدار عام ونصف 1429الجيش المصري: دمرنا  .48

يفقا بن  مصر وغزة في شمال سنياء على مدار العام ويصف  1256قال الجنش المصري إيه دمر 
، إ  "قوات حرس الحدود بالتعاو  مع 12/6الماضنن ، ويوه بنا  للجنش المصري، صدر نوم األحد 

 الجنش دمرت أكنثر م  ألف يفق، على مدار العام واليصف الماضنن  في محافظة شمال سنياء".
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يفقا تستخدمها العياصر اإلرهابنة واإلجرامنة في  1256وبحسب البنا : "تم اكتشاف وتدمنر 
صري، أيه تم ضبط "حصنلة التهرنب عبر الحدود مع قطاع غزة". وأضاف المصدر العسكري الم

 هائلة م  واألسلحة والذخائر والمواد المخدرة".
14/6/5115قدس برس،   

 
 القاهرة: أزمة بالقرية الفرعونية بسبب صورة جولدا مائير .49

شنماء عبد الهادي: أنثارت صورة جولدا مائنر رابع رئنس وزراء للحكومة اإلسرائنلنة، جدال واسعا بن  
االجتماعي "فنسبوك" و"تونتر" بعد وضعها ضم  متحف "يساء رائدات" مشتركي مواقع التواصل 

 بالقرنة الفرعوينة. 
وبحسب الدكتور عبد السالم رجب رئنس القرنة الفرعوينة، فإ  وضع صورة جولدا مائنر، ضم  

 متحف "يساء رائدات" هو خطأ تم تداركه مشددا "ل  نزاند أحد على وطينتيا". 
شخصنة  21لـ"بوابة األهرام"، أ  المتحف نضم تمانثنل وصور لـ وتابع رجب في تصرن  خاص

يسائنة م  جمنع جيسنات العالم له  تأنثنر قوي في حناتيا سواء كا  تأنثنر إنجابي أو سلبي، بحسب 
قوله، بدانة م  العصر الفرعويي وحتي اآل ، وميه  المملكة حتشبسوت، والملكة يفرتنتي، وم  

 باترا، ومرورا بالعصر اإلسالمي والملكة شجرة الدر. العصر البطلمي الملكة كلنو 
ولفت رئنس القرنة الفرعوينة، إلى أ  جمنع الشخصنات تم اختنارها بشكل "اجتهادي" وكا  بنيها 
صورة جولدا مائنر، التي تم رفعها وحذفها مباشرة م  المتحف مساء أمس السبت، بعدما اعترض 

ودها. وشدد رجب، على أ  رسالة المتحف هي االهتمام عدد م  المشاركن  في االفتتاح على وج
 باليساء في مصر ولنس الدعوة للتطبنع مع إسرائنل كما قال البعض.

14/6/5115األهرام، القاهرة،   
 

 ": إسرائيلي سينظم افتتاح "قناة السويس" الجديدة!وطنموقع " .51
افتتاح مشروع قياة السونس  أعليت وسائل اإلعالم المصرنة أ  الشركة التي ستتولى تيظنم عملنة

الجدندة الذي نجري الترتنب الفتتاحها في أغسطس المقبل، نملكها نهودي، متدن  هو مارت  سورنل، 
الذي نزور إسرائنل سيونا، ونصوم في عند الغفرا  ونحتفل برأس السية النهودنة، وتربطه عالقات 

   الشركات في تل أبنب والقدس المحتلة.وطندة مع رجال أعمال إسرائنلنن ، إضافة المتالكه عددا م
ولد مارت  سورنل في ليد  ألسرة نهودنة، وأعل  في س  صغنر رغبته في أ  نصب  رجل أعمال. 

بعد ايتهائه م  دراسة إدارة األعمال بجامعة هارفارد، التحق بشركة ساتشي آيد  1625في عام 
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شي وشقنقه مورنس وهي ضم  أشهر ساتشي التي نملكها النهودي م  أصول عراقنة تشارلز سات
 وكاالت اإلعاليات في العالم. حسب ما يشره موقع "مصر العربنة".

. ونقول في 1682عمل سورنل في ساتشي يائبا للمدنر المالي. وهي الوظنفة التي ظل نشغلها حتى 
، إيه في س  5111يوفمبر  53حدنث خاص مع موقع" جلوبس" االقتصادي اإلسرائنلي ميشور في 

)شركة تصينع ميتجات  WPPاشترى شركة  1685األربعن  قرر العمل لصال  يفسه. وفي عام 
 شركة مجمدة اليشاط أنضا. 18سيوات اشترى  3بالستنكنة( التي كايت متوقفة اليشاط، وخالل 

 5111ووفقا لتقرنر آخر لموقع" جلوبس" أنضا فإ  إمبراطور اإلعاليات والتسونق الذي حصل عام 
سنر"، نزور إسرائنل سيونا، حنث تمتلك شركته عدة أفرع هياك في مجال اإلعاليات م  على لقب "

إسرائنل" ونملك  JWTعلى جمنع أسهمها، وكذلك " WPPإسرائنل" التي تستحوذ  y&rبنيها شركة "
حومسكي وبوجل أوجنلبي" -م  أسهمها. إضافة إلى مكاتب اإلعال  "آلدار %25النهودي سورنل 
م  أسهم شركة "نوينو  مندنا"  %25يحو  WPPه باتفاقات تمنثنل. كذلك تمتلك التي ترتبط مع

آرئنلي"  -للخدمات اإلعالمنة، وترتبط باتفاقات تمنثنل مع مكاتب العالقات العامة "شتنر 
 و"ترنفاكس".

سورنل" نهودي متدن  كما نصف يفسه في حدنث لموقع" كالكالنست" اإلسرائنلي، ميشور بتارنخ “
فهو نصوم "نوم كنبور" أو "عند الغفرا " النهودي ونحتفل برأس السية العبرنة،  5111 -نوينو -53

 ونضنف أ  زوجته األولى كايت نهودنة، بنيما زوجته الحالنة مسنحنة كانثولنكنة.
 ( هي يفس الشركة التي يظمت مؤتمر شرم الشنخ االقتصادي في مارس الماضي.WPPنذكر أ  )

14/6/5115رب، واشنطن، موقع وطن يغّرد خارج الس  
 

 السلطات المصرية تمدد فتح معبر رفح ليوم رابع .51
غزة: مددت السلطات المصرنة فت  معبر رف  البري مع قطاع غزة بشكل استنثيائي لنوم رابع. وأعل  
رئنس هنئة المعابر والحدود في غزة، ماهر أبو صبحة في تصرن  له على صفحته على موقع 

بوك" أ  السلطات المصرنة أبلغتهم بتمدندها فت  معبر رف  لنوم رابع  التواصل االجتماعي "فنس
 (.6|16لنبقى مفتوحا حتى النثالنثاء )

مسافًرا فلسطنيًنا م  اجتناز المعبر في كال االتجاهن   1511وتمك  خالل النومن  الماضنن  قرابة 
ن  هم بحاجة للسفر ألف فلسطنيي، في حن  أ  الذ 12مع العلم أ  المسجلن  للسفر وصل عددهم 

 ألف فلسطنيي. 111وغنر مسجلن  نزند عددهم ع  
15/6/5115قدس برس،   
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 تنسيقي في عّمان للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين اجتماع .55

بترا: ترأس مدنر عام دائرة الشؤو  الفلسطنينة / رئنس الوفد األرديي في مقر الدائرة أمس  -عّما  
قنا للدول العربنة المضنفة لالجئن  الفلسطنينن  بمشاركة وفود م  األرد  وسورنة األحد اجتماعا تيسن

 ولبيا  وفلسطن  ومصر إضافة إلى وفد م  الجامعة العربنة.
وأشار المهيدس العقرباوي في كلمة ترحنبنة خالل االجتماع إلى أ  هذا االجتماع نحظى بأهمنة 

فكار الجتماعات اللجية االستشارنة لوكالة الغوث كبنرة م  حنث تقدنمه لبعض االقتراحات واأل
الدولنة "األويروا "والتي ستعقد النوم االنثين  وغدا النثالنثاء وذلك م  اجل تيسنق المواقف إزاء هذه 
المواضنع بما نكفل تحسن  أوضاع الالجئن  الفلسطنينن  في مياطق عمل الوكالة والتخفنف م  

 لمضنفة.األعباء الملقاة على عاتق الدول ا
وتطرق إلى الوضع المالي الصعب الذي تعايي ميه "األويروا "والعجز المستمر في منزايناتها والتي 
ال تلبي الحد األديى الحتناجات الالجئن  الفلسطنينن ، مشنرا إلى البنا  الذي أصدره المفوض العام 

   الدول المستضنفة.للوكالة بخصوص األوضاع المالنة الصعبة دو  قنامه باستشارة أي دولة م
15/6/5115الدستور، عّمان،   

 
 "إسرائيل" تواصل انتهاك سيادة لبنان .53

وكاالت: أعليت مصادر مطلعة في حاصبنا بجيوب لبيا ، أمس )األحد(، أ  قوة إسرائنلنة حاولت، 
ع اختطاف أحد رعاة الماشنة عيد تخوم مزارع شبعا، إال أ  الراعي تمك  م  الفرار باتجاه أحد مواق

قوات "النوينفنل"، حنث عمد جنش االحتالل "اإلسرائنلي" عيدها إلى احتجاز القطنع لبعض الوقت 
 قبل أ  نعود ونطلقه.

وفي هذه األنثياء، أعل  الجنش اللبيايي حالة االستيفار وكايت االتصاالت مع قنادة النوينفنل لمعالجة 
 الوضع.

سجل تحركات "إسرائنلنة" مؤللة في محنط موقع إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع في جيوب البالد أيه "ن
"فشكول" عيد الطرف الجيوبي الغربي لمزارع شبعا في ظل تحلنق لطائرة استطالع "إسرائنلنة" م  

 دو  طنار في الميطقة.
قيابل مضنئة م  موقع رونسات العلم،  3كما قال شهود في حاصبنا أ  جنش االحتالل أطلق 

 ة الرشاشة.أعقبها عملنة تمشنط باألسلح
15/6/5115الخليج، الشارقة،   
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 المرزوقي وبرلمانيون وصحافيون على متن األسطول الثالث لكسر الحصار عن غزة .54

أشرف الهور: نيطلق يهانة األسبوع الحالي "أسطول الحرنة النثالث"، الذي نقل مساعدات  -غزة 
، وفي ظل تهدند ومتضامين  لكسر الحصار ع  قطاع غزة، وذلك بعد شهور م  التحضنرات

 إسرائنلي باعتراضه في البحر، كما في المرات السابقة.
وقال ماز  كحنل رئنس الحملة األوروبنة لكسر الحصار ع  غزة، إ  سف  األسطول موجودة اآل  
في البحر المتوسط، في ايتظار السفنية السوندنة "مارنا " لمواصلة الرحلة بأسطول موحد باتجاه 

حنل أيه ستكو  على مت  السف  شخصنات مهمة، م  بنيها الرئنس التويسي منياء غزة. وأوض  ك
السابق الميصف المرزوقي، إضافة إلى يائب رئنس اتحاد البرلمايات الدولنة، وشخصنات م  

 البرلما  األوروبي، ورجال إعالم ورناضة ونثقافة وف .
عدم اعتراضها م  قبل وقدرت جهات لها عالقة بترتنبات الوصول أ  تصل سف  األسطول حال 

إسرائنل في العشرن  م  حزنرا / نوينو الجاري. وستقل هذه السف  مساعدات رمزنة لقطاع غزة 
 تشمل أجهزة استقبال وأدونة لألطفال ومعدات طبنة.

15/6/5115القدس العربي، لندن،   
 

 البرلمان العربي: استقرار المنطقة مرهون بإنهاء اإلرهاب اإلسرائيلي .55
الخلنج" ووكاالت: جّدد أحمد ب  محمد الجروا ، رئنس البرلما  العربي، في كلمته التي القاهرة "

افتت  بها أعمال الجلسة السادسة واألخنرة لدور االيعقاد النثالث أمس األحد بمقر الجامعة العربنة، 
بضرورة دعم البرلما  للقضنة الفلسطنينة باعتبارها قضنة العرب األولى، مطالبًا المجتمع الدولي 

العمل على تمكن  الشعب الفلسطنيي م  إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرنف، مشددًا 
على أ  مفتاح أم  واستقرار وسالم الميطقة ال نكو  إال م  خالل إيهاء اإلرهاب واالحتالل 

اه األمة، ع  "اإلسرائنلي"، المسؤول األول واألخنر، باستمراره في االحتالل وبمخططاته الهدامة تج
تدهور األوضاع األمينة في الوط  العربي، ميبهًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لردع السناسات 

 االستعمارنة االستفزازنة لـ"إسرائنل".
15/6/5115الخليج، الشارقة،   
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 2014و 2013مليار$ في عامي  6هآرتس: المقاطعة األوروبية كّبدت االحتالل خسائر بقيمة  .56
المحتلة: كشفت صحنفة هآرتس" العبرنة اليقاب، أ  حملة المقاطعة األوربنة على الميتجات  القدس

ملنارات دوالر فقط  6الزراعنة " اإلسرائنلنة "الخاصة بالمستوطيات، كبدت اقتصادها خسائر تقدر بـ
 .5112و  5113في عامي 

م  مكتب اإلحصاء، وأيه في وبنيت الصحنفة أ  هذه األرقام استيدت لبنايات رسمنة حصلت علنها 
ملنار دوالر،  6.5حالة استمرار المقاطعة األوروبنة، فإ  حجم الخسائر اإلسرائنلنة سنصل لحوالي 

 ملنار دوالر. 3.5وحده ستخسر فنه "إسرائنل"  5115أي أ  عام 
وأشارت إلى أ  "إسرائنل" تحاول تعونض هذه الخسائر م  خالل زنادة الصادرات إلى الوالنات 

 المتحدة األمرنكنة، وكذلك زنادة االستنثمارات األمرنكنة في تل أبنب خالل هذا العام الجاري.
وأضافت الصحنفة، أ  الخطة االقتصادنة " اإلسرائنلنة" القادمة، ستجعل "إسرائنل" ترب  حتى عام 

 ملنار دوالر لتفادى خسائر المقاطعة األوروبنة. 236حوالي  5152
15/6/5115ية لإلعالم، وكالة الرأي الفلسطين  

 
 نداء من التحالف األوروبي لنصرة األسرى للتضامن مع جرار .57

رام هللا ـ فادي أبو سعدى: وجهت الرئنسة الفخرنة للتحالف األوروبي لمياصرة أسرى فلسطن  
المحامنة فنلنتسنا اليغر يداًء مفتوحا للتضام  مع اليائبة في المجلس التشرنعي األسنرة خالدة جرار، 
المعتقلة في سجو  االحتالل اإلسرائنلي ميذ األول م  ينسا / إبرنل الماضي. وطالبت المؤسسات 
الدولنة وميظمات حقوق اإليسا  وحركات التضام  واألحزاب الصدنقة للشعب الفلسطنيي وأعضاء 

 البرلما  األوروبي المياصرن  ألوسع حملة تضام  مع اليائب جرار.
ات دولة االحتالل اإلسرائنلي التي تدعي أيها الدنمقراطنة الوحندة في ودعت اليغر إلى فض  ممارس

الشرق األوسط وتعطي الحق ليفسها باعتقال يواب الشعب الفلسطنيي الذن  نملكو  الحصاية 
 البرلماينة وندافعو  ع  شعبهم في وجه هذا االحتالل البغنض.

15/6/5115القدس العربي، لندن،   
 

 صائل إلى التوحد في وجه االحتاللجنوب أفريقيا تدعو الف .58
غزة: أكد أحمد بحر، اليائب األول لرئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي على استراتنجنة العالقة بن  
فلسطن  وجمهورنة جيوب أفرنقنا، مشنًدا بمواقف رئاسة الجمهورنة الداعمة للقضنة الفلسطنينة 

 والشعب الفلسطنيي.
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والذي  12/6جمهورنة جيوب أفرنقنا مكالنما منلوتغنسي نوم األحد جاء ذلك لدى استقبال بحر سفنر 
 جاء مودعا بمياسبة ايتهاء علمه في األراضي الفلسطنينة، وذلك في مقر المجلس التشرنعي في غزة.
وم  جهته قدم السفنر منلوتغنسي التهيئة للمجلس التشرنعي ويوابه بمياسبة اإلفراج ع  رئنس 

سجو  االحتالل مؤخرا، وشكر المجلس ورئاسته على حفاوة االستقبال  المجلس د. عزنز دونك م 
 وكرم الضنافة خالل زناراته المتكررة للتشرنعي معبرا ع  شعوره بالحز  لمغادرة األراضي الفلسطنينة.
وأكد السفنر على دعم حكومة بالده للقضنة الفلسطنينة العادلة، الفتا إلى تشجنع رئاسة الجمهورنة 

 نقنا التفاقنات المصالحة الوطينة.بجيوب أفر 
 وأعرب ع  أمله لتوحد الفصائل الفلسطنينة "في وجه االحتالل وسناساته العيصرنة". وفق قوله.

وذّكر السفنر بالمقولة الشهنر للرئنس مايدنال:" ل  تكتمل حرنة جيوب أفرنقنا إال بحرنة الشعب 
اإلرث التارنخي الذي ورنثه الشعبن  ع  قائدنهما الفلسطنيي"، معربا ع  فخره بالعالقة بن  الشعبن  و 

 مايدنال وعرفات.
14/6/5115قدس برس،   

 
 مشاكل نتنياهو الداخلية والخارجية تتفاقم .59

 حلمي موسى
أفل  زعنم اللنكود، بينامن  يتيناهو، بالفوز في االيتخابات العامة وفي تشكنل ائتالف نمنيي ضنق 

الظاهرنة فإ  يتيناهو الذي جلب لحزبه، يصف مقاعد  عضو كينست. وم  الوجهة 61نستيد إلى 
مقعدًا( نعتبر قونًا في حزبه وفي ائتـــالفه. لك  المعطنات العملنة تشهد على أ   31االئتالف تقرنبًا )

األمر لنس كذلك ال م  زاونة االئــــتالف وال حتى م  زاونة الــــحزب الذي نقوده. ولنس صدفة أيه 
إلى اجتناز أحد االمتــــحايات الصعبة له في حزبه: التصونت على طرنقة  كا  مضطرًا باألمس

 اختنار أعضاء الكينست.
عضو كينست وهو الذي نعيي عملنًا ائتالف اليصف زائدًا واحدًا  61وواض  للجمنع أ  ائتالف الـ 

فنتو هو ائتالف هش. ومنثل هذا االئتالف نجعل كل عضو م  أعضاء االئتالف ملكًا لدنه حق ال
يما  على كل قرار نمك  للحكومة أ  تتخذه وهو ما نجعلها عرضة لنس فقط البتزاز الكتل المؤتلفة وا 
أنضًا البتزاز كل عضو فنها. وقد ضجت الحلبة السناسنـــة اإلســـرائنلنة مؤخرًا بعدما يشر التلفزنو  

في االئتالف الحاكم، أور   61في قائمة اللنكود والعضو رقم  31اإلسرائنلي تحقنقًا ع  العضو رقم 
حزا ، نظهره بأيه رجل مافنا وأيه عمل في مجال العاهرات والمخدرات والكازنيوهات. واألهم أ  هذا 

 الرجل مقرب م  يتيـــناهو وعائلته ما شـــكل إحـــراجًا كبنرًا.
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فاق مقاصة ، اسحق هرتسوغ إلى إبرام ات"المعسكر الصهنويي"وقد تفاقمت الجلبة حنيما عمد رئنس 
مع اللنكود لتحنند حزا  والحنلولة دو  تمكنيه م  ابتزاز الحكومة واالئتالف، خصوصًا أ  صوته قد 
نسقط الحكومة. ولم نك  هذا التخوف م  جايب اللنكود يظرنًا وحسب، إذ إ  يظرة بسنطة إلى ما 

نخوض بينامن  يتيناهو فعله حزا  داخل اللنكود ننثبت أ  هذا الخطر كا  وال نزال عملنًا. فمنثاًل 
معركة قاسنة ضد معارضنه في اللنكود م  أجل ميع العودة إلى أسلوب ايتخاب أعضاء الكينست 
م  داخل مركز اللنكود بداًل م  ايتخابهم م  جايب كل ميتسبي الحزب. وكا  حزا  حتى ما قبل 

قع على عرنضة تفند بذلك. ايفجار أزمته في التحقنق التلفزنويي، مؤندًا لحل وسط نطرحه يتيناهو وو 
وسرعا  ما غنر حزا  موقفه وصار نمنل إلى إعادة القوة لمركز اللنكود حنث نحظى هياك بتأنند 

 شدند.
ورغم أ  هياك م  نقول إ  ليتيناهو موقفًا سلبنًا م  السلوك الذي فضحه تقرنر التلفزنو  ع  حزا  

وهذا ندل على أ  يتيناهو في موقف لنس إال أيه لم نجرؤ على اتخاذ موقف عليي ولو اشتراطي. 
قونًا تجاه معظم إ  لم نك  كل أعضاء الكينست م  داخل حزبه. والواقع أ  قضنة حزا  لنست 
بذاتها عيوا  قوة يتيناهو وضعفه داخل حزبه ولكيها مجّرد مؤشر. والمؤشر األقوى هو ما نجرى 

 كز الحزب.داخل مركز اللنكود تجاه قضنة إعادة القوة واليفوذ لمر 
وقد عمد يتيناهو إلى تكرنس كل وقته تقرنبًا م  أجل إقياع أعضاء مركز اللنكود لنس برأنه األساسي 
القائم على إبقاء ايتخاب قائمة الحزب ضم  ايتخابات تمهندنة نشارك فنها عموم ميتسبي الحزب 

يما بحل وسط. عض 3211ألفًا ولنس في ند مركز اللنكود البالغ تعداده  131البالغ عددهم  و، وا 
وتمنثل الحل الوسط الذي عرضه يتيناهو بأ  نبقى ايتخاب أعضاء القائمة القطرنة بند الهنئة العامة 
الياخبة ضم  ايتخابات تمهندنة وا عادة القوة لمركز الحزب في ايتخاب أعضاء القائمة اللوائنة. ورغم 

طاعات واسعة في مركز اللنكود إال أ  أ  الحل الوسط الذي نقترحه شكل تراجعًا وخضوعًا لمطالب ق
ذا حدث ذلك فإ  يتيناهو نخسر الكنثنر جدًا م  هنبته  هياك احتماالت، ولو ضئنلة، بعدم قبوله. وا 

 التي نحاول الحفاظ علنها في ظل ضعف كبنر نعتري حكومته الرابعة.
نزاينة العامة للدولة. فيتيناهو، الضعنف في داخل حزبه، سنتعذر علنه إقياع أحد أ  بوسعه تمرنر الم
، نطم  بتوسنع "كليا"ويظرًا أل  شرنكًا رئنسنًا واحدًا له على األقل، موشي كحلو  م  حزب 

االئتالف فإ  يتيناهو ملزم ببذل الجهود على هذا الصعند. وهياك عدد كنثنر م  الدالئل على 
بسبب الصراع  "مستقبلهياك "استحالة توسنع الحكومة باتجاه الوسط والنسار مع حزبي العمل و 

المرنر داخل اللنكود واالئتالف على المقاعد الوزارنة. وعدا ذلك هياك دالئل سناسنة تحول دو  منثل 
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بزعامة يفتالي بنيت منثل هذه  "البنت النهودي"هذا التوسنع في هذا االتجاه بسبب رفض حزب 
 الحكومة.

، إلعادة "إسرائنل بنتيا"فنغدور لنبرما  وحزبه، وهذا ندفع يتيناهو دفعًا إلى محاولة العودة الستجداء أ
عضوًا. فمنثل هذا االئتالف على األقل  62ضّمه لالئتالف الحكومي بأمل توسنعه لنغدو مكّويًا م  

نبقي يتيناهو وحكومته بمأم  م  ابتزاز كل عضو كينست، رغم أيه ال نغّنر كنثنرًا على مستوى قدرة 
 .كتل االئتالف على ابتزاز الحكومة

وبدنهي أ  كل ما سبق نجري م  دو  اإلشارة إلى الوضعن  السناسي واألميي في ظل تزاند 
األحادنث ع  تسويامي سناسي في المحافل الدولنة وخطر صدام عسكري إ  لم نك  على الجبهة 
الشمالنة فرّبما على الجبهة الجيوبنة. وم  المؤكد أيه لنس بوسع يتيناهو مواجهة مشارنع القرارات 
األممنة المرتقبة بيصوص توراتنة ترّددها يائبة وزنر الخارجنة، تسنبي حوتبولي التي تكتفي بما تؤم  
ذا تم  به م  أ  هللا وهب هذه األرض للنهود كي تقيع العالم أيه ال حق للفلسطنينن  في دولة. وا 

دولة العبرنة، على اليظر إلى العواقب االقتصادنة ألي صدام سواء مع الفلسطنينن  أو العرب على ال
األقّل وفق تحلنالت غربنة، فإ  الحرب لم تعد خنارًا مفضاًل. المشكلة أ  حكومة يتيناهو ال تزال 

. "ال حرب ال سالم"ترى أ  أفضل خنار لها هو المحافظة على الوضع القائم والعودة لميطق 
 مل اإلسرائنلنة.المشكلة المضاعفة هي أ  الوقت ال نرحم وهو ال نسنر فقط وفق ساعة الر 

15/6/5115السفير، بيروت،   
 

 وخطط إسرائيل.. التوافق المريب العربأزمات  .61
 ماجد كنالي
نبدو م  المنثنر حقا مقارية ما نحصل حالنا في العالم العربي، وتحدندا في مشرقه وخاصة في 

بلدا  العربنة، العراق وسورنا، ببعض الخطط اإلسرائنلنة التي تضميت أفكارا تتعلق بإمكا  تقسنم ال
أو بتعبنر أدق تجزئة المجزأ، وذلك ميذ مطلع نثماينينات القر  الماضي، أي قبل أكنثر م  نثالنثة 

 عقود.
في هذا اإلطار نمك  الحدنث ع  كنثنر م  الدراسات أو الخطط أو التوصنات الصادرة ع  

امنيها فكرة مؤتمرات أو ورش عمل يظمت في مراكز أبحاث أو جامعات إسرائنلنة، طرحت في مض
تجزئة البلدا  العربنة، بقدر ما في إسرائنل م  مراكز دراسات وجامعات ومؤتمرات، وضميها 
مؤتمرات مركز "هرتسنلنا" السيونة التي تياقش التحدنات والمخاطر اإلستراتنجنة التي تواجهها 

 إسرائنل، وضميها تلك التي تواجهها في محنطها.
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واحدة م  هذه الخطط، وهي "إستراتنجنة إسرائنل في النثماينينات" بند أ  هذه المقالة ستعرض لخطة 
التي طرحت باسم عودند نيو  )موظف في الخارجنة اإلسرائنلنة(، ويشرت في مجلة "كنفوينم" 

، وترجمها إلى 1685)اتجاهات( الصادرة ع  الميظمة الصهنوينة العالمنة في فبرانر/شباط 
لى ال عربنة الدكتور عصمت سنف الدولة، ويشرت حنيها في عدند م  اإليجلنزنة إسرائنل شاحاك، وا 

 الصحف والمجالت.
(، وقبل 1685الفكرة أ  ذلك حصل قبل أكنثر م  نثالنثة عقود، أي قبنل الغزو اإلسرائنلي للبيا  )

(، وبعد النثورة اإلسالمنة في إنرا  5113(، وقبل غزو العراق واحتالله )1663عقد اتفاق أوسلو )
(، وذلك باليظر إلى ما احتوته هذه 1628د اتفاقنات كامب دنفد بن  إسرائنل ومصر )(، وعق1626)

الخطة م  أفكار مباشرة وتفصنلنة تتعلق بتقسنم البلدا  العربنة، وما أنثارته م  اهتمام وقتها. وأنضًا 
ت في البلدا  العربنة خالل السيوا -وال نزال-بحكم الشبه المدهش بن  ما طرحته وبن  ما حصل 

 القلنلة الماضنة م  ايفصال جيوب السودا  إلى تفكك الوحدة المجتمعنة والجغرافنة لعدند م  الدول.
الغرض م  عرض هذه الخطة الالفتة أ  يطرح على أيفسيا مجموعة م  األسئلة، لعل أهمها: هل 

ييا حصل ذلك فعال وعلى اليحو الذي تحدنثت عيه الخطة المذكورة؟ وهل ما حصل ونحصل في بلدا
هو يتاج طبنعي لخطط خارجنة محكمة، مما نفند بأ  إسرائنل وحلفاءها م  القوى الغربنة هي التي 
تتحكم بالعالم العربي؟ وهل ما نجري في سورنا والعراق والنم  ولنبنا والسودا  قدر ال نمك  تجاوزه؟ 

مل الداخلنة، والسنما مسؤولنة نثم أن  نأخذيا كل ذلك، باليسبة إلراداتيا وفاعلنتيا، وباليسبة لدور العوا
 أيظمتيا ع  حال التدهور التي وصليا إلنها؟

 
 برج من ورق

تؤسس هذه الونثنقة أطروحاتها م  فكرتن  أساسنتن : األولى مفادها أ  "العالم العربي اإلسالمي هو 
لحسبا  بمنثابة برج م  الورق أقامه األجايب )فريسا وبرنطاينا في العشرنينات(، دو  أ  توضع في ا

دولة تتكو  كلها م   16رغبات وتطلعات سكا  هذا العالم". والنثاينة أيه تم تقسنم "هذا العالم إلى 
 خلنط م  األقلنات والطوائف المختلفة التي تعادي كل ميها األخرى".

بياء على ذلك تستيتج الونثنقة أ  "كل دولة عربنة إسالمنة معرضة النوم لخطر التفتت العرقي 
 ي في الداخل، إلى حد الحرب الداخلنة".واالجتماع

بل إيها تسيد هذا االستيتاج بتردي الواقع االقتصادي العربي، ففي "هذا العالم الضخم والمشتت، 
 توجد جماعات قلنلة م  واسعي النثراء وجماهنر غفنرة م  الفقراء".



 
 
 
 

 

           41ص                                     3618 العدد:    15/6/5115 ثنيناإل  التاريخ:

تمة وعاصفة والخالصة م  وجهة يظر إسرائنل أ  هذا الوضع ندعو إلى القلق، "فالصورة قا
وتشكل.. تحدنات ومشكالت وأخطارا"، لك  ذلك هو اليصف األول م  الكأس، أما يصفه النثايي فهو 

 أ  هذا الوضع باليسبة إلسرائنل "نشكل فرصا عظنمة".
طبعا ال تكتفي الونثنقة بهذه اليظرة العمومنة، فهي تيتقل إلى تحلنل تفاصنل الواقع السناسي 

 لنثقافي واألميي في معظم البلدا  العربنة، على اليحو اآلتي:واالقتصادي واالجتماعي وا
في مصر "توجد أغلبنة سينة مسلمة مقابل أقلنة كبنرة م  المسنحنن .. المالنن  م  السكا  على 

 حافة الجوع يصفهم نعايو  م  البطالة وقلة السك .. والدولة في حالة دائمة م  اإلفالس".
رى في مصر "خطرا عسكرنا إستراتنجنا على المدى البعند بسبب بياء على ذلك فإ  الونثنقة ال ت

تفككها الداخلي"، إذ إ  "أسطورة مصر القونة والزعنمة للدول العربنة قد تبددت"، وهي "بطبنعتها 
 وتركنبتها السناسنة الداخلنة.. بمنثابة جنثة هامدة".

إلى أقالنم ميفصلة هو  هكذا تصل الونثنقة إلى اإلفصاح ع  مقاصدها باعتبار "أ  تفتنت مصر
 هدف إسرائنل السناسي في النثماينينات.. ضمايا للسالم فترة طونلة".

بل ترى أ  تقسنم مصر نمك  أ  نيسحب على محنطها أنضًا وفق مبدأ "الدومنيو"، إذ إ  "دوال منثل 
ككت مصر لنبنا والسودا  والدول األبعد ميها سوف ل  نكو  لها وجود بصورتها الحالنة.. فإذا ما تف

 فستتفكك سائر الدول األخرى".
في الختام نثمة توصنتا : "إيشاء دولة قبطنة مسنحنة في مصر العلنا إلى جايب عدد م  الدونالت 

 الضعنفة"، و"استعادة شبه جزنرة سنياء بما تحتونه م  موارد".
 

 دويالت بسوريا والعراق
نعات وتشابكات الواقع السوري، فهذا البلد "ال باليسبة لسورنا تحدنثت الونثنقة بتفصنالت أكنثر تبعا لتيو 

نختلف جوهرنا ع  لبيا  الطائفي باستنثياء اليظام العسكري القوي الذي نحكمه. ولك  الحرب 
 %15الداخلنة الحقنقنة النوم بن  األغلبنة السينة واألقلنة الحاكمة م  الشنعة العلونن  الذن  نشكلو  

طورة المشكلة الداخلنة". وهذه إشارة إلى اليزاع الحاد الذي فقط م  عدد السكا ، تدل على مدى خ
 يشب بن  اليظام وجماعة اإلخوا  المسلمن  وقتها.

بياء على ذلك ترى الونثنقة "أ  تفكك سورنا إلى أقالنم ذات طابع قومي ودنيي مستقل.. هو هدف 
 إسرائنل األسمى".

نبها العرقي والطائفي إلى دونالت عدة.. أما التفصنل فجاء كاآلتي "سوف تتفتت سورنا تبعا لترك
سوف تظهر على الشاطئ دونلة علونة.. وفي ميطقة حلب دونلة سينة.. وفي ميطقة دمشق دونلة 
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سينة أخرى معادنة لتلك التي في الشمال.. وأما الدروز فسوف نشكلو  دونلة في الجوال  التي 
  ذلك ضمايا لألم  والسالم في يسنطر علنها.. وكذلك في حورا  وشمال األرد ، وسوف نكو 

 الميطقة بكاملها على المدى القرنب".
فال نختلف كنثنرا ع  جارته )سورنا(، ولك  األغلبنة فنه م  الشنعة  -حسب الونثنقة-أما العراق 

م  السكا  لنس لهم أي تأنثنر على الدولة التي تشكل الفئُة الحاكمة  %65واألقلنة م  السية، إذ إ  
جايب األقلنة الكردنة الكبنرة في الشمال.. ولوال القوة العسكرنة لليظام الحاكم وأموال إلى  %51فنها 

 البترول، لما كا  باإلمكا  أ  نختلف مستقبل العراق ع  ماضي لبيا  وحاضر سورنا".
وم  وجهة يظر معدي الونثنقة في تلك الفترة، فإ  "بشائر الفرقة والحرب األهلنة تلوح فنه النوم، 

عد تولي الخمنيي الحكم )في إنرا (، والذي نعتبر في يظر الشنعة العراقنن  زعنمهم الحقنقي خاصة ب
 ولنس صدام حسن "، وهذه مالحظة مبكرة أو استشرافنة في غانة األهمنة.

أ  دولة "العراق الغينة بالبترول والتي تكنثر فنها الفرقة  -بحسب الونثنقة-المهم باليسبة إلسرائنل 
لي هي المرش  التالي لتحقنق أهداف إسرائنل"، إذ إ  "تفتنت العراق أهم بكنثنر م  والعداء الداخ

تفتنت سورنا، أل  العراق أقوى م  سورنا.. في قوة العراق خطورة على إسرائنل في المدى القرنب، 
 أكبر م  الخطورة اليابعة م  قوة أنة دولة أخرى".
قامة وفي اليهانة تصل الونثنقة إلى القول بإمكا  "تق سنم العراق إلى مقاطعات إقلنمنة طائفنة.. وا 

نثالث دونالت )أو أكنثر( حول المد  العراقنة: دولة في البصرة، ودولة في بغداد، ودولة في 
 الموصل، بنيما تيفصل المياطق الشنعنة في الجيوب ع  الشمال السيي الكردي في معظمه".

 
 الخليج واألردن وفلسطين

"أ  جمنع إمارات الخلنج قائمة على بياء هش"،  -في يظرة جامدة وعمومنة-ة أما الخلنج فترى الونثنق
 وعلى الصعند االقتصادي فإ  "دول الخلنج ولنبنا تعد أكبر مستودع في العالم للبترول والمال".

وم  جهة التحدنات األمينة ترى الونثنقة أ  "الجنش الخلنجي بكل ما لدنه م  عتاد ال نستطنع تأمن  
األخطار الفعلنة م  الداخل والخارج.. إ  شبه الجزنرة العربنة بكاملها نمك  أ  تكو   الحكم ضد

خنر منثال للتفكك يتنجة لضغوط م  الداخل وم  الخارج، وهذا األمر في مجمله لنس بمستحنل 
 سواء دام الرخاء االقتصادي المترتب على البترول أو قل في المدى القرنب".

، تيطلق الونثنقة م  يظرة إسرائنلنة تعتبر دولة "األرد  في الواقع وباليسبة لألرد  وفلسطن 
فلسطنينة"، وترى أ  هذا الوضع بحد ذاته نشكل خطرا على إسرائنل، لذا فهي تعتبر األرد  بمنثابة 
"هدف استراتنجي وعاجل على المدى القرنب ولنس البعند، ذلك أيه ل  نشكل أي تهدند حقنقي على 
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فتنته.. فم  غنر الممك  أ  نبقى األرد  على حالته وتركنبته الحالنة لفترة المدى البعند بعد ت
 طونلة".

إ  "سناسة إسرائنل في  -وربما بما نوحي بالتحرنض على الفلسطنينن -وتقول الونثنقة صراحة 
الحرب أو السلم نجب أ  تؤدي إلى تصفنة الحكم األرديي الحالي ويقل السلطة إلى األغلبنة 

. إ  تغننر السلطة شرقي يهر األرد  سوف نؤدي أنضًا إلى حل مشكلة المياطق الفلسطنينة.
 المكتظة بالسكا  العرب غربي اليهر، سواء بالحرب أو في ظروف السلم".

كما توصي الونثنقة "بعدم الموافقة على مشروع الحكم الذاتي أو أي تسونة أو تقسنم للمياطق.. حنث 
بالد في الظروف الراهية دو  الفصل بن  الشعبن ، بحنث نكو  لم نعد باإلمكا  العنش في هذه ال

 العرب في األرد  والنهود في المياطق الواقعة غربي اليهر".
 

 استنتاجات ومالحظات
-م  الواض  بعد هذا العرض الموجز، أ  القصة ال تتعلق بوجود مؤامرة خفنة، أل  هذه الخطة 

 قتضي التمننز م  ياحنتن :معلية وميشورة، لذا فإ  هذا األمر ن -منثال
التمننز بن  الدراسات التي تصدر ع  مؤتمرات أو مراكز أبحاث أو جامعات أو حتى  -األولى

هنئات حكومنة، وبن  الخطط السرنة التي نفترض االشتغال علنها وتحدند أدواتها في الخفاء، وهذه 
 في الواقع نصعب تعننيها أو الكشف عيها.

لتحلنل واالستيتاجات التي تيبع ميه، وبن  الخطط التي تتوخى إحداث مسارات التمننز بن  ا -النثاينة
معنية. ذلك أ  ما جاء في الونثنقة المطروحة لنس غرنبا وال جدندا، إذ هو نستيد إلى تحلنل للواقع 
االجتماعي واالقتصادي والسناسي السائد في البلدا  العربنة، وهذا التحلنل نمك  أ  نفضي إلى 

 جات ذاتها أو أكنثر ميها.االستيتا
بند أ  كل ذلك نضفي مشروعنة على التساؤالت التي طرحياها في البدانة، فصدقنة بعض 
األطروحات التي جاءت في الونثنقة تيبع م  استقرائها للواقع العربي المتردي في ظل ايقساماته 

ع إعاقة قنام دولة الطائفنة واإلنثينة، وتردي أوضاعه االقتصادنة، والسنما مع اإلخفاق، أو م
 المؤسسات والقايو  والمواطين : األحرار والمتساون .

يعم لقد حصل ما حصل بسبب م  كل ذلك، وأساسا بسبب أ  األيظمة المهنمية لم تفعل شنئا 
 لتدارك حدونثه، أو على األقل للتقلنل م  مخاطره.

14/6/5115الجزيرة نت، الدوحة،   
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 فرصة أخرى ضائعة .61
 عاصم عبد الخالق
تارنخ القضنة الفلسطنينة هو تارنخ الفرص الضائعة، أي الفرص التي أضاعها العرب للحفاظ على 
حقوقهم واستردادها. السطور اآلتنة لنست بكائنة جدندة على اللب  المسكوب، ولكيها تسجنل متواضع 

 ."نلياإلسرائ"لفرصة أخرى نضنعها العرب حالنًا في معركتهم الطونلة والمرنرة مع االحتالل 
، والتي تقودها مجموعة م  الجمعنات األهلنة "إسرائنل"القصة تقدمها الحملة الدولنة اليشطة لمقاطعة 

الفلسطنينة، تسايدها عشرات الميظمات والجماعات الدولنة غنر الحكومنة، وأعداد كبنرة م  
تعرف باسم بي  الياشطن  المتطوعن  في أيحاء العالم. الحملة التي تكسب كل نوم متعاطفن  جدداً 

مقاطعة، سحب "وهو االختصار للكلمات اإليجلنزنة النثالنثة التي تلخص أهدافها  BDSدي اس 
، وسحب االستنثمارات الدولنة الموجود "إسرائنل". والمقصود هيا هو مقاطعة "االستنثمارات، معاقبة

ا حتى تعترف فنها وخاصة في المستوطيات المقامة في األراضي المحتلة، نثم فرض عقوبات علنه
 بحقوق الشعب الفلسطنيي. 

ايطالقًا م  فكرة ولدت في مؤتمر دنرب   5115بدأت هذه الحملة غنر الحكومنة أيشطتها فعلنًا عام 
ميظمة غنر حكومنة، وصدرت  1511، وشارك فنه يحو 5111الذي عقد في جيوب إفرنقنا عام 

سناسنًا. وكايت استضافة جيوب  "ئنلإسرا"التي دعت إلى عزل  "ونثنقة دنرب "عيه ما عرف باسم 
إفرنقنا للمؤتمر أمرًا مفهومًا وطبنعنًا على ضوء تجربة األغلبنة السوداء هياك في مكافحة يظام 
الفصل العيصري باستخدام السالح يفسه أي المقاطعة الدولنة، وهو السالح الذي أنثبت فاعلنته 

 غرب.وجاذبنته للجماعات المدافعة ع  حقوق اإليسا  في ال
وقد حققت يتائج جندة للغانة قناسًا على ضعف إمكاياتها،  BDSالفكرة يفسها تتبياها حالنًا حملة 

وعدم وجود أي مسايدة عربنة لها. وباسم حقوق اإليسا  والدفاع ع  القايو  الدولي ، تش  الحملة 
غنرها في الوالنات المتحدة في األوساط األكادنمنة والعمالنة والدنينة والشبابنة و  "إسرائنل"حربها على 

واالتحاد األوروبي. ومطالبها كلها معروفة وهي إيهاء االحتالل، وهدم جدار الفصل العيصري الذي 
حقوقهم، وا عادة الالجئن  الفلسطنينن  إلى دنارهم  28في الضفة، ومي  فلسطنيني  "إسرائنل"أقامته 

 وفقًا للقرارات الدولنة.
ها حققت الحركة يجاحات مهمة، وأصبحت قضنة المقاطعة التي وخالل السيوات التي عملت فن

كايت محرمة في الغرب مطروحة، بل تجاسر العدند م  الميظمات والشركات والكنايات المختلفة 
. آخر تلك الكنايات كا  االتحاد "إسرائنل"لنس فقط في الدعوة لها بل المشاركة عملنًا في مقاطعة 
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مالنن  طالب، وقد ايضم أخنرًا إلى الحملة وقرر  2الذي نضم  الوطيي لمجالس طلبة برنطاينا
 مقاطعة أي يشاط أكادنمي مع الكنا  العيصري.

فيا  ومنثقف وأكادنمي غربي شاركوا قبل ذلك في التوقنع على بنا  أعليوا فنه  211وهياك أكنثر م  
 وأيشطتها الفينة واألكادنمنة.  "إسرائنل"مقاطعتهم ل

اليشطة للتصدي للحملة وما نقابلها م  فتور  "اإلسرائنلنة"و طبنعة االستجابة الالفت لليظر هيا ه
لم تسته  الحكومة بالجهد الفلسطنيي  "إسرائنل"عربي بل تجاهل تام لها على المستوى الرسمي. في 

المبذول، ولم تتجاهل اليجاحات التي حققتها الحملة، بل اعتبرتها تهدندًا وجودنًا ال نقل خطرًا ع  
 لتهدند اليووي اإلنرايي أو تهدندات حماس. ا

، كما بدأت آلة الدعانة الصهنوينة "إسرائنلنة"وقد تشكلت في سبنل التصدي لها أكنثر م  لجية 
العمالقة في ش  حرب ضارنة على الحملة وتشونهها واتهامها بمعاداة السامنة، بل وصفها باإلرهاب 

في الوالنات المتحدة وأوروبا  "إسرائنل"أصدقاء  . كما هب"إسرائنل"الذي نستهدف تقونض وجود 
 أو المشاركة فنها.  "إسرائنل"واقترحوا العدند م  التشرنعات التي تجّرم الدعوة إلى مقاطعة 

قد بدأ الخطوة األولى على هذا الطرنق مبكرًا، حنيما أصدر قايو   "اإلسرائنلي"وكا  الكينست 
ة العلنا في إبرنل/ينسا  الماضي. ونيص على مالحقة وصادقت علنه المحكم 5111المقاطعة عام 

 الداعن  للمقاطعة وتغرنمهم. 
هيا نرجع إلى سببن : األول اقتصادي مفهوم وهو الخسائر التي نمك  أ  تتكبدها  "اإلسرائنلي"القلق 

 الشركات العاملة في المستوطيات م  جراء عدم تسونق ميتجاتها الصياعنة أو الزراعنة في االتحاد
. وهياك إحصاءات ميشورة تتوقع منثاًل أ  تبلغ الخسائر "إسرائنل"األوروبي، أكبر شرنك تجاري ل
 يحو نثماينة ملنارات دوالر سيونًا.

على  5113دولة أوروبنة كايت قد وافقت في إبرنل/ينسا   13أ   "اإلسرائنلي"نضاعف م  القلق 
ا لتيبنه المستهلكن  إال أيها أوقفت وضع عالمات على ميتجات المستوطيات المباعة في أسواقه

 العمل بهذا اإلجراء بياء على طلب أمرنكي.
أي خسائر  "إسرائنل"سناسي ونتعلق بصورتها في العالم. وقد تتحمل  "اإلسرائنلي"السبب اآلخر للقلق 

اقتصادنة، ولك  مسألة أ  تظل متهمة وفي موضع الدفاع ع  يفسها هو تطور ننثنر القلق، كما أيه 
، حنث ادعت  "اإلسرائنلي"-وض االستراتنجنة الدعائنة التي تبيتها طوال تارنخ الصراع العربينق

دائما أيها ضحنة هجمات اآلخرن ، وأيها ضحنة لإلرهاب. اآل  هي متهمة بايتهاك حقوق اإليسا  
 وخرق القايو  الدولي، وعلنها أ  تدافع ع  يفسها. 
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ا، هي أ  المشاركن  والمتجاوبن  مع حمالت المقاطعة عبارة هي "اإلسرائنلنة"الوجه اآلخر للمشكلة 
ع  ميظمات غنر حكومنة، وبالتالي ال تخضع لحسابات السناسنن  والحكومات وهي حسابات تمنل 

. االختنار الذكي للحملة الفلسطنينة هو أيها توجهت مباشرة إلى "إسرائنل"تلقائنًا وتقلندنًا لاليحناز إلى 
 نئات األهلنة أي إلى الرأي العام ولنس إلى الحكومات والجهات الرسمنة. تلك الميظمات واله

على الجايب اآلخر نبدي العرب قدرًا هائاًل، وا   كا  متوقعًا، م  البالدة في التعامل مع هذا التطور 
المهم واإلنجابي، ولم تصدر عيهم أي بادرة الستنثمار التعاطف العالمي الذي تحظى به حملة 

لم نقدموا أي دعم مادي أو معيوي أو سناسي للقائمن  علنها. إذا لم تك  هذه هي أعراض المقاطعة، 
 إدما  الفشل واإلصرار المرضي على إهدار الفرص.. فماذا تكو ؟

15/6/5115الخليج، الشارقة،   
 

 االحتالل كـ"روتين" إسرائيلي .65
 عمنره هاس

جنش، عيدما سألتها لماذا وقف مئات "لنس هياك شيء استنثيائي"، قالت مجيدة م  مكتب متحدث ال
األشخاص مدة ساعة ويصف على الحاجز في قليدنة في نوم الجمعة الماضي، والطابور ال نتحرك. 

 "لنس هذا استنثيائنا"، أي أ  هذا نحدث دائما، اكتظاظ طبنعي، روتن ، ولنس هياك شيء خاص.
ش في رده لميظمة "بتسنلم" التي "خالل هذا الحدث لم تحدث أمور استنثيائنة"، أجاب متحدث الجن

طلبت تفسنرا على فرض الجيود والشرطة على الفلسطنينن  الذن  كايوا نسبحو  في بركة الكرمل في 
جيوب الضفة، الخروج م  البركة كي نتمك  المستوطيو  م  السباحة فنها في عند الفص . أي أيه 

لتي قامت بلدنة نطا بإصالحها وتقوم ال نوجد شيء استنثيائي في طرد الذن  نسبحو  في البركة ا
برعانتها داخل الحدنقة. ال شيء استنثيائي عيدما نشوش أبياء الجيس المحظوظن  ساعات اللهو 

 المعدودة في المكا  الوحند الذي نملكه غنر المحظوظن .
ة "شيء ُمعتاد"، قال موظفي إسرائنلي عيدما تطرق للزنارة المتوقعة لوفد مكتب االدعاء في محكم

 13في إطار فحص أولي تقوم به للتأكد م  جرائم الحرب عيديا ميذ  –الجيانات الدولنة في الهاي 
. "هذا مجرد روتن ، ال نجب التأنثر ميه، أ  تأتي لجية دولنة لفحص جرائم ضد 5112حزنرا  

اإليساينة. فقد حدث هذا طول الوقت وفي كل مكا . هذا إجراء طبنعي منثل جرائم الحرب يفسها 
)حسب ونثنقة جينف ومننثاق روما( منثل المستوطيات التي تتم هيا، التي هي شيء روتنيي. وزنادة 
حاالت الـ "غنر استنثيائي" تجعليا يعتاد على عدم التفكنر، وعدم االلتفات وااليتباه، والتساؤل للحظة. 

ا هو أقل في سلم رنختر، وكل م 2بعد حروب غزة كل ما هو لنس موتا جماعنا أو تدمنرا بدرجة 
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طفل قتنل، ل  نحظى برمشة عن . فكروا في آالف األوالد الذي أصنبوا في الحرب  511م  
 وأصبحوا معوقن ".

"غور األرد " وصل إلى هذا المستوى بفضل الفيا  يورما  عنسى، وبسبب وزنرة النثقافة منري 
لنست استنثيائنة" رنغف. م  نعرف، م  نتأنثر، م  نرند أ  نعرف وأ  نتأنثر م  األشناء التي "

حزنرا  تم إخالء سكا  م  خربة حمصة  11وحدنثت في غور األرد  في األسبوع الماضي: في 
ساعات م  اجل التدرنبات العسكرنة. وحسب تقرنر "بتسنلم" فقد وجدوا عيدما عادوا أ  ارض  2مدة 

حزنرا  حصلوا  6ي الزراعة والرعي قد تم إحراقها. وبقانا السالح بقنت بالقرب م  أماك  سكيهم. ف
 على أوامر اإلخالء م  اجل التدرنب. وأوامر مشابهة أعطنت في نثالنثة أماك  أخرى.

أعوام م  طوباس بسبب شظانا مرتدة. هذا أنضًا أمر  6حزنرا  صباحا أصنب طفل نبلغ  2في 
 روتنيي في طوباس.

يي وخمس خنام في ميطقة حزنرا  هدمت اإلدارة المدينة بمرافقة الجنش والجرافات مبا 2أنضًا في 
مكسر في شمال الغور. هل م  اجل هذا أرسلتم أبياءكم إلى الجنش، م  اجل هذا الروتن  الذي 

 نستحق اإلجراء الروتنيي لوفد الهاي.
 

 تنفس الصعداء
ر  هاتف الجوال )الفلسطنيي( في نوم النثالنثاء الماضي، وظهر على الشاشة رقم إسرائنلي. "مرحبا، 

ة"، قال الصوت الشاب. "عفوا؟". "يتحدث م  ند لألخوة. سمعيا أيك تقنمن  في رام هللا، هيا ند لألخو 
هل هذا صحن ؟". "صحن ". "هل ترندن  أي مساعدة ميا". "مساعدة في ماذا؟". "هل ترندن  

 الخروج؟". "لماذا أرند الخروج؟".
 ما نرام، إبِق هياك"."اسأل فقط. اسأل إذا كا  كل شيء على ما نرام. إذا كا  كل شيء على 

إيه ندعى اسحق، وقد سألته: "إذا أردت الخروج، فكنف ستخرجيي م  رام هللا؟ هل تدخلو  رام هللا؟ 
أم تحددو  مكايا للقاء؟". "أيا أعمل متطوعا"، أجاب بدبلوماسنة، "لك  عيدما تقولن  إيك ترندن ، 

سبق له أ  أخرج أي أحد م  الضفة، سأتحدث مع إدارة المكتب، وهم نعرفو  ماذا سنفعلو ". لم ن
لك  الميظمة فعلت. وقد قال إيه ال نعمل ميذ فترة طونلة، وهو نحاول تقدنم المساعدة للنهود والعرب 
الذن  نحتاجو  للمساعدة. سألته: هل تساعدو  العرب أنضًا؟ "أيا أساعد أي شخص، أحاول، أيا في 

 محطة الباص م  اجل يقل أي شخص". الخدمة الوطينة ولنس بشكل رسمي، كم  نتوقف في
 "هآرتس"

15/6/5115األيام، رام هللا،   
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