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عادة تشغيل المطار وبناء  إنهاء الحصار واإلعمارأبو مرزوق: لن ندفع ثمنًا سياسيًا مقابل   وا 

 الميناء
ب السياسوي لحركوة المواوموة أكد "موسى أبو مرزوق"، عضوو المك و: األناضول، نور أبو عيشة -غزة

اإلسوويمية "حموواس"، أن حرك ووت "لووي   لووق أي مشوورود مك وووب لل لدحووة مووح ةسووراحيل ح  ووى اللح ووة، وأن 
 مصر لي  دُد الس كمال ما انوطح من  ثبيت لوقف ةطيق النار".

وقووال أبووو موورزوق، فوووي   ريوودات لووت علوووى موقووح ال واصوول االج مووواعي إ وووي ر ، أمووس األرب وووا :" ةن 
حادي  ال ي أجر لا الحركة مح المب وثين األمميين، وسوارا  الودول األوروبيوة، الواين زاروا غوزة ب ود األ

 مية موابل األمن ".نان لا  الحرب، كانت شاوية، وجم ت في مضمونلا إال 
وشوود د أبووو موورزوق علووى أن حركووة حموواس "لووي   لووق بوواب الحوووار، أو اللوووا  أموواي موون طلبووت، كمووا لووي 

 ممن أعرض أو أطلق مبادر ت في اللوا  الطلق".  طلب اللوا 
وأوضووون أن "غضوووب السووولطة الالسوووطينية ال مبووورر لوووت وأقووووال مسوووةوليلا حوووول مباحثوووات الحركوووة موووح 

 الجانب اإلسراحيلي، هو اخ يق لألحدا  ال ي ال أساس للا".
رد فوي الوضووية فووي حمواس،" ال مبورر ألي لوووا  سوري عنوانووت قضوي نا الوطنيوة، وال  اوو لو وابح: المسوةو 

 الوطنية ب يدًا عن الكل الوطني، اصطحابًا أو مشاركة، وال مساومة على حووق ش بنا".
عووادة  شوو يل المطووار وبنووا   ونووو إ ةلووى أن "ةنلووا  الحصووار واإلعمووار، مووح عوودي فصوولت عوون الضوواة، واب

 المينا ، جم يلا حووق"، مضياًا:" من غير الم وول دفح ثمن سياسي موابل  لك الحووق".
 18/6/5112، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 



 
 
 
 

 

           2ص                                     3611 العدد:    18/6/5112 خميسال التاريخ:

 
 حكومة التوافق  استقالة عنأنباء متضاربة  

الناطق الرسمي أن  هللا، رايمن  17/6/5112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( اكرت
ل ت لرحيس باسي الرحاسة نبيل أبو ردينة، ناى ما  ردد عن  وديي رحيس الوزرا  رامي الحمد هللا، اس وا

وأكد أبو ردينة، ان رحيس الوزرا  سيحضر اج ماد اللجنة ال ناياية  دولة فلسطين محمود عباس.
 االثنين الوادي لبح   شكيل حكومة وحدة وطنية، وان الحمد هللا ال زال على رأس عملت.

مسةول ، أن كااح زبون نوًي عن مراسللا راي هللامن  18/6/5112الشرق األوسط، لندن،  وأوردت
فلسطيني أكد أنت  ورر اس بدال حكومة وحدة وطنية بحكومة الوفاق الوطني الحالية، على أن يوودها 

 رحيس الوزرا  الحالي رامي الحمد هللا مجددا.
وقال صبري صيدي، ناحب أمين سر المجلس الثوري لحركة ف ن، ومس شار الرحيس الالسطيني محمود 

أبلغ أعضا  المجلس الثوري للحركة بأن الحكومة الحالية غير عباس، لو"الشرق األوسط": "الرحيس 
قادرة على مواصلة عمللا وس س ويل". وأضاف: " ورر أن  ودي الحكومة اس وال لا على أن يكلف 

 رحيس الوزرا  مرة أخرى ب شكيل حكومة فصاحلية".
 ي اال ااق خيل اللوا  وال وى الحمد هللا، أمس، الرحيس محمود عباس في مور األخير في راي هللا، و 

على عود اج ماد للجنة ال ناياية لمن مة ال حرير الالسطينية يوي االثنين الموبل، بحضور الحمد هللا، 
 من أجل بح   شكيل حكومة وحدة وطنية.

وردا على سةال حول م زى هاإ الخطوة ما داي الحمد هللا سي ود ل شكيل الحكومة، قال صيدي ةن 
ن وزرا  من الاصاحل وليسوا مس ولين كما جرت عليت ال ادة. وأوضن: "بصراحة األمر م  لق ب  يي

درجت ال ادة في السنوات األخيرة على اخ يار حكومات من المس ولين، وأثر الك على طبي ة ال مل 
وعلى أدا  الحكومة ومس وى دعملا.. اال جاإ اآلن هو ل  يين وزرا  من الاصاحل كي يح وا بإسناد 

كونوا قادرين على  وديي األدا  المطلوب و طبيق الرةى المخ لاة". وناى صيدي أن يكون فصاحلي وي
ال  يير الحكومي يس لدف المصالحة مح حماس، مةكدا على أن المشاورات س جري مح حركة 

 حماس وبوية الاصاحل األخرى.
ةولين في مك ب وحد  ةرباك على الساحة الالسطينية بشأن االس والة ب د  صريحات م ناقضة لمس

 الرحيس.
في البداية، أعلن نمر حماد، المس شار السياسي للرحيس محمود عباس، أن الحمد هللا قدي اس وال ت 
و ي  كليات ب شكيل الحكومة الجديدة. وقال حماد لوكالة الصحافة الارنسة ةن "الحمد هللا قدي اس والة 

 شكيل حكومة جديدة". وأضاف حماد أنت "ب د حكوم ت اليوي إأمس  للرحيس عباس الاي أعاد  كليات ب
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 كليف الحمد هللا اليوي إأمس  سوف  بدأ مشاورات مح الاصاحل الالسطينية بما فيلا حركة حماس"، 
مشيرا ةلى أن مدة المشاورات "س س مر وفق الوانون األساسي الالسطيني خمسة أسابيح". وأوضن أن 

ال ةلى أن ي ي  شكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنت الحكومة المس ويلة س كون حكومة  سيير أعم
 "يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامج سياسي واضن واحد".

وأعرب عن أملت في أن " كون حركة حماس وصلت ةلى قناعة بإنلا  االنوساي الالسطيني، ل كون 
النوساي بال ودة للش ب للش ب الالسطيني سلطة واحدة وسيح شرعي واحد". و ابح "وأن ي ي ةنلا  ا

الالسطيني من خيل ةجرا  االن خابات ال امة لكل المةسسات الالسطينية، بما فيلا الرحاسة 
وال شري ي وكل المةسسات". وشدد على أن أي "حدي  وحوار وطني يجب أن ي ضمن حوارا حول 

 األمن والسيح وكل الوضايا ال ي  لي وحدة ش بنا".
 

 ح": أي حكومة فلسطينية جديدة يجب أن تعرض على المجلس التشريعيكتلة "التغيير واإلصال 

أكدت ك لة "ال  يير واإلصيح" البرلمانية ال اب ة لحركة حماس على أن "أي حكومة فلسطينية : غزة
ال س كون فاقدة  جديدة يجب أن   رض على المجلس ال شري ي؛ باع بارإ الم لة الشرعية للا، واب

ر المصري الناطق باسي الك لة البرلمانية في  صرين صحاي يوي األرب ا  وقال مشي لدس وري لا".
  أن "مسار الحكومة الالسطينية يجب أن يل زي با ااقات المصالحة، ويس ند للوانون األساسي 6-11إ

وأضاف ةن "أي خطوات مناردة ب يدا عن حالة ال وافق والوانون، هي خطوات غير  الالسطيني".
 مود عباس وحركة ف ن ي حملون  داعيا لا وان كاسا لا".محسوبة، والسيد مح

 17/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الفلسطيني يدعو إلعادة النظر بدور ووظيفة السلطة الوطنيرئيس المجلس  

رحيس المجلس الوطني الالسطيني سليي الزعنون الى ةعادة الن ر بطبي ة ال يقة مح  : دعاانعم  
وطالب الزعنون  وكالك ةعادة الن ر بدور وو ياة السلطة الالسطينية. دولة اح يل،ةسراحيل بوصالا 

"ةلى مراج ة عمان من المجلة البرلمانية ال ي  صدر عن المجلس ومورإ  21في اف  احية ال دد 
السياسات واالس را يجيات واألدوات وال نايا السريح لما اقرإ المجلس المركزي من قرارات إلفشال 

 ود اإلسراحيلي الاي يريد ةعادة الوضية الالسطينية ةلى مرحلة ما قبل  أسيس من مة ال حرير".المشر 
وأكد ضرورة االس مرار في بنا  مةسسات الدولة وابعداد دس ورها وهو ما يجري ال مل عليت اآلن 

 وان  اي اج ماعات المجلس المركزي ةلى حين ةعادة  شكيل المجلس الوطني الالسطيني.
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لزعنون من االس مرار في محاوالت " لميش مكانة ودور و مثيل من مة ال حرير الالسطينية وحار ا
قامة الدولة ب اصم لا الودس وعودة اليجحين ةلى  ومةسسا لا ال ي  أسست من أجل  ورير المصير واب

 عاما مضت على النكبة ال ي لي  ن ت فصوللا". 61ب د  191ديارهي وفوا للورار 
االس مرار في  كثيف النشاط الدولي وعزل دولة االح يل واإلعداد الجيد ل وديي  وشدد على ضرورة

ملاات االس يطان وال دوان على غزة ةلى المحكمة الجناحية الدولية وعدي ال راخي في اس خداي هاا 
 الحق في وجت الجراحي اإلسراحيلية.

د ةسراحيل، و ص يد المواومة وأكد الزعنون ضرورة   زيز حركات المواط ة المحلية والدولية ض
الش بية بمخ لف أشكاللا، الف ا الى أن "ةسراحيل طوت صاحة المااوضات منا زمن ب يد وهي 
مس مرة في بنا  المس وطنات وال مجال ل جاهل هاإ الحويوة بأية مصطلحات أو صيغ أو ةعطا  

 فرص جديدة  حت أي مبرر أو مسمى".
 18/6/5112الدستور، عمان، 

 
 ألسباب سياسية واقتصادية السلطة أوقفت التعامل مع التصاريحاألوسط":  الشرق" 

، بأن أسبابا سياسية وأخرى اق صادية كانت ورا  وقف "الشرق األوسط"قالت مصادر لو راي هللا:
وأكد مسةول فلسطيني أن األمر نوقش في المجلس الثوري لحركة ف ن، ةا  ال  امل مح ال صارين.

طة دور الوسيط بين ةسراحيل وش بلا وكأنلا ساعي بريد. كما أن اإلجرا ات  ل ب السل أال ورر 
 ليست بريحة و لدف ةلى  شجيح السيي االق صادي على حساب السياسي.

ونولت وساحل ةعيي فلسطينية محلية، عن مصادر مخ لاة قوللا، بأن ال رف ال جارية طلبت من 
ن على ال جار، وقوللا كالك بأن طلبا من عباس وقف ةصدار ال صارين ل دي ضرب موسي رمضا

ةسراحيل للشرطة الالسطينية ب ا يش الحافيت و دقيق اللويات وال صارين لدى الالسطينيين كان سببا 
 في غضب السلطة.

وأصدرت وزارة اإلعيي الالسطينية بيانا أمس، عدت فيت أن ال سلييت اإلسراحيلية المزعومة، هي 
للوضايا ال ادلة والمشروعة بأخرى هامشية". وحثت الوزارة وساحل اإلعيي "خلط لألوراق، واخ زال 

الوطنية وال ربية والدولية على الحار من المزاعي اإلسراحيلية، وعدي ةعادة  سويق الخطاب اإلسراحيلي 
المراوغ في قضايا أطلق عليلا مسمى ال سلييت؛ ألن جوهر صراعنا مح االح يل يحمل قيمة واحدة 

 حرية، و كاي ن رة على الممارسات والحواجز واإلجرا ات اليومية لكشف عورة االح يل.هي ال
 18/6/5112الشرق األوسط، لندن، 
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 مخول بتشكيل حكومة جديدة غيرخريشة: ثوري فتح  
قال حسن خريشة الناحب الثاني لرحيس المجلس ال شري ي الالسطيني، ةن المجلس : محمود هنية

ر مخول ب شكيل حكومة جديدة، مشيرا ةلى أن فريق المواط ة الم مثل برحيس الثوري لحركة ف ن غي
 السلطة محمود عباس، "مصاب باللوس سياسًيا".

وأضاف خريشة في  صرين لو الرسالة اليوي األرب ا ، أن ةقالة حكومة الحمد هللا   بير عن فشللا، 
 سيما وأن الدعوة إلقال لا هي مطلب فلسطيني ش بي".

شة من ةقداي عباس على  شكيل حكومة مناردة في الضاة المح لة دون  وافق مح جميح وحار خري
 الاصاحل وفي مودم لا حركة حماس، "ألن الك سي يد األمور ةلى الورا ".

ودعا ةلى ضرورة ةعادة دور المجلس ال شري ي، الس  ادة دورإ في ةعطا  الثوة للحكومة وال مل على 
 مراقب لا.

زا خريشة غضب سلطة راي هللا من ا ااق ال لدحة الم وقح ةبرامت في غزة، "ل دي وفي سياق آخر، ع
 وجودها في الصورة، وخشي لا من عدي حصوللا على شي  من الك ك ة"، وفق   بيرإ.

واس طرد أن حماس قد أكد ت بشكل واضن حرصلا على اإلجماد الوطني، "ةال أن قيادة السلطة  ثير 
 أن رحيسلا هو صاحب مشرود ال لدحة وال نسيق األمني". فزاعات ل خويف الناس، مح

 17/6/5112الرسالة نت، فلسطين، 
 

 المساعدات على الالجئين الفلسطينيين المحتاجين خالل رمضان توزيعللبنان: االتفاق على آلية  
ا اوت ساار ا فلسطين في لبنان، واإلمارات ال ربية الم حدة، خيل اج ماد عود بين : بيروت

انبين، يوي األرب ا ، على آلية ل سليل  وزيح المساعدات على اليجحين الالسطينيين المح اجين الج
 خيل شلر رمضان المبارك.

جا  الك خيل االج ماد الموسح الاي عود في مور ساارة فلسطين بحضور الساير أشرف دبور، 
ي س د هللا غمراوي من ومنسق المساعدات في ساارة دولة اإلمارات جاسي سالي الطنيجي، وبسا

الليل األحمر اإلمارا ي، ومدير شةون المخيمات الالسطينية ساارة فلسطين خالد عبادي، ونياين 
 علي من داحرة الشةون اإلنسانية ساارة فلسطين.

وال نسيق والدعي الاي  ي ال ااهي عليت بين الساار ين،  االس را يجيةوأ ى االج ماد اس كماال للشراكة 
 ة في ال خايف من م اناة اليجحين الالسطينيين في لبنان ودعي المخيمات الالسطينية.للمساعد

 17/6/5112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تغيير وزاري يجب أن يكون بالتشاور .. أيحماس: الحمد هللا لم يناقش استقالته معناحركة  
الناطق باسي حركة حماس، سامي أبوو زهوري، أن عن وكاالت،  ،18/6/5112الغد، عّمان، اكرت 
أن أي   ييورات وزاريوة يجوب أن  و ي بال شواور وال وافووق موح الاصواحل الالسوطينية. وقوال أبوو زهووري أكود 

زهوري  أبوو وأكود في  صرين وزد على الصحافيين: ةن الحركة  رفض أي خطوات مناردة بلاا الشأن.
  وودييت وزاريووة وكوول مووا يجووري يوو ي  أيجلووة علووى  أي انووت "لووي يوو ي اطيعنووا ولووي  س شوور الحركووة موون
 أنوضوح يمكون  أيالحركة "س درس كياية ال  امل موح  أنب ر يبات مناردة من حركة ف ن" محارا من 

 ي شكل ب يدا عن ال وافق".
صويح البردويول مسووةول ، أن راي هللا موون محمود يوونس، عون 18/6/5112الحيـاة، لنــدن، وأضوافت 

حركوووة "حمووواس"، وصوووف خطووووة عبووواس بأنلوووا "هوووروب ةلوووى األمووواي ي كوووس حالوووة المك وووب اإلعيموووي ل
ال خووبط"، مشووددًا علووى رفووض الحركووة للوواا الووورار الوواي "ي كووس ال وليووة االن زاليووة ال ووي  وورفض الشووراكة 

 من قبل حركة ف ن، ورحيسلا محمود عباس".
سياسوي ب شوكيل حكوموة ودعا زياد ال ا ا الويادي في حماس، الورحيس عبواس ةلوى أن "ي وزز مسوارإ ال

وحدة وطنية من كل الووى والاصاحل الالسطينية ال املة علوى األرض الالسوطينية والمواوموة ليحو يل 
اإلسووراحيلي". وشوودد ال ا ووا علووى أنووت "ال أحوود يسوو طيح أن ي جوواوز حموواس ال سياسوويًا وال اق صوواديًا وال 

 أمنيًا وال عسكريًا".
ي فووي "حموواس" أن قوورار ال  ووديل الوووزاري "ي كووس ار بوواك أبووو موون جانووب آخوور، رأى باسووي ن وويي الويوواد

مازن وحركة ف ن وهروبوت ةلوى األمواي ب ود الحوراك مون أكثور مون ا جواإ لحلحلوة األزموة فوي غوزة، موا قود 
 يةدي ةلى  جاوز السلطة الالسطينية".

ألنوت جوا   ونوإ ةلى أن هاا "الحراك إالسياسوي  قود ي وأخر بسوبب ةجورا ات أبوو موازن، لكنوت لون ي وقوف
 بلدف منح االناجار في غزة وليس لمساعدة حماس".

محموووود الزهوووار عضوووو ، عووون علوووي الصوووالن مووون لنووودن، أن 18/6/5112القـــدس العربـــي، ونشووورت 
 ةن حكوموووة راموووي الحمووود هللا هووويفوووي  صوووريحات لوووو "الوووودس ال ربوووي" قوووال المك وووب السياسوووي لحمووواس 

". وناوى أن يكوون الموضوود قود بحو  م لوا. حكومة وفاق وطني وحللا يجوب أن يكوون بوافوق وطنوي"
األحمووود أبلوووغ الخبووور ألبوووو مووورزوق.. فالموضوووود لووويس ةبيغنوووا  أنوأضووواف "ح وووى لوووو اف رضووونا جووودال 

باألمر.. ولكن يجب أن يبح  بين الطرفين كما بحثت حكوموة الوفواق.. بيود أن هوةال  النواس اع وادوا 
 لة واألوضاد   يرت".على ال ارد با خاا الورارات. وهاإ  صرفات غير موبو 
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 أمين مقبول: حماس ُأْبلغت بأمر استقالة حكومة التوافق خالل لقاء األحمد بـ"أبو مرزوق" 
"الووودس ال ربووي" أموور  وراي هللا و فووادي أبووو سوو دى: أكوود أمووين موبووول أمووين سوور المجلووس الثوووري لاوو ن لوو

بووين  األخيوورألموور فووي اللوووا  وكشووف أن حركووة حموواس أبل ووت بلوواا ا حكومووة رامووي الحموود هللا،اسوو والة 
عووزاي األحموود مسووةول ملووف المصووالحة فووي الحركووة وموسووى أبووو موورزوق مسووةول ملووف المصووالحة فووي 

 حماس. واال صاالت مس مرة م لا بخصوص المرحلة الموبلة.
وكشف موبول أن مو رحات الحكومة الوادمة كبيورة مون حيو  شوكللا و شوكيللا. فوود  كوون حكوموة مون 

ةن الالسطينية لكن المشاورات في بداي لا فوط. ال وليد الم مول بوت فوي فلسوطين يووول ممثلي الاصاحل 
 ُمللة قد  م د لخمسة أسابيح لمن يخ ارإ الرحيس الالسطيني ل شكيل هاإ الحكومة. هناك

وقال ناحب أمين سر الثوري فلموي الزعوارير ةن "موعود ان وواد الموة مر ال واي السوابح لحركوة فو ن  حودد 
شرين الثاني/ نوفمبر الموبل. واليوي األول من أيلول/ سب مبر سيكون للبح  في مدى جديوة   59في 

ال حضوويرات للمووة مر. الشووبيبة علوووى رأس اه مامووات الحركووة وورشووة عمووول قريبووة ل حديوود شووكل بناحلوووا 
 وعمللا".

زاري وك ووب الزعووارير علووى صوواح ت الخاصووة فووي موقووح ال واصوول االج موواعي "فيسووبوك" أن ال  ييوور الووو 
 قريب ل شكيل حكومة قادرة وحاسمة لل مل في الوطن.

 18/6/5112القدس العربي، لندن، 

 
.. حماس ليست مستثناة من الحكومة حكومة فنية أن تعالج مشاكل سياسيةلال يمكن اشتية:  

 الجديدة
المشواكل ش ية عضو اللجنة المركزيوة لحركوة "فو ن" لوو "الحيواة" أن "أقال محمد : محمد يونس -راي هللا 

 ال الوة هي بمجمللا سياسية وال يمكن لحكومة فنية أن   الج مشاكل سياسية".
شوووو ية أن حركووووة "حموووواس" ليسووووت مسوووو ثناة موووون الحكومووووة الجديوووودة، وأن علووووى جميووووح الووووووى أوأوضوووون 

السياسووية الالسووطينية المشوواركة فووي الحكومووة الوادمووة، كووي  كووون قووادرة علووى  نوواول الملاووات ال الوووة. 
شووو ية أن    ووورض الحكومووووة الالسوووطينية الجديووودة للمواط وووة فووووي حوووال ضووومت ممثلوووين عوووون أواسووو ب د 

"حموواس" كمووا حوود  لحكومووات سووابوة، بسووبب اع ووراف ةسووراحيل بووإجرا  ا صوواالت مووح "حموواس". وقووال: 
"ةاا كان الرحيس اإلسراحيلي ي لن أن حكومة بيدإ  جري ا صواالت موح حمواس، فلموااا  وأ ي أي جلوة 

 .اطح الحكومة الالسطينية ألنلا  ضي ممثلين عن حماس؟"و وول أنلا س و
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ش ية أنت "ال يمكن حل مشاكل غزة بصورة مناصلة، ألن هاا يوةدي ةلوى فصول غوزة عون أوقال محمد 
الضاة ال ربية. والمخرج الوحيد هو  شوكيل حكوموة وحودة وطنيوة". وأضواف: "علوى ال والي أن يالوي أن 

 فيا الالسطينية".حل الدول ين يح اج ةلى وحدة الج را
 18/6/5112الحياة، لندن، 

 
 إلى عدم اتخاذ أي خطوات من جانب واحد بعيدًا عن التوافقعباس "الجهاد" تدعو  

دعووا الويووادي فووي حركووة "الجلوواد اإلسوويمي" خالوود الووبطش الوورحيس عبوواس ةلووى : محموود يووونس -راي هللا 
ا طالوب حوزب الشو ب ب شوكيل حكوموة عدي ا خاا أي خطوات من جانب واحد ب يدًا عن ال وافوق، فيمو

وطالووب الووبطش فووي  صوورين صووحافي مو ضووب أمووس "بضوورورة ال ووودة السووري ة للحوووار  وحوودة وطنيووة.
وشوودد علووى حوورص الحركووة علووى  وال شوواور حووول كوول الوضووايا، بمووا يخوودي مصووالن شوو بنا وقضووي نا".

ي  رض هاإ ال وافوات مون "ال يقات الوطنية والحاا  على ما أنجز من  وافوات سابوة، على رغي ما 
 عوبات وص وبات"، داعيًا ةلى "الحاا  على ال يقات الوطنية وصيان لا".

 18/6/5112الحياة، لندن، 
 

 السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل القوى حزب الشعب يدعو 
ة "ل شووكيل دعووا حووزب الشوو ب الالسووطيني ةلووى البوود  بمشوواورات جووادة ومسووةول: محموود يووونس -راي هللا 

حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة كل الووى السياسية الالسطينية ل نايا ما  وي ات اواق عليوت" فوي 
وشدد الحوزب فوي بيوان أموس علوى أن "مواجلوة المخواطر وال حوديات ال وي  ا ااقات المصالحة السابوة.

ما يضمن  حويوق أهوداف  واجت ش بنا وقضي نا الوطنية   طلب أقصى أشكال الوحدة لدر  المخاطر، ب
 ش بنا واس  ادة حووقت".

وجوودد الحووزب دعو ووت " شووكيل مجلووس  أسيسووي للدولووة الالسووطينية يضووي أعضووا  المجلسووين ال شووري ي 
ن خابات ال امة". واع بور عضوو المك وب ال ااق على الملاي ال ي يووي بلا لحين ةجرا  االوالمركزي، وا

فلسوطين" صوالن زيودان أن اسو والة حكوموة الحمود هللا "ن يجوة  السياسي لو "الجبلة الديموقراطيوة ل حريور
وصوووللا ةلووى طريووق مسوودود وعوودي  واجوودها فووي قطوواد غووزة، وفشووللا، بحكووي الثناحيووة ال ووي بنيووت عليلووا 

 الحكومة بين ف ن وحماس".
 18/6/5112الحياة، لندن، 
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 حماس: السلطة تواصل ارتكاب الخطايا بحق األسرى المحررينحركة  

قالت حركة حمواس ةن أجلوزة األمون ال اب وة للسولطة الالسوطينية بالضواة ال ربيوة، " سو مر فوي : راي هللا
ار كووواب الخطايوووا؛ عبووور ةسوووا  لا الم  مووودة لألسووورى المحوووررين مووون حركوووة حمووواس"، مشووويرة ةلوووى أنلوووا 

 "اس دعت أمس عدًدا منلي على خلاية مشارك لي في اس وبال أسرى محررين".
،  وأوضحت حماس في بيان للا اليوي األرب ا ، أن "اس وبال األسرى المحررين واجٌب وطنوي  وأخيقوي 

 وأن االس مرار بال ضييق على أبنا  الش ب لن يأ ي ةال بالوبال على األجلزة األمنية".
وأشووارت ةلووى أن "مدينووة طوبوواس شوولدت أمووس اسوو وبال ثيثووة موون األسوورى المحووررين، حيوو  سوومحت 

يووات حركووة فوو ن، ومن ووت رفووح رايووات حركووة حموواس، فيمووا اسوو دعت عوودًدا موون األجلووزة األمنيووة برفووح را
وعد  البيان أن "ةجورا ات األجلوزة األمنيوة   بور  المواطنين  حت اري ة رفح رايات ال وحيد"، كما قالت.

عن الكيل بمكيالين في ال  امل مح أبنا  الش ب الواحد، وأن من يمارس مثول  لوك السياسوات بال أكيود 
 حريصا على وحدة الش ب الالسطيني".لن يكون 

وفي اات السياق، ا لمت حركة "حماس" األجلزة األمنية ال اب ة للسلطة في الضواة ال ربيوة، باع ووال 
 طالبين جام يْين على خلاية ان ماحلما السياسي، فيما اس دعت اثنين آخرين لل حويق.
 17/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ّذر من انفراد حماس في إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل""الديموقراطية" تح 

راي هللا و فوووادي أبوووو سووو دى: حوووار الناحوووب قووويس عبووود الكوووريي إأبوووو ليلوووى  ناحوووب األموووين ال ووواي للجبلوووة 
الديموراطية ل حرير فلسطين من  ارد حركة حماس في ةبراي ا اواق موح ةسوراحيل. لموا ي ر وب علوى الوك 

لمدى على الوضح الالسطيني. وقال في  صرين صحافي ةن لمثل هاإ من ان كاسات خطيرة وب يدة ا
 ان كاسات خطيرة على الوضح الالسطيني و صب في مصلحة ةسراحيل". الخطوة

وأوضن أبو ليلى أنت "ال يوجد شي  رسمي أبل نا بت من حركة حمواس غيور أن ال صوريحات الصوادرة 
لي يو ي اطويد الويوادة الالسوطينية علوى ال وروض  من قياد لا  شير ةلى مثل هاا اال ااق". وأضاف ةنت

  لو لا حماس من جلات دولية وهاا خرق لي ااق الوطني الالسطيني. ال ي
 18/6/5112القدس العربي، لندن، 
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 مدبر الهجوم على مطعم يهودي في باريس  المجلس الثوري"-عتقل عضوًا سابقًا بـ"فتحاألردن ي 
أكدت مصادر رسمية أنت  وي ةلووا  الووبض علوى أحود مناواي عمليوة  :إا.ف.ب ،   ريد الرشق -عمان

ن ربول منوا ف ورة إلانت "مطلوب من ا ةلى. وأشارت 1985اللجوي على مط ي يلودي في باريس ال اي 
وقالوووت المصوووادر، لوووو"ال د" انوووت  وووي الووووبض علوووى "زهيووور محمووود حسووون خالووود ال باسوووي"،  زمنيوووة طويلوووة".

 أنوأوضووووحت  .األردنل موووون شوووولر حزيووووران إيونيووووو  الحووووالي، فووووي الملوووووب بووووو"أمجد عطووووا"، فووووي األو 
محكمة أردنيوة، ب يود الووبض عليوت، وان  ةلى"، حي   ي ةحال ت اإلن ربولال باسي "م م ي عليت من قبل 

هوواإ المحكمووة، ال ووي أفرجووت عنووت بكاالووة، "من  ووت موون السووار ةلووى أن  صوودر قوورارا ب سووليمت لارنسووا موون 
 عدمت".

عامووا ، هووو احوود  65ال باسووي إ أنلوكالووة "فوورانس بوورس"  أمووسفرنسووي، صوورح وكووان مصوودر قضوواحي 
المجلوس الثووري"، ال وي كوان يوودهوا صووبري  -السوابوين فوي من موة "فو ن األعضوا الثيثوة  األشوخاص

نضووال  وأن الواضووي إالارنسووي  مووارك  ريايوودي ش اصوودر موواكرات  وقيووف دوليووة بحولووي فووي  أبوووالبنوا إ
وقوووال المصووودر الوضووواحي  عاموووا علوووى الواق وووة. 35مووون  أكثووورماضوووي، وب ووود نلايوووة شوووباط "فبرايووور" ال

 عملية طلب  سليي ال باسي "جارية". أنالارنسي 
الارنسووية، فوود صوودرت مواكر ا  وقيووف بحوق كوول مون محمووود خضور عبوود  األنبوا كوالك، وحسوب وكالووة 

  ربيووة المح لووة، ووليوود عبوودعامووا ، المووويي اليوووي فووي راي هللا بالضوواة ال 29عوودرا، الملوووب بووو"ابو هشوواي" إ
 عاما  المويي في النرويج، على خلاية اات الوضية. 26زيد، الملوب بو"سليل عثمان" إ أبوالرحمن 

 18/6/5112الغد، عّمان، 

 
 تدعو لتحييد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية حماسحركة  

مخويي خوان الشويال ليجحوين  ان ود عضو المك ب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، بشدة اس لداف
الالسطينيين في سورية بالوصف الصاروخي، ودعا مجددا ةلى  حييد المخيمات الالسطينية عون أ وون 

  ةن 6|11إ األرب ووووا وقووووال الرشووووق فووووي  صوووورين صووووحاي مك وووووب يوووووي  الصووووراد الووووداحر فووووي سووووورية.
خي مرفووض ومودان، "اس لداف مخيي خوان الشوين لي جحوين الالسوطينيين فوي سوورية بالوصوف الصوارو 

ووق موون مأسووا لي اإلنسووانية". وأضوواف: "نوودعو ةلووى ال وقووف فووورًا  و  وور ض سووكانت للحصووار المسوو مر ي م 
لووووى فووووك الحصووووار عنووووت، و حييوووود المخيمووووات  عوووون قصووووف مخوووويي خووووان الشووووين واسوووو لداف سووووكانت، واب

 الالسطينية عن أ ون الصراد الداحر في سورية".
 17/6/5112، ون الينأفلسطين 
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 فتح تتجه لتعميق االشتباك السياسي مع االحتاللحركة : العالول 
كشف عضو اللجنة المركزيوة لحركوة فو ن محموود ال والول، النوواب عون أن السولطة : راي هللا إفلسطين 

الالسووووطينية  سوووو  د للوووواهاب ةلووووى محكمووووة الجنايووووات الدوليووووة قريبووووا لرفووووح الملاووووات ال ووووي  وووودين حكومووووة 
 حدي  عن األوضاد الداخلية لوطاد غزة.االح يل، مشيرًا ةلى أنت  ي ال

 ، رفووض حركووة فوو ن ال نسوويق مووح االحوو يل موون 6|11إ األرب ووا وأكوود ال ووالول فووي  صووريحات لووت يوووي 
أجل زيارة الودس، وقال: "ةننا ال يمكن أن نس أان االح يل أو أن ننسق م وت مون أجول زيوارة الوودس، 

وأكود أن الورأي فوي حركوة "فو ن"  .األقصوى"مسوجد وسيبال ش بنا كول الجلوود مون أجول زيوارة الوودس وال
 ي جت نحو   ميق االش باك السياسي مح حكومة االح يل.

 17/6/5112قدس برس، 

 
 "48بالعمل على إغالق قناة "فلسطين  تعليماتنتنياهو يصدر  

مل أصدر رحيس الحكومة اإلسراحيلية ووزير اال صاالت، بنيامين ن نياهو،   ليمات بال : هاشي حمدان
"، ب د أن كان من المورر أن  بدأ الب  اليوي، الخميس، أول أياي 18على منح انطيق قناة "فلسطين 

يشار ةلى أنت قد أعلن، يوي أمس األرب ا ، في مة مر صحاي عود في مدينة  شلر رمضان المبارك.
بال مل على منح  الناصرة، عن بد  الب  ال جريبي للوناة اليوي الخميس، في حين أن   ليمات ن نياهو

كما  جدر اإلشارة ةلى أن الب   انطيق الب  جا ت ب د ساعات م دودة من المة مر الصحاي.
المباشر ونشاط الوناة الجاري سيكون من مدينة راي هللا، باع بار أن الوناة هي ةحدى قنوات  لازيون 

مو فليبر، ةجرا  عملية وجا  أن ن نياهو طلب من المدير ال اي لوزارة اال صاالت، شلو  فلسطين.
وبحسب صحياة "هآر س" فإن جلاز الرقابة في الوزارة يدرس  فحص فورية لمدى قانونية الوناة.

زارة من أجل منح انطيق الب ، بما في الك و اس خداي كل الوساحل الجناحية واإلدارية الم وفرة لدى ال
 فحص قانونية  مويل الوناة من قبل السلطة الالسطينية.

 18/6/5112، 48 عرب
 
 مالحقة قضائية لمن يديرون حملة مقاطعتها في أوروبال اً تضع برنامج "إسرائيل" 

كشف النواب، خيل بح  برلماني أمس، أن الحكومة اإلسراحيلية : الشرق األوسط -  ل أبيب
ك، وض ت برنامًجا لميحوة قضاحية لمن يديرون الحملة لمواط  لا في أوروبا. و س ند ةسراحيل في ال

ةلى قانون ساري الما ول في دول اال حاد األوروبي، يح ر ال حريض ال نصري. ف   بر المواط ة 
  حريًضا عنصرًيا ضد اليلود لكونلي يلوًدا.
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وقالت وزيرة ال دل، آييلت شكيد، ةن "هاإ المطاردة  أ ي ضمن الحملة اإلسراحيلية الواس ة ال ي 
 ي  دار في أوروبا، وب ضلا يو صر على مواط ة أقر لا الحكومة، لصد حميت المواط ة ال

المس وطنات في الضاة ال ربية، وب ضلا   سح ل شمل ةسراحيل برم لا". وأضافت: "سنحاربلي 
بسيحلي، فود كانت من مات المواط ة  وجلت ةلى المحاكي في عدة دول أوروبية إلعطا  شرعية 

المواط ة مح ورة في هاإ الووانين. ولالك، جا ت قانونية لنشاطا لا، فاشلت فيلا جميً ا. و بين أن 
الاكرة بأن نولب مخططلي على رةوسلي، فن ودي نحن بالدعاوى ضدهي ب لمة ال مييز ال نصري ضد 

 اليلود".
 17/6/5112لندن،  األوسط، الشرق

 
 "BDSحركة المقاطعة الدولية "هو  ثاني أهم ملف سيتواله جهاز "الموساد"معاريف:  

ال  جد ةسراحيل حرجًا في  و يف كل األدوات ال ي بحوز لا لمنح   ا ي خطر حركة : يصالن الن ام
"؛ وكان آخر هاإ األدوات جلاز االس خبارات والملاي الخاصة "الموساد"، BDSالمواط ة الدولية "

 الاي  ي اس دعاةإ لإلسلاي بدورإ في هاإ المواجلة.
إ جلاز "الموساد"، ب د ةحباط المشرود النووي وكشات صحياة "م اريف" أن ثاني أهي ملف سي وال

حباطلا. ونوهت في عددها  اإليراني، هو ال صدي لمحاوالت المس بالشرعية الدولية إلسراحيل واب
"، BDSالصادر، أول من أمس، ةلى أن "الموساد" سي ولى  نايا قاحمة من الملاي في س يت إلفشال "

ل ي   كف عليلا جماعة المواط ة، وال مل على  و يف   راوح بين االس ثمار في مراقبة األنشطة ا
 عيقات الجلاز الواس ة في  جنيد دعي سياسي من دول ومن مات أجنبية.

وأوضحت الصحياة أن "الموساد" سيو ف عيقات ال مل ال ي  ربطت بكثير من األجلزة االس خبارية 
". وأشارت ةلى أن BDSن مح دعوات "في جميح أرجا  ال الي إلقناد أكبر عدد من الدول ب دي ال  او 

جلاز االس خبارات اإلسراحيلي سيكون مطالبًا باال صال بدول ال  ويي عيقات مح ةسراحيل من أجل 
 وهاإ هي المر ة األولى ال ي يناط ةلى "الموساد" الوياي بلاا النود من الملاي.  ".BDSمحاصرة "

 18/6/5112لندن،  الجديد، العربي
 
 "عادي وكبير وعمالق" بثالثة أحجام" كاشوفرادار "تطور  اإلسرائيليةية الصناعات الجو  

إكاشوف  ي  بر  رادارأنلت الصناعات الجوية اإلسراحيلية، مةخرا، عملية  طوير : هاشي حمدان
 األكبر من بين ال ي طور لا ةسراحيل، كما ي  بر أحد أكبر الرادارات في ال الي.
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أم ار، كما  11الجيش اإلسراحيلي مةخرا، يصل ار ااعت ةلى  وجا  أن الرادار، الاي عرض على
' لن يباد للجيش  C1كما جا  أن الرادار الاي أطلق عليت 'أول را  أم ار أيضا. 11يصل طولت ةلى 

اإلسراحيلي في وقت قريب، بيد أنت من غير المس ب د أن يس خدمت الجيش اإلسراحيلي في السنوات 
الجديد ي ين ةجرا  عمليات مسن ب اباب عال، وفي بيحة اات كثافة وعلي أن الرادار  الوريبة.

كما علي أنت جرى  صميي الرادار بثيثة أحجاي: عادي وكبير وعميق،  ةلك روم ناطيسية عالية.
والك بما ي ناسب مح الملمات المطلوبة، بد ا من اك شاف طاحرات بدون طيار وطاحرات 'م ادية'، 

ى االك شاف السريح والموثوق للصواريال البالس ية عن ب د آالف كيلوم ر، وح  211في مدى 
وبحسب ال وارير اإلسراحيلية فإن الرادار  الكيلوم رات، وكالك األقمار الصناعية ال اب ة لو'ال دو'.

الجديد قادر على ةجرا  مسن ةلك روني للمساحة ال ي يوجت ةليلا، بشكل يرفح من مس وى الدقة 
وأضافت المصادر اا لا أن الرادار م نول، وصمي بوزن ص ير نسبيا  اف.واالن يق على األهد

 بالموارنة مح الرادارات الضخمة، بحي  يمكن نشرإ في مواقح مخ لاة ل جاوز ال واحق الج رافية.
 المشار ةليت عدة سنوات. الرادارواس  رق  طوير 

 17/6/5112، 48 عرب
 
 باراك ادته ضدّ بن كسبيت بتقديم شهالصحفي فاينشطاين يلزم  

في خطوة غير عادية، أصدر المس شار الوضاحي للحكومة اإلسراحيلية يلودا : هاشي حمدان
فاينشطاين، مةخرا،   ليمات للشرطة بأخا شلادة الصحاي بن كسبيت، اات الصلة باالدعا ات ال ي 

 ق ةيلود باراك.صرح بلا رحيس الحكومة اإلسراحيلية السابق ةيلود أولمرت، ضد رحيس الحكومة األسب
ياكر في هاا السياق أن فاينشطاين، كان قد قرر أن  ووي الشرطة بال حويق في ادعا ات أولمرت، 
وال ي قيلت في محادثات خاصة مح رحيسة مك بت، شوال زاكين، وال ي جا  فيلا أن "باراك حصل 

 ب شرات المييين في صاوات أسلحة". رشاويعلى 
ينشطاين يوفر حماية لباراك، موارنة بسياسيين آخرين مثل أولمرت وكان بن كسبيت قد ادعى أن فا

وأفي دور ليبرمان. وأشار ةلى سلسلة من الوقاحح ال ي يمكن أن  شكل طرف خيط في جمح أدلة ضد 
 رحيس الحكومة ووزير األمن األسبق، باراك.

ديي شلاد ت. ونول وكانت الشرطة، بنا  على   ليمات المس شار الوضاحي، قد ألزمت بن كسبيت ب و
عن مصدر مطلح قولت ةنت لي يكن في شلاد ت أية  جديد أو مواد اات قيمة قضاحية، وأن ال وديرات 

  شير ةلى أن عملية الاحص ضد باراك سوف  ن لي قريبا بدون ن احج.
 17/6/5112، 48 عرب
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 مليارات دوالر 3التجاري اإلسرائيلي  العجزالمركزي:  اإلحصاء مكتب 
كشات بيانات وأرقاي مك ب اإلحصا  المركزي اإلسراحيلي إحكومي ، اليوي األرب ا ، بلوغ : ألناضولا

مليار دوالر ،  3مليار شيكل إما ي ادل أكثر من  12ةجمالي ال جز ال جاري في البيد أكثر من 
 الحالي. 2015خيل أول خمسة شلور من ال اي 

د بلغ ال جز ال جاري إالارق بين الصادرات وبحسب أرقاي صادرة عن مك ب اإلحصا  المركزي، فو
 مليار دوالر أميركي. 3.342مليار شيكل، ما ي ادل  12.865والواردات  

شيكل  مليار 89.021 الخارجوأوضحت الم لومات بلوغ ةجمالي قيمة الواردات اإلسراحيلية من 
 ن ال اي الماضي.مليار دوالر خيل ناس الا رة م 24.397مليار دوالر ، موارنة مح  23.122إ

 19.780مليار شيكل إ 76.156وفي ناس الا رة أيضًا، بلغ ةجمالي قيمة الصادرات اإلسراحيلية 
مليار دوالر ، في ناس الا رة من ال اي  18.796مليار شيكل إ 71.422مليار دوالر ، موارنة مح 

 الماضي.
في المحة من  34وروبي ما نسب ت وفي ناس اإلطار، شكلت الواردات اإلسراحيلية من دول اال حاد األ

دوالر أميركي، فيما  مليار 8.242 بل تةجمالي الواردات خيل الشلور الخمسة الماضية، بويمة 
في المحة أيضًا، بويمة  34بل ت نسبة الصادرات ةلى دول اال حاد األوروبي خيل ناس الا رة، نحو 

مليار دوالر  1.767 الواردات يودر بومليار دوالر أميركي، ب جز بين قيمة الصادرات و  6.475
 أميركي.

دوالر  مليار 3.177وبل ت الواردات اإلسراحيلية من الواليات الم حدة للشلور الخمسة الماضية 
في المحة من ةجمالي الواردات، وشكلت الصادرات ةلى الواليات الم حدة خيل  14أميركي، بنسبة 

مليار دوالر أميركي، بااحض  جاري  4.696مالية بل ت في المحة، بويمة ةج 51الا رة ناسلا، نحو 
 مليار دوالر أميركي. 1.519بلغ 

وبينت م لومات المك ب أن الواردات اإلسراحيلية من الوارة اآلسيوية للشلور الخمسة الماضية بل ت 
 في المحة من ةجمالي الواردات، فيما شكلت الصادرات ةلى 23مليار دوالر أميركي، بنسبة  5.418

مليار دوالر  4.316في المحة، بويمة ةجمالية بل ت  22الوارة خيل الا رة ناسلا ما يورب من 
 مليار دوالر أميركي. 1.102أميركي، وب جز  جاري بلغ 

في  29مليار دوالر أميركي، بنسبة بل ت  6.282كما بل ت قيمة الواردات من الدول األخرى نحو 
مليار دوالر أميركي،  4.292في المحة، بويمة ةجمالية بل ت  20المحة، فيما شكلت نسبة الصادرات 

 مليار دوالر أميركي. 1.990بويمة عجز بل ت 
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مليار  48، بلغ ةجمالي ال جز ال جاري اإلسراحيلي السل ي، نحو 2014وخيل ال اي الماضي 
الاي  2013في المحة عن ال اي  3شيكل، وفق أرقاي اإلحصا  اإلسراحيلي، بانخااض بل ت نسب ت 

 سبوت.
 17/6/5112، بيروت السفير،

 
 تحّذر الفصائل المسلحة السورية من االعتداء على القرى الدرزية القريبة من الحدود "إسرائيل" 

حارت ةسراحيل الاصاحل المسلحة السورية ال ي  سيطر على مناطق محااية للضبة : حلمي موسى
الورى الدرزية الوريبة من الحدود. وأعلن رحيس  الجوالن السورية المح لة من م بَّة االع دا  على

أركان الجيش اإلسراحيلي الجنرال غادي آيزنكوت أنَّ جيشت سيا ل كل شي  لمنح وقود ماابن قرب 
 الحدود. 

وأشارت صحياة "هآر س" ةلى أن  ةسراحيل وج لت في اليومين الماضيين  حايرات للاصاحل السورية 
ي ملاجمة قرية حضر الدرزية بالنيران أو االق راب منلا. وم روف المسلحة قرب الجوالن بوجوب عد

أنَّ قرية حضر  وح في السان السوري من جبل الشيال حي   دور م ارك بين الجيش السوري 
 والمسلحين، وكالك بين المسلحين أناسلي. 

 18/6/5112، بيروت السفير،
 
 "إسرائيل"ل نتنياهو توسع الشرخ الثقافي داخ حكومةتقرير لـ"مدار":  

الودس ال ربي: اح دي السجال في ةسراحيل خيل األسابيح األخيرة بين الحكومة ونوابات  -الناصرة 
الانانين المسرحيين حول حرية ال  بير عن الرأي في الوضايا ال ي يجري  ناوللا في الحياة الثوافية. 

الصراد اإلسراحيلي الالسطيني،  ورغي أن قسما بارزا من هاإ الوضايا المخ لف حوللا ي  لق بوضايا
 ةال أن السجال الحاصل أبرز شرخا واس ا بين اليمين واليسار الصليوني في ةسراحيل. 

هاا ما يةكدإ  حويق موسح لمركز مدار إالمركز الالسطيني للشةون اإلسراحيلية  منوها أن هاا 
نما بدأ ب د  السجال لي يبدأ بحكومة بنيامين ن نياهو الحالية ال ي  مثل اليمين الم طرف اإلسراحيلي، واب

. فود س ى اليمين مناحا ةلى  رسيال حكمت وأفكارإ، و أسست حركات 5119عود ت ةلى الحكي في 
يمينية من أجل  حويق هاا اللدف، أبرزها حركة "ةي  ر سو"، ال ي  نشط في الجام ات، ومن بين 

 أهدافلا الم  د دة ناي النكبة الالسطينية.
ةلى أن   ريف مصطلحي اليمين واليسار في ةسراحيل يخ لف عنت في باقي أنحا  ال الي  "مدار"يشير 

فبينما يرمز هاان المصطلحان في ال الي ال ربي خصوصا ةلى المواقف االج ماعية االق صادية، 
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لية، حي  يحمل اليسار أفكارا اش راكية ودولة الرفاإ ويحمل اليمين أفكارا اق صادية رأسمالية ونيو ليبرا
فإن اليسار في ةسراحيل ي بر عن  أييدإ للمااوضات مح الالسطينيين، وقسي منت يةيد بشدة قياي دولة 
فلسطينية، بينما ي ارض اليمين مااوضات كلاإ ويرفض قياي دولة فلسطينية ويس ى ةلى  وسيح 

 المس وطنات.
 ى قبل عودة ن نياهو ةلى وبموازاة ال شديد على الدولة اليلودية برزت في السنوات الماضية، وح

الحكي، زيادة البرامج ال  ليمية وال ثوياية، في جلاز ال  ليي والجيش، ال ي   زز اللوية اليلودية، والك 
في موازاة  زايد انخراط أنصار ال يار الصليوني الديني في مركز صناعة الورار في الحكومة 

 والجيش.
ب الليكود الاي ي زعمت، ليمور ليانات، وزيرة ، عضو الكنيست عن حز 5119وعي ن ن نياهو، في 

 للثوافة والرياضة وبويت في منصبلا هاا ح ى نلاية والية الحكومة السابوة، في أيار / مايو الااحت.
ودخلت ليانات في مواجلة مح من مات المسرحيين والانانين، في أعواب مطالب األخيرين ب دي  وديي 

رضت ليانات بشدة على هاإ المطالب، وفي أعواب الك عروض مسرحية في المس وطنات. واع 
أعلنت أن وزار لا س منح ال مويل عن كل من يرفض ال لور "في كل مكان في البيد"، وأن وزار لا 

 س منن  مويي خاصا لو"ةبداعات صليونية."
ين كالك اس جابت ليانات لدعوة حركة "ةي  ر سو"، ال ي بين أنشط لا ميحوة النشطا  والانان

والمثواين اليساريين وال رب، بطرد الممثل محمد بكري من مسرحية في مسرح " ساف ا" في  ل أبيب، 
بسبب فيلي "جنين جنين" حول الجراحي اإلسراحيلية في مخيي جنين في بداية االن ااضة الثانية وهو من 

وهددت في  شرين اخراج بكري. كالك طالبت ليانات الانانين بممارسة رقابة اا ية على أعماللي 
 الثاني الماضي بوقف  مويل سينما ك  ل أبيب بسبب  ن يمت ملرجان أفيي النكبة.

أن أبرز الصراعات ال ي دارت في الحياة الثوافية في ةسراحيل، كان قرار  "مدار"ويوضن  حويق 
شكيل لجنة ن نياهو شخصيا، في نلاية والية حكوم ت السابوة، في بداية ال اي الحالي، بال دخل في  

"جاحزة ةسراحيل"، وهي أهي جاحزة في ةسراحيل. وأعلن ن نياهو حينلا أنت يس ى ةلى   يين أدبا  
وأكاديميين ومثواين من اليمين في لجنة الجاحزة، واع بر أن ال البية ال  مى من أعضا  لجان الجاحزة 

 ثين ومثواين من اليمين.كانوا من اليسار داحما، وأن هاا األمر منح منن الجاحزة ألدبا  وباح
لى  وأدى  دخل ن نياهو المكثف والا  في  شكيل لجنة الجاحزة ةلى اس واالت جماعية من اللجنة، واب

 ةعين عدد من المرشحين للحصول على الجاحزة عن رفضلي للا.
 مسارح عربية
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مة اليمين ويةكد ال حويق أن  أجيج الصراد الثوافي في ةسراحيل لي يكن مااجحا، ب د  شكيل حكو 
الم طرف الحالية اات النزعات الااشية، و  يين رحيس حزب "البيت اليلودي"، نا الي بينيت، وزيرا 

 وزيرة للثوافة. لل ربية وال  ليي، وعضو الكنيست ميري ري ف،
وأعلن بينيت، الثيثا  الماضي، أنت قرر ةخراج مسرحية "الزمن الموازي"، للمخرج بشار مرقص وال ي 

مسرح الميدان في حياا، من "سلة الثوافة"، كون المسرحية   حد  عن األسير وليد دقة،   رض في 
 عاما ب دما أدين بخطف وق ل جندي ةسراحيلي.. 59الاي ما زال يوبح في السجون اإلسراحيلية منا 

فنان وأديب وكا ب ةسراحيلي، في نلاية األسبود الماضي، على  311وفي موازاة الك، وقح أكثر من 
 ريضة ب نوان "الواحمة السودا " اح جوا فيلا على خطوات و صريحات بينيت وري ف.ع

 شرخ واسع وعميق
وبحسب ال حويق أ لر السجال الحاصل في ةسراحيل وجود شرخ واسح وعميق بين اليمين واليسار 
الصليوني، لي ي ردد فيت الجانبان من ملاجمة ب ضلما. وبرز هاا الشرخ بصورة جلية خيل 

فنان ومةلف  111 ماد طارئ من أجل الثوافة"، عود في يافا األحد الماضي وشارك فيت قرابة "اج
 مسرحي وأدبا  وموسيويون.

وُعود هاا االج ماد اح جاجا على الخطوات الحكومية ضد مسرحية "الزمن الموازي" ومسرح "المينا"، 
 31لا "نحن حصلنا على وأيضا اح جاجا على  صريحات أطلو لا ري ف ضد الانانين، قالت في

مو دا"، وأن "أهمية الثوافة هي  زويد الش ب  51مو دا في الكنيست وكل ما حصل ي عليت أن ي هو 
 بالخبز وال سلية."

كالك هاجي رحيس الم ارضة و"الم سكر الصليوني"، ةسحاق هر سوغ، وعضو الكنيست شيلي 
شخصا إأي  982.118من يصف يحيموفي ش، كو لر بسبب  صريحا ت. وقالت يحيموفي ش ةن "

 ناست بليمة. "بلاحي" هومصو ي حزب الليكود  بأنلي 
كالك هاجي ن نياهو كو لر، خيل اج ماد ك لة حزب الليكود في الكنيست، أمس االثنين، وقال ةن 

 "األمور ال ي قيلت ضد جملور كبير وعزيز في ةسراحيل مثيرة لل ضب و س حق ال نديد بشدة."
داف المسارح ال ربية وحرية ال  بير، أعلن مك ب رحيس حكومة ةسراحيل أنت سيمول وفي موابل اس ل

 بمحة ألف شيكل ك ابة سيناريو مسرحية عن حياة الوزير السابق وداعية ال رانساير رحب اي زحياي.
 18/6/5112لندن،  العربي، القدس
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 إيران  النهائي معتفاق مع اقتراب الوصول ال  اإلقليمي التوافقأهمية تؤكد على  "إسرائيل" 
مح اق راب الوصول ةلى ا ااق بشأن البرنامج النووي إليران بدأت : سيف الدين حمدان -الودس 

 ةسراحيل  درس مااا سيحد  ب د الك وأفضل السبل ل ليحة ناسلا على األجل الطويل.
ية ض وطا حيثما اإلسراحيلي الرحيسي في هاإ الوض ويمارس وزير الطاقة يوفال ش ايني ز المسةول

 يس طيح ل شديد الجوانب الانية لي ااق.
وقال لروي رز هاا األسبود "ةننا نش ر بولق شديد. ما نراإ هو  ا ت مةكد أو عيمات على  ا ت 
ح ى في البنود ال ي كانت  بدو قبل الك واضحة جدا وأنت  ي  سوي لا." وقال ةن هناك حاجة ةلى 

 مليات ال ا يش.موقف أمريكي أكثر  شددا بشأن ع
وفي السنوات األخيرة ال وى مسةولون ةسراحيليون مح ن راحلي من مصر واألردن والس ودية والخليج 
في محادثات ح ر االن شار النووي في سويسرا وهي لوا ات يوول اإلسراحيليون ةنلا ساعدت في 

  اويب قدر من الجليد.
ت فيت مصالحنا ومصالن الدول ال ربية وقال مسةول ةسراحيلي رفيح "لي يكن هناك وقت  داخل

وأضاف قولت "ال أقول ةن هاا سي طور ةلى عملية سيي رسمي  الم  دلة بودر ما هي عليت اآلن."
 بشكل ما لكن حد   وافق قوي في المصالن وأ اح الك المجال لحوار ةقليمي."
الخارجية اإلسراحيلية  وقال حاييي  ومر الرحيس السابق لل مليات الخارجية في وكالة المخابرات

الموساد "ال  اون السري غير المباشر في مواجلة ةيران يجري مح هاإ الدول ومن المح مل أن 
 ي وطد."
قولت "ال  اون ب بادل م لومات المخابرات أسلل داحما من ال  اون حينما ي  لق بالموارد  وأضاف

  نسيق سي ل "سريا". أيةن  وأضافال سكرية." 
 17/6/5112لألنباء،  رويترز وكالة

 
 قنبلة في مدينة يافا بانفجارإصابة إسرائيليَّين  

األناضول: قالت مصادر في الشرطة إلااعة الجيش اإلسراحيلي، ةن ةسراحيليين  - الودس المح لة
 اثنين أصيبا بجروح، مسا  األرب ا ، جرا  اناجار قنبلة، قرب موبرة في مدينة يافا، شمالي ةسراحيل.

مصادر أن المصابين ُنوي ألحد المشافي في المدينة ل لوي ال يج، وأن قوات الشرطة وأضافت ال
شرعت بإجرا  ال حويوات اليزمة، للوقوف على ميبسات الحاد ، مرجحًة وجود خلايات جناحية 

 ورا إ.
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ات ويشار ةلى أن المدن المح لة اإلسراحيلية،  شلد بين الحين واآلخر، ب ض ال اجيرات ن يجة صراع
بين زعما  عصابات، األمر الاي دفح رحيس الوزرا  اإلسراحيلي بنيامين ن نياهو، ال اي الماضي، ةلى 

 ، المساعدة في السيطرة على أعمال ال نف.”الشاباك“الطلب من جلاز األمن ال اي 
 18/6/5112لندن،  العربي، القدس

 
عمال الفلسطينيين من طرد آالف ال برسالة إلى "ميرتس": سيتم الضفةالمستوطنون في  

 المستوطنات
ةلى زعيمة حزب مير س زهافا غال اون  ضمن  ةنااراً وجت المس وطنون : فادي أبو س دى - راي هللا

 لديدًا بطرد اآلالف من ال مال الالسطينيين الاي ي ملون في المس وطنات الموامة على أراضي 
الورار من على جدول أعمال الكنيست. المواطنين في الضاة ال ربية في حال لي ي ي سحب مشرود 

ونشرت صحياة "م اريف" اإلسراحيلية أن الك اب أرسل ت لجنة المصانح ال ي  ش  ل الالسطينيين وجا  
 وك ل ك س  حملون المسةولية عن طرد آالف ال مال الالسطينيين من أعماللي". ةنكفيت "

مير س بارض وسي من جات المس وطنات جا  الك ال لديد ردًا على مشرود الوانون الاي  ودي بت 
 وهو ما أثار غضب وقلق المس وطنين.

وبحسب الصحياة فود  ضمنت الرسالة أيضًا "أن أعمالك سوف  ةدي ةلى ةحدا  الاوضى 
. فإاا لي  سحبي مشرود أيضااالق صادية في صاوف أصحاب المصانح وفي صاوف الالسطينيين 

 لالسطينيين".الورار فسوف نووي بطرد آالف ال مال ا
 جدر اإلشارة ةلى أن أكثر من عشرين ألف فلسطيني ي ملون في مس وطنات الضاة ال ربية. وهي 

االق صاد اإلسراحيلي ةلى جانب اق صاد السلطة الالسطينية ال ي يودمون من  ةن اشيساهمون في 
 مناطولا صباح كل يوي.

 أنرار مير س. وقال ةنلي نسوا من جل ت اس  رب مدير عاي لجنة مس وطني الضاة ال ربية ق
 خطو لي هاإ س ةدي ةلى الحاق الضرر بمن يحاولون الدفاد عنلي أي الالسطينيين.

طلب المس وطنين ووجلت ان وادا حادا لمرسليت. هاا أسلوب من أساليب االب زاز  أونورفضت غال 
ي. وقالت ةن "مشرود الوانون وال مل اإلرهابي ةا ي  برون آالف ال مال الالسطينيين بمثابة رهاحن لديل

 أياب زاز ولن يردعنا  أيالمود ي من قبل مير س قدي انطيًقا من رةية عالمية هاحلة ولن يةثر فينا 
  لديد عن  وديي المشرود".

 18/6/5112لندن،  العربي، القدس
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 ستة آالف أسير يعيشون ظروفًا قاسية مع دخول شهر رمضان: هيئة شؤون األسرى 
"األياي": أفاد  ورير صادر عن هيحة شةون األسرى والمحررين، أمس، أنت مح دخول شلر  -راي هللا 

أسير ما زالوا يوب ون في سجون وم سكرات االح يل،  6111رمضان المبارك فإن أكثر من 
ي  رضون ل دوان شامل على حووقلي اإلنسانية والم يشية ودون أية مراعاة من قبل حكومة االح يل 

وقال ال ورير: ةنت مح بداية شلر رمضان المبارك يدخل األسير  اإلنسانية واألخيقية والدينية.للووانين 
يومًا، وفي  روف صحية خطيرة وأماي اس ل ار  12خضر عدنان ةضرابت الما وح عن الط اي منا 

 ةسراحيلي بصح ت ومطالبت ال ادلة بإنلا  اع والت اإلداري.
أ باس مرار خمسة أسرى ةضرابلي الما وح عن الط اي وهي: خضر وقال ال ورير: ةن شلر رمضان يبد

 عدنان، عبد هللا البرغوثي، أيمن الشربا ي، المحامي محمد عين، شيرين ال يساوي.
وحار  ورير الليحة من سووط شلدا  في صاوف المضربين وفي صاوف األسرى المرضى من اوي 

قاحمة باالح يل المسةولية عن ان لاكات لحووق الحاالت الصحية الخطيرة، محمًي ةسراحيل كدولة 
 األسرى ولي ااقيات الدولية وال  امل مح األسرى بشكل ان وامي وعدواني.

أسيرة  51طاًي و 521، بينلي ةسراحيلسجنًا وم  وًي داخل  55أسير يوب ون في  6111وياكر أن 
حالة  1611ي ي، وما يزيد عن ناحبًا في المجلس ال شر  11م  وًي ةداريًا، و 181فلسطينية، 
 أسيرًا م  ولين ما قبل ا ااقيات أوسلو. 31مرضية، و

18/6/5112األيام، رام هللا،   
 
 األقصىالمسجد ومستوطنين داخل باحات  لجنوداقتحامات جماعية  

اق حي مس وطنون وعشرات جنود االح يل صباح اليوي األرب ا ، باحات المسجد : الودس المح لة
 16جنديا ةسراحيليا، منلي  33وأفادت مراسلة لو "قدس برس" أن  مبارك في الودس المح لة.األقصى ال

مجندة بزيلي ال سكري اق حموا المسجد األقصى، و جولوا في باحا ت ضمن ف رة االق حامات 
طالبا يلوديا اق حموا المسجد األقصى بحراسة مشددة من  31مس وطنا و 19وأضافت أن  الصباحية.
رطة االح يل، الاين رافووهي خيل اق حاملي، وقاموا ب صوير المرابطات اللوا ي يكبرن في عناصر ش

ملندسين ةسراحيليين اق حموا المسجد  6وأشارت ةلى أن  الباحات، رفضا ليق حامات المس مرة.
 األقصى برفوة أحد ضباط شرطة االح يل، وفوا ألحد حراس المسجد.

" أن عمال صيانة  اب ين لشرطة االح يل، قاموا بصيانة كاميرات وأفاد شاهد عيان لو "قدس برس
 المراقبة الموجودة عند باب الم اربة.

17/6/5112، قدس برس  
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 األقصىالمسجد منتدى لليهود المتطرفين يبحث السيطرة على  

، أبيبفادي أبو س دى: عودت من مات الليكل المزعوي لليلود الم طرفين في جام ة  ل  -راي هللا 
من دى حول المسجد األقصى  حت ش ار "جبل الليكل بأيدينا"، شارك فيت أعضا  من الكنيست 
اإلسراحيلي من أمثال يانون ماجال وداني عطار من الم سكر الصليوني بزعامة اسحق هير سوغ، 
باإلضافة ةلى الحاخاي الم طرف يلودا غليك رحيس اح يف الليكل ويريف اوفينلايمر المدير ال اي 

اليلود في المسجد األقصى وزيار لي ةليت ’ لحركة السيي اآلن.  محور المن دى حول قضية صلوات
 دون قيد أو شرط.

ويضي اح يف من مات الليكل عددا من الحركات والمن مات الطيبية ال ي  رو ج ةلى رواية الليكل 
هاإ المن مات من م ا  المزعوي و دعو ةلى حق اليلود في الصية في المسجد األقصى. ومن أبرز

 "ةي  ر سو" اليلودية الم طرفة وطيب من أجل جبل الليكل.
وكان أعضا  الوسي البرلماني في حركة "ةي  ر سو" الطيبية الم طرفة ال ووا بوزير الزراعة في حكومة 

 ، وهو من أبرز مو حمي األقصى و باحثوا م ت في آخر ال طورات والمس جداتأريحيل أورياالح يل 
الميدانية في األقصى وطلبوا منت  دخي سري ا لوضح آليات  سمن لليلود أدا  طووسلي داخل 

ال مل على وقف أعمال الصيانة واإلعمار ال ي  ووي بلا داحرة األوقاف  أيضااألقصى. وطلبوا منت 
 اإلسيمية في الودس بادعا  أنلا   لف بوايا ما يسمى "الليكل المزعوي".

18/6/5112ندن، القدس العربي، ل  
 
 باً : سأعود إلى بلدي القدس المحررة قريكابوتشيالمطران األسير المحرر  

نشرت هيحة شةون األسرى مو طاات من الرسالة الروحية ال ي وجللا  زهير أندراوس:–الناصرة 
المطران واألسير المحرر هييريون كابو شي ةلى األسرى واألسيرات الواب ين في سجون االح يل، 

لك من خيل مشارك ت في المة مر الوانوني للدفاد عن حووق الش ب الالسطيني والاي عود في وا
. وجا  في رسال ت: ال حية ةلى األسرى واألسيرات الصامدين خلف الوضبان، 15/6/5112روما يوي 

ةلى المداف ين عن حق الش ب الالسطيني في الحياة والسيي ودون اح يل وم اناة، وال حية والمحبة 
األسرى المضربين عن الط اي وهي يوجلون صرخة الم ابين والمضطلدين ضد ال لي والحرمان ومن 

 اجل الحرية والكرامة اإلنسانية.
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و ابح المطران كبو شي: سأعود ةلى بلدي الودس قريًبا، الودس المحررة من المح لين، الودس بلد 
 ماعية، وس  لو راية الحق الالسطيني على سياسة المحبة وال  ايش والسيي، بلد الوحدة الدينية واالج

 ال لويد واإلب اد واالس يطان واالع واالت. 
، وعلى ال ااب والرسالةوأضاف المطران كبو شي قاحًي في رسال ت ةن  األسرى هي أحبا  المسين في 

وأطااللي،  الجميح في كل أقاصي األرض أْن يواوا ةلى جانبلي ويخااوا عاابا لي وعاابات عاحي لي
 وهي من ساروا على طريق الحرية وال يريدون سوى ال دالة والحياة الحر ة.

17/6/5112، رأي اليوم، لندن  
 
 من معدته بالستيكية %70وتتدلى من بطنه أكياس البول والبراز و مشلولأسير  :هيئة األسرى 

زاروا عدًدا من األسرى أفاد طاقي المحامين من هيحة األسرى الاي  من زهير أندراوس: –الناصرة 
المرضى في سجون االح يل أن  م اناة األسرى المرضى لي   د  ح مل، وأن  عدًدا منلي أصبحت 
حيا ت ملددة بالخطر الشديد، وأن  الموت يزحف نحوهي أماي الصمت واإلهمال الطبي واليمباالة من 

مريًضا يوب ون في مس شاى  أسيًرا 12قبل حكومة ةسراحيل. وقالت المحامية حنان الخطيب ةن  
الرملة الزالوا ي جرعون اآلالي الشديدة، واغلبلي من الم اقين والمشلولين والمصابين، وهي م  ز 
عبيدو، ناهض األقرد، منصور موقدة، خالد الشاويش، م  صي رداد، محمد سييمة، حسن حداد، 

 د، موسى حامد.شادي ضراغمة، صيح الطيطي، را ب حريبات، ةياد رضوان، أمير اس 
وأفاد األسير المشلول منصور موقدة سكان سلايت، والمصاب بشلل نصاي وي نول على كرسي 

سنة، أن  وضح األسرى المرضى ص ب جًدا، وأن ت ُي اني اآلالي الشديدة،  31م حرك وهو محكوي 
بحاجٍة ةلى زرد  و  دلى من بطنت أكياس البول والبراز، وأن  سب ين بالماحة من م د ت بيس يكية، وهو

 شبكية بالبطن، حي  بطنت مكور مثل الطابة، وأن ت بدأ ي اني من أزمة في ال ناس و خدر في جسدإ.
17/6/5112رأي اليوم، لندن،   

 
 أسرى ثمانيةتعزل  "ريمون"إدارة سجن  

أفادت هيحة شةون األسرى في محاف ة الخليل أنت ومح حلول شلر رمضان وضمن السياسة : غزة
لة من ال ضييق واالس ازاز بحق األسرى، وبخاصة في سجن "ريمون"، قامت ةدارة السجن الم واص

وعزلت ثمانية أسرى فلسطينيين، هي: محمد مناصرة، عبد هللا  6ب ملية  ا يش واس ة لوسي رقي 
 الخضور، أحمد السلمان، ةياد فطافطة، أحمد أبو ماضي، محمود ربيح، وباسي جابر.
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ارة السجون أوقات  وزيح مجموعة من األدوية لألسرى المرضى بحجة عدي وأضافت الليحة أن "ةد
 وجود موازنة، وطالبت األسرى بشرا  األدوية على ناو لي الخاصة".

18/6/5112الحياة، لندن،   
 
 شعارات عنصريةويخطون  بطبريا كنيسة يحرقونيهود  متطرفون 

سة " الطاب ة" الواق ة على ضااف اع دى يلود م طرفون، فجر الخميس، على كني: صاا –طبريا 
 بحيرة طبريا شمال شرق فلسطين المح لة، بالحرق وك ابة الش ارات ال نصرية على جدرانلا.

 واكرت مصادر محلية أن الحريق أدى الى خساحر اق صادية وعينية فادحة في الكنيسة األثرية.
بالكنيسة، وام ألت قاعة من فجر اليوي  13:21وأوضحت أن النيران ُأضرمت في حدود الساعة 

 الصية بالدخان، و مكنت خمسة طواقي ةطاا  على ةخماد الحريق.
وخط الم طرفون ش ارات عنصرية ضد كل من ليس يلودًيا مثل ش ار "اآلللة يوط ون قطً ا"، 

 وش ار "اليلود أقويا  موابل االغيار".
ا في  روف الحريق، بيد أن ال جارب من جانبلا، قالت شرطة االح يل اإلسراحيلي ةنلا ف حت  حويوً 

السابوة  ةكد عدي جدية الشرطة في البح  عن الم طرفين اليلود الاين ي  دون على المساجد 
 والكناحس.

18/6/5112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 بيت حنينا ومواجهات بالعيسوية والعيزريةفي  منزالً االحتالل يهدم  

هدمت جرافات االح يل "اإلسراحيلي" في مدينة الودس المح لة أمس األرب ا ، منزاًل بحي : وكاالت
 بيت حنينا بحجة البنا  دون  رخيص.

وقالت لجنة مواومة  لويد الودس في بيان للا ةن قوة "ةسراحيلية" صاحبت الجرافات وشرعت بلدي 
 ي من بلدية االح يل.المنزل، الف ة ةلى أن صاحب المنزل لي ي سلي أي أمر باللد

من جلة أخرى، اندل ت مواجلات عنياة بين قوات االح يل وأهالي بلد ي ال يسوية وال يزرية 
 بالودس المح لة ام دت ح ى فجر أمس األرب ا ، اح جاجًا على ان لاكات االح يل بحق المودسيين.

ا أدى ةلى ةصابة خمسة وقال شلود عيان ان قوات االح يل اس خدمت ال از المسيل للدمود، م
مواطنين فلسطينيين، كما اع ولت مواطنين آخرين من ناس البلدة، بينلي الشاب محمد نضال أبو 

 رومي والطال راني ال ميمي.
18/6/5112الحياة، لندن،   
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 بينهم طفل في مدن الضفة المحتلة فلسطينياً   20حملة اعتقاالت تشمل 

 طينيًا في مداهمات شن لا بأنحا  م ارقة من الضاة ال ربية.فلس 51اع ولت قو ات االح يل : وكاالت
بلدة  وود شرق بيت لحي، منطو ي ، بلدة بيت، الخليلوجا ت االع واالت في المدن والبلدات ال الية: 

ون كار ثل  جنوب قلويلية بلدة بل ين غرب راي هللا، سلواد ، وادي برقين غرب محاف ة جنين، وعز 
 . وود شرق بيت لحي، مخيي جنين ومنطوة واد برقينشمال راي هللا، بلدة 

18/6/5112الحياة، لندن،   
 
 " العالميأستصنيف متقدم في "كيو  علىجامعة بيرزيت تحصل  

 100ألفضل  QS ودمت جام ة بيرزيت الجام ات الالسطينية في آخر ن احج ل صنيف  :راي هللا
 .2015جام ة في المنطوة ال ربية سنة 

جام ة، م ودمة الجام ات الالسطينية  100من أصل  70-61على  صنيف وحصلت الجام ة 
 .27.1بن يجة بل ت 

أن هاا ال صنيف هو من أهي ال صنياات عالميا، وهاإ  أمسوأوضحت الجام ة في بيان صحافي 
 100السنة  حديدا   ود أهمي ت لكونت أول  صنيف موثوق للجام ات ال ربية واألشمل بحي  ضي 

، هي من  جري Quacquarelli Symonds (QSعلما بأن الشركة البريطانية إ جام ة عربية،
 ل صنيف جام ات ال الي.    QS World University Rankingsسنويا

مةشرات رحيسية، وهي: مةشر نسبة األسا اة للطلبة وحصلت الجام ة فيت  9واع مد ال صنيف على 
، 58.2ال دريسي وحصلت الجام ة فيت على ، ومةشر نسبة حملة الدك وراإ من الكادر 24.5على 

، ومةشر 11.2ومةشر م دل المواالت المنشورة ل ضو الكادر األكاديمي وحصلت الجام ة فيت على 
، ومةشر نسبة المدرسين األجانب 65.1م دل االق باسات للموالة الواحدة وحصلت الجام ة فيت على 

، 1.5ألجانب وحصلت الجام ة فيت على ، ومةشر نسبة الطلبة ا5.2وحصلت الجام ة فيت على 
. 66.4اس نادا لم طيات ويبوم ركس وحصلت الجام ة فيت على  اإللك رونيومةشر  أثير الموقح 

 وأخيرا، مةشرا السم ة األكاديمية، وسم ة المس خدي. 
18/6/5112األيام، رام هللا،   
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  "عن الشرف دفاعاً "فلسطيني يكسر الصمت عن القتل  وثائقي "ضحايا الشمس" 
: يودي المخرج الالسطيني الشاب مراد نصار في فيلمت الوثاحوي الجديد "ضحايا الشمس" الضاة

 روايات مةلمة عن نسا  ق لن أو   رضن للو ل على خلاية ما يسمى الدفاد عن الشرف.
بحضور عدد من النسا  والمل مين  في الضاة وقال نصار ب د عرض فيلمت في قاعة بلدية البيرة

 الايلي يودي أقل الحاالت ةييما بين الحاالت ال ي أجرينا البح  بشأنلن.""
حول ال ديد  أشلروأضاف "عمل فيلي حول هاا الموضود ليس سلي وعملنا بحثا طويي اس مر ثيثة 

 من الحاالت وهناك من  حد  وآخرون رفضوا الحدي ."
والت ق ل من اويلن على خلاية ما دقيوة شلادات حية لضحايا   رضن لمحا 51ويودي على مدار 

يسمى الدفاد عن الشرف كما ي ين لوا ل ابن ت على اات الخلاية الاي لي يسجن سوى سب ة أشلر 
 المجال ل وديي رواي ت ودواف ت لو ل ابن ت.

و باينت آرا  الجملور بين مةيد وم ارض لاكرة ةعطا  قا ل ابن ت الاي لي يبد أي ندي على ف ل ت 
   في الايلي.فرصة الحدي

واس  ان المخرج بب ض المشاهد ال مثيلية عند حدي  عدد من الضحايا عن   رضلن لمحاوالت ق ل 
 أو   ايبلن من قبل اويلن.

18/6/5112القدس العربي، لندن،   
 
 في مدينة ميونيخ األلمانية يثير قضية القرى غير المعترف بها في الَنقب معرضًا للصور 

لمصور الالسطيني محمد بدارنة "أل اب غير م  رف بلا" الاي اف  ن أخيرًا ي ناول م رض ا: ميونيال
 في مدينة ميونيال األلمانية، قضية الورى غير الم  رف بلا في الَنوب من خيل حياة األطاال فيلا.

اف  ن الم رض الاو وغرافي الاي يأ ي ضمن الملرجان السنوي "أياي فلسطينية" إ ن مت لجنة 
 ب الالسطيني ، باورة موسيوية حي ة لأللماني غون ر فان ينايل الاي اس وحى ال ضامن مح الش

 موطوعا ت من األعمال الاو وغرافية الم روضة.
وكانت منووسوة المشرود كريس ا أور مان أشارت ةلى أهمية عرض هاإ الصور في ميونيال و  ريف 

ت أهل هاإ الورى من ان لاكات الجملور األلماني بم اناة الورى غير الم  رف بلا وما ي  رض ل
 لحووق اإلنسان، خصوصًا أن هاإ الوضايا غير مدرجة في اإلعيي األلماني.

18/6/5112الحياة، لندن،   
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 : لم أقتحم السجون.. ولم أتخابر مع حماسمرسيوزير اإلعالم بعهد  

ادر بحوت اليوي قال صيح عبد الموصود وزير اإلعيي المصري األسبق، الص: ةسطنبول/ أحمد غاني
الثيثا  حكمين باإلعداي غيابيا من محكمة مصرية، ةنت ال عيقة لت أًصي بوضي ي "ال خابر مح 

 حماس"، و"اق حاي السجون" الاي أدين فيلما، واصًاا األحكاي بو"المسرحية اللزلية".
نا ن وق لا، بل وأشار عبد الموصود ةلى أنت كان ي وقح صدور هاإ األحكاي مضيًاا: "هاإ األحكاي ك

ن وقح أكثر من الك من انويب دموي فاشي" إفي ةشارة ةلى عزل الجيش لمحمد مرسي أول رحيس 
  .5113يوليو/ موز  3مدني من خب ديموراطًيا في 

األحكاي: "حصلت اليوي على حكمين  صدوروأضاف الوزير األسبق في حوارإ مح األناضول عوب 
 5118مح حماس، و لم ي فيلا حضور مة مر في بيروت عاي باإلعداي أحدهما في قضية ال خابر 

س د الك ا ني رحيس مجلس الش ب السابق،  لنصرة الودس، شارك فيت ال يمة يوسف الورضاوي، ود.
 وقيادات من حركة المواومة اإلسيمية حماس".

فلسطينية وأبدى عبد الموصود اس  رابت من صدور أحكاي باإلعداي في قضية ال خابر، على قيادات 
لي  كن على قيد الحياة، وأخرى قيد األسر وقت  كييف الوضية قاًحي: " ي الحكي باإلعداي على ب ض 

، وأحد من صدر ضدإ حكًما 5111الشلدا  الالسطينيين الاين لووا ربلي قبل اندالد ثورة يناير في 
 وح ى اآلن". 1996اليوي هو أسير لدى الكيان الصليوني منا عاي 

17/6/5112، ، أنقرةلألنباء ناضولاأل وكالة   
 
 : نؤدي التحية للسيسي"إعدام مرسي"إسرائيليون بعد حكم  

أبدى الشارد اإلسراحيلي س اد ت، ب د ةصدار محكمة جنايات الواهرة أحكاما بإعداي قيادات بجماعة 
، اإلخوان المسلمين، من بينلي الرحيس الم زول محمد مرسي، في الوضايا الم روفة ةعيميا

 بو"ال خابر" و"اق حاي السجون".
اإلعجاب بالوضا  المصري كان السمة الرحيسية في   ليوات اإلسراحيليين، الاين  منوا ال وفيق للرحيس 
المصري عبد الا اح السيسي، وأكدوا أن "االس بداد" وحدإ يس طيح أن يحكي دولة كمصر ويج للا 

مثلما حد  في سوريا وال راق وليبيا على حد  مس ورة، أما الديموراطية ف وود للحروب وال اكك
 وصالي.

إبنيامين ن نياهو  كيف يصن ون  ل   لي منلي يا بيبي ":wallaوك ب "يوسي" م لوا على  ورير موقح "
ن منى البركة وال وفيق للسيسي". وعلق  حان الوقت.. اللدو ". فيما قال "عيدي": "ح ا س يدا..
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ان صروا على الدين يجب أن نةدي للي  أنا فخور بلي.. راحح ":لت:"ةسراحيلي آخر لي ياكر اسمت بوو 
 ال حية". 

17/6/5112، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  
 
 "التسهيالت لغزة"ومصر وراء  حماسخبراء: تطور العالقات بين  

طرأ على قال محللون سياسيون وك  اب فلسطينيون، ةن   طورا ةيجابيا  /األناضول:عطا هللاغزة/عي 
ال يقة بين حركة المواومة اإلسيمية إحماس ، ومصر،  مث لت ن احجت في ال سلييت "اإلنسانية"، 

 األخيرة، ال ي قدم لا األخيرة  جاإ قطاد غزة. "االق صادية"و
و وق ح المحللون في أحادي  مناصلة لوكالة األناضول لألنبا ، أن  شلد ال يقة بين مصر وحركة 

 سيطر على مواليد الحكي في قطاد غزة، مزيدا من "ال حسن".حماس، ال ي  
وقررت السلطات المصرية ف ن م بر رفن البري ألسبود كامل في كي اال جاهين، لسار الحاالت 

ووفق هيحة الم ابر ب زة إال ي  ديرها حركة  اإلنسانية في قطاد غزة، وعودة ال الوين من الخارج.
 آالف مريض، وألاي طالب. 3سانية بحاجة ماسة للسار من بينلا ألف حالة ةن 12حماس  فإن نحو 

وسمحت السلطات المصرية، بدخول كميات اإلسمنت ةلى قطاد غزة، عبر م بر رفن البري، لصالن 
شركات الوطاد الخاص، ال ي   اني من نوص حاد في مواد البنا ، الاي  ح ر ةسراحيل ةدخالت منا 

 سنوات. 8
، في "كا ب السياسي في صحياة "الرسالة" الموربة من حركة "حماسويرى مصطاى الصواف ال

ال سلييت المصرية األخيرة  جاإ قطاد غزة، مةشرا واضحا وقويا على أن ال يقة بين مصر 
 وحماس  أخا شكي م ايرا لما كانت عليت سابوا من " و ر" "وف ور".

ر، ةا يةهللا لل ودة ةلى المسار ويضيف الصواف، ةن ال سلييت  جاإ غزة "مكسب سياسي"، لمص
 الصحين في كونلا الراعي الرحيس للملف الالسطيني.

وقد يكون ثمن ال سلييت  جاإ غزة بحسب الصواف، ي مثل في  طبيق  ااهمات بين األجلزة األمنية 
وأضاف مس دركا:" هاإ ال ااهمات أساسلا  إال  زال  شرف عليلا حركة حماس  والسلطات المصرية.

 ي حا  األمن على الحدود الالسطينية المصرية إ..  وس بوى في ةطار حدود قطاد غزة، ولن أن ي
   جاوزها".

ويرى عدنان أبو عامر، عميد كلية اآلداب بجام ة األم ة ب زة، والكا ب السياسي، أن   سلييت 
 األخيرة  جاإ قطاد غزة  أ ي في ةطار ال طور ال دريجي "اإليجابي" بين مصر وحماس.
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ويضيف أبو عامر أن ةل ا  اع بار حركة حماس من مة ةرهابية في مصر، وما  ب ت من مةشرات 
 أوقات المنحى السلبي، دليل على أن ال يقة بين الطرفين "آخاة في ال طور".

و ابح:" الواهرة  ريد ال مسك بملف غزة، الع بارات سياسية، فلي  درك جيدا أن  خسار لا لرعاية هاا 
 كلالا الكثير خارجيا ودوليا، وال سلييت  جاإ الوطاد المحاصر رسالة لحركة حماس الملف قد 

 بضرورة أن  بوى مصر جز ا أساسيا من أي  ااهمات قادمة".
ويرى مصطاى ةبراهيي، المحلل السياسي، والكا ب في ب ض الصحف الالسطينية المحلية، أن 

 اس ل حسين عيق لا مح السلطات المصرية.ال سلييت لوطاد غزة، ن يجة جلود بال لا حركة حم
دخال مواد بنا  وربما هناك حوارات سرية ب يدة عن اإلعيي،  و ابح:" ف ن الم بر ألسبود كامل، واب

 كللا  أ ي في ةطار ال طور اإليجابي بين الطرفين، وابغيق صاحة ال و ر".
17/6/5112، رأي اليوم، لندن  

 
 "إسرائيل"السيسي ألنه يخدم  باحث فرنسي: الغرب يصمت على جرائم 

نشرت صحياة لوريون لوجور الناطوة بالارنسية؛  وريرا ةثر  أكيد حكي اإلعداي : ملكي نرجس-باريس
الصادر في حق الرحيس المصري محمد مرسي، حاورت فيت الباح  السياسي الارنسي الم خصص 

 ي ين لجلا عبد الا اح في شةون الشرق األوسط، فنسنت غايسر، حول  واصل سياسية الومح ال
السيسي ضد م ارضيت وعلى رأسلي اإلخوان المسلمون، وحول صمت حلااحت في المنطوة وال الي عن 

 المحاكمات السياسية ال ي  حد  في مصر.
"، ةن قضا  الن اي المصري أكد حكي اإلعداي 51وقالت الصحياة، في  وريرها الاي  رجم ت "عربي

محمد مرسي، واع برت أن هاا الورار غير مااجئ، ةا أنت يندرج الصادر بحق الرحيس المن خب 
 ضمن مساعي السيسي الج ثا  كل م ارضيت، والوضا  على  يار اإلخوان المسلمين.

كما قالت الصحياة، نوي عن غايسر، ةن صمت األن مة ال ربية عن جراحي عبد الا اح السيسي، 
سراحيل، وما داي السيسي يوفر كل الضمانات إلسراحيل، ي ود أوال وباألساس ةلى عيق ت الم ميزة مح ة

على حركة حماس، فإن الحكومات ال ربية س  لق أعينلا  ويشن حرباوي لق الم بر أماي قطاد غزة 
 عن االن لاكات.

17/6/5112، "51موقع "عربي   
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 : أردوغان وضع القدس على رأس أولويات المسلمين"أبحاث األمن القوميمركز " 
ركز أبحا  األمن الوومي" اإلسراحيلي ةن أخطر خطوة أقدي عليلا حزب "ال دالة وال نمية"، قال "م

الاي ين مي ةليت الرحيس ال ركي طيب رجب أردوغان خيل ال اي الماضي، هي دف ت بوضية الودس 
 ل كون على رأس أولويات الجدل ال اي في  ركيا وال الي اإلسيمي.

من مجل ت "مباط عال"، أوضن  119ن المركز ونشرها في ال دد وفي ورقة  ودير موقف صادرة ع
المركز، الاي ي د أهي محافل ال ودير االس را يجي في إةسراحيل ، أن أردوغان وقادة حزبت نجحوا في 
وضح قضية الودس في قلب الحملة االن خابية الرحاسية قبل عدة أشلر وفي صلب حملة االن خابات 

 ال شري ية األخيرة.
المركز على أن هاإ الخطوة  حمل في طيا لا  داعيات بال ة الخطورة لن يو صر  أثيرها على  وشدد

 ال يقات الثناحية بين  ركيا وإةسراحيل ، بل ي  داها ةلى مجمل عيقات إةسراحيل  بال الي اإلسيمي.
ة وال نمية"   مثل ونوإ المركز ةلى أن أخطر ما  نطوي عليت الخطوة ال ي أقدي عليلا قادة حزب "ال دال

في منن الجلات وال ناصر "الم طرفة" في جميح أرجا  ال الي اإلسيمي، المسوغ والمبرر لل دخل في 
 الصراد بين الكيان الصليوني والش ب الالسطيني.

وياكر أن أردوغان قد صرح خيل حمل ت االن خابية الرحاسية بأن الودس جز  ال ي جزأ من ال الي 
ن شدد رحيس وزراحت أحمد داود أغلو خيل الحملة االن خابية ال شري ية على أنت ال اإلسيمي، في حي

 يوجد ثمة رابط بين اليلود والودس.
وأوضن المركز أن قادة "ال دالة وال نمية" رف وا قضية الودس لدرجة أنلي   لدوا بال مل على  حريرها 

 من أيدي إةسراحيل .
أن حزب "ال دالة وال نمية" كان م نيا بال شديد على قضية وشدد المركز على أنت على الرغي من 

الودس من أجل ال أكيد على طاب ت اإلسيمي، فإن هاا الطرح ي د  طورا بالغ الخطورة وال يمكن 
  وقح  داعيا ت.

وحار المركز من أنت على الرغي من  راجح قوة الحزب كما دلت على الك ن احج االن خابات 
فإنت ال يوجد ما يدلل على ةمكانية أن يحد   حسن في ال يقات بين الجانبين ال شري ية األخيرة، 

 ب د  شكيل حكومة اح يفية  ضي "ال دالة وال نمية" واألحزاب األخرى.
وأشار المركز ةلى أن ما ي ود األمور بالنسبة لوإةسراحيل  حويوة أن ال  اطف  جاإ الوضية الالسطينية 

ا، دون أن يو صر على مةيدي حزب "ال دالة وال نمية"، ما ي ني أن يمثل محور ةجماد داخل  ركي
 حكومة اح يفية لن  دفح نحو  حسين ال يقات بين الجانبين بشكل كبير.
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ونوإ المركز ةلى أن صيح الدين دميرطاش، رحيس حزب "الش وب الديموقراطي" الكردي، دعا خيل 
 .ةنلاكلاراحيل   اضي ةلى الحرب على غزة ةلى فرض مواط ة حويوية على إةس

وأوضن المركز أن حزب الحركة الوومية ال ركية رفض في الماضي  سوية الخيف مح إةسراحيل  
بشأن االع دا  على ساينة "مرمرة"، وحار من نوايا إةسراحيل  الحويوية ورا  الحرص على ةنلا  هاا 

 الملف. 
في قناة ال لازة الثانية، ةن قادة إةسراحيل   وفي سياق م صل، قال عراد نير، م لق الشةون الخارجية

قد يك شاون أنلي قد أخطأوا ال ودير الع وادهي بأن ن احج االن خابات األخيرة س ض ف أردوغان لدرجة 
  وفير بيحة داخلية  ركية  ساعد على  حسين ال يقات مح " ل أبيب" أو على األقل وقف  دهورها.

ةدي ةلى ن احج عكسية، على اع بار أن الرحيس ال ركي قد وحار نير من أن ض ف أردوغان قد ي
 يلجأ لل ص يد ضد إةسراحيل  من أجل اس  ادة ش بي ت و حسين فرص حزبت.

 17/6/5112، فلسطين أون الين
 
 "األونروا": قدمنا نصف مليار دوالر لـاألردنالسفير السعودي في  

دك ور سامي الصالن أن الس ودية  وف ال األردنأكد الساير الس ودي في : الزيود محمد-عمان 
 ال رب. األشوا داحما مح الوضايا ال ربية ودعي 

وأضاف الصالن خيل لواحت مح لجنة فلسطين النيابية أمس في مجلس النواب برحاسة الناحب يحيى 
الس ود على أن الوضية المحورية وال ي  ش ل الس ودية هي الوضية الالسطينية ال ي    بر قضية 

ب األولى، الف ا ةلى أن الدعي يشمل فلسطيني الداخل والموجودين في دول الجوار ال ي اس وبلت ال ر 
. وبين اإلسراحيليال ي  ر بت عليلي ن يجة ال دوان  األعبا اليجحين الالسطينيين لل خايف من 

 الس ودية بنا  على ماكرة  ااهي مح وكالة "األونروا" بحضور ممثلين عن الدول أنالصالن 
ل مويل مشاريح  أمريكيمليون دوالر  111المس ضياة ليجحين من بينلا األردن ولبنان سوريا  ودي 

عن  لألونروامخ لاة في عمليات الوكالة الخمس، مبينا أن مجمود ما قدم ت المملكة ال ربية الس ودية 
 طريق الصندوق الس ودي ال نموي ما مجموعت نصف مليار دوالر.

18/6/5112، الرأي، عّمان  
 
 يهودي مغربي يطارد الشركات اإلسرائيلية 

سيون أسيدون، يلودي م ربي، ي لي جيدا أن مواط ة ةسراحيل  ح اج ةلى : مصطاى قماس -الرباط 
، ال ي BDSأن يأخا النضال ُب دا دوليا. فلو منسق فرد الم رب للمن مة الدولية غير الحكومية 
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ي ضد االح يل اإلسراحيلي.  لك من مة  س ى ةلى ح   س ى ةلى   بحة المج مح المدني في ال ال
الحكومات والشركات والجام ات، على مواط ة ةسراحيل والكف عن االس ثمار فيلا ح ى    رف 

 بحووق الالسطينيين.
 ناي السلطات الم ربية وجود أية عيقات اق صادية مح ةسراحيل. هكاا   وفر بيانات رسمية حول 

غير أن ثمة  وارير ال  خرج عن الحكومة الم ربية،  س ند على بيانات  شير المبادالت ال جارية، 
ةلى أن المبادالت ال جارية قاحمة، حي  يصنف الم رب كسادس زبون إلسراحيل في أفريويا، هاا ما 
ي جلى من ةحصاحيات المك ب المركزي اإلسراحيلي لإلحصا ، الاي يةكد أن الم رب صدر إلسراحيلي 

مييين دوالر في األرب ة أشلر األولى من ال اي الماضي، بينما اس ورد منلا بحدود  2.3ما قيم ت 
مييين دوالر. هاا ما يدفح الكثيرين ةلى  أكيد أن  رةس اإلسيميين للحكومة الم ربية لي ينل  3.5

سراحيل.  من المبادالت ال جارية بين الم رب واب
شركة "زيي" اإلسراحيلية من الم رب. هو منسق منا شلور يوود أسيدون، حملة قوية من أجل طرد 

حملة اح يف مناهض ل لك الشركة ال ي يةكد أنلا   وفر على ممثل  جاري للا بالم رب. أول أمس 
كان حضورإ بارزا في الوقاة االح جاجية أماي مينا  الدار البيضا ، حي  يةكد أن حاويات "زيي" 

  حط منا سنوات.
مصالن ةسراحيل، حي   شكل األداة اللوجس يكية في جميح الحروب ال ي  ي  بر أن  لك الشركة  خدي

 .5116و 1926خاض لا الدولة الصليونية بين 
ال ينش ل فوط بشركة "زيي" أو شركة "حااضات األطاال". فود ب   مةخرًا رسالة ما وحة ةلى رحيس 

ركة "بار رنز"، حلياة أورانج الحكومة، عبد اإللت بنكيران، ينبلت فيلا ةلى الدور الاي  ضطلح بت ش
الارنسية بإسراحيل. ةنلا  دعي الحرب ضد الالسطينيين، حي  يةكد سيون أسيدون أنلا  بنت فيلوا 

 اج اح غزة في الحرب األخيرة.
ال يك اى أسيدون بال نديد بحضور المن جات اإلسراحيلية في الم رب، بل ةنت مس ا  من سطو 

ل" المشلورة في المملكة، فود  مكنت من اس نبات نخيللا في اإلسراحيليين على  مور "المجلو 
فلسطين، وشرعت في  صدير ثمارها نحو الم رب عبر مليلية المح لة من ةسبانيا، وجنوب أفريويا. 

 فاي غالب األحيان  أخا المن جات اإلسراحيلية طرقا مل وية كي  صل ةلى الم رب.
18/6/5112، العربي الجديد، لندن  
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 ام األونروا بيير كرينبول: عزلة واستبعاد وحرمان الجئي فلسطين "قنبلة موقوتة"مفوض ع 
قال الماوض ال اي لوكالة األمي الم حدة إلغاثة و ش يل الجحي فلسطين إاألونروا  بيير : عمان

كرينبول أن "عزلة واس ب اد وحرمان الجحي فلسطين في سورية وغزة والضاة ال ربية واألردن ولبنان 
قنبلة موقو ة بالنسبة لمنطوة الشرق األوسط". وأضاف خيل حديثت في اج ماد اللجنة   مثل

االس شارية لألونروا والاي يضي كبار الجلات المانحة والحكومات المضياة والاي عود في عمان بأن 
أكثر من خمسة مييين الجئ من فلسطين "يواجلون اليوي أزمة وجودية على ص يد ال ديد من 

   مثل في الحرمان من الكرامة والحووق والل ان ينب ي أن   ي م الج لما". الجبلات
ولات كرينبول االن باإ ةلى المحنة ال ي ي يشلا اليجحون في ساحر أرجا  المنطوة بالوول: "في 
فلسطين، يو رب اليجحون من عيش عاملي الخمسين  حت االح يل. أن  كون الجحا من فلسطين 

ي أن  كون ضحية للحصار الاي يةثر على كل جانب من جوانب حياة الارد وأن في غزة اليوي ي ن
 كون م  مدا على المساعدات ال ااحية في الوقت الاي  كون فيت م  لما وراغبا باالع ماد على اا ك. 
وأن  كون الجحا من فلسطين في مخيي عايدة بالورب من بيت لحي ي ني أن   يش في  ل خوف من 

ت يومية من قبل الجيش اإلسراحيلي وم اناة الحرمان من سبل الوصول للارص. وأن غارات واع واال
 كون الجحا من فلسطين في اليرموك اليوي ي ني أن  كون أحد المويمين المحاصرين جرا  حصار 
وقصف وعنف ال  رحي ومحروما من سبل الوصول ال ادي للمياإ وال اا  والكلربا  والصحة 

الجحا من فلسطين في نلر البارد بلبنان اليوي ي ني محاولة ال أقلي مح اإلحباط األساسية. وأن  كون 
 بأنك ال  زال   يش في مسكن مةقت باحس ب د ثماني سنوات من  دمير المخيي".

ودعا الماوض ال اي ةلى ا خاا ةجرا  عاجل ومنسق لم الجة األسباب السياسية الكامنة ورا  هاا 
ل واقب اإلنسانية الم ر بة على ال واعس عن ال مل آخاة باالزدياد بشكل الوضح، مضياا بالوول بأن ا

 مطرد.
وأشار كرينبول أيضا ةلى أن وكال ت  واجت أخطر أزمة مالية للا على اإلطيق، وقال: " واجت 

ل  طية  –ك وفير المدارس لنصف مليون طال  –األونروا حاليا نوصا في  مويل أنشط لا الرحيسة 
مليون دوالر. و س طيح األونروا حاليا دفح الروا ب و  طية األنشطة ح ى  111مة بوي 5112عاي 

 نلاية شلر أيلول فوط".
وحول ال مويل الطارئ لألونروا، أشار الماوض ال اي أن الوكالة  جد ناسلا في وضح حرج؛ حي  بلغ 

فوط. ون يجة لالك  %51ما نسب ت  5112م دل  مويل مناشدة األونروا الطارحة من أجل سورية ل اي 
فود  وجب علينا أن نولص من و يرة ومبلغ الم ونة النودية ال ي ي ي  وزي لا على اليجحين في سورية 
في حاالت ال  رض الشديد للمخاطر. وفي لبنان فإن الجحي فلسطين من سورية ال يحصلون على 
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ال  ملك الوسيلة ل أمين  مساعدات من أجل السكن األمر الاي يةثر بشكل كبير على ال احيت ال ي
مليون دوالر قد  سلمت  151المسكن. كما أن مناشد نا من أجل ةعادة ةعمار غزة والبال ة قيم لا 

 مليون دوالر على شكل   لدات. 516فوط ما يوارب من 
ومح االح ياجات غير المسبوقة ال ي يواجللا الجحو فلسطين، فإن ال برعات المودمة أقل بكثير مما 

وب، وقال كرينبول بأن األونروا س ووي ب نايا سلسلة من ال دابير ال وشاية الجادة. وأصر هو مطل
كرينبول على أن هاإ ال دابير  لدف ةلى  وليل الكلاة في الوقت الاي ي ي ال مل فيت على المحاف ة 

 على األنشطة الرحيسة. 
و اون والحكومات، أكد السيد ومح األخا ب ين االع بار المخاوف ال ي أعرب عنلا اليجحون والم

كرينبول بأن الخدمات في مجاالت الصحة واإلغاثة والخدمات االج ماعية س كون مضمونة في عاي 
. وشدد على ضرورة حشد الدعي المطلوب من أجل ةغيق الاجوة ال مويلية لضمان اس مرارية 5112

 الخدمات ال  ليمية.
16/6/5112موقع األونروا اإللكتروني،   

 
 قرار يعترف بدولة فلسطين لن نلتزم باستخدام الفيتو ضدّ  المتحدة:اليات الو  

حق النوض "الاي و" ضد مشرود قرار  باس خدايلن  ل زي  الم حدة ةنلاالواليات  : قالتب را –نيويورك 
 ي  رف بدولة فلسطين لدى طرحت على طاولة مجلس األمن الدولي.

حدة، سامان ا باور أن  وول بشكل قاطح ةاا كانت الواليات الم  األميلدى  األمريكيةورفضت السايرة 
 الم حدة س س خدي حق النوض لورار مجلس األمن مح مل يدعو ةلى ةنشا  دولة فلسطينية أي ال.

 األميركيوردا على سةال مباشر خيل جلسة اس ماد للجنة الشةون الخارجية في مجلس النواب 
 أجابتالورار  إلفشاللواليات الم حدة س مارس حولا بالاي و الليلة الماضية، حول فيما ةاا كانت ا

  ليوات بطانية على قرارات اف راضية فموقانا واضن جدا وهو ةننا ن ارض  ةصدارارفض  ةننيباور "
محاوفة  ةنلاأي شي   ي  صميمت لم اقبة ةسراحيل أو  وويض أمن ةسراحيل لكنني أع ود، مرة أخرى، 

 اك قرار أمامنا."بالمخاطر مضياة "ليس هن
18/6/5112، الدستور، عّمان  
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 حملة سياسية واسعة إلنهاء حصار غزة: الحصارالحملة األوروبية لرفع  
غزة و أشرف اللور: كشات الحملة األوروبية لرفح الحصار عن قطاد غزة، عن شروعلا بال  اون مح 

بحملة سياسية واس ة،  لدف للض ط مناصرين للوضية الالسطينية في البرلمانات األوروبية، للوياي 
 ".3من أجل ةنلا  الحصار على غزة، ودعي ملمة "أسطول الحرية 

ساندرا وايت،  األسك لنديوقال مازن كحيل رحيس الحملة في  صرين صحافي ةن الناحبة في البرلمان 
" وجلود كسر الحصار عن غزة، الاي وصات منسق 3قدمت مشرود قرار لدعي "أسطول الحرية 

لشةون اإلنسانية في األمي الم حدة بو "ال واب الجماعي" لكل سكان الوطاد، كونت يحرملي من ا
 حووقلي األساسية وفوا للوانون الدولي.

ويشير هاا المشرود ةلى اع بار أن األسطول ي حرك من موانئ أوروبية لنول مساعدات ةنسانية 
 للوطاد، ويدعو المج مح الدولي للسماح بمرورإ.

الك مح  وديي اللورد نورمان وورنر للخارجية البريطانية ثيثة اس جوابات طلب خيللا من  و رافق
الحكومة البريطانية دعي أسطول الحرية، وم رفة اإلجرا ات ال ي ا خا لا لضمان عدي ال  رض لت، 

 وضمان ةنلا  الحصار عن غزة.
ضا ثيثة اس جوابات للجنة الشةون وأشار كحيل ةلى أن عضو البرلمان األوروبي ألارد سانت قدي أي

الخارجية األوروبية، حول الخطوات ال ي ا خا لا اللجنة ل سريح ةنلا  حصار غزة، وما ةاا كان في 
جبار ةسراحيل على الك.  واردها وضح خطة زمنية إلنلا  الحصار، واب

األوروبية من  و س اسر االس جوابات حسب بيان الحملة األوروبية عن موقف لجنة الشةون الخارجية
 اع بارها الحصار على قطاد غزة مخالاا للوانون الدولي أي ال.

وفي غزة  جري ال جليزات الس وبال بحري ضخي يشارك فيت نحو محة قارب فلسطيني، سيكونون 
بان  ارهي بال زامن مح وصوللي المياإ اإلقليمية، مح  خصيص قوارب خاصة بالصحافيين 

ي ن مت مسيرة بحرية بمشاركة عدة سان صيد في بحر غزة، رف ت واإلعيميين. وقبل عدة أيا
 أعيما فلسطينية والف ات  رحيب بالسان الوادمة لكسر الحصار.

18/6/5112، القدس العربي، لندن  
 
 قنبلة نووية 80 "إسرائيل"معهد أبحاث سويدي: بحوزة  

م لد أبحا  سويدي قولت ةن بحوزة الناصرة و وديح عواودة: نول موقح "واال" اإلخباري اإلسراحيلي عن 
قنبلة نووية، فيما  واصل هي االح اا  بسياسة الضبابية في  ةكد وال  ناي حياز لا هاا  81ةسراحيل 

 النود من سيح الدمار الشامل منا بنا  مااعل ديمونا من صف خمسينيات الورن الماضي.
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في  وريرإ السنوي الم ضمن قاحمة وكشف م لد األبحا  السويدي ألبحا  السيي في اس وكلولي 
بمس ودعات األسلحة النووية في ال الي ومن ضمنلا مس ودعات في ةسراحيل، أنلا قامت أيضا ب جربة 
ةطيق صواريال باليس ية. ويةكد الم لد أنت في الوقت الاي قلصت فيت الواليات الم حدة وروسيا 

 طوير ما بحوز لا. وحسب الم لد فإن عدد  رسان يلما النووية فإن ةسراحيل وبوية الدول  واصل 
 12821ةلى  55611من  5112-5111الرةوس النووية في ال الي قد انخاض في الا رة ما بين 

 رأسا نوويا والك باضل قرار أمريكي وروسي بلاا الخصوص.
18/6/5112، القدس العربي، لندن  

 
باتت عاماًل إقليمًيا ودولًيا .. و"داعش" وجاراتها "إسرائيل"توقّعات الحرب القادمة بين  ":هرتسليا" 

 ُمّهًما
في خطوٍة الف ٍة وخيًفا للسنوات ال ي مضت، نشر المركز الم  دد  زهير أندراوس:–الناصرة 

، مو طاات من  وق  ات الحرب الوادمة بين ةسراحيل اإللك رونيالمجاالت في هر سليا على موق ت 
خبيًرا أمنًيا وعسكرًيا ةسراحيلًيا، وبطبي ة الحال كان  59للا وجارا لا، وال ي قاي بإعداد السيناريو 

 ال شديد على ما أسماإ الخبرا  حرب لبنان الثالثة.
وبحسب الموقح فود اج مح خبرا  في األمن والسياسة ونااوا بشكل سري محاكاة أكاديمي ة ل دهور 

أن  خيارات ةسراحيل فيلا  راوح بين األوضاد على الجبلة الشمالية وانزالقلا في ا جاإ مواجلة  ُبي ن 
 السيئ واألسوأ.

، األول في ا جاإ سيناريوينونشر الموقح أيضًا أبرز الن احج ال ي أفضت ةليلا المحاكاة، اع ماًدا على 
 محاولة منح الحرب، فيما يحاكي الثاني وقوعلا ويركز على كياية ةنلاحلا. 

اخل األراضي السورية واللبنانية إلحباط عملية نول وبحسب السيناريو األول شنت ةسراحيل هجوًما د
 أرض م طورة ةلى حزب هللا. -صواريال أرض

صاروًخا با جاإ أهداف مدنية وعسكرية في هضبة الجوالن  ةدي ةلى ق ل  11حزب هللا يرد بإطيق 
يران   لنان أن  اال ااق النووي سيُ  51خمسة ةسراحيليين وجرح   31وق ح في آخرين. الواليات الم حدة واب

حزيران إيونيو  الجاري. في ال راق  س  د قوات الحكومة والميليشيات الشي ية والكردية، بمساعدة 
يران  رسل  يران، إلطيق عملية  حرير الموصل، الم مردون الحوثيون يح لون عدن، واب أمريكا واب

اي الميحة مساعدات عسكرية ةليلي، ومسةول حوثي رفيح ُيلدد بإغيق مضيق باب المندب أم
 اإلسراحيلية.
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ةسراحيل  ورر الرد بشكل منضبط ومحسوب من أجل منح ال دهور با جاإ حرب لبنان الثالثة، والك 
ن يجة اع بارات خاصة بلا وض وط خارجية ورساحل من حزب هللا بأنت غير م ني بال ص يد، األمر 

ل حزب هللا. في هاا اإلطار  و رح  سوية الاي ي ني أن  الدولة ال بري ة سلم ت ب  يير قواعد الل بة مواب
ةلى حزب هللا لمنح حصول  و رات مس وبلية بين ةسراحيل من جلة،  اس را يجيةلمنح نول قدرات 

يران.   وحزب هللا ون اي األسد واب
 ن يي الدولة اإلسيمي ة، بحسب المحاكاة ي حول ةلى عامل قوة ملي ةقليمي ودولي يم لك الودرة على 

م واز على عدة جبلات ضد  ال حالف ال ربي وضد دولة ةسراحيل، وفي الُموابل  ندفح  ال مل بشكل
 الوضية الالسطينية ةلى هامش المصالن بالنسبة لجميح األطراف الرحيسي ة.

صاروخ، م  ملا  1211أم ا السيناريو الثاني فيوول ةن ت خيل ثيثة أياي من الو ال يطلق حزب هللا 
. الصواريال  س لدف أيضًا منطوة المركز، كما ُيسيطر الحزب على قرية ال جر با جاإ شمال ةسراحيل

اللبناني ة. الحزب -وي  ي صد  محاولة لت لللجوي على ُمس وطنة إمس اف عاي  على الحدود اإلسراحيلي ة
بحر با جاإ سان ةسراحيلية. طاحر ان مسير ان  اب  ان لحزب هللا ي ي -يطلق أيضًا صواريال بر

ق يي وأكثر  151ا موابل سواحل الخضيرة ون انيا. ح ى اآلن يبلغ عدد الخساحر اإلسراحيلية ةسواطلم
جرين. مرفأ حياا ومطار بن غوريون ي لوان. الكثير من األبنية والبنى ال ح ية    رض  811من 

 لإلصابات. الو ال يدور على الجبلة مح لبنان وكالك في هضبة الجوالن.
جي أهداًفا لحزب هللا في لبنان وسوري ة وكالك بنى  ح ية في لبنان. م  ي الجيش اإلسراحيلي يلا

ال رسانة الصاروخية الب يدة المدى ال اب ة لحزب هللا ي ي  دميرها، كما ي ي اس لداف ال ديد من البنى 
ال ح ية ال اب ة للحزب ويو ل عدد من مسةوليت. ةسراحيل    رض للجوي سايبيري كثيف. من مة 

صاروخا من قطاد غزة با جاإ أهداف داخل ةسراحيل. ةسراحيل  رد بلجوي  31اإلسيمي  طلق الجلاد 
جوي على الوطاد. في الخليل في الضاة ال ربية ي  رض جندي ةسراحيلي للخطف و  بنى الجلاد 

 اإلسيمي مسةولية ال ملية.
ية برية في موازاة الحرب ضد  ورأى الخبرا  أن  الحرب المطولة ضد  ةسراحيل، و حديًدا في مواجلة عمل

الدولة اإلسيمي ة وجبلة النصرة من شأنلا أن  خلق  لديًدا وجودًيا على حزب هللا. الحزب يدرك 
الك، ويس ى ةلى حرب قصيرة األمد في مواجلة ةسراحيل يس  رض فيلا ةنجازات  ساعدإ على   زيز 

اا أرادت أن  ةدي ةلى انليار ن اي األسد مكان ت داخل الساحة اللبنانية. دولة ةسراحيل بإمكانلا ة
و وجيت ضربة قاسية ةلى حزب هللا. لكنلا بالك  خاطر با ن الطريق أماي ان صار الدولة اإلسيمي ة 

 وجبلة النصرة في سوريا وانزالق الحرب من سوري ة ةلى لبنان. 
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والم سكر السني  عيوة على الك، أشار الخبرا  ةلى وجود  ساوق مصالن  اريخية بين ةسراحيل
البراغما ي، أْي مصر، األردن، الس ودية، ودول الخليج، وعلى ةسراحيل أْن  حاول دفح ال  اون 
السري وال لني مح هاإ الدول قدًما. روسيا  حولت ةلى العب ملي في الشرق األوسط ويبرز هاا 

 األمر في ضو  الض ف األمريكي  في منطوة الشرق األوسط.
شار الخبرا  ةلى أن  الدولة ال بري ة  ضطر ةلى مواجلة ال دخل الم نامي لروسيا، عيوة على الك، أ

ُمشد د ين على أن ت في مواجلة الواقح الديناميكي  والمخاطر األمني ة على ةسراحيل، ينب ي ال شديد على 
ة مح الواليات الم حدة.   أهمية ال يقات الخاص 

صيات ال ي ياضي ةليلا مة مر هر سليا، الاي عود مة مرإ جدير بالاكر أن ت بات م روًفا بأن  ال و 
الخامس عشر، ُ حو ل بكامللا ةلى المس ويين األمني  والسياسي  في  ل أبيب، ألن لا ُ   بر مرج ية للي 

.  في دراسة ال حد يات ال ي   صف باألمن الوومي  اإلسراحيلي 
ساخنة وأبرزها: المشرود النووي اإليراني؛ ُيشار ةلى أن  المة مرين ناقشوا مجموعة من الملاات ال

سراحيل،  االس را يجيةاألزمة االق صادية ال المية ال وجلات  في أوروبا والواليات الم حدة األمريكية واب
ةضافة لل ملية السياسية في الشرق األوسط.  وقد اح ل ت ال طورات في سوري ة وال راق حيًزا ملًما في 

لى أن سوري ة با ت عملًيا غير قاحمة بالشكل الاي كانت عليت قبل المة مر، وكان ثمة ةجماد ع
من أراضيت  %91، فيما بات ال راق يحكي 5111اندالد االضطرابات في آاار إمارس  من ال اي 

  ن يي الدولة اإلسيمي ة.
17/6/5112، رأي اليوم، لندن  

 
 والمفقود!التهدئة بين الموجود  

 عادل األسطل
سراحيل، ضمن وقف ةطيق نار ضمني في  منا أن  ي ال وقيح على ا ااق ال لدحة بين حركة حماس واب

أواخر شلر آب/ أغسطس الماضي بوساطة مصرية، فود دأب ا على الحاا  عليت على مدى األياي، 
ح ى في  ل مواصل لما  لديدا لما الم بادلة، من أنلما مس  د ان إلش ال الحرب من جديد، وح ى 

سلاي ة فلسطينية بمحاولة  كدير الوضح ضد حماس باع بارها عدو، ومحاولة في ضو  قياي جلات 
 ةسراحيل  حميللا المسةولية، باع بارها هي من  ووي بإدارة المكان.

ومن ناحيٍة أخرى، وبرغي قياي كل منلما، بناي األنبا  الواردة حول محاول لما ةنشا   ااهمات ل لدحة 
ال ك يكية أو االس را يجية،  وود ةليلا كحويوية ال  ح اج ةلى ال خبحة، ُمزمنة، ةال  أن نشاطا لما وسوا  

حي  أن نايلما كان رقيوًا وغير كافيًا ألن يو نح بت أحد، وفي ضو  كثرة من الم ربصين الاين لي 
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يسك وا عن ال ا يش برهة واحدة عم ا يدور خاي ة، والاي يجري بوساطة غربي ة، حي  أصبن بالوسح 
االس ن اج بحدوثلا كحويوة واق ة، وخاصًة في أعواب قياي "أسامة حمدان" ٌعضو المك ب منا اآلن، 

السياسي ومسةول ال يقات الخارجية ال ابح لحركة حماس، بأن الحركة  سل مت أفكارًا مك وبة    لق 
 بملف ال لدحة، وهي بصدد وضح اللمسات األخيرة بشأن  وقيح ا ااق.

اوضات بشأن أي ة مسألة على السر ية، الع بارات كثيرة ومخ لاة، وهو ما في حاالت كثيرة   طلب الما
اسة، وال  ول ص وبة عن مااوضات وقف الحرب، بسبب  حد  للاإ ال ااوضات باع بارها أكثر حس 

 كاليف  وباع بار الوصول ةليلا بمثابة إةنجاز أو  –أنلا مبني ة أيضًا على حسابات إمكاسب 
شابلة، ُ جري األطراف بطبي  لا حروبًا  حاوري ة سر ية وخِطرة في اات ةخااق ، فاي كل حالة م

الوقت، وهي لالك  س  مل جلات أخرى خارجي ة، وسوا  كانت من ا ة أو ُمحايدة، و  بح سُبًي ربما ال 
ن أد ت ةلى خلل أو ةلى   ويدات دبلوماسي ة، لكن في النلاية يكون   خطر على بال أحد، وهي واب

 ة في حال وجود دوافح مركزي ة إلرساحت.ا ااق، وخاص
سراحيل، عيوًة على أنلا موجودة، فإنلا ُم كافحة  دوافح الركض نحو ال لدحة، لدى كل من حماس واب
أيضًا، كما دل ت عليت وضمن ت ن احج ليس عدوان إالجرف الصامد  في  موز/ يوليو الماضي بماردإ 

يلية الااح ة، حين قي ملا الخبرا  بأنلا كالك، بم ني أن فوط، بل ضمن ت ن احج جملة ال دوانات اإلسراح
خااقات م بادلة وم ساوية  وريبًا، وساوت بينلما  وارير محلية ودولية بشأن ار كابلما  هناك ةنجازات واب

 جراحي حرب أيضًا.
اعة، ال ي بدأت  دور ضد  حسابا لا، ف اي  أ ي الدوافح اإلسراحيلي ة، من ناحية أنلا  ريد وقف الس 

ال الي با ت  حن  حت وطأة  لديدات مخ لاة، من المواط ة وال زل، و لك ال ي في النلاية  صب  
با جاإ نزد الشرعي ة عنلا، كما أنلا  بح  م للاة، عن شي  من االس ورار الداخلي بمس ويا ت 

 المخ لاة. 
لى ما ال  ومن ناحيٍة أخرى، فإنلا  ريد الحاا  على الوضح الالسطيني كما هو، من حي  االنوساي واب

نلاية، ةضافة ةلى أن عدي موافو لا على كل اش راطات حماس، وبما ال يج للا   خل ى عن فكرة 
ال لدحة، هي من المحاسن ال ي  راها مناسبة، ويمكن ةضافة أن ال طورات الدبلوماسية اإليجابي ة مح 

ة المملكة الس ودية، باع بارها  ةنجازًا خارقًا أيضًا. ب ٍض من الدول ال ربية، وبخاص 
ة، ل وقيح ا ااق  لدحة ولو ليوٍي واحٍد  وكان شدد الكثيرون داخل الويادة اإلسراحيلية على الضرورة الماس 
ة دام ة، وكان الرحيس اإلسراحيلي "رةوفين ريالين"، قد  ة ةعادة ةعمار الوطاد كحج  ن بحج  فوط، واب

الباب األول، كما أن رحيس الوزرا  "بنيامين صر ح بأن ةعمار الوطاد هو مصلحة ةسراحيلية في 
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عادة  ن اس ند على  وصيات المةسسة ال سكرية، ال ي قالت بوبول ال لدحة واب ن انياهو" مو نح بالك، واب
 األساس لضمان اللدو  مس وبًي. اإلعمار باع بارهما

في أعواب ال دوان دوافح حماس أيضًا،  بدو مناسبًة للا،  ب ًا للواقح الُم اش ب ام  ت، وخاصًة 
اإلسراحيلي األخير وما لحق بت من  داعيات و  ويدات مبرمة، فكما هي مل م ة برفح الحصار والاي 
ال ي يب عنلا في السر وال لن، باع بار الحصول عليت يمث ل ةنجازًا فخمًا، فلي بحاجة ةلى  وييي 

لا، نحو ةمكانية   بيد من ومة ناسلا سياسيًا وعسكري ًا من جديد أيضًا، كما ويا ن المجال أمام
 دبلوماسي ة مح الخارج للبنا  عليلا من لح ة ال وقيح عليت فصاعدًا. 

في ن ر السلطة الالسطينية، وبرغي دأبلا طوال المد ة الااح ة، على ني ة ال صد ي ومواجلة أي ة ا ااقات 
السكان من اس رجاد من هاا النود، وفي  ل مطالبا لا الااح ة بضرورة رفح الحصار، ل مكين 

ن كان مشروطًا بأن ال يمس من قريٍب أو ب يد وحدة  أنااسلي، فإن الك اال ااق يبدو حسنًا لديلا، واب
 الالسطينيين، وأن ال يكون  مليدًا للوبول بدولة اات حدود مةق ة.

ن كان هاا الن ر موبول لدى حماس، وبإضافة أنلا وح ى في ضو  سماعلا بأن هناك فصاحل  -واب
 أخا على ناسلا مراعاة أخا رأي  لك الاصاحل، قبل ال وقيح على أي ا ااق،  -سطينية ُم ارضةفل

لكنلا لن يكون بمودورها، ال ودة ةلى ما كانت عليت بشأن المصالحة الوطني ة، والك في حال لي  كن 
ال الي  هناك حوافز أفضل من اي قبل، وال ي  س ى ةلى ضمانلا، باع بارها لديلا ُ مث ل اإلنجاز

 الكبير.
17/6/5112، "51موقع "عربي   

 
 خارطة عربية بال إسرائيل 

 حلمي األسمر
للمرة األلف،  ثبت ثورات الربيح ال ربي أنلا ال اهرة األكثر نبًي و أثيرًا في حياة األمة ال ربية، ربما 

جلاض منا ماحة عاي، أو يزيد، على الرغي من كل ما رافولا من ةحباطات و آمرات، حاولت ة
ال اهرة، وحرق منجزا لا، وحرف مسارها كي " ح ى" بكل  لك الل نات ال ي يطلولا أولحك الاين 

 أدمنوا: 
أواًل: رد كل ما يجري في بيدنا ةلى مةامرات خارجية، ومكر بليل، يأ ينا من خارج الحدود، ةلى 

ر، وكأن هاإ األمة درجة أنلي ال يثوون بأي جلد داخلي، وُيرج ون كل ما يحد  ةلى ملف ال آم
 جسي ميت، ال يس طيح أن ي حرك ةال بالريموت كن رول. 
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ثانيًا: اس كانوا لو "الوضح الواحي"، ملما كان بةست، فكرهوا ال  يير، واس مرأوإ، وبال الي، رفضوا فكرة 
 أية ثورة أو حراك، ووض وإ في خانة هدر "المك سبات" ال ي "ين مون" بلا. 

نساني، وسياسي، ومن قبل ثورات الربيح، كا ن الوطن ال ربي ي يش حالة موات قومي ووطني، واب
يطالح األرقاي عن حجي قرا  الك ب، مثًي، في الوطن ال ربي، يصاب بالصدمة، موارنة بواقح األمي 
األخرى، وهو م يار او داللة بال ة األهمية، ويةشر على "المر بة" ال ي يح للا ال رب في السلي 

عربًيا ك اًبا واحًدا في ال اي، كم دل إمح  81في. وفق م طيات ُمن مة يونيسكو، يورأ الحضاري والثوا
من الك ب، في حين  %5اس ثنا  الورآن الكريي  مما ي ني أن المواطن ال ربي ال ادي يورأ أقل من 

 دل يورأ األوروبي بض ة ك ب في ال اي، وأ لر  ورير نشر ت مةسسة الاكر ال ربي أن ال ربي يورأ بم
ساعة. وفيما ي  لق بإن اج الك ب، ُوجد أنت ي ي  511دقاحق في ال اي، بينما يورأ األوروبي بم دل  6

في الدول ال ربية، كل عاي، نشر أقل من خمسة آالف ك اب جديد، بينما في الواليات الم حدة، 
ل ربية فلي ألف ك اب جديد. أما ال رجمات من اإلنكليزية ول ات أخرى ةلى ا 311مثااًل، نحو 

النسبة األقل في ال الي، حي    ادل كمية الُك ب ال ي ُ رجمت ةلى ال ربية منا فجر اإلسيي عدد 
 الك ب ال ي ُ رجمت ةلى اإلسبانية في عاي واحد. 

هاا موطح عرضي سريح في حول واحد من حوول الحيوية الحضارية ال ي كان ي يشلا ال رب، قبل 
جوة االق صادية والجود وال خلف الصناعي، وكل م اهر الحياة ال امة، الربيح. وقل مثل الك عن الا

ناهيك عن حالة اإلحباط ال اي، ورهن مودرات األمة كللا لل شب  بالكراسي، وخدمة طبوة رجال 
 الحكي، فما الاي ف لت الربيح؟

اج الصناعي، أو قد يوول قاحل هنا، هل زادت نسبة الورا ة، مثًي، ب د ثورات الربيح؟ أو  حسن اإلن 
قلَّ االع ماد على ال رب في م اش المواطن ال ربي اليومي؟ طب ا ال، كل ما في األمر أن الربيح 
هز أركان عروش وكراسي الحكي ال ي كانت في حالة "ثبات" عوودًا خلت، ةنت أشبت ما يكون بو "جك 

، ةال وهزها ب نف، وهي همر" زلزل الكيانات الم كلسة، ولي ي رك مساحًة، ولو  ناهت في الص ر
مرحلة ال   سي باإليجابية المطلوة، لكنلا، على كل حال،   يد  شكيل الوطن ال ربي، على نحو 

 جديد، وهي، كالمخاض الاي ي سبب بألٍي كثير، لكنت، في النلاية، يخ  ي بالمسرة. 
وبيكو" وبولي  أهي ن احج ثورات الربيح ال ربي، ف ن ملف الحدود والخراحط ال ي رسملا "سايكس

مارات، وزرعوا  حت كل حجر في  رصاص، حين قسموا الوطن ال ربي ةلى دوييت ومشيخات واب
هاإ الحدود ل مًا قابًي ليناجار في أية لح ة، لضمان حالة خمول واس يب وطني، يس حيل م لا 

أزالت الوداسة  نلوض أمة ال رب، و حررها من هيمنة الداخل والخارج، وما ف ل ت ثورات الربيح أنلا
عن هاإ الخطوط ال ي رسملا الك الارنسي والبريطاني، الس بدال االس  مار المباشر، باس  مار 
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خاي مل بس، أبوى األمة في حالة مري ة من ال اكك، وزاد الطين بلة، حينما أسسوا ما يسمى جام ة 
لخطوط، باع بارها حالة مودسة، الدول ال ربية، لحراسة حالة ال خاال، والبطالة الوومية، و أبيد  لك ا

ال يجوز المساس بلا،  حت مسميات مخ لاة، مثل عدي جواز ال دخل بالشأن الداخلي للدول، و حريي 
المس بحدودها، وما شابت من   بيرات  ةبد االنوساي، و كرست كواقح "ةللي"، ال يجوز االق راب منت، 

سماة: الوحدة ال ربية، ضربًا من المخدر الخيالي أو ح ى ال اكير فيت. وكانت  لك الارية الكبرى الم
 الاي  ل حلما ب يد المنال، ألن ثمة حراسًا أشدا ، يسلرون على "حماية" ال ا ت واالنوساي. 

في مرحلة ما ب د الربيح، لي ي د ثمة قداسة للاإ الحدود، والحدي  يجري عن "ةعادة  رسيي" للا، وفق 
يصالا بأنلا اع بارات طاحاية، أو ةثنية، أو عرقية، وهي  م طيات جديدة، ب ضلي يحلو للي أن

أوصاف ليست ب يدة عن الواقح، لكنلا خاض ة لجملة اع بارات س حدد شكل هاإ الخارطة الجديدة 
للوطن ال ربي، أهملا أن الموطن "الارد" الاي أدمن الخضود، والخوف، واالس يب، لي ي د يرضى 

نج، يحركت اليعبون أن ى شاةوا، فثمة ش ور جديد، مسَّ ال ول بأن يكون بيدقًا على رق ة الشطر 
الجم ي ال ربي، يج لت يرفض أن يبوى "على الحياد"، فيما يرسي اآلخرون مصيرإ، وهي حالة   سي 
باوضى كثيرة، وبضباب الرةية، بسبب كثرة الم دخلين ال ابثين، من أصحاب المصالن، الم ضررين 

 ألخا مصيرها بأيديلا، ب د طول اس كانة لل يبوبة.  من صحوة الش وب، وان باهلا
سراحيل ليست اس ثنا ،  اآلن، ب د ثورات الربيح، ليست هناك "دول ثاب ة" في المنطوة ال ربية، واب
وخيل عود أو عودين، على األكثر، س كون في منطو نا، خارطة جديدة، س خلو من "ةسراحيل". ال 

 أشك في الك، ومن ي ش ير.
18/6/5112، لجديد، لندنالعربي ا  

 
أبجديات التنمية الفلسطينية من .."أ"، "ب"، "ج"، و"د": حدود، خطوط، جدران، معابر، حواجز 

 المركز إلى األطراف
 رجا الخالدي*
كلما يوطح مواطن فلسطيني مسافة  زيد عن بض ة كيلوم رات بين بي ت وأماكن عملت و سوقت وزيار ت 

 أصبنيج از ال ديد من الحدود، ب ضلا  اهرة وأخرى غير مرحية. وقد لألصدقا  أو األقربا ، فإنت 
الك جز ًا من الحياة اليومية، يكاد ُي َال لوال االناجارات والصدامات وال  اهرات ال ي  نشب من حين 
ةلى آخر عند نواط ال ماس مح االح يل والجيش اإلسراحيلي. فالحدود في فلسطين عديدة وم نوعة. 

بين ةسراحيل والضاة ال ربية  حي   واجد الم ابر  1919األخضر" إخط اللدنة ل اي هناك "الخط 
األمنية اإلسراحيلية الكبيرة في الطرق الرحيسية،  اكرنا اليوي بالك الخط المنسي. ثي الجدار الاي  ي 
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، جزحيًا على الخط األخضر وجزحيًا داخل أراضي الضاة والودس المح ل ين، 5115 شييدإ منا 
 إلضافة للحدود غير المرسومة بين الودس ال ربية "اإلسراحيلية" والشرقية ال ربية المح لة.با

ضمن ا ااقيات  1992وداخل م لف الجدار، هناك أيضًا حدود ف لية ا اق عليلا في الخراحط في 
ومناطق "ب" أوسلو، لكنلا غير  اهرة، بين مناطق "أ" ال اب ة لوالية السلطة الالسطينية مدنيًا وأمنيًا، 

حي    حمل السلطة المسةوليات المدنية بينما صيحيات األمن مش ركة مح ةسراحيل، ووجود الشرطة 
الالسطينية ال يل ي ةمكانية  واجد ونشاط قوى األمن اإلسراحيلية. وأخيرًا، يس وجب ال بور من أية 

 61ة "ج" ال ي  شمل بو ة من منطوة "أ" ةلى أخرى،  خطي الخطوط الااصلة مح المناطق المسما
في المحة من مساحة الضاة المح لة وال ي   حكي فيلا بالكامل السلطات والووانين اإلسراحيلية 
والمس وطنون. وح ى في أعماق مناطق "ج"، هناك حدود ةضافية، عشواحية أو محددة ب واجد و حرك 

طيني دخوللا ب ا ًا إما المس وطنين وم سكرات الجيش ومساحات ال دريبات ال ي يح ر على كل فلس
 يمكن اع بارها بمثابة مناطق "د" .

من ماارقات هاإ الحواجز ال ي  رسي حيز حياة كل فلسطيني، انت في ن رة المخِطط االس  ماري 
اإلسراحيلي والمواطن اإلسراحيلي على حد سوا ، ليست هناك أية حدود بين البحر والنلر: جميح 

ت والمياإ والصرف الصحي واالس يطان البشري  م د من عمق شبكات الطرق والطاقة واال صاال
أراضي ةسراحيل المركزية شرقًا وجنوبًا وشمااًل، من دون رةية الالسطيني ال ربي المويي ف ي هناك أو 
االك را  الح ياجا ت/ها أو  طل ا ت/ها. كأن ليس للي وجود في الوجدان اإلسراحيلي، طالما أن كل 

 و خايلي، بينما ي حرك اإلسراحيلي كما يشا  وأينما وم ى شا . لك الحدود  ويدهي 
 

 مناطق "ج" المهمشة فلسطينيًا ودولياً 
ومح كل ما يجسدإ النمو االق صادي وال مراني والخدمي في مدن المناطق "أ" و"ب" من مثال لما 

اإلسراحيلي، فإن يمكن  حويوت باضل "السيي االق صادي" الواحي بين السلطة الالسطينية واالح يل 
ألف مواطن فلسطيني المويمين في مناطق "ج"  مثل شلادة  311الحالة الم يشية واالق صادية للو 

دام ة لمدى الضرر الاي ألحو ت ا ااقيات أوسلو بإمكانية بنا  اق صاد "وطني" فلسطيني وج لت 
س را يجية كبيرة، لل ديد قاعدة صلبة إلقامة دولة مس ولة اات جدوى. و  ميز المناطق "ج" بأهمية ا

من ال وامل قواملا الحيوية اليزمة لل نمية االق صادية واالج ماعية والسياسية للدولة الالسطينية 
ال  يدة، ل ل أبرزها: أن جز ًا أساسيًا منلا يشكل حزاي الحدود الشرقية لالسطين ال اريخية، واح واحلا 

منلا ألغلب أراضي الضاة ال ربية الزراعية، و وفيرها على مخزون الموارد الطبي ية الالسطينية، و ض
 ال واصل والربط الج رافي، االج ماعي والمكاني، للضاة ال ربية.
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الصادر عن البنك الدولي ما  ناول ت  وارير دولية وفلسطينية في سنوات  5113أكد  ورير عاي 
جدًا وللا عناصر ثاب ة وم كررة، سابوة، بأن   كلاة االح يل اإلسراحيلي لألرض الالسطينية عالية 

وخاصة فيما ي  لق بما يسمى بالارص الضاح ة للنمو واالس ثمار المح مل في حال ةنلا  قيود 
االح يل وبسط سيطرة االق صاد الالسطيني على جميح أراضيت ومودرا ت الطبي ية والبشرية 

في المحة من الواعدة  12يد عن واالق صادية. وملما اخ لات ال وديرات، بين خسارة مودرة بما يز 
مليارات دوالر كلاة االح يل السنوي إوزارة االق صاد  6- 1  أو 5116اإلن اجية إاألونك اد، 

مليارات دوالر  3.2  أو  وديرات البنك الدولي بأن مناطق "ج" لوحدها يمكنلا  وليد 5111الوطني، 
ل أزيلت الويود اإلسراحيلية، فإن االس ن اج هو إ وريبا ثل  اإلن اج الوومي الالسطيني الحالي  في حا

اا ت: السيطرة االس  مارية اإلسراحيلية هي الم يق الرحيسي للنمو الالسطيني المس داي، واالح يل 
 ال سكري هو المحرك الرحيسي لحالة "نكوص ال نمية" الالسطينية.

إخطة كيري االق صادية  بشأن  5111كما أن االه ماي الاي أعربت عنت الرباعية الدولية في عاي 
سنوات  في  11مليارات دوالر خيل  11من  أكثراح ماالت االس ثمار الخاص الدولي إبمودار 

الوطاعات االق صادية الحيوية، بما في الك قطاعات  خص بالدرجة األولى مناطق "ج" إزراعة، 
لا عن ني لا ةعداد خطة طاقة، سياحة، ا صاالت ، ثي ةعين السلطة الالسطينية في السنة نوس

ل ن يي ال دخيت ال نموية في مناطق "ج" إمن دون نشرها أو اع مادها فيما ب د ، يةكد على أهمية 
 لك المناطق من وجلة ن ر مخ لف اال جاهات والمس ويات المحلية والدولية. ولكن من شأن عدي 

  قد يولِ د  وق ات كبيرة لدى  رجمة هاا االه ماي الم لن ةلى أف ال أن  شكل  حديًا أكبر، حي
الالسطينيين وخاصة الواطنين في  لك المناطق الملمشة،   جز السلطة والدول المانحة والمس ثمرون 
ال الميون عن  لبي لا، وهاا ليس للمرة األولى. بال الي فإن هاإ ال وديرات الن رية والمشاريح الم لودة 

الملي أال   حيد األن ار عن الحاجة الملحة ل حويق ، ومن أفضلس بوى على األرجن  أميت ل ٍد 
 ةنجازات ملموسة على األرض اليوي إلنواا الوضح االق صادي الكارثي في مناطق "ج".

ومح أهمية اع ماد ن رة ب يدة المدى لل  امل مح هاإ المناطق اليوي، فإن األهي هو ال  امل مح 
لحاا  على فلسطينية األرض، وعلى موومات وجود الوضايا المصيرية الم يشة هناك، وفي مودم لا ا

اإلنسان الالسطيني على هاإ األرض وصمودإ، والحاا  على نمط حيا ت الرياية و واليدإ االج ماعية 
 ، وال ي  شكل مج م ة أساس البوا  البشري والمادي ethno sphere -إما يسمى بالحي ز ال رقي 

بالرغي عنلا. وال  و صر أهمية هاإ المناطق على كونلا الالسطيني في هاإ ال روف الواسية، بل و 
 وفر ال مق االس را يجي ل نمية فلسطين مس وبي، بل  شكل الخندق األمامي في المواجلة الم واصلة 

 مح االح يل، الاي ال بد من دحرإ إلقامة الدولة الالسطينية.
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لضاة ال ربية، فودان السيطرة ومن بين أهي األضرار النا جة عن  رسيمات الحدود الداخلية ل
الالسطينية على م  ي مناطق األغوار الالسطينية المحااية لنلر األردن.  م د مساحة األغوار 

في المحة من مساحة الضاة  58.8مليون دوني، بما يشكل  1.6ومنطوة نلر األردن على مساحة 
 مثل األغوار المناطق الزراعية في المحة من  لك المساحة في المناطق "ج". و  81.2ال ربية. و وح 

واألوسح مساحة، فضي عن  م  لا بمخزون من  -األكثر خصوبة و خاصة بمميزا لا المناخية 
األميح والم ادن، وما   ميز بت من جاب سياحي. ي اني سكان األغوار، وخاصة في منوطة "ج"، 

 جم ا لي السكنية، مما أدى  من ال ديد من ال حديات، حي  هجَّرت ةسراحيل وهدمت ما يوارب ثل 
الن كاسات خطيرة على النسيج االج ماعي واالق صادي، ناهيك عن ار ااد م دالت الاور والبطالة 
بدرجة أعلى من باقي مناطق الضاة ال ربية، ل سلي في  دني األمن ال ااحي للسكان. وقد حرمت 

من اس  يل األغوار واالن ااد من  السيطرة اإلسراحيلية على األراضي ومصادر المياإ الالسطينيين
خيرا ت الطبي ية، وحجبت بال الي ةمكانيات االس ثمار، وفرص هامة لدعي االق صاد الالسطيني، 

في المحة من مجمل مساحة األغوار مح ورة على  82.5و حريك عجلة ال نمية. وبالمحصلة، فإن 
 الالسطينيين، سكنًا وبناً  ورعيًا وزراعة و نوًي.

 
 اء هو مقاومةالبق

ةن مواجلة ال حديات اإلس را يجية في هاإ المناطق  ح اج اس دراكًا ألبرز ميمن "نمواج نكوص 
ال نمية" الاي ولَّدإ االح يل اإلسراحيلي الم واصل في هاإ المناطق الخارجة ف ليًا عن والية السلطة 

ة كل منلي على ال دخل اإليجابي الوطنية، وألهمية دور مخ لف الشركا  في ال مليات ال نموية وقدر 
والا ال في  لك المناطق، من خيل اإلجماد على ش ار "ال ضرر وال ضرار". وفي خضي األحوال 
الم يشية الص بة ال ي  سود في هاإ المناطق، فإن الحدود بين ما هو ةنساني وما هو  نموي ليست 

، مما يج ل من ال دخل اإلنساني عمًي داحمًا واضحة، واإلصرار على  حديدها ليس مجديًا بالضرورة
 نمويًا بودر ما ي زز موومات الصمود. وفي الوقت ناست، في بد ليس ثمارات اإلنماحية أن  حمل 

 طاب ًا ةنسانيًا ةاا كانت س ةسس ل نمية مس وبلية مس دامة اج ماعيًا وبيحيًا.
ضاد غير يوينية، وحي  النمو ليس ومن هنا ينب ي أن يركز هدف الم ونة اإلنماحية المودمة في أو 

ن يج لا المضمونة، على عدي ةلحاق الضرر بما هو قاحي وحيوي، وال أقلي مح البيحة الخاصة ب لك 
المناطق، وال وجت إلسناد و ووية النسيج االق صادي واالج ماعي الحالي، من دون محاولة ةحدا  

ي أمرها. كما من الملي  وجيت االس ثمارات   ييرات بنيوية أو قانونية في  روف م و رة وغير محسو 
ال امة والخاصة إالمحلية والدولية  في مرحلة أولى في اال جاهات ال ي  دعي الجدوى االج ماعية 
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والمصالن الحيوية الالسطينية في  لك المناطق، قبل الشرود في البح  عن مجاالت اس ثمارية اات 
للمصالن االق صادية الالسطينية في مرحلة ما ب د  جدوى اق صادية أو مالية ربما  س جيب أكثر

 االس ويل.
وبرغي الصورة الوا مة لل زلة وال لميش واإلهمال ال ي ي يشلا أهالي األغوار في مناطق "ج" خاصة، 

ر   بمس وبلفإن هناك األمثلة الاردية والجماعية األهلية لوصص البوا  وال حدي ال ي  بشِ 
ق المح لة والمس وطنة. نرى الك في جلود ابن طوباس وبردال رشيد عربي/فلسطيني للاإ المناط

صوافطت ورفاقت من األغوار وم ضامنين دوليين في "حملة ةغاثة األغوار" الرامية ةلى  أمين ال دخل 
السريح لمساعدة المج م ات المحلية عندما    رض ل مليات ةسراحيلية، من هدي منازل أو  لف 

. ثي في صمود المزارد ص ير الوامة وكبير الحضور أبو رياض الملوب بو مزروعات أو  لجير قسري
"الزوب ة"، الاي يح ل  لة ص يرة مح عاحل ت على أراضيت في "حمصة"، يحدها حاجز الحمرا  
ال سكري شمااًل ومس وطنة جنوبًا، ي صارد مح قوات االح يل للحصول على المياإ ولمنح مصادرة 

  الاي يواجت بدورإ حالة شن 31ة. أما الشيال "أبو صور" إوأوالدإ وأحاادإ الوأراضيت الزراعية المحيط
مياإ الشرب والري بحلول مبدعة وجريحة، وي حدى وجود البوابة الحديدية ال ي وض  لا السلطات 
اإلسراحيلية لاصل أراضي البوي ة/الحديدية عن أصحابلا وعن منطوة مس وطنة "روةي" المجاورة، 

ي أوقات محددة ومحدودة فوط. وهةال  وغيرهي بالمحات من "حراس األرض" يجسدون في وال ي  ا ن ف
صرارهي على ال يش بكرامة أرقى نمااج المواومة وال نمية الا لية على األرض. وعلينا  بواحلي واب

 اس خيص ال بر منلي.
 .. وهاإ هي البشرى السارة من قلب فلسطين.
ومويي اآلن في  5113-1982لدى األمي الم حدة بين  * م خصص في ال نمية االق صادية عمل

 فلسطين
18/6/5112، السفير، بيروت  

 
 إعالن الحرب االقتصادية على حركات المقاطعة في شتى دول العالم 

 شوكي فريدمان
"، ال ي   مل من أجل مواط ة ةسراحيل، ال ي أقيمت قبل عشر سنوات من أسحركة الو "بي. دي. 
. مواط ة أخرىخطوة  األخيرين األسبوعينيلودي لدولة ةسراحيل،  ودمت في اجل   يير الطابح ال

" ال المية عن قطح أورانجشركة " وابعينمن مات الطلبة في بريطانيا، شبت المواط ة من الاياا، 
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عيق لا بإسراحيل إالاي أعوبت اع اار شكلي ، هي نجاحات كبيرة للحركة، و ش ل ضو  أحمر 
 أخرى. الح مال حدو  نجاحات

نجاعة هي الرد بالمثل، المواومة  األكثريمكن مواومة حركة المواط ة بوساحل كثيرة، ولكن الوسيلة 
وساحل قانونية  أخرىفي الواليات الم حدة ومناطق  وأصدقاحلافي الساحة اا لا.  وجد لدولة ةسراحيل 

ليلي. هاإ ةنضماي واق صادية  س طيح الحاق الضرر بالمواط ين، والض ط على من ياكر في اال
 الوساحل  س طيح ال أثير على الشركات والدول أيضًا.

 ي سن قانون في والية ألينوي وجنوب كاروالينا، هاا الوانون يمنح المةسسات  األخيرةفي اآلونة 
ال امة ال اب ة للدولة وصناديق ال واعد من ال واصل أو االس ثمار في الشركات ال ي  شارك في حملة 

 ي.اس" ضد ةسراحيل، ح ى لو كانت المشاركة غير مباشرة.الو "بي.د
في نوعلا في ال الي، ويمكنلا ال أثير على خارطة المواط ات  األولىهاإ الووانين الدراما يكية هي 

 ضد ةسراحيل على المس وى االق صادي، بل على المس وى السياسي ال المي.
سراحيل، وهي  وجت في السنوات قوانين سحب االس ثمارات ليست جديدة في الواليات ا لم حدة واب

ضد ةيران  حديدًا. الاكرة بسيطة: الوانون يمنح المس ثمرين ال امين، أي ال اب ين للدولة وال  األخيرة
مثل ال ي  ش ري الناط الخاي  –سيما صناديق ال واعد وشركات ال أمين في دول أو شركات م ينة 

قواحي سودا  لشركات ُيمنح االس ثمار  بإعدادل بناً  عليت هاا الوانون الاي  ووي الدو  –من ةيران 
في الواحمة السودا  ي ني الحاق الضرر بسم  لا،  ةدراجلافيلا. وبالنسبة ألي شركة فان م زى 

 محات مليارات الدوالرات. ةلىوال سبب بالخساحر للا ال ي قد  صل 
 وي وجنوب كاروالينا.   وقح المن مات اليلودية بأن  سير دول أخرى في طريق ألين

وأن ي ي سن قوانين كلاإ في واليات أخرى في الواليات الم حدة وعلى المس وى الايدرالي في 
 الاي يمكن أن يكون لت وزن و أثير م اكس لحركة المواط ة. األمرواشنطن، 

ات  وجد لواليات ومس ثمرين رسميين في الواليات الم حدة عوود قديمة واس ثمارات  بلغ  رليون
ااالدوالرات، وللا  أثير كبير في االق صاد ال المي.  فرض على كل هةال  عدي ال  امل مح  واب

الشركات ال ي  واطح ةسراحيل، بلاا الشكل أو ااك، فان كل شركة في ال الي س اكر محة مرة قبل أن 
 حركة المواط ة.  ةلىي لن مديرها ال اي االنضماي 

ف ل قوي وحويوي، هو صراد اق صادي سياسي بين  ةلىو حولت  حووت  ةاام زى هاإ الووانين  ةن
ااكل دولة  اكر بمواط ة ةسراحيل،  أو، وأوروباالواليات الم حدة  مثي  وسيح  األوروبياال حاد  أراد واب

ال ووبات ضد ةسراحيل فان م زى الوانون في الينوي وجنوب كاروالينا، ومن الممكن في واليات 
  ي مواط  لا من قبل حكومات الواليات  األوروبية س نصاد لي حاد أخرى، سيكون ان كل شرك
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ةن سحب االس ثمارات من الجلات ال ي  واطح ةسراحيل يمكن أن  والمس ثمرين في الواليات الم حدة.
ي ي بشكل طوعي أيضًا. ةاا أعلن كل من ي  بر ةسراحيل غالية على قلبت أنت لن يس ثمر، ولن ي مل 

بسحب  األميركيالض ط  ةلى باإلضافةل، سي ولد ض ط قوي وم اكس، مح مواط ي ةسراحي
 حالما. األمراالس ثمارات وسيكون هاا 

 ناقش  األياي. فاي هاإ أوروباةمكانية أخرى هي ممارسة الض ط من قبل الواليات الم حدة على 
 ةطارط ة في حول الصراد ضد حركة الموا أوروبالجنة الكون رس قانونا يلزي الرحيس بالحدي  مح 

، وب ض الحاالت كانت فيلا مواط ة وأوروبامااوضات حول ا ااقية  جارة بين الواليات الم حدة 
ةسراحيل منافية لمواثيق ال جارة الحرة الاي وق  ت عدة دول مح ةسراحيل، األمر الاي يمكن اع بارإ 

 مواثيق.مبررا لا ن ملف قضاحي ضد من يارض المواط ة، داخل المةسسات الااصلة لل
 كون صدفية. على وزارة  أنهاإ فوط عدة وساحل، يوجد المزيد، لكن الحملة الم اكسة ال يمكن 

بشكل حكيي وم زامن. فوط  األمر دير  أنالخارجية والجلات األخرى ال ي   مل في هاا المجال 
خلق جسي ضخي في وجت حركة المواط ة يس طيح وقف الحالة ال ي فرض لا حركة المواط ة، 

الدولة، ولكن عندما يس خدملا ال دو علينا ال مل بجميح  إلدارةسيحة  أداةالمواط ات هي  أنصحين 
 الوساحل، ح ى وان كانت الوساحل اا لا، من اجل الرد بالمثل.

 "هآرتس"
18/6/5112، األيام، رام هللا  
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