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 "إسرائيلدين "وت باألغلبية حول حماية المدنيين الفلسطينيين تعتمد قرارا   األمم المتحدة .1
 8عض ا  معا ضة  120بتأيي    ما ري ي  ،  أره 13/6/2018، المتحدة األمم أنباءمركز ذك  

عا التو يت  اعتم ت الجمعية العامة لألمم المتح   ق ا ا ح ل حماية الم رييا  45 امتراع 
ة مرظمة التعا ا الفلسطيرييا  ق مت مة  عه الجزائ   ت كيا  اللتاا ت أساا المجم عة الع بية  قم

 اإلسالمي باإلضافة إلى فلسطيا  ع   آخ  ما ال  ل ال اعمة.
جاء ذل، في ال     االستثرائية الطا ئة العاة   الخاوة  باألعمال اإلس ائيلية غي  القار رية في 

 الق س الة قية المحتلة  بقية األ اضي الفلسطيرية المحتلة . 
 ات اإلس ائيلية للق   بةكل مف ط  غي  متراسن  عة ائي يةجن الق ا  أي استخ ام ما جارن الق

ض  الم رييا الفلسطيرييا في األ ض الفلسطيرية المحتلة بما فيها الق س الة قية  خاوة في قطاع 
 غز .

اعتم ت الجمعية العامة الق ا  بع  ج الت ما التو يت على تع يل اقت حته ال اليات المتح   
طالق و ا يخ بو    متك    إلى  اخل إس ائيل  للتح يض على إلضافة فق   ت يا حماس  إل

 العرف على امت ا  السياج الح   ي  كما جاء في رص التع يل المقت ح.
بع  التةا   ط ح  ئيس الجمعية العامة طلن ال اليات المتح   باعتما  تع يلها براء على األغلبية 

 رتيجة ب فض الطلن األمي كي.البسيطة  ليس أغلبية الثلثيا  للتو يت.  جاءت ال
قبل التو يت على مة  ع الق ا    عا السفي  الجزائ ي وب ي ب قا  م ال  ل األعضاء إلى  عم 
مة  ع الق ا   التو يت لوالحه  مةي ا إلى ما  وفها باأل قام الم  عة لضحايا الم اجهة بالح ي  

 في قطاع غز  حسن تعبي ه.  الرا  للمظاه ات الفلسطيرية السلمية أثراء مسي   الع   
 يؤك  هذا المة  ع على ض     اتخاذ الخط ات المراسبة لضماا سالمة   فاه الم رييا  ضماا 
حمايتهم  كذل، مساءلة المسؤ ليا عا جميع االرتهاكات  كما أره يةجن أي أعمال يمكا أا تثي  

قوى   جات ضبط الرفس العرف  تع ض أ  اح الم رييا للخط . هذا المة  ع يطالن بمما سة أ
 اله  ء ما جارن جميع األط اف  الحاجة التخاذ خط ات ف  ية  مهمة الستق ا  األ ضاع على 
األ ض. كما ي ع  مة  ع الق ا  إلى اتخاذ خط ات ف  ية إلرهاء الحوا  الذي تف ضه إس ائيل مرذ 

ضماا ح ية الترقل أح  عة  عاما على قطاع غز  ليتم السماح لت فق المساع ات اإلرسارية   
  الح كة. 

  ارتق ت السفي   األمي كية ل ى األمم المتح   ريكي هايلي ما  وفته بتجاهل األزمات األخ ى الملحة 
 في العالم  الت كيز على غز  به ف ارتقا  إس ائيل حسن ق لها.
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تجاهل ذك   قالت  قبل التو يت  إا مة  ع الق ا  المط  ح على الجمعية العامة غي  حيا ي إذ ي
 ال اليات المتح   تقت ح تع يال يع  خط   وغي   باتجاه تحقيق الت ازا. التع يل ي يا  عا  حماس:

حق  إطالق حماس للو ا يخ بو    عة ائية على مجتمعات الم رييا اإلس ائيلييا.  ي يا تح يل 
ة  بما في ذل، أرفاق المساع ات  الم ا   ما االحتياجات اإلرسارية إلى البرية األساسية العسك ي

اإل هان التي تستخ م لمهاجمة الم رييا اإلس ائيلييا....إا الخيا  أمام الجمعية العامة الي م بسيط  
إره خيا  بيا استخ ام  قترا هرا للره ض بالسلم  األما أ  استخ امه إلذكاء الك اهية  الو اع....ما 

  عم التع يل المق م ما ال اليات المتح  .  أجل السالم  لمولحة هذه المرظمة  أحث زمالئي على 
الكلمة التي ق مها   أا ابتسام عازم   عاري ي  ،  ما 14/6/2018، العربي الجديد، لندن أضافت 

  الذي قال إره  ما غي  المقب ل   سفي  جر ن أف يقيا قبل التو يت على الق ا   كارت الفتة لالرتباه
ق ا  ي يا المما سات اإلس ائيلية  يق م الحماية للةعن أا يفةل مجلس األما مج ً ا بتبري 

الفلسطيري. لذل،  على الجمعية العامة لألمم المتح   أا تتبرى هذا الق ا   على الجمعية العامة أا 
 تتو ف بما يتراسن مع    ها .

في م اسل الجزي   في األمم المتح     ما ري  ي ،  إا 14/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة قالت 
أةا  إلى عزلة ال اليات المتح   مج  ا في مجلس األما  الجمعية العم مية إذا   ري ي  ،  ائ  فقيه

 كاا األم  متعلقا بالةأا الفلسطيري.
 كاا ب ر ا فا ما المتح ث باسم  ئيس الجمعية العامة لألمم المتح   أعلا أا جلسة التو يت على 

 فلسطيا ستةه  أيضا التو يت على تع يالت أ خلتها  مة  ع الق ا  المق م ما ت كيا  الجزائ 
 ال اليات المتح   على رص مس    الق ا .

 أ ضح المسؤ ل األممي أا مة  ع الق ا  الذي ق مته ت كيا  الجزائ   فلسطيا يكا  يك ا متطابقا 
مع مة  ع الق ا  الك يتي  الذي ط ح للتو يت في مجلس األما ال  لي في األ ل ما 

 حزي اا الجا ي.ي ري /

 
 "إسرائيل"نستطيع أن نظل صامتين أمام جرائم  ال :منصوررياض  .2

 زي  الخا جية    أا ام هللا  ما 14/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(رة ت 
 ياض المالكي قال إا تو يت الجمعية العامة لألمم المتح   باألغلبية لوالح  الفلسطيري  المغت بيا

 60   على األميا العام تق يم مقت ح خالل  سمياً  ا  ت في  الحماية للةعن الفلسطيري  أوبح ق ا اً ق  
 أضاف المالكي  في تو يحات لتلفزي ا فلسطيا   ما تا يخه تحمل آليات عملية لترفيذ الق ا . ي ماً 

رتوا يا هذه ربا ،  رهرئ ةعبرا الفلسطيري على هذا اإلرجاز الكبي   حيث استطعرا أا رحقق ا
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 تم ي ه   ثارياً  في حال تم   الليلة  بإلحاق الهزيمة أمام المقت ح األم يكي ألره يةكل سابقة خطي   ج اً 
 تابع:  المطل ن اآلا ه  م اولة  ارتو را باألغلبية الساحقة ب ق ف العالم مع الةعن الفلسطيري.

س ائيل   المتابعة مع األميا العام .  أع ن المالكي عا ةك ه لكل ال  ل التي  الضغط على أم يكا  ا 
 قفت معرا  الجزائ   ت كيا  كافة ال  ل التي  وفت ما خالل كلماتها ض      عم المة  ع بال غم 

 ما الضغ طات التي م  ست ما قبل أم يكا على ال  ل لتغي  م قف ال  ل.
  أا عبب  الحميب  وبيام ري يب  ،  رقباًل عبا م اسبلها فبي 14/6/2018 ،القدس العربي، لنطدن أضبافت 

بم جبة العربف   ياض مرو   أك  أا مة  ع الق ا  معري أوالً  في األمم المتح   السفي  الفلسطيري
األخي   به ف الته ئة  حماية الم رييا.  قال مرو   ال رستطيع أا رظل وبامتيا أمبام هبذه الجب ائم 

 أضباف  إرهبا مسبؤ ليترا أا رعمبل بكبل المب رييا فبي األ اضبي الفلسبطيرية المحتلبة.  التي ت تكبها ض   
.  مبا حقربا أا رطلبن االسبتثراءال سائل المتاحة لحماية ةعبرا مثبل كبل الب  ل فبي العبالم  رحبا لسبرا 

 ما األميا العام أا يق م اقت احات ح ل سبل حماية الم رييا الفلسطيرييا .
 

 زةيقمع مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غ الفلسطينياألمن  :رام هللا .3
قمعت األجهز  األمرية الفلسبطيرية  مسباء األ بعباء  مسبي   سبلمية تطالبن ب فبع العق ببات عبا  : ام هللا

 أكب ت  قطاع غز  كاا ق   عا لها ح ا،  ا فع ا العق بات عا غز    على مي اا المرا    سط  ام هللا.
كه بباء اعتب  ا علبى  م اسلة  الع ببي الج يب   أا  جبال أمبا فلسبطيرييا بلبباس مب ري  يحملب ا عوبي

إلبى  جب   عةب   معتقلببيا  الرظبب   لفتبت المتظباه يا   قبام ا بموبا    ه اتبف الع يبب  مبا المةبا كيا.
االعتبب اء بالضبب ن علببى جميببع المةببا كيا بببال  مببا الةببباا لببم يعبب ف موببي هم  حببالتهم بعبب   كمببا تببم  

  ةابات  وحافييا. استثراء ةباراً 
بس ا قبعات ح كة فتح قام ا بمسي   مضبا   فبي ميب اا المربا    ذك ت أا  جال أما بلباس م ري  يل

 ب ام هللا  بالتزاما مع مسي   الح ا،  قام ا باالعت اء على المتظاه يا.
  أطلق األما الفلسطيري قرابل الو ت  الغاز المسيل لل م ع باتجاه المةا كيا.

جببة  فببي وببفحته علببى م قببع مببا جاربببه  قببال محببامي  مؤسسببة الضببمي  لحقبب ق اإلرسبباا   مهربب  ك ا
  فيمببا 40الت اوببل االجتمبباعي  فيسببب ،   إا عبب   المعتقلببيا علببى خلفيببة قمببع الحبب ا،  بلبب  أكثبب  مببا 

أفببا ت موبببا    لبببب الع بي الج يبب    ب قببب ع أكثببب  مببا عةببب يا إوبببابة بوببف ف المتظببباه يا  مبببا ببببيا 
 لفل  أ  إث  سحل المتظاه يا.إوابات بقرابل الو ت   االختراقات بالغاز المسيل لل م ع   غاز الف

 14/6/2018 ،العربي الجديد، لندن
 



 
 
 
 

 

 7 ص             4667 العدد:             6/14/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 لن تنجح ما دامت تستثني القدس والالجئينو  ...أبو ردينة: "صفقة القرن" ولدت ميتة .4
 أ قبال الرباطق ال سبمي باسبم ال ئاسبة ربيبل أبب    يربة إا مبا يجب ي الحب يث عربه حب ل أفكببا   : ام هللا

للتةا   ح ل خطة  ت قيت إعالا ما يسمى  بوفقة الق ا   لا مقت حات ستع ض خالل  قت ق ين 
 أضبباف فببي توبب يح  ألي عمليببة سياسببية راجحببة  مببا  امببت تسببتثري القبب س  الالجئببيا. تكبب ا مبب خالً 

   إذا استم ت ال اليات المتح   األم يكية بالعمل على تغيي  ق اع  13/6/2018 وحفي  ي م األ بعاء
 رية  ةعبرا الفلسطيري  فإا م حلة الجم    الةلل السياسي ست  م .العالقة مع القيا   الفلسطي

أي جهبب   أ  اتوبباالت عقيمببة  مببع أيببة جهببة كارببت تهبب ف للمببس بالث ابببت  إا قببائالً   تببابع أببب    يرببة
   علبببى مسبببت ى المرطقبببة ال طريبببة المق سبببة  سبببتؤ ي إلبببى المزيببب  مبببا زعزعبببة االسبببتق ا  الهببب  أوبببالً 

ة بأس ها تم  بم حلبة ارعطباف حبا   سبتع ض التب ازا الب طري  القب مي إلبى  قال  إا المرطق بأس ها.
ا أي محا لببة للبحببث عببا مةببا يع سببالم هبب   أ  البحببث عببا   يلببة فببي غببز   اتجاهببات مجه لببة   ا 
إلرهبباء حلببم ال  لببة الفلسببطيرية  عاوببمتها القبب س  لببا يزيبب  الةببعن الفلسببطيري  قيا تببه ال طريببة سبب ى 

 خببتم توبب يحه بببالق ل  إا القبب س  الم افقببة   ض   الحببق   بالمق سببات.اإلوبب ا  علببى التمسبب، ببباأل
الفلسببطيرية همببا عربب اا الم حلببة الحاليببة   الط يببق الوببحيح لتحقيببق السببالم المرةبب   المتمثببل بإقامببة 

 بمق ساتها.   الق س الة قية ال  لة الفلسطيرية المستقلة   عاومتها 
 13/6/2018 ،فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 مرفوضة وغير قابلة للبحث "صفقة القرن"تيسير خالد:  .5

ببب أكببب  عضببب  اللجربببة الترفيذيبببة لمرظمبببة التح يببب  الفلسبببطيرية تيسبببي  خالببب   : را يبببة سبببع  الببب يا - ااعم 
لببب الغ    أا  مببا يسببمى وببفقة القبب ا م ف ضببة  غيبب  قابلببة للبحببث فلسببطيريًا    قببال إا  وببفقة القبب ا  

ة البحببث  بالرسبببة للجارببن الفلسببطيري  باعتبا هببا مةبب  عا أم يكيببًا إسبب ائيليًا لتوببفية ليسببت علببى طا لبب
القضببية الفلسببطيرية  عقببن ترحيببة قضببايا القبب س  الالجئببيا  االسببتيطاا  السببيا    الحبب    عببا طا لببة 

 المفا ضات    هي ج ه  قضايا ال ضع الرهائي لبل غ عملية السالم.
، سبب ى   لببة للفلسببطيرييا فببي قطبباع غببز   مببع تقاسببم  ظيفببي بببيا  أضبباف أرببه  ال يتبقببى مببا كببل ذلبب

الخبالص مبا قضبيتي  سلطات االحتالل اإلس ائيلي  السلطة الفلسطيرية في الضفة الغ بيبة  بعب ما تبم  
 عب  عا أمله في  إعالء الوب ت الع ببي ال اضبح  المسبار  للم قبف  الق س  الالجئيا الفلسطيرييا .

ة المضبا   للمقا ببة األم يكيبة اإلسب ائيلية ال اميبة إلبى ت تيببات إقليميبة معيربة الفلسطيري  بغية الم اجهب
 يتم في إطا ها توفية القضية الفلسطيرية .

 14/6/2018 ،الغد، عّمان
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 بط"اإلجراءات االستيطانية" المتصاعدة في المناطق الفلسطينية " تنددالخارجية الفلسطينية" .6
لسببببببطيرية بببببببب اإلج اءات االسببببببتيطارية  المتوبببببباع   فببببببي المربببببباطق  ام هللا: ربببببب  ت  زا   الخا جيببببببة الف

خلبق حالبة  إلبىالفلسطيرية   قالت إا االستيالء علبى األ اضبي الفلسبطيرية مبا قببل االحبتالل  يبؤ ي 
مببببا االمتبببب ا  العم ارببببي  البببب يمغ افي االسببببتيطاري علببببى حسببببان األ ض الفلسببببطيرية المحتلببببة  حقبببب ق 

مزيب  مبا  اسبتباحة  إلبى  عب اتهم  اإلس ائيلييات  م اقف المسؤ ليا   ارت كذل، تو يحا م اطريرا .
لبت الحك مبة اإلسب ائيلية ب ئاسبة بريباميا رتريباه   المسبؤ لية الكاملبة األ ض الفلسطيرية المحتلة    حم  

 المباةبب   عببا هببذه الجبب ائم المسببتم    رتائجهببا  تبب اعياتها علببى فبب ص تحقيببق السببالم   علببى مسببتقبل 
 ستق ا  في المرطقة .األما  اال

كذل، طالن تيسي  خال  عض  اللجرة الترفيذيبة لمرظمبة التح يب   األمبم المتحب    بإ سبال  سبالة ق يبة 
  تحذ ها فيها ما تطبيق أم  عسك ي يؤسس بةكل  سمي لبسياسة تق م اإلس ائيليلحك مة االحتالل 

ط   اإل ا يبة  العسبك ية  األمريبة على  التطهي  الع قي  فبي المرباطق الموبرفة  جل التبي تخضبع للسبي
مبا المب عي العبام للمحكمبة الجرائيبة ال  ليبة فبات   الطلن  سبمياً  إلى.   عا اإلس ائيليل  لة االحتالل 

برسبب  ا إ  اج مببا يسببمى قائبب  المرطقببة ال سببطى فببي جببي  االحببتالل  جميببع األةببخاص المعريببيا فببي 
   لية  في أس ع  قت ممكا.اإل ا   الم رية ضما الئحة المطل بيا للع الة ال

 14/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 جانب شعبنا إلىهنية يشكر المغرب لوقوفه  .7
أةببا   ئبببيس المكتبببن السياسبببي لح كببة  حمببباس  إسبببماعيل هريبببة بببالجه   التبببي تببببذلها مملكبببة المغببب ن 

قبت البذي الةقيق للتخفيف عا قطاع غبز .  قبال هريبة فبي توب يح وبحفي اليب م األ بعباء إربه فبي ال  
يحبببا ل أعببب اء الةبببعن الفلسبببطيري تةببب ي  الحوبببا   فببب ض أرمببباط متعببب    مبببا المعاربببا  عليبببه  يربببب ي 
األ فياء ما األمة للقيام ب اجبهم بم  ي  الع ا إليه؛  مبا هربا كاربت االسبتجابة الك يمبة لجاللبة الملب، 

 كسببب  الحوبببا  محمببب  السبببا س ملببب، المملكبببة المغ بيبببة لببب ع ترا لمسببباع   موبببابي مسبببي ات العببب    
 بإ سال المستةفى المي اري  الذي  ول بحم  هللا إلى قطاع غز   ب أ في تق يم العمل الطبي.

 تق م هرية بعظيم الةك  لجاللبة الملب، محمب  السبا س  للحك مبة المغ بيبة   ئيسبها  الةبعن المغ ببي 
 التضاما معه.الةقيق  مبيرًا أره يعب  بمختلف األةكال   ما عا ال ق ف إلى جارن ةعبرا   

 13/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 "الشعبية": قبضة السلطة األمنية لن توقف حراك المطالبة بإنهاء عقوبات غزة .8
استرك ت الجبهة الةعبية لتح ي  فلسطيا  يب م األ بعباء  التعمبيم الوبا   عبا مستةبا  الب ئيس  :غز 

أ  إقامببة تجمعببات  لعبب م تعطيببل  لةببؤ ا المحافظببات بخوبب ص مرببع مببرح توببا يح لترظببيم مسببي ات
 اعتب ت في بياا لها  الق ا  بأربه يشةبكل  ح كة الم اطريا  ا  باكها  لتأثي  على سي  الحيا  الطبيعية.

مساسا بالقار ا األساسي البذي يضبما ح يبة التعبيب  عبا الب أي  الحبق فبي التجمبع السبلمي   بالتبالي 
لسببلطة الحاكمببة غيبب  مخ لببة  ال تملبب، الوببالحية  فقببا  قالببت الجبهببة  إا أجهببز  ا فببإا القبب ا  للةببا ع.

للقار ا لمرع أي تجمعات سلمية  حيث أا القار ا األساسي يؤك  على سيا   الح يبات العامبة  الحبق 
ل السببلطة  أجهزتهببا األمريببة لببا تببرجح فببي  فببي التجمعببات السببلمية .  تابعببت  إا القبضببة األمريببة  تغبب  

لمحمبي بم جبن القبار ا   محبذ   مبا أي  محبا الت خبيثبة لةبيطرة  قف الح ا، الجماهي ي السلمي  ا
 الح ا، الجماهي ي أ  استه اف  قمع التجمعات الجماهي ية السلمية . كما جاء في البياا.

 13/6/2018القدس، القدس، 
 

 هو استخفاف بال حدود بعقول المواطنين إلدامة العقوبات على غزةحكومة " تبريرات الالديمقراطية" .9
سببببخ ت الجبهببببة ال يمق اطيببببة لتح يبببب  فلسببببطيا مببببا ا عبببباءات حك مببببة الحمبببب  هللا تب يبببب  إ امببببة : غببببز 

العق بات الجائ   على قطاع غبز    تحب ي اإل ا   ال طريبة التبي تمثلبت فبي قب ا  المجلبس الب طري فبي 
عا   الحق ق ألوحابها   ا تأخي  أ  رقواا.   فع العق بات ف  ًا عا القطاع   ا 

طيببة فببي بيبباا لهببا:  إا مببا تحببا ل حك مببة السببلطة أا تببب  ه هبب  اسببتخفاف بببال حبب     قالببت ال يمق ا
بعقبب ل المبب اطريا   اسببتهتا  فببظ بببالم قع الببذي يحتلببه المجلببس البب طري   بموببالح الربباس  حقبب قهم  

و ا  على ف ض إ ا    المطبخ السياسيل  سياسة التف    االستف ا  بالق ا    احتقا  للق اريا .   ا 
ا ما تحبا ل الحك مبة تب يب ه يجب  وب اه ال اسبع فبي تظباه ات  مةباع  الغضبن التبي امتب ت  أك ت أ

 إلى م ا الضفة الفلسطيرية بع  أا تجا زت سياسة التف   كل ح   .
 13/6/2018، فلسطين أون الين

 
 بالرغم من القبضة األمنية للظلم الواقع على غزة رفضا   االضفة لخروجهتحيي  حركة المجاهدين .11

حي ت ح كة المجاه يا الةعن الفلسطيري فبي الضبفة الغ بيبة لخ  جبه  فضبا للظلبم ال اقبع علبى  غز :
 غز  بال غم ما القبضة األمرية المة    على ح كة الجماهي  هرا،.

 قبببال سبببالم عطببباب عضببب  مكتبببن األماربببة العامبببة للح كبببة أمبببس:  إا خببب  ج أهلربببا بالضبببفة   فعهبببم 
المقا مة يثبت فةل المةا يع المةب هة في تجزئة الةعن بع  تجزئة لةعا ات اإلخ    ال ح   مع غز  
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 طالن قيا   السلطة ب قف التلكؤ فبي  فبع العق ببات عبا غبز   ألا ذلب، يجعلهبا فبي خاربة  الجغ افيا .
الع اء لةعبرا  قضيترا  فما العجبن أا تبب   العق ببات علبى غبز  بم اجهبة وبفقة القب ا فبإا لبم تكبا 

 فما يكا .غز   أس الم اجهة 
 13/6/2018، فلسطين أون الين

 
 2018منذ بداية  فدائيةعملية  250"الشاباك" يدعي إحباط  .11

عمليبببة بط ليبببة فبببي األ اضبببي  250ا عبببى جهببباز المخببباب ات اإلسببب ائيلي  الةبببابا،   إحبببباط : الراوببب  
عب يبة عبب   أفبا ت وبحيفة  يب يع ت أح  رب ت  ال .2018الفلسطيرية المحتلة مرذ ب اية العام الجبا ي 

عمليببة ف ائيببة  بمببا  250م قعهببا اإللكت  رببي  بببأا  ئببيس الةببابا، ربب اف أ غمبباا  قببال: إرببه تببم إحببباط 
طالق را .  فيها عمليات تفجي   اختطاف إس ائيلييا  ا 

 13/6/2018، فلسطين أون الين
 

 دراسة إسرائيلية: هذه دوافع ونتائج العمليات الفردية الفلسطينية .12
كةف عامي   مبا  الخبي  العسك ي اإلس ائيلي   معطيات إحوبائية حب ل : م ع راا أب  عا - غز 

ظبباه   العمليببات الفلسببطيرية الف  يببة التببي رفببذها ةببباا فلسببطيري ا ضبب  أهبب اف إسبب ائيلية بببيا عببامي 
 في الق س  الضفة الغ بية   اخل إس ائيل . 2015-2017

   أا 21لبب م العسببك ية   ت جمتببه  ع بببي أضبباف فببي تق يبب ه  الببذي رةبب ته مجلببة يسبب ائيل  يفيببرس للع
 المعطيبببات    ت فبببي بحبببث ميببب اري أجببب اه الم كبببز متعببب   المجببباالت فبببي ه تسبببيليا  لمع فبببة الببب  افع 

مهاجمببا  45المباةبب   لترفيببذ هببذه الهجمببات المسببلحة الف  يببة  حيببث أجبب ى ببباحث  الم كببز مقببابالت مببع 
 ليات المختلفة في أ قات متبايرة .فلسطيري رفذ ا هذه العم 700بط يقة عة ائية ما أول 

 أةببا  البحببث إلببى أا  الببذي حلببل ظبباه    الببذئان المرفبب      سببعى مببا خاللهببا إلببى كةببف الب  فايببل 
السببيك ل جي  الرفسببي  االجتمبباعي للمهبباجميا فببي سلسببة العمليببات التببي ةببه تها إسبب ائيل خببالل العببام 

ةبببكات الت اوببل كارببت تبب ل علببى أرهبببم   الروببف الماضببييا   تبببيا أا ثلببثهم كتببب ا مرةبب  ات علببى
  .2017  يسمب   2015ير  ا ترفيذ هذه الهجمات  التي  قعت بيا أكت ب  

أةبب ف علببى البحببث عبب   مببا كبببا  الببباحثيا  علمبباء الببرفس  االجتمبباع  ب ئاسببة الب  فيسبب   أ يئيبببل 
ي   أظهببببب  أا مبببببا  ي   الب  فيسببببب   ب عببببباز غبببببار     بتعبببببا ا مبببببع  زا   األمبببببا الببببب اخلي اإلسببببب ائيل

 المهاجميا الفلسطيرييا عمل ا ما تلقاء أرفسهم  أ  بتعا ا مع آخ يا  س اء كار ا أو قاء أ  أقا ن 
 ما العائلة    ا أا يتلق ا أي مساع   ما أي ترظيم فلسطيري مسلح .
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 أةببببا  البحببببث إلببببى أا  أحبببب  المعطيببببات الالفتببببة  المقلقببببة تظهبببب  فببببي اسببببتخ ام المهبببباجميا لةبببببكات 
مهاجمبببا مبببا ببببيا جميبببع المهببباجميا كتبببب ا علبببى وبببفحاتهم فبببي  95وبببل االجتمببباعي   تببببيا أا الت ا

فيسب ،  ت يت  في م حلة ما قبل ترفيذ الهج م  بل إا ستيا مرهم كتب ا مرةب  ات تب حي أرهبم بوب   
 القيام بهذا الهج م خالل فت   زمرية قوي     بالتالي كاا باإلمكاا مرعهم ما ذل، . 

بحث  تحليال لحجم الخسائ  البة ية اإلس ائيلية ما هذه العمليات الف  ية  حيث تبيا أره  ق  أج ى ال
مبببا  %50  رجحبببت أكثببب  مبببا 2016 مبببا س  2015فبببي الم حلبببة األ لبببى مبببا العمليبببات ببببيا أكتببب ب  

 2017 حتبى  يسبمب   2016العمليات في إيقباع خسبائ  بةب ية إسب ائيلية  قتلبى  ج حبى   ببيا أب يبل 
 فقط قياسا بالم حلة األ لى .  %26وابات البة ية اإلس ائيلية لما يق ن ت اجعت اإل

قببببال الكاتببببن إا  البحببببث سببببعى لمع فببببة البببب  افع المختلفببببة لترفيببببذ الهجمببببات الفلسببببطيرية فببببي أ سبببباط 
البببذيا أج يببت معهببم المقبببابالت  مببا قببببل ببباحثيا اجتمبباعييا  علمببباء رفببس  حيبببث  45المهبباجميا الببب

   افع مةت كة: أسببان رفسبية     افبع أي ي ل جيبة   ع امبل ةخوبية  فضبال ت اكمت جملة معطيات 
سياسبية  كبل ذلب، كباا يبتم علبى  قبع حمبالت مبا -عا ال غبة بمحاكا  عمليات أخ ى   أح اث جيب 

التح يض المت اول لترفيذها   جاء ال افع األي ي ل جي ال يري  ال طري ليةكل السبن الب ئيس التخباذ 
 ما الفتياا  المهاجميا . %60م ل ى ق ا  ترفيذ الهج  

ما المهاجميا الفلسطيرييا تمر ا ل  استةه  ا ل ى قيامهم بترفيذ  %54 خلص البحث إلى الق ل إا  
مبببا الرسببباء   كببباا الجيبببل  %15مبببا ال جبببال   %85مهببباجم مرفببب   هربببا،  700الهجببب م   مبببا ببببيا 

مبا  %17سبكاا الضبفة الغ بيبة    مبا المرفبذيا مبا %77عامبا  كمبا أا  22المت سط للمرفبذيا هب  
 ة قي الق س .

 13/6/2018"، 21عربيموقع "
 

 االحتالل يزعم اعتقال منفذ عملية قتل جندي بمخيم األمعري .13
زعبم جبي  االحبتالل  يب م األ بعباء اعتقبال مرفبذ عمليبة قتبل جرب ي إسب ائيلي : ال أي –الضفة المحتلة 

لجبي  فبي بيباا لبه  أا ق اتبه اعتقلبت اسبالم ي سبف  ا عبى ا قبل أسابيع في مخيم األمع ي لالجئبيا.
عامببًال بتهمببة قتببل جربب ي إسبب ائيلي عببب  إلقبباء حجبب   ةبباي   علببى  أسببه خببالل حملببة  32أببب  حميبب   

  أضاف البياا أا أب  حمي  راةط في ح كة حماس.  م اهمات في المخيم.
 13/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 عملية األمعري جاء بعد نشاط استخباراتي مثير لإلعجاب منفذنتنياهو: اعتقال  .41
قال  ئيس ال ز اء اإلس ائيلي  برياميا رترياه   الي م األ بعاء  إا اعتقال  :ت جمة خاوة - ام هللا 

مرفذ عملية األمع ي التي أ ت لمقتل جر ي ما  ح     ف  فاا الخاوة قبل أسابيع  تم ت بع  رةاط 
 قال رترياه  في تو يحات رقلتها القرا  العب ية السابعة   المثي  لإلعجان .استخبا اتي  وفه بب  

 سر اول محاسبة كل ما يحا ل االعت اء  يعت ي على م اطريرا  جر  را   مةيً ا إلى أا  عراو  
 ما  ح     ف  فاا هم ما رفذ ا عملية اعتقال المرفذ.

 13/6/2018، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"مع دول ليس لها عالقات مع الموساد: لدينا عالقات  .41

قال  ئيس جهاز األما العام اإلس ائيلي  الةابا،ل  ر اف أ غماا  وباح الي م األ بعاء  إا الجهاز 
عملية ج ية ض  أه اف إس ائيلية  تضمرت  250ما إحباط  2018تمكا مرذ ب اية العام الحالي 

طالق ر  ا .محا الت ترفيذ عمليات ارتحا ية  اختطاف  ا 
جاء ذل، في كلمة ألقاها أ غماا في المؤتم  ال  لي ل ز اء األما ال اخلي في فر ق  أ  ييرت  في 

 فلسطيريا خطط ا لترفيذ عمليات. 1,384تم اعتقال  2017الق س  قال فيها إره في العام 
 خية  في المؤتم  رفسه  قال  ئيس ةعبة االستخبا ات العسك ية  تمي  هايما  إا ال ةقات الوا  
 اإلي ارية باتجاه إس ائيل ما س  ية في أيا /ماي  كارت رجاحا بالرسبة لهم  غم الفةل العمالري.

ما جهته تط ق  ئيس الم سا   ي سي ك هيا  إلى الق ات اإلي ارية المت اج   في س  ية   قال إره 
 ائيل . يرةط في جر بي س  ية ق ات ةيعية تول ما كل العالم تمهي ا لحالة ح ن ض  إس  

 أضاف ك هيا  عليرا أا رعمل بكل ال سائل ما أجل مرع إي اا ما حياز  أسلحة ر  ية   مضيفا أا 
إي اا ت اول  عم حزن هللا  حماس.  بحسبه فإا إي اا تعمل أيضا على براء ق   حزن هللا   ال 

لبح  في كل تكتفي بتم يله فقط  مضيفا  رحا ر ى إ ساليات السالح اإلي ارية عا ط يق الب   ا
 المرطقة .

رما يعمل في هذا الةأا أيضا.  قال إا   تابع أا الم سا  ال يق م برقل معل مات استخبا ية فقط   ا 
 للم سا  عالقات مع   ل ال ي ج  لها عالقات  بل ماسية مع إس ائيل   ه  ليس مؤتمرا على 

رما على العمليات التي يق م بها. يجن عليرا أا رعمل  ر خل  المعل مات االستخبا ية فحسن   ا 
  رخ ج  رفعل ما يجن عليرا فعله .
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أسي ا أمريا  20كما تح ث ضابط استخبا ات مولحة السج ا  ي فال بيت ا   قال إا هرا، 
محتجز ا في الزرازيا االرف ا ية لك رهم حا ل ا ترفيذ عمليات.  بحسبه فإا  األس ى األمرييا ل يهم 

  هابية ما  اخل السجا .الحافزية على ت جيه عمليات إ

 13/6/2018، 48عرب 

 
 حماس والجهاد اإلسالميحركَتْي االحتالل يطالب "تويتر" بإزالة حسابات  .41

 عا  زي  أما االحتالل ال اخلي  جلعا  أ  اا  المسؤ ليا في ةبكة الت اول : الق س المحتلة
اإل هابية  مثل حماس  الجها  االجتماعية  ت يت    إلغالق الحسابات الخاوة بترظيمات  وفها بب  

 رقل م قع   ايرت  العب ي  يتبع وحيفة ي يع ت  اإلسالمي  فلسطيال  حزن هللا  لبراال.
أح  ر تل  عا أ  اا ق له إره في حال لم تستجن ت يت  للمطلن  اإلس ائيلي  فإرها ستك ا ع ضة 

ا في  سالته إلى ال ئيس الترفيذي  كتن أ  ا لإلج اءات القار رية التي ق  تتخذها  إس ائيل  ض ها.
لةبكة  ت يت    جا،    سي    ئيسها أ مي  ك  ستاري  إا مرح المرظمات اإل هابية ح ية تةغيل 

  رة   سائل التح يض ب اسطة ةبكتكم فيه ارتها، للقار ا اإلس ائيلي .
 13/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حماس .41

أب ى الحاخام اسحاق ك هيا عض  الكريست عا حزن ةاس ال يري  :ت جمة خاوة -ام هللا   
 اليه  ي  الي م األ بعاء  تأيي ه إج اء ح ا  مع ح كة حماس في حال ساهم ذل، في رة  السالم.
 قال ك هيا الذي يت لى مرون رائن  زي  المالية خالل جلسة الكريست  أره ةع  بأا السالم 

أا  أى الموافحة التا يخية بيا ال ئيس األمي كي   رال  ت امن  الك  ي الةمالي كيم ممكا بع  
 ج ر  أ ا.

 13/6/2018، القدس، القدس

 
 االحتالل يشكل لجنة لسلب حقوق األسرى الفلسطينيين .41

  غلعا  إ  اا  وباح الي م  أعلا  زي  األما ال اخلي  ما يسمى  الةؤ ا االستخبا ية: هاةم حم اا
 بعاء  عا تةكيل  لجرة ةعبية  ل  اسة أ ضاع األس ى الفلسطيرييا  األمرييال   ذل، به ف األ

 جاء أا  التضييق عليهم  ارتها، المزي  ما حق ق الح كة ال طرية األسي   في سج ا االحتالل.
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  إ  اا أو   تعليمات بتةكيل هذه اللجرة لتق م ب  اسة أ ضاع األس ى في سج ا االحتالل الحالية
 لتق م ت ويات بةأا ط ق العمل لتقليص ظ  ف سجرهم إلى الح  األ رى المطل ن.

 بحسن القرا  اإلس ائيلية السابعة  فإا اللجرة ستع ض على إ  اا  بع  استكمال عملها  و    
 كاملة  ةاملة  للظ  ف التي يعي  فيها األس ى الفلسطيري ا في سج ا االحتالل  الي م  تةمل 

 ت  س اللجرة ة  ط الح  األ رى التي  هذه الظ  ف بظ  ف السجراء الجرائييا. أيضا مقا رة
يطلبها القار ا ال  لي لألس ى   تق م ت ويات بةأا التة ي  على األس ى  ارتها، المزي  ما 

 ي ما. 90كما جاء أره ما المق   أا ترهي هذه اللجرة عملها خالل  حق قهم.
 13/6/2018، 48عرب 

 
 بغزة "إسرائيل"نائبا  ضد سياسة  45تجند  "مشتركةالقائمة ال" .41

  التي تضم األحزان ال طرية للم اطريا الع ن في إس ائيل «القائمة المةت كة»تل أبين: تمكرت 
رائبا ما كتل المعا ضة  إلى جارن مة  ع قار ا لرزع الثقة عا  45ل  ما تجري  48 فلسطيريي 

 مع أا الكريست  الب لماا اإلس ائيليل  ارية في قطاع غز .الحك مة بسبن إخفاقاتها  سياستها الع   
رائبا ما المعا ضة لمثل هذا الم ض ع  45 فض رزع الثقة بأكث ية ر ان االئتالف  إال أا تجري  

يعتب  رجاحا ذا  اللة  حيث إا أحزان المعا ضة الوهي رية كارت تقف إلى جارن الحك مة أ  على 
 ن رزع الثقة عا الحك مة.الحيا  ل ى ط ح الر ان الع  

في غز  تم ت الرساء » ق  ع ض المة  ع باسم المةت كة  الرائن جمعة الزبا قة  الذي قال إا 
 يم ت ال جال بسبن ارع ام العالج. في مةفى  رتيستي يم ت أطفال م ضى س طاا بسبن الرقص 

بسبن ارقطاع الكه باء. في  في األ  ية   األ ال  الم ضى الذيا يعتم  ا على أجهز  الترفس يم ت ا
غز  يم ت الراس بسبن الحوا  المف  ض ما قبل إس ائيل. بغز  يشقتل الةبان بسبن احتجاجهم 

 «.الةعبي  مطالبتهم بالح ية  العي  بك امة ب واص الجي  األخالقي بالعالم!
ض  مسي    التح يض األه ج الذي  ب ه» هاجم الزبا قة الراطق العسك ي للجي  اإلس ائيلي على 

الع     تة يه الحقائق  بث األكاذين  كما حول مع قضية الةهي    زاا الرجا   عر ما زعم كذبا 
أا التحقيق اثبت أرها لم تقتل ب واص جر  ه  بيرما كل الفلسطيرييا ق م ا  الئل على أرها قتلت 

 «.ب م با    هي تعالج أح  الج حى
 13/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 في القدس بشرط تغيب السياسيين "2019فيجن يورو " .02
تل أبين: أعلا مو    فيع في  زا   الثقافة اإلس ائيلية  أمس  األ بعاءل  أا هيئة ترظيم مه جاا 

تلقت إةا   ما إ ا   ب رامج مسابقات األغاري األ   بية   سالة طمأرة بأرها لا « ي   فيجا»
 ية.تعت ض على إقامة المه جاا في الق س الغ ب

 قال المو   إا قيا   المه جاا الغرائي  ضعت ة طيا لهذا الم قف: األ ل أال يت خل السياسي ا 
اإلس ائيلي ا بتاتًا في الم ض ع   ال يف ض ا أرفسهم عليه   الثاري أا يقام في الجزء الغ بي ما 

ائيلييا  سيوين الق س  ليس في الق س الة قية المحتلة.  أك  أره في حال ت خل السياسييا اإلس  
   ما أوان المبا ا  ال  ية بيا مرتخبي إس ائيل  األ جرتيا  أي سيتم إلغاؤه.«ي   فيجا»مه جاا 

 13/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 تطبيق يطلق إشارات نجدة في حال خطف جندي .04
 كةف قسم التكر ل جيا في الجي  اإلس ائيلي عا اخت اع تطبيق«: الة ق األ سط» -تل أبين 

ج ي   يمك ا الجر   في حال خطفهم  أ  تع ضهم للخط   ما إطالق إةا ات إرذا  يطلب ا فيها 
الرج  .  قال الراطق بلساا القسم  إا هذا التطبيق أوبح راجزًا  سيش زَّع في غض ا أيام على جر   

لكل  الجي  اإلس ائيلي في الجي  الرظامي  جي  االحتياط.  يج ي تحميله على الهاتف الةخوي
جر ي. فإذا تع ض الجر ي لخطف أ   قع في خط  على حياته  يستطيع بكبسة  اح   أا يطلق 
وفا   اإلرذا . فعر ما يكبس على الز   تول إةعاعات خاوة إلى مق  القيا   لتبل  عا الخط . 

ة    فقًا لهذا التطبيق  يبث الهاتف المحم ل إةا ات جغ افية أيضًا  ت ل على مكاا الجر ي ب ق
 فتهن ق   خاوة إلرقاذه.

 14/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 مب سُتلحق أضرارا  كبيرة بإيراناالمخابرات اإلسرائيلية: إجراءات تر  .00
أو  ت أجهز  االستخبا ات اإلس ائيلية العسك ية  تق ي ًا س يًا ع ضته على : تل أبين: رظي  مجلي

   الفعل التسلسلي  الت اكمي لق ا  ال ئيس »ا ال ز اء في حك مة برياميا رترياه   ت ضح فيه أ
األمي كي    رال  ت من  االرسحان ما االتفاق الر  ي  اكتسن أهمية أكث  مما كاا مت قعًا في 

 «.إي اا  في مجاالت ع    في مق متها األض ا  االقتوا ية  االجتماعية ال اسعة إلي اا
فعيل عق بات وا مة على وراعة الرفط اإلي ارية في أعقان ته ي ات ت من بت» يق ل التق ي   إره 

 على الة كات األجربية العاملة معها  التي يفت ض أا توبح سا ية المفع ل في ةه  ر فمب  
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 تة يا الثاريل  المقبل  أعلرت ة كات أمي كية ع    بيرها مرتجة الطائ ات  ب ير ل   ة كة  جر ال 
عات الرفط اإلي ارية الق يمة  أرها تستع  ل قف إلكت ي،ل  التي  قعت عق  ًا لتح يث ورا

 «.استثما اتها
إي اا كارت تأمل في جري أ باح اقتوا ية ملم سة رتيجة » بحسن االستخبا ات اإلس ائيلية  فإا 

 .  الوفقات مع ة كات أ   بية  أمي كية في الفت   الق يبة
زي  ما ح   الخالفات في  سط الرظام  ت عي أيضًا أا الضغ ط االقتوا ية  ال اخلية  الخا جية  ت

اإلي اري  بيا المعسك  المحافظ  المعسك  األكث  اعت ااًل   يتول بعضها بالمساع ات الخا جية 
 التي تق مها إي اا لترظيمات في الة ق األ سط.

 بحسن التق ي   فإا تق ي ات مختلفة تةي  إلى أا طه اا تح ل سر يًا ما يقا ن مليا    ال  
التي تقاتل إلى جارن الرظام الس  ي   الح ثييا « الميليةيات الةيعية» « حزن هللا»مات مثل لترظي

 في اليما   ح كتي حماس  الجها  اإلسالمي.
 14/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 توسيع مستوطنة "مفسيريت تسيون" على أراضي بيت سوريك .02
مخطط لحي استيطاري ج ي  يرضاف  تعمل ما تسمى  سلطة أ اضي إس ائيل  على: هاةم حم اا

إلى مست طرة  مفسي يت تسي ا  ق ن الق س   ذل، على حسان األ اضي الز اعية لق ية بيت 
 أةا  تق ي  رة ته وحيفة  هآ تس  إلى أا المخطط يتجا ز الخط األخض   ي خل  س  ي،.

ال تمل، أي والحية أ اضي الضفة الغ بية   أا  سلطة أ اضي إس ائيل  ال ترك  ذل،   غم أرها 
 %40 يتضح اآلا أا  سلطة أ اضي إس ائيل  ت فع بمخطط ج ي  يقع  تخطيط في الضفة الغ بية.
 ح    290  رما لبراء  46 أضاف التق ي  أا المخطط يمت  على مساحة  مره خا ج الخط األخض .

جا ية  ح ائق سكرية في عة   مباا ت تفع ما بيا سبعة حتى عة   ط ابق  إضافة إلى مراطق ت
 أطفال  مراطق خض اء.

 13/6/2018، 48عرب 
 

 أزمة مكتومة بين ليبرمان والكنيست .01
تت اول األزمة في إس ائيل بيا الكريست  هيئاتها  بيا  زا   األما اإلس ائيلي ة  فق  : أحم    ا ةة

يست  لجارها  مرع  زي  األما  أفيغ    ليب ماا  مسؤ ليا كباً ا في  زا ته ما المث ل أمام الكر
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ة تمس  الجبهة الةمالي ة    فًقا لما أفا ته  ة كة  األسب ع الماضي  لمراقةة  قضي ة أمري ة حساس 
 األخبا    القرا  الثارية سابًقال.

 عزا ليب ماا المرع إلى التس يبات التي تتم ما الكريست  التي   فق تعبي ه  ما المفت ض أرها  ق س 
التي ي    الح يث عرها هي جلسات س ي ة للجاا هي س ي ة أواًل تتبع  األق اس    غم أا الجلسات

 لجرة األما  ال اخلية في الكريست.
  فًقا لب ة كة األخبا    فإا  ئيسي لجرتيا س ي تيا في الكريست أع با عا قلقهما ما  م ض ع أمري 

أةه  حتى الي م   4 مرذ حساس يتعل ق بجاهزية الجي  اإلس ائيلي  للح ن على الجبهة الةمالي ة   
  غم طلبهما المتك   ما  زا   األما لمةا كة ضابط كبي  في اجتماعات اللجاا  أ   ئيس أ كاا 
 الجي   أ  حت ى ليب ماا رفسه  إال أا طلباتهما ق بلت بال فض   كاا آخ ها ي م الثالثاء الماضي.

 13/6/2018، 48عرب 

 
 " إسرائيل"ا الشمالية والكشف عن اتصاالت جرت سابقا  بين كوري .01

كةف  كيل الخا جية اإلس ائيلي األسبق  إيتاا با تس    عا تفاويل إضافية : والح الرعامي
س ائيل  مطلع تسعيريات الق ا الماضي  به ف  لمباحثات س ية ج ت سابقًا بيا ك  يا الةمالية  ا 

لى ما سبق أا رة ه اإلعالم  تضاف  المعل مات  التي كتبها با تس   إ ت ةيا عالقات  بل ماسية. 
  خو وًا في القرا  اإلس ائيلية العاة   2017  2011العب ي في محطات مختلفة في عامي 

  وحيفة  تايمز أ ف إز اييل . 
 في مقال رة ه الي م األ بعاء  الم كز الي  ةلمي ل  اسة المجتمع  ال  لة   الذي يعمل با تس   

سي السابق إلى أره ةخويًا  أس كمساع  ل كيل الخا جية اإلس ائيلي حاليًا باحثًا فيه  لفت ال بل ما
حيرها ال ف  اإلس ائيلي في هذه االتواالت  مةي ا إلى أا هذه المباحثات أج يت في ال قت الذي 
ت لى إسحاق  ابيا  ئاسة الحك مة  ةمع ا بي يز  زا   الخا جية  في حيا كاا يت لى حكم ك  يا 

 قت مؤسسها كيم إيل س ر    ه  ج  ال ئيس الحالي كيم ج ر  أ ا. الةمالية في ذل، ال  
 أضاف با تس   أا االتواالت مع ك  يا الةمالية ب أت في أعقان ارعقا  مؤتم  م  ي  للسالم  

  مب زا أا  جال أعمال أمي كييا 1991الذي  عت إليه إ ا   ال ئيس األمي كي ج  ج ب   األن عام 
لبراء عالقة بيا بي ر  يار   تل أبين  بسبن تها ي األ ضاع االقتوا ية  أبلغ ه أا ال قت مراسن

  ت ه   ال ضع الوحي للزعيم إيل س ر .
 13/6/2018، العربي الجديد، لندن
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 خطة استراتيجية إسرائيلية لكسب معركة الوعي في مواجهة غزة: معهد دراسات األمن القومي .01
ئيل أرها تغلبت على مسي   الع    عسك يا لكرها خس ت في الراو  : تؤك    اسة است اتيجية في إس ا

المع كة الهامة على ال عي  ال  اية   تق م لها ت ويات بالتغيي .  ت ضح   اسة التابع لجامعة تل 
ما غز  إلى  اخلها خالل مسي ات الع    »رجحت في مرع تسلل فلسطيرييا »أبين أا إس ائيل 

م يكية للق س المحتلة  لكرها تع ضت لض بة است اتيجية كبي    االحتجاجات على رقل السفا   األ
على مست ى ال عي في العالم.  تق ل ال  اسة إا ذل، ارعكس في تغطيات الةبكات العالمية لرقل 
السفا   مع مةاه  مسي ات الع    بةكل متزاما   طغت و   عة ات القتلى الفلسطيرييا على 

 و   السفا  .
 ائيلية أا تبعات هذه الو    ارعكاساتها تتمثل باستعا   القضية الفلسطيرية على  ت ى ال  اسة اإلس

األجر   ال  لية  بق ا ات أممية ض  إس ائيل.  ت ع  إس ائيل الستخالص ال   س ما األح اث ما 
أجل تحسيا استع ا اتها ما راحية األبعا  المتعلقة بال عي العالمي في األيام االعتيا ية  في 

ة ا، اإلس ائيلييا رح  التأثي  على األزم ات على ح  س اء   ذل، ما خالل تعا ا بيا ال زا ات  ا 
ال أي العام العالمي.  تق ل إا إس ائيل ع ضت ارتةا  ق اتها العسك ية مقابل مسي ات الع    كب 

 مرهم في الي م األ ل  60   حالت   ا تسلل الفلسطيرييا مما تسبن بمقتل رح  «ج ا  ح ي ي»
 «.خمس ا مرهم ما عراو  حماس  فق أق ال والح الب   يل

الذي يؤث  عا   على سياسات  ت جهات الحك مة » تةي    اسة معه    اسات األما الق مي 
اإلس ائيلية أا  سائل إس ائيل  حماس في هذا الم اجهة تطلعت للتأثي  على ال عي.  تستذك  

ية تة   على الحق في االحتجاج الةعبي مقابل تأكي ات حماس أا مسي ات الع    م رية  سلم
ته ف للمساس بسيا تها  سط استخ ام لألطفال  الرساء ك  ع « مسي   إ هان»مزاعم إس ائيل بأرها 

 اق.  ت ى أا المجه   ال عائي الت ع ي اإلس ائيلي مقابل الفلسطيرييا ي اجه ع   تح يات  أ لها 
الجارن الضعيف تتمثل ب ج   ملي ري ةخص  اخل ظه   الفلسطيرييا بطبيعة الحال بو    

حوا  يكاب  ا كا ثة إرسارية متفاقمة. في المقابل تظه  إس ائيل بو    الجارن الق ي الم جج 
بالسالح الذي يفضل استخ ام الق   مع الفلسطيرييا.  تةي  أيضا إلى أا م اجهة جر   االحتالل 

فلسطيرية.  تق ل إا حماس رقلت الم اجهة ما المجال الرساء  األطفال ما غز  ترتج   اية بط لية 
 العسك ي الذي تتمتع فيه إس ائيل بأفضلية كبي   لمجال الرضال السلمي الةعبي الم تبط بال عي.

 تعتب  ال  اسة أا و    إعالمية معب     اح   تعا ل ألف كلمة   ت ى على سبيل المثال أا مثل هذه 
ز  التي أظه ت في الروف األ ل مرها و    ت ةيا السفا   الو    تحققت على ةاةات التلف

األم يكية   في الروف الثاري ما الةاةة مةه  المتظاه يا القتلى ما غز .  تؤك  أا إس ائيل 
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  معتب   أا هذا فةل مت قع سلفا «اإل هابية»فةلت في رزع ة عية مسي ات الع    ما غز   رعتها بب 
لكا »ء بها على سلميتها.  تتابع مرطلقة ما ال  اية اإلس ائيلية المعلرة ألا مرظميها ة   ا قبل الب 

سيط   حماس على االحتجاجات تسببت بارزالقها رح  العرف مما استتبع      إس ائيلية عريفة  لع   
 «.كبي  ما الموابيا مما أ ى لت اجع ق   هذه المسي ات السيما بع  ت خل مو   قط 

ما الفلسطيرييا في هذا المجال  تق ل إرهم يق م ا بإث اء مرت يات الت اول  ت ع  ال  اسة للتعلم 
االجتماعي بكميات كبي   ما الو    ال سائل  المقابالت  أة طة في ي  أحيارا تك ا مفب كة لكرها 
مفي    مقابل بيارات  سمية للجي   في تأخي  زمري. بع  هذا كله ت ع  ال  اسة  ليس ب  افع 

قليل ما ع   القتلى الفلسطيرييا ألا ذل، ال ي  عهم  بل يون الزيت على الرا  أخالقية للت
 يع ض إس ائيل في العالم بو    سلبية بو ف الرظ  إذا كاا القتلى ما حماس أ  م رييا.  تحذ  
ما ع م بل    إس ائيل خطة است اتيجية سليمة تو ن رح  ثالثة جماهي  ه ف  اإلس ائيلي ا 

 المع كة على ال عي.… العالمل ما أجل كسن المع كة األهم الفلسطيري ا   
  14/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يستولي على منزل أثري ويحوله لثكنة عسكرية في الخليل .27

است لت ق ات االحتالل اإلس ائيلي على مرزل أث ي في البل   الق يمة بالخليل  ح لته إلى ثكرة 
ةا ع السهلة مقابل ب كة السلطاا بالبل   الق يمة   هي مرطقة مغلقة  يقع المرزل في  عسك ية.

 عاما. 15بأ ام  عسك ية  تقع تحت سيط   جي  االحتالل مرذ ما يزي  عا 
  تع   ملكية المرزل  الذي يعتب  ما المرازل الت اثية الع يقة  لعائلتي الق سي  الك  .

 13/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إدارة السجون" تحرم األسرى من متابعة كأس العالم .28
حسا جب : أبلغت إ ا   سج ا االحتالل األس ى بق ا ها مرعهم ما متابعة م ر يال كأس  -غز  

 العالم  الذي سيب أ الي م في العاومة ال  سية م سك    سط ت قن  متابعة عالمية كبي  .
مبا يات كأس العالم لك   الق م   التي تعتب  اللعبة األكث  ةعبية  سيح م الق ا  األس ى ما مةاه   

 في األ اضي الفلسطيرية  ما سيزي  ما الت ت  بيا األس ى  ا  ا   السج ا.
 تتحكم إ ا   السجا بالقر ات التي يةاه ها األس ى  سبق أا مرعتهم ما متابعة قر ات إخبا ية 

 تعتب ها تح يضية.
 13/6/2018، األيام، رام هللا



 
 
 
 

 

 20 ص             4667 العدد:             6/14/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 إصابات خالل مواجهات مع االحتالل في البيرة ومخيم األمعري سبع .29
م اطريا على األقل  بيرهما اثراا أويبا بال واص الحي  وباح الي م  سبعةأوين   : فا  - البي  

في مخيم األمع ي   حي سطح م حبا  اإلس ائيلياأل بعاء  خالل م اجهات مع ق ات االحتالل 
 إلى الهالل األحم    ق ع إوابات خالل الم اجهات  ج ى رقلها  إسعاف   أك بم يرة البي  .

 المستةفى لتلقي العالج.
 قال م اسلرا  إا مجم عات متف قة ما الةباا تو ت لق ات االحتالل التي اقتحمت األط اف 

رن جا إلىالة قية لم يرة البي    بع  أا كارت اقتحمت مخيم األمع ي  حيث أطلق الجر   ال واص 
 القرابل الغازية  الو تية و ن الةباا الذيا  ةق هم بالحجا    الزجاجات الفا غة.

 13/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ألف دوالر للمزارعين المتضررين في غزة 300أكثر من  .31
  عا تح يل األ بعاء أعلا  ئيس ور  ق   ء المخاط   التأميرات الز اعية راو  الجاغ ن  ي م

آالف   ال  لوالح المزا عيا المتض  يا ما اعت اءات ق ات االحتالل اإلس ائيلي في  306مبل  
 قطاع غز .

مة  عًا ز اعيًا لوالح  81  أا المبل  سيتيح الب ء بإرةاء األ بعاء  مي أ ضح الجاغ ن في بياا 
 مزا عًا في بل   بيت حار ا ةمال القطاع  في سياق الم حلة التج يبية األ لى. 81

 أضاف الجاغ ن  أا ط اقم  زا   الز اعة  الور  ق  بتم يل ما االتحا  األ   بي يرفذ ا رح  
مالييا ي     روف الملي ا  به ف تعزيز وم   المزا عيا على  10مة  ع ز اعي بمبل   400

 أ اضيهم في محافظات قطاع غز .
للمحافظات الجر بية   المم ل ما  الج ي  ذك ه  أا ذل، يأتي في سياق  ب رامج المساع ات الز اعية

 االتحا  األ   بي   التي يق م بترفيذها ط اقم  زا   الز اعة  ور  ق   ء المخاط .
 13/6/2018، فلسطين أون الين

 
 "عين الحلوة"على مدخل إلقناع لبنان بإلغاء البوابات  فلسطينيي أوروبا" يتبنى حراكا  مؤتمر " .31

 عا  مؤتم  فلسطيريي أ   با  السلطات اللبرارية  إلى إعا   الرظ  في ق ا ها  ضع ب ابات إلكت  رية 
على م اخل مخيم عيا الحل    عا ًّا ذل، عقاًبا جماعيًّا  ضع الةعن الفلسطيري في المخيم تحت 

 ع سة االتهام.
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ق ح ا، سياسي   بل ماسي إيجابي فلسطيريي أ   با  في بياا له الي م  اعتزامه إطالمؤتم   أعلا  
يه ف إلى تسليط الض ء على المعارا  المتعاظمة لفلسطيريي لبراا    ع   الجهات ال سمية في البل  
 جميع المؤسسات ال  لية  المحلية المعرية بملف الالجئ الفلسطيري فيه إلى ض     إرهاء هذه 

 المعارا .
ط   اللبرارية  التي قال إرها  تأتي في ظل مراخ إيجابي  استغ ن  فلسطيريي أ   با  ت قيت هذه الخ

ما التفاهمات بيا السلطات اللبرارية  ممثلي ال ج   الفلسطيري في البل  تمرح مساحات رقا   اسعة 
  تسمح بإيجا  حل ل قار رية عا لة   اقعية لمطالن الجهات األمرية اللبرارية .

  عا ًّا أرها  تترافى مع القار ا ال  لي لحق ق اإلرساا   ريةاإللكت   أك  البياا  فضه خط   الب ابات 
 كما تتعا ض في ال قت ذاته مع التزامات لبراا القار رية  الق مية تجاه الةعن الفلسطيري .

 13/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للبوابات اإللكترونية تظاهرات بمخيمْي "عين الحلوة" و"المية ومية" رفضا   .32
تظاه  أبراء مخيمي عيا الحل    المية  مية لالجئيا الفلسطيرييا في : غز / أحم  المو ي-وي ا

لبراا   فًضا للب ابات اإللكت  رية التي أقامتها  ح ات الجي  اللبراري على م اخلهما مؤخً ا به ف 
 تفتي  الما  .

إلقامة الب ابات اإللكت  رية     فع المةا ك ا في التظاه ات األعالم الفلسطيرية   اليافطات المسترك  
 هاتفيا ض ها  مت ع يا بالتوعي  في األيام القا مة في حال لم يتم إزالتها ما م اخل المخيميا.

 جالت التظاه تاا أ جاء المخيميا المالوقيا  فيما تق مهم ع   ما المةايخ  قيا ات ما الفوائل 
 ال طرية  اإلسالمية  اللجاا الةعبية.

 13/6/2018، ينفلسطين أون ال
 

 طالبتان فلسطينيتان تحصدان المرتبة األولى على سورية بط"البريفيه .33
في  قٍت  م  ت فيه الح ن في س  ية الرظام التعليمي للطالن الس  ييا  الفلسطيرييا في م ا س 
 كالة  األ ر  ا   حققت ع   ما الطالبات الفلسطيريات الم اكز األ لى في رتائج م حلة التعليم 

   على مست ى الم ا  المحافظات الس  ية.2018ألساسي  الب يفيهل لعام ا
فق  رالت الطالبتاا الفلسطيريتاا آية عباس ما مخيم الي م ،   ف ح محم  عب  الحليم ما تجمع 
 شمَّ  لالجئيا الفلسطيرييا  الم تبة األ لى على مست ى س  يا في ةها   م حلة التعليم األساسي؛ 

 .3100  جة ما أول  3100المجم ع التام  حيث حولتا على
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ما أول  3010كما رالت الطالبة بياا إحساا ال امس  ما مخيم السبيرة مجم ًعا عامًّا  ق  ه 
3100. 

 13/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إلعادة النظر في "البوابات اإللكترونية": قيادة الجيش مناشدا   صيدامفتي  .21
الةيخ سليم س ساا في مكتبه ب ا  اإلفتاء في   أقضيتهابل مفتي وي ا استق: وي ا- أفت رعيم

في مرطقة وي ا   اإلسالميةالم يرة  ف ا ما القيا   السياسية للفوائل  الق ى الفلسطيرية ال طرية 
 الجي  اللبراري عر  م اخل مخيم عيا الحل  . أقامهامعه قضية الب ابات اإللكت  رية التي  أثا 

كل  إلىاللقاء قال المفتي س ساا:  في آخ  أيام ةه   مضاا المبا ، رت جه  إث ه  في تو يح ل
الوي ا ييا  كل اللبرارييا  كل المسلميا بالتهرئة  ال عاء  اا يعي  عليرا هذه األيام المبا كة بالخي  

 بال هم . إلىفي فلسطيا بالرو  الق ين  الع     أهلرا اليما  الب كة  على 
مخيم  أهلا الوباح زا ري  ف  يضم كل الفوائل  الترظيمات الفلسطيرية حامليا ما :  في هذأضاف

عيا الحل    سالة تحكي عا الضيق الذي يعار ره خالل خ  جهم   خ لهم ما  الى المخيم لجهة 
 على م اخل كل المخيم  . اإللكت  رية ضع الب ابات 

طرية الفلسطيرية  في مق مها حق الع     مع زلرا مع الحق ق ال    قال:  ال ة، رحا كرا  ائما  ما
الحق اإلرساري  مع ك امة الفلسطيري في المخيمات لجهة معيةته  حياته  التخفيف ما  طأ  ظ  فه 

تتخذ  أا أك  أره  ما حق الق ى األمرية  في مق مها الجي  اللبراري  الوعبة التي يعي  .
الج ا .. طبعا ال ب  ما االتفاق على ويغة  ماأالالزمة للحفاظ على اما المخيم    اإلج اءات

ك امة الم اطا الفلسطيري  استق ا ه  امره  تحقق ما راحية ثارية قيام  راحية مةت كة تحقق ما 
 األما اللبراري ب اجباته .

الرظ  في هذا الت بي   رؤك   ق فرا مع الةعن الفلسطيري  إعا  رتمرى على قيا   الجي   إررا ختم:  
رساريتهك امته في حقه       طره فلسطيا . أ ضه إلى معيةته حتى يع     ا 

متابعًة مرها لقضية الب ابات اإللكت  رية عر  م اخل مخيم عيا الحل    أج ت ما راحية أخ ى    
 -ه  الثاري في غض ا أيام  -الرائن بهية الح ي ي اتوااًل هاتفيًا بقائ  الجي  العما  ج زيف ع ا

لغته ما  ف  القيا   السياسية الفلسطيرية في مرطقة وي ا ما اعت اض على حيث رقلت إليه ما تب
 ضع هذه الب ابات على م اخل المخيم   جهة رظ هم بهذا الخو ص.  تلقت الح ي ي ما العما  

 الم ض ع.قائ  الجي   ع ًا بالرظ  في هذا 
 13/6/2018، المستقبل، بيروت
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 وفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تاألمم المتحدة الغيط يبحث مع رئيس  أبو .21
بحث األميا العام لجامعة ال  ل الع بية أحم  أب  الغيط  مع  ئيس الجمعية العامة لألمم  :ري ي  ،

المتح   مي  سالف اليتة،  سبل ت في  الحماية ال  لية للةعن الفلسطيري  في ض ء تح ، 
هذا األم  بالجلسة الطا ئة للجمعية العامة التي المجم عة الع بية في ري ي  ، الستو ا  ق ا  ح ل 
 ستعق  الي م  تحت ويغة  متح  ا ما أجل السالم .

 قال المتح ث باسم األميا العام  ال زي  مف ض محم   عفيفي  في تو يح وحفي له  الي م 
على  األ بعاء  إا أب  الغيط ة   خالل اللقاء مع  ئيس الجمعية العامة  الذي عق  في ري ي  ، 

ح ص الجارن الع بي على تم ي  مة  ع الق ا  بأكب  أغلبية ممكرة  على الرح  الذي يؤك  التزام 
المجتمع ال  لي بال فاع عا الحق ق المة  عة للةعن الفلسطيري   فضه للمما سات القمعية 

  االرتهاكات المرهجية التي ت تكبها سلطات االحتالل اإلس ائيلية ض ه.
أا أب  الغيط كاا ق  التقى أيضا مع المر  ن ال ائم ل  سيا االتحا ية ل ى األمم   أةا  عفيفي إلى

المتح     ئيس مجلس األما للةه  الحالي فاسيلي ربرزيا   تةا  ا ح ل أهمية تحمل المجلس 
لمسؤ لياته للت ول إلى تس ية ةاملة  عا لة للقضية الفلسطيرية  على أساس إرهاء االحتالل 

قامة ال  لة الفلسطيرية المستقلة  عاومتها الق س الة قية.اإلس ائيلي ل  أل ض الفلسطيرية المحتلة  ا 
 13/6/2018، القدس، القدس

 
 األسد يتحدث عن تواصل روسي أمريكي إسرائيلي إزاء مصير الجنوب السوري .21

ت اول   مةق: أك   ئيس الرظام الس  ي بةا  األس  في مقابلة تلفزي رية  األ بعاء  أا ال  س على
مع األم يكييا  اإلس ائيلييا لتح ي  مستقبل الجر ن الس  ي  متهمًا الط فيا األخي يا بع قلة 

 الت ول إلى تس ية تجرن المرطقة الخيا  العسك ي.
ما ط ح بع  “ قال األس  في مقابلة مع قرا  العالم اإلي ارية   فق ما رة  اإلعالم الس  ي ال سمي  

إلى الجر ن   كرا أمام خيا يا.. إما الموالحة أ  التح ي  بالق     هرا  تح ي  الغ طة ه  الت جه
 ”.ط ح ال  سي إمكارية إعطاء ف وة للتس يات  الموالحات

لكا حتى هذه اللحظة ليست هرا، رتائج فعلية لسبن بسيط  ه  الت خل اإلس ائيلي “ تابع 
أي تس ية أ   إلىالمرطقة لمرع الت ول بالضغط على اإل هابييا في تل، “متهمًا إياهما ”  األم يكي
ما زال الت اول مستم ا ما بيا ال  س  بيا األم يكييا “ أك  األس  في ال قت ذاته  ”.حل سلمي

 ”. بيا اإلس ائيلييا
 13/6/2018، القدس العربي، لندن
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 أردوغان: اعتماد قرار الحماية الدولية للفلسطينيين خيبة أمل جديدة لواشنطن .21
ال ئيس الت كي   جن طين أ   غاا  أا اعتما  الجمعية العامة لألمم المتح   لق ا   اعتب :  يزه

 ي ع  لت في  الحماية ال  لية للفلسطيرييا   خيبة أمل ج ي   لل اليات المتح   .
جاء ذل، في تو يحات أ لى بها ال ئيس الت كي  مساء األ بعاء  خالل مةا كته في مقابلة تلفزي رية 

 لقر ات المحلية  ما  اخل مرزل العائلة ب الية  يزه  ةمالي البال .مع ع   ما ا
 قال أ   غاا في تو يحاته  اعتم ت الجمعية العامة لألمم المتح   ق اً ا لت في  الحماية ال  لية 

  .45 امتراع  8  لة    فض  120للفلسطيرييا  بم افقة 
تت ض ه  اةرطا بمجلس األما   ما ثم  تابع قائال   هذا ه  مة  ع الق ا  الذي سبق  أا و  

 تعتب  هذه خيبة أمل ج ي   لل اليات المتح   .
 14/6/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "صفقة القرن" تدخل مراحلها األخيرة": يسرائيل هيوم" .21

ذك ت وحيفة يس ائيل هي م الم الية ل ئيس ال ز اء اإلس ائيلي برياميا رترياه  أا  وفقة الق ا  
ف ي ماا إلى  اةرطا   يفي حت في م احلها األخي     أا است عاء السفي  األمي كي ل ى إس ائيل أوب

 مؤخ ا يه ف ل ضع اللمسات األخي   عليها.
 حسن الوحيفة  سيةا ، ف ي ماا في رقاةات عاجلة في  اةرطا ح ل خطة التس ية األمي كية 

 مت قعة أا إعالرها ق يبا ج ا. المع  فة باسم وفقة الق ا بع  أا أوبحت ةبه جاهز  
 أةا ت الوحيفة أا طاقما أمي كيا ضم ف ي ماا  جا ي  ك ةر  وه   مستةا  ال ئيس األمي كي 

  المبع ث األمي كي لعملية السالم في الة ق األ سط جيس ا غ يربالت أة ف ا على هذه الخطة.
امن ما عائالت يه  ية   هم ما أةه  يذك  أا هؤالء المسؤ ليا الثالثة في إ ا   ال ئيس   رال  ت  

 مراو ي المست طريا  اليميا الحاكم في إس ائيل.
 بحسن بعض الموا   اإلعالمية  فإا الوفقة تتضما إقامة   لة فلسطيرية تةتمل أ اضيها على 
قطاع غز   المراطق  أ    ن   بعض أجزاء ما مرطقة  ج  في الضفة الغ بية   تأجيل  ضع م يرة 

ع    الالجئيا إلى مفا ضات الحقة   الب ء بمحا ثات سالم إقليمية بيا إس ائيل  األقطا  الق س   
 الع بية بقيا   السع  ية.

 13/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 2014وقسوة من حرب  الحرب القادمة في غزة ستكون أكثر فتكا  : مالدينوف .21
يك الي مال ير ف في مقابلة خاوة مع حذ  مبع ث األمم المتح   للة ق األ سط ر: غز   كاالت

م قع  الال العب ي ما أا التوعي  األمري على الح    مع قطاع غز  ق  يت ح ج إلى ح ن ستك ا 
 .2014أقسى  أوعن ما عام 

  فقا لم قع  الال العب ي فق  ة   مال ير ف على ض     الحيل لة   ا االرج ا  إلى ح ن ج ي   
 .2014لقا مة في غز  ستك ا أكث  فتكا  قس   ما ح ن في غز    ذل، ألا الح ن ا

 ق   عا مال ير ف جميع األط اف في المرطقة إلى تعزيز الح ا   الترسيق فيما بيرها البعض ما 
أجل تق يم سلسلة ما إج اءات الط ا ئ الف  ية  العاجلة في غز  بما في ذل، تحسيا  ضع المياه 

  الكه باء  الوحة.
في غز  جعلرا رب   بمظه  سيء للغاية  حيث ة ه و    جميع األط اف في   أضاف بأا ال ضع

المرطقة بما في ذل، مو   السلطة   إس ائيل    اعيا هذه األط اف إلى الت كيز للب ء الف  ي بترفيذ 
 الط ا ئ في غز    ذل، لكي رح ل   ا  ق ع الح ن المقبلة. إج اءات

س اتخاذ ق ا  سياسي لل خ ل في م اجهة عسك ية مع  أضاف مال ير ف بأره إذا ما ق  ت حما
 إس ائيل   فإا هرا، مخا ف ما ارهيا  غز  اجتماعيا بسبن الضغ ط التي يعاري مرها السكاا  كما 
أ ضح بأره يجن عليرا بذل كل ما ب سعرا ما أجل الحفاظ على استق ا  ال ضع في ال قت ال اها 

 ا تقع هذه الح ن بأي حال ما األح ال.لمرع الح ن المقبلة  حيث أره ال يجن أ
مة  ع حتى اللحظة في إطا  الجهاز المةت ،  130  فقا لكالم مال ير ف فق  تمت الموا قة على 

 إلعا   إعما  غز .
مال ير ف بأا جميع األط اف بما في ذل،  حماس   السلطة  مو    إس ائيل  غي    أضاف

 الق.معرييا في ال خ ل في ح ن ج ي   على اإلط
 ق  أ ضح مال ير ف بأا زيا ته األخي   إلى القاه    التي أج اها األسب ع الماضي ق  تم كزت في 

 سيلة مراسبة إلعا   حماس  السلطة إلى طا لة الموالحة  ما أجل السماح للحك مة  إيجا رقا  
 الة عية ما الع    لحكم غز .

 12/6/2018، فلسطين اآلن
 

 خّطة ترامب للسالم وليست خّطة نتنياهوهي ن كي: صفقة القريمسؤول أمر  .12
رقل المحلل السياسي للقرا  العاة   في التلفزي ا اإلس ائيلي  با ا،  افي   مساء الي م  : أحم    ا ةة

األ بعاء  عا مسؤ ليا أمي كييا على اط الع على مضم ا وفقة الق ا  إا خط ة ت امن للسالم  
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يل  عر  الفلسطيرييا  في أ   با   لا تك ا مرحاز  لوالح على عكس االعتقا  السائ  في إس ائ
 إس ائيل  على زعمه. 

 ح ل  وفقة الق ا  زعم المسؤ ل األمي كي:  لا تك ا خط ة رترياه . ستك ا عا لة  مت ازرة  
 اقعية  قابلة للتطبيق    أرها ستتضم ا أجزاًء لا ت ضي ط في  المفا ضات   ل  كرا ر ي  تبر ي ط ح 

 اه   لفعلرا ذل، في الي م األ ل لرا في البيت األبيض.رتري
ه ال اليات المتح   للسلطة الفلسطيري ة عب  جهات ع بي ة مرها   كةف المسؤ ل األمي كي عا ت ج 

 مو  بض     ارتظا  اإلعالا عا تفاويل  وفقة الق ا   ع م إلغائها ما اآلا.
 13/6/2018، 48عرب 

 
 لح المرأة الفلسطينيةاعتماد مشروع قرار أممي لصا .14

التي عق ت بمق   2018اعتم  المجلس االقتوا ي  االجتماعي التابع لألمم المتح   في    ته لعام 
األمم المتح   في ري ي  ،   براًء على ت وية لجرة األمم المتح   المعرية ب ضع الم أ   التي عق ت 

 طيرية  تق يم المساع   إليها .  مة  ع الق ا  المعر ا  حالة الم أ  الفلس2018في ما س 
ل ض   ال اليات المتح     كر ا   المملكة 3ل لوالح الق ا    27 كارت رتيجة التو يت كالتالي:  

 امتراع عا التو يت. ل13المتح  ل    
 يؤك  الق ا  مج  ا  حسن بياا لبعثة الم اقبة ال ائمة ل  لة فلسطيا ل ى األمم المتح   أو  ته 

ثاء  أا االحتالل اإلس ائيلي ال يزال يةكل العقبة ال ئيسية التي تح ل بيا الرساء الي م الثال
الفلسطيريات  تق مها  اعتما ها على الرفس  مةا كتها في ترمية مجتمعها.  يع ن عا بال  أسفه 

سرة على استهالل االحتالل اإلس ائيلي.  يهين الق ا  بالمجتمع ال  لي أا ي اول تق يم  50لم    
لمساع ات  الخ مات الملحة  المساع ات الطا ئة بوفة خاوة للتخفيف ما ح   األزمة اإلرسارية ا

الخطي   التي تعاري مرها الرساء الفلسطيريات  أس ها  المساع   في إعا   براء المؤسسات 
 الفلسطيرية ذات الولة.

 13/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تدعو األمم المتحدة لحماية الفلسطينيين منظمة هيومن رايتس ووتش .10
 عت مرظمة هي ما  ايتس   ت  الجمعية العامة لألمم المتح   إلى إو ا  ق ا  ي ع  إلى حماية 
الفلسطيرييا في غز  خالل جلسة طا ئة تعق ها الجمعية الليلة  مةي   إلى أا مما سات ق ات 

 االحتالل ق  ت قى إلى مست ى ج ائم الح ن.



 
 
 
 

 

 27 ص             4667 العدد:             6/14/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

لمرظمة في بياا إا استخ ام الق ات اإلس ائيلية المتك   للق   المؤ ية إلى القتل ض   قالت ا
الفلسطيرييا في قطاع غز   مرذ الثالثيا ما ما س/آذا  الماضي  ق  ي قى إلى مست ى ج ائم 

 الح ن.
خي    أضافت المرظمة أا الق ات اإلس ائيلية قتلت أكث  ما مئة متظاه  في غز    أوابت آالفا بالذ

الحية  مةي   إلى أا عمليات القتل تب ز ض     فتح محكمة الجرايات ال  لية تحقيقا  سميا بةأا 
 ال ضع في فلسطيا.

 طالبت هي ما  ايتس   ت  الجمعية العامة لألمم المتح   بتبري ق ا  لضماا حماية الفلسطيرييا 
 التجا زات   تح ي  اإلس ائيلييا في غز   كما طالبت بأا تحقق لجرة أممية في جميع االرتهاكات 

 المسؤ ليا عا إو ا  أ ام  إطالق الرا  غي  القار رية.
 13/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في طريقها للخراب وأنا متشائم "إسرائيل": يهودي م ديموغرافياعال   .12

ال يم غ افيا قال الكاتن اإلس ائيلي بوحيفة مك    ية ا  يائي  ةيل   إا  عالم : ع راا أب  عام 
اليه  ي أ ر ا س في  الذي يحظى بتأثي  كبي  على   ائ  ورع الق ا  في إس ائيل لتوميم ه يتها 
 وياغة ح   ها  ي ى أا الح ن األكب   األخط  مع الفلسطيرييا هي البع  السكاري ال يم غ افي  

 لب   في إس ائيل . ألا ما يوفها    لة تل أبين  تعي  تحت خط  الته ي  الذي يةكله الع ن ا
عاما  يحظى بعالقات  83   إا  س في  21 قال ةيل  في ح ا ه المط ل مع س في    ت جمته  ع بي

 ثيقة مع كبا  جر االت الجي  اإلس ائيلي  قيا ات سياسية  أمرية  ازرة  مما كار ا تالميذه على 
رم ذجا لعالقة األكا يمي مع مقاع  الجامعة أ  ال   ات الت  يبية  اخل الجي   الحك مة  يمثل 

السياسي في إس ائيل  فبع  أا أرهى مهامه األكا يمية  السياسية  العسك ية  بما فيها الت  يس 
بجامعة حيفا  فق   اول إلقاء المحاض ات  الت  ين أمام  جال األما  الجي   حتى بات ما أكث  

العق   الماضية  بسبن تخووه  المؤث يا على السياسات اإلس ائيلية بمختلف المجاالت خالل
ال قيق في ال يم غ افيا السكارية   يرظ  إليه ما كبا  العق ل  األ مغة التي تستة ف مستقبل 

 المخاط  على إس ائيل .
 

 حقيبة الخرائط
  ت جه إليه ع   ما جر االت سالح الج  1991يق ل س في  إره  قبل ار الع ح ن الخليج األ لى 

ألماكا أفضل لمهاجمتها في الع اق في حال ت  طت إس ائيل في الح ن  الستةا ته ح ل أي ا
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في الضفة الغ بية  قطاع غز  تةا   معه جر االت  2000 خالل ار الع االرتفاضة الثارية عام 
الجي  ح ل كيفية االستفا   ما األبرية المز حمة في مراطق الفلسطيرية   القتال فيها  السلبيات 

قا ما معطيات جغ افية  مساحية مي ارية  حيث اتول به أح  الضباط ذات ي م  اإليجابيات  ارطال
 هم عالق ا في مخيم بالطة بم يرة رابلس   المسلح ا الفلسطيري ا يطلق ا الرا  عليهم  فأة ت 
عليه على الف    قم بتكسي  الج  اا ال اولة بيا المرازل   اخ ج للجهة المقابلة ما هذه المرطقة 

 لا تج  المسلحيا هرا، .السكرية  
ما حملة لقن جر ال   210يق ل ةيل  إا  الجي  اإلس ائيلي مرذ تأسيسه قبل سبعيا عاما رةأ فيه 

مرهم   يحتفظ حتى الي م بعالقات  ثيقة معهم  حتى بع  أا أره ا  80تتلمذ على ي ي س في  
األ سط  ة ق أف يقيا  مسي تهم العسك ية  األمرية   ق  حول على العة ات ما خ ائط الة ق 

ظها  المخاط   الف ص   احتفظ بها   كاا يطلن ما طالبه  الجر االت  تحليلها  تة يحها   ا 
 الكامرة فيها  لالستفا   مرها  قت الحاجة .

ي ى س في  أا  الته ي  األكب  على إس ائيل ه  الميزاا ال يم غ افي بيا اليه    الع ن  اخل ح    
لمراطق المز حمة المكتظة بالسكاا في الرقن  الجليل   هذا الميزاا إس ائيل  فضال عا ا

ال يم غ افي يجن أا يح   معالم ح    إس ائيل الرهائية  أكث  ما االعتبا ات األمرية   لذل، فه  
مستع  لتلقي خطط ما أقوى اليميا ألقوى اليسا   المهم أا تخ م األغلبية اليه  ية   تحافظ 

ة   لة فلسطيرية  ارسحان ما معظم مراطق الضفة الغ بية  تماما كما ي عم ضخ عليها   ي عم إقام
 المزي  ما اليه   في مراطق الجليل  الرقن . 

 المخاطر السكانية
 أضاف أرري  أ  ، أا تقسيم إس ائيل الي م غي  عملي   طالما ال ر ي  أا تسيط  حماس على 

ا مائة عام أخ ى   لذل، أ ى أا هرا، ف وة الضفة الغ بية  فهل يك ا الب يل االحتفاظ به
لالرسحان ما بعض مراطق الضفة   في ال قت ذاته ليس هرا،  اعيا لالستيطاا خا ج التجمعات 
االستيطارية الكب ى  بل يجن ضمها   لكا ليس كل مراطق سي  ألا الت اول الجغ افي الفلسطيري 

  فليس ل يرا مولحة في البقاء مسيط يا على حيرها لا يك ا قائما  حتى أا الق س يربغي تقسيمها
 بل   و   باه  .

على الم ى البعي   يعتق  س في  أره  ما الراحية السكارية ال يم غ افية فإا بقاء ع ن إس ائيل  اخل 
ح   ها يةكل خط ا عليها  ألرهم سبق أا هاجم ا اليه   بأكث  ما مراسبة  محظ   أا رسمح لهم 

غ افي  ألرهم ق  يرضم ا ألع ائرا الفلسطيرييا في الضفة الغ بية   يطالب ا بالتم   المساحي الج
 بحكم 
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ذاتي لهم  أ  حتى   لة مستقلة خاوة بهم  لذل، يجن الح ص على ت في  أغبية يه  ية في الرقن 
 الجليل  ألا ل ي مخا ف أا رك ا ق  فق را الرقن ما الراحية العملية  علمًا بأري سبق أا ع ضت 

ازل عا الرقن كالضفة الغ بية  كي ال يتم تع يض الميزاا ال يم غ افي اليه  ي للخط   اخل التر
 إس ائيل .

قامتهم بمراطق متف قة  حتى اتهمه  س في  يعتب   واحن رظ ية ت زيع سكا الع ن  اخل إس ائيل   ا 
بيا  2000  البعض بأره ية ه المرظ  الطبيعي الجمالي للجليل   لكا حيا ار لعت أح اث أكت ب

ع ن إس ائيل  الة طة  اتول بي أح هم  قائال: بفض، احتفظت إس ائيل بالجليل  بع  أا كارت 
 خةية ما ارضمام باقي الع ن للمظاه ات العا مة ض  الة طة .

يب ي س في   معا ضة  اضحة لخطط الت ارسفي  ض  الفلسطيرييا التي تط حها األحزان اليميرية  
 ألررا 

ض هم   العالم سامحرا  ألررا خ جرا حيرها ما المح قة بع  ثالث  1948ا التهجي  عام رفذرا مثل هذ
سر ات   مع ذ، فق  أثبتت السر ات  العق   أا هذا الت ارسفي  لم يحل لرا المةكلة الفلسطيرية  كما 

بق لم أررا لا رج    لة مستع   لقب ل هؤالء المط   يا المهج يا  إسحق  ابيا  ئيس الحك مة األس
ما قا   حماس إلى لبراا  فكيف  الحال بط   مئات اآلالف مرهم  العالم  400برقل  1992يرجح في 

 يرتظ  مرا أا ر تكن هذه الحماقة .
باالرسحان ما قطاع غز   حيث التقى  2005يةي  س في   بالخطة التي قام بها أ يئيل ةا  ا في 

جاه الفلسطيرييا:  سم مسا  ج ا  الفول في الضفة به قبل ترفيذ خطته   تراقةا معا ح ل خيا يا ت
 طلن مري ةا  ا الذي  2003الغ بية  أ  االرفوال عا الفلسطيرييا   قبيل اإلعالا عا خطته في 

   إحضا  الخ ائط التي بح زتي   جلسرا رتراق   معرا  ئيس الم سا  السابق مائي  1988أع فه مرذ 

  غاا .
 مقبرة غزة

 غم استم ا  إطالق الو ا يخ ما غز    حف  األرفاق   ج الت الح  ن مع يق ل س في  إره  
حماس بيا عام  آخ   لكري لست را ما أري  فعت ةا  ا لالرسحان ما غز   أرا سعي  أررا 
خا جها  هل تذك  حيا كاا الجر   يبحث ا عا ةظايا أجسا   فاقهم في مح   فيال لفيا والح 

ات حماس التفجي ية  حيا خ جرا ما غز  كاا فيها ملي ا رسمة ال يا جر ن القطاع  بع  عملي
 زيا    الي م بات ا ملي ريا  هل تتو   أرهم كار ا سيسمح ا لليه   بالحيا  بو    طبيعية  اخل 

 القطاع المكتظ .
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 أضاف أرري  أرقذت بهذا االرسحان حيا  آالف اليه     اخل القطاع  خا جه   غم أري تفاجأت ما 
ةا  ا ما المست طرات الثالثة في قطاع غز   الق يبة ج ا ما ح    إس ائيل  هي:  ارسحان

يلي سيراي  لكره اعتق  أره بهذا االرسحان للخط ط ال  لية سيحظى ب عم  ريساريت    غيت   ا 
 العالم .

اه تم  ع تي الجتماع للحك مة اإلس ائيلية   تح ثت أمامهم عا أزمة المي 2010يق ل س في  إره  في 
القا مة في الة ق األ سط  ة ق أف يقيا   المخا ف ما جفاف ره  الريل  حيث سيت اف  آالف 
األفا قة إلى ما يعتب  رها ال  لة الغ بية الق يبة مرهم  هي إس ائيل  فع ضت على الحك مة إقامة 

ت ج ا  أمري على ط ل الح    المو ية  برياميا رترياه   افق   ع ض المقت ح على التو ي
فحظي بالم افقة الجماعية ما ال ز اء  ثم اوطحبت معي مساع   ئيس األ كاا بيري غارتس  قائ  
المرطقة الجر بية تال   س    ئيس جهاز الةابا، ي  ام ك هيا   جلسرا س يا رفك  ماذا رفعل  

  بالفعل خالل عاميا تم إقامة الج ا  على ح    مو  .
فيا ته ي   اح   حي  يه   إس ائيل  غم خط  تها  فهرا، قضايا س في  يق ل:  ال أ ى أا ال يم غ ا

أخ ى تةكل خط ا عليها كتبتها في مذك اتي  كفيلة بت مي  المجتمع اإلس ائيلي  مرها ت اجع الحوارة 
 الق مية  

التي تتجس  في ظاه   مغا    اإلس ائيلييا ما زمالئه األكا يمييا الذيا يط ق ا أب ان السفا ات 
ية   غم أررا أمام فئة ق ية  ولبة تغا   إس ائيل  ل ي ثمارية أحفا  كلهم في إس ائيل لكري األجرب

 أفك  ما الذي يجعلهم  أبراءهم يبق ا هرا   ال يغا   ا .
 

 جملة التهديدات
ته ي  آخ  على إس ائيل  آه س في  يتمثل في  مظاه  الت يا المتزاي   بيا اليه   تقلقري  ألرها 

ضغط على العلمارييا لمغا    ال  لة  أرا قلق أكث  ما تزاي  المظاه  ال يرية في ال  لة   ستةكل أ ا 
  اعتبا  المعسك  ال يري اليه  ي أره ال وي على ال  لة .

 أضاف أا  األ ضاع في الرقن  التم   الب  ي ظاه   مقلقة  ألا الة طة ال تسيط  عليهم  فحيا 
عة   آالف ب  ي  الي م هرا،  بع ملي ا   بع  عق يا كاا فيها  1948قامت إس ائيل في 

 سيتضاعف 
 الع   أكث  ما ذل،  هرا، آالف الب   يه ب ا ما الرقن ةماال باتجاه تل أبين   هذا خط  .

  اول س   مخا فه على مستقبل ال  لة أره  ليس معق ال بع  سبعيا عاما على تأسيسها أا تك ا 
ما السكاا  ألا االز حام الحاول في  %3-2  يقطا فيها فقط ما مساحة إس ائيل الكاملة 12%
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ت اج  اليه   في بقعة جغ افية  اح    اخل إس ائيل ه  ته ي  ج ي   يؤث  سلبا على المة  ع 
 الوهي ري  رحا في تكاث را الطبيعي رعتب    لة ما العالم الثالث   في مست ى حياترا فرحا   لة 

ذل، فإري أقت ح إقامة جز  مائية في البح    البراء العل ي  تحت  فاهية ما العالم األ ل   ل
 األ ض .

 التغيي ات المراخية في العالم خاوة  إايستم  س في  في س   مخا فه على مستقبل إس ائيل بق له 
في الة ق األ سط   التم   الوح ا ي على حسان المراطق الخض اء  سيؤث  على إس ائيل سلبا  

  اء حا    الجفاف أكث    سترةأ ح ائق .حيث ستك ا األج
لكا الخط  األكب  الذي ي اه س في  على إس ائيل يتمثل بأا  أع اءرا المحيطيا برا  المعا يا لرا  
سيستم  ا في محا الت ال و ل إليرا  ألا القالقل اإلقليمية تقلقري كثي ا  فمرذ إقامة إس ائيل كارت 

ا  س  يا   لبراا  الي م رحا أمام عة ات المجم عات هرا، أ بع   ل ته  ها: مو   األ  
 المسلحة الم تبطة باإلسالم   ت ى في إس ائيل ع    لها .

 ختم بالق ل إرري  متةائم ج ا ح ل مستقبل إس ائيل أكث  ما التفاؤل  قبل سر ات ألقيت محاض   
ال  لة عملها بالسياسات لضباط جهاز األما العام الةابا،  أغلقت البان   قلت لهم: إذا  اولت 

القائمة  فإرها في ط يقها للخ ان   هذه مسألة  قت ليس أكث   الكثي  ما الراس الجي يا لا يبق ا 
هرا  لق  م  را بالكثي  ما األزمات التي خ جرا مرها   كارت أخط  بكثي  مما رحياه الي م  لكا في 

يماا بالمة  ع الوهي ري  الي   م ال .السابق كارت هرا، ثقة  ا 
 12/6/2018، "21موقع "عربي 
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 سا ي ع ابي
 ل1 

التة   الذي يط أ على أي  قضية أ  ث    رهضت على أساس عا ل  ال يخ   في ع التها  بما 
ي حالترا رحا في ذل، أخطاء الفاعليا األوالء الذيا يحمل ا القضية أ  الث     ي افع ا عرها.  ف

الع بية   ما ضمرها قضيترا الفلسطيرية  تت اخل الظ  ف الم ض عية  ط ل األم   اختالل م ازيا 
 الق ى مع أخطاء الفاعليا األوالء   بق   يستحيل فيه ف،  عراو  الت اخل عا بعضها.
لة أ  قضية   هذا ليس تب ي ا ألي خطأ   لكره تفسي  ال ب   مره للتأكي  ال ائم على أول أي مسأ

ال لعةرا تم كزا م  عا ح ل ال جع الذاتي  رك ا   حتى رز ا  ت اضعا في رظ ترا ألرفسرا  العالم   ا 
 رحا الم ج عيا أكب  ضحاياه.
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ال ي ج  أي  تعا ض أ  تراقض أولي بيا القضية الفلسطيرية  الث    الس  ية   لكا  التعا ضات 
الل م ازيا الق ى  اهت اء ال  ل الع بية  احتكامها الظاه   طا ئة بحكم الظ ف الم ض عي  اخت

للة ط االستعما ي.  في األساس  هذا سبن  ج   قضيترا رحا الفلسطيرييا  ط ل أم ها   هذا 
سبن المأسا  الس  ية  ط لها ما بع  قيام الث    العا لة  المحق ة.  مهما كارت أخطاؤرا الذاتية  

زت ما مةكلترا  فإر ها تظل هامةا بالرسبة للظ ف الم ض عي   مهما كاا حجمها   كيفما عز 
 المتعلق باختالل م ازيا الق ى..

اإلةكال أر را حيرما رتم كز ح ل ال جع الذاتي  ال يغين عر ا  في رق را  عتبرا لغي را  الظ ف 
رما ظ فرا  تا يخرا الث  ي رفسه  إذ يغلن الةع   بال جع على الظ   ف الم ض عي المحيط فحسن   ا 

 الث  ي الذاتي.
رحا الفلسطيرييا مثال  حتى بيا أبراء الترظيم ال اح   كثي ا ما ت تكس سجاالترا في  هم اللحظة 
ال اهرة؛ معتق يا أا التا يخ ب أ ما عر ها  أ  ت تكس في  اقع التقسيم  التجزئة المراطقية.  كثي ا ما 

هياكل متجس    في ال اقع ما  ح   رت هم أا الةع ن الع بية  أ  مراطق أخ ى  اخل فلسطيا  
م ض عية  اح   يمكرها أا تخ ج لرو ترا  بكبسة ز   . فالمةكلة إذا؛ في غيان  عيرا الذاتي 
بظ فرا  تا يخرا   استرا را إلى تو   ات مت ه مة عا اآلخ يا  المحيط   بما يعري ما جهة مقابلة 

خاطئة  سياسات خاطئة  س ء إ ا   لمجمل عا أرفسرا أيضا.  الفهم الخاطئ يعري  ائما ت قعات 
 عالقاترا!

 ل2 
أخي ا ظه ت تو يحات متتالية لع   ما قيا ات حماس فيها ت     إلي اا   ب ت  كأا  فيها اعتذا ا 
عا  عم حماس الفعلي ما قبل للث    الس  ية.  بال غم ما تأكي  بعض تل، التو يحات أا حماس 

تفظ أ  تسعى لالحتفاظ بعالقات جي   مع كل الف قاء المتخاوميا خا ج سياسات المحا     أر ها تح
في اإلقليم   أر ها ال ت عم ط فا بعيره في الو اعات اإلقليمية أ  األهلية  إال أا  تل، التو يحات 
فشهمت ما راةطيا س  ييا في إطا  الث    الس  ية على أر ها غطاء ما حماس للسل ، اإلي اري في 

ق  بهذا الق   مقب ل  بي  أر ه بل  ح   إسقاط حماس مب ئي ا  أخالقي ا   ه  بذل، يشغفل س  يا.  هذا الر
 الظ ف الث  ي الس  ي رفسه!

الظ ف الث  ي الس  ي لم يكا مرفك ا بطبيعة الحال عا م ازيا الق ى المختل ة   ما ذل، اضط ا  
ا الق ل أب  ا إا تم يلهم للث    بالمال الث    الس  ية لل اعميا اإلقليمييا  ال  لييا   الذيا ال يمك

 السالح لم يكا مسي سا  كما ال يمكا الق ل إا  الق ى االستعما ية التي استباحت أم ترا  سحقت 
ةع برا  سفكت  ماءرا  ثم ة طت األرظمة التي رث   عليها الي م بة طها االستعما ي  ال يمكا 
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في  عمها الث    الس  ية  كما أا بعض ال  ل اإلقليمية الق ل إر ها استحالت فجأ  إلى مالئكة أطها  
لت سحق الث    المو ية  التي تآم ت على الث  ات الع بية في ت رس  ليبيا  اليما  مو   بل  م  
 استباحة العز ل في ة ا ع مو ؛ لوالح أبةع ارقالن عسك ي في تا يخرا الح يث.. ال يمكا الق ل 

 ع مطالن الث    الس  ية العا لة  أ  متعاطفة مع فك   الث   !إا  هذه ال  ل كارت متعاطفة م
هذا جارن مما اضط ت إليه الث    الس  ية  أ  تلبس ظ فها الث  ي   ه  جارن ال يخ   في ع الة 
الث     أحقية مطالبها  فك تها   ج  ها   ه  جارن لم يرتق ه أح  ما مؤي ي الث    في مجالرا 

رما وا  هذا الجارن يشستحض  الي م في مراقةة الع بي  إل  اكرا جميع ا اختالل م ازيا الق ى   ا 
الخطان الذي يشسقط فيه بعض رةطاء الث    الس  ية حماس مب ئي ا  أخالقي ا  مستر يا إلى اضط ا  
حماس لل عم اإلي اري  أ  إطالق حماس لتو يحات ال تب   في ت   ها لإلي ارييا أ  مح  هم م اعية 

 س  ي.لل جع ال
 ما كل  -اإلسقاط على أساس المبا ئ  األخالق يعري بالض     االسترا  إلى أ ضية ب يئة تماما 

مما يشعان على اآلخ يا  كالتم  ل ما مستعم  أ  قاتل أ  متآم  على الث  ات.  لست أ  ي  - جه 
بيرما  -ضهم كما ق أت لبع -ما الذي يجعل التم  ل ما أم يكا مسألة خاضعة لالختالف السياسي 

 التم  ل ما إي اا مسألة خاضعة للرق  المب ئي!
إا  أي تأ يل أ  تكييف لهذا السل ، الذي يتلب س به واحن الخطان المب ئي ه  التفاف على 
قامة الو اقات  التحالفات   بيا التو يحات التي  المب أ  إذ ال معرى للتف يق بيا التم  ل  التع يل  ا 

م ا أر ه في التفاويل التي تشعامل بق  ها  ال تستأهل تثري على المم  ل  فإم   ا أا الرقا  في المب أ   ا 
 إسقاط واحبها أخالقي ا.

إا  رةطاء الث    الس  ية الذيا يسقط ا حماس أخالقي ا يرس ا أا هذه األخي   تم   بظ ف ال يةبه 
محكم في غز   ما  ظ فهم الث  ي فقط  بل ه  أقسى  أوعن ح في ا  فهي ال تتع ض فقط لحوا 

لي الث    الس  ية   لكرها فعلي ا تتع  ض لحوا  اقتوا ي  له بعض مم   الرظام المو ي الذي م  
كامل  يمترع فيه ما يظا  البعض فيهم أر هم أو قاء لها عا  عمها  في  قت يج ي فيه الت تين 

يعها  ج  ها لهذه الخط ة لخطة توف ية للقضية الفلسطيرية   ي ا  في سياقها إما سحق حماس أ  ت ك
 .1991كما حول مع ع فات بع  ح ن الخليج عام 

 ق   ول األم  ببعض هؤالء الرةطاء إلى اعتبا  حماس في وف  أع اء الث  ات الع بية  في 
مبالغة  اضحة في التم كز ح ل الذات تختزل كل الث  ات الع بية في الث    الس  ية. فالث    

ض  اعمي الث    الس  ية   لم يجعل أح  مر ا الث    الس  ية  أ  حتى المو ية سحقت بأم ال بع
 فوائلها المتم لة ما ذل، البعض  أ  الم تهرة له  في ع ا  أع اء الث  ات الع بية!
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 ل3 
ما يمكا ق له في هذا السياق كثي   كاسته اف حماس بهذه الح    ما االرتقا ات   ا   ل أض  ت 

ما الممكرات ما يجعلها أكث  ق    على م اءمة موالحها مع مبا ئها الم عا  بالث    الس  ية  تمل، 
أ  مع  عمها للث    الس  ية  لكا هل رق ل إا حائط الفلسطيري أ طأ إذ ال ض   ما اعتالئه؟! 
سقاطه لا يمرع  ظيفة عا راةط   لا يط  ه ما عمل   لا يح ل   ا  فارتقا  الفلسطيري  ةتمه  ا 

ل  لة أ  تل،  بل في هذا الظ ف تح ي ا   ال سيما إا تعلق بحماس  ه  ج از م   ه ما هذه ا
حسرا  الكثي  يمكا ق له في هذا الو    ال سيما في مراقةة ما يط ح ما مقا رات بيا  م   !

القضية الفلسطيرية  الث    الس  ية  أ  بيا الع  اا اإلي اري على األمة  بيا المة  ع الوهي ري 
 تها إليه الي م  بةكل مكة ف   ل أساسية في المرطقة  مما يجعل ما هذه المقا رات الذي باتت ت

محض حماقة ال معرى لها   غي  ذل، مما ي    في هذه السجاالت. لكا مما يج   التربيه له؛ ه  
ذل، اإللحاح على االفت اض فيما ل  أا الث    الس  ية تحالفت مع  إس ائيل  في سياق ارتقا  عالقة 

 ماس بإي اا.ح
بو ف الرظ  عا الخطأ الفا ح في هذا االفت اض   الكثي  مما يربغي ق له حيا مراقةته  فإا  هذا 
االفت اض يسيء لفوائل الث     راةطيها   لا رق ل للث   ؛ ألررا ما الب اية قلرا إا ج ه ها العا ل 

 لا يخ ةه ةيء مما يط أ عليه.
ي مره جميعا  تحتل  إس ائيل  أ ضا س  ية   يشفت ض أا الرظام فبمرطق التقسيم  التجزئة الذي رعار

الذي قامت عليه الث     ليس أكث  ع اء للمحتل األجربي ما الث    رفسها   يشفت ض أا ق ى أساسية 
في الث    تةك، في مو اقية ع اء الرظام لب إس ائيل   تتهمه ببيع الج الا.  بمرطق الث    رفسها  

الرظام الق يم   على كل الظ  ف  األ ضاع التي أ ج ها  أ  أ ج ته   ب اهة فإا   فإر ها قامت على
الرظام الع بي ب مته   الس  ي مره  ما أسبان ضياع فلسطيا   رحا الي م في ذك ى هزيمة العام 

 ؛ يربغي أا رذك  بأره لم يكا حيرها للفلسطيرييا ال   لة  ال جي  هشزم في تل، الح ن!1967
  رحا المستضعفيا  أوحان القضايا العا لة  ضحايا الظ ف رفسه؛ إج ام العالم     اء  إررا إذا

ا هذا الظ ف رفسه يخلق بيررا تراقضات ثار ية طا ئة  الحالة الع بية   اختالل م ازيا الق ى   ا 
 غي  أويلة   يضط را إلى سياسات رعيبها على غي را  ال يختلف فيها إال التفاويل  العراو   

حيرئذ يربغي أا رب ع خطابا رق ي ا ال يغفل ذل،  فإ  ا، هذا الظ ف ال يعري و ابية سياسات   
حماس  ال غي ها   لكره يعيا على  ضع مثل هذه السياسات في إطا ها ال قيق   بالتالي رق ها 

 بةكل وحيح.
 13/6/2018، "21موقع "عربي 
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 غزة في قلب صفقة القرن .11
 ربيل عم  

سة عاةتها غز  في حالة ح ن  حوا    بل  ال ضع اإلرساري فيها ح ًا ما إح ى عة   سرة كبي
 غم ه ل ما حل بها  -الت ه   ال مثيل له  حتى في م ا ال بيع الع بي التي لم تضط  حتى اآلا 

لة ن الماء الممز ج بال مل   العي  بيا  كام بي ت ه مت في ج لة سابقة   ترتظ  أا ته م في  -
 ج لة قا مة.

البقعة التي تقل مساحتها عا أ بعمائة كيل مت  م بع   التي هي ما أكث  األماكا اكتظاظًا  هذه
بالبة    المرغلقة بيا الوح اء  البح   هي بالرسبة لما يخطط ا لوفقة الق ا  الم خل لتس ية 

 ائيل.ال ضع الفلسطيري بأكمله. لهذا  ل  االهتمام المفاجئ بمأسا  غز  في البيت األبيض  في إس  
   في ال قت ذاته عق  «إرهاء ال ضع المأسا ي في غز »البيت األبيض عق  حلقة بحث بعر اا 

 مجلس ال ز اء اإلس ائيلي الموغ  اجتماعًا تحت العر اا رفسه. 
 ل حظ خالل األةه  القليلة الماضية  أا المبع ث األمي كي لعملية السالم جيس ا غ يربالت  

س اء بال ق ف على الح    إلى جارن الضباط اإلس ائيلييا   اإلكثا   ضاعف ما اهتماماته بغز  
ما التو يحات التي يظه  فيها غ يربالت قلقًا متراميًا ما ارهيا  ال ضع اإلرساري في غز   بما 
يتطلن إج اءات عاجلة لتس ية األ ضاع هرا،.  ما أجل أال تةع  السلطة في  ام هللا بالعزلة 

المبع ث األمي كي أا الت تيبات المقت حة لغز   يربغي أا تتم بالتةا   مع   التهمي   فق  أعلا
 السلطة الة عية في  ام هللا.

بع  عطلة العي  مباة    سيول ف يق وفقة الق ا إلى المرطقة   سيقضي خمسة أيام في لقاءات 
األمي كي بالفلسطيرييا مع ال  ل الع بية المؤث   بق   في ال ضع الفلسطيري   بالطبع لا يلتقي ال ف  

بحكم القطيعة القائمة اآلا   التي ط  تها بعض التو يحات األمي كية إلى ح ن با      جهت فيها 
إرذا ًا قش ئ ما بيا سط  ه أا هرال، حاجة لتغيي  القيا   الفلسطيرية   كاا م   سًا بعراية االختزال 

سياسة تض  بموالح الةعن  الذكي لوائن ع يقات  الذي كما قال غ يربالت يعب  عا
 الفلسطيري   تغلق احتماالت السالم بيا الفلسطيرييا  اإلس ائيلييا.

 لماذا غزة؟
لرحا ل اإلجابة بافت اض أا تفاهمًا إس ائيليًا حمسا يًا تم مباة   أ  عب  ط ف ثالث  يتم بمقتضاه 

ز ية التي هي فيها اآلا  إلى تطبيق سيرا ي  إس ائيل كاتس  الذي ما ةأره إخ اج غز  ما الحالة الم
حالة مغاي   تمامًا  يرتهي فيها القتل  ال ما   ي فع فيها الحوا    يسمح آلالف العمال ما غز  
بالعمل في إس ائيل  بأج   تب   بالمقا رة مع ال ضع ال اها ف ق الخيالية   تسمح إس ائيل بإقامة 
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م عليها ميراء  مطا    ق  يك ا هرال، ةيء محطات عمالقة لتحلية المياه  مع جزي   وراعية يقا
س ائيل ت  س هذا األم    ة  طها لتحقيقه لم تع  تعجيزية كما  مماثل في سيراء  ل  تم ذل،   ا 
كارت في السابق؛ بل ي ي  ا إرهاء ملف المحتجزيا اإلس ائيلييا في غز    تحيي  السالح الحمسا ي 

مع حك مة  ام هللا  حيا يتم ذل، سيتم معه التح ل في  ب ل رزعه   التخلي عا ة ط أا يتم ذل، كله
 المعا لة الق يمة.

 غز  الج ي   هي األساس   ما تتخلى عره إس ائيل في الضفة ه  الملحق.
رما  تس يبات أمي كية كثي   أةا ت إلى هذا االحتمال  ليس باإلفواح عا تق ية مكارة غز    ا 

وفية قضية الق س   اإلج اءات األمي كية اإلس ائيلية بإضعاف ال ضع في الضفة   ذل، ما خالل ت
في هذا االتجاه تمضي متسا عة  بال ه ا    ثم إغالق احتمال أي سيا   ج ية على الضفة بع  
اقتطاع غ   األ  ا   تثبيت السيط   األمرية اإلس ائيلية ما الره  إلى البح   مثلما تعه  بذل، 

  ائيلية ج ية تعا ض هذا الت جه.برياميا رترياه    ال ت ج  ق   إس
هذا تحليل يق م على استرتاج كيفية ت ظيف غز  في اللعبة األمي كية الكب ى... وفقة الق ا   ل  
ظل ال ضع الفلسطيري ال اخلي على حاله  فما كاا فيما مضى يب   مستحياًل سيوبح ممكرًا؛ بل 

  بما ه  الممكا ال حي .
 14/6/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 في الطريق إلى الهاوية في غزة .11

 تسفي ب ئيل
  هكذا ة ح «هذياا   هم»هي  اإل هانستؤ ي إلى  قف  إرساريةالرظ ية التي تق ل إا تسهيالت 

 زي  ال فاع أفيغ    ليب ماا معا ضته للتسهيالت في الحوا  على قطاع غز . ليب ماا محق. 
راع سكاا محتليا بالت قف عا رضالهم ال طري إق بإمكارهفالتسهيالت هي مقابل بسيط ج ًا  ليس 

ما ةأرها أا  األكث ما أجل التح  . التسهيالت تةبه تخفيف الحبل ح ل  قبة المةر ق  على 
تسبن له الت قف عا التةرج. ألرها أكث  ما أا تخ م السكاا هي ستعطي إلس ائيل و    ال  لة 

بقليل ما الغذاء  ال  اء    بما حتى القليل ما م ا    التي تمرح  عاياها كمية أكث  اإلرساريةالمحتلة 
 البراء التي يمكا عا ط يقها إعا   إعما  بي تهم الم م  .

في غز  ليست التسهيالت هي المطل بة  بل تط ي  اقتوا ي حقيقي.  لكا رقا  الكابرت السياسي 
كارت  إذال جي  أره   أ ضح بةكاأل ضفي المخبأ الخاص به تحت  األسب عالذي ج ى هذا  األمري



 
 
 
 

 

 37 ص             4667 العدد:             6/14/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

هرا، خالفات بيا متخذي الق ا ات فهي تتعلق بمسائل تكتيكية مثل المقابل للجثث  األس ى الذي 
 «.مةكلة غز »يجن على إس ائيل طلبه   ليس حل اًل است اتيجية لما يسم ى 

غز  ليب ماا بتب ي اته الهذيارية لمعا ضة التسهيالت يتجاهل أا الحوا  ال حةي المف  ض على 
   حتى العملية الالمعة للج ف الوام  التي تمخضت عا اإل هانسرة لم يؤ  إلى  قف  11مرذ 

 «. هم  هذياا»فت   ط يلة ما اله  ء الرسبي  تبيا أرها 
  اإل هانإذا قبلرا رظ ية ليب ماا التي تق ل إا االقتوا  ال يةكل مك را ذا عالقة بمحا بة 

س ى  لماذا في الضفة أثبتت المعا لة االقتوا ية رجاعتها  التسهيالت هي  فع مقابل جثث  أ
بالحل العريف ألرهم يكسب ا أكث    اإليمااالرسبية؟ هل إزاء الغزييا ت قف سكاا الضفة عا 
 األم فإا  باإليجانعلى هذا السؤال  اإلجابةيتعلم ا أكث   يتمتع ا بح ية ح كة أكث ؟ إذا كارت 

مة هة.   بما الفا ق يكما في الرظ ية اإلس ائيلية التي تق ل قيا تيا يراقض تماما رظ ية ليب ماا ال
 في جزئي فلسطيا؟.

اقتوا  مز ه  في الضفة أ  في قطاع غز  ليس الب يل عا التح   ال طري  لكا يمكره تخفيف 
 المظاه  العريفة للم اجهة.

لية السياسية فإا مسألة ق   اقتوا  سليم يق ي بالفعل م قف القيا   الفلسطيرية  لكا مرذ م ت العم
القيا   في الحالتيا ليست مهمة في رظ  إس ائيل  لهذا الةأا فإا حماس  محم   عباس هما رفس 
 الةيء  كالهما ليسا ة يكًا في الح ا   كالهما بالرسبة لها هما إ هابياا ي ي اا ت مي    لة إس ائيل.

خلق الفا ق ما راحية إس ائيل. الفا ق ه  أره في بيا القيا تيا ت اإلي ي ل جيةما هرا ليست الفج   
الضفة حسابات ال بح  الخسا   بالرسبة للسكاا تؤ ي إلى اله  ء. في حيا في غز  ليس للسكاا أي 
معيا  للمقا رة. في غز  ليس ل يهم ما يخس  ره   م ت ة يف على الج ا  يعتب  أفضل ما الحيا  

 البائسة ع يمة الج  ى.
أره إذا ق  ت إس ائيل ف ض عق بات اقتوا ية قاسية على الضفة  على االقل جزء يمكا التخميا 

ما الجمه      بما معظمه  سيستخ م الضغط على قيا ته. في غز  ال ي ج  إلس ائيل أي ة ي، أ  
ب اسطة القوف  القتل الجماعي  بضائقة اقتوا ية  إضعافها افعة م رية. هذه مجم عة سكارية تم 

 أفق اقتوا ي يةجعها على الضغط على قيا تها. فظيعة  ب  ا
  تعزيز مكارة حماس  ترازل ال لإل هانفي رظ  إس ائيل فإا التط ي  االقتوا ي في غز  ه  جائز  

ي ج  في جاربه مقابل ملم س. إال أا هذه الرظ ية تراقض التطلع اإلس ائيلي إلى أره ستك ا في غز  
 مرع اقتحامات الج ا   تطبيق  قف اطالق  األخ ىرظيمات جهة مسؤ لة يمكرها السيط   على الت

 الرا .
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لهذه الغاية فإره بحاجة إلى  افعة اقتوا ية حقيقية  ليس إلى تسهيالت أ  هبات.  حيث أا إس ائيل 
  حيث في التق يم 2006ما زالت عالقة في التفكي  الق يم الذي  ل  في االرتفاضة الثارية أ  في العام 

ت اتيجي يةا  إلى ي م الركبة  ي م الركسة كته ي ات رهائية  فإا أي زعيم  عسك ي أ  السر ي االس
 سياسي  لا يخاط  بالتفكي  للم ى البعي .

 13/6/2018هآرتس 
 14/3/2018، القدس العربي، لندن

 
 .. بداية تفريغ المنطقة "ج" من الفلسطينيين 1797األمر  .11

 عمي ه هاس
األم  العسك ي الج ي  الذي سي فع بخط ات كبي   حلم  األسب عذ هذا يت قع أا ي خل إلى حيز الترفي

المرطقة  ج  ما السكاا الفلسطيرييا. يلغي األم  بض بة  اح   فعليا قار ا التخطيط  البراء  إخالء
  الذي يس ي على الضفة كلها كمرطقة محتلة  يزي  والحيات اإل ا   الم رية في ه م األ  ري

 ة  يلغي حق االستماع  االستئراف  يبع  عا الساحة المحكمة  والحياتها.المباري الفلسطيري
أم  ه م لكل براء  إو ا مباا ج ي   مفت  اإل ا   الم رية ما  إخالءبةأا  1797يمك ا األم   قم 

ي ما. يمكا األم   30على استكماله  أ  مبرى عاة ا فيه أقل ما  أةه لم يستكمل أ  لم تم  ستة 
اظه  الباري  خوة براء  أ  في الحاالت التي  إذاإال  أيام أ بعةطبيق اله م خالل المفت  ما ت

يك ا فيها المبرى م ج  ا في ح     مخطط تخطيطي  مفول  أ  في مرطقة تم  ضع الي  عليها 
 غ اض عسك ية.أل

 أظه تاالستيطارية  اإلعالمالقاطع على هذا  ألره  غم أا  سائل  اإلثباتالتحفظات الثالثة هي 
المع  فة: احتمال أا  األسبانله.  ما  األساسيقلقها ما هذا األم   فاا الفلسطيرييا هم اله ف 

يحول فلسطيري في مرطقة  ج  على  خوة براء ه  احتمال ضعيف. بةكل متعم  امترعت اإل ا   
المخططات أ  الموا قة على مخطط هيكلية مراسبة للفلسطيرييا   ذل،  غم كث    إع ا الم رية ما 

الم ج     س اء كارت ت سيعية أ  خالف ذل،  ما اجل المست طريا اليه  . كذل،  كما ه  
 عسك ية. ألغ اضتم  ضع الي  عليها  أ اضيمع  ف  فقط مست طرات مبرية على 

العسك ي  الذي يلغي ما  لألم  لكا ليس فقط أا هذه التحفظات ت ل على ما هي الجهة اله ف 
ا ال  لي جهاز التخطيط  البراء في الضفة الغ بية   يلغي حق االستئراف ض  رية خالل خ ق القار  

 أيضااله م  الحو ل على  خوة براء فيما بع . ع   ما مفتةي البراء هم مست طر ا.  لكا 
: في الب ء األ ضالمفتة ا الذيا هم غي  مست طريا ت ب ا على فلسفة تف ق اليه    تطبيقها على 
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للسكاا المحتليا   بع  ذل، ب اسطة   ا عطائهاالفلسطيرييا  العامة  الخاوة    اضيأب اسطة س قة 
 التمييز ط يل الم ى  الفاضح  الة ي  في التخطيط  البراء  التط ي .

 إ ا يةيضط  الفلسطيري ا في المرطقة التي تسيط  عليها إس ائيل  بسبن هذا التمييز  ما راحية 
ضافةةل  إلى العي  في ظ  ف اكتظاظ بائسة في المئة ما الضفة الغ بي 60  غ فة أ  م حاض   ا 

البراء فاا ةبابا كثي يا  إمكاريةب  ا  خوة براء  ةق ط ق ز اعية ب  ا تو يح. في غيان 
 يضط  ا إلى الهج  .

اإل ا   الم رية بةبكة ما المفتةيا الخا جييا  الذيا يحظ ا بتأيي  السلطات  هم مفعم ا  تستعيا
الفلسطيرييا   على  أسهم جمعية  غفيم   أعمال ذ   م ا   مالية   الذيا يتجسس ا على  بال افعية

  األمامرظمات مختلفة في المست طرات  اللجرة الف عية لةؤ ا االستيطاا في لجرة الخا جية 
الج افات إلى المحكمة العليا. يجن على كل هؤالء  إ سالب ئاسة م تي ي غف ما البيت اليه  ي  

ا يضغط ا ما اجل ضم المرطقة  ج   كم حلة أ لىل أا يح و ا على أا تظل   ح التمييز الذي
بعا   سا ية على تفعيل هذا األم . أ ضهمالفلسطيرييا عا   ا 

ريساا قائ  المرطقة ال سطى ر اف بي يا بع  ةه  فقط ما ت ليه  17على هذا األم   قع في 
ا خطط ا الرص قبل ذل،. كقائ  عسك ي ه  ظاه يا مهامه. ما ال اضح أا  جال القار ا العسك يي

السي   لكا ف قه ت ج   غفيم  البيت اليه  ي. األم  الحالي ه  أ ا  في ور  ق الع  . حسن اإل ا   
 الخ ع التي يستخ م رها في سياق  قف كل براء فلسطيري في  األ ام الم رية  لجرة ي غف يع ف ا 
 جزء كبي  ما الضفة الغ بية.

المحاكم عا الو   . كم سيك ا جميال عالمرا ب  ا  إبعا م المةت ، لور  ق الع   هذا ه  القاس
محاكم  التي تةكل  حتى اآلال عقبة بسيطة في تطبيق سياسة الت حيل. اآلا يمكررا تس يع 

 السياسات   ا ع ائق.
 "هآرتس"

 13/6/2018، األيام، رام هللا
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