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 تحترم فوز مرسي برئاسة مصر وتسعى لمتعاون معو "سرائيلإ"نتنياىو:  .2
بينػػػامنف  االسػػػرا نمي مكتػػػب ر ػػػنس الػػػوزرا أف  ،القػػػدس مػػػف، 54/6/5025، وكالـــة رويتـــرز ل نبـــاء ذكػػػرت
قاؿ في بناف بعد اعالف فوز مرشح جماعة االخواف محمد مرسي بالر اسة "تشػند اسػرا نؿ بالعممنػة ، يتيناهو

وقػػاؿ البنػػاف "تتوقػػئ اسػػرا نؿ اسػػتمرار التعػػاوف مػػئ اإلدارة المصػػرنة  وتحتػػـر يتنجت.ػػا."الدنمقراطنػػة فػػي مصػػر 
عمى أساس معاهدة السالـ بنف البمدنف التي هي في مصمحة الشعبنف والتي تس.ـ في االسػتقرار االقمنمػي". 

 .2191ووقعت مصر واسرا نؿ معاهدة السالـ عاـ 
حكومػة يتينػاهو تلمػؿ فػي أف نمػيح مرسػي ويػواب االخػواف  وقاؿ مسؤوؿ اسرا نمي طمب عدـ يشػر اسػما اف

وقػػاؿ المسػػؤوؿ  المسػػممنف عػػالج مشػػاكؿ االقتصػػاد المصػػري ا ولونػػة عمػػى اي مراجعػػة لمعالقػػات النثيا نػػة.
االسرا نمي "نبػدو أييػا كيػا عمػى صػواب عيػدما قميػا اف الربنػئ العربػي سنصػبح شػتا  اسػالمنا بػر ـ أف الػدوؿ 
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ذاؾ". لكيػا أاػاؼ ايػا نلمػؿ مػف الحكومػة المصػرنة أف "تحػاوؿ أف تكػوف أكنثػر حيكػة الغربنة سخرت ميا آيػ
 سناسنة بالعمؿ مف أجؿ مصمحة البالد."

وقاؿ السفنر االسرا نمي السػابؽ لػدا القػاهرة انمػي شػاكند الذاعػة الجػنش االسػرا نمي اف سػمطة مرسػي سػنحد 
 العسكرنة االمرنكنة. مي.ا عمى ا رجح الجنش المصري الذي نعتمد عمى المساعدات

وقػػاؿ اسػػرا نؿ حسػػوف وهػػو مػػف يػػواب حػػزب كػػدنما الوسػػطي وعمػػؿ مبعونثػػا لحكومػػة يتينػػاهو الػػى القػػاهرة اف 
احتمػػاؿ دخػػوؿ العالقػػات النثيا نػػة الفػػاترة بالفعػػؿ طػػورا فنػػا مزنػػد مػػف الجمػػود نعيػػي ايػػا نتعػػنف عمػػى اسػػرا نؿ 

 وماسي المستمر ميذ أش.ر.احنا  شراكة السالـ مئ الفمسطنيننف بعد الجمود الدبم
وقاؿ حسوف "االستيتاج الفوري الذي نمكف استخالصا مف )هذه االيتخابات( هو اف دولة اسػرا نؿ والسػمطة 

 الفمسطنينة ل.ما مصمحة مشتركة في بيا  تحالؼ اقمنمي سرنعا سرنعا."
سػػرا نمي عػػف عاػػو الكينسػػت اال، أف القػػدس المحتمػػة مػػف، 54/6/5025، وكالــة ســما اإلخباريــة وأاػػافت

إف فػػػوز مرسػػػي هػػػو المسػػػار ا خنػػػر فػػػي الػػػوهـ المسػػػمى " قػػػاؿ ، حػػػزب اإلتحػػػاد القػػػومي "منخا نػػػؿ بػػػف آري"
بالسػػالـ مػػئ مصػػر، والػػذي كمفيػػا نثميػػان باهظػػان، ومػػف نعػػرؼ اىف مػػاذا نيتظريػػا عمػػى الحػػدود الجيوبنػػة والتػػي 

 تعتبر اىف إسالمنة".
عتين ػؿ شػػيمر" إلػػى االيتخابػات المصػػرنة قػػا الن " إف عمػػى عمػػؽ عاػػو الكينسػت عػػف حػػزب "كادنمػػا" " هوبػدور 

إسػػرا نؿ أف ت.يػػش الشػػعب المصػػري عمػػى يشػػو  الدنمقراطنػػة فن.ػػا،  ف ردود الفعػػؿ ا ولػػى مػػف قبػػؿ إسػػرا نؿ 
نمكػػف أف تكػػوف هامػػة فػػي رسػػـ مسػػتقبؿ العالقػػات مػػئ جارتيػػا الجيوبنػػة، الشػػعب المصػػري إختػػار وعمنيػػا أف 

ف كايت اليتا ج   نر مرانة ليا". يصمت وا 
بػػدورها قالػػت ر نسػػة حػػزب المعاراػػة "شػػنمي نحنمػػوفنتش" " السػػالـ مػػئ مصػػر لػػا أهمنػػة إسػػتراتنجنة كبنػػرة 
وعمػػى إسػػرا نؿ أف تقػػـو بكػػؿ مػػا فػػي وسػػع.ا لممحافظػػة عمػػى العالقػػات السػػممنة مػػئ مصػػر"، داعنػػة الحكومػػة 

 اإلسرا نمنة إلى إجرا  حوار فوري مئ الر نس المصري الميتخب.
"إييي أتميى لكؿ المصرننف بلف تشمؿ الدنمقراطنة فػي مصػر تعػدنالت اقتصػادنة واجتماعنػة  تابعت قا مة و 

داخػػؿ جمنػػئ طبقػػات الشػػعب المصػػري، وأتميػػى أف تسػػتمر االتفاقػػات السناسػػنة الموقعػػة بنييػػا وعمػػى رأسػػ.ا 
 اتفاقنة السالـ".

 
 مصربفوز مرسي برئاسة  عباس وىنية يينئان .2

ايطمقت مسا   التيالمسنرات  فيقطاع  زة إسماعنؿ هينة  فيؾ ر نس حكومة حماس شار   محمد طيطاوا
ا حد، ابت.اجا بإعالف الدكتور محمد مرسى ر نسا لمصر، باإلاافة إلى مشاركة العدند مف كوادر وقادة 

 حركة حماس هذه المسنرات.
وارع مدنية  زة، كما قاـ بتوزنئ ايطمقت بش التيالمسنرة  في والفمسطنيي المصريوقاـ هينة برفئ العممنف 
 المسنرات واالحتفاالت. فيالحموا عمى المشاركنف 

االيتخابات  فيمحمود عباس، الدكتور محمد مرسى، بمياسبة فوزه  الفمسطنييوفى السناؽ ذاتا هيل الر نس 
 العظنـ. المصريمصر، معربا عف احتراما والقنادة الفمسطنينة لخنار الشعب  فيالر اسنة 

شخصنا، نطنب ليا  وباسميث الر نس عباس ببرقنة ت.ي ة إلى مرسى قاؿ فن.ا، "باسـ شعبيا الفمسطنيي، وبع
جا  لنؤكد  والذيالقمبنة بمياسبة ايتخابكـ ر نسا لمجم.ورنة،  الت.اييأف يتوجا لفخامتكـ، بلصدؽ عبارات 

ممنف أف نكوف ذلؾ فاتحة خنر يحو تمسؾ بمدكـ وشعبكـ الشقنؽ بالقنـ السامنة القا مة عمى الدنمقراطنة، آ
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إطار مف ا خوة  فيالشقنؽ وترسنخ استقراره وتعزنز وحدتا الوطينة  المصريتحقنؽ طموحات الشعب 
 والحوار والتالحـ والو اـ واالستقرار".

تاطمعوف ب.ا والممقاة عمى كاهمكـ، ويتميى لكـ التوفنؽ  التيوأااؼ "إييا يدرؾ حجـ المس ولنات والم.اـ 
كؿ ما مف شليا خدمة قاانا شعبكـ والحفاظ عمى مكتسباتا وميجزاتا التارنخنة وخدمة قاانا أمتيا،  في

كؿ ما مف شليا  فيوفى مقدمت.ا القانة الفمسطنينة، مؤكدنف لكـ تطمعيا إلى مواصمة العمؿ المشترؾ 
دلة وبما نحقؽ أهداف.ا خدمة مصالح شعبنيا المذنف تجمع.ما أواصر أخونة متنية، وخدمة قاانا أمتيا العا

 السامنة".
 25/6/2102اليوم السابع، مصر، 

 
 مرسي بانتخابو رئيسا لمصر تينئالسمطة الفمسطينية  .3

المسممنف محمد مرسي  اإلخوافمرشح حركة  ا حدهيات السمطة الفمسطنينة   ا ؼ ب -القدس  - راـ اهلل
 ويتا جا. لدنمقراطيااحتراـ الخنار  إلىبايتخابا ر نسا لمصر، ودعت المصرننف 

الدكتور  ي.يشوقاؿ عاو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة صا ب عرنقات لوكالة "فرايس برس"  "
المسممنف بفوزه بايتخابات الر اسة المصرنة وايتخابا ر نسا لمصر".  اإلخوافمحمد مرسي مرشح حركة 

االيتخابات والدنمقراطنة"، محذرا مف "استخداـ  الشعب المصري العظنـ عمى ايتصار خنار ي.يش  "وأااؼ
 نجب احتراـ الخنار الدنمقراطي ويتا جا".  ياالمسممنف  اإلخوافالتخونؼ اد فوز مرشح 

وأكد عرنقات في حدنث لصوت فمسطنف أف الشعب الفمسطنيي وقنادتا عمى نثقة تامة باف ايتخاب الدكتور 
فعؿ كؿ المصرننف ويحف وانثقوف ايا سنسعى ونعمؿ إلعادة مرسي سنستمر بدعـ القانة الفمسطنينة كما 

 ".7691فمسطنف إلى الخارطة الجغرافنة بإقامة دولة فمسطنف وعاصمت.ا القدس الشرقنة عمى حدود عاـ 
وأواح أف القانة الفمسطنينة ستبقى القانة ا ولى لمشعب المصري والعرب جمنعا معربا عف أمؿ القنادة 

ي.ا  االيقساـ.الفمسطنينة أف نشكؿ ا  يتخاب الدكتور محمد مرسي فرصة م.مة لدعـ المصالحة الفمسطنينة وا 
رادة  مف ج.ت.ا رحبت الدكتورة حياف عشراوي عاو المجية التيفنذنة ر نسة دا رة النثقافة واإلعالـ بخنار وا 

عمى  سمطةلمالشعب المصري، وتحقنؽ تطمعاتا المشروعة لمبد  بع.د جدند في مصر، وبااليتقاؿ السممي 
 .يزن.ةدنمقراطنة  أسس

الشعب المصري والعممنة الدنمقراطنة، وي.يش الر نس  إرادة"يحتـر  "القدس" وقالت عشراوي في بناف وصؿ 
ترسنخ التعاوف مئ مصر وموقف.ا الداعـ لمقانة الفمسطنينة  إلىالميتخب الدكتور محمد مرسي، ويتطمئ 

 اإلقمنميفمسطنيي وتحقنؽ السالـ العادؿ عمى المستوا بدانة بالمصالحة وفي حمانة حقوؽ الشعب ال
 .والدولي"

 24/6/2102القدس، القدس، 
 
 الدولة الفمسطينّية يعرقلفياض: االنقسام  .4

أّكد ر نس حكومة تسننر ا عماؿ الفمسطنينة، سالـ فناض، في مقابمة   محمد دلبح - نو بي آي -واشيطف 
ف الفمسطنيننف لف نتمكيوا مف إقامة دولة فمسطنينة، في ظؿ ، أوؿ مف أمس، أ"واشيطف بوست"مئ صحنفة 

االيقساـ بنف  زة والافة الغربنة. وقاؿ إف اتفاؽ الدوحة الذي وّقعا الر نس الفمسطنيي محمود عباس ور نس 
تشكنؿ حكومة تكيوقراط نرأس.ا الر نس أبو مازف "المكتب السناسي لحركة حماس خالد مشعؿ نيص عمى 
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أف هذا االتفاؽ لـ نمؽ أي دعـ مف قبؿ  إلى، لكيا أشار "نة، نجرا خالل.ا اإلعداد لاليتخاباتكمرحمة ايتقال
 حركة حماس في  زة.

عقب إعالف الدوحة، لـ تسمح حماس لمجية االيتخابات المستقمة بالذهاب إلى  زة لتحدنث "وأااؼ فناض  
اات القاهرة ميذ نثالنثة أسابنئ ماانة، سجؿ أسما  الياخبنف، ولكف عقب االتفاؽ الذي حدث في جولة مفاو 

. وأواح فناض أف المشكمة "سمحت حماس لمجية بالذهاب إلى هياؾ واإلعداد لتحدنث أسما  الياخبنف
الر نسنة في محاولة تحقنؽ المصالحة تكمف في عدـ وجود جدنة حوؿ إجرا  ايتخابات مف جايب حماس 

الرأي تراجئ شعبنت.ا، في الافة الغربنة وقطاع  زة  بسبب خوف.ا مف ال.زنمة، بعدما أنثبتت استطالعات
 6009عمى حد سوا . وباليسبة إلى حركة فتح، قاؿ فناض إف الحركة استعادت بعض ما فقدتا ميذ عاـ 

وفقان الستطالعات الرأي، مشنران إلى أف ما ال نعرفا الياس هو أيا في ايتخابات المجمس التشرنعي في 
 في الم ة لكؿ مي.ما مف يسبة ا صوات. 44س عمى يحو فتح وحما حصمت كؿ مف 6009

، أواح 7691وبخصوص الطمب الفمسطنيي مف ا مـ المتحدة االعتراؼ بقناـ دولة عمى حدود عاـ 
فناض أيا ندعـ أي مبادرة مف شلي.ا أف تقرب الشعب الفمسطنيي مف هدؼ القدرة عمى العنش بحرنة كدولة 

س الحكومة العبرنة بينامنف يتيناهو بالتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ ني.ي احتالؿ مستقمة. وفي ما نتعمؽ بجدنة ر ن
إييا لـ ير أي خطوة جدنة مف قبؿ ر نس الحكومة اإلسرا نمنة تدؿ عمى ينتا في إي.ا  "الافة الغربنة، قاؿ 

كبنرة  ، مشنران إلى ايشغال.ـ بقانة التوسئ االستنطايي المستمر، يظران لكوي.ا بمنثابة عرقمة"االحتالؿ
 الست ياؼ المحادنثات.

ا زمة المالنة التي تعاين.ا السمطة الفمسطنينة، وقاؿ إف هياؾ يقصان في التمونؿ، وذلؾ  إلىوتطرؽ فناض 
بسبب عدـ وفا  الدوؿ العربنة بكؿ التزامات.ا المالنة تجاه السمطة الفمسطنينة، فنما أشار إلى أف الوالنات 

 المتحدة وأوروبا توفراف ذلؾ.
ي معرض تعمنقا عمى ا زمة السورنة، قاؿ إف هياؾ تداعنات تتجاوز ما نحدث في سورنا مف المذابح وف

 أف الحؿ نقبئ في عواصـ دولنة منثؿ موسكو. إلىوسفؾ الدما ، مشنران 
 25/6/2102األخبار، بيروت، 

 
 األوروبيين بالتدخل لوقف ىدم قرية سوسيا الدبموماسيينفياض يطالب  .5

  دعا ر نس الوزرا  الدكتور سالـ فناض مجمس القياصؿ والممنثمنف الدبموماسننف ا وربننف ـا نا - الخمنؿ
المعتمدنف لدا السمطة الوطينة لعقد اجتماع طارئ لموقوؼ عمى خطورة الوائ في محافظة الخمنؿ، 

 وخاصة في قرنة سوسنا الم.ددة بال.دـ واإلزالة مف قبؿ قوات االحتالؿ.
ي بالتدخؿ الفاعؿ والمباشر مف قبؿ المجتمئ الدولي لاماف إي.ا  االحتالؿ وعدـ ترؾ وطالب المجتمئ الدول

هذا ا مر إلسرا نؿ، وهي القوة المحتمة، لتقرر بشليا، وبتمكنف الشعب الفمسطنيي، وهو نسعى الستكماؿ 
وبينت.ا التحتنة،  جاهزنتا الوطينة إلقامة الدولة، مف ينؿ حرنتا واستقاللا، وتجسند هذه الدولة، بمؤسسات.ا

 واقعان ممموسان عمى ا رض وعيصران فاعالن في ا سرة الدولنة وفي ترسنخ ا مف واالستقرار في الميطقة.
جا ت تصرنحات فناض خالؿ جولة لا في محافظة الخمنؿ، تفقد خالل.ا قرنة سوسنا وافتتح عددان مف 

ظة في م.رجاف لألطفاؿ يظما االتحاد المشارنئ في نطا وتفوح، كما شارؾ في مست.ؿ جولتا لممحاف
 ا وروبي وعدد مف المؤسسات الرسمنة وا همنة

 25/6/2102األيام، رام اهلل، 
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 قراقع: عباس يشترط إطالق أسرى ما قبل أوسمو لمقاء نتنياىو .6

والمحررنف، عنسى قراقئ، إف الر نس محمود عباس، اشترط  ا سراقاؿ وزنر شؤوف   القدس -بنت لحـ 
أسنران، مقابؿ لقا  ر نس  764وعددهـ  7661سراح ا سرا المعتقمنف ميذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو عاـ  إطالؽ

"بينامنف يتيناهو" مف أجؿ است ياؼ المفاواات، كما أكد أهمنة إي.ا  ممؼ ا سرا  اإلسرا نميالوزرا  
 المراى.
تقوع شرؽ بنت لحـ، ا حد، إف  قراقئ خالؿ زنارتا ميزؿ ا سنر المرنض، رناض العمور، في بمدة وأواح

 لوقؼ معاياة ا سرا المراى". اإلسرا نميالر نس عباس نعمؿ كؿ ما في وسعا لماغط عمى الجايب 
العمور، هي مف بنف الحاالت المرانة الخطنرة في مستشفى سجف  ا سنرأف حالة  إلىوأشار قراقئ 

تركنب  إلىمة مف حاالت  نبوبة، وهو بحاجة الرممة، إذ نعايي مف مرض في القمب، وتيتابا موجات متواص
 ج.از لتيظنـ يباات القمب.

 24/6/2102القدس، القدس، 
 
 يدخمون عاميم الثاني في "االعتقال اإلداري" فمسطينيينأربعة نواب  .7

طالب مركز حقوقي برلمايات العالـ بالتدخؿ الحقنقي والاغط عمى االحتالؿ اإلسرا نمي إلطالؽ   راـ اهلل
 يواب المختطفنف بطرنقة  نر قايوينة، خاصة أي.ـ نتمتعوف بالحصاية الدولنة، حسب القايوف.سراح ال

(، تمقت "قدس برس" يسخة ميا باف 9|64) ا حدوأفاد مركز أسرا فمسطنف لمدراسات، في بناف صحفي 
ؿ، حنث سجوف االحتال فيالنثايي  االعتقاؿ"أربعة يواب مف المجمس التشرنعى الفمسطنيي ندخموف عام.ـ 

مختطفوف ميذ ش.ر نوينو مف العاـ المااي وجمنع.ـ نيتموف لكتمة "التغننر واإلصالح" المحسوبة عمى  أي.ـ
 حركة "حماس".

 24/6/2102قدس برس، 
 
 اعتقال الصفدي انتياك صارخ لالتفاق مع األسرى تجديدنائب فمسطيني:  .8

ور لتواصؿ الفعالنات الشعبنة والرسمنة دعا اليا ب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي ناسر ميص  يابمس
 ليصرة ا سرا في سجوف االحتالؿ، "حتى نياؿ آخر أسنر حرنتا".

( تمقت "قدس برس" يسخة ميا بلف "تجدند 9|64وأكد اليا ب عف مدنية يابمس في بناف صحفي السبت )
ميتصؼ الش.ر المااي  االعتقاؿ اإلداري لألسنر حسف الصفدي نعتبر ايت.اكا صارخا لالتفاؽ الذي ُابـر

دارة السجوف الص.نوينة برعانة مصرنة".  بنف قنادة الحركة ا سنرة وا 

 24/6/2102قدس برس، 
 
 بحر: نتمنى أن تعود مصر لدورىا الريادي في ظل رئاسة مرسي .9

هيلت ر اسة المجمس التشرنعي الفمسطنيي ا مة االسالمنة، والشعب المصري عمى وجا الخصوص    زة
أحمد بحر ر نس المجمس التشرنعي  د.وتميى  تور محمد مرسي بر اسة جم.ورنة مصر العربنة.بفوز الدك

باإليابة في تصرنح مكتوب لا، تمقت "قدس برس" يسخة عيا، لمصر النثورة مزندنا مف التقدـ في ظالؿ 
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 أفا وهيل الشعب المصري بيجاح العرس الدنمقراطي بمصر، وأعرب عف أمم "الحكـ الرشند"، حسب قولا.
 تعود مصر لدورها الرنادي بالعالمنف العربي واإلسالمي في ظؿ فوز مرسي.

 24/6/2102قدس برس، 
 

 خريشة: فوز مرسي برئاسة مصر انتصار لمقضية الفمسطينية .01

أكد حسف خرنشة، اليا ب النثايي لر نس المجمس التشرنعي الفمسطنيي، بلف فوز محمد مرسي   طولكـر
طبنعننا باعتباره نمنثؿ التنار الجدند وقطاعات النثورة التي نثارت اد اليظاـ السابؽ، بر اسة مصر نعتبر "أمرنا 

وهو ايتصار لمقانة الفمسطنينة والدنمقراطنة والنثورة التي خاات عمى مدا عاـ ويصؼ حراؾ لتعزنز 
 الدنمقراطنة".

ـ هي عالمة فارقة واعتبر خرنشة في تصرنحات خاصة لػ"قدس برس" أف "يتا ج االيتخابات المصرنة النو 
إلعادة مصر لواع.ا الطبنعي في مسايدة القانة الفمسطنينة وا مة العربنة باعتبارها تشكؿ نثقال كبنرا 
 بالميطقة، حنث أار تغننب دورها بالمرحمة السابقة بالقاانا العربنة بشكؿ عاـ والفمسطنينة بشكؿ خاص.

 24/6/2102قدس برس، 
 

 بـ"انتصار الثورة" نواب حماس في الضفة يينئون مصر .00

قّدـ اليواب اإلسالمنوف في المجمس التشرنعي الفمسطنيي، بالت.ايي والتبرنكات لمصر شعبان وقنادة   راـ اهلل
 بمياسبة فوز محمد مرسي مرشح اإلخواف المسممنف بر اسة الجم.ورنة.

يسخة عيا ، أف يتا ج واعتبر يواب كتمة "التغننر واإلصالح" البرلماينة في بناف ل.ـ تمقت "قدس برس" 
االيتخابات الر اسنة بمصر التي توّجت بفوز مرسي وتولنا ميصب ر نس الجم.ورنة، تعيي "ايتصار النثورة 
المصرنة بفعؿ اإلرادة الشعبنة القونة لمشعب المصري الذي قدـ التاحنات الكبنرة في سبنؿ ايتزاع حقوقا 

 "، وفؽ تقدنرهـ.وحمانة نثورتا التي  نرت الخارطة السناسنة لمبالد

 24/6/2102قدس برس، 
 

 "داخمية غزة": مصر تغمق معبر رفح بشكل مفاجئ دون إبداء األسباب .02

قالت وزارة الداخمنة وا مف الوطيي في  زة في تصرنح مكتوب مقتاب، تمقت "قدس برس" يسخة عيا    زة
 .أسبابي معبر رفح بشكؿ مفاجش ودوف إبدا  أ ا حدإف السمطات المصرنة أ مقت ظ.ر 

 24/6/2102قدس برس، 
 
 
 

 ويبارك لو فوزه برئاسة مصر مرسي مشعل يياتف .13
هاتؼ خالد مشعؿ ر نس المكتب السناسي لحركة "حماس"، الدكتور محمد مرسي الر نس المصري    زة

 الجدند، وباركا لا فوزه في االيتخابات المصرنة.
شعؿ اتصؿ بالر نس الميتخب لجم.ورنة وقاؿ بناف صادر عف المكتب اإلعالمي لحركة "حماس" إف م

مصر العربنة الدكتور محمد مرسي م.ي ان سنادتا بفوزه بالر اسة وبنثقة الشعب المصري العظنـ، وب.ذا العرس 
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الدنمقراطي الكبنر، وتميى لا اليجاح والتوفنؽ في قنادة مصر إلى شاطش ا مف وا ماف والتقدـ واالزدهار 
 ا مة العربنة واإلسالمنة.والي.اة لما فنا صالح مصر و 

 24/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 "إسرائيل"أبو مرزوق : ال اتصاالت غير مباشرة مع  .24

موسى أبو مرزوؽ التصعند « حماس»عزا يا ب ر نس المكتب السناسي لحركة   جن.اف الحسنيي -القاهرة 
اليار الذي تـ برعانة مصرنة، إلى اغوط اإلسرا نمي ا خنر عمى قطاع  زة، عمى ر ـ اتفاؽ وقؼ إطالؽ 

داخؿ قنادة الجنش اإلسرا نمي تصر عمى توجنا اربة موجعة إلى القطاع لميئ تصونر ال.دية عمى أي.ا 
 ايتصار لمفمسطنيننف.

لذلؾ كاف هجـو الطنراف مؤلمان لمغانة وجابت »وأشار أبو مرزوؽ إلى أف هذا ا مر كاف متوقعان، وقاؿ  
 «.  القطاع شماالن وجيوبان ووسطان الطا رات أيحا

اإلسرا نمننف ال نحتاجوف إلى »وحوؿ توقعاتا لمدا إمكاف صمود ال.دية، أواح المسؤوؿ الفمسطنيي أف 
مبرر لشف هجمات عمى  زة، وفي الوقت ذاتا إطالؽ المقاومة في  زة صوارنخ عمى البمدات اإلسرا نمنة 

 اإلسرا نمنة. -ا نمنة عمى الحدود المصرنة ، يافنان وجود حشود إسر «أمر ال نمكف ميعا
« حماس»، يافنان حصوؿ «الدور المصري كاف فاعالن وأساسنان في التوصؿ إلى وقؼ إطالؽ اليار»ورأا أف 

عيدما تتدخؿ مصر بنثقم.ا نمكي.ا أف »عمى تطمنيات أو امايات تمـز إسرا نؿ بوقؼ إطالؽ اليار. وقاؿ  
 «.ـ ذلؾ ال توجد امايات تمـز العدو بال.دو تكبح جماح إسرا نؿ، لكف عمى ر 

ويفى أبو مرزوؽ وجود اتصاالت أو قيوات مباشرة أو  نر مباشرة مئ الجايب اإلسرا نمي لمعرفة توج.اتا 
الرد عمى أي عدواف إسرا نمي مف ميطمؽ الدفاع عف « حماس»السناسنة )...( وشدد عمى أف مف حؽ 

 شعب.ا.
التصعند ا خنر إلى كوف إسرا نؿ « الحناة»ري مطمئ في تصرنح إلى في السناؽ ذاتا، عزا مصدر مص

تيظنمات » نر قادرة عمى تطبنؽ االلتزاـ الذي قدمتا عمى ا رض، مواحان أف هياؾ « حماس»تعتبر 
 «.صغنرة مسمحة تتبئ التنار السمفي و نره تتحرؾ عمى ا رض وتطمؽ الصوارنخ

إف إسرا نؿ تتعامؿ وتعالج أمي.ا »وزاد  «. بني.ا وبنف حماس أتوقئ حدوث صداـ قرنبان »وأااؼ المصدر  
 «.في شكؿ مباشر ومف دوف وكنؿ )...( ف.ي تحمي أمي.ا بيفس.ا وال تت.اوف في هذه المسللة أبدان 

الرد اإلسرا نمي ا خنر ياتج مف الدخوؿ في حمقة مفر ة مف الفعؿ ورد الفعؿ والذي بدا يتاج »ورأا أف 
 «.ا خنرة العممنة العسكرنة

 25/6/2012الحياة، لندن، 
 
 

 "يركب سة مصر "لحظًة تاريخيًة وانتصارفي انتخابات رئا مرسيالزىار: فوز  .15
اعتبر عاو المكتب السناسي لحركة "حماس" د. محمود الزهار، فوز مرشح جماعة اإلخواف المسممنف 

 ". محمد مرسي في ايتخابات ر اسة مصر "لحظةن تارنخنةن وايتصاران كبنران 
وقاؿ الزهار في تصرنحات لوكالة ا يبا  الفريسنة " هذه لحظة تارنخنة ومرحمة تارنخنة جدندة في تارنخ 
مصر ستصحح ا ربعنف عامان السابقة )..( هذه هزنمة لبريامج التطبنئ مئ العدو اإلسرا نمي، ولبريامج 
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رأي الشعب المؤند لمقانة  التعاوف ا ميي معا، وبنئ مقدرات مصر لمعدو والموقؼ المتياقض مئ
 الفمسطنينة". 

قمنمي  وأااؼ الزهار أف فوز مرسي نعيي "والدة جدندة القتصاد مصر، اقتصاد فاعؿ وموقؼ سناسي وا 
وشدد عمى أف فوز مرسي نعيي "تقمنص ليفوذ الغرب بالميطقة وتتونجان  نقود ا مة العربنة واإلسالمنة". 
 وحندة لوحدة الشعب المصري مسممنف وأقباطان ولنبرالننف". لمربنئ العربي وهو أناا الوسنمة ال

وشدد الزهار عمى أف فوز جماعة اإلخواف المسممنف هو "لصالح المصرننف مسممنف ومسنحننف ولنبرالننف"، 
مانفان " إف هذا الفوز ايتصار  رواح الش.دا  وتاحنات.ـ.. إي.ا واحدة مف العالمات الفارقة في تارنخ 

أف فوز مرسي "لا ايعكاسات إنجابنة متوازية لمصمحة القانة الفمسطنينة"، مباركان لمصر هذا  وأكد مصر". 
 "الفوز وااليتصار".

 24/6/2012فمسطين أون الين، 
 

 بانتخابات الرئاسة المصرية مرسيمحمد  الفصائل الفمسطينية تبارك فوز .16
فوز مرشح حزب الحرنة والعدالة د.  أعربت فصا ؿ فمسطنينة عف أمم.ا أف نعند  أحمد المبابندي - زة

محمد مرسي بايتخابات الر اسة المصرنة الدور المصري الّرنادي في دعـ ويصرة القاانا العربنة واإلسالمنة 
وفي مقدمت.ا القانة الفمسطنينة، مؤكدة أف فوزه نعد "إيجازان جدندان نااؼ إلى سمسمة إيجازات النثورة 

 المصرنة". 
صا ؿ في أحادنث ميفصمة لػ"فمسطنف أوف النف" أف فوز مرسي نمنثؿ يقطة تحوؿ في وأكد قنادنوف مف الف

تارنخ القانة الفمسطنينة، وأيا سنعند لمشعب الفمسطنيي حرنتا وتوقؼ تغوؿ االحتالؿ اإلسرا نمي عمنا، 
 مطالبنف الر نس المصري الجدند بدعـ الشعب الفمسطنيي ويصرة قااناه العادلة. 

، في مؤتمر صحفي فور 2012-6-22منا اليتخابات الر اسنة المصرنة أعميت ا حد وكايت المجية الع
% مف مجموع أصوات الياخبنف المصرننف الذنف 71.5مرشح حزب الحرنة والعدالة محمد مرسي بيسبة 

 أدلوا بلصوات.ـ في االيتخابات المصرنة. 
 نقطة تحول 

جماعة اإلخواف المسممنف د. محمد مرسي في واعتبرت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" فوز مرشح 
 ايتخابات ر اسة مصر "يقطة تحوؿ في تارنخ الشعوب العربنة واإلسالمنة".

وقاؿ الياطؽ باسـ الحركة سامي أبو زهري " إف حركتا والشعب الفمسطنيي نعبروف عف بالغ سعادت.ـ ب.ذه 
إرادة الشعب المصري"، مواحان أف حماس تابعت اليتا ج، ونعتبروي.ا ايتصاران لمنثورة المصرنة وتعبنران عف 

 باهتماـ االيتخابات المصرنة الرتباط يتا ج.ا بالقانة الفمسطنينة.
وأكد لػ"فمسطنف أوف النف" أف فوز المرشح محمد مرسي في سباؽ ايتخابات الر اسة المصرنة سنكوف لا 

دند"، الفتان إلى أف "مرسي" سبؽ وأف "ايعكاس إنجابي نعند لمقانة الفمسطنينة صدارت.ا ومركزنت.ا مف ج
 أعمف دعما لقانة الشعب الفمسطنيي واستعداده لمعمؿ ليصرت.ا أنثيا  حممتا االيتخابنة.

 إسناد القضية
مف ياحنت.ا، باركت حركة الج.اد اإلسالمي لمصر وشعب.ا يجاح االيتخابات الر اسنة وايتخاب الدكتور 

مكف مف تيفنذ ما قطعا عمى يفسا مف وعود لمشعب المصري محمد مرسي ر نسان لمصر، متمينةن أف نت
 وا مة العربنة.
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وقاؿ القنادي في الحركة د. يافذ عزاـ لػ"فمسطنف أوف النف"، إف حركتا تمقت يبل فوز الدكتور محمد مرسي 
بفخر واعتزاز باعتباره المرشح ا قرب لمشعب الفمسطنيي، معربان عف أمؿ حركتا بلف نيجح مرسي في 

 سياد ودعـ القانة الفمسطنينة"."إ
وأواح أف الشعب الفمسطنيي نيتظر الكنثنر مف الر نس الجدند في هذه المرحمة التارنخنة، مبنيان أف 
المطموب ميا العمؿ عمى يصرة قانة الشعب الفمسطنيي وحقا في التحرر باإلاافة إلى فؾ الحصار 

 المفروض عمى قطاع  زة.
 خطوات عممية

لجب.ة الشعبنة لتحرنر فمسطنف عف سعادت.ا بفوز مرشح حزب الحرنة والعادلة الدكتور بدورها، أعربت ا
 محمد مرسي بر اسة مصر، متمينة أف نحقؽ فوزه بااليتخابات آماؿ الشعب الفمسطنيي وطموحاتا بالتحرنر.
ت وطالب عاو المكتب السناسي لمجب.ة الشعبنة جمنؿ مزهر، الر نس المصري الجدند أف نقوـ بخطوا

عممنة لرفئ الحصار عف قطاع  زة ودعـ حرنة الشعب الفمسطنيي وأف نيتصر لا مف ظمـ االحتالؿ 
 اإلسرا نمي الظالـ.

وأشار إلى أيا نتوقئ أف نحدث تحوؿ إنجابي في مسار القانة الفمسطنينة عقب فوز مرسي، داعنان الر اسة 
 كخطوة أولى في طرنؽ دعـ الشعب الفمسطنيي. المصرنة الجدندة إلى القناـ بجمئ شمؿ القنادة الفمسطنينة 

 شأن داخمي
أما حركة فتح، فاعتبرت فوز المرشح الر اسي محمد مرسي في االيتخابات المصرنة "شليان داخمنان ال عالقة 

 ل.ا با"، مؤكدةن أي.ا ستتعامؿ معا كر نس لدولة عربنة.
لر نس المصري الجدند بدعـ قانة الشعب وقاؿ القنادي في الحركة نحنى رباح إف حركتا تلمؿ أف نقوـ ا

الفمسطنيي والوقوؼ إلى جايبا في معركة تحرره، مواحان أف مصر البد ل.ا أف تستكمؿ دورها الرنادي في 
 مسايده الشعب الفمسطنيي.

وشارؾ الفمسطنينوف في قطاع  زة أشقا هـ المصرننف فرحت.ـ بفوز الدكتور محمد مرسي ر نسان لمصر، 
ؼ في محافظات القطاع إلى الشوارع ن.تفوف بفوز مرسي ونرفعوف صوره، وايطمقت حنث خرج اىال

احتفاالت بشكؿ عفوي مئ إطالؽ يار في ال.وا  في كافة مياطؽ قطاع  زة فور إعالف لجية االيتخابات 
 الر اسنة فوز مرسي.

 24/6/2012فمسطين أون الين، 
 

 شكيل حكومة التوافقحماس تنفي االتفاق مع فتح عمى ربط االنتخابات بت .17
قاؿ الياطؽ باسـ حركة "حماس" سامي أبو زهري  إف ربط ر نس السمطة الفمسطنينة محمود عباس بنف    زة

تشكنؿ الحكومة وتحدند موعد االيتخابات ميافي لالتفاقات، مؤكدة عمى أف االيتخابات هي نثمرة لممصالحة 
 ولنست شرطان ل.ا.

"المركز الفمسطنيي لإلعالـ" يسخة عيا النوـ ا حد أف نكوف أنان مف  ويفى  أبو زهري في بناف صحفي تمقى
عالف موعد االيتخابات.  االتفاقات قد تامف أي ربط بنف إعالف تشكنؿ الحكومة وا 

وقاؿ   إف "تشكنؿ الحكومة هو استحقاؽ تـ االتفاؽ عمى البد  فنا، أما االيتخابات فقد اتفؽ عمى أف نتـ 
 بعد توفر الظروؼ الالزمة ليجاح.ا في الداخؿ والخارج". تحدند موعدها بالتوافؽ
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وشدد عمى أف تصرنحات عباس تزند عب ان جدندان عمى اتفاؽ المصالحة وتائ شروطان إاافنة بعندة عف 
 يصوص وروح االتفاقات.

 وأكد أف االيتخابات هي إحدا يتا ج المصالحة ولنست مدخالن ل.ا، وأااؼ " إذا كاف المقصود هو تعجنؿ
إجرا  االيتخابات ف.ذا نستدعي ت.ن ة المياخات والظروؼ الالزمة ليجاح.ا، ال تصعند حمالت المالحقة 
ا مينة واالعتقاالت السناسنة في الافة عمى أندي أج.زة أمف السمطة وهو ما نانئ فرص إجرا  

 االيتخابات. 
تح ا حد عمى أف  "إعالف تشكنؿ وكاف عباس شدد خالؿ كممتا في افتتاح اجتماع المجمس النثوري لحركة ف

 الحكومة مرتبط بإعالف وااح نحدد موعد االيتخابات المقبمة"، مؤكدا أف "المصالحة مرتبطة بااليتخابات".
 24/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 األحمد يتيم "طرفًا ثالثاً" بتوتير األجواء في مخيمات لبنان .18

لـ نسما صراحة، بالوقوؼ ورا  ” طرفان نثالنثان “عزاـ ا حمد ” فتح“ة  زة  ات.ـ عاو المجية المركزنة لحرك
توتنر ا جوا  في مخنمات الالج نف الفمسطنيننف في لبياف في ظؿ أوااع  نر مستقرة تش.دها الساحة 

 المبياينة، مبر ان بذلؾ ساحة الجنش المبيايي.
إف الجنش المبيايي لنس طرفان “، أمس، الرسمنة في راـ اهلل” صوت فمسطنف“وقاؿ ا حمد في حدنث إلذاعة 

ف هياؾ طرفان نثالنثان نحاوؿ توتنر ا جوا  في ظؿ أوااع  نر  في التوتر الذي حدث في مخنـ ي.ر البارد، وا 
 ”.مستقرة تش.دها الساحة المبياينة

صابة وكاف ا حمد بحث ومسؤولنف لبيايننف التوتر الذي ش.ده مخنـ ي.ر البارد قبؿ أناـ، وأسفر عف مقت ؿ وا 
عدد مف الالج نف الفمسطنيننف . وقاؿ إف لقا اتا في لبياف شممت القنادات المبياينة السناسنة وا مينة، وذلؾ 
ب.دؼ يزع فتنؿ التوتر بعد ا حداث المؤسفة التي ش.دها المخنـ . وأكد أف تحقنقان نجرا حالنان في تمؾ 

 ا حداث ب.دؼ احتوا  الموقؼ.
 25/6/2012الخميج، الشارقة، 

 
 غزة تغمبت عمى حاجز نقل صواريخ فجر المتطورة إلى قطاع حماسيديعوت أحرونوت:  .19

الياصرة ػ  زهنر أيػدراوس  قػاؿ المحمػؿ لمشػؤوف العسػكرنة فػي صػحنفة  نػدنعوت أحرويػوت ، ألػنكس فنشػماف، 
حػدودة، ولكػف إيا حتى قبؿ فتػرة قصػنرة كايػت كمنػة الصػوارنخ المتطػورة مػف طػراز )فجػر(، إنراينػة الصػيئ، م

بحسب المصادر ا مينة في تؿ أبنب، زاد المحمػؿ، فػإف حمػاس تمكيػت مػف ابتكػار الطػرؽ والوسػا ؿ لت.رنػب 
هػذه الصػػوارنخ مػف شػػبا جزنػرة سػػنيا  إلػػى قطػاع  ػػزة، وهػي تممػػؾ اىف عػػددنا كبنػرنا جػػدنا مػف هػػذه الصػػوارنخ، 

 .التي بإمكاي.ا قصؼ مركز الدولة العبرنة
قذنفػػػة صػػػاروخنة، قامػػػت  20ؿ اإلعػػػالـ اإلسػػػرا نمنة أف الفمسػػػطنيننف أطمقػػػوا أمػػػس عمػػػى صػػػمة، زعمػػػت وسػػػا 

 ميظومة القبة الحدندنة بإسقاط عشرة صوارنخ، مي.ا خمسة صوارنخ مف طراز  راد. 
 25/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 أكثر مع فصائل غزة ونستكمل السياج الحدودي مع مصر بصرامةنتنياىو: سنتعامل  .50



 
 
 

 

 

           24ص                                    5245العدد:                52/6/5025 اإلثنين التاريخ:

بالتوازي مئ اعالف الت.د ة النثاينة في اقؿ مف اسبوع بنف اسرا نؿ وفصا ؿ المقاومة   ػ احمد رمااف راـ اهلل
فػػي قطػػاع  ػػزة حنػػز التيفنػػذ فجػػر امػػس االحػػد، أكػػد ر ػػنس الحكومػػة االسػػرا نمنة بينػػامنف يتينػػاهو اف الجػػنش 

أمف سكاف جيػوب اسػرا نؿ  االسرا نمي عمؿ بصرامة اد الفصا ؿ الفمسطنينة في قطاع  زة، مشنران الى اف
 م.ـ جدا، وال نسمح العبث با.

وقػاؿ يتينػاهو فػي افتتػػاح جمسػة مجمػس الػوزرا  االسػػبوعنة التػي عقػدت امػس" اذا لػػـز االمػر سػنعمؿ الجػػنش 
بشكؿ أكنثر صرامة اد فصا ؿ  زة"، مواحا اف "سناسة اسػرا نؿ هػي العمػؿ بقػوة مػف أجػؿ إعػادة ا مػاف 

 وال.دو  لسكاف الجيوب".
مف ج.تا، قاؿ الػر نس االسػرا نمي شػمعوف بنػرنس ايػا فػي امكػاف اسػرا نؿ وقػؼ الصػوارنخ الفمسػطنينة مػف و 

قطػػػاع  ػػػزة وهػػػي سػػػتعمؿ ذلػػػؾ، مواػػػحان اف "سناسػػػة اػػػبط الػػػيفس التػػػي تتبع.ػػػا اسػػػرا نؿ لػػػف تسػػػتمر لمػػػدة 
 طونمة".

ومترا مف السناج الحدودي كنم 210وفي سناؽ آخر، قاؿ يتيناهو إيا سنتـ خالؿ هذا ا سبوع استكماؿ بيا  
بػنف إسػػرا نؿ ومصػػر، الفتػا إلػػى أيػػا سػنتـ بيػػا  مقطػػئ السػناج قػػرب مدنيػػة إنػالت بسػػرعة. وااػػاؼ أف "ذلػػؾ 
سنتكامؿ مئ الغرامات والعقوبات التي تفرض عمى أرباب العمؿ الذنف نوظفوف متسممنف الى اسػرا نؿ بشػكؿ 

  نر قايويي".
ة اف اتفاؽ وقؼ اطالؽ اليار بنف اسرا نؿ والفصػا ؿ الفمسػطنينة لػف مف ج.ت.ا أكدت مصادر امينة اسرا نمن

نميػػئ جػػنش االحػػتالؿ مػػف احبػػاط محػػاوالت فمسػػطنينة الطػػالؽ قػػذا ؼ صػػاروخنة. وأواػػحت المصػػادر مػػئ 
ذلؾ اف اسرا نؿ لنست معينة بتصعند الموقؼ وايما تسعى الى ت.د ػة االواػاع. واشػارت المصػادر االمينػة 

" ال تقؼ ورا  اطالؽ قذا ؼ صاروخنة بعندة المدا باتجاه جيوب البالد  نػر اي.ػا ال الى اف حركة "حماس
 تميئ التيظنمات الفمسطنينة االخرا مف القناـ بذلؾ.

 52/6/5025، المستقبل، بيروت
 

 منظومة القبة الحديدية وىم لخداع الجميور اإلسرائيمي نجاحخبير إسرائيمي:  .52
ر أيدراوس  قاؿ المحمؿ لمشؤوف اإلستراتنجنة في صحنفة هآرتس  العبرنة، الياصرة ػ  القدس العربي  مف زهن

رؤوفنف بنداتسور، في مقاؿ تحمنمي يشػره فػي صػحنفة  هػآرتس  العبرنػة إف كػؿ الحػدنث عػف يجػاح ميظومػة 
القبػػة الحدندنػػة هػػو وهػػـ وأيػػا نػػتـ خػػداع الجم.ػػور اإلسػػرا نمي  ف اليسػػبة الحقنقنػػة ليجػػاح القبػػة الحدندنػػة فػػي 

سػػقاط الصػػوارنخ هػػو  بالم ػػة فقػػط، خالفػػا لميسػػبة التػػي أشػػارت إلن.ػػا الصػػحؼ ووسػػا ؿ اإلعػػالـ  20وقػػؼ وا 
بالم ػػػة مػػػف الصػػػوارنخ التػػػي أطمق.ػػػا الجايػػػب  69اإلسػػػرا نمنة التػػػي ادعػػػت أف الميظومػػػة يجحػػػت فػػػي إسػػػقاط 

ة أو خمسػة صػوارنخ الفمسطنيي. وأشار المحمموف في إسرا نؿ إلػى أف القبػة الحدندنػة تمكيػت مػف إيػزاؿ أربعػ
عمى ا كنثر مف بنف نثالنثنف صاروخان، تـ إطالق.ا عمى إسرا نؿ مف قطاع  زة، واف إسرا نؿ تذرعت بالعدند 
مف الذرا ئ لتفسنر عجز القبة الحدندنة عػف إيػزاؿ صػوارنخ الغػراد، وسػخر المحممػوف يفسػ.ـ مػف أف القبػة لػـ 

دان حسب كؿ اىرا  وتتياقض مئ الوعػودات الكبنػرة بالم ة وهي يسبة ميخفاة ج 22تحقؽ يجاح إال بيسبة 
التي وعدت ب.ػا وزارة ا مػف اإلسػرا نمنة وسػمطة تطػونر الصػياعات العسػكرنة )رفا نػؿ(، ونؤكػدوف أف ازدنػاد 

 عدد الصوارنخ نصعب الم.مة عمى القبة الحدندنة والمشكمة تتصاعد كمما ازداد العدد أكنثر.
رة ا مػػف إلػػى تخصػػنص منزاينػػات مسػػتعجمة لصػػناية وبيػػا  المالجػػش، عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، دعػػا المحممػػوف وزا

( 500حتػػى لػػو كػػاف ذلػػؾ عمػػى حسػػاب تصػػينئ ميصػػة أخػػرا مػػف القبػػة الحدندنػػة، فتكمفػػة الميصػػة الواحػػدة )
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ألػؼ شػخص. سػا منف وزارت.ػـ كنػؼ سػتتمكف مػف  50ممنوف شنكؿ نمكي.ا بيا  مالجش و رؼ آمية لحمانػة 
نراف، وبحسب المصادر ا مينة في تؿ أبنب، لـ تقتصر حدود الفشؿ في قػدرة مواج.ة صوارنخ حزب اهلل و  ا 

القبة الحدندنة، بؿ تجاوزت ذلؾ إلى عدـ تمكػف االسػتخبارات اإلسػرا نمنة وطنراي.ػا مػف الكشػؼ عػف مخػازف 
  ، ومداها ابعد. 2و5الصوارنخ بعندة المدا، التي تتجاوز قدرات.ا التفجنرنة صوارنخ  فجر 

ذاتا، قاـ جنش االحػتالؿ اإلسػرا نمي مػؤخران بيشػر أيظمػة )صػولجاف مشػئ( لإليػذار المبكػر اػد  في السناؽ
الصوارنخ الماادة لمدروع عمى السناج ا ميػي المحػنط بقطػاع  ػزة، وقػاؿ الموقػئ اإللكترويػي التػابئ لجػنش 

ادة لمػػدبابات االحػتالؿ إف يصػػب تمػؾ ا يظمػػة عمػػى الحػدود مػػئ  ػػزة نػلتي بسػػبب ت.دنػػدات الصػوارنخ الماػػ
 في  زة، حسب زعما. 

 52/6/5025، القدس العربي، لندن
 

 : الربيع العربي أصبح إسالمياإسرائيميمصدر سياسي  .55
فػػػي الوقػػػت الػػػذي التػػػـز بػػػا ر ػػػنس الحكومػػػة اإلسػػػرا نمنة بقنػػػود الدبموماسػػػنة معتبػػػرا أف إسػػػرا نؿ تحتػػػـر خنػػػار 

اليظاـ الجدنػد، يقمػت صػحنفة "هػآرتس" عػف مصػدر  المصرننف الدنمقراطي، وأيا نلمؿ بمواصمة التعاوف مئ 
سناسػػي رفنػػئ المسػػتوا عقػػب عمػػى يتػػا ج االيتخابػػات المصػػرنة قولػػا  "عيػػدما قميػػا إف الربنػػئ العربػػي سػػنكوف 

 ربنعا إسالمنا احؾ ميا الجمنئ، واىف ندرؾ العالـ ونرا إلى أنف وصمت ا مور".
يظػاـ الجدنػد تسػونؽ يفسػا والتقػرب مػف الغػرب، أـ وأااؼ المصدر  "اىف سػييتظر ويػرا كنػؼ سػنحاوؿ ال

 أيا سنختار التطرؼ عمى أنثر تقمده الحكـ وسنطرتا عمى البرلماف".
وقػػػاؿ الػػػوزنر اإلسػػػرا نمي السػػػابؽ بينػػػامنف بػػػف إلعنػػػزر، المعػػػروؼ بالعالقػػػات الممتػػػازة التػػػي جمعتػػػا بػػػالر نس 

نف الػػػذنف دعػػػوا صػػػراحة إلػػػى دعػػػـ الػػػر نس المخمػػػوع مبػػػارؾ، وكػػػاف مػػػف أوا ػػػؿ وقال ػػػؿ السناسػػػننف اإلسػػػرا نمن
المخموع، إيا عمى إسرا نؿ عدـ التعجؿ باتخاذ موقؼ مف الر نس الميتخب. وقاؿ "نجب االيتظار ليرا ماذا 
سػػػنفعؿ الػػػر نس الجدنػػػد، ف.ػػػو إسػػػالمي ومعػػػروؼ فػػػي المااػػػي بمواقػػػؼ مياهاػػػة إلسػػػرا نؿ، كػػػؿ التغننػػػرات 

 وأكنثر كراهنة إلسرا نؿ".الحاصمة اىف هي إسالمنة وهي أكنثر تدنيا 
وأااؼ بف النعنزر في حدنث مئ اإلذاعة اإلسرا نمنة، أيػا نلمػؿ أف نسػمح هػذا الرجػؿ لمجػنش بػلف نواصػؿ 
التعاوف مئ إسرا نؿ في القاانا ا مينة. وقاؿ "كؿ شي  اىف محفوؼ بالاباب والكنثنػر، فػيحف أمػاـ عػالـ 

 سالمي ونكره إسرا نؿ".آخر، لنس عالـ مبارؾ، هذا هو شرؽ أوسط متطرؼ وا  
مئ ذلؾ قاؿ بف النعنزر إيا ال نعتقد أف الشعب المصري ايتخب محمد مرسي لقنادة مصر يحػو المواج.ػة، 
داعنا إلى وجوب قناـ إسرا نؿ بالبحث عف قيوات لمحوار والتفاهـ مئ القوا اإلسالمنة التي تجتاح الميطقة، 

 ننف.ومحاولة إنفاد الرسؿ لموصوؿ لحوار مئ اإلسالم
أما يا ب ر نس الشاباؾ السابؽ نسرا نؿ حسوف فقاؿ لإلذاعة اإلسرا نمنة إف اإلخػواف فػي مصػر ال نختمفػوف 
عػػػف حركػػػة حمػػػاس فػػػي قطػػػاع  ػػػزة، وأي.ػػػـ "كمػػػا نقػػػوؿ مقطػػػئ مسػػػرحي سػػػاخر لمفرقػػػة اإلسػػػرا نمنة "هجشػػػاش 

ز وتحرنػػؾ المسػػنرة وقػػاؿ حسػػوف إف عمػػى إسػػرا نؿ البحػػث عػػف طػػرؽ لتعزنػػ هحنفنػػر"، هػػذا أيػػا وهػػذا أخػػي".
السػػممنة، وتغننػػر المفػػاهنـ التػػي سػػنطرت عمػػى السناسػػة اإلسػػرا نمنة، إذ أف نثالنثػػة الػػدوؿ ا هػػـ التػػي حافظيػػا 
عمى عالقات مع.ا  إنراف وتركنا ومصر، أصبحت دوال إسالمنة. وعمنا نجب المسارعة لفتح قياة حوار مئ 

فػػػػرض عمػػػػى إسػػػػرا نؿ تغننػػػػر طرنقػػػػة تفكنرهػػػػا العػػػػالـ العربػػػػي. وأاػػػػاؼ حسػػػػوف إف االيتخابػػػػات المصػػػػرنة ت
 ومفاهنم.ا حوؿ العالقات مئ المحنط العربي.
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 52/6/5025، 48عرب 
 

 األردن إرسال السفير الجديد إلى تل أبيب يضر بالفمسطينيين رفضمحمل إسرائيمي:  .55
ذا السػناؽ، وعمػى الياصرة ػ  زهنر أيدراوس  ما زاؿ الفتور ُنخنـ عمى العالقػات ا ردينػة اإلسػرا نمنة، وفػي هػ

وقػػئ ا يبػػا  التػػي أفػػادت أمػػس ا حػػد بػػلف عمػػاف رفاػػت طمبػػا تقػػدمت بػػا الخارجنػػة اإلسػػرا نمنة إلنفػػاد سػػفنر 
أرديػػػي جدنػػػد ل.ػػػا فػػػي تػػػؿ أبنػػػب، قػػػاؿ محمػػػؿ شػػػؤوف الشػػػرؽ ا وسػػػط فػػػي إذاعػػػة الجػػػنش اإلسػػػرا نمي، جػػػاكي 

 بنرا.حو ي، إف الموقؼ ا رديي في هذه القانة نحمؿ في طناتا تياقاا ك
وبحسب حو ي فإف ا رديننف نقولوف إي.ـ نقوموف بتفعنؿ سفارت.ـ في إسػرا نؿ لمسػاعدة الفمسػطنيننف، وهػـ 
بالفعػػػؿ نسػػػاعدوف الفمسػػػطنيننف، إف كػػػاف ذلػػػؾ بالاػػػغط عمػػػى الحكومػػػة اإلسػػػرا نمنة، عمػػػى سػػػبنؿ الػػػذكر ال 

سػػطنيننف واإلسػػرا نمننف، كػػذلؾ الحصػػر، فػػي قاػػنة القػػدس، أْو فػػي المسػػاهمة بإحنػػا  عممنػػة السػػالـ بػػنف الفم
ُنقدموف المساعدة لتلمنف المعويات اإليساينة لمشعب الفمسطنيي، ولكف إذا واصموا تعيت.ـ ولـ نقوموا بإرساؿ 
سػػفنر جدنػػد إلػػى إسػػرا نؿ، قػػاؿ المحمػػؿ حػػو ي، فػػإف الاػػرر لػػف نمحػػؽ بالعالقػػات النثيا نػػة بنيػػت تػػؿ أبنػػب 

كاينػػػة مسػػػاعدت.ـ لمفمسػػػطنيننف، وبالتػػػالي أعتقػػػد قػػػاؿ المحمػػػؿ وعمػػاف، إيمػػػا الػػػذي سػػػنمحؽ بػػػا الاػػػرر هػػػو إم
ذا قػررت عمػاف عػدـ إرسػاؿ سػفنر، ف.ػذا  حو ي إف تواجد سفنر أرديي فػي تػؿ أبنػب هػو مصػمحة أردينػة، وا 
شػػلف خػػاص فن.ػػا، عمػػى حػػد تعبنػػره، وكايػػت مصػػادر حكومنػػة أردينػػة إف المممكػػة رفاػػت طمبنػػا تقػػدمت بػػا 

 سفنر أرديي جدند ل.ا في تؿ أبنب. الخارجنة اإلسرا نمنة إلنفاد
وقالػت المصػادر التػي فاػػمت عػدـ الكشػؼ عػف هونت.ػػا لوكالػة ا يااػوؿ لأليبػا  إف هػػذا الػرفض جػا  بعػػد 
طمبات متكررة مف الجايب اإلسػرا نمي فػي هػذا الصػدد وكػاف آخرهػا قبػؿ عػدة أنػاـ عيػدما التقػى دبموماسػنوف 

 لكف دوف أف نسفر المقا  عف يتنجة. إسرا نمنوف بمسؤولنف أرديننف في عماف سرا 
في السناؽ ذاتا، تياوؿ موقئ صحنفة  ندنعوت احرويوت  عمى االيتريت قانة طرد محااػر إسػرا نمي مػف 
إحػػدا الجامعػػات ا ردينػػة، مشػػنرنا إلػػى أف السػػالـ بػػنف إسػػرا نؿ وا ردف قػػد نكػػوف موجػػودنا عمػػى الػػورؽ فقػػط. 

رنف طػالبوا بإلغػا  المحااػرة، ودعػوا إلػى طػرد السػفنر اإلسػرا نمي باإلاافة إلػى ذلػؾ، لفػت إلػى أف المتظػاه
لغا  اتفاقنة السالـ بنف الدولتنف..  ووقؼ عممنة التطبنئ في العالقات، وا 

عمى صمة، سجمت العالقات ا ردينة اإلسرا نمنة تردنا إاافنا وصؿ إلى حد القطنعة الكاممة بػنف الطػرفنف، 
تػػؿ أبنػػب، أف السػفنر ا رديػػي  ػادر تػػؿ أبنػػب قبػؿ حػػوالي السػػية،  حنػث ذكػػرت مصػادر سناسػػنة رسػػمنة فػي

وميذ ذلؾ الحنف لـ نعد إلن.ا، واف مف ندنر ا مور هو قا ـ مقاـ مؤقت مكايا، وقالت  ندنعوت احرويػوت ، 
يقػػػال عػػػف المصػػػادر عني.ػػػا، إف تػػػؿ أبنػػػب طالبػػػت ا ردف مػػػرارا وتكػػػرارا بتعنػػػنف سػػػفنر جدنػػػد، إال أف عمػػػاف 

ب اإلسرا نمي، الفتةن إلى أف عدـ تعنػنف السػفنر ا رديػي نػؤدي إلػى تػرد إاػافي فػي العالقػات رفات المطم
المتردنػػػة أصػػػال بػػػنف الػػػدولتنف، واف السػػػفنر اإلسػػػرا نمي فػػػي عمػػػاف دايػػػي يػػػافو، اجتمػػػئ إلػػػى وزنػػػر الخارجنػػػة 

ػػػا إف ا رديػػي مػػػؤخرا وأطمعػػػا عمػػى خطػػػورة الواػػػئ، إال أف ذلػػؾ لػػػـ ُنقيػػػئ ا ردينػػوف. وقالػػػت المصػػػ ادر أنان
القطنعة التامة ُتمنز العالقات بنف الممؾ عبد اهلل النثايي ور نس الوزرا  اإلسرا نمي، بينامنف يتيناهو، كما أف 

 التعاوف بنف الحكومتنف وصؿ إلى الدرؾ ا سفؿ، وعممننا، بحسب المصادر، ال نوجد تعاوف بالمرة.
ف نرفاػػوف االجتمػػاع إلػػى يظػػرا .ـ اإلسػػرا نمننف، ماػػافا إلػػى ذلػػؾ، أواػػحت المصػػادر أف الػػوزرا  ا ردينػػن

عمى الر ـ مف المحاوالت المتكررة مف جايب تؿ أبنب لعقد اجتماعات نثيا نة، كما أف لقا ات عمػى مسػتوا 
 ميخفض ايعدمت بالمرة.
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 52/6/5025، القدس العربي، لندن
 

 نسيحاول إقناع بوتين بتشديد العقوبات ضد إيرا نتنياىو: يديعوت أحرونوت .54
عواصـ ػ وكاالت  ذكر تقرنر إسرا نمي امػس االحػد، أف ر ػنس الػوزرا  اإلسػرا نمي بينػامنف يتينػاهو سػنحاوؿ 
إقيػػاع الػػر نس الروسػػي فالدنمنػػر بػػوتنف الػػذي سػػنبدأ زنػػارة إلسػػرا نؿ  ػػدا بتشػػدند العقوبػػات اػػد إنػػراف، فنمػػا 

 قؼ الروسي مف ا زمة السورنة.أشارت تقدنرات أف القنادة اإلسرا نمنة لف تيجح بالتلنثنر عمى المو 
وقاؿ موقئ  ندنعوت أحرويوت  االلكترويي إف القنادة اإلسرا نمنة م.تمة ب.ذه الفترة بمواوع واحػد فقػط وهػو 
 وقؼ تطونر البريامج اليووي اإلنرايي، ولذلؾ فإي.ـ سنحاولوف إقياع بوتنف بتلنند تشدند المواقؼ تجاه إنراف.

كافػػة المعمومػػات االسػػتخباراتنة التػػي بحػػوزة إسػػرا نؿ عػػف البريػػامج اليػػووي  وسنسػػعى يتينػػاهو إلػػى اسػػتعراض
ولكػػف مصػػادر فػػي وزارة الخارجنػػة اإلسػػرا نمنة قالػػت لمصػػحنفة، إف قػػدرة إسػػرا نؿ عمػػى  اإلنرايػػي أمػػاـ بػػوتنف.

 إقياع روسنا ميخفاة جدا وأف  روسنا ال تتلنثر بموقؼ إسرا نؿ أبدا .
عؼ روسنا أماـ الوالنات المتحػدة فػي مجػاؿ الطػا رات الصػغنرة مػف دوف ووفقا لمصحنفة فإيا عمى او  ا

 طنار فإف الروس معينوف بتونثنؽ العالقات مئ إسرا نؿ في هذا المجاؿ.
ممنػػارات دوالر،  5ور ػػـ ذلػػؾ، فقػػد تحسػػف التبػػادؿ التجػػاري بػػنف الػػدولتنف فػػي السػػيوات ا خنػػرة ونبمػػغ حالنػػا 

فػػي إسػػرا نؿ ر ػػـ أف السػػناح الػروس نمكنثػػوف فػػي إسػػرا نؿ نومػػا أو  كػذلؾ طػػرأ تحسػػف عمػػى السػػناحة الروسػنة
 نومنف وهي في  الب ا حناف سناحة دنينة لزنارة ا ماكف المسنحنة المقدسة.

سػػرا نؿ.  وأشػػار محممػػوف إلػػى أف زنػػارة بػػوتنف إلػػى إسػػرا نؿ هػػدف.ا  كسػػر الجمنػػد  فػػي العالقػػات بػػنف روسػػنا وا 
نف هػػو تدشػػػنف يصػػب تػػذكاري لجيػػود الجػػنش ا حمػػر السػػوفننتي الػػػذي والسػػبب الر نسػػي المعمػػف لزنػػارة بػػوت

 حاربوا ألماينا اليازنة في الحرب العالمنة النثاينة، الذي تـ واعا في مدنية يتاينا في شماؿ تؿ أبنب.
 52/6/5025، القدس العربي، لندن

 
 

 ةتنفمت من عقاليا والفقراء يياجمون المصارف اإلسرائيمي االحتجاجات: تل أبيب .52
إسػػػرا نؿ شػػػ.دت أمػػػس السػػػبت، تحػػػوال حػػػادا فػػػي ل.جػػػة خطػػػاب ، أف 54/6/5025، 48عـــرب ذكػػػر موقػػػئ 

واسػػموب حركػػة االحتجػػاج االجتماعنػػة، عيػػدما ايفمػػت عقػػاؿ المحتجػػنف والمتظػػاهرنف فػػي المدنيػػة ا كبػػر تػػؿ 
نة التػػي ردت أبنػػب، وقػػاموا بم.اجمػػة المصػػارؼ اإلسػػرا نمنة الر نسػػنة، والصػػداـ مػػئ قػػوات الشػػرطة اإلسػػرا نم

متظػػػػاهرا، فنمػػػػا قالػػػػت وسػػػػا ؿ اإلعػػػػالـ إف إحػػػػدا "قا ػػػػدات" حركػػػػة  00بعيػػػػؼ شػػػػدند واعتقمػػػػت أكنثػػػػر مػػػػف 
االحتجاجػػػات دافيػػػي النػػػؼ أصػػػنبت بكسػػػر بنػػػدها بفعػػػؿ المواج.ػػػات مػػػئ الشػػػرطة اإلسػػػرا نمنة، التػػػي كايػػػت 

ر بإخال  معسكر خناـ استعدت مسبقا لميئ أي احتجاجات في المدنية، بعد أف أصدرت بمدنة تؿ أبنب أوام
 االحتجاج في ميطقة روتشنمد الغينة في المدنية.

وبحسب الصحؼ االسرا نمنة، فقد اختمؼ وقئ ويوع الحركة االحتجاجنة أمس، بعد أف تبنف أف "الفقػرا " هػـ 
يما الذنف  اجتاحوا المدنية، لتخرج خطوات.ـ االحتجاجنة عف سنيارنو العاـ المااي الذي اتسـ "بالسممنة، بن

قاـ المتظاهروف الغاابوف أمػس باقتحػاـ ميطقػة المصػارؼ الر نسػنة فػي تػؿ أبنػب وتحطػنـ يوافػذ وواج.ػات 
المحاؿ التجارنة، مقابؿ رد عينؼ مف الشرطة أنثار سخط أوساط مختمفة مف "النسار اإلسػرا نمي" والحركػات 

 االجتماعنة البرجوازنة".
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الذي مارستا الشرطة أمس بحؽ المتظاهرنف، واالعتدا  عمى ونرا المراقبوف في إسرا نؿ أف العيؼ القاسي 
دافيػػي النػػؼ سنشػػحف الحركػػة بطاقػػة جدنػػدة، وسػػنزند مػػف حػػدة إصػػرار المتظػػاهرنف خاصػػة وأيػػا أعػػاد دافيػػي 
النؼ قا دة الحركة االحتجاجنة مف العاـ المااي مػف جدنػد إلػى الصػدارة ، بعػد أف بػدا أف إنتسػنؾ شػمولي 

 حتجاج ، المقرب مف المنكود كاد نسنطر عمى حركة االحتجاجات المذكورة.وهو احد قادة حركة اال
وبحسب "هآرتس" فقد دعا قادة االحتجاجات الجم.ور الواسػئ إلػى الوصػوؿ إلػى حػي روتشػنمد فػي تػؿ أبنػب 
وعػػدـ التراجػػئ إزا  عيػػؼ الشػػرطة، بػػؿ الوصػػوؿ لمتظػػػاهر واالحتجػػاج لمػػا وصػػفوه بحمانػػة الدنمقراطنػػة فػػػي 

 ميئ تحول.ا  إلى دولة لمقمئ البولنسي.إسرا نؿ و 
قػادة حممػة االحتجػاج ، أف يظنػر مجمػيعػف تػؿ أبنػب مػف   52/6/5025، الشرق األوسط، لنـدنوأاافت 

لػػدا خػػروج.ـ مػػف المعػػتقالت، أمػػس، أي.ػػـ سنصػػعدوف حممػػت.ـ اػػد سناسػػة  واالشػػعبي فػػي تػػؿ أبنػػب، أعميػػ
.ا الشػػػرطة اػػػدهـ. وقػػػاؿ شػػػمومو كػػػراوس، أحػػػد الحكومػػػة، ولػػػف نستسػػػمموا أمػػػاـ عممنػػػة الػػػبطش التػػػي مارسػػػت

ميظمي مظاهرات المنمة قبؿ الماانة، أماـ عشرات الصحافننف الػذنف ايتظػروه عمػى بػاب المعتقػؿ، إف قػادة 
 يػا »االحتجاج ف.موا رسالة ر نس الوزرا ، بينامنف يتينػاهو، بليػا نرنػد الػبطش ب.ػـ والقاػا  عمػى حممػت.ـ 

يتينػػاهو حسػػب أف توسػػنئ حكومتػػا »وأاػػاؼ كػػراوس أف  «.لوحنػػد لحكومتػػانػػرا فػػي هػػذه الحممػػة الت.دنػػد ا
وائ حدا لمعاراة سناسػتا وقاػى عمػى إمكاينػة إسػقاط.ا. وعيػدما رأا أييػا يػيجح فػي تجينػد ا لػوؼ فػي 
المظػاهرات، قػػرر أف نقاػػي عمػػى الحممػػة وهػػي فػػي بػػدانات.ا. لكييػػا لػػف يجعمػػا مطم يػػا، وسيصػػعد مػػف حممػػة 

سناسػػػػة الحكومػػػػة أو نسػػػػتقنؿ لنػػػػلتي إلػػػػى الحكػػػػـ مػػػػف ناػػػػئ سػػػػمـ أفاػػػػمنات جدنػػػػدا االحتجػػػػاج حتػػػػى نغنػػػػر 
 «.إلسرا نؿ

ففػي الصػنؼ المااػي، خػرج »وقاؿ قا د آخر لمحممة، داي نؿ فمنيكر، إيػا نػتف.ـ تمامػا ايفجػار المتظػاهرنف  
ـ مػف ألؼ متظاهر إلى الشوارع نصرخوف باسـ الطبقػات الوسػطى والفقنػرة اػد االسػتغالؿ والظمػ 400يحو 

جػػرا  سناسػػة الحكومػػة. كايػػت هيػػاؾ م ػػات المظػػاهرات، لػػـ تشػػ.د أي عيػػؼ. بػػؿ قميػػا بتوزنػػئ الػػورود عمػػى 
رجاؿ الشػرطة. ولكػف النػوـ نشػعر اليػاس بػلف الحكومػة خػدعت.ـ. أقامػت لجيػة خاصػة لمتجػاوب مػئ مطالبيػا 

ومػة ايتظػرت حتػى هػدأت حوؿ العدالة االجتماعنة واتخذت عدة قرارات  نر كافنة ولكف م.مة. إال أف الحك
المظػاهرات نثػػـ تيكػػرت لكػؿ وعودهػػا تقرنبػػا. بالتلكنػد هػػذا ننثنػػر الغاػب. وهيػػاؾ مػػف فكػر فػػي تفرنػػغ الغاػػب 
بعمؿ هيا وعمؿ هياؾ  نر محسوب و نر مسؤوؿ، ولكف بطش الشرطة كاف أسوأ بكنثنر وأخطر بكنثنر مف 

 «.ايفالت بعض الشباب. بطش الشرطة هوة سناسة مخططة كما نبدو
 

 لعالم الذرة المصري يحيى المشد "سرائيل"إالوثائقية يؤكد اغتيال  يديسكفر فيمم عمى قناة  .56
نحػػى المشػػد وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  ياعترفػػت اسػػرا نؿ والوالنػػات المتحػػدة االمرنكنػػة رسػػمنا با تنػػاؿ العػػالـ المصػػر 

بالتعػػػاوف مػػػئ  الونثا قنػػػة االمرنكنػػة، تػػػـ تصػػػونره يدقنقػػػة وعػػرض عمػػػى قيػػػاة دنسػػػكفر  42فػػنمـ تسػػػجنمى مدتػػػة 
الجنش االسرا نمى وحمؿ عيواف ) ارة عمى المفاعؿ( ونتياوؿ الفنمـ تفاصنؿ ارب المفاعؿ اليووا العراقى 

وفػػى هػذا السػػناؽ كػاف ال بػػد لمفػنمـ مػػف التعػرض لعممنػػة ا تنػاؿ الموسػػاد لنحنػى المشػػد باعتبارهػػا  2102عػاـ
 ليووا العراقى.خطوة تامنينة ارورنة لاماف القاا  الكامؿ عمى المشروع ا

وعػػرض الفػػنمـ مشػػاهد ونثا قنػػة خاصػػة تكشػػؼ اسػػتعدادات اسػػرا نؿ لاػػرب المفاعػػؿ العراقػػى وصػػور االقمػػار 
الصػػياعنة التػػى اتخػػذت لػػة وافالمػػا يػػادرة لعممنػػة القصػػؼ االسػػرا نمى كمػػا حػػرص القػػا موف عمػػى الفػػنمـ عمػػى 
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كػػػذلؾ عػػػدد مػػػف المحممػػػنف االمػػػرنكننف استاػػػافة الاػػػباط االسػػػرا نمنف والم.يدسػػػنف المشػػػاركنف فػػػى العممنػػػة و 
 واالسرا نمننف ممف تياولوا رصد تمؾ الفترة المتوترة فى تارنخ العراؽ .

ونػػذكر الفػػنمـ اف الموسػػاد اسػػتطاع اختػػراؽ مفواػػنة الطاقػػة الذرنػػة الفريسػػنة واسػػتطاع تحدنػػد شخصػػنة عػػالـ 
را نمنة الجػػػيس والمػػػاؿ بػػػارز نعمػػػؿ لصػػػالح صػػػداـ فػػػى بػػػارنس وقػػػد عراػػػت عمنػػػا المخػػػابرات االسػػػ يمصػػػر 

والسػػمطة مقابػػؿ تبػػادؿ معمومػػات حػػوؿ المفاعػػؿ، وعيػػدما وجػػدت الموسػػاد اف المشػػد الن.ػػتـ بالتعػػاوف مع.ػػـ 
وصػػورا لمعػػالـ حنػػث نقػػوؿ  يقػػرروا القاػػا  عمنػػا. ونيتقػػؿ الفػػنمـ الػػى المعمػػؽ عاراػػا مشػػاهد لمفيػػدؽ الفريسػػ

المشػد بػالحجز فػى فيػدؽ منرنػدناف بػارنس لكػف  قػاـ الػدكتور 2100حزنػراف  24المعمؽ فى السبت الموافؽ  
 عمال  الموساد دخموا وقتموه.

 54/6/5025، 48عرب 
 

 لـ"طمأنتيا" "إسرائيل"صاروخ توماىوك أميركية إلى ترسانة  562: "يديعوت احرونوت" .50
طمليػػػت واشػػػيطف، فػػػي إعالي.ػػػا عػػػف صػػػفقة صػػػوارنخ "تومػػػاهوؾ"، القنػػػادة   امػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 

را نمنة فػػي تػػؿ ابنػػب، التػػي تعمػػف اسػػتعدادها لكػػؿ خنػػار لمواج.ػػة التسػػمح اليػػووي االنرايػػي. وبحسػػب مػػا االسػػ
اواحت المعمومات حوؿ صفقة الصوارنخ فاي.ا تشنر الى ينة الوالنات المتحدة توجنا اربة عسكرنة اد 

 انراف.
ايػا، عمػى اػو  فشػؿ الجولػة وتياقمت صحنفة "ندنعوت احرويوت" تفاصنؿ الصفقة ا منركنة باالشػارة الػى 

السادسة مف الحوار مئ انراف، فػإف االدارة ا منركنػة تسػتعد لمخنػار العسػكري، مشػنرة الػى تصػرنح لممسػؤوؿ 
ا منركػي ديػػنس روس، حػػوؿ المواػػوع قػاؿ فنػػا  "الطرنػػؽ الوحنػػدة إلقيػػاع إنػراف وحاػػ.ا عمػػى التعػػاوف مػػئ 

واػػرب.ا عسػكرنان مػػف قبػػؿ إسػػرا نؿ والوالنػػات المتحػػدة هػػو الغػرب هػػي بالتلكنػػد النػػراف اف الت.دنػػد بم.اجمت.ػػا 
 ت.دند حقنقي وجاد".

 562وفػػػػي تفاصػػػػنؿ الصػػػػفقة، طمبػػػػت االدارة ا منركنػػػػة مػػػػف شػػػػركة الصػػػػياعات العسػػػػكرنة"رننثوف"، تصػػػػينئ 
" ممنػػػوف دوالر، إاػػػافة إلػػػى الحػػػدنث عػػػف صػػػوارنخ 550صػػػاروخان مػػػف يػػػوع "تومػػػاهوؾ" وتقػػػدر تكالنف.ػػػا بػػػػ"

والنات المتحدة خالؿ الحرب عمى العػراؽ والتخطػنط ليصػب.ا عمػى البارجػات والسػفف ا منركنػة استخدمت.ا ال
 الحربنة التي ستستخدـ لتوجنا الاربة اد انراف مف خالؿ وجودها في دوؿ اخرا.

نشػػػار الػػػى اف وزنػػػر الػػػدفاع اإلسػػػرا نمي، ان.ػػػود بػػػاراؾ، كػػػاف أكػػػد، خػػػالؿ تعقنبػػػا عمػػػى فشػػػؿ المحادنثػػػات فػػػي 
الممؼ اليووي االنرايػي، اف اإلدارة ا منركنػة تسػتعدد عمػى المسػتوا التقيػي لعمػؿ عسػكري فػي موسكو حوؿ 

 انراف. وذلؾ عمى ر ـ الر بة ا منركنة في إي.ا  المواوع دبموماسنا".
 52/6/5025، الحياة، لندن
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بػػرزت فػػي المؤسسػػة ا مينػػة الصػػ.نوينة دعػػوات لمػػرّد   الصػػحفنة ترجمػػة مركػػز دراسػػات وتحمنػػؿ المعمومػػات
عمػػى إطػػالؽ الصػػوارنخ باتجػػاه "إسػػرا نؿ"، لكػػف مصػػدرا أمينػػا قػػاؿ إف التقػػدنر السػػا د فػػي الجػػنش نفنػػد بػػلف 
الاػغط الػداخمي عمػى حمػػاس أعطػى مؤشػراتا، وبالتػػالي قػررت "التيفػنس" عمػى شػػاكمة ينػراف صػاروخنة فػػي 

قواعد الجنش، لعػدـ إعطػا  "إسػرا نؿ" ذرنعػة لػرّد فعػؿ قػوي. ودعػت المحافػؿ لاػرورة  المدا القصنر باتجاه
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السػػماح لحمػػاس بػػاليزوؿ عػػف الشػػجرة، لكػػف فػػي حػػاؿ تواُصػػؿ إطػػالؽ الصػػوارنخ، فػػإف سػػمة ا دوات كبنػػرة، 
 وتسمح باربة ألنمة جدان لحماس، بحنث إّف مف ا فاؿ ل.ا أف تزف خطوات.ا.

.نوينة إلى أف إعالف حماس مسؤولنت.ا عف إطالؽ الصوارنخ، لممرة ا ولػى ميػذ فنما لفتت محافؿ أمينة ص
أكنثػػر مػػف سػػية، نعكػػس تغننػػران فػػي الواػػئ، وبالتػػالي فػػإف وج.ػػة التطػػورات فػػي ا نػػاـ المقبمػػة مػػا زالػػت  نػػر 

رؼ وااحة، وأكدت أف هذا ا مر أنثار قمقان في القنادة الص.نوينة، خصوصان أيا خػالؿ الجػوالت السػابقة عػ
الطرفػػاف كنػػؼ نكبحػػاف الينػػراف بسػػرعة يسػػبنة، لميػػئ االيػػزالؽ لمواج.ػػة واسعة.وأواػػحت أف الجولػػة ا خنػػرة 
مرتبطة عمى ما نبدو، بيحو  نر مباشر، بما نحدث عمى الحدود المصرنة، وأف كؿ ذلؾ نجري عمى خمفنة 

اس فوج ػػػت بقػػػوة الػػػرد فػػػوز اإلخػػػواف المسػػػممنف فػػػي ايتخابػػػات الر اسػػػة. فنمػػػا زعمػػػت ذات المحافػػػؿ أف حمػػػ
الص.نويي، وأف قواعد المعب  نر المكتوبة تجنز لػ"إسرا نؿ" بلف تجبي نثمف مقتؿ جيدي ل.ػا، الفتػة إلػى أّف 

 الوائ قابؿ لاليفجار.
 تغيير آلية الرد واستيداف القواعد العسكرية: 

لممنثػػػؿ االخػػػواف المراسػػػؿ الصػػػ.نويي لمشػػػؤوف العربنػػػة، آفػػػي نسسػػػخاروؼ، رأا أف االيتصػػػار الػػػذي نمػػػوح  
حساسػا بػاف فػي القػاهرة نوجػد  المسممنف في االيتخابات الر اسة المصرنة، نميح رجػاؿ حمػاس رنػح إسػياد، وا 
ر نس نعتبر "واحدا مػي.ـ". وأواػح بػلف هيػاؾ عػدة تطػورات فػي اليشػاط العسػكري لحمػاس ميػذ بػدأت جولػة 

ن.ػا حمػاس شػرنكا رسػمنا بيػار الصػوارنخ العيؼ االخنرة في الجيوب، خاصة وأف المرة االخنرة التػي كايػت ف
، وحتى في المواج.ة االخنػرة فػي شػ.ر آذار بقنػت حمػاس خػارج المياوشػة، وامتيعػت عػف 5022في ينساف 

ال.جػػوـ. وأاػػاؼ  التطػػورات المنداينػػة ا خنػػرة أبػػرزت أف حمػػاس تتصػػرؼ كجػػنش بكػػؿ معيػػى الكممػػة  فػػي 
ال نحػػػاولوف اػػػرب اهػػػداؼ مدينػػػة، ورجال.ػػػا نقنػػػدوف الغالػػػب، رجالػػػا نوج.ػػػوف اليػػػار يحػػػو قواعػػػد عسػػػكرنة، و 

أيفس.ـ بإطالؽ الصوارنخ يحو يطاؽ  الؼ  زة، ولنس يحو التجمعات السكاينة االبعد منثػؿ ب ػر السػبئ أو 
 اسدود، ومئ ذلؾ فاف الميظمات االخرا التي ايامت لميار تست.دؼ البمدات اناا. 

المشاركة في اطالؽ اليار يحو "إسرا نؿ"، فإي.ػا فػي  ونختـ بالقوؿ  اذا كايت امتيعت حماس حتى االف عف
النومنف االخنرنف تعند تحدند قواعد المعب  ف.ي ستطمؽ الصوارنخ، ولكف يحو أهداؼ عسكرنة فقط، زاعمان 

 أف هذا القرار نيبئ مف عدة أسباب  
أرادت هذه المرة تعرات الحركة الى ايتقاد شدند في ش.ر اذار عيدما لـ تشارؾ في اطالؽ الصوارنخ، و * 

أف تنثبت أماـ الج.ػاد االسػالمي، لجػاف المقاومػة الشػعبنة وج.ػات تتمانثػؿ مػئ القاعػدة، بلي.ػا ال تػزاؿ ميظمػة 
 "مقاومة"، نمكي.ا وترند اف تواصؿ القتاؿ. 

هذه الجولة التصعندنة هي محاولة لخمؽ ردع، ولذلؾ وااح أف حماس ال ترند تصعندا واسػعا، وتمتيػئ *  
 دا اطالؽ الصوارنخ، حالنا عمى االقؿ. عف توسنئ م

باليسػبة لػػ"اسرا نؿ"، نعػد اسػت ياؼ اليػار مػف جايػب حمػاس سػبب نػدعو لمقمػؽ، السػنما فقػداف الػردع الػذي  *
حققػػا الجػػنش فػػي حممػػة الرصػػاص المصػػبوب، ومػػئ ذلػػؾ فػػإف لػػدن.ا كمػػا حمػػاس كػػؿ االسػػباب لمر بػػة فػػي 

 ال.دو ، وترؾ الموجة العينفة هذه تمر.
تا، أكد مصدر عسكري ص.نويي بلف الرد عمػى حركػة حمػاس خػالؿ الجولػة ا خنػرة مػف القتػاؿ فػي مف ج.

ا نػاـ المااػػنة "كػاف اػػعنفان، مشػنران إلػػى أف حمػاس  نػػرت مػف طرنقػػة عممن.ػا بصػػورة جعمػت مػػف الصػػعب 
عمػػى الجػػنش الصػػ.نويي كشػػؼ صػػوارنخ.ا قبػػؿ إطالق.ػػا، حنػػث تقػػـو الحركػػة بػػإطالؽ الصػػوارنخ مػػف خػػالؿ 

فر أعدت سمفان، وعممنة اإلطالؽ تتـ بالتحكـ عف بعد. وأواح المصدر أف حماس استخمصت العبر مف ح
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المواج.ػػات السػػابقة، وجربػػت خطت.ػػا العسػػكرنة الجدنػػدة ويظام.ػػا العسػػكري، الفتػػان إلػػى وجػػود فػػوارؽ بػػنف كػػؿ 
ص العبػػر ممػػا مػػف "حمػػاس" و"الج.ػػاد اإلسػػالمي"، كػػوف "حمػػاس" تظ.ػػر قػػدرة عمػػى التخطػػنط وعمػػى اسػػتخال

نجعؿ مي.ا عدوان صعبان. وأكد المصدر أف الرد اإلسرا نمي المقند سنشجئ "حماس" عمى تصعند الواػئ مػف 
جدند، معتقدان بلف "حماس" بػادرت لمموجػا ا خنػرة مػف التصػعند العتقادهػا أف الجػنش الصػ.نويي لػف نجػرؤ 

 عمى رد عينؼ في ظؿ التطورات السناسنة في مصر.
 لممستوطنين القناة السابعة

 55/6/5025، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 5266الترجمات العبرية 
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في سجف انشؿ، الى الر نس محمود عباس في سناؽ  ا سراراـ اهلل  حصمت "ا ناـ" عمى رسالة بعنث.ا 

 لخوض معركة "اسرا الحرب" التي نعدوف العدة لخوا.ا خالؿ الش.ور المقبمة.تحانرات.ـ 
وقاؿ اسنراف في اتصاؿ هاتفي مئ "ا ناـ"  اف عممنة االعداد ل.ذه المعركة تجري عمى صعندنف، االوؿ  

 عمى صعند االسرا الداخمي في سجوف االحتالؿ، والنثايي  عمى صعند المستوا السناسي.
نافا  "عممنة االعداد لممعركة تتـ مف خالؿ خمؽ تيا ـ قوي بنف العمؿ الياالي داخؿ وقاؿ االسنر ابو 

 سجوف االحتالؿ والعمؿ السناسي خارج السجف".
وقاؿ االسرا، في رسالت.ـ الى الر نس" إييا في هذا السناؽ يعممكـ أييا قد اتخذيا قراريا بااليطالؽ خالؿ 

أسرا الحرب التي تدور رحاها خمؼ القاباف، لتكوف معركة العاـ القادـ في معركة مصنرنة.. معركة 
طاحية لف تيت.ي إال بتحقنؽ مطالبيا العادلة، والتي تتمنثؿ بتطبنؽ إحكاـ اتفاقنات جينؼ ومالحق.ا عمى 

 ا سرا الفمسطنيننف باعتبارهـ أسرا حرب".
عداد الجند ل.ذه المعركة الكبنرة وجا  في الرسالة "مف أجؿ إيجاز ذلؾ فإييا قد بدأيا لتويا بالعمؿ عمى اإل

وذلؾ بإعادة تيظنـ الجب.ة الداخمنة لمحركة ا سنرة وتج.نز جنش ا سرا الذي نخوض هذه المعركة، 
ويعكؼ في هذه ا نثيا  عمى دراسة التجارب الياالنة السابقة  خذ العبر والدروس مي.ا، لمخروج في ي.انة 

وحدد  خالل.ا طبنعة معركتيا القادمة بعندان عف التقمند واليمطنة". المطاؼ برؤنة ياالنة كاممة شاممة، يحدد
 االسرا في رسالت.ـ مطالب.ـ مف المستوا السناسي، باالتي 

تشكنؿ لجية تقننمنة تاـ وزنر ا سرا، ر نس يادي ا سنر، مجموعة مف خبرا  القايوف الدولي لتقـو هذه 
 .المجية بدراسة موقؼ ا سرا في القايوف الدولي

بيا  خطة عمؿ شاممة، نتـ فن.ا الاغط عمى دولة الكناف الص.نويي لتطبؽ أحكاـ االتفاقنات التي سبؽ وأف 
 وقئ عمن.ا هذا الكناف، وتتفرع هذه الخطة إلى 

وائ ممؼ ا سرا الفمسطنيننف عمى طاولة ا مـ المتحدة، وبالتحدند الجمعنة العامة الستصدار قرار 
 زامات.ا القايوينة تجاه ا سرا الفمسطنيننف.نطالب إسرا نؿ تيفنذ الت

وائ ممؼ ا سرا الفمسطنيننف أماـ المجمس العالمي لحقوؽ اإليساف وذلؾ الستصدار قرار إداية  -
 إلسرا نؿ عمى ممارست.ا المياقاة  حكاـ القايوف الدولي.

ولنة، محكمة الجيانات وائ ممؼ ا سرا الفمسطنيننف عمى طاولة المحاكـ الدولنة، محكمة العدؿ الد -
الدولنة، ومحاكـ الدوؿ الفردنة، وذلؾ لمالحقة رموز دولة الكناف الص.نويي المتورطنف في ممؼ ا سرا 

 بت.مة ارتكاب جرنمة الحرب.



 
 
 

 

 

           55ص                                    5245العدد:                52/6/5025 اإلثنين التاريخ:

وكشؼ اسنراف مف داخؿ سجوف االحتالؿ لػ "االناـ" اليقاب عف تفاصنؿ المعركة التي نعدوف ل.ا لتنثبنت 
التي وصفت مصادر مف خارج سجوف االحتالؿ القا موف عمى هذه المعركة باي.ـ اعتبارهـ "اسرا حرب"، و 

 " مف اكنثر االسرا نثقافة اكادنمنة ومعرفة بالقواينف الدولنة".
واواحت مصادر مف داخؿ سجوف االحتالؿ اف كافة الوسا ؿ ستكوف مفتوحة اماـ االسرا في معركت.ـ 

 هذه.
المعارؾ"، مواحا اف اليجاح في تنثبنت مف.ـو "اسرا الحرب" ايما  ووصؼ االسنر ابو نافا، المعركة بػ "اـ

 نعيي حؿ كافة االشكالنات التي نعايي مي.ا االسرا بشكؿ نومي.
وحوؿ الوسا ؿ التي سنتـ اتباع.ا في هذه المعركة، قاؿ االسنر ابو قنس في اتصاؿ اخر مئ "االناـ"  

رة السابقة، ومي.ا االاراب عف الطعاـ، ورفض "الوسا ؿ ستعتمد باالساس عمى تجارب الحركة االسن
 التجاوب مئ ادارة السجوف عيد العد، او رفض ارتدا  مالبس السجف".

 واااؼ ابو قنس  "قد تصؿ االمور الى تمرد عاـر في سجوف االحتالؿ".
 وسنتـ تيفنذ المعركة عمى مرحمتنف، حسب ما ندور مف يقاشات ومقترحات بنف االسرا 

نة  حنث نطالب االسرا المستوا السناسي بالعمؿ عمى قانة ا سرا بترحنم.ا إلى ال.ن ات المرحمة الدول
 الدولنة كالجمعنة العامة، محكمة العدؿ الدولنة، محكمة الجيانات الدولنة، المجمس العالمي لحقوؽ اإليساف.

مة بعندان عف اليمطنة المرحمة الداخمنة  بلف تقوـ الحركة ا سنرة بخوض معركت.ا اد مصمحة السجوف العا
والتقمند وتيقسـ هذه المرحمة إلى خطوتنف ا ولى وهي عبارة عف الخطوة التي نرفض فن.ا ا سرا قرارات 
مدنرنة السجوف وذلؾ باالمتياع لفترة تتراوح بنف الش.رنف والنثالنثة أش.ر عف الوقوؼ عف العدد الرسمي، 

 وارتدا  الزي الرسمي.
طوة التي نمتيئ فن.ا ا سرا عف تياوؿ الطعاـ وتيقسـ هذه الخطوة إلى اإلاراب والنثاينة هي عبارة عف الخ

الجز ي بحنث نارب ا سرا عف الطعاـ جز نان ولمدة تتراوح بنف الش.رنف والنثالنثة أش.ر، نمتيئ فن.ا 
ب الكامؿ ا سرا عف تياوؿ الطعاـ، ونتياولوا في هذه الخطوة  الحمنب، البنض، الممح والفنتامنف، نثـ اإلارا

بحنث نارب ا سرا عف الطعاـ بشكؿ كامؿ، ولمدة مفتوحة، نمتيئ فن.ا ا سرا عف تياوؿ كؿ شي  
 باستنثيا  الما ، الممح والفنتامنف.

 52/6/5025، األيام، رام اهلل
 

 جريحاً  00شييدًا وأكثر من  26أوقعت أدىم ابو سممية: االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة  .50
ربي  مف اشرؼ ال.ور  قاؿ أدهـ أبو سممنة الياطؽ باسـ اإلسعاؼ والطوارئ أف ال.جمات  زة ػ  القدس الع

ش.ندان بني.ـ أربعة أطفاؿ ويحو  26اإلسرا نمنة التي بدأت ميذ نوـ االنثينف المااي اد قطاع  زة أوقعت 
وات.ـ أبو  حتالؿ.نثالنثة وسبعنف جرنحان، بني.ـ أناان أطفاؿ ويسا  في أكنثر مف أربعنف  ارة شيت.ا قوات اال

سممنة االحتالؿ بارتكاب  جرا ـ حرب ممي.جة  بحؽ السكاف المديننف في  زة، وطالب بتدخؿ دولي عاجؿ لػ 
  وقؼ آلة الموت .

 52/6/5025، القدس العربي، لندن
 

 نادي األسير يطالب بإغالق قسم األسرى القاصرين في سجن "ىشارون" .52
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سنر، أمس، بارورة إ الؽ قسـ القاصرنف في سجف "هشاروف" وبشكؿ راـ اهلل ػ "ا ناـ"  طالب يادي ا 
فوري، جا  ذلؾ بعد أف تـ التحقؽ والوقوؼ مف ظروؼ الشكاوا التي أوردها ا سرا القاصروف في سجف 

 "هشاروف" لمحامي يادي ا سنر.
تـ تقدنـ  ، وكشؼ أيا‹هشاروف›وأواح يادي ا سنر، في بناف لا، أف المحامي جواد بولس، زار سجف 

طمب رسمي إلى مدنر مصمحة السجوف اإلسرا نمنة، إل الؽ القسـ بشكؿ كامؿ، ويقؿ ا سرا القاصرنف 
 إلى أماكف مال مة في سجوف أخرا، وذلؾ استيادا إلى الشكاوا التي أوردها هؤال  ا سرا.
 52/6/5025، األيام، رام اهلل

 
 عمى األسيرة آالء الجعبة وتحاول خنقياسجينة جنائية في "ىشارون" تعتدي مؤسسة التضامن:  .55

ذكرت مؤسسة التاامف لحقوؽ اإليساف، أف سجنية جيا نة إسرا نمنة في سجف "هشاروف" هاجمت   يابمس
 عاما(، واعتدت عمن.ا بالارب، نثـ حاولت خيق.ا. 20ا سنرة اال  عنسى الجعبة )

يا نة هاجمت ا سنرة الجعبة مف مدنية وأواح الباحث في مؤسسة التاامف احمد البنتاوي، أف سجنية الج
الخمنؿ، وأطبقت عمى رقبت.ا، وحاولت خيق.ا، ولـ تستطئ اإلفالت مي.ا إال عيدما صرخت وتدخمت قوة مف 

 جيود "اليحشوف" وسنطرت عمى السجنية الجيا نة.
م.ا خالؿ ا ناـ ولفت البنتاوي إلى إدارة سجف "هشاروف" ادعت أف السجنية الجيا نة مرناة يفسنا، وسنتـ يق

 المقبمة إلى مستشفى خاص با مراض العقمنة.
وأشار إلى أف الغرض مف وائ هذه السجنية الجيا نة المرناة يفسنا في يفس القسـ الذي تتواجد فنا 

رهاب.ف والتيغنص عمن.ف.  ا سنرات الفمسطنينات ا مينات، هو تخونف.ف وا 
 54/6/5025، القدس، القدس

 
 لميوم الخامس قمين سياسيين يضربون عن الطعام بسجون السمطةمعت رام اهلل: ستة .55

دخؿ اإلاراب المفتوح عف الطعاـ لستة مف قدامى المعتقمنف السناسننف لدا أج.زة   صفا  عاشور - زة
أمف السمطة في الافة الغربنة نوما الخامس وسط تصمنـ عمى مواصمتا حتى تحقنؽ مطمب.ـ باإلفراج 

 القاا  في راـ اهلل. عي.ـ تيفنذان لقرارات 
 54/6/5025، فمسطين أون الين

 
 الشرقية : تيويد جنوني بالقدسغسان دغمس .54

 حذر مسؤوؿ فمسطنيي أمس مف أف القدس الشرقنة المحتمة تتعرض لت.وند جيويي.  راـ اهلل
نمر  ال نكاد“في راـ اهلل ” االتحاد”وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستنطاف في شماؿ الافة الغربنة  ساف د مس لػ

نوـ إال وتتعرض فنا مدنية القدس المحتمة اليت.اكات إسرا نمنة خطنرة، ومي.ا إاافة المشارنئ والوحدات 
االستنطاينة، وهي ا كنثر تارران بنف المدف )الفمسطنينة(، حنث نجري التركنز عمن.ا ب.دؼ ت.وندها. 

وتسرع مف سناسة فرض أمر الواقئ  فإسرا نؿ تسابؽ الزمف وتستغؿ ا زمات الراهية في العواصـ العربنة،
مدنية القدس تتعرض لعممنة “وأااؼ ”. االستنطايي في مدنية القدس المحتمة وا  وار والافة الغربنة

ت.وند بشكؿ جيويي ال نمكف وصفا، النوـ توجد أكنثر مف أربئ ونثالنثنف مستوطية تمؼ المدنية، ومواصمة 
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قرارها في ميطقة  الؼ القدس تلتي في إطار الخطط االستنطاينة  إسرا نؿ طرح المخططات االستنطاينة وا 
 ”.التي تست.دؼ أحنا  الطور وجبؿ الزنتوف وسمواف والمغاربة والشنخ جراح

% مف 40وذكر د مس أف سمطات االحتالؿ اإلسرا نمي أقامت مياطؽ خارا  طبنعنة تبمغ مساحت.ا 
مف المستوطينف، حنث نستوطف في المدنية مساحة القدس، استخدمت   راض استنطاينة إلسكاف المزند 

 ألؼ مستوطف ن.ودي. 554واواحن.ا 
 52/6/5025، االتحاد، أبو ظبي

 
 إخطارات بيدم منازل في حي البستان بسموان .52

أخطرت طواقـ مف بمدنة االحتالؿ اإلسرا نمي في مدنية القدس المحتمة، ترافق.ا قوات عسكرنة،   القدس
ة في حي رأس البستاف بسمواف جيوبي المسجد ا قصى المبارؾ بلوامر هدـ سكاف بعض الميازؿ الفمسطنين

وقاؿ  قاا نة صادرة عف محكمة إسرا نمنة، ُتعد تم.ندا لتيفنذ مخطط هدـ سمواف بالكامؿ في سبتمبر المقبؿ.
الميازؿ المخطرة بال.دـ في ميطقة قرنبة جدا مف المسجد »ر نس لجية حي سمواف فخري أبو دناب إف 

 «.قصى المبارؾ مف الياحنة الجيوبنة، وتـ توزنئ أوامر ال.دـ عمى عا الت أبو رجب والطونؿ وعوناةا 
، والذي نعاقب الحجر ولنس البشر، حنث ايا 525أوامر ال.دـ هذه المرة جا ت حسب قايوف »وأااؼ اف 

ا نكوف تحت اسـ ال نسمح باست ياؼ أو مرافعات أخرا فنما بعد، وخطورتا تكمف أناا بلف المدعى عمن
 نر معروؼ، وهذا نعيي أف بمدنة االحتالؿ والمحاكـ ال تحاكـ صاحب الميزؿ وايما تحاكـ الميزؿ يفسا، 

 «. ونتعامموف مئ المواوع وكلف الشخص  نر موجود ونعترفوف بعدـ وجوديا مسبقا في الميطقة
 52/6/5025، البيان، دبي

 
 نالعراقيب لممرة التاسعة والثالثي قرية ىدم .56

هدمت سمطات االحتالؿ اإلسرا نمي أمس قرنة العراقنب البدونة في اليقب جيوب فمسطنف لممرة   راـ اهلل
 التاسعة والنثالنثنف بعد إعادة بيا .ا.

وقالت مصادر فمسطنينة محمنة إف قوات إسرا نمنة كبنرة جدان مصحوبة بجرافات وحفارات عسكرنة تجولت 
 طاؽ في قرا فمسطنينة ال تعترؼ ب.ا السمطات اإلسرا نمنة. في اليقب وشيت حممة هدـ واسعة الي

وقد جرت المطالبة باـ قرنة العراقنب إلى موسوعة جينس لألرقاـ القناسنة كلكنثر قرنة ُت.دـ ونعاد بياؤها 
 في العالـ.

 52/6/5025، االتحاد، أبو ظبي
 

 مفتي القدس يستعرض األساليب الصييونية لتيجير أىل المدينة والكشف عن تاريخ مزعوم .50
استعرض مفتي القدس والدنار الفمسطنينة سماحة الشنخ محمد حسنف في   باسؿ الز نالت -عماف 

في مدرج ا منرة بسمة التابئ لممستشفى اإلسالمي الصراع « شاهد عمى القدس»محاارة لا بعيواف 
خالؿ العقود الماانة والت.وند الذي تعرات لا الدنار المقدسة  القدس ي الذي مرت با مدنيةالتارنخ

 ا قصىالمبارؾ مف قبؿ قوات االحتالؿ ب.دؼ ابعاد المسممنف عف القدس والمسجد  ا قصىوالمسجد 
، مشنرا  خراب في كنثنرة لم أسالنباف قوات االحتالؿ ايت.جت  إلىالمبارؾ بحجة اقامة هنكم.ـ المزعـو
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المسجد االقصى المبارؾ واروقتا نثمنثمت في حرقا وحرؽ ميبره واعماؿ الحفرنات وهدـ البنوت في حي 
 المغاربة.

وقاؿ سماحتا اف مف المصاعب التي نعايي مي.ا سكاف القدس الحصوؿ عمى تراخنص البيا  التي تستغرؽ 
 250ر لبيا  ميزؿ مساحتا ال تتجاوز الؼ دوال 200سيوات وبكمفة مالنة تصؿ الى  20معاممت.ا اكنثر مف 

مترا مربعا، مستعراا اسالنب الاغط التي تتخذها قوات االحتالؿ لدفئ سكاف القدس الى ال.جرة. ولفت الى 
قانة السماسرة التي تعمؿ لصالح قوات االحتالؿ في شرا  البنوت ودفئ مبالغ مالنة طا مة ب.دؼ الحصوؿ 

ستنطاينة في مدنية القدس ودفئ سكاي.ا الى ال.جرة، مبنيا اف هياؾ خطرا عمى هذه الميازؿ اليشا  البؤر اال
نتمنثؿ في التحدنات عمى المسجد االقصى المبارؾ وعمى العمارات والعقارات االسالمنة التي تعود الى حقب 

 تارنخنة قدنمة الى االنوبننف والعنثمايننف.
 52/6/5025، الدستور، عّمان

 
 إرىاب متصاعد بدعم حكومي ستوطنينحرب عصابات المغسان دغمس:  .58

ُنشعؿ المستوطيوف حرب.ـ اّد الفمسطنيننف في كؿ مكاف مف الافة الغربنة.   فادي أبو سعدا -راـ اهلل 
نحاربوي.ـ في أرزاق.ـ وممتمكات.ـ وأرواح.ـ. وبمغ هؤال  المستوطيوف مف القوة درجة أصبحوا هـ المتحكمنف 

لى جرا م.ـ في المؤامرات المتواصمة اّد بحّكاـ إسرا نؿ، الذنف نحتاجوف ال ى أصوات.ـ في االيتخابات، وا 
 الفمسطنيننف، واّد أنة فرصة لمسالـ عمى هذه ا رض.

عف إرهاب « ا خبار»وتحدث مسؤوؿ ممؼ االستنطاف في شماؿ الافة الغربنة  ساف د مس، لػ
مستوناتا، وخصوصان مئ إفراط  المستوطينف، واصفان إناه بليا نلخذ ميحىن تصاعدنان، وصؿ إلى أعمى

 المستوطينف في استخداـ السالح اّد المواطينف الفمسطنيننف العزؿ.
ورأا د مس أّف المستوطينف والحكومة اإلسرا نمنة نستغموف حالنان ما نجري في كؿ العواصـ العربنة، كوف 

ساب  حد، ونواصموف هذه ا حداث تبعد ا يظار عما نجري في فمسطنف، وبالتالي هـ نتصرفوف دوف ح
 الجدند.« االرهاب»االستنطاف والت.وند، وا خطر 

الحاصؿ اىف في دولة االحتالؿ هو أف حكومة العصابات ودولة »وأّكد مسؤوؿ ممؼ االستنطاف أف 
االستنطاف هي التي تحكـ إسرا نؿ، وسناسة دفئ النثمف، التي تمارس اّد الفمسطنيننف يحف فعالن مف ندفئ 

 «.رواحيا، وممتمكاتيا، وكؿ ما نتعمؽ بحناتيانثمي.ا في أ
وهذا ما نؤّكده، بدوره،  ساف الخطنب، مدنر مركز اإلعالف الحكومي في راـ اهلل، الذي رأا في حدنث 

أسباب إرهاب المستوطينف هي سناسنة وأندنولوجنة،  ّف الفمسطنيننف نعتقدوف بلّيا في »أّف « ا خبار»لػ
المستوطينف وجنش االحتالؿ والحكومة اإلسرا نمنة،  ف نثالنثت.ـ نتخذوف أقصى الوقت الحالي ال فرؽ بنف 

 «.معركة بقا »، مشنران الى أف ا مر فعالن «درجات التطرؼ
 52/6/5025، ، بيروتاألخبار

 
 فروانة: استمرار التعذيب في سجون االحتالل بمثابة وصمة قبيحة تدنس ضمير اإلنسانية .59

ص بشؤوف ا سرا عبد الياصر فرواية، أف استمرار التعذنب في سجوف اعتبر الباحث المخت - زة 
اإلحتالؿ سن ة الصنت والسمعة، بمنثابة وصمة قبنحة تديس امنر اإليساينة، ووصمة عار عمى جبنف 
الحاارة العصرنة والدنمقراطنة الميشودة والسالـ الملموؿ، تستوجب رفئ ا صوات، وتفعنؿ اليشاطات، 
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عمى كافة المستونات، تيدندان باستمرار التعذنب، ومطالبة بإي.ا ا، ومالحقة مرتكبنا في  وتكنثنؼ الفعالنات
إطار مكافحة الجرا ـ اد اإليساينة بوجا عاـ وتعونض احانا التعذنب عمى قاعدة أف الحؽ ال نسقط 

 بالتقادـ.
هاة التعذنب الذي وشدد فرواية، في تقرنر صدر عيا أمس لمياسبة النوـ العالمي لألمـ المتحدة لميا

نصادؼ في السادس والعشرنف مف الش.ر الجاري، عمى ارورة فتح ممؼ السجوف والمعتقالت اإلسرا نمنة، 
والسماح لمميظمات الحقوقنة واإليساينة بالدخوؿ إلن.ا دوف قنود، واالطالع عمى حجـ جرا ـ التعذنب 

و رؼ السجوف والتي ال حدود ل.ا وال رقنب الجسدي واليفسي التي ترتكب بحؽ ا سرا داخؿ أقبنة التحقنؽ 
  أو حسنب.

ولفت فرواية الى أف هياؾ تالزمان ما بنف االعتقاالت والتعذنب، وأف جمنئ مف مروا بتجربة االعتقاؿ قد 
تعراوا  حد أشكاؿ التعذنب اليفسي واإلنذا  المعيوي أو الجسدي أو اإلهاية أماـ الجم.ور وأفراد العا مة، 

لخمس سيوات ا خنرة ووفقان لإلحصا نات المتوفرة فاف كؿ مف اعتقؿ تعرض لشكؿ مف أشكاؿ وأيا خالؿ ا
%، وأف كافة المعتقمنف تعراوا لشكؿ أو أكنثر مف أشكاؿ التعذنب وأف هياؾ  200التعذنب أي بيسبة 

ن ة والإليساينة ترابطا جدلنا ما بنف االعتقاؿ والتعذنب، وأف جمنئ مف اعتقموا تعراوا لممعاممة الم.نية الس
لى الشتا ـ وتكبنؿ ا ندي وعصب ا عنف، وأف  % ممف اعتقموا تعراوا لمدفئ والصفح والارب،  12وا 

، فنما تعرض  05و % تعراوا لمشبح،  60% لموقوؼ فترة طونمة، و 02% تعراوا لمحرماف مف اليـو
% تعراوا لمبرودة أو الحرارة  29و% لـ نتمقوا طعامان مياسبان أو شرابان صحنان وفي الوقت المياسب،  12و

% تعراوا  65% تعراوا لممكوث ساعات وأناـ في ما تعرؼ بالنثالجة، وأف أكنثر مف  49الشدندة، و
 لمارب والاغط عمى الخصنتنف.

واستخدـ الجيود والمحققنف أسالنب ال أخالقنة وجيسنة في التحقنؽ مئ ا سرا بيسب متفاوتة خاصة 
% مف  10ـ والتحرش الجيسي ب.ـ وت.دندن.ـ باال تصاب، وتعامؿ الجيود مئ ا طفاؿ مف خالؿ تعرنت.

% مف 26ا طفاؿ بطرنقة عينفة جدا بارب.ـ والتيكنؿ ب.ـ، بنيما وصمت محاوالت ت.دندهـ جيسنا الى 
 حاالت اعتقاؿ ا طفاؿ.

هذه شكمت ظاهرة في فنما تحولت المستوطيات لمراكز لمتعذنب واإلبتزاز والمساومة ال سنما مئ ا طفاؿ و 
 ا عواـ ا خنرة.

( أسنرا استش.دوا جرا  التعذنب في سجوف االحتالؿ  90وأشار فرواية إلى أف اإلحصا نات تفند بلف ) 
،  2169( معتقالن استش.دوا ميذ العاـ  505، مف مجموع ) 2169اإلسرا نمي ميذ العاـ  ولغانة النـو

تحررهـ بلناـ وش.ور يتنجة اإلهماؿ الطبي والتعذنب وبسبب باإلاافة لعشرات مف ا سرا استش.دوا بعد 
 أمراض ورنثوها عف السجوف جرا  التعذنب واإلهماؿ الطبي.

 52/6/5025، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 "اإلخوان المسممون في مصرجرحى برصاص المحتفمين بفوز مرشح "أربعة غزة: قتيل و  .40
عاما( مصرعا، وأصنب اربعة آخروف بني.ـ  54ر قشطة )لقي الشاب محمد سمن   ازي بيي عودة -  زة

فتاتنف بجروح ما بنف متوسطة وخطنرة جرا  عممنات اطالؽ اليار التي ش.دت.ا رفح ابت.اجا باعالف فوز 
 مرشح االخواف المسممنف بر اسة مصر.
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طة قتؿ جرا  واشار الياطؽ باسـ وزارة الصحة في الحكومة المقالة في  زة، أشرؼ القدرة، اف الشاب قش
 عممنات اطالؽ اليار خالؿ االحتفاالت التي جرت عصر النوـ االحد في رفح بقطاع  زة.

ووصؼ اصابة الفتاتنف المتاف أصنبتا بالرصاص في ذات الحادث اناا باي.ا "خطرة" بنيما وصفت اصابة 
 االخراف باي.ا ما بنف متوسطة وطفنفة.

  مختمفة مف قطاع  زة فور اعالف فوز محمد مرسي مرشح تجدر االشارة اف احتفاالت عارمة عمت ايحا
 جماعة االخواف المسممنف بميصب الر اسة المصرنة عصر النوـ االحد.

 54/6/5025، القدس، القدس
 

   الغربية الضفة من أراضي دونم 500مستوطنون يصادرون  .42
ننف في قرا عراؽ بورنف دويـ مف أرااي الفمسطني 500استولى مستوطيوف عمى مساحة   عبدالرحنـ حسنف

وقصرا والمبف الشرقنة جيوب شرؽ يابمس، حنث حاصرت قوات إسرا نمنة ا رااي الزراعنة وميعت 
المقامة عمى أرااي قصرا ميازؿ متيقمة ” مجدولنف“المزارعنف مف التوجا إلن.ا. ويصب مستوطيو مستوطية 

مستوطيوف جز ان مف سناج أسالؾ شا كة حوؿ عمى ا رااي المصادرة إلقامة بؤرة استنطاينة فن.ا. وأتمؼ 
قامة   فن.ا.” حدنقة توراتنة“مزرعة فمسطنيي في قرنة الخار مدنية بنت لحـ، تم.ندان لمصادرت.ا وا 

 52/6/5025، االتحاد، أبو ظبي
 
 
 

 فمسطينيو بريطانيا: القدس ستبقى بوصمة األمة .45
لنثامف لمجالنة الفمسطنينة في برنطاينا والذي ، فعالنات التجمئ السيوي ا5025-6-54اختتمت، مسا  ا حد 

استمر عمى مدر نومنف في العاصمة البرنطاينة ليدف، وفي مايشستر نثايي أكبر المدف البرنطاينة، تحت 
 شعار "القدس تجمعيا". 

وقاؿ ر نس الميتدا الدكتور حافظ الكرمي في تصرنح صحفي، ا حد  "إف التجمئ السيوي لمجالنة في هذا 
نعقد في وقت أحوج ما تكوف فنا القدس لجمئ صؼ ا مة العربنة واإلسالمنة وتوحند طاقات.ا مف أجؿ العاـ 

 تحرنر المدنية المقدسة وميئ استمرار مخططات الت.وند والتط.نر العرقي التي تتعرض ل.ا". 
ف ايشغمت بقااناها الدا خمنة في هذه وأااؼ الكرمي  "إف شعار "القدس تجمعيا" نعكس حقنقة أف ا مة وا 

 الفترة العصنبة إال أف بوصمت.ا وااحة وتتجا يحو القدس". 
 54/6/5025، فمسطين أون الين

 
 منظمات حقوقية: سمطات االحتالل ألغت جميع الشكاوى المتعمقة بتعذيب األسرى .45

قدـ ب.ا قالت ج.ات حقوقنة، إف السمطات ا مينة التابعة لالحتالؿ، أهممت م ات الشكاوا، التي ت  الياصرة
 أسرا فمسطنينوف، بعد تعرا.ـ لمتعذنب مف قبؿ السجاينف اإلسرا نمننف.

سرا نمنة، مف بني.ا "المجية اإلسرا نمنة العامة لمياهاة التعذنب" ومركز  وكايت مؤسسات حقوقنة فمسطنينة وا 
إليساف"، "عدالة لحقوؽ عرب الداخؿ" ومركز "المنزاف لحقوؽ اإليساف" في  زة و"جمعنة أطبا  لحقوؽ ا

قدمت ونثنقة إلى  لجية ا مـ المتحدة لحقوؽ اإليساف، تت.ـ سمطات االحتالؿ بممارسة التعذنب اد ا سرا 
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الفمسطنيننف. وتطرقت الونثنقة إلى شرعية ممارسة التعذنب بذرنعة "دفاع الارورة"، والسماح بخرؽ الحظر 
دي لفترات طونمة، والعزؿ خالؿ التحقنؽ، المطمؽ لمتعذنب، والتقنند بشكؿ  نر قايويي، والحبس االيفرا

 وظروؼ السجف  نر اإليساينة، والتقنندات الجسنمة عمى "ا سرا ا ميننف".

وبحسب المعمومات التي حصمت عمن.ا المجية العامة لمياهاة التعذنب مف السمطات اإلسرا نمنة، فقد قدمت 
سة التعذنب و نره مف اروب المعاممة شكوا عف ممار  900ما نزند عف  5022و  5002ما بنف ا عواـ 

القاسنة اد محققي ج.از ا مف العاـ اإلسرا نمي "الشاباؾ". حنث ألغنت جمنئ هذه الشكاوا، ولـ نتـ تقدنـ 
، مما خمؽ حالة مف اإلفالت المستمر مف العقاب وتشجنئ  أي شخص لمحاكمة جيا نة جرا  ذلؾ حتى النـو

 ب.ممارسة التعذنب دوف خوؼ مف أي عواق

 54/6/5025قدس برس، 
 

 تقرير حقوقي يكشف عن تورط السمطات اإلسرائيمية في عمميات تعذيب مقننة .44
شمس" إلى اعتبار عممنات تعذنب ا سرا مف  -دعا مركز "إعالـ حقوؽ اإليساف والدنمقراطنة    راـ اهلل

ئ أسرا الحرب والى دمج جرنمة قبؿ السمطات اإلسرا نمنة، ايت.اكا التفاقنة جينؼ النثالنثة الخاصة بالتعامؿ م
التعذنب في القواينف الوطينة، و ارورة مراجعة القواينف المطبقة مف اجؿ اماف عدـ ارتكاب أفعاؿ 

 التعذنب.
مركز في ذكرا النـو العالمي لمياهاة التعذنب إف إسرا نؿ هي الدولة الوحندة في العالـ التي تشّرع الوقاؿ 

و إف التمننز العيصري نتامف عيفان بطبنعتا، فعيدما نطبؽ كيظاـ فإيا التعذنب عميا تحت شعار ا مف "
 سنتشكؿ بالارورة عامالن محفزان لتفشي أعماؿ التعذنب والمعاممة القاسنة، الالإيساينة أو الم.نية". 

وطالب مركز "شمس" في بناف تمقتا "قدس برس" المجتمئ الدولي "الوقوؼ بحـز اد هذه ا عماؿ ال.مجنة 
افنة لمقنـ والمبادئ وا عراؼ اإليساينة، والعمؿ عمى تقدنـ المسؤولنف عف ارتكاب.ا إلى القاا  وعمى المي

وأداف  اماف حقوؽ احانا التعذنب وسو  المعاممة، وارورة حصول.ـ  عمى حقوق.ـ  نر ميقوصة".
عرض ل.ا المعتقموف المركز في بنايا "أعماؿ القتؿ والتعذنب المي.جنة، وا سالنب الالأخالقنة التي نت

الفمسطنينوف عمى ند جيود االحتالؿ اإلسرا نمي والمحققنف، وحاالت التمننز العيصري، والشعور باالستعال  
 اإلنثيي والعرقي والدنيي، الذي تمارسا دولة االحتالؿ بحؽ الشعب الفمسطنيي

 54/6/5025قدس برس، 
 

 لًيا االحتالل يستخدم أسمحة محرمة دو وزارة الصحة في غزة:  .42
ات.مت الحكومة الفمسطنينة, جنش االحتالؿ اإلسرا نمي باستخداـ أسمحة "محرمة" دولنان   جماؿ  نث - زة

 في عدوايا المتواصؿ ميذ أناـ عمى قطاع  زة. 
وقاؿ الياطؽ باسـ وزارة الصحة أشرؼ القدرة إف سمطات االحتالؿ استخدمت "أسمحة محرمة دولننا، ظ.رت 

 لش.دا  والجرحى". آنثارها عمى جنثامنف ا
وأااؼ القدرة لػ"فمسطنف" أف سمطات االحتالؿ تائ "رؤؤسا سامة" عمى الصوارنخ التي تطمق.ا عمى 
القطاع، مبنينا أف االحتالؿ نتعمد إطالق.ا عمى المياطؽ اىهمة بالسكاف لتوقئ أكبر قدر ممكف مف الش.دا  

 واإلصابات في صفوؼ المواطينف. 
 54/6/5025، فمسطين أون الين
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 "أربع ساعاٍت في شاتيال"في نّصو  عقدة ذنب اجتياح بيروت كما يعيشيا روائي إسرائيمي .46

هؿ هذه المدنية الم.ّشمة التي رأنت.ا وتجّولُت فن.ا وهي محمولة عمى را حة »  أيطواف جوكي –بارنس 
أربئ ساعاٍت ».نر سؤاٌؿ نطرحا الكاتب جاف جنينا في يّصا الش«. الموت القونة، كايت بالفعؿ موجودة؟

، التي صدرت ترجمت.ا الفريسنة حدننثان عف «أكوِفف»ونمّخص روانة اإلسرا نمي إنمايونؿ بنيتو، « في شاتنال
، 2105البارنسنة وتشّكؿ ش.ادةن شخصنة جرن ة عمى اجتناح الجنش اإلسرا نمي لبياف عاـ « أكت سود»دار 

 ومحاولة لف.ـ آلنات الذاكرة والتذّكر.
 52/6/5025، دنالحياة، لن

 
طالق برنامج وطني موحد وقانونيونسياسيون األردن:  .40  يدعون لحل السمطة الفمسطينية وا 

عػػػادة الواػػػئ لمػػػا قبػػػؿ   الػػػدنف يادنػػػة سػػػعد -عمػػػاف  طالػػػب سناسػػػنوف وقػػػايوينوف بحػػػؿ السػػػمطة الفمسػػػطنينة وا 
حنا  ميظمة التحرنر وتعزنز طالؽ بريامج وطيي موحد نلخذ بالمقاومة وا  الصػمود، ب.ػدؼ التحرنػر  أوسمو، وا 

 والعودة وتقرنر المصنر.
وتوقفوا عيد الملزؽ الفمسػطنيي، فػي ظػؿ فشػؿ المفاواػات وتعنثػر المصػالحة، والتبعنػة االقتصػادنة لالحػتالؿ 
والتيسػػنؽ ا ميػػي  نػػر المسػػبوؽ معػػا، وذلػػؾ خػػالؿ يػػدوة ياقشػػت أمػػس "مسػػتقبؿ السػػمطة الفمسػػطنينة" بتيظػػنـ 

 ، بالتعػػػاوف مػػػئ مركػػز الشػػػؤوف الفمسػػػطنينة والميتػػدا الػػػدولي لمشػػػرؽ ا وسػػػط.مركػػز دراسػػػات الشػػػرؽ ا وسػػط
واعتبروا أف "مصنر السمطة قػاتـ فػي حػاؿ اسػتمرار وجودهػا وعػدـ اي.نارهػا"، حنػث سػتبقى "حكمػان ذاتنػان، ولػف 

"، بعػػدما "تبخػػر" حمػػـ إعػػالف الدولػػة حنيمػػا ارتفػػئ سػػقؼ التوقعػػات دوف 2169تتحػػوؿ إلػػى دولػػة اػػمف حػػدود 
 انة نثابتة.أر 

52/6/5025، الغد، عّمان  
 

 دائرة الشؤون الفمسطينية تؤكد أىمية المجان االستشارية في المخيماتاألردن:  .48
أكد مدنر عاـ دا رة الشؤوف الفمسطنينة محمود العقرباوي أهمنة دور المجاف االستشارنة التي   )بترا( -عماف 

وأاػاؼ خػالؿ  امج والخطػط التيمونػة فػي المخنمػات.تـ تشكنم.ا مؤخرا في المخنمػات فػي رسػـ وتخطػنط البػر 
ترؤسا أمس اجتماع المجية االستشارنة في مخنـ البقعة اف ال.دؼ مف تشكنؿ هذه المجاف هػو لتوسػنئ قاعػدة 

 المشاركة الشعبنة في صيئ القرار بما نيعكس عمى تحسنف وتطونر مستوا الخدمات المقدمة لمقاطينف. 
52/6/5025، الغد، عّمان  

 
 وطرد سفرائيا "إسرائيل"تفعيل مقاطعة  القدس وفمسطين: لنصرةتمر العمماء مؤ  .49

دعا البناف الختامي لمػؤتمر العممػا  السػيوي النثالػث ليصػرة القػدس وفمسػطنف الػذي ايعقػد فػي قاعػة ا وينسػكو 
وأكد العممػا   وطرد سفرا ا مف الدوؿ العربنة. اإلسرا نميتفعنؿ مقاطعة الكناف  إلىبالعاصمة المبياينة بنروت 

فػػي المػػؤتمر الػػذي حمػػؿ اسػػـ "ربنػػئ االمػػة نزهػػر فػػي فمسػػطنف" عمػػى تحػػرنـ زنػػارة ا مػػاكف المقدسػػة والمسػػجد 
فػػي تطبنػػؽ المصػػالحة الفمسػػطنينة  اإلسػػراع إلػػىوهػػي تحػػت االحػػتالؿ، داعػػنف الفصػػا ؿ الفمسػػطنينة  ا قصػػى

 عمى قاعدة الحفاظ عمى النثوابت.
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فػػػروض عمػػػى المخنمػػػات الفمسػػػطنينة فػػػي لبيػػػاف، داعػػػنف الػػػى التعقػػػؿ فػػػي كمػػػا واسػػػتيكر العممػػػا  الحصػػػار الم
 التعاطي مئ هذا الممؼ.

طالب ر نس ال.ن ة الدا مة ليصرة القدس وفمسطنف القااػي الشػنخ احمػد درونػش الكػردي فػي كممتػا بتيظػنـ و 
شػرنؼ ، فػي حػنف اعتبػر الداعنػة اإلسػالمي محمػد موسػى الا رضالعمؿ وتوحنػد الصػفوؼ مػف أجػؿ تحرنػر 

 تحرنر فمسطنف أصبح قرنبان. أففي الدوؿ العربنة دلنالن عمى  ا حداث
 52/6/5025، المستقبل، بيروت

 
 كان بمثابة سحابة صيف  في المخيمات ما حصل من أحداث: صيدا لبمديةالرئيس السابق  .20

سػات ا همنػة فػي تجمػئ المؤس»قاـ الر نس السابؽ لبمدنة صندا عبد الرحمف البزري، نرافقا أمػنف سػر  :صندا
لمتعزنة بالشاب خالد النوسؼ  مخنـ عنف الحموةماجد حمتو، والشنخ نوسؼ المسممايي بزنارة « صندا والجوار

وأكػػد البػػزري بعػػد الجولػػة أيػػا لمػػس أف مػػا حصػػؿ مػػف أحػػداث كػػاف بمنثابػػة  الػػذي قتػػؿ فػػي ا حػػداث ا خنػػرة.
هػو في المخنـ المؤميػوف بالوحػدة الوطينػة، سحابة صنؼ وايقات. وأف خنار المواطينف الشرفا  المخمصنف 

التحقنػػؽ فػػي »بػتالحـ الشػػعبنف الفمسػػطنيي والمبيػػايي، وبخنػار المقاومػػة مػػف أجػػؿ تحرنػر فمسػػطنف. وكشػػؼ أف 
بدوره، أكد «. كنفنة مقتؿ النوسؼ سنبدأ، و انتا وحندة كشؼ المالبسات وتحدند المسؤولنة ومعاقبة المسببنف

 ة الواػػػػػػػػػػػػئ فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػندا، وعمػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػف العالقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػنف والػػػػػػػػػػػػد النوسػػػػػػػػػػػػؼ حرصػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػالم
 

تقػػػػدنره الكبنػػػػر لمجػػػػنش الػػػػوطيي المبيػػػػايي، وتنثمنيػػػػا »المخػػػػنـ والمدنيػػػػة وميطقػػػػة التعمنػػػػر تحدنػػػػدان، معميػػػػان عػػػػف 
 «.لمتاحنات التي قدم.ا

52/6/5025، السفير، بيروت  

 
ن لم ألتزم بما تعيدت بو فال طاعة لي عميكممستمرة حتى تحقق أىدافيا..  الثورةمحمد مرسي:  .22  وا 

محمد ، أف سوسف أبو حسنف ،القاهرةيقالن عف مراسم.ا في  52/6/5025الشرق األوسط، لندن، يشرت 
بالحفاظ عمى  ،تع.د في خطاب تمفزنويي بعد ساعات مف إعالف فوزه ،الر نس المصري الميتخب ،مرسي

ـ بكؿ االتفاقنات المصرنة مئ العالـ كما. وقاؿ سوؼ يؤسس لعالقات المعاهدات والموانثنؽ الدولنة وااللتزا
متوازية مئ كؿ دوؿ العالـ تقوـ عمى أساس المصالح المشتركة واالحتراـ المتبادؿ والميافئ المتبادلة بنف كؿ 
 ا طراؼ. وقاؿ لف يسمح  يفسيا بالتدخؿ في شاف أي دولة كما لف يسمح بلي تدخؿ في شؤوييا وأف يحافظ
عمى حدود مصر وأف نعمـ الجمنئ أف قرار مصر مف داخم.ا. وأكد عمى دعوة مصر لمسالـ وأي.ا قادرة 
وأهم.ا ورجال.ا وقوات.ا المسمحة عمى الدفاع عف يفس.ا وأف تميئ أي عدواف أنما وجد. ودعا إلى وحدة مصر 

 الوطينة.
المستشار ، أف إبراهنـ قاسـراسم.ا يقالن عف مقد ذكر  54/6/5025اليوم السابع، القاىرة، وكاف موقئ 

، أعمف فوز المرشح محمد مرسى بميصب في مصر فاروؽ سمطاف، ر نس المجية العمنا لاليتخابات الر اسنة
% عمى ميافسا 22.95بيسبة  ،صوتان  52ألفا و 550و ممنويان  25ر نس الجم.ورنة بعد حصولا عمى 

 %.40.59بيسبة  ،صوتان  500ألفا و 549و ان ممنوي 25حصؿ عمى  يالخاسر الفرنؽ أحمد شفنؽ، الذ
، ياخبان  941ألفا و 120و ممنويان  20عدد الياخبنف المدرجنف بقاعدة البنايات  إجماليوأواح سمطاف بلف 

ياخبا، وأفرزت اليتنجة أف عدد ا صوات  965ألفا و 450ممنويا و 56عممنة االقتراع  فيوأف ما حار 
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صوتا لنكوف  525ألفا و 045صوتا، بنيما ا صوات الباطمة بمغت  222ألفا و 299ممنويا  52الصحنحة 
 %.22.02جولة اإلعادة  فييسبة مف شاركوا بالعممنة االيتخابنة 

 
 لمتيدئة في غزة "إسرائيل"الجامعة العربية تتابع تنفيذ  :محمد صبيح .25

فمسطنف في الجامعة مساعد ا منف العاـ لشؤوف  ،قاؿ محمد صبنح  )ا ؼ ب(، يادنة سعد الدنف –عماف 
إف "الجامعة تجري اتصاالت حالنان مئ ا طراؼ المعينة إللزاـ سمطات االحتالؿ اإلسرا نمي بتيفنذ   العربنة

وأااؼ إلى "الغد" مف القاهرة أف "الجايب اإلسرا نمي لـ نحتـر ما تـ االتفاؽ  اتفاؽ الت.د ة في قطاع  زة".
ادلة، ر ـ اإلعالف الفمسطنيي بالتزاما ب.ا، بايتظار التطبنؽ عمنا مئ الفصا ؿ الفمسطنينة بت.د ة متب

وايتقد ما  وبنف أف "الت.د ة ستكوف هشة قد تخرق.ا سمطات االحتالؿ في أي وقت". اإلسرا نمي الفعمي ل.ا".
 أسماه "مؤامرة صمت دولي عجنبة إزا  ما نجري مف عدواف إسرا نمي اد الشعب الفمسطنيي".
 52/6/5025الغد، عّمان، 

 
 ردًا عمى أي ىجوم "إسرائيل"طيران تيدد بتدمير  .25

يقمت وكالة فارس اإلنراينة لأليبا  عف مساعد ر نس هن ة ا ركاف في قوات الحرس   (.ب.ؼ.)السفنر، أ
إذا وقئ هجوـ عسكري إسرا نمي عمى البريامج اليووي اإلنرايي فسنؤدي إلى "مصطفى آزادي قولا  النثوري

وقاؿ  ."ال نستطنعوف إلحاؽ أديى أذا بالنثورة واليظاـ اإلنرايننف". وأااؼ آزادي "نةاي.نار الدولة الن.ود
. "إذا قاـ اليظاـ الص.نويي بلي تحركات عسكرنة اد إنراف فإف ذلؾ سنؤدي إلى ي.انة ج.ودهـ"آزادي 

أما إذا أرادوا إذا كايوا نتصرفوف بطرنقة ميطقنة فإف هذه التحركات ستكوف بمنثابة حرب يفسنة، "وتابئ قا ال 
 ."التصرؼ بطرنقة  نر ميطقنة ف.ـ الذنف سنتـ تدمنرهـ

 52/6/5025السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل"انتشار فرقتين من القوات الخاصة المصرية في سيناء بالتنسيق مع  .24
نوـ أمس أي.ا وافقت عمى يشر فرقتنف مف القوات الخاصة المصرنة  "إسرا نؿ"أعميت   أشرؼ ال.ور - زة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرا نمنة أف  مياطؽ شماؿ سنيا ، ب.دؼ محاربة أي يشاطات إرهابنة في الميطقة. في

 لمسالـ. "كامب دنفند"موافقة حكومة تؿ أبنب عمى ا مر جا  وفؽ معاهدة 
 .مصدر أميي مصري وصوؿ فرقتنف مف القوات الخاصة إلى شماؿ سنيا  مؤخران  دكأو 

 ي.ا مف قوات الصاعقة، وا خرا مف فرؽ مكافحة اإلرهاب.والفرقتاف المصرنتاف واحدة م
 52/6/5025، لندن، القدس العربي

 
 السمطات المصرية تغمق معبر رفح بشكل مفاجئ .22

لى    زة أ مقت السمطات المصرنة ظ.ر أمس ا حد معبر رفح البري، أماـ حركة تيقؿ المسافرنف مف وا 
المعبر  إّف "الجايب المصري أ مؽ المعبر فجلة، ولـ وقالت مصادر عاممة ب قطاع  زة بشكٍؿ مفاج ة.

 ".مسافران  420حافالت، تقؿ يحو  1؛ ما عطؿ سفر 24نسمح سوا لخمس حافالت بالمغادرة، مف أصؿ 
ورجحت المصادر أف سبب اإل الؽ نعود إلى أف التوقعات جا ت قبنؿ إعالف يتا ج ايتخابات الر اسة 

 المصرنة.
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 52/6/5025السبيل، عّمان، 
 

 حفل افتتاح فرع مؤسسة القدس الدولية في كوااللمبورخالل مشاريع ماليزية لدعم المقدسيين  .26
 ،توج حفُؿ افتتاح فرع مؤسسة القدس الدولنة في العاصمة المالنزنة كوااللمبور  محمود العدـ -كوااللمبور 

حممَة مشارنئ  ،سبوع الجاريالذي تـ تحت رعانة يا ب ر نس الوزرا  المالنزي محني الدنف ناسنف مطمئ ا 
 مالنزنة ليصرة المدنية المقدسة.

وعكست فعالناُت استقباؿ وفد مؤسسة القدس الدولنة الزا ر لمالنزنا، وأجواُ  افتتاح فرع.ا بمالنزنا، ومستوا 
ـَ المالنزي الرسمي والشعبي بقانة القدس والتاامف مئ أهم.ا الم.ددنف بالت.جنر  المشاركنف فنا، االهتما

 واإلبعاد.
عف موافقة الحكومة المالنزنة عمى توفنر البيى التحتنة وآلنات  ،في حفؿ االفتتاح ،وأعمف يا ب ر نس الوزرا 

تدرنب الموارد البشرنة في مجاالت التربنة والتعمنـ لممشارنئ التي تقوـ عمن.ا مؤسسة القدس الدولنة في 
مدرسة في ميطقة جبالنا شمالي  22ف مولت بيا  وأشار ناسنف إلى أف مالنزنا سبؽ أ خدمة المقدسننف.

عف نثقتا بلف افتتاح فرع جدند لمؤسسة القدس  قطاع  زة، بالتعاوف مئ ا مـ المتحدة ووكالة ا ويروا، معربان 
 الدولنة في مالنزنا سنكوف لا دور كبنر في رفئ مستوا الوعي بقانة فمسطنف.

ستقوـ بتمونؿ  تارا  المالنزي يجنب عبد الرزاؽ أف حكوموخالؿ استقبالا وفد المؤسسة، أعمف ر نس الوز 
تشنند المبايي وشرا  المعدات الالزمة لكمنة عموـ الصحة في مع.د القدس الدولي بمدنية القدس، بتكمفة تبمغ 

كما وعد ر نس الوزرا  بلف نبحث مئ مجمس الوزرا  وبعض رجاؿ ا عماؿ  يحو خمسة مالننف دوالر.
 لتيفنذ مشارنئ بيا  مدارس مختمفة في مدنية القدس المحتمة. إمكاينة تقدنـ دعـ

، فمف المتوقئ أف تقوـ شركات حكومنة  .ووفقا لممدنر التيفنذي لفرع المؤسسة في كوااللمبور د محمد مكـر
ومف القطاع الخاص بتقدنـ مبادرات تس.ـ في توفنر دعـ لممؤسسات التعمنمة في فمسطنف ومدنية القدس، 

 ألؼ دوالر لموحدة الواحدة. 40.نز الم ات مف الوحدات الصفنة المدرسنة، بتكمفة تبمغ يحو تتمنثؿ في تج
أف ر نس الوزرا  السابؽ عبد اهلل بدوي أبدا اهتماما بإيشا  مع.د  ،في حدنث لمجزنرة يت ،وأااؼ مكـر

 لنزنة المركزنة.مختص بالدراسات المتعمقة بمدنية القدس، بحنث نتبئ هذا المع.د إلحدا الجامعات الما
وطرح بدوي إمكاينة توفنر ميح لمدراسات العمنا لمطالب الفمسطنيننف والمقدسننف بشكؿ خاص "لتوفنر 

 الكوادر العممنة القادرة عمى تحمؿ مسؤولنات.ا في إقامة وبيا  الدولة الفمسطنينة".
ننف لبحث ا خطار والخطط كما تبيى ر نس البرلماف المالنزي أمنف مولنا فكرة عقد مؤتمر خاص لمبرلماي

وتبيت  االستنطاينة التي ت.دد مدنية القدس والمسجد ا قصى وتعرض السكاف المقدسننف لمت.جنر واإلبعاد.
ميظمات  نر حكومنة وجمعنات شعبنة عددا مف المشارنئ في مدنية القدس، كترمنـ المساجد وصناية 

لدعـ صمود المقدسننف عمى أرا.ـ، كما سنتـ  المستشفنات وتج.نزها، وتخصنص مشارنئ وقؼ في مالنزنا
إطالؽ مسنرات لطمبة متطوعنف لتوعنة الشعب المالنزي بقانة القدس والمسجد ا قصى وا خطار المحدقة 

 ب.ا.
 52/6/5025موقع الجزيرة.نت، 

 
 بئرًا وتنفذ مشاريع إنسانية في فمسطين 50األعمال الخيرية تحفر  ىيئةاإلمارات:  .20
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يساينة في ا رااي   )واـ( - القدس أيجزت هن ة ا عماؿ الخنرنة اإلماراتنة، مؤخران، عدة مشارنئ خنرنة وا 
الفمسطنينة، تعود فوا دها عمى الف ات ا شد حاجة في المجتمئ الفمسطنيي، بحسب إبراهنـ راشد مدنر مكتب 

ت قبؿ أسبوعنف أكنثر مف ال.ن ة في الافة الغربنة، الذي أشار إلى أف طواقـ هن ة ا عماؿ الخنرنة، حفر 
ب ران في المياطؽ الزراعنة المحاذنة لمجدار الفاصؿ أو ا رااي الزراعنة الم.ممة بسبب يقص المناه،  50

ألؼ درهـ ووفر عمال  كنثر مف ما ة مف العماؿ العاطمنف عف  520وأواح، أف تكمفة المشروع بمغت 
 العمؿ.

نر المطبخ الخنري لمميتجات التابئ لجمعنة إيعاش ا سرة في كما يفذت هن ة ا عماؿ الخنرنة مشروعان لتطو 
مدنية البنرة بالافة الغربنة التي تعيي باليسا ، وتم.د ل.ا السبؿ لالعتماد عمى اليفس في إيتاج العدند مف 

 السمئ والمواد التي تفند ا سرة الفمسطنينة.
الفمسطنينة تقدنـ حافمة إلى مدرسة ا نتاـ  وتاميت المشارنئ التي يفذت.ا ال.ن ة اإلماراتنة في ا رااي

 التابعة لمجية أمواؿ الزكاة في مدنية جينف بالافة الغربنة.
 52/6/5025االتحاد، أبو ظبي، 

 
 
 

 اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة نتوقعويخبراء وضباط استخبارات سابقين  ":نيويورك تايمز" .28
رندة ينونورؾ تانمز في تقرنر أصدرتا أمس آرا  خبرا  أوردت ج   (.ب.ؼ.)ا، يادنة سعد الدنف –عماف 

واباط استخبارات سابقنف في الميطقة، لـ تسم.ـ، توقعوا قرب ايدالع ايتفااة فمسطنينة نثالنثة في فمسطنف 
وأرجعت الجرندة السبب إلى "عربدة  المحتمة يظنر "حالة الغمناف الموجودة في ا رااي المحتمة".

في مياطؽ الافة الغربنة المحتمة بما نؤدي إلى إشعاؿ يار  االستنطافممنات المستوطينف واستمرار ع
االيتفااة، خصوصان بعد تكرار عممنات حرؽ المساجد مف قبؿ المستوطينف اإلسرا نمننف"، فاالن عف 

وأاافت إف "الر نس محمود عباس ما نزاؿ نلمؿ في  "إاراب ا سرا الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ".
لمزند مف اليتا ج عمى صعند العممنة السممنة وال نزاؿ ندفئ اربنة التيازالت ا مينة لصالح ا مف تحقنؽ ا

 اإلسرا نمي"، بحسب قول.ا.
 52/6/5025الغد، عّمان، 

 
 القدس والضفة لوقف ىدم منازل الفمسطينيين فيبريطانيا تمول مشاريع  .29

س مركز التعاوف والسالـ الدولي رامي يصر اهلل، يقؿ القسـ اإلعالمي لمخارجنة البرنطاينة عف ر ن  ليدف
لا، قولا  "إف الحكومة البرنطاينة قدمت مساعدات مالنة لمشارنئ المركز  الذي نتخذ مف شرقي القدس مقران 

في القدس الشرقنة والافة الغربنة، إاافة إلى إعداد مخططات  فالفمسطنيننالتي ت.دؼ لوقؼ هدـ بنوت 
وأااؼ  "إف  لالستجابة لالحتناجات واليقص الحاد في المساكف والمبايي العامة". هنكمنة لمتطونر والبيا 

دفعت.ا برنطاينا خالؿ السيوات الخمس  إسترلنييتكمفة مشروع تخطنط القدس بمغت قرابة ممنوف جينا 
 إاافنة لمواصمة هذا العمؿ".   إسترلنييا خنرة، عمما أف هيالؾ حاجة لمبمغ نثالنثة مالننف جينا 

 54/6/5025دس برس، ق
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 بروفيسور بريطاني: تطبيق الحكومة اإللكترونية يساعد في التغمب عمى معيقات تنقل الفمسطينيين .60
راـ اهلل  صرح البروفنسور البرنطايي دنفد شدونؾ، ا ستاذ في جامعة )كنيت( البرنطاينة والشرنؾ الفاعؿ في 

إللكتروينة في فمسطنف نحؿ معنقات التيقؿ التي نعنش.ا أكادنمنة الحكومة اإللكتروينة، بلف تطبنؽ الحكومة ا
 الفمسطنينوف في ظؿ االحتالؿ اإلسرا نمي.

جا  ذلؾ عمى هامش مشاركتا في المؤتمر الفمسطنيي ا وؿ لمحوكمة والخدمات اإللكتروينة، الذي تيظما 
ناض، والمزمئ عقده، بعد  د، د. سالـ ف في راـ اهلل أكادنمنة الحكومة اإللكتروينة تحت رعانة ر نس الوزرا 

 في جامعة بنرزنت.
 52/6/5025، رام اهلل، األيام

 
 مميون دوالر 60 بـ األمريكي ثري ييودي "يتبرع" لمحزب الجميوري .62

كنة في عددها ا خنر، إف النثري ا مرنكي نقالت مجمة ينونورؾ تانمز ا مر   برهوـ جرانسي - الياصرة
ممنوف  60 اىوية ا خنرة لعدة أطر في الحزب الجم.وري ا مرنكي بػالن.ودي شمدوف أدلسوف، تبرع في 

دوالر، وأف هذا قد نكوف دفعة أولى، لغرض دعـ المرشح الجم.وري لمر اسة ا مرنكنة منث رومايي، بزعـ 
، كما نقوؿ "إسرا نؿ"تي.ي  أفأف الر نس الحالي باراؾ أوباما، ندعـ إقامة دولة فمسطنينة، وهي مف شلي.ا 

 دلسوف.أ
 52/6/5025الغد، عّمان، 

 
 واإلسرائيميينخطط االستيطان في الضفة الغربية تنعكس خسائر اقتصادية لمفمسطينيين  .65

تتخذ الحرب بنف الفمسطنيننف والمستوطينف اإلسرا نمننف في الافة الغربنة بعدان جدندان   آماؿ شحادة -حنفا 
نمنينة المتطرفة في هذا الصدد، فبعدما بات عدد هذه ا ناـ، بسبب سناسات الحكومة اإلسرا نمنة ال

ألفان في القدس الشرقنة، ونسنطروف عمى  210ألفان في الافة الغربنة، ويحو  520المستوطينف نربو عمى 
قسـ نكبر نومان بعد آخر مف ا رض الفمسطنينة، وبعدما أقرت الحكومة عددان مف المشارنئ االستنطاينة 

 الجغرافي لميئ قناـ دولة فمسطنينة، دخؿ الطرفاف في حرب اقتصادنة. ال.ادفة إلى قطئ التواصؿ
وندنر الفمسطنينوف حممة مقاطعة ميذ سيتنف، والمستوطيوف نواج.وف الحممة بدعـ مالي كبنر مف الحكومة، 

 ونردوف بحممة اعتدا ات لنس فقط عمى المواطينف بؿ عمى ممتمكات.ـ أناان.
ف مقاطعة الميتجات المصّيعة في المستوطيات اإلسرا نمنة، ب.دؼ إاعاف.ا وبدأت الحممة الفمسطنينة بإعال

اقتصادنان، كما تتواصؿ حالنان اد ممارسات المستوطينف. وتركت هذه المقاطعة أنثرها بخسا ر تقدر بعشرة 
مالننف دوالر عمى ا قؿ، لكف أصحاب المصايئ اإلسرا نمنة في المستوطيات نردوف عمى ذلؾ بالتظاهر 

ـ تلنثرهـ ب.ذه الاربة االقتصادنة، ونقولوف إف الفمسطنيننف نطمقوف اليار عمى أرجم.ـ ب.ذه الحممة. بعد
، إلى اف شركتا خفات «بركاف»ولفت ن.ودا كوهنف، وهو مدنر إحدا الشركات في الميطقة الصياعنة 

رت إلى فصؿ لكييي أوقفت بعض خطوط اإليتاج وااطر »في الم ة بسبب المقاطعة،  50إيتاج.ا بيسبة 
 «.عمالي الفمسطنيننف. وهذا ندؿ عمى اف المقاطعة تار بالفمسطنيننف أكنثر مف اإلسرا نمننف

 
 تركيز عمى التصدير
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مصيعان، نعمؿ معظم.ا في مجاؿ التصدنر. وبعد حممة المقاطعة  240ونوجد في المستوطيات اإلسرا نمنة 
ات حممت.ـ لمتخفنؼ مف هذه ا ارار. وتشنر واياماـ بعض الدوؿ إلن.ا، صّعد أصحاب مصايئ المستوطي

إحصا ات إلى اف مصايئ المستوطيات تربح م ة ألؼ دوالر مف تجارت.ا مئ جيوب أفرنقنا لوحدها، ونرتفئ 
 المبمغ مئ إرليدا والديمارؾ ودوؿ أخرا مف الدوؿ التي أعميت مقاطعت.ا لميتجات المستوطيات.

رليدا و  جيوب أفرنقنا و نرها، موقؼ وااح دفئ باإلسرا نمننف إلى تصعند وكاف في هذا الجايب لمديمارؾ وا 
حممت.ـ الدولنة لمواج.ة خطر اياماـ عدد أكبر مف الدوؿ، خصوصان بعدما أعمف وزنر الخارجنة الديماركي 
فنمي سويداؿ، اف توجا حكومتا نقاي بوائ عالمات وااحة عمى الباا ئ المصيعة والميتجة في 

 منة.المستوطيات اإلسرا ن
وتلتي هذه الخطوة عقب قرار االتحاد ا وروبي بتشدند الرقابة عمى اتفاؽ التجارة بنف إسرا نؿ واالتحاد 

ال نمكف ت.رنب باا ئ المستوطيات وتصدنرها إلى أوروبا مف امف اتفاؽ »ا وروبي. وحسب سويداؿ  
سرا نؿ،  ف هذه الباا ئ لـ تكف جز ان  مف هذا االتفاؽ، ونجب تاننؽ  التجارة الموقعة بنف االتحاد وا 

 الخياؽ عمى المستوطيات اإلسرا نمنة التي تعتػَبر  نر شػػرعنة وفؽ القايوف الدولي.
 

 تدابير إسرائيمية
ومعروؼ اف الحكومات اإلسرا نمنة تعطي تس.نالت ارنبنة وقرواان وميحان لمن.ود اىتنف لالستنثمار في 

ح التي تجين.ا مصايئ إسرا نمنة أخرا. وأعميت الحكومة المستوطيات، فتصبح أرباح.ـ أاعاؼ ا ربا
اإلسرا نمنة عقب مواقؼ الدوؿ الميامة إلى حممة المقاطعة، حممة مسايدة لمشركات االستنطاينة. وفي قرار 

ممنوف دوالر(، لتعونض أصحاب المصايئ، فنما  5.6هو ا وؿ ل.ا، خصصت عشرة مالننف شنكؿ سيونان )
 ة اإلسرا نمنة عف مساع كبنرة إلنجاد أسواؽ جدندة لمشركات االستنطاينة.أعميت وزارة الخارجن

الفمسطنينوف مف ج.ت.ـ، أصحاب ا رض المقامة عمن.ا هذه المستوطيات، هـ الاحنة ا ولى لصياعات.ا 
واقتصادها، فواقئ االحتالؿ حـر الفمسطنيننف حق.ـ في ا رض والبيا  والعمؿ فن.ا، وجعم.ـ محتاجنف 

 طنف با في حنات.ـ النومنة.ومرتب
في الم ة مف السوؽ  02وباتت المستوطيات مركزان لصياعات  زت ا سواؽ الفمسطنينة وسنطرت عمى يحو 

ممنوف  200الفمسطنينة، لتبمغ قنمة المبنعات السيونة لمميتجات اإلسرا نمنة في ا رااي الفمسطنينة يحو 
 رب هذا المدخوؿ عقابان وايتقامان مف االعتدا ات اإلسرا نمنة.دوالر. وواعت السمطة الفمسطنينة هدفان ل.ا ا

 
 االقتصاد الفمسطيني

وفي دراسة فمسطنينة حوؿ تلنثنر االستنطاف عمى االقتصاد الفمسطنيي، تبنف اف الجايب الزراعي هو 
المتارر ا كبر، إذ أفات المشارنئ االستنطاينة إلى ارب قطاع الزراعة مف خالؿ خفض ا سعار 

لسنطرة عمى المصادر الما نة والقاا  عمى ا صياؼ البمدنة مف اإليتاج اليباتي مف ا شجار والخاار وا
مكاف وصوؿ  والحبوب، كما ُأاعفت البينة التحتنة لمزراعة، خصوصان في مسللة شؽ الشوارع الزراعنة وا 

 الفالح الفمسطنيي إلى أراا.
نة، أّدت سناسة المستوطينف في قمئ ا شجار لبيا  وفي جايب آخر أكنثر خطورة عمى الزراعة الفمسطني

 90المستوطيات خالؿ عشرات السينف إلى اقتالع يحو يصؼ ممنوف شجرة فمسطنينة، شكمت شجرة الزنتوف 
في الم ة مي.ا، وأفاى ذلؾ إلى خسا ر مادنة في المدا البعند. وبمي.جنة عممنة ذات أبعاد سناسنة، هّربت 
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سامة والمميوعة دولنان إلى التجار العرب مف دوف رقابة، ما ايعكس عمى جودة المستوطيات المبندات ال
 المحصوؿ وصحة المواطف الفمسطنيي.

وفي جايب التيمنة الفمسطنينة، أنّثرت إقامة المستوطيات بشكؿ خطنر في مجاالت التيمنة. وندرج 
وبقنة الموارد، قطئ التواصؿ الفمسطنينوف في عرا.ـ ل.ذا الجايب، السنطرة عمى موارد ا رض والمناه 

واالتصاؿ الجغرافي والعمرايي والقروي الفمسطنيي وشرذمتا في وحدات تتصؿ بواسطة مياطؽ تسنطر عمن.ا 
المستوطيات، وتكونف أطر ويظـ إدارنة وبمدنة مزدوجة ونثيا نة لميظـ الفمسطنينة، ما نسبب ازدواجنة في 

 را نمنة عمى جز  مف ا رااي الفمسطنينة.مقابؿ إحالة اليظـ والقواينف اإلدارنة اإلس
وأخنران، نيبا الفمسطنينوف إلى تاّرر البن ة الفمسطنينة في شكؿ خطنر مف المستوطيات، إذ ساهمت 
صياعات المستوطيات في استيزاؼ المناه الفمسطنينة وتموننث.ا وكذلؾ ال.وا . أما البينة التحتنة لممستوطيات، 

ة، إذ ُأقنمت شبكة الطرقات في شكؿ طولي وعراي بما نامف تمزنؽ أوصاؿ فللحقت لوحدها أاراران فادح
ألؼ دويـ مف ا رااي صودرت  60الافة الغربنة وجعم.ا تحت السنطرة اإلسرا نمنة، خصوصان اف 

 لمصمحة هذه المشارنئ.
 52/6/5025الحياة، لندن، 
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هكذا نمخص « مجتمعيا مف الموت، وال قرار بمواج.ة مئ الجنش تعب»  روبنر عبد اهلل -البارد والبداوي 
الموقؼ الياشط الفمسطنيي خالد النمايي ابف الجب.ة الشعبنة لتحرنر فمسطنف. النمايي الذي تعب بدوره مف 
العمؿ السناسي، ونّمـ شطر ا يشطة المدينة باعتبارها أحد أشكاؿ اليااؿ الوطيي الفمسطنيي. ندرؾ 

، لكيا نعود إلى أصؿ المشكمة. ففي «الذي لنس خا يان بالوعي الفمسطنيي»ؼ الجنش المبيايي مخاطر است.دا
، وِعوض اقتساـ «صار في جرح»، ومئ ذلؾ « صبان عيا إلى مخنـ البارد»اسُتدرج الجنش  5009عاـ 

 «.عومؿ أبيا  المخنـ عمى أساس أي.ـ م.زوموف»بنف الجنش والمخنـ، « اليصر»
لخامس عشر مف حزنراف المااي إلى قا مة التوارنخ المفصمنة في سنرة المعاياة قد نااؼ تارنخ ا

الفمسطنينة الطونمة. في هذا التارنخ استش.د الفتى أحمد قاسـ وهو نمارس عمما في توزنئ المناه في جوار 
ها يتنجة الميطقة التي ش.دت مواج.ات بنف أهالي البارد والجنش المبيايي عمى خمفنة إشكاالت، حدنثت بدور 

توقنؼ سا ؽ دراجة يارنة. وخالؿ تشننئ الفتى قاسـ استش.د فؤاد لوبايي. مرة أخرا، لـ نكف لوبايي مف 
المحتّجنف عمى الجنش المبيايي فحسب، بؿ كاف ندفئ الصبنة الذنف كايوا نقذفوف الحجارة عمى مبيى نتمركز 

 فنا عياصر الجنش.
، وامتدت إلى توأما مخنـ البداوي، ولـ تسمـ مي.ا باقي ايقات ا ناـ العاصفة التي اجتاحت البارد

المخنمات. نوـ الخمنس قصدت ا خبار مستشفى ال.الؿ في البداوي الذي مّر با أ مب جرحى البارد. إدارة 
ف  المستشفى قالت إف أصحاب اإلصابات البالغة يقموا إلى مستشفني اإلسالمي والحكومي في طرابمس، وا 

وكاف آخرهـ الم.يدس محمد لوبايي الذي  ادر ميذ دقا ؽ. وأشار أحد ا طبا  إلى  جرحى ال.الؿ خرجوا،
 إمكاف المحاؽ با، ف.و نسنر ببط  صوب ميزؿ أخنا نثا ر في زقاؽ بآخر المخنـ، ال تصؿ إلنا السنارات.

عباس  في ميزؿ نثا ر حنف وصميا قبؿ الجرنح، كاف أفراد العا مة وا قربا  نيتظروف. إلمرار الوقت راح
موسى نخبر عف اإلصابة التي تعرض ل.ا في معتقؿ أيصار أنثيا  ايتفااة أسرا المعتقؿ، ونختـ موسى 

أكنثر إصراران عمى اليااؿ اد عدويا ا وحد »بإجرا  مقارية بنف خروجا مف أيصار في عممنة تبادؿ، 
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ف المبيايي لكف يرند أف أييا تحت القايو »، فنؤكد «يقتؿ أو يجرح في مواج.ة صدنؽ»، وبنف أف «إسرا نؿ
نصؿ الجرنح لوبايي، نتمدد لنرتاح قمنالن عمى مقعد نعموه إطار فنا آنات مخطوطة، «. يعامؿ كبيي آدمنف

وفي إحدا زواناه صورة لألمنف العاـ لحزب اهلل السند حسف يصر اهلل. نقوؿ لوبايي إف خسا ر العا مة بمغت 
بعد ايت.ا  »ان رابعان مف قرنتيا الداموف. ونشرح الم.يدس أيا ش.ندان )ابف عمي فؤاد( ونثالنثة جرحى، وجرنح

جيازة أحمد قاسـ اتصؿ بي عمي محني الدنف )والد فؤاد(، فج ت ومعي ولداه فؤاد وأمنف، ليجده نتعارؾ مئ 
صبنة وشباف نرشقوف الحجارة عمى مبيى الجنش في صامد قرب بنت عمي. بدأيا يبعد الشباب حتى وصميا 

ت المقدس. ولدا محاولتيا العودة، أطمؽ جيدي اليار عمى فؤاد فسقط عمى ا رض جرنحان. إلى مركز بن
يادا فؤاد أخنا أمنف لنساعده فلصنب اىخر وتكّوـ فوقا. وأيا هربت  حتمي بمركز بنت المقدس. ولّما 

 «.توقؼ إطالؽ اليار، خطوت يصؼ متر بِيّنة التوجا لسحب الجرنحنف، فلصبت بطمقة في الخاصرة
نقوؿ لوبايي، ونتابئ بعد « نذّكريي المش.د بملساة محمد الدرة، وأيا أفكر في أف أرحؿ مف المخنـ»ونانؼ 
ال أرند أف أظمـ الجنش المبيايي كما، فالموجودف في صامد نعرفوييا ويعرف.ـ جندان، ولدنيا مع.ـ »تي.ندة 

عمنيا مف الطبقة الرابعة، وكاف نشاهديا عالقات نومنة أكنثر مف جندة، ولكّف جيدنان واحدان أطمؽ اليار 
 «.بواوح، ولـ نطمؽ اليار عمى أي مف الذنف كايوا نرشقوف المبيى بالحجارة
لى مخنـ البارد حنث هدأت ا مور يسبنان، وتحولت االحتجاجات إلى  في داخؿ « اعتصاـ سممي حااري»وا 

.ا الفمسطنينوف عمى أوتوستراد العبدة، المخنـ، وعادت الحناة تدب ببط  في المحاؿ التجارنة التي نممك
أخبار المفاواات بنف الفمسطنيننف ومدنرنة المخابرات في الشماؿ حدنث الساعة في مجمئ حسنف الخطنب 

المطموب حؿ المواوع »التجاري كما في المحاؿ ا خرا. نقوؿ الشاعر شحادة الخطنب، مدنر المجمئ، 
ة ولنست سببان، والمشكمة لنست مئ الجنش الذي نيفذ القواينف وال جذرنان، ولنس المشكمة ا خنرة، ف.ي يتنج

ذا كاف ارتباطيا  نيّص.ا، كما أف المشكمة بحد ذات.ا لـ تكف بنف أبيا  المخنـ كم.ـ والجنش المبيايي كما، وا 
وفد ، وأااؼ الخطنب  امزان مف قياة «عرنقان بلهميا المبيايننف، إال أييا اد ا جيدات المبياينة الخاصة

كؿ مف نرند أف نتاامف معيا فمنكف مف  نر تحرنض ومف دوف تصفنة »المشانخ الذي زار المخنـ 
اإلدارة ا مينة »أما مدنر الحسابات في المجمئ التجاري الحاج جماؿ فكاف أكنثر حدة بقولا إف «. حسابات

رع المخنـ وندؽ عمى لممخنـ تذّكريا بالتحري المش.ور باسـ بصؿ الذي كاف نمر في الستنينات في شوا
وخالؿ المياقشة نرف هاتؼ أحدهـ. لحظات، نثـ «. حنطاف الميازؿ لنلمر أصحاب.ا باليـو بعد النثامية مسا ن 

نخبر أف اجتماع الوفد الفمسطنيي بمدنر المخابرات في الشماؿ عامر الحسف ايت.ى. أبدا الحسف تفّ.مان 
سـ وفؤاد لوبايي، وبتخفنؼ اإلجرا ات، وبوقؼ لممطالب، ووعد بإجرا  تحقنؽ شفاؼ في مقتؿ أحمد قا

المالحقات، وبإلغا  يظاـ التصارنح اعتباران مف ش.ر تموز المقبؿ، ولكيا تمّيى فّض االعتصامات في 
 مخنمي البارد والبداوي.

ارتفعت حدة اليقاش بنف مرّحب ومتحّفظ ورافض. كاف الجو يموذجنان في تمنثنؿ الشارع الفمسطنيي في البارد، 
في عكس درجة التلـز المرتبطة بلوااع أبيا ا المعنشنة. مدنر المجمئ رأا في يتنجة المفاواات كسبان و 

إذا تصرؼ الجنش بحكمة تكوف القصة قد »المحاسب تحفظ بقولا «. خذ وطالب»نبيى عمنا، عمى طرنقة 
بالحدث ا وؿ )الدراجة  مشكمة المخنـ ال عالقة ل.ا»أما أحد عماؿ المجمئ فقد ايتفض قا الن «. ايت.ت هيا

اليارنة( وال بالحدث النثايي )التشننئ(، المواوع خمس سيوات مف الم.اية والذؿ، فإذا خرجت مرناة بسنارة 
ذا... نتدخؿ شخص «. اإلسعاؼ ويسنت تصرنح.ا مف شدة مرا.ا ال نسمح ل.ا بالعودة مف المستشفى، وا 

عتصامات ما دامت سممنة؟ هؿ كاف المسؤوؿ ا ميي لماذا يوقؼ اال» نقوؿ   «. الدهاف أبو هايي» رابئ 
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لنستمئ نثالث ساعات لوفد فمسطنيي مف دوف اعتصامات؟ ألـ تكف الوفود تيتظر ساعات قبؿ حصوؿ لقا  
ـَ ال  نستغرؽ دقا ؽ؟ نثـ لماذا المفاواات مئ ا مف والعسكر؟ ألنست قصة المخنـ سناسنة واجتماعنة؟ ل

 ؟تكوف العالقة مئ المحافظ منثالن 
مسا  الخمنس المااي يصبت في مخنـ البداوي خنمة االعتصاـ التاامينة مئ مخنـ البارد، رفعت الفتة 

يعـ الج وف... لكف مف حقيا العنش بكرامة لحنف العودة إلى فمسطنف، يعـ لرفئ الحالة »وسط الشارع العاـ 
لغا  التصارنح  «.العسكرنة عف مخنـ البارد وا 

دا الجنش فخ المواج.ة مئ مخنمات أي.ك.ا التعاطي ا ميي وترند فقط أف تحنا يعـ يعـ... ولكف هؿ سنتفا
 بسالـ؟

أعادت خنمة االعتصاـ المفتوح في البداوي إحنا  يبض الشارع الفمسطنيي، عمى وقئ أياشند النثورة 
 الفمسطنينة. خنمة جاهزة يصبت، كراٍس متوااعة جمس عمن.ا بعض قادة الفصا ؿ وكبار السف مف أهالي
المخنـ، ورشة عمؿ ليصب خنمة كبنرة أخرا ايطمقت. مسؤوؿ حركة فتح في الشماؿ أبو ج.اد فناض قاؿ 

الوائ متلـز في البارد ميذ خمس سيوات، والحادث عابر وفردي، ولو جرا التعاطي إنجابان في »لألخبار 
مداف نوزع عمى أمنف سر الفصا ؿ في الشماؿ نوسؼ ح«. مواوع الدراجة اليارنة لما حدث أي إشكاؿ

وسا ؿ اإلعالـ المذكرة الموج.ة لقنادة الجنش ممخصة مطالب المعتصمنف، واالعتصاـ مستمر إلى حنف 
 تحقنؽ المطالب.

 52/6/5025األخبار، بيروت، 
 

 "التنسيق" األخطر .64
 يقوال ياصر

االحتالؿ  إف ا اوا  المسمطة عمى "التيسنؽ ا ميي" بنف سمطة الحكـ الذاتي الفمسطنينة وبنف دولة
اإلسرا نمي تبقى أيوارها بعندة عف كشؼ التيسنؽ االقتصادي ا وسئ وا عمؽ وا خطر الذي نبقي الحناة 
الفمسطنينة معمقة عمى العصب االقتصادي الذي نبقن.ا تابعة تبعنة عاونة ال فكاؾ مي.ا لالحتالؿ ودولتا، 

التبعنة االقتصادنة التي ال نمكف تحقنؽ  وهي تبعنة تجعؿ التيسنؽ ا ميي تحصنؿ حاصؿ لاماف استمرار
 "االستقالؿ" الفمسطنيي الملموؿ دوف التخمص مي.ا أوال. 

ميذ بدانة الغزوة الص.نوينة لفمسطنف كايت المقاطعة االقتصادنة لممستعمرات الن.ودنة ومستوطين.ا إحدا 
ف "عممنة السالـ" التي أطمقت أدوات المقاومة ا ولى التي استخدم.ا عرب فمسطنف لصد تمؾ الغزوة،  نر أ

واتفاقنات أوسمو التي ايبنثقت عي.ا بعد عامنف قد أيتجت "سمطة وطينة  2112في العاصمة ا سباينة عاـ 
فمسطنينة" نعتمد بقاؤها عمى تحونؿ االقتصاد مف أداة لممقاومة إلى أداة في ند االحتالؿ ترسخ التبعنة لا 

 . وتجعؿ "االستقالؿ" الفمسطنيي مستحنال
إف التزاـ حكومة السمطة براـ اهلل باالتفاقنات الموقعة مئ دولة االحتالؿ، ومي.ا عمى سبنؿ المنثاؿ اتفاقنة 

، ال نزاؿ نتخذ ذرنعة "فمسطنينة" لعدـ فؾ الحصار العربي عف القطاع، وفكا 5002معابر قطاع  زة عاـ 
 اتا االقتصادنة لالحتالؿ ودولتا. ممكف، وهو إف تحقؽ نمكيا أف نحرر القطاع مف استمرار ارت.اف حن

فالممحؽ السادس لالتفاؽ االيتقالي اإلسرا نمي الفمسطنيي عمى الافة الغربنة وقطاع  زة الموقئ في واشيطف 
نيص عمى "التعاوف" االقتصادي والصياعي والزراعي، و"تس.نؿ التعاوف" بنف "المؤسسات  2112عاـ 

لمشارنئ المشتركة"، و"تس.نؿ التجارة بنف السوقنف". وكاف قد تـ في االقتصادنة وقطاعات ا عماؿ" و"إقامة ا
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السية السابقة توقنئ بروتوكوؿ بارنس االقتصادي الذي قاؿ وزنر االقتصاد السابؽ حسف أبو لبدة إف لدا 
في العالـ عمى مقناس  252السمطة براـ اهلل "ألؼ سبب" إللغا ا، معتبرا أف كوف "فمسطنف تحتؿ المرتبة 

  ا عماؿ .. مؤشر خطنر عمى التحدنات التي تواجا المستنثمرنف في بمديا" )القدس العربي في أدا
4/2/5025 .) 

في كممتا أماـ الميتدا االقتصادي العالمي الذي ايعقد في اسطيبوؿ في الخامس مف الش.ر الجاري قاؿ 
بالديا"، لكيا كرر التلكند عمى الر نس محمود عباس إف االحتالؿ "نحوؿ دوف تكامؿ الدورة االقتصادنة في 

"الوفا  بااللتزامات كافة المترتبة عمنيا في االتفاقنات المبرمة"، متجاهال أف "الوفا  بااللتزامات" هو عمى 
وجا التحدند الذي نقطئ "الدورة االقتصادنة" الفمسطنينة، ال بؿ إيا أكد أف "ميطقتيا بحاجة إلى مد جسور 

ييا اإلسرا نمننف"، مئ أف استمرار هذه "الجسور" مفتوحة هو المسؤوؿ عف التبعنة التعاوف"، ونشمؿ ذلؾ "جنرا
االقتصادنة الفمسطنينة الراهية لالحتالؿ ودولتا وهو الذي نمنثؿ العقبة االقتصادنة الر نسنة التي تجعؿ 

فخ  "االستقالؿ" السناسي الفمسطنيي مستحنال دوف االستقالؿ االقتصادي، والعكس صحنح أناا. إيا
 اتفاقنات أوسمو الذي أوقعت قنادة ميظمة التحرنر شعب.ا فنا. 

وفي النوـ يفسا، كاف محافظ سمطة اليقد الفمسطنينة د. ج.اد الوزنر نحذر، في مقابمة مئ النومنة العبرنة 
العربنة "كالكالنست" مف أف "ا زمة المالنة" التي تعنش.ا الحكومة براـ اهلل "قد تسو  أكنثر" إذا لـ تؼ الدوؿ 

بتع.دات.ا بتوفنر "شبكة أماف" مالنة ل.ا بحنث سنكوف مف الصعب عمن.ا دفئ رواتب موظفن.ا اعتبارا مف 
تموز / نولنو المقبؿ، وأعمف بلف البيوؾ العاممة في فمسطنف "تمقت تعمنمات" بعدـ ميح المزند مف القروض 

عوتا عرب "إسرا نؿ" في مؤتمر الماؿ لمحكومة  ي.ا "وصمت الخط ا حمر"، وذلؾ بعد أسبوع فقط مف د
وا عماؿ العربي الذي ايعقد في الياصرة في النثالنثنف مف الش.ر المااي إلى االستنثمار في ا رااي 

 . 2169الفمسطنينة المحتمة عاـ 
وتذكر دعوة الوزنر بمؤتمرات تشجنئ االستنثمار التي ترعاها السمطة و"نس.م.ا" االحتالؿ، مما نذكر بدوره 

لة الماجستنر التي خمص فن.ا عنسى سمنرات العاـ المااي إلى أف استنثمارات القطاع الخاص برسا
( ممنار دوالر 2.2مقابؿ ) 5022( ممنار دوالر عاـ 5.2الفمسطنيي في دولة االحتالؿ بمغت ما ال نقؿ عف )

صارنح" ( ألؼ صاحب أعماؿ مف الافة الغربنة نحصموف عمى "ت26في الافة الغربنة، وأف حوالي )
لمعمؿ في دولة االحتالؿ وفي مستعمرات.ا االستنطاينة لتلسنس شركات ومصايئ فن.ا ندفعوف ارا ب عي.ا 

 لخزنيت.ا. 
وفي مقابمة لسمنرات مئ "هآرتس" العبرنة قاؿ إف وزارة االقتصاد في راـ اهلل فسرت لا ذلؾ بقول.ا إف 

ال في "إسرا نؿ" وال حتى في مستعمرات.ا "بروتوكوؿ بارنس" ال نحظر عمى الفمسطنيننف االستنثمار 
االستنطاينة، مما نذكر أناا بقوؿ ر نس وزرا  دولة االحتالؿ بينامنف يتيناهو عمى موقعا االلكترويي 

(netanyahu.org .إف ذاؾ البروتوكوؿ قد أبـر "مف أجؿ ميئ إقامة حدود اقتصادنة" بنف الجايبنف ) 
ؿ فمسطنيي نعمموف في المستعمرات االستنطاينة بالافة الغربنة، ( ألؼ عام52وال نزاؿ ما ال نقؿ عف )

( 520ندفئ كؿ مي.ـ حوالي ستة دوالرات نومنا رسـ تصرنح لمعمؿ فن.ا، أي أي.ـ في مجموع.ـ ندفعوف )
 آالؼ دوالر نومنا لخزنية االحتالؿ، حسب خالد ميصور ميسؽ مقاطعة سمئ االحتالؿ في دراسة لا. 

الخاص في المستعمرات االستنطاينة واستمرار العمالة الفمسطنينة فن.ا هما دلنال فشؿ إف استنثمار القطاع 
حممة المقاطعة التي قادت.ا حكومة السمطة براـ اهلل ومفارقة اقتصادنة تتياقض مئ مطالبة السمطة بوقؼ 

 االستنطاف كشرط الست ياؼ المفاواات السناسنة مئ دولة االحتالؿ. 
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عف السبب الذي ال نزاؿ نحوؿ دوف السمطة وحكومت.ا براـ اهلل وميئ االستنثمار  لكف السؤاؿ نظؿ معمقا
( ممنار دوالر مف االستنثمار فن.ما واستنثمار هذا 5.2الفمسطنيي في دولة االحتالؿ ومستوطيات.ا، فسحب )

ؿ المبمغ في الافة كفنؿ بفتح أسواؽ عمؿ وطينة تغيي العمالة الفمسطنينة عف ذؿ العمؿ لدا االحتال
 ومستوطينا. 

واستمرار الوائ االقتصادي الراهف تجسند عممي لػ"لسالـ االقتصادي" الذي دعا يتيناهو إلنا، حانثا عمى 
"االستنثمار الن.ودي في االقتصاد الفمسطنيي"، بالر ـ مف رفض ميظمة التحرنر المعمف لا، وهو وائ نسوغ 

ي آذار / مارس المااي إلنثبات أف االقتصاد التقرنر الذي قدمتا حكومتا لمدوؿ المايحة في بروكسؿ ف
 الفمسطنيي "ال نسمح بإقامة دولة مستقمة" فمسطنينة. 

ونبدو أف هذا "التعاوف" قد اتسئ لنشمؿ التعاوف مئ رأس الماؿ الن.ودي العالمي. فقد أبـر مورنس لنفي 
، صفقة اشترا بموجب.ا المدنر التيفنذي لشركة "بوبمنسنز"، وهي إحدا أكبر شركات اإلعالف في العالـ

" الفمسطنينة، لتتكوف مي.ما شركة "بوبمنسنز زووـ" الجدندة التي تاـ قا مة 50مؤخرا ) %( مف شركة "زوـو
عمال .ا بيؾ فمسطنف. ولنفي، الذي اشترا حصة أكبر في شركة إسرا نمنة أناا، حاصؿ عمى "جا زة 

منركنة، أحد أذرع الموبي الن.ودي في الوالنات القنادة الدولنة" مف رابطة مكافحة التش.نر الن.ودنة ا 
المتحدة، وقد عمؽ عمى الصفقتنف بلي.ما تمنثالف "مساهمة" ميا في التيمنة االقتصادنة "التي ال نمكف أف 

 (. 21/6/5025نحؿ أي سالـ دا ـ مف دوي.ا" )صحنفة "الجنمانير" الن.ودنة ا منركنة في 
الي.ج االقتصادي قاى عممنا عمى المقاطعة العربنة لدولة االحتالؿ  إف استمرار االلتزاـ الفمسطنيي ب.ذا

التي تخمت مصر عي.ا أوال وتبعت.ا ا ردف نثـ ايسحبت مي.ا البحرنف بعد أف أسقطت.ا بقنة الدوؿ العربنة 
ب.ذا القدر أو ذاؾ لتكوف العربنة السعودنة آخر مف أي.ى حظر السمئ والخدمات اإلسرا نمنة كي تتلهؿ 

 اماـ إلى ميظمة التجارة العالمنة، لتظؿ سورنة نتنمة في التزام.ا بالمقاطعة ... عمى ا قؿ حتى اىف! لالي
 إف حجـ هذا "التيسنؽ االقتصادي" نتجاوز كنثنرا إطار أي ارورات تبنح.ا المحظورات الوطينة الفمسطنينة.

 55/6/5025موقع فمسطين أون الين، 
 

 ي الجولة األخيرة"القبة الحديدية" أثبتت فشميا ف .62
 رؤوبنف بدهتسور

قذنفة صاروخنة أطمقت.ا "حماس"  200صمتت أصدا  م.رجاف "القبة الحدندنة" هذه المرة في ظؿ أكنثر مف 
مف  زة. قبؿ نثالنثة أش.ر ساعد ج.از ا مف عمى زرع الوهـ الذي نقوؿ إيا وجد الحؿ لمشكمة القذا ؼ 

التي أنثبتت جدواها في حمانة الجيوب. وكايت التوقعات في الصاروخنة عمى هن ة ميظومة القبة الحدندنة 
 السما ، واحتفمت وسا ؿ االعالـ بيجاح "ساحقة صوارنخ  راد".

سُنقاؿ فورا اف االيجاز التقيي لمطوري الميظومة مدهش جدا. ف.ياؾ تمنز كبنر لصاروخ مف طراز "تامنر" 
إلبت فا ؽ. لكف كؿ ذلؾ ال نجعؿ القبة الحدندنة هي  ُطور في رفا نؿ، ورادار إلتا ممتاز ويظاـ تحكـ ورقابة

الحؿ الصحنح لت.دند القذا ؼ الصاروخنة. مف المذنذ جدا التمدح بيجاح القبة، لكف نجب عمى الجم.ور في 
إسرا نؿ اف نعمـ بلف الحؿ لـ نوجد بالفعؿ وبلي.ـ ُناممويا وُنخفوف عيا المعطنات الحقنقنة وأف ج.از ا مف 

 لقبة الحدندنة ولنس مستعدا حتى لبحث حموؿ عتندة أكنثر يجاعة بلاعاؼ.أسنر تصور ا
في الما ة. ولـ تقؿ ليا ايا في كؿ  96أفادت وسا ؿ االعالـ أف يسبة يجاح القبة الحدندنة المدهشة هي 

في الما ة فقط.  20محاولة اعتراض ُنستعمؿ صاروخا "تامنر". أي أف احتماؿ اعتراض صاروخ واحد هو 
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وزنر حمانة الجب.ة الداخمنة، متاف فميا ي، ايا "نجب االستعداد لحرب مئ سورنة و)حزب اهلل( ونزعـ 
 200و)حماس( ُي.اَجـ فن.ا بللؼ صاروخ كؿ نوـ مدة ش.ر". ولما كاف نثمف صاروخ القبة الحدندنة يحو 

كي يواجا الت.دند ألؼ دوالر ونثمف صاروخ ميظومة "الصولجاف السحري" المستقبمنة يحو ممنوف دوالر، فإيا 
ممنار شنكؿ، مدة نثالنثنف نـو  500ممنار دوالر، أي الى يحو مف  20الذي نصوره فميا ي سُنحتاج الى يحو 

 قتاؿ.
مف الميطقي اف يفترض أف عدد الصوارنخ الذي سنشترنا ج.از االمف سنكوف محدودا بسبب كمفت.ا العالنة، 

وقئ مخزوف صوارنخ القبة الحدندنة والصولجاف السحري وسنفاي ذلؾ الى اف نيفد في انقاع االطالؽ المت
بعد اناـ معدودة مف القتاؿ. ولف نميئ ايفاؽ هذا المبمغ الاخـ اناا في مواج.ة تستمر يحو ش.ر اصابة 

آالؼ قذنفة صاروخنة لمجب.ة الداخمنة. وذلؾ مئ االفتراض المتفا ؿ، وهو أف يسبة يجاح ميظومتي  2يحو 
في الما ة، هذا الى أف القبة الحدندنة اناا  نر قادرة عمى مجاب.ة القذا ؼ  66الدفاع تبمغ يحو 

الصاروخنة وقذا ؼ الرجـ التي ُتطمؽ عمى بمدات  الؼ  زة والتي تـ تطونرها لحمانت.ا. ولمقبة الحدندنة 
 اناا مدا أقصى لنس فعاال بعد. ول.ذا فإف أ مب " وش داف" وجز ا كبنرا مف المواقئ االستراتنجنة

 اإلسرا نمنة  نر محمنة ب.ا.
اف الزعـ الذي نقوؿ اف يصب القبة الحدندنة ُنمّكف مواطيي ب ر السبئ وعسقالف مف اف نعنشوا حنات.ـ 
المعتادة بال خوؼ ظ.ر وهما اناا، ففي الجولة السابقة ااطر يحو ممنوف مواطف الى البقا  زميا طونال 

لـ نقؿ عدد المصابنف بالرعب. والمفارقة الميطقنة هي ايا في في المياطؽ اىمية وتشوشت الحناة العادنة و 
الميطقة التي ال تحمن.ا القبة الحدندنة، أي في  الؼ  زة، استمرت الدراسة كالمعتاد في حنف ُعطمت في 

 عسقالف وب ر السبئ المتنف تحمن.ما القبة.
ة ت.دند القذا ؼ الصاروخنة، منثؿ إف ما ُنخفويا عف الجم.ور اناا هو وجود خنارات عتندة وياجعة لمواج.

ميظومة المنزر "سكاي  ارد" التي تحمي في يجاعة وبكمفة أرخص كنثنرا بمدات  الؼ  زة، ومدفئ "فولكاف 
فاليكس" الذي أنثبت يجاعتا في حمانة أهداؼ محددة في حرب أجراها الجنش االمنركي في العراؽ. وُنخنؿ 

فاوف في ج.از االمف حتى اف نزيوا التسمح ب.ما. مف الواجب إلنيا اف مف حؽ الجم.ور أف نعمـ لماذا نر 
 عمى وزنر الدفاع العالـ اف نجنب عف هذا السؤاؿ.

 ىآرتس
 52/6/5025، رام اهلل، األيام

 
 تصعيد محسوب .66

 النكس فنشماف
حزنراف كاف نيبغي لا أف نلخذ بالحسباف باف هذه  2مف بعث بطا رات سالح الجو لمقصؼ في  زة في 

بعد سية ويصؼ لـ تشارؾ فن.ما  –ستفتح جولة اخرا مف اليار مف القطاع، وهذه المرة بادارة حماس الغارة 
 الميظمة في اطالؽ اليار عمى اسرا نؿ.

في ظؿ أخذ بعض المخاطرة بفتح  –نحتمؿ جدا أف نكوف قرار القنادة السناسنة والعسكرنة اطالؽ الطا رات 
فسنرات التي تطرح في اسرا نؿ عمى أف حماس "السباب داخمنة كاف صحنحا. ولكف الت –جب.ة في الجيوب 

ال ترتبط بالواقئ االقمنمي. المفاجلة الوحندة  –أو خارجنة" قررت عمى يحو مفاجي  تحطنـ االوايي وال.جوـ 
 في هذه القصة هي أف حماس ايتظرت يحو نثالنثة اسابنئ الى أف فتحت اليار.
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بعد الحادنثة التي قتؿ فن.ا الجيدي يتي نؿ موشنشفنمي. سالح  –لش.ر القرار بم.اجمة حماس اتخذ في بدانة ا
الجو هاجـ ميشآت حنونة لحماس. الجيدي قتمتا الج.اد االسالمي ولكف ال.جوـ الجوي وجا يحو اهداؼ 
عسكرنة لحماس وعرض كيوع مف االشارة باف عمن.ا أف تلخذ المسؤولنة عف كؿ ما نجري في يطاؽ 

 لـ تكف اشارة اخرا. كايت هذه مطرقة عمى الرأس.القطاع.  نر أف هذه 
في المااي اناا تعرات حماس لردود فعؿ اسرا نمنة عمى محاوالت قناـ ميظمات اخرا بالعممنات عمى 
طوؿ الحدود. ولكف ارب البيى التحتنة االيتاجنة ل.ا هو، مف ياحنت.ا اجتناز لخط احمر. كمنة الصوارنخ 

مف طراز فجر، والتي وجودها في القطاع حتى وقت اخنر ماى كاف محدودا  بعندة المدا مف ايتاج انراف،
. فقد  ومشروطا بالت.رنب. حماس تغمبت أ مب الظف عمى هذا القند. حماس لـ ترد فورا عمى ال.جـو

عمى  –الذي تصفا بايا  نر متوازف  –ايتظرت الفرصة كي تواح باي.ا لـ تعد مستعدة الف تدفئ النثمف 
 ج.ات اخرا. عممنات تيفذها

 زة أخذ في التصاعد، وميظمات صغنرة واصمت اطالؽ صوارنخ القساـ  –التوتر عمى حدود اسرا نؿ 
 –يفذت.ما الج.اد العالمي  –وقذا ؼ ال.اوف يحو اسرا نؿ، وفي ميتصؼ حزنراف وقعت مرة اخرا عممنتاف 

الف جز  مف يشطا  الج.اد  وذلؾ –عمى الحدود المصرنة. اسرا نؿ رأت في حماس مسؤولنة عف العممنة 
ومرة اخرا هاجمت أهدافا مختمفة في  –العالمي استخدمت.ـ ميظمة اسالمنة متطرفة توجد في قطاع  زة 

 القطاع، بما في ذلؾ اهداؼ لحماس.
في ميتصؼ االسبوع المااي رفات حماس مواصمة دفئ النثمف عمى عممنات لـ تيفذها. ولمدقة، حماس 

ظومة ايتاج صوارنخ.ا وفتحت اليار عمى اسرا نؿ. ومئ ي.انة االسبوع باتت قررت اف ترد عمى ارب مي
تطمب وقفا لميار، ووافؽ الطرفاف عمى الت.د ة.  نر اف المجاف الشعبنة في القطاع واصمت اطالؽ اليار 
يحو اسرا نؿ. وردا عمى ذلؾ اكتشفت قنادة الميطقة الجيوبنة بعض الخالنا التي تطمؽ اليار واربت.ا. 

 ماس، مف ج.ت.ا، لـ تبذؿ ج.دا لوقؼ اليار.ح
في اسرا نؿ تقرر البث مرة اخرا لحماس اشارة عدـ راى. اشارات مف هذا اليوع تجد تعبنرها بشكؿ عاـ 
باليار عمى ميشآت شا رة او يحو أراض مفتوحة. ولسو  الحظ، احدا هذه االشارات، أمس، ايت.ت باصابة 

الينة  في اسرا نؿ لـ نعرفوا أ مب الظف باف الميطقة التي تعرات  مواطينف في القطاع. لـ تكف هذه هي
لم.جوـ كايت ملهولة بالياس. حماس ردت بوابؿ مف الصوارنخ اطمقت في انثيا  السبت يحو مدف في 

 الجيوب.
الجنش نعرؼ جندا تسمسؿ االحداث التي ادت الى اطالؽ حماس اليار أمس. في تقونمات الوائ التي 

ـو أمس طرح السؤاؿ  هؿ ستكتفي حماس بالرد عمى ارب المواطينف وستتمسؾ بالتزام.ا جرت عمى مدا ن
لمصر بالعودة الى وقؼ اليار، اـ ربما ستتراجئ عف هذا االلتزاـ وعيدها سنعود الجيوب الى االشتعاؿ؟ 

الميطقة  الجواب سيعرفا فقط في انثيا  النوـ القرنب القادـ. اسرا نؿ مف ج.ت.ا ستحاوؿ اال تنثنر حماسة
 وتركنز يشاط.ا عمى خالنا اطالؽ الصوارنخ. الكرة، االف، في ند حماس.

 54/6/5025يديعوت 
 54/6/5025، وكالة سما اإلخبارية
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والمشاركة  احتمت المخنمات الفمسطنينة مؤخران، مساحة واسعة في الجدؿ الوطيي الدا ر حوؿ اإلصالح
« ا عناف«و« الوج.ا »والتمنثنؿ وااليتخابات والحقوؽ )ما هو ميقوص مي.ا أو مكتسب(، وباتت تصرنحات 

الُممنثمنف ل.ا، تتصدر عياونف الصحؼ النومنة، وتحظى بميشنتات ر نسة عمى صدر الصفحات « اليواب«و
 ا ولى ل.ا.

كرمز لمجو  الفمسطنيي وكشاهد عمى إلحاحنة  «المخنـ«ودعويا يبدأ أوالن بمالحظة مي.جنة، تتعمؽ بػ
االستمساؾ بحؽ عودة هؤال  إلى وطي.ـ...ب.ذا المعيى ال نجوز الزج بالمخنـ في الجدؿ الوطيي، أو 
استخداما ورقة اغط، أو ورقة اغط ماادة، هذا ال نخدـ المخنـ ورمزنتا وقانة أبيا ا...هذا ال نخدـ 

خراج هذه المسللة مف دا رة الخالؼ والتجاذب، دعويا يعمؽ وحدتيا ا ردف وفمسطنف، فدعويا يتفؽ عمى إ
حؽ الالج نف في العودة إلى وطي.ـ والتعونض عّما لحؽ ب.ـ مف معاياة وخسا ر »الوطينة خمؼ شعار 

 «.وأارار
لكف ذلؾ ال نعيي أف سكاف هذه المخنمات، لنسوا مواطينف أرديننف...هـ كذلؾ بحكـ ا مر الواقئ الذي سبؽ 
وحدة الافتنف ، وبا خص في او .ا وتلسنسان عمى مقتانات.ا القايوينة والدستورنة...هـ مواطيوف أردينوف 

ا ردينة، وأقوؿ المواطية  ي.ا سابقة لمرقـ « المواطية»ميذ نثمنثي قرف مف الزماف، والجنؿ الرابئ مف حممة 
  المواطينف/الالج نف، نطؿ برأسا ونلخذ الوطيي وأكبر ميا وال نمكف أف تختزؿ با، الجنؿ الرابئ مف أبيا

 محما في سجؿ المواطية الياظـ والمقرر لميظومة الحقوؽ والواجبات.
مف « شرنحة»هؤال  لنسوا مجرد «...ا رديننف مف أصوؿ فمسطنينة«هؤال  جز  مما تعارفيا عمى تسمنتا بػ

لالقتصاد والسناسة واالجتماع في السكاف، هذا اختزاؿ ُمخّؿ....هؤال  مكّوف ر نس لمدولة والمجتمئ، 
ا ردف...هؤال  بياة أساسنوف لمدولة واالقتصاد والنثقافة والي.اة ا ردينة، بعا.ـ آنثر البقا  في المخنـ، 

بالما ة مي.ـ تقرنبان( تعنش خارج المخنمات، وال تكاد  02و البان  سباب إقتصادنة واجتماعنة، و البنت.ـ )
البالد وعرا.ا، ال نقطي.ا يفٌر مف هؤال ، الذنف أظ.روا وال ن لمواطيت.ـ، ال تجد مدنية أو قرنة في طوؿ 
 نمكف أف نزاند عمن.ـ فنا أحد.

 سباب عدندة، استيكفت هذه الف ة مف السكاف، سكاف المخنمات، عف المشاركة في حراكات الشارع، 
رة أسباب عدندة، نطوؿ شرح.ا الشبابنة والشعبنة، ولـ تحار بقوة في الساحات والمنادنف، ول.ذه الظاه

، وعيدما «المباالة والمواالة»ولنس هذا مقام.ا، وقد قوبؿ استيكاف.ـ بيقد شدند أحنايان، وات.موا بالسمبنة وعدـ 
 كاف يفٌر مي.ـ نّ.ـ بالمشاركة، أو نستجنب لدعوات.ا، تقـو الدينا وال تقعد.

 رج في لعبة المياكافات والتجاذبات، .هذه الف ة مف المواطينف، أذكى وأكنثر خبرة مف أف ُتستد
خالؿ ا ش.ر الفا تة، أتنح لكاتب هذه السطور أف نمتقي بالم ات مف أبيا  المخنمات، مف مادبا إلى إربد، 
ومف عماف إلى الزرقا ...الصورة الواقعنة لنست كما نجري تصونرها...المخنمات لنست ردنفان احتناطنان 

حااية لمتيوع السناسي والفكري واالجتماعي...المخنمات عمى درجة مف لالخواف المسممنف...المخنمات 
الوعي تلبى االبتذاؿ واإلسفاؼ الذي تعبر عيا بعض التغطنات الصحفنة واإلعالمنة لمواقؼ فعالّنات.ا 
ووج.ا .ا...المخنمات تستحؽ تعامالن أفاالن، نراعي المتوسط الحسابي لمستوا ذكا  سكاي.ا الذنف نفخروف 

ـ خّرجوان أجناالن مف ا طبا  والم.يدسنف والياشطنف والقنادات السناسنة واالجتماعنة والنثقافنة والفينة، بلي.
 بر ـ شظؼ العنش وُذّؿ المجو ...فرفقان بمخنماتيا.

 52/6/5025الدستور، عمان، 
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 سيناريو الرعب المطمق: سقوط مصر في أيدي اإلخوان .68
 بف كاسبنت

بة االستخبارات العسكرنة والموساد مف هذه المحظة. نتجسد أماميا النـو لقد خشنت أجناؿ مف قادة شع
سنيارنو الرعب المطمؽ، الذي لعب دوران ر نسان في سنيارنوهات الرعب ا شد التي دارت في ا لعاب الحربنة 

ر، السّرنة لمجنش اإلسرا نمي وج.از االمف اإلسرا نمي عمى مدا جنؿ كامؿ. المحظة التي تسقط فن.ا مص
 وقد سقطت.«. االخوف المسممنف»ولنس مجرد سقوط، بؿ أف تسقط في أندي 

عمى حد وصؼ شمعوف بنرنز لحسيي مبارؾ، « الجرؼ»ها هو ما ال نمكف تداركا نتجسد أماـ ياظرنيا. 
سقط في البحر. والطوفاف اإلسالمي نحتؿ مكايا. وكؿ هذا نحصؿ في الدولة العربنة ا كبر، الشرنؾ 

ـ االستراتنجي مئ إسرا نؿ، يقطة االرتكاز اإلقمنمنة، الج.ة الوازية في الميطقة. وهذا قد ا ساس لمسال
 ايت.ى.

في طبنعة منثؿ هذه المحظات التارنخنة التلسنسنة أف تذوب لتصبح بقعة مف الواقئ البشئ. وبالفعؿ، بعد  ٍد 
بقى نطنر الى مصر سّران أناان ستشرؽ الشمس عمى ما نبدو. ال شي  خاصان سنحصؿ. عاموس جمعاد سن

ونجمس أماـ االصدقا  مف االستخبارات في القاهرة. السما  لف تسقط عمى أي أحد. كما لف تيدلئ هيا قرنبان 
حرب )مئ مصر(. ال داعي إلى الفزع وال نيبغي ايعاش االحتناطات الوقا نة. فا ناـ التي كاف بوسئ 

مسمحان مف أخمص القدـ حتى الرأس، بالمّجاٍف وبال ماؿ، قد االتحاد السوفناتي فن.ا أف نوقؼ جنشان عربنان 
 ايقات ولـ تعد قا مة. النـو حتى الوالنات المتحدة لـ تعد قادرة عمى عمؿ هذا.

ممنوف مصري، وأف نموؿ بدؿ بطالة لمالننف  09)محمد( ُمرسي سني.ض كؿ صباح، وعمنا أف نطعـ 
ربان، جيوبان وشرقان، لنكتشؼ أف الحدود ال.اد ة )يسبنان( الوحندة العاطمنف مف العمؿ. وسنيظر نمنيان ونساران،  

لا هي الحدود مئ إسرا نؿ. سنف.ـ بليا بنف السودايننف والمنبننف وبدو سنيا ، نمكيا فقط أف نعتمد عمى 
 اإلسرا نمننف. سنسافر الى واشيطف، يعـ، في الي.انة سنسافر الى واشيطف، وسنتعمـ هياؾ يظرنة ا رقاـ.

لمجمس العسكري أخذ ميا الصالحنات في مواانئ الخارجنة وا مف وأبقى لا اإلجرا ات النومنة، التعمنـ، ا
الصحة، ر نؼ الخبز والفوؿ الذي نجب أف نوائ عمى الطاولة. ومف السابؽ  وايا الدخوؿ في مرارة 

 سودا . وفي هذه الوتنرة، هذه أناان ستلتي في لحظة ما.
، هذا لف نكوف س.الن. حرب لبياف النثالنثة؟ كما «رصاص مسكوب؟»ف أصعب. ومئ ذلؾ، الحناة ستكو 

أسمفيا. محظور اليسناف أيا في حرب لبياف النثاينة استجدا مبارؾ أولمرت كي نسحؽ حزب اهلل. وفي كؿ 
 ، رقص المصرنوف في كؿ مرة قطعيا هياؾ رؤوسان. واىف، بدالن مف قوة «حماس»ما نتعمؽ بػ

 
 
 
 

نروف « اإلخواف المسمموف«. »حماس»، تجمس عمى حدوديا الجيوبنة دولة شقنقة لػ«اسحم»عظمى تمقت 
زمال . وايطالقان مف ذلؾ، نتلّكد تفونت الفرصة التارنخنة لمرصاص المسكوب. سيذرؼ الكنثنر « حماس»في 

 مف الدموع عمى هذا التفونت.
 54/6/5025معاريف
 52/6/5025األخبار، بيروت، 
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 ومرسي "إسرائيل" .69

 الح اليعاميص
ر ـ حرص القادة الص.انية عمى عدـ إنثارة اجة إعالمنة، بالتوسئ في الحدنث عف مواقف.ـ مما نجري في 
مصر؛ خشنة أف نؤدي تدخم.ـ الفج إلى يتا ج عكسنة سمبنة، إال أي.ـ في المقابؿ أبدوا اهتمامان ميقطئ 

 اليظنر بمآالت الجولة النثاينة لاليتخابات الر اسنة في مصر.
قد كشؼ التمفزنوف اإلسرا نمي اليقاب عف أف ر نس الوزرا  اإلسرا نمي بينامنف يتيناهو ظؿ حتى ساعات ف

، وهو نتابئ يتا ج االيتخابات المصرنة، وميذ ذلؾ 5025-6-20الفجر ا ولى مف نـو اإلنثينف الموافؽ 
الواقئ الجدند في حاؿ تبنف  الوقت وهو نجري اتصاالت مئ كبار مستشارنا ومئ اإلدارة ا مرنكنة؛ لمواج.ة

 أف مرشح اإلخواف المسممنف قد فاز في هذه االيتخابات.
 اهتماـ بمشروع الي.اة "اإلخوايي"

لـ نقتصر االهتماـ الص.نويي بمعرفة هونة الفا ز في االيتخابات الر اسنة المصرنة، بؿ تعداه إلى محاولة 
با الدكتور مرسي كبريامج لاليتخابات. فقد قاـ  الوقوؼ عمى الخطوط العامة لمشروع الي.اة الذي تقدـ

الجيراؿ نعكوؼ عامي درور ر نس مجمس ا مف القومي اإلسرا نمي، بتشكنؿ طاقـ مف الخبرا  والباحنثنف 
والمستشرقنف لدراسة هذا المشروع، وتقدنـ التوصنات إلى دوا ر صيئ القرار بشلف سبؿ التعامؿ مئ هذا 

 لى سدة الحكـ.المشروع، في حاؿ وصؿ مرسي إ
ومف يافمة القوؿ أي.ـ سنبحنثوف كنفنة إحباط هذا المشروع؛ عبر التعاوف مئ الوالنات المتحدة ودوؿ اإلقمنـ 
والداخؿ المصري. وال نقتصر اهتماـ "إسرا نؿ" عمى محاولة تحدند التوج.ات المصرنة في ظؿ القنادة 

ند" فقط، بؿ إف "إسرا نؿ" باتت متلكدة أف الشراكة الجدندة، وتحدندان استجال  موقف.ا مف معاهدة "كامب دنف
عامان مئ يظاـ مبارؾ قد ايت.ت. لنس هذا فحسب؛ فلكنثر ما نزعج  50االستراتنجنة التي استمرت  كنثر مف 

 الص.انية مستقبؿ سمـ ا ولونات الذي سنطبقا مرسي عمى الصعند العسكري واالقتصادي والحااري.
الخبرا  االستراتنجننف والمستشرقنف الص.انية، قد يصحوا أف تركز دوا ر التقدنر ومف المفارقة أف العدند مف 

االستراتنجي في الكناف الص.نويي عمى مراقبة أيماط اهتماـ اإلدارة المصرنة الجدندة بالتعمنـ، عمى اعتبار 
 نحزكنؿ درور. أي.ا السبنؿ لمميعة االقتصادنة والعسكرنة، كما نقوؿ أب الفكر االستراتنجي اإلسرا نمي

 -الذي نوصؼ بليا "م.يدس العالقات اإلسرا نمنة المصرنة"-الوزنر اإلسرا نمي ا سبؽ بينامنف بف إلنعازر 
رسـ صورة سوداونة لمستقبؿ "إسرا نؿ" في حاؿ فاز مرسي؛ حنث قاؿ إف فوز مرسي نعيي "تغننر البن ة 

 سوأ السنيارنوهات".االستراتنجنة بشكؿ كارنثي إلسرا نؿ، وعمنيا االستعداد  
ولـ نفت وزنر الخارجنة اإلسرا نمي لنبرماف أف نؤكد بعد ظ.ور مؤشرات فوز مرسي، أف مصر أصبحت 
أخطر بم ات المرات مف إنراف، وأف "إسرا نؿ" مطالبة باالستعداد  كنثر السنيارنوهات تطرفان. وقد طالب 

غانرة، بعد سنادة التوقعات أف "إسرا نؿ" عمى لنبرماف مجددان بإعادة بيا  الجنش اإلسرا نمي عمى أسس م
 وشؾ أف تفقد العوا د االستراتنجنة لمعالقة المتمنزة مئ مصر.

وبعكس ما نردد بعض المرجفنف مف فموؿ يظاـ مبارؾ، الذنف نزعموف أف فوز مرشح االخواف المسممنف 
الذي تولى مواقئ -تنرا  سنؤدي الى تورط مصر في مواج.ة مستعجمة مئ "إسرا نؿ"، فإف الجيراؿ روف

نؤكد أف مرسي ال نحتاج إلى أف نشف حربان عمى "إسرا نؿ" حتى  -متعددة في أج.زة االستخبارات اإلسرا نمنة
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نسبب ل.ا أذا كبنر، بؿ نكفنا أف نتخذ مواقؼ سناسنة ودبموماسنة صارمة، حتى نقمص هامش المياورة 
 االستراتنجي أماـ "إسرا نؿ" بشكؿ  نر مسبوؽ.

 عتماد عمى العسكراال
ومجددان نتبنف أف الحصف ا خنر الذي نموذ با الص.انية في مصر هو العسكر، لدرجة أف المسؤولنف في 
"تؿ أبنب" ال نترددوف في شف حمالت دولنة سرنة وعمينة؛ لممطالبة بعدـ الاغط عمى عسكر مصر لمتيازؿ 

 طوط وعف السناسات اإلقمنمنة ليظاـ مبارؾ.عف صالحنات.ـ، التي تامف لػ"إسرا نؿ" عدـ الحناد عف الخ
وهياؾ فرؽ وااح في يظرة كؿ مف "إسرا نؿ" والوالنات المتحدة لمخالؼ بنف العسكر والقوا النثورنة 
المصرنة؛ فػ"تؿ أبنب" ال تلبا بتداعنات المواج.ة التي قد تحصؿ بنف العسكر والنثوار، عمى اعتبار أيا لنس 

هذه المواج.ة، بنيما الوالنات المتحدة تخشى أف تؤدي أي مواج.ة بنف النثوار لدن.ا ما تخسره في حاؿ حدنثت 
 والعسكر إلى خسارت.ا مصالح.ا بشكؿ أسرع مما كايت تتوقئ.

ونرا ا مرنكنوف أف شرعنة بقا  العالقات الممنزة بنف اليخبة الحاكمة في مصر واإلدارة ا مرنكنة، ستي.ار 
 إلدارة ا مرنكنة تمنؿ إلى جايب العسكر عمى حساب النثوار.في حاؿ الحظ الجم.ور المصري أف ا

مف هيا؛ فقد صدرت التحذنرات مف قبؿ أكنثر مف مسؤوؿ أمرنكي لمعسكر بتسمنـ السمطة لمقنادة المدينة 
الميتخبة، لكف مما ال شؾ فنا أف كالن مف "تؿ أبنب" وواشيطف معينتاف بمواصمة العسكر التمتئ 

 ل.ـ التحكـ بخنوط المعبة في القاهرة.بالصالحنات، التي تامف 
 التعمؽ بدور الوالنات المتحدة

مف هيا؛ فمـ نكف مف قبنؿ الصدفة أف كؿ التسرنبات اإلسرا نمنة تؤكد أف "إسرا نؿ" راهيت بشكؿ قوي عمى 
ة دور الوالنات المتحدة إلحباط أي تطورات تار بالمصالح اإلسرا نمنة؛ جرا  إفرازات االيتخابات الر اسن

المصرنة. فحسب قياة التمفزة اإلسرا نمنة النثاينة، فقد حث يتيناهو الر نس باراؾ أوباما عمى قنادة حممة دولنة 
تشارؾ فن.ا دوؿ عربنة إليجاح شفنؽ. وقد تبنف أف واشيطف حاولت عمى مدا فترة طونمة طملية صياع 

ر؛ مف هيا فقد سادت مشاعر القمؽ القرار في "تؿ أبنب" أف شفنؽ ولنس مرسي سنكوف الر نس القادـ لمص
 الصدمة بعد أف تبنف أف مرسي في طرنقا لنصبح الر نس القادـ لمصر.

قصارا القوؿ.. تمنثؿ يتا ج االيتخابات الر اسنة المصرنة يقطة تحوؿ وااحة في العالقات الص.نوينة 
في "تؿ أبنب" لف العربنة بشكؿ عاـ، والعالقات مئ مصر عمى وجا الخصوص، لكف دوا ر صيئ القرار 

 تسمـ ببساطة بخسارت.ا مصالح.ا التي امي.ا يظاـ مبارؾ.
 52/6/5025السبيل، عّمان، 
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