
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

  ىنية: "الربيع العربي" مستمر حتى تحرير القدس واألقصى 
 اإلفراج عنومناسبة ب المصريالرئيس  ة منينئتتمقى يرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني 

 صادر لـ "الشرق األوسط": قيادة "الجياد اإلسالمي" غادرت دمشق لطيران دون قطيعةم
 أفضل من خدم "إسرائيل"و بن إليعازر: عمر سميمان من أبرز الشخصيات التي قوضت حماس 

 وخياراتيا إستراتيجيتيامراجعة  لىإنيويورك تايمز: األزمة السورية تدفع "إسرائيل" 

باراك: نستعد لتدخل عسكري في 
إذا سيطر حزب اهلل عمى  سوريا

  أسمحتيا الكيماوية
 

 3... ص 
 

 1969 12/7/1021سبت ال



 
 
 

 

 

           1ص                                    1458العدد:                12/6/1021 السبت التاريخ:

  السمطة:
 5  ىنية: "الربيع العربي" مستمر حتى تحرير القدس واألقصى   2

 6 اإلفراج عنومناسبة ب المصريالرئيس  ة منينئتتمقى يرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني   3

 6 ىنية يقدم منحة جامعية لـ"ىدى غالية"  4

  
  المقاومة:

 7 مصادر لـ "الشرق األوسط": قيادة "الجياد اإلسالمي" غادرت دمشق لطيران دون قطيعة  5

 7 التنسيق األمنيالبردويل لـ"قدس برس": مدخل المصالحة وقف االعتقال السياسي و   6

 8 حماس تتيم أمن السمطة باعتقال ثمانية من أنصارىا في نابمس  7

 8 "إسرائيل" تفرج عن قياديين في حركة "الجياد اإلسالمي" وحماس  8

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 8 أفضل من خدم "إسرائيل"و يمان من أبرز الشخصيات التي قوضت حماس بن إليعازر: عمر سم  9

 8 1022الميكود: االنتخابات مطمع   01

 9  "إسرائيل"تصاعد الحرب السرية بين إيران و: واشنطن بوست  00

 01  استطالعات الرأيالحكومة في لرئاسة  نتنياىو يتقدم عمى منافسيو  02

 00 اختبارات إسرائيمية لمنظومة رصد بالطائرات الموّجية عن ُبعد  03

 00  سرائيمي متاثرا بحروق اصيب بيا عندما اشعل النار في نفسوإوفاة   04

 02  الف مسمم21: الجيش اإلسرائيمي يضم بين صفوفو يالعبر  يمركز جاف  05

 03 استطالع: اإلسرائيميون يعارضون ىجوما إسرائيميا منفردا عمى إيران  06

 03 37وزارة الثقافة اإلسرائيمية تسعى لفرض رعاية صييونية عمى برامج مدن فمسطينيي   07

 04 إسرائيميا حاولوا إحراق أنفسيم خالل أسبوع 23: إسرائيميةإحصائية   08

  
  األرض، الشعب:

 04  الشبيحة" و"القناصة" يحاصرون مخيم اليرموك بدمشق" :صفا  09

 04 في الجمعة األولى من رمضان "صىاألق"مئة ألف مصل في مؤسسة األقصى:   21

 05 في الضفة إصابات واعتقاالت خالل قمع االحتالل المسيرات األسبوعية  20

 06   االحتالل يضيق عمى األسرى في سجونو خالل شير رمضان ":أسرى فمسطين لمدراسات"مركز   22

 06 عاًما 21تزيل حاجزًا اسمنتًيا يغمق شمال أريحا منذ  "إسرائيل"  23

 06 غزة يدعون لنصرة الشعب السوري ومسممي بورما في أول أيام رمضان المساجد في أئمة  24

 06 ةالصميب األحمر يعمن عن زيارة ثانية ألىالي أسرى غز   25

 06 يوًما 21االحتالل يمنع الكيرباء عن قرية فمسطينية منذ منظمة "أصدقاء اإلنسان":   26

 07 ناشط فمسطيني: مشاورات بين الكنائس والفاتيكان لمرد عمى تدنيس" اإلنجيل" من قبل نائب ييودي  27

 
  



 
 
 

 

 

           2ص                                    1458العدد:                12/6/1021 السبت التاريخ:

  األردن: 

 07 دينيا شامالً  الحكومة األردنية: التصريحات اإلسرائيمية بشأن الحرم القدسي قد تفجر صراعاً   28

  

  عربي، إسالمي:

 07 جمود عممية السالم اإلثنينلجنة المبادرة العربية تبحث   29

 08 تطمق حممة لمواجية تيويد المدينةو  الة بيت مال القدس تشكو من ضعف التمويلالمغرب: وك  31

 08  ناشط إسرائيمي "العدالة والتنمية"نتقد استضافة ت "العمل المغربية لمساندة العراق وفمسطين"  30

 08 ية في لبنانتمور سعودية لممخيمات الفمسطين  32

 08 و"إسرائيل"صفقة شاليط وتعزيز اليدوء بين حماس  إتمامفي  عمر سميمان ىآرتس تبرز دور  33

  

  دولي:

 09 األمم المتحدة قمقة تجاه معاممة االحتالل اإلسرائيمي لألطفال الفمسطينيين  34

 09 االتحاد األوروبي يرحب بتحديد موعد االنتخابات المحمية في الضفة وغزة  35

 09 شبكة أوروبية تطالب باإلفراج عن النواب الفمسطينيين األسرى  36

 09 " السوريةالكيماوي"واألردن لتأمين ترسانة  "يلإسرائ"اتصاالت بين أمريكا و ":فايننشال تايمز"  37

 21 من مواطنيياوالسويد تنفي أن يكون  ...منفذ ىجوم بمغاريا عضو بحزب اهلل تؤكد أن ونجالبنتا  38

 21 1021داف إسرائيمية في وجماعات تدعميا بتسع مؤامرات ضد أى إيرانشرطة نيويورك تربط   39

 21 شراء التمور الفمسطينية في رمضان لمساعدة المزارعين إلىأوكسفام تدعو المسممين   41

  
  مختارات:

 20 في المئة من الثروة الوطنية 2.2نصف سكان الواليات المتحدة يممكون   40

  

  :تقارير

 22 وخياراتيا إستراتيجيتيامراجعة  إلىنيويورك تايمز: األزمة السورية تدفع "إسرائيل"   42

  
  حوارات ومقاالت:

 24  بو طيرأماهر ... عناق الفمسطينيين ليست لمذبحأ  43

 25 برهوم جرايسي... الحصوة"! الوزير "بقّ   44

 26  غازي التوبة... رسالة مفتوحة إلى الفمسطينيين في سوريا  45

 28 فكتور شمهوب... حوار أميركي إسرائيمي لتوزيع األدوار في المنطقة  46

 31 يوسي بيمين... نية االستيطانما مدى قانو   47

 30 ابراهام يهوشوا... محبييا؟ "إسرائيل"كيف خسرت   48

  
 33 :كاريكاتير

*** 



 
 
 

 

 

           3ص                                    1458العدد:                12/6/1021 السبت التاريخ:

 أسمحتيا الكيماويةإذا سيطر حزب اهلل عمى  باراك: نستعد لتدخل عسكري في سوريا 2
وزيرر الجريش ارسرراييمي  ، أنالقردس المتتمرةمرن ، 12/6/1021،سـطينية صصـفا وكالة الصـحافة الفمذكررت 

أكررد أن "ترري أبيررب" مسررتلدة لترردحي لسرركري متتمرري فرري سرروريا فرري ترراي أ رردم  ظررام ا سررد لمرر  ، إيهررود بررارا 
ون تسررميم اررواري  أو أسررمتة كيمياويررة لتررزب ا. المب ررا ي  و رراي بررارا  فرري مقابمررة مررف الق رراة اللاشرررة بررالتم زي

لرررداد مرررا هرررو  رررروري لت  يرررذ لمميرررة  ارسرررراييمي، الجملرررة، إ ررري أمرررر الجررريش بزيرررادة اسرررتلداداتي المحابراتيرررة وا 
التردحي ل ررد ال رررورة  وأ رراا أن  واتري ترردرس اتتمرراي  قرري أ ظمررة لسركرية متطررورة مررن سرروريا كالاررواري  

ي أسررمتة كيمياويررة إلرر  لب رران  الم ررادة لمطررايرات والاررواري  ا ر ررية الكبيرررة، وأ رري مررن المتتمرري أي ررا  قرر
وأو رررل الررروزير ارسرررراييمي أن  واتررري تتر رررب لتظرررة بررردب ا هيرررار  ظرررام الررررييس بشرررار ا سرررد رجرررراب مرا بتهرررا 

 المحابراتية بالتلاون مف وكاالت أحرى 
وفي سياق متاي،  اي بارا  إن  واتي تستلد أي ا لم ف تدفق الالجيين في تاي سرقوط ال ظرام، م ري ا "إذا 

 طرر ا لو ا موجات الالجيين فس و  ها" ا 
مارررادر ، أن  يرررر مجمررريلرررن مراسرررمها  ظ تررري أبيرررب، مـــن 12/6/1021، الشـــرق األوســـط، لنـــدن وأ ررافت

ذكرت أن الجيش ارسراييمي اتحذ  رارا تازمرا براللالن التررب لمر  ترزب ا. المب را ي ، لسكرية في تي أبيب
يا، ل ررد سررقوط  ظررام بشررار ا سررد  و رراي رو رري دا ييرري، فرري ترراي سرريطرتي لمرر  ا سررمتة الكيماويررة فرري سررور 

المراسرري اللسرركري لمق رراة التجاريررة ال ا يررة فرري إسررراييي، وهرري   رراة تم زيررون مسررتقمة، الميمررة  برري الما ررية، إن 
القرار اتحذ حالي جمسة طارية لرياسة أركان الجيش ارسراييمي، لقردت بت رور وزيرر الردفاع، إيهرود برارا ، 

ن االجتماع لقد في  وب التطور الجديد الرذي تاري فري في مو ف لسكر  ي  ريب من التدود مف سوريا، وا 
 دمشق، مف مقتي وزير الدفاع وغيره من القادة اللسكريين الذين يديرون الترب  د الملار ة  

تكون و اي إن المحابرات اللسكرية ارسراييمية تررى أن أيرام ا سرد باترت ملردودة  وأن سروريا مرا بلرد ا سرد سر
مرتلررا لم و رر  اللارمررة، تيررث إن الملار ررة مشررتتة وفو رروية وغيررر  ررادرة لمرر  فرررض االسررتقرار  وه ررا  

 حطر ا هيار لكي شيب 
وركز القادة اللسكريون ارسراييميون لم  محازن ا سمتة الكيماوية في سوريا، التي تلتبرر مرن أكبرر محرازن 

لم  ارطالق، تسرب  رولهم  و رد رأوا أن ترزب ا. المب را ي  ا سمتة الكيماوية في اللالم، إن لم تكن ا كبر
ي وي السيطرة لم  هذه ا سرمتة و قمهرا إلر  لب ران  و ررروا أن هرذا حرط أتمرر ال يمكرن رسرراييي القبروي بري  

 و رروا م لي بالقوة 
يرادة الم طقرة وتسب القرارات في هذا االجتماع، تقرر أن يرفف الجيش ارسراييمي تالة التأهب القاوى في  

لػاب اللطمة ا سربولية لمج رود، وبقراؤهم فري أمراك هم بسربب اتتردام  الشمالية، حااة لم  التدود السورية، وا 
 الملار  في سوريا  

ودرس  ادة الجيش ارسراييمي لدة سي اريوهات توي ا و اع في سوريا، وبي ها أن يقدم الرييس ا سد لم  
واولي إلر  تالرة اليرأس مرن إمكا يرة ال جراة  كمرا تو لروا سري اريو تجزيرة حطوة مػامرة  د إسراييي في تاي 

البالد وسيطرة المسرمتين لمر  ا سرمتة الكيماويرة أو غيرهرا مرن أ ظمرة السرالح، ومرن  رم متاولرة اسرتحدامها 
مر   د إسراييي، وسي اريو استحدام الطايرات والدبابات التي يمتمكهرا ال روار فري مقاومرة الجريش ارسرراييمي ل

 التدود السورية 
وذكرررت ارذالررة اللبريررة الرسررمية أن بررارا  أبمررع وزيررر الرردفاع ا ميركرري، ليررون با يتررا، فرري اتارراي هررات ي بررين 

 الطرفين، بأن إسراييي تتابف لن ك ب التطورات الجارية في سوريا  
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 ررافت ارذالررة أن و الررت ارذالررة إن با يتررا وبررارا  ات قررا لمرر  المتافظررة لمرر  اتارراي متواارري بي همررا  وأ
بررارا  ألرررب لررن تقررديره أن إسررراييي ليسررت ملر ررة لحطررر تقيقرري لمرر   رروب ا تررداث الجاريررة فرري سرروريا، 

(، م رري ا أن 2967ولك هررا مررف ذلرر  سررتلزز مررن اسررتلداداتها ويقظررة  واتهررا فرري الجرروالن  المتترري م ررذ لررام 
 رراع ا م يررة مررف ريرريس هييررة أركرران أجهررزة ا مررن المحتم ررة فرري إسررراييي تجررري مشرراورات متوااررمة ترروي ا و 

 الجيش والجهات ا م ية ا حرى 
، أمررس، أن رياسررة ا ركرران تمقررت ملمومررات لررن  مررق شررديد لرردى القيررادة اريرا يررة «ملرراريا»وذكرررت اررتي ة 

من تدهور أو اع الرييس ا سد في سوريا  وأن  يادة الجيش في طهران لقدت هي ا حرى اجتمالا طاريرا 
وال  لرا ما هي القرارات التي اتحذتها، ولك  ا  لرا أ هم لن يسمموا بسرقوط تمري هم »و اع، لبتث هذه ا 

 « بشار ا سد، ومن غير المستبلد أن يتحذوا إجرابات شيطا ية تمس بالسراييي
يذكر أن الجيش ارسراييمي كان  د تشد  واتي لم  طوي التدود مف سروريا، مرف بدايرة تردهور ا و راع فري 

 رررذ لررردة أسرررابيف  و الرررت فررري البدايرررة إن الػررررض هرررو م رررف تررردفق السررروريين  ترررو الجررروالن هربرررا مرررن سررروريا، م
الملررررار ، ولكررررن يت ررررل اهن أن الهرررردا هررررو االسررررتلداد لملررررار  م اجيررررة، ودلررررا الرررررييس ا سرررربق لجهرررراز 

لمررر  م رررف ، دا ررري يتررروم،  ت يررراهو أن ال يوافرررق مرررف وزيرررره برررارا  «الموسررراد»المحرررابرات الحارجيرررة ارسرررراييمية 
واوي الجيين سوريين إلر  إسرراييي  و راي يتروم إن مارمتة إسرراييي أن تسرتولب ألروا الالجيرين السروريين 

 « فهذه ستكون بادرة طيبة م ا لمشلب السوري ولقيادتي المستقبمية»الهاربين من ال ظام السوري، 
 

 "الربيع العربي" مستمر حتى تحرير القدس واألقصى ىنية:  1
أكد أن الربيف اللربي  ،رييس الوزراب إسماليي ه ية، أن //، ون الينفمسطين أذكرت 

وتستليد ا مة زمام ا مور وتستكمي بقية المم ات  ،سيتوااي تت  تسقط جميف أركان الظمم والطػيان
 وأهمها تترير القدس المتتمة وا  ا  المبار   

ا مين "الشر ي" في جباليا شماي  طاع ، في مسجد متمد --وبشر ه ية في حطبة الجملة 
غزة، بأن "فترة التكم الجبري بدأت بالزواي وست تل ا تات الحالفة الراشدة كما أحبر الرسوي الكريم متمد 

 ام  ا. لميي وسمم"  
و اي: " ستقبي رم ان في ظي تػيرات لم ت تي، تيث تػيرت فيها م اهيم وسقطت حاللها أ ظمة 

أحرى"، مو تا أن ا  ظمة التي سقطت كا ت مهمتها  مان لدم لودة الحالفة  ودكتاتوريات وب يت
و مان تماية  إسراييي(، و مان بقاب ا مة في تالة التبلية  مريكا واالتتالي ارسراييمي، كما لممت 

 لم  لدم استلادة ا مة لمحالفة  
والتي شكمت سوارًا تاميا لالتتالي ووفروا وأشار إل  الملا اة التي لتقت بكي من  اوأ تم  ا  ظمة سابقًا 

لها سبي البقاب، مبي ًا أ ي في الو ت الذي تػيرت فيي ال  وس في ا مة تػيرت الظروا وا طمق الربيف 
 اللربي  

وأ اا: "أسباب التػير ك يرة من بي ها ا تشار الولي ارسالمي ولودة ا مة لدي ها، وا تشار  قافة الجهاد 
ي كا ت فمسطين من أهم مسببات ا تشار هذه ال قافة وغزة التي هي إمبراطورية اللزة التي والمقاومة والت

 لممت لم  تػيير   وس ا مة، لالوة لن أن ا مة ال يمكن أن تر   بالح وع والتبلية  ي جهة"  
ة وأبهروا وتابف: "وتػيرت ا مة ل دما سالت الدماب رحياة وتممكتهم روح الجهاد وتركتهم فأسقطوا أ ظم

اللالم بذل  وفمسطين كا ت سببا رييسا في الربيف اللربي"، مو تًا أ ي لم يكن أتد يت بأ بتاوي الربيف 
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اللربي وأن ما يشيلي البلض من تدحالت غربية في الربيف اللربي أمر لاٍر من الاتة ف ورات ا مة 
 جابت من رتم ملا اة أب اب ا مة  

مسطي ي وا مة اللربية وارسالمية بتموي شهر رم ان المبار ، وه أ أهالي وه أ رييس الوزراب الشلب ال 
 جباليا باللادة إلمار مسجد ا مين متمد "الشر ي"  

ودلا أب اب الشلب ال مسطي ي وأب اب ا مة ارسالمية لتك يا الدلاب في هذا الشهر ال  يي لألسرى في 
 لم  مترري ا قة "وفاب ا ترار"   سجون االتتالي، مشيرا إل  أن هذا أوي رم ان يمر

كما ه أ رييس المجمس التشريلي د  لزيز دوي  الذي أفرج ل ي االتتالي، الحميس، بالترية وه أ شلب ا 
 ال مسطي ي بارفراج لن رمز الشرلية 

ان المقاب الذي جمف  ،اسماليي ه ية ارح امس، أن أ ا ب، لن //، الحياة، لندنوأوردت 
حالد مشلي  تج من « تماس»لرييس الماري متمد مرسي ورييس المكتب السياسي لتركة امس بين ا

 « سي تل ا تات الحالفة»الربيف اللربي الذي 
با مس، التق   ادة المقاومة ال مسطي ية من تماس »و اي ه ية حالي حطبة الجملة شماي  طاع غزة: 

ييس الماري المحموع تس ي مبار ( كان ااتب القار السابق  الر »، م ي ًا ان «بالرييس الماري
متورطًا في تاار غزة وربما الترب لميها، ورفض لس وات اي لقاب مف المقاومة ورجالها، ورفض دومًا 
االلتراا بالرادة الشلب ال مسطي ي  لكن با مس  الحميس(، استقبي الرييس مرسي  ادة تماس، وهذا جاب 

 « ررادة ال ورة من حالي ابر أهالي غزة وامودهم وتلبيراً 
 
 اإلفراج عنومناسبة ب المصريالرئيس  ة منينئتتمقى يالفمسطيني  التشريعيرئيس المجمس  

، اتاااًل هات يًا /الجملة  مساب يوم ال مسطي ي، التشريليتمق  لزيز دوي ، رييس المجمس :  أ ش أ(
 رم ان الكريم  بارفراج ل ي وبم اسبة شهر فيي ه أه ي،متمد مرس الماري من الرييس

وألرب ال ايب دوي  لموفد وكالة أ باب الشرق ا وسط برام ا. لن تقديره لمار  يادة وتكومة وشلبًا 
جراب ا تحابات رياسية  موذجية  يتبذلها ف يولمجهود الت دلم الق ايا ال مسطي ية ولن تجربتها الديمقراطية وا 

و  ت  يبمد الريادة اللربية والقيادة الت يل  أن مار هوأشار إ  يلبرت لن اررادة التقيقية لمشلب المار 
لدى السمطة ال مسطي ية ياسر ل مان  يبجا ب الجميف داليًا بالحير  همها، وموجهًا الشكر لمس ير المار 

 تي ا زمات ال مسطي ية  يلجهوده ف
 //اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ىنية يقدم منحة جامعية لـ"ىدى غالية" 

، لن تقديم م تة دراسية جاملية --رييس الوزراب ال مسطي ي إسماليي ه ية، الجملة ألمن 
   لم تاة هدى غالية التي استشهد كي أفراد لايمتها في  اا إسراييمي شماي  طاع غزة في اللام 
لهدى غالية  وألمن ه ية حالي حطبة الجملة تقديم "م تة تكومية كاممة في كي س وات الدراسة الجاملية
 التي  جتت يوم الحميس في مرتمة ال ا وية اللامة، "لتكون بذل   موذجًا لمامود والتتدي"  
 //، فمسطين أون الين

 
 غادرت دمشق لطيران دون قطيعة اإلسالمي" الجياد": قيادة "األوسطالشرق "مصادر لـ  4
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إن  يرادة تركرة الجهراد ارسرالمي، « رق ا وسرطالش» الت ماادر فمسطي ية مطملة لر: ك اح زبون - رام ا.
دون أن ت هي وجودها ه ا  الذي استمر لس وات طويمة، أو تقطرف لال تهرا  إل  إيران، غادرت سوريا لمميا،

و    مادر مسرؤوي فري الجهراد فري غرزة مػرادرة  الذي ما زالت تتظ  بلال ات جيدة ملي  ،بال ظام السوري
التركرة ال تسرتطيف فري هرذه الظرروا الارلبة أارال »إن  ،«الشرق ا وسرط»رمسؤولي التركة سوريا  و اي ل

التركررة ت  ررذ برررامج إغا يررة لالجيررين ال مسررطي يين فرري »وأ رراا أن «  إال أن تكررون بررين إحرروا هم فرري سرروريا
 والتبر المادر مػادرة بلض المسؤولين سوريا في إطار ألماي في الحارج وليست  هايية «  سوريا

لال رررة الجهررراد بالسررروريين ممترررازة، بلكرررس تمررراس، لكررر هم بررراتوا ي  رررمون البقررراب حرررارج »ر إن و الرررت الماررراد
وتتررافظ الجهراد لمرر  لال تهررا بال ظرام السرروري، وكررذل  لمر  اللال ررة مررف ال ظرام اريرا رري  وامت لررت «  سروريا

، بحرالا مو  هرا مرن الجهاد لن توجيي أي ا تقاد ال ظام السوري مرارا، كما امت لرت لرن تأييرد ال رورة السرورية
 ال ورات ا حرى المارية والتو سية والميبية 

12/6/1021، الشرق األوسط، لندن  
 

 ": مدخل المصالحة وقف االعتقال السياسي والتنسيق األمنيبرسالبردويل لـ"قدس  5
لتة  طاع غزة: أكد القيادي في تركة المقاومة ارسالمية تماس الدكتور االح البردويري، أن م تراح المارا

الوط ية ال مسطي ية موجود لدى السرمطة فري رام ا.، ومدحمري و را االلتقراي السياسري ومالتقرة المقاومرة فري 
 ال  ة والت سيق ا م ي مف االتتالي 

وواا البردويي في تاريتات حااة لر " دس بررس"، اشرتراط ل رو المج رة المركزيرة لتركرة "فرتل" وريريس 
ام ا تمد، تراجف تماس لن مو  ها مرن لج رة اال تحابرات فري غرزة  بري وفدها لمتوار من أجي الماالتة لز 

استي اا توارات الماالتة مجددا، بأ ي جزب من "الت ميي ارلالمي"، و اي: "يجرب لمر  لرزام ا تمرد  بري 
أن ي كر في االشتراط لم  تركة تماس أن يتجي ر هراب ممرا االلتقراي السياسري وو را مالتقرة المقراومين 

وتسررميمهم لالتررتالي،  تررن اهن  لرريش تاررالدا فرري وتيرررة االلتقرراي السياسرري وتسررميم المقرراومين  فرري ال رر ة
 لالتتالي، وهذا سمو  ال ي سجم مف التوجي  تو الماالتة، وال يلكس أي جدية  تو الماالتة" 
ي: "لج رة ولما إذا كان ه ا  توجي لدى "تماس" بمراجلة المو ا من لج ة اال تحابات في غزة،  راي البردوير

اال تحابررات فرري غررزة لررن تسررتأ ا لممهررا مررا لررم يررتم تسررم ممررا االلتقرراي السياسرري فرري ال رر ة وو ررا مالتقررة 
رمررروز المقاومرررة وتسرررميمهم لالترررتالي، وال ألتقرررد أن أتررردا فررري غرررزة سررريقبي بمارررالتة لمررر  تسررراب ال وابرررت 

 والمقاومة" 
10/6/1021وكالة قدس برس،   

 
 مانية من أنصارىا في نابمسباعتقال ث السمطةحماس تتيم أمن  6

(، أجهرزة 7|10 ابمس: اتهمت تركة تماس، في بيان ات ي تمقرت " ردس بررس"  سرحة ل ري اليروم الجملرة  
ا مررن التابلررة لمسررمطة ال مسررطي ية  ج رراح ال رر ة الػربيررة(، بشررن تممررة التقرراالٍت واسررلة ال طرراق فرري مدي ررة 

ن ل ااررر وأ اررار التركررة، ملتبرررة أن ذلرر  "متاولررٍة  ررابمس شررماي ال رر ة الػربيررة المتتمررة، طالررت  ما يررة مرر
 الستباق مسيرٍة دلت لها التركة في المدي ة اليوم الجملة رف ًا لاللتقاي السياسي" 

10/6/1021وكالة قدس برس،   
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 وحماس قياديين في حركة "الجياد اإلسالمي" عنفرج ت "إسرائيل" 7
مررة الما ررية، لررن القيررادي فرري تركررة "الجهرراد ارسررالمي" أفرجررت سررمطات االتررتالي ارسررراييمي، المي: رام ا.

جل ر لز الدين من مدي ة ج ين  شماي ال  ة الػربية المتتمة(، بلرد التقراي إداري دام أربلرة أشرهر حراض 
 يومًا متواااًل  96لم  إ ره إ رابًا لن الطلام لر 

ومة ارسالمية تماس جماي الطويي وفي السياق ذاتي، ُأطمق مساب أمس سراح الشي  القيادي في تركة المقا
مررن مدي ررة رام ا.، بلررد أسرربوع مررن التقالرري لمرر  يررد االتررتالي الررذي لررم يررتمّكن مررن توجيرري أي تهمررة لرري، إلرر  

 جا ب متا رْين جامليْين 
10/6/1021وكالة قدس برس،   

 
 أفضل من خدم "إسرائيل"و من أبرز الشخصيات التي قوضت حماس  سميمانبن إليعازر: عمر  8

 رراي ل ررو الك يسررت ارسررراييمي ووزيررر الجرريش السررابق "ب يررامين بررن إليلررازر" ملقبررًا  :سررما - لقرردس المتتمررةا
لمرر  وفرراة لمررر سررميمان ريرريس المحررابرات المارررية السررابق بأ رري "أف رري مررن حرردم إسررراييي"، مؤكرردا لمرر  أن 

 مار حسرت ك يرا ب قدان رجمها المحمص سميمان 
ريا" ارسراييمية أن ال ايب السابق لمرييس تس   مبار  ورييس المحابرات وأ اا بن إليلازر لاتي ة "ملا

المارية كان وط ي ماري ومن أبرز الشحايات التري  و رت تركرة تمراس حرالي فتررة ال ظرام المارري 
 السابق  

ملرفة  وتتدث "بن إليلازر" لن لال تي الو يقة مف لمر سميمان،  ايال: "أ ا أ در  زاهتي، وا ي لي القدرة لم 
مررا ي كررر برري ال رراس، وكرران لديرري لال ررات ممتررازة مررف كبررار وزارة الجرريش ارسررراييمية  برري هررو حسررارة لمشررلب 

 الماري أي ًا" 
ألررا سررل ة مررن ال حيرري إلرر  "إسررراييي" والترري كا ررت بتاجررة  290وأو ررل إليلررازر أن سررميمان سرراهم فرري  قرري 

، كمررا أن زياراترري رسررراييي لديرردة ولررم يتررردد فرري ماسررة إليهررا مررن أجرري االتت رراي فرري ليررد المظرراي ارسررراييمي
مقابمررة "أفيػرردور ليبرمرران" وزيررر الحارجيررة ارسررراييمي، ف ررال لررن تأييررده للمميررة السررالم مررف إسررراييي وموا  رري 

 كا ت ملتدلة وكان مؤيدا لمسياسات التي تلارض إيران 
 10/6/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 1022مطمع  االنتخاباتالميكود:  20

 رراي مسررؤولون فرري الميكررود لاررتي ة "يررديلوت أترو رروت"، ا ربلرراب، إن ا سررتاب "كررديما" مررن االيررتالا يليررد 
مركررررز ال قرررري والتررررأ ير لتررررزب "يسررررراييي بيتي ررررو" بالتبرررراره الشررررري  ا كبررررر فرررري االيررررتالا التكررررومي  وأشررررارت 

يسررل  تاليررا لمت رراظ لمرر  الاررتي ة  إلرر  أن التقررديرات السررايدة فرري ارر وا الميكررود تشررير إلرر  أن  ت يرراهو 
 أكتوبر القادم  االيتالا التكومي إل  ما بلد ا لياد اليهودية، في أوايي تشرين أوي/

و الت الاتي ة إن تكومة  ت ياهو تلود بلد ا ستاب موفاز إلر  تجمهرا السرابق، بلرد مروت تكومرة الوتردة 
ات و رػوط ا ترزاب المحتم رة، وبالترالي يوما فقط، مما يلر ها إل  تأ ير  70الوط ية التي لم تدم أك ر من 

 فالن الميكود سيبدأ حطوات لممية لتقديم مولد اال تحابات في إسراييي 
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وتسل  التكومة إل  طرح  ا ون برديي لقرا ون "طراي" يروم ا ترد المقبري، غيرر أ ري فري ظري تالرة االسرتقطاب 
ريررر  ررا ون مؤ ررت، ال ي طرروي لمرر  مررن المسررتبلد أن ترر جل تمرر  الحطرروة، لررذل  يتو ررف أن تترراوي التكومررة تم

 تػيير جوهري لقا ون "طاي" الذي ي تهي م لولي  هاية الشهر الجاري بتكم   ايي من المتكمة اللميا 
وارتت وزارة ا من ارسراييمية، بأ ها ستطرح لم  التكومة  ا و ا مؤ تا  لت ظم تج يد التارديم  يأحذ بلين 

 واتتياجات الجيش، والتاجة لتوزيف ا لباب"  االلتبار: "تلميمات المتكمة اللميا،
بأ رري ال يلتررزم  اوزيررر الحارجيررة ، وريرريس تررزب "يسررراييي بيتي ررو"، أفيػرردور ليبرمرران، أكررد بلررد ا سررتاب كاديمرر

اال ستاب من االيتالا، مشيرا في مقابمة مف ارذالة اللبرية، أن تزبي لن يوافق لم  ا تراح القا ون البديي 
وأ ي سيطرح مشروع  ا ون يت من فرض الحدمرة لمر  اللررب والتاريرديم لمر  ترد سرواب مرن لر" ا ون طاي"، 

لامررا، ملتبرررا أن مشررروع القررا ون الررذي يلتررزم  ت يرراهو طرترري لمرر  الك يسررت ا سرربوع القررادم لرريس  28سررن  
 جاّدا 

 12/6/1021، 37عرب 
 

  "إسرائيل"تصاعد الحرب السرية بين إيران و: واشنطن بوست 22
 ة واش طن بوست ا ميركية تقريرا لجوبي فاري  يقروي فيري إن ت جيرر التافمرة البمػاريرة التري تقري  شرت اتي

سراييي، مرف  سياتا إسراييميين، أ ار محاوا من مرتمة دموية جديدة في "الترب السرية الطويمة" بين إيران وا 
 ما يبدو من تموي المد يين اللاديين متي الدبموماسيين كأهداا رييسية 

و ررل التقريررر أن المسررؤولين ا ميررركيين وارسررراييميين أشرراروا إلرر  أوجرري الشرربي بررين هجرروم بمػاريررا و ررالث وأ
لمميات أجه ت مؤحرا كا ت أي ا تستهدا مد يين وتت من جميلها حطة واتدة تقريبرا بقتري ارسرراييميين 

غيرر وا رتة، فرالن المتراوالت الذين يق ون إجازاتهم في  برص  ورغم أن هوية الم جر فري بمػاريرا ال ترزاي 
 السابقة تم ربطها باليران وتزب ا. المب ا ي 

وأشارت الاتي ة إل  أ ي  بي ت جير بمػاريا، كان  باط المحرابرات يررون إشرارات لمر  تارالد حطيرر لمرا 
سرررراييي تسرررتهدا الدبموماسررريين واللممررراب  ظررري تتررر  و رررت  ريرررب تمرررالت اسرررتهداا ورد سررررية برررين إيرررران وا 

 داحي إيران   ال وويين
 نقمة تكتيكية

وأشار فاري  إل  أن الحبير في مكافتة اررهاب الباتث ارسراييمي بملهد واش طن لسياسرات الشررق ا د ر  
ما يو لي يت الذي يلّد تاليا كتابا توي "اررهاب الذي يرلاه تزب ا."،  اي إن المؤامرات الجديدة تشير إلر  

ن تاررليدا متلمرردا وفرري   ررس الو ررت إ رررارا باررلوبة اسررتهداا السرر ارات  قمررة تكتيكيررة مررن  برري إيررران تت ررم
 والم شآت ا حرى المتمية بك افة  

ورغررم أن إسررراييي لررم تكشررا لررن ا دلررة الترري تجلمهررا تررتهم إيررران وتررزب ا.، ظرري المسررؤولون ارسررراييميون 
الردفاع وهرو لروزي أراد يتتد ون وكأن تورطهما تتايي تااي، فقد ذهب أتد كبار المسرؤولين لرن شرؤون 

إلرر  القرروي "إ  ررا فرري ترررب  ررد إيررران    تررن الطرررا المبررادر    تررن ال    ررذ ردود أفلرراي   كرري شررحص لرري 
 لي ان ي هم أن ما جرى هو ما ظي يتدث وما سيستمر في المستقبي" 

ترردابير إ هررا ستسررتمر فرري اسررتحدام تزمررة مررن ال ،و الررت إدارة الرررييس ا ميركرري بررارا  أوبامررا أمررس الحمرريس
ررغررام إيررران لمرر  الكررا لررن طموتاتهررا ال وويررة  كمررا تلهرردت بملا بررة المسررؤوي لررن مقترري ارسررراييميين فرري 

 بمػاريا 
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 10/6/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 استطالعات الرأيالحكومة في نتنياىو يتقدم عمى منافسيو لرئاسة  21
حالفررًا لتو لررات المتممررين ، أ رري تمتمرري اسررلد لررن مراسررمهاال اارررة مررن ، 12/6/1021، الحيــاة، لنــدن ذكرررت

مررن مسررألة إلررزام « ميولررة مو  رري»بررأن ريرريس التكومررة ارسررراييمية ب يررامين  تا يرراهو سرريدفف  مررن  ،ارسررراييميين
وت  ررريمي شرررركابه فررري التكومرررة مرررن  ،«الوط يرررة»الشررربان اليهرررود المتررردي ين المترررزمتين بالحدمرررة اللسررركرية أو 

بّي ت استطاللات الرأي التي و   اللمما ي بزلامة شاؤوي موفاز« كديما»  تزب ا تزاب الدي ية المتزمتة لم
أن  تا ياهو ما زاي في  ظر ارسراييميين الشحاية ا  سب لرياسة التكومة، وب ارق كبير لن  ، شرت أمس

سرركرية ال ي يررده الحدمررة الل« الترررديم» ررادة ا تررزاب الم افسررة  كمررا بّي ررت أن تشررررردد مرروفرررراز فرري إلررزام الشرربان 
وتزبررررري، رغرررررم أن ا وسررررراط اللمما يرررررة اررررر قت لرررررري لمررررر  ا سرررررتابي االتتجررررراجي مرررررن التكومرررررة، إذ أفررررررادت 

 ايبًا في الك يست، سيتراجف إل   18المتسوب لم  يمين الوسط ويتم ي اليوم بر « كديما»االستطاللات أن 
 سبلة مقالد فقط في تاي جرت ا تحابات جديدة اليوم 

لررم ترردلم تتمرريالت « يررديلوت أترو رروت»و« ملرراريا»لين المررذين أجريررا لماررمتة اررتي تي  تررايج االسررتطال
الملمقررين، ورغررم أن ال تررايج فرري شررأن توزيلررة المقالررد فرري الك يسررت المقبمررة لررم تررأت متقاربررة ك يرررًا، إال أ رري فرري 

الرررد االسرررتطاللين بقيرررت ك رررة تكتررري أترررزاب اليمرررين والمترررد ين راجترررة بتارررولها لمررر  أك رررر مرررن  ارررا مق
 البرلمان 

إن  تا يراهو هرو الشحارية ا  سرب لترولي « ملراريا»في المية من المستطملين لمامتة اتي ة  12و اي 
م ارب ريريس التكومررة ب رارق كبيرر لررن سرم ي ايهرود اولمرررت  لريس مؤكردًا أن يحرروض اال تحابرات المقبمررة(، 

  يسار الوسط( شيمي يتيموفتش « اللمي»ولن موفاز وزليمة تزب 
بزلامررة  تا يرراهو سرريتافظ فرري ترراي إجررراب اال تحابررات اللامررة اليرروم « ليكررود»االسررتطالع ذاترري، فررالن  وبتسررب

فررري اال تحابرررات  21مقلررردًا   27برررر « اللمررري»مقلررردًا(، يميررري ترررزب  17لمررر  تم يمررري الترررالي فررري الك يسرررت  
فري  29مقلردًا   26ف المتطررا بزلامرة وزيرر الحارجيرة أفيػردور ليبرمران مر« إسرراييي بيت را»ا حيرة(، فتزب 

مقلردًا(، فتركرة  22برياسرة ارلالمري يييرر لبيرد  « يش لتيرد»الك يست التالية(،  م التزب الوسطي الجديد 
تاليًا(  أما تزب  22الدي ية المتزمتة بزلامة وزير الداحمية ايمي يشاي مف تسلة مقالد  في مقابي « شاس»
 مقلدًا إل  سبلة مقالد  18فيهبط من « كديما»

 12بررر « اللمرري»يحسررر مقلرردين بي مررا ي رروز « ليكررود»أن « يررديلوت اترو رروت»فرري المقابرري، بررّين اسررتطالع 
  21مقلدًا، بي ما يتراجف تزب ليبرمان إل   21بر « يش لتيد»مقلدًا، و

 ترررزاب  11-17مقلررردًا فررري مقابررري  69-61لكرررن فررري االسرررتطاللين يتاررري تكتررري اليمرررين والمتررردي ين لمررر  
 مقلدًا لألتزاب اللربية المست َ ية دايمًا من أي ايتالا  22الاهيو ي والوسط واليسار 

يوسي فيرطر إل  أن  مة مرن يترداوي فري السراتة التزبيرة فكررة التتراق « هآرتس»وأشار الملمق في اتي ة 
تسررريبي يتيمررروفتش  وكترررب أن اسرررتطاللات داحميرررة « اللمررري»سرررابقًا تسررريبي لي  ررري بزليمرررة « كرررديما»زليمرررة 
مقلرردًا،  18-11إلر  « اللمرري»أترزاب محتم ررة أشرارت إلر  أن مررن شرأن تترالا كهررذا أن يرفرف تم يري أجرتهرا 

 وربما يسبقي « ليكود»أي أن ي اهي 
أظهررت  أن االسرتطاللات  ،برهروم جرايسري لن مراسرمها ال اارةمن ، 12/6/1021، الغد، عّمان وأ افت

مقلرردا، فيمررا  29أفيػرردور ليبرمرران مقلرردين مررن أارري  حسررارة تررزب "يسررراييي بيتي ررو" أو إسررراييي بيت ررا بزلامررة
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، كمررا ستحسررر الكتمررة ا اررولية الػربيررة 22يحسررر تررزب "شرراس" ا اررولي الشررر ي مقلرردا واترردا مررن أارري 
مقالرد،  7مقالرد، أمرا كتمترا المسرتوط ين المترين لهمرا اليروم مجتملترين  1 ا شك از( مقلدا واتدا لتبقر  لمر  

 مقالد ملا  20ي ارت الهما إل  فقد تو لت استطاللات الرأ
ويؤكررد اسررتطالع الرررأي مجررددا، مررا  الترري كرري اسررتطاللات الرررأي فرري اللررام و اررا اللررام ا حيرررين، أن كتمررة 
وزير الترب إيهود بارا ، التي أطمق لميهرا اسرم "هلتسرمؤوت"  االسرتقالي( الم شرقة لرن ترزب "اللمري" ولهرا 

فري أي ا تحابرات مقبمرة، و رد م تهرا اسرتطالع الررأي مقلردين، حمسة مقالد، سرتحت ي لرن السراتة السياسرية 
مقلردا،  رد  66وهذا أ ري مرن  سربة التسرم المطموبرة، وبرذل ، يكرون االيرتالا التراكم الرذي يرتكرز تاليرا لمر  

مقلرردا، ال سرربة الترري تشررير إلرر  مرردى هشاشررة  210مقلرردا مررن أارري  61تارري فرري هررذا االسررتطالع لمرر  
لتقديرات الجديدة في إسرراييي إلر  أن اال تحابرات البرلما يرة سرتجري مرا برين شرهري االيتالا التاكم  وتشير ا

 ، بدال من حريا اللام ذاتي 1021آذار  مارس( وأيار  مايو( من اللام المقبي 
 

 لمنظومة رصد بالطائرات الموّجية عن ُبعد إسرائيميةاختبارات  22
الستشررلار متلرردد ا طيرراا الجديرردة الترري ت تجتهررا يجررري سررالح الجررو ارسررراييمي مراجلررة ميدا يررة لم ظومررة ا

 أوب" التابلة لشركة الا الات اللسكرية االسراييمية "إلبيت" -شركة "إيي
والهدا من تاميم هذه الم ظومة هو رارد ا هرداا لرن ُبلرد وتتبلهرا ب راب لمر  بارمة المرواد التري تترألا 

، مررن حررالي تتديررد الباررمة المميررزة لكرري ل اررر، م هررا  ويمكررن لهررا تتديررد طبيلررة ا طررواي الموجيررة المحتم ررة
 وبالتالي السماح بالتلرا لم  المؤشرات الموجودة داحي أ  اق التدريب 

و اي أتد كبار ال باط في سالح الجو ارسراييمي: "لكي مادة طوي موجي محتما، وبالتالي فهي تظهر في 
د دغي يظهرر فري مكران ال يت اسرب مرف كو ري لون محتما"، مشيرا إل  أن ال ظام متلدد ا طياا يمك ي تتدي

 غطاب  باتيًا طبيليًا، مما يشير إل  اتتماي أ ي يح ي شييًا بداحمي 
ويأتي اهتمام سالح الجو ارسراييمي ب ظام االستشلار الجديد في الو ت الذي يسل  لتلزيز  درات الطرايرات 

دمررة، ج بررًا إلرر  ج ررب مررف الطررايرة ا  رردم " الح900الموّجهررة لررن ُبلررد، ال سرريما مررف دحرروي الطررايرة "هيرررمس
 " 190"هيرمس

 12/6/1021، السفير، بيروت
 

 بحروق اصيب بيا عندما اشعل النار في نفسو متاثراسرائيمي إوفاة  23
سراييمي متا را بتروق ااريب بهرا بلرد ان ا ررم ال رار فري   سري يروم السربت إمس أتوفي : ا ا ب -القدس 

 مرر  االو رراع االجتماليررة، بتسررب مررا افررادت وسرراي االلررالم االسررراييمية الما رري ا  رراب تظرراهرة اتتجاجررا ل
لاما( الذي ا رم ال ار في   سي ا  اب تظاهرة في مدي رة تري ابيرب مسراب السربت،  97وتوفي موشيي سممان  

 في مستش   تي هاشومير  رب تي ابيب ا ر ااابتي بتروق شديدة، بتسب االلالم 
م ال ررار فرري   سرري ا رري كرران يممرر  شررركة لمشررات ات بالهررا لسررداد ديو رري ممقيررا وجرراب فرري رسررالة كتبهررا  برري ا رررا

«  دون اي شرريب»مالرري وتركرري « لسررر تهم»المرروم لمرر  ريرريس الرروزراب ب يررامين  تا يرراهو والسررمطات االسررراييمية 
يتتممرري  اتهررم دولررة اسررراييي و تاي رراهو و وزيررر الماليررة( يوفرراي شررتاي يتز االوغرراد لمررذي الررذي»و رراي فرري الرسررالة 

 « مواط و اسراييي ال ل اب يوميا    فهم ياحذون من ال قراب ليلطوا االغ ياب
 12/6/1021، الدستور، عّمان
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 الف مسمم21: الجيش اإلسرائيمي يضم بين صفوفو يالعبر  يمركز جاف 24

ارايالن" بر" لمدراسرات السياسرية وارسرتراتيجية بجاملرة "يف  دراسرة بت يرة لمركرز "جرافي: كتب ر  تسين البربر 
ذكرر البترث  ،2918 م رذ  يرام الدولرة اللبريرة لرام ي،داحي الجريش االسرراييم يبتي أبيب لن الوجود االسالم

لرن طريرق تشرػيي اللررب فر   ،ان تج يد اللرب داحي الجيش االسراييم  كان بلد  يام الدولة اللبريرة مباشررة
 ررارت دلرراوى م ادهررا ان شررلبا لررن يكررون جررديرا و   التراسررة بالتبرراره أمرررا كرران مقبرروال ا ررذا  فرر  المسررتوط ات

بالبقاب لم  ار ي اذا لم يكن مستلدا لمدفاع ل هرا بقوتري الذاتيرة وكران مرن أوايري القرادة اللررب داحري الجريش 
ا اي الذى أابل تي يذ الرمز االسمي لمت تية من اجي الدفاع  ياالسراييم  الرايد يوسا ترومبمدور درز 

 لمدولة اللبرية لن ا رض ر بات واليي 
 يوأشارت الدراسة التي تارمت لميهرا شربكة ارلرالم اللربيرة  متريط( الر  ان الج ردي وال رابط اللربري يرؤد

وظي ترري داحرري الجرريش االسررراييم  مررن م طمررق شررلار زرلترري التركررة الاررهيو ية فرر    رروس ا  ميررات اللربيررة 
فاع فطالمررا الج رردى او ال ررابط ر رر  بتمرر  وهررذا الشررلار الررذى بررداحمهم هررو أحال يررات الررد "،إسررراييي"داحرري 

فوجرب لميرة الردفاع ل هرا  رد ا لرداب اهحررين سرواب كرا وا لربرا او  ،الدولة ان تتتويي وهرو تترت سريطرتها
 فهو مواطن اسراييم  من الدرجة ا ول  لي كيا ي االجتمالي واال تاادي وهويتي الجديدة ارسراييمية  ،غيرهم

 ،2996تتررر  لرررام  2918 مابة المسرررممين تزايررردت لمررر  فتررررات متدرجرررة م رررذ لررروأشرررارت الدراسرررة الررر  ان  سررر
بدايرة   وارت ف لددهم ارت الا ممتوظا ف   هاية السرتي يات وأوايري السربلي يات الر  ان وارمت الر   سربة المر

% دروز وواري تلرداد اللررب لامرة داحري 20% بردو و29% 79وبمػت  سبة المسممين االن ، 1008لام 
ويتركررز  ،مررن إجمررالي سرركان الدولررة %29مميررون ومايررة ألررا  سررمة شرركموا ترروالي  1020طمررف إسررراييي مررف م

اللرب ف  م اطق الجميي وم طقة الم مث اما الدروز فيسرك ون فر  الكرمري والجميري وهرم جرزب ال ي  اري لرن 
هرررويتهم  اللررررب وتلطررريهم الدولرررة اللبريرررة و رررلا دي يرررا م  ارررال و ظامرررا تلميميرررا درزيرررا محتم رررا والدولرررة ترلررر 

 الدرزية 
ماريا و د ا  موا برغبتهم بلد 2210الا مسمم بي هم 21وذكرت الدراسة ان جيش الترب االسراييم  ي م 

ان هررراجروا الررر  إسرررراييي ويلرررد الشرررباب المارررري الرررذى يلمررري فررر  الجررريش االسرررراييم  مرررن أف ررري الل اارررر 
  1900شيكي ال 1000إحالاا واجتهادا ويتاي لم  راتب شهرى مابين

أشارت الدراسة ال  ان ال باط والج ود اللرب  اموا بواجبهم تجراه إسرراييي لمر  مردار تراري  تأسريس الدولرة و 
بتكررريم الج ررود وال ررباط المسررممين 2967اللبريررة ولمرر  ذلرر   امررت رييسررة التكومررة جولرردا مررايير بلررد ترررب 

 رد يين وألطرت لهرم  جمرة داود اللرب والدروز والبدو  سرهم لدد كبير من الج ود الماريين والسوريين وا
 كوسام لمشجالة والبطولة 

كما فلي ف  السابق بن جوريون تي ما ألط  وسام الشجالة واالستتقاق لمج ود وال باط اللرب المشاركين 
  د الهجمات اللربية  2996ف  ترب االستقالي لام

 10/6/1021، شبكة االعالم العربي صمحيط 
 

 رضون ىجوما إسرائيميا منفردا عمى إيرانيعا اإلسرائيميوناستطالع:  25
رويترررز: أظهررر اسررتطالع لمرررأي، أمررس، أن غالبيررة ارسررراييميين مررا زالرروا يلار ررون  يررام  -القرردس المتتمررة 

إسرررراييي بهجررروم م  ررررد لمررر  إيرررران، تتررر  إذا فشرررمت ال رررػوط الدبموماسرررية الدوليرررة فررري كررربل بر رررامج طهرررران 
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فرري المايررة فقررط مررن ارسررراييميين  29أن « ملرراريا»لاررالل اررتي ة ال ررووي  ووجررد االسررتطالع الررذي أجررري 
يؤيرردون ت  يررذ إسررراييي وترردها ال ررربات الترري هررددت بهررا التكومررة المتافظررة لرررييس الرروزراب اليمي رري ب يررامين 

 في الماية القيام بلمي لسكري لكن بشرط دلم الواليات المتتدة لي  16 ت ياهو، بي ما تبذ 
المشرراركين سررؤاال م رراده مرراذا سررت لي إسررراييي إذا فشررمت اللقوبررات ا ج بيررة فرري م ررف وطرررح االسررتطالع لمرر  

في  16في الماية إن إسراييي يجب أال تهاجم إيران مطمقا، بي ما  اي  19إيران من امتال    بمة  ووية؟ فقاي 
يرة مف استطالع آحرر تتقارب  تايج هذا االستطالع بدرجة كب الماية إ هم ال يلرفون ارجابة لن هذا السؤاي 

 شررر فرري مررارس  آذار( الما رري، أي  برري أن تبرردأ الواليررات المتترردة وحمررس  رروى لالميررة أحرررى جولررة مررن 
« ملراريا»شرار  فري اسرتطالع  الم او ات مف طهران في مسل  لتقييد بر امج إيرران لتحاريب اليورا يروم 

 في الماية  1.9أشحاص، وياي هامش الحطأ فيي إل   906
 12/6/1021، وسط، لندنالشرق األ 

 
 37تسعى لفرض رعاية صييونية عمى برامج مدن فمسطينيي  اإلسرائيميةوزارة الثقافة  26

أظهرررت جمسررة لمج ررة التلمرريم البرلما يررة فرري الك يسررت ارسررراييمي جرررت ا سرربوع  :برهرروم جرايسرري -ال اارررة 
"م ظمررة الاررهيو ية اللالميررة" لمرر  الما رري أن وزارة ال قافررة والريا ررة ارسررراييمية سررلت إلرر  فرررض رلايررة 
  18بر امج  قافي واسف في مدي تي ال اارة وش المرو كبرى مدن فمسطي يي 

وكا ررت لج ررة التلمرريم البرلما يررة بت ررت هررذا ا سرربوع فرري مواز ررة وزارة ال قافررة والريا ررة، ولمرر  الرررغم مررن أن 
ر الجمسررة ا تاررر لمرر   ال ررة  ررواب ل رروية المج ررة تشررمي  وابررا مررن كافررة الكترري فرري الك يسررت، إال أن ت ررو 

، وهرررذا مرررا فسرررل المجررراي ل رررتل  قررراش تررروي التمييرررز 18لررررب مرررن الكتررري الررر الث ال اشرررطة برررين فمسرررطي يي 
 ال قافية  18الل اري في توزيف الميزا يات  طر فمسطي يي 

تتلردى  وتسب تقديرات محتاين وجمليات ومؤسسات  قافية لربية، فالن تارة ال قافرة اللربيرة ا ساسرية ال
%، وهرذا لمر  الررغم مرن أن  1% من ميزا يرة الروزارة ا ساسرية، وبلرد إ رافات، ترت رف إلر   ترو  1,1 سبة 

 % من مجمي السكان في إسراييي  28  باتت تاي إل   تو 18 سبة فمسطي يي 
 18ق ومن الجدير ذكره، أ ي ب لري سياسرة التمييرز الل ارري، فرالن جميرف المردن والقررى ال مسرطي ية فري م راط

ت تقر إل  مسارح كبيرة  ادرة لم  جمرف ألرداد كبيررة مرن المشراهدين، وتلمري بمديرة ال ااررة لمر  ب راب مسررح 
ألرا  600مميون دوالر، إال أن وزارة ال قافة ارسرراييمية  بمرت بتقرديم دلرم ب ترو  28 حم بتمويي ياي إل  

ة، مررن م طمررق ارارررار لمرر  إتمررام دوالر فقررط، فرري تررين شرررلت البمديررة فرري جمررف تبرلررات حارجيررة وداحميرر
  18المشروع، ولدم االستسالم لسياسة التمييز الل اري، التي تطاي جميف جوا ب التياة لدى فمسطي يي 

 12/6/1021، الغد، عّمان
 

 إسرائيميا حاولوا إحراق أنفسيم خالل أسبوع 23: إحصائية اسرائيمية 27
اسررراييميا ترراولوا إتررراق أ  سررهم  21أمررس الجملررة إن   الررت إتاررايية اسررراييمية: برهرروم جرايسرري -ال اارررة 

وتسررب جمليررة تل رر  بالشرررايل ال قيرررة إن  حررالي أسرربوع واتررد اتتجاجررا لمرر  أو ررالهم اال تاررادية السرريية 
 سبة المتوجهين إليهرا بطمرب المسرالدة االجتماليرة ت رال ت أربرف مررات وملهرا ازدادت أي را تراالت البروح 

 ق التاي بال ية لال تتار، بسبب  ي
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وتسل  أطر اجتمالية وسياسية في إسراييي إل  إلادة زحرم االتتجاجرات الشرلبية لمر  غرالب المليشرة، إلر  
  رررس المسرررتوى الرررذي كا رررت لميررري فررري اررريا اللرررام الما ررري، تي مرررا كا رررت المظررراهرات ت رررم ميرررات آالا 

ترررادة، وكا رررت أكبرررر المتظررراهرين، إال أن وتيررررة المظررراهرات وتجمهرررا فررري الاررريا الترررالي تراجلرررت بارررورة 
آالا شررحص، وهرري  20مظرراهرة فرري ا سررابيف ا حيرررة جرررت السرربت الما رري فرري مدي ررة ترري أبيررب بمشرراركة 

ألا متظاهر فري اللرام الما ري، كمرا أن المظراهرة التري جررت فري   رس المسراب  290ألداد  ييمة مقار ة بر
 في تي ا،  مت ميات ال اشطين بدال من اهالا  بي لام 

 12/6/1021، نالغد، عّما
 

 صفا: "الشبيحة" و"القناصة" يحاصرون مخيم اليرموك بدمشق  28
اليرمو :  اشد الالجيون ال مسطي يون في محيم اليرمو  في اللاامة السورية دمشق، ا مم المتتدة 
والم ظمات التقو ية والسمطة ال مسطي ية بال قاذهم من "شبيتة ال ظام السوري و  ااتي"، الذين يتاارون 

حيم م ذ أيام  و اي الالجئ ال مسطي ي لمر لبد الرازق في اتااي هات ي من داحي المحيم: "إن ه ا  الم
لددًا كبيرًا من الق ااة والشبيتة المسمتين يتاارون محيم اليرمو  م ذ حمسة أيام، ويم لون أتدًا من 

 الحروج أو الدحوي لممحيم" 
 اي بدأ ي  ذ من بيوت ال مسطي يين، بلد حمسة أيام من وأكد لبد الرازق أن الطلام والدواب وتميب ا ط

 تاار المحيم، متذرًا من كار ة إ سا ية واتية ستمم في المحيم إذا استمر تاار الشبيتة والق ااة لي 
 10/6/1021وكالة الصحافة الفمسطينية صصفا ، 

 
 مؤسسة األقصى: مئة ألف مصل في "األقصى" في الجمعة األولى من رمضان 10

ا.: رغم القيود ارسراييمية لم  الواوي إل  مدي ة القدس المتتمة واال تشار ا م ي المك ا فيها رام 
وتولها، أدى  تو مية ألا ماي أمس االة الجملة ا ول  من شهر رم ان ال  يي في المسجد 

 ا  ا  المبار  في البمدة القديمة في المدي ة 
متمد أبو لطا، إن غالبية المامين  دمت « لمو ا والتراث مؤسسة ا  ا »و اي ال اطق ارلالمي في 

( والقدس  داب الاالة في المسجد، وأن لددًا متدودًا  دم من 18 لرب الر « الحط ا ح ر»من داحي 
 ال  ة الػربية بسبب القيود الم رو ة لم  دحوي القدس  

مامين إل  القدس لبر التواجز المقامة و اي شهود إن  وات الشرطة ارسراييمية ألا ت دحوي الك ير من ال
لم  مداحي المدي ة، وأن أشد التواجز ازدتامًا كان تاجز  م ديا الذي ي اي القدس لن وسط ال  ة 

 وشمالها 
، إن الشرطة ستتد من الدحوي «فرا س برس»و الت ال اطقة باسم الشرطة ارسراييمية لوبا السمري لوكالة 

فمسطي يات ال  ة في » طرابات في أوي جملة من رم ان، مو تة أن إل  باتة ا  ا  لم ف و وع ا
المقابي سيسمل لهن بدحوي باتة المسجد من دون أي شرط يتلمق بالسن، وكذل  كي الرجاي الذين تجاوزوا 

 « ا ربلين من اللمر
ترس وأفاد شهود بأن السمطات  شرت م ذ سالات ال جر اهالا من ل اار شرطتها والوتدات الحااة و 

التدود في البمدة القديمة، وفي الشوارع والطرق الموامة إل  المسجد، وفي ا سواق، ولم  بوابات البمدة 
 القديمة والبوابات الحارجية لممسجد، كما  شرت ألدادًا كبيرة لم  التواجز اللسكرية توي المدي ة 
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 12/6/1021الحياة، لندن، 
 

 المناىضة لالستيطان والجدار في الضفةسيرات األسبوعيةخالل قمع االحتالل الم واعتقاالتإصابات  12
م دوبو ا يام: أايب، أمس، لشرات المواط ين واللشرات من المت ام ين ا جا ب باالحت اق، جراب  مف 
 وات االتتالي لممشاركين في المسيرات ا سبولية السممية الم اه ة لالستيطان وجدار ال اي الل اري 

 ة في لدة م اطق بال  
فقد أفاد شهود ليان بأن ج ود االتتالي أطمقوا الرااص الملد ي و  ابي الاوت والػاز المسيي لمدموع 
باتجاه المشاركين في مسيرة بملين، كما  اموا برشهم بالمياه اللادمة ل د واولهم إل  ا را ي المتررة 

   إاابة اللشرات باالحت اق بالػاز "متمية أبو ليمون" بالقرب من مو ف إ امة الجدار الل اري، ما أدى إل
كما أايب، أمس، اللشرات بتاالت احت اق في  رية ال بي االل، شماي غربي رام ا.، جراب إطالق  وات 
االتتالي   ابي الػاز المسيي لمدموع لقمف المشاركين في مسيرة القرية ا سبولية، الم اه ة لالستيطان 

ول  من رم ان، تيث دلا المشاركون فيها إل  مقاومة االتتالي وجدار ال اي الل اري، في الجملة ا 
واالستيطان، وأرسموا رسالة امود وتتد لالتتالي وأحرى لألمتين اللربية وارسالمية م ادها "أن هبوا 

 ودافلوا لن فمسطين والقدس في وجي المحططات التهويدية التي تتلرض لها" 
والمت ام ين ا جا ب، بتاالت احت اق في  رية الملارة، كما أايب، أمس، اللشرات من المواط ين 

ج وب بيت لتم، جراب  مف  وات االتتالي المشاركين في المسيرة ا سبولية الم اه ة لالستيطان وجدار 
ال اي الل اري التي  ظمتها المج ة الشلبية لمقاومة الجدار واالستيطان في الريا الج وبي، بمشاركة 

 مت ام ين فر سيين 
كما التدت  وات االتتالي، أمس، لم  المشاركين في مسيرة  رية ك ر  دوم ا سبولية، شرق  مقيمية، 
المطالبة ب تل مدحي القرية الرييسي المػمق م ذ لشر س وات، ما أدى إل  إاابة لدد من المواط ين 

 بتاالت احت اق 
 12/6/1021األيام، رام اهلل، 

 
  حتالل يضيق عمى األسرى في سجونو خالل شير رمضان لمدراسات": اال فمسطينمركز "أسرى  11

غزة: طالب مركز فمسطي ي محتص بق ايا ا سرى، أمس الجملة المجتمف الدولي والمؤسسات الدولية 
لتتسين ظروا تياة ا سرى في شهر ” ارسراييمي“التقو ية وار سا ية، بال ػط لم  تكومة االتتالي 

في بيان، سمطات االتتالي بتلمد الت ييق لم  ” رى فمسطين لمدراساتأس“رم ان المبار   واتهم مركز 
ا سرى حالي شهر رم ان، لبر إجرابات تلس ية متلددة ومحتم ة كترما هم من ممارسة الشلاير الدي ية 

 واالة التراويل بشكي جمالي، وكذل  م لهم من إلقاب الدروس والموالظ الدي ية بشكي جهري  
 12/6/1021الخميج، الشارقة، 

 
 عاًما 21اسمنتًيا يغمق شمال أريحا منذ  حاجزًا"إسرائيل" تزيل  12

ا ا ب: تجمف لشرات ال مسطي يين من اريتا بمركباتهم ل د المدحي الشمالي لممدي ة ليتأكدوا من  بأ -اريتا
 لاما  21لم ياد وه هو ان إسراييي سمتت بازالة تواجز اسم تية تػمق هذا المدحي م ذ 
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يش االسراييمي ذل  المدحي مف اللديد من الطرق والمداحي، في ال  ة الػربية، ا ر ا دالع واغمق الج
، والاد فتل لدد م ها مؤحرا  وو ف الجيش ارسراييمي  قطة 1000اال ت ا ة ال مسطي ية ال ا ية في اللام 

 م ي لاما، لم ف اي متاولة فمسطي ية لمدحوي  21مرا بة  ريبة من ذل  المدحي لم  مدار 
 12/6/1021الحياة، لندن، 

 
 أئمة المساجد في غزة يدعون لنصرة الشعب السوري ومسممي بورما في أول أيام رمضان 13

غزة ر أشرا الهور: حاص حطباب المساجد في  طاع غزة جزب من الدلاب في حتام حطبة االة الجملة، 
ي، ومسممي بورما، بسبب ما الذي اادا أوي أيام شهر رم ان المبار  بالدلاب ل ارة الشلب السور 

 يتلر ون لي من 'مجازر دموية' 
 12/6/1021القدس العربي، لندن، 

 
 عن زيارة ثانية ألىالي أسرى غزة يعمنالصميب األحمر  14

غزة ر أشرا الهور:  اي أيمن الشهابي ال اطق باسم المج ة الدولية لماميب ا تمر في تاريتات اتافية 
ة من أهالي أسرى  طاع غزة،  ب ايهم في سجون إسراييي ستكون يوم اال  ين ان مولد زيارة الدفلة ال ا ي
 المقبي  سرى سجن '  تة' 

أسيرًا، و اي ان آلية الزيارة المتبلة ستكون كالدفلة ا ول ،  10وأو ل أن هذه الزيارة ستحاص ل تو 
في تافالت من  بي المج ة، تيث سيتجمف بلض أهالي ا سرى في مقر المج ة في مدي ة غزة، وسيتم  قمهم 

 إل  ملبر بيت تا ون  إيريز( شماي القطاع، و م التوجي إل  زيارة أب ايهم في سجن '  تة' 
 12/6/1021القدس العربي، لندن، 

 
 يوًما 21": االحتالل يمنع الكيرباء عن قرية فمسطينية منذ اإلنسانمنظمة "أصدقاء  15

ن ترّدي ا و اع اللاّمة في  رية ظهر المالل الوا لة حما تّذرت م ظمة "أاد اب ار سان الدولية"، م
 الجدار اللازي في متافظة ج ين شماي ال  ة الػربية المتتمة، وذل  لم   وب ا قطاع التيار الكهربايي 

 
 ل ها م ذ ا  ي لشر يومًا لم  التوالي، بسبب االتتالي ارسراييمي  

 12/6/1021فمسطين أون الين، 
 

 مشاورات بين الكنائس والفاتيكان لمرد عمى تدنيس" اإلنجيل" من قبل نائب ييودي ناشط فمسطيني: 16
، بقيام ال ايب اليمي ي اليهودي المتطرا 18 دد إلالمي ك سي في الداحي ال مسطي ي المتتي لام  :تي ا

لقايي في سمة المهمالت ميين  ايال أمام جمف من الات يين ارسرايي ،ميحاييي بن آري، بتمزيق "ار جيي" وا 
و اي وديف أبو  اار مدير المركز الدولي لالستشارات في تي ا، رييس المج ة الك سية  إل  "مزابي التاري " 

إن هذه التاريتات "تدي لم  مدى است تاي الل ارية في إسراييي، ولم  مستوى ل و  ،لإللالم
ا ي ملتوه و يبتث لن إ ارة الك يست  بن آري، الملروا ليس بل اريتي وو اتتي فقط، بي هو ملروا 

 دس برس، أن هذا التارا من  وكالةوأ اا أبو  اار في تاريتات حااة ل المشاكي بشكي مستمر" 
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، بي يجمب المزيد من اللداوة لها، ليس من  بي "إسراييي"جا ب ل و الك يست بن آري،  ال يحدم 
 حاومها، وا  ما أي ا من أاد ايها 

ال اتيكان لن هذه التاريتات، وه ا  متابلة من جا ب ال اتيكان، كما تم  ول ت إل  أ ي تم إطالع بابا
إطالع الك ايس المحتم ة التحاذ الحطوات الالزمة ليس لالتتجاج وتقديم التذار، وا  ما التحاذ إجرابات  د 

 هذا الل اري 
 10/6/1021قدس برس، 

 
 دينيا شامالً  قد تفجر صراعاً  بشأن الحرم القدسي اإلسرائيميةالحكومة األردنية: التصريحات  17

التري ادلر  فيهرا  ،تارريتات المستشرار القرا و ي لمتكومرة ارسرراييمية ا رد يرةأدا ت التكومرة : بترا –لمان 
ورفض وزير الدولة لشؤون ارلالم واالتاراي   "إسراييي"أن الترم القدسي الشريا جزب ال يتجزأ من أرا ي 
أي متررراوالت إسرررراييمية ل ررررض السررريطرة لمررر  المقدسرررات  ،ال ررراطق الرسرررمي باسرررم التكومرررة سرررميل الملايطرررة

وتررذر الملايطررة مررن أن م رري هررذه  ارسررالمية والترررم القدسرري الشررريا والت ررييق لمرر  الرردور ا رد رري فيهررا 
حاارة فري هرذا الو رت بالرذات  ، جير اراع دي ي شرامي فري الم طقرةالتاريتات االست زازية  د تؤدي إل  ت

في متاولة لماادرة تاريحهرا وترا هرا الردي ي  ،والذي تجري حاللي لمميات تهويد واسلة ال طاق لمدي ة القدس
 والت اري وار سا ي  

12/6/1021، الدستور، عّمان  
 

 جمود عممية السالم اإلثنينلجنة المبادرة العربية تبحث  18
ألمن  ايب ا مين اللام لمجاملة اللربية الس ير أتمد بن تمي، أن اجتماع لج ة مبادرة السالم  :وكاالتال

متمود لباس لم ا شة التتر  ال مسطي ي واللربي في المرتمة  ةال مسطي ي السمطة سيشار  فيي رييس
ارار  للبث با را ي المتتمة من لم  ا "إسراييي"المقبمة، حااة مف الجمود التالي في لممية السالم وا 

  ا سرىحالي التهويد ومحططات االستيطان ولدم االستجابة رطالق سراح 
 12/6/1021االتحاد، أبو ظبي، 

 
 تطمق حممة لمواجية تيويد المدينةو  القدس تشكو من ضعف التمويل مالالمغرب: وكالة بيت  20

الة بيت ماي القدس، الم ب قة لن لج ة القدس، إن الرباط:  اي لبد الكبير اللموي المدغري، المدير اللام لوك
بمػت  1020ممتوظا مقار ة مف لام  التبرلات لموكالة التي ت  ذ مشاريف حيرية في القدس، تلرا تراجلاً 

، إذ إ ها لم تتجاوز مميون وتسلماية ألا دوالر، ولزا ذل  إل  لزوا الدوي والمؤسسات %78 سبتي 
إل  أن الدوي اللربية وارسالمية  لمشاريف التي ت جز في القدس، مشيراً وا شحاص لن التبرع لتمويي ا

 والمؤسسات والهييات المقتدرة لم تمتزم بولودها لتدليم الوكالة 
وألم ت الوكالة أ ها  ررت إطالق تممة التبرلات حالي شهر رم ان لمواجهة محططات سمطات االتتالي 

ػيير و لها القا و ي وفق حطة تهدا إل  حمق حمي لميق في الرامية إل  تهويد القدس وطمس هويتها وت
في الماية من  26الب ية الديموغرافية لممدي ة، ي تهي بتتويي سكان القدس من اللرب إل  أ مية ال تتلدى 

 سكان هذه المدي ة 
 12/6/1021الشرق األوسط، لندن، 
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 ناشط إسرائيمي "عدالة والتنميةال"نتقد استضافة ت "العراق وفمسطين لمساندةالعمل المغربية " 22

الرباط: ا تقدت مجمولة اللمي المػربية لمسا دة اللراق وفمسطين است افة تزب اللدالة والت مية ارسالمي 
 ال اشط ارسراييمي لوفير برو شتاين، في مؤتمره السابف الذي لقد  هاية ا سبوع الما ي 

اب شديد  بأ ت ور برو شتاين في المؤتمر السابف أ ها تمقت باستػر  ،وذكرت المجمولة، في بيان لها
وما زاي  ، والذي لرا دايماً "الشلب يريد تترير فمسطين"لمتزب الذي كان الشلار الرييسي فيي هو 

 بم اه تي لكي أشكاي التطبيف 
 12/6/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 الفمسطينية في لبنان لممخيماتتمور سعودية  21

في بيروت، شت ة التمور البالع وز ها لشرة أط ان  السلوديةس ارة المقر  سممت أمس في: واس وكالة
سمطان بن لبد اللزيز إل  المحيمات ال مسطي ية في لب ان  وجرى التسميم  الراتي والمهداة من أب اب ا مير

لدى لب ان لمي بن سليد لواض لسيري والس ير ال مسطي ي لدى لب ان أشرا  السلوديس ير البت ور، 
 ّبور، و ايب مدير لام وكالة ا و روا في لب ان روبرت هيرت د

 12/6/1021، الوطن أون الين،صالسعودية 
 

 و"إسرائيل"صفقة شاليط وتعزيز اليدوء بين حماس  إتمامفي  سميمان عمر ىآرتس تبرز دور 22
موع تس ي  ايب الرييس الماري المح ،للبي لمر سميمان الذيالدور  ارسراييميةأبرزت جريدة هآرتس 

 يلم  مدار الس وات الما ية، ا ول  ه "إسراييي"تحص  التيا  ين من الق ايا الهامة  مبار ، في
 "إسراييي"تتقق الهدوب بين  يوال ا ية مساهمتي ف ،جملاد شاليط يالم او ات الحااة بالطالق سراح الج د

  طاع غزة  يف وتماس أي اً 
 
 
 

الدفاع  مسؤولي اجية، و الت إن الرجي تمتف بلال ات و يقة مف كبار واهتمت الجريدة بوفاة لمر سميمان الم
الدولة اللبرية الق ايا المتلمقة باالستقرار  يارسراييميين لم  مدار س وات، و سق لن ك ب مف المسيولين ف

 ولمي كجسر بين ال مسطي يين وارسراييميين  يار ميم
 10/6/1021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 دة قمقة تجاه معاممة االحتالل اإلسرائيمي لألطفال الفمسطينييناألمم المتح 23

ألربت ا مم المتتدة أمس الجملة، لن  مقها تجاه الملاممة التي يتلرض لها ا ط اي : (  يو بي اي
ال مسطي يون الملتقمون لم  يد القوات ارسراييمية  وأادرت المج ة الحااة با مم المتتدة توي الممارسات 

ييمية في ا را ي المتتمة تقريرًا، ألربت فيي لن  مقها من الملاممة التي يتلرض لها ا ط اي ارسرا
القمق البليد المدى ر"ال مسطي يون  يد االلتقاي، وتذرت من  مط التقاي ا ط اي وسوب ملاممتهم وارتباطي ب

  "توي التقاي إسراييي ل مسطي يين بوجي لام
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 كا الدايم لدى ا مم المتتدة بالي ا كوها ا بلد زيارة لتقاي التقايق في و اي رييس المج ة، س ير سريال
شهودًا أبمػوا المج ة أن ا ط اي ال مسطي يين يتلر ون لسوب الملاممة م ذ "إن  :لمان والقاهرة و طاع غزة

 % من ا ط اي يح لون لم ػوط لم  أيدي الج ود61  و اي إ ي بتسب الشهادات فالن "لتظة التقالهم
المج ة ترى هذه الممارسة غير مقبولة، ولم  إسراييي الكّا ل ها "ارسراييميين ليابتوا محبرين  و اي إن 

  "فوراً 
 12/6/1021الخميج، الشارقة، 

 
 االتحاد األوروبي يرحب بتحديد موعد االنتخابات المحمية في الضفة وغزة 24

أمس بقرار  أادرتيدس ورام ا. في بيان رتبت بل ات ومم ميات دوي االتتاد ا وروبي في الق:  وام(
  10/20/1021مجمس الوزراب ال مسطي ي لقد اال تحابات المتمية في ال  ة الػربية و طاع غزة في 

و الت في بيا ها إن اال تحابات الم تظمة لم  المستويات كافة تشكي تجر الزاوية لدولة فمسطي ية تقوم 
ار سان وسيادة القا ون  واست كر االتتاد ا وروبي في بيا ي تلميق لم  القيم الديمقراطية واتترام تقوق 

 لمي لج ة اال تحابات المركزية في تتديث سجي ال احبين في  طاع غزة 
 2/6/1021الخميج، الشارقة، 

 
 شبكة أوروبية تطالب باإلفراج عن النواب الفمسطينيين األسرى 25

 سرى ال مسطي يين بارفراج لن ال واب ال مسطي يين طالبت لشبكة ا وربية لمدفاع لن تقوق ا :أوسمو
لزيز دوي  يوم   ا سرى في سجون االتتالي ارسراييمي، مرتبة بارفراج لن رييس المجمس التشريلي د

 ي اير الما ي  /الحميس الما ي بلد التقالي في كا ون  ا ي
 12/6/1021قدس برس،  

 
 " السوريةالكيماوي"واألردن لتأمين ترسانة  "إسرائيل"اتصاالت بين أمريكا و ":فايننشال تايمز" 26

 "إسراييي"كش ت جريدة فاي  شاي تايمز، أمس، أن اتااالت جرت بين الواليات المتتدة و: (  يو بي آي
إن المحططين اللسكريين الػربيين "و الت الجريدة  وا ردن لتأمين ترسا ة ا سمتة الكيماوية في سوريا 

مسالي الرامية إل  م ف ا سمتة الكيماوية من أن ُتستحدم من  بي ال ظام السوري، أو م همكون تاليًا بال
  "تتلرض لمسر ة لم  يد الجمالات المتطرفة، مف اشتداد تدة القتاي بين القوات التكومية والمتمردين

 "إسراييي"تدة ووأ افت أن القمق لم  ماير ترسا ة سوريا من ا سمتة الكيماوية ظي مرت لًا بالواليات المت
طواي أتداث اال ت ا ة في البالد، وأوردت تقارير أن واش طن و لت حطة سرية ررساي  وة تدحي إل  
سوريا لتأمين تم  ا سمتة في تاي ا هيار الدولة السورية لم ف واولها إل  تزب ا. أو الجمالات 

 المرتبطة بت ظيم القالدة 
 12/6/1021الخميج، الشارقة، 

 
 من مواطنيياوالسويد تنفي أن يكون  ...منفذ ىجوم بمغاريا عضو بحزب اهلل تؤكد أن ونجالبنتا 27

وجهت وزارة الدفاع االميركية  الب تاغون( أاابف : ، أ ا ب، رويترز"التياة" –واش طن، بورغاس، ال اارة 
ًً  ،تزب ا. إل االتهام  إسراييميين في  بالو وا وراب الهجوم اال تتاري الذي استهدا تافمة تقي سياتًا
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االلتداب يتمي فلاًل بلض بامات تزب ا.، "مطار بورغاس البمػاري  و اي ال اطق باسمها جورج ليتي: 
  "البمػاريين هم من يتولون التتقيق" أن، م ي ًا "لك  ا لس ا  ادرين لم  أن  تدد بد ة من ارتكبي

ن ا  حمية تابلة لتزب ا.، و  إل تتاري ي تمي كيين  ولهم إن اال ير ملن مسؤولين أ " يويور  تايمز"و قمت 
تد بليد  إل كان يتارا "التزب يقا وراب الهجوم  كما  قمت لن مسؤوي آحر  ولي إن م  ذ الت جير 

  إسراييمية أهداالشن  ربات  د  إيرانمن تزب ا. وس ده الرييس  "بتوجيهات
بأن حمية متمية تابلة لتزب  إلالميةتقارير  مسأ     ،وزير الداحمية البمػاري تس يتان تس يتا وا أنغير 

الو وا  إل اوفيا تسل   إل  أن، مشيرًا أج بيةا. تقا وراب الهجوم، و اي إن اال تتاري يتمي ج سية 
  أج بيةلم  الت اايي باالستلا ة بأجهزة محابرات 

دد من أن م  ذ لممية ما تر  ،مساب الحميس ،كما     ال اطق باسم المحابرات السويدية كالوس اولسن
بأن  %200الملتقي سابقًا في غوا تا امو، ملربًا لن تأكيده  ،الت جير هو المواطن السويدي مهدي غزالي

 م  ذ الهجوم ليس مهدي غزالي 
 12/6/1021الحياة، لندن، 

  
 1021وجماعات تدعميا بتسع مؤامرات ضد أىداف إسرائيمية في  إيرانشرطة نيويورك تربط  28

شرطة  أنكش ت و ايق سرية تامت لميها رويترز : أتمد تسن ،براهيم الجارتي، إار  هوز بايم -ل دن 
هذا اللام في تسف مؤامرات  اهنشار  مف جمالات تابلة لي تت   اريرا يالترس ال وري  أن يويور  تلتقد 

 اللالم  أ تابفي  إسراييمية أويهودية  أهداا د 
في  أتبطت الث مؤامرات  إنمتممو محابرات لاالل شرطة  يويور   ا سبوعهذا  ألدهاوتقوي تقارير 
 / الث مؤامرات أحرى م ذ أواحر تزيران إتباطفبراير ف ال لن  /ي اير و الث في شباط /كا ون ال ا ي

الهجوم اال تتاري بق بمة الذي  إنوجاب في التقارير التي تممت واا "تقارير تساسة لت  يذ القا ون"  يو يو 
  في بمػاريا كان  ا ي مؤامرة ه ا  يكشا ل ها هذا اللام  ا سبوعا و ف هذ

 
وت اي التقارير مؤامرتين في با كو  ومؤامرة في كي من  يودلهي وت ميس وباكو ومومباسا و برص  و سبت 

 جمالة تزب ا. المب ا ية التمي ة لها  أو إيرانكي مؤامرة إل  
 10/6/1021وكالة رويترز، 

 
 شراء التمور الفمسطينية في رمضان لمساعدة المزارعين إلىو المسممين أوكسفام تدع 30

إل   10/7 دلت م ظمة ارغا ة الدولية البريطا ية  أوكس ام( اللايالت المسممة يوم الجملة (: أي بي يو 
  شراب التمور ال مسطي ية حالي شهر رم ان، لمسالدة المجتملات ال قيرة في ا را ي ال مسطي ية المتتمة

و الت الم ظمة الحيرية إ ها ا  مت إل  تممة تشار  فيها تممة  ُا ف في أوروبا( وشركة  زيتون( 
لتادير زيت الزيتون والتمور ال مسطي ية، لتث المسممين لم  شراب التمور ال مسطي ية الاتيتة المادر 

 ل دما يتسو ون لشراب أطلمة ارفطار في رم ان 
 12/6/1021الحياة، لندن، 

 
 في المئة من الثروة الوطنية 2.2ف سكان الواليات المتحدة يممكون نص 32
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في المية من ال روة الوط ية، ما يشكي دلياًل  2.2أ ا ب: يمم   اا سكان الواليات المتتدة  -واش طن 
 ا حيرة  29جديدًا لم  ت امي التباين في الس وات الر 

، تراجلًا في و ف 1020س لألبتاث، التي تطاوي لام وتظهر هذه ا ر ام الواردة في تقرير لمركز الكو ػر 
في المية  1.8، و1007في المية من ال روة الوط ية لام  1.9إذ كا وا يممكون » اا السكان ا ك ر فقرًا، 

 « 1008لام 
تم  »، إل  أن في «1020تت  لام  2989تتميي توزع ال روة بين ا سر من لام »وأشار التقرير بل وان 

مف  سبة  2999ػت  سبة امتال  ال اا ا ك ر فقرًا من السكان من ال روة الوط ية أوجها لام ال ترة بم
 « في المية 1.6

أي لدى تولي الرييرررس جورج بوش االبن  1002ال ية ا  رى من السكان تزداد غ   م ذ اللام »وأكد أن 
في  1020المررية من  روات البالد لام في  11.9السمطة، ويسترررتوذ واتد في المية من أغ   ا  رياب لم  

في المية  79.9في المية من السكان ملًا  20، فيما كان يمم  أغ   1022في المية لام  11.7مرررقابي 
 « م ها  بي س تين

ا افة ال  ا زمة، في ازدياد الهوة اتسالًا  واست ادًا ال   1009 - 1007وساهم اال كماش حالي لامي 
وامت  سبة ا شحاص الذين يليشون »مكتب ارتااب ا ميركي توي ال قر وا جور، التقرير ا حير ل

  فيما يستمر متوسط 2991، وهو ألم  مستوى م ذ اللام 1020في المية لام  29.2تتت حط ال قر إل  
  1007الدحي بالتراجف م ذ اللام 

، م ذ 1009ا ون ال ا ي  ي اير( لام وا ترح الرييس الديمو راطي بارا  اوباما، الذي واي إل  التكم في ك
س تين تقريبًا، إلػاب االمتيازات ال ريبية التي م تها الجمهوري جورج بوش ال  أغ   ا سر ا ميركية، لكن 

 لم يتمكن بلد من ذل    ي ال يمم  غالبية في مجمسي الكو ػرس 
 12/6/1021الحياة، لندن، 

 
 

 سرائيل" الى مراجعة استراتيجيتيا وخياراتيانيويورك تايمز: األزمة السورية تدفع "إ 31
وكاالت:   شرت اتي ة " يويور  تايمز" اليوم الجملة تقريرًا من مراسمتها جودي روديرين لن  -واش طن 

ا طرار اسراييي اهن ال  مراجلة حياراتها واستراتيجيتها بسبب ما يجري في الم طقة المتيطة بها، 
 حاواًا في سوريا 

فاع االسراييمي ايهود بارا  أمس، وهو يقا لم  ه بة الجوالن،  ريبا بما فيي الك اية لمتدود  اي وزير الد
السورية بتيث يسمف ما وا ي "بدوي القذايا الممي" التي تطمق في الجا ب اهحر، إن  ب ة بشار االسد 

ت ك  ليس  ظريا، إ ي لم  السمطة ت مت من يديي  وأ اا بارا  بلد جولة وم ا شات مف القايد المتمي: "ال
 يقترب أك ر فأك ر" 

التدهور في ا و اع في سوريا في الو ت الذي ترتب اسراييي جارتها الج وبية بي، يجمب ملي سمسمة من 
المشاكي المتلددة بال سبة إليها  فقادة اسراييي يشلرون بقمق متزايد بسبب محزو ات سوريا من ا سمتة 

مكا ية و ولها في  أيدي جمالات ملادية م اوية السراييي ب  س القدر، ومن إمكا ية تدفق الكيماوية وا 
موجات من ال ازتين لم  تدودها، ومن "تتوي الجوالن   سها إل  م طقة متسيبة يمكن لمل اار اررهابية 
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اللمي فيها أي ا"، وفقا لبارا   وه ا   مق من أن ا هيار التكومة السورية  د يؤدي إل  ترب اهمية في 
 ان لب 

وراب ذل  كمي، فالتاليد في سوريا، مف مقتي لدد من أفراد الدايرة المقربة من االسد،  بي سالات من 
هجوم ا تتاري لم  تافمة تقي اسراييميين في بمػاريا، أظهر بقوة كيا ان اال ت ا ات اللربية حالي ال ما ية 

ر كا ت تلتبره في السابق ملاديا، لشر شهرا الما ية  مبت تو لات اسراييي االستراتيجية بحاوص جوا
 لك ي مستقر 

واسراييي التي لم تلد م شػمة بال مسطي يين، تواجي اهن سمسمة من التسابات الملقدة  فهي تقاا محازن 
، أم ان ذل  سيقوي يد ا سد من 1007ا سمتة الكيماوية السورية، كما فلمت مف م الي  ووي سوري لام 

را وتدها  د البر امج ال ووي اريرا ي الذي تلتبره حطرا وجوديا، أم تتر  حالي توتيد اللرب؟ هي تتا
الواليات المتتدة تمهد الطريق أمامها من حالي الدبموماسية واللقوبات؟ هي تتارا بهجومية أكبر  د 
تزب ا. المب ا ي؟ وكيا تتلامي مف المشهد السياسي المتػير في مار، تيث ي تمي الرييس الجديد 

 ان المسممين؟ لإلحو 
 اي دوري غولد، وهو دبموماسي متترا يدير تاليا مركز القدس لمشؤون اللامة: "ما  راه في سوريا هو ان 
الشرق االوسط يت ك ، و وع جديد من ال و    د ظهر  ا اوليون الذين تتلامي ملهم في الم طقة 

تكون  د اتحذت"  وأ اا غولد: "لم تكن  يتػيرون، وال تستطيف ببساطة الرجوع لمقرارات القديمة التي ربما
 ال و   فراة في يوم من ا يام" 

في الو ت التا ر ربما كا ت الق ية التي تتوم في االفق أك ر من غيرها هي   ية ترسا ة سوريا من 
ا سمتة الكيماوية والجر ومية  وحالي ا ربلين لاما الما ية كدست سوريا محزو ا من غازات الحردي 

ين والسيا ايد، وفقا لمسؤولين أميركيين  وفي ا يام االحيرة  اي رجاي استحبارات اسراييميون واميركيون والسار 
إن ا سد  قي بل ا من هذه االسمتة حارج محاز ها، والهدا، كما هو وا ل، هو التيمولة دون و ولها 

 في أيدي ال وار 
هم المتطرفون ارسالميون الذين تمموا السالح وح ا ذل  من محاوا و ولها في أيدي ألداب اسراييي، وم 

 ليقاتموا ا سد، أو تزب ا. القمق بشكي متلاظم من اتتماي سقوط راليي 
و اي دا ي ياتوم ،وهو رييس سابق لالستحبارات االسراييمية  موساد(: "اسراييي لن تجمس مكتوفة االيدي  

ذا توفرت ل ا ملمومات بأن ا سمتة الكيماوية أو ا لجر ومية لم  وش  السقوط في يد تزب ا.، فمن  دحر وا 
 جهدا لمتيمولة دون ذل " 

لكن شمومو بروم، وهو باتث رييسي في ملهد الدراسات ا م ية االسراييمية في تي أبيب،  اي إ ي بي ما 
يكون شديدا  تلتبر إمكا ية و وع ا سمتة الكيماوية في أيدي الم ظمات اررهابية محي ة، فهذا التهديد  د ال

كما يبدو  ومن أجي استحدام هذه ا سمتة، كما يقوي بروم، ال بد من جمف مادتين بطريقة ملي ة، كما يجب 
إطال ها من طايرة تربية"  وا اا: "في تاالت ك يرة ال تكون ا سمتة  ابمة لالستحدام  ه ا  تاجة 

 لمملرفة، ولأل ظمة، من اجي استحدامها" 
ادية السراييي بشكي  ابت  وليس ه ا  لال ات بين الجا بين وهما من ال اتية التق ية وظمت سوريا ا سد مل

في تالة ترب  وكان ا سد متر ا التبرت اسراييي مسا دتي ريران وتزب ا. بالػة ال رر  ولك ي، كما 
ا يت ك   اي ك يرون في مقابالت اجريت يوم امس، ملروا جدا، وجزب من الشرق االوسط القديم الذي بد

اللام الما ي بسقوط تس ي مبار   وبلد حمف مبار ، كان لم  اسراييي أن تتلامي مف التسيب ا م ي 
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االسراييمية  وال اتد يستطيف التكهن  -المتزايد في سي اب، ومف المحاوا توي ملاهدة السالم المارية
 بالتداليات التي  د ت شأ لن سقوط بشار ا سد 

س دايرة تاري  الشرق االوسط وافريقيا في جاملة تي ابيب: "تافظ بشار لم  الهدوب يقوي إياي اليسار، ريي
في م اطق التدود، ولك ها تبدو االن مما مة لق ية سي اب بما يدور فيها من فو   وارهاب  ال يهتم ملظم 

لرفاهية لهم  االسراييميين بمشالر تذمر وطموتات الشلوب المجاورة او ديمقراطيتهم او تتقيق اللدالة اوا
 وما ي ير اهتمامهم هو ام هم هم  وهذا هو ما ي كر فيي االسراييمي اللادي، وبالتالي تكومتي" 

كيمومترًا مربلًا، و د تذر  2269الا اسراييمي في مرت لات الجوالن التي تبمع مساتتها  19ويليش توالي 
مما ت امت المحاوا من ان الرواسب بارا  امس الحميس من ا ي كمما طالت فترة اال تتاي في سوريا "ك

الدموية البا ية بين الجا بين" يمكن ان تتتوي ال  "م اطق ال تكم لمقا ون فيها ويمكن لالرهابيين ممارسهم 
  شاطهم" 

ورغم ذل  فان لددا من كبار المسؤولين والمتممين الرسميين يقولون ا ي يالب القوي ان اسراييي مقبمة 
الو ف لن بلد" تسب ما تاا هي و لها ب  سها  ورغم ما يبدو ه ا من ان  لم  ترب، وا ها "ترا ب

التهديد ال اشئ لن ال و   السورية او ايران ال ووية او تزب ا. باسمتتي ال تاكة شديد الحطورة، فا هم 
 يقولون ان اسراييي توااي االلتماد لم  التدحي الدولي 

االسراييمي  ايب رييس "موساد" سابقا، "ا ها ليست   ية  ويقوي ألن مزراتي، رييس مجمس االمن القومي
اسراييي فتسب  اذا سيطرت القالدة او اي ت ظيم راديكالي لم  اسمتة غير تقميدية، فقد تظهر في اي 

 مكان لم  الكرة االر ية  وال التقد ان من واجب ا ان  كون سوط االلي" 
لة السورية  و اي يورام ش ايتزر، زميي االبتاث الرييسي في وتزيد لممية الت جير في بمػاريا من تلقيد المسأ

ملهد دراسات االمن القومي ان "االيرا يين يتو ون لمشاهدة لممية ا تقامية اسراييمية  د تزب ا. بطريقة 
متدودة  اذ يمكن ان يؤدي ذل  ال  لممية  تالية  د تسالد سوريا  ويترص االيرا يون ك يرا لم  دلم 

 ما يزداد و لي سوبًا" االسد بي 
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 بو طير أماهر 
مؤلم مستقبي ال مسطي يين في سورية  لو و ا بل هم مف االسد، لتقد لميي ال وار ولتولدوه بالذبل  لو 

يتة  لو و  وا لم  التياد، لدفلوا و ا ال مسطي يون مف ال ورة السورية، ال تقمت م هم جمالة االسد والشب
 ال من من االسد وحاوم االسد، بالتبار ان مو  هم  بابي 

من تدمير كي كتمة فمسطي ية في اي بمد لربي ا تااديًا او « اسراييي»االهم ذا  الذي التادت لميي 
اليذاب لسكريًا بوسايي محتم ة، وفي هكذا م احات تدحي اطراا احرى لتست يد من الو ف السوري 

 ال مسطي يين، الذين تلتبرهم تي ابيب حطرًا متتركًا يتوجب ا لافي 
بلض الم ظمات ال مسطي ية اللاممة في دمشق، تتمق  الماي من ال ظام السوري، ومن الطبيلي ان يتورط 
بل ها في الالن موا ا لاالل  ظام االسد، وهذه الموا ا يجب ان ال ت ستب لم  بقية ال مسطي يين في 

وموا  هم السياسية « االبوات»رية، اذ حبر ا في  اص سابقة كيا يدفف لوام ال اس  من تاريتات سو 
 وافلالهم الميدا ية في لب ان والكويت واللراق وموا ف احرى؟! 
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يقاي هذا الكالم تت  ت هم ال ورة السوريةُ مبكرًا ان ال دحي لم مسطي يين بما ت لمي الب د ية القابمة لاليجار 
ام، وما يمكن من تسابي من افلاي لم  بلض متمولي اللمي اللسكري والسياسي، اي ًا، ال يمكن لملوا

 ستبي لم  بقية الشلب ال مسطي ي في سورية 
الجا ب االحر يتلمق بما ت لمي اجهزة بشار االسد  د المحيمات ال مسطي ية في سورية،من  ا ها 

« المرجمة» اها في تي الزلتر وموا ف احرى، وهي ذات لميها ولم  من فيها، وهي مرجمة حبر « المرجمة«و
 لم  الشلب السوري اي ا 

مرجمة االسد لم  ال مسطي يين تأتي تتت ذريلة ان ه ا  تسمال لم وار ال  هذه المحيمات، وأن ه ا  اسمتة 
لم يتم وتتركات لم وار في هذه المحيمات، وكي هذا كذب، الن ال وار السوريين موجودون في كي سورية، و 

 توليدهم في المحيمات ال مسطي يية 
لم   ظام االسد، واذا بقي لو ت  اير، ان ي   شره لن فمسطي يي سورية هذه االيام،ال هم يدفلون ال من 
مرتين، االول  بظن ال ورة ان بلض ال اايي ال مسطي ية تلمي  دهم، وال ا ية تين تتهم الدولة محيماتهم 

 بايواب فارين و وارا 
 ا الزاويتان ال  سؤاي م توح توي ال مسطي ي في سورية، وكيا سيامد بين س دان ال ظام السوري تأحذ

ومطر ة ال ورة، وهذا يقوي ل  ان ال مسطي يين في  هاية المطاا  د يبدأون بالحروج من سورية  تو دوي 
ل ان ال زوح يبدو ترفا في الجوار، وامام فمسطي يي سورية لدة دوي، تركيا، لب ان، االردن، واللراق، واالرج

 هذه التالة، ولن يتتقق 
لب ان تأتي مػمقة لوجود توتر شديد من ال مسطي يين فيها ومن ذات اللال ة ملهم، ولموا ا طوايا احرى، 
من الموار ة وغيرهم وهي طوايا تأحذ مو  ا سمبيا م هم،اللتبارات  ديمة وجديدة، حاواا، ان ه ا  

 ن تجارب دموية بين الجا بي
اللراق مواد  تم اساسًا التشاطر لم  فمسطي يي اللراق بتهجيرهم وذبتهم واحذ بيوتهم وتشريدهم في 

تؤيد ادام « س ة»الاتارى لم  يد  وار اللراق الا اديد الذين تقدوا لم  ال مسطي يين بالتبارهم 
 تسين! 

المؤ تة التي يتممها ال مسطي يون في  تركيا وامكا ية الهجرة اليها البة السباب ف ية تتلمق بطبيلة الو ايق
س رهم، واللتبارات البلد الجػرافي وغير ذل ، واالردن السبابي وامكا اتي ولظروفي الداحمية ال يقدر ان ي تل 
االبواب كذل   هذا يقوي ان الكتمة ال مسطي ية في سورية تجد   سها في لمق االزمة السورية، وان هذه 

ا وتياتها، وملر ة لمحاطر ك يرة تاي تد المذابل الجمالية والتا يات اال تقامية الكتمة مهددة اليوم بأم ه
 من  وى الاراع في سورية، ايا كا ت بوامة التسم 

يبق  السؤاي: كيا يمكن تماية ال مسطي يين في سورية بتدحي لربي ودولي، تت  ال يدفلوا  من ازمة ال 
 ل ر اب السوريين؟! تحاهم، وتت  ال يجدوا ال ا هم تتت سكاكين ا

 12/6/1021، الدستور، عّمان
 

 الوزير "بّق الحصوة"! 33
 برهوم جرايسي
في "م ته  الاراتة"، ال يسل ي إال أن أتقدم بجزيي الشكر إل  وزير مالية إسراييي يوفاي شتاي تس، الذي 

ير مباشر لن أن "بّق التاوة" واّرح ل ا بما يدور في أرو ة تكومتي وا جهزة ا م ية، وليكشا بشكي غ
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، 18المؤسسة ارسراييمية التاكمة ليست مل ية فلال ب رض ما يسم  "حدمة مد ية" لم  فمسطي يي 
وبطبيلة التاي "حدمة لسكرية" أي ا  وهذا الرفض "مامتة مشتركة" مل ا، وكي من م طمقاتي، ولكن 

  لقد أ بتت الممارسة أن 18ي يي م طمقات إسراييي والاهيو ية تكشا البلد االستراتيجي ا حطر تجاه فمسط
وزير المالية شتاي تس، ليس أك ر من مجرد "ِحر ة" في وزارتي، "ال يِتي وال يربط"، فالوزير ال لمي هو 
ب يامين  ت ياهو  ولهذا، فال  ا في أتيان ك يرة  ست يد من  ر رتي ارلالمية  وما  الي لإلذالة االسراييمية في 

،   ها ُمكم ة لحزي ة الدولة وال تلود 18ض فرض "حدمة مد ية" لم  فمسطي يي ا يام ا حيرة، بأ ي يرف
ب ايدة، سّهي لمّي ك يرا في لرض تقايق المو ا ارسراييمي،  ن تدي ا كهذا،  د ُيّتهم ب رب الجاهزية 
 الوط ية لمتادي لممحططات ارسراييمية ويجري التديث لن تاريتات إسراييمية رسمية تدلو ل رض ما

، كبديي لمحدمة اللسكرية في جيش االتتالي 18يسم  بر"الحدمة المد ية" لم  شبان وشابات فمسطي يي 
، 18المل يين م ها، رغم أن أفيػدور ليبرمان يلمن أ ي يريد فرض الحدمة اللسكرية اي ا لم  فمسطي يي 

ولكن ما هي تقيقة المو ا فهو الرفض القاطف لكمتا الحدمتين،  18أما مو ا شبي ارجماع لدى فمسطي يي 
، لدى سن  ا ون التج يد اللسكري 2919ارسراييمي غير الملمن، وكشا ل ا شتاي تس لن طرفي؟م ذ اللام 

من الحدمة اللسكرية  والسبب  18ارلزامي، بادرت المؤسسة التاكمة وا جهزة ا م ية إل  إل اب فمسطي يي 
م  أب اب الطاي ة اللربية الدرزية، والتقا، باتت الحدمة جرى فر ها  سرا ل 2996وا ل، ولكن في اللام 

اللسكرية اسم التورية لتمرير جوا ب لديدة جدا من سياسة التمييز الل اري، وبا ساس في ما يتلمق 
بالجوا ب اال تاادية االجتمالية  إذ إن التسهيالت والمسالدات اال تاادية ا كبر يتم م تها لحدمة جيش 

ققت سياسة التمييز الل اري لم  مدى ستة لقود و ّيا أتد أهدافها ا ساسية، وهو جلي االتتالي و د ت
شريتة  لي ة ا تااديا، تركض وراب  وت يومها بالوبة  ولكن هذه السياسة فشمت في  18فمسطي يي 

البقاب  دفل ا إل  الهجرة من الوطن، ال بي تتدي ا في جميف المجاالت وما  زاي، وتقق ا ما هو ليس  ميال:
والتطور رغم كي اال طهاد ويلي أ طاب المؤسسة ارسراييمية، حااة وتدات التحطيط االستراتيجي غير 
المريية، والتي توجي كي تكومات إسراييي، أن فرض الحدمة اللسكرية يل ي دفق لشرات آالا اللرب 

ل سبة رسراييي تسميل لشرات س ويا لم  جيش االتتالي  وليتحيي كي واتد م ا، وهم يلرفون، ماذا يل ي با
آالا اللرب، وهذا أمر متسوم يسقط في أي تسابات تمقاييا ولكن ارسراييميين يلون أي ا، أن فرض 

، سيل ي أوال، من  اتيتهم، دفق ميات ماليين الدوالرات س ويا لم  18"الحدمة المد ية" لم  فمسطي يي 
الة فرض  ا ون  سري يت من لقوبات لم  الراف ين، المواط ين اللرب، ولكن ما ال يقي أهمية أ ي في ت

%، فالن هذا سيستب من تتت بساط السياسة االسراييمية أتد أبرز  90وأمام فر ية تجاوب أك ر من 
المبررات الاهيو ية لتطبيق سياسة التمييز: "ال يحدمون"، وتي ها ستكون المؤسسة ممزمة بتقديم ت سيرات 

لبا وفي المجمي اللام لهذا المشهد، فالن فرض "الحدمة المد ية" سيؤدي أحرى لسياستها، وهذا سيكون ا
إل  دفق ميزا يات  حمة لم  هذه الشريتة، تجلمها أ وى ا تااديا، وهذا ي رب هدفا أساسيا وجوهريا 
لممحططات االستراتيجية الاهيو ية بليدة المدى ومن  اتيت ا  تن، فال  ا  رفض أن تكون هذه "الحدمة"   اة 

تاوي لم  تقو  ا المد ية،   ها تقوق يجب أن تكون غير مشروطة أاال، و ا يا، وال أ ي من أوال، أن لم
هدف ا ا ساسي من رفض "الحدمة"، وهو ما  جت ا في تطبيقي لم  مدى اللقود الستة وأك ر، هو أن ال 

 حدم في جيش اتتالي يذبل  ػرق في التدجين الاهيو ي، والذوبان وتشويي الهوية الوط ية، وال يمك  ا أن 
شلب ا، وال في أي "حدمة" بديمة ولكن هذا ال يل ي أن  طمين ك مسطي يين لتقيقة المو ا ارسراييمي، بي 
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لمي ا أن  بق  يقظين، جاهزين لمتتدي ولمواجهة كي محططات إسراييمية تالية ومقبمة، إذ من الممكن أن 
 دمة تدجي ية واستمرار اال طهاد اال تاادي في آن واتد إسراييي تبتث لن ملادلة ت من لها الهدفين: ح
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 غازي التوبة 

بأن أترتم لم  شهداي ا في محيم الرمي في الالذ ية، ومحيم  -إحوا ي فمسطي يي سوريا-أبدأ رسالتي إليكم 
ي تمص، ومحيم ال يرب في تمب، ومحيم اليرمو  في دمشق، وبأن الالجيين في درلا، ومحيم اللودة ف
 أدلو بالش اب اللاجي لجميف الجرت  

إحوا ي فمسطي يي سوريا: من الوا ل أن ه ا  ملركة تامية الوطيس تدور رتاها بين الشلب السوري 
الملركة،  وبين  ظام البلث، وت طمق أاوات بين و ت وآحر تدلوكم إل  الو وا لم  التياد في هذه

وتدلي أ ي ال  ا ة لكم وال جمي في هذه الملركة  وليس من ش  بأن هذه ا اوات تدلوكم إل  الو وع في 
ل  ارتكاب الحطيية، وذل  للدة أسباب:  الحطأ وا 

أولها: أن هذه الملركة  ايمة بين التق والباطي، بين الحير والشر، بين الترية واالستبداد، بين الاالح 
يس من ش  بأ ي ليس ه ا  تياد بين هذه ال  اييات، فأ تم مف التق والحير والترية والاالح، وال ساد، ول

 وأ تم  د الباطي والشر واالستبداد وال ساد والسر ة وال هب 
ياهم أب اب أمة واتدة، تجتملون لم  لػة واتدة   ا يها: أن إحوا كم السوريين ليسوا غرباب ل كم، بي أ تم وا 

تشتركون في  قافة واتدة، وتتطملون إل  آماي واتدة، وتمتقون في ب اب   سي ولقمي واتد  وتاري  واتد، و 
وهذا يل ي أن ملركة سوريا هي جزب من ملركة ا مة التي  متقي سويًا لم  اليدها  وهذا يستمزم 

 مسالدت ا لم ورة وو وف ا إل  جا ب ال وار 
من جهة، وغياب الحطوات الجدية في استرجاع الجوالن   ال ها: أن استحذاب ال ظام السوري أمام إسراييي

من جهة  ا ية، وهدوب التدود مف إسراييي لمدة تزيد لم  أربلين لامًا من جهة  2967المتتي م ذ لام 
 ال ة، كا ت لوامي من أجمها  ار الشلب السوري، لذل  فالن ا تاار ال ورة يشكي ا تاارًا ل ورة فمسطين 

 وشلب فمسطين 
ي أن ألداب ا ل دما تمموا وا ل ا وجدوا أن  وت ا تأتي من وجود أمة واتدة تتتي أر ا واسلة في من الجم

بالد الشام واللراق والجزيرة اللربية ووادي ال يي، لذل  لمموا لم  تقسيم هذه البالد، وكان تقسيم سايكس 
لداب لم يستطيلوا أن يجلموا هذه بيكو بلد الترب اللالمية ا ول  هو ال مرة ا ول  لهذا المحطط، ولكن ا 

التدود تواجز بين أب اب ا مة الواتدة، وبقي أفراد هذه ا مة متواامين رغم التدود الماط لة، لذل  فالن 
استقطبت مجاهدين من سوريا ومن لب ان ومن اللراق، وكا ت  يادة  2916الق ية ال مسطي ية في  ورة لام 

واستشهاده لم   رى فمسطين أكبر  2919ركة جهادية مسمتة لام ت -وهو من سوريا-لز الدين القسام 
دليي لم  تجاوز أب اب ا مة لكي التدود الماط لة، و يامهم بالواجب المطموب م هم دون التبار لهذه 

 التدود الماط لة 
تمت  و د جابت  يادة التاج أمين التسي ي لمق ية ال مسطي ية في م تاا ال ال ي يات، وهي القيادة التي

 يادة القسام سايرة لم    س الم هج، فمم يكن يقيم وز ا لهذه التدود الماط لة، وكان يساهم في كي 
ا تداث المتيطة، وي ف  قي فمسطين في كي   ايا أمتي تسبما يتطمب المو ا، ومن الو ايف البارزة في 
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في لمي ا قالب  2911في لام  هذا المجاي، والتي تؤكد ما  ذهب إليي، مساهمتي مف رشيد لالي الكيال ي
لم  التكم الهاشمي في اللراق، من حالي التلاون مف دوي المتور وأبرزها ألما يا، وا طراره إل  الهرب 

 من اللراق وال رار لبر تركيا إل  ألما يا ل دما فشي اال قالب 
كة فمسطي ية، وربما هي أوي تر  2961ومن الجدير بالمالتظة أن تركة فتل التي أ شأها ياسر لرفات لام 

أوي تركة لربية  امت لم  الوط ية الارفة ودون أي متتوى أيديولوجي مف أن الم طقة كا ت تلج 
بالتوجهات ارسالمية والقومية واالشتراكية والشيولية، و امت لم  مبدأ التياد بين التكام والشلوب وأكممت 

يست   ية لربية إسالمية، و د جاب ذل  بلد ذل  بأن جلمت الق ية ال مسطي ية حااة بال مسطي يين ول
واتتالي إسراييي لسي اب من مار، ولم  ة الػربية  2967هزيمة ا  ظمة القومية اللربية أمام إسراييي لام 

من ا ردن، والجوالن من سوريا، فأرادت تم  ا  ظمة القومية اللربية المهزومة أن تػطي جا با من لجزها 
في غور ا ردن في ارلالم، ودلمتها  2968ل بلد ملركة الكرامة في ربيف لام وفشمها فأبرزت تركة فت

 بالماي والسالح من أجي أن تمتص جا با من  قمة الشلوب اللربية لميها جراب هزيمتها الم كرة 
و د  بمت تركة فتل أن تملب هذا الدور  تيجة فراغها ا يديولوجي من جهة، و تيجة و وفها لم  التياد بين 
التكام والشلوب من جهة  ا ية، وكا ت  تيجة ذل  أن تركة فتل لم تستطف أن تترز تقدما تقيقيا لمق ية 

 ال مسطي ية، وذل  بسبب تم  ا حطاب التي سبقت ارشارة إليها 
تركة فتل في تكرار الحطأ   سي، وهو التياد بال سبة  -لألسا- م تبلت بلض التركات ارسالمية 

لأل ظمة اللربية، وهو يل ي السكوت لم  فساد التكومات واستبدادها وظممها وتقايرها  لألو اع الداحمية
وسر تها وحيا تها وحطأ م هجها اال تاادي والسياسي  و د بدأت تركة الجهاد ارسالمي بذل  الم هج، 

 وتبلتها تركة تماس باورة أ ي 
الداحمية لمدوي اللربية، والسكوت لن  لقد  بت حطأ ذل  الم هج الذي بدأتي فتل، وهو تجاهي ا و اع

ن  الحطأ وال ساد واالستبداد الذي فيها، ف تن أب اب أمة واتدة مف إحوا  ا في سوريا ومار وتو س ولب ان  وا 
كي حير واالح ولدي واواب يتامون لميي هو حير واالح ولدي واواب  تاي لميي ويدفف 

ن كي شر وفساد وظمم وباط ي يقف لميهم هو شر وفساد وظمم وباطي يقف لمي ا ويدفف   يت ا إل  ا مام، وا 
  يت ا إل  الوراب  لذل  فلمي ا أن  قمف لن م هج السكوت لن المظالم وال ساد واالستبداد الذي يايب 
إحوا  ا إل  ا بد، ول ساهم ملهم في ا تالع هذا الظمم وال ساد واالستبداد، في لكس ذل  لمي ا جميلا ترية 

 ولداًل  و ورا و يابً 
من أحطر ا مور التي واجهت أمت ا في المرتمة الما ية بروز التوجهات القطرية ورسوحها في تيات ا 
السياسية واال تاادية واالجتمالية  وكان التحطيط لهذه التوجهات القطرية من أجي أن تابل هذه التدود 

إل  أمم: فتكون ه ا  أمة أرد ية، وه ا  الماط لة  هايية بين أمت ا الموتدة، وتتتوي هذه ا مة الواتدة 
 أمة فمسطي ية، وه ا  أمة لب ا ية، وه ا  أمة سوريا، وه ا  أمة كويتية   إل  

و د أاابت شرور القطرية الق يتين: ال مسطي ية والسورية، أما الق ية ال مسطي ية فقد أ ل ها تتولها إل  
فتل، فجلي ا تاارها البا إن لم يكن مستتيال لم    ية فمسطي ية تحص ال مسطي يين، وهو ما بدأت بي 

مرة -اللدو الاهيو ي، لذل  يجب أن يسل  جميف المحماين إل  أن تكون   ية فمسطين   ية ا مة 
كما كا ت في السابق م ذ القرن التاسف لشر، ولميهم أن ي ّلموا كي ا دوات والم اهج التي تتقق  - ا ية
 ذل  
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أاابتها شرور الُقطرية، بأن است رد ال ظام السوري المجرم بالشلب السوري فألمي  أما ال ورة السورية فقد
فيي آلتي اللسكرية وا م ية  تال وتدميرا وتشريدا  و د رافق ذل  سكوت دولي ولربي لم  هذه الجرايم بسبب 

ل  ت ن أمتي، تػميب الماالل لم  المبادئ في هذه الموا ا، فمم يبق أمام الشلب السوري إال أن يلود إ
وتلود أمتي إليي وت جده وتمده بكي أ واع اللون، وهذا ما يجب أن يتتقق، وسيكون ذل  بداية اال لتاق من 

 القطرية وشرورها لم  مستوى ال ورة السورية و ورات ا مة  القادمة 
 10/6/1021موقع الجزيرة.نت، 
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 مهوبفكتور ش
أن ي لقد لقاب أميركي إسراييمي تتت أي ل وان فذل  من باب تتايي تااي اللال ة الحااة بين 
الجا بين  تت  لو كان لبتث   ايا ذات طابف استراتيجي  فهذا من طبيلة الروابط التي تشد وتجمف 

ن م ي هذه الق ايا كا ت م ذ س وات مو وع توار دوري س وي م تظم، ي لقد م اوبة في بي هما  حااة وا 
 واش طن وتي أبيب، في إطار مواامة اللمي لم  تطوير وتلميق التلاون والت سيق ا م ي المشتر  

الجاري في وزارة الحارجية ارسراييمية في القدس، أك ر  21لكن هذه المرة كان هذا التوار، الذي ا لقد يوم 
الم طقة وأزماتها الممتهبة، رفلي من مرتبة من التيادي وأبلد من روتي ي  تزام ي مف موجة التػيير في 

البتث في جوا ب التلاون والت سيق إل  مستوى تليين الحطوات وا دوار في هذه المرتمة الشرق أوسطية 
 المرشتة لتلديي إن لم يكن لتػيير الملادالت والحرايط في الم طقة 
ذا كان التاويب في هذا المقاب  د دار  وذل  وفق ما تميي إليي التقديرات في ملظم القرابات ا ميركية  وا 

 بشكي حاص توي إيران وسوريا، إاّل أن الجوار و"الربيف اللربي" لم يكو ا حارج الاورة ولو بدرجة  ا وية 
 

 البدايات المبكرة
كػيره من ملظم جوا ب اللال ات المتميزة بين واش طن وتي أبيب،  شأ التوار االستراتيجي ا ميركي 

جرى التو يف بين وزيري الدفاع كاسبار واي برغر  2982مف بدايات لهد الرييس ريػان  في لام  ارسراييمي
"ات اق التلاون االستراتيجي"  وكان ا وي من  ولي  والػاية م ي "تتديد إطار روأرييي شارون لم  ما سّمي ب

 لمتابلة التشاور والتلاون بػرض تلزيز ا من المشتر  لمطرفين" 
تشكيي "مجمولة لسكرية سياسية  2981الشراكة وو لها مو ف الت  يذ، جرى في لام  لت ليي هذه

بدأت الم اورات  2981مشتركة" التحاذ الترتيبات وارجرابات الالزمة في هذا الحاوص  ومف ايا 
اللسكرية البترية والجوية المشتركة تجري باورة ممتوظة وشبي دورية، ب اب لم  بر امج المجمولة  كما 

امت واش طن بب اب مستودلات لحزن ملدات وذحاير لسكرية لها في إسراييي، مف م ل هذه ا حيرة  
 استحدامها ل د التاجة  حطوة غير مسبو ة تتاكي، من هذه ال اتية، لال ة أميركا ب "ال اتو" 

رة لن تم  في الوا ف، بلد كي هذه التسهيالت والروابط ما لادت لال ة واش طن بالسراييي ت ترق سوى بشل
التي تربطها بتما ا طمسي  وفلاًل مف بداية والية ريػان ال ا ية، م تت الدولة اللبرية رتبة "التميا 

، ات ا ية بي هما لمتجارة الترة المل اة من أي رسوم جمركية  2989الرييسي حارج ال اتو"  تبف ذل  لام 
 ا اات لمشتريات الب تاغون اللسكرية  تق الدحوي بم 2989وتكممت هذه اللطابات بم ل إسراييي لام 

 حااة االلكترو ية م ها 
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وهكذا ما أن ا ق   لهد ريػان تت  كا ت الركايز االستراتيجية للال ات الطرفين  د تدلمت بارسم ت 
المسّمل  تحممتها بين التين واهحر بلض االهتزازات، م ي   ية الجاسوس ارسراييمي بوالرد ومو وع 

يارات دوالر بوش ا ب مف شامير  لك ها بقيت لابرة  حااة وان الكو ػرس كان وال يزاي،  رض اللشرة مم
ممكيًا أك ر من المم  تيث يزايد اتيا ًا لم  البيت ا بيض في اتت ان موا ا وسياسات ومطالب 

هي تاي  إسراييي  ويتجّم  ذل  أك ر ل دما يتراح  الرييس وتتراجف موا  ي أمام التل ت ارسراييمي، كما
 أوباما 

 
 تباين الحميفين

لم  هذه الحم ية جابت جمسة التوار ا حيرة  في اللادة ت لقد جوالتي مرتين أو  الث س ويًا وتمر كأي 
لمي روتي ي  ولكن ليس هذه المرة  مف أن اردارة تلّمدت لدم إلطاب الجولة أهمية بارزة، بلقدها لم  

  مستوى  ايب وزير الحارجية في البمدين
لكن تاّدر أحطر مم ين في الم طقة، إيران وسوريا، لجدوي ألمالها، ألطاها أهمية التدث  حرج فيها 
التوار من التشاور إل  و ف السي اريوهات  من ازدواجية المقاربة إل  توتيدها، إزاب ال ووي اريرا ي   بي 

باللقوبات وزيادة لزي إيران، مف ا تحابات الرياسة ليس في أج دة اردارة سوى حيار الت اوض مش ولًا 
 االستمرار بلرض الل الت في مياه الحميج التي دحمها المزيد من البوارج التربية ا ميركية أحيرا 

والوا ف أن الم اخ اللام في واش طن هو كذل ، بارا ال ظر لن  رب اال تحابات ولن تمويل إسراييي 
 ميركية  لي ة بلد اللراق وأفػا ستان، بي أي ًا  ن بلمي لسكري  ليس فقط  ن القابمية اللسكرية ا

التوجي االستراتيجي ا ميركي في الم طقة ما زاي متكومًا إل  تّد بليد بالسلي إل  تركيب ملادلة إ ميمية 
تتوفر فيها لوامي االشتبا  المتوازن  فال يموت الذيب وال ي    الػ م  ومطموب من إسراييي اال  باط في 

 ه ا يقف التباين بين التمي ين تدودها  و 
وبالذات توي التلامي مف ال ووي اريرا ي  لكن يلرا ا ميركيون، حااة اللسكريين م هم، ان الحيار 
اللسكري  د طهران هو  رار استراتيجي ال تقوى إسراييي لم  اتحاذه لوتدها  لك ها بالمقابي تقوى، ربما 

 المما ال مسطي ي لم  سبيي المقاي ة، لم  مواامة ت ردها ب
 12/6/1021البيان، دبي، 
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 يوسي بيمين
تب ت المتكمة اللميا ادلاب تكومات اسراييي ان ال  ة الػربية ليست ار ا متتمة   ي  بي ان  2967م ذ 

ض تتتي اسراييي االرض لم يكن ه ا  ااتب سيادة يلترا اللالم بي  ولم  ذل  فان التديث لن ار 
 محتما فيها، ولهذا يجوز استيطان ال  ة السباب أم ية 

و بمت المتكمة ادلاب ان و يقة ج يا التي تت اوي الم اطق المتتمة ليست ذات امة بال  ة الػربية، لكن 
 شأ ت اهم غير مكتوب بين تكومات اسراييي والجهاز الق ايي لم  ان تتارا اسراييي بهدي من هذه 

الم تكم المتكمة اللميا، لكن تقيقة ان التديث لن متكمة فحمة الشأن جدا ولن دولة الو يقة  لم يقبي الل
ديمقراطية م تت اسراييي امكا ية ان تملب الملبة الملروفة بأن تاادر ارا ي لتاجات أم ية في ظاهر 

 االمر وتجلمها مستوط ات وتدلي ان لهذه المستوط ات  يمة أم ية تيوية السراييي 
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س ة ان  قوي التقيقة وهي ان  19 ي ان هذا الترتيب ذو ا ة مؤ تة وا ي يجب بلد تقوي لج ة لي
ن لم تكن لها أية امة بالتاجات ا م ية،  المستوط ات ليست ترتيبا مؤ تا وا ي يمكن ا شاب مستوط ات وا 

 ها واذا كا ت التكومة تسالد لم  ا شاب مستوط ات باغماض لي يها فال يجوز لها ان تقوي بلد ذل  ا
غير  ا و ية  ان الو يقة التي حرجت من تتت يد هذه المج ة هي لمي دراسي ي ير الل اية يتلوج في طرق 
القا ون االسراييمي متاوال ان ي بت باورة ا  لالية ان كي شيب  ا و ي ر المستوط ات التي ُب يت باذن من 

 التكومة والبؤر االستيطا ية غير المرحاة 
قرير لي ي، فهو أوال ي بت مرة احرى ان الق ية ليست  ا و ية  فمو ان تكومة اقور توجد مزايا اي ا في ت

ما بت ت لن الدلاوى القا و ية لتوسيف المستوط ات الستطالت التكومات ان تتب   است تاجات مشابهة في 
للبت ا  الما ي، ولتب تها تكومة  ت ياهو اهن اي ا، وتقيقة ان هذا لن يتدث تبرهن لم  ان التديث لن

 مف أ  س ا وأ ي ليست لها أية امة بالشرلية التي  د تتظ  بها ور ة من هذا ال وع 
وهو  ا يا يكشا لن كذبة استلماي ا من لتسويع ا شاب المستوط ات  تتد ت التكومات لن التاجات 

بسيط االشكالي ا م ية وهذه بدلة كا ت ترمي في ا ساس ال  ان  حدع أ  س ا  ويقوي تقرير لي ي الشيب ال
المتلمق بتق اليهود في ان يسك وا كي مكان  والذي يتب   كالمي سيقوي ا ي ال توجد أية مشكمة وا ي ال 

 ُيمق  لم  اسراييي أي  يد يتلمق باالستيطان 
ان تقرير لي ي جزب من أللاب ا الداحمية، وهو ال يستطيف ان يػير القالدة القا و ية لوجود ا في ال  ة الػربية 
في  ظر اللالم  وال يتتاج من ال يتأ ر باللالم ال  تلوج لج ة لي ي، فهو يستطيف ببساطة ان يب ي في كي 

 مكان وان يسكن كي مكان وان يزلم ان ليس التديث لن اتتالي ألبتة 
فهمت جميف التكومات ان حطا د يقا ي اي بين ما تبيتي اسراييي ل  سها وبين التجاهي المطمق لممو ا 

مي من لدم  ا و ية المستوط ات  والشيب الذي تلرض لج ة ادمو د لي ي فلمي في وا ف االمر هو رفف اللال
االابف الوسط  لملالم  و ت ياهو بلكس لدد من زماليي لالم بأن اسراييي ال تستطيف ان توجد من غير 

 تأييد لالمي، ولهذا سي طر ال  رفض التقرير تت  لو كان يراه ممتازا 
 10/6/1021 ،ليوما إسرائيل
 12/6/1021، لندن، القدس العربي
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 ابراهام يهوشوا
يوهول دما ك ت أليد ترتيب أورا ي الشحاية مؤحرًا، و لت لم  رسايي  ديمة ك ا كتب اها، زوجتي -ابراهام

سايي تميمة تؤرخ لكي يوم بيومي، وأ ا،  هم ا في إسراييي،  هاية إ امت ا الطويمة في باريس في الستي يات  ر 
تت   هاية تموز من اللام ذاتي  في البداية، كان الحوا والقمق من ا تظار  2967من م تاا أيار اللام 

الترب المقبمة، ومن  م بدأت ا مور تابل أك ر و وتًا ومن بلدها كا ت و ايف الترب التي لم تستمر 
 رة الاحب التي تمت اال تاار ارسراييمي سوى لستة أيام، كما لمم ا التقًا حالي فت

ألقب تم  ال ترة اللديد من الدراسات والتتميالت الاتافية والسياسية، التي ارتكزت لم  لدد ال ُيتا  
من وجهات ال ظر المحتم ة  ولكن الشهادة الشحاية والتجربة المباشرة في رسايم ا الم سية لا ت بداحمي 

لجاب حّص بي ا وروبيون من جديد   مة ما يشبي الهوة   امت بين ما تظي ا بي تي ها من اهتمام ودلم وا 
لامًا، جلم ا  شلر بقوة ال يمكن و  ها من تول ا، وبين االستياب المتزايد في ذل  المكان،  19إسراييي،  بي 
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 اهي  لن حالي الس وات ا حيرة، استياب ياي، أتيا ًا، إل  تّد التشكي  بشرلية وجود الدولة اليهودية، 
 اتتماي احت ايها حالي القرن التالي 

ولكن كيا ولماذا تاي م ي هذا اال قالب اللميق؟ ما جذوره ومن أين أت ؟  ن الترص لم  إسراييي  بي 
ما يقارب ال اا  رن كان تقيقيا ولميقا، ولم يترجم في التظاهرات وارلال ات فتسب، بي في ا وا 

ًا، وأك رهم من غير اليهود، الذين أتوا لتسجيي أسمايهم كمتطولين لممشاركة ا وروبيين، الشباب وا  ي شباب
إل  جا ب ارسراييميين في ترب كان ُتلّد في بداية المطاا حطيرة، إن لم  قي حاسرة  في تم  ا سابيف، لم 

ر سا ي، كما يكن الدفاع لن إسراييي مسألة سياسية، كان واجبًا أحال يًا،  رورة تتمية  ابلة من ال مير ا
 جرى ل دما  شبت الترب ا همية ارسبا ية 

وتت  ال ار الساتق والسريف الذي تققتي إسراييي لم يتجب الدلم لن إسراييي  لم يقي أتد: هي حدلت ا 
 إسراييي وزلمت أ ها في مت ة كي  سالدها؟ استػمت  ل ها، فيما   وذها يستتق ارلجاب   

الاادر لن مجمس ا من، في ألقاب الترب، اال تاار ارسراييمي  111ولالوة لم  ذل  أّيد القرار 
بارجماع، و    بما ال يقبي الش  بأتقية ارسراييميين با را ي المكتسبة حالي الترب، وبأن تتم إلادتها 

 لمدوي اللربية فقط مقابي السالم وبشرط تجريدها من السالح 
البداية، كان ه ا  إجماع لربي  اطف لم  رفض الت اوض وبلد تم  المرتمة، باتت القاة ملروفة: في 

لم  طوي التدود، ترافقت مف رفض فمسطي ي « ترب االست زاا»مف إسراييي  وم ذ ذل  التين، بدأت 
وا ل بلدم القبوي بأي تسوية مف الدولة اليهودية، ومن و تها، ا دللت موجة اررهاب في ال  ة الػربية 

 وغزة وفي داحي إسراييي 
هكذا، في تم  المتظة بالذات بدأ الشلور بتآكي المو ف ا حال ي رسراييي يتزايد  ولم  الرغم من ات ا يات و 

السالم التي ُو لت مف مار وا ردن، ولم  الرغم من لودة سي اب إل  الماريين، كا ت مشالر الت امن 
 والتب وارلجاب  د تالشت لتأحذ مكا ها مشالر الػ ب وارتباط 

تت ، مقار ة بالحساير وال ظايف المدوية التي ارتكبتها دوي وشلوب أحرى في القرن اللشرين، كما في ولكن 
البمقان وفيت ام وكمبوديا وأفريقيا، من دون الكالم لن ألما يا ال ازية وروسيا السوفياتية، فالن ما ارتكبتي 

تي دوي أحرى حالي هذا القرن  ولكن إسراييي حالي االتتالي ال يلّد سوى ت اهات بالمقار ة مف ما ارتكب
تت  رغم ذل ، ووسط جتيم الترب اللالمية ال ا ية، لم يّدع أتد أن من ال روري إلػاب ألما يا لن سطل 

 ا رض، كما لم يتم التشكي  بشرلية ألما يا كدولة 
ا يام، أجد أن  ل دما أسأي   سي أمام كي هذه الشكاوى، المتقة والظالمة،  ّد السياسة ارسراييمية هذه

واتدة من بي ها تزن أك ر من غيرها، وتتجّسد لي تي ها جذور اللداب المترا، وأتيا ًا الوتشي، رسراييي  
تدور في ذه ي تي ها المستوط ات التي ال ت    تتوسف لم  ا را ي ال مسطي ية  ه ا  الك ير ممن 

إ سان مسكون ب مير تّي وتاريحي لن يقبي  يتقبمون تق إسراييي في الدفاع لن   سها، ومف ذل  فالن أي
أن تب ي إسراييي مستوط اتها بشكي تلس ي وظالم، في م طقة من الم ترض أ ها من تق الدولة ال مسطي ية  
 اهي  لما يمقيي هذا ال لي الشاين والجاير من ظالي الش  لم  اتة ال وز في ترب ا يام الستة  و ظرًا 

ن الما ي بلد أن تتوال إل  حيبة أمي، فالن التشكي  بشرلية دولة إسراييي  ن الدلم وارلجاب أابتا م
   سها بات مطروتًا 

غالبية ارسراييميين ي ظرون إل    ية المستوط ات لم  أ ها مسألة  ا وية، وبال ش  مهما كان ا مر 
لكن هؤالب، ال ي همون  روريًا أو متقًا، ت ظر إليي إسراييي كهامشي في ارالها من أجي البقاب والسالم  
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ك اية أن بمو  هم هذا يقو ون المو ا ا حال ي لبالدهم في  ظر الك يرين  التبرير ا حال ي لمدولة 
اليهودية أجدى لها من شرليتها، كما من ديمو راطيتها، ومن ذاكرة المتر ة، ومن كي المكتسبات 

 ييي كيا تراكمها ب لالية اال تاادية والسياسية واللسكرية وال قافية التي لرفت إسرا
 عن ليبراسيون الفرنسية ترجمة: ىيفاء زعيتر
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