
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 "إسرائيل"لت إلى عدو مركزي لفتح عوًضا عن مرزوق: حماس تحو   أبو

 نوفمبر شهر تشرين الثاني/ خالل سوريةبفمسطينًيا استشهدوا  88هيئة حقوقية: 
 "القبة الحديدية وحيتس" أكثر من مميار دوالر لتطوير "إسرائيل"إدارة أوباما منحت هآرتس: 

 "إسرائيل"زايد نسبة محاوالت االنتحار بين الشباب في حث إسرائيمي: تب
 مسودة الدستور المصري ونيمتدح ونإسرائيمي

عريقاااات بلاااد لقاااااا كياااري بلباااااس: 
المفاوضااات فااي وضاا  ملقااد وصاالب 

 جداً 
 

 4... ص 
 

 3058 6/21/1023الجمعة 



 
 
 

 

 

           1ص                                    3858اللدد:            6/21/1823 الجملة التاريخ:

  :السمطة
 5 أشج  وأهم رجاالت اللالم الذين وقفوا ملنا "مانديال"عباس: فمسطين وشلبها ينلون   2

 5  مستشار هنية لا"قدس برس": نخشى أن نكون عمى أبواب "أوسمو" جديد  3

 6 اإلسرائيمي - كات المستوطنات من منتدى التلاون الهولنديعشراوي تدعو إلقصاا شر   4

 6  : تبني السمطة رواية وجود "سمفية جهادية" بالضفة تبرير لمتنسيق األمنينائب عن حماس  5

 7 لدم القدرة عمى الحكم: حماس تمارس دور التفافيي.. ويجب عميها االعتراف بنمر حم اد  6

 7  البرغوثي يدعو السمطة الفمسطينية إلى عدم التلاطي م  خطة أمنية أمريكية مصطفى   7

 8 !!"عمالا الحصار" الكشف عن: مسؤول أمني في غزة  8

 8 بحق متخابر م  االحتالل غزة: اإلعدام شنقا  9

 9 الفرا: نقص الوقود أدى لصلوبة اللمل في مواجهة األمطارالوزير   01

 9  قط  اللالوة اإلشرافية وبدل المواصالت عن الموظفين الذين ليسوا عمى رأس عممهم  00

 9  سفير فمسطين لدى المممكة المتحدة يقابل الممكة إليزابيث لممرة األولى  02

 9 خميفة يتمقى تهاني عباس باليوم الوطني والفوز بإكسبو  03

  
  المقاومة:

 01 "ئيلإسرا"لت إلى عدو مركزي لفتح عوًضا عن مرزوق: حماس تحو   أبو  04

 01 : االتحاد األوروبي يمارس ابتزازًا عمى السمطة إلجبارها عمى تقديم تنازالت"الشلبية"  05

 00 أبو اللردات لا"السياسة": نسلى لمن  االنفجار في "عين الحموة"  06

 00 حماس تستلد ليوم الزحف الجماهيري الجملة القادم: لمحركة 16ة احتفاال باالنطالق  07

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 02 إسرائيل" مستلدة لسالم تاريخي م  الفمسطينيين يستند إلى حل الدولتين لمشلبيننتنياهو لكيري: "  08

 02 اس ال يشمل حماس ال فائدة منه: أي اتفاق م  عببينيت  09

 02 كيري بأن يحقق إنجازات دبموماسية عمى حسابناجون لن نسمح لدانون:   21

 03 النواب اللرب في الكنيست يطالبون كيري بالتدخل لمن  مخطط برافر  20

 03  الواليات المتحدةستنتج في  "القبة الحديدية"أجزاا من ل مرة ألو: هآرتس  22

 03 "القبة الحديدية وحيتس" أكثر من مميار دوالر لتطوير "إسرائيل"إدارة أوباما منحت هآرتس:   23

 04 له الموت ويجب شرب دم ه ونتمنىكريهة  غبي  ورائحتهالطفل الفمسطيني ن: واألطفال اإلسرائيمي  24

 04 اللرب واللنصرية ضددراسة: الكتب التلميمي ة اإلسرائيمية تلم م الكراهية   25

 05 "إسرائيل"زايد نسبة محاوالت االنتحار بين الشباب في حث إسرائيمي: تب  26

 05  الجيش اإلسرائيمي يرف  من حالة االستنفار عمى طول الحدود م  لبنان  27

 06  ة لمسمطة الفمسطينية بمدينة نابمسلمحممة األمني   إسرائيميارتياح   28

  
  األرض، الشلب:

 06 نوفمبر شهر تشرين الثاني/ خالل سوريةبفمسطينًيا استشهدوا  88هيئة حقوقية:   29



 
 
 

 

 

           3ص                                    3858اللدد:            6/21/1823 الجملة التاريخ:

 06 المسجد األقصىبفيديوهات حول األحداث األخيرة مؤسسة األقصى و"عمارة األقصى" ينشران   31

 07 2997 سنة الخميل واتفاق اإلبراهيميتنتهك حرمة الحرم  "إسرائيل"عيسى:  حنا  30

 07 .. مستوطنون يدمرون عشرات أشجار الزيتونمسجد األقصىلم اقتحامات  32

 08 انهيارات أرضية في سموان بسبب الحفريات اإلسرائيمية  33

 08 اإلنسانقوق : طالبنا كيري بوقف مخطط برافر ألنه يتناقض م  ح"ملا"غنايم لا  34

 08 النقب وعوفر ومجدو سجونب االحتالل يفرض عقوبات عمى األسرى اإلداريين  35

 09 سجون االحتاللبأسيرًا من محافظة قمقيمية يدخمون عامهم الثاني عشر  12: نادي األسير  36

 09 مقدسيينفمسطينيًا من الضفة بينهم طفمين  26الل يلتقل االحت  37

 09 األغوارفي  اإلسرائيميم بركسات سكنية لممتضررين من عمميات الهدم يسمت  38

 09 إحالة صحافية بتمفزيون فمسطين الرسمي طمبت يد عباس لمزواج لمجنة تحقيق داخمية  39

 21 وفاة النجل األكبر لنبيل شلت أثر أزمة قمبية مفاجئة  41

  

  : اقتصاد

 21 % من عجز الميزان التجاري 68و  االقتصادحجم : فاتورة الطاقة تشكل رب  فمسطين  40

 20 قطاع غزة از اإلسرائيمي إلىبدا تركيب خط جديد لضخ الغ  42

  

  : ثقافة

 20 افتتاح الدورة اللاشرة من مهرجان دبي السينمائي بفيمم فمسطيني  43

 20 عمى مسرح مونو األشرفية" "أن تكون الجئاً لبنان: عرض فيمم   44

  

  : مصر

 22 ألف جنسية ُمنحت لفمسطينيين بلهد مرسي الداخمية المصرية: بدا مراجلة   45

 22 في سيناا "جهادية"ومجموعات  "اإلخوان"رصد مراسالت بين حماس والكويتية":  الرأي"  46

 22 مسودة الدستور المصري ونيمتدح ونإسرائيمي  47

  

  األردن: 

 24 األغوارملاريف: األردن يطالب الواليات المتحدة بالموافقة عمى بقاا الجيش اإلسرائيمي في   48

 24 االحتالل يستجيب ألحد شروط األسير األردني حماد  49

  

  عربي، إسالمي:

 24 حذر من إقرار مخطط "برافر" اإلسرائيميتدول اللربية جاملة ال  51

 25 بشأن ممتمكات الكنيسة "إسرائيل"المغرب يحذر من اتفاق الفاتيكان و  50

 25 سرائيمي ليست رسمية ولن يمتقي مسؤوليناإلوزير زيارة ال: تركيا  52

 26 : فمسطين قضيتنا األولىالقطري وزير الخارجية  53

 26 ": المقااات اللربية واإلسالمية كانت... وال تزال مستمرة م  إسرائيلنائب كويتي  54



 
 
 

 

 

           4ص                                    3858اللدد:            6/21/1823 الجملة التاريخ:

 26   اليهودينتقمون لإلقامة في المغرب مستغمين تسامح الرباط م "إسرائيل"أعضاا مافيا   55

 27 حول القضية الفمسطينية لألبحاث مؤتمر المركز اللربيمركز أبحاث يشاركون في ستون  الدوحة:  56

  

  دولي:

 27 اتفاق م  الفمسطينيين أيلتحسين أمنها في  أفكاراً  "إسرائيل"كيري يطرح عمى   57

 28 قائمة إيرانبأن اللقوبات األساسية عمى  "إسرائيل"تطمئن  الواليات المتحدة األمريكية  58

 28 بالمفاوضاتالفمسطينية تنفي ربط تمويل السمطة  االتحاد األوروبي  59

 29 الفمسطينية ةلدعم السمط األوربيمميون يورو من االتحاد    61

 29 الخبراا السويسريون يجددون فرضية تسميم عرفات  60

 31 "إسرائيل"في " التسمح النووي" بدا أعمال أول مؤتمر دولي ضد    62

 31 مميون جنيه إلى "األونروا" بريطانيا:   63

 31 تبنتها حماس لمميةبقتموا  إسرائيميين ألهالي  ماليين دوالر تلويضاً  محكمة أمريكية تغرم إيران   64

  
  مختارات:

 30 عاما وفاة الزعيم نيمسون مانديال عن عمر يناهز الا   65

 30 صية اللام: السيسي شخ"تايم"  66

  

  :تقارير

 32 مالمح الحرب الصهيونية القادمة والجبهات المرشحةتقرير:   67

  
  حوارات ومقاالت:

 33 فيمي ىويدي... البريطانيون أخجمونا  68

 35 أسعد عبد الرحمف... : دولة تفتش عن جنسية!"إسرائيل"  69

 37 رونيف بيرغماف... سرائيميةاالغتياالت اإلقائمة   71

  
 39 :ةر صو 

*** 
 

 عريقات بلد لقاا كيري بلباس: المفاوضات في وض  ملقد وصلب جداً  1
عضو المجنة  أرناؤوط، أفعبد الرؤوؼ  ،قدسالنقاًل عف مراسميا في ، 6/21/1823، األيام، رام اهللنشرت 

صائب عريقات أكد لػ"األياـ" أف الواليات المتحدة األمريكية لـ تبمور  التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.
مشروعًا متكاماًل حوؿ الترتيبات األمنية حتى يتـ رفضو فمسطينيًا. وقاؿ: "ما نشر عف رفض الجانب 

 ،يكيًة حوؿ الترتيبات األمنية عار عف الصحة تمامًا وال صحة لو". وأشار عريقاتالفمسطيني أفكارًا أمر 
عقب اجتماع مطوؿ عقده الرئيس محمود عباس في راـ اهلل، أمس، مع وزير الخارجية األمريكي جوف 

إلى أف "النقاشات مستمرة حوؿ كؿ القضايا ولـ تتـ بمورة أي شيء متكامؿ حوؿ األمف". وقاؿ  ،كيري
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ات: "أثرنا في االجتماع موضوع الحدود والنشاطات االستيطانية اإلسرائيمية واالعتداءات اإلسرائيمية عريق
المستمرة ضد أبناء شعبنا والتصعيد اإلسرائيمي في المسجد األقصى". وأضاؼ: "شددنا عمى وجوب حماية 

 عممية السالـ لكي يكوف ممكنًا التوصؿ إلى اتفاؽ".
المقاء الذي استمر قرابة أربع ساعات بأنو "ما زاؿ صعبًا جدًا واألمور معقدة". ووصؼ عريقات الوضع بعد 

وأضاؼ: "تـ استعراض كؿ الممفات مف قبؿ كيري وطرحت أفكار في الشؽ األمني وفي كؿ الممفات 
جبارىا عمى وقؼ االستيطاف ألف استمرار االستيطاف سبب كؿ ىذه  األخرى، ونأمؿ إلزاـ إسرائيؿ وا 

في المفاوضات وىذه الصعوبات ما زالت قائمة". وقاؿ إف أولى الصعوبات أنو "يجب إلغاء كؿ الصعوبات 
العطاءات االستيطانية وأف تعمف إسرائيؿ بوضوح عف ذلؾ وخاصة عطاء بناء عشريف ألؼ وحدة استيطانية 

اعديو كاف معمقًا جديدة". وتابع عريقات: إف "النقاش الذي دار بيف الرئيس والوفد الفمسطيني مع كيري ومس
وتمت فيو مناقشة كؿ القضايا"، موضحًا أف الرئيس "شدد عمى موضوع وقؼ النشاطات االستيطانية وكؿ 

 الممارسات اإلسرائيمية". وقاؿ أيضًا: "أصبحنا أماـ عمميات استيطاف وليس عممية سالـ".
، عقب لقائو رئيس عباس أكدال، أف 5/21/1823، وكالة األنباا والملمومات الفمسطينية )وفا(وجاء في 

قامة دولة  كيري، أف ىدؼ المفاوضات ىو الوصوؿ إلى تحقيؽ السالـ القائـ عمى مبدأ حؿ الدولتيف وا 
وعاصمتيا القدس. وأشار إلى أف االستيطاف الذي تصر عميو الحكومة  2967فمسطينية عمى حدود عاـ 

المحتمة، يقوض الجيود التي تبذليا اإلدارة اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية، خاصة في مدينة القدس 
 األمريكية لتحقيؽ نتائج إيجابية لممفاوضات الحالية.

 
 أشج  وأهم رجاالت اللالم الذين وقفوا ملنا "مانديال"عباس: فمسطين وشلبها ينلون  1

إفريقيا  الجمعة، رئيس جنوب يوـ نعى الرئيس الفمسطيني محمود عباس، فجر :الفرنسية الوكالة -راـ اهلل 
. وقاؿ عباس في تصريح لوكالة فرانس برس "ننعي الزعيـ األممي  :األسبؽ نيمسوف مانديال، الذي رحؿ اليـو

الكبير فقيد شعوب العالـ اجمعيا وزعيـ جنوب إفريقيا وفقيد فمسطيف الكبير الذي وقؼ معنا وكاف أشجع 
 وأىـ رجاالت العالـ الذيف وقفوا معنا".

 6/21/1823، الشروق، مصر

 مستشار هنية لا"قدس برس": نخشى أن نكون عمى أبواب "أوسمو" جديد  3
فػػي  حػػذر الػػدكتور يوسػػؼ رزقػػة المستشػػار السياسػػي لػػرئيس الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي غػػزةغػػزة لفمسػػطيف

مف فرض اتفاؽ "أوسمو جديد" عمى الفمسطينييف عمػى غػرار اتفػاؽ أوسػمو الػذي وقعتػو حديثو لػ "قدس برس
ـ.2993التحرير الفمسطينية والحكومة االسرائيمية عاـ منظمة 

واعتبر رزقة زيارة وزيػر الخارجيػة األمريكػي جػوف كيػري لمدولػة العبريػة ومنػاطؽ السػمطة فػي راـ اهلل األربعػاء 
( بأنو إرضاء لرئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو بعد التوصؿ إلى اتفاؽ مع ايراف.21|5ل

سػػػؤوؿ الفمسػػػطيني عػػػف خشػػػيتو أف يكػػػوف إنيػػػاء الممػػػؼ اإليرانػػػي عمػػػى حسػػػاب ممػػػؼ المفاوضػػػات وأعػػػرب الم
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وأكػػػد رزقػػػة اف منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية لػػػـ تفػػػاوض فػػػي "أوسػػػمو" وقبمػػػت بالرؤيػػػة  الفمسػػػطينية اإلسػػػرائيمي.
اإلسرائيمية التي عرضت عمييـ انذاؾ، وذلؾ باعتراؼ عدد كبير ممف شاركوا في المفاوضات. 

 5/21/1823س برس، قد
 

 اإلسرائيمي - عشراوي تدعو إلقصاا شركات المستوطنات من منتدى التلاون الهولندي 4

حناف عشراوي، الحكومة اليولندية، الفمسطينية "وفا": حّثت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  -راـ اهلل 
رائيمي المزمع عقده مطمع األسبوع اإلس -عمى استثناء شركات المستوطنات مف منتدى التعاوف اليولندي 

سرائيمية عف أف شركات عديدة تقع داخؿ المستوطنات  المقبؿ، حيث كشفت تقارير إعالمية ىولندية وا 
إف ىذا األمر غير مفيـو "وقالت عشراوي في بياف صحافي، أمس،  ومرتبطة بيا ستشارؾ في المنتدى.

لندية تقضي بتثبيط العالقات االقتصادية اليولندية مع وغير مقبوؿ، حيث إف السياسة الرسمية لمحكومة اليو 
لتسييؿ ىذه  "إسرائيؿ"، مبدية استغرابيا مف قياـ الحكومة اليولندية بإنشاء منتدى التعاوف مع "المستوطنات

 العالقات ودعـ اقتصاد المستوطنات بفعالية.
انية األسبوع الماضي حوؿ انطباؽ وتعقيبا عمى تأكيدات وزير الخارجية اليولندي تيمرمانز في جمسة برلم

المبادئ التوجييية لالتحاد األوروبي عمى ىولندا، وامتثاؿ الحكومة اليولندية امتثاال تاما ليذه المبادئ، 
تساءلت عشراوي "عف مساعدة ودعـ شركات المستوطنات في الوقت الذي ينص فيو مضموف وجوىر 

 يطانية مف الدعـ األوروبي!".المبادئ التوجييية عمى استثناء الكيانات االست
الحكومة اليولندية إلى استثناء الشركات المرتبطة بالمستوطنات لتجنب التداخؿ مع منتدى  عشراوي ودعت

 الفمسطيني الذي سيتـ إنشاؤه في الوقت نفسو. -التعاوف اليولندي
 6/21/1823، األيام، رام اهلل

 

 هادية" بالضفة تبرير لمتنسيق األمني: تبني السمطة رواية وجود "سمفية جنائب عن حماس 5
فػي اعتبرت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة "حماس" الخميؿ لفمسطيف

تبنػػػي السػػػمطة الفمسػػػطينية لروايػػػة االحػػػتالؿ بوجػػػود تنظػػػيـ لػػػػ "السػػػمفية تصػػػريحات خاصػػػة لػػػػ "قػػػدس بػػػرس
التنسػػيؽ األمنػػي التػػي أدت إلػػى اغتيػػاؿ ثالثػػة شػػيداء قبػػؿ أسػػابيع الجياديػػة" بالضػػفة، "محاولػػة تبريػػر لجريمػػة 

بيطا".
واعتبرت حاليقة أف "السمطة أقرت سريًعا برواية االحتالؿ عف وجود "سػمفيف جيػادييف"، وأعمنػت عػف اعتقػاؿ 
بعضيـ واتيمتيـ بتخريب مؤسسات السمطة، وىذا يندرج ضمف المبػررات التػي تسػوقيا دفاعػا عػف نفسػيا بمػا 

التنسػػيؽ األمنػػي"، معتبػػرة أف الشػػيداء الثالثػػة فػػي يطػػا قبػػؿ أيػػاـ، كػػانوا مػػف ضػػحايا ىػػذا التنسػػيؽ ألف  يخػػص
السمطة ىي مف طاردتيـ لمدة اثنيف وعشريف يوًمػا، وكشػفتيـ لالحػتالؿ وىػذا مؤشػر لخػر عمػى ولػوغ السػمطة 

في دميـ"، حسب قوليا.
تسػمح لحركػة حمػػاس والتػي تعبػر االقػؿ تشػدًدا مػػف  ولفتػت النائػب الفمسػطيني النظػر إلػى أف "السػػمطة لػـ تكػف

السمفية الجيادية حتى تسمح ببناء تنظيـ لمسمفية بالضفة، معتبرة اف اإلسراع والتشنيع في قتؿ ىؤالء الشيداء 
رسالة واضحة مف السمطة قبؿ االحتالؿ لكؿ مف يتخمؼ عف االستدعاءات".

 5/21/1823قدس برس، 
 

 التفافي.. ويجب عميها االعتراف بلدم القدرة عمى الحكم : حماس تمارس دورنمر حم اد 6
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ف عمى حماس "إيوسؼ حماد: قاؿ المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس نمر حماد  -غزة 
لمقيادة  األمورتسمـ مقاليد  أففي قطاع غزة، ويجب عمييا  األمورلـ تستطيع الحكـ وتدبير  بأنياتعترؼ  أف

، القيادة "راي اليوـ". وأضاؼ حماد خالؿ حديثو لػ"شعبنا أبناءال تدخر جياد في خدمة الفمسطينية التي 
حساسا لمسمطة التي تعاني  أمرموظؼ في غزة رواتبيـ بانتظاـ يعد  ألؼ 50الفمسطينية تعطي قرابة الػ 

ء شعبنا ولف متالحقة حيث تشكؿ ىذه ميزانية كبيرة تذىب لغزة، ونحف فخوريف أننا نقؼ بجانب أبنا أزمات
 ."نتخمى عف ىذا الشعب

، نسمع مف غزة كؿ أسوء إلىفي غزة لألسؼ مف سيء  األمورانظر كيؼ ىي "يقوؿ حماد وقد بدى منفعال 
لقاءهفترة شخص قتؿ والقي في الشارع طفؿ تـ تعذبو  في الشارع مقاتميف يخرجوا مف غزة لمقتاؿ مع  وا 

المعابر،  إغالؽاحتضف حماس، عالقة سيئة مع مصر، ضد الرئيس السوري الذي  ةالمتطرفيف في سوري
المطاؼ تصبح السمطة ىي الفاسدة في نظر حماس وىي التي تقوـ بتدمير القضية الفمسطينية ىناؾ  ولخر

غزة ىي الدولة  أفتعمب عمى وتر  أفسوء في التقدير لدى حماس في غزة، في المفاوضات إسرائيؿ تحوؿ 
 ."ت سيادة إسرائيؿ ىذا أمر يجرحؾ الف غزة جزء مف فمسطيفالفمسطينية واف الضفة تبقى تح

وتساءؿ حماد عف سبب تشبث حماس في مقاليد الحكـ في غزة، وىي ال تمبي أدنى متطمبات الحكـ 
، األمورصؼ ىذه أ، ال اعرؼ كيؼ والحكومات لغزة، انظر كيؼ يتدفؽ الشباب مف غزة لميجرة خارجاً 

لمشؾ، وىي تستمتع والناس تعيش ظروؼ  كـ غزة بشكؿ ال يدع مجاالً حماس طاب ليا ح أفولكنني اعتقد 
 واألىداؼا تقوـ بو حماس يتناسب مع المخططات "م. وأضاؼ حماد "ال حصر ليا وأزماتقاسية ومؤلمة 

. واستشيد حماد "اإلسرائيمية لألسؼ، مف خالؿ جعؿ قطاع غزة موطئ قدـ لمدولة الفمسطينية القادمة
ضباط إسرائيؿ يثنوف عمى " أياـباط الجيش اإلسرائيمي في منطقة غالؼ غزة قبؿ بتصريح احد كبار ض

حماس ألنيا تحافظ عمى حدود جنوب إسرائيؿ لمنو، ويتحدثوف عف تفاىمات معيا، طبعا سوؼ تنفيو 
بالمكابرة، وتمقي التيـ عمى السمطة وراـ اهلل والخيانة والمصطمحات التي سمعناىا  وتبدأحماس كالعادة، 

اتفاقات مع إسرائيؿ ومعروؼ لمعمف  ااحنا وقعن". وختـ حديثو بالقوؿ "ثيرة وأصبح الُمطمع يعرؼ الحقيقةك
تكوف حماس  أفواضحا، ولكف مف غير المقبوؿ  األمريكوف  أفونحف نمبي احتياجات المواطنيف، ونحاوؿ 

 ."ينيةسعيدة وىي فوؽ رقاب الناس في غزة، وتمارس دور التفافي عمى القضية الفمسط

 6/21/1823، رأي اليوم، لندن

  
 البرغوثي يدعو السمطة الفمسطينية إلى عدم التلاطي م  خطة أمنية أمريكية  مصطفى  7

دعا األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية وعضو المجمس التشريعي، مصطفى راـ اهلل لفمسطيف
ع الخطػػة األمنيػػة التػػي يسػػوقيا وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي البرغػػوثي، السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى عػػدـ التعػػاطي مػػ

جػػوف كيػػري والتػػي بمورىػػا مستشػػاره الخػػاص جػػوف لالف وترمػػي لمتوّصػػؿ إلػػى اتفاقػػات بػػيف راـ اهلل وتػػؿ أبيػػب 
بخصوص ممؼ األمف في إطار االتفاؽ النيائي لمسالـ. وقاؿ البرغوثي في بياف صحفي تمقػت "قػدس بػرس" 

(، "إنو يجػب أخػذ العبػر مػف اتفػاؽ أوسػمو الػذي فشػؿ فشػاًل ذريعػًا، فالحػديث 21|5لنسخة عنو اليـو الخميس 
يدور حوؿ اتفاقات انتقالية قػد تمتػد عشػرات السػنيف واالحػتالؿ ىػو المسػتفيد الوحيػد مػف ىػذه االتفاقػات"، كمػا 

عمػى األرض قاؿ. واعتبػر أف الخطػة األمريكيػة تفػّرغ الدولػة الفمسػطينية مػف مضػمونيا وتنػتقص مػف سػيادتيا 
واألجواء والحدود وتكرس االحتالؿ بشػكؿ جديػد وتحػوؿ فكػرة الدولػة الفمسػطينية مػف دولػة كػا

.
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 5/21/1823قدس برس، 
 

 !!"عمالا الحصار" الكشف عنفي غزة: مسؤول أمني  8

المقاومة كشفت مجموعة مف  وؿ أمني رفيع المستوي لموقع "المجد األمني" إف أجيزة أمفؤ قاؿ مس :خاص
العمالء أطمقت عمييـ اسـ "عمالء الحصار". وأشار المصدر إلى أف مخابرات الكياف لدييا توجو ال 
ينحصر في تكميؼ عمالء لجمع المعمومات عف المقاومة وعتادىا العسكري فقط، بؿ مف أجؿ جمع أخبار 

 عمى المقاومة.العامة ودراسة مدي تذمر السكاف مف الحصار وتأليب الناس 
وؿ في تصريح لػ"المجد األمني" أف االحتالؿ يجند عمالء ألىداؼ نوعية كما عميؿ تراب ؤ وبيف المس

األنفاؽ، مؤكدًا أف ىذه النوعية الجديدة مف عمالء الحصار تيدؼ إلى دراسة الوضع في القطاع ودراسة 
زعزعة االستقرار الداخمي لمقطاع وانقالب تذمر الشارع وتدفع بيذا االتجاه. وأوضح أف االحتالؿ يراىف عمى 

العامة عمى المقاومة، مشيرًا إلى أف ىذا الخيار أثبت فشمة، لكف السيناريو الجديد يتبع فمسفة "إف لـ تستطيع 
 االنقالب عمى المقاومة فانبذىا" وال تحتضف أبنائيا في أي معركة أو حرب قادمة عمى غزة. وأضاؼ:

كاف اللتفاؼ الشارع وصموده األثر األكبر  -ابؽ في معركة حجارة السجيؿ"العدو يعمـ أف النصر الس
والعامؿ األىـ لصنع النصر، ويسعى لتفتيت الجبية الداخمية مف خالؿ عمالء الحصار لخمؽ حالة مف 

 التذمر لممقاومة والتنظيمات الفمسطينية وبث الفتف بيف العامة".
ييونية أوىمت ىؤالء العمالء أف أعماليـ ال ترتقي إلى العمالة ولفت المسؤوؿ األمني إلى أف المخابرات الص

إنما ىي محض دراسات لمشارع تحت الحصار وحتى لو تـ القبض عمييـ ستتعامؿ األجيزة األمنية 
"نجيز ممفات ىؤالء العمالء  الفمسطينية معيـ بشكؿ مخفؼ، وىذا ما خمصت التحقيقات معيـ". واستطرد:

القريب العاجؿ لينالوا جزائيـ العادؿ ألنيـ أكثر خطرًا ممف يالحؽ فرد أو يضر لتقديميـ لممحاكمة في 
شخص بعينة فيـ يفسدوف ويضروف مجتمع بأسرة". وخاطب المسؤوؿ العمالء غير التائبيف بأف عودوا 
لرشدكـ وسمموا أنفسكـ وسيتـ التعامؿ معكـ بسرية كاممة وستكوف أجيزة األمف حبؿ نجاة لكـ مف وحؿ 

 ابرات وأساليبيا القذرة.المخ
 4/21/1823األمني، المجد 

 
 غزة: اإلعدام شنقا بحق متخابر م  االحتالل 9

غزة، يوـ الخميس، حكما باإلعداـ شنقا بحؽ غزي  في قطاعأصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة  :غزة
في بياف مقتضب،  اتيـ بالتخابر مع االحتالؿ اإلسرائيمي والمشاركة في قتؿ مقاوميف. وأوضحت المحكمة

أنو حكـ عمى العميؿ لع.ؾ( باإلعداـ شنقا بتيمة المشاركة في قتؿ مقاوميف خالفا لمواد قانوف العقوبات 
الثوري الفمسطيني. فيما قالت مصادر لػ القدس دوت كوـ، بأنو أديف بالمشاركة في قتؿ ثالثة مقاوميف خالؿ 

 ، في مدينة رفح جنوب القطاع.1009-1008حرب 

 6/21/1823، ، القدسالقدس

 
 

 الفرا: نقص الوقود أدى لصلوبة اللمل في مواجهة األمطارالوزير  28

، أف نقص الوقود لدى بمديات غزة، في الحكومة في قطاع غزة أكد محمد الفرا وزير الحكـ المحمي :غزة
ياء بسبب الحصار يعيؽ عمميا في تقديـ المساعدة واإلنقاذ في ظؿ المنخفض الجوي وغرؽ بعض األح
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نتيجة مياه األمطار. وقاؿ الفرا خالؿ تفقده عدًدا مف الشوارع واألحياء التي تضررت بفعؿ األمطار الغزيرة 
إف بمديات القطاع بحاجة ماسة إلى الوقود والمعدات المستخدمة في العمؿ،  5/21بمدينة غزة، يوـ الخميس 

ض عمى القطاع منذ ما يزيد عف سبعة السيما وأف عدًدا منيا تأكمت نتيجة الحصار الصييوني المفرو 
وأكد أف الحصار والنقص الحاد في الوقود، واالنقطاع المستمر في التيار الكيربائي أدى إلى صعوبة  أعواـ.

العمؿ في مواجية مياه األمطار، ما أدى لدخوليا إلى العديد مف منازؿ المواطنيف عبر شبكات الصرؼ 
في الحصار مسؤولية غرؽ غزة، مشدًدا عمى ضرورة الوقوؼ إلى  الصحي. وحّمؿ كافة األطراؼ المشاركة

مدادىا بالوقود الالـز لتشغيؿ سيارات ومضخات شفط المياه كي تتمكف مف العمؿ،  جانب بمديات القطاع وا 
 ولمتخفيؼ عف معاناة مواطنييا.

 5/21/1823، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الموظفين الذين ليسوا عمى رأس عممهمقط  اللالوة اإلشرافية وبدل المواصالت عن  22

العالوة اإلشرافية وبدؿ المواصالت مف الموظفيف الذيف  في الحكومة في راـ هلل راـ اهلل: اقتطعت وزارة المالية
ليسوا عمى رأس عمميـ، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذيف ال تنطبؽ عمييـ الشروط المحددة في قانوف 

تو والالئحة الصادرة بمقتضاه، وذلؾ استكمااًل إلجراء قانوني حسب القانوف األساسي الخدمة المدنية وتعديال
، والالئحة التنفيذية لقانوف الخدمة المدنية 2998( لسنة 4، وقانوف الخدمة المدنية رقـ ل1003المعدؿ لسنة 

 وتعديالتو، وتنفيذًا لقرار مجمس الوزراء السابؽ.
 6/21/1823، األيام، رام اهلل

  
 فير فمسطين لدى المممكة المتحدة يقابل الممكة إليزابيث لممرة األولىس 21

في سابقة تشير إلى تطور ممحوظ في الموقؼ البريطاني مف القضية الفمسطينية، ُدعي سفير فمسطيف  :لندف
باؿ لدى المممكة المتحدة البروفيسور مانويؿ حساسياف وعقيمتو سموى القزويني لممرة األولى إلى حفمة االستق

السنوية التي أقامتيا الممكة إليزابيت الثانية في قصر باكنغياـ لمناسبة األعياد المجيدة. وذكر حساسياف أف 
الممكة تحدثت معو عمى غير العادة، إذ إنيا تقـو بالسالـ عمى األفراد مرورًا، لكنيا توقفت لمحديث معو، 

مسطيني في لندف، وعف البعثة الفمسطينية واستفسرت منو عف المدة التي قضاىا في المممكة كمبعوث ف
 عمومًا.

 6/21/1823، الحياة، لندن

  
 خميفة يتمقى تهاني عباس باليوم الوطني والفوز بإكسبو 23

اتصااًل ىاتفيًا مف الرئيس الفمسطيني  اإلمارات تمقى الشيخ خميفة بف زايد لؿ نيياف رئيس دولة :واـوكالة 
الدولي.  1010لمدولة وفوز دبي باستضافة معرض إكسبو  41 ػال محمود عباس ىنأه فيو باليـو الوطني

وأعرب الرئيس الفمسطيني خالؿ االتصاؿ الياتفي عف تمنياتو لدولة اإلمارات كؿ الرفعة والمزيد مف الرقي 
 واالزدىار في ظؿ القيادة الحكيمة لسموه.

 6/21/1823، الخميج، الشارقة

 
 "إسرائيل"ي لفتح عوًضا عن إلى عدو مركز  لتتحو  مرزوق: حماس  أبو 24
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وّجػػو الػػدكتور موسػػى أبػػومرزوؽ، القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس، انتقػػادات لممتحػػدث الرسػػمي باسػػـ حركػػة فػػتح، 
أحمػػػد عسػػػاؼ، دوف أف يسػػػميو، معتبػػػػًرا أف حركػػػة حمػػػاس تحولػػػػت عنػػػده إلػػػى العػػػػدو المركػػػزي عوًضػػػا عػػػػف 

 إسرائيؿ.
تحولت حماس عند »عمى نسخو منو: « اليوـالمصري »، في تصريح مكتوب لو حصمت «أبومرزوؽ»وقاؿ 

أحػػد نػػاطقي لفػػتح( الرسػػمييف إلػػى العػػدو المركػػزي عوضػػا عػػف إسػػرائيؿ  فػػال يكػػاد يمػػر يػػـو إال ونجػػده يختػػرع 
 «.قصة ويبني عمييا ويكيؿ مف االتيامات مف كؿ باب

خؿ ىػػذا الشػػخص، فػػي إشػػارة إلػػى أحمػػد عسػػاؼ المتحػػدث باسػػـ فػػتح، يػػدعي تػػد«: »مػػرزوؽ أبػػو»وأضػػاؼ 
حمػػاس بالشػػأف المصػػري مسػػانًدا لػػبعض األقػػالـ المصػػرية ومصػػورا حمػػاس كأنيػػا فػػي حالػػة حػػرب مػػع مصػػر 
تارة، وتارة أخرى يتحدث عف تورطيا بالشػأف السػوري، مػدعيا مػا لػـ يسػمع بػو أحػد ومتناسػيا أف حمػاس تػدفع 

ف عاداىػا الػبعض لػـ تبػادليـ العػداوة بالمثػؿ، تاركػة لمػزمف  ثمف عدـ تدخميا في شػأف أي مػف العػرب، وىػي وا 
 «.ولمحقيقة عالج األمر معتمديف عمى اهلل وعمى مستقبؿ األياـ وعمى عمقنا الذي ال غنى لنا عنيـ

المتحدث باسـ فتح يعود مرة أخرى التياـ حماس بترؾ المقاومة والحرص عمى السمطة، وكأننا نحف »وتابع: 
أرضنا، أو كأننػا نحػف الػذيف ننسػؽ معيػـ لمواجيػة الذيف نفاوض الصياينة أو نعترؼ بيـ وبما اغتصبوه مف 

 «.المقاومة
ثـ ىو ينسػب لػي مػا لػـ أقمػو فػي »أف المتحدث باسـ لفتح( نسب لو ما لـ يقمو وقاؿ: « مرزوؽ أبو»وأوضح 

تصػػريحات كاذبػػة مػػف قبمػػو ويػػذىب بعيػػًدا ويكػػرر بعػػض مػػا ذكرتػػو حػػوؿ المصػػالحة والرعايػػة المصػػرية وجيػػد 
 «.تعميؽ سوى دعوتو لقراءة ما ذكرتو حوؿ ىذا الموضوعاآلخريف وليس لي مف 

، فػػي ختػػاـ بيانػػو، المتحػػدث باسػػـ فػػتح إلػػى تقػػدير الموقػػؼ الػػوطني والميػػؿ لػػو ولمصػػالح «مػػرزوؽ أبػػو»ودعػػا 
 الشعب الفمسطيني واالنحياز ليما فحسب.

 6/21/1823، المصري اليوم، القاهرة
 

 عمى السمطة إلجبارها عمى تقديم تنازالتيمارس ابتزازًا  األوروبي: االتحاد "الشلبية" 25
اعتبػػػػر عضػػػػو المجنػػػػة المركزيػػػػة لمجبيػػػػة الشػػػػعبية جميػػػػؿ مزىػػػػر أف تيديػػػػد االتحػػػػاد األوروبػػػػي لمسػػػػمطة : غػػػػزة

الفمسػػػطينية بوقػػػؼ المسػػػاعدات إف لػػػـ يحػػػدث أي تقػػػدـ عمػػػى صػػػعيد المفاوضػػػات كشػػػؼ حقيقػػػة ىػػػذا االتحػػػاد 
عمػػػػى السػػػمطة مػػػػف أجػػػػؿ إجبارىػػػػا عمػػػػى الخضػػػػوع لمموقػػػػؼ  المنحػػػاز لدولػػػػة االحػػػػتالؿ، والػػػػذي يمػػػػارس ابتػػػػزازاً 

 الصييوني وتقديـ تنازالت جدية عمى صعيد الثوابت والحقوؽ الفمسطينية.
وأعرب مزىر في مقابمة متمفزة عف أسفو مف أف يرمي الجانب الفمسػطيني بكػؿ أوراقػو لػدى االتحػاد األوروبػي 

ألميركيػػػة مػػػف خػػػالؿ الضػػػغط عمػػػى الطػػػرؼ الفمسػػػطيني الػػػذي يعػػػود مػػػرة أخػػػرى ليمعػػػب موقفػػػًا ذيميػػػًا لػػػ دارة ا
 لالستمرار بالمفاوضات.

وأوضػػح مزىػػػر بػػأف ىػػػدؼ اإلدارة األميركيػػة مػػػف خػػالؿ الجػػػوالت المتكػػررة لػػػوزير خارجيتيػػا جػػػوف كيػػري إلػػػى 
الشػػرؽ األوسػػط تقػػوـ أساسػػًا عمػػى حفػػػظ أمػػف دولػػة االحػػتالؿ، حيػػث إف الخطػػػة التػػي تقػػدـ بيػػا تتحػػدث عػػػف 

تحظى بالحفاظ عمى أمف دولة االحػتالؿ مقابػؿ تسػييالت شػكمية لمفمسػطينييف تسػيطر خالليػا  إجراءات أمنية
السػػػمطة عمػػػى بعػػػض منػػػاطؽ ج، مشػػػددًا عمػػػى أف المراىنػػػة عمػػػى اإلدارة األميركيػػػة كمػػػف يػػػراىف عمػػػى الػػػوىـ 

 والسراب.
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ؿ وىػػػػػي الحميػػػػػؼ األميركيػػػػػة طػػػػػرؼ غيػػػػػر نزيػػػػو وراعة منحػػػػػاز تمامػػػػػًا لدولػػػػػة االحػػػػػتال اإلدارةوأكػػػػد مزىػػػػػر بػػػػػأف 
االستراتيجي ليا وتعمؿ ليػؿ نيػار مػف أجػؿ أف تحفػظ أمنيػا، وبالتػالي ىػي ال يمكػف أف تضػغط عمػى الجانػب 
الصػػييوني حتػػى يتنػػازؿ عػػف حقوقنػػا، بػػؿ تضػػغط دائمػػًا عمػػى الجانػػب الفمسػػطيني، وتحػػاوؿ إخضػػاعو لمقبػػوؿ 

 ني.بترتيبات أمنية مقابؿ تسييالت تقع في إطار الرشوة لمجانب الفمسطي
عطػاء األولويػة لترتيػب البيػت الفمسػطيني  وشدد مزىر عمى ضرورة االنسحاب الفػوري مػف ىػذه المفاوضػات وا 
ورسػػـ اسػػتراتيجية وطنيػػة تبػػدأ برسػػـ خطػػة شػػاممة لمتحػػرؾ السياسػػي والدبموماسػػي فػػي إطػػار االشػػتباؾ مػػع ىػػذا 

 االحتالؿ في كؿ المحافؿ الدولية مف أجؿ إجباره عمى االعتراؼ بحقوقنا.
 6/21/1823، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ": نسلى لمن  االنفجار في "عين الحموة"السياسةأبو اللردات لا" 26

أكد أميف سر حركػة "فػتح" فػي لبنػاف فتحػي أبػو العػردات لػػ"السياسة" أف "الوضػع فػي مخػيـ عػيف الحمػوة مقمػؽ 
عالجػة ذيػوؿ حادثػة اغتيػاؿ أحػد كػوادر جدًا، رغػـ الجيػود المكثفػة التػي تبػذؿ مػف قػادة الفصػائؿ الفمسػطينية لم

فتح محمد السعدي"، مشػيرًا إلػى "وجػود توافػؽ فمسػطيني لتسػميـ المتيمػيف باغتيالػو، وىنػاؾ لجنػة تشػكمت ليػذا 
الغرض، لكف تطور األحداث ال يبشر بالخير، خصوصًا بعدما تـ وضع عبوة كانت معدة لتنفجر في موكب 

، وحالػػت العنايػػة اإللييػػة دوف وقػػوع المزيػػد مػػف القتمػػى والجرحػػى، المشػػيعيف الػػذي يضػػـ مجموعػػة مػػف الكػػوادر
 بسبب توقؼ سيارة بشكؿة مفاجئ في المكاف المذكور".

وقاؿ أبو العردات إف صحة "المينو" ومرافقػو بخيػر، واصػفًا مػا جػرى بػػ"الخرؽ الكبيػر"، وبأنػو "محاولػة لتفجيػر 
ذا ما انفجر الوضع ال سمح اهلل ، فال أحد يضمف أف مدينة صػيدا سػتكوف فػي مػأمف الوضع داخؿ المخيـ، وا 

ممػا يحصػؿ، ولػػذلؾ نقػـو بجيػود مكثفػػة نحػف وكػػؿ القػوى فػي المخػػيـ لتطويػؽ ىػذا المنحػػى التصػعيدي، عمػػى 
بقاء المخيـ بمنأى عف األحداث التي تحصؿ في لبناف".  أمؿ أف نتمكف مف نزع فتيؿ ىذا التفجير وا 

"، قاؿ أبو العردات "ىذا الموضوع محؿ متابعة، ونحف نقوـ برصد كؿ وعف الجية التي تقؼ وراء "جند الشاـ
 تحركاتيـ لمعرفة مف يموليـ ومف ىي الجية التي تقؼ وراءىـ والمقاءات في ىذا الصدد مستمرة".

 6/21/1823، السياسة، الكويت
 

 حماس تستلد ليوم الزحف الجماهيري الجملة القادم: لمحركة 16احتفاال باالنطالقة  27
أكد أشرؼ أبو زايد مسئوؿ جياز العمؿ الجماىيري فػي حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس"، أف حركتػو : غزة

( احتفػػاال 21-23بػػدأت اإلعػػداد ليػػـو الزحػػؼ الجمػػاىيري والنفيػػر العػػاـ فػػي قطػػاع غػػزة يػػـو الجمعػػة القػػادـ ل
 باالنطالقة السادسة والعشريف لمحركة.
كوف يومًا مشػيودا حيػث سػتخرج فيػو جمػاىير قطػاع غػزة عػف بكػرة أبييػا وقاؿ أبو زايد, إف الجمعة القادـ، سي

تعمف التفافيػا حػوؿ مشػروع المقاومػة والمػنيج األصػيؿ لحركػة المقاومػة اإلسػالمية حمػاس, وذراعيػا العسػكري 
 كتائب الشييد عز الديف القساـ.

, حيث ستصؿ  رسالة المقاومػة والصػمود لمعػدو ودعا أبو زايد جماىير غزة وأبناء الحركة لالستعداد ليذا اليـو
 الصييوني ولكؿ مف راىف عمى شعبنا أف غزة كانت وستبقى حمقة في شوؾ االحتالؿ إلى األبد.

 5/21/1823، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 إسرائيل" مستلدة لسالم تاريخي م  الفمسطينيين يستند إلى حل الدولتين نتنياهو لكيري: " 28
 رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الذي استقبؿ، أف أ ؼ ب، عف 6/21/1823، الحياة، لندنذكرت 

وجوب اتخاذ خطوات لمنع مزيد »عمى شدد  كيري امس في القدس المحتمة  وزير الخارجية األمريكي جوف
عكس االتفاؽ المرحمي، سيكوف ضروريًا التوصؿ إلى اتفاؽ »عمى طيراف، مضيفًا: « مف التقويض لمعقوبات

يجب أف »وأشار إلى أف إسرائيؿ مستعدة لمسالـ ولكف «. ائي حوؿ نزع القدرات العسكرية النووية اإليرانيةني
 «.تكوف قادرة عمى الدفاع عف نفسيا بنفسيا، مستخدمة قواتيا ضد أي تيديد منظور

ـ نتنياىو  قاؿ إف "إسرائيؿ" مستعدة لسال، أف وكاالت، عف 6/21/1823، الخميج، الشارقةوأضافت 
تاريخي مع الفمسطينييف يستند إلى حؿ الدولتيف لمشعبيف، وثمة حاجة إلى مفاوضات حقيقية وليس بتوجيو 
أصابع اتياـ وافتعاؿ أزمات، وفي أي اتفاؽ ستضطر "إسرائيؿ" إلى الحفاظ عمى قدرتيا لمدفاع عف نفسيا 

 غربية بداًل مف القوات االحتالؿ.وبقواىا الذاتية"، في إشارة إلى رفضو لتواجد قوات دولية في الضفة ال
 

 ال يشمل حماس ال فائدة منه عباس: أي اتفاق م  بينيت 29
قاؿ وزير االقتصاد في الحكومة االسرائيمية نفتالي بينت إف أي اتفاؽ بيف حكومتو : وليد عوض -راـ اهلل 

افترضنا أننا  والسمطة، لف يكوف لو أي فائدة طالما ال يشمؿ حماس، مضيفا في تصريحات صحافية: لو
توصمنا التفاؽ مع رئيس السمطة محمود عباس، وحماس قالت لـ نكف جزء مف ىذا االتفاؽ ونحف غير 

في اشارة الى اطالؽ حماس  –’ تؿ أبيب‘ممتزميف فيو حينيا ومرة أخرى سنسمع صفارات اإلنذار في 
 وحينيا ماذا سنفعؿ؟ -صواريخ عمى اسرائيؿ

 6/21/1823، القدس اللربي، لندن
 

 كيري بأن يحقق إنجازات دبموماسية عمى حسابناجون لن نسمح لدانون:  18
كيري جوف لف نسمح ل": يوـ الخميس نائب وزير الدفاع اإلسرائيمي داني دانوف قاؿ: كفاح زبوف - راـ اهلل

بأف يحقؽ إنجازات دبموماسية عمى حسابنا، االتفاؽ المؤقت ييدد مصالحنا، ولف ينجح كيري في إجبارنا 
 ."مى إخالء مناطؽ في الضفة أو اإلفراج عف معتقميف فمسطينييفع
مف وجية نظر اسرائيمية "رفض دانوف أي حؿ وسط متعمؽ بغور االردف، وقاؿ الذاعة الجيش االسرائيمي و 

الوجود المدني والعسكري "، مؤكدا أف "لف يكوف ىنالؾ أي وجود فمسطيني حوؿ المعابر مع االردف
االمريكييف يقترحوف سيطرة مشتركة عمى ". وأضاؼ دانوف أف "الردف لو أىمية قصوىاالسرائيمي في غور ا

 ."المعابر مع االردف واستخداـ وسائؿ تكنولوجية، لكننا نعيش في الشرؽ االوسط ونرى ما يحدث في لبناف
 مع أف االمريكييف اصدقاؤنا، سنقوؿ ليـ لسفوف، لف نفعؿ كؿ ما "وتابع دانوف 

 
خمى عف المبادئ االساسية للالمف( بالنسبة الينا اذا كاف ذلؾ يعني أف المفاوضات لف تتقدـ تريدونو ولف نت

 ، متابعا انا متأكد مف أف رئيس الوزراء سيشرح ذلؾ لالمريكييف."ولف يقاـ حفؿ جميؿ في البيت االبيض
 6/21/1823، الشرق األوسط، لندن

 
 من  مخطط برافريطالبون كيري بالتدخل ل الكنيستالنواب اللرب في  12
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طالب النواب العرب في الكنيست االسرائيمي، أحمد الطيبي ومسعود غنايـ : القدس المحتمة ػ لماؿ شحادة
وطمب أبو عرار، وزير الخارجية األميركية جوف كيري، بالتدخؿ لمنع تنفيذ مخطط "برافر"، الذي ييدؼ إلى 

 اقتالع فمسطينيي النقب مف أراضييـ.
رة كيري إلى إسرائيؿ فسّمموه رسالة جاء فييا أف في قانوف برافر انتياؾ سافر لحقوؽ واستغؿ النواب زيا

اإلنساف، استنكرتو منظمات حقوؽ اإلنساف مف بينيا منظمة العفو الدولية "أمنستي" عمى لساف مندوبيا 
المتحدة نافي  الرئيسي في الشرؽ االوسط فيميب لوثر، وموفدة الييئة العميا لحقوؽ االنساف التابعة لألمـ

بياليز. وأشار النواب في الرسالة إلى أف تمرير قانوف برافر سيخفي مجتمعات بدوية بأكمميا، مجبرة إياىـ 
عمى التخمي عف بيوتيـ، ومنكرة حقوقيـ في ممكية االرض، والقضاء عمى نمط حياتيـ االجتماعي والثقافي 

 بذريعة التطوير.
بيت لمفمسطينييف في  100ما يزيد عف  1009إسرائيؿ ىدمت منذ عاـ  وأنيى النواب الرسالة بالقوؿ "حكومة

 النقب، وىو بمثابة تطيير عرقي، وبناء عميو نطالبؾ بالتدخؿ الفوري واالىتماـ بيذه القضية".
 6/21/1823، الحياة، لندن

 
 الواليات المتحدة ستنتج في  "القبة الحديدية"أجزاا من ألول مرة : هآرتس 11

أندراوس: كشفت صحيفة ىآرتس العبرّية في عددىا الصادر أمس، النقاب عف أّف الواليات  زىير -الناصرة 
المتحدة األمريكّية اشترطت عمى إسرائيؿ في اتفاؽ تمويؿ بناء منظومة القبة الحديدية، إنتاج قسـ مف 

 المنظومة في مصانع الواليات المتحدة وذلؾ ضمف إطار خمؽ فرص عمؿ ليذه المصانع. 
الصحيفة أف الطرفيف اتفقا وألّوؿ مرة قبؿ شير عمى إنتاج واسع ألجزاء ميمة في صواريخ وذكرت 

االعتراض الخاصة بالمنظومة ومف المتوقع أف تبدأ عممية اإلنتاج خالؿ عاـ. يذكر أف ىذه القضية 
كية عرضت لمنقاش بيف الطرفيف خالؿ األشير الماضية بعد طرح الموضوع مف قبؿ وزارة الدفاع األمري

عمى اإلدارة األمريكّية وأعضاء الكونغرس األمريكي الذيف يشغموف مناصب مركزية في المجنة التي صادقت 
 عمى تخصيص الميزانيات المتالحقة لمشروع تطوير المنظومة لصالح إسرائيؿ. 

 6/21/1823، القدس اللربي، لندن
 

 "القبة الحديدية" و"حيتس" طويرأكثر من مميار دوالر لت "إسرائيل" منحتإدارة أوباما هآرتس:  13
العبرّية عاموس ىارئيؿ، نقاًل ىآرتس زىير أندراوس: لفت محمؿ الشؤوف العسكرّية في صحيفة  -الناصرة 

ـّ إنتاجيما بأمواؿ  عف مصادر أمنّية رفيعة في تؿ أبيب، لفت إلى أّف أّوؿ منظومتيف مف القبة الحديدّية ت
ـّ تمويميـ مف إسرائيمّية. أّما إنتاج وتطوير الب طاريات األربع األخرى، والتي تسّمميا الجيش اإلسرائيمّي، فقد ت

مميوف دوالر. كما أشارت إلى أّف اإلدارة  103قبؿ إدارة الرئيس أوباما بصفة معونة خاّصة وصمت إلى 
 مميوف دوالر.  600األمريكّية سُتصادؽ قريًبا عمى منحة إلسرائيؿ بقيمة 

الجاري فقط، قامت الواليات  1023ر في المنظومة األمنّية قوليا إّنو في العاـ ونقمت الصحيفة عف مصاد
مميوف دوالر لمواصمة تطوير صاروخ حيتس والصولجاف السحرّي، وخالؿ  170المتحّدة بمنح إسرائيؿ مبمغ 

ّكدت السنوات األربع األخيرة قّدمت إدارة أوباما أكثر مف مميار دوالر لتطوير ىذه المنظومات، كما أ
 المصادر األمنّية اإلسرائيمّية لمصحيفة العبرّية.

 6/21/1823، القدس اللربي، لندن
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 له الموت ويجب شرب دم ه ونتمنىغبي  ورائحته كريهة الفمسطيني  الطفلن: واألطفال اإلسرائيمي 14

موف بتربية األطفاؿ زىير أندراوس: في الوقت الذي تتبّجح فيو الدولة العبرّية بأّف الفمسطينييف يقو  -الناصرة 
عمى كره اإلسرائيمييف والييود، ُكشؼ النقاب عف أّف لري شيرابي، ضابط متقاعد عمؿ سنوات في وحدة 

ػ  مكافحة اإلرىاب في الجيش اإلسرائيمّي، وعرض في رسالتو لمحصوؿ عمى الدكتوراه بالعموـ النفسية
، عرض نماذج لرسائؿ مف أطفاؿ ييود في االجتماعية التي قّدميا إلى معيد لندف لمعموـ االقتصادّية

المدارس االبتدائية إلى نظرائيـ مف األطفاؿ الفمسطينييف طمب منيـ كتابتيا لمتعرؼ عمى مشاعرىـ تجاه 
سنوات إلى طفؿ فمسطيني  9الفمسطينييف، فكاف منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي: مف طفؿ ييودي عمره 

فيؿ تجيبني؟ لماذا نبدو دائًما بمظير حسف وجميؿ، وأنتـ تبدوف سماه لمحمود(: أسألؾ عف شيء ال أفيمو 
سود البشرة وبشعيف ولكـ رائحة؟ لماذا عندما أكوف خارج البيت وأشـ رائحة كريية، ألتفت دائًما وأرى أنيا 

 مف واحد منكـ يمر قربي، عمى حّد تعبيره. 
مد المسموـ، أتمّنى لؾ أْف تموت، وكتب لخر في العاشرة مف عمره رسالة لطفؿ سماه لمحمد(: إلى مح

شالوـ لي وليس لؾ. أّما الطفؿ الثالث وىو في التاسعة مف عمره فكتب لطفؿ فمسطيني سماه لياسر(: يا 
عربي، يا حقير وغبي، لو رأيتؾ قرب بيتنا فسأشرب مف دمؾ يا ياسر، كما شمؿ العرض نموذًجا مف كتابة 

طفمة فمسطينية: إلى الغبية والحمارة، ال أريد أْف أذكر اسمؾ في طفمة ييودية في التاسعة مف العمر كتبت ل
ال فإّف نتنياىو سيزوركـ في البيت ويحمؿ  مقدمة الرسالة كي ال أتسخ. توقفي عف رمي الحجارة عمينا، وا 

 معو عقارب وأفاعي وفئراًنا، عمى حّد وصفيا. 
ـ وجميع سكاف القرية، سيحرؽ أصابعكـ وكتبت أخرى في الثامنة مف عمرىا تقوؿ: نتنياىو سيقتمكـ، أنت

بالنار. أخرجي مف قرب بيتنا يا قردة. لماذا ال تعودوف مف حيث جئتـ؟ لماذا تريدوف سرقة أرضنا وبيوتنا؟ 
وىا أنا أقدـ لؾ ىذا الرسـ لتعرفي ماذا سيفعؿ بكـ نتنياىو، ىا ىا ىا، ولـ يكف الرسـ سوى لنتنياىو وىو 

 نية ينزؼ دًما. يحمؿ بيديو رأس طفمة فمسطي
 6/21/1823، القدس اللربي، لندن
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زىير أندراوس: أعّد الباحث الدكتور أيمي فودا ضمف دراسة أجراىا، تحمياًل عميًقا وموثًقا لمكتب  -الناصرة 
نيا قادت إلى تكويف أفكار مسبقة عف العربي الموصوؼ في الكتب بأّنو التعميمّية اإلسرائيمّية، التي يصفيا بأ

 غشاش ومتخمؼ ولص، يستحيؿ التعايش معو. 
قصة يعتبرىا محطات بارزة في التكويف التربوي التي اعتمدتو إسرائيؿ في كتب  21وأورد الباحث اإلسرائيمّي 

ير تظير كيفية إخضاع التاريخ لمسياسة التاريخ، ويدعـ الباحث دراستو بنصوص وصور ورسـو لمكاريكات
اإلسرائيمية، بحيث ُتظير ىذه النماذج عمؽ النظرة العنصرية إلى العرب، وبصورة يشير فييا المؤلؼ إلى أف 

النبي محمدا بشكؿ بذيء ليست حالة  2997الفتاة اإلسرائيمية تاتيانا موسكيف التي رسمت في العاـ 
إلسرائيمي، بؿ ىي إفراز طبيعي لمحقف العنصري التي قامت عميو استثنائية أو ىامشية في المجتمع ا

 إسرائيؿ، عمى حّد قولو. 
عالوة عمى ذلؾ، تفرد الدراسة نماذج لكيفية بناء المستوطنات األولى مع بدء مرحمة اليجرة إلى إسرائيؿ، 

 وتتخذ مف مستوطنة بيتاح تكفا مثااًل. 
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التربية والتعميـ في دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ىو عسكرتيا لدرجة  ولفت الباحث أيًضا إلى أّف أّىـ ما ُيمّيز
تجعؿ الطالب، خصوًصا في المراحؿ اإلعدادية والثانوية جندًيا، وبيذا تتكامؿ المناىج مع التربية لتؤدي 

 دوًرا واحًدا وىو خمؽ جيؿ متطرؼ معبأ بكافة المبررات لينيب ويسمب ويغتصب حؽ اآلخريف.
رتباط المدارس اإلسرائيمية بالجيش، بؿ إّف األمر يفوقو إلى حد تسّمـ ضباط متقاعديف مف وال يخفى مدى ا

الجيش وجياز األمف العاـ لالشاباؾ( وظائؼ إدارّية في المدارس والعمؿ كمربيف لطالبيـ، وما زالت أيدييـ 
مشروع لتسافا( الذي ممطخة بدماء الفمسطينييف وخصوصا طالب المدارس منيـ، حيث ُتّموؿ وزارة المعارؼ 

 يؤىؿ ضباًطا متقاعديف مف الجيش وجياز المخابرات لالشاباؾ( لمعمؿ كمربيف. 
وقد التحؽ المئات مف الضباط يحمموف الشيادات الجامعية األولى ليندمجوا في السنوات األربع عشرة 

لمحصوؿ عمى  األخيرة في مدارس مختمفة في جميع أنحاء إسرائيؿ، بعضيـ درس لمدة سنة واحدة فقط
ـّ تعيينيـ فوًرا في وظائؼ إدارية، البعض منيـ ُعينوا معمميف  رخصة التدريس وزاروا المدارس يوميف فقط وت
ولخروف درسوا سنة إضافية وًعينوا في وظائؼ تربوية، ومنـ أيضا مف تولى وظائؼ كبيرة في جياز التربية 

 دوف أي أعداد، كما جاء في كتاب الباحث اإلسرائيمّي.

 6/21/1823، القدس اللربي، لندن
 

 "إسرائيل"تزايد نسبة محاوالت االنتحار بين الشباب في  :بحث إسرائيمي 16
كشؼ بحث إسرائيمي أف األوضاع االجتماعية والسياسية والنفسية في إسرائيؿ أدت إلى ارتفاع نسبة 

 نتحار كؿ ساعة ونصؼ.محاوالت االنتحار بيف الفتياف والشباب بشكؿ كبير، وتبيف أف شخص يحاوؿ اال
وبحسب "سمطة محاربة المخدرات والكحوؿ" اإلسرائيمية، فإف "السبب األوؿ الرتفاع ظاىرة محاولة االنتحار 

 يعود إلى انتشار أمراض االضطراب النفسي بيف الشباب اإلسرائيمي".
المركز الخامس وأشارت إلى أف "ىذا ينعكس في المعطيات العالمية، التي تشير إلى أف إسرائيؿ تحتؿ 

 عالميًا في انتشار ىذه األمراض"، وأضافت إف "واحدًا مف كؿ خمسة أطفاؿ يعانوف مف اضطرابات نفسية".
ويعمؿ المسؤولوف عمى إعداد خطة لرعية ودعـ الفتياف والمراىقيف، في محاولة لتعبئة ساعات فراغيـ 

طالع األىالي عمى خطورة ىذه المشاكؿ والتغمب عم ييا باكرًا، في محاولة لتطويؽ ىذه الظاىرة باألنشطة، وا 
 اآلخذة في االنتشار.

 4/21/1823، الشلب، مصر
  

 من حالة االستنفار عمى طول الحدود م  لبنان  يرف الجيش اإلسرائيمي  17
غداة اتياـ حزب اهلل إلسرائيؿ باغتياؿ حساف المقيس، رفع جيش االحتالؿ مف حالة : طارؽ ابو حمداف
واتو الى الدرجة القصوى عمى طوؿ الحدود الجنوبية، ابتداء مف الناقورة وصوال الى االستنفار لدى ق

واشارت المعمومات إلى اف المنطقة الحدودية شيدت حالة مف التوتر الشديد  مرتفعات جبؿ الشيخ شرقا.
، وتبادؿ االستنفارات تحسبا ألي تطورات عسكرية ميدانية. وقد شوىدت دوريات مكثفة راجمة ومؤلمة

وعناصر مشاة مدعمة بآليات ومجيزة بأجيزة مراقبة ومناظير، تعمؿ عمى مراقبة الوضع في الجانب 
المبناني. كما عمؿ الجيش اإلسرائيمي عمى تحريؾ دبابات مف طراز ميركافا في مواجية نقاط حدودية عدة 

رائيمية مف دوف طيار ترافقت التحركات اإلسرائيمية البرية، مع تحميؽ لطائرات استطالع اس مع لبناف.
 ومروحيات في اجواء المنطقة الشمالية اإلسرائيمية وفوؽ الخط الحدودي.
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 6/21/1823، السفير، بيروت
 

 ة لمسمطة الفمسطينية بمدينة نابمس األمني   لمحممة إسرائيميارتياح  18

سمطة الفمسطينية بمدينة ة التي تقوـ بيا المحممة األمنيّ ل"إسرائيؿ" محافؿ أمنّية صييونّية عف ارتياح رت عبّ 
معظميـ أسرى محرريف، بعد و بعض المطموبيف لدييا والتي اعتقمت خالليا نابمس شماؿ الضفة الغربية، 

الفتًة إلى أّف الحممة بدأت بعد جداؿ طويؿ بيف كبار المسؤوليف حوؿ ضرورة مداىمة عشرات المنازؿ، 
ى أّف الكتيبة المسؤولة عف المداىمات في الضفة ىي البدء بحممة أمنّية واسعة النطاؽ. وأشارت المحافؿ إل

ووحدة النخبة التابعة لقوات األمف الوطني، وعددىا الكتيبة التاسعة التي أفرزت وحدة العممّيات الخاصة، 
 .الفمسطينّية بيف قوات األمف وتسميحاً  تدريباً معتبرًة أّف ىذه الكتيبة ىي األكثر عنصر،  500

 5/21/1823، 1967التقرير الملموماتي 
 

 نوفمبر شهر تشرين الثاني/ خالل سوريةباستشهدوا  فمسطينًيا 88هيئة حقوقية:  19
كشفت معطيات نشرىا ناشطوف فمسطينيوف في سورية، النقاب عف أف ثمػانيف الجئػا فمسػطينًيا استشػيدوا فػي 

وف مف مخيـ اليرموؾ شير تشريف الثاني/نوفمبر الماضي جراء الصراع الدائر في سورية، بينيـ خمسة وثالث
 الذي يعاني مف حصاًرا خانًقا منذ أكثر مف ثالثة أشير.

وأعمنت "مجموعة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػوريا"، فػي بيػاف صػحفي، اليػـو الخمػيس، أف الجئػا فمسػطيني 
فػػػي سػػػورية استشػػػيد خػػػالؿ السػػػاعات األربػػػع والعشػػػروف الماضػػػية، جػػػراء تواصػػػؿ اليجمػػػات والقصػػػؼ عمػػػى 

وأفػػػادت "مجموعػػػة العمػػػؿ" أف الشػػػاب ىػػػادي عمػػػي مػػػف مرتبػػػات جػػػيش التحريػػػر الفمسػػػطيني  ا.مخيمػػػات سػػػوري
 استشيد في منطقة عدرا بريؼ دمشؽ.

5/21/1823، فمسطين أون الين  
 

 المسجد األقصىبفيديوهات حول األحداث األخيرة األقصى" ينشران  عمارةمؤسسة األقصى و" 38
روابط لمقػاطع فيػديو لألحػداث  "سة األقصى لموقؼ والتراثمؤس"و "مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات"تنشر 

األخيػػػػرة فػػػػي المسػػػػجد األقصػػػػى، والتػػػػي تتمحػػػػور حػػػػوؿ اقتحامػػػػات المسػػػػجد األقصػػػػى مػػػػف قبػػػػؿ المسػػػػتوطنيف، 
 .والتصدي ليـ مف قبؿ المصميف والمرابطيف مف اىؿ القدس والداخؿ الفمسطيني

متواضع لتوثيؽ حقيقػة مػا يجػري فػي المسػجد  سياـإ إالوقالت مؤسسة األقصى إف نشر ىذه المقاطع ما ىو 
يضػّيؽ كثيػرا عمػى  اإلسػرائيمياألقصى في ظؿ قمة مقاطع الفيديو المينية بيذا الصدد، خاصة وأف االحتالؿ 

األقصػػى،  إلػػىالفمسػػطينية لنقػػؿ األحػػداث فػػي األقصػػى، وال يسػػمح بإدخػػاؿ الكػػاميرات المينيػػة  اإلعػػالـوسػػائؿ 
 تـ بصعوبة جدًا.وأف أغمب ىذه المقاطع ت

5/21/1823األقصى لموقف والتراث،  مؤسسة  
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المسػيحية لنصػرة  اإلسػالميةالقػانوف الػدولي، األمػيف العػاـ لمييئػة  أسػتاذ ،حنػا عيسػى د.أداف ، القدس المحتمة
تواجد  أثناءفي مدينة الخميؿ بأحذيتيـ  اإلبراىيميالحـر  إسرائيميجندي  100اقتحاـ  أمسالقدس والمقدسات 

ترتكب العديد مف االنتياكات والتجاوزات في مدينة  اإلسرائيميةالمصميف داخمو، مؤكدًا أف السمطات العسكرية 
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 إلسػػرائيميواالخميػػؿ سػػواء بحػػؽ المػػواطنيف فػػي المدينػػة أو بحػػؽ االتفاقيػػة الخاصػػة بػػيف الجػػانبيف الفمسػػطيني 
.. حيػػث لمدينػػة الخميػػؿ فػػي ىػػذه االتفاقيػػة وضػػع خػػاص يختمػػؼ عػػف بػػاقي 2997ذاتيػػا، والتػػي أبرمػػت عػػاـ 

 التي تـ تسميميا لمسمطة الوطنية الفمسطينية. األخرىالمدف الفمسطينية 
 االنتشػػار فييػػا بموجػػب اتفػػاؽ إعػػادةمدينػػة فػػي الضػػفة تػػتـ  لخػػرمدينػػة الخميػػؿ كانػػت  أف إلػػىوأشػػار د.عيسػػى 

( وتخضػػع لمسػػمطة الوطنيػػة، H1وتسػػمى ل األولػػىمنطقتػػيف،  إلػػىخػػاص بيػػا، جػػرى بموجػػب تقسػػيـ المدينػػة 
 .اإلسرائيمي( وتبقى تحت سيطرة الجيش H2والمنطقة الثانية تسمى ل

 اإلسػرائيمية، مػا زالػت السػمطات واإلسػرائيميوأضاؼ: "انو خالفًا لما ىو متفػؽ عميػو بػيف الجػانبيف الفمسػطيني 
حركة مرور المركبات الفمسطينية. وعمى صعيد االستيطاف قامت  أماـوالشوارع  لألسواؽ إغالقياي مستمرة ف

السػػمطات االسػػرائيمية المحتمػػة ومنػػذ تنفيػػذ اعػػادة االنتشػػار فػػي جػػزء مػػف المدينػػة، بتوسػػيع البػػؤر االسػػتيطانية 
سػتوطنات القائمػة فػي محافظػة تقوـ بعمميات واسعة فػي االسػتيالء عمػى االراضػي المجػاورة لمم واآلفداخميا. 

 الوحدات االستيطانية. لالؼالخميؿ وتقيـ عمييا 
6/21/1823الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 .. مستوطنون يدمرون عشرات أشجار الزيتون في الضفةاألقصىمسجد لم اقتحامات 31

اصػػػرت " صػػػباح أمػػس الخمػػيس، سػػػاحات المسػػجد األقصػػػى المبػػارؾ، وحإسػػرائيميةاقتحمػػت وحػػدات خاصػػػة "
 أعدـ مستوطنوف عشرات أشجار الزيتوف.فيما مجموعة مف المرابطيف في المسجد القبمي، 

ودنس مستوطنوف يقودىـ المتطرؼ "ييودا غمبؾ" باحة األقصى مف باب المغاربة، بحراسة مشددة مف جنػود 
ؿ ذلػؾ اقتحمػت االحتالؿ، مسػتفزيف مشػاعر المػرابطيف فػي المسػجد، فػردوا بإلقػاء المفرقعػات باتجػاىيـ، وخػال

القوات الخاصة والمخابرات سػاحات األقصػى وحاصػرتيـ فػي المسػجد القبمػي. كمػا عمػت التكبيػرات مػف طمبػة 
مصػػػاطب العمػػػـ. وأوضػػػح شػػػيود عيػػػاف اف المتطػػػرفيف قػػػاموا بجػػػولتيـ فػػػي سػػػاحات األقصػػػى، بػػػدءًا مػػػف بػػػاب 

 ؾ فيصؿ، وصواًل الى باب السمسمة.المغاربة، مرورًا بالمسجد القبمي، وباب الرحمة، وباب األسباط، والمم
، وحظػػػرت عمػػػييـ دخولػػػو األقصػػػىفمسػػػطينييف عػػػف المسػػػجد  أربعػػػةوأبعػػػدت شػػػرطة االحػػػتالؿ أمػػػس الخمػػػيس 

محكمػػة لالحػػتالؿ موظػػؼ دائػػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية حسػػاـ سػػدر عػػف المسػػجد األقصػػى لمػػدة  وأبعػػدتلشػػير. 
 أسبوعيف، ودفع كفالة قيمتيا ألؼ شيكؿ وكفالة طرؼ ثالث.

 .مستوطنوف عمى تحطيـ واقتالع عشرات أشجار الزيتوف في قرية أبو فالح شرؽ راـ اهلل وأقدـ
6/21/1823الخميج، الشارقة،   

 
 
 

 بسبب الحفريات اإلسرائيمية سموانانهيارات أرضية في  33
ع الرئيس ، بوقوع انييارات ترابية وتشققات واسعة يـو الخميس، في الشار اإلسرائيميةتسببت الحفريات  :القدس

 لحي وادي حموة ببمدة سمواف في القدس المحتمة.
وأفاد مركػز معمومػات وادي حمػوة بػأف المػواطنيف فوجئػوا، صػباحا، بوجػود تشػققات فػي الشػارع الػرئيس لمحػي، 

متػػرا، فيمػػا تفقػػػدت طػػواقـ البمديػػػة، منطقػػة عػػػيف  30مشػػيرا إلػػى أف االنييػػػارات والتشػػققات وقعػػػت عمػػى طػػػوؿ 
 مف الوصوؿ الييا، ويرجح السكاف وقع انييارات مماثمة فييا. األىاليسمواف، التي يمنع 
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تمديػدات الصػرؼ الصػحي،  أفالمكاف، وتذرعت  إلىوأوضح المركز أف طواقـ مف البمدية والشرطة حضرت 
 ىي سبب التشققات، عمما انو تـ تجديدىا وتعبيد الشارع قبؿ عاـ ونصؼ.

يػػػارات تحػػػدث كػػػؿ عػػػاـ، بعػػػد ىطػػػوؿ األمطػػػار، وذلػػػؾ بسػػػبب ونقػػػؿ المركػػػز عػػػف أىػػػالي الحػػػي أف ىػػػذه االني
منػػازليـ  أسػػفؿفػػي بمػػدة سػػمواف،  اإلسػػرائيميةالحفريػػات التػػي تقػػـو بيػػا جمعيػػة العػػاد االسػػتيطانية وسػػمطة اآلثػػار 

مكاف االنييارات يوجد نفؽ يربط عيف سمواف بسػاحات بػاب المغاربػة، كمػا ُيخطػط ربطػو  أفوشوارعيـ، عمما 
 بحائط البراؽ.

5/21/1823لقدس، القدس، ا  
 

 اإلنسان: طالبنا كيري بوقف مخطط برافر ألنه يتناقض م  حقوق "ملا"غنايم لا 34
عمػػـ مراسػػؿ معػػا بػػأف النائػػب احمػػد الطيبػػي قػػاـ اليػػـو باسػػـ القائمػػة العربيػػة الموحػػدة فػػي الكنيسػػت، : الناصػػرة

ائمػػة، بمناقشػػة مخطػػط برافػػر خػػالؿ بتسػػميـ رسػػالة إلػػى وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري طالبتػػو فييػػا الق
 نتنياىو. اإلسرائيميةمحادثاتو مع رئيس الحكومة 

وعف مضموف الرسالة، صرح النائب مسعود غنايـ لمراسؿ معا أف الرسالة تضمنت األبعاد المأسػاوية لقػانوف 
وخطػػة برافػػر الخاصػػة بأراضػػي العػػرب فػػي النقػػب ومخػػاطر ىػػذه الخطػػة، خاصػػة مصػػادرة أكثػػر مػػف نصػػؼ 

 عربي مف قراىـ وأماكف سكناىـ، وتجميعيـ في القرى السبعة الثابتة. ألؼ 40وف دونـ وترحيؿ حوالي ممي
 اإلنسػػافىػػذا المخطػػط ىػػو عنصػػري ويتنػػاقض مػػع حقػػوؽ  أففػػي الرسػػالة  أكػػدناوأضػاؼ النائػػب غنػػايـ: " لقػػد 

 ."إسرائيؿ عرب النقب حقيـ التاريخي والشرعي عمى أراضييـ، التي كانوا فييا قبؿ قياـ ويسمب
6/21/1823وكالة ملا اإلخبارية،   

 
 النقب وعوفر ومجدو سجونب االحتالل يفرض عقوبات عمى األسرى اإلداريين 35

"، اإلسػػرائيميةأفػػاد األسػػرى اإلداريػػوف الفمسػػطينيوف المحتجػػزوف فػػي سػػجوف النقػػب وعػػوفر ومجػػدو ": لوكػػاالت(
ًا عمػػى اسػػتمرارىـ فػػي خطػػواتيـ النضػػالية بػػأف مصػػمحة سػػجوف االحػػتالؿ فرضػػت عمػػييـ عقوبػػات تعسػػفية، رد

 لوقؼ سياسة االعتقاؿ اإلداري.
وأوضح نادي األسير في بياف أف أبرز ىذه العقوبات حرماف األسرى مف زيارة األىؿ، عدا سػاعة واحػدة فػي 
اليػػوـ، إضػػافة إلػػى نقػػؿ عػػدد مػػنيـ إلػػى غػػرؼ العػػزؿ االنفػػرادي، وتحديػػدا فػػي سػػجف النقػػب. وبػػيف األسػػرى أف 

فشاؿ خطواتيـ، مشيريف مصمح ة السجوف تيدد بنقؿ وتشتيت األسرى اإلدارييف، في محاولة لمضغط عمييـ وا 
 إلى أف يـو االثنيف المقبؿ ككؿ أسبوع، سيكوف ىناؾ إضراب عف الطعاـ ليـو واحد.

مف جية أخرى، أفادت محامية وزارة األسرى حناف الخطيب بأف الوضع الصػحي لعػدد مػف األسػرى القػابعيف 
 ي مستشفى الرممة يزداد سوءًا بسبب معاناتيـ مف أمراض صعبة وحرجة.ف

6/21/1823الخميج، الشارقة،   

 

 سجون االحتاللبمن محافظة قمقيمية يدخمون عامهم الثاني عشر  أسيراً  12: نادي األسير 36
عاليػػػة فػػػي أسػػػيرًا مػػػف ذوي األحكػػػاـ ال 12أفػػػاد نػػػادي األسػػػير فػػػي محافظػػػة قمقيميػػػة امػػػس الخمػػػيس أف  :قمقيميػػػة

 .1001المحافظة دخموا عاميـ الثاني عشر في سجوف االحتالؿ، وىـ معتقموف منذ العاـ 
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وجاء ذلؾ في مرحمة تشيد فييا الحركة األسيرة ىجمة شرسة لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ تقػـو بيػا حكومػة االحػتالؿ، 
 لمقانوف الدولي.وخصوصًا بحؽ األسرى المرضى، وفي ظؿ صمت دولي تجاه ممارسات االحتالؿ المنافية 

6/21/1823الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 مقدسيينفمسطينيًا من الضفة بينهم طفمين  26االحتالل يلتقل  37
(، حممػػة اعتقػػاالت 21|5شػػّنت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمية منػػذ سػػاعات فجػػر يػػوـ الخمػػيس ل: القػػدس المحتمػػة

ة الغربيػة، أسػفرت عػف اعتقػاؿ مػا ال يقػؿ عػف طالت منػاطؽ وأحيػاء متفرقػة فػي مدينػة القػدس المحتمػة والضػف
ستة عشر فمسطينيًا، بينيـ طفمػيف. وأوضػحت مصػادر محميػة فػي مدينػة القػدس المحتمػة، أف قػوات االحػتالؿ 

عامًا مف العمر، عقب مالحقتيمػا مػف قبػؿ وحػدات "المسػتعربيف" والقػوات  23اعتقمت طفميف مقدسييف في الػ 
يمية فػػػي منطقػػػة كػػػراج باصػػػات نػػػابمس، بػػػدعوى رشػػػؽ الحجػػػارة عمػػػى جنػػػود الخاصػػػة التابعػػػة لمشػػػرطة اإلسػػػرائ

االحتالؿ. وبّينت المصادر ذاتيا، أف االحتالؿ اعتقؿ مقدسيًا لخر مف سكاف مخػيـ شػعفاط أثنػاء تواجػده فػي 
 المكاف ومحاولتو منع قوات االحتالؿ مف االعتداء عمى الطفميف.

5/21/1823، قدس برس  

 
 األغوارفي  اإلسرائيميمتضررين من عمميات الهدم م بركسات سكنية لميسمت 38

تسػػعة بركسػػات سػػكنية لعػػدد مػػف المتضػػرريف مػػف عمميػػات  واألغػػوار أريحػػاسػػمـ ماجػػد الفتيػػاني محػػافظ  أريحػػا:
فػػػي قػػػرى وبمػػػدات العوجػػػا والجفتمػػػؾ والػػػديوؾ ومنطقػػػة سػػػطيح وشػػػارؾ فػػػي عمميػػػة التسػػػميـ  اإلسػػػرائيمياليػػػدـ 

 البدو في وزارة الحكـ المحمي.اسماعيؿ ابو خربيش مسؤوؿ ممؼ 
بالرغـ مف كػؿ  أراضييـمف جانبيـ عبر المستفيدوف مف المساعدات عف شكرىـ مؤكديف عمى صمودىـ في 

 دولة االحتالؿ بحقيـ. تمارسياالتي  اإلجراءات
6/21/1823الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 مجنة تحقيق داخميةفمسطين الرسمي طمبت يد عباس لمزواج ل بتمفزيونإحالة صحافية  39

تمقت الصحافية الفمسطينية إيماف ىريدي تبميغا رسميا الخميس بإحالتيا لمجنة تحقيػؽ : وليد عوض - راـ اهلل
داخػػؿ التمفزيػػوف الفمسػػطيني الرسػػمي الػػذي تعمػػؿ فيػػو بعػػد توجيييػػا رسػػالة لمػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس 

 بعنواف "طمب زواج مف فخامتكـ الموقرة".
 األحػػد أماميػػا"عمى لجنػػة تحقيػػؽ داخميػػة سػػتمثؿ إحالتيػػاتػػـ  بأنػػويػػدي لػػػ"القدس العربػػي" الخمػػيس ىر  وأوضػػحت

الفمسػػػطيني  اإلعػػػالـلجنػػػة التحقيػػػؽ ىػػػي برئاسػػػة ريػػػاض الحسػػػف المشػػػرؼ العػػػاـ عمػػػى  أف إلػػػىالقػػػادـ، مشػػػيرة 
 الرسمي.
مراكػز ودرجػات مرموقػة  مسػؤوليف فػي أقربػاء أو أبنػاءتمفزيػوف فمسػطيف حافػؿ بظػاىرة تعيػيف  أف إلػى وأشػارت
 أفاحػد شػروط المذيعػة التػي يمكػف ليػا  أف إلىاعتبارات لممينية، مستشيدا ببعض الحاالت، منوىة  أيةدوف 

 الواسطة. إلى إشارةتكوف مدعومة "بفيتاميف واو" في  أفتظير عمى الشاشة 
6/21/1823القدس اللربي، لندن،   

 
 ة مفاجئةشلت أثر أزمة قمبي لنبيلوفاة النجل األكبر  48
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تػػوفي فجػػر يػػـو الخمػػيس، النجػػؿ األكبػػر لعضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح د.نبيػػؿ شػػعت اثػػر نوبػػة قمبيػػة 
 مفاجئة، ألمت بو في العاصمة المصرية بالقاىرة.

ونعت عائمة شعت عبر حسابيا عمى "الفيس بوؾ" ابنيا، قائمًة: "بقموب مؤمنة بقضػاء اهلل وقػدره تنعػى عائمػة 
والػػدوؿ العربيػػة والشػػتات والميجػػر ابنيػػا عمػػي نبيػػؿ عمػػي رشػػيد شػػعت نجػػؿ الػػدكتور نبيػػؿ  شػػعت فػػي فمسػػطيف

ويعمػػػؿ عمػػػي شػػػعت مينػػػدس  عمػػػي رشػػػيد شػػػعت الػػػذي وافتػػػو المنيػػػة فجػػػر يػػػـو الخمػػػيس فػػػي مدينػػػة القػػػاىرة".
 إلكترونيات وكمبيوتر ويدير أيضًا شركة لتطوير الصناعات االلكترونية المحمية في مصر.
5/21/1823، ينفمسطين أون ال  

 
 % من عجز الميزان التجاري 68و  االقتصادحجم تشكل رب   الطاقة: فاتورة فمسطين 42

قػػػاؿ نائػػػب رئػػػيس الػػػوزراء لمشػػػؤوف االقتصػػػادية د. محمػػػد مصػػػطفى إف فػػػاتورة  :ابػػػراىيـ ابػػػو كػػػامش -راـ اهلل 
مميػارات دوالر(،  20ني لمميار دوالر سنويا، وىي تشكؿ ربع حجـ االقتصاد الفمسطي 1,5الطاقة تبمغ حوالي 

 مميار دوالر. 4إلى  3,5% مف عجز الميزاف التجاري الذي يصؿ إلى حوالي  60وحوالي 
والمؤسسػػػة  -التػػػابع لصػػػندوؽ االسػػػتثمار الفمسػػػطيني  -مصػػػطفى خػػػالؿ اطػػػالؽ صػػػندوؽ شػػػراكات  وأضػػػاؼ

فمسػطينية" لمتمويػؿ اإلسػالمي اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص والبنؾ اإلسالمي الفمسطيني، شركة "اإلجارة ال
مميوف دوالر ومشتقات البتروؿ  700مميوف دوالر اميركي اف "فاتورة الكيرباء تصؿ لحوالي  21برأسماؿ يبمغ 

قيػة، فيػذه األرقػاـ ستتضػاعؼ، مميار دوالر" مشيرا الى انو في حاؿ وجود حركة اقتصادية وانطالقػة حقي 2,7
وىػػو أمػػر سػػينعكس عمػػى موازنػػة الدولػػة وتحسػػف وضػػعيا المػػالي، كمػػا تسػػاعد فػػي خمػػؽ االعتمػػاد عمػػى الػػذات 

 وتخفيض عجز الميزاف التجاري".
وتطػػرؽ د. مصػػطفى الػػى المشػػاريع الكبػػرى التػػي يجػػري الحػػديث عنيػػا وسيصػػار إلػػى تنفيػػذىا خػػالؿ السػػنوات 

سػيف وضػع الطاقػة، وأىميػا تصػدير الغػاز الفمسػطيني مػف لبػار غػزة، والػذي توقػؼ المقبمة، وسػتعمؿ عمػى تح
بسػػبب المعوقػػات اإلسػػرائيمية، موضػػحا أف الجػػو السياسػػي القػػائـ يعطػػي بػػوادر إيجابيػػة إلمكانيػػة أف يػػرى ىػػذا 

 المشروع النور خالؿ الفترة المقبمة.
-50لتطػػوير ىػػذا الحقػػؿ، وسػػيعود لمسػػمطة  مميػػار دوالر 2,1وأكػػد اف االسػػتثمار بيػػذا المشػػروع تبمػػغ قيمتػػو 

 % مف أرباح المشروع، واألىـ مف ىذا انعكاسو عمى مشاريع توليد الطاقة الكيربائية في فمسطيف.60
6/21/1823الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 قطاع غزة لضخ الغاز اإلسرائيمي إلى جديدبدا تركيب خط  41

ي غػزة مسػاء  الثالثػاء، عػف بػدء تركيػب خػط جديػد لضػخ كشفت جمعية محطات الوقود ف: األناضوؿ  -غزة
غاز الطيي إلػى القطػاع عبػر معبػر كػـر أبػو سػالـ التجػاري، فػي خطػوة تيػدؼ لحػؿ أزمػة نقػص الغػاز والتػي 

 وصمت لحد غير مسبوؽ في اآلونة األخيرة.
ط الجديػد انتيػت، وقاؿ الناطؽ باسـ محطات الوقود محمػد العبادلػة إف كافػة اإلجػراءات المتعمقػة بتركيػب الخػ

 وأصبح الخط جاىزا الستقباؿ غاز الطيي وضخو لمقطاع.
وأضػاؼ العبادلػة فػػي حػديثة لوكالػػة األناضػوؿ، أف وعػػودا جديػة تمقتيػا الجمعيػػة مػف الجانػػب اإلسػرائيمي ببػػدء 

 ضخ الغاز خالؿ ثالثة أياـ.
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بشػػػكؿ حػػػاد فػػػي األسػػػابيع ىػػػذا الخػػػط الجديػػػد سػػػيعمؿ عمػػػى إنيػػػاء أزمػػػة نقػػػص الغػػػاز، والتػػػي تفاقمػػػت "وتػػػابع: 
 "الماضية.

طػػف بشػػكؿ يػػومي، فػػي حػػيف أف الكميػػات  110وقػػّدر العبادلػػة كميػػة الغػػاز التػػي ستصػػؿ عبػػر الخػػط الجديػػد بػػػ
 طف يوميا. 300_ 150طنا ال تكفي لقطاع غزة الذي يحتاج كحد أدنى مف  210المدخمة يوميا تصؿ لػ

5/21/1823رأي اليوم، لندن،   
 

 من مهرجان دبي السينمائي بفيمم فمسطيني رةاللاشافتتاح الدورة  43
تفتتح مساء اليوـ الجمعة الدورة العاشرة مف ميرجاف دبي السػينمائي التػي يعػرض خالليػا  (:ب ؼ ال –دبي 
 لغة. 43دولة وتقدـ ب 57فيمما تمثؿ  274

عمػػػر" لممخػػػرج واحتفػػاء بالسػػػينما العربيػػػة تحديػػدا، اختػػػار منظمػػػو ميرجػػػاف دبػػي اف يكػػػوف االفتتػػػاح مػػع فػػػيمـ "
 الفمسطيني ىاني أبو أسعد، ما يعزز توجو الميرجاف الذي يسعى ليكوف الميرجاف األىـ لمسينما العربية.

 الماضي. أيارفاز ىذا الفيمـ بجائزة لجنة التحكيـ الخاصة في ميرجاف كاف في  أفوسبؽ 
6/21/1823الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 عمى مسرح مونو األشرفية ""أن تكون الجئاً لبنان: عرض فيمم  44

بدعوة مف سفارة دولة فمسطيف في لبناف، بالتعاوف مع محافظ راـ اهلل والبيرة، عػرض فػيمـ وثػائقي بعنػواف "أف 
 تكوف الجئًا"، لممخرج الفمسطيني زعؿ ابو رقطي، عمى مسرح مونو األشرفية.

 ثػـ تحػدث السػفير ـ اهلل والبيرة ليمى غنػاـ،بدأ العرض بالنشيديف المبناني والفمسطيني، فكممة القتيا محافظة را
أشرؼ دبور فرأى اف "ىذا العمؿ يجسد التواصؿ بيف ابناء الوطف الواحد سواء كانوا في  الفمسطيني في لبناف

الػوطف او فػػي الشػػتات، وانػػو اف دؿ عمػػى شػػيء فيػػو يػػدؿ عمػى وحػػدة واحػػدة بػػيف الػػداخؿ والخػػارج ألبنػػاء ىػػذه 
ابػػو رقطػػي "الػػذي اعطػػى الكثيػػر مػػف جيػػده ووقتػػو ليػػذا العمػػؿ لينقػػؿ رسػػالة  االرض فمسطيف".وشػػكر المخػػرج

 االلـ التي يعيشيا الالجئوف الفمسطينييوف في لبناف".
ثـ كانت كممة لممخرج ابو رقطي حوؿ الفيمـ الوثائقي "أف تكوف الجئػا" فػاعتبر اف "ىػذا الفػيمـ ىػو رسػالة مػف 

 ا اال انو يريد العيش بكرامة والعودة الى الػوطف االـ فمسػطيف".شعب الجئ رغـ المعاناة والمأساة التي يعيشي
بعػػدىا، تػػـ عػػرض الفػػيمـ الوثػػائقي، تػػاله تكػػريـ بتقػػديـ درع فمسػػطيف لمحافظػػة راـ اهلل والبيػػرة ودار الشػػيخوخو 

 النشطة.
6/21/1823المستقبل، بيروت،   

 
 هد مرسيألف جنسية ُمنحت لفمسطينيين بل مراجلة  بداالداخمية المصرية:  

صرح مصدر سيادي مصري كبير لمراسؿ معا بالقاىرة بأف وزارة الداخمية المصرية بدأت  :معا –القاىرة 
بمراجعة كافة الجنسيات المصرية الممنوحة لمفمسطينييف خالؿ عيد الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي 

 الؼ جنسية لفمسطينييف مف أـ مصرية. والتي تجاوزت 
أف الداخمية المصرية شّكمت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة المصدر ب وأضاؼ

لمفمسطينييف عمى أف تبت المجنة في ىذه الجنسيات ومراجعتيا سواء بإسقاط الجنسية المصرية عف البعض 
 استمرار منح الجنسية آلخريف. أو
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قرارا بتشكيؿ لجنة امنية لمراجعة جميع وتابع المصدر بأف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اصدر 
الحاالت التي اصدر الرئيس السابؽ محمد مرسي في حقيا قرار عفو جميوري لالفراج عنيا مف السجوف 

وىـ عناصر متطرفة خطيرة تتجو اصابع  اإلرىابمف السجناء السياسييف الذيف سجنوا في قضايا تخص 
 يونيو. ؿ الفترة االخيرة بعد ثورة االتياـ الييا خاصة بارتكاب كافة الجرائـ خال

 //وكالة ملا اإلخبارية، 
  

 في سيناا "جهادية"ومجموعات  "اإلخوان"مراسالت بين حماس و رصد"الراي الكويتية":  
كشفت مصادر مصرية مسؤولة، أف أجيزة أمنية سيادية رصدت عددا مف : أحمد عبد العظيـ -القاىرة 

مجموعات »مف جية، وبيف « حماس»وأعضاء مف حركة « اإلخواف»الدولي لػ المراسالت بيف التنظيـ 
 في سيناء مف جية أخرى.« جيادية»و« إرىابية

المراسالت تفيد بوجود تعميمات لتمؾ المجموعات بمواصمة الجياد ضد »، إف «الراي»وأكدت المصادر لػ
المجموعات بعد أياـ قميمة عبر األنفاؽ الجيش والشرطة المصرية، واف تمويال ماليا وسالحا سيصؿ الى تمؾ 

 «.أشخاص فمسطينيي الجنسية ينتموف الى الجناح العسكري لحركة حماس الرابطة بيف غزة وسيناء عبر 
ومف خالؿ فؾ شيفرات تمؾ المراسالت التي تـ ضبطيا بحوزة أحد المنتميف الى المجموعات »وأضافت، انو 

ألؼ جنيو عالوة عمى مد تمؾ  ا بأف التمويؿ المقرر ىو اإلرىابية بعد القبض عميو، أفادت أيض
المجموعات بمواد متفجرة حديثة ووسائؿ تفجير عمى أعمى مستوى مف الدقة يتـ استعماليا في العمميات 

 «.اإلرىابية بواسطة شرائح اليواتؼ المحمولة
 //الراي، الكويت، 

 
 مسودة الدستور المصري ونيمتدح ونإسرائيمي 

امتدح باحث إسرائيمي بارز الدستور المصري الجديد الذي مف المفترض أف يجري : صالح النعامي -ة غز 
 االستفتاء عميو مف قبؿ سمطة االنقالب، عمى اعتبار أنو يضمف قمع اإلسالمييف. 

ة وفي مقاؿ نشره اليوـ األربعاء موقع " ذي بوست " اإلسرائيمي، كتب المستشرؽ أرئيؿ بف شمومو أف مسود
الدستور تحقؽ المصالح األمريكية واإلسرائيمية ألنيا تضمف اتباع سياسة القبضة الحديدية تجاه الحركات 
اإلسالمية. ونوه بف شمومو إلى حقيقة أف وجود اإلسالمييف في دوائر صنع القرار يضمف تواصؿ تأجيج 

 جذوة الصراع وييدد المصالح اإلسرائيمية والغربية في المنطقة.
ف شمومو أف نص الدستور الجديد عمى حظر وجود األحزاب الدينية جاء مف أجؿ مف تعزيز سيطرة واعتبر ب

العسكر وحمفائو العممانييف عمى نظاـ الحكـ، مف خالؿ اقصاء قوة المعارضة الرئيسة المتمثمة في 
و أداة أخرى وعد بف شمومو نص الدستور عمى السماح لممحاكـ العسكرية بمحاكمة المدنييف أن اإلسالمييف.

 لتمكيف الجيش لمييمنة عمى الفضاء السياسي العاـ.
 

 السيسي عمى خطا مبارك
مف ناحيتو قاؿ البرفسور عوزي رابي، مدير " مركز دياف لدراسات الشرؽ األوسط وأفريقيا " في جامعة تؿ 

مى رأسيا أبيب أف السيسي يتبع نفس أساليب الرئيس المخموع حسني مبارؾ لضماف بقاءه السياسي، وع
ونقؿ موقع " ذي بوست " عف رابي قولو إف الذي يعيؽ إستراتيجية  السعي نحو تقميص قوة المعارضيف.
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السيسي ىو حقيقة أف الشعب المصري بات أكثر استعدادًا لالىتماـ بالشأف العاـ ويبدي حرصًا عمى تحقيؽ 
 مصالحو.

 
 يدافلون عن السيسي بإهانة اللرب والمسممين

ؿ، تحرص القيادات السياسية والعسكرية "اإلسرائيمية" عمى الدفاع عف انقالب السيسي مف وفي سياؽ متص
 خالؿ إىانة الديف اإلسالمي والثقافة الغربية.

فقد واصؿ الجنراؿ يسرائيؿ حسوف، النائب السابؽ رئيس جياز المخابرات الداخمية "الشاباؾ" انتقاده لمغرب 
وفي مقابمة أجرتيا معو اإلذاعة العبرية األربعاء، قاؿ  مؽ وواضح.لعدـ تأييده انقالب السيسي بشكؿ مط

حسوف: "ما ال يدركو صناع القرار في الغرب أف الشرؽ األوسط ليس سويسرا، فالديف اإلسالمي والثقافة 
العربية يتناقضاف بشكؿ تاـ مع قيـ الديموقراطية"، زاعمًا أف التعاطي الديموقراطي ليس مركبًا أصياًل مف 

 عرؼ العربي.ال
واعتبر حسوف الذي يشغؿ حاليًا مقعدًا عف حزب "كاديما" في البرلماف إف الغرب يعمؿ ضد مصالحو مف 
خالؿ عدـ تأييد حكومة السيسي بشكؿ واضح وصريح، واصفًا االنقالب بأنو "أىـ ضمانات عدـ عودة 

 اإلسالمييف لمقاليد األمور".
مسيسي ورفاقو الذيف جنبوا الغرب والعالـ أكبر مخاطر الربيع وأضاؼ حسوف: "عمى الغرب أف يقدـ الشكر ل

 العربي والذي تمثؿ في صعود اإلسالمييف".
ومف الجدير ذكره أف حسوف يحتفظ بعالقات وثيقة بقادة االنقالب في مصر مف خالؿ عممو السابؽ في 

 جياز "الشاباؾ".
البشعة التي وظفت خالؿ تحقيؽ واكتسب حسوف سمعتو مف خالؿ دوره في ابتكار وسائؿ التعذيب 

 المخابرات اإلسرائيمية مع المعتقميف العرب والفمسطينييف.
 

 يطالبون بدعم االنقالب
 مف ناحية ثانية واصمت النخبة اإلسرائيمية الدعوة لتقديـ الدعـ المادي لالنقالب لضماف عدـ سقوطو.

ية اإلسرائيمية أف عمى العالـ أف يدرؾ أف وقاؿ يوفاؿ شطاينتس، وزير التعاوف الدولي والشؤوف االستخبار 
قدرة أف النظاـ الحالي في مصر عمى الصمود تتوقؼ عمى مدى الدعـ السياسي واالقتصادي الذي يحصؿ 

وفي مقابمة أجرتيا معو إذاعة الجيش  عميو، معتبرًا بقاء النظاـ ضمانة لتحقيؽ االستقرار في المنطقة.
أف إسرائيؿ  توضح لكؿ األطراؼ الخارجية أىمية التحرؾ مف أجؿ إنجاح اإلسرائيمي الثالثاء أقر شطاينتس 

الحكومة الحالية في مصر، محذرًا مف أف فشؿ االنقالب " يعني فتح أبواب المنطقة عمى المجيوؿ " عمى 
 حد تعبيره.

النقاب عف أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي  لب/ أغسطس ويذكر أف صحيفة معاريؼ كشفت بتاريخ 
بنياميف نتنياىو كمؼ سفراء إسرائيؿ في العالـ بأف يحاولوا اقناع الحكومات التي يعمموىا في بمدانيا بمنح 

 شرعية دولية لحكومة االنقالب وتبياف التداعيات "الكارثية" الناجمة عف فشميا.
//، موق  عربي 
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راـ اهلل ػ وليد عوض: طالب األردف الواليات المتحدة بالموافقة عمى بقػاء الجػيش اإلسػرائيمي فػي منطقػة غػور 
األردف رغػػػـ إعػػػالف السػػػمطة الفمسػػػطينية عػػػف رفضػػػيا المطمػػػؽ لطمػػػب إسػػػرائيمي بيػػػذا الشػػػأف، وقالػػػت صػػػحيفة 

ى الواليات المتحدة لكي توافؽ عمى موقؼ إسرائيؿ بػأف وجػود األردنييف يمارسوف ضغوطًا عم‘إف ’ معاريؼ‘
 ’.الجيش اإلسرائيمي عمى طوؿ نير األردف ىاـ مف أجؿ الحفاظ عمى األمف في المنطقة

وأشارت الى أف رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي، بنيػاميف نتنيػاىو، يػرفض بشػدة أيػة حمػوؿ أمنيػة امريكيػة فػي إطػار 
يؿ بػأف تبقػي سػيطرتيا فػي الغػور وعمػى المجػاؿ الجػوي لمضػفة الغربيػة بعػد قيػاـ الحؿ الػدائـ وال تسػمح إلسػرائ

ويعتبر الموقؼ اإلسرائيمي بشأف انتشػار الجػيش اإلسػرائيمي فػي األردف ورفػض الفمسػطينييف  ’دولة فمسطينية.
 لذلؾ، العقبة الرئيسية أماـ تقدـ المفاوضات بيف الجانبيف.

فاع االسػػػرائيمي دانػػػي دانػػػوف الخمػػػيس أي حػػػؿ وسػػػط متعمػػػؽ بغػػػور وفػػػي ذلػػػؾ االتجػػػاه رفػػػض نائػػػب وزيػػػر الػػػد
مف وجية نظر اسرائيمية لف يكػوف ىنالػؾ أي وجػود فمسػطيني حػوؿ ‘االردف، وقاؿ الذاعة الجيش االسرائيمي 

 ’.الوجود المدني والعسكري االسرائيمي في غور االردف لو أىمية قصوى‘مع االردف، مؤكدا أف ’ المعابر
 6/21/1823، لندنالقدس اللربي، 
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اسػػتجابت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أمػػس الخمػػيس، ألحػػد شػػروط األسػػير األردنػػي  :غػػادة الشػػيخ -عمػػاف
والشرط الذي وافقت سمطات االحتالؿ  يوما. 128عالء حماد الذي عمؽ األربعاء اضرابا عف الطعاـ استمر 

بػػدوره نقػػؿ فريػػؽ دعػػـ األسػػرى فػػي  أشػػخاص مػػف ذوويػػو لػػو فػػي السػػجف. 6عميػػو ىػػو تػػأميف زيػػارة  اإلسػػرائيمي
 سجوف االحتالؿ "فداء" تأكيد محامي حماد الستجابة االحتالؿ ليذا الشرط.

 6/21/1823، الغد، عم ان

 
 حذر من إقرار مخطط "برافر" اإلسرائيميتجاملة الدول اللربية  

ألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية الدكتور نبيؿ العربي، مف "المخاطر الجسيمة حذر ا: مراد فتحي -القاىرة 
ألؼ مف سكاف  الناجمة عف إقرار الكنيست اإلسرائيمي لمخطط برافر والذي سيؤدي إلى تيجير أكثر مف 

ألؼ دونـ مف مساحة أراضي منطقة  قرية فمسطينية في النقب واالستيالء عمى ما يقارب مف  
 نقب وجنوبي فمسطيف".ال

واعتبر األميف العاـ في بياف لو اليوـ الخميس "أف ىذا المخطط يتعارض جوىريًا مع المناخ المطموب 
إلنجاح مسار المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية الجارية اآلف ويعرضيا إلى أفدح المخاطر، كما مف شأنو 

ية قضايا الحؿ النيائي التي تجري اآلف والتي تيدؼ إلى أيضًا أف يقوض الجيود الدولية المبذولة إلقرار تسو 
 ".إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 //الشرق، الدوحة، 
 
 بشأن ممتمكات الكنيسة "إسرائيل"المغرب يحذر من اتفاق الفاتيكان و 

مد السادس، رسالتيف إلى كؿ مف بابا الفاتيكاف بعث رئيس لجنة القدس، العاىؿ المغربي الممؾ مح: لقنا(
فرنسيس، واألميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، عبر فييما "عف االنشغاؿ العميؽ الذي تشعر بو 
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المممكة المغربية وسائر األقطار اإلسالمية، بخصوص قرب توقيع الفاتيكاف و"إسرائيؿ" عمى مشروع ممحؽ 
 والمتعمؽ بممتمكات الكنيسة الكاثوليكية بمدينة القدس المحتمة".  يف عاـ،لالتفاقية المبرمة بيف الطرف

وأكد الممؾ في بياف أصدره الديواف الممكي المغربي، أف ىذا التوجو مف شأنو أف يعاكس الجيود المبذولة مف 
فمسطينييف بيف ال أجؿ توفير المناخ المالئـ إلنجاح مفاوضات السالـ، المستأنفة منذ شير يوليو،

و"اإلسرائيمييف"، برعاية الواليات المتحدة، والتي مف المفروض أف تحسـ، مف بيف أمور أخرى، في الوضع 
 النيائي لمقدس الشرقية. 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 ليست رسمية ولن يمتقي مسؤولين سرائيمياإلوزير زيارة ال: تركيا 

، في مؤتمر لألمـ المتحدة حوؿ حماية البحر األبيض المتوسط، شارؾ وزير البيئة اإلسرائيمي عمير بيريتس
أمس في اسطنبوؿ، في أوؿ زيارة يقوـ بيا عضو في حكومة الدولة العبرية إلى تركيا منذ قضية السفينة 

 . التي سببت خالفا بيف البمديف في « مافي مرمرة»
األربعاء إلى اسطنبوؿ، وشارؾ صباح وذكر مصور مف وكالة الصحافة الفرنسية أف بيريتس وصؿ مساء 

اليوـ الخميس مع زمالئو مف عشريف دولة في حوض المتوسط موقعة لمعاىدة برشمونة مف أجؿ حماية 
 البيئة البحرية، في اجتماعيا الثامف عشر برئاسة وزير البيئة التركي أردوغاف بيرقدار.

اإلسرائيمي ونظيره التركي، كما قاؿ لوكالة ومف غير المقرر عقد أي لقاء في ىذه المناسبة بيف الوزير 
الصحافة الفرنسية مسؤوؿ في وزارة الخارجية التركية، موضحا أف ىذه الزيارة ليست رسمية. وكانت تركيا 
سرائيؿ، المتاف تحالفتا لفترة طويمة، اختمفتا منذ ىجوـ وحدة خاصة إسرائيمية عمى السفينة التركية في  وا 

في العمؿ اإلنساني، لكسر الحصار المفروض عمى قطاع غزة. وأودت العممية أسطوؿ صغير يقؿ ناشطيف 
 بحياة تسعة مواطنيف أتراؾ ادعت عائالتيـ في تركيا عمى أربعة مسؤوليف في الجيش اإلسرائيمي.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 : فمسطين قضيتنا األولىالقطري وزير الخارجية 

ور خالد بف محمد العطية وزير الخارجية أف السياسة الخارجية لدولة قطر أكد سعادة الدكت: قنا -لندف 
تتميز بأنيا تتعامؿ مع الجميع عمى مبدأ االحتراـ المتبادؿ وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ وحؽ 

 الشعوب في تقرير مصيرىا.
ستعرض فييا السياسة الخارجية في كممة ألقاىا أماـ المعيد الممكي لمشؤوف الدولية "تشاتـ ىاوس" ا وشدد

عمى" اف القضية الفمسطينية ىي قضيتنا، وىي القضية األولى لالمة العربية".. معتبرا أف  لدولة قطر
 غير الشرعية تعيؽ عممية السالـ في المنطقة. اإلسرائيميةالممارسات 

 //الشرق، الدوحة، 
 
 ". وال تزال مستمرة م  إسرائيل: المقااات اللربية واإلسالمية كانت..نائب كويتي 

المقاءات العربية واالسالمية مع الكياف »اف « الراي»أكد النائب عبدالرحمف الجيراف لػ: وليد اليوالف
اإلسرائيمي كانت وال تزاؿ مستمرة ولـ تنقطع، وىي معمنة وال تعنينا في الوقت الراىف بقدر ما تعنينا االىداؼ 
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اإليراني والمتمثمة برعاية وتأميف أمف اسرائيؿ، بغض النظر عف الرتوش  - غير المعمنة لمتقارب االميركي
والصواريخ السياسية المتبادلة بيف الطرفيف، وصواريخ لحزب اهلل( وصواريخ اسرائيؿ التي عجزت عف 

 «.الوصوؿ اليو رغـ قربيا منو، ووصوليا الى قادة الفصائؿ الفمسطينية في أزقة غزة وحوارييا
طاللة  ف في معرض تعميقو عمى لقاء وقاؿ الجيرا وزير خارجية دولة عربية واسالمية في أبو ظبي، وا 

المقاءات مع الجانب االسرائيمي لـ »لمرئيس االسرائيمي شمعوف بيريس الذي ألقى خطابا عبر الستاليت، اف 
ظمة التحرير الفمسطينية تنقطع وال يعنينا تأكيدىا او نفييا، فالعالـ كمو بما فيو العالـ العربي معترؼ بمن

كممثؿ وحيد لمشعب الفمسطيني، وىذه المنظمة ليا تعيدات عمنية مع اسرائيؿ وليست سرية، فبالتالي فإف 
 «.ىذه المقاءات تحصيؿ حاصؿ

 //الراي، الكويت، 
 
 ينتقمون لإلقامة في المغرب مستغمين تسامح الرباط م  اليهود "إسرائيل"أعضاا مافيا  

يحضر موضوع التطبيع مع إسرائيؿ في النقاش السياسي المغربي، ومما : عبد السالـ الودراسي - الرباط
سيأججو أكثر الخبر الذي نشرتو الجريدة اإلسرائيمية ويؤكد أف عدد مف المجرميف الكبار اختاروا المغرب 

 ل قامة دوف أف، تقدـ وزارة الداخمية توضيحات لمرأي العاـ.
رحا تقدمت بو خمسة أحزاب مغربية في البرلماف لممصادقة عمى قانوف يمنع التطبيع ويناقش المغاربة مقت

ويعاقب المطبعيف مع إسرائيؿ بالسجف لمدة تتجاوز سنتيف. وراسمت ىيئات ييودية عالمية الممؾ محمد 
 السادس لتطمب منو وقؼ المصادقة عمى أي قرار.
اإلسرائيمية يعالج لجوء عشرات مف كبار إجراـ المافيا  ويتفاجأ المغاربة اليوـ بتقرير تنشره جريدة ىآرتس

وكذلؾ بعض مجرمي الجنس مثؿ خاحاـ شيير ىرب مف إسرائيؿ الى المغرب ل قامة واالفالت مف 
 العقاب.

الجريدة تتحدث عف قمؽ وسط الييود المغاربة مف ىذه الظاىرة الجديد ألنيا تمس بصورتيـ وسط مجتمعي 
سرد الجريدة أسماء عدد مف المتابعيف في ممفات إجرامية كبرى مثؿ المخدرات مغربي محافظ ومسمـ. وت

 والتحرش الجنسي بؿ وتعتبر البعض منيـ مف كبار تجار المخدرات في العالـ.
مميوف  وتنقؿ جريدة أخبار اليوـ عف ىآرتس أف الشرطة اإلسرائيمية تعتقد في استثمار مافيا إسرائيؿ قرابة 

 اقتصادية مغربية ضمف استراتيجية تبييض األمواؿ.دوالر في مشاريع 
 //راي اليوم، لندن، 

 
 حول القضية الفمسطينية لألبحاث مؤتمر المركز اللربيأبحاث يشاركون في  مركزستون  الدوحة: 

أعمف المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات جدوؿ أعماؿ مؤتمره السنوي الثاني لمراكز األبحاث في 
طقة العربية، وىو الحدث السنوي األبرز الذي يجمع مراكز األبحاث والدراسات السياسية واإلستراتيجية المن

مركز أبحاث. وسيكوف موضوعو "قضّية فمسطيف  في المنطقة العربية. ويشارؾ فيو ىذا العاـ أكثر مف 
عالميًّا. ومستقبؿ المشروع الوطني الفمسطينّي" في مرحمةة تشيد تراجع االىتماـ بالقض ية الفمسطينية بحثيًّا وا 

 ويبرز برنامج المؤتمر ثراًء بحثيًّا في األوراؽ األكاديمية  إذ سيقدَّـ خالؿ جمسات المؤتمر أكثر مف 
 ورقة بحثية أكاديمية خضعت لتحكيـ لجنة عممية متخّصصة. 
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الية اإلسرائيمية وسياساتيا وأثرىا وتتناوؿ البحوث المقّدمة جوانَب عديدة لموضوع المؤتمر، وأىّميا: الكولوني
في المجتمع الفمسطيني وىوّيتو، وتحوالت المجتمع الفمسطيني ومؤسساتو السياسية، والتحوالت في أنماط 
المقاومة الفمسطينية، ومستقبؿ المشروع الوطني الفمسطيني وأطره التمثيمية. كما يرّكز المؤتمر عمى نقاش 

 وروبا، والصيف، واليند حياؿ القضّية الفمسطينّية.سياسات قوى دولية كبرى  مثؿ أ
 //المركز اللربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 
 اتفاق م  الفمسطينيين أيلتحسين أمنها في  أفكاراً  "إسرائيل"كيري يطرح عمى  

لفمسطينية السمطة ارئيس  أف راـ اهللمف  //وكالة األنباا والملمومات الفمسطينية )وفا(، ذكرت 
 محمود عباس، استقبؿ الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، وزير الخارجية األميركي جوف كيري.

 وجرى خالؿ المقاء، بحث لخر مستجدات العممية السممية.
بدوره، قاؿ الوزير كيري، في تصريحات صحفية، عقب لقائو الرئيس عباس، 'اسمحوا لي أف أشكر الرئيس 

 زامو باالستمرار في ىذه المفاوضات عمى أمؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ نيائي'.عباس عمى الت
وأضاؼ: 'اليوـ ناقشنا قضايا تتعمؽ باألمف في المنطقة ل سرائيمييف والفمسطينييف، واعتقد أف ىناؾ بعض 

 التقدـ في ىذه القضايا التي ال نستطيع التحدث عف تفاصيميا حاليا'.
لى دولة فمسطينية قابمة لمحياة لمشعب الفمسطيني تعيش بأمف وسالـ إلى وتابع: 'لكف اليدؼ ىو الوصوؿ إ

وأشار وزير الخارجية األميركي إلى أف ىناؾ قضايا تتعمؽ بالثقة واالحتراـ بحاجة إلى  جانب دولة إسرائيؿ'.
لذلؾ مزيد مف النقاش، 'لذلؾ سيكوف ىناؾ تقييـ لما وصمت إليو األمور، وسيكوف ىناؾ اجتماع في واشنطف 

 األمر'.
وأوضح أنو سيعود إلى إسرائيؿ لمواصمة النقاش مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي حوؿ ىذه القضايا، وكذلؾ 
سيعود األسبوع المقبؿ لمواصمة النقاشات، مؤكدا إف الجيود ستستمر لموصوؿ إلى سالـ نيائي يحقؽ األمف 

 واالستقرار.
عف مراسمتيا مف القدس ياسميف حسيف أف كيري قاؿ نقال  //وكالة رويترز لألنباا، وذكرت 

نو طرح عمى اسرائيؿ أفكارا لتحسيف  إنو تـ إحراز بعض التقدـ في المحادثات بيف الفمسطينييف واسرائيؿ وا 
 أمنيا في إطار اي اتفاؽ مستقبمي.

"عرفنا دائما أف  بنياميف نتنياىو اإلسرائيميوقاؿ كيري لمصحفييف في القدس بعد اجتماعو مع رئيس الوزراء 
 ىذا طريؽ صعب ومعقد... أعتقد أننا نحرز بعض التقدـ."

وفي اعتراؼ بمخاوؼ اسرائيؿ مف أف تسميميا جزءا مف األراضي المحتمة لمفمسطينييف إلقامة دولتيـ يمكف 
ولـ  أف يجعميا عرضة لميجمات طرح كيري عمى نتنياىو "بعض األفكار عف ىذا التحدي األمني تحديدا."

نما الفيـ واالتفاقات ويتطمب ىذا  كر المزيد مف التفاصيؿ.يذ وأضاؼ "ما نحتاج إليو ليس المواقؼ العنترية وا 
 عمال جديا وشاقا."

 
 قائمة إيرانبأن اللقوبات األساسية عمى  "إسرائيل"تطمئن  األمريكيةالواليات المتحدة  

ي جوف كيري لرئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف أكد وزير الخارجية االمريك :القدس لرويترز( ديفيد برانستروـ
نتنياىو يوـ الخميس استمرار العقوبات االساسية المفروضة عمى ايراف برغـ االتفاؽ النووي المؤقت الذي 

 أبرمتو مع القوى الكبرى.
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ـ واجتمع كيري في زيارة السرائيؿ مع نتنياىو الذي ال يخفي غضبو لكنيما عمال عمى تأكيد صداقتيما يو 
الخميس. وأصدر مكتباىما صورا ليما وىما يتبادالف االبتساـ خالؿ محادثة خاصة وخالؿ مؤتمر صحفي 

 بعد االجتماع أشار كيري إلى نتنياىو باسـ التدليؿ "بيبي".
وقاؿ كيري إف واشنطف ستتشاور بشكؿ وثيؽ مع اسرائيؿ قبؿ صياغة االتفاؽ النيائي مع ايراف بعد انقضاء 

لمؤقت الذي يستمر ستة أشير وتحد إيراف بموجبو مف األنشطة الحساسة في برنامجيا النووي أجؿ االتفاؽ ا
 مقابؿ تخفيؼ محدود لمعقوبات.

وقاؿ كيري "ليس ىناؾ حاجة لتأكيد أف أمف اسرائيؿ في ىذه المفاوضات يأتي عمى رأس جدوؿ أعمالنا 
نامج ايراف النووي.. إمكانيات التسمح التي وستفعؿ الواليات المتحدة كؿ ما بوسعيا لمتأكد مف انتياء بر 

 يتيحيا ىذا البرنامج."
 وأضاؼ كيري أف ادارة أوباما تحذر أي دولة أخرى مف "تجاوز العقوبات" في المعامالت التجارية مع ايراف.

وتابع "نظاـ العقوبات األساسي عمى قطاعي النفط والبنوؾ اليزاؿ قائما لـ يمس. لـ يتغير. وسنكثؼ جيود 
 تطبيقو مف خالؿ وزارة الخزانة ومف خالؿ الييئات المعنية في الواليات المتحدة."

 //وكالة رويترز لألنباا، 
 
 بالمفاوضاتالفمسطينية تنفي ربط تمويل السمطة  االتحاد األوروبي 

ة في حاؿ نفى االتحاد األوروبي أف تكوف لديو نية لقطع المساعدات عف السمطة الفمسطيني: سما -بروكسؿ 
فشؿ المفاوضات الجارية مع إسرائيؿ برعاية أميركية. وكانت صحؼ إسرائيمية نسبت أوؿ مف أمس 

إف االتحاد قد يقطع »تصريحات إلى ممثؿ االتحاد األوروبي في المفاوضات أندرياس راينيكي قاؿ فييا 
 «.المساعدات عف السمطة في حاؿ لـ تؤد المفاوضات إلى نتيجة

باسـ الممثمة العميا لألمف والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي مايا كوسيانيتش في وقالت الناطقة 
إف »وأضاؼ: «. لـ نعمف ىذا األمر، وىو ليس مطروحًا لمنقاش حالياً »اإليطالية: « لكي»تصريح لوكالة 

 -الفمسطيني االتحاد األوروبي ما زاؿ يدعـ بقوة محادثات السالـ بوصفيا الطريؽ األمثؿ لحؿ الصراع 
 «.اإلسرائيمي وتحقيؽ األمف واالستقرار لممنطقة

 //الحياة، لندن، 
 
 الفمسطينية لدعم السمطة األوربياالتحاد  منمميون يورو   

مميوف يورو لصالح دفع  ساىـ االتحاد األوروبي، اليوـ الخميس، بما يقرب مف : صفا - القدس المحتمة
ألؼ موظؼ حكومي ومتقاعد فمسطيني  ير تشريف الثاني لما يقرب مف رواتب ومخصصات التقاعد لش
 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مكتب ممثمية االتحاد األوروبي في بياف صحفي أف ىذه المساىمة تسير عبر للية بيغاس التابعة 
مميوف يورو  لمميوف يورو(، وحكومة ىولندا  لممفوضية األوروبية مف قبؿ االتحاد األوروبي ل

 مخصصة تحديدا لرواتب قطاع العدؿ في السمطة الفمسطينية(. 
راتر: 'االتحاد األوروبي كاف وما زاؿ يعتبر الجية المانحة األكبر -وقاؿ ممثؿ االتحاد األوروبي جوف غات

 والشريؾ األكثر ثقة لسنوات طويمة مع السمطة الفمسطينية'.
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ب ومخصصات التقاعد ىي دليؿ إضافي عمى دعمنا المتواصؿ إلى وأضاؼ أف مساىمة اليـو لصالح الروات
 .الشعب الفمسطيني وسيستمر ىذا الدعـ في العاـ 

وأوضح أف إقامة الدولة الفمسطينية يعتبر أمر ضروري وحيوي لموصوؿ الى حؿ عممي ودائـ لعممية التسوية 
ؤسسات الفمسطينية يساىـ إلى حد كبير تجاه في الشرؽ األوسط، وأف استثمار االتحاد األوروبي في بناء الم

وشدد عمى أف االتحاد األوروبي ممتـز بموقفو نحو دعـ حؿ تفاوضي لمصراع، وسيبذؿ كؿ  ىذا اليدؼ.
 الجيود لضماف نجاح المفاوضات الحالية.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 يجددون فرضية تسميم عرفات السويسريونالخبراا  

جدد خبراء الطب الشرعي السويسريوف الخميس تمسكيـ بفرضية تسميـ الرئيس : باريس - زيرة نتالج
الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات بعد اطالعيـ عمى نص التقرير الفرنسي الذي صدر قبؿ ثالثة أياـ، وقالوا 

ت البولونيوـ التي إف مادة الرادوف التي أشار التقرير إلى وجودىا في قبر عرفات ليس ليا عالقة بمعدال
 عثر عمييا في القبر.

وقاؿ مدير معيد الفيزياء اإلشعاعية في لوزاف البروفيسور فرانسوا بوشود في مقابمة مع الجزيرة إف العمماء 
الذي عثر عميو الخبراء السويسريوف، مشيرا إلى أف فريقو عمى  الفرنسييف وجدوا نفس مستوى بولونيوـ 

 ى قياسات مادة الرادوف مف الضريح.خالؼ الفرنسييف حصؿ عم
وقاؿ بوشود "بالنسبة لنا الرادوف يمكف استبعاده ألننا قمنا عمميا بقياس معدالتو في الضريح قبؿ فتحو 
وكانت المعدالت الموجودة ىي نفسيا التي توجد في أي ضريح". وأضاؼ "في الواقع كانت أعمى قميال مما 

 سبة لنا ىي نوع مف التوضيح غير القابؿ لالستخداـ".نتوقعو في التربة العادية، لكف بالن
 //الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"في " التسمح النووي" دولي ضد   مؤتمربدا أعمال أول  

ضد التسمح النووي، وىو المؤتمر األوؿ « مؤتمر حيفا الدولي»انطمقت في حيفا، صباح الخميس، أعماؿ 
مف أجؿ منطقة خالية مف السالح النووي وأسمحة الدمار الشامؿ في »واف مف نوعو في إسرائيؿ، تحت عن

 «.الشرؽ األوسط
ووّجو الرئيس األمريكي األسبؽ، جيمي كارتر، تحية خاصة إلى المؤتمر خالؿ جمستو االفتتاحية، وتستمر 

ة راـ اهلل أعماؿ المؤتمر في مدينة حيفا طواؿ يومي الخميس والجمعة، ثـ يختتـ بندوة دولية في مدين
 الفمسطينية تعقد السبت.

وُيَنظـ المؤتمر بمبادرة مف معيد إميؿ توما لمدراسات الفمسطينية واإلسرائيمية في حيفا ورئيسو، العضو 
الفمسطيني السابؽ بالكنيست، عصاـ مخوؿ، بالتعاوف مع رئيس الكنيست السابؽ إبراىاـ بورج، وعضو 

 اف.الكنيست السابقة، البروفيسور نوعمي حز 
 //المصري اليوم، القاهرة، 

 
 جنيه إلى "األونروا" مميون بريطانيا:  
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أعمف المدير العاـ لمشؤوف السياسية في وزارة الخارجية البريطانية سيموف غاس أف بالده "عازمة عمى دعـ 
وف جنيو إلى وكالة ممي الالجئيف في لبناف والمجتمعات المضيفة ليـ، وقد تعّيدت بتقديـ تمويؿ بقيمة 

غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف االونروا لتوفير دعـ حيوي لالجئيف الفمسطينييف داخؿ سوريا وألولئؾ 
 الذيف اضطروا إلى النزوح إلى دوؿ مجاورة".

 جاء ذلؾ في ختاـ زيارة إلى لبناف استمرت يوميف، زار خالليا مخيـ الضبيو لالجئيف الفمسطينييف.
 //وت، السفير، بير 

 
 تبنتها حماس لمميةبقتموا  إسرائيميين ألهالي  ماليين دوالر تلويضاً  إيران  تغرممحكمة أمريكية  

مالييف  مصادر إسرائيمية الخميس أف محكمة أمريكية قررت تغريـ إيراف  أوضحت :وليد عوض - راـ اهلل
دية نفذتيا كتائب عز الديف القساـ الجناح قتموا في عممية استشيا إسرائيمييف دوالر، تعويضا ألىالي 

عاما، وذلؾ تحت ذريعة أف طيراف تقدـ مساعدات مالية ودعـ  المسمح لحركة حماس في القدس قبؿ 
 لوجستي لمحركة الفمسطينية.

امس الخميس أف المحكمة المركزية في مدينة ساف دييغو في والية كاليفورنيا  "اسرائيؿ اليوـ"وذكرت صحيفة 
ريكية قررت بعد أحد عشر عاما مف المداوالت تغريـ دولة إيراف بدفع مبمغ تسعة مالييف دوالر كتعويض األم

وقتؿ فييا  لعائالت قتمى اسرائيمييف سقطوا في عممية استشيادية نفذتيا كتائب القساـ في القدس عاـ 
 يحمموف الجنسية األمريكية. إسرائيمييفخمسة 

فإف ىذه القضية سبؽ وأف رفعيا محاميات اسرائيميات ضد إيراف في عاـ  ةاإلسرائيميوبحسب الصحيفة 
باسـ أقارب القتمى والجرحى حيث زعموا بأف إيراف قامت بتزويد حركة حماس بالمساعدة المادية  

 واالقتصادية لتنفيذ العممية التفجيرية.
 مدة لدى الواليات المتحدة األمريكية.وبينت الصحيفة أنو سيتـ تحويؿ المبمغ مف األمواؿ اإليرانية المج
ما حصؿ ىو انتصار كبير لمعدؿ، فيذه ‘وفي تعقيبو عمى ىذا القرار، قاؿ أحد المصابيف في العممية إف 

 ."األمواؿ ستساعده في متابعة عالجاتو
 //القدس اللربي، لندن، 

 
 عاما مانديال عن عمر يناهز الا  نيمسونوفاة الزعيم  

وكاالت: أعمف الرئيس الجنوب إفريقي جايكوب زوما، عف رحيؿ الرئيس األسبؽ نيمسوف  -غ جوىانسبر 
 سنة، بعد معركة مع المرض، داعيًا إلى احتراـ إرثو وقيمو. مانديال عف عمر 

 مف مساء  وتوجو زوما بخطاب غمى األمة معمنًا رحيؿ مانديال، بحضور عائمتو عند الساعة 
 .(لبالتوقيت المحمي بر كانوف األوؿ/ديسم

سنة، يرتاح اآلف بسالـ، معربًا عف حزنو الشديد ألف  وأشار إلى اف مانديال، الذي توفي عف عمر 
 جنوب أفريقيا فقد أحد أعظـ أبنائيا، نيمسوف مانديال مؤسس الدولة الديمقراطية الحالية.

إال اف شيئًا ال يستطيع أف يخفؼ اإلحساس  بالرغـ مف اننا كنا نعمـ بأف ىذا اليوـ سيأتي،“وقاؿ زوما 
 بالخسارة العميقة.

وشدد عمى اف نضاؿ مانديال مف دوف كمؿ مف أجؿ الحرية، أكسبو احتراـ العالـ، وتواضعو وتعاطفو 
نسانيتو أكسبوه حب العالـ.  وا 
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كثيرًا حتى التي نديف ليا باالمتناف إذ انيا ضحت بالكثير وعانت “وعبر عف تعاطفو مع عائمة الراحؿ 
، ومع أصدقاء وزمالء مانديال ومع الشعب الجنوب إفريقي، مشددًا عمى اف الوقت ”يحظى شعبنا بالحرية

 ”.لمحزف العميؽ“اآلف ىو وقت 
 وأشار إلى اف أمر بتنكيس األعالـ حدادًا عمى مانديال إلى حيف دفنو، موضحًا انو ستقاـ لو جنازة رسمية.

لى إعادة تأكيد رؤيتو بمجتمع ال وجود لالستغالؿ أو القمع فيو.ودعا إلى تذكر قيـ مانديال و   احتراميا، وا 
وحث عمى التعبير عف االمتناف العميؽ لما قاـ بو مانديال في حياتو خدمة لشعب جنوب أفريقيا ولمعالـ، 

 وااللتزاـ ببناء بمد موحد وغير عنصري وديمقراطي ومزدىر.
، وقد خرج قبؿ فترة ”نوبؿ لمسالـ“وىو حائز عمى جائزة   يشار إلى اف مانديال مف مواليد العاـ

 بسبب تدىور صحتو. مرات منذ العاـ  قصيرة مف المستشفى التي دخميا 
عامًا في السجف بعد اتيامو بالتخريب والتخطيط النقالب عمى الحكومة، وقد تـ  وكاف مانديال قضى 

 .د في وأصبح أوؿ رئيس لمبال اإلفراج عنو في 
يذكر اف مانديال كاف محاميًا ومناضاًل مف أجؿ الحرية، وسجينًا سياسيًا، وصانع سالـ، وبوصفو مرشدًا 

 لألجياؿ، ىو يعتبر رمزًا حيًا لمشجاعة والحكمة والنزاىة.
 //راي اليوم، لندن، 

 
 شخصية اللام السيسي: "تايم" 

عمى  ري، الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي شخصية عاـ اختير وزير الدفاع المص: أ ش أ -نيويورؾ 
 األميركية.« تايـ»مستوى العالـ، وفقًا الستفتاء أجرتو مجمة 

الذي تـ إغالقو عند الساعة السابعة مف صباح « تايـ»وأحرز السيسي المركز األوؿ في تصويت مجمة 
وجاء في المركز الثاني رئيس الوزراء  في المئة مف أصوات القراء، اليوـ لالخميس(، بحصولو عمى 

في المئة، وجاءت المغنية األميركية ميمي سايرس في المركز  التركي رجب طيب أردوغاف بنسبة 
 في المئة. الثالث بنسبة 

رسميًا اسـ الفائز بتصويت القراء في وقت الحؽ، والذي سيتصدر غالؼ « تايـ»ومف المقرر أف تعمف مجمة 
ىو ما حدث العاـ الماضي مع الرئيس األميركي باراؾ أوباما بوصفو أكثر الشخصيات المؤثرة المجمة، و 

، وجاءت الطفمة الباكستانية ماالال يوسفزاي كوصيفة، وىي التي قامت حركة طالباف بإصابتيا لعاـ 
األولى التي بطمقة رصاص في الرأس بسبب حممتيا مف أجؿ حؽ اإلناث في التعميـ، ولـ تكف ىذه المرة 

، عندما فاز في االنتخابات الرئاسية شخصية عاـ « تايـ»يفوز فييا أوباما بيذا المقب فقد اختارتو 
 التاريخية ليصبح أوؿ رئيس أميركي مف أصؿ أفريقي.

يشار أف القائمة التي طرحتيا المجمة عمى قرائيا، ضمت شخصيات أثرت في مجريات األحداث عالميًا، 
انب باراؾ أوباما، الرئيس الروسي فالديمير بوتيف، ورئيس الحكومة التركية رجب طيب ومنيا إلى ج

أردوغاف، ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو والرئيس اإليراني حسف روحاني، والرئيس السوري بشار 
ناشطة الباكستانية ماالال األسد، والمستشارة األلمانية أنجيال ميركؿ، والممثمة األميركية أنجيمينا جولي، وال

دورد سنودف، وغيرىـ.  يوسؼ، وا 
 //الحياة، لندن، 
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 مالمح الحرب الصهيونية القادمة والجبهات المرشحةتقرير:  67
رّجػػح قائػػد سػػالح الجػػو الصػػييوني األسػػبؽ "ايتػػاف بػػف إليػػاىو"، عػػدـ وجػػود اتفػػاؽ بػػيف المؤسسػػتيف : وكػػاالت

حػػرب القادمػػة، وفقػػًا لمنمػػوذج الػػذي يمكػػف بحسػػبو تحديػػد حاجػػات األمػػف، العسػػكرية واألمنيػػة عمػػى سػػيناريو ال
كالموازنة بيف عدد الطائرات والقطع البحرية وفرؽ المشاة والصواريخ التي يممكيا الجيش الصييوني، ومعرفة 

 مدى مالءمة نوع الوسائؿ لمظروؼ التي ستسود ميداف المعركة.
عػػد أيػف سػػيجري القتػاؿ وفػي أّي جبيػػة حربّيػة، ومػػا ىػي المعمومػػات ولفػت "بػف إليػػاىو" إلػى أّنػػو لػيس معروفػًا ب

المسػػػػبقة عنػػػػد الجػػػػيش، ومػػػػاذا سػػػػيكوف وقػػػػت اإلنػػػػذار قبػػػػؿ الحػػػػرب، معتبػػػػرًا أّف الجمػػػػع بػػػػيف جميػػػػع تفاصػػػػيؿ 
 المعمومات وتنقيحيا، يفضي لمتنبؤ بالسيناريو، وتجري مالءمة الحاجات.

قػػوات الجػػيش قػػد تواجػػو بػػالقرب مػػف الحػػدود جػػيش دولػػة وأضػػاؼ أّف سػػيناريو الحػػرب المتوقػػع يشػػير إلػػى أف 
مجاورة في معارؾ مػدرعات، سػواًء فػي سػيناء أو ىضػبة الجػوالف أو حػدود لبنػاف، مشػيرًا إلػى أّنػو يصػعب أّف 
تُقػػاس عمػػى نحػػو دقيػػؽ مسػػاحة سػػاحات القتػػاؿ، والمسػػافة بينيػػا وبػػيف الجبيػػة الداخميػػة، أو إجػػراء تقػػدير دقيػػؽ 

 لمعركة ووسائؿ "العدو" الدفاعية.لعدد األىداؼ ومدة ا
وأوضػػح أّنػػو بنػػاًء عمػػى وصػػؼ السػػيناريو، يمكػػف تحديػػد مبػػدأ القتػػاؿ وبنػػاء القػػوة، وتطػػوير تقنيػػات ضػػرورّية، 
والتدريب عمى القتاؿ، بحيث يضع أماـ الوزراء قائمة حاجات ومعيا تقدير أخطار، محّذرًا مف نشوء صعوبة 

الحركػػات المسػػمحة لتصػػبح فػػي مقدمػػة األولويػػات، بحيػػث أممػػى تيديػػد  فػػي التنبػػؤ بسػػيناريو الحػػرب، مػػع تقػػدـ
 الصواريخ طبيعة المعركة.

وأشار "بف إلياىو" إلى أّنو رغـ التغييرات الموجستية، فقد كانػت قائمػة المعػدات والوسػائؿ التػي يممكيػا الجػيش 
، وتشػػوش البنيػػة الجغرافيػػة ردًا مناسػػبًا عمػػى الوضػػع الجديػػد، رغػػـ أف العقػػد األخيػػر شػػيد تغيػػر قواعػػد المعػػب

السياسّية في المنطقة، وأصبحت األسمحة الجديدة كصواريخ يبمػغ مػداىا لالؼ الكيمػومترات جػزًء مػف المعركػة 
المتوقعة، ودخمت دوؿ ليست ليا حدود مشتركة مع الكياف دائرة القتاؿ، ولػيس واضػحًا فػي الصػعيد السياسػي 

 أيف ستفضي األحداث في الشرؽ األوسط.
ؼ أّف مجموعة عالمات السؤاؿ بجانب التحػوالت السياسػّية تجعػؿ تقػدير مػا يحػدث صػعبًا، وقػد تغيػرت وأضا

سيناريوىات الحرب، لكف ال يعني ذلؾ أّف احتمػاؿ الحػرب قػد اختفػى، ويجػب عمػى الجػيش وجيػاز األمػف أف 
ـ التػػدرب عمػػى نظريػػة يحػػددا سػػيناريو متشػػددًا، لكنػػو منطقػػي تُبنػػى بحسػػبو القػػوة، وُتصػػاغ االسػػتراتيجية، ويػػت

 القتاؿ.
مف جيتو، قاؿ قائد فرقة غزة السابؽ في قيادة المنطقػة الجنوبيػة "تسػفيكا فوغػؿ"، إّف الشػرؽ األوسػط يحتػرؽ، 
ومػػا زاؿ السػػالـ ال يخطػػو نحػػو دولػػة الكيػػاف، والصػػحيح إف قػػدرتنا عمػػى إظيػػار القػػوة العسػػكرية مػػع التصػػميـ 

بعيػد فػي المسػتقبؿ، الفتػًا إلػى أّف "أعػداء" الكيػاف سػيترجموف ضػبط السياسي، شرط إلنشاء اتفػاؽ سػالـ ألمػد 
 النفس اليومي إزاء األحداث، بأنو تحمؿ مف المسؤولية، وعجز وفقداف إرادة وتصميـ.

وأشػػػار "فوغػػػؿ" إلػػػى أّف األحػػػداث األمنّيػػػة حػػػوؿ الكيػػػاف الصػػػييوني تػػػزداد، ففػػػي سػػػوريا أخػػػذ الصػػػراع العنيػػػؼ 
الجوالف، وفػي مصػر يحػارب الجػيش بقايػا الثػورة اإلسػالمية، وُتسػمع أصػوات  يتسرب منذ زمف لبمدات ىضبة

اعتػػراض عمػػى اتفػػاؽ السػػالـ مػػع دولػػة الكيػػاف أكثػػر مػػف مػػرة، وفػػي الضػػفة الغربيػػة ال يقػػؿ عػػدد العمميػػات عػػف 
فػػي كػػؿ شػػير، باإلضػػافة إلػػى حمػػاس تحفػػر أنفاقػػًا ىػػدفيا إدخػػاؿ مئػػات المسػػمحيف، يفتػػرض أف يسػػتولوا  200

 بوتس، ويحتجزوا عشرات الرىائف.عمى كي
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ورأى أنو لمواجية مثؿ ىذه التطورات، فإف الجػيش الصػييوني مػا زاؿ بحاجػة لجنػود المػدرعات ليكونػوا ىنػاؾ 
كي نعيد اليدوء، فال توجد طائرة بطيار أو بغيره تعرؼ ما يحدث في األنفاؽ التي ُتحفر تحػت جػدار الحػدود 

اؿ يحتػػاج إلػػى جنػػود المشػػاة واليندسػػة، فػػي غػػالؼ غػػزة كػػي يحمػػوا فػػي قطػػاع غػػزة، موضػػحًا أّف الجػػيش مػػا ز 
 المنطقة مف كؿ خطر.

 5/21/1823، الشلب، مصر
 

 أخجمونا  البريطانيون 68
 فيمي ىويدي
انتابنى شعور عميؽ بالخجؿ حيف طالعت صورة كبيػرة لمجموعػة مػف الناشػطيف البريطػانييف الػذيف حمػؿ كػؿ 

رافػػػر الػػػذى يسػػػتيدؼ اقػػػتالع بػػػدو النقػػػب وتيجيػػػرىـ مػػػف أرض واحػػػد مػػػنيـ الفتػػػة تػػػدعو إلػػػى وقػػػؼ مخطػػػط ب
المندنيػػة يػػـو األحػػد الماضػػى « الحيػػاة»أجػػدادىـ، ولػػـ يفػػارقنى الخجػػؿ وأنػػا أتػػابع التقريػػر الػػذى نشػػرتو صػػحيفة 

لاألوؿ مف ديسمبر( عف تفاصيؿ حممة التضامف مع فمسطيف فى بريطانيا، وكيؼ أف العشرات مف اإلنجميز 
فارة اإلسرائيمية فى لنػدف. كمػا خرجػت تظػاىرات أخػرى فػى مػدف اكسػفورد وبرايتػوف والمبيػت تظاىروا أماـ الس

، ورددوا «يػـو الغضػب ػػػ برافػر لػف يمػر»وكارديؼ، رفع خالليا المتظاىروف الالفتات ذاتيا التػى كتػب عمييػا 
 شعارات ضد المخطط داعيف إلى وقفو.

يطانيػػة البػػارزة وقعػػوا رسػػالة أدانػػت مخطػػط التيجيػػر مػػف الشخصػػيات البر  50فػػى التقريػػر أيضػػا أف أكثػػر مػػف 
المػػذكور.. ومػػف بػػيف المػػوقعيف أكػػاديميوف وروائيػػوف ومخرجػػوف وموسػػيقيوف ونػػواب ومؤلفتػػاف ومصػػممة أزيػػاء 
ذاعية وقادة اتحادات عماليػة، وذكػرت الرسػالة التػى صػدرت عػف حممػة التضػامف مػع فمسػطيف ووقعيػا ذلػؾ  وا 

لبرلماف اإلسرائيمى لالكنيست( أقر مخطط برافر ػػػ بيجػيف الػذى سػيؤدى تنفيػذه الخميط المدىش مف البشر اف ا
ألػػػؼ بػػػدوى  70قريػػػة وبمػػػدة فػػػى النقػػػب لجنػػػوب إسػػػرائيؿ(، واقػػػتالع وفصػػػؿ نحػػػو  35إلػػػى تػػػدمير أكثػػػر مػػػف 

فمسػػطينى، األمػػر الػػذى يعػػد تيجيػػرا قسػػريا لفمسػػطينييف مػػف بيػػوتيـ وأراضػػييـ تصػػر الحكومػػة اإلسػػرائيمية عمػػى 
ى فى تنفيػذه رغػـ مػا يمثمػو ذلػؾ مػف انتيػاؾ صػارخ ألبسػط حقػوؽ اإلنسػاف. ودعػا البيػاف أيضػا حكومػة المض

المممكػة المتحػػدة إلػى الضػػغط عمػػى إسػرائيؿ بمختمػػؼ السػبؿ لمتخمػػى عػػف المخطػط، كمػػا دعػا حكومػػات العػػالـ 
 إلى اتخاذ موقؼ مماثؿ يمـز حكومة تؿ أبيب باحتراـ حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولى.

نقػػػؿ التقريػػػر عػػػف رئػػػيس حممػػػة التضػػػامف مػػػع فمسػػػطيف فػػػى بريطانيػػػا ػػػػػ اسػػػمو ىيػػػوالنينج ػػػػػ قولػػػو عمػػػى الموقػػػع 
اإللكترونى لمحممة إف الحكومة البريطانية مطالبة بالتخمى عف حذرىا فى مخاطبة حكومة إسرائيؿ، فػى حػيف 

يا االستيطانية، مف ثـ فال ينبغى أف المطموب منيا سياسيا وأخالقيا أف تتبنى موقفا حازما فى مواجية سياست
نمػا يتعػيف أيضػا أف تتخػذ الحكومػة خطػوات عمميػة تؤكػد  أف يكتفى الموقؼ البريطانى باإلدانة أو التحػذير، وا 

 جديتيا فى رفض تمؾ السياسة العنصرية، كأف تفرض حظرا عمى تجارة السالح مع إسرائيؿ.
اجأة فى الموضوع ال يتمثػؿ فقػط فػى كػوف الحممػة يقودىػا ىذا الموقؼ يفاجئنا بقدر ما أنو يخجمنا. ووجو المف

فريؽ مف النخبة البريطانية، ولكنو يتمثؿ أيضا فى أف الموضوع برمتو ليس مثارا فى اإلعالـ المصرى. ذلػؾ 
أننى أزعـ بأف الرأى العاـ فػى بالدنػا ال يعػرؼ شػيئا عػف خطػة التيجيػر المػذكورة، رغػـ األىميػة االسػتراتيجية 

ف القػػومى فػػى مصػػر، باعتبارىػػا لصػػيقة بشػػبو جزيػػرة سػػيناء. ولمعمػػـ فػػإف مخطػػط برافػػر ىػػو قػػانوف لمنقػػب لألمػػ
إسرائيمى تـ اقراره فى شػير يونيػو مػف العػاـ الحػالى، بنػاء عمػى توصػية مػف وزيػر التخطػيط اإلسػرائيمى إييػود 

لنقػػػب، . وقػػػد شػػػكمت لجنػػػة حممػػػت اسػػػمو لكػػػى تتػػػولى تيجيػػػر سػػػكاف عشػػػرات القػػػرى فػػػى ا1022برافػػػر عػػػاـ 
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وتجمػػػيعيـ فيمػػػا سػػػمى بمػػػديات التركيػػػز. وتػػػدعى الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية اف ىػػػدؼ المخطػػػط ىػػػو تسػػػوية النػػػزاع 
المتواصػػػؿ بػػػيف بػػػدو النقػػػب والسػػػمطة اإلسػػػرائيمية فػػػى شػػػأف ممكيػػػة األراضػػػى بالمنطقػػػة، بمػػػا يسػػػمح بػػػالتخطيط 

نيػب مػا تبقػى مػف حػوزتيـ مػف لمستقبؿ قرى البدو ومضاربيـ، إال أف البدو يؤكػدوف أف اليػدؼ الحقيقػى ىػو 
، حيػػث يػػؤدى القػػانوف إلػػى مصػػادرة نحػػو  ألػػؼ دونػػـ تعػػادؿ نصػػؼ األراضػػى التػػى تبقػػت ليػػـ بعػػد  800أراضة

( ػػػػ لالفػػداف يعػػادؿ أكثػػر قمػػيال مػػف أربعػػة دونمػػات( ويقضػػى 2948المصػػادرات التػػى تمػػت عػػاـ النكبػػة لسػػنة 
وخبرة نظاـ اآلبارتايد البائػد « الجيتو»ألذىاف فكرة المخطط بتخصيص منطقة ينقؿ إلييا البدو بما يعيد إلى ا

فى جنوب أفريقيا، الػذى حػدد أمػاكف منفصػمة لكػى يعػيش فييػا السػود مػف أصػحاب الػبالد، كػى يظمػوا بمعػزؿ 
عػػػف البػػػيض الوافػػػػديف إلييػػػا، وفػػػػى الحالػػػة التػػػػى نحػػػف بصػػػػددىا فػػػالمراد ىػػػػو عػػػزؿ البػػػػدو واقػػػتالعيـ لصػػػػالح 

 مخططات التغوؿ االستيطانى.
اف يعرؼ البريطانيوف عف الموضوع أكثر مما نعرؼ فذلؾ سبب كاؼ لشعورنا بالخجؿ والخزى. واف يتحػرؾ 
بعضيـ وينظموف حممة لوقؼ ىدـ القرى وتيجيػر عشػرات األلػوؼ مػف البػدو بينمػا نحػف صػامتوف وذاىمػوف، 

ؼ حاـز إزاء إسرائيؿ فذلؾ سبب لخر لمخجؿ. واف تطالب حممة المثقفيف اإلنجميز حكومة بالدىـ باتخاذ موق
ووقؼ بيع السالح ليػا. فػى حػيف أف حكومتنػا تقػؼ متفرجػة وتنيمػؾ فػى ىػدـ األنفػاؽ إلحكػاـ الحصػار حػوؿ 

 فمسطينيى غزة، فذلؾ سبب ثالث لمخجؿ.
ال أعػػرؼ إلػػػى مػػػف نتوجػػػو بػػػالمـو والعتػػػاب. إلػػػى حكومتنػػا المتفرجػػػة عمػػػى المشػػػيد، وباتػػػت تضػػػف عميػػػو حتػػػى 

إلى وسائؿ اإلعالـ التى انخرطت فى االستقطاب السياسى والصراع الداخمى الػدائر بالشجب واالستنكار؟ أـ 
إلى حد أنساىا مسئوليتيا المينية فى األخبار وتنػوير الػرأى العػاـ؟ أـ إلػى النخبػة التػى تخمػت عػف دورىػا فػى 

لػى اف نعػرؼ فإننػ ا ال نسػتطيع التعبير عف ضمير األمػة وتحولػت إلػى طػرؼ فػى الحػرب األىميػة الػدائرة؟ ػػػ وا 
 أف نتخمص مف الشعور بالخجؿ والخزى.

 5/21/1823، الشروق، مصر
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 أسعد عبد الرحمف

. وربمػا تكػوف 2948منذ قياميا في عػاـ « مواطنييا»وىوية « دولة إسرائيؿ»ما يزاؿ الجدؿ قائمًا حوؿ ىوية 
فض إعطػاء اسػميا كيويػة قوميػة لمواطنييػا. ومػؤخرًا، أصػدرت ىي الوحيدة في ىذا العالـ التي تػر « إسرائيؿ»

المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيمية قػػرارًا نافػػذًا ركػػز عميػػو اإلعػػالـ اإلسػػرائيمي كثيػػرًا، وتػػزامف مػػع زيػػارة وزيػػر الخارجيػػة 
يػة المحكمػة اإلسػرائيمية العميػا تػرفض اعتبػار القوميػة اإلسػرائيمية ىويػة وطن»األميركي جوف كيري، جاء فيو: 

 وىكذا تكوف الدولة الصييونية بدوف اسـ وبدوف ىوية قومية أو وطنية.«! ألنيا تيدد قواعد الدولة
بعد أف ّقدـ عدد مف اإلسػرائيمييف دعػوى أمػاـ المحكمػة العميػا لػتحكـ ليػـ بػأف « القضائي»لقد جاء ىذا الحكـ 

بػػدوف ىويػػة إسػػرائيمية »قػػانوني كػػاآلتي: وكػػاف تبريػػرىـ ال«. الجنسػػية اإلسػػرائيمية ىػػي ىػػويتيـ القوميػػة المدنيػػة»
عممانية لغير دينية( فإف سياسة الدولة ستفضؿ فقط الييود مف مواطنييا فتصبح دولة عنصرية تتبع التمييز 

وىؤالء اإلسرائيميوف في دعواىـ لدى المحكمة العميا كانوا يأمموف منيا «. العنصري ضد أقميتيا غير الييودية
الدولة الصييونية المتجو نحو ىاوية التمييػز العنصػري األبارتايػدي الػذي يقضػي  وقؼ التدىور العنصري في

نظرنا بمثؿ »لكف المحكمة العميا اإلسرائيمية عممت رفضيا بالقوؿ: «. المبادئ الديمقراطية»عمى ما تبقى مف 
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. ومػػف الناحيػػة ىػػذه القضػػية قبػػؿ أربعػػيف عامػػًا، ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف وحتػػى اليػػوـ لػػـ يثبػػت وجػػود قوميػػة إسػػرائيمية
 «.القانونية، ال وجود لمقومية اإلسرائيمية وال سبب إلقامة شظايا قوميات جديدة

لقد أراد ىؤالء اإلسرائيميوف، بدعواىـ القضائية، منع إسرائيؿ مف التحػوؿ إلػى دولػة دينيػة يحكميػا الحاخامػات 
ف الدولػػة الدينيػػة سػػتقود حتمػػًا إلػػى األرثػػوذوكس األصػػوليوف التمموديػػوف. وبحسػػب اإلسػػرائيمييف العممػػانييف، فػػإ

الوقوع تحت سمطة الكينوت التي تقرر مف ىو الييودي ومف ىو غير الييودي، كمػا ىػو فعػاًل حاصػؿ اليػوـ 
فػػي إسػػرائيؿ. وقػػرار المحكمػػة العميػػا أثبػػت أف خػػوؼ ىػػؤالء المبػػادريف كػػاف فػػي مكانػػو وبالػػذات عنػػدما أعمنػػت 

إف رفضػػػنا لمجنسػػػية اإلسػػػرائيمية كيويػػػة قوميػػػة وطنيػػػة ىػػػو ألجػػػؿ »المحكمػػػة أسػػػباب قرارىػػػا القضػػػائي قائمػػػة: 
المحافظة عمى المبادئ لالصييونية( التي تأسست عمييا الدولة وىػي: بػأف تكػوف دولػة ييوديػة لجميػع الييػود 

 «.فقط
وتعػود األسػػباب الحقيقيػػة لعػػدـ التوافػػؽ فػػي إسػػرائيؿ عمػػى جنسػػية تحػػدد اليويػػة الوطنيػػة لمدولػػة ولمواطنييػػا مػػف 

مف اليويات الوطنية المطروحة لاليوية اإلسرائيمية، اليوية الييودية، واليوية العبريػة( إلػى عوائػؽ تاريخيػة ض
دينيػػػة كبػػػرى تمنػػػع اسػػػتعماؿ اليويػػػة اإلسػػػرائيمية كيويػػػة قوميػػػة وطنيػػػة لمدولػػػة الصػػػييونية ومواطنييػػػا. وتبػػػدأ 

جيػاده األكبػر المقػدس عمػى نفسػو الماديػة بمعنى إسرائيؿ التوراتي، عندما تغمب النبي يعقوب فػي « المسألة»
السير في ظممة ىذا العػالـ المػادي مػع لئيػؿ(، أي مػع »، أي «إسرا»وعقمو المادي وغّير اسمو إلى إسرائيؿ: 

كمػػػا لػػـ تكػػػف ىنػػاؾ فػػػي وقػػت مػػػف األوقػػات، وفقػػػًا لمتػػوراة، أيػػػة واليػػة أو مممكػػػة تػػدعى مممكػػػة «. الػػرب تعػػالى
و يعقوب عميػو السػالـ الػذيف تغمبػوا عمػى أنفسػيـ الماديػة األنانيػة. إف المعنػى ىـ بن« بنو إسرائيؿ»إسرائيؿ، و

، أحػػد أوالد يعقػػوب االثنػػي «ىػػودا»التػػوراتي لمصػػفة الييوديػػة يكمػػف فػػي أف الييػػودي ىػػو المنتمػػي إلػػى قبيمػػة 
فػي بػؤرة عشر، وىي القبيمػة الوحيػدة التػي بقيػت عمػى ممػة النبػي إبػراىيـ بعػد أف ذابػت القبائػؿ اإلحػدى عشػرة 

ممػة »لقػد حافظػت قبيمػة ىػودا البدويػة عمػى «. الخػروج مػف مصػر»الوثنية وضػاعت فػي مجاىػؿ التػاريخ بعػد 
، وبداًل مف أف تعطي اسـ النبي إبراىيـ لدينيا أو اسـ النبي موسى صاحب التوراة، قػررت «إبراىيـ التوحيدية

ديػػػف قبيمػػػة ىػػػودا. ومنذئػػػذ، بػػػات مػػػف « وديػػػةاليي»تسػػػمية ممػػػة إبػػػراىيـ التوحيديػػػة باسػػػـ القبيمػػػة فأصػػػبح االسػػػـ 
ىوية دينية محصػورة بقبيمػة « الييودية»الضروري أف يكوف الييودي مف ساللة قبيمة ىودا، وتوراتيًا أصبحت 

 ىودا ال غيرىا. وكما نعمـ فميس كؿ مواطني الدولة الصييونية مف ساللة قبيمة ىودا البدوية!
وديػة فيػو الحقيقػػة العمميػة التػػي تسػببت، مػؤخرًا، بصػػاعقة كبػرى نزلػػت أمػا الػذي يمغػػي اليويػة أو الجنسػػية اليي

عمػػى رؤوس جماعػػة األشػػكناز األرثػػوذوكس فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ، وخاصػػة فػػي إسػػرائيؿ، حػػيف تػػـ فحػػص 
أصػػؿ األشػػكناز بواسػػطة التحميػػؿ الجينػػي الػػذي كشػػؼ عمميػػًا أف الييػػود األشػػكناز األوروبيػػيف لالػػذيف اعتنقػػوا 

ودية فػي القػرف السػابع المػيالدي( ىػـ مػف الجػنس اآلري وال يمتػوف لمسػامية بصػمة أبػدًا، وأنيػـ أتػوا الديانة اليي
مف جذور أمياتيـ األوروبيات اآلريات بػدوف عالقػة نسػب إلػى النبيػيف إبػراىيـ أو إسػرائيؿ ليعقػوب(. كمػا أف 

الػذي تنتمػي أمػو الييوديػة إلػى  التممود الغربي الذي كتبو حاخامات األشكناز حدد مف ىو الييودي وىو الفػرد
السامية اإلبراىيميػة بغػض النظػر عػف عػرؽ أبيػو أو دينػو. لػذا، يكػوف األشػكناز الحػاكموف فػي إسػرائيؿ ليسػوا 
بييود عرقيًا وتمموديًا. وىكذا تصبح الجنسية الييودية غير صالحة بتاتًا لتكوف ىوية الدولة الصييونية وىوية 

 ناز تحت رايتيا.مواطنييا ألنيا ال تشمؿ األشك
الػػذيف »وىكػػذا أيضػػًا يبقػػى االحتمػػاؿ الوحيػػد ىػػو اليويػػة العبريػػة. لكػػف المعنػػى التػػوراتي لمعبػػرانييف ىػػـ أولئػػؾ 

مػػف بػػدو الجزيػػرة العربيػػة. والنبػػي إبػػراىيـ ىػػو الػػذي بػػدأ العبػػور فػػي ثػػالث مراحػػؿ، فأصػػبح لقبػػو لومػػف « عبػػروا
مف الجزيػرة العربيػة إلػى العػراؽ. والعبػور الثػاني كػاف عبػور  لقد عبروا العبور األوؿ«. العبرانيوف»عبر معو( 
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التػػي كانػػت تػػدعى حسػػب « أرض كنعػػاف»النيػػريف لدجمػػة والفػػرات(. أمػػا الثالػػث فكػػاف عبػػور نيػػر األردف إلػػى 
لالفمسػػػػطينييف( كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي قصػػػػة شمشػػػػوف ودليمػػػػة فػػػػي التػػػػوراة فػػػػي سػػػػفر  Philistininesالتػػػػوراة أرض 

« بالسػتيف». ولقد أصبح اسـ فمسطيف بالمغة الالتينية أيػاـ الرومػاف 5لية رقـ  26( رقـ Judges« لالقضاة»
وبقيػػػت فمسػػػطيف كمػػػا ىػػػي فػػػي المغػػػة العربيػػػة إلػػػى يومنػػػا ىػػػذا. والعبرانيػػػوف الوحيػػػدوف والحقيقيػػػوف فػػػي الدولػػػة 

ىػذه الحقيقػة الصييونية ىـ العرب الييود والعرب المسيحيوف والعػرب المسػمموف أبنػاء وأحفػاد النبػي إبػراىيـ. و 
تجعػػؿ اليويػػة العبريػػة لمدولػػة غيػػر صػػالحة ألنيػػا تسػػتبعد األشػػكناز أيضػػًا. وىػػذا يعنػػي أف الصػػييونية، التػػي 

، أصبحت ممغية بالمطمؽ بعد إلغاء اليويػات الػثالث اإلسػرائيمية «ييودية الجنسية»تأسست ألجؿ إقامة دولة 
 والييودية والعبرانية.

التممػػػػود »ييف الػػػػذيف بػػػػّدلوا الديانػػػػة الوثنيػػػػة لالشػػػػكناز إلػػػػى الييوديػػػػة اسػػػػمو: إف التممػػػػود الشػػػػرقي لمييػػػػود الشػػػػرق
وقػد ُكتػب ىػذا التممػود منػذ لالؼ السػنيف بالمغػة الييوديػة القديمػة الفمسػطينية «. تممود القدس»أو « الفمسطيني

سػرائيمية كػاف اإل« الجيػروزاليـ بوسػت»اآلرامية، أي لغػة الفمسػطينييف الكنعػانييف. ويكفػي أف نعمػـ أف صػحيفة 
... وكػػذلؾ 2948إلػػى قيػػاـ الدولػػة الصػػييونية عػػاـ  2931منػػذ إنشػػائيا فػػي عػػاـ  Palestine Postاسػػميا 

 «!االنتداب البريطاني لفمسطيف»الحاؿ مع االسـ الرسمي والدولي لمحكـ اإلنجميزي: 
 6/21/1823، االتحاد، أبو ظبي

 
 سرائيميةاإل االغتياالتقائمة  78

 رونيف بيرغماف
سـ مسؤوؿ االستخبارات االسرائيمي وقاؿ: "سيكوف ىنػاؾ مػؤتمر قمػة فػي السػماء"، وذلػؾ عنػدما عمػـ عمػـ "ابت

باغتياؿ حساف المقيس، القائد في حزب اهلل المسؤوؿ عف تطوير االسمحة والحػرب التكنولوجيػة المتقدمػة، فػي 
ومقتػػػؿ المقػػػيس ىػػػو  كػػػانوف االوؿ لديسػػػمبر(. 3ضػػػاحية مػػػف ضػػػواحي بيػػػروت نحػػػو منتصػػػؼ ليػػػؿ الثالثػػػاء، 

االخير في سمسمة اغتياالت طويمة تستيدؼ شخصيات بارزة في مػا تسػميو االسػتخبارات االسػرائيمية "الجبيػة 
وثػالث منظمػات: حػزب اهلل، والجيػاد االسػالمي الفمسػطينية،  -سوريا وايراف  -الراديكالية" التي تشمؿ بمديف 

 و"حماس".
المنظمػات والنػػاس المنخػرطيف فػي نشػػاط نػووي وارىػابي. انيػػـ ال وقػاؿ المسػؤوؿ: "اننػػا نتحػدث عػف عػػدد مػف 

تعتبػر اخطػر  -يفعموف ذلؾ ليس فقط مف اجؿ بمدانيـ في ميمات متنوعة، ولكنيـ خمقػوا ايضػًا شػبكة دوليػة 
مػػف  -واكفػػأ مػػا واجيتػػو". واضػػاؼ اف اىػػداؼ االئػػتالؼ ىػػي "تركيػػب قنبمػػة نوويػػة وقػػدرات صػػاروخية متنوعػػة 

وتنفيذ عمميات انتحارية عمى اعمى مستوى". واليدؼ االسػرائيمي: اغتيػاؿ  -طويمة المدى جدًا القصيرة جدًا لم
 ىؤالء الرجاؿ، واحدًا تمو لخر.

وليسػػت ىػػذه المػػرة االولػػى التػػي تواجػػو فييػػا اسػػرائيؿ اعػػداًء اقويػػاء جػػدًا، بػػالطبع. لكػػف مسػػؤولي االسػػتخبارات 
ية يمكف اف تكوف االكثر تنوعًا واالعقد تشابكًا بػيف مػا واجيتػو االسرائيمية يعتقدوف اف مجموعة االعداء الحال

اسرائيؿ. ويتراوح ىؤالء االعػداء بػيف مػف ىػـ عمػى مسػتوى القيػادة ومػف ىػـ عػامموف عمػى المسػتوى الميػداني، 
وفقًا لمسؤوليف رفيعي المستوى في "موسػاد" ومديريػة االسػتخبارات العسػكرية لأمػاف(. وتشػمؿ الشػبكة التعػاوف 

ثيؽ والعميػؽ الػذي يتخطػى حتػى االنقسػامات الدينيػة بػيف السػنة والشػيعة، والػذي تحركػو قػوة دافعػة وحيػدة: الو 
 العداء تجاه اسرائيؿ.

، بػػػدأت االسػػػتخبارات االسػػػرائيمية "موسػػػاد" فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى شخصػػػيات اساسػػػية متنوعػػػة ضػػػمف 1004فػػػي 
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، وتنظيميػػة وتكنولوجيػػة متقدمػػة. وبينمػػا كانػػت اي اولئػػؾ الػػذيف يممكػػوف قػػدرات عمالنيػػة -الجبيػػة الراديكاليػػة 
شخصػػػيات اخػػػرى معروفػػػة بشػػػكؿ افضػػػؿ فػػػي تمػػػؾ الجماعػػػات المتطرفػػػة ودالػػػدوؿ التػػػي تػػػدعميا مػػػع االمػػػور 

 االستراتيجية، كاف ىؤالء ىـ الناس الذيف يتعامموف مع التفاصيؿ وترجمة االستراتيجية الى ممارسة فعمية.
مػػة تشػػمؿ اولئػػؾ الرجػػاؿ، وكػػؿ مػػنيـ يممػػؾ ميػػارات قاتمػػة جػػدًا يمكػػف اف وضػػعت االسػػتخبارات االسػػرائيمية قائ

ف لػـ تكػف ىنػاؾ شػبكة تضػميـ جميعػًا. وكػاف عمػى رأس القائمػة رجػالف:  تشكؿ خطػرا عمػى اسػرائيؿ، حتػى وا 
عمػػػاد مغنيػػػة، القيػػػادي العسػػػكري االعمػػػى فػػػي حػػػػزب اهلل، والعميػػػد محمػػػد سػػػميماف، رئػػػيس المشػػػاريع السػػػػرية 

يػػا بنػػاء مفاعػػؿ نػػووي، والشػػخص المسػػؤوؿ عػػف عالقػػات سػػوريا بػػايراف وحػػزب اهلل فػػي نظػػاـ الخاصػػة، بمػػا في
الػػرئيس بشػػار األسػػد. وكمػػا قػػاؿ لػػي مػػائير داغػػاف، الػػرئيس السػػابؽ لػػػ"موساد": " العميػػد محمػػد سػػميماف كػػاف 

اف الشخص مسؤوال عف اعماؿ االسد السرية، بما في ذلؾ الصمة مع حزب اهلل وايراف والمشاريع الحساسة. ك
 الذي يعتمد عميو االسد. وىذه االياـ يفتقده".

بعدىما جاء الجنػراؿ ترىػاني مقػدـ، مػدير برنػامج تطػوير الصػواريخ فػي الحػرس الجميػوري االيرانػي وتصػدير 
الصػػواريخ الػػى حػػزب اهلل و"حمػػاس" و"الجيػػاد االسػػالمي"، ثػػـ محمػػود المبحػػوح، المسػػؤوؿ فػػي "حمػػاس" عػػف 

ايراف، وحساف المقيس لالػوارد ذكػره ايضػًا فػي ممفػات "اؼ بػي لي" باسػـ الحػاج حسػاف  العالقات التكتيكية مع
حمو المقيس(، الػذي تعرفػت عميػو االسػتخبارات العسػكرية لأمػاف( فػي اوائػؿ تسػعينات القػرف الماضػي باعتبػاره 

يػة وصػفت خبير تطوير االسمحة في حزب اهلل. وفي مقاؿ عف موت المقيس في صحيفة "دايمػي سػتار" المبنان
 الصحيفة بانو "شخصية اساسية في برنامج الطائرات مف دوف طيار في حزب اهلل".

عامًا، فقد انضـ  29ووفقا لممفو عند "اماف" كاف المقيس نشيطًا في الحركة الشيعية الراديكالية منذ كاف عمره 
لبنانيػة ولكنػو حػاز عمػػى  الييػا بعػد وقػت قصػير مػف تأسيسػيا. وقػد تمقػى مقػػدارا مػف التعمػيـ التقنػي فػي جامعػة

معظػػـ مياراتػػو مػػف خبرتػػو فػػي تطػػوير وصػػنع اسػػمحة. وكػػاف منػػذ البدايػػة تقريبػػًا المسػػؤوؿ االوؿ عػػف تحصػػيؿ 
االلسمحة مف والتنسيؽ مع ايراف في ىذه المسائؿ. وبفضؿ جيوده، صار حزب اهلل اقػوى منظمػة ارىابيػة فػي 

فػي المائػة مػف بمػداف  90ويممػؾ "قػوة نيػراف ال تممكيػا  -واقػوى حتػى مػف "القاعػدة" مػف نػواح كثيػرة  -التاريخ 
 العالـ"، حسب داغاف.

ومنػػذ منتصػػؼ تسػػعينات القػػرف الماضػػي، كػػاف ىنػػاؾ ضػػباط فػػي "امػػاف" اشػػاروا الػػى المقػػيس عمػػى انػػو ىػػدؼ 
محتمؿ، معتقػديف انػو يجػب الػتخمص منػو. لكػف حػزب اهلل لػـ يكػف ىػدفًا مفضػاًل فػي ذلػؾ الحػيف وكػاف يعتبػر 

عػػاج اكثػػر منػػو تيديػػدًا اسػػتراتيجيًا. وبحمػػوؿ تغيػػر ذلػػؾ فػػي سػػنوات األلفػػيف، كػػاف قػػد بػػدأ فػػي اتخػػاذ مصػػدر از 
 اجراءات احتياطية مشددة لحماية نفسو.

وكمػػا ذكػػرت بالتفصػػيؿ فػػي كتػػابي "الحػػرب السػػرية مػػع ايػػراف"، كػػاف المقػػيس مطموبػػًا ايضػػًا فػػي كنػػدا والواليػػات 
ذيف البمديف في اوائؿ تسعينات القرف الماضي. وقد ارسؿ عناصر مف المتحدة الدارتو خاليا لحزب اهلل في ى

ذوي الميوؿ االجرامية الى ىناؾ، ولذلؾ كاف مف دواعي سرورىـ ارساليـ الػى اميركػا الشػمالية كػي ال يقومػوا 
ؾ بمثؿ تمؾ النشاطات بالقرب مف اعضاء التنظيـ" في لبناف، وفقا لورقة سرية مف اوراؽ "اماف". واستقر اولئ

المجرموف المبنانيوف في فػانكوفر، وكاروالينػا الشػمالية، وميتشػيغاف حيػث عممػوا فػي تزويػر بالجممػة لتأشػيرات 
السفر، ورخص السياقة، وبطاقات االعتماد، ليحصموا عمى ارباح طائمة. وسمح ليـ المقيس بأخذ نسبة عالية 

ف حػزب اهلل يجػػد صػعوبًة فػي الحصػػوؿ مػف االربػاح، مػػا داـ معظػـ المػاؿ مسػػتخدما لشػراء معػدات متقدمػػة كػا
عمييا مف اماكف اخرى، مثؿ اجيزة تحديد المواقع في العالـ واجيزة الرؤية الميمية وانواع مختمفة مػف السػترات 

 الواقية مف الرصاص.
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، صػػار بنػػاء قػػوة حػػزب اهلل العسػػكرية واسػػتعدادات 1000ومػػع انسػػحاب اسػػرائيؿ مػػف لبنػػاف فػػي ايػػار لمػػايو( 
عامة ضد اسرائيؿ جزءًا مركزيًا مف نظرية الحزب. وقد عمػؿ المقػيس الػى جانػب مغنيػة وتحػت الحزب لحممة 

قيادتو. وكاف االثناف يعياف حساسية اسرائيؿ تجاه تكبد خسائر في ارواح قواتيا المسمحة وعدـ استعداد الجبة 
 الداخمية االسرائيمية لقصؼ طويؿ االجؿ.

لبناف بيدؼ مزدوج: الصمود الطوؿ فترة ممكنة امػاـ ىجػـو مػف  وقد اقاما شبكة تحصينات معقدة في جنوب
القوات البرية االسرائيمية، وىو ما كانا متأكديف مف انو سيحصؿ إف عاجاًل او لجاًل، واالحتفاظ بقدرتيـ عمى 

 اطالؽ اكبر عدد ممكف مف الصواريخ عمى التجمعات السكانية االسرائيمية.
" عمػػى 26-السػػرائيميوف اغتيػػاؿ المقػػيس بصػػاروخ اطمقتػػو طػػائرة "اؼ حػػاوؿ ا 1006تمػػوز ليوليػػو(  10وفػػي 

 شقتو في بيروت ولكنو لـ يكف في المنزؿ وقتؿ ابنو.
لالمعروفة في اسرائيؿ بػ"حرب لبناف الثانية" تمييزا ليا عػف تمػؾ التػي شػنتيا عمػى منظمػة  1006كانت حرب 

لراديكاليػة والتنسػيؽ بػيف كبػار اعضػاء االئػتالؼ. ( اوج قػوة الجبيػة ا2981التحرير الفمسػطينية فػي لبنػاف فػي 
ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف دارت العجمػػة دورة كاممػػة. فقػػد قتػػؿ مغنيػػة بقنبمػػة فػػي سػػيارتو فػػي دمشػػؽ فػػي شػػباط لفبرايػػر( 

، وقتػػؿ سػػميماف بالرصػػاص عمػػى يػػد قنػػاص وىػػو عمػػى الشػػاطىء فػػي سػػوريا فػػي لب لاغسػػطس( مػػف 1008
، وقتػػؿ مقػػدـ 1020غرفػػة فنػػدؽ فػػي دبػػي فػػي كػػانوف الثػػاني لينػػاير( السػػنة نفسػػيا، وُخنِػػؽ المبحػػوح وسػػمـ فػػي 

تشريف الثاني لنوفمبر(  213مف رجاؿ جيازه في تفجير في مستودع صواريخ قرب طيراف في  26نسفًا مع 
 . وليؿ الثالثاء، َقَتؿ رجالف مقنعاف المقيس في كراج مبنى شقتو في احدى ضواحي بيروت.1022

 5/21/1823، "فورين بوليسي"
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 5/21/1823وكالة سما اإلخبارية، 


