
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 رفضها لالقتتال المذهبي وتؤكدحماس تدعو لتحييد المخيمات الفمسطينية بمبنان 

 فتح تؤكد استعدادها لتشكيل حكومة التوافق وتنفيذ اتفاق المصالحة فورا
 إلى دور عممي مع حماس إلنهاء االنقسام مرشد اإلخوان المسممين في مصر يدعو حواتمة

 فمسطين أون الين: مشروع قانون مصري لمعاممة الفمسطينيين كالمصريين قريباً 
 ود بالعتاد العسكريطمبًا إسرائيميًا لمتز  25: بريطانيا رفضت "هآرتس"

 أيحد مشحروع نتنياهو يسحح  بيانحاً 
ححححل الحححدولتين بعحححد عاصحححفة محححن 

 اجات في صفوف حزبهاالحتج
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 بهحل الدولتين بعد عاصفة من االحتجاجات في صفوف حز  مشروع أيد نتنياهو يسح  بياناً  3
تراجػػر رسػػيس الػػوزراا اليػػراسيمي بنيػػاميف نتنيػػااو يمػػس عػػف بيػػاف ريػػمي ل كومتػػ  @ نظيػػر مجمػػي -تػػؿ يبيػػب

يعترؼ فيػ  ب ػؽ الشػعب الطميػطيني فػي دولػل ميػتصمل  وييػدر نتنيػااو بيانػا جػاا فيػ  ينػ  لػـ يصػري اػذا البيػاف 
ار ضػػجل فػػي ال مبػػل الييايػػيل قبػػؿ نشػػرن وينػػ  لػػو كػػاف مػػر عميػػ  لكػػاف غيػػر نيػػ   لكػػف التراجػػر وييػػموب  ي ػػ

 اليراسيميل 
مػف وزراسػػ   لػػن بولنػػدا فػػي زيػػارة  خميػػلوقػد ي يػػرت اػػذن الصضػػيلأ ميػػاا يوؿ مػف يمػػسأ عشػػيل يػػطر نتنيػػااو و 

ريػػميل تيػػتغرؽ يػػوميف  وفػػي  طػػار العػػداد ل ػػذن الزيػػارةأ اتطػػؽ مم مػػوف عػػف مكتػػب نتنيػػااو ومكتػػب رسػػيس 
 يدار بياف مشترؾ ي توي عمن فصرة تخػص عمميػل اليػفـ فػي الشػرؽ الوزراا البولنديأ دونالد تويؾأ عمن 

 األويط وتيويل اليراع اليراسيمي الطميطيني 
تتطػػػؽ ال كومتػػػافأ اليػػػراسيميل والبولنديػػػلأ عمػػػن الضػػػرورة المم ػػػل لمتصػػػدـ باتجػػػان  ػػػؿ »وجػػػاا فػػػي اػػػذا البيػػػاف 

ؿ  ليػػ  مػػف خػػفؿ المطاوضػػات المباشػػرة الطميػػطينيأ والػػذي يجػػب التويػػ –الػػدولتيف ل ػػؿ اليػػراع اليػػراسيمي 
بػػيف الطػػرفيف مػػف دوف يي شػػروط ميػػبصل  ويجػػب عػػدـ التشػػكيؾ فػػي شػػرعيل دولػػل  يػػراسيؿ كتعبيػػر عػػف  ػػؽ 
تصريػػر الميػػير لمشػػعب الي ػػودي وفػػي  ػػؽ األمػػف واألمػػاف لمواطني ػػاأ ويجػػب عػػدـ التشػػكيؾ كػػذلؾ فػػي  ػػؽ 

تعبيػػر عػػف  ػػؽ تصريػػر الميػػير لمشػػعب الطميػػطيني  الطميػػطينييف فػػي دولػػل ميػػتصمل ذات يػػيادة تكػػوف بم ابػػل 
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الخطػوات األ اديػل الجانػب مػف قبػؿ يي »وجػاا ييضػا يف «  وعمن ااتيف الدولتيف يف تعيشا معا بيفـ ويمف
 « مف الطرفيف لف تؤدي  لن التويؿ  لن يفـ قابؿ لم ياةأ وتخرب في عمميل اليفـ

يػػراسيميل فتوج ػػت  لػػن مكتػػب نتنيػػااو لفيتيضػػاحأ  ذ وقػػد تيػػربت نيػػخل مػػف اػػذن الميػػودة  لػػن اليػػ افل ال
مطاجسػػا  فدكػػد المكتػػب اػػذن المعمومػػات  ػػـ عمػػـ بنطيػػ  بيانػػا يؤكػػد يػػ ل مػػا جػػاا فيػػ   « لغػػل الػػنص»اعتبػػرت 

وعنػػدااأ  ػػارت  ػػاسرة الجنػػاح اليمينػػي المتطػػرؼ فػػي  ػػزب الميكػػود ال ػػاكـ  وقػػد خرجػػت العنايػػر اليمينيػػل فػػي 
عمػػن نتنيػػااو وات مػػون بػػانن راؼ عػػف خػػط ال ػػزب ن ػػو الييػػار  وخػػفؿ اجتمػػاع   ػػزب الميكػػود ب جػػـو شػػديد

لممجمػػس المركػػػزي ل ػػزب الميكػػػودأ عصػػد يوؿ مػػػف يمػػس فػػػي تػػؿ يبيػػػبأ را ػػوا يطمصػػػوف تيػػري ات  ػػػادة ضػػػد 
نتنيػػااو  فمػػا كػػاف منػػ  يػػوب يف ييػػدر بيانػػا يتنيػػؿ فيػػ  مػػف البيػػافأ فصػػد يعمػػف ينػػ  لػػـ يصػػري اػػذا البيػػاف قبػػؿ 

ال ػديث اػو عػف »وينػ  لػو يتػيه لػ  يف يكتػب بيانػا ك ػذا لكػاف كتبػ  بمضػموف آخػر  وقػاؿ ييضػا  ف  تعميم  
وقػاؿ ميػؤوؿ فػي ال كومػل اليػراسيميل ل ذاعػل  « مجرد و يصل م ضر فصػطأ ن يم ػؿ موقػؼ  كومػل  يػراسيؿ

ؼ يف البيػاف ن ويضػا«  ال كومل لـ تيوت عمن نص البيافأ ولـ ينيؽ ي د  ول  مر الوزراا»العبريلأ  ف 
يم ؿ موقؼ ال كومل ألن  ن يوجد موقؼ ريمي لم كومل فػي الشػدف الطميػطيني  وب يػب  فػقف موقػؼ رسػيس 

 «  قامػػل دولػػل فميػػطينيل منزوعػػل اليػػفح تعتػػرؼ بالدولػػل الي وديػػل مػػر ترتيبػػات يمنيػػل منايػػبل»ال كومػػل اػػو 
افأ وبصدر ما ي ػر  طيظػل اليمػيف المتطػرؼأ أ يمسأ  ف اذا البي«ادرتس »وقاؿ الموقر اللكتروني لي يطل 

وقػػد خرجػػت رسييػػل  ػػزب العمػػؿ اليػػراسيميأ الناسبػػل شػػيمي  فقنػػ  بعػػث آمػػان كبيػػرة فػػي الييػػار وفػػي الشػػارع  
ي يموفيتشأ  ف تنيؿ نتنيااو مػف نػص البيػاف يضػر بالميػاعي لكيػر العزلػل الدوليػل  ولكػف تراجػر نتنيػااو 

ت رسييل  زب ميرتسأ زاافا غاألوف  ف التراجر عػف البيػاف يكشػؼ الوجػ  وب ذن الطريصل يدـ الجمير  وقال
ال صيصػػي لػػرسيس الػػوزراا بنيػػاميف نتنيػػااو  ف ػػو بعيػػد تمامػػا عػػف يجػػواا اليػػفـ و كومتػػ  ن يمكػػف يف تيػػنر 

 اليفـ 

 31/6/5031، الشرق األوسط، لندن
 
 لرئيس بمدية باريس الفمسطينيةمواطنة الشرف عباس يمنح  

 يتصبؿ الرسيس الطميطينييأ م مود عباسأ اليوـ األربعااأ وزير شؤوف الشرؽ  @)يو بي اي( -راـ اهلل
ويكد عباس خفؿ المصااأ عمن ياميل  األويط البريطاني الييتر بيرت في مصر الرسايل بمدينل راـ اهلل 

اـ الصيادة الطميطينيل بعمميل الج ود التي تبذل ا الونيات المت دة األميركيل لنصاذ عمميل اليفـأ مؤكدا التز 
وعايمت ا الصدس الشريؼأ  =>?7اليفـ عمن يياس  ؿ الدولتيف وقياـ الدولل الطميطينيل عمن  دود عاـ 

طفؽ يراح األيرب  وكاف عباس  يتصبؿ في وقت يابؽ رسيس بمديل باريس بيتراف  ووقؼ انيتيطاف وا 
ي قبؿ يف يمن   مواطنل الشرؼ الطميطينيلأ تصديرًا ديفنويأ ويطمعل عمن آخر ميتجدات الوضر الطميطين

 لدورن في تعزيز عفقات اليداقل والتعاوف بيف الشعبيف الطميطيني والطرنيي 
 

  13/6/2013القدس العربي، لندن، 
 

 همية دور المجنة الرباعية في دعم المشاريع الحيويةأالحمد اهلل يؤكد  3
اهللأ امس عمن الدور الم ـ التي تضطمر ب  المجنل الرباعيل الدوليل يكد رسيس الوزراا رامي ال مد @ راـ اهلل

 في دعـ المشارير ال يويل 
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وشدد ال مد اهلل لدب لصاس  في مكتب  براـ اهللأ مبعوث المجنل الرباعيل الدوليل الخايل باليفـ في الشرؽ 
  األويط توني بميرأ عمن ضرورة تنييؽ الج ود وترييخ التعاوف بيف الطرفيف

ويكد ال مد اهلل خفؿ لصاس  في مكتب  براـ اهللأ امسأ الصنيؿ انميركي العاـ مايكؿ راتني عمن ياميل ما 
يصوـ ب  المجتمر الدولي في دعـ مؤييات الدولل الطميطينيل  وناقش ال مد اهلل مر الصنيؿ انميركي آخر 

ذولل في دعـ ال كومل الطميطينيلأ وي نن التطورات عمن يعيد الصضيل الطميطينيلأ والج ود انميركيل المب
 عمن الدور الذي تصـو ب  ال كومل انميركيل في دعـ مشارير التنميل المختمطل في فميطيف  

 13/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 الحمد اهلل يمنع التدخين خالل جمسات الحكومةالقدس الفمسطينية:  4
 ف رسيس الوزرااأ  أالت ميادر خايل لػ الصدس دوت كوـق @نجيب فراج -الصدس دوت كـو -بيت ل ـ

الدكتور رامي ال مد اهللأ يير عمن  ظر التدخيفأ خفؿ جميل ال كومل يمس ال ف ااأ خففا لما كاف 
 ياسدا في اليابؽ 

وقالت الميادر@  ف رسيس الوزراا الدكتور رامي ال مد اهللأ واو غير مدخفأ  رص خفؿ الجميل انولن 
ومل الجديدةأ عمن منر الوزراا مف التدخيف خفؿ الجميل في قاعل انجتماعاتأ كما منر التدخيف لم ك

 خارج الصاعل 
 13/6/2013القدس، القدس، 

 
نشاء شبكة أمان مالية لدعم فمسطين التعاون" :رياض المالكي 5  اإلسالمي" تعتمد إعالنين لدعم القدس وا 

يأ وزير الشؤوف الخارجيلأ اف مؤتمريف ا داما لدعـ الصدس "األياـ"@ يعمف د  رياض المالك -الصدس 
وال اني نقامل شبكل اماف ماليل ايفميل لدعـ اليمطل الطميطينيل عصدا يمس في العايمل انذريل باكو 

 اعتمدا بيانيف بشدف الصدس ودعـ اليمطل 
ؿ الخطل انيتراتيجيل لتنميل وقاؿ في تيريه اريؿ نيخل من  لػ"األياـ"@ "في ختاـ مؤتمر المان يف لتموي

مدينل الصدس الشريؼ اعتمد وزراا خارجيل منظمل التعاوف انيفمي "اعفف باكو لمؤتمر المان يف لدعـ 
مدينل الصدس الشريؼ"أ  يث يكد اذا انعفف مركزيل قضيل الصدس الشريؼ لفمل انيفميل وقضيل 

ل الصاسمل بان تفؿأ بالصانوف الدوليأ واف تتوقؼ عف فميطيفأ وشدد عمن ضرورة اف تمتـز ايراسيؿأ اليمط
 .جمير مماريات ا وانت اكات ا غير الشرعيل لمصانوف الدولي

13/6/2013األيام، رام اهلل،   
 

 العامة: االعتقال السياسي عقبة في طريق لجنة الحريات الحرياتعضو لجنة  6
ل عف اتطاؽ الميال ل الوطنيلأ خميؿ شدد عضو لجنل ال ريات العامل المنب ص@ ي مد الميري -غزة

عياؼأ عمن يف انعتصاؿ الييايي مف قبؿ األج زة األمنيل في الضطل الغربيلأ يم ؿ "عصبل" يياييل في 
مكانيل ت صيص ا ألي نتاسج  يجابيل مممويل   طريؽ عمؿ المجنلأ وا 

ا ايأ فف توقؼ عف انعتصاؿ وقاؿ عياؼ في تيريه لػ"فميطيف" @" ف الواقر يشير  لن يف األمور باقيل كم
يو انيتدعاا اليياييأ وما زالت  ريل عمؿ الطياسؿ مطصودةأ والك ير مف األشياا األخرب"أ التي تيب 

 في ممؼ ال ريات العامل 
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ويضاؼ يف انعتصاؿ الييايي وبرغـ يف الج ات األمنيل ن تصر ب أ يم ؿ اعتداا عمن الكرامل النيانيلأ 
اعتداا عمن الصانوف والديتورأ مبينا يف العديد مف األفراد تـ تصديم ـ  لن م اكمل عيكريل بالضافل  لن ين  

 بالرغـ مف ين ـ مدنيوف 
12/6/2013فمسطين أون الين،   

 
 ضافيةإ   عن حماس إداريًا لحستة أشهرئاالحتالل يمدد اعتقال نا 7

ًا بتمديد انعتصاؿ الداري لناسب في المجمس (أ قرار >|78ييدرت م كمل  يراسيميلأ اليوـ األربعاا )راـ اهلل@ 
 التشريعي الطميطيني عف  ركل المصاومل اليفميل " ماس" ليتل يش ر  ضافيل 

وقالت ميادر في كتمل "التغيير واليفح" البرلمانيل التابعل ل ركل " ماس" لمرايؿ "قدس برس" في راـ 
ت قرارًا بتمديد يمر انعتصاؿ الداري ب ؽ الناسب اهللأ  ف م كمل "عوفر" العيكريل اليراسيميل ييدر 

 عامًا( لمدة يتل يش ر  <:الطميطيني عبد الجابر فص اا )
12/6/2013قدس برس،   

 
 في مفاتيح االقتصاد "سرائيل"إالمالية ترافق الحكومات الفمسطينية بسب  تحكم  األزمةتحميل سياسي:  8

طينيل الجديدة اليوـ األوؿ مف عمم ا بالعفف عف  جـ ايت مت ال كومل الطمي@ م مد يونس –راـ اهلل 
وشدة األزمل الماليلأ و اجت ا لمياعدات خارجيل  ضافيلأ ونيت ا اتخاذ اجرااات تصشطيل بعدما يعمف ناسب 
رسيس ال كوملأ الناطؽ بايم ا م مد ميططن في اوؿ مؤتمر ي افي ل  يف  جـ الديف العاـ لميمطل بمغ 

 بميوف دونر  8 :
عمن المياعدات الخارجيل  وزاد اعتماداا عمن اذن  :??7واعتمدت اليمطل الطميطينيل منذ تدييي ا عاـ 

المياعدات بعد تعمؽ الييطرة انيراسيميل عمن انقتياد الطميطيني وتصييدن باتطاقات انتصاليلأ ت ولت مر 
رؾ عمن اليمر الصادمل الن األراضي الزمف الن داسمل  ومن ت اذن انتطاقات ايراسيؿ  ؽ جبايل يمواؿ الجما

الطميطينيلأ وت ويم ا لميمطل ما مّكن ا مف ايتخداداا ل بتزاز الييايي  ومن ت ا ييضًا  ؽ منه الموافصل 
في المسل مف ميا ل الضطل الغربيل التي بصيت  6>عمن المشارير انقتياديل عمن اختفؼ انواع ا في 

 ت ت ادارت ا األمنيل والمدنيل 
 ر يرقاـ وزارة الماؿ الطميطينيل يف وضر ال كومل الجديدة يفضؿ  اًن مف يابصات ا  ف كومل  ركل وتظ
تيممت خزانل خاويلأ ودينًا عامًا قدرن  ف ل بفييف دونرأ وتعرضت لم يار   >866في العاـ «  ماس»

ييضًا خزينل خاويلأ ودينًا تيممت  =866وال كومل التاليل بصيادة يفـ فياض التي تولت ادارة اليمطل عاـ 
« يماف»بميوف دونر  وب يب بيانات قدم ا فياض يخيرًا في مؤتمر اقتيادي لشبكل  776 :عامًا يكبر بمغ 

في المسل مف الناتج الم مي انجمالي   ?=كاف يياوي  =866في راـ اهللأ فقف الديف العاـ لميمطل في 
في المسل مف  ?9بميوف دونر يياوي  8 :ـ اليوـ الذي يبمغ ويشار في المؤتمر المذكور الن يف الديف العا

الناتج الم مي انجماليأ واو ما يياوي نيؼ الديف العاـ في ذلؾ الوقت مصارنل مر  جـ اننتاج البالغ 
اليوـ عشرة بفييف دونر  ويضاؼ الن ذلؾ توقؼ قطاع غزة عف المياامل في انيرادات ال كوميل بعد 

في المسل مف موازنت ا الن الصطاع عمن  >:لأ في وقت ايتمرت ال كومل في تخييص انطيال  عف الضط
 شكؿ رواتب وخدمات ي يل وتعميميل واجتماعيل 
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ونج ت ال كومل اليابصل في جمب مياعدات دوليل كبيرة ما مّكن ا مف يد العجز الكبير في موازنل 
بميوف دونرأ واو ما لـ يتوافر ل كومل انيل  8 7ال كوملأ ودفر رواتب موظطي اأ وتنطيذ مشارير بصيمل 

التي يبصت ا وتعرضت ل يار مالي منذ اليوـ انوؿ لتيمم ا اليمطل ما ترك ا عاجزة عف دفر رواتب 
 موظطي ا 

ورافصت األزمل الماليل اليمطل منذ  قامت اأ  يث اعتمد الرسيس الرا ؿ ياير عرفات ييايل قامت عمن 
لعاطميف عف العمؿ ب دؼ  ؿ مشكمل البطالل الناجمل عف ضعؼ انقتياد ايتيعاب اعداد كبيرة مف ا

الم مي بعد عصود طويمل مف ان تفؿ الذي قّيد انيت مار  وويؿ عدد الموظطيف في اليمطل عند وفاة 
يلؼ موظؼأ جرب تصميي  في ع د ال كومل اليابصل عبر برامج التصاعد المبكر وغيرن الن  6<7عرفات 
تيتخدـ ايراسيؿ ييطرت ا عمن انقتياد الطميطيني لمضغط الييايي عمن اليمطل الطميطينيل  يلطًا  و  9;7

وعممت العاـ الماضي عمن تجميد الت ويفت الجمركيل الن اليمطل التي تياوي  والن  م ي ايرادات اأ عصب 
غير قادرة عمن دفر  في الجمعيل العامل ما ترك ا« دولل غير عضو»لجوس ا الن األمـ المت دة لنيؿ مكانل 

 رواتب موظطي ا 
و اولت اليمطل الطميطينيل  يجاد شبكل اماف ماليل عربيل لكن ا لـ تنجه في ذلؾ نيباب من ا توير داسرة 
التبرعات العربيل في مر مل الربير العربي  وبايت ناا المممكل العربيل اليعوديل لـ تصدـ ييل دولل يخرب 

 مياعدات اضافيل لميمطل 
ؿ خبراا انقتياد  ف قدرة ال كومل الجديدة عمن  ؿ المشكمل الماليل تبدو متواضعل جدًا بيبب اعتماد ويصو 

 اليمطل عمن المياعدات الخارجيلأ وت كـ ايراسيؿ في مطاتيه انقتياد الطميطيني 
 ا الطابر وت اوؿ اندارة انميركيل  غراا اليمطل الطميطينيل بالعودة الن المطاوضات عبر خطل يغمب عمي

بفييف دونرأ وموافصل ايراسيؿ  :انقتيادي  وتتضمف الخطل تصديـ مياعدات لفقتياد الطميطيني بصيمل 
وتتوقر بعض الميادر الغربيل يف تضطر اليمطل «  ج»عمن قياـ مشارير اقتياديل فميطينيل في المنطصل 

البرنامج انقتيادي المصترح مر برنامج لمموافصل عمن العودة الن المطاوضات لطترة معينل في  اؿ ترافؽ 
 ييايي بيبب انزمل الماليل وانقتياديل التي تعاني من ا 

13/6/2013، الحياة، لندن  
 

 اً وليس سياسي اً فنيلعناصرها قرار تجميد منح تأشيرات دخول  لبنان حماس تؤكد أن قرار 9
مػػػل اليػػػفميل  مػػػاس ييػػػامل  مػػػدافأ فنػػػد ميػػػؤوؿ العفقػػػات الدوليػػػل فػػػي  ركػػػل المصاو @ نبيػػػؿ يػػػنونو - غػػػزة

اندعػػااات بوجػػود "يزمػػل" بػػيف  ركتػػ  واألمػػف المبنػػاني العػػاـ يو ييل مػػف مؤييػػات الدولػػل المبنانيػػل  لكّنػػ  يكػػد 
بػذات الوقػػت "يف تجميػد األمػػف المبنػػاني مػنه التدشػػيرات لنػا اػػو  جػػراا فنػي ولػػيس ييايػيًا"أ وواضػػه يف انػػاؾ 

 ت صيؽ في   شكان في اذا الموضوع جار ال
وقػػاؿ  مػػداف فػػي تيػػري اتب خاّيػػل بػػػ"فميطيف"@ " ّنػػ  تػػـ انتطػػاؽ مػػر الخػػوة فػػي األمػػف المبنػػاني العػػاـ عمػػن 
التػػدقيؽ والت صيػػؽ فػػي األمػػرأ  تػػن ينجمػػيأ يمػػا البيػػاف الػػذي تػػـ  يػػدارن ف ػػو نتيجػػل لنشػػر   ػػدب اليػػ ؼ 

 أ وموايمل الجرااات عمن طبيعت ا" لألمرأ ولو لـ ُينشر لما كاف اناؾ تعميؽأ ولتـ  ؿ األمر فنياً 
يمػػا  جابػػل  مػػداف عػػف يػػؤاؿ  ػػوؿ المعمومػػات األوليػػل لػػدب  ركتػػ أ فكانػػت@"  نػػ  ناشػػ  عػػف واقعػػل م ػػددةأ 
ت ػدث لممػرة األولػػنأ ويجػري التػدقيؽ في ػػا  اليػًاأ و المػا تنجمػػي األمػور يتتضػه الميػػدللأ  ذا مػا كػاف اػػؤنا 

 فييؿ فميطيني آخرأ يو لربما يكونوف لييوا فميطينييف" العناير ينتموف  لن ال ركلأ يو  لن 
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ذ طمب  مداف "انتظػار نتػاسج الت صيػؽ الػذي لػف يطػوؿ"أ يكػد يف "انػاؾ مػف ي مػ  اليصػاع بػيف  مػاس ويي  وا 
طرؼ عربي يو ييايي تجمر بين ما عفقػل جيػدةأ وعفقتنػا عمػن الميػتوب المبنػاني الريػمي والشػعبي جيػدةأ 

ن اػػذا األمػػر في ػػاوؿ التيػػرؼ بطريصػػل تيػػيا  لػػن تمػػؾ العفقػػل" )  ( "ن ػػف ن نيػػتبؽ لػػذا انػػاؾ مػػف ن ييػػرّ 
 ال دثأ يننتظر نتاسج الت صيؽ ونتعامؿ مع  بشكؿ واضه" 

 ـ جّدد التدكيد عمن يف " ماس ن يمكف يف تطعؿ ما مػف شػدن  الميػاس بػدمف يي دولػل عربّيػلأ فالػدور الػذي 
اليمـ األامػي المبنػانيأ نيػيما مػر وجػود مسػات آنؼ الطميػطينييف فػي نؤدي  داسمًا ييب في الم افظل عمن 

 لبنافأ والكؿ يش د لنا عمن دورنا في المخيمات التي ترعن مياله الطميطينييف و صوق ـ" 
وتابر  مداف@" ن رص عمن  طظ العفقل األخويل وال ميمػل مػر الدولػل المبنانيػلأ وميػيرة  مػاس فػي العفقػل 

نانيل تػد ض يف يكػوف انػاؾ مػف يطعػؿ ذلػؾ مػف كوادراػا"أ لكنػ  يضػاؼ@" بعػد اتضػاح النتػاسج الطميطينيل المب
  ذا كاف اناؾ مف تجاوز ففبد يف يعالج بكؿ وضوح" 

وقاؿ@" العفقل بيف ال ركل وكؿ الج ات المبنانيلأ اي  يجابيلأ وم ػؿ ا تػراـ وتصػديرأ ونبػذؿ كػؿ الج ػد ألف 
شصاؤنا المبنانيوف يبادلوننا تمؾ العفقل الطيبل"  مشددًا عمػن ينػ  "لػيس انػاؾ تكوف عفقتنا عمن اذا الن وأ وي

 مشكمل بمعنن مشكمل بؿ يمر في يياق  الطبيعي" 
"فميطيف" يدلت  مداف ييضًا  وؿ عفقل  ركت  ب زب اهلل المبنانيأ ويجاب@" نؤكػد عمػن يمػريفأ يول مػا يف 

يف ج از األمف المبناني العاـ او جزا مف مؤييات الدولل  ما  دث او فني ليس ل  خمطيل يياييلأ وال اني
 المبنانيل كياسر المؤييات األخربأ ونتعامؿ مع  عمن اذا األياسأ وليس كطرؼ تابر أل د معيف" 

ويكمؿ  مداف قاسًف@ ػ" ن رص يف تظؿ عفقاتنا مػر لبنػاف ككػؿ قاسمػل عمػن ييػاس دعػـ الشػعب الطميػطينيأ 
ننػػدب بدنطيػػنا عػػف الم ػػاترات العفميػػلأ التػػي ن ييػػؿ ل ػػاأ وت ػػاوؿ ايػػتدراجنا  لػػن والصضػػيل الطميػػطينيلأ و 

 يمور ن نريدااأ كما يننا لينا ب اجل  لن تبرير مواقطنا نطيًا يو   باتًا" 
 35/6/5031، فمسطين أون الين

 
 رفضها لالقتتال المذهبي وتؤكدحماس تدعو لتحييد المخيمات الفمسطينية بمبنان  30

ؿ  ركل  ماس في لبناف عمي بركل مخيـ عيف ال موة وعصد اجتماعًا موّيعًا مر الصوب اليفميل فػي زار مم 
 مصّر "عيبل األنيار" اليفميل بالمخيـ 

ويكػػد بركػػل فػػي تيػػريه يػػ طي لػػ  عصػػب المصػػاا اليػػـو األربعػػاا يف اػػذا المصػػاا مػػر الصػػوب اليػػفميل فػػي مخػػيـ 
والتشػػاور والتنيػػيؽ الػػداسـ مػػف يجػػؿ الم افظػػل عمػػن يمػػف المخيمػػات عػػيف ال مػػوة "يػػدتي فػػي يػػياؽ التوايػػؿ 

الطميػػطينيل فػػي لبنػػاف وت ييػػداا عػػف اليػػراعات المبنانيػػل والعربيػػل الداخميػػل وعػػدـ زج الوجػػود الطميػػطيني فػػي 
 لبناف في معارؾ جانبيل" 

مػا اػي م طػات ويضاؼ@ "يكدنا يف المخيمات لييت يندوؽ بريد أل د ولييت يا ل لتيطيل ال ياباتأ  ن
 نضاليل عمن طريؽ العودة  لن ديارنا في فميطيف" 

وتابر الصيادي في " ماس" الصوؿ@ "توافصنا عمن ضرورة تو يد الموقؼ الطميطيني وتطعيؿ العمؿ المشترؾ بيف 
جمير الطيػاسؿ والصػوب الطميػطينيل ويػوًن  لػن تشػكيؿ مرجعيػل فميػطينيل موّ ػدة فػي لبنػاف تتػوّلن ال ػوار مػر 

 ػػػات المبنانيػػػل الريػػػميل وال زبيػػػل وبنػػػاا عفقػػػات متوازنػػػل مػػػر مكونػػػات الشػػػعب المبنػػػاني الشػػػصيؽ ومواج ػػػل الج
مشػػارير الطتنػػل المذابيػػل ورفػػض القتتػػاؿ المػػذابي وتو يػػد اليػػطوؼ لمواج ػػل العػػدو الّيػػ يوني"أ عمػػن  ػػد 

 تعبيرن 
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 35/6/5031، فمسطين أون الين
 

 افق وتنفيذ اتفاق المصالحة فورافتح تؤكد استعدادها لتشكيل حكومة التو  33
ػػػ يشػػرؼ ال ػػور@ يكػػدت  ركػػل فػػته يػػـو يمػػس عمػػن ايػػتعداداا التػػاـ وجاازيت ػػا الكاممػػلأ لتشػػكيؿ  كومػػل  غػػزة

 وفاؽ وطني فميطيني تنطيذًا لعفف الدو ل واتطاؽ الصاارة لمميال ل 
ر  ركػػػل  مػػػاس بمػػػا في ػػػا ويكػػػدت  ركػػػل فػػػته فػػػي بيػػػاف ل ػػػا عمػػػن جاازيت ػػػا لتطبيػػػؽ بنػػػود اػػػذن انتطاقيػػػات مػػػ

 عػداد وت يسػل الواقػر الطميػطيني لجػراا ‘تطاامات لصاا الصاارة األخيرأ والتي قالت اف مف ياػـ ويبػرز م ام ػا 
 ’ اننتخابات العامل الرساييل والتشريعيلأ وانتخابات المجمس الوطني الطميطيني

لف تكوف عصبل يو بديًف ‘ور رامي ال مد اهلل ويشارت  لن يف تشكيؿ ال كومل الطميطينيل الجديدة برسايل الدكت
عػػػػف تشػػػػػكيؿ  كومػػػػػل الوفػػػػػاؽ الػػػػوطني الطميػػػػػطيني المنتظػػػػػرة والمػػػػػدموؿ تشػػػػكيم ا مػػػػػف الشخيػػػػػيات الوطنيػػػػػل 

أ كػػذلؾ يكػػدت ين ػػا لػػف تكػػوف عاسصػػًا يمػػاـ ايػػتكماؿ الج ػػود المبذولػػل برعايػػل األشػػصاا فػػي ميػػرأ ’والتكنػػوقراط
الميػال ل الوطنيػل والمجتمعيػل العميصػل فػي الواقػر الطميػطينيأ باعتباراػا  لن اا اننصيػاـ الطميػطيني وت صيػؽ
 ميم ل وطنيل  يتراتيجيل  يويل 

 31/6/5031، القدس العربي، لندن
 

 سعدات يطال  بإعطاء األولوية لإلفراج عن األسرى المرضى 35
ل فػػراج عػػف األيػػرب طالػػب األمػػيف العػػاـ لمجب ػػل الشػػعبيل لت ريػػر فميػػطيف ي مػػد يػػعدات بقعطػػاا األولويػػل 

المرضػػن فػػي ييػػل مطاوضػػات ييايػػيل قادمػػلأ مشػػيرًا يف "ايػػتمرار بصػػاااـ داخػػؿ اليػػجوف يعنػػي ال كػػـ عمػػي ـ 
 بالموت" 

وقاؿ يعدات خفؿ زيارة م امي الوزارة ل  فادي عبيدات في يجف "اداريـ" انػ  يجػب بػذؿ الج ػود مػف يجػؿ 
فػي لصاس ػا مػر مم مػي األيػرب فػي اليػجف بػدف انػاؾ  الفراج عف المرضػن خايػل يف  دارة اليػجوف اعترفػت

  الل ميابل باليرطاف  12
ويشػار يػعدات  لػػن ييايػل مػا ييػػمن "المنػر األمنػػي" لزيػارة عػاسفت األيػػرب و رمػان ـ مػف رؤيػػل يبنػاس ـ فػػي 
اليػػجوفأ  يػػث عمػػؿ ايػػتبياًنا ودرايػػل عمػػن عػػدد مػػف األيػػرب فػػي اليػػجوفأ كشػػؼ يف نيػػبل المنػػر األمنػػي 

فػػي الماسػػلأ واػػذا يعتبػػر مخالطػػل يػػري ل  50ب رمػػان ـ مػػف زيػػارة يقػػارب ـ مػػف الدرجػػل األولػػن تبمػػغ  لأليػػرب
 لمصوانيف الدوليل واتطاقيات جنيؼ و تن لألنظمل الداخميل لدارة اليجوف 

 35/6/5031، فمسطين أون الين

 
 نقسامإلى دور عممي مع حماس إلنهاء اال  مرشد اإلخوان المسممين في مصر يدعو حواتمة 31

قالت "الجب ل الديمصراطيل لت رير فميطيف"  ف يميف عاـ الجب ل نايؼ  واتملأ ب ػث مػر م مػد بػدير المرشػد 
العػػػاـ لجماعػػػل الخػػػواف الميػػػمميف فػػػي ميػػػرأ ال الػػػل الطميػػػطينيل بعػػػد قػػػرار "اعتػػػراؼ األمػػػـ المت ػػػدة بدولػػػل 

فجسػيف بػالعودة وفصػًا لمصػرار األممػي وعايمت ا الصدس العربيػل الم تمػل"أ و" ػؽ ال 3634فميطيف عمن  دود 
" وموايمل منظمل الت رير عضوًا مراقبػًا فػي األمػـ المت ػدة باعتباراػا "تم ػؿ الكػؿ الطميػطيني" و"المم ػؿ 361

 الشرعي الو يد لمشعب الطميطيني" 
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 اا ويضافت في بياف ي طي اليـو األربعااأ يف  واتمل دعا بدير  لن "دور عممي مر األخوة في  ماس لن
فػػي الصػػاارةأ ويعمػػاؿ المجنػػل الصياديػػل العميػػا  1033اننصيػػاـ عمػػن ييػػاس برنػػامج الجمػػاع الػػوطني فػػي مػػايو 

 بيف جمير الطياسؿ الطميطينيل ومكونات الشعب الطميطيني"  1031لتطبيؽ اتطاؽ مايو وتطاامات فبراير 
الطميػطيني والشػعوب العربيػل والعػالـ ويكد  واتمل يف "اننصياـ العب ي المدمر يجػب يف ينت ػي ونعمػف لمشػعب 

  كومل فميطينيل وا دة بدًن عف  كومتّي اليمطل في الضطل و ماس في غزة" 
أ 3634ويشػػار  واتمػػل  لػػن يف انعتػػراؼ الػػدولي وضػػر الطػػار الييايػػي والصػػانوني لدولػػل فميػػطيف و ػػدوداا 

رجعيل الدوليػلأ ودوف الوقػؼ الكامػؿ مؤكدا رفض  ايتسناؼ المطاوضات مر  كومل نتنيااو دوف األياس والم
يػراسيؿ "لتبػادؿ األراضػي  لعمميات ت ويد الصدس وانيتيطاف فػي الضػطل الطميػطينيلأ ورفػض مشػارير يمريكػا وا 

والػػػػدعوة لتبػػػػادؿ  3634مػػػػر ان ػػػػتفؿ"أ ورفػػػػض تراجعػػػػات وفػػػػد الجامعػػػػل العربيػػػػل فػػػػي واشػػػػنطف عػػػػف  ػػػػدود 
 األراضي 

ا  لن الو دة الوطنيػل الطميػطينيلأ وضػرورة  ن ػاا اننصيػاـأ وييػد تشػكيؿ ويكدت الجب ل في بيان ا يف بدير دع
  كومل فميطينيل وا دة وتطبيؽ انتطاقات الموقعل بيف الطياسؿ الطميطينيل 

ونصػػؿ البيػػاف عػػف بػػدير قولػػ   ف "الصػػادة الطميػػطينييف التػػاريخييف الػػذيف بنػػو منظمػػل الت ريػػر وال ػػورة الطميػػطينيل 
يػػادة وي ممػػوف الميػػؤوليل انيػػت ناسيل فػػي  عػػادة بنػػاا الو ػػدة الوطنيػػل" ووعػػد بػػذؿ ج ػػودن المعايػػرةأ ل ػػـ الر 

 المياامل ب ؿ الصضايا العالصل بيف "فته" و" ماس" 
وب يب بياف "الديمصراطيل" فصد يكد مرشد الخواف الميمميف في مير عمن دعم  لدولل فميطيف عمن  ػدود 

بػػادؿ األراضػػي"أ معتبػػرًا اننصيػػاـ وايػػتمرارن "كار ػػل عمػػن الشػػعب عايػػمت ا الصػػدسأ وتدييػػدن لػػرفض "ت 3634
 وال صوؽ الوطنيل والصوميل الطميطينيل والعربيل" 

 35/6/5031، فمسطين أون الين
 

  ح ترفض طم  واشنطن طرد سمطان أبو العينين من الحركة والضفةفت 34
سيس الطميػػطيني وعضػػو المجنػػل المركزيػػل قػػاؿ المػػواا يػػمطاف يبػػو العينػػيفأ ميتشػػار الػػر @ كطػػاح زبػػوف - راـ اهلل

ل ركػػػل فػػػتهأ  نػػػ  لػػػف يغػػػادر األراضػػػي الطميػػػطينيلأ ولػػػف يكػػػوف عبػػػدا فػػػي يرضػػػ أ وذلػػػؾ ردا عمػػػن طمػػػب مػػػف 
الكونغرس األميركيأ لميمطل الطميطينيلأ بتر يم  عف الضطلأ وطردن مف  ركل الت ريػر الػوطني الطميػطيني 

 في الضطل  )فته(أ بادعاا ين  ي رض عمن قتؿ ميتوطنيف
أ قبؿ يف يغادر  لن لبناف في زيارة عاسميل تيػتمر ييػبوعاأ موقطػ  مػف «الشرؽ األويط»ويوضه يبو العينيف لػ

اػػذا دليػػؿ واضػػه عمػػن يف الطػػرؼ األميركػػي راع غيػػر نزيػػ أ واػػو طػػرؼ من ػػاز »الطمػػب األميركػػيأ قػػاسف@ 
 « فؿ عمن ا تفل ان يازا كمياأ وبجنوفأ  لن الجانب اليراسيميأ بؿ ويشجر ان ت

وكػػػاف الكػػػونغرس األميركػػػي قػػػد يوعػػػز  لػػػن وزارة الخارجيػػػل بقريػػػاؿ ريػػػالل شػػػديدة الم جػػػل  لػػػن مكتػػػب الرسايػػػل 
الطميػػطينيلأ تطالػػب بضػػرورة طػػرد يبػػو العينػػيف بيػػبب زيارتػػ  لػػذوي ييػػعد م مػػد زعػػؿأ فػػي ضػػا يل شػػويكل 

أ الذي قتؿ ميتوطنا  يراسيميا عمن  اجز زعترة في   يبريؿ )نيياف( العاـ ال الي  10بطولكـر
زيارتي لييػت ب اجػل ألف يبرراػاأ ينػا يفتخػر ب ػاأ ويفتخػر بػاألبويف »وتعميصا عمن زيارت أ قاؿ يبو العينيف  ف 

لصػػد شػػااد األميركيػػوف زيػػارتي »وتيػػااؿ يبػػو العينػػيف@ «  المصعػػديف المػػذيف يعيشػػاف فػػي منػػزؿ ن ييػػمه لم يػػاة
ل راػػابأ لكػػن ـ لػػـ يشػػاادوا الجػػراسـ المنظمػػل اليوميػػل التػػي يصػػـو ب ػػا جػػيش ل ػػذن العاسمػػلأ واعتبرواػػا تشػػجيعا 
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لػـ يشػاادوا انيػتيطافأ ون قتػؿ األططػاؿ »ومضن يصوؿ@ «  ان تفؿ والميتوطنوف في األراضي الطميطينيل
 « ون ادـ المنازؿ ون طرد الناس مف بيوت ـأ ولـ ي ركوا ياكنا

ة الطميػطينيل كػاف  ػاداأ وقػد ردت بريػاللأ يػردت في ػا مػا يتعػرض لػ  موقػؼ الصيػاد»ويوضه يبو العينػيف يف 
 «  أ ويبمغت برفض ا الطمب األميركيالميتوطنيفالطميطينيوف يوميا مف جراسـ عمن يد 

وكاف ميدر ميؤوؿ في مكتب يبو العينيفأ يكد بدايل وجود اذا الطمب الػذي نصػؿ لػ  فػي آخػر جميػل لمجنػل 
أ  ف الػػرسيس الطميػػطيني م مػػود عبػػاس «الشػػرؽ األويػػط»عميػػافأ مػػدير مكتبػػ أ لػػػالمركزيػػل لطػػتهأ وقػػاؿ ريفػػت 

)يبو مازف( رفض الطمػب األميركػي ويخبػر واشػنطف بػدف يبػو العينيػيف دبمومايػي يػابؽ وميػؤوؿ منتخػب فػي 
 فتهأ وميتشارن لشؤوف ال يسات الم ميل 

 31/6/5031، الشرق األوسط، لندن
 

ّّ و القة مع حز  اهلل عمى العتقرير: حماس تؤكد حرصها  32  ر من حر  مخيمات جديدةتحّذ
يػػرًا  األ ػػداث اليػػوريل اػػّزت دعػػاسـ «  مػػاس»و ركػػل «  ػػزب اهلل»لػػيس التػػوتر الصػػاسـ بػػيف @ ايمػػي الطرزلػػي

 مط مػػا انيػػتراتيجي مػػف دوف يف ت دمػػ   ن تػػزاؿ فميػػطيف البويػػمل لكمي مػػاأ وكػػذلؾ مشػػروع المصاومػػل ضػػد 
 كؿ من ما مندرجات  و يابات  العدو اليراسيميأ ولو يف ل

وألف الصيادتيف  رييتاف عمن  طػظ خطػوط التوايػؿأ نػادرًا مػا تخػرج خففات مػا  لػن العمػف   تػن يف بعػض 
الشػػاسعات التػػي تتػػردد بػػيف  ػػيف وآخػػرأ تعبػػر عػػف ال ػػد األدنػػن مػػف الشػػرخ ال ايػػؿ بػػيف الطػػرفيف  آخػػر اػػذن 

ا يل الجنوبيلأ يو بشكؿ يدؽ  خراج ـ من ػاأ  ضػافل مف الض«  ماس»الشاسعات ما تردد عف خروج قيادات 
بالمشػاركلأ يػف ًا وتػدريبًاأ فػي معػارؾ الصيػيرأ وبالتػالي ت ميم ػا جػزاًا مػف الميػؤوليل « ال ركػل» لن ات اـ 

 في الصيير «  زب اهلل»عف الخياسر البشريل التي تكبداا 
اضػ ل تتعمػؽ باليػراع العربػي اليػراسيمي يوًن مبدسيلأ وعناوين ػا و « ال زب»أ العفقل مر « ماس»بالنيبل لػ

يف الرؤيػػل المتناقضػػل لأل ػػداث اليػػوريل يػػاامت فػػي تػػوتير العفقػػات الييايػػيل بػػيف «  مػػاس»ويخيػػرًا  تؤكػػد 
 الطرفيفأ  ن ين ا لـ تؤ ر عمن التنييؽ المشترؾ في معظـ الصضاياأ خايل في م اربل الطتنل المذابيل 

ينػػ  لػػيس ميػػدر الشػػاسعات التػػي تت ػػدث عػػف تورط ػػا فػػي مواج ػػل « ال ركػػل»لػػػ م ػػتـ بالتدكيػػد«  ػػزب اهلل»
 في الصيير يو تمؾ التي تت دث عف خروج ا مف الضا يل « ال زب»

ين ػػا تتعػػرض لػػبعض المضػػايصات فػػي الضػػا يلأ  ن ين ػػا ت يػػراا فػػي الطػػار الطػػردي  «  مػػاس»ن تنكػػر 
فػػػي لبنػػػافأ مكتػػػب العفقػػػات «  مػػػاس»ا مكتػػػب مم ػػػؿ األكيػػػد يف مكاتب ػػػا المنتشػػػرة فػػػي الضػػػا يلأ ون يػػػيم

الدوليػػػلأ  ضػػػافل  لػػػن مكاتػػػب تنظيميػػػل ت ػػػتـ بالعفقػػػات التنيػػػيصيلأ ن تػػػزاؿ تعمػػػؿ كالمعتػػػاد  مػػػر ذلػػػؾ تخشػػػن 
مف يف تكػوف اػذن الشػاسعات شػبي ل بػالتي يػبصت خروج ػا مػف دمشػؽأ والتػي مػا لب ػت يف ت ّولػت « ال ركل»

  لن يمر واقر 
لبنػػػػػاف يف ارتباط ػػػػا بال ػػػػػدث اليػػػػػوري يتم ػػػػػؿ  يػػػػرًا فػػػػػي معالجػػػػػل قضػػػػػيل النػػػػػاز يف  فػػػػػي«  مػػػػػاس»تعتبػػػػر 

كمػػـ جنػػوب  31يلطػػًاأ ممػػف نز ػػوا مػػف مخيمػػات اليرمػػوؾ )دمشػػؽ(أ يػػبينل ) 24الطميػػطينييف الػػذي يصػػدروف بػػػ
 دمشؽ(أ درعا والجندرات ) مب( 

 يف كدنػ  مػف خػارج الواقػر  يف يجواا التجييش ال ادة ضداا تجعؿ ال ديث عف ممػؼ النػاز « ال ركل»تعرؼ 
األزمػل »ين ا لييػت طرفػًا فػي «  ماس»و دن ما يجري في يوريا ي دد وج ل الخففات  وفي معرض تدكيد 

ًً ممف كانوا م يوبيف عمي اأ تبيف ين ـ كانوا يشػاركوف فػي عمميػات  10أ ن تنكر يف ن و «اليوريل شخيَا
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 ـ ب ػػاا يػػصر الػػذي كػػاف مرافصػػًا لخالػػد مشػػعؿأ لييػػوا الصيػػير  لكػػف فػػي المصابػػؿأ تؤكػػد يف اػػؤنا وعمػػن رييػػ
 3000التنظػػيـ(  نمػػا كػػانوا مػػوظطيف يو منايػػريف ل ػػاأ وعنػػدما غػػادر كوادراػػا )ن ػػو «)كػػادر ال ركػػل»ضػػمف 

 شخص( دمشؽأ لـ يغادر معظـ اؤنا 
ييػػدت »يف مػػف شػػارؾ فػػي عمميػػات الصيػػير ن يم م ػػاأ  ذ اف موقط ػػا واضػػه ف ػػي «  مػػاس»تؤكػػد ميػػادر 

«  مػاس»تيػدؿ «  ل ورة اليوريل لكن ا ترفض المشاركل في ا كمػا تػرفض  عطػاا مواقػؼ مجانيػل ألي طػرؼا
كيؼ يمكف يف ت ارب في يوريا واي لـ ييػبؽ يف  اربػت  يػراسيؿ  ن مػف الػداخؿ  تػرد ال ركػل بػذلؾ ييضػًا 

 عمن مف يطالب ا بطته جب ل الجونف 
لػـ تطمػؽ يي موقػؼ يػدعو ليػصاط «  مػاس»اف يايػر عمػي بػدف يذّكر عضو الصيادة اليياييل لم ركل في لبن

ن ػف مػا زلنػا مػر ال ػؿ الييايػي اليػمميأ بمػا ي صػؽ تطمعػات «@ اليػطير»النظاـأ عمن يبيؿ الم اؿ  ويصوؿ لػ
ًَ قاطعػػًا  الشػػعب اليػػوري فػػي ال ريػػل والديموقراطيػػل والعدالػػل انجتماعيػػل  كمػػا يؤكػػد يف ال ركػػل تػػرفض رفضػػًا

 في يوريا  التدخؿ الخارجي
«  مػػػػاس»و«  ػػػػزب اهلل»بعػػػد انت ػػػػاا معركػػػػل الصيػػػػيرأ وتطاديػػػًا لتػػػػداعيات ا عمػػػػن اليػػػػا ل الطميػػػطينيلأ عصػػػػد 

اجتماعػػًا يوليػػًا ناقشػػا فيػػ  العفقػػل المشػػتركل ويمػػف المخيمػػات    عممػػًا ينػػ  مػػف المتوقػػر يف يطػػته اػػذا انجتمػػاع 
 الباب يماـ اجتماعات عمن ميتوب يعمن 

عمػػن بنػػاا عفقػػات متوازنػػل مػػر المكونػػات الييايػػيل المبنانيػػلأ ييػػجؿ منػػذ مػػدة « س مػػا»فػػي يػػياؽ  ػػرص 
ن « ال ركػل»أ  يػث يػتـ التنيػيؽ مع ػا بالكامػؿ   تػن يف بعػض مػف فػي « ركػل يمػؿ»توطيد العفقػات مػر 

ف لييت بمصدا« زب اهلل»يارت يو ؽ يياييًا مف العفقل مر « يمؿ»يتردد في التدكيد يف العفقل مر  ر أ وا 
 « ال زب»جذريل العفقل مر 

 اليًاأ  ضافل  لن ميدلل الناز يفأ او موضوع المخيمات الطميطينيل  تصر بدن  مػر بدايػل «  ماس»ما يصمؽ 
في ػػػاأ ن تػػػزاؿ تداعياتػػػ  قاسمػػػل  تػػػن ا فأ واػػػو مػػػا تيػػػعن «  ػػػزب اهلل»األزمػػػل اليػػػوريل ولػػػد جػػػو معػػػارض لػػػػ

 ال ركل جاادة لم د من  
ت ركػت »مطمػؽ بدنػ  ن غنػن عػف عفقػات طبيعيػل مػر م ػيط المخيمػاتأ واػي لػذلؾ   يمػاف«  مػاس»لػدب 

 « لضماف يمف شعبنا ومجتمعنا كما  ريت عمن منر يي ت رؾ ضد ال زب
يتوقػػػؼ الػػػبعض عنػػػد م ػػػاونت  ػػػرؽ المػػػواد الغذاسيػػػل التػػػي قػػػدم ا ال ػػػزب لمخػػػيـ عػػػيف ال مػػػوةأ بعيػػػد األزمػػػل 

 « ي ملالم مل لييت »اليوريلأ لتشير  لن يف 
أ لكػف ن يخطػي « ػزب اهلل»تخشن ال ركل مف الطتنل المذابيل في لبناف وتعمؿ ج داا لمنع ا بالتعاوف مر »

الميدر قمص  الطعمي مف  رب مخيمات جديدة  وفػي معػرض ت ػذيرن مػف  ػرب ك ػذنأ يؤكػد ينػ   ذا  يػمت 
 « لف تخرج  ركل  ماس مف جمداا   بؿ يتدافر عف يام ا»

 31/6/5031، السفير، بيروت
 

 فتح ومنظمة التحرير تشّيعان هاني فاخوري في بيروت  36
أ فػػي موكػػػب «ابػػػو يايػػر» المناضػػػؿ اػػاني فػػاخوري « منظمػػػل الت ريػػر الطميػػطينيل«و« فػػته»شػػّيعت  ركػػل 

م يب بعد عير يمسأ الن م وان األخير  يث يقيمت يػفة الجنػازة عميػ  فػي ميػجد الخاشػصجيأ  ػـ ووري 
 ال ورة الطميطينيل ال رب في جبانل ش داا 
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ويوؿ مػف « فػته»والمناضؿ فاخوري لبناني الجنييلأ فميطيني ال وبأ واو مف انعضاا الصػدامن فػي  ركػل 
في انعفـ المبنانيأ وعمؿ مػر المناضػؿ توفيػؽ  ػوري عمػن ايػدار « فته»ايـ  ركل  ياالجر  زراع خط ب
وايػتمرت باليػػدور  3626ف انوؿ مػف العػػاـ أ التػي تػػـ ايػداراا فػػي تشػري«نػػداا ال يػاة –فميػطيننا » نشػرة 

« فته» أ كما ييس ال ركل المبنانيل المياندة «فته»باعتباراا النشرة الناطصل بمياف  ركل  3631لغايل العاـ 
 « ومع   مل مف المناضميف المبنانييف والطميطينييف الذيف لمعت ايماؤاـ في العمؿ النضالي

منظمػػل الت ريػػر »ميػػطيف فػػي لبنػػاف اشػػرؼ دّبػػورأ امػػيف يػػر فيػػاسؿ شػػارؾ فػػي مرايػػـ التشػػيير يػػطير دولػػل ف
عضػػاا قيػػادة المنظمػػلأ قيػػادة ان ػػزاب والصػػوب يفػػي لبنػػاف فت ػػي ابػػو العػػردات و « فػػته»و ركػػل « الطميػػطينيل

والصػػػوب انيػػػفميل الطميػػػطينيلأ قيػػػادة  ركػػػل فػػػته فػػػي « ت ػػػالؼ الصػػػوب الطميػػػطينيل»الوطنيػػػل المبنانيػػػل ومم مػػػو 
 مل واقرباا وايدقاا الطصيد بيروت وعاس

 31/6/5031، المواء، بيروت
 

 حماس تجدد نفيها اقتحام السجون المصرية 37
ي ين رباح  ػوؿ عفقػل " مػاس" بمػا جػرب  الصيادي في فته  ماس بشدة ما جاا عمن لياف ايتغربت  ركل

نت امػات جػاات مف فته اليجوف الميريل خفؿ ال ورة التي يطا ت ب كػـ  يػني مبػارؾأ ويكػدت يف اػذن ا
 بدوف يدنن دليؿ يصدم  

ويكدت " ماس" في بياف ل ػا اليػـو انربعػااأ يف مػا ت ػدث بػ  ربػاح يعكػس مػا ييػمت  بػػ "الػدور اليػي " الػذي 
"تصوـ ب " ركل "فته" ورجاؿ  عفم ا مف انت ازيػل يػيسل وتزويػر لم صػاسؽ ألاػداؼ  زبيػل ضػيصلأ رغػـ يف اػذا 

 كم  في قطاع غزة وي رض عمن  يارن وعمن ضرب المصاومل"  التزوير يضر بالشعب الطميطيني
ويضاؼ البياف@ "ن ندري مف الذي خّوؿ ي ين رباح لمت دث بايـ المخػابرات الميػريل واألمػف الميػري فػي 
وقت لـ نيمر مف اذن الج ات الريميل الميريل يي ات اـ ضد  ركل " ماس"أ بؿ  ف العفقل جيدة مر كػؿ 

لشػػعبيل فػػي ميػػر ون وجػػود لمخففػػات  ن فػػي الطبركػػات العفميػػل التػػي تطبرك ػػا بعػػض األطػػراؼ الريػػميل وا
 وياسؿ العفـ وبعض يج زة ورجانت فته واليمطل في راـ اهلل"أ عمن  د تعبير البياف 

 35/6/5031، فمسطين أون الين
 

 لصيفيةسرائيميين بمخيماتها اإطفال عمى خطف جنود الجهاد بغزة تدر  األحركة يديعوت:  38
نشرت يػ يطل "يػديعوت ي رونػوت" العبريػل األربعػاا تصريػرا ميػورا عمػن موقع ػا اللكترونػي @ الصدس الم تمل

يتنػػػاوؿ المخيمػػػػات اليػػػػيطيل التػػػػي تصيم ػػػػا  ركػػػػل الج ػػػػاد اليػػػفمي فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة وويػػػػطت ا بػػػػػ "مخيمػػػػات 
 الراابييف في غزة " 

خيمػػا لمطتيػػاف فػػي رفػػه جنػػوب الصطػػاع يتضػػمف تػػدريبات وقالػػت اليػػ يطل "يف  ركػػل الج ػػاد اليػػفمي تصػػيـ م
بالضػػافل  لػػن تػػدريبات بدنيػػل عيػػكريل كػػالصطز مػػف فػػوؽ النػػار  أعمػػن ييػػم ل رشاشػػل مػػف طػػراز كفشػػنكوؼ

وال جػػوـ عمػػن موقػػر عيػػكري  يػػراسيمي بعبػػوات نايػػطل ويلغػػاـ والز ػػؼ ت ػػت األيػػفؾ الشػػاسكل "أ عمػػن  ػػد 
 قول ا 

 يث تتضمف  أعاما 33مخيمات تدتي بمشاركل ا نؼ مف الطتياف  تن يف ويضافت الي يطل " يف اذن ال
بالضػػافل  لػػن دروس دينيػػل أ ييضػػا تػػدريبات عمػػن خطػػؼ جنػػود  يػػراسيمييف مػػف داخػػؿ موقػػر عيػػكري وامػػي

 وترفي يل يخرب" 
 31/6/5031، وكالة سما اإلخبارية
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 مقاومون فمسطينيون يطمقون النار عمى دورية إسرائيمية 39

اوموف فميػػطينيوف فجػػر اليػػـو األربعػػااأ دوريػػل  يػػراسيميلأ ميػػتخدميف األيػػم ل الناريػػلأ قػػرب مدينػػل اػػاجـ مصػػ
 يمطيت الواقعل في شماؿ الضطل الغربيل الم تمل 

وذكرت الذاعل العبريل في نشرت ا اليبا يل اليـو األربعاا يف دوريل تابعػل لصػوات مػا ييػمن " ػرس ال ػدود" 
ل مبكػرة مػف فجػر اليػوـ لطػفؽ نػار عمػن   ػدب الطػرؽ قػرب يػمطيت والميػمن اليراسيميل تعرضت في يػاع

 "عابر اليامرة"أ مدعيل عدـ وقوع  يابات 
 35/6/5031، فمسطين أون الين

 
 بمحرقة ثانية لميهود أبداولن نسمح  "إسرائيل"..تدمير  إيرانهدف : نتنياهو 50

الذي زار واريػو امػس انربعػاا اف ييايػل ايػراف  كد رسيس وزراا ايراسيؿ بنياميف نتنيااوي @ا ؼ ب -واريو 
 "لف تتغير بعد اننتخابات الرساييل المصررة الجمعل في ط راف" 

وقاؿ نتنيااو اف "اننتخابات المزعومل في ايراف لف تكوف ل ا ايل ياميػل ولػف ت مػؿ اي تغييػر يػيكوف انػاؾ 
 ل" عمن الدواـ رجؿ وا د في اليمطل ييعن ل يازة الصدرة النووي

واضػػػاؼ خػػػفؿ مػػػؤتمر يػػػ افي مشػػػترؾ مػػػر رسػػػيس وزراا بولنػػػدا دونالػػػد تايػػػؾ "اف اػػػدؼ ايػػػراف اػػػو تػػػدمير 
وتابر "لف نيمه باف  ايراسيؿ ولف نيمه ابدا بم رقل  انيل لمي ود" عمن غرار ما  دث ل ـ في المانيا النازيل 

رب" معتبرا اف ايراف تشكؿ "ت ديدا ت وز ايراف اليفح النووي والعصوبات و داا ن تكطي ن بد مف ضغوط اخ
 اكبر مف ت ديد كوريا الشماليل" 

 31/6/5031، القدس، القدس
 

 الديني يعزز المعارضة إلقامة دولة فمسطينية -اليميني  "إسرائيللوبي أرض "تشكيل  53
اػذن مر مضي يقؿ مف  ف ل يشػ ر عمػن تشػكيؿ ال كومػل اليػراسيميل ال اليػل تبػدو @ ييعد تم مي -النايرة 

فػي يػطوف اأ «( ال ركػل«و« يػش عتيػد)»يشد تطرفًا مف يابصت ا رغـ مشاركل  زبيف م يوبيف عمن الويػط 
 ذ تشػػػ د األيػػػاـ األخيػػػرة اتيػػػاع نطػػػوذ معيػػػكر اليمػػػيفأ الػػػذي يعمػػػف عػػػدد مػػػف يقطابػػػ  يوؿ مػػػف يمػػػس تشػػػكيؿ 

نات ويعػػارض يػػدعـ الميػػتوط« لػػوبي يرض  يػػراسيؿ»دينػػي ي مػػؿ ايػػـ  -يمينػػي « لػػوبي»مجموعػػل ضػػاغطل 
 قامل دولل فميطينيل  تػن بالشػروط التػي يضػع ا رسػيس ال كومػل بنيػاميف نتانيػااو ) بصػاا الكتػؿ انيػتيطانيل 

 بيد  يراسيؿ وعدـ انني اب مف الصدس وغور األردف ونزع اليفح عف الدولل الطميطينيل وغيراا( 
ة الميػػتوطنيفأ يوريػت يػػتروؾ ورسػػيس الػذي يم ػػؿ غػف« البيػػت الي ػػودي»ويصػود المجموعػػل الناسػب مػػف  ػزب 

« ليكػود»يريؼ ليطيف  وبرز بػيف المشػاركيف الناسػب مػف « بيتنا -ليكود»انستفؼ ال كومي الناسب مف  زب 
والصريب مف رسيس ال كومل تيا ي انغبي مبررًا خطوت  بدن  يتما ؿ مر ياػداؼ المػوبي « معتدنً »الم يوب 

يػش »كما انضـ  لي ا ناسباف مف ال زب الويػطي «  تيويل يياييل طالما ن يوجد يمؿ جدي بالتويؿ  لن»
 « عتيد

وزير انقتياد نطتالي بينيت وزميم  وزير « البيت الي ودي»كما  ضر  عفف تدييس المجموعل زعيـ  زب 
عػػوزي لنػػداو  وقػػاؿ بينيػػت  ف الغػػرض مػػف تشػػكيؿ «  يػػراسيؿ بيتنػػا»البنػػاا واليػػكاف يوري يريسػػؿ والػػوزير مػػف 

طرح رؤيل بديمل لرؤيل  ؿ الػدولتيف تصػـو عمػن تدكيػد ي صيتنػا فػي انيػتيطاف وتػدعيـ اندعػاا »او « موبيال»
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ويشػػارت ويػػاسؿ العػػفـ «  بػػدف يرض  يػػراسيؿ اػػي لنػػاأ ألف يبانػػا  بػػراايـ كػػاف انػػاؾ )فػػي الخميػػؿ الم تمػػل(
بػػػؿ لتعزيػػػز المكانػػػل الصانونيػػػل »اليػػػراسيميل  لػػػن يف  قامػػػل المػػػوبي جػػػاات لمنػػػر  ل ػػػاؽ يي يذب بالميػػػتوطنات 

لمشػػػعب الي ػػػودي فػػػي ين ػػػاا يرض  يػػػراسيؿ كم ػػػاأ وضػػػماف المػػػوارد ال كوميػػػل لتعزيػػػز الميػػػتوطنات وضػػػماف 
 مف األراضي الطميطينيل الم تمل « األمف ورفض يي اني اب ي ادي الجانب

 ػػػودا واليػػػامرة )الضػػػطل ويعمػػػف وزيػػػر اليػػػكاف يف وزارتػػػ  جػػػاازة لبنػػػاا آنؼ الو ػػػدات اليػػػكنيل الجديػػػدة فػػػي ي
 يلؼ  100الغربيل( ب دؼ زيادة عدد الميتوطنيف في ا الذي يبمغ اليـو 

 31/6/5031، الحياة، لندن
 

 عسكري لباكستان وزارة الدفاع اإلسرائيمية تنفي بيع عتاد   55
صػػػػارير نطػػػػت وزارة الػػػػدفاع اليػػػراسيميل األنبػػػػاا التػػػػي تػػػرددتأ بانيػػػػتناد  لػػػػن ت@ يػػػػو بػػػي آي -الصػػػدس الم تمػػػػل 

بريطانيػػػلأ  ػػػوؿ بيػػػر  يػػػراسيؿ عتػػػاد عيػػػكري لباكيػػػتافأ وذلػػػؾ عصػػػب ا تجػػػاج مػػػف جانػػػب ال نػػػدأ ومطالبت ػػػا 
ونصمػػػت ويػػػاسؿ  عػػػفـ  يػػػراسيميلأ عػػػف بيػػػاف يػػػادر عػػػف وزارة الػػػدفاعأ يف "دولػػػل   يػػػراسيؿ بتصػػػديـ  يضػػػا ات 

  يراسيؿ تنطي جممل وتطييًف بير عتاد عيكري مف يي نوع لباكيتاف" 
الوزارة في بيان اأ اف "ليراسيؿ عفقات ايتراتيجيل مر ال ندأ الديموقراطيل األقوب في العالـأ والتػي ويضافت 

م ؿ  يراسيؿ تواج  ت ديدات الرااب وتشكؿ مرياة مركزيل في منظومل العفقات العالميلأ ودولل  يراسيؿ ن 
 تطعؿ شيسًا مف شدن  المس بالعفقات الممتازة مر اذن الدولل" 

يعمنػت وزارة الػػدفاع اليػػراسيميل ين ػػا "تعتػػـز التوجػػ   لػن قطػػاع انبتكػػارات وانختػػراع والتجػػارة التػػابر لم كومػػل و 
البريطانيلأ الذي نشر التصارير  ػوؿ اليػادرات العيػكريل اليػراسيميلأ وطمػب تطايػيؿ  ػوؿ المعمومػات التػي 

 نشراا في تصاريرن الريميل" 
 31/6/5031، الحياة، لندن

 
 ة ورفع مستوى التعاون األمنيوالتركية بشأن سوري اإلسرائيمية االستخباراتسري بين  لقاء 51

تكتمػػت ال كومػػل اليػػراسيميل ورفضػػت التعصيػػب بشػػكؿ ريػػمي عمػػن نبػػد  ػػوؿ رفػػر @ نظيػػر مجمػػي -تػػؿ يبيػػب
ي يكد ميتوب التعاوف بين ا وبيف ال كومل التركيل وبيف ج ازي المخابرات في البمديف  لكف ميدرا شب  ريم

وكانػت يػ يطل  ي ل النشر  وقػاؿ  ف رسييػي الج ػازيف اجتمعػا معػاأ ولصاؤامػا كػاف  يجابيػا ومطيػدا لمبمػديف 
التركيلأ قد ذكرتأ يمسأ يف رسيس ج از المخابرات الخارجيل فػي  يػراسيؿ )المويػاد(أ «  رييت ديمي نيوز»

انتجان الصاسـ  اليا  وذكرت اليػ يطل  زار تركيا يوؿ مف يمسأ لب ث التطورات في يوريا والمنطصل ويخطار
أ تػػػامير بػػػاردوأ ب ػػػث مػػػر رسػػػيس انيػػػتخبارات التركيػػػلأ ااكػػػاف فيػػػدافأ األوضػػػاع فػػػي «المويػػػاد»يف رسػػػيس 

يػورياأ والشػػدف اليرانػيأ  ضػػافل  لػػن يبعػاد التعػػاوف بػػيف البمػديف فػػي مجػػاؿ ايػتصاا المعمومػػات انيػػتخباراتيلأ 
قيػػػػاـ ايػػػػتخبارات دولػػػػل مجػػػػاورة لتركيػػػػا بالميػػػػاامل فػػػػي دعػػػػـ وتشػػػػجير معمومػػػػات  ػػػػوؿ »وين مػػػػا تبا  ػػػػا فػػػػي 
ويضػافت يف بػاردو طمػب انجتمػاع مػر رسػيس الػوزراا التركػي رجػب طيػب يردوغػافأ «  المظاارات في تركيػا

 لكن  لـ يتمؽ ردا عمن طمب  اذا بعد 
 31/6/5031، الشرق األوسط، لندن

 
 طورات الوضع في سيناء وتلبحث العالقات  القاهرةمبعوث إسرائيمي في  54
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فػػي زيػػارة قيػػيرة لميػػر تيػػتغرؽ بضػػر يػػاعات ”  يػػراسيمي“ويػػؿ  لػػن الصػػاارةأ يمػػسأ مبعػػوث @ )د  ب  ي(
ويػؿ مػر ي ػد ” اليػراسيمي“يمتصن خفل ا عددًا مف ميؤولي األمف  وقالت ميادر في المطار  ف المبعػوث 

مف باب الطاسرة  لن   دب الج ات األمنيػل  مياعدي  عمن متف طاسرة خايلأ  يث ايتصف ييارة لدب نزول 
لمصػػاا الميػػؤوليف الميػػرييف  وب يػػب الميػػادرأ يػػيتـ ب ػػػث آخػػر تطػػورات الوضػػر فػػي شػػب  جزيػػرة يػػػيناا 
الميريل ويبؿ التعاوف لم د مف عمميات التيمؿ والت ريب عبػر ال ػدود الشػرقيل فػي يػيناا  لػن جانػب ب ػث 

 ” اليراسيميل“ممؼ العفقات الميريل 

 31/6/5031، لخميج، الشارقةا
 

 بأنه "إرهابي" وقاتل لألطفال ويرقص عمى الدماء  الفمسطينياإلعالم العبري يصف  52
ييدر المركز العفمي لممجتمر العربي الطميطيني في  يراسيؿ " عفـ" تصريًرا يتناوؿ قضيل  د@الغ –غزة 

 بالمغل العبريل الت ريض والعنيريل في وياسؿ العفـ اليراسيميل التي تيدر 
وناقش التصريرأ الت ريض والعنيريل التي تعكي ا وياسؿ العفـ العبريلأوقدـ ايتعراض شامؿ لمجموعل 
وايعل مف وياسؿ العفـ والي ؼ بما في ذلؾ "اآرتس"أ "يديعوت ي رونوت"أ "ييراسيؿ اايوـ"أ "يتيد 

يج؟أ و"كيكار اشابات"  والصنوات التمطزيونيل نسماف"أ "مكور ريشوف"أ و"امودياع"  وكذلؾ مواقر "نيت" و" ن
 أ بالضافل  لن  ذاعل "ريشت ب" الريميلأ وراديو الجيش "غالي تيااؿ" 30-و 1-و 3ال فث 

ويتناوؿ التصرير اليادر بالمغل العبريلأ ينماط وطبيعل الت ريض والعنيريل التي يعرب عن ا في يقياـ 
يلأ  يث يظ ر في ا العرب والطميطينيوف عمن ين ـ فسات اجتماعيل األخبار ومصانت الريي واألعمدة الشخي

دونيل يو ينظر  لي ـ بيورة ازدرااأ وتبنن األخبار والمصانت بيورة مت اممل عمي ـ وبيورة شموليل نمطيل  
 ووفصا ل ذا التصرير وتشمؿ بيانات تضر بالعرب والميمميف تيؿ ي يانا  لن  د تشجير العنؼ ضداـ 

عبر ميتوييف رسييييف@ في  صرير يف العنيريل والت ريض في وياسؿ العفـ اليراسيميل يتـ تناول اوبيف الت
األخبار وفي المصانت ويعمدة الريي  يما في مجاؿ األخبار فتـ الع ور عمي ا بيورة مباشرة في "معاريؼ" 

اشرة في الي ؼ اليمينيل وقنوات التمطزيوف والذاعلأ  يث تـ ريد مصانت ويخبار عنيريل مصيتل ومب
الي يطل الناطصل بمياف رسيس ال كومل اليراسيمي بنيامنيف نتنيااو  –وشديدة التدّيف يم اؿ "ييراسيؿ اايوـ" 

و"يتيد نسماف" التابعل لمتيار انور وذوكيي الديني المتشدد مف ال رديـ انشكناز  وااتاف الي يطتاف ك يرا  -
ما ييمون  "الت ريض في المدارس ووياسؿ العفـ الطميطينيل ضد الي ود ما تشيراف في تصارير ل ما عف 

يراسيؿ"   وا 
يما عمن الميتوب ال انيأ فتـ الع ور عمن عنيريل وت ريض يرعف ومباشر في مصانت الريي  ويجد التصرير 

 يّف اذا التصييـ ليس بالضرورة مصيودأ لكن  يعني ين  ت ت ميمن " ريل التعبير" 
مصان وخبرا وعامود رييأ يظ ر في ا الطميطيني بدن  "يرقص عمن  31يط ل  34تصرير في ويناقش ال

الدماا" يو "ن يمكف يف نت دث مع أ ألن  يصتؿ األططاؿ"أ يو "اراابي"أ يو يتناوؿ ما ييمي  العفـ العبري 
كما او ال اؿ  "خطر الرااب اليفمي" في كؿ قضيل  تن لو كانت لييت ذات عفقل مباشرة بالي ودأ

 في اعتداا بويطف في الونيات المت دة وغيرن 
 31/6/5031، الغد، عّمان

 
 لمواجهة "تهديدات النزاع السوري" اإلسرائيميتدريبات يومية لمطيران  56
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يصوـ طياروف في يػفح الجػو انيػراسيمي بتػدريبات يوميػل مػف اجػؿ مواج ػل  @)ا ؼ ب( -قاعدة رامات داود 
ل بالطوضػػػن اليػػاسدة فػػػي يػػوريا وفػػي لبنػػػافأ  يػػب مػػػا اعمػػف انربعػػاا ضػػػباط فػػي قاعػػػدة الت ديػػدات المرتبطػػ

 بشماؿ ايراسيؿ 
وقاؿ ضباط برتبل عصيد فضؿ عدـ الكشؼ عػف اويتػ  خػفؿ زيػارة نػادرة لميػ افييف لمصاعػدة أ اف المنػاورات 

 مػػات اراابيػػل" ت ػػدؼ خيويػػا الػػن انيػػتعداد لم ػػؤوؿ دوف "نصػػؿ اي نػػوع مػػف انيػػم ل قػػد تيػػتعمؿ فػػي اج
تغطي  ػدود  33واضاؼ العصيد انيراسيمي اف "المناخ متوتر جدا"  ويصود اذا الضابط يريل مف طاسرات اؼ

 ايراسيؿ مر لبناف وخط وقؼ اطفؽ النار مر يوريا عمن اضبل الجونف 
 31/6/5031، القدس، القدس

 
 تواجه الفضيحة والخسارة اإلسرائيمية كبرى شركات األدوية 57

« غوغػػػؿ»بػػػيف شػػػركل « يػػػطصل العمػػػر»فػػػي الوقػػػت الػػػذي تتطػػػاخر فيػػػ   يػػػراسيؿ بصػػػرب  نجػػػاز @ مويػػػن ممػػػي 
اليػػػراسيميل المتخييػػػل فػػػي خػػػراسط المػػػرور انجتماعيػػػلأ وقعػػػت كاليػػػاعصل ينبػػػاا « وايػػػز»العالميػػػل وشػػػركل 

ت ينبػاا يف الدواسيػل  فصػد يػر « تيطر»خياسر تم ؽ ويتم ؽ بريس  ربل اليناعات اليراسيميل عالميًاأ شركل 
يربعل فرنيييف عمن األقؿ ممف يتعاطوف يدويل قمب ينتج ػا ميػنر الشػركل فػي فرنيػا لصػوا ميػرع ـأ مػا قػاد 

يصاؼ توزير يدويل  ذا لـ يكف ذلؾ كافيًاأ فقف « تيطر» لن ت صيصات وا  يتدفر يكبػر تعػويض فػي « تيطر»اذن  وا 
ل صوؽ « تيطر»بعدما قضت م كمل بانت اؾ « يزربطا»مميارات دونر عمن دفعتيف لشركل  3,3تاريخ ا بصيمل 
 « Protonix»ممكيل دواا 

يمػػس األوؿ وقػػؼ تيػػويؽ كػػؿ األدويػػل التػػي تنتج ػػا فػػي ميػػنع ا فػػي فرنيػػا  وب يػػب « تيطػػر»وقػػررت شػػركل 
الي ؼ اليراسيميلأ فقف يميػمل األ ػداث التػي قػادت  لػن وقػؼ تيػويؽ األدويػل بػديت بعػدما ويػمت تصػارير 

وتنػػػتج «  بورويػػػميد»ميػػػنيفأ وعػػػف  دخػػػاؿ آخػػػريف  لػػػن الميتشػػػطيات بعػػػد تعػػػاطي ـ دواا  عػػػف وفػػػاة مرضػػػن
اذا الدواا الميتخدـ لعفج عدـ كطايل الصمب وضغط الدـ المرتطر  ويظ رت الط ويات التي يجريت « تيطر»

د اكتشػػؼ وقػػ«  بورويػػميد»لممرضػن ين ػػـ بػػدؿ يف يتمصػوا الػػدواا المطمػػوب تنػػاولوا  بوبػا منومػػل مغمطػػل بغػفؼ 
 ييدنني األمر عندما اشتكت ل  مريضل مف نعاس وتعب غير مبرر 

فػػي فرنيػػا قػػد  اولػت فػػي البدايػػل الي ػػاـ بػػدف الخمػػؿ وقػر فػػي بضػػر عشػػرات مػػف عمػػب « تيطػػر»وكانػت شػػركل 
 يلؼ عمبل دواا   60الدوااأ ولكف يمطات الي ل الطرنييل يمرت بي ب 

بػػر الشػػركات اليػػناعيل اليػػراسيميل فػػي العػػالـأ وقػػدرت قيمت ػػا اػػي يك« تيطػػر»وتجػػدر الشػػارة  لػػن يف شػػركل 
  1033مميػػار دونر فػػي العػػاـ  35,1مميػػار دونرأ وبمغػػت مػػداخيم ا  20ب ػػوالي  1031اليػػوقيل فػػي العػػاـ 

يلػؼ  14عالميًا وشراس ا لمعديػد مػف شػركات الػدواا المتع ػرةأ ويعمػؿ في ػا مػا ن يصػؿ عػف « تيطر»وبرغـ تمدد 
 « بيته تكطا»مركزاا الرسيس ن يزاؿ في عامؿأ فقف 

ييايػػًا فػػي  نتػػاج األدويػػلأ التػػي ن تيػػري عمي ػػا  صػػوؽ ممكيػػلأ وكانػػت تػػدرس فتػػرات « تيطػػر»وقػػد تخييػػت 
انت ػػاا  صػػوؽ ممكيػػل األدويػػل وتيػػارع  لػػن الػػدخوؿ فػػي  نتاج ػػاأ ولكػػف ذلػػؾ لػػـ يمنع ػػا مػػؤخرًا مػػف دخػػوؿ بػػاب 

ف الشػػركات التػػي رفعػػت ايػػـ  يػػراسيؿ عاليػػًا فػػي مجػػاؿ يػػناعل الػػدوااأ بػػي« تيطػػر»األب ػػاث الدواسيػػل  وتعتبػػر 
شركل  10وا دة مف يكبر « تيطر»ووضعت ا في مياؼ منافيل كبرب ان تكارات الدوليل في اذا المجاؿ  و
فػػػي المسػػػل مػػػف مػػػداخيؿ الشػػػركل   50دواا فػػػي العػػػالـأ وتشػػػكؿ مبيعات ػػػا فػػػي يميركػػػا الشػػػماليل ويوروبػػػا  ػػػوالي 
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دولػل   20أ ييبه ل ا فروع في يك ر مف « يطاكس»عمفؽ األدويل  1003في العاـ « تيطر»ترت وبعدما اش
 بيف كبريات الشركات في العالـ  153في المرتبل « تيطر»شركل « فوربس»ينطت مجمل  1030وفي العاـ 

 31/6/5031، السفير، بيروت
 

  " قية العالمإسرائيل وب ..الربيع العربي: "الساداتكتا  جديد لمعهد بيغن  58
زاير يندراوس@ ييدر مع د بيغف اليادات كتابػا جديػدا يشػرؼ عمػن ت ريػرن البا ػثأ البروفييػور  -النايرة 

 فراييـ عنباريأ وجاا ت ت عنواف@ الربير العربيأ  يراسيؿ وبصيل العػالـأ شػارؾ فػي كتابػل فيػول  كوكبػل مػف 
وفػي مجػاؿ ال ػرب عمػن مػا ُيطمػؽ عميػ  فػي تػؿ يبيػب البا  يف اليراسيمييفأ المختييف فػي الشػؤوف العربيػل 

الرااب والج اد العالميأ كما تطرؽ الكتاب  لن تراجر الدور األمريكي في منطصل الشرؽ األويط وتداعياتػ  
يصاطات  عمن الدولل العبريل   وا 

 31/6/5031، القدس العربي، لندن
 

 بوادى عارة آالف قناع واق   عشرةتوزع أكثر من  "إسرائيل" 59
يعمف الناطؽ بايـ الجيش اليراسيمي افي اي ادرعي يف قيادة الجب ل الداخميل تصـو اليـو بتوزير ما يزيد عمن 

ونصؿ راديو "يوت  يراسيؿ" اليـو "األربعاا" عف  آنؼ مف األقنعل الواقيل عمن يكاف منطصل وادي عارة  30
 لمواطنيف العرب بالتعامؿ مر  انت الطوارئ الناطؽ قول   ف قيادة الجب ل الداخميل قررت زيادة توعيل ا

 35/6/5031، الوفد، الجيزة
 

 الشيخ ناجح بكيرات مدير المسجد األقصى االحتالل يعتقل 10
مػػػدير الميػػػجد األقيػػػن المبػػػارؾ الشػػػيخ نػػػاجه  ياليػػػراسيماعتصمػػػت قػػػوات ان ػػػتفؿ @ قنػػػا –الصػػػدس الم تمػػػل 

 بكيراتأ بعد عودت  مف اليطر لمت صيؽ مع  
كر وزير شؤوف الصدس وم افظ ا عدناف ال يينيأ ورسيس مجمس األوقاؼ اليفميل في الصدس الشيخ وايتن

عبدالعظيـ يم ب اعتصاؿ بكيراتأ وشددا عمن يف ان تفؿ يضرب بعرض ال اسط الصوانيف والموا يؽ الدوليػل 
 بايتمرارن في انت اؾ  صوؽ المواطف المصديي 

 35/6/5031الشرق، الدوحة، 
 

 األقصى المسجد المسيحية تحذر من حفريات با  المغاربة فية اإلسالمية الهيئ 13
 ذرت ال يسل اليفميل الميي يل لنيرة الصدس والمصديػات مػف بػدا األنباا@ وكانت  -الصدس الم تملأ غزة 

يػػمطات ان ػػتفؿ اليػػراسيمي يعمػػاؿ  طػػر وتويػػير فػػي يػػا ل بػػاب المغاربػػل عمػػن بعػػد خطػػوات مػػف ييػػوار 
 )مركز ت ويدي( « مبنن كيدـ»األقين المبارؾ بمدينل الصدس الم تمل تم يدًا لتويعت ا لقامل  الميجد

ويكدت ال يسل يف يعماؿ ال طر يت دث تغييرات جذريل عمن يا ل باب المغاربل مف خفؿ توييع ا وا  داث 
معالم ػا يون وتشػوي  الصػدس ت ويػد اليػا ل وتغييػر   لػنمزيد مف األبنيل والمراكػز الت ويديػلأ وبالتػالي يػيؤدي 

 انيًا وبالتالي ييبه الميجد األقين المبارؾ م اطا بالعديد مف المعالـ الت ويديل التمموديل ما يي ؿ ت ويدن 
 والييطرة الكاممل عمي  

 31/6/5031الدستور، عمان، 
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 برفع أيديهم عن مخيمات الالجئين الفمسطينيين سوريةفي  "األونروا" تطال  المتقاتمين 15
ب ث األميف العاـ لجامعل الدوؿ العربيلأ نبيػؿ العربػيأ مػر المطػوض العػاـ لوكالػل األمػـ  ”@الخميج“ -الصاارة 

أ فيميبػو جرانػديأ يوضػاع الفجسػيف الطميػطينييف فػي ”األونروا“المت دة لغا ل وتشغيؿ الفجسيف الطميطينييف 
 يوريل في ضوا الصتاؿ الداسر في األراضي اليوريل المخيمات ال

وقػػاؿ فػػي مػػؤتمر يػػ طي عصػػب المصػػاا  نػػ  طالػػب العربػػي بػػدف ينصػػؿ ريػػالل واضػػ ل لألطػػراؼ المتنازعػػل فػػي 
يرفعوا ييدي ـ عػف مخيمػات الفجسػيف الطميػطينييف وين يص مواػا فػي عمميػات الصتػاؿ الػداسرةأ ألف “يورياأ بدف 

يبعػث األمػيف العػاـ نطػس “وشدد جراندي عمن ين  مف الم ػـ يف  ” المجتمر الدولي اذن المخيمات م ميل مف
 ” الريالل لمطميطينييف ينطي ـ  تن ن يزيدوا الوضر تدججًاأ وكي ن يعرضوا المدنييف لميراع والخطر

يػ اـ ماليػًا مػف خػفؿ تشػجير الػدوؿ األعضػاا بالجامعػل ل ” األونػروا“وقاؿ  ن  طمب مف العربػي ييضػا دعػـ 
 في الميزانيل األياييل 

 31/6/5031الخميج، الشارقة، 
 

 نالفمسطينييير آلية تقديم المساعدات العينية والنقدية لالجئين يتغتقرر  "األونروا" 11
قررت وكالل األمـ المت دة لغا ل وتشغيؿ الفجسيف الطميطينييف )األونروا( تغيير  @ناديل يعد الديف –عماف 

ات العينيل والنصديل لفجسيفأ ليتـ توزيع ا مف خفؿ مكاتب البريد الموزعل فػي المخيمػاتأ آليل تصديـ المياعد
 بدًن مف مراكزاا 

وقػػاؿ مػػدير داسػػرة الشػػؤوف الطميػػطينيل م مػػود العصربػػاوي  ف "اػػذا الجػػراا مػػف شػػدن  التيػػ يؿ عمػػن الفجسػػيف 
 وتييير يموراـأ  يث يوجد مكتب بريد في كؿ مخيـ تصريبًا" 

اػػذا الجػػرااأ يػػيكوف لزامػػًا عمػػن الفجسػػيف الطميػػطينييف داخػػؿ المخيمػػات ممػػف تنطبػػؽ عمػػي ـ معػػايير  ووفػػؽ
يلطػػاأ التوجػػ  كػػؿ  ف ػػل يشػػ ر تصريبػػًا  لػػن  120يلػػؼ نجػػ أ مػػف  جمػػالي  20العيػػر الشػػديدأ والمصػػدريف بن ػػو 

 مكاتب البريد الموجودة داخؿ مخيمات ـ لتمصي المياعدات 
خرًاأ للغػػػاا بػػػاب توزيػػػر الميػػػاعدات العينيػػػل وت ويم ػػػا  لػػػن قػػػيـ ماليػػػلأ  ن يف "األردف ويػػػعت "األونػػػروا"أ مػػػؤ 

 رفض ذلؾ قطعيًا"أ ب يب العصرباوي 
ويكػػػد العصربػػػاويأ لػػػػ"الغد"أ بػػػدف "موقػػػؼ األردف  ابػػػت مػػػف رفػػػض يي  جػػػراا مػػػف شػػػدن  الميػػػاس ب جػػػـ وقيمػػػل 

ينا  داـ" الخدمات المصدمل لفجسيفأ يو تغيير  جرااات دعم ـ وا 
يلػػؼ  20و 12% لتيػػؿ  لػن مػا بػيف  1.2وب يػب األونػرواأ فػقف  ػانت العيػػر الشػديد تػزداد يػنويًا بنيػبل 

 مميوف دونر  1و 1 الل بتكمطل ينويل تتراوح ما بيف 
 31/6/5031الغد، عمان، 

 
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "إيتمار" 672بناء  أحرونوت":يديعوت " 14

" عمػػن موقع ػػا انلكترونػػي ا رونػػوتذكػػرت يػػ يطل "يػػديعوت  @ترجمػػل خايػػل -ت كػػـو الصػػدس دو  -راـ اهلل
خػراسط   يػداعمف بين ػا  %300عممت عف مخطط لتويير بعض الميتوطنات في الضطل الغربيل بنيبل  ين ا

قريتػػي بيػػت فوريػػؾ  يراضػػيو ػػدة ايػػتيطانيل جديػػدة فػػي ميػػتوطنل ايتمػػار المصامػػل عمػػن  342الخايػػل بققامػػل 
 في م افظل نابمس  وعورتا
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اػػػػذن المخططػػػػات كانػػػػت قػػػػد تمػػػػت الميػػػػادقل عمي ػػػػا قبػػػػؿ اننتخابػػػػات البرلمانيػػػػل  يف  لػػػػن اليػػػػ يطلوتشػػػػير 
 باراؾ  يي ودمف قبؿ وزير الجيش اليابؽ  األخيرة اليراسيميل

ميػتوطنيف لم اليػراسيميلالبناا في ايتمار يدتي تنطيذًا لوعود ك يرة كانت قطعت ػا ال كومػل  يفوتصوؿ الي يطل 
الميػػتوطنل مػػزارًا لمييايػػييف  ييػػب تمصتػػؿ عاسمػػل فوغػػؿ مػػف الميػػتوطنلأ ب يػػث  يعصػػابمػػف مػػرةأ فػػي  يك ػػر

 ومنبرًا للصاا الوعود لمميتوطنيف ردًا عمن عمميل الصتؿ  اليراسيمييف
لتجديػد  ؿا تمػانتنيااو قرر كير جمير الصواعد وادـ كؿ  يفوتعميصًا عمن ذلؾ جاا مف  ركل "اليفـ ا ف" "

 طاولل المطاوضات"   لنالعودة  يوعمميل اليفـ 
 31/6/5031القدس، القدس، 

 
 مزارعا من غزة يشاركون في معرض بتل أبي  70": بيت ريشتاإلذاعة العبرية " 12

 40يػـو األربعػػااأ يف  ذكػػرت الذاعػل العبريػػل "ريشػت بيػت"أ ميػػاا @ترجمػل خايػل -الصػدس دوت كػػوـ -غػزة
 زراعيل في قطاع غزةأ شاركوا في معرض زراعي يقيـ في تؿ يبيب مزارعا مف جمعيات 

ونصمت الذاعل عف ميؤوؿ التنييؽ فػي المعػرض قولػ  بػدف " جػـ التجػارة الزراعيػل بػيف  يػراسيؿ وقطػاع غػزة 
  في  الصطاع كومل المميار شيكؿ في العاـأ ويف مشاركل المزارعيف مف غزة جاات بمعرفل  3.3بمغ 

لػزراعييف يتعػاونوف معنػا بشػكؿ  يجػابيأ وييػتخدموف المعرفػل التكنولوجيػل اليػراسيميلأ واػـ ويضاؼ@"التجار ا
 ب اجل لموافصل  يراسيميل لميماح ل ـ بتيدير منتجات ـ الزراعيل ليراسيؿ والضطل الغربيل" 

 31/6/5031القدس، القدس، 

 
 رة أقاربهم% من األسرى محرومون من زيا80استبانة تكشف أن  يجريسعدات  األسير 16

ي مػػد يػػعدات يمػػيف عػػاـ الجب ػػل الشػػعبيل لت ريػػر فميػػطيف  األيػػيرطالػػب الناسػػب  @ال يػػاة الجديػػدة -راـ اهلل 
عامػػا بقعطػػاا األولويػػل ل فػػراج عػػف األيػػرب المرضػػن فػػي ييػػل مطاوضػػات ييايػػيل قادمػػل ألف  10الم كػػـو 

 ايتمرار بصاس ـ داخؿ اليجوف يعني ال كـ عمي ـ بالموت 
و ػوؿ ييايػل مػا ييػمن المنػر أ ت خفؿ زيػارة م ػامي الػوزارة لػ  فػادي عبيػدات فػي يػجف اػداريـوقاؿ يعدا

انػ  يػمـ ايػتبانل ويجػرب   لػنيشػار  أاألمني لزيارة عاسفت األيرب و رمان ـ مف رؤيػل يبنػاس ـ فػي اليػجوف
رب ب رمػان ـ درايل عمن عدد مف األيرب فػي اليػجوفأ  يػث كشػطت انيػتبانل يف نيػبل المنػر األمنػي لأليػ

% واذا يعتبر مخالطل يري ل لمصػوانيف الدوليػل واتطاقيػات جنيػؼ 50مف زيارة يقارب ـ مف الدرجل األولن تبمغ 
 و تن لألنظمل الداخميل لدارة اليجوف 

 31/6/5031الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 اأسيرًا محررً  380برس": السمطة خصمت نصف راتبي وقطعت روات   قدسالشراونة لح" 17
 لػػن غػػزة ييمػػف الشػػراونل يف  خدمػػل قػػدس بػػرس@ قػػاؿ األيػػير الم ػػرر مػػف يػػجوف ان ػػتفؿ -غػػزة )فميػػطيف( 

اليمطل الطميطينيل خيمت يك ر مف نيػؼ راتبػ  أليػباب غيػر معروفػلأ  ضػافل  لػن قطػر رواتػب العشػرات 
 مف األيرب الم رريف ضمف يطصل التبادؿ 

شػػيكؿ انػػ  ن  1000توج ػػت نيػػتفـ راتبػػي الػػذي يزيػػد عػػف  ويضػػاؼ الشػػراونل لػػػ "قػػدس بػػرس" فوجسػػت  ينمػػا
شػػكيؿ فصػػطأ و ينمػػا يػػدلت وزارة األيػػرب فػػي راـ اهلل يبمغػػوني عػػدـ معػػرفت ـ  3600يوجػػد فػػي  يػػابي غيػػر 
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ييػػيًرا مػػؤخًرا بشػػكؿ كامػػؿأ  قامػػت بصطػػر رواتػػب ماسػػل و مػػانيف يػػبب ذلػػؾ  ويشػػار  لػػن يف اليػػمطل فػػي راـ اهلل
 نيؼ الراتب  وعدد آخر من ـ تـ خيـ

ونطن ميؤوؿ في وزارة األيرب والم رريف في راـ اهلل يف يكوف اناؾ قطر رواتب لأليرب الم رريف بالمعنن 
 المعروؼ يابًصاأ مشيًرا  لن يف اذن الخيومات تندرج بشكؿ عاـ ضمف خيومات موظطي اليمطل في غزة 

 35/6/5031قدس، برس، 
 

 أسيرة فمسطينيةثالثة أشهر عمى  بالسجناالحتالل يحكم  18
(أ  كمػًا باليػجف 3|31ييػدرت م كمػل  يػراسيميلأ يػـو األربعػاا )@ خدمػل قػدس بػرس -بيت ل ـ )فميػطيف( 

ويفػاد نػادي  لمدة  ف ل يش ر عمػن ييػيرة فميػطينيل مػف بيػت ل ػـ الواقعػل فػي جنػوب الضػطل الغربيػل الم تمػل 
م كمل "عػوفر" العيػكريل اليػراسيميل  كمػت "األيير الطميطيني" في بياف تمصت "قدس برس" نيخل عن أ يف 

عامػػا( مػػف مخػػيـ دايشػػل فػػي بيػػت ل ػػـأ باليػػجف  ف ػػل يشػػ ر  14عمػػن األيػػيرة الطميػػطينيل ابػػ  يبػػو رزؽ )
 دونر(  100 ضافل لدفر غرامل ماليل قدراا يلؼ شيكؿ )ن و 

 35/6/5031قدس، برس، 
 

 "لألسير البرغوثي في مستشفى "العفولة الصحيتدهور الوضع  19
يكد م امي نادي األيير الذي قػاـ بزيػارة لأليػير عبػد اهلل البرغػو ي  فػي ميتشػطن @ اليبيؿ –الضطل الغربيل 

العطولػػل والمضػػرب منػػذ تػػاريخ ال ػػاني مػػف ييػػار يف وضػػع  فػػي غايػػل مػػف الخطػػورة ويصبػػر داخػػؿ الميتشػػطن فػػي 
المدعماتأ ويعاني األيير ظروؼ يعبلأ موض ا يف األيير يرفض  جراا الط ويات الطبيلأ وكذلؾ يخذ 

 مف دوخل شديدة ومتكررةأ غباش في العينيفأ ويوجاع في كافل ين اا جيدن 
 31/6/5031السبيل، عمان، 

 
 آخرين بالضفة خمسة عشرمستوطن واعتقال  برصاصإصابة مواطن  40

 بريػػاص ميػػتوطف فػػي قمصيميػػلأ فيمػػا اعتصمػػت يمػػسعامػػؿ  ييػػيب @وكػػانت –ال يػػاة الجديػػدة  -م افظػػات 
 ميتشػػطن "ادايػػا"   لػػنمواطنػػا بيػػن ـ ططػػؿ فػػي ال انيػػل عشػػرة مػػف العمػػر تػػـ نصمػػ  ن صػػا  32قػػوات ان ػػتفؿ 

في ا   ر اقت اـ عدد كبير مف  6وتركزت  ممل انعتصانت في قريل عوريؼ جنوب نابمس التي جرب اعتصاؿ 
 منازل ا اليكنيل 

 31/6/5031الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 إلى المقاومة السممية والمقاطعة الكاممة تدعو "سرائيلحركة مقاطعة إ" 43
م اد ػػػات اليػػػفـ بػػػيف الطميػػػػطينييف   طػػػفؽ  عػػػػادةبينمػػػا ت ػػػاوؿ الدارة األميركيػػػل  @)ا ؼ ب( -بيػػػت ل ػػػـ 

 تػػن لػػو تضػػمنت  معارضػػت ـ لممطاوضػػات "غيػػر المجديػػل"  يػػراسيؿواليػػراسيمييفأ يؤكػػد قػػادة  ركػػل مصاطعػػل 
 تجميدا لفيتيطاف 

وؿ عمر البرغو ي رسيس " ركل المصاطعل وي ب انيت مارات وفرض العصوبات عمن  يراسيؿ" التي تعمؿ ويص
لمدولػػل العبريػػل "ن نػػؤمف بمػػا ييػػمن  واألكاديميػػلعمػػن ميػػتوب دولػػي مػػف اجػػؿ المصاطعػػل انقتيػػاديل وال صافيػػل 

 األيػبوععػل بيػت ل ػـ ن ايػل وقاؿ البرغو ي في مؤتمر ال ركػل اليػنوي الرابػر الػذي عصػد فػي جام مطاوضات" 
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الطريصل الو يدة لضماف منه الطميػطينييف كافػل  صػوق ـ اػي "المصاومػل" غيػر العنيطػل والمصاطعػل  يف الماضيأ
 الكاممل ليراسيؿ 

"عػدـ لعػب دور الويػيط بيننػا وبػيف  يػراسيؿ" وطالبواػا   لػنودعا قادة ال ركل فػي المػؤتمر الصيػادة الطميػطينيل 
 ن فرض عصوبات عمن الدولل العبريل بتركيز ج وداا عم

 31/6/5031الغد، عمان، 
 

 ألوروبا القطاعرحمة لمنقل التجاري البحري من  أول إلطالق االستعداد غزة: 45
ينشػػػغؿ عمػػػاؿ و رفيػػػوف فػػػي بنػػػاا يػػػطينل تجاريػػػل ويعممػػػوف بػػػف توقػػػؼ فػػػي ورشػػػل متواضػػػعل @ الصػػػدس –غػػػزة 

ب ر غزة  يث ييتعد ناشطوف فميطينيوف  شاط عمن ليناعل قوارب الييد ويط مرفد اليياديف اليغير 
  أ تموز / يوليوالش ر المصبؿ يوروبيلدوؿ   لنر مل نصؿ تجاري ب ري مف قطاع غزة  يوؿ لطفؽ ويجانب

برس "بدينا  فرنسويصوؿ م طوظ الكباريتي رسيس جمعيل الييد الب ري ومدير مشروع الصارب التجاري لوكالل 
يطينل نصؿ تجاريل لمبدا في تيدير منتجاتنا الطميطينيل مف قطػاع غػزة   لنت ويم  قارب ييد كبير و  بقعداد
 دوؿ العالـ عبر مرفد الييد عمن ب ر غزة"   لن

الضػػغوطات عمػػن دوؿ العػػالـ وخيويػػا الػػدوؿ   يػػراسيؿالطكػػرة جػػاات نتيجػػل "لمماريػػل  يفوبػػيف الكبػػاريتي 
قطػػػاع غػػػزة لكيػػػر   لػػػنتموينيػػػل وطبيػػػل   نيػػػانيل التػػػي كانػػػت تنطمػػػؽ من ػػػا يػػػطف ت مػػػؿ ميػػػاعدات األوروبيػػػل
 ال يار" 

مترا وعرض ا يبعل يمتار وتبمغ  مولت ا  مانوف طناأ كما يصوؿ  11ويبمغ طوؿ يطينل فمؾ التجاريل اليغيرة 
جماؿ بكر الذي يممؾ عددا مف قوارب الييد الكبيرة  ويبيف بكػر انػ  فػي  ػاؿ تركيػب م ػرؾ ب ػري لميػطينل 

 دونر  يلؼ 320مف  يك ر  لنفيترتطر كمطت ا 
 31/6/5031القدس، القدس، 

 
 اعتصام تضامني مع األسرى في نابمس 41

نػابمس ػ "األيػاـ"@ شػارؾ العشػراتأ يمػس بانعتيػاـ التضػامني مػر األيػرب داخػؿ اليػجوف وخايػل األيػرب 
عتيػػاـ مم مػػو وشػػارؾ بان األردنيػػيف واأليػػرب الداريػػيف المضػػربيف عػػف الطعػػاـ وكػػذلؾ األيػػرب العيػػكرييف 

المؤييات الريػميل والطيػاسؿ الوطنيػل ونػادي األيػير وياػالي األيػرب ووزارة األيػرب ووفػد م ػؿ بمديػ  نػابمس 
 وعدد كبير مف الموظطيف ورفعت الشعارات الوطنيل ويور األيرب واألييرات

ل شػػػراسه ويكػػػد مػػػدير مكتػػػب وزارة األيػػػرب فػػػي نػػػابمس يػػػامر يػػػمارو ضػػػرورة المشػػػاركل الطاعمػػػل مػػػف قبػػػؿ كافػػػ
 المجتمر في فعاليات دعـ يمود األيرب الذيف قدموا ينوات  يات ـ فداا لموطف 

 31/6/5031األيام، رام اهلل،  
 

 لمصورة فمسطينية في باريس صور جدل حول معرض 44
شػبمي تظ ػر خيويػا الطريصػل التػي  ي ػفـمعرض في باريس لمميورة الطميػطينيل  @ ي ارا ؼ ب -باريس 

 ذكرااـأ يخطا مف قبؿ منظمل ي وديل  انيتش ادييف تصيـ في ا عاسفت
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/ مػػايو الماضػػي خيويػػا يميػػمل يػػور "تظ ػػر ج ػػود الطميػػطينييف ييػػار 15ويضػػـ المعػػرض الػػذي بػػدي فػػي 
لممركز ال صافي الذي نظـ  العفميلالذيف قتموا واـ يصاتموف الم تؿ"أ ب يب النشرة  يولسؾلم طاظ عمن وجود 

 المعرض 
 1033اػػذن اليميػػػمل مػػػف اليػػور الطوتوغرافيػػػل التػػي التصطػػػت فػػػي فميػػطيف بػػػيف عػػػامي  فيالنشػػػرة  ويوضػػ ت

 التصطت خيييا ل ذن المنايبل   نما 1031و
شبمي اذن اليور خيويا في نابمس ومنطصت ا  وعممت عمن وجود الطميػطينييف "الغػاسبيف"  ي فـوالتصطت 

بيػػبب  يوالتػػي نطػػذواا  انيتشػػ اديلميػػات مػػف خػػفؿ العم يو اليػػراسيميبيػػبب مصػػتم ـ بريػػاص الجػػيش  يف
 وجوداـ في اليجوف 

وفػػػي الخػػػامس مػػػف  زيػػػراف/ يونيػػػوأ كتػػػب رسػػػيس المجمػػػس التم يمػػػي لممنظمػػػات الي وديػػػل فػػػي فرنيػػػا روجيػػػ  
وزيػػػػرة ال صافػػػػل اوريمػػػػي فيميبيتػػػػي لف تجػػػػاج عمػػػػن المعػػػػرض معتبػػػػرا اف اػػػػذن اليميػػػػمل "تمجػػػػد   لػػػػنكوكيرمػػػػاف 

 " الرااب
شػػبمي "تم ػػؿ عمػػف عمػػن اليػػور التػػي ن تشػػكؿ ن دعايػػل ون تمجيػػدا  ي ػػفـ يف يكػػدتمعػػرض ال  دارةولكػػف 

  كما"  يوليت ناشطل )   ( عممي او نصؿ واقر وليس تنديدا  يناشبمي " ي فـ"  وقالت ل رااب
 31/6/5031الحياة، لندن، 

 
 ة عمى مقدسات القدساالعتراف بالوصاية األردني "إسرائيل"رفض بعد  أبي  وتلأزمة بين عمان  42

عمن  و" يراسيؿ" األردف ادة بيف  يزملف اناؾ ي األربعااالصدس العربي جريدة عممت  @وليد عوض -راـ اهلل 
ميادر  ويكدتعمن المصديات في الصدس   األردنيلانعتراؼ بالويايل  اليراسيميلخمطيل رفض ال كومل 

شرعت  اليراسيميف يمطات ان تفؿ ي "صدس العربيال"فميطينيل مطمعل عمن ما يجري في مدينل الصدس لػ
 يففي المدينل المصديلأ وخايل بعد  اليفميلعمن المصديات  األردنيلالويايل  بقن اابشكؿ عممي 

المبارؾ  األقينال د مف اقت امات الميتوطنيف لمميجد  يوبوقؼ  يردنياطمبا  اليراسيميلرفضت ال كومل 
  نبيلاألجضمف ما ييمن بالييا ل 

انعتراؼ  يبيبرفضت تؿ  يفواألردف بعد  " يراسيؿ"بيف   ادة  الياً  يزملاناؾ  يفالميادر  ويوض ت
بيف الرسيس الطميطيني  ييابيرأ بناا عمن انتطاؽ الذي وقر قبؿ اليفميلبالويايل األردنيل عمن المصديات 

 من المصديات م مود عباس والممؾ عبد اهلل ال اني لتجديد الونيل ال اشميل ع
بدف كؿ  األربعااأ "الصدس العربي"لػ أميؤوؿ ممؼ الصدس في  ركل فته أ اتـ عبد الصادر يكدومف ج ت  
الويايل األردنيل عف  بقن اارض الواقر تشير بشكؿ عممي لصرار  يراسيمي ياليراسيميل عمن  الجرااات

 األقينت اوؿ خمؽ وضر داخؿ الميجد  "ؿ يراسي"ف دوقاؿ عبد الصادر@ ن ف نف ظ ب المصديات تدريجيا 
وطالب عبد  المبارؾ  األقينتآكؿ الويايل األردنيل عمن الميجد   لنالمبارؾ يطضي بيورة تدريجيل 

لمتدكيد عمن الويايل األردنيل  قضاسياً  " يراسيؿ"الصادر ال كومل األردنيل بالتوج  لمم اكـ الدوليل لمف صل 
ن اامف تنطيذ مخططات ا الصاضيل بتغيير الوضر الصاسـ في الصدسأ عمن المصدياتأ ومنر  يراسيؿ  الونيل  وا 

 األردنيل عمن المصديات 
 31/6/5031، القدس العربي، لندن

 
 عمى وجود حماس في لبنان وال عمى عالقتها بحز  اهلل خوفبشارة مرهج: ال  46
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الخفؼ بيف  ركل  ماس و" زب اهلل" قمؿ وزير الداخميل المبناني اليابؽ بشارة مراج مف تداعيات  @بيروت
@ 31/3قدس برس يوـ األربعاا  وكاللالمبناني  وؿ األزمل في يوريلأ وقاؿ مراج في تيري ات خايل ل

"ن يعتصد يف اناؾ يي خشيل عمن ميتصبؿ وجود  ماس في لبناف عمن الطفؽأ ون خوؼ ييضا عمن 
 ن ما يصدر موقؼ ا خر ويعرؼ  دودن" ميتصبؿ العفقل بيف  ماس و زب اهللأ ألف كؿ طرؼ م

 35/6/5031قدس برس، 
 

 في بيروتعند سفير فمسطين  المبنانية "أمل"حركة وفد من  47

يشرؼ دبور  وعرض في لبناف يطير فميطيف المبنانيل زار وفد مف المكتب الييايي ل ركل "يمؿ" 
في المخيمات الطميطينيل  األوضاعو المجتمعوف التطورات المتيمل بالصضيل الطميطينيل والوضر المبناني 

 ويبؿ تطوير العفقات 

 31/6/5031، المستقبل، بيروت

  
 لبنان برًا وجواً  سيادة"إسرائيل" تنتهك  48

عنايرأ يمسأ اليياج الشاسؾ في م ور العباييل  5بيروت@ اجتازت قوة مشاة  يراسيميل معاديل قوام ا 
آليات مدرعل بين ا  2بناف  وكانت الصوة المتصدمل ب مايل مترًا في منطصل يت طظ عن ا ل 32وتصدمت لميافل 
أ وفي وقت ن ؽ ويمت  لن المكاف جرافل "امر"اييارات جيب مف نوع  1و "ميركافا"دبابتاف مف نوع 

  عيكريل  يراسيميل كبيرة
مف ج ل يخربأ يطمؽ جيش ان تفؿ اليراسيميأ يمسأ قنابؿ مضيسل مف موقع  في مريد جبؿ الشيخأ 

وؽ الطريؽ الشرقيل لبمدة شبعاأ وتبر ذلؾ  طفؽ رشصات رشاشل  صيمل عمن مدب ربر ياعل مف موقر ف
اليماقلأ وعند  والي ال انيل فجرًا يمر دوي انطجار مف داخؿ الطريؽ الشماليل الشرقيل لمزارع شبعا مف دوف 

  يف تعرؼ ماايت  في ظؿ ت ميؽ لمطيراف المرو ي فوؽ المزارع

 31/6/5031، رقةالخميج، الشا
 

 مشروع قانون مصري لمعاممة الفمسطينيين كالمصريين قريباً  :فمسطين أون الين 49
عممت "فميطيف" يف  زب ال ريل والعدالل )ال اكـ( في ميرأ شرع في   ياا قانوف @ ي مد بديوي - الصاارة

ي الترشػه والتيػويت فػي معاممل الفجسيف الطميطينييف كالميػرييف فػي ال صػوؽ والواجبػات "بايػت ناا ال ػؽ فػ
 اننتخابات" 

وقػاؿ الصيػادي البػارز فػي ال ػزبأ د  ػاـز فػاروؽأ رسػيس فػرع منظمػل الصػدس الدوليػل فػي ميػرأ  ف نوابػًا فػػي 
مجمس الشورب الميري بيدد التصدـ بمشروع قانوف لتصنيف  صوؽ الخوة الطميطينييف "تخطيطا لمعانات ـ فيمػا 

 الدرايل" يتعمؽ بمياعب القامل والتنصؿ و 
وبموجػب التشػػرير الجديػػد ي ػؽ لػػػ"الفجسيف الطميػػطينييف ال يػػوؿ عمػن العديػػد مػػف ال صػوؽ والمزايػػا التػػي كػػاف 
معمػون ب ػا فػػي  صبػل اليػتينيات مػػف الصػرف الماضػػي فػي مجػانت القامػػل والعمػؿ والتعمػيـأ فضػػف عػف التنصػػؿ 

 والرعايل الي يل وانجتماعيل" 
 

 خطوات إيجابية
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ؤييات والمنظمات العاممل لمصدس وفميطيف في مير بمذكرة ريميل لرسيس الجم وريلأ الػدكتور وتصدمت الم
 م مد مرييأ تطالب في ا بت ييف يوضاع ومعاممل الجاليل الطميطينيل في مير 

وبادر وزير التربيل والتعميـ الميريأ د   بػراايـ غنػيـأ بتطعيػؿ الصػرار الخػاص بمعاممػل الطميػطينييف المصيمػيف 
ي ميػر معاممػػل الميػرييف فػي المػػدارس ال كوميػلأ عصػب المصػػاا الػذي جمعػل باليػػطير الطميػطيني بالصػػاارةأ فػ

 د بركات الطرا 
وقػػرر "غنػػيـ" معاممػػل جميػػر الطػػفب الطميػػطينييف الصػػادميف مػػف يػػوريا معاممػػل الطمبػػل الميػػرييفأ  يػػث عمػػـ 

بػػاا عػػف الطػػفب وييػػراـأ ووافػػؽ الػػوزير عمػػن تعميماتػػ  الريػػميل عمػػن جميػػر الدارات التعميميػػل لتخطيػػؼ األع
طمػػب اليػػطير الطميػػطيني بػػدف تكػػوف اليػػطارة اػػي الج ػػل الريػػميل المنػػوط ب ػػا تطعيػػؿ الصػػرار والتنيػػيؽ مػػر وزارة 

 التربيل التعميـ 
أ ويعامػػػؿ اليػػػترلينيويمػػػـز الصػػػانوف الميػػػري الطمبػػػل الطميػػػطينييف بػػػدفر ميػػػاريؼ التعمػػػيـ الجػػػامعي بالجنيػػػ  

لطميػػطينييف معاممػػل األجانػػب فػػي ميػػرأ وي رمػػوف مػػف انلت ػػاؽ بكميػػات الطػػب وال نديػػل واليػػيدلل الطمبػػل ا
وانقتيػػػاد والعػػػفـأ مػػػا يتطمػػػب عمػػػن ) ػػػد ويػػػؼ د  ػػػاـز فػػػاروؽ( ايػػػت ناااـ مػػػف اػػػذن الصيػػػود عبػػػر ج ػػػد 

 تشريعي للغاا العديد مف الصرارات اليابصل 
نشارؾ فػي معانػاة الفجسػيف الطميػطينييف فػي ميػرأ ومػف  ػـ وقاؿ فاروؽ @ "يجب يف نت مؿ ميسولياتنا وين 

 فالتشرير المرتصب في  اؿ تمريرن يوؼ ين ن عصودا مف المتاعب التي يعاني ا الطميطينييف في مير" 
 

 الوثيقة الفمسطينية
لتػػػي ويعػػالج التشػػرير الػػػذي يجػػري  عػػدادن يزمػػػل معانػػاة الطميػػطينييف  ػػػوؿ مػػا يعػػرؼ بػػػػ"الو يصل الطميػػطينيل"أ ا

ييدرت ا الػدوؿ العربيػل )مػف بين ػا ميػر( لفجسػيف الطميػطينييف النػاز يف  لي ػا لجػرااات اليػطر والتنصػؿ مػف 
والو يصػل المعمػوؿ ب ػا  اليػا فػي  دولل ألخربأ غير يف الو يصػل ن ترقػن لممكانػل التػي يتمتػر ب ػا جػواز اليػطر 

ة ال يػػوؿ عمػػن تدشػػيرة عػػودة لميػػر مػػف ميػػر تشػػترط عمػػن الطميػػطيني فػػي  ػػاؿ العػػودة مجػػددا  لػػن الصػػاار 
ينلأ الذيف يت تـ عمي ـ ايتخراج  10يطارة يو قنيميل الدولل التي يصيـ في اأ خايل ممف تصؿ يعماراـ عف 

 تدشيرة الدخوؿ 
 35/6/5031فمسطين أون الين، 

 
 االحتاللمصريًا في سجون  76: المصريةوزارة الخارجية  20

ميرًيا م بوييف في اليػجوف اليػراسيميلأ مشػيرة  43خارجيل الميريل وجود يّكدت وزارة ال@ البياف -الصاارة 
ت ػـ اليػػجناا تتنػّوع بػػيف التجػارة بالمخػػدرات والت ريػب ودخػػوؿ  يػراسيؿ بػػدوف تدشػيرةأ فضػػف عػف ت ػػـ " لػن يّف 

  " يازة اليفح
ًنا ميػػػرًيا فػػػي يػػػجي 43انػػػاؾ "وقػػػاؿ ميػػػاعد وزيػػػر الخارجيػػػل لمشػػػؤوف الصنيػػػميل اليػػػطير عمػػػن العشػػػريأ  ّف 

أ مشيرًا  لن عدـ وجود ُقّير يو يططاؿ مف بين ـ وفؽ آخر   ياسيل وردت مف البع تيف "اليجوف اليراسيميل
الصنيميل الميريل في  يفت ين ت  جرااات تر يؿ "الميريتيف في  يراسيؿ يواخر مايو الماضيأ مؤكًدا يّف 

عادت ـ لمير مف 5   "بدايل العاـ ال الي ميرييف مف اليجوف اليراسيميل وا 
 31/6/5031البيان، دبي، 
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 أنفاق مع غزة أربعةالجيش المصري يدمر  23
 عمن الشريط ال دودي مر قطاع غزة  يخيراقاـ الجيش الميري بتدمير يربعل ينطاؽ جديدة تـ اكتشاف ا 

ميػداني المػواا ا مػد وقاؿ ميدر يمني اليوـ األربعاا  ن  فػي  طػار ال ممػل التػي يصوداػا قاسػد الجػيش ال ػاني ال
طف مف ال ديد بالصرب مف فت ات األنطػاؽ كانػت  300ويطي تـ اكتشاؼ يربعل ينطاؽ جديدة وضبط  والي 

 جاازة ومعدة لمت ريب  لن غزة 
ال ف ػااأ مؤكػدا يف  يمػسويشار الميدر  لن ين  جرب ميادرة ال ديد المضبوط وتػـ تػدمير األنطػاؽ األربعػل 

 ات الميم ل الميريل عازمل عمن اكتشاؼ جمير األنطاؽ وتدميراا ال ممل ميتمرة واف الصو 
 31/6/5031فمسطين أون الين، 

 
 العربي يبحث مع المفوض العام لألونروا القضية الفمسطينيةنبيل  25

التصن األميف العاـ لجامعػل الػدوؿ العربيػلأ الػدكتور نبيػؿ العربػيأ األربعػااأ مػر فيميبػو جرانػدي @ قنا - الصاارة
ض العػػػاـ لوكالػػػل األمػػػـ المت ػػػدة لغا ػػػل وتشػػػغيؿ الفجسػػػيف الطميػػػطينييف "األونػػػروا"أ لمناقشػػػل يوضػػػاع المطػػػو 

 الفجسيف الطميطينييف في المخيمات اليوريل في ضوا انقتتاؿ الداسر  اليا في األراضي اليوريل 
وؿ ضػػػرورة دعػػػـ وقػػػاؿ جرانػػػدي لميػػػ طييفأ عصػػػب المصػػػااأ  نػػػ  ت ػػػدث مػػػر األمػػػيف العػػػاـ لمجامعػػػل العربيػػػل  ػػػ

"األونػػروا" ماليػػا مػػف خػػفؿ تشػػجير الػػدوؿ األعضػػاا بالجامعػػل العربيػػل ل يػػ اـ فػػي الميزانيػػل األيايػػيلأ منواػػا 
% مف ميزانيل األونروا يطترض يف تيااـ ب ا الدوؿ 4.5بصرار لمجامعل العربيل في اذا اليدد ينص عمن يف 

 % فصط 1ف األعضاا بالجامعل في  يف يف النيبل الميددة  تن ا 
ويضاؼ ين  ناقش مر العربي ييضاأ يبؿ تعزيز التعاوف بيف الجامعل واألونروا بالنيبل لفجسيف الطميطينييف 

% مػػن ـ 32مخيمػػاأ و 31فػػي يػػورياأ  يػػث يوجػػد خميػػماسل و ف ػػيف يلػػؼ نجسػػي فميػػطيني مػػوزعيف عمػػن 
 نز وا خارج يوريا  لن دوؿ لبناف واألردف ومير 

 31/6/5031الشرق، الدوحة، 
 

دارة أوباما لن تضغط لوقف االستيطان استئنافأولوية واشنطن  21  المفاوضات بدون شروط وا 
يف وزيػػر الخارجيػػل كيػػري ييػػتعد لمصيػػاـ بجولػػل  "الصػػدس"يكػػدت ميػػادر مطمعػػل لػػػ @يػػعيد عريصػػات -واشػػنطف 

سيؿ نتنيػااو ورسػيس جديدة يبدياا في  يراسيؿ ومف  ـ األراضػي الطميػطينيل  يػث يمتصػي مػر رسػيس وزراا  يػرا
اليمطل الطميطينيل م مود عباس األيبوع المصبػؿ وينػ  "يبػذؿ ج ػدًا مك طػًا لعصػد اجتمػاع مباشػر بػيف الطػرفيفأ 
 عمن ميتوب المطاوضيف عمن األقؿ )ياسب عريصات وتييبي ليطني( ب ضورن قبؿ توج    لن دوؿ الخميج" 

 33كيػػػل جنيطػػػر بيػػػاكي يػػػر ت ميػػػاا امػػػس ال ف ػػػاا وكانػػػت الناطصػػػل الريػػػميل بقيػػػـ وزارة الخارجيػػػل األمير 
بػػػػدف الونيػػػػات المت ػػػػدة تنظػػػػر بصمػػػػؽ لمنشػػػػاطات اننطراديػػػػل التػػػػي يماريػػػػ ا الطرفػػػػاف  1031 زيػػػػراف )يونيػػػػو( 

اليراسيمي والطميطيني التي تعصد عمميل اليفـ وتعرقؿ الميػاعي الراميػل لمعػودة لطاولػل المطاوضػات المباشػرة 
 بيف الطرفيف 

اكي في معرض رداا عمػن يػؤاؿ الصػدس بخيػوص موقػؼ الدارة األميركيػل مػف تضػاعؼ النشػاط وقالت بي
وبشػػكؿ تيػػاعدي " ف  1031عمػػا كػػاف عميػػ  الوضػػر فػػي  1031انيػػتيطاني فػػي اليػػتل يشػػ ر األولػػن لعػػاـ 

الػػوزير كيػػري ي ػػار اػػذا الموضػػوع مػػر نظػػراان فػػي الشػػرؽ األويػػط وينػػ  طمػػب مػػف كػػؿ األطػػراؼ انمتنػػاع عػػف 
ماريػػات غيػػر الميػػاعدة والخطػػاب الت ريضػػيأ ويف الػػوزير )كيػػري( ييوايػػؿ عمػػن تركيػػزن عمػػن تشػػػجير الم
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الطػػرفيف نيػػػتسناؼ المطاوضػػػاتأ واػػذا مػػػا ركػػػز عميػػػ  فػػي الشػػػ ريف الماضػػػييف ول ػػذا اليػػػبب يمضػػػن الوقػػػت 
 الطويؿ اناؾ بشكؿ مباشر كما يمضي وقتًا طويًف عمن ال اتؼ مر نظراس  المختمطيف" 

ؤاؿ الصػػػدس عمػػػا  ذا كانػػػت  دارة الػػػرسيس يوبامػػػا تطعػػػؿ يي شػػػيا بايػػػتصفليل عػػػف اػػػدؼ العػػػودة  لػػػن و ػػػوؿ يػػػ
المطاوضات لمضغط عمن  يراسيؿ لمكؼ عف انيتيطاف " ننا في الوقت الرااف نركز عمن ضرورة العودة  لن 

 المطاوضات دوف شروط ميبصل وتشجير الطرفيف نتخاذ الخطوات الفزمل لذلؾ" 
 31/6/5031لقدس، القدس، ا

 
 طمبًا إسرائيميًا لمتزود بالعتاد العسكري 25 رفضت: بريطانيا "هآرتس" 24

يفػػػادت يػػػ يطل اػػػآرتس يف بريطانيػػػا رفضػػػت تزويػػػد " يػػػراسيؿ" بعتػػػاد عيػػػكري فػػػي اليػػػنوات @ عكػػػا يوف نيػػػف
لمػػػس األخيػػػرةأ وذلػػػؾ بيػػػبب "المخػػػاوؼ مػػػف ايػػػتخدام ا فػػػي الصمػػػرأ بمػػػا يزيػػػد مػػػف  ػػػدة التػػػوتر واليػػػراعأ وا

 بانيتصرار القميميأ  ضافل  لن الخشيل مف ويول ا  لن ج ات غير مرغوبل" 
وب يب تصارير وزارة األعماؿ والت ديث البريطانيل الميؤولل عف الرقابل عمن التيدير األمني فقف اليػمطات 

دوج طمبػػػا  يػػػراسيميًا لشػػػراا عتػػػػاد عيػػػكري يو "عتػػػاد مػػػػز  21فػػػي لنػػػدف رفػػػض فػػػػي اليػػػنوات الخمػػػس األخيػػػػرة 
 انيتخداـ" في  شارة  لن "تكنولوجيا مدنيل ل ا تطبيصات عيكريل ييضا" 

وجاا يف بريطانيا رفضتأ مف جممل طمباتأ طمبا  يراسيميا لشراا م ركات ومركبات يخػرب ليػطف الػدورياتأ 
ومركبات لصذاسؼ المدفعيلأ ومركبات لفتياؿ العيكريأ وم ركات طاسراتأ ومركبات لمرو يػات عيػكريلأ 
ويجزاا لطاسرات قتاليل وينظمل مف ل جويل وينظمل  رب  لكترونيلأ ومركبات لمواد متطجرةأ وبدنت  مايػلأ 
ويج زة ادـأ ويواعؽأ وعتاد آخر ييػتخدـ لصطػر المػواد المتطجػرةأ وبػرامج ل مايػل الطػاسرات مػف اليػواريخأ 

 يخرب خايل  ويج زة تشطيرأ وقطر رادارات خايل بالطاسراتأ ومواد كيماويل ومعادف
ويشارت الي يطل في اذا اليياؽ  لػن يف بريطانيػا لػـ تكػف الدولػل الو يػدة التػي رفضػت تزويػد  يػراسيؿ بعتػاد 
عيػػكري خشػػيل يف يػػتـ ايػػتخدام  فػػي الصمػػر يو تيػػعيد اليػػراعأ  يػػث يف  كومػػل اولنػػدا رفضػػت فػػي العػػاـ 

 يجوف وو دات النصاذ التابعل لمشرطل طمبًا  يراسيميًا لشراا يج زة رؤيل ليميل مخييل لدارة ال 1030
طمبػػا  يػػراسيميا لتزويػػد األخيػػرة بمركبػػات لمتيػػوير ال ػػراري لمنظومػػات  1006كمػػا رفضػػت اولنػػداأ فػػي العػػاـ 

شػػبكل تطػػوير الويػػاسؿ الصتاليػػل"أ ومركبػػات يخػػرب لمرؤيػػل الميميػػل  - طػػفؽ اليػػواريخ التابعػػل لشػػركل "رفاسيػػؿ 
 لشركل " لبيط" 

يضػػػا تزويػػػد شػػػركل "تاعػػػاس" اليػػػراسيميل بصطػػػر مػػػف األلومنيػػػـو تيػػػتخدـ فػػػي يج ػػػزة  طػػػفؽ ورفضػػػت اولنػػػدا ي
اليواريخأ والتي كانت معدة لمتيدير ألذربيجاف ورواندا  كمػا لصػي طمػب شػركل " لبػيط" التػزود بطػفا تمويػ  

 لطاسرات بدوف طيار الرفض مف قبؿ اولندا ييضا 
قػػد نشػػرت يػػـو يمػػسأ ال ف ػػااأ يف تصػػارير الرقابػػل البريطانيػػل تجػػدر الشػػارة  لػػن يف يػػ يطل "اػػآرتس" كانػػت 

تشػػػير  لػػػن يف  يػػػراسيؿ طمبػػػت ترخييػػػا مػػػف بريطانيػػػا لشػػػراا مركبػػػات لعتػػػاد يمنػػػي بيػػػر لباكيػػػتاف والمػػػارات 
 والجزاسر ومير والمغرب 

 35/6/5031عكا أون الين، 
 

 " سيكون أكثر تعقيدًا بدون سالمإسرائيلبريطانيا: مستقبل " 22
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نصمت  ذاعل الجيش عف ناسب وزير الخارجيل البريطاني "يليتر بيرت" في مصابمل خايل معػ   @وف نيفعكا ي
قول  " ف الضغوط عمن ال كومل اليراسيميل يتتضاعؼأ كما ين ا يتجد نطي ا في عزلل دوليل غيػر ميػبوقل 

 في  اؿ فشمت المبادرة األمريكيل لميفـ" 
يط في ال كومل البريطانيل عف قمص  الشديد في  ػاؿ لػـ تيػتطر كافػل ويعرب الميسوؿ عف شسوف الشرؽ األو 

األطراؼ لمتويؿ  لن اتطاؽ عادؿ لميػفـأ مطالبػًا الطميػطينييف واليػراسيمييف العمػؿ يػويًا مػف يجػؿ ايػتغفؿ 
 الطريل التي وجدت في ع د وزير الخارجيل األمريكي جوف كيري 

ؼ مػػف األطػػراؼ وضػػر شػػروط ميػػبصلأ فػػقذا مػػا رغػػب كػػف ويضػػاؼ خػػفؿ المصابمػػل "ن يتوجػػب عمػػن يي طػػر 
الطرفيف في  ؿ الدولتيف عمي ما  دراؾ يف اذا او الوقت لممضي قدمًا في ذلؾ فػن ف نخشػن مػف يف يويػد 
 الباب عمن اذن الطريل فبدوف تيويل عمن ما يبدوا ميتصبؿ  يراسيؿ ييكوف يك ر تعصيدًا مما او عمي  ا ف" 

ستفؼ ال كومي "يريب لطيف"  ن  ن يمكف ال ديث عف اليفـ ما داـ اليػراسيميوف ن مف جانب  قاؿ رسيس ان
يماريػػوف  ص ػػـ عمػػن كامػػؿ يرض " يػػراسيؿ" الكاممػػلأ مضػػيطًا "عمينػػا ال بػػات ينػػ  لػػف يكػػوف يػػفـ ومػػف غيػػر 

 الممكف يف يكوف يفـ  ذا لـ نمارس  صنا عمن كامؿ يرض  يراسيؿ" 
 35/6/5031عكا أون الين، 

 
 ويشكل عقبة أمام السالم شرعي رفرنسا: االستيطان غي 26

أ عػف قمص ػا مػف ارتطػاع وتيػرة انيػتيطاف فػي يمػسيعربت وزارة الخارجيل الطرنيػيلأ  @ال ياة الجديدة -راـ اهلل 
 الضطل الغربيل بما في ا الصدس الم تمل 

مػػن ال يػػاسيات التػػي نصمت ػػا وقالػػت الخارجيػػل فػػي تيػػريه يػػدر عػػف النػػاطؽ بايػػم ا فيميػػب نليػػوأ تعصيبػػًا ع
ن ػف قمصػوف جػدًا مػف التطػورات التػي تضػمن ا التصريػر الػذي "غير ال كوميل اليراسيميل@  "اليفـ ا ف"منظمل 

تشػػيروف  ليػػػ   فػػقطفؽ النشػػػااات التػػي تمػػػت مف ظت ػػا فػػػي بدايػػل العػػػاـأ اػػي فػػػي جػػزا كبيػػػر من ػػا نتيجػػػل 
  "يدناااوالتي  1031لمموافصات التي يعطيت في ن ايل 

موقطنا مف انيتيطاف معروؼأ فن ف نعتبرن بالطعؿ غير شرعي بنظر الصانوف الدوليأ وين  يصوض "ويضاؼ@ 
  "ال صل الضروريل نيتسناؼ ال وارأ وين  يشكؿ عصبل يماـ اليفـ العادؿ الصاسـ عمن  ؿ الدولتيف
 31/6/5031الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 لحمد اهللا رامي ألمانيا تدعم حكومة 27

األربعػػاا عمػػن  يمػػسيكػػد وزيػػر الخارجيػػل األلمػػاني جيػػدو فييػػترفيم   -)د ب ا( -الصػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 
قامل دولل فميطينيل ميتصمل عمن  دود عاـ    3634دعـ بفدن الكامؿ لمدولل الطميطينيل وا 
مػر رسػيس الػوزراا الطميػطيني وذكر بياف يادر عف ال كومػل الطميػطينيل يف فييػترفيم  يجػرب اتيػان ااتطيػا 

وانػػػد فييػػػترفيم  رسػػػيس ال كومػػػل الجديػػػدة وتمنػػػن لػػػ   رامػػػي ال مػػػداهلل يكػػػد خفلػػػ  التػػػزاـ بػػػفدن بػػػدعـ  كومتػػػ  
 ولم كومل التوفيؽ في م مت ا كما وعد بانلتزاـ بايتمرار التعاوف بيف فميطيف ويلمانيا 

 31/6/5031القدس، القدس، 
  

 لح"منظمة العمل الدولية" "السوداءمصر عمى "القائمة  28
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يػػنتاف فصػػط قضػػت ما ميػػر بعيػػدًا عػػف قاسمػػل "منظمػػل العمػػؿ الدوليػػل"أ لمػػدوؿ المخالطػػل نتطاقيػػات @ دينػػا جميػػؿ
 العمؿ الدوليلأ والمعروفل  عفميًا بػ"الصاسمل اليوداا" 

عػف  دراج ميػر  يوـ الجمعل الماضيأ ُيعمف في جنيؼأ  يث ينعصد مؤتمر العمؿ الدولي ال اني بعػد المسػلأ
مجددًا عمن اذن الصاسملأ لتيػبه ضػمف ييػوي خمػس دوؿ ن ت تػـر اتطاقيػات دوليػل وقعػت عمي ػاأ وخيويػًا 

 تمؾ المتعمصل بال ريات النصابيل و ؽ العماؿ في تنظيـ ينطي ـ ب رّيل في نصابات ميتصمل وديموقراطيل 
اب ل ػػػذا الجػػػرااأ يام ػػػا ايػػػتمرار العمػػػؿ وريػػػد قػػػرار  دراؾ ميػػػر عمػػػن "الصاسمػػػل اليػػػوداا" عػػػددًا مػػػف األيػػػب

)قانوف النصابات( يي  اليمعلأ والذي ت ظر موادن عمن العماؿ تنظػيـ ينطيػ ـ  3643لينل  12بالصانوف رقـ 
ب ريل في نصابات ميتصملأ وتجبػراـ عمػن انشػتراؾ فػي ات ػاد عمػالي و يػد اػو "انت ػاد العػاـ لنصابػات عمػاؿ 

يػًا مػف الرواتػب  ويّكػد الصػرار تعػارض اػذا الصػانوف مػر انتطػاقيتيف الػدوليتيف مير"أ مر خيػـ انشػتراؾ  جبار 
 المتيف وقعت عمي ما ميرأ والمتيف تتي اف التعدديل النصابيل  65و 54

يمػػػر آخػػػر ريػػػدن الصػػػرارأ واػػػو ارتطػػػاع وتيػػػرة مواج ػػػل ان تجاجػػػات العماليػػػل وعػػػودة ييػػػاليب قمػػػر الت ركػػػات 
لصػػػاا الصػػػبض عمػػػن العشػػػرات مػػػف الصيػػػادات النصابيػػػل  العماليػػػلأ التػػػي ويػػػمت  لػػػن  ػػػدود الطيػػػؿ عػػػف العمػػػؿ وا 

 الميتصمل وال كـ عمن الم تجيف باليجف لينوات 
أ 1033وكانت "منظمل العمؿ الدوليل" رفعت ايـ مير عف الصاسمل في مؤتمراا الينوي الذي عصد في العاـ 

فػي ع ػػد وزيػر العمػػؿ وال جػرة األيػػبؽ ي مػػد وذلػؾ بعػػدما يطمصػت ال كومػػل الميػريل  عػػفف ال ريػات النصابيػػل 
  يف البرعيأ الذي قدـ خفؿ فترة ونيت  مشروع قانوف لم ريات النصابيلأ  ن ين  لـ يصر  تن ا ف 

 31/6/5031السفير، بيروت، 
 

 !؟يتتجول فى هاتفك الذك الصهيونيةالمخابرات تقرير:  29
المجانيػػلأ عمػػن يج ػػزة ال واتػػؼ الم مولػػل الذكيػػلأ  مػػر انتشػػار تطبيصػػات انتيػػاؿ الريػػاسؿ@ وكػػانت –المجػػد 

أ الػػػػػذب ن ييػػػػػت دؼ الػػػػػربه يو العفنػػػػػات الممموكػػػػػل لشػػػػػركل  يػػػػػراسيميل ت ػػػػػتطظ بد ػػػػػد «فػػػػػايبر»يػػػػػدتن نظػػػػػاـ 
 أ الييرفرأ فن تؿ يبيبأ  يبما يكد خبراا اتياؿ «خوادم ا»

أ والػذب «داـ المعمومػاتجمػر وايػتخ»وب يب ييايل الخيوييل المدونل عمن موقر الشػركلأ ت ػت عنػواف 
ي يػػؿ فػػايبر عمػػن »عػػادة مػػا يوافػػؽ عميػػ  الميػػتخدـ دوف قرااتػػ  وبيػػبب تطايػػيم  الك يػػرةأ كتبػػت الشػػركل@ 

يػػػجؿ يػػػوتن مطيػػػؿأ مػػػف المكالمػػػل لكػػػؿ اتيػػػاؿأ مػػػف كػػػؿ ال واتػػػؼ والشػػػبكات ون يػػػؿ ن ػػػف عمػػػن تمػػػؾ 
ت التػػػن يجري ػػػا الميػػػتخدموفأ المعمومػػػاتأ لط ػػػـ يفضػػػؿ ألداا الشػػػبكل وتطايػػػيم اأ مػػػف  يػػػث عػػػدد المكالمػػػا

مبػػػررة ذلػػػؾ بدنػػػ  «  وج ػػػات انتيػػػاؿ المعتػػػادة ويماكن ػػػاأ وطػػػوؿ مػػػدة المكالمػػػاتأ ونػػػوع الشػػػبكل الميػػػتخدمل
لمتويؿ  لن يب مشاكؿ تصنيل ت دثأ ولت ييف يداا الخدمل عمن ال اتؼ يو أليباب يمنيل عامػل  ون ػتطظ »

ونتػػػيه لمػػػف يطمػػػب مػػػف العمػػػفاأ يػػػجفت مكالمػػػات شػػػ ًراأ  10بيػػػجؿ تطايػػػيؿ المكالمػػػات الميػػػجمل لمػػػدة 
 « بعين ا

المالكػػل لمبرنػػامجأ يصػػوؿ فػػن يػػط ت  عمػػن شػػبكل « فػػايبر ميػػديا»يػػا ب شػػركل « تػػالموف مػػاركو»اليػػراسيمن 
أ  نػ  يعػيش متػنصًف بػيف مدينػل ارتزيميػا بقيػراسيؿأ وبػيف العايػمل البريطانيػل «لينكد  ف»التوايؿ انجتماعن 

دارة مف جامعل تؿ يبيب عاـ  لندفأ وين   ايؿ   3666عمن بكالوريوس عموـ  ايب آلن وا 
المتخييػل فػن الشػبكاتأ لميػاعدة «  كيػباند»أ ييػس شػركل 3664قبؿ تخرج  فن الجامعل بعػاميفأ عػاـ 

يػػنوات  4م نديػػن انتيػػانت لبنػػاا شػػبكات لمشػػركات التجاريػػل وال يسػػات المختمطػػلأ ووايػػمت نشػػاط ا لمػػدة 
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أ امتمػػػؾ شػػػركل خايػػػل بقتا ػػػل مشػػػاركل 1030 تػػػن ينػػػاير  1002فػػػن الطتػػػرة مػػػف ينػػػاير و  1001 تػػػن عػػػاـ 
 « I mesh –آب ميش »الممطات والبيانات بشكؿ مجانن عمن النترنتأ بايـ 

أ طار ػًا برنامجػًا يعمػؿ عمػن األج ػزة الذكيػل يتػيه «فػايبر ميػديا»أ ا تطؿ ماركو بتديػيس 1030وفن نوفمبر 
شػكؿ مجػاننأ ن ي ػدؼ  لػن الػربهأ ن مػف خػفؿ اشػتراؾ شػ رب لمميػتخدميفأ يو خدمل انتياؿ والريػاسؿ ب

 مف خفؿ  عفنات داخؿ البرنامج نطي  
فن قبرص اليونانيلأ وتمتمؾ ميػنعيف لمتطػوير والبرمجػلأ المركػز الرسييػن لمتطػوير « فايبر»المصر الرسيين لػ

 فن دولل بيفروييا  Minskف بمدينل والمخزف الرسيين لمبياناتأ ول ا فرع فن  يراسيؿأ وفرع  ا
« فػػايبر»أ يقػػر الموقػػر الريػػمن لػػوزارة اليػػناعل اليػػراسيميلأ متطػػاخرًا بػػدف برنػػامج 1031يكتػػوبر عػػاـ  4وفػػن 

 الميتخدـ عمن يج زة ال واتؼ الم مولل ال دي ل )يمارت فوف(أ تممك  شركل  يراسيميل 
 1031فبرايػر  13تكنولوجياأ  ف الشركل ا تطمػت فػن اليراسيمنأ المتخيص فن ال« نيوز جيؾ»وقاؿ موقر 

 300أ قاؿ في   ف عدد الميتخدميف ويؿ «ماركو»مميوفأ ونشر الموقر بياًنا لػ 342ببموغ عدد ميتخدمي ا 
 30مميونػػػًاأ ويف الميػػػتخدميف يجػػػروف  ػػػوالن  310 لػػػن  1031أ وفػػػن دييػػػمبر 1031مميػػػوف فػػػن يػػػبتمبر 

 مميارات ريالل فن الش ر  3مميار دقيصلأ ويك ر مف  1 أ بمعدؿ يتجاوز مفييف مكالمل فن اليـو مف خفل
أ بػػػالتزامف مػػػر تديػػػيس 1030نػػػوفمبر  2انقتيػػػاديل اليػػػراسيميل فػػػن « كمكالييػػػت»قػػػاؿ ليػػػ يطل « مػػػاركو»

طفؽ البرنامج@   10قررنا تجربػل التطبيػؽ يوًن فػن  يػراسيؿأ طورنػان ليػراسيؿ فصػطأ ويبمغنػا  ػوالن »الشركل وا 
يلؼ عمميل ت ميؿأ وفن الخطوة التاليل ويؿ معػدؿ ت ميػؿ البرنػامج  لػن  20يديصًاأ وفوجسنا بدن  جرت ل  

ن نخطػػػػط لمػػػػربه يػػػػواا مػػػػف ا ب فػػػػوف ون »يضػػػػاؼ@ «  آنؼ مػػػػرة فػػػػن اليػػػػـو مػػػػف  يػػػػراسيؿ فصػػػػط 4 ػػػػوالن 
 « الرياسؿ الصييرةاألندرويدأ ولف تكوف اناؾ تكمطل عمن المكالمات مف فايبر لطايبرأ ون عمن  رياؿ 

أ و ػػاوؿ 1031اعتصػػؿ فػػن مطػػار نيويػػورؾأ ألنػػ  ايػػتخدـ البرنػػامج ي نػػاا ر مػػل الطيػػراف فػػن مػػايو « مػػاركو»
  قناع ضباط يمف المطار بدن  كاف ييتخدم  عبر شبكل النترنت فن الطاسرةأ وليس عبر شبكل ال اتؼ 

وفيػػؽأ خبيػػر األمػػف اللكترونػػنأ رسػػيس شػػركل وعػػف النا يػػل التصنيػػل وقػػدرة البرنػػامجأ يصػػوؿ الم نػػدس م مػػود ت
«FIX SUCIRTY» ريػػػاؿ الريػػػاسؿ النيػػػيل بػػػيف « فػػػايبر»أ  ف برنػػػامج مخيػػػص لفتيػػػاؿ المجػػػانن وا 

 مشتركي أ مصابؿ الويوؿ  لن ييماا ويرقاـ الميجميف عمن دليؿ ال اتؼ واليماح ل  بنصم ـ  لن ممطات  
ن دليػػؿ ال ػػاتؼ ونيػػخ اأ بػػؿ لصدرتػػ أ واػػو الو يػػد بػػيف خطػػورة البرنػػامج ن تكمػػف فػػن  طفعػػ  عمػػ»ويضػػاؼ@ 

أ GPSالبػػػرامج الػػػذب لديػػػ  تمػػػؾ الخيػػػاسص عمػػػن التجيػػػس عمػػػن موقػػػر المتيػػػؿ وت ديػػػد مكانػػػ  بايػػػتخداـ 
والػػػت كـ فػػػن الج ػػػاز وتغييػػػر بياناتػػػ أ وعمػػػؿ مكالمػػػات مباشػػػرة دوف يب تػػػدخؿ مػػػف الميػػػتخدـأ وفػػػته المايػػػؾ 

وال يوؿ عمن اليور والطيديواات مف عمن ال اتؼ وقرااة الريػاسؿ  الخاص بالتميطوف والت كـ فن اليوتأ
الصيػػػيرةأ ويػػػ ب معمومػػػات الج ػػػات التػػػن يتيػػػؿ ب ػػػا الميػػػتخدـ  تػػػن ولػػػو لػػػـ يكونػػػوا ميػػػجميف عمػػػن دليػػػؿ 

أ م ػػػذرًا مػػػف يف اػػػذا الصػػػدر المتػػػاح لمبرنػػػامج مػػػف «يػػػيرفرات»ال ػػػاتؼأ وقاسمػػػل األيػػػماا ورفع ػػػا  لػػػن خػػػوادـ 
 الخطورةأ خايل يف يا ب البرنامج  يراسيمن  المعمومات فن غايل

أ IPمشيرًا  لن ين  عندما تطمب الشركل ممطًا مف عمن ج ػاز ي ػد ميػتخدمنل التطبيػؽ ُيّبمػغ البرنػامج بعنػوافأ 
يف يب م نػػػدس « توفيػػػؽ»فينيػػػخ البيانػػػات ويريػػػم ا ليػػػيرفرات الشػػػركل دوف عمػػػـ يػػػا ب ال ػػػاتؼ  ويوضػػػه 

مؿ العػاـ فػن مجالػ أ ولديػ  عفقػات فػن داخػؿ اػذا المجػاؿأ وقاعػدة معمومػات برمجن فن العالـأ يظ ر لمتعا
ن ي ػػػد يعػػػرؼ عػػػن ـ يب « فػػػايبر»معروفػػػلأ مػػػف خػػػفؿ المػػػؤتمرات التصنيػػػل واألمنيػػػلأ  ن يف مػػػوظطن شػػػركل 

 معموملأ كما لو كانوا يعمموف فن ج ل يريل 
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عات مشػػبوال باننت اكػػات ويػػرقل مالػػؾ الشػػركلأ لديػػ  يػػوابؽ فػػن مشػػرو « مػػاركو»عػػف يف « توفيػػؽ»وكشػػؼ 
أ لتا ػػل ت ميػػؿ الممطػػات الشخيػػيل عمػػن النترنػػت مجانػػًاأ ممػػا «iMesh»البيانػػاتأ ف ػػو مؤيػػس لبرنػػامج 

اػو جمػػر المعمومػػات عػف الميػػتخدميف نيػػتخدام ا فػػن « فػػايبر»يؤكػد يف ال ػػدؼ الرسييػػن والمباشػر لبرنػػامج 
وكفاما « Frin»أ ولكف اناؾ ييضا «فايبر»صط فن يغراض قد يكوف التجيس ي دااأ واألمر ن ين ير ف

 ينر فن  يراسيؿ 
ضػمف قاسمػل الُمكػّرميف « تػويتر»و« فػيس بػوؾ»م مد رمضافأ ي د البػا  يف األمنيػيف والػذب تيػنط  شػركتا 

قػادر « فػايبر»أ نبػ   لػن يف برنػامج 1031أ لمج ودات  األمنيل فػن اكتشػاؼ ال غػرات لعػاـ «ااكر يخفقن»كػ
لشػركل يبػػؿأ كغيػرن مػف البػػرامجأ « يب يو  س»و« يندرويػد»اؽ األج ػزة الذكيػػل التػن تعمػؿ بنظػػامنل عمػن اختػر 

 موضً ا يف يغمبيل م ندين تطوير البرنامج  يراسيميو الجنييل 
ويرب الدكتور  اـز عبدالعظيـأ رسيس ايسل تنميل يناعل تكنولوجيا المعمومات اليابؽأ  ف الدولل قادرة عمن 

امج انتيػػػانت المجانيػػػلأ لكػػػف بيػػػعوبل شػػػديدةأ ألف يج ػػػزة انتيػػػانت متعػػػددة وبػػػرامج  جػػػب جميػػػر بػػػر 
انتيانت المجانيل عمي ا متعددة ييًضاأ وموجودة بالطعؿ عمن يج ػزة الكمبيػوتر وال واتػؼ الذكيػل وال وايػب 

 المو يل 
ؼ مػػػػارس مػػػػف ميػػػػادر مطمعػػػػل يف الصػػػػوات الميػػػػم ل ييػػػػدرت تعميمػػػػات منتيػػػػ« اليػػػػوـ يالميػػػػر »وعممػػػػت 

ت ديًدا عمن األج زة الخايػل ب ػـ « فايبر»الماضنأ لجمير ضباط وجنود الجيش الميربأ ب ظر ايتخداـ 
زالت  فوًرا   وبعاسفت ـ وا 

مميػػوف ميػػتخدـ ل نترنػػت فػػن ميػػرأ مػػف بيػػن ـ  13وكشػػؼ يخػػر   يػػاا لػػوزارة انتيػػانت عػػف يف انػػاؾ 
 مفييف ااتؼ ذكن فن مير  30ا يوازب % مف  جـ الميتخدميف الكمنأ بم10اواتؼ ذكيل تم ؿ 

عػػػف  الػػػل مػػػف الصمػػػؽ داخػػػؿ وزارة انتيػػػانت والج ػػػاز الصػػػومن لتنظػػػيـ  يمػػػف جانبػػػ أ كشػػػؼ ميػػػؤوؿ  كػػػوم
 مر تزايد عدد ميتخدمي  داخؿ مير « فايبر»انتيانت مف برنامج 

اويػل مؤيػس الشػركل وينػ  ويكد الميؤوؿ يف الوزارة تدرس الطريصل المنايبل لمتعامؿ مع أ فن ظؿ التدكػد مػف 
 خدـ فن الجيش اليراسيمن 

35/6/5031، المجد االمني  
 

 في مناطق منابع النيل "إسرائيل"ستراتيجية إ 60
 عاطؼ الغمري

فػي   يوبيػاأ ومػا يظ رتػ  تصػديرات الخبػراا المختيػيفأ مػف ينػ  ي مػؿ نتػاسج خطػرة ” يد الن ضل“جذبت يزمل 
بمشػػروعات   يوبيػػا عمػػن ميػػان ”  يػػراسيؿ”عمػػن ميػػرأ ووجػػود عفقػػل ؿبالنيػػبل  لػػن ايػػتصرار تػػدفؽ ميػػان النيػػؿ 

معمنػل ومعروفػػلأ لموجػود فػػي منػػاطؽ العمػؽ انيػػتراتيجي لميػػرأ ”  يػػراسيميل“النيػؿأ األنظػػار  لػن ايػػتراتيجيل 
 خايل مف نا يت ا الجنوبيل في  فريصيا 

د بػػػف غوريػػػوف يوؿ رسػػػيس وزراا كانػػػت بدايػػػل اػػػذن انيػػػتراتيجيلأ فػػػي يواخػػػر الخميػػػيناتأ التػػػي وضػػػع ا ديطيػػػ
أ وتعنػػي الصطػػز عمػػن  طػػار الػػداسرة العربيػػل  Periphery Thearyأ وعرفػػت بايػػـ م ػػيط الػػداسرة ” يػػراسيؿ”ؿ

أ  لن الدوؿ الواقعل خارج م يط الداسرةأ وركػزت فػي البدايػل عمػن دوؿ  يػفميل يطتػرض ” يراسيؿ”الم يطل ب
 لي ػاأ ويقامػت مع ػا ارتباطػات وعفقػات تعػاوف ”  يػراسيؿ“ت بالضرورة يف تكوف رييد قوة لمعرب  فقذا ويم

 وايعل النطاؽأ ألمكن ا يف تبدد نييب العرب مف اذا الرييد 
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عصػػب  نشػػاس اأ بعفقػػات مبكػػرةأ عيػػكريلأ واقتيػػاديلأ ومخابراتيػػل مػػر  يػػراف ”  يػػراسيؿ“واػػو مػػا نج ػػت فيػػ  
 وتركيا 

بعفقػات تعػػاوف متعػػددة النػوا ي مػػر دوؿ آيػػيا  3663ـ أ ػـ ايػػتكممت خطوات ػا طبصػػا ل ػػذن النظريػلأ فػػي العػػا
 الويطن اليفميلأ عصب ايتصفل ا عف انت اد اليوفييتي 

 فريصيا لـ تكف بعيدة عف فكرة اذن النظريلأ ب دؼ النطاذ  لن مناطؽ العمؽ انيتراتيجي لميرأ مف نا يت ػا 
 الجنوبيلأ خايل عند منابر النيؿ 

أ مػػف يفػػي ديختػػرأ وزيػػر ” يػػراسيؿ“ لػػن  كومػػل  1005المصػػدـ فػػي يػػبتمبر/ييموؿ  واػػو مػػا كشػػؼ عنػػ  التصريػػر
 أ والتي تمتد  لن  فريصيا ” يراسيؿ”أ وت دث في  عف اليا ات الم يطل ب”اليراسيمي“األمف 

المختيػػل ” اليػػراسيميل“ لػػن ميػػان النيػػؿ لييػػت جديػػدةأ وقػػد تناولت ػػا درايػػات لممؤييػػات ”  يػػراسيؿ“ ف نظػػرة 
واي الطكرة نطي ا التي طر  ا شمعوف بيريز في كتاب  اليادر العاـ  3643أ - 3631ن في الطترة مف بالميا

 لػن زيػادة يػريعل فػي موارداػا ”  يػراسيؿ“أ الذي ركز في  عمن ا تياج ”الشرؽ األويط الجديد“بعنواف  3661
وؿ التػي اػي فػي يشػد ال اجػل الماسيل   وقاؿ بالت ديد  ف يفضؿ ميادر الميان موجودة عادة خارج  ػدود الػد

  لي ا 
بخمػؽ وجػود ل ػا فػي منطصػل منػابر النيػؿأ لػيس فصػط مػف يجػؿ انيػتطادة ”  يػراسيؿ“وارتبط ب ذا التطكير ااتماـ 

 المباشرة من اأ بؿ ييضًا لخمؽ مشكفت تؤ ر في مير وايتصراراا 
أ تعتمػػد عمػػن  الػػل تػػوازف الصػػوب تعمػػؿ وفػػؽ ايػػتراتيجيل طويمػػل المػػدبأ تنطػػذ عمػػن مرا ػػؿ زمنيػػل”  يػػراسيؿ“ ف 

بين ا وبيف الدوؿ العربيلأ وعمن وضر العرب قوة يو ضػعطًا   ولػـ يتغيػر ميػار اػذن انيػتراتيجيل منػذ قيام ػا 
مجػرد فكػرةأ فػي خطػل عمػؿ ال ركػل اليػ يونيلأ فػػي ”  يػراسيؿ“بػؿ ومػف قبػؿ ذلػؾ  ػيف كانػت  3615العػاـ أ

 يوؿ الصرف العشريف 
مػػف اتجػػان ال ػػدود الشػػماليل ”  يػػراسيؿ“أ تػػتـ مػػف خػػفؿ  ػػروب ” يػػراسيؿ”يف ميػػر ولصػػد كانػػت المواج ػػات بػػ

الشرقيل لمير مف يينااأ لكن ا ب كـ كون ا دوللأ تت ػرؾ وفػؽ خطػط ايػتراتيجيل متعػددة األبعػاد والمرا ػؿأ 
طػذ فقن ا لـ تكؼ عف الت رؾ المكمؿ لخطط ا العيكريلأ بمد نطػاؽ  ركت ػا بويػاسؿ يخػرب غيػر عيػكريلأ تن

 لػػن العمػػؽ انيػػتراتيجي لميػػرأ  ذ ُتعػػّد  فريصيػػا منطصػػل  يويػػل ألمػػف ميػػر الصػػوميأ بيػػبب تػػدفؽ ميػػان النيػػؿ 
 من ا 

ذا كانت األنظار تتركز طواؿ عشرات الينيف الماضيلأ عمن جب ػل يػيناا فػي اليػراع مػر  أ فصػد ” يػراسيؿ“وا 
 ي مناطؽ العمؽ انيتراتيجي جنوبًا كاف ينبغي ألي تطكير ايتراتيجيأ ين يتجااؿ متابعل ما يجرب ف

والففػػت لمنظػػر يف الضػػغوط ال اليػػل فػػي الجب ػػل الجنوبيػػل الفريصيػػلأ تشػػتد فػػي الوقػػت نطيػػ  الػػذي تتك ػػؼ فيػػ  
ضػػغوط يخػػرب عمػػن م ػػور األمػػف الصػػومي فػػي يػػينااأ بتكػػرار  ػػوادث وعمميػػات التطجيػػراتأ وقتػػؿأ وخطػػؼ 

 الجنود 
لػػـ يكػػف قايػػرًا عمػػن جانػػب وا ػػد مػػف  -العمػػؽ انيػػتراتيجي لميػػر   - فػػي  فريصيػػا” اليػػراسيمي“ ف الت ػػرؾ 

العفقػػات مػػر دوؿ اػػذن المنطصػػلأ لكنػػ  تشػػعب  لػػن مختمػػؼ فػػروع العفقػػاتأ خايػػل مػػر دوؿ  ػػوض النيػػؿأ 
دريػػػت يوضػػػاع اػػػذن الػػػدوؿأ وا تياجات ػػػاأ وج ػػػزت مشػػػروعات تصػػػدمت ب ػػػا  لي ػػػاأ يػػػ مت ل ػػػا ”  يػػػراسيؿ”ؼ

مشػتركلأ اقتيػػاديلأ وزراعيػػلأ وماسيػػلأ وبنػوؾ   وكانػػت   يوبيػػا عمػػن ريس اػػذن الػدخوؿ مع ػػا فػػي مشػػروعات 
أ ” يػراسيميل“أ  ػـ ع ػدت   يوبيػا مػؤخرًا  لػن شػركل ”يػد الن ضػل“م طػزة ل ػا بنػاا ”  يراسيؿ“الدوؿأ التي كانت 

 بم مل  دارة وتيويؽ الك رباا التي ينتج ا اليد 
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ارةأ منذ ينوات منايرت ا ل ركات الت رر الفريصيلأ وتيطيل لصد كاف لمير وجود قوي ومؤ ر وراسدأ في الص
انيتعمار األجنبيأ لكف  دث بعد ذلؾ اني اب معنوي مف الصارةأ وتضاؤؿ اناتماـ بالعفقات مع ا  واػو 
يمر يتعارض مر مط وـ الطكر انيتراتيجي الذي يضر عمن يولويات أ الوجود في المناطؽ المػؤ رة فػي األمػف 

 دولل   فما بالنا واذن المناطؽ ب ا منابر ال ياة لمير؟الصومي لم
 ف الوضر الخطر الذي يتيبب فيػ  مشػروع اليػد ال يػوبيأ ن ينبغػي بعػد  يجػاد  مػوؿ لػ أ التوقػؼ عنػد اػذا 
ال دأ ألف المياله العميا لمدولل تصتضي  نكل التطكير الييايي الواعي الذي يبمور رؤيل ايتراتيجيل لخريطل 

  فريصيا متعددة األبعادأ تت رؾ في كؿ اتجااات التعاوف والتصارب  عفقات مر
35/6/5031، الخميج، الشارقة  
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 جيمس زغبي
قبؿ يف تنطجر يوريل وتيصط في ل يب ال رب األاميلأ عاش النيػؼ مميػوف فميػطيني الفجسػوف فػي يػوريل 

نيػػبيًا  ومػػر ين ػػـ لػػـ يكونػػوا مػػؤاميف لممواطنيػػلأ فصػػد ُيػػمه ل ػػـ بالعمػػؿ وتشػػغيؿ مشػػاريع ـ  فػػي ظػػروؼ جيػػدة
الخايػػػلأ وُمن ػػػت ل ػػػـ نطػػػس فػػػرص الويػػػوؿ  لػػػن التعمػػػيـ والرعايػػػل اليػػػ يل مػػػ م ـ م ػػػؿ اليػػػورييف  و صػػػؽ 

يط العديػػػدوف مػػػن ـ بعػػػض النجا ػػػاتأ وتمكنػػػوا مػػػف اننتصػػػاؿ  لػػػن خػػػارج مخيمػػػات ـأ وبنػػػاا البيػػػوتأ والتخطػػػ
 لميتصبؿ عاسفت ـ 

لكف كؿ ذلػؾ تغيػر اليػـو  فبعػد يف فصػد الك يػر مػف الطميػطينييف وظػاسط ـ ومنػازل ـ فػي يػوريلأ وجػدوا ينطيػ ـ 
مجبػػػريف عمػػػن ال ػػػرب مػػػف الصتػػػاؿ الػػػذي يجتػػػاح البمػػػد  وعمػػػن يػػػبيؿ الم ػػػاؿأ وفصػػػًا لتصريػػػر ييػػػدرت  المؤييػػػل 

% مػف الطميػطينييف الػذيف كػانوا يعيشػوف  52ا(أ فصد يجبػر األميركيل لغا ل الفجسيف في الشرؽ األدنن )ينير 
لييػػب وا نجسػػػيف لممػػرة ال انيػػل  ويفػػػاد يك ػػر مػػف نيػػػط ـ يف -فػػي مخػػيـ اليرمػػػوؾ عمػػن الخػػروج  لػػػن المنطػػن 

 منازل ـ قد دمرتأ مر  يف يفاد وا د مف كؿ خميل يف ي د يفراد ييرت  قد لصي  تط  في الصتاؿ 
غيػػػر مػػػواطنيف"أ واجػػػ  اػػػؤنا الطميػػػطينيوف يػػػعوبات فػػػي دخػػػوؿ تركيػػػا بيػػػبب وضػػػع ـ الخػػػاص بيػػػطت ـ "

واألردف  ونتيجػػػػل لػػػػذلؾأ انت ػػػػن المطػػػػاؼ بػػػػالك يريف مػػػػن ـ  لػػػػن ان تشػػػػاد فػػػػي لبنػػػػاف  ومػػػػرة يخػػػػربأ وألن ػػػػـ 
فميػػػطينيوفأ فصػػػد ُيجبػػػروا عمػػػن الب ػػػث عػػػف ممجػػػد فػػػي مخيمػػػات لبنػػػاف المزد مػػػل يػػػمطًا والطصيػػػرة بشػػػكؿ بػػػاسس  

األيػػبوع الماضػػي  لػػن رسػػيس المؤييػػل األميركيػػل لغا ػػل الفجسػػيفأ بيػػؿ كوركػػورافأ فػػي  وعنػػدما ت ػػد ت فػػي
األيبوع الماضيأ ويؼ لي ظروؼ العيش الرايبػل التػي يواج  ػا اػؤنا الطميػطينيوف ا فأ الػذيف يتكومػوف 

% مػػف األيػػر فػػي مكػػاف وا ػػدأ ي يانػػًا فػػي مػػرآب  30فػػي يمػػاكف عػػيش مت الكػػل وغيػػر يػػ يلأ  يػػث تعػػيش 
فردًا مػف عاسمػل كبيػرة فػي غرفػل  10مييارات بف نوافذ ون يبواب  وفي بعض ال انتأ يتكدس ما ييؿ  لن ل

% مػػن ـ  60وا ػػدة  وألنػػ  لػػيس ل ػػؤنا الطميػػطينييف الصػػادميف مػػف يػػوريل ال ػػؽ فػػي العمػػؿ فػػي لبنػػاف  فػػقف 
 عاطموف بف العمؿ 

( الميػػػؤوليل عػػػف تصػػػديـ UNRWAطميػػػطينييف )تت مػػػؿ وكالػػػل األمػػػـ المت ػػػدة لغا ػػػل وتشػػػغيؿ الفجسػػػيف ال
الرعايل والدعـ لممجتمر الطميػطيني فػي لبنػاف  لكػف مػوارد الوكالػل التػي تعػاني ييػًف مػف قمػل التمويػؿ ن تنػي 
تتصمص باطراد  ونتيجػل لػذلؾأ فػقف  ف ػل يربػاع األططػاؿ الطميػطينييف الػذيف يػدتوف مػف يػوريل لييػوا ميػجميف 

% مػن ـ مػف اننطمػونزاأ فيمػا يعػاني  10د انتشار األمراض فيمػا بيػن ـ  وا فأ يعػاني في المدارسأ فيما يتزاي
% آخػػريف مػػف اليػػ اؿ  و مػػل مشػػكمل  ضػػافيل@ م ػػؿ  الػػل كػػؿ الفجسػػيف الطػػاريف مػػف اليػػراعات  10 ػػوالي 
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لوفػاا والتػي ن يػتـ ا -التعامػؿ مػر الخيػارةأ اليػدملأ والرعػب–المروعلأ فقف انػاؾ  اجػات لميػ ل العصميػل 
 ب ا 

ن شػػؾ فػػي يف المؤييػػل األميركيػػل لغا ػػل الفجسػػيف فػػي الشػػرؽ األدنػػن عمػػن  ػػؽ  ػػيف تشػػير  لػػن يف انػػاؾ 
عػدة ييػػباب ت ػتـ عمػػن المجتمػػر الػدولي اننتبػػان  لػػن الوضػر الخػػاص ل ػذن الطسػػل مػػف الفجسػيفأ والتػػي يػػوؼ 

بالنيػػػبل ل ػػػـ -اػػػؤنا الطميػػػطينيوف  يعنػػػي تجاام ػػػا فصػػػط يف تتطػػػاقـ وتتعمػػػؽ الظػػػروؼ الكار يػػػل التػػػي يواج  ػػػا
وبالنيبل ألولسؾ الذيف يينضموف  لي ـ ييضًاأ فػي وقػت ن ُتظ ػر فيػ  ال ػرب الجاريػل فػي يػوريل يي عفمػل 
عمن التراجر   ف اؤنا الطميطينييف اـأ بعد كؿ شياأ بشر ضعطااأ ولدي ـ ا تياجات تيتيػرخ ااتمامنػا  

ألمراض التي ييابت ـ بالتطاقـ مف دوف عفجأ فقن ا يوؼ تنتشر  وبالضافل  لن ذلؾأ وفي  اؿ ايتمرت ا
والمػػػرض ن ي تػػػـر ال ػػػدود  ويػػػوؼ تنتشػػػر األوبسػػػل التػػػي نشػػػدت فػػػي المخيمػػػات  لػػػن خػػػارج المخيمػػػاتأ مػػػر 
ا تمػػػاؿ  ػػػدوث عواقػػػب وخيمػػػل عمػػػن المنطصػػػل بديػػػراا  وعمػػػن نطػػػس الصػػػدر مػػػف األاميػػػلأ يجػػػب التطكيػػػر بػػػدف 

التػػدفؽ مػػف الفجسػػيفأ  نمػػا يضػػيؼ مزيػػدًا مػػف العػػبا  لػػن البيسػػل غيػػر الميػػتصرة الج ػػاد الػػذي ييػػنع  اػػذا 
ييػػػًفأ واألوضػػػاع التػػػي ن تطػػػاؽ فػػػي المخيمػػػات الطميػػػطينيل فػػػي لبنػػػاف  ويػػػوؼ يػػػؤدي ايػػػتمرار  فصػػػار اػػػذا 
المجتمػػر  لػػن تيػػاعد مشػػاعر اليػػدس والغضػػب التػػي يمكػػف يف تغػػذي التطػػرؼ والتيػػارات العنيطػػل الم تممػػلأ 

 يوؼ يكوف مف اليعب ا تواؤاا والتي 
لصد زودنا تصرير المؤييل األميركيل لغا ل الفجسيف في الشػرؽ األدنػن بتػذكرة م مػل ب ػذا النػاتج الم مػؿ منػذ 
وقػػت طويػػؿ لم ػػرب األاميػػل اليػػوريل  ويػػوؼ يكػػوف مػػف اليػػاسب يف يعػػالج المجتمػػر الػػدولي  اجػػات يػػكاف 

ـ او كار ل  نيانيل  صيصيل  كمػا يف المجتمػر الػدولي م ػؽ فػي يوريل الناز يف والفجسيفأ ألف ما ي يؿ ل 
ب  ػػ  عػػف ويػػيمل لمتصػػدـ يمامػػًا باتجػػان الميػػاعدة فػػي  ن ػػاا اليػػراعأ ووضػػر يػػوريل عمػػن طريػػؽ الت ػػوؿ  لػػن 
-ميػػتصبؿ يػػممي وديمصراطػػي  لكنػػ  يجػػب عمػػن المجتمػػر الػػدولي يف يعتػػرؼ ييضػػًا بم نػػل "الشػػعب المنيػػي" 

مف يوريل الذيف يعيشوف في لبناف  ويجب يف تشمؿ الج ود اليياييل الراميل  لن  ػؿ  الفجسيف الطميطينييف
مشػػكمل ال ػػرب اليػػوريل واليػػراع اليػػراسيمي/ الطميػػطيني  ػػًف ييايػػيًا لمشػػكمل الفجسػػيف الطميػػطينييف الممتػػدة 

ـ وفػي الويػط مػف منذ يتل عصود ونيؼ العصد ييضًا  ويجب النظر داسمًا  لن ا تياجات ـ و صػوق ـ فػي األمػا
  ياباتنا كافل 

ن شؾ يف لػدب وزيػر الخارجيػل األميركيػل جػوف كيػري طبصػا ممتمسػا يػمطًا فيمػا يتعمػؽ بالشػرؽ األويػط  وينػا ن 
يريػػػد المراكمػػػل عميػػػ  يك ػػػر مػػػف ذلػػػؾأ لكػػػف انػػػاؾ ميػػػدلل متيػػػمل بانتشػػػار ال ػػػرب األاميػػػل اليػػػوريل واليػػػراع 

 تجاام ا اليراسيمي/الطميطينيأ والتي ن ينبغي 
عفمي كبيػر عمػن األزمػل النيػانيل المتطاقمػل التػي تواجػ  يك ػر مػف مميػوف  في  يف انيب ااتماـ ييايي وا 
نيػػمل مػػف الػػذيف يجبػػروا عمػػن الطػػرار مػػف يػػوريلأ فصػػد تجااػػؿ اػػذا اناتمػػاـ ي ػػد الطػػروع الم مػػل فػػي مجموعػػل 

فجسػػيف فػي الشػػرؽ األدنػن )ينيػػرا( لمتػػو الفجسػيف  لػػن  ػد كبيػػر  وقػد ييػػدرت المؤييػل األميركيػػل لميػاعدة ال
تصريراا األك ر مف قّيـأ والذي ييمط الضوا عمن الم نل المشتركل التي تتجمر  دي ًا في مجتمعات الفجسيف 

 والذيف تشير  لي ـ )ينيرا( م صل عمن ين ـ "الشعب المنيي" –الطميطينييف في يوريل ولبناف 
 واشنطف ووتشأ 

31/6/5031، القدس، القدس  
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 "إسرائيل"بوتين يقض مضاجع  65
 اليكس فيشماف
 يف ادد رسيس الوزرااأ بنياميف نتنيااوأ في لجنل الخارجيل واألمف بشار األيد فقنػ  فػي واقػر األمػر ت ػدث 
 لػػن الػػرسيس بػػوتيف  ت ديػػدات األيػػد بقشػػعاؿ اضػػبل الجػػونف بالطعػػؿ تصمػػؽ  يػػراسيؿأ ولكػػف مػػا يصػػض مضػػاجر 

 ل اليراسيميل في ا ونل األخيرة او ييايًا اليموؾ الرويي الصيادة األمنيل والييايي
يتيرؼ الروس في يوريل كالم ووس بقشعاؿ النارأ ف ـ يمصوف  لن برميؿ المتطجرات اذا المزيد فالمزيػد مػف 
يعواد ال صاب المشتعملأ ون يروننا مف متر وا د  واـ ي طموف عمدًا "خطوطا  مراا" وضعت ا  يراسيؿ يمػاـ 

 أ ويميوف بمياله  يراسيميل واض لأ و صًا ن ت م ـ ا  ار يوريل
في  يراسيؿ ي اولوف يف يط موا ما الذي يعدن الروسأ وكـ ييييروف بعيػدا ويي يضػرار يػيم صوف بنػا  ولػيس 
يدفل يف يجػرب نتنيػااوأ مػؤخرًاأ مػا ن يصػؿ عػف م ػاد تيف مػر الػرسيس بػوتيف  فصبػؿ عػدة ييػابير يػافر ل ػذا 

عجػػؿ  لػػن يوتشػػيأ وفػػي ن ايػػل األيػػبوع ت ػػد ا ااتطيػػاأ ويمكػػف انفتػػراض بػػدف الطػػرفيف تبػػادن الغػػرض عمػػن 
 مزيدا مف الرياسؿ اليريل 

التػػي ييػػتمتر الػػروس  100عنػػد ال ػػديث عػػف يعػػواد ال صػػاب المشػػتعمل لػػيس المصيػػود بالضػػرورة يػػواريخ اس 
قػل التػي ن تصػؿ خطػرا  فطػي بدايػل اليػنل بال ديث عن ا عمنػا  فػقلن اليػا ل يمصػن بالمزيػد مػف الزجاجػات ال ار 

  ون يوجػد اي ظػؿ مػف الشػؾ@ 34اوجمت في يوريل  رياليل يػواريخ مضػادة لمطػاسرات مػف طػراز اس ايػ  
عنػػدما وضػػر الػػروس اػػذن اليػػواريخ عمػػن المػػدرج التمصػػاسي الخػػاص ب ػػـ فػػي مينػػاا طرطػػوس عرفػػوا اف اػػذا 

نػػاؾ مػػف ظػػف بدنػػ   ذا مػػا ضػػربت اػػذن اليػػواريخأ فػػقف العتػػاد مخيػػص لمبنػػافأ يي لػػػ " ػػزب اهلل"  وكػػاف ا
التممػػيه يػػيكوف عمػػن مػػا يكطػػي مػػف الوضػػوحأ ويػػيتوقؼ الػػروس عػػف المػػس بميػػاله دولػػل  يػػراسيؿ  اػػذا لػػـ 
ينجه  فالروس يوايموف نصؿ العتاد العيػكري ال صيػؿ الػن يػوريل بعمػـ واضػه بػدف اػذا اليػفح ييتيػرب الػن 

 راا ن و  يراسيؿ@ ماذا يتطعموف؟ يتصيطوف مرة يخرب؟الخارج  واـ يوج وف شارة ايبر نك
الشػػػكاوب والطمبػػػات التػػػي توج  ػػػا  يػػػراسيؿ الػػػن بػػػوتيف تصػػػر عمػػػن آذاف يػػػماا  فالػػػدب الرويػػػي يشػػػتـ راس ػػػل 
ضعؼ  وخمؼ  يراسيؿ تصؼ الونيات المت دة التي ن يؤمف الروس بجديل ت ديدات ا@ ن في الميدلل اليرانيػل 

 100وريل  ال صل بالنطس التي  صص ا الروس وجدت تعبيراا ييضا فػي اقتػراح بػوتيف  ريػاؿ ون في الميدلل الي
جندي بدًن مف مراقبي األمـ المت دة النمياوييف الذيف يػيغادروف اضػبل الجػونف  وعنػدما قيػؿ لػ   ف األمػر 

ال ػػرب البػػاردةأ  يتنػػاقض والموا يػػؽ الدوليػػل يجػػاب الصييػػر الرويػػي الجديػػد اف اػػذن التيػػويل تعػػود الػػن عيػػر
ويجػب تغييراػا  واػو لػـ يكتػػِؼ بالتيػري ات@ فمنػذ بدايػل  زيػراف يػػتعمؿ فػي الشػرؽ األويػط قػوة ذات م مػػل 

 يطينل  ربيل تابعل لأليطوؿ الروييأ ترافص ا الطاسرات  10داسمل مف 
الػػذي تبصػػن  لصػػد ييػػيب األيػػد بعػػدوب الغػػرور الرويػػيأ واػػو ييضػػا ي ػػدد منػػذ ا ف بمعاقبػػل  يػػراسيؿ   ذًاأ مػػا

 لنتنيااو؟ يف ي دد مجددا  لعؿ ي دا ما ييطزع  
33/6/5031، "يديعوت"  
35/6/5031، األيام، رام اهلل  
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 آفي شيموف
لطاسطػل الشػرقيل عمػن روايػل قييػ ـ ُتذاع في ا ونل انخيرة في التمطاز دعايل يشجر في ا يويي يلطي يبنػاا ا
خطػل ذات آ ػار تاريخيػل ’ يخبػر ابنػؾ‘مف اجؿ التو يؽ التاريخي  بيد انػ  تكمػف ت ػت العنػواف البشػوش واػو 

 تغيب عف ناظر الجم ور 
 ف مشاادي الدعايل مدعووف الن زيارة موقر مكتب المواطنيف الصدماا عمػن اننترنػت والػن روايػل قييػ ـ  

مر مؤ ر و ؽ كما او م ـ تو يؽ تراث ي ود اوروباأ مف المنايب تخميد تاريخ مف جااوا واذا في ظاار ان
مػػػف البمػػػداف انيػػػفميل  لكػػػف مػػػف دخمػػػوا الػػػن الموقػػػر ويرادوا تو يػػػؽ قييػػػ ـ وجػػػدوا مطاجػػػدة واػػػي ايػػػتمارة 

  وفػػػي اػػػذا بيروقراطيػػػل تػػػوج  ـ الػػػن كيطيػػػل المطالبػػػل بػػػاألمفؾ التػػػي ُيػػػمبت مػػػن ـ  ينمػػػا اػػػاجروا الػػػن الػػػبفد
انيبوع وعمن ي ر شكاوبأ كما يبدوأ ُيبرز في انيػتمارة ايضػا الجػزا الػذي يتنػاوؿ التو يػؽ لكػف يك ػر المػواد 

 في ا ما زالت تتعمؽ بالمطالبل باألمفؾ 
عمػػػن تغييػػػر الييايػػػل الصديمػػػل المتعمصػػػل بروايػػػل  1006اػػػو  مػػػرة قػػػرار  كػػػومي فػػػي ’ يخبػػػر ابنػػػؾ‘ ف مشػػػروع 

ؽ  فصد كانت الدولل الن ذلؾ الوقػت تعػارض تيػنيط ـ عمػن ين ػـ نجسػوف طُػردوا وُيػمبت الم اجريف مف الشر 
يمفك ػػػـ ليػػػببيفأ انوؿ اػػػو اف ايػػػراسيؿ ب ػػػدي مػػػف الػػػروح العامػػػل اليػػػ يونيل فػػػي عيػػػر بػػػف غوريػػػوف لػػػـ 
ف تيتوعب نجسيف جااوا ُمجبريفأ بؿ م اجريف جااوا بعد يلطي ينل اشتياؽ  وكاف اليػبب ال ػاني الخػوؼ مػ

  ػػداث معادلػػل تعتػػرؼ بػػدف  ػػرب انيػػتصفؿ يوجػػدت نجسػػيف مػػف نػػوعيفأ ي ػػود طُػػردوا مػػف البمػػداف العربيػػل 
أ مػػف 3634آنؼ ي ػػوديأ جػػااوا يػػنل  5وفميػػطينييف طُػػردوا مػػف ايػػراسيؿ  واألعػػداد متشػػاب ل ايضػػا@ ن ػػو 

 يلؼ فميطيني يعتبروف نجسيف ب يب انمـ المت دة  400البمداف العربيل ون و 
ف يبب تغير التوج  ال كومي ن و روايل ال جرة كامف في انعتراؼ بدف ايراسيؿ يييعب عمي ا مػف ج ػل  

دوليل اف تت رب مف الضغط لفعتراؼ بميؤوليل م دودة عمن األقؿ عف مشكمل الفجسيف الطميطينييف  ولما 
ل طمػب ـ تعويضػات عمػن كاف  ؽ العودة يمرا م ظورا فمف المنطؽ اف نطترض اف تضطر الدولل الن مواج 

 األقؿ 
 ف تعريؼ الي ػود بػدن ـ نجسػوف يمكػف اف ي ػرز اذا اػدفيفأ وامػا التغطيػل عمػن روايػل النكبػل بكار ػل ي وديػل 
يكبػػرأ وال يػػـ مػػػف الػػدعوب الماليػػػل عمػػن ايػػػراسيؿ  فعمػػن  يػػػب  يػػابات البػػػا  يف كػػاف الي ػػػود فػػي البمػػػداف 

مفؾ الطميطينيل  ومر ذلؾ يت مر المعادلل ايضا ايسمل في مجاؿ العربيل يممكوف يمفكا تزيد قيمت ا عمن األ
الصػػانوف الػػدولي م ػػؿ يف ايػػراسيؿ عاونػػت عمػػن ن ػػو غيػػر ريػػمي قػػرار مجمػػس النػػواب العراقػػي عمػػن ميػػادرة 

 يمفؾ الي ود مصابؿ اليماح ل ـ بال جرة  ف ؿ يعني ذلؾ ين ا تخمت عف يمفك ـ؟
يل اي في اف  كومل يميف خايل تضر بالروايل الي يونيل في تناول ا م ما يكف انمر فاف المطارقل المنطص

لي ػػود البمػػداف العربيػػل باعتبػػاراـ نجسػػيف  مػػف وج ػػل نظػػر الروايػػل الخايػػل ألبنػػاا عػػاسمتي الػػذيف اػػاجروا مػػف 
مختمػػؼ فيػػ   لػػـ يشػػغؿ يك ػػراـ فػػي ال صيصػػل ينطيػػ ـ بنشػػاط يػػ يوني وايػػتصرت ’ الفجسػػيف‘بغػػداد فػػاف تعريػػؼ 

ـ عمن ال جرة بيبب العداا الذي  ار ضداـ مر انشاا الدوللأ لكف الػوعي الي ػودي الػذي  ػافظوا عميػ  آراؤا
 مسات الينيف او الذي يّبب التد ر األييؿ الذي يا ب اجرت ـأ رغـ اليعاب والتخمي عف األمفؾ 

ي المعادلػػػل بػػػيف اذا كانػػػت ال كومػػػل تنػػػوي اف تيػػػعن الػػػن اتطػػػاؽ ن الػػػن   ػػػداث مضػػػاد لمنكبػػػلأ فانػػػ  توجػػػد فػػػ
الفجسيف الطميطينييف والي ود فاسدة  بيد ين  مف المؤيؼ يف الدولل تضمؿ المواطنيف الصدماا في توج  ػا الػن 
ذلؾ مرتيفأ مرة بانغراا بتصديـ دعوب ب جل تو يؽ ترا  ـأ ومرة اخرب  ينما تشػجع ـ عمػن اعتصػاد اف مػؿا 

 ػػـأ فػػي  ػػيف اف ال ػػدؼ اػػو ا ػػراز ورقػػل ميػػاومل فػػي انيػػتمارة يييػػاعداـ عمػػن ال يػػوؿ عمػػن قيمػػل يمفك
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التطاوض  فالي ود في اذا الشدف عمن األقػؿ كم ػـ يخػوة@ وييػتطير الشػرقيوف اف ييػدلوا النػاجيف مػف الم رقػل 
 عف مصدار اليخاا الذي يظ رت  اليمطات عمي ـ 

35/6/5031هآرتس   
31/6/5031، القدس العربي، لندن  
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