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 األمريكيةبالضفة في حال فشمت جيود وزير الخارجية  األمنيالوضع من تدىور إسرائيمي يح ر جنرال  5
حذر جنراؿ اسرائيمي كبير، مف تدهور الوضع االمني بالضػة  الرربيػ   ػي حػاؿ   ػم  داف وليامز: -القدس 

جهػػود وزيػػر اليارجيػػ  االمريكيػػ  "جػػوف كيػػري"  ػػي لعػػادة لحيػػاء عمميػػ  السػػلـ، كا ػػةا  أف السػػمط  الةمسػػطيني  
سػػرا  امػػػواؿ يجنػػدها ن ػػػطاء مػػف أجػػػؿ تنظػػيـ حمػػل  جماهيريػػػ  لمناهضػػ  االسػػػتيطاف بهػػدؼ لنجػػػا  قطعػػ  

 الجهود االمريكي .
وقػػاؿ الميجػػػر جنػػػراؿ نتػػػزاف الػػػوف اكبػػػر ضػػػابط بػػػالجيش االسػػػرائيمي  ػػػي الضػػػة  الرربيػػػ  اف العنػػػؼ يمكػػػف اف 

يػري وعبػر عػف  ػعورال باالحبػاط يتصاعد اذا   م  المساعي التي يقـو بها وزير اليارجيػ  االمريكػي جػوف ك
مف "الن اط االرهابي" لممستوطنيف اليهود المتطػر يف الػذيف وا قػ  اسػرائيؿ عمػا اجػراءا  جديػدة ضػدهـ هػذا 

 االسبوع.
وقػػػاؿ الػػػوف  ػػػي تصػػػريحا  لمدبموماسػػػييف والصػػػحةييف  ػػػي مركػػػز القػػػدس لم ػػػ وف العامػػػ  وهػػػو مركػػػز ابحػػػا  

هػػػػػا "تػػػػػيثير ايجػػػػػابي عمػػػػػا االرض وياصػػػػػ  عمػػػػػا السػػػػػمط  محػػػػػا ظ اف جهػػػػػود كيػػػػػري الحيػػػػػاء المةاوضػػػػػا  ل
الةمسطيني ". وأضاؼ اف "السمط  الةمسطيني  عما سبيؿ المثاؿ توقة  تقريبا عف تمويػؿ جماعػ  تعاممػ  مػع 

 .. واوقةوا االمواؿ لتمؾ الجماع   ي ال هريف الماضييف."لسرائيؿبعض اعماؿ العنؼ واالحتجاجا  ضد 
قاؿ اف الجماع  هي المجن  ال عبي  لمقاوم  الجػدار واالسػتيطاف التػي يتركػز  و ي تصريحا  الحق  لرويترز

. لسػػرائيؿن ػاطها عمػػا االرض الةمسػطيني  التػػي اقتطعتهػا المسػػتوطنا  اليهوديػ  والجػػدار العػازؿ الػػذي تقيمػ  
"لػـ  وقاؿ الوف اف السمط  الةمسطيني   رضػ  السػري  عمػا تمويمهػا لمجماعػ  ثػـ عمػا قطػع التمويػؿ. واضػاؼ

 يكونوا يتطمعوف الا ل ادة دبموماسي  عما هذال اليطوة وانما يتطمعوف لمهدوء  ي اراضي الضة ."
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ولـ يتسف االتصاؿ عما الةور بمسػ وليف  مسػطينييف لمتعميػؽ. ور ػض محمػد اليطيػو العضػو الميضػـر  ػي 
 المجن  ال عبي  لمقاوم  الجدار تصريحا  الوف.

الةمسػػػػطيني  د عػػػػ  تعويضػػػا لمػػػػف دمػػػػر االحػػػتلؿ منػػػػازلهـ او زراعػػػػتهـ وقػػػاؿ اليطيػػػػو لرويتػػػػرز اف السػػػمط  
وسػػاعد   ػػي اتعػػاو المحػػاميف لمن ػػطاء المحميػػيف. واضػػاؼ "ال يعطينػػا احػػد مػػاال. الن ػػطاء هنػػا يةعمػػوف مػػا 

 يةعموف بدا ع االحساس بالواجو الوطني وليس لمحصوؿ عما ماؿ."
يف  ػػي الضػػة  الرربيػػ . وا ػػار الػػا تزايػػد العنػػؼ وقػػاؿ الػػوف اف علمػػا  ظهػػر  عمػػا نةػػاد صػػبر الةمسػػطيني

مثػؿ القػاء الحجػارة والزجاجػا  الحارقػ  ومػا قػاؿ انػ  م ػارك  بعػض ا ػراد االمػف بالسػمط   سػرائيؿالمناهض إل
الةمسطيني   ي الهجما . وأضاؼ "اذا   م  المحاول  االمريكي  لمتديؿ يػلؿ اسػابيع قميمػ   يي ػا اف نػر  

 د يتزايد."هذا االتجاال مف التصعي
 58/6/1053وكالة رويترز لألنباء، 

 
 تقديم رؤيتو النيائية لمبادرة السالم كيياألمر  الخارجيةوزير تطمب من  الفمسطينية السمطة 2

مس وؿ أف  كةا  زبوف نقل  عف مراسمها راـ اهللمف  11/6/2013الشرق األوسط، لندن،  ذكر 
زير اليارجي  األميركي، جوف كيري، تقديـ ر يت  النهائي   مسطيني، قاؿ لف السمط  الةمسطيني ، طمب  مف و 

لمبادرة السلـ التي عمؿ عميها لعدة  هور، وكاف يةترض أف يقدمها  ي األسبوع األوؿ مف يونيو )حزيراف( 
 الحالي.

وأكد عضو الو د الةمسطيني محمد أ تي ، أف راـ اهلل طمب  عدـ تمديد مهم  كيري مرة أير ، ويتوقع من  
 يقدـ ر يت  يلؿ جولت  المقبم ، المتوقع  األسبوع المقبؿ.  أف

ي، أو حصؿ عما أجوب  مف الحكوم  سرائيمواستبعد أ تي  أف يكوف كيري قد أحد  ايتراقا عما الجانو اإل
ي ، تمبي الحد األدنا مف المطالو الةمسطيني ، متهما الحكوم   ي تؿ أبيو بالعمؿ عما تقويض سرائيماإل

 لسرائيؿيؽ السلـ وحؿ الدولتيف. وانتقد أ تي  عدـ وجود ضرط أميركي ودولي جدي عما مساعي تحق
لتمبي  المطالو الةمسطيني ، م كدا أف ييارا  الةمسطينييف اآلف هي التوج  للا الم سسا  الدولي  

 واالنضماـ لليها لذا ما   ؿ كيري نهائيا.
ي بحضور كيري، مجددا سرائيمالجانبيف الةمسطيني واإل ونةا أ تي ، وجود أي يطط لعقد لقاءا  ثلثي  بيف

قبؿ  1691تيكيد المطالو الةمسطيني  بضرورة وقؼ البناء االستيطاني والتزاـ حؿ الدولتيف عما حدود عاـ 
 استئناؼ المةاوضا .

عضو  صر  ،وليد عوض نقل  عف مراسمها راـ اهللمف   11/6/2013القدس العربي، لندن،  وأضا  
أف زيارة كيري القادم  لألراضي ‘التنةيذي  لمنظم  التحرير الةمسطيني  واصؿ أبو يوسؼ الثلثاء  المجن 

سرائيؿالةمسطيني  و  لف يكوف مف يللها أي حموؿ  ي األ ؽ ولف يكوف هناؾ أي بمورة ليط  جديدة لةتح  ا 
ييف الذيف اكدوا م يرا ائيمسر ، منوها الا تصريحا  العديد مف المس وليف اإل’لسرائيؿأ ؽ سياسي جديد مع 

ي  وقؼ االستيطاف  ي سرائيميا، اضا   الا ر ض الحكوم  اإللسرائيمباف مبدأ حؿ الدولتيف لـ يعد قائما 
 مما يعني استحال  اف يكوف هناؾ مةاوضا . 1691االراضي الةمسطيني  المحتم  عاـ 

ارض الواقع ت ير الا وجود قرار ي  عما سرائيمولة  أبو يوسؼ للا أف كؿ الممارسا  واأل عاؿ اإل
ي با  اؿ جهود كيري ومنع  مف الوصوؿ الي  نتيج  ايجابي  نحو استئناؼ المةاوضا ، وهذا نتيج  لسرائيم
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ورغبتها بالديوؿ  ي مةاوضا  دوف أي مرجعي  دولي  أو جدوؿ  سرائيؿلنحياز الواليا  المتحدة األمريكي  إل
 زمني. 

 
 يص مبمغ إضافي لألسرى وتعين بسيسو متحدثا باسمياتقرر تخصالحمد اهلل حكومة  3

 دد مجمس الوزراء يلؿ انعقادال برئاس  رامي الحمد اهلل امس، عما تعميما  الرئيس محمود : راـ اهلل
 عباس بتكثيؼ الزيارا  الميداني  لكا   الوزراء لتممس احتياجا  المواطنيف واالطلع عما أوضاعهـ.

ضا ي لألسر   ي سجوف االحتلؿ، لتمبي  احتياجاتهـ لمناسب  قرو حموؿ وقرر المجمس تيصيص مبمغ ل
 هر رمضاف المبارؾ وعيد الةطر، وبما يساهـ  ي تيةيؼ معاناتهـ، وصادؽ عما اتةاقي  التعاوف 
والمساعدة المتبادل   ي ال  وف الجمركي  الموقع  مع الجمهوري  التركي ، بما يساهـ  ي زيادة التبادؿ 

نعاش االقتصاد الةمسطيني، باإلضا   للا المصادق  عما تمديد عمؿ لجن  العطاءا  الياص  التجاري و  ا 
بم روع دعـ لدارة قطاع الطاق  الكهربائي  لمدة عاـ اير، حتا تتمكف المجن  مف مواصم  اإل راؼ عما 

 بائي .تنةيذ عدد مف الم اريع  ي هذا المجاؿ،  ي سبيؿ تحسيف تزويد المواطنيف بالطاق  الكهر 
وقرر  الحكوم  تعييف متحد  جديد باسمها هو ايهاو بسيسو وكمةت  الحكوم  بادارة المركز االعلمي 
الحكومي. واكد بسيسو، الذي كاف يدير حتا يوـ امس، دائرة االعلـ  ي جامع  بيرزي ، القرار، وقاؿ 

 "قبم  بهذا المنصو، بعد اف صدر قرار الحكوم ".
 17/6/2013هلل، الحياة الجديدة، رام ا

 
 ممؤسسات والمنظمات والمواثيق الدوليةللالنضمام عريقات: السمطة ستنتيي قريبًا من مرحمة اإلعداد  4

اف القيادة ‘وليد عوض: اكد كبير المةاوضيف الةمسطينييف الدكتور صائو عريقا  الثلثاء  -راـ اهلل 
 ’.منظما  والمواثيؽ الدولي ستنتهي قريبا مف مرحم  االعداد للنضماـ الا الم سسا  وال

وتواصؿ العديد مف الم سسا  والوزارا  الةمسطيني  هذال االياـ تحضيراتها واستعدادتها لتقدـ طمبا  
 لسرائيؿاالنضماـ لممنظما  الدولي   ي المحظ  التي سيعمف  يها رسميا عف   ؿ جهود كيري  ي اقناع 

 ؼ االستيطاف تمهيدا الستئناؼ المةاوضا .، ووق1691بقبوؿ مبدأ حؿ الدولتيف عما حدود عاـ 
  11/6/2013القدس العربي، لندن، 

 
 العريان قائمة لو: لن يكون اإلماراتيون عبيدًا إال هلل مارات ضد  تنتصر لإل الفمسطينيةالسمطة  5

 انتصر  السمط  الةمسطيني  الثلثاء لدول  االمارا  العربي  المتحدة ضد الدكتور: وليد عوض -راـ اهلل
 عصاـ العرياف نائو رئيس حزو الحري  والعدال  التابع لحرك  االيواف المسمميف  ي مصر.

الثلثاء ب ف هجوـ قاس ضد العرياف، بيصوص موقة  مف ’ و ا‘وقام  وكال  االنباء الةمسطيني  الرسمي  
عبرا عف رأ  دول  االمارا ، وذلؾ مف يلؿ مقاؿ كتب  المحرر السياسي لموكال  التي تعتبر ناطقا وم

 السمط  والقيادة الةمسطيني .
واستهؿ المحرر السياسي مقال  قائل: لطالما التزمنا الصم  لزاء ما يجري  ي محيطنا العربي مف أحدا  
جساـ، وما كاف صمتنا تجاهل  أو استيةا ا ، بؿ كاف موقةا  م سسا  عما حياد مدروس يد عنا للي  االقتناع 

الدايمي  لمبمداف العربي  سيةاقـ المياطر المحدق  بها ويزيد األمور سوءا ، وها بيف أي تديؿ  ي ال  وف 
 نحف نر  بيـ العيف ما يجري  ي سوري  كدليؿ عما ذلؾ.
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وتابع: ب عور صادؽ مف األسا والمرارة ننظر للا االستقطاو الحاد وغياو االستقرار  ي مصر ال قيق ، 
ها السياسي  ستجتاز هذال المحن ، وهي ليس   ي حاج  للا نصح و ي يقيننا أف مصر وقواها الحي  وأحزاب

 أو توجي  مف أحد، ولذلؾ اثرنا الصم  والترقو. 
أما وأف السيد عصاـ العرياف، نائو رئيس حزو الحري  والعدال  المصري، قد بادر بية  مده   للا توجي  

و عبا ،  هذا ما لـ يعد  ينا  دايميا ، بؿ با  ال تائـ والتهديدا  ضد دول  اإلمارا  العربي  المتحدة، نظاما  
 ينا  عربيا  يالصا  ال يجوز القةز عن . لنها محاول  يائس  إلقحاـ اليميج العربي المستقر  ي دائرة 
االضطرابا  التي ت هدها المنطق  العربي  برمتها، وكيف العرياف يعمؿ عما ايتلؽ نزاع لقميمي بهدؼ 

، سموؾ يطر يصدـ الوعي لوال أن  االبف ال رعي لمنهج توارثت  حرك  اإليواف ليماد المعارض  الدايمي 
المسمميف جيل  بعد جيؿ، و هدنا بعضا  مف وجوه  الدموي  بعد انقلو حماس عما ال رعي  الةمسطيني  

 .2001عاـ 
مارا ، ومضا واضاؼ المحرر السياسي لوكال  االنباء الةمسطيني  قائل: مضا العرياف بعيدا   ي سو اإل

بعيدا   ي تهديدها بإيراف وباكستاف، ومضا بعيدا   ي تضميف لروال مضاميف عنصري  بريض  ضد  عو 
صرير أذهؿ الدنيا بإنجازات  السياسي  واالجتماعي  واالقتصادي  والتعميمي . وما كان  لنجازات  تمؾ عما 

  ومحيط  اإلسلمي، لذ كاف دائما   ي طميع  حساو مواقة  المبدئي  المتضامن  قوال  و عل  مع أمت  العربي
 مف تبنا قضي   مسطيف ومنحها مف الدعـ ما يستحؽ الثناء والتقدير دوف حدود.

 وأيتتـ المحرر السياسي لوكال  االنباء الةمسطيني  الرسمي  قائل:
 لمعرياف نقوؿ: لف يكوف اإلماراتيوف عبيدا  لال هلل.

  11/6/2013القدس العربي، لندن، 
 

 إتالفيامميون شيكل حجم بضائع المستوطنات التي تم  37.5وزارة االقتصاد:  6
ك ة  وزارة االقتصاد الوطني، اليوـ االربعاء، مف يلؿ تقرير العمؿ الم ترؾ لطواقـ حماي  : راـ اهلل

ي  جراء سرائيمالمستهمؾ والضابط  الجمركي ، عف حجـ ما تـ ضبط  مف منتجا  وسمع المستوطنا  اإل
ي  والتي تقدر منذ انطلؽ الحمم  حتا اليـو سرائيملحمم  الوطني  لمكا ح  وحظر منتجا  المستوطنا  اإلا
 مميوف  يكؿ. 31.3بػ 

ي  مف سرائيمودعا وزير االقتصاد الوطني د.جواد ناجي دوؿ العالـ الا حظر ومنع منتجا  المستوطنا  اإل
مف عمميا  تزوير وتضميؿ لتمؾ المنتجا  عما انها  رائيؿلسالديوؿ للسوؽ األوروبي  والحذر مما تقوـ ب  

ي  المقام  عما االراضي الةمسطيني  سرائيموهي بحقيق  تصنع  ي المستوطنا  اإل لسرائيؿمصنوع   ي 
 ".لسرائيؿويتـ تسويقها تح  ما يسما "صنع  ي  1691دايؿ حدود عاـ 

 11/6/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 وزيارة أردوغان إلى غزة في أنقرة الوضع في سوريةيبحثان  وىنيةمشعل  7
ر يع المستو  مف حرك  حماس عما رأس  ، أف و دا القاهرة، مف 59/6/1053، القدس العربي، لندنذكر  

سػػماعيؿ هنيػ  نائػو رئػيس المكتػػو السياسػي لمحركػ  ورئػػيس  يالػد م ػعؿ، رئػيس المكتػػو السياسػي لمحركػ  وا 
مطار القاهرة الدولي، صػبا  الثلثػاء، متجهػيف للػا تركيػا حيػ  التقيػا وا حكوم  حماس  ي قطاع غزة، غادر 

 رئيس الوزراء التركي رجو طيو اردوغاف.
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وقاؿ المصدر الذي ر ػض الك ػؼ عػف اسػم  اف م ػعؿ وهنيػ  بحثػا مػع اردوغػاف الوضػع  ػي سػوري  وكػذلؾ 
 زيارت  المرتقب  الا قطاع غزة.

صػػػري محمػػػد مرسػػػي مسػػػاء االثنػػػيف حيػػػ  بحػػػ  الطر ػػػاف تطػػػورا  وعمػػػـ اف م ػػػعؿ وهنيػػػ  التقيػػػا الػػػرئيس الم
القضي  الةمسطيني  وممؼ المصالح  الوطني  بيف حركتي  تح وحماس واألوضاع الراهن   ي المنطق  ياص  

 األزم  السوري .
وقاؿ مصدر لوكال  االنباء الةرنسي  ر ض الك ؼ عف اسم  اف م عؿ وهني  سيبحثاف مػع اردوغػاف الوضػع 

 ي  وكذلؾ زيارت  المرتقب  الا قطاع غزة. ي سور 
 عضػػو المكتػػو السياسػػي لحركػػ  حمػػاس( عػػز  الر ػػؽ،، أف 58/6/1053، وكالررة انبرراء شررينخواوأضػػا   

أف و د قيادة المكتو السياسػي لمحركػ  سػيجتمع  ػي أنقػرة مسػاء اليػوـ، مػع رئػيس الػوزراء التركػي رجػو  أعمف
 طيو أردوغاف.

موقػع التواصػؿ االجتمػػاعي ) ػيس بػوؾ(، للػا أف المقػػاء مػع أردوغػاف يػػيتي وأ ػار الر ػؽ عمػا صػػةحت  عمػا 
 ساع  مف لقاء قيادة الحرك   ي القاهرة الرئيس المصري محمد مرسي. 12بعد 

وذكر الر ؽ، أف و د حماس برئاس  رئػيس مكتبهػا السياسػي يالػد م ػعؿ بحػ  مػع مرسػي "تطػورا  القضػي  
 والموضوع السوري ". الةمسطيني  واألوضاع العربي  الراهن 

وقػػاؿ يوسػػؼ، لف م ػػاورا  حمػػاس مػػع تركيػػا ومصػػر ب ػػيف الممػػؼ السػػوري " ت ػػكؿ نوعػػا مػػف وحػػدة الموقػػؼ 
والهدؼ بالعمؿ عما ليجاد ميرج وحؿ لمصراع السوري ينتهي بتػداوؿ سػممي لمسػمط  وقيػاـ ديمقراطيػ  حقيقػ  

 ".  ي سوري
زالؽ المنطقػػػ  للػػػا صػػػراع طػػػائةي قػػػد ييكػػػؿ وأعػػػرو يوسػػػؼ، عػػػف "ميػػػاوؼ جديػػػ  لػػػد  حمػػػاس بميػػػاطر انػػػ

 األيضر واليابس ويضعؼ كؿ القو  المساندة لمقضي  الةمسطيني ".
 

 حماس ترفع مستوى التنسيق مع مصر وتركيا بشأن تطورات األزمة السوريةأحمد يوسف:  8
مسػػتو   أحمػػد يوسػػؼ اليػػـو )الثلثػػاء(، لنهػػا ر عػػ  أييػػرا حركػػ  حمػػاسقػػاؿ القيػػادي  ػػي  :) ػػينيوا( -غػػزة 

  هرا. 30التنسيؽ مع كؿ مف مصر وتركيا ب يف تطورا  األزم  الدايمي   ي سوريا المستمرة منذ أكثر مف 
وأبمغ القيػادي  ػي الحركػ  أحمػد يوسػؼ وكالػ  أنبػاء )) ػينيوا((، أف زيػارة قػادة المكتػو السياسػي حمػاس للػا 

الجا  وحموؿ لألزم  السوري  وما تةرزال مف القاهرة وأنقرة، تيتي  ي سياؽ ر ع مستو  التنسيؽ لمبح  عف مع
 تداعيا  يطيرة عما المنطق  برمتها.

وذكر يوسؼ، أف تحركا  قيادة حماس تيتي  ي ضوء التطورا  المتلحق  عما الممػؼ السػوري، والترييػرا  
علقػا  الحاصم   ي ليراف بعد انتياباتها الرئاسي  األييرة مف جه ، وتطور الموقػؼ المصػري باتجػاال قطػع ال

 مع دم ؽ مف جه  أير .
قػػاؿ يوسػػؼ، لف هػػذا الموقػػؼ مػػف حمػػاس "يمثػػؿ نصػػيح  وعػػف طمػػو حمػػاس مػػف حػػزو اهلل مرػػادرة سػػوريا،  

توجههػػا الحركػػ  بحكػػـ مػػا كػػاف يػػربط الجػػانبيف مػػف علقػػا  لسػػتراتيجي "، مضػػيةا أف حركتػػ  "قمقػػ  مػػف حػػرؼ 
 ". إسرائيؿئيس المتمثؿ بالمسار وتوجي  البنادؽ لمعارؾ جانبي  عوضا عف العدو الر 

 58/6/1053، وكالة انباء شينخوا
 

 سنوات ستألف فمسطيني خالل  55: السمطة اعتقمت واستدعت حمدانأسامة  9
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قػػػاؿ مسػػػػ وؿ العلقػػػا  الدوليػػػ   ػػػي حركػػػػ  حمػػػاس أسػػػام  حمػػػداف لف االعتقػػػػاال  : حمػػػزة حيمػػػور -السػػػبيؿ
ال تػنـ عػف وجػود جديػ   ػي المصػالح ، داعيػا   السياسي  التي ت نها السمط  ضد كػواد وأنصػار حركػ  حمػاس

 للا وقةها مبا رة.
 98وأكد حمداف  ي تصريح لػ"السبيؿ" تعقيبا  عما بياف ألهالي المعتقميف السياسػييف  ػي سػجوف السػمط  بػيف 

، بػػيف هػػذال االعتقػػاال  ت ػػكؿ طعنػػ  1002ألػػؼ حالػػ  اعتقػػاؿ واسػػتدعاء نةػػذتها السػػمط  بالضػػة  منػػذ العػػاـ 
 ما المصالح .وانقلو ع

وأضاؼ القيادي  ي حماس أف الجهود ال زالػ  تبػذؿ وأف المقػاءا  مػع حركػ   ػتح ستتواصػؿ مػف أجػؿ لنهػاء 
 األنقساـ الةمسطيني.

وكانػػػ  "لجنػػػ  أهػػػالي المعتقمػػػيف السياسػػػييف  ػػػي الضػػػة  الرربيػػػ "، طالبػػػ  لجنػػػ  الحريػػػا  المنبثقػػػ  عػػػف حػػػوار 
  انتهاكا  أجهزة السمط  الةمسطيني  المتواصم ، وك ؼ حقيقي  المصالح  الةمسطيني  "بالوقوؼ بحـز  ي وج

مػػػػا يجػػػػري  ػػػػي مقراتهػػػػا وسػػػػجونها"، داعيػػػػ   للػػػػا "التحػػػػرؾ الةاعػػػػؿ والعمػػػػؿ الجػػػػاد إلطػػػػلؽ سػػػػرا  المعتقمػػػػيف 
 السياسييف".

جمػؿ،  وأكد أهالي المعتقمػيف  ػي رسػال ل لمجنػ  الحريػا ، أف أبنػاءهـ "يػد عوف ثمػف انقسػاـل ال ناقػ  لهػـ  يػ  وال
معبػػريف عػػف ييبػػ  أممهػػـ مػػف   ػػؿ لقػػاء المصػػالح  األييػػر الػػذي عقػػد  ػػي العاصػػم  المصػػري  القػػاهرة بتػػاري  

  ي اإل راج عف أبنائهـ". 8|39
وأ ػػار األهػػالي  ػػي رسػػالتهـ، التػػي تتػػزامف مػػع حممػػ  "مػػش  ارقػػ  معػػي" التػػي ت ػػهدها الضػػة  الرربيػػ  ر ضػػا  

"االعتقػاال  واالسػتدعاءا  السياسػي  ازداد  وتصػاعد  منػذ لقػاء الستدعاءا  أجهزة أمػف السػمط ، للػا أف 
المصػالح  األييػر"، معبػػرة  عػف قمقهػػا وارتيابهػا لمػػا وصػةت  بػػػ "حالػ  الصػػم  الم ػبوال حيػػاؿ اسػتمرار عمميػػا  
االعتقاؿ السياسي التي تنةذها ميتمػؼ أجهػزة أمػف السػمط ، كػإجراء مناكةػ ل سياسػي ل مػف المعيػو أف تمجػي لهػا 

 ئر وجهاٌ  يةترض أف يكوف دورها حماي  المواطف والسهر عما أمن  بدال  مف اعتقال  والتنكيؿ ب ".دوا
وسػػرد  المجنػػ  معمومػػا ل تةصػػيمي   حػػوؿ واقػػع انتهاكػػا  السػػمط   ػػي الضػػة  الرربيػػ ، قائمػػ   "لف عػػدد مػػف تػػـ 

مػواطف  مسػطيني،  ػي حػيف  ألػؼ 98بمغ أكثر مف  1002اعتقالهـ واستدعا هـ  ي الضة  الرربي  منذ العاـ 
بمغ عدد حاال  االعتقػاؿ واالسػتدعاء منػذ لقػاء المصػالح  األييػر أي منػذ مطمػع حزيػراف الجػاري وحتػا يػـو 

 حال ". 995أكثر مف  6|92اليميس الماضي 
ونوه  المجن   ي رسالتها للا أف "المواطف سعدي السيؿ الذي است هد  ي سجوف الميابرا   ي نػابمس قػد 

السجف مع ابن  بعد اعتقالهما دوف لذف نيابػ  ودوف بػلغل يتطمػو لحضػارال"، مبينػ   أف "الع ػرا  مػف نقؿ للا 
 المعتقميف قضوا عدة سنوا ل  ي سجوف السمط  حتا اليوـ بعيدا  عف عائلتهـ".

 59/6/1053، السبيل، عم ان
 

 نزال بخصوص عالقة حماس والجياد بر"التفاىات" جمال تصريحات يصفالبردويل  50
أكػػد د.صػػل  البردويػػؿ القيػػادي  ػػي حركػػ  حمػػاس، أف علقػػ  حركتػػ  بحركػػ  الجهػػاد اإلسػػلمي، علقػػ  : غػػزة

"متين "  ي جميع الممةا  وتحكمها ضوابط "أيوي  حميم ، ووطنيػ   ػرية "، مػف قاعػدة الهػـر التنظيمػي لػد  
، وال يمكف بترها أو النيؿ منها، واصةا  العلق    بػ"المتيصم ".الحركتيف للا رأس الهـر

وَسِير القيادي البردويؿ مف التصريحا  التي أدلا بها عضو المجمس الثوري لحرك   تح جماؿ نػزاؿ واصػةا  
 التصريحا  بػ"العةن " الهاد   لمنيؿ مف علق  الحركتيف الوطيدة.
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 59/6/1053، وكالة سما اإلخبارية
 

 وبعدىا "خاطئة" حماس لمخارطة السياسية قبل األزمة السورية  قراءةفتح:  55
وصؼ عضو المجمس الثوري لحرك  " تح" زياد أبو عيف موقػؼ حركػ  "حمػاس" مػف دور : راـ اهلل ) مسطيف(

حػػػزو اهلل  ػػػي سػػػوري  بينػػػ  "جػػػزء مػػػف قػػػراءة ياطئػػػ  لمم ػػػهد السياسػػػي  ػػػي المنطقػػػ "، وأكػػػد أف "موقػػػؼ النػػػيي 
 طينييف ولقضيتهـ".بالنةس  ي اليل ا  العربي  الدايمي  هو األجد  واألنةع لمةمس

واعتبػر أبػػو عػػيف  ػػي تصػػريحا  ياصػػ  لػػػ "قػػدس بػػرس" أف الوقػػائع السياسػػي  عمػػا األرض أكػػد  أف مواقػػؼ 
  تح مف التطورا  اإلقميمي  والدولي  كان  األكثر واقعي  مف "حماس".

يني المسػػتقؿ وقػػاؿ: "سياسػػتنا كحركػػ  " ػػتح" ثبػػ  أنهػػا هػػي األصػػح تاريييػػا،  قػػد التزمنػػا سياسػػ  القػػرار الةمسػػط
وعػػدـ التػػديؿ لال بااليجػػاو دايػػؿ المنطقػػ  العربيػػ  وأف ال نكػػوف طر ػػا  ػػي أي يػػلؼ دايمػػي أيػػا كػػاف نوعػػ ، 
وقػػد انسػػحو ذلػػؾ عمػػا موقةنػػا مػػف األزمػػ  السػػوري  لف كػػاف مػػع النظػػاـ أو ضػػدال، نحػػف نػػدعو لسػػلم  وأمػػف 

نهػػاء األزمػػ  بيقػػؿ اليسػػائر الممكنػػ  وأف تبقػػا سػػوري   موحػػدة. حركػػ  "حمػػاس"  ػػي  تػػرة مػػف ال ػػعو السػػوري وا 
الةترا  اقترب  مف محور سوري  ثـ اآلف غير  هػذا المحػور، هػذا الموقػؼ نعتقػد أنػ  لػ  أضػرارال عمػا الػذا  
الةمسطيني ، ألف لنا  عبا  ي لبناف وسوري ، ولذلؾ المطموو أف نبقا بمني  عف هذا الصراع وندعو اهلل بيف 

 يجمي سوري  وأهمها".
عيف للا أف القضي  الةمسطيني  ال تتحمؿ يل ا مع أي طرؼ، وقاؿ: "نحف ليس لنا بوصم  غير وأ ار أبو 

 مسطيف وكؿ األطػراؼ الم منػ  بقضػيتنا نحػف معهػا، ونحػف ال نبحػ  عمػا يػلؼ مػع أحػد، نحػف نريػد دعػـ 
قةنػػا  ػػي الجميػػع لتحريػػر أرضػػنا وعػػدـ لديػػاؿ الػػذا  الةمسػػطيني   ػػي أي محػػور. وقػػد أثبػػ  التػػاري  صػػح  موا

 حرك  " تح".
وأضػػاؼ: "لقػػد أثبتػػ  الوقػػائع بػػالممموس أف القػػراءة الحمسػػاوي  لمتطػػورا  اإلقميميػػ  والدوليػػ  ونتائجهػػا ياطئػػ ، 

 ونحف نني  بينةسنا عف أي يل ا  دايمي  لسلم  أمتنا العربي  واإلسلمي "، عما حد تعبيرال.
 58/6/1053قدس برس، 

 
 من التعاون مع حزب اهلل إ ا أرادت المقاومة  قاسم: ال مفر لحماسعبد الستار  51

استبعد أستاذ القانوف الدولي بجامع  النجا  الةمسطيني  عبد الستار قاسػـ أف تكػوف لػدعوة : راـ اهلل ) مسطيف(
حرك  المقاوم  اإلسلمي  "حمػاس" لحػزو اهلل سػحو قواتػ  مػف سػوري ، مػا بعػدها عمػا األرض، وأكػد أنػ  "ال 

 مف التعاوف مع حزو اهلل لذا أراد  البقاء  ي المقاوم ". مةر لحرك  "حماس"
وأوضح قاسـ  ي تصريحا  ياص  لػ "قدس برس" أن  يتةهـ موقؼ حزو اهلل  ػي سػوري ، وأف "حمػاس" كػاف 
عميهػػا أف ال تػػديؿ  ػػي هػػذا األمػػر، وقػػاؿ: "كػػاف يمكػػف أف يةهػػـ المػػرء موقػػؼ "حمػػاس" التػػي دعػػ  حػػزو اهلل 

لو أف الدعوة  مم  كػؿ األطػراؼ بمػا  ػي ذلػؾ الػذيف يػزودوف المعارضػ  بالسػل ، لسحو قوات  مف سوري ، 
أما وأنها اقتصر  عما حزو اهلل  هي موقؼ ناقص. وكاف األصؿ  ي "حماس" أف ال تتديؿ  ي هذا األمر 

 ألننا كةمسطينييف ال نتحمؿ يسارا   ي الساح  العربي ". 
لػػـ يكػػف لػػ  ييػػار لال أف يقػػؼ هػػذا الموقػػؼ، ألنػػ  لذا جػػاء  وأضػػاؼ: "مػػف حيػػ  المبػػدأ أعتقػػد أف حػػزو اهلل 

سػػرائيؿالمعارضػػ  لػػتحكـ سػػوري   سػػتكوف ضػػدال، و  اذار  ػػي لبنػػاف ضػػدال، وال يوجػػد مجنػػوف يسػػمـ  92ضػػدال و ا 
 لال ياسر عر ا  ومحمود عباس". سرائيؿقدرال إل
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قا  الطػر يف، وقػاؿ: وأ ار قاسـ للا أف موقؼ "حماس" مف حزو اهلل  ي سوري  لف ي ثر عما مستقبؿ عل
"ال أعتقػػػد أنػػػ  سػػػيكوف لموقػػػؼ "حمػػػاس" مػػػف دور حػػػزو اهلل  ػػػي سػػػوري  مػػػا بعػػػدال، وال أعتقػػػد أف العلقػػػ  بػػػيف 
الطػػر يف سػػتتيثر كثيػػرا، ألنػػ  ال مةػػر أمػػاـ "حمػػاس" لذا أراد  البقػػاء  ػػي المقاومػػ  أف تتعامػػؿ مػػع حػػزو اهلل"، 

 عما حد تعبيرال.
 58/6/1053قدس برس، 

 
 الفمسطينية ترفض زج مخيم "عين الحموة" في اشتباكات صيدا الفصائل "األخبار": 53

  عما لثر اال تباكا  المسمح  التي وقع  أمس  ي منطقػ  عبػرا  ػي ك ة  مصادر  مسطيني  لػ"األيبار" أن
صيدا بيف أنصار ال ي  أحمد األسير وبيف مجموعػا  قيػؿ لنهػا تنتمػي لسػرايا المقاومػ  المدعومػ  مػف حػزو 

طػػلؽ قػػذائؼ مػػف الميػػيـ  .لمبنػػانياهلل ا اتصػػؿ األسػػير بمجموعػػا   ػػي عػػيف الحمػػوة طالبػػا  م ازرتػػ  عسػػكريا وا 
لال أف ال ػي  جمػاؿ يطػاو وأبػو طػارؽ السػعدي أجريػا اتصػاال  مػع األسػير ومسػ ولي  ، باتجاال حارة صيدا

 ػػي مركػػز النػػور  الجماعػػا  بهػػدؼ تحييػػد الميػػيـ. وتػػداع  القػػو  اإلسػػلمي   ػػي الميػػيـ الػػا اجتمػػاع طػػار 
اإلسػػلمي، وأكػػد ممثػػؿ حركػػ  حمػػاس  ػػي االجتمػػاع اف األولويػػ  اآلف لتجنيػػو المييمػػا  الةمسػػطيني  تبعػػا  

 األحدا  األمني .
  59/6/1053األخبار، بيروت، 

 
 " تؤكد عالقتيا االستراتيجية بحزب اهللاألقصى"شيداء  54

سػػمتهـ ال ػػر اء  ػػي األمػػػ  أحركػػ   ػػتح مػػف دعػػ  كتائػػو  ػػهداء األقصػػا الجنػػا  المسػػمح ل: الضػػة  الرربيػػ 
اإلسػػػلمي  والعربيػػػ  للػػػا ليقػػػاؼ لراقػػػ  الػػػدماء  ػػػي سػػػوريا، وقالػػػ  لف الحػػػوار الػػػوطني السػػػوري ي ػػػكؿ الميػػػرج 

وأكد  الكتائو علقتها االستراتجي  والمتين  مع حزو اهلل وأمين  العاـ حسف نصر اهلل، مبين   الوحيد للزم .
نػ  و مػا تػزاؿ نحػو المسػجد األقصػا المبػارؾ والقضػي   مسػطيف سػتبقا االـ حتػا ان  وعدهـ اف البوصػم  كا

 لنهاء االحتلؿ.
وحػػذر  الكتائػػو  ػػي بيػػاف صػػدر أمػػس الثلثػػاء ب ػػدة كػػؿ أحػػرار العػػالـ للػػا اف الحمقػػ  األييػػرة مػػف الميطػػط 

 "الصهيو أمريكي" هو تهويد المسجد األقصا أماـ أعيف المسمميف الرارقيف بالةتف.
الكتائو  صائؿ المقاومػ  وأحػرار العػالـ للػا الح ػد والتجهيػز والنةيػر العػاـ لمتصػدي لممػ امرة الصػهيو  ودع 

" اف تهويد المسػجد األقصػا بمثابػ  لعػلف حػرو مةتوحػ  سػت دي للػا زواؿ لسرائيؿأمريكي ، ولتعمـ أمريكا و"
 " ومف يدعمها.لسرائيؿ"

سلمي للا عدـ االنجرار والوقوع  ػي  ػ  الميطػط الصػهيو كما دع  الكتائو عمماء المسمميف  ي العالـ اإل
أمريكػػيب باسػػتجلو الرػػزو الصػػميبي الرربػػي للػػا المنطقػػ  العربيػػ  تحػػ  مسػػما الديمقراطيػػ  وحقػػوؽ اإلنسػػاف 

 ي.سرائيموترذي  الةتف الطائةي ، م كدة اف المعرك  الوحيدة واالساسي  هي مع االحتلؿ اإل
 59/6/1053، السبيل، عم ان

 
 

 إعالم محمية تشارك بحممة تشويو غزة وسائلحماس:  55
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اسػتنكر  حركػ  حمػاس ب ػدة مػا قالػ  لنػ  "انيػراط بعػض وسػائؿ اإلعػلـ الةمسػطيني ، مثػؿ وكالػ  معػا : غزة
وسما اإليبػاريتيف،  ػي حمػل  التحػريض والت ػوي  المةضػوح  التػي تسػتهدؼ غػزة وصػمود أهمهػا ومقاومتهػا 

 الباسم ".
الحركػػػ   ػػػوزي برهػػػـو عمػػػا صػػػةحت   ػػػي " ػػػيس بػػػوؾ" أمػػػس الثلثػػػاء أف هػػػذال الحمػػػل  وكتػػػو النػػػاطؽ باسػػػـ 

ي وبعض سرائيم"تتقاطع وتتزامف وتسير جنب ا للا جنو مع الحمم  اإلعلمي  المسموم  التي يقودها العدو اإل
 أدوات   ي المنطق ب لمنيؿ مف سمع  ومصداقي  وانتصارا   عبنا وأهمنا  ي غزة الصامدة".

"هذا يةضح المهم  الرئيسي  المنوط  بهػذال الوكػاال  تحديػد ا  ػي ظػؿ هػذا الظػرؼ العصػيو الػذي تمػر وقاؿ: 
بػػ  غػػزة والقضػػي  الةمسػػطيني ، ومػػا يحػػاؾ ل ػػعبنا مػػف يطػػط ومػػ امرا  تهػػدؼ للػػا تػػدميرال وكسػػر لرادتػػ ، ومػػا 

هػذا الميطػط وهػذال  الحمم  اإلعلمي  التي تتعرض لها حرك  حماس والمقاوم  وأهمنا  ي غزة سػو  جػزء مػف
 الحمم ".

ي وبم ػارك  بعػض سػرائيموأكد برهوـ أف كؿ ما يرد عما هذال الوكاال  وبعض وسػائؿ اإلعػلـ المصػري واإل
لعلـ حرك   تح عف تسمؿ تكةيرييف مػف غػزة للػا مصػر أو التنسػيؽ مػع جهػا  مصػري  ب ػيف االسػتعدادا  

بػػ  و ػػد حمػػاس وقضػػايا مصػػر الدايميػػ  هػػي محػػض  ليػػـو الثلثػػيف مػػف يونيػػو أو محاصػػرة الةنػػدؽ الػػذي أقػػاـ
 أكاذيو وا تراءا .

 دؽ أسا يف
وطالو برهػوـ كػل مػف وكػالتي معػا وسػما التوقػؼ عػف "االنيػراط  ػي الحمػل  الم ػبوه  الهاد ػ  للػا تػوريط 

 الةمسطينييف  ي قضايا وم اكؿ تضر بمصالح الةمسطينييف، والجميع  ي غنا عنها".
ي غػػزة للػػا العمػػؿ عمػػا متابعػػ  هػػذال الم سسػػا  بػػالطرؽ القانونيػػ  والرسػػمي ، وبمػػا ودعػػا الجهػػا  الرسػػمي   ػػ

 يضمف لعلما   مسطينيا  وطنيا  وحرا  ونزيها  ييدـ مصالح  عبنا وقضاياال الرئيسي .
 59/6/1053، السبيل، عم ان

 
 عنصر من "فتح" "عين الحموة" لتسميم مطمق نار عمى مخيمتحرك في  56

الةصػػائؿ الممثمػػ   ػػي لجنػػ  المتابعػػ  الةمسػػطيني   ػػي ميػػيـ عػػيف الحمػػوة، عمػػا ضػػرورة اجمعػػ  القػػو  و صػيدا: 
تسميـ حسيف حممي يعقوو، العنصر  ي ما كاف يسما تنظيـ " تح االسلـ" والذي اطمؽ النار مساء االثنيف 
عمػػا الةمسػػطيني احمػػد صػػالح  ػػيياف، مرا ػػؽ احػػد مسػػ ولي حركػػ   ػػتح واصػػاب  اصػػاب  يطػػرة، مػػا اد  الػػا 
توتير الوضع االمني  ي الميػيـ. وقػرر  المجنػ  بعػد اجتمػاع طػار   ػي مسػجد النػور، ت ػكيؿ لجنػ  مصػررة 
منبثقػػ  عنهػػا لمتواصػػؿ مػػع عائمػػ  الجػػاني والجهػػ  التػػي لهػػا سػػمط  عميػػ  لتسػػميم   ػػورا، داعيػػ  جميػػع الجهػػا  

 ظا عما امف واستقرار المييـ.واأل رقاء واال راد  ي المييـ الا ضبط النةس وعدـ االنجرار الا الةتن  حةا
 59/6/10531، المستقبل، بيروت

 
 مصرية إلفشال مخططات التوطين بسيناء -جبية شعبية فمسطينية لتشكيلدعو يالعوض  57

دعػػا وليػػد العػػوض عضػػو المكتػػو السياسػػي لحػػزو ال ػػعؿ لت ػػكيؿ جبهػػ   ػػعبي   مسػػطيني  : هػػاني بػػدر الػػديف
 اء ذلؾ يلؿ لقائ  مع عدد مف القو  السياسي  المصري .مصري  إل  اؿ كا   الميططا  الم بوه  ج

وأ ار العوض يلؿ المقاء للا مياطر يجري استحضػارها لحػؿ قضػي   مسػطيف عمػا حسػاو اقتطػاع أجػزاء 
قميمي، حي  أكػد العػوض عمػا ر ػض ال ػعو الةمسػطيني لػذلؾ، المف سيناء لتوسيع غزة و ؽ م روع الحؿ ا

 يني  لمواجه  هذال الم اريع الم بوه .داعيا لت كيؿ جبه   عبي   مسط
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 59/6/1053، ىرام العربياأل
 

 عساف: إنكار السمطة لالعتقال السياسي يعيق المصالحةخميل  58
وصؼ عضو لجن  الحريا  بالضة  الرربي  يميػؿ عسػاؼ االنقسػاـ الةمسػطيني بػػ"احتلؿ : محمد جاسر-غزة

 6ي مف حال  القمؽ ال ديد جراء استمرار االنقساـ منذ اير" يواج  ال عو الةمسطيني، م كدا  أف ال عو يعان
 سنوا  الماضي .

وأوضح عساؼ  ي تصريح ياص بػ" مسطيف أوف اليف"، بيف االعتقاؿ السياسي يمثؿ عقب  كبيرة  ي تطبيؽ 
المصالح  عما أرض الواقع، م يرا  للا أف عقب  تحقيػؽ بنػود المصػالح  هػي لنكػار السػمط  الةمسػطيني  بػراـ 

  للعتقاؿ السياسي.اهلل
وحمػػػؿ مسػػػئولي  مواصػػػم  انتهاكػػػا  حريػػػا  المػػػواطف الةمسػػػطيني للػػػا القيػػػادة الةمسػػػطيني لعػػػدـ تطبيػػػؽ اتةػػػاؽ 

 القاهرة بالضة  والقطاع، معتبرا  أف األجهزة األمني  جه  تنةيذي  لقرارا  القادة السياسييف.
 58/6/1053، فمسطين أون الين

 
 ةة الفمسطينيلمتابعة تطبيق بنود المصالح مصر من فتح في وفدالحرازين:  59

قاؿ جهاد الدكتور جهاد الحرازيف المتحد  اإلعلمي لحرك   تح لقميـ مصر باف و دا ر يع المستو  : القاهرة
مف الحرك  بقيادة مس وؿ ممؼ المصالح  الةمسطيني  عزاـ االحمد وصؿ الا القاهرة اليوـ الثلثاء قادمػا مػف 

 يةي  تطبيؽ بنود المصالح  الةمسطيني .راـ اهلل لمتابع  ك
وأضػػاؼ الحػػرازيف لوكالػػ  معػػا اف برنػػامج الزيػػارة يتضػػمف عػػدة لقػػاءا  مػػع كا ػػ  التيػػارا  السياسػػي  المصػػري ، 
بػػدأ  مسػػاء اليػػوـ بمقػػاء الػػدكتور سػػيد البػػدوي رئػػيس حػػزو الو ػػد المصػػري لمت ػػاور حػػوؿ عمميػػ  المصػػالح  

 سطيني .الةمسطيني  والعلقا  المصري  الةم
وحضػر المقػاء صػػير بسيسػو عضػػو المجنػ  المركزيػػ  لحركػ   ػتح ونػػاجي النػاجي مسػػ وؿ العلقػا  اليارجيػػ  

 بسةارة  مسطيف.
ومف المنتظر اف يمتقي االحمد بيحزاو سياسي  عديدة اضا   الي لقاء مرتقو مػع مػدير الميػابرا  المصػري  

 المواء رأ    حات  حوؿ تطورا  المصالح  الةمسطيني .
  59/6/1053، وكالة معًا اإلخبارية

 
 سيارات المواطنين في قرية أبو غوش يخالف عقائد الديانة الييودية تخريبنتنياىو:  10

ي بنياميف نتانياهو اف االعتداء الذي نةذال متطر وف يهود  ي قري  أبو سرائيمقاؿ رئيس الوزراء اإل: تؿ أبيو
 .غوش قرو القدس، ييالؼ عقائد الديان  اليهودي 

واعتبر نتانياهو  ي بياف صادر عف مكتب  بعد ظهر اليوـ اف "ما حد  اليوـ  ي أبو غوش ييالؼ عقائد 
الديان  اليهودي  والقيـ التي تعتنؽ مف قبؿ  عبنا ودولتنا، و قط هذا األسبوع صدقنا عما قرارا  تمّكننا مف 

 بكؿ طاقتنا".العمؿ بصرام  ضد أولئؾ الذيف يرتكبوف هذال الجرائـ وسنقوـ بذلؾ 
 «.هذا عمؿ عدواني عنصري يطير أعتبرال تجاوزا لميطوط الحمراء»وقاؿ الرئيس  يمعوف بيريس لف 

 59/6/1053، الشرق األوسط، لندن
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 الخارجية ترسم من قبل رئيس الحكومة "إسرائيل" سياسةو: نتنياى 15
تانياهو، للا اف بلدال تبذؿ جهودا  ي  بنياميف نسرائيمأ ار رئيس الحكوم  اإل: اماؿ  حادة -القدس المحتم  

 لميوض  ي مةاوضا  السلـ مع الةمسطينييف وبانها تسعا الا اف ت دي المةاوضا  الا تسوي  دائم .
 إسرائيؿوحسـ نتانياهو اف الدول  الةمسطيني  التي ستوا ؽ عميها حكومت  ستكوف منزوع  السل  وتعترؼ ب

 كدول  لم عو اليهودي.
تصريحات  هذا  ي اعقاو احتداـ اليل ا  دايؿ الحكوم  حوؿ مستقبؿ المةاوضا  مع واطمؽ نتانياهو 

الةمسطينييف وكيةي  التعامؿ مع الجهود التي يبذلها وزير اليارجي  االميركي، جوف كيري، لتذليؿ العقبا  
تالي بني ، وجموس طر ي النزاع عما طاول  المةاوضا  وبعد اف اعمف وزير وزير االقتصاد، المستوطف، نة

 اف حؿ الدول  الةمسطيني  وصؿ الا نهاي  مسدودة.
اليارجي  ترسـ مف قبؿ رئيس الحكوم ، وكؿ موقؼ مراير لها ال يعتبر  لسرائيؿواوضح نتانياهو اف سياس  

 ذا  اهمي ، م يرا الا اعتراض  عما تصريحا  وزيرال بني . 
ي  لسرائيماف "لقام  دول   مسطيني  هي مصمح  مف جهت  رأ  وزير العموـ والتكنولوجيا يعكوؼ بيري، و 

وجودي ،  حؿ الدولتيف هو الحؿ الوحيد الذي يمنع لقام  دول  ثنائي  القومي  ونهاي  الصهيوني "،  يما ر ض  
حرك  "السلـ االف"، رد نتانياهو عما تصريحا  بني  واعتبر  حدي  الوزير يعكس السياس  الحقيقي  

 دع  الا  حص الموضوع ب كؿ  وري.ي  و سرائيملمحكوم  اإل
 59/6/1053، الحياة، لندن

 
 تسميح المعارضة السوريةب الواليات المتحدة ؤيد قرار..وأنقيم السالم عمى الفور نأيجب  بيريز: 11

بثقم  يمؼ يطط الواليا  المتحدة لتسميح  زي  معوف بيريسرائيمألقا الرئيس اإل :كريسبياف بالمر – القدس
 .لسرائيؿ  السوري  مهونا مف  يف مياوؼ مف أف تمؾ االسمح  قد تستيدـ يوما ما ضد مقاتمي المعارض

قد توج  ضرب  عسكري   لسرائيؿو ي مقابم  مع رويترز قبيؿ عيد ميلدال التسعيف ر ض بيريس  كرة اف 
 ـ.ييف عما االسراع بإقام  السلسرائيمب كؿ منةرد الي من ا  ايراف النووي  وح  الةمسطينييف واإل

ي الميضـر الحائز عما جائزة سرائيمومف بيف الم اكؿ الكثيرة التي يعج بها ال رؽ االوسط قاؿ السياسي اإل
 نوبؿ لمسلـ لف جماعا  االرهاو تمزؽ اوصاؿ العالـ العربي.

ولممرة االولا منذ اندالع الحرو االهمي   ي سوريا قبؿ اكثر مف عاميف اعمن  الواليا  المتحدة االسبوع 
لماضي انها ستبدأ  ي تسميح مقاتمي المعارض  السوري  الساعيف للي االطاح  بالرئيس ب ار االسد بعد اف ا

 يمص  الي أف قوات  استيدم  اسمح  كيميائي .
يوف كثيروف مف تقديـ اسمح  الي مقاتمي المعارض  السوري  الذيف تتزايد نزعتهـ المت ددة لسرائيموحذر ساس  

التي لها حدود متوترة مع يصمها القديـ  لسرائيؿ  ستستيدـ عاجل أو اجل ضد ي ي  اف تمؾ االسمح
 سوريا.

 ورد بيريس بااليجاو عما س اؿ عما لذا كاف القرار االمريكي حكيما.
مما ي سؼ ل  انها تتحوؿ ب كؿ متزايد الي مجابه  بيف قوتيف عظمييف و " وقاؿ "هـ ليس لديهـ ييار."

   يارجي ... لنها ميساة."وهناؾ تديؿ متزايد مف قو 
 وقاؿ بيريس اف جميع "االرهابييف العاطميف"  ي العالـ يتوجهوف الي المنطق  جالبيف معهـ الدمار.
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"هـ يقتموف لبناف.. هـ يقتموف سوريا.. هـ يقتموف العراؽ. حيثما يوجودوف  انهـ يعرضوف الهويا  العربي  
 لميطر."

 58/6/1053، وكالة رويترز لألنباء
 

  ليسوا أعداء وممكيم سايروس أول صييوني في العالم  اإليرانيونيريز: ب 13
ي  يموف بيريس, عف تةا ل   ي امكاني  تحقيؽ السلـ مع سرائيميو بي اي: أعرو الرئيس اإل -لندف  

 الةمسطينييف يلؿ حيات , كما أن  لـ يستبعد لمكاني  لجراء مةاوضا  مع ليراف.
ي, الحائز جائزة نوبؿ لمسلـ, لف بلدال "ال تحمؿ كراهي  طبيعي  نحوها سرائيمإلوب يف ايراف, قاؿ الرئيس ا

ويمكف أف تجمس وتتحد  معها, واإليرانيوف ليسوا أعداءنا وليس لدينا  يء ضد طهراف, وكاف ممكها 
 لسرائيؿسن  لمذهاو للا  3000سايروس أوؿ صهيوني  ي العالـ ودعا ال عو اليهودي  ي ايراف قبؿ 

 ستقرار  يها وبناء المعبد الثاني, ولذلؾ ال أحمؿ أي  كراهي  حياؿ اإليرانييف".واإل
واضاؼ بيريس أف الحكاـ اإلسلمييف الحالييف  ي ايراف "عازموف عما بناء قنبم  نووي  وتدمير الدول  

حد, لكنها تدعـ ني  لمهاجم  المن آ  النووي  اإليراني  مف جانو وا لسرائيؿاليهودي , ومع ذلؾ ال توجد لد  
السياس  الجيدة إلدارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما القائم  عما  رض عقوبا  مكثة  للا جانو الضروط 

 الديبموماسي ".
 59/6/1053، السياسة، الكويت

 
 والقدس ً  ىناك تجميد لمبناء في الضفة الغربيةي: سرائيماإلواإلسكان  البناءوزير  14

مقناة السابع  التابع   ي تصريح ل وزير البناء واإلسكاف أوري أريئؿ : قاؿأسعد تمحمي –الناصرة 
جمد  تقريبا  كؿ عمميا  البناء لممنازؿ الجديدة  ي مستوطنا  الضة  الرربي   لسرائيؿلف »لممستوطنيف: 
و ما ، عمما  بين  أعمف قبؿ أسبوعيف أف الحكوم  الحالي  لف توقؼ البناء يوما  واحدا ، وه«والقدس ال رقي 

« م قت »تباها ب  أوؿ مف أمس زعيـ حزب  الوزير نةتالي بيني . وأضاؼ أريئؿ ان  يعتقد اف هذال اليطوة 
 م ددا  عما أن  يعمؿ عما لنهائها.

 ي القدس منذ بداي  السن  لـ يكف هنالؾ أي ترويج )لم اريع اسكاني  جديدة( ابدا  ما عدا واحدا  »وأكمؿ: 
 «.بالنسب  ليهودا والسامرة )االسـ التوراتي لمضة  الرربي ( ) ي القدس الرربي ( وكذلؾ

وردا  عما س اؿ حوؿ امكاف القوؿ بيف هنالؾ تجميدا   ي البناء االستيطاني  ي القدس ال رقي  والضة  
 «.دعنا نقوؿ بيف هذا ليس ياطئا  تماما  »الرربي ، اجاو اريئيؿ: 

 59/6/1053، الحياة، لندن
 

  وعمى أعدائيا أن يعرفوا أنيا لن تكون ىدفا سيال القدرات العسكريةب ولة عظمىد "إسرائيل"يعمون:  15
ي مو ي  يعموف، الذي ي ارؾ  ي معرض الطيراف سرائيموزير الد اع اإل : وضعنظير مجمي - تؿ أبيو

ضدها. وهذال  لسرائيؿالعالمي  ي باريس، أماـ سوريا ثلث  يطوط حمراء،  ي حاؿ تجاوزها ستتحرؾ 
 -السما  بنقؿ األسمح  للا تنظيما  لرهابي   ي سوريا نةسها أو  ي لبناف، ثانيا  -أوال »هي:  اليطوط

يرؽ الهدوء القائـ  ي  -تحريؾ أي نوع مف األسمح  الكيماوي  مف مكانها بيي  كؿ مف األ كاؿ، وثالثا 
دول   لسرائيؿ»ف وقاؿ يعموف لف مف يتابع معرض األسمح   ي باريس يلحظ بوضو  أ«. هضب  الجوالف
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عظما  ي القدرا  العسكري ، أكبر بكثير مف حجمها الطبيعي، ولذلؾ، عما أعدائها أف يعر وا أنها لـ تكف 
 «.ولف تكوف هد ا سهل لمآربهـ العدواني 

 59/6/1053، الشرق األوسط، لندن
 

 ينييناالعتداءات عمى الفمسطمسؤولية نتنياىو حكومة  المعارضة تحمل أحزاب": إسرائيل" 16
قو  اليسار المعارض  ي ال ارع اليهودي والقيادا  ، أف 59/6/1053، الشرق األوسط، لندنذكر  

اتهم  الحكوم  ورئيسها مبا رة بالمس ولي  عف هذال االعتداءا . وقاؿ النائو  لسرائيؿالسياسي  العربي   ي 
نياهو، الحالي  والسابق ، وضع  محمد برك ، رئيس الجبه  الديمقراطي  لمسلـ والمساواة، لف حكومتي نت

والضة  الرربي ، ألنها تدير سياس   لسرائيؿاألسس للعتداءا  العنصري  ضد الةمسطينييف مف سكاف 
معادي  لمسلـ وتسف قوانيف عنصري  معادي  لممواطنيف العرو. وقال  النائب  زها ا غألوف، رئيس  حزو 

تنكر هذال االعتداءا  يتصرؼ كمف يقتؿ القتيؿ ويم ي  ي ، لف رئيس الحكوم  نتنياهو عندما يس«ميريتس»
 «. هو الذي ر ض اعتبار ه الء لرهابييف وبذلؾ  جعهـ عما القياـ بعممياتهـ اإلرهابي »جنازت .. 

المثؿ العربي يقوؿ: )التمـ األعوج مف الثور الكبير(، »وقاؿ النائو عف الحرك  اإلسلمي ، مسعود غنايـ: 
لميهود «  اس»وزار رئيس حزو  «.الكبير الذي سبو العنصري   ي كؿ مجاال  الحياة والحكوم  هي الثور

هناؾ مف يريد تدمير علقا  العيش »ال رقييف المتدينيف، النائو أري  درعي، القري  تضامنا، وقاؿ لف 
ام  مع وطالو ال رط  بالتعامؿ بصر «. ، ونحف لف نسمح لهـ بذلؾلسرائيؿالم ترؾ بيف اليهود والعرو  ي 

 المعتديف وعمؿ كؿ ما يجو العتقالهـ ومحاسبتهـ.
أوساط المعارض  وجه  انتقادها لمحكوم  واألجهزة األمني  عما ، أف 59/6/1053، الحياة، لندنون ر  

عجزها عف للقاء القبض عما الةَعم . وقال  زعيم  المعارض   يمي يحيمو تش لن  ليس مف المعقوؿ أف ال 
المنةمتيف الذيف يسيئوف للا »  المعرو   بقدراتها الميابراتي  العالي   ي القبض عما تنجح األذرع األمني

لا نسيج العلقا  بيف اليهود والعرو لسرائيؿسمع    «.وا 
اليساري  بيف مواصم  االعتداءا  وبيف ت ريع قانوف جديد يميز « السلـ اآلف»وربط األميف العاـ لحرك  

« عمميا  لرهابي »ة ر ض رئيس الحكوم  اعتبار عمميا  جباي  الثمف ضد المواطنيف العرو  ي موازا
، وقاؿ لف الةَعم  يستمدوف الت جيع مف سموؾ «منظما  لرهابي »ور ض اعتبار المجموعا  التي تقـو بها 

 هذال الحكوم .
جاال الحكوم  تب  التمييز والعنصري  والكراهي  ت»وقاؿ النائو العربي  ي الكنيس  أحمد الطيبي لف 

المواطنيف العرو وهذا ما يستوعب  كؿ أزعر  ي اليميف. وهذال الجرائـ واالعتداءا  ستستمر طالما الحكوم  
 «.تّدعي نظا   يديها الممطيتيف

ليس   قط لطارا  السيارا   ي أبو غوش هي التي تمزق ، لنما الجهاز القضائي والعدال  »وأضاؼ أن  
 «. ي جرائـ الكراهي  والتمييز ضد العرو  ي كؿ مجاال  الحياةتمزقا مف يلؿ هذا التصعيد الواضح  

بينها الرئيس السابؽ لمكنيس  أبراهاـ بورغ انتقادا  لنتانياهو،  ي  ووجه لسرائيم يصيا  وأضا   أف 
عما يمةي  عدـ معالج  ظاهرة اإلعتداءا  ضد الةمسطينييف التي بات  معرو   باسـ "جباي  الثمف"، وذلؾ 

 اعتداء مف هذا النوع اليـو الثمثاء  ي قري  أبو غوش قرو القدس. بعد تنةيذ
 

  ُيصادق عمى ميزانية الدولة من القراءة األولى يسرائيماإلالكنيست  17
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حصم  موازن  تتضمف زيادا   ي الضرائو ويةوضا   ي اإلنةاؽ عما موا ق  مبدئي  : رويترز –القدس 
الذي يتزعم  رئيس الوزراء بنياميف « ليكود»كف نوابا  مف حزو ي )الكنيس ( أمس، ولسرائيم ي البرلماف اإل

 نتنياهو تعهدوا بإدياؿ تعديل  عما الم روع لتيةيؼ األعباء عما النايبيف مف الطبق  المتوسط .
 هرا   ي  92صوتا  عما يط  اإلنةاؽ التي ترطي  22ضد  85وبعد مناق   مطول  وا ؽ الم رعوف برالبي  

سموها للا لجن  الماؿ  ي البرلماف لمزيد مف المراجع . وال تحصؿ الموازن  عما وأر  1092 - 1093
 الموا ق  النهائي  لال بعد أف تجتاز اقتراعا   ي المجن  المالي  ثـ اقتراعيف ايريف  ي الكنيس .

االقتصاد  وأّيد نتنياهو الموازن  التي صاغها  ريك   ي االئتلؼ وزير الماؿ يائير البيد، الذي حذر مف أف
وأحزاو أير   ي االئتلؼ الحاكـ و ي « ليكود»قد ينهار ما لـ يتـ ضبط اإلنةاؽ. ولكف بعضهـ  ي حزو 

المعارض  يعتقدوف أف الزيادا   ي الضرائو ويةوضا  برامج الرعاي  االجتماعي  الواردة  ي الموازن ، 
 قاسي .

ذا لـ يوا ؽ البرلماف نهائيا  عما الموازن  بحموؿ نه اي  تموز )يوليو( المقبؿ  يجو لجراء انتيابا  جديدة. وا 
 ي المئ  لكؿ  ريح ، كما سترتةع ضريب  ال ركا  مف  9.8ويتضمف م روع الموازن  زيادة ضريب  الديؿ 

ووا ؽ مجمس   ي المئ . 92مف  95 ي المئ ، وضريب  القيم  المضا   بالةعؿ هذا ال هر للا  16للا  18
بميوف  18بي  ساحق  عما م روع الموازن  الذي يتضمف يةوضا   ي اإلنةاؽ تبمغ الوزراء منذ  هر برال

. وبمغ العجز  ي الموازن  العاـ 1092 يكؿ )سبع  بلييف دوالر( عما األقؿ بيف او )أغسطس( المقبؿ و
  ي المئ  مف الناتج المحمي اإلجمالي، أي أكثر مف ضعةي المستو  المستهدؼ أصل ، بسبو 2.1الماضي 

يرادا  لمضرائو جاء  أقؿ مف المتوقع مع تباط  االقتصاد.  ل راط  ي اإلنةاؽ مف الحكوم  السابق  وا 
 ي المئ  مف الناتج المحمي اإلجمالي العاـ  2.68بميوف  يكؿ، أو  28.6وتقتر  الموازن  عجزا  مقدارال 

 المقبؿ.

 59/6/1053، الحياة، لندن
 

 انية الحرب واالحتالل واالستيطان والعسكرةىي ميز  "إسرائيل" ميزانيةبركة: محمد  18
زهير أندراوس: أكد النائو محمد برك  رئيس الجبه  الديمقراطي  لمسلـ والمساواة، أمس  ي كمم   -الناصرة 

ل  أماـ الهيئ  العام  لمكنيس ، لف الميزاني  العام  المعروض  لمتصوي  عميها، تتضمف ضربا  اقتصادي  
يرة والوسطا عما تحممها، ألف أولويا  الحكوم  ابعد مف حمؿ هـ المواطف،  نحو ال تقدر ال رائح الةق

نصؼ الميزاني  يصرؼ عما الحرو واالحتلؿ واالستيطاف والعسكرة، و ي المقابؿ،  إف الحكوم  تردؽ عما 
 حيتاف الماؿ، الطرم  المالي ، المميارا  عما حساو الةقراء.

بالمئ  مف الميزاني  يتـ صر    31  يعكس السياس  الرسمي ، لذ نر  أف وقاؿ برك ، لف مبنا ميزاني  الدول
ذا ما  ب كؿ مبا ر أو ب كؿ غير مبا ر عما سياس  الحرو واالحتلؿ واالستيطاف والعسكرة برمتها، وا 
استندنا للا حقيق  أف حص  األسد مف الديف العاـ قد تـ صر   أيضا عما العسكرة واالحتلؿ،  إف نسب  

بالمئ  مف لجمالي الميزاني ، وهذا هو اليطيئ  الكبر   ي الميزاني ، ال تا  25لصرؼ تصؿ للا نحو هذا ا
المركزي ستانمي  ي ر  ي تيكيدال عما أف الحؿ والسلـ سيحؿ الكثير مف  لسرائيؿللا ما قال  محا ظ بنؾ 
 . لسرائيؿاألزما  االقتصادي   ي 

اني ، والضربا  االقتصادي  التي ت ممها، هـ المواطنوف العرو، وأكد برك ، أف الضحي  األكبر لهذال الميز 
كونهـ ال ريح  األ قر  ي المجتمع نتيج  سياس  التمييز،  نحف نسمع الحكوم  تدعو للا ليراج العرو للا 



 
 
 

 

 

           58ص                                    1895العدد:                59/6/1053األربعاء  التاريخ:

سوؽ العمؿ، وكيف العرو ال يريدوف اليروج للا العمؿ، والحقيق  هي أف العرو محروموف مف  رص 
 بمداتهـ، ولكف يارجها أيضا.العمؿ، أوال  ي 

 59/6/1053، القدس العربي، لندن
 

  يسرائيملتجنيد الشبان المسيحيين في الجيش اإل غطاس: محاوالت جديدة باسلالنائب العربي  19
ي  جديدة تمو   ي  ضاء المجتمع لسرائيمي مف تحركا  سرائيمالناصرة: حّذر نائو عربي  ي "الكنيس " اإل

 ي.سرائيمسطيني تح  عنواف تجنيد ال باف المسيحييف  ي صةوؼ جيش االحتلؿ اإلالعربي بالدايؿ الةم
لن  تـ رصد عدة اجتماعا   ي  (6|91وقاؿ النائو باسؿ غطاس  ي بياف ل  تمقت  "قدس برس" األربعاء )

كالكنائس "لمتحريض ضد وحدة  اآلون  األييرة لتجنيد  باو عرو مسيحييف، وذلؾ عبر استرلؿ منابر
ي  بامتياز، لسرائيمنا كمديؿ لمنهش  ي عقوؿ  باف أبرياء، كما ويرعا تمؾ اإلجتماعا   يصيا   عب

 تسعا لةرض أجندة غريب  عف مطالبنا الوطني  والمدني  وال تيدمها وحتا ال تتيثر بها".
ؿ وأضاؼ أف هذال المحاوال  ومف يقؼ وراءها "يستهد وف تحقيؽ ما   م  الجهود الحكومي  الرسمي  بك

دراكهـ أنهـ سية موف  ي ذلؾ حتا ولو قاموا يسف  مواردها مف تحقيق  وهو تجنيد العرو لميدم  المدني ، وا 
قانوف ياص بذلؾ، وأف اإلجماع ال عبي ضد اليدم  المدني  مف جه  وتزايد ر ض التجنيد اإلجباري  ي 

المحاوال  الم بوه  لتجنيد ال باو وأكد غطاس عما استمرار  أوساط الطائة  العربي  المعرو   هو ما يقمقهـ
"مصير هذال المحاوال  سيكوف الة ؿ حتا لو كاف مف  م ير ا للا أف ي،سرائيمالمسيحي لجيش االحتلؿ اإل

 بيف النا طيف  ي هذال المحاوال  رجؿ ديف مسيحي"، عما حد تعبيرال.
 59/6/1053قدس برس، 

 
  5948حرب  بتدمير قرى عربية كاممة خالل يعترفي إسرائيمجنرال  30

اعترؼ جنراؿ صهيوني سابؽ يدعا يتسحاؾ بونداؾ بتدمير قر  عربي  كامم  عاـ النكب ، م كدا : الناصرة
أف ضميرال مرتا  بسبو النتيج  التي أ ض  للا لقام  الكياف الصهيوني، وأن  بدوف ذلؾ لكاف عدد العرو 

 أكبر بمميوف عما هـ عمي  اآلف.
 83حتلؿ بمناسب  عيد ميلدال المائ  قاؿ بونداؾ لن  كاف قائد الكتيب  و ي لقاء ل  مع لذاع  جيش اال

، وأ رؼ الحقا عما لن اء سل  المدرعا ، كما 9125التابع  لمواء "غةعاتي"يلؿ الحرو عاـ النكب  
  رؿ منصو سةير  االحتلؿ  ي تنزانيا، وهو الذي بادر للا لقام  مدين  عراد.

تي كان  تح  لمرت  عمم  عما تدمير قر  عربي  كامم  عاـ النكب ، وقاؿ " واعترؼ بونداؾ أف القوا  ال
 لو لـ نةعؿ ذلؾ لما كان  لدينا دول  اآلف، وسيكوف هناؾ مميوف عربي أكثر  ي الدول ".

" ي يطر لسرائيؿوردا عما س اؿ حوؿ اهتمام  بتقديـ المحاضرا  لمجنود رغـ سن  المتقدـ، أجاو أف "
ذا لـ يقاتؿ اليهود مثمما  عموا يلؿ حرو االستقلؿ ستكوف الدول  9125عمي  عاـ  تماما مثمما كان  ، وا 

جنديا كانوا  928و ي حيف أبد  أسة  عما مقتؿ   ي يطر"، مضيةا أف "الحروو توحد ال عو اليهودي".
ؿ  ي الدول  تح  لمرت  يلؿ سنوا ، قاؿ "لو عادوا للا الحياة مف جديد بمعجزة، و اهدوا االنقساـ الحاص

 اليـو سيهرولوف للا قبورهـ مرة أير ".

 57/6/1053، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 نيب الأراضي نابمس وقراىا والجيش يصادق عمى  ينيبون المستوطنون"يديعوت":  35
بعد أف قاـ المستوطنيف مف مستوطن  "ليتمار"، المقام  عما أراضي نابمس وقراها، بالسيطرة : ػرو25عػػ

ساح  تحيط بالمستوطن ، قاـ جيش االحتلؿ م يرا بتحويمها للا منطق  أمني  تابع  لمجيش، بذريع  عما م
تو ير األمف لممستوطن ، عمما أف عمميا  مماثم  جر   ي مستوطنا  أير  كثيرة مقام  عما أراضي 

 الضة  الرربي .
ي لمنطق  المركز نيتساف سرائيموبحسو تقرير ن رت  صحية  "يديعو  أحرونو "  إف القائدة العسكري اإل

دونما  63ألوف وقع قبؿ  هريف عما أمر االستيلء عما األرض ألغراض أمني ، وهي بمساح  تصؿ للا 
وادع  قوا  االحتلؿ أف السيطرة عما هذال األراضي "توازف ما بيف االحتياجا  األمني   تحيط بالمستوطن .

لؿ  إف األرض معدة إلقام  سياج  وممر أمني حوؿ وبيف المس بحقوؽ الةرد". وبحسو قوا  االحت
 المستوطن  مثمما هو متبع  ي مستوطنا  أير  كثيرة مقام  عما أراضي الضة  الرربي .

 59/6/1053، 48عرب 
 

 شيرا من "جباية الثمن" 58خالل  الئحة اتيام 554ممفا و 788"يديعوت":  31
"  ي موقعها عما ال بك ، اليوـ الثلثاء، أن  يلؿ قاؿ تقرير ن رت  صحية  "يديعو  أحرونو : ػرو25عػػ

الئح  تهاـ ب يف ما يسما "جباي / تد يع الثمف"  982م تبها وقدم   126ممةا واعتقؿ  255 هرا  تح  95
 التي ينةذها لرهابيوف يهود.

لمكنيس ، ي ، التي عرض  قبؿ أسبوع  ي اجتماع لمجن  الدايمي  التابع  سرائيموبحسو معطيا  ال رط  اإل
 الئح  اتهاـ. 913م تب ، وقدم    100ممةا، واعتقؿ  613 تح  1091 إن   ي العاـ 

 الئح  اتهاـ. 39م تبها، وقدم   26ممةا، واعتقؿ  968،  تح 1093و ي العاـ الحالي، 
عمؿ لرهابي مف نوع "جباي  الثمف"، و ي  100وقع نحو  1091وبين  المعطيا  أيضا أن  يلؿ العاـ 

 الحالي، أي يلؿ ست   هور،  إف عدد مثؿ هذال األعماؿ تجاوز العدد المذكور. العاـ
وقال  ممثم  ال رط  لف مثؿ هذال "الميالةا " تعتبر عما أنها "جرائـ عما يمةي  قومي "، وادع  أنها عما 

 رأس سمـ أولوليا  ال رط .
 58/6/1053، 48عرب 

 
 "إسرائيل"ة ضرورة القتصاد عمى نتنياىو: عممية التسوي يضغطونرجال أعمال  33

ييف رئيس الوزراء سرائيمحذر ست  مف كبار اصحاو رأس الماؿ والمستثمريف اإل: برهوـ جرايسي -الناصرة 
 بنياميف نتنياهو مف استمرار جمود المةاوضا  والعممي  السياسي  مع الجانو الةمسطيني، وانعكاس  الضار

 ي.سرائيمعما االقتصاد اإل
ي  أمس، لف هذال المجموع  التق  نتنياهو قبؿ نحو  هر، وأعرب  عف سرائيمرتس" اإلوقال  صحية  "هآ

قمقها مف اآلثار السمبي  التي قد تكوف الستمرار الجمود السياسي مع الجانو الةمسطيني عما االقتصاد 
يطر ازدهار  ي. وقاؿ رجاؿ االعماؿ لنتنياهو اف انعداـ التقدـ باتجاال الدولتيف لم عبيف سيضع  يسرائيماإل

وكاف المقاء عقد  ي مكتو رئيس الوزراء واستمر ألكثر مف ساع  ونصؼ الساع ،  ي.سرائيماالقتصاد اإل
 و ارؾ  ي  أيضا وزير العلقا  الدولي  يو اؿ  تاينتس الا جانو نتنياهو. 
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بوغؿ، ورامي  وعما رأس المجموع  كاف المستثمر الكبير  ي قطاع التقنيا  العالي ، يوسي  اردي، و مومي
وأوضح أعضاء المجموع  لنتنياهو بانهـ ليسوا سياسييف أو حزبييف، لذ قالوا ل : "لـ ني  لنحؿ  ليةي.

محمؾ"، وكان  رسالتهـ لنتنياهو رسال  تيييد.  قد  ددوا أماـ نتنياهو عما أن  "اذا ما  عؿ االمر الصحيح 
 يهـ مجموع  تيييد ستساعدال عما تمرير اليطوة ود ع المسيرة التةاوضي  الا االماـ  اف بوسع  أف ير  

  ي".سرائيمالسياسي   ي الجمهور اإل
وقاؿ بعض مف أعضاء المجموع  لنتنياهو انهـ جاءوا لمقائ  كمف يمثموف ليس  قط القطاع الياص بؿ 

ني  . و ددوا عما أف المناع  االملسرائيؿوايضا مئا  االؼ العامميف ونسب  مهم  مف الناتج العاـ  ي 
والمناع  االقتصادي  مرتبطتاف الواحدة باالير . وأضا وا قائميف، حسو ما ذكرت  الصحية ، "نحف قمقوف مف 
الجمود، نحف نيتي مف الميداف ون عر بالضروط. اذا لـ نتقدـ باتجاال الدولتيف لم عبيف،  ستكوف تطورا  

ف. مستقبؿ ازدهار الدول  سيكوف  ي ي م  راتها األولا نلحظها منذ اآلسرائيمغير طيب  للقتصاد اإل
 يطر".

 59/6/1053، الغد، عم ان
 

 ىجمة الكترونية يومياً  ألفتتعرض لمئة  "إسرائيليون: "إسرائيمخبراء  34
، وعما رغـ الجهود التي بذل ، ما زال  لسرائيؿيوف اف لسرائيمك ؼ يبراء : اماؿ  حادة -القدس المحتم  

كثة  تصؿ للا نحو مئ  الؼ هجم  يومي ، ويتوقع اليبراء اف يرتةع تتعرض يوميا  لهجما  الكتروني  م
 العدد الا المميوف هجم   ي حاؿ تصعيد االوضاع االمني .

، الحق  اضرارا  كبيرة مف لسرائيؿي ،  إف هجما  السايبر، التي تعرض  لها سرائيمو ي المعطيا  اإل
ي بعض األحياف عما وحدة السايبر التابع  ميتمؼ النواحي ياص  االقتصادي ، كما ترمب  الهجما   

 ي، لد  ايتراقها ع را  المواقع االمني  والعسكري  الحساس  ونجح   ي  ؿ ن اطها.سرائيملمجيش اإل
 59/6/1053، الحياة، لندن

 
 لمعام القادم  ية لممنشات النووية اإليرانيةسرائيمسيؤجل الضربة اإل روحاني: انتخاب "ىآرتس" 35

ر أندراوس: تناوؿ محمؿ ال  وف العسكري   ي صحية  هآرتس العبري ، عاموس هارئيؿ، زهي -الناصرة 
أمس الثلثاء، تناوؿ تداعيا  انتياو المر ح المعتدؿ نسبي ا، د. حسف روحاني، رئيس ا لمجمهوري  اإلسلمي  

النتيابا  مف اإليراني ، ونقؿ عف مصادر أمني  ر يع  المستو   ي تؿ أبيو قولها لف  وز روحاني  ي ا
ي  لممن ا  النووي  اإليراني  والتي كان  ميطط  أْف تيرج للا حيز سرائيم ين  أف يعيؽ توجي  الضرب  اإل

ا أن  سيتـ تيجيمها للا العاـ القادـ   .1092التنةيذ يلؿ العاـ الجاري، ُمرجح 
ي للا أن  منذ زيارة الرئيس األمريكي، باراؾ أوباما، للا الدول  العبري ،  ي اذار سرائيمولة  المحمؿ اإل

)مارس( مف العاـ الجاري، قام  تؿ أبيو بتيةيؼ وتيرة و دة تهديداتها ب يف ضرو الم روع النووي 
كي ، والذي اإليراني، م دد ا عما أف هذا التيةيؼ هو نتيج  تةاهـ تـ بينها وبيف الواليا  المتحدة األمري

ا محا ظ ا، ولكف بعد مةاجية  يقضي باالنتظار للا ما بعد االنتيابا  اإليراني ، با تراض أنها ستةرز مر ح 
 وز روحاني يبدو أن  سيستررؽ لمررو بضع  أ هر أير  الستيعاو ماهي  التريير الذي حصؿ وحتا ذلؾ 

 ـ دولي لضرب  عسكري  منةردة ضد ليراف.الحيف سيكوف مف الصعو عما الدول  العبري  تجنيد تةهـ أو دع
 59/6/1053، القدس العربي، لندن
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، زكػػي اغباريػػ   ػػي تصػػريحا  ن ػػرتها صػػحية   مسػػطيف يػػـو "لموقػػؼ والتػػرا  األقصػػام سسػػ  "قػػاؿ رئػػيس 
ل واهد ت ير للػا أف االحػتلؿ يتجػ  للػا تنةيػذ رغباتػ  بإقامػ  الهيكػؿ المزعػوـ، مضػيةا لف الثلثاء بيف كا   ا

وجػود  أفوبػيف  ي  والقيادة الديني  بات  تتبنا األمر عمنيا ودوف ي ي  مػف أي طػرؼ كػاف.سرائيمالحكوم  اإل
ا جانػػو اقتحػػاـ دعػػوا  متواصػػم  لحػػ  اليهػػود بكا ػػ  أطيػػا هـ و ػػرائحهـ لموصػػوؿ للػػا المسػػجد األقصػػا، للػػ

عطػػائهـ جػػوائز وت ػػجيعهـ عمػػا عقػػد قػػرانهـ "جبػػؿ الهيكػػؿ"مػػا يطمقػػوف عميػػ   أوالمتػػدينيف مػػنهـ المسػػجد  ، وا 
 ينبي بيطر  ديد. وتقديـ قرابيف عما بوابا  األقصا بمساعدة مف الحكوم ،

اف يكػػاد وأوضػػح زكػػي اغباريػػ  أف ذلػػؾ كمػػ  يتػػزامف مػػع حممػػ  مكثةػػ  عمػػا مدينػػ  القػػدس، حيػػ  لف االسػػتيط
يمحو وج  المدين  العربي اإلسلمي، ويحمؿ مكان  الصورة اليهودي ، ال تا للا أف المستوطنا  تينؽ القدس 

وأكػػػػد عمػػػػا أف األمػػػػ  تسػػػػتطيع ولػػػػو بالقميػػػػؿ مػػػػف العمػػػػؿ السياسػػػػي  وتعزلهػػػػا عػػػػف محيطهػػػػا بالمػػػػدف األيػػػػر .
ي بوضػع  الػدايمي يعػد حػا زا كبيػرا العربػ "االلتهػاء"واالقتصادي وقؼ ما يجري بحؽ القدس، م ددا عما أف 

 لمحاوال  والدعوا  إلقام  الهيكؿ.
 58/6/1053مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم، 
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صػػةا، دونمػا، مػف أراضػي قريػ   92أصػدر  سػمطا  االحػتلؿ أوامػر بمصػادرة : القػدس دو  كػوـ - راـ اهلل
 ".لسرائيؿغرو راـ اهلل، بحج  أنها "أملؾ دول  

"  ػػػي بيػػػاف، اليػػػـو الثلثػػػاء: لف أصػػػحاو هػػػذال األراضػػػي عثػػػروا عمػػػا أريػػػجالتطبيقيػػػ  " األبحػػػا وقػػػاؿ معهػػػد 
وأضػػػاؼ  ليطػػػارا  مصػػػادرة، عمػػػا يسػػػما اإلدارة المدنيػػػ ، بتػػػاري  الثػػػاني ع ػػػر مػػػف  ػػػهر حزيػػػراف الجػػػاري.

دونمػػػا  ػػػي المنطقػػػ   92 ليل هػػػاي الصػػػادر، تبمػػػغ المسػػػاح  المنػػػوي سػػػرائيمي اإلالبيػػػاف: "و قػػػا لألمػػػر العسػػػكر 
المسػتهد    ػرؽ تجمػع "مػوديعيف عيميػ " االسػتيطاني  األرضالمعرو   بمنطق  "جبؿ بػاطي الحسػاف"، وتقػع 
 تسعا لضم  لحدودها مف يلؿ بناء الجدار العزؿ". لسرائيؿالمقاـ عما أراضي المواطنيف، م يرا للا أف 

زال   28ي، أن  عما أصحاو األراضي المصادرة ليل ها يلؿ  ترة سرائيمونص األمر العسكري اإل يوما ، وا 
ال سػػيقوـ جػػيش االحػػتلؿ بإزالتهػػا، ويجبػػر أصػػحاو  أي لضػػا   عمػػا هػػذال األراضػػي بمػػا  يهػػا مزروعػػا ، وا 

 .ها "أراضي دول "األراضي عما تحمؿ نةقا  عممي  اإلزال ، بحج  أف هذال األراضي ُمصنة  عما أن
 59/6/1053القدس، القدس، 

 
  سيارة 18ثقب إطارات يو  ش بالقدسغو  في أبوعمى الفمسطينيين  يعتديالثمن"  دفعتنظيم " 38

سجؿ أمس أحد  جرائـ د ع الثمف  ي بمدة أبػو غػوش العربيػ  والتػي تبعػد عػف  وكاال : - "األياـ" -القدس 
يـ "تػػد يع الػػثمف"  ػػعارا  عنصػػري  عمػػا جػػدراف البمػػدة "أيهػػا تنظػػ للػػاكمػػـ، وكتػػو منتمػػوف  90القػػدس حػػوالي 

 سيارة، بحسو ال رط . 15 لطارا العرو ارحموا"، وثقبوا 
ي  لوبػا السػمري: " ػي سػاعا  الميمػ  الماضػي  تػـ ثقػو لطػارا  حػوالي سػرائيموقال  الناطق  بمسػاف ال ػرط  اإل

التابعػػػ  لممػػػواطنيف العػػػرو سػػػكاف البمػػػدة" مركبػػػ  كانػػػ  مركونػػػ   ػػػي احػػػد األحيػػػاء  ػػػي بمػػػدة أبػػػو غػػػوش و  15
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وأضػػػػا  : "لضػػػػا   لػػػػذلؾ تػػػػـ رش ويػػػػط كتابػػػػا  عمػػػػا جػػػػدراف هنػػػػاؾ بالعبريػػػػ  تضػػػػمن  مػػػػا معنػػػػاال بالعربيػػػػ  
 )انصهار( و)عرو غادروا(".

وتابع  "تعود يمةي  هػذال الحادثػ  عمػا مػا يبػدو لجريمػ  قوميػ  أو مػا يعػرؼ بػػ )تػد يع الػثمف("  ػي ل ػارة للػا 
 التي ينةذها مت ددوف يهود ضد  مسطينييف.االعتداءا  

 يسػػرائيماإلوتقػػوؿ ال ػػرط  لنهػػا  تحػػ  تحقيقػػا  ػػي الحػػاد  الػػذي وقػػع بعػػد يػػوميف مػػف موا قػػ  مجمػػس الػػوزراء 
 "منظمػػا  غيػػر م ػػروع ". أعضػػاء أنهػػـجديػػدة لتصػػنيؼ ميربػػي "د ػػع الػػثمف" عمػػا  لجػػراءا المصػػرر عمػػا 

 962، وقالػػ : "نةػػذ  لسػػرائيؿالقػػدس والضػػة  الرربيػػ  ودايػػؿ  تزايػػد االعتػػداءا   ػػي كػػؿ مػػف يالسػػمر  وأكػػد 
 يصا، وقدم  لوائح اتهاـ  968جريم  تح  بند جرائـ الكراهي  منذ بداي  العاـ وحتا اير نيساف، واعتقؿ 

 . يصا غالبيتهـ مف القصر والرالبي  السائدة مف اليهود 39بحؽ 
 " المحػامي نضػاؿ عثمػاف لوكالػ   ػرانس بػرس: "كنػا مف جهت  قاؿ مدير "وحػدة االئػتلؼ لمناهضػ  العنصػري

 أفحزيػراف  ػي مػداوال  مػع ممثمػ  ال ػرط  التػي قالػ   91والدايمي   ي الكنيس   ي  األمف ي جمس  لمجن  
 جريم  تد يع الثمف نةذ   قط بييدي يهود". 962

ي الضػػة  الرربيػػ  والػػذي التػػي تعمػػؿ  ػػ ي سػػرائيماإلعثمػػاف: "كمػػا التقينػػا ممػػثل عػػف الوحػػدا  الياصػ   وأضػاؼ
هنػػاؾ تنظيمػا سػػريا يطمػؽ عمػػا نةسػ  اسػػـ "تػد يع الػػثمف" يعمػؿ مػػف مسػتوطنا  الضػػة  الرربيػ  ولػػ   أفابمرنػا 

حرؽ باو دير ييتي مف مستوطنا  الضة  لتنةيذ هذال  أوقيادات  هناؾ، واف مف يقوـ بحرؽ سيارة  ي القدس 
ور ػػض المجمػػس الػػوزاري المصػػرر برئاسػػ  رئػػيس  ا".، ومعظػػـ المنةػػذيف مػػف القصػػر حتػػا ال يسػػجنو األعمػػاؿ

 ي  بنياميف نتنياهو قبؿ يوميف اعتبار جماع  "تد يع الثمف" منظم  لرهابي  واكتةا بحظرها.سرائيمالحكوم  اإل
 59/6/1053األيام، رام اهلل، 
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صػػػعد  الحممػػػ  الدوليػػػ  السػػػترداد جثػػػاميف ال ػػػهداء الةمسػػػطينييف والعػػػرو، :  ػػػحادة امػػػاؿ -القػػػدس المحتمػػػ  
 9162مةقودا  مسطينيا منذ  68 بيسماء. وسمم  المجن  الدولي  قائم  لسرائيؿ ي  األرقاـالمحتجزة  ي مقابر 

 .األحمرلمصميو 
الصػػػػميو األحمػػػر  ػػػػي الك ػػػػؼ عػػػػف مصػػػػير  و ػػػي لقػػػػاء حػػػػوؿ الموضػػػػوع،  ػػػدد  المجنػػػػ  الدوليػػػػ  عمػػػػا دور

، DNAالمةقػوديف وطالبػػ  بالت ػديد عمػػا مطمػو أهػػالي ال ػػهداء والمةقػوديف، بإن ػػاء بنػؾ الحمػػض النػػووي، 
 ورا  لجميع أقارو الدرجػ  األولػا لم ػهداء المحتجػزة جثػامينهـ  ػي مقػابر األرقػاـ وثلجػا  حةػظ المػوتا لػد  

 وكذلؾ لممةقوديف. لسرائيؿ
عف قمقهـ المتزايد مف عدـ ل صا  االحتلؿ عف أي معموم  حوؿ مصير أبنائهـ رغـ المةقوديف  أهاليوعبر 
تورط االحتلؿ  ي ايتةائهـ، ياص   ي ظؿ ما با  يعػرؼ عػف السػجوف السػري   للاالتي ت ير  األدل كا   
 ريح سابقا .ب كؿ ص لسرائيؿومف جرائـ سرق  األعضاء التي اعترؼ بها ذوي العلق   ي  لسرائيؿ ي 

 59/6/1053الحياة، لندن، 
 

 بالفقرآالف يتيم  50نحو  ييدد لمشعب الفمسطيني الفرنسية المساعداتانقطاع  40
الييريػػػ  ع ػػػرا   اإلسػػػلمي سػػػّمـ ممثمػػػوف عػػػف الجمعيػػػ  : الػػػريش أبػػػومحمػػػد  -القػػػدس دو  كػػػـو  -راـ اهلل 

ي،  ػي راـ اهلل، يػوـ الثلثػاء، بسػبو انقطػػاع رسػال  للػا مػدير المعهػد الةرنسػي، جػوليف لػوكنز  األطةػاؿ األيتػاـ
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المساعدا  منذ عاـ ونصؼ ألسباو غير واضح ، طالبوال بضرورة تػديؿ الحكومػ  الةرنسػي  إلنقػاذ األطةػاؿ 
 واحػدةوحسػو الجمعيػ  اإلسػلمي  الييريػ   ػي اليميػؿ، وهػي  ئلتهـ مما أسمْوال "جحػيـ الةقػر".المحتاجيف وعا

ةيدة مػػف المسػػاعدا  الةرنسػػي  هػػذال،  ػػإف توقػػؼ صػػرؼ المسػػاعدا  لهػػا، والتػػي مػػف الم سسػػا  األهميػػ  المسػػت
ألؼ يػورو سػنويا ،  ضػل  عػف دعػـ م ػاريع تنمويػ  توقةػ  هػي األيػر ، يجعػؿ نحػو  200تصؿ قيمتها نحو 

طةػؿ  ػي اليميػؿ( مهػدديف بػالعوز،  9000االؼ طةؿ يتيـ وأسرة محتاج   ي جميع أنحاء الضة  )منهـ  90
هػػػذال المسػػػاعدا  التػػػي كانػػػ  تصػػػمهـ مػػػف ال ػػػعو الةرنسػػػي بواسػػػط  المجنػػػ  الييريػػػ  لمناصػػػرة جػػػراء توقػػػؼ 

وبػػيف مسػػ وؿ العلقػػا  العامػػ   ػػي الجمعيػػ ، محيسػػف العطاونػػ ، أف الجمعيػػ  كانػػ  تكةػػؿ   رنسػػا. -ف مسػػطي
مػػػيـ يتػػػيـ، بتقػػػديـ كةػػػاال  ماليػػػ   ػػػهري  لهػػػـ، باإلضػػػا   للػػػا مسػػػاعدا  لألسػػػر الةقيػػػرة ويػػػدما  التع 9000

% مػػػػف ديمهػػػػا عمػػػػا 20وأ ػػػػار الػػػػا أف "الم سسػػػػ  كانػػػػ  تعتمػػػػد عمػػػػا  والرعايػػػػ  الصػػػػحي  ومراكػػػػز اإليػػػػواء.
% عمػا مسػػاعدا  المجتمػع المحمػي والمسػاعدا  الحكوميػػ  المتقطعػ ، ولػـ تعػػد 30المسػاعدا  الةرنسػي ، و 

كةاال  األيتاـ المالي  ولـ  واألسر المحتاج  كالمعتاد، حي  تيثر  لأليتاـالم سس  قادرة عما تقديـ يدماتها 
 تعد تصرؼ ب كؿ منتظـ، كما أف قيم  تمؾ الكةاال  تقمص  للا حد كبير".

 59/6/1053القدس، القدس، 
 

 لى المستشفى بعد تدىور حالتيم الصحيةإأسرى  3نقل االحتالل ي 45
نقمػ  ثلثػ  أسػر ،  ي سػرائيمأعمف نادي األسير الةمسطيني أمس أف سمطا  السػجوف اإل: «الحياة» -راـ اهلل 

للػػا مست ػػةا « عػػو ر»هػػـ األردنيػػاف محمػػد الريمػػاوي وحمػػزة الػػدباس والةمسػػطيني ثػػائر حلحمػػ  مػػف سػػجف 
بعد تدهور حالتهـ الصحي  جراء لضرابهـ المةتػو  عػف الطعػاـ. وأوضػح النػادي أف حلحمػ  يعػاني « هداسا»

ردنيػػيف الريمػػاوي والػػدباس جػػراء لضػػرابهما تػػدهور صػػح  األسػػيريف األ للػػامػػف  يػػروس الكبػػد الوبػػائي، م ػػيرا  
 المةتو  عف الطعاـ منذ الثاني مف أيار )مايو( العاـ الجاري.

 59/6/1053الحياة، لندن، 
 

 ال لبيع يافا في المزاد العمني :فمسطينية ومؤسساتىيئات  41
سػػطيف حػػذر  هيئػػا  وم سسػػا   مسػػطيني   ػػي مدينػػ  يا ػػا وسػػط  ميدمػػ  قػػدس بػػرس:  -الناصػػرة ) مسػػطيف( 

" لبيػػع أرض السػػػوؽ لسػػرائيؿ، مػػف مناقصػػ  جديػػدة طرحتهػػا مػػا ُتعػػرؼ بػػػ "دائػػرة أراضػػي 9125المحتمػػ  عػػاـ 
 دونما  ونصؼ وتسكنها أغمبي  عربي . 6التجاري  ي المدين  البالر  مساحتها 

بقػا (، "لف مػا ت6|95وجاء  ي بياف صدر عػف م سسػا  مدنيػ  وقيػادا   مسػطيني   ػي يا ػا، اليػوـ الثلثػاء )
مف مواطنيف  مسطينييف  ي مدين  يا ا يعانوف أزم  سػكف يانقػ  ناتجػ  عػف سياسػ  موجهػ  مػف قبػؿ سػمطا  

لتصةي  الوجود الةمسطيني  ي المدين "، و ؽ البياف. وأضا   أنها تر  يطورة كبيرة  ي  ي سرائيماالحتلؿ اإل
الةمسػػطينييف  ػػي مدينػػ  يا ػػا ب ػػكؿ عػػاـ  " تجػػاال المػػواطنيفلسػػرائيؿأراضػػي  السياسػػ  المتّبعػػ  مػػف قبػػؿ "دائػػرة

للا القضاء مف أجؿ وقؼ هذال المناقص  التي  الجديدة ب كؿ ياص، مهّددة بالتوج  وعرضها لهذال المناقص 
 وصةتها بػ "يطيرة".

 58/6/1053قدس، برس، 
 

 دعما لألسرى رام اهلل لممشاركة في ميرجان إلىدخول فنانين عرب  تمنع "إسرائيل" 43
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 أمػػسالةمسػػطينييف  األسػػر قػػاؿ القػػائموف عمػػا تنظػػيـ حةػػؿ  نػػي لػػدعـ : رويتػػرز –الضػػة  الرربيػػ   - راـ اهلل
الةمسػطيني  لمم ػارك   ػي  األراضػي للػا أردنيػ ر ضػ  طمػو ديػوؿ  نػاف مصػري و نانػ   لسػرائيؿ أفالثلثاء 

 الحةؿ الذي يقاـ اليـو  ي راـ اهلل.
ف السػػػينمائي   ػػػي مػػػ تمر صػػػحا ي "ر ضػػػ  سػػػمطا  وقػػػاؿ يوسػػػؼ الػػػديؾ رئػػػيس الجمعيػػػ  الةمسػػػطيني  لمةنػػػو 

زيػف عػوض لمػديوؿ  األردني منح تصاريح ديوؿ لمةناف المصري مدح  صالح والةنان   يسرائيماإلاالحتلؿ 
  ي سجوف االحتلؿ". األسر اوبري  نداء الحري  لدعـ  لطلؽراـ اهلل لمم ارك   ي  للا

 59/6/1053الحياة، لندن، 
 

 نابمس بسيارات األجرة في wifi انترنتخدمة  44
مكتػو تكسػي االعتمػاد عػف يدمػ  غيػر تقميديػػ   أيػاـأعمػف منػذ  :محمػد عبػد اهلل -القػدس دو  كػـو  -راـ اهلل

مف  3"  ي جميع سيارا  التكسي الياص  ب ، وبدأ باليدم   ي wifiلزبائن ، تتمثؿ بتو ير يدم  االنترن  "
 واثنتيف تعملف بيف مدف الضة .(، VANسيارات ، لحداها تعمؿ عما يط الجسر )

 أي ػػبك  االنترنػػ  حيثمػػا ذهبػػوا  ػػي رحلتهػػـ وتػػنقلتهـ، دوف  للػػاالمسػػا ريف، الولػػوج  بإمكػػاف أصػػبحهكػػذا 
 ضعؼ قد يصيو ال بك  طواؿ رحلتهـ. أوي ي  مف انقطاع 

(، 3gتكسػي )تقـو الةكرة عما وضع  ريح  انترن   ػي جهػاز توزيػع دايػؿ ال، قاؿ مدير المكتو ل ي عنترو 
 .بحي  يتمكف الراكو مف التقاط اإل ارة عما هاتة  المحموؿ أو جهاز الكمبيوتر المحموؿ

وقاؿ عنتر لػ القدس دو  كوـ، بين  لجي  ي البداي  للا  رك  جواؿ لتو ير هذال اليدم  لسيارا  المكتػو "لال 
، ي لسػػرائيمي للػػا المجػػوء ل ػػرك  أف ال ػػرك  ال تممػػؾ هػػذا النػػوع مػػف اليػػدما   ػػي الوقػػ  الحػػالي، مػػا اضػػطرن

 و عل  نجحنا  ي تقديـ اليدم  بال كؿ المطموو.
 1053-6-59القدس، القدس، 

 
 مميون دوالر 13كية" توقعان اتفاقية مشاريع بقيمة ي"الوكالة األمر و الفمسطينية سمطة المياه 45

األميركيػػػ  لمتنميػػػ  الدوليػػػ  وقػػػع رئػػػيس سػػػمط  الميػػػاال، د.  ػػػداد العتيمػػػي، ومػػػدير بعثػػػ  الوكالػػػ   محمػػػد بػػػلص:
(USAID مايكػػؿ هير ػػي، أمػػس، مػػذكرا  تةػػاهـ لتنةيػػذ م ػػاريع مائيػػ  ممولػػ  مػػف ،)ا(لػػػUSAID تتضػػمف ،)

ن ػاء نظػاـ مراقبػ   ن ػاء  ػبكا  ميػاال لقػر  جنػوو غػرو نػابمس، وا  لعادة تيهيػؿ بئػر قباطيػ  جنػوبي جنػيف، وا 
 مميوف دوالر. 13اآلبار، والتي تتجاوز قيمتها 

وقيع مذكرا  التةاهـ،  ي موقع بئر قباطي ، بم ارك  رئيس البمدي ، عمي زكارنػ ، وحضػور عػدد مػف وجر  ت
المس وليف الةمسطينييف واألميركييف، وممثميف عف البمديا  ذا  العلقػ ، وسػمط  الميػاال ودائػرة الميػاال، ووحػدة 

 ".CDMالم اريع، وال ركا  األميركي  "بلؾ اند  يتش" و"
عػػػف تقػػػديرال لمػػػدور الػػػذي تقػػػوـ بػػػ  الػػػدوؿ المانحػػػ   ػػػي تحسػػػيف الوضػػػع المػػػائي  ػػػي األراضػػػي وعبػػػر العتيمػػػي 

الةمسػطيني  مػػف يػػلؿ رصػػدها لألمػػواؿ اللزمػػ  إلقامػػ  م ػػاريع مائيػػ ، والتػػي قػػاؿ "نحػػف هنػػا اليػػـو لػػنعمف عػػف 
 تو ير الوكال  األميركي  لتمويؿ جديد لم اريع مائي  تسهـ  ي تحسيف الوضع المائي".

 59/6/1053م، رام اهلل، األيا
 

 تدعو لتوحيد اليدف نحو تحرير المسجد المبارك "أقصانا قبمة األحرار"ندوة عم ان:  46
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مهندسوف مف أجؿ "التي نظمتها لجن   "أقصانا قبم  األحرار"ايتتم  أمس األوؿ  عاليا  ندوة  :عماف
القراف الكريـ عما مد  يوميف  ي   ي نقاب  المهندسيف بالتعاوف مع جمعي  المحا ظ  عما " مسطيف والقدس

وتحد   ي اليوـ الثاني لمةعاليا  أستاذ التةسير  ي  مجمع النقابا  المهني  بمناسب  ذكر  اإلسراء والمعراج.
 للا باإلضا  أحمد نو ؿ والباح  المتيصص  ي   وف بي  المقدس زياد الحسف  .الجامع  األردني  د

.  م ارك  لم اعر أيمف العتـو
وجوو الوحدة بيف األم  العربي  واإلسلمي   اإلسراء" متييذي مكانؾ يا أم  "و ؿ  ي محاضرة بعنواف وأكد ن

نهاء االنقساـ الحاصؿ بينها وتوحيد الهدؼ نحو تحرير األقصا، وأّف المسمميف يجو أف يكونوا واثقيف  وا 
   عمي  الذل  والمسكن .بنصر اهلل القريو، ويجو أف يزوؿ اليوؼ مف قموبهـ مف هذا العدو الذي ضرب

وتحّد  الحسف عف الواقع الذي تعي   مدين  القدس اليوـ، وما تتعرض للي  المدين  المقدس  مف هجم  
 رس . وأ ار للا أف الحكوم  الصهيوني  أصبح  تقود م اريع تهويد مدين  القدس والسيطرة عما المسجد 

م روع القدس أوال )كيديـ يور اليـ(، وقد بدأ  إليجاد موطئ قدـ لهـ  ي األقصا، مف ضمنها  األقصا،
بالةعؿ  ي تنةيذ هذا الم روع، وهدـ تم  المرارب . وأقيـ عما هامش الةعاليا  معرض الصور والكتاو 

 والبازار المقدسي، و عاليا  مقدسي  لألطةاؿ.

 59/6/1053، الدستور، عم ان

  
 

 وأىالييم يصعدون احتجاجاتيم.. ي عن الممحيدخمون مرحمة التخم "إسرائيل"في  األردنيوناألسرى  47

ي، سرائيمأعمف األسر  األردنيوف المضربوف عف الطعاـ  ي سجوف االحتلؿ اإل :غادة ال ي  - عّماف
عزمهـ البدء بإضراو، عما "الطريق  اإليرلندي "، التي تتمثؿ بالتيمي عف الممح، واالكتةاء  قط بالماء،  ي 

 يتهـ.يطوة تصعيدي  ضد "تجاهؿ" قض
جاء هذا اإلعلف يلؿ م تمر صحةي عقدت  تنسيقي  المجاف العامم  لألسر  ظهر أمس  ي مجمع النقابا  

 المهني ، لمحدي  عف اير تطورا  قضي  األسر .
المقاء الذي جمع أهالي األسر  األردنييف مع وزير  أفواعتبر األسير األردني المحرر أنس أبو يضير 

سةير األردني  ي تؿ أبيو وليد عبيدا   ي مقر الوزارة أوؿ مف أمس "لقاء لـ اليارجي  ناصر جودة وال
 ، ولـ يمو طموحا  أهالي األسر ".يضؼ جديدا  

 قضي  األسر . إلحياءوأعمن  المجاف التنسيقي  عزمها اتياذ يطوا  تصعيدي ، يلؿ الةترة المقبم ، 
 59/6/1053، الغد، عم ان

 
 محمد الريماوي وحمزة الدباساألردنيين  لألسيرينالصحية  ةحالالتردي  48

بنقؿ األسيريف األردنييف محمد الريماوي )م بد(  أ اديبرا،  اإليباري ن ر   بك  " دا"  :غادة ال ي  - عّماف
ي العسكري  ي سرائيموحمزة الدباس )ثل  سنوا  ونصؼ( مف مست ةا الرمم  للا مست ةا سوروكا اإل

 ي  أمس.النقو، بعد تردي حالتهما الصح
وكاف المحامي  واز ال مودي زار األسيريف أوؿ مف أمس  ي مست ةا سجف الرمم ، وذكر أف الوضع 
الصحي لمريماوي "يطير جدا"،  هو يعاني مف مرض حما األبيض المتوسط، والتهاو الرئ  منذ ما قبؿ 

ا كرسيا متحركا". بدء االضراو، وبعد اإلضراو تدهور الوضع الصحي ل  ب كؿ ممحوظ حي  يستيدـ حالي
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ويعاني الريماوي أيضا  مف االـ  ي المعدة واضطراو  ي نبضا  القمو. وعف الحال  الصحي  لألسير 
 61كرـ للا  10الدباس قاؿ المحامي أف وضع  " ي تدهور مستمر"، واف وزن  "انيةض ب كؿ ممحوظ مف 

 نسب  السكر  ي الدـ وغيرها".كرـ، ويعاني مف رجة   ي اليديف، وم اكؿ  ي المةاصؿ، وانيةاض  ي 

 59/6/1053، الغد، عم ان

 
 جواد الحمد: خروج "حزب اهلل" من سورية مصمحة لممقاومة ولفمسطين ولسورية 49

جواد الحمد أف يروج عناصر . أكد اليبير االستراتيجي ومدير مركز دراسا  ال رؽ األوسط د :عّماف
لسوري  بالكامؿ "مصمح  لسوري  ولةمسطيف ولممقاوم  "حزو اهلل" مف سوري  والنيي بينةسهـ عف األزم  ا

قدس برس أف كؿ دعوة لحزو اهلل  وكال وأوضح الحمد  ي تصريحا  ياص  ل ولألم  العربي  واإلسلمي ".
 لمنيي بنةس  عف األزم  السوري  هي يطوة  ي االتجاال الصحيح.

االحتلؿ الصهيوني، وبالتالي  ممصمح   وأ ار للا أف تديؿ حزو اهلل  ي سوري  "يةقدنا زيـ المقاوم  ضد
المقاوم  و مسطيف واألم  العربي  واإلسلمي  ولمصمح  حؿ األزم  السوري  يجو عما حزو اهلل أف ييرج 

 مف سوري "، عما حد تعبيرال.
 58/6/1053قدس برس، 

 
 استقبل وفد حماس ألن القاىرة طرف في القضية الفمسطينية  مرسيمسؤول مصري:  

الدكتور أيمف عمي، مست ار الرئيس المصري ل  وف المرتربيف،  ي تصريحا  لعلمي ، للا  أ ار :القاهرة
أف زيارة و د حرك  "حماس" لمرئيس محمد مرسي جاء "بإرادة سياسي  كامم ، ألف مصر الطرؼ الةاعؿ  ي 

 القضي  الةمسطيني  ب هادة العالـ".
 د قيادة "حماس" مع الرئيس المصري، تناوؿ تطورا  للا ذلؾ، قال  مصادر مطمع  بالقاهرة أف لقاء و 

 ي ، وكذا  ايتراؽالقضي  الةمسطيني  وياص  ممؼ المصالح  الذي تسعي الرئاس  المصري  إلحدا  
 األوضاع العربي  الراهن  وما يجري  ي سوريا بعدما قطع  القاهرة علقتها مع دم ؽ. 

ثـ مع مدير الميابرا  المصري ، سعا أيضا لتنسيؽ  أف المقاء مع مرسي "قدس برس"وقال  المصادر لػ
التعاوف بيف مصر وحكوم  غزة مف أجؿ حةظ األمف  ي سيناء والتنسيؽ األمني، لعدـ استرلؿ جها  

 معادي  القياـ بيي أعماؿ عنؼ  ي سيناء أو عما الحدود.
 //قدس برس، 

 
 ضفة مطابقة لما يقوم بو االحتالل ": ممارسات أمن السمطة في الاإلنسان"العربية لحقوق  

رأ  "المنظم  العربي  لحقوؽ اإلنساف"  ي بريطانيا، أف ما تقوـ ب  األجهزة األمني  لد  السمط  : لندف
 االحتلؿالةمسطيني   ي راـ اهلل بحؽ الةمسطينييف  ي األراضي المحتم  يطابؽ تماما ما تقوـ ب  قوا  

طةل كما أف مداهم   مارس الماضي وحدال / ع   ي  هر اذاربحقهـ، وأ ار  للا أف السمط  استد
 المنازؿ واعتقاؿ األ قاء واآلباء  ي منتصؼ الميؿ يترؾ أثرا نةسيا عميقا لد  ه الء األطةاؿ.

( أرسم  نسي  من  لػ"قدس برس" حوؿ انتهاكا  األجهزة /وأكد  المنظم   ي بياف لها الثلثاء )
والده   أف أجهزة لعلـ السمط   االسترراوسطيني  لحقوؽ اإلنساف، أف ما يثير األمني  لد  السمط  الةم

الجسيم  بحؽ األسر  الةمسطينييف وعما وج   االحتلؿووزارة األسر  تصدر تقارير دوري  عف انتهاكا  
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طةل  ي  اليصوص األطةاؿ، وقاؿ البياف: "م يرا أصدر  وزارة اإلعلـ تقريرا تحد  عف اعتقاؿ 
يونيو، وسرد التقرير انتهاكا  عديدة، و ي ذا  الوق  هناؾ ست  أجهزة / لنصؼ األوؿ مف  هر حزيرافا

 وال يتـ التصدي لها بيي حاؿ مف األحواؿ". واألطةاؿأمني  تقوـ بانتهاكا  جسيم  بحؽ األسر  المحرريف 
 //قدس برس، 

 
 قاىرة يرفضون اجتماعات حماس في ال مصريون"الشرق األوسط":  

ر ض  قطاعا  مف المصرييف انتقاؿ اجتماعا  حرك  : عبد الستار حتيت  وسوسف أبو حسيف - القاهرة
حماس لمقاهرة. وقاـ محاموف مصريوف بمطالب  القضاء باعتقاؿ رموز حماس  ي مصر،  ي وق  حاصر  

 ي  مع باقي أعضاء  ي  مظاهرة مقرا كاف يعتقد أف يالد م عؿ، رئيس المكتو السياسي لمحرك ، يجتمع 
المكتو الذيف قدموا مف غزة ودوؿ أير ، لكف الحرك  قمم  مف  يف الرضو المصري، قائم  لف المظاهرة 

ف حماس  "محدودة"كان    ."ال تتديؿ  ي ال يف الدايمي لمصر"وا 
وتوجد بلغا  أماـ محاكـ مصري  ضد حرك  حماس، مف بينها قضايا أماـ النياب  العام  والقضاء 

عسكري ومحكم  جنح مستينؼ اإلسماعيمي ، تدور عف تديؿ الحرك   ي ال  وف الدايمي  لمصر وتهديدها ال
 األمف القومي المصري، وهو أمر تنةي  الحرك  باستمرار.

، لف مضموف بلغ  "ال رؽ األوسط"وقاؿ سمير صبري، وهو معروؼ بين  محاـ لمم اهير  ي مصر، لػ
سماعيؿ هني  رئيس "اري، أمس، تضمف أف الذي قدم  لمحكم  القضاء اإلد و دا مف حماس يترأس  م عؿ وا 

قياديا مف حماس، ديؿ لمقاهرة، واستدعا ديولها تديؿ الدكتور  الحكوم  الةمسطيني  المقال ، ويضـ 
مرسي بنةس  لد  الجها  األمني ، لمسما  لهـ بالديوؿ، رغـ وضعهـ عما قوائـ االنتظار األمني العتقالهـ 

، كونهـ مطموبيف عما ذم  التحقيؽ  ي عدة "وصولهـ للا أحد منا ذ مصر البري  والبحري  والجوي  حاؿ
 قضايا تهـ األمف القومي المصري.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
  ةبعد رفضيا لموقف "حزب اهلل" من سوري إلى احتضان حماس عربياً  يدعوأكاديمي سعودي  

لسياسي  بالجامعا  السعودي  الدكتور يالد الدييؿ موقؼ حرك  حماس وصؼ أستاذ العموـ ا: الرياض
الداعي النسحاو ممي يا  "حزو اهلل" مف سوري   ورا بين  "موقؼ مهـ وكا ؼ حقيقي بمعنا المقاوم "، 

 ودعا النظاـ العربي الرسمي للا احتضاف هذا الموقؼ ودعم .
( عما أهمي  موقؼ "حماس" كونها "تمثؿ الرمز /وأكد الدييؿ  ي تصريحا  لػ"قدس برس" الثلثاء )

 األساسي لممقاوم   ي المنطق ، التي تيم  عنها حرك   تح ومنظم  التحرير" و ؽ تعبيرال.
كما اعتبر األكاديمي السعودي أف موقؼ "حماس" ي كد "بما ال يدع مجاال لم ؾ أف ادعاء حزو اهلل 

ير  ال علق  لها بةمسطيف والمقاوم "، موضحا أ، لممقاوم  اآلف هو يدع  كبر  ويدم  ألجندا  أ
"حماس" كان  " ي نةس المييـ، وتصر   ب كؿ طبيعي حيف انسحب  مف هذا المييـ قبؿ سنوا ، ألنها 

 حرك  مقاوم  تحتاج الجميع وال تستطيع االنجرار  ي ميططا  ال علق  لها بهدؼ المقاوم  والتحرير".
س" سابقا بين  "مف نوع االستثناء الذي ي كد القاعدة وال ينةيها، ألف حماس ووصؼ الدييؿ دعـ ليراف لػ "حما

 ليس  جزءا مف الم روع اإليراني، وكان  تحتاج للا الدعـ بسبو ضعؼ الموقؼ العربي".
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ودعا الدييؿ النظاـ العربي الرسمي للا "احتضاف حماس والقياـ بمراجع  سياسي   امم  لمسياسا  المتبع  
ؼ مف المقاوم  المسمح .. وعممي  االحتضاف تتطمو مراجع   امم  لمواقؼ النظاـ العربي ومنها الموق

الرسمي ليس  قط مف القضي  الةمسطيني  وضرورة لدياؿ عنصر المقاوم  المسمح  ضمف الييارا  
استيدم  غياو المقاوم  المسمح  مف أجندة النظاـ العربي الرسمي  لسرائيؿالمطروح  رسميا، ألف 

لال سيئا، أي ال بد مف القبوؿ بالمقاوم  المسمح  صاحب  البرنامج السياسي، وهذا ي كؿ حل وسطا استر
بيف مف يقولوف بالمقاوم  المسمح   قط وبيف مف يقولوف بالمقاوم  السياسي  وحدها، وأف تقدـ الدوؿ العربي  

 ي المبادرة العربي  دول  مستقم   لمةمسطينييف واحدا مف حميف: لما حل يرضي طموحاتهـ كما هو متةؽ عمي 
وعاصمتها القدس ال رقي ، أو أف يترير الموقؼ وتتـ لضا   عنصر المقاوم  المسمح   عما حدود 

 ".لسرائيؿللا البرنامج السياسي لمدوؿ العربي   ي موضوع التعامؿ مع 
 //قدس برس، 

 
 كيري يزور المنطقة األسبوع المقبل 

يصؿ وزير اليارجي  األميركي جوف كيري للا المنطق  منتصؼ األسبوع القادـ  ي   وط:عبد الر وؼ أرنا
زيارة هي اليامس  ل  للا المنطق  ومف المرجح أف تحدد مستقبؿ الجهود التي بدأ بها  ي  هر اذار 

 الماضي.
هناؾ  وقال  مصادر غربي  لف كيري سيصؿ للا األردف يوـ السادس والع ريف مف ال هر الجاري ومف

ي لضا   للا لقاء القيادة سرائيميتحرؾ باتجاال عقد اجتماعا  عما مد  يوميف مع الطر يف الةمسطيني واإل
 األردني .

ولـ تستبعد مصادر مطمع  لمكاني  أف يطر  كيري يلؿ زيارت  القادم  دعوت  لمطر يف لمبدء بمحادثا  
 وة غير معرو   بعد.حوؿ الحدود واألمف ولكنها أ ار  للا أف صير  هذال الدع

مسارا  سياسي  واقتصادي  وأمني  مع تركيز  وكاف كيري ابمغ األطراؼ بين  يعمؿ عما وضع لطار مف 
وكان  مصادر أ ار  لػ "األياـ" للا أف كيري كاف استمزج اراء األطراؼ ب يف  عما المسار السياسي.

ر ولكف مف غير الواضح حتا اآلف لذا ما أ ه لمكاني  أف تستمر المةاوضا  حوؿ الحدود واألمف  ترة 
كان  هذال هي الصير  التي سيطرحها وما لذا كان  صيرتها ستتضمف مرجعي  واضح  لممةاوضا  

 المزمع .
 //األيام، رام اهلل، 

 
 واألراضي الفمسطينية لدعم الجيود األميركية في استئناف المفاوضات "إسرائيل"آشتون تزور  

قال  الممثم  العميا للتحاد األوروبي لم  وف اليارجي  والسياسا  األمني  ونائو :   تحي صّبا -غزة 
رئيس المةوضي  األوروبي  كاثريف ا توف لنها تهدؼ مف وراء زيارتها منطق  ال رؽ األوسط حاليا  للا تقديـ 

سرائيؿبيف الةمسطينييف و  "حؿ تةاوضي"الدعـ لمجهود الرامي  إليجاد   .ا 
سرائيؿوف، التي ستزور  مسطيف و واعتبر  ا ت هذا هو أنسو وق  لزيارة المنطق ، ")األربعاء( وغدا  أف  ا 

 ."وذلؾ عما يمةي  الجهود التي تبذلها الواليا  المتحدة الستئناؼ محادثا  السلـ  ي ال رؽ األوسط
ود بالنسب  مد  لمكاف تقديـ دعـ لضا ي لهذال الجه"وأضا   ا توف  ي تصريح صحا ي أنها تتطمع للا 

 ."ييف والةمسطينييف إلعادة ل راكهـ  ي الجهود الرامي  إليجاد حؿ تةاوضيسرائيمللا اإل
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 //الحياة، لندن، 
 
  ةفي زيارة سرية لمحدود مع سوري "إسرائيل"يصل  األمريكينائب وزير الدفاع  

وصوؿ "اندرو ويبر" نائو وزير  ي، عفسرائيمك ة  القناة األولا  ي التمةزيوف اإل :سما -القدس المحتم  
" مساء الثلثاء،  ي زيارة أحيط  لسرائيؿالد اع األمريكي ل  وف الحرو الكيمياوي  والبيولوجي  والذري  للا "

بقدر كبير مف السري ، واستهد   أحد المواقع الحساس   ي منطق  جبؿ ال ي  عما الحدود ال مالي  مع 
 سوريا.

ها  ي ال ماؿ "روبي هامر  لغ" الستيضا  األمر، أكد المراسؿ وصوؿ نائو و ي اتصاؿ لمقناة مع مراسم
وزير الد اع األمريكي ل  وف الحرو الكيمياوي  والبيولوجي  والذري  مع عدد قميؿ مف المرا قيف، وأوضح أف 

 الزيارة جر  تح  ستار مف السري  ال ديدة.
ي للا أحد أكثر سرائيمتابع  لسل  الجو اإل وقاؿ المراسؿ: أف "ويبر" وصؿ عما متف مروحي  عسكري 

المواقع حساسي   ي منطق  جبؿ ال ي  وأكثرها عمقا  للا دايؿ الحدود السوري ، حي  استمع للا  ر  
ي، وبحضور نائو رئيس لواء جبؿ ال ي   ي سرائيممةصؿ مف قبؿ ضابط  ي جهاز االستيبارا  اإل

 الجيش.
ي  ي تمؾ المنطق  الحظ   ي الةترة األييرة سرائيمب  التابع  لمجيش اإلوأ ار المراسؿ للا أف نقاط المراق

استيداـ لمسل  الكيمياوي بالقرو مف هضب  الجوالف، مضيةا  أف الضباط العامميف عما الحدود استعرضوا 
أماـ "ويبر" أير التطورا  عما الحدود، وقدموا صورة لموضع األمني، وا تعاؿ المعارؾ م يرا  بيف قو  

 األسد والثوار.
وأ اد المراسؿ أف نائو وزير الد اع األمريكي مك   ي المكاف لحوالي ساع ، م يرا  للا أن  حاوؿ 

 االستيضا  عف طبيع  الزيارة مف السةارة األمريكي  لكنهـ أيبروال أنهـ ال يعمموف  يئا  عف هذال الزيارة.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ونرواأل مميون دوالر ل بر  عتتبر الواليات المتحدة  

مميوف دوالر لموكال  كي  لف الواليا  المتحدة تبرع  بػ ءالثلثاقال  وكال  )أونروا( : أ ؼ و -عماف 
تتمكف مف االستمرار  ي تقديـ يدماتها لنحو يمس  ملييف الجئ  مسطيني مسجميف لديها  ي المنطق . 

هذا التبرع األيير ير ع لجمالي التبرعا  األميركي  لموكال  "ي بياف لف وقال  الوكال  التابع  لألمـ المتحدة  
 ."مميوف دوالر لتصؿ للا  لعاـ 

مميوف دوالر مف هذا التبرع لمموازن  العام  لموكال  التي تدعـ  سيتـ تيصيص "وأ ار  الوكال  للا أن  
اإلغاث  واليدما  االجتماعي  والبني  التحتي  األن ط  الرئيس   ي مجاال  التعميـ والرعاي  الصحي  و 

 ."وتحسيف المييما  واإلقراض الصرير
مميوف دوالر لضا ي  تـ تيصيصها مف أجؿ منا دة طارئ   ي غزة  "ويتضمف التبرع و قا  لبياف األونروا 

حييف  ي ملييف دوالر مف أجؿ لعمار وتجهيز ثل  مدارس ومركزيف ص والضة  الرربي ، لضا   للا 
. وأعمن  األونروا األحد "غزة علوة عما مميوف دوالر مف أجؿ أعماؿ اإلغاث   ي مييـ نهر البارد  ي لبناف

مميوف دوالر لمواصم  تمويؿ عممياتها للجئيف الةمسطينييف  ي سوري   الماضي أنها بحاج  للا 
 لمنصؼ الثاني مف العاـ الجاري.
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 //الحياة، لندن، 
 
 قواتيا من الجوالن سحبسا قد تبطئ النم 

أعمف وزير يارجي  النمسا مايكؿ سبيندليرر، أمس، أف بلدال قد تبطئ سحو قوا  حةظ السلـ : رويترز
التابع  لها  ي الجوالف )اندوؼ( يل ا لمجدوؿ الزمني للنسحاو الذي أعمنت  مف قبؿ، حتا تعطي األمـ 

 سمـ أكثر تنظيما.المتحدة  سح  مف الوق  لمقياـ بعممي  ت
وكان  األمـ المتحدة طمب  مف النمسا لبقاء جنود حةظ السلـ التابع  لها  ي الجوالف حتا انتهاء تموز 

 المقبؿ، وهي مدة تزيد  هرا عما الجدوؿ الزمني السابؽ الذي أعمنت   يينا.
 //السفير، بيروت، 

 
 األبرتيايد ويرفض تكريموب "إسرائيل"يتيم  "إسرائيل"في  أفريقياسفير جنوب  

سياس  مستنسي  عف نظاـ األبرتهايد.  بإتباع لسرائيؿاتهـ سةير جنوو ل ريقيا السابؽ  :وكاال  –بريتوريا 
 ل  معتبرا ذلؾ لهان  لكرامت  واستقامت . لسرائيؿكما ر ض تكريـ 

ي/ يناير الماضي، بع  وجاء أف السةير السابؽ لسماعيؿ كو اديا، الذي أنها مهاـ عمم   ي كانوف الثان
تميز ضد الةمسطينييف ب كؿ  لسرائيؿبرسال  موجه  للا متضامنيف مع ال عو الةمسطيني قاؿ  يها لف 

 يذكرال بسياس  الةصؿ العنصري بيف البيض والسود التي كان  سائدة  ي بلدال حتا أواسط التسعينيا .
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فقط تعارضان السالم وتعيقان العممية السممية "إسرائيل"و حدةالمتالواليات  تشومسكي: 

قاؿ الم رخ والناقد والنا ط السياسي اليهودي األمريكي، نوعاـ ت ومسكي،  ي  :زهير أندراوس - الناصرة
ا ، بؿ داعـ لها، م كدا عما أن  ما قال  مرار سرائيؿي لن  ال يعد نةس  معاديا إلسرائيممقابم  مع التمةزيوف اإل

هـ الذيف يزعموف دعمها، ولكنهـ يقودونها للا التها   وتدمير نةسها، وأضاؼ:  لسرائيؿهو أف مف ي ذوف 
كدول   لسرائيؿيكمف  ي دعـ السياس  التي تكوف  ي صالحها، ولكنني ال أدعـ وجود  لسرائيؿأعتقد أف دعـ 

 يهودي .
قاؿ ت ومسكي: ال تستطيعيف التيكد، لذلؾ  ،لسرائيؿورد ا عما الس اؿ كيؼ نتيكد مف أف ليراف لف تمحو 

عميؾ القياـ بيطوا  لتيةيؼ اليطر، بحسو وجودال. واليطوة المطموب  هي ميسس  جعؿ ال رؽ األوسط 
ييف الذيف ال يريدوف سرائيممنطق  يالي  مف السل  النووي. هذا سوؼ ييةؼ اليطر. وهذا مهـ، ألف اإل

ذا كن لسرائيؿ عؿ هذا لنما ي ذوف   ي قمبؾ،  عميؾ تيةيض لمكاني  وجود  لسرائيؿتضعيف مصمح   . وا 
سل  نووي  ي المنطق . وهناؾ وسيم  سهم  لةعؿ ذلؾ سوؼ تمقا عمميا دعـ العالـ بيسرال، أعني العمؿ 

تر ض، وكذلؾ الواليا  المتحدة، وهما تكرراف  لسرائيؿعما لقام  منطق  هنا يالي  مف السل  النووي. لكف 
ها:  كرة جيدة، لكف ليس  ي اإلمكاف  عمها ما لـ تتحقؽ تسوي  سممي   امم . وما الذي يعيؽ الكمما  ذات

سرائيؿتسوي  سممي   امم ؟ الجواو معروؼ: الواليا  المتحدة و  تيالةاف العالـ كم   ي لجراء مةاوضا   ا 
سرائيؿت دي للا تسوي  سممي . الواليا  المتحدة و  قيق  تعيقاف العممي . ال تعارضاف بالكلـ، بؿ هما ح ا 

 أضيةي للا ذلؾ القانوف الدولي. 
 //القدس العربي، لندن، 
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 بميون دوالر استثمارات أجنبية  الدول العربية ج بت في  

)ضماف( أف  "الم سس  العربي  لضماف االستثمار وائتماف الصادرا "أعمن  :  ةيؽ األسدي -أبو ظبي 
بميوف دوالر نسبتها  ألولا لجه  االستثمارا  األجنبي  المبا رة بما قيمت  السعودي  احتم  المرتب  ا

  ي المئ ، ثـ لبناف بػ بميوف أو   ي المئ  مف اإلجمالي، تمتها اإلمارا  بػ 
دوالر  بميوف  ي المئ ، ثـ المررو بػ بميوف أي   ي المئ ،  الجزائر  بميوف دوالر أو 

  ي المئ . بميوف دوالر و  ي المئ ،  مصر بػ و
، ارتةاع  - وأكد  الم سس   ي تقرير سنوي عف مناخ االستثمار  ي الدوؿ العربي  لعاـ 

بميوف دوالر عاـ   ي المئ  ليبمغ  تد قا  االستثمار األجنبي المبا ر للا الدوؿ العربي  بمعدؿ 
. وعزا التقرير هذا االرتةاع للا عوامؿ عدة، منها الهدوء النسبي بميوف  ي  بػ مقارن  

لألحدا  السياسي   ي بعض دوؿ المنطق  التي ديم   ي مراحؿ االنتقاؿ السياسي، وارتةاع التد قا  للا 
 بعض الدوؿ  ي مقابؿ تراجع أداء عدد مف الدوؿ األير .

دول   ي  لعربي ، لذ ارتةع  تد قا  االستثمارا  األجنبي  المبا رة للا وأ ار للا تبايف أداء الدوؿ ا
مقابؿ تراجعها  ي يمس دوؿ واستقرارها  ي الصوماؿ  قط. وأوضح أف السوداف جاء   ي المرتب  السابع  

تونس   ي المئ ، ثـ بميوف دوالر أو  عربيا  لجه  حجـ االستثمارا  األجنبي  المبا رة بما قيمت  
بميوف دوالر، أي أربع   ي المئ ، ثـ ُعماف   ي المئ ،  الكوي  بػ بميوف دوالر أو  بػ
 بميوف دوالر وثلث   ي المئ .  ي المئ ،  األردف بػ بميوف دوالر أو  بػ

تثمار وجاذبي  الدوؿ ولة  التقرير، الذي  هد هذال السن  اتباع منهجي  جديدة كميا   ي رصد مناخ االس
 نقط  والػ العربي  للستثمار األجنبي المبا ر، للا أف األردف جاء  ي المرتب  السابع  عربيا  بػ

عالميا ، ثـ  عالميا ،  مبناف  ي المرتب  التاسع  عربيا  والػ عالميا ، وتونس  ي المرتب  الثامن  عربيا  والػ
 عالميا . والػ عربيا   المررو  ي المرتب  الػ

ولة  للا مجموع  دوؿ األداء الضعيؼ جدا  عما صعيد الجاذبي  للستثمار األجنبي، أي األقؿ كثيرا  مف 
« منظم  التعاوف االقتصادي والتنمي »المتوسط العالمي، وضم  سوري  واليمف وموريتانيا. وأضاؼ أف دوؿ 

االستثمار، بقيادة الواليا  المتحدة التي حصم  عما  سيطر  عما المراكز األولا  ي الم  ر العاـ لجاذبي 
 نقط . نقط   المممك  المتحدة بػ  نقط  ثـ ألمانيا بنحو  
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 عدناف أبو عامر

 ػػي المنطقػػ  منػػذ أكثػػر مػػف ع ػػريف عامػػا :  لػػـ يعػػد سػػرا  تراجػػع العلقػػا  السياسػػّي  التػػي ربطػػ  أبػػرز حميةَػػيف
حماس  ي  مسطيف وحزو اهلل  ي لبناف،  ي ضوء ايتلؼ مواقةهما مف الثورة السورّي  وبروز محاور جديدة 

  ي المنطق  بدال  مف المحوَريف السابَقيف قبؿ اندالع الربيع العربي.
حػور "الممانعػ " الػذي تزّعمتػ  ليػراف  ةي حيف اصطّؼ كّؿ مف حمػاس وحػزو اهلل  ػي السػابؽ  ػي مػا سػّمي م

وسػػوريا  ػػي مقابػػؿ محػػور "االعتػػداؿ" الػػذي قادتػػ  مصػػر والسػػعودّي  واألردف، جػػاء  الثػػورا  العربّيػػ  لُتحػػد  
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ترييرا   ي المحاور.  ن ي "المحور السّني" تقودال مصر والسعودّي  وتركيا وقطر ورأ  حماس نةسها جػزءا منػ  
 ذي قادت  ليراف وسوريا والعراؽ ومف ضمن  حزو اهلل. ي مقابؿ "المحور ال يعي" ال

 
 عوامل الفتور

لف ييوض هذا المقاؿ التحميمي  ي األبعاد التارييّي  لتحالؼ حماس وحػزو اهلل، ألف ذلػؾ بػا  معرو ػا  لػد  
نهمػا الجميع. لكن  سيرّكز أكثر عما ما ال يعر   الجميع، وهو أسباو الةتػور بػيف الطػرَ يف وتراجػع العلقػ  بي

 ووصولها للا حّد االتهاما  المتبادل  عبر وسائؿ اإلعلـ  ي األسابيع واألياـ األييرة.
قػػػد بػػػدأ الةػػػراؽ حػػػيف بػػػدأ النظػػػاـ السػػػوري يسػػػتيدـ النػػػار ضػػػّد المتظػػػاهريف السػػػممّييف  ػػػي  ػػػهري أيار/مػػػايو 

ظػاـ قػائل  بضػرورة ،  تدّيؿ زعيـ حماس  ي دم ؽ يالد م ػعؿ لػد  قػادة الن1099وحزيراف/يونيو مف العاـ 
التحػػاور مػػع المتظػػاهريف بػػدال  مػػف اسػػتيداـ العنػػؼ ضػػّدهـ،  ػػي حػػيف قػػاـ زعػػيـ حػػزو اهلل حسػػف نصػػر اهلل 
بمساع  بيه  لد  الرئيس السوري ب ار األسد. لكف نصر اهلل اضطّر  ي النهاي  لموقوؼ للا جانو األسد، 

 .ربما استجاب  لقرارا  ليراف الحميؼ األقو  ل   ي العالـ
ومع ايتلؼ المواقؼ بينهما، حا ظ كّؿ مف حماس وحزو اهلل عما الحّد األدنا مف العلق  بينهما، أقّم   ي 
ما يتعّمؽ باالتصاال  السياسّي  والم تمرا  اإلعلمّي ، للا أف جاء قرار قيادة حماس باليروج مػف األراضػي 

قػػا اعتراضػػا   ػػي أوسػػاط الحػػزو، ألنػػ  كػػاف . وهػػو مػػا ال1099السػػورّي   ػػي كػػانوف األوؿ/ديسػػمبر مػػف العػػاـ 
 يعني يروج حماس مف هذا المحور وتوّجهها للا المحور المعادي الممّثؿ بمصر وقطر.

وعمػػا الػػرغـ مػػف ذلػػؾ، بقػػي الحػػزو صػػامتا   ػػي مػػا يتعمّػػؽ بانتقػػاد يػػروج حمػػاس مػػف سػػوريا، وأصػػدر تعميمػػا  
نتقدتػ  الحركػ  عمػا تدّيمػ   ػي الحػرو الػدائرة عمػا دايميا  يمنػع مسػ ولي  مػف توجيػ  أي انتقػاد لهػا  ػي حػيف ا

 األراضي السورّي . وذلؾ، رغب  مف الحزو بعدـ تدهور العلق  معها للا يط اللرجع !
حزيراف/يونيو الجاري، ترأس  مس وؿ الممػؼ  98وم يرا  بادر حزو اهلل للا عقد لقاء مع و د مف حماس  ي 

بيػرو . وقػد بحػ  الطر ػاف  ػي ايػر المسػتجّدا  اإلقميمّيػ ، عمػا الةمسطيني  ي الحزو "حسف حو اهلل"  ي 
 الرغـ مف الةتور الذي يسود علقتهما.

وعمػػا الػػرغـ مػػف رغبػػ  الطػػرَ يف بإبقػػاء يل همػػا حػػوؿ األزمػػ  السػػورّي  المتصػػاعدة محصػػورا ، لال أف ذلػػؾ لػػـ 
بعػض المنػاطؽ المبنانّيػ  حيػ  يمنع مف يروج بعض التسريبا  لتبمغ وسػائؿ اإلعػلـ، حػوؿ تػوّترا   ػهدتها 

مقػّر حػػزو اهلل وكػػذلؾ محػػّؿ لقامػػ  بعػػض قيػػادا  حمػاس. وقػػد ي ػػي الجانبػػاف أف تػػ ّدي هػػذال التسػػريبا  للػػا 
 يل ا  ميدانّي  بيف عناصرهما.

أيار/مػايو المنصػـر كػوادر حمػاس  ػي لبنػاف للػا مرادرتػ ، عمػا  30 قد دع  أوساط مقّرب  مػف الحػزو  ػي 
م اركتها  ي الحرو ضّد نظاـ األسد. وهو ما نةاال ممّثؿ حماس "عمػي بركػ " موضػحا  أف  يمةّي  ما قيؿ عف

الجسـ الرئيسي لحماس  ي لبناف موجود  ي ميّيما  اللجئيف الةمسطينّييف، وأف لقام  ممّثميها  ي الضاحي  
مػػع الجميػػع بمػػا  الجنوبّيػػ  معقػػؿ حػػزو اهلل هػػو وجػػود رمػػزي لػػيس أكثػػر، م ػػيرا  للػػا أف علقػػا  حمػػاس قائمػػ 

  يهـ حزو اهلل.
لكػػف  مسػػ وال  كبيػػرا   ػػي حمػػاس أبمػػغ "المونيتػػور" بػػيف اليبػػر كػػاف مةػػتعل  بالدرجػػ  األولػػا مػػف قبػػؿ حػػزو اهلل، 

 وذلؾ حتا تيرج حماس وتقوـ بنةي  وت يد بعلقاتها مع . وهو ما حصؿ عمي   عل !
ال قائػػد ميػػداني  ػػي الحػػزو عػػف عثػػورال عمػػا تػػوّتر ايػػر يضػػاؼ للػػا علقػػا  حمػػاس وحػػزو اهلل، وهػػو مػػا ذكػػر 

عبػػوا  ناسػػة   ػػي مدينػػ  القصػػير السػػورّي ، وأف طريقػػ  حةػػر الينػػادؽ المتّبعػػ  مػػف قبػػؿ المسػػمحيف السػػورّييف 
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الذيف قاتموهـ ت ب  الطريق  التي تعّود عميها وراها مف قّوا  صديق  يارج سوريا، قاصدا  حماس مف دوف أف 
 يسّميها صراح .

 ي حدي  لعلمي أف غالبّي  رجاؿ حػزو اهلل قتمػوا  ػي القصػير بسػبو قيػامهـ بتةكيػؾ العبػوا   أضاؼ القائد
ـّ وضػػعها وزرعهػػا. والمػػواد المسػػتيدم   ػػي صػػناعتها وطريقػػ  ربطهػػا، هػػي نةسػػها التػػي دّرو  الناسػػة  التػػي تػػ

نقمػ   -بحسو رأيػ –الحزو عميها مقاتميف  مسطينّييف تابعيف لحماس  ي مراحؿ سابق ، ما يعني أف الحرك  
 هذال الطريق  والتقنّي  للا المجموعا  المسّمح  السورّي  ودّربتها عميها.

وقد بمغ األمر ذروت   ي أزم  حزو اهلل مع الةمسطينّييف، حيف وّزع مساعدا  تموينّي  وغذائّي  عما النازحيف 
بنانّي ،  قاـ ه الء بحرؽ المساعدا  الةمسطينّييف القادميف مف سوريا  ي ميّيـ عيف الحموة  ي مدين  صيدا الم

ألنػػ  وبحسػػو مػػا اعتبػػروا، يقػػّدمها لهػػـ مسػػتيدما  اليػػد اليمنػػا  ػػي حػػيف يقػػّدـ لمنظػػاـ السػػوري السػػل  والقنابػػؿ 
والصواري  لقتمهـ باليد اليسر . وهذال يطوة غير مسػبوق   ػي الميّيمػا  الةمسػطينّي  بعػد طػرد و ػد مػف حػزو 

 عين . اهلل مف الميّيـ نةس  لمسبو
 

 مشاورات في حماس
حزيراف/يونيػو الجػاري، بيانػا   92 ي تطّور ممة  لتوّتر العلق  بينهما، أصدر  حماس اإلثنػيف الماضػي  ػي 
. وذلػؾ  ػي انتقػاد غيػر لسػرائيؿممةتا  يطالو حػزو اهلل بسػحو قّواتػ  مػف سػوريا وبإبقػاء وجهتػ  المسػّمح  نحػو 

االسػػتقطاو الطػػائةي  ػػي المنطقػػ  بػػيف السػػّن  وال ػػيع  عبػػر تدّيمػػ  مسػػبوؽ، وقػػد اّتهمتػػ  باإلسػػهاـ  ػػي زيػػادة 
 العسكري للا جانو النظاـ السوري.

وت ّكد معموما  "المونيتور" الياص  أف هذا البياف غير المسبوؽ صدر عقو لقاء  هدت  العاصم  المصرّي  
ها منسػػجم   ػػي موقةهػػا مػػف القػػاهرة جمػػع قيػػادَتي حمػػاس  ػػي الػػدايؿ واليػػارج، مػػا يعنػػي أف الحركػػ  تػػر  نةسػػ

يػػراف، بسػػبو ذهابهمػػا بعيػػدا   ػػي تيييػػد نظػػاـ األسػػد عمػػا الػػرغـ ممػػا ارتكبػػ  مػػف جػػرائـ حػػرو ضػػّد  حػػزو اهلل وا 
المواطنيف السورّييف، وكذلؾ بسبو  مضي ليراف مف دوف ييس بمحاول  استقطاو بعض أوسػاط حمػاس للػا 

ف لـ تكف تتمّتع بيهمي  قيادّي   ي الحرك   .جانبها، وا 
لكف مف المهـّ القوؿ بيف هذا اإلجماع دايؿ حماس ييتي عما الرغـ مف وجود أصوا  مرايرة  يها، بياص  
مػػف قبػػؿ القائػػد السياسػػي  ػػي غػػّزة الػػدكتور محمػػود الزّهػػار الػػذي أّكػػد عمػػا رغبتػػ  بإبقػػاء العلقػػ  مػػع حػػزو اهلل 

يػػػراف عمػػػا الػػػرغـ مػػػف ايتل همػػػا حػػػوؿ الثػػػورة السػػػورّي . كػػػذلؾ يجػػػري الحػػػدي  عػػػف رسػػػال  بعػػػ  بهػػػا القائػػػد  وا 
العسػػكري لحمػػاس مػػرواف عيسػػا للػػا زعػػيـ الحركػػ  يالػػد م ػػعؿ، مػػف أجػػؿ الحةػػاظ عمػػا العلقػػ  مػػع الحػػزو 
وطهراف وذلؾ العتبارا  عسكري  ولعدـ وجود بػديؿ ايػر يػوّ ر لكتائػو القّسػاـ الػدعـ الموجسػتي والمسػاعدا  

 التسميحّي .
ّي  حوؿ معاناة حماس مف نقص كبير  ي ميزوف الصػواري  لسرائيم  أوساط وييتي ذلؾ بالتزامف مع ما زعمت

بسبو وقؼ ليراف وحزو اهلل الدعـ العسكري لها بعد دعمها لمثورة السػورّي ، مػا يعنػي أنهػا د عػ  ثمنػا  باهظػا  
 وهي اآلف قمق  عما ميزونها مف السل  والصواري .

ايػؿ قيػادة حمػاس  ػي االنتيابػا  األييػرة، ومػا بمػغ "المونيتػور" لكف الزّهار الذي  قد موقع  القيادي األبػرز د
يػراف  عف  يصّي  "عيسا" المنضبط  تنظيميا ، أمراف يجعػلف هػذال اليل ػا  حػوؿ الموقػؼ مػف حػزو اهلل وا 

حزيراف/يونيو وصة   ي  ما ُن ر مف تقارير بػ"الكاذب ".  93هام ّي ، ال سّيما وأف حماس أصدر  بيانا   ي  
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لتقػػارير تتنػػاوؿ  اليل ػػا  دايمهػػا ب ػػيف العلقػػ  مػػع الحػػزو، ومػػا قيػػؿ عػػف زيػػارة و ػػد منهػػا للػػا ليػػراف وتمػػؾ ا
 لتهدئ  التوّتر معها.

يػراف  ػي طريقهػا للػا التحّسػف، وذلػؾ ألكثػر مػف اعتبػػار  وهكػذا، ال يبػدو أف العلقػ  بػيف حمػاس وحػزو اهلل وا 
يراف مند عاف لمقتاؿ أكثر  ػيكثر دا يػؿ األراضػي السػورّي  للػا جانػو النظػاـ مػف جهػ ، ومػف واحد:  الحزو وا 

جه  أير  تتناما األصوا  العربّي  التػي تػر  حمػاس نةسػها جػزءا منهػا، بياصػ  الموقػؼ المصػري األييػر 
الػػذي دعػػا للػػا قطػػع العلقػػػا  الدبموماسػػّي  مػػع النظػػاـ، وكػػذلؾ وصػػػؼ ال ػػي  يوسػػؼ القرضػػاوي المرجعيػػػ  

 مميف، حزو اهلل بػ"حزو ال يطاف"!الدينّي  لحماس واإليواف المس
أييػػرا ، لف قػػراءة هادئػػ  متينيػػ  لمسػػتقبؿ العلقػػ  بػػيف حمػػاس وحػػزو اهلل تعطػػي دالال  صػػعب  وقاسػػي  عمػػا 
الجانبيف. وتجدر اإل ارة للا أف لقاء  جمع مندوو "المونيتػور"  بمسػ وؿ بػارز  ػي حػزو اهلل  ػي القػاهرة قبػؿ 

ق  أجاو: "الحزو ماض  ي م وارال باتجػاال دعػـ النظػاـ السػوري حتػا أياـ، وحيف سيل  عف مصير هذال العل
 لو  قد كّؿ أصدقائ "، قاصدا  بذلؾ حماس!

58/6/1053المونيتور،   
 

 ىم كبش الفداء مرة أخرى الفمسطينيونخطة كيري:  63
 جوناثاف كوؾ

، يدمػ   ػةوي  عمػا ي، بنيػاميف نتنيػاهوسػرائيمتح  ضرط ثقيػؿ مػف الواليػا  المتحػدة، قػدـ رئػيس الػوزراء اإل
مضػػػض طيمػػػ  األعػػػواـ األربعػػػ  الماضػػػي  لهػػػدؼ لقامػػػ  الدولػػػ  الةمسػػػطيني . لكػػػف أجندتػػػ  الةعميػػػ  كانػػػ  دائمػػػا  

نما لما وصة  بين  "سلـ اقتصادي".   ةا  : ال لمدول ، وا 
قػػؿ، وو ػػؽ نتنيػػاهو،  إنػػ  يمكػػف تهدئػػ  يػػواطر الةمسػػطينييف العػػادييف بق ػػور مػػف طاولػػ  السػػيد: نقػػاط تةتػػيش أ

والمزيد مف الوظائؼ والةرص التجاري ، وتحسيف تدريجي، ولو ان  محدود،  ي مستويا  المعي ػ . وكػؿ هػذا 
لتمكينهػػػا مػػػف توسػػػيع المسػػػتوطنا  وتعزيػػػز قبضػػػتها عمػػػا الضػػػة  الرربيػػػ  والقػػػدس  سػػػرائيؿي ػػػتري الوقػػػ  إل

 ال رقي .
مػػػا ذلػػػؾ اتةاقيػػػا  اوسػػػمو، ألمحػػػ  وبعػػػد ع ػػػريف عامػػػا  مػػػف السػػػعي إلقامػػػ  الدولػػػ  الةمسػػػطيني  كمػػػا نصػػػ  ع

الواليا  المتحدة  ي األسابيع األييرة للا لمكاني  تريير موقةها. يبدو أنهػا تتبنػا نمػوذج نتنيػاهو  ػي "السػلـ 
 االقتصادي".

ي،  ػػيموف بيػػريس، سػػرائيم قػػد ك ػػؼ وزيػػر اليارجيػػ  األميركيػػ ، جػػوف كيػػري، بينمػػا كػػاف محاطػػا  بػػالرئيس اإل
طيني ، محمػود عبػاس،  ػي المنتػد  االقتصػادي العػالمي الػذي انعقػد  ػي األردف مػ يرا ، ورئيس السػمط  الةمسػ

رجػػؿ أعمػػاؿ  مسػػطيني  300عػػف برنػػامج اقتصػػادي السػػتئناؼ مةاوضػػا  السػػلـ. وقػػاؿ لنػػ  يوجػػد اآلف نحػػو 
سػػرائيمو   ي سيسػػتثمروف ب ػػكؿ مكثػػؼ  ػػي االقتصػػاد الةمسػػطيني،  ػػي م ػػروع سػػيكوف "األكبػػر واألجػػرأ واألكثػػرا 

 طموحا  مف أي مف سابقات  منذ اتةاقيا  أوسمو".
ولػػـ تتػػو ر أي تةصػػيل  أيػػر  باسػػتثناء اإل ػػارة للػػا أف مػػف سػػيتولا اإل ػػراؼ عميػػ  هػػو تػػوني بميػػر، رئػػيس 
الوزراء البريطاني السابؽ وممثؿ المجن  الرباعي  الياص  بال رؽ األوسط، ورجؿ المجتمع الدولي  ػي القػدس 

 .1002منذ العاـ 
الحقيقػػ ، ي ػػكؿ بميػػػر رجػػؿ الييػػار الرريػػو،  ػػػي ضػػوء انتقػػاد القيػػادة الةمسػػػطيني  لػػ  باعتبػػارال  ػػي رأيهػػػا و ػػي 

كمػػا تك ػػؼ  ػػي الوثػػائؽ الةمسػػطيني  المسػػرب   ػػي -ي"، وحاججػػ   ػػي أحاديػػ  ياصػػ  سػػرائيم"النائػػو العػػاـ اإل
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التعامػػؿ مػػع الضػػة    ػػي أنػػ  ينػػا ح عػػف "طريقػػ  عمػػا غػػرار الةصػػؿ العنصػػري )األبارتيػػد(  ػػي -1099العػػاـ 
 الرربي  المحتم ".

بليػػيف دوالر  ػػي اسػػتثمار  2كانػػ  ادعػػاءا  كيػػري الياصػػ  ببرنامجػػ  كبيػػرة، لكنهػػا تتسػػـ بػػالرموض: نحػػو 
%ب كمػا أف اإلنتػاج الزراعػي  80ياص عما مدار ثلث  أعواـ مف  ينها تعزيز االقتصػاد الةمسػطيني بواقػع 

%،  20تراجع نسب  البطال  بواقع الثمثيفب وسترتةع األجػور بواقػع والسياح  سيتضاعةاف ثلث  أضعاؼب وست
 منزؿ. 900.000وسيتـ بناء 

لكف االقترا  ترؾ القميميف متيثريف، ولسبو وجي . أف كيري يعيد ببساط  ترميؼ مهم  بمير التي كاف قد عهد 
اء الم سسػػا  الةمسػػطيني  بهػػا لليػػ  قبػػؿ سػػت  أعػػواـ. ومػػا تػػزاؿ وظيةتػػ  هػػي تطػػوير االقتصػػاد الةمسػػطيني وبنػػ

تمهيدا  لمدول   ي نهاي  المطاؼ، وبقميؿ مػف الثمػار حتػا اآلف. وقػد سػير ديةيػد هػورو يتش، محػرر صػحية  
بلييف دوالر قيد االستثمار الياص  2" اليميني ، مف ذلؾ حيف كتو: "لو كاف هناؾ مبمغ لسرائيؿ"تايمز أؼ 

 وجدال". ي االقتصاد الةمسطيني، لكاف توني بمير قد 
نمػػا  ػػي  وبػػالنظر مػػف زاويػػ  أيػػر ،  ػػإف م ػػكم  االقتصػػاد الةمسػػطيني ال تكمػػف  ػػي اال تقػػار للػػا االسػػتثمار، وا 
اال تقػػػار للػػػا الةػػػرص الحيويػػػ  للسػػػتثمار.  الةمسػػػطينيوف ال يتػػػوا روف عمػػػا سػػػيطرة عمػػػا حػػػدودهـ ومجػػػالهـ 

حتػػا عمػػا العممػػ  والحركػػ  الدايميػػ  لمسػػمع الجػػوي وموجػػا  األثيػػر والميػػاال والمػػوارد الطبيعيػػ  األيػػر ، بػػؿ وال 
. وثم  القميػؿ مػف المسػتثمريف الػذيف سػيكونوف مسػتعديف سرائيؿوالناس. كؿ  يء يعتمد عما الني  الحسن  إل

قد أظهر  نةسها مرارا  عما أنها مستعدة لسحؽ أمواؿ السمط  الةمسػطيني   لسرائيؿلمتعويؿ عما ذلؾ. وكان  
 ضرائو الةمسطيني  التي تجمعها والمةوض  بتمريرها لمسمط .عبر، مثل ، حجز عوائد ال

وما يزاؿ دور بمير عرض  للنتقػاد ال ػديد ألف تركيػزال الضػيؽ عمػا التنميػ  االقتصػادي  لػـ ية ػؿ وحسػو  ػي 
ووا ػنطف مػف أجػؿ لقامػ  دولػ   لسػرائيؿتكريس مناخ موا ل لممةاوضا ، ولكن  يدـ أيضا  كرطاء لعدـ عمؿ 

ال  مف لعادة النظر  ي التةويض الةا ؿ لبمير، يبدو كيري وأن  يكرس  ويمددال. وقد ليص عبد  مسطيني . وبد
اهلل عبد اهلل، المس وؿ الر يع  ي حرك   ػتح، الػرد الةمسػطيني بػالقوؿ: "نحػف لسػنا حيوانػا  تريػد الطعػاـ  قػط. 

 لننا  عو يكا ح مف أجؿ تحقيؽ حريت ".
حسو لد ع كيري للا األسةؿ  ي مسارال الذي ال ينطوي عما أمؿ. ومف مستعدة و  لسرائيؿو ي األثناء، تبدو 

، تيطؼ اليط  األميركي ، وعما نحو مةيد، االهتماـ مف مبادرة السلـ العربي  التػي جػددتها لسرائيؿمنظور 
الػػدوؿ العربيػػ   ػػي ال ػػهر الماضػػي مػػف يػػلؿ اإلعػػلف عػػف اسػػتعدادها إلقامػػ  علقػػا  دبموماسػػي  كاممػػ  مػػع 

  ي مقابؿ انسحابها مف معظـ األراضي الةمسطيني  المحتم . يؿلسرائ
ورد نتنيػػاهو، المنػػزعج مػػف أف يح ػػرال العػػرض العربػػي  ػػي مةاوضػػا  جػػادة، باالعتصػػاـ بالصػػم  المطبػػؽ. 

ي المةتػرض أنػ  مػف الوسػط، والػذي كػاف الرػرو قػد سػرائيمو ي الوقػ  ذاتػ ، تةّػ  يػائير البيػد، وزيػر الماليػ  اإل
مػا أنػ  صػانع سػلـ،  كػرة الصػةق  مػع الةمسػطينييف باعتبػار أنهػا غيػر واقعيػ . وقػاؿ لصػحية  روج  أصل  ع

 النيويورؾ تايمز  ي ال هر الماضي لن  يدعـ توسيع المستوطنا .
، كما تبدو، بإمكاني  لّي ذراع السمط  الةمسطيني  العالق  راهنا   ي أزم  مالي  دائم ، مف يلؿ لسرائيؿوتيمؿ 

بتقديـ بليػيف الػدوالرا  كُمحّميػا . وطبقػا  لمصػادر  مسػطيني ،  ػإف عبػاس يواجػ  ضػروطا  مكثةػ   تقديـ وعود
تمارسها عمي  الواليا  المتحدة، سػوي  مػع يطػ  كيػري الراميػ  لمضػرط عميػ  لحممػ  عمػا التيمػي عػف  ػرط  

 النمو االستيطاني قبؿ استئناؼ المةاوضا . لسرائيؿبيف تجمد 
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ألثنػػاء، حرصػػػا  عمػػا كسػػو ذلػػؾ التنػػازؿ. وبػػػالرغـ مػػف التقػػارير التػػي تحػػدث  عػػػف أف ،  ػػي السػػرائيؿوتبػػدي 
نتنيػػاهو كػػاف قػػد وعػػد األميػػركييف بينػػ  سػػيتجنو لحػػراجهـ  ػػي األسػػابيع القميمػػ  المقبمػػ  بإعلنػػا  عػػف البنػػاء 

 االستيطاني،  إف ثم  سمسم  متلحق  مف الم روعا  ماضي  عما الطريؽ.
منػػزؿ جديػػد  ػػي القػػدس ال ػػرقي ، بينمػػا هنػػاؾ  300د ك ػػة  مػػ يرا  عػػف يطػػ  لبنػػاء وكانػ  تقػػارير لعلميػػ  قػػ

منزؿ اير ستعرض لمبيع. وكان  عدة نقػاط اسػتيطاني  أماميػ  قػد أسسػ  مػف دوف تػرييص مػف  500تقريبا  
يمي، ي ، والتي مف المتوقع أف يجعموها قانوني  بيثر رجعي، بما  ي ذلؾ مئا  المنازؿ  ي أسرائيمالحكوم  اإل

 بالقرو مف راـ اهلل.
مػف جهتهػا، ذكػر  وكالػ  رويتػرز لألنبػاء أف كيػري يتوقػع صػدور قػرار باسػتئناؼ المةاوضػا  السػممي  يػلؿ 

أو، كمػػا يقػػوؿ مسػػ ولوف عنػػدال، أنػػ  سػػيتيما عػػف عمميػػ  السػػلـ. وقػػاؿ الجتمػػاع لمجنػػ  األميركيػػ  -أسػػبوعيف 
  تتوا ر لنا الةرص  مرة أير ".اليهودي   ي نةس اليوـ: "لف لـ ننجح اآلف،  قد ال

وبالنسب  لنتنياهو، تعد هذال التهديدا  جو اء.  إذا غيب  الواليا  المتحػدة نةسػها عػف الصػراع،  إنهػا سػتترؾ 
ببسػػاط  ويػػدها مطمقػػ  أكثػػر لتكثيػػؼ ليضػػاعها لمةمسػػطينييف وسػػرق  أراضػػيهـ. وحتػػا بػػالرغـ مػػف أف  لسػػرائيؿ

لمةمسػػطينييف، مػػا تػػزاؿ السػػمط  الةمسػػطيني  تسػػتبعد حتػػا اآلف يطػػ   هنػػاؾ الكثيػػر ممػػا هػػو  ػػي يطػػر بالنسػػب 
 ػػي طريقػػ  -كيػػري. وقػػد أوضػػح  أنهػػا لػػف تقػػدـ عمػػا تقػػديـ أي "تنػػازال  سياسػػي   ػػي مقابػػؿ مزايػػا اقتصػػادي " 

 دبموماسي  لتقوؿ لنها لف تقبؿ ر وة لمقايض  الدول .
، 1000دا  مػف مةاوضػا  كامػو ديةيػد  ػي العػاـ لكف اليطر الحقيقي بالنسب  لمةمسطينييف، كما يتػذكروف جيػ

ذا ر ضػػوا التوقيػػع عمػػا النسػػي  األحػػد  مػػف  هػػو أنػػ  ينظػػر للػػيهـ مثػػؿ كػػبش الةػػداء أو ال ػػيص المػػذنو. وا 
والواليػػا  المتحػػدة سػػتكوناف مسػػتعدتيف تمامػػا  لمػػومهـ عمػػا تعّنػػتهـ. وي ػػكؿ  لسػػرائيؿالسػػلـ االقتصػػادي،  ػػإف 

تنيػػػػاهو، ولحظػػػػ  أيػػػػر  مػػػػف االنػػػػزالؽ الكػػػػارثي  ػػػػي العمميػػػػ  السياسػػػػي  بالنسػػػػب  ذلػػػػؾ كسػػػػبا  كبيػػػػرا  بالنسػػػػب  لن
 لمةمسطينييف.

58/6/1053، القدس، القدس  
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 عميرة هاس
مرواف دالؿ، الذي كاف مدعيا عاما كبيرا  ي محكم  الجنايػا  الدوليػ   ػي قضػي  يوغسػل يا السػابق ، يطمػو 

يمر بةػػتح تحقيػػؽ جنػػائي  ػػي جػػرائـ الحػػرو التػػي ارتكبتهػػا ظػػاهرا تسػػيبي ليةنػػي، مػػف محكمػػ  العػػدؿ العميػػا أف تػػ
ايهػػود اولمػػر ، عميػػر بيػػرتس، حػػاييـ رامػػوف، يو ػػاؿ ديسػػكف، غػػابي ا ػػكنازي، داف حػػالوتس، يػػواؼ غالنػػ ، 

حزيراف،  ي ذا  اليـو الذي  1عيدو نحو تاف واليعيزر  كدي. وقد ر ع المحامي دالؿ االلتماس يوـ االحد 
بمف  يهـ المست ار القانوني لمحكوم  والنائػو العػاـ العسػكري  –مر  ي  القاضي اوري  وهـ الممزميف بالرد أ

 تموز. 1بالتقدـ بردهـ االولي حتا  –الرئيس 
وبرأي دالؿ،  إف النائػو العسػكري الػرئيس والمست ػار القػانوني لمحكومػ  كانػا ممػزميف بالمبػادرة الػا تحقيقػا  

مس وليف مف القيػادة السياسػي  والعسػكري  بالنسػب  لمسػ وليتهـ عػف قتػؿ مػدنييف ويروقػا  جنائي  ضد ع رة ال
 –، "الرصػػاص المصػػبوو" 1006مزعومػػ  ايػػر  لمقػػانوف الػػدولي  ػػي ثػػل  حػػاال : حػػرو لبنػػاف الثانيػػ   ػػي 

واعتػراض االسػطوؿ الػا غػزة  – 1001حتػا كػانوف الثػاني  1005الهجوـ عما قطاع غزة  ي كػانوف االوؿ 
. المست ار القانوني لمحكوم ، يهودا  ين ػتايف، أجػاو الدالؿ بانػ  ال يمكػف الػربط ال يصػي 1090ي ايار  
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لميةني وديسكف بجرائـ مزعوم  ارتكب   ي رصاص مصبوو. وحتا ر ع االلتماس لـ تصػؿ ردود المست ػار 
 بالنسب  لمس ولي  باقي الممزميف بالرد عما الجرائـ التي يزعـ ارتكابها.

 ين تايف ليس نهاي  المطاؼ، كما يممح دالؿ ويكتو  ي االلتمػاس: " ػي غيػاو تحقيػؽ جنػائي او  ػي  موقؼ
،  ػػاف المسػػ ولي  ذوي الصػػم  مػػف القيػػادة السياسػػي  والعسػػكري  قػػد لسػػرائيؿغيػػاو تحقيػػؽ جنػػائي صػػادؽ  ػػي 

 ا  المحاكم  الكوني ".يتعرضوف للعتقاؿ، التحقيؽ واالتهاـ  ي دوؿ اير   ي العالـ تتبنا قوانينها صلحي
منذ نهاي  التسعينيا ، قاؿ دالؿ لػ "هآرتس"، تتطور نظري  صلحي  قانوني  كوني ، أي، قوة الدوؿ للعتقاؿ، 
التحقيؽ والمحاكم  لمواطني دوؿ اير  عمػا جػرائـ لػـ توجػ  ضػد الدولػ  التػي تحػاكمهـ ومواطنيهػا.  اعتقػاؿ 

ب ػػر بهػػذا الميػػؿ.  9115ينو ػػي   ػػي بريطانيػػا  ػػي ت ػػريف االوؿ رئػػيس الطرمػػ  العسػػكري  الت ػػيمي  اوغسػػطو ب
جانػػو ايػػر  ػػي هػػذا الميػػؿ وجػػد تعبيػػرال  ػػي المحكمػػ  الجنائيػػ  الدوليػػ   ػػي قضػػي  يوغسػػل يا السػػابق ، يطبػػؽ 
القانوف الدولي الذي كاف ساري المةعوؿ  ي اثناء الحرو والتطهير العرقي االجرامي  ي يوغسل يا  ي بدايػ  

 . وعمق  هذال المحكمػ  وطبقػ  العقيػدة التػي تطػور   ػي محاكمػا  نيرنبػرغ وطوكيػو بعػد الحػرو التسعينيا
العالمي  الثاني : ليس   قط الدوؿ مس ول  عف الجرائـ واسع  النطاؽ بؿ وايضا اال ياص الياصػوف، الػذيف 

  رموا مناصو رسمي .
أيػػار بػرأ  سػػاح   30ع االنترنػػ  لممحكمػ :  ػي ال يعنػي التقػديـ الػػا المحاكمػ  االدانػػ  التمقائيػ  كمػا يةيػػد موقػ

مس وليف اثنيف  ي اجهزة االمف الصربي  مػف المسػ ولي  عػف جػرائـ حػرو الميمي ػيا  التػي اقاماهػا  ػي بدايػ  
ونقػل  1003التسعينيا . الرجميف، يوبيتسا ستن يتس و رانكو سيماتوبيتش، اعتقمتهما السمطا  الصربي   ي 

 919سػػتقر  ػػي الهػػاي. ومنػػذ تيسيسػػها ر عػػ  الػػا هػػذال المحكمػػ  لػػوائح اتهػػاـ ضػػد الػػا حةػػظ المحكمػػ  التػػي ت
حال  لوائح اتهاـ  طب  او اوقة  االجػراءا ،  36برئوا،  ي  95ادينوا،  61مس وال مف يوغسل يا السابق . 

. 1096ال تزاؿ تجري المحاكم . وهذال محكم  معدة عما عجؿ، يةترض أف تنهي عممها  ي نهاي   18ضد 
تهمػػػوف عمػػػا مسػػػتويا  صػػػرر  ينقمػػػوف الػػػا المحاكمػػػ   ػػػي دوؿ يوغسػػػل يا السػػػابق . دليػػػؿ ايػػػر عمػػػا أف م

"االدعػػاءا  ب ػػيف التقػػادـ والحصػػان  ال تسػػري عنػػدما يػػدور الحػػدي  عػػف ا ػػتباال بارتكػػاو جػػرائـ حػػرو"، كمػػا 
 يذكر دالؿ  ي االلتماس.

سرائيموبرأي دالؿ،  مف قراءة تقارير تحقيؽ دولي  و  ا تن ػي  ػبها  با عػاؿ جنائيػ   ػي لبنػاف،  ػي غػزة ي  ايضػا 
وضػػد االسػػطوؿ الػػا غػػزة. و ػػي القسػػـ العمنػػي مػػف تقريػػر لجنػػ   ينػػوغراد )بالنسػػب  لحػػرو لبنػػاف الثانيػػ (، كتػػو 
دالؿ  ػػػي االلتمػػػاس انػػػ  توجػػػد نتػػػائج واقعيػػػ  تةتػػػرض  ػػػتح تحقيػػػؽ جنػػػائي، مثػػػؿ تصػػػريحا  القيػػػادة العسػػػكري  

يس االركػػاف داف حمػػوتس لػػوزير الػػد اع عميػػر بيػػرتس: "يتعػػيف عمينػػا القيػػاـ بعػػدة والسياسػػي  العميػػا. مػػثل: رئػػ
أعماؿ جد عدواني  مف اجؿ تثبي  نمط جديد مف قوانيف المعو". ايهود اولمر  رئػيس الػوزراء: "يجػو تحديػد 

ي  ي صيؼ سرائيمثمف ال يجعؿ احدا يرغو  ي التعاطي معنا" )حسو هيوماف رايتس ووتش قتؿ الجيش اإل
 مواطف لبناني(. 9.901، ما مجموع  1006

المحكم   ي قضي  يوغسل يا بحث  العلق  التي بيف تصريحا  القيادة السياسي  وبػيف ارتكػاو جػرائـ حػرو 
مف قبؿ القيادة العسكري   ي الميداف. و ي التماس يجمو دالؿ مثل قرار هيئا  االستئناؼ بالنسب  لممت يمو 

لبرلماف  ػي "الجمهوريػ  الصػربي " لمبوسػنا.  قػد دعػا المنػدوبيف  ػي البرلمػاف "الػا كراجنسنؾ الذي كاف رئيس ا
تطبيؽ مػا اتةقنػا عميػ ، وهػو التقسػيـ العرقػي عمػا االرض". وأيػذ  هيئػا  االسػتئناؼ لمعلقػ  التػي بػيف هػذا 

ع ػريف سػن  االعلف وبيف الطػرد العمنػي لمبوسػنييف المسػمميف. كرجنسػنؾ اديػف بجػرائـ ضػد االنسػاني  وحكػـ ب
 سجف.
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،  ػػي سػػنوا  لسػػرائيؿتجربتػػ  اقتناهػػا دالؿ  ػػي عممػػ   ػػي "عدالػػ " المركػػز القػػانوني لحقػػوؽ االقميػػ  العربػػي  ػػي 
. عندها قبؿ  ي المحكم  الجنائي  الدولي   ي قضي  يوغسل يا، وعمؿ  ي هيئا  استئنا ها 1002 – 9111
مركز  –عمؿ القانوني االوؿ لمنظم  "غروتيوس" . االستئناؼ الذي ر ع  االسبوع الماضي هو ال1090حتا 

 .1093القانوف الدولي لحقوؽ االنساف التي أسسها والتي سجم  ك رك  لمنةع  الجمهور  ي  باط 
58/6/1053، ىآرتس  
59/6/1053، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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". أصبح  هذال الجمم ، لسرائيؿ"دول   مسطيني  للا جانو دول   –ر لحظ   ي العبارة الرائج  جدا تعالوا ننظ
التي تعبر عف مقول  سياسي  واضح  عما مر السنيف، رمزا  لميداع والنةاؽ والسذاج . قبؿ سنيف حينما كػاف 

"، كػاف المعارضػوف والم يػدوف يؿلسػرائمتحدثو اليميف يقولوف: "لف تن ي أبدا  دولػ   مسػطيني  الػا جانػو دولػ  
 أيضا يعر وف موقةهـ. لف مقول  متحدثي اليميف اليوـ ضد ذلؾ حقا ، لكف معناها يكاد يكوف م ابها.

مػا كنػػ  ألتمسػػؾ بهػػذال العبػارة لػػوال اعتقػػادي أنهػػا أحسػف تعبيػػر مػػف أي  ػػيء عػف التحػػوؿ الػػذي جػػر  عمينػػا، 
 ي والتهرو. انتقمنا مف عصر سذاج  الصياغ  الا عصر التذاك

"، تمقػػا اليمػػيف قولػػ  لسػػرائيؿ: "دولػػ   مسػػطيني  الػػا جانػػو دولػػ  1001حينمػػا قػػاؿ بنيػػاميف نتنيػػاهو  ػػي العػػاـ 
بده ػػ ، وتمقػػاال اليسػػار بارتيػػا  كبيػػر. لكػػف بػػدأ  تهػػو ريػػح ميتمةػػ  رويػػدا رويػػدا،  قػػد بػػّيف المحممػػوف قػػائميف: 

 ػي الوجػود كدولػ  يهوديػ  ولػف يوا ػؽ  لسػرائيؿ "صحيح، قاؿ كذلؾ لكن  ا ػترط ذلػؾ بػاعتراؼ  مسػطيني بحػؽ
الةمسطينيوف عما هذا أبػدا". ولػو ِسػر   ػي  ػارع مدينػ  وسػيل  المػارة هػؿ رئػيس الحكومػ  مسػتعد  ػي رأيهػـ 

ألجابؾ كثيروف بيقيف: "قػاؿ ذلػؾ حقػا لكنػ   لسرائيؿلتسوي  تةضي الا ان اء دول   مسطيني  الا جانو دول  
 و يتمنا أف ُية ؿ الطرؼ الثاني التسوي  المقترح ".ال يقصدال  ي الحقيق ، وه

تحدثُ   ي اآلون  األييرة للا أناس كانوا يعتبروف  ػي الحمقػ  القريبػ  مػف نتنيػاهو وا ػترموا ب ػ وف اليارجيػ  
واألمف لـ يستطع أحدهـ اف يقوؿ بيقيف مػا الػذي يريػدال رئػيس الػوزراء. وقػاؿ أحػدهـ "لنػ  يمعػو لعبػ   ػطرنج 

لدارة اوباما ويحةظ تصر   قريبا  مف صدرال". أي أف دانػي دنػوف لػيس ميطئػا  با تراضػ  أف رئػيس ُمحكم  مع 
الػػػوزراء ال يريػػػد لن ػػػاء دولػػػ   مسػػػطيني  مثػػػؿ تسػػػيبي لةنػػػي حقػػػا التػػػي لػػػـ تيطػػػئ باسػػػتيقانها اف نتنيػػػاهو يػػػدعـ 

 اجراءاتها.
ؿ هػػي  ػػي األسػػاس تقويػػ  الموقػػؼ ليسػػ  الم ػػكم  الُمثقمػػ  هػػي اسػػتعماؿ المرػػ  المزدوجػػ  بتصػػريحا  معمنػػ  بػػ

الذي ير  أف الساس  يوهموف وال يقولوف الصدؽ. كنا نعرؼ دائما  ان  توجد سياسػ  ظػلؿ عممهػا اف تطمػس 
عمػػا الماهيػػا  والمواقػػؼ. لكننػػا عممنػػا أيضػػا أف صػػدؽ العامػػؿ  ػػي الحيػػاة العامػػ  وتسػػاوق  وحكمتػػ  كنػػز لػػ . 

 باعتبارها معيار سموؾ  رعيا تقريبا. وتُنقؿ اليوـ الا اآليريف رسال  عدـ الصدؽ
"سُيسػػقط العػػوء عػػف الطبقػػ  الوسػػطا"، قػػاؿ يػػائير لبيػػد قبػػؿ االنتيابػػا . لكنػػ  ُيقسػػـ اآلف أننػػا لذا  عمنػػا ذلػػؾ 
سػػبانيا". ويعمػـ الجميػػع أنػػ  لػو ألػػؼ نتنيػػاهو حكومػ  ايػػر  لطمػػو لبيػد رد كرامػػ  الطبقػػ    سنصػبح "كاليونػػاف وا 
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الجمهور يسمع ويعجو وينتقؿ الا حيات  المعتادة.  مف الحقائؽ اف المر حيف الوسطا مف  وؽ كؿ منبر، و 
 المذيف يطمباف القيادة الوطني   ي المستقبؿ هما نتنياهو ولبيد.

ليس المعيار الجديد هو "قم  الحقيق " بؿ هو "نجح   ي حيمتي، أليس صحيحا؟"، وال يحتػاج السياسػي الػا 
ّور. لف اسػػتعماال ُمحكمػػا لػػػ "تػػويتر" والمن ػػورا  الحساسػػ   ػػي "الةػػيس أف يي ػػا حكػػـ النايػػو لذا كػػذو أو ز 

بوؾ" والظهور المقنع  ي التمةاز ت دي بكثيريف الا أف يعتقدوا أف ما كاف ذا  يوـ حقيق  أصبح اليـو عكس 
 الحقيق  بالضبط.

 
ـ اف ين ػيوا  ػي واقػع تن ي أماـ أعيننا أجياؿ جديدة ليس  أقؿ صلحا مف األجياؿ السابق ، لكف ُقضػي عمػيه

مضػػمؿ لػػيس  يػػ  قيمػػ  لمحقيقػػ  وال قيمػػ  لقػػيـ ديمقراطيػػ  وال قيمػػ  اللتػػزاـ مػػدني لمجتمػػع حػػر وهػػذا هػػو اليطػػر 
 الذي مف المهـ منع  ومف المهـ مكا حت .

58/6/1053، ىآرتس  
59/6/1053، األيام، رام اهلل  

 
 :كاريكاتير 66

 

 

 59/6/1053القدس، القدس، 


