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 مشعل: نتنياهو يتحمل مسؤولية التوتر بالمنطقة والتصعيد بالقدس سيتواصل 

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالدد معد ل  ن رئديس الدو راص الند يوني بنيدامين  :الدوحة
سياسددات  نتنيددا و  ددو مددن يتحمددل مسددرولية تددوتير ا ولدداع باللددسة الحربيددة وال دددس المحت ددة بسددبب 

 ال ننرية التي ي ود ا.
وقال مع ل خالل م اب ة ت س يونية مع قناة "سكاي نيو " بال ربي  ن نتنيا و  و المسرول عن تد ور 
ا ولددداع بالمن  دددة خنوندددا فدددي اللدددسة الحربيدددة وال ددددس المحت دددة بسدددبب سياسدددات  ال نندددرية مدددن 

ال،  لددج ااندب ت مددس السدمات ل مت ددرفين اسدتي ان وبنداص ل اددار ال دا ل وتنسيددا عم يدات ال تدل وا عت د
 الي ود باقتحام المساد ا قنج لتوتير ا ولاع.

وألاف  ن ا ولاع في مدينة ال دس متوترة ل حاية ولن ت دأ  لدج حدين التدكدد مدن وقدف ا قتحامدات 
ل مساد ا قنج والحرم ال دسدي العدريف، معديرا  لدج أن ا ولداع بخداة بالتنداعد بسدبب السياسدات 

 ن يونية.ال
وقال مع ل  ن الع ب الس س يني ف د ا مل في  مكانية التوندل لحدل سياسدي ل ندراع مدع ا حدتالل 
الن يوني بسبب اليمين المت رف وسياسات  ال ننرية في السدنوات ا خيدرة، معدددا ع دج أن العد ب 

 الس س يني يريد أن يرى  اا ا حتالل ينت ي  لج ا بد.
ن داص ا حدتالل فدان المن  دة بدسدر ا سدتنار  لدج حالدة ندراع وفولدج   حددود وتابع:  ن   اا لم يدتم  

 ل ا، معيرا  لج أن كل ما ياري في المن  ة ال ربية  و من نتائج ا حتالل الن يوني.
وحددول مولددوع المنددالحة مددع حركددة فددتأن أكددد معدد ل أن حركتدد  م ت مددة بالمنددالحة الس سدد ينية مددع 

 أن  اس المنالحة  ي من حة و نية ع يا ل ع ب الس س يني.فتأ ع ج اعتبار أن حماس تدرك 
وأعدددار  لدددج أن وادددود خالفدددات فدددي ايراص والمواقدددف بدددين فدددتأ وحمددداس يادددب أ  يدددردي  لدددج تدددد ور 

 ال القات بين الاانبين، معددا ع ج لرورة تااو  أي خالفات ت ع  نا أو  ناك.
 5/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : ال صحة لألنباء التي تحدثت عن استقالة رئيس الوزراءطينيةالحكومة الفلس 

نسدت حكومددة الوفدداط الددو ني، أمدس، نددحة ا نبدداص التددي تدداولت ا ب دد  وسددائل ا عددالم عددن : رام هللا
 است الة رئيس الو راص د. رامي الحمد هللا من مننب .

الم  لدددج تدددوخي الدقدددة الحكدددومي أمدددس وسدددائل ا عددد ا عدددالممركددد   أنددددرسودعدددت الحكومدددة فدددي بيدددان 
والم نية في تداول ا خبار الخانة بحكومة الوفاط الدو ني ورئديس و رائ دا، وبعدكل خداظ فدي  دل 
المرح ة الدقي ة والحساسدة التدي تمدر ب دا قلديتنا الس سد ينية، والتحدديات التدي تواا  دا الحكومدة ع دج 

 ي كل المحاف ات.ن يد عم ية  عادة  عمار ق اع غ ة، وت بية احتيااات الموا نين ف
 6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عبد ربه يحذر من ترويج مزاعم الفتعال أزمات فلسطينية 

حار أمين سر ال اندة التنسيايدة لمن مدة التحريدر الس سد ينية، ياسدر عبدد ربد ، مدن  "الخ يج": -رام هللا 
 وبث ا كاايب المثيرة ل سخرية. محاو ت اختراع مرامرات و مية، وال ّج باسم دول عربية ع ي ة،

وانت د عبد رب  في بيدان رسدمي مدا قدام بد  ا عالمدي، مدا ر عد بي، وات امد  بدالترويج لس سد ة أكاايدب 
وات امات  ائسة خالل برناما  الت س يوني "حكي َع المكعوف" لي ة الخميس، ومن أبر   داس ا كاايدب 

 اية ا مريكي اون كيري في دولة عربية ع ي ة.المثيرة ل سخرية ع د ااتماع سري مع و ير الخار 
وقال عبد رب : " ّن  اا الكاب المعين الاي أقدم ع ي  المدعو ع بي لن يمر ببسدا ة، وسدوف أ  دب 
ت ديمد   لدج ال لداص لمحاسدبت  ع دج  داا ال دون مدن تدرويج ا كاايدب مدن قب د  ومدن قبدل مدن أوحدج لد  

عدر لعد بي ومدن خ سد   دو محاولدة التعدويل ع دج الموقدف بالك. و  يخسَدج ع دج أحدد أّن ال ددف المبا
الددو ني الدداي ندددافع عندد  تادداس كددل ال لددايا البددار ة، بمددا في ددا: ال دددوان ع ددج ق دداع غدد ة، والمنددالحة 

 الو نية، والم ركة السياسية والدب وماسية في ما س ا من، وبعدن محكمة الانايات الدولية.
 6/21/1124، الخليج، الشارقة

 
 لصحة: ال نعلم أين وكيف ولمن توزع األدوية التي ترسل لغزةاوزارة  

 أكدت و ارة النحة الت ام ا بتوفير كل المست  مات النحية وا دوية ل  اع غ ة.: رام هللا
حركددة حمدداس فددي  أوسدا أمددس ردت فيدد  ع دج ات امددات ندددرت مددن  أندددرت وقالدت الددو ارة فددي بيدان 

حاف دات ال  داع: "قبدل بددص الحدرب ا خيدرة ع دج غد ة وفدي غ ة تت  ط بت ديم الخددمات الندحية فدي م
 دددل بددددص المندددالحة الس سددد ينية وبدايدددة عمدددل حكومدددة التوافدددط الدددو ني قمندددا بتدددوفير كافدددة احتياادددات 
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ال  دداع النددحي لمراف نددا فددي ق دداع غدد ة، ومددع بدددص الحددرب ا خيددرة ع ددج غدد ة وحتددج ال ح ددة أرسدد ت 
دويدددة والمسدددت  مات والم ددددات ال بيدددة لمرافدددط الدددو ارة فدددي مدددن ا  عددديكلم يدددون  200الدددو ارة مدددا قيمتددد  

 المحاف ات العمالية وأفرغت كافة مستودعات ا لنالأ أ  نا  ناك".
: "و ارة الندحة تدرمن ال دالج بالخدارج لكافدة مرلدج ق داع غد ة مااندا ولدم تتوقدف يومدا عدن وألافت

تددو ع ا دويددة التددي ترسددل ل  دداع    ت  ددم أيددن وكيددف ولمددن كانددت أن ددا  لددجت ددديم  دداس الخدمددة" معدديرة 
غ ة، حيث ف دت الكثير من ا وسرقت ب رط مت ددة تحت أعين ال ائمين ع ج المرافط النحية ل دو ارة 

  ناك".
مددن وااددب  دداس العددركات ووفددط ال ددانون أن تدددفع   نعددركات الن افددة اعتبددرت الددو ارة "  لددرابوبعدددن 

لدد ا، بدل ع دج ال دام ين توايد  احتااادات م لدد  رواتب ال مال فورا ودون تدخير وعدم ن دل ا  مدة
 اس العركات التي تمتظ دماص م برواتب متدنية وترب  دفع رواتب م بمديونيت ا لدى الدو ارة و دو أمدر 
  عالقددة ل ددو ارة بدد  ومددع كددل الددك فددان و ارة النددحة اددا  ة لالسددتماع ل دداس العددركات لحددل معددك ت ا 

 ات  لج عم  ا حسب ا نول".حسب ال انون، ع ج أن ت ود  اس العرك
 6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 سفير دولة فلسطين يقدم أوراق اعتماده لرئيس األوروغواي 
قدددم سددسير دولددة ف سدد ين لدددى ام وريددة ا وروغددواي وليددد عبددد الددرحيم،  -ال دددس دوت كددوم  -رام هللا 

ييل استوربا، وبحلور و ير الخاراية بالوكالة رئيس الام ورية بالوكالة الرئيس دان  لجأوراط اعتمادس 
 لويس بورتو في م ر التعري ات والبروتوكول ل دولة.

رئدددديس وحكومددددة وعدددد ب   لددددجون ددددل السددددسير عبددددد الددددرحيم، تحيددددات وت دددددير الددددرئيس محمددددود عبدددداس، 
 ال القات الثنائية بين الب دين.   ارع ج  اس الخ وة، والتي ستعكل خ وة مليئة في  ا وروغواي

من ا ت ، عبر الرئيس استوربا، عن س ادت   فتتات سسارة دولة ف س ين و ول مرة في ا وروغدواي، 
 خيار الدولتين. أساسحل عادل ع ج   لجموقف بالدس الثابت والداعم  و الونول  أن  لجمعيرًا 
حددل   لددجسياسددة التددوا ن ل ونددول    ددارواددود سددسارة دولددة ف سدد ين تعددكل ن  ددة  امددة فددي   نوقددال "

 الدائم". ا وروغوايس مي ل ن اع، و و موقف ام ورية 
 6/21/1124، القدس، القدس
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 حول قانونية نقابة الموظفين عباسزكارنة يبعث برسالة إلى  
ب ث رئيس ن ابة ال ام ين بالو يسدة الحكوميدة بسدام  كارندة، رسدالة  لدج  -ال دس دوت كوم  -رام هللا 

بار ن ابة ال ام ين في الو يسة ال موميدة كاسدم غيدر قدانوني مدن قبدل الرئيس محمود عباس حول "اعت
الحكومة و ت رير عن ال انة المك سدة مدن قبدل فخامدة الدرئيس لدراسدة أولداع ن ابدة ال دام ين بالو يسدة 

 ال مومية".
وت رقددت الرسددالة،  لددج أن اعتبددار الن ابددة اسددمًا غيددر قددانوني،  ددو أمددر غيددر نددحيأ، ل دددم  دراج أيددة 

أو قدددوانين تثبدددت ب دددالن وادددود الن ابدددة، معددديرًا  لدددج أن ال دددوانين الدوليدددة ب ددداا العددددن، تايددد   ي  بنددود
 موا ن ا نتساب ل اسم الن ابي من أال حماية ح وق  في ال مل.

 6/21/1124، القدس، القدس
 

 نائب فلسطيني يدعو الفصائل للتحرك إزاء امتناع حكومة التوافق عن القيام بدورها في غزة  
دعدددا نائدددب فدددي الما دددس التعدددري ي الس سددد يني، حكومدددة التوافدددط الدددو ني والا دددات :  ة )ف سددد ين غددد

المسرولة با سراع في  يااد ح ول لأل مة التي ي اني من ا ال  اع النحي في ق اع غ ة، م برًا عن 
 رفل  ل تالعب بحياة المرلج أو استخدام م لالبت ا  السياسي.

 ، 21|5اب في تنريأ ت  ت "قدس برس" نسخة عن ، اليوم الام ة )وعدد النائب الدكتور محمد ع 
ع ددج لددرورة أن ت مددل السنددائل الس سدد ينية ع ددج  غاثددة مستعددسيات ق دداع غدد ة بعددكل فددوري وعااددل، 

 وا داري نتياددة ت ددرب حكومددة التوافددط الس سدد ينية مددن مسددروليات ا تادداس ال  دداع النددحي  والخدددماتي
 غ ة .  ل و ارات والمستعسيات في ق اع

وأكد أن الواقع النحي فدي ق داع غد ة ي ديل حالدة مدن ا ن يدار الكامدل ل خددمات ال بيدة، محدارًا فدي 
 الوقت اات  من ان يار عامل ل من ومة النحية في مستعسيات ق اع غ ة. 

 5/21/1124، قدس برس
 

 نائب فلسطيني يطالب بإقالة وزير الصحة لـ "تقصيره الكبير" بحق قطاع غزة  
 الددب علددو الما ددس التعددري ي الس سدد يني، عددا ف عدددوان، : خدمددة قدددس بددرس -ف سدد ين  غدد ة )

باقالة و ير النحة في حكومة التوافط الو ني اواد عواد بسبب ما قال  ن  "ت نير وتاا ل" كبيرين 
 من  رف  فيما يت ّ ط بت بية احتيااات ق اع غ ة النحية.

 ، " ن و يددر 21|5نسددخة عندد ، اليددوم الام ددة )وقددال عدددوان فددي تنددريأ نددحسي ت  ّددت "قدددس بددرس" 
النددحة   ي تسددت م   ددًا لنددرخات وايم مرلددج ق دداع غدد ة مددن ا  سددال والنسدداص وكبددار السددن، و ددو 
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م ني بتساقم ا  مات النحية في غد ة حتدج يثدور السدكان ع دج المسدئولين  نداك كمدا ي ت دد"، ملديسًا 
ننددبة أخرسدد  وأن لددحو  عبدداس ع يدد  أقددوى مددن "و يددر النددحة   ي  ددم عدديئًا فددي الح ي ددة أو أن م

 سالمة لميرس"، ع ج حد ت بيرس.
وألاف أن وكيل و ارة النحة بح ة حاول حل المعكالت الخانة بن ظ الخدمات ال بية في ق داع 
غدد ة وتسدداقم معددك ة الن افددة وعدددم تسددديد رواتددب عمددال ن افددة المستعددسيات، غيددر أن و يددر النددحة لددم 

ط، معديرًا  لدج أن الدك يددّلل بولدوت ع دج ت ّمدد ا خيدر ت مديل ق داع غد ة يتااوب م   ع ج ا  ال
 وعدم ا كتراث بم اناة المرلج والموا نين، وفط ت ديرس.

 5/21/1124، قدس برس
 

 رئيس "الموساد" األسبق: حرب غزة لغز يصعب فك رموزه 
رايم  داليسي، ال ددوان وندف رئديس ا دا  المخدابرات الند يونية "الموسداد" ا سدبط افد: ال دس المحت ة

 الن يوني ا خير ع ج ق اع غ ة بد" لح  ين ب فك رمو س".
قال: "ُمنيت  سرائيل بسعل استراتياي سواص بدالحرب التدي عدنت ا  ا ولج،وفي حديث ل  ناة الن يونية 

 ع ج ق اع غ ة، وبالت ا ي مع التن يد ا خير الاي ع دت  مدينة ال دس مرخرا".
لدداي أ  ددط مددن غدد ة ولددرب م ددار بددن غوريددون فددي الحددرب ا خيددرة، ناحددت وألدداف: "النددارو  ا

لددج  سددرائيل لمدددة  سدداعة، وولددع حدددًا لمسدديرة  36حمدداس مددن خاللدد  فددي عددل حركددة ال ددائرات مددن وا 
ولكددن افددرايم  دداليسي رئدديس "الموسدداد" ا سددبط ادعددج أن ادديل ا حددتالل  السدالم فددي المدددى المن ددور".

 واا ة حماس تمثل بتدمير ا ص كبير من ترسانت ا الناروخية"."ناأ باحرا  اناا  عسكري في م
 5/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تزعم تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر البحر "إسرائيل" 

غ ة: ادعت منادر أمنية  سرائي ية أن حركة حماس كثست خالل تعرين الثاني/ نوفمبر المالي من 
ق داع غد ة باتاداس البحدر، فدي وقدت أنديب بد  عداب بادرات أدت لبتدر تاارب   الط النواريخ مدن 

 أحد  رفي ، اراص انساار لحم من مخ سات ا حتالل انوب ال  اع.
وحسدددب  ددداس المندددادر فدددان كتائدددب ال سدددام الاندددات المسددد أ لحركدددة حمددداس، أ   دددت خدددالل اليدددومين 

قيددام  أيلددايددة ا سددرائي ية المالدديين سددب ة نددواريخ فددي   ددار  دداس التاددارب. و عمددت المنددادر ا من
 عنانر ال يام بت ريب وسائل قتالية من منر  لج ال  اع بحرًا.

 6/21/1124، القدس العربي، لندن
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 فتح تطالب عباس بالتحقيق بتجاوزات شرطة اليامون 
 البت حركة فتأ الام ة الرئيس محمود عباس بتعدكيل لاندة تح يدط فدي سد وك أفدراد العدر ة خدالل 

مات واعت ددا ت ع دب حادثددة م تدل عدداب بب ددة اليدامون غددرب مديندة انددين عدمال اللددسة قيدام م بمددا 
 الحربية.

وقالددت فددتأ فددي بيددان نددحسي: "فددي الوقددت الدداي نركددد فيدد  عدددم المسدداس بعددرعية السدد  ة، فاننددا ندددين 
 ونستنكر ا عتداص من قبل أفراد العر ة ع ج أم اتنا وأخواتنا في بيوت م".

 ة لحمايدددة العددد ب وم دراتددد ،     اندددة أبنائ دددا وكدددرامت م ولدددرب من حيدددث  ن وأعدددارت  لدددج أن "السددد 
 ا خوة في ا ا  ة ا منية وكما ع دنا م دوما ي م ون ع ج حس  الس م ا   ي".

وأردفت: " ننا في حركة فدتأ فدي اليدامون ممدا لمسدناس مدن غلدب وسدخ  عد بي مدن تندرفات ب د  
 ة انين، ن الب الرئيس وو ير داخ يت  بستأ تح يط عما عنانر العر ة وبتوااد مدير عر ة محاف
 ارى في اليامون من قبل مدير العر ة".

ونددوس البيددان  لددج أن مدددير العددر ة فددي محاف ددة انددين "ندددرت عندد  أقددوال وت سدد  بك مددات ياددب أ  
تنددددر و  ت يدددط بمددددير ا دددا  أمندددي تدددابع ل سددد  ة التدددي ع ددددنا ا دائمدددا الحريندددة ع دددج كرامدددة أبنددداص 

 بنا....". وأكدددددت أن مددددير العددددر ة "أع ددددج ا وامدددر با عت ددددال الامدددداعي غيدددر المبددددرر ولددددرب عددد
 واعتداص ع ج أم اتنا في ب دة اليامون ال واتي أنابن الع داص والارحج وا سرى".

وثمندت فدتأ فدي بيان ددا ا دود "ا خدوة فددي ا مدن الدو ني، وع ددج رأسد م قائدد قددوات ا مدن الدو ني فددي 
 دور م في حس  ا من في ب دة اليامون وكالك دور باقي ا ا  ة ا منية ..".محاف ة انين و 

ونددر البيدان فددي أع داب قيددام العدر ة باقتحددام ديدوان عائ ددة  ايدد فددي اليدامون، واعت ددال وا داص وكبددار 
 السن وعبان ب ري ة فلة وغير  ئ ة، كما دا مت منا ل وفتعت ا ب ري ة أثارت استياص ف اليات ا.

 6/21/1124، ، عّمانالسبيل

 

 عام المواجهة على الساحة الدولية 2015زكي: عباس  
أكدددد عبددداس  كدددي، علدددو ال اندددة المرك يددة لحركدددة فدددتأ، بدددان ال يدددادة الس سددد ينية، حسدددمت  :بيددت لحدددم

 أمر ا، بعدن التوا  ل محافل الدولية.
يندا السدالم كدل وقال  كي، خالل حسل لتدبين ادورج ح بدون، علدو ما دس ب ديدة بيدت لحدم: "ل دد أع 

عدراص الوقدت، بالمندادرة وال ددم،   سدالم مدع   لدجعيص خالل ععدرين عامدا، عمدد في دا ا سدرائي يون 
 الي ود أرقج أنواع البعر". أن اا ا حتالل الاي انت ل اين  لج الدولة الي ودية، و اا ي نج 

وقيادت  وفندائ   الحيدة، ع دج ال ام الم بل  و عام ا عتباك ع ج كافة الاب ات، وان ع بنا  أنوأكد 
 أتم ا ست داد لخو  الم ارك من أال التحرر وا ن تاط من ا حتالل.
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 كددي بمناقددب ح بددون، علددو الما ددس الددو ني الس سدد يني، قددائال اندد  تمسددك ب ويددة ف سدد ينية  وأعدداد
)أبددو  موحدددة، فددي مواا ددة ا سددتي ان والندد يونية، ورافددط ال ددادة الكبددار أمثددال الددرئيس ياسددر عرفددات

 عمار .
 6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 األقصى المسجد تفريغ القدس لتطبيق مساعيه باالستيالء على إلىفتح: االحتالل يسعى  
عدن مديندة  ا ب دادسياسدة  أنال ددس أمدس فدي بيدان ل دا،   ق ديم –نرحت حركة فتأ : ال دس المحت ة

  فددرا   لددجع ددج الُم ت  ددين الم دسدديين، سياسددة ترمددي  ا داريوقددرارات الحكددم  ا قنددجال دددس والمسدداد 
حكام ا قنجالمدينة من أال ا ن لا  ع ج المساد   سي رت ا ع ي . وا 

عدن ال ددس لددا ود الحدول، ندالأ  با ب ادقرارًا  ا سرائي يةمحكمة الن أ  أندرتوااص البيان ب دما 
 ا داريقدددرار الحدددبس   نددددار  لدددج ةبا لددافغندددام وأكدددرم العدددرفا،  أبددودربدداس، مادددد درويدددل، فدددارس 

 عدنان غيث ولخمسة م ت  ين بخرين. ا ق يم مين سر 
الت سددسية التددي ترتكب ددا حكومددة ا حددتالل  ا اددراصات دداس  أنواعتبددر عددادي م ددور نائددب أمددين السددر 

 مديندة ال ددس مدن رمو  دا الو نيدة وعدباب ا الداين  فدرا   لدجالمت اقبة تدتي في س ي حكومة ا حتالل 
السدددي رة ع دددج كدددل مدددا  دددو   حكددداميتنددددون بنددددور م ال اريدددة فدددي مواا دددة المحتدددل، والدددك تم يددددا 

اراصاتدد ف سدد يني ي ددادي ا حددتالل  غيددر العددرعية فددي ت ويددد مدينددة ال دددس، والددك لتلددمن حكومددة  وا 
حددراك عدد بي مسدداند مددن ا ددة، ومددن  أيا حددتالل السددي رة ع ددج العددارع الس سدد يني فددي ال دددس لمنددع 

عدددن المسددداد ا قندددج ومديندددة ال ددددس الددداي عدددرعت دولدددة  ا ب ددداد دددي تسدددتكمل قدددانون  ىأخدددر ا دددة 
 .1002ا حتالل تنسياس في م  ع ال ام 

وال ربيددة أن تتحددرك لننددرة ال دددس وا قنددج،  ا سددالمية ا مددةال دددس   ق دديموفددي ختددام بياندد   الددب 
ن اا ما من براثن ا حتالل  داصات المتكدررة بح د  التدي تادري ، ومن سدرعة تدنيسد  وا عتدا سرائي يوا 

اعتدج ب ت الدب ل والتددمير التدي تسدتخدم ا   لدجع ج قدم وساط، داعيدا العدارع الس سد يني ل تنددي 
والب دات الم دسية، مركدا أن ما ياري اليوم بمدينة  لألحياصا ارع التنسياية خالل اقتحامات ا المتكررة 

مواثيددط الدوليددة لح ددوط ا نسددان وحرمددة الم دسددات وحريددة ال دددس المحت ددة يتنددافج مددع كافددة العددرائع وال
 ال بادة وحط ممارسة الع ائر الدينية التي كس ت ا.

 6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
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 في قطاع غزة اإلنسانيونفسها من الوضع الكارثي  "إسرائيل"القواسمي: حماس تبرئ  

ل واسدددمي "انددد  بدددالرغم مدددن التندددريحات والم ددداترات ا أسدددامةأكدددد المتحددددث باسدددم حركدددة فدددتأ : رام هللا
 عمددار ق دداع غدد ة   عددادةمددن قبددل حمدداس،    أننددا فددي حركددة فددتأ سنوانددل ا ودنددا ب دددف  ا عالميددة

من ا دة وحمداس مدن   سرائيلوسنبال كل ا د ممكن من أال التح ب ع ج الن وبات التي تل  ا 
بوند تنا نحدو ال ددس والدولدة والوحددة الو نيدة  ا ة أخرى  ن  دفنا وبون تنا لم ولن تتحيدر وسدتب ج

دخالندا دائمدًا  رغم أنف التيار ا ن البي الاي يس ج اا ددًا الدج حدرف البوند ة عدن ال ددف الح ي دي وا 
 الخالفات الداخ ية التي   تخدم    حكومة نتنيا و". أتونفي 

يخولد ا الدرئيس، نسد ج وأولأ ال واسمي "ان  في الوقت الاي نخو  في  م ركدة سياسدية محتدمدة 
ا حددتالل، وا نلددمام   ن دداصلولددع ادددول  منددي  ا مدناستندددار قددرار مددن ما ددس   لددجمدن خالل ددا 

معدروع ال درار، ومدع ت دا م ا عترافدات الدوليدة بالدولدة   ا دا ما تم   ااكافة المن مات الدولية   لج
وال ددس مدن عم يدات  ا قندج الس س ينية وعانمت ا ال دس، ومع احتددام م ركدة الددفاع عدن المسداد

ع ج ع بنا وم دساتنا، ومع ارتسداع وتيدرة الت ديددات مدن حكومدة  ا سرائي يالت ويد، وفي  ل ال دوان 
نتنيا و وقدادة اليمدين المت درف لدد الدرئيس والتدي وند ت الدج حدد التندريأ بلدرورة الدتخ ظ مند ، 

س وفدتأ والحكومدة تتسداوط فدي أ دداف ا تخرج ع ينا حماس كما عودتنا دائما بحم ة اعالمية لد الرئي
 ا سرائي يةمع الحمالت 

داخ دي ادانبي،   عالمديالددخول فدي سداال  ا يداملدم نكدن نرغدب فدي يدوم مدن   ا  ننداوقال ال واسمي: 
ولكننا ناد انسسنا مل رين لتوليأ الح ائط أمام محاو ت حماس التل ي ية، ونحدن اا نسدت ان مدا 

الكدارثي وخاندة الندحي فدي  ا نسدانيلداي يبدرح حمداس مدن الولدع ا ا خيدرااص في بيدان حمداس 
ق اع غ ة ويبرح  سرائيل من حنار ا المستمر منا سدنوات وعددوان ا ا خيدرذ وا اب دا بعدكل مباعدر 

فدي عم يدة تلد يل  ايخدرين ت ام ال يادة وفتأ والحكومدة الس سد ينية وقيام دا بال داص الدت م ا افدًا ع دج 
 ج احد في الساحة الس س ينية".مكعوفة و  تن  ي ع 

مدن ال  داع الندحي عد ريًا وتحدول ت دك الابايدات  العدواكلوألاف: " ن حركة حماس تابي ماليدين 
خدمة بالم  ط م ابل ت ك الابايداتذ كمدا ورفلدت رفلدا قا  دًا تنسيدا  أيخ ينت ا و  ت وم بت ديم   لج

ال  اع النحي   لجخننين وغير م المت ا  باصمو ف من  1500 باعادةقرار الحكومة ال الي 
مدن خدالل  ا عمدار  عدادة  عاقدةلدعم  وت ويرس وسد احتياادات المدوا نين، كمدا وت مدل مت مددة ع دج 

الال مدددة  عدددادة ا عمدددارذ وتدددرف  تسددد يم  ا ساسددديةفدددر  رسدددوم الامدددارك واللدددرائب ع دددج المدددواد 
ق داع غد ة،   لدج  دخال داواد التدي يدتم الم ابر وتعتر  ولع الحواا  الرقابية والتستيعية ع دج كدل المد
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ليددات ب، كمددا وقامددت ب  ددد اتسدداط سددري لولددع ا عمددار  عددادةوأخددر وأوقددف عم يددة  أعدداطالدداي  ا مددر
 ومن ثم قامت بم اامة الس  ة والحكومة ع ج  اا ا تساط. ا عمار  عادةمواد   دخالالرقابة ع ج 
رفلًا ق  يًا تس يم الحكمذ وعمددت مندا ن حركة حماس  ي من تحكم ق اع غ ة وترف   وألاف: "

البنددوك   غددالطال ح دة ا ولددج لتعددكيل حكومددة الوفداط الددو ني ع ددج تسايددر المنددالحة مدرة مددن خددالل 
وا عتدداص ع دج المدوا نين واعت دال مذ ومدرة أخدرى بددا الط الرنداظ ع دج قيدادات وكدوادر حركدة فددتأ 

بيتددًا  25مددن خددالل مددا قامددت بدد  مددن تسايددر لددد  ع ددج ا  نددا وعدد بناذ وأيلدداً  ا سددرائي يال دددوان  أثندداص
الداكرى ال اعدرة  ستعد اد ياسدر عرفدات، واسدتمرار ا  أحيداصل يادات حركة فتأ في ق اع غ ة لمناسبة 

فددي عم يددات الت ديددد المباعددر وغيددر المباعددر  نددحاب الددرأي والكتدداب وا عالميددين، مركدددا ع ددج أن 
ل ناعت ددا أن ف سدد ين وعدد ب ا أكبددر مددن كددل الخالفددات حركددة فددتأ كانددت تتادداو  فددي كددل مددرة الاددرات، 

 وحد ا من يستسيد من ا ن سام وأن  اس ال ناعة لم ولن تتحير.  سرائيلالداخ ية، ول ناعت ا أن 
وتسدددداصل ال واسددددمي:  ددددل  دددداس التنددددرفات التددددي ت ددددوم ب ددددا حمدددداس تدددددلل ع ددددج ندددددط نوايا ددددا تادددداس 

المسرولية وتبرئة  ا خرى ا  راف سام وتحميل كافة ا ن  دارةتس ج اا دة ع ج  أن االمنالحة؟ أم 
 .نسس ا  غرا  وأ داف ح بية لي ة؟

 6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي ويزور قبر مؤسسممثل حركة الجهاد في اليمن يلتقي  

فدددي نددد دة ممثدددل حركدددة الا ددداد  الحدددوثي كعبدددد الم ددداسدددت بل  عددديم حركدددة المتمدددردين الحدددوثيين : دبدددي
بركددة، وبحسددب منددادر فددي حركددة الحددوثي ف ددد  نعبددد الددرحما سددالمي الس سدد ينية فددي الدديمن أحمددد 

 ناقل ا ثنان بفاط ال مل المعترك.
كمدا  ار ممثدل حركددة الا داد خددالل  يارتد  لمدران فددي ند دة قبددر مرسدس حركدة الحددوثيين حسدين بدددر 

  ربية" بدن ال  اص بين الحوثي وبركة تم بدمساٍع  يرانية.وأفادت منادر لد"ال الدين الحوثي.
الاي نسا ان البًا سياسيًا ع دج اتسداط السد م  يياكر أن الس  ات اليمنية دانت دعم   ران ل تمرد الحوث

 والعراكة الموقع مع نن اص.
 5/21/1124، العربية نت، دبي

 
 تجارب إلطالق صواريخ  7مصدر إسرائيلي: حماس أجرت  

منادر  سرائي ية أن حماس كثست في الع ر ا خيدر مدن  ادراص تادارب ع دج   دالط ندواريخ  أكدت
 تاارب من ا اثنتان نبات اليوم. 7في عر  البحر، وقالت  ن ا أارت في اليومين ا خيرين 
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حماس تحداول أن تدوحي بدن دا تدناأ فدي تندنيع  ن "ون ل موقع "وا " ال بري عن مسرول أمني قول  
قوت ا، والك رغم  غالط ا نساط التي كانت تمتد ع ج  ول محور فيالدي سي، ا مر   يادةالنواريخ و 

 ق اع غ ة. قتالية  لجالاي  اد من ن وبة ت ريب وسائل 
كثيددرا فدي قدددرة حمدداس ع ددج  فيالدي سدي ألددرتواكدر الت ريددر أن عم يددات الاديل المنددري فددي محددور 

ت ريدددب السدددالت عدددن  ريدددط المحدددور المدددائي  ومتحددداول اليدددال  ددداع، لدددالك  دددي  السدددالت  لدددجت ريدددب 
 والمنرية عددةالمحااي ل حدود المنرية. وقال  ن  في الع ور ا خيرة أحب ت البحريتان ا سرائي ية 

 محاو ت ت ريب لح ة.
 4/21/1124، 48عرب 

 

 وعسكري فصائل فلسطينية: حل الكنيست والدعوة لالنتخابات نتاج فشل إسرائيلي سياسي  
فندددائل ف سددد ينية منلدددوية تحدددت لدددواص من مدددة التحريدددر، أن حدددل البرلمدددان  : عدددّدتين غددد ة )ف سددد 

ا سرائي ي "الكنيسدت" وا عدالن عدن انتخابدات مبكدرة فدي باار )مدارس  الم بدل،  نمدا ي ّبدر عدن "حالدة 
  فالس سياسي وعسكري  سرائي ي ب د فعل ا حتالل في ال دوان ع ج غ "ة.

متسرقدددة ل دددا، أن  ددداس الخ دددوة التدددي سددد ج  لي دددا رئددديس الدددو راص  وأكددددت  ددداس السندددائل فدددي تندددريحات
 ا سرائي ي بنيامين نتنيا و ترمي للمان ت ّرب  من استح اقات التحرك الدولي ل س س ينيين.

ورأى علو الما س الثوري لحركة "فتأ"، محمد النحال، أن ان يار حكومة ا حدتالل برئاسدة بنيدامين 
س ا السياسي وال سكري الكبيرين خالل السترة المالدية مدن خدالل ت رب دا نتنيا و يمثل دليال ع ج  فال

من استح اقات عم ية السالم ولاوئ ا  لج ال دوان ع ج أبنداص العد ب الس سد يني فدي اللدسة وال  داع 
 والداخل و امت ا العرسة ع ج مدينة ال دس والمساد ا قنج.

الحدول، أن قدرار  ادراص  لتحرير ف س ين، كايدومن ا ت  رأى علو المكتب السياسي ل اب ة الع بية 
لحكومدة نتنيدا و وأحدد تدداعيات فعدل  انتخابات مبكرة ل برلمان ا سدرائي ي،  دو "نتداج ا  مدة المتساقمدة

 ال دوان ع ج ق اع غ ة.
الحول في تنريأ نحسي مكتوب ت  ت "قدس برس" نسخة عند ، " ن نتدائج ا نتخابدات ال ادمدة  وقال

أ أن ت يد من نسوا قوى اليمين الساعي المت رف في الحكومة الاديدة لن ُتخرج الكيان التي من المراّ 
بم يدد مدن  بل ست ّمط  اس ا  مة من خالل السياسديات العدوفينية وال نندرية التدي تكعدف من أ مت ،

 الولوت  بي ة الكيان وتسلأ  دعاصات  بكون  واحة الديم را ية".
تتاسدد فددي ا عترافددات  تدييددد لح دوط العدد ب الس سد يني التددي بدددأتو الدب بتوسدديع حالدة التلددامن وال

 وحكومات عديدة في ال الم. المت ايدة بدولة ف س ين من قبل ع وب أو برلمانات،
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قالدددة نتنيدددا و  فيمدددا اعتبدددرت "الاب دددة الديم را يدددة لتحريدددر ف سددد ين"، أن ان يدددار الحكومدددة ا سدددرائي ية وا 
بمثابددة "انتنددار  لددافي ل م اومددة الس سدد ينية ولنددمود العدد ب  لح سائدد  فددي ا ئددتالف الحكددومي، ي دددّ 

 الس س يني، ودليل والأ ع ج  فالس ت ك الحكومة"، حسب ت بيرس.
وقددال علددو المكتددب السياسددي ل اب ددة،  يدداد ارغددون، " ن ت ددك الخ ددوة تركددد أن الم اومددة الس سدد ينية 

و نيددة ع ددج غددرار الوحدددة التددي اسدددت ا قددادرة ع ددج   يمددة المعددروع الندد يوني"، داعيددًا  لددج الوحدددة ال
 فنائل الم اومة فيما بين ا خالل ال دوان ا سرائي ي ع ج ق اع غ ة.

و الب بتعكيل حكومة وحدة و نية و يئة و نية تدير ق اع غ ة وت يد  عمارس وتستأ الم ابر، وت يئ 
 ثيل النسبي الكامل.ال روف  اراص انتخابات رئاسية وتعري ية ول ما س الو ني ع ج قاعدة التم

ودعا ال يادي في "الديم را ية"،  لج   الط أوسع حم ة سياسية  عالمية ودب وماسدية لسلدأ ا  دداف 
ال ننرية المت رفة ا سرائي ية والتي كان بخر ا معروع قانون ي ودية الدولة، ودعوة الماتمدع الددولي 

سية ممارسة "عننريت ا وتكريس ا ب انون ا،  لج ع ل  سرائيل كدولة ونس ا بد "المارقة"ن والك ع ج خ 
 وفط وف .

 5/21/1124، قدس برس
 
 : نحاول إسقاط مشروع االعتراف بالدولة الفلسطينيةاألوروبيلدى االتحاد  "إسرائيل"سفير  

أكددد السددسير ا سددرائي ي لدددى مرسسددات ا تحدداد ا وروبددي فددي بروكسددل ديسيددد : كسددات  بددون - رام هللا
ل اتنا ت  مدع مخت دف الكتدل فدي البرلمدان ا وروبدي تم يددا ل ا سدة التدي سدي  د ا فالتسير أن  يوان

 من الع ر الحالي ل تنويت ع ج اقترات ي لي با عتراف بدولة ف س ينية. 27في 
وأولددأ فالتسددير أندد  يسدد ج مددن خددالل  دداس ا تنددا ت  مددا للددمان  سدد ا   دداا المعددروع أو ت  دديظ 

 مكان.ا غ بية التي ستدعم  قدر ا 
 6/21/1124، الشرق األوسط، لندن

 
 ليفني تسعى للتوحد مع حزب العمل لإلطاحة بنتنياهو في االنتخابات القادمة 

تس ج و يدرة ال لداص ا سدرائي ي الم الدة مدن منندب ا حدديثا، تسديسي ليسندي  لدج : كسات  بون - رام هللا
 احدة بد  فددي ا نتخابدات الم ب دة مددن توايد  لدربة قويدة  لددج رئديس الدو راص بنيدامين نتنيددا و، عبدر ا 

خددالل التحددالف مددع رئدديس حدد ب ال مددل الم ددار  يسددتحاط  يرتسددو ، مددا قددد يمنح مددا فرنددة تعددكيل 
 الحكومة ال ادمة في  سرائيل.
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وتت دد   ال ناعددات لدددى نددناع السياسددة فددي  سددرائيل بدددن ح بددي الحركددة برئاسددة ليسنددي وال مددل برئاسددة 
ل امددة الم ب ددة فددي   ددار قائمددة معددتركة قددد ينلددم  لي ددا بخددرون مددن  يرتسددو  سيخولددان ا نتخابددات ا

 الوس  واليسار.
وقالت منادر سياسية  سرائي ية أن ليسني و يرتسو  أاريا خالل ا يام ا خيرة اتندا ت ب داا العددن 
دون الونددول  لددج اتسدداط ن ددائي، فيمددا يحلددران م ددا ن ايددة  دداا ا سددبوع مددرتمر سددابان لدددعم  سددرائيل 

   د في واعن ن، و و ما سي  ي م فرنة ل تسا م بعكل أكبر.المن
وأكدددت ليسنددي فددي سددياط حددديث ل  ندداة الت س يونيددة الثانيددة يبددث اليددوم أندد  سددتكون  ندداك قائمددة معددتركة 

 لب   أح اب اليسار والوس  ب دف  س ا  رئيس الو راص بنيامين نتنيا و.
ة، ل ددد أنددبأ  دداا ا مددر لددروريا، وسدديكون لدد  سددنا ب  لددج ا نتخابددات ب ائمددة مّوحددد"وقالددت ليسنددي 

توحيد النف ي دف  لج   م ". مليسة "نتائج  ياابية أكثر من الا اب  لج ا نتخابات كل ع ج حدة
 ."نتنيا و

 6/21/1124، الشرق األوسط، لندن
 
 و"البيت اليهودي" يتفقان على توقيع اتفاق فائض أصوات بينهما "الليكود" 

 عالم  سرائي ية، اليوم الام ة، أن ح با ال يكود و"البيت الي ودي" اتس ا ع ج اكرت وسائل : 44عرب 
توقيددع اتسدداط فددائ  أنددوات بين مددا فددي ا يددام الم ب ددة وععددية ا نتخابددات ال امددة الم مددع  اراص ددا فددي 

 باار الم بل. 27
عاكيد، وكال ما من ا ة ثانية، قال و ير ا سكان ا سرائي ي، أوري أريئيل، وعلو الكنيست أيي يت 

مدددن "البيدددت الي دددودي" اليميندددي المت دددرف، أن ح ب مدددا سدددي الب بالحندددول ع دددج ح يبدددة ال لددداص فدددي 
وقالت عاكيد  ن  "نرغب بالحنول ع ج ح يبة ال لاص في الحكومة الم ب ة" مليسة  الحكومة الم ب ة.

 ة متنوعة أكثر".  أن أحد أ داف الح ب  و " اراص تحيير في تركيبة ال لاة وتحوي  ا  لج تركيب
 5/21/1124، 48عرب 

 
 "العمل"لـ  وينضم "كديما"موفاز يترك  

ال دددس ال ربددي: انلددم عددارول موفددا  رئدديس حدد ب كددديما  لددج حدد ب ال مددل ا سددرائي ي فددي  - لندددن 
ا ددار الا ددود التددي تبددال لتوحيددد قددوى اليسددار والوسدد  فددي  سددرائيل لمواا ددة ائددتالف اليمددين المت ددرف 

يس الو راص بنيامين نتنيدا و وو يدر ا قتنداد  عديم حد ب البيدت الي دودي نستدالي بانيدت، الاي ي ودس رئ
 وو ير الخاراية  عيم ح ب  سرائيل بيتنا افيحدور ليبرمان.
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ون  ت  اا الخبر ال ناة الت س يونية الساب ة في  سرائيل التي قالت ان انت ال موفدا  اداص ب دد ل داص بيند  
اراصات يرتسو  وتنسيا خ وات  وبين  عيم ح ب ال مل اسحط تسا م في لم ح ب كديما الممثدل  وا 

 بنائب بخر  لافة  لج موفا   لج ح ب ال مل.
 6/21/1124، القدس العربي، لندن

 
 فقدت ثقتها بنفسها "إسرائيل"بأن  ويوحيباراك: قانون القومية ضار إيهود  

بداراك، "قددانون ال وميدة" ال ننددري  ود ي دانت دد رئدديس حكومدة  سدرائيل وو يددر أمن دا السددابط : 44عدرب 
والم ادي ل ديم را ية، الاي يسد ج رئيسدة الحكومدة بنيدامين نتنيدا و،  لدج  رحد ، وقدال بداراك، خدالل 
ندوة في تل أبيب، اليوم الام دة،  ن "قدانون ال وميدة  ائدد ولدار" وأند  "يدوحي بددن  سدرائيل تس دد ث ت دا 

ت دددام  سددرائيل با بت دداد عدددن الديم را يددة كخ ددوة تم يديدددة بددالنسس. و ددو يدددوفر لخنددومنا أداة ف الددة  
  قامة ن ام ي مل لد ال انون".

واعتبر باراك أن  "سنحت  سرائيل فرنة تاريخية تحددث مدرة كدل ايدل مدن أادل التوندل  لدج تسدوية 
 ق يميدددة، بنعدددوص مندددالأ مت اب دددة قويدددة مدددع الددددول ال ربيدددة الم تدلدددة لدددد  يدددران وا ر ددداب... وم ابدددل 

لس سدد ينيين ع ينددا أن ن  ددي با سدداس، ولكددن يواددد الكثيدددر ممددا يمكددن أن نحنددل ع يدد  مددن ال دددالم ا
وألاف أن  ب د ا نتخابات ال امة ا سدرائي ية الم ب دة "يادب أن يكدون المولدوع الس سد يني  ال ربي".

رائيل والسددد ي  لدددج اتسددداط  ق يمدددي مدددع الددددول ال ربيدددة الم تدلدددة ع دددج رأس سددد م ا ولويدددات لحكومدددة  سددد
نمددا حددل الدولددة الواحدددة ل عدد بين، و دداا  الم ب ددة" م تبددرا أن "الت ديددد الح ي ددي  ددو لدديس حددل الدددولتين، وا 

 سي ود  سرائيل  لج دولة ليست ي ودية أو ليست ديم را ية".  

 5/21/1124، 48عرب 
 
 لدينا قائد كعرفات ألحرزنا السالم كانأفنيري: لو نائب السابق أوري  

عواودة: يركد داعية السالم والنائب السابط أوري أفنيري أن  لو كان لدى ا سرائي يين وديع  -النانرة 
 22قائدد مثدل الددرئيس الس سد يني الراحدل ياسددر عرفدات لدتم  حددرا  السدالم مندا  مددن. ويولدأ أفنيددري )

ع نتنيدددا و   يريدددد السدددالم أبددددا مدددبنيدددامين عامدددا  لندددحيسة الندددنارة ال ربيدددة الندددادرة فدددي الناندددرة أن 
الس سدد ينيين وأندد  يسدد ج ل حي ولددة دون  قامددة دولددة ف سدد ينية مسددت  ة. وكددرر أفنيددري ات امدد   سددرائيل 
بدن ددا  ددي التددي اغتالددت عرفددات قبددل ععددر سددنوات بمواف ددة ومباركددة واعددن ن. ويددرى ع ددج غددرار رريددة 

 بير ليس   .المح  ين الماكورين بدن قوى اليسار والمرك  ربما تناأ بمنع نتنيا و من  حرا  فو  ك

 6/21/1124، القدس العربي، لندن
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 تابع حفل تخريج ضباط بغزة بمروحية الجيش"معاريف": رئيس أركان  

كعدددست مندددادر ندددحسية عبريدددة، الن ددداب عدددن قيدددام رئددديس أركدددان اددديل ا حدددتالل ا سدددرائي ي غدددادي 
غدد ة، الخمدديس، بي نكددوت، بمتاب ددة حسددل تخددريج ألددف لدداب  مددن و ارة الداخ يددة الس سدد ينية فددي ق دداع 

وقالدددت ندددحيسة "م ددداريف" ال بريدددة فدددي عددددد ا  مدددن خدددالل مروحيدددة اسدددت ّ  ا وحّ  دددت فدددي أادددواص غددد ة.
النادر، اليوم،  ن بي نكوت است ل  ائرة حربية  سرائي ية حّ  ت ب  في أاواص بحر غد ة لمتاب دة حسدل 

رالدات التدي قدام ب دا تخريج لبا  ف س ينيين في ال  اع، حيث عدا د ف درات الحسدل بمدا في دا ا ست 
 الخرياون ع ج عا ئ البحر.

 5/21/1124، فلسطين أون الين
 
 عسكرية إسرائيلية بتل أبيب قاعدةحريق كبير في معاريف:  

وكدا ت: اكدرت منددادر ندحسية عبريدة، مسدداص امدس، أن حري دًا عددب فدي قاعددة "سدديركين"  -ال ددس 
 ال سكرية في مدينة تل أبيب.
فان الحريط عب في مسدتودع ا سد حة التدابع  "،وردت ا نحيسة "م اريفوحسب اات المنادر التي أ

ل  اعدددة المخننددة لتدددريبات ال ددوات الخانددة ا سددرائي ية، معدديرًة  لددج أن فددرط ا  سدداص ت مددل ع ددج 
 خماد الحريط حيث سمع عدة انساارات في ال اعدة خالل الحريط ناامة عدن انسادار ب د  ا سد حة 

ريددط الدداي ونددست  النددحيسة باللددخم، فددي مخدد ن الب اريددات، وتحدداول قددوات واندددلع الح والب اريددات.
 منع انتعار الحريط لألحياص السكنية ال ريبة من ال اعدة". ا  ساصكبيرة من 

الحريدط بالمداص، خعدية مدن تنداثر   خمدادوقال مسرول في الدفاع المدني ا سرائي ي: " ناك معك ة في 
م  ددة وا ن نركد   ا  سداصي يعدكل خ درا ع دج البيئدة، لدالك عم يدة الدا ا مرمادة ال يثوم  لج الاو، 

 عم نا ع ج منع انتعار الحريط لألحياص ال ريبة من ال اعدة".
يعددار  لددج أن ال يثيددوم مث دد  مثددل النددوديوم مددن المددواد النعدد ة كيميائيددا، ف ددو يتساعددل بعدددة مددع المدداص 

 ن.مكونا  يدروكسيد ال يثيوم مع ان الط غا  ال يدرواي
 6/21/1124، األيام، رام هللا

 
 يورو 1111لتهريب هاتف محمول لسجين فلسطيني مقابل  خططاعتقال سّجان إسرائيلي  

العددر ة ا سددرائي ية، فددي بيددان ن  تدد   ااعددة الادديل ا سددرائي ي  ن  قالددتا نالددول:  -ال دددس المحت ددة 
  433تح يط في الارائم الخ يرة )  اف الوحدة ال وائية التاب ة ل عر ة ا سرائي ية والمسرولة عن ال"
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، فدي مديندة عسد الن ع دج خ سيدة ا عدتباس "عديكما"عامدا فدي سدان  10اعت  ت ساانا يب غ من ال مر 
لحسدداب أحددد السدداناص الس سدد ينيين الدداي ي ددوم بدددور  يددورو، 1000فددي ت ريبدد   اتسددا محمددوً ، م ابددل 

 ."النا ط ب سان أسرى حركة فتأ في السان
السددداان اعتدددرف أثنددداص التح يدددط م ددد  بدنددد  خ ددد  لت ريدددب ال ددداتف "لعدددر ة فدددي بيان دددا أن وألدددافت ا

 ."بآ ف اليورو ات رعاويالمحمول وتس يم  ل ساين الس س يني، وارتكاب س س ة ارائم مماث ة م ابل 
 6/21/1124، القدس العربي، لندن

 
 اسة الحكومة مجددا لرئ نتنياهو من اإلسرائيليين ال يريدون وصول %60معاريف:  

مدن  %60نعرت نحيسة "م داريف"، أمدس اسدت العا اداص فيد  أن  :الحياة الاديدة -ال دس المحت ة 
 ا سرائي يين   يريدون ونول نتنيا و  لج رئاسة الحكومة مرة أخرى.

 ن م سدينتخبون  رتسدو . لكدن فدي  %44سينتخبون نتنيا و بينما قال  %45وحسب ا ست الع فان 
نافسة بين نتنيا و وو ير المالية الم دال ورئديس حد ب " نداك مسدت بل"، يدائير لبيدد، فدان حال كانت الم

 .%34بينما يحنل لبيد ع ج  %52نتنيا و يحنل ع ج تدييد 
م ابددل و يددر ا قتندداد ورئدديس  %43وفددي   ددار المنافسددة داخددل اليمددين، فددان نتنيددا و يحنددل ع ددج 

 .%32نل ع ج ح ب "البيت الي ودي"، نستالي بينيت، الاي يح
وي  ر ا ست الع أن الو ير السابط موعي  كح ون، الاي انعط عن ح ب ال يكود ويريد اين ال ودة 

 لنتنيا و. %36م ابل  %46ع ج رأس ح ب اديد، يح ج بع بية عالية ويحنل ع ج 
ندل أما في حال كانت المنافسة بين نتنيا و وو ير الداخ ية السابط، غدعون ساعر، فدان ا خيدر يح

 .%34ونتنيا و ع ج  %43ع ج 
 6/21/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 هدد باغتيال نتنياهو شخصاعتقال  :"جروزالم بوست" 

عامددا  مدن سددكان مدينددة نتانيددا بت مددة  51أمددس عخنددا ) ا سدرائي يةاعت  ددت العددر ة  :ال ددس المحت ددة
و. واكدددرت ندددحيسة "ادددرو الم بوسدددت" ان بنيدددامين نتنيدددا  ا سدددرائي يالت ديدددد باغتيدددال رئددديس الدددو راص 

ان  تم اعت ال  اا العدخظ   لجالعر ة الاين ااصوا  عت ال ، معيرة  أفرادالعخظ قام بالت ديد ب تل 
 الس  ات الم نية. باخبارمع عامل ااتماعي، الاي قام بدورس  أارا اب د محادثة 

 6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
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 حربين على غزةشن انتفاضتين و وتسبب ب حكوماتثالث  شكلتقرير: نتنياهو  

ا نالدددول: عدددكل رئددديس الدددو راص ا سدددرائي ي بنيدددامين نتنيدددا و، ثدددالث حكومدددات، وتسدددببت  -ال ددددس 
سياسات  في تساير انتسالتين في ا رالي الس س ينية، وأب د فرظ الحل السياسي مع الس سد ينيين، 

ا رالي الس سد ينية، وأثدر  لدج حدد كبيدر ع دج عالقدات وعن حربين ع ج غ ة وكرس ا ستي ان في 
  سرائيل الخاراية مع ال الم، حسب برلماني ومح ل سياسي ف س ينيين.
نتنيا و لم يتحير، ربما غير »وي ول ال لو ال ربي في الكنيست ا سرائي ي )البرلمان  أحمد ال يبي: 

مدا   در مدرخرا مدن ت درف لددى ». وألداف ا س وب والمناورات ق يال، ولكن فكرس السياسي لدم يتحيدر
نتنيا و اعت د أن  كعس  ع ج ح ي ت ، ف اا  و نتنيا و الاي   يريد دولة ف س ينية و  يواد في و راص 

 «.ح ب ال يكود الاي يت عم  اليوم من يريد دولة ف س ينية
ح يدران/  24ئيل في منا قيام دولة  سرا 17وكانت الحكومة ا ولج التي عك  ا نتنيا و  ي الحكومة 

 .2222تمو / يوليو  6واستمرت حتج  2226يونيو 
 24وحتددج  1002باار/ مددارس  32فددي  سددرائيل التددي اسددتمرت مددا بددين  31كمددا عددكل الحكومددة الددد 

 .1023مارس 
 24في تاريخ  سرائيل،  ي الثالثدة التدي يعدك  ا نتنيدا و وقدد أع دن عن دا فدي  33والحكومة الحالية الد 

 ستب ج حتج تعكيل الحكومة ال ادمة ب د ا نتخابات.و  1023مارس 
وتعير است العات الرأي ال ام في  سرائيل  لج أن  ما لم تحددث مسااددة ال ح دة ا خيدرة فدان نتنيدا و 

مدارس الم بدل،  27 دو ا وفدر ح دا لتعدكيل الحكومدة ب دد ا نتخابدات ا سدرائي ية المبكدرة الم دررة فدي 
 البرلمانية في الكنيست. وف ا لما اتس ت ع ي  الكتل

كددان الددك فددي  ولددم يوقددع نتنيددا و، خددالل حكوماتدد  الددثالث،    اتساقددا سياسدديا واحدددا مددع الس سدد ينيين.
ا مريكددددي حيددددث وقددددع مددددع الددددرئيس الس سدددد يني الراحددددل ياسددددر عرفددددات والددددرئيس « واي ريسددددر»منتاددددع 

 .2224ول/ أكتوبر تعرين ا  13ا مريكي ا سبط بيل ك ينتون ماكرة تسا م سياسية في 
وع ج مدى سنوات حكمد  حداول نتنيدا و تبريدر عددم الت ددم فدي عم يدة السدالم مدع الس سد ينيين بوادود 

 عنانر يمينية متعددة في ائتالفات  الحكومية يخعج  غلاب ا خعية س و  حكومات .

 6/21/1124، القدس العربي، لندن
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 بين مؤيد لنتنياهو ومعارض ل""إسرائياالنتخابية في  المعركة "شخصنةتقرير: " 

خ دت ععدرات الندسحات التدي أفردت دا ندحف ن ايدة ا سدبوع فدي  سدرائيل : أسد د ت حمدي  –الناندرة 
باار )مارس  الم بل، من الت رط  لج البرامج السياسدية لألحد اب المخت سدة  27لالنتخابات ال امة في 

خندددديات ال ياديددددة ل دددداس ا حدددد اب التددددي بدددددت كدن ددددا فددددي بخددددر ا تمامددددات قادت ددددا، وتمحددددورت فددددي الع
، وأن دا ستنحندر بدين مدن يريدد رريدة  عديم «عخندنة الم ركدة»والخنومات العخنية بين دا، لتركدد 

رئيس الحكومة نتنيا و يوانل ترب   ع ج كرسي ، وبين من يدعم   احت  بح  الن ر عن « ليكود»
أفيحددور «  سدرائيل بيتندا» اسدحط  رتسدو ، أو حتدج  عديم« ال مدل» وية مدن يحدل مح د ، سدواص  عديم 

 يئير لبيد.« يل عتيد»ليبرمان، أو  عيم 
ب عامددة اسددحاط  رتسددو  وحدد ب « ال مددل»ورااددت أنبدداص أمددس عددن تحددالف انتخددابي وعدديك بددين حدد ب 

الدو ير السدابط اددعون سداَعر  لدج « ليكدود»ب عامة تسيبي ليسني، فيما دعدت أندوات فدي « الحركة»
نافسة نتنيا و ع ج  عامة الح ب، كل الدك فدي  دل اسدت العات ل درأي ال ودة  لج الحياة السياسية لم

قبددددل عددددامين، « ليكددددود»تركددددد أن الحدددد ب الدددداي سيعددددك   الددددو ير السددددابط موعددددي  كح ددددون الدددداي تددددرك 
 «.نام ا نتخابات الم ب ة»وسيخو  ا نتخابات الم ب ة ع ج رأس قائمة انتخابية اديدة، سيكون 

 
 تراجع شعبية نتنياهو

ديددد الدداي حم تدد  ت ددديرات المح  ددين فددي العددرون الح بيددة أمددس وقددراصت م لددب   اسددت العات لكددن الا
الرأي  و أن تررس نتنيا و الحكومة الاديدة ب دد ا نتخابدات لدم ي دد بدا مر المسدرو  مند ، وان  نداك 
ن كانت لد يسة، لكدن قائمدة، بددن   يح دج بددعم الحالبيدة الم   دة مدن الندواب، بسلدل  احتما ت، وا 

 ترااع ع بيت  بعكل  فت.
فددي المئددة مددن ا سددرائي يين   يرغبددون فددي  60أمددس أن  "م دداريف"وأ  ددر اسددت الع نعددرت  نددحيسة 

فدي المئدة يرغبدون بدالك . وألدافت أند   34ررية نتانيا و رئيسًا ل حكومة ب د ا نتخابات )فدي م ابدل 
فدي المئدة  44ئدة نتانيدا و، وأع دج فدي الم 45لو كانت ا نتخابدات لرئاسدة الحكومدة مباعدرة  نتخدب 

 46. وبحسب ا ست الع أيلًا، فان كح ون يتمتع بع بية أوسع من نتنيا و )"ال مل"أنوات م ل عيم 
 . كدالك يتسدوط سداَعر، الداي تدرك الحكومدة قبدل ثالثدة أعد ر، ع دج نتانيددا و 36فدي المئدة فدي م ابدل 
 بسارط خمس ن ا .
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فدي المئدة  14الموالية لنتانيا و أن «  سرائيل اليوم»  نحيسة رغم الك، أ  ر ا ست الع الاي أارت
فدي  22من المست   ين يرون ان  ما  ال العخظ ا نسب لتولي مننب رئديس الحكومدة فدي م ابدل 

 المئة اختاروا  رتسو .
 لج التوا   لدج سداَعر « ليكود»ويبدو أن الت ارير عن ترااع ع بية نتنيا و  ي التي دف ت نوابًا في 

في ا نتخابات التي ستاري ب د ع ر. وبرأي  ر ص، فان « ليكود»ي ود وينافس نتنيا و ع ج  عامة ل
باسدت اعة سداَعر، الداي حندل فدي ا نتخابدات الداخ يدة فدي الادولتين السداب تين ع دج المركدد  ا ول، 

قدد تحيدر واد  »  م نتانيا و. وقالدت النائدب ميدري ريحدف لةااعدة ال امدة  ن منافسدة سداَعر لنتانيدا و 
 ولم ي  ن ساَعر موقس  ب د،    أن نوابًا في الح ب لم يستب دوا عودت .«. الواقع

بيلددة »م  دددًا   23-22 لددج الددك، توقددع مراقبددون أن يكددون حدد ب كح ددون )المتوقددع أن يحنددل ع ددج 
حدددور ب عامدة و يددر الخارايدة أفي«  سددرائيل بيتندا»فدي تعددكيل الحكومدة الم ب دة، أو ربمددا حد ب « ال بدان

 ليبرمان الاي لم ي د ينسي احتمال التحالف ب د ا نتخابات مع تكتل يمثل أح اب يمين الوس .
 

 كحلون
وتتوج ا ست العات كح ون نامًا في ا نتخابات الم ب ة رغم ان  لم ينعر برناماًا انتخابيًا ولم ُي رف 

لج أية حكومة سينلم.  ب د من سيكون م   في ال ائمة ا نتخابية وا 
أنندارس مدن أن التندويت لكح دون قدد يلد ف الحد ب الحداكم وم سدكر اليمدين، « ليكدود»وفيما يحار 

نسددخة عددن »الوسدد ي عددن خعدديت ا مددن أن يكددون حدد ب كح ددون « ال مددل»أعربددت أوسددا  فددي حدد ب 
وأن ينلددم غددداة ا نتخابددات  لددج حكومددة ب عامددة نتينددا و فددي م ابددل منحدد  « ليكددود ب»، أو «ليكددود»

 اريدددة ت ندددج بالعدددرون ا اتماعيدددة وا قتندددادية. لكدددن م   دددين اسدددتاكروا أن محدددادرة وح بددد  ح ائدددب و 
الداي لددم »كح دون الحيداة السياسددية قبدل عددامين لدم تكدن لخالفددات سياسدية  نمددا عخندية مدع نتانيددا و، 

 «.ي د يحتمل تح يط ع بية و يرس
خنيات الت ت  أن ا عن ع«  آرتس»ولم يكعف كح ون عن توا ات  ب د ا نتخابات، ون  ت نحيسة 

وأن  مست د ل ن ر في تسدوية سياسدية ت دوم « براغماتي»خرات بان باع أن  ليس بن ر مت رف  نما 
ع ج حل وس  يرلج ب  غالبية ا سرائي يين، وأند    ي دار  انسدحاب  سدرائيل مدن ا حيداص ال ربيدة 

وية. لكدن م ربدًا مدن الدو ير في ال دس و  ينسي احتمال المعداركة فدي أيدة حكومدة تددعم مثدل  داس التسد
 يمثل اليوم الوس  الح ي ي»وألاف ان كح ون «. ليكود»السابط أكد أن  و رال يميني، ترعرع في 

في واق نا الرا ن الاي يا س »وأن  لن يتنكر لمواقس  وسيبر  ا في برنامج الح ب. وتابع مستدركًا أن  
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لددن تُحددول مواقددف سياسددية لعددخظ مثددل ممث ددو يمددين مددع ممث ددي يسددار حددول  اولددة حكومددة واحدددة، 
 «.ااتماعي أيلًا في حكومة وس  –كح ون دون أن ال مل ع ج تح يط برنامج اقتنادي 

 
 ؟"العمل"تحالف ليفني مع 

ب عامددة اسددحاط  رتسددو  وحدد ب « ال مددل»ورااددت أمددس أنبدداص عددن تحددالف انتخددابي متوقددع بددين حدد ب 
المت دددداوي. وأثدددارت ندددورة معددددتركة « كدددديما»ب عامدددة تسدددديبي ليسندددي ينلدددم  لي مددددا حددد ب « الحركدددة»

ل رتسو  وليسني في م ار ال د متوا ين  لج الو يات المتحدة، ان باعًا أن ما اتس ا ع ج تعدكيل قائمدة 
في ا نتخابات ا خيرة يحاف  في ا كل حد ب ع دج «  سرائيل بيتنا –ليكود »معتركة ع ج غرار قائمة 

 لوس .أ رس، لكن ما ي ت يان في ااب منوتي ا
وأع ندت ليسنددي أمددس أندد  سدديتم قريبددًا تعددكيل قائمددة معددتركة  حدد اب الوسدد  ويسددار الوسدد  يكددون  دفدد  
الددرئيس منددع عددودة نتنيددا و ع ددج رأس حكومددة اديدددة. وأكدددت ل  ندداة الثانيددة ل ت س يددون ا سددرائي ي أندد  

 عتبدددارات  وتاب دددت أن التحدددالف بدددين أحددد اب الوسددد  سدددي وم وف ددداً «. سدددتكون  نددداك قائمدددة معدددتركة»
انتخابيددة، وسدديكون ا ختيددار ل تحددالف الدداي يح ددط أنددواتًا أكثددر ويكددون قددادرًا ع ددج  سدد ا  نتنيدددا و. 

 «.ياب أن نامع قوانا لخ ط ولع يكون في  أمل  ستبدال نتنيا و، و اا ما سيحنل»وألافت: 
لدم تندف احتمددال أن سدداب ًا عدي ي يحيمدوفتل ان ا سدرائي يين سددئموا نتنيدا و، و « ال مدل»وقالدت  عيمدة 

  لج تحالف مع ليبرمان أو كح ون  س ا  نتنيا و.« ال مل»ينلم 
 6/21/1124، الحياة، لندن

 

 لدعمها فلسطين أميركية كنيسةتهاجم  إسرائيليةمنظمة  
اليمينيددة لسدد  ة اللددرائب  ا سددرائي يةقدددمت من مددة "عددورات حدددين"  :ال دددس دوت كددوم -تددل ابيددب 
نيسددددة "البددددر سددددبيتريانية" فددددي الو يددددات المتحدددددة ع ددددج خ سيددددة مواقس ددددا مددددن عددددكوى لددددد الك ا ميركيددددة

ع دج انت داك الكنيسدة   ثباتدات، وقدمت المن مة ما  عمدت باند  ا نسانلح وط  ا سرائي يةا نت اكات 
غيدددر  بدعمدددالقامدددت   ا، ا ميركيدددةلي دددا سددد  ات اللدددرائب  اللدددريبي الددداي قدمتددد   ا عسددداصلعدددرو  

سددددحب ا متيددددا ات   لددددج، ودعددددت من مددددة "عددددورات  دددددين" ا ميركيددددةنين اللددددرائب قانونيددددة وف ددددا ل ددددوا
اليمينيدة، مدواد  سدامية تعداع ع دج  ا سدرائي يةوتنعر الكنيسدة، وف دا ل من مدة  اللريبية من الكنيسة.

 . سرائيلتتاار مع  أميركيةعدم ا ستثمار في عركات   لجالتميي  ال ننري، والك عندما تدعوا 
 أميركيددةسددحب اسددتثمارات مددن عددركات  1023المددرتمر ال ددام ل كنيسددة قددرر فددي تمددو   أن  لددجويعددار 

 ت  د نس ات مع "الدولة الي ودية".
 5/21/1124س، القدس، القد
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 تتاجر بها "إسرائيل"في "مقابر األرقام" تختفي و الشهداءجثث معاريف:  

الن  سرائيل عن رفل ا تس يم عاد مولوع "م ابر ا رقام"  لج ال ناوين مرخرا ب د  ع: 44عرب 
وقال  اثتي منساي عم ية الكنيس في ال دس، قبل أسبوعين، غسان وعدي أبو امل،  لج عائ تي ما.

ت رير نعرت  نحيسة "م اريف"، اليوم الام ة،  ن  سرائيل أقامت ست م ابر أرقام، وت  ط ع ي ا 
ة أوامر عسكرية. لكن ثالثة ت ارير اسم "م ابر ع داص ال دو"، وتم تن يم  اس الم ابر بمواب تس 

 سرائي ية وادت المسرولين عن ا عبثوا ب اس الم ابر وخانة في يت  ط ب م يات الدفن ونيانة 
 ال بور.

وبحسب الت رير فان    ت ال في "م ابر ا رقام" مئة اثة لع داص ف س ينيين، لكن ليس م روفا حالة 
مكان ا. وتت الج في  سرائيل أنوات تتحدث عن   مال  الع داص في ا وما  اا كانت   ت ال ترفا

ي ود باراك، الاي قال  ن ولع  اس الم ابر سيص  عديد، وبين  اس ا نوات و ير ا من السابط، 
 ادا وأن "الاثث بخاة با ختساص".

، أن وأكد "مرك  الدفاع عن السرد" الح وقي ا سرائي ي الاي ي نج باعادة الاثث  لج عائالت الع داص
تحدث علو الكنيست في  2245 سرائيل ما  الت تس د اثث ع داص في "م ابر ا رقام". وفي ال ام 

حين ، يوسي سريد" عن "المتاارة باثث" الع داص معددا أن  اا يدل ع ج تدٍن  لج حلي  
ويعار  لج أن  خالل السنوات المالية أعادت  سرائيل اثث ع داص ف س ينيين وعرب في  أخالقي.

 س ات تبادل مع من مات ف س ينية وح ب هللا.ن
ويتحدث الت رير في "م اريف" عن عيوب  ارامية في الت امل مع الاثث وال بور. ف ناك اثث 
اختست، وأخرى ارفت مع اناراف التربة بسبب ا م ار. و ناك قبور حسرت من دون أن يكون 

 فانل ترابي بين ا لتبدو وكدن ا قبر اماعي.
اختساص الاثث عكوكا كثيرة، ول ل اختساص اثة الع يدة د ل المحربي  ي واحدة من وتثير مسدلة 

 أبر  ال لايا التي أثارت مولوع "م ابر ا رقام" وعبث  سرائيل ب ا.
" تكاد تكون مستباحة، وأن الالفتات ع ج موواد ت رير رسمي أعدس الايل ا سرائي ي أن "م ابر ا رقا

تم دفن الاثث باتااس واحد، وأن الم برة الواق ة قرب اسر بنات ي  وب، في ال بور ليست ثابتة، و  ي
 عمال البالد، محا ة بسور بيل  لج الس و  وأن  تم ال ثور في  اس الم برة ع ج روث أب ار!

 5/21/1124، 48عرب 
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 مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يطالب العالم بالتدخل لصالح قضية أراضي كريمزان  

 الب ما س ررساص الكنائس الكاثوليكية في ا ر  الم دسة مساص اليوم ال الم  :م ا -لحمبيت 
اامع ل تدخل لنالأ قلية أرالي كريم ان غرب بيت لحم، بالتدكيد ع ج ف س ينية ا ر  ولمنع 

 لم ا وتخريب ا عن  ريط بناص ادار اللم والتوسع ع ي ا. ا حتاللمحاو ت 
التين في ال دس في حديث مراسل م ا  ن ررساص الكنائس يتاب ون ب  ط وقال النائب الب ريكي ل

عديد بخر الت ورات التي  رأت ع ج قلية وادي كريم ان التي من المتوقع ندور حكم ن ائي في 
 30عدن ا في أية لح ة، وقد كان ال دف من الا سة ا خير ل محكمة ا سرائي ية: المن  دة في 

  ع ج السكان ليختاروا بين بدي ين غير م بولين لدى السكان والر بانية ، اللح1024تعرين الثاني 
 السالسية.

فورية لحماية كريم ان والتدكد من ب اص أرالي    اراصاتاتخاا   لجودعا العوم ي الماتمع الدولي 
بالكامل لمن الاانب الس س يني كما ين ي  ال نان ي ال رار واوي الس  ة كي يسرلوا قيم 

 ا حترام المتبادل والعرعية الدولية. أساسوالسالم المبنية ع ج  ال دالة

 5/21/1124، وكالة معًا اإلخبارية
 
 فلسطينية الشهر الماضي 20اعتقل  االحتاللإحصائية:  

أفاد مرك  أسرى ف س ين ل دراسات، اليوم الام ة، بدن س  ات ا حتالل : ال دس دوت كوم -غ ة 
ال اوص لسياسة اعت ال النساص والستيات الس س ينيات، حيث رند  ن دت خالل نوفمبر المالي من

من ن قيد ا عت ال، واستدعاص  سيرة  3امرأة أ  ط سرات م  م ن، بينما   ت ال  10المرك  اعت ال 
 محررة لم اب ة المخابرات.

أسير  وأولأ النا ط ا عالمي ل مرك  ريا  ا ع ر بدن من بين النساص الم ت الت  واة وع ي ة
نساص تم اعت ال ن من المساد ا قنج المبارك، وبرر  4في الساون اعت  تا خالل ال يارة، و

 ا حتالل اعت ال عدد من النساص بات ام ن بمحاولة   ن أو د س انود ع ج الحواا .
ئم وناعد المرك  المرسسات الدولية الم نية ب لايا المرأة التدخل لحماية المرأة الس س ينية، من ارا

 ا حتالل بح  ا، والتي   تتوقف، ووقف اعت ال ن بدون ت مة أو سبب.

 6/21/1124، القدس، القدس
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 ويطلقون عليهم قنابل الغاز والصوتإسرائيليين يحاصرون جنودًا  شبانالجدار العازل:  

، ععرات الموا نين بالرناظ الحي وبحا ت اختناط خالل أمس أنيب"وفا":  -مندوبو "ا يام" 
 المنا لة لالستي ان والادار ال ننري.  ا سبوعيةقمع قوات ا حتالل ل مسيرات 

وثالثة با ختناط،  ، اثنان بالرناظ الم ا يأنيبواف د اكرت منادر  بية، أن خمسة موا نين 
م ام ع ج أرالي غرب رام هللا، بينما أنيب ال في مواا ات مع قوات ا حتالل أمام م سكر عوفر

 في مواا ات مع قوات ا حتالل في حي س أ مرحبا. موا نان بخران بالرناظ الم ا ي
، ماموعة من انود ا حتالل أمسععرات العبان، حانروا  أن ،قال ع ود عيان ،من ا ة ثانية

قنابل الحا  والنوت نحو الانود  واوأ   في مدينة بيتونيا غرب رام هللا،  ا نعاصداخل بناية قيد 
الحاارة   ل اص أع ابسي روا ع ي ا من الانود الاين فروا من المكان في  أنالمحانرين، ب د 
وكان الانود وق وا في الكمين الاي ننب  ل م العبان،  .ا نعاصبناية قيد   لجع ي م، ولاوئ م 

ل خ و المن  ة من الانود، فسي روا ع ج في استحال بخرونحيث البناية، فيما ناأ   لجو اردو م 
 ماموعة من م با ختناط.  نابةنحو الانود، وناحوا في  وأ   و اكميات من قنابل الحا  والنوت 

ا بت اد   لجالمكان، ما دفع العبان   لجون ت  أخرىواستحاث الانود المحانرون و  بوا ت  ي ات 
 من المن  ة، وخرج الانود من المن  ة.

 ت قوات ا حتالل، أمس، مسيرة قرية ب  ين ا سبوعية، غرب محاف ة رام هللا والبيرة، كما قم
 المنا لة لالستي ان ومنادرة ا رالي وادار السنل ال ننري.

واكرت منادر  بية، أن أرب ة موا نين أنيبوا بالرناظ الم دني المح ف بالم ا ، وا ختناط 
 وات ا حتالل في قرية ن  ين.بالحا  المسيل ل دموع في مواا ات مع ق

كما قم ت قوات ا حتالل، أمس، مسيرة كسر قدوم ا سبوعية، بمحاف ة ق  ي ية، المنا لة 
لالستي ان والم البة بستأ عارع الب دة الرئيس المح ط منا ما ي يد ع ج ععر سنوات، ما أدى  لج 

تلامنين ا اانب بحا ت  نابة منور ت س يون ف س ين باروت وال عرات من الموا نين والم
 اختناط متساوتة. 

كما أنيب أرب ة عبان برناظ ا حتالل ا سرائي ي، مساص أمس، في مواا ات مع قوات 
 ا حتالل ا سرائي ي في ب دة سنال عمال عرط رام هللا.

 وفي بيت لحم، اندل ت مواا ات بين قوات ا حتالل وععرات العبان من مخيم عايدة.
اقتحمت قوات ا حتالل قرية ت وع، عرط مدينة بيت لحم، مدعية أن مستو نًا من ا ة أخرى، 

 أنيب بحار أثناص مرورس بسيارت  من ال ريط ا لتسافي ال ريب من ال رية.
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كما دعا المعاركون في مسيرة الم نرة ا سبوعية، المنددة بادار اللم والتوسع ا ستي اني، 
 انت اكات ا حتالل بحط مدينة ال دس وم دسات ا.الماتمع الدولي ل تدخل فورا  ي اف 

 6/21/1124، األيام، رام هللا
 
 المسجد األقصىألفًا أدوا صالة الجمعة في  50أكثر من مدير األوقاف اإلسالمية بالقدس:  

قال العيخ ع ام الخ يب، مدير عام  دارة ا وقاف ا سالمية في ال دس،  عبد الرروف ارنارو :
ولم تسر   ألسا أدوا نالة الام ة في المساد ا قنج المبارك، أمس. 50ما ي يد ع ج لد"ا يام"  ن 

قوات ا حتالل ا سرائي ي قيودا ع ج ونول المن ين من ال دس والداخل الس س يني  لج المساد 
 ا قنج فيما وان ت منع المن ين من اللسة الحربية من دخول المدينة.

 6/21/1124، األيام، رام هللا
 
 موظف في إدارة األوقاف والمسجد األقصى 100بالقدس: تعيين  اإلسالميةمدير األوقاف  

أع ن العيخ ع ام الخ يب، مدير عام  دارة ا وقاف ا سالمية في ال دس ان   عبد الرروف ارنارو :
مو سي في  دارة  200بدمر من ال ا ل ا ردني الم ك عبد هللا الثاني ت رر ت يين ما ي يد عن 

 وقاف ا سالمية والمساد ا قنج.ا 
داريين وسدنة ومن سين في  دارة ا وقاف  200من  أكثروقال: سيتم ت يين  مو ف من حراس وا 

 ا سالمية في ال دس والك ب دف ت وية الا ا  ا داري لألوقاف.
 6/21/1124، األيام، رام هللا

 
 لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم" العيزريةتهجير البدو في  
عائالت بدوية من ب دة ال ي رية عرط ال دس، ا خالص ال سري   تواا :ال دس دوت كوم -ل دس ا

 .أريحال م في  أنعئتوالت اير من أماكن سكن م، والك  لج مدينة 
من ت اير  ر ص البدو، لتوس ة مستو نة "م الي  ادوميم" المالن ة  وت دف الس  ات ا سرائي ية

دير اكرس أن مستو نة "م الي  ادوميم" ت تبر من أكبر مستو نات اللسة ومن الا لب دة ال ي رية.
 ، أي أن الماتمع الدولي   ي ترف بعرعيت ا.67المحت ة عام  ا راليالحربية، و ي ت ع لمن 

 5/21/1124، القدس، القدس
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 المقدسة و"األقصى" بأمس الحاجة إلى السالم األراضيثيوفيلوس الثالث:  

ثّمن ب ريرك ال دس وسائر أعمال ف س ين وا ردن ثيوفي وس الثالث ا ود المرسسات  بترا: - عمان
 سيما النادي ال ربي ا رثواكسي في رام هللا  سيما نعا ات عيد الميالد بما تلسي  من ب اة وفرت 

 في ق وب ا  سال وفط بيان ندر في عمان أمس الام ة.
در بمناسبة قرب أعياد الميالد المايدة،  ن ا رالي وقال الب ريرك ثيوفي وس في البيان الاي ن

الم دسة التي ت اني من "ويالت عدم ا ست رار السياسي وا عتداصات ع ج الم دسات وخانة 
 السالم".  لجالمساد ا قنج المبارك،  ي في أمس الحااة 

  م أنحاب ال رار وألاف، "مع قرب عيد الميالد، عيد المحبة والسالم، ندمل من هللا ت الج أن يُ 
رساص السالم ال ادل والعامل المبني ع ج ال دل والمحبة".  السياسي ليس  وا ما يست ي ون لرفع ال  م وا 

 6/21/1124، الغد، عّمان
 
 الزيتون في نابلس يقطعون شجرحملة اعتقاالت في القدس المحتلة والمستوطنون  

تالل "ا سرائي ي"، أمس الام ة، منا ل دا مت قوات ا ح وكا ت: - الخ يج –ف س ين المحت ة 
الس س ينيين في أحياص وب دات م دسية عدة، واعت  ت خالل ا عددًا من العبان والستية بدعوى 

عبان واعت ل  سل خالل مواا ات في  4المعاركة في مواا ات لد ا حتالل، فيما أنيب 
عارة  يتون في ريف  50نحو  قام مستو نون مت رفون، ب  عو ال يسوية عرط المدينة الم دسة. 

 ناب س العرقي.
 6/21/1124، الخليج، الشارقة

 
 دون محاكمة "العزل"االحتالل مستمّر في وضع األسرى في نادي األسير:  

في  روف  "نسحا"رام هللا: وان ت من حة ساون ا حتالل ا سرائي ي، ع ل ععرة أسرى في سان 
وعد انت اص ع ل م، ع مًا بدن م م  ولون منا ح يران/ سيئة، ودون عرل م ع ج أية محكمة لتحديد م

يونيو المالي. وبحسب محامي نادي ا سير الاي  ار م، فان م م  ولون في غرف مح  ة النوافا 
وا بواب، و  تدخ  ا أع ة العمس، وتنتعر الروائأ الكري ة في ا، وتحي  م غرف الم ت  ين 

 عتائم  ي ة الوقت.الانائيين، ما يل ر م لسماع النرا  وال
ون ل المحامي عن ا سرى الم  ولين أن م ي انون من ن نان حاّد في المالبس وا غ ية العتوية، 

ون ل  و  يسمأ   الي م باحلار ا، بحاة الخعية من  روب م، عالوة ع ج حرمان م من الكتب.
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ي، كما وتاري عم يات مكّب ي ا يد "السورة"  لج ساحة  ن م يخراونالمحامي عن ا سرى ال ول 
 تستيل استس ا ية لحرف م في أوقات مخت سة، خانة في وقت النوم.

 6/21/1124، القدس العربي، لندن
 
 صالة الجمعيةقرابة مئتي غزي صلوا في المسجد األقصى  

من مندر ف س يني، أن قرابة مئتي غ ي، سمأ  "ال دس ال ربي"س دى: ع مت  أبوفادي  -رام هللا 
أمس وأداص نالة الام ة في المساد ا قنج، وعادوا  لي  مباعرة ب د  ةة ق اع غ  ل م بمحادر 
 النالة. 

 6/21/1124، القدس العربي، لندن
 
 يتطلب شجاعة من الجميع السالمملك األردن: تحقيق  

تح يدط السدالم فدي   نالثداني، الداي يد ور واعدن ن حاليدًا، " عبدد هللاقدال ال ا دل ا ردندي الم دك : )قنا 
لعددددرط ا وسدددد  يت  ددددب عددددااعة مددددن الاميددددع، وتكثيددددف ا ددددود الماتمددددع الدددددولي لمسدددداعدة ال ددددرفين ا

الس س يني و"ا سرائي ي" ع ج ال دودة  لدج  اولدة المساولدات التدي   سدبيل عن دا لتح يدط السدالم فدي 
 المن  ة استنادًا  لج حل الدولتين".

يددة وا كاديميددة فددي ال انددمة ا مريكيددة وأكددد م ددك ا ردن خددالل ل دداص مددع ماموعددة مددن ال يددادات السكر 
الحدددرب ع دددج ا ر ددداب تعدددكل منددد حة معدددتركة  ن التن يمدددات  أنواعدددن ن، ال ي دددة قبدددل المالدددية "

 ا ر ابية تست دف الاميع دون استثناص".
 لألردن.وأع ن الرئيس ا مريكي باراك أوباما، أمس، عن  يادة كبيرة في المساعدة ا مريكية الم دمة 

م يدون حاليدًا واعددًا  660وباما أن المساعدة ا مريكية سترتسع  لج م يدار دو ر سدنويًا م ابدل وأولأ أ
أيلددًا بلددمانات قددرو  اديدددة، وقددال كددل الددك ي دددف  لددج دعددم ا نددالحات السياسددية وا قتنددادية 

 التي تارى في ا ردن.
 لدج  1025الستدرة مدن وأولأ البيت ا بي  أن  اس المساعدة التي ستناقل فدي الكدونحرس ستعدمل 

1027 . 
 6/21/1124، الخليج، الشارقة
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 في القدس الشريف وتطالب بوضع حدٍّّ لها اإلسرائيليةمسيرات تندد بالممارسات  

 ا قندجع دج المسداد  ا سدرائي يةفي ب ددد مدن مندا ط المم كدة با عتدداصات  معاركون بمسيراتندد 
فدي ال ددس  ا  دلبالتوحد لنندرة  وا سالميةين ال ربية م البين ا مت والم دسات في ال دس العريف،

 العريف وولع حد ل ممارسات الن يونية.
انتنددارا  أمددسمسدداد الاام ددة "نددوت ال لدداة" ع ددب نددالة الام ددة  أمددامفسددي اربددد ان   ددت مسدديرة مددن 

 وتدكيدددا ع ددج اسددتمرار الم البددة ا قنددجودعددم المددراب ين الس سدد ينيين الدداين يحددامون عددن  لألقنددج
 السياسي وا قتنادي. با نالت

سددالمي لوقددف ا عتددداصات التددي ت دددف  لددج "اغتندداب" المسدداد  و الددب المعدداركون بتحددرك عربددي وا 
المسدداد ا قنددج خدد  أحمددر و  يسددمأ  أنمركدددين بح دد ، ا قنددج، منددددين با نت اكددات الندد يونية 

 بالمساس ب .
، مسديرة مددن أمددام مسدداد أمددسة الام ددة ن ددم حدراك أحددرار محاف ددة ال سي ددة ع دب نددال ال سي ددة،وفدي 

ب ددد  الس اليدددات العددد بية والحركدددة  المحاف دددة، بمعددداركةتاددداس مبندددج  ال سي دددة الكبيدددر وسددد  المديندددة،
ا سالمية في المحاف ة، ردد المعاركون في ا  تافات تنددد بالسياسدة الراميدة  لدج رفدع ا سد ار، ورفدع 

  والك ربدداص، وعدددم نددرف الدددعم ل مددوا نين، وعدددم الدددعم عددن الك ربدداص، وت ويح ددا برفددع أسدد ار الخبدد
 تن يل أس ار المحروقات، تماعيا مع ا س ار ال المية ل نس .

 6/21/1124، الدستور، عّمان
 

 مع "إسرائيل" "الملتقى الوطني" ضد "صفقات الطاقة" باسماألردن بمؤسسة جديدة تأسيس  
ائي ي التددي وق ت ددا الحكومددة ا ردنيددة فددي  ري  ددا يبدددو أن اتساقيددة الحددا  ا سددر  عمددان د بسددام البدددارين:

ل نمددو ع ددج المسددتوى الددداخ ي المح ددي حتددج تنددبأ قلددية "رأي عددام" و نيددة وسدد  مرعددرات برامايددة 
 تن يدية اديدة ل م ارلة ولم ت يات ا بسبب س ولة ترويج ا فكار الملادة ل ا بين الموا نين.

بخر مرسسة عد بية تدم ا عدالن عدن تدسيسد ا وسدت ت ي  الم ت ج الو ني لم اومة الحا  ا سرائي ي  و
وسددائل ا عددالم   ددر اليددوم السددبت لتدعددين حم ددة عددديدة مماث ددة تمامددا لحمددالت م اومددة الت بيددع فددي 
محاولددة والددحة مددن ب دد  أق دداب الم ارلددة  سددتثمار ا اددواص العدد بية الحان ددة التددي نتاددت عددن 

 ئي يتين.قليتي "التاسس المسخخ" وغا  ا مونيا ا سرا
الم ت دج الاديدد لم اومدة اتساقيددة الحدا  ا سدرائي ي سدديبدأ أعمالد  السدبت بتامدع نخبددة مدن خبدراص ال اقددة 
وما س الن ابات الم نية وب   أركان النواب الم تمين بالمولوع ومن بين م النائب  ند الساي  التي 

 ائي ي.. احتالل لألردن".كانت قد لستت ا ن ار عندما حم ت  فتة كتب ع ي ا " الحا  ا سر 
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  تت  دط  ا تساقيةامال نرايرة الو ير السابط رئيس ق اع البوتاس كان قد أب غ "ال دس ال ربي" بدن 
بالت امددل مددع ال  اعددات ا سددرائي ية بددل مددع عددركة أمريكيددة تسددتثمر فددي الحددا  ع ددج سددواحل ف سدد ين 

 ع   مبرر ل ما.المبالحة واللاة في الت امل مع  اا المولو  أنم محا  لج 
وف ددا ل نددرايرة ال م يددة اقتنددادية وماليددة حنددريا وتت  ددط ب ددر   سددت مال الحددا  عبددر عددركة أمريكيددة 

 وبك سة ن ل بسي ة.
النسدور    عبدد هللابالنسبة لعروحات اسدتم ت ل دا "ال ددس ال ربدي" فدي مكتدب رئديس الدو راص الددكتور 

كدل ا مدر يت  دط ب  دب مدن عدركة و نيدة ل حندول يواد اعتماد من أي نوع ع ج الحدا  ا سدرائي ي و 
 ع ج كميات   مة  دامة نناعت ا من الحا  من مكان مااور.

خ ف الكواليس كان النسور كما تركد منادر م ربة ي ار  بعدة  اا الخيار لكن حكومت  الد رت 
ين الحدا  مدن لمنأ ق اع البوتاس المواف دة الال مدة ع دج اسدتيراد غدا  مدن  سدرائيل بسدبب ند وبة تددم

 أماكن بدي ة.
 6/21/1124، القدس العربي، لندن

 
 الشعب الفلسطيني للتضامن مع العالميماليزيا: إحياء اليوم  

ن مت و ارة الخاراية المالي ية بالت اون مع سسارة دولة ف س ين لدى  :الحياة الاديدة –رام هللا 
 ب الس س يني، والك ب اعة م  د الدب وماسية مالي يا، احتسا  لمناسبة اليوم ال المي ل تلامن مع الع

وال القات الخاراية التابع لو ارة الخاراية في ال انمة كوا لمبور، حيث عارك في ا حتسال نائب 
و ير الخاراية المالي ي داتو حم ة  ين الدين، وسسير دولة ف س ين لدى مالي يا د. أنور ايغا، وعدد 

 ب وا عالميين، ولسيف من أبناص الاالية الس س ينية في مالي يا.من السياسيين والمث سين والكتا
اانب الحط   لجوعبر نائب و ير الخاراية المالي ي عن وقوف الحكومة والع ب المالي ي ب وة 

الس س يني، مركدا ع ج لرورة تح يط  قامة الدولة الس س ينية وعانمت ا ال دس العرقية، في   ار 
المتحدة ب اا الندد، الاي نظ ع ج قيام دولة ف س ين  ا ممع قرار حل الدولتين، انسااما م

الاي  ا مروعانمت ا ال دس الحربية،   سرائيلب انمت ا ال دس العرقية، والج اانب الك قيام دولة 
المتحدة ولم يتم ت بيط الاانب ايخر،  ا مملم يتح ط ب د، حيث تم ف   ت بيط اانب من قرار 

مالي ي مرتب  ارتبا ا وثي ا بالع ب الس س يني، والك ع ج الرغم من الب د الع ب ال أنمليسا 
الاحرافي بين الب دين، وأكد ع ج لرورة تح يط ال دل والمساواة ل ع ب الس س يني ونيل الحرية ب د 

  ول انت ار.
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وأامع ب ية المتحدثين خالل ا حتسال ع ج لرورة موان ة الحعد الدولي ل تلامن مع ع بنا 
 وتم عر  في م وأغنية خالل ا حتسال ت كسان واقع م اناة ع بنا تحت ا حتالل. ليت  ال ادلة.وق

6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 اإلسرائيلية على فلسطين االعتداءاتالعربي الروسي يدين  التعاونمنتدى  :الخرطوم 

وسي أعمال  في الخر وم برف  نالت الدين من سج: أن ج منتدى الت اون ال ربي الر  -الخر وم
دانة كافة أعكال ا ر اب الاي يمارس  تن يم داعل في  ا عمال ال دوانية ا سرائي ية بس س ين، وا 

 البالد ال ربية، والتدكيد ع ج لرورة است رار ا ولاع في سوريا وال راط وليبيا واليمن.
 الب و ير الخاراية الروسي سيرغي  وفي المرتمر النحافي الاي ع د في ن اية مداو ت المنتدى،

 فروف الماتمع الدولي بتمكين الع ب الس س يني من تكوين دولت  المست  ة ع ج أساس العرعية 
وقال  ن عدم الونول  لج تسوية س مية في  الدولية، ووف ا لمرتمر مدريد والمبادرة ال ربية ل سالم.

 ك  ا. اا الم ف تسبب في عدم است رار المن  ة 
 المن  ة، وونفمتدت الدكتور نبيل ال ربي ا مين ال ام ل اام ة ال ربية الدور الروسي في وا

مواقف روسيا في التلامن مع ال لايا ال ربية وتدييد ا لح وط الس س ينيين في تكوين دولت م التي 
 ال ربية.بين روسيا والدول  ا قتناديأن ي داد حام الت اون  الايد، وتمنجعانمت ا ال دس با مر 

6/21/1124، القدس العربي، لندن  
 
 أسرة في غزة بتمويل قطري 100منازل إليواء  

باعرت ب دية بيت حانون، عمال ق اع غ ة،  قامة معروع بيوت متن  ة : أعرف م ر –غ ة 
"كرفانات"  يواص النا حين من فاقدي المدوى وأنحاب المنا ل المدمرة، ممن لم يادوا أي مدوى ل م 

ن منا انت اص ال دوان ع ج ق اع غ ة، والك بتمويل من ام ية ال الل ا حمر ال  ري في حتج اي
ف س ين، وقدمت ام ية ال الل ا حمر ال  ري، حسب ا تساط مع ب دية بيت حانون ما ي ارب من 

عائ ة من برد العتاص  200وحدة سكنية بكامل مراف  ا  يواص  200م يون دو ر، من أال  قامة 
رس مع ا نخسا  الكبير في دراات الحرارة، ووا  سسيان حمد مدير ب دية بيت حانون العكر ال ا

لج ال الل ا حمر ال  ري لحرن ا الكبير ع ج مساعدة النا حين والتخسيف عن م   لج دولة ق ر، وا 
 ب د تدمير منا ل م وتعريد م.

6/21/1124، الشرق، الدوحة  
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 للتوصل التفاق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين اطةالوس: األردن شريك قوي في أوباما 

قال الرئيس ا ميركي باراك أوباما:  ن ا ردن عريك قوي في الوسا ة من أال  :وكا ت -واعن ن
 اتساط سالم بين ا سرائي يين والس س ينيين.

ا بي : "من  لكن  ألاف ل نحسيين ب د ل ائ  ال ا ل ا ردني الم ك عبد هللا الثاني في البيت
الوالأ في أع اب )حرب  غ ة وب   التحديات في ال دس أن البيئة غير مواتية ل اا النوع من 

 مبادرات السالم التي نود رريت ا".
ما سيكون في من حة ا سرائي يين  أنقرار في ن اية الم اف وتابع: "سنوانل تبادل ا فكار مع ا 

انبا  لج انب في سالم وأمن وأن يكون ل س س ينيين  والس س ينيين  و قدرت م ع ج ال يل م ا
 دولت م".

6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 في حالة انهيار  "إسرائيل"مارتن إنديك: حكومة  

أكد مارتن  نديك، مب وث الو يات المتحدة السابط ل سالم في العرط ا وس ، اليوم : قنا –واعن ن 
ي ية دخ ت في مرح ة ا ن يار.. معيرا  لج  عالن رئيس الو راص الام ة، أن الحكومة ا سرائ

 ا سرائي ي، بنيامين نتنيا و، عن تنحية و يرين أساسيين في حكومت .
وقال  نديك: " ن الحكومة ا سرائي ية بدأت في التسرط ال ام المالي ع ج خ سية مساولات السالم، 

ف في ال دس، أنبحت الردود الرسمية متباينة، ومنا الك الوقت ومع الحرب ع ج ق اع غ ة وال ن
 ا مر الاي أدى  لج ما  و الولع ع ي  اين.. وأفلل ك مة لونف الك  و ا ن يار".

وألاف  نديك: " ناك أيلا ع ور بدن الحكومة ا سرائي ية لم تكن قادرة ع ج ال مل بنورة فاع ة، 
 الوس  أخات بالتباعد وا ن سام".حيث  ن التحالف بين ا ح اب اليمينية في ا وأح اب 

6/21/1124، الشرق، الدوحة  
 
لهـــا االتحـــاد األوروبـــي أثّـــر فـــي الـــوعي "إســـرائيل" لحصـــار غـــزة واســـتهداف بلجيكـــا:   منشـــآت موَّ

 األوروبي
الوس   السير ع ج خ ج دول  –بروكسل د ا نالول: ت ت م حكومة ا ئتالف الب ايكية )اليمين 

ع قرار ل برلمان ا سبوع الم بل حول ا عتراف بدولة ف س ين. ومن المنت ر أوروبية، بالت دم لمعرو 
أن يح ج ال رار بمواف ة الحالبية الساح ة من أعلاص البرلمان، ن رًا لتدييد الم ارلة الب ايكية ل اس 
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الحنار ا سرائي ي لح ة ومنع  سرائيل »وأولأ ولي يوكسال النائب في البرلمان، أنَّ  الخ وة.
ل ا ا تحاد ا وروبي، أّثر  دخ ال المساعدات ل   اع، واست داف ا في عدوان ا ا خير منعآت موَّ

بعكل كبير في الوعي الام ي ا وروبي، ما أدى ل رت ا عتراف بدولة ف س ين في البرلمانات 
 ، قائاًل  نَّ الرأي ال ام ا وروبي بات يت ا ج بحساسية مع مولوع ف س ين«ا وروبية

6/21/1124، العربي، لندن القدس  
 
 "إسرائيل" تمنع قائد الحركة الجمهورية في إيرلندا جيري آدامز من زيارة غزة 
قال مندر ح وقي ف س يني  ن الس  ات "ا سرائي ية" من ت، أمس، وفدًا  يرلنديًا من : )د .ب .أ  

ي ايري بدام  من ت  دخول ق اع غ ة، واكر المندر أن الوفد برئاسة رئيس "العين فين" ا يرلند
 الس  ات "ا سرائي ية" من دخول غ ة عبر م بر بيت حانون " ير " الخالع لسي رت ا .

باولة تس دية في ق اع غ ة ي ت ي خالل ا  ا يرلنديوحسب المندر كان م ررا أن ي وم الوفد 
 س ينيين عخنيات ح وقية ف س ينية ومسرولي وكالة ا مم المتحدة لحوث وتعحيل الالائين الس

ااتمع في رام هللا مع الرئيس الس س يني محمود عباس  ا يرلندي"أونروا" في ال  اع، وكان الوفد 
 الس س ينية.الاي أ     ع ج بخر مستادات ا ولاع في ا رالي 

وقال بدام  ع ب ال  اص  ن ح ب "العين فين" يدعم عم ية السالم في العرط ا وس ، ويدعم حط 
ي في ا ست الل والحنول ع ج دولت ، وألاف "نحن ق  ون من تن يد الولع، الع ب الس س ين

لالك ع ج الماتمع الدولي ال يام بما ود كبير  ب اص ا ست رار وت بيط ال انون والمواثيط الدولية 
 ".واحترام ا

6/21/1124، الخليج، الشارقة  
 
 "إسرائيل"أول سفير لجنوب السودان إلى  

وقالت نحيسة  سودان  رسال أول سسير ل ا  لج " سرائيل" ا سبوع الااري.ت ت م حكومة انوب ال
"ايرو اليم بوست" "ا سرائي ية" في موق  ا ا لكتروني، أمس )الام ة ،  ن السسير روبين بناامين 

وكان قد أع ن عن  الحالي.سوف ي دم أوراط اعتمادس ل رئيس "ا سرائي ي" روبين ريس ين ا سبوع 
مين في سبتمبر المالي، والك في   ار السياسة الخاراية لاوبا لتوسيع ن اط واود ا ت يين بناا

 ا ستراتياية.الدب وماسي في ما أسمت  بالدول 
6/21/1124، الخليج، الشارقة  
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 مشاريع قرارات لصالح فلسطين 8الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد  

المتحدة بدغ بية ساح ة وبناص ع ج تونية ال انة اعتمدت الام ية ال امة لألمم  :وفا -نيويورك
ن اص ا ست مار ، ثمانية معاريع قرارات  الراب ة التاب ة ل ا )الم نية بالمسائل السياسية الخانة وا 
تت  ط بوكالة )ا ونروا ، وبال انة الخانة الم نية بالتح يط في الممارسات ا سرائي ية التي تمس 

 يني وغيرس من السكان ال رب في ا رالي المحت ة.ح وط ا نسان ل ع ب الس س 
" حيث اعتمدت ا ونروا، ا ول ال رارات المت   ة بوكالة "أساسيينواندرات  اس ال رارات تحت بندين 

 التالية. ا ربعالام ية ال امة ال رارات 
ار، وم ارلة دولة لنالأ ال ر  263قرار "ت ديم المساعدة  لج الالائين الس س ينيين" بدغ بية  -2

 دول عن التنويت من لمن ا الو يات المتحدة وكندا. 20دولة واحدة ) سرائيل ، وامتناع 
وأعمال ال تال التالية"،  2267قرار "النا حون نتياة  عمال ال تال التي نعبت في ح يران  -1

حدة وكندا، دول من لمن ا  سرائيل والو يات المت 7نوتا لنالأ ال رار، وم ارلة  265بدغ بية 
 دول عن التنويت. 6وامتناع 

دول من لمن ا  6نوتا لنالأ ال رار، وم ارلة  266" بدغ بية ا ونرواقرار "عم يات وكالة  -3
 دول عن التنويت. 6 سرائيل والو يات المتحدة وكندا، وامتناع 

نوتا لنالأ ال رار،  265قرار "ممت كات الالائين الس س ينيين وا يرادات ايتية من ا" بدغ بية  -4
 دول عن التنويت. 6دول من لمن ا  سرائيل والو يات المتحدة وكندا، وامتناع  7وم ارلة 

التي تمس  ا سرائي يةاما البند الثاني المت  ط بت رير ال انة الخانة الم نية بالتح يط في الممارسات 
ر  المحت ة ف د اعتمدت ل ع ب الس س يني وغيرس ومن السكان ال رب في ا  ا نسانح وط 

  ي: أيلا أرب ة قراراتالام ية ال امة من خالل  
المت   ة بحماية المدنيين وقت الحرب، المررخة بدالثاني ععر من  فقرار "ان باط اتساقية اني -2

ع ج ا ر  الس س ينية المحت ة بما في ا ال دس العرقية، وع ج ا رالي ال ربية  2242أغس س 
دول من لمن ا  سرائيل والو يات  7نوتا لنالأ ال رار، وم ارلة  263" بدغ بية المحت ة ا خرى

 دول عن التنويت. 2المتحدة وكندا، وامتناع 
قرار "المستو نات ا سرائي ية في ا ر  الس س ينية المحت ة، بما في ا ال دس العرقية والاو ن  -1

دول من لمن ا  سرائيل والو يات  7 ارلة نوتا لنالأ ال رار، وم 252السوري المحتل" بدغ بية 
 دولة عن التنويت. 21المتحدة وكندا، وامتناع 
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قرار "الممارسات ا سرائي ية التي تمس ح وط ا نسان ل ع ب الس س يني في ا ر  الس س ينية  -3
ا دول من لمن  4نوتا لنالأ ال رار، وم ارلة  254المحت ة، بما في ا ال دس العرقية" بدغ بية 

 دولة عن التنويت. 22، وامتناع وأستراليا سرائيل والو يات المتحدة 
كما تم تاديد و ية عمل ال انة الخانة الم نية بالتح يط في الممارسات ا سرائي ية، لسنة أخرى، 

 و اا  و ال رار الرابع.
6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 دولة الفلسطينيةالرئيس الصيني يؤكد دعم بالده إلقامة ال 

أكد الرئيس النيني عي اين بينج، دعم النين ل  لية الس س ينية، وعدد ع ج لرورة  :وفا -بكين
 الونول  لج حل س مي ل  لية الس س ينية من خالل المساولات.

وقال: " ن النين تدعم بح م ال لية ال ادلة ل ع ب الس س يني وس ي   ست ادة ح وق  الو نية 
 2267يد  قامة دولة ف س ينية مست  ة تتمتع بالسيادة الكام ة ع ج أساس حدود عام المعروعة وتر 

وتدعم ف س ين في ا نلمام  لج ا مم المتحدة وغير ا من المن مات  العرقية،وعانمت ا ال دس 
 الدولية".

6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 مشروط لحقوق الفلسطينيينمؤتمر دولي في إشبيلية يعلن دعمه غير الإسبانيا:  

أع ن "المرتمر الدولي ل  يئات المح ية ومن مات الماتمع المدني لدعم ح وط  :وفا –مدريد 
 ، لمن FAMSIل ب ديات من أال التلامن الدولي ) ا ندلسيالس س ينيين"، الاي دعا المنتدى 

  ل ح وط غير ال اب ة ف اليات السنة الدولية ل تلامن مع الع ب الس س يني، دعم  غير المعرو 
 ل تنرف ل ع ب الس س يني.

كما رحب با عتراف الدولي المت ايد بالدولة الس س ينية، وبالا ود الس س ينية الاارية  عراك ما س 
 ا من الدولي و يئات ا مم المتحدة ا خرى.

"، OLIVE DECLARATIONوااص في البيان الختامي ل مرتمر، الاي ُعنِوَن بد"اعالن ال يتون 
"نحن ممث ي المدينة والحكومات المح ية، ومن مات الماتمع المدني الماتم ين في مدينة  عبي ية 
لمن ف اليات "المرتمر الدولي ل  يئات المح ية ومن مات الماتمع المدني لدعم ح وط 
الس س ينيين"، ويدتي  اا المرتمر الاي ن م  النندوط ا ندلسي ل ب ديات والتلامن الدولي 

(FAMSI بالت اون مع لانة ا مم المتحدة الم نية بممارسة الح وط غير ال اب ة ل تنرف ل ع ب ، 
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، ومن مة المدن المتحدة والحكومات المح ية وحكومة ا ندلس المح ية، CEIRPPالس س يني ))
د عاما ع ج اعتما 67وبالت اون مع برلمان ا ندلس، حيث تم  اا المرتمر، ن  ن: ان  ب د مرور 

عاما ع ج توقيع اتساقيات  12وع ج النكبة الس س ينية. وب د مرور  242قرار ا مم المتحدة رقم 
أوس و، ولمناسبة الاكرى ال اعرة ل  رار ا ستعاري لمحكمة ال دل الدولية حول الادار الاي يت امن 

  .1024مع السنة الدولية ل تلامن مع الع ب الس س يني )
 م من استمرار تد ور أولاع الع ب الس س يني ن را لالنت اكات المستمرة وحار المرتمرون في بيان

لح وق م ا ساسية، و يادة عنف المستو نين وا ستس ا ات لد ا ماكن الم دسة، وخانة حول 
المساد ا قنج في ال دس. وأعربوا عن أسس م ل دم ف الية الدب وماسية الدولية ومرسسات ا التي كان 

 دا ل اس المدساة.ينبحي أن تلع ح
لحية، رب  م  105ذ1وأدان البيان ال اوم ا خير ع ج ق اع غ ة الاي أسسر عن  س و  حوالي 

ف س يني، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في  000ذ500من  أكثرمن ا  سالن وت اير 
 ال  اع.

ا ر  الس س ينية المحت ة ع ج  كما أدان التوسع المستمر ل مستو نات ا سرائي ية غير ال انونية في
 الرغم من النداصات المتكررة من الماتمع الدولي لولع حد ل اس الممارسة.

وأعار البيان  لج التونيات الختامية ل انة الم نية بال لاص ع ج التميي  ال ننري:  سرائيل، التي 
من  3في نظ المادة  دعت  سرائيل  لج ولع حد لاميع السياسات والممارسات التي تنت ك ما ورد

 ا تساقية التي تح ر التسرقة ال ننرية والسنل ال ننري.
كما أعار  لج تونيات محكمة "راسل" حول ف س ين في ا تحاد ا وروبي والو يات المتحدة 
 وما س ا من الدولي، خانة من ا العركات الدولية المتوا ئة في انت اكات  سرائيل ل  انون الدولي.

 26من قبل ال يئات المح ية: ومن ا ما اتخات  أكثر من  ا ياابيةج النداص والخ وات كما لست  ل
  وما س ليستر لم ا  ة اميع منتاات BDSب دية في ا ندلس وتدييد حم ة الم ا  ة )

  وغير ا من ELBITالمستو نات وقرار حكومة ريو دو سول بوقف ال مل بماكرة التسا م مع ن ام )
 يع أنحاص ال الم.المبادرات في ام

6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 حكومة الّتوافق تمديدبدائل "حماس" بعد  

 عدنان أبو عامر
أع ر بناص ع ج  6الااري، المحّددة بد 1/21ب د ان لاص المّدة ال انونّية لحكومة الّتوافط في 

ا ست داد لتمديد عمل  3/21يل في المنالحة الس س ينّية، أّكد ال يادّي في "حماس" نالت البردو 
 أع ر  لافّية. 6الحكومة 

ودعا رئيس الما س التعري ّي با نابة أحمد بحر، في حديث لد"المونيتور" حركتي "حماس" و"فتأ"، 
 لج " عادة تعكيل الحكومة،  ّن الحكومة ال ائمة لم ت م بعيص من الم ّمات الموك ة  لي ا،   سّيما 

 في ق اع غّ ة".
 

 الّتمديد المجانيّ 
أّن أّي بدائل ل حكومة ياب أن  30/22وأّكد علو المكتب السياسّي في "حماس" محمود ال ّ ار في 

يتّم ا تّساط ع ي ا مع السنائل، وأّن ان لاص ال مر المحّدد ل ا،   ي ني انت اص ا ورحي  ا، بل ستب ج 
 ا، بل في ت نير ا.حتج يتّم البحث عن بدائل أخرى، فالمعك ة ليست في مّدت 

وقال علو الما س الثورّي لد"فتأ" فينل أبو ع ال لد"المونيتور": " ّن المنالحة   تنظ ع ج موعد 
محّدد ين ي عمل الحكومة، بل قلت بتعكيل حكومة تواف ّية ل تحلير لالنتخابات التعري ّية 

ّن حديث "حماس" عن والرئاسّية والما س الو نّي، من دون الت ّرط  لج موعد انت اص عم  ا . وا 
 انت اص مّدت ا المتاحة غير دقيط".

وع م "المونيتور" من مسرول كبير في "حماس" رف  الكعف عن  وّيت  أّن "الحركة أارت في 
ا سابيع ا خيرة س س ة معاورات مكثّسة داخل غّ ة وخارا ا ل بحث عن كيسّية الخروج من مد ط 

وعدم ال درة ع ج  س ا  ا بسبب ان دام البدائل المالئمة أمام الولع  انت اص المّدة ال انونّية ل حكومة،
الس س ينّي الاي ينت ل من أ مة  لج أخرى". وقال: " رحت في معاورات الحركة الداخ ّية خيارات 
عّدة، أ ّم ا الّتمديد لحكومة الّتوافط م ابل أن تدفع الس  ة الس س ينّية ثمنًا لالك، وأن توانل الحركة 

اص م ّ ت ا السياسّية وال انونّية ل مل الحكومة في غّ ة، ومن ا أن تسّرع الحكومة م ف  عمار غّ ة  ع 
يااد تسوية مناسبة لم ف موّ سي غّ ة، بدل حال الّتميي   بدل حال الت كر الاي ت مل بمواب ، وا 

 لّد م  وال ا ع ر المالية".
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، أّن 3/21اب ة الديموقرا ّية نالأ  يدان في وفي  اا الّسياط، أّكد علو المكتب السياسّي في ال
السنائل تبحث عن تعكيل حكومة ائتالف و ني تمّثل كّل السنائل، و اس فكرة ت  ج قبوً  من كّل 

 ا  راف الس س ينّية، في  ّل فعل ايلّيات الثنائّية في الح ول.
"المونيتور": " ّن حماس لن ومن ا ت ، قال رئيس كت ة "حماس" البرلمانّية فرج الحول في حديث لد

 ت بل بتمديد ماانّي ل حكومة".
واّت م ا ب"السعل  ّن ا حكومة عّباس ف  ،   الع ب الس س ينّي"، وقال: " ي لم تحّ ط التك يسات 
الخاّنة ب ا كاعادة ا عمار ورفع الحنار ودمج الو ارات وتوحيد المرّسسات والّتحلير 

 لالنتخابات".
، أّن اّتنا ت تاري في ق اع غّ ة ل يارة 2/21الس س ينّي مدمون أبو ع ال في وكعف و ير ال مل 

سي وم ب ا خالل أّيام رئيس الحكومة رامي الحمد هللا،  ناا  م ّسات م ّمة عّدة، وفي م ّدم ا مناقعة 
 الّت ديل الو ارّي مع السنائل، وخنونًا "حماس".
المونيتور"،  البًا عدم ا عالن عن اسم : " ّن وقال مسرول كبير في مكتب الّرئيس عّباس لد"

ت ويحات حركة "حماس" بين الحين وايخر باس ا  حكومة الّتوافط   م نج ل ا،  ّننا امي ًا، "فتأ" 
و"حماس" في مد ط يت ا م يومًا ب د يوم، وليس أمامنا سوى تسكيك المعاكل ال ائمة: موّ سو غّ ة أو 

 س".حنار ال  اع أو  عادة  عمار 
ألاف في اّتنال من رام هللا: " ّن لاوص "حماس"  لج  س ا  الحكومة وت ديد ا بالبحث عن خيارات 
أخرى، كالم يرّدي  لج توتير الساحة الداخ ّية من دون توفير ح ول عم ّية،  ّننا ن  م أّن "حماس" 

غّ ة،  ّ  بالّتوافط مع  في أ مة تاريخّية كبيرة، و  تم ك عنا سحرّية تحّل ب ا الولع المتسّار في
 الّرئيس عّباس".

 
 البدائل المخيفة

:  ّن الّ انة الحكومّية ال  يا ست ّرر 3/21وحاول الو ير أبو ع ال تبديد مخاوف "حماس" ب ول  في 
خيارات قد ت اد  لي ا الحكومة من  3في أواخر ديسمبر الحالّي منير م ف موّ سي غّ ة،  ارحًا 

موّ سين ع ج التّ اعد، أو  اراص اختبارات ل مسرولين في ب   الو ارات الم ّمة، بين ا:  حالة ب   ال
 أو  لحاص ب   الّرتب الو يسّية.

بتعكيل لانة  3/21ومن ا ت ا،  البت علو الما س التعري ّي في "فتأ" نااة أبو بكر في 
ة لأل مات المتساقمة،  وارح و نّية بدً  من الحكومة  ّتخاا ال رارات المناسبة وولع ح ول عاا 
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 ّن الولع الس س ينّي   يحتمل مسمّيات حكومة وو راص، رغم أّن دعوت ا  اس ليست مدعومة من 
 النّف ا ّول من ال يادات الس س ينّية.

ل د اّ  ع "المونيتور" ع ج ت دير موقف تداولت  "حماس" في ا سابيع ا خيرة تناول خيارات ا ب د 
لّتوافط، ورد في : "من الوالأ أّن السترة المالية لم ت ّدم ح وً ، ولو ب يئة،  لج انت اص فترة حكومة ا

المعاكل التي ي اني من ا ق اع غّ ة، ويبدو أّن المستسيد ا كبر من  اس الحكومة  و أبو ما ن، 
أّي  الاي انت ع عرعّية "حماس" من الحكومة المست ي ة، ولم ي ّدم ما   بت  خالل اتّساط المنالحة،

 أّن  حنل ع ج ما يريد من دون ت ديم أّي م ابل".
ألاف الت دير: " ّن حماس مدعوة  لج البحث عن خيارات سري ة لمتاب ة معاكل غّ ة المت ايدة، ومن 
 اس الخيارات ال مل السريع ع ج  حداث ت ديل و ارّي يخدم المنالحة ويمنأ غّ ة انتبا ًا أكثر، أو 

 نّية، رغم أّن  سيوقع "حماس" لحّية ابت ا  ب ّية ال وى التي ست ّدم ال اوص  لج حكومة وحدة و 
 اعترا ات سياسّية، ومحاننة في الو ارات".

وسدل "المونيتور" المسرول اات  في "حماس"، المتحّس  عن اكر اسم : مااا لو أخس ت  اس الخيارات 
مور في ا؟ ف ال: " اا خيار ول ت  الساب ة بانالت أولاع غّ ة؟ ف ل ت ود الحركة لتسّ م م اليد ا 

"حماس" خ ف   ر ا منا توقيع المنالحة، و ي ليست متحّمسة ل  ودة  لي ،  الما أّن  ناك  مكانّية 
ّن حكم غّ ة من اديد  و خيار غير م روت اليوم ع ج  ل بحث عن بدائل تواف ّية مع ب ّية ال وى، وا 

 .أاندة الن ال في "حماس"، ع ج ا قّل حالّيًا"
وتمّنج "أّ  تاد "حماس" نسس ا مل ّرة  لج تاّرع السّم من اديد ب ودت ا ا ابارّية  دارة غّ ة، ومن 
يتحّمل المسرولّية عن تحّ ط  اا البديل الاي   تريدس الحركة،  ي حكومة الّتوافط والّرئيس عّباس 

 ، وليست ا صًا من ع ب ".عخنّيًا، الاي يتسّرج ع ج م اناة غّ ة، كما لو كانت في دولة مااورة
4/21/1124المونيتور،   

 
 استراتيجية اقتالع تاريخ فلسطين العربي 

 عوني فرسخ
تحتل ال دس موق ًا متمي ًا في ا ستراتياية الن يونية  دارة النراع مع ع ب ف س ين وأمت  

ياسيًا ودينيًا وتولأ أدبيات التامع ا ستي اني الن يوني في ف س ين أن  ناك  اماعًا س ال ربية.
قامة ال يكل الم عوم ع ج   2223وب د توقيع اتساط أوس و سنة  أن ال .ع ج  دم المساد ا قنج وا 

وقبول قيادة من مة التحرير الس س ينية بتدايل قلية ال دس لما سمي "المساولات الن ائية"، المرا ة 
سات ا ا سالمية والمسيحية،  ال غير مسمج استنتج نناع ال رار "ا سرائي ي" أن ال دس، وم د
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ليست في م دمة ا تمامات ال يادة الرسمية الس س ينية، كما اكر الخبير ال انوني الس س يني ومستعار 
أخ ر ا عتداصات ع ج  2226فكان أن ع د ال ام  ال اسم.الوفد المعارك في مرتمر مدريد د. أنيس 

ودي أسسل المساد ا قنج وكنس أخرى المساد ا قنج ومن  ة الحرم ال دسي باقامة كنيس ي 
باوارس، كما ارى توسيع الساحة أمام حائ  البراط )المبكج ، فيما توان ت عم ية  دم ت ة المحاربة 

 الحرم. حدى بوابات 
لم ت ثر ع ج أي أثر  2463وبرغم توالي ب ثات التن يب ا وروبية عن ايثار في ال دس منا ال ام ،

فيما نسج أبر  ع ماص ايثار "ا سرائي يين" أن يكون ال يكل الثالث  الااور.ي ودي في المدينة عربية 
وكان قد ع د في مدينة سان فرانسيسكو عام  أن ال .قد بني و دم وأقيم المساد ا قنج ع ج 

ااتماع ل  ماص ايثار، فار في  عالم ايثار "ا سرائي ي" "مئير بن دوف" قنب ة تردد ندا ا  2227
فيما ت ول عالمة ايثار  ا قنج.تدكيدس عدم واود ما يسمج "ابل ال يكل" تحت المساد عالميًا، ب

البري انية كاترين كينون، وأستااة ع م ايثار في اام ة أكسسورد: " ن عم ية الحسريات "ا سرائي ية" 
ن  تالف التي تاري ا " سرائيل" حول الحرم ال دسي ل ي أبعع الحسريات لتدمير التاريخ ال ديم، وا  

البنية ا سالمية التي بنيت في ال رون الوس ج اريمة كبرى، و  ي  ل أن يتم البحث عن ايثار 
 ".بمثل  اس الحسريات

وت  ر وثائط الايل "ا سرائي ي" التي كعف عن ا الستار مرخرًا اعتمادس منا قيام الكيان الن يوني 
ص بدوامر ندرت عن موعي  دايان قائد استراتياية تدمير المسااد وألرحة ا وليا 2244سنة 

 المحت ة.الاب ة الانوبية يومااك، ب دف  مس م الم الحلارة ال ربية ا سالمية في ا رالي 
وحتج الم ابر ا سالمية التاريخية التي لم توفر ا الارافات "ا سرائي ية"، وفي م دمت ا م ابر: مدمن 

استخدمت الارافات في اقتالع قبور ا، وب ثرة ع ام هللا، وباب الرحمة، وا سبا  في ال دس،  ا 
الموتج من دون أدنج حرمة أو ع ور  نساني، في حين أن م برة الي ود في رأس ال مود الت مت 

بما عرف ب  ا سالم من تكريم ا نسان حيًا  2267-2244أمانة ال دس العرقية  وال سنوات 
 وميتًا.

 232بية المحت ة أقدم م برة في ف س ين وأوس  ا،  ا ب حت وكانت م برة مدمن هللا في ال دس الحر 
دونمًا، وكانت تلم رفات عدد من النحابة والتاب ين وال ادة التاريخيين والع داص ومئات الس  اص 

وكان قد عسكر في ا اند  الممتد.وال  ماص، ومعا ير النوفية وأعيان ال دس ع ج مدى تاريخ ا 
 .2247ن ا يوبي غداة تحريرس ال دس من ا حتالل السرناي سنة ال ائد خالد الاكر نالت الدي

ولمن استراتياية اقتالع تاريخ ف س ين ال ربي ارى تاريف م  م مساحة م برة مدمن هللا ولم يب وا 
وقامت  ".دونمًا، وأقيم ع ج ا ص من ا م ر رئيسي لو ارة التاارة والنناعة "ا سرائي ية 22من ا سوى 
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و" سرائي ية" بااراص حسريات في قسم من أر  الم برة وأقامت ع ي  ما سمي "متحف عركات أمريكية 
التسامأ والكرامة ا نسانية"، ا مر الاي احتات ع ي  عائالت م دسية وراال دين ومث سون عرب 

 لم ارلت م.وي ود من دون استاابة 
-4-15يد ال يامة في ولم تس م م دسات المسيحيين ال رب من ال دوان الن يوني، فسي لي ة ع

-4-22احتل الانود الن اينة ب ريركية ا قبا  ا رثواكس وكنيست م في ال دس، وفي  2270
قام المستو نون باحتالل فندط "ماريو  2220-4-22مراك  مسيحية، وفي  4ارى حرط  2274

-13وفي  رثواكس.ا حنا" في حي الدباغة في الب دة ال ديمة بال دس العرقية التابع لب ريركية الروم 
وكانت الممارسات  ال يتون.ارى  دم كنيسة الاالليا ل روم ا رثواكس ال ائمة ع ج ابل  7-2221

ال ننرية الن يونية بحط موا ني ال دس ال رب عاماًل، بين عوامل أخرى، في ت ايد  ارت م من 
لج عد  ا سوار.د مماثل خارج المدينة الم دسة لي ب  عدد م في الب دة ال ديمة  لج أرب ة ب ف، وا 

ول ل أ م وأخ ر الارائم التي اقترفت بحط المسيحيين ال رب في ال دس وب ية أنحاص ف س ين قيام 
ب ريرك الروم ا رثواكس )اليوناني  ببيع ع ارات ال ائسة ا رثواكسية في ال دس وب ية ف س ين 

ام م بالم ا رات استنكارًا لتنرف ل س  ات "ا سرائي ية"، ما أدى  لج احتااج أبناص ال ائسة وقي
الب ريرك بح وط ال ائسة التاريخية وم البت م بت ريب ا ك يروس المسي ر ع ج م درات  ائسة الروم 

 ال ثماني.ا رثواكس منا ال  د 
ونيرورت ، ومن  م ع ج يمين ، ا عد تدثيرًا في نناعة  2277ومنا تولي ال يكود الحكم سنة ،

 ية"، تناعدت وتيرة منادرة ا رالي وا ستي ان، خانة في ال دس ولواحي ا، ال رارات "ا سرائي
ول د واا  الموا نون ال رب في ال دس  والمسيحية. ا سالميةوا عتداص ع ج الم دسات ال ربية 

التحدي الن يوني باستاابة ت ددت أعكال ا: كالبناص من دون تراخيظ، والسكن في منا ل قديمة 
مرافط أو خدمات، والتس ل عبر الحواا  وادار السنل ال ننري، ودعم ومرا رة  متداعية من دون

وقد عاركت ععرات ا تحادات  ا حتالل.المرسسات ال ربية في ال دس، والتندي  اراصات 
والن ابات والنوادي وال اان من مخت ف التخننات في تخسيف م اناة موا ني ال دس وت  ي  

 وال ربي.مادي الرسمي الس  وي نمود م برغم ق ة الدعم ال
وعندما أع ن نتنيا و ع م حكومت  تنسيا مخ   ت سيم المساد ا قنج، مكانًا و مانًا، بحيث يتات 
لحالة الن اينة ممارسة   وس م في ثالث الحرمين العريسين، تم يدًا ل سي رة ع ي  واغتناب ، كما 

اندفع الم دسيون عيبًا وعبانًا ل مراب ة  لخ يل.اسبط وارى بالنسبة  لج الحرم ا برا يمي في مدينة 
في المساد الم دد با غتناب، ودخ وا في اعتباكات متوالية مع قوات ال دو، ما استن   غلب 

بتساير  أنارقوى الممان ة من أقنج اليمين  لج أقنج اليسار في عموم ف س ين المحت ة ما 
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 ر عربي، خانة في ا ردن، لننرة ا قنج ا نتسالة الثالثة، واستاابت اما ير أكثر من ق
الم دد، وفي ا ردن  البوا بالحاص م ا دة وادي عربة، ما ال ر نتنيا و ل ترااع عن تنسيا المخ   

 حين.الن يوني  لج 
6/21/1124، الخليج، الشارقة  

 
 االنتخابات اإلسرائيلية: الرقم السحري "عشرون" 

 ناحوم برنياع
فية في بيت سكولوف تم تحلير المكان مسب ا: مننة من ال مال في قاعة المرتمرات النحا

والخعب وك مات "يواد مست بل" مو عة ع ي ا  و  وعرلا وثالثة حاارة ول ت من اال عدم 
وقوع أحد ع ج الاانب، و ناك مكبرا نوت ي رأ من خالل ما يائير لبيد النظ الاي قام بتحليرس.   

فرنة   ع ائ سا   ن ا ول ت ع ج  رفي الخ يب من اال يمكن ررية مكبرات النوت في الت 
لوحتين   لجال  ب. وفي الواقع فان  ين ر   لجمن ال  ب   لي مناخبي  والتحدث   لجالن ر 

 بالستيكيتين، ومربتين.
"أنت من  ع عن الواقع"، ي ود وي ول لنتنيا و. وك مات أنت من  ع عن الواقع مواودة في بداية كل 

وب س  والأ. كان والحا أن أحدا ما كان سي وم بت حين  اا الخ اب، و اا ما  دف ف رة، بب ص 
الي  الخ اب، ااا لم يتم ت حين  فسيتم نعرس الكترونيا ع ج اليوتيوب، وكان والحا أن أحدا ما كان 

والحة والملمون  ا  انةسُيدخ   الج ال ائمة في النوادي. لمااا  ؟  اس الام ة قاب ة ل سماع، 
يناسب كل عخظ. يمكن الرقظ ع ج الك ويمكن اللحك.  ل  اا  و الخ د ا كبر لبنيامين 

 نتنيا و؟ لست متدكدا.
"أنت ت يل في حو  سمك"، ات م  بيد. الح ي ة  ي أن كل رئيس حكومة ي يل في حو  
ي سمك. ك ما  ادت سنوات  في المننب فان الادران ال اااية لحو  السمك تنبأ مح  ة أكثر. ف

ررية المت ا رين في الخارج من نافاة غرفة رئيس الحكومة، ولكن ب د قتل  با مكانالسابط كان 
النوافا وكالك نوافا البيت. ورئيس الحكومة ي يل في دائرة م  رة. عندما يخرج من   غالطرابين تم 

س ف    واص البيت فان  اس الدائرة تخرج م  ، نوافا السيارة قاتمة، و و   يرى المع د، يتنس
 الكاميرات. الدائرة  ي الدولة والدولة  ي أنا.  لاصةالمكيسات في النيف والعتاص، ي رط ف   من 

نسس الحراس ونسس المساعدين ونسس الخادمين الاين  –يحي ون ب  أينما ا ب  ا عخاظنسس 
  ويريدون سرقة يحي ون ب .  و يستدعي الحكومة لا سة وي تبر م أعداًص يس ون الج وراثت  ويبت ون

 نالحيات .   يواد في الساحة السياسية أحد يست يع أن ي اسم  معكالت : الاميع لدس.
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ا نسنال عن الواقع قد يكون أمرا ال راريا ومن الن ب ا متناع عن  ومن الس ل الحرط في 
 مة الو نية دراة ا   لج ا ميركيوبين الكونحرس  أوباماداخ  . عندما ون ت ال  ي ة بين الرئيس 

. دوريس كارنس غودفين التي كتبت ا ميركي  بت وسائل ا عالم سماع رأي المختنين بالتاريخ 
انات   لجاستدعاص  مالئ   أوباماسيرا ااتية رائ ة عن اونسون، رو ف ت ولنكولن، اقترحت ع ج 

اا است اع الررساص وا كل والعرب م  م ومعا دة الريالة في الت سا .  ك ا بي ال ائ ة في البيت 
لم يستمع  أوبامامخت ف ع ي ا،  كاا قاموا بتوحيد البنية السياسية من خ س م.   نالحاتتمرير 

 ب د ست سنوات أما نتنيا و فب د تسع سنوات. أوبامال ننيحة وكالك نتنيا و. وقد عوقب 
 

 االنفصال يولد الشك مع السنوات ويولد الهوس
وع من ال  اص الثنائي مع نتنيا و، ال  اص الاي سبط ا قالة، قال  خت  عندما خرج  بيد في  اا ا سب

و ي عالمة نسسية في م نت ا  ن نتنيا و ينتمي أكثر الج ماال ا وليس الج ماال . وتحدثت تسيبي 
ليسني ع نا حول ال وس. وفسر نتنيا و  قالة ا ثنين أن ا ااصت بسبب المرامرة التي حاكا ا  قامة 

كانت  ناك مبادرة، نبيانية وبائسة. ليسني لم   ااي ة في الكنيست الحالية من وراص   رس. حكومة بد
تكن من لمن ا، والونف الوحعي الاي قدم  نتنيا و في المرتمر النحافي في يوم الثالثاص كان 

 مساقات عيادية.  لجب يدا عن الواقع. وكل محاولة لتسسيرس ت ود باللرورة 
 نتخابية فان معك ة نتنيا و ليست ما ي ول  عن  أعدارس بل ما يسكرون عن  في مع افتتات الحم ة ا

 البيت، حيث يعم ال يكوديون ال  يمة.
 

 الحركة والعمل
.  بيد و رتسو  ونتنيا و م تن ون أن من يح ط ما ي يد 10الرقم الحاسم في  اس ا نتخابات  و 

ب بسي : يواد ق بان، ق ب اليمين مع ع ج ال عرين م  دا سي وم بتعكيل الحكومة. الحسا
الحريديين، وق ب ف   ليس بيبي.  اا ا ن سام كبير  اس المرة لدراة أن قائمة واحدة لكل ق ب ف   
ستحنل ع ج أكثر من ععرين م  دا. ال  ب سيل ر الج ا تحاد من خ ف من ينل الج الرقم 

 السحري. لي ة ا نتخابات ستكون لي ة ال عرين.
ا نتخابية سُتدار ع ج اب تين: الاب ة الس  ة والمس ومة بين ق ب وق ب. سي اام اليمين الم ركة 

اابا  ي داخل كل ق ب. نتنيا و  ا كثرالوس  واليسار، والوس  سي اام اليمين. والاب ة المركبة 
ل ون ناخبي اليمين الاين يترددون بين  وبين بينيت أو ليبرمان أو يس  قناعي اام  بيد ع ج أمل 
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الب اص في البيت، الاين رغم كل عيص  م م  مون بانتخاب ال يكود. في  اا السياط  بيد ليس  و 
 بينيت.  لج و الراف ة لد عدم ا اب الناخبين  –عدوس 

ق ب مانع. والثاني  و أن   لج و ونول الوس  واليسار م ًا  ا ولخ ران ي ددان نتنيا و، 
كود في نناديط ا قتراع. في ولع ك اا سي  ب بينيت ت اسم يتساوى "البيت الي ودي" مع ال ي

 و يسة رئيس الحكومة.
في الحرب لد نتنيا و. عندما  ا فل يةال  ب الم ابل مثل المربة.  رتسو  و بيد يتنارعان ع ج 

ن ي اامان اليمين ين ران ب ين واحدة الج داخل البيت، الج الناخبين المترددين بين ال مل و بيد، وبي
 ميرتس وكح ون.

تسيبي ليسني  ي المستات في  اا النراع ال ادح. ب د ست سنوات ن بة، في البداية كرئيسة 
م ارلة وب د الك كرئيسة ح ب نحير في ائتالف نتنيا و، ااصت ا الراحة والسكينة.  رتسو  و بيد 

ل مل فان لم يركلان وراص ا، وحسب ثالثة است العات ول ت  اا ا سبوع ع ج  اولة رئيس ا
من عدن ا أن تا ل ال مل يتااو  الرقم  ا لافةليسني ي يد ال مل باثنين أو ثالثة م اعد.  اس 

 .12 رتسو   عامة ال  ب. وأحد ا ست العات أ  ر الرقم  وا ع اص –م  دا  10 –السحري 
اد قوة لي  يمنع ا دي لالبيد، لكن انلمام ا  ا نواتحسب  اس ا ست العات   تليف ليسني 

 ال مل. في النراع والمنافسة داخل ال  ب  اا أمر حاسم، لالك فان  بيد يرك  وراص ا.
ي ترت  رتسو  ع ج ليسني عيئا يعب  ا تساط الاي كان بين ليبرمان وال يكود: ورقة واحدة في نناديط 

ل عرة ا قتراع، حركة معتركة في الكنيست وأ ر منسن ة. ليسني وعمير بيرتس سيكونان من ا
ا وائل. وفي السياط يتم ولع بخرين. لم تنت  المساولات ب د، وستنت ي ع ج ما يبدو الج  نا أو 

  ناك في ن اية ا سبوع عندما يكون ا ثنان في منتدى سبان في واعن ن.
اتساط مع ليسني ع ج فناان ق وة.   لجأفل ية  بيد  ي حريت  في اتخاا ال رار: يست يع الونول 

ن ينت : ي ف ع ج رأس ح ب ال عيم الواحد. في ح ب ال مل سيكون  ناك م ارلون  لاأيو اس 
ساح ة في  اغ بي وم ارلات، لكن  رتسو  وايتان كابل قا  ل يسني  ن    داعي ل خوف: لدي ما 

 المرتمر.
".  ناك ال مل أو "يواد مست بل  لجوفيما يت  ط ب ناعات ا   تواد ل يسني اليوم معك ة في ا نلمام 

من الو ن،  أرا الت  يم الاي تربت ع ي . ف ي تتس م التنا ل عن  –ن وبة واحدة في ح ب ال مل 
 ولكن التحالف مع "مباي" التاريخي؟ مااا كان سي ول أبي، مااا كانت ست ول أمي.

م تبدأ ال القات اين في مث ث  رتسو   بيد ليسني ايدة. نتنيا و يوحد م. ولكن عندما تتب ور ال وائ
ألف ناع  ميداني، انتعار ايد، م ني  22الحم ة ا نتخابية وم     لجالمنافسة.  بيد يدخل 
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في ا نتخابات.  و م تنع أن ا ست العات   ناا سالتي قام بام  ا ب د  ا موالوبالاات الكثير من 
سو  يتسوط ع ي  في .  رتأخرىالتي أع ت  ال  يل من الم اعد ععية ا نتخابات الساب ة ستخ ئ مرة 

ا ست العات و و أقرب من  الج اتساط مع حركة ليسني ) ل سُيسميان الاسم المعترك "حركة 
 ال مل"؟ أنا   أعت د .

قد تكون م مة في اليوم التالي: ع ج عكس  بيد فان  م بول ع ج كافة أ راف  أخرىلدي  أفل ية 
الحريديون  م كسة المي ان فسيا بون في ن اية كان   ااالساحة السياسية بما في الك الحريديون. 

 الم اف مع من سيدفع أكثر، ولكن مع  رتسو  سيكون أس ل من  بيد.
 

 باتجاه الوسط
: بنيامين نتنيا و، أرب ةا نتخابات تم بالتعاور مع   لجحسب منادر في ال يكود فان قرار الا اب 

مكتب رئيس الحكومة، حيستس  و مستعار  سارة نتنيا و، بري  ارو ونير حيستس.  ارو  و مدير
 سياسي خاراي،   عاب أن و راص ال يكود خائبو ا مل: لم يسدل م أحد.

حتج  اس ال ح ة من غير الوالأ ل يكوديين لمااا قرر نتنيا و حل الحكومة اين. اميع التسسيرات 
اي تم من وراص   رس ح ي ين  ي بمثابة حكمة متدخرة:   يريد التنا ل لالبيدن بمن بدن ا ن الب ال

تنالأ مع  بيد ف ن يريدوس ب د ا نتخابات ال ادمةن قنة   ااقال ل  الحريديون ا عكنا   ن  
المي انية. قام أحد بال مس ل  أن  بيد وليسني وح بي ما ينوون التنويت ع ج حاب الث ة. خاف 

ن لم تكن م ووسا"، كثيرا، قام بتحديد ال  اص مع  بيد في نسس الموعد و  ب تن ويتا اسميا. "حتج وا 
 قال أحد م، "ف اا   ي ني أن م   ي اردونك".

وبال بع، ال  يمة التي ت  ا ا نتنيا و في التنويت ا ولي ع ج قانون " سرائيل اليوم". كيف يست يع 
 حل الحكومة بد  من التسسير. ا س ل؟ من ا  انةتسسير  اس 

راص معحولين في الع ر ال ادم با نتخابات التم يدية. كل واحد من م الكنيست والو   أعلاصسيكون 
يريد ا  تمام بنسس ، البحث عن متبرعين، وتانيد النع اص وعمل النس ات. فايح ين ودنون 

 عن الترعأ لدس، و اا لم يحدث حتج اين. بارادت ماسيستمران في حرب ما. نتنيا و أمل أن يتنا   
ة في اليمين  ي افيحدور ليبرمان. ف د غّير ليبرمان بعكل دراماتيكي النبرة أ مي ا كثرالعخنية 

السياسية، وع ج مدى السنين بنج نسس  ع ج مسدلتين: الم اارين من ا تحاد السوفييتي 
وا سرائي يين الحالبين الم م ين.  اتان الماموعتان كان من المستر  أن تاتم ا تحت س ف 

 اس . وال نة ال انونية سا مت في  اس النيحة.احتااج واحد، قومي في أس
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بينيتن وال ادمون الادد من   لجغير أن ا سرائي يين ال دامج لم يدتوا باموع م، والكثير من م ا بوا 
. والتبرئة في المحكمة أخرىم اارين  أح ابتوفوا، والايل الثاني ان سم كما حدث مع  ا ولالايل 

 حيير.أع ت ليبرمان السرنة ل مل الت
سي ر بينيت ع ج المساحة التي ع ج يمين نتنيا و، وتوا  نتنيا و الج اليمين ا     أخرىفي رواية 

الوس .  اا التحيير في  سرائيل لن يح ج بتدييد كبير، ولكن في   لجيدخا ما تب ج. توا  ليبرمان 
راية بدأ بالتحدث مثل و ارات الخاراية في ال الم أثار  اا ا  تمام الكبير حيث اكتعسوا و ير خا

 و ير الخاراية.
قب  :  وأولمرتأو ب  اة أكثر تسار ،  ن    يريد الا وس ع ج  امل الادول، وف م ما ف م  عارون 

الرقم السحري   لجرئاسة الحكومة تمر بالوس ، وفرنة ليبرمان  ن ينل في  اس المرة   لجال ريط 
 في الاسم الاي ي ف في وا  نتنيا و. ل يسة. لكن يمكن ل  أن يكون عريكا م ما 10
 

 سُأدمركم
رئيسة حركة البيت الي ودي، ايي ت عكيد، عا دت  اا ا سبوع احدى المسرو ت في النيابة ال امة 

 ليكم من اال تدميركم". وقالت ل ا "في ا نتخابات ال ادمة سدكون و يرة ال دل، وسآتي 
لت الك م احا: لدي ا  اا النوع من الم ات. ويمكن مع عكيد، يمكن أن ا قا ا مورلم أست ع فحظ 

أن  . البيت الي ودي  و ح ب مع تناقلات كثيرة، وعكيد تمثل ب ل ا. تعير ا ست العات اين 
الج ت ايد قوة الح ب لدى العبان والانود، ومن م انود ع مانيون. البيت الي ودي  و المستسيد 

 رب النيف وتادد ال م يات.ا ساسي من الا اب يمينا، و اا ثمرة ح
البيت الي ودي متدين أكثر كثيرا مما ي ن الناخبون، بما في الك السر  الديني الاي في  امع  
مت رفون أكثر. أوري اريئيل عريك بينيت وعدوس، حاول أن يسر  ع ي   اا ا سبوع لمان م اعد 

:   يست يع أن يسمأ لنسس  ، ماموعة حريدية قومية ع ج حدود الكا انية. بينيت رف  ندقائ 
ليست  أيلا ن  حتج اين  و الداااة التي ت  ي البيلة الا بية. لكن الح ب ليس ل ، والحركة 
 و  أندقائ ل . ح م بينيت  و أن ينبأ و يرا ل دفاع، وب د الك رئيسا ل حكومة. وح م الكثير من 

 لاص ع ج س  ة ال انون في الدولة اند ع حرب عالمية حول الحرم ولم المنا ط و رد ال رب وال
 واستبدال ا ب وانين الدين.

 لو كنت مكان ايي ت عكيد لكنت أكثر حارا في النكات:  ن ا قد تتح ط.
5/21/1124، "يديعوت أحرونوت"  
6/21/1124، األيام، رام هللا  
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 نتنياهو.. انصرف  

 يوئيل ماركوس
لمالي. ف ل كان  اا حنينا ل عباب أم محاولة   أحد ي رف لمااا أ  ط يئير لبيد لحيت  الع ر ا

. وحسب السرعة التي ح ط في ا لحيت  يبدو أن ما ا نوليينلم رفة كيف ستبدو الدولة من عيون 
الساحة السياسية بل ونافأ بيبي في الكنيست، أخاف ن خعية ان   لجرأت  عيناس حين قس  درعي 

التي  ا  انةياسيا بما يكسي كي يس م ما  و حام تكون تنسج مرامرة سياسية كبرى. لكن  لم يكن س
بيبي لبيد حين أع اس ح يبة  أس  من مننب  وكدن  كان عامال م او . ل د  أقيلست ع ع ي ، حين 

المالية التي كانت كبيرة ع ي . وفي المرة الثانية ف ل ل   اا ا سبوع ما كان يسمي  رابين الراحل 
 مناورة نتنة.

ا نتخابات، وان "كل   لجرئيس الو راص يار الدولة  أناد مست بل منا  من ب يد ل د ادعج قادة يو 
عيص عالط" وان ال يكود في معك ة، لكن م ساروا بدنف مست ل ولم يتنوروا ان م يارون ع ي م 
مناورة. فحركات بيبي المنلح ة، وت دي   لرب ة عن   كل بل ة ثوان، وخ وت  اليومية ال نبية 

الااكرة   لجاف   حاعية المساعدين، المستعارين، الو راص، الحراس والمنورين، عادت مكتب  تر   لج
 ب ل. ل د   م في حين ، وليس بعرف ع يم. –ابان، ابان  –بيبي في و يت  ا ولج. ب ل 

مخ وط غريب، لكان سدل نسس : مااا؟ بيبي   ي ال  نا؟ مااا  ا ياملو حنل أن  ار م ارحنا  اس 
ب ا م  م دول ال الم ب يم ا  أعابالدولة النحيرة والحبيبة، التي  أنائيل؟ كيف حنل يحنل  سر 

السياسية  ا حداثوحعا ي ر  السالم ال المي ل خ ر؟ بسبب  أنبحتوقدرت ا ع ج الب اص، 
النار المت رفين عندنا وحروب الي ود، لم ننتب  لما حنل ل ا: تد ور   ع الالداخ ية لمحبي 

دارة أوروباال القات مع  ال  ر ل دول ال ربية المست دة ل تسوية. فما نس   ، وبا ساس ما   نس   ،  وا 
ح ول النس  لايراننا بد  من أن   لجفي المنا ط  و ال نور ا كبر لنا. فنحن ن  ي بدعواد الث اب 

وني ع ج نحاول الونول الج اتساط.  عامتنا تنعحل بالمادة المواودة في حسالات ا  سال، واعار 
سنة عاعت  66الت بير، بد  من ا نعحال في المواليع التي  ي المن حة الواودية  سرائيل. 

 سرائيل كدولة ي ودية دون "قانون ال ومية ل ع ب الي ودي". من يريد أن يع ب ا من الخري ة لن 
تواد في . يرااع أو  قوانين ا. ليس والحا ما الاي قس  لبيبي كي يخترع معك ة في مكان   

ا بي  مع نامة داود التي  –فاسرائيل  ي دولة ي ودية بسبب لحت ا ال برية، بسبب ال  م ا  رط 
ل ا، بسبب أن ل ا ايعًا يسمج رسميا ايل الدفاع ا سرائي ي. ل د درج بيحن ع ج ان يس   ك مة 

ي كان بين مرسسي ف   "الدفاع" ) اناس  وليس ا يتسل وال يح أنالدفاع كي   ينعد ا ن باع 
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ليس ل حباص  أنما كان سي  ب سن قانون "مرسسي الدولة". حيث  أحدا أنفتنوروا  –الدولة 
التسوية.   لجالسياسي حدود، حين يكون رئيس الو راص راال مت رفا يبحث عن م ااير كي   ينل 

ورك تايم " كتبت ان  الاين ما  الوا لنا في ال الم. "نيوي ا ندقاصل د أثار قانون ال ومية حسي ة 
ال انون الاي يلمن الحط ال ومي ل ي ود ف  . لمااا كان  اا ال انون م ما   قراريتس ر ال  ب لررية 

 ب اا ال در لبيبي؟ كي يري مرتمر ال يكود ان  مت رف ب در   ي ل عن المت رفين الاين في .
د وتن ل في درج الحرم،  و ب ل بيبي، الاي يخاف  قالة نائبة الو ير تسيبي حوتوبي ي التي تن 

. سياسة الخاراية  سرائيل مع ولة. برلمان  ثر برلمان ي ترف بدولة ف س ين. أوباماع يم ع ج 
، لم تحرك الحكومة ساكنا. وبيبي لم يس ل عيئا  ق يميمرتمر سالم   لجوعندما  رت اقترات المبادرة 

بل تسبب بتساقم ول نا في ال الم، ا بنا الج  بحل المعاكل ال ومية المعت  ة، ا مام  لجكي يدفع 
حافة انتسالة اديدة، لم يت دم بم يمتر واحد في التسوية مع الس س ينيين، وق ع سياقات اقتنادية 

أحابيل أك وا لي وعربوا لي، تآمروا وان  بوا ع ي. مث ما   لجفي الوس . وي ود ت ديم موعد ا نتخابات 
النار سياسي خ ير، وع ج الناخب أن ي ول ل :   ع ال و محب في و يت  ا ولج، فان بيبي 

 استنسدت نسسك، وليس لمن حتنا. كساية ويكسي، اننرف.
5/21/1124، هآرتس  
6/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
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