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 فنحن غير ملتزمين بالتهدئةعن قطاع غزة الزهار: إذا لم يرفع الحصار  .0
الحتتتتدي  عتتتتن وجتتتتود استتتتتعرو علتتتتو السيتتتتادح السياستتتتية لحمتتتتاي محمتتتتود ال  تتتتار  تتتت  حتتتتدي  لرصتتتتد 

مفاولات غير مباشرح بين حمتاي واححتت، ق ئتا"،  لتم تنتن  كتاة حنومتة يسترا"يةية ت تترح اكت ابتات 
النكيست( حتى كسو  أن  كاة مفاولات معها.. يذا نان  كاة حنومة مستتسرح ممنتن كفهتم أن  كتاة 

 مفاولات .
يتتر مباشتتتر  تت  صتتفسة تبتتتاد  لنكتتن كبتتن يلتتتى أن حمتتاي متتن حيتتت  المبتتدأ  اولتتت  يستتترا"ي   بشتتن  غ

األستر،ق وكتوأ أن  متن يأتن أن صتفسة التبتاد   ت  مسابةهتا ر تف الحصتار  هتو م تتاق صتفسة التبتاد  
 مسابةها تباد  .. مكفصةة تماما .
يذا لتتم ير تتف الحصتتار  الكتتار متتن جاكبكتتا متترتبت بر تتف الحصتتار.. يتتت، وشتتدد ال  تتار أن  ت بيتتت وئتت  
 ا  و متةوو أن تسدم حنومة اححت،  ما عكد ا . كحن غير مةت مين بالتهد"ة.. م

وعتتن  يتتارح و يتتر  ارجيتتة ألماكيتتا   راكتتة  تتالتر شتتتايكماير ق يلتتى غتت ح متتع راق وتصتتريحن بلتترورح يعتتادح 
اإلعمتتار ور تتف الحصتتار وتعنيتتدأ عةتتى  التكميتتة  تت  غتت ح مسابتت  أمتتن يستترا"ي  ق  ستتر ا ال  تتار بتتالسو : 

  و أمن لةجميف.. مساب  ر ف الحصار.الكار  يت، المعادلة ت بيت وئ  
ورأ، ال  ار أكن ما نان لو ير  ارجية ألماكيا بالذات أن يص  يلى غ ح يح بموا سة  يسترا"ي   وبالتتال  
ما صرح بن متف  عةين ألماكيا و يسرا"يةياق مشيرا يلى  مكف الر"يي األمرين  الساب  جيم  نارتر من 

 ج ء الو ير األلماك  ما سمحوا لن بالد و  يلى غ ح .الوصو  لع ح..  ةو ناكوا ير لون م
ويفهم من حدي  و ير ال ارجية األلمتاك ق حستو ال  تارق أن العتدو اإلسترا"ية  مستتعد لر تف الحصتار 

الكتتار ق مشتتيرا يلتتى أن نتت  السيتتادات اإلستترا"يةية متتا عتتدا و يتتر الجتتي   يتتت،  تت  مسابتت  ت بيتتت وئتت  
 ح بد من ر ح الحصار و تح المعابر . األ يرحق تسو  يعةون الذي  رج مه وما من الحرو

الكتار التذي رعتتن  ت،  العتدوان األ يترق  يتت، وعن استمرار الوساتة المصرية لت بيتت اتفتا  وئت  
أند ال  ار أكها توئفت ألن الجاكو اإلسرا"ية  يعةم أن سوء الع،ئة بين حماي ومصر ستيع ر بشتن  

 يريدون وساتات أ ر، و ذا  و الموئ  اإلسرا"ية  . أو بآ ر عةى شن  الوساتة...  م
 22/6/1125، موقع رصد، القاهرة

 
 لالعتراف بدولة فلسطين بريطانياالحمد هللا يدعو  .2

دعا ر"يي الو راء الفةستيك  رام  الحمد هللاق أميق بريتاكيا يلى احعترا  رسميًا بدولة  : وناحت 
وئا  الحمد هللاق  ،   لسدي الشرئية عاصمتها.وا 2661 ةستين عةى الحدود المحتةة عام 

 مشارنتن    حف  عيد مي،د المةنة الي ابي     رام هللاق  لسد صوت العديد من برلماكات العالم ومن
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لمكها البرلمان البريتاكّ  لصالح احعترا  بدولة  ةستين وكعم  من الحنومة البريتاكية احكتصار 
 محا   الدولية باحعترا  بدولة  ةستين المستسةة نامةة السيادح .لحسو  شعبكا الفةستيكّ     ال

وألا   كتذنر معًا روابت التعاون ال كا"  الت  تربت البةدينق  بريتاكيا ناكت وح ت ا  داعمًا أساسيًا 
 لمسيرح شعبكا كحو البكاء والتكمية . 

 21/6/1125الخليج، الشارقة، 
 
 مليون يورو 12قية لدعم قطاع الحكم المحلي بـ وقع اتفايوزيرا التخطيط والمالية  .3

رام هللا: وئف و يرا الت تيت والمالية شنري بشارحق والحنم المحة  كاي  أبو  ة ق مف السكص  
البةجين  العام بروكو جاك ق    مسر و ارح الت تيت برام هللاق أميق اتفائية لدعم برامج التكمية 

وئالت و ارح الت تيت    بيان صحا  : ين  مةيون يورو. 21واإلص،ح ت المرحةة ال اكيةق بسيمة 
البركامج يهد  يلى تحسين كأام يدارح ئتاع الحنم المحة      ةستينق وتسوية ئدرات المجالي 
المحةية عةى التعاون  يما بيكهاق و ة  بي"ة مكاسبة لةعم  المشترةق وتحسين ئدرح الهي"ات المحةية 

 ن    المكات  المستهد ة.عةى تسديم ال دمات لةمواتكي
 21/6/1125األيام، رام هللا، 

 
 الجاريالشهر  من 25لمحكمة الجنائية الدولية في لوحرب غزة  االستيطانالمالكي: سنقدم ملفي  .4

: يكن سيتوجن  األيام ئا  الدنتور رياض المالن ق و ير ال ارجيةق    حدي  لت عبد الرعو  أركاعوت:
هر الجاري يلى ح اي     ولكدا لتسةيم المحنمة الجكا"ية الدولية    ال امي والعشرين من الش

تسارير ومةفات  ةستيكية حو  العدوان اإلسرا"ية  األ ير عةى غ ح واحستيتان    اللفة العربية بما 
وألا : وبالتال  أصبحكا اآلن شبن جا  ين لن  كسدم التسرير األول    يها السدي الشرئية المحتةة.

كاء عةى تةبها لةمساعدح    المراجعة األولية الت  تسوم بها المحنمة لن  تحدد ين نان لةمحنمةق ب
  كاة ما ينف  من أدلة وبرا ين لفتح تحسي  رسم     المولوع.

وبشعن موعد  يارح و د المحنمة الجكا"ية ئا  المالن :  ما  لكا كتحد  معهم بشعن التاريخ األكسو 
و  المواعيد األساسية وترنيبة الو د سيتم اإلع،ن عكن حتى ح ينون وعكدما كص  يلى اتفا  معهم ح

سرا"ي  ألكن لن ينون  مفاج"ًا ألحد . وألا : أعتسد أكهم عكدما سيعتونق  إكهم سي ورون  ةستين وا 
 .سهً، السيام ب يارات مكفصةة

 21/6/1125األيام، رام هللا، 
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 م المهارات الدوليةلمنظمة عال االنضمامتوقع وثيقة  حكومة التوافق .5
رام هللا ت: وئعت الحنومةق أميق و يسة احكلمام لمكأمة عالم المهارات الدوليةق حي  وئعها عن 
الحنومة و ير العم  معمون أبو شه،ق ومم   من و ارح التربية والتعةيمق وعن المكأمة ر"يي مجةي 

 يدارتها سايمون برادل .
ئبي  توئيف احتفائيةق    منتبن برام هللاق بر"يي مجةي يدارح  واجتمف ر"يي الو راء رام  الحمد هللا

المكأمة سايمون برادل  والو د المرا  ق حي  أند الحمد هللا أ مية احكلمام يلى المكأمةق وشدد 
 عةى أن التعةيم من أ م أوليات الحنومةق وأتةعن عةى جهود الحنومة    تتوير الكأام التعةيم .

ه،: ين احكلمام لهذأ المكأمة يعت  اكسجاما وتعنيدا عةى توجهات الر"يي من جهتنق ئا  ابو ش
محمود عباي    احكلمام لنا ة المكأمات والمعا دات الدوليةق إلعتاء السلية الفةستيكية بعدا 
 دولياق يمنن العالم والرأي العام العالم  من احت،ع عةى الوائف الفةستيك  المعا  كتيجة اححت، .

   المكأمةق الت  تعكى بالعم  عةى  13 : بعد توئيف الو يسة أصبحت  ةستين العلو وألا
تتوير النوادر البشريةق وبرامج التعةيمق والتدريو المهك  والتسك ق وبهذا يع   الحلور الفةستيك  

 عةى الساحة الدوليةق ويع   اك راتها    الفعاليات الدولية الم تةفة.

 21/6/1125األيام، رام هللا، 
 
 أمراض مزمنةبغالبيتهم و  1700تجاوزت  المرضىأعداد األسرى قراقع:  .6

 ّمن عيسى ئرائف و ير ش"ون األسر، الفةستيكيين جهود ئتر ومساكدتها : مكتصر الديس  –عمان 
وأند    لسا"ن مف  بوابة  لةشعو الفةستيك     مواجهة الممارسات السمعية ل،حت،  اإلسرا"ية .

يارتن لألردن مع رًا الت  التسى  يها ر"يي وأعلاء البرلمان األردك ق أن الشعو الشر    ،    
الفةستيك  يعو  عةى ئتر الت  جّسدت    موائفها األصيةة دعمها لةح  الفةستيك  ولسليتن 

وتتر  الو ير الفةستيك  يلى أولاع األسر،    سجون  العادلة ولدور ا اإلكساك  المشهود.
آح  أسير  ةستيك     سجون اححت،  الصهيوك  يعيشون    أرو   1 كاة اححت،  وئا  ين 

 .غير يكساكية تماري عةيهم أبشف أكواع السمف والحرمان من ئب  سةتات اححت، 
وأولح أن ما يدعوكا لةشعور بال و  والسة  عةى أولاع األسر،  و  يادح يعداد المرلى مكهم 

لبيتهم بعمراض م مكة ومكها ما  و  تير يتتةو ع،جًا أسير وغا 2111الت حي  تجاو  عدد م 
ومتابعة  يما  م محرومون من الع،ج حتى أصبحوا مهددين بالموت أمام المجتمف الدول  دون أن 
 كجد التحرة الذي يردع يسرا"ي  ويجعةها تشعر أن  كاة يرادح دولية حسيسية    تتبي  الساكون عةيها.
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أن حالتن حرجة جدًا وأن  الفةستيك ند و ير شعون األسر، وعن حالة األسير  لر عدكان أ
كدري ني  يصمت  يسرا"ي  تتحم  ن  المس"ولية عن حياتن  هو معتس  يداريًا دون أي محانمة وح

المجتمف الدول  واألمم المتحدح ي اء ما تسوم بن يسرا"ي  من اعتساحت يدارية لسكوات دون أي محانمة 
 وتهدد حياح األسر،.

 21/6/1125ق، الدوحة، الشر
 
 في محكمة الهاي "إسرائيل"نقاط ملف إدانة  أبرزتنشر  "القدس العربي" .7

أشر  الهور: نش  الدنتور واص  أبو يوس  علو الةجكة التكفيذية لمكأمة التحرير  -غ ح 
"ي     الفةستيكية لت  السدي العرب  ق أن الةجكة الوتكية المنةفة بإعداد المةفات ال اصة بإداكة يسرا

محنمة الجكايات الدوليةق أكهت بشن  نام  يعداد المةفات ال اصة بت احستيتان احستعماري  
 ادعاءو العدوان عةى غ ح ق وستلعها بين يدي المحنمة الدوليةق وستكائشها أيلا مف  ري  

سرا"ي   ذا الشهرق    وئت نشفت  ين مصادر  اصة عن  المحنمة الذي سي ور اللفة العربية وا 
 بعض أدلة اإلداكة لد يسرا"ي .

وئا  أبو يوس  ين  يارح  ري  احدعاء التابف لمحنمة الجكايات الدولية    ح اي يلى المكتسة  ذا 
الشهرق تعت  بتةو من الجاكو الفةستيك  عبر و ارح ال ارجية    وئت ساب ق لةتحسي     ارتناو 

 يسرا"ي   مجا ر حرو     األرال  الفةستيكية.
ذلة عةمت  السدي العرب   من مصادر  اصة أن المةفات الفةستيكية الت  ح يحبذ المسعولون يلى 

الفةستيكيون ال وض    تفاصيةها بشن  أنبرق تحم  باألدلة واإل ادات مكها التبية ومكها التسارير 
دكيين    الدولية وشهادات حيةق وتسارير وصور ما ي بت ئيام يسرا"ي  بارتناو جرا"م متعمدح لد الم

 يوما. 22ئتاع غ ح  ،  الحرو األ يرح الصي  المال  الت  شكتها ئوات اححت،  ودامت لت 
ويشم  مة  اإلداكة يحصا"يات لعدد الشهداء من الكساء واألتفا ق والعوا"  الت  ئلت بعنمةها    

وح واإلجبار ئص  و جمات يسرا"يةية بدون ساب  يكذارق وعمةيات تهجير السنان من مكا لهم بالس
 و دم األبراج السنكية وتشتيت ئاتكيها.

نذلة شم  مة  يداكة يسرا"ي     حرو غ حق عمةية ئت  المدكيين المو سة    بةدح   اعة بعد تنبيةهم 
ت،  الكار عةيهم وذبحهم بسنين    حمام أحد المكا  ق ونذلة ئت  المدكيين    ح  الشجاعية  وا 

 بشن   مج  وعشوا" .
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مة  احستيتانق  التسرير الفةستيك  يشرح اآل ار السةبية عةى الفةستيكيين    اللفة  أما ب صوص
العربيةق  اصة وأن المستوتكات أئيمت عةى أراض محتةةق ونذلة يأهر سرئة يسرا"ي  لموارد 
 اللفة العربية الموجودح    تةة األرال  الت  تحتةها المستوتكات من مياأ وأراض  راعية  صبة.

مة  اإلداكة أيلا بشن  واسف لجدار الفص  الذي تسيمن يسرا"ي     عم  المكات   ويتتر 
الفةستيكيةق وحو  اللفة العربية يلى معا  ق يصعو  يها التواص  بين المدنق ويدمر  رص يئامة 

 دولة مستسةة.
 21/6/1125القدس العربي، لندن، 

 
 ئي لفتح معبر رفحالسفارة الفلسطينية في القاهرة تنفي التمديد االستثنا .8

أشر  الهور: كفت السفارح الفةستيكية    العاصمة المصرية السا رحق أ بارا مكسوبة يليها  -غ ح 
تتحد  عن تمديد  تح معبر ر ح الفاص  بين الستاع ومصرق ألسبوع نام . وأندت    بيان لها أن 

وصفحتها الرسمية عةى  األ بار والبياكات الصادرح عكها     ست المكشورح عةى موئعها الرسم 
وكاشدت السفارح وسا"  اإلع،م بعن تتحر، الدئة    كس  األ بار الت  لها أ مية  موئف  الفيسبوة .

  اصة وتم   أولوية لةمواتن الفةستيك . 
 21/6/1125القدس العربي، لندن،   

 
 بالكويتتحانات الثانوية امبول والثاني الحاصلتين على المركز األ  الفلسطينيتينالشقيقتين طهبوب يكرم  .9

نرم سفير دولة  ةستين لد، النويت رام  تهبوو الشسيستين الفةستيكيتين   الد الحتاو:
الحاصةتين عةى المرن  احو  وال اك     امتحاكات ال اكوية العامة لةسسم احدب  لةعام الدراس  

 ال ميي. أميالحال  شيماء ومريم جما  جودح    مسر السفارح أهر 
ر تهبوو    نةمتن  ،  التنريم دولة النويت وئيادتها عةى احتلان الشعو الفةستيك  و "ة وشن

مشيدا بجهود و ير التربية الدنتور بدر العيسى والمستو، العال   ال صوصقالت،و عةى وجن 
لةتعةيم الذي وصةت يلين النويت بحي  ت رج عشرات المتفوئين من ت،و ال اكوية العامة من 

 ين والمصريين الحاصةين عةى المران  احولى.النويتي
التفو  الذي حصدتاأ  بشعنوأشار يلى أن السفارح ابرئت يلى الر"يي الفةستيك  محمود عباي 

الر"يي  دية تذنارية  ةستيكية بمكاسبة  ذا الكجاح  باسمالتالبتين الفةستيكيتين حي  ئدم تهبوو 
 السكوات الدراسية والوصو  يلى ماتم تحسيسن. مبارة لوالد ا جهودأ    متابعة ابكتين  ، 
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وع ا تهبوو عدم وجود بع ات دراسية لةسفارح الفةستيكية دا   النويت حن احمر ي لف لةتباد  
مليفا أن  كاة اجتماعا مسب، لةجكة العةيا    شهر انتوبر المسب  لت صيص  البةدينقال سا   بين 

 مساعد دراسية لها.
لتالبتان جودح سفير دولة  ةستين رام  تهبوو عةى  ذا التنريم مجددتين من كاحيتهما شنرت ا

لى والديها وا ةهما    ن  منان الذين  م سبو  نما أ ديا التفو  أل ةهما  كجاحهماقالشنر لةنويت وا 
     ةستين و اصة غ ح النرامة والشعو النويت .

 21/6/1125السياسة، الكويت، 
 
صابة  24 تقالاع: وزارة التربية والتعليم .01  من األسرة التربوية خالل نيسان وأيار 200طالبًا وا 

رام هللا: دعت و ارح التربية والتعةيم العال ق أميق المعسسات الحسوئية واإلكساكية والمدا عة عن الح  
   التعةيمق يلى اللعت عةى سةتات اححت،  لوئ  احكتهانات المتواصةة لد التعةيم    

األعما  التعسفية وا  ارتها عبر وسا"  اإلع،م المحةية والعالمية والسكوات   ةستينق و لح  ذأ
وئالت  التربية     تسرير ا الصادر عن احدارح العامة لةمتابعة الميداكيةق  السياسية والدبةوماسية.

 والذي رصدت  ين احكتهانات احسرا"يةية لشهري كيسان وأيار الماليينق ين ئوات اححت،  اعتسةت
تالبًا من محا أات اللفةق وأولح تسرير الو ارح  يما يتعة  بالجرحى من المعةمين والتةبةق أن  12

 مكهمق عبر تعرلهم لةلرو واح تكا  بسكاب  العا ق  111ئوات اححت،  استهد  حوال  
 21/6/1125األيام، رام هللا، 

 
 ر نحو القدس والتحريرالمسي : دماء الشهداء في الضفة لن تذهب هدرًا.. سنواصلهنية .00

أند كا"و ر"يي المنتو السياس  لحرنة حمايق يسماعي   كيةق أن دماء الشهداء    اللفة العربية 
 لن تذ و  دًراق وأكهم يواصةون المسير كحو السدي والتحرير.

جتتتاء ذلتتتة  تتت،  مهاتفتتتة  كيتتتة مستتتاء يتتتوم ال متتتييق متتتف ذوي الشتتتهيد عتتت  التتتدين بكتتتى غتتترحق و تتت،  
بيت ع اء األسير المحرر سام  يوكي عميد األسر، الفةستتيكيين ستابسا والتذي أئتيم  ت  مشارنتن    
وئدم  كية الع اء لعالة عا"ةة الشهيد بك  غرح الذي استشهد  جر أمي األربعتاء  ت  م تيم  مديكة غ ح.

غتّرح  جكين شما  اللفة العربية المحتةةق ولعا"ةة األسير المحرر يوكي. وئتا   كيتة لوالتد الشتهيد بكت 
 ،  احتصا  الهاتف :  ين دماءنم دماعكاق وشهداءنم شتهداعكا ق معنتدًا عةتى مواصتةة المستير حتتى 

 السدي والتحرير.
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وشدد  ،  مشارنتن    بيت ع اء الشهيد األستير المحترر ستام  يتوكي والتذي أئتيم  ت  مديكتة غت حق 
عامتتتتًا  تتتت  ستتتتجون  12ى وأشتتتتاد  كيتتتتة بالشتتتتهيد يتتتتوكي التتتتذي أملتتتت عةتتتتى وحتتتتدح األرض والجعرا يتتتتا.

 اححت، ق وتم اإل راج عكن    صفسة و اء األحرار.
 22/6/1125، فلسطين أون الين

 
 مبادرة روسية الستضافة المصالحة الفلسطينية: زياد الظاظا .02

نشتت  علتتو المنتتتو السياستت  لحرنتتة حمتتاي  يتتاد الأاأتتاق أن روستتيا  أعربتتت : أحمتتد صتتسر -غتت ح 
 لةمصالحة الفةستيكية  بين حرنت  حماي و تح.عن استعداد ا حستلا ة لساء 

  أن المبتتادرح الروستتية  تسلتت  أيلتتا بحلتتور النتت  الفةستتتيك  12وأنتتد  تت  تصتتريح  تتاص لتتت عرب 
لّةساء ق مولتحا أن حمتاي رحبتت بالمبتادرح الروستيةق  متف التعنيتد عةتى أن الشتسيسة مصتر  ت  متد   

 ر"يي    مولوع رعاية الو ا  الوتك  الفةستيك  .
ئا  الأاأا يكن  ح ماكف لديكا أن تستا م دو  أ تر،  ت  تحسيت  الو تا  الفةستتيك  ق مشتددا عةتى أّن و 

 من  المهم الوصو  لو ا  وتك ق وتتبي  ما تم احتفا  عةين    السا رح .
وألا :  كحن كرحو بعي وساتة عربية أو دوليةق بالتعاون مف األشساء  ت  مصترق لرعايتة تكفيتذ متا 

 عةين    السا رحق ووا ست عةين الفصا"  والسو، الفةستيكية مجتمعن .تم احتفا  
وحو  موعد الةساء الم مف عسدأ    العاصتمة الروستيةأ أولتح الأاأتا أن  المبتادرح الروستية متا  التت 

الستتةتة الفةستتتيكية محمتتود عبتتاي  لتتم يتترد بعتتدق وموستتنو باكتأتتار ردأ   تت  مهتتد ا ق معنتتدا أن ر"تتيي
 ء .لترتيو  ذا الةسا

متتن جاكبتتنأ ئتتا  أمتتين ستتر المجةتتي ال تتوري لحرنتتة  تتتح أمتتين مسبتتو ق ين حرنتتتن  مصتتّرح عةتتى يكهتتاء 
  احكسسامق واستعادح وحدح الوتن .

  أن   تتتتح ترحتتتو بتتتعي جهتتتود عربيتتتة أو صتتتديسةأ إلكهتتتاء احكسستتتام التتتذي يلتتتر 12وألتتتا  لتتتت عرب 
غم متتن يت،عتتن عةتتى مةتت  المصتتالحة بالمصتتالح العةيتتا لةشتتعو الفةستتتيك  ق مشتتيرا يلتتى أكتتن عةتتى التتر 
وحتتو   حتتو، رد التتر"يي عبتتاي عةتتى  بنت  تفاصتتيةنأ يح أكتتن ستتمف بتةتتة المبتتادرح متتن وستتا"  اإلعتت،م.

 المبادرح الروسيةأ ئا  مسبو :  ح عةم ل  بذلة .
 22/6/1125، "12موقع "عربي 
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 األخيرة صبٌّ للزيت على النار ونرواوكالة األ حماس: قرارات حركة  .03

ئالتتتت حرنتتتة حمتتتاي ين ونالتتتة غتتتو  وتشتتتعي  ال،ج"تتتين الفةستتتتيكيين األوكتتتروا تتجتتتن لتسةتتتيص : غتتت ح
 26عتتام  311ال تدمات المسدمتتة ل،ج"تينق دون ئتترار أممت ق وئبتت  أن يعتودوا يلتتى ديتار م و ستتا لةسترار 

 والذي بموجبن أكش"ت الونالةق معندح أن األوكروا بسراراتها تصّو ال يت عةى الكار.
حمتتتاي  تتت  بيتتتان وصتتت   المرنتتت  الفةستتتتيك  لءعتتت،م  كستتت ن عكتتتن مستتتاء اليتتتومق ين  تتتذأ وألتتتا ت 

التسةيصتتات ئتتد  تمتهتتا األوكتتروا بسرار تتا غيتتر المستتبو ق والتتذي يتجتتاو  صتت،حياتها الممكوحتتة لهتتا متتن 
األمتتم المتحتتتدحأ و تتتو ئتتترار وئتتت  التشتتتعي   تتت  نتتت  مكتتتات  عمةياتهتتتا ال متتتي تغتتت حق اللتتتفةق األردنق 

 ن(. سورياق لبكا
وتالبتتت ونالتتة العتتو  األوكتتروا بلتترورح التراجتتف عتتن ئتترار وئتت  التوأيتت ق وتسةتتيص ال تتدمات نا تتة 

 م.1122الت  صدرت    شهري مايوق ويوكيو لةعام 
ودعتتت  تت  بياكهتتا يلتتى لتترورح متالبتتة األمتتم المتحتتدح بشتتن  مستتتمر بتعتتويض نتت  كستتص يتتترأ عةتتى 

هتتداتهمق متتف متالبتهتتا بالبحتت  عتتن بتتدا"  لحتت  األ متتة مي اكيتتة الونالتتة كتيجتتة عتتدم و تتاء المتتاكحين بتع
 المالية الت  تعاكيها.

نما ودعتت حمتاي الستو، الوتكيتة نا تةق والمكأمتات األ ةيتةق والمعكيتة بتالّ،ج"ين يلتى احلتفتا  حتو  
  ذأ المتالو والتكسي     سبي  تحسيسها.

أ الفعاليتات حتتى احستتجابة وتابف بيتان الحرنتة:  ستك وض  عاليتات متصتاعدحق بحيت  لتن تتوئت   تذ
النامةتتتتة لهتتتتذأ المتالتتتتوق التتتتت  لتتتتن ينتتتتون ال،ج"تتتتون  تتتتم ال استتتتر الوحيتتتتد متتتتن جتتتتراء ئتتتترارات األوكتتتتروا 

 المعسفة .
 22/6/1125، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
بما ال يضر بمصلحة برنامج المقاومة واألمن  مع القاهرةفي تطوير العالقة الزهار: نرغب   .04

 المصري
الع،ئتة بتين مصتر وحمتاي  ق ينمحمود ال  تار حمايحرنة السيادي    : ئا  ت أحمد رملان رام هللا

 المال . أيةو لم تشهد أي تحسن مكذ 
ال  ار و   تصريح لن أميق اعتبر أن  تح معبر ر ح متةف األسبوع المسب   ئد يكعني ايجابيا عةتى 

السةتات المصرية بما ح يلتر بمصتةحة رغبة حرنتن     تتوير الع،ئة مف  يلىالمواتكين ق مشيرا 
 بركامج المساومة واألمن المصري .
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ع،ئتتتات ايجابيتتتة وتيبتتتة متتتف نتتت  التيتتت   يئامتتتةوشتتتدد ال  تتتار عةتتتى أن موئتتت  حرنتتتتن  يكصتتتو عةتتتى 
المصتتري تهمتتًا لتتد  حمتتاي  وصتتةت بعلتتها لةمحتتانم  اإلعتت،مالعربتت  حولهتتاق عةتتى التترغم متتن تةفيتت  

  .يليهادت براءح الحرنة من التهم المكسوبة الت  ئالت رأيها  يهاق حي  أن
 يع،ميتتاو ت  متتا يتصت  بحنومتتة التوا تت  التوتك ق ئتتا  ال  تار أن حرنتتتن ليستتت  ت  صتتورح متا يتتتداو  

تعتتتدي،ت جديتتتدح عةتتتى حنومتتتة التوا تتت ق  يجتتتراءعتتتن رغبتتتة ر"تتتيي الستتتةتة الفةستتتتيكية محمتتتود عبتتتاي 
تعتتتدي،ت دون العتتتودح لةتوا تتت   يجتتتراءا  مولتتتحًا أن  حنومتتتة التوا تتت  لتتتن تحمتتت  كفتتتي الصتتتفة  تتت  حتتت

 الوتك  .
 21/6/1125المستقبل، بيروت، 

 
 على انتهاكات االحتالل بالقدس والدوليحماس تستنكر الصمت العربي حركة  .05

استكنرت حرنة حماي الصمت الم ّيو من السةتة والمجتمف الدول  وجامعة الدو  العربيتة ومكأمتة 
 ت اححت،  بح  المسجد األئصى وسنان مديكة السدي.التعاون اإلس،م ق جراء اكتهانا

ال متتييق ين اححتتت،   ]أمتتي  وئتتا  الكتتات  باستتم الحرنتتةق  تتو ي بر تتومق  تت  تصتتريح صتتحف  اليتتوم
عةيهتتا وتتترد ستتناكها  واحستتتي،ءيواصتت  عمةيتتات التهجيتتر المبتترمج والممتتكهج و تتدم بيتتوت المسدستتيين 

لستتتتا"هم  تتتت  العتتتترا ءق وأيلتتتتًا يئامتتتتة المستتتتتوتكات وستتتترئة الممتةنتتتتات ونتابتتتتة الفةستتتتتيكيين األصتتتتةيين وا 
الشعارات العكصرية عةى جدران المساجد والنكا"ي بعد حرئهاق    أنبر حمةة تتهيتر عرئت  تشتهد ا 

  .2622 ةستين مكذ عام 
وألتتا :  لألستتت  العتتتالم نةتتتن ح يحتتترة ستتتانكاق ممتتتا شتتجف  تتتذا النيتتتان اإلستتترا"ية  وشتتتن  لتتتن غتتتتاًء 

 واكتهاناتن . جرا"منل،ستمرار    
ودعتتتا بر تتتوم أ تتتال  اللتتتفة العربيتتتة والستتتدي والتتتدا   المحتتتت  لةعمتتت  عةتتتى تعييتتتر  تتتذأ المعادلتتتة التتتت  
بتتداعاتها لهتتذا المشتتروع العكصتتري  وصتتفها بتتت  الأالمتتة ق بالتصتتدي وبنتت  ئتتوح وبنتت  أدوات المساومتتة وا 

 ال تير وعدم التسةيم متةسا بسياسة األمر الوائف.
ينون  ذا العام  و عام الد اع عن السدي والمسجد األئصىق والعم  عةى استتكهاض نما تالو بعن 

نتتت  تائتتتات األمتتتة وعةماع تتتا نتتت  يك تتترت الجميتتتف  تتت   تتتذا المشتتتروع المستتتدي  تتت  مواجهتتتة المشتتتروع 
 ال تير.

 22/6/1125، فلسطين أون الين
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 حماس تهدد بالرد على أي غارات إسرائيلية حركة :" العبريواالموقع " .06

ذنتترت مصتتادر يع،ميتتة  يستترا"يةية  أن حرنتتة حمتتاي  تتددت بتتالرد عةتتى أي غتتارات عةتتى ئتتتاع :  حغتت
واح ق  تتإن نتا"تتو السستتام توعتتدت أكتتن  تت  حتتا  ئصتتفت  يستترا"ي  ق أي موائتتف  تت   وحستتو موئتتف  غتت ح.

 غ حق  سيتم تعيير ئواعد احشتباة والرد عةى  ذأ العارات.
 22/6/1125، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 زكي: خائن من يحاول العبث بالبيت األردني أو العالقة األردنية الفلسطينيةعباس  .07

أنتتد علتتو الةجكتتة المرن يتتة لحرنتتة  تتتح عبتتاي  نتت  أن األردن شتتن  دا"متتا : رامتت  عصتتفور –الستتةت 
الحالكة لن  الملتهدين وحمايتن واجو عةى ن  عرب  ومسةم وعةيكا جميعا أن كعم  عةى صون 

 لدا ةية.جبهتن ا
  عابت  ن  من يحتاو  العبت  بالبيتت األردكت  أو بالع،ئتة األردكيتة الفةستتيكية  تو   تا"ن  و ينوئا  

 ولن يستتيف أي نان أن يش   ذا الص  السا"م عةى وحدح الدم والمصير.
وعبتتر  نتت   تت،  مشتتارنتن  تت   عاليتتات مهرجتتان الشتتعر الستتكوي األو  بتكأتتيم متتن المكتتتد، ال ستتا   

    ي بمحا أة البةساء والرابتة العربية لآلداو وال سا ة  رع دولة  ةستين والذي أ تتحن أمتين العرب  
عام و ارح ال سا ة معمون التةهوك  عن اعت ا أ وتسديرأ لموائ  األردن مةنا وحنومة وشتعبا متن السلتية 

كعأتم الفةستتيكيين الفةستيكيةق   كحن ي وح    السراء واللراء  حتين كعأتم األردن لحمايتة  ةستتين و 
 لحماية األردن حتى كفوت الفرصة عةى من يريد تهجير الشعو الفةستيك  ئسرا من أرلن .

 21/6/1125، الدستور، عم ان
 
 الزهار: الثوابت الفلسطينية ال تتغير ولن نفرط بفلسطين .08

 وابتت أند علو المنتو السياس  لحرنة حماي التدنتور محمتود ال  تار أن ال: حسن الكجار –الرأي 
الفةستيكية ح تتعير وح تتبد  وح ت لف لةمنان وال مانق و   راس ة أئو، من رسوخ جبا   ةستتين 

 وعميسة بعم  عسيدتها وأصالة اإلكسان الفةستيك .
وئتتا  ال  تتتار  تت،  لستتتاء كأمتتتن الحرنتتتة الكستتتا"ية التابعتتة لةحرنتتتة شتتما  غتتت ح أمتتي األربعتتتاءق لتتتمن 

  كحتن ح كسبت  وح كتكتا   عتن أرلتكا ولتن كمتكح متن ح يم ت   ةستتين  :السرآكت  ال تاك عاليات الم يم 
 اإلشارح لةتمادي    التفريت .
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وألا :  كسمف اليوم تر ات سياسية وتكا حت مجاكية وعتاءات لمن ح يستح  يسود ا البعضق لنكا 
حن أولى وأحت  كسو  لهم ين ناكت  ذأ تريستنم ووجهتنم وكهجنم  ار عوا أيدينم عن  ذأ السليةق  ك

 بها وعةى استعداد أن كلح  من أجةها وسككتصر  يها .
 ت  أرلتكا وح كبتاد  جت ءًا متن  22  لتن كبتاد  أرلتكا بعرلتكاق  تاألرض المحتةتة عتام  وتابف ال  ار:

ق  نتتت  أرض  ةستتتتين لةفةستتتتيك  ولتتتن كسبتتت  بتتتالحةو  التكا ليتتتةق  هتتتذأ 61 تتتذأ األرض بعرالتتت  عتتتام 
 حابها و    ابت لن تتعير بتعير الوئت والمنان.األرض لن يسنكها يح أص

واستكنر ما يفعةن اححت،  بالمسدسات وتحويت  المستاجد يلتى حأتا"رق متالبتًا بالتمستة وعتدم التفتريت 
 بال وابت الفةستيكية المتم ةة بح  العودح واألسر، وتحرير المسدسات.

 22/6/1125، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 حماس بتعميق األزمة لتبرير فصل غزة عن الضفةحركة م فتح تتهحركة  .09

شتتن المتحتتد  باستتم حرنتتة   تتتح  أستتامة السواستتم  اكتستتادات ئاستتية لموائتت  : رام هللا ت أحمتتد رملتتان
  حماي  تجاأ مةف  المصالحة وحنومة الو ا  الوتك .

يكيةق وولتف  صت  ئتتاع غت ح عتن اللتفة الفةستت يلتىوئا     بيان:  ين الم تتت الحمستاوي يرمت  
بستتاءالعرائيتت  المتتاليتتة أمتتام المصتتالحة وحنومتتة الو تتا  التتوتك ق   تت  الستتتاع  تت   اإلكستتاك الولتتف  وا 

  .يكساكيةالجمهور الفةستيك  تحت ذريعة  أمامدرجاتن لتبرير  عةتها    الوئت المكاسو  أسوأ
 ستتت بعتتد ستتسوت وأولتتح السواستتم ق  أن حمتتاي ئتتررت الموا ستتة عةتتى تشتتني  حنومتتة الو تتا  التتوتك  

األ يتتتر عةتتتى ئتتتتاع غتتت ح ق  اإلستتترا"ية المستتتةمين  تتت  مصتتتر والعتتتالم العربتتت ق وبعتتتد العتتتدوان  اإل تتتوان
مليفًا:  ين كجاح حنومة الو ا  الوتك  يعك  من مكأور حماي الح ب  يلعا ا لهاق ولمناكتها    

ن السبو الر"يس  اآل ر وراء يصرار حم عمت   يعائتةاي عةى الستاع وتسةي  من ئبلتها وحنمهاق وا 
برعايتتة بعتتض  يستترا"ي الحنومتتة ومةتت  المصتتالحة ينمتتن  تت  توجهاتهتتا احكفصتتاليةق ومفاولتتاتها متتف 

  كية صراحة . يسماعي الدو  الت  أعةن عكها 
 ت  الستتاعق وتراجتف  اإلكستاك وتابف السواسم :  ين م تت  حماي  ينمن  ت  تتع يم الولتف التدا ة  

 يعتتتادحعمتت  الحنومتتتة وعتتدم تمنيكهتتا متتن  يعائتتة، ممنتتتنق بتتالتوا ي متتف الحيتتاح المعيشتتية ألستتوأ مستتتو 
الشتعو الواحتدق لتبترر متا ت تتت  أبكتاءعمارق وتحمي  المسعولية لرام هللا بةعة النرا ية والعداء بين اإل

لتمن  األمتدلن    الوئت الذي تكلج  ين المفاولتات متف يسترا"ي ق والتت  تتحتد  عتن  دكتن تويةتة 
 ر ف الحصار تمهيدا لةتكفيذ الحسيس  ل،كفصا  . شروت تويةة مساب 
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و تم السواسم  بالسو :  ين مشروع  ص  ئتاع غ ح عن الوتن  و مشروع يسرا"ية  بامتيا ق و ا"ن 
لبتاي التدين والمساومتةق وكحتن كعنتد أن  تذا  يلباستنمتف  تذا المشتروع حتتى لتو تتم  ىوعمي  من يتعات

 سر، ال ياك  .المشروع سيسست نما سست مشروع روابت ال
 21/6/1125المستقبل، بيروت، 

 
 حماسحركة أي اتفاق مع  إلىنفي التوصل ي "السلفية"الجماعة غزة: قيادي في  .21

كفى السيادي السةف  البار   أبو العيكاء األكصاري ق متا كستو يليتن متن تصتريحات لصتحيفةق ئتا   يهتا 
صتتواريخ عتتدح متتن غتت ح باتجتتاأ  ، يتتتاكتتن تتتم التوصتت  يلتتى اتفتتا  أو تفا متتات متتف حرنتتة حمتتاي بعتتد 

 بشن عدح غارات استهد ت موائف تابعة لت نتا"و ع  الدين السسام . األ يرحق ورد يسرا"ي 
اكتتن لتتم يصتترح ألي صتتحيفة حتتو  وجتتود اتفتتا  متتف  يليتتنوئتتا  األكصتتاري ردًا عةتتى تصتتريحات كستتبت 

 حمايق معندًا أن  ن  ذلة يدعاءات تم ا ت،ئها .
حمتتتاي مستتتتمرح  تتت  حمةتتتة احعتستتتاحت لتتتد عكاصتتتر الستتتةفية الجهاديتتتة المعيتتتدح امتتتن  أجهتتت ح أنوأنتتتد 

 أتةت معتسةتينق  أربعتةلتكأيم  داع      غ حق مشيرا يلى أن من تم اإل تراج عتكهم حتتى الةحأتة  ستت 
 اعتسالهم.سراحهم بعد شهر من 

بالولتتتف  عةتتتى أن  يتتتت،  الصتتتواريخ باتجتتتاأ يستتترا"ي ق سيستتتتمرق وأن ذلتتتة متتترتبت األكصتتتاريوشتتتدد 
األمك  دا   غ ح وتحرة المجا دين للربها ق متالبا حمتاي بتاحلت ام باحتفتا  الستاب  واإل تراج عتن 

 ن  المعتسةين  ورا لةعودح لةهدوء.
وأشتتار يلتتى أن  بعتتض الشتتيوخ المستتتسةين  تت  غتت ح حتتاولوا التتد و  عةتتى  تتت الوستتاتةق يح أن حمتتاي 

 ت  محاولتة مكهتا لةوصتو  يلتى المستعولين عتن يتت،   ر لتها ق ح تًا يلى أن حماي تن   حم،تها
 الصواريخ.

  21/6/1125المستقبل، بيروت، 

 
 حماس في السجون انتقدت صفقة "الوفاء لألحرار" حركة قيادات موقع "واال" العبري يزعم: .20

أورد تسريتتر يستترا"ية  متتا ئتتا  يكتتن رستتا"  أرستتةت متتن ئيتتادات حمتتاي دا تت  ستتجون : حستتن عبتتد الحةتتيم
   يلى ئيادات الحرنة    ال ارجق وتكتوي عةى توجن كسدي.اححت،

لتتى الستتجونق  وحستتو موئتتف  واح  العبتتري  تتإن ستتةتات اححتتت،   ننتتت رستتا"  مشتتفرح أرستتةت متتن وا 
 وتدع  أن المحامية شيرين عيساوي وتائم منتبها    السدي  م من يسفوا  ة  كس  الرسا" .
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تتتائم منتبهتتا بكستت  رستتا"  بتتين ئيتتادات حمتتاي األستتيرح وتتتتهم ستتةتات اححتتت،  المحاميتتة عيستتاوي و 
 وبين السيادات    ال ارجق

   مفاولات  وئا  التسرير ين تحةي  الرسا"  يأهر أن ئيادح حماي دا   السجون ناكت تةعو دوراً 
ق وعبترت ئيتادات الحرنتة األستيرح عتن موئت  1122صفسة الو اء لألحرار  شاليت ق التت  أبرمتت عتام 

 مفاولات وعبرت عن استيا"ها من سير ا.كسدي من ال
وحسو التسرير  إن يحد، رسا"  ئيادات حماي    السجون اعتبرت أن  الصفسة باتت  الية من أي 

ستكوات  2مكت  . وحسو الموئفق ألا ت الرسالة:  ح يعس  أن تشم  الصفسة أسيرا متن  تتح ئلتى 
 الصفسة . عاماق ح مكت      ذأ 31وأح تشم  أسيرا من حماي ئلى 

ولم يورد الموئف أية صورح لةرسا"  وكشر ترجمتها لةعبرية. وحسو الموئفق  إن رسالة أرستةها السيتادي 
 عباي السيدق ر"يي لجكة األسر،    سجون اححت، ق عبرت عن استياء شديد من صفسة التباد .

ء لتم تعتد  ت  كفستها التت  وئا :  بعد توجهات عديدح كر، أككا ح كةسى آذاكتا صتاغية لتدينم وأن األعبتا
نكتتتا كحمةهتتتا . وألتتتا :  موائفكتتتا ومتتتوائفنم تعيتتترتق واحستتتتراتيجيات تعيتتترت. ح كريتتتد متتتكنم منا تتتعح أو 
شنرق ب  كريد ييلاح موئفكا. أرسةكا لنم رسا" . و كاة  توت حمراء كر، أكنتم تجاو تمو تا. يذ أككتا 

 كعر  أن أسركا تبن  وح تبذ  الجهود لفع  ش ء .
نن التحس  من صحة الرسا"  الت  أورد ا الموئف كس، عن مصادر أمكية نما يبتدوق ومتن غيتر وح يم

 المستبعد أن  ذا التسريو يهد  يلى د  يسفين بين ئيادات حماي    السجون و ارجها.
 22/6/1125، 18عرب 

 
 صعب جداً  يوماً  38منذ المضرب عن الطعام  زوجي وضعزوجة األسير خضر عدنان:  .22

دون أي تستدم  32د ت  يلتراو األستير الفةستتيك   لتر عتدكان يومتن التت: عوض الرجوو - ال ةي 
 كحو احستجابة لمتالبنق أو  تح أي حوار مف مصةحة السجون اإلسرا"يةية.

وئالتتت ركتتدح موستتى  وجتتة األستتير الملتترو يكتتن يسبتتف حاليتتا  تت  ولتتف صتتح  صتتعو ومسيتتد اليتتدين 
 تحت حراسة  ، ة من جكود اححت، .والسدمين بسرير    مستشفى آسا   رو ين 

ويتتر ض األستتير الملتترو تكتتاو  أي متتدعمات أو يجتتراء أي  حوصتتات تبيتتةق ويستصتتر عةتتى تكتتاو  
 الماء  ست.

وذنرت  وجة األسير أن محامين  ارأ أمي واتةف عةى ولعن الصتح  ووصتفن بالصتعو جتداق وأنتد 
 ات معدتن.أكن    أرو  صعبة حي  يصعو عةين الكت  ويتسيع من ي را  
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وألا ت أن  وجها ي لف للعت شديد بهتد  الحصتو  عةتى موا ستتن إلجتراء  حتوص تبيتة يح أكتن 
 ح ي ا  ير ض ويصر عةى أكن لن يكه  يلرابن يح    مك لن.

وأنتتتدت عتتتدم وجتتتود أي كتتتوع متتتن احتصتتتا  أو المفاولتتتات بتتتين ستتتةتات الستتتجون والجهتتتات األمكيتتتة 
 عدكان وعةى رأسها يكهاء سياسة احعتسا  اإلداري. اححت،لية بشعن متالو األسير  لر

 21/6/1125، الجزيرة نت، الدوحة
 
 فتح باب التسجيل في مخيمات "طالئع التحرير" في غزةكتائب القسام ت .23

ت،"تتتف  التستتتجي  لم يمتتتاتأعةكتتتت نتا"تتتو السستتتامق الجكتتتاح العستتتنري لحرنتتتة حمتتتاي  تتتتح بتتتاو : غتتت ح
 التحرير العسنريةق    محا أات غ ح.

ودعت النتا"و يلى التسجي  عبر يع،كات  اصة كشرتها    المستاجد واألمتانن العامتة بستتاع غت حق 
 ( مستهد ة أربف  "ات أساسية.6-23ح تة يلى أن التسجي  سيبدأ اعتبارًا من يوم غٍد السبت ت

يتة وأولحت اإلع،كتات أكتن ستينون  كتاة م يمتات مكفصتةة و ستًا ألربعتة تصتكيفات متن الف"تات العمر 
عامتًاق  يمتا ستتسام  12عامًاق وال ال ة  تو   12-22عامًاق وال اكية من  21-22والكوعية: األولى من 

م يمتتات  اصتتة لةمشتتارنين  تت  الم يمتتات الستتابسة باعتبتتار م أصتتحاو تجربتتة و بتترح وبالتتتال  المتتراد 
 تتوير وتكمية ئدراتهم العسنرية.

تار تشتني  كتواح مشتروع التحريتر الستادمق ح تتة يلتى وأندت نتا"و السسام أن  ذأ الم يمات تعت     ي
أكهتتتا ستشتتتم  المتتتواعأ وعتتترض كمتتتاذج لةبتولتتتةق والتتتتدريبات والمهتتتارات العستتتنريةق والرمايتتتة بالتتتذ يرح 

 الحّيةق والمهارات النشفيةق ودورات    الد اع المدك ق واإلسعا ات األولية.
 21/6/1125، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 " على الحدود بين غزة واألراضي المحتلةجكر"حقائق ال تعرفها عن شارع ي": "المجد األمن .24

اكتشرت مع رًا العديتد متن الصتور التت  أأهترت المساومتة الفةستتيكية  ت  ئتتاع غت ح :  اص –المجد 
أ كتتاء يكشتتا"ها وتعبيتتد ا لتريتت  شتتستن عةتتى بعتتد م"تتات األمتتتار عةتتى تتتو  الشتتريت الحتتدودي الشتترئ  

 .22غ ح واألرال  المحتةة عام  الفاص  بين ئتاع
أتةستت المساومتتة الفةستتتيكية استتم  الستدي  عةتتى الشتتارع الحتتدودي التتذي متا  التتت تشتتيدأ حتتتى الةحأتتةق 

 بيكما أتة  عةين الع يون اسم  جنر  دحلة عةى تحدي اححت،  الصهيوك .
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م متتن الستتياج  311م يلتتى  121ويمتتتد الشتتارع عةتتى تتتو  الحتتدود الشتترئية لستتتاع غتت ح وعةتتى مستتا ة 
األمك  الفاص  تتفاوت من مكتسة يلى أ ر،ق وتسيم المساومة مساب  ن  بترج مرائبتة صتهيوك ق موئعتًا 

 عسنريًا لها.
وتبايكتتتت ردود  عتتت  أبكتتتاء المجتمتتتف الفةستتتتيك  عةتتتى موائتتتف التواصتتت  احجتمتتتاع  حتتتو  يكشتتتاء شتتتارع 

سادمق بيكما رآ ا آ رون أكهتا تصتو  ت   جنر ق  هكاة من رأ، أكها ال توح األولى لمشروع التحرير ال
 مصةحة اححت،  الصهيوك  وتسدم  دمة    حماية الحدود الصهيوكية من أ عا  المساومة.

أمتتا المساومتتة الفةستتتيكية متتا  التتت تةتتت م حتتتى الةحأتتة بالصتتمتق ولتتم تصتترح بشتتن  رستتم  عتتن ستتبو 
 شسها لشارع  جنر ق أو أية تفاصي  عكن.

 حبتد متن الكأتر بمولتوعية يلتى  تذا الشتارع يكن ألمك   يس،م شهوان  ئا  لنن الم تص    الشعن ا
رغم ما ئي  عكن    وسا"  اإلع،م وموائف التواص  احجتماع  ق وير، أن  ذا العم  لن أبعاد أمكية 

 واجتماعية وعسنرية.
تريتتت  وأولتتتح شتتتهوان أن ال تتتتوح التتتت  ات تتتذتها المساومتتتة الفةستتتتيكية  تتت   تتتتوح يستتتتراتيجية عةتتتى 

التحريرق مبيكًا أكن    ن  عدوان عةى ئتاع غ ح يتتم يبترام اتفتا  تهد"تة وبعتد ذلتة يتكصت  العتدو متن 
 ذأ المساحة الجعرا ية الت     ح  تبيع  لةفةستيكيين نج ء متن أرلتن تتم تحريترأ ولتيي مكتة متن 

 اححت، .
ماعيتتة لهتتذا الشتتارع  تت  عتتدح وذنتتر الم تتتص األمكتت   شتتهوان  أبتتر  التتدححت والمتتآحت األمكيتتة واحجت

 كسات:
أوًح: حماية الجبهة الدا ةية من  ،  مكف وصد تسة  بعض الشباو والمرا سين من أبكاء ئتتاع غت ح 
عبتتتتر الشتتتتريت الحتتتتدودي الشتتتترئ  متتتتف األرالتتتت  المحتةتتتتةق كتيجتتتتة الأتتتترو  احجتماعيتتتتة واحئتصتتتتادية 

 الصعبةق مما ئد يجعةهم عرلة ل،رتبات مف اححت، .
ًا: العمت  عةتى ستد نت  ال عترات التت  يستتعةها تجتار الم تدرات أو مروجيهتا أو متن يسومتون بتبتاد   اكي

 ذأ السموم عبر الشريت الحدودي    مكتات  أحياكتًا تنتون ئريبتة جتدًا متن مكتات  التمتاي متف العتدو 
التتتت  يصتتتعو عةتتتى األجهتتت ح األمكيتتتة الوصتتتو  يليهتتتاق لتتتذلة ستتتتعم   تتتذأ ال تتتتوح عةتتتى الحتتتد متتتن آ تتتة 

 الم درات.
 ال تتًا: حمايتتة المحتتيت العتتام لستتتاع غتت ح متتن كاحيتتة أمكيتتة وعستتنرية بمعكتتى أككتتا لتتن كستتمف  تت  المتترات 

 السادمة عن عمةيات توغ  صهيوك  أو تجري     أراليكا ال راعية.
رابعًا: ر ف الروح المعكويتة ألبكتاء المساومتة وأبكتاء الشتعو الفةستتيك ق و تذا نتان والتحًا عكتد مشتا دح 

 تف الفيديو الت  تم تسجيةهاق والت  شعر الع يون بكشوح احكتصار بعد كشر ا.مسا
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و تم  يس،م شهوان  ئولن بعن   ذا العم  يدل  عةتى أن المساومتة الفةستتيكية تعمت  برعيتة يستتراتيجية 
لتمن ت تتتيت بعيتد المتتد،  يمتا يتعةتت   ت  نتت  المتآحت الم تةفتتةق ستواء نتتان المتآ  األمكتت  أو المتتآ  

 نري .العس
 22/6/1125األمني، المجد 

 
 أكثر من الشعب واإلدارات والجيش األمريكي "إسرائيلـ"ل صديق: ال لـ"ديمبسي" نتنياهو .25

أح صتتتدي  إلستتترا"ي  أن تتتر متتتن الشتتتعو  رأ، ر"تتتيي التتتو راء اإلستتترا"ية  بكيتتتامين كتكيتتتا وق  المستتتتسب :
 . واإلدارات والجي  األمرين 

ي"تة األرنتان المشتترنة لةجتي  األمرينت  الجكترا  متارتن ديمبست ق جتاء ذلتة  ت  مستته  لسا"تن ر"تيي  
 ق    منتبن    السدي المحتةة.أمي

الجكترا  ديمبست ق أكتت صتدي  نبيتترق  : اإلعت،موئتا  كتكيتا و بحستو كتص و عتن منتبتن عةتى وستا"  
د أن أو  وألتتا :  . ومتتدا ف نبيتتر عتتن أمرينتتا وعتتن الع،ئتتات اإلستترا"يةية األمرينيتتة وكحتتن كتت من ذلتتة

أكته   تذأ الفرصتة لةتعبيتر عتن تستديركا وا عجابكتا بمستاتة  الجتي  األمرينت  متن الرجتا  والكستاءق أعةتم 
أكنم مكتشرون  ت  نت  أكحتاء العتالم بمتا  ت  ذلتة  ت  مكتستكتاق وكعةتم أكتن لتيي لكتا صتدي  أ لت  متن 

أكتتم  وتتابف كتكيتا و:  . الشعو األمرين ق واإلدارات األمرينيةق ومساتة  الجي  األمرين  رجاًح وكساء
 . تحاربون من أج  أمريناق ولنكنم تحاربون أيلًا من أج  الحرية

أنبر  دية    الصدائة الت  كجحكا ببكا"ها مف ئادح الجي  اإلسرا"ية ق وأعةم  بدورأق ئا  ديمبس  ين 
ذا األمر يةهمكاق أكنم تفت رون بهم ن يرًاق وكحن كفت ر بهم أيلًا.  ذا  و دستوركا. أكتم تعةمون أن  

 . وأكا أعةم أن  دمة شعبنم تةهمنم أكتم
 21/6/1125، المستقبل، بيروت

 
 اتصال مع حماس قناة: يجب إيجاد حالوتس .26

األكالتتو : ئتتا  ر"تتيي  ي"تتة أرنتتان الجتتي  اإلستترا"ية  الستتاب  دان حتتالوتيق أكتتن  - الستتدي المحتةتتة
ونشتت   ة وحرنتتة حمتتايق عةتتى حتتد ئولتتن.يجتتو أن ينتتون  كتتاة ئكتتاح اتصتتا  بتتين الحنومتتة اإلستترا"يةي

بعتتتض  حتتالوتي  تت  حتتتدي  أدلتتى بتتن ال متتتييق لةسكتتاح العاشتترح  تتت  التةف يتتون اإلستترا"ية ق عتتتن وجتتود 
 ق عةى حد  عمن. احتصاحت غير المباشرح مف حمايق وب، شة  ان  كاة حاجة يلى ئكاح اتصا 

ا"يةيةق يذ تتالتتو األ يتترح الحرنتتة حمتتاي والحنومتتة اإلستتر  وحتتتى اآلن ح توجتتد اتصتتاحت مباشتترح بتتين
احعتترا  بهتاق وكبتذ العكت ق والسبتو  باحتفائيتات الموئعتة  بتت -المسيترح عةى ئتاع غت ح  –اإلس،مية 
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ق  يما يتحد  مستعولون متن الجتاكبينق عتن وجتود اتصتاحت  بين يسرا"ي  ومكأمة التحرير الفةستيكية
ستترا"ي ق عبتتر وستتتاء متتن مصتترق وئتتترق  والكتترويجق واألمتتم المتحتتدحق وسويستتراق ودو  بتتين حمتتاي وا 

 أوروبية أ ر،.
يذا لتم كجتد حةتوًح أوستف متن الفعت  ورد الفعت ق  إككتا ستكجد أكفستكا  ت  عمةيتة   وحتذر حتالوتي متن أكتن

 عةى ئتاع غ ح. المتنررحق بحسو تعبيرأق    يشارح مكن يلى الحروو اإلسرا"يةية  متد ورح
ح  ق ملتيفًا  كتوع متن الحتوار متن أجت  يعتادح بكتاء غت ح ق يلتى ييجتاد ودعا المسعو  اإلسرا"ية  الستاب 

حرنة  تح ناكت    الساب  أن ر وحشية متن  ق معتبرًا أن  شة لدي بعككا يجو أن كجد ئكاح اتصاحت
 ق بحسو ئولن. حمايق ومف ذلة  إن يسرا"ي  تتحد  يليها رسميا

 21/6/1125، القدس العربي، لندن
 
 مة نتنياهو بطرح قانون القوميةليبرمان يتحدى حكو  .27

بتتدأ أ يجتتدور ليبرمتتانق متتن  تت،  نتةتتة ح بتتن البرلماكيتتة  يستترا"ي  بيتيكتتو  : بر تتوم جرايستت  - الكاصتترح
بترح مشاريف ئواكينق من شعكها أن تحرج كواو اليمين المتتر   ت  حنومتة بكيتامين كتكيتا وق متا ئتد 

 ي ة  شرخ    اح"ت، .
يت عةيهتتا  تت  الهي"تتة العامتتة لةنكيستتتق والتتت  متتن أبر  تتا ئتتاكون  يستترا"ي  وستتيتم تتترح الستتواكين لةتصتتو 

الدولة السومية لةشعو اليهودي ق الذي يعتد مولتف  ت،   ت  اح"تت،  الحتانمق ويتدور حتو  جواكتو 
 عةى بكودأ العكصرية. اإلجماعيهودية ق رغم  - يهودية

ما  النكيستتق مشتروع ئتاكون  يسترا"ي  المال  عةى جدو  أع األسبوعوترحت نتةة  يسرا"ي  بيتيكو  
تترح  باإلمنتانوحستو األكأمتة البرلماكيتةق  إكتن لتن ينتون  الدولة السومية لةشعو اليهودي     العتالم.

يومتتا عةتتى  22 تتذا الستتاكون لةتصتتويت عةيتتنق ئبتت  كهايتتة شتتهر تمتتو  تيوليتتو( المسبتت ق أي بعتتد متترور 
 تسجيةن رسمياق    سج  ائتراحات السواكين. 

اح"ت،  الجديد لكتكيا وق يةسى الساكون معارلة من نتةت  المتتديكين المتت متينق التذين يتتالبون و   
بصيعة اشد حو  ع،ئة الدين بالدولةق ولنن من  ة   تذاق  تإن المتت متين يتحفأتون متن صتيعة أن 

كسض رواية  يسرا"ي     دولة الشعو اليهودي ق بيكما  م يعتبرون  ذا النيان عابرق و ذأ الصيعةق ت
  ممةنة يسرا"ي   التوراتيةق الت  سيسيمها المسيح حيكما يعت  يلى العالم ألو  مّرح.

نذلة  إن ح و  نوحكو  تنةكا( يعارض الساكونق من وجهة كأتر اليمتين العسا"تدي التسةيتديق ويتر، أن 
ى تشتني  لجكتة ح حاجة إلسرا"ي  بن. وبهد  تجاو   ذأ العسبةق اتف  ح و  الةينتود  متف شترنا"ن عةت
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من و راء وم تصين لةبح     صيعة مسبولة. وحسو محةةينق  إن  ذأ الةجكة ستنون مهمتها  ئبتر 
 الساكون  وعدم عرلن    الدورح البرلماكية الحالية.

 21/6/1125، الغد، عم ان
 

 ةالدولي تقرير لجنة التحقيق ل تسلمالمدعي العسكري اإلسرائيلي يوسع تحقيقاته في حرب غزة قب .28
أعةتتن المتتدع  العستتنري اإلستترا"ية ق يتوم أمتتي ال متتييق أكتتن أصتتدر تعةيمتتات لةشتترتة :  اشتم حمتتدان

العستتنرية بتوستتيف التحسيتت  لتتد لتتبات وجكتتود يستترا"يةيين  تت  أحتتدا  وئعتتت أ كتتاء الحتترو العدواكيتتة 
األ يترح عةتى ئتتاع غت ح  ت  الصتي  المالتت ق وذلتة بشتبهة ارتنتاو م الفتاتق لتشتم   ، تة أحتتدا  

 ر، يشتبن بعكن  تم است دام الس،ح  يها بشن  غير ئاكوك  لد الفةستيكيين .أ 
وتتتعت  عمةيتتة توستتيف التحسيستتات ئبيتت  تستتةم تسريتتر لجكتتة التحسيتت  الدوليتتة  تت  الحتترو عةتتى ئتتتاع غتت حق 
المرتستتو األستتبوع الستتادمق حيتت  سيستتةم تسريتتر الةجكتتةق التتت  أتةتت  عةيهتتا  تت  الستتاب   لجكتتة شتتاباي ق 

 والفةستيكيين لفحص احدعاءات بارتناو يسرا"ي  جرا"م حرو    ئتاع غ ح.إلسرا"ي  
 21/6/1125، 18عرب 

 
 إيرانالخارجية اإلسرائيلية تنفي التجسس على المحادثات النووية مع  .29

و ارح ال ارجة اإلسترا"يةية كفتت التستارير ق أن حسن عبد الحةيمق عن 22/6/1125، 18عرب كشرت 
د تتات الكوويتتة التتت  جتترت  تت،  األشتتهر المالتتية  تت  سويستترا بتتين الستتو، حتتو  تجسستتها عةتتى المحا

يران. وئالت كا"بة و ير ال ارجية اإلسترا"يةيةق تستيب  حوتتوبية  إلذاعتة الجتي  اإلسترا"ية ق  الدولية وا 
صتتباح اليتتوم ال متتيي:  ح يوجتتد أستتاي لهتتذأ التستتارير الدوليتتة حتتو  لتتةوع يستترا"ي   تت  المولتتوع . 

وئالتتت حوتتتوبية :  ح يوجتتد أستتاي متتن الصتتحة لةتستتارير .  تتو مكتتف  اتفتتا  ستت ء  ملتتيفة أن األ تتم
الدولية عن تورت يسرا"ي      ذأ السليةق ولنن ما  و أن ر أ مية  و تجكو اتفا  س ء ألكن بدون 

 ذلة  إككا سكجد أكفسكا    كهاية المتا  مف ييران لديها مأةة كووية .
بن  يية كا"و و ير الحرو اإلسرا"ية  ق أن ا   و عن، 21/6/1125، السفير، بيروتوذنرت 

د ان كفى المعةومات الت  تحّد ت عن تجّسي ت  أبيو عةى المحاد ات الكووية بين تهران 
  .2+2ومجموعة  

وناكتتت شتترنة األمتتن المعةومتتات   ناسبرستتن  حو  نشتتفتق األربعتتاءق أن  يروستتًا معةوماتيتتًا استتت  دم 
وراء  يستترا"ي متعةستتة بالبركتتامج الكتتووي اإليراكتت  ويشتتتبن بستتوح  تت  وئتتو  لةتجّستتي عةتتى المفاولتتات ال

وتعتستتد صتتحيفة  وو  ستتتريت جوركتتا   األمرينيتتة أّن الفيتتروي استتت دمن جواستتيي يستترا"يةيونق  ذلتتة.
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مشتتيرح يلتتى أّن شتترنة  ناسبرستتن  حو  استتتهد ت حواستتيو   ، تتة  كتتاد  أوروبيتتة  تتا رح  استلتتا ت 
 إليراكية.المفاولات الكووية ا

وأنتتد بتتن د تتان أن يستترا"ي  ح تستتت دم عةتتى اإلتتت،  أستتاليو نهتتذأ لةحصتتو  عةتتى المعةومتتاتق بتت  
 لديها ما ينف  من تر  لمعر ة ما يدور    المحاد ات مف ييران.

كا"و يية  بن د انق ئا  لءذاعة ق أن بر وم جرايس  عن، 21/6/1125، الغد، عم انوألا ت 
اي ح من ئريو وح بعيد لهذأ احدعاءات حسو تعبيرأ. يح أكن ردا عةى سعا  اإلسرا"يةيةق يكن ح أس

لعمةية  اإلسرا"يةيةالمذيفق اعتر  د انق أكن بنوكن كا"با لو ير الحروق  حتى لو بادرت الم ابرات 
 بها. يب،غنمن  ذا الكوعق  ةن يتم 

 
 قصىصلوات اليهود في المسجد األ "بشرعنة" يطالبونأعضاء بالكنيست  .31

لتم تةبت  الحنومتة اإلسترا"يةية الجديتدح أن تتشتن  حتتى بتدأت أصتوات : أستي  جكتدي -السدي المحتةة 
 ترتفف    النكيست متالبة تبشرعكة( صةوات اليهود    المسجد األئصى المبارة.

وتالتتو علتتوا النكيستتت عتتن حتت و الةينتتود م ةتتو   و تتر ويتتاكون ميعيتت  عتتن حتت و البيتتت اليهتتودي 
ة لةجكتتتتتة الدا ةيتتتتتةق بشتتتتتعن متتتتتا أستتتتتمياأ  التمييتتتتت  لتتتتتد اليهتتتتتود  تتتتت  جبتتتتت  الهينتتتتت  بعستتتتتد جةستتتتتة تار"تتتتت

والتهاد م ق ونان ميع  ئتد تالتو بإبعتاد المترابتين عتن المستجد األئصتى يلتى األبتدق ومتكح اليهتود 
 الح  بالص،ح والتعبد  ين.

أ عةتتى حريتتة متتن جاكبتتن تعهتتد و يتتر األمتتن التتدا ة  اإلستترا"ية  جةعتتاد أردان بعمتت  متتا يستتتتيف  لةحفتتا
 أداء الشعا"ر الديكية لةيهود    األئصى .

وئا  علو النكيست عن السا"مة المشترنة مسعود غكايم يكها ح تتعد، نوكها كنتةق ألن الحدي  عن 
 حرية العبادح لةيهود    منان ليي لهم أمر م ير لةس رية.

يهود ونعن الحنومتة اإلسترا"يةية وتابف متحد ا لةج يرح كت  تعت  ادعاءات  عحء األعلاء بالتهاد ال
 ح تتيح المجا  وح تو ر األمن لمن يستحمون األئصى الذي ليي لهم ح   ين يت،ئا .
 21/6/1125، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلسرائيلي -باللقاء السعودي  علمنتنياهو ": واالموقع " .30

األستبوع المالت ق أمتر لستاء أبر ت عكاوين الصح  اإلسرا"يةية ووناحت أكباء دوليةق : حةم  موسى
جر،    واشكتن بين ش صين ر يع  المستو،    ن  من يسرا"ي  والسعوديةق و ما مدير عام و ارح 
ال ارجية اإلسرا"يةية المعين دوري غولدق والمستشار    ر"اسة الحنومة الستعودية الةتواء متساعتد أكتور 
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حا يةق أن الةستاء متف عشتس  لتم ينتن  ت  ورغم أن دوري غولد أندق    عدد من مساب،تن الص عشس .
أي يتار رسم ق ألن تعييكن مديرًا عامًا لتو ارح ال ارجيتة لتم يتد   حيت  التكفيتذ يح بعتد أيتام متن ذلتةق 

  إن موئف  واح  اإل باري أند أن الةساء تم بعةم ر"يي الحنومة اإلسرا"يةية بكيامين كتكيا و.
جهتتتين ر يعتت  المستتتو،ق  تت  الستتدي المحتةتتةق تعنيتتد ما أن المراستت  السياستت  لموئتتف  واح  عتتن  وكست 

 ذا الةساء ي تة  عن الةساءات السابسة  بعض الش ء . وحسو الجهتين  تإن كتكيتا و تةستى تسريترًا متن 
غولتتد ئبتت  وبعتتد نتت  لستتاء نتتان يتتتم بتتين المرنتت ين اإلستترا"ية  والستتعوديق وأن أمتترًا مشتتابها جتتر،  تت  

الجهتتتين أن  كتكيتتا و رأ،  تت   تتذأ الةستتاءات ئكتتاح اتصتتا  مهتتم يمنتتن  الجاكتتو الستتعودي. وأولتتح أحتتد
عبتتترأ تبتتتاد  رستتتا"  متتتف الستتتعوديين. ين الستتتو  بعكهمتتتا التسيتتتا نرجتتتا  أناديميتتتًاق أو نمتتتديرين لمرنتتت ي 

 دراساتق شبن كنتة .
 21/6/1125، السفير، بيروت

 
د حملتها ضد  تقرير:  .32  سرائيل"في "إ المنظمات األهلية حكومة نتنياهو تصع  

 ت  أحتد الشتوارع ال ةفيتة بالستدي يستف مستر مكأمتة بتستيةم اإلسترا"يةية التت  : أم  أبو السعود -السدي 
ناكت شتونة  ت  جاكتو حنومتات يسترا"يةية متعائبتة بعمةهتا التدعوو دون نةت  أو مةت  لكشتر متا يستر تن 

 الجي  اإلسرا"ية  من اكتهانات    األرال  الفةستيكية المحتةة.
عامتتتا عةتتتى أيتتتدي مجموعتتتة متتتن أستتتاتذح الجامعتتتات والمحتتتامين  12كأمتتتة ئبتتت  أن تتتر متتتن تعسستتتت الم

 والساسة ووصفت كفسها    عدح مكاسبات بعكها لمير األمة.
غير أن تشريعا ائترحتن الحنومة اليميكية الجديتدح  ت  يسترا"ي  يكتذر بتسةتيص أعمتا  بتستيةم بشتدح  ت  

  تتةسى م،يين الدوحرات ن  عام    صورح  بتات متن وعشرات من المكأمات األ ةية اإلسرا"يةية الت
 حنومات ومعسسات أجكبية.

ورغم أن  ذا التشريف ما ا     صورح مسودح تسو  و يرح العد  اإلسرا"يةية أيةيتت شتانيد علتو حت و 
البيتتت اليهتتودي الستتوم  المتتتتر  يكهتتا عا متتة عةتتى تلتتيي  ال كتتا  عةتتى نتت  متتن يتةستتى أمتتواح متتن 

  احكتستادات إلسترا"ي  واتهمتت المكأمتات األ ةيتة بالعمت  عةتى  يلتعا  شترعية وجتود ال ارج  م يني
 يسرا"ي  ندولة يهودية وديمسراتية. 

وئبتت  ا تيتتار شتتانيد علتتتوا  تت  مجةتتي التتتو راء بعتتد احكت ابتتات التتت  جتتترت  تت  متتاري آذار ئتتتدمت 
التبرعتات األجكبيتة  ت  الم"تة عةتى  22صياغة تشريعية سابسة ائترحت  يها  ترض لتريبة تصت  يلتى 

 ما لم تسرر لجكة من مسعول  و ارت  الد اع وال ارجية  ،  ذلة.
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أمتتا الجماعتتات المدا عتتة عتتن المكأمتتات األ ةيتتة  تتتر، أن  تتذأ احئتراحتتات تم تت   تتتوح  تتترح ستلتتف 
يسرا"ي   ت  مصتا  دو  م ت  روستيا وترنيتا ومصتر التت  تجتد صتعوبة نبيترح  ت  تسبت  الكستد التدا ة  

 ض المكأمات األ ةية.وحأرت بع
وئالت ساريت مي ا"ية  المتحد ة باسم بتسيةم والكاشتة الم لرمة الت  ئلت سكوات    جمف أدلة 
 عما تسو  يكها اعتداءات    اللفة العربية المحتةة  معرنة  ا"ةة تجري من أج  مستسب  مجتمعكا. 

ن صورح مجتمف حسو  اإلكسان    وألا ت  ما لديكا  كا    سكوات عديدح من الجهود المن فة لتشوي
 يسرا"ي  ترتبت    األساي بعمةكا     لح اكتهانات حسو  اإلكسان. 

 

 * "اعتداء على السيادة"
وإلبتترا  عتت م الحنومتتة عةتتى معائبتتة متتن تعتستتد أكهتتم يةو تتون ستتمعة يستترا"ي  ئالتتت و يتترح ال سا تتة ميتتري 

يحصتتت  عةيهتتتا الفكتتتاكون التتتذين يبتتتدون ريجيتتت  يتتتوم األربعتتتاء يكهتتتا ستتتت فض األمتتتوا  الحنوميتتتة التتتت  
 تعاتفهم مف النفاح الفةستيك .

وتعهدت ريجي     تصريحات لراديو الجي  باستترداد أمتوا  حصت  عةيهتا مم ت  متن عترو يسترا"ي  
بعد أن ر ض أداء دور  ت  مسترحية بمستتوتكة يهوديتة بكيتت  ت  األرالت  المحتةتة وئالتت  متن يكت ع 

 حص  عةى مي اكيات من الدولة. الشرعية عن دولة يسرا"ي  لن ي
ومتتن بتتين المشتتروعات التتت  تتتع رت بهتتذأ السياستتة مستترح لألتفتتا  متتن م تةتت  األجكتتاي يتتديرأ المم تت  
كورمتتان عيستتى بتتالسرو متتن تتت  أبيتتو. وئتتا  عيستتى يكتتن يشتتعر بعكتتن يتعتترض  ل،بتتت ا   بستتبو آرا"تتن 

 السياسية.
تتتوح وئتتا  لموئتتف واح اإل بتتاري ين ريجيتت  وكتتدد الناتتتو المستترح  اإلستترا"ية  جوشتتوا ستتب  بهتتذأ ال 

  تتصر  بما يكائض سياسة أجيا  من الحنومات اإلسرا"يةية. 
ألتتت  مكأمتتتة أ ةيتتتة مستتتجةة كصتتتفها تسريبتتتا مكأمتتتات كشتتتتة. لنتتتن  31وتوجتتتد  تتت  يستتترا"ي  أن تتتر متتتن 

عةتى  مكأمتة ترنت  كشتاتها 11الشعور باإلحبات بالكسبة لةو يرح شانيد وأكصار ا يترنت  عةتى حتوال  
الصتراع اإلسترا"ية  الفةستتتيك  وتحصت  عةتتى أمتوا  يمتتا متن احتحتتاد األوروبت  ننتت  أو متن حنومتتات 

 بعيكها مكها حنومات الدكمرة والسويد وبةجينا والكرويج.
وتحتفأ جماعة ين.ج .أو موكيتور اإلسرا"يةية الت  تعسست لمتابعة ئتاع المكأمات األ ةية وجعةهتا 

احجتماعيتتة بساعتتدح بياكتتات لةتمويتت  ال تتارج  لةجمعيتتات األ ةيتتة باستتت دام أن تتر يحساستتا بالمستتعولية 
 األرئام الت  يجبر الساكون اإلسرا"ية  الجمعيات كفسها عةى يع،كها.
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مةيون دوحر( ئدمت ألربف  16مةيون شيس  ت 211وتولح األرئام أن تبرعات ئيمتها تربو ئةي، عةى 
متتن بيكهتتا جماعتتة نستتر  1122-1121ة  تت،  الفتتترح وعشتترين متتن أكشتتت المكأمتتات غيتتر الحنوميتت

الصتتمت التتت  تجمتتف شتتهادات ستترية متتن الجكتتود اإلستترا"يةيين ح تنشتت  عتتن أصتتحابها وجمعيتتة عدالتتة 
 و   مكأمة لةحسو  الساكوكية يترن  كشاتها عةى الفةستيكيين.

ا حصتةت عةتتى وتستو  مكأمتة بتستتيةم و ت  متن المكأمتتات الر"يستية التت  تتةستتى  بتات متن ال تتارج يكهت
مةيتتتون شتتتيس  متتتن متبتتترعين  تتت  الوحيتتتات المتحتتتدح وأوروبتتتا  تتت  تةتتتة الفتتتترح تم تتت  حتتتوال   ة تتت   2333

 تموي،تها اإلجمالية.
ذا تتتم يئتترار التشتتريف التتذي ائترحتتتن شتتانيد  تتإن مي تتا"ية  تعتستتد أن بوستتف المكأمتتة مواصتتةة عمةهتتا  وا 

 ةتوئ  عن العم .بمي اكية أصعر ن يرا. وربما تلتر مكأمات أ ر، أصعر ل
لنن ما أ عج المدا عين عن الجمعيات األ ةية ليي ما ئد تفسدأ متن تمويت  بستدر متا  تو الرستالة التت  

 يبر  ا ترح م    ذا التشريف حتى يذا لم يحص  عةى الدعم البرلماك .
ن و   بةد اعتاد عةى احكتسادات ينش   ذا احتجاأ عن موئ  أئ  تسب، لةترأي المعتارض  اصتة ممت

 يعتبرون أصحاو برامج يسارية.
وئا  مات داي ر"يي معسسة س،م الشر  األوست    واشكتن   مة يحستاي  ت  اليمتين اإلسترا"ية  

 بعن وجهات الكأر التسدمية أو الةيبرالية تم    ترا وأكن يجو التصر      ذا الشعن. 
ستترا"ي   تت  مصتتا  دو  وألتتا   و تتذا ي ةتت  بي"تتة معاديتتة لمتتن يبتتدون اكتستتادات مشتتروعة وسيلتتف ي

 غاية    السوء. 
وتسو  جماعة ين.ج .أو موكيتور التت  شتننت  ت  دئتة معةومتات جمعتهتا مكأمتات م ت  بتستيةم يكهتا 

 ح تعيد أي تشريف يك   العساو بمجتمف المكأمات األ ةية.
غيتتر أن ر"يستتها جيرالتتد ستتتايكبرج يتتتهم بتستتيةم ومكأمتتات أ تتر، بشتتن  شتتن   تيتتر جتتدا متتن أشتتنا  

لحرو  عةى يسرا"ي  ويسو  ين من اللروري سن تشريف لةتصدي  لةسياسة األوروبية المدمرح السا"مة ا
 وير، آ رون  د ا م تةفا وراء ترح التشريعات الجديدح. عةى تموي  المكأمات األ ةية السياسية. 

كيتتتامين وئتتتا  داي  أعلتتتاء الحنومتتتة يستتتعون لتستتتوية الحستتتابات  وأشتتتار يلتتتى اكتستتتاد ر"تتتيي التتتو راء ب
كتكيتتا و يتتوم احكت ابتتات لجماعتتات يستتارية لتتم يحتتدد ا اتهمهتتا بالمستتاعدح  تت  كستت  كتتا بين متتن عتترو 

 يسرا"ي  يلى مران  التصويت.
 وألا  داي   ذا ج ء من محاولة أوسف لتسةيص الفلاء السياس  وتسييد حرية اآلراء المعارلة. 

 22/6/1125، وكالة رويترز لألنباء
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 لبنانمن الحرب على  عاماً  20إسرائيليين بعد  جنوداً  تالزمب" "صدمة الحر دراسة:  .33
أنتدت دراستة يسترا"يةية أن ربتف الجكتود التذين أصتيبوا بصتدمة حترو  ت،  العتدوان : حسن عبتد الحةتيم
ح  التتوا يعتتاكون متتن التتترابات متتا بعتتد الصتتدمة ولتتديهم ميتتو  اكتحاريتتة رغتتم  2621عةتتى لبكتتان عتتام 

 احجتياح.عاما عةى كهاية  11مرور 
وحستتو الدراستتة التتت  عرلتتت  تت  متتعتمر عةمتت  وكسةتتتن صتتحيفة  يستترا"ي   يتتوم   تتإن كستتبة نبيتترح متتن 
الجكتتود التتذين أصتتيبوا بصتتدمة الحتترو عتتاكوا متتن أعتتراض صتتعبة تالتتترابات متتا بعتتد الصتتدمة( بعتتد 

ء الستا ق سكوات من اكتهاء الحروق  يما ح  ا  ربف المصابين حتى اليومق بعد عشرين عاما من اكتها
 يعاكون من أعراض الصدمة ويعتبرون ذوي ميو  اكتحارية.

جكتتتديًا يستتترا"يةيًا أصتتتيبوا بصتتتدمة حتتترو  تتت،  احجتيتتتاحق وبيكتتتت  612وتابعتتتت الدراستتتة أحتتتوا  كحتتتو 
الكتا"ج أن  اكتشار الميو  احكتحاريتة لتد، الجكتود التذين عتاكوا صتدمات الحترو ناكتت أعةتى بلتعفين 

 لم يتعرلوا لةصدمة . مساركة ب م،"هم الذين
وألا ت:  تواصةت  ذأ الفجوح ما بين المجموعتين تالذين عاكوا من الصتدمة والتذين لتم يشتعروا بهتا( 

 عامًا من البح ق وسجةت األ نار احكتحارية ذروتها بعد سكتين من اكتهاء الحرو  11توا  
أجتتري  تت  نةيتتة تتت  عرلتتت تةتتة المعتيتتات  تت  متتعتمر عةمتت  حتتو  مصتتاب  الحتتروو اإلستترا"يةيةق 

يا تتاق بمشتتارنة العديتتد متتتن الجمعيتتات ذات الشتتعن. وئتتا  البتتاح ون يكتتتن بعتتد متترور عتتام عةتتتى  -أبيتتو
الحرو عةى غ ح يبدو البح  متص، بالوائف حي  أن  كاة الن ير من الجكتود التذين أصتيبوا بصتدمة 

 الحرو.
 22/6/1125، 18عرب 

 
 لتكون العاصمة الثانية  الحتالل بيروت خططت": "إسرائيل" واالموقع " .34

نشتتت  موئتتتف  واح  العبتتترّيق الكستتتتاو عتتتن و يستتتة تشتتتير يلتتتتى أن الجتتتي  اإلستتترا"ية ق  تتتتت ححتتتتت،  
العاصمة الةبكاكية بيروت لتنون العاصتمة ال اكيتة التت  يتتم احت،لهتا متن ئبةتن بعتد احتت،  الستدي عتام 

بكتتان األولتتىق تبتتين أن الهتتد  عاًمتتا عةتتى حتترو ل 33وذنتتر الموئتتف العبتتري أكتتن بعتتد متترور  م.2661
 تتو تتترد ئيتتادات مكأمتتة التحريتتر الفةستتتيكية متتن جكتتوو  2621الأتتا ري لةحتترو التتت  اكتتدلعت عتتام 

لبكتتتانق لنتتتن و يتتتر التتتد اع وئتهتتتا أري"يتتت  شتتتارون ائتتتترح احتتتت،  بيتتتروت بالنامتتت  ولتتتمها يلتتتى الدولتتتة 
لشديد متن ئبت  المجتمتف التدول  العبريةق وبعد غ و ا ب ، ة أشهر تم احكسحاو مكها بسبو العلو ا

وأولتتح الموئتتتف أكتتن تبسًتتا لةو يستتتة التتت  حصتتت  عةيهتتا الموئتتف العبتتتري  تتو احتتتت،   متتن  تتذأ ال تتتتوح.
بيروت وليي  ست من أج  ترد ئيادات مكأمة التحرير الفةستيكيةق وناكتت الحترو بتعمر مباشتر متن 
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ساعة  22لى أن احت،  بيروت تم بعد وأشار الموئف ي بيجين. مكاحيموئتها  اإلسرا"ية ر"يي الو راء 
 ستتت متتن بتتدء الحتترو متتن  تت،  ئيتتام ستت،ح الجتتو اإلستترا"ية  بسصتت  العاصتتمة  تتم د تتو  ئتتوات بريتتة 

 ومشاح يلى العاصمةق وتمرن  ئوات نبيرح بها ليتم احت،  العاصمة بالنام .
 22/6/1125، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن

 
 ي ثمار االضطرابات بالمنطقةتجن "إسرائيل": "غارديان" .35

ئا  محرر شعون الشر  األوست  ت  صتحيفة غارديتان البريتاكيتة ييتان بت،ة ين يسترا"ي  تجكت   متار 
 .احستراتيجيةاحلترابات    الدو  الت  تحيت بها وتستفيد مكها    تع ي  مناكتها 
لتو راء اإلسترا"يةيين ومستعول  ووص  الناتو معتمر  رتسيةيا لهذا العام بعكن نان مةتسى لةجكتراحت وا

 الموساد السابسينق واستعةوا وجود م  كاة ليتحد وا ن يرا عن األمن السوم  اإلسرا"ية .
وأشار بت،ة يلتى حنومتة ر"تيي التو راء اإلسترا"ية  بكيتامين كتكيتا و ئتا"، يكهتا تعتر  متن الفوا"تد التت  

حولهاق و   عا متة أن تستتمر بحالتة  ترض  تدر ا عةيها حالة احكف،ت الت  يعشها العالم العرب  من
 األمر الوائف  يما يتعة  باححت،  اإلسرا"ية  لألرال  الفةستيكية.

وتأهر محاولة يسرا"ي  استع،  الولف    البةدان المجاورح لها بشن  جة  متن  ت،  العكتوان التذي 
 ا تارأ كتكيا و لنةمتن  يسرا"ي  والشر  األوست الملترو .

تتتو عتتن مستتعو  يستترا"ية  وصتتفن بتتت ر يف المستتتو،  أن موئتت  يستترا"ي  لتتم ينتتن جيتتدا بهتتذا ويكستت  النا
الشتتن   تت  أي وئتتت ملتتىق وذلتتة بفلتت  احكسستتامات والتعيتترات التتت  أ ر تهتتا الحتترو  تت  نتت  متتن 

 العرا  وسوريا وصعود تكأيم الدولة اإلس،مية واكهيار الدولة الةيبية والحرو    اليمن.
متتتن ستتتح  المعسستتتة العستتتنرية  -والتتترأي ح يتتت ا  لةمستتتعو  اإلستتترا"ية -ي  ن يتتترا نمتتتا استتتتفادت يستتترا"

 المصرية لء وان المسةمين وتليي  ال كا  عةى حرنة حماي    غ ح.
أما عةى الصعيد العسنريق  إن الربيتف العربت  ئتد حتّو  يسترا"ي  يلتى بةتد آمتن متن أي  تتر عستنري 

 وتسةص تهديد ح و هللا. 1123بعد أن ك عت ترساكة سوريا النيميا"ية عام 
و يمتتا ي تتص الستتةتة الفةستتتيكيةق ئتتا  و يتتر التتد اع اإلستترا"ية  موشتتين يعةتتون يكتتن مستترور ألن لتتديها 
برلمتتان  ةستتتيك ق ألن ذلتتة يستتاعد عةتتى عتتدم يعتتتاء الفةستتتيكيين الحتت   تت  التصتتويت عةتتى ا تيتتار 

تة لتعاوكها متف يسترا"ي   يمتا ي تص أعلاء البرلمان اإلسرا"ية  المعرو  بالنكيستق وئدم شنرأ لةسة
 المة  األمك .

 22/6/1125، الجزيرة نت، الدوحة
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 ة خالل العدوانبمقتل أطفال في غز  التحقيقاتيوقف  سرائيليجيش اإلال .36
أعةتتن جتتي  اححتتت، ق أّكتتن ت ةتتى عتتن الم،حستتات  تت  التحسيتت  بمستتت  :  تتراكي بتتري - العربتت  الجديتتد

عامًا عةى شاتا غ حق  ،  العدوان عةى الستاع الصتي   22و 6ن أربعة أتفا  تتراوح أعمار م بي
المال ق يعت  ذلة بعتد أيتام متن يعت،ن األمتم المتحتدح ر لتها يدراج يسترا"ي  عةتى ئا"متة التدو  التت  

تحسيتت  جكتتا"   يجتتراءوذنتتر الجتتي   تت  بيتتاٍن لتتنق أّكتتن  تتتم يغتت،  السلتتية بعتتد  تكتهتتة حستتو  األتفتتا .
 تين أ ريين بشعن مست   ةستيكيين  ،  معارة أغةستا أيلًا.نام  ق مليفًا أن ئلي

ويتتعت  الستترار اإلستترا"ية  بعتتد أيتتام ئةيةتتة عةتتى ئتترار األمتتين العتتام لألمتتم المتحتتدحق بتتان نتت  متتونق بعتتدم 
يدراج يسرا"ي  عةى ئا"مة الدو  المكتهنة لحسو  األتفا ق و تو األمتر التذي أ تار ردود  عت   ةستتيكية 

 غالبة.
 21/6/1125، لجديد، لندنالعربي ا

 
 في قطاع غزة بعد اعتصام ألطفال يتامى حملوا مشانقهم فروعهبنك "فلسطين" يغلق  .37

عامتتًا أمتتام المستتر  21اصتتت  عتتدد متتن األتفتتا  األيتتتام ح تتجتتاو  أعمتتار م  : تحتت  صتتّباح -غتت ح 
أيتديهم أنفاكتتًا التر"يي لبكتة  ةستتتين المحتدود  ت  مديكتتة غت ح أمتيق م عةستتين  ت  مشتاك  ويحمةتتون بتين 

وو   المكأمينق جتاءت  تذأ ال تتوح احتجاجتًا عةتى عتدم ستماح البكتة باستت،م حتواحت ماليتة  بِيلًا.
 من متبرعين عرو وأجاكو عبر جمعيات  يرية  ةستيكية لمصةحة  عحء األيتام.

 ح وعة  المكأمون ح تة ل مة من السما  عةى جدار مبكى البكة الذي أغة  ن   روعن  ت  ئتتاع غت
 أمي:  بكة  ةستين يحنم عةيكا باإلعدام ق    حين وئ  عشرات األتفا   ة   المشكوئين  صوريًا.

وئا  تف  يتيم ين أباأ ارتسى شهيدًا ن  يحيا الوتنق متسا"ً،:  أ ذا رد الجمي ؟ أ ذا متا أوصتانم بتن 
استتتت،م أمتتتوالهم متتتن وتالبتتتت تفةتتتة يتيمتتتة البكتتتة بتتتالتراجف عتتتن  ئتتترارأ الأتتتالمق وبلتتترورح  اإلستتت،م؟ .

 الجمعيات ال يريةق واإل راج عن الحسابات المجمدح لدين .
ولم يصدر أي تعسيو عن البكة أو ستةتة الكستد الفةستتيكية. لنتّن مصتدرًا ئتا  لتت الحياح  ين البكتة رأ، 
   تعةي  المشاك  تهديدًا مباشرًا وصريحًا لموأفينق متا التترأ يلتى يغت،  مستارأ و روعتن نةهتا أمتي 
 تت  الستتتاع. وألتتا  أن البكتتة ئتتد يلتتتر يلتتى يغتت،  أبوابتتن تمامتتًا  تت  الستتتاعق  لتتً، عتتن يغتت،  

 البكوة الوا دح أيلًاق ما يعك  تدمير احئتصاد  الع ي  نةيًا.
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وي شى البكة متن أن ت ر تف لتدأ دعتاو، ئلتا"ية بتهمتة تمويت   اإلر تاو  أستوح بمتا حصت  متف البكتة 
العربتت  التتذي يت تتذ متتن األردن مستترًا ر"يستتًا لتتن عكتتدما  ستتر دعتتاو، مشتتابهة ود تتف تعويلتتات بم"تتات 

 م،يين الدوحرات.
 21/6/1125 ،الحياة، لندن

 
 األغوارعائلة من منطقة  30االحتالل يخلي  .38

 31 ةتت أئتوات اححتت،  اإلسترا"ية   ينعار  دراغمةق  يي مجةي المالح والملارو البدويةر" ئا 
عا"ةة متن مكتات  البترج وحمامتات المتالح والميتتة بتاألغوار الفةستتيكيةق إلجتراء تتدريبات عستنرية  ت  

تنما  المسبتتت ق حستتت األربعتتتاء أ تتتر،بتتتإ ،ء المكتستتتة متتترح  أكتتتذرتئتتتوات اححتتتت،   أنالمنتتتانق معنتتتدًا 
 التدريبات.

 21/6/1125 األيام، رام هللا
 
 زراعية غرب بيت لحم لتوسيع مستوطنتين أراضاالحتالل يجرف  .39

 راعيتة  ت   أراضوجرا ات ستةتات اححتت،  اإلسترا"ية  أمتي  آلياتجر ت  :بترا -  ةستين المحتةة
ن احمتتد ستتنر  تت  ئريتتة وادي  تتونين غتترو مديكتتة بيتتت لحتتم. وئتتا  ر"تتيي المجةتتي الستتروي لتتوادي  تتوني

تستتف متتا بتتين مستتتوتكت   بيتتتار عيةيتتتت  أراضن جرا تتات اححتتت،  شتترعت بتجريتت  يبيتتان صتتحف   
 دوكما. 11 اإلجماليةو تسور  داسا  تعود لمواتكين    السرية تبةغ مساحتها 

اححتتتت،  لمكتستتتة صتتتكاعية تجاريتتتة تتوستتتت  يئامتتتة يتتتتارالتجريتتت  تتتتعت   تتت   أعمتتتا  أن يلتتتى وأشتتتار
المستتاحة  أن يلتتىئريتتت  حوستتان ووادي  تتونينق ح تتتا  أرالتت تين المتتذنورتين عةتتى حستتاو المستتتوتك
 المكوي سةبها لصالح المشروع تبةغ م"ات الدوكمات. لألرال  اإلجمالية

 21/6/1125 ،الدستور، عم ان
 
 األقصى في رمضانالمسجد الرحال إلى  دعو إلى شد  يوزير األوقاف الفلسطيني  .41

تالتتتو و يتتتر األوئتتتا  والشتتتعون الديكيتتتة الفةستتتتيك  الشتتتيخ يوستتت  ادعتتتيي  :تتتتراب -  ةستتتتين المحتةتتتة
المتتواتكين بتن يتت  التوا تتد عةتتى المستتجد األئصتتى  تت  شتتهر رملتتان المبتتارة وشتتد الرحتتا  يليتتن رغتتم 

  يجراءات اححت، .
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الفةستتتيك  أمتتي  ين يصتترار المتتواتن عةتتى  اإلستت،م  األوئتتا وئتتا  ادعتتيي  تت،  اجتمتتاع مجةتتي 
بواجبتتنق وشتتدأ لةرحتتا  لمديكتتة الستتدي والمستتجد األئصتتى عبتتادح تلتتاع  أجتترأق يلتتا ة يلتتى متتا  ئيامتتن

 يم ةن  ذا العم  من أبعاد سياسية وئاكوكية عةى المستويات نا ة محةيا ودوليا.
 21/6/1125 ،الدستور، عم ان

 
 األقصى في رمضانالمسجد الرحال إلى  الحركة اإلسالمية في الداخل تدعو إلى شد   .40
دعت الحرنة اإلس،مية دا   ال ت الفةستيك  يلى  شد الرحا  لةمسجد األئصى     :لسدي المحتةةا

شتتتهر رملتتتان المبتتتارة ق واعتبتتترت شتتتهر رملتتتان بعكتتتن  يعتتتد  رصتتتة لتن يتتت  شتتتد الرحتتتا  يلتتتى مستتتر، 
الكبتت  ق مشتتدًدا أن ال صتتم الحسيستت  لنتت  مكاصتتري المستتجد األئصتتىق  تتو  اححتتت،  اإلستترا"ية  التتذي 

 كى لن ال وا  العاج  ق بحسو البيان.كتم
 21/6/1125 ،السبيل، عم ان

 
 بدخول القدس خالل رمضان عاماً  40 تسمح للفلسطينيين فوق سن  الـ "إسرائيل" .42

األكالتتو : ئالتتت الهي"تتة العامتتة لةشتتعون المدكيتتة  تت  اللتتفة العربيتتةق ين الجاكتتو اإلستترا"ية   - رام هللا
متن اللتفة العربيتة لمديكتة الستديق  ت،  شتهر رملتانق وذلتة  وا   عةى د تو  المصتةين المستةمين

وا ستت عةتى   يسترا"ي  جاء  ت  بيتان لةهي"تة أن و  ق بدون تصاريح مسبسة.عاماً  21لمن  م  و  سن الت
ق بالحصو  عةى تصاريح لةص،ح    المسجد عاماً  21والت 32السماح لمن تتراوح أعمار م ما بين الت 

 عامتاً  21عق باست كاء أيام الجمعة والسبتق    حين يستمح لمتن تجتاو  التت األئصىق تيةة أيام األسبو 
 من الرجا ق بالد و  أيام الجمعة يلى المسجد األئصىق دون تصاريح مسبسة.

وأولح البيان أن الجاكو اإلسرا"ية  سيسمح لةكساء من نت  األعمتارق بالتد و  يلتى الستدي والمستجد 
يلتتى أن الهي"تتة اتفستتت متتف الجاكتتو اإلستترا"ية  عةتتى  حق مشتتيراً األئصتتىق أيتتام الجمعتتةق دون أي تصتتاري

يوكيتو  /ح يتران 21ق اعتبتار متن  يسترا"ي  يصدار تصاريح لستنان اللتفة العربيتة ل يتارح ذويهتم دا ت  
 تّمو / يوليو المسب ق دون تحديد العمرق وتيةة أيام األسبوع باست كاء أيام الجمعة والسبت. 11ولعاية 

 21/6/1125 ،دنالقدس العربي، لن
 
 قصىاألالمسجد دعوات إسرائيلية إلى "تمكين اليهود من أداء المشاعر الدينية" في  .43

 تتت  بيتتان صتتتحف ق ين الحنومتتة اإلستتترا"يةية  قئتتتا  المرنتت  اإلع،متتت  لشتتعون الستتدي :الستتدي المحتةتتة
ق أن وألتا  البيتان استهةت عمةها بإت،  دعوات لمكح اليهود  حت   الصت،ح  ت  المستجد األئصتى.
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علوي النكيست عتن حت و الةينتود  م ةتو   و تر ق وحت و البيتت اليهتودي  ويتاكون ميجتا  ق تالبتا 
بعستتد جةستتة تار"تتةق ال ، تتاء الستتادمق لةجكتتة الدا ةيتتة  تت  النكيستتتق لمكائشتتة متتا أستتمياأ  التمييتت  لتتد 

 اليهود    جب  الهين  والتهاد م .
ع الجاريق بإبعتاد  المترابتين عتن المستجد األئصتى ولفت البيان أن ميجا ق تالو أيًلا متةف األسبو 

األبد ق    مساب  مكح اليهود  ح  الص،ح والتعبد  ين ق نما تابف البيان  لم يتع ر الرد تتويً،ق يذ  يلى
تعهتتد و يتتر األمتتن التتدا ة   تت  المعسستتة اإلستترا"يةية جةعتتاد أردانق بعمتت  نتت  متتا بوستتعن لةحفتتاأ عةتتى 

 ة لةيهود    المسجد األئصى  عةى حد تعبيرأ.حرية أداء الشعا"ر الديكي
 21/6/1125 ،السبيل، عم ان

 
 متحف للتسامح اإلسرائيلي فوق جماجم المسلمين في القدس المحتلـة ":"مؤسسة األقصى .44

الكاصرح: دعت  معسستة األئصتى لةوئت  والتترا   المكأمتات الحسوئيتة الدوليتة لةتتد   ووئت  بكتاء متا 
ويولح أمير  تيو من معسسة . جماجم المسةمين    السدي المحتةة يسمى  متح  التسامح  عةى

عةتى المعسستة اإلسترا"يةية أن تستتهد  المسدستات اإلست،مية والمستيحية متن  األئصى أكتن لتيي غريبتاً 
مستتتاجد ومستتتابر ونكتتتا"ي  تتت  مديكتتتة الستتتدي المحتةتتتةق لنتتتن المفارئتتتة العجيبتتتة أن يستتترا"ي  تستتتوم بمتتتوا اح 

ين والمستتيحيين بلتتخ م،يتتين التتدوحرات وتلتتف الحراستتات وترصتتد المي اكيتتات اكتهتتاة مسدستتات المستتةم
 لةمحا أة عةى ئبور يهودية وأ ر، و مية. 

وأشار يلى أن المسبرح اليهوديتة عةتى جبت  ال يتتون تستوم باألصت  عةتى موئتف  تو وئت  يست،م ق تمتت 
ة  . وألتتا :   لتتذا كحتتن الستتيترح عةيتتن وتوستتيف رئعتتة د تتن اليهتتود  يتتنق متتن ئبتت  اححتتت،  اإلستترا"ي

س،ميًا وعربيا و ةستيكياق بالعمت  عةتى  كتالو المجتمف الدول  والمعسسات ذات اح تصاص دوليًا وا 
وئ  اكتهاة اححت،  لحرمة مسبرح معمن هللا التاري يةق  ت  أت  تستارع  تواتتن متع را دون وا عأ متا 

 كعتبرأ جريمة نبر، بح  أنبر وأعر  مسبرح يس،مية . 
 21/6/1125 ،دس العربي، لندنالق

 
 ةلمساعدة دروز سوري 48حملة بأراضي  .45

حمةتتة واستتعة لجمتتف تبرعتتات  22أتةستتت  عاليتتات عربيتتة در يتتة دا تت  أرالتت  : وديتتف عتتواودح -حيفتتا 
 ق  وست جد  حو  الدور المتةوو من يسرا"ي  لحمايتهم .ةيكساكية لدعم أبكاء التا"فة    سوري

الشتتيخ مو تت  تريتت  رلتتاأ عتتن حجتتم التعتتاون متتف  22  دا تت  أرالتت  أبتتد، التت عيم الروحتت  لةتتدرو و 
وئا  لةج يرح كت يكن عاد لةتو متن األردنق وئتد  حم،ت المساعدح    السر، الدر ية بالجةي  والنرم .
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 . ولفتتت يلتتى وجتتود م"تتت  ألتت  ةحتتّو  عتتن تريسهتتا الد عتتة األولتتى متتن أمتتوا  التبرعتتات  لء تتوح بستتوري
"  وصةوا يلى جب  العتروق حيت   يتساستم درو  الستويداء معهتم الرغيت ق حجا سوري من ن  التوا

 يحتاجون اليوم لمساعدات يكساكية . و م جميعاً 
لتن  22لتحنيم العس  ووئ  ك ي  التدمق وئتا  ين درو  أرالت   ةودعا تري  ن  التوا"     سوري

 .ةيسفوا منتو   األيدي تجاأ مذبحة ترتنو لد أشسا"هم بسوري
ا در يتتة أ تتر، يسود تتا أيتتوو الستترا التتذي يكتمتت  لحتت و الةينتتود ح تنتفتت  بجمتتف المستتاعدات لنتتن أصتتوات

لحماية أبكاء  ةاإلكساكية والمساع  الدبةوماسيةق ب  تلعت من أج  تد   عسنري يسرا"ية     سوري
لةتتتتد   وتستتتديم مستتتاعدات   يستتترا"ي  دعوتتتتن  22/6ال متتتيي ونتتترر أيتتتوو الستتترا يتتتوم  التا"فتتتة  كتتتاة.

ق ألكهم يواجهون م اتر نبيرحق وبرر  ذا التةتو بتعن التدرو  الفةستتيكيين ةية لةدرو     سوريعسنر 
  دموا    الجي  اإلسرا"ية .

 22/6/1125 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 
 نقابة األطباء الفلسطينيين تدعو المستقيلين للتراجع عن قرارهم .46

 يتتتومتبتتتاء التتتذين ئتتتدموا استتتتساحتهم دعتتتت كسابتتتة األتبتتتاء الفةستتتتيكيين األ: عتتتوض الرجتتتوو -ال ةيتتت  
يلى العدو  عن ئرار م والعودح لتسديم ال دمة لةمواتكينق معةكة وئ  نا تة اإلجتراءات  21/6 األربعاء

وأ تتتاو كسيتتتو  بتتتالعودح. الحنومتتتةق يح أن األتبتتتاء المستتتتسيةين لتتتم يت تتتذوا بعتتتد  ئتتتراراً  اححتجاجيتتتة لتتتدّ 
موئتتتتف الكسابتتتتة يتتتتوم ال متتتتيي  بنا تتتتة التتتت م،ء  تتتت  عةتتتتى  ق تتتت  بيتتتتان مستلتتتتو قاألتبتتتتاء كأتتتتام كجيتتتتو

المستشتتفيات ودوا"تتر الرعايتتة الصتتحية األوليتتةق العتتودح لم اولتتة عمةهتتم ولتترورح احلتتت ام التتتام بستترارات 
 مجةي كسابة األتباء .

نمتا تحتد   ت  تصتريحات كسةتهتا ونالتة  معتا  المحةيتتة عتن اتصتاحت تجتري متف األتبتاء التذين ئتتدموا 
 كاعهم بالعدو  عكها.استساحتهم إلئ

وحاولتتت الج يرح.كتتت عتتدح متترات احتصتتا  بكسيتتو األتبتتاء حستيلتتاح الموئتت ق يح أكتتن لتتم يجتتو عةتتى 
 الهات .

 22/6/1125 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 
 "مجلس اإلفتاء الفلسطيني" يدعو لمساندة األسرى المضربين .47

  اإلستترا"يةية المستتعولية النامةتتة حّمتت   مجةتتي اإل تتتاء الفةستتتيك  األعةتتى ق ستتةتات اححتتت، :ال ةيتت 
ودعتا المجةتي  ت  بيتان  عن حياح األسر، الفةستيكيين    سجوكهاق و اصة الملتربين عتن التعتام.
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ق يلى توسيف كتتا  المشتارنة  ت  الفعاليتات التلتامكية متف 22/6ئدي بري يوم ال ميي ونالة تةستن 
 أةم السّجان وئهرأ ق عةى حد تعبيرأ.األسر، الملربينق حي   أكهم يحاربون بعمعا"هم ال اوية 

واستتكنر المجةتتيق احعتتتداءات اإلستترا"يةية عةتتى المسدستات الفةستتتيكية وعةتتى رأستتها المستتجد األئصتتى 
 المبارةق الذي يتم ائتحامن يوميًا من ئب  المستوتكين وأ راد الجي  والم ابرات اإلسرا"يةية.

 22/6/1125قدس برس، 
 
 يحرمهم من الزيارات العائليةو  أسرىاالحتالل يعزل سبعة  .48

أ ادت مصادر حسوئية  ةستيكية أن سبعة أسر،  ةستيكيين مع ولين    سجن  مجدو  بتعمر  :رام هللا
متتن جهتتا  الم تتابرات اإلستترا"ية   الشتتاباة ق يعتتاكون متتن أولتتاع حياتيتتة صتتعبةق وي مكعتتون متتن  يتتارح 

بيتتان صتتحف ق أن معأتتم األستتر،   تت  22/6وأولتتح كتتادي األستتير الفةستتتيك  يتتوم ال متتيي  ذويهتتم.
 ق نما أن جميعهم محروم من  يارح عا"،تهم.نام،ً  المع ولين تجاو ت  ترح ع لهم عاماً 

 22/6/1125قدس برس، 
 
 فلسطينياً  47 اعتقالمحاكم االحتالل تمدد  .49

ة أستتتتيرًا  ةستتتتتيكيًا بذريعتتتت 21متتتتّددت محتتتتانم عستتتتنرية تابعتتتتة ل،حتتتتت،  اإلستتتترا"ية ق اعتستتتتا   :رام هللا
وأشار  كادي األسير الفةستيك      بيان تةستن  ئدي بري ق  استنما  التحسي  واإلجراءات السلا"ية.

 ق يلى أن المحانم العسنرية ستعسد جةسات محانمة لألسر،    الفترات السادمة.22/6يوم ال ميي 
 22/6/1125قدس برس، 

 
 من الضفة خالل شهرين فلسطينياً  طالباً  24تقرير: اعتقال  .51
وتةستت  ئتدي بتري  كست ة عكتنق يتوم  قصادر عن و ارح التربية والتعةيم الفةستيكية ذنر تسرير :ام هللار 

 /تالبتًا  ةستتيكيًا  ت،  شتهري كيستان 12ق يلى أكن ئد جر، رصد اعتسا  اححت،  لتت 22/6ال ميي 
ربيتة المحتةتةق مايو الماليينق غالبيتهم متن مكتات  بيتت لحتم وال ةيت  جكتوو اللتفة الع /أبري  وأيار

    حين أن البسية من كابةي ورام هللا شما  اللفة ووستها.
تالتو ومتدري عبتر تعريلتتهم  111وبحستو التسريترق  ستد استتهد  اححتت،   تت،  الفتترح المتذنورحق 

لةلتترو واحعتتتداء عةتتيهم بإلستتاء ئكابتت  العتتا  المستتيةة لةتتدموع صتتوبهمق  يمتتا تعتترض التتدوام المدرستت  
 حد    عدح مداري برام هللا وال ةي  بفع  يجراءات اححت،  ومستوتكين.لةتعّت  ليوم وا

 22/6/1125قدس برس، 
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 زواج فلسطينية من أسير يسط ر حكاية شعب .50

( من ابن عاماً  12تم   ئصة  واج الصحفية الفةستيكية الشابة عا"شة شةو  ت: أحمد  ياض -غ ح 
لحنايتة شتعو ذ بتت   ترح  مصتعراً  ق كموذجتاً متاً عا 23عمتها األسير سةيمان شةو  المحنوم بالحبي 

 أعمار الن ير من أبكا"ن     كا ين اححت،  اإلسرا"ية  من أج  الد اع عن ئليتهم.
وتسو  عا"شة التت  التستهتا الج يرح.كتت بتين أ تراد أسترتها  ت  مك لهتا غترو مديكتة ر تح جكتوو الستتاعق 

كتتابف متتن معايشتتتها مكحكتتى ستتير حيتتاح األستتر ين ئتترار ارتباتهتتا بعستتير ح يتت ا   ةتت  ئلتتبان الستتجن 
الفةستيكية الت  ح ت ةو من أسير أو شهيد أو محررق و و ما يجعةها تشعر بعكها ليست است كاء متن 

  ذا الكسيج المنتوي بكار جرا"م وي،ت اححت،  المتواصةة.
 22/6/1125 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 حث على التعريبمؤتمر مجمع اللغة العربية الفلسطيني يغزة:  .52

أوصى باح ون ومشارنون    كهاية المعتمر السكوي ال اك  لمجمف الةعة العربية : أحمد  ياض -غ ح 
الفةستيك  الذي عسد بع ح تحت عكوان  التعريو والمصتةحات وألفاأ الحلارح  بإكشاء مرنت  لتو يت  

  المصتةحات العةمية واألدبية ينون مرجعية لةباح ين.
يلتى أن ي تتص المرنت  بإعتداد الو تا"   محنمتاً  عةميتاً  ن     تام مكائشة عشترين بح تاً ودعا المعتمرو 

وينون مرجعيتة لةبتاح ينق وتعستيي بكتة مرنت ي لةمصتتةحات العةميتة لموانبتة التستدم التسكت  المتستارع 
يتة نما يكبع  أن يهتم المرن  بإصدار ئواكين وتشريعات تحم  الةعتة العرب    أ  ال ورح المعةوماتية.

من غ و المصتةحات األجكبية    ن  المجاحتق ويهتم بعلفاأ الترا  الشعب  من  ،  المعسسات 
 البح ية الرسمية واأل ةية.

 21/6/1125 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 
 تجمع األطباء الفلسطينيين بألمانيا يعقد مؤتمره الثامن .53

ع ألماكيتا متعتمر م ال تامن  ت  الفتترح الممتتدح يعسد تجمف األتباء الفةستيكيين    أوروبتا  تر  :بون تألماكيا(
ستتتنماًح لمستتيرح التجمتتف ايوكيتتو الجتتاري  تت  مديكتتة بتتون غتترو ألماكيتتاق  /متتن ح يتتران 22ولعايتتة  21بتتين 

األناديميتتة والجهتتود المبذولتتة ل يتتادح ال بتترات التبيتتة  تت  م تةتت  الت صصتتات لألتبتتاء الفةستتتيكيين  تت  
تبيتو  ةستتيك  متن عمتوم ألماكيتا  ت   عاليتات المتعتمر  111كحتو ألماكياق حي  متن المكتأتر مشتارنة 
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ومتن م تةتت  الت صصتتاتق نمتتا يستلتتي  المتتعتمر مجموعتة متتن األ صتتا"يين األلمتتان لتستتةيت اللتتوء 
 عةى آ ر األبحا  والدراسات التبية    م تة  الت صصات والمجاحت التبية.

 22/6/1125قدس برس، 
 
 األونرواعلى تقليص خدمات  اعتصامان في غزة وصور احتجاجاً  .54

 واإلستت،ميةومم ةتتو الستتو، الوتكيتتة  الفةستتتيكييناحتشتتد عشتترات ال،ج"تتين  :بتتترا ونالتتة - بيتتروت قغتت ح
عةى تسةيص األوكتروا  غرو غ حق احتجاجاً  األوكروا ،  اعتصام ئبالة عيادح السويدي التابعة لونالة 

الةجكتتتة الشتتتعبية ل،ج"تتتين بم تتتيم الشتتتاتا وتالتتتو المشتتتارنون  تتت  احعتصتتتام التتتذي كأمتتتتن   تتتدماتها.
 األولتتاع أنبتتالتراجف عتتن يجراءاتهتتا لتسةتتيص  تتدماتهاق معنتتدين  األوكتترواوالستتو، الوتكيتتة واإلستت،مية 

 مكعت   تير. يلى   ئتاع غ ح وصةت 
أمتي  حاشتداً  اعتصتاماً  ةلبكتان متن م يمتات ستوري يلتىنما كفذت  ي"ة ال،ج"ين الفةستيكيين الكا حين 

تسةتتيص  تتدماتها  األوكتتروام البتترج الشتتمال  بمديكتتة صتتور جكتتوو لبكتتانق احتجاجتتا عةتتى ئتترار  تت  م تتي
 لةكا حين من الم يمات السورية.

 21/6/1125 ،الدستور، عم ان
 
 تفكيك عبوة ناسفة في عين الحلوة .55

( ن   جكوو لبكا  نَّنت السوح األمكية الفةستيكية المشترنة    م يم عين الحةوح تشر  صيدا :بيروت
ل،ج"تتين الفةستتتيكيين صتتباح أمتتيق عبتتوح كاستتفة  تت  حتت  ال يتتو. وتبتتيَّن أن العبتتوح ناكتتت مولتتوعة 

   الرسمية.  لءع،مدا   عةبة لبن واشتبن بها أحد عكاصر السوح األمكيةق و    الونالة الوتكية 
 21/6/1125 ،الحياة، لندن

  
 .. المأساة الفلسطينية بطعم السخريةجوابرةمنذر معرض  .56
 ت  معترض يسيمتن الرستام والفكتان البصتري الفةستتيك  مكتذر جتوابرح بالعاصتمة : ك ار الفراوي -لربات ا

تتمحتور حولتن المساربتة الفكيتة لهتذا المبتدع  ر"يستياً  المعربية الرباتق تشن  النو ية الفةستيكية مولوعاً 
ذأ األيسوكتة الفةستتيكية متا أبعتد متن أستتورح  ت يلتىذي الرعية التجريبية الجري"ةق والذي يتتو ى الكأتر 

 وربتها بالتحوحت السياسية واحجتماعية الت  عر تها األرض المحتةة.
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 /ح يتران 21يسترح المعرض الذي تحتلكن  لاءات دار الفكون بعكوان  ما يعر   والمستام  ت  الفتترح متا بتين 
التصتتويري أو اححتفتتال   يوليتتو المسبتت ق تشتتنيةة متتن الةوحتتات التتت  تتجتتاو  البعتتد /تمتتو  16يوكيتتو الجتتاري و

 بالنو يةق ليسا"  من  ،لها مسارات مفصةية    معساح الشعو الفةستيك  ونفاحن من أج  الحرية.
 -والعرب  بصتفة عامتة-عكوان الصورح الكمتية لةفةستيك      ذاتها النو ية ئكاع البت   المة م ق و   أيلاً 

نكها باألساي ع،مة  وية ح تحجو الحسيستة اإلكستاكية العاديتة  اإلر اب      التم ،ت اإلسرا"يةية والعربيةق ل
ن    أرو   اصة.  الت  يحمةها أكاي يعيشون يوميات بشرية رتيبة نعير م من البشرق وا 

 -الفكان الذي يجمف بين الرستم والتصتوير و تن الفيتديو-وتة يصا لمشروعن الفك ق يسو  مكذر جوابرح 
ستجابة لتحديات وتهديتدات يعيشتها النتا"نق والمساومتة السياستية تتعت  ين  المساومة  ع  يكساك  يعت  ا

 رّد  ع  واعيا تجاأ تحديات لأرو  سياسية تحيت باإلكسان .
 22/6/1125 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 مهرجان السينما الفلسطينيةفي فيلمًا  26 :باريس .57

يًا ع رلتتتت  تتت  مهرجتتتان الستتتيكما  يةمتتتًا ئصتتتيرًا وتتتتويً، روا"يتتتًا وتستتتجية 16: يمتتتان حميتتتداني -بتتتاريي 
حتتد،  1 يلتتى / متتايوأيتتار 32الفةستتتيكية متتن  متتن الشتتهر الحتتال ق و تتو المهرجتتان األو   تت  بتتاريي وا 

لتتتواحيها ن ا تتتة وحجمتتتًاق لةستتتيكما الفةستتتتيكيةق بتتتادرت يليتتتن جمعيتتتة مهرجتتتان الستتتيكما الفةستتتتيكية  تتت  
الكشتتات. ال، تت أن  تذا المهرجتتان  بتاريي و ت  أيلتا جمعيتتة حدي تة العهتد مهمتهتتا تكأتيم ستكوي لهتذا

 لين باريي يح  ذا العام  ست.يعدحق ولم تكلم  أوروبيةتكأمن ومكذ سكوات عواصم 
ق حيت  أن أئتدم  تيةم ئ تدم  تو األ يترح ت  العشتر ستكوات  أكجت ت ،مًا  ةستيكية حدي تة أئدم المهرجان 

 .1122و 1112الت  أكج ت بين  12الت األ ،م(. أما 1112أسعد  الجكة اآلن  ت أبو يةم  اك  
 21/6/1125 ،السفير، بيروت

 
 خبير رياضي يتهم الرجوب حرمان غزة من النهضة الرياضية .58

المستعولية  قحّم   بير ومحة  ريال  الةواء جبري  الرجووق ر"يي اتحتاد نتر الستدم الفةستتيك  :غ ح
بن بسبو عدم وجود مةعو    عن عدم يئامة مباراح المكت و الفةستيك  مف كأيرأ السعودي عةى مةع

 غ ح يمنكن استلا ة المباريات.
 تتتت  يتتتتتار  22/6ونتتتتان متتتتن المستتتترر أن تستتتتام مبتتتتاراح المكت تتتتو الفةستتتتتيك  والستتتتعودي يتتتتوم ال متتتتيي 

أ  ت  1126ونتعي أستيا اإلمتارات  1122التصفيات األسيوية الم دوجة المع ةة يلتى موكتديا  روستيا 
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لرجتتوو لتةتتو الستتعودية يئامتهتتا  تت  التتدمام وحرمتتان المكت تتو اللتتفة العربيتتة المحتةتتة ئبتت  استتتجابة ا
 الفةستيك  الةعو عةى أرلن ووست جمهورأ.

وئتتا  ال بيتتر والمحةتت  الريالتت   التتد أبتتو  ا تترق محتترر الصتتفحة الريالتتية  تت  /جريتتدح  ةستتتين/ المحةيتتة 
لعربيتتتتة عةتتتتى صتتتتفحتن عةتتتتى موئتتتتف التواصتتتت  احجتمتتتتاع   تتتتيي بتتتتوة:  غتتتت ح ناكتتتتت ستستتتتتسب  المكت بتتتتات ا

وألتا :  لتو  واإلس،مية لوح أن حرمها الرجوو من كهلتن الريالية الت  ائتصر ا عةى اللفة العربيتة.
 أكن تالرجوو( أكشع مةعبًا واحدًا بمواصفات دولية    غ ح لما وجد كفسن    ورتة تالمةعو البيت ( .

 22/6/1125قدس برس، 
 
 تجاه حماس أبيب تتخذ مواقف أكثر تشددًا من تل القاهرةهآرتس:  .59

أن  اإلسرا"يةية األمكيةأندت الناتو   اة جولد  الناتو األستاذ بمعهد الدراسات ح: عبدأ عمار  ترجمة
مصر تت ذ موئفا أن ر تشددًا من حماي وئتاع غ أ من النيان الصهيوك . واسته  التسرير الذي 

 ار حماي حرنة ير ابية.يلى يلعاء الحنم باعتب باإلشارحكشرتن صحيفة  آرتي اإلسرا"يةيةق 
واعتبر الناتو أن  ذا ح يعك  أن الكأام الحال  يرغو    الوصو  يلى مصالحن مف حماي 

وأشار الناتو يلى اعتساد  بالعني  كأام السيس  بعنمةن يرغو    رعية ئتاع غ أ بدون حماي.
تةعو دورًا حيويًا صاكع  السرار    مصر بعن حماي تم   تهديدًا  تيرًا عةى األمن السوم  حي  

يلى ع،ئة حماي الوتيدح مف اإل وان  باإللا ة   دعم أكصار بيت المسدي    شما  سيكاءق 
عةى  السيترحوأند الناتو أن صاكع  السرار المصريين لديهم رغبة    ي احة حماي من  المسةمين.

حماي عن تري  المصرية تسوم عةى يلعا   السياسةئتاع غ أ واستبدالها بحرنة  تح لذا تجد 
تجويف غ أ ت بحسو الناتو ت و و ما تعم  مصر أن يجبر حماي عن الت ة  عن سيترتها عةى 

 الستاع لصالح  تح.
وتابف الناتو: بيكما تصر مصر عةى غة  معبر ر حق لةلعت عةى حمايق كجد أن يسرا"ي  ئامت 

لى الستاع.  بتسةي  السيود عةى حرنة الصادرات والواردات من وا 
الناتو أن مصر تعارض أي تسوية يسرا"يةية تويةة األمد مف حماي  من شعن ذلة أن يعدي وأند 

 يلى استسرار الستاع بيكما تصر مصر عةى مفائمة األ مة اإلكساكية الت  ستعدي يلى توتر الستاع.
22/6/1125، موقع رصد، القاهرة  
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 "األونروا" التحديات المترتبة على تقليص خدمات تبحث"فلسطين النيابية"  .61
ال ميي التحديات المترتبة عةى  أميبح ت لجكة  ةستين الكيابية  ،  اجتماعق  :بترا - عمان

 توجن األوكروا تسةيص  دماتها    مساعدح ال،ج"ين الفةستيكيين بالممةنة والدو  المستليفة لهم.
ء و ير التربية وئا  ر"يي الةجكة يحيى السعود  ،  احجتماع الذي حلرأ كا"و ر"يي الو را

روجر ديفي  وعدد من العامةين  األردن    األوكرواوالتعةيم الدنتور محمد الذكيبات ومدير عمةيات 
يعاك  من تحديات ائتصادية نبيرح واكن بحنم الأرو  الصعبة الت   األردن ينبعمانق  األوكروا   

ي  ال،ج"ين الفةستيكيينق يمر بها ح يمنن سد العج  الكاجم عن تسةيص  دمات ونالة غو  وتشع
بذ  الم يد من الجهود لسد العج  المال  الذي تعاك  مكن وان عةى المجتمف  يلى األوكرواداعيا ونالة 

 والدو  المستليفة. األردنالدول  تحم  المسعولية النامةة تجاأ ال،ج"ين الفةستيكيين    
العو  شا د عةى الةجوء الفةستيك  ونالة  ينبدورأق ئا  علو لجكة  ةستين الكا"و  ميي عتية 

 تسةيص    ال دمات الت  تسدمها ل،ج"ين الفةستيكيين امر كر لن. أيوان 
 األوكروابداكا كةمي كسصا    ال دمات الت  تسدمها  األردن    يككاالكا"و را"د النو   سا   أما

 .األردنح عةى جديد أعباءو اصة تسةيص العر  الصفية    المداري و ذا غير مسبو  ويلي  
   المكتسة  سا  اعتبر كفس  ج ءا من السلية الفةستيكية م مكا اجتماع  األوكروامدير عمةيات  أما

 .األوكروامجةي الكواو    مولوع العج  الذي تعاك  مكن 
والت  تسدم ن  الدعم والمساعدح لألوكروا     األردكيةعةى تواص  مستمر مف الحنومة  يككاوئا  
 .األ ر،يكها من السيام بعمةها بعني ما يحد     الن ير من الدو  لتمن األردن
تحم  المسعولية  يلىكتحد  بصوت واحد وكدعو العالم اجمف  واألردن األوكروا    يككا: وألا 

 وتسديم الدعم والمساعدح لألوكروا ل،ستمرار بدور ا.
 611تحتاج سكويا حوال   األوكروا أنلن ائبةن معندا  األردن    األوكرواتسةيص لعم   أي ينوئا  

 األوكروامةيون دوحر لتعتية ال دمات الت  تسدمها    المكتسة و كاة عج  حال  تعاك  مكن ونالة 
 يسدر بم"ة مةيون دوحر تسريبا.

وئا  روجر ان كا"و ر"يي الو راء و ير ال ارجية وشعون المعتربين كاصر جودح عةى الدوام يح  
حوال  مةيون وكص  حجا  ةستيك  مستفيدين من  األردندعم لكاق ويوجد    العالم عةى تسديم ال

 مداري الونالة. يلىتالو يذ بون  أل  221ال دمات الصحية الت  تسدمها و كاة حوال  
وئا  اكن لسد العج  تم ات اذ عدد من ال توات مكها وئ  التعييكات    الونالة الت  ح حاجة لهاق 

وا عادح الكأر    عدد الت،و بن  غر ة  األوكرواد الموأفين الدوليين    مراجعة عسو  يلى يلا ة
 صفية.
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يسوم بدورأ  واألردن يكساكيةليست ئلية محةية ب     دولية  األوكروائلية  ينالذكيبات  .بدورأ ئا  د
    دمة ال،ج"ين كيابة عن العالمق وان الحنومة تعند عةى و ارح ال ارجية بذ  ائصى جهد مف 

  ة المسعولين الدوليين والمعسسات الدولية ل يادح حجم الدعم المسدم لونالة العو  وليي تسةيصن.نا
تجاأ تسةيص  دمات  األيديالحنومة لن تس  منتو ة  أنوب صوص التعةيم والصحة بين الذكيبات 
الدعم لهم مكا ن   األردن ةستين  م نعبكاء  أبكاء أنالتعةيم والصحة ألبكاء ال،ج"ينق معندا 

الحنومة تدري تعمين النتو المدرسية لةتةبة    مداري ونالة  أن يلىواح تمام والرعايةق مشيرا 
و ارح التربية والتعةيم تعم  عةى تةبية احتياجات معةم  مداري ونالة العو  ولن  ينالعو . وئا  

 كسب  المي بحسوئهم.
21/6/1125، الدستور، عم ان  

 
 ئيل" تتحفز لشن حرب على "حزب هللا""إسراالكويتية:  "السياسة" .60

يحدا ما  تاري نقئد ينون لبكان بات مهددا بنار تين لم يشهد لهما م ي،     حميد غريا  :–لكدن 
عةى شن الحرو  يسرا"ي    حا  صممت  سناكيةقواأل ر، اجتماعية  ماحسةقعسنرية وتدميرية 

مةيون شيع  من أرلهم    بيروت  حئت،ع  سكواتقال اكية عةى  ح و هللا  عةى مد، تسف 
والسذ  بهم كحو حدود سورية  الشمال قالجكوبية والبساعين العرب  واألوست وبعض مكات  البساع 

 المةتهبة.
كحو كص  مةيون  الدا  قوتوئعت ئيادات الدولة العبرية أن يك ح من سناكها    شما  الب،د باتجاأ 

 مواتن يهودي.
ة  شما  األتةس  لت السياسة ق أكن  رغم توست بعض دو  أوروبا وأند ديبةوماس  بةجين     ح

يتاليام    ركسا وبريتاكيا   لعدم تكفيذ وعود ئادتها العسنريين بت يسرا"ي وألماكيا والفاتينان لد،  وا 
الوراء     حا  وئعت الحرو مف  ح و هللا ق يح أن  ر  الك بة ورجا   يلىسكة  21 يعادح لبكان 

ق مستمرح    التدرو عةى أ دا  يسرا"ي ألوية جوحك  وسواأ األن ر تتورا ئتاليا     النومكدوي   
ترابةي وعنارق    موا اح الترني  عةى التا"فة  يلى   بيروت والساح  والجب  الةبكاكيين وصوح 

 الشيعية وئرا ا ومدكها وسهولها ومصالحها    أئصى الجكوو والشما  اكتساما من  ح و هللا .
ق ين  عيم  ح و هللا  حسن كصرهللا لم اإلسرا"يةيتينلت مصادر    و ارت  الدا ةية والد اع وئا

   الم"ة مكها من  31ألفًاق  12عدد ا عةى  ح ي يديتمنن يح بش  األكفي من تنوين ميةيشيا 
من  األ يرحق    وئت بةغ عدد العكاصر المسيحية المسةحة 22المبتد"ين المجكدين  ،  األشهر الت

األح او لع   ذا العدد    متةف  ذا العامق نما بةغ عدد المساتةين من العكاصر السكية الممولة 
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ئفا  مة  احلترابات  كاةق كحو   21من الدا   وال ارج بعد سسوت جب  محسن    ترابةيق وا 
أل  مسات  تم تسةيحهم جميعا بعسةحة  فيفة ومتوستة بعدما جر، تدريبهم    مصر واألردن 

 والمعرو والج ا"ر  ،  العامين الماليين.
أن أحد ئادح السيادح العسنرية العامة    يسرا"ي  تحد   اإلسرا"ية ق اإللنتروك وذنر موئف  واح  

 أ يرًا عن احتما  اكدحع حرو ئريبة مف  ح و هللا .
21/6/1125، السياسة، الكويت  

 
 عمادي من العبور لغزةمحمد الالقطري ": مصر منعت السفير 12مصدر لـ"عربي .62

نش  مصدر دبةوماس   ةستيك  أن  كاة ئرارا  سياسيا  مصريا يسل  بمكف : غ ح –أحمد صسر 
د و  ر"يي الةجكة السترية إلعادح يعمار ئتاع غ حق السفير محمد العماديق األرال  المصرية 

  تصريح  اص وأولح المصدر الذي تةو عدم ذنر اسمنق   لةعبور يلى الستاع عبر معبر ر ح.
  أن العمادي  حاو  د و  مصر    العديد من المرات عسو األحدا  الت  شهدتها 12لت عرب 

مصرق واحكس،و عةى الر"يي المصري محمد مرس  ق معندا أن تةبن د و  مصر من أج  
 الوصو  لستاع غ ح المحاصر  ئوب  بر ض مصري شديد .

شرنات المصرية الت  نان لها تعاون مف الةجكة وألا  أن العمادي  لجع لبعض الوستاء من ال
السترية من  ،  عسود توريد مواد اإلعمار لستاع غ حق والبالعة ئيمتها كص  مةيار دوحرأ 
ولعتت تةة الشرنات بسوح لةسماح لن بالعبور يلى غ ح عبر مصرأ يح أن جميف تةة المحاوحت 

 باءت بالفش  .
لعمادي بوجود  ئرار سياس  صادر عن جهات عةيا    الكأام وأند أن الشرنات الوسيتة أبةعت ا

المصريأ يسل  بعدم السماح لن بد و  مصر بعي حا  من األحوا  ق مولحا أن السفير الستري 
 التر بعد عام وكص  من المحاوحت مف الجاكو المصريق يلى أن يةجع لبعض الوستاء من 

( البري ق الذي يسف شما  ئتاع غ حق ويسيتر أج  الوصو  يلى غ ح عبر معبر بيت حاكون تيير 
 عةين اححت،  اإلسرا"ية  بالنام .

ووص  المصدر السرار المصري بت العب  والسذرأ ألن المستفيد من تةة العسود مف ئتر    
الشرنات المصريةق والمكتج الوتك  المصري ق مولحا أن الستريين  ئاموا باسترداد  ذأ األموا ق 

رنات يسرا"يةية من أج  توريد مواد اإلعمار ال اصة بالمشاريف السترية    ئتاع غ حق والتعائد مف ش
 وذلة للمان عدم توئ  مشاريف اإلعمار .
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وئا  ين  الكأام المصري الحال  أ سد احئتصاد المصري م"ات م،يين الدوحراتق الت  نان من 
 ق مبيكا أن  احتفا  مف الشرنات الممنن أن تسا م    ت في  عكاء ن ير من العا"،ت المصرية

 المصرية نان يسل  بشراء ن  ما ية م لمشاريف اإلعمار السترية    غ ح من مصر .
السيس أ سا م بهذا السرار    تشجيف التتبيف مف العدو  عبد الفتاحوألا  المصدر أن  كأام 

لى أن األموا  ال اصة الصهيوك ق من  ،  ئدوم ر"يي الةجكة السترية ملترا عبر يير ق يلا ة ي
باإلعمار ذ بت لةشارع اإلسرا"ية ق وأصبحت ج ءا من المكأومة احئتصادية ل،حت، ق وتتكا ي 

 عةيها الشرنات اإلسرا"يةية .
ويسمح اححت،  اإلسرا"ية  بإد ا  مواد يعمار غ ح ال اصة  ست بالمشاريف الستريةق بيكما يمكف 

 ر يلى الستاع.د و  أي مواد أ ر، لةبكاء واإلعما
21/6/1125، "12موقع "عربي   

 
 أردوغان: نفتخر بمساعدة إخواننا في فلسطين .63

ئا  الر"يي الترن  تيو رجو أردوغان ين سياستكا ال ارجية لن تتعير وسكبسى بجاكو ن  
وعكدما  والعرا ق كحن كفت ر بتسديم المساعدات إل واككا     ةستين وسوريا  وألا : المأةومينق

 آل رين تح  البرنة    أموالكا .كساعد ا
22/6/1125، فلسطين أون الين  

 
 توزع مساعدات على عائالت أيتام بغزة بتمويل من "تيكا" (IHHهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية ) .64

(ق اليوم ال مييق مساعدات IHHوّ عت  ي"ة اإلغا ة اإلكساكية الترنية ت  داية الصعيدي: - غ ح
تاع غ حق بتموي  من ونالة التكسي  والتعاون والتكمية الترنية تتينا(ق التابعة عةى عا"،ت أيتام    ئ
وئا  محمد نايا مدير  رع الهي"ة    غ ح لمراسةة األكالو  لألكباءق ين  لمجةي الو راء الترن .

 IHH  عا"ةة يتيم    غ حق لمن مشروع  1211و عت مساعداتق تتنون من مواد تكأي  عةى
ويتلمن المشروع أيًلا تو يف م،بي وئرتاسية عةى  األيتام الذي تمولن تينا .مساعدات عا"،ت 

 أل  دوحر أمرين . 211وئا  نايا ين تنةفة المشاريف تسدر بكحو  تف، يتيما. 3661
22/6/1125، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
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 وتركيا حماس من اإلخوان ناحذر  :ممثل خامنئي بالحرس الثوري .65

شن مم   المرشد اإليراك ق عة   امك" ق    ئوات الحري ال وريق  جوما  :(CNNييران ت تهرانق
عةى أمرينا والسعودية وترنياق متهما الوحيات المتحدح بالترويج لما وصفن بت اإلس،م السعودي 

ةى التنفيري والعةماك  الترن   نما  اجم ما وصفن بت اإلس،م الشيع  المتتر   ئا"، يكن يعتمد ع
وئا  عة  سعيديق و و مم    امك"     ئوات الحري ال وريق ين  سو رمو  السكة واستف ا  م.
المحمدي األصي  ل ، ة كماذج و   اإلس،م السعودي التنفيري  اإلس،مأمرينا  ت روج    مواجهة 

ما وصفن المتتر  واإلس،م العةماك  الترن  واإلس،م الشيع  المتتر   عةى حد  عمنق معتبرا أن 
 بت اإلس،م المحمدي  يتم      ما ترحن ئا"د ال ورح اإليراكيةق روح هللا ال ميك .

وتتر  سعيدي يلى ئلية حرنة حمايق ئا"، ين تهران دعت حرنة حماي يلى  عدم الوئوع    
  خ اإل وان المسةمين وترنيا  عةى حد ئولن.

22/6/1125أن،  أنسي   
 
 في قطاع غزةحكومة التوافق في وزراء  مبعوث االتحاد األوروبي التقى .66

غ ح ت أشر  الهور: أجر، مبعو  احتحاد األوروب  لعمةية الس،م  ركاكدو جكسيةتيك   يارح يلى ئتاع 
غ ح دامت عدح ساعاتق التسى  ،لها و راء حنومة التوا   الوتك ق ود   المبعو  األوروب  ئتاع 

يارح    األولى لن لةستاع. وشم  جدو   يارتن لساءات غ ح من  ،  معبر بيت حاكون  يير  ق      
مف و راء حنومة التوا   الفةستيكية    غ حق واجتماعا مف مسعول  المكأمات الدولية العامةة 
ومعسسات المجتمف المدك . وتعت  ال يارح    يتار ال يارات المتنررح لدبةوماسيين غربيين يلى 

 المالية. الستاع كشتت  ،  األسابيف السةيةة
21/6/1125القدس العربي، لندن،   

 
 لدمج الموظفين والمعابر "سما": ميالدنوف التقى قيادة حماس بغزة وطرح مشروعاً وكالة  .67

الفةستيكية  األرال  يلى األمم المبعو   أن سما   نشفت مصادر  ةستيكية متةعة لونالة :رام هللا
ح حماي السياسية    ئتاع غ ح وعةى راسها كا"و ئياد أمي أو المحتةة  كينوحي مي،دكو   التسى 

 مي،دكو   ئدم مسترحا  ينوئالت المصادر   كية. يسماعي ر"يي المنتو السياس  لحرنة حماي 
لسيادح حماي حو  دمج موأف  الحرنة    السةتة وئلية المعابر وسيترح حنومة التوا   عةيها 

 لفةستيكية.   محاولة لة روج من المع   الحال  لةمصالحة ا
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 .المتروحةاتفا  من عدمن    مجم  السلايا  يلىتم التوص   يذاور لت المصادر النش  عما 
 22/6/1125، وكالة سما اإلخبارية

 
 وفد محكمة الهاي يزور "إسرائيل" وغزة للتحقيق في االتهامات الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب .68

 دا يلم مم ةين عن منتو المدعية العامة ت  أبيو: أندت مصادر يسرا"يةية و ةستيكيةق أن و 
من الشهر الحال ق ليبدأ الفحص  11لةمحنمة الجكا"ية الدولية سيص  يلى يسرا"ي  والمكتسة    

والتمحيص نج ء من التحسي  األول  الذي تسوم بن المدعية حو  احتهامات بارتناو جرا"م حرو 
 وجرا"م لد اإلكساكية    المكات  الفةستيكية.

أن مصادر يسرا"يةية اعتبرت األمر مجرد يجراء شنة ق ح يعك  أن المحنمة بدأت العم     ومف 
بح  احتهاماتق وئالوا ين المحنمة تفحص احتهامات اإلسرا"يةية أيلا لد الفةستيكيين الذين 

   مسار أتةسوا الصواريخ عةى المدكيين اإلسرا"يةيينق  سد اعتبرأ الفةستيكيون  توح نبيرح يلى األمام 
المحنمة. وئا  مصدر ئاكوك  يسدم احستشارح    المولوع الفةستيك     تعسيبن عةى المولوعق ين 
وصو  الو د المذنور  و ع،مة جيدحق تد  عةى أن المحنمة الدولية تول  المولوع أ مية نبيرح. 

محسسين لةدولة وألا  المصدرق أكن    حاحت أ ر، تم  ،لها يجراء تحسي  أول ق لم يتم يرسا  
الت  يكوون التحسي  بشعكها. وكس  عن منتو المدعية العامة لةمحنمة الجكا"ية الدولية أن ال يارات 

 الميداكية    ج ء تبيع  وعادي من عمةية التحسي  وأن موعد ال يارح لم يحدد بعد.
21/6/1125، الشرق األوسط، لندن  

 
وخوف اإلفالت من  اإلسرائيليينجرمي الحرب بين أمل محاسبة م "الدولية ئيةالجنا"شاهد": " .69

 العقاب
محنمة الجكايات الدولية أصدرت المعسسة الفةستيكية لحسو  اإلكسان  شا د  تسريرًا حسوئيًا بعكوان  

 ق وئدمت  ،  التسرير و و  اإل ،ت من العساو اإلسرا"يةيينبين أم  محاسبة مجرم  الحرو 
 ، : محنمة الجكايات الدوليةق السةتة الفةستيكيةق ئراءح ئاكوكية    دور األترا  ال 

 . وجاءت    توصيات تسرير  شا د :دولة اححت،  اإلسرا"ية 
  ح بد من تو ر ئرار سياس  والح وشفا  حو  التعات  مف محنمة الجكايات الدولية وغير ا من

هود األ ر، ئيمتهاق ويترة المحانم الدولية. ين غياو اإلرادح السياسية الحسيسية والجادح يفسد الج
 أ را سةبيا لد، الكشتاء والمحبين لةسلية الفةستيكيين.
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  حبد من يعادح تشني  الهي"ة الوتكية المنةفة بمتابعة مولوع المحنمة الجكا"ية الدولية لتنون
بر"اسة وعلوية ئلاح وئاكوكيين بعيدين عن السياسة وحساباتها وأن تنون بص،حيات واسعة 

 مسالاح المجرمين وتحسي  العدالة وتتالو بحسو  اللحايا وذويهم.تهد   ست ل
  وأن تعم   ذأ الهي"ة عةى ولف كأام دا ة  يحدد ص،حياتها وتبيعة عمةها يعرض عةى

 المجةي التشريع  إلئرارأ.
  ح بد من وجود استراتيجية  ةستيكية تهد  يلى احستن ار من آليات وعمةيات المساءلة الدولية

ة بين الدو  بما ي ف  العوء السياس  عةى نا   المدع  العام الملتر يلى التعام  والمشترن
   العالم. ين سع   ةستين لةتصدي  عةى المعا دات الدولية يتيح  مف أحد أن ر الك اعات تسيساً 

تا"فة من اآلليات والعمةياتق نتةة المتاحة بموجو معا دات اليوكسنو ومكأومة حسو  اإلكسان 
م المتحدح. غير أن  كاة الن ير من العم  ال، م  عةن من أج  اغتكام الفرص الت     األم

 يتيحها  ذا المسعى.
  يكبع  يت،ع عامة الكاي عةى مجريات األمور.  رغم تكأيم حةسات عم  واجتماعات عةى

ايكت تاولٍة مستديرٍح ح ي ا  عامة  الجمهور معيبين يلى حٍد نبيٍر بشعن الولف الرا نق وئد تب
 التصريحات الرسمية الفةستيكية بشعن  ذأ المسعلة.

 8/6/1125بيروت، 
 

 شبهات تجسس إسرائيلي على مفاوضات النووي اإليران حول تجري تحقيقات والنمسا اسويسر  .71
 تحت تحسيسات حو   أكهاالسةتات السويسرية والكمساوية أمي  أعةكت :بر وم جرايس  -جكي  

 اإليراك .   كاد  استلا ت محاد ات تتعة  بالمة  الكووي شبهات بالتجسي المعةومات   
/مايو تحسيسا ج ا"يا لد مجهو  حو  شبهات بالتجسي أيارو تحت الكيابة العامة السويسرية    

أميق معندح بذلة  أعةكتق نما اإليراك المعةومات      كاد   ،  المفاولات حو  المة  الكووي 
 .ت .اي.معةومات لةتةف يون السويسري ار

 /مايو .أيار 21عمةية تفتي      يتار لبتت معدات معةوماتية     يكهاوئالت الكيابة العامة 
/مايو وان تد   الكيابة أيار 6    اإلجراءموا ستها عةى  ذا  أعتتالحنومة السويسرية  أن وألا ت

  السويسري .    حالة التجسي المعةومات  يعت  بكاء عةى تسرير رسم  من جها  احست بارات 
 ايك  غروكدبوة المتحد  باسم و ارح الدا ةيةق   كاة تحسيسات جارية  تتعة  -و    ييكاق ئا  نار 

الكمساوية.  األكباء صوصا بسصر نوبور حي  عسدت جةسات عدح معندا بذلة معةومة لونالة 
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بن بسوح بوئو   يروسا معةوماتيا است دم لةتجسي عةى المفاولات ويشت أن األربعاءونش  باح ون 
 وراء ذلة. يسرا"ي 

استكتاجات ناسبيرسن   أنمن كشر ال بر  أو واعتبرت صحيفة وو  ستريت جوركا  الت  ناكت 
 .اإليراك تجسست عةى المفاولات حو  المة  الكووي  يسرا"ي  أنتعند معةوماتها السابسة ومفاد ا 

 اولات.تنون تجسست عةى المف أنكفت أمي  اإلسرا"يةيةلنن السةتات 
21/6/1125، الغد، عم ان  

 
 هافنغتون بوست: "إسرائيل" تواجه خطر سالح المقاطعة .70

كشرت صحيفة  ا كجتون بوست تسريرا حو  كشات الحرنات الداعية : يح  بوكاو - 12عرب 
لمساتعة اححت،  اإلسرا"ية ق ورد  ين أن س،ح المساتعة أصبح يشن  تهديدا حسيسيا إلسرا"ي ق رغم 

 ةتسةي  من شعكنق واللعت عةى الدو  العربية إلجهاض  ذأ التحرنات.سعيها ل
 ق ين المساتعة    حرو بمعكى النةمةق يتم 12وئالت الصحيفةق    تسرير ا الذي ترجمتن  عرب 

 شكها باعتماد أسةحة غير تسةيدية. و ذا يكتب  تماما عةى الحمةة العالمية الت  تدعو لع   يسرا"ي .
ح يتعة   ست بالتةو الفةستيك  أ كاء احجتماع السكوي ل،تحاد الدول  لنرح السدم وألا ت أن األمر 

    وريخق والمتم      يئصاء يسرا"ي  من ن  األكشتة الريالية الدوليةق ب  أيلا بسرار شرنة 
اإلسرا"يةيةق ومكعها من  احتصاحتق الت   لةت  ض الشرانة مف شرنة ل،تصاحتالفركسية  أوراكج

 البرتسالية    م تة   روعها ومكتوجاتها. Orangeتماد مارنة اع
وأشارت الصحيفة يلى أن ذلة حص  رغم أن السواكين الفركسية مكعت استعما  س،ح المساتعةق مكذ 

ق واعتبرتن ممارسة لةعكصرية احئتصادية. و و ما يفسر ربما أن مدير شرنة 2611ح يران/ يوكيو  1
لسياسة واحعترا  بال ةفية السياسية لةسرارق ولم يذنر أن ئرار احكسحاو تجكو الحدي     ا أوراكج

 جاء عةى  ةفية أكشتة الشرنة اإلسرا"يةية    المستوتكات.
وذنرت الصحيفة أن يسرا"ي  تعرلت لحم،ت مما ةة    المال ق  اصة    السكوات األولى الت  

ئة    ذلة الوئت بمساتعة السو  تةت يع،ن ئيام الدولة العبريةق  سد ئامت شرنات عم،
اإلسرا"يةيةق م   شرنة  روكو  الفركسية لصكاعة السياراتق وشرنة  نونا نوح  األمرينية لةمشروبات 
العا يةق و ماندوكالد  لألتعمة السريعةق بفل  لعوتات نبيرح مارستها الجامعة العربية  ،  تةة 

 الفترح.
اللرر احئتصادي الكاجم عن المساتعةق ولنن الن ير من  وئالت الصحيفة أكن يصعو  عةيا تسييم

يشعرون بتع ير اق ويمتد  ذا اللرر  2661المكتجين الذين يعمةون لمن األرال  المحتةة بعد عام 
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ليشم  العما  أيلاق الذين ينون أغةبهم من الفةستيكيين الذين ليي لديهم  يار سو، العم  مف 
 .الشرنات اإلسرا"يةية لنسو عيشهم

وبحسو الصحيفةق  إن الع،ئات التجارية بين يسرا"ي  والشرنات العالمية النبر، لم تتع ر    
السكوات األ يرحق ولنن حجم الصادرات اإلسرا"يةية كحو أوروبا تراجفق وئد وصةت كسبة التراجف يلى 

 آسيا وأمرينا.بالما"ة بالكسبة لةصادرات كحو  ركسا وألماكياق    مساب   يادح المبادحت كحو  26
ق و   ا تصار BDSوأندت الصحيفة أن اإلسرا"يةيين يكأرون بسة  شديد لةحمةة المعرو ة بتسمية 

لعبارح  مساتعةق سحو احست ماراتق وتسةيت العسوبات ق وتدعو  ذأ الحرنة يلى تحمي  يسرا"ي  
عكصرية تماما مسعوليتها  يما يحص      ةستينق و   تسعى إل بات أن دولة يسرا"ي     دو  

 م   كأام الفص  العكصري    جكوو ي ريسيا.
ق  اصة    1112وئد بدأت  ذأ الحمةة محتشمة    البدايةق  م بدأت ت،ئ  كجاحا نبيرا مكذ سكة 

يرلكدا  البةدان الت  تكشت  يها المكأمات المساكدح لةسلية الفةستيكيةق م   جكوو ي ريسيا وبريتاكيا وا 
اإلسرا"يةية    الستاعق لتكجح     واحكتهانات ذأ الحمةة  رصة حرو غ ح  والكرويج. وئد استعةت

 الوصو  يلى الن ير من الكاي الذين لم يهتموا بهذأ السلية    الساب .
وألا ت الصحيفة أن العديد من الحرنات والجمعيات األ ر، تتبكى كفي  ذا الكهج    العالم 

والصهيوكيةق والت  تتهمها يسرا"ي  دوما  ل،حت، ة العرب ق و اصة الحرنات اليسارية المكا ل
  بمعاداح السامية .

نما يشارة     ذأ التحرنات كشتاء يهودق مكهم حتى من يحم  الجكسية اإلسرا"يةيةق و م يتةسون 
ق وجمعيات يسرا"يةية م   جمعية يدعما من بعض وسا"  اإلع،م اإلسرا"يةية م   صحيفة  آرت

اآلن ق و نسر الصمت ق الت  ئامت مع را بكشر شهادات لجكود يسرا"يةيين حو    بيتسالمق و الس،م
 اكتهانات الجي  أ كاء العدوان عةى غ ح.

وبحسو الصحيفةق  سد حاولت الحنومات اإلسرا"يةية    المال  التسةي  من شعن دعوات المساتعةق 
حت اذ ئرارات لمجابهة  ذأ  ولنكها  وج"ت بكجاح  ذأ الحم،ت واتساع كتائهاق و و ما د ف بها

الحرو احئتصاديةق مكها يكشاء ديوان  اص بمواجهة حم،ت المساتعةق رصدت لن مي اكية تبةغ 
عشرح مةيون شين ق وموارد بشرية  امةق باإللا ة يلى الدعم النبير من ئب  رجا  أعما  ومعسسات 

 ذات كفوذ    العالم.
يسرا"ي  تجد رواجا    األوسات األناديميةق و و ما نما كبهت الصحيفة يلى أن حم،ت مساتعة 

بمكا لة اححت،  اإلسرا"ية  والحرنة  احلت اميم   أنبر  تر عةى  ذأ  الدولة العبرية ق حي  أن 
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الصهيوكية بدأت تكتشر    صفو  الباح ين األناديميينق واألساتذح الجامعيينق والتةبةق و عحء 
سرا"ي .يمنن أن تنون لهم نةمة    تحد  يد مستسب  الع،ئة بين الدو  العربية وا 

22/6/1125، "12موقع "عربي   
 
تأكيد على عدم االنسحاب من الضفة والتصدي و مخاطر متالحقة على "إسرائيل" : "هرتسيليا" .72

 لإلسالميين
يواص  معتمر  رتسيةيا لةمكاعة واألمن السوم ق : مرن  دراسات وتحةي  المعةومات الصحفية ترجمة

لياتن لةيوم ال اك ق وئد شهد يلساء نةمات ومشرناتق رن ت عةى الم اتر المحيتة بت يسرا"ي  ق  عا
 وجاءت عةى الكحو التال :

عرض ر"يي الو راء  بكيامين كتكيا و  صيعتن السياسية حيا  الفةستيكيينق بعكن مف ح  الدولتينق  -
ت يسرا"ي      اللفة العربيةق وترتيبات دولة  ةستيكية  ست مف كأام أمك  مستمر ل يئامةلنكن يعيد 

أمكية حسيسية وكاجعة واعترا  الدولة الفةستيكية الت  ستسوم بت يسرا"ي  ق متسا"ً،: ني  كلمن أح 
 يسرا"ي  ق وأح يشعةوا م ارت الس،ح من رام هللا؟ وألا : ت  أبيو  يلىيحفروا أكفائا من ئةسيةية 

المكات  الفةستيكيةق لنن  يلىو الس،ح عبر كهر األردن اتفست مف واشكتن عةى ح  لمكف تهري
مكتسة  يلىليي لد، أحد جواو ني  ح تتحو  المكتسة الت  تكس  لةفةستيكيين    اللفة العربية 

الذات ق  اإلكتاجتحت سيترح حماي او داع ق ألن اليوم المشنةة    غ ح ليست تهريو الس،حق ب  
توجين دئي ق  ذا ح يحص     رام هللاق حن    كهاية المتا   كاة يكتجون أكابيو وصواريخ مف 

السةتة األمكية المرن ية     يسرا"ي  ق ولذلة عةيكا أن كلمن كأاما أمكيا توي، يعت  أجوبة لهذأ 
 المشان ق اكت،ئا من اح تراض بان تبسى المكتسة مستسرح.

   تعسيبها عةى احكت ابات  األمك   السياس النابيكيتئالت و يرح السلاء  آييةت شنيد  علو  -
تنمن    تع ي  الع،ئات مف الشعو النرديق  عةى  أمامكاالت  تس   األنبرالترنيةق أن الفرصة 
عةى وجود ديمسراتية م الية ومكح حسو  متساوية لةرجا  والكساءق  األنرادمد، السكين حرص 

 امق يذ  يكجا  يلى األسبوعالذي وص   ذا  والدلي  يمنن أن كراأ أيلًا    الح و النردي    ترنيا
رج  وامرأحق نما أن الشعبين  –اجتا  كسبة الحسم    احكت اباتق حي  يتساسم السيادح  عيمان 

اححترام المتباد  والمصالح المشترنةق  يلىاليهودي والنردي يتساسمان تاري ا صعبا توي،ق يستكد 
ىق وتترن     الصراع لد المحا   المتتر ة وصد والمصالح والحة اليوم أن ر من أي وئت مل

 داع .
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أند  موشين يعةون  و ير الحرو أكن يذا اكسحبت  يسرا"ي   من اللفة العربيةق  إن ذلة ئد يعدي  -
لسسوتها بعيدي حمايق وسيشن   ترًا عةى الممةنة األردكية أيلًاق و يسرا"ي   لن تت ذ أي 

ة رغم أن لديكا أ ناركا بشعن  ذا المولوعق لنككا كرائو اكهيار يجراءات  يما يتعة  بالولف    سوري
األكأمة    الشر  األوست. وألا : رغم العسوبات احئتصادية عةى ييرانق  إن أولويتها    
احست مار    العك ق ون  من يحارو  يسرا"ي  ق وح يكتوي احتفا  معها عةى يغ،  ولو مكشعح 

   متكاو  يد اق ولم يبح  بركامج الصواريخ اإليراكية الباليستية الت   كووية واحدحق ويترة السكبةة
ن تهران تعم  بح م من أج  بست  تستتيف لرو  يسرا"ي   وأوروباق وئريبًا الوحيات المتحدحق وا 
سيترتها عةى مكتسة الشر  األوستق واحتفا  المتبةور معها حو  المة  الكووي اإليراك  باتفا  

ن ر ف العسوبات سيسه  عةيها دعم سيا ئد يفل  ل سبا  تسةح كووي    الشر  األوستق وا 
 المكأمات المحسوبة عةيها.

 
 التعاون االستخباري

نما أن التعاون األمرين  الصهيوك  ئد تعم     المجالين احست بارات  والعسنريق ويجو أن 
ستراتيج     المكتسة شهد يتواص  نوكن ج ءًا من منوكات أمككا السوم ق    لوء أن الوائف اح

تعييرات    السكوات األ يرحق واأل بار الجيدح تتم      يعي الدو  العربية من تري  العك ق يذ 
تراجف التهديد التسةيديق و تر توغ  جيو  عربية لت يسرا"ي   لم يعد ئا"مًاق لنن حص  ارتفاع    

داح األن ر است دامًا    ك ع الشرعية. تهديد السذا"  الصارو يةق والسع  لس،ح كوويق واآلن األ
وألا :  يسرا"ي   و رت الردود المكاسبة عةى أدوات السذا"  الصارو يةق رغم أكن ليي تامًاق و   
ح تتد      التتورات    عدد من الدو  المجاورحق لنكها ولعت  توتًا حمرًا سيد عها أي تجاو  

  شعن مستسبةهاق والسياسة الصهيوكية    المكتسة لها لةتد      سوريةق ألكن ح يوجد يجماع  
 تسل  عدم التد   رغم تباد  أ نار    المولوع.

وحو  غ حق ئا : الستاع حاليًا متعة  بت يسرا"ي  ق  التري  من مصر معةسة حتى عبر األكفا ق ومكفذ 
عوم من ئتر غ ح يلى العالم عن تريسكاق وحنم حماستان    غ ح  و حنم اإل وان المسةمين المد

 وترنياق وعكاصر داع  تتصارع معها.
دعا كا"و ر"يي الو راء  سيةفان شالوم  الفةستيكيين لةعودح لةمفاولات مف  يسرا"ي   دون شروت  -

مسبسةق وعسد معتمر أمك  وسياس  وائتصادي بمشارنة الفةستيكيين والدو  العربية المعتدلة لد ف 
سةق ورأ، أن  رض المساتعة عةى  يسرا"ي   سيعدي المفاولاتق وتحسين األولاع    المكت

 لتعمي  ال ، ات بين الجاكبينق والمي بالمفاولات السياسية.



 
 
 
 

 

           51ص                                     3615 العدد:    21/6/1125 الجمعة التاريخ:

عرض البرو يسور  أليني ميكت   مدير معهد السياسات واحستراتيجية ما ئا  اكن استت،ع رأي  -
ولة يسةسهم أن ر من نش  أن أغةبية السعوديين يرون    ييران  العدو األنبر ق وأن تكأيم الد

 يسرا"ي  ق وأن احستت،ع تم عبر الهوات  األرلية والمحمولة وبالتعاون مف جامعة  ويسنكسون  
األمرينيةق معتبرًا كتا"ج احستت،ع مفاج"ة بسبو الع،ئات العدا"ية الت  سادت بين  يسرا"ي   

ديهما تشنيةة من التهديداتق وئسم والسعوديةق الةتين ح تسيمان ع،ئات دبةوماسيةق لنن الجاكبين ل
 مكهم يرغو بالتحال  مف  يسرا"ي  .

 معهد هرتسيليا متعدد المجاالت
22/6/1125مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3313الترجمات العبرية   

 
نجازات .73  مقاطعة إسرائيل.. آثار وا 

 د. أسعد عبد الرحمن
« المساتعة وسحو احست مارات و رض العسوباتحرنة »باتت يسرا"ي  تدرة حجم  تر يكجا ات 

(ق الرامية يلى يلعا  مناكة الدولة الصهيوكية حو  العالمق وك ع شرعيتها    المكأمات BDSت
الدوليةق وممارسة لعت عةيها إلكهاء اححت،  ومكح احستس،  لةشعو الفةستيك . ومف ت ايد تع ير 

مةيون شين  لمواجهة ما  211  بكيامين كتكيا و لرصد  ذأ الحرنةق التر ر"يي الو راء اإلسرا"ية
معة يسرا"ي »أسماأ  ق منررًا استواكة مشرو ة لم يعد أحد يستمف لها نما «الحمةة العالمية لتشوين س 

جةعاد »ق    الوئت الذي أند  ين و ير الشعون احستراتيجية «معاداح السامية»   الساب  و   
مةيون شين ق من  ،  الحمةة الت  سيسوم من  ،لها  311يلى  بعن  ذا المبةغ ئد يص « اردان

 بدعم الجاليات اليهودية    العالم.
وو سًا لوسا"  اإلع،م وتصريحات الحنومة اإلسرا"يةيةق كر، اليوم الهجوم الصهيوك  الملاد عةى 

أصبحت « حرنة المساتعة»كشتاء حمةة المساتعة وئد تحو  يلى أولوية يسرا"يةيةق باعتبار أن 
تشن  تهديدًا استراتيجيًا لمصةحة الدولة العبريةق  اصة بعد أن تعدت المساتعة احئتصادية يلى 

« العد »مجاحت أ ر، سواء أناديميًا أو سياسيًا أو رياليًا. و    ذا السيا ق ئالت و يرح 
دولة يسرا"ي  من  المكأمات الت  تسعى لمساتعة يسرا"ي  تريد محو»ق ين «ايةيت شانيد»اإلسرا"يةية 

ق أ يعدور ليبرمانق بتعيير احستراتيجية اإلسرا"يةية «يسرا"ي  بيتكا»ق  يما تالو ر"يي ح و «ال ارتة
أما «. تهديدًا استراتيجيًا لةدولة»و يادح مي اكية اإلع،م. نما اعتبر ا الر"يي اإلسرا"ية  رو ين ريفةين 

ت المساتعة ليست حربًا سياسية  ست ب  الحرو لد حم،» نتبت: « يديعوت أحروكوت»صحيفة 
تجكد    معرنة »ق و«يسرا"ي  أوحق لكحارو المساتعة»ق وأتةست حمةة بعكاوين: «   حرو ئومية
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ق مليفة يكها ستكشر  ،  األشهر السادمة مساحت ومواليف  اصة لد كشتاء «التصدي
 المساتعة.

ا بات ي ي  يسرا"ي ق نون حرنة وبحسو تصريح عمر البرغو  ق أحد معسس  الحرنةق  إن م
عةى الساكون الدول  والمبادئ العالمية لحسو  اإلكسانق وتر ض ر لًا ئاتعًا ن  »المساتعة ترتن  

أشنا  العكصريةق بما    ذلة معاداح الساميةق وأن وائف ا دياد الدعم اليهودي لةحرنة    العرو  و 
يسة أن الحرنة ح تستهد  اليهودق ب  تستهد  الحس»وألا : «. كتيجة احكسجام األ ،ئ  لةحرنة

 «. ست كأام اححت،  اإلسرا"ية ق واحستيتان احستعماري والفص  العكصري
ومف ائتراو السكة العاشرح لتعسيي الحرنةق ح يمنن لةعين أن ت تا اإلكجا ات الت  حسستها 

 اصة    أوروبا وتدريجيًا المساتعةق    وئت يلع   ين التعات  مف يسرا"ي     أرجاء العالم 
   الوحيات المتحدح.  ف  بداية العام الجاريق وّئعت كحو أل  معسسة  سا ية    بريتاكيا الت امها 
بدعم مساتعة يسرا"ي   سا يًاق وتبعتها مبادرح شبيهة    موكتلاير    نكداق  م    ايرلكداق ولحستها 

ة من تفريغ حموحتها    مواكا ناليفوركيا من ئب  جكوو أ ريسيا. نما تم مكف سفن يسرا"يةية تجاري
آح  من مكاصري الحسو  الفةستيكية وعشرات عما  المواكا    مكتسة  ةيج سان  راكسيسنو. 

حأر األلبان والةحوم اإلسرا"يةية المرتبتة بالمستوتكات. وتالبت « احتحاد األوروب »نذلةق ئرر 
اد بتجميد اتفائية التجارح الحرح مف يسرا"ي . و   السيا  معسسات وأح او أوروبية ئيادح احتح 321

أناديم      2111ذاتنق تبكت جمعيات أناديمية أميرنية المساتعة األناديمية إلسرا"ي ق ونذلة  ع  
جامعات يسباكيا. نما أن م"ات من عةماء األك روبولوجيا والتاريخ    الوحيات المتحدح وئعوا عةى 

األناديمية الشامةة إلسرا"ي ق أسوح بم"ات الفكاكين اإليرلكديين. وأ يرًا وليي بيان يدعو لةمساتعة 
 م،يين علو( لحرنة مساتعة يسرا"ي . 1آ رًاق اكلمام اتحاد الت،و البريتاك  الوتك  ت

ين من أبر  ما يمي  حرنة المساتعة إلسرا"ي   و دور ا النبير    مجا  الوع  واللمير اإلكساك ق 
مكهج مشابن لما حص  مف كأام التميي  والفص  العكصري    جكوو أ ريسيا.  من عبر  جوم م

األمين العام لألمم المتحدح تتبي  معايير »ين عةى «  يومن رايتي ووت »جهتهاق ئالت مكأمة 
 ابتة عكد البت    الدو  والجماعات المسةحة وتلمين تسريرأ السكوي يلى مجةي األمن احكتهانات 

الت  تتلمن « ح"حة العار»ق متالبة بإدراج يسرا"ي  عةى «األتفا     الصراعالجسيمة لد 
مكتهن  حسو  األتفا   ،  الك اعات المسةحةق وذلة ي ر الحرو عةى ئتاع غ ح العام المال . 

عةى ن  مون مساومة اللعوت من يسرا"ي  والوحيات المتحدح إل الة يسرا"ي  من »و تمت بالسو : 
 «.مشروع السا"مة
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حرنة المساتعة    أحد  أشنا  المساومة الشعبية والمدكية الفةستيكية لد اححت،  احستيتاك  
وكأام الفص  العكصري تاآلبارتايد(ق و   األن ر كجاحًا    العسد األ ير عةى المستو، العالم . 

تمد عةى الجهود يكها ليست ح بًا سياسيًا وح حرنة أيديولوجيةق ب     حرنة حسو  يكسان عالمية تع
 التوعية والمبدعة لأل راد والمعسسات المعيدح لحسو  اإلكسان.

21/6/1125، االتحاد، أبو ظبي  
 
 مؤتمر برلين وتدويل معاناة األسرى الفلسطينيين .74

 د. عبد الحميد صيام
  ئلية األسر، والمعتسةين الفةستيكيين ونيفية تدوي  معاكاتهم ناكت مولوع المعتمر األوروب  ال اك

من الكاشتين الفةستيكيين    الساحة  111مايوق الذي جمف كحو  32و 31   برلين يوم  
األوروبية تحديداق وعددا من أعلاء البرلماكات ومعيدي الحسو  الوتكية الفةستيكيةق باإللا ة يلى 

 مم ةين من نكدا والوحيات المتحدح والبرا ي  و ك وي، و ةستين ولبكان. 
المعتمر » اسمق وتم ت بيت المعسسة تحت 1122   سكتها األولى عام  تجربة  ريدح كجحت

الوجود األلماك     المعتمر نان لعيفاق ألن تعييد الح  «. األوروب  لمكاصرح أسر،  ةستين
الفةستيك     ألماكيا م اترح تعدي بمن يجا ر بها يلى الرصي . الوحيدح الت  تحدت الهيمكة 

علو البرلمان أكيت غرو ق الشا دح الحية عةى مذبحة أستو  ما    اإلسرا"يةية    ألماكيا   
. نما ألا  حلور المحامية اليسارية  يةيتشيا حكعر وتنريمهاق رغم تسدمها    1121مرمرح 

العمرق مسحة صد  ومناشفة عن حسيسة السياسة اإلسرا"يةية الت  تعام  األسير نمجرم حرو 
 ك  والمسات  والمتأا ر. يستوي    ذلة التف  والمرأح والمد

من الةمسات المع رح    المعتمر حدي  لية  العيساوي أم األسير سامرق الذي حتم ن  األرئام 
يوماق وبعد أن اكتصرت أمعاعأ ال اوية عةى السجان  121السياسية    اإللراو عن التعام 

ستة شهور ليسل   ترح المدجج بعسةحة الموت والعكصرية والحسدق  رج من السجن ليعود يلين بعد 
محنوميتن السابسةق ومدتها عشرون سكة. نما تحد ت أم سامر أيلًا عن معاكاح ابكتها المحامية 
شيرينق الت  سجكت مف المجرمات اإلسرا"يةيات  د ةت معهن    عراة يدوي أن ر من مرحق كسةت 

 وجة األمين العام  عةى أ ر ذلة يلى سجن اكفرادي ومكعت عكها ال يارات. عبةة أحمد سعاداتق
لةجبهة الشعبية المحنوم بالسجن  ، ين عاما كسةت صورح عن معاكاح  وجهاق الذي لم ي بت عةين أي 
تهمة من التهم الت  وجهت لنق  اصة بعد اعترا  أحد الر ا  بسيامن مكفردا بتكفيذ عمةية اغتيا  

الر ي  أبو عة  مصتفى    سبتمبر  و ير السياحة اإلسرا"ية  الساب  رحبعام  يف ق ردا عةى اغتيا 
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. وئد شدت الحلور نذلة نةمة تار   ياد أبو عين الذي تحد  عن والدأ األسير الشهيد 1112
 الذي سست د اعا عن األرض جو ر الصراع مف  ذا النيان السا ر الأالم.

 
 من هو األسير؟

ون يسرا"ي  من أبكاء ح كعر  ما  و المصتةح األصح لوص  آح  السجكاء والمعتسةين    سج
( 2626 ةستين البواس .  مصتةح أسير حسو الساكون الدول  المجسد    اتفائية جكي  ال ال ة ت

 و ن  من وئف    أيدي العدوق و و جكدي    جي  دولة معتر  بهاق أو    نيان سياس  يدير 
عارا  اصا وأ ياء ممي ح دولة حتى لو لم ينن معتر ا بهاق أو مسات     ميةيشيا تابعة لنيان يحم  ش

ويحم  الس،ح عةكاق وأ يرا مدك   و ليدا ف عن بةدأ أ كاء تسدم جي  كحو ا ححت،لها. معأم  ذأ 
( المتعةسة بمعامةة 2626التعريفات ح تكتب  تماما عةى الفةستيكيينق ب  أن اتفائية جكي  الرابعة ت

.  عحء المعتسةون مدكيون    الفةستيكية المدكيين الوائعين تحت اححت،  أئرو يلى وص  الحالة
غالبيتهم الساحسةق ت،با وتالبات وعماح و ،حين وأساتذح وبرلماكيين ورعساء بةديات وشرتة 
وممرلات.  عحء ليسوا أسر، حرو بالمعكى التسةيديق ب  م تتفون من بيوتهم ومدارسهم ونةياتهم 

ذا لم يتحم  معاكاح الحاج  وصرخ     وأعمالهم. يعتس  الفةستيك  يذا د   السدي بدون تصريحق وا 
ذا بص     وجن الجكدي ألكن ئةي  أدوق ويعتس  ألن عل،تن أو شاربن لم ير   وجن الج،دق وا 

و ذا الر ض … لم اج المهاجر اإل يوب  أو األونراك . اححت،   و البات  ومساومتن أمر شرع 
نما كصت عةى ذلة حر يا الفسرح ال امسة من ئرار ومسارعة اححت،  ح  شرع  وئاكوك  وأ ،ئ ق 

يلا ةق تعتر  تالجمعية »الت  تسو :  2612كو مبر  11الصادر بتاريخ  3136الجمعية العامة 
العامة( بح  الشعو الفةستيك     استرداد حسوئن بنا ة الوسا"  بما يت،ءم مف أغراض ومبادئ 

 «. مي ا  األمم المتحدح
ء األبتا ق من ر ض ل،حت، ق اكتهاة ألي ئاكون أم أن ولعهم    السجون  ه  ما يسوم بن  عح

والمعتس،ت  و احكتهاة لةساكون الدول ق ألن اححت،  بات  وما بك  عةى بات   هو بات . ولنن 
لعرض النتابة بعيدا عن التحةي  الساكوك  سكست دم مصتةح األسر، نما أئرأ معتمر برلين. 

 «.معتمر الشهيد  ياد أبو عين -ينلمكاصرح أسر،  ةست»
 

 األسرى باألرقام
ش ص. من بيكهم  211111. أي كحو 2661 مي الشعو الفةستيك  د   السجن مكذ عام 

أتفا  وكساء ومرلى ومعائونق كساء ولعن أتفالهن    السجن. وكحن ككائ  مولوع األسر، 
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فف ويك فض حسو م اج الدولة والرئم دا"ما مرن يرت 2211   برلين نان يسبف    السجن كحو 
معتس، يداريا بعلهم ئلى عدح سكوات بدون توجين أي تهمن لن. من بين  222المارئة. يوجد 

وعدد  12حرروا    صفسة شاليت وأعيدوا يلى السجن مرح أ ر،. وعدد األسيرات اآلن  22األسر، 
مكة عشرح يلى كحو ويص  عدد األتفا  دون سن ال ا 211األسر، من دا   ال ت األ لر كحو 

ق بعد أن كسص العدد واحدا بعد 21وعدد الكواو  262ويص  عدد المحنومين بالسجن المعبد  121
  روج ع ي  الدوية ر"يي المجةي التشريع  مع را.

تنان آ ر م عر تتتتتات جرادات  213بةغ عدد من استشهدوا مرلا أو يلرابا عن تعام أو تعذيبا 
حالة م مكة. ويتو ع السجكاء عةى  261حالة مرلية من بيكها  2111(. ويوجد اآلن كحو 1123

 سجكا ومرن  اعتسا . 11
 

 معاناة األسرى
ح ن ومعاكاح ومسعولية ح تكته  ب روج األسير من السجنق عةى العني  المعاكاح ئد تنون متعددح 

مف السجان الذي الجواكو بعد ال روج أن ر مكها دا   السجن.    السجن تنون المواجهة المباشرح 
ئرر أن يعام  تالب  الحرية من باو ئواكيكن العكصرية. بعد استعادح الحرية يواجن األسر، العديد 
يجاد مصدر د   شري   عادح التع ي  المجتمع  وا  من التحديات تشم  المتابعة الصحية والكفسيةق وا 

األسير بعا ة دا"مة بحي   يجكو األسير المحرر العو  والفائة. والتحديات تص  مكتها ا يذا  رج
تستمر معاكاتن الكفسية والجسمية لسكين ئادمةق ليي لألسير  حسو ب  لعا"ةتن ولةمجتمف والسةتة. 
وتسوم السةتات المعكية حاليا بتع ي  العديد من األسر،ق  اصة    مولوع است"كا  الدراسة الت  

ويوجد اآلن  2662تهم الجامعية اكستعوا عكها بسبو السجن. وئد بةغ عدد من استنمةوا دراسا
ق نما استفاد من بركامج 21162أسيرا يتابعون دراساتهم بيكما اكتفف من التع ي  المهك   2213

ق ولنن يبةغ عدد العاتةين عن العم  من المحررين كحو 11111السروض الصعيرح لةمحررين كحو 
وئوتة يذا لم يتم تع يةن بالعم  . وما أسه  أن يتحو  األسير العات  والمهم  يلى ئكبةة م11111

 وال واج وتنوين األسرح.
 

 انتهاكات حقوق األسرى
بما أن يسرا"ي  موئعة عةى اتفائيات جكي  ال ال ة والرابعة واحتفائية الدولية لمكا لة التعذيو 
ية والمعا دح الدولية لحسو  التف ق  يمنن  لحها وجرجرتها يلى المحانم المحةية واإلئةيمية والدول
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من  ذا الباو. و كاة مجموعة من الممارسات تمارسها يسرا"ي  لد المعتسةين واألسر، كذنر  كا 
 غيلا من  يلها:

يسرا"ي  الدولة الوحيدح    العالم الت  لديها محانم عسنرية لمحانمة األتفا . وئد أصدرت األمر  -
صراحة لةساكون الدول . سكة و و م ال   26الذي يعتبر تف، من  و دون سن « 231»العسنري 

يص  األتفا  المحنمة منبة  األيدي ومعصوب  األعين ويعتون أحناما تويةة وجا"رحق  هكاة تف  
عاما. نما يفرلون عةى األتفا  غرامات  22أتفا  حنموا بالسجن  3حنم بالسجن المعبد و كاة 

 .شين  61111با أة ئد تص  يلى 
 محنمتها العةيا. وح تعبن برأي عام أو ئاكون دول ..يسرا"ي  تماري التعذيو وبتفويض من  -
من اتفائية جكي   61و 62الرعاية الصحية لألسر، ج ء من الساكون الدول  حسو كص المادتين  -

الرابعةق ويتعين عةى سةتة السجون تو ير األتباء واألدوية والمعدات. ن  ما تسدمن يسرا"ي  بعض 
الصحيح متعمدح أن يصاو السجين بمرض يحمةن معن حتى المسنكات وتحرم األسر، من الع،ج 

 لو  رج من السجن ليبسى  ارج دا"رح الفع  والكلا .
الحرمان من الحسو  الت  ينفةها الساكون الدول ق م   عدم احعتسا  التعسف  والح     معر ة  -

األسرح عن منان أسباو احعتسا  وتحديد مدح احعتسا  وتو ير محام لةد اع عن المعتس  وا ع،م 
وجودأ والح     احعتراض عةى التهمة والأهور أمام السال . وح يجو  لسةتات احعتسا  الحت 
من نرامة المعتس  أو تعريلن لةتحر  الجكس  أو الم درات أو أي مواد ئد تع ر عةين جسميا أو 

 كفسيا.
 

 كلمات أخيرة حول األسرى
األلواء عةى معاكاح آح  المكالةين واألبتا  من أبكاء ك من م    ذأ الجهود العأيمة الت  تسةت 

الشعو المكال . نما ك من نذلة الةجان الت  اكب ست عن المعتمرق  اصة الةجكة البرلماكية 
والساكوكية والتبية ونذلة تشني  لجان دعم ومساكدح لألسر،    أن ر من بةدق واحتفا  عةى تسديم 

شراة الجاليات العربية    المهاجر لتدوي  ئلية يسرا"ي  لةمحانم المحةيةق  اصة     أوروبا وا 
 األسرح. يح أككا كود أن كعند عةى ما ية : 

ين التعاون األمك  بين أجه ح السةتة الفةستيكية وسةتات اححت،  يه م مكت  العم  عةى  -
 يت،  سراح األسر،ق وينش  ا دواجية ال تاوأ
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اإلتار الصحيح نج ء من كلا  الشعو الفةستيك   ين مسعلة األسر، يجو أن تولف    -
والعرب  لد النيانق وحتى لو أتةست يسرا"ي  نا ة المعتسةين لما اكتهى الكلا  ألن جو ر الصراع 

 ليي األسر، ب  األرض والشعو المهجر أو المسجون    وتكن. 
لفةستيك  من نوار  الوئت حان لمراجعة اتفائية أوسةو النار ية وتسييم ما جرت عةى الشعو ا -

وأحد  ذأ النوار ق    ئيادح أوسةو كفسها المتمسنة بو م التسوية والت  أعفت اححت،  من 
 مسعولياتن الساكوكية تحت يا تة المفاولات وعمةية الس،م.

وأ يراق نما ترح العديد من المتد ةينق آن األوان أن يكتس  الشعو الفةستيك  لممارسة جماعية  -
ا  الجما يري والسةم  المستمر والشام ق الذي ح يتراجف وح ي مد وح يفتر مصحوبا موحدح لةكل

بكلا  سياس  لتع ي  بركامج المساتعةق وسحو احست مارات والعسوبات ومتاردح يسرا"ي  ئاكوكيا    
مة ن  المحا   اإلئةيمية والدوليةق وحشد الدعم الدول  لمحاصرح يسرا"ي  وع لها وترد ا من ن  مكأ

دولية أو مهرجان أو ألعاو أو تجمف. عكد ا يصبح ئيام الدولة الفةستيكية المستسةة ذات السيادح 
والمتواصةة جعرا يا والسابةة لةحياح أمرا ممنكا. وبدون ذلة سيبسى أبكاء  ةستين يكتأرون تب ة 

 الكوم. الحصى الت  وعدتهم أمهم أكها ستكلج ئريبا ن  يعنةوا ويشبعوا ئب  أن ي ةدوا يلى
21/6/1125، القدس العربي، لندن  

 
 كـيـف يـتـحـقـق الـردع فـي غـزة؟ .75

 عوديد تيرا*
الردع لعبة شتركج يحة   يها التر ان  تواتهما وال توات الملادح    مسار التصعيد و   
المستويات الم تةفةأ    المستو، العسنري والسياس ق    مستو، ئوح الصمود وغير ا.     ذأ 

 األ يرحاللربة الحاسمةق  السدرح عةىاحستكتاج بعن لد، العدو  يلى ان التر  الذي يتوص  الةعبة 
    سةم التصعيد والت  ح ت حتم ق سي ردع.        

ن  يعم  الردع    غ حق ويمكف  جومًا عةى يسرا"ي ق عةى  حماي  أن تستوعو بعن لد، الجي  
الموجودح تحت مديكة غ ح.  األكفا مةين    شبنات اإلسرا"ية  ئدرح حاسمة عةى لرو رجالها العا
 تفع  ذلة دون أن تمي بالمدكيين. أنعةيها أيلًا أن تستوعو بعن يسرا"ي  يمنكها 

تبين لكا    المال  أن يصابة المدكيين الع يين أو ك وح م"ات آح  ال،ج"ين دا   الستاع ح 
بكى التحتية المدكية لم يع ر عةيهمق ولم يع ر عةى ئوح صمود الذراع العسنريةق نما أن لرو ال

يد عهم لينفوا عن الرغبة    الستا ق وتعر   حماي  أيلًا حساسيتكا تجاأ المي بالمدكيينق بيكما 
    ح تبال  بذلة.
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تتعام  الساحة السياسية مف التر ين بشن  غير متساٍوق وذلة بسبو التواجد السك  النبير    
 المتحدح.  األمم    ةاإلس،ميوالسيترح  أوروبا

 أوروبا   حرو غ حق سيبدأ الع،  السياس  لينون معاديا إلسرا"ي  بعد  ترح  مكية ئصيرح كسبيا. 
ائ  تسامحا    لوء عم  يسرا"ية  توي     غ ح. ولما ناكت  المتحدح ستصبحانوالوحيات 

بتريستها  أ دا هالتحسي  معرنة تويةة تنا ح  يها يسرا"ي   يلىستتتةف   إكها حماي  تعر  ذلةق 
 الحذرح.

نما تسمف  حماي  ال تاو    يسرا"ي  بشعن اكعدام المكت  النامن    احت،  الستاع 
 واحستكتاجات الت  تسمف عةكا عةى ألسكة ال عماء    يسرا"ي  بعن الجي  اإلسرا"ية  لن يحتةن. 

  اإلسرا"ية  سيسات  لد ا ل من    لعبة الشتركجق ئب  الحروق تفترض الذراع العسنرية بعن الجي
 توي ق مف ئيودق دون ئدرح حسم.

ويع ر األمر أيلًا عةى جهود  حماي     السلاء عةى ئو، جديدح عامةة    الستاعق م   
سرا"ي ق ولهذا  اكن يتة  الكار عةيكا بين   داع  . صحيح أن  داع   يريد الشسا  بين  حماي  وا 

لةسلاء عةى  داع   لو ناكت ت شى  أنبرستبذ  جهودا  الحين واآل رق ولنن  حماي  ناكت
 لربة حاسمة من الجي  اإلسرا"ية . 

وعةين  ف  لعبة الشتركج ما ئب  الحروق  ان عةى ن  من يعم     غ ح ان يفترض بعن إلسرا"ي  
 بالفع  ئدرح اللربة الحاسمة.

العامةة     األ ر،  والجهات ما    ئدرح اللربة الحاسمة الت  ستردع الذراع العسنرية لت  حماي
الستاع؟  ذأ يجو أن تنون ئدرح تسمح بالمي مكذ بداية الحرو بالكشات العسنري الجاري    معرنة 

 و    لاءات البكية التحتية المدكية    غ حق أي  المترو .  األكفا 
عم   يلىتر  لم تنن بعد م    ذأ السدرحق  يجو تتوير ا.  ذأ يمنن أن تنون مكأومة س،ح ت  يذا
ق أي لةمدكيينق تكفجر    العم  األرضمترا  عن رق دون أن تةح  لررا محيتيا  و  ستح  21

المي بالسيادات وبسادح  حماي   يلى األمروتعدي الى تدمير السوات العامةة  كاةق وسيعدي 
 األماننر عةى العسنريين وبالمساتةين العاديين. وعةى مكأومة احست بارات ان تت ود بالسدرات لةع و 

الت  يجري  يها الكشات. وبهذأ التريسة تكته  الحرو    غلون وئت ئصيرق ون  ئصورات 
 الحرو تويةة المد، ست تف . نما أن العدو الذي يعر  بذلةق سيفترض بعكن سيباد ولهذا سي ردع.

من أج  أن يردع.  ليها  عةين أن يكفذ  كموذجا ينان الجي  اإلسرا"ية  م ودا بالسدرح الت  أشرت  يذا
واحق  عةى الجي  اإلسرا"ية  أن يست مر مسدرات مهمة ن  يتور ويجسد  كموذج   ذأ المكأومة. 
 الكموذج  حيوي لعرض الردع.  ه  تذنرون الحرو لد العواصات    الحرو العالمية ال اكية؟ 
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عن  اكشتار الذرح ق التنكولوجيات. ح يدور الحدي   ألحد أن ر دئةق و سا  أوائصد شي"ا مشابها 
 ئاب  لةتحس  وح يستدع  سو، السرار.  اإلمر

عكدما تنون لد، الجي  اإلسرا"ية   ذأ الوسا"  ب  وتكفذ  كماذج   ان الكسا     مسر الذراع 
احستكتاج بعكن من غير المجدي البدء بتكسيت  يلىالعسنرية لت  حماي ق ئب  الحروق سيحمةهم 

من ذلة بعي  من. واح  اكهم سيصابون من  أ ر،كن يجو مكف جهات الصواريخ كحو يسرا"ي ق وا
ق بما  يها التهديدات األ ر، األحادي باللربة الحاسمة.  ذا سينون ردعا. ن   األذ، ،  

 والنةماتق لم تعد تردع.
 "معاريف"
 *لواء احتياط وعضو في مجلس األمن اإلسرائيلي

21/6/1125، األيام، رام هللا  
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