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*** 
 
 

سحب "صفقة و  القدسب القنصلية األمريكيةيطالبون بايدن بإعادة فتح  ا  عضو  70 الكون رس: .1
 القرن" 

عضو كونغرس الرئيَس األميركيَّ جو بايدن إلى الوفاء  70دعا أكثر من  عبد الرؤوف أرناؤوط:
لقرن" سريعًا بوعده االنتخابي بإعادة فتح قنصلية أميركية منفصلة في القدس وسحب خطة "صفقة ا
 التي وضعتها إدارة ترامب السابقة رسميًا، "التي مهدت الطريق لضم أحادي الجانب لألراضي".

كما دعوا في الرسالة التي حصلت "األيام" على نسخة منها الرئيس األميركي إلى "التوضيح بأن 
إصدار إرشادات الواليات المتحدة تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي من خالل إعادة 

 وزارة الخارجية والجمارك األميركية ذات الصلة لهذا الغرض".
كما دعا أعضاء الكونغرس الديمقراطيون الرئيس األميركي إلى "معارضة الطرد القسري بشدة عن 
طريق إخالء العائالت الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء األراضي 

إلى ذلك فقد دعوا الرئيس األميركي إلى "التأكد من أن جميع الوثائق  أضف الفلسطينية".
واالتصاالت األميركية الرسمية ذات الصلة تشير مرة أخرى باستمرار إلى وضع الضفة الغربية 

ودعوا إلى "ضمان صرف جميع المساعدات المتبقية التي خصصها  وقطاع غزة على أنها محتلة".
تأخير ال داعي له، باتباع جميع القوانين األميركية المعمول بها ومعايير  الكونغرس للفلسطينيين دون

 التدقيق الخاصة بالمتلقين والمنظمات المنفذة".
ودعا أعضاء الكونغرس إلى "إصدار إدانات علنية صارمة واستباقية باستمرار ألفعال محددة تنتهك 

 حقوق أي من الطرفين أو تقوض آفاق السالم".
لة أعضاء الكونغرس جيري كونولي )ديمقراطي عن والية فرجينيا( وبيتر ويلش )ديمقراطي وقاد الرسا

 من والية فرجينيا( وجان شاكوسكي )ديمقراطية عن إلينوي(.
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وتحث الرسالة الرئيس جو بايدن على التراجع عن تخلي اإلدارة السابقة عن سياسة الواليات المتحدة 
 ينيين، بما في ذلك دعم حل الدولتين.من الحزبين تجاه إسرائيل والفلسط

عادة مواءمة  واعتبروا أن هذه الخطوات تأتي "لعكس الضرر الذي حدث في ظل اإلدارة السابقة وا 
 موقفنا الحالي مع سياسة الواليات المتحدة طويلة األمد".

ودعوا إلى "اإلصرار من خالل جميع القنوات على أن توقف حماس المزيد من الهجمات الصاروخية 
 ضد إسرائيل".

 25/6/2021األيام، رام هللا، 
 

 بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في ظروف وفاة نزار بنات اشتية يوعز .2
قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم األجهزة األمنية اللواء طالل دويكات، إن رئيس : رام هللا

الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات 
وأضاف اللواء دويكات في اتصال هاتفي  بعد اعتقاله من قبل قوى االمن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

مع "وفا"، أنه ال مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة جاهزة 
د أن اللجنة وأك التخاذ أية اجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح 
 ت عائلته وشهود عيان ومسؤولين.اوستستمع إلى شهاد

 24/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

 معارض نزار بناتيقمع مسيرة منددة بوفاة ال الفلسطينية رام هللا .. أمن السلطة .3
قمعت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الخميس، مسيرة نظمها نشطاء، في مدينة رام : رام هللا

وذكر شهود عيان، أن قوات أمن  هللا )وسط الضفة الغربية(، منددة بوفاة المعارض نزار بنات.
اه مقر الرئاسة الفلسطينية، السلطة، قمعت مسيرة انطلقت من ميدان "المنارة" وسط المدينة، باتج

 تنديدا بوفاة الناشط بنات.
وأوضح الشهود، أن قوات األمن، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت بالضرب على  

ورفع المشاركون في  عشرات المتظاهرين، أسفر عن وقوع العديد من اإلصابات وبحاالت اختناق.
 تتهم األجهزة األمنية الفلسطينية بالمسؤولية عن اغتياله. المسيرة صور الناشط بنات، وأطلقوا هتافات

 24/6/2021، قدس برس
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 حراك فلسطيني للجم سياسات االحتاللالسفير منصور:  .4
أعلن السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور، عن حراك ”: القدس العربي“ -غزة

السفير منصور، في تصريح صحافي، إن وقال  فلسطيني في دول العالم، للجم سياسات االحتالل.
هناك حراك دبلوماسي فلسطيني في دول العالم، لوقف دائم إلطالق النار، وتوفير حماية دولية 
للشعب الفلسطيني، ومتابعة استفزازات جيش االحتالل اإلسرائيلي، وانتهاكاته، وتدمير المنازل، 

 قرير األمين العام.وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من خالل ت
 24/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 السلطة الناشط بنات جريمة عن سبق إصرار وترصدأمن : قتل "الفلسطيني التشريعي" .5

نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان(، بقتل أجهزة أمن السلطة للناشط نزار : غزة
النائب األول لرئيس المجلس أحمد وطالب  بنات؛ عاّدة أنها "جريمة مع سبق اإلصرار والترصد".

بحر في تصريح مكتوب له اليوم الخميس الفصائل والمؤسسات والفعاليات كافة للوقوف صفًا واحدًا 
لمنع أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية من ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق النشطاء وعموم أبناء 

ي للسلطة، مؤكدًا أن ذلك يعمل على تفتيت الشعب الفلسطيني؛ وخاصة المعرضين للنهج السياس
 النسيج المجتمع الفلسطيني وينذر بمرحلة خطيرة تستهدف كل الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خريشة: بنات تعرض لالغتيال من السلطة أكثر من مرة .6
أن المعارض السياسي  -لمجلس التشريعيالنائب الثاني لرئيس ا-أكد حسن خريشة : طولكرم

وقال  والناشط نزار بنات تعرض للمالحقة ومحاولة االغتيال أكثر من مرة من أجهزة أمن السلطة.
خريشة، في تصريح صحفي: "ال يوجد حصانة لكل من يخالف التوجهات السياسية العامة للسلطة 

 بالضفة".
السلطة، وهو جزء من المحاوالت اليومية  ولفت خريشة إلى أن اغتيال بنات دليل على تخبط 

وطالب خريشة بمعاقبة كل من ارتكب جريمة اغتيال  إلسكات أصحاب الرأي بالضفة الغربية.
المعارض السياسي نزار بنات، إلى جانب مطالبته بحضور أهله وجهات مستقلة عند تشريح جثمان 

 الشهيد بنات.
 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 القوائم االنتخابية: قتل نزار بنات اغتيال جبان عن سبق إصرار وترصد .7
أدان المجلس التنسيقي للقوائم االنتخابية جريمة القتل العمد واالغتيال الجبان عن سبق : الخليل

اإلصرار والترّصد الذي نفذته أجهزة أمن السلطة، فجر اليوم، وأودت بحياة المعارض السياسي 
ودعا المجلس للوقوف على كل تفاصيل الجريمة،  لمجلس التشريعي نزار بنات.والمرشح لعضوية ا

بدءًا بمن خالف القانون بقرار االعتقال مرورًا بمن خطط ونسق وأعد العدة وانتهاًء بأدوات التنفيذ، 
وطالب المجلس برد وطني وجماهيري وفصائلي بحجم كل هذه  عادًّا ذلك جريمة مكتملة األركان.

الحقد الذي تكّنه سلطة المقاطعة لمعارضيها يتمثل بالدعوة إلى محاكمة القتلة، فالمرشح الكراهية و 
 نزار بنات أحد األصوات التي طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد والظلم والتمييز.
 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الناشط نزار بنات تتهم السلطة الفلسطينية باغتيالهة عائل .8

خرجت الخميس مظاهرات في مدينتي الخليل ورام هللا بالضفة الغربية احتجاجا على وفاة الناشط 
السياسي والحقوقي نزار بنات، الذي تقول عائلته إنه توفي متأثرا باالعتداء عليه بعد اعتقاله من قبل 

 األمن الفلسطيني من أحد منازل العائلة في الخليل جنوبي الضفة.
ن المواطنين الفلسطينيين في احتجاج في دوار المنارة برام هللا، نددوا خالله بما وشارك العشرات م

وصفوه بجريمة قتل الناشط المعارض نزار بنات فجر اليوم الخميس، وقد ردد المشاركون شعارات 
تستنكر حادثة وفاة نزار بعد اعتقاله من منزل عمه في الخليل، وتطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة 

ن في األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي قامت باعتقاله، كما خرجت مظاهرة المسؤولي
 في مدينة الخليل احتجاجا على وفاة بنات.

وقالت مراسلة الجزيرة في الخليل شيرين أبو عاقلة إن أفرادا من عائلة الفقيد ذكروا للجزيرة أن قوة 
د فيه الناشط، وباشرت باالعتداء عليه بالعصي وبالغاز فلسطينية اقتحمت منزال في الخليل كان يوج

 المدمع قبل أن تعتقله، وبعد ساعة من االعتقال أبلغ محافظ الخليل أسرته أنه قد توفي.
 24/6/2021، نت .الجزيرة

 
 تكّذب السلطة الفلسطينية وتنفي عضوية رئيسها بالتحقيق في اغتيال بنات "الهيئة المستقلة" .9

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بأن الدكتور عمار الدويك ليس عضوا في 
اللجنة التي شكلت للتحقيق في ظروف اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات. وأوضحت 
الهيئة بأنها باشرت بشكل مستقل التحقيق في وفاة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، حيث 
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يشارك اآلن طبيب من طرف الهيئة في عملية تشريح الجثمان، وستصدر الهيئة تقريرًا مشتركًا مع 
 مؤسسة الحق حال ظهور نتائج التحقيق. 

 24/6/2021، فلسطين أون الين
 

 "الخارجية" الفلسطينية: نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس انتهاك للقانون الدولي .10
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها الخميس الى القدس،  :رام هللا

في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات االممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية 
اتخاذ الجانب الت الخارجية في بيان لها: من المؤسف للغاية أن رئيس هندوراس قرر وق والسياسية.

الخطأ من التاريخ، والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي 
تسعى فيه دولة االحتالل الى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في 

 ل وشامل.مدينة القدس من اجل ترسيخ االحتالل ونسف اي فرص حقيقية لتحقيق سالم عاد
 24/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 اإلذاعة اإلسرائيلية: تل أبيب تتراجع عن شرطها بشأن إعادة إعمار قطاع غزة .11

كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية عن العرض الذي سيقدمه الوفد اإلسرائيلي الذي سيتجه للقاهرة في حال 
ى معلومات عن استمر الهدوء، وبينت أن العرض يتمحور حول إعادة إعمار غزة مقابل الحصول عل
 الجنود األسرى لدى حركة )حماس(، وهو ما يمثل تراجعا عن شرط إسرائيلي سابق.

وأشارت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن عرض تل أبيب يمثل تراجعا أوليا عن شرطها السابق بعدم 
ب السماح بإعادة إعمار غزة إال بعد إعادة جنديين أسيرين ورفات جنديين آخرين لدى حماس منذ حر 

 .2014العام 
 24/6/2021نت،  .الجزيرة

 
 إلنهاء االنقساماالستمرار بالحوار الوطني : "ثوري فتح" .12

أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( في ختام أعمال الدورة الثامنة : رام هللا
أن القدس تبقى عاصمتنا األبدية والبوصلة الوطنية ولها ، اته التي عقدت في مدينة رام هللاالجتماع

ر الوطني إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة وعليها يتوحد الشعب العربي الفلسطيني، واالستمرار بالحوا
السياسية والجغرافية للوطن، وانخراط كافة أطر الحركة في المقاومة الشعبية وفي كل المواقع، 
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وتوسيع االشتباك مع االستعمار االستيطاني في كافة المحافظات، واتخذ قرارات بتوفير سبل إنجاح 
 وتطوير األداء في كل المواقع.

والتنظيم لتوحيد اداة العمل التنظيمي  التعبئةقرارات تنظيمية هامة منها تشكيل هيئة  واتخذ المجلس
الحركة  بأطروتعديل آليات انتخاب االطر الحركية، واجراء المصالحات الداخلية على قاعدة االلتزام 

 وقراراتها.
وناقش المجلس الثوري كافة القضايا الحركية والوطنية واتخذ قرارات تفصيلية بشأنها ووضع آليات 

ثالثة أشهر إلكمال تنفيذها، كما شكل لجنة من أعضاء في اللجنة  يتعدىللتنفيذ وجدول زمني ال 
 المركزية وأعضاء في المجلس الثوري ومن المجلس االستشاري لمتابعة التنفيذ.

لس الثوري باإلجماع جعل اجتماعاته مستمرة وفي دورة انعقاد دائم، وكانت القرارات وقرر المج
المعتمدة حول: القدس، محددات العمل السياسي، اإلعالم الحركي، مالية الحركة، الوضع في غزة 

 وحل كل اإلشكاالت والفعل الكفاحي الميداني، العالقات الخارجية، الحكومة والتحديات المطلوبة.
 http://www.wafa.ps/Pages/Details/26789 نص البيان:طالع على ولال

 24/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 

 ترفض قرار اشتيه تشكيل لجنة تحقيقو  حماس تدين بشدة اغتيال الناشط بنات .13
أدانت حركة حماس بشدة اغتيال أجهزة أمن سلطة : 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

والكرامة لالنتخابات عباس الناشط والمعارض السياسي" نزار بنات" نائب رئيس قائمة الحرية 
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك  التشريعية.

 سلطة عباس وأجهزته األمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين.
وتابعت: إن حركة حماس إذ تنعى إلى أبناء شعبنا وأمتنا الشهيد المناضل "نزار بنات"، وتتقّدم بأحر 
التعازي والمواساة من أهله وعائلته وذويه، لتحمل رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته 

ئم المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرا
ن دماء نزار بنات ستظل لعنًة تالحق المجرمين والقتلة  وانتهاكات هذه السلطة بحق أبناء شعبنا، وا 

 الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم ألعداء شعبنا".
ودعت كل مكونات شعبنا وفصائله ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية 

لعين في هذه الجريمة البشعة، والعمل على حماية أبناء شعبنا جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والضا
جرام هذه السلطة وأجهزتها، وتغيير هذا الواقع الخطير الذي تفرضه سلطة التنسيق  من قمع وتغول وا 

 األمني في الضفة الغربية.
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رفضت حركة "حماس" قرار السيد محمد اشتية تشكيل : 24/6/2021، موقع حركة حماسوأضاف 
وقالت الحركة في تصريح صحفي إنه ال ثقة مطلقا  تحقيق في مالبسات اغتيال الناشط بنات.لجنة 

في لجنة تشكلها السلطة وحكومتها وأجهزتها، فهم الذين نفذوا جريمة االغتيال وعليهم تحمل 
 المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.

 
 لكرامته هنية: نزار شهيد الوطن والكلمة الحرة وشعبنا منتفض .14

 )أم كفاح( زوجة نزار ]أمس[هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم
بنات، معتبًرا أن هذه الجريمة تمثل اعتداء على كل الوطنيين واألحرار في فلسطين، وكل من يريد 

فات ال يملك أي انتماء محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة، معتبًرا أن من اعتدى وقتل رجاًل بهذه الص
وأكد رئيس الحركة الوقوف الكامل إلى جانب عائلة الشهيد وكل الرافضين لهذه الجريمة  وطني.

ووعد بمتابعة تطورات هذه القضية لكي يتحمل  النكراء، معتبًرا ما جرى هو قضية رأي عام وطني.
ار شهيد الوطن وشهيد الدفاع وأضاف أن نز  من تورط في إراقة هذا الدم الطاهر مسؤوليته الكاملة.

عن حرية الرأي والكلمة الحرة، وشعبنا منتفض دفاًعا عن حريته وكرامته وحياة األبرياء، وال يمكن أن 
 يقبل مثل هذه الجرائم.

 24/6/2021، موقع حركة حماس
 

 جهة محايدة لتشكيل لجنة تحقيق بقضية بنات تليس الفلسطينية الشعبية: السلطة .15
الشعبية لتحرير فلسطين رفضها إعالن السلطة تشكيل لجنة تحقيق بمسؤولية رئيس أعلنت الجبهة 

حكومة السلطة بجريمة اغتيال المعارض والناشط السياسي نزار بنات"، معتبرة أنها محاولة للهروب 
من المسؤولية وتمويت القضية". وأكد مصدر مسؤول في قيادة الجبهة الشعبية، يوم الخميس، في 

أن السلطة ليست جهة محايدة لُتشّكل لجنة تحقيق بهذه الجريمة، بل هي جهة متهمة تصريح له، 
ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة. وقال المصدر: إن "الجريمة ليست بحاجة للجنة تحقيق، فخيوط 
الجريمة واضحة وضوح الشمس، ومن أعطى القرار ونفذ هذه الجريمة معروف للجميع. والمطلوب 

 الثورية لمرتكبي هذه الجريمة".ة هو المحاكم
 24/6/2021، فلسطين أون الين
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 أبو زهري: اغتيال بنات يعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات .16
أدان القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، "جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة : نواكشوط

يح صحفي: إن اغتيال بنات يعكس السياسة وقال في تصر  للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات".
ودعا إلى محاكمة القتلة، محمال رئيس الحكومة محمد شتية  الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.

 المسؤولية األولى عن الجريمة.
 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السياسيأبو ظريفة لو"فلسطين": فاجعة اغتيال "بنات" أبرزت خطورة االعتقال  .17

وصف عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة  :ربيع أبو نقيرة -غزة 
عملية اغتيال السلطة للناشط السياسي نزار بنات بـ "الفاجعة الكبيرة".  وقال في حديثه لـ"فلسطين أون 

رها الكفاحي الين": "الحادثة شكلت فاجعة كبرى سيما أن نزار شخصية وطنية مشهود لها بدو 
والنضالي وحسها النقدي للواقع الفلسطيني لتصويب المسار باعتبار أننا في مرحلة تحرر وطني". 
وأوضح أبو ظريفة أن "ما جرى مع نزار بنات يشكل خطوة سلبية في إطار تعامل السلطة وأجهزتها 

 األمنية مع الشخصيات المعارضة ومع حرية الرأي والتعبير".
 24/6/2021، فلسطين أون الين

 
 القيادة العامة ترفض اللجنة المشكلة من السلطة في مقتل بنات -الجبهة الشعبية  .18

القيادة العامة مساء عن رفضها تشكيل رئيس الوزراء محمد  -أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بية في بيان اشتية لجنة تحقيق لكشف مالبسات اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. وقالت الشع

لها، الخميس: "في ظل الرفض واإلدانة الفلسطينية والعربية والدولية الواسعة لجريمة االغتيال، على 
ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة ونزيهة وفورية". وشددت الجبهة على ضرورة أن تكون 

 هذه اللجنة بموافقة كاملة من قبل عائلة بنات.   
 24/6/2021، فلسطين أون الين

 
  زة ُتَحّمل أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن مقتل نزار بناتبلقوى الوطنية واإلسالمية ا .19

حمّلت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، أجهزة أمن السلطة، المسؤولية : رام هللا
بأنه "تصفية حسابات الكاملة عن مقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، واصفًة ما جرى 

واعتبرت لجنة القوى، في بيان، الخميس، أن هذه "جريمة  ".لألصواتثأرية حمايًة للفاسدين وتكميما 
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خصوصًا وأنه تعرض للضرب الشديد بأعقاب البنادق والهراوات، وتعرضه  بارد،مدانة نفذت بدم 
  للسحل".

لتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة وطالبت لجنة المتابعة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة ل
 مرتكبيها أمام الرأي العام الفلسطيني كي ال تتكرر مثل هذه الجرائم.

وأكدت لجنة القوى أن "هذه الجريمة ال يجب أن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها مهما كان 
تقال موقعهم لوقف هذا السلوك االستبدادي القائم على المالحقة للناشطين والمعارضين واالع

السياسي وصواًل للقتل، فهذه الجريمة جاءت في إطار سياسات االستبداد األمني الذي يمارس ضد 
 الناشطين والمعارضين".

 24/6/2021، قدس برس
 

 : ندين ونستنكر بأشد العبارات اغتيال الناشط بناتالجهاد .20
، طارق «الجهاد»المتحدث باسم  قالنددت حركة الجهاد اإلسالمي باغتيال الناشط نزار بنات، و 

ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة التي أّدت الستشهاد المعارض السياسي نزار بنات، : »سلمي
 «.والخزي لكل ما اعتدى على المناضل الوطني وأعطى األوامر باعتقاله وضربه بوحشية

 24/6/2021الجزيرة. نت، 
 

 وفد حماس برئاسة هنية ينهي زيارته لموريتانيا .21
اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة، الخميس، : نواكشوط

للجمهورية اإلسالمية الموريتانية التي استمرت ثالثة أيام، والتي التقى خاللها برئيس زيارته الرسمية 
الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وعدٍد من الشخصيات الرسمية والسياسية والمجتمعية القيادية 

  في موريتانيا.
اسية والدبلوماسية ولفتت حماس، في بيان صحفي، إلى أّن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود السي

التي يبذلها رئيس وقيادة الحركة في أعقاب معركة "سيف القدس" لتثبيت النصر الذي حققه شعبنا 
 ومقاومته، والعمل على تحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته واستعادة حقوقه المشروعة.

 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حوامة تخترق أجواء مستوطنات "غالف غزة" .22
د موقع )مفزاك درومي( العبري، مساء أمس، بأن حوامة قادمة من قطاع غزة، اخترقت أجواء أفا

وأشار الموقع، إلى أنه بعد اختراق أجواء  مستوطنات غالف غزة في منطقة كيبوتس )بئيري(.
 مستوطنات غالف غزة بوقت قصير، عادت إلى قطاع غزة، دون اعتراضها.

 25/6/2021األيام، رام هللا، 
 

 "محكوما  بالموت"السنوار  جنرال إسرائيلي يعدّ  .23
بعد ساعات من إعالن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، خالل لقائه، في تل أبيب: 

هناك فرصة »مع مستشار األمن القومي األميركي، جيك سوليفان، أن  العاصمة األميركية واشنطن،
« شعبة العمليات»، صرح رئيس «معقولة لمواجهة عسكرية أخرى في غزة في المستقبل القريب

شعبة االستخبارات العسكرية »السابق في الجيش اإلسرائيلي، أهرون حليوة، الذي ُعين مؤخرًا رئيسًا لـ
 «.محكوم بالموت»في قطاع غزة، يحيى السنوار، « حماس»ة ، بأن رئيس حرك«)أمان(

، سئل حليوة عن سبب عدم «يديعوت أحرونوت»وفي مقابلة معه، تنشر اليوم الجمعة في صحيفة 
بعد تحقيق وقف إطالق »اغتيال السنوار بعد ظهوره في غزة في أعقاب وقف إطالق النار، فأجاب: 

أصبح األمر إشكاليًا أكثر، وينبغي اتخاذ قرار بشأن ثمن  النار بوساطة مصر والواليات المتحدة،
وأضاف أن إطالق قذائف «. خطوة كهذه. ولكن إن سألتني: هل السنوار محكوم بالموت؟ أجيب: نعم

صاروخية من غزة في الفترة القريبة، لن يكون في نظره دلياًل على فشل العملية العسكرية األخيرة؛ 
ذا دعت الحاجة إلى العودة لتوجيه ضربات ليوم أو يومين آخرين، فإني بل سيكون استمرارًا لها. و » ا 

 «.سأوصي بتوجيه ضربات شديدة جداً 
 25/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 قواتنا إلى العمق في الحرب المقبلة"ل ستص". ..سمح بتموضع إيراني في لبنان"نلن : "إسرائيل"" .24

 121مواطنا و 44قال الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خالل مراسم إحياء ذكر  :بالل ضاهر
تسمح بتموضع إيراني  ، إن "إسرائيل لن2006جنديا إسرائيليا قتلوا خالل حرب لبنان الثانية، في العام 

في لبنان"، فيما توعد وزير األمن، بيني غانتي، بأنه منذ تلك الحرب "سالح البرية تغّير وتطور 
 وتقدم".

وتابع "نحن نعلم أن الكثيرين من مواطني لبنان أسرى رغما عنهم بأيدي أجندة إيرانية، تهدد وتلقي 
ظال ثقيال على مستقبلهم. ونحن نريد ونعرف كيف نكون جيرانا جيدين. لكن لن نتحمل ولن نسمح 
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البة بثمن باهظ من دولة لبنان مقابل أي هجوم \تمر بالمطألي أحد برفع المسؤولية. وسنطالب ونس
 يخرج من أراضيها. هكذا كان وهكذا سيكون".
"في لبنان، نفذنا اجتياحا بريا واسعا. ومنذ تلك  2006بدوره، قال غانتس إنه خالل حرب العام 

ة في مفهوم العملية العسكرية تغير سالح البرية وتطور وتقدم. وفي السنوات األخيرة تجري ثور 
تفعيله، بوسائل تكنولوجية بحوزته وباندماجه مع باقي األذرع. ووسعنا حجم التدريبات وغيرنا شكل 

 التأهيل كي يكون مركزا ومكثفا ومهنيا".
وتابع غانتس أن "قدرات القتال الليلي تحسنت، وفقا لميدان القتال الحالي. وسالح البرية، الذي عمل 

م اليوم مع فرق عسكرية لوائية وعند الجبهات وفرق متعددة الجبهات بشكل واسع في لبنان، منظ
 تستخدم كفرق حسم، وهكذا فإن استنفاد القوة وسرعة العمل مرتفعة جدا".

وأضاف غانتس أنه "في العمليات العسكرية المقبلة أو الحروب ال قدر هللا، عندما نضطر إلى 
، التي تستند إلى قوات نظامية وقوات احتياط، الوصول مجددا إلى عمق العدو، ستصل هذه القوات

فورا وبقوة وستشكل جزءا مركزيا من القتال. وسنفعلها إذا تطلب األمر ذلك فقط. وليس باستهتار، 
نما من خالل العلم بأن قدرة سالح البرية على الحسم متوفرة وموجودة وجاهزة لتنفيذ المهمات  وا 

 الماثلة أمامنا".
 24/6/2021، 48عرب 

 
 مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية 121القدس:  .25

متطرفا يهوديا، الخميس، المسجد األقصى المبارك على فترتين: صباحية ومسائية،  121اقتحم نحو 
وذكرت مصادر مقدسية، أن االقتحامات ُنفذت  وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

حماية وحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة من جهة باب المغاربة، ب
 بالسالح.

واقتحم المستوطنون ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا  
وعقب ممارساتهم االستفزازية، غادر المستوطنون  جوالت مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.

 من جهة باب السلسلة، وسط حالة توتر شهدها المسجد األقصى. المسجد األقصى
 24/6/2021، قدس برس
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دخال مواد خام ل زة .26  االحتالل يقرر توسعة مساحة الصيد وا 
قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء الخميس، التراجع عن إجراءات اتخذها لتشديد الحصار : غزة

وقال المتحدث باسم الجيش إنه  مايو/ أيار الماضي. 10على قطاع غزة مع بدء العدوان األخير في 
تقرر السماح للصيادين بممارسة مهنتهم حتى تسعة أميال بحرية فقط، بعد أن كانوا يعملون حتى 

وذكر أنه تقرر أيًضا السماح بإدخال المواد الخام "للمعامل  مياًل قبل العدوان األخير. 15مساحة 
 أبو سالم، مشيرًا إلى أن سريان هذه اإلجراءات يبدأ يوم الجمعة. المدنية الضرورية"، عبر معبر كرم

ولفت إلى أن "استمرار اإلجراءات المدنية التي صدق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ 
 على االستقرار األمني".

 24/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

خفاء جثة".. .27  ما حصل 21عائلة بنات تروي لعربي "تعرية ووحشية وا 
روت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، ما حصل معه منذ لحظة : أحمد صقر -21عربي -غزة

 اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية األمنية لمنزله وحتى إعالن وفاته صباح الخميس. 
الخميس، بعد اعتقاله وعن تفاصيل ما حدث مع الناشط بنات الذي أعلن محافظ الخيل وفاته صباح 

وضربه، أوضح ابن عم الناشط بنات، أنه "في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الخميس، 
فردا بينهم  25قامت قوة من جهاز األمن الوقائي وجهاز المخابرات الفلسطينية العامة، مكونة من 

وأضاف في حديث  ء العائلة". الضابط والعنصر، بمداهمة مكان إقامة نزار برفقة اثنين من أبنا
": "قامت هذه القوة باقتحام المكان بعد تفجير األبواب والشبابيك، ولم يتم االستئذان 21خاص لـ"عربي

وأكد أن "أفراد وضباط األجهزة  وفق اإلجراءات القانونية المتبعة، واقتحموا الغرفة التي ينام بها". 
زار مباشرة على رأسه وجسده عبر أداة حديدية وهراوات األمنية، قاموا بتوجيه عدة ضربات مؤلمة لن

خشبية، ومن ثم قاموا برش نزار بثالث علب من الفلفل الحار في عينيه وفمه، وقاموا بضربه بشكل 
 وحشي ومبرح". 

ولفت إلى أن أفراد األجهزة األمنية، "قاموا بعد ذلك بتعرية نزار من مالبسه مع تواصل الضرب 
والهراوات الحديدية والخشبية، وضربه بالمسدسات، ومن ثم تم اقتياد نزار حيا تحت واللكمات باأليدي 

الضرب إلى إحدى سياراتهم، وتم نقله، وكان من الطبيعي أن يتم نقله ألحد مقرات جهاز األمن 
وطالبت العائلة رئيس السلطة محمود عباس وكافة المسؤولين،  الوقائي أو المخابرات العامة". 

 الذي جرى مع نزار بعد اعتقاله، ألن ما جرى ال يعقل". "بكشف ما 
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"، عن أن بنات تعرض سابقا من أحد مسؤولي تنظيم "دورا" في الجنوب وبعض 21وكشف لـ"عربي
 األفراد المحسوبين على جهاز األمن الوقائي، للتهديد بالقتل.

 24/6/2021، "21موقع "عربي 
 

 أجهزة أمن السلطة بالضفة؟من هو نزار بنات الذي قتلته تقرير:  .28
برز مؤخرا اسم الناشط السياسي نزار بنات، والذي اغتالته األجهزة األمنية، في الضفة الغربية 

 المحتلة، مع انتقاداته لمشروع التسوية وقضايا فساد السلطة الفلسطينية.
لحرية والكرامة" عاما"، من سكان بلدة دورا جنوب الخليل، وكان أحد مرشحي قائمة "ا 42نزار بنات "

في االنتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجري في أيار/ مايو الماضي، لكن رئيس السلطة 
 محمود عباس قام بتأجيلها.

الناشط السياسي، اشتهر بمعارضته للسلطة والتنسيق األمني ومشروع التسوية مع االحتالل 
 ا أيضا في قضايا عدة لها عالقة بالفساد.اإلسرائيلي، وظهر في فيديوهات عدة انتقد فيها رموزه

وذكرت عائلته، أنه تعرض ألكثر من ثماني حوادث اعتقال في السنوات الماضية على يد األجهزة 
 األمنية، كما أنه أشار في فيديوهات إلى تعرضه للتعذيب والقمع في سجون السلطة.
 25/6/2021، "21موقع "عربي 

 
 جميد االعتقال اإلدارّي لألسير أبو عطوانمحكمة االحتالل ُتصدر قرار ا بت .29

أصدرت المحكمة العليا لالحتالل، مساء الخميس، قراًرا يقضي بتعليق أمر االعتقال اإلدارّي : هللا
، وذلك بعد أن طلبت نيابة 51بحق األسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ

رة عن مستشفى "كابلن" اإلسرائيلي، والتي ُتشير إلى االحتالل ذلك، مستندة للتقارير الطبّية الصاد
وأّكد محامي األسير المحامي جواد بولس أن أمر تعليق  وجود خطورة حقيقية على حياة األسير.

)تجميد( االعتقال اإلدارّي ال يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخالء مسؤولية إدارة سجون االحتالل، 
ير وحياة األسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في والمخابرات )الشاباك( عن مص

المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بداًل من حراسة الّسجانين، وسيبقى فعلًيا أسيًرا ال  
تستطيع عائلته نقله إلى أّي مكان، علًما أن أفراد العائلة واألقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفًقا 

مستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خالل لقوانين ال
 السنوات الماضية.

 24/6/2021، قدس برس
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 قرية بيتا الفلسطينية تقاوم بؤرة استيطانية بالنار والهتافات والليزر .30
أضاءت المشاعل وأشعة الليزر واأللعاب النارية عتمة الليل، وخرق صوت األناشيد الفلسطينية 
الصمت، وانتشرت في المكان رائحة إطارات مشتعلة.. ففي قرية بيتا قرب مدينة نابلس بالضفة 

المنطقة، الغربية المحتلة، ال يترك األهالي سبيال إلزعاج المستوطنين، الذين أقاموا بؤرة عشوائية في 
ألف نسمة( بين مرتفعات جبلية عدة، بينها جبل صبيح  17وتقع قرية بيتا ) بغية دفعهم إلى الرحيل.

 عائلة إسرائيلية، منذ مايو/أيار الماضي. 50الذي أقيمت عليه البؤرة االستيطانية، وتسكنها قرابة 
مر أحيانا حتى الصباح، ومنذ ذلك الحين، ينظم الفلسطينيون بشكل شبه يومي احتجاجات ليلية تست

 ويطلقون خاللها هتافات "هللا أكبر"، وينشدون أغان فلسطينية، ليجعلوا حياة المستوطنين ال تطاق.
فلسطينيين برصاص  4واستشهد في مواجهات وقعت بين شبان القرية وجيش االحتالل اإلسرائيلي 

 الفلسطيني.آخرين بجروح، وفقا للهالل األحمر  300الجيش، كما أصيب أكثر من 
 24/6/2021نت، . الجزيرة

 
 المجلس الفلسطيني األميركي يعقد لقاء مع شخصيات أميركية .31

عقد المجلس الفلسطيني األميركي في مدينة شيكاغو لقاء مع ممثل والية الينوي ورئيسي : واشنطن
تعزيز التعاون بين الجالية  ةالفلسطينيوتناول اللقاء الذي حضره أبناء الجالية  بلديتين في الوالية.

وأثنى الضيوف على الدور الكبير الذي يقوم به أبناء  ومجالس البلديات في المناطق التي تقطنها.
الجالية في المجتمع المحيط ودورهم االقتصادي ومساهمتهم في تنشيط الحركة التجارية، مبدين 

الية الفلسطينية في تطوير اعمالها استعدادهم في حل المشاكل ومنح التسهيالت التي تحتاجها الج
 وأهدى المجلس الفلسطيني الضيوف الكوفية والعلم الفلسطيني كهدية تذكارية. ومصالحها التجارية.

 24/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

 من اللد والضفة بقتل مستوطن فلسطينيين 7االحتالل يتهم  .32
المحكمة المركزية في اللد، الخميس، لوائح اتهام ضد سبعة مشتبهين من قدمت النيابة العامة إلى 

سكان مدينة اللد والضفة الغربية، تتضمن "القتل في ظروف خطيرة"، مرفقة بطلب تمديد اعتقالهم 
 لغاية االنتهاء من اإلجراءات القضائية ضدهم.

 24/6/2021، 48عرب 
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 وتواجه الم رب بالجولة األولى "..2021فلسطين تتأهل لكأس العرب "قطر  .33
"، بعد تغلبه 2021حسم المنتخب الفلسطيني تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 

وانضم منتخب  (، في المباراة التي جمعتهما الخميس في قطر.1-5على منتخب جزر القمر )
لمغرب والسعودية واألردن، في فلسطين بذلك إلى منتخبات المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من ا

لى  30النهائيات التي ستقام في الفترة من  ديسمبر المقبل، حيث سيواجه منتخب  18نوفمبر وا 
 المغرب في الجولة األولى. 

 25/6/2021، "21موقع "عربي 
 

 وحدات استيطانية جديدة األردن تدين تصديق االحتالل على بناء .34
أدانت وزارة الخارجية األردنية، الخميس، تصديق السلطات اإلسرائيلية على بناء وحدات : عمان

أن "هذه الخطوة ، وأكد الناطق باسم الوزارة استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة.
د على أنَّ سياسة االستيطان وشد مرفوضة، وتمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن".

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو "مصادرة" 
األراضي أو تهجير الفلسطينيين "ال شرعية وال قانونية، وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السالم الشامل 

 دولية".والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية ال
 24/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال الصحي الفلسطينية توقعانو  وزارتا الصحة األردنية .35

وقعت وزارتا الصحة الفلسطينية واألردنية، اليوم الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون الصحي بين : عمان
وتهدف  الصحية األولية، والغذاء والدواء، لمدة ثالث سنوات.الجانبين، في مجاالت التدريب والرعاية 

االتفاقية إلى التعاون الثنائي في الرعاية الصحية األولية، والخدمات العالجية، والتدريب، وتبادل 
 المعلومات في المجاالت الصحية المختلفة، والغذاء والدواء.

 24/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لقاء سري بين حميدتي ومسؤولين في الموساد اإلسرائيلي: موقع أكسيوس .36
( األميركي عن لقاء "سري" جمع بين مسؤولين في الموساد مع محمد Axiosكشف موقع أكسيوس )

 حمدان دقلو )حميدتي( نائب رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني.
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جرى األسبوع الماضي في السودان خالل زيارة سرية ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن اللقاء 
وكشفت المصادر أن مسؤولين سودانيين أبدوا انزعاجهم من الزيارة، معتبرين  للمسؤولين اإلسرائيليين.

 إياها محاولة إسرائيلية لتقويض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحكومة عبد هللا حمدوك.
كان يحاول إنشاء عالقة مستقلة مع اإلسرائيليين من أجل تعزيز أجندته  وأضاف الموقع أن حميدتي

 السياسية المحلية في السودان.
 24/6/2021، نت .الجزيرة

 
 مسقط تؤكد لتل أبيب حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة .37

 تلقى وزير الخارجية الُعماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمس،: ميرزا الخويلدي-مسقط
اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، وذلك بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية 

وقالت وكالة األنباء الُعمانية التي أوردت الخبر إن  ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.
ديدة بتبني رؤية للسالم عن األمل في قيام الحكومة الج»الوزير البوسعيدي أعرب لنظيره اإلسرائيلي 

الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتالقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
 «.بعاصمتها القدس الشرقية

 25/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 : المنشأة النووية اإليرانية المستهدفة ضمن بنك األهداف اإلسرائيليةنيويورك تايمز .38
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، أن مصنع الطرد المركزي الذي استهدف : محمد وتد

بطائرات مسيرة، األربعاء، كان مدرجا ضمن قائمة بنك األهداف المحتملة لهجوم قدمته إسرائيل إلى 
  إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، مطلع العام الماضي.

عت على ما يبدو من داخل إيران بالقرب من نفس وقال مصدر للصحيفة إن الطائرات المسيرة أقل
المصنع وضربت المبنى. ولم تتحمل أية جهة المسؤولية عن الهجوم، علما أن المبنى المستهدف 

 مدرج ضمن بنك األهداف اإليرانية الذي أعدته إسرائيل.
 24/6/2021، 48عرب 
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 واشنطن تطالب السلطة بالتحقيق الشفاف بمالبسات وفاة نزار بنات .39
أصدرت وزارة الخارجية األميركية عصر الخميس، بيانًا واضح اللهجة يطالب السلطة الفلسطينية 
بإجراء تحقيق شامل بشأن موت الناشط الفلسطيني نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوى األمن 

 الفلسطيني.
نشعر بقلق بالغ لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات “ة عنه: نسخ” القدس“وقال البيان الذي استلمت 

 ”.والمعلومات التي وردت بخصوص مالبسات وفاته
نتقدم بأحر التعازي ألسرته ولمجتمعه، ونحث السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق “ويقول البيان 

 ”. شامل وشفاف وضمان المساءلة الكاملة في هذه القضية
 24/6/2021القدس، القدس، 

 
 بالقدس” االستفزازات”وينسالند يطالب الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان و .40

قال المنسق األممي الخاص للسالم في الشرق األوسط تور وينسالند أمام مجلس األمن، الخميس، 
إنه يجب على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أن توقف نشاطها االستيطاني، ويجب على جميع 

 11لذي أنهى األطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على وقف إطالق النار الهش ا
إلى تغيير التركيبة  ، ودعا وقف جميع اإلجراءات الراميةراقة الدماء في شهر أيار الماضييوًما من إ
 ، وشخصية ووضع األرض الفلسطينية المحتلة.الديمغرافية

وتطرق إلى األوضاع اإلنسانية في غزة، وتحدث بالتفصيل عن جهود األمم المتحدة لتنسيق إيصال 
المساعدات اإلنسانية العاجلة إلى مليوني شخص يعيشون في المنطقة، على الرغم من استمرار 

متحدة إغالق معبر كرم أبو سالم الحدودي. ودعا الدول األعضاء إلى ضمان حصول وكالة األمم ال
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( على الموارد التي تحتاجها إلجراء 

الحاجة الملحة إلعادة تأسيس أفق سياسي وا عادة األمل. “عملياتها، وسلط الضوء أيًضا على 
 ”.للفلسطينيين واإلسرائيليين

 24/6/2021القدس، القدس، 
 

موسكو تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات االحتالل في القدس ومن احتمال خروج الوضع عن  .41
 السيطرة

س الشرقية واحتمال خروج الوضع عن أعربت روسيا عن قلقها إزاء انتهاكات إسرائيل في القد
 السيطرة.
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وقال مستشار البعثة الدبلوماسية الروسية لدى األمم المتحدة، ألكسندر ريبكين، خالل جلسة لمجلس 
األمن الدولي، إنه "لألسف، تفيد األنباء الواردة بأن التوترات في القدس الشرقية، وخاصة في منطقة 

 م تتراجع".الشيخ جراح وحول المسجد األقصى ل
وتابع: "تستمر هناك وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية اشتباكات، وفي أي لحظة قد تخرج 

 األوضاع عن السيطرة".
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قلق موسكو إزاء زيادة إصدار التراخيص لبناء المساكن على 

 األراضي الفلسطينية )االستيطان( .
الطرفين إلبداء ضبط النفس، والحكومة اإلسرائيلية الجديدة لالمتناع  وقال: "وفي هذا السياق ندعو

 عن الخطوات أحادية الجانب التي ستؤدي إلى واقع على األرض بشكل ال رجعة فيه".
 24/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضمان عدم حصول إيران على سالح نوويو . ..الشراكة الدفاعيةتؤكد لتل أبيب:  واشنطن .42

رئيس هيئة األركان ، يركي جيك سوليفانمستشاَر األمن القومي األم كدأ: الفرنسية -أكسيوس 
دعم الرئيس األميركي جو بايدن الثابت ألمن إسرائيل والتزامه بمواصلة  اإلسرائيلي أفيف كوخافي

التزام الرئيس  -في هذا اإلطار-الشراكة الدفاعية بين البلدين. ووفق البيان، أكد سوليفان  تعزيز
 بايدن بضمان عدم حصول إيران على سالح نووي.

 24/6/2021الجزيرة.نت، 
 

 أمنستي: قوة مفرطة وحمالت اعتقال إسرائيلية تمييزية واسعة بحق الفلسطينيين .43
عفو الدولية )أمنستي( في تقرير لها إن الشرطة اإلسرائيلية نفذت سلسلة من قالت منظمة ال

 االنتهاكات ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل والقدس المحتلة في مايو/أيار الماضي.
وأضاف التقرير أن شرطة االحتالل نفذت حمالت اعتقال "تمييزية واسعة واستخدمت قوة غير 

افقها تعذيب وسوء معاملة خالل عمليات االعتقال خالل فترة قانونية" ضد متظاهرين سلميين ر 
 التصعيد األخير.

وذكرت أمنستي في التقرير أن شرطة االحتالل أخفقت حتى في حماية الفلسطينيين بإسرائيل من 
 الهجمات المتعمدة التي شنتها المجموعات اليهودية المتطرفة.

 24/6/2021الجزيرة.نت، 
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 افتتاح سفارة لهندوراس في القدس .44
افتتح رئيس هندوراس، خوان اورالندو هرنانديز، أمس الخميس، سفارة لبالده في القدس أبيب:  تل

 الغربية، لتكون السفارة الرابعة في المدينة، بعد سفارات الواليات المتحدة وغواتيماال وكوسوفو.
الوزراء البديل ووزير  وقد حضر االفتتاح كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بنيت ورئيس

الخارجية يائير لبيد، وكذلك رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي كان قد بادر إلى هذه الخطوة 
 سويًا مع الرئيس األميركي السابق، دونالد ترمب.

وكان الرئيس اإلسرائيلي، رؤوبين رفلين، قد استقبل هرنانديز، وقال إن خطوة هندوراس ذات أهمية 
فيما استقبله بنيت في مكتبه، مشيرًا إلى أنه أول شخصية سياسية أجنبية يلتقيها منذ  تاريخية.

للشعب »انتخابه. وأكد أن افتتاح السفارة وبالذات في مدينة القدس، يحمل أكثر من معنى وأضاف: 
 «. اليهودي ذاكرة طويلة، ولن ننسى مبادرتك التاريخية هذه

 25/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 سيف القدس أمضى من سيف محمود عباس! .45
 د. فايز أبو شمالة

رئيس  التنظيمات إلىيجب احتالل قطاع غزة بالكامل، وتدمير حركة حماس، وتسليم غزة خالية من 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، هذا ما قاله رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي السابق يوسي كوهين 
في لقائه األخير، وهو يؤكد على ضرورة مرور المال القطري إلى غزة من خالل سلطة الرئيس 

 محمود عباس، وأال يتم إعمار غزة إال من خالل السلطة نفسها.
ل قطاع غزة، وتسليم مقاليد األمور إلى محمود عباس، تحدث به رئيس الكالم السابق عن احتال

جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، والذي أكد أن الحل الوحيد لصواريخ غزة هو احتالل غزة 
 بالكامل، ومهما كلف األمر، وتسليم غزة خالية من المقاومة والتنظيمات إلى محمود عباس

ة األمنية اإلسرائيلية، فحلم الصهاينة جميعهم على مختلف ال غرابة في تصريحات قادة األجهز 
مشاربهم هو تدمير المقاومة في قطاع غزة، كي ال تحقق نصرًا يحاكيه أهل الضفة الغربية، ولكن 
الغرابة في األمر أن ترضى السلطة الفلسطينية بهذه المهنة القذرة، وان تقبل على نفسها أن تكون 

 يلي، يجرده ضد سيف القدس المرفوع في يد غزة؟سيفًا في يد العدو اإلسرائ
إنه لمن المدهش والمستهجن أن يقبل أي مسؤول فلسطيني على نفسه أن يكون خالص العدو 

حصان طروادة  لضائقته، وأن يكوناإلسرائيلي من حيرته، وأن يكون الحل لمشاكله، وأن يكون الفرج 
 عة.الذي يقتحم به الجيش اإلسرائيلي أسوار غزة المني
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إن أبسط قواعد االنتماء لفلسطين هي أن يرفض كل فلسطيني هذه المهمة المشوهة، وأن يربو بنفسه 
أن يكون حذاًء تعبر به المخابرات اإلسرائيلية إلى أحياء وشوارع غزة، وكان األجدر بمن يكلفه العدو 

يء: ال، إن شرفنا اإلسرائيلي ألن يكون طعنة في ظهر المقاومة أن يقول بالصوت الفلسطيني الجر 
الوطني ليرفض أن نكون السكين التي تذبح المقاومة، نرفض أن نكون الحائط الذي يختبئ خلفه 
رهابه بحق  العدوان اإلسرائيلي، ونرفض أن نكون منديل التنظيف لكل أوساخ العدو اإلسرائيلي، وا 

 غزة والضفة الغربية والشيخ جراح.
إلسرائيلي إلعمار غزة، وتسلم المنحة القطرية ليثير جملة إن تساوق السلطة مع اشتراطات العدو ا

 من التساؤالت الفظة والعنيدة:
لماذا يسعى العدو اإلسرائيلي إلى تغير الواقع السياسي في غزة، ويحرض على بقاء الحال على ما 

 هو عليه في الضفة الغربية؟
السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها  أال تشكل اإلجابة على السؤال السابق فضيحة للدور الذي تقوم به

 محمود عباس؟
وهل وصل األمن للجيش اإلسرائيلي واألمان للمستوطنين على أرض الضفة الغربية إلى الحد الذي 
تطالب أجهزة الموساد والشاباك بتعميم التجربة، ونقل القيادة نفسها وأشخاصها، لتقبض على عنق 

 غربية؟غزة، تمامًا كما تقبض على عنق الضفة ال
ذا ارتضى محمود عباس أن يكون سلمًا يصعد عليه العدوان اإلسرائيلي، فلماذا تقبل بذلك اللجنة  وا 
ذا كان العدو اإلسرائيلي يخاف من  المركزية لحركة فتح؟ ولماذا ترضي ذلك قيادة منظمة التحرير؟ وا 

للمنظمة من المقاومة؟ وهل غزة إلى الضفة؟ فلماذا تخاف اللجنة التنفيذية  المقاومة منانتقال عدوى 
العيب أن تنتقل المقاومة المسلحة ضد العدو اإلسرائيلي من غزة إلى الضفة، أم العيب في انتقال 

 التعاون األمني من الضفة إلى غزة؟
من المؤكد أن السيد محمود عباس لن يتغير، ولن يغير سياسته، ولن يكون في يوم من األيام في 

لى اللجنة المركزية لحركة موقع مغاير لما تربى علي ه، ولكننا نوجه السؤال إلى الشعب الفلسطيني، وا 
لى أعضاء المجلس الوطني المغيبين ـ وأنا  لى اللجنة التنفيذية، وا  لى المجلس المركزي، وا  فتح، وا 
أحدهم ـ والسؤال موجه إلى أعضاء المجلس الثوري، ولمن ظل من القادة وفيًا لمبادئ حركة فتح، 

 ي عمار: إلى متى الصمت على هذا الحال؟ولسيرة أب
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الشعب الفلسطيني المكافح الصبور سيتمرد على هذا الحال، وسيقبض على سيف القدس بيد من 
كبرياء، وسيرفعه مسلواًل في كل مدن الضفة الغربية، وفي الطليعة بلدة )بيتا( وهي تهتف: إن سيف 

 القدس أمضى من سيف محمود عباس.
 24/6/2021رأي اليوم، 

 
 رؤية مصر للقضية الفلسطينية .46

 د. عبدهللا األشعل
سعدت بأن قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بالضفة الغربية في فلسطين ينظم لقاءات مع بعض 
الشخصيات المصرية والعربية للحوار يساهم فيه الضيف والطلبة واألساتذة. وكان موضوع اللقاء 

ة في اإلجابة ساخًنا بالنسبة للفلسطينيين، وكان اللقاء يتسم بالحرية في السؤال والمصداقية والمسؤولي
في حوار استمر أكثر من ساعة ونصف. وتولى د. بالل رئيس قسم العلوم السياسية إدارة الحوار 
بكفاءة واقتدار، ورأيت تعميًما للفائدة أن ألخص ما دار في اللقاء، وأشكر منظمي اللقاء على إتاحة 

ة وتقديم نبذة كاملة عني، الفرصة لي لإلطالل على فلسطين في هذه الظروف واختياري فاتحة للمبادر 
وقد نشرت أكثر من مائة كتاب نصفها تقريًبا عن القضية الفلسطينية، أحدثها مأساة فلسطين من 
هرتزل إلى صفقة القرن، وصفقة القرن في ضوء القانون الدولي، األساطير والخرافات في الثقافة 

ن الكريم وفي السلوك اإلسرائيلي، لقصة بني إسرائيل في القرآ السياسيالسياسية العربية واإلطار 
 وفصول في مزاعم اإلرهاب اإلسالمي وغيرها.

وملخص األسئلة واإلجابات تركز حول موقف مصر من القضية الفلسطينية وقد شرحت بالتفصيل 
 هذا الموقف في المالحظات اآلتية:

: أن أمن مصر يبدأ من فلسطين جغرافيًّا وتاريخيًّا، وأن جميع الغزوات والهجمات جاءت إلى األولى
مصر من الشرق ولذلك كانت فلسطين هي مسرح بطوالت الجيش المصري، ولم تتغير رؤية مصر 
إلى فلسطين ولكن تغيرت وسائل خدمة هذا المفهوم. فعندما هددت العصابات الصهيونية فلسطين 

يطانيا صاحبة المشروع الصهيوني تحتل مصر لم يمنع مصر من بلورة موقفها بإبالغ وكانت بر 
مجلس األمن بأن قيام )إسرائيل( خطر على مصر وأن مصر بدأت حالة الحرب معها وما ترتبه هذه 
الحالة من آثار وأهمها منع مرور السفن اإلسرائيلية والسفن القاصدة لـ)إسرائيل( أو الخارجة منها في 

اة السويس على أساس أن هذه السفن تحمل مهربات حربية وتنتهك قواعد الحياد في الحرب، قن
وأنشأت مصر لذلك محكمة الغنائم باإلسكندرية لتفصل في المنازعات عند تطبيق الحظر. كما 
أرسلت مصر وحدات من جيشها لمنع استقرار العصابات في فلسطين ومساعدة أهل فلسطين في 
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وقد أبلى الجيش بالًء حسًنا لوال تعقيدات الموقف واستهدافه بمؤامرة دولية أسفرت  الدفاع عن أرضهم
إلى  1949عن حصاره في مدينة الفلوجة، وكانت تلك ورقة ضغط خطيرة اضطرت مصر في فبراير 

توقيع اتفاقية الهدنة في رودس مع هذه العصابات التي شكلت ما سمي بحكومة )إسرائيل( المؤقتة، 
تتوسع خارج قرار التقسيم الذي عارضته مصر والدول العربية القليلة األعضاء حينذاك  التي أخذت

في األمم المتحدة، وقد خطب النقراشي باشا رئيس الوزراء في مجلس األمن حيث كانت مصر 
 عضًوا فيه، تعقيًبا على قرار التقسيم، بأن )إسرائيل( سرطان يريد التهام مصر وتمزيق األمة العربية.

رغم كامب ديفيد ومعاهدة السالم فإن )إسرائيل( ال تزال تعد مصر عدوًّا، ويشعر بذلك الشعب و  
 المصري وتدرك حكومته أبعاد هذا الموقف.

أن موقف مصر المبدئي تحرك عبر ثالثة محاور منذ البداية األول: )إسرائيل( وقد تغير  الثانية:
عتراف بها واختالف مراحل التقارب معها، وردًّا موقف مصر من حالة العداء والتربص لغدرها إلى اال

على سؤال حول المقارنة بين مواقف الرؤساء الثالثة األخيرين من )إسرائيل( قررت أن الجميع التزم 
 الخط العام مع اختالف التركيز على األضالع الثالثة.

المبدئي من عموم المحور الثاني هو المقاومة والثالث هو السلطة الفلسطينية وبخالف الموقف 
نشطت المقاومة من لبنان واألردن ومات  1967، وبعد 1965القضية فقد أنشأت مصر المقاومة عام 

وهو يدافع عن المقاومة ويرتب أوضاعها دون افتئات على الدول العربية  1970عبد الناصر عام 
 التي تعمل منها ضد )إسرائيل(.

حدث شقاق بين فتح وحماس وكانت مصر رسميًّا  ثم 1987ثم نشأت المقاومة اإلسالمية بحماس 
تتعامل مع السلطة و)إسرائيل( ولكنها لم تعاِد المقاومة، وبعد موجات العدوان اإلسرائيلي على غزة 
كانت مصر دائًما تتوسط إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين مقابل المأسورين من )إسرائيل( والسعي 

 .2014-2012-2009ث ذلك عام لوقف العدوان والتوصل إلى هدنة. حد
وأشرت إلى ميل مبارك أكثر لـ)إسرائيل( ولكنه التزم أساسيات موقف الدولة المصرية، وهو ما التزمه 
تماًما الرئيس السيسى، ولم يشذ عن ذلك د. محمد مرسي مع فارق واحد هو العداء الديني بين 

وكراهية )إسرائيل( الطبيعي  1948اإلخوان و)إسرائيل( ودور كتائب اإلخوان في حرب فلسطين 
للتيارات اإلسالمية والقومية على السواء، فكان اإلخوان أشد عداًء لـ)إسرائيل( من الدولة المصرية 
وأكثر مياًل للمقاومة بحكم أن حماس فرع من اإلخوان ولم يلتزموا التحفظ الذي التزمته الدولة 

 المصرية مع المقاومة في ضوء اتفاق السالم.
 صر السيسي التي شهدت حملة سيف القدس فقد تحركت في عدة جبهات بشكل مباشر:أما م
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السعي لوقف متبادل ومتزامن للعمليات العسكرية، ومحاولة تثبيت هذا الوقف دون  الجبهة األولى:
اتفاق بل والسعي إلى إبرام هدنة طويلة األجل حتى يتفرغ الجميع لمفاوضات مثمرة تحقق الموقف 

ولي، وهو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس وعودة الالجئين وتنفيذ قرارات العربي والد
 األمم المتحدة.
هي العمل على تبادل األسرى وهو موقف مصري تقليدي ثم مراعاة للجانب اإلنساني  الجبهة الثانية:

 لألسرى، باإلضافة إلى تلهف )إسرائيل( إلى إطالق سراح المأسورين من أبنائها.
هي إعادة إعمار غزة والتبرع بمئات الدوالرات لهذه المهمة، وما دامت مصر ستساهم  جبهة الثالثة:ال

ألول مرة في إعمار غزة مثلما قدمت الدعم اإلنساني لغزة خالل العدوان عليها ووقفت مصر بصالبة 
تسعى في هذا الدعم، فإن مصر حريصة على عدم تجدد القتال حرًصا على حالة اإلعمار ولذلك 

 مصر إلى التهدئة كلما جد جديد.
 هي إجراء المصالحة بين الفرقاء في فلسطين. الجبهة الرابعة:

السعي إلى إحياء منظمة التحرير التي تضم الجميع وتتعامل مع )إسرائيل(، بعد  الجبهة الخامسة:
 أن تم اختزالها في السلطة ورئيسها.

ماراتية، فقررت ودارت تساؤالت حول مدى استقالل القرار المصر  ي أم أنه غطاء لمواقف سعودية وا 
أن مصر موقفها مبدئي ولكن بالتوافق مع االهتمام األمريكي والرغبات اإلقليمية، وأن افتراض أن 
دور مصر مجرد غطاء يظلم مصر كثيًرا، وأشرت إلى التقارير المتداولة خالل العدوان عن ميل 

 عن المصالح المصرية وموقف مصر.اإلمارات لـ)إسرائيل( وهذا بعيد تماًما 
على ضرورة استعادة اللحمة العربية حاضًنا للقضية الفلسطينية وتمنيت أن  المالحظة الثالثة: ركزت

 يكون االجتماع الوزاري التشاوري في قطر مقدمة لذلك، والستعادة التضامن العربي.
ل في مفاوضات مع )إسرائيل( أكدت ضرورة اعتراف السلطة بالمقاومة والدخو  المالحظة الرابعة:

على أسس جديدة واعتبار المقاومة أهم ورقة فلسطينية خاصة وأنها الدرع الواقي للقدس ولكل 
فلسطين وضرورة إجراء االنتخابات الفلسطينية بالتفاهم مع مصر وقطر وبلورة موقف فلسطيني واحد 

اع إلى مستوى التحدي والمستوى وضرورة هجر النظرة الضيقة للخالف بين الصف الفلسطيني واالرتف
 الذي فاجأ به الشعب الجميع انطالقا من أن العرق الفلسطيني نفسه معرض لإلبادة.

ثم  1979هو تقويم دور إيران في دعم المقاومة الذي ارتبط تاريخيًّا بقيام الثورة  المالحظة الخامسة:
م إيران كل ما ينال من )إسرائيل(، إنشاء حزب هللا ودوره ضد )إسرائيل(. فقلت من الطبيعي أن تدع

وقد حلت إيران محل العرب في دعم المقاومة بعد التراجع العربي. وأحلتهم إلى تحليلي لهذه المسألة 
اإليرانى على القضية الفلسطينية، وأشرت إلى -في مقال مفصل منشور حول أثر الصراع األمريكى
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ا والدعم المقدم لها بعد إقامة الدولة الفلسطينية أن تسوية القضية بشكل عادل تفقد المقاومة أهميته
نما لتعزيز وجودها، وربما يتم اتفاق  وعندها ستدخل إيران في تحالف معها ليس ضد )إسرائيل( وا 

 إيراني عربي في ذلك.
 24/6/2021فلسطين أون الين، 

 
 حوورب غووزة األخوويوورة: لووم توونووتووِه الوومووعووركووة .47

 ميلشتاينميخائيل 
إسرائيل و"حماس" على حد سواء في مأزق. الطرفان أدركا أن اليوم التالي للعملية لن ينطوي على 
تغيير عميق للواقع كما أِملتا. إسرائيل لم تنجح في ترسيخ هدوء مطلق وردع عميق في مواجهة 

وقفت في األيام "حماس" التي تواصل تحّديها بوساطة البالونات المشتعلة. صحيح أن هذه الوسيلة ت
األخيرة، لكن من الواضح أن استخدامها يمكن أن يتجدد في ضوء التطورات في ساحة القطاع أو 

 خارجها.
بدأت "حماس"، من جهتها، تدرك أنها لم تنجح في ترسيخ معادلة جديدة في مواجهة إسرائيل فحسب، 

خيل المدنية التي لم تُدم طوياًل في بل أيضًا بدأت تدفع ثمنًا باهظًا لم تكن تتوقعه، أي اندثار المدا
إطار التسوية التي جرى التوصل إليها حتى نشوب العملية. تعلق "حماس" أهمية كبيرة على البادرات 
التي قدمتها إسرائيل إلى القطاع في األعوام األخيرة، وخسارتها تعّمق التخوف من تفاقم الضائقة 

 يزعزع الحكم في غزة. المدنية وعدم االستقرار العام الذي يمكن أن
الموقف الذي اتخذه الطرفان منذ انتهاء العملية يعزز احتمال حدوث مواجهة إضافية. تدرك إسرائيل 
ن الواقع المدني في  أن العملية األخيرة تجسد فشل نهج التسوية الذي اعتمد على افتراض أن تحسُّ

 القطاع سيقلص حافز "حماس" للقيام بخطوات عنيفة.
تنتهج إسرائيل في األشهر األخيرة موقفًا متصلبًا يربط بصورة غير مسبوقة بين تحسين  في ضوء ذلك

الواقع المدني في القطاع وبين التقدم في موضوع األسرى والمفقودين. ترفض "حماس" المعادلة 
 الجديدة، وتوضح أنها لن توافق على تقديم تنازالت، وتهدد بالعودة إلى النضال العنيف.

يتعين على إسرائيل االستعداد، ليس لمواجهة سيناريو تجدد المواجهات فحسب، بل عليها أن تطور 
خطة عمل في إطارها تأخذ هذه المرة زمام المبادرة، كما كانت في كل المعارك السابقة قبل "حارس 

أن يسمح  األسوار"، إذ كانت "حماس" هي التي بادرت إلى فتح المواجهة. أْخذ زمام المبادرة يمكن
إلسرائيل بتحقيق أهداف لم تستطع تحقيقها في القتال األخير، وعلى رأسها المّس بمستوى القيادة 
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العسكرية، وبكبار مسؤولي "حماس". مثل هذه الهجمات له أهمية في مفاقمة ثمن الخسارة في وعي 
 "حماس"، وفي تعميق ارتداعها في مواجهة إسرائيل.

لمحتمل أن تدرك "حماس" مدى جدية نيات إسرائيل بشأن موضوع بعد جولة مواجهة كهذه، من ا
األسرى والمفقودين. األمر الذي يمكن أن يفاقم في صفوف الحركة ووسط الجمهور في غزة معضلة 

 الثمن الذي يدفعونه جّراء موقف الحركة المتعنت إزاء هذا الموضوع.
حماس" قدرًا يجب الرضوخ له، بل قرار يجب على إسرائيل أاّل ترى في التوجه المتشدد الحالي لـ"

بشري يمكن أن يتغير بما يتالءم مع الظروف والقيود، كما يجب على إسرائيل أاّل تبلور سياستها في 
 ضوء الخوف من تهديدات "حماس" بالعودة إلى القتال إذا لم تلّب مطالبها، ومن دون تقديم تنازالت.

ئيل االستعداد لمعركة مستقبلية في القطاع في مختلف كدرٍس من عملية "حارس األسوار"، على إسرا
الساحات، وفي مقدمتها المجتمع العربي في إسرائيل، حيث الواقع مشحون للغاية. وكما في القطاع 
كذلك فيما يتعلق بالجمهور العربي في إسرائيل، تبدو أحداث أيار فصاًل من سلسلة احتكاكات. وترى 

ي إنجازًا استراتيجيًا لعملية "حارس األسوار"، ومن المحتمل أن "حماس" في تأجيج المجتمع العرب
 تحاول تكراره في المستقبل.

من أجل منع االنعكاس السلبي للمعركة في القطاع، وفي األساس من أجل ضمان االستقرار 
االستراتيجي في الساحة الداخلية، نوصي الحكومة الجديدة في إسرائيل بأن تضع في رأس أولوياتها 

 الل الهدوء في المجتمع العربي والتهدئة بينه وبين المجتمع اليهودي.إح
لهذه الغاية، من الضروري جدًا القيام بخطوات أولية لكْن حاسمة في إطار مواجهة آفة الجريمة 
والعنف في المجتمع العربي وتحسين نسيج الحياة فيه. بهذه الطريقة يمكن أن نمنع، أو على األقل 

"حماس" على تحويل كل مواجهة في القطاع إلى مواجهة متعددة الجبهات بالنسبة أن نحد من قدرة 
 إلى إسرائيل.

 "مكور ريشون"
 25/6/2021األيام، رام هللا، 
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