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 2يعمون :حماس حددت ىدفيا بتدمير "إسرائيل" ويجب االستعداد لمعركة تحدث في ظروف غير واضحة
القػػدس الملة ػػة  /سػػما :قػػاؿ وزيػػر اللػػرب االسػراشي يي موشػػيو ييػػالوف اف إيػراف لػػف ةوقػػؼ يودىػػا ل ل ػػوؿ
ع ى اس لة نووية مالـ ةفيـ اف الم ةمع الدولي م مـ ع ى منييػا .وأضػاؼ يػي خةػاـ دورة ةدريبيػة لضػباط
ال يش االسراشي ي يي قاعػدة عسػيرية”ي يػي االيػاـ االخيػرة اة يػت انظػار اليػالـ إلػى ايػراف .نػدرس الةطػورات
ال ديدة يي إيراف ع ى ضػو نةػاشا االنةخابػات وليننػا لػذروف ا از طمولػات النظػاـ االي ارنػي ل ل ػوؿ ع ػى
اس لة نووية” بلسب ليفة ( يروزاليـ بوست) االسراشي ية يي موقييا االليةروني.
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وقػاؿ اف ايػراف ةةلػػدث ػػرالة عػػف ةػػدمير اسػراشيؿ ولػػـ ةشػػير لةػػى االف اف الم ةمػػع الػػدولي م ػػمـ بالقػػدر
اليػايي ع ػى منييػا ي داعيػا إلػى “زيػادة يبيػرة يػي الضػنط مػف انػب الػدوؿ النربيػة لػديع ايػراف الػى االخةيػار
بيف ليازة قنب ة نووية او البقا ”.
وطالب وزير اللرب االسراشي ي الضباط باعداد ال نود لميرية ربما ةلدث يي وقت غير مي وـ ويي ظروؼ
غيػػر واضػػلة .وأشػػار الػػى ال بيػػة ال بنانيػػة ليػػث يوا ػػؿ لػػزب اي ةس ػ ي نفسػػو ويخطػػط لػ ػ"ايذا " م ػواطني
اسراشيؿ يي نزاع يي المسةقبؿ مع اسراشيؿ.
يما اشار ييالوف إلى ال بية السورية ليث ةةوا ؿ لرب اى ية ةؤدي بارواح اليثير مف البشػر “بػالقرب مػف
لدودنا مما يضينا اماـ اخةبار ميقد” وال بيػة النامضػة يػي قطػاع غػزةي ليػث ةوا ػؿ لمػاس ليػـ القطػاع
ولددت ىدييا بةدمير دولة اسراشيؿ.
وكالة سما اإلخبارية0223/6/02 ،
 0عباس حريصون عمى إنجاح جيود كيري الستئناف مفاوضات جادة تقود إلقامة الدولة الفمسطينية
راـ اي :اسةقبؿ رشيس دولة ي سطيف ملمود عباسي مسا اليوـ األربيا ي بمقر الرشاسة يي مدينة راـ ايي
ممث ة السياسة الخار ية لالةلاد األوروبي الباروف ياثريف اشةوف.
و رى خالؿ ال قا ي بلث آخر مسة دات اليم ية الس ميةي وال يود الةي يبذليا وزير الخار ية األميريي
وف ييري إللياشيا.
وأيد الرشيسي لرص ال انب الف سطيني ع ى إن اح يود ييري إلنقاذ عم ية السالـي السةشناؼ مفاوضات
ادة ةقود إلى إنيا االلةالؿي واقامة الدولة الف سطينية المسةق ة وعا مةيا القدس.
وأشار سيادةو إلى أف وقؼ االسةيطاف واطالؽ سراح األسرىي سييمالف ع ى ةييشة الظروؼ المناسبة
إلطالؽ المفاوضات ال ادة لةلقيؽ آماؿ وةط يات الشيب الف سطيني بإقامة دولةو المسةق ة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/11 ،
 3الحمد اهلل :ال يمكن فصل المسارين السياسي واالقتصادي إلنجاح جيود إحياء السالم
راـ اي :طالب رشيس الوز ار د .رامي اللمد اي خالؿ لقاشو وزيرة خار ية االةلاد األوروبي ياثريف اشةوفي
يي ميةبو براـ اي مسا امسي االةلاد األوروبي بموا ة ةقديـ الدعـ المالي والسياسي لدولة ي سطيفي
خ و ا يي المناطؽ المسماة "ج"ي مشددا ع ى أىمية ةالزـ اليمؿ ع ى المساريف السياسي واالقة ادي
إلن اح ال يود األميريية إلليا عم ية السالـ.
وقاؿ اللمد اي " ال بد أف ي يب االةلاد االوروبي دو ار أيثر ييالية لةلريؾ م ؼ عم ية السالـ عبر مزيد
مف الدعـ المالي والسياسي لدولة ي سطيف"ي ميربا عف أم و يي ن اح ال يود األميريية إلليا عم ية
السالـي وقاؿ" المساراف السياسي واالقة ادي مةالزماف وال يميف ي يما مف أ ؿ إرسا السالـ".
وايد اللمد اي ع ى اىمية ةقديـ االةلاد االوروبي لدعـ اضايي لويالة غوث وةشنيؿ الال شيف الف سطينييف
(األونروا) بنفس مسةويات الياـ الماضي والةي زادت عف الثالثماشة م يوف يوروي يما طالب
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ب ضرورة "ةويير ةمويؿ إضايي آخر يزيد عف مشة م يوف يورو لدعـ موازنة دولة ي سطيف ليذا الياـ يي ظؿ
االزمة المالية الخانقة الةي نياني منيا".
وبلث رشيس الوز ار مع آشةوف ا ةماع االةلاد األوروبي ع ى مسةوى وز ار الخار ية يوـ االثنيف المقبؿي
لبلث الم ؼ الف سطينيي وقاؿ" ي ب داشما اسةنالؿ مثؿ ىذه ال قا ات لةويير مزيد مف الدعـ لدولة
ي سطيفي وا بار اسراشيؿ ع ى وقؼ عدوانيا ع ى شيبناي ووقؼ االسةيطاف غير الشرعي لألرض
الف سطينية" .وطالب اللمد اي االةلاد االوروبي بضرورة االسراع يي ةويير الدعـ لقطاع غزة ع ى ياية
ال يدي وةسييؿ لرية الةنقؿ منو واليو .وبلث اللمد اي مع القن ؿ الةريي الياـ شايير ةورنالر امس
آخر الةطورات السياسية واألوضاع االقة ادية يي األرض الف سطينيةي واالنةيايات اإلسراشي ية المةوا ة
ضد شيبنا .وطالب اللمد اي الم ةمع الدولي عامة والليومة الةريية خا ةي ببذؿ مزيد مف ال يود إللزاـ
إسراشيؿ بوقؼ ميع انةياياةيا ضد شيبناي والةقيد بقواعد القانوف الدوليي وبأسس لؿ ال راع ع ى أساس
ق اررات الشرعية الدوليةي والةراـ لؽ الشيب الف سطيني يي ةقرير م يرهي وة سيد سيادةو الوطنية ع ى
أرض دولة ي سطيف المسةق ة ع ى لدود عاـ .1691
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/6/20 ،
 4وكالة أنباء "شينخوا" :عباس يدرس اقتراحا أمريكيا بمقاء نتنياىو األسبوع المقبل
راـ اي :يشؼ م در ي سطيني اليوـ (األربيا ) أف الرشيس الف سطيني ملمود عباس يدرس اقةرالا أمريييا
بيقد ا ةماع مع رشيس الوز ار اإلسراشي ي بنياميف نةنياىو األسبوع المقبؿ .وأب غ الم در ويالة أنبا
(شينخوا) مشةرطا عدـ ذير اسموي أف وزير الخار ية األمرييي وف ييري نقؿ االقةراح إلى عباس مف أ ؿ
دراسةو والرد ع يو قبؿ و ولو إلى المنطقة األسبوع المقبؿ .وأوض الم دري أف ييري اقةرح عقد اال ةماع
بيف عباس ونةنياىو يي عماف وبلضور الياىؿ األردني الم ؾ عبد اي الثاني ل بلث المباشر بينيما يي
ةطورات يود اسةشناؼ مفاوضات السالـ .وذير الم در ذاةوي أف عباس لـ يقدـ ردا لةى اآلف ع ى
اقةراح ييريي خ و ا أنو يةيرض لضنوط أمرييية وأوروبية شديدة بنرض إن اح الوزير األمرييي
والموايقة ع ى اسةشناؼ المفاوضات الس مية مع إسراشيؿ يي أسرع وقت .ومف المرةقب أف يزور ييري
المنطقة يي السادس واليشريف مف الشير ال اري يي زيارة ىي الخامسة لو منذ بد مساعيو السةشناؼ
مفاوضات السالـ بيف الف سطينييف واسراشيؿ يي  20مارس الماضي .وقالت م ادر دب وماسية غربيةي إف
ييري سيميث يي المنطقة يوميف ي ةقي خالليما القيادات األردنية والف سطينية اإلسراشي يةي لبلث مبادرةو
الةي ةةريز ع ى بد المفاوضات لوؿ اللدود واألمف ليدة أشير ومف ثـ االنةقاؿ إلى القضايا األخرى.
وكالة انباء شينخوا2013/6/11 ،
 5واصل أبو يوسف :ال نتوقع جديدا في زيارة كيري األسبوع المقبل وال تمديد لميمتو
عماف -نادية سيدالديف :قاؿ عضو ال نة الةنفيذية لمنظمة الةلرير الف سطينية وا ؿ أبو يوسؼ إف
"ال انب الف سطيني ال يةوقع ديداً يي زيارة وزير الخار ية األميريي وف ييري المرةقبة ل منطقة األسبوع
المقبؿي وال ي د ضرورة لةمديد مي ةو".
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وأضاؼي لػ"الند" مف ي سطيف الملة ةي إف "المي ة الممنولة لييري السةيماؿ يود إليا اليم ية الس مية
مف المفةرض أف ةنةيي يي األسبوع المقبؿي وبالةالي مف المفةرض أف يقدـ خطة سياسية ملددة ياف قد
الةزـ بطرليا منذ بد ميمةو".
إال أف أبو يوسؼ اسةبيد "قياـ ييري باخةراؽ سياسي مييف ل ية ةقديـ رؤيةو لمبادرة السالـ خالؿ زيارةو
الخامسة ل منطقة".
وأوض أنو "لـ ةبرز لةى ال لظة أي مؤشرات لمالم خطة قد يقدميا ييري اسةناداً إلى وقؼ االسةيطاف
وااللةزاـ اإلسراشي ي بمر يية لدود الياـ ."1691
ورأى أف "ال ضرورة لةمديد مي ة ييري م دداًي بيدما و ت مساعيو لب ورة خطة سياسية إلى طريؽ
مسدود".
وياف ال انب الف سطيني قد ريض مؤخ اًر ط باً أميريياً بةمديد مي ة ييري م دداً لةى شير أي وؿ (سبةمبر)
المقبؿي بدوف أف ةةوقؼ ضنوط الواليات المةلدة ع يو يي ىذا االة اه.
الغد ،عمان2013/6/20 ،
" 6القدس العربي" :الحمد اهلل يرفض الحراسة االسرائيمية خالل تنقمو بين مناطق الضفة الغربية
راـ اي  -وليد عوض :ايدت م ادر مط ية يي رشاسة الوز ار الف سطينية لػ’القدس اليربي’ االربيا أف
رشيس الوز ار الديةور رامي اللمد اي ما زاؿ م ار ع ى ريض اية لراسة اسراشي ية لو خالؿ ةنق و بيف
مناطؽ الضفة النربية ومروره بالمناطؽ الم نفة ‘سي’ الخاضية ل سيطرة االمنية االسراشي ية ويؽ ة نيفات
اةفاؽ اوس و الشيير.
واوضلت الم ادر اف اللمد اي يفضؿ الةنقؿ بيف مدف وقرى الضفة النربية بدوف مويب رسميي ميةفيا
بسيارةو الشخ ية وساشقو لية نب اية لراسة اسراشي ية لمويبو خالؿ مروره مف المناطؽ الخاضية ل سيطرة
االمنية االسراشي ية باالراضي الف سطينية.
وييما ةنص االةفاقيات االمنية بيف الس طة واسراشيؿ ع ى ةويير اللراسة االسراشي ية ل رشيس الف سطيني
ورشيس الوز ار خالؿ مرورىـ بالطرؽ الخاضية ل سيطرة االمنية االسراشي ية لةويير اللماية ليـ مف اعةدا ات
المسةوطنيف المنةشريف باالراضي الف سطينيةي ريض اللمد اي االلةزاـ بة ؾ االةفاقات االمنية ويضؿ الةنقؿ
بيف المدف الف سطينية بسيارةو الشخ ية دوف موايب رسمية وبدوف مرايقة امنية ي سطينية لية نب اللراسة
االس ارشي يةي الةي مف المفةرض اف ةرايقو خالؿ مروره ع ى الطرؽ الخاضية ل سيطرة االسراشي ية لةويير
اللماية لو.
واشارت الم ادر الى اف اللمد اي الذي الدث انقالبا يي االةفاؽ االمني بيف الس طة واسراشيؿ لوؿ ةويير
اللراسة ليبار المسؤوليف الف سطينييف خالؿ ةنقالةيـ ومرورىـ بالمناطؽ الخاضية لسيطرة يش االلةالؿ
االسراشي ي يرى اف المرايقة االسراشي ية لمويبو ىي اعةراؼ بس طة االلةالؿ االسراشي ي ع ى االراضي
الف سطينيةي ولذلؾ ىو يفضؿ عدـ االعةراؼ بس طة االلةالؿ ويرغب بالةنقؿ يأي مواطف ي سطيني يرزح
ةلت نير االلةالؿ .ولسب الم ادر يإف قرار اللمد اي بشأف ريضو الية لراسة اسراشي ية لو لةى لو
اعةدى ع يو المسةوطنوف ةنبع مف رغبةو بممارسة االسةقالؿي وريض االعةراؼ بس طة االلةالؿ الراضي
الدولة الف سطينية اينما اسةطاع.
القدس العربي ،لندن2013/6/20 ،
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 7جبريل الرجوب يطمب مساندة عربية لمقاطعة النشاطات الرياضية لإلحتالل في القدس
القاىرة  :بلث رشيس االةلاد الف سطيني ليرة القدـي رشيس ال نة األولمبية ال وا بريؿ الر وب مع األميف
الياـ المساعد لشؤوف ي سطيف واألراضي اليربية الملة ة السفير ملمد بي الملاوالت اإلسراشي ية الرامية؛
السةخداـ الرياضة يي ةض يؿ الرأي الياـ اليالمي وخ ؽ واقع ديد يي القدس الملة ة.
وقاؿ الر وب يي ة ري لو عقب لقاشو مع بي يي مقر ال امية اليربية أمسي إنو أط ع األميف الياـ
المساعد ع ى الملاوالت اإلسراشي ية الرامية؛ لةض يؿ الرأي الياـ اليالميي خا ة ع ى مسةوى الشباب
واسةنالؿ األنشطة الرياضية؛ لطمس الواقع وةزييؼ اللقاشؽ ع ى األرض الف سطينية خا ة يي مدينة
القدس.
وأضاؼ الر وب أنو ط ب مف ال امية اليربية مساندة ال نة األوليمبية الف سطينية يي موقفيا ومساعييا مف
أ ؿ لشد يؿ ال يود الرامية إلى مقاطية أي نشاط ا ةماعي أو سيالي أو رياضي شبابي ةقوـ بو إسراشيؿ
يي القدس.
البيان ،دبي2013/6/20 ،
 8الزىار :عالقتنا مع حزب اهلل وايران طيبة ونحن ضد التدخل األجنبي في سورية
ع ي مطر :أيػد القيػادي يػي لريػة لمػاس ملمػود الزىػار أف عالقػة "لريػة لمػاس ولػزب اي طيبػة و يػدةي
ويذلؾ اليالقة مع ايراف وبقيػة الػدوؿ"ي قػاشالً إف "البيػاف الػذي ةلػدث عػف لػزب ايي لػـ ي ػدر مػف غػزة انمػا
مػف الخػػارجي وقيػادة لمػػاس مو ػػودة يػي م ػػر"ي مشػي اًر إلػػى أف "الة ػريلات الةػي ة ػػدر مػف ىنػػا وىنػػاؾ ال
شأف لنا بياي نلف موقفنا يقط اللياد".
وشػػدد الزىػػار يػػي لػػديث لموقػػع "الييػػد" االخبػػاري ع ػػى أف "موقػػؼ لريػػة لمػػاس الرسػػمي والمي ػػف منػػذ بدايػػة
األزمة يي سورية ىو عدـ الةدخؿ يي الشأف السوريي واف ال نن ر بييداً عف موا يػة اليػدو االسػراشي يي يػي
خاليات مذىبية وطاشفية"ي وقاؿ "ة ربةنا منذ عاـ  2992ىي الوقوؼ ع ى اللياد يي ىيذا أزماتي ىذا ياف
موقفنا يي لبناف وىذا ياف موقفنا يي سورية منذ أف خر ت قيادة لماس منيا نةي ة االلداث االمنية".
الزىار شدد "ع ى ضرورة اللفاظ ع ى سورية قوية واللفاظ ع ى عالقات طيبة مع ايراف وسػورية ولػزب اي
وةرييا ويؿ الدوؿ" .وأضاؼ الزىار"نلف ضد الةدخؿ األ نبي يي سورية منذ البدايةي ونأينا بأنفسػنا عػف ىػذا
األمري وياف موقفنا منس ما مع موقؼ الدوؿ اليربية قبؿ الةدخؿ يي سوريةي ويذلؾ ياف موقفنا منس ما مع
موقؼ لزب اي".
العيد ،بيروت0223/6/28 ،
 9البردويل :حماس لم تقطع عالقتيا بحزب اهلل ...ال نتدخل في شؤون أي دولة عربية
نادر ال فدي :نفػى الػديةور ػالح البردويػؿ القيػادي البػارز يػي لمػاس قطػع لريةػو عالقةيػا مػع لػزب اي
ال بناني ع ى خ فية ةدخ و يػي األزمػة السػوريةي وقػاؿ "إف لػزب اي مقػاوـ لاللػةالؿي وعالقةنػا المسػةمرة ميػو
مبنية ع ى ىذا المبدأي وةربطنا بو عالقة يدة".
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ولػوؿ عالقػػة لمػػاس بػػالمةنيرات اليربيػػة خا ػػة مػػا ي ػػري يػػي م ػػر وسػػورياي أضػػاؼ البردويػػؿ يػػي ة ػري
خاص بػ "الرسالة نت"" :عالقةنا مػع يػؿ الػدوؿ اليربيػة مبنيػة ع ػى قاعػدة لريػة الشػيوب وةوليػد يػؿ ال يػود
لموا ية (إسراشيؿ) يقط"ي وةابع" :ال نةدخؿ يي شؤوف أي دولة عربيةي ييدونا األولد ىو االلةالؿ".
وأيد أف القضية الف سطينية ىي القضية ال وىرية لألمة اليربيػةي "وقطػع اليالقػات مػع أي دولػة عربيػة يضػر
بيا".
ويػي سػياؽ منف ػؿي يشػؼ البردويػػؿ عػف مفاوضػات سػرية ةك رييػا لريػػة "يػة " الةػي يةزعميػا رشػيس السػ طة
ملمػػود عبػػاس مػػع ال انػػب (اإلسػراشي ي) إلعػػادة إليػػا م ػػؼ المفاوضػػات مػػف ديػػد بػػيف ال ػػانبيف بيػػد ةوقفػػو
أيثر مف ثالث سنوات.
وأيد البردويؿ أف الس طة ال ةزاؿ لةى ال لظة مةمسية بالمفاوضات مع اليياف (اإلسراشي ي) رغـ إخفاؽ ىػذه
الطريؽ ع ى مدار السنيف الماضية يي ةلقيؽ أي إن از لم لة القضية والمشروع الف سطيني.
وأضاؼ" :يي ظؿ ةمسؾ ية بخيار المفاوضات مع (إسراشيؿ) وخيار ميا مة المقاومة يي الضفة وماللقػة
المقاوميف واالنلياز اليامؿ لاللةالؿ ضد أبنا شيبناي يإف ةلقيؽ الم اللة سييوف أم ار يبا دا".
ولػوؿ ال قػػا المرةقػػب بػػيف لريةػػي يػة ولمػػاس يػػي القػػاىرةي قػػاؿ البردويػؿ" :ال أعةقػػد أف ىنػػاؾ إميانيػػة ليقػػد
ىػػذا ال قػػا يػػي ظػػؿ انشػػناؿ يػػة بيقػػد مفاوضػػات س ػرية مػػع (إس ػراشيؿ)" .مسػػةدرًيا" :قػػادة يػػة غيػػر مينيػػيف
بةطبيؽ الم اللة أو لةى ةنفيذ االةفاقات السابقة الةي ةـ ةوقيييا يي اليا مةيف القاىرة والدولة".
وييما يةي ؽ ب والت وزير الخار ية األمرييي وف ييري المةيررة يي المنطقة أيد البردويؿ أف ة ؾ الزيػارات
ةيدؼ إلى ة فية القضية الف سطينية.
الرسالة ،فمسطين0223/6/02 ،
 22غازي حمد يكشف معارضة دول أوروبية إبقاء حماس عمى الئحة اإلرىاب
غزة  -يةلي ّباح :يشؼ القيادي البارز يي لرية «لماس» وييؿ و ازرة الخار ية يي الليومة الةي
ةقودىا اللرية يي غزة الديةور غازي لمدي النقاب عف ميارضة دوؿ أوروبية إبقا اللرية ع ى قاشمة
اإلرىابي وأيد عدـ الةدخؿ يي الشأف الداخ ي الم ري وريض اللروب الطاشفية أو المذىبيةي مشي اًر إلى
آثار س بية يي اليالقات مع إيراف وسورية و «لزب اي» نةي ة موقؼ اللرية مف األزمة السورية.
وقاؿ لمد خالؿ لقا مع عدد مف ال لايييف ضمف إلدى ل قات برناما «المنبر اإلعالمي» نظمو المييد
الف سطيني لالة اؿ والةنمية يي مقره يي مدينة غزة أمسي ةملور لوؿ عالقات اللرية والليومة
الخار يةي إف ممث يف عف اللرية والليومة «الةقوا خالؿ الفةرات السابقة سف ار وقنا ؿ نلو عشر دوؿ
أوروبية».
وأضاؼ لمد أف «آخر ىذه ال قا ات كعقد األسبوع الماضي مع سف ار وقنا ؿ أربع دوؿ أوروبية» مف دوف
أف ييشؼ أسما ىذه الدوؿي بنا ع ى ط بياي أو عف أمايف عقد ىذه ال قا ات.
وأوض أف ىؤال الديب وماسييف أيدوا أنو «ال يميف أف ةبقى لماس ع ى قاشمة اإلرىاب وال يو د أي مبرر
قانوني أو سياسي لبقاشيا ع ى قاشمة اإلرىاب».
يما يشؼ أف ويد اللرية الذي يقوـ ب ولة يي عدد مف الدوؿ اليربية واإلسالمية لالياً «قد يزور األردف
وعماف خالؿ ىذه ال ولة» الةي شم ت م ر وةرييا والبلريف.
ك
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وقاؿ إف ال ولة اللالية الةي ةضـ رشيس الميةب السياسي ل لرية خالد مشيؿ وناشبو رشيس الليومة يي غزة
إسماعيؿ ىنية «ةيدؼ إلى أمريف :األوؿ لفت األنظار إلى خطورة الوضع يي ي سطيف ل ية ةسارع وةيرة
االسةيطاف وغيرىا مف القضاياي والثاني ةلقيؽ الم اللة الف سطينية».
وأردؼ« :و دنا دعماً قوياً ل م اللة مف قبؿ الدوؿ الةي زرناىا لالياً ويي السابؽي وبينيا م ر وةرييا
وايراف» .وأشار إلى أف «ىناؾ مساندة ودعماً قوياً مف قبؿ رشيس الليومة الةريية ر ب طيب أردوغافي
ولديو اسةيداد لبذؿ يد يبير يي موضوع الم اللة»ي اليةاً إلى أف «م ر وةرييا مف الدوؿ المؤثرة داً
يي الم اللة ويميف أف ييوف لدييما نفوذ ينير الميادلة».
وزاد« :نيوؿ يثي اًر ع ى دور م ر وةرييا ليف ال يميف أف نقوؿ إف ىناؾ نةاشا إي ابية آنيةي ليف ربما يي
المسةقبؿ».
ولوؿ لرية «ةمرد» يي م ر الساعية إلسقاط الرشيس الم ري ملمد مرسي يي  30لزيراف (يونيو)
ال اري واةياـ «لماس» بأنيا ةدعـ ماعة «اإلخواف المس ميف» الةي ةييمف ع ى النظاـ السياسي
الم ريي قاؿ لمد إف اللرية «ال ةةدخؿ يي الشأف الداخ ي الم ري»ي وا فاً االةيامات بةدخؿ اللرية
يي األوضاع الداخ ية والميدانية يي م ر بأنيا «يذب واية ار ».
ولفت إلى أنو « لـ يةـ ةو يو أية اةيامات ل لريةي خالؿ لقا ات قادة اللرية مع المسؤوليف السياسييف
واألمنييف الم رييفي بالمسؤولية عف أية ألداث» .واةيـ دوالًي مف دوف أف يسميياي بأنيا ةيمؿ ع ى «إطالة
أمد ال راع يي سورية مف خالؿ دعميا النظاـ السوري والميارضة السورية أيضاً».
وو ؼ موقؼ «لماس» مف األزمة السورية وخرو يا منيا قبؿ أيثر مف عاـ بأنو «موقؼ أخالقي انلازت
الشيب ونلف مع مطالبو».
ييو اللرية إلى قيميا ع ى لساب م الليا ألننا ضد قمع النظاـ
َ
وب نة ديب وماسية ةيرب لمد مف اإل ابة ب رالة لوؿ موقؼ اللرية مف الميارضة السورية المس لة الةي
ةرةيب «يظاشع» وعدـ مطالبة اللرية بسلب المس ليف اليرب واأل انب الذيف يقاة وف إلى انب
الميارضة أسوة بمطالبةو «لزب اي» ال بناني بسلب قواةو مف سورية.
ورداً ع ى أسش ة عدة مف قبؿ ال لايييف لوؿ انسلاب «لماس» مف ملور المقاومة والممانية وانضماميا
إلى ملور آخر قاؿ لمد إف «لماس ةريض الملاور أو أف ةيوف عالقةيا مع دولة ع ى لساب أخرى».
وأقر بأف عالقات «لماس» مع إيراف وسورية و «لزب اي» ةضررت نةي ة موقفيا مف األزمة السورية»ي
مشدداً ع ى أف اللرية «ال ةسم بأف ةيوف ىناؾ لروب طاشفية أو مذىبية».
وعف اليالقة مع إيراف يي أعقاب انةخاب الرشيس ال ديد لسف رولاني اعةبر أنو مف المبير اللديث
لوليا.
الحياة ،لندن2013/6/20 ،
 22حماس :عالقتنا مع إيران تضررت سياسيا وتمويمياً بسبب موقفنا من الحرب في سورية
غزة  -نضاؿ المنرب :قالػت لريػة لمػاس يػوـ األربيػا اف عالقاةيػا مػع إيػراف الةػي ةػدعميا ماليػا ةضػررت
نةي ة مساندة اللرية لقوات الميارضة الةي ةقاةؿ الرشيس السوري بشار األسد الل يؼ القديـ لطيراف.
وقاؿ غازي لمد ناشب وزير الشؤوف الخار ية يػي ليومػة لمػاس يػي قطػاع غػزة "عالقاةنػا مػع ايػراف" ةػأثرت
ع ى ال ييديف السياسي والةموي ي.
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وريػػض لمػػد ذيػػر أي أرقػػاـ لمبػػالغ المسػػاعدات الةػػي ةة قاىػػا لمػػاس مػػف اي ػراف أو ةقػػديـ ةفا ػػيؿ بشػػأف أي
ةخفيضات غير القوؿ اف األمر لـ ي ؿ الى لد المقاطية مف طيراف.
وأضػػاؼ ل ػػلفييف اف لمػػاس وقفػػت مػػع الشػػيب السػػوري وأيػػدت مطالػػب "الثػػورة" موضػػلا اف ىػػذه المواقػػؼ
أدت الى ةضرر اليالقات مع ايراف.
وقػػاؿ م ػػدر دب وماسػػي يػػي المنطقػػة اف اي ػراف يانػػت ةقػػدـ للمػػاس مػػا ي ػػؿ الػػى  02م يػػوف دوالر شػػيريا
لمساعدةيا يي ديع رواةب نلو ن ؼ الموظفيف الليومييف يي غزة وعددىـ  02ألفا.
وقػػاؿ لمػػد اف لمػػاس مػػا ازلػػت ةفػػي بػػديع الرواةػػب ولػػدييا يثيػػر مػػف الم ػػادر األخػػرى ل مػػاؿ .وأضػػاؼ اف
األم ػػور ليس ػػت س ػػي ة واف اللري ػػة ةل ػػاوؿ الةن ػػب ع ػػى المش ػػي ة .وق ػػاؿ لم ػػد اف لم ػػاس م ػػع ل ػػزب اي ي ػػي
مقاومةو السراشيؿ وليف ليست مع وضيو يي سوريا.
وكالة رويترز لألنباء0223/6/29 ،
" 20الجياد" :دعم حزب اهلل العسكري والمادي لحركات المقاومة متواصل
غ ػزة :بييػػس لريػػة لمػػاس الةػػي اع نػػت موقفيػػا الميػػارض لةػػدخؿ لػػزب اي يػػي اللػػرب الػػداشرة رلاىػػا يػػي
سورية ,ياف لرية ال ياد االسالمي ايدت عالقةيا المةينة باللزب ليف مع الملايظة ع ى موقؼ ملايد مما
يل ؿ يي الدوؿ اليربية.
وقػػاؿ القيػػادي يػػي ال يػػاد المػػد المػػدلؿ لم ارسػػؿ "ميػػا" عالقةنػػا مػػع لػػزب اي عالقػػة المقاومػػة ومسػػةمرة بمػػدى
اسػػةم اررية المقاومػػة ضػػد اليػػدو ال ػػييوني"ي مضػػيفا اف دعػػـ لػػزب اي اليسػػيري والمػػادي للريػػات المقاومػػة
الف سطينية لـ يةأثر.
وةابع المدلؿ ":لريػة ال يػاد ةػريض الةػدخؿ يػي شػؤوف الػدوؿ اليربيػة اال بةقريػب و يػات النظػر وعػدـ سػفؾ
الػػدما وعػػدـ الةػػدخؿ اال نبػػي بالػػدوؿ اليربيػػة"ي مشػػي ار الػػى اف مواقػػؼ لػػزب اي اعػػادت االعةبػػار ل قضػػية
الف سطينية.
وكالة معاً اإلخبارية0223/6/02 ،
 23مركزية فتح :عباس يتعرض لضغوط شديدة من أجل العودة لطاولة المفاوضات
راـ اي ػ وليد عوض :ايد النػاطؽ باسػـ ال نػة المريزيػة للريػة يػة نبيػؿ ابػو ردينػة االربيػا ةيػرض الػرشيس
الف سطيني ملمود عباس لضػنوط شػديدة ل يػودة لطاولػة المفاوضػاتي يػي لػيف ةوا ػؿ اسػراشيؿ ريػض ةنفيػذ
ما ع ييا مف الةزامات مثؿ وقؼ االسةيطاف يي االراضي الملة ة عاـ .2969
وع ى ذلؾ ال ييد اع نت مريزية ية االربيا عف ريضيا ليؿ الضنوط الةي يةيػرض ليػا عبػاس مػف ا ػؿ
اليػودة ل مفاوضػػات دوف ةنفيػذ اسػراشيؿ مػػا ع ييػا مػػف الة ازمػػات اىميػا وقػػؼ االسػػةيطاف يػي اال ارضػػي الملة ػػة
عاـ  2969واطالؽ سراح االسرى.
وأيػػدت ال نػػة المريزيػػة للريػػة يػػة خػػالؿ ا ةماعيػػا برشاسػػة عبػػاسي يػػي مقػػر الرشاسػػة بمدينػػة راـ اي [أمػػس
األربيػا ي ريضػػيا يايػة الضػػنوط ع ػى الشػػيب الف سػطيني وقيادةػػوي و ػددت ةأييػػدىا ع ػى موقفيػػا الثابػت مػػف
اسةلقاقات عم ية السالـ.
وطالبػػت ال نػػة المريزيػػة وزيػػر الخار ي ػػة األمرييػػي ػػوف ييػػري بممارس ػػة الضػػنط ع ػػى ليومػػة االل ػػةالؿ
بالويػػا بالةزاماةيػػا ويػػؽ االةفاقيػػات الموقيػػة إلطػػالؽ عم يػػة سػػالـ لقيقػػة وذات ػػدوىي خا ػػة واف عبػػاس
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أعطى الفر ة والوقت اليايي إلنقاذ عم ية السالـ .ويي ظؿ اننالؽ االيؽ السياسػي ىػددت ال نػة المريزيػة
للريػػة يػػة بػػال و إلػػى خيػػارات بدي ػػة يػػي لػػاؿ اسػػةمرار ةيثػػر عم يػػة السػػالـ وريػػض الليومػػة اإلس ػراشي ية
االلة ػزاـ بلػػؿ الػػدولةيف .ومػػف ناليػػة ثانيػػة دعػػت مريزيػػة يػػة لريػػة لمػػاس الػػى االس ػراع يػػي انيػػا االنقسػػاـ
الػداخ ي الػذي اللػػؽ ضػر ار يبيػ ار بالقضػية الف سػػطينيةي وقالػت يػػي بيانيػا :ةؤيػد ال نػة المريزيػػة ع ػى موقفيػػا
الثاب ػػت واالس ػػةراةي ي م ػػف أىمي ػػة إن ػػاز الم ػػاللة الوطني ػػة ي ػػو اًر وااللةي ػػاـ ل ش ػػيب الف س ػػطيني م ػػف خ ػػالؿ
االنةخابػػات اليامػػة الرشاسػػية والةشػرييية والم ػػس الػػوطني بيػػد ةشػػييؿ ليومػػة الةوايػػؽ الػػوطني بثالثػػة أشػػيري
وعدـ وضع اليراقيؿ يي طريؽ ةلقيؽ الولدة الوطنيةي ويي ىذا ال ددي أيدت أف لرية ية الةي أعادت لـ
شمؿ ل شيب الف سطيني عػاـ  2960ةػدرؾ ةمامػاً أف ال خػالص ل شػيب الف سػطيني مػف االلػةالؿ اإلسػراشي ي
إال بالولػػدة الوطنيػػة باعةبارىػػا الق ي ػػة الةػػي ةيػػزـ ي ػػؿ المخططػػات الةػػي ةس ػػةيدؼ شػػيبنا وقضػػيةو الوطني ػػة.
واضػػاؼ بيانيػػا :وبيػػذا الشػػأف ةػػدعو لريػػة يػػة لريػػة لمػػاس إلػػى ةنفيػػذ مػػا ةػػـ االةفػػاؽ ع يػػوي وأف ةوقػػؼ
انش ػػناليا بالقض ػػايا ال انبي ػػة وادخ ػػاؿ الش ػػيب الف س ػػطيني وقض ػػيةو الوطني ػػة ي ػػي ػ ػراعات ةض ػػر بم ػ ػ لةنا
الوطنيػػة الي يػػاي وأف ةبةيػػد عػػف الةػػدخؿ بالشػػؤوف الداخ يػػة ل ػػدوؿ اليربيػػة وأف ةضػػـ يػػدىا مػػع بػػاقي القػػوى
والف اشؿ الف سطينية إلعادة ةرةيب البيت الف سطيني وةلقيؽ الولدة الوطنية.
القدس العربي ،لندن0223/6/02 ،
 24شعث :لجنة فمسطينية لمواجية الموقف اإلسرائيمي الرافض لحل الدولتين
القدس  -عبد الرؤوؼ أرناؤوط :أع ف د.نبيؿ شيثي عضو ال نة المريزية للرية ية ي يي ة ري لػ"األياـ"
أف ال نة قررت يي ا ةماعيا أمسي برشاسة الرشيس ملمود عباس "ةشييؿ ل نة ىدييا وضع ة ور لما ىو
مط ػػوب يػػي المرل ػػة القادمػػة لموا يػػة الموقػػؼ اإلسػراشي ي الػرايض للػػؿ الػػدولةيف والسػػاعي لةػػدمير ىػػذا اللػػؿ
ويي نفس الوقت ةلميؿ المسؤولية ل انب الف سطيني" .وقاؿ د.شيث بيد ا ةماع ال نةي "سييوف مف ميمة
ال ن ػػة ةنفي ػػذ لم ػػة ي س ػػطينية لش ػػرح الموق ػػؼ الف س ػػطيني ويضػ ػ الموق ػػؼ اإلسػ ػراشي ي ال ػػذي يػ ػريض وق ػػؼ
االسةيطاف ويريض لؿ الػدولةيف ع ػى أسػاس دولػة ي سػطينية ع ػى لػدود  2969ويريػد أف يلم نػا المسػؤولية
عػػف الةينػػت اإلس ػراشي ي" .وع ػػـ يػػي ىػػذا ال ػػدد انػػو إض ػاية إلػػى د.شػػيث يػػإف ال نػػة ةضػػـ أعضػػا ال نػػة
المريزية د .اشب عريقات ود.ملمػد اشػةية وعثمػاف أبػو غربيػة .وأشػار د.شػيث إلػى انػو "لةػى اآلف لػـ يقػدـ
وزير الخار ية األميريي وف ييري أي مقةرلػات ملػددة بشػأف المفاوضػات" وقػاؿي "ال يو ػد لةػى اآلف أي
مشروع ملدد ونلف بانةظار و وؿ الوزير ييري إلى المنطقػة مػف ا ػؿ أف نسػةمع منػو مػا يقةرلػو مػف ا ػؿ
إعادة إليا عم ية السالـ".
األيام ،رام اهلل0223/6/02 ،
 25إسماعيل رضوان :األزمة المالية في حماس ليست جديدة والحركة تستطيع أن تتكيف
غزة  -ضيا اليل وت :قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية يي الليومة المقالة إسماعيؿ رضػواف إف األزمػة
المالي ػػة ي ػػي لم ػػاس ليس ػػت دي ػػدة يي ػػي م ػػف ل ػػيف إل ػػى آخ ػػر ةةي ػػرض لمث ػػؿ ى ػػذا األم ػػر ي ػػي ظ ػػؿ م ػػا أس ػػماه
االسةيداؼ اليالمي ل لرية.
وقاؿ رضواف -وىو قيادي بارز يي لماس -ل زيرة نت إف اللرية وليومةيا يي القطاع ةياني مػف األزمػة
الماليةي لينو قاؿ إف لماس ةسةطيع أف ةةييؼ مع يؿ األوضاع وخا ة يي الضيؽ المالي أو االنفراج.
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وأوضػ أف لمػاس يػػي األسػاس ةيةمػد ع ػػى ال مػاىير اليربيػة واإلسػػالمية يػي دعميػا واذا مػػرت بمرل ػة مػػف
الةضييؽ والضيؽ يإف ذلؾ ال يؤثر ع ييا أو يديييا الةخاذ ق اررات ال ةناسب مبادشيا أو مواقفيا السياسية.
وأشار رضواف إلى أف لماس ةلايظ داشما ع ى اسةقاللية قرارىا السياسي ومواقفيا اإلسةراةي ية الةي لـ ةيػف
يوماً مرىونة بدعـ ماليي موضلا أف مف ال يدعـ اللرية بالماؿ يإنو ال يؤثر ع ييا أو ينير مف قناعاةيا.
وذير القيادي بلماس أف مواقؼ لريةو األخيرة مف المشيد السياسي الراىف واضػلة وليسػت بلا ػة إلػى أف
ة ػػدلؿ ع ػػى أني ػػا ال ةة ػػأثر بال ػػدعـ الم ػػالي أو وقف ػػوي مؤي ػػداً أف قػ ػرار لم ػػاس ي س ػػطيني ن ػػابع م ػػف الم ػػال
الف سطينية ومبادئ اللرية.
و دد رضواف الةأييػد ع ػى أف لريػة لمػاس لػف ة ػأ الةخػاذ مواقػؼ ةةنػايى مػع مبادشيػا وأخالقيػا وسياسػاةيا
رغـ األزمة المالية الةي ةييشيا.
الجزيرة نت ،الدوحة0223/6/29 ،
 26فتح :عمى حماس عدم التدخل في شؤون الدول العربية ..لتجنيب دخولنا في صراعات جانبية
راـ اي  -يفاح زبوف :ط بت لرية ية مف لرية لماسي عدـ الةػدخؿ يػي الشػؤوف الداخ يػة ل ػدوؿ اليربيػةي
ميةبرة ذلؾ مض ار بالم لة الوطنية الي يا .وأ در عضو ال نة المريزية لفة ي والناطؽ باسمياي نبيػؿ أبػو
ردينةي بيانا بيد ا ةماع ةرأسو الرشيس الف سػطيني ملمػود عبػاس (أبػو مػازف)ي أمػسي قالػت ييػو« :ةػدعو يػة
لماس إلى وقؼ انشناليا بالقضايا ال انبية وادخاؿ الشيب الف سطيني وقضيةو الوطنية يي ػراعات ةضػر
بم لةنا الوطنية الي ياي وأف ةبةيد عف الةدخؿ بالشؤوف الداخ ية ل دوؿ اليربيةي وأف ةضػـ يػدىا مػع بػاقي
القوى والف اشؿ الف سطينية إلعادة ةرةيب البيت الف سطيني وةلقيؽ الولدة الوطنية».
الشرق األوسط ،لندن0223/6/02 ،
 27لبنان :حماس تتحرك لتطويق األحداث في صيدا ومنع تمدد األزمة إلى المخيمات الفمسطينية
بيػػروت :قامػػت لريػػة لمػػاس يػػي لبنػػاف بم موعػػة مػػف الخط ػوات واالة ػػاالت الياديػػة لةطويػػؽ األزمػػة الةػػي
نشبت ع ى إثر األلداث األمنية المؤسفة الةي وقيت ع ر أمس الثالثا ( )6|26يي مليط منطقة يداي
ومنع ةفاع يػاي وريػزت الةلريػات الةػي قامػت بيػا اللريػة ع ػى منػع مشػارية أي يػة مػف مخػيـ عػيف الل ػوة
يي اإلشياؿ األمني ومنع ةمدد األزمة واللرص ع ى إبياد المخيـ عف الةوةرات.
يمػػا أ ػػرت اللري ػػة س س ػ ة م ػػف االة ػػاالت مػػع مي ػػع الق ػػوى والفياليػػات ي ػػي مدين ػػة ػػيدا بي ػػدؼ الةي ػػاوف
ل ملايظة ع ى األمف واالسةقرار.
وأيػػدت لري ػػة "لم ػػاس" ي ػػي بي ػػاف ليػػا الي ػػوـ األربي ػػا ( )6|29أرسػػ ت نس ػػخة منػػو ل ػ ػ "ق ػػدس ب ػػرس"ي أف ى ػػذه
المسػػاعي أدت ل ةوايػػؽ بػػيف القػػوى اإلسػػالمية الف سػػطينية ع ػػى القيػػاـ ب ولػػة مشػػةرية ةبػػدأ مػػف اليػػوـ األربيػػا
ع ى ميع القوى السياسية يي يدا مف أ ؿ ةيريس الةيدشة والمساىمة يي لفظ أمف المدينة وأى يا.
قدس برس0223/6/29 ،
 28تدىور الحالة الصحية لألسير فؤاد الشوبكي في سجون االحتالل
النا ػرة  -برىػػوـ رايسػػي :أع ػػف نػػادي األسػػير الف سػػطيني أمػػس األربيػػا ي أف لالػػة األسػػير الف سػػطيني يػػي
س ػ وف االلػػةالؿ ي ػؤاد الشػػوبيي ( 92عامػػا) قػػد ةػػدىورت ػػدا يػػي األيػػاـ األخي ػرةي وال ي قػػى الرعايػػة ال ػػلية
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المالشمػػةي يػػي لػػيف يشػػيد س ػ ف عسػػقالف يػػي األيػػاـ األخي ػرة ةػػوة ار شػػديدا بػػيف األسػػرىي ع ػػى ضػػو ة ػػييد
س طات س وف االلةالؿ للمالت الةنييؿ باألسرى.
وأب غ الشوبيي ملامي نادي األسير الذي قاـ بزيارةو يي س ف "عسقالف" أنو أ ب يسةييف بػبيض األدويػة
المسينة مف األسرى نةي ة ما ييانيػو مػف وضػع ػلي ػيب يػي ظػؿ عػدـ ةقػديـ إدارة السػ ف اليػالج لػو.
ويفيد الشوبيي أنو ويي آخر زيارة لو لييادة الس ف أخر وه لالنةظار بل ػة أف ىػذا الوقػت لألسػرى المػدنييف
وبقػػي ينةظػػر أليثػػر مػػف سػػاعة وىػػو ييػػاني مػػف آالـ شػػديدة لةػػى ةبػػيف أخي ػ ار أف ال أسػػرى مػػدنييف ييػػال وف
والطبيب والممرض وليداف يي الييادة.
الغد ،عمان0223/6/02 ،
 29فتح تقمل من قدرة واشنطن في الضغط عمى "إسرائيل" لتجميد االستيطان واطالق المفاوضات
غػزة ػ أشػرؼ اليػػور :ق ػؿ مسػؤوؿ يبيػػر يػي لريػة يػة الةػػي يةزعميػا الػرشيس الف سػػطيني ملمػود عبػاسي مػػف
قػػدرة الواليػػات المةلػػدة األمريييػػة يػػي الضػػنط ع ػػى إسػراشيؿ لوقػػؼ االسػػةيطافي بيػػدؼ اسػػةشناؼ المفاوضػػاتي
وأيد أف ال انب الف سطيني ال يضع آماال ع ى زيارة وف ييري المقب ة.
وقاؿ ماؿ مليسف عضو ال نة المريزية للرية ية يي ة ػريلات نق ةيػا مواقػع ةابيػة ل لريػة اف ال انػب
الف سطيني ‘ال يضع أي أمؿ ع ى زيارة ييري المرةقبة ل منطقة يوـ  06الشير ال اري’.
وأشار إلى أف ال انب اإلسراشي ي سيفشؿ ياية يػود ييػري إلليػا عم يػة السػالـ ويػرض لػؿ الػدولةيف ع ػى
الطرييف الف سطيني واإلسراشي يي مؤيدة أنو ‘ال ةو د لدى القيادات اإلسراشي ية قناعة بلؿ الدولةيف’.
القدس العربي ،لندن0223/6/02 ،
 02حماس :أجيزة السمطة تستدعي أسي ارً محر ارً
الضفة الملة ػة :قالػت لريػة لمػاس يػي بيػاف ػلفي أمػس األربيػا إف األ يػزة االمنيػة يػي الضػفة النربيػة
اسػػةدعت األسػػير القسػػامي الملػػرر مليػػي الػػديف عػػودة مػػف ب ػػدة يفػػر ث ػػث ل ةلقيػػؽ واالسػػة وابي ع ًمػػا أنػػو
قضى  22سنوات يي س وف االلةالؿي وأيرج عنو قبؿ أسبوع يقط.
السبيل ،عمان0223/6/02 ،
" 02الجياد" :عالقتنا مع حماس بأفضل حاالتيا ..وىناك لجان تنسيق في كافة المستويات
غ ػزة -ملمػػد اسػػر :أيػػد القيػػادي يػػي لريػػة ال يػػاد اإلسػػالمي خالػػد الػػبطش أف عالقػػة لريةػػو مػػع "لمػػاس"
بأيضػػؿ لاالاةيػػا طي ػػة السػػنوات الماضػػيةي مشػػي اًر إلػػى أف ىنػػاؾ ل ػػاف ةنسػػيؽ يػػي يايػػة المسػػةوياتي للػػؿ أي
قضية ةطرح ع ى طاولة الةبالث بيف الطرييف.
وبيف البطش يي ة ري لػ"ي سطيف أوف اليف"ي أف اليالقة اللميمة بيف اللريةيف يي ةطور إي ابي مسػةمري
اليةاً النظر إلى أف ىناؾ عدو مشةرؾ بيف اللريةيف االلةالؿ اإلسراشي ي.
وياف عضو الم س الثوري للرية يػة مػاؿ نػزاؿ قػد يشػؼ عػف و ػود ةو ػو مة ػذر وشػيؾ الةنفيػذ بػدواشر
لرية "لماس" لةنفيذ ما دعاه بلسـ عسيري ضد ال يػاد اإلسػالمي يػي قطػاع غػزةي قػاشالً" :لمػاس وضػيت
يدىا مؤخ ار ع ى أنفاؽ ةابية ل ياد اإلسالمي بالقطاع".
فمسطين أون الين0223/6/29 ،
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 00يحيى رباح ينفي مزاعم إعالمية بنية حماس طرده من غزة
غزة-ملمد اسر :نفى القيادي يي لرية ية يليى رباح لة األنبا الةي ةواردت بمطالبػة لريػة لمػاس
بخرو ػو مػف قطػاع غػزةي إثػر ة ػريلاةو األخيػرة بشػأف اةيامػات مو يػة لينا ػر مػف سػياف القطػاع باقةلػػاـ
الس وف الم رية خالؿ الثورة.
وأوضػ ربػػاح يػػي ة ػري خػػاص بػػ"ي سطيف أوف اليػػف"ي األربيػػا ي أف ىنػػاؾ اة ػػاالت شخ ػػية مػػع قيػػادات
لرية لماس بقطاع غزةي مشي اًر إلى أف ىناؾ خاليات سياسية بيننا ليف ال ة ؿ إلى لد القطيية.
فمسطين أون الين0223/6/29 ،
 03نتنياىو %62 :من إنتاج حقول الغاز سيستخدم ألغراض اقتصادية
ل مي موسى :لسمت إسراشيؿ يوـ أمس خياراةيا بشأف ة دير الناز مف اللقوؿ الميةشفة يي البلر
المةوسط بنسبة  02يي المشة يقطي وابقا القسـ األيبر السةيالييا الداخ ي .وقد ا ىذا اللسـ بيد
س االت و راعات ما بيف اليديد مف مرايز القوى وأ لاب الم ال ع ى أرضية ةنمية رؤوس األمواؿ
اليبيرة أو خدمة اقة اد الطاقة اإلسراشي ي.
وأع ف رشيس الليومة اإلسراشي ية بنياميف نةنياىو يي مؤةمر لايي أف الليومة سةةخذ قرارىا النياشي يوـ
األلد المقبؿي ولينيا سةناؿ  62يي المشة مف عاشدات الناز يضراشبي وسةسم بة دير لوالي  02يي
المشة يقط مف المخزوف الميةشؼ لةى اآلف.
وأع ف نةنياىو أف «دولة إسراشيؿ ة قت مف الطبيية ىبة وىي يميات يبيرة مف الناز»ي مضيفاً أنو «بيد
س س ة ا ةماعات قررنا زيادة يميات الناز المخ ص لالقة اد المل ي ل سنوات اؿ 00المقب ة .وىذا قرار
مةوازف يضمف م در طاقة مةويراي ورخي ا ل مواطنيف وي بي اللا ة لة دير غاز يلقؽ أربالاً ل دولة.
وسةناؿ الليومة  62يي المشة مف المداخيؿ يضراشب وخالؿ  00سنة سةل ؿ إسراشيؿ ع ى  022م يار
شييؿ .وسوؼ ةةخذ الليومة القرار النياشي يوـ األلد المقبؿي وىناؾ أىمية الةخاذ القرار خالؿ وقت
ق ير .إننا ال نريد أف نيوف مثؿ دوؿ أخرى ةبقي الناز ةلت سط الما ».
وأشار نةنياىو إلى «أننا نريد ة دير الناز ومؿ خزينة الدولة بالم يارات لم لة المواطنيفي يما أننا
أنشأنا ندوقاً السةيياب األمواؿ والدولة سة ني مف ذلؾ يواشد .ينلف بلا ة لملريات ةنمية وىذا والد
منيا .ىناؾ إ الح يبير يي الموانئ وىذا ميـ .وىناؾ انفةاح ع ى السوؽ ال يني والناز وةطويره ملرؾ
نمو ثالث سي ب الةقدـ لدولة إسراشيؿ».
أما وزير المالية ياشير لبيدي يأشار إلى أف «الناز ليس أقؿ مف مي زة لدثت إلسراشيؿ .ىناؾ دوؿ أدمنت
ع ى المي زات ويفت عف أف ةيوف ة ديدي ة مث نا .ودولة إسراشيؿ ىي إلدى الدوؿ الةي مف مزاياىا الةنيير
مف عيد الة مود إلى اليسيال والى الةينولو يا الياليةي وىا قد وقيت مي زة وو دنا الناز .ينبني لنا أف نفرح
بقرار ة دير الناز»ي مضيفاً «ىذا يد لالقة اد ويوير لنا  62م يار دوالر مداخيؿ يي اليشريف سنة
المقب ة .وىذه أمواؿ سةذىب ل ةي يـ .الة دير ييني دخوؿ العبيف دد إلى الل بة وسنيةـ باسةنالؿ األمواؿ
يداً .الياشدات سةديع والمواطنوف سينالوف يؿ ما يسةلقوف».
السفير ،بيروت0223/6/02 ،
 04وزير اإلسكان اإلسرائيمي :فكرة الدولة الفمسطينية انتيت..يجب ضم المنطقة "ج" إلى "إسرائيل"
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بيت للـ :يي ى وـ اعالمي منظـي يوا ؿ وز ار ليومة نةانياىو اطالؽ الة ريلات الةي ةرمي الى
ايشاؿ يود وزير الخار ية االمرييي وف ييري قبؿ عودةو الخامسة الى ةؿ ابيب وراـ اي يي الخامس
واليشريف مف الشير ال اري .
وبيد ة ريلات وزير ال يش موشيو يي وف وناشب وزير ال يش االسراشي ي داني دنوف ووزير االقة اد
نفةالي بينيت وعشرات مف المسؤوليف االخريف .انضـ اليوـ وزير االسياف اوري ارشيؿ مف لزب البيت
لايي ( اف ييرة الدولة الف سطينية
الييودي الى طابور المناىضيف ل لؿ الس مي .وقاؿ ارشيؿ خالؿ لقا
انةيت وي ب البلث عف بداشؿ اخرى ).
وقاؿ ارشيؿ اف ييرة الدولة الف سطينية يش ت مرات ومرات ولـ ةأخذ اسراشيؿ منيا سوى المزيد مف ال واريخ
واالنةفاضات وع ى اسراشيؿ البلث عف بداشؿ ليا.
ويشؼ اوري ارشيؿ اف لزبو يم ؾ خطة واضلة ل بديؿ وةقود الخطة الى ضـ مناطؽ " يـ " يخطوة اولى
الى اسراشيؿي وليف رد عمير بيرةس باف اليالـ سوؼ يقاطع اسراشيؿ وينضب رد ارشيؿ بسخرية ونيى عمير
بيرةس عف اخاية ال ميور االسراشي ي مف القياـ بيذه الخطوة الف ميظـ مناطؽ يـ ةخ و مف اليرب .ع ى
لد قولو.
ووا ؿ ارشيؿ اسةي از ه بخ ومو وقاؿ" :انةـ مف ق ةـ ل ميور االسراشي ي انو اذا اسةوطنت اسراشيؿ يي
بؿ ابو غنيـ ببيت للـ ياف لربا عالمية ثالثة سوؼ ةقوـ وقد اسةوطنت اسراشيؿ ىناؾ ولـ يلدث اي شئ.
واضاؼ اف ىناؾ  302الؼ مسةوطف يييشوف االف خ ؼ ال دار يي الضفة النربية واف ىذا امر ال ر ية
عنو .ولوؿ ماذا سةقوؿ اسراشيؿ ل ف سطينييف ليف ةيود المفاوضات قاؿ ارشيؿ :ابقوا قاب وني اذا عادت
المفاوضاتي وانو ييرؼ اف المفاوضات لف ةيود ابداي وانيى يالمو بالقوؿ انو بيد اوس و رى قةؿ 2036
اسراشي يا.
وكالة معاً اإلخبارية0223/6/29 ،
 05رئيس الوكالة الييودية %82 :من الشعب الييودي سيعيشون بأرض "إسرائيل" بحمول سنة 0292
القدس الملة ة  -ملمد ملسف وةد :ةةوا ؿ يي القدس الملة ة يياليات "المؤةمر الرشاسي اإلسراشي ي" الذي
ينظـ ل ياـ الخامس ع ى الةوالي بمبادرة مف الرشيس اإلسراشي ي شميوف بيريز .وينيقد المؤةمر الذي يلمؿ
عنواف "موا ية الند عاـ  "0223ع ى شرؼ بيريز الذي يلةفؿ بميالده الةسييفي ليث ةسةقرئ ملاور
المؤةمر -الذي يسةمر لةى الخميس -مسةقبؿ إسراشيؿ مف خالؿ سيرة ومسيرة بيريز يي بنا الدولة اليبرية.
البالث يي ةاريخ الشرؽ األوسطي طاؿ باييؿي مدير عاـ مييد "ميديؿ ليسةرنيت" ألبلاث اإلنةرنت
والةيديدات اإلسةراةي ية يي الشرؽ األوسط واليالـ اإلسالميي ةباىى مع مضموف و وىر يياليات المؤةمر
الذي ريز ع ى اللرب اإلليةرونيةي مع ةوظيؼ اليقؿ البشري يي ابةيار أساليب الردع واللماية لمنظومة
المي وماتي ليث ةةياظـ الةلديات مع ة اعد وةيرة الةيديدات.
وبينما طنت ع ى اللرب اإلليةرونية واألوراؽ البلثية المةباىية بالدماغ الييودي يي خدمة البشرية ودوره
يي االبةيار بالي وـ والطب وثورة المي وماتي اخةفى عف دوؿ األعماؿ واأل ندة ال راع بيف الةيارات
الدينية الييوديةي وريز البالثوف ع ى الل ـ ال ييوني مع اسةيراض الشيب الييودي بو فو ع مانيا
مةلض ار بييدا عف الةطرؼ اليقاشدي.
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وو ؼ اللاخاـ إلياىو يويماف الملسوب ع ى ةيار اللريديـ المؤةمر بالمراوغة والةض يؿ لةشةيت الذىف
عف لقيقة المشروع ال ييوني بةلويؿ الف سطينييف إلى أق ية يي وطنيـ ةمييدا لطردىـي مع االىةماـ بو ود
أغ بية ييودية يي ي سطيف الةاريخية وة وير إس ارشيؿ ع ى أنيا دولة ييودية ع مانية مةلضرة.
ويشؼ اللاخاـ يويماف يي لديثو ل زيرة نت النقاب عف لمالت ةقوـ بيا اللرية ال ييونية بالةياوف مع
فة
المؤسسة اإلسراشي ية يي ميع أنلا اليالـ ب نع شخ ية الييودي ال ييوني الي ماني بمن
الييودي ألعداد يبيرة مف السيافي واسةقداميـ إلى إسراشيؿ لموا ية الف سطينييف والييود اللريديـ المناىضيف
ل مشروع والفير ال ييوني .وشدد ع ى أف المشروع ال ييوني المناىض ل قومية اليربية يشؿ يي ةلقيؽ
أىدايوي والرؤى الةي طرليا مؤةمر بيريز سةفشؿ يذلؾ.
ورأى أف المسةقبؿ ينذر بةف ر ال راع الديني الييوديي والي مانية ال ييونية واف بدت مةفوقة بطرليا إال
أنيا سةخةفيي خ و ا مع ة ار ع مينويات ال ياينة ل قةاؿ واالسةيداد ل لرب والةضلية مف أ ؿ إسراشيؿ.
ووسط مشيد الضبابية يي الديانة الييوديةي طرح المؤةمر ة و ار إسةراةي يا لمسةقبؿ الييودية بما ييةبره
"أرض إسراشيؿ" دوف الةطرؽ لو ود الشيب الف سطينيي ليث ييةقد رشيس الويالة الييودية نةاف شرانسيي أف
مظاىر اليدا والسامية والفاشية ضد الييود سةة اعدي وبل وؿ عاـ  0292يإف  %62مف الشيب الييودي
سيييشوف يي أرض إسراشيؿ.
الجزيرة نت ،الدوحة0223/6/29 ،
 06رئيس الموساد السابق :عمى "إسرائيل" استغالل التوتر السني الشيعي
راـ اي :أ عرب الرشيس السابؽ لالسةخبارات االسراشي ية "الموساد"ي مشير دغافي خالؿ مشاريةو يي االلةفاؿ
بالييد اؿ 92لميالد الرشيس االسراشي ي شميوف بيريزي عف قناعةو بإميانية الدياع عف اسراشيؿ لةى يي
إطار لدود الياـ .2969
وقاؿ الموقع االليةروني ل ليفة "يدييوت الرونوت" :اف دغاف و ّ و الن يلة لرشيس الليومة االسراشي يةي
بنياميف نةنياىو بضرورة إسةنالؿ الفرص اللالية السانلة اماـ اسراشيؿي بسبب الةنيرات اللا ة يي
المنطقة .وييما ي ي ابرز ما ا يي ي مة دغافي خالؿ المؤةمري اسةنادا لما ذيرةو ال ليفة:
 ع ى إسراشيؿ إسةنالؿ الةوةر السني الشييي يي المنطقةي ليقد ةلالفات ديدة يي المنطقة. إةفاقية السالـ مع االردفي والوضع يي سورياي أزاال الةيديدات الواردة مف اللدود الشرقية لدولة اسراشيؿ. مث ما ةمينت اسراشيؿ مف الدياع عف نفسيا يي الياـ 2969ي يإنيا سةةميف مف ذلؾ لاليا ايضاً. الفرص المةالة أمامنا (االسراشي ييف) لالياي ىي ايبر مما نيةقدي واذا لـ نقـ بإسةنالليا يي الوقت والشيؿالمناسبيفي يانو سيةـ يرضيا ع ينا يرضا.
 داـ لسيف لـ ييد مو وداًي القذايي لـ ييد مو وداًي ع ي عبد اي ال الذي ياف ييارض اسراشيؿ ةمتإزالةوي والبشير لف يةنايس يي االنةخابات القادمة يي السوداف.
 ي ب االسةناد الى المبادرة اليربية يأساس ل بد بالمفاوضات. ع ى اسراشيؿ البد يو اًر بلوار اد مع الف سطينييف. ال يميف لؿ ميع االشياالت مع الف سطينييف مرة والدةي وي ب دما ال امية اليربيةي بال يود الس ميةمع الف سطينييف.
 ماذا ننةظر ؟ ىؿ ننةظر لةى ةسيطر لماس ع ى الس طة يي الضفة النربية ؟.التاريخ :الخميس 0223/6/02
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 نظاـ الليـ يي م ر يبذؿ ق ارى يده ل لفاظ ع ى إةفاقيات السالـ مع اسراشيؿ. يو د ميارضة شديدة ألبو مازفي وىو لف يسةطيع الةوقيع ع ى إةفاؽ السالـ لةى لو رغب ىو بذلؾ.أ ىمية غور االردف بالنسبة إلسراشيؿ يانت ةنبع مف الةيديديف السوري واليراقيي وليف ايف ىما اآلف؟القدس ،القدس0223/6/02 ،
 07الطيبي يطالب األمم المتحدة وقف الممارسات العنصرية اإلسرائيمية ضد فمسطينيي 48
النا ر -زىير أندراوس :شارؾ الناشب ألمد الطيبيي القاشمة المولدة واليربية ل ةنييري رشيس اللرية اليربية
ل ةنييري يي مؤةمر األمـ المةلدة الذي كعقد يي بييف ال يف لوؿ ال راع اليربي اإلسراشي ي والقضية
الف سطينيةي ليث ةناوؿ د .الطيبي يي مشاريةو القضية الف سطينيةي النزاع اإلسراشي ي الف سطينيي وقضايا
المواطنيف اليرب يي منطقة اؿ .06
و ا ت مداخ ة الناشب الطيبي بيلة االعةدا الين ري يي قرية أبو غوشي وع ى خ فية مخطط براير
الذي ييدؼ إلى ةرليؿ آالؼ سياف النقب مف أراضييـي وقاؿ الطيبي :إسراشيؿ ةدير سياسة ةمييز عن ري
ضد األق ية اليربية يي منطقة اؿ 06ي وال ةةيامؿ مييـ يمواطنيف مةساويف يي اللقوؽ.
ومؤخ اًري ةو د مو ة ارية مف اقةرالات القوانيف الين رية الةي ةزيد وضع اليرب سو اً مثؿ القانوف الذي
ييطي أيض ية ل ذيف يؤدوف الخدمة اليسيريةي وقانوف ةفضيؿ ةيريؼ ييودية الدولةي والنا ميانة ال نة
اليربية ي نة رسمية.
وأضاؼ الطيبي :ومف أخطر المخططات الةي ةقوـ بيا الليومة ضد المواطنيف اليرب ىو مخطط براير
الذي يس ب وينيب أراضي اليرب يي النقب ويرل يـ عنيا .وقاؿ الطيبي مةو ياً إلى مندوبي وممث ي الدوؿ
المشارية يي المؤةمر :نلف نناشديـ يدوؿ ومنظمات بأف ةضنطوا ع ى ليومة إسراشيؿي ونطالبيـ
بمساعدةنا نلف األق ية اليربية يي منطقة اؿ 06ي السياف األ يوف وأ لاب األرضي يي نضالنا ضد
مو ة الين رية والنا مخطط براير .يما ةناوؿ الطيبي االعةدا ع ى قرية أبو غوش قاشالً إف ىذا االعةدا
ىو وليد ةشرييات عن رية لالشةالؼ الليوميي وشرعنة الين رية الةي انةق ت مف الشارع لة ب ممث ة
باأللزاب والنواب ولةى الوز ار يي ىذه الليومة.
إف الليومة الةي ةمرر قوانيف عن رية وةريض اإلعالف عف ع ابات ديع الثمف منظمات
وقاؿ الطيبيّ :
إرىابيةي ىي شريية يي ألداث ال ريمة واليراىية ضد اليرب عامةي ويي أبو غوش مؤخ اًر.
القدس العربي ،لندن0223/6/02 ،
 08شرطة االحتالل تعترف بعجزىا في مواجية ظاىرة "جباية الثمن" ضد الفمسطينيين
راـ اي :اعةرؼ ضابط يبير يي شرطة االلةالؿ اإلسراشي ي بأف الشرطة لف ةسةطيع منع االعةدا ات الةي
يقوـ بيا المسةوطنوف ضد الف سطينييف ضمف عم يات ما كييرؼ بػ " باية الثمف".
واسةبيد الضابط أف ةشيد األشير المقب ة أي ةلسف يي أدا الشرطة ل ية ملاربة ىذه الظاىرةي مضيفاً أف
"الشرطة ةنةظر ق ار اًر مف وزير اللرب اإلسراشي ي موشيو يي وف بإعالف ظاىرة باية الثمف يةنظيـ غير
مسموح بو" .ونق ت ليفة "ىآرةس" اإلسراشي ية ال ادرة أمس األربيا عف أوساط الشرطة اإلسراشي ية قوليا
إف "عدـ مقدرة الشرطة ع ى ملاربة " باية الثمف" ةيمف يي انيداـ لالة الردع يي أوساط شباب اليميف
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بة ؿ" باية الثمف"

المةطرؼ"ي مضيفة أنو "يو د اآلف يؿ مف الشباف الذيف يق دوف أسالييـ مف النواة ال
الةي ةأسست يي مسةوطنات الضفة النربية".
المستقبل ،بيروت0223/6/02 ،
" 09بتسيمم" تطالب الجيش اإلسرائيمي بعدم استخدام الكالب لالعتداء عمى المدنيين الفمسطينيين
بيت للـ  -ن يب يراج :ةو ّ يت منظمة "بةسي ـ" االسراشي ية ل مسةشار القضاشي لي بة "أيوش" (الضفة
النربية) وطالبةو "بمنع اسةخداـ اليالب لالعةدا ع ى المدنييف الف سطينييف غير المس ليف".
وةأةي ىذه المطالبة يي أعقاب اللادثة الةي ةـ يييا االعةدا ع ى ي سطينييف لاوال الدخوؿ ل يمؿ يي
إسراشيؿي باسةخداـ يالب يانت ةرايؽ القوة اليسيرية (االسراشي ية) الةي اعةق ةيما.
إف "اسةخداـ يالب ضارية ضد المدنييف
وقالت المديرة اليامة لمنظمة بةسي ـي يسييا مونطؿي يي رسالةياي ّ
أخالقي .اللديث يدور عف وسي ة خطيرة ال يميف السيطرة
أساسا وغير
يي مثؿ ىذه الظروؼ أمر مريوض
ً
ّ
ةدب الذعر بيف ميور واسعي يما ّأدت لةى اآلف إلى إللاؽ أضرار سيمة بمدنييف".
ع يياي وىي ّ
القدس ،القدس0223/6/02 ،
" 32ىآرتس" :المستشار القانوني والمدعي العام يرفضان نشر إفادة بيريز في قضية "الخط "322
(يو .بي .آي) :ريض المسةشار القانوني ل ليومة “اإلسراشي ية”ي ييودا ياينشطايفي والمدعي الياـي موشيو
الدوري اليشؼ عف إيادة أدلى بيا الرشيس اإلسراشي ي شميوف بيريز قبؿ  32عاماًي أماـ ل نة الةلقيؽ
الرسمية يي قضية “الخط ”322ي وىي إيادة ةمثؿ نشر مظ ة لماية لم رميف يي “الشاباؾ” .ويةب ملرر
الةلقيقات ال لفية يي ليفة “ىآرةس” ال ييونية غيدي يايةسي يي الموقع اإلليةروني ل ليفةي أمسي
أنو الةمس إلى المليمة الي يا ل مطالبة باليشؼ عف إيادة بيريزي الذي شنؿ من ب رشيس الليومة يي
لينوي ليف ياينشطايف والدور يريضاف ذلؾ بشدة.
وويقاً لفايةسي يإف اإليادة األىـ يي م ؼ قضية “الخط  ”322الةي قةؿ يييا ضباط مخابرات “إسراشي يوف”
ميةق يف ي سطينييف اخةطفا لاي ة ريابي ىي إيادة بيريز “الذي نشر مظ ة يوؽ رؤوس م رمي الشاباؾ”.
ةقدـ بو ىو أنو “إذا ةـ نشر
وأضاؼ يايةس أف ةفسير ياينشطايف والدور يي ردىما ع ى االلةماس الذي ّ
إيادة بيريز و(خ فو يي رشاسة الوز ار إسلاؽ) شامير وأيراد “الشاباؾ” يإنو سةةـ إعادة سف ار ي وسيةو و
ملاموف إلى (المليمة ال ناشية الدولية) يي الىاي ويقدموف دعاوى ضد قادة “إسراشي ييف” و”الشاباؾ”.
يشار إلى أف قضية “الخط  ”322أثيرت يي أعقاب اإلعالف أنو ةـ قةؿ ميع أيراد م موعة مف ال بية
الشيبية لةلرير ي سطيف خطفوا لاي ة “إسراشي ية” ةلمؿ رقـ  322اثناف منيما قةال بيد أسرىما.
الخميج ،الشارقة0223/6/02 ،
" 32إسرائيل" تحتل المركز األول عالميا في مكافحة االتجار بالبشر
بيت للـ :وضيت الليومة األمرييية إسراشيؿ يي مقدمة دوؿ اليالـ يي م اؿ ميايلة االة ار بالبشر ل ياـ
الثاني ع ى الةوالي .والة ت اسراشيؿ المرةبة االولى ل سنة الثانية ع ى الةوالي يي ميايلة ظاىرة االة ار
بالبشر وذلؾ ويقا لةقرير و ازرة الخار ية األمرييية الذي در ي ر اليوـ .
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ويانت اسراشيؿ قبؿ عقد مف الزمف ضمف القاشمة السودا الةي ال ةياي االة ار بالبشري وقاؿ وزير اليدؿ
ةسيبي ليفنيي" انو ةقرير ىاـ دا ألنو يضع إسراشيؿ مع األمـ المةلضرة الةي ةقانؿ ظاىرة اليبودية
اللديثة" .واشار الةقرير الى أف ال يود الةي ةبذليا الس طات اإلسراشي ية أسيمت يي ة ار ع ظاىرة الرقيؽ
االبيض .وخ ت الخار ية االمرييية بالذير اللقوؽ والمساعدات الةي ةمنليا اسراشيؿ لضلايا االة ار
بالبشر يالمال ئ والدعـ القانوني الم اني وةأشيرات اليمؿ.
وا شاد الةقرير بإنفاذ القانوف يي اسراشيؿ والذي ساىـ يي ةق يؿ ظاىرة االة ار بالنسا ألغراض الدعارةي
والةي يانت مو ودة بمسةويات مرةفيةي والراز ةقدـ يبير يي م اؿ ميايلة االة ار بالبشر.
وي در الةقرير سنويا منذ عاـ 0222ي واضايت ليفني " :قبؿ عقد مف الزمفي يانت إس ارشيؿ ضمف القاشمة
السودا الةي ال ةياي ظاىرة االة ار بالبشري وبالةالي ياف الة نيؼ ال ديد ييةبر ىاـ ألنو يضع إسراشيؿ
يي م اؼ األمـ المةلضرة الةي ةقاةؿ اليبودية اللديثة وي ب ع ينا أف نوا ؿ االسةثمار وانفاذ قوانيف
الردع وةويير اللماية ل ضلاياي وةقديـ الم رميف إلى اليدالة".
وكالة معاً اإلخبارية0223/6/29 ،
" 30إسرائيل" :سقوط صاروخ "غراد" عمى مدينة عسقالن أطمق من غزة
غزة  -أشرؼ اليور :قالت إسراشيؿ اف نشطا مس ليف مف قطاع غزة أط قوا يوـ أمس عدة واريخ ع ى
أراضيياي سقط والد منيا مف نوع ‘غراد’ روسي ال نع قرب مدينة عسقالف.
وبلسب م ادر عسيرية يي إسراشيؿ يقد زعمت أف اروخا مف نوع ‘غراد’ أط ؽ مف القطاعي سقط ع ى
مقربة مف مدينة عسقالف .وبلسب الم ادر لـ يسفر ىذا ال اروخ عف وقوع إ ابات أو أضرار.
إلى ذلؾي أع نت إسراشيؿ أف اروخيف آخريف سقطا داخؿ أراضي قطاع غزةي ولـ ي ال إلى ما بيد
السياج الفا ؿ .ولـ ةي ف أي ية يي قطاع غزة مسؤوليةيا عف ىذا الي وـ ال اروخي.
القدس العربي ،لندن0223/6/02 ،
 33خبير عسكري إسرائيمي" :إسرائيل" من أكبر مصدرات السالح في العالم
أف "إسراشيؿ" باةت مف أيبر م درات السالح يي اليالـي
أيد الخبير اليسيري ال ييونيي أوري مسناؼي ّ
وأنيا ة يب دو اًر مريزياً يي سباؽ الةس اليالميي مشي اًر إلى أف المؤسسة اليسيرية ةشيد ظاىرة االنةقاؿ
السريع لضباط يبار يي ال يش لالشةناؿ بالة دير األمنيي انضـ إلى آخرىاي رشيس شيبة الةخطيط يي
ال يش ورشيس م س األمف القومي ال وا الةياطي غيو ار آيالندي والذي يسيى ل ل وؿ ع ى رخ ة
االة ار بالسالح .ولفت "مسناؼ" إلى أنو يي "إسراشيؿ" اليوـ  2226شرية سالحي و 323مشةنالًي و29
أف ىذا النشاط يدور يي ل قة من قة وث ة مف ذوي
ألؼ رخ ة ةسويؽي و 6926رخ ة ة ديري مضيفاً ّ
اليالقات مف الضباط المةقاعديف الذيف يةمةيوف بيذه الميزة.
القناة السابية ل مسةوطنيف
التقرير المعموماتي 0223-6-29 ،0838
 34استشياد شاب من غزة أثناء قتالو في سورية
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ػػباح يػػوـ األربيػػا ي اسةشػػياد شػػاب مػػف سػػياف قطػػاع غػزةي يػػاف يقاةػػؿ يػػي

غػزة  -القػػدس دوت يػػوـ :أع ػػف
فوؼ الميارضة السورية.
وق ػػاؿ ش ػػيود عي ػػاف ل ػ ػ الق ػػدس دوت ي ػػوـ" :إف عاش ػػة الش ػػييد الة ػػي ةس ػػيف ي ػػي بي ػػت الىي ػػا ب ػػدأت ػػباح ي ػػوـ
األربيػا ي بةقبػؿ الةيػازي يػي اسةشػياد ن يػا سػيد لػرب شػيالف البػالغ  03عامػاً"ي موضػلةً أف شػيد شػػيالف
ياف غادر غزة منذ ما يزيد عف شير إلى سوريةي وة قت الياش ة ي ر اليوـ نبأ اسةشياده.
القدس ،القدس0223/6/02 ،
 35االحتالل يمدد اعتقال مدير المسجد األقصى الشيخ ناجح بكيرات
ع ػ06ػرب :قضت المليمة المريزية اإلسػراشي ية بإيقػاؼ مػدير المسػ د األق ػىي الشػيخ نػا بييػراتي وذلػؾ
لةػى يػػوـ ال ميػػة القػادـي واشػػةرطت ع ػػى المخػػابرات إنيػا الةلقيػػؽ ميػػو خػػالؿ اليػوميف القػػادميفي إثػػر ةقػػديـ
اسةشناؼ مف عاش ة بييرات ع ى اعةقالو لدى المليمة المريزية .واعةقؿ الشيخ بييرات األربيا الماضي مف
مطار ال دي أثنا عودةو مف السفر بيد أدا اليمرة.
عرب 0223/6/29 ،48
" 36مؤسسة األقصى" :فيديو حصري يكشف مواقف خطيرة تعكس أطماع االحتالل في "األقصى"
يشػػفت “مؤسسػػة االق ػػى ل وقػػؼ والةػراث” يػػي ةوثيػػؽ ل ػػري ليػػا مواقػػؼ وة ػريلات خطيػرة لػػوؿ أطمػػاع
ال ييونية بالمس د االق ى ومخطط ةقسيمو زمانيا وميانيا “وبإ ماع” إسراشي ي ع ى “ ػالة الييػود ييػو” ي
وذلؾ خالؿ مػؤةمر د ارسػي عقػده مريػز “قيشػؼ” و مييػة ” عيػر عمػيـ ” اإلسػراشي ية بمدينػة القػدس الملة ػة
بةاريخ . 0223-6-0
وانفردت المؤسسة بةوثيؽ يامؿ لوقاشع المؤةمر بال وت وال ورة ي ليػث بػرز خػالؿ ي مػات المةلػدثيف وىػـ
مف المفيريف والبالثيف وال لفييف اإلسراشي ييف و”شخ يات دينيػة”ي ل ػـ الخطػر الػداىـ بالمسػ د االق ػى
سوا ياف ذلؾ مف خالؿ ةنفيذ مخطط الةقسيـ الزماني والمياني أو مف خالؿ اال مػاع ع ػى ” ػالة الييػود
ييو” -ع ى لد قوليـ -ي النقطة الةي الةقى عندىا ميع المةلدثيف يي المؤةمر .
ويظيػ ػػر الفيػ ػػديو لمقػ ػػاطع مخةػ ػػارة وميمػ ػػة مػ ػػف وقػ ػػاشع المػ ػػؤةمر بشػ ػػيؿ واض ػ ػ ةنػ ػػامي اللريػ ػػات والمنظمػ ػػات
وال ماعػات الييوديػػة الداعيػة الػػى بنػا اليييػػؿ المزعػػوـي ويػرض و ػػود ييػودي شػػبو يػوميي وملػػاوالت يػػرض
إقامػػة شػػياشر و ػ وات ييوديػػة يػػي المسػ د االق ػػىي وييشػػؼ الةوثيػػؽ دعػػـ الليومػػة االسػراشي ية ومؤسسػػات
رسػػمية ةابيػػة ليػػا ليػػذه ال ماعػػات بدالّػػة ة ػػاعدية مينويػػا ومالي ػاً و ماىيري ػاً وسياسػػياً ي بػػؿ ةسػػةيم يا يػػذراع
ةنفيذي غير مباشر وغير رسمي لمخططاةيا ضد المس د االق ى.
ويػػي الةوثيػػؽ المػػذيور قػػاؿ يزىػػار بشيػػر – مػػدير عػػاـ مريػػز ” قيشػػؼ” ” : -إف القػػوى االس ػراشي ية الةػػي ةؤيػػد
ةنيير الوضع القاشـ يي المس د االق ى ةةبايف مواقفيا ما بيف المطالبة بلقوؽ ب الة يام ػة ل ييػودي ولةػى
الييود الذيف يةلدثوف عف المواقع االسالمية –المس د االق ى -وبنا اليييؿ ي ىذه القوى واألييار و ػ ت
الى عمؽ ومريز اللضور السياسيي الػى الينيسػت واللػزب اللػايـ “ي وةػابع  ”:دولػة اسػراشيؿ ةؤيػد قسػـ مػف
ةموليا وةساعدىا بطرؽ مخة فة “.
ىذه ال ماعات ي ّ
مػػف ناليةػػو قػػاؿ ةػػومر بيرسػػيو وىػػو بالػػث يػػي اميػػة ةػػؿ أبيػػب  ”:اليواطػػؼ والرغبػػات الةػػي ةةيػػوف منيػػا
المشاعر نلو اليييؿ ىي بالطبع مشاعر مشروعة بالمط ؽ “ي وأضػاؼ ” مػا ن ػده بػالةقرير الػذي بػيف أيػدينا
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أنو يو د دعـ مةوا ؿ ومسةمر طواؿ الوقػت مةمػثال بميزانيػات ليسػت ق ي ػةي وىػو دعػـ أليانػا بإعطػا إشػارة
او بنض الطرؼي وأليانا بالسماح ب والت ل طالب بقيادة مييد اليييؿ “.
وةابع بيرسيو  ”:ىناؾ م اؿ ل شؾ باف الليومة ةسةيمؿ ماعات اليييؿ يذراع غير رسمية ي ليث ةسم
ليا بوضع مػوطئ قػدـ وىػي بػذلؾ ةشػارؾ يػي ال ػراع القػومي ع ػى بػؿ اليييػؿ – وىػو المسػمى االلةاللػي
الباطؿ ل مس د األق ى -ضد ىيشة االوقاؼ وضد الف سطينييف واالردفي وىنا ييمػف الخطػر ي ونلػف نيػرؼ
اف الوضػع خطيػر وقابػػؿ لالنف ػار ي المشػي ة يػػي األ ػؿ اف الدولػة ةؤيػػد وةػدعـ مثػؿ ىػػذه اللريػات”ي وشػػدد
بيرسيو ع ى “لؽ الييود ل الة يي االق ى” ليث قاؿ  ” :وانا اعةقد انو يو د لؽ مبدشي مةأ ؿ ل ييود
بشيؿ واض دا ل الة يي أقدس مياف ليـ ي ىذا واض ليؿ الب رأي ويير“.
وقاؿ الراب ييودا يؾ رشيس ندوؽ ارث اليييؿ  ” :قبؿ  00عاما بدأت أ يد الػى ” بػؿ اليييػؿ” وينػا
وقةيا أعدادا ق ي ة واليوـ يؤيد ىذا األمر أيثر مػف  322لاخػاـ ي وىنػاؾ آالؼ الييػود يػأةوف اليػو ي ولػو يػاف
الوضع اللالي يسم لياف اليدد أيثر”.
وع ى عيس ما ياف ينشر ويأف ال يات األمنية االسراشي ية ضد ىذه الةيارات والمنظمات الييودية المنضوية
ةلت اطار بنا اليييؿ المزعوـي قاؿ يؾ يي ة ري خطير  ” :أود أف أيا شيـ باف الدعـ المريػزي الػذي
نل ؿ ع يو ىو مف أذرع األمف ; ىـ يةوس وف الينا ال ةةريوا ىذا المياف “.
ولػػوؿ مخط ػػط ةقسػػيـ االق ػػى بالزمػػاف والمي ػػاف ب ػػيف المس ػ ميف واليي ػػود أضػػاؼ ي ػػؾ ” أقةػػرح ع ػػى دول ػػة
اسراشيؿ أف ةقيـ ل نة ةناقش الوضع يي المياف قبؿ يوات األواف ; ةيالوا لنقسمو زمانيا وميانيا ” .
وشدد ييودا يؾ ع ى ما و فو بػ ” لؽ” الييود بال الة يي األق ى  ”:لؽ ال ػالة ل ييػود يػي األق ػى
ىػو لػؽ أساسػي ملمػي بقػرار مػف المليمػة الي يػا االسػراشي ية “ي وأضػاؼ ” :ىػذا الوضػع يةنيػر بشػي والػػد
وىو اف ييوف و ود الييود ز مف المنظر الطبييي يي بؿ اليييؿ” .
مؤسسة األقصى لموقف والتراث0223/6/29 ،
 37معيد أريج :االستيطان يمتد لمناطق السمطة الفمسطينية
عوض الر ػوب-الخ يػؿ :ةبػرز د ارسػة أعػدىا مييػد ي سػطيني مخػةص أف نفػوذ المسػةوطنات اإلسػراشي ية يمةػد
ليطوؿ مناطؽ خاضية لسػيطرة السػ طة الف سػطينية اليام ػة "أ" أو ال زشيػة "ب"ي يضػال عػف امةػداد بػال لػدود
لمناطؽ ةخضع ل سيطرة اإلسراشي ية اليام ة "ج".
ػة لػػداشرة
ويانػت ػليفة "ىػػآرةس" اإلسػراشي ية قػػد يشػفت يػػوـ االثنػيف 0223/6/29ي أف الميزانيػػات المخ
االسةيطاف اإلسراشي ية زادت يي السنوات األخيرة بأضياؼ ما ىو مخ ص ليا مف قبؿ الليومة.
وويؽ ال ليفة أقرت الليومة ميزانية داشرة االسةيطاف ب ػ 6203م يػوف شػييؿ (الػدوالر يسػاوي  306شػييالت)
يي 0220ي ليف اإلنفاؽ عم يا ب غ  090م يوف شييؿي ييما ةضاعفت ميزانيةيا  %022خالؿ  0222لةرةفع
مف  60م يوف شييؿ إلى  393م يوف.
ويفيد ةل يؿ أ راه مييػد األبلػاث الةطبيقيػة بالقػدس (أريػا) لأل ارضػي الف سػطينية -الةػي ػودرت مػف خػالؿ
األوامر اليسيرية لة ب ضمف منػاطؽ نفػوذ المسػةوطنات اإلسػراشي ية-ي بػأف مػا نسػبةو  %2029مػف منطقػة
نفوذ المسةوطنات (والبالنة  036,323دونما) ةقع ضمف المنػاطؽ الم ػنفة "أ"ي لسػب اةفاقيػة أوسػ و الثانيػة
ل ياـ 2990ي أي ةخضع لسيطرة أمنية وادارية ي سطينية.
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وويؽ الةل يؿ نفسو الةي ة قت ال زيرة نت نسخة منو يإف ما نسبةو  %2066مف المسالة الي ية لمنطقة نفوذ
المسػػةوطنات ةقػػع ضػػمف المنػػاطؽ الم ػػنفة "ب"ي أمػػا المسػػالة المةبقيػػة والةػػي ةشػػيؿ نسػػبة  %96090مػػف
مسالة نفوذ المسةوطنات يةقع ضمف المناطؽ الم نفة "ج".
ويؤيد المييد الف سطيني أف إسراشيؿ اسةثمرت منذ الياـ  2969مػوارد يبيػرة يػي إنشػا وةوسػيع المسػةوطنات
مػػف ليػػث المسػػالة وعػػدد السػػياف الػػذيف يػػاؽ  606ألػػؼ مسػػةوطف يقطنػػوف يػػي  296مسػػةوطنة و 030بػػؤرة
اسةيطانية.
ويؤيػػد الةل ي ػػؿ أف اإلدارة المدني ػػة اإلسػ ػراشي ية ي ػػي الض ػػفة النربي ػػة الملة ػػة أ ػػدرت ع ػػاـ  2992مخطط ػػات
ىيي يػػة ل مسػػةوطنات اإلس ػراشي ية ب ػػغ م مػػوع مسػػالةيا آنػػذاؾ  0660239دونمػػاي أي سػػبية أضػػياؼ مسػػالة
المسةوطنات الةي يانت قاشمة لةى ذلؾ الياـ والبالنة  69ألؼ دونـ.
وينسػػب الةقريػػر إلػػى ػػليفة "ىػػآرةس" اإلسػراشي ية قوليػػا إف مسػػالة نفػػوذ المسػػةوطنات ازدادت 9,390دونمػػا
( 900يػػـ )²يػػي اليػػاـ  0220لة ػػب  036,323دونمػػا ( 03603ي ػـ )²مػػع نيايػػة اليػػاـ  0220بيػػدما يانػػت
المسالة ةب غ  032,932دونما ( 032يـ.)²
وويػػؽ مييػػد (أريػػا) يػػإف س ػ طات االلػػةالؿ أ ػػدرت اليديػػد مػػف األوامػػر اليسػػيرية دوف اإلعػػالف عنيػػا ةػػـ
بمو بيػػا م ػػادرة المزيػػد مػػف األ ارضػػي ألغػراض آمنػػة وبػػذراشع واىيػػة لةػػى ب نػػت المسػػالة الةػػي ةػػأةي ضػػمف
مناطؽ نفوذ المسةوطنات  032,932دونما ( 032يـ )²مػع نيايػة اليػاـ  0222أي بزيػادة مقػدارىا 00,990
دونما ( 0006يـ )²عف مسالة مخططات .2992
الجزيرة نت ،الدوحة0223/6/27 ،
 38عبد الستار قاسم :المؤتمر الرئاسي اإلسرائيمي يعبر عن الوجو الحقيقي لمدولة العبرية
ملمد ملسف وةد  -القدس الملة ة :ةةوا ؿ يي القدس الملة ة يياليات "المؤةمر الرشاسي اإلسراشي ي" الػذي
ينظـ ل ياـ الخامس ع ى الةػوالي بمبػادرة مػف الػرشيس اإلسػراشي ي شػميوف بيريػز .وينيقػد المػؤةمر الػذي يلمػؿ
عن ػواف "موا يػػة النػػد عػػاـ "0223ي ليػػث ةسػػةقرئ ملػػاور المػػؤةمر -الػػذي يسػػةمر لةػػى الخمػػيس -مسػػةقبؿ
إسراشيؿ مف خالؿ سػيرة ومسػيرة بيريػز يػي بنػا الدولػة اليبريػة .وسػ ط المػؤةمر الضػو ع ػى الػدماغ الييػودي
وةوظيفػػو يػػي خدمػػة الي ػػـ واالبةيػػاري دوف إغفػػاؿ الةلػػديات الةػػي ةوا ػػو إس ػراشيؿ يػػي اللػػرب اإلليةرونيػػة يػػي
يضػػا اليػػالـ االية ارضػػيي وييفيػػة الةػػأق ـ مػػع المسػػة دات يػػي م ػػاؿ ػػناعة المي ومػػات واللواسػػيب يػػي ظػػؿ
اللرب االيةراضية الةي ةشةد وةأخذ منالي مةيددة.
واعةبر أسةاذ الي وـ السياسية يي امية الن اح الوطنية بناب سي عبد السػةار قاسػـي ة ػورات المػؤةمر ةيبػر
عػػف الو ػػو اللقيقػػي ل دولػػة اليبريػػة الةػػي ةريػػز بأ نػػدةيا واسػػةراةي ياةيا ع ػػى الديانػػة والقوميػػة الييوديػػةي لينيػػا
ةةيمد إخفا ذلؾ عف وىر ال راع.
وأيد قاسـ ل زيرة نت أف إسراشيؿ ال ةيةرؼ بو ود الف سطينيي وةسيى ل سيطرة ع ى يامؿ األرض بف سطيف
االنةدابية ويؽ ةط يات اللرية ال ييونية.
ويضيؼ قاسـ أف لديث ةؿ أبيب عف مشروع المفاوضات ودولة ي سطيف ما ىو إال السةيالؾ الوقت ولػيس
ةيبي ار لقيقيا عف رؤية إسراشيؿ ل شرؽ األوسطي وأميريا ةوايقيا ع ى ذلؾ.
وقاؿ إف "بيريز وما يلم و مػف مشػاريع وة ػورات السػالـ االقة ػادي ىػدييا ةسػوية مػع الػدوؿ اليربيػة ولػيس
مع الف سطينييف" .وييةقد قاسـ بأف بيريز ضمف إسةراةي يةو وشياره "الشرؽ األوسط ال ديد" الذي ييةمد ع ى
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الػػدماغ الييػػودي واليضػػالت اليربيػػةي يلفػػز السػػةقداـ الييػػود لف سػػطيفي ليػػث يػػؤمف اإلس ػراشي يوف بػػأف اليقػػؿ
اليربي مفقودي والمو ود عضالت عربية بلا ة لمف يديرىاي واسراشيؿ بالدماغ الييودي قادرة ع ى ذلؾ.
الجزيرة نت ،الدوحة0223/6/29 ،
 39االحتالل يعتقل  25فمسطينياً في القدس والضفة الغربية
الضفة النربية -السبيؿ :اعةق ت قوات االلةالؿ ال ييوني أمس األربيا خمسة شباف مقدسييف بيد مداىمة
منازليـ بلي ال وانة شرؽ الب دة القديمة بالقدس الملة ة وشارع الواد.
ونقػػؿ مريػػز مي ومػػات وادي ل ػػوة يػػي بيػػاف لػػو عػػف شػػيود عيػػاف :إف قػوات إسػراشي ية مقنيػػة لا ػػرت منػػازؿ
المواطنيفي واعةق ت الشبافي وأشيرت بو و ال يراف السالح عند ملاولة ميرية سبب مداىمة اللي.
واعةق ػت قػوات االلػػةالؿ ي ػر األربيػػا عشػرة ي سػطينييف يػػي مػػداىمات نفّػذةيا يػػي أر ػػا مةفرقػة مػػف الضػػفة
إف قػ ّػوات االلػػةالؿ اعةق ػػت ثمانيػػة ي سػػطينييف يػػي
النربيػػة الملة ػػة .وقػػاؿ موقػػع "واال" اليسػػيري اإلس ػراشي ي ّ
مبينا نق يـ إلى ال يات األمنية المخة ة ل ةلقيؽ مييـ.
أنلا الضفة النربية ي ًراي ً
السبيل ،عمان0223/6/02 ،
 42االحتالل ييدم قرية العراقيب لممرة الد  50عمى التوالي
راـ اي ( -االةلػػاد) :ىػػدمت س ػ طات االلػػةالؿ اإلس ػراشي ي أمػػس قريػػة "اليراقيػػب" البدويػػة يػػي النقػػب نػػوبي
ي سطيف الملة ة ل مرة .00
ومػػا إف غادرةيػػا ق ػوات الشػػرطة وال اريػػات اإلس ػراشي يةي لةػػى قػػاـ األىػػالي بإعػػادة بنػػا بي ػوةيـ ل م ػرة الثالثػػة
والخمسيفي مؤيديف ةمسييـ بلقيـ يي الييش اليريـ ىناؾ.
ػػيف يػػي البنػػا ي ةيػػدوف يػػؿ مػرة يػػي اسة ػػالح مػػا ةبقػػى مػػف
وقػػد ةلػػوؿ الم ػرابطيف يػػي القريػػة إلػػى مةخ
الخشب والمسامير بيد يؿ عم ية ىدـي وسرعاف ما يلولوا الدمار إلى عمراف والريػاـ إلػى بيػوت .وقػاؿ أبنػا
القرية "ليس لػديػنا خيػار سػوى موا ة البنا والبقا يػي اليراقيػبي ولػو ىػدموا  222مػرةي يسػنييد البنػا ل مػرة
."222
االتحاد ،أبو ظبي0223/6/02 ،
 42معيد "تضامن" النساء األردنية :الصراع السوري شرد نصف الالجئين الفمسطينيين
عمػػاف – الدسػػةور :اعةبػػرت مييػػة مييػػد ةضػػامف النسػػا األردنيػػة «ةضػػامف» أف ال ػراع يػػي سػػورية شػػرد
ن ػػؼ الال شػػيف الف سػػطينييف المس ػ يف لػػدى األونػػروا ويقيمػػوف يييػػا وعػػددىـ  302ألػػؼ ال ػػئي ويقػػا لبيػػاف
ػػلفي أ ػػدرةو أمػػس األربيػػا بمناسػػبة اليػػوـ الػػدولي لال شػػيف .وويػػؽ البيػػافي يػػاف  20بالمشػػة مػػف اليػػدد
اإل مالي لال شيف الف سطينييف يي سورية أ بروا ع ى الفرار إلى الخارجي وأ بلت الال شػات السػوريات يػي
ىذه الظروؼ المرعبة ييانيف مف أزمات نفسية و لية قد ةالزميف طي ة ليػاةيف .وأيػد البيػاف أف الال شػات
وأطفاليف ىـ األيثر ةضر اًر مف ال راعات والنزاعات المس لة واالضطياد.
وةشػػيؿ النسػػا والفةيػػات مػػا نسػبةو  06بالمشػػة مػػف م مػػؿ الال شػػيف والنػػازليف ليػػاـ ()0220ي وىػػو ميػػدؿ لػػـ
يط ػ أر ع يػػو ةنييػػر يػػذير منػػذ 22سػػنوات ةقريب ػاًي ويشػػيؿ األطفػػاؿ مػػا نسػػبةو  06بالمشػػة مػػف م مػػؿ الال شػػيف
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والنػػازليف ليػػاـ 0220ي وىػػي نسػػبة مشػػابية ليػػاـ 0222ي وةيةبػػر ال ػػوماؿ واليػراؽ وسػػوريا والسػػوداف أيثػػر
الدوؿ يي أعداد الال شيف الف سطينييفي واألردف مف أيثر الدوؿ اسةضاية ليـ.
الدستور ،عمان0223/6/02 ،
 40في ذكرى اليوم العالمي لالجئ ..مطالبة المجتمع الدولي بإنياء معاناة الالجئين الفمسطينيين
ػػلفي
أريلػػا  -الليػػاة ال ديػػدة :طالػػب المةلػػدث باسػػـ الال شػػيف يػػي الضػػفة عمػػاد أبػػو سػػمبؿ يػػي ة ػري
لوساشؿ اإلعالـ يي ذيرى اليوـ اليالمي لال ئي الم ةمع الدولي باليمؿ ع ى ةطبيؽ ق اررات الشػرعية الدوليػة
ذات اليالقػػة بػػالال شيف الف سػػطينييف بنػػض النظػػر عػػف أمػػايف ةوا ػػدىـ خا ػػة أنيػػـ يييشػػوف ظرويػػا ػػيبة
ع ػػى مػػدار  60عامػػا مػػف ال ػػو  .وطالػػب "ويالػػة النػػوث الدوليػػة (االنػػروا) بوقػػؼ مس سػػؿ الةق ي ػػات يػػي
الخػػدمات المقدمػػة لال شػػيف واليمػػؿ ويقػػا ل مبػػادئ الةػػي أنشػػشت ىػػذه المؤسسػػة الدوليػػة مػػف ا يػػا وىػػي إغاثػػة
وةشنيؿ الال شيف الف سطينييف".
الحياة الجديدة ،رام اهلل0223/6/02 ،
 43جمعية "واعد" تؤكد تفاقم أوضاع األسرى األردنيين في سجون االحتالل
غزة (ي سطيف)  -خدمة قدس برس :أيدت ميية "واعد" لألسرى والملرريف النقاب عف أف أوضاع األسرى
يومػػا
األردنيػػيف والمضػربيف ةفاقمػػت بشػػيؿ م لػػوظ يػػي اليػػوميف األخيػريفي بيػػد أف اقةػػرب اإلضػراب لخمسػػيف ً
بشيؿ مةوا ؿي دوف أف يةـ الةو ؿ ألية ل وؿ.
وأيادت "واعد" يي بياف ليا أف األسرى األردنيػيف أوضػلوا خػالؿ رسػالة لديثػة و ػ ت ال مييػة بػأف مط ػبيـ
ال يةي ؽ بالزيارات أو الةلسينات المييشيةي بؿ إنيـ يطالبوف باإليراج عػنيـ لػألردف يػونيـ يلم ػوف ال نسػية
األردنيةي مسةنربيف "الةياطي الس بي" مف قبؿ الليومة األردنية مع قضيةيـ.
قدس برس0226/6/29 ،
 44مؤسسة "الضمير" 33 :أسي ار أضربوا عن الطعام منذ بداية العام الحالي
راـ اي :منػػذ بدايػػة اليػػاـ  0223ة ػػاعد عػػدد األسػػرى الػػذيف خاض ػوا ميريػػة اإلض ػراب عػػف الطيػػاـ بشػػيؿ
م لوظي ليث وثقت مؤسسة الضمير أيثػر مػف  33ة ربػة ألسػرى يػانوا يػي اإلضػراب منػذ بدايػة ىػذا اليػاـ.
وةؤيد "الضمير" دخوؿ  0أسرى يي اإلضراب عف الطياـ ىذا األسبوع .ولاليػاً ىنػاؾ  23أسػي ار مضػرباً عػف
الطياـ يي س وف االلةالؿ.
وأيد ملامو "الضمير" بنا ع ى زياراةيـ ل س وف أف اليديد مف األسرى المضربيف عف الطياـ ةـ نق يػـ إلػى
مسةشفيات مخة فةي باإلضاية إلى مف ةـ نق يـ يي السابؽ إلى زنازيف اليزؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0223/6/02 ،
" 45نادي األسير" :انفجار وشيك لألوضاع في سجن عسقالن
غزة – "الخ يا" :أيد نادي األسير الف سطينيي أمػسي أف لالػة مػف الةػوةّر الشػديد ةسػود ػفوؼ األسػرى يػي
سػ ػ ف عس ػػقالفي ع ػػى خ في ػػة االنةياي ػػات الممارس ػػة بلقي ػػـ بش ػػيؿ مةوا ػػؿ الة ػػي ةن ػػذر بانف ػػار قري ػػب ي ػػي
الس ػ ف .وقػػاؿ النػػاديي يػػي بيػػافي إف س ػ ف عسػػقالف يشػػيد لالػػة مػػف الةػػوةر الشػػديد واالسػػةنفار يػػي ػػفوؼ
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ػػة بػػالقمع بشػػيؿ

األسػػرى نةي ػػة للمػػالت الةفةػػيش واالقةلامػػات الةػػي ةشػػنيا إدارة السػ ف وولػػداةيا المةخ
مةوا ؿ ليؿ نيار.
ونقػػؿ النػػادي عػػف أسػػرى يػػي الس ػ ف أف أوضػػاع الس ػ ف سػػيشة ل نايػػةي ليػػث ةة ازيػػد أعػػداد األسػػرى المرضػػى
ومةيمد مف س طات االلةالؿي يضالً عف الظروؼ اللياةيػة الةػي ةػزداد
بشيؿ مسةمر يي ظؿ إىماؿ لقيقي
ّ
ػػيوبة يػػي ي ػػؿ ال ػػيؼ نةي ػػة الرةفػػاع نسػػبة الرطوبػػة ودر ػػات اللػ اررة وانيػػداـ المػراوح يػػي ميظػػـ أقسػػاـ
الس ف.
الخميج ،الشارقة0223/6/02 ،
 46نشطاء المقاومة الشعبية بالضفة :السمطة الفمسطينية ال تمول فعالياتنا
الخ يؿ (ي سػطيف)  -خدمػة قػدس بػرس :نفػى نشػطا يػي ل ػاف المقاومػة الشػيبية الف سػطينية بالضػفة النربيػة
الملة ػػةي ػػلة ادع ػػا ات السػ ػ طة الف س ػػطينية بػ ػراـ اي الة ػػي ةفي ػػد بةق ػػديميا دعمػ ػاً ماديػ ػاً ل مقاوم ػػة الش ػػيبية
وةموي يا ل فياليات ال ماىيرية الةي ةنظميا ضد االلةالؿ اإلسراشي ي.
وأيد النشطا أنيـ لـ ية قوا أي دعـ مالي مف قبؿ الس طة الف سطينية منذ انطػالؽ يياليػات المقاومػة الشػيبية
بالضفة النربية قبؿ سػبية أعػواـي وأف يايػة الفياليػات والمسػيرات الةػي ةكػنظّـ يػةـ ةموي يػا بشػيؿ شخ ػي مػف
قبؿ النشطا ي رغـ لديث الس طة عف دعميا ل مقاومة الشيبية.
شدد يوسؼ أبػو ماريػا النػاطؽ اإلعالمػي ل نػة الوطنيػة لمقاومػة ال ػدار واالسػةيطاف يػي الخ يػؿي
مف انبوي ّ
ع ى أف الس طة لـ ةقدـ أي مسػاعدات ماليػة ل ػاف الشػيبية يػي مػدينةي الخ يػؿ وبيػت للػـ منػذ سػبع سػنوات
رغـ ياية الوعودات الةي ة قوىا منذ سنوات واللديث اإلعالمي المةيرر عف دعػـ السػ طة ل مقاومػة الشػيبيةي
مشي اًر إلى "أف ىناؾ سياسة مةيمدة لةيميش نوب الضفة النربية لةى يي إطار دعـ المقاومة الشيبية ضد
االلةالؿ"ي ويؽ قولو.
وأ ّيػػد ارةػػب ال بػػور منسػػؽ ال نػػة الشػػيبية يػػي ب ػػدة يطػػاي يػػي ة ػريلات خا ػػة ل ػ "قػػدس بػػرس" ع ػػى مػػا ورد
ع ى لساف أبو مارياي قاشالً "إف ال اف ال ةة قى دعماً مف أي طرؼ يي السػ طةي يػي لػيف أف رشػيس الػوز ار
السػػابؽ سػػالـ ييػػاض أقػػاـ ةنسػػيقيات ةقػػوـ بنشػػاطات ةطبيييػػة مػػع االلػػةالؿ ةلػػت مسػػمى المقاومػػة الشػػيبية
وأغدؽ ع ييا اآلالؼ الدوالرات"ي لسب ةأييده.
قدس برس0223/6/29 ،
 47غزة :اختفاء األسمنت من السوق يخرج آالف العمال من سوق العمل
عيسػى سػػيد اي :يػػو ئ اليامػػؿ نػزار رمضػػاف بقػرار رب اليمػػؿ بف ػ و مؤقةػػا عػػف اليمػػؿ ليػػدـ و ػػود اسػػمنت
السةيماؿ اليمؿ يي بنا ألد األبراج السينية.
واسةي ف رمضاف االنقطاع المفا ئ لالسمنت وارةفاع سيره بنلو  %222لي ؿ سػير الطػف إلػى أيثػر مػف
 902شػػييالي وقػػاؿ إنػػو يلةػػاج إلػػى يػػؿ يػػوـ عمػػؿ لةنطيػػة المةط بػػات اليثيػرة ألس ػرةو السػػيما مػػع ةػػدني أ ػره
اليومي إلى  02شييال يقط.
وةس ػػا ؿ ع ػػف ال ػػذي يةلم ػػؿ مس ػػؤولية ى ػػذه األزم ػػاتي واف يان ػػت بالفي ػػؿ أزم ػػة لقيقي ػػة أـ ليب ػػة ة ػػاري داعيػ ػاً
الليوم ػػة ي ػػي غػ ػزة واأل يػ ػزة األمني ػػة والش ػػرطية إل ػػى وض ػػع ل ػػد لم ػػا أس ػػماه باس ػػةنالؿ الة ػػار ال ػػذيف يخف ػػوف
االسمنت مف أ ؿ ةلقيؽ أرباح خيالية.
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وأيد اليامؿ سييد القزاز أف عمػاؿ قطػاع البنػا سيةيرضػوف ل فقػر الشػديد وربمػا الم اعػة إذا لػـ ييم ػوا طي ػة
أياـ الشير نظ اًر لةدني أ ورىـ وارةفاع عدد أيراد أسػرىـ وارةفػاع ةيػاليؼ الليػاةي موضػلاً أف أ ػره اليػومي ال
ية اوز  02شييالً .وطالب الليومة يي غزة بوضع آلية لةيويض اليماؿ وانقػاذىـ مػف ولػؿ الفقػر بةشػني يـ
بشيؿ سريع يي مشاريع ةشنيؿ مؤقةة لليف انةيا األزمة .وييدد اخةفا االسػمنت مػف السػوؽ بػإخراج آالؼ
اليماؿ مف سوؽ اليمؿي ميز از بيذا أزمة البطالة اللادة الةي يياني منيا القطاع.
األيام ،رام اهلل0223/6/02 ،
 48وزارة االقتصاد في الضفة  37 :مميون شيكل قيمة ما تم إتالفو من منتجات المستوطنات
راـ اي " -األيػػاـ" :يشػػفت و ازرة االقة ػػاد الػػوطنيي أمػػسي مػػف خػػالؿ ةقريػػر اليمػػؿ المشػػةرؾ لط ػواقـ لمايػػة
المسػػةي ؾ والضػػابطة ال مرييػػةي عػػف ل ػػـ مػػا ةػػـ ضػػبطو مػػف منة ػػات وسػ ع المسػػةوطنات اإلسػراشي ية ػ ار
اللم ة الوطنية لميايلة ولظر منة ات المسةوطنات اإلسراشي ية والةػي ةقػدر منػذ انطػالؽ اللم ػة لةػى اليػوـ
بػ  3900م يوف شييؿ .وأوضلت الو ازرة يي بياف لايي أمس " ب ػغ م مػوع مػا ةػـ ضػبطو منػذ اوشػؿ اليػاـ
ال اري لةى اليوـ قدر بػ  000م يوف شييؿ.
ودعا وزير االقة اد د .واد نا ي دوؿ اليالـ إلى لظر ومنع منة ات المسةوطنات اإلسراشي ية مف الدخوؿ
لألسواؽ األوروبية واللذر مما ةقوـ بو إسراشيؿ مف عم يات ةزوير وةضػ يؿ لة ػؾ المنة ػات ع ػى أف منشػأىا
"إس ػراشيؿ" وىػػي بلقيقػػة ة ػػنع يػػي المسػػةوطنات اإلس ػراشي ية المقامػػة ع ػػى األ ارضػػي الف سػػطينية داخػػؿ لػػدود
الياـ  2969ويةـ ةسويقيا ةلت ما يسمى " نع يي إسراشيؿ" .وبيف أنو يةـ الةمييز بيف المنة ػات الم ػنية
يػػي المسػػةوطناتي والم ػػنية داخػػؿ إسػراشيؿ مػػف خػػالؿ بطاقػػة البيػػاف بال نػػة اليربيػػة و›البػػاريود›ي وىػػو عبػػارة
عػف ة ػػؾ الخطػػوط المو ػػودة ع ػػى المنة ػػاتي الةػػي ةيةبػػر بمثابػػة شػػيفرةي ةقػ أر بواسػػطة أ يػزة خا ػػةي وةظيػػر
ةلػت ىػذه الخطػوط أرقػػاـ ذاةيػا الةػي ةظيػػر عنػد قػ ار ة الشػيفرةي وبيػػا ةسػاعد المسػةي ؾ يػػي ميريػة ب ػد المنشػػأ
ل منةاي ومثاؿ ع ى ذلؾ 9092222222226ي يالمنةا اإلسراشي ي يبدأ بالرقـ 909ي ويق أر ع ى النلو الةالي
xxxxxx909ي ويي ىذا اإلطػار مػف الميػـ االنةبػاه ل ػرقـ ( )909الخػاص بالمنة ػات اإلسػراشي يةي الػذي ييػد
الةيامؿ بو مسمولا.
األيام ،رام اهلل0223/6/02 ،
 49الممك األردني :مبادرة السالم العربية فرصة تاريخية لتحقيق السالم الشامل في المنطقة
لندف  -ويالة بة ار :اسةيرض الم ؾ األردني عبد اي الثاني مع رشيس الوز ار البريطاني ديفيد ياميروف يي
لندف أمسي ال يود المة ة بإليا عم ية السالـ يي الشرؽ األوسطي والةي ةبذؿ لاليا بيدؼ يسر ال مود
يي اليم ية الس ميةي ومساعدة ال انبيف الف سطيني واإلسراشي ي باسةشناؼ المفاوضات المباشرةي للؿ ميع
قضايا الوضع النياشيي و والً إلى إقامة الدولة الف سطينية المسةق ةي ع ى خطوط الرابع مف لزيراف عاـ
 2969وعا مةيا "القدس الشرقية"ي والةي ةييش بأمف وسالـ إلى انب "إسراشيؿ"ي ويؽ لؿ الدولةيفي
مشدداً ع ى مريزية القضية الف سطينية وو وب إي اد لؿ عادؿ وداشـ وشامؿ ليا.
يما دد الم ؾ األردنيي خالؿ لقاشو يي البرلماف البريطاني أمس عدداً مف رؤسا وأعضا ال اف يي
م سي ال وردات واليموـي الةأييد ع ى أف األردف سيوا ؿ اليمؿ مع ميع األطراؼ اإلق يمية والدولية
المينية لمساعدة ال انبيف الف سطيني واإلسراشي ي ع ى اليودة إلى طاولة المفاوضات.
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ولفت الم ؾ عبد اي النظر إلى أف مبادرة السالـ اليربية وما ةقدمو مف ير ة ةاريخية لةلقيؽ السالـ
الشامؿي واالنةقاؿ إلى مرل ة ةييش يييا المنطقة بأمف واسةقرار وسالـ.
الغد ،عمان0223/6/02 ،
 52دائرة الشؤون الفمسطينية األردنية :المسح الشامل لالجئين الفمسطينيين أجري منذ أكثر من عام
عماف  -يفر الدقس :قاؿ مدير عاـ داشرة الشؤوف الف سطينية األردنية ـ .ملمود اليقرباوي إف المس
الشامؿ لال شيف الف سطينييف يي المخيماتي الذي أشير إليو يي بيض وساشؿ اإلعالـ أمسي ةـ إن ازه
بالفيؿ منذ أيثر مف عاـي وليس ليلاً انو سيةـ يي شير ةشريف األوؿ /أيةوبر القادـ.
وأضاؼ اليقرباوي يي ة ري خاص ل ريدة الدسةور أف موعد ظيور نةاشا ىذا المس ىو الذي سييوف
موعده يي ةشريف األوؿ /أيةوبر ي وبيف أف اليدؼ مف ىذا المس الذي ةـ بالةياوف والةنسيؽ مع منظمة
"يايو" النروي ية وبةي فة ةقارب  2،0م يوف دوالري ياف الوقوؼ ع ى ميع الميطيات السيانية وميرية
النسب اللقيقية ل بطالة والفقر يي المخيماتي ليث ييد ىذا المس اليبير والشامؿ االوؿ مف نوعو بيذا
الل ـي وىو يبيف أعداد ميع المقيميف يي المخيمات مف الال شيف الف سطينييفي وييشؼ عف أوضاعيـ
االقة اديةي واال ةماعيةي وال ليةي والةي يميةي وظروؼ سينيـي وةوير ىذه المي ومات والميطيات قاعدة
بيانات ضرورية وميمة عند القياـ بالمشروعات الةي ةسةيدؼ ةلسيف لياة الال شيف وةطوير المخيمات.
الدستور ،عمان0223/6/02 ،
 52عمان :افتتاح مؤتمر "القدس واالعتداءات اإلسرائيمية فييا من منظور القانون الدولي"
اربد  -ييب الةؿ :رعى رشيس امية اليرموؾ د .عبد اي الموسى ايةةاح يياليات مؤةمر "القدس
واالعةدا ات اإلسراشي ية يييا مف منظور القانوف الدولي"ي الذي نظمةو ي ية القانوف بال اميةي بمشارية عدد
مف البالثيف يي ىذا الم اؿ مف م ر وال زاشر وي سطيف و زر القمر واألردفي ويسةمر يوميف.
وةضمف برناما المؤةمر يي يومو األوؿ عقد سةي عمؿ األولى بينواف "مسؤولية إسراشيؿ عف االعةدا ات
ع ى األمايف المقدسة ولرية اليبادة"ي ةرأسيا رشيس ال نة الم يية لشؤوف القدس د .عبد اي ينياف وناقشت
موضوعات "االعةدا ات اإلسراشي ية ع ى المقدسات واألمالؾ المسيلية يي القدس خالؿ الفةرة -2969
 "0220ل ديةور ورج الداوودي و"ة ريـ منع الو وؿ إلى أمايف اليبادة مف و ية نظر القانوف واالةفاقيات
الدولية" لبديار ماىر مف ال زاشري و"لماية األمايف المقدسة بيف الواقع وقواعد القانوف الدولي" لنا ي زىرة
مف ال زاشري و"االعةدا ات اإلسراشي ية يي القدس باعةبارىا خرقا لمياىدة السالـ األردنية اإلسراشي ية" ل ديةور
ملمد البشايرة مف اليرموؾ.
وةناولت ال سة الثانية "آليات ممينة لماللقة إسراشيؿ قانونيا عف اعةدا اةيا ع ى األمايف المقدسة
والممة يات الخا ة" وةرأسيا د .ملمد ع واف مف امية اليرموؾي و"اآلليات القانونية ل دياع عف األمالؾ
اليقارية يي القدس" أللمد الرويضي مف ي سطيفي و"األسانيد القانونية الدولية لألردف يي لماية األمايف
المقدسة يي القدس" ل ديةورة دياال الطياني مف اليرموؾي و"آلية المليمة ال ناشية الدولية لةرةيب نةاشا
قانونية وقضاشية ة اه إسراشيؿ عف انةياياةيا المو ية لألعياف المدنية المقدسة" ألشرؼ ياـ مف ي سطيف.
الدستور ،عمان0223/6/02 ،
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 50أىالي األسرى يعتصمون أمام السفارة األمريكية ويطالبون أوباما بالضغط عمى "إسرائيل"
عماف  -غادة الشيخ :نفذ أىالي أسرى أردنييف مضربيف عف الطياـ يي س وف االلةالؿ اإلسراشي ي
اعة اما أمسي أماـ السفارة األمرييية يي عماف .و ا ىذا االعة اـ يي إطار الخطوات الة ييدية
لألىالي ي اسةنيا ار ليدـ االسة ابة لمطالب األسرى المضربيف ون رة ألبناشيـ الذيف دخ وا يوميـ الخمسيف
يي إضرابيـي بيد س س ة اعة امات ويياليات ةضامنيةي نفذوىا منذ اليوـ األوؿ مف ميرية األميا
الخاوية .وقاؿ أىالي األسرىي يي رسالة ل سفارة األمرييية بثوىا عبر اإلعالـي إف "األسرى األردنييف يي
الميةقالت اإلسراشي يةي ال لقوؽ ليـ برغـ أف القوانيف الدولية واةفاقية نيؼ للقوؽ اإلنسافي يف ت ليـ
لقوقيـ اإلنسانية يأسرى لرب" .وةناولت الرسالة الظروؼ اإلنسانية وال لية ال يبة الةي يياني منيا
األسرىي ال سيما المضربيف عف الطياـي و ا يي الرسالة "قررنا طرؽ باب الرشيس األمرييي أوباماي وذلؾ
لدور أمرييا يي اليالـي وبليـ اليالقات القوية بينيا وبيف إسراشيؿ ..نةو و ليـ ل ضنط ع ى ليومة إسراشيؿ
لم لة اإلنسانيةي وذلؾ لةلرير األسرى األردنييف واليشؼ عف م ير المفقوديف منيـ".
الغد ،عمان0223/6/02 ،
" 53حزب اهلل" :قتالنا في سورية جزء ال يتج أز من مقاومة "إسرائيل"
بيروت ( -د ب أ) :قاؿ ناشب األميف الياـ لػ"لزب اي" ال بناني الشيخ نييـ قاسـ يوـ األربيا إف قةاؿ
اللزب يي سورية ىو ل دياع عف مشروع المقاومة و ز ال ية أز مف مقاومة "إسراشيؿ" و"ذلؾ للماية ظيرنا
وموقع اإلمداد ل مقاومة ومنع امةداد خطر إسراشيؿ إلى بيوةنا وقطع الةوا ؿ بيف اإلرىابييف" .وأضاؼ يي
الةفاؿ ةأبيني " :نلف اليوـ نقاةؿ دياعا عف مشروع المقاومة وال نقاةؿ مف أ ؿ ألد ع ى اإلطالؽ ال يي
الشرؽ وال يي النرب وال يي ال وار وال يي الداخؿ وال يي أي ميافي نلف نقاةؿ دياعا عف المقاومة ال
دياعا عف نظاـ وال عف ماعة وال عف يشة" .وأوض أف "إسراشيؿ ن لت "يي ةوزيع شيادات لسف س وؾ
ع ى اليرب وغيرىـ الذيف انخرطوا يي ةو يو خاطئ ل بو ة يبدؿ أف ية يوا إلى إسراشيؿ ةو يوا إلى أمينة
أخرى ادعا منيـ أنيـ ييم وف لألرض واللؽ ويي سبيؿ ايي وىـ ييم وف يي سبيؿ الطاغوت" .وةابع قاسـ
" نلف اليوـ أماـ ل ؼ أمرييي إسراشي ي ةيفيري يةناغـ يي ما بينو لةدمير سورية المقاومة الةي نةمنى أف
يةميف شيبيا مع يؿ القوى الفاع ة يييا مف الخروج مف ىذا المأزؽ" .وقاؿ "بيف ن رة أي ة األلشا
وقاطيي الرؤوس أو ن رة المدايييف عف األرض واللؽ والمقاومة نلف مع المقاومة أماـ مرأى اليالـ وع ى
مسمع ال ميع أع بيـ ذلؾ أـ لـ يي بيـ ي ف نيوف أبدا مع أولشؾ الذيف يقطيوف الرؤوس ويدمروف البالد
واليباد ويسيروف ةلت األوامر األمرييية واإلسراشي ية".
القدس العربي ،لندن0223/6/02 ،
" 54يونيفيل"" :إسرائيل" تنتيك أجواء لبنان بين  22و 28ساعة يومياً
بيروت  -الخ ياي والوياالت :خرؽ الطيراف اللربي ال ييوني م دداً األ وا ال بنانيةي أمسي ول ؽ يوؽ
ولمؿ قاشد قوات "يونيفيؿ" يي لبنافي ىوغو دي ورت الباؿي
المناطؽ ال نوبية و والً إلى البقاع النربيّ .
"إسراشيؿ"ي المسؤولية عف ميظـ خروؽ وقؼ إطالؽ النار عند اللدود .وأضاؼ أف الطيراف اللربي
اإلسراشي ي يل ؽ يي األ وا ال بنانية ما بيف  22إلى  26ساعة يومياًي وأشار إلى أف ث ث ىذه الط يات
ال وية ة ري يي مناطؽ بييدة عف اللدود ويي شماؿ لبناف.
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الخميج ،الشارقة0223/6/02 ،
 55السجن لعميد لبناني متقاعد وزوجتو أدينا بالتجسس لمصمحة "إسرائيل"
أ درت المليمة اليسيرية ال بنانية برشاسة اليميد الريف خ يؿ إبراىيـ ليميا يي لؽ اليميد المةقاعد أديب
الي ـ وزو ةو لياة الوميي الموقوييف يي رـ الةيامؿ مع اليدو اإلسراشي ي .وقضى الليـ بإنزاؿ عقوبة
األشناؿ الشاقة لمدة  20عاماً يي لؽ الي ـ و 0أعواـ يي لؽ زو ةو.
السفير ،بيروت0223/6/02 ،
 56األسير ينفي طمبو مساعدة الحركات اإلسالمية من عين الحموة خالل االشتباك مع "سرايا المقاومة"
ع ي أرقو داف :نفي الشيخ ألمد األسير أف ييوف قد ط ب مف اللريات اإلسالمية داخؿ مخيـ عيف الل وة
لال شيف الف سطينييف المساعدة خالؿ االشةبايات الةي دارت بيف منا ريو وسرايا المقاومة الةابية لػ"لزب
اي" ال بنانيي قاشالً" :يالـ غير لي وننفيو م ة وةف يالي مع أف أخوانا يثر مف المخيـ اة وا بناي
يأيراد وليس يةنظيماتي وعرضوا مساندةيـ لنا و ليننا ريضنا ذلؾ.
موقع بوابة صيدا0223/6/29 ،
" 57حممة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" تدعو لمقاطعة مصمم األزياء اإليطالي كافالي
بيد أشير ع ى ايةةاح مقيى ةابع لم مـ األزيا اإليطالي روبرةو يايالي يي وسط بيروت يضـ مة اًر لبيع
أيخـ المنة ات اإليطالية مف شويوال ونبيذ ويودياي أ درت "لم ة مقاطية داعمي إسراشيؿ يي لبناف" أخي اًر
لةنبو ال بنانييف إلى مساىمة يايالي يي دعـ اليياف ال ييوني و"إعادةو إلى خريطة األزيا ".
بياناً ّ
األخبار ،بيروت0223/6/02 ،
 58جامعة الدول العربية ترعى اجتماعاً لنصرة القدس
القاىرة  -مراد يةلي :عقد األربيا ي بمقر األمانة اليامة ل امية الدوؿ اليربيةي ا ةماع لخب ار منظومة
الدعـ المةيامؿ لمدينة القدسي ةلت رعاية األميف الياـ د.نبيؿ اليربيي وبرشاسة السفير ملمد بي األميف
الياـ المساعد لقطاع ي سطيف واألراضي اليربية الملة ةي ولضور عدد مف الشخ يات المقدسية مف
قطاعات مخة فة يي الةي يـ وال لة واإلسياف والة ارة.
وقاؿ السفير ملمد بي ع ى ىامش اال ةماع أف ىذا اال ةماعي ميـ ل ناية ألنو يبيث برسالة ةأةي ممف
مشير إلى أف مف ييةقد إننا ابةيدنا عف القدس
ًا
يوميا يي القدس يي ياية الم االت ىناؾي
يييشوف وييانوف ً
مخطئي وىذا اال ةماع وما يةبيو سييوف يي عمؿ ال امية اليربية باة اه القدس.
وأضاؼ :نلف مق روف يدوؿ وشيوب وألزاب وىيشات وةنظيمات ألننا لـ نيطي القدس االىةماـ الياييي
ولـ نيطو بما يقابؿ الي مة اإلسراشي ية ع ى ةيويد القدسي مو يًا رسالة ليؿ مس ـ وعربي ع ى األرض
غدا للماية القدس الةي ةةيرض ل ةيويد ع ى مدار
اليربية واإلسالمية بأنو ع ينا وا ب اليوـي وليس ً
الساعة.
وقاؿي أىؿ القدس يي وضع شديد وخطير وي ب أف نمد يد اليوف ليـ ألنيـ يةيرضوف الضطياد وانةيايات
قاسية ل نايةي وىـ يقفوف لةى اآلف وليديف وع ينا أف نن رىـ بيؿ ما نسةطيع.
الشرق ،الدوحة/ / ،
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 59مؤسسة محمد بن راشد الخيرية ترجئ قافمة إغاثية لغزة بسبب تصريحات العريان ضد اإلمارات
دبي  -أ ش أ :أر أت مؤسسة ملمد بف راشد لألعماؿ الخيرية واإلنسانية إلي أ ؿ غير مسمي ةسيير
القاي ة اإلغاثية الميونة مف عشريف سيارة إسياؼ إىدا مف المؤسسة إلى أىؿ غزة عبر منفذ ري الم رى
لةوزيييا ع ى المؤسسات الطبية الف سطينيةي والةي ياف المقرر ليا يوـ األلد المقبؿي بسبب ة ريلات
القيادي يي ماعة اإلخواف المس ميف ع اـ اليرياف األخيرة ضد اإلمارات.
وقاؿ مسةشار المؤسسة الديةور الح الديف ال يفراوى :إف ىذه القاي ة ةـ إر اؤىا إلى أ ؿ غير مسمى
بيد الة ريلات الةي و فيا بػ"المسيشة" لدولة اإلمارات اليربية مف قبؿ اليريافي رشيس الية ة البرلمانية يي
م س الشورى .وياف ع اـ اليرياف قد و و انةقادات شديدةي أوؿ أمس االثنيفي إلى اإلمارات أماـ ل نة
الششوف اليربية بم س الشوري.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
 62باحث تركي :مشعل وىنية بحثا ممفات رئيسة مع أردوغان
غزة  -ملمد عيد :قاؿ بالث ةريي إف رشيس الميةب السياسي للرية لماس خالد مشيؿ ورشيس الوز ار
إسماعيؿ ىنية ةبالثا خالؿ لقا ىما برشيس الوز ار الةريي ر ب طيب أردوغاف يي اليا مة الةريية أنقرةي
أمسي م فات ي سطينية رشيسية وأط ياه ع ى آخر المسة دات ع ى ال ييد الف سطيني.
وأوض ملمد وؿ لػ"ي سطيف"ي أف اال ةماع الذي لضره عدد مف الشخ يات الليومية الةريية الريييةي
اسةيرض خاللو مشيؿ وىنية عدة م فات وقضايا ي سطينية رشيسيةي مف ضمنيا قضية االسةيطاف يي
الضفة النربية الملة ةي وقضية القدسي والال شيفي ول ار غزةي والم اللة الوطنية.
سطيني ْيف "االعةيادية" لةريياي طرلت القضايا األساسية أماـ الليومة
المسؤوليف الف
وأضاؼ أف زيارة
ْ
َ
الةرييةي الةي أعربت بدورىا عف اسةيدادىا لةقديـ المزيد مف الدعـ اليامؿ لقضية ي سطيف القضية المريزية
ل شيوب اليربية واإلسالميةي يما قاؿ.
وةابع" :ةييدت الليومة الةريية بدعـ الف سطينييف يي الضفة النربية الملة ةي واليمؿ ع ى وقؼ االسةيطاف
اإلسراشي يي ومنع ةيويد مدينة القدس الملة ةي وةسييؿ لرية الال شيف الف سطينييف الذيف ةزداد مياناةيـ
يوما عف آخر يي لبناف وسورية".
ً
يودا ديدة يي م ؼ الم اللة الوطنية الف سطينيةي وأخرى دب وماسية لمةابية
سةبذؿ
ةرييا
أف
إلى
أشار
و
ً
ريع الل ار اإلسراشي ي عف قطاع غزة بشيؿ يامؿي مشي اًر إلى اليالقة الةريية اإلسراشي ية ما زالت مةوةرةي
واليالقات الدب وماسية "غير مو ودة" أ الً.
ونفي البالث الةريي أف ةيوف ىناؾ أي عالقة ثناشية بيف ال انب الةريي واإلسراشي يي باسةثنا مبالثات
والت الم اللة الةي يةبادؿ الطرياف الزيارة مف أ ؿ اسةيماليا .وع ؽ وؿ ع ى زيارة مشيؿ وىنية إلى
ةريياي بالقوؿ" :لقد أ بلت "لماس" لرية إسالمية يبرىي وليا دورىا السياسي واالسةراةي ي يي منطقة
الشرؽ األوسط".
فمسطين أون الين/ / ،
 62إبراىيم الدراوي :أطراف مصرية وفمسطينية حاولت التشويش عمى زيارة مشعل لمقاىرة
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القاىرة :نفى رشيس مريز الدراسات الف سطينية يي م ر إبراىيـ الدراوي األنبا الةي ةلدثت عف "ملا رة"
مةظاىريف لفندؽ ياف يةوا د ييو ويد لرية "لماس" بقيادة رشيس الميةب السياسي ل لرية خالد مشيؿي ع ى
خ فية غموض م ير عدد مف ر اؿ األمف الم رييف يي اليريشي وأيد أف ىذه األنبا "ليست إال ملض
إشاعات رو ت ليا يات ةةياوف مع ياز أمف الدولة الم ري المنلؿ وبقايا األمف الوقاشي الف سطيني
المو ود بيض عنا ره يي م ر".
وأيد الدراوي يي ة ريلات خا ة لػ"قدس برس" األربيا (  ) /أف ويد "لماس" بقيادة رشيس الميةب
السياسي ل لرية خالد مشيؿ أنيى الثالثا (  ) /زيارةو إلى القاىرة بيد أف أ رى لقا ات و فيا بػ
"النا لة والميمة" مع الرشيس الم ري ملمد مرسي ورشيس ياز المخابرات رأيت شلادةي ليث ةـ بلث
واقع وآياؽ الوضع الف سطيني ال سيما ما ية ؿ منو بالم اللة واليالقات الف سطينية  -الم رية".
وأضاؼ "لقد رى ذلؾ يي ظروؼ أمنية غاية يي الةنظيـ والةرةيبي ويانت المبالثات نا لة وميمةي وقد
لاوؿ يي األثنا عدد مف عنا ر ياز أمف الدولة الم ري المنلؿ وبقايا "األمف الوقاشي" الةابع ل س طة
الف سطينية الةظاىر أماـ الفندؽ ع ى خ فية غموض م ير زمال ليـ قة وا يي اليريشي وىؤال لـ ية اوز
عددىـ ثالثيف شخ ا يي أيضؿ األلواؿي وىو أمر طبييي ضمف لم ة الةلريض الةي ةقودىا ذات
األطراؼ ضد "لماس" والف سطينييف يي م ر".
قدس برس/ / ،
" 60الحياة" :كيري يصل إلى المنطقة الخميس المقبل ويسعى لجمع عباس ونتانياىو
راـ اي – اللياة :يشفت م ادر دب وماسية غربية لػ"اللياة" أف وزير الخار ية األميريي وف ييري سيزور
المنطقة نياية الشير ال اريي وأنو ي ري اة االت مع ال انبيف الف سطيني واإلسراشي ي بيدؼ مع الرشيس
الف سطيني ملمود عباس ورشيس الليومة اإلسراشي ية بنياميف نةانياىوي ييما أيدت ال نة المريزية للرية
"ية " ريضيا اليودة إلى المفاوضات قبؿ الوقؼ الةاـ لالسةيطافي ولم ت إسراشيؿ يشؿ ياية ال يود الدولية
واألميريية السةشناؼ المفاوضاتي وشددت ع ى أف الشيب الف سطيني يمة ؾ يؿ الخيارات المشروعة
لمقاومة االلةالؿ اإلسراشي ي.
وقالت الم ادر النربية إف ييري سي ؿ إلى األردف الخميس المقبؿي يي السابع واليشريف مف ىذا الشيري
وسييمؿ ع ى مع عباس ونةانياىو يي اليوـ الةاليي مشيرة إلى أنو ييد لةقديـ أييار غير ميةوبة إلعادة
ال انبيف إلى طاولة المفاوضات لفةرة لسةة شيور ي ري خالليا البلث يي موضوعي اللدود واألمف.
الحياة ،لندن/ / ،
 63بمير يحذر من نفاد الوقت أمام عممية السالم
القدس الملة ة  -أ ؼ ب  -رويةرز :قاؿ رشيس الوز ار البريطاني السابؽ ةوني ب ير إف الوقت ينفد أماـ
عم ية السالـ يي الشرؽ األوسط الةي ي ب أف ةةقدـ أو ةوا و يشالً ذريياًي ييما يشؼ نراؿ إسراشي ي أف
الس طة الف سطينية يي الضفة النربية لاولت دعـ ال يود األميريية األخيرة لةلقيؽ السالـ.
وقاؿ ب ير يي المؤةمر الرشاسي يي القدس الذي يسةضيفو الرشيس اإلسراشي ي شيموف بيريز إف الفر ة
سةيوف مةالة "لوقت ق ير" .وأضاؼ" :لنأمؿ بأف يةـ وضع خطة يي األسابيع المقب ة ةيوف يييا السياسة
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واالقة اد واألمف بملاذاة بيضيا بيضاً ( )...يود الوزير (الخار ية األميريي) وف ييري وطاقةو الراشية
والةزامو وي نا نيمؿ يثي اًر لةلقيؽ ذلؾ".
ولذر ب ير "وليف ي ب ع ينا أف نفيـ أف نايذة الفر ة سةيوف مفةولة لوقت ق ير يقط .وي ب ع ينا
عبورىا مياً .واف لـ نقـ بذلؾي يإف النايذة سةن ؽ مرة أخرى وقد ةن ؽ لةى إلى األبد" .وةابع" :الوقت ليس
ب انبنا .ىذا أمر عا ؿ ويلدث اآلف .ىذا وقت ر ؿ الدولة وليس السياسييف".
الحياة ،لندن/ / ،
 64الفمبين ترجئ سحب قواتيا من الجوالن حتى آب /أغسطس
وياالت :أع نت مانيالي أمسي أنيا سةلةفظ بقواةيا يي ىضبة ال والف لةى أغسطس /آب ع ى األقؿ وربما
يةرة أطوؿ إذا ما عززت األمـ المةلدة الةدابير األمنية .وقاؿ وزير الخار ية الف بيني ألبرت دؿ رو ازريو
خالؿ مؤةمر لفي يي مانيال "نلف م ةزموف بالبقا لةى الثالث مف أغسطس/آب ع ى األقؿ".
وأضاؼ أف الواليات المةلدة لذرت مف يراغ يي مرةفيات ال والف قد يقود إلى لالة "انفالت ق وى" يي
لاؿ انسلاب القوات الف بينية .وأياد أف وزير الخار ية األمرييي وف ييري اة ؿ بو “إلقناع الف بيف
بالبقا ي وأب ننا أنو مع انسلاب النمسا والةماؿ انسلاب الف بيفي سيقود ذلؾ بالةأييد إلى يراغ يي مرةفيات
ال والف”.
وأضاؼ إف ذلؾ سيؤدي إلى "لالة انفالت ق وى" يي المنطقة .وقاؿ دب وماسيوفي الثالثا ي إف
ندي يي ي سينةشروف ةباعاً اعةبا اًر مف نياية يونيو يي ال والف يي إطار قوة األمـ المةلدة.
الخميج ،الشارقة/ / ،
 65اتحاد الطمبة البمجيكيين يدعو لمقاطعة جامعات "إسرائيل"
لبيب ييمي  -برويسؿ :دعا اةلاد الط بة الب ييييف إلى مقاطية ال اميات اإلسراشي ية وة ميد اليالقات
ميياي يما طالب بةيثيؼ الةياوف مع المؤسسات الف سطينية.
طالب-
مؤسسة ةي يمية يمث وف لوالي
ممثال عف
و ا ت دعوة االةلاد -الذي يضـ
بيد الةشاور واالةفاؽ بيف يؿ أعضا االةلادي مف مضموف نص طالب امية لوياف.
وييةقد ممث و االةلاد أنو بات مف الضروري ةي يؽ اليالقات مع ال اميات اإلسراشي يةي سوا ما يةي ؽ
بانةقاؿ الطالب أو بالةياوف الي مي عبر البلوث.
وقاؿ رشيس اةلاد الطالب الب ييييف ديفيد منديز إيبيز ل زيرة نت إف االقةراح نوقش نقاشا واسيا وناؿ
 %مف أ وات األعضا .
وذير أف اليدؼ مف الةو ية ىو إثارة النقاش لوؿ ىذا الم ؼي ياليديد مف مؤسساةنا الةي يمية لدييا
اةفاقات مع اميات إسراشي ية ةشارؾ بشيؿ مباشر أو غير مباشر يي النزاع اإلسراشي ي الف سطينيي سوا
عف طريؽ شرايات خا ة مع شريات األس لة واألبلاث لةطوير الطاشرات بدوف طيار المسؤولة عف
الدمار يي ي سطيف ويذلؾ اسةخداـ البراما األياديمية ل ال ال يش اإلسراشي ي.
وأضاؼ أف ىذا ال يش يساىـ يي منع و وؿ الف سطينييف إلى الميريةي وذلؾ مف خالؿ سياسة االلةالؿ
والل ار المفروض ع ى غزة واالسةيطاف وعرق ة الةنقؿ داخؿ األراضي الملة ةي لةى ل طالب وىيشات
الةي يـ.
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الجزيرة.نت ،الدوحة،

/ /

 66كوستاريكا :إيقاف طبيب بتيمة االتجار باألعضاء وبيعيا لد"إسرائيل"
ساف خوسيو  -ا ؼ ب :أوقؼ طبيب مف يبار األطبا يي ألد أبرز المسةشفيات اليامة يي يوسةاريياي
ع ى خ فية االشةباه يي انةماشو إلى شبية دولية لالة ار باألعضا ي السيما منيا الي ىي وبيييا يي إسراشيؿي
بلسب ما أيادت النيابة اليامة .ويشؼ الناشب الياـ خورخو ةشاياريا أف الموقوؼ ىو يرانسيسيو مو ار بالما
رشيس قسـ طب أمراض الي ى يي مسةشفى "يالدروف غوارديا" يي اليا مة ساف خوسيو.
الحياة ،لندن/ / ،
 67عدد أصحاب الماليين قفز  %9خالل سنة
م يوناً الياـ الماضيي
يي المشة إلى
واشنطف – رويةرز :قفز عدد أ لاب المالييف يي اليالـ
نةي ة نمو مةزامف لألسيار يي أسواؽ األسيـ والسندات واليقارات .ور دت الدراسة الةي أ رةيا مؤسسةا «آ
ونشرت نةاش يا أوؿ مف أمسي األيراد الذيف
ربي سي» إلدارة الثروات و?«ياب يميني» ل خدمات المالية ك
ك نفوا ع ى أنيـ يم يوف أيثر مف م يوف دوالر يميف اسةثمارىا.
م يوفي وليف الدراسة ةػوقػيت
وضمت أميريا الشمالية اليدد األيبر مف الم يونيرات ليث ة اوز عددىـ
ّ
.
أف ةسةػييد منطقة آسيا  -الباسفيؾ ال دارة الةي الة ةيا عاـ
وعزت الدراسة بيض النمو يي أميريا الشمالية إلى ارةفاع أسواؽ األسيـي إذ قفز مؤشر «سةاندرد اند بورز
يي المشة مف أمواليـ يي األسيـي وىي نسبة
ي يما وضع المسةثمروف
يي المشة عاـ
»
أيبر مف منطقة آسيا  -الباسيفيؾ ليث يميؿ المسةثمروف إلى أف ييونوا أيثر ةلفظاً.
يي المشة لة ؿ إلى
وس ت الثروات الةي يم ييا األشخاص األيثر ث ار ً يي اليالـ زيادة م لوظة ب نت
ي أي قبؿ األزمة المالية اليالمية.
ةري يوف عاـ
ةري يوف دوالر مقارنة بػ
يي المشة مف األثريا يي الواليات المةلدة يفض وف اسةثمار أمواليـ يي مؤسسة
وأظيرت الدراسة أف
أف أيثر مف ن ؼ
مالية والدةي بينما أظيرت دراسة أ رةيا شرية «ايت غروب» لألبلاث عاـ
الم يونيرات يسةثمرف أمواليف يي أربع مؤسسات مالية أو أيثر .وشم ت دراسة «آر بي سي»
أميريياًي يي شباط (يبراير) وآذار
و?«ياب يميني» أيثر مف أربية آالؼ م يونير يي اليالـي مف بينيـ
(مارس) الماضييف.
الحياة ،لندن،

/ /

 68أبو ظبي :محاكمة  32مصرياً واماراتياً بتيمة االرتباط بالتنظيم الدولي لد«اإلخوان»
أبو ظبي  -شفيؽ األسدي؛ القاىرة  -يياف اللسيني :ألالت نيابة أمف الدولة يي اإلمارات اليربية المةلدة
مةيماً م رياً واماراةياً ع ى المليمةي أسفرت الةلقيقات عف ل وليـ ع ى أمواؿ مف الةنظيـ الدولي لػ
مف أعضاشو بةيمة الةخطيط لالسةيال ع ى
«اإلخواف المس ميف» يي م ري والذي سبؽ ةوقيؼ
الليـ.
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وأيد الناشب الياـ يي مليمة أمف الدولة راشد الضنلاني أف إلالة المةيميف ع ى المليمة االةلادية الي يا
« ا بيدما أثبةت الةلقيقات أف بيضيـ أنشأ وأسس وأدار يرعاً لةنظيـ ذي فة دولية ىو يرع ل ةنظيـ
الدولي لإلخواف المس ميف يي م ري مف دوف ةرخيص مف ال ية المخة ة يي الدولة ولةسيير أعماؿ ىذا
الفرع وةلقيؽ أغراضو».
وأضاؼ الضنلاني يي بيافي وزعةو «ويالة أنبا اإلمارات» الرسمية أمس أف «المةيميف شي وا ىييالً إدارياً
ةضمف بنيانو ما ييفؿ اسةقطاب أعضا دد ل ةنظيـ والملايظة ع ى ييانو وأيراده داخؿ الدولة وةلقيؽ
اسةمرار والشيـ ل ةنظيـ الرشيسي» .وذير أف «المةيميف عم وا ع ى دعـ الةنظيـ مالياً و ميوا لذلؾ ةبرعات
وزياة واشةرايات بنير ةرخيص مف ال ية المخة ة يي الدولة .يما ل وا ع ى دعـ مالي مف الةنظيـ
السري الذي سيى لالسةيال ع ى الليـ يي الدولة والسابؽ ضبطو وملايمة أعضاشو يي قضية الةنظيـ
السري».
ولفت إلى أنيـ «شي وا بيدؼ ةلقيؽ اللفاظ ع ى ارةباط الفرع بالةنظيـ  -األـ ل نة إعالمية ةقوـ ع ى مع
األخباري السيما عف ب د الةنظيـ الرشيس وطباعةيا وةوزيييا ع ى ل اف يرعية شي وىا لةثقيؼ األسر
الةنظيمية وامدادىا باألخبار .ويشرؼ ع ييا ما أسموه الميةب اإلداري الياـ» .يما أف «المةيميف نشروا
وأذاعوا وثاشؽ و و اًر وخراشط ملظور نشرىا واذاعةيا بخا ة بإلدى الدواشر الليومية ل دولة بيد أف
ةو وا إلى اخةالس ولدة ةخزيف خار ية (يالش ميموري) ةخص ألد األ يزة الليومية ل دولة يييا
مي ومات عف الةنظيـ السري الذي اسةيدؼ االسةيال ع ى الليـ و ور يوةوغرايية ألعضاشو وأسماؤىـ
ورسومات ةوضيلية لمبنى ال ياز الليومي وبيض وانب عمؿ ذلؾ ال ياز وأذاعوىا وعرضوا ملةواىا
وناقشوىا يي ما بينيـ يي ا ةماع سري .وقد ع ـ بيضيـ بوقوع ة ؾ ال راشـ ولـ يبادر بإبالغ الس طات
المخة ة».
ووعدت أبو ظبي بةقديـ أعضا الةنظيـ إلى ملايمة «عادلة»ي وريضت ط باً م رياً لإليراج عنيـي
وسملت ألقرباشيـ وويد لايي م ري بمقاب ةيـ يي مقر ةوقيفيـ.
ويأةي يشؼ ىذه الم موعة بيد يوميف مف الي مات الةي شنيا القيادي يي ماعة «اإلخواف المس ميف» يي
م رياً ييم وف يي اإلمارات.
م ر ع اـ اليرياف ضد اإلمارات لةوقيفيا أعضا الةنظـ الذي شي و
وقد لقيت لم ة اليرياف ع ى اإلمارات اسةنيا اًر وانةقادات واسية مف أبنا ال الية الم رية يي اإلمارات.
وو فت ة ريلاةو بالمشينة .وأع نت ال الية يي بياف أف «الم رييف ميياً يينوف يؿ االلةراـ والةقدير
واللب لإلماراتي دولة وقيادة وشيباً».
ويي القاىرةي و ؼ رشيس الليومة الم رية ىشاـ قنديؿ ة ريلات اليرياف ضد دولة اإلمارات بأنيا
« غير رسمية درت مف ال انب الم ري لينيا ال ةمث نا ...يما درت ة ريلات عدة غير رسمية مف
ال انب اإلماراةي».
وقاؿ قنديؿي يي مؤةمر لايي« :ليس ىناؾ خالؼ لقيقي بيننا وبيف دولة اإلمارات .واف ياف ىناؾ
خالؼ شي ي مف انبنا أو انبيـ يي ب ة اوزه».
الحياة ،لندن،

/ /

 69تقرير :الدوافع الحقيقة وراء اىتمام "إسرائيل" بالقارة األفريقية
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يةب لاةـ خاطر :بدأت اليالقات اإلسراشي ية األيريقية قبؿ قياـ إسراشيؿ يي أواخر القرف الةاسػع عشػري لػيف
ييػر مؤسسػو اللريػػة ال ػييونية يػػي إي ػاد بػداشؿ ل ػػوطف القػومي ل ييػػودي ليػث اخةيػرت أوغنػػدا يموقػع لدولػػة
الييػود القادمػة قبػؿ أف يػةـ اإل مػاع ع ػى ي سػطيف يػوطف قػومي ل ييػودي وظ ػت أيريقيػا ةسػةلوذ ع ػى اىةمػاـ
اللرية ال ييونية اليالمية.
واة يػػت إسػراشيؿ نلػػو أيريقيػػا وةنامػػت عالقاةيػػا مييػػا لة ػػؿ إلػػى مػػا ىػػو ع يػػو اليػػوـ مػػف ةطػػور ييػػدد األمػػف
القومي اليربيي وقد زاد ذلؾ االىةماـ اإلسراشي ي بالقارة يي اآلونة األخيرةي والسيما مع ةوقيع إسراشيؿ الةفاقية
الةي ػػاوف ي ػػي م ػػاؿ األم ػػف الن ػػذاشي وادارة المي ػػاه ي ػػي أيريقي ػػاي م ػػع منظم ػػة األم ػػـ المةل ػػدة ل ةنمي ػػة ال ػػناعية
"اليونيدو" .يمػا ػا ت زيػارة رشػيس دولػة نػوب السػوداف "سػ فايير" إلػى إسػراشيؿ يػي اليػاميف الماضػيف لةػدؽ
نػػاقوس الخطػػري وةيشػػؼ المسػػةور عػػف عالقػػات الػػود والةيػػاوف الخفػػي بػػيف الدولػػة الوليػػدة نػػوب السػػوداف
والييػػاف ال ػػييونيي وىػػو مػػا يضػػلةو ي مػػات "سػ فايير" لقػػادة إسػراشيؿ عنػػدما خػػاطبيـ أثنػػا زيارةػػو لةػػؿ أبيػػب
قػػاشالً« :ينػػةـ ةقػػاة وف عنػػاي ولػوال إسػراشيؿ مػػا قامػػت دولػػة ال نػػوب»ي وية ازيػػد الخطػػر اليػػوـ عقػػب ةو ػػو إثيوبيػػا
نلو بنا سد النيضة اإلثيوبي واشارة البيض إلى أف ىذا السد بدعـ ومساعدة إسراشي ية أيضاً.
ويػي ىػذا السػياؽي سػنبلث يػي الػدوايع اللقيقػػة و ار اىةمػاـ إسػراشيؿ بالقػارة األيريقيػةي وييفيػة موا يػة الةوغػػؿ
اإلسراشي ي بيا مف قبؿ م ر والدوؿ اليربية.
إف المةابع ل سياسة اإلسراشي ية ة اه القارة األيريقيػة يةضػ لػو أف إسػراشيؿ أرسػت لنفسػيا إسػةراةي ية مسػةقب ية
ل ةيامػػؿ مػػع الػػدوؿ األيريقيػػة ةقػػوـ ع ػػى إقػ ارر الةفاعػػؿ بػػيف إسػراشيؿ والػػدوؿ األيريقيػػة عبػػر مخة ػػؼ الم ػػاالت
السياسية واالقة ادية واال ةماعية.
وير ػػع المل ػػوف ىػػذا االىةمػػاـ اإلسػراشي ي بالقػػارة السػػم ار إلػػى عػػدة أسػػباب ودوايػػعي يػػأةي ع ػػى أرسػػيا الموقػػع
اإلسػػةراةي ي ل قػػارة األيريقيػػة المطػػؿ ع ػػى البلػريف األلمػػر واألبػػيض المةوسػػط والملػػيط األط سػػيي وبيػػا أىػػـ
ثالث ػػة مض ػػايؽ م ػػؤثرة ع ػػى لري ػػة الة ػػارة الدولي ػػةي يم ػػا ةش ػػيؿ أيريقي ػػا لاليػ ػاً ممػ ػ اًر ميمػ ػاً ل ة ػػارة البلري ػػة
اإلسراشي يةي ليث يمر  %02مف ىذه الة ارة أماـ سوالؿ القرف األيريقي وبمضيؽ باب المندب.
محاصرة العرب
ويسػػةند االىةمػػاـ األيريقػػي إلػػى رغبةيػػا يػػي ملا ػرة الم ػػال اليربيػػة المشػػةرية و نػػوب ال ػػل ار وشػػماليا
ل و وؿ لمنػابع النيػؿ والةػأثير ع ػى م ػر والسػودافي إضػاية لملا ػرة ةػأثيرات الػدور اإلي ارنػي المةنػامي يػى
القارة واظيار إسراشيؿ يى ورة البديؿ اليؼ لدور عربي وايراني مة اعد ومةنامي.
البيػد األمنػي المةمثػؿ يػي ةػأميف و ػود إسػراشيؿ واميانيػة ةمػددىا ةلػت ضػنط الي ػرة المة ازيػدةي
والسيما؛ ألف ك
وةلقيػػؽ الشػػرعية السياسػػية مػػف خػػالؿ يسػػر ل قػػة الل ػػار المفػػروض لوليػػا بةػػأميف و ودىػػا بػػاعةراؼ أيبػػر
عدد مػف الػدوؿ بيػا ولضػماف دعػـ مػادي وسياسػي ليػا ولةو ياةيػا يػى المنطقػة اليربيػة وبالةػالي يسػر لػا ز
عزلةيا اليربية سياسياً واقة ادياً بما يضمف و ودىا وبقا ىا وأمنيػاي ليػث و ػؿ عػدد الػدوؿ األيريقيػة الةػى
أعادت عالقاةيا أو أسست عالقات دب وماسية ديدة مع إسراشيؿ  09دولةي آخرىا دولػة نػوب السػوداف مػف
م مػػوع الػػدوؿ األيريقيػػة البػػالغ  00دولػػةي بمػػا يضػػمف إلسػراشيؿ يػػي ذات الوقػػت دعم ػاً سياسػػياً لسياسػػاةيا يػػي
الملايؿ والمنظمات الدولية.
عػػالوة ع ػػى الرغبػػة يػػي السػػيطرة ع ػػى ثػػروات ومػوارد القػػارة األيريقيػػة مػػف خامػػات ميدنيػػة وميػػادف نفيسػػة عػػف
طريػػؽ يػػة أس ػواؽ دوؿ القػػارة ل ةقنيػػات اإلس ػراشي ية يػػى م ػػاالت ومشػػروعات الز ارعػػة والػػرى والم اريػػؽ والبنيػػة
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األساسية وال ناعة االسةخ ار ية وةقديـ الخبرات لةسويؽ منة ات ة ؾ الػدوؿ يػي الخػارجي وةػويير مسػة زمات
إس ػراشيؿ مػػف الس ػ ع الوسػػيطة ومػػدخالت اإلنةػػاج مػػف الميػػادف ومػػف أىميػػا المػػاسي ليػػث ن لػػت يػػي ةشػػني و
إضاية إلى اليورانيوـ الذي ةلةاج إليو لةشنيؿ مفاعالةيا النووية أو يين ر الةيػاط لةػويير الطاقػة مسػةقبالًي
ويي ذات الوقت ةنمية ة ارة الخدمات مةمث ة يي إقامة مشروعات خدمية مشةرية وبنوؾ وم ارؼ وولدات
طبية ومدارسي إضاية لةش يع السيالة إلسراشيؿ.
ويي ىذا ال ػددي ةسػيى إسػراشيؿ إلػى الل ػوؿ ع ػى عقػود اسػةخراج الػنفط والنػازي وخا ػة بيػدما أوضػلت
المؤشرات و ود مخػزوف أيريقػي ضػخـ كيقػدر بم مػؿ الةيػاطي نفطػي بنلػو  62م يػار برميػؿ ورغبػة إسػراشيؿ
يػػى ةػػأميف الةيا اةيػػا المسػػةقب ية بخػػالؼ ةشػػنيؿ ميامػػؿ الةيريػػر و ػػناعة البةروييماويػػات والةػػي ةمثػػؿ ػػزً
ميماً يي ال ناعة اإلسراشي ية.
كراسي السمطة
ومػػف ضػػمف األسػػباب الةػػي ة يػػؿ إسػراشيؿ لري ػػة ع ػػى الةوا ػػد يػػي القػػارة السػػم ار ىػػو ةخوييػػا مػػف و ػػوؿ
بيض الةيارات اإلسالمية المةشددة ليراسي السػ طة يػى دوليػا األيريقيػةي ييػي ةػرى أف ذلػؾ بالةأييػد يػى غيػر
ػػالليا باعةبػػار نظػػر ىػػذه الةيػػارات إلػػى إسػراشيؿ يونيػػا دولػػة غا ػػبة عن ػرية يةيػػيف مقاطيةيػػاي ويػػي ىػػذا
ال ػػدد ة ػػولي ليوم ػػات ة ػػؾ ال ػػدوؿ ب ػػالةخوؼ م ػػف ة ػػاعد ة ػػؾ اللري ػػات والةي ػػارات وامياني ػػة ةق ػػديـ ال ػػدعـ
بالسػ ػػالح والخب ػ ػ ار ل مسػ ػػاعدة يػ ػػي القضػ ػػا ع ييػ ػػاي وذلػ ػػؾ بيػ ػػدؼ إي ػ ػػاد غطػ ػػا قػ ػػانوني أل ي ػ ػزة المخػ ػػابرات
اإلسػراشي ية "الموسػػاد" وغيرىػػا ل ةوا ػػد يػػي أيريقيػػا لمةابيػػة يايػػة المةنيػرات الةػػي ةلػػدث ع ػػى الطبييػة واميانيػػة
ةدخؿ يوري ةلسباً ألي ظرؼ.
وةأييػػداً ليػػذاي يقػػد ن لػػت إس ػراشيؿ يػػي اسػػةقطاب بيػػض زعمػػا اللريػػات االنف ػػالية يمػػا لػػدث مػػع إلػػدى
ي اشؿ داريور الةي ايةةلت إسراشيؿ ميةباً ليا يي ةؿ أبيبي يما ال يميف ة ور اسةبياد األيادي اإلسراشي ية
ييما يلدث بدلةا نير الني ر بني يريا أو ةنذية الخاليات بيف أثيوبيا واريةريا بيد ابةيػاد الثانيػة بيػض الشػي
عف إسراشيؿي وال راعات الةي شاىدةيا سيراليوف وليبيريا وأن وال ورواندا وزاشير.
جاليات ييودية
عالوة ع ى ما سبؽي ال يزاؿ ية اعد الطموح اإلسراشي ي يي الل وؿ ع ى ن يب مف مياه النيؿي وىي يي
ذلؾ ةم ؾ اليثيػر مػف أسػاليب خػداع دوؿ لػوض النيػؿ والةػي ةةمثػؿ يمػا ذيرنػا ييمػا ةقدمػو مػف خػدمات ليػذه
الدوؿي إضاية لةلريض دوؿ اللوض ع ى إعادة النظر يى اةفاقيات مياه النيؿ خا ة مػع م ػري وليػؿ مػا
ي فت النظر يي ىذا الم ؼ ةرييز الزيارات وم االت الةياوف واالسةثمارات اإلسراشي ية مػع دولػة أثيوبيػا والةػي
يأةي لم ر منيا  %66مف ل ة مياه النيؿي إضاية لدوؿ أوغندا ويينيا وأخي اًر نوب السوداف.
وييةبر و ود اليات ييودية يبيرة يى عدد مف الدوؿ األيريقية أىميا نوب أيريقيا وأثيوبيا وزيمبابوى ويينيا
واليوننو الديمقراطيةي إضاية ل بيد األىـ يى ة ؾ المنظومة والمةمثؿ يى ةربية يوادر مف أبنا ة ؾ ال اليػات
لقيػػادة النشػػاط اإلسػراشي ي بػػدوؿ القػػارة األيريقيػػةي مػػف ضػػمف األسػػباب الداييػػة الػػى االىةمػػاـ اإلسػراشي ي بالقػػارة
السم ار .
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وممػػا سػػبؽ ن ػػد أف ميظػػـ الػػدوايع الةػػي ةبنػػي ع ييػػا األىػػداؼ اإلس ػراشي ية ةيػػدؼ إلػػى ةطويػػؽ األمػػف المػػاشي
اليربي وةيديد أمف مياه النيؿ والسيطرة ع ى اقة اديات الدوؿ اليربية وخ ؽ ةيارات مناىضة ل يػرب ومؤيػدة
إلسراشيؿ داخؿ أيريقيا واي اد أسواؽ يبيرة ل ادرات اإلسراشي ية.
أساليب متنوعة
ومػػف أىػػـ ال اسػػبؿ الةػػي اةبيةيػػا إس ػراشيؿ  -لػػدعـ ةوا ػػدىا بػػدوؿ القػػارة األيريقيػػة -االعةمػػاد ع ػػى الدب وماسػػية
بينيػػا وأيريقيػػا ع ػػى المسػػاعدات اليسػػيرية يػػي م ػػاؿ ةػػدريب قػوات الشػػرطة واللػػرس الرشاسػػي ليػػدد مػػف الػػدوؿ
األيريقيػػة مثػػؿ زاشيػػر واليػػاميروفي إضػػاية ألنشػػطةيا ومسػػاعداةيا الم لوظػػة والميثفػػة يػػي إثيوبيػػا ودوؿ القػػرف
األيريقي.
يةة ػػو إس ػراشيؿ إلػػى ةق ػديـ خبراةيػػا يػػي الةػػدريب اليسػػيري ل يػػوش األيريقيػػة الوليػػدة الةػػى يانػػت ةفةقػػر ل خب ػرة
يضالً عف ةويير السالح وةقديـ مػن ةدريبيػة يػي المؤسسػات اليسػيرية اإلسػراشي ية أو إقامػة ولػدات عسػيرية
ويذير يي ىذا ال دد يوش يؿ مف أثيوبيا وغانا ويينيا وسيراليوف وةنزانيا وأوغندا وزاشير.
خا ةي ك
عػػالوة ع ػػى ذلػػؾي لر ػػت إسػراشيؿ ع ػػى إنشػػا ةيػػاوف اقة ػػادي مػػف خػػالؿ و ػػود أنشػػطة ة اريػػة مشػػروعة
وغيػػر مشػػروعة مثػػؿ "المػػاس" الػػذي يػػةـ ةيريبػػو مػػف دوؿ مثػػؿ اليوننػػو وسػػيراليوف وأن ػوال عبػػر دوؿ ال ػوار
لي ػػؿ إلػػى ىولنػػدا ثػػـ إلػػى م اريػػز ة ػػنيع األلمػػاس يػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ األوروبي ػة والواليػػات المةلػػدة والينػػد
واسراشيؿي إضاية لة ارة أخرى موازية يي السالحي ليػث يػةـ عقػد ػفقات لشػ ار األسػ لة وىػو مػا كيسػيـ يػي
اسةمرار واقع ال راعات واللروب األى ية يي الدوؿ األيريقية الننية باأللماس.
يمػػا لر ػػت إس ػراشيؿ ع ػػى ةوقيػػع اةفاقيػػات ةيػػاوف مػػع الػػدوؿ األيريقيػػة مثػػؿ ةوقيػػع اةفاقيػػات أوس ػ و ومياىػػدة
السػػالـ اإلس ػراشي ية األردنيػػة والةػػي بمو بيػػا ةػػـ إ ازلػػة يايػػة اليقبػػات الةػػي يانػػت ةيةػػرض اليالقػػات اإلس ػراشي ية
األيريقية.
استياء أفريقي
وع ػػى المسػػةوى االقة ػػاديي اة يػػت إس ػراشيؿ الػػى إنشػػا اليديػػد مػػف الشػػريات ال ػػناعية والة اريػػة بيػػدؼ
الػػدخوؿ يػػي مشػػروعات الشػػلف والبنػػا وةنميػػة المػوارد الماشيػػة بمشػػارية مسػػاىميف أيارقػػة مسػػةن ة ثالثػػة أمػػور
أوليمػػاي لالػػة اإللبػػاط الةػػى ا ةالػػت الػػدوؿ األيريقيػػة؛ نظ ػ اًر ليػػدـ يياليػػة لريػػة الةيػػاوف اليربػػي األيريقػػيي
إضػاية للالػة االسػةيا األيريقػي مػػف ال ػراعات اليربيػة خ و ػاً بيػد ةوقيػػع اةفاقيػات يامػب ديفيػد وملاولػػة
نق يا إلى منظمة الولدة األيريقية.
وثانييما :لالػة ةػردي األوضػاع االقة ػادية واال ةماعيػة يػي أيريقيػا ابةػدا ً مػف نيايػة السػبيينيات والػذي ديػع
بالػػدوؿ األيريقيػػة لةبنػػي إعػػالف مونروييػػا عػػاـ  2999بشػػأف االعةمػػاد األيريقػػي ع ػػى الػػذات والمطالبػػة بإقامػػة
نظػػاـ عػػالمي ديػػدي ليػػث ةػػـ ةبنػػى ىػػذا اإلعػػالف مػػف قبػػؿ منظمػػة الولػػدة األيريقيػػة وأط ػػؽ ع يػػو "إسػػةراةي ية
مونروييا" وةبيو إقرار خطة عمؿ ال وس ل ةنمية االقة ادية يي أيريقيا .0222 - 2962
وع ى المسةوى السياسيي لاولت إسراشيؿ أف ةظير بدور الداعـ ل م ةميػات المدنيػة والديمقراطيػة يػي أيريقيػا
باعةبػػار ذلػػؾ مػػدخالً ل نفػػاذ والةن نػػؿ داخػػؿ نسػػيا الم ةمػػع األيريقػػيي إضػػاية لةلرياةيػػا لميايلػػة األم ػراض
المسةوطنة ومف بينيا اإليدز عبر إقامة مرايز طبية يي األمايف ال لراوية ليذا النرض يي بةسوانا وغيرىا
مف الدوؿ األيريقيةي يما ةسةنؿ إسراشيؿ وقوع أيريقيا ةلت وطأة الفقر والةخ ػؼ يةريػع شػيار الدولػة ال ػديقة
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ذات السمات الخا ة الةي مينةيا مف الةلرر مف االضطياد وةلقيػؽ الةنميػة بمػا يؤى يػا ينمػوذج كيقةػدى بػو
ل دوؿ األيريقية الةي ةشارؾ إسراشيؿ يي يونيا دوالً نامية ةياني القير واالضطياد أيضاً.
ثالثيمػا :انةيػػاز ير ػػة انييػار االةلػػاد السػػوييةي وظيػور الواليػػات المةلػػدة األمريييػة باعةبارىػػا القػػوة اليظمػػى
الوليدة المسيطرة يي اليالـ مما يؿ الةقرب منيا يي مقاييس الدوؿ األيريقية يةأةى عبر البوابة اإلسراشي ية.
مواجية ومجابية
وي ػػي ملاول ػػة ل بل ػػث ع ػػف ييفي ػػة م ابي ػػة موق ػػؼ إسػ ػراشيؿ لي ػػاؿ منظومػ ػة واس ػػةراةي ية ةلريي ػػا داخ ػػؿ الق ػػارة
األيريقيةي يدعو ميظـ المراقبيف إلى األىميػة الق ػوى ل ةلػرؾ السياسػي اليربػي بػد ً مػف ةفييػؿ دور البيثػات
ػػاةيا ي ػػي ال ػػدوؿ األيريقي ػػة م ػػف خ ػػالؿ اخةي ػػار أيض ػػؿ
الدب وماس ػػية اليربي ػػة بياي ػػة در اةي ػػا الوظيفي ػػة وةخ
الينا ػػر المؤى ػػة وذوي اإلمياني ػػات اليالي ػػةي م ػػرو اًر ب ػػاللرص ع ػػى الةل ػػرؾ الفي ػػي والفي ػػاؿ ل ػػدعـ وةنمي ػػة
اليالقات اليربية واأليريقية واالندماج داخؿ منظمات الم ةمع المدني وةوسػيع دواشػر اللػوار مييػا مػف خػالؿ
المنةػػديات والمناسػػبات القوميػػة؛ بنيػػة ةلػػرؾ عربػػي إي ػػابي ليسػػب ثقػػة وود األيارقػػةي ي ػػـ ييػػد يايي ػاً أف ةظػػؿ
الدب وماسية اليربية لبيسة الق ور والمنة يات السينية.
ػ ػػات إق ػ ػراض ليومػ ػػات الػ ػػدوؿ األيريقيػ ػػة
وع ػ ػػى المسػ ػػةوى االقة ػ ػػاديي ينبنػ ػػي د ارسػ ػػة ييفيػ ػػة زيػ ػػادة مخ
لمشػػروعات ةنمويػػة ونيضػػوية ذات د ارسػػات ػػدوى اقة ػػادية لشػػيوب ة ػػؾ الػػدوؿ بنسػػبة منخفضػػة وبفة ػرات
س ػػماح ل س ػػداد ع ػػى آ ػػاؿ طوي ػػة م ػػع د ارسػ ػة المش ػػارية إلقام ػػة اس ػػةثمارات مش ػػةرية ي ػػى م ػػاالت الز ارع ػػة
والة نيع.
ات الةي يمية ل دارسيف األيارقة بال اميات
وع ى ال انب الةي يميي مف األىمية بمياف زيادة المن والمخ
والمياىػػد اليربيػػة؛ بنيػػة خ ػػؽ ة ػرابط عضػػوي وثقػػايي بػػيف الم ةميػػات اليربيػػة واأليريقيػػةي إضػػاية إلػػى ةأىيػػؿ
يوادر ديدة مف المسشوليف و ك ناع القرار األيارقة ةديف بالوال واالنةما ل م ةميات اليربية.
أما ع ى المسةوى غير الرسميي ينبني ةفييؿ الدعـ والمساندة االقة ادية الشػيبية م ارعػاة العةبػار الم ػال
اليربيػػة األيريقيػػة المشػػةريةي مػػف خػػالؿ زيػػادة ل ػػـ الميونػػات واليبػػات والم ػن ل م ةميػػات األيريقيػػة مباش ػرة
يمس ػػاىمة عربي ػػة لةنفي ػػذ مش ػػروعات ل بني ػػة الةلةي ػػة يش ػػؽ الط ػػرؽ وال ػػلة والةي ػػيـ واإلس ػػياف والموا ػػالت
واالة االت.
وأخي ػ اًري ي ػػب االسػػةفادة مػػف ة ػػارب بيػػض الػػدوؿ ال ػػديقة مثػػؿ ةرييػػا وال ػػيف والينػػد ويرنسػػاي ليػػث ةكيػػد
النماذج المذيورة مف أن نماذج الةياوف مع أيريقيا اقة ػادياً وة اريػاً واسػةثمارياًي والةػي لققػت ميييػا يػي
يةرة و يزة نةاشا إي ابية ل ناية.
شبكة االعالم العربي (محيط)0223/6/29 ،

" 72إسرائيل" تفرض رؤيتيا

أ.د .يوسؼ رزقة
ةة ػو المسػألة السػورية نلػػو مزيػد مػف الةيقيػدي واالمةػػداد الزمنػي لفةػرة أطػوؿ ػػار مػف ال ػيب ع ػى الخبػ ار
ةلديد مواقيت مةوقية النةياشيا .و وىر الةيقيدات واالمةدادات الزمنية ال ةنبع مف الداخؿ السوري نفسوي بػؿ
ةنبع مف الةوازنات اإلق يمية والدولية المة ة بالسالة السوريةي وبخريطة المسةقبؿ يي بالد الشاـ.
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ثمة ميادلة إسراشي ية ةقوؿ (بإطالة أمد االقةةاؿ الداخ ي) ألطوؿ يةرة زمنية ممينةي وقد ةمينت (إسراشيؿ) مف
إقناع أمرييػا ودوؿ أوروبيػة ميمػة بيػذه السياسػة ليػث ةقػوـ شػواىد عديػدة ع ػى أنيػا ىػي السياسػة الةػي ة ةػزـ
األطراؼ ةطبيقيا ورعايةيا.
أمور عديدة ةرى أنيا ةلقؽ م الليا وم ال النرب يي المنطقة ومنيا:
ةيدؼ (إسراشيؿ) مف ىذه السياسة ًا
أوال :إضػ ػػياؼ أط ػ ػراؼ الن ػ ػزاعي وىػػػدـ مػ ػػا ةبقػ ػػى مػػػف الدولػ ػػة ومؤسسػ ػػاةياي وةمزيػ ػػؽ نسػ ػػيا الم ةمػ ػػع السػ ػػوري
اال ةماعيي وةيزيز دوؿ األق يات.
ثانيػا :اسػةنزاؼ األطػراؼ المشػارية مباشػرة يػي ال ػراعي وةػوريط األطػراؼ غيػػر المباشػرة ييػػوي ألف طػوؿ أمػػد
ال راع يةر ـ يي النياية إلى ماؿي واقة ادي ومسةقبؿ.
ثالثا :الةلوؿ بال راع مف ثػورة ضػد دييةػاةوري إلػى ػراع مػذىبي طػاشفي يسػةثير األلقػاد القديمػة ويسػةفزىا
قاشدا ل راع ولألطػراؼ .وىػو ػراع لػف ينةيػي بانة ػار طػرؼ مػف الطػرييفي وسػةيوف
عاما ً
لة ير عنو ًانا ً
أيامو وأعوامو طوي ةي بؿ طوي ة ًدا.
ثـ ةمنع ةمدد الثورات
رابيا :الةلوؿ بال راع إلى نشر اليراىية الشيبية لما ييرؼ اليوـ بالربيع اليربيي ومف َّ
اليربيػػةي وةيرقػػؿ يػػرص ن ػػاح الػػدوؿ الةػػي ن لػػت يييػػا الثػػوراتي وبالةػػالي ي ػػب الربيػػع اليربػػي يػػي ثقايػػة
المواطف وذىنو (دـي ويشؿي ومسةقبؿ غامض).
ىػػذه األىػػداؼ وغيرىػػا ةةلقػػؽ وال شػػؾ يػػي طػػوؿ أمػػد النػزاع والقةػػاؿي وييطػػي (إسػراشيؿ) يػػرص يػػدة ل ةػػدخؿي
وةخ ؽ ل ربيع اليربي والدوؿ األخرى مشايؿ ديدة م ةيبة ة رؼ ىذه الػدوؿ عػف الةفييػر يػي ي سػطيف ويػي
االلةالؿ ال ييوني ليا.
ار بةس ػ ي انةقػػاشي ل ميارضػػة السػػورية .وىػػو
يػػي ضػػو ميريػػة (الق ػػير) وةػػداعياةياي اةخػػذت إدارة أوبامػػا ق ػرًا
مقننػا وانةقاشيػا ال يلػػدث خ ػال يػي ميادلػػة
يما ً
موقػؼ ريضػةو روسػياي ويبػػدو أف أمرييػا ةسػةيدؼ أف ييػػوف ةسػ ً
أيضػا إلػى منطقػة لظػر الطيػراف والمنطقػة اليازلػةي ليػث ةشػير
(ال راع الطويؿ األمد)ي وىنػا يميػف اإلشػارة ً
الة ػريلات السياسػػية إلػػى أنيػػا سػػةيوف يػػي نػػوب سػػوريا ع ػػى اللػػدود األردنيػػة المشػػةريةي وىػػو أمػػر ينةظػػر
القرار األمرييي الرسميي ليث يةوقع المراقبوف دوره قر ًيبا.
الق ػ ار ة األمريييػػة لمنطقػػة لظػػر الطي ػرافي ولق ػرار الةس ػ ي ي ةخة ػػؼ يثي ػ ار عػػف الق ػ ار ة الةػػي ةقػػدميا الميارضػػة
والثورة السوريةي أو ةةمناىاي ليػث ال نةوقػع ةػأثي ار قويػا ل قػ ارريف ع ػى طبييػة ال ػراع ومػدده الزمنيػة الطوي ػةي
آمناي وسييزز دور األردف ينظاـ يي المنطقػة .ولينػو لػف يلػدث خ ًػال
ولينو سيمن المدنييف السورييف مالذا ً
يبيػ اًر يػػي ميادلػػة (اللػػرب طوي ػػة األمػػد وباىظػػة الػػثمف) الةػػي قررةيػػا (إسػراشيؿ) .وةشػػرذـ الثػػورة السػػورية نفسػػو
ييزز يرص ن اح الميادلة اإلسراشي ية األمرييية.
فمسطين أون الين0223/6/29 ،
 72ماذا لو اشتعل اإلقميم العربي حول "إسرائيل"؟

د .عدناف أبو عامر
ةيةقػػد دواشػػر ػػنع الق ػرار "اإلسػ ػراشي ي" أف ىنػػاؾ س سػ ػ ة مػػف "الس ػػيناريوىات" المةوقيػػة ي ػػي المنطقػػة اليربي ػػة
المليطػة بف سػطيفي ةلمػؿ اليثيػر مػػف المخػاطر والفػرصي سةشػنؿ الييػاف اليبػػري سياسػيخا وأمنخيػا خػالؿ اليقػػد
الثػاني مػف القػرف اللػادي واليشػريفي وىػي يػي ميظميػػا "سػيناريوىات" ػيبة وقاسػيةي سػين ـ ػز ىػاـ منيػػا
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عف ةطورات نراىا رأي الييف اآلفي وبالةالي سةيوف مةوقيةي و ز آخر سييوف مفا ًشا خداي و ز ثالث ييػد
مف نوع "المفا آت الةاريخية" الةي ةيد خارج اللسابات اليق ية اللاضرة اآلف.
وليؿ أخطر ما يةوقيو االلةالؿ لالة مف عػدـ االسػةقرار ةسػود النظػاـ األردنػي بيػد بػروز ةظػاىرات داخ يػةي
إذ يةوقػػع أف يقػػدـ االلػػةالؿ الػػدعـ األمنػػي والمسػػاعدة االسػػةخبارية ل س ػ طات األردنيػػةي مػػف خػػالؿ وقػػؼ أي
مساندة قادمة ل ةظػاىرات الداخ يػة ىنػاؾي وي ةيػد يػي ىػذه اللالػة ب يػود مشػةرية وييالػة مػع عػدد مػف الػدوؿ
اليربية لةقوية النظاـ يي األردفي واليمؿ بقوة ضد ة ؾ الةظاىرات.
ع ػػى ال بيػػة ال نوبيػػةي يةوقػػع االلػػةالؿ أف ةرسػػؿ م ػػر ق ػوات يبيػرة مػػف ال ػػيش إلػػى سػػينا ب ػػورة مخالفػػة
لػػ(يامب ديفيػػد)ي بػػالنظر إلػػى أف الم ػرييف مػػف يػػةيـ يؤيػػدوف أف ىػػذه الخطػػوة الليويػػة غرضػػيا األساسػػي
ملاربػة ملػاوالت االخةػراؽ ل لػدودي وال ماعػات المسػ لةي الةػي ةريػد أف ةةخػذ سػينا قاعػدة ليػاي ومنػع ةسػ ؿ
م موعات لألراضي الف سطينية الملة ة مف خالؿ أراضي سينا .
ومع ذلؾي ي ؿ إلػى االلػةالؿ مي ومػات أمنيػة دقيقػة أف ىنػاؾ ةػدريبات عسػيرية عاليػة المسػةوى ةلػدث يػي
قيػػادة ال ػػيش الم ػػريي يػػي أ ػوا ةيػػةـ عاليػػة الس ػريةي وادخػػاؿ أس ػراب مػػف ق ػوات المشػػاة أل ارضػػي سػػينا ي
ليةض اللقًا أف المق ود يي يخا ىو "اسةيادة السيادة الم رية" اليام ة ع ى أراضي سينا ي دوف إضمار أي
نوايا عداشية لاللةالؿ.
يرى االلةالؿ ىذا القرار الم ري ير ة ةاريخية إل ار مبالثات مع م ر مف ديد لوؿ اةفػاؽ "السػالـ"ي
مػػف خػػالؿ إظيػػار الق ػػؽ مػػف ةيثيػػؼ و ػػود الق ػوات الم ػرية يػػي سػػينا ي والرغبػػة الم ػرية بةبديػػد ىػػذا الق ػػؽ
مقابؿ "ةمةيف اليالقات بينيما"ي مع ضرورة الةلذير اللاد واليادئ يي الوقت نفسو مف أف إدخاؿ أسراب مػف
ق ػوات المشػػاة بييػػس المةفػػؽ ع يػػو قػػد يةسػػبب بيم يػػة مضػػادة مػػف االلػػةالؿي واب ػراز االسػػةيداد ليػػذا الةلػػرؾي
شرط أال يةسبب ذلؾ بةلرش اد ولقيقي.
الق ػػؽ اإلس ػراشي ي مػػف اإلق ػػيـ اليربػػي ي ػػؿ إلػػى لػػد وقػػوع ةم مػػالت واضػػطرابات داخػػؿ السػػيوديةي وةنػػامي
األعمػػاؿ اليداشيػػة داخػػؿ الػػدوؿ النفطيػػةي ويػػي مثػػؿ ىػػذا (السػػيناريو) ةأخػػذ أسػػيار الػػنفط يػػي االرةفػػاعي وي ػػؿ
الراي ثػػـ مػػا ي بػػث أف يقػػوـ ةلػػالؼ دولػػي ميػػوف مػػف :االةلػػاد األوروبػػيي
سػػير البرميػػؿ الوالػػد إلػػى  302دو ً
والوالي ػػات المةلػػػدةي وال ػػيفي ويقػ ػػرر إرس ػػاؿ ق ػ ػوات عس ػػيرية لةثبي ػػت قواع ػػد اللي ػػـ ي ػػي النظػ ػػاـ السػ ػػيوديي
والملايظة ع ى موا ة ضخ النفطي وأخذ الوعود اليام ة مف الدوؿ الم درة ل نفط بموا ة ة ديره.
وب ػػورة اضػػط ارريةي يط ػػب ىػػذا الةلػػالؼ الػػدولي مػػف االلػػةالؿ مسػػاعدة لو سػػةية "س ػرية"ي والط ػػب منػػو أف
ػاشال بن ػاح الةلػالؼ الػدولي الناشػئ
ييوف ع ى أىبة االسةيداد ألي مساعدة إضػاييةي وىػو مػا ييػد ةط ًا
ػور مةف ً
يي السيطرة األمنية المليمة ع ى إيرافي وةقييد لريةياي بمساعدة مف بيض الدوؿ النربيػة واليربيػةي ب انػب
الةطور المةشاشـ المةمثؿ بةنامي ظاىرة "الةلالؼ النربي الميا ـ ل دوؿ اليربية"ي ما ينةا عنو لػدوث س سػ ة
مف األعماؿ الميادية ل يياف اليبري يي عدد مف الدوؿ اليربية واإلسالمية.
باالنةقػاؿ إلػى اليػراؽي يةوقػع االلػةالؿ أف ػزًا مػػف دولػة اليػراؽ ينلػو منلػى الةطػرؼي ويؤسػس "مي يشػػيات"
مس لة قويةي وييقد اةفاقيات مع إيراف وسوريا؛ إلقامة ما ييرؼ بػ"الدرع الواقي"ي ودوؿ أخرى ةنضـ إلػى ىػذا
الل ؼي وةسري ألاديث عف إلنا االةفاقيات مع اليياف اليبري.
يي مثؿ ىذه اللالػة ةظيػر إميانيػة للػدوث ير ػة ةاريخيػة نػادرة لةقػدـ الةنسػيؽ األمنػي اإلسػراشي ي مػع الػدوؿ
اليربية "الميةدلة" الةي ةبػدي ةخوييػا اللقيقػي مػف ىػذه الي مػاتي ويظيػر الػدعـ الػدولي غيػر الملػدود لةنفيػذ
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ضربة عسيرية "اسةباقية"ي بمشارية دوؿ أخرى ب انبياي مع ق ؽ مف بػروز مخػاوؼ ديػة ولقيقيػة مػف منبػة
نشوب لرب قاسية ةوقع ضلايا يثر يي فوؼ اإلسراشي ييف.
ولػػذلؾ يػػرى االلػػةالؿ أنػػو البػػد مػػف الةقػػدـ ػػديخا يػػي الو ػػوؿ الةفػػاؽ "سػػالـ شػػرؽ أوسػػطي" ش ػامؿي يةخ ػػو
ةلسيف اليالقات بيف الييػاف اليبػري والػدوؿ اليربيػة اإلسػالميةي وةقويػة الةيػاوف واليالقػات مػع الػدوؿ اليربيػة
"الميةدلػػة"ي بإش ػراؼ أ ي ػزة أمنيػػة غربيػػةي واظيػػار ال ػػورة القويػػة ل ػػ"الردع اإلس ػراشي ي"ي بمػػا يػػي ذلػػؾ إميانيػػة
ػر ػديخا ع ػى الييػاف اليبػريي مػا ي ػو يشػير لألعػدا
اسةخداـ أس لة الدمار الشامؿي إذا ظير أف ىناؾ خط ًا
إلى أف بوسيو ال و إلى خيار "الضربة الثانية"ي الةي قػد ةفضػي إلػى القضػا نياشخيػا ع ػى الػدوؿ الةػي ةفيػر
باسةيدايو مف خالؿ أس لة الدمار الشامؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم0223/6/28 ،
 70زعماء "إسرائيل" يمقتون السالم

شالوـ يروشالمي
قبػػؿ ثالثػػة أسػػابيع بيػػث دانػػي ديػػاف الػػذي ييةبػػر اليػػوـ "وزيػػر خار يػػة م ػػس "يشػػع" ل مسػػةوطنيف بمقػػاؿ إلػػى
"نيويورؾ ةايمز" .ولسب دياف ياف ة ميداً ل بنا يي المسةوطنات لف ييوفي واذا ياف يانو لف يػؤدي إلػى اي
ةقدـ .لـ ينشروا المقاؿ يي ال ليفة األىـ يي اليػالـي وليػف لػيس بسػبب مضػمونو" .آسػؼي يػي ىػذه ال لظػة
خطة وزير الخار ية وف ييري والمسيرة الس مية االسراشي ية – الف سطينية ليسةا قضية (")ISSUESي يةب
لو ساشا بوليروؼي ملرر ػفلات المقػاالت يػي ال ػليفة" .ال ميػع ييةمػوف اليػوـ بةرييػا وبمػا يل ػؿ يػي
سورية ويي لبناف".
وىػػذا لق ػاً ىػػو الوضػػع .السػػالـ اإلس ػراشي ي – الف س ػػطيني ال ييػػـ اليػػوـ اليػػالـي بالضػػبط مث مػػا ال ييػػـ يثيػ ػ اًر
الزعما يي إسراشيؿ .وليؿ األمور مرةبطة أيضا الوالد باآلخر .يالةم ص اإلسراشي يي الى انػب الم ػاعب
الةي يضييا الف سطينيوفي ةدلر االنشناؿ بالمسألة المضنية ىذه الى ال ازويةي ناىيػؾ عػف أشػخاص مػف نػوع
"ناشػػب وزيػػر الػػدياع دانػػي دنػػوفي الػػذيف ييةريػػوف ويي نػػوف ع ػػى رؤوس األشػػياد بأنػػو ال ةو ػػد أي ػػدوى مػػف
المسيرةي وىـ يقط يةخ وف وييمقوف انيداـ االىةماـ بالمسيرة بأسرىا.
المشي ة يي المسيرة ىي انيداـ الزخـي انيداـ الشييةي وانيداـ اإلرادة .يالزعما يػي إسػراشيؿي باسػةثنا ةسػيبي
لفنػػيي يفيػػروف مثػػؿ ديػػاف .ىػػـ ييريػػوف بأنػػو ال ةو ػػد اميانيػػة لالةفػػاؽ .ىػػـ ييرىػػوف الدولػػة الف سػػطينية .ىػػـ
يخايوف مف م رد ييرة المضي قدما يي المفاوضات السياسية أو ال قا مع الف سطينييف يي بلث سياسي أو
لةى يي لديث زمال غير م زـ .ىيذا نةنياىو وليبرمافي بينيت ولبيدي يي وف وميظـ الوز ار ي نػواب الػوز ار
والنواب اعضا الينيست .لـ يسبؽ أف س ؿ مقت ماعي ييذا لمسيرة يفي ةي ال سم ايي بالالؿ السالـ.
ةقولػػوف لبيػػد .أيػػف لبيػػد؟ س ػؤاؿ ممةػػاز .لػػيس لػػوزير الماليػػة أي دايػػع سياسػػي .لػػـ يسػػبؽ أف يػػاف لػػو .موضػػوع
السال ـ منو بييد .لبيد لـ ييةب يي أي يوـ خطة سياسػية خا ػة بػوي لػـ ينشػنؿ بػاالمري وداشمػا يػرر ال ػيغ
الةي وضييا آخروفي وىذا أيضا يقط لريع اليةب .يي يوـ ال مية الماضػيي مػثال يةػب لبيػد ع ػى الفيسػبوؾ
لالة لناخبيوي ةضمنت أسش ة وا وبة يي يؿ موضوع اشيالي .يقد ةناوؿ لبيػد عقػد الزو يػةي انةخػاب القضػاة
الػػدينييف يػػي الينيسػػت .وال ي مػػة عػػف الموضػػوع السياسػػي .يػػي مقاب ػػة مػػع "نيويػػورؾ ةػػايمز" أعػػرب لبيػػد عػػف
مواقػػؼ مشػػابية لمواقػػؼ االخ السياسػػي بينيػػت .بيػػد ذلػػؾ لطػػؼ لدةػػو ق ػػيالي ويػػرر ػػينة الػػدولةيف .اللاخػػاـ
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عوياديػػا قػػاؿ ذات م ػرة انػػو عنػػدما يريػػد الػػرب ةيػػالى اسػػمو اف يشػػوش الشػػيبي يانػػو يضػػع ع ػػى أرسػػو عن ػزة
عميا  .لبيد ليس عنزة وليس أعمىي ولينو يشوش رعيةو.
يي االسبوع الماضي رأيت الناشبة بنينا ةمنو – شاطا مف "يو د مسةقبؿ" ة ػؿ الػى ا ةمػاع ال ػوبي مػف أ ػؿ
بػػالد اس ػراشيؿ يػػي الينيسػػتي والػػذي يرمػػي الػػى ةطبيػػؽ السػػيادة االس ػراشي ية ع ػػى "يي ػودا" و"السػػامرة" مػػف أ ػػؿ
ة فية ييرة الدولة الف سطينية .وقالت الناشبة ةمنو شاطا ىناؾ االمور القاطية الةالية" :الناس قالوا ليي لماذا
ةذىبيف إلػى ا ةمػاع ال ػوبي .ق ػت ليػـ :إذا لػـ أذىػب إلػى ىػذا اال ةمػاع يػإلى أيػف أذىػب؟ أىػذا يةيػارض مػع
المسػػيرة السػ ميةي وىػػو ال يةيػػارض .ال ةو ػػد أمػػور ألاديػػة البيػػد .ي ػػب اعطػػا أيػػؽ ل سػػالـ .انػػا ال أييػػـ ىػػذا
يأمر مةيارض .الدولةاف ل شيبيف ال يةيارض وىذا ال وبي" .ةماما ىيذا.
ليست يقط ةمنو شاطا و ت الى ىذا ال وبيي الناشب اللاخاـ دوؼ ليفماف مػف "يو ػد مسػةقبؿ" ايضػا .ويػي
النػػداة ظيػػر رشػػيس الية ػػةي الناشػػب عػػوير شػػي ي يػػي نػػدوة يػػي ال اميػػة اليبريػػة وادعػػى بانفيػػاؿ شػػديد بػػاف
االلػػةالؿ مفسػػد واف اس ػراشيؿ سة ػػب نػػوب ايريقيػػاي اذا لػػـ ةطبػػؽ لػػؿ الػػدولةيف .وبػػدا شػػي ي ػػأة ي ػػوت
ي ػدر يػػي ػل ار  .لػػو يػاف لبيػػد م ةزمػا مث ػػو باللػؿ السياسػػيي القػاـ ية ػػة مانيػة مػػع ةسػيبي لفنػػيي ةيػػد 00
ناشبا يي االشةالؼي ومع يانا سيفرضاف ع ى رشيس الوز ار اسةمرار المسيرة.
وليف ىذا ال يل ؿ ولف يل ؿ .لفني قالت منذ وقت غير بييد اللد ما اف "الوزير وف ييري ىػو أيضػؿ
ما ل ؿ لمسيرة السالـ" .وسػرعاف مػا سػيةبيف ليػا اف المسػيرة السػ مية الموىومػة ىػي اسػوأ مػا ل ػؿ لييػري
نفسػػو .يبػػدوف ملػػرؾ سػػالـ مل ػػي ىػػو بنفسػػو سيسػػير يػػي طريػػؽ الػرشيس اوبامػػا وسيسػػاير الػػى امػػايف اخػػرىي
أيثر ةفاؤالً.
"معاريف"0223/6/29 ،
األيام ،رام اهلل0223/6/02 ،
 73لغة بينيت السوقية في الحديث عن الفمسطينيين والسالم!

أبيرما غوالف
ال يو ػػد أي ديػػػد ي ػػي اليػ ػػالـ ال ػػذي قالػ ػػو رش ػػيس "البيػػػت اليي ػػودي"ي نفةػػػالي بيني ػػتي قب ػػؿ أي ػػاـ يػػػي مػػػؤةمر
المسػػةوطناتي وال ةو ػػد أيػػة مفا ػػأة .ألسػػنا ني ػػـ أنػػو ييةػػرض ع ػػى الةفػػاوض وييةػػرض ع ػػى دولػػة ي سػػطينية
ومؤيد لضـ "المناطؽ"؟.
ومف الواض يثي اًر أيضا اف بينيت نسخة ةثير الدىشة عف بنياميف نةنياىو يي أيثر عروضو سخاية ("نسػي
اليسار أف ييوف ييودياً"ي و"السميف والنليؼ") .ونقوؿ لمزيد الدقة انػو ن ػؼ نسػخة ألف الن ػؼ الثػاني ىػو
أخوه ياشير لبيد .ييالىما ييرر بنى الدعاية األيثر سخاية لنةنياىو األ ي ويؿ والد منيما بلسب لا اةو
وعالمو.
إف الميادلة بسيطة وىي قسمة ثناشية إسػفايية ضػل ة مثػؿ اعػالف سػيئي والوسػي ة ىػي الةلػريض ع ػى وسػط
مػػف األوسػػاط ("اليػػاـ – السػػميف" و"االةلػػادات"ي و"الم ػوانئ" و"اللريػػدييف" والنػػاس الػػذيف يػػأي وف الياييػػار يػػي
مؤةمرات السالـ)ي وةم ؽ وسػط آخػر بػال ةنطيػة (الشػباب مػف اليػاي ةيػؾي وأ ػلاب المشػروعات و"الخػاص
النليػػؼ" و"االنسػػاف اليامػػؿ"ي ورييػػي يػػوىيف مػػف الخضػػيرةي والبر وازيػػة ال ديػػدة يػػي المسػػةوطنات)ي وةيػػوف
الةل يػػة اطػػالؽ وعػػود ويػػا مثػػؿ "سػػيةن نؿ النمػػو يػػي يػػؿ اليش ػريات" عنػػد نةنيػػاىو و"سػػةيوف سػػنة ػػيبة
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وةيػوف اللػاؿ بيػدىا راشيػة" عنػد لبيػد و"مػا ي ػب يي ػو يػػي ييػودا والسػامرة ىػو البنػا ثػـ البنػا ثػـ البنػا " عنػػد
بينيت.
اذا يػػاف لبيػػد ى ػو بيبػػي القػػادـ يػػاف بينيػػت ىػػو مرش ػ مثػػالي ألف ييػػوف "شػػرولؾ" ال ديػػد .يقػػد طػػور عػػرض
نةنيػاىو لي ػب رسػما ياريياةوريػا يمثػؿ قواعػد ىػذا الفػػف يمػا كيسػةيمؿ يػي ـ ىوليػوودي سػيئ يػي دروس السػػنة
ية.
االولى يي االخراج لةبياف المبادئ األساسية ل وغ شخ يات األبطاؿ واللوار واللبية الق
والييـ وساشؿ اليمؿ الثقايية لشرولؾ ال ديد :قبية دينية نيرة م ة قة ب ية ىاي ةيؾي وةفوىات ملر ػة
مػػع ابةسػػامة ةشػػير بالخطيشػػةي ولنػػة عبريػػة ميو ػػة ةيةمػػد ع ػػى لنػػة عاميػػة عسػػيرية قديمػػة مةب ػػة بةيبي ػرات
سخيفة ب نة ان يزية اميريية ومقةبسات ىزي ة مف ةشرةشؿ.
لو كو د قاص ييودي يالسييي يبالةأييد ياف سيلوؿ الشظية اليالقة الى ق ة مثيػرة يػي مريزىػا "إسػةوف" ال
"مقيػػدة" عاديػػة ةثيػػر الم ػػؿي ليػػف مػػا ال ػ ة بػػيف رشػػيس "البيػػت الييػػودي" والفياىػػة الييوديػػة وميظػػـ ماللةػػو
ةواضع اسةخذاشي وةييـ بالنفس؟ ل نا بدؿ ذلؾي اذا سملةـ لػيي ع ػى ق ػة سػخيفة ضػشي ة مػف "المقيػدة"
ال يو د و ار ىػاي اذا غفػرةـ لػي مػرة اخػرىي شػي ي ولػيس ع بػا أف ملػرري نشػرات األخبػار أدريػوا اف بينيػت
ياف يق د ببساطة اف يقوؿ إف الف سطينييف ىـ "األلـ يي المقيدة".
إف أيثر ال ميور المةديف القومي الذي يبدو أنو لـ ي وت أ ػال ل ػ "البيػت الييػودي"ي وربمػا لػـ ييػد ملةا ػا
الػػى لػػزب وسػػطي (نسػػبة الػػى الوسػػط)ي ال يػػرى اف بينيػػت م ػػدر إليػػاـ وليػػذا ال يةػػأثر بأنػػو يبػػدو المةلػػدث
الذي يثير الةييـ ليميف يظ ال ثقاية عنده .إف الذيف ي ب أف يق قوا ىـ الوز ار وأعضػا الينيسػت مػف "يو ػد
مسةقبؿ"ي يمف غير المميف أال يدرؾ عوير شي وياعيؿ غيرماف ورياقيما أننا اذا اسػةمررنا يػي "اليػيش مػع
المشػػي ة"ي يسيضػػطروف الػػى الةلػػوؿ الػػى ػػورة دولػػة الف ػػؿ الين ػػري ثناشيػػة القوميػػة الةػػي يلػػث بينيػػت
الليومة ع ى اف ةنرسيا عميقا يي مقاعدنا.
"ىآرتس"0223/6/29 ،
األيام ،رام اهلل0223/6/02 ،
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